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Kære læser ... 

Dette nummer er blevet noget større, end det plejer 
- men det er jo også 4 måneder siden sidste blad! Vi 
har som beskrevet i sidste nummer valgt at rykke 
udgivelsesdatoen en måned frem af praktiske 
grunde. Der er kommet mange indlæg til bladet, og 
i den anledning har jeg en bøn: gør ikke artiklerne 
alt for lange! Og en bøn mere: hvis der kunne følge 
illustration med, ville jeg være glad! Det gør artik
lerne mere læsevenlige, men det er ikke så nemt at 
finde relevant billedmateriale. 

Der er i dette nummer et girokort indlagt til forny
else af abonnementet for år 2002. Det er blevet ret 
dyrt at lade postvæsenet trykke og udsende op
krævningen for det nye års abonnement. I Livets 
Bog I s.l 09 kan man læse, hvordan Martinus bru
ger postvæsenet som eksempel på, hvor fint det er, 
når et samfundsnyttigt foretagende ikke er privatka
pitalistisk. Men de tider er desværre forbi, også 
P&T er blevet privatiseret, dvs dette "væsen", som 
aldrig ellers har givet underskud, skal åbenbart nu 
til at t j ene ekstra penge hj em til aktionærer. Alt er 
således steget ret meget. Derfor må vi nu ændre på 
vores fremgangsmåder og ulejlige vore abonnen
ter med enten at gå på posthuset (husk at skrive 
afsender!), måske overføre fra egen postgirokonto, 

Der mangler hjælp til at færdiggøre et søge- eller 
ordbogsprogram over bladet Kosmos. 
Argangene 1933-1972 er færdige. 
Har du lyst og pc-erfaring til at hjælpe med dette 
arbejde, så kontakt: 
Ove Koldsø, Brorsonsvej 55, 1. th., 7400 Herning. 
Tlf. 97 21 77 63 
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eller at sende en check. Endelig er der jo også 
efterhånden en del, der betaler via pc. 

Har du allerede betalt for 2002, eller har du fået et 
gaveabonnement for 2002, evt. har friabonnement, 
skal du bare smide girokortet ud. Vi er jo nødt til at 
lægge girokort i alle blade, før de sendes til postvæ
senets adressing. For vore svenske og norske 
abonnenter er der ingen forskel fra tidligere år. Alle 
bedes betale inden l. maj! Selvom bladene bliver 
større og større, sætter vi ikke prisen op! Men 
således skulle der være læsestof for enhver smag. 

J eg vil gøre opmærksom på, at man stadig kan få 
indeks over tidligere artikler gratis tilsendt ved 
henvendelse til kasseren. Man kan også få helt 
nyreviderede indeks-oplysninger på Jan Tarbensens 
hjemmeside: tarbensen.homepage.dk 

Til sidst: Tverskovs tre bøger "Udfordring til 
Videnskaben" kom alligevel ikke med på boghand
lernes årlige udsalg i dette år - de kommer først 
med næste år. Men dette blads læsere har stadig 
mulighed for at få det billige tilbud - alle tre bøger 
for 360 kr! 

Ruth Olsen 

F orsidekunstneren er: 

Heidrun Sørensen, Uglevej 3, 4500 Nyk. Sj. 

Tlf. 5990 9908 



Besættelse 

Den naturlige forbindelse mellem de 
åndelige og de fysiske væsener finder 
sted, når de sidstnævnte væsener sover 
Ved ordet "besættelse" tænker man i almindelighed på et 
fysisk væsen, som er "besat af en ond ond". Nogle menne
sker tror på, at noget sådant kan fmde sted, medens de 
fleste mennesker i vor materialistiske tidsalder i alt fald , 
her i vesten, er af den mening, at "besættelse" er gammel 
overtro, og at der ingen ånder findes, hverken onde og gode. 
Men den fysiske verden er jo fuld af mennesker, som er 
onde og gode. De fleste har både noget godt og noget så
kaldt ondt i deres bevidsthed, og således har det været gen
nem lange tider. Mennesket er et åndsvæsen og ikke blot et 
fysisk væsen, og det onde eller gode, som udgør dets be
vidsthed eller ånd, forsvinder ikke, fordi mennesket dør. 
Det lever stadig i sin tankeverden, og ligesom det, medens 
det levede i sin fysiske organisme, kunne påvirke andre 
mennesker med sine tanker, kan det også efter at have for
ladt nævnte organisme komme i forbindelse med andre le
vende væseners tankeverdener, både de væseners der, som 
det selv, er adskilt fra den fysiske organisme, altså er 
"døde", og de væsener, som stadig har en organisme på 
det fysiske plan. 

Den naturlige forbindelse mellem de åndelige og de så
kaldte fysiske væsener fmder sted, når sidstnævnte væse
ner sover. N år man synes at have drømt om en, som er 
gået bort, er det i de fleste tilfælde, fordi man har været 
sammen med vedkommende på det åndelige plan. Det sker, 
fordi man er på "bølgelængde", man har noget at give hin
anden rent åndeligt, noget på hjerte, som kan gavne eller 
glæde den anden part, akkurat som man kunne have det 
medens man levede sammen i den fysiske verden. ' 

Ved at sende en eventuel afdød fjende 
kærlige tanker, er man beskyttet imod at 
blive besat af denne 
Men det er jo ikke alene kærlighed, venskab og fælles inte
resser, der kan "binde" mennesker sammen i den fysiske 
verden, det kan også den mentalitetsudfoldelse, vi kalder 
had. N år et menneske hader et andet menneske, udfolder 

det dermed en åndelig kraft, som, hvis den person, hadet 
er vendt imod, også er hadefuld, binder de to sammen i et 
fælles "helvede" . Dette helvede vedbliver at eksistere så , 
længe personerne hader hinanden, og det kan strække sig 
over flere inkarnationer. Parterne kan befri sig for deres 
helvede, når de overvinder deres had, men dør de med ha
det i deres bevidsthed, vil det uvægerligt en tid forfølge 
dem ind på det åndelige plan, fordi det er en åndelig reali
tet. 

Den af de to hadefulde parter, som er "død", har virkelig i 
visse tilfælde mulighed for at forfølge og "besætte" sin 
fjende, hvis denne ikke er beskyttet af sine egne tanker. Og 
det er han absolut ikke, hvis disse tanker er bitre og hade
fulde. Har han derimod overvundet sit had og tilgivet sin 
fjende, vil denne ikke på nogen måde kunne få magt over 
ham. Man må altså ikke tro, at man behøver at være bange 
for at blive udsat for en sådan besættelse. Hvis mennesker, 
som man måske ikke har haft det bedste forhold til er , 
døde, skal man tænke kærligt på dem, eventuelt bede for 
dem, at de må fmde fred, så er man ikke alene med til at 
fjerne sit eget helvede, men de tankeimpulser, man sender 
den afdøde, kan komme til at hjælpe denne, når han før 
eller senere har fået nok af den "skærsild", som hans had 
sammen med andre primitive tankeklimaer skaber omkring 
ham. Når han da har bedt om hjælp, og skytsånderne 
suggererer de mørke tanker bort, vil hver eneste kærlig 
impuls, som er sendt ham fra andre væsener, være en hjæl
pende faktor og virke som et lys i mørket. Også når disse 
to personer mødes i en senere inkarnation, vil den kærlige 
impuls, som i sin tid blev sendt, være medvirkende til at 
skabe en bedre atmosfære imellem dem. 

Besættelse er i virkeligheden det 
samme som hypnose 
Men hvad er "besættelse" i grunden, hvad vil det sige at 
være "besat"? Det er bedst at bruge en foreteelse, som er 
kendt her i den fysiske verden, som udgangspunkt for for
ståelsen af dette princip. Besættelse er i virkeligheden det 
samme som hypnose. Et væsen, som er underkastet en 
hypnotisørs vilje, er besat af noget af hypnotisørens be-

3 



vidsthed. Bevidsthed er det samme som ånd, så mediet el
ler den hypnotiserede er altså besat af noget af hypnotisør
ens ånd. Hypnose adskiller sig kun fra det, man alminde
ligvis kalder "besættelse" derved, at under hypnose er den 
hypnotiserede "besat" af et væsen, der har en organisme 
på det fysiske plan, medens vedkommende under "besæt
telse" faktisk er hypnotiseret af et væsen, der ikke har no
gen fysisk organisme, og som den hypnotiserede eller "be
satte" derfor ikke kan se. Den sidstnævnte situation er der
for mere farlig. 

Det er jo lettere at gardere sig imod et væsen, man kan 
iagttage, end mod en usynlig. Det er også her, faren kan 
ligge ved spiritistiske seancer, ved pendulering og automat
skrift, idet menensker, som på denne måde ligefrem invite
rer åndelige væsener ind i deres atmosfære, ikke altid er 
beskyttet imod væsener, som ønsker at få magt over andre 
og ikke viger tilbage for at foregøgle, at de er den eller den 
store ånd eller afdøde slægtning eller ven, som kommer på 
besøg. Vist kan det ske, at man gennem en seance kommer 
i forbindelse med kære afdøde, men det kan altså også ske, 
at det er svindel .. Den eneste svindel, som kan finde sted 
ved en seance, mener man ofte, er mediets eventuelle be
drag. Men det er ikke rigtigt. Mediet kan måske være nok 
så oprigtigt og ærligt, og så kan seancen alligevel være 
svindel, fordi de væsener, som kommer igennem mediet, 
slet ikke er dem, de udgiver sig for at være. 

Når vi arbejder på at udvikle vor 
kærlighedsevne, er vi alle i forbindelse 
med åndelige væsener, uden at vi behøver 
at tale med dem gennem medier 
Man skal altså ikke kritikløst eller blindt gøre sig modta
gelig for alt, hvad der kommer fra det psykiske plan. Men
neskets videre udvikling afhænger af dets vågne dags
bevidsthed og dennes forvandling til kosmisk bevidsthed 
og ikke af, at det blindt overgiver sig til psykiske væsener, 
hvis åndelige kvalitet og næstekærlighedsevne det ikke kan 
bedømme. Vi er alle i forbindelse med åndelige væsener, 
som er Guddommens redskaber, og når vi arbejder med at 
udvikle vore tankers kærlighedsmæssige og intellektuelle 
kvalitet, kommer vi på bølgelængde med åndelige væse
ner, der giver os impulser og hjælper os, uden at vi derfor 
behøver at tale med dem gennem medier. 

Den sundeste og naturligste forbindelse et jordmenneske 
kan have med den åndelige verden er foruden den, der fin
der sted gennem søvnen, den tankekoncentration, vi kalder 
bøn. Kristus har lært mennesket at bede - ikke til den eller 
den skytsengel, men til "Fader vor, du som er i himmelen" . 
"Himmelen" er jo alle vegne, den er Guds bevidsthed, og 
Guds bevidsthed er overalt, intet væsen kan være uden for 
den. Skytenglene er Guds kærligheds organer, gennem 
hvilke han manifesterer sin kærlighed til alt levende, og de 
jordiske mennesker er selv på vej til at blive kærlighed-
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sorganer i Guddommens organisme. Det vil ikke sige, at 
de skal være blinde medier. Til den fremtidige livsudfol
delse kræves helt andre egenskaber, nemlig foruden en stærk 
og levende næstekærlighed også en omfattende viden og 
indsigt i livets kosmiske love og principper. 
Der er altså tale om en dagsbevidst, intellektuel tilstand, 
en udfoldelse af skabeevne og opfmdsomhed til gavn for 
helheden. Det er netop disse egenskaber, det jordiske men
neske gang på gang inkarnerer i den fysiske verden for at 
tilegne sig, for at det kan lære at tænke i overensstemmelse 
med livets egne love eller universets grundtone. Derved 
befrier menneskene sig fra alle former for "besættelse" af 
deres bevidsthed af væsener, der ønsker magt og ønsker at 
bruge dem som redskaber til deres egne selviske formål og 
udfoldelse af begær. De bliver frie, suveræne "gudesøn
ner", der fprmår at tænke Guddommens tanker efter og 
udfolde den manifestation og skabelse, som er Guddom
mens vilje. 

At fortælle en usandhed 
er i nogen grad at "besætte" et andet 
menneske med sin tankeverden 
"Besættelse" eller hypnose er ikke blot noget, der udfoldes 
af enkelte væsener, som derved får en vis magt over et 
andet væsen, det er et princip, som er temmelig udbredt og 
dominerende blandt jordmenneskene i det hele taget. De 
fleste er på en eller anden måde ude for en "besættelse", 
som de ikke tænker på under dette navn. Men den er kendt 
under et andet navn: løgn og usandhed. Hvor som helst og 
når som helst et menneske fortæller et andet menneske en 
usandhed, vil det sige, at vedkommende bliver suggereret 
til at tro, at det er sandheden, han får at vide. Han er altså 
i nogen grad "besat" af den andens tankeverden, og det er 
han lige så længe, han tror på, hvad den anden har sagt. 
N år det går op for ham, at det ikke var sandt, er han fri af 
denne "besættelse" . 

Men en usandhed kan jo både være bevidst og ubevidst. 
Nogle mennesker lyver bevidst, dvs de fordrejer kendsger
ningerne og fører andre mennesker bag lyset, fordi de tror 
at have fordel af det og udnytter de andres godtroenhed. 
Men der er jo også mange former for usandhed, der ikke er 
bevidste løgne, men fremkommer på grund af, at deres 
ophav ikke ved bedre og tror, det er sandhed, de siger. 
Endelig er der den form for usandhed, der nok er bevidst, 
men ikke siges for at skade eller få magt over andre, men 
udelukkende fordi man mener, at det er det kærligste at 
camouflere sandheden i nogen grad, fordi den, som skal 
høre den, ikke kan tåle at høre den fulde sandhed. 

Men hvad enten en usandhed bliver sagt i ond hensigt, på 
grund af uvidenhed, på grund af medlidenhed eller på grund 
af anden velment årsag - og den vil i hvert enkelt tilfælde 
komme tilbage til sit ophav som skæbne i forhold til den 
hensigt, der ligger bagved, og den virkning den forårsager 



- så er en sådan usandhed en form for besættelse eller sug
gestion, og den er i alle tilfælde noget, som menneskehe
den, når den er mere fremskreden i udvikling, vil komme 
bort fra . Men naturligvis er ikke alle mennesker på jorden 
i dag modne til at tilegne sig en forståelse af de kosmiske 
eller universelle sandheder, og så længe de ikke er det, må 
deres livsoplevelse i større eller mindre grad være baseret 
på suggestion og "besættelse" . 

Hele menneskehedens religiøse, 
politiske og videnskabelige udvikling har 
været og er baseret på 
massesuggestion og "besættelse" 
De forskellige religioner, de politiske partier med deres 
dagspresse, videnskaben, kunsten og forretningsverdenen 
har også alle sammen forbindelse med begrebet "besæt
telse". Og både de onde og de velmenende hensigter såvel 
som uvidenhed kan være årsag dertil. Hele menneskehe
dens religiøse udvikling lige fra fetishdyrkelse og til de 
store religioner af i dag med alle deres afskygninger af 
sekteriske retninger er baseret på guddommelig suggestion 
og har været og er "religiøs besættelse" . Det er deres auto
ritetstro, som binder deres tilhængere i en fælles åndelig 
atmosfære, hvor profeter, præster og andre åndelige le
dere er de faktorer, hvorigennem suggestionen virker. 

Dette må ikke opfattes som kritik, for det har været og er 
til dels endnu nødvendigt, at store dele af menneskeheden 
ledes og styres på en sådan måde. Men der er dog meget i 
nutiden, som tydeligt viser, at mange mennesker ikke mere 
ønsker at være underlagt en sådan åndelig suggestion. 
Dogmer og ceremonier kan ikke mere inspirere dem, de 
ønsker at vide og forstå og kende sammenhængen mellem 
tingene. Det er det, der er fundamentet for den fysiske vi
denskab. Nu må man derfor ikke tro, at videnskaben er 
fuldstændig blottet for sugestion og dogmatik. Den har 
fundet frem til sandheden på mange områder, men en ensi
dig materialistisk indstilling til tilværelsen kan også skabe 
fordomme og fremelske hypoteser, som ligger langt fra 
sandheden og kommer til at virke som "besættelse" af de 
mange menneskers bevidsthed, der tror på autoriteten bag 
alt, der har videnskabeligt eller akademisk stempel. 

Videnskaben vil dog ikke blive stående ved en materiali -
stisk livsopfattelse, den står allerede på grænsen til den 
åndelige verden, og dens mål- og vægtanalyser af fysiske 
realiteter vil i fremtiden naturligt forbindes med analyserne 
af universets åndelige virkelighed. De politiske ideologier 
og partier er også i stor udstrækning baseret på massesug
gestion og "besættelse" af en eller flere bestemte ideer, 
som gøres til en slags materialistisk religion med dogmer 
og læresætninger. Den politiske presse søger med propa
ganda at "besætte" menneskers bevidsthed og hverve de
res stemmer for derved at få magt, og forretningsverden
ens væld af reklamer i mere lokkende kunstnerisk udfø-

relse er for en stor del forsøg på at hypnotisere folk til at 
spendere deres penge netop på disse varer, så forretnings
manden kan få så stor en fortjeneste som muligt . 

Den enkelte åndsforsker med interesse 
for de kosmiske analyser må 
nøje efterprøve og studere mit livsværk 
Alle disse former for suggestion og "besættelse" såvel som 
de variationer, der forekommer mellem de enkelte væse
ner, må nødvendigvis eksistere lige så længe, som menne
skehedens og de enkelte menneskers evne til at opleve sand
heden eller livs lovene endnu ikke er færdigudviklet. De 
enkelte menneskers videre udvikling vil komme til at bestå 
deri, at de gradvis frigør sig fra disse suggestioner og mere 
og mere kommer til at bygge sin psyke eller bevidsthed op 
på basis af indsigt, viden og selvoplevelse. Hertil kræves 
en ny videnskab, en videnskab om universets åndelige vir
kelighed, et verdensbillede, der viser de enkelte lokale de
taljers afhængighed af og betydning for helheden .. Natur
ligvis vil der være mennesker, der tror på denne åndsviden
skab og gør den til en ny religion, men det viser, at de ikke 
har haft evne til at forstå den. 

J eg ønsker ikke med mine kosmiske analyser at være en 
autoritet, som folk skal tro på. Den enkelte åndsforsker, 
som fatter interesse for de kosmiske analyser, må nøje ef
terprøve og studere mit livsværk. Han må konfrontere det 
med sine egne erfaringer og oplevelser. Først da kan det 
blive af værdi for ham. Det bliver til selvstændig tænkning 
og analysering, det bliver en hjælp til selvhjælp, som fører 
til indvielse i selve livets mysterium. Det vil lidt efter lidt 
føre vedkommende ud af alle former for "helvede" eller 
"dommedag", alle former for "besættelse" eller suggestion. 
Alt dette kan naturligvis kun ske, hvis åndsforskeren ikke 
blot studerer, men søger at leve efter de love, som han 
begynder at se som universets livs fundament. Et liv levet 
efter disse love vil bringe hans bevidsthed til at vibrere i 
kontakt med den evige Guddoms tankevæld, og han vil gå 
en strålende fremtid i møde som "menneske i Guds bil
lede" . 

Copyright Martinus Idealfond 

(gengivet med tilladelse fra Martinus Institut) 
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Efter TV -udsendelsen om "Åndernes Magt", er mange 
mennesker blevet optaget af det med ånder. Det er ikke 
længere et odiøst samtaleemne rundt om på arbejdsplad
serne. Selvom de fleste har svært ved at forstå det, er 
nysgerrigheden vakt. Det sidste fænomen i serien var en 
temmelig mystisk og ubehagelig besættelse. Den medvir
kende præst gjorde ikke sagen mindre mystisk. Der til
trænges en afinystificering. 

Som det fremgår af dette blads Martinus-artikel, er besæt
telse et bredt fænomen. Det er ikke bare de diskarnerede, 
der kan besætte, selvom det virker mere foruroligende, 
når vi ikke kan se de optrædende. Men også en radiostemme 
kan virke "besættende", selvom den bare er nogle lydbøl
ger! Ja, man kan faktisk blive besat af sine egne tanker, 
dvs hårdnakkede fikse ideer, der fører på afveje. 

F or nylig kunne man i en amerikansk TV -udsendelse se, 
hvordan pædofile kan "besætte" børn på internettet og få 
dem til at gøre noget, de bagefter ikke forstår, de kunne 
gøre. Faktisk prøver mange gennem diverse medier at gå 
"bagom" vor bevidste vilje og påvirke os, ikke bare i re
klamerne. Men sådan har vi altså hele tiden mulighed for 
at øve os i, ikke at lade os besætte! Endelig kan vi jo også 
bare slukke TV'et eller pc 'eren, når vi ikke gider høre el
ler se mere på dem. Det er ikke lige så nemt at "slukke" for 
de uønskede åndelige "gæster" . Det kræver en viden, de 
færreste har i vor tid. 

Med åndsvidenskaben er vi blevet klar over, at mange af
døde bliver "hængende" i nærheden af de jordiske energi
frekvenser. I gammel tid, da man stadig havde en vis spiri
tuel forståelse, tog man det meget alvorligt at få sendt de 
afdøde ordentligt afsted til "den anden side" . Man ville 
ikke risikere at have forfædrenes ånder rendende i utide. 
Men da så mange i vor tid "dør" i den tro, at alt dermed er 
slut, vil der naturligvis være en del forvirrede sjæle, som 
for en tid færdes i de omgivelser, de plejer at leve i. 

Når alt kommer til alt er der jo ikke så stor forskel på, om 
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man er fysisk "død eller levende". Dog skulle man ifølge 
Martinus ("Vejen til Paradis" s.23) "efter den fysiske død 
ikke være i stand til at opleve den fysiske verdens detaljer, 
fordi denne verden fremtræder i bølgeOlmåder, der ikke 
direkte kan sanses med de åndelige sanser. " J eg ved ikke, 
om Martinus her også taler om de, der lever i den såkaldte 
mellemtilstand lige efter den fysiske død. For jeg har da 
læst en del beretninger om, hvordan disse "døde" tydeligt 
kan opleve ting og personer i den fysiske verden. 

Det er dog først og fremmest vore følelser og tanker, de 
kan fornemme, da det er åndelige energier. Men også her 
spiller bølgelængden ind. Ligesom en radio ikke kan mod
tage på frekvenser, den ikke har antenneudstyr til, skal der 
være en vis overensstemmelse mellem sender og modta
ger, når det drejer sig om levende væsner. I TV-serien 
"Åndernes Magt" var det næsten altid en bestemt person i 
huset, oftest en kvinde, som fungerede som "antenne" for 
den besøgende ånd. 

I denne TV-serie så vi iøvrigt, hvordan "ånderne" kunne 
flytte fysiske ting, knække en tyk glasplade m.m. , så de 
kan altså sanse og manipulere med det fysiske stofs vibra
tioner! Og nogle af dem kunne også materialisere sig selv 
i korte øjeblikke, dvs optræde som det vi kalder spøgelser, 
i et tilfælde endda så tydeligt, at mærkerne på jogging
dragten kunne ses! 

Spøgelser 
Herom skriver Martinus i artiklen "Den sekundære og den 
primære opstandelse" (Kosmos 1949): "Etdiskarneretvæ
sen, en såkaldt "ånd", kan danne sig et midlertidigt 
interemistisk fysisk legeme, igennem hvilket det i heldig
ste tilfælde for et lille øjeblik kan fremtræde som et fysisk 
væsen. Det kan således tale, høre og se på det fysiske 
plan og er faktisk ikke til at skelne fra et ordinært fysisk 
væsen. Denne proces er ikke knyttet til nogen særlig mo
ralsk udvikling. " ..... 
"Selvom denne interemistiske materialisationsakt ikke 
er afhængig af nogen fremragende moral, er den i aller-



højeste grad afhængig af en meget udviklet koncentrati
onsevne, en evne der kan opøves ved en speciel træning. 
Og selv med denne evne kræves der yderligere særlige 
betingelser for, at akten kan finde sted. En diskarneret 
ånd kan derfor ikke uden videre materialisere sig når og 
hvor som helst. Den kan kun materialisere sig der på det 
fysiske plan, hvor der forekommer den materie, på hvil
ken en materialisation er baseret. Denne materie fore
kommer hos nogle jordmennesker som en art finere fysisk 
stof, som vi kan kalde "A -stof' kun i ringe mængde, me
dens det hos andre forekommer indtil overflod. Nævnte 
stofhar den egenskab, at det hurtigt eller lynsnart kan gå 
i forbindelse med og lade sig beherske eller udforme af 
en særlig psykisk eller åndelig kraft, vi kan kalde "A
kraften ". Ved denne forbindelse opstår der i "A -stoffet " 
en fortætteIse, hvorved dette bliver fysisk synligt. " 

Der skal altså være en person, der har masser af A -stof. 
Men hvad er A-stof? Er det den del af os, som teosofien 
kaldet "Det æteriske legeme"? Altså den del af det fysiske 
legeme, der består af "stråleformig materie". Martinus 
kalder det et andet sted (LB V s. 2227) "psykisk overskuds
energi fra et levende væsens aura". Vil dette i de her om
handlede tilfælde især bestå af tyngdeenergi ? I TV-serien 
blev den kvinde, der havde haft besøg af det tydelige "spø
gelse", af mediet Marion spurgt, om hun havde et iltert 
temperament, hvad hun bekræftede. Hun fik også at vide, 
at hendes aura "hang for langt ude" . 

Ifølge Alice Bailey ("Sindslidelser og andre sygdomme" 
s.l 00) er man især udsat for besættelse, hvis det æteriske 
legemes "væv" er for åbent og slapt. Det kan skyldes en 
fysisk svagelig konstitution, eller at offeret er intellektuelt 
tilbagestående med et kraftfuldt emotionelt legeme. Det 
kan også skyldes en dårlig koordination mellem det emo
tionelle og det fysiske legeme. Besættelse ses oftere hos 
kvinder end mænd, fordi kvinder er mere polariseret i det 
emotionelle legeme. Siger Bailey, men hvad mener hun med 
"polariseret"? Mon ikke det betyder, at følelsesenergien 
er for dominerende i forhold til intelligensenergien? 

Psykologiens dilemma 
Da psykologien som en slags videnskab opstod, var den 
anskuelse slået igennem, at bevidstheden er et produkt af 
kroppens kemi. Derfor bygger psykologien på en grund
læggende uvidenhed om de åndelige fakta. Og således blev 
besættelse tolket som fantasi eller halucinationer. Hysteri, 
som Freud udtrykte det. 

Men nu er der så småt ved at dukke nye røster op . En 
amerikansk psykolog, Edith Fiore, stødte i sin praksis på 
så mange tilfælde, hvor alt tydede på besættelse, at hun 
prøvede at give disse klienter en behandling efter den tolk
ning. Med godt resultat. Det har hun i 1987 udgivet en bog 
om, "The unquiet dead" (de utavse døde - den er ikke over-

sat). Den viser en ret stor spirituel indsigt i, hvad et men
neske i virkeligheden er, og dermed også forståelse for, 
hvordan besættelsesproblemet kan løses. 

Nu må man så håbe, denne indsigt breder sig - også til 
vore psykologer. Udover nogle spirituelle medier, er det 
indtil videre kun nogle få præster, der giver sig af med 
problemet. Men de kalder det "djævleuddrivelse", fordi de 
tror, besætteren er en dæmon. Det lykkes dog ofte at befri 
offeret, fordi de kalder Jesus til hjælp! 

Det er ret interessant at se, hvordan psykologer tolker fæ
nomenet "spøgelser" . "Subjektive projektioner" kalder de 
dem. Men de fik nu et forklaringsproblem, da en engelsk 
husmor i 70 'eme blev ved med at få "besøg" af sin far, 
som iøvrigt stadig levede og boede i USA. Da de som re
gel sover i USA, når det er dag i England, har han vel 
været på "drømmerejse" . Han havde misbrugt hende sek
suelt som barn, så hans opdukken var meget belastende 
for hende. Når han stod foran hende, blokerede det hendes 
udsyn i rummet, og hun kunne lugte ham. Det var altså 
ikke bare et "subjektivt billede i hendes eget hoved"! 

Denne kvinde lærte dog til sidst at kontrollere sine "hallu -
cinationer", så hun med sin vilje kunne få det frygtede gen
færd til at forsvinde . (Fra serien "Mystikkens verden", 
Lademann 1991). I samme bog står der at "nye undersø
gelser tyder på, at folk, som tror på disse fænomener - og 
som fastholder, de selv har oplevet dem - i højere grad 
fmdes blandt unge og veluddannede end blandt ældre med 
kun lidt uddannelse, som dog må formodes at være mere 
overtroiske. " 
Vi kan altså ikke konkludere, at det blot er et spørgsmål 
om at være mindre udviklet! 

Mariannes historie 
På forlaget Lohse (år 2000) har Marianne Agger fortalt 
sin besættelseshistorie - "Jeg troede det var Gud", hedder 
bogen. Hun fortæller, hvordan hun var arbejdsløs og mod
løs, blev lidt alkoholiseret, havde skiftende dårlige par
forhold osv. En dag hørte hun om, at man måske kunne få 
lidt vejledning via pendulering. Hun prøvede, og fik svar! 
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Venlige trøstende ord. Naivt troede hun, det var Gud. Hun 
havde jo læst, at andre kunne tale med Gud, og nu kunne 
hun altså også! 

Det udviklede sig, flere stemmer kom og deltog i samtalen, 
bl.a. en som påstod, hun var Mariannes afdøde mor. De 
vidste forbavsende meget om hendes liv og levned. Som 
dagene gik, brugte hun mere og mere tid på sine nye "ven
ner", ja sansede næsten snart ikke andet. Men de foran
drede sig efterhånden, var skiftevis venlige og ubehage
lige, og styrede således hele hendes liv. Til sidst fik de 
hende overbevist om, at hun skulle tage sit eget liv, så hun 
kunne komme "over" til dem. Det gik hun så i gang med at 
forberede. 

Men hendes voksne søn var begyndt at blive bekymret. 
Han fik tilkaldt en præst, som brugte megen tid på at hjælpe 
hende fri. Han er en af få præster, der tør give sig afmed 
djævleuddrivelse. Kirken er i et stort dilemma her, for det 
er jo lidt penibelt at tro på djævle i naturvidenskabens tids
alder, og de ved ikke, at alle de mennesker, de begraver, 
stadig er temmelig levende! 

Hvorfor Maren blev brændt 
som heks 
Kirken har spillet en til tider meget tvivlsom rolle i histori
ens løb. Engang var jeg meget optaget af at fmde ud af, 
hvorfor så mange kvinder blev brændt som hekse. De fle
ste var enlige og dermed meget fattige, så nogle af dem har 
nok forsøgt sig med sort magi for at overleve. Men der var 
også en del almindelige gifte koner imellem. 

En af dem var Maren. Hun blev dømt til bålet ved Ribe 
Ret i 1600-tallet. Hun var køn, lattermild og sikkert meget 
seksuelt tiltrækkende. Nabobonden var forelsket i hende, 
men hun afviste ham hånligt. Hun var gift og havde små 
børn. Han drømte formodentlig om hende om natten. Han 
påstod, hun kom og "red ham som en mare", så han næ
sten blev kvalt, og anklagede hende for at være heks . Selv 
om hendes hæderlige husmand og andre småkårsfolk på 
egnen kæmpede bravt for hendes liv, endte hun på bålet. 

Dengang troede jeg, det blot handlede om en mand med 
højere status, der ville have hævn. Og hekseforestillingerne 
var jo tidens almindelige psykose. I dag forstår jeg, at hans 
sindstilstands sex-fikserede vibrationer har hidkaldt en dis
inkarneret person på tilsvarende bølgelængde. Hans "ma
reridt" var uden tvivl reelt nok. Men det frarøvede altså 
nogle små børn deres mor. 

Hvorhen går udviklingen? 
J eg så for nylig en TV -dokumentarfilm om en stor dreng i 
USA, der skød sin far og mor, og bagefter gik han hen på 
sin skole og skød løs på eleverne. Ingen forstod det. Hans 
opvækst og forhold til forældrene var ikke dårlig, men han 
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var ret ensom. I filmen hørte man noget af det bånd, der 
var optaget ved politiafhøringen. Her kunne man gennem 
megen gråd høre, dels hvordan han blev ved med at sige 
"undskyld, jeg elsker jer" til sine forældre, dels hvordan 
han blev ved at gentage:" jeg blev nødt til det, han sagde 
jo, jeg skulle" . Ingen hæftede sig tilsyneladende ved og 
spurgte til, hvem den "han" var. For mig var det oplagt, at 
den stakkels dreng havde været besat. 

Nu er spørgsmålet, om vi vil komme til at se flere og flere 
af sådanne besættelser fremover. Vil kontakten mellem de 
fysisk levende og døde øges, både de gode og dårlige kon
takter? Martinus siger (artiklen "Korrespondancen mel
lem det fysiske og det psykiske plan", Kosmos 1994/4), at 
"grænsen mellem denfysiske og den åndelige verden bli-
ver mere og mere udviske(' . Dette var dog sagt i forbin
delse med, hvordan vi ved tankekoncentration vil blive i 
stand til at skabe telepatisk kontakt med hinanden, uanset 
hvor vi befinder os . 

Hvis den menneskelige udvikling indebærer, at mange kan 
blive åbne for kontakt med diskamerede væsner, inden de 
har udviklet tilstrækkelige evner for viljestyret kontrol med 
denne kontakt, kunne det forårsage mange ulykkelige hæn
delser. Endnu en tid lang vil der jo være mange primitive 
ukærlige sjæle blandt de diskarnerede. 

Det vil derfor blive meget vigtigt at få udbredt et reelt kend
skab til, hvordan man beskytter sig, og hvordan man ud
vikler evnerne til selv at styre, hvilke kontakter, man øn
sker. Derfor er det godt, der sættes fokus på problemet 
med TV -udsendelser som f.eks . "Åndernes magt", nu 
mangler de bare at følge det op med konkret oplysning. 

- H 'lis det ikke havde været for al den fordømte helse·kost. 
kunne jeg have været her for flere år siden. 



Mod en verdenskulturs 
undergang? 

Den ll . september blevet par fremtrædende symboler på 
magt - militærmagt og økonomisk magt - lagt i ruiner. 
Angrebene var rettet mod USA, hvor vi blev vidne til, at 
end ikke verdens største militær og økonomiske magtkon
centration er usårlig. Og prøver vi at se terrorangrebene i 
et kosmisk perspektiv, så kan det, der skete - så vidt jeg 
kan se - udmærket være begyndelsen til en verdenskulturs 
undergang. Nemlig en verdenskultur der bygger på begre
bet magt - en magt for ret -kultur, som Martinus ville kalde 
det. 

Som vi læser verdenshistorien kan den såre enkelt karak
teriseres ved en lang kamp mellem de to store principper 
magt for ret og ret for magt, hvor der her tænkes på ren 
fysisk magt, som det kendes fra de mange krige, fra kolo
nisering og undertrykkelse af fremmede folkeslag, slave
handelosv. 

Magtprincippet har givet sig udslag i erobring af land
områder, hvor den omstændighed at blot en hær var stor 
og stærk nok til at erobre visse landområder, så betragtede 
man dem som retmæssig ejendom. Altså magten bestemte, 
hvad der blev anset for retfærdigt - man ejede det, man 
kunne erobre ved magt - akkurat som små børn, der stjæ
ler legetøjet fra hinanden, hvorefter de vil beholde det. Det 
er forståeligt for børn, der repeterer et udviklingstrin, hvor 
den slags er normen mere end undtagelsen. Hvor det drejer 
sig om voksne, hører det ikke fremtiden til . 

Landegrænser 
I princippet er langt størsteparten af de nationale grænser 
trukket op efter magtprincippet. Det er først i nyere tid, at 
grænsedragning afgøres efter ret for magt-princippet. Et 
eksempel til efterfølgelse kender vi fra Grønland, hvor 
Danmark i 1933 indbragte afgørelsen om Grønlands til
hørsforhold til den internationale domstol i Haag. Med 
støtte fra grønlænderne selv afgjorde domstolen som be
kendt, at Grønland skulle være en del af kongeriget Dan
mark og ikke Norge. Sådanne eksempler er imidlertid nær
mest undtagelser. Stort set er det magtprincippet, der er 

baggrunden for, at vort verdenskort ser ud, som det gør -
dvs. har de grænser, man kan aflæse på kortet. 

Selvom ret for magt-princippet på det seneste er begyndt 
at vinde ind på magt for ret på globalt plan, så er det sta
dig det mest dominerende. Men eftersom menneskeheden 
udvikler sig i stadig mere menneskelig retning (selvom det 
måske ikke altid ser således ud), så skal det ikke være så
ledes fremover. Der må ske en ændring i retning af mindre 
magt og mere ret på den nationale såvel som internatio
nale scene. Eftersom magtprincippet har rod i dyreriget, 
vil det gradvis grave sin egen grav. Det første spadestik 
blev taget den ll. september. I den forbindelse kan vi 
begynde at se denne skelsættende dato i et andet lys end 
det sædvanlige - nemlig som det første klare signal om, at 
magtkulturen en skønne dag vil gå sin undergang i møde. 
Og vi fristes til at spørge os selv, om ikke der trods 
handlingens grusomme karakter, trods de mange såkaldt 
"uskyldige" ofre og trods en bølge af sorg fra de efterladte 
er et kosmisk forsyn bag handlingen? Og at den frygtelige 
terrorhandling trods alt er et tegn på, at der er stærke kos
miske kræfter, der virker i lysets favør. 

Terror 
Begreberne terror og terrorister er blevet en del af vort 
daglige vokabularium. I al sin gru blev det synligt for en
hver den ll. september. Fra den dag er disse begreber ble
vet almindelig samtaleemne i et omfang, som man ikke 
kendte til før denne skelsættende dato. Vi har oplevet, hvil
ket uhyggeligt våben terrorisme kan være i hænderne på 
fanatiske og skrupelløse mennesker, som er optændt af et 
ubændigt had til andre mennesker. 189 nationer verden over 
har som medlemmer af FN forpligtet sig til en verdensom
spændende jagt på terrorister. Her først og fremmest bin 
Laden, der har opnået den tvivlsomme ære at være ud
nævnt til verdens mest magtfulde og fanatiske terrorist. 
N aturligvis skal bin Laden og andre terrorister eftersøges 
og stilles til regnskab for deres kyniske handlinger, men 
det er en illusion at tro, at frygten dermed er ude af verden. 
Der spredes mindst lige så meget frygt i verden på grund 
af jagten på forbryderen, hvor USA ikke viger tilbage for 
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f. eks. at benytte direkte djævelske våben som f. eks. land
miner der jo ikke skelner mellem soldater og civile . Man 
fristes til at spørge om ikke det er terror? Så vidt jeg kan 
se, prøver verdens stærkeste militærmagt at bekæmpe ter
ror med terror, og hvis ikke man har overskud til at ind
rømme det moralsk forkastelige i den slags krigsførelse, 
så skulle man da i det mindste kunne se det totalt ulogiske 
i at tro, at man kan bekæmpe terror med terror. -

Frygt 
Verden er blevet en anden. Mere angst, mere vold, mere 
kaos . Det var terroristernes mål at skabe frygt i den vest
lige verden - først og fremmest i USA. Og mon ikke de 
har haft heldet med sig - og mon ikke det er fordi, vor 
jordbund er gødet for netop frygt? - en jordbund, som vil 
være til stede i det enkelte individs sind, så længe menne
sket er med til at skabe frygt hos andre levende væsener. 
Det sker som bekendt i stor målestok. Skulle vi gå hen og 
glemme det, så kan vi blot tænke på al den frygt hos dyr, 
som den fuldkommen overdimensionerede kødspisning er 
årsag til. - Interessant er det imidlertid, at der tilsynela
dende gradvis er sket en ændring i den menige amerika
ners holdning til terroraktionen, efterhånden som den er 
kommet på afstand. Såfremt det er tegn på en vis selvran
sagelse på USA's vegne, som set i lyset af den dominans 
verdens førende stormagt har lagt for dagen, (indsættelse 
afledere i andre lande, som tjente USA's interesser - f.eks . 
Shahens indsættelse i Iran og Pinochet i Chile), så er det i 
det mindste et fremskridt. 

Fanatismens spøgelse 
Efter den tragiske septemberdag er helt nye (eller måske 
rettere gamle) tankebaner og ideologier kommet ind i vor 
hverdag og stiller krav til vor tolerance. Et af de begreber, 
der hurtigt melder sig, når vi søger at forstå baggrunden 
for de uhyggelige terrorangreb er begrebet fanatisme. Når 
man ud fra en blind religiøs tro ofrer sit eget og andres liv 
i kampen mod de anderledes tænkende - de vantro (eller 
rettere vi "vantro") - så er der tale om fanatisme i dens 
allermest uhyggelige version. Religiøs fanatisme er knyt
tet til begrebet tro - religiøs tro - altså en tilstand med 
mangelfuld fornuft- og intelligens evne i forhold til følel
seslivet. I sin radikale version bliver der i følge Martinus 
tale om fanatisme. Om mennesker, der er præget af derille 
mentale konstitution skriver Martinus således i "Livets 
Bog" l stk. 145: "De har på grund af deres mangelfulde 
fornuft- eller intelligesevne alt for let ved at tro og får der
ved undertiden deres tro og moralbegreber drevet alt for 
meget over i det fantastiske" . - "De bliver af den overbe
visning, at deres særlige tro og opfattelse er absolut 
altomspændende eller fyldestgørende for ethvert 
bevidsthedstrin, og kan derfor ikke fatte, at der eksisterer 
væsener, der er i besiddelse af bevidsthedsslag, overfor 
hvilke nævnte opfattelse ikke kan yde stimulans eller in-
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spiration". -- "Overfor sådanne væsener kommer de 
førstnævnte væsener derfor til at føle en stærk uvilje og 
fordømmer eller stempler dem som de vantroende eller for
tabte til adskillelse fra dem selv, der i deres egen opfattelse 
jo kun kan udgøre "de frelste" eller "hellige". 

I vor egen boldgade 
I Danmark er vi ikke helt uden kendskab til dette tanke
klima - altså blandt os indfødte danskere. Vi kender det fra 
vore egne yderliggående religiøse bevægelser. Men dels 
mener vi ikke, der er tale om radikal fanatisme, eftersom 
de gradvis er blødt noget op, og dels har vi lært at leve 
med det i al fredsommelighed. Men med den aktuelle ind
vandring har vi fået fanatismen ind på livet på en måde, 
der vækker uro. En slags diffus uro - en uro, vi har svært 
ved at defmere og sætte på plads - og det er ofte værre end 
den uro eller frygt som kan sættes i forbindelse med et 
bestemt objekt - en mere præcis genstand for frygten. Og 
det er netop denne rationalisering vi uden tilstrækkelig 
berettigelse f. eks. foretager ved at placere årsagen til fryg
ten på muslimerne. Så vidt jeg kan se, er det kun en meget 
lille del af disse indvandrere, der i værste fald kan inde
bære nogen fare for et land med fredelige ambitioner, og 
naturligvis skal vi også lære andre folkeslag og deres kul
tur at kende for at forstå deres tankegang og dermed træne 
vor egen indfølingsevne og tolerance. Alt er lagt i hæn
derne på skæbneloven, herunder ofrene og deres efter
ladte fra terroraktionen den ll. septr. Der er således i sid
ste instans en absolut kærlig mening med det, der sker. Så 
det er faktisk et spørgsmål om at tage ved lære af det, 
eftersom det er det, der er den kosmiske mening, og hvor
ved det i sidste instans bliver til størst mulig gavn for os 
selv. Også disse erfaringer hører med i vor kosmiske ud
dannelse til mennesker med en højere bevidsthed. 

Integration 
Hvor muslimerne er villige til at lade sig integrere, lære 
sproget og acceptere vort demokrati og vel at bemærke: 
kommer i arbejde, så kan begge parter utvivlsomt lære en 
del afhinanden. Muslimerne måske på det kundskabs- og 
intelligensmæssige område, ligesom de evt. kan lære af 
vort demokrati, medens vi danskere kan få en nyttig ud
fordring til vor tolerance, hvad vi nok heller ikke har no
gen skade af. Måske er det rigtigt, hvad nogle giver ud
tryk for, at vi danskere lider af en vis selvtilstrækkelig
hed, hvorfor det nok ikke er nogen skade til med en vis 
mængde "nyt blod". For at det ikke skal kamme over og 
give sig udslag i en udpræget fremmedfjendsk indstilling, 
må indvandringstempoet dog ikke gå for hurtigt. - Helst i 
et tempo, hvor de kan integreres - komme ud på arbejds
markedet, lære vort sprog, demokrati og kultur. Det er en 
stor udfordring til begge parter, som stiller nye krav til 
menneskelige egenskaber, som naturligvis ikke udvikles 
fra dag til dag, men kræver gradvis forarbejdning og til
vænnmg. 



Problemerne opstår, hvor 
nogle muslimer af mere fun
damentalistisk tilsnit ikke 
ønsker at lade sig integrere 
samt åbne sig for andre 
tankemønstre end deres egne. 
Her er det, at vi kan være til
bøjelige til i vor bedømmelse 
af dem at kredse omkring de 
værste skyggesider ved deres 
tro f. eks. begrebet Jihad, 
som jo kan betyde hellig krig. 
Men hvad vi ikke må glemme 
også kan betyde "indre kamp 
mod ens onde instinkter". Det 
første har vi fået alvorlig an-
skuelsesundervisning i følgerne af netop den ll. septem
ber. Det andet er knap så gennemskueligt. En tilsvarende 
radikal indstilling kender vi jo fra en udpræget dansk na
tionalistisk holdning, som for alt i verden vil bevare Dan
mark for indfødte danskere. Nationalisme har været (og 
er) årsag til utallige krige, og vil fortsat fungere som en 
stærk bremseklods for vort land i en tid, der i stigende 
grad stiller krav til positiv globalisering og international 
forståelse. 

Hvor der er tale om mennesker, som er flygtet fra sult, 
nød og lidelser - måske i form af undertrykkelse eventuelt 
tortur, bør vi være de første til at tage imod dem med åbne 
arme og hjælpe dem til nogle mere menneskelige forhold . 
Kort sagt det er her, vi bør mindes den barmhjertige sama
ritaner, som ganske naturligt bør være vort eksempel til 
efterfø 19e1se. 

Er vi tossegode? 
Som ovenfor nævnt bør vi være åbne og tolerante og uden 
for al tvivl: også af bedste evne prøve at leve op til oven
nævnte eksempel. Men hvad vi må understrege: ikke tos
segode. Politikken d. 3. november 200 l bringer en stor 
opsat artikel af en kvindelig iransk flygtning ved navn 
Farshad Kholghi, der er skuespiller. Hun giver her sin ver
sion af det, hun kalder "Fanatismens grimme ansigt", som 
hun har erfaret, at det viser sig inden for radikal Islam
isme. Hun har fået det direkte ind under huden, da hun gik 
i iransk skole under Khomeinis styre. "Alle skulle læse 
Koranen" - "gode muslimer er fundamentalister", "ingen 
muslim skal lade sig kue af Vestens rådne filosofi", "vi 
blev hjernevasket til at hade de vantro", "vi lærte, at løgn 
i kampen mod de vantro var en pligt " . - Dette er blot et 
lille udsnit af den måde, hvorpå hun karakteriserer - ikke 
Islam som sådan, men den mest radikale og fanatiske del 
af Islam. Farshad kom til Danmark og blev bekendt med 
nogle helt andre toner. Men hun tænkte naturligt nok på 
den del af den muslimske befolkning, der fortsat udsættes 
for denne hjernevask. 

Blandt muslimer her i Dan
mark genkender Farshad no
get af det, hun selv har ople
vet under Khomeini. Og hun 
vil advare os : "Jeg ser flere 
og flere koranskoler dukke 
op". "Importerede imamer 
(en slags muslimske biskop
per) fra de mørkeste steder i 
mellemøsten får til opgave at 
hjælpe de unge etnikkere til 
at blive integreret" . - "De kan 
ikke engang tale dansk", så 
man må have sin tvivl om, 
hvorledes den integration skal 
forstås . Iflg. Farshad er der i 

al fald grund til at advare os danskere: "Vi lader Dan
marks fremtid opdrage af fanatikere og religiøse konser
vative" - Og "det mest groteske er danskernes naive og 
stupide ligegyldighed. I tolerancens navn graver vi demo
kratiets grav" . 

Hun undrer sig over, hvordan vi kan tillade "mennesker, 
der går ind for dødsstraf - mennesker, der er imod basale 
menneskerettigheder - kan være medlem af et demokra
tisk parti i Danmark. - Hun er ikke klar over, at vi har en 
meget fri og åben grundlov, som har til formål at værne 
om vor ret til at tænke og tro, hvad vi vil. Det er en af 
danskernes basale kulturværdier, som kun kan ændres ved 
folkeafstemning, og det skulle nødigt blive påkrævet. Al 
naturlig udvikling sker på frivillighedens præmisser. I 
Danmark er det faktisk tilladt at gå ind for dødsstraf, selv 
om det for længst er afskaffet ved lov. Om man med denne 
indstilling kan optages som medlem i et politisk parti af
hænger af det enkelte parti. Det vil ikke være klogt at lade 
sig ophidse af Farshads og lignende enkeltstående eksem
pler. Langt bedre vil det være, at fastholde en demokratisk 
og humanistisk holdning, hvorved vi vil være i stand til at 
vise et godt eksempel over for fremmede, der evt. kommer 
med traditioner for fundamentalisme og religiøs eller poli
tisk autoritær styre. 

F arshad er eksempel på en muslimsk flygtning, der har 
lært at værdsætte demokrati og menneskerettigheder. Hun 
vil vende tilbage til Iran og sammen med gode danske ven
ner starte en højskolebevægelse, hvor skolerne skal hedde 
demokratiskoler. Et godt eksempel til efterfølgelse. Vi hå
ber hun får lov. 

Yngre brødre og søstre 
Islam kom til verden ca. 500 år efter den kristendom, der 
har præget vestens kultur. Sætter vi det i perspektiv, så 
finder vi store dele af nutidens islam på et udviklingstrin, 
der nogenlunde svarer til vort 1500- tal. N år vi retter blik
ket mod islams kvindeundertrykkelse, deres mangelfulde 
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oplysning samt den udprægede dogmetænkning og i det 
hele taget den yderst glædesløse religion, de bekender sig 
til, så kan det faktisk sammenlignes med det udviklings
trin, vi på dette tidspunkt stod på i Europa - op til oplysning
stiden. Hvor der er tale om denjævne og til dels sparsomt 
oplyste part af de muslimske befolkningsgrupper, kan vi 
med nogen ret tale om såkaldt "yngre brødre på udviklin
gens rangstige" - og netop derfor brødre, som bør vises 
tolerance - og hvad der bør understreges : det der gælder i 
al fornuftig opdragelse: oplysning. Det passer jo såre godt 
til, at 15 O O-tallet netop betegner indgangen til oplysning
stiden. Det er først og fremmest mangel på oplysning, der 
præger store dele af denjævne islamiske befolkning. I takt 
med islams ret kraftige ekspansion i den vestlige verden 
er der imidlertid chancer for, at de bliver motiveret for at 
tilegne sig den oplysning, der sandsynligvis også kan med
virke til at begrænse den fundamentalisme, der har vækst
betingelser inden for den mest radikale del af Islam. 

Hvad kan der gøres? 
I Politikken den 25.11.200 l skriver den anerkendte mellem
østfortolker Herbert Pundik under overskriften: "Næste led 
i terrorkampen" bl. a ., at vi ikke kommer nogen vegne i 
forsøg på dialog med islam, hvis vi ikke anerkender koran
ens dobbelthed. "Den fundamentalistiske læsning af Ko
ranen er farlig, siger han og tilføjer: - ikke mindst fordi 
dens popularitet er voksende bl. a. i den arabiske verden" 
- Hvorfor farlig? Når man lever en trist tilværelse - f. eks . 
med en glædesløs religion under et autoritært styre med 
frihedsbegrænsninger samt en lang række triste dogmer 
og ritualer uden rigtig udsigt til en mere glædesfyldt tilvæ
relse her på jorden, ja, så fristes man til at fmde lys
punkterne andet sted. At de også lever i fattigdom er na
turligvis ikke i sig selv årsag til terrorisme, men kan må
ske sammen med de andre faktorer være medvirkende. 
Resultat bliver let drømme om en bedre tilværelse efter 
døden. - Det kan opnås ved hellig krig mod de undertryk
kere, som de mener er årsag til deres hårde og triste skæbne 
- altså Jihad i dens farlige version. Og her kommer USA 
som den "store satan" ind på en absolut første plads . 

Og som Pundik fortsætter: hverken våbenmagt eller argu
menter kan svække den radikale islams tiltrækningskraft, 
netop fordi den opfylder et eksistentielt behov i befolknin
gerne. Klimaet for international terrorisme må på en eller 
anden måde dæmpes - eller erstattes med udsigt til en an
den og bedre tilværelse. - At mange under disse omstæn
digheder søger til det 'Jordiske paradis" de forestiller sig i 
vestens mere velhavende lande er forståeligt, og det er jo 
også ved blanding af jordens forskellige folkeslag med hver 
sine tænkemåder, religiøse og politiske indstillinger, at vi 
lærer hinanden at kende og får muligheder for at forstå 
hinanden. 
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Jagten på terrorister 
Med USA som initiativtager er der indledt en verdensom
spændende jagt på terrorister. Hvor effektiv denne jagt bli
ver, må fremtiden vise. Foreløbig tillader jeg mig at be
vare en vis skepsis. Hvis USA kun bliver synonym med 
bomber og hård dominans, er jeg bange for, at der vil op
stå 10 nye bin Ladener for hver enkelt, der udryddes . Hvis 
ikke denne jagt bliver fulgt op af en fremadrettet indsats 
for at ændre det klima, hvori terrorisme trives kommer , 
man ingen vegne. Et indgroet had til USA som den store 
satan er en af de ting, der gøder klimaet for terrorisme. 
Der ligger her et ansvar hos den amerikanske regering, 
som bør gribe i egen barm og spørge sig selv, hvorfor så 
mange mennesker er optændt af et ubændigt had til deres 
land - (hvis befolkning paradoksalt nok kalder USA "Guds 
eget land"). 

Der bør også ske en indsats mod fattigdom og uvidenhed, 
autokratiske styreformer og undertrykkelse af de mest fun
damentale menneskerettigheder i store dele af den arabi
ske verden. - En sådan indsats bør nyde støtte fra det mere 
velstående vesten - dog naturligvis med hovedvægt på at 
stimulere dem til selv at klare deres egen tilværelse. 

Arabisk selvransagelse 
I den forbindelse er det opmuntrende at læse et indlæg i 
Information den 2. 12. 200 l under overskriften "Arabisk 
selvransagelse efter terroren i USA ". Her kan man læse, 



at angrebene i USA har affødt en hidtil ukendt selvransa
gelse hos arabiske regeringer, borgerrettighedsforkæmpere 
og intellektuelle. Man er simpelt hen bange for at grave 
for dyb en grøft til vestens verden, som de jo også har brug 
for. Fra en konference i den Arabiske Liga under navnet 
"Civilisation og dialog - kontakter i stedet for kamp" er 
udsendt en erklæring, hvor det bl. a. hedder "at der er et 
akut behov for at formulere en effektiv kulturpolitik, der 
kan imødegå billedet af økonomisk og socialt forfald, og 
for at revidere strukturen inden for uddannelse, kultur og 
medier i de arabiske lande." Erklæringen opfordrer ara
berne til at tilegne sig en "fredskultur, der forebygger krig" 
og fremmer værdier som "social retfærdighed og demo
krati". Der er doneret penge og taget initiativer bl. a . fra 
fire store arabiske Tv-stationer til at fremme udviklingen 
af en mere fremadrettet kulturpolitik. F or som Herbert 
Pundik skriver i ovennævnte indlæg: "Hvis ikke de arabi
ske samfund besinder sig og slår ind på vejen, der bringer 
reform og modernitet, vil der opstå nye bin Laden typer, 
og flere og flere arabiske unge vil vælge at dø i den hellige 
sags tjeneste" . 

Det er ikke bomber, der er brug for, men en kærlig og 
forstående indstilling til de befolkningsmasser som lever i 
dyb fattigdom. På grund af fattigdom, religiøs fundamen
talisme og autoritær styreform i forbindelse med mangel
fuld oplysning er deres udvikling stagneret. De bør have 
massiv hjælp i form af fødevarer og andre basale fornø
denheder, ligesom de bør stimuleres i retning af demokrati, 
oplysning og respekt for menneskerettighederne. Det er, 
hvad der vil kunne vende en indgroet negativ holdning til 
vesten til en positiv indstilling. Ved at vise disse forar
mede og mangelfuldt oplyste befolkningsmasser et godt 
eksempel vil vi være i stand til at konvertere en forståelig 
skepticisme og mistænkelig indstilling til en mere åben og 
positiv holdning til verdens rigeste lande, som har en na
turlig menneskelig pligt til at hjælpe dem ud af en håbløs 
stagnation. Mon ikke det vil give mindre vind i sejlene for 
terrorisme og tilslutning til bin Laden og lignende typer? 
J eg tror det. 

En islamitisk reformation 
Som bekendt oplevede vesten en rig udvikling i forbin
delse med bogtrykkerkunstens opfindelse og oplysningstid
ens indtræden for ca. 500 år siden. Luthers reformation 
betød en kolossal kirkelig omvæltning. Protestantiske kir
ker blev dannet og den protestantiske tro bredte sig hur
tigt. Tiden var moden for fornyelse, derfor kom reforma
tionen som en naturlig organisk proces. 

Mon ikke en tilsvarende fornyelse i tolkningen af Islam 
kan forventes? Mange muslimer er flygtet fra fattigdom 
og undertrykkelse i deres egne lande og har stiftet bekendt
skab med vestens modernitet og demokrati. Mødet med 
vestens frihedsidealer og demokratier kan sikkert give dem 

stimulans til en tolkning af deres religion, som i højere 
grad er i pagt med moderne mere intelligensbetonet tænk
ning. En sådan reformering vil utvivlsomt kunne formind
ske kløften til den vestlige verden, hvad der vil komme 
dem selv til gode. Islams møde med vestens større grad af 
ligestilling mellem kønnene, vores demokrati og menneske
rettigheder vil sandsynligvis sætte nogle spor, som peger i 
retning af fornyelse og modernitet. 

Men for en bedre verden bør det ikke glemmes, at selvran
sagelse nok også ville være et gode i vestens lande. Den 
ensidige stormagtsdominans, hvor vi f. eks . flere gange 
har oplevet, at USA indsætter ledere, der ensidigt tjener 
USA's egne interesser er stærkt medvirkende til de store 
mængder had, de til gengæld udsættes for - f. eks . fra 
kredse af den muslimske verden. Man må håbe, at selv
ransagelsen også sniger sig ind i Washingtons regerings
bygninger. 

Verdenshistorien har dokumenteret for os, at lidelser og 
smertelige erfaringer til alle tider har givet anledning til 
oprettelse af humane og medmenneskelige institutioner 
rundt omkring i verden. Vi kender det bl. a . fra social 
forsorg, offentlige og private velgørenhedsorganisationer 
som f. eks. Røde Kors, de forskellige miljøorganisationer 
og FN med dets mange underorganisationer ikke at for
glemme. Der er næppe tvivl om, at ll. september og hele 
den voldelige situation verden oplever her omkring 
årtusindskiftet vil sætte en mængde initiativer i gang. Un
dervisning og uddannelse vil utvivlsomt opnå høj priori
tet. Mentalt vil det efterhånden bl. a. betyde en bevægelse 
fra tro til viden. På længere sigt vil de forskellige tros
systemer derfor udspille deres rolle. Som tilfældet var ef
ter de store verdenskrige, vil menneskeheden også, når 
begivenhederne d. ll. sept. er kommet mere på afstand, 
begynde at sætte fokus på - først og fremmest, hvad vi har 
gjort forkert og dernæst, hvad vi kan gøre for at bøde på 
følgerne afvor fejltænkning. 

Fremtiden? 
Med Martinus i baghånd vil vi kunne udtale os om, hvor
dan han mener, verden vil se ud i en fjern fremtid. Men 
hvad med den nærmeste? På intet tidspunkt har det været 
vanskeligere at udtale sig om morgendagen. Vi har en 
diffus og ubestemmelig følelse af, at alt kan ske. 
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Menneskehedens evolution er karakteriseret ved en udvik
ling fra en primitiv til en mere moden bevidsthedstilstand. 
Martinus har skrevet en del om kampen mellem de to store 
hovedprincipper: Magt for ret og ret for magt. Denne kamp 
har stået på i århundreder, hvor magt for ret-princippet er 
gået af med sejren - og gør det stadig. I takt med menne
skehedens erfaringer på godt og ondt og herunder ikke 
mindst de stensikre virkninger af skæbneloven får ret for 
magt-princippet chancer for at tiltage i styrke og omfang, 
for på et eller andet tidspunkt i en lidt fjernere fremtid at 
overgå magtprincippet og sluttelig blive altdominerende, 
hvilket vil vise sig ved en langt højere moralsk standard, 
end den vi kender i dag, en standard, hvor der ikke længere 
hersker krige, armod, sult og elendighed. 

I takt med jordklodens udvikling frem mod kosmisk be
vidsthed må man forvente, at menneskehedens udvikling 
vil accelerere . Det vil først og fremmest betyde øget op
lysning, men også smertelige erfaringer som middel til den 
følelsesmæssige udvikling. I takt med intelligens
udviklingen vil der gradvis opstå en mere harmonisk ba
lance mellem intelligens og følelse. Som vi ved fra Marti
nus vil der dermed i stadig stigende grad åbnes for ind
strømning af intuitive evner i den menneskelige bevidst
hed. En ny og mere human mennesketype vil blive resulta
tet - det rigtige menneske. 

Menneskehedens frelse begynder i det enkelte menneskes 
sind. Magt for ret er i vor tid endnu det mest dominerende 
princip, men global selvransagelse vil utvivlsomt kunne 
medvirke til at formidle indgangen til en ny og bedre tid. 
Der er kommet megen frygt til verden. Og menneskene 
jager terrorister over hele jorden, eftersom man regner 
med at det er dem, der skaber frygt. Men årsagen ligger 
dybere, nemlig i det enkelte menneskes sind. Så længe der 
er mennesker, der sår frygt hos andre mennesker, vil de 
ikke selv kunne slippe frygten. 

Som bekendt har der været spådomme om en stor krig 
omkring årtusindskiftet. Endnu har vi dog ikke set den 
store krig, der blev forudsagt. Hvad der sker i øjeblikket 
har mere karakter af en global politiaktion. En politi
aktion med henblik på at fange og uskadeliggøre terrori
ster først og fremmest bin Laden, som man betragter som 
hovedmanden til terrorangrebet på World Trade Center. 
F oreløbig ser det altså ud som om forsynet har forskånet 
os for den store verdenskrig. Om de nuværende kaotiske 
tilstande og mentale udrensningsprocesser kun er optak
ten til et større opgør er svært at spå om. Men det lyder 
ikke usandsynligt, eftersom der er rigeligt med had, hævn
tørst, magtbegær og andre mentale mø rketi l stande til at en 
udløsning skal fmde sted. Det måjo op til overfladen. Og 
det er vel også, hvad vi oplever i øjeblikket? En "kultur", 
der kan karakteriseres ved sådanne negative karaktertræk 
må nødvendigvis gå sin undergang i møde, eftersom disse 
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negative tendenser må komme til en udløsning, for at der 
kan gives plads for et nyt og mere fremadrettet mentalt 
klima. Og det er måske netop derfor, at forsynet tillader 
de kaotiske tilstande, som verden er præget af. - Nedbryd
ning går forud for opbygning. 

Er alt såre godt? 
Hvis vi siger med bibelen og for øvrigt også med Marti
nus , at dybest set er alt såre godt, kan det lyde kynisk? -
J a, i al fald i ørerne på alle de mange, der er midt i dyb 
smerte - alle de mange efterladte efter terrorhandlingen 
den ll. sept. - og alle de mange ofre for bomberne, der 
regner ned over tilsyneladende uskyldige mennesker. Her 
vil det lyde kynisk. - Mange vil råbe til himlen om ky
nisme, når der midt i smerten tales om "alt er såre godt", 
at "alt er retfærdigt" at "ingen af de ramte er uskyldige" at 
"de har selv været årsag til deres smerte" . Og vreden vok
ser til gigantiske højder, når der tales om, at det alt sam
men er i overensstemmelse med Guds vilje - ja, at det er 
Guds egen skaberværk. - Og ikke desto mindre er det alt 
sammen Guds fornemste skabelse, der fmder sted for øj
nene af os - nemlig intet mindre end skabelsen af "menne
sket i Guds billede efter hans lignelse", som det er omtalt i 
bibelen. 

Det er her, mennesket udsættes for en aflivets allerstørste 
mentale udfordringer, nemlig at forstå, at vi selv er årsag 
til alt det mørke, der møder os, hvorfor enhver form for 
bitterhed ikke blot er en negativ - ja, en fjendtlig følelse 
over for Gud, men også totalt ulogisk. Hvad der i den hen
seende vil være mere logisk og formåls~jenligt er, at be
skue lidelserne ud fra de erfaringer og dermed mentale 
gevinster, de bringer med sig i kølvandet - værdier som 
"hverken råd eller rust kan fortære". 

Som det sikkert er nogle af læserne bekendt, har Martinus 
nogle ret alvorlige forudsigelser, der går helt tilbage til 
1934, hvor han drager sammenligninger till. verdenskrig 
og syndfloden (se f. eks. "Det evige Verdensbillede" 4 s. 
132 i forbindelse med symbol nr. 44: "Loven for tilværelse 
- elsker hverandre"). Men dels skal forudsigelsen forstås 
mere generelt dvs. ikke som enkeltstående krige eller natur
katastrofer, men som en sammenfatning af de mørke
tilstande, der fmder sted over et længere spand af år - alt 
sammen som udtryk for mørkets nødvendige kulmination i 
forbindelse med skabelsen af "mennesket i Guds billede 
efter hans lignelse", som det hedder i bibelen. - Når Mar
tinus som samlende kosmisk overskrift over alle disse al
vorlige læreprocesser vil henvise til endnu et bibelcitat, 
nemlig "alt er såre godt" (l. Mos . Kap l , vers 31), så er 
det klart, at det klinger meget dårligt i langt de fleste men
neskers ører. Som Martinus selv skriver f. eks. i artiklen 
"Alt er såre godt" (Kosmos nr. 2/79) "De fleste vil be
tragte udtalelsen som abnorm". Med alt det mørke (verdens
krige, tortur, sult, forfølgelser, flygtninge m. m.) kan der 



"umuligt være nogen Gud, idet Gud forbindes med kærlig
hed, og kærlighed forbindes normalt med behag. Altså 
hvad der er kærligt kan umuligt gøre ondt eller på anden 
måde være ubehageligt. De fleste vil derfor enten benægte 
Guds eksistens eller tillægge det ubehagelige en satanisk 
eller djævelsk magt. 

Denne opfattelse vender Martinus 180 grader: Der eksi
sterer ingen djævel- alt - uanset hvor smerteligt - er i sid
ste instans såre godt. Netop fordi der er tale dels om, hvad 
vi selv dybest set har været den første udløsende årsag til 
og dels, hvad der er nødvendige kosmiske læreproces ser 
på vejen til skabelsen af "det rigtige menneske - eller men
nesket i Guds billede efter hans lignelse. Gud er synonym 
med begrebet kærlighed, og da alt er Guds skabelse kan 
der ikke eksistere noget egentligt ondt i verden. Selv det 
ubehagelige er i sidste instans godt. Ud fra sit kosmiske 
overblik taler Martinus derfor om behagelige og ubehage
lige goder, eftersom alle erfaringer er led i skabelsen af 
netop de fredelige og næstekærlige tilstande, som vi alle i 
dybden af vor sjæl længes efter. Vi er imidlertid midt i 
modningens sure stadium - en tilstand der for os er lige så 
nødvendig på vejen til modning, som den er f. eks . for et 
æble, hvor det blot er lettere for os at forstå det. -

Der er med god grund sendt mange gode og kærlige bøn
ner og tanker til ofrene for ll . sept. -katastrofen og ikke 
mindst deres pårørende i deres store sorg. Kan man ikke 

se perspektiverne i lidelses- og smerteprocesserne, så vil 
der i kølvandet af sorgen opstå skuffelse, bitterhed og 
måske had. Det er her behovet for den kosmiske livs
forståelse kommer klarest til udtryk. For som Martinus 
udtrykker i ovennævnte artikel: "Målet for det levende 
væsens sansning og oplevelse er dette at komme til at se, 
at alt er såre godt - også det eventuelt ubehagelige, som 
rammer ham eller hende. Uden oplevelsen af dette livssyn 
kan krig, ulykker, lidelse og smerte aldrig nogen sinde op
høre. Uden dette syn vil ingen varig fred eller fuldkommen 
verdenskultur kunne skabes, ligesom intet jordisk menne
ske nogen sinde ville kunne opnå nogen fuldkommen lykke 
eller glæde ved at være til, hvis ikke vedkommende har 
dette livssyn som sit åndelige fundament . (samme artikel 
s. 17). 

En mental transformeri ng 
I dette perspektiv vil vi kunne anskue selv terrorist
handlingen den ll . sept. 200 l som led i en større plan, der 
har en mental transformering eller forvandling til formål. -
En transformering til en tilstand, hvor fred, næstekærlig
hed og tolerance er lige så selvfølgelige som de modsatte 
tankeklimaer er i dag. I samme perspektiv optræder ll. 
sept. i et nyt lys - nemlig som et nødvendigt led i skabelse 
af det rigtige menneske, og dermed et signal om en mental 
forvandlingsproces, der betegner starten på magtkulturens 
undergang. 
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Kontakt med den 
psykiske verden 

Joy Persson 

Sommetider får man først sent at vide, hvad 
det var man oplevede for år tilbage. 
I februar 1962, den første vinter i mit første 
hus på landet, vågnede jeg en nat ved at mit 
værelse var så lyst, at jeg først troede, det 
var morgen. Men så blev jeg klar over at 
lyset var et andet, et særligt lys, og i loftet, 
som ikke var mit loft men et andet loft, var 
der en engel med hjælm og en lang trompet. 
Længe lå jeg og stirrede på dette utrolige 
syn, ikke egentlig forbavset men sært beta
get, for der var i rummet en stilhed Ilover al 
forstand", så blid og kærlig, som 
omsluttede mig. Det var så smukt og vidun
derligt, at jeg bare nød det, indtil det lang
somt tonede bort og værelset var mørkt. 
Kl. var 3 nat. 

Nu 40 år efter kan jeg opleve det (næsten) lige så tydeligt 
igen, når jeg tænker på det, og måske står det lidt mere 
klart for mig idag, hvad slags oplevelse det egentlig var, 
bl.a. fordi jeg imellemtiden er stødt på så mange eksem
pler af denne art, både i bøger og hos mennesker, jeg har 
mødt. Nogle vil ikke tale om det, men andre tør godt, og 
nogle få bliver direkte opfordret til at stå frem og fortælle 
om deres psykiske oplevelser, for at vi kan forstå at det 
slør der er mellem vores materielle verden og de andre , 
dimensioner, er ved at blive tyndere - og at der er en me
ning med det. 

En lille bog med titlen "A message for the coming time", 
udgivet i 1962 og genoptrykt i 1983 afChalice Well Trust 
i Glastonbury, er et fint udtryk for dette. Forfatteren, 
Wellesley Tudor Pole, formår her på 20 sider at sige noget 
væsentligt om vor tids store krise . Det siges om ham at 
"han lærte os uselviskhedens supreme værdi og den sande 
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mening afbønnen "ske din vilje". Han var grundlæggeren 
af det smukke retreatcenter Chalice Well, bygget op om
kring en gammel helligkilde, der ifølge traditionen var det 
sted, hvor den første kristne dåb fandt sted i år 38 e.Kr. 

Under den anden Verdenskrig var det W.T.Pole, der gav 
regeringen den ide at lade Big Ben's klokker ringe hver 
dag kl .12 og mane til et minuts stilhed og bøn. Det blev 
fulgt over hele England til stor forvirring for den tyske 
værnemagt, der efter krigen skal have sagt, at deres neder
lag havde "noget at gøre med Big Ben". En inspiration 
W.T.Pole fik ovenfra? 

Han var en lærd mand, filosof, okkultist, metafysiker og 
healer, og han indleder sin lille bog med at sige, at han 
håber hans budskab vil nå mange afhans venner, kolleger 
og mennesker af god vilje og som har viet deres energi til 
tjeneste for alle former for liv på denne vor jord. " Vi står 
idag ved den afgørende korsvej i vor skæbne. Det næste 
halve århundrede vil terningen blive kastet og sagen af 
gjort - den ene eller den anden vej, mellem alternativet 
fremad og opad, eller tilbagevenden til den længst for
gangne mørke tidsalder. " 

Han fremlægger derpå nogle grunde, der har ført menne
skeheden til dens nuværende kritiske punkt, og viser hvor
dan vi hver især kan samarbejde med hvad han kalder 
"Racens Ældste" i bestræbelsen på at sikre lysets sejr over 
mørkets og negationens kræfter. "] snart et halvt århund
rede har det været muligt, for os der kan se,at betragte 
aktiviteterne hos de store Mestre og indviede, som arbej
der sammen under guddommelig inspiration for at har
monisere alt det bedste i den visdomslære, der allerede er 
givet til verden gennem mestre og profeter. Denne strå
ling er nu ved randen af menneskehedens bevidsthed, og 
mange af os er begyndt at mærke dens inspirerende og 
rensende indflydelse. " 

"] denne vældige åndelige energiudløsning er der en gud
dommelig kvalitet, som aldrigfør er gjort tilgængeligfor 
menneskeheden i denne evolutionsrunde, og for hvilken 



der ikke er noget navn. Det er en vidunderlig gave fra 
Skaberen, sendt for at give os åndelig ammunition i dette 
alvorlige øjeblik i menneskets historie. I sig selv er det 
forberedelsen af vejen for En eller nogle, som under gud
dommelig inspiration er bestemt til at lede os ind i Lyset 
af en ny tidsalder og en ny verdensorden. " 

Mørkets kræfter 
Nu er det meget naturligt, siger han, at negationens og 
mørkets kræfter, som forstår at deres tid er kort, vil prøve 
at gøre alt hvad der står i deres magt for at hindre og for
sinke den nye indstrømning aflys fra det Høje. Og til det 
formål kan de bruge menneskers egen måde at misbruge 
sin frie vilje gennem århundreder, og nu senest ved at in
tervenere i naturens egen rytme ved at splitte atomet. Han 
sammenligner denne nucleare fission, der adskiller den 
positive proton fra den negative elektron med det, der sker 
hos et menneske, hvis sind (mind) skilles fra hjernen - en 
særdeles alvorlig sag. 

På en kompetent og indsigtsfuld måde advarer han imod 
atomenergien og siger bl.a. , at radioaktiviteten fra disse 
eksplosioner har direkte virkning på formeringsevnen og -
funktionen hos både dyr og mennesker, alle former for træer 
og planter, jorden selv, mineralverdenen og de store natur
kræfter (elementale kræfter) i luften, vandet og ilden. 

"Hvis de nødvendige skridt, som kan vende denne udvik
ling, ikke bliver taget, vil denforbindelse, der allerede er 
svag, mellem mennesket og de andre såkaldt "lavere " 
riger i naturen brydes, hvorved der fremkaldes en univer
sel krig på denne planet mellem mennesket på den ene 
side og naturens kræfter på den anden sige. De kræfter 
der repræsenterer intelligenserne i de andre riger dvs 
mineral, dyre- og plan te rige samt dem i ild, luft og vand. " 
Kan vi forstå og forestille os det? Er det måske allerede i 
gang? 

Ærkeenglen Mikael 
Her er det så ærkeenglen Mikael kommer ind. W.T.Pole 
siger: "Nogle af os kan g hvordan den store ærkeengel 
Mikael og hans hærskare, i erkendelse af den umiddel
bare fare for alt liv på planeten, er kommet helt ned til 
vort bevidsthedsområde i deres bestræbelse for at lyset 
skal sejre over mørket. VI og alle som er villige til at sam
arbejde med dem, både i vor tredimensionale verden og i 
sfærerne omkring os, må gøre alt hvad vi kan for at gen
vinde balancen. Hvad kan vi gøre?" 

"Allerførst, opgive en gang for alle den fejlagtige tro på at 
det er nødvendigt at dræbe for at overleve. Det gælder ikke 
alene drab på vore medmennesker, men også opdræt og 
slagtning af dem i dyreriget, som vi destruerer for at til
fredsstille vore lyster, eller endnu værre, som vi under
kaster vivisektion og andre grusomme eksperimenter. Hvor
dan kan vi begynde at skabe et harmonisk og fredeligt for
hold til Naturens riger så længe sådanne ting foregår. " 
"Dernæst, lyt efter musikken i Mikaels trompet, der 
sammenkalder os til åndelig mobilisering - og reager på 
den! Vi kan lytte i vores bøn og i stilheden efter Mikaels 
røst, der kalder os til tjeneste for ham og hans hærskare i 
den kamp, der nu foregår, både her i vor verden og i 
sfærerne omkring planeten, imod mørkets og negationens 
kræfter. 

Mange diskarnerede væsener, som vil returnere til J orden, 
har forstået den fare som verden og alt liv på jorden er i 
nu, de har svaret på kaldet fra Mikaels trompet og er vil
lige til at hjælpe os her på denne side af sløret ved at ud
sende sandhedsbudskaber og skabe en tilstand, som gør 
det muligt for Kristuslyset at trænge igennem og bringe 
oplysning til menneskets bevidsthed og forhindre katastrofe. 

Uden hjælp fra åndelige kilder kan mennesket ikke finde 
løsningen på problemet, det selv har skabt som resultat 
af onde tanker og misbrug af sin frie vilje. Store væsener 
er nu ved at redde menneskeheden fra dens egne synder, 
men vi kan ikke reddes imod vores vilje eller uden vores 
fulde samarbejde. " 
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Så det var altså det, jeg oplevede dengang i 1962, hvor 
dette budskab netop var sendt ud i verden tilos hel - eller 
halvsovende ego' er, og mange af os rundt om i verden har 
opfanget og reageret på og nu gør vort bedste for at leve 
op til - i det store eller det små, på forskellig vis . 

W.T. Pole fik tit stillet spørgsmålet:" 
Hvad gør lys ved onde kræfter? 
"Spørg først dig selv hvad du gør, når du kommer ud i en 
strid situation. Hvad gør du ? Du prøver i bevidstheden 
at løfte dig op i virkelighedens solskin, hvor intet ondt 
eller disharmonisk kan manifestere sig. Du tænker posi
tivt og be 'r om oplysning, du afviser at respondere på 
negative tanker og ideer, og du gør alt hvad du kan for at 
modtage og reflektere Lyset, Sandheden og Kærligheden. 
På den måde vil lyset i dig gradvist opløse mørket. Lyset 
gf!L ingenting ved mørket, det bare SKINNER, og i dets 
lys forsvinder mørket. Tænk over det. Vigtigheden af po
sitiv, konstruktiv, optimistisk tænkning hele dagen lang 
kan aldrig overvurderes. J) 

Martinus 
Måske er det interessant i denne forbindelse at se, hvad 
Martinus siger om forberedelserne i de åndelige verdner 
til en verdensgenløsning. Fra Per Bruus-Jensens sidste bog 
"Sol og Måne": 

"Når en verdens genløsning skal fmde sted, går der et stort 
forberedelsesarbejde forud på det åndelige plan med mange 
væsener indblandet. Også væsener fra de højere åndelige 
verdener, der som en slags højere skytsengle er med til at 
beskytte selve jordkloden som levende væsen betragtet. 
Herunder også på det niveau, hvor menneskene - de fysi
ske mennesker - udfolder sig. Dels fordi menneskene med 
deres videnskab og teknik begynder at kunne øve mærk
bar indflydelse på klodelegemet. Men også fordi menne
skeheden som jordklodevæsenets højere hjerneorgan er 
bestemt til at skulle bære den kosmiske bevidsthed, som 
det samme jordklodevæsen er ifærd med at få åbnet. Det 
kræver j o også for dette makrovæsen et tilstrækkeligt vel
egnet fysisk hjerneorgan, akkurat som det i sin tid var til
fældet for mit vedkommende, og netop dette hjerneorgan 
vil det blive menneskehedens opgave at stille til rådighed. 

Verdensgenløsningen på menneskeplan er derfor et led i 
en meget større plan og et meget større projekt, end man 
lige skulle forestille sig. Faktisk rækker det langt ind i 
makrokosmos, idet også andre makrovæsner er indblan
det (bl.a. klode-medvæsner) helt op til et nærmere be
stemt gigantcenter i nærheden af Mælkevejens centrum. 
Et center, der fungerer som kilde og udspringfor det jeg 
kalder kosmiske verdensimpulser eller skaberimpulser. " 

Ikke så sært at også vi kaldes under fanerne! 

'Cbe 
Cbalfce Well 
Glas"tonBCJR(Y 
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De mørke og lyse 
kræfter 

Ruth Olsen 

Da jeg i spirituel litteratur ofte støder på udtryk som "de 
mørke magter", "mørkets herskere", der ikke vil give slip 
på menneskenes sjæle, og som kæmper imod de lyse mag
ter for at bevare herredømmet, osv. , fik j eg behov for at få 
tingene klargjort. Det virker jo nærmest som om der fore
går en drabelig kamp på et eller andet åndeligt plan mel
lem nogle mørke og lyse væsner. 

Den gammel-religiøse forestilling om en djævel, en anti
krist, der står bag det onde her i verden, skulle vi dog være 
sluppet afmed. Her tænker jeg ikke på de forvirrede pri
mitive væsner, der i disinkarneret tilstand stadig huserer 
på det fysiske plan og generer ved besættelser m.m. At det 
såkaldt onde skabes af menneskene selv, er vel den over
bevisning, de fleste efterhånden har. 
Er der så slet ikke "højere magter" med i spillet? 

Vi har af Martinus fået en logisk forklaring på, hvad "mør
ket" er for noget, og hvorfor vi behøver en passage gen
nem spiralkredsløbets mørke afdeling, for overhovedet at 
kunne opleve den lyse del af det. Det er dejligt 
afmystificerende at erfare, at hele denne udvikling bliver 
styret af evige kosmiske love, indbygget i os alle som organ
funktion imoderenergiens evighedslegeme. Vi kan godt nok 
selv forsinke eller fremme denne udvikling en lille smule, 
men de evige love kan ingen bryde. Der sid
der ikke nogle os ukendte væsner og spiller 
spil med os . 

Mine anti-autoritære grundholdninger har 
det fmt med, at det er universelle love, jeg er 
underlagt, og ikke nogle personificerede 
magter et eller andet sted. Vi accepterer jo 
også at blive "straffet" efter tyngdeloven, 
hvis vi springer ud fra Rundetårn! 

Vi har også fået opklaret, hvordan det onde, 
menneskene gør mod hinanden i disse "sid
ste tider", skyldes de overgangsproblemer, 
der opstår, når den begyndende intelligens 
stiller sig til tjeneste for selvopholdelsesdrift-

ens egoistiske vanebevidsthed. Dette får dog en ende en 
skønne dag, for vores udvikling mod lyset går langsomt 
men støt fremad. Det sørger bl.a. loven om årsag og virk
ning for, omend vi ofte først høster det, vi har sået, i se
nere inkarnationer. Så blev det med vort eget ansvar også 
sat på plads . 

Vi har altså de evige kosmiske love og indenfor visse ram
mer vor frie vilje til at modarbejde dem, hvilket gør ondt 
og således giver os erfaringer, så vi efterhånden får den 
viden, der skal få det onde til at ophøre. Er der så ikke 
flere instanser involveret i den sag? Noget så at sige udefra
kommende? 

Der er jo den den kosmiske funktion, som Martinus kalder 
"det guddommelige skabeprincip", dvs de store verdens
impulser, der med mellemrum stråler ind over kloderne og 
aktiverer/styrer spiralkredsløbets udvikling i hhv mørk el
ler lys retning. For nogle tusinde år siden blev de mørke 
impulser afløst af de lyse impulser, og i de sidste par hun
drede år ca. har vi så oplevet en ny og særlig intens verdens
impuls. 

Til disse impulser er knyttet nogle højt udviklede væsner, 
kaldet verdensgenløsere, som har en vigtig rolle med at 

påvirke udviklingen, uanset om de er inkar
nerede eller ej. De serverer nogle tanke
billeder, som de fleste af os gerne skulle rea
gere på og således give os et skub fremad . 
Men de antaster ikke vor fri vilje eller de 
kosmiske love. Det gør de "støttepædago
ger", som af teosofferne kaldes "hierarkiet" 
heller ikke. Herfra kommer højst nogle "kær
lige spark" via diverse kanaler. 

Til de mørke verdensimpulser i sin tid var 
der også knyttet genløsere. De blev til det, 
man senere kaldte "djævle"eller "slangen i 
paradis". På symbol nr. l ser vi, hvordan 
den mørke verdensimpuls næsten helt har 
sluppet sit tag i Jorden! 
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Der er forskel på engle! 

Spørgsmålet er nu, om disse mørke verdensgenløsere sta
dig huserer omkring Jorden og modarbejder de lyse, sådan 
som nogle spirituelle skrifter synes at give udtryk for. El
ler skal man mon blot forstå det hele symbolsk, sådan at 
det dog kun er menneskenes vanebevidsthed, der modar
bejder de lyse kræfter? Der var ellers brug for nogle ret så 
konkrete repræsentanter for den mørke verdensimpuls for 
ikke så længe siden (Hitler og Stalin) ! 

FBailey siger i sin bog "Running God's Plan"(s.44), at 
"døren til de onde kræfter udenfor Jorden blev lukket i 
1942". Tilbage står "at forsegle døren og lære at kontrol
lere vort eget selvskabte onde. " 
Sokrates (400 år f Kr) skulle iøvrigt have sagt, at "det 
onde er resultatet af uvidenhed og er ikke i besiddelse af 
nogen selvstændig identitet. " 

Martinus siger (LB I s.43 , skrevet 1932), at de mørke 
verdensgenløseres mission i jordklodezonen er overflødig
gjort, for de er forlængst indgået i jordmenneskenes be
vidsthed som naturlige anlæg. Derfor findes de ikke mere 
i det jordiske område. 

Min konklusion må således være, at kampen mod de mørke 
kræfter udelukkende foregår i og mellem os selv. Der fm
des ikke nogle højere mørkevæsner på et eller andet ånde
ligt plan, som søger at modarbejde virkningen af den nye 
verdensimpuls . 
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Symbol nr. l 
" Guds And over vandene (( 
(gengivet med tilladelse fra Martinus Institut) 

Flammekorset symboliserer Gudsfuldkomne skabelse. Strålehavet symboliserer Guddom
mens skabende ånd. De markerede felter skal vise de kosmiske verdensimpulser, der 
bliver lysere og lysere i takt med de levende vcesners voksende modtagelighed. Cirklerne 
symboliserer verdensaltets sole og kloder, hvoraf den med dobbelt ring er vor egen men
neskehed. Vi ser, at menneskeheden er inspireret af tre forskellige verdensimpulser af 
stigende udviklingsgrad. Den mørke forneden er symbol på primitive menneskers 
bevidsthedsliv. Den mellemste er den gamle verdensimpuls, vi bl.a. kender som Islam, 
Kristendommen og Buddhismen, medens den lyse foroven skal udtrykke den nye verdens
impuls, der kun er i sin begynderfase, men som efterhånden som åndelig videnskab vil 
overflødiggøre religionerne og trossystemerne. 

Her kan vi se hvordan mørket 
næsten helt har sluppet Jordkloden 
(den med dobbeltring) 



Miraklernes tid 
kan begynde, 
hvis vi vil 

Et kursus i mirakler, 
Foundation for inner peace, (Sphinx), 
dansk oversættelse ved Karl Boysen, 2001 

Gennem de ti år jeg har arbejdet med Et kursus i mirakler 
har jeg ofte oplevet, når jeg har fortalt om det til nogen, a~ 
folk slår øjnene ned eller kigger den anden vej - altså for
søger at undgå ens blik. Som om det nærmest er lidt pin
ligt. I det mindste spurgte jeg ofte mig selv, om de ople
vede det som pinligt. Gennem det sidste års tid har jeg 
også spurgt folk selvom det, når jeg har oplevet forbindel
sen i en samtale pludselig blive afbrudt, når mirakelkurset 
blev bragt på banen. 

"Har du det ikke så godt med mirakelkurset?", spørger jeg 
måske, og adskillige, især folk der er funderet i martinus
kosmologien eller antroposofien, mennesker, der tilstræ
ber det at vide, at være bevidst, i stedet for at tro, svarer 
sådan direkte adspurgt: NEJ. Og de fortæller mig, at årsa
gen er, at de anser det for at høre til under den såkaldt 
gamle verdensimpuls . Høre til den impuls, der bygger på 
tro og ikke viden. De nævner også, at de oplever nogle 
energier eller grundstemninger, som de fornemmer som 
stærkt autoritære. 

Det har jeg tænkt meget over. Og jeg er nået til det resul
tat, at jeg godt kan forstå det. 

Det skyldes ikke mindst følgende , 
som er at finde i indledningen til arbejdsbogen: 
' 'Nogle af de ideer arbejdsbogen præsenterer, vil du fmde 
det vanskeligt at tro på, og andre vil muligvis synes ret 
foruroligende . Dette betyder ikke noget. Du bliver kun bedt 
om at anvende ideerne som det anvises dig at gøre det. Du 
bliver ikke bedt om at dømme dem overhovedet. Du bliver 
kun bedt om at anvende dem. Det er anvendelsen af dem 
der vil give dem mening for dig, og som vil vise dig at de er 
sande. 

Husk kun dette: Du behøver ikke at tro på ideerne, du 
behøver ikke at acceptere dem, og du behøver end ikke 
modtage dem velvilligt. Nogle af dem vil du muligvis ak
tivt modsætte dig. Intet af dette betyder noget, eller ned
sætter deres effektivitet. Men tillad ikke dig selv at gøre 
undtagelser i anvendelsen af de ideer arbejdsbogen inde
holder, og uanset hvad dine reaktioner på ideerne måtte 
være - brug dem. Intet mere end det er nødvendigt. " 
(Arbejdsbogen dI. in. 8,9) 

Det kunne jo lyde som noget i retning af: "Spørg ikke hvor
for, gør det bare. Udtvær dit ego og gør ikke hvad du vil, 
men underkast dig mig" . 

Jeg tror i det mindste, at nogen hører det sådan. Og jeg 
forstår, at nogen hører det sådan. Og jeg forstår også, at 
nogen har det ualmindelig dårligt med at høre det sådan. 
For det er jo, som om man skal være villig til at lade ens 
egen fri vilje feje afbardet. 

Det er mildest talt heller ikke noget for mig. 

Måden at høre på 
Spørgsmålet er så, om der er en anden måde at høre det 
på. Det er der for mig. 
Jeg hører i mirakelkurset et tilbud om konsekvente og ef
fektive tankekoncentrerende øvelser, som kan hjælpe den, 
der af hele sit hjerte ønsker at leve så nær som muligt en 
kristen meditativ praksis. 

J eg kan ikke lade være med at tænke på den situation 
Martinus befandt sig i, inden han begyndte at meditere. 

Han betragtede, som bekendt, sig selv som en, der følte sig 
beriget af Kristi nærvær, og fortæller, at han havde for 
vane, hvis der var et eller andet han var usikker på, hvor
dan han skulle forholde sig til, at spørge sig selv, hvad 
mon Jesus Kristus ville have gjort i denne situation. Og så 
plejede svaret at melde sig. 
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Allerede første gang han mediterede, skete der så det, at 
han oplevede en indvielse via kristi lys, en illumination, en 
dåb ind i en energi, der var større end ham selv, og som 
gjorde, at han derefter til ethvert tidspunkt kunne stille sig 
et hvilket som helst spørgsmål og opleve, at svaret meldte 
sig. Han fIk også svar, som gjorde, at han kunne se de 
kosmiske love helt klart, og dermed se, hvorledes den måde 
kristendommen blev opfattet af almenheden i tiden på kun 
var et naturligt udtryk for et bestemt udviklingstrin. 

Martinus var ikke bange for gennemlysningen og -strøm
ningen af kristusenergi. Han var ikke bange for at miste 
sig selv eller sit jeg. For ham var der tydeligvis ikke tale 
om at forsvinde i en trosreligion; der var, i det mindste ud 
fra hvad jeg kan læse af forfatterskabet, i højere grad tale 
om at give sig lov til at opleve en eksistensform, som han 
var ubevidst bevidst om at høre hjemme i. For ham var der 
således ikke tale om at miste sig selv - men om at udvide 
sig til at kunne føle sig hjemme i et "verdenshjem" i kos
mos . 

Har man det på en måde, som er beslægtet hermed - nærer 
man et dybt og inderligt ønske om at kunne komme til at 
forstå og til at kunne handle i overensstemmelse med øn
sket om udelukkende at gøre det, som er godt for helheden 
og dermed også en selv - ja, så vil jeg anbefale, at man til 
at begynde med gør sig den ulejlighed at læse hele kurset, 
tekstbog, arbejdsbog og manual for lærere igennem og gør 
sig nogle overvejelser i retning af, hvad det egentlig er, der 
er lagt frem. 

Nyere hjerneforskning 
Kender man noget til den nyere hjerneforskning, vil man 
vide, at vi mennesker har mulighed for at befmde os i to 
forskellige biologiske systemer: 

l) Det cortisole biologiske system: 

Et aflivende (sygdoms befordrende ) system, som vi befm
der os i, når vi er i situationer, hvor vi føler os angrebet, 
i forsvar, på flugt eller lammede (trækker os ind i os 
selv), og som på det fysiske plan lader sig måle ved at 
hjernen sender signaler til binyrerne om at udskille 
stresshormonet cortisol, der har en forgiftende funktion 
i cellerne. Vi er i dette system blot vi foretager domIne. 
Enhver disharmonisk følelse, fortæller os, at vi er i dette 
system. Føler vi således trang til at bebrejde, kritisere, 
er vi kede, deprimerede, småirriterede o.s.v. kan vi være 
sikre på, at vi er i dette system. 

Kigger vi på Martinus såkaldte "slipsesymbol", symbolet 
der perspektiverer de dyriske og menneskelige tanke
klimaer, ser vi, at det hører med til menneskehedens 
nuværende udviklingstrin at befmde sig her, men også 
at "energi systemet" er i aftagende. 
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2) Det pyrokatechine biologiske system: 

Et belivende og sundhedsbefordrende system, som vi er i, 
når vi oplever en tilstand af FLOW, oftest i forbindelse 
med at føle sig som en del af noget som er større end en 
selv, via meditation, sport, musiske oplevelser og lign. -
men som også kan opleves i samvær med mennesker, 
når man føler sig hørt. Her registreres tilstanden på det 
fysiske plan ved at hjernen sender signaler til binyrerne 
om at udskille stresshormonet pyrokatechiner, der er ka
rakteristiske ved at elektrifIcere cellerne i deres inderste 
kerne. 

J eg er overbevist om, at enhver så vil kunne se, at det ærinde 
mirakelkurset er ude i er at hjælpe os med at komme til at 
foretage det store mirakel med os selv, at bevæge os fra 
det aflivende til det belivende system. At bevæge os fra det 
cortisole til det pyrokatechine. 

Dybest set er der således tale om på det fysiske plan at 
ændre på hjernens kemi og elektromagnetiske aktivitets
poler - men vel at mærke gennem ændringer i måderne at 
tænke og føle på. 

Ændring i måden at tænke og føle på 
Jeg har i løbet af de ti år jeg har undervist i kurset adskil
lige gange oplevet, at en person fortæller mig, at hun har 
svært ved at forstå ideerne og de fIlosofIsk teoretiske udre
delser - og har svært ved at se hvordan øvelserne kan føre 
til harmoni, når hun føler sig direkte irriteret over at skulle 
foretage dem - og så nogle måneder senere med klare øjne, 
rank ryg, en udstråling som man føler sig tryg i fortæller, 
at livet er blevet som forvandlet. At hun ikke oplever at 
kunne lade sig irritere mere, heller ikke bliver ked eller sur 
- men på besynderlig vis oplever inspiration i situationer, 
der tidligere var forbundet med kval, således at hun nu får 
ideer til helt andre måder at gribe "problemer" an på. Hun 
opdager på et eller andet tidspunkt, så sikkert som amen i 
kirken, også, at hun er holdt op med at tage noget som 
helst personligt. 

Og hvordan kan det så lade sig gøre? 

Lad mig illustrere det ved hjælp af et eksempel, f.eks . lek
tion nr. 46 "Gud er den Kærlighed jeg tilgiver i". Nu er det 
i følge kursets selvforståelse dybest set sådan at Gud al
drig tilgiver, fordi han aldrig har dømt. Enhver dom er 
derfor illusorisk og blot mulig, fordi vi i vor forestillings
verden opererer med domme (ligesom i buddhismen). Men 
eftersom vi nu opererer med den tanke, at noget overhove
det kan være kritisabelt, må vi nødvendigvis over en om
vej af tilgivelse for at få harmoni oprettet i vort indre. Da 
der fmdes bestanddele i vor erfarings- og erindringsverden, 
som det er helt umuligt for de følelser, der hører til i 
krybdyrhjernen og pattedyrdelen af hjernen (amyg-



dalasystemet og det limbiske system) at forlige sig med, er 
det nødvendigt, at vi for en kort stund hæver os fuldstæn
dig over disse følelser, medens vi foretager tilgivelsen. 

Lad os sige, at der er en eller anden person, som har fore
taget en handling, du har følt dig dybt såret ved. Du kan så 
f.eks . sige, at dit intellekt gerne vil tilgive hende, men at 
dine følelser ikke kan. Hvad så? J a, så er du fanget af dine 
følelser. Neurologerne kalder det amygdalakapret, fordi 
det er de dyriske følelser, der overtager styringen. I det 
øjeblik jeg siger "Gud er den Kærlighed jeg tilgiver i", 
vedkender jeg mig ikke selv at være i stand til det -" ikke 
selv" forstået som, at mit ego ikke er i stand til det. J eg 
kan altså sidde der bevidst med modstanden mod tilgivelse 
i mig og sige: jeg kan ikke tilgive, men jeg har tillid til at 
Gud er Kærlighed, og nu afprøver jeg den ide, at jeg kan 
tilgive i hans kærlighed. D.v.s. at jeg samtidig med at jeg 
siger ordene: Gud er den Kærlighed jeg tilgiver dig, Bin 
Laden, i (eller mig selv i) både er bevidst om, at "jeg" 
ikke er i stand til at gøre det, men at det dog er muligt. 
Netop denne begivenhed skaber en form for omstrukture
ring i min hjerne, som på længere sigt, hvis en sådan begi
venhed indtræffer ofte, betyder, at jeg kommer til at føle 
mig mindre truet - og dermed mindre urolig, mindre dis
harmonisk, mere tillidsfuld og derfor også mere modig og 
kreativ i tanke såvel som handling. 

Hjerneforskningen peger på, at det er i sådanne situatio
ner, at det intuitive center i hjernen tager til; at det er da 
den grå zone aktiveres, hvorved vi tilslutter os en form for 
universel tænkning. 

Samtidig tager talentkernerne i amygdala og det limbiske 
system af, fordi de ikke bruges, og talentkernerne knyttet 
til den præfrontale cortex, i pandeforlapperne, tager til, 
fordi de bruges. 

Denne universelle tænkning kan kun forekomme i situa
tioner, hvor vi er selvforglemmende. Enhver ved, at det er 
ekstremt svært at være selvforglemmende, hvis vi føler os 
truede. 

Det mirakelkurset gør 
Det mirakelkurset gør er at tilbyde os nogle tanke
koncentrationer, som bringer os ud af faretilstanden. Vore 
konkrete problemer løses på et abstrakt plan via øvelser, 
der går ud på at afkode os selv alle vore forudfattede me
ninger - og når vi på et tidspunkt kommer ud på den anden 
side, hvilket jeg vil vove den påstand at sige, at alle kan, 
ja, så inspireres vi på forskellige planer til at handle uden 
at være kapret afvore følelser men i henhold til, hvorledes 
harmoni i overensstemmelse med en højere grad af univer
sel tænkning, end vort ego kan foretage, kan opstå. 

Stille og roligt bliver det at tilslutte sig et niveau af tænk-

ning, der er større end ens personligheds, til automat
funktion - oftere og oftere inspireres man af den univer
selle tænkning. 

Martinus var et menneske af en sådan beskaffenhed, at 
han kom i forbindelse med kristusenergien første gang han 
mediterede. Det er nok ikke mange af os beskåret. 

Mirakelkurset fortæller også at have Kristus som kilde, 
men er et tilbud til dem, som vedkender sig tyngdeenergi i 
nervesystemet, og som ønsker at få ryddet op i de primi
tive følelsescentre med henblik på at kunne komme til at 
leve et liv i fred og kærlighed og komme til at overgå fra 
karma til dharma - fra et liv, der føles som en forbandelse 
til et liv der føles som velsignelse. 

J eg har hørt fra oversætter og forlag, at mirakelkurset i 
visse kredse har fået status af hellig skrift, hvorfor udga
ven også trykkes på bibelpapir og hvorfor der er verslinier, 
ligesom i bibelen. Der er så vidt jeg har forstået også en 
del andre restriktioner i forhold til hvordan det må udgi
ves . 

Det kan vel være, at der er noget hensigtsmæssigt heri. 
Ikke desto mindre føler jeg behov for et forord, f.eks. skre
vet af neurologer og psykologer, som kunne forklare, hvor
ledes vi i dette tankekoncentrerende meditationskursus fak
tisk har et praktisk øveprogram med henblik på overgang 
fra at føle sig adskilt fra livets kilde og uden adgang til den 
til at forbinde sig med livets kilde og kunne øse af den -
eller: et anvendeligt omprogrammeringskursus i at bevæge 
sig fra det cortisole stresshormonsystem til det pyro-kate
chine - fra det aflivende liv til det belivende liv. 

J eg har i mange år tænkt på, hvor hensigtsmæssigt det 
kunne være at benytte på såvel fængsler som hospitaler. 
J eg er slet ikke i tvivl om, at livskvaliteten derved ville få 
et enormt løft; men så skulle der nok foreligge en intro
duktion, som afmystificerede kurset, så det ikke kunne 
opfattes som ... sådan lettere kultagtigt, hvilket jeg har 
hørt nogle antyde, at de regner det for. 

Ideen er hermed videregivet som debatoplæg. 
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Stråleformig materie og 
digital biologi 

Lynne McTaggarts nyudgivne bog "The Fieid" ( Harper 
Collins, London, okt. 200 l) er spændende læsning for 
kosmologer, for den viser at milde forårsvinde er begyndt 
at blæse indenfor videnskaben og at der rundt omkring i 
verden sidder forskere som er tæt på at kunne bekræfte 
visse aspekter af Martinus ' verdensbillede. "The Field" er 
et resultat af8 års arbejde hvor journalisten og redaktøren 
Lynne McTaggart har rejst rundt i verden og interviewet 
videnskabsmænd som forsker på tværs af den tradionelle 
videnskab og som har opdaget nye og banebrydende sider 
af verden. Lynne McTaggart kender ikke noget til Marti
nus, men den som har kendskab til kosmologien kan rela
tere mange af disse nye opdagelser til hvad Martinus si
ger. Det nye handler nemlig især om opdagelsen af visse 
egenskaber ved den stråleformige materie og dennes evne 
til at lagre information. Et eksempel på en sådan forskning 
er Jacques Benveniste og hans "digitale biologi". 

Den franske videnskabsmand Dr. Jacque Benveniste var 
overlæge ved Paris ' hospitalsvæsen og forskningsleder ved 
"The French National Institute for Health and Medical 
Research" (INSERM) da han ved et tilfælde (!?) faldt over 
vigtigheden af den information, som bæres af de elektro
magnetiske impulser eller den stråleformige materie. 

Martinus fortæller os jo følgende om stråleformig materie 
(elektromagnetiske stråler): ''Materiens stråleformige til
stand danner grundlaget for alt bevidsthedsliv eller alle 
former for åndelig tilværelse " (LB 2, stk 588). Strålefor
mig materie er med andre ord bevidsthedsmaterie og som 
sådan indeholder den information. Det er denne i elektri
ske impulser indlej rede information, som i form af vores 
tanker udgør både hovedfaktoren i vores legemes sundhed 
og vores livskraft. Det er derfor at "Tænkningen bliver 
livets allerhøjeste manifestationsfaktor. - Det et væsen 
tænker, det bliver det " (Bisættelse, kap . 43) . 

Det var den information som den stråleformige materie 
indeholder, som Jacque Benveniste ved et tilfælde opda
gede mens han arbejdede med allergiske og hypersensitive 

24 

systemer in 1984 . Det han fandt var "fortyndeIses
fænomenet" eller "vands hukommelse" . 

Vands hukommelse 
Dr. Benveniste fortyndede en substans så meget i vand, at 
den endelige fortyndeise ikke indeholdt andet end vand
molekyler. Fortyndelsen var så tynd, at den ikke indeholdt 
et eneste molekyle af den substans, som var blevet tilsat 
vandet. Men alligevel kunne denne stærkt fortyndede væ
ske, som kun indeholdt vandmolekyler, igangsætte en re
aktion som om den tilsatte substans stadig var tilstede i 
vandet. Og ikke nok med det. Jo mere man fortyndede væ
sken, jo stærkere blev effekten af det stof, som var tilsat, 
men som ikke længere var fysisk til stede. Med andre ord 
kunne det rene vand fremkalde en reaktion, som ikke kunne 
forklares ud fra traditionelle biologiske principper fordi 
der ikke var nogen fysiske ingredienser til stede som kunne 
forklare effekten. Dette var lidt af et mysterium og den 
første reaktion var da også mistro og mistanke om for
falskning af data. 

Stillet overfor en mur af mistro og skepsis slog Benveniste 
pjalterne sammen med andre videnskabsmænd fra Frank
rig, Canada, Italien og Israel og efter at have gentaget Dr. 
Benveniste's experimenter offentliggjorde disse videnskabs
mænd deres resultater i det prestigefyldte videnskabelige 
tidsskrift "Nature" hvori man kunne læse følgende " ... spe
cifik information må være blevet transmitteret under 
fortynde lses/ rystelses processen. Vand kunne virke som 
et "medium " for molekylet, for eksempel ved et uendeligt 
hydrogenbundet netværk, eller gennem elektriske og mag
netiske felter .. . T1 kan bekræfte, at denne aktivitet blev 
konstateret under stringent eksperimentelle betingelser, 
så som blinde dobbelt kodede procedurer på seks for
skellige laboratorier fra fire forskellige lande ... " 

Efter offentliggørelse i "Nature" blev Jacque Benveniste 
udsat for en sand forfølgelse fra andre videnskabsfolk, som 
kaldte hans forskning "tvivlsom" og "pseudo-videnskab". 
Under pres så han sig nødsaget til at trække sig fra sin 



stilling ved INSERM og stod derefter, i en alder af over 50 
år, uden et job fordi han havde opdaget noget, som ikke 
passede ind i det, som var god videnskabelig latin. Stillet 
overfor en massiv modstand svarede han: 

"Heksejagt og McCarthy-agtig forfølgelse slår al viden
skab ihjel. Videnskab kan kun blomstre i frihed .. . Den 
eneste måde hvorpå man defmitivt kan be- eller afkræfte 
kontroversielle resultater er ved at gentage dem. Det kan 
være, at vi alle tager fejl i god tro . Det er ikke nogen for
brydelse, men sædvanlig videnskabelig praksis". 

Efter afskeden fra INSERM fandt Benveniste private midler 
til at fortsætte sit arbejde og sammen med andre forskere 
etablerede han DigiBio. I dette regi fortsætter Benveniste 
sine studier af "vands hukommelse". I dag er der forsket 
så meget i dette fænomen, der er udført tusinder af ekspe
rimenter af mange forskellige forskere, så fænomenet er i 
dag etableret som faktuelt. Det er dermed blevet påvist at 
information udveksles mellem molekyler gennem elektro
magnetiske signaler. 

Informations-transmission 
På Dr. Benveniste ' s hjemmeside på Internettet 
(www.digibio.com) siger han: "Disse resultater indikerer 
stærkt, at der finder en hidtil ukendt elektromagnetisk sig
ncilering sted mellem molekyler. Denne signalering, som 
bliver "husket" og båret i vand, muliggør sandsynligvis 
en "in vivo 1) transmission af molekylets specifikke infor
mation. VI har for nyligt direkte kunnet påvise den afgø
rende rolle vandet spiller i transmissionen af molekylære 
signaler, både ved den sædvanlige koncentration og ved 
stærk fortynde Ise. 

Disse fremskridt påviser, i det mindste, faktualiteten af 
fortyndeIsesfænomenet og tillader transmission og tilste
deværelse af normal patologisk molekylær aktivitet på 
trods af.fysisk afstand. I sin yderste konsekvens kan disse 
fremskridt totalt ændre både biologien og medicinen .. 

Det ser ud til at vand har en særlig evne til at "lejre" og 
transportere information. Når vand udgør hovedbestand
delen af vort legeme (der er 10.000 vandrnolekyler for hvert 
proteinmolekyle i vor krop) kunne det tyde på, at vand er 
et vigtigt medium i cellernes funktion og informations
transmission. Dette uskyldige fluidum, som vi har så me
get afpå denne planet at vi er tilbøjelige til at betragte det 
som "ordinært", vil nok vise sig at indeholde en af nøg
lerne til forståelsen af det fysiske livs opretholdelse. 

Imidlertid er vandet selv ikke objektet for Benveniste 's 
forskning, men derimod den information, som gennem van
det kan transmitteres og lagres . Denne informations
transmission fmder sted ved hjælp af lav-frekvente elek
tromagnetiske signaler (mindre end 20 kHz). Disse signa
ler udgør den frekvens hvorpå molekyler signalerer til hin
anden. Ved hjælp af moderne teknologi har Benveniste 
været i stand til at forstærke og optage disse frekvenser på 
en computer (heraf navnet digital biologi) . Han kunne for 
eksempel optage signaler fra "heparin" som er et stof som 
forhindrer blod i at koagulere. Derefter afspillede han sig
nalerne til blod og dermed kunne han igangsætte en reak
tion som om "heparin" havde været til stede i blodet. Det 
blod, som havde været udsat for afspilningen af "heparin's" 
signaler, ville ikke koagulere. Med andre ord, Benveniste 
har påvist, at information kan lagres digitalt (for eksempel 
på en CD), sendes den halve jord rundt og afspilles og 
dermed effektivt overføres til en substans uden at der har 
været nogen form for fysisk kontakt mellem de to substan
ser. Informationen i de elektromagnetiske signaler kan 
transmitteres digitalt fra en substans til en anden og igang
sætte en reaktion. 

Det skal måske lige nævnes, at dette fortyndingsprincip er 
det, som man i årevis har brugt indenfor homeopatien. Men 
nu er man altså i stand til at forklare, hvorfor homeopatiske 
behandlinger er virksomme og det er påvist, at noget, som 
af biologer opfattes som ikke-fysisk, influerer på andre 
stoffer. Dermed er der åbnet for udforskningen af stråle
formig materie og for betydningen af det informationsflow, 
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der finder sted mellem molekyler via elektro
magnetiske signaler. 

Tankernes signaler 
Vi ved idag, at der løber elektromagnetiske im
pulser gennem vores krop og at disse impulser 
indeholder besked til cellerne om hvordan de 
skal reagere. Som lovlydige undersåtter adly
der cellerne altid den instruks de gennem vore 
tanker:far fra "jeg'et" om hvordan de skal op
føre sig. Hvis instruksen i tanken er: vær glad 
og sund, så adlyder cellerne denne instruks og 
bliver sunde og glade. Hvis instruksen er: vær 
syg og elendig, ja så adlyder cellerne igen denne 
instruks og bliver syge. Det er denne "meka
nisme" som gør at placeboeffekten, visualise
ring og positiv tænkning virker. 

Cellerne adlyder den instruks, som de :far gennem tankernes 
elektrificering af organismen. Dette er et helt essentielt 
punkt, for vi kunne ikke være i live, hvis ikke vore celler 
udvekslede information. Denne informationsudveksling 
fmder sted med lysets hastighed, for det er den hastighed 

som alle elektromagnetiske stråler bevæger sig 
med. På denne måde spiller stråleformig mate
rie i form af elektromagnetiske impulser en helt 
afgørende rolle i molekylers og cellers funk
tion. Men denne rolle som de elektromagneti
ske impulser spiller er vi først nu ved at op
dage, fordi denne funktion ikke kan ses. Der er 
ikke noget at se i mikroskopet, der foregår ikke 
noget som kan sanses med vore sanser. Men de 
elektromagnetiske impulser kan måles og der
med er deres eksistens fastslået. 

Og det er med videnskabelige landvindinger 
som Benveniste 's at åndsvidenskabens princip
per får sneget sig ind ad bagdøren og efterhån-
den vil fortælle vore videnskabsmænd, at en 

videnskabelig revolution står for døren, hvor Newton og 
Descartes må vige pladsen for et holistisk videnskabssyn, 
hvor den åndelige materie vil komme til at spille hovedrol
len. For når cellerne taler med hinanden ved hjælp af elek
tromagnetiske signaler, så er det på tide, at vi giver os til at 
studere dette sprog. Og dermed er åndsvidenskaben sat på 
dagsordenen. 

Det modtagne kornmønster ved radioteleskopet 
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Intergalaktisk brevveksling 

Søndag d.19. august 2001 kom en meget speciel "komcirkel" i 
marken nær ved radioteleskopet i Chilbolton, Hampshire. 

Den var rektangulær, hvor de stående kom viser et mønster, 
der minder om en digital kode. Ved at sammenligne den med 
det billede, der fra selv samme radiostation blev sendt ud i 

rummet for 25 år siden om os jordmennesker, blev der virkelig 
grund til forundring! 

Man har søgt at afkode svaret således: 
(taget fra "ufo kontakt" nov.200 1) 

"Det er afsendt af mennesker, der er gennemsnitligt 15-20 cm 
lavere end os, har en tredje DNA spiral, og hvor kropskemien 

er baseret på silicium - ikke fosfor som hos os ." 
Hvad man end mener om denne afkodning, så ligner det 

ihvertfald et relevant svar på det, vi selv sendte ud! 

Til venstre afsendt post - til højre modtaget post 



Boganmeldelser 

Sai Baba-
Den lovede verdenslærer 
af Jørgen Hovgaard 
Forlaget Blå Lotus 2001 , 171 sider, 150, - kr. 
Anmeldelse: Aage Hvolby 

Profetier om en verdenslærer 
I mange religioner findes profetier om en fremtidig verdens
lærer, frelser eller messias , der vil 
komme i menneskelig skikkelse, og som 

des dette harmonerer med andre tolkninger af N ostradamus ' 
profetier ved jeg ikke, men jeg vil dog nævne, at C.S. 
Billenstein i 1920 i sin bog "Opklaringen afNostradamus 
Profetier" giver klart udtryk for, at "den nye tro skal tage 
sin begyndelse fra Norden og specielt fra Danmark". 
I en kuriøs fodnote i JH's bog er nævnt, at forspillet til den 
nye æra af åndelighed vil være en rædselsperiode kaldet 
,,Kali fuga", som "ifølge den indiske tradition varer 
432.000 år, og som er begyndt for 5.700 år siden." 

Shirdi, Sathya og Prema 
SaiBaba 

vil føre menneskeheden ud af det spiri
tuelle mørke frem mod en tidsalder præ
get af kærlighed og sandhedens lys. 
Undertitlen på Jørgen Hovgaards bog: 

Sai Baba 
Hovedparten af bogens øvrige 14 ka
pitler omhandler Sai Babas væsen og 
handlinger. 
Med baggrund i hans egne udsagn er i 
flere kapitler beskrevet, hvilken mission 
han har i hver af sine tre "Sai Baba 
inkarnationer" - som henholdsvis 
Shirdi, Sathya og Prema Sai Baba. 

"Sai Baba - Den lovede verdens lær er" 
er udtryk for, at forfatteren i lighed med 
mange andre "Sai Baba hengivne" per
soner mener, at Sai Baba er den profe
terede verdenslærer og messias, en så
kaldt avatar, dvs. Gud i menneskelig 
skikkelse. Som begrundelse for denne 
opfattelse af Sai Baba citerer JH i bo-

Den lovede verdenslærer 
Den første af disse inkarnationer var i 
form af Shirdi Sai Baba, som levede 

gens første kapitel en række udsagn i 
hinduistiske, muslimske og kristelige 
skrifter, samt i palmeblads-skrifter og 
Nostradamus ' profetier. 

Som hinduistiske kilder er anvendt 
Shrimad Bhagavatam, Puranaerne, Bhagavad Gita og det 
oldindiske heltedigt ,,Mahabharata" . Som muslimsk kilde 
er henvist til profeten Muhammeds taler i skriftet "The 
Ocean ofLight". De valgte citater fra Bibelen hidrører fra 
Johannes Åbenbaring, og er tolket på basis af Victor Kanu 's 
bog "God Incarnate" . 

En meget speciel kilde er de palmeblads-skrifter, som efter 
sigende er forfattet i sanskrit af hellige mænd for over 5 . 000 
år siden, og som benævnes "Shuka nadi optegnelserne". 
Udsagnene fra N ostradamus ' profetier er helt og holdent 
baseret på Sanjay Kant's bog "God descends on Earth -
as prophesied by Nostradamus and Edgar Cayce", en lille 
bog, som blev udgivet på indisk forlag 1990. I denne bog 
hævdes, at verdens læreren skal komme fra Asien. Hvorle-

Jørgen Hovgaard 

fra 1835 til 1918. Som en af bogens 
oplysninger om denne inkarnation er 
nævnt, at Shirdi Sai Baba for at mind
ske uoverensstemmelserne mellem hin-
duer og muslimer sang om Allah i et 
hindu tempel og om hinduguderne 
Rama og Shiva i en moske - og han 

overnattede i en periode skiftevis i et hindutempel og i en 
moske. Inden sin død skulle han have sagt, at han ville 
blive genfødt 8 år senere for at fortsætte sit arbejde. 

Sathya Sai Baba er født i Puttaparthi iSydindien 23. no
vember 1926. Om sig selv siger Sai Baba bl.a.: "Der er 
intet, jeg ikke kan se, intet sted hvor jeg ikke kender ve
jen, intet problem jeg ikke kan løse. " Blandt elementerne i 
denne, hans nuværende, mission kan nævnes udarbejdelse 
af retningslinier for et retskaffent liv, befrielse af jorden 
fra moralsk fordærv, og læren om, at den samme Gud eller 
guddommelighed findes i enhver. Han har proklameret, at 
hans død vil indtræde i år 2021. 

Shirdi og Sathya Sai Babas mission vil blive fuldendt af 
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Prema Sai Baba, der er profeteret at ville blive inkarneret 
i landsbyen Gunaparthi i Manday området som søn af 
kvinden Kasturi i år 2029. Denne tredje Sai Baba vil ar
bejde for, at Indien bliver verdens leder på enhver måde -
åndeligt, kulturelt, socialt, politisk og økonomisk. 

Morallære 
Sai Baba har udarbejdet et "logo" for sit virke. I bogen er 
logoets midte en lotusblomst, som er omgivet af symbo
lerne for de fem verdens religioner, der findes i Indien: hin
duisme, buddhisme, parsisme, kristendom og islam. Dette 
"logo" fmdes også i en tilsvarende form, hvor et verdens
kort er omgivet af de fem såkaldte menneskelige værdier: 
kærlighed, sandhed, retskaffenhed, fred og ikke-vold. Disse 
menneskelige værdier er en væsentlig del af Sai Babas 
budskab. Som et andet væsentligt budskab er i bogen nævnt 
hans fire livsprincipper, som siger, at der i virkeligheden 
kun er en religion (kærlighedens religion), en race (menne
skehedens race), et sprog (hjertets sprog), og en Gud (den 
allestedsnærværende Gud) . Som et tredje væsentligt bud
skab er nævnt vigtigheden af, at der er overenstemmelse 
mellem vore tanker, ord og handlinger. 

Bevingede ord 
Overalt i bogen forekommer et stort antal udsagn fra Sai 
Babas mund. I kapitlet "Instruktive udsagn" remses tal
rige udsagn op helt uden ledsagende kommentarer, hvor
for dette afsnit forekommer noget usammenhængende. 
Enkelte af udsagnene er vanskelige at forstå, fx ,,En teske
fuld komælk er bedre end tøndevis af æselmælk. ", hvilket 
skulle være et udsagn om, at kvalitet er vigtigere end kvan
titet. Som nogle få eksempler fra dette og andre kapitler 
kan nævnes : 

- "Se kun det gode, hør kun det gode, sig kun det gode, 
tænk kun det gode, og gør kun det gode. " 
- ,,Du er ikke en person, men tre - den, du tror, du er; den, 
andre tror, du er; og den du i virkeligheden er. " 
- "Et gram praksis er mere værd end et ton informatio-
ner. " 
- ,Jngen har ret til at råde andre, medmindre han alle
rede praktiserer, hvad han prædiker. " 

Fysisk og mental sundhed 
Sai Baba opfordrer os til at disciplinere vor fødeindtagelse. 
I afsnittet ,,Andelighed og sundhed" er redegjort for, hvad 
vi bør spise, fysisk såvel som mentalt. Den fysiske føde 
inddeles i tre grupper. Thamasisk føde, der giver inaktivi
tet, ladhed, depression og urene tanker. Rajasisk føde, der 
virker selvisk og vækker lidenskaber såsom vrede og be
gær. Og sattvisk føde, der fremelsker renhed, ophøjethed 
og ligevægt i sindet. I forbindelse med omtalen af føde
midler er udtalt, at vi kommer til at sone alle vore drab på 
dyr, fugle, fisk og insekter - uoverlagte såvel som over
lagte. 
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At vi også bør leve sundt rent mentalt er formuleret på den 
måde, at vi skal være omhyggelige med kvaliteten af de 
sanseindtryk vi indtager gennem øjne, ører, næse og hud. I 
denne forbindelse beskrives indtagelsen af nyhedsmediernes 
megen omtale af mord, vold, voldtægt, ulykker og krig 
som "fødemidler", der giver forurening af sindet. 
F or at styrke åndelighed tilråder Sai Baba brug af hellige 
åndelige øvelser som bøn, recitation af Guds navn, og 
meditation. 

Sai Babas sociale projekter 
I flere kapitler, specielt kapitlet ,,Mit liver mit budskab", 
har JH omtalt en række af de sociale og humanitære akti
viteter' som Sai Baba har gennemført. 

I sin fødeby Puttaparthi har Sai Baba etableret en ashram, 
hvor man dagligt ved frivilliges hjælp kan indkvartere og 
bespise i titusindvis af gæster, og hvor han dagligt møder 
sine hengivne ved de såkaldte darshans . Inden for 
ashramens område findes et tempel, og en tempelplads med 
plads til titusindvis af tilhængere. I tilknytning til ashramen 
findes en lufthavn og et kæmpestadion med plads til 
hundredtusindvis af tilhængere. En j ernbaneforbindelse til 
Puttaparthi er på tegnebrædtet. 

I Indien har Sai Baba opbygget et netværk af uddannelses
institutioner fra første skoleklasse til universitetsniveau, 
hvor uddannelsen overalt ud over den faglige uddannelse 
omfatter en uddannelse i de førnævnte menneskelige vær
dier. I mange delstater fmdes nu Sai Baba grundskoler. 
Nær ashramen findes den centrale "Sri Sathya Sai Institute 
ofHigher Learning", der også omfatter et universitet. 

På sundhedsområdet er skelnet mellem primær, sekundær 
og tertiær behandling, hvor behandlingen overalt er gratis 
for enhver. Den primære indsats ydes med mobile klinik
ker i de enkelte landsbyer. Den sekundære indsats ydes på 
et almindeligt hospital nær ashramen (The General Ho
spital) . Den tertiære indsats ydes på to hospitaler, som er 
indrettet og drives på højeste niveau. Det ene "Super 
Speciality Hospital" ligger nær Puttaparthi, og har spe
cialiseret sig i behandling af hjerte-, nyre- og øjensyg
domme. Det andet "Super Speciality Hospital" ligger i 
Bangalore. Det er indviet 200 l og har speciale i kredsløbs
sygdomme og neurologi. 

I 1995 iværksatte Sai Baba et vandprojekt, som forsyner 
mere end 700 landsbyer i delstaten Andhra Pradesh med 
rent drikkevand. Anlægget omfatter dæmninger, brønde, 
reservoirer, pumper, tappeanlæg, og mere end 2.000 km 
rørledninger. 

Udover de nævnte store enkeltprojekter yder organisatio
nen i betydeligt omfang gratis mad til sultne, gratis tøj og 
husly til fattige, samt økonomisk ~ælp til enlige mødre og 



familieløse ældre. Organisationen har desuden adopteret 
over 6.000 fattige, indiske landsbyer, hvor der udføres et 
stort "hjælp til selvhjælp" arbejde. 

Der er mere end 50 millioner Sai Baba tilhængere fordelt 
over mere end 167 lande. På verdensplan er oprettet over 
10.000 Sai Baba centre, hovedsagelig beliggende i Indien. 
Der er intet medlemskontingent og ingen entreindtægter. 
Hele økonomien hviler på frivillige bidrag. 

Sai Babas taler 
Et stort antal af Sai Babas taler er udgivet i bogform. I 
JH's bog er gengivet nogle få specielle eksempler, nemlig 
en tale fra 1953 (vist nok Sai Babas første) , enjuletale, en 
nytårstale, en fødselsdagstale, samt en tale fra en interna
tional konference om uddannelse i menneskelige værdier. 

Kritik af Sai Baba 
I enkelte bøger, artikler og TV-udsendelser, samt nogle 
steder på internettet fmdes en del kritik af og skepsis over 
for Sai Babas handlinger. Som danske eksempler kan næv
nes en stærkt kritisk TV-udsendelse ,,Forført" ultimo ja
nuar 2002, samt artikler i tidsskriftet ,,Para-nyt", der ad
ministreres af netværket "Danske Skeptikere" 
(www.skeptica.dk). der er et netværk, som tilbyder et uaf
hængigt, folkeoplysende modspil til påstande om par
anormale fænomener og pseudovidenskab. 

I kapitlet ,Jlvem er Sai Baba?" skriver JH: "Sai Baba har 
heller aldrig været i nærheden af en skandale 
pengemæssigt eller på nogen anden måde, selvom han 
naturligvis ikke har undgået bagvaske Ises kampagner og 
beskyldninger af enhver art" . I samme kapitel citeres Sai 
Baba således: ,,Lovprisning og bagtalelse har fulgt mig 
gennem alle tidsaldre. Modstand og hindringer tjener blot 
til at fremhæve det gode og styrke beslutsomheden. " 

Sai Baba har også kommenteret sine kritikeres udsagn flere 
andre steder. Det var fx hovedtemaet for hans juletale de
cember 2000, hvori han udtrykker, at der i vor tid er mange 
Judas ' er, som forvrænger sandheden og fabrikerer falsk 
propaganda og som dermed udøver ,,Forræderi mod Gud'. 
Sai Babas holdning til kritikerne fremgår i bogen også af 
citatet: "Tjen alle, elsk alle. Især dem som anklager mig, 
for selvom de er blevet vildledt, så er de en del af det 
samme absolutte. " 
Hvad kritikken af Sai Baba 
omhandler fremgår ikke af bo
gen. 

Om bogen generelt 
Som andre skrifter af og om Sai 
Baba er JH's bog præget af en 
lang række begreber, person
navne og stednavne, som ind-

går i de hellige indiske skrifter, og som vanskeliggør for
ståelsen af teksten for en vesterlænding. Undertiden finder 
man bagest i bøger om Sai Baba en sanskrit-ordliste. I 
JH's bog er begreberne forklaret i parentes, efterhånden 
som de forekommer i teksten. Bogen indeholder et utal af 
citater, som ville være mere overskuelige, hvis de havde 
været bragt med afvigende skrifttype eller -størrelse, fx 
kursiv. Bogens udstyr, herunder de gengivne fotos , er kva
litetsmæssigt holdt på et beskedent niveau. 

Som studerende af Martinus , analyser og som besøgende i 
Sai Babas ashram 1993 har jeg lagt mærke til, at en del af 
Sai Babas udsagn er overensstemmende med Martinus ' 
udsagn i hans bogværk ,,Det tredje Testamente". Umid
delbart fmder man dog også adskillige forskelle. I hvert 
fald er det tydeligt for mig, at Martinus og Sai Baba har 
vidt forskellige missioner at udføre. Martinus har til for
skel fra Sai Baba bragt fremtidens menneskehed et logisk 
sammenhængende verdensbillede, som for sin forståelse 
kræver et afbalanceret forhold mellem følelse og intelli
gens . Sai Baba appellerer derimod i meget høj grad til 
menneskets følelser og trosevne, og med hovedvægt lagt 
på forholdene i Indien. 

Konkluderende kan siges, at det i bogen er lykkedes for 
forfatteren, som i en række år har været den danske Sai 
Baba organisations kontaktperson i Vejle-området, at tegne 
et omfattende billede af, hvem Sai Baba er, og hvad han 
står for. På basis af dette billede kan der ikke være tvivl 
om, at Sai Baba har ydet en social, humanitær og åndelig 
indsats, der på en række områder gør ham til en ene stå -
ende religiøs personlighed. 

Om man på grundlag afbogens profetiske udsagn og dens 
beskrivelse afSai Babas væsen og handlinger kan konklu
dere, at han er den forudsagte verdenslærer må efter min 
mening være et spørgsmål om personlig overbevisning. 
Msluttende tillader jeg mig at nævne, at Martinus i ,,Det 
tredje Testamente" tilkendegiver, at den i ,,Det nye Testa
mente" profeterede "Talsmanden, Helligånden,som Fa
deren vil sende i Jesu navn" ikke skal opfattes som en 
person, men derimod som den hellige viden, der skal kom
plettere Jesu gerning. 

Hospitalet 
I 

Puttaparti 
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KRÆFT, videnskab, 
helbredelse & 
bevidsthed 

af Ole og Suzette 
van Hauen-Drucker 
Borgen, 622 sider, 449 kr. 
Anm. vi Ruth Olsen 

Dette er en bog, der forsøger at bygge bro mellem almin
delig lægevidenskab og al den viden og erfaring, der er 
høstet indenfor det store felt, vi kalder alternativ behand
ling. Den indeholder megen videnskabelig information og 
viser os, hvor utroligt kompliceret, den menneskelige or
ganisme er. De kalder den "sindkroppen" i erkendelse af, 
at kroppen som synligt fysisk stof reelt er det mindste af 
det. De erkender også, at vi ikke kun forsynes med energi 
via fordøjelsen og luftvejene, men også via chakraerne, og 
at det hele er et meget fmt afbalanceret system. 

Forfatterne, som er hhv læge og klinisk økolog, har sam
men udarbejdet en alternativ behandlingsform, de kalder 
"Gefion Screening modellen", og meget afbogen handler 
om deres mange års erfaring herfra. Teoretisk bygger de 
en del på de seneste kvantefysiske landvindinger, det så
kaldt nye paradigme, især på David Bohm, men alle mu
lige alternative teorier inddrages. Da ingen mennesker og 
sygdomme er ens, bliver deres behandlingsforløb meget 
individuelt tilrettelagt. Behandlere, der har enkle ensartede 
løsninger på alle mulige helbredsproblemer, kan lære en 
hel del af denne bog! 

I et så digert værk, er det kun muligt at trække enkelte ting 
frem, og naturligt nok bliver det noget af det, jeg finder 
særligt interessant, dvs den mere teoretiske del. 

De syv chakraer beskrives som et energi-transformator
system, der sørger for at om/nedsætte de kosmiske ener
gier (her kaldet magnetoelektrisk energi, når de ligger over 
lysets hastighed) tillige de frekvenser og bølgelængder, 
som den del af sindkroppen har brug for, som de enkelte 
chakraer står i forbindelse med. Derfor chakraernes farve
forskel! Derefter omsætter cellernes DNA-molekyler ener
gien til den kohærente (= samordnede) laser-agtige energi, 
som er nødvendig for den biokemiske celleaktivitet. Denne 
bio-elektriske energi har utallige variationsmuligheder, da 
den er sindkroppens egentlige informations-bærer. 

Mens den energi, vi indtager via fordøjelse og luftveje, går 
til vedligeholdelse (varme og bevægelse, dvs positiv 
entropisk), er chakraernes energi-indtag mere baseret på 
at medvirke til udvikling og større kompleksitet (negativ
entropisk). Det er dog stadig samspillet, der er det vigtige. 
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Det har længe været kendt, at kræftceller har et andet og 
mere kaotisk frekvensmønster end sunde celler. Ja, der fin
des computerprogrammer i handlen, der kan fortælle, hvilke 
frekvenser, der viser hvad. Til min forundring stødte jeg i 
denne bog på Frede Schandorfs chronomatik (beskrevet i 
Impulsbladets forgænger 1988). Noget tyder nemlig på, at 
sunde frekvenser har et ensartet cyklisk gentagelsesmønster, 
som synes at have noget at gøre med det, der fremkommer, 
når tallene 1-6 deles med 7. Resultatet heraf vil altid vise 
samme gentagne talrækkefølge i alle tilfælde. Det fik mig 
til at spekulere på, om tallene 1-6 står for Martinus ' seks 
grundenergier og tallet 7 for moderenergien, da den jo som 
tallet 7 indeholder de seks andre, og om det er derfor der 
består et vist harmonisk matematisk forhold imellem dem. 

Vand 

1 : 7 = 0,142857 142857 142857--
2 : 7 = 0,2857 142857 14285714--
3 : 7 = 0,42857 142857 1428571--
4 : 7 = 0,57 142857 1428571428--
5 : 7 = 0,7 142857 14285714285--
6 : 7 = 0 ,857 142857 142857142--

N oget af den energi, vi i form af lysfotoner indtager via 
chakraerne, vil ved at blive bremset op "krystallisere", dvs 
bølger bliver partikler, som en kvantefysiker ville sige. Man 
kan sige, vor krop har en krystallinsk struktur. Og som vi 
ved, er krystaller nemme at påvirke med lyd, lys, magneti
ske, elektriske og andre informationsbærende energier. Her 
spiller hovedindholdet i vor krop - vandet - en særlig rolle. 
S. 261 står der: "Vand er en krystallinsk væske. Det er 
brintbindingerne i vandmolekylet, som op til en tempera
tur på ca. 43 grader holder krystalgitteret sammen. Over 
den temperatur bryder gitteret sammen, og dermed synes 
vandets formidable evner som opbevarer af biologisk in
formation at gå tabt. " 

Og s. 265 står der: "Når kroppens vand mister sine vitale 
egenskaber, vil DNA-reguleringen svigte, affaldsstoffer 
ophobes, og vandet bliver mindre gennemskinneligt for 
kosmisk lysenergi, hvilket yderligere nedsætter vandets 
regulerende egenskaber, og dermed øges kroppens nedbryd
ning. " Vands molekyler er mikromagneter, dvs de danner 
magnetiske felter og forsyner hver enkelt celle med elek
tromagnetiske kræfter, og har således en vigtig rolle i krop
pens plus/minus-balance. Der står, at vandets magnetiske 
egenskaber stammer fra galakserne og vort solsystem. 

Vort syrede kropsmiljø 
Syre/base-balancen (PH) er grundlæggende et elektrisk 
fænomen. Syre betyder proton-overvægt, dvs positivt ioni
seret, af nogle kaldet yang. Base betyder elektron-over
vægt, dvs minus-ioniseret, yin. Mange har nok hørt, at 



folk i den vestlige verden har for højt syreindhold i krops
vævene, bl.a. fordi vi spiser for meget protein, hvilket gi
ver gigt og andre kroniske sygdomme. Når alle andre ud
veje er udtømt for at komme af med syreoverskuddet, f.eks . 
via urinen, skabes der i blodet et alt for basisk negativt
ioniseret miljø som modvægt mod vævene s positivt-ioni
serede miljø. Det hæmmer ilttilførslen til cellerne, hvilket 
nedsætter de opbyggende processer og medvirker til kræft. 

I løbet af de sidste 40 år er veneblodets pH-værdi i vor del 
af verden gennemsnitligt ændret fra 7, 14 til 7,46 (7, O er 
neutralt). For at blodet kan komme op på et så højt basisk 
tal, må der snuppes elektroner et sted fra. De tages især 
fra knoglernes kalcium, hvilket bl.a.medfører knogleskør
hed. Man kan skaffe sig nogle tiltrængte elektroner ved 
ophold i bjergegne, nær ved havet eller vandfald, hvor luf
ten er rig på negative ilt-ioner. (Eller drikke ioniseret vand?) 
Også C-vitaminer skulle være godt. Blodets basiske til
stand medvirker til at dække cellernes receptorer med et 
fibrinlag, der hindrer kommunikationen og dermed immun
systemets chance for at opdage og ødelægge kræftceller. 

Som det ses, er elektron-aktiviteten (yin) helt afgørende 
for kroppens indre miljø pt. , fordi der er skabt ubalance 
ved alt for meget yang. Yin er negativ elektrisk og yang er 
positiv elektrisk, når man bruger den kinesiske tradition (i 
Japan er det jo omvendt!). Det gælder om at skabe den 
rette balance mellem sindkroppens grundlæggende polære 
kræfter. Og det passer jo også godt med Martinus ' beskri
velse af menneskekroppen som et elektrisk spændingsfelt 
mellem to poler! 

Frekvens-problemet 
Det tales i disse år om, at vi via påvirkning fra stigende 
energifrekvenser (et fotonbælte f.eks!) skulle kunne få et 
hurtigt "lift" til en højere åndelig udvikling. Ifølge denne 
bog ville vi bare blive syge af det! Vi har, som alle andre 
levende væsner her på kloden, synkroniseret vore energi
frekvenser med Jordens elektromagnetiske felt, dvs i om
rådet omkring 10 Hertz. Hvad der ligger meget over det, 
vil enten prelle afpå os eller gøre os syge. Og dog. S.339 
står der: "Ved stigende frekvens afhænger den biologiske 
effekt af tilstedeværelsen af receptorer på kroppens over
flade. Sådanne receptorer fmdes i akupunkturpunkterne, 
hvor hudområderne har øget ledningsevne for elektrisk 
strøm." 

Disse punkter synes dog kun at være modtagelige for be
stemte, men altså forskellige, frekvenser. Andre frekven
ser er "støj ", som ved interferens med personens egen
frekvens kan forårsage sygdom. Derfor er det vigtigt at 
behandlere, der bruger elektroakupunktur, nøje kender de 
enkelte punkters modtagelige frekvenser. 

Lav-frekvente stråler, f.eks . radiobølger, går som bekendt 

lige igennem vor organisme og synes ikke at påvirke den. 
Men faktisk ved man meget lidt om det. Man ved heller 
ikke ret meget om virkningen af den 60 Hertz vekselstrøm, 
som vi omgiver os mere og mere med rundt om i de små 
hjem. Hvad sker der f.eks. med unge, der sidder i timevis 
hver dag ved en komputer? Nogen har nu mistanke om, at 
vuggedød (ca. 10.000 tilfælde hvert år i USA) skyldes den 
tiltagende elektromagnetiske forurening i hjemmene. 

Det har taget mennesket tusindvis af år at tilpasse sig Jor
dens elektromagnetiske miljø. En så hurtig forøgelse af 
strålingen, som vi har oplevet de sidste 100 år, er vi nok 
ikke "gearet" til at klare. Bl.a.fordi vor instinktmæssige 
sensitivitet er blevet så ringe, at vi ikke kan finde ud af at 
undgå usund stråling. Mon en ræv ville bygge sin hule 
under højspændingsledninger? Man bruger iøvrigt gæs til 
at varsko om udslip fra atomkraftværker i Rusland, har 
jeg hørt. 

Hvad Popp fandt ud af 
Ifølge en biofysisk forsker ved navn Fritz-Albert Popp har 
cellen et bølgefelt, bestående af en stående lydbølge og 
vinkelret herpå en stående elektromagnetisk bølge med en 
frekvens i det infrarøde område. Dette "koblede" bølgefelt 
virker som et forsvars system, der skærmer mod elektro
magnetiske forstyrrelser. Feltet virker koordinerende på 
cellens processer, idet det er bærer af biologisk informa
tion. Det virker selvregulerende ind på celledelingen, cellens 
vækst og differentiering samt de biokemiske processer re
lateret til immunsystemet. Popp opfatter kræft som en for
styrrelse af dette felt . 

Popp har altså fundet frem til, at det er elektromagnetiske 
felter, der er det styrende element i organismen. Nu mang
ler han bare at opdage, at det også, eller måske især, er de 
elektriske impulser, vi kalder tanker og følelser, der ofte 
forstyrrer dette felt, som i bogen kaldes "det bioelektroniske 
terræn". 

Popp har forsket meget i, hvornår en celle kan reparere sig 
selv, og hvornår ikke. Han undersøgte f.eks . det giftige 
stof benzoapyren, der optræder i bl.a.tobaksrøg og 
benzinos, og dets inaktive tvilling benzoepyren. Kemisk 
set er de to former identiske og adskiller sig kun fra hinan
den i den tredimensionale molekylmæssige opbygning. 
Hvorfor var kun den ene kræftfremkaldende? Han fandt, 
det skyldtes deres forskellige optiske egenskaber over for 
lys. Den ufarlige benzoepyren var gennemskinnelig for den 
vigtige blåviolette del afhvidt lys . Derimod absorberede 
det giftige benzoapyren det blåviolette lys, ændrede det og 
sendte det videre, især i form af infrarød stråling. 

Popp fandt således ud af, at den blåviolette del af spektret 
fungerer som en virksom reparations-mekanisme. Når cel
len belyses med svagt lys af denne bølgelængde, kan op-
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ståede kromosomskader udbedres i løbet af la timer. Denne 
livsnødvendige mekanisme kaldes for jotoreparation, og 
ved blokering af denne vil benzoapyren virke fremmende 
på udviklingen af kræft. Fotoreparation er desværre sta
dig et ukendt fænomen for det meste af den etablerede læ
gevidenskab. Derfor forskes der ikke meget i, hvilke andre 
miljøgiftige stoffer, der har samme hæmmende virkning 
på den blåviolette del af lys spektret. Kan det tænkes, at 
den snak om "fotonbælte-energi" handler om, at vi i frem
tiden vil la flere stråler, der kan det der med fotoreparation ? 

<!atc Doo.1Jd Walsch 

Neale D. Walsch: 
Samvær med Gud 

Borgen 236 s. 229 kr. 
Anm. vi Inge Blohm Pedersen 

Almene betragtninger 
En af virkningerne af den nye Verdensimpuls er, at flere 
og flere mennesker ad forskellige veje opnår erkendelse af 
den åndelige verden. Det sker automatisk som et led i vo
res udvikling i overensstemmelse med, hvad Martinus har 
forudsagt. 

Ofte er det lidelseserfaringer, der forårsager opvågnen til 
en sådan åndelig opdagelsesrejse, men det kan også skyl
des oplevelser af anden art, som fx parapsykiske fænome
ner som bankelyde, spøgelser, kontakt til afdøde, besæt
telser eller mirakelhelbredelser, som vi har set det i TV
dokumentarserien "Åndernes magt" . Disse oplevelser ef
terlader ofte et dybt indtryk, især på de direkte involve
rede, men også på seerne. 

Heldigvis tør folk nu tale højt om, hvad de har oplevet, i 
modsætning til tidligere, hvor de fleste tav ad skræk for at 
blive latterliggjort eller stemplet som sidssyge. Og dansk 
TV har altså nu med succes bragt en række udsendelser, 
hvor de på seriøs måde undersøger de pågældende menne
skers oplevelser. Engelsk TV har tidligere gennem flere år 
sendt lignende dokumentarudsendelser på Discovery 
Channel. 

Men seerne bliver alt for ofte ladt i stikken, fordi udsen
delserne ikke bliver fulgt op af fyldestgørende forklarin
ger på, hvad der egentlig foregår. Hvordan og hvorfor 
fænomenerne opstår? Hvor de kommer fra? Og hvad en 
åndelig verden i det hele taget er for noget? 

Samtaler med folkekirkepræster efter udsendelserne bæ
rer præg af, at de fleste danske præster lider af berørings
angst vedrørende disse emner, enten fordi de ikke tør ud-
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tale sig eller på grund af manglende kendskab til den ånde
lige verden. Nogle præster ønsker fx ikke at tale om eller 
anerkende, at besættelser eller exsorcisme finder sted, hvil
ket er paradoksalt, eftersom Biblen er fyldt med beretnin
ger om disse fænomener. 

Indtil TV tager udfordringen op og lader kompetente men
nesker med åndsvidenskabelig indsigt forklare om de ån
delige love og principper, må seere, der ønsker uddybende 
oplysninger, søge disse gennem foredrag eller på bogmar
kedet. 

Her findes til gengæld en mængde informationer i en sta
dig strøm af nye bøger. Ulempen er imidlertid, at det kan 
være svært for begyndere at fmde vej til netop den eller de 
bøger, vedkommende har brug for i en jungle af bøger, 
skrevet af forfattere med mere eller mindre åndelig bal
last. 

Walsch 
En af de mest bemærkelsesværdige og kontroversielle for
fattere i vor tid er den amerikanske forfatter N eale Donald 
Walsch, som nu har skrevet sin 5. bog Samvær med Gud. 
Walsch har taget den halve verden med storm med sine 
fire tidligere begavede og underholdende bøger Guddom
melige Samtaler 1, 2 og 3 og Venskab med Gud, der alle 
er oversat til mere end 3 O sprog og figurerer på adskillige 
bestsellerlister. 

De fire første bøger har nærmest laet kultstatus og med
virket til, at tusindvis af mennesker har revideret deres 
gudsopfattelse. Det skyldes, tror jeg, at bøgerne indehol
der værdifulde budskaber til mange mennesker, og at 
Walsch stiller spørgsmål til Gud, som kunne være stillet af 
de fleste af os . 

Bøgerne er nemlig skrevet i dialogform og viser, hvordan 
vi alle ikke bare kan tale med Gud men også knytte et nært 
venskab og diskutere små og store problemer med Gud. 
Og det gør Walsch på en veloplagt, inspirerende og ofte 
provokerende måde. Mange passager giver anledning til 
stille eftertanke. Andre steder klukker man af grin. 

Når Walsch hævder, at Gud reagerer på hans henvendelse 
og taler direkte til ham via hans tanker, må det stå for 
Walsch' egen regning. For hvem kan kontrollere, om det 
forholder sig sådan? Det må bero på tro og tillid til forfat
teren, ligesom ved al anden kanaliseret litteratur. Men uan
set hvem der er afsenderen, så er svarene klare og forstå
elige og præget af guddommelig visdom og kærlighed. 

l . bog indeholder hovedsagelig spørgsmål om personlige 
emner som: Hvornår lærer jeg at la et parforhold til at 
fungere? Hvorfor har jeg altid økonomiske problemer? 
Hvad er det for en karmisk lektie, jeg skal lære? Er det ok 



med sex? Er der liv på andre planeter? .. og lignende jord
nære spørgsmål. 

2.bog sætter fokus på samfundet og de udfordringer, ver
den står overfor nu, såsom: Hvordan bekæmper vi den sti
gende forurening? Hvordan opnår vi større økonomisk og 
social lighed i verden? Hvilke politiske strukturer er nød
vendige for at skabe en ideel verden? 

3. bog handler om universelle sandheder og sjælens udfor
dringer og muligheder. 

I 4. bog Venskab med Gud fortsætter dialogen. Her er et 
eksempel på et af de mange bemærkelsesværdige svar, 
Walsch rar på sine spørgsmål. Gud fortæller Walsch, at 
det er muligt både at vide og alligevel ikke vide, at man 
ved. Det forstår Walsch ikke og beder om uddybende for
klaring. Den lyder således: 

Der findes dem, som ikke ved, og som ikke ved, at de ikke 
ved. De er som børn. Tag dig af dem. Så findes der dem, 
som ikke ved, men som tror, at de ved. De er farlige. Undgå 
dem. - Så findes der dem, som ved, men som ikke ved, at 
de ved. De sover. Væk dem. - Så findes der dem, som ved, 
men som lader, som om de ikke ved. De er skuespillere. 
Mor dig og glæd dig over dem. - Så findes der dem, som 
ved, og som ved, at de ved. Hør godt efter hvad de har at 
sige, for de vil minde dig om, hvad du ved. Det er derfor, 
de er blevet sendt til dig. - - Genialt ikke? 

Når jeg her har beskæftiget mig med forfatterens fire før
ste bøger, er det fordi, de danner basis for den 5. , og så 
naturligvis fordi de har gjort stort indtryk på mig som på 
utallige andre læsere på grund af den usædvanlige dialog, 
der er både hyggelig, humoristisk, overraskende og pågå
ende og fortalt i et hverdagssprog, som alle kan forstå. 
Samtidig indeholder de et væld af guddommelige dybsin
digheder, der uddybes i bøgerne. Her et lille citat: Hand
ling er ord, der bevæger sig. Ord er tanker, der udtryk
kes. Tanker er ideer, der dannes. Ideer er energier, der 
samles. Energier er kræfter, der frigives. Kræfter er eksi
sterende elementer. Elementer er partikler af Gud, dele 
af altet, altings stof 

Men nu til Walsch' 5. bog Samvær med Gud. Bogen be
skriver med Gud som fortæller, hvordan vi kan bryde fri 
af vore illusioner og komme i kontakt med det guddomme
lige og handle ud fra et samvær med Gud og derved opleve 
den oprindelige glæde ved livet. Han åbenbarer menne
skets ti illusioner, som handler om: Savn, fiasko, splid, 
utilstrækkelighed, krav, dom, fortabelse, betingelser, over
legenhed og uvidenhed, og vi rar en forklaring på, hvorfor 
disse illusioner har skabt en række indgroede misopfattel
ser af os selv, vores verden og Gud og afholdt os fra den 
tætte, naturlige kontakt med Gud. Det forholder sig nem-

lig sådan, at hver illusion frembringer den næste og bevi
ser de foregående, men i stedet for at se illusionen som en 
illusion så udbedrer vi fejlen ved at skabe en ny illusion. 

Mange af disse illusioner har været omtalt i de tidligere 
bøger, som jeg har læst. Derfor kunne denne bog i begyn
delsen ikke holde mig fanget i samme grad, som de foregå
ende. Desuden bryder Walsch med dialogformen, hvorved 
Samvær med Gud mister den dynamik, der kendetegner 
de andre bøger. J eg havde nok skruet forventningerne for 
højt op for så at opdage, at bogen for en stor del var et 
opkog af de andre bøger. Ikke så snart havde jeg tænkt 
dette, før jeg læste følgende: 
Meget af hvad jeg har sagt til dig i vore samtaler, bliver 
gentaget flere gange, og det er selvfølgelig efter planen. 
Måske siger du: Okay, jeg har fattet det. Men har du vir
kelig det? Det liv, du lever, er målet for, hvad du har fat
tet, og hvad du ikke har fattet. Det afspejler din dybere 
forståelse. Hvis du virkelig har fattet det, vil dit liv være 
en oplevelse af konstant glæde. Det betyder ikke, at der 
ikke findes omstændigheder, der kan forårsage smerte, 
lidelse og skuffelse, men at du lever i glæde på trods af 
disse omstændigheder. For hvis du nærer ubetinget kær
lighed til livet, elsker du livet nøjagtig på den måde, det 
viser sig lige her og nu. Det er kun muligt, når du ser 
fuldkommenheden. Formålet med at vende tilbage til de 
vigtigste punkter gentagne gange er at bringe dig dybere 
og dybere ind i din egen forståelse , så du kan begynde at 
se hvert afnuets gyldne øjeblikke på en ny måde med ny 
forståelse og større påskønnelse, med mere vågenhed og 
større bevidsthed. 

Det var virkelig et vink med en vognstang - en påmindelse 
der fik mig op på mærkerne, så jeg læste resten af bogen 
med større opmærksomhed og dermed større udbytte. Og 
det var en berigende oplevelse. 

Selv siger forfatteren, at han anser sin kommunikation for 
at være guddommelig inspireret, og at alle bøgerne udgør 
en forbløffende klar og konstant kosmologi. Jeg er tilbøje
lig til at give ham ret. Hans kosmologi er ikke så omfat
tende som Martinus kosmologi, men så vidt jeg kan se, 
udtaler han sig aldrig om noget, der er uforeneligt med 
Martinus Verdensbillede. 

Og det ser ud til, at der er behov for denne kosmologi. I 
kølvandet på bøgerne er der oprettet to organisationer, der 
tager sig af breve - op til 600 om ugen, telefonopringnin
ger og e-mail, samt udsender nyhedsbreve, arrangerer 
retreat-ophold, kurser, seminarer og forelæsninger. Der
udover er der uafhængig af Walsch og organisationerne 
startet mere end 250 studiekredse over hele verden. 

Samvær med Gud kan læses uafhængig af de andre bø
ger, såfremt man er indforstået med det gudsbegreb Walsch 
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repræsenterer, ellers vil det være en god ide at have læst 
nogle af de foregående bøger, hvilket nedenstående ople
velse vidner om. 

Bogen blev anmeldt i radioen, og anmelderen sluttede så
ledes: "Alt, hvad vi oplever er illusioner, siger Walsch, 
men han fortæller ikke, hvad jeg skal gøre, når huset er 
brændt, mit barn har begået selvmord og manden har for
ladt mig. Så hold jer fra bogen, som Fanden har skabt, og 
læs i stedet Jan Lindhardts De syv dødssynder." 
Havde den kvindelige anmelder læst Guddommelige Sam
taler 1, havde hun raet svar på sine spørgsmål. 

MED FENG SHUI 

., II • 1\ •• 6 ._, 

du bar gjort mit liv l1('1mnere 
på ('Il fornojeHg måde 

LOlllSE L HAY 

RYD OP I DIT ROD 
med Feng Shui 

af Karen Kingston, Bogan , 
212 sider, pris 160 kr. 
anm. / Joy Persson 

Hvis du føler dig tynget af rod og tingeltangel og gerne vil 
have luft under vingerne, så er her en bog, du skal læse . 
Den fortæller dig hvordan du bliver af med din tilknytning 
til alt det rod, du har samlet omkring dig, det "alt for me
get" som du i grunden gerne ville afmed, eller i det mind
ste reducere til det overskuelige og overkommelige, så du 
rar plads omkring dig. 

Hvem kender ikke til overfyldte garderobeskabe, hvor tøj , 
du aldrig går med bare fylder op, skuffer der bugner af 
gud ved hvad (for du ved det ikke, før du har dem ende
vendt), dynger afpapir og som du tror "vigtige dokumen
ter" - og alt det andet, som du tror, du en skønne dag rar 
brug for. Det er rædselsfuldt, det er utåleligt, men hvad 
gør man ved det? Hvordan rar man begyndt? 

Her er bogen, der forklarer dig det hele: hvorfor du gem
mer, hvad det gør ved dig, hvordan det dræner din energi 
uden at du ved af det, hvordan du beslutter dig for at gøre 
noget ved det, hvordan du går frem i det besværlige sorte
ringsarbejde, hvor glad og let du føler dig, eftergånden 
som du kommer igennem det hele og rar gulvplads og skabs
plads og luft omkring dig - en frihedsfølelse, der er det 
hele værd! 

Den filosofiske del af bogen, der er baggrunden for bo
gens analyser, er det kinesiske Feng Shui system, der byg
ger på viden om energi, energier i rummet, energier fra 
ting, der påvirker os, fme energitråde der forbinder os med 
alt, hvad vi ejer, statisk energi der hindrer frit "flow" af 
nye, friske energier i hjemmet og rar os til at føle, at vi 
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stagnerer og er kørt fast. Man genkender sig selv i bogens 
eksempler og griner højt ind imellem. Så hvis vi føler, at 
vores energi er ved at blive drænet, så kom igang! 

J eg kan se, at denne bog kan gøre det hele lidt nemmere, 
og så må jeg sige som Luise Hay - med en let omskrivning: 
''Tak, K.K. , du gør vores liv nemmere på en fornøjelig 
måde." 

Den ompolstrede 
narkoman 

Attika, 143 sider, af Bitten Helweg 
Anm. / Ruth Olsen 

Jeg fik denne lille bog tilsendt og tænkte først, at den eg
nede sig ikke til anmeldelse i vort blad, eftersom den ikke 
er spirituel. Menjeg gav mig til at læse den - den er djærv 
og letlæselig, med megen humor, og hen ad vejen erkendte 
jeg, at her er et konkret jordnært eksempel på, hvordan 
næstekærlighed ser ud i praksis! 

Bitten har arbejdet 30 år med narkomaner og andre so
ciale "tabere" på sit lille landsted ved Holbæk - uden en 
øre i offentligt tilskud. F ar hun havde sine egne ideer om, 
hvordan det skulle gøres, dvs hvordan disse mennesker 
kunne genvinde deres selvrespekt. Det har været et hårdt 
arbejde, men med mange gode oplevelser - og resultater. 
De værste benspændere har været offentlige myndigheder 
- f.eks . da de opkrævede en masse penge i moms af det 
arbejde, hendes beboere lavede, bl.a. ompolstring af gamle 
møbler. Alt dette handler bogen om. Bitten er stadig i fuld 
sving i sin ret høje alder - det er rart at vide, der stadig er 
den slags ukuelige kvinder! 

Livets videnskab 

Gyldendal, 298 s., 199 kr, 
af Deepak Chopra 
anm. / Ruth Olsen 

Denne halvgamle bog, apr. udgivet af Borgen i 1990, er 
genudgivet nu i en let revideret udgave. Jeg skrev om den 
i sidste blad, for den gjorde i sin tid et stort indtryk på mig, 
så jeg vil blot nævne her, at vi igen har den til salg! 



Nu 

Eckhart Tolle : Nuets kraft. 
Nøgle til personlig frigørelse . 
Borgen 2001. 222 sider, 229,- kr. 
Anmeldelse vi Gunder Frederiksen 

E Cl< H A R T T O LL E 

NUEJS 
kraft 

Nøg'<> bi person!.g [ngø";"" 

SORG1N 

Nu - nu - nu - NU! - Der sad den - lige i øverste venstre 
hjørne. Pragtfuldt! Som kun Danmarks Pauli kan gøre det! ! ! 
Mon ikke vi er en del mosgroede fodboldentusiaster, der 
danner associationer til vor gudbenådede Gunner Nu-Han
sen? Jeg tror det. Det var før kassefjernsynets dage. Det 
behøvedes heller ikke - vi havde ikke brug for det. Gunner 
Nu-Hansen var med sine fabelagtige evner til på en utrolig 
levende og ikke mindst indlevende reportage i stand til at 
skabe "fjernsynet" inde i hovederne på os - selvom vi var 
henvist til datidens primitive, skrattende radioapparater. -
Senere kom fjernsynet og den gudbenådede evne til at skabe 
det indre fjernsyn sygnede hen. Nu havde man det jo foran 
sig sammen med kaffen og napoleonskagen - så hvorfor 
anstrenge sig? 

Hvorfor havde Gunner Nu-Hansen disse evner? Svaret lig
ger i det ord, han i sin store begej string skreg ind i mikro
fonen: 'Nu". Som fodboldreporter levede han intenst i Nuet. 
Og ifølge Eckhart Tolle er netop evnen til at leve koncen
treret i Nuet nøglen til direkte kontakt med vor indre es
sens - og denned livet. Meget betegnende hedder hans bog 
''NUETS kraft" med undertitlen "Nøgle til personlig fri
gørelse" . 

Bliver man da frigjort ved at leve i Nuet? Ja, det er spørgs
målet. Hvad forstår man egentlig ved at leve i Nuet? Det 
lyder enkelt, men er det det? Nogle første sparsomme for
søg siger mig, at manjo ikke kan fastholde et Nu. Så såre 
man er i dette eftertragtede Nu, så er det forsvundet - eller 
rettere så er det forvandlet til et nyt Nu - og derefter igen i 
et nyt , og igen og igen -. 

Jeg må konstatere, at et Nu kan ikke fastholdes - i al fald 
ikke med den bevidsthed, jeg har. Det til trods for at tiden 
er en illusion. Måske er det en sag for folk med kosmisk 
bevidsthed, måske er det noget i den retning, man oplever 
ved de såkaldte "kosmiske glimt"? - I forsøg på at fast
holde Nuet - for mere end et forsøg kan jeg ikke drive det 
til - oplever jeg ganske vist en stille og yderst behagelig 
ro, som det i vor fortravlede tid nok er nyttigt at hengive 
sig til, måske som en daglig meditativ øvelse. Menjeg fø
ler ikke, at jeg er uden for tiden, jeg har ikke fastholdt 
Nuet. Skulle jeg forledes til at bilde mig det ind, så vil mit 
pulserende åndedræt hurtigt forvisse mig om noget andet. 

Det er imidlertid muligt at opnå kortere perioder af tanke
tomme tilstande, som jo er fonnålet med meditation, som 
vi f. eks. kender det fra transcendental meditation. Som 
Tolle skriver: "Det er muligt at opleve glimt af kærlighed 
og glæde eller korte øjeblikke af dyb fred, hver gang, der 
opstår et tomrum i tankernes strøm" . Ved oveise kan disse 
perioder forlænges , men det kræver selvdisciplin og intens 
koncentration. Her er Tolles bog ''Nuets kraft" en nyttig 
vejleder. 

Sind - bevidsthed 
Tolle skelner mellem sind og bevidsthed. Sind er den strøm 
af tanker, der melder sig helt automatisk, og som let kan 
blive så overvældende, at Tolle taler om sindets tyranni: 
Han skriver: "Så er det sindet, der bruger dig. Du er ube
vidst identificeret med det, så du ved ikke engang, at du er 
slave af det. Det er næsten som, hvis du var besat uden at 
vide det, og du tog det væsen, der har besat dig for at være 
dig selv" (s. 34). 

Kan man standse denne tanke strøm og denne d sindets ty
ranni, hvad der netop er bogens ærinde, så er der tale om 
ren bevidsthed. Det er nøglen til personlig frigørelse . Tolle: 
"Begyndelsen til frihed er den indsigt, at du ikke er det 
væsen , der har besat dig - tænkeren. At vide dette sætter 
dig i stand til at observere væsenet. I det øjeblik du begyn
der at iagttage tænkeren, aktiveres et højere bevidstheds
niveau. Du begynder at indse, at der findes et umådeligt 
område af intelligens hinsides tanken, og at tanken kun er 
et meget lille aspekt af denne intelligens. Du indser også, 
at alle de ting, der virkelig betyder noget - skønhed, kær
lighed, kreativitet, glæde og indre fred - opstår hinsides 
sindet. Du begynder at vågne. " (s. 34) 

Stenaldennanden har sikkert levet intenst i Nuet. Kampen 
for overlevelse tvang ham til det. For os er det anderledes 
- med kulturens udvikling er der et hav af tanke strømme 
og mentale ~nergier, der vælter ind i vor bevidsthed - så 
meget at det kan knibe at holde styr på dem. Men naturlig
vis lader det sig gøre. Man kan f. eks. koncentrere sig om 
kroppen. Derved kan vi blive bevidst om vor essens - vor 
væren. Herom skriver Tolle: "For at blive bevidst om 
V æren, må du kræve din bevidsthed tilbage fra sindet (altså 
fra tanke strømmen) . 

Anledningen til, at Tolle har skrevet denne bog, er, at han 
selv på et tidspunkt som 29.årig havde en stærk åndelig 
oplevelse, som startede med absolut rædsel, men som snart 
ændredes til en følelse af dyb fred og lyksalighed, ligesom 
al sansning blev langt mere klar og intens. Oplevelsen, der 
detaljeret er beskrevet i bogen, overbeviste ham om, at der 
var sket en dybtgående åndelig forvandling med ham, som 
havde karakter af åndelig opvågning. 

Tolle samler summen af vore negative tanker og følelser i 
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begrebet smertekroppen. Sammen med vor identifIkation 
med tankestrømmen eller sindet udgør den en barriere for 
at opnå åndelig frigørelse . Denne barriere kan gennem
brydes ved at leve intenst i Nuet. 

' 'Nuets kraft" adskiller sig fra mange af de andre bøger, 
der handler om åndelig indsigt, ved at gå helt uden om de 
mange teknikker med mantra o. lign. Tolle går direkte til 
Nuet. Jeg kan medgive, hvad der anføres på bogens bag
side, nemlig at den indeholder værdifulde indsigter. Men 
der skal arbejdes for selv at komme til dem. Bogen giver 
fme anvisninger på, hvorledes man selv kan komme til 
oplevelse af Nuets kraft og dermed åndelig frigørelse fra 
tankens tyranni. - Bogen er skrevet i dialogform. Det vil 
være synd at læse den hurtigt igennem. Bedre er det - som 
bogen selv foreslår - undertiden at standse for at forar
bejde det læste. 

Tolles bog fortjener min varmeste anbefaling til alle, som 
ønsker at gøre noget ved deres egen personlighed. 

Eckhart Tolle besøger Danmark til foråret. Han holder 
foredrag i Århus d. 3. April og i København den 5. April 
samt lørdags seminar d. 6. April. Yderligere information 
kan indhentes på tlf. 3929 .0336 eller på e-mail: 
svend.trier@get2net.dk ligesom man kan gå ind på Sv. 
Triers hjemmeside: www.quantumseminars .dk 

Forandring med 
eller uden håb 

Tara Bennett-Goleman: 
Følelsernes alkymi, 
Borgen, 43 7 S. , 349 kr. 
Anmeldelse ved Lisa S. Burgess 

Jeg har tidligere her i bladet anmeldt den amerikanske psy
kolog Daniel Golemans to bøger Følelsernes intelligens 
og Følelsernes intelligens på arbejdspladsen og givet ud
tryk for stor entusiasme og optimisme i forhold til, hvad 
jeg anser den hjerneforskning, hvis resultater han bygger 
sine bøger på, for at kunne bruges til. 

Nu har hans hustru, som er MA og psykoterapeut, så ud
givet en bog, hvori der udfra samme forskning indføres i 
praktiske metoder i at bruge fuld opmærksomhed til at løse 
følelsesmæssige problemer. 

Bogen rummer et forord af Dalai Lama, og somjeg læste 
bogen igennem stod det klarere og klarere for mig, at hjerne
forskningens resultater i denne bog helt og holdent blev 
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brugt i en buddhistisk kontekst, hvori følelsen afhåb hører 
til i samme til personligheden knyttede kategori af følelser 
som frygt. 

Det oplever jeg som problematisk og værd at tænke meget 
over! 

De første 339 sider rummer såvel teoretiske afsnit som 
praktiske vejledninger med henblik på at gøre det nem
mere for læseren at tilegne sig forståelse af, hvorledes va
nemæssige mønstre har det med at kapre en og tage sty
ringen i livet for en samt metoder til brug for at frigøre sig 
fra disse kapringer. 

Tara Bennett-Goleman (herefter TBG) tilhører den ameri
kanske skema- eller mønsterskole, som arbejder med me
toder, der i en vis udstrækning er parallelle med denjungi
ansk inspirerede kybernetiske metode, som blandt andet 
og især O le Vedfelt har videreudviklet. Hvor han opererer 
med fænomenet delpersonligheder opererer de imidlertid 
med fænomenet mønstre eller skemaer. 

TBG peger på, hvorledes det i barndommen at have ople
vet at føle sig f.eks . underkuet, underernæret, forladt, svig
tet på andre måder eller uegnet medfører, at man i voksen
livet kommer til at føle sig tiltrukket af de selv samme 
mønstre, således at man via "egen" (somjo i virkeligheden 
er lånt) energi tiltrækkes af mønstre eller skemaer, hvori 
indgår underkuelse, underernæring, forladthed, mistro og 
uegnethed, hvilket afspej les i voksenskemaer rummende 
modsvarende:l) særrettigheds skemaet, 2) det lidet giv
ende, narcissistiske og kolde, 3) det uopnåelige eller upåli
delige, 4) det utroværdige, følelsesmæssigt manipulerende 
eller med fysiske eller seksuelle overgreb og 5) det fjerne, 
utilnærmelige, kritiske og afvisende. 

Hendes pointe er, at det at praktisere fuld opmærksomhed 
på de følelser, skemaerne rummer, foranlediger, at de lang
somt i en alkymistisk proces forvandles i og med, at de 
genkendes som skemaer og ikke som subjektive og uom
tvistelige virkeligheder. De genkendes altså som mønstre, 
der ikke kan bruges til at få ens behov opfyldt, hvorved det 
er let at fravælge dem. Og gives de ikke energi, degenererer 
centret for dem i hjernen. 

I og med at jeg selv har arbejdet med biografIgrupper i 
mange år, og i dette hovedsagelig benyttet mig af teorier 
om integrerede delpersonligheder, hidrørende fra de for
skellige vækstfaser i livet 0-7, 7-14 og 14-21 , genkendte 
jeg alle de mønstre hun nævner, som nogle af dem, det er 
allermest problematisk at bringe med sig ind i voksenlivet; 
og de metoder, hun angiver som hjælperedskaber med hen
blik på at træne sig i at kunne genkende mønstrene, kan 
jeg ikke stærkt nok anbefale. Selvom hun opererer med 
visse grundskemaer, som hun anser for at være domine-



rende (de nævnte), kan hendes metoder bruges til afsløring 
afhvilke skemaer som helst; og som udgangspunkt anbe
faler hun da også (heldigvis) alle at udgå fra, at de har 
skemaer. 

Så vidt den del, der har med personligheden at gøre. Jeg er 
ikke den mindste smule i tvivl om, at enhver ved at læse 
om og blot praktisere fuld opmærksomhed kan forvandle 
sin personlighed til frigørelse fra uhensigtsmæssige ske
maer. Blot genkendelse af dem skaber bevidsthed om dem, 
og allerede dermed er en stor del af arbejdet gjort. 

Den sidste lille del afbogen, som handler om den åndelige 
alkymi, er jeg imidlertid ikke selv tiltrukket af. Og det har 
at gøre med hendes forhold til begrebet håb. 

Hendes virkeligheds opfattelse af mennesket som væsen 
udgår fra det gamle zenord "Dette bæger er allerede itu"; 
og dermed bygger hun på den ide, at alt, som har at gøre 
med det sanselige, uophørligt er i forandring og dybest set 
ikke er eksisterende. Mennesket har således ikke en kerne, 
som udgøres af et selv, hvorfor det bestandigt må leve i 
bevidstheden om sit eget endeligt. Man må derfor ifølge 
TBG anerkende den smerte, som livet på et vist punkt nød
vendigvis må bringe (se s. 367). 

Det er lige netop dette standpunkt, som j eg har tænkt me
get over. (Jeg kan faktisk ikke dy mig for at stille spørgs
målet: Mon der i menneskeheden er et ikke-erkendt mar
tyr-/masochistskema, som selv psykologer og buddhismen 
slæber rundt på 7 At folkekirken har den, er åbenbart; for 
ifølge den er vijo født syndige, men ... kan vi også støde 
på den i såkaldt spirituel psykologi 7) 

Jeg var så glad for netop at have læst et gammelt interview 
med den nyligt afdøde børnebogsforfatter Astrid Lindgreen 
(genoptrykt i Weekendavisen l. febr. 2002 under titlen 
NANGIJALA). Hun peger netop på umuligheden i at kunne 
leve et liv med kvalitet i et verdensbillede, hvor slutning er 
en realitet. Derfor var det, at hun i Brødrene Løvehjerte 
opfandt NANGIJALA. Ja, faktisk opfandt hun det slet ikke. 
For det var der i forvejen, ligesom alt andet hun skriver 
om, som hun siger! ! ! 

"Der er mere tilfredshed at finde ved at give slip på vores 
håb og frygt end i at klynge os til noget. " skriver TBG. 
Hun oplever, så vidt jeg formår at forstå hende, håbet, 
som noget, der alene er knyttet til personligheden. Det gør 
jeg ikke. Jeg oplever håbet, som den guddommelige urenergi 
i mit centrum. Det, der gør, at jeg på trods af at kunne 
opleve at have alle odds imod mig, gør, hvad der skal gø
res for at jeg kan være i harmoni med min helt og aldeles 
abstrakte længsel efter en eller anden mening, som lige 
netop den skæbne jeg har, er forbundet med. 

Men spørgsmålet er, om hun også ville kunne sige sådan, 
hvis hun brugte nogle dage eller måneder på at overveje, 
om der, som Martinus nøje redegør for bl.a. via symbolet 
"Den evige organiske kosmiske forbindelse mellem Gud 
og gudesøn" rent faktisk kan tænkes at være en evig orga
nisk kosmisk forbindelse mellem en del af min forgænge
lige fysiske fremtrædelsesform og en del af altets ople
velse gennem ideen i den. 

Selv nærer jeg tillid til, at det forholder sig således. Og det 
fylder mig med håb om, at alting nytter. Det fylder mig 
med håb om, at enhver forandring er en udvikling mod 
noget, som jeg har tillid til vil vise sig at rumme endnu 
flere muligheder for alt eksisterende, om end i nye forgæn
gelige former, som jeg jo til gengæld i kraft af den måde 
jeg tænker og føler og handler på nu i dette liv netop har 
indflydelse på. 

Virkelig spiritualitet må, som jeg ser det, rumme håb, ikke 
forstået som egoets håb, men som en indre drift, der vil 
føre os til det vi til enhver tid længes efter, og som ligger 
længere fremme i spiralkredsløbet. Lige nu: fred og kær
lighed, kreativitet og visdom. 

Og det tror jeg altså også på, at metoderne i bogen, hvad 
mønster- og skemaarbejdet angår, kan bidrage til. 

Rolf Elving: 

Introduktion til 
Det Tredie Testamente 

Er nu udkommet på dansk 
Borgens Forlag, 
131 sider, 139 kr. 

Det Tredie Testamente forvandler kærlighed, dvs. dette "at 
elske sin næste som sig selv", til videnskab ved at påvise 
denne livsholdnings harmoni med et kosmisk verdensbil
lede. Alle verdens religioners kærlighedsbudskab bliver 
dermed forankret i virkeligheden. I INTRODUKTION TIL 
DET TREDIE TESTAMENTE præsenterer Rolf Elving 
Det Tredie Testamentes verdensbillede og kosmiske livs
syn og understreger sammenhængen mellem Det Gamle 
Testamente, Det Nye Testamente og Det Tredie Testamente. 
Da bogen udkom på svensk blev den anmeldt i Impuls nr. 
1/00. 
RolfElving er ven og elev af Martinus. Elving var ansvar
lig for Martinus Instituttets undervisning i København fra 
1983 til 1986 og var medlem af instituttets råd fra 1979 til 
1986. Han leder i dag flere studiegrupper og er foredrags
holder. 
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Skyldig eller ikke-skyldig? 

Den omstændighed, at der i en vis forstand er en "lækage" 
i skæbnelovens absolutte og ufravigelige fuldbyrdelse, så
dan som Per Bruus-Jensen især har påpeget i "X" bind 2, 
stk. 2 .231. , gør det efter min opfattelse i højeste grad be
tænkeligt, at fremføre den påstand, at ofrene for f. eks. 
terroraktionen mod World Trade Center i New York den 
ll . september 200 l , eller for den sags skyld også ved de 
to efterfølgende flyveulykker i henholdsvis Milano og New 
York, selv er de egentlig skyldige i deres egen uhyggelige 
og tragiske skæbne. (Impuls nr. 4, 200 l , side 12, spalte 
2). 

Dertil må jeg også sige, at det er umådelig svært at forstå 
og acceptere, at skyts englenes virksomhed skulle være i 
stand til at kompensere for det moment af ti lfældigh ed og 
dermed risiko for uretfærdighed, som skæbneloven i hen
hold til både Per Bruus-Jensen og Martinus åbenbart rum
mer. Det må derfor som konsekvens betyde, at livsvi lkårene, 
herunder ulykke, sygdom, død, drab, mord etc. , i visse si
tuationer eller sammenhænge trods alt har eller kan have 
en stærkere indflydelse end skæbneloven. 

Det gør efter min mening ikke sagen bedre, at Per Bruus
J ensen i artiklen henviser til, at de sikkert "helt igennem 
søde, rare og almindelige mennesker" kan have forskaffet 
sig den grufulde skæbne ved f. eks. kødspisning (direkte 
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eller indirekte drab af dyr) eller gennem den måde, hvorpå 
de hvide amerikanerne i sin tid foretog en skånselsløs et
nisk udrensning af Amerikas oprindelige befolkning, in
dianerne. (En stor del af de omkomne under terroraktionen 
mod World Trade Center var dog englændere og asiater, 
der blot for tiden arbejdede på stedet, og mange af de om
komne politi- og brandfolk var puertoricanere, hvilket selv
følgelig ikke forrykker det principielle i betragtningen) . 

Det, der især trænger sig på hos mig ved sådanne påstande 
om skæbnegæld, er blandt andet eller måske især den kends
gerning, at ingen af de flere tusinde ofre for de ovennævnte 
hændelser efter min opfattelse vil kunne anses for at have 
været hverken mere eller mindre skyldige eller værre eller 
bedre i moralsk henseende, end tilfældet f. eks . er med mig 
og mange af de mennesker, jeg kender i min daglige, stil
færdige hverdag. Hvorfor så lige netop de mennesker, unge 
som ældre, fædre, mødre, sønner, døtre, brødre, søstre etc. ? 

Det vil efter min mening heller ikke være noget accepta
belt svar at sige, at så vel jeg som de "uskyldige" menne
sker, jeg her har nævnt, jo kan risikere at blive ramt af 
ubehagelig eller lidelsesfuld skæbne og død på så mange 
andre måder, som f. eks . ved sygdom, ulykke, trafIkuheld, 
drab, mord osv. , hvis vi da ikke allerede er det. 

Og for resten, hvad med indianerne? De kan vel heller ikke 
sige sig fri , men må jo også have gjort sig skyldige i hand
linger, der havde som konsekvens, at de på et tidspunkt 
blev ofre for "etnisk udrensning"? 

Men set i det perspektiv, som skæbneloven og dens fuld
byrdelse har i følge kosmologien, kunne det se ud til, at det 
er som en "skrue uden ende". Så meget desto mere som at 
virkningen af "syndernes forladelse" kun er midlertidig, 
idet skæbnens "restgæld" i henhold til Martinus kommer 
til indfrielse i et senere spiralafsnit, bl. a. i form af de lidel
ser, dyrene er udsat for. (Et emne, Martinus har været inde 
på ved flere lejligheder, når han f. eks. er blevet stillet over 
for spørgsmålet om den skæbnemæssige baggrund for de 



lidelser, det moderne industrisamfund bl. a. påfører slagte
dyrene.) 

Derfor hjælper eller trøster det egentlig ikke så meget at 
vide, at især de ubehagelige og lidelsesfyldte skæbne
virkninger ikke er udtryk for straffeforanstaltninger, men 
derimod for belæring og erfaringsberigelse. Fortæl det til 
de sørgende pårørende og efterladte til ofrene for f. eks . 
naturkatastrofer, krigshandlinger, etniske udrensninger og 
terroraktioner. Man ville i givet og værste fald blive anset 
for at være kynisk og følelseskold (og er det måske også?). 

En anden holdning eller stillingtagen til f. eks. terroraktioner 
som den imod World Trade Center, jeg har problemer med 
at forstå , kommer til udtryk i påstanden om, at 
gengældelsesaktioner af dræbende karakter ikke alene 
skulle være direkte og skæbnemæssigt skadelige, i hvert 
fald på sigt, men også unødvendige. I stedet opfordrer Per 
Bruus-Jensen - og i samme sammenhæng Gunder Frederik
sen i artiklen "Fra mareridt til det rigtige menneske" - til, 
at man forsøger at forstå og solidarisere sig med de under
trykte, udbyttede og diskriminerede "ofre" for "magtens 
nuværende ihændehavere" . 

Det er uforståeligt for mig, at man kan fremsætte den på
stand, at undertrykkelsen m. v. i sig selv skulle være den 
dybere årsag til forekomsten af "viljen til terror" og der
med bl. a. af terrorister og deres såkaldte bagmænd, og 
desuden ligefrem skulle kunne undskylde motiverne bag 
terrorhandlingerne. Et sådant argument er vist ikke set si
den marxisternes og leninisternes dage, hvor målet helli
gede midlet. En terrorhandling er og bliver en terror
handling, uanset motiverne bag, og hvad enten det drejer 
sig om anvendelsen af en selvmordsbombe eller et passager
fly fyldt med i den sammenhæng uskyldige mennesker, 
mænd, kvinder og børn. 

At terroristerne for nogles vedkommende - som det tilsy
neladende er tilfældet med dem, der stod bag udåden mod 
World Trade Center - er veluddannede og velbjergede folk, 

der som yderste konsekvens er villige til at ofre deres eget, 
men nok især andres, liv i den "gode" sags tjeneste, er 
efter min mening en skærpende omstændighed. 

Og hvem er for resten undertrykkerne i tilfældet med Af
ghanistan? Det er i det aktuelle tilfælde de religiøse, fun
damentalistiske talebaner, som efter at russiske tropper i 
sin tid havde trukket sig ud af landet, tog den politiske 
magt ved et blodigt kup. Skæbnens ironi ville, at talebanerne 
blev hjulpet til magten af USA, der dengang bekæmpede 
Sovjetkommunismen. Men som "magtens ihændehavere" 
benyttede talebanerne lejligheden til at indføre middelal
derlige retstilstande og forbyde alt i samfundslivet, der 
betød fornyelse, modernisering og fremskridt. Blandt me
get andet forbød man piger at gå i skole og kvinder i at 
arbejde, samtidig med at man påbød dem at skjule sig bag 
den såkaldte burqa. Og mændene blev påbudt ikke at klippe 
håret eller barbere sig, og i øvrigt bede de fem gange dag
lig, som islam foreskriver, og desuden være parate til jihad, 
hellig krig mod de vantroende, både i overført og bogsta
velig forstand. 

Den form for fanatisme og fanatikere, som eksempelvis 
det afghanske talebanstyre og dets støtter er eksponenter 
for, viser historien - tænk her f. eks. på Nazi-Tyskland og 
det imperialistiske Japan, sidstnævnte med dets kamikaze
piloter - at man ikke kan bekæmpe eller komme til livs 
gennem forhandlinger eller s amarb ej de . Med sådanne 
"djævle-bevidstheder", som der her ser ud til at være tale 
om, eller de religiøse selvmordsfanatikere af forskellig 
politisk og/eller religiøs observans, kan man ikke forhandle 
sig frem til "fred i vor tid" eller i det hele taget til fredelig 
sameksistens . De må og skal sættes ud af spillet med de 
magtmidler, de demokratiske retssamfund råder over til 
deres selvforsvar. 

Konklusionen må, sådan som jeg ser det, derfor blive, at 
uanset hvor meget man som pacifist eller Martinus-tilhæn
ger er imod brugen afvåbenmagt i forbindelse med politi
ske konflikter, eller som i det aktuelle tilfælde mod et fana-
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tisk politisk-religiøst regime, så vil der i bedste fald være 
tale om en midlertidig nødforanstaltning for at afværge 
"viljen til terror". Men at fremmane mytiske "dommedags
billeder" i den anledning, sådan som nogen gør og også 
gjorde i forbindelse med Golf-krigen, har intet med virke
ligheden at gøre. 

I sit værk har Martinus helt bevidst og stort set aldrig ta
get stilling til aktuelle politiske og militære begivenheder, 
når der lige ses bort fra en slags forudsigelse af 2. ver
denskrig (Martinus ' nytårstale 1934 og bogen Logik, 1938, 
5 8. kap .) og opfordring til afstandtagen fra de totalitære 
regimer i almindelighed (Menneskeheden og verdens
billedet, 1955, 15. -16. kap.). Hans forudsigelse - eller pro
feti om man vil - af "dommedagen", er i lighed med N y 
Testamentes mytiske Apokalypse så generelt formuleret, 
at den vil kunne anvendes på enhver større og alvorligt 
truende social, økonomisk, politisk og militær situation, 
der måtte opstå nu og i fremtiden . 

Lad os derfor heller ikke være så dogmatiske og ortodokse 
i vores opfattelse af, hvad Martinus forstår ved "domme
dagen" eller ved et par lejligheder har udtalt om en kom
mende storkrig omkring årtusindeskiftet, at vi f. eks. tror 
at en tredje verdenskrig nærmest pr automatik er uundgå-

Svar - fra Per Bruus-Jensen 

Kære Harry Rasmussen/ 

Tak for dit omfattende indlæg som reaktion på bl.a. min 
artikel i DNV nr.4/200 l. 

Da jeg ved, at du besidder et dybt kendskab til Martinus 
arbejde, måjeg enten opfatte dine forbehold som retorisk 
ment ud fra ønsket om en mere omfattende uddybning af 
de fremførte synspunkter. ELLER som en afvisning af det 
virkelighedsbillede, Martinus er eksponent for; i det mind
ste dele af det - herunder mht. forholdet mellem begre
berne skæbnedannelse og retfærdighed. 

Hvis det sidste skulle være tilfældet, tror jeg ikke, jeg vil 
være i stand til at bidrage med noget, der afgørende vil 
kunne ændre situationen og din holdning, idet jeg jo ikke 
har Martinus ' forudsætninger for ved selvsyn at kunne skue 
virkelighedens kosmiske sammensætning, men må nøj es 
med at forvalte og viderebringe de oplysninger, som er til
gået os fra netop Martinus (og andre med kosmisk be
vidsthed). 
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elig. Såvel forløbet af Golfkrigen og krigen på Balkan, 
som det nuværende relativt gode forhold mellem Rusland 
og Amerika og Kina og Amerika, viser det modsatte. Og 
oprettelsen af den internationale krigsforbryderdomstol i 
Haag, og den bekæmpelse af den politiske og kriminelle 
terror, som store dele af det internationale samfund efter 
den ll. september 200 l er gået i gang med på mange fron
ter, også militært, bør tværtimod ses som et led i en udvik
ling hen mod et internationalt retssamfund. Men om det 
vil lykkes at komme et afgørende skridt videre i denne 
omgang, er en helt anden sag og næppe sandsynligt. 

Men det er indlysende klart for enhver med blot et mini
mum af forståelse for verdens situationen, at det i længden 
aldrig vil være nok med militære eller halvmilitære aktio
ner. Det var tilfældet efter 2. verdenskrig, og det vil natur
ligvis også være det i den aktuelle situation, hvor det i høj 
grad er påkrævet med humanitære hjælpeforanstaltninger 
og langsigtet effektiv økonomisk, politisk og social ind
sats for at give de berørte befolkningsgrupper reel mulig
hed for at forbedre og højne deres egne generelle levevil
kår. Hvilket sidste man under alle omstændigheder må håbe, 
at det internationale, demokratiske samfund for alvor vil 
gøre forsøg på at medvirke til i de kommende år, skæbne
lov eller ej . 

Hvis dit indlæg derimod er rent retorisk ment og dermed 
skal forstås som en opfordring på læsernes vegne til at 
fremkomme med en mere uddybende forklaring, stiller tin
gene sig noget anderledes, idet vi i så fald - frem for at 
fortabe os i mere eller mindre uransagelige enkeltheder -
kan koncentrere os om det helt principielle i sagen, nemlig 
samspillet mellem lovene for skæbnedannelse og retfær
dighed generelt. 

Skæbnedannelsen 
Udgangspunktet vil da være den påstand fra bl.a. Marti
nus ' side, at ethvert levende væsen selv er den første årsag 
til sin skæbne - afhvad art den end er - samt at de love, der 
styrer skæbnedannelsen, i princippet følger devisen, at man 
høster som man sår. Og det så bogstaveligt, at ingen i ab
solut forstand hverken kan gøre eller lide uret. Ja, at livs
lovene virker så hårfmt og usvigeligt sikkert og gennem
gribende, at "selv ikke det mindste støvfnug kan lægge sig 
tilfældigt" - for nu at citere Martinus direkte for en ofte 
gentaget udtalelse. 

Dette må således også gælde for alle de mennesker og i 
alle de sammenhænge, du bringer på bane, hvadenten det 



drejer sig om enkeltskæbner eller kollektive skæbner - i 
fortid som i nutid og fremtid. Men da faktisk opklaring af 
de enkelte skæbnetilfælde ultimativt stiller krav til kos
misk bevidsthed og den dermed forbundne evne til på rele
vant vis at kunne ransage fortiden og dermed selve grund
laget for hvert enkelt af disse skæbnetilfælde, er det - uden 
rådighed over kosmisk bevidsthed - naturligvis ikke mu
ligt at gøre rede for de praktiske skæbnehændelser i detal
jer. Hvilket i skrivende stund således også er min situa
tion. Og det springende punkt for den enkelte må derfor 
blive, om man - i det mindste som en arbejdshypotese - vil 
godtage skæbnelovens påståede pointe som et almindeligt 
eksistensvilkår eller ej , idet ALT andet ifølge sagens natur 
må komme i anden række. 

Men samtidig bør man betænke, at vi grundlæggende har 
valget mellem enten at tilkende lidelserne og det såkaldte 
onde en eller anden højere betydning, der retfærdiggør disse 
fænomener og herved forsoner os med dem, eller også ac
ceptere, at alt i bund og grund er absurd, og al heroisk 
stræben derved dybest set meningsløs .. . 

Svaret på terror 
Med hensyn til terrorfænomenet som sådant turde det være 
indlysende, at det ikke finder genklang hos undertegnede, 
men udpræget kalder på modvilje og afstandtagen. Men 
samtidig ligger der ikke desto mindre en opgave i at hånd
tere denne modvilje og afstandtagen på en måde, der på en 
og samme tid er effektiv OG i kontakt med humanitet og 
næstekærlighed. For selvom terrorhandlinger ikke hver
ken kan accepteres eller undskyldes, er de i hvert eneste 
tilfælde begrundet i nogle omstændigheder og mekanismer, 
som det er nødvendigt både at komme til erkendelse af og 
vise forståelse for rent menneskeligt, hvis man skal gøre 
sig håb om at neutralisere ondet ved roden frem for at få 
det til at eskalere endnu mere. For man må ikke glemme, 
at alle terrorister har "en sag", som de i givet fald er villige 
til at ofre alt for, og de opfatter i samme forbindelse ikke 
sig selv som onde, selvom de begår frygtelige handlinger. 
Tværtimod retfærdiggøres sådanne handlinger for dem at 
se af "deres sag" og det formål, den tjener. Og de vil føle 
sig bestyrket i denne holdning, jo mere man søger at be
kæmpe dem med voldelige midler. 

I praksis er sådanne midler muligvis ikke til at komme 
uden om i første omgang - set som et valg mellem flere 
onder. Men de bør følges op med initiativer og tiltag, der 
helhjertet sigter mod at:fa terroristerne til at se deres "sag" 
med modpartens øjne også - og vel at mærke ikke blot 
intellektuelt, men også emotionelt. For uden dette sidste 
moment opnår man ikke at flytte grænsen for, hvad den 
enkelte terrorist i praksis vil kunne nænne og ikke nænne 
at gøre. Det er ganske vist ikke nogen let eller hurtigt over
stået øvelse, menjeg tror personligt ikke, der er nogen vej 
uden om. Med mindre man vil forsvare sin egen "sag" og 
position med midler, der før eller siden til forveksling kom
mer til at ligne dem, terroristerne benytter sig af .... 

Jeg skal slutte dette rent principielle svar med at udtale 
håbet om, at man ikke vil opfatte de fremførte betragtnin
ger som udtryk for hverken blødsødenhed, naiv idealisme 
eller defaitisme, men derimod som en opfordring og til
skyndelse til praktisk og konstruktiv humanisme i et dybt 
alvorligt skæbneanliggende for hele menneskeheden. En 
opfordring og tilskyndelse, der på det nøjeste er i pagt med 
påstanden om, at ingen magt i tilværelsen er større end 
KÆRLIGHEDENS - heller ikke selv den værste form for 
terrorisme. Jamen, hvorfor så ikke gøre brug af denne over
legne magt ... ? 

Men vel at mærke helhjertet .. . 
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Tallenes mystik 
Pythagoras sagde, "at tallene skjuler og indeholder uni
versets hemmelighed" . Martinus løftede lidt af sløret for 
hvordan i LB III s. 1250. 
I dag arbejder nogle med numerologi ud fra den betragt
ning, at tallene har en okkult betydning. Denne betydning 
er sat i system, og der er udgivet en del bøger om det. 

Da der er mange, som i dag skifter navn på anbefaling fra 
numerologer, har jeg læst nogle bøger om emnet for at se, 
om j eg kunne fmde logikken i det. For een ting er, at tal har 
særlige symbolske betydninger, men hvad er den logiske 
baggrund for, at bogstaver gives bestemte talværdier? 

Da jeg i de nævnte bøger fandt forskellige måder at op
summere navnes talværdi på, ja at end ikke bogstavernes 
talværdier var helt de samme i alle bøger (formodentligt 
fordi nogle bøger stammer fra andre sprogområder), op
gav jeg at fmde logikken. Men som der stod et sted, så er 
beslutningen om at skifte navn - uanset talværdier - et stærkt 
budskab til ens "højere jeg" om, at man ønsker radikale 
ændringer i sit liv! Og stærke ønsker plejer vor højere be
vidsthed ikke at sidde overhørig! 

I en af bøgerne - "Skæbnens Bog" (Strube 1976) - læste 
j eg iøvrigt, hvad tallet Il står for. I sidste nummer af dette 
blad skrev vi, som nogen måske husker, om alle de "tilfæl
dige" ll-taller, der var indblandet i ulykken ll. sep. I bo
gen står:"Tallet 11 er for okkultisterne et ildevarslende 
tal. Det advarer mod s!q·ulte farer, rettergang og andres 
forræderi . " 
Ud fra Martinus ' tal-tolkninger er Il symbol på starten af 
et nyt kredsløb, en ny epoke. Og s. 1280 skriver han "Et
hvert menneskes skæbne, enhver karakter, enhver tanke
art, enhver samtale findes i eller kan udtrykkes i tallenes 
verden. " Men han uddyber ikke hvordan! 

Kosmologi eller testamente 
På nettet foregår der en livlig diskussion om åndsviden
skab blandt nogle af "vennerne" . Et af emnerne handler 
om, hvorvidt tiden er inde til mere konsekvent at bruge 
navnet "Det tredie Testamente" i stedet for som hidtil 
"Martinus ' kosmologi". En af deltagerne påpeger, at Mar
tinus selv har betegnet åndsvidenskaben som kristendom
mens tredie epoke. 

Der kan siges både for og imod. Imod taler at ordet "testa
mente" naturligt associeres med fænomenet religion, som 
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mange (de fleste?) af de "modne" for åndsvidenskaben føler 
sig "færdig" med, ja endda føler en vis aversion imod, fordi 
det forbindes med dogmatisk tro. J eg er selv en af den 
"slags" . For mig var ordet "åndsvidenskab" det, der fæn
gede . Udtrykket "Martinus ' kosmologi" har den ulempe, 
at dels bruger naturvidenskaben ordet kosmologi om deres 
rent fysiske forskning af universet, dels lægges der for 
megen vægt på personen Martinus. Det er ikke personen 
men værkets indhold, det nu handler om. Desværre er or
det åndsvidenskab lidt tungt i det. Så mon vi ikke endnu en 
tid lang må bruge de forskellige udtryk, alt efter hvad si
tuationen lægger op til? 

Men eftersom Martinus i sit værk lægger sig forholdsvis 
tæt op ad kristendommens traditionelt patriarkalske sprog 
og "fader-religiøse" billeddannelse, er det oplagt, det en
der med kun at hedde Det tredie Testamente. Jeg tror iøvrigt, 
at det er det mere køns-neutrale ved teosofien (og nogle 
religioner fra det superpatriarkalske Indien), der har givet 
den en del "vind i sej lene" i vor tids vestlige verden, hvor 
det j o pt i lidt høj ere grad er kvinder end mænd, der er 
åndeligt søgende. Men Martinus ' åndsvidenskabelige ver
densbillede er så meget klarere og mere omfattende, så 
man lærer hurtigt at abstrahere fra de ikke-kønsneutrale 
indslag! 
Som Martinus skriver et sted: Et smykkes værdi forringes 
ikke af indfatningens form . 

Kvindelige 
budskaber 
I USA er der et væld af 
kvindelige "profeter", der 
bringer kanaliserede bud
skaber. Elizabeth Clare 
Prophet er en af dem. I sin 
bog "Profetier for det nye 
Årtusind" (Sesam 1999) 
skriver hun bl.a. om alle de 

Moder-Maria tilsynekomster i 1900-tallet (over 200 ialt), 
som har givet trøsterige profetiske budskaber. Altså også 
kanaliseret til forfatteren. Hun skriver (s.138): 
"Moder Maria er en blandt mange himmelske væsner, 
som har eksemplificeret Guds feminine princip. De har 
personificeret det omsorgsfulde, kærlige og trøstende 
aspekt af Gud. " .. . "Hun lærer mig, at vi alle må lære at 
nære det feminine aspekt af vort væsen. At være mor som 
Gud ville være mor, er at nære alt liv på jord. Når vi 



erkender vort feminine potentiale, vi l også vi være i stand 
til at nære liv, først i os selv og derpå i andre. 

Vandmandens tidsalder er Moderens og Helligåndens tids
alder. Det er tidsalderen, hvor vi skal opleve og udtrykke 
Moderaspektet afGud, hvad enten vi er mand eller kvinde. " 
... "Konceptet om Gud som "moder" er ikke nyt for østens 
åndelighed. Hinduerne mediterer over moderen som gud
inden Kundalini og beskriver hende som det hvide lys, el
ler den sammenrullede slange, der rejser fra rygsøjlens basis 
til kronen. Det er moder-lyset. " 
... Og så kom jeg ti l at tænke på Martinus' "moderenergi " 
- det kosmiske solskin.! 

Et andet sted har jeg læst, at "Faderen" står for det gamle 
testamente, "Sønnen" for det nye testamente og "Hellig
ånden" (moderen) for det tredie testamente! 

Vand - en lykkelig undfangelse 
Ilt (O) er den fysiske verdens "moder". Hun, som er nega
tivt ladet, trækker elektronerne fra "faderen", brint (H), 
som er positivt ladet, ind i sin sfære. Således "avler" de 
barnet vand, som er grundlæggende for alt fysisk liv. Og 
således er den seksuelle akt, der står for al skabelse i den 
fysiske verden. 

Vandmolekyler er små bipolære magneter. Det gør dem 
stærkt sammenhængende (hvorfor f.eks. et skib normalt 
ikke synker). Man kunne måske kalde dem mikrokosmos ' 
dobbeltpolede væsner? Og derfor de så nemt indgår i kon
struktivt samarbejde med andre mikrovæsner? 

Men hvorfor skulle vand blive mere sundt ved at få tilføjet 
en ekstra elektron, dvs blive negativt ioniseret? (lfr. det 
superioniserede vand, meget omtalt i tidligere Impuls
numre!) . Måske således: Syge celler, f.eks. cancerceller, 
er for positivt ladet. Dette tiltrækker hvide blodlegemer, 
som er negativt ladet. En syg krop har altså brug for nega
tivt ladet energi. Denne kaldes i okkult visdom for "kvin
delig energi". Uanset hvilke af vor tids ubalancer, vi be
tragter, tiltrænge s feminin energi! 

Piedestaler ramler 
Dansk TV havde sat sig for at afsløre Sai Baba som fup
mager og pædofil. Det gjorde de ret dygtigt! Om ankla
gerne har noget på sig, vil jeg ikke tage stilling til, menjeg 
spørger mig selv: hvorfor sættes der nu denne gritnme plet 
på hans ry? Vi ved, at intet sker tilfældigt, så der må være 
en dybere mening med det. Hvad er det, vi skal lære? 

Mon ikke vi skal lære, at persondyrkelsens tid er forbi? Vi 
skal ikke forgude noget menneske, og ingen skal mere lade 
sig forgude. Tiden for blind tro er forbi, vi skal selv lære at 
skelne og søge viden. Men tilbage står det vigtigste, uan
set hvad der bliver enden på den sag, det er kærligheds
budskabet! 

Det minder mig iøvrigt om de anklager, teosofiens ophavs
kvinde Blavatsky blev udsat for. Jeg har læst, at hun på et 
tidspunkt mistede sine særlige evner, men for ikke at skuffe 
publikum (eller tabe ansigt?) lavede hun noget tryllekunst 
i stedet for at være ærlig. Jeg ved ikke, om det var rigtigt, 
men rygtet var nu engang skabt og kunne se ud som et praj 
om, at åndelige budskaber ikke længere behøver garneres 
med "trylleri" . Teosofien overlevede - det var det vigtige, 
ikke personerne. 

Vi bliver i det hele taget grundigt undervist i denne tid om, 
at piedestalerne godt kan skrottes. Det gælder, hvad enten 
gallionsfiguren er borgmester i Farum eller er en fransk 
mand, gift med den danske dronning! 

Den Sorte Kubus 
I 1973 fik en mand i USA, J.J.Hurtak, kanaliserede bud
skaber fra Enok (ham fra det gl.testamente?). Disse bud
skaber er blevet udgivet på "Akademiet for Fremtidsforsk
ning" i Californien under titlen "Enoks Nøgler" . Sproget 
er vanskeligt og noget kryptisk. I "nøgle" 209 vers 26-27 
står der om muslimernes sorte Ka 'ba i Mekka: 

Den destruktive geometri i den sorte kubus er ikke givet 
os til styrkelse. l sandhed, det ville blive vort endeligt. 
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Den indsigtsfulde ser klart den spirituelle modsætning 
mellem valget af Lysets pyramide, symboletfor evolution 
i en højere spiral af lys, og valget af den sorte kubus, 
symboletfor det materielle, indvikling i den tredimension
elle form og tilintetgørelsen af håbet om spirituel frigø
relse. 
Koderne i den sorte kubus er tegn på den mistede vis
dom, den som gik tabt ved syndefaldet fra Edens Have. 

Stedet i Mekka, hvor Ka'baen står, er et meget gammelt 
helligsted - og markedsplads{ omtales af grækere før 
Kristus) . Det var her, ofringerne fandt sted. Menneske
ofringer var dog ved at høre op, da Muhammed erobrede 
Mekka. Den firkantede bygning lå der før Muhammeds 
tid. Den gentagne kredsen rundt om Ka'baen menes at 
stamme fra ringdansen rundt om offeret. (Fra Frantz Buh!: 
"Muhammeds Liv", 1998) 

Ny mirakel-bog 
En disko-dreng fra Rungsted, Niels Chr. Hvidt, blev ka
tolsk præst i Rom, og nu har han udgivet en bog på Gylden
dal om en lang række af vor tids mirakler, hvoraf han selv 
har set en del. F.eks. da madonna'en i den russisk-orto-

Jens Lindsby skriver om: 
J eg kan ikke lade være med 
at knytte et par kommenta
rer til den ellers gode artikel 
om de såkaldte lykkepiller i 
Den Ny Verdensimpuls, no
vember 200 l . 

Det er meget problematisk at kalde disse piller for lykke
piller, idet folk kommer til at tro at man bliver lykkelig 
eller får livsglæde ved at tage dem, hvad der ikke er tilfæl
det. I bedste fald fjerner lykkepillerne de depressive følel
ser og tanker, hvilket da alt andet lige er positivt. Men 
navnet er selvfølgelig fængende og sikkert ikke til at æn
dre i den nærmeste fremtid. 

Man ved at depression hænger sammen med et signalstof 
der hedder serotonin og det kan man så påvirke med de 
såkaldte lykkepiller. Man ved også at dette stof kan påvir
kes på andre måder bIa. ved psykoterapi. Det har vist sig 
at kognitiv og interpersonel psykoterapi er mindst ligeså 
effektivt ved lette og moderate depressioner som lykke
piller og ofte vil det bedste være en kombination af de to 
behandlingsformer. Nu er det selvfølgelig ikke sådan at 
den eneste vej til at overvinde depressioner er medicinsk 
behandling og psykoterapi, men det er jo det der er bedst 
belyst i det officielle behandlingssystem. 

J eg forstår godt argumentet med at at folk får flere kræfter 
til at bakse med livets lærerige problemer, hvis lykkepiller 
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dokse kirke i København jævnligt græd tårer i 1995-96, 
eller hvordan pigen Myrna fra Syrien bløder fra uforklar
lige sår, der ligner Jesu ' sår. 
Om alt dette har Zentropa nu optaget en dokumentarfilm 
til TV. Jo, der gøres virkelig meget, for at vor tids materia
listiske mennesker skal "vågne op" og begynde at under
søge nærmere, hvad "virkelighed" er! 

Afblæs kampen! 
Jeg har læst at: 
Det er mere formålstjenligt at bruge sin energi på at sprede 
lys og kærlighed end at kæmpe mod mørket, for hvor der 
er lys, vil mørket automatisk vige. 

Man skal ikke bekæmpe sine dårlige sider, man skal give 
slip på dem! Vi slipper ikke afmed det, vi fortrænger. Krig 
fj ernes ikke ved krig. At kæmpe mod det negative er at 
tilføre det energi. USA' s præsident har meget at lære endnu! 

Nu vil en del israelske soldater ikke mere skyde på civile i 
de besatte områder! Så er der måske håb forude i det om
råde? Der er ved at opstå en stor fredsbevægelse af almin
delige israelere og palæstinensere sammen? 

kan hjælpe dem. Men for 
mange af disse mennesker er 
hovedproblemet i deres liv de 
depressive symptomer som 
tristhed, skyldfølelser, selvbe
brejdelser, magtesløshed, 
uoverkommelighedsfølelse 
etc. og dem skal folk vel lære 

at overvinde, specielt da de altid er ude af proportioner 
med virkeligheden. Set fra et åndeligt synspunkt må det 
være vigtigt at arbejde med de negative tanker der ligger 
til grund for depressionen i stedet for udelukkende at for
søge at fjerne dem medikamentelt, hvilket vel ikke skaber 
den store s elvinds igt. Men det er selvfølgelig usundt og 
uetisk at lade folk gå rundt i en depression fordi man me
ner at " de skal lære noget af den " hvis man kan hjælpe 
dem medicinsk. Så det mest fornuftige er måske en ba
lance mellem de to behandlingsformer. Men som tingene 
ser ud i det biologisk/medicinske behandlings system, er 
det nok værd at forsøge at lægge mere vægt på det psyko
logiske og åndelige aspekt. 

Der er derudover en række mennesker der har depressio
ner i et omfang og en intensitet at de tydeligvis er bedst 
hjulpet med de biologiske/medicinske behandlingsformer 
ogjeg husker at Martinus (ved bare ikke hvor) har nævnt 
at i de værste tilfælde af psykisk sygdom bliver ændrin
gerne i hjernen irreversible og de pågældende personer vil 
være kronisk præget af deres psykiske lidelse og først i 
næste liv slippe afmed deres lidelse. 



Sumpslangen 
fra Lerna 

Nogle dage efter angrebet på World Trade Center den ll . 
sept. , hvor præsident Bush lovede, at terroristerne ville 
blive jagtet ud af deres huler, opstod et billede i min ånd. 
Det stammede fra et gammelt tegneserieblad. Et muskel
bundt af en tarzantype står med sit sværd overfor en drage 
med mange hoveder. Hver gang han hugger et af dragens 
hoveder af, vokser der to nye frem. Et meget præcist bil
lede på, hvad der nemt kan ske, som virkning af Bush' s 
korstog i Afghanistan. 

Det er også et billede på alles skæbneforløb . Vi har været 
udprægede tyngdevæsener, der med rå kraft og magt gik i 
krig mod alle, der truede vores magt, tro og ære. Kunne vi 
nedkæmpe de andre, blev vi næste gang stillet overfor en 
endnu større og til sidst uovervindelig modstander. Kri
gens sejr er en vandrepokal, der må gives videre til en 
"fjende". Åndsvidenskabeligt set, fører krigens magt til 
nederlag og lidelse, der igen fører til følelsesudvikling og 
humanisme. 
Det udviklingsforløb gælder også i den mildere udgave, 
hvor krigeren er blevet for "pæn" og bange til at slå fysisk 
på sine modstandere og derfor "nøjes" med at slå psykisk, 
f.eks. ved at producere vrede og utilfredshed i sit eget in
dre. Den krig gør krigeren syg på krop og sjæl, hvorved 
han/hun stilles overfor et mangehovedet uhyre af sygdom, 
der truer indefra. Selv der, hvor nederlag på nederlag har 
fået os til at opgive at stille noget krigerisk magtfuldt op 
mod nogen, kan et depressionsuhyre true indefra holdt i 
live af martyriumfornemmelse og selvmedlidenhed. Som 
Martinus skriver i Bog 16 C "Unaturlig træthed": "Vejen 
til sundhed for sjæl og legeme går således udelukkende 
igennem dette at bekæmpe vreden, bitterheden og 
martyriumsfornemmelsen i sit eget indre. " 

Men hvor stammer historien om det mangehovede uhyre 
fra? Jeg måtte spørge mig frem. Jan Marsfeldt (Martinus 
barndomshjem) kunne fortælle, at det var en af de 12 ar
bejder, Herkules skulle udføre. På biblioteket fandt jeg den 
mest fantastiske lille bog skrevet af Sven Damsholt 
"Herkules 12 prøver". 

Jeg var i den periode optaget af at fmde eksempler på, at 
naturfolk og kulturer med flere guder i førkristen tid havde 
indsigtsfulde religiøse historier/sandheder at forholde sig 
til. Med Sven Damsholt's bog troede jeg, at jeg havde fun
det det bedste af alle eksempler. Der var kun lige det men, 
at Sven Damsholt skriver, at han har tibetaneren Djwhal 
Khul som kilde. Navnet forekom mig bekendt, men jeg 
tænkte, det må være historier nedskrevet af en tibetaner, 
der har været på rej se i det gamle Grækenland dengang . 
Menjeg kunne ikke fmde navnet Djwhal Khul i noget lek
sikon. Bibliotekaren kunne fortælle, at navnet forekom i 
forbindelse med en bog skrevet af Alice Bailey. Nu be
gyndte nogle brikker at falde på plads . Via en teosof, fIk 
jeg at vide, at Djwhal Khul var den tibetanske mester, der 
stod i åndelig kontakt med Alice Bailey, og som på den 
måde er kilden til de "nye" eventyr om Herkules . 

Historikerne kan spore historierne om Herakles tilbage til 
før den græske kulturs storhedstid (ca. år 1200 -700 f.Kr). 
Herakles hedder han i Grækenland. Da romerne overtog 
den græske gudeverden, kom han til at hedde Herkules . 
Herakles er oprindeligt en slagkraftig herre, der klarer sine 
modstandere med sin enorme fysiske styrke og sin kølle -
han klæder sig i løveskind. Han er som trådt ud af det 
danske våbenskjold. 

Han har en gud til far og en jordisk kvinde som mor (lidt 
ligesom Jesus) . Allerede som barn udfører han utrolige 
fysiske bedrifter. Han er udset til at skulle indtræde i Him
lens råd, men for at bevise sin guddommelige status, skal 
han sættes på 12 prøver. Djwhal Khul er tro mod de oprin
delige historiers indhold - som i øvrigt fmdes i flere udga
ver - men han knytter hver prøve til et himmeltegn (astro
logi), og Herkules klarer ikke længere opgaverne alene ved 
sin styrke, men i kraft af de vise ord han får med på vejen 
af en mester, der står tæt på det Himmelske råd. 

Sumpslangen fra Lerna er historien om et opgør med 
instinkternes skjulte dyriske styring af vores adfærd, hvor
ved "rådne" tanker opstår, hvor der før flød en ren kilde. 
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Hvis vi vil af med slangen, skal den løftes fri af sumpen -
ind i intellektualitetens klare lys. Dens værdier skal 
gennemskues, først derved mister den kraft. Men som det 
også kan læses af historien, så kan instinkterne ikke helt 
dø ud (se f.eks. Martinus symbol, Grundenergiernes kom
bination). Slangens niende udødelige hoved bliver hugget 
af, smidt i et hul og en klippeblok væltet over. 

Herkules' ottende prøve 
Verdenslæreren sagde blot et eneste ord til Herkules lærer; 
så rejste denne sig og gik til Herkules og sagde: "Nu står 
solen i den ottende port. I gamle dage indtraf en tørke der. 
Floden Amyone bad Neptun om hjælp, og han sagde til 
hende at hun skulle slå på en klippe. Da hun gjorde det, 
sprang der tre kilder med krystalklart vand frem. Men ikke 
så snart var det sket, før en sumpslange tog bolig på ste
det. Den hindrede det meste af vandet i at løbe frit, sådan 
at der dannede sig en mose ved navn Lerna ved siden af 
floden Amy-one, og i den stinkende pøl bor slangen stadig 
og ødelægger landet. Den har ni hoveder, hvoraf et er 
udødeligt. Gør dig klar til at kæmpe med det modbydelige 
dyr, men tro ikke det bliver let; hver gang du hugger et af 
dens hoveder af, vokser der to nye frem. " 

Herkules eneste svar var en ny regn af pile, der alle ramte 
deres mål. Til sidst kom slangen ud og rejste sig i hele sin 
højde foran ham; den var slimet og hæslig; den lignede alle 
de grimme tanker han havde haft, men som han aldrig havde 
indrømmet. Dens hale piskede rasende i mudderet, og de 
ni hoveder åbnede deres munde der stank af råddenskab . 
"Din tåbe," sagde den, "kom så og kæmp mod mig når du 
endelig vil, og bered dig på at dø. " 

Herkules sværd blinkede i luften, men hver gang han hug
gede et hoved af slangen, voksede der to nye frem, som 
hans lærer havde sagt. Den blev ved med at tale til ham og 
nævnte ham forskellige ting den ville skaffe ham, hvis han 
ville samarbejde med den. Herkules kunne ikke lade være 
med at lytte, for det var altsammen hemmelige ønsker han 
havde haft; men så mærkede han at slangen var i færd med 
at vikle sig om hans fødder, og han blev klar over faren og 
sprang til side. Så gik han til angreb igen, men jo dødeli
gere han sårede den desto stærkere syntes den at blive, og 
mens han selv var ved at blive træt, syntes slangen at få 
nye kræfter. 

Så huskede han på sin lærers råd; han kastede sine våben, 
knælede ned i mudderet og løftede slangen i vejret. Straks 

"Jeg kender slangen," sagde Herkules, "det er Antæos som vendte hans kræfter tilbage, mens slangen syntes at tabe i 
jeg overvandt engang. Den lovede mig at vi skulle mødes i kraft da den mistede forbindelsen med jorden, vandet og 
den ottende port, hvor den ville knuse mig. " mudderet. Han blev ved med at holde den løftet, mens han 
"Jeg vil give dig et råd," sagde hans lærer, "men jeg må sagde til sig selv, at alt hvad den lovede ham, det ønskede 
ikke sige mere: Du rejser dig ved at knæle, du vinder ved han ikke at eje. Dyret som før havde været så stærkt, svandt 
at give afkald, og du sejrer ved at overgive dig. Gå nu, søn ind da det blev holdt frem i solskinnet og luften. Det skæl-
afGud og søn af menneske, og vind din sejr! " vede over hele kroppen. Det rykkede i den som i krampe, 
Og Herkules gik til den ottende port som kaldes Skorpion- et for et faldt hovederne slapt ned med udslukte øjne og 
ens Port. ~ råddent skum om munden. Kun det niende hoved blev ved 
Sumpen i Lerna var et frygteligt sted. Den giftige stank med at leve og tale til ham. Det greb Herkules og huggede 
der boblede op af mudderet forpestede luften, så ingen det af med sit sværd. Det afhuggede hoved blev ved med at 
kunne holde ud at ånde i syv kilometers afstand. Da hvæse, men så gravede han et hul i jorden og kastede det 
Herkules nærmede sig måtte han standse flere gange; lug- derned og væltede en klippeblok hen over det. 
ten var så -dan at han dårligt kunne trække vej ret. Det 
mudrede kviksand gav efter for hans fødder, så han måtte 
flytte sig hurtigt, og flere gange var han ved at blive suget 
ned i det levende dynd. Han fandt slangens bolig; den op
holdt sig i mørket i en dyb klippehule . Den blev inde i sit 
ildelugtende hul. 

Så fandt Herkules på en list. Han gjorde ild på og smeltede 
beg; derpå dyppede han sine pilespidser i den brændende 
beg og sendte dem en efter en ind i hulens mørke. Klippen 
skælvede, og slangen talte straks : "Lad mig være! " sagde 
den, "her i det skjulte kan jeg skaffe dig alt hvad du øn
sker, uden at du behøver at vide hvordan det sker." 
Herkules blev ved med at sende brændende pile ind i hu
len. "Lad mig være! " sagde slangen igen. "Du ved ikke 
hvilken forbundsfælle du kan have i mig. Alt hvad du vil 
have men ikke ønsker at indrømme over for dig selv, det 
giver jeg dig. Hvad vil du mere?" 

46 

Herkules vendte tilbage til sin lærer. "Sejren er vundet," 
sagde Erythia, "lyset der skinner gennem den ottende port 
blander sig nu med dit eget lys ." 



Kan retfærdighedsbegrebet 
motivere til større 

kærlighedsudøvelse? 

Efterdønningerne til ll . september har været mange. Som 
tiden er gået, har enkeltpersoner dristet sig til at fremhæve 
det paradoksale i reaktionsomfanget i forhold til andre i de 
forløbne år passerede hændelser af lignende art: folke
mordet i Rwanda, terroren i Algeriet, osv. , hvor den så
kaldt civiliserede verden mere eller mindre har lukket øj
nene og ikke fundet det værd at ofre krudt på. 

Der har blandt andet på det seneste været adskillige 
interviews med fredsforskere, som fremhæver, at man al
drig vil kunne skabe fred i verden, så længe man bare sæt
ter regler op i stedet for at skabe dialog og forståelse mel
lem parterne. Den danske fredsforsker Jan Oberg fra det 
transnationale freds- og konfliktforskningscenter i Lund 
kan fremhæves som et sympatisk eksempel den 20. januar: 
"man skal være helt klar over, hvad denne proces indebæ
rer og kunne lade være med at blive misfornøjet over det. 
Det er et rent Sisyfos-arbejde . Hver gang man har skubbet 
stenen op, kan man være sikker på, at den ruller ned igen. 
Altså hver gang man har forliget parterne, så bliver de 
alligevel uenige, vrede og hadske igen" . 

Hvis Oberg havde haft Martinus i baglommen, ville han 
også have forstået baggrunden: at selvom disse folk øn
sker fred, er de stadig styret af den primære pols dybe 
rødder i deres sind. 
Han talte også om forskellen på globalisering og global
isme, hvor det første er handelsinteressernes grådige frem
færd overalt, mens globalisme er en hensyntagen til men
nesker og miljø, hvor man hele tiden tager hele kloden og 
dens liv i betragtning. 
Endelig talte han om, hvor vigtigt det efter hans mening er 
at fordele ressourcerne, men desværre kom han aldrig rig
tig frem med et forslag til, hvordan det kan gøres . 
Det er her Retfærdighed kunne komme ind. 

Tidligere forsøg 
Mennesker fødes med forskellige evner og talenter, og selv 
et retfærdigt grundlag vil udmønte sig i vidt forskellige 
skæbner. Men ifølge alle citerede fredsforskere verden over 

med fmgeren på pulsen, så betyder det utrolig meget for 
det had og den fjendskhed, som en stor del afverdens fat
tige befolkninger i dag nærer til Vesten, at vi betragtes 
som udbyttere og undertrykkere rent økonomisk. En " fy
sisk" grundlæggende retfærdighed løser klart nok ikke alle 
problemer, men det mindste, vi kunne gøre, var vel at være 
villige til at lede efter et retfærdigt system. Vi kunne for 
eksempel anerkende alles lige ret til et sted at være på klo
den. 

Det er som bekendt ved at være en lille generation siden 
Kommunismen og dens virkelige og uvirkelige myter for
trak fra planetens store scene. Og selvom det kan kalde 
mange dystre minder frem, så er selve begrebet kommu
nisme' det at eje noget i fællesskab også et begreb Marti
nus opererer med. Martinus ' tanker om et samfund, hvor 
alle har, hvad de har brug for blot ved at arbejde nogle få 
timer om dagen i et højt teknologisk udviklet samfund er 
besnærende. Da jeg læste det første gang, tænkte jeg, at 
det ville vare længe, før folk ville kunne sluge terminolo
gien om fællesskab og sand kommunisme. Spørgsmålet 
er, om mennesker er ved at være modne til en mellem
løsning, hvor man ikke lige deler alt, men hvor man i det 
mindste deler det, som ingen har produceret, men som 
mennesker ret beset har en naturlig ret til somjordboere, i 
og med de inkarnerer på planeten: plads, levested, være
areal ..... fmd selv på flere udtryk. 

Marxister og venstreorienterede argumenterede i mange 
år for fælleseje af jord og produktionsmidler. Den ameri
kanske økonom Henry George forfægtede en anden teori, 
hvor han hævdede, at det var nok at inddrage de såkaldte 
samfundsskabte værdier til fællesskabet. Disse tanker dan
nede i begyndelsen af forrige århundrede baggrund for 
dannelsen af Det Radikale Venstre og Retsforbundet her i 
landet og en del socialdemokrater siges også at have set 
lyset i hans tanker. Fra 1957 - 1960 dannedes den såkaldte 
trekants-regering med deltagelse af Det Radikale Venstre, 
Socialdemokratiet og Retsforbundet. Sidstnævnte havde 
Henry George 's tanker som hovedprogrampunkt og sad i 
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F olketinget med 9 mandater. De tre partier indgik en aftale 
om at inddrage de samfundsskabte eller fællesskabte vær
dier. Man kunne godt se urimeligheden i, at nogle :fa lukre
rede på de manges bekostning. (Lad mig lige minde om at 
mindre end 100/0 af klodens beboere ejer mere end 90 % af 
klodens areal!) 

Man var altså på vej til at lancere et på mange måder ret
færdigt grundlag for at indhente midler til at drive det, vi 
forstår ved fællesopgaver. Men fordi man ikke så sig i stand 
til at forfølge ideen til bunds, gjorde man den fejl, at man 
lancerede ideen som en lov om pligt til at indbetale den 
fremtidige stigning af værdien på et givent areal. Derfor 
kom den såkaldte Grundstigningsskyld til at fremstå som 
en ekstra skat. For folk "så" jo aldrig disse penge, som de 
havde ret til. Pengene indgik blot i statens almindelige 
skattebudget. Og for at gøre en lang historie kort, så blev 
Retsforbundet, måske med rette, straffet af deres vælgere 
ved valget i 1960 og mistede som bekendt alle mandater i 
Folketinget. Forslaget forsvandt derefter totalt fra politi
kernes dagsorden, fordi ingen turde tage dette kontrover
sielle emne op og risikere stemmeflugt. 

Dette kun for at give et ultra kort historisk rids. Mit egen
tlige ærinde er nemlig ikke egentlig politisk, snarere 
idemæssigt: at :fa udforsket nogle nye teorier omkring øko
nomi, som kan blive overgangsformer til det rigtige 
menneskerige. Det nuværende system er selvfølgelig ud
tryk for vores samlede skæbne ind til nu, men det betyder 
ikke, at vi behøver at fortsætte i den dårlige bane. Slet 
ikke, når nu så mange af os er parate til at dele med 
andre ..... .. ikke sandt? Et enkelt blik på de faktiske, glo-
bale forhold, som de tegner sig netop nu, en skæbnesituation 
for menneskeheden, kunne være udgangspunktet for ny
tænkning. 

Ulands-hjælp - pest eller kolera? 
Jeg er bevidst om, at fattigdomsproblemet har mange ho
veder. Men overordnet handler det altid om, at samfund 
:far mulighed for at kunne selv. Kunne der tænkes bedre 
løsninger end tilskud og almisser? Hjælp gør som bekendt 
mennesker hjælpeløse, afhængige, uselvstændige og vrede, 
fordi de bliver kommer til at skylde andre noget, bliver 
samvittighedsfanger. 
De fattige lande har "arvet" vores økonomiske systemer, 
og derved også de mange dårligdomme, som følger med i 
form af ulighed og muligheden for de :fas udnyttelse af de 
mange. På utallige internationale konferencer har man i 
årevis diskuteret nedsættelse af toldbarrierer og en øget 
mulighed for afsætning af u-landenes produkter på vores 
markeder. Meget længere kommer man ikke, og man har 
aldrig kunnet give disse forpinte samfund en løsningsnøgle, 
de kunne bruge til noget, hvilket skyldes den kendsger
ning, at man ikke kan forestille sig nogen løsning, som 
ligger ud over den, man i forvejen kender hos sig selv, - og 
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hvis man kunne, så ville man sandsynligvis ikke være så 
interesseret i at tale højt om den, fordi eliten i vores så
kaldte demokratier er fyldt til bristepunktet med kamme
rateri og nepotisme og støtter det hierarki og de interesser, 
som lever højt på det nuværende system: reel udbytning af 
ikke-teknologisk udviklede samfund. 
Så de grundlæggende årsager til fattigdom har man ind til 
videre skøjtet hen over. Man har talt meget om menneske
rettigheder, men de grundlæggende økonomiske rettighe
der er helt overset i en verden, som kun har kendt til kapi
talisme og socialisme i mange forskellige udgaver. Intet 
under, at millioner af fattige mennesker søger bort fra elen
digheden og/eller ender i forbitret had tilos. 

Man kunne stille sig selv spørgsmålet: Hvad er det vigtig
ste for en menneskelig tilværelse? Svaret er: - et sted at 
være! 
Det lyder enkelt og banalt, men vi skal helt ned til grundla
get for tilværelsen for at fmde dels en forståelse af, hvad 
menneskets livsbetingelse er, og dels en fordelingsnøgle, 
som medfører de naturlige rettigheder mennesker har, når 
de er født på jorden. 
En plads på jorden, - et sted at være, hvor man kan :fa lys, 
luft, vand og fmde føde - er også i vore dages teknologiske 
samfund - vores vigtigste menneskeret, - forudsætningen 
for, at alle de andre menneskerettigheder bliver menings
fulde. 

I de mere eller mindre kapitalistiske samfund, som omfat
ter det meste af kloden, skal man BETALE for at få et sted 
at være. Hvis man ikke har noget at betale med, :far man i 
nogle vestlige lande socialhjælp, så man KAN betale og 
overleve - men på almisser, som føles nedværdigende! Al
misser, som fratager mennesker deres selvværd og deres 
motivation, og som skaber utilfredshed, håbløshed og vrede. 

Mens de vilde dyr i naturen fødes med ret til et sted at 
være, er der ved rige byer slumkvarterer med mennesker 
uden denne rettighed. Mennesker, som højst er tålt på kan
ten af skraldepladser eller i flygtningelejre uden udsigt til 
en menneskeværdig tilværelse . 
Hvordan er det gået så galt? 

Moderne Feudalsamfund 
Vi har godtaget og videreført ideen om den stærkestes ret 
og den private ejendomsret, som magtens mænd fra tider
nes morgen har hævdet med sværdet i hånd, og hvor kirke, 
konger og adel satte sig i besiddelse af den plads og den 
jord, som var grundlaget for hver enkelt borgers liv. 

Vi ved det vel u bevidst, men vi trænger måske til at :fa 
belyst princippet om, at når et menneske fødes - med et 
krav om en plads at være på - så stiger værdien af den 
plads, som er til rådighed. 
Jo flere vi bliver på denne planet, ogjo dygtigere vi bliver, 



des mere værdifuld bliver denne plads, jo dyrere bliver 
den jord eller plads, der er til rådighed. Derfor har det fra 
oldtiden været en god forretning at eje eller besidde jord. 

Men er det retfærdigt, at nogle få lever højt på at besidde 
en naturressource, som kun har værdi, fordi resten af be
folkningen har brug for den? Er det retfærdigt, at ejen
domsretten til jorden og andre naturressourcer giver eje
ren ret til at indkassere den 
enorme værdi, som hele tiden 
skabes dag efter dag, måned 
efter måned, år efter år? - blot 
fordi andre samfundsborgere 
også er interesserede i den, og 
en værdi, som uden disse an
dre samfundsborgere slet ikke 
ville eksistere? Hvis der ikke 
blev født børn over en periode 
på blot ra år, ville jorden og 
naturressourcerne hurtigt 
tabe i værdi . 

I århundreder er dette system 
så indgroet i vores bevidst
hed, at de fleste slet ikke ser 
uretten i det. Det er blevet en 
del af vores kultur, ja, i en 
sådan grad at mange betrag
ter det som anarkistisk at 
sætte spørgsmålstegn ved rig
tigheden af det. Men grund
læggende er det en krænkelse 
af ethvert menneskes ejen
domsret, en krænkelse af 
menneskerettighederne, at de, 
som skaber værdierne ikke 
også rar dem tildelt. 

Hvordan tildeler man alle 
mennesker deres lige ret og 
andel til de naturressourcer, 
de selv er med til at skabe ved 
deres blotte tilstedeværelse -
den værdi, de skaber, simpelt 
hen i kraft af at være født som mennesker på j orden? 
Hvordan kan vi skabe et system, hvor vi beholder alle de 
positive sider ved den private ejendomsret og stadig bliver 
i stand til at fordele den rettighed som retfærdigvis tilkom
mer vores medmennesker på denne jord. Er det muligt? 

Svaret blæser i vinden. For selvfølgelig er det muligt. Alt 
er teknisk muligt. Men ikke alt er der kærlighed til. Så 
dette her drejer sig selvfølgelig om, at nogle skal blive pa
rate til at afgive deres magt, eller at andre og flere skal 
blive parate til at ville forlange deres ret. Det sidste er det 

mest sandsynlige. Og jeg forestiller mig, at det først vil 
blive aktuelt blandt mennesker, som har evnen til at se 
retfærdigheden i princippet og derefter motivere sig selv 
til at gennemføre det og først derved blive et eksempel til 
efterfø 1ge1se. 

Sådan kunne det gøres 
Forestil dig at det ville være OK for folk at eje en grund, 

land, jord, ja endog en del af 
kontinenternes grundsokkel, 

alle former for 
naturressoucer, mens den til 
stadighed ophobede VÆRDI 
af disse pladser på jorden 
blev indsamlet og delt med 
alle andre i samfundet. Ak
kurat som når man betaler en 
forsikringspræmie eller en 
licens for noget man lejer el
ler låner til daglig brug. Det 
skal altså ikke kun drej e sig 
om grus og olie, men også 
om de naturlige ressourcer, 
som al anden jord og plads 
er. 
Omdrejningspunktet er at 
bibeholde den private ejen
domsret, så dens positive si
der motiverer mennesket til 
aktivitet: de mange værdi
fulde rettigheder som brugs
ret, arveret, hegns ret osv. 
Men selvom nogle menne
sker stadig ej er bestemte 
områder og bruger arealer på 
jorden, er det muligt at op
retholde simpelt udbud og 
efterspørgsel og lade pris
dannelsen ske som i et kapi
talistisk samfund, så lnan til 
stadighed har en sund og 
naturlig regulering, som 
netop afspejler den samlede 
menneskelige aktivitet. Ak

kurat som man i dag fastsætter ej endomme ved en årlig 
vurdering. Disse vurderinger fremkommer ved, at arealer 
bliver solgt og prissat i forhold til, hvad folk vil betale for 
dem. Heri indgår naturligvis alt det, som besidderen vil 
kunne få ud af arealet: ressourcer i undergrunden (i det 
omfang, der er lovmæssighed mulighed for at udnytte dem), 
jorden som dyrkningsobjekt, arealets potentielle mulighe
der som byggegrund, herlighedsværdi, råstoffer osv. 

Det, at beholde retten til at eje, motiverer til at skabe. Hvis 
man ikke selv kan se en fordel ved at bruge sig selv og sin 
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skaberkraft på et stykke jord, ville det hele ende som i det 
gamle Sovjet: ingen gider gøre et anstændigt stykke ar
bejde, når de ikke høster nogen gevinst derved! 
Ved at beholde retten til at eje, fastholder man altså mulig
heden for at skabe og beholde sit personlige merudbytte. 
Det, man skal betale til sine medmennesker, er en sum, 
som udgør den andel, man låner af dem; med andre ord, 
det, man har af andres fødsels-ret mht. jord, men som man 
kan bruge, fordi de andre ikke lige har interesse i den virk
somhed. 

Er vi lige? 
F ordeling af medfødte rettigheder til kloden forudsætter 
anerkendelse af sit medmenneske. 
Hvis vi kan blive enige om, at ingen mennesker står over 
andre, når vi helt ind til kærnen: så har vi alle liee ret til 
at være her. oe vi har alle liee ret til 
vores andel af den værdi. vi selv har 
været med til at skabe ved vores 
blotte tilstedeværelse. Den værdi, 
som vi alle - hver og en af os - skaber 
fra det øjeblik, vi bliver født, ja fak
tisk fra det øjeblik, vi forventes at an
komme! Og som vi derfor også skal 
have tildelt helt naturligt fra fødsel til 
grav. 

På denne måde ville mennesket være 
lige så godt stillet som dyrene i natu
ren. Så havde vi alle sammen først og 
fremmest midler til at betale for et sted 
at være i den kulturkreds, hvor vi er 
født. 
Man kunne kalde det en form for en 
menneskerets-løn, en retfærdigheds-
andel eller blot natur-løn. En form for borgerløn. Men i 
modsætning til en skattebetalt borgerløn, ville gennemfø
relsen af denne rettighed overflødiggøre mange sociale til
skud og dermed også lette skattetrykket. 

Den praktiske gennemførelse af et sådant princip vil na
turligvis kræve teknisk og administrativt arbejde og om
lægning. Mærkelig nok er de fleste, som bliver præsente
ret for tanken, mere interesserede i, hvordan og om man 
kan gennemføre den praktisk end i selve princippet. N æ
sten som om, at hvis man på forhånd kan affærdige ideen 
som ulad-sig-gørlig, så behøver man ikke tage stilling til, 
om det er rigtigt eller ej. Men vi skal selvfølgelig vende det 
den anden vej. Er det retfærdigt? Og vil vi retfærdighed? 
Hvis svaret er ja, så fmdes der løsninger, - i alle demokra
tiske samfund. 
Løsninger, som starter ved roden af vores samfunds struktur 
og bygger på naturlige, logiske og for alle mennesker ens 
principper. Ganske ulig de gængse skattelove, som nok 
forsøger at behandle 
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folk ens , men som aldrig får fat i de egentlige 
systemmæssige grunde til den økonomiske uretfærdighed 
på kloden. 

Man kan hævde, at også de systemmæssige grunde til ulig
heden skyldes manglende parathed og karma og at alt er 
såre godt. 
Og det vil være naivt at tro, at den her skitserede forde
lingsnøgle ville kunne forhindre alle dårligdomme. 
Man kunne have en vision om, at et sådant system kunne 
gælde hele kloden, som om vi var en stor nation. Men det 
ville først kunne lade sig gøre, når alle samfund var nået 
op på at have rimelig konvertible penge- og værdisystemer. 
I første omgang må man starte fra den anden ende: lade 
hver enkelt samfund føre ideen ud i praksis inden for de 
nuværende grænsesystemer og derved skabe grobund for 

vækst og rigdom. 
F ar det første ville man umuliggøre 
den omsiggribende udbytning, som den 
rige elite i de fleste u-lande udsætter 
deres egne befolkninger for. F ar det 
andet ville initiativet og lysten til at 
arbejde og udvikle sig blive en natur
lig del af disse samfund, fordi værdi
erne automatisk ville forblive der. De 
dygtige og veludrustede mennesker 
med stor kapacitet i disse lande ville 
ønske at blive og bidrage til et højere 
socialt stade i stedet for at flygte til de 
rige lande. 

At føle sig værdig, 
at have værdi som 
menneske 
At forstå den økonomiske menneske

rettighed - og at modtage den - ville med eet slag give alle 
mennesker en værdighed, som ingen i dag kan forestille 
sig. Tør og vil vi begynde at ændre indstilling og vise så
kaldte fattige lande, hvordan man skaber retfærdige sam
fund, som vender vrede til harmoni og tilfredshed? 

Enhver kan for sig selv begynde at udforske, hvad der vil 
ske med det enkelte samfund og vores internationale sam
fund, i det øjeblik vi indfører økonomiske menneske
rettigheder. Hvem sætter sig ned og foranstalter en com
puter-animeret udgave af princippet? 

J eg tror de tekniske problemer kan løses af en menneske
hed, som kan drage til månen. Det afgørende - og sværeste 
- er at få mennesker til at SE princippet og formålet med 
det. At begynde at arbejde i spændingsfeltet mellem selv
opholdelsesdrift/menneskets ego og længslen efter fred og 
følelsen af samhørighed. Det bliver stadig tydeligere for 
de fleste jordboere, hvor afhængige vi er af hinanden, og 
at ens egen velfærd vokser med andres trivsel og velfærd. 



Da jeg i forbindelse med studiet af TV-serien "Åndernes 
magt" ville prøve at fmde ud af, hvorfor nogle mennesker 
kan sanse de afdøde, mens de fleste ikke kan, fIk jeg læst 
en del om den såkaldte "opvågningstilstand". Og da Rolf 
K.Myhre (artiklen i Impuls 3/2001 om dette emne) har 
ønsket en diskussion om dette, giver jeg hermed et bidrag. 
Den opvågningsproces er jo ret så interessant, eftersom vi 
alle er i gang med den, hver på forskellig måde. 

I Martinus ' kosmologi kan vi læse om, hvordan bevidsthe
den udvikles . Først hvordan plantevæsnet fornemmer de 
fysiske energivibrationer som anelse, hvordan veksel
virkningen med disse energier efterhånden (hos dyrene) 
udvikler denne anelse til vågen dagsbevidsthed om den 
fysiske verden, og til sidst hvordan jordmennesket ikke bare 
er fuld bevidst om sin omverden men også om sig selv i 
denne verden. Vi har fået selvbevidsthed på det fysiske 
plan. 

Nu går udviklingen så videre. Vi skal nå frem til klar dags
bevidsthed i hele den verden, som de ikke-fysiske eller ret
tere over-fysiske (åndelige) energier udgør, altså det Mar
tinus kalder "kosmisk bevidsthed". Det er en lang proces, 
men vi er på vej. Indtil videre oplever de fleste af os dog 
kun disse energier, dvs hovedsageligt føle1ses- og 
intelligens energierne, som noget rent "indvendigt", en slags 
anelse. Derfor tror videnskaben fortsat, at følelser og tan
ker produceres af kroppens kemi, hvor vi jo med ånds
videnskaben er blevet klar over, det er omvendt, altså at 
følelser og tanker skaber de kemiske ændringer i kroppen. 
Problemet er, at vor hjerne og nervesystem endnu ikke (hos 
de fleste) er udviklet nok til at videreformidle de hurtige 
fme over-fysiske energier til vor fulde dagsbevidsthed. 
F orbindelsen mellem vore åndelige legemer og det fysiske 
legeme er ret så mangelfuld, endnu. Derfor er vi nok be
vidste til en vis grad men ikke selvbevidste på et åndeligt 
plan. 

I en teosofisk bog fra 1910, "Bevidstheden og dens udvik
ling" af Annie Besant, fandt jeg nogle beskrivelser, som 

for mig har været et godt supplement til Martinus. Her 
kaldes tingene blot ved lidt andre navne, f.eks . astralenergi 
i stedet for følelsesenergi og mentalenergi i stedet for 
intelligensenergi. Det som her kaldes kausalenergi må så 
vel svare til det, Martinus kalder intuitionsenergi. 

Jeg vil forsøge at give en kort opsummering af det, jeg 
synes er interessant i denne forbindelse . Hun forklarer, 
hvordan vore åndelige legemer trinvis op bygges og orga
niseres ved samspillet med omgivelsernes energier, og hvad 
dette resulterer i i vor fysiske organisme. At vi idag har et 
så forholdsvist veludviklet hjerne- og nervesystem, skyl
des virkningen af vort samspil med astral- og 
mentalenergierne . 

Det sympatiske nervesystem 
Først blev det sympatiske nervesystem udviklet på grund
lag af astralenergiens påvirkninger. Det er det, som nogle 
kalder krybdyr-systemet. Det er det system, som hos os 
sørger for automatfunktioner som hjerteslag, vejrtrækning 
osv. Disse funktioner er ved at blive automatisk rutine gle
det ud af vor dagsbevidthed. Der fmdes personer, som med 
forskellige teknikker søger at hente disse funktioner ind i 
dags bevidstheden igen og dermed under vilj ens kontrol, 
men en sådan "baglæns" udvikling er ikke meningen. 

Her vil j eg lige indskyde, at denne del af nervesystemet af 
videnskaben også kaldes for det analoge nervesystem. Det 
fungerer ved hjælp af elektrisk jævnstrøm, en form for 
"stående" spænding i cytoplasmaet, impulserne breder sig 
fra celle til celle. I okkult visdom ved man, det handler om 
millionvis af energilinier, de såkaldte nadier.Det er hvad 
man kalder halvleder-elektricitet, dvs den er særlig følsom 
for påvirkning af elektromagnetiske felter. Det er her, vi 
fInder healingsenergierne. Man kan sammenligne dette 
nervesystem med laser-teknikken, der viser, at når vibra
tioner samordnes (kohærens), flyder energien frit og beva
rer sin hastighed. 

Det nye nervesystem kaldes af videnskaben det digitale 
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nervesystem. Her springer de 
elektriske impulser over 
nervecellernes synapser, og er 
således en lidt anden form for 
bio-kommunikation. Et veksel
strøms-system? 

Da vi udviklede det nye nerve
system så meget, at det blev det 
overordnede system, begyndte 
det sympatiske nervesystem at 
degenerere. Det er forklaringen 
på, hvorfor dyr som regel har 
skarpere sanser mht lugtesans, 
smagsans og hørelse, ligesom 
de også er bedre til at sanse de 
astrale energier, altså "ånde
lige" væsner. De første primi
tive mennesker sansede lige så 
meget de astrale som de fysiske fænomener, skriver Annie 
Besant, og fortæller hvordan folk i Lemurien og Atlantis 
næsten var mere bevidst astralt end fysisk. Efterhånden 
som det nye nervesystem udviklede sig, begyndte man at 
skelne mere bevidst mellem fysiske og astrale fænomener 
og at anse de første for mere "virkelige" end de sidste . Til 
sidst gled de astrale fænomener helt ud af dags bevidstheden 
hos de fleste. 

Det cerebro-spinale nervesystem 
Påvirkningen fra og samspillet med det mentale plans ener
gier udviklede efterhånden det nye nervesystem, som nu er 
blevet bevidsthedens hovedmekanisme. Men disse energier, 
der fra mentallegemet overføres til den fysiske hjerne, op
leves stadig af så godt som alle som noget helt "indven
digt" (hvorfor man tror tanker er "toldfri" !). Besant skri
ver: "Efterhånden som det cerebro-spinale system udvik
ledes, fæstedes opmærksomheden mere og mere på den 
ydre fysiske verden. Heraf kom en formindskelse af den 
astrale bevidsthed og en forøgelse af intelligensen. Der 
findes dog på nuværende udviklingstrin fremdeles denne 
lavere clairvoyance hos personer med indskrænket intel
ligens. De har liden begreb om den og lidet herredømme 
over dens udøvelse. " Og hun beskriver dernæst, hvordan 
forsøg på at forøge denne clairvoance let kan forårsage 
nerveforstyrrelse og sygdom. Den højere clairvoance, som 
senere udvikles, er noget helt andet, fordi den er underlagt 
viljestyret kontrol, og fordi astrallegemet da har fået en 
"højere standard". 

Når det cerebro-spinale system bringes til hvile, dvs tanke
strømmen standses ved meditation, trance, hypnose o.lign. , 
fornemmes impulserne fra astrallegemets bevidstheds centre 
gennem det sympatiske nervesystem. Herafkan evnen til 
klarsyn, "evnen til at læse i astrallyset", komme. Men hvad 
man kommer til at "læse" her, afhænger afhvor veludvik-
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let mentallegemet (intelligensen) er, bl.a. som kontrol-in
stans. Og det afhænger af, hvor langt astral- og mental
legemet er kommet med at op bygge de centrer i den fysi
ske hjerne, der er i stand til at formidle de højere energier 
frem til fuld dagsbevidsthed. Det sympatiske nervesystem 
står jo også for alle de primitive følelser, derfor er det et 
udviklings spørgsmål, hvad man får kontakt med. 

Besant skriver: "Hos de mere fremskredne mennesker er 
den på astral- og mentalplanet arbejdende bevidsthed 
meget rig og virksom, men dens opmærksomhed er endnu 
ikke vendt udad mod astral- og mentalverdenen, hvori 
den lever. " Dog - ((kraftige indtryk på astral- og mental
planet fremkalder nu og da så heftige vibrationer i be
vidstheden, at en tanke- eller følelses bølge trænger sig 
ind i dagsbevidstheden. " F.eks. i form af en "åbenba
ring"? 

Når det begynder at gå stærkt 
Udvikling er - iflg Besant - et spørgsmål om evne til at 
besvare de forskellige planers vibrationer. ((Når bevidst
heden bliver selvbevidsthed på as tra lp lane t, og hjernen 
har udviklet sig tilstrækkelig til at besvare dens vibratio
ner, vil astral bevidsthed blive en del af dagsbevidstheden. 
Senere, når bevidstheden bliver selvbevidsthed på mental
planet, vil dagsbevidstheden omfatte dette plan. Og så 
videre, indtil al bevidsthed på vore fem plan har udviklet 
sig til dagsbevidsthed. " 

((For at kunne omfatte den astrale selvbevidsthed er det 
nødvendigt, at hypofysen udvikles udover dens nuværende 
tilstand, og at det fjerde sæt spiriller (sub-atomare enhe
der) i atomerne fuldkommengøres. For at kunne omfatte 
den mentale selvbevidsthed må pinealkirtlen gøres aktiv 
og det femte sæt spiriller helt og holdent bringes i ordnet 
aktivitet. For dags bevidstheden er begrænset og betinget 



af hjernen, så længe mennesket ejer et fysisk legeme. " 
Det er altså ikke bare de endnu ikke brugte hjerneceller, 
det drejer sig om! 
Oprindeligt stod hypofysen og pinealkirtlen i forbindelse 
med det sympatiske nervesystem, men de degenererede i 
takt med nedsættelsen af evnen til at sanse astralverdenen. 
Det nye nervesystem vil genbelive disse organer, hvorved 
de vil få en højere funktion. 

"På de tidligere trin i den menneskelige evolution er der 
liden virksomhed i bevidstheden på de indre plan, med
mindre den stimuleres udefra. Men efterhånden som 
selvbevidstheden bliver mere levende på det fysiske plan, 
beriger den indholdet af bevidstheden på de indre plan 
med stedse øget fart. Når bevidstheden arbejder på sit 
indhold, udvikler den sig hurtig, indtil dens indre kræfter 
langt overstiger mulighederne for deres manifestation 
gennem hjernen, og denne bliver en hindring istedetfor 
at give næring og stimulere. Bevidsthedens pres på dens 
fysiske redskab bliver da undertiden farlig stærk og for
årsager nervespænding. " 

Som Martinus siger det - jo mere vi bruger vor tankevirk
somhed, jo hurtigere udvikler vi hjernen til at kunne "bære" 
den kosmiske bevidsthed - blot vi ikke glemmer, at det skal 
være en harmonisk tænkning, dvs der skal være balance 
mellem følelser og intelligens. Men al den tænkning er altså 
også en belastning for nervesystemet, specielt hvis den er 
uharmonisk, hvilket kan give alvorlige psykiske kriser. Men 
også eller især kriser sætter fart i vor udvikling - det er 
trods alt en trøst at vide! 
Al oplevelse beror på omverdenens reaktioner på de 
bevidsthedsenergier, vi selv udsender. Hidtil har vor energi
udsendelse mest foregået som automatfunktion, men nu 
øver vi os i at gøre det dagsbevidst, dvs viljestyret. Det 
sætter også fart i udviklingen. 

"Forhænget" slår revner 
N år vi fungerer fri af det fysiske legeme, er det astral
legemets bevidstheds-system, der "tager over" . Det sker, 
når vi sover, men også ved de såkaldte "ud-af-krop"-ople
velser o.lign. Her ser vi tydeligt, hvor meget der går tabt, 
når sansningen skal nedtransformeres til det mangelfulde 
fysiske bevidsthedsapparat. Men dette "apparat" er nu 
under stærk udvikling - "forhænget" mellem den fysiske 
verden og den åndelige verden bliver stadig tyndere. Ja, 
hos nogle er det blevet så flor-let, at de med koncentreret 
viljeskraft kan trække "forhænget" til den astrale verden 
fra og til, som de har brug for. 

Det kaldes de højpsykiske evner. Som vi i dag kan "læse", 
dvs sanse dagsbevidst, de fysiske energier, kan man med 
disse evner "læse" de astrale energier. Mere eller mindre 
tydeligt selvfølgelig, efterhånden som udviklingen skrider 
frem. Men herfra er der stadig et godt stykke vej til den 

"kosmiske bevidsthed", dvs til at kunne "se med Guds 
øjne" . 

Opvågningsprocessen forløber noget forskelligt fra indi
vid til individ. Ifølge både Martinus og Besant kan den 
ikke forceres frem med diverse teknikker. De kan risikere 
at gøre mere skade end gavn. Den sikreste vej iflg Marti
nus er at øve sig i at tænke og handle så næstekærligt som 
muligt. 

Der er nu flere og flere, der får forskellige "indbrud" af 
astral bevidthed i den fysiske dags bevidsthed. Det kan være 
i form af møder med afdøde, oplevelser af tidligere inkar
nationer eller fremtidssyn. Det kan også være pludselige 
glimt af indsigt i en eller anden kosmisk sandhed, enheds
føleise osv. Besant forklarer forskellen på glimt af viden, 
der opstår uden man ved hvorfra, (og derfor måske tror, 
det er ens egen geniale fantasi!) og så den klare dagsbevidste 
kontakt med højere planer: 

"Hvorledes kan kundskab, erhvervet på højere plan, nå 
hjernen? Bevidstheden har assimileret kundskaben på 
mentalplanet og har sendt tankebølgen "nedad" via 
astrallegemet til den fysiske hjerne. Den kan være med
delt af et eller andet væsen på det højere plan, et væsen 
der har virket direkte på mentallegemet. Men de omstæn
digheder, hvorunder meddelelsen skete, kan ikke erindres, 
fordi de fleste endnu ikke er "vågne " på astral- og mental
planet, dvs deres evner er vendt indad, er optaget af sjæ
lelige processer og følelser og ikke med iagttagelser af 
disse plans ydre fænomener. 
De kan gerne være meget receptive, deres astral- og 
mentallegeme kan måske let sættes i vibration, og 
vibrationerne kan overføre den således meddelte kund
skab. Men deres opmærksomhed er ikke vendt mod den 
person, som meddelte den. 

Efterhånden som udviklingen skrider frem, bliver menne
skene mere og mere receptive på astral- og mentalplanet. 
Forbindelsen til den fysiske hjerne bliver stadig bedre, 
og dermed vil der opstå en klarere oplevelse af 
fænomenerne på astral- og mentalplanet. Når hypofysen 
optræder fuldt aktivt, vil den samle de astrale vibrationer 
i et brændpunkt, omtrent som brændglas samler solens 
stråler. Således kan de finere energier frembringe vibra
tioner i tæt fysisk materie. " 

Vi skal måske alle gennem en fase, hvor det indre liv bliver 
lige så virkeligt som det ydre. Blandt den megen 
parapsykiske forskning, der foregår i USA, har man også 
undersøgt de såkaldte "fantasi-tilbøjelige personer" (Psy
kolog Steven Lynn, Ohio Univers it y). Uden selv rigtig at 
forstå det, fortæller disse personer, hvordan de kan vælge 
enten at være "her eller der" . En kvinde forklarer: "N år 
jeg er der, er det noget helt andet end dagdrøm. Jeg rører 
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ved andre mennesker, andre ting, hører dem, ler, danser, 
græder, ser og forstår alt, hvad der foregår. " 

Forskerne bemærkede, at nogle af deres undersøgte perso
ner kunne tilbringe op til 95% af deres vågne tilstand i 
deres "selvskabte verdener" . Og det så endda ud til, at 
deres fantasitilstand bidrog til psykisk velbefindende. Disse 
personer havde iøvrigt ofte andre paranormale oplevelser 
såsom regressioner til tidligere liv, ud-af-krop oplevelser 
m.m. Nogle fortæller også, at det er nemmere f.eks. at lære 
fremmede sprog, når de er "der" . 
Om dette er rester af en gammel astral bevidsthed eller 
begyndelsen på en ny, kan jeg ikke afgøre ud fra det, jeg 
har læst. Men alt tyder på, det må være begyndelsen på en 
ny. 

Det ser ud til, at "opvågningsprocessen" kan forløbe på 
mange forskellige måder. Men vi skal nok komme i "mål" 
allesammen, før eller senere! 

Martinus' syv gyldne leveregler 

Til Martinus Instituts blad "Kosmos" 
blev en gang stillet følgende spørgsmål: 
"Hvorledes er det muligt for noget 
menneske at nå den tolerance, Martinus 
taler om? Martinus svarer med det, han 
kalder de syv gyldne leveregler, der lyder 

ol d " sa e es : 

At elske sin næste beror ikke på viljen alene, men er lige
som f. eks . musikbegavelse baseret på et medfødt talent. 
Et medfødt talent er igen et resultat af en gennem flere liv 
permanent forudgående træning eller opøvelse. Denne 
opøvelse resulterer sluttelig i talentets kulmination, og in
dividet fremtræder da som geni i det pågældende felt. 
Med hensyn til opøvelsen af den moralske genialitet eller 
den fuldkomne evne til at elske sin næste sker denne for en 
stor del automatisk gennem oplevelsen af lidelserne og er 
således for denne dels vedkommende uden for viljens kon
trol. Men jeg skal her nævne nogle få af de vigtigste mo
menter ved den side af opøvelsen af nævnte evne, der er 
viljen underkastet, og hvormed individet således bevidst 
kan arbejde med i sin egen vækst hen imod en sand eller 
fuldkommen manifestation afkærlighed. 
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l. Udslet begrebet fjender af din bevidsthed. 
2. Tag aldrig til genmæle over for vrede, bagtalelse eller 
andre former for ubehag, der er rettet imod dig . 
3. Sig aldrig noget ondt om nogen eller noget. 
4. V ær absolut upåvirket af smiger, ros eller dadel. 
5 . Vær absolut sand eller ærlig i alle livets forhold 
6. V ær aldrig med til at dræbe, såre eller lemlæste 
7. Lad aldrig din tanke afvige fra at beskæftige sig med, 
på hvilken måde du absolut bedst kan tjene dine med
væsener, da udfører du den allerhøjeste form for yoga el
ler den fuldkomneste træning af den del af udviklingen, 
der er stillet inden for din viljes rækkevidde, og som i for
bindelse med den øvrige del aflivets egen bearbejdning af 
din natur sluttelig vil føre dig til den moralske genialitet 
eller skabe dig om til at udgøre det fuldkomne væsen eller 
et "gudemenneske ". 

Kommentarer 
Denne artikel vil indeholde kommentarer og udbygning af 
disse gode råd, idet jeg behandler en leveregel ad gangen -
altså den første i dette nummer og resten i de kommende 
seks numre. 
Ad l: Når Martinus anbefaler, at man udsletter fjender af 
sin bevidsthed, skal det givetvis ikke forstås som fortræng
ning eller en "laden som om", man ingen fjender har - her 



forstået som mennesker man selv føler aversion eller fjend
skab mod eller sagt på jævnt dansk: mennesker, som man 
ikke kan lide. En sådan fortrængning eller "laden som om" 
vil være en meget dårlig ide ' . Fjendskabsfølelsen vil sta
dig spøge i underbevidstheden, og kan bryde frem i sær
lige emotionelt belastede situationer, hvor man ikke helt er 
herre over sit eget sind. 
Langt bedre er det at vedkende sig, at man føler fjendskab 
over for den eller de personer, som man har mødt eller som 
hører hjemme i ens bekendtskabskreds. Fjendskabsfølelsen 
skal bearbejdes, før den effektivt kan udslettes. 

Hvordan gør man det? 
Martinus har følgende råd: Tænk hver dag kærligt, men 
koncentreret på din fjende blot i 5 minutter ad gangen! -
M personlig erfaring kan jeg medgive, at rådet er effek
tivt, og det ligger j o også helt på linie med, hvad Jesus 
sagde: Elsker eders fjender, velsigner dem, som forbander 
eder, gører godt mod dem, som hader eder, og beder for 
dem, som krænker eder ogforfølger eder (Matt. 5.44) . 
Her vil nogle sige, at de ikke føler fjendskab over for no
gen som helst, men at der kan være andre, der føler fjend
skab over for dem. I så fald bliver det deres egen sag. Det 
må blive dem, der kan benytte Martinus ' råd. Hvis man 
selv føler sig emotionelt påvirket af det, kan det tyde på, at 
man trods alt ikke er helt fri for fjendskabsfølelse. Den 
fremtræder blot ikke klart i dagsbevidstheden. 

Menneskets værste fjende 
Som bekendt siger Martinus: Mennesket er dets egen vær
ste fjende. I Livets Bog 2 stk. 360 beskriver han således, 
hvorledes jordmennesket, (som stadig tilhører dyreriget) i 
stor udstrækning er for underforsynet med følelsesenergi 
til helt at holde tyngde- eller eksplosionsenergien i skak. 
Resultatet af følelsesenergiens manglende overtag på 
tyngdeenergien bliver da af destruktiv karakter - destruk
tion som kan være såvel udadvendt som indadvendt mod 
en selv - f. eks . ens egen fysiske organisme. Også den 
fjende omfattes af Jesu bud om at elske sine fjender. 

Dalai Lama 
Dalai Lama har et udpræget positivt syn på begrebet fjen
der. Han siger f. eks.: at det nok er dårligt at have en fjende, 
fordi det forstyrrer vores mentale fred og ødelægger noget 
af det gode for os. Men på den anden side "er det kun en 
fjende, der giver os lejlighed til at praktisere tålmodighed. 
Ingen andre giver os den mulighed. Ud fra den betragtning 
er fjenden den største lærer i vores åndelige praksis - fjen
den fortjener således at blive betragtet med respekt som 
vores dyrebare lærer. Det er fjendens intentioner om at 
skade os, der gør ham/hende til vor fjende, og det er i kraft 
af denne intention, at fjenden giver os lejlighed til at prak
tisere tolerance og tålmodighed" . Og Dalai Lama fortsæt
ter: "Ved at tænke i disse baner kan vi før eller siden redu
cere de negative mentale følelser, navnlig vrede. " - Et slå-

ende eksempel på Dalai Lamas utrættelige tendens til at 
vende alt det negative til noget positivt. 
I en original artikel fra Kosmos 1971 under titlen "Be
vidstheden og lykken" siger Martinus : "Hvor fjendskab 
går ind i sindet, går lykken ud" . Martinus fortsætter: "At 
have fjender og dyrke fjendskab er i virkeligheden det 
samme som at sætte ild i sin bevidstheds lade og opbrænde 
den der opbevarede gode høst. Åndelig hungersnød vil 
uundgåelig blive følgen, dersom denne ild ikke slukkes. 
Intet menneske vil nogensinde kunne nå den fuldkomne 
lykke i kraft affjendskab . Hvor fjendskab florerer i et men
neskes bevidsthed, vil det opbrænde lykkens sædekorn" . 

Kan man undgå fjendskab? 
Med hensyn til om man kan undgå fjendskab , skriver 
Martinus, at "i den udviklingsepoke, vi beflnder os i, vil 
man ikke altid kunne undgå, at visse mennesker føler anti
patija, endog fjendskab imod en, men det er ikke ensbety
dende med, at man skal lade sig smitte heraf og blive be
fængt med fjendskab mod disse mennesker. Man behøver 
ikke grundet på andre menneskers fjendskab imod en fylde 
sit eget sind op med fjendskab og derved ødelægge lyk
kens høst for sig selv". Man kan tvært imod søge at fylde 
dette terræn i sin bevidsthed med de kærligste tanker om 
vedkommende, komme i hu at intet menneske kan være 
anderledes, end det er. Ethvert menneske måjo anskue li
vet og tilværelsen ud fra den begavelse eller forstand, det i 
øjeblikket besidder. At forlange noget andet kan kun være 
udtryk for tåbelighed. Det vil være det samme som at så 
klinte blandt sin egen hvede. Den hurtigste vej til den ab
solut fuldkomne lykke er således at rense sin egen mentale 
sæd ud" . 
Som Martinus også siger: "Det at ens næste eventuelt be
tragter en som sin fjende, behøver ikke at betyde, at man 
også selv skal betragte ham som sin fjende. Man kan må
ske ikke direkte vise, at man i virkeligheden er hans ven, 
da dette eventuelt ville sætte ham i en uheldig vredesaffekt, 
men i så tilfælde har man i al fald lov til i tankerne at 
tænke kærligt på ham". (Livets Bog - LB stk. 2339). 
Og: "Vore fjender er Guds redskaber til at åbenbare for os 
virkningerne af det mørke, den lidelse og morderiske gene, 
vi i vor tænke- og væremåde udløser over for andre le
vende væsener". (Det evige verdensbillede DEV 2/135) -
Så på den måde er fjenderne en slags læremestre for os. 

Hvornår er sejren hjemme? 
Og så noget interessant og for øvrigt globalt brændende 
aktuelt: ' 'Når en sejrherre, det være sig i krige eller mindre 
stridigheder eller sågar diskussioner, mener, at han har 
overvundet fjenden, så tænker han måske ikke altid på, at 
"han (sejrherren) må skabe sympati for sig selv hos den 
fangne fjende. Uden denne kunst vil sejrherren umuligt 
kunne overvinde fjenden og opnå den absolut og totale sejr 
over denne". (Kosmos 45.8/149). Gad vist om USA ud fra 
denne tolkning også bliver sejrherre over deres fjender? 
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Selvfølgelig må princippet om at skabe sympati for sig 
selv også gælde ved skænderier og diskussioner, som jo 
også er krig - om end i mildere grad. Det er altså ikke nok, 
at man evt. har overhældt den anden part med så og så 
mange "kloge" argumenter, at man føler sig som absolut 
og ubetinget sejrherre, hvis ikke modparten føler sympati 
for ham eller hende. - Gad vidst om man ser således på det 
i Folketinget? 

At udrydde fjender 
Verdenshistorien er en lang beret-
ning om at udrydde fjender. Så er 
man da fri for dem - eller er man? 
Se her: "At man har kunnet øde
lægge nogle væseners fysiske lege
mer, vil i værste tilfælde bevirke, at 
disse fjender eventuelt kan forfølge 
en i sin psykiske tilstand, og er man 
krigerisk indstillet, er man absolut 
ikke beskyttet mod en sådan 
forfølgelse .(Kosmos 73/43) 
Men hvad så, hvis man rejser bort 
fra alle sine fjender - f. eks . til den 
modsatte ende af jorden? Er man så 
ikke fri for dem? Det kan man ab
solut ikke være sikker på. Se her: "i 
følge universets lov for tiltrækning 
og frastødning vil man atter og at
ter komme til at stå ansigt til ansigt 
med sine dødsfjender, og man vil 
som skæbneloven udfolder sig skif
tevis komme til at bide i græsset, 
indtil hadet kan afløses af tilgivelse, 
forståelse og sympati". (Kosmos -
73/44). Nissen følger med: "Men-
neskenes virkelige fjende er den umenneskelige side af de
res egen bevidsthed" (samme). 

Fjendskab = forrådnelse 
Også værd at tænke på: "Fjendskab udløser den samme 
nedbrydende proces i mentalitet og væremåde som forråd
nelse udløser i døde animalske organismer, og man kan 
derfor sige, at den rette kosmiske betegnelse for begrebet 
fjendskab er mental forrådnelse". (Kosmos -79/75). 
Og tro ikke det er nogen undtagelse: "Tusinder af meime
sker går rundt med komplekser eller lider af neuroser, angst, 
melankoli eller livslede, så de er parat til at begå selvmord 
eller myrde andre i kraft af den fordærvelsesproces, som 
udløses i form af fj endskab " . (Kosmos -78/7 5). 

Er fjendskab sygdom eller afsporing? 
Men hvad med en biokemisk behandling? - Kan vore dyg
tige læger ikke klare begrebet fjendskab? Findes der ikke 
en virksom injektion mod fjendskab? Lægerne kan jo så 
meget. 
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Herom siger Martinus: "Ingen af alverdens læger har kun
net finde frem til den medicin, som kan ophæve fjendska
bet og derved den mentale fordærvelsesproces, som mod
arbejder helbredelsen af en hvilken som helst sygdom". 
Fjendskab er faktisk "den væsentligste årsag til alle lidel
ser og sygdomme" (Kosmos -79/76). Og han fortsætter ad 
samme spor: "For al højere menneskelig samliv er fjend
skab den rene fordærvelse. Det vil få de fmere menneske
lige egenskaber til at rådne" . (Kosmos 79/77) 

Dalai Lama 

Til trods for dette er "fj endskab 
ikke en afsporing af mentaliteten 
som så mange af de jord
menneskelige laster eller dårlige 
tendenser. Det jordiske menneskes 
tendens til at nære had og vise 
fjendskab over for medvæsener er 
medfødte naturlige anlæg" (Kos
mos -79/77) . 

Måske det forbavser nogle. Men 
det er anlæg, vi har med os fra tid
ligere mere primitive udviklings
stadier, hvor disse anlæg var nød
vendige redskaber i kampen for til
værelsen og som i takt med udvik
lingen nu er blevet til vort eget for
dærv. - Men der er håb forude, 
nemlig ved at tage begrebet fjend
skab som en udfordring til nytænk
ning - se her: "Den hurtigste vej til 
kosmisk bevidsthed er at lære at 
kende gud i vore fjender" (Kosmos 
-76/115). 

Som bekendt er der ingen gud i det buddhistiske verdens
billede, men derfor er Buddhismen ikke mindre etisk. Se 
hvad Dalai Lama skriver: "Der er ikke mange mennesker, 
der giver os muligheder for at udvise tolerance og tålmo
dighed. Kun de mennesker vi kender og som skaber pro
blemer for os giver os reelt en god mulighed for at prakti
sere tolerance og tålmodighed" (Dalai Lama: - at leve i 
barmhjertighed" s. 53) . - Igen et eksempel på Dalai Lamas 
stadig tilbagevendende tendens til at vende alt det negative 
på hovedet, hvorved det bliver positivt. I al sin enkelhed 
har også han utrolig meget at lære vor forvirrede menne
skehed blandt andet, at vi kan slippe "de sidste rester af 
det fata morgana, der har fået os til at tro, at vi ved ikke at 
kæmpe mod vore fjender er prisgivet dem". (LB 2091) . -
Kan noget være mere aktuelt? 

Litteratur: Martinus: Det tredje Testamente 
H. H. Dalai Lama: At leve i barmhjertighed 
I næste IMPULS behandles leveregel nr. 2. 



Fra Helsemessen i 
Falkonercentret - februar 2002 

Referat af Steen Landsys foredrag 
''Andernes magt - og afmagt" 

Allerede før dørene blev åbnet kl. 10 var der lang kø i 
Centrets foyer, så jeg satte mig i baren og ventede over en 
kop kaffe. Køen blev imidlertid længere og længere og 
nåede sikkert langt ned ad gaden. Men så blev der åbnet 
endnu en dør, som jeg smuttede ind af, så jeg nåede Steen 
Landsys foredrag, hvad der netop var min hensigt. 

Steen er en formidabel foredragsholder, og så har han 
clairvoyante evner. Han forstår at formidle sin viden og 
indsigt på en såvel jordnær som humoristisk måde, der rar 
folk til at spidse øren. Han ved, hvad han taler om, og gør 
det på en måde, så det kan forstås af alle og enhver -
sådan da. 

Steen talte i et par timer. Pointen var at åbne vore øjne for 
de mange forskellige planer i det psykiske univers samt de 
mange forskellige former for psykiske evner eller sanse
sæt visse mennesker er i besiddelse af. Og som essensen: 
hvilke centre i vort energilegeme, der forbinder sig med 
hvilke planer - og hvad det medfører. 

Han tog udgangspunkt i Tv-udsendelserne "Åndernes 
magt", der blev præsenteret i en række udsendelser i ja
nuar 2002. Disse udsendelser har fascineret i tusindvis af 
seere, og sandsynligvis også chokeret mange, som er helt 
uvidende om en åndelig eller parafysisk verdens eksistens, 
og derfor bliver perplekse og eller endog bange. For "det 
kan jo ikke forklares" og "kan det ikke være farligt at 
beskæftige sig med den slags?" eller "jeg tror mange er 
havnet på sindsygehospital efter at have beskæftiget sig 
med den slags overnaturlige ting". 

Fænomenerne fmder imidlertid sted, og så må det også 
kunne forklares . Sten Landsy gjorde sit bedste, og folk 
lyttede opmærksomt. Han påstod f. eks ., at når vi i TV 
kunne se og høre, at en tyk glasplade knækkede med et 
brag, så er det forårsaget af en biologisk energi i Solar 

Plexus, som hos visse mennesker er specielt kraftig. Den 
har en magnetisk virkning på visse diskarnerede ånder, som 
gerne vil i kontakt med de inkarnerede og eventuelt bruge 
deres energi til at manifestere de såkaldte poltergeist-fæ
nomener. 

Ånderne kan enten være stedbundne eller knyttede til be
stemte personer, som da vil opdage, at poltergeist
fænomenerne sker omkring dem, hvor de end befinder sig. 
I de fleste tilfælde vil de være helt uvidende om deres egen 
andel i fænomenerne, ligesom de overhovedet ikke forstår, 
hvad der fmder sted. Iflg. Steen Landsy virker de imidler
tid uden selv at vide det som en slag akkumulatorer, som 
leverer den energi, der skal til for, at væsener fra den an
den side kan manifestere sig på det fysiske plan. Han 
nævner, at der bevidst eksperimenteres med det i mange 
spirituelle kredse rundt omkring på jorden). Iflg. Steen er 
det hele et spørgsmål om resonans - altså om man er på 
bølgelængde med hinanden. Hvis en afdød kommer på 
bølgelængde med en person, der har den rette energi for 
psykofysiske manifestationer (Solar Plexus og miltcentret), 
så kan en ånd via disse energier påvirke ting i den fysiske 
verden. Det kan være en mands afdøde kone, som det en
gang blev fremstillet hylende grinagtigt i et lystspillet "EI
vira går igen" af Noel Coward. 

Men ellers er det, som vi har set, alt andet end morsomt 
for dem, det går ud over. Når vaser flyver gennem luften 
eller tallerkener i køkkenet, behøver det ikke blot at være 
fænomener, der har hjemme i "de ulykkelige ægteskabers 
zone", som Martinus kalder det. Det kan sandelig være 
noget, man bør tage alvorligt, siger Steen Landsy. For 
udviklingsmæssigt er vor bevidsthed mere knyttet til hove
det og hjertet - altså de intellektuelle og humane centre, 
hvorfor energien er tilsvarende svækket i de lavere centre 
for flertallet af os og kan derfor ikke aktiveres . De ligger 
for langt under bevidsthedens tærskel. 

Derimod kan de centre, der ligger over dags bevidsthedens 
tærskel aktiveres og anvendes . Det vil ytre sig på en helt 
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anden måde , nemlig som KLAR
FØLELSE (hjertecentret) , KLAR
HØRELSE (strubecentret) og KLAR
SYN (Ajna-centret). Vort energilegeme 
bliver dermed ændret, vi får et nyt sanse
sæt og kommer i kontakt med andre og 
højere planer i det psykiske univers . Det 
vil blive mere udbredt, efterhånden som 
sløret mellem vor verden og de andre di
mensioner bliver tyndere, og er allerede nu 
som telepati, indføling og direkte indsigt i 
de åndelige verdener det dominerende. 

Inspiration, information, intuition og illu
mination bliver dagens orden, og ingen 
"ånder", der excellerer i tunge psykofysi
ske fænomener vil længere være i stand til 
at gribe ind i den fysiske verden, da de er helt afhængige af 
den "gamle" energi. De bliver afmægtige. 

Til gengæld kan vi med TANKENS KRAFT begynde at 
påvirke den fysiske materie, flytte, levitere, materialisere 
og dematerialisere ting og sager - og til sidst os selv! 
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Kommunikationspædagog og/-terapeut 
6 weekendkurser og 40 øvegange. 

Teoretisk fimdament: 

- Golemann: Følelsernes intelligens 

- Rosenberg: Ikkevoldelig kommunikation 

Meditationsterapeut 
Efteruddannelse for pædagogel; terapeuter og lign. udviklet 

i samarbejde medforskningsprojekt i komplementære 

kræftbehandlingsmetodel: 

Parallelstudium i IVK en forudsætning. 

7 weekendkurser og 3 timer ugtl. i 14 mdl:, rullende optag. 

Teoretisk fimdament: 

- Et Kursus i Mirakler 

-Martinus kosmologi 

- Deepak Chopra 

Uddannelsesansvarlig: mag.art. Lisa S. Burgess 

Brochurer kan rekvireres hos 

Akademi for Andsvidenskab 
Nygade 4, 4300 Holbæk 
tlf. 5944 6370 - lisa@lofnet.dk 

I øvrigt mente Steen Landsy, at vi en over
gang kunne forvente, hvad han kaldte in
strumental trans kommunikation med det 
åndelige plan via high-teck instrumenter, 
som er teknisk apparatur, der i kraft af et 
højt svingningstal gør trådløs energiover
førsellettere . Det har allerede fundet sted 
i flere tilfælde, og det sker i stor ud stræk -
ning i Schweiz og Tyskland ved hjælp af 
avanceret elektronisk dataapparatur. 
For øvrigt er det også således "De Ni", 
(en gruppe højt udviklede væsener på det 
åndelige plan, som kommunikerer med 
jordmennesker) har meddelt sig til Uri 
Geller - israeleren, der for nogle år siden 
blev verdenskendt som manden, der med 
tankens kraft var i stand til at bøje gafler. 

Den nye verden er her allerede. Og besøgstallet i Falkoner
centret tyder på, at flere og flere er ved at opdage, at der er 
mere mellem himmel ogjord end satellitter og vejrballoner. 

Hvem er 
Rosenkreuzerne? 
Hemmelighedsfulde fortællinger 

knytter sig 111 GraJsnddere Katarer 
og Rosenkreuzere I dag forklarer 
Det Gyldne Rosenkreuz" Interna-
tlona!e Skole deres unIVerselle 

vIsdomslære 

Informationsrække 
Med temaerne: 
Selverkendelse 

Evighedens kald 
To verdener i os 
Transfiguration 

12 aftener med ugentlige 
Intervaller Deltagelse er gratis og 

uforpligtende 

Start: onsdag 06 03 02 kj 19 30 
Sted: I Skoiens Io aler 

Det Gyldne Rosenkreuz 
IntematlOnale Skole 

S afferve) 8 2400 København NV 

Tlf 3581 3740 

GrabS • = lSl)tochure kan ()c hk'> 

wwwrosenkreuzdk 



FREDERICIA 
Studiekreds hver onsdag kl.l9, Livets Bog 4 og symbo
ler vlHans Wittendorfftlf. 75803350 - i Depotgården, lo
kale l , Lollandsgade 2. 

RANDERS 
Studiekreds hveranden torsdag, Livets Bog 3, vi Inger 
Graae Hansen tlf. 8643 0836 

KLINT 
Forårskurser 12.5 - 8.6 ring efter kursusprogram: 3834 
6280 el. 5930 6280 

Kulleruphø j skolen 
Kullerup Byvej 2a, 5853 Ørbæk, tlf.653 I 5431 
Tors. 28/3 kl.13 - lør. 30/3 kl.16. Spændende sider af 
Martinus Kosmologi viSteen Jørgensen og IngolfPlesner 
Lør. 27/4 kl.13 - søn. kl.l6. Tre slags terapi 
Lør. 4/5 kl.13 - søn. kl.l6. Cirkeldans 
Lør. 18/5 kl. 13 - sønkl.16. Kreativ weekend 

KØBENHAVN 
Martinus Institut, Mariendalsvej 94, 2000 Kbh F. Tlf.3834 
6280 
Lør. 23/3 kl . 15. Tankeklimaer vi Mary McGovern 

lør. 20/4 kl. 10 - søn. 21/4 kl.16 Martinus åndelige vi
denskab og forskning - om den åndelige videnskabs 
kendetegn, kvaliteter, muligheder og forudsætninger. 
Seminaret henvender sig til de, der er godt inde i Martinus 
åndsvidenskab . vi Jan Tarbensen, Sven Age Rossen og 
Søren Olsen. Tilmelding til Instituttet! 

ÅRHUS 
Man. 8/4 kl.19.30 Mennesket og den skjulte gud vlPer 
Bruus-Jensen 
Studenternes Hus, Mødesal 2, Ndr.Ringgade 3, bygning 
420. 

Online studiegruppe: www.martinusguiden.dk (i sidste 
nr. var forkert mail-adr!) 

Hele jeres krop, fra vingespids til vingespids 
er intet andet end selve jeres tanke i en form, som I kan se. 
Bryd takens lænker, og I vil også bryde kroppens lænker ... ! 

Jonathan Livingstone Havmåge 
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Støvets etik 

I en gammel bog af den engelske teosof 
Leadbeater står følgende lille historie (i lidt forkortet 
udgave) : 

En ren og hellig tilstand er en sådan, hvori alle 
dets dele er gavnlige og samhørende. Styrelse og 
samarbejde er i alle ting og for evigt livets love. 
Anarki og konkurrence er dødens love. Et eksempel 
på denne samhørighedens natur og magt vil være den 
forandring, der er mulig i det støv, vi træder på. 

Lad os tage det sorte mudder fra en tiltrådt 
gangsti i nærheden af en fabriksby. Dette slam består 
hovedsageligt af ler, sand, sod og vand. Alle disse 
bestanddele ligger i en håbløs krig med hverandre og 
ødelægger hverandres natur og evner på hver en plet, 
man sætter sin fod : sandet presser leret ud, leret 
presser vandet ud, og soden roder sig ind alle vegne 
og tilsmudser det hele. Lad os antage at en sådan 
klump mudder fik lov at være i fuldkommen ro, og vi 
ville se, hvordan dets bestanddele samler sig, lige til 
lige. 

Lad leret begynde. Idet det befrier sig for alle 
fremmede stoffer, bliver det lidt efter lidt til en hvid 
jordart, allerede meget smuk og egnet til, ved ildens 
hjælp, at blive til det fineste porcelæn, som der kan 
males på og blivet opbevaret i kongens paladser. 
Men det er ikke det bedste, det kan præstere. Lad 
det fortsat forblive i ro, så det kan følge sit eget 
enhedsinstinkt, og det vil blive hårdt og klart . Nu kan 

det behandle lyset på en vidunderlig måde og ud af 
det kun tage de skønneste blå stråler, forkastende 
alle de andre. Det er blevet til en safir. 

Når leret således har opnået sin fulkommeise, 
giver vi sandet samme rolige forhold. Det bliver også 
først en hvid jordart, der ligeledes efterhånden bliver 
hårdt og klart. Til sidst ordner det sig i mystiske, 
uendeligt fine parallelle linier, der har evnen til at 
tilbagekaste ikke blot de blå stråler, men grønne, 
purpurfarvede og røde stråler i den højeste skønhed. 
Det er blevet til en opal. 

Som den næste i rækken begynder soden at 
arbejde. Den kan ikke straks gøre sig selv hvid, men i 
stedet for at tabe modet, gør den sig så store an
strengelser, at den ender med at blive den hårdeste 
ting i verden. For den sorthed, den ejede, får den i 
bytte evnen til at tilbagekaste alle solens stråler på 
een gang i den mest levende stråleflamme, som 
nogen fast ting kan udsende. Den er blevet en dia
mant. 

Til sidst renser dvs forener vandet sig. Det er 
godt tilfreds, hvis det blot kan nå en dugdråbes 
skikkelse. Men det kan også gå videre og nå en mere 
fuldkommen konsistens i en stjernes skikkelse. Og 
for den klump slam, vi havde pga samfundsmæssig 
konkurrence, har vi nu som resultat af samarbejde en 
safir, en opal og en diamant, indfattede i en stjerne af 
sne. 



Udtrykket den ny verdensimpuls stammer fra den danske humanist og 
intuitionsbegavelse Martinus (1890-1981), der så universet som udpræget 
levende og til stadighed gennemstrømmet af skabende energiimpulser. 

Fra tid til anden rammes Jorden af sådanne skabeimpulser, og resultatet er i 
hvert enkelt tilfælde et udviklingsspring på et eller flere områder. Fx. må de 
store historiske kulturepoker ses som virkninger af fortidige impulser, og det 
samme gælder m.h.t. verdensreligionerne og naturvidenskaben. 

Omkring starten af forrige århundrede begyndte ifølge Martinus en ny kraftig 
impuls at stråle ind over Jorden, og han så, at den denne gang ville afsted
komme intet mindre end fødslen af en helt ny verdensorden, kendetegnet ved 
bl,a. hidtil uset fremgang for humanitet, moral og kultur. 

Allerede nu mærker vi så småt virkningerne af denne nye verdensimpuls, 
nemlig i form af.de stormløb på den hidtil gældende verdensorden, der kende
tegner tiden; politisk, økonomisk, videnskabeligt, teknologisk, religiøst, mo
ralsk, miljømæssigt etc. Men typisk nok også som en lang række mere eller 
mindre målbevidste forsøg på at skabe bedre og mere menneskeværdige 
livsbetingelser for alle Jordens beboere. 

Tidsskriftet Den Ny VerdensiMPULS har til formål at fokusere på hele denne 
interessante emnekreds og herunder orientere om det revolutionerende 
virkelighedssyn, Martinus gennem et langt og virksomt liv lagde frem i sin 
kosmologi. 

Den Ny VerdensiMPULS 
Klintvej 104 - DK-4500 Nykøbing Sjælland 

Tlf. 59 30 52 72 - Giro 92542 42 
E-mail: kos-info@worldonline.dk 

Hjemmeside: http://k-i.homepage.dk 
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OM KRIG 
Martinus citater 

Selvom krigsindustrien idag har mere travlt 
end nogensinde, og selvom man aldrig har 
været i den grad optaget af at forberede, om 
end ubevidst, sin egen lemlæstelse og det 
kommende ragnarok, så er dette kun forbere
delsen til dyrerigets endeligt i den menneske
lige bevidsthedssfære. Dets sidste krampe
trækninger i nævnte zone vil blive uhyggelige, 
men er ikke desto mindre indledningen til lysets 
kroning på jorden. 
(Logik 159) 

Der er ingen grund til, for de mennesker som 
ikke vil krig, at bekymre sig for sin fremtid, 
forsåvidt de da selv lever uden at skabe mord 
og drab på dyr og mennesker. 
(Småbog Menneskets skæbnedannelse 3-71) 

Men menneskene forstår bare ikke, at man ikke 
kan slukke ild med ild. De tror fuldt og fast på, 
at de kan udrydde krigen med krig. 
(LB 1372) 

Der findes ingen sejrherre, som ikke før eller 
senere vil blive knust af sin egen eventuelle 
uretfærdighed eller den slavelænkning, han 
opretholder overfor andre, ganske uafhængig 
af hvor stærk og overlegen han så end måtte 
være idag. 
(Kosmos 45-6-139) 

Hvis et menneske er stor tilhænger af krig og 
militarisme, da vil det i sin næste inkarnation 
fødes i et land, hvor det kan få udløsning for 
denne interesse, ligesom det, hvis det har stor 
kærlighed for de modsatte tendenser, fødes i 
land hvor disse interesser kan komme til at 
udfolde sig. 
(Kosmos 74-113) 

Alle krige i verden er mentale vulkaner, som 
igennem forbrydergenier baner sig vej gennem 
kulturens og humanitetens tynde overflade. 
(Kosmos 75-54) 
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Forårslængsel 
Foråret er lige "om hjørnet", 
dagene er blevet længere, og lyset 
er ved at vinde over mørket, 
vejrmæssigt. Når solen er stået 
op, eller bare det lysner, før vi 
selv får lettet på dynen, mærker 
vi det straks på humøret. Vi 

kender alle længslen efter forårets lys og glæden, 
når længslen indfries. Det er der skrevet så mange 
dejlige sange om i hyldest til foråret. 

Men ellers ser det ikke for lyst ud i verden lige nu. 
De af os, der kender Martinus' forudsigelser om 
den sidste store udrensning af de mørke kræfter 
her på Jorden, kan ikke undgå at gøre vore over
vejelser, f eks. om hvad vor rolle bliver i den 
proces. Ikke fordi vi skal bekymre os om det, vi 
ikke kan gøre noget ved. Bekymring hjælper som 
bekendt ingen. Men Martinus talte også om, at vi 
her i norden ville få en humanitær hjælperolle -
men hvordan mon, sådan mere konkret? Nå, det 
opdager vi jo nok, når opgaven melder sig! 

Bladet her er naturligvis præget af den aktuelle 
situation. I det hele taget bliver vort blad i høj 
grad til takket være indlæg, inspirationer og tips 

fra læserne. Tak for det! Således afspejler det 
formodentligt, og forhåbentligt, hvad der rØrer sig 
generelt blandt kosmologi-interesserede. 

Og så til småtingsafdelingen: Der ligger et giro
kort i alle blade til danske abonnenter. De der har 
betalt for 2003, dvs de nye abonnenter og gave
abonnenter, ignorerer det blot. Men ellers - husk 
at skrive afsender på indbetalingen!!! Sidste år var 
det trods en ihærdig detektivindsats ikke muligt at 
identificere 5-6 indbetalinger. Der var altså no
gen, som blev slettet, selvom de havde betalt. Og 
husk, at de, der ellers har betalingsservice, ikke 
kan bruge den til dette tidsskrift! Hvis man ikke 
ønsker at forny abonnementet, vil jeg være tak
nemmelig for at få et praj om det. Så er jeg fri for 
at skrive rykkerbrev! 

Prisen er sat op til 200 kr for vore nordiske abon
nenter, fordi postvæsenet konstant hæver deres 
priser! De samler åbenbart formue for at blive 
solgt så dyrt som muligt, når de skal privatiseres. 
Efter at giro-systemet er blevet privatiseret i alle 
de nordiske lande, er det blevet meget besværligt 
og dyrt! Men ellers kan vi holde prisen for bladet 
nede, fordi vi ingen journalist-udgifter har! 

Kærlig hilsen Ruth 

Forsidekunstneren er: 
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Seksualisme 
vi Ruth Olsen 

Da diskussionen om den såkaldte "seksuelle frigørelse" 
stod på sit højeste i 70' erne, var der en del, der proklame
rede at "sex sidder mellem Ørene" i protest mod al den 
ensidige fokus på kønsorganer og bevidstløs genitalie-sex. 
Hvis den menneskelige seksualitet ikke også, eller især, 
handlede om udveksling af tanker og følelser, var vi jo 
degraderet til et primitivt dyrestadie, var vi mange, der 
mente - og blev hængt ud i medierne som puritanske. 

Efter Martinus' beskrivelse af, hvad seksualitet dybest 
set er, var der dog ganske god mening i vor opfattelse. For 
ifølge ham er seksualitet i virkeligheden al vor energi
udveksling med omgivelserne, dvs informations-udveks
ling, da energi, som Martinus siger, "er et redskab, ved 
hvilket tanker og forestillinger kan overføres fra levende 
væsner til levende væsener". Til at udveksle energi med 
omgivelserne har vi i vort evighedslegeme en pol for ind
tagelse og en pol for afsendelse af energi. Martinus kalder 
det også "vort kosmiske ernærings system" . 

Andre kosmologier har beskrevet seksualiteten som "den 
kraft, der frem-
bringer verden" , 
som slangen dvs 
hvirvlen der op
står, når de posi
ti ve, spredende 
energier sam
spiller med de 
negative, sam
lende energier. 
Yin og yang. 

Vor 
polstruktur 
Ingen andre vis
domsformidlere 
har som Marti
nus givet os en 
så grundig forklaring af det levende væsens pol struktur 
og dets afgørende betydning for, at vi overhovedet kan 
opleve livet og udvikle os, ja for at vi i det hele taget er 
levende. Det er en uligevægt mellem polerne, der bevirker 

den disharmoni, som dyr og ufærdige mennesker manife
sterer. Uligevægten kan hælde til den ene side eller den 
anden side, og dette afgør, om vi fremtræder som han el
ler hun. Jo mere uligevægt, jo mere mandlig eller kvinde
lig er man. Det, der i Livets Bog kaldes "eenpolet" vil jeg 
nu kalde "uligevægtspolet" , da vi jo ikke kunne være le
vende væsner, hvis vi kun havde een pol! 

Nogle beskriver det sådan, at hankøn har overvægt til den 
aktive "givende" pol, og hunkøn til den passive "modta
gende" pol pga rollerne i den biologiske forplantning. Det 
mener jeg er en noget forenklet beskrivelse, selv når det 
gælder dyrene, f.eks. er hunnernes diegivning til de ny
fødte en meget aktiv givende rolle. 

Når vi i udviklingen når frem til ligevægt og kontakt mel
lem polerne, begynder det rigtige menneskerige. Som Jesus 
svarede ifølge Thomas-evangeliet på spørgsmålet om, 
hvornår man kunne "gå ind i riget": " .. når I anser det 
mandlige og det kvindelige for eet, så at det mandlige 
ikke skal være mandligt, og det kvindelige ikke kvinde
ligt .. . da skal I gå ind i riget. " 

På grund af de to poler kan vi indtage og afgive energi. Vi 

\'" 
\'. \\. ..... , . " . \ 

får ikke bare, 
som de fIes te 
naturvidenskabs
folk tror, energi 
fra det, vi spiser 
og drikker eller 
fra luften, vi ind
ånder, men vore 
såkaldt "ånde
lige", dvs stråle
formige (elektro
magnetiske) le
gemer står i kon
stant energiud
veksling med 
omgivelserne, u
anset hvor be
vidst vi er om 
det. 
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Som fisken svØmmer i havet, færdes vi altså i havet af 
stråleformige energier - af Martinus kaldet "den højeste 
ilds store ocean". Noget af det kan vi "tage ind", lade os 
påvirke af og videregive, efter vi har sat vort særlige præg 
på det. Indtryk bliver til udtryk efter en tur i vort Jeg's og 
vor overbevidstheds særlige vibrationsfelt, som er et re
sultat af alle vore livs erfaringer. Martinus siger, vi "ven
der" energien, og at det er dette, der er "det seksuelle prin
cip". 

Befrugtningens mysterier 
I LB III stk.825 beskriver Martinus det således: "Nu må 
man ikke tro, at denne Jeg'ets "vending" af "bevægel
sen" eller energien er helt det samme som den, en gummi
bolds tilbagevenden fra en væg eller mur, den er kastet 
imod, repræsenterer. Jeg' et er ikke en "død" mur, og 
"bevægelsen" s passage frem imod og tilbage fra dette 
er ikke slet så direkte og ligetil som gummiboldens be
vægelse imod muren og tilbage igen. Den udløser et 
"svangerskab". Vi er nemlig her stedet for den aller
dybeste analyse af princippet "seksualisme", der igen 
danner fundamentet for alt, hvad der kommer ind under 
begrebet ''forplantning'', og af hvilken arternes beståen 
eller tingenes eksistens igen udelukkende betinges. I 
Jeg' ets "vending" af en bevægelse eller energi oplever 
vi både en "undfangelse", et "svangerskab" og en derpå 
følgende ''fødsel''. 

Ved vort Jeg 's tiltrækning og modtagelse af en 
"bevægelsesart" oplever vi en "undfangelse". I denne 
"bevægelsesart" s særlige "vending", hvilket vil sige: 
Udvikling ogforvandling i Jeg' ets besiddelse, oplever vi 
et "svangerskab". Og ved denne forvandlede 
"bevægelsesart"sfrigivelse eller tilbagevendenfra Jeg 'et 
oplever vi en ''fødsel''. Den "bevægelsesart", som Jeg 'et 
igennem sit urbegær tiltrækker, udgør altså "sæden" eller 
"sædvædsken". Ved dennes opsummering i Jeg'ets do
mæne forvandles den til et ''foster''. Når bevægelsens 
vending er fuldbyrdet, hvilket vil sige: har fået Jeg' ets 
fulde påvirkning og igenforlader dettes domæne, er ''fa
ste ret" blevet til et "barn" o g ''fødes''. Dette "barn" 
kan så igen leve videre, blive til ny "sæd", der 
"besvangrer" andre Jeg' er, hvorefter nye ''fostre'' op
står, bliver til "børn", der atter lever videre som nye 
medvirkende faktorer ved den evige befrugtning og for
plantning, vi kalder "livet". (citat slut) 

I stk. 826 skriver Martinus, at vi "i virkeligheden er i 
intim kønslig forbindelse med hele verden". Han er iøvrigt 
ikke den eneste, der sammenligner energiernes indbyrdes 
reaktioner med en kønslig forbindelse. I bogen "Bevidst
heden og dens udvikling" skriver Annie Besant: "Også 
kemiske elementer lægger tydelig gensidig tiltrækning for 
dagen, og kemiske ægteskabsforhold bliver uafladelig for
styrret og opløst ved at andre par trænger sig ind, hvis 
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den ene eller den anden har en stærkere sympati for en af 
parterne i det tidligere ægteskab end den oprindelige fælle. 
Således vil et hidtil trofast par, som danner et sølvklorid, 
vise sig troløst, hvis et andet par som f.eks. klorvand træ
der ind i dets fredelige husholdning. Sølvet vil styrte sig 
over kloret og danne par med det og lade den efterladte 
ægtefælle, vandet, danne par med det forstødte salt." 

Således går alle altså rundt og "befrugter" alle, ja dyrker 
"affærer" til højre og venstre. Men spørgsmålet er, om 
der kommer en lykkelig "undfangelse" ud af det. Hvor 
meget styr har mennesket selv på, om det er en god eller 
dårlig "sæd", det modtager? Dvs hvornår er et indtryk en 
behagelig eller en ubehagelig oplevelse? Alle ønsker jo at 
få behagelige oplevelser og at undgå de ubehagelige. Men 
kan vi selv regulere det? Kan vi blive "forført", endog 
"voldtaget", også på det plan? 

Hvordan undgå uønsket "svangerskab"? 
Martinus skriver i stk. 935: "Denne modtagelse og afgi
velse er ikke en blind og for Jeg' et uregulerbar proces, 
den er i højeste grad under Jeg' ets kontrol. Hvis kontrol 
skulle den ellers være underkastet? Og det er jo netop i 
kraft heraf, at den bliver fremtrædende i et så uendeligt 
væld af variationer i skalaen fra kulmination af "ube
hag" til kumination af "behag", som tilfældet er." 

Vil det så sige, at vi bare kan beslutte os for at frasortere 
uønsket "befrugtning"? Så enkelt er det ikke. For Marti
nus skriver videre i stk. 940, at vor modtagelse og afgi
velse af energi i høj grad er blevet en automatfunktion. 
Nok er det at tage energi ind fra omverdenen en aktiv 
proces, udløst af vor "sult" efter at opleve livet, men "sor
teringen" afhænger af vort udviklingstrin, dvs af det 
vibrationsmønster, vi selv udgør, altså vor aura-udstrå
ling. Har vi stadig "mørke" vibrationer i vor aura, vil vi 
automatisk være åbne for energi af samme slags, mens vi 
vil være beskyttet mod de energier, der er mørkere end de, 
vi selv indeholder. Kodeordet er resonans. Heller ikke en 
radioantenne kan modtage bølgelængder, den ikke er ind
stillet til! 



Hvis en energi-impuls ikke når frem til vor vågne dags
bevidsthed, forsvinder den så bare uden at sætte spor? 
Forskning viser, at vi udmærket kan modtage og påvirkes 
afbudskaber, selvom de ikke bliver os bevidst. Hvis man 
f.eks. lukker to personer ind i hver sit rum, kan den ene 
mærke det, hvis den anden f.eks. får lysglimt i hovedet. 
Ikke bevidst, men målinger af hans hjemeaktivitet viser 
det. Hvad vi udsættes for af påvirkninger kan åbenbart 
sætte sit "aftryk" i vor bevidsthed, ikke bare ved den me
tode, reklameindustrien benytter sig af, men også af alle 
de tanke-bølger, der hvirvler rundt om Ørene på os. I den 
forbindelse kan man altså godt tale om "voldtægt", eller 
hvad? 

De fleste tanke-bølger, vi omgives af, er for svage og flim
rende til at gøre indtryk. Først når mange mennesker tæn
ker i samme baner og tankerne således forstærkes, er de 
effektive nok til at påvirke og sætte en yderligere 
forstærkningsproces i gang. Det er lidt ligesom det, der 
sker med laserlys, dvs vibrationerne synkroniseres. Det 
kan også kaldes "den offentlige mening"! Men hvis 
energivibrationerne, der udgår fra f.eks. reklamer, masse
medier eller voldsfilm, ikke giver resonans (respons) hos 
en person, giver de ingen effekt i tanke og handling. Kun 
hvis et menneske endnu ikke i sin udvikling er fast for
ankret i et humant tankeklima, kan det "forføres" til at 
falde tilbage til egoistiske og grove energier, f.eks. opildnes 
til vold og krig. 

Vi er altså ikke hjælpeløse ofre for andres destruktive ener
gier. Det gælder om at bli ve det, Martinus kalder "herre i 
eget hus", dvs opbygge et stærkt positivt tankeenergi-felt 
så negative energier ikke finder resonans. Således kan man 
dels beskytte sig selv, dels påvirke sine omgivelser i posi
tiv retning. Og selvom en returnerende dårlig karmabølge 
skulle slippe igennem, kan man vende den til noget posi
tivt ved at erkende dens nyttige lærdom. Som man siger i 
psykologien: det er ikke oplevelsen i sig selv, der er det 
vigtige, men hvad du tænker om den! 

Er behag og ubehag relativt? 
Er det forskelligt dvs relativt, hvad vi hver især oplever 
som behagelige eller ubehagelige energier? Martinus for
klarer i LB II stk. 496-500, hvordan alle vibrationer, der 
ligger ovenfor vort eget trin på energiskalaen, fornemmes 
lys, og alle der ligger nedenfor, fornemmes mørk, pga det 
perspektivprincip, der hører med til vort evige sanseudstyr. 
Imellem det lyse og mørke ligger et sansedomæne, hvor vi 
kan opleve mere detaljeret. 

På det rent fysiske, materielle, plan fremstår disse sving
ninger som farverne hvid og sort, mens vort klare sanse
felt udgør alle farverne fra violet ned til rød. Det er altså 
med god grund, vi forbinder farver med sindstilstande, og 
at den tradition er opstået, at man bærer sort tøj i sorg og 

hvidt tøj i glæde. Jo højere frekvens, jo nærmere univer
sets grundfrekvens - alkærligheden. 

Selvom det er relativt, hvad vi individuelt oplever som 
behagelig hhv ubehagelig energi alt efter vort eget frekvens
niveau, så ligger det dog fast, hvad der er "op og ned" (i 
vor nuværende afdeling af udviklingsspiralen )! Vi er næppe 
i tvivl om, hvad der opleves lyst og positivt eller mørkt og 
negati vt, og hvornår der er sympati eller antipati, eller 
hvornår man er "på bølgelængde" dvs i samklang. 

De fleste har dog svært ved at forklare, hvad der sker. 
Eks: Engang blev der på et hjem for forældreløse små 
børn i England besluttet, at hvert barn skulle have en sær
lig tilknytning til een bestemt af personalet, en slags moder
erstatning. De skulle selv vælge, hvilke børn, det skulle 
være. De blev bagefter spurgt, hvorfor de valgte, som de 
gjorde. De kunne kun sige, at det var, fordi netop det og 
det barn "svingede" de godt sammen med, følte sig til
trukket af, ja følte en slags kærlighed for. Små børn ud
sender som regel de signaler, der tidligere i vor udvikling 
automatisk virkede aggressionshæmmende, ja sympati
skabende, men det forklarer jo ikke, hvorfor man foretrak 
nogle fremfor andre. 

Kosmologisk set kan vi godt ane, hvad det drejer sig om. 
Alle levende væsner har sit helt specielle frekvensniveau 
og udsender vibrationer i overensstemmelse hermed. Jo 
mere et andet væsens niveau stemmer overens med vort 
eget, jo mere genklang føler vi og jo mere sympati. Der 
opstår en særlig kontakt og en positiv energiudveksling 
forstærkes i en gensidig proces. Vi giver hinanden "posi
tiv respons", som man siger. 

I kontakt eller ikke i kontakt 
Men hvad sker der, hvis vi ikke får "kontakt", og kan vi 
sel v gøre noget ved det? 
I LB III stk. 933 beskriver Martinus, hvordan det er at 
være ude af kontakt, han skriver: "Men det er ikke blot 
den højeste, behageligste fornemmelse af livet og der
med af Guddommen, individet kan opleve igennem "mod-
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tagelse " og "afgivelse" af energi. Det kan også igen
nem de samme faktorer opleve den diametrale modsæt
ning, nemlig kulminationen af "ubehag ", selve "helvede" 
eller en livsoplevelse, hvor "Guds billede" eller for
nemmelsen af Guddommen er totalt udvisket, og væse
net famler rundt i natsorte labyrinter, hvor alt overdøves 
af "gråd og tænders gnidsel", dødsrallen, skrig og pine. 
Denne ulykkelige tilstand vil altid mere eller mindre være 
til stede der, hvor to væseners "modtagelse" og "afgi
velse" af deres energi ikke er i kontakt, ikke er gensidig 
attrå for parterne. " 

Nu er de mere hverdagsagtige møder mellem mennesker i 
vor tid og på vore breddegrader sjældent så drastiske, som 
her beskrevet. Men beskrivelsen passer meget godt på 
fænomenet "vold i ægteskabet", hvor "energi-udvekslin
gen" forventes at være baseret på kærlighed af en slags. 
Disharmonien her er indlysende. Men det kan også godt 
gøre ondt blot dette at ville så gerne opnå kontakt, uden 
det kan lade sig gøre. Når man mærker en uoverstigelig 
afstand, dvs en fuldstændig gåen fejl af hinanden. Den 
ulykkelige tilstand er jo "mere eller mindre". 

Ved hjælp af indlevelse kan man dog til en vis grad selv 
gøre noget for at bringe sig i samklang med et andet men
neske. Det er vel iøvrigt hvad oftest sker mellem mor og 
barn. Også på dette felt forskes der i vor tid. F.eks. har 
man i slow motion filmet forelskede par eller nære venin
der i dyb samtale (uden de vidste det) og konstateret, hvor
dan deres små ubevidste kropsbevægelser synkroniseres 
mere og mere i løbet af samtalen. Bestræbelsen for at 
bringe sig på bølgelængde og således få en god psykisk 
kontakt reflekteredes i kropsbevægelserne. 

Hvis man v.hj.a. indlevelsesevne kan finde den andens 
afsender-bølgelængde og indstille sin modtagerantenne på 
den, kan man skabe en positiv kontakt. Det er hvad forel
skede par ind imellem synes at lykkes med, hvorfor den 
lyksalige oplevelse kan indfinde sig: "at føle sig eet med 
et andet menneske". Vi behøver altså ikke sidde på hver 
vores planet - Mars og Venus! Men det gør vi nok alt for 
ofte. Vor indlevelsesevne er endnu meget uudviklet. 

Og hvis det er rigtigt som Martinus siger, at mænd altid 
kun har inkarneret som mænd, hvordan skulle de så også 
kunne forstå endsige leve sig ind i, hvordan kvinder føler 
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og tænker? Og omvendt. Der ligger jo i så fald ingen 
genkendelses-erindringer i talentkernerne ! Men i den hen
seende er der lys forude, nemlig efterhånden som vor 
modsatte pol udvikles. 

løvrigt har man til alle tider kendt til den løftelse af ener
gien der sker, når man bringer sig i samklang med andrei 
sine omgivelser. At synkronisere sine rytmer opleves be
hageligt og opløftende. Det har man bl.a. brugt sang, musik 
og dans til. Det kan bruges positivt, som når grupper af 
folk sang til deres fælles arbejde eller fejrede forårets 
komme i kædedansens livsglæde. Det kan dog også bru
ges negativt, som når Hitlers stormtropper marcherede i 
takt til "Die Fahne hoch .. " 

I vor moderne tid taler man om "synergi" , når man sam
stemmer energi-vibrationerne. Det anses for heldigt for 
det gode samarbejde på arbejdspladsen eller i mødeloka
let! Synergi kommer af det græske ord syn-ergos, der be
tyder "at arbejde sammen i harmoni med helheden". Det 
er hvad cellerne i en sund krop gør, og hvis de ophører 
med det, hvad kræftceller f.eks. gør, bliver vi syge. Det 
samme gælder en samfunds-organisme. Den har det ikke 
godt, så længe de enkelte dyrker deres egne egoistiske 
grådigheds-interesser. 

Den frugtbare seksualitet 
Man siger, at vandmandens tidsalder betyder, at vi vil lære 
at skabe forening i stedet for adskillelse. I stedet for lyk
ken ved at føle sig forenet med een person eller nogle få 
nærmeste, vil vi komme til at føle os forenede med hele 
menneskeheden, med Jorden, ja med alt, dvs Gud. Vi vil 
opnå evne - engang - til at bringe os i samklang med uni
versets grundfrekvens - alkærligheden. Vandmandens tids
alder varer ca. 2000 år. I løbet af den periode vil de fleste 
af os have opnået dette. 

Men indtil da må vi prØve at bidrage så meget, som vi nu 
kan, til denne udvikling ved bl.a. at dyrke de frugtbare 
energiudvekslinger. Det kan man f.eks. gøre ved at læse 
åndsvidenskab! Martinus har udsendt en hel masse "sæd", 
nemlig sit store værk, som det står os frit for at lade os 
befrugte af. 

Teosoffen Annie Besant skrev i slutningen af 1800-tallet i 
en lille bog om "Tænkeevnen", at det nu gælder om at 



udvikle og opØve mentallegemet, så det kan reagere på 
stadig finere og højere "tankestof'. Hun skrev: "Den stu
derende bør bestemme sig for, at ingen dag skal forløbe, 
uden at mindst 5 minutter af den anvendes til læsning og 
1 O minutter til koncentreret tænkning over det, der er læst." 
Med den læsning mente hun naturligvis "en åndeligt se
riøs og vægtig bog". Og når der skulle tænkes mere end 
læses, var det for at det skulle bundfælde sig og danne 
varige spor i bevidstheden. 

Videre skrev hun: "Når vi kommer i kontakt med en stor 
tænker, der i tale eller skrift udsender vibrationer af en 
højere orden, spiller disse vibrationer på vore mental
legemer, og således vil vore sjælsevner øges." Det er vig
tigt at lade disse højere vibrationer slå rod i karakteren, 
for så "vil sjælen forme sig efter dem." Dette er bare en 
anden måde at sige det på, som Martinus beskriver som 
øvelsen, der gør A-viden til B-viden og senere slår helt 
rod som automatik dvs C-viden. 

Vi kan altså selv gøre noget for at hæve vort vibrations
niveau, og for hvert menneske, der gør det, hæves det fælles 

niveau. Ingen anstrengelse er forgæves. Det er med de 
stråleformige energier som med vand - en nok så lille krus
ning breder sig, forstærkes ved forening med andre lig
nende krusninger - og bliver til en høj bølge. Dette er sek
sualisme, et kosmisk emæringssystem, hvor alle giver 
næring til alle. Den frugtbare seksualisme er at sprede 
glæde og opmuntring omkring sig. Det vil højne vort fæl
les energiniveau. 

Men at udvikle sig til at kunne modtage og arbejde med 
stadig højere bevidsthedsenergier kræver tålmodighed. Der 
findes ingen nemme genveje. Vi lever i "formens verden", 
som Annie Besant kalder det. Vore "tænke-organer", hjer
nen og nervesystemet er en "form", der langsomt skal 
opøves til at klare højere vibrationer for ikke at "spræn
ges". Hun sammenligner det med et glas, der kan springe, 
hvis man udsætter det for en højere lydvibration end den, 
det kan klare at "svinge med på". Det er det, vi kender fra 
hvad der kaldes en for tidlig kundalini-rejsning. Alt i na
turen gror langsomt. Og det gør vi derfor også. Giv tid, 
gi v tid - vi har evigheden for os! 

Just deifor er det, at kristendommen har mistanke til 
elskov og venskab, 

fordi forkærlighed i lidenskab eller lidenskabelig forkærlighed 
egentlig er en anden form for selv-kærlighed". 

SØren Kierkegaard 
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Martinus 
syv gyldne 
leveregler 
Leveregel nr. 5 
Tolkning vi Gunder Frederiksen 

Som det sikkert er læserne bekendt, bringer vi kommenta
rer i IMPULS til Martinus' syv gyldne leveregler. Den 
første leveregel blev bragt i IMPULS nr. 1/2002, hvoref
ter de følgende kommer med en leveregel i hvert følgende 
nummer. Hermed er vi altså nået til leveregel nr. 5, der 
lyder således: 

Vær absolut sand og ærlig i alle livets forhold 

Hvordan lever vi så op til det? Ikke særlig godt, hvis vi 
kan tro Gorm Vølver, der i Politikken d. l. sept. 2002 
bringer en opsigtsvækkende artikel med overskriften "Du 
er fuld af løgn". Han skriver: "Alle mennesker l yver. Vi 
lyver for at prale, for at undgå problemer, for ikke at såre 
og for at gøre gode historier bedre. N år telefonen ringer, 
og vi ikke gider tale", sidder vi i møde". Når vi er taget 
for sent af sted hjemmefra og ikke kan nå et møde "sidder 
vi i en trafikprop" osv. 
Med mindre man lyver for sig selv, hvad der nok ikke er 
helt ualmindeligt, så kræver løgnen mere end en person. 
Der skal også være en modtager, som ikke kan tåle at 
høre sandheden. Og for at tage 
skæbne loven med: der skal være 
en modtager, for hvem det er i 
overensstemmelse med skæbne
loven at blive genstand for eller 
modtager af løgn. Og vi ved jo 
godt fra denne universelle lov, at 
det er tilfældet, når han selv i 
større eller mindre grad er løgner. 
- Men igen: det er vi måske alle
eller vil jeg helst sige: næsten alle. 
Det er trods alt rart med en lille 
margin. - Så kan vi tænke over, 
hvem vi ønsker placeret der! 
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Er der ikke undtagelser? 
Selvfølgelig føler jeg mig overbevist om, at Martinus hø
rer hjemme blandt løgnens få undtagelser. Personligt har 
jeg da også oplevet, at han aldrig pyntede på en historie 
eller beretning med det formål f. eks. at dramatisere, sætte 
sig selv i fokus el.lign. Jeg kan ikke forestille mig et kos
misk bevidst menneske, der ikke opfylder leveregel nr. 5. 
Omvendt tror jeg også, at absolut ærlighed er et af flere 
kriterier for overhovedet at opnå kosmisk bevidsthed. Der 
vil være alt for megen snavs i maskineriet, hvis ikke det er 
tilfældet. Og så kan vi j o spekulere på, om verden er skruet 
således sammen, at vi først kan have 100 % tillid til men
neskenes sandfærdighed, når de har opnået en højere kos
misk udvikling - f. eks. kosmiske glimt for ikke at tale om 
kosmisk bevidsthed. - I begge tilfælde har det nok lange 
udsigter. 

En vis professor ved navn Virginia Bella De Paulo ved 
Virginia universitet bad på et tidspunkt 147 personer, 
hvoraf halvdelen var hendes studerende, om at føre dag-

bog om deres løgne. Gennem en hel 
uge skulle de minutiøst skrive ned, 
hver gang de havde talt usandt -

Såååååå stor!!! enten det var en nødløgn, en prale-
løgn, en stor løgn eller en lille løgn. 
På baggrund af undersøgelsen 
kunne Virginia konkludere, at 

1. Alle mennesker lyver for at 
undgå problemer eller for ikke at 
blive flove. 
2. Generelt fortæller folk små løgne 
til personer, de ikke kender særlig 
godt 



3. Studerende lyver hver anden gang, de taler med deres 
mor 
4. Mænd lyver især for at imponere 
5. Kvinder lyver mest for at undgå at såre 

Der kan altså opnås store "fordele" ved at lyve: man kan 
undgå problemer, man kan imponere, undgå at blive flov 
og at såre - og sikkert meget mere. - Altså: hvis ikke det 
bliver opdaget. For at undgå det, så tvinges man da også 
til igen at lyve for at dække over den første løgn - og igen 
for at dække over den anden og og og .... Måske er dette 
med at lyve slet ikke så god en ide endda, for man vikler 
sig i den grad ind i et net af løgne, som det er svært at 
komme ud af. Måske så alvorligt, at man bliver nødt til at 
flytte fra egnen for overhovedet holde ud at leve. Det kunne 
altså hænde, at man slet ikke har det godt med at lyve. Og 
det er jo heller ikke så galt. - Og hvad med skæbneloven? 
Den gør sikkert heller ikke sagen lettere for løgneren, som 
jo nok får lige så mange løgne smidt i hovedet, som han 
selv har sendt ud. 

Vi lærer at lyve 
Når helt små børn lyver, er det 
ikke altid bevidst. Men fra 
femårs alderen ser det noget 
anderledes ud. Seniorforsker 
Francesca Happe', London, 
der forsker i børns psykologi
ske udvikling lavede forsøg 
med femårige børn, der blev 
placeret i et lokale, hvor der 
på et bord stod en skål med 
slik. De fik udtrykkelig besked 
på, at de ikke måtte spise af 
skålen og blev derefter ladt 
alene i lokalet. Et skjult kamera afslørede, at de fleste af 
børnene havde fingrene dybt begravet i skålen, medens de 
var alene. Men da de efterfølgende en efter en blev spurgt, 
om de havde taget noget, svarede alle benægtende, hvori
mod de gjorde meget ud af at forklare, at de havde set 
andre tage slik fra skålen. - Gud, hvor har de været lære
nemme! 

Kroppen afslører løgneren 
Og hvor dygtige er vi voksne så ikke til at lyve? Noget 
tyder på, at ledere er ret dygtige på dette felt. De kommer 
tilsyneladende tættest på begrebet "Naturlige løgnere". En 
vis Carrie Keating foretog en undersøgelse blandt sine 
studerende. Hun arrangerede et rollespil for at finde frem 
tilledertyperne blandt dem. Efterfølgende fik de stude
rende til opgave at lyve om en bestemt ting. Løgnene blev 
optaget på video, hvorefter man vurderede, hvem der var 
bedst til at lyve. Det viste sig, at ledertyperne i alle til
fælde blev vurderet som de bedste løgnere. 

Som bekendt kan løgnere afsløres af en løgnedetektor -
men ikke i alle tilfælde. Iflg. Doktor i psykologi Poul 
Ekman kan dygtige løgnere klare sig gennem løgnedetek
toren uden at blive afsløret, men i de fleste tilfælde bliver 
folk dårligere til at lyve, jo større pres, de udsættes for. I 
en Tv-udsendelse under titlen "Løgnens psykologi" kunne 
man følge nogle eksperimenter, som Poul Ekman foretog 
med studerende. De gik ud på at vise, hvordan kropssprog, 
mimik og sprogvalg afslører, hvem der lyver, og hvem der 
taler sandt. Et øjenbryn, der vibrerer umotiveret, en 
stemme, der knækker over, eller sætninger, der slår knu
der kan alt sammen være tegn på, at der lyves. Under alle 
tilfælde kunne Paul Ekman med stor sikkerhed udpege, 
hvem der løj, og hvem der talte sandt. 

Men det er naturligvis ikke nok at være dygtig til at lyve. 
Modparten skal som nævnt også være modtagelig for løgn. 
Hvem er det? En morsom amerikansk undersøgelse, hvor 
man har manipuleret med nogle forskellige portrætter, vi-

Hvorfor? 

ser, at jo mere babyagtigt an
sigtstræk en person har, jo 
mere tror man på den pågæl
dende. Mon ikke sådanne per
soner har let ved at opnå top
stillinger i forretningsverde
nen? 
At lyve er utvivlsomt noget, 
man lærer, men hvordan? 
Uden at kunne henvise til un
dersøgelser, tør jeg gætte på, 
at dette at gøre svinkeærinder 
i ægteskabet er et særdeles 
givtigt kursus i at jonglere med 
sandheden. 

Hvad skal vi så sige til alle disse chokerende undersøgel
sesresultater? - Først og fremmest kan vi sikkert blive 
enige om, at noget kunne tyde på, at der lyves langt mere, 
end vi i vor naivitet går rundt og tror. Men hvorfor? Med 
Martinus som baggrund kan vi jo svare, at vi simpelt hen 
må se den nøgne sandhed i øjnene: vi er åbenbart ikke 
mere udviklede! ! 

Måske forventer vi ikke at høre sandheden, fordi vi ube
vidst mangler tillid til vor egen sandhedskærlighed. Jeg 
kender ingen undersøgelser over denne side af løgnens 
psykologi, men vil rent instinktivt mene, at der er en vis 
sammenhæng mellem, hvor stor en løgner, man er, og hvor 
mange og store løgne, man modtager. Og dermed skulle 
der være sat en læreproces i gang. 

Skæbneloven er usvigelig og dermed den bedste læreme
ster. Men ud over dette kan manja gå i gang med en grun
dig selvransagelse - ligesom man kan finde sig et forbil-
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lede - en dybt ærlig og 
sandhedskærlig person. 
Som nævnt har vi bl. a. 
Martinus. Om dette at 
lyve for at opnå beun
dring sagde han.: "Hos 
en person, hvor afsløring 
af sandheden er af min
dre betydning end opnå
else af andres beundring ... bliver det personen, der kom
mer til at sætte sit præg på sandheden i stedet for som 
normalt, at sandheden sætter sit præg på personen". (Om
kring min missions fødsel s.24). Han sagde også: "Hvis 
ikke man har noget godt at sige om et menneske, så kan 
man jo tie stille". - Sikkert en god ide, hvis man gerne vil 
have det godt med sin omgangskreds. 

Af ovenstående kunne man få det triste indtryk, at livet er 
en bedre læreproces i at lyve end at tale sandt, og det er jo 
ikke det Martinus' leveregel drejer sig om. Noget - bl. a. 
undersøgelsen om små børns lemfældige omgang med 
sandheden - tyder altså på, at det er lettere at lære at lyve 
end at tale sandt. Det er faktisk foruroligende. Hvad kan 
vi gøre ved det? 

Først og fremmest må vi indrømme, at løgn er et relativt 
begreb. Der er forskel på løgne og altså dermed på løg
nere. Der findes hvide løgne. Skal en læge fortælle sin 
dødssyge patient, at han kun har nogle få måneder til
bage? Personligt ville jeg i så fald helst have sandheden, 
men det er nok også i nogen grad betinget af min ret frem
skredne alder. Det kan jeg naturligvis ikke generalisere ud 

fra. Men jeg tror også, at livsanskuelse spiller en rolle. 
Gad vist om ikke den almindelige antagelse, at vi kun har 
dette ene liv, frister mere til at lyve end den overbevis
ning, at livet er evigt, og at vi har utallige liv. Jeg tror det, 
for på baggrund af evighedsperspektivet bliver det lige
som lidt mere legalt, at være udstyret med nogle skygge
sider, som man ikke behøver at skjule. Vi har jo alle et 
større eller mindre minus i erfaringernes betalingsbalance. 
- Og hvis ikke, ja, så hørte vi jo slet ikke hjemme på denne 
trods alt ganske udmærkede klode. 

Hvis denne antagelse er rigtig, hvad jeg naturligvis ikke 
aner noget om, så vil reinkarnationstilhængere være bedre 
stillet i livets sandheds skole end et-livs tilhængerne, og 
det er nok en dristig hypotese. Måske er det mere reali
stisk at sige, at vi alle er i samme båd. Og så gælder det 
blot om at komme i gang: Fra i dag skal det være slut i al 
fald med de sorte løgne. Vi må gøre, som Virginia Bella 
De Paulo foreskrev for sine studerende: sætte et mærke i 
kalenderen for hver løgn, vi har sluppet ud. Efter tre 
måneder kan vi så kontrollere, hvordan det er gået med at 
opfylde sandheds budet. Det kunne være interessant at høre 
resultatet! - Held og lykke! 

Moral begynder med spørgsmålet: 
"kan jeg nænne det?" - og ender hvor 

spørgsmålet fejes til side med et 
"det er jeg nødt til" eller 

"det er nødvendigt". 
(Thyssen) 
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Hvad kan 
• 

Ja gøre 
mht krig? 

Nu da en større krig lurer - og måske er i fuld 
gang, når dette blad udkommer - vil nogle nok 
være interesseret i, hvad Martinus mente, 
dengang det handlede om Vietnamkrigen. 
Følgende indlæg er fra en spørgerunde efter et 
foredrag, Martinus holdt i Sverige, og som har 
været rundsendt i Kosmo-gruppen i forbin
delse med en debat om handling kontra ikke
handling i forbindelse med en evt. Irak-krig. Vi 
brugte det som oplæg til en debat i vor 
tirsdagsgruppe i Klint, et par af deltagerne 
har nedskrevet sine komentarer her. 
(Martinus-indlægget er oversat fra svensk af red.) 

Spørgsmål: Vi behøver ikke være bange for krigen, for
udsat vi ikke har den karma, at den vil ramme os. Men 
hvordan med vores næstekærlighed? Vi kan vel ikke bare 
tage den med ro uden dermed at være ligegyldige overfor 
næstens lidelser? I Vietnamkrigen står det vel usædvan
ligt klart, hvem der er angriberen. Kan vi uden at svigte 
næstekærlighedens bud undslå os for at tage stilling til 
denne krig, opinionsmæssigt og med bidrag til hjælpe
indsats? 

Martinus: Det er klart, at det ikke er de, som er længst 
borte, som det specielt gælder om at hjælpe. Det hedder jo 
vor næste. Hvis der ikke er nogen at hjælpe herhjemme, er 
det udmærket at hjælpe langt borte. Hvem der er angribe
ren i denne krig, anser jeg for ligegyldigt, for de har jo 
begge overtrådt loven. Amerikanerne fører krig mod Viet-

nam, og vietnameserne fører krig mod de førstnævnte. Så 
kan man måske sige: ja, men disse forsvarer sig jo. Men 
det er dog deres karma, de har til gode. 

Både amerikanerne og vietnameserne vil få den karma 
tilbage. Når de så en gang med tiden fødes igen, er de 
kommet op på et humant plan. Når de, som nu dør og 
lemlæstes i krigen, kommer tilbage, vil de hurtigere komme 
op på et humant plan. 

Jeg synes ikke, man behøver tage stilling. Det er jo deres 
egen karma. Men hvis man har næstekærlighed, kan man 
dog heller ikke være ligeglad. Hvad kan man så gøre? 
N år man ved, det handler om en følge af den guddomme
lige lov, og at det er en nødvendighed, for at de skal komme 
til at opleve, at man ikke bør føre krig, så er det jo absolut 
nødvendigt, at de må føre krig for at få virkningerne. 

Det man skal gøre i sit daglige liver at hjælpe sin næste. 
Hvem er så den næste? Det er den, som "ligger" på vor 
vej, sådan som vi læser om den barmhjertige samaritan. 
Man må hellere hjælpe et dødssygt eller skadet menneske 
her, for til de der findes længere borte må der findes an
dre, der er nærmere. J eg mener, man behøver ikke be
kymre sig så meget om dem, der kæmper langt borte. Der 
findes jo tilstrækkelig mange lige omkring os. Hvis vi vil 
udvikle vor næstekærlighed, hvis vi vil være kærlige og 
gode, findes der tilstrækkelig mange at øve sig på her. 

Man behøver ikke sige, at man er ligeglad. Man kan jo 
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godt have sit hjerte fuld af medlidenhed med både de kæm
pende amerikanere og vietnamesere, og med andre der 
kriges, jøder, egyptere osv. Det er klart, at man mærker i 
sit hjerte, om man har næstekærlighed og føler, det er sØr
geligt, at de må slås, men man kan ikke forhindre det. Det 
er ikke der, man har sin pligt, eller der vores livsvej ligger. 
Der hvor vi kan "tale" med Gud er jo gennem det, der 
kommer i direkte berøring med os. 

Jeg mener, der findes også krig her. De er måske ikke så 
store som Vietnamkrigen, men der kan være krig mellem 
vore medmennesker, vi kan være i krig med vor næste 
osv. Det er der, vi skal bekæmpe krigen. Det er der, vi 
skal være med til at stifte fred. Hvis ethvert menneske 
skaber fred i og med sig selv, så gør de det største, de kan 
gøre. Da er de med til at afskaffe krigen i hele verden. Vi 
behøver ikke arbejde så hårdt på at afskaffe krigen for 
andre. Det kan vi alligevel ikke. Men vi kan afskaffe kri
gen i os selv. Her er vores arbejdsplads. 

Det betyder ikke, at man siger til sig selv: "Pas dig selv og 
bryd dig ikke om andre", det tænker manjo ikke. Men det 
falder ikke indenfor vort område. Man må tage den op
gave op, som Gud lægger frem for os. Det er den, vi skal 
løse. Her er din udvikling. Det er derfor, det hedder vor 
næste og ikke vor næst -næste. Det nærmeste, det er der, vi 
skal arbejde. 

Spørgsmål: Hvis man tilhører et samfund, som fører en 
krig som den i Vietnam, som f.eks. de amerikanske med
borgere - hvis man der tilhører en gruppe, som er imod 
krigen, er det så rigtigt at tage del i deres demonstratio
ner? Dvs protestere mod, at det samfund, man tilhører, 
støtter krigen? Er det en pligt, man har? 

Martinus: Det er udmærket i sine tanker at være imod 
krigen, men hvorfor skal man demonstrere? Kan det af
skaffe krigen? Det kan det jo ikke. Der har aldrig været en 
demonstration, som nogensinde har afskaffet en krig. Det 
er aldrig set. 
Man må bare sørge for ikke at have krig i sit indre. Natur
ligvis holder man med de mennesker, som er imod krigen. 
Det er rigtigt. Med det, at man er imod det, skal jo ikke 
føre til, at man selv fører krig, som man ser ved demon
strationer. De demonstrerer mod krigen i Vietnam, og så 
anvender de selv sten og andet kasteskyts. Hvad er det for 
en demonstration? Så er det da ikke en demonstration for 
fred. 

Hvis man har kærlighed, har manjo sympati for dem, der 
er imod krig, det er klart. Allerede med sin tanke betyder 
det meget på det åndelige plan. Men at gå med i en de
monstration, der måske ender i slagsmål, det synes jeg 
ikke man skal indlade sig på. Derimod kan man være med 
til at bede til Gud om at gøre det rigtige, om hvad man 
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skal gøre i situationen. Da vil man nok vide eller få en 
fornemmelse af, hvad der er mest rigtig at gøre. 

Smtrgsmål: Hvis krigen afskaffes, må vijo komme frem 
til det tilværelsesplan, der i Martinus' vision beskrives 
med en verdensregering. Og da bliver vor næste vel også 
den i Vietnam, som kriges? 

Martinus: Javist, det er også vor næste, men der findes 
andre, som er endnu mere "næste"! Det har ingen virk
ning, at vi ønsker med al kraft at hjælpe der, hvor vi ingen 
magt har til at hjælpe. Og der, hvor det ikke er meningen. 
Hvis vi skulle hjælpe i Vietnam, var vi jo ikke sat her. Da 
ville vi være blevet sat meget nærmere Vietnam. Så man 
må jo regne med, at vi bliver sat der, hvor betingelserne 
findes for den vej, vi skal gå. 

Selvfølgelig kan der ikke være noget ondt i, at man sender 
penge til Vietnam, hvis man føler for det. Men jeg synes, 
mennesker har så megen bekymring for krigen over i det 
fjerne østen, i Amerika osv. Det er altså bekymring og uro 
for en hel masse ting, som er unødig. Disse krige står 
under Guds ledelse, og der har Gud sat de mennesker, 
som skal befordre disse ting. Det vi andre skal gøre er at 
studere denne guddommelige plan. Vi er jo tilskuere. Den 
åndelige videnskab viser, hvordan man skal forholde sig. 
Og vi skal først og fremmest lære at forstå: Hvad er vores 
arbejdsfelt? Hvad er vort embede, hvad er vor mission 
her i denne situation, nu i dag for eksempel. Hvor skal vi 
arbejde? 

Vi skal arbejde der, hvor vi kan nå tingene. Der hvor vi 
oplever tingene, der skal vi arbejde, der er vi jo større 
eksperter. Hvis vi engagerer os i noget langt væk, er vi jo 
afuængig af, hvad aviser har skrevet, det er jo bare, hvad 
journalister har skrevet. Det er ofte bare mærkelige løg
nehistorier, som man godt kan sige meget af det er. Man 
får jo ikke sandheden at vide noget sted. 

Komentar v/Ruth Olsen 
Verden er med de nye medier blevet "mindre". Også det, 
at vi har set jordkloden i sin helhed ude fra rummet, har 
medvirket til at globalisere vor bevidsthed. Da jeg som 



ung i mit trygge parcelhus bag ligusterhækken så de li
dende vietnamesere i TV, kvinder og børn brændt til uken
delighed af napalm, blev de mine "næste". De lå faktisk 
"på min vej". De komjo lige ind i stuen til mig! Så Mar
tinus iøvrigt fjernsyn? 

Men det betød, at jeg følte, jeg var nødt til at gøre dog 
noget - og meldte mig ind i en Vietnam-komite og gik i 
demonstrationer. Det kan godt være, det ikke hjalp viet
nameserne, men det hjalp mig og en masse andre! Disse 
komiteer hjalp iøvrigt også mange deserterede amerikan
ske soldater, som i deres udvikling var færdige med krig 
men blev tvangsindlagt til at gøre noget, de afskyede. 

En krig er formodentlig bevidstgørende også for de, der 
ikke er direkte involverede. Kosmologisk set ved vi godt, 
at man ikke er modtagelig for anti-krigs-påvirkninger, hvis 
man ikke i sin udvikling er nået til at føle afsky for krig 
pga erfaringer fra tidligere liv. Men også en talentkeme 
har vel brug for at få tilført lidt energi for at blive stær
kere og mere fast forankret. Andre "rutiner" må jo friskes 
op ind imellem, før de bliver helt automatiske. Jeg følte 
dengang, at Vietnamkrigen fik mig til at "vågne op". Me
dierne og demonstrationerne gjorde sit til det og fik mig 
til at søge reel viden om sagen. 

Det er iøvrigt opmuntrende at konstatere, hvor stærk 
antikrigs-holdningen er blevet i Europas befolkninger. 
Trods den massive krigspropaganda og de stærke appel
ler til frygtfølelsen, som udgår fra USA's regering for ti
den, og trods de fleste EU-regeringers følgagtighed, viser 
undersøgelser at et ret stort flertal ønsker andre løsninger 
end krig. De to verdenskrige har sat sine dybe spor i 
Europa. Nu mangler vi dog en større udvikling af 
næstekærligheden overfor de nødstedte fremmede, der 
banker på vor dør. Irak-krisen vil måske medføre, at vi 
kommer til at Øve os lidt mere på det felt! 

Kommentar vi Børge Christiansen 

Martinus' svar på de nu ak så aktuelle spørgsmål om, 
hvorvidt det vil gavne verdensfreden at demonstrere for 
fred, vil nok give anledning til en del diskussion. Godt 
nok, for Martinus' udtalelser om dette eller hint må ikke 
blive til dogmer. Et dogme er jo et indiskutabelt udsagn, 
der opstilles hvor man een gang for alle vil undertrykke 
tvivl. Men Martinus ønsker jo netop, at vi skal lære at 
tænke selv. 

Derfor er en diskussion nyttig, hvis den vel at mærke er 
en fordomsfri udveksling af synspunkter, og ikke udvik
ler sig til et verbalt slagsmål. Vi vil aldrig kunne have helt 
de samme synspunkter, fordi jeg er den, jeg er på grund 
af de erfaringer, jeg har haft indtil nu. Andre har haft den 

samme proces blot med et andet indhold, og kan derfor 
sagtens have andre meninger, synspunkter og holdninger. 
Vi har dermed alle ret - til at være. 

Således vil den nuværende situation være et udmærket 
øvelsesområde for tolerance, der jo er den første forud
sætning for en varig fred (LB I s.18?). Derfor er diskus
sionen til gavn for udvikling mod fred. Helt personligt vil 
jeg ikke kunne deltage i en demonstration, da jeg ikke kan 
se, hvorledes jeg kan undgå at vælge side i konflikten. 
Mf. Bush har jo selv udtalt: "De der ikke er for os, er 
imod os!" Og ved at tage parti for eller imod een af par
terne, gør jeg mig selv til en del af konflikten, af krigen. 
Jeg har dermed opnået det modsatte af, hvad jeg ville. 

Mr. Bush vil jo nok være ligeglad med min holdning, men 
al fysisk aktivitet begynder dog som bekendt med tanken. 
Så kanjeg da vel bede om fred? Ja, hvis jeg lige husker at 
tilføje "Dog ske din vilje". Hvis man funderer lidt over 
krigens årsag, vil man finde, at årsagen er som i alle an
dre konflikter: frygt! Netop nu demonstreres dette med al 
tydelighed: frygt for terror. 

Vil man frygten til livs, må man koncentrere sig om det 
modsatte: Tillid. Tillid til Gud - skaberen, livgiveren, for
nyeren - til fremtiden. Der vil nok komme tider, hvor det 
vil være svært at skabe og bevare denne tillid. Men ved, 
som Martinus siger, at studere den guddommelige plan 
kan man tilegne sig den viden, der før eller siden vil føre 
os frem til erkendelsen: Alt er såre godt. 
Jeg fandt dette lille digt: 

BØN FOR FRED 

Gud, gør mig til redskab for din fred - så 
hvor der er frygt - må jeg bringe tillid 

hvor der er had - må jeg bringe kærlighed 
hvor der Øves uret - må jeg bringe tilgivelse 
hvor der er splid - må jeg bringe forsoning 

hvor der er mismod - må jeg bringe håb 
hvor der er sorg - må jeg bringe trøst 

hvor mørket råder - må jeg bringe lyset. 
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Ny 
reformation 
efterlyses 

En pensioneret biskop i USA, 
John S. Spong, har på 
Internettet udsendt et opråb med 
forslag til, hvordan en ny refor
mation indenfor den kristne 
kirke kunne se ud. Et uddrag af 
dette bringes nedenstående. 
Spong har også skrevet en i 

religiØse kredse ret så omdiskuteret bog om dette 
sit "oprør". Den blev i forrige nummer af Impuls 
beskrevet af Lise Grandt, som i Øvrigt nu korre
sponderer med Spong og har sendt ham noget 
Martinus-materiale, samt bedt ham om at læse 
Else Byskovs bog om Martinus' kosmologi, som' 
just er udkommet på et forlag i USA. 

Alt sammen for at gøre ham opmærksom på, at en 
meget dybtgående reformation af kristendommen 
faktisk allerede er sat på dagsordenen - i al ube
mærkethed. Og at han ifølge den godt kan beholde 
en del afsin "barnetro", men at han må give slip 
på nogle af alle misforståelserne og forstå en 
masse ting på et noget dybere plan. Spong er et 
meget godt eksempel på et menneske, hvis evne til 
at tro er ved at høre op. 

John S. Spong: 
Reformationen i det 16. århundrede satte i virkeligheden 
ikke spørgsmålstegn ved noget af grundlaget i kristendom
men. Katolikker og protestanter skændtes om mindre ting 
som "frelse ved tro alene" eller om der også hørte gernin
ger med, om regler vedr. præsteordinationen og lignende 
interne små magtproblemer. Det blev der ført grusomme 
krige om. Men Luther gjorde ikke noget forsøg på at re
formulere den kristne tro for en ny tid. 

En sådan reformulering er nødvendig i vor tid. Bibelen 
bygger på et forældet verdensbillede, hvor Jorden var ver-
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dens centrum, og hvor menneskeheden var under konstant 
tilsyn og opmærksomhed fra et guddommeligt faderligt 
ophav. Efter Newton og Darwin står kirken stadig med et 
antikveret koncept af magi, mirakler og guddommelig in
tervention som forklaring på alting. Det er intellektuelt 
uantageligt, ja uvederhæftigt. 

At Jesus kom til Jorden for at betale "løsepenge" for vore 
synder er også blevet et utroværdigt dogme og appellerer 
ikke til modne menneskers ansvarlighed. At ville fastholde 
gamle dogmer er blevet til tankeløs fundamentalisme. Mens 
flere og flere unge mennesker bekymrer sig om jordens 
fattige folk, tømmes kirkerne. Vi er kommet til et punkt i 
historien, hvor en ny og nok så gennemgribende reforma
tion af kristendommen er afgørende nødvendig. 

Luther satte sine forslag, sine "teser", op på en kirkedør. 
J eg sender mine teser ud på nettet i håb om at vække til 
debat. 

1. Teismen som en vej til at definere Gud er død. Derfor 
er det meste teologiske snak om Gud uden mening. Vi må 
finde en ny måde at tale om Gud på. 

2. Siden Gud ikke længere kan forstås i teistiske termer, 
er det blevet uden mening at prØve at opfatte Jesus som en 
inkarnation af den teistiske Gud. Den gamle kristologi er 
ubrugelig. 

3. Den bibelske historie om den perfekte og færdige ska
belse, fra hvilken mennesket faldt pga. synd, er post-dar
winistisk nonsens. 

4. Jomfrufødslen, forstået som noget biologisk, gør Kristi 
Guddommelighed, traditionelt opfattet, umulig. 

5. Mirakel-historierne i Det Ny Testamente, overnatur
lige begivenheder udført af en inkarneret Guddom, kan 
ikke længere godtages i en post-Newtonsk verden. 

6. Opfattelsen af korsfæstelsen som et offer for verdens 
synd er en barbarisk ide, baseret på en primitiv fortolk
ning af Gud, den bør fjernes. 

7. Genopstandelsen er en guddommelig akt. Jesus gen
opstod hos Gud og ikke i en jordisk fysisk forstand. 

8. Historien om en opstigning til en himmel forudsætter et 
tredelt univers og kan derfor ikke overføres til en post
kopernikansk rumalder. 

9. Der er ikke nogen ydre, objektiv, åbenbaret moralko
deks, nedskrevet på sten eller andet, som skal regulere 
vor etiske adfærd for al tid. 



10. Bøn kan ikke være en anmodning til en teistisk gud
dom om at gribe ind i menneskenes historie på en særlig 
måde. 

11. Håbet om et liv efter døden må adskilles for altid fra 
den adfærds kontrollerende forestilling om belønning og 
straf. Kirken må derfor ikke basere sig på sky Id som mo
ti vation for ret adfærd. 

12. Alle mennesker bærer i sig Guds billede og må re
spekteres for, hvad hver person er. Derfor må ingen ydre 
kendetegn, hvad enten det er baseret på race, etnicitet, 
køn eller seksuel orientering, bruges som basis for ude
lukkelse eller diskrimination 

Kommentarer til John S. Spongs 12 teser 
v/Gunder Frederiksen 

1) - Enig. Teisme betegner troen på en personlig gud, der 
er adskilt fra verden og kan gribe ind i dens gang. Den 
tanke er verden vokset fra. Ud fra Martinus Kosmologi er 
Gud et altomfattende levende, alkærligt, almægtigt og 
alvist levende væsen, hvori vi alle "lever, rØres og er". 
Begrebet Gud kan derfor i sin korteste form defineres som 
"alt der er". 

2) - Enig. Jesus er Guds søn, som alle vi andre. Vi er alle 
sønner/døtre af Gud. Som et højt udviklet menneske med 
fuldt udviklet kosmisk bevidsthed var Jesus udvalgt til at 
være verdens genløser og dermed stifter af Kristendom
men. 

3) Enig. Skabelse er en proces, der fin-
der sted her og nu i os alle, nemlig fra 
en mere primitiv tilstand til en stadig 
mere moden. Denne skabelsesproces 
virkeliggøres via reinkarnation, hvor ind
høstede erfaringer videreføres fra inkar
nation til inkarnation. 

4) Jomfrufødslen er en legende uden hold 
i virkeligheden. Jesus er kommet til ver
den på samme måde som alle andre, altså 
som resultat af et samleje mellem mand 
og kvinde og dermed sammensmeltning 
af en sædcelle og en ægcelle. Kønslig 
omgang uden for ægteskabet blev betrag
tet som synd, som ikke måtte sættes i 
forbindelse med Jesus. Derfor denne for
tælling. Martinus kalder postulatet om 
jomfrufødsel for et "produkt af menne
skelig snæversyn" eller "underkendelse 
af guddommeligheden i det normale 
kønsforhold" . 

5) Det er naturligt, at en materialistisk videnskab ikke 
kan acceptere de såkaldte "mirakler" fra det Ny Testa
mente. Men der sker også i dag ting, hvis forklaring lig
ger uden for den materialistiske videnskabs forståelses
ramme, men som finder sin naturlige forklaring inden for 
Martinus kosmologi, hvor bevidsthed er primatet i mod
sætning til den materialistiske videnskab, der bygger på 
tilfældighed og stoffets primat. 

6) Enig. Offertanken er af hedensk oprindelse og beskre
vet i det gamle testamente, som Jesus tog afstand fra med 
ordene: "De gamle sagde øje for øje og tand for tand, men 
jeg siger eder, du skal elske din næste som dig selv". Jesus 
indførte dermed kærlighedsbudet, som han udvider med: 
"Elsker eders fjender, velsigne dem, som forbander eder, 
gøre dem godt, som hade eder og beder for dem, som 
krænke eder og forfølge eder" (Matt. 5/44). Jesus levede 
selv op til kærlighedsbudet bl.a. ved på korset under de 
sværeste lidelser at tilgive sine fjender med ordene "Til
giv dem, thi de ved ikke, hvad de gør". 

7) Enig. Genopstandelsen er en guddommelig akt ja. Men 
Jesus viste sig også i en jordisk fysisk skikkelse. Marti
nus beskriver det i bogen Påske som en materialisation. 
Der var tale om så "stærke åndelige energier, at de helt 
gennemstrålede de fysiske materier og blev endog så stærkt 
synlige eller vibrerende på det materielle plan, at dette 
plans specielle beboere blev blændede, blev afmægtige i 
disse kosmiske strålers nærhed." (s. 55).- Et enestående 
bevis på åndens magt over materien, som også viser, at 
døden er en illusion. Livet er evigt, og livets evigheds
natur opretholdes i kraft af reinkarnationsprincippet. 

Jesus på lidelsens vej. (Tiepolo 1696-1770). Kaiser Friedrich Museum, Berlin. 
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8) Jesu Himmelfart er bl. a. beskrevet i Apostlenes ger
ninger l. kap. Vers 8 - 10, hvor der står, at Jesus efter sin 
afskedstale til apostlene, hvor han siger, at de skulle være 
hans vidner "blev optagen, medens de så derpå, og en sky 
tog ham bort fra deres øjne". Fænomenet er blevet sat i 
forbindelse med dematerialisering, men kan naturligvis 
ikke forklares ud fra naturvidenskaben. 

9) Uenig. Der har i mere end et halvt århundrede eksiste
ret det, John Spong efterlyser, nemlig i form af Martinus 
Kosmologi. Værket, der er på 7 store bind på i alt ca. 
3000 sider, er en logisk fremstilling af verdensaltets struk
tur, hvor logik og kærlighed går hånd i hånd med hinan
den. I klare videnskabelige analyser vises, at hvad der er 
logisk er også kærligt og omvendt: hvad der ikke er lo
gisk er heller ikke kærligt. Derved er skabt den objektive 
moralkodeks, der efterlyses. Den er frit tilgængelig for 
alle i form af det værk, som i alt omfatter op mod 30 bind 
og flere hundrede artikler fra Martinus egen hånd. Det 

samlede værk, der har fået titlen Det tredje Testamente er 
oversat eller under oversættelse til 16 forskellige sprog. 

10) I Martinus' åndsvidenskabelige verdensbillede er bøn 
udtryk for korrespondance med den Gud "hvori vi alle 
rØres og er", men bønhørelse finder sted i overensstem
melse med universelle love og principper, som er på linie 
med sætningen: ske ikke min, men din guddommelige vilje. 

11) Enig. Liv efter døden er ikke adfærdsbetinget. Livet 
er evigt og altomfattende, og det gælder naturligvis alle 
levende væsener. Livets evighedsnatur opretholdes i kraft 
af reinkarnationsprincippet, der er knyttet til loven om 
skæbne eller karma, der i sin enkleste form lyder således: 
"Som du sår, skal du høste." 

12) Enig uden forbehold. 

En ny kultur på vej? 

Martinus sagde i etforedrag d. 6.oktober 1941 
bl.a. følgende: 
(bygger på et stenogram af Hans BØnnelycke m.fl.) 

"Nu da den gamle verdenskultur er ved at bryde sammen, 
må der bygges en ny op på basis af de erfaringer, menne
skene har indvundet. En ny kultur skal bygges op på basis 
af realiteter. Den må ikke føre til nye myrderier, arbejds
løshed, fattigdom, overdreven luksus og rigdom, men deri
mod til sund ligevægt og kærlighed mellem menneskene, 
således at en virkelig fred og harmoni kan blive til en kends
gernmg. 

For at denne harmoni kan blive fuldkommen i den del af 
menneskeheden, der er vokset ud over de materielle facit
ter og vil have noget, den kan forstå er absolut virkeligt, 
så må de mennesker, der skal være med til at bygge den 
ny kultur op, tilegne sig disse ting. Disse mennesker er 
Jordens Salt. V æsnerne bæres af en åndelig kraft, der strå
ler direkte ned på Skandinavien fra Mælkevejens centrum. 

Jordkloden bliver for tiden forsynet med overordentlig 
stærke kræfter, der skal bevirke den ny kulturs fødsel. Og 
det er på grundlag af disse kræfter, at mit arbejde bliver 
til. H vis ikke disse kræfter var til stede, ville det være 
ganske udelukket, at jeg kunne opleve disse realiteter i 
min fysiske hjerne. 

Disse kræfter har deres centrum her i Danmark og de 
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omliggende lande. Det er her, der vil blive brug for dem, 
fordi vi her befinder os i krigens umiddelbare nærhed. Det 
er her, jeg mener her i Europa, at menneskene er undergi
vet den mest forcerede udvikling, der bevirker, at de får 
de sidste manglende erfaringer, der vil bringe dem til at 
råbe: Hvad er sandhed? Hvad skal vi gøre for at bringe 
fred på Jorden? Her vil råbet blive så stort, som det aldrig 
før i historien har været hørt. Derfor er det, at den kosmi
ske verdensimpuls virker direkte på dette område. 

Talsmanden, den hellige ånd, som faderen vil sende, er -
somjeg så ofte har sagt - ikke en person, men en kosmisk 
kraft. Den er bevidsthed. Den er tankearter, den er den 
åndelige materie, gennem hvilken de højeste åndelige kræf
ter kan skabe den højeste viden om Guddommen og uni
verset. I denne høje åndelige materie skabes de analyser, 
der udtrykker universets højeste facitter. 

Det vil derfor være nødvendigt for mennesket at indstille 
sig på at udvikle sin hjerne til en sådan tilstand, at det kan 
bruge den til at opfatte disse energier, så at det derigen
nem kan komme til at forstå de kosmiske analyser og igen
nem dem alt det, der sker omkring det. " 

Komentar v/Ruth 
Europa lærte åbenbart ikke helt så meget af krigen, som 
Martinus forudsatte dengang vi var midt i begivenhe
derne! 



Maria åbenbaringerne 
-I Fatima 

vI Joy Persson 
(Fra bogen "Profetier for det nye Årtusind" 
af Elizabeth Clare) 

Det var d. 13. maj 1917. I Europa rasede den 
første verdenskrig, og i Rusland forberedte 
bolsjevikkerne deres Oktoberrevolution. 
Portugal var hjemsøgt af uro og 
forandringerne under skiftende ustabile 
regeringer. Alt så sort ud. Da var det, at Maria 
viste sig for tre unge fårehyrder, der passede 
deres får på en mark ved en lille landsby nær 
det senere så berømte pilgrimssted - Fatima. 

Pludselig så de foran sig i toppen af et lille træ en lysende 
kugle, og inden i kuglen var der en smuk dame, som de 
senere beskrev således: "Det var en dame helt i hvidt, mere 
strålende end solen, og som udsendte lysstråler, der var 
klarere og stærkere end et krystalglas fyldt med vand og 
gennemlyst af solens blændende stråler. Hun så ud som 
var hun lavet helt af lys." 

Hun talte til dem og opfordrede 
dem til at bede hver dag for fred 
i verden og afslutning på kri
gen. Hun sagde, at hun ville vise 
sig igen d. 13. i de følgende fem 
måneder, og i oktober ville hun 
udføre et mirakel. 

Disse begivenheder rygtedes 
snart, og både kirken og rege
ringen forsøgte at få de tre unge 
hyrder, der kun var en halv snes 
år, til offentligt at tilbagekalde 
disse røverhistorier, der endda 
af kirken blev kaldt "djævelens 
værk". Regeringen var ikke 
bedre, den var kommet til mag
ten i 1910 og forfulgte kirken, 
så de påstod det var en sammen
sværgelse. Og d. 13. august -
datoen for Marias fjerde tilsy-

nekomst, og hvor folk imidlertid var strømmet til i tusind
vis - blev børnene bortført, forhørt og truet på livet. De 
ville blive sat i fængsel og "kogt i olie", og man lod dem 
endda enkeltvis gå deres formodede død i møde, idet man 
fortalte dem hver især, at det foregående bam allerede var 
dræbt! 

Men på intet tidspunkt lod børnene sig ryste, og til sidst 
blev de sendt hjem. (Det var dog et fremskridt siden mid
delalderen!) Derefter kom Maria igen til dem d. 19. august 
og lovede dem et mirakel ved sit sidste besøg i oktober. 

Solmiraklet 
D. 13. oktober oprandt, og 70.000 mennesker var tilstede 
for at overvære det lovede mirakel. Vejret var vådt og 
koldt. Mange havde tilbragt natten ude og var gennem
blødte. Men ved middagstid holdt regnen op, og Maria 
viste sig og talte til børnene. Mens hun talte, kom solen 
frem, og de mange mennesker så til deres forbløffelse et 
uforklarligt syn: 

"Lysstråler i alle regnbuens far
ver strålede ud fra solen, strøg 
hen over himlen og farvede sky
erne' klipperne, træerne og 
menneskemassens opadvendte 
ansigter. Så begyndte solen at 
rotere som et kæmpemæssigt 
ildhjul. Tre gange stoppede den 
hvirvlende sfære og genoptog så 
sin vilde dans på himlen. Men 
det var kun begyndelsen på dra
maet. Pludselig begyndte den at 
siksakke mod jorden, og tilsku
erne skreg af rædsel, mange 
faldt på knæ - gikjorden under? 
Men så hævede solen sig igen 
til sin normale position og lyste 
så kraftigt, at man ikke kunne 
se mod den. Folk i menneske
massen, som var blevet gen
nemblødt af nattens regn, var nu 
fuldstændigt tørre." 
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Hemmelige budskaber 
Maria havde under sine tilsynekomster advaret om "en 
stor straf', der kunne komme over verden, og d. 13. juni 
gav hun børnene et hemmeligt budskab, som de ikke talte 
om offentligt før ti år senere, da Lucia - en af seerne -
afslørede en del af hemmeligheden. Disse budskaber var 
indtil da blevet opbevaret hos deres skriftefar til 
videregiveise til biskopperne og Paven i Rom - som imid
lertid intet havde foretaget sig mht Marias opfordring til 
at følge hendes fredsplan, der bl.a. skulle frelse Rusland 
for den skæbne, der siden overgik det. 

Lucia beskrev første del af den skræmmende vision hun 
fik, som viste et ildhav, der så ud som om selve jorden 
ville forsvinde. Og de så et utal af sjæle i et stort flam
mende hav. Om den første verdenskrig sagde Maria, at 
den ville slutte, men hvis menneskene ikke forbedrede sig, 
ville der ikke gå lang tid, før en ny og endnu frygteligere 
krig ville bryde ud. Og hun præciserede det: "N år I ser en 
nat, der oplyses af et ukendt lys, skal I vide, at dette er det 
store tegn fra Gud om, at revselsen af verden for dens 
mange forseelser er forestående gennem krig, hungersnød 
og forfølgelser ... " 

Hun beder om "indvielse af Rusland til mit ubesmittede 
hjerte" for at hindre alt dette, og siger videre, at hvis hen
des råd blev fulgt, ville der herske fred, men hvis ikke "vil 
Rusland sprede rædsel i hele verden, fremkalde krige og 
forfølge kirken. De gode vil lide, og forskellige nationer 
vil blive udslettet." 

Tre måneder senere tog bolsjevikkerne magten i Rusland, 
i 1918 blev zaren og hans familie myrdet, og i 1922 blev 
Sovjetunionen dannet - med alt hvad deraf fulgte. 

Maria havde dog i 1917 sagt, at hun ville sejre til sidst, 
"den hellige fader vil vie Rusland til mig, det vil blive 
omvendt, og en tid med fred vil blive tilstedt menneskehe
den." 

Det varede dog længe, før paverne tog sig sammen til at 
følge Marias råd. Vi skal helt frem til 1994, hvor pave 
Johs. Paul II viede verden til Maria - og mange tilskrev 
denne handling Sovjetunionens opløsning i 1994! Dog 
havde diverse paver siden 1942 givet forskellige velsig
nelser, men aldrig helt som Maria havde foreskrevet, med 
paven og alle biskopper samtidigt, selvom Lucia mange 
gange havde opfordret til det. 

Og derfor gik det, som det gik? Tja, hvem ved? 
Et synes måske at være sikkert, at det er samtidigheden 
og en bevidst koordineret bøn, påkaldelse, velsignelse og 
enighed om målet, der er forudsætningen for, at noget skal 
lykkes. En okkult lov, som Maria selvfølgelig har kendt. 
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En tredie "hemmelighed" 
De unge seere fik i 1917 betroet endnu en "hemmelig
hed", som endnu ikke er afsløret, skønt den blev nedskre
vet i 1943 og angiveligt skulle have været åbenbaret i 
1960. Den blev forseglet og anbragt i biskoppen af Fatimas 
arkiv og siden sendt til Rom. Pave Johs. 23. skal efter 
sigende have læst den, men 1960 kom og gik uden et ord 
fra ham eller kirken om denne "hemmelighed", som altså 
endnu er et mysterium. Hvad mon det er for en farlig "kon
troversiel" hemmelighed, man selv ikke i vor tid vil of
fentliggøre? Hvad var det for et budskab, Maria ønskede 
afsløret for verden i 1960? 

Der har været et utal af gætterier lige siden, f.eks. publi
cerede den tyske avis Neues Europa i 1963, hvad den 
hævdede var et uddrag af dette budskab. Og denne ver
sion forudsagde atomkrig, ragnarok eller i det mindste 
store naturkatastrofer. Men den omfattede også en alvor
lig advarsel om, at kirken og menneskeheden må udfordre 
forankret ondskab, hvorend den viser sig. 

Profetier er jo varsler, der kan og skal gøres noget ved, 
ikke nagelfaste udsagn 0"'1 uafvendelige begivenheder. 
Maria ønskede at vække verden med sine Fatima-budska
ber: "I har glemt, at I med bøn og faste kan afværge krige 
og ophæve naturlove." 
Det lykkedes ikke dengang i 1917. Derfor kom hun igen i 
1981 - til Medjugorje, i Bosnien-Herzegovina. Mere om 
det i næste nummer. 



Det "ukendte lys" 
Med til historien fra Fatima hører også det interessante 
fænomen, som åbenbart er veldokumenteret: Om aftenen 
d. 25. januar 1938 blev det "ukendte lys", som Maria 
havde sagt ville varsle krig, hungersnød og forfølgelser, 
til en realitet. Den nat blev himlen oplyst af et uheld
svangert rødt skær i fem timer. Fænomenet blev observe
ret over hele Europa og dele af Amerika, Asien og Afrika. 

Mindre end to måneder efter, d. 12. marts 1938, invade
rede Hitler østrig, og d.1.september 1939 invaderede han 
Polen. Så erklærede England og Frankrig krig. 

PS 
Da en af seerne blev spurgt om, hvad der stod i den sidste 
profeti, som skulle have været afsløret i 1960, blev der 
svaret: "Det står i Johs.' åbenbaring, læs den." 
I Impuls 2/1995 skrev vi om Barbara Marx Hubbard's 
nyfortolkning af Johs.' åbenbaring, som hun havde fået 
kanaliseret. I hendes bog "Revelation" står bl.a.: "Harm-

agedon, I kære, er det grusomme skrift, som du og jeg nu 
omskriver. Ja, det er muligt at "dæmoniske konger vil gå 
ud til jordens konger" og friste dem med mirakuløs magt 
til at kontrollere folkene. Denne fristelse til selvisk kon
trol hos magthaverne fører til slaget ved Harmagedon. 

Den fremtid, Johs. så, er den værst tænkelige for jordens 
folk. Det er et negativt scenarium som kan afværges. 
Åbenbaringernes bog beskriver den voldelige vej til Det 
nye Jerusalem som i Sodoma og Gomorrah. "The Book 
of Co-creation" beskriver den kærlige vej til samme til
stand, hvor de gode skaber et kraftfelt så stærkt, at selv 
Guds "faldne engle" genopstår og vender tilbage til Gud." 

"Hvis menneskene fortsat opfører sig som de gør nu, vil 
Johs' profeti med sikkerhed blive opfyldt: menneskehe
den vil tage den voldelige vej til himlen. Hvis menneskene 
imidlertid ændrer deres adfærd, vil Johs' profeti blive 
afværget: den vil have tjent som en mægtig advarsel om at 
ændre kurs i tide." 

UølflE!f7S spådom 
v/Gunder Frederiksen 

Der er i øjeblikket mægtige spændinger i 
verden, og det er svært at skue ind i den 
allernærmeste fremtid. Men måske kan vi 
få hjælp af den islandske spåkvinde, der går 
under navnet Vølven, og som har ry for at 
præstere ret præcise forudsigelser. Hun er i 
år blevet interviewet af en journalist. Og 
redaktionen har fået tilladelse til at bringe 
resultatet i IMPULS. Det bringes her ord
ret, som vi har modtaget det: 
"Verden er optaget af præsident Bush's krigsintentioner. 
Han er i færd med at hævne sin fars tabte krige. Amerika
nerne vil selvfølgelig invadere Irak med uforudsete kon
sekvenser, men ikke alle er enige med den amerikanske 
administration i denne sag, og Bush's popularitet vil blive 
reduceret. Bush vader frem, og det bliver hans fald før 
eller senere. 
Tony Blairs popularitet vil gå tilbage, og i hans egen ad
ministration er der mange, der ikke er enige i hans politik. 
USA's kamp mod terrorisme vil fortsætte, men de kom
mer til at opleve mere terrorisme, og der vil gå lang tid, 
før de kan sige sig fri fra denne trussel. 
Sådan som jeg ser det, er Osama bin Laden afdød, så der 
er andre, der vil styre terrornetværket. 
Jeg føler, at England også vil blive ramt af terrorisme. Jeg 
sagde sidste år, at jeg så Big Ben i den forbindelse, og det 
ser jeg stadigvæk. 
Det ser ikke så godt ud med ufreden i Mellemøsten, så 
vidt jeg kan se. Irak og andre steder vil blive involverede. 

Denne krig vil have betydning for hele ver
den rent økonomisk, pga. den mængde olie 
der findes i området, og vi har brug for. Jeg 
har en dårlig fornemmelse omkring hele 
denne situation, og ber hver dag til, at dette 
ikke bliver startskuddet til den tredje ver
denskrig. " 
V ølven er ikke så glad for at tale om disse 
ting, at hun har bange anelser, og mener at 

der kan blive tale om mange års ufred. 
Omkring EU siger hun, at i Norge vil man diskutere me
get omkring optagelse i unionen, men det vil dog ikke ske 
de første par år. 
Sverige vil gå til valg om den europæiske mønt, og den vil 
efterfølgende blive indført. 
V ølven er meget bekymret over fiskestanden omkring EU 
landene, og omtaler hvor meget vi har ødelagt livet i ha
vet med miljøforurening."Vi kommer til at opleve konse
kvensen af denne ødelæggelse i de kommende år." 
"Jeg ser sygdom hos Fidel Castro på Cuba, ogjeg er ikke 
sikker på, at han stadigvæk sidder ved magten ved udgan
gen af 2003." 
"Jeg ser en opgang i den tyske økonomi, som er meget 
positivt i forhold til en stigende økonomisk krise over hele 
verden". 
(Prins Håkons kone, Mette-Marit vil føde på året, kron
prins Frederik bliver ikke gift i år, og prins Henrik synes 
stadigvæk, at han mangler opmærksomhed og vil søge 
mere til en isolation i Frankrig). 

19 



I Kosmos nr. 12, 2002 skrev Knud Højgaard en artikel 
med overskriften: "Var Martinus mystiker?" I artiklen 
gennemgår Knud Højgaard de betegnelser, man gennem 
tiden har brugt for at karakterisere Martinus, specielt som 
det menneske, der via sin kosmiske bevidsthed forstod de 
kosmiske love, forstod såvel den åndelige som fysiske vir
kelighed, og beskrev dette i sit livsværk "Det Tredie Te
stamente". Jeg nævner dette, fordi det netop er denne side 
af Martinus som menneske, der giver problemer, når man 
vil finde en korrekt betegnelse for ham. 

Højgaard kom til det resultat, at man ikke kan kalde Mar
tinus mystiker. Heri er jeg helt enig med Højgaard og hans 
begrundelser. Højgaard mener dog, at hvis man modifice
rer begrebet mystiker lidt og siger "en moderne mysti
ker", er det lidt bedre, men stadig langt fra godt nok. 
Som vi ved, har man også brugt betegnelser om Marti
nus, hvor ordet "intuition" indgår, da det jo netop var på 
grund af sin intuition, at Martinus blev i stand til at gen
nemføre sin livsopgave. 
Per Bruus Jensen har, som Højgaard nævner, brugt be
tegnelsen "en moderne mystiker og intuitionsbegavelse" i 
sin nylig udgivne bog "Sol og Måne", og bruger den fort
sat i sin sidste bog "Mennesket og den skjulte Gud". 

Knud Højgaard slutter sin artikel med at 
konstatere: 
"Jeg ville nok anvende betegnelsen "Martinus - (den dan
ske) forfatter og intuitionsbegavelse". Helt tilfreds med 
denne betegnelse er jeg dog ikke; men den helt oplagte 
"korte betegnelse" findes nok ikke". 

Da jeg læste Højgaards konklusion, fik jeg intuitivt den 
impuls, at der virkelig findes en kort, god og dækkende 
betegnelse for Martinus, som forfatter til "Det Tredje Tes
tamente". 
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Var Martinus 
mystiker? 
Hvordan skal vi betegne Martinus i rollen 
som fortolkeren af de kosmiske love og 
den åndelige og fysiske virkelighed, som 
han har beskrevet i sit livsværk 
"Det Tredie Testamente"? 

vi Kurt Christiansen 

Martinus var "Intuitions-kosmolog" 
Vi er sikkert alle enige om, at det var Martinus intuitions
evne (intuitionsenergi), der gav ham mulighed for at få de 
nødvendige kosmiske oplevelser, som han derefter trans
formerede til begreber, som er forståelige for almindelige 
mennesker i sit livsværk Det Tredje Testamente. 
Jeg er af den opfattelse, at begrebet "kosmisk bevidsthed" 
netop betegner den tilstand, at et væsen er i besiddelse af 
en ekstrem højt udviklet intuitionsevne. Når jeg ikke bru
ger udtrykket "højeste intuitionsevne" , er det fordi jeg 
mener, at intuitionsevnen (intuitionen), trods alt, først er 
på sit højeste i den "guddommelige verden", hvor intui
tionsenergien er på sit højeste. I forhold til almindelige 
menneskers intuitionsevne var Martinus intuitionsevne 
imidlertid ekstrem stor. 
På mig virkede betegnelsen "intuitions-kosmolog" med det 
samme helt logisk, men for at sikre mig imod at der skulle 
være nogen problemer med den autoriserede sprogbrug, 
gik jeg ind og så på definitionerne af de to ord "intuition" 
og "kosmologi". 

Definition af ordet "intuition" 
Poul Kastrup: "Okkult Leksikon", Strubes Forlag 1986 

definerer ordet intuition således: 
" ... Evnen er karakteristisk derved, at den kommer til sit 
resultat ad veje, der er hævet over det sædvanlige følel
sesliv og over den almindelige, logiske tanke. Det er såle
des muligt at komme til forståelse og erkendelse af en 
sandhed ad intuitiv vej, uden at man nødvendigvis behø
ver at spekulere sig til den. I Martinus' åndsvidenskab 
har denne evne hjemme i den "guddommelige verden" (5. 
grundenergi) ... ". 

Poul Kastrups definition er stort set samstemmende med 
definitionerne i Ordbog over det danske Sprog, 1929, 
Salmonsens Konversationsleksikon, 1923, Nudansk Ord
bog og Den store danske Encyklopædi. 



Vi ser, at udtrykket intuition er fuldt dækkende for den 
måde, Martinus fik sin viden på. Hans arbejde bestod der
efter i at formulere og nedskrive det, han oplevede såle
des, at almindelige mennesker har mulighed for at forstå 
det. 

Definition af ordet "kosmologi" 
Poul Kastrup skriver i sit ovennævnte leksikon, at 
"Kosmologi er læren om verdensaltet, dets oprindelse og 
udvikling" . 
Ordbog over det danske Sprog, 1929 har ikke ordet med. 
I Salmonsens Konversationsleksikon, 1923 står der: 
"Kosmologi, en navnlig i den ældre Filosofi forekommende 
almen lære om Verden som helhed, dens Oprindelse og 
Udvikling, dens Bestanddele, de Kræfter, der virker i den, 
de almene Love, der gælder for den, etc." 
Disse definitioner passer helt godt, når vi tænker på, at 
Martinus skrev sin kosmologi, som vi betegner "Marti
nus kosmologi", "Det Tredje Testamente". Går vi til ny
ere definitioner af ordet kosmologi, har vi en fortolkning i 
Nudansk Ordbog, som er en overgangsform til en ny defi
nition af ordet. I denne ordbog står: 
"Kosmologi: Studiet af universets struktur og udvikling". 
Man skal her lægge mærke til, at der ikke er nævnt noget 
om universets opståen, kun om dets struktur og udvik
ling. 
I Den store danske Encyklopædi, som er det nyeste værk, 
vi har, står der: 
"Kosmologi, lære om Universets materielle struktur og 
rum-tidslige opbygning. Ofte dateres de vestlige 
kosmologiers oprindelse til Thales fra Milet (SOD-t. f. 
Kr.) ... ". 
Derefter gennemgås den historiske udvikling. 
Jeg foreslår, at ordet kosmologi fortsat anvendes, idet be
grebet kosmologi af de fleste mennesker opfattes i den 
klassiske betydning. Det er også i denne betydning begre
bet bruges, når man taler om Martinus kosmologi og at 
Martinus skrev sin kosmologi. 

Hvis man stadig kan acceptere, at Martinus skriftlige ar
bejde kan betegnes som hans kosmologi, vil benyttelsen 
af betegnelsen kosmolog om Martinus som person, være 
fuldt korrekt. En kosmolog er jo en person, der arbejder 
med kosmologien på samme måde, som en mineralog ar
bejder med mineralogien, en dendrolog arbejder med den
drologien, og en zoolog arbejder med zoologien. På 
denne måde antyder betegnelsen kosmolog, en person med 
et arbejdsområde (kosmologien) der ligger på linie med 
de andre tre og peger hen imod, at det er et videnskabeligt 
arbejdsområde. Netop denne antydning passer godt ind i 
Martinus tankegang. Han har jo altid påpeget sit arbejdes 
videnskabelige natur. 

Med det her beskrevne føler jeg, at jeg har fast grund 
under fødderne til at foreslå betegnelsen intuitions-

kosmolog som den mest præcise og dækkende korte be
tegnelse for Martinus som person, i relation til hans ar
bejde med kosmologien. 
Om man så vil bruge den "tydeliggørende bindestreg" til 
at adskille de to ord eller ej, er mindre væsentligt, men 
bindestregen gør dobbeltbetegnelsen lettere forståelig. 
Man kan sige, at den betegnelse, jeg her foreslår, er 
urornantisk. Den er ikke så umiddelbart spændende. Den 
taler ikke så meget til menneskets fantasi som ord, der 
inkluderer betegnelsen mystiker eller moderne mystiker. 
Det er efter min opfattelse helt forkert, og meget uheldigt, 
at betegne Martinus som mystiker. Intuitions-kosmolog 
er en kort, præcis og, i hvert fald i klassisk sprogbrug, en 
fuldt dækkende betegnelse for Martinus som kosmisk for
sker. Og det er netop i fuld overensstemmelse med d~t 
faktum, at vi i almindelighed bruger betegnelsen MartI
nus kosmologi om hans livsværk. 

Betegnelsen Intuitions-kosmolog gør det dog ikke på no
gen måde lettere for mennesker, der ikke har beskæftiget 
sig med Martinus arbejder, at gennemskue, hvad der egent
lig er tale om. Det indebærer, at selvom man bruger b~
tegneIsen intuitions-kosmolog om Martinus, er det stadIg 
nødvendigt at supplere denne med en mere uddybende 
forklaring. 

Martinus var ikke mystiker i 
traditionel forstand! 
Det er efter min opfattelse i modstrid med de faktiske for
hold at betegne Martinus som mystiker, uanset på hvilken 
måde man vil indhylle ordet. Betegnelsen mystiker, giver 
efter min mening mennesker, der ikke kender til Martinus 
arbejde, en forkert opfattelse af ham og hans livsværk. 
N år jeg siger, at det er i modstrid med de faktiske forhold 
at kalde Martinus en mystiker, vil man måske sige, at han 
opfylder kriterierne for denne betegnelse, henset til dette 
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ordsIbegrebets definition, som den gives i ordbøger og 
leksika. 
Lad os derfor se på de definitioner, der gives i sådanne 
værker. 

I Ordbog over det danske Sprog 1929 står der: 
"Mystik, filosofisk el. religiøs åndsretning, der ved grubien 
eller selvfordybelse (hensynken i følelsen) søger umiddel
bar erkendelse af det højeste (det oversanselige), det gud
dommelige el. umiddelbar åndelig forbindelse med gud
dommen; ... " 
"Mystiker, en af mystik præget person; tilhænger af en 
mystisk retning ... " 

I Salmonsens Konversationsleksikon, 1923, står der: 
"Mystik, er betegnelsen for en filos. åndsretning og ofte 
tillige en religiøs adfærd, ved hvilken man søger en umid
delbar erkendelse af det højeste (el. religiøst: en umiddel
bar forbindelse med guddommen). Den vrager altså dels 
den sædvanlige tænknings videnskabelige (metodisk-lo
giske) fremgangsmåde og erstatter forskningen med 
grublen, ... " 

I Den store danske Encyklopædi, som er det nyeste værk, 
vi har, står der: 
"Mystik. Der findes ingen præcis og alment accepteret 
bestemmelse af mystik og mysticisme. I dagligsproget 
bruges begge ord bredt om noget mærkeligt og hemmelig
hedsfuldt og ofte på en måde, der udtrykker en afstands
tagen. 
I åndshistorien er begrebet mystik blevet præget og ud
viklet gennem såvel klassisk græsk filosofi som kristen
dommen og andre religioner. 
Generelt betegner det 
l) dels tro på muligheden af en oplevelse af eller forening 
med det guddommelige, det værendes urgrund, intetheden 
eller altet (kosmos), dels udøvelse af særlige erkendeevner, 
der ligger på kanten af eller uden for sindets normale ev
ner, og som sætter mennesket i stand til at realisere denne 
mulighed, foruden 
2) selve tilstandens eller oplevelsernes beskrivelse, ofte i 
metaforisk eller digterisk form ... " 

"Antik filosofi. Ordet mystik var oprindelig nøje knyttet 
til mysteriereligionerne og omfattede således den indvi
ede "mystikers" erfaring af en højere virkelighed i et kul
tisk fællesskab; det antog derfor betydningen skjult eller 
hemmelig ... " 

Efter et første øjekast på definitionerne af begrebet mysti
ker, vil man måske fastholde, at Martinus var en mysti
ker. 
Ved en nøjere vurdering af definitionerne, bør man spe
cielt lægge mærke til definitionen i "Ordbog over det dan
ske Sprog", hvor "mystik" og "mystiker" er defineret. 
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Vi skal her tænke på, at Martinus ikke søgte forbindelse 
med det guddommelige ved grubIen eller selvfordybelse. 
Han havde en almindelig menneskelig kontakt med det 
guddommelige fra barns ben. Som 30-årig fik han med et 
slag den specielle kontakt med det guddommelige, gen
nem sin indvielse, som vi betegner "kosmisk bevidsthed". 
Han hverken grublede sig til den eller fik den gennem en 
livslang "fordybelse". Han fik den stort set momentant. 
Den indsigt og forståelse, han derefter fik løbende, når 
han ønskede det, og som han udmøntede i sit hovedværk 
"Det Tredje Testamente", var baseret på kontante spørgs
mål og øjeblikkelige svar. 

Betegnelsen mystiker, som den er defineret i denne ord
bog, passer overhovedet ikke på Martinus. Han var hver
ken "en af mystik præget person" eller "tilhænger af en 
mystisk retning". 

I definitionen af mystik i Salmonsens Konversationslek
sikon, 1923 betegnes mystik som "en åndsretning og ofte 
tillige en religiøs adfærd, ved hvilken man søger en umid
delbar erkendelse af det højeste (el. religiøst: en umiddel
bar forbindelse med guddommen)." Heraf må vi læse, at 
en mystiker er en person, der gennem livet beskæftiger sig 
med en åndsretning, eventuelt forbundet med en religiøs 
adfærd, hvorigennem han søger en selvudvikling og en 
umiddelbar erkendelse af det højeste. 
Hvis man herud fra siger, at Martinus var mystiker, flyt
ter man ham fra formidlerens/lærerens (den indviedes) rolle 
til elevens rolle. 

Det er i hvert fald min opfattelse, at Martinus som sjæl 
betragtet havde hele den kosmiske viden til rådighed in
den han inkarnerede. Ved inkarnationen blev denne viden, 
i første omgang, afblændet for ham, fordi han skulle in
karnere som et almindeligt menneske. Han fik derefter igen 
denne viden til rådighed via sin kosmiske bevidsthed (af
blændingen blev igen fjernet). Han kunne nu igen trække 
på det uendelig store kosmiske lager af viden, når han 
ønskede det. 

Ser vi i Den store danske Encyklopædi, som er det nyeste 
værk, ser vi for det første, at mystik nu i daglig sprogbrug 
er et begreb, der dækker over "noget mærkeligt og hem
melighedsfuldt og ofte på en måde, der udtrykker en 
afstandstagen" . 
Som vi ser, har indholdet i begreberne nu taget en drej
ning, der gør begreberne endnu mere uspiseligt som be
tegnelse for Martinus og hans kosmologi. 
Denne drejning af begreberne må også klæbe til en per
son, der betegnes som mystiker, idet en mystiker må være 
en mystisk person, der beskæftiger sig med og dyrker 
mystikken henset til det nye indhold i begreberne. Herud 
fra mener jeg, at jeg med rette kan sige, at Martinus ikke 
var mystiker. 



Martinus kæmpede sig ikke til 
kosmisk bevidsthed 
Hvis man fastholder, at Martinus skal have betegnelsen 
mystiker, fokuserer man, så vidt jeg kan se, specielt på 
Martinus kontakt med det guddommelige, og hans kosmis
ke bevidsthed som et mål i sig selv. En kosmisk bevidst
hed som man kan sige, han fik som en "mystisk ople
velse". 

Man kommer hermed til at pådutte ham, at han har op
nået dette mål gennem livsforløbet, via en "slidsom" og 
livslang udvikling. Jeg ved godt, at den, der siger det, ikke 
opfatter det sådan, men betegnelsen vil nok medføre, at 
den, der ikke kender til Martinus, vil opfatte det sådan, 
og det er uheldigt, fordi det jo netop er i sådan en situa
tion, at det rigtige ordvalg er særlig vigtig. 

Martinus livslange arbejde var absolut slidsomt, henset 
til hans bestræbelser for at formulere sin kosmologi på 
den bedste måde. Hans udvikling var derimod ikke slid
som og livslang. Han fik tilbagegivet den udvikling, han 
havde opnået gennem tidligere liv, næsten momentant, ved 
at han fik kosmisk bevidsthed. 

Han var fra barns ben et dybttænkende menneske, der bad 
til gud, men ikke for at opnå en højere udvikling i forhold 
til andre mennesker. 

Den faktiske situation var, at Martinus, med et slag fik 
kosmisk bevidsthed, og at det kun var et værktøj, som det 
guddommelige gav ham i hænde, for at han kunne udføre 
det arbejde og nå det mål, som var hans opgave, nemlig at 
give menneskene en sammenhængende og logisk forstå
elig indsigt i universet, de kosmiske love og den åndelige 
og fysiske virkelighed, og dermed alt levendes forhold til 
guddommen. Et værktøj han ikke skulle kæmpe for at få 
og bevare, men frit kunne bruge under den forudsætning 
at han levede i overensstemmelse med alkærligheden. En 
forudsætning han ikke havde problemer med at opfylde, 
eftersom han, så vidt jeg kan se, må være forudbestemt 
til sin opgave. 

Jeg vil dog fuldt ud acceptere, at man betegner Martinus' 
indvielse, hvorved han fik kosmisk bevidsthed som en 
"mystisk oplevelse". Den er af samme art, men på et helt 
andet niveau end de oplevelser som en række religiøse og 
dybttænkende mennesker har haft gennem tiderne. Sådanne 
mystiske oplevelser rubriceres under religions
fænomenologi og betegnes med en vis ret som mystiske, 
set fra et almindeligt menneskes synspunkt. 

Det er min opfattelse, at hvis man fæstner betegnelsen 
mystiker på Martinus, kommer man til at bytte om på 
læreren og eleven. Vi skal være opmærksom på, at 
definitionerne, som vi finder i bøgerne, er udformet på 

basis af situationer (mennesker), som nok var mere ud
viklede end menneskene på deres tid i almindelighed, men 
ingen af dem var virkelige mestre som Martinus (så vidt 
jeg ved, betegner man ikke Kristus som mystiker). De 
måtte alle arbejde med sig selv og derved udvikles. Dette 
arbejde medførte i en række tilfælde, at de fik en "mystisk 
oplevelse". Deres arbejde og indsigt var forbilledlig for 
deres omgivelser. Deres indsigt var også i nogen grad 
mystisk, og derfor også i en vis udstrækning uforståelig 
for omgivelserne. Martinus hører ikke til denne kategori. 
Vi skal endvidere være opmærksomme på, at alle de men
nesker, der har dannet grundlaget for det begreb, som 
udtrykkes ved ordet mystiker, tilhører den gamle verdens
impuls, som var baseret på tro, og ikke på reel forståelse. 
Disse mennesker, deres udsagn og forklaringer, virkede 
derfor mystiske på deres medmennesker. 

Martinus taler til menneskenes 
sans for logik 
Martinus er indbegrebet af den nye verdensimpuls, hvis 
forklaringer og redegørelser er samlet i "Det Tredje Tes
tamente". Værket er udformet på en måde, som skal gi ve 
mennesker forståelse og indsigt. Indholdet taler til men
neskers intelligens og logiske sans, og udsagnene kan i en 
vis udstrækning efterprøves af det enkelte menneske. Ef
ter min mening vil det alene af den årsag, være forkert at 
benytte den gamle verdensimpuls ' begreb "mystiker" på 
formidleren af den nye verdensimpuls: Martinus. 

Endnu mere uheldig bliver ordet mystiker som betegnelse 
for Martinus derved, at sprogets udvikling har påvirket 
begrebets indhold, således som der er anført i Den store 
danske Encyklopædi, således at 

"I dagligsproget bruges begge ord (mystik og mysticisme) 
bredt om noget mærkeligt og hemmelighedsfuldt og ofte 
på en måde, der udtrykker en afstandstagen." 

Denne drejning vil være med til at give mennesker opfat
telsen af, at det, Martinus har skrevet i sin kosmologi, er 
mystik af en sådan art, at indholdet ikke er til at tage og 
føle på og tilhører gruppen af åndelige retninger, som er 
umiddelbart uforståelige for ikke indviede mennesker. En 
sådan opfattelse svarer slet ikke til det, jeg ser i Martinus 
kosmologi. 

Jeg håber, at jeg hermed, på en klar, logisk og forståelig 
måde, har kunnet beskrive det fejlag
tige i, samt ulemperne ved, at give 
Martinus betegnelsen "mystiker". 
Som nævnt fo-reslår jeg i stedet be
tegnelsen intuitions-kosmolog. 

af Kurt Christiansen 
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DEATH IS AN ILLUSION 
(Døden er en illusion. 
En logisk forklaring baseret på 
Martinus' Verdenssyn) 

af Else Byskov 

358 sider, kr. 175,00 
Udkommet dec. 2002 hos 
Paragon House, USA 

vi Lise Grandt 

Efter et omfattende studium af Martinus' arbejder har Else 
Byskov skrevet et sammendrag på engelsk af hele Marti
nus' kosmologi. Det er blevet til en flot bog, som jeg har 
læst med stor interesse. Naturligvis må en sådan bog bære 
præg af forfatterens personlige opfattelse af stoffet, hvil
ket Else Byskov da også understreger ved at påpege, at 
hun har forklaret Martinus' verdensbillede med sine egne 
ord og sådan, som hun har forstået det, hvilket er helt i 
Martinus' ånd. 

Bogen, som er udkommet i USA, indeholder såvel noter 
som litteraturfortegnelse og indledes efter traditionel ame
rikansk skik med tak til alle, som har gjort bogen mulig. 
Else Byskov fortæller derefter kort og meget morsomt 
om sine egne behov for allerede som barn at få en logisk 
forklaring på, hvem vi er, og hvorfor vi er her, idet hun i 
sin familie oplevede to modsatrettede livsholdninger, som 
gjorde hende forvirret. Hendes mormor, som holdt den 
religiøse fane højt, prøvede forgæves at "frelse" sin dat
ter og barnebarn fra fortabelse, blandt andet fordi Else 
Byskovs far arbejdede i underholdningsbranchen med re
vyer. Mormoderens indstilling til livet gav indtryk af, at 
alt, som var rart, var forbudt, og næsten alt, hvad man 
foretog sig, var syndigt og ville føre direkte til helvede. 
Man skulle helst leve et glædesløst liv. 

Hendes far derimod berørte aldrig emnet synd, han var en 
glad mand, som ønskede at nyde livet. Og den holdning 
blev også hendes. Hun etablerede sit eget, private forhold 
til Gud uden brug af mormoderens "mellemmænd" altså 
præsterne, og som voksen blev hun ateist og meldte sig ud 
af folkekirken. Hun følte sig dog stadig som en "søgende 
sjæl", og i 1990erne fik hun "tilfældigt" fat i en bog, som 
ledte hende til studiet af Martinus. Her fandt hun omsider 
en logisk forklaring på, hvad tilværelsen handler om, li
vet, universet, reinkarnation og døden som en illusion. 
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Samtidig læste hun også bøger af udenlandske skribenter, 
som havde forsket i de samme emner. Men disse forfat
tere havde imidlertid aldrig fundet tilfredsstillende forkla
ringer på de resultater, de var nået frem til, derfor har 
Else Byskov følt behov for at skrive om Martinus' ånds
videnskab til den engelsktalende del af verden, og derfor 
er hendes bog tilegnet disse mennesker. Videnskaben har i 
dag nået grænserne for fysisk erkendelse og må hæves til 
et højere niveau, siger hun. Vi er nødt til at inddrage også 
den spirituelle dimension for at få større indsigt. Og de 
forskere, til hvem hun har tilegnet sin bog, har arbejdet 
inden for områder som for eksempel reinkarnation, re
gression og nærdødsoplevelser, emner som på hver deres 
måde bekræfter Martinus' teorier. 

Først fører Else Byskov os gennem de forskellige verdens
systemer beskrevet af Ptolemæus, Copernicus, Galilei og 
helt frem til 1900tallet, hvor det heliocentriske verdens
billede blev forladt, efter at fremstillingen af meget store 
teleskoper havde afsløret, at universet er væsentligt større 
end hidtil antaget. Dernæst skriver hun en introduktion til 
personen Martinus, hans fødsel, opvækst, ungdomsår og 
indvielsen, efter at han har lånt en teosofisk bog af Lars 
Nibelvang, og vi følger Martinus gennem hans arbejdsår 
og frem til hans død i 1981. Til sidst får vi den for dan
skerne lidet flatterende forklaring på, hvorfor Martinus 
inkarnerede netop i Danmark, nemlig at forestillingen om 
en åndelig verden lå danskerne så fjernt, at han her kunne 
regne med at få arbejdsro! Bortset fra en trofast kreds, 
som støttede Martinus i alle årene, var offentlighedens 
interesse omkring hans arbejde meget begrænset. Marti
nus tog dog dette med sindsro, idet han vidste, at der skulle 
gå lang tid, før folk havde nået et stade, hvor de ville 
kunne forstå hans indsats. 

Læseren føres derefter langsomt, men sikkert og nænsomt 
gennem Martinus' verdensbillede frem til en afmystifice
ring og fornyelse af den traditionelle kristne lære. At denne 
bog på engelsk udkommer netop nu er nok ingen tilfæl
dighed, den kommer på et tidspunkt, hvor religion og tro 
contra viden og logik debatteres verden over, og hvor 
mange mennesker er usikre og famlende i en konflikt mel
lem hvad de ved, og hvad de forventes at tro på. 

I afsnittet om polforvandling er det imidlertid min opfat
telse, at en misforståelse har sneget sig ind. Else Byskov 
skriver på side 260, at mange homoseksuelle forfølges af 



hovedsageligt en-polede personer, hvilket hun finder uri
meligt, hvad vi naturligvis er enige om. At de homoseksu
elle skulle være længere fremme i deres udvikling end 
deres en-polede medskabninger mener jeg derimod ikke 
er i overensstemmelse med, hvad Martinus har skrevet. 
For at underbygge min påstand søgte jeg hjælp i et num
mer af impuls fra maj 1997. Her fandt jeg i en artikel af 
Svend Aage Rossen, hvad Martinus har forklaret om dette 
emne. Det fremgår af artiklen, at de homoseksuelle befin
der sig på et stade, hvor de endnu ikke er færdigudviklede, 
de har ikke opnået den kosmiske bevidsthed. Deres to
polede udvikling er sat i gang for hurtigt i forhold til den 
etiske. Mentalt set er de endnu ret en-polede og kan føle 
forelskelse, besiddertrang, skinsyge, egoisme, forfænge
lighed og har, kort sagt, alle almindelige menneskers ufuld
komne egenskaber. De homoseksuelles poludvikling vil 
dog senere atter blive drejet ind i en normal kurs, siger 
Martinus. 

Det er en anbefalelsesværdig bog med en flot og iøjen
faldende forside. Mig bekendt er det første gang, der er 
udkommet en så letforståelig op
summering på engelsk af Martinus' 
kosmologi. I U.S.A. vil bogen være 
relevant netop nu. Det er godt, den 
er blevet skrevet. 

Yngre udgave af anmelderen 
Lise Grandt 

Pluk fra amerikansk omtale af Elses bog: 
(oversat efter bedste evne v/Ruth O.) 

"Et fantastisk værk om eksistentiel viden, hvert kapitel 
berettiger i sig selv til værdsættelse af sammenhængen 
og logikken i Martinus' budskaber. Oplysende som kun 
virkelig indre visdom kan være. " 
(The Book Reader, Fall / Winter) 

"Døden er en illusion", er et bredt studie i den metafysi
ske filosofi og spirituelle lære af det 20. årh.s danske 
mystiker Martinus, inkluderende karmaprincippet og re
inkarnation, Guds bevidsthed, den seksuelle pol
forvandling, bønnens magt og meget mere. En enkel vel
skrevet gennemgang af komplicerede ideer i ukomplice
ret prosa. Bogen er særlig anbefalelsesværdig til ikke
specialiserede almindelige læsere og studerende med 
interesse for sammenlignende mysticisme, spiritualitet, 
filosofi, religion og metafysik. " (The Bookwatch) 

"En nyttig introduktion til den danske 20. årh. s mystiker 
Martinus. Skønt han kun er lidt kendt i Amerika, vil han 
nu blive mere fremtrædende som en spirituel lærer tak-

ket være Else Byskovs klare opsummering af hans liv og 
lære. Læren giver et godt billede af kosmos og et per
spektiv for menneskehedens fremtid, baseret på 
bevidsthedens evolution. Således er den en blanding af 
moderne videnskab og tidløs spiritualitet, med indsigts
fuld oplysning om levende væsners liv i overensstemmelse 
hermed, hvorved mennesket kanfinde både lykke og ulti
mativ mening i det daglige liv." (John White, MAT, re
daktør på What is Enlightenment) 

"Else Byskov har givet en værdifuld introduktion af den 
danske vismand Martinus til den engelsk-sprogede ver
den. Hunfortæller om denne oplyste persons bemærkel
sesværdige liv og giver et overblik over hans omfangs
rige lære. Kapitlerne om reinkarnations-princippet, lo
ven om karma, døden og livet efter denne er særligt inte
ressante. Der er megen håb og mening for vor tid og 
fremtidens generationer. " ( Ean Begg, journalist BBC2) 

"En nødvendig bog for alle, der studerer metafysik og 
mysticisme". (Joel L. Whitton, Ph.D. 
Center of Psychotherapy, Toronto) 

"Verdenslærer eller 
falsk profet?" 
"Warldslarare" el/er "Falsk 
profet"? 
af Pia Hel/ertz. 150 s. 175 kr. 

Boganmeldelse 
vi Erik Bech Olesen 

Martinus (1890-1981), dansk forfatter, har en omfattende 
produktion bag sig. Ca. 40 bøger blev det til, og en række 
artikler. Trods denne imponerende produktion er han endnu 
i dag en lidet påagtet forfatter i Danmark og Skandina
vien, hvor hele hans værk er tilgængeligt. Om grunden til 
dette kan der gøres mange tanker. Interessant er imidler
tid, at en række forfattere har ladet sig inspirere af hans 
teorier og skrevet bøger om forskellige emner, hvor de 
bruger hans verdensbillede eller kosmologi som grund
lag. En hastig gennemgang viser, at det drejer sig om så 
mange som ca. 30 bøger, der er udkommet. Der bliver 
ofte brugt udtrykket sekundærlitteratur om disse bøger. 

Nu er endnu en af disse bøger kommet på markedet. Tit
len er "Verdenslærer eller falsk profet?" med undertitlen 
"en kærligheds fuld granskning af Martinus kosmologi", 
bogen er svensk og udgivet af Varldsbild Forlag. 

Mange og tilsyneladende krogede er de veje, som fører 
mennesker til studiet af Martinus' verdensbillede. N år man 
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taler med de, som i dag studerer Martinus, og hører deres 
historie, får man mange spændende, interessante og også 
morsomme beretninger. Pia Hellertz' udgangspunkt er 
ingen undtagelse. I forordet skriver forfatteren, at hun har 
været marxist-leninist og maoist. 

Imidlertid ved vi, at ifølge Martinus går vor vej via reli
gionerne til materialisme/ateisme og dernæst til kosmolo
gien, så hendes vej har været lige så interessant, men ikke 
meget anderledes end mange andres. 25 års studier er det 
blevet til, fra kritiske studier til en kærlighedsfuld gransk
ning, og nu præsenterer hun resultatet i bogen. 

Bogen udgør delvis en samling artikler, som tidligere har 
været bragt i det svenske tidsskrift NY KULTUR, og del
vis udkast til artikler, som ikke har været udgivet tidli
gere. Vi bliver præsenteret for et stort emneområde. Ud
over emnet i hovedtitlen på bogen drejer det sig om artik
ler, som behandler Kristi genkomst, sekterisme blandt 
Martinus-interesserede, reinkarnation, karma, pædagogik
ken i Martinus kosmologi. Endelig har sidste afsnit føl
gende titel: "Er det muligt at være feminist og kosmologi
studerende?". Hvert afsnit kan læses uafhængigt af de 
andre. 

I vore tider med mange mere eller mindre selvbestaltede 
åndelige ledere og vejledere kan det nok være på sin plads 
også at granske Martinus for at finde ud af, hvor han skal 
placeres. Martinus selv, og Jesus, advarer mod de falske 
profeter. Mange er de titler Martinus har fået igennem 
årene, som fra de mere almene titler som forfatter eller 
lærer og så videre til titler som filosof, profet, mystiker, 
verdensgenløser og verdenslærer. Spørgsmålet om Marti
nus er verdenslærer eller falsk profet og pædagogikken i 
Martinus kosmologi knytter forfatteren sammen. 

Pia Hellertz mener, at dersom Martinus er verdenslærer, 
så må han også være begavet med en guddommelig evne 
til at undervise. Hun benytter sig af en kategorisering med 
teksteksempler, hvor de deles ind efter i hvilken grad, de 
henvender sig til eller aktiverer følelse, intelligens eller 
begge områder. P.H. nævner også Martinus' evne til at 
fremmane billeder hos læseren. Hun behandler her et om
råde ved Martinus' forfatterskab, som helt sikkert vil blive 
studeret og skrevet mere om i fremtiden. 

Forfatteren kalder sig selv for feminist, og det er ud fra 
det perspektiv, hun i et kapitel tager spørgsmålet op, om 
det er muligt at være feminist og kosmologistuderende. 
En ny synsvinkel og et interessant initiativ. I det hele taget 
behandler forfatteren store emneområder, og i en bog på 
150 sider siger det sig selv, at de ikke alle kan behandles 
udtømmende. Bogen kan imidlertid give læseren impulser 
til diskussioner og videre studier af Martinus' verdensbil
lede. 
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Den åndelige rejse 

af Asger Lorentzen, 
Borgen, 200 s. 189,- kr. 

Anm. v/Børge Christiansen 

Bogen er nr. 2 i en serie om "Åndelig udvikling", men nr 
16 i forfatterens samlede udgivelser på Borgens forlag. 
Så man må undres over, om han stadig har noget nyt at 
fortælle. 

Åndelige emner er ofte et spørgsmål om tro. Nogle tror 
glad og gerne på alt, hvad præsten prædiker, mens andre 
kun kan tro på, hvad de finder logisk. Da jeg i dette liv 
absolut ikke umiddelbart har kunnet tro på, hverken hvad 
præsten eller andre autoriteter sagde, har dette ført mig til 
Martinus' kosmologi, som jeg i det store og hele finder 
logisk. Min bedømmelse af Asger Lorentzens sidste bog, 
"Den åndelige rejse", må derfor ses på denne baggrund. 

Bogens første halvdel omhandler i det store hele forfatte
rens erfaringer som regressionsterapeut. Han hævder at 
have ført mange mennesker tilbage til inkarnationer i en 
meget fjern fortid både på denne og andre kloder. N år jeg 
hører om disse regressionsrejser, har jeg ofte undret mig 
over den glorværdige fortid, mange af disse menen sker 
har haft. Især synes stillingen som ypperstepræst eller 
pyramidearkitekt ved Faraos hof at være ofte forekom
mende. Og det til trods for at historisk forskning viser, at 
de allerfleste af os "kun" har været samlere, jæger, slaver, 
soldater, skøger og plattenslagere af forskellig art. 

Dette kunne få mig til at have en velbegrundet mistanke 
om, at der ikke er tale om en regressionsrejse, men om en 
på ønsketænkning baseret visuali seringsrej se. Men da for
fatteren udøver sin terapi for at hjælpe mennesker med 
"ondt i sjælen", vil jeg tro, at en sådan visualiseringsrejse 
vil være balsam på sjælens sår. Og det er jo godt, såre 
godt endda. Jeg vil ikke betvivle, at mange mennesker, 
især i de første leveår, har erindringer om episoder i tidli
gere inkarnationer. Det er nok interessant, men ikke vig
tigt. 

Det er de aftryk, oplevelser i fortiden har sat i vort skæbne
element, i vore talentkerner, der er vigtige. Det er med 
disse talenter, vi her og nu skal forme vor fremtidige per
sonlighed og dermed vor skæbne. Det er fremtiden, der er 
fornyeren, mens fortiden ikke står til at ændre. 

Bogens anden halvdel omhandler livet mellem 



inkarnationerne og livet i højere verdner. Jeg kan godt lide 
forfatterens udtryk "det frie liv" om livet i de åndelige 
verdener. Og beskrivelsen af en verden, hvor stoffet for
mer sig umiddelbart på tankens bud, og hvor man ikke 
behøver spille de roller, der forventes i det fysiske livs 
nuværende samfund, er nogenlunde på linie med Marti
nus' beskrivelser. Disse smukke beskrivelser kan kun virke 
psykisk opløftende. Tak for dem. 

Bogens sidste del omhandler udviklingsveje, der ikke føl
ger spiralkredsløbsvejen. Udviklingsveje, der tager sin 
begyndelse i noget, der kaldes "enhedsuniverset". For mig 
er det netop spiralkredsløbs-princippet, der giver mig for
ståelsen af, at livet er evigt og evigt varierende. Et fæno
men, der har et udgangspunkt, vil altid vende tilbage til 
dette punkt, og bliver således evig gentagelse, dog bestan
dig på et højere plan. 

Jeg vil citere forfatterens opfattelse af målet for den men
neskelige udvikling på denne klode: "Det helt specielle 
mål for menneskeudviklingen, set i forhold til andre 
udviklingsliniers mål, er at kunne være både fuldt indivi
duelt udviklet og fuldt enhedsbevidst. Vi trænes således i 
at kunne tænke, føle og handle individuelt ud fra egen 
erfaring og ud fra evnen til at være fokuseret og handle
kraftig i tid og rum. Og samtidig trænes vi under den ån
delige udvikling i at forstå helheden, integreres i enheds
bevidstheden og lade denne gennemstrømme, levendegøre 
og styre den individuelle bevidsthed." 

Bedre kan det næppe siges. Til sidst tilbyder Asger Lorent
zen kurser i uddannelse som verdenstjener. Tanken er in
spirerende og smuk, men jeg fortrækker selv at lade "li
vets egen lære" klare den del af min udvikling. Bogen er 
interessant nok for de, der har brug for just det budskab. 

Rejsen 
modlyset 

Rejsen mod Lyset 

af Marianne Lykke 
214 sider, 229 kr, 
Borgens forlag 

Anm. v/Joy Persson 

Engang i min tidlige ungdom fik jeg en bog af min far 
med titlen "Kvinde gå mod solen". Jeg husker intet fra 
bogen, men jeg husker titlen, den gik lige ind og blevet 
motto for mit liv. 

Vi er heldigvis på rejse mod lyset nu - mod solen, det store 
symbol på lysets verden. Som lille ville jeg ud til solen, nå 

solen, rØre ved solen, og min mor måtte forklare mig, at 
den var udenfor rækkevidde, selvom det så ud som om 
den gik ned lige bag træerne, eller lige ude i havet. Man 
kunne vel svØmme ud til den? - nå ikke! 

Solens dragende magt - ihvertfald på os nordboere - er jo 
uomtvistelig. Vi flyver ned til solens kyst for dog at være 
nærmere og bade i dens varmende stråler. Nordens våde 
grå mørke gør os deprimerede - for vi er lysets børn! 

En bog med titlen "Rejsen mod lyset" er derfor dejligt 
opløftende, en bekræftelse på vore længslers mål, vores 
destination, hjemkomsten til det åndelige lys vi kom fra, 
før vi inkarnerede, og før vi, iflg kosmisk lov, begyndte 
nedstigningen til et nyt spiralkredsløbs dystre mørke. 

Rejsen op igen imod lyset er vores store opgave nu, og 
forfatteren til denne bog lægger ikke skjul på rejsens van
skeligheder. Bogen er skrevet af en erfaren spirituel psy
koterapeut, som arbejder med healing, kinesiologi, intui
tiv numerologi og underviser i visuel oliemaling, for at 
hjælpe søgende sjæle med at finde ind til deres eget indre 
lys. Bogen er ment som en manual til forandring, altså en 
arbejdsbog, og kan i sin detaillerigdom virke lidt tung. 

Den indeholder en mængde gode råd om, hvordan man 
kan styre sikkert igennem den vanskelige omstilling fra 
en utidssvarende livsstil til den nye, som vil skabe en bedre 
verden og resultere i det afgørende kvantespring, som skal 
finde sted i det nye årtusind. Det gælder om at skabe et 
helt nyt sæt grundværdier som en modsætning til de gamle 
konkurrence-og-profit værdier, som vor nuværende ma
terialistiske verden er baseret på. 

Hun peger på nødvendigheden af, at vi gør os fri af vores 
negative trosmønster: at vi er nogle elndige syndere. Vi 
må "fjerne det fra vore cellers hukommelse, fra vore ge
ner og fra vor tale, ved hele tiden at minde hinanden om 
det modsatte." Vi må helt ændre vores adfærd, beslutte os 
for at samarbejde med Gud og gen-etablere gudsriget på 
Jorden, "så vil Kristuskraften blive mere mærkbar i vor 
bevidsthed og støtte os i vort arbejde, og engleriget vil 
også træde til og støtte os". 

Hun forklarer, hvor vigtigt det er, at vi kommer i kontakt 
med vores indre lys, at vi dagligt tager kontakt med lyset, 
og også lærer bevidst at sende det ud i verden. Lyset i 
vores aura vil blive renere og klarere, og vi vil blive små 
sole, der Øver en positiv virkning på vore omgivelser. Vor 
opgave er, som Martinus også siger, at "blive lysende sole 
for hinanden". Det er den kærlighedsakt, vi allerede her 
og nu må Øve os på og således - når flere og flere kan det 
- bane vejen for den nye normaltilstand, som er Jordens 
destination - og vores. 
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"Allerede nu findes der mennesker, som har denne evne, 
og når du møder dem, føler du dig opløftet - af lyset i 
deres øjne, deres latter og positive holdning", siger hun. 
"De udstråler lys og glæde og er allerede små sole, fordi 
de har fundet solen i deres indre." 

Så budskabet er klart: at forstå hvad der menes med be
grebet at blive Guds medskaber, hvilket er vor guddom
melige bestemmelse. "I de næste årtier vil der fremkomme 
en ny spirituel videnskab", siger hun, "som kan danne 
grundlag for et helt nyt samfund, hvor næstekærligheden 
er i højsædet ... (og) en ny form for psykologi, baseret på 
menneskets sande konstitution, vil også opstå, hvor ho
vedvægten vil ligge på at fremme de enkeltes sjælsenergi, 
og lære dem at lyse deres guddommelige lys til verden." 

Forfatterens kosmiske vision er klar, hun kender de kos
miske love og fremstiller dem klart og tydeligt, med ek
sempler. Ved at arbejde på at løfte os selv, hjælper vi ver
den iflg morfisk resonans, for på det æteriske energiniveau 
er vi alle forbundne. Guddommens Lys, Kærlighed og 
Kraft binder alt liv sammen, siger hun og anbefaler, at vi 
anvender Den Store 1nvokation og tænker over dens ind
hold: 

Den Store Invokation 

Fra Lysets kilde i Guds Sind 
lad Lys strømme ind i menneskers tanker 

lad Lyset komme til Jorden. 

Fra Kærlighedens kilde i Guds Hjerte 
lad Kærlighed strømme ind i menneskers hjerter 

må Kristus komme til syne på jorden. 
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Fra centret hvor Guds Vilje er kendt 
lad Hensigt lede menneskers små viljer 
den Hensigt Mestrene kender og tjener. 

Fra centret vi kalder menneskeheden 
lad Planen for Kærlighed og Lys fuldbyrdes 

må den forsegle døren til det onde. 

Lad Lys og Kærlighed og Kraft 
genoprette Planen på jorden. 

DEN EGYPTISKE 
DØDEBOG 
af Ramses Seleem, Skt Ansgars 
forlag, 117 s., 180 kr. 

v/Ruth Olsen 

Ramses Seleem 
DEN EGYPTISKE DØDEBOG 

Siden man fandt ud af at tyde Egyptens gamle hieroglyfer, 
har man prøvet at tolke papyrusrullernes forhistoriske tek
ster. Men da man ikke længere forstår den sammenhæng, 
de er skrevet ind i, er man oftest gået fejl af disses sym
bolske indhold. Nu har en egyptisk forsker, som er godt 
kendt med de gamle traditioner, oversat og komenteret 
noget af denne ældgamle religion og filosofi, som menes 
at være overleveringer fra udvandrerne fra det forsvundne 
Atlantis. 

Oprindelig hed den ikke "dødebog", men "At komme frem 
ved dag bogen", for den handler mest om, hvordan man 
bør leve her på jorden. Man skal f.eks. "sætte sandheden 
op mod ondskabens kræfter", og man skal anstrenge sig 
for at komme i forbindelse med sin evige sjæl. Den siger: 
"Sjælens ondskab er uvidenhed, og sjælens dyd er kund
skab". 

Som eksempel på hvordan fejlopfattelser er opstået næv
nes betegnelserne for det maskuline og det feminine prin
cip i universet, Neter og Netrit, som vestlige egyptologer 
troede var gudenavne. Ligeledes har man troet, de den
gang dyrkede forskellige dyr, mens det i virkeligheden blot 
drejede sig om, at man brugte dem som symboler på for
skellige karaktertræk og principper. Hieroglyfer er jo et 
billedsprog. 

Dødebogen indeholder en skabelsesberetning, hvor den 
højeste Ene, den uudsigelige, skaber alt med lyd og lys og 
etablerer de ni "grundlove" eller grundprincipper, som 
styrer verden. Meget af denne gamle visdom genkender vi 
fra Martinus' kosmologi. Men det er vel også overleve
ringer fra de særligt indviede, som dengang var sat til at 
hjælpe menneskene i deres udvikling. Det fremgår iøvrigt 
også af disse gamle skrifter, at pyramiderne er netop så 
gamle, som Martinus har fortalt i erindringsbogen, og at 
de blev bygget som indvielsestempler. 

De høje idealer, der her er foreskrevet menneskene, har de 
fleste dengang nok slet ikke været i stand til at leve op til, 
heller ikke præsteskabet. Men hvor mange har i de for
løbne 2000 år været i stand til at leve op til kristendom
mens idealer? 



-
v/Gunder Frederiksen 

På et tidspunkt under den kolde krig, hvor 
verden havde to stormagter: Sovjetunionen 
og USA 
spurgte jeg Martinus, hvilke af de to 
ideologier, han mente var længst fremme i 
udvikling: 
fællesskabet med vægt på lighedsprincippet, 
der var repræsenteret i socialismen eller 
individualismen, der hylder konkurrence- og 
frihedsprincippet på godt og ondt? 

Martinus svarede, at det var individualismen og friheden. 
Dette til trods for den kendsgerning, at de frie markeds
kræfter jo lægger op til en alles kamp mod alle, hvilket 
naturligvis ikke synes anbefalelsesværdigt. Kommunismen 
derimod hylder fællesskabsfølelsen. Svaret viser imidler
tid, at Martinus også lægger megen vægt på udvikling, og 
ægte udvikling kan kun trives i frihed, som jo dengang 
under Sovjetstaten var stærkt begrænset. På den lange vej 
mod kosmisk bevidsthed skal menneskeheden også gen
nem en fase, hvor kræfterne slippes løs, men hvor vi også 
lærer, at vi må tage konsekvenserne af vore handlinger på 
godt og ondt. Det drejer sig om ansvarsfølelse, som man 
kun lærer ved at skulle tage ansvaret for egne handlinger 
- og der findes ikke ægte kærlighed uden ansvarsfølelse. 
Og som Martinus skriver: "Der hvor der ingen frihed gi
ves væsenet, kan der heller ikke opstå nogen ansvarsfølelse, 
og der hvor der ingen ansvarsfølelse er, kan der kun opstå 
svækkelse af individualitetsfølelsen." (LB stk. 1337). 

Mentale automater 
Det er muligt på mange måder at fremvise tilsyneladende 
social adfærd ved hjælp af ensretning med forbud mod 
udskejelser og straf for overtrædelser - altså at optræde 
som det, Martinus kalder "mentale automater". Men det 
har intet med udvikling at gøre. Det viser sig da også, at 
mennesker, der lever i et autoritært miljø, hvor mange love 
begrænser folkets frihed, udadtil kan fremvise en adfærd, 
som overfladisk set fremtræder fredelig og ordentlig. 
Gaderne er holdt pænt, man ser ikke fulde mennesker og 
slagsmål, hvad man jo ofte støder på i mere frisindede 
miljøer. Der kan være tale om et autoritært samfund -

religiøst eller sekulariseret - med strikse love og ordens
regler med overvågning af politi og andre myndigheds
personer. 

Det er imidlertid et spørgsmål om ikke dette glansbillede 
har mere med dressur at gøre end med frihed. Og så er det 
et spørgsmål om ikke mennesker, der lever på den måde 
bremses i deres udvikling. Vi ser nemlig ofte, at når men
nesker, der i nogen grad har levet under forhold, der i 
større eller mindre grad kan betegnes som dressur, flytter 
til mere frie forhold, så går naturen over optugtelsen. 
Deres behov for fri udfoldelse slår ud i lys lue, og under
tiden går det så vidt, at de forbryder sig mod lovgivningen 
og evt. havner i fængsler eller anden begrænsning af fri
heden. - De vender altså tilbage til netop det, de ville fri
gøres fra - måske endog i fængsel med endnu større friheds
begrænsning. 

Men hvornår er vi frie? 
Vi er frie, når vi har frigjort os fra vore forældres korrige
rende indflydelse, vil mange unge mennesker sige - for 
øvrigt med en vis grad af berettigelse. Men kun en vis 
grad, for den frihedstrang kan være så stærk, at den i sig 
selv skaber en anden binding, nemlig en binding til egne 
forestillinger om, hvad det vil sige at være frie, en slags 
pseudofrihed, som måske nærmere er en forestilling om, 
at det for alt i verden gælder om at være anderledes, hvor 
trangen til at demonstrere frihed i større eller mindre grad 
får karakter af trods. "Jeg er fri, når jeg gør noget andet, 
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end det alment accepterede - evt. noget andet end det, auto
riteterne inkl. mine forældre siger". Det viser sig eventu
elt i udpræget afvigende fremtræden, outreret opførsel, 
larmende adfærd, piercing eller anden måde at demon
strere "frihed" på. I så tilfælde har vedkommende måske 
bare skiftet en form for binding ud med en anden - en 
selvkonstrueret: for alt i verden at være anderledes. 

For mennesker, der er hjemmehørende i et autoritært re
gime - enten det er religiøst eller sekulariseret - må det 
være en ret stor omvæltning at flytte til et demokratisk 
land, hvor der lægges større vægt på personlig frihed. Vi 
er frie, når vi har demokrati, siger vi - dog kun med en 
delvis berettigelse. Naturligvis er der også i et demokra
tisk land som f. eks. Danmark betydelige begrænsninger 
af friheden. Her er det imidlertid først og fremmest be
grænsninger, som er betinget af hensynet til almenvellet -
f. eks. i trafikken, hvor frihedsbegrænsning under et auto
ritært styre også er begrundet i visse magtstrukturer eller 
religiøse fordomme og traditioner. Langt de fleste kultur
mennesker vil kunne acceptere begrænsninger af den per
sonlige frihed, som er betinget af hensynet til almenvellet 
f. eks. sundhed og hygiejne Vil det så sige, at vi bortset 
fra sådanne naturlige og yderst hensigtsmæssige begræns
ninger kan føle os som frie mennesker? - J a, måske nok 
frie i forhold til verden uden for en selv. Men der er en 
anden frihed, som utvivlsomt er mindst lige som vigtig 
som den ydre, ja, måske den eneste ægte form for frihed -
indre frihed. Hvornår har vi det? 

Indre frihed 
At man paradoksalt nok kan have en oplevelse af mere 
frihed i et fængsel end udenfor er fremragende illustreret 
i Sherfigs "Den forsvundne fuldmægtig". Glæden ved 
den ansvarsløse og regelbundne tilværelse i fængslet slog 
ud i lys lue, da fuldmægtigen, mesterligt spillet af skue
spilleren Ove Sprogø, stråler af dybfølt glæde, da han 
synger julesalmer for fuld hals. - Han oplevede i fængslet 
en tryghed, som gaven slags indre frihed, som overskyg
gede tilværelsen i den konventionelle verden med dens tyn
gende ansvar og mere eller mindre uskrevne normer og 
regler for acceptabel adfærd, for hvad familien forven
tede, og hvad der sig "hør og bør". Hele dette kompleks af 
bindinger oplevedes så frihedsberøvende og snærende, at 
selv opholdet i et fængsel var en mere tilfredsstillende 
oplevelse for fuldmægtigen. Det er imidlertid en frihed 
uden ansvar, der her demonstreres - en frihed som end 
ikke en fuldmægtig vil finde tilfredsstillende i det lange 
løb. Fuldmægtigens salige lykkefølelse i fængselet skal 
naturligvis ses i lyset af kontrasten til de mange konven
tionelle bindinger, tyngende ansvar, et småborgerligt æg
teskab og et stift og hierarkisk styret embede. Uden at 
have sådanne personlige erfaringer på området viljeg dog 
tro, at fuldmægtigens "frihedsfølelse" i fængselet fortoner 
sig, efterhånden som kontrastvirkningen kommer på af-
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stand. Og man vil opdage, at frihed uden ansvar er som 
en tom skal uden indhold. 

Frihedsbegrænsende faktorer 
Har vi ikke indre frihed, så vil vi heller ikke have ople
velse af ægte frihed, selvom de ydre bånd er løsnet. Indre 
frihed er som Krishnamurti skriver "den eneste form for 
ægte frihed" (Krishnamurti "Den eneste frihed"). 

Men hvad kan da begrænse friheden for et menneske, der 
har ydre frihed? - Utrolig meget! Og meget af det er 
simpelt hen begrænsninger, vi selv skaber. Tænk blot på 
vore vaner, hvor det utvivlsomt kan være hensigtsmæs
sigt en gang imellem at rette blikket indad og undersøge, 
om ens vaner stadig er hensigtsmæssige og hvis ikke, så 
hurtigst muligt se at få den smidt ud. I modsat fald skaber 
man noget automatik i sin tilværelse, som i værste fald 
kan begrænse mulighederne for spontanitet og dermed 
udgør unødvendig friheds begrænsning. 

Vi ønsker alle i større eller mindre grad at opleve frihed, 
men som vi så hos fuldmægtigen også en basal tryghed. 
Det er imidlertid ikke altid, at disse to begreber går hånd 
i hånd med hinanden. Men kan vi ikke opnå begge dele, 
vil mange af os nok kunne give afkald på noget af sin 
frihed for at opnå tryghed - en følelse, der i en verden, der 
let kan opleves som farlig, betragtes som grundlag for, 
hvad man med et moderne udtryk kalder "det gode liv". 



Frygt, som af mange forfattere udnævnes til at være men
neskets værste fjende, er utvivlsomt en af de stærkeste 
frihedsbegrænsende faktorer. Helt og fuldt at slippe fryg
ten er, så vidt jeg kan se, et spørgsmål om vort forhold til 
Gud. 

Men ikke alle oplever frihed som et gode, for hvor meget 
kan man klare? Da den amerikanske psykolog og filosof 
Erich Fromm i 1941 med baggrund i Nazismen skrev 
"Flugten fra Friheden" behandlede han netop friheds
begrebet som et psykologisk problem. Han påviste såle
des, hvorledes mange mennesker havde svært ved at klare 
friheden - altså friheden til at vælge og tage ansvar for 
eget liv. For mange unge mennesker var det utvivlsomt 
hovedårsagen til, at de meldte sig under nazismens faner, 
hvor valget og ansvaret var lagt i andre hænder. Det var 
simpelt hen foruroligende at se, hvor langt mennesket er 
villig til at gå, for at blive befriet for ansvarets byrde. Det 
rejser et vigtigt eksistentielt spørgsmål: Kender vi over
hovedet os selv? 

Kender vi os selv? 
Mange har undret sig over, at ganske almindelige mænd, 
som f. eks. var kendt som gode og kærlige familiefædre 
som fangevogtere i Nazismens koncentrationslejre kunne 
udøve tortur overfor fangerne. Undersøgelser har imid
lertid vist, at almindelige mennesker, der faktisk er kær
lige familiefædre - eller -mødre, kan påføre andre menne
sker ret alvorlige smerter, når det blot sker på kommando 
- altså at ansvaret tilsyneladende er lagt i en jordisk 
autoritets hænder. Tilsyneladende - fordi, man jo ikke 
kan løbe fra skæbneloven. Også Niirnbergprocessen un
derstregede, at man ikke er fritaget for ansvar, fordi ens 
handlinger sker på kommando fra en autoritet. Med hen
syn til den kosmiske skæbnelov, så må den tilbagevende 
skæbnebue formodes, at fordele sig mellem autoriteterne 
og vedkommende, der udfører handlingerne. Vi kan her 
med en vis berettigelse sætte spørgsmålstegn ved, i hvil
ken grad vi dybest set kender os selv. Og i overensstem
melse med artiklens emne er det relevant at spørge, om 
man er fri, når man ikke kender sig selv? Måske et af de 
vigtigste formål med vor optræden her på den fysiske 
arena. Det rigtige menneske er utvivlsomt et menneske, 
der kender sig selv. 

Fra dyr til menneske 
I vor lange udvikling fra plante til dyr og videre til rigtig 
menneske sker der en gradvis udvikling af området for 
vor frie vilje; nemlig i takt med de voksende muligheder 
for fri bevægelse; hvor planten jo er bundet til vokseste
det; medens dyr har langt større muligheder foreløbig 
kulminerende med jordmennesket; hvor teknikken og der
med befordringsmidlerne i kolossal grad har udvidet om
rådet for bevægelsesfrihed. 

Parallelt med denne udvidelse af vor bevægelses
muligheder er der imidlertid også en modsat rettet bevæ
gelse, nemlig i retning af frihedsbegrænsning. Det gælder 
først og fremmest i takt med samfundsdannelse og kultur
udvikling, hvor menneskene får brug for evner til at tage 
hensyn til andre - altså en socialt eller samfundsmæssigt 
betinget begrænsning af egen frihed. Her træder den kultur
skabende slibesten i funktion - specielt når vi efter evt. 
dyrekøbte erfaringer finder ud af, at man ikke kan for
lange større frihed, end man selv er villig til at give andre. 
Erfaringerne vil lære os, at såfremt frihed ikke følges af 
ansvarsfølelse, så vil man den ene gang efter den anden 
støde hovedet ind i en mur. 

Som Martinus skriver: "Der hvor der ingen frihed gives 
væsenet, kan der heller ikke opstå nogen ansvarsfølelse. 
Og der, hvor der ingen ansvarsfølelse er, kan der kun op
stå svækkelse af individualitetsfølelsen. Væsenerne kan 
kun udvikle sig til mentale automater." (LB stk. 1337) 
Mon ikke historien viser mange eksempler på dette - også 
den nyeste? På den anden side ser vi jo også - og ikke 
mindst - hvad uhæmmet frihed kan føre til af destruktion, 
forbrydelser og alskens dårligdom - altså eksempler på 
manglende ansvarsfølelse - en egenskab, der i nogen grad 
kan indlæres som et led i børneopdragelse, men hvor hver
dagens mange erfaringer uden konkurrence er den bedste 
læremester. Og som Martinus også skriver: "menneskene 
må have frihed til at gøre de erfaringer, som virkelig skal 
frigøre dem. Hvis man binder andre, bliver man selv bun
det, giver man andre fri, bliver man selv fri" (Kosmos 
1968 s. 109). - Men skæbne loven er da også så viselig 
struktureret, at hver enkelt menneske gradvist vil opnå 
disse erfaringer: "Hvert eneste menneske vil nødvendig
vis gennem sin skæbne i dette og kommende liv gøre de 
erfaringer, der er nødvendige for, at det kan tåle at er
hverve en frihed, som ikke fører det ud i udskejelser, men 
giver det evne til at beherske både den fysiske og åndelige 
materie i overensstemmelse med livets love". (Kosmos 
1978 s. 126). 

Indre frihedsbegrænsende faktorer 
Men frihed er ikke blot et spørgsmål om frihed fra ydre 
begrænsninger. Vi mennesker skaber mange indre be
grænsninger af vor frihed. Spørgsmålet om fri vilje har til 
alle tider været et fremtrædende debatemne. For hvor går 
grænsen? Martinus svarer: "Vi har fri vilje i samme grad, 
som vi er i overensstemmelse med Guds vilje". Og som 
det hedder i Fader Vor: Ske din vilje, som i himlen således 
også på jorden". Krishnamurti siger det samme på en lidt 
anden måde: "At tjene Gud er ensbetydende med fuld
kommen frihed. Og omvendt: fuldkommen frihed er at tjene 
Gud". ("Den eneste frihed" s. 14) - og han fortsætter: 
"Den sande frigørelse er en indre frihed af skabende vir
kelighed" (samme s. 17). Sandsynligvis den eneste virke
lige frihed. - Fuldmægtigen i Sherfigs bog fik i fængslet 
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frihed for ansvar, men dermed er ikke sagt, at han fik den 
indre frihed. Sådan oplevede han det måske i starten, men 
på et eller anden tidspunkt, vil hans frihed føles tom. Den 
mangler et element, der giver den værdi, nemlig foruden 
bevægelsesfrihed ansvar. Frihed uden ansvar er den sikre 
vej til anarki .. 

Vor jordiske tilværelse er fyldt med 
frihedsbegrænsende faktorer 
Frygt er utvivlsomt en af de væsentligste. Frygt er ud
nævnt som menneskehedens værste fjende. Årsagen er 
manglende tillid til Gud og hermed forståelse af, at Guds 
skaberværk er så minutiøst, at "end ikke en fugl falder til 
jorden uden min Faders vilje" eller som Martinus udtryk
ker det: "Såfremt blot et støvkorn skulle lægge sig tilfæl
digt var hele verden af lave". Frygt medfører behov for 
sikkerhed, som mange finder i konformitet dvs. at gøre 
som de andre, være med i gruppen, i et og alt prøve at 
tænke, handle og leve som flertallet - fremragende be
skrevet af Erich From i "Flugten fra friheden". Han viser 
her, hvorledes mange mennesker ikke kan bære friheden 
og derfor søger trygheden i konformismen dvs. at tænke, 
handle og leve som de andre - altså kvæle al individua
lisme og dermed personlig ansvarsfølelse. Det er her dik
taturet fejrer sine største triumfer. 

"Frihed er noget, jeg giver mig selv. Frihed er noget, jeg 
tager", - lyder det frejdigt fra Majbritte Ulrikkeholm i 
bogen "Det magiske rum" s. 139. Men også at "frihed 
kommer indefra" (samme side). Men der skal mod til. Lad 
os forestille os en lille pige, der en vinterdag står med sin 
kælk på toppen af en sneklædt kælkebakke. Som kontrast 
til de mange hujende børn, der slipper livet løs og morer 
sig vidunderligt, ser den lille pige alt andet end glad ud. 
Hun føler ensomhed midt i mylderet, hun er utilfreds, hun 
føler sig uden for, hun er faktisk angst. Hun er indeklemt 
mellem to alternativer, som hun ikke kan vælge mellem: 
at springe ud på det dybe vand, hvad hun ikke tør og lade 
være, hvad hun heller ikke vil - eller kan eller i al fald ikke 
er tilfreds med. Hun kan ikke beslutte sig - det er hendes 
ulykke. Hun er utilfreds - en slags indre forurening, som 
mange af os givetvis også har oplevet måske flere gange i 
sit liv. Princippet er faktisk velkendt også blandt voksne. 

At overvinde frygten 
Vi skal altså overvinde frygten for at opnå indre frihed. 
Hvordan gør vi det? Ikke ved i et og alt at bure sig selv 
inde for totalt at undgå faresituationer - det virker tværti
mod fremmende på frygten. Men heller ikke ved at be
kæmpe angsten ved konformisme. Ovennævnte lille pige 
ville have det rigtig skidt med sig selv, hvis hun bare gik 
hjem med sin kælk. Man må se farerne i øjnene for at 
beherske dem. I forståelse af dette spørgsmål er det hen
sigtsmæssigt at skelne mellem frygt og angst, hvor frygt 
opstår, når man er bange for ydre faktorer: trafikken, an-
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dre mennesker, tordenvejret, chefen, ens forældre eller 
ægtemage og ikke at forglemme: den berygtede sviger
mor. Medens frygtens årsag kan identificeres, er angsten 
diffus .. Man kan evt. slet ikke forklare sin angst. Den er 
der bare. Måske er man angst for sig selv - kan jeg klare 
tilværelsens mange krav? Hvad mener andre om mig - er 
jeg god nok osv. - Man har overhovedet ikke styr på sine 
egne tanker. 

Martinus taler om tankekontrol, som utvivlsomt er et vig
tigt skridt mod en højere bevidsthed. (Martinus: "Vilje er 
lig med tankekontrol" LB l) Men hvordan opnår man 
tankekontrol ? Det spørgsmål vil sikkert melde sig for det 
menneske, der er indstillet på at gøre noget ved sin egen 
personlighed. Og her kommer selvkendskab ind i billedet: 
Hvem er jeg, og hvad er jeg? Og hvorfor? Det første man 
opdager, når blikket vendes indad er, at der altid er tan
ker. De kommer som en uendelig strøm. Kan tanke
strømmen standses. Hvornår og hvordan? 

Bevidsthed og sind 
I bogen "Nuets kraft" af Eckhart Tolle ( Borgen 1997) 
skelnes mellem bevidsthed og sind. Bevidsthed er målret -
tet tænkning f. eks. problemløsning, planlægning, sorte
ring o. lign samt dette i det hele taget af få styr på sin 
egen indre tankeverden. Sind derimod er mere eller min
dre ufrivillige tankeprocesser, der kører derudaf, og som 
mange føler, de ikke næsten ikke kan stoppe. Såfremt vi 
identificerer os med sindet, så er vi langt fra det ideelle, 
nemlig den oplevelse af blot og bar væren, som man iflg. 
Tolle kan opnå ved konsekvent at leve i Nuet. Sindet er 
som et skylag, der skygger for solen. Når skylaget for
svinder, skinner solen - vor inderste natur - væren. Det er 
som Tolle skriver i sin meget læseværdige bog "Nuets 
Kraft" "en frygtelig plage ikke at være i stand til at stoppe 
tankerne. Problemet er imidlertid, at det indser de fleste 
ikke, fordi man ved at identificere sig med sindet - altså 
tanke strømmen - betragter det som normalt. Begynder man 
først at rette blikket indad for at prøve at finde den indre 
stilhed for at gøre noget ved sit eget liv, så kan den uop
hørlige tankestrøm opleves som det, Tolle kalder: de kon
stante tankers rædselsfulde slaveri. 

Kan man da gøre noget ved det. Ja, selvfølgelig kan man 
det. Men det er for lang en historie for denne artikel. Der 
henvises i stedet til Tolles egen bog - og måske en evt. 
senere artikel. 

Men spørger man, hvordan vi opnår denne indre frihed, 
kan svaret findes hos Martinus: "En virkelig frigjorthed 
opnås ikke for et menneske, førend det kun ønsker at 
være til glæde og velsignelse for sine omgivelser, og 
førend det hellere selv vil lide end være årsag til an
dres lidelser" (Kosmos 1968, s. 98). 



Kan 
man 
ændre 
sit 
DNA? 
v/Ruth Olsen 

Der fokuseres for tiden meget på DNA og 
gener - også på det alternative "marked". 
Påstanden her er, at du kan ændre dit DNA 
ved hjælp af din bevidsthed. Hvor 
videnskaben prøver at manipulere med 
generne rent fysisk, mener nogle altså, at du i 
stedet kan ændre dem ad psykisk vej ved at 
påvirke den energikrop, der er baggrunden 
for den fysiske krop. 

Om dette emne kom en bog i år 2000 af Chris Griscom, 
Psykogenetik hedder den. Her skriver hun bl.a.: "Vi kan 
forandre vores genetiske sammensætning. Vi kan omgøre 
arven af de negative træk og gennem den kraftfulde 
psykogenetik erstatte den med fantastisk evolutionært 
DNA." Hun mener, vi fra familien og miljøet i vore 
"åndelige" gener har arvet også vore følelsesmæssige og 
mentale kvaliteter. Men nu skulle vi så stå foran en frem
tid, hvor vi har "evnen til at forandre de genetiske bånd, 
der begrænser os". 

"Det er ikke vores skæbne at arve svaghederne, fejlene 
og sygdommene fra vores foifædre. Det er vores skæbne 
at hjælpe hver generation til at forbedre genmassen gen
nem en bevidst ransagelse afvores egen arvelige ingre
diens. Psykogenetik vil revolutionere legemliggØrelse -
for altid. " (s. 16) 

Hun taler om et "spirituelt DNA", som nedarves fra for
fædre, og om "sjælefamilier", der bliver ved at inkarnere 
sammen og således skaber spirituelt "indavl". (s.34): 

"Arvede tankeformer affrygt og negativitet 
gør os modtagelige oveifor de samme syg
domme, som voresfoifædre oplevede, og kan 
måske være årsag til en genetisk uregelmæs
sighed, som herefter forvandler sig til fysisk 
sygdom. " 

Det forekommer mig, hun vender om på år
sag og virkning. Mig bekendt inkarnerer vi i 
de familier, hvis energier passer, dvs harmo
nerer, med det energimønster, vi selv har med 
i erfaringsbagagen fra tidligere liv, eller hvor 
vi iøvrigt har karmiske bånd, vi skal have 
forløst. Derudover er der naturligvis en stor 
vekselvirkning mellem forældre og børn, som 
også påvirker os følelsesmæssigt og mentalt. 
Men vor "spirituelle arv" er vel så at sige 
vor egen. 

Opskriften 
Griscoms opskrift på, hvordan man ændrer 
sit fysiske DNA er følgende: Først skal man 
præcist udpege det fysiske aftryk, som man 

ønsker at opløse fra sit DNA. Så bruger man sine intui
tive evner til at identificere dets placering på DNA-streng
ene. Man beder sit Højere Selv vise sig det. Så bruger 
man ved visualisering "en laser af hvidt lys" til at rense 
sit DNA og således frigøre det uønskede. På samme måde 
aktiverer eller forstærker man det ønskede DNA. 

Hvad skal man dog mene om dette? End ikke Martinus 
kunne tilsyneladende bruge sine veludviklede spirituelle 
evner til at frigøre sig fra sit biologisk nedarvede anlæg 
for mavekræft. Så det kan ikke være så enkelt! Men på 
helsemesser finder man dog frejdige tilbud om DNA-akti
vering (formedelst 500 kr i timen), der skulle bringe store 
forandringer i dit liv, ja at "mange typer sygdomme for
svinder". 

Er der en logisk forklaring? 
Er der nogen logik i denne påstand om bevidsthedsmæssigt 
at kunne ændre DNA? Martinus og mange andre slår fast, 
at alle foreteelser i verden ledes af 
bevidsthedskræfter. Vi ved også 
godt, at mange sygdomme skyldes 
et negativt tankeklima. Her aktive
rer man åbenbart med bevidsthe
den nogle gener for sygdom. Men 
måske er det mere samspillet mel
lem generne, energikroppen og an
dre dele af systemet, der forstyr
res. Vi har 3 milliarder basepar i 
vort DNA. Der skal ca. 2000 
DNA-baser til at fortælle en celle, 
hvordan den skal fremstille f.eks. 
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hæmoglobin, farvestoffet i de røde blodlegemer. Jeg har 
iøvrigt læst et sted, at DNA-molekylerne virker som en 
slags antenner med hver deres særlige bølgelængde. 

Det er altså et vældigt kompliceret system, man søger at 
gribe ind i. Men der er faktisk fænomener, der viser, at 
kroppens fysiske reaktioner kan ændres radikalt og meget 
hurtigt, f.eks. ved det, der kaldes "multiple personlighe
der". Deepak Chopra har et eksempel i sin bog "Livets 
Videnskab" om en dreng, der kan skifte mellem mange 
forskellige personligheder. Een af dem lider af sukker
syge, mens de andre overhovedet ikke mangler insulin. 
En anden får udslæt, hvis han drikker appelsinjuice. Hvis 
den tredie personlighed dukker op, mens juicen endnu ikke 
er fordøjet, vil udslættet straks forsvinde. 

Vi kan altså fastslå, som vi så ofte har gjort, at det er 
sindet, der styrer kroppen. Men hvis man analyserede dren
gens kropskemi, tror jeg ikke man her ville finde nogen 
fysisk-kemisk forskel på hans forskellige personligheder, 

YL~ så 
forandret! 
vi Flemming Martinussen 

I Politiken d. 26/1-03 kunne man læse følgende: 

"To katte, Cc og Rainbow, ligner ikke 
hinanden. Det ville man ellers forvente, 
eftersom Cc er en klon af Rainbow. Men hvor 
Rainbow er en kraftig trefarvet kat, er Cc tynd 
med grå striber. De ligner heller ikke hinanden 
af sind. Cc beskrives som nysgerrig, Rainbow 
som reserveret. Men hvorfor nu det, hvis de 
har præcis de samme gener? 

Fordi miljøet betyder lige så meget som generne, forkla
rer Duane Kramer. Han er en af forskerne fra Texas A&M 
University, hvor Cc er blevet lavet. Cc var det første klo
nede kæledyr, da den kom til verden 22.dec.Ol. Men hvis 
katteejere gerne vil have en yngre udgave af deres ald
rende mis, skal de altså ikke få den klonet! 
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og nok slet ikke i hans DNA. Lidt ligesom man ikke kan 
finde nogen kemisk forskel på mikrobølgemad og anden 
mad, selvom man dog har kunnet konstatere skader på 
nervesystemet ved længere tids indtagelse af mikrobølge
mad. 

Jeg vil nøjes med at konkludere, at der stadig savnes me
gen konkret viden om samspillet mellem vore stråleformige 
energilegemer og den fysiske genpart. Det eneste vi med 
sikkerhed kan sige er, at alt, hvad vi gør for at tilføre vor 
krop gode positive vibrationer og forhøje dets energiniveau, 
vil styrke vort helbred og vor spirituelle udvikling. 

Jeg tror også, det er rigtigt nok, at vi hen ad vejen vil 
ændre et og andet i vore DNA-koder. Ikke ved nogle få 
"sessions", men i løbet af de næste mange inkarnationer. 
Det vil forudsætte opøvelsen af nye talentkerner i skæbne
elementet, og det er absolut ikke noget, man viljemæssigt 
kan opnå i løbet af dage eller uger. 

Duane Kramer bruger altså miljøet som forklaring på 
kattenes forskel trods identiske gener. Men den fysiske 
forskel kan dog ikke begrundes i miljøpåvirkning. At na
turvidenskaben hermed utilsigtet bekræfter åndsviden
skabelig realitet, er ikke inddraget i forskningen, nemlig 
at alfa og omega ved tilblivelsen af et levende væsen er 
besjæling, som netop er garant for den individualisering 
der udelukker kopiering. 

Dette synes bevist men ikke erkendt fra den "stofside" , 
som kun så småt er begyndt at fusionere med den tilsva
rende "livsside" i opnåelse af fuld forståelse og hel viden
skab. Ifølge Martinus kosmologi betyder stofsiden det 
materielle, mens livssiden står for det åndelige. Det er det 
nye væsens bevidst-
hedskræfter, farvet 
af dets særlige ta
lentkerner, der be
liver dets krops ma
terie, uanset på hvil
ken måde dette ska
bes. 



Dialog 

Martinus og Yahweh 
vi Rolf Kenneth Myhre 
Det kan virke, som om Martinus har und
gået at omtale et vanskeligt emne: Hvem 
var egentlig Yahweh (europæiseret til 
Jahve og Jehova)? Martinus har flere 
gange fastslået, hvad han betragter som 

væsentlige forskelle på GT og NT. GT udtrykker den gamle 
verdensmaral: "øje for øje og tand for tand", og GT 
associerer vi med Moses som talsmand for Yahweh. NT 
udtrykker den nye verdensmoral: "du skal vende den an
den kind til", hvor Jesus er talsmand for den alkosmiske 
guddom. Martinus har skrevet mange linier om Faderen, 
om Jesus og om Den hellige Ånd. Men hvad har han sagt 
om Yahweh - ingenting? 

At Yahweh var et højst reelt og hovedsagelig skjult (ok
kult) væsen, er der ikke tvivl om for dem, som har et reli
giøst eller åndsvidenskabeligt verdensbillede. Yahweh har 
siden l 970-tallet blevet viet adskillig opmærksomhed fra 
forfattere som Erich von Daniken og Zecharia Sitchin, 
som mener at nogen af fortidens "mytologiske" guder var 
astronauter fra andre planeter. Sitchin mener ganske vist, 
at Yahweh ikke tilhørte den "atronautgruppe", som han 
selv har viet sit liv til at studere (de sumeriske guder), 
men begge forfattere argumenterer uafhængigt af hinan
den for, at en korrekt bibeloversættelse fra det hebraiske 
viser, at Yahweh var tilknyttet et fartøj, som det kunne 
være farligt for folk at komme nær: 

Da det blev morgen den tredie dag, brød torden og lyn 
løs. Der lagde sig en tung sky over bjerget, og der lød 
stærk lyd af basuner. Alle som var i lejren, skælvede af 
rædsel. 17.Men Moses førte folket ud af lejren til møde 
med Gud, og de stillede sig vedfoden afbjerget. 18. Hele 
Sinai-bjerget stod i røg, fordi Herren var kommet ned på 
det i ild. Røgen steg op som af en smelteovn, og hele 
bjerget rystede. 19. Basunerne lød stærkere og stærkere. 
Moses talte, og Gud svarede, så man kunne høre hans 
røst. 

Et af argumenterne fokuserer på det hebraiske ord Kabod, 
som er blevet oversat med herlighed (2.mosebog, kap.33). 
Moses beder om at se Yahweh's ansigt, men henvises i 
stedet til hans Kabod. 

"Lad mig se din herlighed", sagde Moses. Han svarede: 
"Jeg vil gå forbi dig i al min godhed og råbe for dig mit 
navn, Herren. For jeg er nådig mod den, jeg viser nåde, og 
barmhjertig mod den, jeg forbarmer mig over. Du kan 

ikke få lov at se mit ansigt", sagde han, "for det menne
ske, som ser mig, kan ikke leve." 
Siden sagde Herren: "Se, her er et sted tæt ved mig. Stil 
dig der på bjerget! Når så min herlighed går forbi, vil 
jeg lade dig stå i bjergkløften, og jeg vil dække dig med 
min hånd, til jeg er kommet forbi. Så vil jeg tage min 
hånd bort, da kan du se mig bagfra. Men mit ansigt kan 
ingen se. 

Den bogstavelige betydning af ordet Kabod er "tyngende, 
en tung ting", og en række andre steder i Bibelen fremgår 
det klart, at Kabod refererer til et konkret og synligt ob
jekt. Profeten Ezekiel brugte ordet i sine beskrivelser af 
den "guddommelige vogn", dvs et luftfartøj. Muligvis er 
det den stråling og lysglans, som omgiver luftfartøjet, 
som har resulteret i oversættelsen til "herlighed" eller "glo
rie". Det akkadiske ord Kabdu betyder "vingeholder" , og 
det sumeriske ord KLBAD.DU betyder "at svæve til et 
fjernt sted". 

På internet finder man seriøse web-baser, som udeluk
kende fokuserer på Bibel-citater, som indikerer tilstede
værelsen af rum- eller luftfartøjer. Det virker på mig, som 
om Martinus har begået en "undladelsessynd" her. H vad 
mener læserne? 

Kommentar v/Ruth Olsen 
Kære Rolf. Jeg tror ikke, Martinus syntes, der var særlig 
vigtigt for os at vide noget præcist om, hvem jødernes 
gamle J ahve var, eller hvordan han kom. Martinus har 
skrevet noget om, at der før i tiden inkarnerede højt ud
viklede personer fra andre kloder for at fungere som vej
ledere for menneskene på Jorden, og at disse personer ofte 
blev anset for at være guder. De behøvede altså ikke at 
være kommet i en UFO. Hvis de var meget højtudviklede, 
kunne de måske simpelthen bare materialisere sig. 

Da man byggede pyramiderne for ca 80-90.000 år siden 
kunne man så mange ting, bl.a. ophæve tyngdekraften. Så 
jeg vil ikke afvise noget, der i dag kan synes for fanta
stisk. Jeg ved blot, at på Moses' tid var det en almindelig 
religiøs forestilling, at solen var en slags guddom, der kørte 
i sin "ildvogn" hen over himmelhvælvingen fra solopgang 
til solnedgang. Også her i norden kørte guddommen - her 
var det godt nok en gudinde - i sin salvagn for at sikre 
menneskenes overlevelse og velfærd. 

Når vi engang får kosmisk bevidsthed og dermed kan læse 
i det store visdomsocean om alt, hvad der er sket her på 
Jorden, får vi det nok alt sammen opklaret. 
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Om 
at læse 

• 
I 

naturen 

Når videnskaben går på opdagelsesrejse i sit 
forsøg på at afdække livets mysterium, støder 
den hele tiden på fænomenet vand. Vand 
viser os den guddommelige orden så tydeligt, 
at vi ikke kan undgå at indse, hvilket bevidst 
velordnet univers, vi er en del af. Vandet viser 
os sammenhængen mellem materiens 
(energiens) stofside og livsside. Livets egen 
tale er her næsten ikke til at tage fejl af. 
Derfor har vi her i bladet beskæftiget os så 
meget med vand, og derfor bringer vi dette 
optryk af et kapitel i den norske læge Vilhelm 
Schelderups bog "Helbredelsens grunde" 
(Munksgaard 1991). 

vi Vilhelm Schelderup: 

Vandets særlige egenskaber 
Størstedelen af det menneskelige legeme 
består af vand. Mens vand næsten ud
gør 90% af et nyfødt barns vægt, afta
ger denne andel med alderen, indtil ol

dingen bare består af lidt over 70% vand. Vandet er såle
des at betragte som selve grundsubstansen for livs
processerne. 

I biologien og lægevidenskaben har vi længe opfattet vand 
som et neutralt medium, en slags strukturløs baggrund 
for de biokemiske reaktioner. Denne opfattelse er imidler
tid ved at ændre sig radikalt. Nyere kemisk og fysisk forsk-
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ning har gjort det klart, at vand ikke er en simpel væske, 
men at det har en kompliceret indre struktur. Ved almin
delig temperatur er vandmolekylerne ordnet i sammen
hængende mønstre, som til dels har krystallinske egen
skaber. Vi har faktisk ret, når vi siger, at vand er klart 
som krystal. Vandet har en slags krystal struktur, selvom 
den er af en nogen anden art, end når det drejer sig om 
fast krystal. Den franske kemiker Duval udtrykte det på 
denne måde: "Vand er en væske, der endnu husker den 
krystallinske form, den havde som is." 

De rige krystalmønstre i snefnuggene viser os isens krystal
struktur. Når isen smelter, bliver kun 14,4% af de brint
forbindelser, der holder krystalgitteret sammen, brudt. Og 
selv ved 37 grader er over to trediedele af disse forbindel
ser intakte. Ved disse temperaturer er vandmolekyleme 
bundet i krystalformationer, der hele tiden brydes op og 
dannes igen, ofte i nye formationer. Det varer gennem
snitligt ikke længere end en minimal brøkdel af et sekund. 
Derfor siger man, at krystalstrukturen i vand blinker. 

Når vand varmes op til over legemstemperaturen, opløses 
disse krystallinske bindinger, og de forsvinder helt, når 
temperaturen kommer over 43 grader. Vandet begynder 
så at opføre sig som en virkelig væske. Dette er næppe en 
tilfældighed fra naturen side. 

Vandets komplicerede indre struktur forklarer flere egen
skaber ved vand, som man ikke tidligere kunne gøre rede 
for, som f.eks. hvorfor vandets egenvægt er størst ved 4 
grader. Dette forhold har den allerstørste betydning i na-



turen og forklarer bl.a., hvorfor vore sØer ikke bundfryser 
om vinteren. Disse strukturelle egenskaber har betydning 
for de kemiske reaktioner, der foregår i vand. 

Vands store påvirkelighed 
Kemiske og fysiske reaktioner forløber ikke altid helt, som 
der står i lærebogen. Kemisk rent vand fryser ikke altid 
lige ved nul grader, kemiske reaktioner under tilsynela
dende ens forsøgsbetingelser forløber ikke altid med nøj
agtig samme hastighed osv. Den slags uregelmæssigheder 
har man undertiden ærgret sig over, men ikke spekuleret 
nærmere over. 

Vores viden om, at den slags uregelmæssigheder i kemi
ens love selv er underkastet lovmæssighed og kan 
udforskes nærmere, skylder vi bl.a. den italienske fysiker 
Giorgio Piccardi. Han blev allerede i en ung alder fasci
neret af disse kemiens narrestreger. I 1935 udtalte han: 
"Det er ikke en rigtig fremgangsmåde at fornægte noget, 
man har set, blot fordi man ikke forstår det." Det var imid
lertid først efter 1950, han fik lejlighed til at udforske 
dette problem i så stor skala, at han kunne nå frem til 
virkelig håndfaste resultater. 

I mellemtiden havde han arbejdet med 
noget, som kaldes "aktiveret vand". 
Dette bruges bl.a. i industrien til at op
løse kalkdannelser i kedler. Aktiveret 
vand er kemisk rent vand, som har fået 

specielle egenskaber som følge af en ændring i dets indre 
fysiske struktur. I praksis kan man opnå dette ved at rØre 
i vandet med en glasbeholder, der er fyldt med neongas 
under svagt tryk og en dråbe kviksølv. Dette vand kan 
opløse kalkforbindelser, som ubehandlet vand ikke kan 
opløse. Dette kan næsten synes at være et mirakel, men 
har sin rationelle forklaring. 

Den fysiske analyse viser, at glasbeholderen, den bevæ
gelige kviksølvsdråbe og neongassen fungerer som en lille 
radiosender for radiobølger med meget lang bølgelængde, 
ca. 30.000 meter. Spektroskopiske undersøgelser viser, at 
vand har brede absorbtionslinier for radiobølger i netop 
dette frekvensområde. Vandet absorberer derfor disse ra
diobølger, og dette medfører energetiske forandringer i 
vandets fysiske eller inter-molekylære struktur, som øger 
vandets evne til at opløse kalksalte. 

Dette aktiverede vand har imidlertid en svaghed. Det vir
ker ikke altid lige effektivt. Det er lunefuldt og uberegneligt. 
Og det var grunden til, at Piccardi fik økonomisk støtte 
fra industrien, da han satte sig for at finde ud af, hvilke 
faktorer det er, der virker på vandet på en sådan måde, at 
dets egenskaber ændres fra dag til dag, og oveni købet fra 
time til time. 

Piccardi kom hurtigt til den konklusion, at det måtte være 
kræfter udefra, som på afstand påvirkede vandets indre 
struktur og dermed dets kemiske egenskaber. Ved hjælp 
af elektromagnetisk afskærmning og andre metoder kunne 
han bestemme, hvilke slags kræfter, det drejede sig om. 
På denne måde opdagede han, at pulserende, elektromag
netiske felter af meget lav frekvens påvirkede de kemiske 
reaktioner. 

De kosmiske energiers 
betydning 
Piccardi begyndte at koncentrere sig om 
at udforske, hvorledes forskellige kos
miske forhold påvirker de kemiske re

aktioner. Han fandt klare beviser for, at solens aktivitet 
havde betydning. Han påviste således, at kemiske reak
tioner ændrer hastighed i takt med solens elleveårige 
solpletperiode. Han påviste også, hvordan mere kortva
rige udbrud på solen med efterfølgende magnetiske for
styrrelser og øget kosmisk stråling medfører ændringer i 
den kemiske aktivitet her på jorden. Også månen spiller 
en rolle, kemiske reaktioner forløber hurtigst ved nymåne 
og langsomst ved fuldmåne. 

Piccardi kunne efterhånden dokumentere, hvordan kemi
ske reaktioners hastighed ændres i løbet af årets måneder. 
Han fremsatte den hypotese, at det skyldtes jordens be
vægelse omkring solen og den forskydning, dette medfø
rer i forhold til Mælkevejens kraftige galaktiske magnet
felt. Han fandt også forhold, der tyder på, at planeternes 
positioner og bevægelser har betydning. 

Piccardi har på et solidt fysisk grundlag påvist, at kosmi
ske forhold har indvirkning på kemiske reaktioner her på 
jorden. Andre forskere har gjort lignende iagttagelser, men 
Piccardis metodiske fremgangsmåde og omfattende stati
stiske materiale har gjort dem videnskabeligt overbevi
sende. Gennem sine undersøgelser har han påvist, at vand 
gennem subtile ændringer i dets indre fysiske struktur vir
ker som en slags sanseorgan, der registrerer ikke bare 
kosmiske påvirkninger, men også magnetiske og elektro
magnetiske påvirkninger fra mere jordiske kilder. Han 
skriver: 

Eksistensen af en så delikat og følsom 
struktur tillader den antagelse, at pas
sende påvirkninger er i stand til at mo
dificere selve strukturen på en uende
lig antal måder, og vi kan deifor an

tage, at vandet er følsomt over for ekstremt fine påvirk
ninger, og er i stand til at tilpasse sig de mest forskellige 
forhold i en grad, som ingen anden væske er i stand til. 
Det kan være, at det er denne uendelighed af mulighe
der, der er forudsætningen for livets eksistens. 
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Måske er det gennem vandet og det vandige system, at 
ydre kræfter er i stand til at påvirke det levende system. 

Det er klart, at hvis elektromagnetiske påvirkninger af 
kosmisk eller jordisk oprindelse har indflydelse på de ke
miske reaktioner i et reagensglas, så vil de også have ind
flydelse på biokemiske reaktioner i en levende organisme. 
Menneskets krop kan betragtes som et enormt komplice
ret kemisk system, som kontinuerligt er under påvirkning 
af sådanne subtile kræfter udefra. 

Har vand formgivende 
kræfter? 
Den tyske vandforsker Theodor 
Schwenk har undersøgt vandets struk
turelle og formgivende egenskaber fra 

en anden synsvinkel. I sin bog Das sensible Chaos viser 
han, hvordan vand ud fra sin egen natur danner karakteri
stiske former: spiralformer som vi ser det i istappe eller i 
vand, som strømmer ud af en åbning, bølgeformer som 
forplanter sig, mens vandet selv bliver på samme sted, 
forskellige hvirvelformer osv. Vi ser, hvordan dise former 
går igen overalt i naturen og i levende organismers for
mer. 

På en mere videnskabelig måde beskriver McCulloch og 
Brodney, hvordan organiske molekyler i samspil med vand 
skaber strukturer, der kaldes miceller, som vi kan betragte 
som "byggeklodser" for levende celler. Organiske mole
kyler i levende væv findes overalt i nær tilknytning til vand. 
Inde i cellerne findes vandet indelukket i bittesmå hulrum 
og står altid i kontakt med de omgivende vægge. Vandets 
egenskaber er afgørende for alle levende organismer. 

Vandets strukturelle kvalitet 
Schwenk har udviklet en metode, der kan give os et mål 
for vandets strukturelle kvalitet. Metoden er i princippet 
meget enkel. Man lader dråber af destilleret vand falde 
ned i den vandprøve, man ønsker at undersøge (blandet 
med glycerin for at dæmpe bevægelserne i vandet), og 
fotograferer det billede, som så opstår i vandoverfladen. 
Billederne giver sammenlignelige udtryk for vandets struk
turelle tilstand. 

Med denne metode kan man følge vandkvaliteten i en flod 
og registrere de strukturelle forandringer i vandet, efter
hånden som det modtager forurenende udledninger. Man 
kan også således se, hvordan vandet gennem fri strøm i 
naturen genvinder sin strukturelle kvalitet. Schwenk har 
brugt denne dråbemetode til at påvise strukturelle forskelle 
i drikkevandet fra forskellige vandværker. Vi står her over
for en ny dimension i vor drikkevandshygiejne. Hidtil har 
vi kun været optaget af, at drikkevandet skal være fri for 
forurenende kemiske stoffer og mikrober. 
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Vi er nu i færd med at erkende, at også vandets struktur 
har betydning for dets værdi som næringsmiddel. Vi ved 
alle, hvor friskt og dejligt vandet fra en bjergbæk kan 
smage, og hvor fladt og næsten ubehageligt tilsyneladende 
rent vand af anden oprindelse kan føles i sammenligning. 
Vi fornemmer intuitivt, at vandets kvalitet har betydning 
for dets livgivende egenskaber. 

Bernard Grad ved McGill University i Montreal har ud
ført nogle forsøg, som underbygger dette. Gennem kon
trollerede eksperimenter påviste han, at hvis en person 
med såkaldt "lægende hænder" holdt en kolbe med vand 
mellem hænderne, og dette vand derefter blev brugt til at 
vande spirende bygplanter, så voksede bygplanterne bedre 
end planter, der blev vandet med ubehandlet vand fra 
samme vandhane. Men hvis deprimerede patienter fra et 
psykiatrisk hospital holdt vandet på samme måde, blev de 
bygspirer, der blev vandet med dette vand, tværtimod 
hæmmet i deres vækst. 

Vand som medicin 
Hvis vandets strukturelle kvalitet har betydning for dets 
værdi som næringsmiddel, er det nærliggende at spørge, 
om vand af god kvalitet kan virke som lægemiddel. Nogle 
healere giver netop deres patienter vand, som de har holdt 
mellem hænderne, for at det skal virke helbredende. Pro
fessor Injushin på universitet i Alma Ata opnåede gode 
resultater ved at give patienter, der bl.a. led af lidelser i 
mavesækken, drikkevand, der var blevet bestrålet med 
Helium-Neon-Laser. Det ser ud til, at vand pga dets indre 
struktur er et udmærket medium for kohærente excitationer 
(lysbølger der svinger i samordnet rytme). 

Dette er måske også forklaringen på bru
gen af vand i radisonterapien. Denne te
rapi er udviklet af den danske ingeniør 
K.Flyborg og er baseret på de fysiologi
ske virkninger af bestemte lyde og mu

sik. Patienterne bliver direkte stimuleret med specifikke 
lydmønstre. Men desuden benyttes vand, der gennem en 
elektronisk proces er blevet "opmagasineret" med sådanne 
mønstre af akustiske svingninger. Man opnår angiveligt 
gode resultater med dette radisonvand som lægemiddel, 
ikke mindst ved funktionelle forstyrrelser i de endokrine 
kirtler. 

Vand, der for nylig er smeltet, beholder en vis tid noget af 
isens krystalstruktur og kan derfor være særlig værdifuldt 
som næringsmiddel. Samerne lader derfor rensdyrene 
drikke smeltevand og hævder, at dette vand er særlig godt 
for dyrene og giver dem en tykkere og finere pels. Gen
nem forsøg med vanding af planter med smeltevand har 
russiske forskere vist, at disse planter vokser sig dobbelt 
så høje som planter vandet med almindeligt vand. 



Allerede i 1930' erne forsøgte den østrigske vandforsker 
Viktor Schauberger at fremstille specielt helsebringende 
vand gennem en fysisk proces. Senere er det i Rumænien, 
ifølge professor Manzatu, lykkedes at fremstille en type 
kemisk rent vand, såkaldt B-vand, der har specielle egen
skaber. Dets smeltepunkt ligger langt under nul grader, 
og det koger først ved 105 grader. Det krystalliserer an
derledes end almindeligt vand og er optisk akti vt. 

Schwenk kunne ved hjælp af sin dråbernetode også på
vise, hvorledes kosmiske forhold indvirker på vandets 
struktur. Hans iagttagelser går videre end Piccardis, men 

Krigen kan begynde på grund af en 
minutiøst forberedt fejltagelse. 

Henrik Tikkanen 

AI agitation for krig begynder med påstande om, at den 
anden part truer freden. 

Arnulf Øver/and 

Menneskeheden må gøre en ende på krigen, ellers vil 
krigen gøre en ende på menneskeheden. 

John F. Kennedy 

Krig er hjerneskadede edderkopper, der destruerer 
deres eget spindelvæv. 

Suzanne Brøgger 

hans metode er ikke lige så kvantitativ og anses derfor 
ikke for at have samme videnskabelige vægt. Hans foto
grafiske materiale illustrerer imidlertid på en overbevi
sende måde, at bestemte konstellationer af solen, månen 
og planeterne falder sammen med tydelige forandringer i 
vandets strukturelle tilstand. Schwenk hævder, at man kan 
iagttage særlige effekter, når himmellegemerne befinder 
sig i bestemte vinkler i forhold til hinanden, og at der her 
er tale om de samme talmæssige forhold, som vi kender 
fra musikkens intervaller. Hvis det er tilfældet, er det en 
bekræftelse på den gamle pythagoræiske lære om sfærernes 
hannoni. 

Krigshelt: et offerlam som fører hele flokken i døden. 
Gabrie/ Laub 

I krigstid er sandheden så dyrebar, at hun må udstyres 
med en liwagt af løgne. 

Winston Churchill 

Krige findes overalt, hvor der bliver kæmpet for freden. 
E/azar Benyoetz 

Til sidst sejrer kornmarken altid over slagmarken. 
Theodor Fontane 
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Vi omtalte i Impuls 3102 en østrigsk mand ved 
navn Johan Grander, der har fundet frem til 
noget specielt aktiveret vand, som skulle 
være vældigt sundt, ja kunne helbrede 
sygdom. Vi har blandt vore læsere efterlyst et 
indlæg om personlige erfaringer med dette 
vand, og har modtaget nedenstående. 

vi Ragnar Lindelien 

Jeg fortæller gerne om mine erfaringer med Grandervand, 
som jeg kom i kontakt med for snart to år siden. Efter at 
have formidlet Grander produkter i over et år, har jeg fået 
mange erfaringer, som jeg med et åbent sind aldrig kunne 
have drømt om på et tidligere tidspunkt. 

Selv har jeg fået en hurtig helbredelse af et meget alvor
ligt tilfælde afhjertebetændelse (pericardit), somjeg havde, 
dajeg begyndte at drikke Grandervand ("blåvand"). Des
uden bruger jeg "blåvand" til min datter, som er meget 
allergisk og meget plaget af eksem. Jeg bruger vandet i en 
forstøvningsflaske, som jeg sprayer på eksemen, med det 
resultat, at det som oftest forsvinder i løbet af få timer. 
Tidligere brugte vi at smØre den med cortisoncreme efter 
lægens anbefaling. Ved at være konsekvent med blåvands
sprayen holder vi nu eksemen i ro og undgår den creme, 
som vi aldrig har været begejstret for. 

Teenageren i huset er som så mange i den alder plaget af 
bumser. For at være ærlig, så forsvinder de ikke, men de 
holdes i skak, og han undgår betændelser, så her er der 
heller ikke brug for smart markedsførte remedier. Fruen, 
som er plaget af candidae, har kun fået forslag om meget 
strenge diæter for at få bugt med sit problem. Men efter at 
være begyndt med grandervand er dette også noget, der 
kan holdes i skak så symptomerne udebliver. 

Derudover er kommet utrolige historier fra mine kunder, 
som har installeret Grander vandbehandlingssystem i de
res huse. F.eks. bliver glas, der med tiden var blevet grå, 
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blanke igen efter en tur i opvaskemaskinen. Hvis man ikke 
nedsætter sit vaskepulverforbrug, vil sæben skummer over 
i vaskemaskinen. Blødgøringsmidler er ikke mere nød
vendige, alle former for rengøring er blevet lettere. 

Vandet smager bedre. Jeg har fået tilbagemeldinger om 
bedringer vedr. Bectrew sygdom, forkalkninger i knæer 
og andre led, maveproblemer, stofskiftesygdomme, dia
betes m. v. Her kan man selvfølgelig sige, at nogen men
nesker let lader sig suggerere, men historien fortsætter med 
nogen, der ikke så let lader sig suggerere. 

Køerne drikker mere vand og giver i perioder mere mælk, 
men her er vi ikke færdige med at foretage vore undersø
gelser. Hønsene giver en bedre ægkvalitet med mindre ri
siko for skøre æggeskaller, og derudover ser hønsene mere 
friske ud med tættere fjerdragt m.m. 

Gamle katte og hunde bliver næsten som unge igen, får 
jeg ofte melding om. Og når man lader dem vælge frit 
mellem almindeligt vand og Grandervand, vælger de i så 
godt som alle tilfælde Grandervand. 

I drivhuset mærkes også store ændringer. Planterne har 
større vitalitet, yder mere og har mindre sygdom. Gød
ningen kan straks nedsættes med 25%, og dette kan redu
ceres yderligere, hvis man kobler Grander revitalisatorer 
til kompostbunken (møddingen) - dette reducerer desuden 
lugtplagerne enormt. 

I svømmehallen reduceres udgifterne, da rensning af bas
sinet ikke behøves så ofte mere, lugtplagen fra klor for
svinder på det nærmeste, og problemet med aflejringer 
bliver forsvindende. 

Kartofler, som behandles med Granderteknologi, giver 
40% større udbytte, bl.a. fordi man undgår sygdom. Mad
varer holder sig længere friske med en granderplade i kø
leskabet. Og sådan kunne jeg fortsætte i det uendelige med 
utrolige historier. Dette er blot, hvad jeg selv har set eller 
hørt. Men som Grander siger, man må selv prøve sig frem. 



Martinus på 
Hawaii 

vi Else Byskov 

Omme på den anden side af jordkloden, næsten så langt 
fra Danmark som man kan komme, inden næsen af sig 
selv vender hjemad igen, ligger de 8 Hawaiiøer som små 
grønne perler der af en stor hånd er kastet på må og få 
midt ude i oceanet, ca. 4000 km fra det amerikanske fast
land. Der er tale om verdens mest isolerede øgruppe, som 
blev "opdaget" af J arnes Cook. Vi må nok formode, at 
den så berømte kaptajn Cook spærrede øjnene op, da han 
om morgenen den I8.januar 1778 uventet fik landkending 
af disse skønne øer. Kaptajnen var på vej til Amerika for 
at lede efter en passage fra Stillehavet til Atlanterhavet, 
da han stødte ind i Hawaiiøerne. Måske havde forsynet 
blæst hans skibe mod Øerne, for Cook og hans besætning 
havde stærkt behov for ferskvand og friske forsyninger af 
fødevarer. 

De venlige indfødte tog godt imod de fremmede og tog sig 
betalt for forsyningerne med alt, hvad der var lavet af 
jem. Så for en håndfuld sØm kunne Cook forsyne sine 
skibe med grise, søde kartofler, vand, taro og andre lokale 
specialiteter. Og dermed var freden forbi for de velme
nende polynesiske indfødte, som efterfølgende måtte se 
sig bestormet af en broget forsamling af søfolk, handels
folk, kolonisatorer, militærfolk og missionærer. Man kan 
sige, at Øerne langsomt mistede deres mødom, og de dy
stre resultater af denne gradvise deflorering kan ses i dag. 
Men på trods af en massiv amerikanisering med alt hvad 
dertil hører af uhyrligheder, har øerne dog stadig bevaret 
en ikke ringe part af deres skønhed og uskyld. 

Det første der slår en er en enestående fro
dighed af en flora, som med danske øjne 
må betegnes som absolut eksotisk. 
Hibiskus, ananas, kaffe, bananpalmer, 
mango, papaya, dadel- og kokospalmer, 
kæmpe-philodendron og andre tropiske 
planter pryder de stejle, vulkanske øer. Der 
er træer, hvis kroner er på størrelse med 

et cirkustelt, og andre træer som kun har solgule blom
ster, intet grønt ("scrambled egg trees"). Når dertil kom
mer en lufttemperatur på 25 grader året rundt og rigeligt 

nedbør, er der ingen tvivl om, at vi befinder os i et tropisk 
paradis. 

Og hvordan har Martinus så fundet vej til dette paradis? 
Ja, hvordan det nøjagtigt er sket skal jeg lade være usagt, 
men da jeg ankom for at holde foredrag om Martinus, var 
der allerede to Kosmos abonnenter på Øen Oahu, hvor 
Honululu ligger. 

Nærdøds-konference 
Jeg var rejst til Honolulu i begyndelsen af januar 2003 for 
at deltage i en konference i "The International Associa
tion of Near Death Studies" (lANDS). Jeg havde meldt 
mig ind i denne forening, fordi jeg følte jeg dermed kunne 
støtte kendskabet til og forskning i nærdødsoplevelsen, 
som jeg ser som "evidence" for det, Martinus siger om 
passagen fra det fysiske til det åndelige plan. Jeg havde 
indsendt et "abstract" til et foredrag i sommeren 2002, og 
stor var min glæde da jeg af arrangørerne fik meddelelse 
om, at mit foredrag med titlen "Death is an illusion" var 
blevet accepteret og var programsat til d. 8/1-03 kl. 11.30. 
Jeg var dog lidt i tvivl om, hvordan jeg skulle klare om
kostningerne til den lange rejse. Men efter at have modta
get støtte til rejsen fra Martinus Institut, var jeg klar over, 
at turen kunne blive en realitet. 

Konferencen, som strakte sig over 3 dage, blev afholdt på 
Sheraton Waikiki Hotel og havde ca. 150 deltagere fra 
hele verden. Blandt deltagerne var der mange kendte for
skere i nærdødsoplevelsen og en del "experiencers", altså 
mennesker som selv havde haft en nærdødsoplevelse 
(NDO). 

Mens de mange deltagere på konferencens første dag fandt 
på plads i salen, var der to lokale kvinder som sang og 
spillede på en slags guitar, mens to andre dansede hula i 
bastskørter. Meget effektfuldt. Konferencen blev flot ind
ledt af Paul Pearsall, som selv har haft en NDO, og som 
desuden er professor på "The U ni versi ty of Hawaii". Han 
lagde ud med at fortælle, at Hawaii er et meget spirituelt 
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og magisk sted, og hans foredrag hed "The healing power 
of aloha". 

Alene ved at sige "aloha" har man taget et helligt koncept 
i brug, nemlig det at give den hellige ånde ("ha") videre. 
"Alo" (at dele) og "ha" betyder altså at give den hellige 
ånde videre fra generation til generation, og dermed har 
man udtrykt et ønske om at dele livets hellige åndedrag 
med alle dem, man hilser på. På den måde erkender man 
altings sammenhæng. Denne erkendelse af at alle ting er 
en del af et større hele (som Martinus jo også siger), er 
lige netop det, den amerikanske kultur mangler ifølge Paul 
Pearsall. Han lagde ikke skjul på, at han mente den ame
rikanske kultur var langt ude. 

Han sagde at 75% af alle amerikanere er "deseased". De 
jagter rigdom og magt og har i deres evige stræben efter 
at komme foran deres nabo mistet alt, hvad der har ægte 
værdi. De er stressede, syge, ulykkelige, selvoptagede og 
fulde af negativitet og vrede. De lider af det, som P.P. har 
betegnet ADD (aloha deficiency disorder) - ikke nok 
"aloha". P.P. anbefalede at man i stedet for at stræbe efter 
egen vinding praktiserede: "aho nui" (be persistently pa
tient - spend the afternoon - you cannot take it with you) 
og "olu olu" (be agreeably pleasant - have a good 
forgetting), "ha aha a" (be humbly modest) og "aka hai" 
(kindness expressed tenderly) og at man hver dag spurgte 
sig selv: "Are you a true joy to live with every day?" I 
stedet for den sædvanlige "fight or flight response" burde 
man praktisere "the tend and be friend response" . P.P. 
mente selv, at denne positive indstilling havde reddet hans 
li v efter hans NDO. 

Efter således at være blevet belært om livets sande vær
dier var konferencen i gang og deltagerne begav sig hen 
til de forskellige mindre foredragssale, hvor de mange 
parallelforedrag skulle finde sted (der var som regel 3 for
drag på samme tid). Mit foredrag var snart på program
met og jeg var lidt nervØs, dels fordi det var mit første 
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foredrag i en sådan international forsamling, og dels fordi 
Bruce Greyson (meget kendt NDO forsker og redaktør af 
bladet "Vital Signs") holdt foredrag samtidig, og jeg var 
derfor bange for jeg ingen tilhørere ville få. 

Mit foredrag 
Men da jeg trådte ind i foredragssalen så jeg, at al min 
tvivl blev gjort til skamme. Salen var fuld (40-50 menne
sker), og efter at være blevet behængt med en "lei" (blom
sterkrans) kastede jeg mig ud i at fortælle om Martinus og 
hans syn på døden. Foredraget tog udgangspunkt i 
materiens 4 tilstandsformer, ogjeg gjorde opmærksom på 
at vores bevidsthed består af stråleformig materie, som er 
informationsbærende. Jeg understregede det levende væ
sens dobbelte analyse som dels et fysisk væsen men pri
mært et elektrisk væsen. Dermed blev det understreget, at 
vi er mere end vores fysiske krop. 

Da det elektriske felt, som omgiver kroppen, er sædet for 
bevidstheden og denne altså er af elektrisk natur, kan det 
logisk forklares, hvordan bevidstheden ikke er krops
forankret, men kan eksistere udenfor kroppen. Bevidsthe
den er ifølge Martinus ikke lokaliseret i hjernen, men hjer
nen og nervesystemet fungerer som en slags antenne for 
bevidsthedsenergierne, som trænger ind i den fysiske krop 
via hjernen. Men bevidstheden i sig selv er et elektrisk 
felt, som ligesom enhver anden elektrisk realitet opererer 
på en bestemt bølgelængde. 

Da ens bølgelængder tiltrækker hinanden (loven for til
trækning og frastødning), kan man dels forklare hvorfor 
man føler sig tiltrukket til visse mennesker og frastødt af 
andre, og dels kan man forklare, hvad der sker under en 
NDO hvor man oplever at passere gennem en tunnel. 
Denne tunnelpassage kan ses som en automatisk "trans
fer" af ens bevidsthed til en bølgelængde i det "tomme 
rum" (som ikke er spor tomt, men fuld af stråleformig 
materie) som svarer til den bølgelængde, ens eget elektri
ske felt opererer på. 

Da bevidstheden er af elektrisk natur og dermed er en 
form for energi, kan det desuden ved hjælp af 
termodynamikkens første lov påpeges, at bevidstheden har 
evighedskarakter, idet energi ikke kan skabes og ikke kan 
nedbrydes. Hvis man sidestiller det elektriske felt med sjæ
len, kan man med sine ben fast plantet i fysikkens love 
bekræfte, at sjælen er evig. 

Dette var i grove træk, hvad mit foredrag gik ud på, og 
jeg sluttede af med at påpege to konsekvenser af den 
stråleformige materies informationsbærende karakter: dels 
at reinkarnation er en absolut nødvendighed, idet æg og 
sædcelle ikke kan fuldføre fosterskabelsen alene uden den 
information, der er til stede i det diskarnerede væsens elek
triske felt, og at vi dermed basalt set er det samme individ 



fra liv til liv. Vi udvikler og forfiner vores talentmasse for 
hvert liv, men vores selv eller "jeg" er det samme. En an
den konsekvens er at vi lever i et bevidst univers, idet den 
stråleformige materie (bevidsthedsmaterie ) i det "tomme 
rum" jo nødvendigvis må tilhøre nogen, nemlig Gud. 

Konferencen iøvrigt 
Tilhørerne var begejstrede og efter en kort spørgerunde 
var foredraget forbi. Det engelsksprogede materiale om 
Martinus, som Instituttet havde givet mig med, blev revet 
væk og de eksemplarer af min bog "Death is an Illusion", 
somjeg havde medbragt, blev solgt på mindre end en halv 
time. Jeg skulle have taget mange flere med. 

Lige inden foredraget begyndte for den ene lokale Kos
mos-abonnent Bodil Anderson ind i lokalet, og vi omfav
nede hinanden som om vi var gamle venner. Hun havde 
dagen inden gennem sin bror og Rolf Elving hørt om kon
ferencen og Martinus' "medvirken" og var som "gam
mel" Martinus tilhænger naturligvis interesseret i at del
tage. Vi blev straks venner og tilbragte mange timer sam
men de efterfølgende dage, hvor vi fulgtes ad til de mange 
forskellige foredrag. 

Torsdag eftermiddag inviterede Bodil og hendes mand mig 
og nogle andre venner ud at sejle på deres båd, og jeg fik 
dermed lejlighed til at se Øerne fra søsiden. Billedet viser 
os med Diamond Head krateret i baggrunden. Man kan 
også se nogle af de 74 hoteller, der "pryder" Waikiki. 

De mange foredrag på konferencen omhandlede bl.a.: nær
døds-oplevelsens helbredende og terapeutiske virkninger, 
healing gennem auramassage, fremprovokerede "ude-af
krop" -oplevelser, "veridial perception" (synsevne) under 
en NDO, NDO blandt helt små børn, paranormale evner 
efter en NDO, klassificering af NDO i himmelske og 
"hellish" oplevelser, NDO's effekt på ægteskabet (mange 
der har haft en NDO bliver skilt, fordi ægtefællen ikke 
kan tro på oplevelsens ægthed). Om den videnskabelige 
basis for "The life review", data der påviser at modtagere 
af transplanterede hjerter udviser karaktertræk fra donor, 
NDO's betydning for døende og "hospice work", samt 
forskellige teorier om bevidsthedens væsen. 

Konferencen var særdeles velorganiseret med et meget højt 
og lødigt videnskabeligt indhold. Det var også et forum, 
hvor de der har haft en NDO kunne møde andre i samme 
situation og dermed komme ud af den isolation, som ofte 
præger de mennesker, som har været ude for en så livs
forandrende oplevelse og som de ofte føler, de ikke kan 
dele med andre, fordi ingen forstår dem. 

Det var på alle måder en opløftende og positiv oplevelse, 
og forhåbentlig fik Martinus en del nye 
læsere og et lille fodfæste i nye hjerter. I 
hvert fald vil IANDS-folket komme til at 
høre mere om Martinus, for Bruce 
Greyson bad mig på konferencens sidste 
dag om en artikel om Martinus til hans 
blad "Vital Signs" . Man kan læse mere 
om lANDS på www.iands.org 

ALOHA! 
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Global bøn for fred 
Over internettet er der udgået en 
opfordring til alle spirituelt vågne 
mennesker, uanset religiøs tro eller 

. anden åndelig overbevisning, om at 
bede eller meditere for fred i denne 
krisetid. Hvis mange gør dette ved 
solnedgang frem til d. 16.maj, alene 
eller i grupper, vil det danne en stor 
positi v energibølge rundt om hele 
jorden.-

Nogle af motiverne bag dette lyder: 
"Sammen kan vi forme et indre net 
af hjerter i bøn for fred og i visio
nen af en menneskehed, der lever i 
harmoni trods forskellighederne." 

"Den kollektive magt der ligger i 
millioner af hjerters længsel efter 
fred er et enormt potentiale." 

"I denne tid med nød og krise søger 
det globale interreligiøse net af 
hjerter at bringe millioner af men
nesker sammen i en "freds vagt" 
rundt om planeten." 

"Det er vigtigt i denne tid, at de 
mange åndelige traditioner forener 
sig i bøn for fred i verden til gavn 
for alle levende væsner." 

"Profeter fortæller, at for at af
dække Sandheden vil det kræve 
deltagelse af alle racer forenet i en 

ånd, motiveret af kærlighed. I denne 
tid med kriser og separatisme, må 
vi sammen som mennesker enga
gere os i de værdier, som forener os 
og bringer fred." 

"For at hjælpe med at pacificere 
spændingerne i en kaotisk tid som 
denne, er det nødvendigt, at menne
sker med et medfølende sind beder 
sammen, bevidst og fokuseret." 

Kanaliseret budskab 
fra Ashtar 
Lad os afslutte vores rapport. Man 
kan sige, at slutspillet nu er i gang. 
Dets udfald er allerede bestemt. De 
illegale overflade-regeringer forstår 
omsider, at deres nummer er råbt 
op. De forstår nu i hemmelighed, at 
deres tilstand er terminal. De er nu 
ved at indlede deres afsluttende 
rækker af forventede undvigelser og 
rænker. 

Det vil alt sammen være forgæves, 
men som gode aktører med et 
dårligt manuskript fører de deres 
katastrofale spil til dets afsluttende 
scene. Alt hvad vi beder jer om er 
at holde lyset! Lad disse mørke 
kræfter udspille deres lille spil før 
de går. V ær tålmodig! Hilsen 
Ashtar. 

Tilgivelse læger sår 
Ved juletid var en stor gruppe 
pårørende til ofrene for ll.sep. en 
tur i Bagdad og besøgte en gruppe 
pårørende til ofrene for Golf
krigen. Man så, hvordan amerikan
ske og irakiske kvinder gav hinan
den knus og kram og der blev grædt 
en del sammen, mens man bad en 
fælles bøn om tilgivelse! 

Vor hjemlige udenrigsminister Per 
Stig Møller har udkastet en stor 
global fredsplan, hvor det centrale 
er styrkelse af FN. Per er en velme
nende tænksom mand, men i hans 
plan indgik ikke, mig bekendt, 
hvordan man kommer frem til 
tilgivelsen og næstekærligheden. 



Fornemmelse for mord 
Journalisten Palle Bruus Jensen, 
som er en af bagmændene bag TV -
serien Fornemmelse for mord på 
reklamekanalen TV-Danmark 2, 
har samlet nogle af udsendelserne i 
en bog, der er udkommet på 
Lademanns forlag i 2002. Den har 
undertitlen Clairvoyance og forbry
delse, for det handler om, hvordan 
man ved hjælp af personer med 
clairvoyante evner prøver at få 
opklaret gamle mord gåder, som 
politiet har henlagt som uopklaret. 

For denne journalist var det noget 
meget grænsebrydende at opleve, 
hvordan clairvoyante personer, 
uden andet spor end et billede eller 
en ting tilhørende offeret, kunne 
udpege nøjagtigt, hvor liget var 
blevet fundet, hvad der var overgået 
offeret og ofte også, hvordan 
gerningsmanden så ud, hvad han 
ca. hed og hvor han havde boet på 
gerningstidspunktet. Det meste af 
det blev bekræftet af politiets 
arkiver. Men selvom de vagt 
udpegede personer synes at have 
været i politiets søgelys, havde de 
ikke haft beviser nok til at fælde 
ham. Heller ikke en clairvoyants 
udsagn kan bruges juridisk, hvis det 
ikke fører til noget mere konkret, 
man kan bruge. 

Der er således ikke kommet nogen 
anholdelser ud af TV -udsendel
sernes "opklaringer", foreløbig. Der 
var dog eet tilfælde, hvor en person 
meldte sig med viden og beviser for, 
at den af de clairvoyante udpegede 

morder var rigtig. Men han var 
imellemtiden død, derfor turde 
vidnet stå frem. Det, der for mig 
var mest tankevækkende i bogen, 
var hvad de clairvoyante fortalte 
om deres kontakt med de afdøde 
ofre. Det viste sig nemlig oftest, at 
de ofre som nu var "på den anden 
side" slet ikke var interesseret i, at 
gerningsmændene skulle fanges af 
politiet! 

Men når vi tager vor kosmologiske 
viden i brug, aner vi nok, hvorfor 
man ikke længere har noget hævn
behov, når man først er kommet 
"derover". Her på det jordiske plan 
synes vi, at retfærdigheden må ske 
fyldest ved, at en morder sættes i 
fængsel. Men i "den åndelige 
verden" har man ingen negative 
følelser længere (hvis man ellers 
har passeret mellemtilstanden), man 
har et større overblik og ved derfor, 
at retfærdigheden under alle om
stændigheder vil ramme gernings
manden ved, at den energi han har 
sendt ud automatisk kommer 
tilbage til ham selv før eller senere. 

Værdien af TV-udsendelserne og 
bogen er derfor, at den giver folk i 
almindelighed en oplevelse af, at de 
døde ikke er så "døde", som de 
troede, og at verden består af meget 
mere, end de fleste kan sanse fysisk 
lige nu. Det vil nogen forhåbentligt 
bruge til at søge mere viden. 

Straffelovs-log i k 
Fem mænd begår gruppevoldtægt 
mod en kvinde og frifindes, fordi de 
troede, offeret syntes godt om det 
eller ihvertfald ikke havde noget 
imod det. Også dommerne kan 
åbenbart godt forestille sig, at 
kvinder finder det behageligt at 
ha ve samlebånds-sex på et hårdt 
asfaltleje i isnende vinterkulde. 
Kunne man forestille sig, at en 
bankrøver blev frifundet, fordi han 
troede, banken ikke havde noget 
imod det? 

Piger i inkarnations-kø? 
På grund af den videnskabelige 
udvikling kan man nu ved foster
diagnostik fastslå på et tidligt 
tidspunkt, om fosteret er hunkøn 
eller hankøn. Det har ført til, at der 
f.eks. i det patriarkalske Indien og i 
et-barns-Kina bliver aborteret så 
mange pigefostre, at der fødes 
mange millioner flere drenge end 
piger i disse lande. Her er det jo 
kun drenge, der er værdifulde. 

Hvis det er rigtigt, som Martinus 
siger, at vi ikke kan skifte køn 
mellem inkarnationerne i hele vort 
nuværende spiralkredsløb, må der 
efterhånden være stor trængsel af 
inkarnationsmodne piger i omegnen 
af denne jordklode! Eller måske får 
de lov at inkarnere på en mindre 
kønsdiskriminerende klode for en 
tid, og således få et lidelsesmæssigt 
frikvarter? 

Vandmandens tidsalder 
Det er nok ikke så tilfældigt, at der 
her i indgangen til vandmandens 
tidsalder sættes fokus på fænome
net vand! Men hvad siges der ellers 
om dette astrologiske tegn? I Birgit 
Lomborgs bog "Herkules 12 
arbejder" s. 94 står der: 

Fra fiskenes tidsalder bevæger vi os 
nu ind i vandbærerens tidsalder, 
hvor materialismen vil uddø, hvor 
vi skal være praktiske okkultister, 
der arbejder bevidst med energier, 
liv og kærlighed. Vandet bringer 
renselse. Selv-centreretheden vil 
blive forvandlet til en altomfattende 
kærlighed. Humanisme er vigtigt i 
dette tegn, hvor samfundsfølelse, 
respekt for og kærlighed til med
mennesket er i højsædet. Samar
bejde, fælleskab og gruppearbejde 
er allerede begyndt at være noget 
væsentligt for menneskeheden. Da 
vil det maskuline og det feminine 
være i balance. 

Den indviede er i gang med sit 
første arbejde som verdensdiscipel, 
hvor hun i tavshed arbejder som 
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praktisk okkultist, bruger sin sunde 
fornuft og omsætter sin åndelige 
viden med ægte ydmyghed. Alt 
hvad der adskiller skal fjernes, skel 
og barrierer må nedbrydes og 
erstattes af enhed. Vi skal af med 
gamle fordomme og tænke univer
selt. Livets og kærlighedens levende 
og rensende vand skalledes igen
nem, så al tidligere uvidenhed og 
fejltagelse skylles bort. 

Men "den indviede" får ingen 
anerkendelse - lidelsen styrker 
hende åndeligt. I den sidste prØve -
en åndelig korsfæstelse af sjælen
synes hun forladt af alle åndelige 
kræfter. Men hun må lære at stole 
på sin egen iboende guddommelig
hed. Hun bliver den oplyste tænker, 
der intuitivt erkender alle tings 
sammenhæng. Hun oplever en 
altomfattende kærlighed. 

(Jeg går til bekendelse - jeg har 
ændret han til hun i Birgits tekst!) 

Korncirkler i 2002 
I England blev der den sommer 
registreret 101 komcirkler, men 
også i andre lande dukker der flere 
og flere mønstre op, f.eks. i Tysk
land, Holland og Canada. Bortset 
fra en flot komcirkel med DNA-
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mønster var årets mest bemærkel
sesværdige nok den her afbillede, 
der dukkede op d.lS/8 i en hvede
mark i Crabwood, Pitt, vest for 
Winchester, Hampshire. 

Den viser et ET -lignende ansigt 
sammen med en rund skive, hvor 
det stående kom viser en kode med 
digital information. Den ligner til 
forveksling mønsteret på en CD 
eller en DVD! Man har forsøgt at 
afkode (som ASCII-kode) budska
bet, som skulle lyde som følger: 
Vogt dig for overbringeren af 
FALSKE gaver & deres BRUDTE 
LØFTER. Megen SMERTE men tid 
endnu. TRO. DET GODE ER 
DERUDE. Vi bekæmper bedraget. 
Kanalen LUKKES. 
(Taget fra Diføt-nyt nr 70/03) 

Telekommunikation uden 
elektronisk forurening 
På en messe i Bad TOlz i Tyskland 
blev der i efteråret 2001 demonstre
ret, hvordan man kunne etablere 
forbindelse til Skt.Petersborg uden 
brug af den sædvanlige elektroniske 
bærebølge. Den tyske forsker 
Hartmut Muller har fremstillet et 
apparat, der bruger den naturlige 
planetariske bølgeproces, også 
kaldet de stående gravitations
bølger. Dvs her bliver ikke skabt 
nogen elektrosmog. Der kobles op 
til "det kosmiske baggrunds
gravitationsfelt" . 

Citeret fra Diføt-nyt nr.67/02: 
Stående gravitationsbølger sætter 
alle dele af universet i synkrone 
svingninger, hvilket gør det muligt 
at etablere en kommunikations
forbindelse uden tidsforskydning. 
En ny æra i telekommunikationen 
begyndte d. 27. okt. 2001 i Bad 
Tolz. 

Nu venter vi bare på, at denne 
geniale opfindelse bredes ud og 
således kan gøre mobiltelefoner 
ufarlige. Så kan folk, der arbejder 
med radar, måske også slippe for at 
blive kræftsyge? 

De kloge dyr 
Nu har dyrepassere i zoo oplevet, at 
aber og andre dyr ikke vil spise 
besprøjtede bananer, de vil kun 
spise økologiske bananer! De spiser 
også skrællen på de økologiske 
bananer. Det er selvfølgelig det 
guddommelige instinkt, som adva
rer dyrene. Det er det samme 
instinkt, som gør det muligt for 
f.eks. fugle at finde vej, eller gør 
det muligt for hunde at vide, at 
ejeren snart kommer hjem, længe 
før han kommer i visuel nærhed af 
dyret. 

Mange har oplevet, at ikke-økologi
ske tomater og æbler kan ligge flere 
uger, uden at de forandrer udseende 
eller rådner. Vi ved også, at grun
den er den, at de er overfladebe
handlet. Hvor giftige de er, og hvad 
langtidsvirkningen bliver, ved vi 
ikke. Mennesket har mistet 
instinkevnen, men har endnu ikke 
viden nok. 
Måske det ville være klogt at 
ansætte en abe i Ernæringsrådet for 
at rådgive dem med hensyn til, hvad 
der er rigtigt og forkert at spise! ! 



Kosmologi for skoleelever 
Karen Herold Olsen fik i 1995 på 
Borgens forlag udgivet en lille bog 
(35 sider) til undervisningsbrug, 
især i fagene natur/teknik, biologi 
og fysik. Den hedder "H vem er 
jeg?" Karen har studeret Martinus' 
kosmologi i mange år, derfor er 
denne lille bog en vældig god 
oplysning for skolelever. Sprogligt 
er den enkel og formår derfor at 
give letforståelige svar på kompli
cerede spørgsmål som f.eks: "Hvad 
vil det sige at være levende?", 
"Hvor sidder intelligensen?" og "Er 
der en forbindelse mellem vort sind 
og organerne i kroppen?" 

Kosmologisk Information har fået 
restoplaget af denne bog, som vi af 
Karen har fået lov til at sælge 
billigt (20 kr).!! 

De sidste ønsker 

Den alternative bedemand Kjeld 
John Ledet, som har været omtalt 
før i dette blad, har udgivet en 
mindre bog i ringbindssystem, der 
hedder "Mit livs afslutning ... ". Her 
kan man nedskrive alt det, man 
ønsker respekteret, når tiden 
kommer for rej sen til den anden 
side. Efter alt det, man hører, de i 
dag kan bruge en afsjælet krop til, 
er det blevet lidt vigtigt at have 
tingene på plads, inden man tager 
afsted. Det behøver man selvfølge
lig ikke en hel bog til, men den er jo 
nok lettere at finde for de pårø
rende, end en lille lap papir! 

Bogen koster 198 kr, portofrit 

tilsendt, og kan fås hos udgiveren: 
Forlaget Ledet, Torpvej 14, Lun
dum, 8700 Horsens. Tlf. 76 27 33 
63 

To verdener mødes 
Forlaget Aschehoug er også ved at 
opdage, der er salg i spirituelle 
bøger! 12002 udgav de bl.a. bogen 
"To verdener mødes" (158 s., 199 
kr) af det engelske medie Val . 
Williams. I England har man mange 
spiritistkirker, hvortil der er knyttet 
medier, som tilbyder kontakt til 
afdøde. Val er en af dem, og hun 
har skrevet denne bog om sine 
erfaringer. 

Hun er glad for sine evner, fordi 
hun med dem kan bringe glæde og 
trøst til sine medmennesker. Hun er 
et meget almindeligt menneske, med 
de samme bekymringer og nedture 
ind imellem som alle andre. Der er 
ikke noget specielt ved hendes bog, 
men hendes varme og jordnære 
facon har gjort hende ret populær 
som medie, også udenfor England. 

Der er mange medier, der i disse år 
skriver bøger om deres liv og 
gerning. Det er der selvfølgelig en 
dybere mening med. Mennesker på 
forskellige udviklingstrin får 
således mulighed for at opdage, at 
der altså er et liv efter dette. Og at 
vi her på jorden hele tiden følges af 
nogle guider/skytsengle, der prØver 
at påvirke os, så vi får de opgaver, 
vi skal, og lærer det, der er menin
gen, vi skal lære i dette liv. 

Martinus' samlede værker 
på nettet 
En ihærdig Martinus-studerende i 
Sverige har nu lagt hele værket ud 
på internettet - på svensk forstås! 
Det skulle kunne hentes ned fra: 
http://www.LIVETSBOG.com 

Kristne missionærer 
Da jeg hørte, at danske folkekirke
præster ville til at missionere aktivt 
blandt muslimer i Danmark, kom 
jeg i tanke om, hvad Martinus skrev 
engang (i artiklen "Døende kultur
faktorer" , Kosmos 87/1, foredrag 
holdt 19.okt.1952): 

"Mange af kristendommens tilhæn
gere i vesten har gennem lange tider 
haft den opfattelse, at de skulle 
drage ud som missionærer og 
dermed følge Kristi bud: "Drag ud 
og gør alle folkeslag til mine 
disciple". Og de har derfor søgt at 
omvende østens folk til den dogma
tiske kristendom med troen på 
"syndernes forladelse", "nåden" og 
"frelsen ved Jesu blod". 

De har uden tvivl gjort stor gavn, 
især gennem deres praktiske, 
intellektuelle evner, hvor de samti
dig har virket som læger og lærere. 
Men så længe kristendommen hos 
vestens folk kun er en dogmatisk 
lære, man skal antage for at blive 
frelst, og ikke er et liv, man forsø
ger at leve efter Kristi bud, er 
vestens såkaldte kristne mennesker 
ikke selv Kristi disciple, der kan 
skabe en kristen kultur. 

Når Kristus har sagt: "Derpå skal 
det kendes, at I er mine disciple, at 
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I har indbyrdes kærlighed", står det 
i den grad i modsætning til de 
såkaldte kristne landes kultur, at 
enhver østerlænding, der er begyndt 
at udvikle sin logiske sans, og også 
er modtagelig for nye impulser, vil 
sige: "Behold I blot jeres kristen
dom, den giver ikke noget godt 
resultat, men lad os få jeres viden
skab og teknik, så vi selv kan skabe 
et moderne samfund. 

Vestens folk kan få naturens kræf
ter til at arbejde for sig, men de 
bruger de samme kræfter til at 
skabe bomber og andre 
ødelæggelsesmidler, som de bruger 
både mod hverandre og mod østens 
folk. Alle mulige variationer af 
krige og ufred hærger vestens 
lande, så disse landes folkeslag 
trænger mindst ligeså meget til at 
blive Kristi disciple, som folkene i 
østen." 

Girl-power 
Som konsekvens af den tiltagende 
polforvandling ser vi nu i de vest
lige lande et nyt fænomen: voldelige 
pigebander! Men som vi har lært af 
kosmologien, vil udviklingen af den 
maskuline pol i pigerne i begyndel
sen ofte medføre realiseringen af de 
primitive sider af maskuliniteten, 
dvs aggressiviteten. Heldigvis 
skulle det være en side, der for de 
fleste er hurtigt gennemlevet. 

Pigernes selvstændighedstrang har i 
vor patriarkalske kultur hidtil haft 
trange kår. Det er først i nyere tid 
og i udviklede kulturer, de har 
tilkæmpet sig større frihed. Men ind 
imellem har der dog også i fortiden 
været en lille chance for at opnå en 
vis frihed. Meget tidligt i kristen
dommens historie greb kvinderne 
dets kyskhedsideal som en chance 
for at undgå tvangsægteskab og 
leve et mere selvstændigt liv. 
Thekla var blandt de første, der tog 
dette ideal til sig og skabte et 
nonnekloster. 
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Hun levede i Tyrkiet på den tid, 
Paulus drog rundt og dannede 
menigheder og kendte ham person
ligt. Hun tilhørte datidens over
klasse, ellers havde hun nok ikke 
haft mulighed for at bryde nor
merne. Resterne af hendes kloster 
kan stadig ses og besøges i dag. 
Men hun var ikke den eneste. Op til 
I200-tallet slog gode kristne 
kvinder sig sammen og skabte over 
det meste af Europa de kloster
lignende "gårde", der kaldtes 
"Beginehuse" . 

I disse gårde levede kvinder sam
men, kyske og religiøse, med hårdt 
arbejde og i fattigdom. De hjalp 
syge og nødlidende, og de undervi
ste børn. Fælles for disse "huse" 
var, at de ikke havde havde noget 

overhoved eller hierarki, og at de 
var helt uafhængige dvs uden nogen 
overordnet organisation. De stod 
således i modsætning til den tids 
nonneklostre, som var underlagt 
munkehierarkiet og kirkemagten, 
dvs stod under mænds kontrol. Det 
var noget helt ekceptionelt, når en 
Hildegard von Bingen kunne 
etablere sit kloster så selvstændigt, 
som hun gjorde. 

Men netop dette, at Beginehusene 
ikke stod under den etablerede 
kirkes autoritære kontrol, gjorde 
dem til noget "farligt" og i begyn
delsen af 1300-tallet blev de ankla
get for at være kættere og udryddet. 
Tilbage var blot nogle stiftelser. 
(Karen Glente, "Kvindestudier 5", 
forlaget Delta 1981) 

Et demokrati er en stat, hvor den fri meningsudveksling 
ikke ender med en begravelse. 

Winston Churchill 

Demokratiets ånd kan ikke indpodes udefra. 
Den må komme indefra. 

Indira Gandhi 



vi Gunder Frederiksen 

Der har været forespørgsler om begrebet Indigobørn, som 
vi tidligere har behandlet i Impuls. Nogle forældre har en 
usikker formodning om, at deres eget barn er et Indigo
barn, hvorfor jeg lige kort vil repetere, hvad man forstår 
ved et Indigobarn, ligesom jeg vil undersøge, om der er 
nyt om disse børn: ' 

l. De kommer til verden med en vis royalfølelse (feeling 
of royalty), og ofte opfører de sig som sådan. 
2. De har en følelse af "at fortjene at være her" og har 
ingen problemer med at fortælle deres forældre "hvem de 
er". 
3. De har problemer med absolut autoritet (autoritet uden 
forklaring eller valg). 
4. De bliver frustrerede over systemer, der er ritual
orienterede og ikke kræver kreativ tænkning. 
5. De virker asociale, med mindre de er blandt ligesin
dede. Hos indigobørnene vendes det indad som en følelse 
af, at ingen forstår dem. Skolen er ofte ekstrem vanskelig 
for dem rent socialt. 
6. De er ikke tilbageholdne med at lade omgivelserne vide, 
hvad de behøver. 

Disse karakteristika er gengivet fra Lee Caroll og Jan 
Tober: "The Indigo-children", hvor det bl. a. også oply
ses, at de har fået betegnelsen Indigo-børn, fordi clairvo
yante personer ser en indigofarvet aura omkring dem. 
Udover ovennævnte bog henvises desuden til vore artikler 
om emnet i Den Ny Verdens IMPULS nr. 4/99 samt num
rene l, 2, 3,4/2000. 

I besvarelse af spørgsmålet om der er nyt omkring Indigo
børnene har jeg kun, hvad jeg har fundet på Internet, men 
der er også en del, ikke mindst om hvorledes man skal 
opdrage dem. Der er bl. a. følgende råd: 
1. Forældre: I bør vide, hvad jeres børn foretager sig, og 
hvad de tænker. Vis dem omsorg. Pres dem til at fortælle 
det. Lyt. 

2. Klassekammerater: Vis god vilje over for en, der føler 
sig udstødt eller ensom i skolen. Luk dem ind i gruppen i 
stedet for at udelukke dem. Stå fast på det. Det er ganske 

vist ikke let, men det gør en stor forskel i andres liv. 
Der er ca. 16 udprintede sider, bl. a. råd ang. opdragelse 
og omgang med disse børn: 
Studier viser f. eks., at disse børn er langt mindre tilbøje
lige til at engagere sig i risikofyldt adfærd som f. eks. at 
blive gravid, gå ud af skolen eller at sælge stoffer, hvis de 
har lejlighed til at dele deres synspunkter med voksne, 
som de er fortrolige med. 
Og noget om evt. depressive børn blandt Indigobørnene: 

a. De har svært ved at opretholde relationer: kan blive 
antisociale, afvise venner og nægte at tage del i skole og 
familiebegivenheder. 
b. Reduceret fysisk aktivitet. Døsighed. 
c. Patologiske eller selvmordstanker. 
d. Lav selvværd. Føler sig værdiløse og at kammerater, 
lærere og familie ikke rigtig værdsætter dem. 
e. Selvdestruktiv adfærd. Kan skade deres legeme som f. 
eks. at bide negle, så det bløder. 
f. Problemer i skolen. Skolens krav droppes, eller der op
står problemer i klasseværelset. 
g. Ændringer i sovemønstret. Urolig sØvn eller man sover 
dagen bort. 

Disse og andre træk, der fremgår af Internets oplysninger 
om Indigobørnene, er jo også, hvad vi finder hos ganske 
almindelige børn. Men måske forekommer de i mere ud
præget grad hos Indigobørnene? Der synes dog ikke at 
være tegn på, at der på nogen måde kan være tale om et 
udviklingsmæssigt kvantespring, som der var formodnin
ger om, da de blev introduceret på vor jord. Så hvis 
formodningerne om, at de inkarnerede her med et eller 
andet udviklingsmæssigt formål, må det siges at være 
vanskeligt at få øje på, hvilket formål der kan være tale 
om. Med mindre der er tale om børnenes egen udvikling -
ikke jordmenneskenes. Som verden ser ud i dag kunne 
man ellers nok ønske, at der kom mennesker, som kunne 
foregå os med et godt eksempel og introducere mere fre
delige tilstande. Selv er vi er åbenbart ikke i stand til det. 
Redaktionen hører gerne fra evt. læsere, som har erfarin
ger med Indigobørn. 
Kilde: http://www.indigochild.com/newsbytes.html 
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HERNING 
Torsdag 20/3 Spis med omtanke - og få del i livsglæ
den! vi Lars Gyde 
Torsdag 1014 Kunst: en åndelig budbringer? 
vi Sebastien Vesterlund 
Begge møder kl. 19.30 i "Kulturellen" , 2.sallok. 05-08, 
Nørregade 7 
Arr: Martin S. Jensen tlf. 9716 8230 

KULLERUPHØJSKOLEN 
Hveranden onsdag kl.19: Studiekreds Vejen til paradis 
Hver tredie fredag kl. 19: Studiekreds To slags 
kærlighed 
Weekend 15/3lø kl.13 - sø kl. 15: Den seksuelle 
polforvandling 
Ugekursus lø 28/6 kl.12 - ons kl.16: Impulser til 
hverdagen og livet i evigheden 
Ugekursus ma 2817 kLIO - lø kl. 16: Livet sat i 
centrum 
Kullerup Byvej 2A, 5853 Ørbæk 
Arr: Ingolf Plesner, tlf 6531 5431 

KLINT 
Forårskurser 11/5 - 7/6 
Sommerkurser: 
28/6 - 417 Verdensfreden 
517 - 1117 Åndsvidenskab og personlig udvikling 
1217 - 1817 Med evigheden som livsrum 
1917 - 2517 Kosmiske rytmer 
2617 - 1/8 En ny verdensimpuls 
2/8 - 8/8 Ven med livet 
Få program med nærmere oplysninger tilsendt. 
Klintvej 69, tIf. recep. 59 30 62 80 

KØBENHAVN 
Martinus Institut, Mariendalsvej 96, 2000 Kbh F, 
tlf. 38 34 62 80 
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ODENSE 
Mandag 1713 Kontakten til den åndelige verden 
vi Eigil Kristensen 
Mandag 31/3 Ja til retssamfund - nej til hævn og 
straf vi Sven-Erik Rævdal 
Mandag 14/4 Hvad er sandhed? vi Søren Jensen 
Mandag 28/4 Hvem bestemmer din skæbne - du eller 
karmaloven? vi Ingelise Landsy 
Alle møder kl. 19.30 i Munkevænget 7. 
Arr: Alice og Kaj tIf. 66147424 

SILKEBORG 
Onsdag 19/3 Undervisning og uddannelse - i et 
åndsvidenskabeligt perspektiv vÆskild Kjær-Madsen 
Kl. 19.30 i Medborgerhuset, sal D, Søvej 3 
Arr: Vibeke Rughave tIf. 8682 8270 

THISTED 
Søndag 16/3 Kunsten at samarbejde 
vi Sven-Erik Rævdal 
Kl. 15 i Plantagehuset, Plantagevej 18 
Arr: Birgit Torndahl tlf. 9798 5384 

VEJLE 
Torsdag 3/4 Kunst: en åndelig budbringer? 
vi Sebastien Vesterlund 
Kl. 19.30 i Kulturværket (v.gl.Rådhus) 1. sal, 
Blegbanken 
Arr: Edith Grønbæk tlf. 7568 5425 

ÅLBORG 
Onsdag 26/3 Kunst: en åndelig budbringer? 
vi Sebastien Vesterlund 
Kl. 19.30 på Sønderbro Skolen, Sjællandsgade 2 
(hovedindg. ) 
Arr: Jørn Stokholm tlf. 9827 7081 

ÅRHUS 
Mandag 24/3 Spis med omtanke - og få del i livsglæ
den! vi Lars Gyde 
Kl. 19.30 i mødelok.2, Studenternes Hus, 
Ndr. Ringgade 3, bygning 420 
Arr: Grethe Bergstrøm tlf. 8672 5546 



Som det ser ud nu, 
er alternativet til krigen, 
krigen på en anden måde. 
Der vil gå lang tid 
før menneskene vil opdage, 
at der en tredje vej, 
nemlig ikke-krigen 
også kaldet freden. 
Freden eksisterer kun 
som en visualisering. 
I Biblen står der, 
at først var ordet... 
men det er jo bare noget, 
som nogen læser op i kirken 
ved bestemte passende lejligheder, 
og det er kloge ord. 
Fred er måske ikke et klogt ord, 
men det lyder smukt. 
Rigtig smukt 
og det er noget 
nogen har snakket om i mange år. 
Dem der snakker om det 
kaldes for idealister. 
Det kaldes de af nogle, 
der kalder sig selv for realister. 
Realisterne er dem 
der har magten. 
Hvis nogen synes 
at de også skal have del i magten 
og gerne vil være med 
til at skabe fred, 
så er de altså idealister. 
Og idealister 
er det modsatte af realister, 
dvs de er urealistiske. 

Og da det der er urealistisk 
ikke kan lade sig gøre, 
skal man ikke spilde tid 
med at gø re det. 
Den udfordring 
bør tages op 
i tro 
i håb og 
i kærlighed 
til dit og mit liv. 

Berlinmuren faldt, 
alle var nu glade. 
Symbolet for en fælles fjende 
var som blæst bort, 
og i stedet så vi, 
på den anden side af muren 
et materielt forfald af bygninger 
i en gammel kultur(by) 
hvori der levede mennesker 
af kød og blod. 

Nu var muren der ikke mere, 
den som satte et skel, 
den der bandt os sammen 
om en fælles fjende. 
Men bagefter 
opstod et tomrum. 
Vores kit 
var måske skidt. 
Består vores kultur 
virkelig af så megen tomrum. 
Fyldt med materiel skrammel. 
Uden plads 
til ret mange menneskelige værdier, 

religiøse værdier, 
åndelige energier. 

Når alt det skrammel 
fylder for meget. 
Opstår der mangel 
på positive værdier, 
vi ikke kan være foruden. 
Og dog - de findes. 
Som et frø, 
klar til at spire, 
når der bliver plads. 
Når giften er væk? 
Så det ikke bliver en forkrøblet 
plante, 
der vokser op 
uden mulighed 
for at skabe nyt liv. 

Men vores kulturudvikling 
eller mangel på samme 
redder os. 
Paradoksalt. 
Martyren, 
profeten, 
syndebukken. 
Som endnu er det centrale 
i vores kultur/bevidsthed 
kalder nogen denne gang 
for Bush 
og andre kalder ham 
Saddam. 

Fy fadme. 
Er vi stadig Bushmen 
Er vi stadig Sad(t)am(n)er. 
Men dette er ikke sagt. 
Og dette er slet ikke tænkt. 
Men alligevel 
og dog!? 

Hvad ej heller er sagt 
eller nævnt 
eller spurgt om! 
Hedder den værdi 
vi baserer vores kultur på: 
Olie/Magt. 

Magt over naturen. 
Nogle få menneskers magt, 
over hvem 
der skal sulte, 
hvem 
der skal dø 
i krigen. 
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Vi ønsker ikke på freden bryder ud i: 
at andre mennesker, på udvikling et lev 
kvinder og børn, på konstruktiv tænkning et voks 
skal dø på produktion af "liv". et gro. 
på grund af, Smil til verden 
at verdens stø rste industri Når vi har tænkt så smiler den 
skal skabe et marked, lidt mere lidt igen. 
så nogle af os om hvordan 
får beskæftigelse. det kan begynde. Du kan roligt 
Nogle fagforeningsbosser Ikke fra: trække på smilebåndet. 
beholder deres magt. Ikke-krigen, 
Aktierne til krigen. Længe leve 
på bø rsen stiger, Men fra ikke-krigen den realistiske 
især for verdens stø rste industri: til freden. idealisme. 
våbenindustrien. Af ord 

Så må det være er du kommet 
Kunne vi begynde som når solen til ord 
at lave en verden bryder frem skal du blive. 
i en retning gennem skyen Brug munden 
så våbenindustrien på en kold og smil 
og dens mange medarbejdere og klam forårsdag. lidt mere. 
kunne tjene mere Og organismerne på kloden 
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Marcel Proust: Den sande opdagelsesrejse 
består ikke i at finde nye landskaber, men i at 
se med nye øjne. 

Dag Hammarskjold: De forenede Nationer er 
ligesom elefanter, der elsker. Alt foregår på et 
højt plan, der hvirvles en masse støv op, men 
man må vente i årevis på resultatet. 

Berdjajew: Ens egen sult er et materielt pro
blem. Næstens sult er et åndeligt problem. 

Præsident Eisenhower blev forevist nogle af de 
første computere, som man påstod kunne alt. 
Han stillede maskinerne spørgsmålet: "Findes 
der en Gud?" De snurrede og blinkede en tid, 
og så sagde en stemme: "Nu gør der". 

Vidste du at: almindeligt havvand indeholder 56 
forskellige mineraler? 

Abraham Lineoln: Hellere være tavs og blive 
mistænkt for at være idiot end at åbne munden 
og fjerne enhver tvivl. 

Annie Besant: Du kan til enhver tid selv kana
lisere budskaber fra afdøde mestre - nemlig 
ved at læse, hvad de har skrevet. 

Deepak Chopra: Når du ændrer dig selv, vil den 
verden, du lever i, også blive ændret. 

Louise Hay: Fortiden kan vi ikke ændre, men vi 
kan ændre vore tanker om den. 

Shirley MaeLaine: Bøn er at tale til Gud, 
meditation er at lytte til Gud. 

Gandhi: Gud har ingen religion. 

Vera Sæther: Frihed er ikke noget man har, det 
er noget man lever. 

Ole Thyssen: Det politiske demokrati rummer 
en raffineret kombination af uenighed om ind
hold og enighed om form. 

Anonym: Naturvidenskaben er som manden, 
der lå på gaden og ledte efter sin nøgle, da en 
ven kommer forbi og spørger, om han har tabt 
nøglen der. Nej, siger manden, men her er 
bedre lys! 

Sommerhus til leje 
Mindre sommerhus med to sengepladser ved Martinus Center, Klint, billigt til leje. Mindste lejemål 

er en uge fra lørdag til lørdag. Der er foreløbig optaget i juli måned til d 26/7. 
Nærmere oplysninger vI Gunder Frederiksen, Klintvej 85, 4500 Nykøbing Sj. tlf. 5930.3651. 



Udtrykket den ny verdensimpuls stammer fra den danske humanist og
intuitionsbegavelse Martinus (1890-1981), der så universet som udpræget
levende og til stadighed gennemstrømmet af skabende energiimpulser.

Fra tid til anden rammes Jorden af sådanne skabeimpulser, og resultatet er i
hvert enkelt tilfælde et udviklingsspring på et eller flere områder. Fx. må de
store historiske kulturepoker ses som virkninger af fortidige impulser, og det
samme gælder m.h.t. verdensreligionerne og naturvidenskaben.

Omkring starten af forrige århundrede begyndte ifølge Martinus en ny kraftig
impuls at stråle ind over Jorden, og han så, at den denne gang ville afsted-
komme intet mindre end fødslen af en helt ny verdensorden, kendetegnet ved
bl.a. hidtil uset fremgang for humanitet, moral og kultur.

Allerede nu mærker vi så småt virkningerne af denne nye verdensimpuls,
nemlig i form af de stormløb på den hidtil gældende verdensorden, der kende-
tegner tiden; politisk, økonomisk, videnskabeligt, teknologisk, religiøst, mo-
ralsk, miljømæssigt etc. Men typisk nok også som en lang række mere eller
mindre målbevidste forsøg på at skabe bedre og mere menneskeværdige
livsbetingelser for alle Jordens beboere.

Tidsskriftet Den Ny VerdensIMPULS har til formål at fokusere på hele denne
interessante emnekreds og herunder orientere om det revolutionerende
virkelighedssyn, Martinus gennem et langt og virksomt liv lagde frem i sin
kosmologi.

Den Ny VerdensIMPULS
Klintvej 104 - DK-4500 Nykøbing Sjælland

Tlf. 59 30 52 72 - Giro 9 25 42 42
E-mail: kos-info@worldonline.dk

Hjemmeside: http://k-i.homepage.dk
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Fredsgruppen 

I artiklen Verdensfredens skabelse skrev Martinus bl.a.: 

"De mennesker, der ønsker freden i verden, må forstå, at den absolut kun kan 
opmås ved, at man efter bedste evne skaber den i sin egen væremåde. 

I samme grad, som et menneske kan skabe fred, udfylder det sin andel i 
fredens skabelse og vil i samme grad være beskyttet imod krigen. Den krig, 
et menneske ikke sår, kan det jo ikke høste. 

Men i samme grad som det er i stand til at udfolde næstekærlighed overfor 
sine omgivelser, i samme grad vil det komme til at høste eller opleve 
næstekærlighedens eller fredens velsignelse. 

Det tilhører da fredsgruppen, hvis væsener er Guddommens organer og 
redskaber, ved hvilke han skaber verdensfreden på jorden. 

Det er denne gruppe, der efterhånden vil overtage føringen af menneskehe
den og gøre alverdens nationer og stater til et rige, der i sit slutfacit er et med 
verdensaltets grundtone: kærligheden. 

Og således er verdensfreden allerede i dag under Guds skabelse. Denne 
skabelse foregår igennem fredsgruppen, hvilket vil sige: alle de mennesker, i 
hvem næstekærligheden er blevet så udviklet, at de ikke kan sympatisere 
med krigshandlinger. 

De er således antikrigsindstillet. De udøver en større eller mindre modstand 
imod krig i form af antikrigspropaganda og demonstrationer imod atom- eller 
kernevåben, imod oprustning, imod større staters undertrykkelse og diktatur 
over mindre stater, kort sagt, de øver modstand imod alt, hvad der er 
inhumant, brutalt og morderisk. 

Og denne indsats er en fuldkommen fredshandling, for så vidt den ikke selv 
bliver til voldshandlinger i form af gadespektakler, rudeknuseri, sabotage og 
slagsmål med drab og lemlæstelse til følge." 
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.. men jeg vil i stedet mest referere Martinus. Han har så mange dejlige beskrivelser. For 
eksempel skrev han i 1933 om den kærligheds-sammenslutning, vi engang vil komme til at 
opleve. Den der ikke behøver noget medlemskort, kontrakt eller andet løfte for sit 
sammenhold. 

Hvert enkelt "medlem" er jo en "dråbe" af kærlighed. Og ligesom vanddråben er 
prædistineret til at smelte sammen med andre vanddråber og derved er med til at skabe 
oceanet, således er "kærlighedsdråberne " også prædistinerede til at smelte sammen med 
andre "kærlighedsdråber", hvorved den naturlige sammenslutning eller et 
"kærlighedsocean " kommer til syne. 

Men ligesom vanddråben ikke kan indgå forbindelse med olie- ellerfedtdråber, således 
kan "kærlighedsdråben " heller ikke indgå forbindelse med "intolerance- , misundelses-, 
griskheds- og bagtalelsesdråberne " osv. 

Når kosmologi-folk kommer sammen, vil talen nemt falde på det "Martinus engang sagde". 
Da Irak-krigen begyndte, huskede nogle f.eks., at Martinus havde sagt noget om, at den 3. 
verdenskrig ville starte i Mellemøsten! Og at det iøvrigt blev USA, der måtte tage sig af 
"det ubehagelige job", fordi der ikke var andre til det. Selvom vi alle finder krig 
vederstyggelig, ved vi fra kosmologien at den altså også kan være "nødvendig" for at få 
renset nogle "syge steder". Så er det godt at få repeteret, hvad Martinus skrev i LB stk. 
119: 

De store begivenheder, som går hen over verden, vil være at udtrykke som identiske med 
omskabelsen af jordmenneskehedens tågetilstand til en sollys tilværelse, de er dyrerigets 
dødskamp idetjordmenneskelige samfundslegeme, de er det kosmiske menneskeriges 
begyndende opstandelse på Jorden. 

Ruth 

Forsidekunstneren er: 
Karen Wollesen 

Mosbyvej 10, 4500 Nykøbing Sj. 
Telefon: 59 91 04 13 



En beretninø om bevi~stbe~ 
vi Ruth Olsen 

I 1991 udkom et digert værk af Tor 
Nørretranders om bevidsthed, "Mærk 
Verden", som fik megen omtale, men 
som nok gjorde læserne mere forvir
rede end klogere på, hvad bevidsthed 
egentlig er. På 572 sider fik vi afslø
ret, hvilket dilemma de videnskabelige 
forskere står i, og hvilke absurde kon
klusioner, de når frem til mht fænome
net bevidsthed. De kan jo ikke få tin
gene til at hænge logisk sammen, fordi 
de kun beskæftiger sig med "toppen af 
isbjerget", den fysiske verden. 

På grundlag af nyere hjerneforskning 
og informationsteorier er man f.eks. 
nået frem til den påstand, at den men
neskelige bevidsthed kun kan klare 
højst 40 bit information i sekundet, 
mens vore sanser skulle sende en strøm på Il millo bit i 
sekundet op til hjernen. Bit er et mål for det, de kalder 
"båndbredden". Altså konkluderede man, at hjernen mest 
arbejder med at smide information væk. Alt det, der ikke 
når frem til vor dagklare bevidsthed, kalder man så 
"eksformation" . 

Men at denne ikke bare forsvinder ud i den blå luft, måtte 
man erkende, da man fandt ud af, at mennesket kan handle 
udfra påvirkninger, det slet ikke er bevidst om. Den opbe
vares altså et eller andet sted, men hvor? Det var urovæk
kende, for det betød, at vi altså var åbne for al slags ma
nipulation, uden vi vidste det. Og hvad så med den fri 
vilje? 

V ærre blev det, da man opdagede, at vor opmærksomme 
hjernebevidsthed endda er et halvt sekund om at opdage, 
hvad vi oplever! Ja, også et halvt sekund om at opdage, 
hvad "hjernen" har besluttet at gøre! Nu skal det lige her 
indskydes, at det videnskaben regner for bevidsthed kun 
er den tænkende, mentale aktivitet. Alt det andet kaldes 
"ubevidsthed" . 

Undersøgelser af hjernens elektriske 
aktivitet viser, at det ikke er hjernen, 
der er bagefter, kun bevidstheden! Men 
det er jo også ret så afgørende for, om 
vi oplever at have en fri vilje. For hvad 
er viljen vel, hvis hjernen kan starte en 
handling, før vi ved det? F. eks. fjerne 
hånden fra den varme kogeplade. Eller 
række hånden ud og tage det tiende 
stykke chokolade! 

Den pågældende forsker, Benjamin 
Libet, mente dog at have reddet den fri 
vilje ved at påvise, at der går 0,7 se
kunder fra hjernens beslutning om at 
tage den chokolade, til hånden rent fak
tisk gør det. Altså har vi 0,2 sekunder 
til at nedlægge veto! Som han siger: 
"Bevidstheden kan ikke begynde hand

lingen, men den kan beslutte ikke at føre den ud i livet". 

Det fik jøden Benjamin til at drage den konklusion, at 
man derfor ikke kan påbyde mennesker at tænke og handle 
rigtigt og kærligt, kun at forbyde dem at handle forkert. 
Og således mente han, at jødedommen og Det gI. Testa
mente er mere i overenstemmelse med den menneskelige 
natur end Jesus og Det ny Testamente! For bevidstheden 
kan slet ikke kontrollere, hvad vi føler og begærer, f.eks 
sin næstes hustru, vi kan kun atbolde os fra at gøre noget 
ved det. 

Alt dette får Tor Nørretranders til at udstyre os ikke bare 
med et "Jeg" men også et "Mig" som subjekter for vor 
optræden her i verden, og mener at se det afspejlet i spro
get, når vi f.eks. siger: ",kg tog mig i at sige/gøre/føle ... " 
Jeg'et har ikke styr på alt, hvad mig'et gør. Mig'et, det 
ubevidste, har en stor andel i vor fri vilje, mener han. 
Jeg' et er vort nye subjekt, mens mig' et er det gamle, siger 
han og skriver: "Odysseen er beretningen om bevidsthed
ens begyndende opståen og om de fristelser, det ubevidste 
udsætter den for". Det er i den sammenhæng, han tror, 
man skal forstå Solons berømte sætning "Kend dig selv". 
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Lidt åndsvidenskabelig opklaring 

Når "kæden hopper af' for videnskabens forskere skyl
des det naturligvis, at de ikke kender alle de strålefonnige 
energier (legemer), som også er en del af mennesket. De
res bevidsthedsbegreb er alt for snævert, ja helt misfor
stået. Det er rigtigt, at vi modtager langt flere infonnatio
ner, end vi reagerer opmærksomt dagsbevidst på. En me
get stor del af dem tager det, Martinus kalder "nat
bevidsthed" , sig heldigvis af. Det er blevet automat
funktioner, som vi nonnalt ikke behøver skænke en tanke , 
såsom hjerteslag, åndedrag osv. 

Men selvom noget er blevet automatik eller rutine, vi 
ikke behøver tænke over, f.eks. at køre på cykel, handler 
det dog stadig om bevidsthed. Og sikken et held, at vi kan 
trække hånden væk fra den varme kogeplade, før vi har 
overvejet, om vi skal! Der er uendelig mange ting, vi rea
gerer på, uden vi behøver at tænke over det først, fordi vi 
har lært det for længst. 

Bevidsthed handler generelt om vor evne til at reagere på 
energivibrationer, på samspillet mellem indre og ydre ener
gier - og om vor evne til at tolke deres betydning. Menne
sket er et energifelt med et særligt vibrationsmønster, som 
færdes i et meget større energi felt med uendeligt varierende 
mønstre og finhed, som påvirker os i forskellig grad. Alt 
er i sin dybeste analyse energi, dvs stråling, og al stråling 
er infonnation dvs bevidsthed. Den fineste, hurtigste energi 
er visdomsoceanet, et holografisk universelt bevidstheds
felt, hvor alle mønstre fra alle tider er opbevaret. Det er vi 
normalt endnu ikke i stand til at reagere på og få kontakt 
med. 

Nogle af omgivelsernes energier er "grove" nok til via 
vore fysiske sanser at sætte forskellige dele af hjernen i 
svingninger, hvorved vi kan få ikke bare en dagsbevidst 
oplevelse, men som regel også en forståelse af, hvad det 
handler om. Det sidste afhænger af vort erfaringslager. 
Andre er finere men stærke nok til at sætte vore 
stråleformige legemer i svingninger. Hvis disse er kraf
tige nok til at forplante sig til hjernen, får vi en bevidst 
indre oplevelse, en følelse f.eks .. 
Martinus' udredning af sansningens dybere detaljer vil 
jeg iøvrigt ikke gå ind på her. 

Korrespondancen mellem den fysiske hjerne, vort "TV
modtagerapparat", og vore strålefonnige (såkaldt ånde
lige) legemer spiller en afgørende rolle for vor bevidsthed 
i vort jordiske li v pt, men videnskaben er end ikke nået til 
seriøse overvejelser over, hvem eller hvad der tolker og 
afkoder hjernens vibrationer. At vi har et jeg, der kan op
fatte og forstå ihvertfald nogle af dem, fornemmer selvet 
4-års barn. Martinus har fortalt os, at dette evige usynlige 
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jeg er vort faste ubevægelige holdepunkt i alle tilværelser. 
Eksistensen af denne ophøjede instans må vi blot tage til 
efterretning og acceptere det logiske i, at vi ikke ville være 
i stand til at sanse bevægelser, hvis vi ikke kunne gøre det 
ud fra et fast punkt. Det er bevægelsernes, energiernes, 
evige samspil, der danner grundlaget for fænomenet be
vidsthed. 

Nogle få videnskabelige forskere er dog begyndt at stille 
de vigtige spørgsmål, f.eks. fysikeren Danah Zohar, som 
siger: "Hvis hjernen er et hologram, der sanser og delta
ger i et holografisk univers, hvem er det så, der kigger på 
hologrammet?" 

Stofsiden er nogle lyse og mørke vibrationer. Livssiden siger: 
Fordybninger i en æggebakke, men vendes det på hovedet får vi en 

anden betydning! 

Energiernes betydningsindhold 

Hvordan de forskellige energivibrationer afkodes for de
res betydningsindhold, dvs hvordan vi bærer os ad med 
at lære stofsidens liv s side (som er det egentlig åndelige) 
at kende, er en meget lang proces. Det er ikke bare som 
når små børn lærer hvilke lyde, der betyder hvad. Her i 
den fysiske verden begyndte vi som planter den lange 
prøvelsernes vej. Siden er vi kommet ganske langt med 
vor "try and error" -facon. Erfaring er lagt på erfaring. 

Men hvordan bærer vi os ad med at bevare al denne 
ophobede viden og bringe den med os fra liv til liv? Det er 
f.eks.den viden, videnskaben kalder "ubevidsthed" eller 
underbevidsthed men i grunden ikke rigtig ved, hvad er. 
Det er også svært at forstå for alle de, der ikke kender 
åndsvidenskabens beskrivelse af skæbneelementet med dets 
talentkerner. Man indser nok, vi har et hukommelseslager 
"et eller andet sted". Lidt a la computerens harddisk, hvor-



fra man kan hente informationerne op på skærmen, når 
man skal bruge dem. Men det forklarer jo ikke alle de 
automatfunktioner, vi fødes med. Og de, der sørger for 
æggets udvikling til et barn f.eks. 

Med opdagelsen af DNA og genernes betydning, mente 
man at mysteriet var opklaret. Her i nogle kemiske stoffer 
var altså oplagret den information, der styrede de ubevid
ste processer. Ligesom i et plantefrø. Den "nye" Gud, 
naturen, var altså mægtig intelligent! Men så var der lige 
mysteriet med, hvordan generne kunne vide, hvornår de 
skulle være aktive hhv passive på de rigtige steder, f.eks. 
i fosterudviklingen. Genpuljen er jo den samme i alle cel
ler, uanset de sidder i hjertet eller i storetåen. Hvad er det, 
der styrer, hvilke gener, der skal belives hvornår? Man 
mangler altså alligevel en højere instans. 

Analogien med computeren kan godt bruges et stykke vej, 
sålænge vi kun betragter livets stofside. Blot består vor 
"harddisk", talentkernerne i evighedslegemet, af nok så 
fine og hurtige energier, end de videnskaben har kendskab 
til, nemlig universets grundlæggende energi, moder
energien. Derfor er vi i stand til at opbevare uanede mæng
der af information (energimønstre ). Vi kan føre analogien 
lidt videre og sige, at fordi vi har komprimeret og gemt 
alle vore erfaringsdata på en række CD-rom'er, kan vi 
tage dem med os fra liv til liv. Når vi reinkarnerer "gen
indlæser" (beliver) vi vore data (talentkerner), fordi der 
atter kommer strøm (salighedsenergi) på computeren. 

Også i en pc er det elektromagnetiske mønstre, der "bæ
rer" informationerne. Den kan også omsætte dem til syn
lige tegn på en skærm - de tegn, vi har vedtaget hvad be
tyder. Vi kan endda række ud over vor egen lille "hard
disk" og få kontakt med computerverdenens "visdoms
ocean", internettet. Det kræver dog særlige forudsætnin
ger, nemlig at vi har erhvervet et modem (evnen) til "at 
koble os op". Men der mangler det altafgørende, det "no
get" hinsides den fysiske verden, der kan tolke og forstå 
budskaberne i apparatets tegn og lyde. Og der behøves 
stadig en intelligent bevidsthed, til at opstille hele "pro
grammet". 

PC'eren har gjort det lidt nemmere for mange at forstå, 

hvordan universet kan gemme alt. 

Bevidsthedens udvikling 

I bogen "Bevidstheden og dens udvikling" af teosoffen 
Annie Besant (1910) har jeg fundet en del interessant sup
plering til Martinus. Hun beskriver, hvordan det første 
nervesystem, det sympatiske (af videnskaben kaldt det 
autonome) opbyggedes af impulser fra astralplanet, altså 
af følelsesenergien. Det tidlige endnu diffuse uorganise
rede astrallegeme drager æterisk og fysisk stof (energi) til 
sig. Heri dannes det første primitive nervesystem, som 
kan reagere på impulser fra den fysiske verdens vibratio
ner. 

Disse impulser bevirker en videre udvikling og strukture
ring af astrallegemet, der virker tilbage på det fysiske le
geme og dets nervesystem. Med Martinus kunne vi sige, 
at følelsesenergien efterhånden "civiliserer" tyngde
energien. Ifølge Besant betyder det, at det sympatiske ner
vesystem fortsat er i nøje og direkte kontakt med astral
legemet. 

Det er de strukturer, der efterhånden udvikles i astral
legemet, der står for oprettelsen af de sansecentre i hjer
nen, der dernæst danner vore sanseorganer. Alt dog over
ordnet ledet af hvad Besant kalder "det permanente atom", 
og som vi kalder skæbnelementet. Dette "element" vok
ser, efterhånden som nye erfaringer indhøstes. Med mo
derne sprog kaldes dette vist en "feed-back-sløjfe". 

I begyndelsen har den svage bevidsthed svært ved at skelne 
mellem fysiske og astrale vibrationer. Heri består den la
vere clairvoyance. Sålænge det sympatiske nervesystem 
virker som bevidsthedens "hovedapparat" , vil astrale og 
fysiske indtryk opleves næsten ens. Selv højere dyr, hvori 
det nye nervesystem, det Besant kalder det "cerebro-spi
nale", er udviklet men endnu ikke blevet hoved
mekanismen, har svært ved at skelne mellem fysisk og 
astralt syn, lyd osv. 

Derfor kan vi f.eks. se en kat gnide sig mod en astral skik
kelses ben, en hest springe over et astralt legeme og en 
hund gø ad en for os usynlig person. Hos hunden og he
sten er der dog en ængstelig diffus følelse af forskel, især 
hos de højst udviklede af dem. Også lavtudviklede men
nesker kan sanse astrale fænomener, men de er dog klar 
over forskellen. I Lemurien og Atlantis var de astrale fæ
nomener en selvfølgelig del aflivet, mener Besant. 

Efterhånden som det nye nervesystem blev bevidsthedens 
hovedmekanisme og opmærksomheden vendtes mod de 
grovere fysiske indtryk, blev de finere astrale vibrationer 
overdøvet og dermed upåagtet, ja til sidst gled de helt ud 
af dagsbevidstheden. Men altså ikke ud af bevidstheden. 
Det gamle system er stadig virksomt, blot ubevidst. Nu 
var det udviklingen af intelligensen, der skulle fokus på, 
dvs mentallegemet. 
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Det lavpsykiske 

Besant skriver: "ForsØg på at generobre den lavere clair
voyance vil let forårsage nerveforstyrrelser, fordi disse 
forsøg er mod evolutionens lov, som altid arbejder frem
over. Vi kan ikke vende tilbage til den tilstand, hvor det 
sympatiske nervesystem var det rådende, uden på bekost
ning af helbredet. Deraf kommer den alvorlige fare ved 
at følge mange af de anvisninger, som nu strøs ud offent
ligt, om at meditere på solar plexus og andre centre i det 
sympatiske system. 

Disse øvelser, hvoraf en del er kommet til vesten fra In
dien, er systematiserede i Hatha Yoga. Man genvinder 
herredømmet over de uvilkårlige muskler, så man kan 
beherske hjertets slag, tarmenes virksomhed osv. Megen 
tid og møje må ofres, før udførelsen af sådanne kunst
stykker bliver mulig. Men hvorfor bringe tilbage alt det, 
vi forlængst har overleveret til det sympatiske system? 
Sådanne præstationer imponerer måske den uvidende, 
der tror det er beviser på åndelig storhed, mens det dog 
oftest praktiseres af mennesker, der ønsker magt. 

Når det cerebro-spinale nervesystem for en stund brin
ges til hvile, fornemmes impulserne fra det astrale plan 
gennem det sympatiske system. Herafkommer "klarsyn" 
i trance osv. Den lavere clairvoyance må ikke forveksles 
med den højere, der fremkommer når udviklingen af 
astral- og mentallegemet har nået en temmelig stor 
højde. " 

Det skal måske lige præciseres, at når vi taler om forskel
lige "energilegemer" og "planer", handler det ikke om 
adskilte fænomener, men om energiernes finhedsgrader. 
De fine og hurtige gennemtrænger de mindre fine. De be
finder sig ikke hver sit "sted". At et nyt og "højere" le
geme udvikles, betyder blot at vi bliver i stand til at be
nytte, samspille med, kontrollere en højere form for energi. 

Det højpsykiske 

Langsomt begynder også mentallegemet (dvs intelligens
energien) at udvikles og bevidstheden bliver til selvbe
vidsthed på det fysiske plan, dvs fuld dagsbevidsthed om 
den fysiske verdens vibrationer og stadig større opfattelse 
af deres betydning. Vi bliver som "kosmiske kemikere" 
bedre og bedre i stand til at jonglere med de fysiske stof
fer. Vore hjerneceller sættes i svingninger, ikke bare af de 
grove energier på det fysiske plan, hvortil også hører det 
teosofferne kalder det æteriske, f.eks. duften af en blomst. 
Nu begynder også de finere energier at mærkes i det nye 
nervesystem. 

De finere energier afsætter dog endnu kun så svage vibra
tioner i hjernen, at vi blot oplever dem som en indvendig 
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fornemmelse, en anelse, dvs ofte en diffus følelse eller en 
mere eller mindre klar tanke. Vi oplever det derfor ikke 
som "virkelighed". Men efterhånden opleves følelserne 
stærkere, vi bliver mere sensitive. Vi kan tydeligt mærke, 
når vi f.eks. kommer ind i en forsamling, om stemningen 
er god eller dårlig. Vi kan mærke om et menneske er os 
venlig stemt eller ej, uden han har åbnet munden eller for
trukket en mine. Vi har fået udviklet intelligensen til at 
analysere de vibrationer, som noget af astralenergien af
sætter i hjernen. 

Vor tankevirksomhed bliver også mere præcis og koncen
treret, og vi tager mere bevidst stilling til udefrakommende 
tankeenergier, der når os via medier osv. Vi begynder så 
småt at kunne kontrollere vort eget tankeenergi-felt, så 
negative tanker hensygner af mangel på energitilførsel. Vi 
bliver i stand til bevidst at arbejde på at danne nye posi
tive talentkerner, mens vi samtidig udsulter de gamle uhel
dige talentkerner. 

Vi begynder med andre ord at opleve de astrale og men
tale energier som næsten lige så "virkelige" som de fysi
ske. Følelser, dvs astrale fænomener, opleves ikke læn
gere blot som "hallucinationer" eller fri fantasi, og tanker 
er tydeligvis ikke længere "toldfri". De påvirker vore 
omgivelser, hvis de ellers er koncentrerede nok. (Hvad de 
nu sjældent er p.t.) Ja, vi vil blive i stand til at sende dem 
fra "sjæl til sjæl", uden at tele- eller postvæsenet skal tjene 
på det! Men først skal vi have lært at bruge "tænd- og 
sluk-knappen", ellers ville det mentale støjniveau blive 
for enerverende. Tænk hvis vi kunne opfatte alle de tan
ker, der tænkes i en by som København! 

Besant har i omtalte bog beskrevet, hvordan der vil ud
vikles særlige centre i hjernen til at samspille med de fi
nere energier. F.eks. vil pinealkirtlen udvikles for at for
midle tankeenergiernes vibrationer. I den forbindelse er 
det lidt interessant, at Descartes mente ( år 1619) at for
bindelsen mellem ånd og materie gik gennem pinealkirtlen! 
(Det var ham, der sagde: "Jeg tænker, altså er jeg") 

Mange synes det lyder foruroligende, at vi vil komme til 
at opleve mange former for levende (astrale) væsner myld
rende omkring os. Men det gør vijo allerede, selvom vi 
ikke er os dem bevidst. Når alt kommer til alt, består uni
verset udelukkende af levende væsner. Og når vi kommer 
frem til at kunne sanse dem dagsbevidst, er vor egen ud
stråling så harmonisk og kærlig (går jeg ud fra), at vi kun 
tiltrækker de "gode"; dem vi er på bølgelængde med. Det 
vil blive en naturlig del af livet, en berigelse således at få 
større indblik i, hvilken fantastisk, mangfoldig verden vi i 
virkeligheden lever i. 

Men så langt er der endnu kun ganske få, der er kommet. 
De fleste af os lever stadig bag "uvidenhedens slør", omend 



det er begyndt at slå revner hist og her. Flere og flere er så 
småt begyndt at få det, Martinus kalder "højpsykiske ev
ner". Han har dog ikke gjort meget ud af at forklare, hvori 
disse evner adskiller sig fra den begyndende kosmiske 
bevidsthed. Men at der er en reel forskel, ses af, at han på 
symbol nr. 33 (slipsesymbolet) har givet de højspykiske 
evner "slips" nr. 17, mens kosmisk bevidsthed har fået 
"slips" nr. 18. Det første begynder først at klinge af, når 
det sidste er ved at nå sit højdepunkt. 

Kosmisk bevidsthed 

Teosoffen Leadbeater har givet en forklaring på forskel
len mellem højpsykiske evner og kosmisk bevidsthed på 
følgende måde. Højpsykiske evner, f.eks. clairvoyance, 
opstår fordi de astrale og mentale energier kan sanses og 
tolkes (mere eller mindre) af vor dagsbevidsthed. Dvs det 
handler om vibrationer fra omverdenen, som man er i stand 
til at reagere på og samspille med, når de dertil egnede 
sanser er udviklet. 

Kosmisk bevidsthed eller kosmiske glimt opstår derimod 
ved at de fine stærke energier fra et højere plan ( dvs 
intuitionsenergi) direkte sætter den fysiske hjerne i sving
ninger, dvs uden nogle specielle dertil egnede sanser. Der
for er højpsykiske evner ikke artsforskellig fra vor almin
delige måde at sanse på i den fysiske verden. Oplevelsen 
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(Fra Illustreret Videnskab nr. 5/2003) 

er stadig baseret på nogle vibrationers indvirkning på og 
samspil med et sansesæt. Kosmisk bevidsthed er noget 
helt andet, en helt ny evne til at modtage og reagere på de 
højere energier og derved få en oplevelse. Men det forud
sætter, at hjernen og nervesystemet er tilstrækkeligt ud
viklet til at klare så stærke energier. Ellers er der risiko 
for en kortslutning. 

At det såkaldte "tomrum" i universet er fyldt med ener
gier, er nogle forskere nu godt klar over. Den italienske 
professor Ervin Laszlo mener, at dette "vakuum" er fyldt 
med subtile højhastigheds energier, og forestiller sig at 
disse på holografisk vis opbevarer alle de erfaringer, uni
verset og dets levende væsner har gjort. Alle har bidraget 
til dette universets "vidensbank", og vi vil alle være i stand 
til at hente viden fra denne bank, hvis vi altså forstår at 
indstille "antennerne" på den rigtige bølgelængde, mener 
Laszlo. 

En fysiker i USA, Danah Zohar, går videre og overvejer 
hvordan vor hjerne og bevidsthed fungerer i forhold hertil 
( i bogen "Den kvantemekaniske bevidsthed). Superkort 
fortalt er hendes tanker nogenlunde sådan: Universet be
står af kraftfelter, energisvingninger. Nogle af dem er lang
somme nok til at "krystallisere" til det, vi kalder partikler, 
fermioner. Det er materiens byggesten. 
Den øvrige energi kaldes bo soner, kraftfelter. Den holder 
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materien og universet sammen. Det er bevidsthedens byg
gesten. Det er bosonerne, der får fermionerne til at ændre 
tilstand. Er bosonerne stærke nok, kan de få fermionerne 
til at opgive enhver modstand og svinge med i fælles takt. 
J a, den pågældende gruppe fermioner hører op med at 
være "individualiteter" og bliver til en enhed. (Det kaldes 
et Bose-Einstein-kondensat). 

Ifølge Martinus er den fineste, stærkeste energi i univer
set alkærligheden. (Derfor er f.eks.en nær-døds oplevelse 
så kærlighedsfyldt, normalt) Det er den energi, der skal få 
os alle til at svinge i harmonisk samklang, som een enhed. 
I den forbindelse er det interessant, at Platon i sit skrift 
"Symposium" bl.a. sagde: "Mellem elskende er det kær
ligheden, der er den bindende kraft, som gør dem til en 
enhed". N år det gælder Platon, ved vi det skal opfattes 
symbolsk, dvs på et nok så dybt plan end almindelig ero
tik! 

Jeg tolker alt dette sådan, at hvis universets stærkeste, 
hurtigste energi skal kunne få vore hjerneceller til at svinge 
med i fælles rytme (i resonans), må de være forberedt og 
trænet op til at klare det. Det kan ikke nytte, vi sætter en 2 
volts pære til et 10 volt s batteri, så springer pæren. Laszlo' s 
subtile energier har vi endnu ikke antennerne klar til at 
modtage. 

Set i lyset heraf, kan det ikke undre, at der ved kunstigt at 
sætte dele af hjernen i gevaldige svingninger med elektro
magnetisk stimulering, ind i mellem kan fremkaldes kos
miske glimt. Men de videnskabsfolk, der eksperimenterer 
med dette, må siges at være uansvarlige tåber, "thi de ved 
ikke, hvad de gør". For slet ikke at tale om eksperimen
terne med elektrochok! Vi hører sjældent om, hvilken kon
sekvens og virkning dette har på ofrene på lidt længere 
sigt. En af Risskov psykiatriske hospitals "forsøgskaniner" 
mht "magnetstimulering" af hjernen har fortalt, at konse
kvensen for hende bl.a. er blevet en ødelagt evne til at 
sove og konstant hovedpine. 

Tornerose må sove lidt endnu 

Udviklingen af vor bevidsthed må have sit naturlige for
løb uden kunstig forcering. I TV så vi for nylig en udsen
delse om vækkelse af Kundalini-kraften, og selvom den 
var meget overfladisk med en del naiv jubel-snak om bl.a. 
yoga, fik den dog også givet en advarsel. Men der mang
lede det væsentligste: der blev intet nævnt om nødvendig
heden af en høj moralsk udvikling, næstekærligheds-ev
nen. 

Det tager nu engang sin tid at vågne op fra uvidenheden s 
"søvn". Derfor måtte Tornerose sove i 100 år, indhyllet i 
tjørnehækkens tætte ubehagelige krat (fysisk materie), ind
til hendes modsatte pol (prinsen) indfandt sig på scenen 
med al sin kærlighed. Det fik tjørnehækken til at blom
stre, åbne sig og vige til side, så Tornerose atter kunne 
opleve den store vide verden. 

I alle før-patriarkalske, dvs gudindekulturemes, skabelses
myter berettes om, hvordan kvindelige og mandlige ener
gier i samspil skaber materien, formernes verden. Den er 
en polariseringens verden og dermed ensomhedens og 
afgrænsningens verden. Derfor længes mennesket efter 
foreningen, "det hellige bryllup", hvor helhed og enhed 
genvindes. For at komme tilbage til enhedens verden har 
vi brug for slangen, dragen (kundalinikraften), men den 
er farlig, ildsprudlende skønt også forførende. 
Derfor går den patriarkalske helt til kamp imod den, hvis 
den vover sig frem. Den skal en tid endnu forblive i ro i 
sin klippehule, lukket med "de syv segl" (chakraerne). 

Først når det syvende segl brydes ved "de sidste tider", vil 
slangen blive vor gode tjener. Så er uvidenheden om, hvad 
der er godt og ondt, endelig overvundet. 

Er der nogen her som er i fare? 
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Martinus 
syv gyldne 
leveregler 
Leveregel nr. 6 
Tolkning vi Gunder Frederiksen 

Som det sikkert er en del læsere bekendt, blev Martinus 
på et tidspunkt spurgt om, hvorledes det er muligt for et 
menneske at nå den tolerance, han har givet udtryk for. 
Martinus svarede med syv gyldne leveregler, som nu gen
gives og tolkes her i IMPULS med en leveregel pr num
mer. Første leveregel blev bragt i IMPULS nr. 1/2002. 
Resten følger med en leveregel i hvert nummer. I dette 
nummer behandles således leveregel nr. 6, der lyder: 

Vær aldrig med til at dræbe, såre 
eller lemlæste. 

Denne leveregel er evigt aktuel for hver enkelt af os - ja 
faktisk lige fra fødselen - eller endog lige fra befrugtnin
gen - eller for at bringe det ind i en kosmologisk forståelses
ramme: lige fra det øjeblik, hvor et nyt levende væsen 
inkarnerer i en fysisk organisme - og dette uagtet det in
karnerende individ kun rent fysisk er repræsenteret ved en 
befrugtet celle. Provokeret abort er altså drab. Men dog 
ikke drab i den på bjerget vedtagne betydning af ordet. I 
Gyldendals leksikon defineres død nemlig som "ophør af 
li vsprocesserne". 
I en kosmologisk forståelsesramme ser det imidlertid an
derledes ud. Her kan drab ikke betyde udslettelse af liv, 
da det som bekendt ikke lader sig gøre, da livet er evigt. 
Der er tale om transformation til en anden oplevelsesform, 
der indebærer livsoplevelse på et åndeligt plan. Ved abort 
betyder det spærring for fysisk inkarnation. Man hindrer 
et levende væsen i at inkarnere på det fysiske plan, og 
eftersom det er her, det levende væsen høster sine mest 
værdifulde erfaringer, vil det sige, at man midlertidigt 
hæmmer et levende væsens udvikling. Man bryder altså 
ind i et andet levende væsens liv. Dertil kommer, at det 
inkarneringsmodne væsen tvinges til at forsøge at inkar-

nere igen evt. hos et andet par. Det betyder energitab for 
hvert inkarneringsforsøg og dermed svækkelse. Hvor der 
er tale om provokeret abort, er der tale om udfoldelse af 
det dræbende princip i ovennævnte betydning. 

Drab på et værgeløst væsen 

Om dette spørgsmål lægger Martinus ikke fingrene imel
lem. F. ex skriver han i Logik s. 152: "Fostermorderen 
angriber sit offer på et stadium, hvor det er ganske værge
løst, hvor det endnu ikke har fået nogen som helst evne til 
at forsvare sig eller kæmpe på lige fod med sin angriber. 
Blev en sådan fremgangsmådes princip ikke opfattet som 
umoralsk, ja, ligefrem som en skamplet, selv inden for de 
religioner, der netop havde "det dræbende princip" til hø
jeste ideal? - Fordrede moralen ikke her, at de kæmpende 
var nogenlunde på lige fod? - Det kunne vel ikke være 
glorværdigt, at en kæmpe kunne nedlægge en dværg? 
- Fostermord - er en giftig svampeart, der kun kan leve på 
den økonomiske miseres træ i degenerationens og usund
hedens store skygge". -
Martinus skriver videre: "Tænk hvilken vildfarelse en så
dan fosterdræbende mor ligger under for. Hun er således 
sammen med barnets far, Guds skytsengel over for denne 
himmelske gæst. Tænk hvilken forfærdelig svigten af denne 
deres mission, som ligger i fosterdrab. Og tænk hvilket 
medansvar det samfund har, som er med til at opretholde 
så slette økonomiske situationer og så overtroiske fore
stillinger om moral". (LB stk. 1456) 
Af to onder må man altid vælge det mindste. Så vidt jeg 
husker, vil Martinus kunne acceptere fosterdrab, hvis det 
kan redde moderens liv. 
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Hvem har ansvaret? 

Ansvaret må deles mellem forældre og evt. andre rådgi
vende parter. Samfundet har også et medansvar, nemlig 
for at skabe tilfredsstillende betingelser for at føde og 
opfostre børn, så f. eks. en enlig moder ikke af økonomi
ske grunde føler sig nødsaget til at foretage fosterdrab for 
at klare dagen og vejen. Det er utvivlsomt vanskeligt at 
sætte sig ind i, hvilken smerte man ved fosterdrab påfører 
det inkarneringsmodne individ, med mindre man selv har 
oplevet det, og det kan man jo af gode grunde ikke have 
nogen klar forestilling om. Men på dette som på alle an
dre områder vil karmaloven naturligvis fungere efter hen
sigten, hvilket i denne forbindelse må betyde, at har man 
begået fosterdrab, vil der være større risiko for, at man 
selv bliver genstand for det samme næste gang, man Øn
sker at inkarnere på det fysiske plan. Med den belæring in 
mente, vil der herefter være en vis sandsynlighed for, at 
man rent ubevidst er modstander af fosterdrab, og at man 
lærer at forebygge uønsket graviditet. 

Selvmord 

Har man ikke lov til at bestemme over sit eget liv? Må 
man f. eks. ikke tage sig selv af dage, hvis man finder det 
fysiske liv utilfredsstillende? Er man ateist mener man 
jo, at livet ophører totalt, og så kan man naturligvis ikke 
opleve hverken behag eller ubehag og altså heller ikke få 
dårlig samvittighed. Oplever man, at livet er utåleligt, så 
vil mangen ateist derfor finde det mere tiltrækkende slet 
ikke at have nogen som helst livsoplevelse - altså at dø i 
betydningen total udslettelse. 
Sådan er det bare ikke. Livet er evigt, og lidelserne har en 
mission, nemlig at forædle menneskesindet, at lære med
følelse, medlidenhed, empati, at sætte sig ind i andres li
delser og smerter og ad erfaringens stenede vej gradvis at 
lære at elske sin næste som sig selv, som er det højeste 
bud. 
Har du nemlig oplevet arbejdsløshed, forstår du andres 
arbejdsløshed. Det samme gælder sygdom, fattigdom, at 
være flygtning og hjemløs osv. osv. En talemåde siger, at 

10 

et menneske er, hvad det har grædt sig til. Det indeholder 
en stor og vigtig sandhed, nemlig at lidelser forædler 
menneskesindet. 
Og flygter man ved at begå selvmord fra de lidelser og 
besværligheder, som et fysisk liv på menneskehedens 
nuværende udviklingstrin nødvendigvis medfører, så vil 
de samme ubehageligheder iflg. Martinus blot optræde på 
et andet tidspunkt evt. i et kommende liv. Dybest set er 
der tale om kærlige belæringer, uden hvilke vi aldrig ville 
vokse som mennesker - "ubehagelige goder", som Marti
nus kalder dem. Man ville aldrig komme ud af stedet, så
fremt guddommen bare "klappede en på kinden". - Men 
selvfølgelig kan lidelser være så voldsomme, f. eks. tor
tur, at de næsten ikke er til at bære. Her vil man imidlertid 
altid med fordel kunne henvende sig til Gud i bøn om evne 
til at klare de smerter, som man altså skal igennem. 

Skæbneloven 

Man slipper ikke for sin karma ved at begå selvmord -
tværtimod: de mørke og triste tanker fortsætter i den hø
jere sfære, som vi alle må passere på vej fra det fysiske 
plan til den åndelige tilværelse. Martinus siger således, at 
"da den mørke tilstand er endnu mere mørk end den, han 
ved sin handling søgte at flygte fra, bliver han hurtigt endnu 
mere ulykkelig. Men med denne forstærkede ulykkesfølelse 
åbner der sig en i ham eksisterende automatisk funktion, 
nemlig evnen til at råbe til Gud om hjælp"(Kosmos 19741 
88) .. - Og så kommer hjælpen. Nemlig i form af lyse 
skytsengle, som i kraft af deres kærlige væsen er i stand 
til midlertidigt at bortsuggerere de mørke tanke arter, så 
det levende væsen kan komme videre på sin åndelige rejse. 
For som Martinus skriver samme sted: "Efter at disse 
mørke bevidsthedslag er bortsuggereret fra hans sind, 
har han nu kun evnen tilbage til at tænke og opleve lys. 
Han vil derefter indgå i det åndelige tilværelsesplans nor
male liv. Han kan her slet ikke erindre noget som helst om 
sin før så ulykkelige tilstand". 
Men de besværligheder, individet ville flygte fra, vil sand
synligvis vise sig i næste liv, hvor han/hun repeterer de 
foregående liv, for der er tale om en af de mange opgaver, 
livet bringer en for at komme videre i udviklingen frem 
mod det rigtige menneskerige. - Selvmord er altså ikke 
nogen god ide - en sandhed, som vi nok bør lægge os på 
sinde i Danmark, som på globalt plan er placeret blandt 
lande med verdens højeste selvmordsrate. Dette til trods 
for at vi betragter vort land som en velfærdsstat. 
For øvrigt er det sjældent selve livet, selvmorderen Øn
sker at befri sig for, men den specielle måde det udfolder 
sig på for den pågældende person. Og som han/hun vel at 
bemærke selv har været den inderste årsag til. 
Når Martinus som en gylden leveregel tager afstand fra 
drab, så er det en gentagelse af Moselovens 5. bud, "Du 
må ikke slå ihjel", der så dagens lys 600 år f. kr. altså for 



2600 år siden, og som for øvrigt iflg. "Bibelens Hvem, 
Hvad, Hvor" er ændret til det 7. bud Med blikket rettet 
mod verdens aktuelle krigstilstande, hvor drab og myrde
rier florerer som aldrig før, og hvor masseødelæggelses
våben står øverst på den internationale dagsorden, nær
mer respekten for menneskeliv sig et absolut nulpunkt. 
Martinus leveregel er altså brændende aktuel som aldrig 
før, og vil sikkert være det mange århundreder fremover. 

Drab på dyr 

Og så har vi endda kun beskæftiget os med direkte drab 
på mennesker. Ser vi på dyrene, så står det endnu værre 
til. Hver dag må millionvis af dyr lade livet for at ende på 
bordet som føde. Her har vi meget at lære endnu. At for
stå, at de firbenede dyr har akkurat lige så stor livs
berettigelse som de tobenede. Og den omstændighed, at 
såkaldte mennesker har magt over dyrene, berettiger ikke 
til at leve af deres organismer. 

På menneskenes nuværende udviklingstrin vil vegetarisk 
levevis ikke alene være i overensstemmelse med et kos
misk bevidst menneskes leveregel, men også indebære flere 
samfundsmæssige og personlige fordele som f. eks mo
ralske, sundhedsmæssige og økologiske, men først og 
fremmest karmamæssige. Vi kan jo ikke på globalt plan 
ved køds pisning praktisere en så omfattende drabs
udfoldelse, som vi er vidne til i dag, uden at det får alvor
lige følger. 

Alt i alt drejer det sig om behovet for en mentalitetsæn
dring, og den får vi jo ikke gratis forærende på et sølvfad. 
Men tænk en gang hvilke enorme mængder af drabskarma, 
menneskeheden vil være befriet for, hvis vi alle levede af 
vegetarisk føde! Men det har desværre lange udsigter. Den 
menneskelige samvittighed arbejder langsomt. 

Måske bør vi også minde hinanden om, at ovennævnte 
leveregel skal forstås i udvidet betydning. F. eks. handler 
den også om at undlade at dræbe glæden i vor næstes 
sind? Det er, hvad vi i et ubetænktsomt øjeblik gør med en 
nedsættende eller sårende bemærkning eller et fjendtligt 
blik, som let kunne være undgået ved større opmærksom
hed. 

Fremtiden 

Mennesket er i konflikt med sig selv. Det fremtræder i en 
kultiveret verden med menneskerettigheder og mange fine 
formålsparagraffer, men har stadig så meget af arven fra 
det egentlige dyrerige i sin bevidsthed, at det ikke kan leve 
op til en kultiveret verdens bedste intentioner og eventuelt 
egne ønsker. Det moderne menneske er halvt dyr og halvt 
menneske. Med en overdimensioneret drabskapacitet er 
det i stand .til at skabe helvede på jorden. En karma
udløsning, som utvivlsomt i sidste ende vil gøre sine virk
ninger i form af en omfattende afstandtagen fra krig og 
andre former for vold, således at det inderlige ønske om 
fred, som eksisterer i store dele af verden må blive reali
stisk fremtid. 

Som det sikkert er læseren bekendt vil menneskeheden da 
også bevæge sig mod et rigtigt menneskerige, hvor kær
lighed, omsorg, tilgivelse, empati og en omfattende fred 
mellem menneskene er så sel vfølgelig en tilstand, at man 
til den tid med undren vil kunne læse i historiebøgerne om 
de barbariske tilstande, der hersker i dag. Det ligger dog 
et godt stykke ud i fremtiden, for vi skal selv skabe disse 
paradisiske tilstande, nemlig ved i livets skole at lære "al
drig at være med til at dræbe, såre eller lemlæste" - i ud
videt betydning vel at bemærke! 
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østens og 
vestens 

v/Johannes Dragsdal 

Følgende er en let forkortet udgave af et foredrag, 
Johannes Dragsdal holdt i Solvognen i Odense 1979. 
Johannes Dragsdal var stifter af og underviser på 
højskolen Søtoftegård ved Ringsted. Han var 
cand.teol., havde lært Martinus at kende og havde 
bl.a. taget initiativ til at danne enforening af danske 
præster, der var utraditionelt tænkende. Han døde i 
1996. Jeg har ikke fået hans tilladelse til at bruge 
foredraget her, for jeg har ikke evner til at tage kontakt 
til den anden side. Men jeg er sikker på, det er ok for 
ham. (Ruth) 

Først vil jeg understrege, at følgende er min opfattelse. 
Andre kan have en anden. Det vigtigste er, at man får en 
bevidst og velovervejet holdning til disse ting. 

Vi må konstatere, at den østlige bølge ikke er kommet pga 
en efterspørgsel fra vesten. Vi har ikke henvendt os i østen 
og bedt dem om at hjælpe os. Den er båret af et østligt 
ønske om at missionere. Ligesom vi har sendt kristne og 
håndfaste missionærer ud for at omvende hedninger i In
dien, sender inderne nu håndfaste missionærer til bl.a. Dan
mark for at omvende hedninger her. Det må vi se i øjnene 
og derfor prøve at finde vore egne ben først og derefter 
lytte os ind til, hvad vi kan bruge. 

D~t er nødvendigt for søgende mennesker at tænke og 
vurdere selvstændigt. Meget af det vi foretager os ånde
ligt i disse år er en åndelig turisme, hvor vi ofte uden per
sonlig vurdering og tænkning styrter os ind i hvadsom
helst med samme enøjethed, som den turister risikerer at 
rejse. 
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Menneskets vej 

Vi må gøre os klart og overveje filosofisk, hvad der er 
menneskets vej i vor tid og fremover. Udtrykket "inkar
nere" betyder at gå ind i kødet, ind i den stoflige verden. 
Når vi fødes, går vor bevidsthed ind på kloden og bygger 
sig en krop op. Det er den samme proces, som menneske
heden som helhed er på vej i. Bevidstheden inkarnerer 
dybere og dybere ind i stoffets verden. I begyndelsen da 
mennesket dukkede op her på kloden, havde vi nok en 
krop af en slags, men bevidstheden levede stadigvæk et 
andet sted, dvs på et andet niveau. 

Mange tror, at man i Atlantis-kulturen havde den helt rig
tige visdom. Men det beror mere på drøm ~nd historisk 
analyse. Vi har Platons beskrivelser af Atlantis, men mere 
vigtigt er, at vi har den gamle Inka-kultur. Den er godt 
nok meget senere, men den er så nært beslægtet med 
Platons skildringer, at vi godt kan bruge den, når vi skal 
danne os et billede. 

Det vi først og fremmest kan konstatere er, at mennesker 
dengang var ganske utroligt kollektive, de havde så at sige 
en kollektiv bevidsthed. De var delt op i grupper, også i 
krigstilfælde. Da spanierne kom tillnkahovedstaden, kunne 
ganske få spanske soldater hugge tusinder af inkaerne ned, 
række og geled efter hinanden. For da først deres overho
ved var taget til fange, kunne de ikke ved egen tænkning 
ændre taktik efter den ændrede situation. De var en kol
lektiv utænkende masse. 

I det gamle Atlantis byggede man på hukommelsen, man 
havde ikke kombinationsevne. Rudolf Steiner siger det på 



den måde, at f.eks. tallet 12 kendte man, fordi man havde 
set dette antal og vidste, man kaldte det 12. Men man 
kunne ikke sige at 3 gange 4 er 12. Og fordi grundlaget 
var hukommelsen, var det de ældste, der var de bedste 
vejledere. De havde jo oplevet mest. 

I den gamle indiske kultur er det det samme. Det er det 
ældste familiemedlem, der bestemmer. F.eks. kan man se, 
hvordan et ældgammelt og måske bundsenilt menneske 
bestemmer, hvem de unge må gifte sig med, hvad de må 
arbejde med osv. Altså er det en udløber af en kultur, hvor 
den enkeltes selvstændige tænkning og bevidsthed så at 
sige endnu ikke er ankommet. 

Ijægerkulturen spillede magien en vældig rolle. Man le
vede bogstavelig talt på psykiske evner, og det er derfor, 
vi må sige, at de psykiske evner strengt taget hører forti
den til. Senere kom agerbrugskulturen, hvor vi finder dyr
kelsen af Den Store Moder med dertilhørende 
frugtbarheds-ritualer. I Indien kan man mange steder sta
dig se ofringer af dyr og afgrøder. 

Tilbage-længsel 

Mennesket er altså ankommet til jordkloden gradvist, og 
vi befinder os nu presset helt ind i jordisk stof, helt inkar
neret. Vi er nu blevet materialistiske og tekniske. Vi føler 
os spærret inde i det jordiske, og i denne følelse af at være 
"fængslet", giver mange sig til at længes baglæns, tilbage 
til kulturer, som vi kalder åndelige. Men meningen er ikke, 
at vi skal flygte baglæns, men at vi bliver bevidste om, 
hvor vores vej går fremefter. Her er ordet bevidsthed vig
tigt. 

Atlantis-mennesket var ubevidst om sig selv, om eget an
svar og egne muligheder. Man var ikke et individ men kun 
en del af slægten, stammen, folket. Også i jægerkulturen. 
Men når vi dykker helt ned i stoffet, får vi så skærende og 
skarpe udfordringer, at vi bliver nødt til at tage bevidst og 
personligt stilling til dem: 

Nu er Indien mange ting, og alle strømninger findes. Men 
vi må gøre os klart, at det vi kalder indiske guruer er re
præsentanter for en gammel kultur. De bygger på det, de 
lærte fra deres guru, der byggede på deres gamle guru, 
osv. Det svarer til, hvis I sagde, at noget var rigtigt, fordi 
jeres bedstefar selv havde sagt det. 

Der sker også en udvikling i Indien som konsekvens af 
bevidsthedens udvikling. Men det er ikke det, der missione
res i vesten. Det er det gamle Indien, der er kommet. Me
get ofte, fordi de er blevet fortrængt hjemmefra. Mange af 
de guruer, vi finder i vesten, er her, fordi inderne ikke 
længere gider høre på dem. Tibetanere, der nu bor i In-

dien, har fortalt mig om et gammelt mundheld, der blev 
fortalt i Tibet, og som sagde, at "når jernfuglen flyver, 
skal dharma flyttes vest". Dvs når flyvemaskinen er op
fundet, skal vor opgave flyttes vestpå. 

På min rejse besøgte jeg en guru i de hellige mænds by. 
Han holdt foredrag to gange om dagen, og ud af de ca. 50 
tilhørere var mindst de 40 vesterlændinge hver gang. Han 
talte godt. Men det gik op for mig, at han udelukkende 
arbejdede med påstande. Der var ikke, hvad vi kalder lo
gik, ingen analyse. Han dængede påstand på påstand, og 
sagde at det var beviseligt derved, at det modsatte ville 
være en ganske tåbelig påstand. 

Den gamle indiske visdomsformidling fra mester til elev 
bygger på hukommelse og på autoritet. Den lægger ikke 
op til selvstændig tænkning. Guruen er den, der kender 
vejen til Gud, ja han er Guds stedfortræder her på jorden, 
akkurat lige som den gamle katolske skriftefader. Der
overfor er vi i vesten begyndt at stille personlig erfaring 
og søgen efter selvindsigt. Overfor en bindende tradition 
sætter vi den enkeltes personlige oplevelser. 

Frigørelse 

Indien har et begreb, de kalder frigørelse. Man siger, 
menneskesjælen rummer to dele, ligesom to fugle. Den 
ene hopper rundt i grenene på et træ og nyder de søde 
frugter og har det skønt med dem, mens den anden svæver 
oppe over træet og ser ned på den første. Efter gammel 
indisk opfattelse burde vi alle være som den sidste fugl, 
en åndelig sjæl, der helt har frigjort sig. 

Jeg tror, at denne trang til frigørelse kommer af en angst 
for verden. For omkring 2000 år siden skete der en æn
dring, hvor de hellige mænd flyttede til skovs, fordi den 
politiske verden blev så grov, at de måtte stikke af fra 
den. Dette har præget den indiske filosofi, således at ver
den blev til noget, der lokker mennesket på vildveje og 
fordærver mennesket. Derfor må vi frigøre os fra den. 
Yoga blev udviklet som en frigørelsesvej. Yoga har mange 
former, men den vi støder mest på her i vesten, er den som 
i grunden vil have mennesket til at "gå til skovs", dvs få 
verden på afstand og gå ind i sin egen verden. 

Det er en holdning, som i Indien har ført til den opfattelse, 
at karma og reinkarnation er noget, som tynger menne
sket og som man derfor længes efter at blive frigjort fra. 
Jeg tror, det skyldes, at verden for inderen var blevet no
get uoverskueligt. Han har endnu haft så megen ubevidst
hed i sig, at han ikke har kunnet analysere disse love vir
keligt. Han har kunnet se dem fungere men har ikke kun
net gennemskue nytten af disse love om karma og rein
karnation. 
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Vi skal blive medarbejdere 

Overfor indernes drøm om frigørelse står den vestlige drøm 
om hengivelse, f.eks. i den kristne mystik. Hengivelsen i 
Guds vilje og hengivelsen i tjenesten for andre. Som Bern
hard af Clairvaux siger: "Man drømmer om meditation
ens hvile og i stedet får man pålagt den opgave at drage 
omsorg for Guds børn. Og der hvor man drømmer om 
ensomhed, får man prædikantens hverv i hovedet." Man 
møder denne smerte gang på gang hos vestens gamle vis
mænd: Hvor ville vi dog gerne frigøre os fra denne verden 
og dog påbyder Guds vilje os at gå ind i denne verden og 
gøre vores arbejde der, for denne verden skal forvandles. 

Drømmen om gudsriget, der bliver til ved at mennesket 
arbejder med, har været det 
centrale i vesten. Altså guds
riget som en jordisk forete
else. I vestlig religion har vi 
lagt vægt på det personlige i 
uni verset, mens man i østlig 
meditation søger bagved for
merne, bag det personlige, ud 
i det abstrakte. Vi har hele ti
den talt om vores Gud som 
en fader, om kristusidealet, 
om at blive menneske, som i 
lignelsen om den barmhjer
tige samaritan. 

Hvis jeg oplever universet 
som en maskine, bliver jeg 
selv ligesom et tandhjul. Men 
hvis jeg opfatter universet 
som noget personligt, bliver 
jeg selv mere personlig. Så bliver karma og reinkarnation 
ikke en straf men et led i en samtale. En samtale mellem et 
skabende univers og mig, hvor jeg sættes så højt, at dette 
univers virkelig gider føre samtale med mig. Selv omjeg 
er en meget lille celle, føres der en samtale, hvor jeg, på 
det jeg råber ud i form af mine handlinger og ord får svar 
igen, der fortæller mig, om jeg har talt og handlet rigtigt 
eller forkert. 

Og jeg får tilmed i kraft af reinkarnationen lov at vende 
tilbage for at gøre nye erfaringer eller for at være med til 
at skabe denne verden, til den er blevet det, jeg har drømt 
om. Det står for mig som den store lykke, at det som jeg 
har drømt om i dag, får jeg lov at være med til at gennem
føre. 
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Udvikling 

Vi har i vesten haft øje for konflikternes betydning. Set 
dem ikke som straf men som samtale, undervisning, ud
fordringer. Netop ved mine konflikter bliver jeg formet og 
dannet. Vort højere jeg kan slet ikke udvikles i et tomrum, 
men må have et arbejdsmateriale. Lykke er undervisning 
og ikke succes. Vores form for meditation skal ikke sigte 
på frigørelse, men på at gå ind i tingene for at fravriste 
dem deres hemmelighed. Vi skal gå ind i vores karma og 
spørge: hvad vil du lære mig? 

De nordiske vikinger fik dannet sig et stærkt Jeg. Dette 
Jeg er vor velsignelse og vor plage. I Indien er man ikke 
nået så langt, man er først lige begyndt på det. Indien har 

været undertrykt i de sidste 
600 år. Dvs Indien har væ
ret bundet i de gamle 
stammebånd, deres Jeg har 
været undertrykt. Vi i ve
sten har til gengæld noget 
nær et helvede med vores 
Jeg. Men man kan lære 
meget af det, hvis man ved
kender sig det og gerne vil 
ændre det. 

Vort Jeg skal ikke under
trykkes eller udslettes, det 
skal styres og udvikles. Og 
hvad vi forsømmer at få 
gjort i denne inkarnation, 
sættes vi blot til at indhente 
i den næste. Her er ingen 
flugt mulig. Jeg har ikke 

noget imod yoga og meditation, blot det ikke svækker vor 
personlige tænkeevne og i stedet styrker de lavere sider af 
jeg' et. I så fald kan det gå gruelig galt at eksperimentere 
med fremmedartede metoder. 

Vor vej nu er at styrke vor tænkeevne, hvorved vi skal 
hente det åndelige ind i stoffet. Vi skal forene det stoflige 
og det åndelige. I dag længes vi så meget efter gudsriget, 
at vi er lette at lokke, så snart vi hører noget, der handler 
om "den universelle kærlighed". Ja sågar politikere, der 
lover alles lykke og tilfredshed, kan lokke mennesker med 
på deres vogn. Men vi er ikke for at blive tilfredse. Vi er 
her for at blive bevidste medskabere i Guds store plan. 



øje for øje 
v/Gunder Frederiksen 

"Hvis en rammer nogen med en genstand af jern, med 
døden til følge, er det manddrab; drabsmanden skal lide 
døden". (4. Mosebog. Kap 35. v. 16). - Altså øje for øje 
og tand for tand. 
Jamen det hører jo en fjern fortid til- f. eks. Hammurabis 
lære fra 17- 1800 år før kr., hvor reglen om liv for liv eller 
håndsafhugning ved tyveri var gældende lov. - altså den 
mørke verdensgenløsning før den vi kender som den gamle 
verdensgenløsning, der jo netop af Jesus blev defineret 
med ordene: "De gamle sagde øje for øje og tand for tand, 
men jeg siger eder: Du skal elske din Gud over alt og din 
næste som dig selv". 
Ovennævnte lovpraksis er altså ældre end den, vi kalder 
den gamle verdensgenløsning, så den burde vel ikke eksi
stere i dag 2000 år efter kærlighedsbudet blev proklame
ret og tilgivelsesprincippet demonstreret ved Jesu død på 
korset. - Det er næsten ikke til at tro, at der i dag er ret 
mange, - om i det hele taget nogle - præster eller andre 
moralvogtere i vort land eller for så vidt i den vestlige 
verden, der tør gøre denne moral til deres egen? Man tør 
næppe tro, at der er nogen, der tør gøre sig til talsmænd 
for en så barbarisk og ligefrem hedensk lovgivning. 
Og ikke desto mindre: De findes - og lever i bedste velgå
ende - og endog i verdens mest fremskredne land - para
doksalt nok i det land, som på utroligt mange måder er 
verdens førende - det land, som danner mønster for mange 
andre lande, det land, som prØver at missionere for fri
hed, demokrati og menneskerettigheder. 

Bibelbæltet 

Der findes i USA et område, der kaldes bibelbæltet, hvor 
der bor bibelstærke mennesker. Det strækker sig hen over 
sydstaterne og inddrager Texas. Livet - især troslivet - i 
Texas er instruktivt beskrevet af medarbejder ved Dan
marks Radio Egon Clausen i en bog med den rammende 
titel "øje for øje". På et tidspunkt blev Egon Clausen op
mærksom på, at der i Texasbyen Nacogdoches verserede 
en ret~sag mod en ung mand ved navn Kristian Oliver, 
som sad og ventede på sin dom. Egon Clausen var inte
resseret i om det kunne tænkes, at byens juridiske myn
digheder, der jo skulle være vel studerede mennesker, gik 
ind for princippet om øje for øje og praktiserede det. Han 
rejste derfor til Nacogdoches for at følge sagens gang og 
sætte sig ind i befolkningen og dens udpræget gammelte
stamentlig tænkning, hvilket altså resulterede i den læse
værdige bog "øje for øje". 

Bibelen har altid ret 

Han fandt ud af, at i "N acogdoches tror man på Gud Den 
Almægtige. Han er ikke blot den øverste hersker, han er 
også vred på menneskene. Uhyre vred. Det har han været 
lige siden Adam og Eva var ulydige ved at spise af 
Kundskabens Træ. Han er faktisk meget vred endnu. Det 
ved de godt i Nacogdoches. "Over for Gud gælder det om 
at dukke nakken, hvis de vil undgå hans vrede". 
I N acogdoches har bibelen altid ret. I sagen mod Kristian 
Oliver, som byens borgere var meget optaget af, fandt 
nævningene et sted i Fjerde Mosebog kapital 35, hvor der 
står: "Herren talte til Moses og sagde: -Hvis en rammer 
nogen med en genstand af jem med døden til følge, er det 
manddrab; drabsmanden skal lide døden. Og hvis en gri
ber en sten, som man kan blive slået ihjel af, og rammer 
nogen med den, med døden til følge, er det manddrab; 
drabsmanden skal lide døden ... I må ikke vanhellige det 
land, I bor i. Blod vanhelliger landet, og for det blod, der 
udgydes i det, kan der kun skaffes landet soning ved blo
det af den, der udgød det".( s. 25) 

Hvad med juraen? 

Dette var den juridiske belæring, som dannede vejledning 
for dommen over den unge Kristian Oliver for som det 
hedder i bogen: "i Nacogdoches er det ikke blot Gud, der 
er vred på s yndige mennesker. Det er borgerne også". Det 
blev til en dom med døden til følge ved indsprøjtning af 
gift. 
Verdens stærkeste mand, den amerikanske præsident er 
fra Texas, som er den stat i USA, der har de fleste døds
domme. 
Som en god bekendt minder mig om skal retfærdigvis 
nævnes, at i Israel, hvor princippet øje for øje er blodig 
hverdag, går unge mennesker på gaden med transparen
ter, hvor der efter "øje for øje" - er tilføjet "makes 
everybody blind". Det er præcis, hvad der sker, når man 
er offer for denne destruktive moralkodeks. Men det er da 
altid en begyndelse, at nogle unge mennesker kan se det. 
Lad os håbe, det siver ind hos de ansvarlige. 

Egon Clausen ØJ'E 
FORØJ'E 

Bo bt"l'C! j"tr tr 
u l.uIl.:u'AIlII bO$jtll14c 
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Hvor mosebøgerne 
stadig gælder 

Laura Schlessingen er en kendt radiovært i USA, som 
giver råd til personel; der ringer ind til programmet. 
For kort tid siden svarede hun en af de, der ringede 
ind, med en henvisning til 3. mosebog 18,22, at homo
seksualitet er en vederstyggelighed, som ikke under 
nogen omstændigheder kan accepteres. 

En amerikansk medborger skrev følgende åbne brev: 

Kære Laura 

Tak fordi du gør så meget for at lære folk om Guds bud. 
Jeg har selv lært meget af dig og forsøger at dele disse 
kundskaber med så mange, jeg kan. Hvis nogen f.eks. 
forsøger at forsvare homoseksualitet, så minder jeg dem 
bare om 3. mosebog, hvor det klart og tydeligt står, at 
homoseksualitet er en vederstyggelighed. Så er den sag 
færdig-diskuteret. Men nu måjeg erkende, at jeg behø
ver nogle råd om, hvordan jeg skal følge nogle andre af 
Guds bud. 

H ver gang jeg brænder en okse som offer, ved jeg at 
dette giver en duft, der behager Herren (3.mosebog 1,9). 
Problemet er at naboerne klager. 

Jeg ønsker at sælge min datter som slave (2.mosebog 
21,7). Hvad anser du for at være en rimelig pris med 
dagens prisniveau? 

I 3. mosebog 24,44 står der klart og tydeligt, at jeg må 
eje både kvindelige og mandlige slaver så længe de er 
købt i et naboland. En af mine venner hævder, at dette 
kun gælder meksikanere og ikke kanadier. Her må jeg 
have hjælp. Måjeg eje kanadiere? 

Jeg har en nabo, som insisterer på at han er nødt til at 
arbejde på sabbaten/helligdage.lfølge 2. mosebog 35,2 
er jeg helt på det rene med, at han må dræbes. Er jeg 
moralsk ansvarlig for at gøre det selv? 

En af mine venner mener, at selvom det er en synd at 
spise skaldyr (3. mosebog 11,10), så er homoseksualitet 
værre. Det mener jeg ikke. Hvem af os har ret? 
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I 3. mosebog 21,20 står der helt klart, at jeg ikke må 
nærme mig Guds alter, hvis jeg ser dårligt. Jeg må 
erkende, at jeg lider af en vis nærsynethed og anvender 
briller. Skal synet være helt perfekt eller kan der accep
teres et vist spillerum i dette spørgsmål? 

De fleste af mine bekendte går til frisør. De får klippet 
håret ved siderne og rager skægget af i kanterne. Dette 
er en oplagt synd ifølge 3. mosebog 19,27. Hvordan bør 
det straffes? 

Jeg har læst i 3. mosebog 11,7-8, at jeg ikke må rØre 
ved nogle rester af en død gris, da det vil gøre mig uren. 
Kan jeg fortsætte med at spille amerikansk foabold, hvis 
jeg anvender handsker? 

Min morbror har en gård. Han synder mod 3. mosebog 
19,19 eftersom han planter forskellige afgrøder på 
samme jord. Hans kone er ikke meget bedre, eftersom 
hun går klædt i tøj, som er fremstillet af mere end eet 
materiale (som regel en blanding af bomuld og poly
ester). Han har også den uvane at sværge meget. Er det 
virkelig nødvendigt, at vi samler HELE byen for at 
stene dem (3. mosebog 24,10-16)? Er det ikke nok så let 
at brænde dem ihjel på et familiebål, som vi plejer at 
gøre med mennesker, som ligger med deres slægtninge 
(3. mosebog 20,14)? 

Jeg ved at du er gået i dybden med denne slags problem
stillinger. Så jeg er helt sikker på, at du kan hjælpe mig. 
TAK fordi du ihærdigt minder os om, at Guds ord er 
evige og uforanderlige. 

Med venlig hilsen fra en trofast elev og tilbedende fan. 



vi Mellen- Thomas Benedict 

På internettet kan man nu også 
hente den viden, man har brug for, 
når man står foran sin rejse til "den 
anden side". Der udveksles eifarin
ger mellem de, der har været en lille 

\~ .. 
AtJ~· . . oH- .Jt. 

. " . ''"' 
smuttur derover. Her er historien om, hvad en glas
kunstner i USA oplevede i de halvanden time, han var 
død. (forkortet af red.) 

I 1982 døde jeg af uhelbredelig kræft. Alle de celle gifte 
lægerne havde kunnet give mig, ville bare have gjort mig 
til endnu mere "grøntsag", end jeg allerede var. De gav 
mig 6-8 måneder at leve i. 

I 1970' erne var jeg optaget af at ville vide, hvad der fore
gik i verden, og blev mere og mere deprimeret af 
kernevåbenkrise, økologisk krise m.v. Jeg havde ingen 
åndelig platform at stå på og begyndte at tro, naturen havde 
lavet en fejl, og at menneskene var en slags kræftbylder 
på planetens overflade. Jeg kunne ikke se nogen udvej på 
alle de problemer, vi havde skabt for os selv og vor pla
net. Jeg opfattede mennesker som kræftbylder, og kræft 
var så det, jeg selv fik. Det dræbte mig. 

V ær forsigtig med din verdensanskuelse ! Den kan vende 
sig mod dig. Jeg forsøgte alle mulige alternative metoder 
til at blive rask, men intet hjalp. Så kom jeg til den slut
ning, at dette egentlig var en sag mellem mig og Gud. Jeg 
havde aldrig haft et opgør med Gud før, end ikke tænkt på 
Gud. Ved den tid var jeg overhovedet ikke optaget af 
åndelighed, men begyndte nogle omfattende studier. 

Jeg bestemte mig for at læse så meget jeg kunne, og satte 
mig virkelig grundigt ind i emnet, så jeg ikke skulle få 
nogen overraskelser på den anden side. Jeg læste om for
skellige religioner og filosofier. Det var altsammen meget 
interessant og gav mig håb om, at der findes noget på den 
anden side. 

Jeg havde ikke konstante smerter, men fik blackouts. Så 
efter en tid havnede jeg på et hospice, hvor jeg havde en 
personlig plejer. Det var en stor velsignelse at have den 
engel, som gik gennem det sidste stadie sammen med mig. 
Jeg holdt ud i atten måneder. Jeg ville ikke tage så meget 
medicin, for jeg ville være så bevidst som mulig. 

Ind i lyset 

En morgen vågnede jeg kl 4.30 og vidste bare, at nu var 
det slut. Så jeg ringede til mine venner og sagde farvel. 
Jeg vækkede min plejer og sagde det til hende. Jeg havde 
en aftale med hende om at lade min døde krop ligge i fred 
i seks timer, da jeg havde læst, at der sker interessante 
ting, når man dør. Jeg sov ind igen. 

Det næste jeg husker er begyndelsen af en typisk nær
død-oplevelse. Pludselig var jeg helt bevidst og stod op, 
men min krop lå stadig i sengen. Der var mørkt omkring 
mig. At være ude af kroppen var mere virkeligt end den 
sædvanlige virkelighed. Det var endda sådan, at jeg kunne 
se hvert rum i huset, kunne se taget på huset, se andre 
sider af det, ja selv nedenunder huset. 

Der var et lys og jeg gik imod det. Det var ligesom det, 
mange mennesker har beskrevet i deres nær-død-oplevel
ser. Det var fantastisk, tiltrækkende, som at gå lige ind i 
favnen på en ideel mor eller far. Da jeg bevægede mig 
mod lyset, følte jeg intuitivt, at hvis jeg gik ind i lyset ville 
jeg være død. Så jeg sagde: "V ær rar og vent lidt. Lad os 
snakke lidt om det her, før jeg går videre." 

Til min forbavselse standsede hele oplevelsen i samme 
øjeblik. Man har faktisk kontrol over sin nær-død-ople
velse, det er ikke som at køre i bjergbane hvor man bare 
må hænge på. Jeg fik opfyldt mit ønske om at tale lidt 
med lyset. Lyset forandrede sig hele tiden til forskellige 
skikkelser, som Jesus, Buddha, arketypiske symboler og 
tegn. Jeg spurgte lyset: "Hvad foregår der her? Kære lys, 
forklar det for mig." Jeg husker ikke nøjagtigt ordene, det 
var en slag telepati. 

Lyset svarede og formidlede til mig, at det er ens tros
forestillinger, der skaber hvad man ser i lyset. Om man er 
buddhist, katolik eller fundamentalist: man får en tilbage
spejling af sine egne tanker. Man har mulighed for at se 
nærmere på det, men de fleste gør det ikke. Jeg forstod, at 
lyset faktisk er vort eget højere jeg. Det forvandlede sig til 
et mønster, en mandala, og jeg indså at det, vi kalder vort 
højere jeg, findes som et mønster i enhver af os. Det ud
gør også en slags "rørledning" til kilden, hvor vi alle kom
mer fra. 

17 



Det blev også klart for mig, at alle vore højere jeg'er er 
forenet med hinanden og udgør eet væsen. Vi er forskel
lige aspekter af det samme væsen. Det bekender sig ikke 
til nogen religion. Jeg så mandalaen af sjæle. Det var det 
smukkeste, jeg nogensinde har set. Jeg gik ind i den, og 
det var helt overvældende. Det var som al den kærlighed, 
man kunne ønske sig, og det var en type kærlighed, som 

helbreder, gør hel og giver liv. 

Visdomsformidling 

Da jeg bad lyset fortsætte med at forklare, forstod jeg, at 
alle vore højere jeg' er danner et netværk rundt om plane
ten. Det er som et stort selskab, et net af subtil energi. Og 
jeg så hvor vidunderlige vi 
alle er i vor essens, i vor 
kerne. Det mønster, alle 
menneskenes sjæle danner 
tilsammen er fantastisk, 
elegant, eksotisk, alting. 
Dette forandrede mit syn 
på menneskeheden totalt. 
Jeg sagde: "Min Gud, jeg 
anede ikke, hvor skønne vi 

er." 

Jeg blev forbløffet over, at 
der ikke var noget ondt i 
nogen af sjælene. Hvordan 
kan det gå til? Svaret var, 
at der ikke findes noget 
iboende ondt i sjælen. Jeg 
spurgte: "Betyder det, at 
menneskeheden vil blive 
frelst?" Svaret kom som et 
trompetstød: " Husk dette 
og glem det aldrig: I frel
ser, forløser og helbreder 
jer selv. Det har I altid gjort. I vil altid komme til at gøre 
det. I blev skabt med kraft til at gøre det fra verden blev 

til. " 

Da forstod jeg, at vi er planlagt til at være selvkorrigerende, 
som resten af Guds univers er. Det er det Jesu genkomst 
handler om. Jeg blev fyldt med total taknemmelighed og 
udbrød: Kære Gud, kære univers, jeg elsker mit liv. Lyset 
syntes at "ånde" mig endnu dybere ind, det var som om 
jeg blev fuldstændig absorberet ind i dets ubeskrivelige 
kærlighed. Jeg gik ind i en anden virkelighed, mere stor-

slået end den forrige. J eg var i ekstase. 
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Lyset sagde: Du har et ønske? Det vidste alt om mig, i 
fortid, nutid og fremtid. Jeg bad om at måtte se resten af 
universet, hinsides vort solsystem. Jeg så Jorden flyve 
afsted, hele solsystemet susede forbi og forsvandt. Jeg red 
på en bevidsthedsstrøm gennem galaksens center. Strøm
men udvidede sig i imponerende fraktale bølger af energi. 
J eg følte mig som en baby i Vidunderland. Det var som 
universet gled forbi mig og forsvandt i et glimt af en lys
partikel. 

Jeg befandt mig i en dyb lydløshed. Jeg kunne opfatte 
evigheden. Jeg følte det, som omjeg havde krydset over 
tidens begyndelse, den første vibration. Som om jeg be
rørte Guds ansigt. Jeg følte mig eet med Absolut Liv og 
Bevidsthed. Jeg kunne erfare hele skabelsen skabe sig selv. 

Det var uden begyndelse og 
uden ende. Videnskaben fore
stiller sig et Big Bang, men den 
er blot een ud af talløse Big 
Bangs. Gud ånder ud og ind. 

Jeg så at hvert eneste fnug i 
universet har kraft til at skabe. 
Skabelsen er Gud som 
udforsker Guds Selv på alle 
tænkelige måder, gennem hver 
og en af os. Gennem hvert hår 
på dit hovede, gennem hvert 
blad på hvert træ, gennem 
hvert atom. Jeg var i intethe
den og var opmærksom på alt, 
som nogensinde er blevet 
skabt. Det var som om jeg så 
gennem Guds øjne. Og plud
selig vidste jeg, hvorfor hvert 
atom fandtes, og jeg kunne se 
alt. Jeg gik ind i intetheden og 
kom tilbage med forståelsen 
af, at Gud er ikke der men her. 

På vejen tilbage passerede vi centeret af vor galakse, som 
er et såkaldt "sort hul". Sorte huller er universets store 
prosessorer eller "recirkulerings" -centraler. Omsider kunne 
jeg se et stort lys komme, lysmønsteret i vort solsystems 
højere jeg. Jeg så at solsystemet er vort legeme, vi er en 
del af det. J orden er vort legeme, vi er en del af det. Den 
del som ved, at vi er. Jeg kunne se al den energi, som vort 
solsystem genererer, et utroligt lysshow. Et unikt mønster 
af lys, lyd og vibrationsenergier. Avancerede civilisatio
ner i andre stjernesystemer kan udforske livet i vort sy
stem på grund af de vibrationer, vi efterlader. Jordens 
"vidunderbørn", menneskene, frembringer en overflod af 
lyd for tiden, ligesom børn der leger i universets baggård. 



Tilbagekomsten 

Det faldt mig aldrig ind og ingen fortalte mig, at jeg 
skulle returnere til samme krop. Jeg bad blot om, at jeg 
aldrig måtte glemme det, jeg havde lært på den anden 
side. For første gang tænkte jeg på mig selv som et men
neske og var lykkelig for at være det. Ud fra det jeg 
havde set, ville jeg være lykkelig bare for at få lov at 
være et atom i universet. Så at få lov at være den menne
skelige del af Gud .... det er en fantastisk velsignelse. 
Hver og en af os er en velsignelse for vor planet, uanset 

hvad vi er og hvor vi er. 

Jeg troede, jeg skulle reinkarnere tilbage til Jorden, dvs 
atter blive en baby. Men jeg vendte tilbage til min "gamle" 
krop. Jeg var overrasket, da jeg slog øjnene op i mit 
rum, hvor min hospiceplejer så ned på mig med tårevæ
dede øjne. Det var halvanden time efter, hun havde fun
det mig død. Alle dødstegnene var der. Hun havde un
dersøgt mig med stetoskop, målt blodtryk, brugt hjerte
monitor. Der var ingen tvivl. 

Jeg var ikke bare overrasket, men fuld af ærefrygt. I 
løbet af tre dage følte jeg mig normal igen, men dog 
meget anderledes. Mit syn på verden og menneskene var 
totalt ændret. Efter tre måneder lod jeg mig teste, der 
var ingen kræft mere i min krop. Der var sket et mirakel. 
Jeg var gået over "på den anden side" med megen frygt 
for giftigt affald, kernefysiske raketter, befolknings 

eksplosion, regnskovens udryddelse osv. Jeg kom tilbage 
med kærlighed til hvert eneste problem. De har ført os 
sammen til et nyt niveau af bevidsthed, mere end nogen 
religion eller filosofi kunne gøre. Kendskabet til at vi kan 
sprænge planeten i luften har omsider fået os til at indse, 
at vi alle sammen må passe på hinanden og vor planet. 

Efter jeg døde og kom tilbage er jeg kommet til at elske 
livet, døden og menneskene. Nu ved jeg, vi har været til i 
evighed og vil være det i evighed. Vi har intet at frygte. 
(Hele historien kan læses på http//www.near-death.comJ 
experiences/reincarnation04 .html) 

Dette luftfoto er taget over Fransk Ny Caledonien i 
Stillehavet. Her består øerne primært af mangrove 
svamp, som er almindelig ved tropiske kystlinier. 
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Maria Åbenbaringerne i Medjugorje 

- fra bogen "Profetier for et nyt årtusind", 
af Elisabeth Clare Phrofet 

v/Joy Persson 

Det var en sommerdag i 1981, at Maria begyndte at vise 
sig for seks børn på et lille bjerg ved landsbyen Medjugorje 
i Jugoslavien. Et sted, som skulle vise sig at blive det mest 
berømte pilgrimssted i vor tid. 

Maria kaldte på børnene, der var i alderen 10-16 år, og de 
løb op ad bjerget til hende. Hun var meget smuk og så 
meget ung ud, med venlige blå øjne. Hun talte til dem, og 
det fortsatte hun med hver dag i lang tid. 

Allerede den tredie dag var børnene omgivet af en stor 
menneskemængde, mens de talte med Maria, og siden har 
ca. 20 millioner mennesker været på pilgrimsfærd til den 
lille by ved Adriaterhavets kyst. Vi har sikkert alle hørt 
om dette fænomen. Og når vi nu ved, hvad der er sket i 
Jugoslavien i den forløbne tid, er det bemærkelsesværdigt 
at denne landsby og dette område er helt uberørt af 
rædslerne. Det er som om området har været beskyttet - af 
Maria og hendes engle? Det er ihverfald den udbredte tro. 
Faktum er, at en serbisk pilot, som var på bombetogt over 
stedet, fortalte under et senere fangenskab, at han intet 
kunne se, hverken huse eller kirken, kun noget der lignede 
et hvidt lagen af lys bredt ud over det hele, så han vendte 
om. 
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Nådens tid •••• 
er NUl 
Men ak og ve, ligesom i Fatima er disse tilsynekomster i 
Medjugorje blevet mødt med mistro og forfølgelse fra de 
offentlige myndigheder. Børnene blev undersøgt på alle 
måder, lægeligt og psykiatrisk, men hver gang erklæret 
sunde og normale. De blev forhørt af både den kaltolske 
kirke og det kommunistiske styre og truet med tvangsind
læggelse på sindsygehospital, hvis de ikke offentligt til
bagekaldte deres fantasifulde udsagn. Politiet forbød folk 
at gå op på bjerget, også børnene blev forment adgang. 
Bjerget blev afspærret i to år- men folk strømmede allige
vel til området, og Maria viste sig stadigvæk for børnene, 
hvor de end var. Som en af de unge seere bemærkede: 
""Vi ser den hellige moder, ligesom vi ser enhver anden. 
Vi beder sammen med hende, vi taler med hende, og vi 
kan rØre ved hende. De eneste der ikke tror på os er præ
sterne og politiet." 

Fra en biskop i Mostar lød det: "Fænomenet i Medjugorje 
vil blive den største skamplet på kirken i det tyvende år
hundrede. Der er tale om hallucinationer, illusioner, hyp
nose eller løgn." En kommission, han nedsatte, bekræf
tede dette udsagn 1986. Vatikanet var dog ikke tilfreds 
med disse undersøgelser og gav kirkehierarkiet i Jugosla
vien besked på at foretage en ny undersøgelse for at af
gøre, om visionerne var troværdige. 

I 1991 udsendte biskopperne i Jugoslavien deres endelige 
erklæring: "På grundlag af de foreliggende undersøgelser 
kan det ikke bekræftes, at der er tale om overnaturlige 
fænomener eller åbenbaringer." Men i 1996 sagde Vati
kanet, at enhver frit kunne foretage pilgrimsrejser til 
Medjugorje, blot det ikke blev betragtet som en officiel 
autentifikation af tilsynekomsterne. 

Havde det sin forklaring i, at paven Johs. Paul II havde en 
positiv opfattelse af fænomenet i Medjugorje? En af se
erne kom i 1995 til Rom som tolk for en gruppe sårede 
kroatiske soldater, som havde fået en privat audience hos 
paven. Han genkendte hende straks. "Er du ikke Vicka 
fra Medjugorje?". Han bad derefter for hende, velsignede 
hende og sagde: "Bed til Madonna for mig. Jeg beder for 
dig." Han skal også flere gange have sagt, at han gerne 
ville besøge Medjugorje, men endnu er det vist ikke sket. 
Vatikanet bekræftede ikke desto mindre i 1998 sin tidli
gere erklæring, og der står det så - åbent for enhver at tro 
og tænke, som de vil. 



Budskaberne 

Seerne i Medjugorje får endnu i dag, som vi kunne se i 
TV for nylig, daglige budskaber, der opfordrer til fred, 
bøn, faste og et helligt liv. "Vor Frue bliver ved at opfor
dre os til at bede, idet hun siger: I har glemt at I med bøn 
og faste kan afværge krige og ophæve naturlove." 

Hvilke budskaber gav hun ellers? Det var profetier som 
ikke straks måtte offentliggøres. Hver af de unge seere 
blev lovet ti "hemmelige profetier" om begivenheder, der 
snart ville finde sted. Når de havde fået alle ti budskaber, 
ville Maria ikke mere vise sig for dem, men hun ville ef
terlade et synligt tegn på bjerget, hvor hun først viste sig. 
"Når tegnet kommer", sagde hun, "vil det være for sent 
for mange." 

Allerede i 1983 havde en af seerne sagt til deres åndelige 
vejleder, pater VIasic, at Maria ønskede paven og biskop
perne straks skulle underrettes 

"Jeg har brug for jeres bønner. Jeg kan ikke hjælpe ver
den uden jer", siger Maria. 
Man må vel antage, at det var J oguslaviens forestående 
rædsler, Maria ville advare imod og søge at mildne? Eller 
er det også en advarsel tilos i dag? 

Vandmandens tidsalder 

Moderens og Helligåndens tidsalder 

Bogens forfatter havde selvet helt uventet møde med Maria 
- hun fortæller: "Jeg var ikke opdraget som katolik, og 
ligesom mange andre havde jeg siden min barndom fået 
indarbejdet en fordom mod Maria. Da jeg læste på Bo
ston Universitet og var ved at tage eksamen i statskund
skab, fikjeg en af de vigtigste oplevelser i mit liv. 

Jeg havde tidligere i Europa besøgt katolske katedraler, 
menjeg mente stadig at katolikker tilbad et idol, en slags 

gudinde som de kaldte "Guds
moderen" . Billeder og ikoner af 
denne Maria var overalt i Boston, 

om, hvor presserende og· vigtigt 
budskabet fra Medjugorje var. 
Pateren sendte en rapport til pa
ven og biskoppen i Mostar, og 
fortalte i et senere interview, hvad 
der stod i den rapport: 

"Jeg har brug for jeres 
bønner. Jeg kan ikke hjælpe 

ogjeg var især irriteret over et kæm
pemæssigt vægmaleri i undergrunds
banen, som jeg hver dag tog for at 
komme til universitetet. Det bar tit-

verden uden jer." 

"Før det synlige tegn bliver givet 
til menneskeheden, vil verden få tre advarsler, som vil 
komme i skikkelse af begivenheder på Jorden. Efter ad
varslerne vil det synlige tegn blive givet til menneskehe
den på stedet for tilsynekomsterne i Medjugorje - som en 
bekræftelse på tilsynekomsterne og en opfordring til at 
vende tilbage til Gud. 
Den niende og tiende profeti var alvorlige. De drejede sig 
om en revselse for verdens synder, som er uundgåelig, 
men som kan afbødes eller formildes gennem bøn, selv 
om den ikke helt kan elimineres. 

En af de ulykker, der truede verden, den som er indeholdt 
i den syvende profeti, er blevet undgået takket være bøn 
og faste. Det er grunden til at den velsignede Moder bli
ver ved at opfordre os til bøn. Efter den første advarsel vil 
der følge andre inden for temmelig kort tid, så folk vil 
have tid til besindelse. Dette interval vil være en periode 
med nåde og omvendelse. 

Når først det synlige tegn er kommet, vil de der stadig er 
i live kun have kort tid til omvendelse og forsoning. Vi er 
tæt på de begivenheder, som den velsignede Moder forud
sagde; Skynd jer at åbne jeres hjerter for Gud. Dette er 
budskabet til hele menneskeheden. Verdensfreden er i en 
kritisk fase." 

len "U ni versets Dronning". 

Jeg var vred. Hvis hun var så stor, hvorfor tillod hun så 
denne blasfemi? Med tanke på alle de problemer, som 
skabte splittelse og forvirring i Kristendommen, hvorfor 
kom hun så ikke ned og løste problemet? 

Et magisk møde 

En solskinsdag gik jeg i frokostpausen glad og tilfreds 
hen ad fortovet midt i menneskemylderet og takkede Gud 
for alt, hvad han havde givet mig, og glædede mig til at 
begynde på næste kapitel af mit liv. Pludselig så jeg op -
og der var hun! Jeg stod ansigt til ansigt med den smukke
ste Maria, et væsen af stort lys, en transcendent og yndig 
ung kvinde, fuld af sandhed, skønhed og integritet. 

En udladning aflys og ubeskrivelig lykke gik gennem mig, 
som et elektrisk kredsløb fra isse til fod og tilbage igen. 
Jeg husker det nøjagtige sted på fortovet, hvor jeg blev 
standset, tryllebundet, forvandlet. Hun svævede over mig 
og foran mig, så virkelig som du og jeg, bare i en anden 
dimension. Som jeg stod der foran Moder Maria, udøste 
hun sit hjertes kærlighed. Under nærværet af hendes umå
delige barmhjertighed blev jeg indhyllet i svøbet af hen
des forståelse. Siden det øjeblik har jeg altid følt hendes 
nærvær. Moder Maria var min ven. 
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Gud som moder 

"Jeg er din ven og ven med alle statsoverhoveder, hvert 
medlem af Kongressen, og dem der er grebet af deres egen 
betydning. Elskede, jeg har løsningen på mange proble
mer. Hvis nogen blot ville spørge, ville jeg fortælle dem 
den. Måske skulle du spørge på vegne af din præsident, 
hans regering og alle de andre. For mange af dine repræ
sentanter er blevet frataget Moderens forbøn, fordi deres 
religion ikke rummede begrebet Gud som Moder. 

Virkelig mange er fortvivlede, fordi de ikke ved hvordan 
nationens problemer skal løses. Ogjo flere problemer der 
kommer, desto flere problemer bliver brugt som løsning 
på problemer. Og som I udmærket ved, kan et problem 
ikke løse et andet, en ny fejl vil ikke eliminere en gammel 
fejl." 

Her taler Maria til et voksent menneske, hvor hun før talte 
til børn og deres forståelse. Som hun siger til vor forfat
ter: "Jeg er i høj grad kvinde af tiden, og jeg ønsker at 
lære jer, hvordan I kan frigøre Guds energier til gavn for 
alle områder af tilværelsen. Uanset om I kommer fra Ti
bet eller Kina, fra Indien eller Afrika eller Amerika, kan I 
være velsignet med forståelsen af, at alle medlemmer af 
lysets hærskarer er jeres venner, og at helgener i enhver 
religion er ven med Guds menighed af enhver tro. Lad 
barriererne falde!" 

Maria's hjerte - Moderstrålen - Skaberkraften 

Maria fortæller os, siger forfatteren, at hun står for 
Guddommens feminine aspekt - Moderstrålen. Denne tids
alder er tidsalderen for bevidstheden om Gud som Moder. 
At være moder som Gud vil være det er at nære alt liv på 
Jord. Når vi erkender vort feminine potentiale, vil også vi 
være i stand til at nære alt liv. 

Vandmandens tidsalder er Moderens og Helligåndens tids
alder. Det er tidsalderen, hvor vi skal opleve og udtrykke 
moderaspektet af Gud. En forståelse af dette feminine 
aspekt af Gud kan frigøre vor kreative feminine energi, 
hvad enten vi er mand eller kvinde. Det er skønhedens, 
kreativitetens, intuitionens og inspirationens energi. 

Hun siger: Jeg er havenes, landjordens og luftens Mo
der. Jeg er Moderen i ilden og i hjertet af atomkernen. 
Jeg giver hele mit hjertefor atforegribe, at visse karmiske 
tilstande skal udløses. De er blevet mildnet, eller holdt 
tilbage. Dette sker fordi der stadig på Jorden er folk, der 
påkalder den violette flamme - Moderens energi. 

"Disse profetier blev kun delvist fortalt til børnene i Fatima 
og Medjugorje. Vi røber aldrig hele omfanget af visionen 
om, hvad karma kan bringe før i den elvte time, idet vi 
indtil da beder til Faderen om indgriben og dispensation. 
Forstå, I kære, at indtil Guds højre hånd falder, indtil det 
sidste kom af muligheder i timeglasset rinder ud, er der 
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mulighed for og dispensation i overflod til, at verden kan 
blive løftet op på et øjeblik." 

"Gud sendte mig som mægler, og eftersom jeg har fået 
lov at komme nærmere jorden, endda så nær at mine tårer 
kan ses på mine statuer og billeder, kan I forstå at I gen
nem mit hjerte (kærlighedsenergien) kan opnå en daglig 
enhed med jeres Kristus-Selv. 
Det er vigtigt ikke at vedblive med at acceptere begrebet 
"syndere", men i stedet bekræfte jeres sande identitet som 
sejrrige døtre og sØnner af Gud. 
Med kærlighedens kraft kan I udrette ting, som forekom
mer jer umulige." 

Efterskrift 

I TV -udsendelsen for nylig fortalte to danskere om deres 
oplevelse af stedet, hvor så mange millioner mennesker 
har valfartet siden 1980' erne, og som gør så dybt et ind
tryk på de besøgende, at de ofte kommer igen og deltager 
i den bøn for verdensfred, som konstant foregår der. Der 
er sikkert stærkt brug for sådanne steder af koncentreret 
åndelig kraft. 

Men man kan godt undre sig over, at det er børn, som skal 
formidle budskaberne fra åndelig side. Er det mere tro
værdigt? Hvem tager børn alvorligt? Som vi har set holdt 
det hårdt, hvad de styrende instanser angik.Men det er 
måske ikke så vigtigt? Hvad nu hvis Maria havde manife
steret sig midt i Romerkirken under en pavemesse? Eller 
på plænen foran Det Hvide Hus? Eller over FN-bygnin
gen?? 



Qigong- og 
Tai (hi-sygen 
vi Marja Savola 

Ligesom yoga' en har også qigong og den nærtbeslægtede 
øvelse tai chi gjort sit indtog i den svenske hverdag som 
noget naturligt, og stadig flere mennesker praktiserer disse 
østerlandske metoder, ofte med forsikringens, arbejdsgi
verens og nu endda sundhedsvæsenets opmuntring og vel
signelse. Den almene tro er, at når nu kineserne udøver 
"helse gymnastik" i parkerne i Kina, så er det nok også 
sundt for os. Det er meget få, der ved noget om, hvad 
disse øvelsers virkelige sigte og mål egentlig er, og at man 
- i stedet for at blive sundere, "merpræsterende", afbalan
ceret og lykkelig - kan blive syg af qigong- og tai chi 
øvelser. J a så syg, at man risikerer at havne på en psykia
trisk afdeling. 
Men lad os begynde med begyndelsen. 

Qigongens historie 

Som med den indiske yogalære hersker der stor usikker
hed om, hvor langt tilbage i tiden man skal for at finde 
qigongens rødder. Fortalerne for begge lærer hævder, at 
den mundtlige tradition kan gå tilbage til flere tusinde år 
f.Kr. 

Qigong og tai chi, som fra begyndelsen var en kampsport, 
har sin rod i shamanismen, og de tidligste qigonglignende 
øvelser i Kina var de forhenværende kinesiske shamaners 
dyredanse. Visse af qigongs bevægelser og stil er stadig 
inspireret af forskellige dyrs bevægelser såsom tiger, leo
pard, drage, slange og trane. 

Omkring Kristi fødsel gjorde buddhismen sit indtog i Kina 
fra Indien og blev hurtigt meget populær og udbredt. Det 
blev en ny æra for qigongens udvikling. Den blandedes 
med den buddhistiske lære og de religiøse indiske 
meditations-, yoga og åndedrætsteknikker. Dette gav 
qigongøvelserne en åndelig dybde. De blev kun udført i 
buddhisttemplerne, og målet med dem var rettet mod 
"Buddhaskab", dvs at blive oplyst, opnå nirvana, blive 
"udslukt" og befriet fra genfødslens hjul og den jordiske 
lidelse. 

Dermed blev qigong en hemmelig lære, som kun blev gi
vet til specielt udvalgte elever, og skrifterne blev holdt i 
strengt hemmelig forvaring i klostrene. Øvelserne blev 

aldrig givet til lægmænd. Det er først i 1900-tallet~ at de 
åndelige qigongøvelser er blevet tilgængelige for en bre
dere almenhed. 

Udover denne qigongmetode udvikledes der siden flere 
forskellige forgreninger, og i dag findes der over 2000 
forskellige slags. Metoderne kan være nærbeslægtede men 
også være meget forskellige, beroende på hvordan de er 
påvirket af tibetanske, indiske, japanske eller andre reli
gioner. 

Under Mao Zedongs kommunistregime blev de forbudt, 
og udøverne af de qigongmetoder, man sagde kunne give 
overnaturlige kræfter, blev forfulgt og sat i fængsel. Men 
en forenklet variant, kaldet "folkegymnastik", var dog til
ladt. Men siden 70' erne er udbredelsen af alle mulige 
qigongmetoder øget enormt og er blevet spredt til vesten i 
takt med et stadig mere åbent Kina. De tidligere så hem
meligt opbevarede skrifter er blevet offentliggjort og spredt 
ud. 

N u lærer man metoderne på weekendkurser, og man kan 
blive qigongunderviser uden dybere viden om disse 
øvelsers egentlige sigte, mål og risici. Teorierne om 
qigongens udspring og sigte varierer desuden fra forfatter 
til forfatter, hvilket gør det svært at skaffe sig et rigtigt 
billede af den urgamle tradition. 

Hvad er qigong? 

Ordet qi har i den kinesiske filosofi været udtryk for luft, 
tåge, sky eller åndedrag og fik betydningen "ånde" eller 
"livskraft". Qigong er en traditionel form for alternativ 
psykoterapi i de østerlandske kulturer, og de forskellige 
metoder mener man fungerer som nøgler, der åbner døre 
til eller "tilkobler" universets større energi. I den kinesi
ske medicin mener man, at menneskets krop har meridia
ner, eller energikanaler, hvorigennem qi-kraften strømmer. 

Qi siges at være en subtil kraft, der er ikke-fysisk, men 
anses også for at være såvel jordisk og materiel, som him
melsk og immateriel. Den går indad, og det er derhen, 
man forsøger at kanalisere energien. Gong betyder ved
holdende og ihærdig øvelse eller koncentration. Qi menes 
at være grundlaget for vor fysiske og psykiske sundhed, 
og ved at tage qi, altså livsenergi, ind i kroppen og afba
lancere den, så øges vor vitalitet og mentale sundhed. 
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Man forudsætter en bevidsthed, som adskiller sig fra vor 
sædvanlige materielle opfattelsesevne hos den, der udøver 
qigong, og denne må være både opmærksom og centreret. 
Åndedrætstekniker, for at styrke og øge qi-energiens 
cikulation, forskellige kropsbevægelser og meditativ stil
hed, udgør grundlaget i de fleste qigongøvelser, men afvi
gelser forekommer. 

Åndedrætsøvelserne i yoga hører til de farligste øvelser 
og har vist sig at forårsage mange fysiske og psykiske 
sammenbrud i såvel pranayama og de i dag så sædvanligt 
forekommende "frigørende åndedræt" (rebirthing) og 
holotropisk vejrtrækning. 

Qigongens fortalere i dag mener, at øvelserne fører til øget 
koncentrationsevne, øget præstationsevne, bedre stress
tolerance, evne til afslapning og derved mindre muskel
spænding, øget velbefindende, bedre sØvn og forbedring 
af kroppens egne lægende processer samt et stærkere 
immunforsvar. Men hvad de ikke fortæller, og måske hel
ler ikke ved, er at det oprindelige sigte med øvelserne i 
qigong, meditationen og åndedrætsøvelserne, er at forsøge 
at opnå overnaturlige evner og kræfter, som f.eks: 

Clairvoyante evner dvs at kunne skue ind i åndeverdenen. 
Gennem tankekraft at kunne manipulere, ødelægge, for
vrænge og flytte fysiske objekter. 

At blive herre over materien og naturkræfterne som f.eks. 
regn og vind. 
At skue ind i og kunne forudsige fremtiden samt genop
leve fortiden. 
Tankelæsning og telepati. 
At kunne udstråle energi fra sine hænder og krop med 
viljekraft. 
At gøre kirurgiske indgreb blot ved at bruge psykisk kraft. 
Kunne forsinke aldringen. 
Blive usårlig og uovervindelig. 
At kunne kontrollere andre psykisk og endda kunne dræbe 
med tankekraft. 

At opnå en højere bevidsthed, dvs blive åndelig oplyst og 
blive eet med universets al-sjæl Tao, Brahman, Gud - og 
opnå "moksha" eller nirvana, hvilket indebærer befrielse 
fra genfødsel og al jordisk lidelse. 
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Om de østlige religiøse traditioner og de skjulte hemme
ligheder bag disse øvelser mangler den materialistisk tæn
kende vesterlænding ethvert kendskab. Og i dag markeds
føres altså qigong som en ufarlig "helse gymnastik" , hvor 
man kan opnå balance og sundhed. Fortalerne taler om 
"videnskabelige beviser" for bedre helbred, men ingen har 
kunnet underbygge dette med nogen dokumentation. 

Mennesker oplever ofte i begyndelsen af qigong, tai chi 
og yogaøvelser en positiv forbedring af sin almentilstand. 
Men på brøkdelen af et sekund kan dette velbefindende 
for mange qigong-praktiserende forandres til sygdom og 
kaos. Også de der begynder at motionere på almindelig 
måde oplever hurtigt en almen konditions- og helbreds
forbedring, men mig bekendt er ingen blevet syge af "Fris
kis & Svettis" (alm. gynmastik og jogging). 

Den balance og sundhed, som man håber at opnå med 
sine qigongøvelser, har i stedet for mange mennesker ført 
til svære lidelser. Man kan nemlig blive både fysisk og 
psykisk syg af øvelserne. 

Qigongsygen - hvad er nu det? 

Hvis qigong var så sundt, så burde det kinesiske folk høre 
til de sundeste i verden, eftersom de har haft adgang til 
denne helbredsmetode i mindst 2000 år, men det er ikke 
tilfældet. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) 
dør ca. 5 millioner af hjertesygdomme i Kina og Indien. 
De psykiske sygdomme øger lige meget i Kina som i den 
øvrige verden og vil ifølge WHO's beregninger stige til 
17,4% inden år 2020. Næsten 200.000 kinesere begår 
selvmord hvert år. 

Nu er der for første gang udkommet en kritisk bog, en 
vurdering af qigong, på engelsk: "Qigong, Chinese 
Medicine or Pseudoscience?", skrevet af flere kinesiske 
videnskabsmænd og læger. Den behandler mange af de 
myter om qigongens mirakuløse muligheder, somjeg her 
har opregnet. 

Et kapitel i bogen er en rapport af Dr. Zhang Tongling, 
professor i psykiatri på Pekings Medicinske Universitet. 
Den handler om qigongfremkaldte psykoser, som hun har 
specialiseret sig i og har behandlet i over tyve år. De som 
praktiserer qigong kan rammes af tvangsforestillinger, 
selvbedrag, hallucinationer og psykoser, mener dr. Zhang. 

Forfatterne til bogen mener, det er svært at definere og 
forklare qigong, men mener at qigong fremtvinger en in
tensiv koncentration i et kompliceret billedsprog, som til
bydes af mestrene, qigongbøgerne eller videobånd om 
emnet. 



Kulturbundne psykiatriske sygdomme 

I Hong Kong Journal of Psychiatry skriver Dr. Huaihai 
Shan fra Shanghai, at mentalt afvigende adfærd forårsa
get af qigong allerede blev bemærket i Kina iSO' erne , 
men først i 1989 blev den diagnosticeret som "kultur
bunden psykisk sygdom". Et studie udført af "Shanghai 
Institute of Qigong Research" på 207 personer viser, at 
kendetegnene for qigongforstyrrelses-syndromet var: 

Normal adfærd før qigongøvelserne påbegyndtes. 
Psykofysiologiske reaktioner opstod under og efter 
qigongøvelserne. 
Forstyrrelserne stemte ikke overens med diagnoserne for 
schizofreni og neuroser. 

Af disse patienter havde 62% psykiske forandringer af 
varierende grad. Efter den kinesiske folketro kunne 62 
patienter klassificeres som at have "skadelige strømme i 
kroppen", 10 havde ukontrollerbar adfærd, 28 havde 
"overmediteret", og 29 var udsat for åndebesættelse. Der 
var sensoriske problemer, hukommelsesproblemer, 
koncentrations-besværligheder, store humørsvingninger, 
vrangforestillinger, angst og depressioner. 

Mest almindeligt forekommende var akutte psykotiske 
reaktioner, der lignede schizofreni. Forvirring og usam
menhængende tale hører til symptomerne, ligeså eksalte
ret adfærd som siden går over i depression. Så godt som 
alle patienter klager over oplevelsen af, at qi-energien rØ
rer sig inde i kroppen og vælder op i hovedet. Ofte ople
ves at denne energi sætter sig fast et sted og forårsager 
forvirring, hovedpine og underlige fornemmelser i under
livet. Hypokondri, fobier, tristhed, angst og uro over ikke 
at have kontrol over sig selv, tvangstanker og -billeder er 
almindelige synptomer ligesom selvmordstanker. 

Andre symptomer er desorientering vedr. tid, rum og per
soner, høre- og synshallucinationer, forfølgelsesmani og 
oplevelsen af angreb fra besættende åndevæsner. Alle disse 
symptomer er almindeligt forekommende også i yoga
psykoser. 

En qigonglærer advarer 

Nu vil måske mange qigongfortalere hævde, at den her 
information kommer fra kinesisk hold og bare er negativ 
propaganda og forfølgelse af det kinesiske folks ret til lidt 
sundhedsgymnastik. Så lad os rette blikket mod USA, til 
Bob Aaws, qigonglærer, akupunktør og forfatter til mange 
bøger om kinesisk medicin. 

Bob Flaws, som har studeret kinesisk medicin siden 1980 
skriver i en artikel "Qigong Disease: What it is & what t~ 
do about it", at i hans tid som assistent på Lung Hua 

Sygehus i Shanghai, 1982, strømmede det ind med pa
tienter, som fik diagnosen "qigongsygen" eller "tai chi 
sygdom". Han mener, at mennesker burde være lidt mere 
forsigtige med at praktisere qigong. Hvad mange vester
lændinge ikke forstår er, at qigong ikke er et universal
middel, men at det kan give negative helbreds effekter, hvis 
øvelserne gøres forkert, for meget, eller af den forkerte 
person. 

I kinesisk medicin anses bevidstheden for at være en strå
lende ånd, og ånden er ikke andet end en samling qi i hjer
tet. Qigongøvelserne sætter energistrømmen i kroppen i 
gang og påvirker hele systemet. Det kan i ulykkelige til
fælde forårsage, at abnorme energistrømme sættes i om
løb, eller modsat, at en tilstoppeise indtræder, hvilket gi
ver meget ubehagelige fysiske oplevelser og sygelig psy
kisk tilstand. 

Sygelige symptomer ud over de allerede nævnte er: energi
stagnation og blodpropper, emotionel instabilitet med uaf
brudt gråd eller latter, hovedpine, trykken for brystet, 
vejrtrækningsproblemer, angst og frygt, vredesudbrud. 

Den omtalte bog beskriver mange konkrete tilfælde. Selv 
har jeg truffet en svensk kvinde, som efter hun var be
gyndt på qigong pludselig så syner af store hunde og 
skumle væsner ved sin seng. Hun oplevede også 
poltergeist-fænomener, dvs det knagede og bragede i hen
des lejlighed, og hun kunne mærke nærværelsen af usyn
lige væsner omkring sig. 

Risikoen gælder alle 

Man har ment, qigongsygen var et kulturbundet syndrom. 
Men nu er flere og flere vesterlændinge også blevet ramt 
af lignende symptomer, så det kan ikke længere anses for 
at være kulturbundet. Hvis man i vesten ønsker at dyrke 
østlige metoder, må man ihvertfald sikre sig at finde den 
rigtige lærer og at sætte sig ind i, hvad baggrunden og 
målet er for de forskellige metoder. 

Det dybeste sigte og mål med qigong, tai chi, falungong 
ligesom de fleste yogaøvelser er, at forsøge på at opnå 
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overnaturlige kræfter og højere bevidsthed, dvs at blive 
"eet med altet", Tao, Brahman, Allah, Gud, eller hvad 
man nu vil kalde denne højere bevidsthed. Det er en lære, 
som er rester af et fortidigt religiøst ritual, som ingen læn
gere har nogen dybere kendskab til. Derfor er de farlige. 

Hvem der risikerer at blive syg, har ikke noget at gøre 
med lærerens evner eller kundskaber, men det beror ude
lukkende på den praktiserendes psykiske og fysiske hel
bredstilstand. Det er et spørgsmål om, hvorvidt personen 
har bevidste eller ubevidste fysiske eller psykiske syg
domme eller har en latent psykose. Hvem der har det, kan 
ingen bedømme på forhånd, ikke engang den dygtigste 
psykiater, og endnu mindre en lægmand. 

Samme risiko for at blive syg forekommer ved andre me
toder, der sigter på finde genveje til sundhed, lykke, har
moni, fremgang, afspænding og stress-befrielse. Disse til
stande kan ikke opnås gennem kunstige åndelige metoder, 
hvortil også qigong hører. Sundhed opnår man kun ved 
sund levevis, sund mad, sund fornuft og positive, kærlige 
tanker. Befrielse fra stress opnår man først, når man har 
en sund balance mellem arbejde og hvile. 
(Oversat fra svensk). 
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I Sverige døber man børnene uden 
tilspørgeise. Ved en barnedåb i en 
dansk kirke spørger præsten den 
svenske gudmoder som man plejer 
her: 
"Forsager du Djævlen og alle hans 
gerninger og alt hans væsen?" 
Svaret lød: "Nej, for det gor vi inte i 
Sverige!" 

Dette er en stærkt forkortet version af artiklen. Den findes i sin hel
hed med flere symptombeskrivelser, cases og kildehenvisninger på 
hjemmesiden: 

http://www.kundalini-info.org/svensk/qigong-sv.html 

En afvores svenske læsere - Bent Yogson, har været yoga
lærer i mange år. Det kunne være interessant at høre om 
hans erfaring på området. 



Hvad er den åndelige verden? 

Fra Ingrid Britta Christensen, Nykøbing Sj. har 
vi fået flg. spørgsmål: 

I denne tid bli'r der sagt så meget omkring f.eks. "den 
åndelige verden" - og jeg kan sommetider komme i tvivl 
om, hvordan det hænger sammen. Således siges det, at 
døde personer ikke er nævneværdigt forskellige i den 
åndelige verden fra da de levede påjorden. Samtidig bli'r 
der skelnet mellem det personlige og det sjælelige plan, 
idet det personlige skulle søge egne interesser og det 
sjælelige helhedens. Men da det personlige tilhører den 
fysiske verden og dermed ikke eksisterer i den åndelige 
verden, må der blive en væsentlig forskel, når vi dør? 

Ligeledes har jeg tænkt på afhængigheden af en eller anden 
last og dermed besættelsen for at få den dækket. Er det 
ikke det fysiske legeme, der er afhængigt? Kan sjælen også 
blive afhængig? Endelig vil jeg spørge: Hvis en person 
har levet et langt liv i sindsyge, bliver vedkommende så 
befriet ved dødens indtræden? 

Svar v/Ruth Olsen 

Jeg kan godt forstå, du kan komme i tvivl om, hvad der 
egentlig menes med begrebet "den åndelige verden". Som 
regel bruges det om alt, hvad der ikke hører til den fysiske 
verden, dvs som vi ikke kan sanse med vore fysiske sanser. 
Det er i grunden begrebsforvirring. Mange dyr kan sanse 
lyde og fænomener, som vi ikke kan sanse, men det bliver 
fænomenerne ikke mere "åndelige" af. 

Når vi ved "døden" forlader den energiform, som er lav 
nok i sine frekvenser til at vi kan sanse den, og lever videre 
i de legemer, der vibrerer i højere frekvenser, burde vi 
hellere sige, vi er gået over i en højere dimension. Det er 
stadig en energi-verden, uanset vi er her eller der. Energien 
har blot forskellig finhed og hastighed m.v. Al energi er 
bærer af et betydningsindhold, og det er dette der er det 
egentlig åndelige! 

Martinus har forklaret, hvordan al oplevelse har en stofside 
(energien) og en livsside (betydningen). Vort liv her på 
jorden har altså også sin åndelige side. Men jo lavere 
energifrekvensen er, des mere selvisk og negativer 
betydningen. Derfor kan vi som regel ikke gå direkte fra 
de jordiske lave frekvenser lige over i "paradisets" højere 
frekvenser. Vi må gennem en mellemtilstand, hvor vi 
aflægger os de mørke tanker og følelser, evt. ved at bede 
om hjælp til det. 

Når afdøde personer kan bevirke uheldige forstyrrelser 
her på jorden, skyldes det, at de er blevet hængende i 
mellemtilstanden uden at ville give slip på sine tunge 
negative tanker. Når vi er gået over "på den anden side", 
er vi altså ikke meget anderledes som mennesker, dvs vi 
er f.eks.ikke klogere end det intelligensniveau, vi har 
udviklet os til her på jorden. Men når vi først er kommet 
over mellemtilstanden, er vi ikke længere i stand til at 
tænke og handle egoistisk og ukærligt. 

Vi kan godt kalde det, at vi har erstattet det personlige 
med det sj ælelige, men det er egentlig lidt 
begrebs forvirrende. Vi er stadig det samme jeg, den 
samme overbevidsthed med de "indhøstede" talentkerner. 
Kun har vi aflagt tyngdelegemet med hertil hørende tunge 
og selviske energier. Alle de andre energilegemer har vi 
stadig. 

De laster, du skriver om, hører måske nok til det fysiske 
legeme, f.eks. alkohol og andre stoffer, men de er jo også 
(oftest) blevet til talentkerner i evighed s legemet, skønt 
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nok ikke særlig "fastgroede". Derfor huserer trangen til 
at få lysterne tilfredsstillet stadig en tid, indtil den afdøde 
erkender det håbløse i sit foretagende. Når talentkerner 
ikke får tilført fornyet energi, sygner de hen. 

Martinus har skrevet om, hvordan sindssyge kan skyldes 
nogle defekte talentkerner, dvs at de har fået en skade i et 
tidligere liv, f.eks ved overdreven alkoholmisbrug. Men 
ligesom alle andre skader, vi udsætter os selv for, vil de 
heles med tiden. Desuden skriver Martinus i LB II stk. 
443: "Åndssvaghed og sindssygdom skyldes i realiteten 
en benyttelse af altfor store mængder af giftige 
tankematerier, en alt for svag kontrol med disse materiers 
indpas i bevidstheden og derved en altfor svag beskyttelse 
imod dem." 

At tanker kan være "giftige", betyder at de er så konstant 
negative og disharmoniske, at de er livsnedbrydende. Da 
tanker er en form for elektricitet, kan de også "kortslutte". 
Men da man efter "døden" ikke længere kan tænke mørke 
tanker, går jeg ud fra, man her er "befriet". Blot må man 
nok i næste inkarnation arbejde videre med at få ændret 
sit tankeklima. 

Om Talentkerner 

Synnøve Sandahl har stillet flg. spørgsmål: 

Kan talentkerner degenerere og forsvinde helt? 

Svar v/Ruth Olsen: 

Det eneste sted, jeg har set Martinus bruge ordet 
"degenerere" i forbindelse med talentkerner er i småbog 
18 (Livets Skæbnespil) kap. 2, hvor han skriver: ... "tanker, 
ønsker og længsler strømmer ind i overbevidstheden i 
skæbneelementet og påvirker talentkernerne. Der samles 
de erfaringer, vi gør, længslerne og ønskerne bliver årsag 
til udviklingen af nye talentkerner og til at visse gamle 
'talenter, hvis udfoldelse vi er mæt af og opfatter som ondt 
degenererer. " 

Spørgsmålet er nu, om han dermed mener, at de erfaringer, 
disse talentkerner repræsenterer, er totalt forsvundet eller 
blot ligger i dvale, energiforladt. Fra naturen ved vi, at 
plantefrø kan ligge i tusindvis af år og alligevel "vågne op 
til dåd", når de rette betingelser opstår. 

I LB VI stk. 2185 skriver Martinus bl.a., at det eneste 
bevægelige i overbevidsthedens område er talentkernemes 
"passage ind og ud af skæbneelementet". De kan altså 
også gå ud! Men er de så helt tabt? Nej, for alle vore 
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erfaringer er "komprimeret" til guldkopier og fastholdt 
for "evigheden" - så vidt jeg har forstået. I LB I stk. 212 
står der: "Individets indre verden udgør et slags arkiv, i 
hvilket alle detailler i dets fortidige evighedspanorama er 
opbevaret og fremtræder i form af kærlighedskopier, og 
vil således fundamentalt bevidst kunne opleves af samme 
individ, når dets hukommelseslegeme bliver tilstrækkeligt 
udviklet." 

Med hukommelseslegemet vil vi være i stand til at 
genopleve vore egne fortidige guldkopier (og genbelive de 
erfaringer, vi har brug for - regner jeg med). Med 
intuitionslegemet kan vi se, ikke bare vore egne, men også 
alle andres guldkopier. De udgør tilsammen "Verdensaltets 
historie". Intet går altså tabt. Vor "indre verden" indeholder 
det hele, den står altså i nærkontakt med Visdomsoceanet! 
Det kræver dog et veludviklet intuitionslegeme at kunne 
"stikke sugerøret" derind! 

Liv efter døden? 

Medierne var på et tidspunkt optaget af en debat 
om, hvorvidt der er et liv efter døden. 

Præsten i den lille by var på indkøb hos sin slagter. 
Da han har fået sine varer og går mod døren, siger 
slagteren: 

" Jeg håber, at De ihvertfald tror, der er et liv efter 
dette." 

"Hvabehar" siger præsten forskrækket. "Er der 
noget i vejen med leverpostejen?" 



Fra videnssamfund til 
visdomssamfund 

v/Alex Riel Matthiasen 

Om behovet for åbne åndsvidenskabelige institutioner 
til etablering af Visdomssamfundet. 

Videnssamfundet 

Vi lever i dag i et forceret videnssamfund, hvor hverdagen 
er præget af behovet for informationer. Vi bombarderes 
af informationer fra medierne, Internettet, mobiltelefoner, 
stigende krav til uddannelse og livslang læring mm. Hvis 
man med et fjernede alle disse informationer, tror jeg mange 
menneskers liv ville opleves meget kedeligt og tomt. Vi 
fylder i høj grad vores liv ud med informationer fra mange 
lokale og globale kilder, og vi lever i en generation, der 
mener at vide mere end tidligere tiders generationer, men 
hvad er egentlig indholdet i vores viden og informations
strøm? 

Den Vestlige kultur er i høj grad præget af oplysningstidens 
adskillelse af religion og videnskab, hvor tænkemåden fra 
videnskaberne kom til at dominerer vores kultur. 
Videnskabernes succes med at beskrive: hvordan verden 
virker, er grundlaget for at informationssamfundet kunne 
opstå. Hvordan ting og processer fungerer, er her at vide 
noget. 

I denne periode fødtes også individualismen, hvor det 
enkelte menneskes behov kom særligt i fokus. Indholdet i 
informationssamfundet er derfor i høj grad kommet til at 
handle om, hvordan man personligt kan få mest ud af sit 
liv, ved at tilegne sig informationer om, hvordan verden 
virker. Se på informationsstrømmen i medierne, samtalerne 
på arbejdspladserne, uddannelserne og i vennekredsene 
og i familierne, læg mærke til i hvilken grad de er præget 
af dette: hvor, hvornår, hvordan og hvor meget. Vi lever 
rigtig nok i et videnssamfund, men de gamle græske 
filosoffer som f.eks. Sokrates og Platon ville hævde, at 
der manglede det vigtigste: Visdom. 

Visdomssamfundet 

I visdomssamfundet er man fokuseret på: hvorfor noget 
sker, på hensigten og formålet med begivenheden. Hvordan 
verden virker er her blot midler til at forstå, hvorfor den 

virker. Information handler her om at forstå hensigter og 
formål. Det er med henblik på at afdække den 
udviklingsproces verden og mennesket er en del af. Her er 
viden et middel til at praktiserer visdom. Det sande og det 
gode (etikken) er to sider af den sammen sag, så den der 
ved det gode, gør også det gode (Platon). Man taler i disse 
traditioner om en åndsvidenskab, der omfatter både 
mennesker og naturen. Alle de filosoffer der har talt for 
eksistensen af visdomssamfundet, har set det som målet 
for udviklingen. Spørgsmålet er nu, hvordan (!) man kan 
komme fra videnssamfundet til visdomssamfundet. 

Problemet er, at viden om hvordan verden virker, ikke i 
sig selv siger noget om hvorfor den virker. Viden fører i 
sig selv således ikke til visdom. Åndsvidenskab er et 
hyppigt ord, der bruges i visdomstraditionerne, men det 
bliver sjældent begrundet. For hvordan kan man begrunde 
en tro på at mennesker og natur er gennemstrømmet af 
ånd? 

Vores nuværende dilemma er, at viden udvikler 
intelligensen, der afliver evnen til at tro på dogmer af en 
hver art, men den medfører ikke visdom. Dette stiller det 
moderne menneske i et ingenmandsland mellem tro og 
visdom, hvor broen til fortiden er brændt, mens fremtidens 
visdomssamfund står som et håbets lys, der ikke kan 
begrundes. -Eller kan det? 

Indicier fra videnssamfundet 

Måske kan al vores viden alligevel bruges til noget, jeg 
tænker her på de nye vinde der blæser fra videnskaberne. 
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K vantefysikken viser at verden tilsyneladende ikke virker 
som en maskine, at processer er forbundet på tværs af tid 
og rum, og at det synlige univers blot er en lille midlertidig 
bølgekrusning oven på et hav af endnu ukendt energi, der 
er til stede i 'tomrummet' (nulpunktsenergi, virtuelle 
partikler og lign.). Alt det fysiske er her energifelter i 
proces. 

Astronomien beskriver det fysiske univers udvikling, som 
en samlet og yderst velkoordineret proces, hvor 
naturkræfterne er tilpasset hinanden, så verden kan siges 
at balancere på et knivsæg mellem disse. Hvis ikke der 
findes - eller har eksisteret - andre universer, så er Gud 
en mere rimelig hypotese end tilfældigheden. Desuden 
vokser verden ifølge big bangteorien, hvilket stemmer 
bedre overens med organiske verdensbilleder end med 
maskinelle, idet maskiner ikke vokser. 

I biologiens verden findes der fænomener, som mange 
mener ikke kan forklares alene med henvisning til tilfældige 
mutationer og naturlig selektion (Pro. Brian Goodwin og 
Rupert Sheldrake m.fl.). Livets udvikling fra amøbe til 
menneske kan man næste ikke undgå at se som en 
udviklingsproces, og der er mere og mere, der tyder på at 
Gaiahypotesens påstande holder. Her hævdes det at alt 
liv, landjorden, havene og atmosfæren er et samlet 
økosystem, der har samarbejdet, som et system i 
udviklingen. Mange har dog svært ved at finde en etik i 
dyrerigets nødvendige drabsprocesser. 

I Psykologien har man fået en større forståelse for både 
menneskets dyriske og humane sider, hvor nogle lægger 
mere vægt på førstnævnte og andre på sidstnævnte. Ingen 
har endnu kunne samle disse i en overordnet psykologi. 
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Psykologien og de humanistiske videnskaber er stadig i 
høj grad præget af materialismens verdensbilleder og ser 
ikke nogen speciel menneskelig udviklingsproces. 

Parapsykologien er psykologiens sorte får og her har man 
efterhånden et veldokumenteret materiale, angående 
telepati, clairvoyance og psykokinese. Det er sansning og 
kommunikation på tværs af tid og rum, samt påvirkning 
af materien med tankens kraft. Dette sprænger efter min 
mening rammerne for de almindelige materialistiske 
verdensbilleder og menneskesyn, men det er endnu uklart 
hvilke filosofiske konsekvenserne dette i øvrigt har. End 
ikke filosofferne tør endnu rØre ved disse emner. Det tør 
befolkningen og nu også tv godt, hvilket næsten har delt 
befolkningen i to, dem der er for og dem der er imod. 

Fra videnssamfund til visdoms
samfund 

Hvad betyder al dette? Det er al tsammen viden om hvordan 
verden og mennesket virker og beviser ikke hvad verden 
og mennesket er. Men det tyder på at den måde verden og 
mennesket virker på sprænger rammerne for de almindelige 
materialistiske verdensbilleder og peger hen i mod 
verdensbilleder, hvor disse fænomener kan forklares og 
giver mening. Det er netop sådanne verdensbilleder 
visdomstraditionerne står for og videnssamfundets mange 
spredte informationer kan her bruges som indicier, der i 
stigende grad peger mod visdomstraditionerne. Disse er 
også i udvikling og deres vigtigste opgave lige nu, mener 
jeg, er at integrerer sig med videnssamfundet. Det vil sige 
at de skal kunne rumme de mere 'sikre' erkendelser fra 
videnssamfundet og sætte dem ind i en forståelsesramme, 
der samler dem og viser meningen med dem. Det moderne 
visdomssamfunds rolle er altså at etablerer sig i 
videnssamfundet ved at give det et udviklingsperspektiv, 
der giver det en retning. Herved undgår man at drukne i 
informationer, da man lettere kan bevare overblikket og 
se mening, der hvor andre ser meningsløshed og finde 
muligheder, der hvor andre ser en mur af begrænsninger. 

Kan man dømme verden på indicier? 

Det åndvidenskabelige og visdomssamfundet mener jeg 
således kan begrundes med indicier. Indicier er jo ikke 
beviser og man må forbli ve åben og kritisk søgende. Det 
er at begrunde sit verdensbillede på sådan, som verden 
ser ud lige nu. 

Hvis man har mistet sin evne til blindt at tro på personer 
eller bøger, så er der ingen anden vej end at se, tænke og 
føle sig frem, ud fra egne overbevisninger. Det er en vej 
som skaber et behov for at forstå verden og mennesker. 
Visdomssamfundets mennesker er fokuseret på at forstå 



sammenhænge, hvilket ofte fører til et ønske om at kunne 
overskue naturvidenskab, psykologi og filosofi i relation 
til det ånds videnskabelige. 

Det er lettere sagt end gjort for de forskellige fag
videnskaber er splittet op og har nok i sig selv, mens de 
forskellige spirituelle åndvidenskabelige retninger også 
lever ret isoleret fra hinanden. Jeg mener at visdoms
samfundet lettere kan integrerer sig med videnssamfundet, 
hvis man arbejder med flere åndsvidenskabelige retninger 
end hvis man kun arbejder med en. 
Ved at se disse i sammenhæng med naturvidenskaberne, 

(Følgende er stærkt forkortet af red.) 

Formålet med instituttet 

Instituttets formål er at informere og forske i emner der kan 
belyse, hvad det er for en virkelighed vi lever i, og hvad et 
menneske er. Den holistiske åndsvidenskab søger at påvise, 
at bevidstheden er den primære del af universet, den skabende 
kraft. Instituttet vil informere om, hvorledes der i dag findes 
en række overbevisende indicier for de holistiske 
verdensbilleder. Der gives ikke et svar, men anvises mange 
muligheder. Instituttet bekender sig ikke til en retning, men 
arbejder med flere forskellige filosoffer, videnskabsmænd og 
mystikere på en åben undersøgende måde. 

Mange menensker har følelsen af at leve i en dynamisk og 
kaotisk tid, hvor verden forandrer sig hastigt. Der er behov 
for en sammenhængende og meningsfuld livsfilosofi til at 
forstå sig selv og verden, således at mening erstatter 
meningsløshed, og nye muligheder åbner for nye perspektiver. 
Det er vores personlige verdensbillede, der giver os vor 
livsmening og skaber livskvalitet, men vi må selv etablere 
denne ud fra troværdige kilder. 

Indenfor den praktiske anvendte åndsvidenskab arbejdes der 
med etik og kommunikation imellem forskellige menneskers 
verdensbilleder. Hensigten er at undervisningen på kurserne 
giver kursisterne viden og metoder til at integrere sig i det 
nuværende samfund og tilføje det større livskvalitet. Vi vil se 
på mulighederne for at realisere en etisk global humanisme, 
der realiseres i takt med, at det enkelte menneske realiserer 
humanismen i sig selv. 

psykologi og filosofi bevarer man en åben og kritisk 
synsvinkel, som er afgørende for et moderne og åbent 
visdomssamfund. Filosoffen Whitehead sagde: der er ingen 
genvej til sandheden. Dette er naturligvis krævende og 
problemet er, at vi mangler institutioner, som tager 
udgangspunkt i hvorfor-spørgsmålet og samler 
videnssamfundet og visdomssamfundet, men lader hvorfor
spørgsmålet stå åbent. Enhver ide har sin tid og i takt med 
at videnssamfundet etablerer velfærdssamfundet, da 
banker et nyt åbent visdomssamfund på døren. 

Derfor har jeg taget initiativ til at oprette: 

Om uddannelsen 

Uddannelsen består af 4 grundmoduler: åndsvidenskab og 
filosofi, åndsvidenskab og naturvidenskab, åndsvidenskab og 
psykologi, og praktisk anvendt åndsvidenskab. Herefter kan 
man tage 2 overbygningsmoduler. Hvert modul forløber over 
30 timer fordelt over et semester eller som flere weekendkurser. 
Hvert modul koster 700 kr. Der udstedes deltagerbevis og på 
overbygningen kan man aflægge prøve og få eksamensbevis. 
Det giver dog ingen officiel anerkendelse. 
Det drejer sig ikke om at blive til noget, men til nogen! 

Alex Riel Mathiasen underviser. Han er uddannet cand.Mag. 
i filosofi fra Kbh 's universitet og har også en psykologilærer
uddannelse. Alex har i en årrække undervist på 
folkeuniversitet i Kbh samt på dansk studiecenter i bl.a. emner 
som bevidsthedsfilosofi, religionsvidenskab, parapsykologi, 
videnskabsfilosofi, etik og praktisk filosofi, kommunikation 
m.m .. 

Første modul starter onsdag d. 17/9-03 og fortsætter hver 
onsdag til 19/11-03. Dvs 10 aftner a 3 timer. Sted: 
Sundhedshuset, Teglgårdstræde 4-8, Kbh V. Kl. 18-21, i 
foredragssalen på 3. sal. 

Tilmelding og yderligere information: 
Alex Riel Mathiasen 
Slesvigsgade 31, 4.th, 1762 Kbh V. 
Tlf. 33 21 25 73 
E-mail: ar.m@mail.dk 
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DER ER EN ANDEN 
VERDEN 

af Bettina Eriksen 

Borgens forlag 
297 sider 
279 kr. 

Anmeldelse vi Inge Blohm 
Pedersen 

Dette er i sandhed en bemærkelsesværdig bog. Forfatteren 
hævder, at hun via en clairvoyant er blevet opfordret til at 
skrive bogen af sin afdøde forlovede Rene, der omkom 
ved en bilulykke den 12. juli 2002 mellem Nyborg og 
Kerteminde. 

Kort tid efter ulykken tager Bettina kontakt til den 
clairvoyante Gitte Sparsø, som under besøget bl.a. udtaler: 
"Han siger, I skal skrive en bog sammen, den skal handle 
om "pure love" og vise, at kærlighed kan gå på tværs af 
planerne. Du skal sætte dig ved computeren og lade din 
intuition råde, for Rene vil lede dig." 

Clairvoyancen finder sted den 9. september, og Bettina 
begynder at skrive to dage efter. Hun har aldrig tidligere 
skrevet en bog eller tænkt på at gøre det, men i løbet af en 
måned er bogen færdig. 

DER ER EN ANDEN VERDEN er en stærk beretning 
om Bettinas og Renes dybe kærlighed, om et ubærligt tab 
og en forbindelse, der fortsætter på tværs af liv og død. 
Bettina udtrykker medrivende sin smerte og fortvivlelse 
og giver en dybtfølt fremstilling af sin sorg over at skulle 
leve alene i denne verden uden Rene. 

Rene og Bettina kendte hinanden, da de var børn, men på 
et tidspunkt ser de ikke hinanden mere og mødes først 
efter 13 år, hvor de bliver vildt forelskede. Deres forhold 
udvikler sig til en kærlighed så altopslugende, at de næ
sten ikke kan holde ud at være væk fra hinanden. 

I bogen beskrives udførligt, alt hvad Bettina og Rene op
lever sammen i de 2Y2 år forholdet varer. Bettina, der i 
dag er 37 år, har egen konsulentvirksomhed og undervi
ser i strategisk ledelse på Odense Universitet. Hun har en 
datter, der går i 8. klasse. Rene var 28 år, da han døde. 
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Han havde en militær baggrund og var under uddannelse 
inden for kriminalforsorgen. 

De følte begge en for udenforstående næsten sygelig trang 
til kontakt og havde det elendigt med fysisk adskillelse. 
Derfor ringede de til hinanden mange gange om dagen, 
ofte en gang i timen, når de var fra hinanden. Rene havde 
en panisk angst for at miste hende, og Bettina fik uro i 
maven, når de ikke var sammen. Måske var det derfor, 
deres samvær var præget af så stor intensitet. 

Bettina udtrykker det således: "Den uro vi begge var pla
get af, men som ingen af os bevidst havde lyst til at dykke 
ned i, og den musik, vi lyttede til, kommer på en måde til 
at betyde, at vores sjæle har vidst, hvad der ventede os." 

Katastrofen sker præcis et år efter, at Rene friede til hende 
på en ferie i Frankrig. Han er på vej hjem fra arbejde, og 
Bettina venter ham med festmad for at fejre dagen. Plud
selig rammes hun af en smerte som af et hårdt slag i ma
ven, og hun hører Rene råbe sit navn. Hun mærker en 
panisk angst og er klar over, at der er sket noget forfærde
ligt. Hun prØver flere gange at ringe på hans mobil, men 
kan ikke komme igennem. 

I tiden efter ulykken oplever hun mange mystiske sam
mentræf, samtidig med at hun har en intens oplevelse af 
at have en direkte kontakt med Rene. Men hun kan ikke 
selv fremprovokere kontakten, hvor gerne hun end vil, den 
kommer kun, når han vil. Hun har specielle drømme, hvori 
Rene optræder, også drømme som hun relaterer til tidli
gere liv. Hun opl~ver at se ham forskellige steder om da
gen, ikke fuldstændig fysisk men lidt transparent. Han ser 
på hende med et omsorgsfuldt, kærligt blik og med smil i 
øjnene, og hun begynder at skrive breve til Rene hver af
ten, inden hun går i seng. 



Som følge af disse specielle oplevelser søger Bettina op
lysninger i den alternative verden. Hun læser en masse 
bøger om parapsykologi og okkultisme, om regressions
terapi og clairvoyantes oplevelser og om stjernemennesker 
og tvillingesjæle. Efter råd fra en kinesiolog forsøger hun 
sig med at skrive automat skrift, og Rene kommer igen
nem flere gange med forskellige meddelelser. Hun begyn
der også at meditere og får svar i form af billeder. 

Efter besøget hos Gitte Sparsø, da Bettina er i gang med 
at skrive bogen, mærker hun, at hun kan tale med Rene i 
dialogform, og at han svarer meget konkret. Hun spørger 
fx, om han vil hjælpe med at få bogen udgivet, og han 
svarer, at det behøver hun ikke bekymre sig om. Hun skal 
bare sende den til Borgens Forlag, de skal nok udgive 
den. Den slags konkrete og præcise udtalelser gør hende 
urolig, især når det er på områder, der absolut ikke er 
indlysende, men det viser sig altid, at tingene udarter sig, 
som han siger. 

I skriveprocessen oplever Bettina, at hun ikke skal sidde 
og tænke, imens hun skriver, hun behøver bare at skrive 
hvad der kommer. Når hun undrer sig over, om de tids~ 
punkter og datoer, hun skriver, nu også passer, får hun 
det senere bekræftet ved at kigge i sin kalender. Meget 
husker hun trinvis, samtidig med at hun skriver, nærmest 
som om hun får genfortalt en historie, der ellers er langt 
væk i erindringen. 

Under læsningen af DER ER EN ANDEN VERDEN 
fik jeg gang på gang associationer til Shirley MacLaines 
bøger På dybt vand, Dansen i lyset og Camino, der stræk
ker sig over ca. 20 år. Shirley fortæller i disse bøger hud
løst ærligt om sig selv og sit møde med den alternative 
verden, og hvordan den åndelige virkelighed, som hun er 
blevet bevidst i, har ændret hendes liv. 

Bettina har på en tragisk baggrund først lige begyndt sin 
søgen. Hun siger selv, at den åndelige påvirkning af hende 
er sket i et nærmest eksplosivt omfang, hvad hun dog selv 
har bedt om, og hun mener, at hendes analytiske indgangs
vinkel nogle gange har været ekstremt blokerende, men 
andre gange har hjulpet hende med at se mønstre i bille
der, handlinger, episoder og synkroniciteter. 

Bettina Eriksen fortæller i sin bog åbent og usentimentalt 
om, hvordan hun midt i sorgen og med undren og skepsis 
går i gang med at udforske de mange budskaber og tegn 
fra en anden verden, hun aldrig før har forholdt sig til. 

DER ER EN ANDEN VERDEN er en betagende bog, 
der går lige til hjertet. 

Sjælens hjerte 

Gary Zukav og Linda Francis 

Borgens Forlag 
272 sider 
269 kr. 

Anmeldelse vi Birgit Nielsen 

GARYZL'KAV 

'ø le .sesmæssig 
be \' id~ tht" t1 

Gary Zukav har skrevet en meget lærerig og inspirerende 
bog sammen med sin kone Linda Francis - en arbejdsbog! 
Gary Zukavs første bog" Hvor sjælen har sæde" udkom 
på dansk i 1999, og i 2002 udkom "Sjæleberetninger" 
som blev anmeldt meget positivt her i bladet dec 2002. 
Jeg kan varmt anbefale alle 3 bøger, men det er ikke en 
forudsætning at have læst de 2 første bøger inden man 
læser denne. 

I forordet til "Sjælens hjerte" skriver Zukav :" Mine 
tidligere bøger har udelukkende bestået af ord, sætninger, 
afsnit, kapitler. Denne bog er meget mere. Den indbefatter 
illustrationer, diagrammer, styrkende tanker og, som det 
vigtigste, øvelser i AUTENTISK STYRKE. Autentisk 
styrke er ensbetydende med, at din personlighed er i 
overensstemmelse med din sjæl. Du må blive opmærksom 
på, hvad du føler for at skabe autentisk styrke." 
Forordet hedder"Velkommen" og jeg opfatter det som 
velkommen i den jordiske skole. 

Jeg citerer igen fra bogen: "Når du ændrer spørgsmålet 
fra hvordan kan jeg ændre andre til hvordan kan jeg ændre 
mig selv, så træder du bevidst ind i den jordiske skole. 
Her er målet hvordan du skaber autentisk styrke. At bebo 
jorden med din sjæls opfattelse og værdier: Harmoni, 
samarbejde, fællesskab, ærbødighed for livet. Din lærer 
er meget tålmodig. Hvis du ikke lærer det af 
livsoplevelserne, vil der komme flere af dem for at hjælpe 
dig at lære den samme lektie. Dette fortsætter så længe 
det er nødvendigt - i flere år, i et helt liv, i flere liv. Når du 
bliver interesseret i den jordiske skoles pensum bliver dit 
liv meget interessant. Dit klasseværelse er dit liv. Du kan 
ikke dumpe. Ingen kan dumpe." 

Medens jeg læste bogen, kom der brev fra en ven med 
følgende ord af Martinus (LB, Stk 2128): Ligesom det i 
et almindeligt spejl er muligt for et væsen at se et fysisk 
billede af sig selv, således er det også muligt for et væsen, 
igennem den samlede påvirkning, det fra naturens side, 
hvilket vil sige: omgivelserne og medvæsenerne, kommer 
ud for, at se et mentalt spejlbillede af sig selv. Ligesom 
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væsenet i et almindeligt spejlbillede blandt andet kan se 
sit ansigts renhed og urenhed, dets fuldkommenheder og 
ufuldkommenheder, således kan væsenet også i det nævnte 
mentale spejl efterhånden komme til at se sin sjæls renhed 
og urenhed, dets fuldkommenheder og ufuldkommenheder. 
Da væsenets sjæl er det samme som dets underbevidsthed 
og den heri rodfæstede vågne dagsbevidsthed, viljeføring 
og væremåde, bliver dette område således det absolutte 
fundament for dets forhold til dets omgivelser, naturen og 
de levende væsener. 

Nøjagtigt dette handler "Sjælens hjerte" om - at blive 
opmærksom på og analysere de budskaber der kommer 
tilos fra omgivelserne. I enkelt og flydende hverdagssprog 
formår forfatterne at beskri ve alle de muligheder vi har 
hver eneste dag for at forandre os i stedet for at blive 
irriteret, måske endda virkelig vrede på omgivelserne. Det 
er en inspirerende bog om selvudvikling, menjeg oplever, 
at Zukav har en dybere mening med sine bøger og især 
med" Sjælens hjerte ", nemlig at inspirere os til at blive 
humane og næstekærlige, dermed kan vi være med til at 
arbejde for helheden. 
Zukav skriver:" Milliarder af mennesker lever i fattigdom 
og lider under undertrykkelse, ydmygelse og brutalitet. 
En ændring af disse omstændigheder kræver vore hjerter. 
Det kræver at vi udvikler evnen til at forstå andres smerte 
og glæde, og til at tage deres behov ligeså alvorligt som 
vi tager vore egne." 
Jeg er meget glad for bogens store perspektiv og den 
globale ansvarsfølelse, og at forfatterne har reinkarnation 
med i deres livsanskuelse. Ellers tror jeg ikke jeg ville 
være så begejstret for bogen. 

\' ICH AFI ~ ;:\V-ON 

SI+LERE[SER 
" , . 

. Ikrdlill:2lr 

I J 111 I i" \.:1 

1IIJklllll\U:l 

SJÆLEREJSER 
- Beretninger om livet 
mellem livene 

af Michael Newton -

Borgens Forlag 
340 sider 
299 kr. 

Anmeldelse vi Lise Grandt 

Det var med blandede følelser, jeg læste denne bog. Glæde, 
nysgerrighed, kedsomhed, spænding har vekslet med en 
god portion skepsis. Men uanset hvad man endeligt mener 
om bogen, så er den ikke ligegyldig. Michael Newton 
fortæller om sjælenes eksistens, mens de venter på at blive 
født påny. Den er blevet til på baggrund af 10 års forskning, 
og er bygget op omkring rapporterne fra 29 klienters 
beretninger. 
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Michael Newton, som er Ph.D. i rådgivning og certificeret 
hypnoterapeut, fortæller at hans interesse for reinkarnation 
og metafysik udelukkende var baseret på intellektuel 
nysgerrighed, indtil han en dag opdagede, at det var muligt 
at se ind i den åndelige verden gennem en hypnotiseret 
persons sind, og at vedkommende kunne rapportere tilbage 
til ham om livet mellem livene påjorden. Han opdagede 
desuden, at den helbredelses proces, der blev udløst hos 
hans klienter, når de fandt deres plads i den åndelige verden, 
havde langt større betydning for dem end den, der blev 
udløst gennem beskrivelse af deres tidligere liv påjorden. 

Siden da udviklede han sin egen regressionsteknik, så han 
kunne bringe klienterne tilbage til sindets inderste kerne, 
som han kalder overbevidstheden. Overbevidstheden 
repræsenterer centeret for vores højeste visdom og 
perspektiv, " ..... og alle mine informationer om livet efter 
døden stammer fra denne kilde af intelligent energi," 
fortæller Michael Newton. 

Et "kig ind bag forhænget" skulle således hjælpe os til at 
møde dagligdagens personlige udfordringer med større 
accept, idet vi begynder at ane de dybere årsager bag 
begivenhederne i vores eget liv. Nøglen til udvikling ligger 
i at forstå, at vi har fået evnen til at ændre kurs midt i 
livet, og at vi må have modet til at foretage disse ændringer, 
når den måde, vi ellers lever på, ikke fungerer for os. Når 
vi overvinder frygten og tør løbe den risiko, som 
forandringer indebærer, vil vores karmiske mønster 
tilpasse sig virkningerne af vores nye valg, mener han. 
Blandt de 29 beretninger møder vi begyndersjælen, den 
vildfarne sjæl, sjælen på mellemstadiet, og den 
højtudviklede sjæl. Vi hører om vores vejledere i det 
hinsides, hvordan det foregår, når vi vælger nyt liv og ny 
krop, hvordan vi forbereder os til at rejse fra vores "hjem" 
i den åndelige verden, og endelig hører vi om en sjæl, som 
inkarnerer til et nyt liv. 

Det, at vi ikke bevidst har nogen erindring om vores 
tidligere liv, virker forvirrende for dem, der føler sig 
tiltrukket af reinkarnationstanken, siger Newton. Ville det 
ikke være værdifuldt at kende til tidligere livs fejltagelser, 
så vi kunne undgå de samme fælder i et nyt liv? Hvorfor 
er det nødvendigt at famle rundt, mens vi forsøger at finde 
ud af, hvem vi er, og hvad vi forventes at gøre? Dette 
svarer en af klienterne i hypnose på. Hun siger blandt 
andet, at når vi vælger en krop og lægger en plan, før vi 
vender tilbage til jorden, træffer vi med vores åndelige 
vejledere en aftale, som går ud på ikke at kunne huske 
andre liv, fordi det er bedre at begynde på en frisk, end på 
forhånd at vide, hvad der kan ske som følge af det, man 
tidligere har foretaget sig. Det er meningen, at vi skal 
afprøve nye metoder til at håndtere de gamle problemer. 
Desuden kan vi, i forbindelse med livskriser, få hjælp i 
form af glimt i vores drømme, eller en pludselig 
indskydelse. Mennesker famler ikke rundt i blinde, men 



besidder en indre viden om, hvilken vej de skal gå. Trods 
dette udsagn kan det altså lade sig gøre at søge hjælp for 
at få lidt mere at vide, hvilket hun jo også selv har gjort. 
Og som regel vil de åndelige vejledere vise sig 
imødekommende. Det er ret interessant, at Newton oplyser, 
at de fleste af hans klienter ved deres genfødsel vælger det 
ene køn frem for det andet i 75% af tilfældene. Dette 
mønster gælder alle bortset fra de højt udviklede sjæle, 
som har bedre balance i valget mellem mænd og kvinder. 
Det, at størsteparten foretrækker det ene køn, betyder ikke, 
at de er ulykkelige i de resterende 25 % af tiden som 
henholdsvis mænd eller kvinder. 

Newton fortæller et sted om sit arbejde med en 
fremskreden, ældre sjæl, som havde levet mange liv. Han 
er blevet så erfaren, at han håber med tiden at kunne blive 
åndelig vejleder, foreløbig er han blot medhjælper. På 
spørgsmålet, om han arbejder i eller uden for den åndelige 
verden som hjælper, svarer han, at han arbejder ude i to 
liv, at han altså lever to parallelle liv på samme tid! Som 
patient hos Michael Newton er han en 50årig lille, stille 
og høflig mand, tidligere journalist, og nu ansat ved en 
velgørende institution i USA. Hans andet liv foregår i 
Canada, hvor han som kvinde har den vigtige opgave at 
tage sig af sin seks år yngre lillebror, som er stærkt invalid. 
Sjæle kan altså, for at øge udviklingstempoet, dele sig og 
leve to eller lejlighedsvis flere liv ad gangen på samme 
tid, hvilket naturligvis ikke altid forløber uden 
komplikationer. 

En anden højt udviklet sjæl beretter om andre fysiske 
universer ud over det, som indeholder jorden. De fleste 
mennesker i dyb hypnose kan se ind i tidløshedens 
alternative virkeligheder. Når de er i den underbevidste 
tilstand, opleves tidsfølgen med hensyn til tidligere og 
nuværende liv på samme måde, som når de er ved 
bevidsthed. Men der sker en forandring, når de føres ind i 
den overbevidste, åndelige verden. Her opleves tidens nu 
som en enhed bestående af fortid, nutid og fremtid. 
Sekunder i den åndelige verden repræsenterer 
tilsyneladende år på jorden. 

Denne højtudviklede sjæl uddyber desuden det begreb, som 
Newton kalder kilden eller skabelsens enhed. Kilden 
pulserer rundt om os, den er uendelig. Sjælene udgør en 
del af en massiv elektrisk eksplosion, der skaber en 

glorieeffekt, helt lys ude ved randen og mørkere indad. 
Hun fornemmer, at i begyndelsen bevæger sjælenes energi 
sig udad. Senere bruger vi vores liv, efterhånden som vi 
bliver klogere, på at bevæge os indad igen, mod 
sammenhæng og forening. Da hun følte sig presset udad, 
var hendes sjæl ung, nu bliver hun trukket indad i takt 
med at hun er blevet en ældre, erfaren sjæl. Efterhånden 
som vi forenes, gør vores tiltagende visdom kilden 
stærkere. Den skabende enhed kommer til udtryk, bliver 
opretholdt og beriget gennem sjælenes forvandling. 
Michael Newton mener, at hans forskning viser, at 
illusionen om tidens gang opretholdes, for at sjælene 
nemmere kan bedømme deres fremskridt. Derfor giver det 
mening, når kvantefysikere som en hypotese antager, at 
tid ikke er et absolut, men blot udtryk for forandring. Han 
formoder, at astrofysikkens og metafysikkens begreber om 
rum-tid så småt er ved at nærme sig hinanden. 

N år sj ælene har haft en kortere eller længere 
,,hvileperiode" , hvor de dygtiggør sig, kommer tidspunktet, 
hvor de, i samarbejde med en åndelig vejleder, atter skal 
inkarnere til en ny tilværelse. Hvad skal læres i det næste 
liv? Hvor skal livet leves og som hvem? Der findes et 
område i den åndelige verden som minder om en biograf, 
der giver sjælen mulighed for at se sig selv i fremtiden i 
forskellige sammenhænge. Før sjælen forlader dette sted, 
har den valgt et bestemt scenarie som sit. Forlæggene 
varierer i sværhedsgrad i forhold til, hvad sjælene ønsker 
at lære i det kommende liv. 

Et andet område i den åndelige verden hedder 
genkendelses stedet, det er her, man mødes med sine 
sjælevenner, altså personer som følges både i den åndelige 
og fysiske verden. Det kan være ægtefællen, andre 
familiemedlemmer eller nære venner. Det, der har 
betydning, er den indflydelse, de har på os i vores liv. Her 
skal sjælene lære at huske genkendelsestegn til det 
kommende liv. Jeg har overvejet, om de deja- vu oplevelser, 
næsten alle kommer ud for, måske kunne hænge sammen 
med de korte glimt af et fremtidigt liv, vi alle fik, inden vi 
inkarnerede sidst? 

Michael Newton konkluderer, at et vigtigt aspekt af vores 
mission som sjæle på jorden er at overleve mentalt, mens 
vi er afskåret fra vort sande hjem. Han fortæller, at en 
buddhistisk lærer engang sagde til ham: "Livet får vi som 
middel til at udtrykke os selv, og det giver os kun, hvad vi 
søger, hvis vi lytter til hjertet". Dette udtryks højeste form 
er handlinger, der udspringer af kærlige følelser. Det kan 
godt være, at sjælene er på rejse langt fra deres faste hjem, 
men vi er ikke blot turister. Vi har ansvaret for udviklingen 
af højere bevidsthed hos os selv og hos andre. Vi er således 
på en kollektiv rejse som ufuldkomne men guddommelige 
væsener, som skal lære at blive herrer over os selv og 
indhente viden. Vi må have tillid til denne proces og være 
tålmodige og udholdende. 
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Reisen til virkeligheten 
- bak sinnets grenser 

af Anne Lofthus Solheim, 

272 sider 
150 kr. 

Anmeldelse vi Kirsten 
Andersen 

Rejsen, som Anne Lofthus beskriver, er en rejse på det 
indre plan. En rejse, som vi alle kan foretage. Hun fortæller, 
at rejsen går igennem tre porte. Den første er porten til 
underbevidstheden, den anden til grænsetilstanden og den 
tredje åbner op til ens indre jeg. Bogen er skrevet på norsk, 
men et letforståeligt norsk. 

For Annes vedkommende starter rejsen på et tidspunkt i 
hendes liv, hvor hun har det temmelig dårligt, fordi hun 
har store problemer med at sove, og kontakten med de 
åndelige væsener sker som følge af problemer i forbindelse 
med denne søvnløshed. 

Romanen er blevet til på den måde, at Anne har skrevet 
sine oplevelser på små lapper papir, bl.a. oplevelser med 
åndelige væsener, som kontaktede hende. Disse lapper er 
så på et tidspunkt sorteret i kronologisk orden og sat 
sammen til bogen Rejsen til Virkeligheden. Møderne med 
åndelige væsener er reelle, ligesom de fleste personer i 
romanen er virkelige personer. Begivenhederne i bogen er 
en blanding af fiktion og virkelighed, men det vigtigste i 
bogen er virkelighed. Sara i bogen er forfatteren selv. 

De to åndelige realiteter, som Sara kommer i forbindelse 
med er Uri, som er en afdød person - og hendes åndelige 
vejleder; og Michael som tilhører en højere åndelig sfære. 
Uri er til tider synlig for Sara, mens Michael er et åndeligt 
kraftfelt. Begge besvarer Saras spørgsmål om liv og død. 
De beskriver bl.a. de kosmiske planer, og Sara har 
forskellige oplevelser på disse planer. 

Sit første møde med Uri har Sara, da hun en dag befinder 
sig på sin klinik (hun er biopat). Pludselig taler en stemme 
til hende, og hun ser en hvid skikkelse, men da hun har 
lidt af søvnløshed i syv år, tror hun, at hun måske er 
begyndt at lide af hallucinationer. Senere samme nat vender 
Uri tilbage og fortæller Sara, at han er kommet. for at 
hjælpe hende, at han ikke er en hallucination, og at deres 
møde er aftalt, inden hun blev født. 
Hun får også fortalt, at søvnløsheden hjælper til at åbne 
nogle kanaler til den åndelige verden. 

36 

Søvnløsheden fører på et tidspunkt til, at Sara må opgive 
sin praksis for at tage en hvileperiode og prøve at få sØvnen 
tilbage. I denne periode, hvor hun næsten konstant er 
vågen, kommer hun i kontakt med specielle mentale 
tilstande, hvor hun oplever rejser ud-af-kroppen, hun 
genoplever tidligere liv, hun kommunikerer med sin afdøde 
mor og får også kontakt med andre ikke-jordiske 
bevidstheder. 

Udenom begivenhederne i forbindelse med Saras åndelige 
kontakter og udvikling, foregår en handling med forskellige 
mennesker i hendes omgangskreds. Bogen udvikler sig til 
en spændende beskrivelse af nogle personer, som er Sara 
nær. Den er både en beskrivelse af, hvordan Sara når et 
højere åndeligt stade og er samtidig en spændende roman. 
Det som bogen beskriver er noget, som er fortalt af mange 
andre i tidens løb, men det som gør denne bog interessant 
er, at oplevelsen er meget personlig. 

At man aldrig er overladt til sig selv i den materielle verden, 
vi lever i, kan være dejligt at få bekræftet. Der er altid 
hjælp at hente fra den åndelige verden, når man er i en 
eller anden form for krise. At få fortalt, at vi alle er åndelige 
væsener, at der ingen død findes, og at vi har det fulde 
ansvar for vore handlinger og udvikling, er nok de vigtigste 
budskaber i bogen, som jeg ser det. 

Hvis man synes, det er spændende at beskæftige sig med 
disse aspekter af livet, kan jeg på det varmeste anbefale 
denne bog. I øvrigt kan interesserede læse mere om bogen 
på internettet. 

(Flere oplysninger: info@framtiden-er-din.com 

eller 46(0)570 131 00) 

Dzogchen 
- Den store 
fuldkommenheds 
inderste 
af H.H. Dalai Lama, 

Borgens Forlag 
280 sider 
299 kr. 

Anmeldelse vi Joy Persson 
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Dette er en bog om Buddhismens inderste væsen, som den 
blev udviklet og har været dyrket i TIBET gennem en 
tusindårig periode. Her har man frembragt en lang række 
tekster, som indtil nu har været forbeholdt praktiserende 
munke, nonner og lærde i det engang så lukkede og 
sagnomspundne land på Verdens Tag. 



Dalai Lama, som vi kender fra hans virke i verden idag 
som den store vise humanist, lærer vi her at kende fra en 
anden side. Her er han den intellektuelt skarpsindige 
analytiker af den buddhistiske tradition, hvis mange 
forskellige retninger han har et dybtgående kendskab til 
ud fra egen erfaring og praksis. 

Han belyser her den uhyre avancerede erkendelseslære i 
dens forskellige faser og niveauer og næsten uendelige 
psykologiske detaillerigdom. Han kender alle Buddhismens 
mange forgreninger og meditationsteknikker, og viser os 
her forskelle og ligheder mellem dem og konkluderer, at 
de alle er veje til det samme mål - at åbenbare det 
universelle Buddhasind, det Klare Lys, den visdom, 
kærlighed og medfølelse med alle lidende væsner, som er 
Oplysningens inderste væsen. 

I fire forelæsninger eller undervisningsforløb gennem et 
årti fra 1982 til 1989 gennemgår og fortolker Dalai Lama 
for vestlige studerende i hhv. Paris, London, Helsinki og 
San Jose i USA de lærde tekster og forklarer Dzogchen
lærens særlige egenskab som den inderste, dybeste og 
højest værdsatte lære i tibetansk buddhisme - den Store 
Fuldkommenheds inderste væsen. 

Det særlige ved Dzogchen er at vejen skabes gennem 
visdom, der transcenderer det almindelige sind. Man 
skelner i buddhismen mellem det Store Sind og det lille 
sind. "I Dzogchens meditationssystem bruger man ikke 
det lille sinds begrebsmæssige og diskursive tanker, men 
erfarer i stedet fra begyndelsen tydeligt og åbenbart selve 
det klare lys, næsten som om det var håndgribeligt - en 
direkte nøgen oplevelse aflysende klarhed." 

N år det kan lade sig gøre, er det fordi vi alle har del i 
Buddhasindet og derfor også kan manifestere det, åbenbare 
det. Det er et potentiale i os alle, som det gælder om at 
afdække. Når den endegyldige erfaring af klart lys viser 
sig, og det vil det, efterlades man uden frygt for at falde 
tilbage i samsara, man efterlades uden håb eller frygt 
overhovedet, alle følelser, gode eller dårlige, karma, dens 
resultater, fødsel, død og forandringer, alt dette 
manifesterer sig blot som det Klare Lys' magiske 
udfoldelse. 

Med et citat fra en af de store Dzogchen-mestre forklarer 
Dalai Lama to forskellige metoder til opnåelse af denne 
store frihed: "I fader-tantraerne blotlægges det klare lys 
ved at tæmme vitalenergien - prana. Afhængigt af i hvor 
høj grad denne energi er blevet tæmmet, vil oplevelsen af 
det klare lys fordybes og stabilisere sig. I Moder-tantraen 
behersker man den lysende klarheds yoga ved at arbejde 
med essenserne, og i den udstrækning ens praksis 
forstærkes, vil man erfare at det klare lys vil udfolde sin 
stråleglans og pragt og blive stadig mere kraftfuldt." 

Det er en sjælden fascinerende bog, der her er bragt til de 
studerende i vesten, som vil praktisere buddhismen. Men 
den kræver en del af sin læser, og en anmelders hurtige 
gennemgang kan på ingen måde yde den retfærdighed. Kun 
pege på dens enorme kvaliteter som en grundig indføring 
i buddhismens virkelige grundlag. Det er Dalai Lamas og 
denne bogs store fortjeneste. 

Desuden bliver vi bragt nærmere forståelsen af, hvad der 
egentlig var betydningen og essensen i den tibetanske 
kultur, som så længe var en mystisk og hemmelig lukket 
verden, der for os kun repræsenterede "tabte horisonter" -
et fjernt Shangri-Ia. 

Gud er Gud for de 
levende 
- en mystisk 
evangelielæsning 
af Frank Robert 
Pedersen 

Forlag Ca' Luna 
124 sider 
125 kr. 

Anmeldelse vi Gunder Frederiksen 

Bogens titel refererer til et bibe1citat fra Markus evangeliet 
kap.12.27, der lyder: "Han er ikke Gud for de døde, men 
for de levende. I er helt på vildspor". 
I overensstemmelse med disse ord har forfatteren, der er 
cand. mag. i religion og filosofi med speciale i 
religionspsykologi og mystik, i et levende og engageret 
sprog foretaget en aktuel tolkning af dele af det nye 
testamente - først og fremmest Matthæus, Markus, Lukas 
og Johannes evangelierne. Han afslører et grundigt 
kendskab til disse evangelier og underbygger sin tolkning 
med et væld af velanbragte citater. Et enkelt må jeg studse 
over - og finder anledning til at slå efter i bibelen. Men 
det er rigtigt citeret. Jesus siger faktisk: "Hvis nogen 
kommer til mig og ikke hader sin fader og moder og hustru 
og børn og brødre og søstre, ja, endog sit eget liv, kan han 
ikke være min discipel" (Luk. 14,26). Hvor kan den Jesus, 
der kraftigst af alle fremhæver kærlighedsbudet som det 
største, stille krav om, at man skal hade sin familie som 
betingelse for at følge ham? 

Det lyder stærkt, men skal måske blot forstås som et krav 
om nytænkning. Jesus er verdensgenløseren, der tog afstand 
fra det gamle testamentes moralkodeks, der bygger på øje 
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for øje- princippet og fremhævede i stedet budet om 
næstekærlighed. Når han ligefrem stiller krav om, at 
disciplene skal hade deres familie og endog deres eget liv 
for at følge ham, så må det tolkes som en kraftig opfordring 
til at tage afstand fra deres hidtidige tænkning, som bygger 
på det gamle testamentes moralkodeks, da de i modsat 
fald ikke er modne til at følge ham - altså af hjertet forstå 
hans bud om næstekærlighed. 

Men når Frank Robert Pedersen siger, at "Meningsløs 
lidelse er ond" (s. 101), kan jeg ikke følge ham, idet jeg 
ikke tror, der eksisterer meningsløs lidelse. En alkærlig, 
almægtig og alvis Gud kan ikke skabe noget meningsløst. 
Alt har en mening endog i sidste instans en absolut kærlig 
mening. Det er, hvad Jesus udtrykker, hvor han siger, at 
"Ikke en fugl falder til jorden uden min herres vilje" og 
hvad vor hjemlige Martinus ud fra en klar kosmisk 
bevidsthed understreger ved at udtale, at "end ikke et 
støvfnug lægger sig tilfældigt". Og derfor har lidelserne 
en mission, nemlig at forædle menneskesjælen. 

En så stor og vanskelig indlæringsproces kan naturligvis 
ikke gennemføres på et liv. Men livet er evigt, og evigheds
princippet opretholdes af reinkarnationsprincippet og 
skæbneloven. I denne forståelsesramme vil man få øje på 
en mening med alle lidelser, idet man overfører sine 
erfaringer - ikke mindst de ubehagelige - fra liv til liv. 
Man forstår andres lidelser, hvis man selv har oplevet 
tilsvarende former for lidelse. Lidelserne er et gode - om 
end et ubehageligt gode. Det skaber indfølingsevne, 
medfølingsevne, empati. 

Jeg kan i den forbindelse henvise til Martinus omfattende 
litteratur, som på en logisk og kærlig måde afdækker 
tilværelsens mange mysterier bl. a. mysteriet om en Satan
eller Djævlefigur, som Frank Pedersen omtaler flere steder 
f. eks. s. 106: "Måske er Satan ikke kun en mytisk og 
symbolsk figur eller en kuriøsitet i psykopatologien, men 
en energetisk realitet på andre niveauer af virkelighed, både 
kollektive og individuelle. Og kan hænde, at forestillingen 
om Satans magt og virke er absolut relevant i forbindelse 
med forståelsen af de dynamikker, der holder sammen på 
egoet, og at den i forhold til mange historiske, 
samfundsmæssige og kulturelle processer viser sig 
særdeles virkeligheds-beskrivende og -forklarende. (s. 
106). 

Det er ikke så underligt, at man kan være usikker m. h. t. 
en Satanfigurs reelle eksistens. Iflg. Martinus eksisterer 
en sådan figur ikke. Men der er sataniske eller djævelske 
tilbøjeligheder eller bevidsthedsfænomener i der enkelte 
menneske. Det er ikke unaturlige forekomster i det enkelte 
menneske sind på dets lange og stenede vej fra dyr til 
menneske, hvor vi jo alle kun er på vej. At djævelen stadig 
figurerer i mange præsters forkyndelse som en levende 
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realitet er kun et udtryk for en træghed i tankegangen, 
som har svært ved at bortkaste gammelt og 
uhensigtsmæssigt mentalt vraggods til fordel for nyt og 
mere logisk og dermed kærligt. Der eksisterer kun det 
såkaldte "onde", vi stadig oplever i vort eget indre, men 
som i realiteten er udtryk for den uvidenhed eller manglende 
viden, som nødvendigvis må forekomme hos mennesket, 
der endnu kun er på vej mod det rigtige menneske dvs. det 
vidende menneske, hvor enhver form for primitive eller 
sataniske tilbøjeligheder for længst er tilbagelagt. 

Jeg kan følge Frank Pedersen, hans kritik af den dogmati
ske kirke og advarslerne mod gurudyrkelse og tillid til 
clairvoyance. Interessant er også de mange drømmebil
leder, ikke blot som krydderi på fremstillingen, men også 
nyttig kilde til forståelse. Og hvad der især gør bogen læ
seværdig er den omstændighed, at et kærligt livssyn går 
som en rød tråd gennem hele bogen. Trods de enkelte små 
uoverensstemmelser, som kan skyldes forskelle i livssyn, 
kan jeg derfor på det varmeste anbefale vore læsere at 
stifte bekendtskab med bogen. Man er i godt selskab. 

Ingen fremtid uden 
tilgivelse 

af Desmond Mpilo Tutu 

Forlaget Rosinante 

Anmeldelse v/Ruth Olsen 

Ærkebiskop Desmond Tutu's bog om den sydafrikanske 
Sandheds- og Forsoningskommission har jeg lyst til at skrive 
lidt om, for den forekommer mig at være et lysglimt i mørket, 
selvom den også indeholder megen beskrivelse af menneskelig 
grusomhed. Der er mange kloge overvejelser i denne bog. 

I konflikter der har stået på i mange år ophobes der så megen 
had og bitterhed, at det er svært at få helet de dybe sår, selv 
om længslen efter fred er stor. En fredsproces er ingen nem 
sag. I tidligere tider var det som regel forbryderne der vandt, 
og som sejrherrer bestemte de, hvad der var retfærdighed. 
Noget retsopgør kom således ikke på tale. Anderledes i vor 
tid, hvor man ofte søger at ende stridigheder ved forhandling. 
Hvem er da "forbryderne", og hvad skal man gøre ved dem? 
Og hvad med folkets krav om retfærdighed? De internationale 
folkeretslige regler er kun på "foster-stadiet". 

I Sydafrika gjorde man noget genialt, da man ved 
fredsslutningen nedsatte det, vi kender som 



"Sandhedskommissionen". Det er godt at erfaringerne herfra 
nu er blevet fastholdt, for der er steder nok her på jorden, hvor 
man kunne bruge ideen (Irland, Israel osv .... ) Hvis man ellers 
vil! Men der er nok endnu alt for megen hævn-tænkning i den 
vestlige verdens løsninger (Ntirnberg, Den Internationale 
Domstol i Haag, osv). 

Nogle af argumenterne for den sydafrikanske forsoningsløsning 
håber jeg USA's magthavere i Irak har med i baghovedet. Tutu 
skriver: "En nation der under et undertrykkende regime har 
været splittet, bliver ikke pludselig forenet, fordi 
undertrykkelsen ophører. Regimets terrorredskaber, 
menneskerettigheds-krænkerne, er medborgere som bor 
imellem alle mulige andre ... Der går lang tid før befolkningen 
igen kan nære tillid til det politi og retssystem, som i de onde 
tider stod for uretfærdige grusomheder." 

Man kan ikke pludselig udskifte det meste af et lands offentlige 
administration. Man kan heller ikke give forbryderne en 
stiltiende accept af deres ugerninger. Ofrene har i det mindste 
krav på at få sandheden frem. Kommissionens opgave var "at 
genrejse ofrenes menneskelige og medborgerlige værdighed." 
At give regimets forbrydere amnesti mod at de til gengæld 
fortalte sandheden overfor ofrenes pårørende, for 
offentligheden og under vidneansvar, var globalt set en ny måde 
at håndtere "retsopgøret" på. Hver enkelt skulle selv ansøge 
om amnesti - der blev ikke givet generel amnesti som i Chile 
- og der blev afsagt kendelser om skyld og uskyld. Man fik 
frihed til gengæld for sandhed. Kun således kan man nå frem 
til forsoning og tilgivelse, siger Tutu. Det skal lige bemærkes, 
at dette ikke handlede om almindelige kriminelle. 

For at vise, hvordan man ikke bare kan "glemme og tilgive", 
hvorefter fortiden er hokus pokus forsvundet, fortæller Tutu 
om en ung afrika aner (de opr. hollandske boere), der engang 
var chauffør for ham. Englænderne havde under boerkrigen 
(omkring år 1900) spærret boere og sorte inde i grusomme 
koncentrationslejre. Chaufførens bedstemor havde overlevet 
en sådan og fortalt ham om det, og derfor var hans forhold til 
englændere stadig baseret på mistænksom høflighed. Det var 
ligesom en dæmon stadig huserede. Mon mange jøder stadig 
har en dæmon huserende, der forhindrer dem i at turde nære 
tillid nok til at skabe fred? 

Over indgangen til musseet i Dachau, den tidligere 
koncentrationslejr ved Ntirnberg, står der: "Den der glemmer 
fortiden er dømt til at gentage den". Spirituelt set vil det at 
fortrænge noget vel betyde, at vi så heller ikke lærer noget. 
Som den kloge Tutu siger, gælder det ikke om at glemme, 
men om at tilgive. Vi skal ikke benægte de udøvede ugerninger, 
det ville være som at gøre ofrene til ofre endnu engang. 

Vi er på en måde vore erindringer, de er vor oplevelse af 
identitet. Når torturbødlen benægter eksistensen af sin 
handling, rammes ofret i sin sjæls inderste, nemlig på sin 
personlige integritet. At erkende og bekræfte ofrenes oplevelser 
er at bekræfte deres eksistens som mennesker og give dem 
deres værdighed tilbage. Så er de til gengæld ofte 
beundringsværdigt storsindede med hensyn til at tilgive. Og 
først med tilgivelsen kan man begynde at bygge en fremtid op 

- sammen. Først med tilgivelsen får ofrenes pårørende fred i 
sjælen og kan sørge i stedet for at fortsætte den nedbrydende 
følelse af had og bitterhed. 

Mange af bødlerne fik iøvrigt aldrig fred i sjælen. Det sørgede 
deres samvittighed for. Og således blev de også en slags ofre 
for et sygt regime. Tutu refererer et brev fra en af bødlernes 
koner, hvori hun beskriver, hvordan hendes ellers livsglade 
mand ændredes til et indesluttet nervevrag, især da han blev 
nærmest tvunget ind i politiets "specialenhed", den såkaldte 
dødspatrulje. Ved at behandle andre umenneskeligt fik han 
ulægelige sår på sin egen sjæl og blev aldrig mere et helt 
menneske. Som Tutu siger: "Universet er sådan skruet 
sammen, at det har sin pris ikke at overholde dets moralske 
love." Alle i Sydafrika blev mærket i deres personlighed af 
samfundets almindelige brutalisering. 

Undtagen nogle få - f.eks. Nelson Mandela. Men han var vel 
også af forsynet udset til at påtage sig opgaven med at få den 
onde voldsspiral stoppet. Det var en fin og åndsvidenskabeligt 
set klog løsning, han fik etableret til ændring af alle de mørke 
energier. Men han havde også i Tutu en uvurderlig medhjælp 
til at forestå det svære arbejde. Udviklingen går trods alt fremad 
- ind i mellem!! 

"Husk på - Ånd er magt!" 

"Meget muligt - men det omvendte er 
sjældent tilfældet." 

(Storm P) 
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N år tanl(eenergi bliver l(onlcret 
vi Ruth Olsen 

Roland PIoeher 

For over 20 år siden 
begyndte den tyske 
mekaniker Roland Plocher 
at eksperimentere inspireret 
af Wilhelm Reich, Tesla og 
Schauberger. Han fik 
fremstillet et apparat, hvor 
han mener at kunne 
koncentrere kosmisk 
energi, og ved hjælp af den 
kan han overføre 
egenskaber - information - fra forskellige stoffer til et 
bæremateriale som f.eks. vand, sand, metal o.lign. Dette 
kan så videregive informationerne til sine omgivelser, hvor 
de end bliver anbragt. Det kan dog ikke lade sig gøre at 
informere et stof, hvis informationen ikke kan komme i 
resonans med dette stof. 

Rolands interesse er, hvordan man praktisk og billigt kan 
genoprette den sunde balance i miljøet. Han er ikke 
teoretiker. Det vigtige for ham er om det virker, ikke om 
det stemmer med noget videnskabeligt verdensbillede. Han 
har foretaget mange forskellige forsøg. Træer og planter 
har han behandlet med vand eller sand, der var 
"informeret" med mineraler eller sporelementer. Og han 
sænker "energirør" informeret med "ilt" ned i forurenede 
søer. Alt sammen med gode resultater. 

Han har også fremstillet en træplade, som forbedrer de 
fødevarer, man stiller på den. Han har fremstillet et 
kosttilskud, et pulver der er "informeret" med vitaminer 
og mineraler. Der er forhandlere af PIo cher-produkter i 
mange lande, også i Danmark, og der er fremstillet en 
video om produkterne, deres virkninger og resultater. 

Radioni 

Alt dette lyder tilsyneladende meget mystisk. Indtil man 
begynder at læse noget om radioni (der betyder noget i 
retning af strålings-behandling), og især om baggrunden 
for denne. Først faldt jeg over et gammelt interwiev med 
naturlægen Kurt Rasmussen, som fortæller om sit virke 
som radioniker. Han behøver blot en dråbe blod fra 
patienten, som altså ikke selv behøver at møde op. 
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Når blodet tørrer ind og krystalliserer, virker det som 
bindeled til patienten. Vibrationerne fra blodet kan måles 
i et særligt diagnoseapparat og således fortælle, hvad 
patienten fejler. Bloddråben "bombarderes" så med 
helbredende frekvenser, der automatisk overføres til 
"ejermanden" og retter dennes livsfelt op uanset afstand. 
Overførslen sker, så vidt jeg har forstået, ved hjælp af et 
magnetfelts-apparatur. Man kan også overføre de 
helbredende frekvenser til destilleret vand, som patienten 
så får at drikke. 

Uden iøvrigt at gå i detaljer med diagnosemetoden, indgår 
der i denne en aktiv tanke-indsats fra behandlerens side, 
idet han med forskellige sygdoms-tankebilleder prøver sig 
frem indtil der er resonans med blodets frekvenser. Det 
gælder iøvrigt fysisk såvel som psykisk sygdom. Det der 
kan undre er, hvordan den påførte ændring af bloddråbens 
frekvenser kan ændre patientens frekvenser som helhed, 
evt. blot det syge organ. Da Kurt Rasmussen i artiklen 
fortalte, han havde stået i lære hos Poul Goos, gik jeg på 
opdagelse efter mere viden i hans bøger. 

Kurt Rasmussen 



Grænsebrydende forskning 

I bøgerne "Hinsides vor verden" (1960) og "Dimensioner 
uden grænser" (1972) beskriver Poul Goos den 
interessante forskning, der er udført i snart 100 år 
vedrørende den energi, der danner baggrund for den fysiske 
verden. Den har fået forskellige betegnelser - overfysisk 
energi, livskraft, tankekraft, elektromagnetisme og 
firedimensionel energi. 

Det er dog især den engelske George de la Warr's 
forskning~ Goos er optaget af og har deltaget i. Teorien 
bag denne er, at universet består af en primær energi 
udenfor tid og rum, hvor alt er i kontakt med alt. Den 
fysiske verden er en nedtransformeret del af denne energi, 
som således skaber fænomenerne tid og rum og en form, 
vi kan sanse umiddelbart. 

Selvom en bloddråbe er et manifesteret kraftfelt i den 
fysiske dimension, er den stadig også et energifelt i den 
højere dimension. Derfor står den stadig i kontakt med 
det felt, den kom fra. "Operationen", overføringen af 
frekvenserne, foregår således på det overfysiske plan, det 
plan som også vore tankeenergier arbejder på, og hvorfra 
det så nedtransformeres til patientens fysiske legeme. 

Men det kan også nedtransformeres til en fotografisk 
plade, viser det sig. Dette virke forunderligt. Men det må 
skyldes noget af den samme mekanisme, vi kender fra 
den holografiske billeddannelse, hvor delen indeholder og 
afspejler helheden. Blod har iøvrigt en særlig stærk 
udstråling, og hvert menneske har sit eget helt specielle 
blodkrystaliserings-mønster. 

Poul Goos skrev iøvrigt flere henvendelser til 
sundhedsmyndighederne om, at man først ville være i stand 
til at løse kræftens gåde, når man erkendte, at det var et 
spørgsmål om at korrigere kroppens hhv organets 
energimæssige kraftfelt med de rigtige harmonerende 
svingningsmønstre. Hans opfordring til officiel forskning 
på dette område gav selvfølgelig ikke det mindste respons! 

Det er frekvensen der virker 

Warr fandt i sin forskning ud af mange ting, bl.a. at planter 
ikke behøver stoflig gødning blot de får stoffernes 
frekvensmønstre tilført. Med sit apparat der kunne måle 
hvilke stoffer, der har hvilke frekvenser, var der mange 
muligheder for at eksperimentere. F.eks. prøvede han at 
give to hold mus foder uden C-vitaminer, hvor det ene 
holds foder dog var påvirket af C-vitaminfrekvenser, mens 
det andet ikke var. Det ene hold udviklede sig helt normalt, 
mens det andet mistede pelsen. Han prøvede også for sjov 
at sætte alkoholfrekvenser til vand - det virkede! 

Poul Goos 

Denne forskning viser altså, ser det ud til, at i den medicin 
der i dag bruges er det ikke stofferne i sig selv, der virker, 
men de frekvenser stofferne udstråler! Tænk hvis man 
kunne undgå medicinens giftige bivirkninger og nøjes med 
at få de helbredende frekvenser. Endda bare ved at få 
bestrålet en bloddråbe! Men det vil medicinalindustrien 
nok modarbejde i meget lang tid endnu. Og iøvrigt er det 
afgørende ifølge Martinus, hvad vi selv tænker og føler. 
Hvad hjælper det, vi får tilført sunde frekvenser, hvis vi 
straks med negative tanker ødelægger dem! 

Det var muligheden for at måle tankeenergi -frekvenser, 
der førte til opfindelsen af den såkaldte "løgnedetektor". 
Men tolkningen af disse frekvensers betydning er endnu 
temmelig mangelfuld. At vi har et elektromagnetisk 
energifelt er dog blevet et almindeligt accepteret faktum. 
Jeg tror det var dette, man målte, dengang man i 
Eksperimentarium i Hellerup kunne lægge hånden ind i et 
apparat og se, hvilke udstrålinger vi udsendte alt efter, 
om vi så på et gruopvækkende eller et dejligt billede. 

N år Roland Plocher overfører "informationer", dvs 
energivibrationer, er det ret så afgørende. at finde ud af, 
hvilke der er de rigtige. Der findes ikke ret megen viden 
på det felt. Det meste af den viden, der findes har vi fra 
homøopatien. Når den etablerede videnskab engang tager 
fat på denne forskning, tror jeg der for alvor vil ske noget. 
Hidtil har det mest kun været spirituel indsigt. Som 
teosoffen Dion Fortune siger, kan dårlige energier klæbe 
til fysiske genstande ligesom løgduften hænger på en kniv, 
man har skåret løg med, og kan føres videre på andre 
ting, man bruger kniven til. Men også gode energier kan 
altså "hænge ved" og overføres! 
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Kosmologi for børn 
v/Børge Christiansen 

I Impuls 112003 er der under "Kort fortalt" anmeldt en 
lille bog af Karen Herold Olsen: "Hvem er jeg?" En helt 
igennem dejlig lille bog til undervisningsbrug. Den 
opfordrer eleverne til selv at søge svar på spørgsmålet 
"hvem er jeg?". Men børn begynder jo allerede at stille 
spørgsmål i den periode, hvor de stadig betragter deres 
forældre som autoriteter. Og hvad svarer man da et barn, 
der nu engang er inkarneret i dette ateistiske materielle 
samfund? 

Jeg kom i tanke om en fortælling, jeg engang fandt i Alan 
Watts' ( amr. forfatter og teolog med speciale i zen 
buddhisme og indisk og kinesisk filosofi) bog: The Book, 
On the taboo against knowing who you are. Bogen udkom 
i 1972 og er ikke oversat til dansk, så jeg forsøger mig 
som oversætter: 

"Myten er da den form hvori jeg prØver at svare, når børn 
stiller mig disse fundamentale metafysiske spørgsmål, der 
så naturligt kommer til deres sind: Hvor kom verden fra? 
Hvor var jeg før jeg blev født? Hvor forsvinder folk hen 
når de dør? Atter og atter har jeg fundet, at de synes at 
være tilfredse med en simpel og 'meget gammel historie, 
der lyder nogenlunde således: 

Der var aldrig et tidspunkt hvor verden tog sin begyndelse, 
for den bevæger sig rundt og rundt som i en cirkel, og der 
er ikke noget sted hvor en cirkel begynder. Se på mit ur. 
Viserne drejer rundt og rundt, og på samme måde gentager 
verden sig atter og atter. Men ligesom timeviseren bevæger 
sig op til tolv og ned til seks, så er der også dag og nat, at 
være vågen og at sove, at leve og at dø, sommer og vinter. 
Du kan ikke have det ene uden det andet, fordi du ikke 
ville vide hvad sort er, hvis du ikke havde set det ved siden 
af hvidt. 

På samme måde er der tider hvor verden er, og tider hvor 
verden ikke er, for hvis den bare fortsatte og fortsatte uden 
at hvile nogensinde, ville den blive forfærdelig træt af sig 
selv. Den kommer og går. Nu er den der. Nu er den der 
ikke. Og fordi den aldrig bliver træt af sig selv, kommer 
den altid tilbage, når den har været væk. Det er ligesom 
når du trækker vejret: du ånder ind, og du ånder ud, og 
hvis du prøver at holde vejret i lang tid får du det 
forfærdeligt. Det er også ligesom at lege skjul, fordi det er 
altid sjovt at finde nye måder at gemme sig på, og at lede 
efter nogen, som ikke altid gemmer sig det samme sted. 
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Gud synes også det er morsomt at lege skjul. Men fordi 
der ikke er noget udover Gud, har han ingen andre end sig 
selv at lege med. Men denne vanskelighed overvinder han 
ved at lade som om han ikke er Gud. Det er den måde 
hvorpå han gemmer sig for sig selv. Han lader som han er 
du og jeg og alle mennesker i hele verden, alle dyrene, 
planterne, alle stenene og alle stjerner. På denne måde 
oplever han mærkelige og vidunderlige eventyr, hvoraf 
nogle er frygtelige og forfærdende, men det er bare som 
onde drømme, for når han vågner op, forsvinder de. 

N år nu Gud leger skjul og lader som om han er du og jeg, 
gør han det så godt, at det tager ham meget lang tid at 
huske, hvor og hvorledes han skjulte sig selv. Men det er 
netop det morsomme ved det - lige hvad han ville. Han vil 
ikke finde sig selv for hurtigt, for det ville ødelægge legen. 
Det er derfor det er så svært for du ogjeg at finde ud af, at 
vi er Gud, der har forklædt sig, og lader som om han ikke 
er sig selv. Men når legen har fortsat længe nok, vil vi alle 
vågne op, holde op med at "lade som om" og huske, at vi 
alle er det eneste ene selv - den Gud, der er alt hvad der er, 
og som lever i al evighed. 

Naturligvis må du huske på, at Gud ikke har form som en 
person. Mennesker har hud, og der er altid noget som er 
udenfor deres hud. H vis der ikke var det, ville vi ikke 
kende forskel på, hvad der er inde i, og udenfor vore 



kroppe. Men Gud har ingen hud og ingen form, fordi der 
ikke er noget uden netop Gud. Og skønt jeg har talt om 
Gud som "han" og ikke "hende", er Gud ikke en mand 
eller en kvinde. Gud er verdens Selv, men du kan ikke se 
Gud, for uden et spejl, kan du ikke se dine egne øjne, og 
du kan heller ikke bide i dine egne tænder, eller se ind i dit 
eget hovede. Dit selv er netop gemt så godt, fordi det er 
Gud, der skjuler sig. 

Du vil måske spørge, hvorfor Gud sommetider forklæder 
sig som de mest forfærdelige mennesker, eller lader som 
om han er mennesker der lider stor smerte. Husk først og 
fremmest på, at han ikke gør noget mod andre end sig 
selv. Husk også, at i næsten alle de historier, du synes er 

spændende, må der være onde mennesker og gode 
mennesker, for det spændende ved historien er, hvordan 
de gode overvinder de onde. Det er ligesom at spille kort. 
N år vi begynder, blander vi kortene så de ligger i uorden, 
hvilket er ligesom en verden i kaos, og spillets formål er 
så at bringe orden i kaos, og den der bedst til det er vinder. 
Så blander vi kortene endnu engang, og for hver gang vi 
spiller bliver vi bedre og bedre til det, men Gud opfinder 
altid nye og vanskeligere spil, så han og vi kommer aldrig 
til at kede os." 

Denne fortælling, mytisk i sin form, gør ikke krav på at 
være en videnskabelig beskri velse af verden. Den er et 
skuespil - et drama, der bruger det meget forslidte ord 
"Gud" for skuespillets forfatter, instruktør og aktør. 

Dette maleri fra det 15. århundrede kaldes" The Madonna with 
the Saint Giovannino ". Objektet i den fremhævede del af 
billedet tolkes af nogle som en UFO, 

Galaktiske væsner? 
v/Joy Persson 

Ved et foredrag Martinus holdt i 1968 i Jonkoping om 
"Himmeriges Rige" sagde han bl.a.: 
"I den fysiske del af Himmeriges Rige har man maskiner, 
som man ikke har idag. De flyvende tallerkener, som der 
tales så meget om, dem vil man sikkert have i det Rigtige 
Menneskerige ... de bruger jo en kraft der tages fra selve 
rummet, og på det åndelige plan kan man jo også på denne 
måde komme til andre verdener, og der kan man så 
materialisere sig med den begavelse og de maskiner, man 
behersker med sin tanke. 

Og det er muligvis det, der skal ske med de flyvende 
tallerkener her på jorden, når karmaen kommer (udløses?). 
Det er jo muligt at de så vil materialisere sig bedre for 
menneskene. Men det sorterer ikke under mig. Men det er 
en mulighed, man kan forestille sig. Det er en realitet. De 

kan virkelig rejse fysisk og komme til andre verdener. Det 
er så længe man er i den fysiske del af Himmeriges Rige -
det Rigtige Menneskerige - hvor de materialiserer sig fra 
det åndelige. De skaber disse maskiner med deres tanke 
og kan materialisere dem." Citat slut. 

Og så siger han, at når vi har fået Det Rigtige 
Menneskerige her på j orden, så vil vi også kunne gøre det 
samme, og så vil vi kunne være med til at virke på andre 
kloder. 

Interessant er også et svar, han giver i kontaktbrev nr. 18 
fra 1966, hvor han kommer ind på at ... "De kan udmærket 
være åndelige væsener i midlertidig fysisk materialisation, 
som er tilknyttet Mars' og Venus' åndelige planer, selv 
om disse verdeners fysiske planer ikke skulle være egnet 
til beboelse af fysiske mennesker ... " 
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Et fredens tempel 

vi Gunder Frederiksen 

Krig, krig og atter krig - sådan er vor tids dagsorden. 
Alle vigtigste nyheder handler om krig, alle taler om krig, 
alle tænker på krig og alle handler i større eller mindre 
grad på baggrund af krig. Ikke så underligt i en 
materialistisk orienteret verden, for krig er verdens bedste 
forretning. Men krig forekommer også i camoufleret 
skikkelse f. eks. som konkurrence, drilleri, sarkasme, 
forretningssans eller andre former for skjult krig - hvad 
mener man f. ex om det" dræbende blik" - uha! Alt sammen 
er det forskellige variationer af begrebet krig. Kunne man 
teste og evt. dechifrere menneskehedens mentalitet, så 
ville krigsmentalitet sandsynligvis være den betegnelse, 
der bedst karakteriserede menneskehedens bevidsthed. Men 
sådan må det jo også være, eftersom det jo ret præcist 
svarer til, hvad man må forvente hos nogle væsener, der 
stort set kun afviger fra rovdyret ved at gå på to ben. 

I denne globale ørken af primitiv mentalitet er der imidlertid 
også oaser som i alle andre ørkener. En af dem er omtalt i 
en lille bog af Baird T. Spalding med titlen "østens Vises 
liv og lære".(Strubes forlag) Det vidunderlige ved denne 
fredsoase er, at den er skabt af mennesker. Der er tale om 
et tempel i Himalaya, som har eksisteret i fortiden som et 
helbredelsens tempel. Om dette tempel fortælles, at "lige 
siden dets opførelse er der kun blevet udtalt ord, som har 
med liv, kærlighed og fred at gøre, og dets vibrationer er 
så kraftige, at næsten alle, der går gennem templet, bliver 
helbredt på stedet. Det hævdes endog, at templet i den 
grad er mættet med liv, kærlighed og fred, at de vibrationer, 
der strømmer ud, er så kraftige, at al disharmoni og 
ufuldkommenhed ville være ganske kraftesløs i fald den 
fandt vej dertil". 

Der nævnes desuden, at det skulle være, hvad der foregår 
i mennesket. Det hedder således, at "hvis mennesket Øver 
sig i kun at give udtryk for liv, kærlighed, harmoni og 
fuldkommenhed, så ville det i løbet afkort tid ikke længere 
være i stand til at ytre eet eneste uharmonisk ord". 

En kærlighedsatmosfære 

Det er interessant, at en åndelig atmosfære lader sig 
akkumulere. I dette tempel akkumuleredes således gradvist 
en så kraftig virkende kærlighedsatmosfære, at den havde 
helbredende effekt. Talsmanden for en ekspedition til 
fredstemplet siger således, at "vi overværede helt 
vidunderlige helbredelser. Nogle syge gik blot igennem 
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templet og blev helbredt. Andre tilbragte megen tid derinde. 
Det udtalte ønske satte så kraftige vibrationer i gang, at 
alle fik hjælp. Vi så en mand, der var helt forbenet, blive 
båret ind i templet og blive fuldstændig helbredt. På mindre 
end en time gik han og var helt kureret. Et lille barn med 
visne lemmer og forkrøblet krop blev helbredt på stedet 
og gik selv ud af templet. Vi så spedalskhed, blindhed, 
døvhed og mange andre sygdomme blive kureret på stedet. 
Faktisk blev alle, som gik ind i templet helbredt." 

Det nævnes desuden, at man i løbet af de kommende to -
tre år havde lejlighed til at følge nogle af de pågældende 
mennesker, hvor det viste sig, at helbredelsen var 
"permanent" (s. 45). Det tilføjes dog, at hvis helbredelsen 
ikke var permanent, og sygdommen kom igen, så skyldes 
det, at "den pågældende person ikke havde nået sand 
åndelig erkendelse". Altså netop hvad man må forvente, 
hvis der skal være mening i galskaben: det er trods alt et 
spørgsmål om udvikling - nærmere betegnet åndelig 
udvikling, udvikling af kærlighedsevnen - herunder 
hensynet til skæbneloven. 

Som bekendt skulle vi alle i en evt. fjernere fremtid blive 
vore egne helbredere. Den helbredende eliksir må 
forventes at være kærlighed, som det jo også er tilfældet i 
ovenstående beretning fra østens Vise. 

Det vil altså være rationelt at sende positive, glade og 
healende tankeenergier til det knæ eller den albue eller i 
det hele taget til det Ømme sted på kroppen. Vi bør huske 
på, at når der er smerter, så er det faktisk de pågældende 
celler - altså små levende væsener, der råber om hjælp. 
Og hvem skulle være nærmere til at sende denne hjælp 
end selve det makrovæsen, der repræsenterer disse 
væseners forsyn. Og vi kan jo ikke forvente bønhørelse 
fra vort forsyn, hvis ikke vi bønhører de mikroindivider 
vi selv er forsyn for. ' 

I mange tilfælde gør vi lige det modsatte. Vi bliver sure og 
irritable, når en ankel, en skulder eller en anden legemsdel 
smerter til trods for at det er varme og kærlighed, 
mikroindivideme råber efter. Man kan f. eks. med fordel 
vænne sig til hver dag at "overskylle" hele legemet fra top 
til tå med kærlighedsenergi - altså et åndeligt styrtebad 
evt. i forbindelse med det fysiske. - Kroppen er jo også 
vor næste foruden de mange andre "næster", vi støder på 
i hverdagen. Og man har jo lov til at gøre sin fysiske og 
åndelige organisme til en fredsoase eller et fredens tempel. 
Mon ikke der er brug for sådanne templer. Jeg tror det. 
Og der sker ikke noget ved at starte et træningsprogram. 
Jamen, bliver man da ikke egocentrisk af at koncentrere 
sig så meget om sig selv? Ikke når det drejer sig om 
sundhed. Jeg tror tværtimod. Ved mentalt at arbejde på 
sin egen sundhed bliver der mere overskud til også at tænke 
på sin næste. 



Den glemte visdom 

v/Ruth Olsen 

Vi kan hverken forstå biblen, myterne eller eventyrene 
rigtigt, hvis vi ikke kender den gamle åndelige visdoms 
symbolsprog. Hvor meget lærer man mon om dette på det 
teologiske studium? 

Lad os f.eks. tage historien om Ødipus, der skulle løse 
"sfinksens gåde" - den om hvem der om morgenen gik på 
fire, om middagen på to og om aftenen på tre ben. Som de 
fleste sikkert ved, svarer Ødipus, det er mennesket, der 
først kravler, så går oprejst og tilsidst med stok. Men det 
er en meget overfladisk forklaring, der først kom til på et 
sent tidspunkt. Den dybere mening er, at først var vi dyr, 
så menneske og til sidst bliver vi eet med det treenige 
princip, altså guddommeliggjort og bevidst om vor høje 
evige identitet. 

I den gamle ægyptiske visdom stod (iflg teosoffen Besant) 
tallet 3 for Guds bevidsthedskraft dvs kærlighedsenergi, 
og tallet 6 for den polariserede manifesterede energi (2x3, 
men altså pol-ariseret dvs opsplittet i en positiv og en 
negativ del). Tallet 666 er ifølge dette den laveste tungeste 
energiform, derfor kaldes det "dyrets tal". Og så forstår 
man først, hvorfor der står det om "dyrets tal" i Johs. 
Åbenbaring (bl.a. 13,18). Andre har forklaret det ud fra 
cirklens geometri - sådan: Fra midten af cirklen (Gud) 
går radius (der betyder stråle) ud til omkredsen. Mennesket 
er en stråle, der udgår fra det guddommelige skabende 
center. Afstanden fra center til omkreds går nøjagtig 6 
gange op i omkredsen, 6 er begrænsningens tal. 

Tallet 33 står iøvrigt for det "bjerg", vi hæves op til, når 
vi gennem den dybe afgrunds smerte tilsidst er blevet 
forenet med den gud, der bor i os. Nået op på dette bjerg 
får vi "loven", dvs vi lærer Guds love at kende. N år vi har 
lært at leve efter dem, kan vi få et liv i fred og kærlighed. 
Med den symbolik ses historien om Moses, der får loven 
på et bjerg, i et lidt andet lys. 

Det er forøvrigt lidt morsomt, hvordan Freud helt 
misforstod myten om den blinde Ødipus, der blev spået, 
han ville slå sin fader ihjel og gifte sig med sin moder. Det 
blev til hans påstand om drenges "Ødipuskompleks", dvs 
at de skulle ønske sig faderen fjernet for at få seksuel 
adgang til moderen. I virkeligheden er mytens Ødipus 
symbol for vort Jeg, der i en periode i menneskehedens 
udvikling vil være blind dvs ubevidst/uvidende og derfor 

erklære Gud (faderen) kasseret og død. Da vil menneskene 
give sig helt hen til det materialistiske (moderen). Materie 
kommer afmater = moder. 

De syv segl 

Således helt neddykket i materien, er der mange ting, vi 
ikke længere forstår. For eksempel er bibelens afsnit om 
Johs.' åbenbaring ikke til at forstå mere, hvis man ikke 
kender de gamle symbolers betydning. Prøv bare f.eks. at 
læse Jehovas' vidners udlægning i deres bog herom! 
Følgende har jeg mestendels taget fra en artikel i Psykisk 
Forum fra sep.1963 af Carl V.Hansen. 

- som Johavas Vidner forestiller sig Livets Bog 
med de syv segl 

Den bog, der kaldes "livets bog" og er forseglet med syv 
segl, symboliserer menneskets højere Selv med dets 
kosmiske bevidsthed. De syv segl er de syv chakraer, 
energi c entre , der vil brydes (åbnes) efterhånden som vi 
udvikles. Det er kun "lammet", der kan åbne "bogen", 
dvs et væsen med kristusbevidsthed. Lammet har "syv 
horn og syv øjne", dvs har alle chakraer åbne og 
energi udstrålende. Let bliver "den store fødsel" til kosmisk 
bevidsthed ikke. Mange "frygtelige dyr" vil føre krig mod 
"lammet". Vor dyriske vanebevidsthed vil spænde ben for 
os. 

"Dyrets trone" er solar-pleksus chakraet, det fjerde "segl". 
I vor tid er vi først ved så småt at få åbnet det femte, 
hjertecenteret. Med åbningen af dette lukkes der op til det, 
der hidtil ikke har været "af denne verden". Når til sidst 
det "hellige bryllup" har fundet sted - altså foreningen af 
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vor maskuline og feminine pol - åbnes portene til "det nye 
Jerusalem". Vand vil blive forvandlet til vin, dvs vore 
energier vil blive forædlet som ved "brylluppet i Kana". 
Kana betyder "et leddelt rør", dvs det er rygsøjlen, hvor 
de forædlede energier vil forenes, når kristus bevidstheden 
er til stede. Den bedste vin kommer til sidst! Vand og vin 
er selvfølgelig symbolske udtryk for bevidsthedsenergi. 

Billedforklaring: 

Dette er som Jehovas Vidner forstår Johs. åb. 6,8: "Og 
da det åbnede detfjerde segl, hørte jeg denfjerde levende 
skabnings stemme sige: Kom!". "Og jeg så en bleggrøn 
hest, og han som sad på den havde navnet Døden. Og 
Hades fulgte lige efter ham". 

Efter åndsvidenskabelig forståelse betyder den grønne 
farve intelligensenergi. Bleggrøn må betyde at den er på 
begynderstadiet, dvs. hvor den endnu er helt i egoismens 
tjeneste. Det er det Martinus kalder "djævlebevidsthed". 
Først når det femte segl åbnes, dvs. hjertechakraet, går 
den i næstekærlighedens tjeneste. 
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Endnu er det dog i høj grad "skøgen Babylon", de lave 
energier, der hersker. Men hun vil blive "brændt op", når 
"ild falder fra himlen", dvs med den kosmiske bevidstheds 
stærkere energier. "Rytteren på den hvide hest", vort evige 
højere Selv, vil med sin kosmiske bevidstheds "højeste 
ild" gøre det af med "Babel" og ride ind i det ny Jerusalem. 
Jerusalem betyder "fredens stad" - lidt ironisk set i lyset 
af dens nuværende tilstand. Jordklodevæsenet er i fuld 
gang med at udrense sit "Babylon" - (apropos krigen i 
Irak!) - for at skabe en ny himmel (bevidsthed) og en ny 
jord, hvor retfærdighed bor. 

De vises sten 

Nogle få alkymister kendte den gamle visdoms symbolik, 
men de fleste misforstod det hele og søgte blot jordisk 
rigdom. At processen med at forvandle uædelt materiale 
til guld handlede om en bevidsthedsudvikling, var ikke 
almenkendt. Men hvis nogen fandt "de vises sten", dvs 
nåede frem i nærheden af kosmisk bevidsthed, kunne de 
måske nok finde ud af materialiseringens kunst. Men i så 
fald måtte det holdes strengt hemmeligt, ellers blev de 
brændt eller halshugget af pavekirken. Bortset fra det tror 
jeg ikke, et så højt udviklet væsen ville være særlig 
interesseret i jordiske skatte. 

Der er flere hentydninger til en særlig "sten" i både det 
gamle og det ny Testamente. F.eks. står der i Zak. 3,9: 
"På denne sten er der syv øjne, se jeg skriver selv dens 
indskrift, lyder det fra hærskarernes Herre." Her ser vi 
igen de syv chakraer beskrevet som øjne. Og i Johs. åb. 
2,17 står der "Den hvide sten, indskrevet med et navn, 
som ingen kender, uden den der har modtaget det." Noget 
tyder på, at den sten er vort tunge hylster, som indeholder 
en kostbar skat, vort evige guddommelige og dermed 
alvidende jeg. Selv en sten kan således blive vii s ! 

Det alkymien arbejdede med var altså det, Martinus kalder 
"kosmisk kemi", dvs forståelsen for bevidsthedsenergierne 
og deres rette brug. Det man kaldte "prima materia" , kalder 
vi moderenergien, og det "alkymistiske bryllup" betyder 
foreningen af og balancen mellem den maskuline og den 
feminine pol. Resultatet er visdommens og 
næstekærlighedens kostbare guld. Den ild, der brænder 
under smeltediglen, er "den højeste ild", slangekraften. 

Når man besidder "de vises sten", kan man forvandle det 
uædle til "guld", som Jesus kunne - nemlig ved at møde 
løgnens, begærlighedens og forrædderiets repræsentant 
med ordene: "Ven, hvorfor er du kommet?" 
Mennesket står i de kommende inkarnationer for at skulle 
"føde sig selv" - det er den egentlige "jomfrufødsel". Den 
fortabte søn/datter er ved at vende næsen hjemad. 



Ruth Olsen 
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Bønnens magt kontra 
pillernes magt 

Der er interesse for det åndelige for 
tiden. Medicinalfirmaet H. 
Lundbeck (dem med lykkepillerne ) 
har besluttet at forske i bønnens 
helbredende virkning. Derfor har de 
ansat den katolske teolog Niels Chr. 
H vidt (ham med bogen om 
mirakler). De siger, de vil forsøge 
"at slå bro over den næsten 
uoverkommelige kløft mellem 
naturvidenskab og det åndelige". 

Niels Chr. Hvidt mener ikke den 
kløft er uoverkommelig og har 
påtaget sig i medicinalfirmaet at 
holde foredrag om "forbøn, 
mirakler og teologiske forklaringer 
på helbredelse". Eftersom han mig 
bekendt ikke kender til eller 
accepterer, at vi som grundlag for 
det fysiske legeme har forskellige 
stråleformige legemer, som er de 
styrende med hensyn til helbredet, 
gad jeg nok vide, hvordan han vil 
"slå bro over kløften". 

Om de får resultat af eksperimentet 
med at helbrede ved bøn afhænger 
af mange ting. Også tankenergierne 
har sine naturlove, ved vi fra 
kosmologien. Og da det her handler 
om, at firmaet regner med, det i 
sidste ende vil kaste profit af sig (i 
form af god PR), har de "grumset" 
bønnens høje energier til med nogle 

lave selviske energier - og så ved vi, 
de ikke virker særlig godt! 

Fornemmelse for snyd 

Dansk DR I, der nok i egen 
formening regner sig for at være 
den mest seriøse TV -kanal, var ved 
at se sig distanceret af andre 
kanaler, der i pagt med tidens "ånd" 
(og altså seernes interesse) har taget 
flere åndelige emner på 
programmet. Nu ville man så 
påvise, at det er snyd og overtro 
altsammen. 

Man nedsatte så et såkaldt 
"uvildigt" dommerpanel - en 
advokat, en atomfysiker og en 
hjerneforsker - som næppe kan 
siges at være spor uvildige, fordi 
deres opgave udtrykkelig var at 
påvise, at det altsammen er overtro. 
Og hvem får man så til at stille op 
under de betingelser? Fra det, man i 
det forud udsendte program kaldte 
"det okkulte overdrev"? 

Baggrunden for det hele er, at en 
tryllekunstner i USA, James Randi, 
engang har udlovet en stor dusør til 
den, der kan bevise eet eneste 
paranormalt fænomen. I 1984 var 
det 10.000 $, nu er det åbenbart 
steget til l millo $. Selvfølgelig er 
der en del "fuskere" imellem de 
"alternative", og hvem blandt de 
lidt mere seriøse vil føle sig fristet 
af så mange penge? Alene det, at 
der lægges op til at tænke i selviske 
baner, trækker energierne ned på et 
plan, hvor evt. højere evner sløres 
eller helt udebliver. Så er der kun 
gætterierne tilbage, hvad nogle så 
også tyer til. 

Da hverken James Randi eller DR I 
kender noget til de kosmiske love 
for de højere og finere energier, 
mener de bare, de således får deres 
fordomme bekræftet - at clair
voyante evner blot er snyd! Det er 
iøvrigt de samme kosmiske love, 
der gør, at clairvoyante ikke løber 
af med alle de store lotterigevinster! 
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Disse evner fungerer ikke på lave 
egoistiske frekvenser. Heller ikke i 
et tykt "tæppe" af negative kritiske 
tankeenergier vil de højpsykiske 
evner virke særlig godt. De fine 
vibrationer har simpelthen svært 
ved at trænge igennem. 

J arnes Randi er således gennem 
mange år kommet til at fungere som 
"tærsklens vogter" for en del, dvs 
som en slags "djævleskikkeise", der 
frister svage sjæle i ørknen til at 
falde tilbage til selviske interesser. 

Demokrati kontra 
enevælde 

Den arabiske TV-kanal AI-Tazira 
(hedder den vist nok) vil gerne lave 
debatprogrammer i lighed med de 
vestlige TV-kanaler. Men det er 
næsten umuligt, fordi "pingerne" i 
den arabiske verden ikke vil 
modsiges. De bliver fornærmede og 
går deres vej midt i det hele, eller de 
går ligefrem til voldelige 
modangreb på modparten. En af 
studieværterne forklarer det på 
denne måde: 

Den arabiske kultur er 
grundlæggende autoritær. Faderen 
har enevældig magt i familien. 
Hans ord er lov og står ikke til 
debat. En sØn diskuterer ikke med 
sin far, han adlyder blot. Det 
gælder i endnu strengere grad piger 
og kvinder. Den ældste sØn "arver" 
den diktatoriske ret, når faderen er 
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fraværende. Det er svært at skabe 
demokrati i en sådan kultur. Det er 
nogle meget dybtliggende 
livsholdninger, der skal ændres. 

Man må håbe USA har gjort sig 
klart, hvilken opgave de har påtaget 
sig i Irak! Det forklarer også, 
hvorfor drenge fra autoritære 
indvandrerfamilier ikke respekterer 
en flink dansk skolelærer, der 
prØver at løse konflikter ved dialog. 

FN - en supermagt? 

Dr. Robert Muller, tidligere 
assisterende generalsekretær i FN, 
hvor han har arbejdet lige siden 
dets start, er nu 80 år. Ved et møde 
i marts, lige før krigen i Irak 
startede, udtalte han bl.a. følgende: 
(forkortet) 

Jeg er glad for stadig at være her i 
sådan en mirakuløs tid. Aldrig før i 
historien har der været en sådan 
global, åben, offentlig og kritisk 
debat om en krigs legitimitet, om 
dens konsekvenser og 
omkostninger. En sådan global 
debat i månedsvis før en beslutning 
om krig har aldrig tidligere fundet 
sted i menneskehedens historie. 
Endelig har FN s sikkerhedsråd fået 

en central rolle i spørgsmålet om 
krig eller fred. Det er ikke set før -
ikke før Vietnam eller Korea, ej 
heller Balkan. Og store 
fredsdemonstrationer verden over 
fur en krig har vi heller aldrig set 
før. 

U anset hvad der ellers sker, vil det 
21. århundrede gå over i historien 

som en ny æra, hvor en nation, der 
ville starte en krig, af FN blev 
tvunget til at genoverveje og finde 
stadig nye argumenter for sine 
motiver og hensigter. Der er således 
stadig to supermagter i verden: 
USA og den voksende, vågnende 
"folkenes stemme", der ønsker 
fredelige konfliktløsninger og at FN 
skal være deres akti ve redskab til 
dette. 

Er reinkarnation 
bevist? 

.Nu hvor efterhånden tusindvis,ja 
millioner, verden over har fortalt 
om deres død/nærdød, og hvor 
utallige mennesker har fortalt om 
oplevelser af tidligere liv, kan 
reinkarnation så ikke snart anses 
for en given ting? Nej, for de fleste 
vil stadig sige, at fordi de ikke selv 
har oplevet noget overbevisende, er 
det jo stadig blot et spørgsmål om 
"tro" . 

H vorfor mener man så ikke stadig, 
at Jorden er flad? Det er jo det, de 
fleste selv oplever med egne øjne! 
Billederne fra satelitter ude i 
rummet kunne blot være fup og 
fototricks. At Jorden er rund og 
drejer rundt om solen er noget, 
andre påstår og de fleste nu "tror" 
på. 

Nej, vi er alle blevet overbevist om 
det uden selv at have rejst jorden 
rundt, fordi det er det eneste 
logiske. Det var ikke så meget 
andres erfaringer, der engang 
overbeviste menneskene - tror jeg, 
men det indlysende logiske i det. 
Sådan vil det nok også gå med 
fænomenet reinkarnation. Når 
tilstrækkelig mange hævder det og 
fortæller om deres erfaringer, vil 
flere tænke seriøst over det og nå 
frem til den konklusion, at det 
faktisk er det eneste logiske og 
naturlige. Det har altid taget sin tid 
at ændre menneskehedens en gang 
vedtagne verdensbillede. 



Gode grunde for 
vegetarisme 

Man behøver ikke at have læst 
Martinus for at forstå, at 
mennesket ikke længere har godt af 
at spise sine medskabninger. Vi får 
det ene "hint" efter det andet, bl.a. i 
dagens aviser. F.eks. stod der for 
nylig i Politiken under overskriften 
"Syge svin" en artikel om, hvordan 
slagterisvinene kommer ind med 
flere og flere sygdomme. 

Selvom kontrollen nok ikke er helt 
effektiv, blev der sidste år kasseret 
140.000 svin og over 7 mill fik en 
sygdoms påtegning - men altså 
alligevel godkendt til 
menneskeføde. I de sidste 25 år er 
andelen af syge svin steget til 
33,7%! Ansvarlige dyrlæger er ikke 
i tvivl om, at det skyldes svinenes 
stadig ringere livsvilkår i 
svinefabrikkeme. 

Ind imellem overføres dyrenes 
sygdomme selvfølgelig til 
menneskene, som vi har set det med 
kogalskab, salmonella, 
fugleinfluenza og nu sidst altså 
SARS, den i medierne så omtalte 
lungesygdom. Hvornår mon 
menneskene begynder at spørge sig 
selv, om der måske ligger et 
advarende budskab i alt dette? 
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Der bliver trods alt flere og flere 
vegetarer. Ovenstående tal er fra 
England, hvor vegetarerne i 1998 
udgjorde 14% af befolkningen, 

svarende til 6 mill. (9% kvinder og 
5% mænd). Jeg kender ikke tallene 
fra Danmark. 

Fod på livet -
fra Gedser til Skagen 

Der arrangeres i samarbejde med 
kommuner og amter travetur 
mellem 3.aug. og 6.sep. fra Gedser 
til Skagen. Man kan gå med en del 
af vejen, der går ad skovstier og 
ruter lagt af lokale naturguider. 
Hensigten er at sætte fokus på 
sundhed, bevægelse, lys og luft. 

Interesserede personer, der kan 
hjælpe med praktiske gøremål, 
efterlyses. Flere oplysninger på 
www.fodpaalivet.dk 
Projektledere: Birthe Straarup og 
Leanne Cecilie Johansen 

Jesus er in i 
ugebladene 

Også i de kulørte ugeblade er "det 
åndelige" blevet godt stof. Det 
gamle Søndags-BT, nu blot 
Søndag, brugte f.eks. i april hele 6 
sider på at fortælle, at der i det 
ellers så ateistiske Danmark nu 
blæser nye åndelige vinde. Det 
forklarer man bl.a. ved, at da vi har 
fået så mange indvandrede 
muslimer, der tager deres religion 
alvorligt, er "gammeldanskerne" 
begyndt at besinde sig på deres 
religiøse rødder. Også New age 
bevægelsen får dog del i æren for 
den øgede interesse for 
åndeligheden. 

Den religiøse søgen er blevet meget 
individuel i vor tid, og den foregår i 
høj grad også på internettet. 
Folkekirkens præster står ofte 
usikre overfor tidens nye krav og 
spørgsmål. De fleste står helt 
uforstående overfor de, der kommer 
for at søge klarhed om deres 
nærdøds- eller ud-af-krop 

oplevelse, ja i et tilfælde mente 
præsten, det drejede sig om 
scizofreni og henviste til en 
psykiater, fortæller ugebladet. 

Endnu værre er det for de 
"stakkels" præster, når folk 
kommer for at få hjælp til at forstå 
TV-serier som f.eks. "Åndernes 
magt". Folk ønsker at få noget 
åndelig viden, men lades oftest i 
stikken. Udviklingen er således ved 
at løbe folkekirken over ende, skønt 
man på forskellig måde forsøger at 
forny sig indefra. 

I nævnte ugeblad fortælles om 
præsten og EU-politikeren, der 
tilfældigt opdagede, hun var healer. 
Men vi får også historien om den i 
sin tid aktive socialist og 
rødstrømpe, som har genfundet sin 
barnetro, og nu er 
menighedsrådsmedlem. Da jeg 
kendte hende fra "gamle dage", 
spurgte jeg hende for nogen tid 
siden, om hun til vort blad ville 
anmelde Per Bruus-Jensens sidste 
bog om "Mennesket og den skjulte 
Gud". Hun afviste med det 
argument, at hun var kristen og 
ikke gav sig af med mysticisme! 

Bente Hansen 

Dertil kunne jeg kun bemærke, at 
jeg var glad for at have fundet 
Martinus' åndsvidenskab og 
således fået afmystificeret 
kristendommen! Således kunne selv 
en gammel ateistisk, socialistisk 
feminist som jeg finde mening i 
kristendommen. 
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Vi skal ikke huske, vi 
skal forså 

Eleven spørger: Når vi ikke kan 
huske den lektie, vi lærte i tidligere 
liv, hvordan skal vi så undgå at lave 
de samme fejl igen? 

Læreren svarer: Meningen er ikke, 
at vi skal huske, men at vi skal 
forstå. Det er ligesom i regning. 
Når du først har lært princippet 
f.eks. at lægge tal sammen, behøver 
du ikke huske de enkelte 
regnestykker. 

Vievand 

I bogen "Hinsides vor verden" fra 
1960 fortæller Poul Goos om et 
radionisk eksperiment, som den 
engelske forsker George de la Warr 
foretog. Radioni betyder noget med 
"stråling". Her handler det om 
påvirkning af vand. 

Det lykkedes Warr at overtale to af 
sine bekendte, der er præster, til at 
medvirke. Han havde bestemt sig til 
at prøve, om der kunne påvises 
nogen forandring i kraftfeltet, der 
omgiver en vanddråbe, efter at 
denne har gennemgået den kirkelige 
ceremoni, der gør den til "vievand". 
Først optog man et billede af en 
dråbe almindeligt vand. Det viste en 
løst sammenhængende plet, hvorfra 
udstrålede 7 klare linjer, sporene fra 
mineralerne i vandet. 

Dernæst tog man billede af en 
vandprøve, som den ene præst 
havde "indviet". Dette viste en 
fuldkommen forandring. Det løst 
sammenhængende og svage felt var 
blevet til en stærkt lysende kerne, 
der næsten helt opslugte 
mineralernes feltlinier. Den anden 
præst optrådte i fuldt ornat og 
foretog en indvielse af noget vand 
fra vandhanen. 

Denne gang var forandringen 
ligefrem fantastisk, idet hele 
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dråbens felt var blevet omformet og 
viste sig som et stærktlysende kors. 
H vordan skulle det nu forklares? 
Een ting står fast: vandets felter er 
blevet ændrede under en religiøs 
ceremoni. Hvad det betyder for 
vandets "virkning", kan ingen vide. 
Dets kemiske bestanddele er i alle 
tilfælde ikke blevet ændret, den 
består stadig af ilt og brint plus 
nogle mineralske salte. Og dog må 
ændringen i felternes mønstre have 
en eller anden betydning. 

Men hvorfor viste feltet sig i det 
ene tilfælde som stærkt akti veret, 
ff ; ., 11 ikke særlig formforandret, 
medens det i det andet tilfælde 
havde skiftet ydre form? Var det 
tilfældigt? Næppe. Så fortalte den 
sidste præst, at han aldrig havde 
kunnet koncentrere sin tanke om 
Gud som et væsen eller i det hele 
taget som en ydre form. For at 
kunne koncentrere sin tanke om 
indvielsens hellighed havde han 
vænnet sig til at koncentrere den om 
det kristne symbol: korset! 

At vand er magnetisk, dvs 
modtageligt, er vi efterhånden 
blevet klar over. PrØv bare at rede 
dit hår og hold kammen hen til en 
tynd stråle fra vandhanen! Den 
bøjer af hen mod kammen, fordi 
denne er blevet lidt elektrisk. Da 
vand så bered villigt lader sig 

omstrukturere og modtage 
omgivelsernes energier, også 
tankeenergier, foreskrev gammel 
folkevisdom, at man skulle passere 
et vandløb, hvis man havde været 
udsat for et psykisk "angreb". Man 
havde nok konstateret, at en hund 
mister færten af noget, der har 
passeret et vandområde. 

Vand kan rense og befri os for 
negative energier. Det er 
baggrunden for de helbredende 
kilder. Og derfor bruges vand til at 
døbe. Et brusebad kan altså tage 
andet end snavs! Derfor føler 
mange trang til et brusebad - et 
meget langt et - når de har været 
ude for en følelsesmæssig dårlig 
oplevelse. En fængselsbetjent 
fortalte i en TV -udsendelse, 
hvordan han var nødt til at tage et 
langt bad hver gang han havde 
medvirket til udførelse af en 
dødsstraf. Han slap dog alligevel 
ikke for sin dårlige samvittighed. 
De dårlige energier blev han jo ved 
med selv at "producere". 

Vand virker iøvrigt særligt 
rensende, når det iblandes salt. De 
"højere magter" vidste nok, hvad de 
gjorde, da de projekterede 
jordkloden med salte have! Det 
hænger måske sammen med, at 
krystaller er velegnede til at optage 
de fine dvs elektromagnetiske 
energier - apropos den gamle 
krystalradio. 



Grådighedskulturen 
vi Ruth Olsen 

I denne tid hører vi om, hvordan de store virksomheders 
ledelser tildeler sig selv enorme pengesummer, mens de 
ansattes løn ofte nedsættes med henvisning til økonomisk 
krise. Ja, i USA ser vi, hvordan man samtidig ribber de 
ansattes pensionskasser, så lønmodtagerne ikke har noget 
at leve af på deres gamle dage. Vi ser også staters 
konkurrence om og spekulation i at tjene penge på Iraks 
genopbygning. Men som Martinus forklarer os, betyder Den 
ny Verdensimpuls ogsåforstærkning afnogle uheldige sider. 
Selviskheden skal op og kulminere, før den aftager. 
"Privatinteressen " skal åbenbart vise sin fulde 
destruktivitet, før menneskene for alvor satser på 
''fællesinteressen ". Lad os se, hvad Martinus bl.a. siger 
om disse ting. 

I LB I stk. 73-76: "Men da magt for civilisationens væsener 
efterhånden er gået over til at være identisk med materielle 
værdier, og disse igen repræsenteres i form af det, vi kalder 
"penge", bliver tilstræbningen af penge således et ideal for 
jordmenneskene i de felter, hvor de endnu er underkastet 
dyrerigets livsbetingelse. lordmenneskenes kamp for 
tilværelsen er således hovedsagelig en kamp om penge. Og 
det er i denne deres kamp om værdier eller penge, at de i 
samme væsener endnu eksisterende dyriske drifter eller de 
tendenser, der gør magt til ret og lader den stærke udnytte 
den svage, eller lader den kloge udnytte den mindre kloge 
osv, kommer til udløsning. Og det er her, statsmagten er 
begyndt at gribe ind, er begyndt at modarbejde denne 
udnyttelse, er blevet den største faktor til at holde nogle af 
de værste og groveste dyriske drifter i ave. 

Men da statsmagten kun kan udvikle sig på basis af 
forudgående erfaringer, må disse erfaringer først finde sted. 
Når sådanne erfaringer har fundet sted, og de viser sig at 
være i strid med det, der på det pågældende tidspunkt anses 
for at være ret eller moral, skaber statsmagten nye love og 
forbud mod disse erfaringers gentagelse. Men dette vil altså 
igen betyde, at statsmagten befinder sig et stykke bag efter 
begivenhederne. 

Der vil altså være et bevidsthedsniveau i tilværelsen, hvor 
de materielle begivenheder eller manifestationer endnu ikke 
kan rammes af loven eller statsmagten, nemlig der hvor de 
manifesteres under en sådan forklædning eller maskering, at 
de endnu ikke i tilstrækkelig grad af flertallet af 
jordmenneskene er erfaret som værende i strid med den 
virkelige ret eller moral. I dette niveau kan dyrerigets 
livsprincip "magt er ret" således komme til sin fulde eller 
mest geniale udfoldelse. 

Men da statsmagten jo er nået dertil, at den beskytter 
mod eller bekæmper de gamle primitive urformer for 
tilegnelse af værdier, såsom simpelt fysisk røveri, 
plyndring og overfald, kan ovennævnte udfoldelse af de 
dyriske tendenser ikke finde udløsning ad disse veje og 
må derfor bane sig andre veje, veje det altså endnu ikke 
i tilstrækkelig grad er oplevet eller erfaret som umoralske, 
og overfor hvilke statsmagten endnu står forholdsvis 
magtesløs. 

Disse veje har efterhånden antaget en fast koncentreret 
form, der igen under forklædningen "handel" eller "køb 
og salg" kan komme til udløsning indenfor den side af 
jordmenneskenes daglige tilværelse, vi kalder 
"forretningsverdenen". Indenfor denne verden er det 
muligt at iklæde "røveri" og "plyndring" så fine mentale 
eller intelligensmæssige former, at de for den uvidende 
hob ligefrem stråler som moralske idealer og bliver 
autoriserede og lovbeskyttede, for så senere naturligvis 
at blive afsløret, når væsenerne efterhånden oplever den 
ved disse forklædte realiteters sande identitet opståede 
svie og smerte. 

I LB II stk. 618 får vi en beskrivelse af de personer, der 
især boltrer sig i forretningsverdenens selviske 
tankeklimaer, nemlig de der har for lidtfølelse iforhold 
til intelligens. Martinus skriver: 

" ... vil det intelligensoverlegne, men følelsesfattige individ 
ikke være i besiddelse af nogen særlig stærkt udviklet 
medlidenhedsevne og er således i tilsvarende grad uden 
hæmning for sin intelligensudfoldelse. Denne må derfor 
nødvendigvis hos et sådant væsen blive hensynsløs og 
egoistisk. .... På grund af den manglende følelse kan det 
ikke hæve sin tankeflugt til andet end håndgribelige, 
materielle foreteelser og kan således ikke i noget som 
helst tilfælde få anvendt sin fremragende intelligens på 
noget højereliggende tankefelt, hverken på det religiøse, 
kunstneriske eller filosofiske. Men forretning, forretning 
og atter forretning er dets speciale. Selvberigelsestalentet 
kulminerer i sådanne væseners bevidsthed." 

Men hvorfor skal vi mon i denne tid se flere og flere af 
almenvellets interesser blive overført til private 
profitinteresser - såsom el-forsyning, trafik og post, ja 
sågar skoler og ældreomsorg - ? Er det mon for at vi 
kan få en grundig anskuelsesundervisning i, hvad der 
ikke er fremtidens løsninger? 
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~[[osoflske krummer 

Alt er bevægelse. Før der er bevægelse, må 
der være en ubevæget bevæger. AI bevægelse 
har en hensigt. Bevægeren har en hensigt. 
(Aristoteles ) 

Det synspunkt at "verden er en illusion" er 
ingen forklaring på tilværelsen. Den er alt
udelukkende i stedet for altomfattende. Verden 
er en fortsat episode i den guddommelige 
tidløse evighed, et overfladefænomen med en 
umådelig guddommelig virkelighed bagved. 
(Sri Aurobindo) 

Vi er det usynliges bier. Vi farer rundt og sam
ler det synliges honning, som vi oplagrer i det 
usynliges store, gyldne bikube. 
(Rilke) 

Vi fylder medicin, om hvilken vi ved meget lidt, i 
legemer, som vi ved mindre om, for at helbrede 
sygdomme, om hvilke vi ikke ved noget som 
helst. 
(Voltaire) 

For at få en transcendental beyidsthed kan du 
gå ad 1) overgivelsens sti (tro) eller ad indsig
tens sti (viden). 
(Gurdjieff) 

At befri andre for de forventninger, vi nærer til 
dem, er virkelig at elske dem. 
(Shirley Maclaine) 

For den, der ikke ved, hvilken havn han skal 
styre imod, er ingen vind gunstig. 
(Shakespeare) 

Ensomhed kommer ikke af, at man ikke har 
mennesker omkring sig, men af ikke at kunne 
tale om de ting, man synes er de vigtigste. 
(Jung) 

Hvert trin opad på bevidsthedsstigen medfører 
en større evne til at lide. 
(Richard Moss) 

En indfødt sagde til den kristne missionær: 
"Din Gud holder sig inde i et hus, som om han 
var gammel og svagelig. Vores Gud er i mar
kerne og på bjergene, når det regner." 

Livets kilde er i lyset. Buddha bar lyset ind i 
bevidstheden. Jesus bar lyset ind i hjertet. 
(Jes Bertelsen) 

Hent energien fra "kilden" - den universelle 
energistrøm - i stedet for at tage den fra andre. 
(James RedfieId) 

Der findes to måder at leve livet på. Den ene 
er, som om intet er et mirakel. Den anden er, 
som om alting er et mirakel. 
(Einstein) 

Præsterne i den danske folkekirke er begyndt 
at sige: "Lad os begge bede" 
(Johs. Møllehave) 

Hvis jeg ikke var sådan et fredeligt menneske, 
ville jeg nægte at være med til at betale til 
oprustningen. 
(?) 



Udtrykket den ny verdensimpuls stammer fra den danske humanist og 
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Midt i en a'urketid .... 

Det har været en varm sommer - måske er det derfor, skrivelysten ikke har været så stor, eller måske er vi blot 
"ramt" af det, aviserne kalder "agurketid". Vi har ihvertfald ikke fået tilsendt ret mange indlæg til bladet. Derfor har 
redaktionen selv måttet være ekstra produktiv, bl.a. ved at lave interwiev. Det skal måske i den forbindelse for en 
ordens skyld pointeres, at de interwievedes meninger selvfølgelig ikke behøver være redaktionens. 

Vi vil gerne, at forskellige meninger kommer til orde her i bladet, så længe det ligger nogenlunde indenfor et spirituelt 
emneområde. Hermed er efterlyst bidrag til dialog! (Bare de ikke bliver alt for lange) 

Her lidt orientering om bladets baggrund: 
Kosmologisk Information udgiver - ud over dette blad - også i begrænset omfang spirituelle bøger og hæfter. 
Desuden står vi for en lille bogcafe her i Klint med spirituel litteratur, især med udgangspunkt i Martinus' 
kosmologi. Kosmologisk Information er ejet af det, man kalder en selvejende fond, dvs der er ingen 
privatøkonomiske interesser i det. Alt, hvad der måtte indtjenes, går udelukkende til oplysningsvirksomhed 
vedrørende åndsvidenskab. Ingen er lønnede. 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, alle med stor interesse for Martinus' kosmologi. Den mødes en 
gang om året, i august, hvor det årlige regnskab aflægges. I år kunne vi glæde os over en ret stor pengegave fra 
Fogedgaards bo. Det giver mulighed for at øge aktiviteterne, hvis der skulle opstå seriøse relevante projekter. 

Foreløbig kan vi tillade os at være rundhåndede med gratis prøveeksemplarer af bladet. Og iøvrigt er Tverskovs 3-
bindsværk "Udfordring til videnskaben" sat endnu mere ned, nemlig tillOD kr pr bog, 250 kr for alle tre. 

Ruth O. 
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Illusion eller 
virkelighed? 

vi Ruth Olsen 

Et af ungdomsoprørets optimistiske slogans lød: "V ær ikke 
bange for at rende panden mod en mur, hvem siger det er 
muren, der holder!" Vi ved nok, det skulle forstås i overført 
betydning, men ud fra kvantefysikkens erkendelser kunne 
man jo sige, at da en mur stort set kun består af tomrum, 
kan den vel ikke være så farlig at rende ind i! Eller med 
baggrund i de spirituelle påstande, kunne man også sige, 
at muren ligesom al anden fysisk materie blot er en illusion, 
som vi selv skaber. Altså skulle den ikke være noget 
problem! 

Jeg tror nu nok, at den der ville prØve at bruge sit hovede 
som rambuk, ville finde muren temmelig virkelig og solid. 
Men hvordan kan den fremtræde så bastant, når nu alle 
atomfysikere er enige om, at den hovedsageligt består af 
tomrum? Det kan den, fordi fysisk materie i virkeligheden 
består af en enorm spænding mellem tyngdeenergiens 
ekspansive kraft og følelsesenergiens kontraktive kraft. 
Eller med naturvidenskabens begreber: pga spændingen 
mellem de positivt ladede og de negativt ladede energier. 

Så længe der er en vis balance mellem disse modsatrettede 
kræfter, gør spændingen hele systemet stabilt og 
sammenhængende. Ændres der på denne balance i den 
eksplosive tyngdeenergis favør, vil der imidlertid ske en 
dematerialisering, helt eller delvis, hvorved bunden energi 
frisættes. Det er f.eks. noget af det, der sker i et 
atomkraftværk, men også i en almindelig brændeovn. 
Engang vil vi blive i stand til at dematerialisere, dvs ændre 
stoffets spændingsbalance, blot ved hjælp af koncentreret 
tankekraft. Men indtil da må vi nok hellere bruge noget 
andet end vort eget hovede til at bryde mure ned med! 

Når et spøgelse uden videre kan passere en mur, hænger 
det sammen med, at man på "den anden side" fungerer i 
legemer med andre og finere energifrekvenser. Derimod 
består vores fysiske krop af omtrent samme frekvens og 
spænding som muren. Den spænding, der holder sammen 
på vand- og luftmolekyler, er noget mindre, derfor kan vi 
normalt passere vand og luft uden megen modstand. 

Det kan alligevel synes forunderligt, at det der faktisk blot 
er energihvivler kan fremstå for vore sanser som fast stof. 

Men at vore sanser ikke for nærværende er de mest 
pålidelige sandhedsvidner, kan man nemt overtyde sig om 
ved bare at se på noget så enkelt som en roterende pind 
eller propel. Ved en bestemt fart ser den ud som en rund 
fast skive, mens den ved endnu større fart nærmest bliver 
usynlig. Deraf kan vi indse, at virkeligheden er noget andet 
end det, vore begrænsede sanser fortæller os, og at en 
bevægelse ikke behøver være særlig hurtig, før vore øjne 
ikke kan registrere noget. 

Tomrummet 

Selvom videnskaben har udviklet redskaber, der er nok 
så effektive til at måle "virkeligheden" end vore egne 
sanser, tror de fleste stadig, at universet består af mest 
tomrum. Det er nemlig endnu begrænset, hvor fine og 
hurtige energier, man kan måle. Nogle forskere er dog 
begyndt at ane, der er mere energi i universet, end man 
hidtil har kunnet registrere. Det har man regnet sig frem 
til. 

I artiklen "Partikler, tomrum og tankekraft" har Martinus 
påvist, at verdensaltets såkaldte tomrum absolut ikke er 
tomt. Han skriver, det er "fyldt med elektriske stråler og 
bølger fra makrokosmiske væseners tankeudfoldelse". Ja, 
det er i sidste ende fyldt af det altomfattende væsens, dvs 
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guddommens, tankekraft, Guds bevidsthedsenergi, dvs 
"den hellige ånd". 

Den forklaring er dog endnu lidt "for langt ude" for 
naturvidenskaben, selvom de fleste vel efterhånden godt 
ved, at energi er informationsbærende dvs i bund og grund 
bevidsthedsenergi. Den elektromagnetiske energi, de i dag 
overalt anvender, tænker de nok ikke på som "Jordklodens 
tankeenergi" ! Men det er det vel heller ikke? Det er, 
formoder jeg, en lavere del af dens stråleformige energier. 
Nemlig det, teosofien regner med til den fysiske verden, 
det de kalder den æteriske energi. 

Som de fleste læsere er bekendt med, deler Martinus 
universets energi op i seks forskellige grundenergier med 
hver deres særlige kvaliteter og styrke. Når det gælder 
energiernes fremtoning i det fysiske hører vi kun om fire 
former, nemlig fast, flydende, luftformig og stråleformig. 
Den stråleformige energi har dog uendelig mange 
gradsforskelle. 

Ifølge teosofien hører de fire laveste niveauer af den 
stråleformige energi med til det, de regner for den fysiske 
verden. Dernæst har de 7 niveauer af astralenergi (det vi 
kalder følelsesenergi), 7 niveauer af mentalenergi 
(tankeenergi) osv. Alt sammen med glidende overgange. 

Martinus sætter tal på energiernes forskellige styrke, men 
jeg tror ikke, han dermed mener, der er bratte overgange. 

Det æteriske energilegeme 

Det man i dag i teknologien benytter som 
elektromagnetisme må være den laveste del af den 
stråleformige energi, altså det teosofien kalder Jordens 
æteriske energilegeme. Ved at regne med, vi har et sådant 
æterlegeme, synes jeg, nogle ting er nemmere at forstå. 
Derfor opererer Per Bruus-Jensen da også i sine 
udredninger med det, han kalder et "koblingslegeme" . Det 
er det energilegeme, der fordeler livskraft til den tættere 
fysiske krop (via bl.a. chakraerne), og som holder os 
levende, når alle vore øvrige energilegemer går "på 
udflugt" om natten, når vi sover. Først når også det forlader 
den fysiske krop, afgår vi ved den såkaldte død. 

Teosofferne gør en hel del ud af at beskrive dette, som de 
også kalder "den æteriske dublet". Den er "broen" fra 
astral- og mentallegemet til den fysiske hjerne - og tilbage 
igen. Den er altså afgørende for, hvordan følelser og tanker 
formidles til hjernens dagsbevidsthed. Så længe det 
æteriske legeme er uudviklet, vil meget af det, vi oplever, 
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sløres af dette legemes ufuldkommenhed. Det er dette 
legeme, der bedøves ved operation, så budskaber fra den 
fysiske krop blokeres og ikke når frem til bevidstheden. 
Det er også det legeme, der heales på for at forbedre 
livskraftens strømme. 

Følelser opleves direkte med følelseslegemet og tanker 
opleves med mentallegemet. Men for at vibrationerne 
herfra skal kunne forplante sig til den fysiske hjerne 
behøver vi et velfungerende æterlegeme. Da det stadig er 
noget mangelfuldt, vil vibrationerne ikke gå helt klart 
igennem. Derfor hører vi om, hvordan de, der ved f.eks. 
en nær-død-oplevelse har været en tur "på den anden side", 
oplever alting mere virkeligt, end de gør her på det fysiske 
plan. Derover behøver man nemlig ikke omvejen over noget 
æterisk legeme og en mangelfuld fysisk hjerne. 

Energivibrationerne synes altså virkelige nok, men hvad 
vi sanser og oplever atbænger af vore sansebetingelser og 
vor evne til at tolke energiernes betydningsindhold dvs 
stoffets livs side. Eller er også energivibrationerne noget, 
vi dybest set selv skaber? Et illusions-trick vi laver for os 
selv ved hjælp af de evige skabeprincipper, Martinus har 
fortalt os om, og som er indbygget i vort evighedslegemes 
overbevidsthed ? 

Absolut og relativ virkelighed 

Begrebet "virkelighed" kan opfattes på flere måder. 
Martinus bruger et begreb, han kalder "absolut 
virkelighed". Det er det, der er evigt eksisterende og 
uforanderligt. Det er de levende væsners jeg' er med deres 
skabe/oplevelsesevne. Alt det andet, det timelige, det 
skabte, som er under stadig forandring, kalder han 
"illusion". Men da alle jeg'erne (som tilsammen udgør 
Gud) aldrig nogensinde kan ophøre med at skabe, vil der 
altid være noget skabt. 

Derfor siger Martinus også flere steder, at "illusioner 
eksisterer og er virkelighed" (LB II stk 540). Det kan lyde 
forvirrende, men hvis vi i stedet for ordet illusion kalder 
det "relativ virkelighed", bliver det - for mig - lidt mere 
forståeligt. Han siger også, at indenfor livet er de skabte 
ting reel virkelighed. Det er kun udenfor livet, det er 
illusioner. (LB IV stk 1054) Men er vi nogensinde udenfor 
livet? 

Martinus bruger begrebet illusion til at forklare os, hvordan 
dette evige, grænseløse jeg må frembringe en kontrast
udgave for at kunne opleve sig selv. Jeg' et, som er 
ubevægelighed, kan ikke opleves uden bevægelsen at 
opleve sig i forhold til. Fænomenet "evighed" ville være 
ufatteligt, hvis vi ikke havde timeligheden at se det i forhold 
til. Lidt ligesom farven hvid ikke kan ses på en hvid 
baggrund. 

Kun fordi jeg' et har evnen til at skabe et kontrastbillede i 
form af bevægelse og begrænsning, er det blevet os muligt 
at opleve, samle erfaringer og opnå bevidsthed. Det er 
ikke den absolutte virkelighed, vi oplever, for den kan ikke 
sanses, det er en relativ virkelighed vi oplever, en kontrast
kopi så at sige. Original-udgaven kan vi så slutte os til, da 
kopien (virkningen) jo må have en bagvedliggende årsag. 
Vi oplever en timelig refleksion af vor egen evige natur, 
siger Martinus. 

Det er i det hele taget aldrig "virkeligheden", vi oplever, 
men altid en kopi af den. En rød postkasse og synet af 
denne postkasse er to forskellige ting, omend det sidste er 
en virkning af det første. Vore øjne "tager et billede", dvs 
reagerer på det af postkassen tilbagereflekterede lys, og 
det er dette billede, vi oplever. Postkassen eksisterer dog, 
uanset vi ser den eller ej. Fotos, TV-film osv viser, hvordan 
mange kan opleve kopier af en "virkelighed", der slet ikke 
eksisterer længere. Virkelighed er et såre relativt begreb! 

Filosoffernes problem 

Store teoretiske diskussioner om, hvad virkelighed er, har 
været ført blandt filosoffer op gennem Europas historie 
lige siden Platons berømte historie om skyggebillederne 
på en hules bagvæg. Platon forsøgte på denne måde at 
vise, hvordan den virkelighed, vi oplever her i den fysiske 
verden (hulen), blot er skygger, reflekser, af den absolutte 
virkelighed. 

Den tyske filosof Kant talte om "virkeligheden i sig selv" 
(das ding an sich) og "virkeligheden som vi oplever den" 
(das ding fur mich). Der har også været dem, der var i 
tvivl om verden overhovedet eksisterede, hvis ingen 
bevidsthed oplevede den. J a, i meget tidligere tider var der 
folk, der troede verden ikke kunne eksistere, hvis de ikke 
med deres forskellige hellige ritualer opretholdt den! Og 
så er der nogle psykotiske patienter, der er bange for verden 
helt forsvinder, når de sover ind og ikke længere oplever 
den! Nok skaber vi vor egen oplevelse af verden, men 
oplevelsen er en virkning, og en virkning må have en årsag. 
Vi kan ikke skabe noget ud af intet. Årsagen er reel nok. 
Den årsagsløse årsag er den absolutte virkelighed. 

Nu har Martinus afklaret århundreders diskussion om 
fænomenet virkelighed. Men det er der ikke ret mange, 
der har opdaget - endnu! Han siger: Virkeligheden har to 
analyser, nemlig 1) den absolutte virkelighed og 2) 
sansningen af denne virkelighed, idet vi gennem det 
fantastiske sanseapparat, vi har med os som evigt udstyr, 
sættes i stand til at "oversætte", omtransformere, det 
ufattelige til noget, vi har mulighed for at sanse og opleve, 
omend ikke altid forstå - endnu. 
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Uni verset består dybest set kun af jeg' er med dertil knyttet 
energi, som jeg' erne "jonglerer" med i kraft af de evige 
skabeprincipper og det "program", som er indbygget i vort 
evige skæbneelement i form af talentkerner, ikke mindst 
de af Martinus kaldet spira1centrene. Med 
skabeprincipperne,bl.a. kontrastprincippet og 
perspektivprincippet, kan vi ud af det uendelige skabe 
noget begrænset. H vis ikke noget var større end noget 
andet, en bevægelse hurtigere end en anden osv, var det 
ikke muligt for os at sanse og opleve noget. 

I en debat om perspektivprincippet var der iøvrigt en, der 
engang sagde, at hvis alt i virkeligheden, bag 
"illusionerne", er lige stort, så er vi vel alle lige så "store" 
som Gud! Jo, det er svært for os begrænsede jordlinge at 
fatte, at vi både er det samme som Gud og en 
mikroorganisme i Gud, blot set fra de to forskellige 
virkeligheds-perspektiver. 

Brugbar viden? 

Som det her kort er antydet, åbenbarer Martinus for os et 
forunderligt og storslået univers. Man kan mene, det er et 
spørgsmål om at tro eller ikke at tro på, at det er sådan, 
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det hele hænger sammen. Men for den, der orker og tager 
sig tid til at fordybe sig i hans analyser, toner et logisk og 
sammenhængende verdensbillede frem af disen og giver 
løsningen på de ubesvarede spørgsmål, som så mange 
kloge hoveder i tidens løb har tumlet med. 

Indtil videre kan meget af det for os kun blive en ren 
teoretisk forståelse, men den er også værdifuld i sig selv. 
Den giver nemlig en ganske god fornemmelse af, hvordan 
vi alle er deltagere i en meget storslået plan, hvor alt 
forløber i den skønneste planmæssige orden. Ingen lades i 
stikken. 

Vi begår vore fejl, tager nogle omveje og bliver klogere 
undervejs. Men det er små detaljer set i lyset af det vældige 
evigheds-panorama, vi får oprullet i Martinus' 
forfatterskab. Det får os til at opleve livet på en ny måde, 
ja med en vis andægtighed. 



Martinus 
syv gyldne 
leveregler 
Leveregel nr. 7 
Tolkning vi Gunder Frederiksen 

Som det sikkert er en del læsere bekendt, blev Martinus på 
et tidspunkt spurgt om, hvorledes det er muligt for et 
menneske at nå den tolerance, han har givet udtryk for. 
Martinus svarede med syv gyldne leveregler, som nu 
gengives og tolkes her i IMPULS med en leveregel pr 
nummer. Første leveregel blev bragt i IMPULS nr. 1/2002. 
Resten følger med en leveregel i hvert nummer. I dette 
nummer behandles således leveregel nr. 7, der lyder: 

Lad aldrig din tanke afvige fra at beskæftige sig 
med, på hvilken måde du absolut bedst kan tjene 
dine medmennesker, da udfører du den allerhøje
ste form for yoga eller den fuldkomneste træning 
af den del af udviklingen, der er stillet inden for 
din viljes rækkevidde, og som i forbindelse med 
den øvrige del af livets bearbejdning af din egen 

natur sluttelig vil føre dig til den moralske geniali
tet eller skabe dig om til at udgøre det fuldkomne 

væsen eller et "gudemenneske". 

Det er ganske vist længe siden, jeg første gang stødte på 
dette ekstremt høje moralske krav, men jeg husker 
tydeligt, at som min første reaktion spurgte jeg mig selv, 
om jeg nu havde læst rigtigt? Da jeg hurtigt konstaterede, 
at det havde jeg vist nok, sank jeg hen i dyb eftertanke, 
hvad jeg faktisk også gjorde lige nu, hvor jeg har påtaget 
mig selv at tilføje mine personlige kommentarer. 
Aldrig har jeg - end ikke fra det menneske, der i praksis 
med døden på korset fremtrådte som verdens højeste 
moralske eksempel for menneskeheden - mødt et moralsk 
krav, der kommer på højde med det Martinus lancerer 
som den sidste af de syv gyldne leveregler. 

Gad vist om det ikke kan tilgives, hvis jeg bliver en 
smule forpustet? Med kendskab til Martinus 
fremhævelse af begrebet tilgivelse vover jeg at tro det. 
Jeg læser i øjeblikket Dalai Lamas bøger og er i gang 
med hans sidste bog: "Destruktive Følelser" Hvordan 
kan vi håndtere dem?" Og jeg må sige, at det er etik 
på højt plan, og absolut ikke uden logik, hvad mange 
måske tror. Men jeg har ikke stødt på antydning af, at 
Dalai Lama svinger sig op på samme højde som den 
Martinus præsenterer med den syvende gyldne 
leveregel. 

Men det skulle dog ikke undre mig om han ville nikke 
bekræftende, hvis han blev præsenteret for det, men 
måske efterfulgt af et af hans mange smittende 
latterudbrud. 
"Lad aldrig din tanke afvige ... ". Jamen, hvem kan det? 
Det vil sige, at når jeg står op om morgenen, skal jeg 
straks begynde at tænke på, hvad jeg kan gøre for min 
nabo eller andre, hvor jeg må erkende, at jeg er 
optaget af mine egne egoistiske behov for vask, 
påklædning, rengøring, mad osv. Og i den dur skal 
det fortsætte dagen lang. Det kan jeg simpelt hen ikke 
- hjælp min svaghed! 

Om det er noget i den retning, der er årsag til Dalai 
Lamas latterudbrud ved jeg ikke, men det gør heller 
ikke noget. For mit eget vedkommende vil jeg i dyb 
selverkendelse konvertere min opgave derhen, at jeg 
vil prøve at bringe den lidt nærmere til det jordnære 
plan. Altid - forstået helt bogstaveligt - kun at tænke 
på næstens behov kan jeg ikke, og jeg kender også så 
meget til Martinus, at jeg vover at påstå, at den 
astronomisk høje etik, Martinus med det syvende bud 
har givet udtryk for, er tænkt som et mål, vi kan stile 
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imod - altså som en udfordring til vor mangelfulde 
kærlighedsevne. Og det gør han i sand forvisning om, 
at det rigtige menneske, som er det fremtidsmenneske, 
der er under daglig smertelig skabelse, vil som ren og 
skær automatfunktion opfylde dette gyldne bud - til 
den tid forstås! 

Altså kort og godt: Jeg tillader mig - for egen regning 
og risiko - at konvertere Martinus krav til et mål, vi kan 
stile imod. Så er jeg med - så føler jeg mig mere tryg. 
Men ikke desto mindre måjeg erkende, at selv efter at 
kravet er begrænset til et mål, er der rigeligt at arbejde 
på. Vi bliver så sandelig ikke arbejdsløse foreløbig.
Jeg gør i al fald ikke. 

Det er værd at lægge mærke til, at Martinus her 
benytter negativt betonede termer til at udtrykke noget 
positivt. Han siger: "Lad aldrig din tanke afvige fra .... " 
i stedet for: "Tænk altid på, hvorledes du absolut bedst 
kan tjene dine medmennesker ... " Det er jo det, det drejer 
sig om. Men måske virker det stærkere i Martinus' 
formulering. 

Som det fremgår af det 7. bud er det, vi her drøfter, jo 
kun den del af "udviklingen, der er stillet under vor 
viljes kontrol". Vi får hjælp af noget andet, der ikke er 
stillet under vor viljes kontrol. Hvad er det? 
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Som den erfarne kosmologistuderende allerede har 
gættet, er det skæbneloven, som automatisk giver os 
såvel behagelige som ubehagelige erfaringer, som vi på 
et eller andet tidspunkt i fortiden har været den første 
udløsende årsag til. Og med hensyn til den "livets 
bearbejdning af din egen natur" så er det først og 
fremmest de smertelige skæbnebølger, der har æren for 
den bearbejdning af vor mere eller mindre dyriske natur, 
der gradvis vil danne os om til rigtige mennesker. Altså 
set i det kosmiske perspektiv, er det - hvor hårdt det end 
kan lyde - de smertelige erfaringer, der er de bedste 
hjælpemidler for den nødvendige "livets bearbejdning". 
Altså: "Vi er, hvad vi græder os til". 

Når vi erindrer, hvorledes den østlige yogabølge for op 
mod et halvt århundrede siden satte millioner af 
vesterlændinge i gang med at vride kroppen af led for at 
bli ve "åndelig udviklet", er det så ikke interessant at læse 
Martinus gyldne leveregel, som jo kan læses som en 
uddybning af Jesus kærlighedsbud: Du skal elske din næste 
som dig selv. Gad vist om man bliver bedre til det ved at 
slå knuder på kroppen? 
Hermed er tolkningen af Martinus syv gyldne leveregler 
slut. Skulle der være læsere, som har kommentarer eller 
spørgsmål er de imidlertid stadig velkomne. De skal blive 
besvaret efter bedste evne. 



Abort - igen 
vi Gunner Frederiksen 

På given foranledning finder jeg anledning til en mindre 
uddybning af, hvad jeg fremførte i artiklen s.9 i sidste 
IMPULS under titlen "Martinus syv gyldne leveregler", 
hvor jeg kommenterede leveregel nr. 6, der lyder: V ær 
aldrig med til at dræbe, såre eller lemlæste. 

Abort eller fosterfordrivelse er en varm kartoffel- ingen 
tvivl om det. Og det er forståeligt - først og fremmest set 
fra kvindens side. For det er hende, der står med smerten, 
når hun er blevet gravid uden selv at ønske det, og hvor 
det mange gange bryder ind i hendes planer for fremtiden, 
evt. giver uventede økonomiske, erhvervsmæssige, 
uddannelsesmæssige eller andre problemer. Hvor mange 
kvinder har ikke oplevet det smertelige at skulle give 
efter for den mandlige parts krav om abort, hvilket 
utvivlsomt sker i mange tilfælde, men at det jo også ofte 
er hende selv, der ønsker abort er en kendt sag. Ansvaret 
skal i de fleste tilfælde fordeles over flere evt. rådgivende 
parter. Men at samfundet som helhed har et stort ansvar 
er der næppe tvivl om. Det ideelle er jo, at alle levende 
væsener bliver modtaget med åbne arme, da de er selve 
fundamentet for samfundets eksistens. Respekt og 
ansvarlighed over for begrebet liver naturlige ingredienser 
i begrebet demokrati, som er vort samfundsmæssige 
moralske fundament. 

Martinus 
Med hensyn til hvad Martinus skriver om emnet, så skal 
det ikke forstås som hverken bebrejdelser, anklager eller 
noget i den retning. Det er så langt fra hele hans indstilling. 
Hans opgave var - og er - at oplyse om, hvorledes den 
centrale virkelighed er skruet sammen. Altså som 
virkeligheden viser sig for et kosmisk bevidst væsen. Og 
her oplyser han om alt uden skelen til, hvad der af læserne 
opfattes som klap på kinden eller som det modsatte. Men 
han gør jo samtidig opmærksom på - ja, slår fast med 
syvtommersøm - at vi - dvs. menneskeheden er under 
stadig udvikling og i øjeblikket befinder sig i en midlertidig 
zone, der hedder "det dræbende princips zone". Og ser 
jeg mig om - og griber i egen barm - ja, så tvinger min 
realitetssans mig til at give ham medhold. Vi dræber 
ustandselig. Når jeg kører bil myrder jeg tusinder af 
levende væsener på bilens forrude, når jeg slår min 
græsplæne ligeledes, og når jeg indtager min daglige føde 
- også selv omjeg er vegetar. - Vi kan overhovedet ikke 
leve på denne planet, hvis vi ikke ville dræbe. Og at det 
sker på det globale plan i enormt målestok ved alle fra 
nyhedsmedierne. 

Døden 
Men fra et kosmisk livssyn er selve den overgang vi kalder 
"døden" jo slet ikke så forfærdelig, som den i mange 
tilfælde betragtes som ud fra den almindelige 
materialistiske tankegang. Ser vi bort fra voldelige drab 
og andre smerter, der evt. går forud for døden, så er døden 
jo ikke så frygtelig, som mange præster og andre med en 
fundamentalistisk livsanskuelse har gjort den til. (En 
nulevende præst udtalte f. eks. i en begravelses prædiken 
at "døden er vor værste fjende"). 
Døden betyder fortsat livsoplevelse på et andet plan - en 
oplevelse som flere forfattere med evner for den slags har 
beskrevet som en skøn oplevelse. Naturligvis er der en 
overgangszone, der ganske vist benævnes med den 
middelalderlige betegnelse skærsilden, men som der ikke 
er baggrund for, at vi ganske almindelige borgere med et 
sundt syn på tilværelsen har grund til at frygte. 
Hvad Martinus påpeger, er jo, at det er samfundet, der 
endnu er så ufuldkomment, at mennesker kan tilskyndes 
til fosterdrab. Der ligger altså ikke nogen fordømmelse i 
hans udtalelse, men blot en konstatering af 
omstændighederne på vort nuværende udviklingstrin i 
modsætning til et kommende udviklingstrin, som han 
benævner som det rigtige menneskerige, hvor enhver form 
for drab vil være uhørt og som et levn fra en mere primitiv 
fortid. Som det nok er de fleste læsere bekendt vil 
inkamationsprocessen i fremtiden foregå på en langt mere 
human måde end tilfældet er i dag. Men det er for lang en 
historie for dette lille indlæg. 

Korncirkel i Wilshire, England - 21. juli 2003 
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VIDUNDERVAND 

EN SAMT AlE MED 

JOHANN bRANDER 

I Impuls-bladet 3/02 fortalte vi om Johann Grander og 
det re vita lise rede vand, som han har fundet frem til og 
nu i 15 år har formidlet ud over verden til glæde for 
utallige mennesker. Der er foretaget dybtgående 
undersøgelser af hans produkt, også af højtstående 
forskere i Rusland, og alle kan bekræfte dette vands meget 
specielle kvalitet. Han og hans medarbejdere udgiver et 
tidsskrift, der hedder "Grander-journalen". Herfra er 
følgende forkortede uddrag af et interwiev med Grander 
taget. 

Sp: De fleste videnskabsmænd mener, at Verden blev skabt 
ved "the big bang". Du er af en anden opfattelse? 

Sv: En der betragter skabelsen som et tilfældigt "bang", 
vil næppe være i stand til at behandle naturen med passende 
respekt og hensynsfuldhed. Kun hvis du anerkender Jorden 
som et levende væsen, vil du se dens perfektion og forstå 
dens sårbarhed. 

Sp: Vandets cirkulation har afgørende indflydelse på vejret. 
Hvordan? 

Sv: Der er en nær forbindelse mellem bjergene, kilderne 
og havet. På grund af menneskenes indgriben, er de fleste 
af vore vandes energetiske linier - og dermed deres 
informationsstrømme - blevet forstyrret og delvis blokeret. 
Grundlæggende er man nødt til at vide, at naturligt 
ferskvand er positivt og saltvand negativt ladet. Når 
ferskvand flyder ind i saltvand, bliver enorme mængder 
energi frigjort. Disse energier har ansvaret for vejret. Hvis 
disse energilinier er forstyrret, eller floden f.eks. ikke 
længere har informationen, må resultatet blive uorden i 
vejrforholdene. Vore vejrforhold er grundlæggende et 
resultat af energetiske processer. 

Sp: Du mener også jordens mineraler har betydning? 

Sv: Hele universet er styret af vibrationer (information). 
Hver eneste sten og mineral påjorden er på en eller anden 
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måde forbundet med en planet. Derfor mener jeg, at 
årsagen til hvor og hvornår det regner - eller om det 
overhovedet regner - skal findes i den forskellige 
sammensætning af mineralerne i jordbundens struktur, der 
som følge af naturlig magnetisme er i resonans med 
skyerne. Måske kan dette sammenlignes med en 
radiomodtager, der på forskellige frekvenser modtager 
forskellige programmer fra forskellige sendere. Jeg kalder 
hvide skyer for "ordens-beskyttere" fordi, når de støder 
sammen med mørke skyer, frigøres enorme mængder af 
energI. 

Sp: Har månen og dens faser også en indflydelse? 

Sv: Grundlæggende kontrolleres naturen af hele kosmos. 
Månen udøver en stor indflydelse på jorden. Naturen som 
helhed er baseret på principperne om plus og minus. Det 
gælder årstiderne - begyndelsen af vinter til begyndelsen 
af sommer korresponderer med plus, begyndelsen af 
sommer til begyndelsen af vinter med minus. Det gælder 
månens faser - tiltagende måne er plus, aftagende måne er 
minus. Også den daglige cyklus - fra midnat til middag er 
plus og fra middag til midnat er minus. Disse tre cyklusser 
arbejder sammen og bevirker de konstante forandringer i 
naturen. 

Sp: Hvordan reagerer mennesker, dyr og planter på disse 
kosmiske indflydelser? 



Sv: Planter blomstrer om foråret og dyr går i dvale om 
vinteren. Planter der gror over jorden, bør plantes ved 
tiltagende måne, mens planter der gror under jorden bør 
plantes ved aftagende måne. Det er desværre en forståelse, 
man har glemt. 

Vands opførsel under månens forskellige indflydelse kan 
klart observeres. Ved tiltagende måne efterlader vandet 
aflejringer i flodlejet, som således fyldes med bundfald. 
Bundfaldet får vandstanden til at stige. Derfor er faren 
for oversvømmelse større ved tiltagende måne. Ved 
aftagende måne graver vandet sig selv dybere ned i 
flodlejet. Hvis du er opmærksom ved den tid, kan du faktisk 
høre vandet grave. 

Sp: Høj- og lavvande tilskrives månens indflydelse. Du 
har en anden opfattelse? 

Sv: Moder jord er et levende væsen. Tidevandet er ikke en 
konsekvens af månens indflydelse, men konsekvensen af 
jordens åndedræt. 

Sp: Hvad mener du om ozonhullet og drivhuseffekten? 

Sv: Luften består af forskellige atmosfæriske lag, som 
bliver tyndere højere oppe. Det højeste luftlag, ozonlaget, 
har til formål at filtrere vitale energier, tranformere dem 
og lade overskudsenergi passere tilbage til kosmos igen. 
Hvis luften er i en beskadiget tilstand, kan overskudsenergi 
ikke frigøres, og vi kommer til at leve i et drivhus. 

I forbindelse med luftforureningen må vi skelne mellem 
naturligt kuldioxid fra levende væsner og den giftige 
kuldioxid i udstødningsgasser, og vi må skelne mellem 
den naturlige ozon, bjergluft, og den giftige ozon, dannet 
ved omdannelsen af giftstoffer. Når vi ved, at en liter benzin 
forurener 5000 liter luft, og at udstødningsgasser 
indeholder mere end 200 forskellige giftige partikler, hvoraf 
kun nogle få kontrolleres, har vi lidt af forklaringen på 
vore problemer. Desuden fælder vi over hele verden de 
vigtigste kuldioxid-omdannere - træerne. 

Vandet - vort livsgrundlag 

Sp: Revitalisering af vand betyder, at vand sættes i 
vibration. Hvad forstår du ved vibration? 

Sv: Vibrationer er informationer. I naturen er alt baseret 
på udveksling af information. Vi skelner mellem positive 
livsbekræftende vibrationer og negative livshæmmende 
vibrationer. Ethvert levende væsen - ligesom ethvert 
mineral - er i forbindelse, dvs i vibration, med kosmos, 
hver med sin egen planet, fra hvilken vedkommende 
konstant tiltrækker kraft, omdanner den og frigiver 
overskuddet. 

To tredjedele af Jorden, af mennesker, dyr og planter, består 
af vand. Det viser, hvor tæt forbundet alt liv på jorden er 
med vand. I hver frø og celle er den genetiske information 
tilstede, præcis som den er i vandet selv. Kom kan lagres 
uden at noget sker. Så snart det kommer i kontakt med 
vand, vil det spire og begynde at gro. Det er informationen, 
som vandet indeholder, der aktiverer den oprindelige 
information i komet. 

Sp: Hvis vandet er skadet, hvilken slags information 
modtager vi så? 

Sv: Som det vigtigste lagringsmedie optager vand alle 
indflydelser fra miljøet, positive såvel som negative 
informationer, og giver dem videre til levende væsner. Er 
vandet skadet vil det levere skadelig snarere end livgivende 
information. De levende væsner, især menneskene, kan 
snart ikke længere klare de mange skadelige indflydelser. 

Sp: Hvordan kan "revitaliseret vand" påvirke denne 
udvikling? 

Sv: På den ene side får skadet vand gennem "vand
revitaliseringen" genskabt de positive informationer, det 
behøver for at regenerere sig. På den anden side giver det 
en beskyttelse imod adskillige negative indflydelser, som 
vi er udsat for i vort daglige liv. 
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Sp: Vand bliver ofte kaldt jordens blod? 

Sv: For jorden har vand en lignende funktion, som det har 
for mennesket. Men jeg vil kalde olie for jordens virkelige 
blod. Derfor er udnyttelsen af mineralsk olie så skadelig. 

Sp: Vand er en vigtig energikilde. Hvor får det energien 
fra? 

Sv: Først og fremmest forsyner vand sig selv med energi 
fra sten og mineraler, som er i resonans med planeterne. I 
naturen har hver kilde forskellige energier og forskellig 
smag, fordi dets indhold varierer alt efter hvilke mineraler, 
det indeholder, og derfor er vibrations-informationen 
forskellig. 

Sp: Hvad er det "liv" -givende ved revitaliseret vand? 

Sv: Vi har nu 15 års erfaring, og gennem den periode har 
det aldrig tabt i virkningsfuldhed. Den energi, der bruges 
i vand-revitaliseringen er naturlig. Revitaliseret vand 
overfører vibrationer, dvs information, ikke energi i sig 
selv. Derfor er virkningen permanent. Ved denne overførsel 
af information får vandet - og gennem det alle livsformer 
- muligheden for at genopbygge deres selvrensende kraft 
og modstandskraft. 

Sp: Mange mennesker mærker straks effekten af 
revitaliseret vand, andre mærker ingen forskel. Hvorfor? 
Og hvorfor er fremstillingen af dette vand en hemmelighed? 

Sv: Der er flere faktorer, der bestemmer hvilken effekt 
revitaliseret vand har på forskellige mennesker. Da dette 
vand vil kompensere for den energi, man mangler, 
afhænger virkningen f.eks. af den enkeltes eget 
energiniveau. Men det har ikke noget med "tro" at gøre. 
Det er dog helt sikkert, at det kan kun gavne, aldrig skade. 
Revitalisering af vand er ingen hemmelighed, snarere en 
naturlov. Manglende viden om dette viser blot, hvor langt 
vi har fjernet os fra naturen. 

Guddommelig vejledning 

Sp: Det ligger dig meget på sinde at forbedre naturens 
tilstand? 

Sv: Når vi ser på jorden som et levende væsen, forstår vi, 
hvorfor den mere og mere afviser de mange smertefulde 
menneskelige indgreb, og den ligegyldige måde, vi 
behandler den på. 
Konsekvenserne er ekstraordinære naturkatastrofer som 
jordskælv, oversvømmelser, storme, laviner osv. De dukker 
op overalt på planeten. De er for jorden ganske enkelt en 
nødvendig renselsesproces. Det er den eneste måde at få 
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mennesker ned fra deres høje hest og genvinde respekt for 
skabelsen og dens naturlove. 

Sp: Du mener, der ikke er noget tilfældigt? 

Sv: Ikke en eneste begivenhed i vores liver en tilfældighed. 
Alt har sin mening, selvom vi ikke straks kan se den. 
Opdagelsen af vand-revitaliseringen netop i vor tid er 
naturligvis heller ingen tilfældighed. Jeg er meget 
taknemmlig for, at jeg fik lov til at modtage denne viden 
til gavn for hele skabelsen. Kun når vi bevarer en tilstand 
af ydmyghed, får vi guddommelig vejledning og 
beskyttelse. Vejen til ydmyghed er ikke let at gå, men der 
er megen hjælp undervejs. 

Sp: Så du lod dig selv blive vejledt? 

Sv: For mit eget vedkommende har jeg opdaget, hvor 
vigtigt det er at lade sig lede, i stedet for altid at prØve at 
lykkes med sin stædighed. Vi må lære at lytte til de positive 
informationer inde i os selv. Jo mere vi lærer at skelne og 
genkende de rigtige informationer, jo lettere vil vi have 
ved at gøre de rigtige ting. Tanker og følelser i form af 
kærlighed er altid de rigtige. 

Sp: Hvad forstår du ved ydmyghed? 

Sv: Det er ikke let at udtrykke i få ord. Y dmyghed betyder 
at se den guddommelige sjæl i alle mennesker, uafhængigt 
af vedkommendes sociale position, og behandle 
vedkommende ud fra det, det vil sige at være sammen på 
et j ævnbyrdigt niveau. 



LIDT fA~T A OM VAND 

vIRuth Olsen 

~orskning v~drøre~de fænomenet vand er øget betydeligt 
1 de senere ar. Iøvngt besluttede FN at fokusere specielt 
på vand i året 2003, men den sag druknede nærmest i 
Irak-krig og hvad deraf er fulgt. Man er ellers kommet ret 
langt i forskerkredse i forståelse for vandets meget specielle 
rolle her på jorden. Dette er tidligere beskrevet i Impuls. 

Her er 11 vandmolekyler. En vanddråbe består af ca. 2 billioner 

En af de vigtige ting, man har opdaget, er at vand danner 
en særlig dynamisk "klynge" -struktur. Det betyder nemlig, 
at vands energi-kombination s-muligheder er uendelige. Det 
minder lidt om datamaskinernes Oll-system, her er det så 
bare H og ° (brint og ilt), der former kodesystemet. Man 
kan også sammenligne det med DNA's kodesystem. Dette 
energimønster gør vand så velegnet som bærer af 
komplicerede informationer. Det er også baggrunden for 
at der ikke er to ens snefnug, for klyngestrukturen er så 
fleksibel, at den påvirkes og ændres af den mindste 
forandring i omgivelsernes energier. 

Flere fandt ud af - uafhængigt af hinanden (hvor så 
inspirationen kom fra!) - at man kunne hæve vandets 
energiniveau, dvs gøre klyngestrukturen mere effektiv, ved 
det nogen har kaldt en "levitations-proces". Forskellige 
apparater hertil er blevet fremstillet, bl.a. "den gyldne 

stråle" og spiralkanden. Faktisk sørger naturen normalt 
selv for den proces, nemlig når vandet af sig selv stiger op 
fra undergrunden og pibler frem som en kilde. Johan 
Grander siger, at vand ikke er "modent", før det selv har 
spiraliseret sig op til overfladen! 

Grander siger også, at vand får sin energi fra tre forskellige 
typer af magnetisme: Jordens nord-sydpols magnetfelt, den 
magnetisme der kaldes tyngdekraften, og den planetariske 
magnetisme, dvs den der holder sammen på universet og 
er grundlaget for alt liv. 

Det specielle ved grandervandet 

Granders vand, som fremstilles på grundlag af vand fra 
en kilde i de østrigske bjerge, er blevet undersøgt på kryds 
og på tværs af mange forskellige videnskabelige forskere. 

En af dem, professor 
Rachmanin, vicepræsident i 
Det Russiske Naturviden
skabernes Akademi og eks
pert for FN s sundheds
organisation WHO, har 
udarbejdet en større forsk
ningsrapport (som vi stadig 
afventer en oversættelse af). 

Alle forskerne er enige om, at Grander-vandet har 
enestående kvaliteter, som ikke findes i anden 
vandteknologi, der pt findes på markedet. De understreger 
dets vigtige evne til at revitalisere, dvs overføre sin sunde 
energistruktur, til alt andet vand, det kommer i kontakt 
med. 

Dets evne til at rense forurenet vand skyldes noget, 
forskerne kalder "pinpoints". Det er nogle meget små 
organismer, man finder i sundt vand, dvs mest i rindende 
vand, og som er i stand til at holde vandet rent. Derudover 
kan de optage ilt fra luften og tilføre vandet. Vand er således 
fra naturens hånd normalt selvregulerende. Men 
forureningen i vor tid har svækket den evne betydeligt. 

Det forunderlige ved Grandervandet, og som forskerne 
ikke har fundet i noget andet såkaldt revitaliseret vand, er 
dets enorme evne til at danne pinpoints, så snart det er 
nødvendigt - og så vidt jeg har forstået, ud af det 
forurenende materiale. De formerer sig ved at "æde" de 
"fremmede", de uvedkommende bakterier, og når der ikke 
er flere, dør de selv - og vandet er totalt rent. 

Vor vidunderlige jordklode er altså så genialt designet, at 
vand - som udgør ca 70% af alting på dens overflade - har 
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et indbygget immunforsvar! Normalt, altså. Det er 
menneskene jo også ved at ødelægge. WHO siger, at hver 
10. menneske på jorden er syg pga mangel på rent vand. 
Men nu ser det ud til, at vi får hjælp dvs inspirationer fra 
"højeste" sted! Så er det op tilos selv at gøre resten. 

14 

Bakteriekolonier i almindeligt 
vand. 

Efter tilsætning af revitaliseret 
vand, deler kolonierne sig og 
bliver ensartede. 

Herefter dannes en tæt suppe af 
pin-points ... 

- der æder" sig selv H. 

Den sidste pin-point dør - nu er 
vandet totalt rent! 

APROPOS 

I<ILDEVAND 

I anledning af Sct.Hansaften var der en radioudsendelse, 
hvor man fortalte om denne dags særlige betydning, før 
den blev gjort til Johannes døberen s dag. Det var bl.a. 
dagen, hvor man opsøgte de hellige kilder, for eftersom 
det var midsommer, dvs lysets kulmination, var 
kildevandet mere energifyldt end ellers og dermed 
helbredende. 

Ifølge gammel overleveret viden, vidste man, at nogle 
kilder virkede mere helbredende på visse tider af året end 
andre kilder. Kilderne havde - mente man åbenbart engang 
- forskellige højdepunkter energimæssigt alt efter årstider 
og planetkonstellationer. 

N år man læser om Johan Granders opfattelse af de 
kosmiske kræfters og jordbundens indflydelse på vandets 
kvaliteter, begynder man at ane årsagen til, at nogle kilder 
har helbredende effekt på nogle mennesker på nogle 
tidspunkter - og ikke på andre. 

For hvis det er sådan, at vor organisme har en 
energikonstellation, dvs et vibrationsmønster, der er 
præget af planeternes stilling ved vor fødsel, så må vi vel 
opsøge tilsvarende energimønstre, hvis disse skal styrke 
vore egne. Altså, hvis vore energier er kommet ud af deres 
naturlige svingninger, hvad de jo er, når man er syg, kan 
det jo godt tænkes, man kan rette op på det ved at drikke 
vand, der svinger i resonans med vore sunde rytmer. 

Energifyldt vand vil nok altid tilføre kroppen energi, men 
virkelig helbredende bliver det vel først, når det 
harmonerer med vore egne naturlige energimønstre. Det 
kunne være forklaringen på, at nogle helbredes ved at 
drikke vand fra f.eks. kilden i Lourdes (Frankrig), mens 
andre (de fleste) ikke helbredes. De, der blev helbredt, 
kom på det for dem og deres horoskop helt rigtige 
tidspunkt - måske. 

Selvfølgelig spiller karma ind her, men også karma 
fungerer efter en logisk naturlov og må virke i det fysiske 
efter de fysiske naturlove. Der kan ikke være modstrid 
mellem de "åndelige" og de fysiske naturlove. Men 
hvordan dette komplicerede samspil mere konkret foregår, 
er svært for os at overskue - endnu. 
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vI Alice Brændstrup 

Med den tiltagende debat om miljøforurening fra blandt 
andet landbruget, er det i de senere år blevet aktuelt, at 
tale om nye måder at dyrke jorden på. Der stilles mere og 
mere spørgsmål ved det hensigtsmæssige i at sprøjte gift 
og sprede kunstgødning ud på jorden, da det efterhånden 
viser sig, blandt andre miljøproblemer, som denne måde 
at drive landbrug på bevirker, at også vores grundvand og 
dermed drikkevand er alvorligt truet af nitrat og pestici
der. Andre måder at drive landbrug på skåner naturen noget 
mere. 

Indenfor dette område findes der det økologiske landbrug 
og det biodynamiske landbrug. Disse to landbrug bliver 
almindeligvis betragtet under et, men der er en forskel i 
deres natursyn, og måden at drive landbrug på. I en bro
chure "Biodynamiskjordbrug - en levende helhed" udgi
vet af Foreningen for Biodynamisk Jordbrug kan man læse 
følgende: "Formålet med en biodynamisk landmands ar
bejde er at sikre jordens frugtbarhed for fremtiden og frem
stille fødevarer med høj indre og ydre kvalitet. Dette op
nås med en god økologisk jordbrugsdrift og et bevidst 
samarbejde med de livgivende kræfter i naturen." 

Det er på dette punkt, spørgsmålet om de livgivende 
kræfter, at det økologiske og det biodynamiske adskiller 
sig fra hinanden. Det økologiske hviler på den samme 
materialistisk mekanistiske naturvidenskabelige 
verdensopfattelse som det konventionelle landbrug, 
hvorimod det biodynamiske hviler på en spirituel 
verdensopfattelse, hvori jorden og kosmos indgår som en 
helhed. Ordet biodynamisk beskriver forbindelsen mellem 
himmel ogjord: bio står for liv, dvs de levende organismer, 
deres behov og samspil, mens dynamisk står for kraft, 
energi og bevægelse. 

Baggrunden for det biodynamiske landbrug tegner sig 
tilbage til 1924. En kreds af tyske bønder henvendte sig 
til den østrigske filosof, naturvidenskabsmand og 
åndsforsker Rudolf Steiner, der på den tid var en kendt 

skikkelse i Tyskland. De var blevet stadig mere 
foruroligede over de tegn på degeneration og sygdom, som 
for alvor begyndte at vise sig på landbrugets forskellige 
områder på den tid. Brugen af kunstgødning var på det 
tidspunkt ved at blive almindelig i landet. På deres 
foranledning afholdt Rudolf Steiner sit "Landbrugskursus" 
på grev Carl von Keyserlingk's gods. Her anviste han en 
række praktiske metoder til at imødegå denne forringelse 
og styrke jordens frugtbarhed. 

Ifølge Rudolf Steiner er jordens livsprocesser i aftagende, 
og derfor er det ikke nok at dyrke økologisk, der vil 
alligevel være en forfaldsproces. Derfor ønsker man inden 
for det biodynamiske ikke blot at vedligeholde det 
bestående, men også at udvikle det, ved at tilføre det 
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livskræfter, idet man arbejder udfra den antagelse, at der 
i planter og dyr virker livgivende og formende kræfter, 
som komplementere de fysiske og kemiske processer i den 
levende natur, ved at virke aktivt ind i de fysiske og 
biologiske processer i jord, planter, dyr og mennesker. For 
at understøtte, styrke og harmonisere disse processer 
anviste Steiner brugen af planteekstrakter, humus- og 
kiselpræparater i gødningen og ved udsprøjtning på 
markerne. 
Det er baggrunden for brugen af de biodynamiske 
præparater, som har til formål at styrke disse livsprocesser, 
som ligger til grund for jordens frugtbarhed. De har en 
homøopatilignende virkning. 

I det sidste nummer af "Den ny Verdensimpuls" (nr. 2 
juni 2003) kunne man læse en artikel om forskeren George 
de la Warr, der fandt ud af, at planter ikke behøver stoflig 
gødning, blot de får stoffernes "frekvensmønstre" tilført. 
Dette er et spændende område at komme ind på. Det har 
faktisk vist sig, ved et 21-årig forsøg i Schweiz, hvor man 
sammenlignede biodynamisk, økologisk og konventionelle 
dyrkningsmetoder, at på trods af fosformangel i det 
biodynamiske viste afgrøderne ingen fosformangel eller 
nogen former for mangler. De indeholdt alle de stoffer, 
som de skulle. Sådanne forsøgsresultater er interessante 
set i lyset af den pågældende artikel (Når tankeenergi bliver 
konkret). Indenfor antroposofien taler man ikke om 
frekvensmønstre, men om livsprocesser, de kan ikke 
iagttages med de fysiske sanser. Hvordan kan disse 
processer så påvises? 

Kan man måle livskraft? 

Omkring 1920 spurgte nogle unge naturforskere Steiner, 
om det var muligt at påvise "det æteriske", livskraften, 
eksperimentelt med rent videnskabelige metoder. De var 
interesseret i antroposofien og specielt i Steiners udtalel
ser om "formdannende kræfter som virker ind i levende 
organismer, og som ikke lader sig beskrive ved hjælp af 
de gængse kemiske og fysikalske termer". Steiner gav dem 
nogle forslag, og ud af dette er så de såkaldte billeddan
nende metoder opstået. 

Der er tre sådanne metoder: biokrystallisation, stigbilleder 
og rundkromatogrammer. Princippet i dem er, at plante
saft reagere med en opløsning af et uorganisk salt på en 
sådan måde, at billedlignende strukturer eller krystalfonner 
opstår, hvorefter det fortolkes. Jo større vitalitet planten 
har, jo mere formår den at skabe fint forgrenede og ord
nede strukturer eller smukke krystalmønstre. Hvis det 
uorganiske salt under samme betingelser var blevet over
ladt til sig selv uden plantesaften, ville billederne se helt 
anderledes ud. Stigbilledet ville være fonn- og oftest far
veløst, og biokrystallisationsbilledet ville nærmest se 
"dødt" eller ustruktureret ud. 

Herhjemme er der for nylig lavet to ph.d.-afhandlinger 
om metoderne. Den ene, Annette Tingstads "Metode og 
kvalitet" rummer også et meget interessant afsnit om 
videnskabsfilosofi, for at påvise berettigelsen i Steiners 
videnskabssyn, der rummer begreber som æterkræfter, der 
er tilstede som et åndeligt livgivende og formskabende 
princip i alt levende organisk materiale. 

Her er et eksempel på to biokrystallisationsbilleder, henholdsvis uden og med gulerodssaft: 

Her ses det uden plantesaft Her ses det med gulerodssaft 
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Man ser her et tydeligt eksempel på hvordan 
kobberkloriden udkrystallisere sig, når den er overladt til 
sig selv, og hvordan den udkrystallisere sig, når 
plantesaften er tilsat. Man ser hvordan plantesaften 
ligesom ordner krystallerne og danner et mønster. Hver 
planteart har sit eget specifikke mønster, og ligeledes 
hvordan den er dyrket, kommer til udtryk i hvor kraftigt 
eller svækket saften formår at ordne og strukturere 
krystallerne. 

Resultater af forskningen 

I tidens løb er der foretaget en hel del forskning, hvoraf 
noget foreligger som rapporter eller som regelrette viden
skabelige arbejder. Disse rapporter er gået med ind en 
undersøgelse, som blev foranlediget af Det Økologiske 
Fødevareråd, og som udkom i en rapport "Økologiske 
fødevarer og menneskets sundhed". Der er tale om sam
menlignende dyrkningsforsøg med grønsager, frugt og kom 
mellem organisk, herunder biodynamisk, og konventionel 
dyrkning. 
Der blev brugt både almindelige analysemetoder og bil
leddannende metoder. De billeddannende metoder viste i 
alle tilfælde tydeligt bedre billeddannende egenskaber hos 
økologisk/biodynamisk dyrkede afgrøder end de konven
tionelle, også selvom de traditionelle analysemetoder ikke 
altid kunne afsløre forskellen. Dette tyder netop på tilste
deværelsen af en kraft, som ikke kan påvises med almin
delige metoder. 

Det interessante er, at man også kunne skelne mellem øko
logisk og biodynamisk ved hjælp af de billeddannende 
metoder, hvor det biodynamiske i alle forsøg udviste de 
bedste billeddannende egenskaber. Ligeledes i det 21-årige 
forsøg i Schweiz har man konstateret, at den mikrobiologi
ske aktivitet i jorden er større i det biodynamiske end i det 
økologiske. Disse resultater understøtter den hypotese, at 
man gennem de biodynamiske dyrkningsmetoder ved brug 
af plante, kisel- og humuspræparater og såkalender, der 
anviser de gunstige tidspunkter med hensyn til planet- og 
måneindflydelserne, styrker de formdannende og organ
iserende livskræfter både i jord og afgrøder. 
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Interwiev med 
BertYogson 

Bert Yogson har undervist i yoga 
og meditation i mange år i 
Sverige og har skrevet 15 bøger 
om dette og flere beslægtede 
emner som f.eks. mental træning, 
stressreduktion og søvnteknik. 
Ved hans besøg i klint ijuli fik vi 
følgende interwiev: 

Sp: Hvoifor mener du, vi her i vesten nu har brug for 
østens gamle teknikker som yoga og meditation? 

Bert: Vi har det jo dårligt her i vesten. Vi lever så 
materialistisk, at vi er neurotisk forstyrrede. Det er klart, 
vi føler os tiltrukket af den østlige filosofi, fordi den altid 
har stået for ro og harmoni. 

Sp: Johs Dragsdahl, som indførte yoga på sin højskole, 
mente den gjorde mennesker mere selvoptagne i stedet 
for at være optaget af at tjene sin næste. Hvad mener du 
om det? 

Bert: Mange menneskers handlinger styres i høj grad af 
tyngdeenergi, af stærke egokræfter og manglende intuition. 
En del æder sig fordærvede, andre skader sig selv med 
overdreven kampsport, man klatrer i bjergene på isglatte 
klippevægge, bokser, kører racerbil, betaler ekstra for 
ubeskyttede samlejer med prostituerede ... Pædagogen eller 
yogalæreren har et stort ansvar for, hvordan han 
præsenterer sin undervisning. 

Der findes et ordsprog i østlig filosofi, som ligger Martinus 
kosmologi meget nær, det siger, at når øst og vest mødes, 
vil menneskene kunne gøre gult mudder (jord) til guld. 
Dvs når det bedste i østens kulturer og det bedste i vestens 
kulturer mødes, ligesom når den feminine og den maskuline 
pol mødes, da kan menneskene "skabe guld", symbol på 
foreningen af de bedste kræfter. 
Jeg har arbejdet med yoga siden jeg var ung, og jeg har 
altid i min undervisning kun medtaget essensen af den 
østlige filosofi. Vi kan jo ikke se bort fra, at der er megen 
kundskab i den østlige filosofi. 
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Sp: Vi må erkende, at mange i de vestlige lande lever et 
temmelig stressfyldt liv. Men Yoga anses jo ikke bare for 
afslapning, en del ser den nærmest som en vej til højere 
bevidsthed, ja til en form for "personlig frelse ", 
lyksalighed. Kan den enkeltes motiv ikke meget nemt blive 
selvisk? 

Bert: Du må gå ind og finde kraften i dig selv, før du kan 
gøre noget for andre. Hvis du ikke selv har det godt, kan 
du ikke være kreativ og inspirerende for andre. Når du 
har fundet din egen styrke, kan du gå ud og være dynamisk 
givende for andre. Det er det, jeg kalder moderne yoga. 
Det er "at oplade batterierne". Vi må sende positiv 
kærlighedsenergi til vore mikroorganismer. Har de det 
godt, så har vi det også godt. Fanatisme er fascisme for 
vor guddommelige mikroverden. 

Hvis man tager essensen af god yoga, det der handler om 
afslapning og åndedrætsteknikker, så oplader man sine 
batterier, sine energiressourcer. Man kan kalde det "vestlig 
yoga" eller "psyko-træning". Yogaen er dog skabt af 
personer, der har haft nogle kosmiske glimt og forstået, 
hvordan vi energimæssigt fungerer med chakra' er osv. 
H vis ikke vort mikrokosmos fungerer, så er der 
"verdenskrig" i kroppen, og så forbryder vi os mod vort 
eget indre univers. Vi må sørge for energi til vore 
mikroorganismer. 

Sp: I din sidste bog "Hverdags-yoga" giver du læserne 
indtryk af, at yoga og meditation nærmest er løsning på 
alle deres problemer. Ja, et sted skriver du, at yogaens 
dybeste perspektiver "at møde Gud". Er du ikke bange 
foratloveformeget? Derervelogsådem, der opnår det 
modsatte af "lykke og fred"? 

Bert: Det er en positiv metafor, jeg her har udtrykt, og 
som vi først kan realisere længere henne i inkarnationerne. 
Men vi møder jo altid Gud på forskellige niveauer i 
hverdagen og på højere stadier, når vi sover - "la petite 
morte - den lille død". 

Skøn og stærk kreativitet og harmoni er en slags samleje 
med Gud i hverdagen. Det er derhen, jeg med den yoga, 
jeg altid har kaldt moderne yoga, vil inspirere mine 
kursusdeltagere. Martinus var en mester i at formulere 
enkle dybe livssandheder. På et spørgsmål om, hvad livets 



mening var, svarede Martinus: - Underholdning! 
Et metafysisk, enkelt og inspirerende svar. 

Sp: Vi er vel ikke her på Jorden i denne tidfor specielt at 
blive lykkelige men for at udvikle os, eller hvad? 

Bert: Du udvikler dig vel ikke mere ved at have det dårligt 
end ved at have det godt! Du kan ikke blive positivt 
skabende for dine medmennesker, hvis du ikke har det 
godt med dig selv. Martinus citerede ved en lejlighed en 
gammel dansk talemåde, der lød: Den, som giver til han 
ligger, skal have klø til han tigger. 

Sp: Marja Savola skrev i sidste Impuls-blad om, hvad 
der kan ske, hvis psykisk uligevægtige personer begyndte 
at dyrke de østlige teknikker. Har du slet ingen dårlige 
erfaringer? 

Bert: Ja, en del flipper ud, når de kommer i kontakt med 
ekstreme "frelserkurser" med bl.a. langtrukne meditationer, 
hyperventilering, med pop-guruer som lover kontakt med 
den "anden side" og oplevelse af tidligere inkarnationer, 
magiske kræfter, at kunne styre andre mennesker, ud-af
krop og nær-døds-oplevelses-øvelser. Her går man over 
grænsen og er ikke naturligt beskyttede. 

Jeg har aldrig dyrket de hårde sider af disse teknikker, 
f.eks. nogle af åndedræts teknikkerne. Åndedrættet skal 
foregå indenfor visse frekvenser. Problemet er, at de fleste 
mennesker ånder forkert. Det giver psykiske spændinger. 
Det første jeg lærer folk er at ånde rigtigt for at blive 
afspændt. Anspændte mennesker er ikke særlig åbne for 
at lære noget - heller ikke af Martinus-kosmologien. 

Sp: Er en vigtig del af det ikke at opØve evnen til 
koncentration? 

Bert: Yoga er koncentration. Yoga er forening, 
sammensmeltning med helheden. Den har en universel 
kosmisk betydning. Yoga er oprindeligt konstrueret ud fra 
en religiøs motivation, nemlig den at hvis Gud findes, må 
jeg kunne opleve Gud. Jeg vil finde bevis på, han findes, 
gennem discipliner og øvelser. Mens den veslige verdens 
præster har sagt: tro på Gud, tro på du kommer i himlen, 
har man i østen sagt: ok, hvis Gud findes, må jeg kunne 
finde ham selv. 

Sp: Men Martinus har sagt, mener jeg, at østens metoder 
er en kunstig vej til at opnå forening med guddommen. 
Vi kan og skal ikke forcere den udvikling. Er det ikke det, 
man via yoga vil prØve på? 

Bert: Jeg lover ikke på mine kurser, at man med yoga kan 
nå dertil. Heller ikke til oplevelse af tidligere inkarnationer 
osv. Efter min erfaring er de fleste, der søger en sådan 
forening med Gud, modne ikke-selviske mennesker. De er 
modne for at lære Martinus' kosmologi at kende, hvad 
jeg da også har givet dem inspiration til. 

Sp: Selvom du ikke har erfaret det, har man dog hørt 
om, at mennesker er kommet galt afsted ved at 
eksperimentere med øvelser, de bare har læst sig til? 

Bert: Alting er farligt. Hvis du spiser for meget. Hvis du 
står på ski eller spiller tennis. Du risikerer altid at skade 
dig selv, hvis du overdriver. Vi måjo lære vore grænser at 
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kende og respektere dem. Mennesker med en latent 
psykose har altid risiko for at opleve noget, der udløser 
den. En stærk film f.eks. 

En kvinde, der var hengivent engageret i Martinus 
kosmologi hoppede senere ud foran et tog og diskamerede. 
En anden gled ind i en svær depression, da hun blev klar 
over, at den abort hun nyligen havde fået 
foretaget, var imod de kosmiske love. 
N aturligvis var det ikke Martinus' fejl, 
selvom de begge var Martinus
tilhængere. 

Sp: Opøvelsen af tanke
koncentration er en del afvor 
udvikling lige nu. Det er den 
evne, vi skal bruge til at 
materialisere. Når jeg f eks. 
skal skrive en artikel, må jeg 
koncentrere mig for at 
"materialisere" mine tanker på 
skrift. Men meditationens 
koncentration er jo noget helt 
andet. Der koncentrerer man sig om 
feks. et punktfor i virkeligheden at blive 
tanketom. Hvori består forskellen? 

Bert: Der er forskel på anspændt koncentration og 
"opmærksomhed uden spænding". At fokusere anspændt 
er som at spille klaver med knyttede næver. Når du vil 
udøve selvhealing, eller når du sidder og taler med dine 
mikroorganismer, så fordres der en form for afspændt 
koncentration. Martinus siger, at man ikke kan blive besat, 
hvis man har en vis koncentrationsevne. Mennesker uden 
koncentration, f.eks. narkomaner og alkoholikere, bliver 
nemt besatte. 

Sp: Men hvis man i meditation sidder og koncentrerer på 
f eks. et tændt stearinlys, kan man komme i en form for 
trance-tilstand. Inviterer det ikke til besættelse? 

Bert: En kunstner helt optaget af skabende arbejde er også 
i en form for trance. Hvis han besættes, er det ihvertfald af 
positive ånder. Når mennesker har det godt og selv udstråler 

positive og kreative energier, vil de også tiltrække 
positive energier. Det er det, yogaen forsøger 

at hjælpe mennesker med. Det er kun hvis 
man går ind i de "hårde" øvelser, som 

f.eks. hyperventilering, at 
mennesker kommer i kontakt med 

deres traumer. Vejrtrækningen er 
jo forbindelsesled til vor indre 
verden. 

Martinus anbefaler meditation på 
Fadervor. Jeg kalder min egen 
hoved-meditation for 

hverdagskontakt med Gud - her 
visualiseres Gud som strålende 

solenergier, der går skråt op fra min 
pande eller "det tredie øje" mod 

verdensaltet eller Gud. Det giver mig 
styrke, perspektiv og kreativitet. Jeg tror ikke 

vor Martinus fra sine højere sfærer har noget imod den 
meditation .... 

Det er kun for fanatiske mennesker, meditation og yoga er 
en risiko. Og for mennesker, der ukritisk giver sig selv ind 
under en guru' s magt. Martinus har sagt, at 9 ud af 10 
guru' er er mentalt forstyrrede. Når anspændte, psykisk 
ustabile personer sidder og mediterer på et mantra, kan det 
da gå galt. Man skal aldrig meditere, før kroppen er 
afspændt. Hvis man vil være sikker på at være beskyttet, 
kan man jo, som Martinus har anbefalet, meditere på 
fadervor. 

"Min filosofi er, at man aldrig skal ha' det 
dårligt mere end højst et minut ad gangen." 

Bert 
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Nostradamus 
den kryptiske profet 

v/Ruth Olsen 

Mange har i tidens løb forsøgt at tolke Nostradamus' 
kryptiske profetier. De fleste har lagt mest vægt på hans 
katastrofe-beskrivelser, dvs det de opfatter sådan. For da 
man ikke har haft megen kendskab til den gamle visdoms 
symbolsprog, er meget blevet misforstået alene af den 
grund. Dette symbolsprog kendte og brugte Nostradamus 
uden tvivl, for både hans far og bedstefar havde som 
spanske jøder stor indsigt i den hemmelige lære , 
kabbala' en. På grund af inkvisitionen måtte de flygte til 
Frankrig, afsværge deres tro og lade sig døbe, hvorved de 
samtidig tog navneforandring til det meget katolske 
Notradamus. 

Nostradamus havde arvet en stor samling okkulte skrifter, 
som han måtte brænde for ikke at risikere selv at blive 
brændt. Men indholdet var blevet en del af hans 
tankeverden. Når han f.eks.taler om, at "himlen 
formørkes", mener han derfor formodentligt, at det er 
bevidstheden, der formørkes. Og når han taler om konger, 
kan han godt mene en særlig åndeligt udviklet person, 
sådan som Martinus også har brugt ordet, og i stil med 
beskrivelsen af Jesus som "kongernes konge". Når 
Nostradamus således nævner en særlig dansk "konge", 
kan han godt have ment Martinus. Det vender jeg tilbage 
til. 

Hvordan kan man se ud i fremtiden? 

Hvordan bar Nostradamus sig ad med at se så mange år 
ud i fremtiden, og med hvilken sikkerhed ville det, han 
skuede, ske? Vi kan faktisk alle se lidt ud i fremtiden 
nemlig ved vor (endnu ret uudviklede) evne til at oversku~ 
og forstå nogle årsag-virknings-kæder. Vi kan regne ud, 
at hvis vi gør det og det, så vil der ske det og det. Det er 
fordi universets energier er lovbundne. 

Springer jeg ud fra Rundetårn, ved jeg, jeg falder ned. 
Den lov kalder vi tyngdeloven. Det er ret enkelt. Normalt 
er årsag-virknings-kæderne nok så komplicerede. Derfor 
har vi med vor spæde intelligens endnu svært ved at skue 
ret langt ud i fremtiden, omend naturvidenskaben er 
kommet et pænt stykke vej med at afdække naturlovene i 
den fysiske verden. 
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Det er imidlertid ikke kun i den fysiske verden, energierne 
er lovbundne. De metafysiske (såkaldt åndelige) energier 
virker også efter bestemte love, men dem kender 
menneskene endnu så lidt til, at vi konstant kommer til 
skade. Det var det, Martinus bl.a. blev inkarneret her for 
at lære os noget om. Han har kaldt det "kosmisk kemi" og 
påvist, hvor umuligt livet ville være, hvis vi ikke kunne 
regne med, at den samme årsag altid havde den samme 
virkning. Vi lever i et logisk univers og ikke i 
tilfældighedernes kaos. 

Hvis man er i stand til at skue ind i den metafysiske verden, 
kan man se årsag-virkningskæderne i et samlet nu og før 
de materialiserer sig på det fysiske plan. Her er man jo 
uden for tid og rum. Teosoffen Annie Besant beskriver 
det på den måde (i bogen "Livets og formens udvikling"), 
at i universet står alting i forhold til alting og er til stede 
altid. Alt hvad har været, alt som nu er manifesteret, og 
alle muligheder, dvs det endnu ikke udfoldede. Når 
mulighederne manifesteres i den fysiske verden, fremtræder 

21 



det evige indbyrdes forhold i rækkefølge som årsag og 
virkning. Set fra et højere felt, fra helhedens midtpunkt, 
fremtræder periferiens detaljer i successive hændelser, en 
ordnet rækkefølge i tiden. 

Det var åbenbart dette "højere felt", Nostradamus fik lov 
at skue fra eller se afspejlet i sit kar med vand ved sine 
natlige trance-tilstande. Hvis man kan se udviklingen fra 
jordklodejegets perspektiv, er 500 år ikke ret meget. For 
slet ikke at tale om fra guddommens perspektiv, hvor 
"tusind år er som een dag". 

Menneskets indflydelse 

Men kan vi mennesker da ikke med vor fri vilje ændre 
kursen på denne årsag -virkningskæde ? J o lidt, men så skal 
virkelig mange mennesker ændre deres grundlæggende 
tænkning og adfærd og tage et uforudseelig stort spring 
fremad i åndelig udvikling. Det enkelte menneske kan 
ændre en hel del i sin egen skæbne, men der skal meget til 
at ændre menneskehedens. Og faktisk er de fleste temmelig 
forudberegnelige i deres adfærd. 

Det er lidt ligesom når videnskaben i dag kan forudse 
elektronernes adfærd, selvom 
man har opdaget, at en del af dem 
opfører sig "uberegneligt" . 
Sandsynligheden for den samlede 
adfærd er stor nok alligevel til at 
man kan beregne den og 
frembringe de teknologiske 
fremskridt, vi hidtil har set. 

Nogle mener, der nu er blevet så 
mange åndeligt bevidste og 
næstekærlige mennesker her på 
J orden, at vi kan afværge de 
katastrofer, der er profeteret om, 
også f.eks. i Johs. åbenbaring. 
Mon? H vor mange har "Guds 
segl på deres pande"? (åbnet 
pandechakra' et, regner jeg med, 
det betyder). Der mangler da vist 
en dellidelseserfaringer endnu. 
Men behøver vi indhøste dem i 
krigens ragnarok? Der er vel 
andre måder at blive moralsk 
klogere på. Men er de måder 
hurtige nok? Den åndelige 
udvikling skaljo intensiveres nu, 
inden vi gør mere skade på os selv 
og Jorden. Det er det, den nye 
verdensimpuls skal medvirke til. 
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Nostradamus siger, at "den største og frygteligste 
hjemsøgelse vil blive opgøret mellem menneskene 
indbyrdes." Det sker når "ærlighed og retskaffenhed 
tilsidesættes". Han beskriver, hvordan der hen mod "de 
sidste tider" vil ske et "sædernes forfald", de "hellige love" 
lades hånt om, og "fællesskab om goderne skydes stærkt 
tilbage". Der vil da behøves stadig mere kontrol overfor 
"begærlige ulve" og mere "opsyn med hundene". 

Negative tendenser, der tidligere blev holdt i ave af 
autoritær disciplin, af æresbegreber og en vis kontrol fra 
familie- og nærmiljø, vil forstærkes. Det ser vi mange tegn 
på for tiden. For selvom interessen for en åndelig udvikling 
er voksende, ser vi samtidig en forøget egoisme og en "lad
os-nyde-det-ene-liv-mens-vi-har-det-og-Iad-bare-fanden
ta' -de-bageste" -holdning. Hverken ordet solidaritet eller 
næstekærlighed siger dem noget i de kredse. Det er 
"bukkene" i Johs.åbenbaring, går jeg ud fra. 

Den store omvæltning 

For de sidstnævnte vil de kommende begivenheder nok 
komme "som en tyv om natten". At der vil ske store 
omvæltninger om føje år, synes der ikke at være tvivl om. 
Det er de fleste profetier enige om. Også i den muslimske 

verden. For også muslimerne har en 
eskatologi, dvs en profeti om "de 
sidste tider". Den synes at forudsige -
ligesom Nostradamus, og som også 
Johs.åb.9, 14-21 kan tolkes - at der vil 
opstå et nyt Stor-persien (Iran+Irak), 
der vil føre en eller anden form for 
krig mod den vestlige kristne verden. 

Muslimerne, især shi'iterne 
(nuværende magthavere i Iran og 
flertallet i Irak), ser hen til en 
kommende "frelser", Mahdien, der 
skal genoprette Guds-Allahs 
herredømme over hele Jorden. Han 
skal udfri verden fra kaos og ondskab 
og tugte dem med "falsk religion". Ved 
de sidste tider vil mange dog forføres 
til at frafalde den muslimske tro, fordi 
en "falsk forfører" giver dem mad. 
løvrigt skulle selveste Muhammed 
have forudsagt, at Spanien ville blive 
erobret, tabt og igen erobret. Men så 
kommer "verdens ende" også få år 
efter! 

N ostradamus synes også at forudse 
muslimers indtog i sydeuropa, men de 
nærmere omstændigheder er uklare. 



Det synes dog at komme til at foregå under større 
voldsomheder end almindelig indvandring. Nogle 
fortolkere mener, der desuden er tale om en fare ude fra 
rummet, f.eks i form af en komet. Men Martinus har sagt, 
at Jordkloden er færdig med at "slås" med andre 
himmellegemer. Den synes dog ikke at være færdig med 
"indre eksplosioner". Jordskæl v og vulkanudbrud skulle 
være på vej, bl.a. i Italien. 

Det har ikke blot Nostradamus forudset, men også den 
irske ærkebiskop Malakias. Efter hans visioner i år 1140 
ville der komme endnu 108 paver, som han gaven kort 
karakteristik, som har vist sig at være ganske rammende. 
Under den 107. pave - den vi har nu - skulle Rom blive 
hærget af en naturkatastrofe. Derfor vil den sidste pave 
ikke bo i Rom, og hans religiøse indflydelse 
vil ophøre. Den nuværende paves tilstand taget 
i betragtning, skulle denne forudsigelses 
rigtighed altså snart vise sig! 

At romerkirken s tid vil være forbi med den 
forestående tredie store omvæltning, har også 
Nostradamus forudsagt. Han synes at mene, 
at det er materialismen, der vil gøre en ende 
på pavernagten. Det kan altså være 
materialismen, han benævner "antikrist", og 
ikke en person, som nogen tror. 

Når Jesus (Matt. 24.) siger om "de sidste 
tider", at "solen vil formørkes, månen miste 
sit lys, og stjernerne falde ned fra himlen", 
skal det forstås symbolsk og ikke bogstaveligt. 
Aivanhov har i bogen "Nyt lys på 
evangelierne" udlagt disse ord sådan, at solen 
betyder visdom og intellekt, mens månen står 
for følelserne og det religiøse. At stjernerne 
falder ned betyder, at alle de, der har en høj 
men ufortjent stilling og status, vil falde ned 
fra deres piedestal. 

Den nye lov 

Billensteins fortolkning fra 1920 synes at være den eneste, 
der peger på, at noget helt centralt hos Nostradamus er 
profetien om "den nye tro". Faktisk kalder Nostradamus 
det ikke en "tro", men en ny "lov, som vil blive taget imod 
af både kristne og vantro", og som "ikke ligner nogen 
anden tro, men bevarer den store Messias' bud." 

Fordi Nostradamus havde skrevet nogle konkrete ting om 
en kommende oversætters hoste-problemer, der ville 
forsinke bogens trykning, og da dette passede så nøjagtigt 
på Billensteins situation, kom han til at overvurdere sin 
egen rolle og betydningen af hans bog. Han troede, det 

var ham og hans bog, der skulle begynde en religiøs 
omvæltning. Den skulle nemlig iflg hans Nostradamus
fortolkning få et startskud omkring 1920 og udgå fra 
Danmark! 

Ifølge Nostradamus er der tale om "klare evige love, der 
ikke henvender sig til vor følelse men til vor forstand". 
"Dogmerne vil blive bortkastet", og "når den er på sit 
højeste, ophører den besynderlighed at brænde de døde 
menneskelegemer." "Dødens dag bliver til en fødsel", og 
vi vil "ofre os selv for vor næste". Denne "nye lov" vil 
vise os, at "vort åndelige liver underkastet evige logiske 
love og ikke nogen tilfældighed." Det passer jo altsammen 
godt på Martinus' åndsvidenskab! 

I et af versene knyttes Nostradamus, 
Nildeltaets store pyramide og Kongen (den 
åndeligt højtudviklede person) af Danmark 
sammen, og det antydes, at der på et tidspunkt 
vil afsløres hemmeligheder i pyramiden. Men 
der er åbenbart flere "vigtige fund, som først 
vil blive afsløret, når tiden er inde". Allerede 
da pyramiderne blev bygget for 80-90.000 år 
siden, var Martinus en åndeligt højt udviklet 
person og involveret i bygningen af dem, har 
jeg læst et sted. 

Billensteins tolkning af Nostradamus er 
naturligvis præget af, at han ikke kender noget 
til åndsvidenskaben. F.eks. tales der en del om 
"en lampe, der vil afdækkes", hvilket nok 
burde oversættes som "lys eller visdom, der 
vil åbenbares". Der tales om "en hellig ild" 
og "lampen, der brænder med den 
uudslukkelige ild". De, der kender Martinus' 
begreb "den højeste ild", ville nok opfatte det 
som intuitionsenergien. N o stradamu s siger, at 
det vil gå den ilde, der åbner "skattens skrin" 
i utide, dvs før menneskene har "erkendt det 
firkantede" (=det materielle?) og opdaget "de 
ophøjede legemer" (=de [mere energilegemer?) 

For nu at vise, hvor kryptisk Nostradamus er for den 
forudsætningsløse! 

Hvornår breder "den ny lov" sig? 

De fleste Nostradamus-fortolkere er enige om, at han taler 
om tre store omvæltninger. Nogle sætter den første til at 
være Napoleonskrigene og tiden omkring den franske 
revolution med dens friheds-idealer. Den anden er krigene 
i det 20. århundrede, dvs 1. og 2. verdenskrig, herunder 
den russiske revolution med dens ligheds-idealer. Fra denne 
skulle der gå 57 år før den tredie omvæltning begynder, 
og denne skulle vare i 27 år. Hvis vi lægger 57 til 1945 
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kommer vi til 2002. Da begyndte USA krigen i 
Afghanistan. (Mon den tredie omvæltning vil fokusere på 
broderskabs-idealer, altså næstekærlighed?) 

Hvis vi tror på Nostradamus og de foreliggende 
fortolkninger, er den tredie store omvæltning altså lige 
begyndt. Først i slutningen af 

Han ser, at først vil et land på Balkan sætte Europa i 
brand. Dernæst vil en underlig skikkelse, en "ny Napoleon" 
fortsætte det blodige drama. Det var den første fakkel. 
Den anden fakkel vil forårsage kirkens fald og "den etiske 
ide er næsten forsvundet, og menneskeheden er uden 
moralsk følelse. 

denne vil den nye åndelige 
bevægelse for alvor brede sig, 
skrev Nostradamus - som "en 
flod, der strømmer fra Norden". 
Indtil da må vi gøre det 
forberedende arbejde, så godt vi 
kan, selvom en del af os ikke er 
her til den tid. Men det er jo også 
vigtigt at være godt forberedt til 

Nostradamus sagde, at 
den nye "tro" vil være base
ret på evige love. Den hen

vender sig ikke til vor følelse, 
men til vor forstand. 

Men da opstår en ny reformator. 
Gud, sjæl og ånd vil blive omsmeltet 
i en ny ovn. Den mand, der skal 
udføre denne mission lever allerede 
på Jorden, men selv kender han 
endnu intet til den mission, der 
venter ham. Jeg ser symbolismens 
lys overstråle kommercialismens 
fakkel. 

næste gang, vi kommer herned! 

Kilder: 
Eberhard Fuchs: Nostradamus (Bogan 1982) 
C.S.Billenstein: Opklaringen af Nostradamus' profetier 
(1920) 
Stefan Paulus: Nostradamus 1999 (1993) 
Peter Bander: The Propheties of St. Malachy (1983) 

ps- Tolstoj's fremtidssyn 

Jeg læste i bladet Kosmos nr.6/1947 om et fremtids syn, 
som den russiske forfatter Leo Tolstoj havde i 1910, 
(offentliggjort i dagbladet "København" d.16/9-1913, læst 
og fortalt af Erik Gerner Larsson). Tolstoi kaldte det selv 
"et åndeligt skyggerids", og det var da heller ikke særlig 
konkret, især de årstal han forsøgte at sætte på var helt 
ved siden af. Men indholdet var og er tankevækkende. 

Tolstoj siger: "Over den menneskelige skæbnes havflade 
ser jeg en nøgen kvindes uhyre silhuet. Hendes skønhed, 
hendes smil, hendes juveler, det trylleri, der udgår fra 
hende, er uden lige. Nationerne styrter efter hende, hver 
især ivrig efter at vinde hendes gunst. Men hun, som den 
evige kurtisane, koketterer med dem alle. I hendes 
hårsmykker glimrer diamanter og rubiner, og over hendes 
hoved flammer med gyldne bogstaver: 
KOMMERCIALISME. 

Så skøn og tiltrækkende hun end synes, følger lidelse i 
hendes fodspor. Hendes stemme, der har guldets 
metalklang, og hendes grådige blik er gift for de nationer, 
der falder som offer for hendes ynde. Og se, hun bærer tre 
fakler, hvis gnister tænder verden i brand. Den første er 
krigens fakkel. Den anden er smålighedens og 
snæversynethedens fakkel. Den bærer i sig falskhedens 
frø. Den tredie fakkel er lovens, grundlaget for "uretfærdig 
retfærdighed. " 
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I stedet for nutidens prosaiske polygami og monogami vil 
forholdet mellem kønnene bygges op på en ny og skøn 
opfattelse aflivet. Jeg ser nationerne vokse i visdom. Livet 
er evolution, og evolution er udvikling. Jeg ser 
verdensdramaet i sin nuværende form svinde bort som 
aftenens sol glød over bjergene." 

Leo Tolstoj 



Dialog 

Fra GiJran Rudengren, Sverige, har vi fået jlg: 

Grundenergierne 

Martinus skriver om grundenergiernes styrke, at de er 20, 
40, 60, 80, 120 og 100. Har han noget sted forklaret, 
hvorfor han begynder med 20 og ikke sætter energierne til 
1, 2, 3, 4, 6 og 5? Han har nemlig et sted skrevet, at 
moderenergien må være større end summen af de andre 
energier, men ikke mere eksakt præciseret, hvor meget 
større. Hvis det ikke er et helt tal større, så har vi faktisk 
tallet pi i den totale moderenergi delt med antallet af 
energier. Men det forudsætter altså, at alting deles med 
20. 

Svar fra Per Bruus-Jensen: 

Kære Goran Rudengren ! 
Med tak for dit spørgsmål skal jeg oplyse, at Martinus så 
vidt mig bekendt hverken skriftligt eller mundtligt har 
redegjort offentligt for sit valg af talskalaen 20-40-60 osv. 
som mål eller udtryk for grundenergiernes relative 
gennemslagskraft. 

Jeg har imidlertid selv på et tidspunkt bragt emnet på bane 
over for Martinus, og han forklarede ved den lejlighed, at 
det pågældende valg nærmest var truffet ud fra ønsket om 
at gøre det indbyrdes styrkeforhold mellem 
grundenergierne så anskueligt som muligt. Hvilket han 
ikke mente ville lykkes så godt med mindre tal. Helt bortset 
fra at det ville kunne bidrage til misforståelser, hvis han 
fx. brugte de samme tal, som dem der udtrykker den orden, 
i hvilken det er naturligt at nævne grundenergierne i 
henhold til den rækkefølge, i hvilken de dominansmæssigt 
afløser hinanden og danner evolutionskredsløb (1., 2., 3. 
osv) - ikke mindst for den 5. og 6. grundenergis 
vedkommende. 

Så enkelt er det altså, og jeg skal tilføje, at der i Martinus' 
svar intet var, der tydede på, at han havde haft tallet pi 
inde i sine overvejelser. 

Med venlig hilsen 
PBJ 

Fra Harry Rasmussen har vi modtaget jlg. indlæg: 

Snyd og bedrag? 

Kære Ruth, 

Det var dog ein grausamer salbe, 
du i sidste nr. af DNV fyrer af 
mod James Randi i klummen 
"Kort fortalt", blot fordi du ikke 
er enig med ham. Og så ledsager 
du teksten med et manipuleret 
foto af den stakkels mand 
udstyret med "dæmoniske øjne". "Tærskelens vogter" og 
"djævleskikkeIse" kalder du ham. Det var voldsomme og 
"fordømmende" ord at bruge om en mand, som nu gennem 
mange år har sat sig for at afsløre al den svindel, der 
utvivlsomt finder sted indenfor det såkaldte okkulte og 
mystiske. 

Jeg ved ikke, hvor meget du ved om James Randi, men for 
hans vedkommende begyndte det allerede i 1 960'erne og 
70' erne, da han på nærmeste hold fulgte den dygtige 
tryllekunstner Uri Geller på dennes turneer. Geller, som 
du naturligvis har hørt om, udgav sig bl.a. for at være 
tankelæser og for at kunne bøje skeer og gafler og lign., 
og få standsede ure til at gå igen, altsammen alene ved 
tankens kraft. Randi havde fulgt Geller siden denne 
begyndte sin karriere som almindelig tryllekunstner og 
tankelæser i Israel, hvor Geller stammer fra. 

Vistnok i 80' erne udgav Randi en bog med titlen "Secrets 
of the Psychics", og heri beskrev han i detaljer, hvordan 
bl.a. Geller bar sig ad med at læse folks tanker. Senere 
"afslørede" Randi sammen med TV -værten Johnny 
Carson, at Geller kun ville give sig i kast med at bøje 
skeer mm,når han og hans assistenter selv havde medbragt 
de pågældende og - viste det sig - på forhånd præparerede 
genstande. I begyndelsen af 90' erne sendte dansk TV et 
program om Randi og hans arbejde med at afsløre svindlere 
og bedragere indenfor det okkulte. 

Herhjemme optrådte Geller på et tidspunkt i beg. af70' erne 
i et TV-program med en mere end villig Per Viking som 
programvært. Og Svend Åge Rossen anmeldte i Kosmos 
1975 "Bogen om Uri" i høje og tilsyneladende overbeviste 
toner. 
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Personligt tror jeg ikke, du har ret i, at James Randi og 
DR TV m.fl. blot "får deres fordomme bekræftet" ved 
den slags udsendelser. Ærlig talt, så tror jeg, der er en hel 
del såkaldt clairvoyante, der tjener gode penge på at snyde 
godtroende og betrængte mennesker. Jeg er delvis enig i 
din kritik af "Fornemmelse for snyd", men mest fordi jeg 
ikke mener, at programmerne var seriøse nok. Intentionerne 
var der efter min mening intet i vejen med. Der er jo 
vitterligt svindlere på "det okkulte overdrev", og det har 
der alle dage været, også længe før "Meloni og Lazarus" 
i sin tid blev afsløret som rent fup. 

løvrigt havde jeg gerne set, at DNV ville have betragtet 
det som en af sine væsentlige opgaver at medvirke til at 
påvise og afsløre, når der er tale om snyd eller bedrageri 
med okkulte fænomener. Det er ikke nok at konstatere, at 
"selvfølgelig er der en del fuskere imellem de alternative, 
og hvem blandt de lidt mere seriøse vil føle sig fristet af så 
mange penge? osv" I stedet ser det ud til at også DNV 
hænger med på den bølge eller trend af "åndelighed", der 
præger mediebilledet for tiden. Om et halvt års tid eller 
mere vil trend' en sandsynligvis være en helt anden, sådan 
som det f.eks. også gik med yoga-bølgen i 1960' erne og 
helsekost-bølgen i 1980' erne. Derimod anerkender jeg dine 
kritiske bemærkninger omkring medicinalfirmaet 
Lundbecks åbenbare forsøg på at udnytte bønnen til 
kommercielle formål. 

For øvrigt har jeg da også selv undret mig over, at den før 
så endog særdeles rabiate venstrefløjskvinde Bente Hansen 
har genfundet "sin kristne barnetro" og desuden er blevet 
medlem af menighedsrådet under Vor Frue Kirke. Men du 
slår næsten kors for dig, når du skriver, at du er "glad for 
at have fundet Martinus' åndsvidenskab og således fået 
afmystificeret kristendommen!" J a, det er jo herligt at være 
"frelst", hvad enten det er som socialist, kristen eller 
Martinus-fan. 

Hvad er der forresten galt med kristendommens 
mysticisme? Mon ikke den byder dig imod, fordi du er 
"en gammel ateistisk, socialistisk feminist", sådan som 
din selvkarakteristik lyder. Jeg mener ikke du med rette 
vil kunne finde belæg for din holdning til kristendommen 
og de kristne i Martinus' kosmologi. Martinus anerkendte 
trods alt både kristendommens ritualer og de troendes ret 
til at være troende. Men som bekendt skal de første blive 
de sidste, og de sidste de første, eller med Martinus' ord: 
"Vi må regne med, at der er en masse materialister, der er 
meget humane, og de bliver de første til at modtage 
analyserne." Hvilket vel skal udlægges på den måde, at de 
humane og ateistiske materialister vil være modtagelige 
for analyserne, før det bliver tilfældet for de dogmatisk og 
ortodokst troende kristne og lignende folk af andre 
trosretninger. 

Venligste hilsener fra en ufrelst Martinus-fan. 

26 

Svar fra Ruth Olsen: 

Kære Harry, 

Jeg er glad for indlæg, der udtrykker andre meninger end 
mine. Vi vil jo gerne have en dialog her i bladet. Det kan 
også gøre mig opmærksom på, hvornår jeg udtrykker mig 
så uklart, at der opstår misforståelser. Jeg synes nemlig 
nok, du misforstår en del af det, jeg faktisk skrev. F.eks. 
kaldte jeg ikke James Randi en djævleskikkeIse, men at 
han kom til at fungere som en sådan for nogle, nemlig for 
de der lod sig friste. 

Men det kan aldrig blive "en væsentlig opgave" for dette 
blad at afsløre fuskere og bedragere på "det okkulte 
overdrev", selvom jeg synes, vi prøver at være ret 
skeptiske. Den opgave har vi simpelthen ikke 
forudsætninger for at løse, da det ville kræve en indsigt i 
lovene for de højere energiers virke, som meget få endnu 
har. Bladets opgave - somjeg ser den - er så godt vi kan at 
formidle den spirituelle viden, vi bl.a. via Martinus har 
fået, om hvordan verden er skruet sammen. Men som 
Martinus engang har sagt, kunne han kun give os en 
"skefuld" ud af et helt vognlæs af viden om dette 
komplicerede univers. 

Med mine bemærkninger om tryllekunstneren James Randi 
ville jeg blot påpege, at hans forudsætninger for at afsløre 
svindel ikke er særlig store. Han anerkender jo ikke engang, 
at der overhovedet findes clairvoyante evner, og 
bekræftelsen på denne holdning er det eneste, han har øje 
for. Han latterliggør denne gruppe mennesker, ja faktisk 
alle åndeligt søgende. For alle vi, der erkender højere 
energiers virke, er ifølge ham nogle godtroende fjolser. 
Jo, selvfølgelig findes der svindlere, også nogle der mister 
deres evner ved at gøre dem til en kommerciel indtægtskilde 
og prØver at køre videre på snyd. Men hvis Randi havde 
kendt til de åndelige love, havde han vidst, at det mest var 
fuskerne, han tiltrak med sin fristende store pengedusør. 

Da intet dog er tilfældigt, har Randi selvfølgelig også sin 
vigtige rolle at spille i tidens læreproces. Og så var det, 
jeg kom i tanker om den fristerskikkeise, vi allerede kender. 
Ordene var bibelens - og Martinus' . Og billedet fandt jeg 
i det gamle tidsskrift "Det Ukendte". J eg faldt for fristelsen 
til at bruge det - fordi jeg betragtede det fra en humoristisk 
vinkel. Jeg betragter ikke Randi som en "stakkel". 

Mht kristendommen som mystik: Da jeg som ung gav mig 
til at læse i biblen i et seriøst forsøg på at forstå den, var 
der mange ting, der forekom mig så uforståeligt, at jeg 
oplevede det mystisk i den forstand, man normalt bruger 
ordet. Her regner jeg ikke med det gamle testamente, det 
er jo nærmest grusomt. Men selv en del af det, Jesus skulle 
have sagt, var underligt, f.eks. Lukas 14,26: "Den der 



ikke hader sin fader og moder og hustru og børn og brødre 
og søstre, ja endog sit eget liv, kan ikke være min discipel". 

Og hvad med dette: "Den der har, skal mere gives, den der 
ikke har, fra ham skal det lidet, han har, endog tages." 
Og: "Den der søger at bjerge sit liv, skal miste det, og den 
der mister det, skal beholde det." Hvis den slags ord ikke 
får en fortolkning, er det svært at finde meningen med 
dem. De afskrives som gammelt volapyk - og man bliver 
ateist. 
Det blev jeg så, men altså ikke bare fordi "det lå i tiden". 
Senere blev jeg socialist og feminist - i protest mod verdens 
uretfærdighed. Men det var ikke omvendt, som du antyder, 
Harry! Jeg fulgte vist bare en meget almindelig udvikling 
for min tid. 

Jeg har ikke i det omtalte indlæg nævnt nogetsomhelst om 
Martinus' holdning til kristendommen, blot at hans 
åndsvidenskab hjalp mig til at få "afmystificeret" 
kristendommen. Nemlig ved at give os en fortolkning af 
Jesu' budskaber, der var til at forstå. Det er jeg ikke blevet 
"frelst" af, men jeg er blevet klogere! Det er jeg glad for -
det måjeg godt, ikk'? 

Kærlig hilsen Ruth 

Overnaturlige evner? 

En mand kedede sig i sit ægteskab og besluttede at blive 
discipel hos en taoist-mester. Det var imidlertid ikke videre 
spændende, hvad han blev sat til. Trist rengøring. Tarvelige 
pligter som sengeredning og havearbejde. Intet der havde 
med magi at gøre. Til sidst besluttede "troldmandens 
lærling" at vende hjem til konen. 

Taoist-mesteren, som ikke havde været særlig begejstret 
for sin discipel, var glad, da afskedens time nærmede sig. 
Men disciplen sagde: Det er pinligt for mig at vende hjem 
uden at have lært noget ekstraordinært. Kunne du ikke 
her på falderebet i det mindste lære mig, hvordan man går 
gennem en væg, altså uden at åbne døre eller noget? 

Mesteren, som var ekspert i at bevæge sig fra rum til rum 
uden at bruge døren, indvilligede. Men, advarede han, husk 
at taoistisk magi kun må anvendes af den, som har et rent 

hjerte og er uden onde hensigter. Disciplen fik nu lært, 
hvad han ønskede, og vendte hjem. 
Konen kunne ikke mærke nogen forandring og sagde, han 
så ligeså godt kunne have været blevet hjemme og hjulpet 
hende. 

Besindig, besindig, brummede manden, du taler til en 
person, som har fået magiske kræfter. Men konen troede 
ikke på den slags og bad om at se bevis på det. 
Jeg kan gå lige igennem væggen her, sagde manden, og 
tænkte, at så kunne han samtidig få et kik på, hvordan de 
nye rige naboer havde indrettet sig. Han kiggede nøje på 
væggen og koncentrede sig enormt, sådan som han havde 
lært det, og gik så lige imod murværket. 
Uheldigvis for ham skete der kun det, at han slog hovedet 
noget så forfærdeligt. Men konen lo højt, mens hun hjalp 
sin uheldige helt på benene. 
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Alice Bailey's bog om 
Nationernes skæbne er en 
meget aktuel bog i vore EU
tider, hvor nationer skal lære 
at samarbejde og bidrage til 

ALICE A. BAILEV 

NATIONERNES 
SKÆBNE 

fællesskabet med deres specielle gaver, evner og talenter, 
i stedet for at konkurrere og mele deres egen kage og skabe 
ufred og ballade. Det er en bog, der viser os, at nationer er 
levende væsner med en sjæl og en personlighed, og at målet 
for enhver nation - som for ethvert menneske - er at forene 
og integrere disse to til en guddommelig helhed. Dette sker, 
når sjælens kærlighedsenergi efterhånden får overtaget over 
personlighedens selviske interesser, som for nærværende 
er dominerende blandt alle verdens nationer. 

Det er en bog, der giver en spændende indblik i og 
forståelse for, hvorfor nationer handler, som de gør, 
hvordan nationer er forbundet med eller står i modsætning 
til andre nationer, alt efter om deres energier harmonerer 
eller ikke harmonerer indbyrdes. Dette forklares ud fra de 
grundlæggende stråleenergier samt astrologiske aspekter, 
som styrer de forskellige nationer. 

Nogle af de større og mest indflydelsesrige nationer, såsom 
Tyskland, Frankrig, Rusland, Italien, Spanien, 
Storbritannien og USA, får en aktuel analyse af deres 
sjælsaspekt og personlighedsaspekt, deres komplicerede 
energisystem, interne og eksterne konflikter og generelle 
udviklingsniveau - samt målet for deres fremtidige 
bestemmelse! Dette sidste er specielt interessant, for de 
har alle store gaver at skænke verden til sidst! 

Ser vi ud over verden i dag og undrer os over, hvorfor 
tingene sker som de gør, er denne bog god at få forstand 
af. Man ser og forstår det store spil, der er i gang, på en 
langt dybere måde, når man får indsigt i de esoteriske 
årsager bag de ydre begivenheder. Vi der befolker de 
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forskellige nationer, må så spørge os selv, om vi er på 
bølgelængde med vores nations sjæl eller personlighed, 
med dens fremtidige sjælsbestemmelse, eller er vi mere i 
overensstemmelse med den nuværende og fortidige 
egocentriske personlighedsenergi ? 

Nogle nationer er -ligesom mennesker - mere udviklede 
og erfarne end andre, er integrerede personligheder med 
stor viljestyrke, men mangler måske at integrere deres 
sjælsenergi, så der er konflikt mellem sjælens gode vilje 
og personlighedens egeninteresser. Andre nationer er yngre, 
emotionelle og forstyrrede i deres handlinger, så de 
stråleenergier der påvirker dem bliver brugt kaotisk og 
negativt og skaber kaos omkring sig. 

Strålernes energier 

"Det er af stor betydning for os at vide noget om de energier 
og kræfter, der forårsager den nuværende internationale 
situation og skaber de komplicerede problemer, som FN 
er stillet overfor", siges det i indledningen - og nu også 
EU kan vi tilføje. Og videre hedder det, at "for at forstå, 
hvad der sker i dag, må vi være klar over, at der er syv af 
disse energier. De kaldes ved mange navne i de forskellige 
lande, men til vores formål vil følgende syv navne blive 
anvendt: 

1. Energien for vilje, formål og magt - kaldet Guds vilje. 
2. Energien for kærlighed-visdom, kaldet Guds kærlighed. 
3. Energien for aktiv intelligens, kaldet Guds tankekraft. 
4. Energien for harmoni gennem konflikt, der i høj grad 

påvirker menneskeslægten. 
5. Energien for konkret viden og videnskab, som er meget 

magtfuld for tiden. 
6. Energien for hengivenhed og idealisme, der fremkalder 

de almindeligt udbredte ideologier. 
7. Energien for ceremoniel orden, der frembringer de nye 

former for civilisation. 

Disse energier påvirker uophørligt menneskeheden, skaber 
forandringer og former de mange racer og nationer. Disse 
kræfter har både højere og lavere aspekter, og menneskene 
reagerer på dem i overensstemmelse med deres mentale 
og åndelige udvikling. Det samme gør nationer og racer." 
Menneskeheden, får vi at vide, har i dag nået et punkt, 
hvor den reagerer overordentligt følsomt på det, som er 
højere og bedre. I dag er dette mere synligt, end da bogen 
blev skrevet under og efter 2. verdenskrig. Nogle afbogens 
profetiske visioner ser vi idag opfyldt eller på vej til 



opfyldelse. F.eks. den fransk-tyske forbindelse, der omtales 
som "sikker og uundgåelig", og som starten på et integreret 
Europa. "Frankrigs sjæl i Fiskens tegn, og Tysklands 
personlighed i Fiskens tegn, må engang finde sammen ... i 
slutningen af Fiskens tidsalder ser vi dette forhold bragt i 
fokus." 

De hyppige sammenstød mellem disse to nationer skyldes 
Løve-energiens indflydelse, for de er begge styret af Løvens 
tegn på personlighedsplanet. Så her ser vi igen 
slægtskabet mellem de to 
lande. Det er også 
Løve-aspektet, der 
forbinder London 
med Berlin, derfor 
også den nære og 
uundgåelige for
bindelse mellem 
London-Paris
Berlin, en triangel 
af kraft, som 
betinger Europa på 
den mest magtfulde 
måde. Det er mellem 
disse tre, menneskehedens 
skæbne i den nærmeste fremtid ligger. 
"Det som sker i verden idag er en verdensbegivenhed, ikke 
en kontinental eller lokal affære" - sagde Bailey i 
40'ernene. 

Som et kuriosum nævnes, at det var Løvekræfterne i 
Storbritannien, der engang tiltrak Løvekræfterne i Frankrig 
og førte til Normannernes erobring i 1066. Der er en meget 
tæt forbindelse mellem USA og Storbritannien, for 
tvillingerne er det herskende tegn i begge lande, og de har 
en synkroniseret vibration. "De står hinanden meget nær, 
og den enes velfærd betyder meget for den anden." Så her 
er måske forklaringen på deres sammenhold i Irak-krisen 
på trods af resten af verden. 

USA, magt og ledelse 

M.h.t. USA nævnes det interessante, at indflydelsen fra 
det gamle Atlantis stadig styrer det territoriale aspekt, da 
USA er en rest af Atlantis. Det er dette, der forårsager de 
magiske, spiritistiske og okkulte grupper, som florerer i 
staterne. Endvidere nævnes det, at det "unge USA"s magt 
vil skifte sit tyngdepunkt fra Washington til New York og 
vil indtage sin plads som "en voksen nation blandt 
nationer" - og at det er ved at ske. 
Denne - som vi siger "eneste tilbageblevne supermagt" -
er under indflydelse af 6. stråle-energien for idealisme, og 
af 2.stråle's kærlighed-visdom for hhv personlighed og 
sjæl. Om dette siges: "Heraf kommer det amerikanske 
kontinents hurtige reaktion på enhver form for idealisme, 

på andres behov, selv fjendernes, ligesom medfølelse for 
al lidelse og fremskridt henimod en veldefineret 
humanisme. Dette kan de gerne kalde det demokratiske 
ideal, men det er i virkeligheden noget, som vokser ud af 
og til sidst træder i stedet for demokratiet - idealet om 
åndeligt lederskab, en regering ledet af de højeste og mest 
åndelige mennesker, som findes i landet. Herfra kommer 
også deres endnu ikke erkendte motto: "Jeg oplyser vejen". 

Og så tilføjes iøvrigt, at "Alle de 
forskellige former for 

regering, der findes i 
verden i dag, vil -

efter al eksperi
menteren fort
sætte ad vejen 
mod oplyst 
lederskab af 
tidsalderens 
mest oplyste 

bevidstheder. 
Denne udvikling 

er sikker og 
uundgåelig, og 

tegnene på at det er ved 
at ske, kan idag ses af dem, der har øjne at se 

med og en udviklet indre vision." Denne fremtidige regering 
må så være den af Martinus forudsete Verdensregering, 
styret af kosmisk indviede mennesker. Den som skulle være 
på plads om ca. 500 år. 

Rusland og de andre større nationer får også deres 
astrologiske stråleanalyse på godt og ondt, med henblik 
på deres endelige bestemmelse. For Ruslands 
vedkommende er det at forbinde østen og Vesten "når de 
kommer til en sandere forståelse". Mottoet for Rusland er 
"Jeg forbinder to veje". 

Dyrenes fremtid 

Vort ændrede forhold til dyrene i fremtiden får en hel sides 
omtale. Det er opløftende fremtidsudsigter og skyldes den 
7. stråles voksende indflydelse: vandbærerens tidsalder. 
Der er tale om tre afgørende virkninger: 
Alle dyriske legemer vil blive mere forfinede, i 
menneskenes tilfælde bevidst forædlede. Dette foregår nu 
med stor hast, siges det. Sjælen vil få langt bedre 
instrumenter at virke igennem. 

Forbindelsen mellem menneskene og dyrene vil blive stadig 
tættere. Dyr i menneskets tjeneste er almindeligt. 
Mennesket i dyrenes tjeneste forstår man endnu ikke, selv 
om der er taget visse skridt i den rigtige retning. Der vil 
efterhånden skabes en tættere syntese og et sympatisk 
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samarbejde imellem dem, og når dette sker, vil man se 
nogle ekstraordinære tilfælde af dyrs mediumitet under 
menenskelig inspiration. Herigennem vil 
intelligensfaktoren i dyret hurtigt udvikles, og dette er bare 
et af de bemærkelsesværdige resultater af den tilsigtede 
menneske-dyr forbindelse. 

Som en konsekvens af denne accellererende udvikling vil 
man se ødelæggelse af visse typer dyrelegemer, og 
lavtstående menneskeformer vil forsvinde på grund af en 
generel ændring henimod en højere standard. Mange 
dyrearter er ved at forsvinde, dø ud, og heraf kommer den 
stigende interesse for bevarelse af dyrelivet og oprettelse 
af naturparker og reservater. 

Den nye tids åndelige liv 

I bogens slutning tales der mere generelt om den ny tids 
åndelige liv, om discipelskab og indvielser, om den stadig 
tættere forbindelse mellem den fysiske og den åndelige 
verden. Den gamle verdensimpuls (6.stråle) er på vej ud, 
den nye indflydelse fra 7.stråle har helt andre værdier og 
metoder og forbereder fremkomsten af det næste rige, her 
kaldet det femte, som vil blive manifesteret i vandbærerens 
tidsalder. Det vil blive en epoke med verdensomspændende 
discipelskab, der senere vil føre til den store kosmiske 
indvielse i Stenbukkens tidsalder - for menneskeheden som 
helhed. 

Det pointeres, at de sidste 2000 år har været den 
vanskeligste omstillingsproces nogensinde, fordi jordens 
menneskehed skulle drages op mod det frembrydende næste 
rige. Det nødvendiggjorde at opmærksomheden blev vendt 
fra den verden, hvori mennesket lever og virker, til en højere 
verden af sjælsbevidsthed. Og dette var netop religionernes 
funktion. 

I den nye tid vil målet blive at integrere og manifestere 
sjælens verden her på det fysiske plan, altså en 
nyorientering i den materielle verden til en helt anden ånd 
og bevidsthed. Den 7.stråles nye energi vil få afgørende 
virkning på den materielle verden, en opgradering af den 
fysiske substans, forfinede legemer, en ændret natur. 

"Der er ingen magt på jorden, som kan hindre menneskets 
fremskridt hen imod dets forudbestemte mål, og ingen 
kombination af magter kan holde det tilbage. I dag er denne 
kombination aktiv - en kombination af ældgammel ondskab 
og moderne aggressiv selviskhed, udløst gennem en gruppe 
af skrupelløse, ambitiøse mænd i alle lande. De vil ikke få 
held med sig. Anklagen mod dem fra Skæbnens herrer 
vokser og Guddommen vil triumfere." 
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En sten i skoen 

af Thorkild 
Grosbøll 

Anmeldelse af 
Gunder 
Frederiksen 

En præst uden Gud 

Det ganske land er blevet præsenteret for en præst, der 
ikke tror på Gud. - Ja, hvorfor ikke? Verden er jo fuld af 
paradokser. Hvorfor så ikke også en præst uden Gud? 
Men den genstridige pastor måjo have argumenter for sin 
opsigtsvækkende påstand. Så vi må i gang med hans opus: 
"En sten i skoen" med undertitlen "Et essay om civilisation 
og kristendom". Der er altså noget, der generer ham? 

Stenen i skoen - er det Gud - hans gud? - Jeg vælger 
foreløbig at tro det. Som verden ser ud, kan det være 
svært at tro, at der er en kærlig Gud, og hvis ikke Gud 
skal være kærlig, hvem skal så? Det kan vel ikke være 
djævelens job? 

Præstens anfægtelser 

Præsten har altså anfægtelser. Og det er han for øvrigt 
ikke ene om - andre præster har det på samme måde, men 
de lufter dem bare ikke - de har jo gode stillinger, og det 
skal man ikke kimse af. 

Thorkild Grosbøll er præst i Taarbæk kirke, der er solidt 
placeret i whiskybæltet, nord for København. Han vil have 
luft for sine anfægtelser, og på sin vis udtrykker han det 
klart: "Gud er død, og det er godt" (s. 90). Men hvorfor er 
det godt? J o, for så kan "man gå tæt på manden fra N azaret 
uden at løbe risiko for overgreb". Hvilket overgreb? 
Sandsynligvis at blive hængt ud for blasfemi. 

Den omstridte præst mener ikke, man kan "bruge Gud 
som argument for noget som helst". Det er både "vanvid 
og dybt ulykkeligt; vanvid fordi det er intellektuelt 
uvederhæftigt, dybt ulykkeligt, fordi det får den oprindelige 
alvor til at forsvinde op i det himmelske snoreloft". 

At tænke anderledes 

Jeg har forståelse for, at han ud fra det folkekirkelige 
gudsbegreb, som er "gjort i menneskets billede" kan 



komme til et så meningsløst resultat. Men hvad om han så 
sig lidt om i det guddommelige skaberværk - så sig om i 
naturen. Er det ikke den mest vidunderlige skønhed, 
hensigtsmæssighed og klare logik, der åbenbares overalt? 
Planeternes kredsløb, solsystemets, galaksernes, 
supergalaksernes osv. - og ligeledes nedad i mikrokosmos? 

Hvad med vor egen organisme? Er den ikke fra naturens 
hånd ligefrem genial i sin hensigtsmæssighed, når blot vi 
ikke mishandler den, som vi for øvrigt er meget tilbøjelige 
til. Alene den omstændighed, som vor danske seer Martinus 
fremhæver, at "kloakken er placeret så langt fra 
lugteorganet som muligt". 

Logikken og hensigtsmæssigheden bliver yderligere 
lysende klar, når vi ser på organernes funktioner, cellernes, 
molekylernes, atomernes og elementarpartiklernes 
funktioner og tilsvarende opad i makrokosmos. Alt 
afspejler en ren ud sagt guddommelig fornuft, 
hensigtsmæssighed, ja, logik og dermed kærlighed. 

Hvis vor kære præst kunne fjerne opmærksomheden fra 
det traditionelt, kirkelige menneskeskabte gudsbegreb, der 
råber til himlen i naivitet og se det guddommelige overalt 
omkring os, så er der en chance for en betydelig større 
optimisme. Gud er alt, der er. - "I ham lever, rØres og er 
vi", som det klart hedder i bibelen. 

Vi har alle guddomsgnisten i os - inklusive selve den 
tvivlende pastor. Det er faktisk det eneste, der giver den 
mening, præsten tørster efter. Men det kræver naturligvis, 
at man har mod til at vende 180 grader på en tallerken, 
sige farvel til et forslidt og intetsigende guddomsbillede, 
gøre op med de dogmer og traditioner, der låser 
tankeprocesserne fast og i stedet af et ærligt hjerte prØver 
at se Gud i virkeligheden, som vi oplever den i hverdagen 
på godt og ondt. 

På vej mod lyset 

Kan man det? Kan man finde Gud i det kaos, der hersker 
i verden, i sult og nød, i krige, i uendelige 
flygtningestrømme, i global jagt på terrorister, iII. septr.
fænomenet osv. osv. Jo, også det kan man. For vi er alle 
på vej. - Livet skal ses i et ægte evighedsperspektiv, hvor 
vi ganske vist i øjeblikket befinder os midt i en mørkets 
zone. Men hvor vi desuagtet er på vej mod lyset, hvor 
fred, kærlighed og global optimisme forener menneskene 
i et internationalt samarbejde under en international 
verdensregering. 

Dette verdensbillede er tilgængeligt for enhver, der søger 
af et ærligt hjerte - også og ikke mindst en præst, der ikke 
tror på Gud, for Gud behøver man ikke blot at tro på. 
Gud som identisk med det storslåede verdensalt, hvori vi, , 
når vi læser med forstand og forstår lidelsernes 
guddommelige mission, kan finde logikken og kærligheden. 
Det er tilgængeligt for enhver søgende sjæl og kan gøres 
til genstand for stringent intellektuel forskning. 

Intet sted er det mere klart og logisk beskrevet end i 
Martinus kosmiske verdensbillede. Og har man selv gjort 
dette verdens- og menneskesyn til sit eget kan det næppe 
undgås, at med den kirkelige turbulens Thorkild Grosbølls 
udkald har givet anledning til, begynder man at vejre 
morgenluft. Kan man forvente, at Tårbækpræstens 
overraskende udmelding kan være den sten på vejen, der 
kan bringe kirken så meget ud afbalance, så dens talsmænd 
får øje for behovet for nytænkning? 

Tilbage i folden 

Svaret kom med dagens avis: Præsten er atter på forsiden. 
Thorkild Grosbøll beklager over for sin biskop, at han 
har sået tvivl. Han trækker alt tilbage - lader sig atter 
indfange i folden. "Jeg har lovet at opføre mig ordentligt" 
lød det spagfærdigt fra præsten efter syv ugers fritagelse 
for tjeneste og en række møder hos biskop og 
kirkeminister. De forstod åbenbart at gøre deres arbejde 
godt og grundigt. 

For sikkerhedens skyld agter kirkeministeren dog at føre 
skærpet kontrol med den slemme præst. Kirken - og 
præsten - vakler atter videre ad det forslidte spor. For det 
drejer sig åbenbart ikke om en præst med det Lutherske 
format, selvom guderne skal vide, at der atter er brug for 
en sådan fire-fem århundreder efter det historiske brud 
med pavestolen. Kirken er åbenbart ikke moden til den 
omstilling, der med usvigelig sikkerhed må komme på et 
eller andet tidspunkt. For ganske vist maler Guds mølle 
kun støt og roligt - men den maler. 
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DESTRUKTIVE 
FØLELSER 
- Hvordan kan vi 
håndtere dem? 
En videnskabelig 
dialog med Dalai 
Lama 

af Daniel Galeman 

Borgens forlag 
500 sider 
349 kr. 

Anmeldelse vi 
Gunder Frederiksen 

Et usædvanligt samarbejde 
meIJem buddhistiske munke, psykologer. 

filosoffer og videnskabsmænd 

Destruktive 
FØLELSER 
Hvordall kan vi h/illdtere dem? 

Fortalt.f 

Daniel Golernan 
ForfattertiIFølelsutles;lIte/lige"s 

BORGEN 

En række vestlige videnskabsfolk mødes med Dalai Lama 
i den tibetanske regerings eksilregerings hovedsæde i 
Dharamsala i Indien. Der afholdes et seminar kaldet Mind 
and Life-konference over begrebet destruktive følelser, 
hvor de fremlægger den nyeste videnskabelige viden på 
dette område. Der drages sammenligninger til buddhismens 
syn på det samme emne, hvilket fører til en instruktiv og 
levende debat med Dalai Lama. Bogen er Golemans 
beretning om denne debat. Foruden Goleman, som er kendt 
af vore læsere fra anmeldelser i IMPULS af hans 
informative og vel skrevne bog "Følelsernes Intelligens", 
deltager tolv fremtrædende eksperter på forskellige 
videnskabelige felter. 

Et videnskabeligt naturtalent 

Bogen starter med en præsentation af Dalai Lama, der 
beskrives som et videnskabeligt naturtalent, hvilket måske 
er nyt for os vesterlændinge, der nok først og fremmest 
kender ham som den altid glade og smilende buddhist, der 
accepterer alt og alle og som ved hele sin altfavnende 
fremtræden optræder som et humanistisk eksempel til 
efterfølgelse. 
På mødets første dag er emnet: Hvad er destruktive følelser 
set i henholdsvis vestligt perspektiv og ud fra buddhistisk 
psykologi, ligesom man behandler de mentale lidelsers 
anatomi og det vanskelige spørgsmål om, hvorledes kan 
man modvirke de destruktive følelser. At der er nok af 
dem, ved vi alle, men når det nævnes, at der iflg. 
Buddhismen er 84000 slags, så siger det mig noget om 
Buddhismens grundighed eller måske spidsfindighed - eller 
for egen regning: Kan det virkelig være rigtigt? - bogen 
beviser det i al fald ikke. 
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Meditation 

Meditativ praksis blev indgående drøftet først og fremmest 
ud fra Buddhismens omfattende erfaring på dette område. 
Der blev udtrykt håb om at få oprettet et institut, hvor der 
foretages eksperimental og teoretisk udforskning af 
meditativ praksis. For som en amerikansk professor i 
psykologi og psykiatri sagde: "I dag har vi metoderne, 
der kan vise os, hvordan hjernen forandrer sig gennem 
brug af meditationsøvelser, og hvordan de kan føre til 
forbedringer af vores fysiske og mentale sundhed". 

Menneskelige følelser 

På anden dagen drøftede man følelsernes universelle 
karakter og spørgsmålet om opøvelse af følelsesmæssig 
balance. Her konstaterede man, at Dalai Lama som den 
altid glade sjæl trods alt ikke undgår sorgfuldhed eller 
andre af den slags følelser. Faktisk synes han yderst lydhør 
for andres lidelse, og hans kval over deres smerte ses 
tydeligt i hans ansigt - i hvert fald et kort øjeblik. Man 
skal ikke fornægte sine følelser. Men som det hed: hans 
mest typiske reaktion på andre er altid at se muligheden 
for glæde eller morskab, den positive side af alt, hvad der 
foregår". 
På anden dagen drøftede man Følelsernes universelle 
karakter, hvor man fandt betydelige lighed mellem den 
måde, hvorpå mennesker fra forskellige kulturer udtrykte 
deres følelser. - Man fandt bekræftelse for Darwins 
udtalelse: Dette er noget, der gælder den samlede 
menneskehed. 

Følelsernes neurologi 

Tredje dagen var viet følelsernes neurologi, hvor der var 
enighed om, at dette at træne opmærksomheden gennem 
meditation vil fremkalde "karaktermæssige virkninger" 
samt varige og gavnlige psykologiske forandringer. Fjerde 
dagen var beherskelse af følelsesmæssige færdigheder på 
dagsordenen, hvor man bl. a. drøftede kulturens 
indflydelse, samt "Uddannelse til et godt hjerte" og dette 
at fremme medfølelse. Et specielt kapitel handlede om 
hjertets dannelse, som ikke mindst har Dalai Lamas 
interesse. 

Optimisme 

Hovedemnet for femte dag var "Grunde til optimisme" 
med delemnerne: "Den videnskabelige udforskning af 
bevidsthed og "Den omskiftelige hjerne". Her hilste man 
med glæde, og ikke mindst Dalai Lama, at den klassiske 
opfattelse, at centralnervesystemet ikke kan udvikle nye 
neuroner er skudt i sænk. Hjernen og nervesystemet 
udvikler nye neuroner, når indlæring og gentagen oplevelse 
kræver det. Hjernen er kort sagt omskiftelig i 



overensstemmelse med indlæring og erfaringsdannelse. Det 
er en selvfølge ud fra kosmologien og også noget Dalai 
Lama hilste med glæde., ligesom det jo giver anledning til 
en vis universel optimisme. 
Mind and Life- dialogerne mellem Dalai Lama og nogle 
vestlige videnskabsfolk kom i stand efter et ønske fra en 
række fremtrædende forskere inden for forskellige 
videnskabsgrene. Efter flere års forberedelse fandt den 
første Mind and Life-dialog sted i oktober 1987 i Dalai 
Lamas residens i Dharamsala. Den sidst afholdte 
konference er nr. 11. - Et meget flot initiativ som bærer 
rigeligt ved til troen på en bedre og mere menneskelig 
verden i fremtiden. Bogen der bærer meget præg af Dalai 
Lamas altfavnende personlighed og humoristiske sans kan 
medgives min bedste anbefaling. 

Et andet land 

af Nadine 
G ordim er 

Gyldendal 
roman 
270 sider 
275 kr. 

Anmeldelse vi 
Gunder 
Frederiksen 

Bogen handler om to mennesker fra vidt forskellige miljøer, 
som trods alle forventninger forelsker sig i hinanden. Julie 
er den niogtyveårige succesrige PR -chef fra et danske 
overklassemiljø, medens Abdu er en fattig illegal 
indvandrer fra en arabisk landsby. Han arbejder illegalt 
som mekaniker og møder Julie, da han skal aflevere hendes 
bil. Stik imod alle odds forelsker de sig i hinanden. 

Abdu får imidlertid ikke opholdstilladelse og udvises til 
sit hjemland i Afrika. Men Julie insisterer på at tage med, 
hvilket kun kan accepteres i Abdus familie mod at de gifter 
sig. Hvor utroligt det end lyder, finder hun behag i den 
langt mere primitive tilværelse. Hun vælger at blive i det 
uvante miljø og leve sig ind i den tilværelse, som står som 
direkte kontrast til den moderne, men mere overfladiske 
overklassetilværelse, hun kom fra. - En tilværelse som til 
gengæld tiltrækker den ambitiøse Abdu, som har et stærkt 
behov for at virkeliggøre sine materialistiske ambitioner. 
Disse modsat rettede behov er stærkere end forelskelsen. 
Han rejser til Amerika for at virkeliggøre sine ønsker om 

rigdom og en moderne vesterlandsk tilværelse. Julie 
derimod, som åbenbart er mæt af det overfladiske 
overklassetilværelse, føler sig tiltalt af den stille 
ørkenatmosfære og mere sparsomme og primitive 
tilværelse i Afrika. Hun bliver hos Abdus familie og lever 
sig ind i det fremmede miljø. 

Julie og Abdus forelskelse udfordres af deres modsat 
rettede behov, hvilket er med til at give bogen en spænding, 
som udover at gøre bogen til en anbefalesværdig 
ferielæsning, også indeholder lærerigt stof for os danskere. 
I et velformuleret og behageligt sprog beskriver forfatteren 
den kulturkløft, som er såvel indvandrernes som vor egen 
udfordring i en tid, hvor vor vestlige verden bliver mere 
og mere multietnisk. Ønsker man at gøre et ærligt forsøg 
på at forstå de fremmedes kulturelle baggrund til gavn for 
vor indvandrerdebat, så er "Et andet land" bogen. 

Møde med lyset 

af Dannion 
Brinkley 

Forlaget sphinx 

160 sider 
188 kr. 

Anmeldelse vi 
Birgit Nielsen 

Det er en meget spændende bog Dannion Brinkley (D. B.) 
har skrevet om sine nærdødsoplevelser, men det er også 
barsk læsning, da D.B. de første 25 år af sit liv har været 
en rigtig hård" slå på tæven fø rst fyr". Som 18 årig var 
han med i krigen i Vietnam som elite soldat, hvor han var 
snigmorder bag fjendens linier. Efter hjemsendelsen 
udfører han lignende hemmelige opgaver rundt om i verden 
for militæret. Kontrasten fra dette liv til det liv, han vælger 
at leve efter sin første nærdødsoplevelse, er tankevækkende 
og spændende læsning. 

Det er ikke i krig D.B. "dør', men hjemme i sit soveværelse, 
hvor han under et uvejr med lyn og torden er så letsindig 
at tale i telefon. Et voldsomt lynnedslag rammer ham 
direkte, og han bliver med stor kraft slynget rundt i 
værelset. I næste øjeblik er han ude af kroppen og iagttager 
oppefra sin livløse krop, og sin kone, der prøver at 
genoplive ham. Han følger ambulancen til hospitalet, men 
suser så op gennem en mørk tunnel til den åndelige verden 
og møder der et lysende væsen, der helt omslutter ham 
med sin kærlighed og lader ham genopleve sit liv. Det er 
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hervi som læsere kommer med igennem D.B.'s barske 
oplevelser alle 25 år. 

Derefter har D.B. en meget stor oplevelse. Han befinder 
sig i et stort rum med en scene og ind på scenen kommer 
13lysvæsener, og hver enkett af dem har et vigtigt budskab 
til ham. Alt dette kan han blive ved at huske til mindste 
detalje. På hospitalet har lægerne opgivet at genoplive 
D.B., men på dramatisk vis vender han alligevel tilbage 
Ul sin krop. 

Efter mange uger med ulidelige smerter, men med stædig 
træning i igen at få kroppen til at fungere, begynder D.B. 
at tale om sine oplevelser i den åndelige verden. Han taler 
om det kærlige lysvæsen, der modtog ham, han fortæller 
om de 13lysvæsener, der hver gav ham et budskab, især 
bliver D.B. ved med at beskrive og tegne et center, som 
Iysvæseneme har givet ham alle detaljer om, et ænter som 
skal bygges her på det fysiske plan for at undeNise 
menneskene i, at der findes en åndelig verden, "Spirituel 
kapitalisme" er betegnelsen de bruger. 

D.B. 's familie og venner er overbeviste om, at han er blevet 
psykisk utilregnelig efter ulykken. Hans redning bliver 
Raymond Moody (R.M.), der rejser rundt og holder 
foredrag om nærdødsoplevelser og efter foredragene 
interviewer han mennesker, der har haft disse oplevelser. 
Året er 1975. R.M.'s bog "Life af ter Life" er netop 
udkommet i USA. De mødes, og D.B. taler i timevis. 
Endelig har han fundet en, der lytter tålmodigt. 

Et varmt venskab og nært samarbejde opstår, de rejser 
sammen rundt og holder foredrag og taler med mennesker. 
I bogen beskriver D.B. også nærdødsoplevelserfra andre. 
R.M. har skrevet et langt forord til "Møde med lyset". 
Han fortæller om sit første møde med D.B. og beskriver 
de oversanselige psykiske evner D.B. også har fået efter 
sin nærdødsoplevelse. 

Jeg var utrolig glad for igen at læse om Raymond Moody 
i denne bog. Det var en stor oplevelse at læse "Livet efter 
livet", da den udkom på dansk i 1977 . Hvis du også 
oplevede dette som noget epokegørende, så skal du læse 
"Møde med Lysef', men husk at læse bogen flere gange, 
for første gang sluger man bogen og anden gang giver 
man sig tid til at fordybe sig i beskrivelsen af oplevelseme 
i den åndelige verden. Jeg vil slutte med Raymond Moodys 
anbefaling: "Dette er den mest fantastiske og omfattende 
nærdødsoplevelse ud af de tyvetusinde, jeg er stødt på." 
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SPIRITUELLE 
LØSNINGER 

af Wayne W. Dyer 

Borgens Forlag 

344 sider 
299 kr. 

Anmeldelse vI Ruth Olsen 

Dette er Dyer's 12. bog, men - synes jeg - den hidtil mest 
seriøse spirituelt set. Måske fordi den er skrevet på 
baggrund af et alvorligt hjerteanfald. 
Sin vane tro, giver han sine råd i slagkraftige sentenser, 
som han dernæst uddyber og underbygger med praktiske 
eksempler. Feks: "Som du tænker, sådan vil du blive -
syv små ord, der kan ændre dit liv", og "Hold op med at 
give energi til det, du ikke tror på". 

I afsnittet, der hedder "Hold dit energifelt rent" gives gode 
råd om, hvordan vi undgår at lade andres negative energier 
"forurene" vort eget sind. Her citerer han Mother Teresa's 
ottepunktsplan, der lyder: 

1. Folk er ofte urimelige, ulogiske og selvcentrerede. 
Tilgi v dem alligevel. 

2. Hvis du er venlig, anklager folk dig måske for at have 
egoistiske bagtanker. V ær venlig alligevel. 

3. Hvis noget lykkes for dig, får du nogle falske venner 
og nogle ægte fjender. Lad det lykkes alligevel. 

4. Hvis du er ærlig og oprigtig, snyder folk dig måske. 
V ær ærlig og oprigtig alligevel. 

5. Det, du har brugt år på at bygge op, ødelægger andre 
måske fra den ene dag til den anden. Byg op alligevel. 

6. Hvis du når til afklarethed og glæde, bliver folk måske 
misundelige. V ær glad alligevel. 

7. Det gode, du gør i dag, har folk ofte glemt i morgen. 
Gør det gode alligevel. 

8. Giv verden det bedste, du har, og den vil måske aldrig 
få nok. Giv verden det bedste, du har, alligevel. 

Man skal ikke kæmpe mod det onde, men med det gode. 
Her citerer han igen Mother Teresa, der engang hun var 
blevet spurgt om at deltage i en march mod krigen i 
Vietnam havde sagt: "Nej, men hvis I har en march for 
fred, skal jeg nok komme." 

I et afsnit om, hvordan man bevarer og forøger sin åndelige 
energi citerer han fra Lao-tse's "Tao Te King": 



Et menneske fødes blødt og bøjeligt. 
Ved sin død er det hårdt og stift. 
Unge vækster er smidige og fulde af saft. 
Ved deres død er de visne og tørre. 
Derfor er stivhed og ubøjelighed 
forvarsler om død. 
Det bløde og blide er udtryk for liv. 

En af hans spirituelle løsninger lyder: "Giv slip! Riv dig 
løs fra dine tanker om vrede, protest, selvmedlidenhed, 
eller hvad det nu kan være, og bare elsk din krop som det 
tempel, Gud har givet dig til at huse din sjæl på denne 
rejse. Selve det at give slip og nægte at rumme tanker om 
sygdom vil bringe rolig, helbredende energi til dig i nuet, 
og denne fred vil blive din belønning for at give slip." 

Det er ikke, fordi denne bog fortæller noget, som andre 
spirituelle bøger ikke har fortalt før. Men man fornemmer 
bogen igennem forfatterens taknemmelighed over, hvad 
han lærte af sin "livstruende" sygdom. 

DE NYE ÅBENBARINGER 

af Neal Donald Walsch 

Borgens Forlag 

308 sider 
279 kr. 

Anmeldelse vI Ruth Olsen 

IEALE DONALD 

WALSCH 

DE NYE 
o 
AB ENBARING ER 

Afforf.,rteren ril 
GUDDO~Ii\IEIJGE SA~ITAu:.R 

BORGEN 

Denne bog kom lige ind ad døren, da vi var ved at gøre 
bladet færdigt, så en egentlig anmeldelse kommer først i 
næste blad. Men jeg nåede lige at "øje" i den, nysgerrig 
for at se, om han nu "kogte mere suppe på den samme 
pølsepind". Det er hans 6. bog, og han har jo i visse kredse 
fået nærmest kultagtig status. 

Han fortsætter her sine "samtaler med Gud", dvs med sig 
selv. Denne gang er det et opgør med religioner og gamle 
tros forestillinger, for det er hvad vi tror på, der styrer 
verden, siger han. Men verden bygger i dag på en falsk 
tro. Derfor har vi brug for en ny tro, en anden 
gudsforestilling. 

Citat fra noget Gud siger ifølge Walsch: "Tros forestillinger 
er vanskelige for mennesker at give slip på. Når først man 
tror på noget, tror man på det, til det er modbevist. Selv 
da bliver mange af jer ved med at tro på det og nægter at 
give slip på de gamle ideer længe efter, at de har vist sig at 

være upræcise, ineffektive og funktionsudygtige. Men her 
i denne dialog er I villige til at se på dem. Og det er første 
skridt mod forandring. Man kan ikke ændre på noget, man 
end ikke er villig til at se på. 

Hvis jeres nuværende overbevisninger om Gud var 
præcise, ville konflikt være afskaffet på jeres klode for 
længe siden. I stedet skaber jeres tro på Gud rent faktisk 
konflikt. Det mennesket har brug for i dag, hvis de gerne 
vil leve sammen i fred og harmoni, er en ny spiritualitet, 
et nyt verdensbillede, der bygger på udvidede og ændrede 
trosforestillinger. " 

Og et andet sted: "Det er uvidenhedens sky, der skjuler 
sandheden for jer. Derfor er jeres trosforestillinger 
fejlagtige .... Men lad mig venligst her anerkende, at noget 
af jeres liv på jorden faktisk fungerer. I er vokset, og I har 
udviklet jer og er blevet en mere storslået version af 
menneskeheden. I har lært af nogle af jeres fejltagelser, 
på nogle måder har I gjort fremskridt, og på nogle måder 
er I blevet en prægtig art. Og I har gjort dette mod alle 
odds." 

Og så nævner han nogle skridt, der kunne føre frem mod 
fred: 
1. Indrøm, at nogle af jeres gamle overbevisninger om 

Gud og livet ikke længere fungerer. 
2. Indrøm, at der er noget ved Gud og ved livet, I ikke 

forstår, og at denne forståelse kunne ændre alt. 
3. V ær villige til at skabe en ny forståelse af Gud og livet, 

en forståelse, der kunne frembringe en ny livsstil på 
jeres klode. 

4. V ær modige nok til at udforske og undersøge denne 
nye forståelse, og, hvis den er i overensstemmelse med 
jeres indre sandhed og viden, at udvide jeres 
trosforestillinger til at omfatte den. 

5. Lev jeres liv som udtryk for jeres højeste og mest 
storslåede overbevisninger i stedet for som en 
benægtelse af dem. 

Korncirkel England - 2003 

35 



Martinus -
vurderet fra USA 

Dette er et kort uddrag fra en god, lang og positiv 
anmeldelse af Else Byskovs bog "Death is an illusion" i 
det amerikanske blad Network, april 2003. Det der her er 
medtaget, viser os bl.a. lidt om, hvordan der reageres på 
vor fremlæggelse af Martinus' værk. 

v/David Lorimer 

Martinus' værk udgør en af de vigtigste spirituelle 
oplysningskilder i vor tid. Det vil få mere betydning i 
fremtiden, efterhånden som tænkende mennesker søger at 
forstå livets mysterier på en måde, der forener religiøs 
forståelse og videnskabelig rationalitet. Som Else Byskov 
så rigtigt siger, vil naturvidenskaben udvikle sig frem til 
en metafysisk forståelse, og det er her Martinus kan tilbyde 
et rationelt grundlag for livets basale funktionsmåde. 

Ideen om progressiv udvikling er velkendt, men det er det 
udsagn også, som Else kommer med, om at dette tredie 
Testamente er det sidste, der vil blive åbenbaret her på 
denne planet, fordi flere vil ikke være nødvendig. Det er 
lidt overmodigt at antage, at en "åbenbaring" er ufejlbarlig 
og ultimativ, selvom det ser sådan ud for tilhængerne af 
en speciel lære. 

Kun den esoteriske essens er absolut, mens den eksoteriske 
form er relativ. Så når en relativ form udråbes til at være 
den absolutte essens, dukker et rødt flag op for at indikere 
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Mennesker er gode på bunden, sae fanden, 
de vil ikke forbedre sig selv, men hinanden. 

(Piet Hein) 

Tilgivelse er en beslutning om ikke at 
straffe sig selv for andres fejl. 

(Edith R. Stauffer) 

Lad den, der vil flytte verden, flytte sig 
selv først. (Sokrates) 

Jeg ved Gud ikke giver mig større 
udfordringer, end jeg kan klare, 
men jeg ville nogen gange ønske, Gud ikke 
havde så stor tillid til mig. 

(Mother Teresa) 

fare for dogmatisme, 
eksklusivitet, ja endda 
intolerance for andre 
synspunkter. Efter min 
mening er principperne -
kærlighed, visdom, 
sandhed, frihed osv -
evige, men de behøver 
at blive udtrykt på ny 
i tidens sprog. 

Denne proces (at 
lidelser fører til med
lidenhedsevne ) fører også til en 
gradvis udvikling af menneskehedens enhed, s k ø n t 
den dag, som forudsat af Martinus, hvor alle taler 
esperanto i et forenet verdensrige, stadig er et fjernt projekt. 
Men vi kan gøre fremskridt her og nu ved at praktisere 
kærlighed og medfølelse. 

Martinus kalder sit værk "kosmiske analyser" og ønsker 
ikke, det skal blive en ny religion. Den enkelte må selv 
studere værket, konfrontere det med sine egne erfaringer 
og tage, hvad han kan bruge. Kun således kan det blive af 
værdi for ham. Dette er virkelig den rette ånd, ellers ville 
en sådan skikkelse blive utroværdig, og hans tilhængere 
ville ikke stille spørgsmål ved noget. 

Denne bog er en god inspiration til at læse Martinus' eget 
værk for at uddybe ens forståelse. 

Den gamle øje-for-øje-filosofi fører kun til, at 
alle til sidst bliver blinde. 

(Martin Luther King) 

Det synes som om udviklingen går fra en 
autoritær personlighed over en narcissistisk til 
en altruistisk. 

(Christoffer Lasch) 

I gamle dage vidste mennesker ikke det, de 
troede på. I dag tror de ikke på det, de ved. 

(Villy Sørensen) 

Glæden ved at tilgive er sødere end glæden 
ved hævn. 

(Koranen) 



Et poUtisk parti lied visiol1er 
vI Gunder Frederiksen 

Vi hører ofte, at politikere mangler visioner. De tænker 
snævert realpolitisk - fra sag til sag, og har som regel 
ikke det store overblik. Måske mangler de inspiration. -
Men der er lys forude! 
Et nyt politisk parti er på vej. Det hedder netop 
VisionsPartiet. Formanden, der sikkert er en del læsere 
bekendt, hedder Eskild Tjalve. I et hefte på 72 sider i 
AS-format skitserer Eskild Tjalve retningslinierne for 
den nytænkning og visdom, som er indeholdt i 
visionspartiets politiske programudtalelse. - Præcis den 
store mangelvare i den praktiske politik, vi præsenteres 
for gennem medierne. 
I partiets idegrundlag får begrebet visdom en 
fremtrædende plads. Mennesket og det menneskelige 
placeres i centrum. Partiprogammet bygger på tre 
grundprincipper: 

1. Det åndelige menneske, hvor der fremhæves, at det 
er idealet at skabe bevidsthed om menneskets 
åndelige og sjælelige kræfter. 

2. Det holistiske princip, hvor idealet er at skabe 
bevidsthed om at anvende den holistiske tanke i 
forbindelse med samfundsudvikling og 
internationalt samarbejde. 

3. Den skabende bevidsthed, hvor idealet er at 
formulere klare visioner og holdninger, der kan 
inspirere til en positiv udvikling af samfundet. 

I instruktive diagrammer viser forfatteren eksempler på, 
hvorledes forskellige samfundsproblemer kan løses på 
forskellige niveauer. Som eksempel ses her hvorledes 
man kan forsøge at takle begrebet kriminalitet lige fra 
det velkendte "at give hårdere straffe" til det mere 
ideelle, som kan bestå i at indføre "healings- og 
li vsvisdomsprocesser i mini samfund" . 

Eskild Tjalve opstiller en række politiske mål for den 
kulturelle og politiske udvikling på nationalt og 
internationalt niveau, som afspejler en visionær 
indstilling. Som eksempler kan nævnes: 

a) Samarbejde med naturen i stedet for at bekrige den. 
b) Intensiv fremme af bæredygtighed og økologi 
c) Produktionsmetoder der bygger på kærlighed til 

dyrene, planterne og naturen 
d) Et GMO-frit Danmark 
e) Forskningsprojekter med henblik på at fremme en 

holdningsændring i retning af en holistisk indstilling 
i og bag landbrugets virke. 

t) Afvikling af rige landes støtte til egne landbrug. 
g) Støtte til u-landenes i forvejen økologiske landbrug. 

Eskild Tjalve kommer vidt omkring - har f. eks. også et 
afsnit om udenrigspolitik, hvor han fremhæver, at 
Danmark skal markere sig "stærkere som forkæmper 
for menneskehednes enhed og menneskerettigheder samt 
modarbejder af blokpolitik samt de frie markedskræfters 
og de multinationale selskabers udnyttelse af u
landenes ressourcer" . 

Partiprogrammet er alt i alt et levende advokatur for 
menneskelighed, et positivt livssyn og inspirerende 
optimisme, som må tiltale enhver, der ønsker at bo i et 
bedre samfund - og hvem gør ikke det? 

VisionsPartiets partiprogram koster 30,- kr. og kan fås 
på følgende adresse, hvor man også kan støtte partiet 
med sin underskrift, ligesom man kan foretage 
indmeldelse i partiet.: 

VisonsPartiet 
Vengevej 19, Søballe 

8660 Skanderborg, tlf. 86950801 
E-mail: info@visionspartiet.dk 

www.visionspartiet.dk 
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små tings storhed 

v//(jeld John Ledet 

Det er i alle daglige små gøremål, i det nære, vi for alvor 
skal vise os som elskende mennesker. 
Det kan være svært at vide, om den vej, du går, er vejen, 
eller det er vejen væk fra vejen. Det kan være meget svært, 
fordi dagen i dag er fuld af en masse muligheder, som det 
er vores egen opgave at vælge iblandt. 

Dog er det ikke så svært alligevel, for når dagen er omme, 
så blev det uomtvisteligt de rigtige valg, der blev truffet. 
Det kan man være sikker på, fordi der ikke findes forkerte 
valg. Der findes kun valg, der enten er fuldt ud i pagt med 
selvet og Gud, eller valg der fører en til selvet og Gud. 
Kan man ikke vælge i fuld harmoni med selvet, så er det 
rigtige valg jo et, der leder en til selvet. Og da er valget 
alligevel det rigtige. 

Derfor går du den rigtige vej. Frem mod det mål, at du 
kan manifestere selvets budskab, kærlighedens budskab, 
der hvor det er ALLERMEST væsentligt og 
VANSKELIGST at manifestere det: nemlig i det daglige, 
nære og personlige liv. 
Det er meget underkendt, men ser vi det ud fra et åndeligt 
evighedsperspektiv, så foregår den store udvikling i det 
små: I dagligdagens mange små samspil mennesker 
imellem. 

Det er vanskeligt, men dog alligevel så meget nemmere at 
manifestere kærlighed i forhold til et stort emne, som 
optager mange mennesker. Det er nemmere at være imod 
fascisme, om man så må dø for sit synspunkt, end det er 
at manifestere kærlighed i de nære relationer. Her er du 
helt alene, og ansvaret hviler kun på dig, og du har ikke 
en samfundsmæssig modstand at spille op imod. 

Det er svært at se, når man synes, at andre i det daglige er 
irriterende, at det i den grad har noget med en selv at gøre, 
så man sætter en udvikling ind på at forvandle sig selv, 
sådan at man kommer til at elske den side, man før fandt 
irriterende. Og det er endnu sværere, hvis man samtidig 
med, at man finder andre irriterende, skal bevare evnen til 
at udstråle glæde og kærlighed overfor dem. 

Det er imidlertid her, den egentlige udvikling finder sted. 
Det er her i det små, det for alvor skal vise sig, om man er 
i stand til at udvise storhed. I dagligdagens små ting skal 
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vi alle lære at blive noget mere. Det er langt lettere at 
være "stor" i store spørgsmål, end det er at være "stor" i 
de små ting. Det er i dagligdagens nære relationer, at verden 
for alvor revolutioneres. Barnet tænker ikke på faderens 
store bedrifter som statsmand, barnet oplever langt mere 
faderens fravær i forhold til den omsorg, barnet savner. 

I de nære og "små" ting skabes i dag grundlaget for 
morgendagens langt mere kærlige verden, for denne verden 
er bygget op af verdens mest elskende mennesker: moderen, 
faderen, søsteren, broderen, vennen, kæresten, konen, 
manden, sØnnen, datteren, naboen, der kan elske sine nære. 
Trangen til at "blive noget mere" gemmer sig for mange 
mennesker i det virkelig at manifestere det store, der hvor 
det for alvor skal manifesteres: i det små og nære. 

Og dit selv kender din opgave, derfor føler du også en 
lidenskabelig og inspirerende trang til at gøre det, ligesom 
du kan føle tilfredshed ved din dagligdag, når det lykkes. 
Trangen til at "blive noget mere" gemmer også på en 
længsel efter at få anerkendt, at du ALLEREDE er i gang 
med at gøre "det store", og at du derfor allerede er blevet 
"noget mere". 



Skabelse 09 videnskab 
v/Ruth Olsen 

Biolog tror ikke på Darwin 

Ligesom vi har præster, der ikke tror på Gud, har vi 
biologer, der ikke tror på Darwin. Ok, helt sammenlignelige 
er de selvfølgelig ikke. Darwin udkastede en teori om livets 
udvikling, men han var nok ikke ude på at den skulle gøres 
til et dogme, sådan som den faktisk er blevet. 

Nu har en biolog og lektor ved RUC, Ole Vang, i 
Weekendavisen 15.aug. erklæret sin manglende tro på 
Darwin. Men der er mange andre videnskabsfolk, der 
gennem deres indsigt i naturens 
og livets komplekse og 
hensigtsmæssige opbygning, har 
erkendt, der må være en meget 
intelligent designer bag det værk. 
De kalder sig "designer
bevægelsen" og er især udbredt 
i USA. De ser universet som en 
Guds bevidste skabelse. 

De siger: Hvad er videnskabelige 
tegn på bevidst skabelse? Det er, 
hvad der er formet i en 
organiseret struktur efter en plan 
og hensigt. De fleste af dem 
afskriver dog ikke fænomenet "tilfældighed", idet de mener 
at det, der dannes af vind og vejr får tilfældige former, 
hvorimod de levende organismer helt tydeligt ikke kan være 
udviklet ved tilfældigheder. Her peger de bl.a. på de syre
base-par, der udgør DNA-strukturen. Syre og base plejer 
normalt at neutralisere hinanden og dermed inaktiveres, 
så her må altså være andre kræfter på spil, de ved bare 
endnu ikke hvilke. 

De er således ikke blinde for, at der er meget, de endnu 
ikke kan forstå. Nogle kalder blot alt det uforklarlige for 
"Guds uransagelige veje", andre går videre for at finde 
nogle naturlige kræfter bag den fysiske verdens fremtoning. 
En dag vil de opdage energiniveauernes mangfoldighed 
og nå frem til en forståelse for, hvordan energi er 
bevidsthed. Nemlig når videnskab bliver til åndsvidenskab. 

Semiosfæren 

Et lille stykke vej derhenad er man kommet med 
forskningen indenfor det, der kaldes semiosfæren. 
"Semiosis" betyder kodning, udveksling af tegn, 
"semiotik" betyder studiet af tegn. 

I bogen "En snegl på vejen" har Jesper Hoffmeyer forklaret 
det sådan, at semiosfæren består af kommunikation, dvs 
udveksling af livstegn. Disse "tegn", siger han, består af 
lyde, dufte, bevægelser, farver, former, elektriske felter, 

varmestråler, kemiske signaler, 
berøringer osv. Semiosfæren er 
en verden af betydninger, hvor 
de levende væsner må lære at 
begå sig ved at tolke disse 
korrekt, skriver han. 

Videre forklarer han, at da "the 
big bang" sendte energi/stof ud 
i rummet, gav det sig til at 
"klumpe sammen" i en vis 
regelmæssighed i sole, planeter 
og galakser. Der opstod altså et 
mønster og dermed 
"betydning". Mønsteret er 

materielt, men betydningen er immateriel. Her er 
Hoffmeyer tæt på en forståelse af det, Martinus har kaldt 
stofside og livssidel 

Men når han siger: "kroppen forgår, men koden består" 
og hermed mener, at vi kun overlever vor organismes død 
via vore DNA-koder, glipper det kosmologiske islæt. Han 
har ingen forklaring på, hvordan koderne, mønstrene, er 
opstået. Han mangler en styrende instans, som skaber og 
"administrerer" det, han dog selv kalder livstegn. Han siger 
naturen har en "tendens til at danne vaner", altså naturlove, 
men det er jo ingen forklaring. At kalde det "styrende 
noget" for "naturen" er vor tids ulogiske forestilling. 

Et sted siger han, at "da organismerne ikke kan overleve i 
fysisk forstand, er de henvist til at overleve i semiotisk 
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forstand, dvs ved at videresende sig selv i en kodet version, 
altså som tegn. Livet er i et og alt baseret på semiosis, på 
tegnprocesser." For ham er "det evige liv" altså alene et 
spørgsmål om DNA-kodens videregi velse. 

Det, Hoffmeyer kalder semiosfæren, ser ud til at være det, 
vi med Martinus' kosmologi ville kalde "det åndelige plan", 
nemlig energiernes immaterielle betydningsindhold. Det 
er interessant, at han til sidst i bogen skriver: "Semiotisk 
betragtet lever alle levende væsner som del af hinanden, 
for vi deler alle den samme semiosfære." Jeg ved ikke, 
hvad han dybest set mener med det, for vi tolker jo ikke 
naturens og livets signaler på samme måde. Det afhænger 
bl.a. af det erfarings-lager, vi hver især bringer med os 
fra "evighedernes morgen". 

Men hvis han mener, at vi på et højere metafysisk plan 
alle er del af samme helhed, dvs ikke-adskilte væsner, er 
han kommet et pænt stykke vej hen mod det 
åndsvidenskabelige verdensbillede. 

Gud og videnskaben 

Indtil for ikke så længe siden regnede man med, at selv 
om universet fungerede som et urværk (Newton), måtte 
der dog være en, der "trak uret op" eller ihverfald havde 
sat det i gang. I dag nøjes man som regel blot med at 
konstatere, at der i naturen findes et "selvorganiserende 
princip". 

I sin bog "Gud og videnskaben" stiller Jean Guitton 
spørgsmålet: "Hvad fik de første atomer til at knytte sig 
sammen til molekyler? Og disse til at samle sig på meget 
bestemte måder? Har de en indbygget "hang" til at "ordne 
sig" i organiserede strukturer?" Men han har ikke noget 
svar. 

Da han ikke kender åndsvidenskaben, skriver han at: "Vi 
kan ikke finde noget i sig selv eksisterende, kun de 
virkninger "noget" frembringer - et netværk af 
vekselvirkninger, der er struktureret, men af hvem? Et 
informations-netværk." Men at Guitton er kommet ret langt 
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i sin forståelse for de kosmiske sammenhænge, viser også 
følgende bemærkninger: 

"Alt hvad der foregår på vor planet er i kontakt med den 
kosmiske uendelighed, som om hver af dens partikler 
rummede universets helhed. Alt vekselvirker, universets 
indhold er en helhed. Ånd er et mere fundamentalt begreb 
end materie. Vi observerer ikke en verden, vi er en del af 
den." 

Tan kefelts-forskn i ng 

På Princeton University i USA har man i nogle år forsket 
i at måle tankers indflydelse på fysiske begivenheder. Der 
er opstillet måleudstyr mange steder i verden, også i 
Danmark. Reaktionen på angrebet på World Trade Center 
11/9-0 l gav et meget overbevisende udslag på apparaterne. 

Terroraktion gav udslag 

På dette tidspunkt 
skete katastrofen -: 

I 
I 
I 
I 
I 

Dato 

7.9 8.9 9.9 10.9 11.9 12.9 13.9 

Overraskende viste det sig, at måleapparaterne er blevet 
påvirket af noget, umiddelbart inden terroraktionen faktisk 
fandt sted. 

Ifølge forskerne bekræfter dette teorien om et globalt 
bevidsthedsfelt, hvor mennesker er forbundet mentalt via 
ubevidste kommunikationskanaler. Ifølge teorien sender 
og modtager vi hele tiden informationer via dette felt. 
Forskerne mener, at terroristernes tanker og stærke følelser 
via det globale bevidsthedsfelt kom i omløb J orden rundt, 
og at store dele af verdens befolkning med en slags sjette 
sans opfangede disse signaler, ubevidst, hvilket blev 
registreret af måleapparaterne. 

Jo, videnskaben er virkelig på nogle felter ved at nærme 
sig åndsvidenskaben! 



Ruth Olsen 

Hjernelammelse 

I Danmark gives der i dag 16.000 
elektrochock om året, heraf en del 
som tvangs behandlinger. Antallet af 
tvangsbehandlinger er steget 
betydeligt i de seneste år. Dette er 
åbenbart psykiatriens svar på de 
psykiske lidelser, som udviklingen 
af en større sensitivitet i mennesket 
medfører. 

Ifølge Lyall Watson (i bogen 
"Grænsen til døden") sker der ved 
en overstimulering af hjernen en 
slags kortslutning, der medfører en 
form for lammelse, et kollaps og en 
disorganisation. Dette kan opleves 
som "salighed ved tomhed", fordi 
nervØse spændinger frigøres og der 
indfinder sig en psykisk 
følelsesløshed. Det kan medføre, at 
en større omrokering af hjernes 
kemi udløses, der sker en ny
organisering. 

Også epilepsi er en desorganiseret 
aktivitet i hjernen. Ligeledes kan 
stress og katastrofesituationer 
udløse kaostilstande og lammelser i 
hjernen. Måske er det en form for 
overlevelsesmekanisme ved 
overbelastninger? Man har målt 
lignende udladninger i fosterets 
hjerne lige før fødslen og især 
under selve fødslen. Faktisk fødes 
vi til verden i en slags trance, noget 
nær en besvimelsestilstand. 

Koma er ligeledes en slags 
hjernelammelse. Måske er vi 
"designet" med en mekanisme, der i 
visse situationer således tvinger os 
til at slappe af og give slip? 

Præsten i Snesere 

Der er flere præster, der ikke 
"køber" alle dogmerne. Kirsten 
Sarauw har samlet og udgivet nogle 
af sine prædikener i en bog. At 
Jesus skulle være død på korset, for 
at vi kunne få vore syndere tilgivet, 
er ikke et påhit, hun kan tilslutte 
sig. Hun siger, at dette "unaturlige 
sønnernord er en forestilling, som 
kun kan være opkommet i syge 
menneskehjerner, der er forkrøblede 
i et autoritativt, patriarkalsk 
opdragelsessystem. " 

Men faktisk, vil jeg lige indskyde, 
stammer "påhittet" fra den gamle 
agerbrugskult, hvor man hvert år 
først sørgede over, at gudindens 
"søn", dvs naturen, døde om 
vinteren, og så fejrede 
"hans" genopstandelse om foråret. 
Men det er jo ikke den eneste kult
tradition, kristendommen har 
overtaget fra sin religiøse 
forgænger. 

Om helligånden siger hun: 
"Helligånden kan man måske 
beskrive som den guddomsgnist, 
der udsprang af den allerførste 
ubegribelige begyndelse og som er 
indfoldet i alt det værende som en 
hellig stræben mod udfoldelse af 
hele det potentiale, der lå som 
sammenfoldede muligheder i 
begyndelsen. En hellig stræben mod 
stadig større bevidsthed, mod ånd, 
mod mennesket som det foreløbigt 
sidste mest udviklede skud på 
stammen." 

Men nu er Sarauw pensioneret, så 
hendes afvisning af nogle af de 
overleverede "sandheder" får lov at 
gå stille af! 

Religion og politik 

For mig er socialisme i sin egentlige 
betydning et politisk forsøg på at 
omsætte det kristne budskab om 
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næstekærlighed i praksis. For andre 
er socialisme nok blot et spørgsmål 
om retfærdighed. 
Forskellen kan måske 
anskueliggøres med denne lille 
historie fra den politisk aktive del 
af mit liv. 

I en debat om nogle grundlæggende 
principper, var vi nogle, der mente, 
at fortsat øget økonomisk vækst 
ville forringe bl.a. miljøet, og at vi i 
stedet for den fortsatte ophobning 
af materielle ting skulle satse på en 
retfærdig fordeling af goderne her 
på jorden. Her kunne vi henvise til 
Jesu ord om, at den der har to 
skjorter bør give den ene til ham, 
der ingen har. 
Her blev vi dog "sat på plads"af 
bossen, professoren, med en 
bemærkning om, at socialisme 
handlede ikke om at dele 
"fattigdommen", men om at sørge 
for, at alle fik råd til to skjorter! Og 
det vil kræve økonomisk vækst. 
Dette er vist en ret almindelig 
holdning. Vi under andre det godt -
bare det ikke går ud over det, vi 
selv har. 

Men hvis vi skal være "lazaret
land" i den kommende omvæltning, 
som Martinus har forudsagt, 
kommer vi nok til at tage Jesu ord 
alvorligt! Mon de har tænkt i de 
baner - de der nu arbejder så 
ihærdigt for at få noget om Europas 
kristne grundlag med i EU's nye 
traktat? 

FN - fra magtesløs til 
beskytter 

Asger Lorentsen har følgende 
aktuelle komentar til situationen 
omkring Irak-krisen (her i uddrag): 

Den nuværende krise afslører en 
åbenlys konflikt mellem to 
principper. Den ene repræsenteres 
af USA's nuværende regering og 
ganske få andre, den anden 
repræsenteres af det øvrige 
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verdens samfund. Set i forhold til 
Den Store Plan for menneskehedens 
udvikling repræsenterer den 
nuværende regeringskurs i USA en 
gammel orden, hvor det var det 
naturlige, at den nation, der havde 
magt, også anvendte sin magt indtil 
det punkt, hvor andre lande var 
stærke nok til at sætte en grænse. 

Langt de fleste øvrige lande er 
under den nuværende konflikt 
blevet meget bevidste om, hvor 
vigtigt det er, at FN styrkes på en 
måde, der skaber retssikkerhed ud 
fra internationale love, som f.eks. 
fastsætter nøje regler for, hvornår 
en krig er legitim. 

Da det ligger i hele udviklingen 
efter 2. verdenskrig, at det 
internationale samarbejde styrkes, 
og da denne udvikling er stimuleret 
fra planetens højere centre for 
Kærlighed-visdom og Guds vilje, er 
der ingen tvivl om, at det er det 
internationale retssystem med FN i 
centrum, der vil vinde mellem de to 
tendenser. Spørgsmålet er blot, hvor 
hurtigt USA's nuværende kurs 
reguleres ind i en samklang med 
FNs kurs igen. 

For at denne samklang igen kan 
opstå, er det ikke kun USA, der må 
bøje sig, for FN bliver også nødt til 
at lære af sin magtesløshed i 
forbindelse med Kosovo, Irak og 
Israels undertrykkelse af den 
palæstinensiske befolkning. Med 

andre ord, USA kommer ikke 
tilbage til en rolle som et 
almindeligt medlem af 
verdenssamfundet, før FN tør 
overskride grænsen og autorisere 
magtanvendelse i tilfælde, hvor 
diktatoriske regimer begår 
folkemord på eller voldsom 
undertrykkelse af egne 
befolkninger. 

Denne ændring i FN s rolle er 
iøvrigt forudsat i Martinus' 
beskrivelse af fremtidens 
verdenssamfund. 

Landbrugsstøtten 

Da Finland lagde sin økonomiske 
landbrugsstøtte om til frugt og 
grøntsager i stedet for at støtte 
kødproduktionen, gik antallet af 
sygdomme ned. Det viser 
statistikken sort på hvidt! 

Det kunne vi lære noget af her i 
Danmark, hvor man næsten altid 
udelukkende har gi vet støtte til 
produktion af kød og fede 
mejeriprodukter. 

Nu kan vi altså med konkrete tal 
underbygge vore argumenter om, at 
det giver væsentlige besparelser i 
sygehussektoren, hvis man satser 
sine tilskud på grøntsager i stedet 
for kød. 

Økonomiske argumenter er alligevel 
det, der gør mest indtryk på 
politikere! 

Vegetarens ligfølge 

Forfatteren George Bernard Shaw -
der iøvrigt har udgivet en 
vegetarisk kogebog - var en 
konsekvent vegetarist og mente, det 
var årsagen til hans gode helbred. 
Han døde i 1950 og blev 94 år. Han 
sagde: "Kød er gift for systemet, 
ingen burde leve af døde ting. Dyr 



er vore medskabninger, jeg føler 
mig stærkt i slægt med dem." 

Han havde engang en vision af sin 
lykkelige begravelse, som han 
beskrev således: "Min ligvogn vil 
ikke blive fulgt af kareter med 
sørgende, men af hjorder af okser, 
får, svin og flokke af fjerkræ, alle 
med hvide tørklæder til ære for den 
mand, der hellere selv gik til grunde 
end at spise sine medskabninger." 

Han var vist en temmelig 
egocentrisk person! Der var 
sandelig ingen fare for at han skulle 
"gå til grunde" med alle de kager 
og frugtdesserter, han satte til livs. 
Vegetarer har tilsyneladende et ret 
stort behov for søde sager! 

Blå beskyttelse 

Da bladet "Illustreret Videnskab" 
blev spurgt om, hvorfor små drenge 
skal klædes i lyseblåt, oplyste de, at 
ifølge traditionen - især i 
mellemøsten - anså man farven blå 
for at være en beskyttelse mod det 
onde. Det er Guds farve, mente 
man (fordi himlen er blå, tror 
bladet!). Og da drenge de fleste 
steder i verden stadig anses for at 
være meget mere værdifulde og 
derfor vigtigere at beskytte end 
piger, kan det altså gøres ved at 
klæde dem i blåt! 

Hvorfor en tonsur? 

I ordbogen står, at en tonsur "er 
den ved afragning frembragte plet 

på issen hos katolske gejstlige". 
Men mon den katolske kirke har 
glemt, hvorfor man i sin tid ville 
have sådan en bar plet på issen? Nu 
har jeg læst, det var for at holde sit 
kronechakra udækket, så der ikke 
skulle være nogen hindring for 
helligåndens indtræden under 
meditationen! 

Så det kan alle de mænd, der er så 
kede af deres "måne", nu trøste sig 
med - den giver måske mulighed for 
at bringe sig nærmere en 
gudsoplevelse ? 

Seksualdrift og åndelig 
udvikling 

Martinus fik stillet mange 
spørgsmål på sine foredragsrejser. 
Her er et, han fik stillet i Sverige i 
pinsen 1967 (brev nr. 13). 
Sp: Er de åndelige øvelser, som 
beskrives i de gamle hinduistiske 
skrifter, og som kaldes yoga, af 
nogen særlig værdi for os i dag. 
Kan f.eks. seksualdriften gennem 
yogaøvelser forvandles til en kraft, 
som fremkalder eller gør os 
modtagelige for kosmiske glimt? 
Fremskynder disse øvelser vor 
udvikling mod den kosmiske 
bevidsthed, fører de os nærmere 
Gud? 

Martinus: Nej, man kan ikke ved at 
standse seksualdriften opnå 
kosmisk bevidsthed. Så kunne man 
jo f.eks. lade være med at spise, og 
så måske derved få en helt anden 
evne. Det finder ikke sted. Det er en 
meget stor overtro, at man ved at 

standse seksualdriften kan få nye 
åndelige kræfter. Det får man ikke, 
men jeg forstår godt, at de indiske 
vismænd fordrer af deres elever, at 
de helst ikke skal blive forelskede i 
den tid, de får undervisning, for det 
ødelægger fuldstændig 
undervisningen. 

Forelskelse går imod 
intuitionsevnen. Hvis man er meget 
forelsket lammes intuitionsevnen, 
og så kan man ikke fortsætte i den 
kosmiske udvikling. Man skaljo 
have forelskelsesevnen udlevet. 
Tænker man sig nu, at en indisk 
vismand begynder at undervise 
nogle disciple, og en elev bliver 
mægtigt forelsket, når 
undervisningen er godt i gang, så 
går det hele i stykker, og 
undervisningen er spildt. Derfor 
skal disciplene være afholdende i 
den tid, de får kosmisk 
undervisning. 

Men man skal ikke tro, at man får 
højere evner ved at være 
afholdende, for det gør man ikke. 
Og man skal heller ikke tro, at 
seksualdriften tager af, det er ikke 
den, der er i vejen, tværtimod, det 
er jo den, der skal udvikles, men 
naturligvis på den rigtige måde. Det 
er sikkert rigtigt, at der findes 
mange yogaøvelser, der er 
udmærkede for organismens 
struktur, men der findes sikkert 
også mange, der er fantasi. 

Jeg anbefaler ikke nogen øvelser ud 
over denne ene, at man skal elske 
sin næste og Øve sig i at være god 
og kærlig. Det er den allerfineste 
øvelse, og gør man det, retter al 
ting sig op. 
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Fremtids-adfærd 

Vi hører ikke så meget til Jes 
Bertelsen mere, men hans bøger 
står på biblioteket. Heri fandt jeg 
følgende små sentenser: 
Menneskene må lære at fungere i 
fælleskaber. Det vil reducere jeg
interessernes uhæmmede vækst. Vi 
må træde ud af jeg-begrænsningen 
og mødes i en fælles højere intuitiv 
konsensus. 
Energi, der svinger harmonisk, 
forstærker hinandens effekt, 
hvorimod energi, der svinger 
kaotisk neutraliserer hinandens 
styrke. 
Jeg' ets funktion er at adskille, 
selvets funktion er at samle og 
integrere. 

Om at hele gamle sår 

I Susan Forwards bog "Ud af 
skyggerne" fra 1990 fandt jeg nogle 
gode evigtaktuelle råd om, hvordan 
man heler gamle sår på sjælen. Hun 
siger: 

Sørg over din barndoms 
følelsesmæssige tab. Den 
kærlighed, du ikke fik som barn, 
kan du aldrig få som voksen. Men 
sorg kan hele såret. 
Tag afsked med dine uopnåelige 
drømme og fantasier om at ændre 
"de andre", Skriv et brev til "dit 
indre barn" med trøst og 
bekræftelse. Tillad dig at have 
medlidenhed med det lille barn, du 
var engang - og overtag så det fulde 
ansvar for den voksne person, du 
nu er. 

Kun du, kan befri dig. 
Og først da er du parat til at 
opdage, hvor megen kærlighed, du 
faktisk har mulighed for at give og 
få. Der vil altid være mennesker, 
der har brug for dig - opdag glæden 
ved at give! Og opdag den 
kosmiske regel, der siger, at jo mere 
vi giver, jo mere får vi. 
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Om ensom død 

Næsten hver dag kan man læse 
dødsannoncer, hvor man beder 
eventuelle pårørende henvende sig. 
En tilfældig valgt dag - d.517 -03 -
stod der tre annoncer i Politiken, 
der efterlyste pårørende til en afdød 
i København. De døde i total 
ensomhed. Forhåbentligt er de 
blevet godt modtaget "på den anden 
side", så deres trængsler nu er 
forbi. 

Men det vækker til eftertanke. 
H vad er det for et samfund, vi lever 
i? Ifølge kosmologien ved vi, at det 
er en del af en naturlig udvikling, at 
familiebåndene går i opløsning. 
Meningen er, at det er 
næstekærligheden, der skal sættes i 
stedet for. Familiekærligheden er 
udløber af den gamle selviske 
stamme-solidaritet. Nu skal vi 
brede kærligheden og solidariteten 
meget længere ud. 
Men man må konstatere, at 
familie samhørigheden for mange 
ophører længe før, den er blevet 
erstattet af noget andet. Og man må 
formode, dette problem kun vil 
forværres i den nærmeste fremtid. I 

Polforvandling! 

denne mellemperiode vil 
ensomhedsproblemerne så tiltage. 
Jo, mennesket er i sandhed det, 
Martinus kaldte "en flygtning 
mellem to riger" . 

Men een ting er sikkert - der 
kommer ikke til at mangle 
næstekærligheds-opgaver for de, 
der har lyst til at opøve deres evner 
i så henseende! 

De ulykkelige 
ægteskabers zone! 

- Det er da rart at se, at i det 
mindste en af os er lykkelig gift! 



Tro 
- teori kontra handling 

Kristne kan ikke forbavses over, at 
der er stor forskel på Islams 
budskab som religiøs tro og den 
praksis, vi ser mange muslimer 
udøve. Lad mig citere et par vers. 

Muhammed sagde: Jeg er ikke 
sendt for at forbande de vantro, 
men for at vise barmhjertighed mod 
mennesker. (Hadith 325) 
Hvad er endnu bedre end at faste, 
vise næstekærlighed og at bede? 
Det er endnu bedre at skabe fred 
mellem fjender, thi fjendskab og 
ondskab lægger al himmelsk 
belønning øde. (Hadith 340) 
Den er svag, som kaster andre til 
jorden, men den er stærk, der styrer 
sin vrede. (Hadith 82) 

Fra tro ti I viden 

Overalt i verden brydes konflikten 
mellem den autoritære kultur og 
den demokratiske. Det autoritære 
menneske er stadig i stand til at tro 
på religiøse dogmer, er nem at 
manipulere med og bøjer sig for 
overordnede, ikke i respekt men i 
lydighed. Det demokratiske 
menneske kan ikke tro, det vil have 
viden. Det er autonomt og 
respekterer andre, ikke på grundlag 
af rang men for deres menneskelige 
kvaliteter. Det er mennesket, der 
tænker selv. 

H vis man opdrager sine børn 
sådan, at de tør stille krav om at få 
begrundet forældrenes påbud og 
stille spørgsmålstegn ved det 
rimelige i dem, skaber man et 
demokratisk menneske. Vi kender 
det: forældrene siger "det må du 
ikke" - barnet spørger "hvorfor?" 
Forældrene svarer: "Fordi jeg siger 
det!" Det er at skabe et autoritært 
menneske. 

Engang jeg var på besøg i 
Sydslesvig, undrede jeg mig over, 

hvorfor så mange tyske forældre 
sendte deres børn i danske skoler. 
Jeg spurgte hvorfor - og fik svaret: 
fordi de er mindre autoritære! 
Engang var det et problem for 
Tyskland, at der i det land var så 
mange autoritære mennesker, der 
bare sagde "Jawohl"! 
I vesten har vi haft det anti
autoritære ungdomsoprør og det 
ligeledes meget anti-autoritære 
kvindeoprør. Det var en ret fredelig 
revolution! De autoritære 

mennesker er ved at komme i 
mindretal her. Men det meste af 
verden har dette oprØr til gode. I 
mellemøstens patriarkalske 
stammekulturer vil det ikke komme 
til at gå stille af. 

Men det er en nødvendig udvikling, 
hvis vi skal nå frem til det humane 
verdens samfund. Det er nødvendigt 
at "afskaffe" det autoritære 
menneske for at komme fra religiøs 
tro til åndsvidenskab. 

Ungdom 

Ungdom er ikke en bestemt periode i livet - det er en sindstilstand. Det er viljekraft -
evne til fantasi - en sjælsrigdom - modets herredømme over frygten - eventyrlystens 

over mageligheden. 

Ingen ældes blot ved at leve et vist antal år - folk ældes kun når de glemmer deres 
idealer. År rynker huden - men at miste evnen til at begejstres rynker sjælen. 

Enten 70 eller 16, ethvert levende hjerte elsker underet, betages af stjernerne og det 
uendelige. Du er så ung som din tro - så gammel som din tvivl - så ung som din 

selvtillid og så gammel som din frygt. 

Så længe dit hjerte kan modtage indtryk af skønhed, glæde, mod og kraft fra denne 
jord og fra det uendelige - så længe er du ung. 

Men når pessimismens sne og kynismens is har lejret sig i dit hjerte, så - og så først -
er du gammel - og må Gud være din sjæl nådig. 
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ESBJERG 
Tirsdag 28/1 O Det åndeligt hjemløse nutidsmenneske 
v/Ole Therkelsen 
Torsdag 20/11 Bønnen som styrende energikilde for 
livets udfoldelse vILars Gyde 
Møderne holdes kl. 19 i Multihuset, Gasværksgade 
2,1 sal, grønt lokale 
Arrangør: Uffe Andreasen, tlf. 7517 3797 

FREDERIKSHAVN 
Tirsdag 23/9 Hvordan skaber jeg mig et lykkeligt liv? 
v/Klaus Simoni 
Tirsdag 21/10 Hvordan skaber vi et humant 
retssamfund uden hævn og straf? v/Sven-Erik Rævdal 
Tirsdag 4/11 Tilgivelse - den fornemste medicin 
v/Solveig Langkilde 
Tirsdag 18/11 Søvn. drømme og døden 
v/Ole Therkelsen 
Møderne holdes kl.19 .30 i Skolegade 8 
Arrangør: Birger Juel Jensen, tlf. 9893 0686 

HADERSLEV 
Onsdag 22/1 O Tolerance - en stadig udfordring i 
hverdagen! vlHanne Myrfeld 
Mødet holdes kl. 19 på Bispen, Bispebroen 3 
Arrangør: Henrik Mayoni, tlf. 74522224 

HERNING 
Torsdag 2/10 Ven med døden - ven med livet! 
v/Sebastien Vesterlund 
Torsdag 23/1 O Bønnen som styrende energikilde for 
livets udfoldelse vILars Gyde 
Torsdag 6/11 Tilgivelse - den fornemste medicin! 
v/Solveig Langkilde 
Torsdag 27/11 Hvordan skaber vi et humant 
retssamfund uden hævn og straf? v/Sven-Erik Rævdal 
Møderne holdes kl. 19.30 i "Kulturellen", 2.sallok.05-
08, Nørregade 7 
Arrangør: Martin Stokholm Jepsen, tlf. 9716 8230 
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KLINT 
Lørdag 11/1 O kl. 19 Forelskelse. venskab og kærlighed 
v/Ole Therkelsen 
Terassen, Martinus Center, Klintvej 69 

KØBENHAVN 
På Martinus Institut, Mariendalsvej 94, er der foredrag 
hveranden lørdag, det første lørdag 27/9 med emnet 
Tankens magt. Der er 5 studiegrupper, det første 
begynder mandag 22/9 kl.12. 
Hør nærmere på tlf. 3834 6280 

ODENSE 
Mandag 22/9 vÆigil Kristensen 
Mandag 6/10 v/Søren Jensen 
Mandag 20/10 v/Søren Jensen 
Mandag 3/11 v/Sebastien Vesterlund 
Mandag 17 /11 v/Steen Landsy 
Mandag 1/12 v/ Sven-Erik Rævdal 
(Emnerne er ikke fastlagt endnu) 
Møderne holdes kl. 19.30 i Munkevænget 7 
Arrangør: Kai Hvalsøe, tlf. 66147424 

RANDERS 
Torsdag 30/1 O Tolerance - en stadig udfordring i 
hverdagen! vlHanne Myrfeld 
Torsdag 20/11 Det åndeligt hjemløse nutidsmenneske 
v/Ole Therkelsen 
Møderne holdes kl. 19.30 i AOF kantinen, Store 
Voldgade 10 
Arrangør: Ole Berthelsen, tlf. 8641 1552 



SILKEBORG 
Onsdag 24/9 Ven med døden - ven med livet! 
v/Sebastien Vesterlund 
Onsdag 8/10 Er der en mening med "galskaben" på 
planeten Jorden? v/Søren Olsen 
Onsdag 29/10 Det åndeligt hjemløse nutidsmenneske 
v/Ole Therkelsen 
Onsdag 19/11 Tolerance - en stadig udfordring i 
hverdagen! vlHanne Myrfeld 
Møderne holdes kl. 19.30 i Medborgerhuset, Søvej 3 
Arrangør: Sven-Erik Rævdal, tIf. 86886263 

THISTED 
Søndag 21/9 Fra instinktivt til intuitivt gudsforhold 
vlIb Frendø 
Søndag 26/1 O Fra ulykkelige parforhold til harmoni og 
fred vIPalle Harring 
Søndag 16/11 Tolerance - en stadig udfordring i 
hverdagen! vlHanne Myrfeld 
Møderne holdes kl.15 i Plantagehuset, Plantagevej 18 
Arrangør: Birgit Thorndal, tIf 9798 5384 

VEJLE 
Torsdag 25/9 (emne se på www.martinusguiden.dk) 
vlPreben Devantier 
Torsdag 9/10 Er der en mening med "galskaben" på 
planeten Jorden? v/Søren Olsen 
Tordag 30/10 Bønnen som styrende energikilde for 
livets udfoldelse vILars Gyde 
Torsdag 13/11 Tolerance - en stadig udfordring i 
hverdagen! vlHanne Myrfeld 
Møderne holdes k1.19.30 i Kulturværket (v.gl. rådhus) 
l.sal, Blegbanken 
Arrangør: Edith Grønbæk, tIf.7568 5425 

VIBORG 
Torsdag 25/9 Humanisme og næstekærlighed i en 
verden præget af krige, vold og egoisme vILars Gyde 
Tirsdag 7/10 Er der en mening med "galskaben" på 
planeten Jorden? v/Søren Olsen 
Tirsdag 18/11 Tolerance - en stadig udfordring i 
hverdagen! vlHanne Myrfeld 
Møderene holdes kl.19 .30 i Medborgerhuset, 
Vesterbrogade 13 
Arrangør: Dagmar Dalsgaard, tIf. 8661 2923 

AALBORG 
Onsdag 1/1 O Tilfældigheder er illusoriske - set ud fra 
Martinus' verdensbillede! vlHanne Myrfeld 
Onsdag 22/10 Hvordan skaber vi et humant 
retssamfund uden hævn og straf? v/Sven-Erik Rævdal 
Onsdag 5/11 Tilgivelse - den fornemste medicin! 
v/Solveig Langkilde 
Onsdag 19/11 SØvn, drømme og døden 
v/Ole Therkelsen 
Møderne holdes k1.19.30 på Sønderbro Skolen, ved 
hovedindgang i kælder. 
Arrangør: Jørn Stokholm, tIf. 9827 7081 

ÅRHUS 
Mandag 22/9 Hvordan skaber jeg mig et lykkeligt liv? 
v/Klaus Simoni 
Mandag 6/10 Er der en mening med "galskaben" på 
planeten Jorden? v/Søren Olsen 
Mandag 20/10 Ven med døden - ven med livet! 
v/Sebastien Vesterlund 
Mandag 3/11 Tilgivelse - den fornemste medicin! 
v/Solveig Langkilde 
Mandag 17/11 Det åndeligt hjemløse nutidsmenneske 
v/Ole Therkelsen 
Mandag 1/12 Bønnen som styrende energikilde for 
livets udfoldelse vILars Gyde 
Møderne holdes kl. 19.30 i Studenternes Hus, mødesal 
2, Ndr. Ringgade 3, bygning 420 
Arrangør: Grethe Bergstrøm, tIf.8672 5546 

SEMINAR I ÅRHUS - søndag 5/10 kl. 9.30 til 17, 
Fælleshuset ved beboelsen Roukær alle, Højbjerg. 
Emne: Om følelser og tanker - de værste og de bedste. 
Oplæg v/Søren Olsen 
Om formiddagen: Den kolde skulder eller det varme 
hjerte 
Om eftermiddagen: Om depression 
Tilmelding senest 1/10 til Hanne Myrfeld tIf. 8611 8006 
el. pr mail: roell@maill.stofanet.dk 
(Pris 150 kr inel. kaffe/te m.brød) 
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Så gik den sommer ..... . 

- og snart bliver det vinter. 

ABONNEMENTSPRIS 
180 kr pr år (4 numre), dog Sverige og Norge 200 kr, portofrit tilsendt. 

Dansk giro: 925 4242 - Norsk giro: 787708 07521 - Svensk giro: 3927 16-7. 
Bladet udkommer medio marts, juni, september og december 

LØSSALG 
40 kr stk plus porto, i alt 50 kr 

ARTIKLER og andet stof til næste nr. bedes fremsendt senest l. november 2003 
Artikelforfattere står selv inde for deres artikels indhold, der ikke nødvendigvis deles af redaktionen. 

KOSMOLOGISK INFORMATION 
er et bogforlag med speciale i sekundærlitteratur i relation til Martinus' verdensbillede. 

Få bogliste tilsendt! Forlags- og redaktionsadresse: Kosmologisk Information, Klintvej 104,4500 Nykøbing Sjælland. 
Tlf 59 3052 72 (bedst hverdage ml kl 9-11) - E-mail: kos-info@worldonline.dk 
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fILOSOfIS~E ~RUMMER 

Drevet af kærlighedens kraft søger verdens fragmenter 
hinanden for at verden kan blive til. 

(Teilhard de Chardin) 

Mennesket er en syntese af det timelige og det evige, af 
det endelige og det uendelige. 

(Søren Kierkegaard) 

Universet udvikler sig mod stadig mere komplekse struk
turer, dvs mod mere information. Universet har en retning 
- mod mere intelligens. 

(Jean Guitton) 

At være et individuelt individ og samtidig del af en større 
organisme er kun tilsyneladende en modsætning. I 
vandmandens tidsalder vil denne modsætning opløses. En 
evne til at integrere sig vil udvikles hos flere og flere. 

(Liz Greene) 

Religion og videnskab er de to vinger, hvorpå menneske
nes intelligens kan stige op i højderne. Man kan ikke flyve 
med en vinge. 

(Baha'i - troen) 

Vi skaber vor egen verden i overensstemmelse med de 
tankemønstre, vi frembringer. De oplevelser, vi møder, 
bliver trukket ind i vort liv af vor egen psykes skabende 
kraft. 

Pessimisterne er dog de reneste tåber 
de tror på det modsatte af, hvad de håber. 
Nej, de optimister, som livet beror på, 
er dem, som tør håbe på noget, de tror på. 

(Liz Greene) 

Hvis du ængster tiden bort, gør du livet tomt og kort. 
Hvis du glæder dig ved mangt, gør du nuet rigt og langt. 

(Piet Hein) 

Lyksalig er den mand, der glemmer med forstand, hvad 
han ej ændre kan. 

(Th. Kingo) 

For at føle sig lykkelig må man have hovedet fuldt af pla
ner og hjertet fuldt af kærlighed. 

(Karl Hilty) 

Sand ædelhed drejer sig ikke om at blive bedre end nogen 
anden, men om at blive bedre, end man var før. 

(W.W.Dyer) 

Fejl bør være en vadesten og ikke en møllesten. 
(Edgar Cayce) 

Hver morgen, når du vågner, skal du minde dig selvom, 
at du er elev i den jordiske skole og at alt, hvad der sker 
den dag, sker for at hjælpe dig med at lære. 

(Gary Zukav) 

Se med kærlighedens øjne, og du er i paradis -
se med hadets øjne, og du er i helvede. 

(Olle Wedholm) 

Ligesom en veltilbragt dag bringer en lykkelig sØvn, såle
des bringer et ret anvendt liv en lykkelig død. 

(Leonardo da Vinci) 

Mit horoskop sagde, det var på tide at tage skeen i den 
anden hånd. ! 
Passede det så? 
J a, jeg faldt og brækkede armen! 

Naboer: De eksamensopgaver, livet stiller os. 







Et af Martinus' glade budskaber er, t du er "rigere", end du selv tror! Du har en stor opspa
ret "kapital" stående i "karmabanken", som blot venter på det rette tidspunl)t for at komme 
til udbetaling. 

I sin bog "Sol og måne" (s.58) fortæller Per Bruus-Jensen, at Martinus engang sagde: "Men
neskene er for flertallets vedkommende betydeligt længere fremme i deres personlige udvik
ling, end man skulle tro efter deres standardopførsel i hverdagen at dømme. De er som is
bjerge, der kun stikker en lille del af deres sande masse op over vandet, medens det meste er 
skjult under vandet. 

Og det, der i menneskets tilfælde svarer til den usynlige del af isbjerget, er det, som den nye 
verdensorden skal grundlægges på. Nemlig alle de nederlag og andre lidelseserfaringer, som 
det enkelte menneske gennem sin deltagelse i evolutionen gennem årmillioner har høstet, og 
som nu ligger gemt i dets åndelige struktur. 

som en båndlagt formue af moralsk natur. En formue, der venter på at komme til 
. Og i det øjeblik, dette sker, vil alting ændre sig fuldstændigt. Til det bedre .. . ! Og 

jeg kan se, at flertallet af mennesker er tæt på dette stadium. 

Dette er også den sande grund til, at jeg er blevet født på Jorden. For det kosmiske verdens
billede på den ene side, og den resterende del af livets egen barske tale på den anden side, vil 
i den kommende tid påvirke dette flertal på en sådan måde, at de uvilkårligt og målbevidst 
vil begynde at arbejde for det gode, samtidig med at de på en gang humant og effektivt vil 
bestræbe sig for at neutralisere ethvert tilløb til manifestation af mørke og uret, svarende til 
den gamle Adam og alt hans væsen. 

Så der er ingen grund til hverken fortvivlelse eller nedtrykthed på grund af den nuværende 
tingenes tilstand. Tværtimod er der al mulig anledning til at se fremad og opad og i samme 
forbindelse efter evne træne og dygtiggøre sig i alle de færdigheder, som skabelsen af den 
nye verdensorden vil stille krav til. Både moralsk, intellektuelt og uddannelsesmæssigt. 

For på denne måde kan man allerede her og nu effektivt begynde at bidrage til at bane vej 
for virkeliggørelsen af det, jeg kalder det rigtige menneskerige, og som i virkeligheden bare 
er et andet navn for det Guds rige på Jorden, som allerede Kristus profeterede." 

.. 
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ABONNEMENTSPRIS 

180 kr pr. år ( 4 numre), 
dog Sverige og Norge 200 kr, portofrit tilsendt. 

Kære Læsere! 

Så er det tid for alle gode juleønsker! H vad man 
end mener om kristendommen, står Jesus' 
kærligbedsbudskab der stadig som et lysende håb 
og et fæDes mål for vor længsel. Det kan vi alle 
være med på at fejre i denne tid. 

Dansk giro: 925 4242 - Norsk giro: 7877 08 07521 
- Svensk giro: 3927 16-7 

Martinus kom for at tage ''tråden op" og vise os, 
at menneskenes forening i næstekærlighed ikke 
er et naivt fremtidshåb, men realistisk åndsviden
skab for kommende slægter. Hans opgave varsom 
en kærlig storebror at tage os ved hånden og føre 
os et stykke op ad "bjerget", så vi kunne få et 
glimt af den udsigt (indsigt), han selv havde. 

Bladet udkommer medio marts, juni, 
september og december 

LØSSALG 
40 kr stk plus porto, i alt 50 kr 

ARTIKLER og andet stof til næste nr. bedes 
fremsendt senest 1. februar 2004 

Artikelforfattere står selv inde for deres artikels 
indhold, der ikke nØdvendigvis deles af 

redaktionen. 

KOSMOLOGISK INFORMATION 

Nu er det så op til os selv at tage det tilos, vi kan 
bruge. For som Martinus sagde, skal vi ikke tro 
på noget, fordi han sagde det, men fordi vi selv 
fornemmer, at hans logiske verdensbillede er 
rigtigt. Hans store værk blev skabt som en hjælp 
til og pejlesnor for vor egen udvikling. 

er et bogforlag med speciale i sekundærlitteratur i relation 
til Martinus' verdensbillede. 

Martinus havde det store universelle overblik. Det, 
der var svært for ham, var at få omsat dette i 
umisforståelige ord. Derfor kan hans sprog ind i 
mellem virke tungt, og der kan være detaljer, man 
vil sætte spørgsmålstegn ved, måske fordi de ikke 
forekommer at være i overensstemmelse med den 
"livets tale", som Martinus så ofte opfordrede os 
at lytte til. 
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Få bogliste tilsendt! Forlags- og redaktionsadresse: 
De forskellige opfattelser står til åben diskussion 
i dette blad, som tilstræbes at være forum for 
seriøs spirituel debat. Således kan vi ved fælles 
hjælp måske få opklaret noget af det, der synes 
dunkelt eller svært at forstå. At forholde sig kritisk 
er ikke det samme som at forholde sig negativ. 
En hel del skepsis er nødvendigt i vor tid, hvor vi 
skal lære at skelne mellem rigtigt og forkert! 

Kosmologisk Information, Klintvej 104, 
4500 Nykøbing Sjælland. 

Tlf 59305272 (bedst hverdage ml kJ 9-11) -
E-mail: kos-info@worldonJine.dk 

Man må hjertensgerne gengive og kopiere artikler fra 
dette blad - men meget gerne med angivelse af kilden! 

Kærlig julehilsen Ruth 

Forsidekunstneren er: 
Anette Raarup 
Sinebjergvej 6 
5600 Faaborg 
Tlf. 6361 0039 



FYSISK REDSKAB ELLER 

SJÆLENS TEMPEL 

vi Ruth Olsen 

Den gamle verdensimpuls (især Jesus) fokuserede på, hvor
dan man ifølge livets lov bør behandle sine medmenne
sker. Den nye verdensimpuls (især Martinus) fokuserer 
derudover også på, hvordan vi bør behandle de levende 
væsner, vor egen krop består af Erkendelsen af, at alting 
består af levende væsner indeni levende væsner, og at vi 
mennesker er en slags Gud for kroppens mikroorganis
mer, giver en ny forståelse for, hvor vigtigt det er, at vi 
kender vort mikrouni vers. Det er en stor gruppe "tjeneste
folk", som er i vor varetægt. Men hvor meget kender vi til 
dem og deres liv? De udgør dog vor sjæls tempel. 

I det filosofiske og teologiske ver
densbillede er kroppen noget uvæ
sentligt og derfor nærmest ignoreret. 
I en kultur, der har adskilt ånd og 
materie og gjort ånd til noget meget 
finere end materie, har man været 
meget længe om at bruge sin begyn
dende intelligens på at forstå sin egen 
fysiske krop. Så længe instinktet tog 
sig af det nødtørftige, gik det endda. 
Kroppen er heldigvis for en stor del 
styret af det, Martinus kalder nat
bevidsthedens automatfunktioner. 
Men som han påpeger i bogen "Den 
ideelle føde", er vore ernærings-
sanser nu så degenererede, at vi sjæl-
dent føler en naturlig sult og tørst. Vi er på det sted i ud
viklingen, hvor vi må til at erstatte instinkt med intelli
gens. 

Det er vi endnu ikke blevet særlig gode til. Det ses afspej
let i problemerne vedrørende det almene velbefindende og 
den stadig ringere sundhedstilstand. Det ses i de stigende 
sygehusudgifter og det øgede medicinforbrug, men også i 
den tiltagende søgning til alternative behandlere. Vi lever 
i det, Martinus kalder en "fejtagelsestilstand" .Den lektie, 
vi nu har fået i livets skole, handler om selv at søge større 
indsigt. Vi kan ikke længere bruge den gamle autoritære 
holdning og blot tillidsfuldt overlade problemerne til nogle 
eksperter (feks.læger). 

Men vejen til en større forståelse for, hvordan vi skaber 
"paradis" for vore tjenende mikrovæsner, synes uendelig 
lang og uoverskuelig. Jo flere forklaringer, vejledninger 
og patentløsninger, vi får serveret, jo sværere bliver det 
at skelne mellem rigtigt og forkert. Det er ikke alle "æbler 
på kundskabens træ", der er lige spiselige! Men der er 
ingen anden vej end stadigvæk at prØve på at blive lidt 
klogere. Martinus har givet et overordnet billede, men i 
den konkrete hverdag er vi oftest henvist til en meget man
gelfuld lægevidenskab, der ikke altid har menneskets ve 
og vel som vigtigste formål. 

BATMAN'S BUDSKAB 

Hvor mangelfuld, lægevidenskaben 
er pt, får man en stærk fornemmelse 
af, hvis man f.eks. "går sig en tur" 
på internettet. Her udbrede s noget 
af den alternative forskning, som 
den etablerede videnskab og 
medicinalindustrien ikke vil vide af. 
Her kan man feks. læse et interwiev 
med den iranske læge 
Batmanghelidj, der har skrevet bo
gen "Your body's many cries for 
water" (anmeldt her i Impuls nr. 4/ 
2002). Han påviser grundigt, logisk 
og videnskabeligt, at vand er den 

bedste medicin i de fleste sygdomstilfælde. Den recept 
tjener han ikke mange penge på - det skaber en vis tillid! 

Han -lad os kalde ham Batman - blev uddannet som læge 
i England, sat i fængsel af præsteskabet i Iran, men kom 
som flygtning til USA. Lad os se på nogle af hans erfa
ringer - i uddrag. Han mener, de fleste mennesker er mere 
eller mindre dehydrerede, og at sygdom er kroppens for
søg på at overleve, dvs det er vore mikrovæsners råb om 
hjælp. Du mærker måske ikke noget meget længe, men 
hvis din urin ikke er helt lysegul, er du dehydreret! 

Han siger bl.a.: 
Vandmangel fører til mavesmerter og dernæst til mave
sår, fordi: når bugspytkirtlen ikke har vand nok til at pro-
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ducere sin syreneutraliserende væske, trækker mavens luk
kemuskel sig sammen for at hindre den stærke mavesyre i 
at flyde ud i tyndtarmen. 

Vandmangel fører til astma, fordi: kroppen vil forsøge at 
bevare det vand, den har - bl.a. ved at nedsætte den vand
damp, der følger med udåndingen. Det sker ved at øge 
stoffet histamin, der trækker lungernes celler sammen for 
således at reducere væsketabet. Kroppen tror jo, det kun 
er en kortvarig situation. 

Vandmangel fører til forhøjet blodtryk, fordi: kroppen 
søger at kompensere ved at nedsætte blodmængden, hvil
ket får blodårerne til at trække sig sammen. Det kan give 
hjertekrampe, blodpropper og måske hjertestop. Når læ
gerne ordinerer vanddrivende piller i den situation, frem
skynder de patientens død. 

Vandmangel fører til for tidlig ældning, til udvikling af 
farlige frie radikaler og til fedme. Kronisk dehydrering 
stresser kroppen, hæmmer immunsystemet og kan i sidste 
ende føre til kræft. 

Vand tilfører energi til kroppen, hvilket især er vigtigt for 
hjernen og nervesystemet. I levende væv producerer vand 
energi ved hydrolyse, dvs når det deler sig i ilt og brint. 
Træthed og depression kan således ofte skyldes vandman
gel. 

Ved at drikke rigeligt med vand skylles giftstoffer ud af 
kroppen, men også en del vitaminer og mineraler. Derfor 
må man øge sit indtag af disse ting - især salt! Det er en 
myte, at salt er usundt. Uden salt får du ikke glæde af det 
vand, du drikker. Hvis du får kramper, kan du gå ud fra, 
du mangler salt! Drik ikke destilleret vand, for det er "tomt" 
og vil søge at opløse stoffer i sig, dvs det er ætsende. 

SALT-LOGIK 

Salt er en vital substans for levende væsner. Det regulerer 
indholdet af vand i kroppen. Vi har to "oceaner" i krop
pen, et indenfor cellerne og et udenfor cellerne. Godt hel
bred er afhængig af en hårfin balance mellem disse to ocea
ner, og den balance opretholdes af salt. Bedst er uraffineret 
havsalt. Kroppen søger at opretholde balancen ved gen
nem nyrerne at tilbageholde hhv vand og salt. Ved vand
mangel får nyrerne besked om at tilbageholde salt. Derfor 
får man væskeansamlinger ved dehydrering, f.eks. i lun
gerne. Væskeansamlinger kommer man kun af med ved at 
drikke mere vand! Vanddrivende piller gør kun situatio
nen værre! 

Salt har uendelig mange funktioner i kroppen. Salt er bl.a. 
vital for: l) udtrækning af syrer fra cellerne, især fra hjer
nen. 2) genereringen af hydroelektrisk energi i cellerne. 3) 
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nervecellernes kommunikation. 4) rensning af lungerne 
for slim. 5) for søvnreguleringen, salt er et naturligt sove
middel. 6) for dannelsen af knoglemateriale. 7) salt er et 
naturligt anti-histamin. 8) modvirker overdreven spy t
produktion. 9) vigtigt for seksuel formåen. Osv. (Fra Bat
man's seneste bog: "Water:Rx for ahealthier pain-free 
li fe" .) 

Da man udbredte den information, at salt nærmest var 
farligt, kan man vist kalde det et meget helbredsnedbryd-. 
ende "umodent æble", man der fik plukket på "kundskab
ens træ"! Det ville heller ikke være logisk al den stund, 
vore mikroorganismer formodentligt har en fortid som 
beboere i Jordens salte have! Ja, nogle regner med, at vi 
levede i havet igennem det meste af den tid, hvor det ge
niale samarbejde mellem alle vor krops mikrovæsner op
stod. 

Vi har 27% af kroppens salt i knoglerne. Når den øvrige 
krop mangler salt, hentes det her. Knoglerne består af22% 
vand. Også det lager tappes ved dehydrering. Resultatet 
er knogleskørhed. 
Havsalt indeholder 80 forskellige mineraler. Almindelig 
salt fra supermarkedet er renset for disse mineraler. Til 
gengæld tilsættes f.eks. aluminium sulfat for at holde det 
pulveragtigt. Aluminium er gift for vort nervesystem! 

SYRE-BASE-BALANCEN 

De fleste har sikkert hørt om denne balance og om konse
kvenserne af at spise for syret mad, gigt f.eks. Anbefalin
gen er at spise ca. 80% basisk og 20% syreholdig. På en 
Ph-skala fra l til 14 er 7 det neutrale midtpunkt. Vort 



blods Ph skal ligge mellem 7,3 og 7,45, ellers dør vi. Især 
kødspisere får oftest mere end de 20% syreholdig mad. 
Det søger kroppen at rette op på, bl.a. ved at tage basisk 
kalk fra knoglerne. Hofteoperationer hører velstands
samfundet til! 

Vore samarbejdende mikrovæsner må gøre et stort arbejde 
for at stabilisere blodets Ph. Et eksempel: Hvis man hæl
der et glas cola i 10 liter vand, falder vandets Ph straks 
fra 7,8 til 4,6. Men vi har jo kun ca. 5 liter blod, så hvor
for dør vi ikke af at drikke et glas cola? Fordi 
kompensationsmekanismen er ret så effektiv. På kort sigt. 
I det lange løb kan vi godt drikke os ihjel i cola! Vil vi 
forbedre vort liv, skal vi drikke vand, som normalt har en 
Ph omkring 8. 

Af alt dette fremgår det, at det er blevet meget komplice
ret at holde sig i live i det moderne kommercielle sam
fund. Da vore instinkter kunne advare os allerede inden, 
vi puttede noget i munden, var det lidt lettere. Nu må vi 
afvente l\roppens reaktioner, lytte til dens signaler, og lære 
af det for at undgå at gøre de samme fejltagelser alt for 
mange gange. Som Martinus skriver: "Ethvert individ må 
nøje holde sig til de fødemidler, som det ingen gene har af, 
og hvis fordøjelse det så at sige intet mærker til." 

Men problemet i vor tid er, at mange helbredsproblemer 
mærker vi ikke noget til, før f.eks.kræftknuden er en rea
litet. At vore fødevarer f.eks.mangler de nødvendige vita
miner og mineraler, mærker vi som regel ikke før den dag, 
mangelsymptomerne er langt fremskredne. 

"ALLE DØR AF ERNÆRINGSMANGLER" 
Dette udsagn er fremsat af en nobelpris-nomineret for
sker i USA, Dr. Joel Wallach. Det bygger han bl.a. på 
tusindvis af obduktioner af mennesker, der menes af være 
døde af "naturlige" årsager. Han har også undersøgt men
nesker fra de 5 steder på Jorden, hvor folk normalt bliver 
130-140 år gamle og aldrig er syge. Desuden har han nøje 
gransket resultaterne af den virkning, det havde på 6 men
nesker, der i et forsøgsprojekt blev lukket inde i 3 år i en 
kunstig "dome" i Arizona, hvor alt var økologisk perfekt 
tilrettelagt. 

Wallach siger, vi behøver 60 forskellige mineraler, 16 vi
taminer, 12 essentielle aminosyrer og 3 essentielle fedtsy
rer, hver dag året rundt hvis vi vil undgå ernæringsmangler, 
der giver sygdom. Fordi vore madvarer slet ikke indehol
der nær det, vi har brug for, må vi tage det som kosttil
skud. Det er sludder, siger nogle, for bare vi spiser sundt, 
får vi det, vi behøver. Nej, siger Wallach, p.gr.a. jordens 
udpinthed, kunstgødning osv får planterne ikke de nød
vendige stoffer. Desuden sker der megen unaturlig behand
ling af fødevarerne, inden de når forbrugerne, f.eks. 
plukkes frugt og grønt længe før de er modne. Eks: hvis 

dåsetomater er solmodne, når de plukkes, er de derfor sun
dere end de importerede "friske"! 

Han siger også: De der advarer mod salt er dummere end 
køer, for hvad er det første, vi sætter ud til kreaturerne? 
En saltblok. Ellers dør de. Folk som lever meget længe 
lægger en klump salt så stor som en drue i teen, og de 
drikker mange kopper om dagen! 

Han stiller så mange relevante og provokerende spørgs
mål og fremlægger så mange overbevisende indsigter, at 
han er med til at give håb for fremtiden. Det giver også 
håb for kommende generationer, at vi har fået internettet 
til udbredelse af de endnu uønskede forskningsresultater 
til alle. Så kan man hver især tage stilling alt efter, hvor 
langt man er kommet i sin udvikling. Selvom vi endnu 
ikke kan gennemskue alt dette, ved vi, at vi vil komme til 
det en skønne dag. Indtil videre må vi bare prøve. 

(hans hjemmeside: http://www.dsgnet.dk/sites/Joel 
WallachlDeath Doctors.asp) 

VI LEVER IKKE AF MAD ALENE 

Til sidst skal det dog bemærkes, at ifølge Martinus er det 
vort tankeklima, der er den mest afgørende faktor for hel
bredet. Tanker er kroppens livskraft, en form for elektri
citet, der via de synlige såvel som de usynlige nervebaner 
forsyner kroppen med energi. Fra den almindelige viden
skab ved vi, at en elektrisk strøm skaber et magnetfelt. 
Således magnetiseres blodet af vore tanker, hvilket har 
stor betydning for dets evne til at tiltrække og indeholde 
f.eks. ilt. Det er jo derfor vi bl.a. har jem i blodet, da det 
er det stof, der er nemmest at magnetisere. 
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Et lavt tankeklima, dvs negative tanker, kan ikke give or
ganismen sund harmonisk energi, hvilket gør den mindre 
modstandsdygtig overfor sygdom. Positive, kærlige tan
ker har en højere energifrekvens og dermed en mere effek
tiv magnetisering. Vi skaber således forskellige klima
tilstande for vore mikroorganismer, enten det er vredens 
hærgende orkaner, depressionens golde frostvejr eller glæ
dens livgivende solskin. 

H vor stor betydning, tanker reelt har, har mange velkendte 
forsøg med f.eks. planter vist. Fik de vand, som depres
sive patienter havde holdt om, mistrivedes de for til sidst 
at visne. Fik de derimod vand, som glade kærlige menne
sker havde holdt om, blev det store og stærke planter. 

DIN VEJ 

U anset hvad vi gør eller tænker, skaber vi virkninger for 
os selv og andre, altså også vore mikrovæsner. Om dette 
skriver Martinus i bogen "Bisættelse" kap. 193: 

"At få disse virkninger til at blive af en for alle behagelig 
og smertefri natur er udviklingens store mål her på det 
jordiske tilværelsesplan. Men opnåelse af dette mål er 
umulig uden kendskab til virkningernes årsag. At give 
individerne kendskab til virkningernes årsag er at give dem 
magt til selv at bestemme deres skæbne, er at give dem 
evne til ikke at handle i blinde. Det er at hæve dem ud af 
den lidelsesskæbne, som nu er ligeså almindelig, som den 
er uforståelig for det store flertal af de jordiske menne
sker. Det er den sande verdensgenløsning." 

Som solen stod den dag, du lyset så, 
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på himlen og ved himlens stjememylder, 
sådan bestemtes vejen, du skal gå. 
Hvert skridt, du ta/r, en skæbnelov opfylder, 
du kan ej fly, du handler som du må. 
Det sagde alt profeter og siby Iler, 
og ingen tid og magt tilbageholder 
den form, der indefra sit liv udfolder. 

Goethe 



Følgende er uddrag af en artikel, som Lars Nibelvang skrev 
i bladet "Okkultisten" i oktober 1945. Lars var meget 
belæst udi al spirituel litteratur og den første, som lærte 
Martinus' særlige evner at kende. Det var Lars,eller Lasse 
som han blev kaldt, der hjalp Martinus i de første svære 
år. Han har for længstforladt det jordiske plan, og selvom 
han måske er reinkarneret igen nu, kender jeg ikke hans 
nuværende identitet. Derfor har jeg ikke kunnet bede om 
tilladelse til at bruge hans artikel, men jeg er sikker på, 
det er ok for ham. (Red.) 

v/Lars Nibe/vang 

Ja, hvem er Martinus? Jeg ved det ikke! Da jeg i sin tid 
stillede ham det spørgsmål, fik jeg dette svar: "Jeg er essensen 
af alt, hvad jeg hidtil har været. Jeg er for hver især det lidt, 
meget eller intet, som vedkommende selv kan se, og jeg 
ønsker kun at blive bedømt efter mine manifestationer. Jeg 
er alles ven og tjener for den mindste!" 

Jeg har aldrig opstillet nogen hypotese om den individualitet, 
som har inkarneret under navnet Martinus, jeg holder mig 
til rækkevidden af hans manifestationer. Hvori består da 
hans mission? Ja, han sagde engang: "Jeg er kommet for at 
vise menneskene Gud og for at retfærdiggøre Kristus!" 

Dengang inkarnationen af kærlighed, visdom og renhed gik 
om blandt menneskene i kød og blod, forsøgte man at gøre 
ham så latterlig og lille, at uforstanden ikke kunne tro på 
ham. Nu da han for snart 2000 år siden har forladt vort 
jordplan, forsøger man at gøre hans liv så stort, at forstanden 
ikke kan tro på ham. Lad denne historiske kendsgerning 
blive stående som et varsko mod en lignende "molbologik" . 

Da Kristus i sin tid fremstod, ventede man godt nok en ny 
messias, men man ventede ham ikke i en krybbe. Han, den 
lille fattige dreng, er det ham der vil forsøge at lære vore 
"skriftkloge" noget? Er han blevet gal og vil spille profet? 
Ham, brændehuggeren fra N azareth? 
Og nu ham Martinus, vogterdrengen fra Sindal, som hverken 
har været på højskole eller akademi. Vil han nu vise en 
intellektuel fremskreden tidsalders største ånder universets 
indre struktur og love og den nærmeste vej til guddommelig 
bevidsthed? 

Ja, det er ham! Fortidens Store symboliserede det HØJESTE 
ved lyset, solen og tonerne, Martinus symboliserer det 
HØJESTE og de evige principper ved hjælp af farverne. 

Tænk engang, så stor er denne mand, at han næsten ser 
ud, som om han var lille! Og så fjernt er majoriteten fra 
at kunne forstå ham, at de ikke engang er nået så vidt, 
at de kan undres. 

Nå, mener den gode Nibelvang altså i sin himmelråbende 
blåøjethed, at Martinus er en ny inkarnation af Kristus! 
Nej nej, kære læsere, det mener Nibelvang aldeles ikke! 
Jeg indskrænker mig til at mene, at der i Guds endeløse 
verdner må findes så mange kosmiske væsner, som der 
er sandskorn ved havets bredder. Altså bliver det 
menneskehedens kollektive bevidsthedsnuance, der i 
kraft af tiltrækningsloven vil drage den i øjeblikket mest 
hensigtsmæssige lære til sig. 

Kan man tænke sig et mere slående bevis for de evige 
sandheder, end dette, at forskellige hverandre ukendte 
seere, med årtusinders mellemrum, kommer til de i 
realiteten samme resultater? Er dette ikke et indirekte 
vidnesbyrd for, at hvad der betragtes som tro - eller 
overtro - på et lavere plan, kan blive viden på et højere? 
Man ser altså, at forskellen mellem tro og viden kun er 
grader i udvikling. Har Martinus så ikke ret, når han 
siger: "Sandheden er noget, man skal vokse sig til - den 
er organisk." 

Dersom man vil spørge: H vad forskel er der i grunden 
på Martinus' verdensopfattelse og de øvrige gangbare 
systemer?, viljeg svare: der er en principiel forskel. De 
fleste systemer synes at være opbygget efter princippet 
nedefra og opefter. De har givet os værdifulde 
brudstykker af verdensaltets fysiske og mentale struktur, 
mens Martinus er i færd med at vise os det guddommelige 
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verdensbillede indefra og udefter. Hos ham afsløres 
enheden på en sådan måde, at alle brøker går op. 

Martinus har vist os, hvad elektricitet, solkraft, tanke- og 
tyngdekraft er. Han har løst de faldne engles og Lucifers 
gåde. Han har afsløret hele vor udviklings spirals inderste 
hensigt, dens principper og love. Han har påvist det 
evighedslegeme og de talentkerner, der sikrer os frugten 
af vort arbejde, vore erfaringer og vort sammenspil med 
de øvrige levende væsner. 

Han har revolutioneret vore begreber om ret, uret, godt og 
ondt. Han har vist os uretfærdigheden som en art gødning 
for retfærdighedens vækst. Han har oversat selve livets 
tale. Han er seeren, der skænker en lemlæstet verden noget 
af den viden, der hidtil har været forbeholdt de højere 
planers beboere. Under hans overblik drukner alle nationale 
mærkepæle i en naivitet, der ligner børns leg med sand. 

Han holdt ikke sit indtog i hemmelige loger eller templer. 
Han brød kundskabens monopoler, sløjfede misforståelsens 
afgrunde og byggede bro mellem høje og lave, rige og 

fattige, rene og urene, hellige og vantro. Han gav hundene 
at æde ved herskabets bord og viste os det ene blod, som 
flød gennem alt og alle. 

Han kom ikke som en plagiator eller mental drøvtygger af 
ånden i de gamle systemer. Hans bevidsthed var så 
universelt favnende, at den inddrak alle realitiviteter, som 
farvenuancer i en og samme hellige enhed. Han dukkede 
ikke op som en kunstig drivhusplante, der savner moder 
jords kulde og storme i sine blade. Han valgte sin vugge i 
lyngens og marehalmens fattige jordbund og lod sig ikke 
opflaske ved filosofiske spekulationer. Han kom som den 
fødte lysbringer som et svar fra den evige ånd på vor sjæls 
inderste og hemmeligste længsler. 

Aldrig mere vil man kunne bortforklare betydningen af 
hans ord, fordi vi har hans direkte nedskrevne arbejde at 
holde os til. Enhver må jo i kraft af sit erfaringsmateriale 
og øvrige bevidsthedsindhold have lov til at opfatte ham 
som "det lidet, meget eller intet", de selv kan se. Men 
fjernt vil den dag oprinde, hvor ikke ekkoet fra den store 
defensors stemme vil komme til at klinge i vort indre øre: 
GUDS BILLEDBOG - GUDS KORRESPONDANCE. 

Martinus som 46-årig 
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ln~lsobørn eller 
5tjernebørn 

vi Gunder Frederiksen 

En enlig moder med en treårig sØn havde besøg af en mand, 
som åbenbart prøvede at vinde hendes hjerte. Som man 
let kan forestille sig i den situation, prøvede han at ind
smigre sig hos sØnnen for med ham som genvej at opnå 
moderens kærlighed. En aften, da moder og sØn var alene, 
kom drengen med følgende overraskende bemærkning: 
"Du er brevet, og jeg er konvolut
ten". Da moderen bad om en forkla
ring på denne kryptiske bemærkning, 
sagde han: "Alle river konvolutten op 
for at kunne læse brevet, og så smi
der de konvolutten væk". - Dyb tavs
hed! 
Hendes hjerte brast, tårerne stod 
hende i øjnene. - Og som hun tilføjer: 
"Hans iagttagelse af situationen har 
fuldstændig forandret mit forhold til 
mænd, og jeg er blevet meget mere 
bevidst om, hvad jeg gør." 

* 
Zachary på seks sad på sofaen i stuen 
med lukkede øjne, medens hans lege
tøj lå spredt overalt i stuen. "V ær sød 
og ryd dit legetøj op", sagde faderen 
på et tidspunkt. Der kom intet svar, 
og intet tydede på, at drengen havde 
hørt noget. Lidt irriteret gentog fade
ren opfordringen med hævet stemme. Zachary åbnede øj
nene og sagde: "Ikke nu far. Jeg taler netop med mit hø-
jere Selv, og jeg er endnu ikke færdig". Naturligvis blev 
faderen noget overrasket, men fik en forståelse af, at 
Zachary ønskede at blive taget med på råd, ligesom han 
gerne ville stilles over for valgmuligheder frem for direkte 
ordrer. Da forældrene indrettede deres samliv med sØn
nen på det, gik det langt mere gnidningsfrit. 

* 
En moder, der var blevet skilt, havde en treårig sØn, som 
på sædvanlig vis skulle deles mellem faderen og moderen. 
Moderen havde haft ham i sommerferien, og faderen kom 
nu for at hente ham. Forståelig nok var moderen fuld
stændig knust over at skulle sige farvel til den dreng, hun 
elskede. Han omfavnede hende og gav hende et kys på 

kinden, før han gik med faderen på vej til flyet. Pludselig 
vendte han om og løb tilbage til moderen og kyssede endnu 
en gang på kinden. Med en blid knyttet hånd gned han 
hende på kinden, idet han sagde sagde: "Jeg gnubber kys
set ind i dit hjerte". - Hvorefter han løb tilbage til den 
ventende far. 

Hvad er karakteristisk 
for indigobørn? 

Hvad mener du, som læser om så
danne reaktioner fra henholdsvis tre
og seksårige børn? Tyder de ikke på 
kærlighed og en modenhed, som nor
malt ikke kan forventes i den alder? 
Svaret er, at der heller ikke er tale 
om børn, som de er flest. Men måske 
(og forhåbentlig) som man kan for
vente i fremtiden. Der er tale om så
kaldte stjernebørn eller Indigobørn, 
som de også kaldes, fordi clairvo
yante mennesker kan se deres indigo
farvede aura, samt at de også på an
den vis skiller sig ud fra mængden. 

Men hvad forstår man ved Indigo
bøm? Hvad er karakteristisk for disse 
børn? I Lee Caroll og Jan Tobers 

bog "The Indigo Children" er nævnt følgende 6 karak
tertræk: 

1. De kommer til verden med en vis royalfølelse -
en udpræget følelse af selvværd 

2. De har en følelse af "at fortjene at være her" og 
har ingen problemer med at fortælle deres foræl
dre, "hvem de er". 

3. De har problemer med absolut autoritet (autori
tet uden forklaring eller valgmulighed). 

4. De bliver frustrerede over systemer, der er ritual
orienterede (systemer uden forklaring eller valg) 
og som ikke kræver kreativ tænkning 

5. De virker asociale, med mindre de er blandt lige
sindede. Det vendes indad som en følelse af, at 
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ingen forstår dem. Skolen er ofte ekstrem van
skelig for dem rent socialt. 

6. De er ikke tilbageholdne med at lade omgivel
serne vide, hvad de behøver. 

Et seminar om Indigobørn 

Som en del læsere sikkert kan huske, behandlede vi fæ
nomenet Indigobørn for tre år siden i "Den Ny 
VerdensIMPULS" (se nummer 1,2,3,4/2000!). Interes
serede kan med fordel genopfriske disse artikler, idet fæ
nomenet Indigobørn har fået ny aktualitet. Det ser ud til, 
at der forekommer flere og flere børn, der er anderledes. 

Den 2. august 2003 blev der afholdt et seminar i Grøndal 
Centret i København om disse børn. "Børn som vindere", 
som de kaldes i et referat fra seminaret. Som arrangører 
stod Landsorganisationen NaturSundhedsrådet, Dansk 
Antroposofisk Selskab og Livskilden - Institut for Ho
lisme og Forskning. Dertil kommer, at der nu på dansk er 
udkommet en bog med titlen "Stjernebørn Indigobørn -
hvem er de?" af den danske ekspert på området Inger 
Brochmann udgivet på forlaget Sphinx 2003. 

George Kiihlewind, der driver forskning i begrebet stjerne
børn, skriver: "I de sidste tyve år er der kommet stadig 
flere børn til, en ny generation af sjæle, som medbringer 
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en stor modenhed, og som er utilfreds med den måde, vi 
behandler jorden på. Det er den vigtigste begivenhed i vor 
tid" . 

Som særlige karaktertræk for disse børn nævner han, at 
de taler med den største selvfølge om den åndelige ver
den, samt at flere kan kommunikere med denne verden. 
Allerede fra fødselen skulle man kunne se, at barnet har 
særlige evner; dets blik er gennemtrængende og dybsin
digt - altså et træk, der kan tyde på, at det er en gammel 
sjæl, der er født til verden. 

Indigobørn som fødte healere 

Inger Brochmann, der har et grundigt kendskab til stjerne
børnene, udtaler, at de optrådte første gang i USA i fir
serne. Da de viste sig vanskelige at opdrage, blev der af
holdt kurser, hvor man stillede spørgsmålet: Hvordan skal 
vi forholde os til disse meget vanskelige børn? Som et 
svar udkom bogen "The Indigo Children" af Lee Carol og 
Jan Tober, der hurtigt blev bestseller, og som også er refe
reret i ovennævnte numre af IMPULS. Senere er der ud
kommet flere bøger om emnet. Inger Brochmann blev op
mærksom på fænomenet Indigobørn, da hun så en udsen
delse om tre børn, der havde svært ved at komme ind i 
fællesskabet. Alle tre havde lært sig selv at læse i 3-års
alderen. "Pludselig kunne jeg læse", sagde det ene. 

I samme bog kan man læse, at Indigobørn er født med 
healende evner, som sædvanligvis er aktive, men at de 
ikke selv ved, at de bruger dem. (s.33) I de fleste tilfælde 
dannede de par for at blande deres energifelt med kamme
rater, der manglede energi, men undertiden dannede de 
trekantede eller diamantfonnede mønstre (diamond-shaped 
patterns), hvilket kunne tyde på, at de har umiddelbar for
nemmelse for arketypeenergi f. eks. svarende til pyramide
kraft. Debra Hegerie, som er forfatter til dette afsnit i 
samme bog skriver: "Det var forbavsende. De gjorde det 
bare. De ønskede ikke at debattere det. I nogle tilfælde 
var de endog ikke bevidste om, hvad de gjorde eller hvor
for". 

I skolen 

Nogle indigobørn får vanskeligheder i skolen p. gr. a. de
res gode evner og høje selvfølelse. De bliver isoleret -
lukker sig inde i sig selv. De er ikke ydmyge, men har 
tilbøjelighed til at gøre oprØr mod det bestående system f. 
eks. i skoler, som kører efter traditionelle systemer, og 
hvor de ofte kan se på lærerens aura, at han/hun ikke selv 
lever op til den moral, han/hun docerer for eleverne. 



Inger Brochmann mener, at Steinerskolernes undervisning 
passer bedre til dem end de offentlige skolers. I 
Steinerskoleme skulle undervisningen være mere levende, 
og der er flere kreative fag. I Jyllandsposten d. 3. septr. 
2003 omtales en højtbegavet dreng med IK 200. I en alder 
af fire år komponerede han, som 7 -årig læste han lektier 
svarende til gymnasieniveau. Som 9-årig begyndte han 
på universitetet. Han er nu 12 år og læser medicin på 
Chicago universitet, og for at det ikke kan være nok, så 
tager han ph.d. samtidig med lægestudiet. 

Han er imidlertid stadig et legebarn og uimponeret af sin 
høje intelligens. - Er han så et indigobarn? Det forekom
mer svært at svare på. Det er en kendsgerning, at der med 
visse mellemrum optræder sådanne vidunderbørn, og man 
kan vel ikke kalde dem indigobørn udelukkende på bag
grund af høj intelligens? 

Et problem - ikke mindst i skolen - er indigobørnenes 
aktivitetstrang. De er ofte hyperaktive i deres trang til at 
ændre, hvad de ikke synes er dikteret af kærlighed. For at 
opdragelsen skal gå gnidningsfrit, og stjernebørnene skal 
blive behandlet rigtigt, må de voksne forvandle sig. Som 
Inger Brochmann skriver: "blive spirituelle voksne". For 
indigobørnene er den åndelige verden en selvfølge, som 
de ofte korresponderer med. Måske er deres optræden her 
påjorden et varsel om indgang til en kultur med en forstå
else af en åndelig verden bag den fysiske. I så fald er det 
måske slet ikke helt forkert, når en dreng skulle have ud
talt, at han var den vigtigste begivenhed i de sidste 100 år. 

Hvor kommer de fra? 

Allerede i 1920-erne skulle Rudolf Steiner have forud
sagt tilsynekomsten af Indigobørnene, og da hans tænk
ning jo også bygger på reinkarnation og karma, mente 
han, at disse børn måtte komme et sted fra. Men hvorfra 
gør han ikke rede for. Og hvem kan vide det? Indigobørn 
kommer med mange overraskende udtalelser. Som nævnt 
kender jeg et indigobarn, som nu er voksen, men hvorom 
hans moder fortæller, at han som treårig spontant udtalte, 
at han kom fra Venus. Selvom mange naturligvis vil sætte 
spørgsmålstegn ved en sådan usædvanlig bemærkning, så 
er det ikke desto mindre en kendsgerning, at han på mange 
måder har udvist en modenhed, som ikke er helt alminde
lig og som sagtens kan tolkes som udtryk for en ældre 
sjæl. Det er også interessant, at han i et tilfælde, hvor han 
var udsat for alvorlige færdselsuheld har oplevet en klar 
beskyttelse fra oven. 

Med hensyn til hvor disse børn kommer fra, bør vi nok 
erindre, at iflg. Martinus' kosmologi er vi faktisk alle 
interplanetariske borgere, idet vi til hver en tid fødes på 
den planet, som giver de mest optimale udviklings-

betingelser. Vi kan således udmærket have tilbragt en el
ler flere tidligere inkarnationer på andre kloder end vor 
nuværende moder jord. 

Men man kanjo også forestille sig, at indigobørnene fak
tisk er hjemmehørende på vor egen blå planet, men re
præsenterer en slags åndeligt kvantespring til en menneske
type, hvor den udprægede materialisme gradvis afløses af 
en større vægt på åndelige værdier (se f. eks. Peter Russel 
"The Awakening Earth"). Trods megen benhård materia
lisme i store dele af verden, er der alligevel tendenser, 
som peger i retning af, at vor kultur bevæger mod større 
accept af åndelige værdier. En sådan udvikling skal her
fra bydes særlig velkommen. Guderne skal vide, der er 
behov for det 

Sans for arketyper 

Indigobørnene er kærlige og udstyret med åndelige evner 
fra fødselen. I et indlæg af Debra Hegerie s. 33 i bogen 
"Stjernebørn Indigobørn - hvem er de?" beretter hun om 
en spektakulær iagttagelse, hun har observeret: Nogle 
indigobørn dannede grupper, som var tilpasset dem selv 
- f. eks. omkring et barn, som var syg eller ude af lige
vægt for som ovenfor nævnt at blande deres egen energi
felt med barnets - altså at dele deres egen energi med kam
meraten. I mange tilfælde delte de sig op i par, men i an
dre tilfælde formede de grupper enten i trekanter eller an
dre arketypiske mønstre. Det er interessant at de her helt 
spontant vælger disse former, som i sig selv indeholder en 
vis lys magisk kraft f. eks. svarende til pyramideenergi, 
Davidstjernens energifelt eller Martinus / symboler. 

Det er forbavsende skriver Debra Hegerie, at de blot gør 
det, uden at ønske at debattere det. I nogle tilfælde var de 
end ikke bevidst om, hvad eller hvorfor de gjorde det. Det 
var således naturligt for dem helt ubevidst f. eks. uden 
samtale at sætte sig ved siden af en kammerat en kortere 
eller længere tid, hvis han/hun havde behov for noget - f. 
eks. energi - fra vedkommende. 

Indigobørnene er mestre, skriver hun. Og vi må forstå, at 
de forventer, at vi gør, hvad de finder naturligt at gøre, og 
gør vi det ikke, skubber de på os, til vi gør det rigtigt -
altså til vi er herrer over vort eget liv. Sikkerhed er et 
vigtigt element i Indigobørnes liv. Det er vigtigt, fordi alle 
børn behøver sikkerhed for fuldt ud at udforske univer
set. 

Ydmyghed 

Læser man om Indigobørnene ud fra kendskab til Marti
nus Kosmologi, vil man sikkert savne ydmyghed, idet 
netop dette vigtige karaktertræk betragtes som et krite-
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rium for modenhed i det verdensbillede, han præsenterer 
os for. Som bekendt skriver Martinus i bogen "Vejen til 
indvielse s. 5: "Ydmyghed er nøglen til visdommens port" 
og han fortsætter: "Med "visdommens port" vil her være 
at forstå: "indvielse", "den store fødsel", der igen er det 
samme som oplevelsen af kosmisk klarsyn". 

Og som man kan forstå af ovennævnte beskrivelse er det 
just ikke ydmyghed, der præger Indigobørnenes adfærd
i al fald ikke dem alle - snarere tvært imod. Som nævnt i 
punkt 1 har de en udpræget følelse af selvværd - ja, endog 
en slags royalfølelse altså en følelse af at være noget sær
ligt, hvilket ikke sædvanligvis forbindes med ydmyghed. 
De vil tages alvorligt, tages med på råd osv. Her tror jeg, 
vi må huske på, at Indigobørn ikke alle er skåret efter 
samme læst. Også her er der store forskelle, selvom de 
som nævnt ovenfor har en del fælles træk,. I min bekendt
skabskreds er der således et indigobarn, som nu er vok
sen, men som ikke synes at udvise den mangel på ydmyg
hed, som åbenbart præger mange af dem. Måske er deres 
udprægede selvfølelse tegn på, at de her på jorden fødes 
med en vished om, at formålet med deres inkarnation her 
er at introducere os for en ny kultur med et anderledes 
moralkodeks, hvor kærlighed sættes i højsæde - altså en 
slags ambassadører for en fremtidig mere fremadrettet 
kultur. 

Er forældre altid de klogeste? 

Med hensyn til deres opdragelse og især deres krav om at 
blive taget med på råd, må vi andre nok også gribe i egen 
barm og spørge os selv, om ikke vi i vor opdragelse af 
børn vurderer ud fra en forslidt vanetænkning, der går ud 
på, at vi forældre er de klogeste, fordi vi er de ældste, og 
at det derfor er os, der skal belære dem, der er de yngste, 
og derfor mindre kloge. Især med reinkarnationstanken in 
mente er det absolut ikke sikkert, at vi forældre er de klo
geste - eller "ældste" i livets skole. 

Her må vi nok anvende en mere beskeden målestok end 
den almindelig kendte. Livet er jo evigt, og det vil sige, at 
vi alle har levet altid altså i en evig fortid, ligesom vi har 
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en evig fremtid foran os. Kosmisk set er vi er altså alle 
lige gamle, børn forældre, bedsteforældre osv. - vi er alle 
evige væsener. Det er kun ud fra et enkelt-livs perspektiv, 
at vi har alder og kan sige, at vi er så og så gamle. Marti
nus: "Alle levende væsener, de såkaldt "Yngste" og "Æld
ste" de "Mindste" og de "Største" fremtræder således i 
absolut forstand med samme alder og størrelse, nemlig 
evigheden og uendeligheden". Den almindelige forestil
ling om tid som et lineært fænomen kan ikke anvendes 
her. Livet går i kredsløb - et evigt spiralkredsløb, hvor vi 
må vurdere vor kosmiske alder efter, hvor i livets store 
udviklingsspiral, vi befinder os. Skal vi f. eks. vurdere 
vore børns alder i forhold tilos selv som voksne, så er der 
hele tre muligheder. De kan være yngre end forældrene, 
på alder med dem eller ældre, hvor det altså er et spørgs
mål om deres aktuelle placering i det store spiralkredsløb 
i forhold til forældrene. 

Men hvordan skal man så vurdere det? Med vort ganske 
almindelige sanseapparat er der kun en mulighed: vi må 
vurdere ud fra modenhed. Og her kommer indigobørnene 
ind i billedet. Disse børn er sandsynligvis ældre brødre og 
søstre i udviklingen - altså placeret længere fremme i 
spiralkredsløbet - gamle væsener, også selvom de sidder 
på potte og ligger i vuggen med sut i munden. Her finder 
vi også forklaringen på, at en treårig indigopige kunne 
læse som treårig. "Jeg kunne bare læse", sagde pigen. Hun 
havde ikke modtaget undervisning af nogen art i dette liv. 
Hun havde sikkert lært at læse flere liv tilbage, medens 
såkaldte ordblinde måske først skal lære at læse i den ak
tuelle inkarnation. Ingen tvivl om, at forældre til indigo
børn har noget at lære, og det har vi jo alle. Med indigo
børnenes optræden på jorden blive det for alvor sat i re
lief. 

Dertil kommer, at det er svært at få fremkomsten af stjeme
børnene til at passe i det materialistiske verdensbilledes 
begrebsramme. Det er derfor ikke utænkeligt, at flere og 
flere tænksomme mennesker begynder at sætte spørgsmåls
tegn ved denne snævre verdensanskuelses tilstrækkelig
hed. 

Det bliver spændende at se, om der vil fødes flere og flere 
indigobørn i fremtiden og i så fald hvor? Du kan læse 
mere om indigobørn på www.indigochildren.com. 

Jørn Martin Steenhold, der forsker omkring Indigobørn 
efterspørger beretninger fra forældre, bedsteforældre, 
pædagoger, som har viden om og eksempler på børns 
intuition og særlige sanseverden. 

Man kan komme i kontakt med Jørn Martin Steenhold 
på mail: rabo@rabo.dk eller tIf. 51 55 0451 



OPSTARTEN-
også en slags HSæd(eligheds)fejdeH 

v/Ruth Olsen 

Helt op til 1860' erne mente 
mane d), at mandens sæd var 
den egentlig aktive spire til nyt 
liv. Kvindens livmoder var 
blot "en passiv mark", der 
nærede det nye liv i de første 
ni måneder. Det var sådan, 
man mente, det hang sammen 
med det korn, man tilsåede 
markerne med om foråret. 
Begge dele fik derfor 
betegnelsen sæd. Der har 
iøvrigt været den samme 
forestilling om fænomenet 
penge, som man gav ud og fik 
tilbage med renter. Penge var 
således "avlsdygtige" i sig 
selv, og opbevaredes ligesom 
sæd i en pung. Man tror 
forresten stadig, at penge 
formerer sig selv! Sæd kan 
man iøvrigt nu sætte i en 
sædbank! 

Da man i sin tid iværksatte 
den såkaldt "grønne 
revolution" i Indien, gjorde 
man meget ud af at forbedre 
sædekornets kvalitet, for det var jo det, der skulle øge 
udbyttet. Mente man. Det viste sig dog snart, at det snarere 
var jordbundens kvalitet, der var det afgørende. 
Forskningens udvikling har nuanceret mange ting, også 
vedrørende den menneskelige formering, hvor det har vist 
sig, at sæd og æg er ret så ligestillede aktører i den sag. 

Men Martinus har da engang fortalt os, at det er mandens 
sæd, som det inkarnerende væsen knytter sig til først. Er 
det så alligevel sæden, der er det mest afgørende? På et 

spørgsmål iKontaktbrevet 3/ 
11-1950 skriver han bl.a. 
"Der, hvor et diskarneret 
væsens aura er nøjagtig på 
samme bølgelængde eller 
individuelle natur som 
fællesauraen fra samlejets to 
partnere under dettes 
naturlige udøvelse, går 
nævnte fællesaura i en 
psykisk -kemisk forbindelse 
med det diskamerede væsens 
aura. Denne forbindelse får 
sin rodfæstning i den 
mandlige sæd, der ved 
samlejet bliver indført i den 
kvindelige kønsorganisme, 
og i den heraf affødte 
befrugtning og begyndende 
fosterdannelse. " 

Jeg ser det for mig 
tusindvis af sædceller 
myldrer ud af pungen - -
hvilken een skal det 
inkarnerende væsen nu 
vælge? Det skal være en 

dreng, altså er første sortering afgjort. Derefter må han 
vel bare holde på den "hest", der synes at ville komme 
først "i mål". Sagen skal jo åbenbart afgøres, før sidste 
etape af spurten! 

Siden Martinus gik her på Jorden, har den videnskabelige 
forskning i forplantningens mysterier vist , at de 
inkarnerende væsner er mere fleksible end som så. Det 
har vist sig muligt at klone får og køer, så hvorfor ikke 
også mennesker? Vi er trods alt stadig dyr i så henseende. 
Her er ingen sæd nødvendig. Ægget befrugtes af en celle 
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fra moderdyret selv. Men hvad skal det inkarnerende væsens 
aura så "rodfæste" sig i? 

Der er noget, der tyder på, at Martinus i dette spørgsmål 
ikke var helt så skråsikker, som han var på så mange andre 
områder. Han skriver f.eks. i småbogen "Den ideelle føde" 
(s.42): "Ved deres seksuelle samleje har de nævnte to væsner 
således tilsammen virket som "modtagerapparat" for et 
ufødt individs glorie eller "bølgelængde". Denne 
"bølgelængde" bliver igen direkte fastholdt af 
"modtagerapparatets" "kondensator", hvilket vil sige 
hunvæsenets befrugtningsorganer. " 

Der var mange ting, jeg gerne ville have spurgt Martinus 
om, hvis det havde været muligt. For eksempel: Hvis 
fællesauraen fra de to involverede består dels af en mands 
sadistiske magttanker, dels af kvindens skrækslagne afsky, 
som den typisk vil være ved en voldtægt, hvilket slags væsen 
føler sig mon tiltrukket til at inkarnere der? Der skal jo 
være en vis samklang med parternes aura, og den må se 
temmelig mørk ud i det tilfælde. 
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I denne tid er der i aviserne en debat om, hvorvidt den 
sæd, der ligger på køl i en sædbank, kan bære arvelige 
præg af dens ophavs psykiske habitus. En mand, der for 
anden gang har slået sit eget spædbarn ihjel, har leveret 
sæd til mange børn i vor del af verden. Det bekymrer 
nogle kvinder. Først tænkte jeg: sludder, psyken er ikke 
arvelig, den sidder jo ikke i generne. Men hvilken energi 
var mandens aura mon fyldt med, da han onanerede sin 
donorsæd? Når donors æ d nedfryses, går jeg dog ud fra, 
at interessen fra evt. diskarnerede væsner også nedkøles, 
dvs de forsvinder. Men hvad afgør, hvem der har lyst til 
at inkarnere, når sædcellerne tøes op igen? 

Hvis det er rigtigt - og det tror jeg - at vi inkarnerer hos 
de personer, hvor vi har mulighed for at lære det, vi har 
sat os for at lære i det pågældende liv, evt. for at få et 
gammelt karmaregnskab ud af verden, så vil det mest 
logiske være, at det er moderens auraudstråling, der er 
det mest afgørende for valg af sted. Hos de fleste levende 
væsner i dyreverdenen, ind. mennesket, har det jo været 
det mest almindelige, at ungernes opvækst var moderens 
eneansvar, evt mødrenes fællesansvar. Historisk set. Det 
er først i nyere tid, at faderen er gået mere og mere med 
ind i opgaven, og nu ikke bare økonomisk. 

Gennem regressionsterapi er der kommet beretninger frem 
om, hvordan beslutningen tages før en kommende 
inkarnation. Hvis historierne her står til troende, kan man 
til støtte for beslutningen få oprullet et fremtidsdrama 
over diverse muligheder. Men det gør næppe selve 
inkarnations-realiseringen mindre kompliceret. Og under 
alle omstændigheder må der en tiltrækning s-mekanisme 
til, for at man kan stige ned i den fysiske dimension, da 
alle bevægelser jo bygger på fænomenerne tiltrækning 
og frastødning. 

Tiltrækning er en form for magnetisme. Men udgår denne 
mon lige meget fra begge forældre? Carl V. Hansen skrev 
noget i bladet Okkultisten juli 1944, som jeg synes er lidt 
interessant i denne sammenhæng. Efter at have forklaret, 
hvordan det æteriske legeme er et formdannende 
elektromagnetisk kraftfelt, der styrer kroppens fysiske 
stof, skriver han: "Medens det fysiske legeme hos manden 
er positivt, er det æteriske negativt. Hos kvinden er det 
lige modsat, her er det fysiske legeme negativt og det 
æteriske positivt. Tiltrækningen mellem kønnene beror 
på dette faktum." 



hIldegaRd von BIngen 
Om en mldde(c\(deRKosmo(ogl sec l (ysec 

c\~ mC\RClnus' c\nc\(yseR. 

vi Charlotte Ettrup 

Hildegard von Bingen (l 098-1179) var en enestående skik
kelse i den katolske højmiddelalder. Hun levede, den før
ste halvdel af sit liv, ganske anonymt som Benediktiner
nonne på Didisbodenberg ved Rhinen. Som 42-årig ople
vede hun en ilddåb/et kosmisk glimt af betragtelig styrke. 
I den forbindelse modtog hun en omfattende åbenbaring 
af Guds Frelsesplan, som Det levende Lys, der talte i 
åbenbaringerne, befalede Hildegard at offentliggøre. Det 
tog i alt ti år at skrive værket ned. 

Men allerede fem år senere, 
under mange kvaler, og præ
get af en dyb tvivl og frygt for 
omverdenens fordømmelse, 
sendte Hildegard de første dele 
af åbenbaringsværket frem til 
en af kirkens fremtrædende 
mænd, Bernhard af Clairvaux. 
Denne foranledigede en sy
node, hvor 24 kardinaler og 
bisper mødtes med paven for 
at læse og vurdere Hildegards 
åbenbaringer. De blev begej
strede og anerkendte Hildegard 
som ægte profet, i lighed med 
profeterne i Det gamle Testa
mente, og opfordrede hende til 
at forkynde og prædike offent
ligt. Rygtet om Rhinens Sibylle 
spredtes hurtigt herefter fra 

Rom og langt nordpå. 

Efter sin død gik Hildegard 
hurtigt i glemmebogen til for-
del for andre af kirkens store lærere. I nyere tid, ikke mindst 
op til 900-året for hendes fødsel, er Hildegard atter duk
ket frem af glemselens tåger, og hendes bøger oversættes 
fra latin til flere sprog. En ting, der i den forbindelse inte
resserer mig personligt, er, at centrale dele af Hildegards 
kosmologiske udredninger, teologi, erkendelsesteori og 
filosofi repræsenterer en nytænkning i den katolske 
middelalders verdensbillede, der forekommer at pege frem 

mod og være en slags forløbere for Martinus' kosmiske 
analyser. 

F.eks. ser Hildegard en vision afkosmos i seks forskellige 
sfærer, der i overensstemmelse med antikkens og middel
alderens lære om elementerne, netop symboliseres gen
nem disse, men som, for mig at se, dybest set også repræ
senterer de seks grundenergier med tilhørende riger. Tre
enigheden står centralt hos begge, og gennem Martinus' 

analyser forekommer Hildegards 
indsigt i Guddommens treenige 
væsen at være langt forud for sin 
tid. 

Analysen af "det onde" som et 
"ubehageligt gode", fremhæves af 
mange Martinuskosmologer som 
et omdrejningspunkt, der udgør 
en afgørende grund til at nære 
tillid til Martinus: Udtrykket Alt 
er såre godt er det slutfacit, som 
alle skabelsesprocesser ender op 
i, hvilket hos Martinus fremstår 
som bevis på Guddommens 
eksistens. 

I middelalderen var man natur
ligvis også optaget af" det ondes 
problem". Der var mange 
mennesker, der spurgte Hildegard 
til råds i religiøse spørgsmål. I et 
brevsvar sammenligner Hildegard 
den menneskelige erkendelse med 
en Ørns flyvning, der kræver to 
vinger: Den højre vinge svarer til 

erkendelse af "det gode" mens den venstre vinge er 
erkendelse af "det onde": 

"Erkendelse af det onde tjener det gode, det gode bliver 
gennem erkendelse af det onde styrket og ledet, og sådan 
giver erkendelsen mennesket visdom". (Briefwechel: 
Hildegard til Wibert af Gembloux) 
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Syndefaldet 

Synde/aldet står centralt i den kristne traditions begreb 
om "det onde". Mennesket skal straffes, fordi det er ulydigt 
mod Gud. Hos Martinus er forståelsen af det evige liv 
gennem visionen af et evigt spiralkredsløb, med skiftende 
ophold i lys- og mørkesfærer, bærende for konklusionen 
alt er såre godt. Meningen med mørket og lidelserne er, 
at vi skal kunne erkende lyset. Martinus betegner Bibelens 
beretning om synde/aldet, bl.a. som en spejling af "det 
første syndefald", nemlig den begivenhed at det kosmisk 
bevidste væsen, efter gennem årmillioner at have opholdt 
sig i verdener af lys og atter lys, begynder at længes mod 
mørket. 

Efterhånden degenererer de kosmiske evner til fordel for 
udvikling af evner til at manifestere forskellige typer af 
tilværelser på det fysiske plan. På den måde kan vi opfatte 
vore jordiske lidelser og ufærdige mentalitet som del af en 
gigantisk kosmisk plan med mening i. At Eva og Adam 
spiser af den forbudne frugt, er ikke et spørgsmål om 
ulydighed, men et indbygget, nødvendigt led i udviklingen 
mod kosmisk bevidsthed. 

Hildegard placerer ligeledes Bibelens syndefald i en større 
kosmologisk sammenhæng, om end denne er af ufærdig 
natur, og fortalt i billedsprog. Hildegard opfatter ikke Evas 
forførelse af Adam som et udslag af iboende ondskab, 
men som en begivenhed de var forudbestemt til: Hildegards 
version af syndefaldet er meget uortodoks, idet forførelsen 
med æblet slet ikke er med. Tværtimod sædvane 
fremtræder Eva som en musling, der indeholder talløse 
stjerner (kostbare perler). Hun er urmoderen til 
menneskeheden, der er forudbestemt til at blive stjerner 
(dvs. engle) lig. 

Lucifervisionen 

Verdenshistoriens igangsættende impuls ser Hildegard som 
en gruppe stjerner, der stødes ned fra himlen, så der dannes 
en brændende sort, svovlstinkende os, helvedesilden. 
Gruppen anføres af lysenglen Lucifer, der var den 
smukkeste og mest fuldskabte af alle engle. Ludfer bliver 
bevidst om sin egen skønhed, og gribes af hovmod. Han 
udser sig et sted i himlen, hvor han vil regere og skabe sit 
eget Herredømme. Da stødes han straks ud af himlen 
sammen med sine tilhængere, der alle med et bliver helt 
sorte. 

Men Faderen sidder på sin trone, og gemmer lysklædningen 
i sit hjerte. Dette er baggrunden for, at Gud finder på den 
ide at skabe et menneske. Han former det af jordens 
ydmyge ler, så det ikke skal kunne hovmode sig ligesom 
Lucifer. Det er en del af Guds plan, at mennesket skal 
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gentage Lucifers ulydighed, så det kan forstødes fra 
Paradiset, og tugtes gennem elementerne. Alle de 
menneskelige prøvelser og lidelser skal tjene til at finpudse 
og tilslibe mennesket indtil det er fuldskabt i Guds billede, 
og på den yderste dag bliver værdigt til at modtage 
lysenglens tabte glans. 

Parallellen mellem Lucifervisionen og Martinus' 
beskrivelse af det kosmiske spiralkredløb, hvor åndelige 
væsener bevæger sig fra lysets tilværelsesformer mod det 
fysiske mørke, oplever jeg som ganske klar. Myten om 
Lysenglen, der blev Satan, var mere alment kendt i 

middelalderen, end det er tilfældet i dag. 

Det unikke og nyskabende hos Hildegard er dette med, at 
Faderen gemmer lyset i sit hjerte for at give det tilbage i et 
kredsløb, og ikke mindst den konsekvens dette får for 
Hildegards menneskesyn: På trods af at hun er solidt 
forankret i den katolske dogmatik, fremhæver Hildegard 
menneskets, også kvindens(!) principielle uskyld, og 
erkender det jordiske liv som en læreproces. 

Overfladisk betragtet forekommer visionen om Lucifer 
muligvis som overtro og naivitet. Men, set via Martinus 
analyser, som symbolsprog, spejlende en større 
sammenhæng og en dybere mening - så oplever jeg 
Hildegards åbenbaringer og indre sammenhænge som 
foreløbige, ufærdige manifestationer af evige kosmiske 
principper. Dette giver en fornemmelse af den omfattende, 
gradvise, fremadskridende proces, som hele vor eksistens 
bygger på. 



Det guddommelige verdensalt 

af Harry Rasmussen 

I et par tidligere artikler i bladet KOSMOS har jeg blandt 
andet omtalt nogle af mine åndelige oplevelser i barndom
men og den tidlige ungdom. Som 13-årig havde jeg en 
nær-døds-oplevelse, der overbeviste mig om at vort in
derste selv så at sige er hævet over den forgængelige fysi
ske verden og dermed udødeligt. I de sene teenageår ople
vede jeg i fuldt vågen tilstand ved flere lejligheder nogle 
højst overraskende ud-af-kroppen-situationer, som over
beviste mig om, at vi er i besiddelse af en åndelig kopi af 
den fysiske krop, der ligner den, vi betjener os af i drømme
tilstanden. (1) 

Allerede som 17 -årig var jeg i 1946 begyndt at interessere 
mig for yogafilosofi og yogapraksis, og praktiserede 
herunder især koncentrations- og meditations træning, men 
ikke med andet formål, end et oprigtigt forsøg på at trænge 
ind i og eventuelt afklare jegets og bevidsthedens mysterier. 
Det viste sig imidlertid snart, at der åbenbart fulgte 
forskellige psykiske evner og færdigheder med som en 
slags sidegevinst. Blandt andet fik jeg evne til at kunne 
suggerere og hypnotisere enkelte personer i min 
omgangskreds, men brugte dog kun denne evne en kort 
overgang, og kun som eksperimentelle - og fornøjelige -
forsøg. (2) 

Psykiske evner 

Det var antagelig også som følge af min yogapraktisering, 
at jeg i teenageårene og begyndelsen af tyverne var i 
besiddelse af en vis clairvoyant evne, der dog forsvandt 
totalt efter nogle års forløb. Denne evne viste sig især 
som en evne til at finde bortkomne eller forlagte ting, 
hvilket var meget praktisk både for mig selv og andre. 
Der var på ingen måde noget sensationelt ved de 
omstændigheder, hvorunder evnen kom til udtryk, men 
især kolleger og andre var meget forundrede over denne 
evne hos mig tillige på stedet og øjeblikkelig at kunne 
udpege, hvor f.eks. en vigtig skrivebordsnøgle eller 
lignende havde forputtet sig. Som 25-årig oplevede jeg 
ved en enkelt lejlighed i et spontant opstået syn at se min 

dengang etårige sØn omgivet af en nærmest oval formet 
aura, der strålende stærkt i alle regnbuens farver. Også 
drengens krop var i selvlysende farver og virkede 
usædvanligt plastisk. Det nævnte syn gjorde selvfølgelig 
et stærkt og uudsletteligt indtryk på mig, menjeg omtalte 
det ikke for nogen, især ikke, da jeg var kendt for at være 
skeptisk overfor såkaldt okkulte evner og fænomener, som 
jeg egentlig ikke havde megen tiltro til. 

Ved siden af den clairvoyante evne kunne jeg lejlighedsvis 
også spontant fremmane slørede, men genkendelige 
skikkelser af enkelte afdøde slægtninge, som f.eks. min 
mormor, der i levende live havde stået mig meget nær. I 
sådanne situationer følte jeg forud en vis kulde 
gennemtrænge min krop, som også begyndte at ryste 
ganske let, nærmest som en slags kuldegysning. Det 
lykkedes mig imidlertid ikke at opnå direkte kontakt med 
den' afdøde', som få øjeblikke efter fortonede sig i det 
værelse, hvori jeg befandt mig. Også denne evne forsvandt 
totalt efter nogen tids forløb. (3) 

Et dilemma: Hinduistisk sjælelære 

Det skal her indskydes, at på det tidspunkt, hvor de oven
for nævnte okkulte fænomener forekom, kendte jeg intet 
andet til Martinus og hans kosmologi, end at han eksiste
rede og boede ude på Mariendalsvej. Der skulle komme 
til at gå hen ved en halv snes år, før omstændighederne -
eller skæbnen om man vil - førte til, at jeg begyndte at 
studere Martinus' kosmiske analyser. Med dette hang det 
sådan sammen, at omkring 1956 var jeg for alvor begyndt 
at tvivle på indisk filosofis forklaring på enkeltsjælens 
kosmiske skæbne. Denne blev forklaret som, at sjælen 
(atman) på et tidspunkt "udskiller" sig fra alsjælen (Brah
man) og grundet sin uvidenhed (avidya) føler den sig til
trukket af og involverer sig med materiens verden (May
a's slør), og herunder mister sjælen enhver erindring om 
sit oprindelige tilhørsforhold. Men gennem de utallige og 
mangeartede lidelser, dette i forbindelse med reinkarna
tion (samsara) afstedkommer, vækkes sjælens længsel ef
ter atter at blive genforenet med sit universelle ophav, og 
gennem bevidst arbejde på sin frelse eller befrielse fra 
materiens åg, vil dette - efter mange inkarnationer - til 
sidst lykkes. Dermed vil sjælen have fået en erfaring, der 
sikrer den imod at gentage "fiaskoen" eller engagementet 
med materiens verden. 
Denne sjælelære kunne jeg simpelthen ikke få til at stemme 
med, hvad jeg selv forstod ved logik og fornuft. For det 
første, hvorfor lod sjælen sig i sin fuldkomne urtilstand af 
væren og ikke-væren overhovedet friste til at forlade denne 
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og indlede og gennemgå et engagement med materiens 
verden? - På grund af begær, som skyldtes uvidenhed og 
mangel på erfaring, lyder svaret. - For det andet, hvordan 
kan man være sikker på, at sjælen efter sin genforening 
med alsjælen ikke endnu engang eller eventuelt flere gange 
kan lade sig friste til at gentage engagementet? - Svaret 
lyder: Det kan man, fordi sjælen under sit lidelsesfulde 
engagement med materien har høstet så tilpas megen 
erfaring, at dens begær efter materiens verden for altid er 
udslukt, og så megen viden, at den har gennemskuet 
ilI usionen. (4) 

Som en følge af klassisk indisk filosofis og religions 
verdens- og livsfornægtende karakter, søgte de pågældende 
filosoffer og vismænd efter en årsag til sjælens i deres 
opfattelse uheldige engagement med den materielle verden. 
Forklaringen mente de mere præcist at finde i sjælens 

grundlæggende begær, som er nært forbundet med den 
seksuelle kraft (kundalinikraften), og under engagementet 
udmønter grundbegæret sig efterhånden i en lang række 
specielle begær, herunder ikke mindst det seksuelle begær. 
Altså måtte vejen til frigørelsen gå gennem en bekæmpelse 
af grundbegæret, og som metode til at opnå dette formål 
udviklede man de forskellige former for yogatræning. 
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Utallige er de mennesker, både i østen og i vesten, der i 
tidernes løb i stor oprigtighed og i håbet om udfrielse 
(moksha) har søgt at undertrykke og ophæve deres eget 
begær efter livet i den materielle verden. For nogle er det 
sandsynligvis lykkedes bedre end for andre, som har måttet 
give op undervejs, primært fordi livsviljen trods alt har 
været for stærk og overmægtig. Til de sidstnævnte hørte 
jeg selv, og det forstærkede yderligere min tvivl på den 
indiske filosofis sjælelære, hvor interessant denne end kan 
synes i sig selv. (5) 

Dilemmaets løsning: Martinus' sjæle
lære 

Tvivlen var virkelig et problem og dilemma for mig på 
det tidspunkt, for jeg kunne ikke selv umiddelbart se nogen 
løsning. Man kan derfor sikkert let forestille sig, hvilken 
befrielse det var for mig, dajeg i sommeren 1957 for alvor 
stiftede bekendtskab med Martinus' Kosmologi, for heri 
blev stort set alle spørgsmålene besvaret og problemerne 
løst. Primært gennem forståelsen af "det treenige princip" 
og "urbegæret" , og sekundært gennem forståelsen af især 
"spiralkredsløbsprincippet" og af den rolle "det seksuelle 
polprincip" og "polforvandlingen" spiller i 
sammenhængen. Desuden blev enhver fødsel opfattet som 
reinkarnation, og denne blev i øvrigt ikke betragtet som et 
onde, men tværtimod som et i høj grad positivt, 
selvfølgeligt, nødvendigt og uundværligt - men samtidig 
begrænset - led i individets evige liv og udvikling. 

Men særlig det forhold, at det levende væsen, subsidiært 
sjælen, som følge af livs- og stofenhedsprincippet og 
organismeprincippet organisk-strukturelt er en holistisk 
enhed i alvæsenet Gud, løste overordentlig anskueligt 
problemet om, på hvilken måde sjælen (atman) er relateret 
til alsjælen (Brahman). Det levende væsen er simpelthen 
grundlæggende en mini udgave af Guddommen og fungerer 
i egenskab heraf som Guddommens sanseorgan og 
manifestationsredskab. Men nok så vigtigt: Den fysiske 
verden udgør i virkeligheden Guds sekundære bevidsthed, 
mens den åndelige verden tegner sig for Guds primære 
bevidsthed. Tilsammen repræsenterer disse to bevidstheder 
i alt seks tilværelsesplaner eller riger, men for at disse to 
former for bevidsthed evigt kan opretholdes, må de 
uafbrudt fornys gennem de levende væseners stadige og 
successive passage gennem de seks riger. Denne situation 
indebærer, at sjælen under sin passage gennem de fysiske 
riger midlertidigt mister erindringen om sin identitet med 
sit guddommelige ophav. Men via især sine 
lidelseserfaringer vækkes sjælens erkendelse og oplevelse 
af sit virkelige tilhørsforhold med tiden på ny. Et mere 
livs- og verdensbekræftende verdensbillede end dette finder 
man næppe. 



Som enhver vil vide, der kender blot det mindste til 
Martinus' kosmologi, er Guddommen og det levende væsen 
alfa og omega i Martinus' verdensbillede, og for det 
levende væsen gælder det derfor på et tidspunkt om at 
blive i stand til at opleve og opfatte tilværelsen fra det, 
Martinus betegner som "Faderens eget udsigtspunkt". I 
og med denne erkendelse bliver individet i stand til at høre 
"Guddommens røst" gennem det daglige livs forhold, 
hændelser og begivenheder. Men længe inden individet 
opnår denne form for udvidet bevidsthed, kaldet kosmisk 
bevidsthed, er der mulighed for en kontakt med 
Guddommen via en slags telepatisk kanal. En sikker kanal 
udgøres ifølge Martinus af bønnen "Fadervor", hvorimod 
han ikke mener at decideret meditation er 
anbefalelsesværdig. Men en form for kommunikation med 
Gud kan imidlertid også opleves rent spontant og glimtvis. 
(6) 

Frydefu Ide oplevelser 

Det sidstnævnte har jeg selvoplevet allerede som barn, da 
jeg var omkring 8-9 år. En solflimrende sommerdag, da 
jeg befandt mig helt alene på et øde sted ved kysten, kun 
omgivet af det stille vand med langsomme, tyste 
bølgeskvulp til den ene side og grønne træer og buskadser 
til den anden side, oplevede jeg helt spontant at det smukke 
vide og blå himmelrum ligesom udvidede sig i det uendelige 
og blev dybere og dybere, samtidig med at jeg følte at 
blive løftet op af en for mig ukendt kraft, der ude fra det 
uendelige dyb trak mig til sig og fyldte min bevidsthed 
med stor og frydefuld eller nærmest ekstatisk glæde. 

En anden solfyldt middag, da min jævnaldrende fætter og 
jeg i tavshed var spadseret en tur om i en af de nærliggende, 
men fuldkommen øde og stille gader i nærheden af, hvor 
vi boede, følte jeg pludselig og helt uventet at den samme 
ophøjede kraft igen trak mig til sig, så at jeg atter fyldtes 
af uudsigelig ekstatisk fryd. Det føltes nærmest som om 
jeg blev løftet op og svævede af sted hen ad fortovet. Min 
fætter havde åbenbart bemærket, at der skete noget 
usædvanligt med mig, for han sagde i en lettere bekymret 
tone: "Harry, hvad er det, der sker med dig?" Jeg kunne 
ikke svare ham, for jeg var i det øjeblik ikke i stand til at 
åbne munden. Derfor nøjedes jeg med at smile beroligende 
til ham, hvilket kun fik ham til at udbryde: "Man skulle 
tro, at du ikke var rigtig klog!". 

Dengang var jeg ikke i stand til at sætte navn på den 
kraft, hvis nærvær jeg følte så tæt og stærkt, for begge 
mine i øvrigt kærlige og omsorgsfulde forældre var 
irreligiøse og ateister, så jeg havde kun hørt om Gud og 
Jesus i skolens religionstimer. Religion var imidlertid et 
af mine yndlingsfag, hvilket jeg for resten var ret ene om 
i min klasse, der bestod af 3 2 elever, udelukkende drenge! 
Men når læreren fortalte om Jesu liv og skæbne, oplevede 

jeg det ofte som om de prosaiske omgivelser fortonede sig 
og at Jesus og hans disciple og modstandere trådte 
lyslevende frem for mine øjne. 

Gud, Jeget og evighedsdimensionen 

Men Adam var som bekendt ikke længe i paradiset. Som 
for denne kom den tid, da kundskabstræets tillokkelser og 
krav til uddannelse og karriere meldte sig, og med hvad 
deraf fulgte. Men i dybet af mit sind følte jeg altid en 
åndelig hunger efter at få tid og kræfter til at løse livets 
gåde og finde ud af, hvad det var for en mystisk kraft, der 
lejlighedsvis og spontant meddelte sin eksistens og sit 
nærvær. Det fandt jeg først ud af mange år senere, da jeg 
for alvor var begyndt at studere Martinus' kosmologi, ikke 
til at begynde med, for da blev alt til grundenergier, 
skabeprincipper, tilværelsesplaner etc. etc. Martinus' 
opfordring til at bede til Gud, uanset om man troede på at 
der findes en sådan eller ej, druknede i intellektuelle og 
logiske analyser, der gjorde det treenige princip til noget 
rent 'teknisk' og udvendigt, og på sin vis personligt 
uvedkommende. 
Siden de dage, hvor jeg studerede yogafilosofi, vidste jeg 
rent intellektuelt og følte intuitivt at mit/vores inderste selv, 
jeget, er identisk med evighedsdimensionen, og at det/vi 
som sådan er udødelige væsener. Det, der på det tidspunkt 
manglede for mig var, at erkende og opleve at 
evighedsdimensionen samtidig også er identisk med 
Guddommens jeg, ja, med hele dennes væsen. 

Det faldt på plads en tidlig morgen i slutningen af 
1960'erne, dajeg var på vej til arbejde. Bedst somjeg gik 
på en øde og stille villavej i nærheden af min bopæl, skete 
det igen at jeg spontant ligesom blev' overskygget' af den 
førnævnte kraft, som atter lod mig føle at 'rummet' lige
som udvidede sig i en uendelig dybde til alle sider. Men 
denne gang gik det med øjeblikkelig og lysende klarhed 
op for mig, at denne kraft, som jeg lejlighedsvis havde 
oplevet siden min tidlige barndom, var identisk med ingen 
anden end selve verdensaltets majestætiske årsagsløse år
sag, Gud, dette altomfattende, allestedsnærværende og 
altgennemstrømmende under og væsen, i hvem, ved hvem 
og af hvem alt og alle lever, ånder, oplever og handler. 
Denne Guddom og alt dennes væsen og væren har ingen 
efter min opfattelse formået at skildre mere indsigtsfuldt, 
detaljeret og dybdeborende end netop Martinus har gjort i 
og med sit kærlige forfatterskab. (7) 

Noter og kilder: 

1 Den nævnte nær-døds oplevelse er beskrevet i artiklen 
Min vej til Martinus. Kosmos nr. 12-2001. Mine 
ud-af-kroppen oplevelser er omtalt i artiklen Er 
sjælen en hallucination. Kosmos nr. 11-2002. Den 
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åndelige kopi af den fysiske krop betegnes i 
Martinus' kosmologi som 'transformationsfeltet' 
eller 'koblingslegemet' . Se note 7 til sidstnævnte 
artikel- Vedr. materialisation-dematerialisation, se 
tredje kapitel i Martinus' småbog nr. 22/3: Den 
sekundære og den primære opstandelse. 

2 Efter 2. verdenskrigs afslutning steg interessen for 
okkultisme og især for klassisk indisk filosofi i form 
af yoga og vedanta. Mit eget bekendtskab med de 
sidstnævnte skyldtes først og fremmest Sri Ananda 
Acharyas bøger, Swami Vivekanandas bøger og 
dernæst Paul Bruntons bøger, hvis engelske udgaver 
kunne købes hos enkelte boghandlere herhjemme i 
slutningen af 1940' erne. 

3 At mine psykiske evner forsvandt totalt efter nogle 
få års forløb, kunne ligesom min interesse for yoga 
tyde på, at der var tale om repetition af et tidligere 
udviklings stadium. Psykiske eller okkulte evner er 

i henhold til Martinus en degenererende faktor i 
menneskets tilfælde. Se f.eks. hans analyser omkring 
tankeklimaer, Det Evige Verdensbillede 3, stk. 33: 1-
81. 

4 Om den hinduiske sjælelære vil man f.eks. kunne læse 
i Ananda Acharya: Indledning til indisk filosofi. 
Foredrag holdt ved Kristiania Universitet 1915. Erslev 
& Hasselbalchs Forlag 1915. 

5 Principielt samme sjælelære som i hinduismen findes 
også i nyplatonisme og nypythagoræisme. Se evt. 
herom i Politikens Filosofi Leksikon, bind 1. 

6 Se f.eks. Martinus' artikel Livets Bog er kærlig-hedens 
bog. Kosmos nr. 8-2003. 

7 Vedr. kosmologiens begreber skal her generelt henvises 
til Martinus' samlede værker. Vedr. hans opfattelse 
af Guddommen henvises læseren specielt til Livets 
Bog VI og til symbolet Den evige Guddom og de evige 
gudesønner", Det Evige Verdensbillede 1. 

Gud Of kærlifheden 

I den græsk-ortodokse kirkes mystiske skrifter fandt 
Duspenski dette: 

Forestil dig en cirkel og et centrum, hvorfra der udgår 
radierende stråler. Jo længere disse radier kommer fra 
midten, jo mere forskellige og fremmede bliver de for 
hinanden. Og omvendt, jo nærmere de befinder sig 
centrum, jo mere falder de sammen. 

Antag nu, at denne cirkel er verdens centrum: Gud, og 
radierne, som går fra centrum ud til omkredsen eller fra 
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omkredsen ind til centrum, er menneskenes liv. Helgener, 
der ønsker at nærme sig Gud, nærmer sig midten af cirklen, 
og således kommer de både hinanden og Gud nærmere. På 
lignende måde, de der trækker sig bort fra Gud, de trækker 
sig også bort fra hinanden. 

Således er kærlighedens egenskab. I samme grad vi fjerner 
os fra Gud, fjerner vi os fra vor næste. I samme grad vi 
elsker Gud, elsker vi vor næste. J o tættere, vi er forenede 
med vor næste, jo tættere er vor forening med Gud. 



fOR8Kt.LL/q V/RKtL/qHED,? 

v/Ruth Olsen 

I de fleste spirituelle værker fremstilles den fysiske verden 
som en illusion. Jeg læste fornylig i en bog ("Fra krise til 
klarhed"), hvordan forfatteren gennem værket "Et kursus 
i mirakler" havde taget denne opfattelse til sig og oplevede 
det som en mægtig befrielse. Forestillingen om verden som 
blot en illusion kan åbenbart betyde en stor trøst for 
betrængte sjæle. Men den kan også virke passiviserende. 
For hvad betyder vel en illusion? Er det blot en 
betydningsløshed? 

Det var baggrunden for den artikel om "Illusion eller 
virkelighed?",jeg skrev i sidste nummer afbladet. En læser 
har beklaget, at den var svær at forstå. Nu har jeg læst 
lidt mere på "lektien" - og forsøger een gang til. Det er jo 
ingen undskyldning, at Martinus ofte er svær at forstå. 

Først må det pointeres, at der er en vigtig principiel forskel 
på det, der er evigt og uforanderligt, og så det, der er 
timeligt og under stadig forandring. To forskellige 
principper og dog uadskilleligt sammenhørende. Martinus 
har kaldt det Xl og X3. 

På studenterkursus skulle vi engang læse Paludan-Miillers 
historie "Af en ung students dagbog", tror jeg den hed. I 
den undrer hovedpersonen sig over, hvordan han på een 
gang kan være en handlende person og samtidig stille sig 
observerende udenfor sig selv og reflektere over sin egen 
ageren. Hvad var det for en uhåndgribelig del af ham, der 
i tankerne kunne stille sig bedømmende udenfor "sig selv", 
ja, kunne gå frem og tilbage i tiden, på sekunder flytte 
bevidstheden til fjerne steder, osv? 

De fleste tænker nok ikke videre over, hvorfor man i 
tankerne, altså i fantasien, kan færdes frit adskilt fra sin 
fysiske krop. Men for personen i den nævnte historie betød 
det erkendelsen af, at bevidstheden ikke tilhørte kroppen. 
Men hvem så? Her kommer Martinus' analyser os til hjælp. 
Vort evige jeg er godt nok glad for kroppen som redskab 
for oplevelse, men den er ikke afhængig af den. Det har 
vor tids nær-død-oplevelser og ud-af-krop-oplevelser med 
al tydelighed fået stadig flere til at indse. 

Alt i universet består af de to facetter: det evige, ikke
stedbundne, som jeget (Xl) tilhører, og det timelige, 
stedbundne, som kroppen (X3) tilhører. Det evige kan ikke 
sanses i sig selv, men dets virkning på den skabte verden 
er åbenbar. Vi kan bare betragte en afdød krop! Det der 

kan virke lidt forvirrende er, at Martinus kun regner det 
usynlige evige med til "virkeligheden", mens alt det skabte 
blot er illusion. Han tilføjer så, at det skabte dog kun er 
illusion, når man ser det "udenfor livet". For hvad betyder 
det? 

Det forståelsesproblem har andre haft før mig. Helmer 
Fogedgaard mente således i bladet "Okkultisten" i 1945, 
at her havde Martinus en logisk brist. Han var dog så 
heldig, at han kunne opsøge Martinus selv og få en 
opklaring. Problemet er, at Martinus veksler mellem at se 
tingene kosmisk, dvs fra Guds udsigtspunkt ("udenfor 
livet"), og ud fra vor almindelige "lokale" synsvinkel. Og 
han er ikke alt for god til at præcisere, hvornår han bruger 
hvilken synsvinkel, siger Fogedgaard. Det viljeg give ham 
ret i! 

Fogedgaard skriver, efter en konstatering af at Guds 
udsigtspunkt ikke får megen praktisk betydning for os: 
"Som dele af helheden vil vi ingensinde kunne blive til alt. 
De enkelte individer er kun celler i helheden, og de oplever 
livet ved at korrespondere indbyrdes. Det kalder vi 
sansning, hvilket kun er reaktioner mellem de levende 
væsners energiformer. Og da en reaktion er en difference 
mellem to tings manifestationer, men ikke tingen selv, bliver 
resultatet hvad vi vil kalde en illusion." 

At vor sansning ikke er reaktion på tingen selv men dens 
manifestation, kan vi f.eks. tydeligt anskueliggøre ved det 
faktum, at en stjerne, vi i vor tid ser på nattehimlen, måske 
eksploderede for 1 000 år siden og altså ikke har eksisteret 
siden. 

Fogedgaard tilføjer i sin artikel: "Nu skal man ikke tro, 
man kan løbe fra denne illusionernes verden i håb om at 
finde en mere objektiv tilværelse. Det er umuligt, for det 
er kun fra Guds stade, at vore oplevelser er illusioner. For 
os er de realistiske nok." 

Hverdagens evighed 

Vi har et meget vigtigt ikke-illusorisk evighedsaspekt i 
vor ganske almindelige hverdag. Og det er udviklingen af 
vor bevidsthed! Vor bevidsthed hører ikke til den timelige 
verden, omend den er under stadig forandring dvs vækst. 
Den er knyttet til vort evighedslegeme (X2), som vi bærer 
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med os fra liv til liv, fra spiralkredsløb til spiralkredsløb. 
Alt hvad der er sket, kan ikke være usket. Hvad der er 
sagt, kan ikke blive usagt. Der er afsat "et spor", en 
virkning, der ikke kan blive til intet. Selvom vor sløve 
fysiske hjerne måske ikke kan få hevet det op i 
dags bevidstheden. 

Forskellen på det evige og det timelige er i tidens løb blevet 
forklaret på mange måder. Eks: Det store træ, der stod 
midt i din barndoms have, er for længst fældet og brændt, 
men det eksisterer stadig i din bevidsthed! Eller: Det 
konkrete træ er forgængeligt, men forestillingen om et træ 
er evigt. Det var det, Platon mente med at sige, at ideen er 
virkelig (evig), mens dens konkrete form er en illusion 
(forgængelig, midlertidig). Martinus har kaldt det livssiden 
og stofsiden. 

Fordi vore sanseoplevelser her i den fysiske verden bæres 
med os efter døden som immaterielle forestillinger i 
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bevidstheden, kan vi "derover" i den metafysiske verden 
genskabe dem. I den verden er det blot nemmere at give 
den evige ide (livssiden) en timelig form (stofsiden), 
eftersom stoffet/energien i disse højere frekvenser er 
nemmere at forme ved hjælp af tanken. Men vi må stadig 
give vore tanker og ideer en energimæssig form for at kunne 
meddele dem til andre. Her er det blot nok med tankeenergi. 
De behøver ikke som her i det fysiske iklædes lyde, skrevne 
ord eller mursten. 

Sproget er vor skabte midlertidige form, hvorved vi søger 
at formidle vore tanker og meninger. Det er nogle 
energivibrationer, vi håber andre formår at tolke indholdet 
af, så meningen - det åndelige - opfattes. Alle filosoffer 
har til alle tider drømt om at kunne skabe et sprog, der gav 
en klar formidling uden mulighed for misforståelser. Der 
kommer en dag, sagde Martinus, hvor ordene bliver lige 
så eksakte som matematikkens tal. Men det varer vist længe 
endnu! 



Mit rnøds rnsd Mothst Mssta 
v/Ellen Løvendal Ørnæs 

For nogle år siden fik jeg kendskab til Mother Meera, der 
er avatar og bor i Tyskland. Jeg fik lyst til at besøge denne 
Guddommelige Moder, hvis arbejde er at transformere det 
Guddommelige frem i mennesket, fra tiden til evigheden, 
fra jordisk materie til guddommelig materie. Hendes ar
bejde er at transformere, og det er uden ende. 

Jeg har nu besøgt Mother Meera fire gange og det er hver 
gang en utrolig og dejlig oplevelse, der er svær at beskrive. 
Jeg kan kun sige, at når jeg knæ-
ler foran Mother Meera og ser 
ind i hendes dejlige brune øjne, 
så oplever jeg en kærlighed og 
accept af mig som menneske, og 
det uanset hvad jeg føler, jeg har 
af fejl og mangler. Disse besøg 
hos Mother Meera har givet en 
ro og harmoni i mit indre, der 
vil kunne hjælpe mig til at klare 
de arbejdsopgaver, som livet har 
til mig. 

Turen til Mother Meera arran
geres af foreningen De Tolv Ind
sigter i Rørvig og varer fire 
dage. Den første og fjerde dag 
er til transport, der foregår i bus 
fra Rørvig og tager deltagere op 
i Nykøbing Sjælland, Holbæk, 
Ringsted, Odense og Kolding. 
Der er pauser undervejs, så der 

Paramatman er stille. Gud er Stille. Alt kommer ud af 
stilhed. I stilhed kan der gøres mere arbejde. Sand ople
velse af lyksalighed er uden ord. Mit hovedformål er at 
hjælpe menneskene og gøre dem lykkelige, fredfyldte, til
fredse, harmoniske og kærlige. Lykke og spirituel vækst 
er forbundne. At være fredfyldt og lykkelig danner det 
vigtigste grundlag for spirituel praksis. Så går øvelsen af 
sig selv. 

Mother Meera tager ingen be
taling for sit arbejde. 

er mulighed for at strække be- L-_________________ _ 

Mother Meera har ikke selv 
gjort noget for at blive kendt, 
men tusinder af mennesker fra 
både øst og vest, har oplevet 
hende som Den Guddommelige 
Moder. De kommer til hende for 
at få hendes Darshan, hendes 
stille overdragelse af Storhed og 
Lys gennem hendes berøring og 
blik. Der er ingen lære, ingen 
ritualer, ingen regler, ingen mes
sen men kun en stille velsig
nelse. Mother Meera tilbyder os 
en direkte vej til det guddom
melige i os selv. Vejen går via 
Kærlighedens Kraft og Det 
Guddommelige Lys, for at vi 
kan blive transformerede i vor 
verden, ved at forandre os blidt 
og beskyttende indefra. Denne 
transformation kan modtages af 

nene. På anden dagen er der 
planlagt en tur til Limburg, der er en gammel middelal
derby med en smuk Domkirke. Der er en masse spæn
dende forretninger der bl.a. sælger sten og smykker, et 
stort grøn torv samt en helsekost, jeg ikke tror findes ma
gen til i Danmark. 

Om aftenen, på anden og tredje dagen, deltager vi så i 
Mother Meeras Darshan og om den skri ver Mother Meera 
selv: Folk er for aktive og sidder sjældent stille. I stilhed 
kan man modtage mere, fordi alle ens aktiviteter bliver 
koncentrerede om et punkt. Min undervisning er kun at 
give essensen, Det Guddommelige, det der er nødvendigt. 
Jeg giver nøjagtigt det, der behøves til hver enkel person. 

alle, der har brug for hjælp eller 
har ønske om at arbejde med sig selv. Det kan ske uanset 
hvilken personlig vej vi måtte gå ad, eller hvilken religion 
eller overbevisning vi måtte have. Besøget foregår i Mo
ther Meeras private hjem, der ligger ved Schaumburg Slot 
nær Limburg i Tyskland. 

Besøg Mother Meera ved Schloss Schaumburg, Tyskland. 

Brochure fås ved henvendelse til: 59 91 97 15 eller 
e-mail til:indsigtOtiscali.dk 
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vi Charlotte Ettrup 

I forbindelse med en boganmeldelse (Else Byskov: "Death 
is an Illusion", om Martinus analyser) fra USA (DNV3/ 
03) reagerer anmelderen David Lorimer mod, at "Det tredje 
Testamente" hævdes at være det sidste, der vil blive åben
baret på denne planet i verdens genløsningens tjeneste, at 
"intet mere behøves". DL mener, "det er lidt overmodigt 
at antage, at en åbenbaring er ufejlbarlig og ultimativ", at 
"Kun den esoteriske essens er absolut, mens den eksoteri
ske form er relativ. Så når en relativ form udråbes til at 
være den absolutte essens, dukker et rødt flag op for at 
indikere fare for dogmatisme, eksklusivitet, ja endog into
lerance for andre synspunkter", advarer DL. Jeg synes, 
kritikken er meget relevant, og føler trang til at udfordre 
åbenheden lidt: 

Det ligger i selve skabeprincippet, at de skabte former, 
X3, er relative manifestationer. Skabeimpulserne, som 
befordrer religioner og åndsliv i forskellige epoker, er ud
tryk for, at den kosmiske bevidsthed kun kan manifestere 
sig stykkevis, gennem forskellig grader af tilslørethed, i 
den fortættede materieform som det fysiske rige repræ
senterer. 

Det verdensbillede Martinus har åbenbaret som et spiral
kredsløb baseret på seks grundenergier, li vsenheds
princippet samt, hvad der for mig fremstår som en sandt 
forklaret analyse af forholdet mellem evighed og skabelse 
i, beskrivelsen af det treenige levende væsen er det, jeg, 
som forsker i analyserne, opfatter som udtryk for esoteri
ske essenser. Hovedsymbolet, tror jeg, skal erkendes som 
topmålet af genialitet i pædagogisk formidling. Eller som 
Martinus selv har kaldt det: Hans mirakel. Mit udgangs
punkt er altså dette, at jeg accepterer den tanke, at Marti
nus i overordnet forstand har klarlagt verdensplanen og 
livsrnysteriet fuldt ud. Der vil naturligvis, efterhånden som 
jordmenneskene får kosmisk bevidsthed, blive tilføjet en 
mængde detaljer til de kosmiske analyser. Det mener jeg 
\kke, ~tår i modsætning til det, Martinus står for. 

Men jeg opfatter Martinus' værk i flere lag. Ved siden af 
de evige principper har han udtalt sig om et væld af jord
nære emner, som vi alle kan opleve direkte og danne os en 
opfattelse af (bianalyser). Her mener jeg til gengæld, det 
er nødvendigt, at vi gør op med den autoritetstro, som 
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befordrede de tidligere verdensimpulser: Hvis Kosmolo
gien, og de miljøer der opstår omkring studierne af denne, 
skal virke troværdige som udtryk for videnskab og nære 
humanitet og selvstændig tænkning, må disse appellere 
til mere end mekanisk indlæring af absolutte sandheder: 
Vi må selv tage ansvar for hvilke konsekvenser i form af 
menneskesyn og holdninger til hverdagens problematik
ker, som Martinus' verdensbillede medfører for os hver 
især. Når vi stiller undersøgende spørgsmål, må vi risi
kere at komme frem til et andet svar, end det Martinus 
har givet, uden at dette behøver at vælte hele verdens
billedet. Det indebærer at opfatte visse af Martinus' ana
lyser som udtryk for et relativt synspunkt. Martinus havde 
kosmisk bevidsthed. Men han var også et jordmenneske 



af kød og blod, og underlagt de begrænsninger som tid og 
rum udgør som grundvilkår. 

Jeg vil i det følgende forsøge mig med et bidrag til 
belysning af dynamikken mellem den absolutte essens og 
den relative form: På baggrund af analyserne af Bibelens 
skabelsesberetning vil jeg fokusere på Martinus' opfattelse 
af de to køns karakteregenskaber, der for mig udgør et 
eksempel på en eksisterende nødvendighed af at udvikle 
en mere selvstændig og mindre "fundamentalistisk" 
attitude i studiet af Kosmologien: 

Skabelsen ifølge Bibelen 

Bibelens skabelsesberetning falder i to dele, nemlig 
I.Mosebog kap. 1 og 2. I 1. kapitel beskrives de seks 
skabelsesdage. Kap.2 er en beskrivelse af 7. dagen, der 
både er dagen, hvor Gud fuldender sit værk, og dagen der 
helliggøres som hviledag. På trods af at det er hviledag, 
får vi en gentagelse af begivenhederne i de seks første 
dage, men i en ny variation: Gud vander den tørre jord og 
danner afleret mennesket, som han indblæser sin livsånde. 
Derpå planter Gud Edens Have. Adam må spise af alle 
havens træer undtagen Kundskabens Træ om godt og ondt. 
Gud ser nu, at mennesket ikke har godt af at være alene. 
Derfor dannes dyrene af jordens ler, ligesom Gud dannede 
mennesket heraf, men der er ikke nogen af disse, der passer 
til Adam. Da lader Gud en dyb dvale falde over Adam, 
tager et ribben ud af ham, og skaber Eva. 

Fortolket af Martinus 

Martinus så det som sin mission at forklare Bibelens brug 
af billeder mv. som symbolske fremstillinger af 
videnskabelige fakta. Som noget helt unikt opfatter 
Martinus ikke "Eva" som "kvinden" og "Adam" som 
"manden", men ser dem som to forskellige væsenstyper: 
Den dobbeltpolede Adam og den enpolede Eva. Martinus 
beskriver som bekendt dyrene som enpolede og de øvrige 
fem væsenstyper, "det rigtige menneske", visdoms-, 
guddoms-, saligheds- og plantevæsenerne som 
dobbeltpolede. Dvalen, som Gud sender over Adam, 
symboliserer, i følge Martinus, den indadvendte tilstand, 
som salighedsvæsenerne lever i ude af stand til at sanse 
og opleve på det fysiske niveau. Han tolker dernæst Adams 
skabelse ud af "leret" som planten, der vokser direkte ud 
af jordbunden. Evas skabelse ud af Adams ribben opfatter 
Martinus som udtryk for en indre omformning i Adams 
psyke. "Eva" kommer derved til at symbolisere det 
"enpolede væsen" eller "dyreriget", der udvikler sig af 
planteriget. Det mistede ribben er tabet af kosmisk 
bevidsthed. Martinus siger, det er "Evas død", når dyret 
begynder at udvikle humane karakteregenskaber. Når han 
omtaler jordmenneskets tendenser i retning af enpolethed, 

som f.eks. afhængigheden af det modsatte køn, det 
dræbende tankeklima osv., kalder Martinus væsenet for 
"Eva". Når han omtaler fremskridt i humanitet og 
intelligensudvikling, omtaler Martinus jordmennesket som 
den "nye Adam". 

Om hvorfor det i Bibelens overlevering var "manden" der 
beholdt navnet "Adam", mens "kvinden" fik sig et nyt 
navn, siger Martinus at, det dobbeltpolede væsen er 
"inkarnationen af selvstændighed", og hævder, at 
hanvæsenet er mere selvstændigt end hunvæsenet, og 
umiddelbart ligner det dobbeltpolede væsen mest. Af den 
grund var det hanvæsenet, der overtog navnet "Adam". 
Om "hunvæsenet" siger Martinus: "Da det feminine 
princip betinger underlegenhed eller en uselvstændighed, 
der lige akkurat kan passe ind i det maskuline væsens 
overlegenhed og selvstændighed, får det derved brug for 
dette væsen som beskytter ... " Videre hævder Martinus, 
at "hunvæsenet" i stor udstrækning er det dobbeltpolede 
væsens "materielle kontrast eller modsætning". 
(LB4: 1193). 

Absolut og relativ sandhed 

Jeg vil i det følgende påvise, at Martinus' analyse, i sig 
selv, ikke er en absolut manifestation. Det absolutte er 
selve spiralkredsløbet. En fortolkning af en fabel kan kun 
være en værdibaseret udvælgelse af metaforer - en relativ 
manifestation. I følgende modanalyse accepterer jeg som 
grundpræmisse, at Adams og Evas skabelse billedl~g~ør 
skabelsen af de to forskellige væsenstyper. Blot vIl Jeg 
opfatte" Adam" som det enpolede væsen og "Eva" som 
det dobbeltpolede væsen: 

I overensstemmelse med kap. 2: 19 hvor der står, at Gud 
dannede dyrene af markens jord, opfatter jeg skabelsen af 
Adamvæsenet af jordens ler som skabelsen af dyreriget. 
Den Paradisets Have, som Gud dernæst planter, vil da 
symbolisere dyrerigets lyszone, altså den første halvde~ 
af dyreriget hvor dyrene lever 100 procent 1 

overensstemmelse med princippet den stærkeste overlever, 
hvor der ikke er noget, der hedder at synde, fordi 
intelligensen ikke er udviklet til at skelne mellem godt og 
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ondt, og væsenet dermed ikke har udviklet nogen 
samvittighed og fri valgmulighed i forhold til 
medvæsenerne. Det giver her god mening, at Gud forbyder 
Adam at spise af Kundskabens Træ om godt og ondt: Det 
er jo netop dyrerigets funktion, at væsenet skal gennemleve 
uvidenhedens mørke, og er her direkte livstruende for 
væsenet at fravige det dræbende princip. 

Dvalen, der sendes over Adam, fortolker jeg som 
indviklingen i materien, hvor det kosmisk bevidste væsen 
lidt efter lidt mister sin "vågenhed" eller fulde 
tilstedeværelse i verdensaltet. Når Gud ser, at "Adam ikke 
har godt af at være alene", er det her netop forårsaget af 
denne gradvise indvikling i materien, hvor væsenet har 
forvildet sig længere og længere ind i glemsel om sin 
guddommelige oprindelse og evige samhørighed med 
verdensal tet. 

Adam giver alle dyrene navne, dvs. udvikler intelligens. 
Alle dyrene føres til Adam, men i hele dyreriget, i den 
ydre verden, finder den enpolede Adam ikke svar på sin 
eksistentielle ensomhed. Der må en omformning af Adams 

psyke til, en helt ny dimension der kommer inde fra ham 
selv. Når Adam mister et ribben, betyder det, at hans ydre 
panser, hans krigsforsvar degenererer: Han blotter de 
sårbare dele. Evas skabelse er humaniteten, der udvikles 
ved en indre omformning af jordmennesket. K vinden er 
billedet på intuitionen. Gennem Evas skabelse vågner det 
evige gudebarn af sin søvn, og erkender sit guddommelige 
ophav og samhørighed med altet. Henned overvindes den 
dybe ensomhed, der opleves ved identifikation med 
materien. 

Martinus siger jo, at det dobbeltpolede væsen er 
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"inkarnationen af sel vstændighed". Det er dog mindst lige 
så sandt, og i overensstemmelse med kosmologien, at kalde 
det for inkarnationen af "uselviskhed". Om grunden til, at 
det var kvinden, der beholdt den dobbeltpolede Evas navn, 
kan således tilføjes, at kvinden i kraft af moderskabet ligner 
det dobbeltpolede væsen mest: I dyreriget, hvor enhver er 
sig selv nærmest, er det levende væsens evne for 
uselviskhed latent, og kommer kun til udtryk i sin 
mindsteudfoldelse gennem "forældreprincippet" , der 
domineres af hunnerne: Afkommet får lov at tage bolig i 
hendes krop og suge næring direkte heraf mv .. Hunvæsenet 
befordrer næstekærlighedens princip på vågeblus i 
spiralens mørkezone, og er et spejl på Guddommens 
organismeprincip: Livsenhedsprincippet. 

En ny dogmatisme? 

Det er for mig en pointe her, at Bibelens fortællinger netop 
er konstrueret lagvis, og kan fortolkes på mange forskellige 
måder, der ikke udelukker hinanden! Jeg mener ikke, at 
hverken Martinus' eller min egen analyse er absolut rigtig 
eller forkert. Spiralkredsløbet er spiralkredsløbet, uanset 
hvilken fonn vi vælger at symbolisere det i. De to udadtil 
forskellige fortolkninger fortæller den samme historie, 
ligesom de hver især siger noget om de to personer, der 
under hver deres forudsætninger har lavet dem. 

Anerkendelsen af en analyse må i den ny verdensimpuls' 
tidsalder afhænge af analysens indre sammenhæng og 
logik, ikke af hvem der har lavet den! Hvis nogen vælger 
at sige, at Martinus udlægning må være "den rigtige" med 
den begrundelse, at "han jo havde kosmisk bevidsthed", 
fremfor reelt at forholde sig til indholdet af de to analyser 
- ja, så må de jo om det. Men så er vi ovre i det, man, 
efter min opfattelse af begrebet, helt nøgternt må kalde 
"dogmatisme". Og jeg tror, den ny verdensimpuls og de 
kosmiske analyser har sværere ved at vinde frem gennem 
den mentalitet. 

Menneskesyn 

De to analyser har til gengæld hver deres konsekvenser i 
form af det menneskesyn, der kan udledes af dem: Jeg er 
nemlig overbevist om, at det i praksis er umuligt at anvende 
"Adam og Eva" som udtryk for to forskellige væsenstyper, 
en enpolet og en dobbeltpolet, uden sammenblanding med 
de billeder, der, gennem de sidste 2-3000 års inkarnationer, 
har indlejret sig i vor (kollektive) bevidsthed af "kvinden" 
som Eva" og manden" som Adam. Ifølge Martinus selv 
er, dette at navngive ydre sansede objekter, lig med selve 
grundlaget for dannelse af bevidsthed. Tænkning har kun 
sekundært til fonnål at gøre os i stand til at kommunikere 
med hinanden. Det siger noget om hvor fundamentalt dybe 
lag i vor eksistens, som vi ikke har nogen viljeskontrol 



over, der er forbundet med det navn, vi kalder en eller 
anden ting. Selvom vi med viljen fortæller os selv, at vi 
ikke skal opfatte Adam og Eva som de to køn, så vil vort 
ubevidste alligevel gøre det! Og de kvaliteter vi tillægger 
hhv. Eva og Adam, alt efter hvem der nu menes at 
symbolisere det dobbeltpolede hhv. enpolede væsen, vil
om vi vil det eller ej - blandes med og påvirke vores syn 
på de to køn og dermed vort menneskesyn. 

Martinus baserer sine analyser på et menneskesyn, der 
hævder "uselvstændighed" som et absolut, kosmisk princip 
for hunvæsenet. Det er en påstand, der ikke underbygges, 
og som jeg opfatter som udtryk for en rent lokalt baseret 
antagelse: Hvis man betragter dyreriget, forekommer der 
efter min mening overhovedet intet belæg for identifIkation 
af hanvæsenet som hunvæsenet overlegent i 
selvstændighed: I den lavere del af dyreriget, bl.a. fisk og 
fugle, klarer hunner og hanner sig fuldstændig på lige fod, 
når det gælder fødefinding, og de er nøjagtig lige sårbare 
over for større rovdyr. Hos pattedyrene kan det forekomme, 
at en lederhan nedlægger et bytte, som flokken æder af. 

Men det er for at demonstrere en rangorden, ikke fordi 
hunnerne ikke kan jage selv. Stik modsat den 
"uselvstændighed" , Martinus hævder præger hunkønnet, 
er det sådan for f.eks. isbjørne og katterovdyr, at hunnerne 
helt på egen hånd føder, ammer, plejer, jager til sig selv 
og afkommet samt oplærer ungerne i jagtteknik - uden 
den fjerneste hjælp fra faderen! På Kreta findes stadig 
arkæologiske rester af matriarkat, dvs.landbrugskultur 
med gudindedyrkelse. I lighed med kvinden, der giver liv 
af sin krop, er jorden her Den Guddommelige Skaber, en 
stor nærende Moder. Næppe en opfattelse der bekræfter 
billedet af hunkønsvæsenet som "hankønnet underlegent" 
og "uselvstændigt" . 

Lokal logik 

Der har, i jordmenneskekulturer, i tusindvis af år, været 
tradition for, at kvinder ikke har de samme muligheder 
for at udfolde sig i samfundslivet, som mænd har. Men 
det er ikke grundlæggende et spørgsmål om kvindernes 
manglende evner. I naturen besidder hunkønsvæsenerne 
en fuldt udviklet, selvstændig handlekraft. Det er kun hos 
os jordmennesker, der har været tradition for at opfatte 
kvinder som "uselvstændige". Det, der er tale om, er 
naturligvis, at kvindens handlekraft er undertrykt gennem 
de sociale strukturer - ikke at den ikke eksisterer! 

De magtstrukturer, der præger jordmenneskene, ser jeg 
som en lokal afsporing i vor del af dyreriget: I dyreriget i 
renkultur har det patriarkalske magthierarki til formål at 
styrke artens overlevelse i og med, at det er den stærkeste 
han, der fører sine arveegenskaber videre. Hos 

jordmenneskene opretholdes den strukturelle vold, 
herunder kvindeundertrykkelse, helt ud over, hvad der 
svarer til vort reelle udviklingstrin, da det ikke tjener til 
nogen form for sikring af artens overlevelse - nærmest 
tværtimod! Endvidere befordrer magthierarkiet udvikling 
af egoet i det levende væsen. Egoet repræsenterer en 
kunstig forestilling om, at "det ene væsen er mere værd 
end det andet". Dette er, selvom egoet har sin nødvendige 
mission i skabelse af kontraster i spiralkredsløbet, et udtryk 
for lokallogik! Så når Martinus hævder hunkønsvæsenet 
som et principielt "underlegent" og "uselvstændigt" væsen, 
så oplever jeg, det afspejler det ego, der har båret 
menneskehedens bevidsthed gennem de seneste årtusinders 
patriarkier. Og det er noget andet end en absolut, kosmisk 
analyse af kvindens karakteregenskaber! 

Generelt er jeg dybt inspireret af, at Martinus fortolker 
spiralkredsløbet ind i Bibelens tekster. Men hvis jeg skulle 
forsøge at konkludere noget i denne sammenhæng, må det 
være, at jeg ikke er entydigt overbevist om det 
hensigtsmæssige i at fortolke Adam og Eva som billeder 
på de to forskellige væsenstyper, hvoraf det ene 
repræsenterer alt det, vi på vort udviklingstrin søger at 
lægge bag os, og det andet står for den mentalitet, vi 
stræber efter at opnå. Det, jeg mener, vi har behov for at 
udvikle, er et sprog og en indre billedverden, der fremmer 
ligeværdighed mellem mænd og kvinder. Dette kræver et 
bevidst opgør med den sprogligelbilledlige fastholdelse, 
som Bibelens (menneskeskabte) form manifesterer. 
Herunder skrønen om at kvinden er skabt til at tjene og 
adlyde manden, at hendes princip er, at hun er 
uselvstændig. Det er da stik imod ånden i den ny 
verdensimpuls ! 

Martinus om Adam og Eva: 
LB4 stk. 1177 ff., DEV 3:33 
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Kan stilhed være et budskab? Stilhed er jo fravær af noget 
- f. eks. lyd, larm, tale m. m. Hvordan kan det så være 
noget i sig selv - altså et budskab? Det kan det. Hvad 
mener man f. eks. om det budskab, der opstår, når man i 
en forsamling opfordres til 2 minutters stilhed for at mindes 
en afdød elsket person? Budskabet kan også have negativ 
karakter. Det er f. eks. tilfældet ved den "pinlige tavshed" 
efter en eller anden uønsket afsløring. Mere opmuntrende 
er den stille beundring af en enestående naturoplevelse -
en oplevelse der ofte karakteriseres som en skønhed, der 
ikke kan beskrives med ord. Tavshed kan være enormt 
talende. En god ven er et menneske man kan være tavs 
sammen med. 

I forlængelse af sine bøger "Nuets kraft" og "Lev i Nuets 
kraft" har Tolle nu udsendt en bog med titlen "Stilhedens 
budskab". Man fristes til at tro, at han blot vil ride videre 
på den succes, han har opnået fra sine tidligere bøger, så 
der måske ikke er så meget nyt. Der er også gentagelser, 
men kun i mindre grad. Og de gentagelser, der er, er 
såmænd ganske nyttige. Gentagelser er uden konkurrence 
det mest anvendte pædagogiske middel. Anvendt med 
indsigt og skønsomhed kan gentagelse være udmærket og 
- ikke at forglemme: med variation. 

Frihed fra sindets tyranni 

Tolle stimulerer stadig til at "finde tomrummet mellem to 
tanker" . For den, der ihærdigt har prøvet at befri sig fra 
det, han kalder sindets tyranni - altså tankernes malstrøm 
- bliver man klar over, at man virkelig er kommet på 
arbejde. Der er jo tanker ustandseligt. Måske har man 
aldrig tænkt over det. Sådan er det bare, siger man - sådan 
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er livet. Og det er for så vidt rigtigt nok. Men måske kan 
det også være anderledes. Måske kan tanke strømmen 
standses. Det er da værd at forsøge. For mit eget 
vedkommen må jeg sige, at jeg tror, det lader sig gøre. 
Men kun i en kort tid. Måske kun nogle få minutter. Men 
til gengæld er det en behagoplevelse, som stimulerer til at 
gå videre. 
Som stenaldermennesker var vi givetvis uhyre koncentreret 
om kampen for overlevelse. Der skulle nærvær og 
koncentration til for at finde føde og slippe helskindet 
gennem den vilde naturs mange farer. Det flov af tanker
sindets tyranni - kendte stenalder mennesket ikke -
tankevirksomheden var forenklet, for der var jo ikke så 
mange bevidsthedsressourcer. Med kulturens udvikling er 
tilværelsen blevet langt mere kompliceret. Det moderne 
menneske lever i et ocean af påvirkninger, impulser, tanker, 
følelser og andet bevidsthedsstof. Tankekvæmen kører 
ustandselig. I det daglige tænker man måske ikke så meget 
over det. Sådan er det bare. Men begynder man at vende 
blikket indad - f. eks. ved meditation - så virker det 
larmende, og så bliver det fristende at forsøge at nulstille 
tankerne, at opleve indre stilhed for på den måde at komme 
nærmere blot og bar væren - ens eget essens eller 
kerneelement. Her er TaBes bøger en god hjælp. Man 
kommer uvilkårlig til at styrke egne bestræbelser på at 
leve i Nuet. 

Nuets kraft 

Naturligvis kan man ikke fastholde Nuet - det afløses 
øjeblikkelig af et nyt nu og igen et nyt osv. osv. - Det kan 
ikke være anderledes, for det er jo selve livet. Det ville 
svare til at standse tiden - sætte sig uden for tid og rum. 
Det lader sig kun gøre under særlige omstændigheder, som 
vi ikke skal komme ind på her. Men det betyder ikke, at 
man ikke kan standse tankerne. Det er vel bl. a. det 
Yogierne gør. Undertiden sker det spontant f. eks. når man 
anspændt venter på at et eller andet spændende skal ske. 
Et godt billede på denne forventningsfulde koncentration, 
er katten det sidder bomstille og særdeles anspændt ved 
musehullet - hvornår kommer den? - På samme måde 
kan vi iflg. TaBe standse tankestrømmen ved 
forventningsfuldt at sige til sig selv: "Hvad er den næste 
tanke? Man vil da opleve et koncentreret nærvær, som 
gør, at tankestrømmen standser - "musen" eller tanken 
lader vente på sig. 
Tolles bøger er gode vejledninger i at lære at holde styr på 
sine tanker - at være nærværende. Mon ikke de fleste har 



oplevet behaget, når et menneske lytter indfølende og 
nærværende til det, man gerne vil dele med andre - og et 
tilsvarende ubehag ved den fornemmelse, at mærke 
manglende interesse for det, man fortæller. Her har vi noget 
at lære både i rollen som afgivende og modtagende person. 
I "Stilhedens budskab" går Tolle hinsides det tænkende 
sind. Ligesom han bevæger sig bagom det egoorienterede 
selv. Det drejer sig om at finde stilheden i blot og bar væren. 
ToBe: "Opdeling af livet i fortid, nutid og fremtid er skabt 
af sindet og er i sidste ende en illusion. Fortid og fremtid 
er tanke former, mentale abstraktioner. Fortiden kan kun 
huskes nu. Det du husker, er en begivenhed, der fandt sted 
i nuet, og du husker den nu. Fremtiden når den kommer, er 
nuet. Så den eneste ting, der er virkelig, den eneste ting, 
der nogensinde findes, er nu". (s. 46-47) 
Som i tidligere bøger gør ToBe meget ud af at anbefale at 
leve koncentreret i nuet, at være nærværende i alle 
situationer. Alle vore bekymringer drejer sig om erindringer 
fra fortiden eller negative forventninger til fremtiden. Altså 
får man det bedre ved at leve i nuet. Som han skriver s. 
47: "N år nuet er grundlaget for og det primære fokus i dit 
liv, vil dit liv udfolde sig ubekymret". 

Døden 

ToBe har et kapitel, der hedder "Døden og det evige". Han 
gør op med menneskenes frygt for døden. Den er et resultat 
af at identificere sig med den fysiske form. Tolle tager os 
med ud i skoven, hvor vi "ikke blot ser en overflod af liv 
omkring os, men vi støder også på væltede træstammer, 
rådnende blade og opløst materie overalt. Ved nærmere 
eftersyn vil man imidlertid opdage, at den nedbrudte 
træstamme og de rådnende blade ikke bare giver grobund 
for nyt liv, men i sig selv er fulde afliv. Mikroorganismer 
er i gang. Molekyler reorganiserer sig selv. Så døden er 
ikke at finde noget sted. Det er kun omdannelse af 
livsformer". Hvad kan du lære af dette, spørger han. Og 
svaret er: "Døden er ikke det modsatte af liv. Døden har 
ingen modsætning. Det modsatte af døden er fødsel. Liv 
er evigt". (s. 99-100) 
ToBe behandler derefter det privilegium at være til stede 
hos et døende menneske. Her bør man ikke fornægte det, 
der sker, ligesom man heller ikke bør fornægte sine følelser. 
Man bør fuldstændig acceptere, at der ikke er noget, man 
kan gøre - at man ikke har kontrol over tingene. 
Bogen skal medgives min bedste anbefaling - ikke mindst 
til mennesker, der er interesseret i meditation. 

De nye åbenbaringer 

-en guddommelig 
samtale 

af Neale Donald 
Walsch 

Borgens forlag 2003 

310 sider 

279 kr 

v/Gunder Frederiksen 

NEALE DO. ,\LO 

WALSCH 

DE NYE 
ÅB NBARIN ER 
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BORGE. 

Forfatteren er kendt af de fleste af vore læsere fra bøgerne 
"Guddommelige samtaler" 1,2,3 samt "Venskab med Gud" 
og "Samvær med Gud". Og han har stadig n.oget at si~e 
os - eller rettere: Gud har stadig noget at SIge os, hVIS 
man altså kan stole på forfatteren: at han virkelig har 
samtalet med Gud. 
Kosmologisk set kan man ikke tvivle. Vi er alle i konstant 
korrespondance med Gud. Gud er alt, der er. Og hele det 
miljø vi er placeret i - alle vore omgivelser.- er 
guddommelige kræfter, som vi til enhver ti? vekselvIork~r 
med - ikke mindst gennem bøn. Retter VI spørgsmal tIl 
Gud kan vi evt. gennem vore omgivelser få svar. Så på 
den måde korresponderer vi alle med Gud i hverdagen. 
Korrespondance er ikke forbeholdt Neale Donald Walsch. 

Men der er en forskel. For hvis Neales ord står til troende, 
så foregår de samtaler, der er gengivet i hans bøger på en 
ligeså konkret og livsnær måde som en samtale her på 
jorden mellem to inkarnerede mennesker - som en samtale 
mellem dig og mig. Kan man tro på det??? 
Jeg vælger at tro, at vi må vurdere ud fra indholdet. Min 
vurdering er, at der virkelig er mange vise ord og gode 
råd i bogen. Det er faktisk spild af kræfter at spekulere på 
om det virkelig er Gud. Man må vurdere indholdet. Og 
det er godt. 

Forfatteren gør op med vore trosforestillinger. Et af vore 
største problemer er den organiserede religion. De skulle 
være en løsning, men er iflg. Neale et problem - i al fald 
de fleste. Som han skriver: "Det, der er tilfældet med de 
fleste af jeres største religioner, er, at blinde leder blinde". 
Neale lægger ikke fingre imellem: "I forstår ikke, hvem I 
er. I forstår ikke, hvem Gud er. I forstår ikke, hvordan 
verden fungerer. I forstår ikke, at kærlighed er grundlaget 
for alt liv, og I kan heller ikke fatte en kærlighed, der er 
betingelsesløs" . 
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Gud - via Neale - har imidlertid nogle åbenbaringer til 
os. Der er fem: 
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1. Gud er aldrig holdt op med at kommunikere 
direkte med mennesker. Gud har kommunikeret 
med os gennem mennesker fra tidernes 
begyndelse. Gud gør det også i dag. 

2. Hvert enkelt menneske er i lige så høj grad noget 
særligt som alle andre, der nogensinde har levet, 
lever nu eller nogensinde kommer til at leve. I er 
alle budbringere. Hver eneste af jer. I kommer 
med et budskab til livet om livet hver dag. Hver 
time. Hvert øjeblik. 

3. Ingen vej til Gud er mere direkte end nogen anden 
vej. Ingen religion er den" eneste sande religion", 
intet folk er det udvalgte folk, og ingen profet er 
"den største profet". 

4. Der er intet, Gud har brug for. Gud kræver intet 
for at være glad. Gud er selve indbegrebet af 
glæde. Derfor kræver Gud ikke nogen eller noget 
i universet. 

S. Gud er ikke et enestående supervæsen, der lever 
et eller andet sted i universet uden for det og har 
de samme følelsesmæssige behov og er 
underkastet de samme følelsesmæssige storme 
som mennesker. Det, som er Gud, kan ikke såres 
eller beskadiges på nogen måde, og derfor har 
det intet behov for at hævne eller straffe. 

Bogen er et felttog mod dogmetro, fastlåste meninger 
og sektdannelser samt det meste af hvad det gamle 
testamente står for. Der er mange klare argumenter 
og gode råd. Der behandles flere aktuelle problemer 
og internationale konflikter. Verden er på vej mod 
selvdestruktion, men vi kan ændre verden, hvis vi 
vælger følgende fem skridt, der angivelig er fem skridt 
mod fred.: 

1. Jeg indrømmer, at nogle af mine gamle 
overbevisninger om Gud og livet ikke længere 
fungerer. 

2. Jeg indrømmer, at der er noget ved Gud og ved 
livet,jeg ikke forstår, og at denne forståelse kunne 
ændre alt. 

3. Jeg er villig til, at en ny forståelse for Gud og 
livet kan opstå, en forståelse der kunne frembringe 
en ny livsstil på denne klode. 

4. Jeg er villig til at udforske og undersøge disse 
nye måder at forstå tingene på, og, hvis de svarer 
til min indre sandhed og viden, til at udvide mine 
tros forestillinger til at omfatte dem. 

5. Jeg er villig til at leve mit liv i overensstemmelse 
med min tro. 

Disse og flere andre råd kommenteres i dialogform gennem 
hele bogen, hvor målet er at forstå at: Vi er nødt til at 
omforme vores verden og dens samfund på alle niveauer. 
Der er således tale om en stor appel til hver enkelt af os 
om at gøre noget ved os selv. "Vi skal genskabe os selv på 
ny i den næste mest ophøjede version af den mest storslåede 
vision, vi nogensinde har haft af, hvem vi er" (bl. a. s. 
57). 

Mon ikke nogle læsere husker denne ambitiøse appel til 
menneskene fra Neales andre bøger. Jeg tror det. 
Om det så vil frelse verden er en anden sag. Det har i al 
fald ikke meget at gøre med den ydmyghed, som Martinus 
udnævner som vejen til "visdommens port". Personligt 
tror jeg ikke det vil skade at holde benene lidt nede på 
jorden. Men personer der følger dette råd hænger som 
bekendt sjældent på træerne. 

Nok er der mange gode råd og tanker i bogen, som for 
øvrigt gentages ind til flere gange, hvilket Neale, som Guds 
repræsentant, mener er nødvendigt, for at vi kan forstå 
det (s. 225). Men jeg savner en forståelse af det levende 
væsens udvikling og dermed en accept af, at vi alle i 
udviklingens forløb står på højden af vor 
udviklingsmuligheder; en opfattelse, der kan åbne porten 
til den mest værdifulde af alle egenskaber, nemlig tolerance. 
Reinkarnationstanken og skæbneloven er ikke berørt, og 
de mange gode tanker er ikke belyst i et evighedsperspektiv. 
På den baggrund mener jeg, at trods de mange værdifulde 
bud på, hvad vi kan gøre for at skabe en bedre verden, 
mangler bogen den logik, som kunne flytte den op på 
hylden for visdomsbøger. - Læst med en passende portion 
kritisk sans kan bogen ikke desto mindre anbefales. 
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Vassula Ryden er græsk af fødsel og har levet det meste 
af sit liv i tredjeverdens-Iande. Da budskaberne fra englen 
Daniel og senere fra Gud begyndte, boede Vassula Ryden 
(V.R.) i Bangladesh med sin svenske mand og 2 sønner. 
Hun færdedes hjemmevant i diplomatkredse, var en 
anerkendt kunstner, en dygtig tennisspiller og glad og 
tilfreds med sit liv. Engle - eller religiøse emner var bestemt 
ikke på hendes travle program. 

"Jeg er din skytsengel og mit navn er Daniel" skrev V.R. 
til sin store overraskelse på sin indkøbsliste. Den høje 
lodrette skrift lignede slet ikke hendes egen runde skrift. 
Budskabet kom den 28. nov. 1985 og siden har VR. fortsat 
dialogen med englen Daniel, med jomfru Maria og med 
Gud. 

Hendes debutbog fra 1995 med de første budskaber er nu 
udgivet på dansk med forord af Niels C. Hvidt. N.C.H. er 
dansk katolsk teolog. Hans bestseller bog "Mirakler" 
udkom 2002, og det var det spændende kapitel i hans bog 
om Vassula Rydens liv og budskabernes betydning, der 
gav mig store forventninger til VR. 's første bog på dansk. 
Bogen er imidlertid en stor skuffelse,og alle budskaberne 
fra englen Daniel og samtalerne med Gud virker så 
"gammel testamentlige" med "synd og renselse" og "kampe 
med djævelen" inden Gud synes, at Vassula kan gå ud i 
verden og bekende, at Gud er til. 

Siden er det blevet til 12 tykke bøger med budskaber 
oversat til 38 sprog. VR. bor i dag i Italien med sin familie, 
og derfra rejser hun til mange lande, hvor hun fortæller 
om sine oplevelser og læser budskaberne for tusinder af 
tilhørere. Hun får intet honorar for sine foredrag, idet hun 
virkelig føler det som et kald. 

Det er tydeligt, at VR. 's budskaber har stor betydning for 
rigtig mange mennesker i katolske lande. Jeg forstår det, 
når jeg sammenligner med Neale D. Walsch 's triologi 
"Guddommelige samtaler", der har fået så stor betydning 

for mange åndeligt interesserede mennesker i USA og 
Europa. 
- Så der er budskaber tilos alle på vidt forskellige måder. 

I stedet for at læse "Min Engel Daniel" vil jeg anbefale at 
læse Niels C. Hvidt's "Mirakler" med kapitlet om Vassula 
Rydens usædvanlige oplevelser og skæbne. 

Den nye 
verdensimpuls 

af Asger Lorentsen: 

Borgen 

275 sider 

200 kr. 

vi Ruth Olsen 

Asger Lorentsen 

Den nye 
verdensiD1puls 

Åndelig filosofi 
Bl t0 4 

Borgen 

Nu har Asger Lorentsen i 10 år hvert kvartal modtaget et 
blad med navnet Den ny verdensimpuls. Det kan derfor 
undre, hvorfor han har givet sin nye bog samme titel. Nok 
har vi ikke patent på det udtryk, men det kunne jo give 
anledning til forvirrende forvekslinger. Faktisk kunne han 
ligesågodt have kaldt bogen "Den nye verdensreligion" , 
da han stort set sætter lighedstegn mellem de to ting, måske 
fordi han hovedsageligt bygger på Alice Bailey alias 
tibetaneren. 

Jeg er sikker på, at den fremtidige åndelige indsigt, der 
kommer til at samle jordens folk, ikke vil kalde sig en 
religion, fordi det ord alt for meget er blevet forbundet 
med fænomenet tro. Fremtidens mennesker vil basere sig 
på egen viden, sin egen indre gudsoplevelse. Som Martinus 
siger, vil evnen til at tro på "sandheder", som andre 
fortæller, langsomt dø ud. 

Når jeg læser denne bog, ligesom de andre bøger af Asger 
Lorentsen, tænker jeg: måske er bogens udsagn rigtige og 
måske er de ikke rigtige, for jeg er overladt til at tro eller 
ikke tro. Den appellerer i høj grad til mine følelser, men 
ikke til min forstand. Jeg mangler de logiske argumenter, 
der vil kunne få mig til at indse, det er sådan tingene hænger 
sammen. Der mangler noget, jeg kan nikke genkendende 
til fra livets erfaringer. 

I bogen bruges mange ord og begreber, som på mig virker 
meget indforståede, ofte helt uforståelige. F.eks. "den 
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egoiske lotus", vehikel, gralskraften. For de, der kender 
dette sproglige univers, er der sikkert megen varme og 
bekræftelse at hente i denne bog. Asger vil jo gerne bringe 
et godt og kærligt budskab. Men hvis det er Martinus' 
verdensbillede, man hælder til, er der en del ting, der virker 
meget lidt sandsynlige. 

F.eks. mener A.L., at når engang den nye verdensreligion 
er blevet rådende over hele jorden (om ca. 500 år), vil der 
være templer med præster og præstinder, med ritualer og 
ceremonier, der bl.a. har opgaven at "velsigne parforhold". 
Men jeg kan ikke forestille mig, at vi til den tid behøver 
nogen særligt udvalgte personer til at formidle kontakten 
til det guddommelige. Da har vi vor egen "varme linie", 
vi kan etablere ved "at gå ind i vort lønkammer", som 
Jesus engang anbefalede. Og parforhold, som vi kender 
det i dag, tror jeg ikke længere vil eksistere. Vore 
kærlighedsforhold vil være mere altfavnende. 

Ifølge A.L. synes der ikke at være ret meget, vi selv kan 
gøre for vor åndelige udvikling. Udviklingen kommer fra 
"højere magter", fra særligt indviede og selvopofrende 
verdenstjenere. Heller ikke naturvidenskabens udvikling 
synes iflg A.L. at kunne bidrage med noget afgørende til 
den nye åndelige bevægelse. Det står i kontrast til 
Martinus' udsagn om, at det er videnskabens udvikling 
ud over den fysiske materies niveau, der til sidst vil føre 
til erkendelse af den åndsvidenskabelige realitet. 

Men for A.L. er Martinus' kosmologi jo blot en 
overgangsimpuls. Han skriver (s. 90): "Fra 1875 og til 
slutningen af det 20. århundrede blev der skabt gruppe 
efter gruppe, som hver repræsenterede forskellige 
hierarkiske impulser. Disse grupper - såsom Teosofisk 
Samfund, Antroposofisk Samfund, Martinus-bevægelsen, 
Alice A.Bailey-bevægelsen, Summit Lighthouse og 
forskellige guruprægede bevægelser - er udtryk for nogle 
overgangsimpulser, som leder frem til Den Nye Tidsalders 
livsforståelse, men som bl.a. ikke har indbygget Den Nye 
Tidsalders organiseringsform. " 

Jeg synes, der skal en stor portion mod - for ikke at sige 
overmod - til at udråbe sig selv som så vidende, at man er 
i stand til at vurdere, hvilke bevægelser, der blot er 
overgangsfænomener. Noget tyder på, at den kære Asger 
aldrig fik ordentlig tid til at fordybe sig i, hvad Martinus' 
kosmologi i grunden er! Men den kræver også mere end 
at forstå med "hjertet". Den kræver lyst til at søge viden 
og indsigt i de universelle lovmæssige sammenhænge, der 
til sidst vil føre til en ny verdenskultur. 

Dette er Asger Lorentsens 18. bog, og man siger hans 
bøger sælger godt. Så der må jo være mange, der har brug 
for hans appel til de gode følelser. 
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Holder healere hellige køer? 

- Guide til den 
spirituelle rejse. 

af Peder Bundgaard 

Lindhardt og Ringhof 

180 sider 

145 kr 

vi Børge Christiansen 

"Holder healere hellige køer" forekom mig som en lidt 
mystisk titel, men det skal forstås som en humoristisk 
afmystificering af hele det okkulte marked. Og undertitlen 
"Guide til den spirituelle rejse" bekræfter det. Forfatteren 
er kommet ualmindelig dygtigt fra det. Han behandler 
stoffet dejligt uhøjtideligt med en pragtfuld humor. 

Bogen er delt i tre dele. Første del, "Billeder af verden", 
beskriver spiritualiteten s udvikling fra en fjern fortid til 
vore dage. Naturfolkenes religion er beskrevet fra den 
oprindelige shamanisme til nutidens healere. Der fortælles 
om østens religioner, hinduisme, buddhisme, taoisme og 
hele systemet med karma og reinkarnation, om auraer og 
chakraer m.v. Vestens magi og mystik beskrives fra den 
oldgræske filosofi, hermetikerne, gnostikerne, 
kabbalisterne og kristne mystikere. Og endelig 
sammensmeltningen mellem østens og vestens mystik 
gennem teosofien og antroposofien. 

Psykologien med Freud og Jung får også sin omtale. Og 
til sidst omtales naturvidenskabens problem med at forstå 
fænomenerne i den subatomare verden (partikellbølge 
fænomenet, stof/energi m.v.). Hele bogens første del kan 
faktisk bruges som en opslagsbog om religion og 
livsanskuelse, og der er ikke noget med en "vi alene vide" 
opfattelse. 

I introduktionen siger forfatteren: Den guddommelige gnist 
kan vise sig på mange måder i det enkelte menneske. Og 
hvert eneste menneske har den fulde ret til at have sin 
personlige livsopfattelse. I afslutningen siger han: Jeg må 
lære at leve med mine tvivl. Tvivl kan også være positiv. 
Forhåbentlig er den garant for, at jeg kan bevare min store 
undren over verden. Jeg ønsker at bevare min ydmyghed. 
Smukt og klogt sagt. 



Anden del af bogen, "Veje og vejledere", omhandler 
åndelige udviklingsveje og hjælp til at følge dem. Der er 
tre grunde til at søge åndelig udvikling. Nysgerrighed, 
almindelig utilfredshed med tilværelsen eller krise. Eller 
en kombination af alle tre. Til hjælp og vejledning kan 
man finde sig en guru. Guru betyder lærer. En mester er 
en meget dygtig lærer. Her nævnes en hel række såvel 
"autoriserede" som uautoriserede, såvel levende som 
afdøde. Og minsanten om her ikke også nævnes en 
"gammel dansk mester", Martinus Thomsen, bedst kendt 
som Martinus, som har "opstillet en umådelig detaljeret 
kosmologi, hvis man er til den slags". (Og det er vi jo 
nogle, der er!). 

Tredje del "Selvhjælp" omhandler meditation og bøn og 
gode råd om, hvordan man bruger dem rigtigt. Et af de 
sidste gode råd lyder: Selvom du på rejsen skulle gå hen 
og blive mystiker, behøver du ikke blive asocial. Somjeg 
tolker det: Hold begge ben på jorden. 

Hvis jeg havde læst bogen på det tidspunkt, da jeg lige 
havde lært Martinus' kosmologi at kende, ville jeg nok 
være blevet forbavset over, at Martinus ikke fik flere ord 
med på vejen. Men Martinus' kosmologi er nok mest for 
dem, der er mere til logik end til mystik - endnu. Men 
ellers kan jeg kun give bogen en varm anbefaling. 

En misbruger var min læremester 

af Christina Sarvik 

Eget forlag, 1999 

143 sider 

168,- kr. 

vi Lise Grandt n misbruger 
- [lal' lIlil/ lJ.'rclI/cstcr 

Handlingen udspilles i forholdet mellem en enlig mor og 
hendes søn. Som et gennemgående tema i bogen genken
der vi alle mødres "bløde punkt": Tvivlen og den "dårlige 
samvittighed", som aldrig helt vil slippe sit tag, bekym
ringen for om man nu har gjort det "godt nok og ikke 
svigtede". Følelsen sidder derinde, skønt vi ved, at vi 
faktisk gjorde vores bedste inden for de muligheder, den 
viden og erfaring, vi havde i det afsnit af vores liv. 

Efter at sØnnen som voksen er flyttet hjemmefra, træffer 
hun ham "tilfældigt" i 1994 på gaden i København, hvor 
han sjosker alene afsted som en sølle og forhutlet fyr. Han 
er blevet stofmisbruger. Hvad gør hun, og hvad ville vi 
andre gøre i den situation? Tilbyder ham hjælp til at komme 
på fode igen, selvfølgelig. Alt andet ville være utænkeligt. 

Men fra da af begynder trængsIerne. Ordet tilfældigt står 
i anførselstegn, fordi det naturligvis ikke er en tilfældig
hed, at hun møder sin sØn netop sådan. Det er meningen, 
at de to gensidigt skal udvikle hinanden gennem deres 
samvær. Mange steder i bogen gives eksempler på de 
"ubehagelige goder", som Martinus kalder dem, når der 
er noget vi skal lære for at blive bedre til at være rigtige 
mennesker. Opfatter man i første omgang ikke signalerne, 
vil der ske det, at "tilfældene" vender tilbage i forstærket 
grad og kan ende med at tage form af et vink med en 
vognstang. Man får smerter i kroppen, føler sig syg, mØ
der personer, som vækker indre ubehag, grimme følelser, 
eller noget endnu værre kan ske. 

Bogen handler blandt meget andet om det, at være parat 
til at tage et ansvar på sig, men også være rede til at give 
det fra sig igen, at kunne give slip. Om den hårfine grænse 
mellem hjælpsomhed og utidig indblanding og endelig om 
kunsten at kunne sige fra og ikke risikere at blive den 
"dørmåtte", andre kan tørre deres skidt af på. 

En sommermorgen i 1997 i forbindelse med en medita
tion, får Christina Sarvik et syn, hvor et lysvæsen viser 
sig for hende og opfordrer hende til at skrive om det at 
have en misbruger i familien. Hendes genvordigheder og 
måden, hun havde bearbejdet dem på, ville kunne være til 
stor hjælp for mange andre, siger lysvæsenet. Det tog hende 
otte måneder at skrive denne bog. 

Forfatteren har siden midten af 1980erne studeret Marti
nus's kosmologi, og i et efterskrift i bogen giver hun ud
tryk for, hvordan denne lærdom hjalp hende gennem 
perioderne med megen sorg og smerte, så det er lykkedes 
hende at komme helstøbt og med større indsigt ud på den 
anden side. Men hun giver samtidig udtryk for, hvor svært 
og næste uoverkommeligt det er at bruge lærdommen i 
dagligdagen, at huske den hver time og hvert minut." Det 
er hårdt arbejde at opdrage sig selv, det er nok det mest 
smertefulde, jeg har udsat mig selv for" skriver hun. 

Bogen er velskrevet og bygget op, så afsnittene slynger 
sig naturligt og smukt ind i hinanden fra nutid til fortid og 
tilbage. Den er barsk, vanskelig at slippe, giver stof til 
eftertanke, og den bør bestemt give anledning til overve
jelser inden for vores behandlersystem. Bogen kan varmt 
anbefales. 
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SPIRITUEL INTELLIGENS 

v/Ruth Olsen 

Danah Zohar og Ian Marshall har skrevet en bog, de kalder 
"Spirituel Intelligens - SQ", (udgivet på Aschehoug forlag 
2000, men nu udsolgt). Zohar har før udgivet bogen "Den 
kvantemekaniske bevidsthed". I den nye bog fortsætter 
forsøget på at forstå fænomenet bevidsthed, denne gang 
ved at bygge på bl.a. nyere hjerneforskning. 

I bogen fremsættes den mening, at vi har tre forskellige 
former for intelligens. Der er IQ, som er den analytiske, 
rationelle tænkeevne, der især er knyttet til den venstre 
hjernehalvdel. Der er EQ, som er den følelsesmæssige, 
associative intelligens, der især er knyttet til den højre 
hjernehalvdel. Og så er der SQ, der integrerer de to andre 
til en større helhed og giver meningsfuld sammenhæng i 
vort liv. Det er SQ, der får os til at stille spørgsmålet 
"hvorfor?" og søge svar i noget udenfor og højere, end os 
selv. Det er vor moralske sans. 

Dette baseres på den seneste 
videnskabelige forskning, der 
viser, at der sker synkrone 
svingninger over hele hjernen 
omkring 35-45 Hz, når vi 
sammenfatter indtryk til 
helheder, når vi har aha
oplevelser og andre såkaldte 
højdepunktsoplevelser. 
Hjernens neuroner sammen
lignes med guitarstrenge, der 
vibrerer, når de bliver 
stimuleret. At vore forskellige 
bevidsthedstilstande giver svingninger på forskellige 
frekvenser har længe været kendt, bl.a. fra 
søvnforskningen. Men indtil for nylig har man ikke målt 
højere frekvenser end ca. 30 Hz, det der kaldes Beta, og 
som hører til koncentreret mentalt arbejde. Faktisk har 
man nu målt helt op til ca. 200 Hz i den del af hjernen, der 
hedder hippocampus, men man har endnu ikke fundet ud 
af, hvilken funktion, dette har. 

Det er svingningerne omkring 40 Hz, der interesserer 
Zohar, fordi de synes at have en overordnet funktion. De 
ser ud til at være en slags grundvibration, som er parat til 
at blive moduleret ved stimulation. Kun ved coma og i 
narkose forsvinder de. Det får hende til at konkludere, at 
bevidsthed er noget primært og fundamentalt, som vor 
sansning "spiller" på og modulerer. 

Men hvor kommer bevidstheden fra?, spørger hun. Er det 
en fundamental egenskab ved "urstoffet" , dvs universets 
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energi, men hvorfor opstår den så først med hjerner?, 
spørger hun videre. Her ville åndsvidenskaben kunne give 
hende et bekræftende svar og fortælle, at hjernen jo blot 
er en slags transistorradio under udvikling, hvorfor vi 
endnu ikke har modtagerstationer til alle universets sende
frekvenser. 

Filosoffen Bertrand RusselI mente, at al materie (=energi) 
har noget, han kaldte "proto-bevidsthed", dvs at bevidsthed 
var en grundlæggende egenskab ved universet. Og biologen 
Julian Huxley skrev: "Al virkelighed består af 
begivenheder. Betragtet udefra er de stof (energi), indefra 
oplevet er de sind (bevidsthed)". Psykologen Jung skrev: 
"Eftersom psyke og materie er indeholdt i en og samme 
verden .. er det sandsynligt, at psyke og materie er to 
forskellige aspekter af en og samme ting." Martinus var 
altså ikke den første, der beskrev, hvordan alt i universet 
har en stofside og en livsside! 

Zohar mener, at det er hjernens 40 Hz-svingninger, der 
sætter den i stand til at modtage og tolke omverdenens 

"proto-bevidsthed". Uden det 
HJERNEN elektriske felt, som disse 

svingninger skaber, ophører 
bevidstheden. Her er hun altså 
tæt på forståelsen af, at hjernen 
skal have "strøm på" for at 
kunne modtage og formidle 
signaler, akkurat ligesom vi 
skal sætte strøm på vort TV
apparat, før vi kan modtage og 
"materialisere" æterens 
signaler. 

Zohar synes dog stadig at tro, 
så vidt jeg forstår, at 

bevidstheden sidder i den fysiske hjerne. Hun kender jo 
endnu ikke noget til de finere energi legemer, vi også består 
af. Hun mener, at jo flere neuroner, der svinger kohærent 
(synkront, i fælles takt), jo mere udviklet er bevidstheden. 
Når alle hjerneceller svinger kohærent, opnås således 
"enhedsbevidsthed" , dvs bevidsthed i samklang med 
universets grundlæggende energivibration, af Martinus 
kaldet "universets grundtone". 

Da Zohar er fysiker, mener hun, universets grundlæggende 
energitilstand er kvantevacuum. Dette vacuum er, siger 
hun:" .. det stille ocean, på hvilket eksistensen viser sig som 
bølger, vibrationer. Det første der opstår af vacuum er et 
energifelt, videnskaben kalder Higgs-feltet. Dette felt er 
fyldt med meget hurtige, kohærente energi vibrationer, der 
er oprindelsen til alle felter og partikler." Hvordan vi kan 
korrespondere med vacuums proto-bevidsthed, kommer 
hun dog ikke nærmere ind på. 



Gudsmodulet 

Man har fundet ud af, at ved at stimulere f.eks. synscentret 
i hjernen kan man fremkalde synsoplevelser af noget, den 
pågældende slet ikke ser. Fra Martinus ved vi, at sansning 
er energivibrationer, hvis mønstre vi har lært at afkode 
for deres betydningsindhold. Om disse vibrationer kommer 
fra fysiske genstande via det ydre sanseapparat frem til 
hjernen, eller om de opstår på anden måde, er ikke det 
afgørende. Vi kan jo også med lukkede øjne forestille os 
ting og se dem for vort "indre øje". I så fald er det 
tankeenergi, der sætter synscentret i svingninger, men 
billedet bliver som regel på den måde mindre skarpt, 
hvorfor vi kalder det "uvirkeligt". Også skytengie og andre 
"åndelige" væsner kan sætte f.eks. vort hørecenter i 
vibration, hvorved vi oplever en slags indre "tale", dvs 
telepatisk meddelelse. 

Nu har man så også fundet ud af at sætte den del af hjernen 
i svingninger (temporallapperne ), der fremkalder såkaldte 
"åndelige" oplevelser, bl.a. en gudsoplevelse. Zohar 
nævner, at man også ad anden vej end direkte magnetfelts
stimulation kan øge den elektriske aktivitet i temporallaps
området, f.eks. ved den form for trance shamaner 
fremkalder ved rytmisk trommesiagning o.lign. ritualer. 
Også ren og skær tankenergi kan stimulere disse områder 
i hjernen, f.eks. ved inderlig religiøs bøn, omend det oftest 
vil være ret svage vibrationer i forhold til de af forskerne 
frembragte. 

Selvom Zohar synes at mene, det er hjernen, der skaber 
oplevelserne, mener hun dog ikke, den er alene om det, 
men at det dybest set hænger sammen med, at vi er 
forbundet med en større universel helhed. Hun påpeger 
iøvrigt, at der også kan være en forbindelse mellem øget 
temporallaps-aktivitet og psykisk sygdom, men i de tilfælde 

vil oplevelserne være af overvejende negativ og 
skræmmende karakter. 

Da øget aktivitet i temporallaps-området både kan betyde 
ekstraordinære åndelige oplevelser med øget kreativitet 
men også mental uligevægt, ved Zohar ikke rigtig, om 
hun skal placere sin "spirituelle intelligens" i det område, 
forskerne har kaldt "guds-modulet". Hun afviser de fleste 
forskeres teori om, at de "mystiske" oplevelser blot skyldes 
underbevidsthed eller Jungs "kollektivt ubevidste". For 
hvem ved, hvad underbevidsthed er for noget? 

Zohar konkluderer, at vi under alle omstændigheder er 
forankret i noget udenfor os selv, en slags næringsgivende 
kilde, som vi er i stand til at få kontakt med pga hjernens 
40 Hz svingninger. Hun prØver at anskueliggøre dette med 
en lotusblomst, hvor egoet (IQ), den følelsesmæssige 
intelligens (EQ) samt den spirituelle intelligens (SQ) ligger 
i lag. Som alle blomster er den forbundet med en rod, et 
næringsgivende grundlag, som den ikke ville kunne leve 
foruden. 

En ny ordens skabelse 

Bogen har et stort afsnit om forskellige personlighedstyper 
og deres forhold til den spirituelle intelligens. Her er også 
anvisninger på, hvordan man udvikler denne intelligens, 
men de er ikke væsentligt forskellige fra så mange andre 
gode råd om åndelig udvikling, vi får i denne tid. 

Men da Zohars udgangspunkt er atomfysikerens, er hendes 
vinkler dog lidt andre ind i mellem. F.eks. sammenligner 
hun det, der sker ved en øget temporallaps-aktivitet, med 
det, der sker "ved randen" i fysikernes kaos-teori, dvs ved 
mødet mellem orden og kaos. Hvor en gammel orden er 
ved at bryde sammen, ligger chancen for den kreative 
skabelse af en ny orden. Men også risikoen for 
sammenbrud. 

Der er også en diskussion af begreberne godt og ondt, 
rigtigt og forkert, ud fra kvantefysikkens erkendelse af, at 
der ikke er noget absolut og sikkert her i verden, kun 
sandsynligheder. Altså mener hun ikke, der findes nogen 
almengyldig sandhed, vi kan finde ved at søge udenfor os 
selv. Det er i så fald en sandhed baseret på tro, kun gyldig 
så længe vi tror. 

Kun når jeg finder sandheden i mig selv, bliver den gyldig 
- for mig! Men er sandheden så individuel og ikke 
almengyldig? Det der kaldes "moralsk relativisme"? 

Nej - siger Zohar, sandheden er ikke relativ, kun vor evne 
til at registrere den er begrænset. Men vi kan nærme os 
den mere og mere. Hun er dog ikke i stand til at underbygge 
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denne påstand med logiske argumenter. Hun bygger den 
på vidneudsagn fra forskellige personer, som har haft en 
større spirituel intelligens end de fleste, og som - sammen 
med nyere hjerneforskning - har overbevist hende om, at 
vi alle har mulighed for at få åbnet "en varm linie" til alle 
tings kilde, af mange kaldet Gud. 

Her citeres Jesus, der sagde, at "Guds rige er inde i jer" 
(fejlagtigt oversat til iblandt jer!). Og i Lukas-evangeliet, 
hvor der står, at dette indre rige som et lille frø kan vokse 
til et mægtigt træ. Således afviser hun hjerneforskernes 
påstand om, at Gud bare er vibrationer i hjernen, og mener 
vibrationerne derimod åbner en dør på klem til et indre 
rige, vi i vor åndeligt stupide kultur er blevet afskåret fra. 
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Åndsvidenskabeligt set 

Jeg vil forsøge mig med en åndsvidenskabelig tolkning af 
de seneste opdagelser indenfor hjerneforskningen. Det er 
åbenbart ret nyt, at man har kunnet måle så høje frekvenser 
i hjernen som 40-45 Hz, ja hos enkelte personer har man 
kunnet måle helt op til 200 Hz, hører vi. Det kunne skyldes, 
at man hidtil ikke har haft apparater, der var fintmærkende 
nok. Det er jo meget svage energier, der her er tale om. 
Men da en stærkere energi (højere frekvens) vel er nemmere 
at måle end en svagere, kan det næppe være årsagen. Det 
kunne nærmere tyde på, at der faktisk er ved at ske noget 
nyt. 

I vor tids spirituelle litteratur støder vi hele tiden på det 
udsagn, at energifrekvensen her på Jorden er ved at blive 
hævet for at intensivere den åndelige udvikling. Også 
Martinus har beskrevet, hvordan en ny verdensimpuls fra 
Mælkevejens centrum nu stråler ind over Jorden og kan 
hjælpe os til at hæve det intellektuelle og åndelige niveau 
(LB I stk.63). Han beskriver også, hvordan disse stærkere 
energier for nogle kan have ubehagelige virkninger, f.eks. 
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i form af seksuelle abnormiteter og mental sygdom. Men 
han bruger - mig bekendt - ikke udtrykket "højere 
frekvens" , eller om dette også giver sig udtryk i højere 
frekvens i hjernens vibrationer. Men det kan vi vel gå ud 
fra. 

Jeg går ud fra, at vi for at kunne modtage og få glæde af 
de stærkere energier "udefra" skal have højnet vort eget 
frekvensniveau i hjernen ved at tænke i mere næstekærlig 
retning. Mørke negative tanker har en lavere frekvens end 
lyse positive tanker. Det er altså ændringen i vort 
tankeklima, hjerneforskningen afslører, vil jeg tro. Hvis 
vi ikke har højnet vort tankeklima og dermed 
frekvensniveau, vil de højere energier "udefra" kunne 
påvirke negativt ved at forårsage disharmoni og ubalance. 
Jesus talte i en lignelse om, at man ikke "kunne hælde ny 
vin på gamle lædersække", for så vill de ri sikere at 
sprække! 

Når vi engang med et næstekærligt tankeklima har hævet 
vort eget frekvensniveau højt nok til det, vil vi blive i stand 
til at vibrere i resonans med universets højeste energi, 
intuitionsenergien. Det er den der giver oplevelsen af 
uendelig kærlighed og universel visdom, ja oplevelsen af 
et guddommeligt væsen. Vibrationerne er stofsiden, deres 
betydningsindhold dvs oplevelsen af dem er livssiden. 
Kosmiske glimt er den sporadiske oplevelse af denne højere 
energi . 

Vi skal langsomt hæve vor egen energifrekvens, men 
tilsyneladende kan det lade sig gøre med magnetstimulation 
kunstigt at sætte dele af hjernen i så høje svingninger, at 
den kan modtage/respondere på de vibrationer, der hører 
senere udviklingstrin til. Det er det, nogle hjerneforskere 
"leger" med for tiden. De forstår det ikke, for de kender 
ikke de finere, højere energiers betydningsindhold. De 
kender kun betydningsindholdet i de grove vibrationer, der 
bliver til billeder i vore TV-apparater! De ved ej heller, at 
vor hjerne faktisk fungerer som en TV-modtager, for hvor 
er sender-stationen så og hvem er afsenderen? 



Dialog 

EGO versus EGO 

Flemming Martinussen, Fasanengen 6, Nyk.Sj. har 
følgende komentar: 

Ofte bliver Egoet/egoismen anklaget for at være den direkte 
årsag til det uønskede, vi ikke vil, men ikke kan lade være 
med. Helt aktuelt i tidsskriftet Samvirke (okt.2003) hvor 
musikeren Peter Bastian i "samråd med sin yndlingsfilosof 
Andrew Cohen, opfordrer os til at spærre Egoet inde i en 
kiste, låse af for det og smide nøglen væk - i håb om, hvis 
det var muligt - at sikre "den hellige grav velforvaret". 

Min "indre vismand" (se fodnote) smilede og vævede noget 
om, at hensigten sikkert er udmærket, men at den 
formulerede strategi ikke er så god for fredelige folk, da 
ingen vinder freden ved at bekrige sin modstander. Den 
åndelige verden fremmes ikke ved at bekæmpe den fysiske. 
Egoismen er vel netop "forsyn" for den fysiske verden -
ja, opretholderen af den, da den er en helt nødvendig 
tilstand under udviklingen fra dyrisk til mere menneskeligt 
væsen. 

Egoismen bliver, fra at være en naturnødvendig ubevidst 
egenskab, mere og mere bevidst som kontrasten til det 
gode, vi gerne vil, men endnu ikke er modne til at 
praktisere. Denne konstante forhindring i at leve op til 
sine idealer kan også opfattes som et uforligneligt gode -
omend af de stride - under den skabelse, som mere og 
mere kan opleves som en medskabelse. 

At elske sin næste som sig selv er ikke at elske 
medmennesket, som endnu ikke findes, men netop det, som 
forefindes her og nu. Elske det i forståelse af, at det -
uanset hvad det har været og skal blive - altid er et helt 
unikt "guddommeligt eksperiment". Fysisk træghed og 
åndelig smalsporethed er det nødvendige grundlag for, at 
Egoet kan komme til sig selv i protest imod sin 
anakronistiske adfærd. 

Egoet er "billetten" til alverdens lidelser og samtidig 
anledning til allehånde tindrende fryd, som altid er indføjet 
i udviklingen som selve "oplysningen", der baner vej for 
Sandheden og Livet. V ær god ved dit Ego - bekæmp det 
kærligt - og omskab det til sit eget modbillede. 
Fodnote: "Vismanden" har talt, dvs sagt mig det, jeg ved, 
har tænkt, hørt og læst .... og langsomt er på vej til at leve 
op til. 

De ulykkelige ægteskabers zone? 

Rolf Kenneth Myhre, Norge, har sendt os følgende: 

Martinus snakker meget om, at vi nu er inde i "de 
ulykkelige ægteskabers zone", med hvilket han mener, at 
de dybereliggende biologisk-psykologiske betingelser ikke 
længere er til stede for lykkelige livslange ægteskaber. Her 
har Martinus nok i bedste fald formuleret sig svært uheldig. 
Sagen er vel, at ægteskabet aldrig har haft sin "lykkelige 
zone", h vis vi da ser bort fra et lille mindretal af monogame 
dyrearter. 

Elaine HatfieId, professor i psykologi ved University of 
Hawai' i, har sammen med sin mand Richard L. Rapson, 
professor i historie ved samme universitet, skrevet flere 
fagbøger om forskellige aspekter ved sex og kærlighed. I 
deres spændende bog "Love and sex: cross-cultural 
perspectives" (1996) ser de på sex og kærlighed fra et 
tværkulturelt og historisk perspektiv. De skriver: 

"Hovedkonklusionen fra historisk forskning er ikke det 
universelle ved lidenskabelig kærlighed, men dets 
skrøbelighed. Generelt har politiske og religiøse autoriteter 
været fjender af kroppen og glæden ved romantisk 
kærlighed. Gennem størstedelen af vor nedskrevne historie 
og frem til ISOO-tallet, er i de fleste kulturer den 
lidenskabelige elskers driftige og stormfulde følelser blevet 
betragtet som en trussel mod den sociale, politiske og 
religiøse orden og er blevet brutalt undertrykt. 

Gennem den tidlige kristne æra i vesten var undertrykkelsen 
specielt brutal. I det meste af vestens historie frem til 1700-
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tallet forventedes det ikke, at kærligheden skulle ende godt. 
I næsten hvert eneste tidlige samfund, blev det antaget, at 
lidenskab endte i skam, ydmygelse, vanære, selvmord og 
ruin. Med hensyn til sex og kærlighed er der sket en 
gennemgribende revolution i de sidste tre århundreder. Den 
begyndte i Europa, spredte sig til USA, og synes nu at 
trænge dybt ind i traditionerne i mange ikke-vestlige 
samfund." 

"I traditionelle kulturer var det elskeren, som måtte tilpasse 
sig, ikke samfundet. Individets lykke betød meget lidt. Det, 
der var vigtigt, var familiens velvære og vedligeholdelsen 
af den sociale orden. Ægteskabet var hovedsageligt en 
alliance mellem to familier." 

Altså: Hvis der nogensinde har været "en lykkelige 
ægteskabers zone", må det faktisk være den, vi er inde i 
nu! Har nogen komentarer til dette? 

Komentar v/Ruth Olsen 

Tak for indlægget. Nu håber jeg, det er provokerende nok 
til at nogle flere vil gribe pennen og give deres besyv med. 
Jeg kan kun give dig ret i, at her er noget, hvor det ikke er 
helt oplagt, hvad Martinus mener. Efter det jeg har læst 
mig til - i bl.a. historie og antropologi - har der ikke 
forekommet mange "lykkelige ægteskaber" i den 
betydning, vi lægger i ordet "lykkelig". Men læg mærke 
til, at Martinus sætter det i citationstegn! Ægteskaber i 
egentlig forstand er faktisk ret nyt historisk set. Selv i 
ISOO-tallets Danmark var det endnu ikke almindeligt 
blandt "almuen" at blive lovformelig viet. Men delte de 
seng og bord, blev de regnet for ægtepar. (Mon det er 
derfra udtrykket "bordet fanger" stammer?) 

Ser vi på de meget tidlige såkaldt primitive samfund, levede 
mænd i huse for sig, mens kvinder og mindre børn levede 
i fælleshuse for sig. Det seksuelle samvær gik man afsides 
i skoven eller bushen og "forrettede" med forskellige 
partnere alt efter øjeblikkets sympati. Hvem der var den 
biologiske fader, var dengang ikke væsentligt, for det var 
moderens broder, der var den socialt vigtige person for 
drengene. 

Det var først med patriarkatets indtog, at mænd begyndte 
at ville eje sin egen, sine egne, kvinder og dermed deres 
børn. Det skabte stadige stridigheder mellem fædre og 
morbrødre, mellem patriarkatets mænd og matriarkatets 
mænd. Disse konflikter ses afspejlet f.eks. i de græske 
myter. En typisk myte fra den tid, da morbrødrene stadig 
var de dominerende, er den hvor moderens sØn er 
kulturhelten, der vokser op og slår faderen, den 
kanibalistiske jætte, ihjel. Senere står sØnnen solidarisk 
med sin gode tapre fader og slår de onde morbrødre ihjel. 
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Iovergangperioden er sØnnerne splittede mellem 
moderklanens gamle magt og den nye faderpatriarkalske 
magt. 

Der synes på et tidspunkt at have været indgået et 
kompromis gående ud på, at den førstefødte sØn tilhørte 
moderens slægt. Han skulle således "ofres" til "fjenden". 
Fjendskabet mellem moderklan og faderklan kunne måske 
også hænge sammen med, at mænd ofte tyvstjal en kone 
fra en anden stamme, da kvinder i hans egen stamme var 
tabu. Senere blev der regler om at betale for hende i stedet, 
evt. ved 7 års arbejde i moderklanen, som vi hører om i 
det gI. testamente. Senere i patriarkatet blev kvinder en 
almindelig handelsvare mellem mænd, som det stadig er 
mange steder på Jorden, ikke bare i prostitutions
sammenhæng. De æresdrab, vi nu oplever i de vestlige 
lande, har sin oprindelse i, at mænds indbyrdes aftaler 
skal holdes! 

Det jeg forestiller mig, Martinus har ment med 
"ægteskabelig lykke", er at den seksuelle tiltrækning 
mellem de to køn har været stærkere førhen og den 
seksuelle akt dermed mere tilfredsstillende. Men det 
handlede jo ikke om lykke endsige kærlighed i den 
betydning, vi lægger i disse ord i dag. 

Følgende indslag er gengivet af Gunder Frederiksen 
med tilladelse fra Alternativt Samfund nr. 3. 2003 

Astrologi - snyd og bedrag? 

Du har måske anet det, men nu er det videnskabeligt 
fastslået: Astrologi og horoskoper er bare snyd og bedrag. 
Astrologiens centrale påstand, om at menneskelige 
egenskaber er formet af indflydelsen fra solen, månen og 
planeterne på tidspunktet, du er født, kan være modbevist 
en gang for alle. Den største videnskabelige undersøgelse 
af astrologi levner i al fald ingen tvivl om, at det hele bare 
er tågesnak. 



I flere tiår har forskere fulgt mere end to tusind personer 
født blot minutter fra hverandre. Ifølge astrologien skulle 
disse personer have meget ens træk. 

Personerne blev udvalgt som babyer i London i 1958, alle 
blev født tidlig i marts samme år. 

Forskerne har fulgt dem frem til i dag og studeret 100 
forskellige træk, inklusiv erhverv, angstniveau, civilstand, 
aggressivitet, sociale færdigheder i kunst, sport, matematik 
og læsning. Alt dette er træk ved et menneske, astrologer 
hævder, de kan forudsige ud fra stjernerne. 
Dersom astrologerne havde ret, skulle de finde lighedstræk 
mellem personerne født på samme tid, men 
videnskabsmændene klarede ikke at finde nogen bevis på 
ligheder mellem tidstvillingeme. 
Forholdene for at bevise at astrologi fungerer kunne ikke 
være bedre, men resultaterne er udelukkende negative, kan 
man læse i sidste udgave af Journal of Consciousness 
research. Det er videnskabsmændene Geoffrey Dean fra 
Perth i Australien og psykolog Ivan Kelly fra Saskatchewan 
i Canada, der har analyseret forskningsresultaterne. 

Dr. Dean siger til avisen Daily Telegraph, at resultaterne 
knuser astrologernes påstande. 

Fra Dorthe Pøhler, Lindholmsvej 5, 3740 Svaneke 
har vi modtagetflg. kommentar til artiklen i Impuls 
1/2003 med titlen: 

Hvad kan vi gøre med hensyn til krig? 

Da jeg læste ovennævnte artikel, var der et par ting, som 
faldt mig ind, som jeg finder væsentlige at fremhæve. Man 
kan nemt få det indtryk, at Martinus mener, man 
udelukkende skal koncentrere sig om sit nærområde, sine 
nærmeste medmennesker, og lade resten af verden ude af 
betragtning, ude af sine bekymringer. 

Men læser man hans skrifter, nævner og fremhæver han 
flere gange Røde Kors som et eksempel på, hvad der 
karateriserer den tiltagende humanisme og næstekærlighed 
i menneskehedens udvikling. Og folkene i Røde Kors er jo 
netop mennesker, som begiver sig ud i verden, langt fra 
det hjemlige område, for at hjælpe i krigszoner og 
katastrofeområder. 

Nu er det ikke alle mennesker, der egner sig til at være 
Røde Kors folk, arbejde som læger og sygeplejersker på 
tværs af grænser eller blande sig i den internationale politik 
som fredsmæglere og fredsstiftere. I den forbindelse 

kommer Martinus' ord på plads om, at vi skal lære at 
forstå, hvad der er vores arbejdsfelt, vort embede og vor 
mission. Hvor vi skal arbejde. For nogle mennesker opleves 
det som et kald at drage ud i verden og hjælpe som 
redningsfolk, læger eller fredsmæglere, og har de evnen 
til at udføre denne opgave, er det rigtigt af dem at gøre 
det. Da er det det, de skal. 

Har man ikke dette kald eller evnerne til at gennemføre 
det, selvom lysten måske er der, må man "nøjes" med at 
tjene sin næste og skabe fred blandt sine nærmeste, hvor 
der også er mange, man kan hjælpe og glæde ved at rette 
sin opmærksomhed ind på at søge dem, få øje på dem. 

Med hensyn til at deltage i demonstrationer kan der være 
mange gode grunde til at gøre det. Men den hjælp og nytte, 
der kommer ud af det, er måske mindre, end en indsats 
kunne være andetsteds. Jeg tænker på et ungt menneske, 
som måske synes, der er mere spændende at gå i 
demonstrationstog med kammeraterne, hvor der sker noget, 
og hvor de er genstand for en del opmærksomhed, end at 
gå på besøg hos den gamle syge bedstemor på 
plejehjemmet. 

Men det lys, der kastes ind i verden, ville måske være 
langt større ved besøget hos den ensomme og syge 
bedstemor end ved deltagelse i demonstrationstoget, hvis 
gavn for næsten kan være tvivlsom. Og står valget i dette 
tilfælde mellem demonstrationen og sygebesøget, hvilken 
af delene overskydende tid og kræfter skal bruges på, må 
det unge menneske gøre op med sig selv, om det primært 
er egne eller næstens behov, der skal tilfredsstilles. Den 
bagvedliggende motivation for ens hjælpeindsats har også 
en betydning. 
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v/Ruth Olsen 

Einstein udtrykte dyb forundring over, at verden kunne 
beskrives i et matematisk sprog. Mange af vore dages 
forskere mener, at den fysiske verden er opbygget efter 
nogle få grundlæggende formler, dvs at udfra ganske få 
digitale "byggeklodser" er naturens uendelige variationer 
skabt. 
Det har fået den svenske filosof Nick Bostrom til helt 
seriøst at mene, at verden er skabt af en computer, som 
følger enkle matematiske love. Det er iøvrigt den tanke, 
de populære Matrix-film bygger på. 

Det er måske ikke helt forkert, bortset fra at den intelligente 
"computer" nok ikke lige er den, som Bostrom forestiller 
sig. Verden bygger faktisk på matematiske koder. Ifølge 
Martinus er det dog ikke kun stoffets verden, der kan 
udtrykkes ved tal. Efter at have påvist, hvordan IO-tal 
systemet afspejler kredsløbsprincippet, livsenheds
princippet osv, siger han (LB III stk.l043): "Ja, ethvert 
menneskes skæbne, enhver karakter, enhver tankeart, 
enhver samtale eller korrespondance findes i eller kan 
udtrykkes i tallenes verden." 

Det var dog ikke hans opgave at komme ind på de nærmere 
detaljer, siger han så. Det havde jeg ellers ønsket, han 
havde gjort. For i disse numerologi-tider har jeg forgæves 
ledt i diverse numerologi-bøger efter en logisk forklaring 
på, hvorfor nogle navne skulle have andre effekter på et 
menneskes personlighed og skæbne end andre navne. Vi 
lever i et logisk univers, altså må vi kunne finde og forstå 
den logiske sammenhæng, hvis den overhovedet er der. 

Man kan måske indvende, at vi i vor tid dog bruger megen 
teknologi, uden vi forstår den, men fordi vi oplever, den 
faktisk virker. Men med numerologiens navneændringer 
ser vi ofte modsatte virkninger af det, der var hensigten. 
Så det må indtil videre forblive et spørgsmål om tro. Når 
kordegn e for tiden klager over de mange navneændringer, 
kunne vi altså lidt humoristisk påpege, at de dog er vant 
til at beskæftige sig med tro! 

Taltyper 

En af de mere seriøse numerologi -bøger, jeg har læst, er 
Olaf Brandt's "Vælg din partner med omhu" (Forlaget 
Fortuna 200 l). Han går også kun ud fra fødselsdatoen og 
blander ikke navne ind i det. Først forklarer han, hvordan 
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vi fra at have følt tiltrækningen til en person af det modsatte 
køn pga vibrationer "under bæltestedet", dvs de lavere 
chakraer, nu mere og mere tiltrækkes af energierne i de 
højere chakraer. Dvs der skal også være samklang på et 
åndeligt, sjæleligt niveau. I vor tid må et forhold for at 
blive vellykket basere sig på en vis harmoni i de indre 
værdier og kvaliteter. At kende vore tal typer skulle kunne 
hjælpe os til bedre at forstå hinanden og til således at kunne 
støtte hinanden i vor åndelige udvikling. 

Hvert tal, dvs fødselsdatoerne 1-31, har en bestemt energi, 
siger forfatteren. Den energi kan bruges på forskellig måde 
alt efter andre sider af personen og livssituationen, f.eks.om 
man er mand eller kvinde. Han deler taltyperne i 3 
hovedgrupper. I kort rids: A-gruppen (1-9) satser på egne 
kræfter og indsats, vurderer personligt og subjektivt. B
gruppen (10-19) bruger mere andre i gensidig udveksling, 
dog stadig med personligt fortegn. For C-gruppen (20-
31) har omverdenen stor betydning - på godt og ondt, man 
vil gerne gøre social nytte og påvirke sin omverden. 

Her kan du så selv undersøge, om der synes at være "noget 
om det", ved at se på dem, du kender. Det meste af bogen 
er opdelt i 31 dele, hvor kvinders hhv mænds karakteristika 
er opregnet efter fødselsdatoer. 

Generelle betragtninger 

At hvert tal har forskellig energi lyder meget logisk. Alt 
er jo energi, alt er vibrationer med forskellige frekvenser 



og bølgelængder. Heri er der forskellige mønstre, rytmer 
og kombinationer, som alt sammen dybest set kan 
udtrykkes ved tal. Det er den matematik, den fysiske 
videnskab er i gang med at udforske. Spørgsmålet er, hvilke 
vibrationsmønstre, dvs tal, der har hvilke åndelige 
betydninger. Så vidt er videnskaben langtfra kommet. 

Disse vibrationsmønstre kan også udtrykkes som musik. 
Musik er jo periodiserede svingninger med bestemte rytmer 
dvs intervaller. Når Pythagoras (600 f.Kr.) talte om 
"sfærernes musik" var det, fordi han havde en vis indsigt 
i, at universet er struktureret som frekventiske systemer. 
Musikkens 7 eller 12 toner kan vi sætte tal på alt efter 
deres svingningsfrekvens. 

Frede Schandorf har med sin kronomatik (omtalt her i 
vort blad nr. l og 3/1988) vist os sammenhængen mellem 
tonesystemets periodiserede svingninger og den universelle 
energistruktur. I musikken ser vi f.eks. spiralkredsløbet 
afspejlet i de stigende oktaver. Men den viser også vej til 
forståelse af begrebet TID, som jo hænger sammen med 
tilstandsændringer/bevægelse. 

I vort blads nr. 3/1989 har Jørgen P.Erichsen i sin artikel 
"Det tredie øre" skrevet: "Den stoflige verdens 
grundlæggende byggestene er atomerne. Den musikalske 
verdens byggestene er tonerne. Atomer kan forbinde sig 
med hinanden til større strukturer, molekyler. På samme 
måde kan flere toner forbinde sig til en klang eller akkord. 
Faktisk er der nogle helt forbløffende lighedspunkter 
mellem den måde, hvorpå atomer danner molekyler, og 
den måde, hvorpå toner danner akkorder. 

Når to eller flere atomer svinger med samme frekvens, 
eller når deres frekvenser står i et bestemt talforhold til 
hinanden, indgår de sådanne forbindelser, der for vore 
sanser manifesterer sig som stof. N år musikkens toner -
dvs frekvenser - står i bestemte talforhold til hinanden, 
danner de akkorder. Ligesom det indbyrdes forhold mellem 
atomernes frekvenser bestemmer, hvilket kemisk stof, det 
bliver, bestemmer det indbyrdes forhold mellem tonernes 
frekvenser, hvilken musik, det bliver. 

Frekvens er blevet et nøgleord i moderne fysik. Det er 
også blevet et nøgleord til forståelse af de psykiske og 
bevidsthedsmæssige fænomener. Karl Pribram, professor 
ved Stanford University, hævder, at hjernen slet og ret er 
en "frekvensanalysator", og at alle de informationer, vi 
modtager via vort sanseapparat, til syvende og sidst har 
at gøre med frekvenser." (Citat slut). 

Vi ser altså, at de kemiske stoffer er opbygget som 
frekventiske systemer. Det danner iøvrigt grundlag for 
grundstoffernes nummereringssystem, som videnskaben 

arbejder med. De harmoniske frekvensmønstre, som 
naturens former er opbygget på, er baseret på bestemte 
matematiske koder. 

Farverne er også et frekventisk system. Her ligger de røde 
farver i den lave ende af skalaen og de blå og violette i den 
høje ende af frekvens skalaen. Martinus' symboler bygger 
på farvernes frekvenssystem og viser os, at 
energifrekvenser repræsenterer forskellige åndelige 
niveauer. Alle former for energi har en "livsside", dvs en 
åndelig betydning. Det gælder farver såvel som tal og toner. 

Kabbalaens tal-mystik 

Jeg har i en gammel teosofi-bog fundet noget om de 
kabbalistiske tal-værdier, somjeg her kort vil referere lidt 
af. Jeg synes nemlig, jeg har læst et sted, at det er på 
kabbalaen, man bygger vore dages numerologi. Og det 
forstår jeg ikke. 

Ifølge teosoffen Ellen Bille Brahe: 
1 står for logos, enhed, hvorfra al kraft udgår. 
2 står for urstoffet 
3 er den umanifesterede livskraft 
4 er adskillelsens tegn, den manifesterede verden 
5 betegner liv og tilværelse, korsfæstelsen i materien 
6 betyder at universets umanifesterede kraft polariseres, 
tvedeles 
7 er "gudernes fødsel", en skabelsescyklus ' afslutning 
8 åbner en ny tidsalder, betyder anstrengelse 
9 er de hvirvlende modsatte kræfter 
1 O er den manifesterede kraft 
20 er substans 
30 forener af stridende kræfter 
osv 

Jeg har svært ved at se sammenhængen med dette og vore 
dages numerologi. Tallene her synes jo at symbolisere den 
universelle skabelsesproces. Men jeg fortsætte min 
opdagelsesrejse som åndelig sandhedssøger, og skulle jeg 
finde de opklarende "vises sten", vender jeg tilbage til 
emnet. 
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HENNESKEHJERNEN oa 
FÆNOHENE1 EEV(D51HED 
v/Per Bruus-Jensen 

For ikke så længe siden udkom tidsskriftet Illustreret 
Videnskab (nr. 12/03) som temahæfte med 
menneskehjernen som emne. 

Foruden at tegne et signalement af menneskehjernens 
opbygning og funktionsmåde så langt, man kender den, 
skildrer fremstillingen også de betydelige fremskridt, der 
på det seneste er sket inden for hjerneforskningen, og som 
i sandhed er imponerende. Men så meget desto mere 
interessant er samtidig en indrømmelse af, at man stadig 
ikke ved, hvad bevidsthed er for en størrelse. 

At der er tale om et hyper sofistikeret produkt af hjernens 
samlede virksomhed, tvivler man ganske vist ikke på, men 
hvordan man nærmere skal forstå dette produkt med dets 
udpræget subjektive status, er man trods alle øvrige 
fremskridt stadig ikke i stand til at forklare. Og set på 
denne baggrund må det i høj grad findes interessant at 
høre, hvad en skikkelse som Martinus med baggrund i 
kosmisk bevidsthed har at sige om denne sag. 

Viden om væren 

Først og fremmest gør Martinus gældende, at fænomenet 
bevidsthed absolut ikke lader sig forstå i relation til den 
fysiske hjerne alene. Og slet ikke hvis man blot anskuer 
denne som en særlig ansamling af slet og ret fysisk stof, 
der mere eller mindre automatisk varetager en kompliceret 
elektro-kemisk virksomhed, men i øvrigt ikke rækker ud 
over det rent fysiske - altså ud over hvad der fysisk kan 
måles, vejes og på anden måde registreres. 

Dette forbehold forklarer Martinus med, at 
bevidsthedsfænomenet på afgørende måde befinder sig i 
gæld til ikke-fysiske faktorer, der også omfatter rent 
immaterielle elementer. Men for at indse dette, må man 
først komme til forståelse af, hvad bevidsthed er rent 
begrebsmæssigt. 

Med hensyn til dette fremgår det af Martinus værker, at 
bevidsthed ved roden slet og ret er viden om væren .. Eller 
i en lidt udvidet form: viden om Nogets væren. Og han 
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opererer i sin virkelighedsbeskrivelse med særligt fem 
bevidsthedskategorier, idet denne viden kan optræde på 
forskellige kvalitetsniveauer med hver sit særpræg, 
spændende fra ren ubevidsthed over den spædeste 
anelsesbevidsthed og frem til såkaldt kosmisk bevidsthed. 

De fem bevidsthedstilstande 

Mere præcist må de fem bevidsthedstilstande omtales som 
henholdsvis 1) ubevidsthed; 2) anelsesbevidsthed; 3) 
dagklar omverdensbevidsthed; 4) reflektiv bevidsthed; og 
5) kosmisk bevidsthed, og alle udmærker de sig altså ved 
i en eller anden grad og form at repræsentere viden om 
Nogets væren - den første kategori dog naturligvis med et 
vist forbehold. 

Fremstillet i den samme orden og dermed en orden, der 
tager udgangspunkt i den svageste kategori, er de fem 
bevidsthedstilstande kendetegnet ved følgende særpræg: 

1) Ubevidsthed - en tilstand, hvor individets viden om 
Nogets væren ganske vist er potentielt til stede, men af 
en eller anden grund ikke uden videre tilgængelig for 
registrering (som eksempel kan tjene såkaldt 
fylogenetiske erfaringsbanker- herunder for menneskets 
vedkommende det kollektivt ubevidste. Men naturligvis 
også fortrængte erfaringer af personlig art). 

2) Anelsesbevidsthed - en bevidsthedsform, der udtrykker 
sig som ultra vag, diffus og ubestemt viden om Nogets 
væren (planternes tilstand). 

3) Dagklar omverdensbevidsthed - en bevidsthedform, der 
fortrinsvis ytrer sig som stærk, prægnant og dagklar 
viden om en omverdens eksistens og væren (dyrenes 
tilstand). 

4) Reflektiv bevidsthed - en form, der viser sig som 
dagklar viden om egen væren i samspil med en 
omverden (det jordiske menneskes tilstand). 



5) Kosmisk bevidsthed - en tilstand, der udtrykker sig 
som viden om Guds eksistens og væren som det både 
samlede og samlende totaludtryk for altings eksistens 
og væren (det rigtige menneskes tilstand). 

Viden gennem oplevelse 

Man kan nu rejse det spørgsmål, hvad denne såkaldte viden 
i alle dens forskellige former egentlig er for noget. Og 
ligeledes kan man efterlyse dens grundlag. 

Som svar på det første spørgsmål gør Martinus 
opmærksom på, at den omtalte viden altid er forbundet 
med fænomenet OPLEVELSE. Gennem oplevelse opnår 
individet viden og dermed bevidsthed om Nogets væren
herunder ikke-væren og anderledes-væren (ikke-væren når 
fx . en tavle viskes ren for sit informationsindhold; og 
anderledes-væren når fx. et landskab skifter udseende med 
årets gang). 

I Martinus' fremstilling hører oplevelse og bevidsthed altså 
uløseligt sammen - ja, er i virkeligheden to sider af samme 
sag, idet begrebet oplevelse tegner den proces, der har 
bevidsthedsfænomenet som resultat. Efterlyses derfor 
bevidsthedsfænomenets grundlag, er svaret altså i første 
række begrebet "oplevelse". 

Men hvad er så oplevelse - både som fænomen og som 
proces betragtet ... ? 

Et forsøg på at besvare dette centrale spørgsmål vil 
uundgåeligt lede til det sværeste, mest abstrakte og 
vanskeligst tilgængelige område i Martinus' kosmiske 
virkelighedsbeskrivelse, men derfor ikke mindre vigtigt. 
Og interessant, for den sags skyld, samtidig med at det 
kaster lys over grundene til, at tidens hjerneforskere med 
deres fokusering på den fysiske hjerne - og den alene - har 
svært ved at forklare bevidsthedsfænomenet udtømmende. 

N år dette sidste er tilfældet, hænger det sammen med, at 
fænomenerne bevidsthed og oplevelse som her defineret 
kun lader sig forklare i sammenhæng med en ikke-fysisk 
virkelighed. Ja, endog kræver et helt igennem ikke-materielt 
virkelighedselement inddraget. Altså noget helt igennem 
immaterielt. Hvilket jo ligger på milevid afstand af det, 
som fysiske forskere med respekt for sig selv og de 
personlige karrieremuligheder vil tage alvorligt. 

Da imidlertid netop dette immaterielle element er det 
springende punkt i sagen, er det ikke alene ikke til at komme 
udenom, men må også danne udgangspunkt for den 
kommende redegørelse. 

Dette fremgår allerede af, at Martinus udpeger det 
pågældende element som selve ur-grundlaget for ALT, 
hvad der eksisterer - det fysiske såvel som det parafysiske 
og det åndelige; det objektive såvel som det subjektive. 
Og da alt eksisterende for den kosmiske bevidsthed under 
et er en guddommelig totalitet og dermed et kosmisk 
TOTUM af guddommelig natur, omtaler han også dets 
bærende ur-grundlag som "Det guddommelige Noget". 

Det guddommelige Noget 

Om dette guddommelige Noget oplyser han i øvrigt, at 
det kun lader sig erkende via moden, viljeført intuition, 
samt at det i lyset af denne viser sig som "en størrelse", 
der er blottet for enhver art af fænomenologiske træk og 
egenskaber, og som derfor også unddrager sig enhver 
beskrivelse, der søger støtte i netop sådanne træk og 
egenskaber. Og set under denne synsvinkel er det 
pågældende Noget at betragte som totalt uudsigeligt med 
hensyn til, HVAD det er, og hvoraf følger, at det i netop 
denne forstand må karakteriseres som absolut navnløst; 
som et navnløst Noget, der er. 

For det er ikke hverken stof, energi eller bevægelse, og 
langt mindre noget, der kan udledes eller afledes heraf -
herunder tid, rum, kvalitet og formålspræg. Det nærmeste, 
man kan komme sandheden om det, er at skildre det som 
et evigt og uendeligt element af tomhed og absolut stilhed 
hinsides tid og rum, hævet over enhver form for forandring. 
En tilstand eller eksistensform, Martinus har valgt at 
forbinde med symbolet "X". 

Symbolet "X" tegner dermed hos Martinus "Det 
guddommelige Noget" i al dets navnløse tomheds- og 
stilhedsnatur hinsides enhver form og funktion. 
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Imidlertid kan man spørge, hvordan et sådant Noget som 
hævdet kan spille rollen som hele den kendte verdens 
grundlag og udgangspunkt? 

Til dette svarer Martinus, at man med henvisning til det 
guddommelige N ogets absolutte navnløshed ganske vist 
ikke kan tale om, HVAD det er. Men dette udelukker ikke, 
at man kan tale om, HVORDAN det er; hvordan det trods 
sin immaterielle tomheds- og stilhedsnatur rent faktisk 
fungerer og opfører sig. For til trods for disse særlige træk 
er det nemlig højst aktivt. Og det vel at mærke på en måde, 
der lader den kendte verden - herunder den fysiske 
eksistenssfære - blive til virkelighed. Altså vor verden og 
virkelighed. 

Dette kan naturligvis lyde fuldstændigt absurd. For 
hvorledes kan noget absolut immaterielt danne grundlag 
for noget materielt .. ? 
Svaret er fra Martinus' side, at det kan det kun på den 
måde, at det såkaldt materielle ved roden er lige så 
immaterielt som det guddommelige Noget, der er dets 
grundlag og udgangspunkt. Hvilket i praksis betyder, at 
det såkaldt materielle i virkeligheden er en kæmpe illusion 
og hele det materielle univers dermed et vældigt, 
guddommeligt illusionsnummer. Men så godt udført, at 
det næsten er umuligt at gennemskue (jfr. myten om Mayas 
Slør). 

Hvorfor Gud skaber verden 

Et nærliggende spørgsmål er her, hvad der tilskynder det 
guddommelige Noget - "X" - til at udføre dette gigantiske 
illusionsnummer .. ? For helt bortset fra spørgsmålet om, 
hvorledes det udføres, er det ret beset lige så gådefuldt, 
hvorfor det overhovedet sættes i værk. 

Svaret er fra Martinus' side, at det helt enkelt har sin 
årsag i det guddommelige Nogets ønske om at lære sig 
selv og sin eksistens at kende, hvilket ønske er rodfæstet i 
det såkaldte ur-begær. At opnå en sådan erkendelse er 
nemlig udelukket på det rene "X" -grundlag og kræver 
derfor en indsats, der kompenserer herfor. Og netop dette 
tilskynder det guddommelige Noget til at træde i aktion 
på en sådan måde, at ur-begæret tilfredsstilles, hvilket -
som det fremgår - kun kan ske ved, at det samme 
guddommelige Noget bringer sig i besiddelse af viden om 
sig selv og sin eksistens - altså beriger sig med bevidsthed. 

I praksis opnås dette ved, at det guddommelige Noget som 
netop "et Noget" betragtet (og dermed som det modsatte 
af et intet) træder i aktion på en måde, der trods de 
foreliggende udgangsbetingelser fører til netop det ønskede 
resultat. Altså bevidsthed. Og det sker ved, at det 
pågældende Noget via en særlig treenig strategi, der 
samtidig lader det optræde som skaber, skabeevne og skabt, 
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evigt frembringer en modsætning til det, det i virkeligheden 
er (immateriel tomhed og absolut stilhed). Nemlig en 
modsætning, der ved sin anderledeshed så at sige tjener 
som et kosmisk spejl, det pågældende Noget kan "se" sig 
i og herved OPLEVE sig selv. 

I praksis har dette spejl, og dermed denne nødvendige 
modsætning til den immaterielle virkelighed, form af hele 
det materielle univers. Men da dette som grundlag netop 
har den immaterielle virkelighed, er det naturligvis i bund 
og grund en illusion som materielt betragtet, idet det im
materielle selvfølgelig ikke i absolut forstand kan opnå 
status som materielt. Men det forhindrer det ikke i at spille 
sin rolle som kosmisk spejl for det guddommelige Noget 
og herved tilføre det videnlbevidsthed om sin egen væren. 
Endog i enormt omfang, og på en mangefacetteret måde, 
således som netop det materielle univers demonstrerer. 

Dette er så meget mere tilfældet, som det uden videre ligger 
i kortene, at det materielle og det immaterielle på ligefrem 
komplementær vis er så intimt koblet sammen, at det ene 
har mulighed for at gøre indtryk på det andet. Og da det 
er det immaterielle element, der tegner den sande 
virkelighed, er det også dette, der bliver genstand for 
indtrykket og herved i øvrigt får status som oplever. 

Dette gælder som et almindeligt princip og har således 
også gyldighed i de tilfælde, hvor det materielle fx. 
optræder i en form som den menneskelige hjerne. Hvorved 
denne, som en afsluttende bemærkning, uden videre lader 
sig identificere som en særlig effektgenerator i det 
guddommelige Nogets tjeneste. Eller et kosmisk del-spejl, 
så at sige, med alt hvad dette indebærer for den 
menneskelige identitet og eksistens ... 

Suppl: Om de såkaldte tre X'er 

Når Martinus taler om X l, 2 og 3, drejer det sig 
udtrykkeligt om tre principielt forskellige måder, som et 
og samme "X" FUNGERER på - samtidigt - og ikke om 



tre forskellige X' er, der befinder sig i forbund med 
hinanden; det er jo dette, der er pointen i begrebet "treenigt 
princip". 

Verden og virkeligheden fungerer med andre ord ved roden 
som et treenigt princip. Og DET, som fungerer, er 
udtrykkeligt et og det samme "X", alias det navnløse, 
guddommelige Noget uden for tid og rum, der fra A til Z 
er verdensaltets ultimative grundlag og udgangspunkt. Og 
hvor det samtidig gælder, at hver af de tre basisfunktioner 
som en naturlig følge får det pågældende Noget eller "X" 
til at fremtræde på tre tilsvarende grundforskellige måder 
- samtidigt - nemlig: 

l. som evig tomhed og absolut stilhed (X 1) 
2. som energi/grundenergier/skabeevne (X2) 
3. som stof og bevægelse samt alle former for 

modsætninger og timelighed (X3) 

Men da grundlaget for det hele i form af tomhed og absolut 
stilhed udtrykkeligt er immaterielt, må også alt det stoflige 
og timelige og dermed hele X3-sfæren nødvendigvis være 
en illusion mht. den måde, den fremtræder på, samt hvad 
angår det, den umiddelbart giver sig ud for at være. 
Hvorimod funktionerne Xl og X2 uden videre begge er 
forenelige med en immateriel identitet. 

Dette gælder først og fremmest X l; dvs funktionen som 
årsagsløs årsag til skabelse samt ultimativt vidne til 

Korncirkel i Wiltshire - august 2003. 

Cirkelen ligner flyvende svaler, men måler man 
den op (figuren til højre) fremstår den geometrisk 
perfekte opbygning. 

skabelsens resultat - kort sagt funktionen "skaber/oplever". 
At varetage denne elementære funktion kræver ved 
nærmere eftertanke ikke andet og mere, end hvad tomhed 
og stilhed og dermed immateriel virkelighed i princippet 
vil kunne præstere. 

Men det gælder også mht X2 - altså funktionen som 
skabeevne/energi, idet energi ikke i sig selv er noget 
materielt, hvorimod det er evnen til at fremkalde 
INDTRYKKET af det materielle - både objektivt og 
subjektivt. I øvrigt helt i pagt med Einsteins berømte formel 
E = mc2, idet denne indirekte siger, at stof repræsenterer 
energi som forudsætning for sin evne til at virke og gøre 
sig gældende SOM stof .... 

Hovedkonklusionen af dette bliver, at verden og 
virkeligheden de facto har sit grundlag i det immaterielle, 
og ikke omvendt, således som ikke mindst den 
materialistiske naturvidenskab forestiller sig. Og det er i 
samme forbindelse netop denne misforståelse, der afskærer 
naturvidenskaben fra at avancere til et niveau som seriøs 
og kompetent åndsvidenskab. Nærmere betegnet en 
åndsvidenskab, der som en del af sin kompetence ser sig i 
stand til gennemskue og forklare hele den subjektive 
dimension i tilværelsen og dermed fænomenerne oplevelse 
og bevidsthed i al deres uhåndgribelighed. Se disse 
fænomener som en forholdsvis simpel konsekvens af netop 
et treenigt funktionskompleks på immaterielt grundlag. 
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1(; Koglekirtlen ændret bevidsthedstilstand. Stoffet 
ligner det kemisk aktive stof 

I spirituelle bøger kan man støde på harmaline, der findes i den drik, 

den påstand, at koglekirtlen spiller en ayahuasca, som visse sydame-

W 
særlig rolle for kontakten til den rikanske indianere bruger til at 

oversanselige verden. En skotsk fremkalde oversanselige evner og 

parapsykologisk forsker, Serena kontakt med ånder/afdøde. Denne 

Roney-Dougal, har undersøgt dens ændrede bevidsthedstilstand træcJervi 

forbindelse med fænomener som faktisk ind i fire gange hver nat, når 

cr-0 
clairvoyance, telepati m.v. Hun vi drømmer. Serena og andre forskere 

mener, meget tyder på, at koglekirtlen mener, at det er det øgede melatonin-

er det fysiske center og formidler af indhold om natten, der er grundlaget 

disse fænomener, og at den står i for denne tilstand. 

~ 
kontakt med pandechakraet, det der 

Åndsvidenskabeligt set er det klart kaldes "det tredje øje". 
nok, at kemiske stoffer er budbringere 

Koglekirtlen, der ligger midt i hovedet mellem det fysiske og "resten" af os. 

under de to hjemehalvdele, er et meget Det er interessant, at det åbenbart er 

aktivt organ og har kroppens koglekirtlens melatonin, der spiller en 

Ruth Olsen 
næsthøjeste blodgennemstrømning vis rolle, når vi frigør os fra kroppen 

efter nyreme. Den styrer de endokrine om natten. Måske kan vi ved f.eks. 

organer via stoffet melatonin, sådan trance og meditation øge produk-

at den ved at øge mængden af det kan tionen af melatonin, ja også af 

cg afstresse organismen og få os til at pinoline, og således opnå de såkaldte 

slappe af. Mens hypofysen sætter oversanselige oplevelser. Om de 

hormonproduktionen i gang og bliver lavpsykiske eller højpsykiske 

således aktiverer kroppen, kan afhænger så af vort eget udviklings-

kogiekirtlen slå den fra og sænke niveau. 

W 
aktiviteten. 

Koglekirtlen Flere u n iverser 

cr-0 
Bladet Illustreret Videnskab fortæller, 
at der er en dvd på vej, som har plads 
til 200 film i lag ovenpå hinanden. 
Dette vil formodentlig gøre det lidt 
nemmere at forstå, hvordan der kan 

~ 
eksistere flere "lag" universer oveni 

hypofysen hinanden samme "sted" uden at 
forstyrre hinanden. Det er alt sammen 
et spørgsmål om at fungere på 

Koglekirtlen er meget følsom for forskellige frekvenser. Lidt a la det, 

cFA 
forandringer i det elektromagnetiske de mange radio- og TV -stationer gør 
felt, særligt lyset, men også Jordens i dag. 
magnetfelt. Mængden af melatonin 
følger normalt en 24-timers cyklus, Hvad er intelligens? 

c;:g således at den er højst ved 2-tiden om 
natten og lavest om dagen. Forstyrres I?et skabte røre i Danmark, da en 
denne rytme, f.eks. ved konstant lys, Arhus-professor (okt.-03) mente, at 
medfører det utilpashed og måske der skulle reguleres sådan, at de 
sygdorn. intelligente opmuntredes til at få flere 

~ 
Serena har fundet ud af, at 

bøm og de uintelligente til at få færre. 
Han prøvede at pakke det pænt ind i 

koglekirtlen kan producere et stof, argumenter om, at det var synd for 
pinoline, som kan fremkalde en 
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de uintelligente, der jo ikke havde 
mange chancer for et godt liv. Han 
mente nemlig, at intelligens er arveligt 
og sidder i generne! 

Bortset fra de uheldige mindelser om 
racehygiejne, kunne alle med indsigt 
i inkarnations-mekanismerne blot 
smile lidt overbærende. Manden 
vidste jo ikke, hvad han talte om! 
Børn medbringer nu engang deres 
eget intelligens-niveau, uanset hvor 
de lader sig føde. Men det gav da en 
udmærket debat om, hvad intelligens 
egentlig er, og hvad et "godt liv" er. 
Dervar dog ingen af debattørerne, 
der kunne fortælle, at det faktisk er 
det ikke-gode liv, der er det mest 
berigende - hvad åndelig udvikling 
angår. 

Kødspisning 

Forskning ved universitet i San Diego 
i Californien viser, at tyktarmskræft 
og hjerte-karsygdomme kan opstå, 
fordi mennesket egentlig ikke tåler 
kød. Alle pattedyr bortset fra 
mennesket har et særligt sukkerstof 
på deres ællemembraner. Vi mangler 
det specielle gen, der skaber stoffet. 
Når mennesket spiser rødt kød, 
reagerer vort immunforsvar imod 
dette fremmede stof, for at få det 
fjernet. Det forsvinder fø rst efter 4-8 
dage. Det kan forårsage allergi, 
betændelse m.m., som kan udvikle sig 
til kræft. Det særlige sukkerstof har 
man ikke fundet i frugt, grønsager, 
æg, kylling og fisk. 

Den danske ernæringsekspert Lotte 
Holm siger iøvrigt (på sin 
hjemmeside) om kød: "At spise kød 
er en magtdemonstration, nu godt nok 
ubevidst. Det er magtfuldt at slå et 
andet levende væsen ihjel og spise det. 
Der knytter sig stærke symbolske 
betydninger til kød. Det associeres 
med muskelkraft, styrke, seksualitet, 
brutalitet og magt. Kød har historisk 
set været forbeholdt de rige og frie 
mænd, men ikke anset for egnet til 
slaver, kvinder, børn, syge og gamle. 

Antropologien viser, at kødspisning 
som kulturelt fænomen er knyttet til 
forestillingen om mennesket som hø~ 
hævet over naturen." 

løvrigt må vi med skam melde, at 
Danmark er et af de mest kødspisende 
lande i verden! Kun 1 % vegetarer har 
vi, heraf flest unge mennesker - og 
kvinder. Sverige har lidt flere - 1 ,5%. 
Så vidt jeg har kunnet få oplyst. 
England er noget længere fremme. 
løvrigt har en engelsk undersøgelse 
over 70 år vist, at hos de bø rn, som 
spiste meget frugt, faldt risikoen for 
at få kræft som voksen med op til 
35%. 

Tankens kraft 

Hvor videnskaben fø rhen afviste al 
spirituel snak om tankekraft og 
nærmest anså det for børns fantasi 
og overtro, er den nu selv i fuld gang 
med at omsætte denne "kraft" i 
praksis. F.eks. til at give lammede 
personer mulighed for ved hjælp af 
tanken at bruge og styre en arm, til 
at bruge en computer, styre en 
hjælperrobot osv. De kalder det for 
"nerve-energi", fordi de fø rst kan 
måle tankerne, når de er blevet til 
impulser i hjernen. 
Men det viser, at afstanden mellem 
naturvidenskaben og åndsviden
skaben bliver stadig mindre! 

Intelligensen stiger 

Børn og unge er blevet mere 
intelligente, viser mange under
søgelser. Målinger udfra standard
tests viser stigninger helt op til 20-
25 points indenfor de sidste 50 år. Og 
skakmestre bliver yngre og yngre. Det 
er især koncentrationsevnen, der er 
blevet bedre, synes forskningen at 
vise. Det gælder især de visuelle og 
rumlige prøver, hvilket man tilskriver 
børns megen computerspil. Det har 
vakt undren, at det er sket på så 
relativ kort tid. 

Åndsvidenskabeligt set er det 
imidlertid helt efter "opskriften", dvs 
efter grundenergiernes naturlige 
udviklingsforløb. Men det faktum 
tæller nok også, at der i de senere år 
er inkarneret børn, som i deres 
tidligere liv har fået en rimelig god 
uddannelse. Og hvad man i een 
inkarnation nemmer, man ikke i næste 
liv glemmer! 

På det sidste har vi hø rt, at antallet 
af børn med psykiske vanskeligheder 
også stiger. Flere og flere indlægges 
med stress o.lign. Det mener man, 
skyldes forældrenes stressfyldte liv, 
skilsmisserne osv. Men årsagen er 
nok så meget, at vi er ved at blive 
mere sensitive væsner. Tænk hvad 
børn kunne holde til i gamle dage! 

Tro på Gud - og lev 7 år 
længere! 

Forskning på Duke University, North 
Carolina i USA har vist, at 
mennesker, der tror på Gud, lever 7 
år længere end de, der ikke tror på 
noget. Det er altså lige så godt for 
helbredet som at holde op med at 
ryge, eftersom ikke-rygere lever i 
gennemsnit 7 år længere end rygere! 

Nu er man også på Københavns 
Universitet gået i gang med at 
undersøge troens indflydelse på 
sundheden. Ja, man har endda taget 
skridt til at oprette det, de kalder en 
"mirakel kom mission" , for at forske i 
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mirakuløse helbredelser. Man vil 
undersøge de patienter, der menes at 
være helbredt af bl.a. nigerianeren 
Ndifon og volvodirektøren Bemtsen. 
Den vil ligesom vatikanets 
kommission blive sammensat af 
jurister, læger og teologer. 
At formanden for Den Almindelige 
Danske Lægeforening er dybt 
skeptisk, kan ikke undre nogen. Han 
kan ikke se, hvorfor ikke-læger skal 
blande sig i folks sundhed. 

løvrigt har det ingen betydning, 
hvilken tro man har. Der er dem, der 
mener, danskerne ikke er blevet 
ateister, de er bare blevet privat
troende. De vil nemlig selv bestemme, 
hvad de vil tro på. Som Peter La Cour 
siger, passer folks ide og teologemes 
ide om, hvad tro er, meget dårligt 
sammen. Derfor er det i dag ikke folks 
kirker men præstemes kirker, vi har. 

Hvor kvinder går ind, går 
magten ud 

Engang var tre af samfundets 
klassiske autoriteter, lærere, læger og 
præster, altid mænd. I dag er der to 
kvinder for hver mand på alle tre 
uddannelser. Intet tyder dog på, at 
kvinder er ved at overtage magten i 
samfundet. For samtidig med 
kvindernes indtog er autoriteten og 
prestigen forsvundet fra de tre fag. 

Nu har vi lige haft en magt
udrednings-kommission, der har 
siddet i flere år og udgivet 14 digre 
værker om magtens fordeling i 
Danmark. Konklusion: demokratiet 
har det strålende! Ikke et ord om 
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pengemagten i direktionslokalerne -
og slet intet om kvindernes manglende 
tilstedeværelse her. Intet om 
mændenes slipseparade i EU
hierarkiet, de multinationale 
selskaber, lobbyister og spindoktorer 
osv. osv. 

Men så har vi jo Pia Kjærsgaard til 
at dementere det med kvindernes 
manglende magt. Men magt er jo kun 
noget, de andre har. Det, man selv 
har, hedder indflydelse! 

Det med sjælen 

I meget gamle dage, dvs omkring 
matriarkatets tid, troede man, at den 
inkarnerende sjæl kravlede ind i 
kvindens mave og således gjorde 
hende gravid. Man troede også, at de 
inkamationsmodne sjæle især holdt 
til på særlige steder, f.eks. ved hellige 
kilder. Derfor opsøgte kvinder disse 
steder, når de ønskede bøm. Senere, 
i patriarkatets tid, mente man, det kun 
var mænd, der havde en sjæl. Derfor 
måtte de nye væsners sjæle 
selvfølgelig fare ned og sætte sig i 
mændenes sæd. Drengenes sjæle
forstås! 

Senere igen afskaffede man begrebet 
sjæl. Det var ikke noget, bøm var født 
med, mente videnskaben. Børn var 
som en tom ubeskrevet tavle. Det har 
mødrene nok aldrig troet på. De 
kunne jo selv se det ikke passede, når 
de sad med deres nyfødte i armene. 
De var forskellige. De havde 
personlighed lige fra starten. Det er 
måske derfor, der er flertal af kvinder 
blandt de ca. 70%, der i Danmark tror 
på reinkarnation! "Livet er ikke for 
begyndere", som Malene Schwartz 
har kaldt sin erindringsbog! 

Vågner op med "nyt" 
sprog 

En kvinde i USA vågnede op efter 
flere dages corna (efter en 
hjemeblødning) og talte pludselig en 
gammel vestengelsk dialekt. Familien 

var dybt forundret - hun havde aldrig 
været i England! Avisen, der bragte 
historien, prøver at grave andre 
lignende historier frem og finder frem 
til en norsk kvinde, der efter en tid i 
dyb bevidstløshed vågner op og taler 
tysk. Hun havde aldrig lært tysk eller 
været i Tyskland. 

At der i vore talentkerner ligger 
erindringer og evner fra tidligere liv, 
ved vi nok. Vi har set, hvordan man 
med hypnose kan få adgang til disse. 
Men hvordan man pga en skade i 
hjernen pludselig kan få åbnet op til 
et tidligere livs rutiner, er ikke lige til 
at forstå. Men det er interessant, at 
mennesker i vor tid hele tiden således 
bliver mindet om, at vi har haft mange 
liv! 

Jesus - et spørgsmål om 
identitet 

I Network aug.2003 kunne man finde 
følgende vits: 

Der er tre gode argumenter for, at 
Jesus kunne have været sort: 
1. Han kaldte alle "broder" 
2. Han kunne li' gospel 
3. Han kunne ikke få en retfærdig 

retssag 

Men der er tre ligeså gode argumenter 
for, at han var jøde: 
1. Han gik ind i sin Fars foretagende 
2. Han boede hjemme, til han var 33 

år 
3. Han var sikker på, hans mor var 

jomfru, og hans mor var sikker på, 
han var Gud 

Der er også tre gode argumenter for, 
at han var italiener: 
1. Han ta~e med hændeme 
2. Han drak vin til maden 
3. Han brugte olivenolie 

Og der er tre gode argumenter for, at 
han var californier: 
1. Han klippede aldrig sit hår 
2. Han gik altid barfodet omkring 
3. Han startede en ny religion 



Der er også tre gode argumenter for, 
at han var irsk: 
1. Han giftede sig aldrig 
2. Han fortalte altid historier 
3. Han elskede grønne marker 

Men de mest overbevisende argu
menter er for, at han kunne have været 
en kvinde: 
1. Han mættede en stor skare i en 

fart, selvom der ingen mad var 
2. Han prøvede uopholdeligt at få et 

budskab igennem til grupper af 
mænd, som bare ikke fangede det 

3. Og selv da han var død, måtte han 
stå op igen, fordi der var mere 
arbejde at gøre 

Oraklet i Delfi var sniffer 

Bladet Illustreret Videnskab mener at 
have opklaret grunden til, at oraklet 
Pythia i Apollontemplet havde nogle 
oversanselige evner. Hun sad 
simpelthen lige over en forkastning i 
jordbunden, hvor narkotiske gasser 
som metan- og ætylengas sivede op 
gennem den porøse kalksten. Hun 
menes altså at have været "skæv". 
Forskere har fundet ud af, at der er 
to skjulte forkastninger, der netop 
krydser hinanden lige under det 
kælderrum i templet, hvor Pythia sad. 

Men hvorfor hun i den tilstand skulle 
være i stand til at se ud i fremtiden, 
fortæller bladet ikke noget om. Vore 
dages sniffere kan mig bekendt ikke 
se andet end formørket tågedis. Så 
nogen opklaring er der altså ikke tale 
om! 

Moral og moral 

Israels flyvevåben bombede i Gaza 
for at få ram på en Hamas-mand, men 
dræbte i stedet 16 civile, heraf 9 små 
børn. Det fik 27 israelske militær
piloter til at udsende et åbent brev, 
hvori de meddelte, at de ikke længere 
ville udføre "umoralske ordrer" om 
at bombe civile mål. 

De har nu fået besked på at trække 
deres udtalelse tilbage, ellers vil de 
blive smidt ud af flyvevåbnet. Chefen 
Ezer Weizmann har opfordret de 27 
piloter til "at skamme sig over deres 
umoralske og pinagtige optræden"! 
Det er før sket, at officerer i den 
israelske hær har afvist at bekæmpe 
civile mennesker i de besatte områder. 
De blev fyret og sat i fængsel! 
(Politiken okt.03) 

Begrebet moral er åbenbart blevet et 
temmelig relativt fænomen på det 
sidste! De folkeretlige tilstande er 
blevet flydende -det er ikke ret, men 

Kema-forkastningen 

rå voldsmagt, der hersker. Havde vi 
ikke fra kosmologien vidst, at der er 
en dybere mening med galskaben, var 
det næsten ikke til at bære at se TV
aviser for tiden. 

Sygdom er et gode 

Når læger i dag siger, at lidelserne 
tjener et godt formål, er det ikke fordi 
de er blevet åndsvidenskabelige. Men 
de er ved at komme på sporet af den 
dybere mening med, at kroppen 
reagerer, som den gør. De sigert.eks.: 

Feber bekæmper bakterier, sænk 
derfor kun feberen, når det er helt 
nødvendigt. 
Diarre udskiller skadelige bakterier 
og virus fra vort fordøjelsessystem. 
Hoste renser luftvejene for slim og 
fremmedlegemer og skal kun 
dæmpes, hvis den ertør. 
Smerte og hævelse sikrer at den 
beskadigede legemsdel holdes i ro, så 
den kan hele. 
Ved infektion har vi jernmangel i 
blodet for at bekæmpe bakterierne, 
da jem er livsnødvendig for bakterier. 
(løvrigt er det meget usundt at få for 
meget jern, hvad de fleste gør via 
kød!) 

Den tredje spådom 

Vi har her i bladet skrevet om de tre 
børn, der i 1917 i Fatima i Portugal 
"mødte" Jomfru Maria og bl.a. fik 3 
spådomme. Den første handlede om 
afslutningen på 1. verdenskrig, den 
anden handlede om 2. verdenskrig 
(hvilket skete som spået), mens den 
tredie skulle holdes hemmeligt til 
1960. Paven fik den i 1944, men 
afslørede den først i år 2000. Den 
ældste af børnene, Lucia, som 
dengang var 9 år, blev siden nonne 
og er i dag en ældre dame. 

Den tredie spådom fortæller, at paven 
og mange andre kirkefolk vil blive 
dræbt af soldater på en høj med et 
stort kors. Undervejs til korset går 
paven gennem en by af ruiner, hvor 
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der ligger mange døde. Før dette har 
der været en stor krig med et stærkt 
og farligt lys, som kun Jomfru Maria 
kan stoppe. 

Lucia blev senere nonne. Her 
er hun fotograferet i 2000 

Dette lyder, som om der ville blive 
brugt en atombombe i en evt. ny krig. 
Nok harvi en del galninge gående 
"løse" på Jorden for tiden, men mon 
de ville gå så vidt? Hvor er Saddam 
Hussein og Sin Laden mon i dag, og 
hvem hjælper dem til husly, hvorfra 
de stadig kan trække i trådene? Men 
hvorfor skulle det gå ud over Rom? 
De spådomme, der blev nævnt i sidste 
nummer af dette blad, stemmer ellers 
godt nok overens med denne ''tredie 
spådom". 

De globale kriser 

Rolf Kenneth Myhre (med 
foriattemavn Aristos?) har skrevet en 
meget skarpsindig og oplysende bog 
om tilstandene her på planeten 
Jorden. Det ville have været 
deprimerende læsning, hvis det ikke 
havde været for de optimistiske 
visioner, bogen slutter med - bl.a. på 
grundlag af Martinus' beskrivelser 
om fremtidssamfundet og den nye 
verdensregering. 

I forordet skriver Rolf bl.a.: "Siden 
begyndelsen af 1980-tallet har 
politikeme i den vestlige verden, med 
USA og Storbritanien i spidsen, 
gradvist indført den økonomiske 
politik, der kaldes nyliberalisme .... 
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Nyliberalismens vindere er de rigeste 
20% af verdensbefolkningen samt 
skattesnydere, multinationale kon
cerner og forbrydersyndikater. 
Taberne er 80% af befolkningerne, 
samt statskasserne og velfærds
samfundet. Gennem nyliberalismen 
har politikerne underordnet sig 
finansmarkedet, hvilket indebærer en 
svækkelse af demokratiets magt." 

Dette bliver grundigt underbygget i 
bogen, så enhver kan se, hvor galt det 
står til. Dette står i grel modsætning 
til den nyligt udkomne "magtud
redning", hvis konklusioner poli
tikerne synes at have bestilt for at 
putte blår i øjnene på folk, eller måske 
for at foregøgle sig selv, at de 
alligevel har en masse magt! 

Rolf mener, vi her på jorden også får 
inspiration fra andre planeter, der er 
længere fremme i udviklingen end vi 
er, f.eks. via UFO-besøg. Han 
henviser til en hollansk industrileder 
Stefan, der mødte en person fra 
planeten larga. Hans oplevelser er 
udgivet som bog i 1982 og solgt i stort 
oplag. 
Jeg vil tilføje, at de unges nye globale 

bevægelse, derfor nylig holdt møde i 
Frankrig med omkring 50.000 
deltagere (hvis jeg ellers hø rte rigtigt), 
er et pos~ivt tegn midt i elendigheden. 
Via intemettet skaber de kontakterne 
-og fonnulerervisioneme, omend de 
endnu er lidt famlende. Som Rolf 
slutter sin bog: "Så længe visionen 
om et mere humant og harmonisk 
verdenssamfund er klar, er der ikke 
mangel på indfaldsveje for den 
enkelte til at give sit personlige 
bidrag . ... Man må så sit kreative frø 
.. til et kommende træ .. som vil blive 
en del af den kommende skov." 



v/Per Henrik Gul/toss 

Per Henrik Gull/oss er redaktør på det norske spirituelle 
tidsskrift "Ildsjelen". Han har arbejdet med alternativ 
bevidsthed siden 1980, og har skrevet 10 bøger. Følgende 
lille historie er taget fra Ildsjelen nr. 4/2003. Oversat fra 
norsk af red .. 

Der var virkelig tryk på. Som skudt ud af en kanon fløj 
den lille sædcelle ind i den alternative bevægelse. Den 
havde måske ikke set lyset, men den vidste, der var et 
stort colombusæg et sted fremme. Den havde hørt rygter 
om lyset og om nogen, der kendte kanaliserede budskaber 
fra det magiske æg. Dette æg var et helt nyt verdensbillede, 
sagde de, som havde fod på det der. Det skulle være en 
helt ny og unik oplevelse af en ny fødsel. 

Her skulle ikke en og en sædcelle styrte frem på primitiv 
darwinistisk vis og kun have som mål at befrugte dette 
æg helt alene. Endelig skulle det nye blive virkelighed, 
den verden som blev født, når alle sædcellerne trængte 
gennem cellevæggen til den nye dimension på en gang. 

Svøm, svØm for livet - råbte en lille sædcelle-fyr. Denne 
kanal er ved at gå i opløsning af forrådnelse. Den vil bryde 
sammen og vor store moderorganisme vil dø .. svØm for 
livet, det er vort eneste håb. Og den nye sædcelle 
svømmede for livet, gennem lag af dommedagsprofetier 
og nogle slimede væsker, som blev afsondret fra de små 
angstkirtler, som lå lige under huden på de små alternative 
sædceller. Jo hurtigere sædcellen svømmede, jo værre 
lugtede der på grund af angstslimet, og jo trægere blev 
det. Til sidst sad stakkelen næsten helt fast i sejg masse. 

Da hørte sædcellen en anden råbe med myndig røst .. Jeg 
kender vejen ud af dette uføre ... vi må rense os og styrke 
vore kroppe. Vi må frigøre os fra slimet ved at spise den 
rigtige mad, gøre de rigtige øvelser, tænke og føle rigtigt. 
Det lyder jo så rigtigt så rigtigt, tænkte den lille sædcelle, 
og meldte sig til 719 kurser i den rette måde at leve på. 

Den lille sædcelle trænede, den åndede fra maven og 
opløste gammel karma, og følte den virkelig var på vej til 
det rigtige sted. Endelig havde den lidt kontrol over livet, 
og den lærte at skabe en hinde mellem sig og slimet derude, 
så den kunne beskytte sig mod alle de ækle sædceller, 
som fortsatte med at forurene det fælles vand, de alle skulle 
svømmei. 
Dette hyggede den lille sædcelle sig med rigtig længe, lige 
til den opdagede, at den faktisk var holdt op med at 
svØmme og slet ikke var på vej mod noget colombusæg, 

men ganske enkelt var fanget i sin egen lille boble. Så 
sagde den tak og farvel til sin rene og ædle tilstand for at 
dele skæbne med alle de andre tilsmudsede og uperfekte 
sædceller, som stræbte fremad gennem det forurenede, 
uklare og forvirrende kanalsystem, som sædceller nu 
engang må bevæge sig gennem, hvis de skal have nogen 
mulighed for at finde frem til ægget. 

Pludselig opdagede den lille sædcelle, 
at den var faret vild. Den var helt alene 
og derfor nok kommet ind på den 
forkerte vej. De andre vidste nok, hvor 
de skulle hen, for jo flere der var, der 
mente det samme, jo større var 
muligheden vel for, at de havde ret. 
Den blev ganske fortvivlet, der var jo 
så stille og skræmmende ensomt. Hvad 
skulle den på et sted som dette. Var 

der nogen mening i at stræbe efter det der nye æg? Var der 
i det hele taget mening i at bøvle og bakse med noget som 
helst? 

Kunne den ikke lige så godt give op og finde sig en eller 
anden meningsløs hobby, eller måske bare blive en 
almindelig skikkelig fyr af en egoistsædcelle. Hvad betød 
det altsammen. Sædcellen led mange kvaler og blev så 
sulten efter meningsfuld næring, at den gav sig til at gnave 
i sig selv. Den prøvede at finde ud af, hvad universet ville 
med den, og hvad den ville med universet, og hvorfor den 
egentlig skulle prøve at stræbe efter nogetsomhelst. 

Men jo mere den grublede, jo mere frynset og forvirret 
blev den. Til sidst slog en klar tanke ned i den. Den var jo 
en sædcelle. Det lyder måske meget enkelt og selvfølgeligt 
og alt for banalt til at være en stor åbenbaring. Men 
sædceller er nu engang ganske primitive encellede amøber, 
så for den var det en åbenbaring. Den var jo bare en 
sædcelle, der ledte efter ægget. Ikke fordi den var ædel og 
ren eller hovmodig eller noget som helst andet. Det var 
egentlig meningsløst at snakke om mening eller ej. 

Den var det, den var. Det var dens natur at være sædcelle 
og svØmme mod det store æg. Det var dens natur at længes 
efter det store æg, efter den nye tilværelse og det nye liv 
og det fantastiske som en gang ... en gang ville ske. Så 
svømmede den videre. Fornøjet med at være på vej. 
Fornøjet og helt afslappet i forhold til sin egen længsel. 
Den var det, den var - en sædcelle på vej til det store 
moderæg. Og er den ikke kommet frem .. så svØmmer 
den endnu. 
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Arrangør: Birger Juel Jensen, tlf. 9893 0686 

HADERSLEV 
Onsdag 10/3 Ven med døden - ven med livet! v/Sebastien 
Vesterlund 
Mødet holdes kl. 19 på Bispen, Bispebroen 3 
Arrangør: Henrik Mayoni, tlf. 74522224 

HERNING 
Torsdag 29/1 Tolerance - en stadig udfordring i hverdagen! v/ 
Hanne Myrfeld 
Torsdag 19/2 Kan fjendskab blive til venskab? vlHanne Thrane 
Torsdag 18/3 Det åndeligt hjemløse nutidsmenneske v/Ole 
Therkelsen 
Torsdag 1/4 Fra instinktivt til intuitivt gudsforhold vlIb Frende 
Møderne holdes kl. 19.30 i "Kulturellen", 2.sallok.05-08, 
Nørregade 7 
Arrangør: Martin Stokholm Jepsen, tlf. 9716 8230 

KØBENHAVN 
På Martinus Institut, Mariendalsvej 94, er der foredrag hveranden 
lørdag. Der er 5 studiegrupper. 
Hør nærmere på tlf. 38346280 

ODENSE 
Møder holdes i Munkevænget 7 
Hør nærmere hos Kai Hvalsøe, tlf. 66147424 

RANDERS 
Torsdag 3/2 Reinkarnation, skæbne og køn v/Solveig Langkilde 
Torsdag 18/3 Ven med døden - ven med livet! v/Sebastien 
Vesterlund 

Møderne holdes kl. 19.30 i AOF kantinen, Store Voldgade 10 
Arrangør: Ole Berthelsen, tlf. 8641 1552 

SILKEBORG 
Onsdag 14/1 Intuition og åndsvidenskab vÆskild Kjær-Madsen 
Onsdag 4/2 Reinkarnation. skæbne og køn v/Solveig Langkilde 
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Onsdag 18/2 Humanisme og næstekærlighed i en verden præget af 
krige. vold og egoisme vILars Gyde 
Onsdag 3/3 Er vi på vej mod fred på Jorden? vlIngolf Plesner 
Onsdag 17/3 Kontakten til den åndelige verden vÆigil Kristensen 
Møderne holdes kl. 19.30 i Medborgerhuset, Søvej 3 
Arrangør: Sven-Erik Rævdal, tlf. 8688 6263 

THISTED 
Søndag 18/1 Hvordan skaber vi et humant retssamfund uden hævn 
og straf? v/Sven-Erik Rævdal ' 
Søndag 22/2 Humanisme og næstekærlighed i en verden præget af 
krige vold og egoisme vILars Gyde 
Søndag 14/3 Det åndeligt hjemløse nutidsmenneske v/Ole 
Therkelsen 
Møderne holdes kl.15 i Plantagehuset, Plantagevej 18 
Arrangør: Birgit Thomdal, tlf 9798 5384 

VEJLE 
Torsdag 5/2 Reinkarnation, skæbne og køn v/Solveig Langkilde 
Torsdag 26/2 Ven med døden - ven med livet! v/Sebastien 
Vesterlund 
Tordag 18/3 Kontakten til den åndelige verden v/Eigil Kristensen 
Torsdag 1/4 Hvordan skaber vi et humant retssamfund uden hævn 
og straf? v/Sven-Erik Rævdal 
Møderne holdes k1.19.30 i Kulturværket (v.gI. rådhus) l.sal, 
Blegbanken 
Arrangør: Edith Grønbæk, tlf.7568 5425 

VIBORG 
Torsdag 3/2 Hvordan skaber vi et humant retssamfund uden hævn 
og straf? v/Sven-Erik Rævdal 
Tirsdag 2/3 Er vi på vej mod fred på Jorden? vlIngolf Plesner 
Tirsdag 23/3 Fra instinktivt til intuitivt gudsforhold vlIb Frendø 
Møderene holdes k1.l9.30 i Medborgerhuset, Vesterbrogade 13 
Arrangør: Dagmar Dalsgaard, tlf. 8661 2923 

AALBORG 
Onsdag 4/2 Tolerance - en stadig udfordring i hverdagen! vlHanne 
Myrfeld 
Onsdag 18/2 Kan fjendskab blive til venskab? v/Hanne Thrane 
Onsdag 3/3 Ven med døden - ven med livet! v/Sebastien 
Vesterlund 
Onsdag 17/3 Det åndeligt hjemløse nutidsmenneske v/Ole 
Therkelsen 
Møderne holdes kl. I 9.30 på Sønderbro Skolen, ved hovedindgang 
i kælder. 
Arrangør: Jørn Stokholm, tlf. 9827 7081 

ÅRHUS 
Mandag 19/1 Tolerance - en stadig udfordring i hverdagen! v/ 
Hanne Myrfeld 
Mandag 2/2 Reinkarnation, skæbne og køn v/Solveig Langkilde 
Mandag 16/2 Kan fjendskab blive til venskab? v/Hanne Thrane 
Mandag 1/3 Er vi på vej mod fred på Jorden? v/Ingolf Plesner 
Mandag 15/3 Søvn. drømme og døden v/Ole Therkelsen 
Mandag 29/3 Fra instinktivt til intuitivt gudsforhold vlIb Frendø 

Møderne holdes kl. 19.30 i Studenternes Hus, mødesal 2, Ndr. 
Ringgade 3, bygning 420 
Arrangør: Grethe Bergstrøm, tlf.8672 5546 



fILOSOfIS~E ~RUMMER 
Tilfældighed er et ord uden mening. Intet kan eksi
stere uden årsag. 

(Voltaire) 

Tilfældighed eksisterer ikke. Husk det, hvis du tilfæl
digvis skulle støde på en. 

(Storm P.) 

Terrorister er bebudere af verdenshistoriske rystelser 
- deres tids seismografer. 

(Horst Herold) 

Venskabet er kærlighedens forstue. 
(Andre Gide) 

Enten må vi følge samvittigheden - eller også forføl
ger den os. 

(Wulf) 

Psykoanalyse er skriftemål uden syndsforladelse. 
(Chesterton) 

N år stormagter er bange for at miste ansigt, er der 
grund til at frygte, de taber hovedet. 

(N.Mailer) 

Verden vil ikke leve i harmoni, så længe to tredjedele 
af dens indbyggere finder det vanskeligt overhovedet 
at leve i den. 

(U.Thant) 

Når man vil have noget sagt, henvender man sig til 
en mand. Hvis man vil have noget gjort, henvender 
man sig til en kvinde. 

(Margaret Thatcher) 

Penge er som gødning. Hvis de spredes, gør de godt, 
men hobes de op på et sted, stinker de. 

(Ludwig) 

Mennesker laver falske penge. Penge laver falske 
mennesker. 

(Farkas) 

Penge under bordet betyder ikke penge til manden 
på gulvet. 

(Ludwig) 

Nogle skifter parti for deres princippers skyld, andre 
skifter principper for deres partis skyld. 

(W. Churchill) 

Illegale indvandrere har altid været et problem i 
USA. Spørg bare indianerne! 

(R.Orben) 

Efter Bush jr.: Da jeg var dreng, fik jeg at vide, at 
hvem som helst kunne blive præsident i USA. Nu er 
jeg begyndt at tro på det. 

(C.Darrow) 

Danmark - et lille land et sted mellem legoland og 
egoland. 

(grafitti) 

J eg er aldrig blevet gift - jeg kan ikke formere mig i 
fangenskab. 

(Gloria Steinem) 

De opførte sig som vilde dyr - de hverken røg eller 
drak. 

(grafitti) 

Forretningsmanden blev spurgt om, hvad 2 og 2 er. 
Han svarede: "Hvad taler vi om, køb eller salg?" 

Jeg har aldrig set elektriciteten - derfor nægter jeg at 
betale for den. 

(S.Wright) 

Intelligens uden moral er en slags åndssvaghed. 
(Viggo Starcke) 

Før i tiden havde magthaverne hofnarre, i dag har de 
spindoktorer. 

(grafitti) 

Hvad jager vi dog efter? Er det lykken? Den har in
gen endnu fanget ved kun at tænke på sig selv. Den 
smutter fra os, hvis vi tror, vi kan gribe den uden at 
dele den med andre. 

(Dronning Margrethe II) 





FORUM FOR KOSMOLOGISK INFORMATION 
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-------- ,-~;/// / 
~ Mo<ltlgelighe<l fat <len ny ve~<len5impuI5 
% Om modtageligheden for en ny andskultur, skriver Martinus i 

Det Evige Verdensbillede IV stk. 39.1: 

Man skulle jo tro, at aIle jordmennesker med straIende begej
string og abne arme ville modtage den nye guddommelige verdens
impuls, en sa bdagende og overvceldende bandsrcekning, en sa 
ornfattende og inspirerende kraft fra en h¢jere verden. 

Men nej, saIedes er det slet ikke. Sagen er nemlig den, at et indi
vids modtagelighed af h¢jere krcefter, hvilket i dette tilfcelde viI 
sige dets modtagelighed for en ny andskultur, ikke er noget, det 
kan afg¢re med sin vilje, saledes som det f.eks. med denne kan 
afg¢re, om det viI sta op eller sidde ned, om det viI rabe eller 

I hviske, om det viI abne eller Iukk(( sine ¢jne eller lignende. 

Det afg¢rende for et jordmenneskes modtagelighed for en ny 
andelig basis er saIedes ikke dets vilje, men derimod den bag dets 
vilje eksisterende andelige kvalitet, der igen reprcesenteres af de i 
dets bevidsthed f¢rende sjcelskrcefter. Disse krcefter er af h¢jst 
forskellig natur hos individeme, idet de for ethvert individs ved
kommende udg¢r et resultat af dets samlede erfaringer eller op
leveIser, dets forudgaende anIceg, vaner og tilb¢jeligheder, og disse 
er netop forskellige for ethvert individ. Disse krcefter viI saIedes 
bli ve de egentlige viljef¢rende for individet og afstemme dets vilje 
for eller irood en ny andskultur. 

---
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2 

Karen Wollesen 
Mosbyvej 10,4500 Nyk0bing Sj. 

Telefon: 59 91 04 13 



em sjcelen og dens liv 

i de andelige verdener ... 
viPer Bruus-Jensen 

Engang fprst i 1960' erne spurgte jeg Martinus, hvordan 
den sjrelelige strukturs seks andelige legemer egentlig sa 
ud, nar man befandt sig i den andelige verden og derfor 
var sansedygtig her ... ? 

Til min store overraskelse svarede han, at man slet ikke 
kunne se dem; til trods for, at de hprte til det skabtes verden, 
var de i sig selv helt usynlige. Det, som var synligt, var 
udelukkende deres VIRKNINGER i den andelige materie 
-lidt pa samme made som med et TV. Nar man sidder og 
ser TV, er det jo billedet pa skrermen, man ser og bliver 
optaget af, hvorimod det tekniske apparatur bagved, der 
hele tiden frembringer TV -billedet, ikke er synligt. Med 
mindre man gar om bag skrermen og direkte koncentrerer 
sig pa det. Men noget tilsvarende lod sig ikke gpre for de 
andelige legemers vedkommende; dem kunne man ikke 
komme "om bagved" og se. De kunne kun iagttages ved 
hjrelp afudviklet intuition. 

leg var mildest talt forblpffet - og ogsa lidt skuffet - over 
dette uventede svar og bad derfor om lidt mere forklaring. 

10, svarede Martinus, det hrenger sammen med den made, 
det hele fore gar pa i den andelige verden. For det fprste er 
det en verden uden for tid og rum i den forstand, at der 
ikke er afstande at overvinde. I form af det, jeg kalder 
"evighedsplanet" er alting sa at sige til stede overalt. Og 
det grelder ogsa de levende vresener; de er ogsa allesammen 
til stede overalt. Og samtidig er de indbyrdes forbundet pa 
en sadan made, at de lynhurtigt kan komme i kontakt med 
hinanden - altsa i princippet. For naturligvis er der nogle 
regIer, der skal overholdes - regler for frelles bplgelrengde 
og sadan noget. 

Men det vigtigste i sagen er, at samlivet og 
korrespondancen mellem de levende vresener i den andelige 
verden er DIREKTE, hvilketjeg ogsa flere steder i Livets 
Bog har gjort opmrerksom pa. Og det betyder i praksis, at 
man i den andelige verden kommunikerer med hinanden 
pa i princippet samme made, som nar vi her i den fysiske 
verden taler med hinanden igennem en telefon. Ikke mindst 

hvis man trenkte sig, at telefonen ogsa kunne vise billeder 
og alt muligt andet - ja, alt det, som hprer sanserne til. Og 
"telefonen" her er netop den organiske enhed, som de seks 
andelige legemer tilsammen danner - det, jeg kalder 
underbevidstheden eller den sjrelelige struktur. 

V resenerne sa at sige spiller 
pa hinandens sjrele eller seks 
andelige legemer. Og altsa 
direkte, uden nogen 
mellemliggende materie andet 
end det energifelt, som 
evighedsplanet og 
moderenergien danner. Og 
gennem denne direkte 
kommunikation fremkalder 
vresenerne hos hinanden den eller de oplevelser, som de 
pnsker at udveksle - helt virkeligt og naturtro. 

Men legemerne selv indgar ikke i oplevelserne; de er altid 
"bagved" som det, der rent teknisk frembringer demo Og 
derfor kan de heller ikke ses eller pa anden made 
observeres gennem det, jeg kalder sansning fra neden. 
Hvorimod intuitionen i samspil med intelligensen og 
hukommelsen kan gennemskue, hvordan det hele foregar. 
Bade i princippet, og medens det finder sted i de enkelte 
tilfrelde. Intuitionen forrnidler en direkte viden om alt dette. 

Andelig materie 

Stillet over for disse fantastiske oplysninger var det 
nrerliggende at indvende, at Martinus selv i bade sine 
foredrag og i sine skrevne vrerker opererede med udtrykket 
"den andelige materie". Men at dpmme efter det, han her 
oplyste, sa eksisterede den andelige materie abenbart slet 
ikke. I det mindste ikke som et permanent, stabilt medium, 
der nar som heIst var til radighed for kommunikation og 
skabelse. Og spprgsmalet var derfor, hvordan man skulle 
fa disse modsigelser til at rime med hinanden ... ? 
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lamen, det er slet ikke noget problem, svarede Martinus. 
Som et almindeligt princip skaber de levende vresener 
nemlig selv den materie, der fra tilfrelde til tilfrelde er brug 
for. Det g¢r de l¢bende ved hjrelp af deres seks fmdelige 
legemer og den hermed forbundne beherskelse af 
grundenergieme. Eller rettere sagt: den made legemerne 
fungerer pa, indebrerer blandt meget andet indtrykket af 
materie for det leg, der er "bag" legemerne. 

og n¢d den smukke natur. 

Pludselig blev jeg opmrerksom pa nogle tanker inden i 
mit hoved, somjeg indsa ikke kunne vrere mine egne, men 
matte tilh¢re min forlovede, ogjeg sagde derfor til hende: 
"Nu skal jeg fortrelle dig ordret, hvad du netop i dette 
¢jeblik gar og trenker." Og det gjorde jeg sa, og med det 
resultat, at hun blev bleg som et lagen og bestyrtet 
indr¢mmede, at det var fuldstrendig rigtigt. Hvordan jeg 
dog kunne vide det ... ? "Det ved jeg faktisk ikke", svarede 

jeg, "men bare rolig; det er ikke 
noget, jeg normalt kan - det skete 
bare lige pludseligt." 

Den nrevnte materie er nemlig ikke 
sa meget et sp¢rgsmal om noget, 
der omgiver det enkelte vresen som 
den er noget, der sa at sige optrreder 
inden i det som en del af dets 
livsoplevelse. Enten som f¢lge af 
de impulser, det direkte modtager 
fra andre vresener. Eller som et 
resultat af den made, det isoleret 
arbejder med sig selv. Og alt efter 
skabeevnens format og udviklethed 
hos den enkelte er der ingen grrenser 
for, hvor store og fantastiske 
panoramaer, man kan bygge op for 
sig selv og for andre, omfattende 
bade lyde, lugte, farver, former, 
smags- og f¢leindtryk. Og ligeledes 
f¢lelser af enhver art. 

-::::.::::=~~ 

Som sagt, denne hrendelse var det 
f¢rste, som faldt mig ind, efter at 
Martinus havde afsluttet sin 
belrering, for den gjorde hans 
forklaring om direkte sjrelskontakt 
til noget h¢jst virkeligt for mig. 
Og jeg kunne levende forestille 
mig, hvorledes man pa tilsvarende 
made i den andelige verden kunne 
kommunikere alt muligt direkte 
med hinanden - fri for enhver form 
for "st¢j" pa ledningen. 

Det er simpelthen dette, den andelige verden drejer sig 
om, og derfor er det ogsa en stor lykke, at vreseneme ikke 
som her i den fysiske verden er skilt fra hinanden ved 
hverken afstand eller en besvrerlig, fast materie, der 
modstrrebende skal overvindes, men lynhurtigt kan komme 
i direkte, suverren kontakt med hvem som heIst - eller hvad 
som heIst - man matte ¢nske (fx. fjerne galakser med 
tilh¢rende verdener). Foruden at det ogsa er pa den made, 
det hele gar op i en h¢jere organisk enhed for det vresen, 
vi aIle er en del af, nemlig den evige guddom. 

Den direkte kommunikation 

Set i bakspejlet sa mange ar efter denne undervisningstime 
hos Martinus er der mange ting, man bringes til eftertanke 
om. Men det, jeg dengang i f¢rste rrekke kom til at trenke 
pa, var en smuk vinterdag i 1957, hvor jeg sammen med 
min davrerende forlovede, Inga Okkels, gik en tur rundt 
om Utters lev mose. Vi havde i nogen tid vreret ivrigt optaget 
af at diskutere et meget personligt anliggende. Men pa et 
tidspunkt ebbede samtalen ud, og vi gik hver for sig i stilhed 
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Senere har hrendelsen med stedse 
stigende vregt skrerpet min 

interesse for de erkendelsesteoretiske konsekvenser af de 
oplysninger, Martinus ved den omtalte lejlighed stillede 
til radighed, og jeg kan i dag se, hvorledes de pa perfekt 
vis er i overensstemmelse med he Ie det verdens- og 
virkelighedsbillede, han har skrenket os og lagt navn til. 
Herunder n¢dvendigheden af skiftende udviklings- og 
indviklingsforl¢b som led i en evig fomyelse af de virkende 
og altafg¢rende sjrelelige strukturer med deres seks 
andelige legemer. 

Og ligeledes behovet for en fysisk verden med tunge, 
modstrrebende materier. En verden, der ikke alene kan 
fungere som en kosmisk livmoder for skabelsen af helt 
nye organismeformer med tilh¢rende sanse- og skabeevner 
hos gudes¢nneme, men hvor man i medf¢r af de barske 
vilkar for overlevelse umiddelbart tvinges til at trenke 
logisk og i sidste ende ogsa udvikles til at f¢le alkrerlighed 
samt handle i overensstemmelse med livslovene og de 
hermed forbundne h¢je moralske og sociale principper. 

Alt dette er simpelthen en forudsretning for, at en andelig 
verden med direkte kommunikation mellem individeme 
kan komme til at udfolde sig som et guddommeligt paradis 
og dermed som et modstykke til det helvede, der indtil 
videre overvejende prreger vor nuvrerende fysiske 



eksistenssfrere her pa Jorden. 

Omvendt forklarer ogsa forskellen pa de to typer verdener 
n0dvendigheden af en mellemsfrere imellem dem - "en 
f0rste sfrere", som Martinus kalder det, hvor vreseneme 
efter d0den f0rst og fremmest kan blive 10st fra deres 
"fysiske vanebevidsthed", og demrest gennem srerlige 
skytsengles virksomhed i det hele taget kan blive "trimmet" 
til at kunne gennemf0re et kortere eller lrengere 
gresteophold i de h0jere andelige verdener. 

Endelig forstar man ogsa godt, hvorfor Martinus gang pa 
gang gjorde greldende, at der i den andelige verden ikke 
findes andet at opleve, end hvad vreseneme selv skaber. 
Ikke alene findes der ingen fast og stabil materieomverden 
svarende til den fysiske; der findes i det hele taget 
overhovedet ikke nogen sand omverden - anden end den, 
vresenerne selv skaber - enten for hinanden, eller for sig 
selv, hvis ikke for begge dele samtidigt. 

Vor selvskabte oplevelse 

Vi skal slutte dette indlreg med at tage h0jde for den 
mulighed, at en og anden lreser finder det tvivlsomt, at 
den andelige verden pa disse meget specielle og for nogen 
at se ret sa spinkle vilkar virkeligt skulle kunne folde sig 
ud pa en made, der taler sammenligning med den verden 
af fast, stabilt fysisk stof, vi nu lever i, og som jo ved 
siden af sine barske sider ogsa opleves som fuld af 
vidunderligt sk0nne naturscenerier, for slet ikke at tale 
om de mange spektakulrere organismeformer, der her f0rer 
deres liv og tilvrerelse. 

Udgangspunktet for den argumentation, der her skal tjene 
til forsvar for Martinus' oplysninger, er det faktum, at vi 
faktisk allerede her pa det fysiske plan hver isrer selv 
10bende skaber vores omverden. Vi mener godt nok, at vi 
oplever den, fordi den er der et sted derude - umiddelbart 
tilgrengelig for yore sanser. Men det er kun en halv 
sandhed, idet vor sakaldte hjerne i dens samspil med 
sanserne spiller en altafg0rende rolle for, at de ydre 
sanseprocesser leder til OPLEVELSE. Endda oplevelse 
af en spektakulrer og tilsyneladende trovrerdig, fysisk 
omverden. 
Sagen er, at det, vi direkte oplever, i virkeligheden er de 
hjemeprocesser, som sanseme gennem deres virksomhed 
sretter i gang inde i hovedet pa os. Det er dem, vi direkte 
oplever. Men vi oplever dem ikke som det, de er: elektro
kemiske processer inde i vort hoved, men derimod som en 
ydre omverden med et eller andet prreg. Pa en eller anden 
made forvandles de prosaiske hjemeprocesser til denne 
omverden, og netop herved kan hjemens virksomhed med 
tilh0rende resultater tages til indtregt som eksempel pa 
den made, de sjrelelige strukturer med deres seks andelige 
legemer arbejder og spiller rolle i den andelige verden. 

Og ligesom vi i den fysiske verden ikke har indtryk af de 
brerende hjerneprocesser, nar vi fx. oplever et fysisk 
landskab uden for os, saledes har man i den andelige verden 
heller ikke indtryk af det organiske "apparat", som her er 
ansvarligt for oplevelsen af en ydre materieverden. Og i 
sidstnrevnte tilfrelde karakteristisk nok en materieverden, 
der direkte adlyder tankens og viljens bud. Og naturligvis! 
For det er jo klart, mir den direkte er et produkt af vort 
eget - eller andres - tankeapparat ... 

Man kan hertil f0je, at det pa denne baggrund ikke kan 
undre, at Martinus spaede opfindelsen af det, han kaldte 
en TV -hjelm, og hvorved han forstod et apparat, som man 
kunne tage pa hovedet, og som var indrettet saledes, at 
den kunne modtage en ny slags TV -b0lger og direkte f0re 
dem ind i hjemen pa en sadan made, at denne i pagt med 
det, som TV -stationen sendte, gay sig til at producere 
oplevelse af nrermere bestemte ydre scenerier, fuldstrendigt 
pa samme made, som nar oplevelsen af disse skyldtes de 
fysiske sanseorganers virksomhed. 

Scenerier, som man for sa vidt ville kunne opleve 
lyslevende med 0jnene lukkede. Eller i et totalt m0rkelagt 
lokale for den sags sky ld, idet det afg0rende i sagen er 
hjemeprocesserne. Ikke, hvad der er uden for personen. 
Og set pa denne baggrund kan det vrere interessant at 
notere sig, at man netop i vor tid som en frugt af den 
igangvrerende intensive hjerneforskning er kommet til 
klarhed over dette forhold og faktisk (bl.a. i Canada) er i 
fuld gang med at konstruere en tilnrermelse til Martinus' 
TV-hjelm. Ja, faktisk allerede er i frerd med at afpr0ve 
den. Og indtil videre med positivt resultat ... 

Hjerneforskningen 

At noget sadan virkeligt skulle vrere muligt, kan maske 
trods alt forekomme den skeptiske lreser fuldstrendigt 
utroligt. I sa fald rna det g0re indtryk at fa kendskab til de 
erfaringer, som bl.a. den canadiske neurokirurg Wilder 
Penfield allerede for ar tilbage erhvervede i forbindelse 
med fors0get pa at mildne visse sygdomssymptomer, bl.a. 
psykomotorisk epilepsi. 

Det vanskelige ved at g8 
ud i virke/igheden er, at 
den findes inde i ens eget 
hoved. 
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Behandlingen foregik pa den made, at patientens blottede 
hjemebark pa visse steder blev stimuleret elektrisk via 
srerlige elektroder, og i en rrekke tilfrelde resulterede 
behandlingen som en slags tillregsgevinst i visse sakaldte 
"flashbacks". Hvilket viI sige realistiske genoplevelser i 
N u' et af ting, som tidligere var blevet oplevet af patienten. 
Det drejede sig altsa ikke blot om almindelige erindringer, 
men om faktiske, naturtro genoplevelser. Fx. oplevede i et 
af tilfreldene patienten realistisk at genh0re et helt 
orkestervrerk klart og tydeligt med aIle instrumenter, nar 
der gik str0m igennem Penfields elektrode til patientens 
hjemebark. 

Og da nakkelappen (hvor synscentret sidder) pa lignende 
made blev stimuleret hos en anden patient, oplevede denne 
en flagrende sommerfugl i Penfields konsultationslokale, 
og det sa realistisk, at vedkommende patient spontant rakte 
handen ud for at fange den. Og tydeligere kan det vel nreppe 
illustreres, i hvor h0j grad hjemen og dens processer direkte 
er ansvarlig for den oplevelse af en fysisk omverden, vi 
aIle spontant tager for givet og mere eller mindre blindt 
tror pa som eneradende hver eneste dag af vort liv her i 
den tungeste af aIle materieverdener. 

Men for at rette fokus mod den egentlige pointe: hvad 
hjemen som her beskrevet viser sig i stand til at prrestere, 
det kan med fuld ret tages til indtregt som eksempel pa 
den rolle, den sjrelelige struktur med dens seks andelige 
legemer generelt spiller for vresenerne i de andelige 
verdener. 
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Model internet 

Det skal til allersidst fremf0res, at Martinus - hvis han 
havde Ie vet lrenge nok til at opleve internettet - ganske 
givet ville have valgt dette som en model for den made, de 
levende vresener i den andelige verden er koblet sammen 
pa og kommunikerer med hinanden. Ganske vist en 
primitiv model malt med virkeligheden, men dog korrekt 
mht sin pointe: hver bruger sin computer med tilh0rende 
programmer, der under et fungerer som det redskab, 
gennem hvilket vedkommende direkte kan kommunikere 
med en eller flere andre brugere, der er tilsvarende stillet. 

Og trenker man sig denne model hrevet til et teknisk plan, 
hvor det drejer sig om udveksling af "Virtual Reality", 
kommer samme model naturligvis virkeligheden i den 
andelige verden endnu nrermere. Og hvem ved i dag, hvor 
denne udvikling faktisk f0rer hen ... ? 

Referencer: 
Martinus: Livets Bog 2, stk. 363, 369, 372, 375, 385, 
386. 
Carl Sagan: Paradisets drager, 1983. 
Per Bruus-Jensen: artikel i Den Ny Verdensimpuls nr. II 
1999 samt nr. 3/2002 (hvor yderligere referencer er 
oplistet) 
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Syv novemberdage po 
EI Camino de Santiago 

vlElse Byskov 

Selv om man i Martinus' 
enestaende vrerk kan lrese, at 
vi aIle er gudes¢nner og 
dermed alle er omfattet af 
Gud's uendelige krerlighed og 
omsorg, sa er det alligevel sa 
ufatteligt, at man godt kan 
tvi v Ie pa, om det nu er rigtigt. 
Man trenker- "det er nok 
rigtigt, men det gcelder sikkert 
ikke mig. Gud har nu nok 
alligevel overset mig - jeg er 
ikke scerlig betydningsfuld, og 

Gud har sikkert andre og vigtigere ting at tage sig af end 
at s¢rge for mig". Nej, den indre kritikker taler h¢jt og det 
er ikke altid let at skrue ned for lyden, sa sommetider kommer 
tvivlen til at overd¢ve troen pa og habet om, at Guddommen 
har taget os under sine yinger. 

Jeg havde i et par maneder f¢lt mig ganske uinspireret og 
forladt af Gud. "Hvor er du henne og hvorfor sker der ikke 
noget af det, jeg gerne viZ?" var mit daglige sp¢rgsmal. 
Jeg f¢lte, at jeg befandt mig i et tomrum og blev mere og 
mere frustreret. For at komme ud af tomrummet besluttede 
jeg, at noget matte der ske, sa jeg bestemte mig for at ga et 
stykke afEI Camino, den gamle pilgrimsvej i Nordspanien. 
Da jeg bor i Spanien, var det ikke sa svrert at tage 
beslutningen - det var blot et sp¢rgsmal om at hoppe pa en 
bus og sa begynde at vandre, nar man stod af bussen. Men 
turen var ogsa ment som en udfordring til Gud. Nu ville jeg 
se, om det passede, at jeg blev beskyttet og pas set pa. Derfor 
ville jeg ga turen alene, uden anden beskyttelse end den Gud 
matte finde passende at yde mig. Med det helt klare sigte at 
teste nekkevidden af den guddommelige beskyttelse pakkede 
jeg min rygseek og tog bussen fra Almufiecar til Burgos, 
hvor jeg havde pateenkt at begynde min vandring mod 
Santiago. 

Klokken var halv syv om aftenen dajeg ankom til Burgos 
efter lidt over ti timer i bus. Nu skulle jeg finde refugiet, 
hvor pilgrimmene kan bo for en meget beskeden sum (som 
regel3 euro). Jeg havde ingen anelse om, hvor refugiet la, 
jeg vidste blot, at jeg skulle ga mod vest langs med floden. 
Men allerede 100 meter fra busstationen blev jeg standset 
af en eeldre mand, som venligt spurgte, om jeg var pilgrim. 

'Ja', svarede jeg, 'jeg leder efter refugiet'. 'Det ligger 
lidt langt vrek, men nu skaljeg f¢lge dig derhen'. Og det 
gjorde han sa. Jeg blev i fomem stil eskorteret helt hen 
til refugiet, blev introduceret for "el hospitalero" og blev 
installeret i sovesalen. Det begynder godt, trenkte jeg. 
Darligt nok er jeg steget af bussen f¢r du sender mig en 
escorte, trenkte jeg og sendte en taknemmelig tanke opad. 
Og det blev starten pa 7 dages anskuelighedsunder
visning i guddommelig omsorg, for i de f¢lgende dage 
sa jeg gang pa gang hvordan jeg blot skulle teenke pa 
eller ¢nske en ting, sa materialiserede den sig pa 
forunderlig vis. 

Forsynets omsorg 

Den nreste dag startede jeg min vandring i tage og koldt 
vejr. Der var 3-4 grader dajeg kl. 8 i rask tray gik ud af 
Burgos. Jeg vidste naturligvis godt, at november ikke er 
det ideelle tidspunkt til at ga EI Camino, fordi det ganske 
enkelt er ret koldt pa den castillianske h¢jslette. Men 
jeg var godt kleedt pa og regnede med, at jeg kunne ga 
migvarm. 

Min plan var, atjeg den f¢rste dag ville ga 26 km., og at 
det ikke ville veere noget problem, nar jeg havde hele 
dagen til det. Turen gik gennem nogle ret triste landsbyer, 
men ved middagstid br¢d solen igennem og det blev et 
pragtfuldt vejr. Jeg tog et par hvil i solen undervejs, 
men kunne ved 3-tiden godt meerke, at jeg var ved at 
vrere treet. Jeg satte mig ned og studerede mine medbragte 
papirer. Til min skreek opdagede jeg, at jeg bade idag og 
den neeste dag skulle ga 31 km i stedet for de 26 jeg 
havde regnet med. Min guide var ikke n¢jagtig, og da 
jeg fik kigget pa nogle papirer, jeg havde faet i Burgos, 
gik det op for mig, at jeg nok havde bidt over en lidt for 
stor mundfuld. Men hvor treet jeg end var, var der ikke 
andet for end at fortseette, sa det gjorde jeg. 
Bade vejen og landskabet var helt ¢de, men pludselig 
fikjeg ¢je pa en yngre mand, som stod i vejkanten. Det 
forekom mig lidt mystisk, for han havde ingen 
oppakning, sajeg spurgte mig selv om, hvad han lavede 
der. Han sa ud som om han ventede pa mig og begyndte 
da ogsa at tale til mig, sa snart jeg var indenfor h¢revidde. 
Det f¢rste han sagde var "Nu har du gaet 26 km." Ok, 
trenkte jeg, det er sikkert rigtigt nok, men hvor ved han 
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det fra og hvordan ved han, at netop 26 km. var mit mal? 
leg var et stort sp0rgsmalstegn, for i min guide stod San 
Bol optegnet som en ruin. "Nej, refugiet er genopbygget. 
Har du ikke lyst til at se det, sa giver jeg en kop kaffe". 
leg akcepterede og mens vi gik de 200 m. ned mod refugiet 
sagde "el hospitalero": "Der sidder en ung italiener og 
venter pa mig demede, og jeg har lovet at k0re ham til 
Castrojeriz. Du kan godt komme med, hvis du ikke har 
lyst til at ovematte pa San Bol, for sa har du ogsa kun 26 
km. at ga i morgen til Fromista". Waw, trenkte jeg. Godt 
gaet Gud. Nu har du s0rget for transport, sajeg kun skal 
ga de planlagte 26 km. bade i dag og i morgen. Da refugiet 
i San Bol hverken havde toiletter (flodbredden skulle 
bruges) eller varmt vand (der var en lille p01 med iskoldt 
vand hvor man skulle vaske sig) besluttede jeg at tage 
med til Castrojeriz, hvor der i det mindste var toilet og 
brus. 

Den unge italiener Roberto og jeg blev sa k0rt i fin stil til 
Castrojeriz og blev vist vej til refugiet. Solen var ved at 
ga ned, sa det begyndte at blive koldt. Vi naede refugiet 
og fik af den nye "hospitalero" at vide, at dette var et 
traditionelt refugium, uden varme, kun med et toilet (uden 
las og brredt) til 10 mand samt en enkelt brusekabine. leg 
lagde min rygsrek ind pa en seng og kunne ikke undga at 
lregge mrerke til den fremherskende uhygge i sovesalen. 
Der var iskoldt, m0rkt og nusset. Pa vejen hen til refugiet 
havde jeg passeret et meget indbydende trestjemet hotel 
samt et hostal, sa jeg trenkte, at jeg lige ville checke dem 
ud. leg mente, at hotellet var udelukket, for det her var jo 
ikke en hotelferie, men en pilgrimsvandring, men jeg kunne 
da checke hvad et vrerelse kostede pa hostallet. Det kostede 
kun 18 euro, og da det havde bade bad og varme tog det 
mig ikke mange sekunder at beslutte at rykke derhen. 

leg hentede min rygsrek, og installerede mig pa hostallet 
og gik derefter ud i byen igen for at ringe hjem. Da jeg 
kom tilbage til hostallet spurgte damen, omjeg havde trenkt 
mig at tage bad. la, det havde jeg da rigtignok. "Na, det 
trenkte jeg nok, men oliebilen er ikke kommet endnu, sa 
der er ikke mere varmt vand. Vi bliver n0dt til at flytte 
dig. V rer venlig at hente dine ting". Det gjorde jeg sa og 
hvor blev jeg f0rt hen? Over til det fine hotel, som viste 
sig at tilh0re hostallets ejere, og der blev jeg installeret i et 
sk0nt vrerelse med karbad, varme og TV. leg kunne ikke 
lade vrere med at grine, da jeg la og f0lte mig i himmerige 
i badekarret. Endnu engang havde en usynlig hand opfyldt 
mine 0nsker - ikke blot sa mine bas ale behov blev drekket, 
men sa jeg blev behandlet som en fyrste. leg sendte mange 
taknemmelige tanker opad den nat. 

Turisttur? 

Og sadan blev det ved. Hvis der manglede gule pile ogjeg 
var ved at ga forkert, var der straks en der rabte efter mig 
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og viste mig den rigtige vej. Nar jeg havde vasket t0j, som 
ikke var naet at blive t0rt, fik jeg anvist et vrerelse med 
t0rresnor udenfor i solen. Hvis jeg kedede mig om 
eftermiddagen efter dagens vandring og satte mig ind pa 
en bar, kom der straks en anden pilgrim og satte sig ved 
siden af mig, sa vi kunne f0re en interessant samtale om 
spirituelle emner. leg f0lte mig mere og mere som Gud's 
yndling og jeg skallige fortrelle endnu et par episoder. 

Efter en lang og ret kedelig strrekning mellem Carrion de 
los Condes og Calzadilla de la Cueza ankom jeg ved 4 
tiden til refugiet i Calzadilla. Det var min fjerde dag og 
jeg trenkte, at det kunne vrere dejligt med lidt omsorg, da 
jeg f0lte mig 0m over det hele. Trenk hvis man kunne fa 
massage. leg vidste, at visse refugier s0rgede for mass0rer, 
men da jeg sa Calzadilla, som uden overdrivelse pa det 
tidspunkt var den mest triste landsby,jeg nogensinde havde 
set i Spanien, med en lerstampet gade, en bar (med hostal) 
og ca. 100 indbyggere, regnede jeg ikke med at den slags 
luksus var at finde der. leg var den f0rste som ankom til 
refugiet og blev venligt modtaget af" el hospitalero", som 
i dette tilfrelde var en yngre dame. Og se, pa bagsiden af 
d0ren var der et opslag om shiatsu massage - sp0rg "la 
hospitalera". Det gjorde jeg sa og jo, det var hende som 
gay det, hun havde lrert det i Irland. Det var en 
energimassage, hvor man stimulerer akupunkturpunkteme, 
eller noget i den retning. leg havde aldrig pr0vet det f0r, 
men kan kun sige, at hvis man kommer forbi en, som kan 
give det, skal man ikke t0ve et sekund. Waw, det var bare 
vildt sk0nt, vederkvregende og afslappende. Efter 
massagen fik vi os en lang snak om spirituelle emner, mens 
jeg nrermest sad ovenpa det eneste varmeapperat som 
befandt sig pa refugiet, nemlig pa "la hospitalera's" 
vrerelse. 

Da solen gik ned blev det rerligt talt ret koldt og jeg sa 
med gru frem til natten pa den store uopvarmede sovesal. 
leg gik ned pa baren for at spise, og da Nordspanien nok 
er det vrerste sted pa planeten at vrere vegetar, var jeg ret 
tvivlende omkring mit aftensmaltid. Men igen var Gud 
kommet mig i fork0bet og havde s0rget for, at dagens ret 
netop i dag var "garbanzos" (kikrerter), som ganske atypisk 
for spaniere var kogt uden k0d. Sa jeg fik dejlig mad og 
da maltidet var overstaet, var der kun den kolde sovesal 
at se frem til. Men igen havde Forsynet planlagt det 
anderledes. Refugiet og hostallet havde samme ejer, og 
efter en forsigtig foresp0rgsel fik jeg tilbudt et opvarmet 
vrerelse med bad og TV for 20 euro med fradrag af de 5 
jeg havde betalt oppe pa refugiet. 

N reste morgen spurgte jeg ejeren, om der var forretninger 
pa dagens strrekning fra Calzadilla de la Cueza til 
Sahagun. Nej, ingen forretninger, fik jeg til min store 
overraskelse at vide. Men barer da? N ej, heller ingen barer. 
leg var mildest talt forb10ffet, for dels havde jeg ikke i 



min vildeste fantasi forestillet mig, at der fandtes spanske 
landsbyer uden en bar, og dels ville det sige, at der var 50 
km. af EI Camino, hvor der ikke var en eneste mulighed 
for indk0b. Ogjeg var 10bet t0r for mad. Jeg havde 2 sma 
sm0reoste og lidt chokolade. Det var alt og der var 25 km 
til Sahagun. "Hvad mangler du" spurgte barejeren. "Lidt 
br0d", svarede jeg. Han trak pa skulderen og sa ud som 
om intet kunne interessere ham mindre. Jeg trenkte "Ok 

Gud, sa rna du tage dig af det her. Gad vide, om du gar sa 
langt, at du sender mig en br0dbil?" Og med den tanke 
gik jeg i morgensolen ud af Calzadilla. 

Man kan sige meget godt om Spanien, som har en utroligt 
smuk og varieret natur, men de smukkeste landsskaber 
ligger ikke mellem Calzadilla og Sahagun, skulle jeg hilse 
og sige. Hvis Calzadilla var trist var det for intet at regne 
sammenlignet med de landsbyer, jeg nu kom igennem: 
Ledigos, Terradillos de los Templarios, Moratinos, San 
Nicolas del Real Camino. Huse klasket sammen af ler 
med stra i, lerstampede gader, byer uden gadebelysning, 
uden et trre eller en plads, med andre ord byer som far 
Skals til at ligne New York. 

Gennem disse tristheder vandrede jeg og var mildest talt 
ikke imponeret. I den sidste af byeme, San Nicolas del 
Real Camino, satte jeg mig efter en pludselig indskydelse 
pa en brenk og trenkte, at jeg ville skrive lidt i min dagbog. 
Klokken var lidt i to og det var ved at vrere frokosttid, 
men jeg havde jo ikke trenkt mig at spise chokolade med 
sm0reost, sa der var ingen udsigt til frokost. Men darligt 
nok havde jeg sat mig ned pa brenken f0r der standser en 
br0dbillige ud for mig! Jeg var ved at tabe bade nrese og 
mund, da bilen med "PANADERIA" skrevet med bla 
bogstaver standser lige i mit synsfelt.Sided0ren bliver abnet 
og der afsl0res en overdadighed af br0d og kager. MaIl0s 
gar jeg hen og stiller mig i k0en. Jeg beder om det mindste 
br0d, for jeg kan jo ikke spise en hel "barra" , men nej, 
br0dmanden har ikke flere sma br0d. Han kigger i kassen 

men, jo, der er alligevel et lille br0d tilbage, vrersagod, 30 
cent. 

Da jeg atter satte mig pa min brenk brast jeg i grad. Det 
her var mere end tilfreldigheder. Nu havde det staet pa i 
flere dage, men den med br0dbilen var alligevel det mest 
eklatante bevis pa, at jeg ikke gik pa EI Camino alene. 
Der var h0jere magter med, som ikke lod en chance ga fra 
sig for at vise, at de havde sagen under kontrol og at de 
ikke blot tog yare pa mine behov, men ofte gjorde langt 
mere end det. 

H"jere magter var med 

Den nreste dag trenkte jeg, at det snart kunne vrere dejligt 
med et rigtigt hjemmelavet vegetarisk maltid. Og da jeg 
ankom til refugiet i EI Burgo Ranero stod der to unge 
mennesker og lavede mad. De spurgte, om jeg kunne trenke 
mig at spise med. Vi er vegetarer, sagde de undsky ldende, 
og jeg kunne jo kun sige, at det var jeg ogsa. Det var 
turens bedste maltid. De to var fra Australien og tog El 
Camino pa cykel. Lidt senere ankom et fransk regtepar, 
sa en tysk dame i selskab med en franskmand og til sidst 
et ungt par fra Seattle.Det blev endnu en aften i sprendende 
intemationalt selskab. 

Pa syvendedagen ankom jeg til Leon i selskab med et fransk 
regtepar. Vi ville finde et billigt hostal, for det var tid til en 
hviledag, og pa refugieme bliver man smidt ud kl. 8 om 
morgenen. Mens vi gik der og sa pa byen, faldt jeg sa lang 
jeg var over en fortovskant. Som en srek kartofler ramlede 
jeg ned, men havde darligt nok ramt fortovet f0r et par 
strerke hrender trak mig op igen. Men jeg havde slaet mit 
knre. Jeg var ogsa godt trret, sa jeg tog ind pa et hotel, og 
overvejede situationen. 

Efter en god nats s0vn blev jeg enig med mig selv om, at 
faldet var Forsynets made at fortrelle mig, at det var pa 
tide at tage hjem. Jeg havde vandret i syv dage i november 
uden at der var faldet sa meget som en eneste drabe regn 
mens jeg gik. Men nu b0d vejrudsigten pa regno Jeg var 
blevet s0rget for pa aIle mader med varme, escorte, 
transport, br0d, mad, bad, massage, vejledning osv. 
Forsynet havde mere end besvaret mit sp0rgsmal. Gud 
holder sine yinger over os, og vi gar aldrig alene. 

Lige siden jeg kom hjem har jeg levet i forundring og 
taknemmelighed over det, der blev vist mig, for jeg har jo 
faet livets magi at se. Nu ved jeg, at det passer, nar 
Martinus siger, at vi aldrig er forladt af Gud. 

Og nu glreder jeg mig til at ga de resterende 280 km fra 
Leon til Santiago i maj eller juni, nar Gud har mildnet 
luften for os klippede far. 
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SindssS'se, besCEttelse eller hvad? 
v/GunderFrederiksen 

Vi var aIle strerkt rystet over mordet pa den svenske uden
rigsminister den 10.septr. 2003. Begivenheden var forsi
destof i lang tid, ligesom medieme forstaeligt nok var 
strerkt optaget af efterforskningen omkring selve drabet, 
offerets og morderens personlighed m. m. Politiets arbejde 
var enormt. Selv efter morderens tilstaelse fortsatte efter
forskningen. Der matte ikke restere gnist af tvivl hverken 
om skyldssp0rgsmalet, eIler tilstaelsens regthed. Et pro
blem var drabsmandens psyke. Han havde "i flere ar vre
ret i kontakt med det psykiatriske system og havde vreret 
strerkt medicineret i flere ar ("JyIlandsposten d. 16. jan. 
2004). Selv pastod han, at han h0rte indre stemmer, og at 
han, da han fik 0je pa offeret, "fik ordre til at angribe 
hende"(samme cit.). Selve angrebet er beskrevet som me
get voldsomt, og det viste sig da ogsa, at han havde stuk
ket udenrigsministeren flere gange med en kniv - bI. a. i 
leveren, som abenbart var det d0delige af i alt 7 knivstik. 
AIle ved vi med hvilken sorg, meddelelsen blev modtaget 
ikke alene i Sverige, men i mange andre lande, idet hun 
var kendt og elsket af mange. 

Er bescettelse en realitet? 

Nar vi finder anledning til at tage denne dybt alvorlige 
begivenhed op her i bladet, som jo ikke pa nogen made 
0nsker at vrere nyhedsmedie, sa er det fordi begivenheden 
fik en ganske srerlige karakter ved at morderen pastod, at 
han h0rte indre stemmer og oplevede, at han af disse fik 
ordre til at drrebe offeret, et motiv som ide beskrivelser, 
jeg har lrest, ikke er blevet taget alvorligt. 
B0r morderens pastaede motiv da tages alvorligt? - og viI 
det i det he1e taget rendre noget som heIst ved 
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strafudmaIingen? Ud fra det materialistiske verdensbillede, 
som sandsynligvis viI danne grundlag for rettens vurdering, 
kan tanken om besrettelse ikke tages alvorligt. Diagnosen 
kan komme til at lyde pa skizofreni. Morderen skuIle da 
ogsa have udtalt, at han "var sindssyg i 
gemings0jeblikket", hvilket kan vrere forsvarerens rad til 
ham med henblik pa at opna en behandlingsdom frem for 
en direkte straffedom. 
I en vurdering ud fra Martinus kosmiske verdensbiIlede 
kan man imidlertid ikke afvise muligheden af, at der i 
gemings0jeblikket og maske ogsa f0r har vreret tale om 
besrettelse. For denne tanke taler bI. a. den omstrendighed, 
at drabsmanden selv udtalte, at han h0rte indre stemmer, 
og at han f0lte sig sindssyg i gemings0jeblikket. Dertil 
kommer, at han var kraftigt medicineret, ligesom han var 
strerkt personlighedsforstyrret, hvilket muligvis har 
svrekket den viljestyrke og selvopholdelsesdrift, der 
normalt viI kunne beskytte mod besrettelse. 

Hvad siger Martinus? 

Martinus nrevner, at "besrettelse kan finde sted og ofte er 
en fremherskende faktor i arsagen til forbrydelser, mord 
og drab" (Kosmos 1933 nr. 4/s. 15) I sa fald kan det tren
kes, at et vresen fra mellemtilstanden eller skrersildszonen, 
som den ogsa kaldes i Martinus' terminologi, har vreret 
den besrettende and. Det rna imidlertid slas fast, at besret
telsen (pastaet eller reel) ikke pa nogen made kan frikende 
morderen, idet besrettelse f. eks. af en destruktiv and, kun 
kan finde sted, safremt den besatte moralsk og pa anden 
made er pa b0lgelrengde med den besrettende and - altsa 
kort og godt efter devisen: lige tiltrrekker lige. Vi er her pa 
det andelige plan, hvor afstandsbegreber er erstattet af 
tilstandbegreber eller sagt pa en anden made: det er 
tankemes frekvenslighed, der er afg0rende. En destruktiv 
and viI saIedes ikke kunne besrette et moralsk veludstyret 
og afbalanceret menneske og slet ikke et menneske, som 
kender og pa en trovrerdig og dybtf0lt made er fortrolig 
med og i praksis benytter b0nnens kraft. 

Fra straf til behandling 

Med baggrund i Martinus kosmologi, rna man saledes 
konkludere, at en egentlig straffedom ikke pa nogen made 
viI vrere retfrerdigt. Det rigtige b0r vrere kyndig behandling. 
Meget tyder da ogsa pa, at han kommer under psykiatrisk 
behandling. Problemet er imidlertid, at heller ikke 



psykiateme viI kunne forventes at have et positivt forhold 
til begrebet besrettelse. Der b¢r behandlere til, som viI ga 
positi vt ind pa hans tanker om besrettelse, da han i modsat 
fald med rette viI ga med en utilfredsstillende overbevisning 
om ikke at blive forstaet. Dertil kommer, at han b¢r have 
hjrelp til at undga besrettelse i fremtiden: medvirken fra 
mennesker der i praksis har kendskab til besrettelse, saledes 
at han f¢ler, at han bliver forstaet, hvilket giver en gunstig 
baggrund for et positi vt resultat af behandlingen. Set i et 
fremtidigt kosmisk perspektiv er morderen ikke at betragte 
som et ondt menneske. En sakaldt "forbryder" er en yngre 
broder i udviklingens perspektiv. Og straf er ulogisk over 
for manglende modning pa samme made, som manjo viI 
finde det uretfrerdigt - ja, ligefrem primitivt - at straffe et 
barn i skolens f¢rste klasse, fordi det ikke forstar 
integralregning eller behersker flere fremmede sprog. 
Frengselsstraf og afsondring fra samfundet skaber 
bitterhed og had til verden udenfor frengslet, hvilket er 
totalt ¢delreggende for udvikling til et menneske, der pa 

en harmonisk og mentalt sund made kan indga i samfundet 
og yde sit naturlige bidrag til dets egen og til samfundets 
udvikling. 

Som Martinus skriver i fjerde bind af Livets Bog findes 
der i "vresenet en indre kraft, der er en strerkere faktor end 
al ydre forbud og manifestation i form af "straf' og 
"terror". Denne indre faktor er selve vresenets mental
organiske struktur. Denne er udelukkende kun blevet til i 
kraft af de erfaringer, de vaner og tilb¢jeligheder, det 
igennem sin selvopholdelsesdrift eller den ydre 
vekselvirkning imellem det selv og naturen har oplevet og 
udviklet. Disse erfaringer omdannet til evner og anlreg 
bliver naturligvis det absolut urokkelige fundament for 
det samme vresens karakter og opfattelse af Ii vet" . 
I Martinus' fremtidssamfund er disse "yngre" br¢dre 
placeret i en slags lejre, som er indrettet som minisamfund, 
der er en afspejling af et normalt samfund. (se LB 4, fra 
stk. 1242 og videre). 

U~Jflens spiicJom 
vlGunder Frederiksen 

Det er efterhanden ved at blive tradition, at 
IMPULS i begyndelsen af et nyt ar refererer 
den spadom om nogle vigtige begivenheder, 
som den islandske spakvinde V ¢lven mener 
at kunne forudsige. Hun har ry for ret 
prrecise forudsigelser og ved at finde 
IMPULS nr. 112003 frem af skuffen, vil yore 
lresere selv kunne konstatere, i hvilken 
udstrrekning spadommene om det forgangne 
ar ogsa er gaet i opfyldelse. 

For 2004 har V ¢lvens forudsigelser f¢lgende dystre 
overskrift: 

Uro kan fore til verdenskrig 

Israelerne og palCEstinenserne vil i 2004 fortsCEtte med 
at bekCEmpe hinanden, og til efteraret viI verdensfreden 
blive bragt i alvorlig fare. 

Det spar den islandske v¢lve, der ogsa forudser, at der 
bliver uro i og omkring Syrien, hvor der bliver en blodig 
krig. Hun forudser ogsa, at Yasser Arafat bliver meget 
syg, hvorfor Palrestinenseme far en ny, meget diploma
tisk leder til efteraret. 
V ¢lven er if¢lge den nordiske mytologi en spakvinde for 
det hinsidige, og der har eksisteret v¢lver uafbrudt siden 
det niende arhundrede, da Island blev beboet. Op til ars-

skiftet fremsiger hun under trance sine for
udsigelser for en srerlig indviet person, som 
skriver det hele ned. 
En stor del af v¢lvens spadomme handler 
om Island og islandske forhold, men hun be
skreftiger sig ogsa med intemationale for
hold. 
"Krigen i Irak forts retter, og det viI yare lang 
tid, inden forholdene er normaliseret. 

Ikke kun George W. Bush, men ogsa Tony Blair kommer 
til at betale for at have indledt krigen. Saddam forbliver i 
rampelyset, men situationen i Irak bliver bedre i forbin
delse med hjemmestyret. Jeg kan ogsa f¢le Osama bin 
Laden i Sydamerika, men man h¢rer ikke meget fra ham", 
spar v¢lven, der forudser, at to statsoverhoveder viI d¢ i 
l¢bet af aret. 
Hun forudser ogsa, at Europa og USA kommer til at op
leve mere hrervrerk - ikke i form af eksplosioner, men i 
form af gift i drikkevandet og ¢delreggelse af b¢ndemes 
h¢st. 
De europreiske kongehuse gar heller ikke ram forbi hos 
spakvinden, der ser, at Sveriges kronprinsesse Victoria 
bliver forlovet i 2004. 
I v¢lvens spadom for 2003 sagde hun bI. a. at USA ville 
rykke ind i Irak med uforudsete konsekvenser, og at Mette
Marit ville f¢de et bam. De ting kom til at passe. 

(Kilde: Metroposten) 
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Hvordan og hvorfor Jorden 
fik et patriarkat 

-en udvikLingshistorie -
vlRuth Olsen 

Efter Martinus' beskrivelse af vor udvikling fra dyr til 
menneske, synes det som om, samarbejdet mellem vresner 
af samme k0n er et forholdsvist nyt frenomen. Hank0n og 
hunk0n beskrives, som om de nrermest fungerede efter 
det stangmagnetprincip, vi lrerte om i skolens fysiktimer: 
plus og minus tiltrrekker hinanden, mens plus/plus og 
minus/minus frast0der hinanden. 

leg ved ikke, hvordan levende organiske vresner fungerer 
i andre dele af universet, men her pa lorden forekommer 
det mig, at billedet ser noget mere nuanceret ud, end det 
Martinus gay os i sine bestrrebelser pa at formidle nogle 
universelle principper. 

End ikke i rovdyrverdenen er samarbejdet med eget k0n 
udelukket, ihvertfald ikke mellem hunneme. L0vehunner 
jager sammen for at skaffe sig mad, de dier hinandens 
unger osv. Man deles fint om den samme han uden 
jalousiproblemer! Det er hanneme, der ofte har problemer 
med at finde ud af det sammen, specie It i brunsttiden. I 
mange abeflokke dyrkes der flittigt sex pa kryds og tvrers 
uden ejendomsretsfomemmelser. Det er i dyreverdenen 
mere undtagelsen end reglen at danne parforhold. 

Men hvad sa i menneskenes verden? Har der ikke her vreret 
en vis tendens til konkurrence og dermed fjendtlighed 
overfor eget k0n? Men var det ikke et resultat af en 
patriarkalsk konkurrencekultur? Pa et tidspunkt var jeg 
meget optaget af at finde ud af, hvornar og hvorfor 
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patriarkatet opstod, dvs det samfundsm0nster, hvor mrend 
har den dominerende magt. I kvindebevregelsens tid opstod 
der megen seri0s forskning i dette emne. Man brugte 
arkreologi, antropologi, ja alt hvad der kunne kaste et 
historisk lys over sagen. 

Faktisk begyndte folk fra Europa meget tidligt at drage 
ud i verden for at beskrive primitive samfunds levevis. 
Efter de nne forskning tyder meget pa en frelles generel 
omend ikke samtidig udviklingslinje over hele Jorden, og 
som ogsa viser, at patriarkatet er et forholdsvist nyt 
frenomen. Det bestod kortvarigt i Norden, hvor det nu er 
begyndt at ebbe ud, mens det de fleste andre steder pa 
kloden lever i "bedste" dvs grusomste velgaende. Hvis 
man viI vide mere om, hvad patriarkat er, skal man bare 
lrese "Boghandleren i Kabul" - den bog, Gunder skriver 
om andetssteds her i bladet. 

I begyndelsen var moderklanen 

Noget af det mest sprendende,jeg i sin tid lreste vedr0rende 
forskning i menneskehedens udvikling, var den engelske 
antropolog Evelyn Reeds bog "Fra matriarkalsk klan til 
patriarkalsk familie" fra 1975. Her har hun samlet en 
utrolig mrengde forskning, saIedes at hendes konklusioner 
er velunderbyggede og logisk begrundede. 

F0rst paviser hun, hvordan den f0rste sociale gruppe var 
en m0dreklan, hvor kvindeme samarbejdede om at skaffe 



f0de og beskytte sig selv og b0mene. Dette frellesskab 
gay dem en vis magt i forhold til mrendene, der ikke var 
nrer sa gode til at samarbejde. Disse m0dreklaner skabte 
de f0rste taburegler, hvoraf et af de reldste er incesttabuet. 
Det handlede oprindeligt ikke ret meget om sex, men mest 
om mad. Det stammer tilbage fra en tid, hvor kannibalisme 
var ret udbredt blandt mrend. Men den m0dreklan, de selv 
var udgaet fra, deres totem, var med incesttabuet gjort 
ur0rlige, hellige. Totem betyder "de der har den samme 
moder". 

Nu ansa man ikke pa den tid dyr og mennesker for at vrere 
forskellige pa den made, vi g0r i dag. Kun de, der h0rte til 
ens egen klan, ansa man for at vrere mennesker. AIle andre 
var dyr - en mad-mulighed. Men altsa kun for mrend. 
K vinder og b0m spiste plantef0de og f01te afsky for k0d, 
fordi de var bange for, at den afd0des sjrel skulle hrevne 
sig. Kvinderne palagde saledes mrendene en masse 
renselsesregler, nar de havde vreret pa jagt og spist 
"blodmad". Og sex fik de ikke noget af, f0r kvindeme var 
sikre pa, der ikke var mere af det afd0de vresens blod dvs 
sjrel i deres krop! 

Naboernes kranier 
er tegn pa status. 
Med skfJdet tuldt at 
erobrede kranier 
viser denne itugao
mand sit mod 

En liUe historie viser lidt om maden at trenke pa: 
missionrerer anklagede nogle hovedjregere for at vrere 
kannibaler, fordi de havde drrebt og spist en mand fra en 
fjendtlig nabostamme. Det blev de meget forargede over, 
for de spiste sandelig ikke mennesker! Men hvis det, de 
gjorde var kannibalisme, sa kunne missionrereme bare tage 
lrengere ned ad floden og se hvide kannibalmrend! Det 
viste sig at vrere nogle franskmrend, der drrebte aber for 
at sende skindet til Paris, hvor det blev til damehandsker. 
Og sa spiste de altsa noget af k0det! 

Faktisk skal man langt op i historisk tid, f0r mrend og 
kvinder spiser sammen. Det varede meget lrenge, f0r et 
seksuelt parforhold bet0d, at man boede sammen, men 

endnu lrengere f0r man spiste sammen. Incestreglen bet0d, 
at mrend og kvinder fra samme moderklan ikke kunne have 
et seksuelt forhold. De var s0stre og br0dre uden det 
beh0vede at vrere biologisk. Altsa matte en kvinde finde 
sexpartneren i en anden klan, hvorfor han som fremmed 
altid blev betragtet med en vis mistro af kvindens mandlige 
slregtninge. Han var jo pr definition blot "et dyr" (deraf 
maske my ten om kvinden og udyret?) K vindens b0m 
tilh0rte altid moderklanen, de var sa at sige klanens 
frelleseje. 

Taburegleme var mangfoldige, men de var forbavsende 
ens lorden over. Og de blev overholdt med rerefrygt, 
eftersom mrends respekt for kvinders livgivende og 
magiske evner abenbart var stor. Som Evelyn Reed 
papeger, ville me nne skene ikke have kunnet overlevet i 
aIle disse tusindvis af ar under barske livsvilkar, hvis det 
ikke var lykkedes kvinderne at tremme mrendenes 
aggressivitet og indbyrdes dominansstridigheder. Reed tror 
ikke pa, det var mrendene selv, der palagde sig 
begrrensninger i deres egoistiske adfrerd af hensyn til det 
sociale sammenhold. 

Broderskaber opstar 

K vinder og b0m i egen klan var altsa ur0rlige, ja incest 
betyder "ur0rlig". Nar kun kvinder og egne klanmed
lemmer kaldes mennesker, og andre klaners mrend 
betragtes som dyr, sa rna man for at slutte forbund med 
disse mrend f0rst g0re dem "menneskelige". Det skete ved 
en srerlig ceremoni, et genf0delsesritual. Omskrerelse var 
mange steder et tegn pa at vrere "genf0dt" som mand, dvs 
det bet0d at dyriskheden var overvundet. 

Mrend begyndte at danne "blodsbroderskaber", isrer med 
srerlige svogerskabs-klaner. Man blandede blod ved et 
meget h0jtideligt ritual! Det foregik of test pa den made, 
at aIle bidrog med noget blod i en frelles skat, hvorefter 
aIle drak lidt af skaten - ("gralen"?). Derefter var man 
br0dre og matte ikke g0re hinanden fortrred. De regyptiske 
broder-s0ster-regteskaber er vist grundigt misforstaede af 
senere tider! 

Efterhanden tiltog br0drene sig mere og mere magt. Hvis 
en kvinde f.eks. tog sig en seksualpartner udenfor den af 
br0drene accepterede klan, risikerede hun, de slog ham 
ihjel. Til sidst endte kvinder med at blive fredres eller 
br0dres bytteobjekt, en handelsvare mrend imellem. Da 
mrend begyndte at samarbejde, bet0d det enden pa kvinders 
magt og frihed. Ogsa udviklingen af en st0rre intelligens 
bet0d, at respektenlfrygten for kvindeme og deres regler 
ebbedeud. 

Broderskabernes magt bet0d ogsa blodhrevnsfejder. 
Sadanne fejder kunne udradere hele slregtsklaner. Den 
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kunne dog fa en ende ved at den klan, hvis medlem havde 
begaet noget, der ville f(,)re til hrevn, selv udpegede et offer 
("en syndebuk"), som blev sendt til den forurettede klan til 
rituelt drab (og evt. ogsa spisning). Dette var for at redde 
(frelse!) resten afklanen. Senere blev det til, at man ofrede 
et medlem, ofte et barn, for at formilde guderne, hvis 
arsageme til ulykkeme f.eks. var naturens luner. Ideen om, 
at Jesus skulle ofres for at frelse os andre, bygger altsa pa 
reldgamle forestillinger! Det var Paulus, der blandede det 
med "Jesu k(,)d og blod" ind i nadveren, som dog ellers for 
Jesus og disciplene blot havde vreret et almindeligt 
frellesmaltid. 

Moderklanens endeligt 

Selv om de gamle taburegler til beskyttelse af kvinder og 
b(,)m var ved at ga i opl(,)sning, blev slregtskabet lrenge ved 
med at vrere matrilinerert, dvs man regnede sin slregt efter 
den m(,)drene linie, og arv gik fra moder til datter osv. Man 
troede maske stadig, at kvindeme alene frembragte b(,)mene. 
Men det var morbr(')drene, specielt den reldste, der var blevet 
slregtens overhoved og skulle varetage dens interesser og 
ejendomsrettigheder. Det gay anledning til idelige konflikter 
mellem en kvindes mandlige slregtninge og hendes 
sexpartner, isrer da mere faste parforhold begyndte at blive 
alminde1ige, det man senere har kaldt regteskaber. 

Ud fra devisen: regteskaber forgar, men slregtskab bestar, 
vedblev det lrenge at vrere en tradition, at en regtemand 
flyttede til kvindens klan. Men efterhanden som mrend blev 
b(,)nder i stedet for jregere, blev det uholdbart, at han skulle 
dyrke sin moders/s(')sters mark, hvor han ikke selv boede. 
Derfor endte det med, at det mest almindelige blev, at 
kvinden flyttede til mandens moderklansslregt, evt. gennem 
brudek(,)b. Dermed mistede hun den beskyttende ramme, 
som hendes egen slregt havde vreret. 

Evnen til at f(')de b(,)m gay stadig kvindeme en vis status. 
Den fors(')gte hendes partner dog pa forskellig made at fa 
del i visse steder, f.eks. ved ogsa at lregge sig i "barselsseng". 
Begrebet "fader" var ukendt, man kaldte ham en "mandlig 
mor", og betingelsen for at blive det var, at han i lang tid 
undgik jagt og vaben, undgik at spise k(,)d osv. B(,)mene 
havde altid tilh(,)rt moderens slregt, men efterhanden tiltog 
den "mandlige mor" sig ejendomsretten. 

Det skete dog ikke uden svrerdslag fra morbr(,)drene. 
Myterne er fulde af beretninger om den traumatiske 
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overgang til patriarkat, dvs til fader-ret. Gamle hellige 
vrerdier og reresbegreber forfaldt eller blev omdefineret. 
K vinders ur(,)rlighed, f.eks. omkring menstruation og 
f(,)dsel, blev til "urenhed". Gudinden - Den Store Moder 
- blev detroniseret til fordel for Faderen. Ja, ordet moder 
blev visse steder negativt ladet, som vi kender det fra 
f.eks. "mare" (=heks jfr. mareridt) og "mrer" (=luder). 

Det sejrende patriarkat 

Med patriarken opstod den feudale herremand, 
kastesystemer m.m. Han havde ikke bare ejendomsret og 
kunne bestemme over sine kvinder og b(,)m, men ogsa 
over underordnede mrend. Han kunne saIedes sende dem 
i krig for at erobre land - og ogsa tage slaver. Den 
udviklede intelligens blev brugt i egoismens og 
gradighedens tjeneste. Det blev vrerre end nogensinde at 
vrere menneske pa Jorden. Det Martinus kalder 
"djrevlementaliteten" fik sin fulde udfoldelse. If(,)lge 
Blavatsky symboliserer Kain det maskuline og Abel det 
feminine, dvs Kain slog det femine i sig selv ihjel. 

Men dette er ogsa, hvad der er meningen. Vi er kommet 
ned i spiralkredsl(,)bets m(')rkeste zone. M(,)rket skal blive 
trettere og vrerre, f(,)r det kulminerer og vi atter kan 
begynde udviklingen mod lyset. Her i Norden har vi faet 
overstaet kulminationen og er naet et lille stykke vej mod 
lyset. Andre steder pa kloden star de midt i kulminationen. 

Patriarkatet var n(,)dvendigt, for at vi kunne opleve 
m(')rkets og altsa lidelsemes "h(,)jdepunkt" eller maske 
rettere lavpunkt. Sa grove og krigeriske, som vi har set 
patriarkalske samfund vrere, kunne matriarkater aldrig 
blive. Faktisk var de gamle matriarkats-mennesker ret 
sa fredelige, sadan som de forskellige opdagelsesrejsende 
berettede, hvadenten det var polynesier pa stillehavs(,)er 
eller de indianere, Colombus m(,)dte. K vinder har ikke 
haft mrends hang til dominans-stridigheder, omend de 
naturligvis ogsa har brugt de magtmidler, de havde 
mulighed for i overlevelses(,)jemed. 
Kontrollen over kvinders seksualitet har altid vreret vigtigt 
for patriarkatets mrend. I de oprindelige moderklan
samfund fik kvinder h(')jst 4-5 b(,)rn, fordi de ammede 



deres b~m meget lrenge, 4-8 ar, og som regel var seksuelt 
utilgrengelige i den tid. Ikke fordi de undertrykte deres 
egne seksuelle lyster, for de kunne jo g~re, som de ville. 
Men fordi det at amme og pusle sma b~m dybest set er en 
seksuel nydelse. 

Dette vidste de katolske prrester i~vrigt godt, derfor blev 
der pa et tidspunkt fra kirkemes talersto1e tordnet imod 
denne "uvane at amme med vellyst"! Ja, en spansk munk 
skrev i 1500-tallet en opsang til kvindeme om, at de ville 
bringe deres b~m i fortabelse, hvis de n~d at amme dem! 
Sa holdt fIere og fIere kvinder op med at amme deres b~m 
- og b~mene d~de. B~metallet faldt saledes drastisk i fIere 
europreiske lande i 16-1700 tallet. Til sidst matte mand 
opfinde og sla tillyd for begrebet "moderkrerlighed" for 
at sikre nationens overlevelse. 

Jordens hjerneceller 

Da kvindeme med patriarkatet mistede magten over deres 
egen seksualitet og skulle sta til radighed, nar regtemanden 
~nskede det, begyndte det at bli ve ret almindeligt, at 
kvinder fik 12-16 b~m. De begyndte altsa at efterleve 
Vorherres bud om at "blive mangfoldige og opfylde Jorden" 
(l.mosebog). Den dybere mening med det komjeg til at 
trenke pa, da jeg lreste Peter Russell's bog "Den 
opvagnende Jord". 

Peter Russell har en interessant teori om, at der skal et 
vist antal samarbejdende enheder til, f~r der kan forega et 
spring op pa et h~jere evolutionrert stade. Det magiske tal 
synes at vrere 10 i tiende, altsa 10 milliarder. F.eks. opstod 
selvrefIekterende bevidsthed f~rst, da mennesket var naet 
op pa ca.l0 milliarder hjemeceller. En hund f.eks. har 10 
i niende, altsa 1 milliard hjemeceller. 

Blavatsky skrev i sit vrerk "Den hemmelige lrere", at tallet 
10 er en "guddommelig manifestation", fordi det rummer 
aIle muligheder. 0 er verdensregget, det feminine, hvoraf 
alt opstar, og 1 er det mandlige lem, den maskuline 
igangsretter. (log 0 er jo ogsa grundlaget i det digitale 
system med de uanede antal muligheder!) I~vrigt skrev 
teosoffen Dion Fortune, at 10 er "evolutionstallet"! Ogsa 
Martinus har beskrevet tallet 10 som udtryk for et srerligt 
vendepunkt. 

Antallet af ce1ler er dog blot en f~rste forudsretning, der 
skal ogsa vrere et netvrerk af forbindelser imellem demo 
Mennesker er Jordens hjemeceller, og vi er i antal pa vej 
op mod det magiske tal. Man regner med, at J ordens 
befolkning runder de 10 milliarder omkring ar 2050.Mange 
er godt nok vreldigt bekymrede over det med 
overbefolkningen, men dybest set er det et sp~rgsmaI om 
fordelingen og anvendelsen af Jordens ressourcer. Det vil 
f.eks.lette meget den dag, de fIeste er blevet vegetarer! 

Vi er ogsa sa smat ved at etablere forbindelseme mellem 
"celleme" med computemetvrerket. N ar vi engang er naet 
til et velfungerende kommunikations-netvrerk, mangler vi 
dog stadig det, yore hjemeceller til en vis grad har - synergi, 
dvs samarbejde, at "kunne svinge i frelles takt". Men ogsa 
det er pa vej, omend pa et me get svagt spirende niveau. 

Ved saledes at se udviklingen her pa Jorden i et st~rre 
perspektiv, har jeg omsider forsonet mig med de grusomme 
ting, der sker. Ogsa kvindeme i vor tids rerkepatriarkalske 
lande vil en dag opna deres befrielse. Indtil da rna de nok 
sta for de mange b~mef~dsler, eftersom kvinder "i frihed" 
ikke far ret mange b~m. Til gengreld rna vi i de rige lande 
nok tage imod de fattige landes f~dselsoverskud. Maske 
er det forudsretningen for, at Jordkloden kan fa den hjeme, 
den beh~ver til sit store evolutionrere spring fremad! ! 
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Andsvidenskab 
hvad er det egentlig? 

v/Eskild Kjcer-Madsen 

Martinus-begreber som "fmdsvidenskab" og "intuition" 
bruges ind imellem lidt i fl~ng - ogsa i kosmologikredse. 
Det kan derfor v~re rimeligt at se n~rmere pa definitionen 
af disse begreber og pa, hvor Martinus' anvendelse af 
ordene adskiller sig fra vant sprogbrug. Selve ordet 
Andsvidenskab kan i denne sammenh~ng deles pa to 
mader, som hver for sig fint letter defineringen: 

Andsviden 

- har typisk v~ret religionemes omrade, hvor ord som 
mening, hensigt, forklaring, moral og etik ligger implicit. 
Altsa hovedsagelig erkendelsens f0lelsesside. Martinus 
pr~ciserer imidlertid den gryende tilgang til viden som en 
"viden fra oven" eller en intuitivt erhvervet viden. Men 
vel at m~rke med en definition af intuition, som afviger 
markant fra den g~ngse brug af ordet. Saledes bliver 
andsviden en erkendelsesform, som henter sit indhold fra 
en kilde, der er helt forskellig fra vores s~dvanlige, 
intelligensbaserede tankevirksomhed. Dog er den uden 
intelligensen lige sa mangelfuld, som intelligensen er det 
udenand! 

Videnskab 

- omfatter al viden indhentet efter "den videnskabelige 
metode". Altsa maIe-og-veje-metoden i empirisk 
dataindsamling. Denne gar principielt tilbage til Galilei, 
som pa sin krop havde m~rket kirkens handfaste 
behandling af ethvert afvigende synspunkt fra kirkens 
traditionelle, geocentriske verdensbillede. Han var derfor 
n0dt til for sin egen og ligesindedes skyld at formulere 
forskning inden for en alde1es uangribelig ramme: 
"Forskningen rna udelukkende besta i at male og veje. 
For forskningen eksisterer kun, hvad der lader sig male 
og veje". Denne grundholdning star stadig monumentalt 
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som videnskabens grundlag, men dog udvidet til "De 
samme observationer eller fors0g, foretaget under n0jagtigt 
samme, ydre betingelser, foruds~ttes at give n0jagtigt de 
samme resultater, uanset hvem observat0ren eller 
fors0gslederen er, og uanset hvor tit de udf0res." 

Derfor bygger videnskab principielt pa det fysisk 
erkendelige og sanselige, og dermed pa erkendelsens 
intellektuelle side. For sa vidt er ethvert levende v~sen i 
sin omgang med det omgivende milj0 videnskabelig -
forstaet pa den made, at det tilpasser sig og reagerer pa de 
"data", som er sanseligt opnaelige. Meget betegnende 
bruger Martinus udtrykket "viden fra neden" - dog 
selvf0lgelig uden at der ligger nogen v~rdiladning i ordenen 
"fra oven" og "fra neden". 

Videnskabelig dataindsamling udelukker principielt den 
andelige side, og kan saledes ikke forholde sig til "hvorfor" 
og "mening/hensigt". Og alligevel er den traditionelle 
videnskab efterhanden kommet sa langt i sin erkendelse, 
at den har tiln~rmet sig, ja, overskredet ovenstaende 
beskrivelse. Siden kemefysikkens gennembrud f0rst i sidste 
arhundrede er det kun muligt at beskri ve mange 
videnskabelige landvindinger i matematiske formler. 

I absolut modstrid med almindelig sund fomuft er det 
blevet pavist, at en og samme foton kan fremtr~de -
samtidig - som partikel og som b0lge! Og 
objektivitetskriteriet er derudover blevet alvorligt 
gennemhullet i og med erkendelsen af, at forskeren pavirker 
sit objekt. Dette har abnet for, at sadanne resultater 
uundgaeligt f0rer videnskabsm~nd ind pa filosofiens 
(andelige) omrade. Der er imidlertid langt igen, f0rend 
naturvidenskaben for alvor tager denne erkendelse til sig. 
Langt det meste videnskab (eksempelvis l~gevidenskaben 
og medicinalindustrien) opererer n~ste udelukkende inden 
for den "gamle" selvforstaelse. 
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Intuitionen 

- som erkendelsesmade er baseret pa en evne, der nekker 
langt videre end intelligensen, idet den forudsretter en 
andelig modenhedsgrad, der udelukker misbrug af sa 
storslaet en viden, som if0lge Martinus star og venter pa 
os. Og med verdens nuvrerende udviklingsstadium er det 
kun yderst sporadisk, at den opmrerksomme iagttager viI 
kunne konstatere intuitive gennembrud afbetydning. Sa 
meget mere som, at saledes udviklede mennesker 
sredvanligvis er yderst ydmyge og gar meget stille med 
d0rene. Alligevel er der grund til at tro, at den nye fysik 
nreppe ville vrere dukket op, hvis ikke der var et andeligt 
udviklingspotentiale til at brere den. Dog er der allerh0jst 
tale om "s0luften i nrerheden af haver', som Martinus 
udtrykker det. Sadanne intuitive glimt har vreret kendt i 
kunstneres udfoldelser gennem tideme. Og f0rst pa det 
seneste er menneskets intelligens blevet sa udviklet, at disse 
glimt for alvor begynder at sla igennem i videnskaben. 

Intuitionen kan med Martinus beskrives "som den evne, i 
kraft af hvilken vresenet far >kosmisk bevidsthed<, far 
evnen til igennem sit eget indre at opleve livsmysteriets 
10sning, sin egen ud0delighed, blive et med vejen, et med 
sandheden, et med evigheden og dermed et med Gud". -
Men der er vijo ikke lige nu!!!! 

Som det formodentlig viI vrere lreseren bekendt, beskriver 
Martinus, hvordan vi mennesker som alle 0vrige levende 
vresener er underlagt en evig udvikling med inddragelse 
af de seks grundenergier: instinkt, tyngde, f0lelse, 
intelligens, intuition og hukommelse. Blot har vi dem til 
radighed med forskellig styrke pa forskellige 
udviklingstrin. Det kan til st0tte for forstaelsen anbefales 
at kigge lidt nrermere pa Martinus' Symbol nr. 12. *) 

Menneskehedens aktuelle situation 

Menneskehedens aktuelle udvikling er bestemt af, at 
instinktenergien er under afvikling, tyngdeenergien (kraft, 
materien, drabets livszone m.m.) kulmineret, 
f0lelsesenergien under kraftig udvikiing, intelligensen i 
begyndende vrekst som det nrest f0lgende udviklingstrin, 
og - vigtigt i denne sammenhreng - intuitionen er fra sit 
latente stadium lige netop pa vej indo Det fremgar saledes, 
at vi kun lige er begyndt for alvor at kunne trrekke pa 
intelligensen og kun i sin spredeste form pa intuitionen. 

F0r vi nar frem til for alvor at kunne trrekke pa intuitionen 
skal vi igennem en rrekke udviklingstrin, som hver for sig 
er medvirkende til en h0jnelse af vores etiske 
grundholdning og adfrerd. Det kan saledes nrevnes, at vores 
nuvrerende fremtrredende, seksuelle, en-polede situation 
gradvist bliver erstattet af den to-polede, at vi udvikler en 
n0dvendig balance mellem f0Ieise og intelligens, og at vi 
derigennem udvikler fundamental nrestekrerlighed - til alle 
levende vresener. Men, siger Martinus, der er ingen sma, 
snedige genveje. Vi rna n0dvendigvis gennemga alle 
udviklingstrin med tilh0rende erfaringsindsamling. 

0velse gar mester 

Dog kan vi naturligvis 0ve os i en nrestekrerlig vreremade. 
Og selvf0lgelig ogsa studere andsvidenskaben, som vi 
gennem Martinus' livsvrerk har faet til radighed. Han 
bruger mange gange udtryk som "den uviidige 
andsforsker" eller "den frie andsforsker". Hermed sigter 
han til frihed fra vanetrenkning og dogmetro som 
n0dvendig forudsretning for overhovedet at kunne arbejde 
seri0st med andsvidenskaben. Det befriende nye er 
imidlertid, at han pa ingen made binder nogen til at 
acceptere hans intuitivt givne beskrivelser. Tvrertimod 
opfordrer han kraftigt til, at den enkelte andsforsker bruger 
det af hans livsvrerk, som hunlhan mener at kunne bruge 
- og lader resten vrere. Selv er han naturligvis ikke i tvivl 
om, at hans arbejde vil komme til at blive 
funktionsgrundlaget for den tiinrermeise mellem and og 
videnskab, som vores tid allerede giver mange eksempler 
pa. 

Ncestekcerligheden er et mindstekrav 

Forsynet favner os alle. Martinus' arbejde viI blive fulgt 
op. Helt som Buddha, Mohammed og Jesus m.fl. henvendte 
sig til hver sin kultur, viI vi tilsvarende utvivlsomt komme 
til at se, at der ogsa i vores tid - og frem for alt den 
kommende - viI komme mange andre, som pa forskellig 
made viI komme til at supplere Andsvidenskaben og 
arbejde parallelt - efterhanden som intuitionsevnen 0ges. 
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Der kan imidlertid vrere god grund til at vrere kritisk 
opmrerksom. Jesus omtaler de "falske profeter". En 
anvendelig vurderingsnorm rna derfor vrere det omfang, i 
hvilken al- eller nrestekrerligheden er reprresenteret. Hvis 
denne ikke er umiddelbart synlig, lever et sadant produkt 
ikke op til det absolutte minimumskrav for andsvidenskab. 

To eksempler pa mulige gennembrud 

1. K0benhavns universitet viI med et tvrerfagligt 

indsatsomrade "Religion i det 21. arhundrede" s0ge at 

afdrekke forhold, som naturvidenskaben ikke har kunnet 
give svar pa. Af en artikel i Berlingske Tidende den 27. 

december fremgar det, at "Naturvidenskaben har overgivet 

sig. Videnskaben rna have religionen til hjrelp, hvis 

forskeme skal forklare sig selv og folket den dybere mening 

med verdensaltet og Ii vets opstaen." - Forskning i 

"meningen med tilvrerelsen" er unregtelig en nyskabelse, 

som det skal blive interessant at f0lge. 

http://www.ku.dk/satsning/religion/ 

2. Dele af den medicinske verden arbejder pa h0jtryk med 
"Glykonrering". Grundtanken i denne forskning er, at vi 

som f0lge af udpining af jorden, forurening m.m. ikke 

lrengere i tilstrrekkelig grad far nogle vitale sukkerstoffer. 

OPLYSNING 
Udviklingen til h0jere bevidsthed kaldes ofte "Oplysning". 
Wayne W. Dyer har i en af sine utallige b0ger skitseret 3 
veje - som nrermere beset ikke afviger fra Martinus' ene 
vej, der gar gennem lidelseserfaringer. De lyder: 

Oplysning gennem lidelse. Man spekulerer over hvorfor. 
Mange bliver hrengende i sp0rgsmalet "hvorfor mig?" Man 
er d0mt til at gentage sine fejltagelser, hvis man ikke lrerer 
af demo Det kan yare lrenge, inden man indser, erfaringeme 
var vrerdifulde. 

Oplysning gennem resultater. Her har man udviklet en 
erkendelse, der lyder: "Der findes ingen tilfreldigheder. Alt 
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Nar disse mangler opstar der fejlkommunikation pa 

celleniveau, hvorefter vores immunsystem nedbrydes. 

Denne fejlkommunikation kan forarsage alvorlige 

sygdomme som krreft, sclerose, astma og allergi m.m. Ved 

at tilf0re disse sukkerstoffer 0ges immunforsvarets 

effektivitet dramatisk. Interesserede kan finde mere pa 

http://www.forebyg.dk/glyko.htm 

Det interessante i denne sammenhreng er imidlertid, at man 

nu reelt trenker i, at vores mikrovresener er selvstrendige 

enheder, som kommunikerer - med selvstrendigt liv i det 

makrovresen, som vores legeme udg0r for disse. - Er det 

n0dvendigt at tilf0je, at der udfoldes kraftige bestrrebelser 

for at holde en sadan forskning nede? 

Lreseren kan utvivlsomt selv 0ge denne oplistning at 

nybrud! 

*) Symbol nr. 12 "Grundenergiemes kombination" kan 

findes i "Det evige verdensbillede 1". Det kan ogsa hentes 

med en kortfattet beskrivelse pa internettet via f0lgende 

link: www.martinus.dk/layouCpages/index. php ?lang=dk 
under "Symboler og farver". 

For at fa et billede af menneskehedens nuvrerende situation 
kan man trenke en vandret streg lagt tvrers over symbolet 
lige over midten af de to orange kvadrater i hver side. 

hvad jeg oplever er pa en eller anden made n0dvendig, for 
at jeg kan komme videre i min udvikling." Man fokuserer 
pa resultatet af oplevelsen i stedet for pa smerten. 

Oplysning gennem formal. Victor Frankl skrev: "Intet kan 
bedre hjrelpe et menneske til at overvinde eller udsta 
vanskeligheder end bevidstheden om at have en opgave i 
livet." 
Alt i universet har et formal. Det har ethvert menneske 
ogsa. Det grelder om at finde sit formal, sin srerlige opgave. 
Meningen med livet fremgar af, hvad du giver. Det eneste, 
du kan g0re med livet i dets jordiske skikkelse, er at give 
det vrek. 

Sa vidt Wayne W.Dyer! 



Dr~mmen om en 17erdenslmrer 
vlAage Jensen 

F¢lgende let Jorkortede artikel stod at l{Ese i tidsskriftet 
"Psykisk Forum" april 1955. 

Buddha har forudsagt, at der i vor tid (i 1900-tallet) viI 
fremsta en ny verdenslrerer. En verdenslrerer eller 
religionsfornyer fremstar, nar menneskets mentalitet 
krrever en iderendring. Han fremstar altsa som en 
n0dvendig reaktion overfor de kraftige impulser, der g0r 
sig greldende fra store dele af menneskemasseme, idet vejen 
for hans komrne pa en made er beredt gennem menneskenes 
s0gen efter et nyt livsindhold. 

Desvrerre rna man sige, at en mrengde mennesker i deres 
s0gen efter en ny verdenslrerer ofte bliver skuffede, idet 
han aldrig optrreder pa netop den made, som hovedparten 
venter, og grunden er den, at man om denne person 
opbygger en fast form, hvori han skal indpasses, i stedet 
for uhildet at m0de ham, nar han kommer. 

Teosoffer troede den 
nye verdenslrerer var 
Krishnamurti, men 
blev skuffede. Isrer var 
mange af de med
lemmer, der havde 
vreret med til at op
bygge organisationen 
"Stjernen i 0st", 
skuffede da Krishna
murti i 1929 erklrerede 
den for opl0st og fra
bad sig al forbindelse 
medden. 

Man havde opbygget en fast form, hvori han skulle 
indpasses, men dertil var Krishnamurti for klog, idet han 
erkendte, at enhver form betyder muligheder for ensretning, 
underkastelse under au tori teter, og derved ikke frig0r 
menneskesjrelen, men blot fjemer gamle lrenker og lregger 
nye an. 

Den nye Imrers budskab 

Om den nye verdenslrerers budskab siger Leadbeater: 
Hovedsummen afhans forkyndelse viI blive at vise os, at 

krerlighed er det st0rste i verden; at alt det on de i verden 
kommer af mangel pa krerlighed, mangel pa forstaelse af 
broderskabets store loy. Og overf0rer vi dette pa Buddhas 
spadom om den nye verdenslrerer og samtidig betragter 
forholdene i Indien pa hans tid og i dag, viI vi forsta, 
hvorfor han kunne sige: "To tusind og femhundrede ar 
efter mig viI min lov vrere bragt til afslutning. En anden 
Buddha, den st0rste af aBe, viI da komme ind i verden. 
Han viI genskabe og genoprette den nye lov". 

Buddha gay Indien loven om forsagelsens vej til udfrielse 
fra genf0dsler, mod kastevresenets undertrykkelse kunne 
han ikke tale pa anden vis, idet det ville vrere omsonst at 
forkynde en guddommelig krerlighed blandt mennesker, 
der levede under slige forhold. I dag, 2500 ar senere, er 
Indien et frit land og anderledes modtageligt for den nye 
og dog eviggamle loy, krerlighedsloven, livets fylde. 

Det var krerlighedsloven, Jesus under Kristusandens 
mregtige overskygning forkyndte, men ogsa han talte om 
den, der skulle komme og videref0re hans geming, thi ogsa 
han var bundet under tidsprincippet, hvor han kun 
skitsemressigt kunne give, hvad han var vidende om. 

Den store krerlighedsforkynder, som 0sten og Vesten 
venter, skal fuldkommeng0re loven om livsprincippeme, 
fortrelle om livets fortsatte bestaen under skiftende former 
i solsystem efter solsystem, give menneskene forvisning 
om, at alt er krerlighed og sandhed. Men han er sa stor, at 
han ikke kan indordne sig under organisatoriske rammer 
med kongresser, sekretrerer og al anden materiel pahreng. 
Han er nemlig identisk med allivet, han er mumien, der 
har afkastet sig aIle de sn0rende mumielag fra uanede tiders 
religi0se pavirkninger. 

Han er vagnet genf0dt i sarkofagen i kongens kammer 
som behersker af pyramidens visdom. Han 0nsker ikke at 
binde nogen, bevikle dem med nye mumieband, men 
animere dem til at s0ge frig0relsen, hvor den findes. I deres 
eget indre! Thi kun ved at blive som et bam, en uhildet 
beskuer, kan man at lukke d0ren op til det guddommelige 
rige, som findes i en selv. Og da gar lrereren sin vej, thi da 
er barnet sin egen lrerer. 
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Planter og parapsykologi 

vlRalf Kenneth Myhre 

Klassikeren "Plantemes hemmelige liv" (1973) afPeter 
Tomkins og Christoffer Bird er lige sa fascinerende og 
opsigtsv&kkende l&sning i dag, som da den blev udgivet 
for 30 ar siden. Det viser, at akademisk botanik forts at 
v&grer sig ved at behandle tematik omkring planters 
bevidsthedsliv og deres paranormale sanse- og 
kommunikationsevner. Bogen er sp&ndende l&sning; den 
slar egentlig l&seme med forbavselse ved at pr&sentere 
ca. 20 videnskabelige pionerer og genier, som aIle havde 
fortjent samme ber¢mmelse og respekt som f. eks. Al
bert Einstein. 

En af de, der pr&senteres i bogen, er den amerikanske 
polygrafClive Backster. Han indledte en b¢lge afviden
skabelige eksperimenter verden over efter, at han en 
februardag i 1966 koblede en l¢gnedetektor til en potte
plante af arten Drageblodtr& og opdagede, at den re
sponderede pa menneskelige intentioner og f¢lelser! For
skere fra Japan, Sovjet og Europa samt Backsters videre 
eksperimentering bekr&ftede denne konklusion. Planteme 
responderede ogsa pa dyrs affekter, f. eks. rejer, der blev 
h&ldt i kogende vand. Clive Backster har for nylig udgi
vet en sp&ndende bog, hvor han opdaterer sin egen og 
andres forskning pa omnldet: "Primary perception: 
biocommunication with plants, living foods, and human 
cells (2003). 

Plantemes telepatiske sansning og deres affektive re
sponser lader sig ikke problemfrit integrere i Martinus' 
kosmologi. Vi rna sp¢rge, hvilken del af plantens totali
tet, der sanser og responderer sadan pa den ydre verden, 
for if¢lge Martinus kan det n&ppe v&re det bevidste sub
jekt. Har nogen kommentarer? 
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Kommentar vlGunder Frederiksen 

Jeg husker godt bogen "Planternes hemmelige liv". Jeg 
har haft bogen, men kan i dag ikke finde den i min reol, 
sa den rna v&re bortkommet pa mystisk vis. Jeg deler 
ogsa din vurdering - bogen var fascinerende l&sning, 
som jeg udm&rket kan fa til at passe med Martinus 
Kosmologi, selv om han ikke gar specifikt ind pa Backster 
og hans eksperimenter. Du n&vner et eksperiment med 
en potteplante af arten Drageblodtr&. Det kender jeg ikke 
og skal derfor ikke kommentere. 

Jeg husker dog tydeligt et eksperiment, hvor en 
l¢gnedetektor blev koblet pa bladene af en Rododendron 
i haven til det hus, hvor fors¢get foregik. Et forelsket 
k&restepar gik i seng sammen, hvilket naturligt nok 
medf¢rte en samlejesituation, der resulterede i et 
ekstaseklimaks - altsa en udl¢sning af salighedsenergi (i 
Martinus / terminologi). - Og det reagerede den 
Rododendronplante pa, som voksede i haven uden for 
det hus, hvor k&resteparrets elskovsleg foregik. Planten 
sanser pa anelsesplanet, og har derfor kun en svag 
oplevelse af behag, men i dette tilf&lde nok til at 
detektoren reagerede med udslag. Det var en mekanisk 
eller instinktiv - ikke bevidst, men altsa malelig - reaktion 
pa en behagsoplevelse. 

Men der var ogsa instinktiv reaktion pa ubehag. Man 
satte ild til en rododendron, og der blev reaktion hos en 
anden rododendron, hvilket bekr&fter planter som 
instinktstyrede gruppev&sener, netop svarende til hvad 
Martinus skriver. Se f. eks. Kosmos 1972, 28, hvor 
Martinus betegner planter som gruppev&sener. Han 
skriver f. eks. "der er ikke et enkelt jeg bag 
planteorganismen", "Planteorganismen bestar af en 
gruppe vcesener, der endnu ikke er f¢dt til den fysiske 
ve rden". Det er nok forklaringen pa, at en plante reagerer 
pa en anden plantes smerte, samt at en plante kan reagere 
pa to menneskers ekstase eller salighedsenergi. Nar du 
sp¢rger, "hvilken del af plantev&senets totalitet som 
sanser og reagerer slik i den ydre verden", sa finder jeg 
anledning til at minde om, at plantev&senet jo ikke er 
udstyret med specialiserede sanseorganer syn, h¢relse, 
lugtesans osv. som tilf&ldet er for dyrets - ogsa de 
tobenedes - vedkommende. Plantev&senets sansning er 
stort set en anelsesm&ssig skelnen mellem behag og 
ubehag, idet dagsbevidstheden er pa det andelige plan. 
Tiltr&kning til behag og frast¢dning af ubehag. Det er 
hele planten, der s¢ger mod lyset og bort fra m¢rket. Og 
det skal ikke blot forstas som fysisk lys og m¢rke. Som 
bekendt stimuleres plantev&ksten af k&rlig tale og 



behagelig musik, medens de reagerer negativt pa skreldsord 
og rockmusik - sandsynligvis tilsvarende pa banden og 
svovlen. 

Til slut skal nrevnes, at der her i Danmark er videnskabelig 
interesse for planters kommunikation. En forskningsleder 
ved Landboh¢jskolen ved navn Bodil S¢gard har saledes 
udtalt: "Planternes kommunikation er et hj¢rne af de 
sekundrere stoffers (plante stoffer, der sender beskeder til 
ornkringstaende vrekster) arbejdsomrade, som de fleste 
mennesker aldrig har h¢rt om" (Den ny verdensIMPULS, 
maj 1994 s. 45. Haber det er fyldestg¢rende. 

Numerologi - en personlig betragtning 

vlAgnes Maul 

I de efterhanden snart mange ar, jeg har beskreftiget mig 
med det "alternative" og afpr¢vet adskilligt, har jeg ved 
egne iagttagelser set bekrreftet, hvad mange kloge har 
skrevet lige sa mange b¢ger om, nemlig at intet er tilfreldigt. 
Dette princip kan efter min mening anvendes pa stort set 
alt, lige maske med undtagelse af numerologien. 

Grunden til at jeg kommer med denne pastand er, at jeg 
har oplevet en hel del krere medmennesker bevrege sig ind 
og ud af mit liv, der har haft konsultationer hos en 
numerolog. Og med ganske fa undtagelser har de aIle 
sammen skiftet navn. F¢rst undrede jeg mig lidt over det, 
isrer fordi nogle fik ganske interessante, usredvanlige, og 
i enkelte tilfrelde lidt konstruerede navne. N avne, der gay 

mig indtryk af et "saltb¢sse-system", hvor man havde lagt 
enkelte vokaler og konsonanter i, som man sa rystede ud, 
for at se hvilket m¢nster de nu dannede. Og det kom de sa 
til at hedde fremover, fordi dette nye navn skulle give dem 
en anden identitet, en ny energi og et langt, langt bedre liv 
efter navneforandringen. 

Jeg kom i hvert fald til at trenke pa mine bes¢g hos en 
astrolog, der, efter at have lavet mit f¢dselshoroskop, mit 
progressive horoskop samt transitindflydelseme, gjorde 
sig stor umage med at forklare mig, hvordan jeg kunne 
takle de forskellige sprendingsaspekter. Han gay mig 
redskaber til at arbejde med. Og det gjorde jeg sa, selv om 
det ikke altid har vreret lige sjovt. Og sa kom jeg til at 
trenke pa: ville det ikke have vreret sa meget nemmere, 
hvis han i stedet for havde tilbudt mig, at vi kunne regne 
et nyt og bedre f¢dselshoroskop ud til mig? En ny identitet, 
en ny energi? Nej, hvor ville det have sparet mig for meget! 

Men sp¢g til side, kald mig nu en skeptiker (skepsis er det 
grreske ord for at beskue / eftertanke), skulle numerologi 
ikke ogsa kunne tilbyde redskaber til, hvordan man takler 
udfordringerne, der matte ligge i energim¢nstret af ens 
navn, fremfor at tilbyde udskiftning? Man siger, at det 
ikke er tilfreldigt, hvomar man bliver f¢dt. Men det skal 
sa vrere en tilfreldighed, at man har faet det navn man 
har? Det har jeg sa svrert ved at forestille mig, isrer nar 
man, somjeg, er navngivet Agnes, Gertrud, Maria. 

Desvrerre kanjeg ikke sige, at de krere venners liver blevet 
bedre efter deres navneforandring. Hos dem der har skiftet 
navn, og som jeg stadig vrek kender, har jeg egentlig ikke 
opdaget nogle forandringer. Men maske har de faet flere 
udfordringer? 
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Kan vi rejse til Mars? 

Martinus udtalte engang, at 
mennesket ikke kunne rej se ud i 
rummet, fordi vi var atbrengige af 
jordklodens li vsbetingelser. Det 
lykkedes dog at rejse til manen, bl.a. 
fordi man stort set medbragte de 
jordiske livsbetingelser pa rejsen. 
Nu er der sa planer om at sende 
mennesker til Mars. Det viI dog give 
nogle problemer, som rumforskeme 
nok endnu ikke har 0je for, nemlig 
vor afurengighed af det jordiske 
reteriske og astrale energifelt. Manen 
ligger pa visse tidspunkter indenfor 
lordens magnetfelt. Og det var vel 
netop pa det tidspunkt, man i sin tid 
bes0gte den. Men det g0r Mars ikke! 

Disse ting skrev Poul Kastrup 
allerede om i bladet "Psykisk Forum" 
i 1963. Han forklarede, hvordan vi 
ikke blot beh0ver fast, flydende og 
luftformig emrering/energi. Det kan 
forholdsvis nemt medbringes. Vi 
beh0ver ogsa de finere reteriske 
energier, som vi hovedsageligt 
optager via chakrasystemet. U den 
disse energier ville astronauteme f0le 
det som fisk, der bliver trukket op af 
vandet. 

Med mindre man finder ud af at skabe 
et kraftfelt omkring rumsonden a la 
det, Ufoeme menes at have, er der 
stor risiko for, at rumskibet viI 
ankomme til Mars med kun lig 
ombord. Men det forhindrer maske 
ikke, at deres h0jere jeg-instans kan 

betjene kommunikationsudstyret og 
sende budskaber tilbage til NASA
centeret? 

Allerede nu ved rumforskeme dog, at 
der skal skabes et kunstigt tyngdefelt 
i rumkabinen, hvis astronauternes 
velbefindende skal sikres. Sa maske 
viI det alligevellykkes dem at sende 
mennesker til Mars? 

Selviskhedens 
kulmination 

Mange husker nok de ber0mte 
prresident -ord: "Sp0rg ikke om, hvad 
dit land kan g0re for dig men om, 
hvad du kan g0re for dit land". Nu 
har ogsa den danske statsminister 
vreret ude med en moralsk opsang 
overfor pengespekulationens uhyrlige 
opfindsomhed. Det er abenbart ikke 
gaet op for ham, at de gamle 
reresbegreber er ved at ga he It i 
opl0sning og egoismens gradighed er 
pa vej til sin kulmination. 

1 EU sa vi topm0det om en ny 
forfatning kuldsejle, isrer pga 
nationemes selviskhed. AIle viI have, 
men kun meget fa viI give. 1dealeme 
om solidaritet og retfrerdighed er 
stadig kun lysende fremtidshab. EU
projektet er b0rnehaveklassens 
0velsestid, mens vi venter pa 
menneskenes moralske modenhed for 
hrederligt globalt samarbejde. 

Menneskenes herskende umoral 
koster frellesskabet enorme summer 
- alene til kontrol! Men som 
Nostradamus da ogsa forudsagde om 
"de sidste tider": "Der viI da beh0ves 
stadig mere kontrol med de begrerlige 
ulve og mere opsyn med "hundene"! 
Martinus har forklaret, hvad der sker, 
efterhanden som intelligensenergien 
tiltager og inden f0lelsesenergien 
bliver strerk nok til at "civilisere" den. 
Det er perioden, hvor man hellere viI 
tage end give. 

Martinus skriver bl.a. (i artiklen 
"Djrevlebevidsthed og Kristusbe
vidsthed"): "1 samme grad, som man 



hell ere tager end giver, er man med 
til at sabotere verden eller menneske
hedens livelier livslykke fremover. 
Dette "hell ere at tage end at give" er 
saledes livets st0rste og mest 
0delreggende krigsvaben. Under dette 
princip sorterer absolut aIle andre 
eksisterende krigsvaben." 

Udadvendt spiritualitet 

Gaia Centeret i Nrerum er et spirituelt 
aktivt sted, der bl.a. tilbyder 
uddannelse i spirituelt lederskab, 
undervisning i hvordan man laver 
netvrerksarbejde og 0kosamfund. 
Herfra udsendes et nyhedsbrev, 
redigeret af Rolf lackson. I nr.1I2003 
skriver han bl.a. (i uddrag): 

Mennesker, som er optaget af andelig 
udvikling, er karakteriseret ved, at de 
ikke sa meget er optaget af det 
individuelle, men af at slippe 
centreretheden i det personlige for at 
udvide bevidstheden til at omfatte det, 
som er st0rre end jeg' et - det H0jere 
Selv. 

Erfaringsmressigt viI alle mennesker, 
som abner sig for deres eksistentielle 
sp0rgsmal og s0gen her i livet, efter 
en tid opdage, at de sande arsager bag 
deres livs udfordringer og problemer 
i vid udstrrekning udspringer af 
tidligere liv. Ens horisont udvider sig 
med et til at omfatte et langt st0rre 
perspektiv, som efterhanden afsl0rer 
en st0rre andelig problemstilling. 

Fremtidens spirituelle tradition viI 
ikke bygge pa dogmer og forestil
linger, men pa et solidt filosofisk og 

videnskabeligt grundlag, som kan 
afpr0ves og verificeres af den enkelte. 
Traditionelt har mange vester
lrendinge s0gt til0stens traditioner for 
at finde spirituel f0de, men faktisk er 
den kristne mystik en utrolig rig 
tradition, som passer langt bedre til 
vores moderne behov. Hvor 0stlige 
traditioner handler om, hvordan man 
frig0r sig fra det fysiske plan, sa 
handler den kristne mystik om, 
hvordan man g0r den skabende 
proces til en spirituel handling. Den 
handler om hvordan man bringer 
anden ind i stoffet, ind i det fysiske 
og ind i dagligdagen. 

Forudsretningen for at kunne g0re det 
er en praksis af sandfrerdighed, 
accept og frygtl0shed i alle livets 
forhold. Praktiserer man dette i en 
regte indre abenhed, viI man opleve, 
hvordan livet og arbejdet bliver en 
spirituel proces. Den afg0rende 
forskel mellem den vesterlandske og 
0sterlandske indgangsvinkel er, at vi 
i vesten forbliver aktive og handlende 
i den ydre verden, mens vi er pa den 
andelige udviklingsvej. 

Andelig udvikling er ikke adskilt fra 
familieliv, arbejde og pligter i 
samfundet, men sker igennem, at vi 
engagerer os i verden omkring os. Pa 
denne made bliver det spirituelle ikke 
blot en individuel proces, men 
manifesterer sig i samfundet og det 
kollektive rum. 

Er Jorden hul indeni? 

Robby Curdorf (der har en bog til 
anmeldelse her i bladet) holder mange 
forskellige foredrag om spirituelle 
emner. Han er underholdende, men 
ogsa ret kontroversiel, for han sretter 
sagerne sa meget pa spidsen, at det 
for mange kan vrere svrert at tage ham 
helt seri0st. F.eks har han et fore drag 
om et land i lordens indre, der skulle 
hedde Agartha! Han bygger sin 
historie pa folkesagn, forskellige 
kanaliserede kilder, buddhistiske 
skrifter - og sa fra den amerikanske 
Admiral Byrd, der i 1947 skulle have 

bes0gt dette land - gennem et hul i 
Nordpolen! 

At der skulle eksistere et land i 
lordens indre, har der gaet historier 
om i umindelige tider, og Hitler, som 
jo var meget interesseret i det okkulte, 
udrustede sammen med sit 
"Thuleselskab"(sa vidt jeg har h0rt) 
da ogsa en ekspedition for at finde 
det. Robby mener at kunne 
argumentere logisk for, at det har sin 
rigtighed med denne verden i lordens 
indre. For hvad ved videnskaben i 
virkeligheden om, hvad lorden 
rummer, eftersom de kun har "kradset 
lidt i overfladen"? 

lorden er dan net af en hvirvlende 
centrifugalkraft. Robby siger som sa: 
Ved at kigge pa en vaskemaskine der 
centrifugerer, far man en ide om, 
hvordan skabelsen af en planet rna 
forega. T0jet (gasser, plasma og 
partikler) bliver hvirvlet udad og 
efterlader midtersektionen tom. Hvis 
vaskemaskinen (Jorden) fortsat 
roterer, viI der aldrig kunne samle sig 
stof i midten, men det hule centrum 
viI besta. Altsa er det logisk, at lorden 
er hul indeni! 

Dertil viI jeg sige - jo, jeg tror pa at 
lorden har et hul i midten, ligesom 
cykloner har et "0je", men hvis der 
er levende vresner derinde, tror jeg 
ikke de er i fysisk inkarnation! Det 
siges, der er byer, trreer og blomster, 
men hvordan skulle de kunne gro 
uden en livgivende sol? Der er meget, 
der ikke stemmer! 

I ntell igens-el iten 

Edward Teller, ber0mt fysiker med 
hovedrolle i opfindelsen af savel 
atombomben som brintbomben, er 
lige d0d. Han var j0de, f0dt i Ungam, 
og matte som sa mange andre j0der 
flygte til USA pga nazismen. At USA 
overtog sa mange af Europas 
superintelligente j0der er selvf0lgelig 
ingen tilfreldighed, USA skulle jo 
overtage rollen som "herrefolket". 
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Det var i¢vrigt ogsa en j¢de, der var 
den f¢rste til at finde ud af at spalte 
atomet. Hun hed Lise Meitner, men 
da hun matte flygte fra Nazityskland 
til Sverige, s¢rgede hendes kollega 
Otto Hahn for at tiltuske sig "reren" 
for det. Forsynet s¢rgede dog for, at 
det ikke lykkedes ham at give Hitler 
atombomben. 

Edward Teller 

Martinus har engang sagt, at 
radioaktivt affald ikke kan neu
traliseres, men at det viI forblive som 
en fare for Ii vet her pa Jorden, en 
slags hudkrreft pa kloden. Nu er det 
maske ikke alt, Martinus har sagt ved 
almindelig selskabelig sammen
komst, der viI komme til at passe. Sa 
maske viI man en dag finde ud af at 
ekspedere det op pa Mars! Men inden 
da vii vi nok komme tiI at opleve 
meget uheldige ting, for man bygger 
jo fortsat nye atomkraft-vrerker. 

Historiske 
lighedspunkter 

Historien gentager sig aldrig helt pa 
samme made. Men kredsl¢bs
princippet ses dog ogsa at g¢re sig 
greldende pa mange historiske 
tendenser. Da jeg lreste Mircea 
Eliades' beskrivelse af de religi¢se 
str¢mninger i tiden omkring Jesu 
f¢dsel og d¢d, slog det mig, hvor 
mange lighedspunkter der er mellem 
vor tid og dengang. 

Kulturelt var der opbrud og krise. Der 
var kun een "verdensmagt", og den 
byggede pa militrer overlegenhed, 
nemlig Romerriget. Den spirituelle 
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s¢gen var omfattende, og en mrengde 
forskellige bevregelser trivedes. Man 
s¢gte "livets mening" og individuel 
"frelse". Man kan i denne s¢gen 
skimte to hovedstr¢mninger: den der 
s¢gte mening og en gudsoplevelse ved 
hjrelp af forskellige bevidstheds
rendrende teknikker dvs en form for 
shamanistisk trance, og den der s¢gte 
viden og dyb indsigt, fordi de mente 
menneskets problemer skyldtes 
uvidenhed. 

Den f¢rste str¢mning kan man samle 
i begrebet "dionysisk". Man s¢gte i 
grupper via diverse ¢velser, strerkt 
rytmiske danse og vist nok ogsa af 
og til stoffer, at "udslukke 
tankestr¢mmen". Mange dyrkede 
kropslig selv-renselse der tenderede 
til selvpineri. Gennem ekstase og 
"given slip pa sig selv"s¢gte man 
forening med det guddommelige. 
Tiden vrimlede med sandsigere, 
mirakelmagere og til bud om kontakt 
til afd¢de. Ogsa dengang har der uden 
tvivl vreret mange plattenslagere 
iblandt. 

Den anden str¢mning kunne man 
kalde den "orfisk-pythagorreiske". 
Her s¢gte man gennem viden, ofte i 
b¢ger (der fandtes faktisk 
"boghandlere") at na til en dybere 
erkendelse af sin egen ud¢delige sjrel 
("kend dig selv"). Man s¢gte at fa 
kontakt med sin indre "sjrel", der 
mentes at besidde kosmisk indsigt. 
Den indsigt var blot glemt, fordi man 
ved inkameringen pa Jorden skulle 
passere "glemselens flod". Man s¢gte 
"befrielse", bl.a. gennem afsondret
hed og "sindsro". Der blev oprettet 
skoler med undervisning. Der opstod 
forskellige former for munke-ordner. 
Man var i¢vrigt vegetarere! Platon 
h¢rte til denne str¢mning, som ogsa 
interesserede sig en del for natur
videnskab. 

Det meste af romerriget, ogsa den tids 
Palrestina, var dybt pavirket af de 
grreske reIigi¢se str¢mninger, som 
i¢vrigt for en del stammede fra 
Persien, Indien og iEgypten. Paulus 

var f.eks. udmrerket kendt med tidens 
grreske kultur, sa ogsa derfor blev 
kristendommen prreget en hel del 
heraf. AIle de forskellige gnostiske 
sekter, der blomstrede op efter Jesu 
d¢d, indeholdt elementer fra de her 
nrevnte str¢mninger. Kristendommen 
endte dog et helt andet sted, og det 
der var en selvf¢lge for alle religi¢se 
str¢mninger omkring Jesu tid, nemlig 
reinkarnationen, droppede de som 
bekendt. 

Et antiautoritcert OprBr 

Den katolske kristendom bredte sig i 
sin tid i Europa og skabte pa en made 
enhed i hele dette omrade med det 
latinske sprog som frelles grundlag. 
Da Islam bredte sig ud fra 
Mellem¢sten, blev det med det 
arabiske sprog som frelles grundlag. 
Mon EU nogensinde kan blive et 
frellesskab uden et frelles sprog? 

Udviklingen i Europas befolkninger 
medf¢rte dog gentagne opr¢r mod den 
autoritrere katolicisme. Et af disse 
opr¢r kom i forbindelse med det, man 
har kaldt "oplysningstiden". Det har 
Thomas Bredsdorff skrevet en bog 
om, hvori han paviser, hvordan 
pietismen faktisk begyndte som et 



antiautorit£ert oprpr. Man ville v£ere 
"oplyste kristne", der med sin sunde 
fomuft selv kunne t£enke og vurdere. 
Man spgte den sandhed, man selv 
erfarede, og ville ikke bare tro pa 
overleverede dogmer. 

Pietismen opstod i begyndelsen af 
1700-tallet i Tyskland. Pa grey 
Zinzendorfs gods blev der oprettet et 
stprre religipst boligkollektiv. De blev 
kaldt "herrnhuterne" (det findes 
stadig). Det var en aben, demokratisk 
organisation med ligestilling, ogsa 
mellem kpnnene. Det var et kulturelt 
og religipst "andehul". Grund1aget 
var meget progressivt selv ud fra vor 
tids betragtning. Bev£egelsen fik ret 
stor indflydelse i flere lande. I 
England kaldte de sig metodister. 

Et eksempel pa hvordan bev£egelsen 
pavirkede en dansk pr£est, der var 
blevet "oplyst kristen": han ville ikke 
l£engere sta h£evet over sine medmen
nesker pa en pr£edikestol, men satte 
sig ned iblandt menigheden, spurgte 
til deres meninger og diskuterede 
kristendom med demo Aret var 1733. 
Men sa blev han ogsa fyret! 

Da bev£egelsen var ved at brede sig 
for alvor i Danmark, gik de ortodokse 
kirkeledere til kongen og klagede. Der 
blev sa pa s£edvanlig dansk vis lavet 
et kompromis, der betpd enden pa alt 
det progressive. Men det er jo lidt 
interessant at se, hvor l£enge de 
antiautorit£ere lighedstanker i Europa 
har v£eret undervejs. Og hvor langt 
er vi vel kommet? Vi rna habe, den 
muslimske verden ikke skal bruge lige 
sa lang tid, inden de far gjort op med 
deres autoritetsdyrkelse. 

MayDay 

MayDay er en borgerretsbev£egelse, 
dan net i 1995, der arbejder for 
menneskets ret til at bestemme over 
eget helbred, bade gennem reel 
oplysning om f.eks. medicinalindu
striens manipulering, om altemativ 
sygdomsbehandling, om kosttilskud 
oSV. MayDay er et netv£erk af sund-

hedsbevidste mennesker, der ved at 
slutte sig sammen spger indflydelse 
pa politikere og myndigheder. 
MayDay er hpringsberettiget i Codex 
Alimentarius under WHO, et organ 
der fungerer som anbefaler til EU
kommissionen. 

For at kunne danne dog nogen 
modv£egt mod medicinalindustriens 
st£erke lobbyvirksomhed overfor 
besluttende myndigheder, rna vi slutte 
os sammen og h£evde vor ret til sunde 
produkter. Lige for tiden spreder man 
bekymring for, at naturmedicin viI fa 
de vilde planter til at uddp, f.eks. 
ginseng, hvorfor man kr£ever 
begr£ensende forbud mod helsekost! 
Som om helseprodukter ikke kunne 
masseproduceres! Hvornar kr£ever 
man mon, at pkologiske gulerpdder 
kun rna fas pa recept? 

Derfor - bliv medlem for 150,- kr pr 
ar. Se n£ermere pa www.mayday
info.dk 
Heise Award 2003 tildelte MayDay 
arets £erespris for bl.a.: - at skabe 
interesse for naturmedicinen i den 
offentlige debat ... og for at tage 
kampen op imod de nye begr£ensende 
EU-Iove og direktiver. 
Tilmelding: Bente Nprgaard, 
Dahliahaven 105, 2830 Virum. Tlf. 
70207770 Giro 015-2900 

Buddhisme i Danmark 

Den danske TV-kanal DR2 havde en 
lprdag en hel temaaften om 
buddhismen. Vi fulgte bl.a. den 
danske lama Ole, der engang som ung 
flipper tog til Tibet, blev buddhist og 
siden har faet buddhismen til at 
blomstre i Danmark - ovenikpbet med 
en stor international afl£egger i 
Spanien. Men hvorfor har en 
fremmed gammel religips tro 
overhovedet appel til sa mange 
vesterl£endinge og altsa ogsa 
danskere? 

Lama Ole forklarede det med, at 
buddhisme ikke er en dogme-religion 
men en erfarings-religion, Buddha 
ville ikke have tilh£engere men kun 
kollegaer. Ole har udstraling og er ret 
god til at overbevise de andeligt 
rodlpse danskere! Men da jeg sa, 
h vordan han indrullerer nye 
medlemmer, der spger "tilflugt", som 
det hedder, ved at dutte dem oveni 
hovedet med en pose relikvier, og da 
vi sa alle de ritualer, der abenbart 
hprer med (f.eks. sakaldte glide
pvelser og vandring rundt om en 
"stupa") fplte jeg mig hensat til gamle 
katolske ceremonier. Sa hvad er det, 
der er sa tiltr£ekkende for danskere 
anna 2004? "Behovet for fordybelse" 
sagde en kendt dansk kunstner i 
radioen, da han skulle forklare, 
hvorfor han var blevet buddhist! 
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Teoretisk viden er ikke 
nok 

I sidste nummer af det spirituelle blad, 
der hedder "Visdoms-magasinet", har 
forfatter og medredakt0r Kenneth 
S0rensen en artikel med nogle 
betragtninger, som mange spirituelt 
engagerede mennesker nok kan nikke 
genkendende til. Han skri ver om, 
hvordan han trods intensive studier i 
fmdsvidenskab og regelm~ssige 
meditationer alligevel havner i en 
eksistentiel krise. Gamle f0lelses
m~ssige sar beh0ver mere end det til 
at heles. 

En for ham brugbar vej fandt han i 
Roberto Assagioli's psykosyntese
terapi, som der undervises i i 
HumaNova i Malm0. Han havde for 
at udvikle sig dyrket en slags 
"oppefra og ned" -vej, men den rna 
kombineres med en "nedefra og op" -
vej, siger han. Dvs man rna 
konfrontere sig selv med sine m0rke 
sider for at opna en dybere f0lelses
m~ssig forstaelse og "blive herre i 
eget hus". Og citerer Roberto for at 
sige at: "Smerten er ikke i vejen, den 
er vejen." 

Sel v om vi ved, at smerten er en 
n0dvendig l~reproces, er der et 
stykke vej til at kunne handtere den i 
praksis, dvs forholde sig til den med 
accept og forstaelse for dens budskab, 
og ikke mindst oms~tte indsigten i 
sin almindelige hverdag. Som en klog 
person skrev - og som vi hele tiden 
rna minde os selv om - "det vigtige er 
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ikke oplevelsen i sig selv, men 
hvordan du forholder dig til den." 

Blinde kan se i dr0mme 

Forskningen viser, at blindf0dte 
mennesker ser udm~rket i dr0mme, 
ja ofte i farver! De kan endda beskrive 
og tegne, hvad de har dr0mt. Det 
undrer forskerne, for de kan ikke 
forsta, hvordan blinde kan dr0mme 
om ting, de aldrig har set eller h0rt 
om. Dette er sv~rt at forsta for 
mennesker, der tror vi kun har de 
fysiske sanser, og at vi kun har eet 
liv. Det viI nok yare l~nge, inden 
videnskaben finder ud af, hvad det 
"at opleve" dybest set er! Og hvad 
dr0mme i virkeligheden er! 

Forskel i stemmer 

Ud fra min erfaring fra politiske 
forsamlinger troede jeg en overgang, 
at lydfrekvensen i kvinders stemmer 
var sadan, at m~nd havde sv~rt ved 
at h0re den og derfor sa tit ignorerede, 
hvad kvinder sagde! Sa slog jeg det 
hen med, at det nu engang er sadan, 
at man kun h0rer det, man 0nsker at 
h0re. 

Men nu viser forskningen, at fordi 
kvinders stemmebftnd er bade tyndere 

og kortere end m~nds, vibrerer 
kvinders stemmeband n~sten dobbelt 
sa hurtigt. Det g0r f.eks. kvinders 
stemmer sv~rere at gengive 
elektronisk, hvorfor kvinder oftere 
end m~nd bliver misforstaet, nar de 
taler i telefon. Sa nu tr~kker jeg min 
skumle mistanke tilbage om, at 
kvindelige politikere bliver overh0rt 
eller misforstaet med vilje! ! 

Martinus' sprogbrug 

Jeg er af og til blevet ret forvirret over 
nogle ord, Martinus bruger, sa jeg har 
mattet spekulere over, hvad han 
egentlig kan have ment med demo Det 
er som regel ret tydeligt, at jeg far 
andre associationer i forbindelse med 
de pag~ldende ord, end der var ment. 
Et par eksempler: I LB V stk.1902 
skriver han, at "v~senemes seksuelle 
dragning rent organisk er baseret pa 
en seksuel indstilling til aIle 
medv~sener af deres egen art eller 
race" ... og derfor "kan der ikke opsta 
skinsyge". 

For mig er ordet "race" knyttet til de 
forskellige menneskeracer. Opfattes 
Martinus nu bogstaveligt efter det, 
skulle f.eks. hvide og sorte mennesker 
ikke kunne drages seksuelt til 
hinanden, og det ved vi ikke passer. 
Han kunne have n0jedes med ordet 



"art", for sa var det klart, det 
handlede om forskellige dyrearter, 
eller f.eks. menneskelhund. 

Han kalder parringskeerligheden 
"kunstig", selv om den vel ret beset 
er meget naturlig, sa leenge man ikke 
er dobbeltpolet. Men ok, han har 
konsekvent sat det i gase0jne, sa man 
fomemmer nok, det ikke skal tages 
bogstaveligt. 

Og sa bruger han ordet "latent" om 
en energis mindsteudfoldelse. Ordet 
betyder i enhvert leksikon, at noget 
slet ikke er kommet til udfoldelse 
endnu, dvs ikke virksomt over
hovedet. Hen ad vejen finder man 
selvf0lgelig ud af, hvad der menes. 
Men er man selvstuderende, og det 
er vel meningen med Livets Bog, kan 
det godt tage nogen tid. 

I denne forbindelse har jeg teenkt pa, 
hvilke problemer overseetterne rna 
have! Og hvordan viI Martinus' veerk 
blive opfattet om 100 ar, nar sproget 
har udviklet sig yderligere veek fra det 
nuveerende? Men med al den supp1e
rende tolkning, der efterhanden er 
fremlagt, gar detjo nok. Jeg har fuld 
forstaelse for de vanskeligheder, Mar
tinus rna have haft - at skulle frem
leegge et helt verdensbillede med aIle 
de evige principper - pa grundlag af 
det ordforrad, han havde fra hoved
sageligt bib len og ugeblade! Men pga 
hans seerlige opgave matte hanjo ikke 
veere en beleest person, det ville 
formodentligt have forplumret prin
cippernes nedtransformering, Han 
ville nok veere blevet bremset, hvis 
han havde pr0vet pa f.eks. at melde 
sig til et studenter-kursus! 

Giordano Bruno's 
afsked 

Da Giordana Bruno af kirkens folk 
blev breendt pa balet d. 17.februar 
1600, fordi han pastod at solen og 
ikke Jorden, var verdens centrum, 
siges han at have forfattet f0lgende 
lovsang til Gud: (sa kan vi jo tro det 
eller ej, smukt er det!) 

Du store, du eneste, du uudsigelige! 
Du, lysets kilde og lyset selv! 
Du, som str0mmer usynlig og 
ugribelig over Jorden, 
Du, som er i fuglens vingeslag, 
i menneskers 0je, i vabnenes blinken, 
Du, som er i blomstemes duft, 
i fIodens mumlen, i skyemes tog, 
i breendets knitren, i balets r0g, 
Du, som str0mmer i mit blod, 
i min tanke, i min inderste sjeel, 
Du, som bruser over verden, 
Verdens Sjeel og Verdens Tanke! 
Send en gnist fra din and 
menneskenes sjeel, 
teend deres tanke, 
and pa deres 0jne, 
abn deres 0ren, 
at de rna h0re klodernes evige 
lovsang, 
leer dem at juble med, 
fordi du er over dem, om dem, idem, 
fordi du er Et i Alt, 
og Alt i Et! 
Lad min sjeel stige med r0gen til dit 
paradis, 
lad mig atter blive en tanke i din 
tanke, 
lad mig atter begynde vandringen hen 
over klodeme, 
ustandselig og evig, evig som Du 
selv! 
Skeenk mig d¢den og skeenk mig Ii vet, 
Du livets ophav og Livet selv, 
Du store, Du eneste, Du uudsigelige! 

Et tredie testa mente 

Jeg fik nogle fotokopierede sider af 
en engelsk bog med kanaliserede 
budskaber (jeg kender derfor ikke 
hverken forfatter eller titel pa bogen). 
Jeg tager nogle sma udpluk herfra. 

Her bebudes fremkomsten af et tredie 
testamente, der viI komme til at danne 
grundlag for en ny global "pagt" - en 
regnbuepagt. Dette testamente viI 
beskrive den nye guddommelige made 
at leve pa, reguleret af uni verselle 
principper og kosmisk-spirituelle 
love. Det gamle testamente bragte 
visdom, det nye testamente mani
festerede keerlighed, det tredie testa
mente viI bringe sandhed, det villeere 
menneskene om det sande liv i Gud. 

Denne "pagt" viI ikke veere en religion 
i den nuveerende betydning af ordet. 
(Religion kan bade betyde forene og 
binde). Den viI ikke have kirker eller 
templer, ceremonier eller ritualer, den 
viI veere indre lys af bevidsthed og 
keerlighed, af fred og gleede. Det 
tredie testamente viI eendre vor 
opfattelse og forstaelse af verden, 
centralt star budskabet om menne
skenes ud0delig Ii v. Det viI guide os 
og hjeelpe os til at fa "livets tree" til 
at vokse inde i os selv, sa vi kan gen
f0des i den store illumination. 

En hilsen med TAK!! 

En af yore venner gennem mange ar 
her i Klint - Henning Schmoll- forlod 
os i vinter for at fa sig lidt "ferie" pa 
"den anden side". Hans s0ster - Inga 
Rasch - har bedt os trykke fig.: 

Jeg viI hermed bringe en hjertevarm 
hilsen og TAK til aIle de hjeelpsomme 
mennesker, som har sluttet op om os 
og ydet sa megen omsorg og 
uvurderlig hjeelp ved min broders 
bortgang og begravelse. Uden jer 
havde jeg aldrig klaret aIle de 
opstaede udfordringer. 

Pa Cheli's og egne vegne - Inga. 
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Den autoritrere 
personlighed 

v/Svend Age Rossen 

F~lgende er uddrag fra bogen 
"Livets Mening" (s.59-64), 
udvalgt af redakh,ren, fordi vi i 
denne tid har brug for at forsta 
og dermed bedre kunne vise 
tolerance overfor de forskelle, der 
stadig er et problem pa denne 
klode. Ogsa i Iille Danmark. 

Efter Anden Verdenskrigs nedsler, der foruden millioner 
af krigsramte ogsa f0rte til drab af 6 millioner j0der pa 
grund af rent racemressige fordomme, matte mange 
mennesker sp0rge sig selv, hvordan sa destruktive krrefter 
kunne dukke op i en kultur, som ellers viser sa mange 
tegn pa fremvrekst af fomuft, loy og orden. For at fors0ge 
at 10se denne gade inviterede en amerikansk j0disk komite 
i maj 1944 en gruppe amerikanske akademikere med 
forskellig baggrund og fag til en konference om religi0se 
og racemressige fordomme. 

Det f0rte til nedsrettelsen af en forskergruppe, der skul1e 
beskrive og forklare fordomme for derved at tilvejebringe 
et grundlag for at udrydde demo Det stod fra begyndelsen 
klart, at der bade er psykologiske og samfundsmressige 
arsager til racefordomme, men bogen, der kom ud af det -
The Authoritarian Personality - beskreftiger sig kun med 
de psykologiske faktorer. Den er et fors0g pa at klarlregge 
de elementer i den menneskelige personlighed, som 
disponerer til at reagere fjendtligt imod andre racer eller 
religi0se grupper. 

Den konkluderer, at der i befolkningen findes 
antidemokratiske, fascistiske eller socialt set negative 
egenskaber i forskellige grader hos mange mennesker, men 
samtidig at det er muligt at identificere en gruppe, der i 
srerlig grad er karakteriseret ved disse egenskaber, som 
de benrevner "Det autoritrere personlighedssyndrom". Det 
er personer, som pa meget selvhrevdende made identificerer 
sig med deres sociale gruppe og indtager en fjendtlig 
holdning mod andre grupper. 
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Den betegnes som en etnocentrisk holdning, dvs centreret 
om egen gruppe. Denne holdning kan udl0se sig i 
fjendtlighed mod j0der, men kan lige sa vel vrere mod negre, 
homoseksueIle, andre etniske grupper o.a. Selv om sadanne 
andre grupper objektivt set er harml0se, opfattes de uden 
nuancer som mindrevrerdige og truende, medens deres egen 
gruppe anses for en hrederkronet elite med stolte traditioner. 

Karaktertrcek 

Det autoritrere personlighedssyndrom karakteriseres i 
f0lgende ni punkter: 

1. Konventionalisme: afhrengighed af faste sociale 
normer. 

2. Autoritrer underkastelse: ukritisk holdning til ideal
personer i egen gruppe. 

3. Autoritrer aggression: tendens til at ford0mme, forkaste 
og straffe personer, som overtrreder konventionelle 
regler. 

4. Anti-intraception: mod stand mod individuel subjek
tivitet, fantasi, bl0dhed og f0lelsesfuldhed. 

5. Overtro og stereotypi: tro pa mystiske krrefter i skreb
nen, trenkning i stive baner. 

6. Hierarkisk magtopfattelse: optaget af dimensioneme 
overordnetlunderordnet, strerklsvag, anf0rer/medl0ber. 

7. Mistillid til menneskelighed: kynisme 
8. Projektion: tendens til ubevidst at overf0re negative 

egenskaber fra sig selv til andre. Tilb0jelighed til at 
tro det vrerste om dem, man ikke kender. 

9. Sex: overdrevne fantasier om, hvad der finder sted af 
seksuelle orgier eller perversioner andre steder. 

Disse tendenser var i sa h0j grad sammenfaldende i en 
gruppe af befolkningen, at der var tale om et syndrom 
eller en karaktertype. Det var psykologiske egenskaber af 
sa generel karakter, at de kom til syne pa aIle menneske
livets omrader fx i syn pa kultur, opdragelse, religion og 
moral - og naturligvis i den daglige vreremade. 



Grundlreggende var den autoritrere personlighed pa 
b~lgelrengde med den sociale rangorden, som grelder inden 
for militreret. At der er overordnede, som man bade 
beundrer og hader, men under aIle omstredigheder skal 
adlyde, appellerer umiddelbart til denne type mennesker. 
Det hierarkiske system i militreret med overordnede og 
underordnede og faste kommandoveje har stor lighed med 
hakkeordenen i en dyregruppe, naturligvis fordi militrerets 
formalligesom dyregruppens er angreb og forsvar. 

Og ligesom militreret er en mandeverden, hvor man dyrker 
robuste maskuline idealer som hardf~rhed, udholdenhed, 
mod og styrke og foragter svaghed og f~lsomhed, har denne 
type en rendyrket beundring for maskuline egenskaber og 
en lige sa klar nedvurdering af f~lelsesfuldhed og mildhed, 
der betegnes som kvindagtighed. Dens opfattelse af mrend 
og kvinder er dermed ogsa afsl~ret. Mrend har vilje og 
handlekraft og er derfor naturligt overordnede vresener, 
medens kvinder er svage og afurengige og derfor 
underordnede vresener. 

Den dybtgaende modsretning i opfattelsen af mrend og 
kvinder smitter naturligvis ogsa af pa det seksuelle forhold. 
Deres seksualitet viste sig at vrere mere sex end f~lelser 
og desuden at tjene et statusbehov. Bade for mrend og 
kvinder var der mere tale om at g~re erobringer end om 
regte menneskelige relationer. 

Holdningen til opdragelse var udprreget autoritrer med 
benyttelse af korporlig afstraffelse og materiel bel~nning 
for god opf~rsel. I familien som helhed var den hierarkiske 
sociale orden udtalt med faderen som det ubestridte 
overhoved, der krrevede passiv underkastelse og 
konformitet af familiemedlemmeme i deres forskellige 
roller. 

I religionen lagde de vregt pa dogmer og ritualer. Deres 
forhold til videnskab var ukritisk i den forstand, at de 
godtroende kunne acceptere pseudovidenskabelige 
forklaringer, blot de havde skin af videnskab. Kunst som 
f~lelsesudtryk var dem fremmed og vurderedes som 
kvindagtig. 

Et primitivt udviklingstrin 

Det autoritrere personlighedssyndrom fremtradte som 
nrevnt som den mest karakteristiske gruppe i unders~gelsen. 
Der kunne dog ogsa peges pa mindre, men lige sa 
karakteristiske undergrupper. Saledes en psykopatisk 
~ med en udprreget primitiv og bamlig karakter, der 
gay sig udtryk i uhremmede og ukontrollerede 
f~lelsesreaktioner. Desuden en manipulativ type, som 
manglede evnen til f~lelsesmressigt at knytte sig til andre 
mennesker og til at patage sig menneskeligt ansvar, dvs en 

srerlig f~lelsesfattig type, som rent opportunistisk og uden 
skrupler udnyttede andre mennesker. 

Lad os hermed srette punktum for dette resume af et af 
psykologihistoriens betydningsfulde vrerker, som satte 
fokus pa den mest primitive eller umodne del af menneskets 
bevidsthed. Egentlig burde det ikke vrere n~dvendigt at 
dokumentere disse bevidsthedstendenser, da de er 
almentkendte fra hverdagen under betegnelser som 
intolerance, diskrimination, egoisme, ub~jelighed, hidsig
hed, voId etc., men der kommer alligevel nye interessante 
aspekter frem ved en videnskabelig analyse. 
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I det daglige er man ofte tilb~jelig til at anse negative 
reaktioner for at vrere vilkarlige og tro, at vedkommende 
lige sa godt kunne have trenkt, f~lt og handlet anderledes. 
Unders~gelsen slar imidlertid fast, at en persons handlinger 
er bundet af personlighedsstrukturen og saledes er en del 
af et tema, der med variationer gar igen i hele dets 
handlingsliv. Selvom det er en ubehagelig tanke for mange, 
som udfra et idealistisk livssyn tror og haber, at aIle 
mennesker er nogenlunde ens, kan man ikke komme 
udenom, at der er afg~rende moralske, inteIlektueIle og 
andelige forskelle mellem mennesker, som de fremtrreder 
i dag. 

I stedet for at beklage dette rummer denne erkendelse 
imidlertid mulighed for at fa ~je pa netop det udvik
lingsperspektiv, som Martinus papeger findes i form af 
menneskets udvikling fra dyr til "rigtigt" menneske. 
Naturligvis er der ogsa en fundamentallighed mellem aIle 
mennesker i deres vresenskeme, selvom nogle midlertidigt 
er lrengere fremme i deres menneskelige modning eller 
udvikling end andre. 

Sam Martinus farklarer det 

Efter denne analyse af den primitive eller dyriske del af 
menneskesindet b~r det fremkomne billede srettes i relation 
til de grundenergier, som if~lge Martinus er grundlag for 
det levende vresens liv og fremtrreden pa ethvert 
udviklingsstadium. Grundkrrefteme bag disse tendenser 
er helt overvejende instinktenergien og tyngdeenergien. 
Instinktenergien er den adfrerdsstyrende energi, som i 
forlrengelse af sin tilsvarende rolle i dyreriget ligger til 
grund for en strerk selvopholdelsesdrift og naturlig 
egOlsme. 

Den star ogsa bag den seksuelle modning, parring og 
familiedannelse. Individegoismen bliver derved udvidet til 
en familieegoisme. Den kan - som vi har set - yderligere 
udvides til en etnocentrisk egoisme, der instinktivt tjener 
egen stammes eller races overlevelse. Denne gennemgaende 
tendens kan altsa forstas som en rest af de biologiske 
krrefter, som er livsvigtige i dyreriget, hvor grundloven 
er, at de strerkeste overlever, medens de svageste bukker 
under. 

Det er ogsa instinktenergien, som er grundlaget for 
religi~siteten i dens f~rste former, idet den er baseret pa et 
dybt rodfrestet talent i individets overbevidsthed, men den 
er samtidig arsag til dens prreg af patriotisme, intolerance, 
overtro, mysticisme og magi. Medens instinktenergien 
saledes er den styrende faktor bag adfrerden og 
forestillingslivet, er tyngdeenergien den kraftudl~sende 
energi, som giver de instinktive holdninger handlekraft. 
Det er tyngdeenergien, som giver viljestyrke og 
udholdenhed, men den er desuden kraften i vrede, had, 
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hidsighed, voId og drab. 

Instinkt - og tyngdeenergi er saledes den energikombination, 
som kvalificerer dyret og det primitive menneske til en 
tilvrerelse, der er baseret pa forsvar og angreb. Denne evne 
bliver endnu mere udprreget, nar den for menneskets 
vedkommende for~ges med intelligens, som pa disse stadier 
naturligt g~r sig til redskab for individets selviske motiver. 
Intelligensen er her kun i sv~b. Den er ikke i stand til at 
etablere abstrakt, logisk trenkning uafurengig af instinktive 
sympatier og antipatier, men er praktisk, konkret og 
egoistisk orienteret. Den er med Martinus' udtryk 
lavintellektuel. 

Afg~rende for, hvor hensynsl~s, kynisk eller voldelig denne 
energikombination i personligheden viI udfolde sig, er 
individets f~lelsesudvikling. Hvis den er minimal, har 
vedkommende intet grundlag for at vise hensyn eller patage 
sig ansvar for andre eller for at bremse eller begrrense 
sine vredesudbrud. Forfatterne til "Den Autoritrere 
Personlighed" har derfor ramt plet ved at fremhreve anti
intraceptionen - dvs den manglende evne til f~lelsesmressigt 
at identificere sig med andre - som n~glebegrebet for 
forstaelsen af disse mennesker. 

Et sadant yderligtgaende svagt udviklet f~lelsesliv fandt 
de som nrevnt i to undergrupper af den autoritrere 
personlighed, henholdsvis hos den psykopatiske type og 
den manipulative type. Bortset fra disse typer var de 
autoritrere mennesker ikke helt uden f~lelser, men det var 
karakteristisk, at de var ensidigt og favoriserende rettet 
mod deres egne dvs deres egen familie, slregt og venner 
og krrevede gengreld eller "noget for noget" for ikke at sla 
over i negative f~lelser. 

F~lelsesholdningen havde desuden et autoritrert, 
dominerende islret, som viste, at den ligesom intelligensen 
var styret af instinkterne, og at tyngdeenergien hurtigt 
kunne erstatte den venlige holdning med et mere utilsl~ret 
autoritrert pres eller vrede, jfr udtrykket "den man elsker, 
tugter man". Denne form for instinkt- og tyngdeenergi
dominerede f~lelser kalder Martinus primitive f~lelser. 
F~lelseslivet har endnu ikke faet en sadan styrke og renhed, 
at det kan realisere sin virkelige natur som ubetinget 
alkrerlighed. 



HVAD B0RN SIGER 
Hvis dyr havde stemmeret, ville de stemme for, at vi ikke 
skulle spise demo 
(Kurt 6 ar) 

Lereren fortalte om den lille relling, der var stukket af fra 
andegarden og var blevet redt af rreven. Der kan I se, sagde 
lrereren, hvis den havde vreret artig og adlydt sin mor, 
havde rreven ikke redt den. N re, kom det fra liUe Ss:'>ren, for 
sa havde vi redt den. 

Lrereren fortalte om engle, men liUe Rasmus kedede sig. 
Tilsidst blev han formanet om, at hvis han ikke opfs:'>rte sig 
prent, blev han maske en sort engel i stedet for en hvid. "Jeg 
er da ogsa ligeglad", sagde Rasmus, "bare jeg kan flyve." 

Jeg har hs:'>rt, at Gud er overalt, selv om vi ikke kan se ham. 
Er det ham, der abner ds:'>ren nede i supermarkedet? 
(Sofie 5 ar) 

I gamle dage var alting sort og hvidt. Det har jeg selv set pa 
fjemsynet. 
(Per 6 ar) 

N ar man smiler, far man rynker i hovedet, og nar man 
bliver gammel, sidder de fast. 
(Beate 7 ar) 

Prinsesse Alexandra er kongelig, fordi hendes kineserfar 
hed Hongkong. 
(Jens 8 ar) 

I dag er hospitaleme sa modeme, at ingen far loy at ds:'> en 
sund og naturlig ds:'>d. 
(Rikke 8 ar) 

Far, hvad er en bugtaler? Det er en, der kan tale med 
maven. Men far, hvad er sa en bagtaler? 

Rhesa tror ikke pa Gud, hun tror pa Allan. 
(Anna 7 ar) 

Bs:'>m er mennesker, siden bli'r de voksne. 

Breve til Gud: 

Krere Gud, I skolen siger de, at det var Edison, der opfandt 
lyset. Jeg troede det var dig. 

Krere Gud. Vore naboer skrendes hele tiden. Du burde kun 
lade virkelig gode venner gifte sig. 

Krere Gud. Dagene bliver sommetider kortere og 
sommetider lrengere. Kan du ikke bestemme dig? 
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o. II Aide vei i .,rket 
vlRuth Olsen 

I denne tid hvor vi h~rer sa meget om Tolkiens ring-hi storie, 
faldt min opmrerksomhed pa Peter Kjrerulffs b~ger fra 
1987, der hedder "Ringbrererens dagbog 1 og 2", hvor 
han har skrevet en lrengere udredning om vandringen ud 
af m~rket, dvs fra det han kalder "ringenes blokering af 
bevidstheden", og frem til visdommens lys. Jeg viI n~jes 
med at tage et enkelt af hans emner op og sammenholde 
det med, hvad andre, bl.a.Martinus, siger om samme emne. 
Men nar man tager een trad op for at se, hvor den begynder, 
sa ... 

Kjrerulff er den eneste, jeg er st~dt pa ud over Martinus, 
som mener, vi ikke kan skifte k~n fra inkarnation til 
inkamation. Derfor var jeg interesseret i at finde ud af, 
hvad han begrundede det med. Han forklarer det med, at 
det ville krreve, vi skiftede til modsat energiform fra det 
ene liv til det nreste, hvilket ville betyde, vi skulle passere 
et punkt, hvor det var total balance. Dette, mener han, 
ville lase den pagreldende fast pa det opnaede 
udviklingstrin, fordi enhver bevregelse forudsretter en vis 
ubalance. Sa vidt jeg har forstaet, mener han, at den energi, 
vi fungerer og udvikles ved, kommer fra den sprending, 
der sky Ides forskellen pa yore to poler, den maskuline og 
feminine pol. 

Andelig hjeme 
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Han kalder menneskets to poler for "tanke" og "vilje" og 
siger, det er samspillet mellem disse, der sretter "lysreteren 
i kosmos" i cirkulerende bevregelse (gyroskop-effekt kalder 
han det). Hvis tanke og vilje var total kongruent, ville vi 
ga i sta. For at forhindre dette "har Gud skabt os sadan, 
at den ene pol hele tiden er lidt foran den anden i sin i ver 
efter at op1eve verden." 

Skrevheden i vor egen polbalance skulle vi sa kunne 
kompenserefor ved kontakten med det modsatte k~n, idet 
mrend har lidt mere vilje end tanke, og kvinder lidt mere 
tanke end vilje. Han pastar, vi har en "kosmisk dual", 
som vi star i meget tret andelig kontakt med, uanset vi er 
os det bevidst eller ej . Derfor, siger han, hvis man kan 
huske, man har vreret af det andet k~n i en tidligere 
inkarnation, viI det formodentlig vrere ens kosmiske duals 
inkamation, man kan huske. 

"Tanke" og "vilje" virker if~lge Kjrerulff ind pa vor fysiske 
krop via ganske bestemte steder i hjemen, nemlig tanken 
via pinealkirtlen og viljen via hypofysen. Derudover Hir 
vi budskaber via chakrasystemet, der dog ogsa havner i 
pinealkirtlen. De her nrevnte to indfaldsveje i hjemen pastas 
i~vrigt at ligge i n~jagtig samme relative afstand som 
kongekammeret og dronningekammeret i den store 
pyramide! 

Andres pol-betragtninger 

Kjrerulff g~r altsa pol-systemet til det helt fundamentale i 
menneskets eksistens og funktion, idet han g~r 
polsprending til energiens og dermed al bevregelses kilde, 
mens polbalance er bevregelsens oph~r. Det synes at falde 
i trad med en del andre kosmologier, der forklarer verdens 
tilblivelse ved to modsatvirkende krrefter, f.eks. yin og 
yang, der med en hvid prik i det sorte og en sort prik i det 
hvide symboliserer, at total balance er der ikke. I taoismen 
siger man, at Tao opretholder verden ved konstant 
fomyelse af sprendingen mellem de modsatrettede poler. 
U d fra almindelig erfaring her i den fysiske verden ved vi 
jo ogsa, at total balance mellem plus og minus ophrever 
hinanden, f.eks. + 1 0 og -10 = O. 

De fleste skabelsesmyter fortreller, at verden skabes og 
opretholdes af et samspil mellem modsatrettede men 



komplementrere energier, ofte kaldet kvindelige og 
mandlige energier. En oprindelig energi polariseres, verden 
bliver dualistisk, men en sk0nne dag viI vi atter opleve 
genforeningen, helheden og harmonien. I nordisk mytologi 
er det f.eks. m0det mellem varme og kulde, der skaber de 
drflber, hvoraf verden bliver til. Og fra bib len kender vi 
historien om, hvordan Gud puster liv i urhavet og saledes 
differentierer det i f.eks. dualiteten himmel ogjord. 

Teosoffen Dion Fortune skriver i sin bog "Lreren om 
kosmos": Manifestationen begynder, hvor den f0rste 
dualitet opstar, nemlig dualiteten stilhed og bevregelse. 
Fordi de er modsatrettede krrefter vil al bevregelse krummes 
og ga i kredsl0b, dvs skabe hvirvler." Senere skriver hun: 
"En udviklingsfase med uligevregt efterf0lges af en 
ligevregtsfase, hvor energierne ikke bevreger sig frit men 
stivner til form, til et m0nster med 
permanent rytme ogsa kaldet 
periodicitet, et system af 
sprendinger der organiserer sig i 
atomer osv. Str0mmen afliv under 
udvikling rna stige ned i stoffet for 
at organiseres, det sker ved 
polariseringsprincippet. " 

Gar vi til naturvidenskaben siger 
f.eks. fysikeren Prigogine, at 
uligevregt er kilden til den kreative 
udvikling i universet. Og forskeren 4 

Tom Bearden siger, at vi kan fa al 
den energi, vi kunne 0nske os, bare 
ved at etablere to poler med 
modsat ladning. Det er sprendingsfeltet herimellem, det 
hele handler om. Det er noget sludder at sige, man 
"fremstiller" energi i et elektricitetsvrerk, for man skaber 
blot to modsatladede poler. Resten s0rger universet for. 
Men i deres uvidenhed aflader de konstant polerne, hvorfor 
de skal bruge kul, olie osv til at fa dem ladet op igen. 
Siger altsa Bearden. 

Nar naturvidenskaben skal forklare, hvad energi er, 
begynder de altid med historien om, hvordan et stykke ray 
far tiltrrekningskraft, nar man gnider pa det. Det grreske 
ord for ray er elektron. Det forklares sa med, at ravets 
yderste atomer ved gnidningen far tilf0rt noget energi dvs 

flere elektroner, hvorved de kommer i uligevregt og dermed 
bliver elektromagnetiske, fordi minusladningen er blevet 
st0rre end plusladningen. Vi kender det ogsa fra de 
balloner, vi nytarsaften far til at hrenge oppe under loftet, 
ved at gnide dem mod haret! 

Energi, siger man, er sprendingsforskellen mellem en plus
pol og en minus-pol. Et lyn skyldes f.eks. den sprending, 
der udl0ses, nar skyernes positive ladning bliver alt for 
stor i forhold til 10rdens negative ladning. Man har ogsa 
fundet ud af, at det er de skiftende sprendingsforskelle 
mellem en cellemembrans inder- og yderside, der s0rger 
for at transportere stoffer ind og ud af cellerne i vor krop. 
Energi viser sig altsa ikke at vrere noget "i sig selv", det er 
blot en usynlig sprending "i rummet", altsa noget h0jst 
uhandgribeligt, der kun kan males som en "forskel". 

Vand er i0vrigt et srerlig interessant polsprendings
frenomen. Brint og ilt er begge h0jeksplosive gasser 
(enorme tyngdeenergier!), som det krrever ekstremt mange 
kuldegrader (f0Ielsesenergi) f0r de hver for sig kan 
materialiseres til flydende form. Men nar ilt og brint indgar 
i faste parforhold, er sprendingskrrefterne mellem dem sa 
strerke, at der skal meget h0je varmegrader til, f0r de 
dematerialiserer, bare til damp som bekendt 100 grader. 
N resten aIle andre vresker fordamper ved stuetemperatur. 

Alt i denne verden synes at fungere 
ved skiftende balance og ubalance 
i et sprendingsfelt. Faktisk har de 
fleste atomer/stoffer i den fysiske 
verden en neutralligevregtstilstand 
det meste af tiden. Hvis vi i vor 
krop ikke samlet havde lige mange 
positive og negative ladninger, ville 
der ske katastrofale ting, siger 
fysikerne. Nok er alt elektrisk 
ladet, for ellers ville alting falde fra 
hinanden, men der er normalt h0j 
grad af balance mellem de 
modsatte ladninger. Martinus 
siger, at "vor organisme 

opretholdes af en srerlig ligevregtig sprending mellem 
tyngde- og f0Ielsesenergi." 

Altsa kan Kjrerulffs pastand om, at balance betyder al 
bevregelses oph0r ikke vrere rigtig. Men bevregelserne kan 
enten vrere i balance eller i ubalance. Problemet er, at pol
mekanismen i levende vresner er mere kompliceret end 
han kunne se. Det ved vi nu fra Martinus. Sa jeg viI fors(2)ge 
at udrede nogle fa ting omkring Martinus' pol-forklaring, 
sadan som jeg har forstaet det. Det er ikke nemt, men nar 
vi beskreftiger os med andsvidenskab, er det jo, fordi vi 
vil fors0ge at forsta - os selv, universet, ja hvordan det 
hele hrenger sammen. 
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Lidt om Martinus' pol-forklaring 

De gamle skabelseshistorier regnede med en "verdens 
begyndelse". Det g0r den nye, der kaldes "big bang" ogsa. 
Men disse historier aff0der straks sp0rgsmalet: "Hvad var 
der sa f0r det?" For de fleste har efterhanden sa megen 
logisk sans, at man indser det indlysende rigtige i Martinus' 
sa ofte gentagne sentens: noget kan ikke komme af intet. 
Verdensaltet rna altsa erkendes som no get evigt 
eksisterende, sa selv om man forestiller sig flere universer, 
rna ogsa disse f0des og d0 og f0des igen ligesom stjemer 
og mennesker. 

Martinus' skabelsesberetning er langt mere omfattende 
og dybtgaende, mere fantastisk og logisk 
sammenhrengende end alt, hvad vi pa denne jordklode hidtil 
har faet "serveret". Han fastsIar, at verdensaltet altid har 
bestaet af levende vresners Jeg' er, der tilsammen udg0r 
Alt -jeget, dvs Gud. Disse immaterielle "allestedsvrerende" 
Jeg' er har altid haft en bevidsthed, omend af skiftende 
kvalitet. Bevidsthed er energi, "livsytrings-energi", og det 
er Jeg'emes "handtering" af de nne energi, der bliver til 
den verden afbevregelser, vi oplever. 

Det egentlige skabelsesmirakel er faktisk, hvordan vor 
oplevelse af verden bliver til! Og den skabelse er vi selv 
ophav til! OK - vi er udstyret med en masse 
"hjrelpeprogrammer", sakaldte skabeprincipper, og det 
meste af processen fore gar sa meget pr automatik, sa for 
at fa et indblik i mekanismeme bag det hele, rna vi indtil 
videre ty til vor "st0ttepredagog" Martinus, indtil vi nar 
derhen, hvor vi "selv kan". 

Alt hvad et Jeg kan sanse og fomemme er bevregelser, der 
reagerer med andre bevregelser og danner de myriader af 
kombinationer og m0nstre, vi oplever som "verden". Men 
hvordan opstar bevregelse overhovedet, og hvordan kan 
Jeg' et, der er absolut stilhed, ubevregelighed og totalt 
immaterielt, blive ophav til bevregelser og dermed til 
"verden"? Det er her polaritetsprincippet kommer ind i 
billedet. "Stilheden" rna sa at sige polariseres i 
komplementrere modsretninger for at skabe den sprending, 
der er al bevregelses forudsretning. Dette er Jeg' ets mest 
forunderlige tryllekunst! Dette er det virkelige livsmysterie. 

Tryllekunsten 

For at forsta "tryllekunsten" rna jeg gribe til matematikken. 
Verden - dvs bevregelseme - eksisterer kun (for os), fordi 
der til enhver bevregelse eksisterer en modbevregelse. Jeg' et 
er matematisk set det samme som tallet O. Dette er (som 
Martinus skriver i LB III stk. 1023) ikke det samme som 
"intet", men det "no get" , der er udgangspunktet for det 
hele. Det indeholder aIle kontraster og reprresenterer 
dermed hele verdensaltet, uendeligheden og evigheden. 
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Derfor har cirklen i0vrigt altid symboliseret helheden, 
verdensaltet. Det kan godt vrere, vi i skolen lrerte, at nul 
var "intet", men nar det stod bag et tal, bet0d det jo meget, 
sa vi fomemmede nok, der var noget srerligt med det nul! 

Nullet kan udtrykkes som f.eks. (+ I) og (-I) eller (+ I 0) 
og (-10) osv. H ver for sig optrreder disse modsretninger 
som bevregelse, men tilsammen er de stilhed, 
ubevregelighed. Man kan ogsa sige, at hele verdensaltet 
er "indfoldet" i tallet 0, altsa i Jeg'et, og at Jeg'et har 
evnen til at "udfolde" 0' ets iboende modsretnings
muligheder. Det kan vi ved hjrelp af vor evne til at 
polarisere, dvs det af yore "hjrelpeprogrammer" vi kalder 
polprincippet. Men det grelder ogsa om at holde 
modsretningeme adskilt - enten i en sprending med balance 
(f.eks. +7 og -7) eller i en sprending med ubalance (f.eks. 
+7 og -6). 

Man kan altsa vrere enten i balance eller i ubalance, dvs 
enten harmonisk dobbeltpolede vresner, eller disharmonisk 
uligevregts-polede vresner. Og for at det kosmiske 
"husholdningsregnskab" alligevel skal ga op - og det skal 
detjo, for det er hvad hele mekanismen hviler pa - rna den 



ene halvdel have uligev(egt til den ene side, og den anden 
halvdel have uligev(egt til modsat side. Det er ikke nemt 
at leve med uligev(egten i den i forhold til hele 
spiralkredsl0bet trods alt "korte" tid, det star pa (dyreriget), 
men det er n0dvendigt af en masse grunde, jeg ikke skal 
komme ind pa her. 

Uligev(egten er grundlaget for det, nogle kalder "det 
jordiske helvede". Det kan vi ikke meditere os ud af det. 
Det er ligesom en 10-arig ikke pludselig kan blive voksen 
ved at spise en masse vitaminer. Vi kan heller ikke pr0ve 
at fa aIle mods(etninger og dermed livsoplevelsen til at 
h0re op, det er heldigvis ikke underlagt vores vilje. Vi kan 
jo ikke "nedl(egge" verdensaltet, som nu engang bestar af 
levende v(esnerog deres livsoplevelse. Urbeg(eret viI s0rge 
for at drive aIle fremad i spiralkredsl0b efter spiralkredsl0b 
i evigt skiftende oplevelser. Intelligensudviklingen viI pt 
give os en vis viljem(essig indflydelse pa sp(endings
forholdet mellem plus og minus, men de viI aldrig kunne 
smelte sammen til leg' ets absolutte stilhed, til nullet.Derfor 
er polskiftet en sa kompliceret mekanisme. 

At universet er grundlagt pa, at der til enhver bev(egelse 
eksisterer en modbev(egelse, er naturvidenskaben faktisk 
ved at komme pa sporet af. Det er interessant at l(ese om 
den forundring, det skaber hver gang, de opdager et nyt 
"antistof'. En sk0nne dag opdager man, at skabelsen af 

Martinus skrev om tal hl.a.: 

stof og antistof er det store tryllenummer, der er 
n0dvendigt, for at verden kan blive til. Den verden, der 
saledes dybest set er bygget pa "digitaliseret information". 

PS 

Apropos ideen med den "kosmiske dual" eller tvillingesj(el: 
Et generelt tr(ek ved vort univers er, at alt synes at optr(ede 
parvist sammenh0rende. En subatomar partikel, der drejer 
den ene vej, viI altid have en "partner", der drejer den 
anden vej (spin op/spin ned). Man har opdaget, at selv om 
de adskilles, viI de forblive del af samme helhed, sadan at 
hvis man (endrer pa den enes drejning, viI den anden 
automatisk (endre sig og svinge modsat, uanset afstanden 
imellem demo 

Mon mennesket kunne t(enkes at have en lignende "fast" 
modpart? Eller er vi dog alligevel nok sa komplicerede i 
vor struktur? Og derfor ikke har sa nemt ved at skifte 
pol? Solen kan abenbart meget let skifte pol, det g0r den 
faktisk ca. hver 11. ar. Ogsa jordkloden har i sin aktuelle 
inkarnation skiftet pol flere gange, hvis vi skal tro 
naturvidenskaben. Og man mener, den nu har pabegyndt 
et nyt polskifte. Selv om vi aIle er levende v(esner, er de 
grundl(eggende livsprincipper maske alligevel ikke helt ens 
for aIle? 

Og hvad forstar man ved et nul? - Er det ikke netop udtryk for det uundv(erlige navnl0se "noget"? 
Ma ikke talr(ekken begynde ved dette navnl0se "noget" og slutte ved samme navnl0se "noget"? 
ErTallet nul saledes ikke lig Xl, hvilket igen viI sige: det "faste punkt", medens de andre tal er 
lig "bev(egelsen"? At dette nul i talr(ekken i realiteten er dennes "faste punkt" bliver til 
kendsgeming igennem den omst(endighed, at det rent fysisk er dens absolutte midtpunkt. 

Talr(ekken bestar saledes af tal foran og tal bagefter nullet. Uden denne placering ville den 
autoriserede talr(ekke i sin helhed v(ere ganske ufuldkommen. Den ville umuligt kunne udg0re 
det geniale og urokkelige billede af selve uendeligheden, evigheden og dermed af Guddommen, 
som den nu udg0r. 

Hvad bliver vi da vidne til i form af talr(ekken? - Vi bliver vidne til intet mindre end et genialt 
sprog, ved hvilket man er i stand til at udtrykke bade "det timelige" og "det evige", bade "det 
faste punkt" og "bev(egelsen". la, sa fuldkomment er dette talsprog, at det endog fort(eller os 
selve livets struktur: spiralkredsl0bet. Talsystemet er selve kredsl0bsprincippets symbol, ja 
eksisterer i virkeligheden kun i kraft af i sig selv at v(ere et kredsl0b. 
(LB III stk.l 0 1 0) 
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Den tilbage
holdte viden 
om helbredel
ser 

at Robby Curdorf 
Lancelot Media 
334 sider 
248,-kr. 
v/Lise Grandt 

Denne bog er en ordentlig opsang! Til de ansvarlige for 
vort sundhedssystem, som koster samfundet kolossale 
summer, men alligevel ikke fungerer tilfredsstillende, til 
yore politikere og til alle os andre, som dr¢mmer om at fa 
et langt og godt liv, og derfor nu rna tage sagen i egen 
hand, hvis dr¢mmen skal ga i opfyldelse. Det er choke
rende, men befriende lresning skrevet af en person, som 
har overblik over sit materiale og derfor kan srette finge
ren pa et par af samfundets ¢mme punkter og trykke til, 
sa det g¢r ondt. Man rna grremmes pa de ansvarliges vegne, 
som har mange ulykkelige skrebner pa deres samvittig
hed. 

Den amerikanske forsker, dyrlrege, lrege og agronom, se
nest omtalt i Impuls nrA, 2003, nemlig dr. Joel D. Wallach, 
populrert kaldt "mineraldokteren", er en god yen af for
fatteren. Han har med sine erfaringer fra USA vreret in
spirator til bogen, og hans udannelsesforl¢b og forskning 
er ret udf0rligt omtalt i et af de f¢rste kapitler. Ved at 
bruge sine erfaringer som dyrlrege og sin viden fra forsk
ning i sygdomsforebyggelse, opnaede han forbl¢ffende 
gode resultater med sine patienter i 10bet af de 12M: han 
praktiserede som familielrege i sin hjemby Portland 1 sta
ten Oregon. 

Robby Curdorf viI med denne bog drage omsorg for de 
mange, som til stadighed mishandles i vort sundheds
system. Nu kan det vrere nok! synes han. Nu er det p~ 
tide, at den helbredsfremmende viden, dyrlreger har haft 1 

over 50 ar, begynder at komme os mennesker til gode, sa 
vi langt om lrenge kan sige farvel til medicinalindustriens 
unaturlige, kemiske produkter, med aIle deres skadelige 
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bivirkninger. Det fremhreves dog, at bogen er skrevet for 
at formidle oplysning om nreringsstoffemes betydning for 
vort helbred, og at det ikke har vreret hensigten hverken at 
erstatte professionelle lregers anvisninger, eller at fors0ge 
pa at diagnosticere eller kurere medicinske sygdomme. 
Bogens indhold er veldokumenteret. Den beskreftiger sig 
primrert med sygdommes oprindelse, og hvordan vi kan 
komme af med dem uden at indtage syntetisk, bivirknings
skabende medicin. Nok sa vigtige er anvisningeme pa, 
hvordan man forebygger sygdom ved at spise tilstrrekke
lige doser af sunde vitaminer og mineraler, altsa hjrelp til 
selvhjrelp. Dette er imidlertid lettere sagt end gjort i 
dagens Danmark, idet det kan vrere vanskeligt at skaffe 
de rigtige produkter, og forfatteren undrer sig naturligt 
nok over de danske myndigheders modvilje mod, at folk 
selv kan fa mulighed for at g0re en indsats for at holde sig 
bade sunde og raske. 

Hvorfor og hvordan er det gjort sa vanskeligt at fa kost
tilskud indf0rt pa det danske marked til gavn for forbru
geme? Regleme for godkendelse sprender faktisk ben for 
det. Hvis for eksempel et stofhar en positiv effekt pa vort 
helbred, skal det betragtes som et lregemiddel, siger myn
dighedeme, og skal i givet fald vrere receptpligtigt. Pro
duktet skal derfor analyseres og gennem en godkendelses
procedure, som er en fordyrende omkostning uden garanti 
for et positivt resultat. 

Da flertallet af sundhedsfremmende midler viI vrere base
ret pa naturprodukter, kan de ikke patenteres, idet man 
ikke kan tage patent pa no get, som forekommer frit i na
turen. Hvis producenten alligevel 0nsker at srelge et sa
dan produkt, kan han altsa ikke beskytte sin investering 
ved at udtage patent. Der er saledes ikke lrengere "penge 
i det", og derfor lader de fleste hellere vrere. Befolkningen 
viI derefter alene vrere henvist til den syntetisk fremstil
lede medicin, med de mange bivirkninger og saledes nye 
skavanker i k¢lvandet, som sa krrever ny syntetisk medi
cin, med nye bivirkninger osv. osv. Sadan kommer pa
tienten ind i en ond cirkel. 

Vort sundhedssystem er f0rst og fremmest et "reparations
system", baseret pa at 10se akut opstaede problemer. Dette 
er lregeme primrert uddannede til at kunne klare. Derfor 
er forebyggelse af sygdomme ikke no get, man har gjort 
ret meget ud af. Men ny viden krrever ny trenkning, og 
hele sundhedsvresenet burde genopbygges fra bunden, 
mener Robby Curdorf. lover 50 ar har man vidst, hvor-



dan man kan forebygge langt de fleste sygdomme og ska
vanker med de rette kosttilskud, og alligevel er der intet 
sket pa dette omrade. Medicinalindustrien derimod er ved 
hjrelp af yore sygdomme og for vores penge til k0b af 
medicin blevet overordentlig velhavende og derfor en be
tydelig magtfaktor i samfundet. En magtfaktor, der tages 
hensyn til, nar samfundets love og regler formuleres. 

Tror du for alvor pa, at medicinalindustrien seri0st arbej
der pa at fjeme de sygdomme, som den lever sa godt af 
med det resultat, at indtregterne reduceres, medarbejdeme 
skal fyres og aktionrereme forsvinder? sp0rger Robby 
Curdorf. Skadelige cigaretter rna gerne srelges frit, blot 
de er patrykt en advarsel. Hvorfor rna helt uskadelige 
nreringsstoffer ikke fa samme rettigheder som cigaretter? 
N aturlige stoffer, der er lige sa uskadelige som rebler, prerer 
og guler0dder burde kunne k0bes lige sa frit som rebler, 
prerer og guler0dder. Altsa bliver vi i frellesskab n0dt til 
selv at krempe med aIle midler for at fa fri adgang til de 
letoptagelige kvalitetsprodukter, som effektivt sikrer et godt 
helbred. 

EU har udarbejdet et kosttilskudsdirektiv, der tager hen
syn til medicinalindustriens interesser, og som kan risi
kere at blive tillov pro 1. august 2005. Det viI medf0re, at 
et meget stort antal produkter og op mod 80% af 
helsekostforretningemes sortiment viI blive forbudt i hele 

EU. Vi rna bakke op om de krrefter, der arbejder pa at fa 
stoppet dette menneskefjendske direktiv. 

Forfatteren, der mest er kendt for sine spirituelle interes
ser og sprendende foredrag, udtaler sig her fra en sam
fundskritisk vinkel og med skarp logik. Hvorfor skulle 
alene mennesket, blandt de mange arter pa denne jord, fa 
det bedre af at spise syntetisk fremstillede produkter? Det 
turde vrere indlysende, at til naturlige kroppe skal bruges 
naturlige midler. 

I bogens slutning opfordrer Robby Curdorf til, at der stif
tes et nyt parti "Sundhedspartiet", som i folketinget kan 
pavirke beslutningeme vedr0rende befolkningens sundhed 

i en positiv retning. Dette kan blive begyndelsen til en hel 
ny tidsalder, hvor sygdomme viI h0re forti den til, siger 
han. Sidst i bogen sidder en vrelgererklrering, som man 
kan udfylde og indlevere pa sit kommunekontor, hvis man 
0nsker at vrere med til at g0re det ny parti opstillings
berettiget. 
Lres sel v denne gyser fra det virkelige Ii V. Den rummer 
mange flere interessante og sprendende oplysninger, end 
det vil vrere muligt at fa plads til i en anmeldelse. 

Adressen er Sundhedspartiet, Stadagervej 15, 
2730 Herlev, tlf. 44 91 40 25 

Theos rejse 

- en roman om verdens religioner 

af Catherine Clement 

586 sider 

Forlaget Forum 1999 

v/Lise Grandt 

Theo, hvis navn betyder gud, er 14 ar og bor i Frankrig. 
Han er en noget svagelig, men flittig og kvik dreng, lreser 
meget og klarer sig godt i skolen. Han elsker sit compu
terspil, der hedder Wrath of the Gods. 

Han har en excentrisk tante, fars s0ster, som er rund, 
livlig og rredselsfuldt klredt. Tante Marthe elsker smyk
ker, ryger cerutter og dyrker yoga. Hun er enke, velha
vende og har kastet al sin krerlighed pa sine to niecer og 
sin nev0 Theo, og overvrelder dem med gayer. Da hun 
studerer gamle tekstiler, er hun ustandselig pa rejse og 
har faet venner overalt pa kloden. Hun har h0rt om Theos 
sygdom og dukker op hjemme hos familien, hvor hun til
byder at tage Theo med pa en rejse jorden rundt. Under
vejs viI de s0ge helbredelse pa hendes maner, og det bli
ver ikke pa hospitalerne, da hun mener, lregeme er nogle 
fre! Det bliver ingen turistrejse, men en rejse i religioner! 

ViI man have st0rre viden om verdens religioner pa en 
underholdende made, skal man lrese denne bog. Theo er 
f0rst meget forvirret, men efterhanden abner han sig og 
bliver dybt fascineret af alt det, han ser og h0rer. Hvad er 
det, der far millioner af mennesker her pa jorden til at tro? 
Hvorfor er der sa mange religioner? Theo finder det pa
faldende, dels at det ofte er de fattigste, som er mest for
ankrede i deres tro, dels at der opstar sa mange stridighe
der, nar en stor profet d0r. Menigheder splittes, og nye 
trosretninger ser dagens lys. Tante Marthe, som selv er 
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ateist, krydrer bog en med morsomme kommentarer og far 
svar pa tiltale. Der diskuteres ihrerdigt, men man skilles 
heldigvis som gode venner. Hvordan det undervejs gar 
med Theo's sygdom skal ikke r¢bes her, men endnu en
gang sIas det fast, at rerlighed yarer lrengst, fortielser er 
af det onde. 

Bogens malgruppe er nok st¢rre b¢rn, men jeg f¢lte mig 
i godt selskab med den og fik meget nyt at vide. Det er en 
bog, som jeg nok ofte viI vende tilbage til. 

Boghandleren i Kabul 

af Asne Seierstad 

Gyldendal 

270 sider 

129 kr. 

v/Gunder 
Frederiksen 

ASNE SEIERSTAD 

BOGHANDLEREN 
ET FAMILIEDRAMA I KABUL 

Asne Seierstad (f. 1970) har arbejdet som journalist og 
krigskorrespondent i flere lande. Kort efter terror
bombningerne i USA rejste hun til Afghanistan, hvor hun 
tilbragte flere maneder hos familien Khan i Kabul, og 
hvorudfra hun har foretaget sin beskrivelse af det 
afghanske folk og deres ufattelige skrebne, som er prreget 
af krigen mod Rusland, talibanernes hrergen samt efter
virkningerne af USA's bombninger. Dertil kommer 
indbyrdes krigstilstande mellem lokale feltherrer foruden 
den harde kamp for tilvrerelsen, og - ikke mindst - mus
limsk fundamentalisme. En ufattelig hard og nresten ubrer
lig skrebne. 

Asne Seierstad var heldig: at bo hos en boghandlerfamilie 
er usredvanligt i et land, hvor tre fjerdedelen af befolk
ningen hverken kan lrese eller skrive. Hendes dage var 
som familiens dage: hun vagnede ved daggry afb¢rnenes 
hyl og mrendenes befalinger, stod i k¢ til badning, i varmt 
vand, hvis hun var heldig, men ellers koldl. Resten af dagen 
enten hjemme hos kvindeme eller i basaren, hvor hun klredt 
i burkha, som det sig hpr og b¢r, oplevede det afghanske 
liv eller med familiens ubestridte overhoved Sultan Khan 
i hans boghandlerbutikker. 

Der var meget at se selv gennem burkhaens smalle 
¢jenstribe ud til verden. Og meget at opleve. F. eks. hvordan 
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det er at presse sig ned pa de tre propfulde rrekker, der i en 
bus er reserveret for kvinder - ogsa nar bussen er halvtom. 
Eller at krumme sig sammen i bagagerummet i en taxi, 
fordi der sidder en mand pa bagsredel. Og sa familiens 
samling om aftenen til spisning med fingrene i rundkreds 
pa det lerklinede gulv. Gr¢n the senere pa aftenen for 
sluttelig at rulle sig sammen i et treppe pa gulvel. - Godnat 
- tak for i dag! Og familien her hos boghandler Sultan 
Khan var absolut ikke typisk - nrermest middelklasse. 

8ryllup 

Sultan Khan ville giftes igen, da hans nuvrerende kone, 
som havde f¢dt ham 3 s¢nner og en datter, var omkring 
50 som han selv. Han havde udset sig tre unge piger. De 
var sunde og smukke og fra hans egen klan. Men hvordan 
skulle han nu bede om den udvalgtes hand? Efter 
almindelig skik skulle han f¢rst anbefales af et andet 
palideligt menneske. Det klarede han imidlertid ved at 
lade som om han kom for at anbefale en god bekendt, som 
han mente var vrerdig til at fa deres smukke datter. Familien 
stillede ogsa en hel del sp¢rgsmal til frierens egenskaber, 
¢konomi, udseende, klan m. m. og: "Hvordan er hans 
trender?" "Omtrent som mine" svarede Sultan og viste 
dem frem uden at blinke. 

Efter megen parlamentreren og fors¢g pa at presse prisen 
i vejret sluttede det med en god handel for familien. Frierens 
tilbud l¢d pa en ring, et halsband, ¢reringe og armband -
alt i guld, sa meget t¢j hun matte ¢nske, 300 kg. ris, 150 
kilo madolie, en ko, nogle far og 15 millioner afghani, ca 
3000 kr. Den udvalgtes far var mere end tilfreds og ¢nskede 
nu blot at se frieren. "I far et billede af ham at se i morgen", 
svarede Sultan. Dagen efter gik Sultans tante hen til den 
udvalgtes familie med et billede af frieren - altsa Sultan 
himself - og gay dem hans strenge besked pa, at de kun 
havde en time at bestemme sig i: ville de srelge datteren 
for den tilbudte pris? Familien samtykkede, inden en time 
var gael. 

Mysteriet om frierens identitet blev opklaret, hvorefter en 
onkel gik op til den skrrekslagne pige, der havde vreret 
holdt he It uden for det hele, og fortalte hende, at det var 
onkel Sultan, der var frieren!". "Dine forreldre har 
godkendt frieren", sagde onkelen, medens Sonya, som det 
drejede sig om, sad som en sten, forfrerdelig bange og 
lammel. Hun vidste, at hun ikke ville have den gamle mand, 
men ogsa at hun skul1e f¢lge forreldrenes ¢nske. Den h¢je 
brudepris ville nemlig I¢se mange af familiens problemer, 
og hun ville stige i position som en af Sultan Khans koner. 
Men Sultans f¢rste kone Sharifa grred i tyve dage: 
"Hvorfor er du ikke tilfreds med mig, hvilken skarn!" 
Sultan bad hende tage sig sammen - ingen turde sige nogel. 
Sultans vilje skulle altid rade. Sharifa matte bide skammen 
i sig - ja, hun matte endog lide den tort at skul1e forberede 



forlovelsesfesten for hendes mands forlovelse med hans 
meste hustru. To maneder efter forlovelsen blev der holdt 
bryllup pa den muslimske nytarsaften. Hvorefter den 
skrremte Sonya overtog den lidet ¢nskvrerdige plads i 
brudesengen efter Sultans f¢rste kone Sharifa, som nu 
matte finde sig i at vrere degraderet for resten af sit liv. 

Talibanernes hcergen 

Efter dette bizarre glimt af et afghansk familieliv beskriver 
Asne Seierstad talebanemes hrergen i november 1999. Det 
religi¢se politi gik samvittighedsfuldt til vrerks i Sultan 
Khans boghandel. "AIle b¢ger med billeder af levende 
vresener, det vrere sig mennesker som dyr blev smidt pa et 
bal sammen med postkort, store opslagsvrerker m. m. 
medens det religi¢se politis fodsoldater bevrebnet med 
stokke og Kalasjnikov gevrerer s¢rgede for at alt blev 
brrendt. B¢ger, skulpturer, musik, film og frie tanker 
betragtes som folkefjender. Og soldaterne som var 
analfabeter kunne ikke skelne mellem Talebanernes 
rettroende lrere, og hvad der var krettersk. Heldigvis for 
Sultan - og for det frie ord - fandt de ikke de mest forbudte 
b¢ger, som Sultan havde gemt bag hyldeme. Butikken blev 
forseglet og Sultan smidt i frengsel for uislamisk 
virksomhed. Efter en tid slap han imidlertid fri mod 
bestikkelse. 

Dette er ikke blot en smagspr¢ve pa en bog, som er 
interessant og sprendende lresning. Det er f¢rst og fremmest 
en smagspr¢ve pa en kultur og et liv, som er milevidt fra 
forkrelede danskeres daglige tilvrerelse. Og det er sund og 
livsnrer belrering til os i den hjemlige "osteklokke" i en tid, 
hvor osteklokken far stadig flere sprrekker, hvorigennem 
fremmede kulturer siver ind og gradvis omdanner vort 
samfund i retning af det multietniske med aIle de 
udfordringer til tolerance, abenhed og opfindsomhed, en 
sadant kultursammenst¢d medf¢rer - en vigtig lrerebog til 
den side af integrationsprocessen, der pahviler os i en tid, 
hvor vort velordnede samfund er paradis for mange 
mennesker der er ofre for primitive og undertiden 
umenneskelige levevilkar. - Kan varmt anbefales enhver, 
der ¢nsker at forsta de fremmede. 

Handbog i kulturpsykologi 

"Et fag pa tvcers" 

af Peter Elsass 

Gyldendal 

685 sider 

399 kr. 

vi Gunder Frederiksen 

Forfatteren er pa bogens bagside prresenteret som cando 
psyk. og professor i klinisk psykologi ved K¢benhavns 
Universitet. 

Psykologi er en ung videnskab. F¢rst efter anden 
verdenskrig blev der oprettet et fakultet i psykologi. Men 
derefter forgrenede psykologien sig ret hurtigt: 
b¢rnepsykologi, reldrepsykologi, socialpsykologi, 
parapsykologi, osv. og med introduktionen af Peter Elsass 
bog har vi sa faet kulturpsykologi. Men hvad gar det ud 
pa? Og hvad forstar man i det he Ie taget ved kultur? 
Hvordan definerer Peter Elsass selv begrebet kultur? Pa 
side 482 skriver han: Kultur er et selektiv filter mellem en 
selv og den ydre verden, som giver mening og forstaelse 
af andres handlinger. Og dermed er vi midt inde i bogens 
rerinde. Et andet sted g¢r han det meget kort: Kultur er et 
socialt samspil, hvori kulturelle modeller afspejler 
subjektiv eifaring. 

Generelt betragtet er kultur vel nrermest no get med 
kollektive vaner - de skikke og adfrerdsm¢nstre samfundet 
arver fra forti den og i mere eller mindre forvandlet -
forhabentlig forbedret - form f¢rer videre fra generation 
til generation. Ordet kommer af det latinske cultura, der 
betyder opdyrkning eller dannelse. Kulturens modsretning 
er natur. Kultur er den bearbejdning eller forvandling af 
naturen, me nne skene forarsager. 

Man taler om forskellige kulturer: indianerkulturen, den 
afrikanske kultur, den europreiske osv. ligesom man deler 
planter op i forskellige plantekulturer. Gyldendals leksikon 
definerer kultur saledes: Menneskets malrettede arbejde 
med sig selv og omverdenen, dets selvopdragelse og 
strceben efter virkeligg¢relse af (andelige) livsvcerdier. -
Leksikon giver ingen forklaring pa, hvorfor andelige skal 
i parentes. Er det fordi de betragtes som mindrevrerdige -
i sa fald er jeg uenig. Jeg mener de er primrere i forhold til 
defysiske. 
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Der er ofte en etisk vinkel pa begrebet kultur - som man 
matte forvente grelder det saIedes Martinus' definition pa 
kultur f. eks.: Kultur er i sin dybeste analyse udtrykfor, 
eller markeres af humanitet. Kun humanitetstrinnet kan 
were malestokfor kulturtrinnet. ("Vejen til indvielse" s. 
30) Mere pnecist er det udtrykt i Kosmos 1981 s. 111: 
Kultur er den sam ling talenter, evner eller karakter
egenskaber i bevidstheden, som er resultatet af vor 
planmcessige viljeleddede indsats for at tvinge 
urkrcefterne i os ind i kontakt med livets love. 

Men Peter Elsass' kommer naturligvis meget lrengere end 
til debat om kulturbegrebet? Nogle kapiteloverskrifter siger 
noget om bogens sprendvidde: "Voldens konstruktion og 
destruktion", "Flygtninge og torturoverlevere", 
"Indvandring og globalisering", "Hjemlrengsel og udlreng
sel", "Racisme og etnicitet", "Fattigdom og sundhed", 
"Psyke og soma", "Healing og psykoterapi", "Konflikt
l¢sning og demokratisering" for blot at nrevne et udvalg. 

Et kapitel handler om aggression og terror - sare aktuelt! 
- En af forklaringeme er, at de er resultater af ondskab 
der er nedfreldet i yore gener og som sadan ikke star tii 
diskussion. En anden forklaring er at mennesket er splittet 
op mellem godt og ondt og pa en mrerkelig made er ude af 
stand til at lrere af yore erfaringer. Her ser vi et eksempel 
pa, hvorledes den ellers udmrerkede og pa mange mader 
informative bog lider af mangel pa kosmiske analyser, 
som vi kender fra Martinus. Der findes ikke ondt i verden 
- kun uvidenhed - alt det sakaldte onde skyldes manglende 
modenhed og viI gradvis oph¢re i takt med 
erfaringsdannelse - ikke mindst smertelig. Det man har 
f¢lt pa egen krop viI man have st¢rre evner til ogsa at f¢le 
og forsta hos andre. Lidelser har sin mission - en rent ud 
sagt guddommelig mission. - Havde forfatteren blot denne 
dimension med i sin fremstilling skulle jeg geme betcenke 
ham med min aIlerh¢jeste anerkendelse. 

I betragtning af at de kosmiske analyser, Martinus har 
prcesenteret menneskeheden for aktuelt og endnu en del 
ar frem i tiden viI vcere henvist til en mere tilbagetrukken 
tilvcerelse, viI det ikke vcere retfcerdigt at vurdere Elsass 
vcerk pa den baggrund. Herfra kan der derfor fra min side 
kun vcere tale om at tildele forfatteren min aIlerh¢jeste 
anerkendelse. Bogen er utrolig indholdmcettet og infor
mativ skrevet i fin stil og indeholder scerdeles store 
mrengder af social, psykologisk, antropologisk og anden 
information, som vi aIle har brug i et stadig mere 
kompliceret samfund. Bogen viI nok ikke af aIle blive lrest 
fra ende til anden. Selve omfanget - knap 700 sider - g¢r, 
at den nok ikke bliver lrest efter fortjeneste. Men som titlen 
viser, er der ogsa tale om en handbog - altsa et 
opslagsvcerk. Og som sadan viI den vcere nyttig i ethvert 
hjem, hvor man ¢nsker at f¢lge med tiden. 
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Hjernens 
dirigent 
- Frontallapperne 
og den civiliserede 
bevidsthed 
af Elkhonon 
Goldberg 
Psykologisk Forlag 
295 sider 
v/Lisa S. Burgess 

Hvis min hjerne er mit samfund ... 

Indenfor hjemeforskningen sker der i disse ar no get, som 
jeg anser for at vrere det mest betydningsfulde af al 
nutidsforskning. Der er ganske enkelt for menneskeheden 
svimlende erkendelser i farvandet. Svimlende, fordi hele 
den erkendelsesneurologiske fortrops forskning nu indi
kerer, at destrukti ve f¢lelser er noget vi kan vcelge at 
neutralisere i os selv, og at der er en dyb sammenhceng 
mellem neutraliseringen af sadanne destruktive f¢lelser i 
os selv og neutraliseringen af ligedanne i samfundet; 
hvorfor vi, betragtet ud fra en ren videnskabelig synsvinkel, 
kan forcedle vort samfund ved at forcedle os selv. 

I religionerne ligger forl¢sningens gade jo som bekendt i 
en dimension, som er udenfor os selv, hvorfor prcester 
traditionelt formaner os om, at det alene er gennem tro, vi 
frelses. Man kan saIedes sige, at den erkendelses
neurologiske forskning peger pa n¢dvendigheden af at 
slippe trosreligionen, hvis vi mener noget alvorligt med at 
ville leve i fred og fordragelighed her pa jorden. Derfor 
h¢res udtrykket sekulariseret meditation af den art, som 
bestar af ren opmrerksomhed, da ogsa tiere og tiere. Ren 
opmcerksomhed som redskab til en hverdagspraksis, der 
g¢r, at vi kommer til at kunne leve i harmoni med bade os 
selv og yore omgivelser, fordi vi handler ud fra empati 
med bade os selv og yore omgivelser. 

Daniel Goleman er inde pa det i bogen Destruktive f¢lelser, 
som er en gengivelse af den videnskabelige dialog mellem 
Dalai Lama og vestlige forskere indenfor omrademe 
neurologi, psykologi og filosofi, holdt i Dharamsala for 
fa fir siden. Her peges pa bade muligheden af forvandling 
af destruktive f¢lelser til konstruktive og n¢dvendigheden 
af en sadan. 

Den russiskf¢dte j¢de, der flygtede som ung til USA, en 
afUSA's absolut f¢rende neurologer, Elkhonon Goldberg, 
inddrager os i denne bog endnu mere specifikt i forskning 
i de bioelektriske forhold mellem frontallapperne og 



amygdala. Forskning af en art, som har stof i sig til at 
virke konkret inspirerende for design af nye forsknings
projekter indenfor omnldet. Og det er jeg vreldig taknem
melig for. 
Helt overordnet fungerer den forskning han fremlregger i 
bogen som en opfordring til at begynde at dyrke kognitiv 
fittnes. Ikke bare for at holde hjemefunktionen vedlige og 
undga demens, men for at 0pl2>ve evnen til at foretage 
dendritisk sprouting med henblik pa intet mindre end at 
redde verden fra demens. 

Dendritisk sprouting er et begreb, som er sammenligneligt 
med, hvad de gamle mystikere oplevede, nar de var et 
med alt. I Goldbergs terminologi kaldes det at opleve 
feltuafbrengighed i modsretning til en bevidsthedstilstand, 
hvor man er i feltafhrengighed, og oplever sig som adskilt 
fra helheden (jeg kalder det at drukne i detaljer). I teosofien 
viI man kalde dendritisk sprouting en indvielsestilstand. 
Det, der sker i en sadan tilstand, er, at myelinet, som er en 
hvid fedtsubstans, som drekker de lange nervebaner, der 
forbinder hjernens forskellige dele, gl2>r det muligt for 
neurotransmittere at kommunikere ikke-Iokalt. Dermed 
menes, at en erkendelsestilstand, som foregar i hjemen, 
en aha-oplevelse af de store, eller et kosmisk glint, samtidig 
viI forega i resten af ens elektromagnetiske felt og derved 
pavirke enhver fysisk celle pa en sadan made, at ens 
immunsystem styrkes. Neurotransmitteme ganske enkelt 
illuminerer ens vresen. 

Erkendelse af, hvordan det er at vrere en anden eller en 
selv, og af at man dybest set er de nne anden, kan altsa 
forplante sig til en altruistisk praksis, hvorved ens 
immunsystem samtidig styrkes. Indenfor martinuskos
mologiens terminologi, kan man sige, er her er tale om en 
erkendelse af et frellesskab pa bade ands- og sjrels- og 
krops/psyke niveau med det meIlemkosmiske plan, de 
makrokosmiske og de mikrokosmiske. 

Goldberg peger pa, at man kan trrene sig i at fa en sadan 
proces til at finde sted ved at arbejde pa at aktivere 
pandelappeme gennem fl2>lgende processer: For det fl2>rste 
aktiv kreativ handling i rum/farve/form (at arbejde med 
design). For det andet at beskrive sin oplevelse af eget liv 
i det frellesskab man indgar i ved brug af ord, geme i 
allegorisk form og geme skriftligt, sa man har mulighed 
for at gl2>re formuleringeme helt klare; og for det tredje 
ved at foretage kompleks beslutningstagen udfra den 
optimale viden, det lader sig gl2>re at besidde (hvilket er 
noget helt andet end udfra det man tror, man ved). Dermed 
bruger man hjemen i en form for feltuafhrengighed bade 
hvad angar det fysiske plan, det psykiske og det sjrelelige/ 
andelige/upersonlige. 

Denne upersonlige beslutningstager befinder sig i den 
venstre pandelap. Og det er den, Goldberg kalder diri-

genten; den dirigent, der rna aktiveres i os, hvis det er den 
specifikt menneskelige dimension, forstaet som den, der 
kan udvise empati, der skal dirigere ens liv. Dette 
dirigenttalent kan kunne vokse ved at blive brugt. En 
iagttagelse indenfor hjemeforskningen, som falder helt i 
trad med Martinus gennemgang af loven for udvikling af 
talentkemer. 

Goldberg peger pa en helt specie I relation mellem dette 
potentiale i hjemens dirigent ... og amygdala. 
Amygdala udgl2>r den del af hjernen, hvor aIle yore 
destruktive fl2>lelser befinder sig, aIle de fl2>lelser som hl2>rer 
til i angreb/forsvar/flugt/dl2>d-systemet. En uregerlig 
amygdala udgl2>r den vresentligste forhindring for 
harmoniske tilstande i yore liv, fordi fl2>lelser sprl2>jter op 
derfra, som fra et vulkanudbrud, og forpester klimaet i 
resten af hjernen pa en sadan made, at aktivitet 
underlregges eller forml2>rkes af fl2>lelsen. Egentlig 
trenkning, forstaet som samarbejde mellem samtlige centre, 
kan saledes ikke finde sted, nar fl2>rst amygdala er gaet i 
udbrud. I venstre pandelap befinder den egenskab sig 
imidlertid, som i hl2>jst grad har med det altruistiske 
menneske at gl2>re. Det er, som sagt, der, evnen til empati 
befinder sig. Det er ogsa fra dette center, at de hurtigstel 
fineste signaler udgar, dem, der kan pavirke de 
langsommere/grovere (astrale), hvorfor det er herfra, og 
kun herfra, der kan vrere kontakt med og indflydelse pa 
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samtlige 0vrige centre. 0nsker man at trenke med "hjertet", 
er det altsa i venstre prrefrontale cortex, at 
bearbejdningsprocessen rna forega. Inputtet derimod, sker 
i den h0jre. Og input kan forega pa mange niveauer, 
afbrengigt af hvilket samfund der er i ens hjeme. I denne 
bog tales slet ikke om pinealkirtlens funktion, hvilket 
mange spiritueit interesserede mennesker i disse ar 0nsker 
mere viden om. Men selv anser jeg det da ogsa, sa lrenge 
vi er i en verden, der i det vresentlige fungerer pa 
ihjelslagningsprincippet, for at vrere hovedsagen, at vor 
empatiske evne stimuleres. 

Hvorom alting er, afliver disse registreringer mange 
klicheer i forbindelse med det specifikt kvindelige og 
mandlige i hjemen, og det kan vi takke bl.a.den nye MR
scanner for. Det lader sig nemlig nu g0re at male bade tid 
og sted, hvad aktivitet og forbindelse an gar, med langt 
st0rre prrecision end tidligere. 

0ver vi mennesker os i at komme i tilstande, hvor der 
foregar en sadan dendritisk sprouting, er perspektiveme 
kolossale. Det viI for det f0rste indebrere en h0jnelse af 
etik, idet vi, nar medf0lelsen bliver aktiveret, jo ikke viI 
kunne nrenne at Ieve pa ihjelslagningsprincippet i et sadant 
omfang, som sker nu. Dette viI indebrere, at den fysiske 
voId viI aftage. Bade i mellemkosmos, makrokosmos og 
mikrokosmos. Og den psykiske. 

Neurotransmitterfunktionen, som i en sadan eksistensform 
jo vii tage til, viI, som et kraftigt sammenhrengende 
elektromagnetisk felt i h0jere og h0jere grad belive vor 
krop og beskytte os fra sygdomme, hvorved behovet for 
sygehusvresenet langsomt viI tage af. 

Og eftersom vi mennesker udg0r en slags hjemeceller pa 
vor klode, viI kloden rendre natur i samme takt. 
Goldbergs forskning lregger op til, at man fors0ger at 
forholde sig til, hvilke centre pa planeten, der sa nu svarer 
til det enkelte menneskes prrefrontale cortex, klodens 
upartiske overordnede dirigent, som foretager kompleks 
beslutningstagen ud fra det der er bedst for helheden. 

Er det FN, den spirende europreiske union eller noget helt 
tredje? Goldberg citerer Hedley Bull (afd0d professor i 
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internationale relationer ved Oxford), der skrev, at 
nationalstateme viI blive afl0st af en "modeme verdslig 
parallel til den form for politisk struktur, der fandtes i 
vestlig kristendom i middelalderen" (s. 265). En tanke
vrekkende antydning, synes jeg. Og vel helt parallel til 
den ledelse Martinus peger pa i det rigtige menneskerige, 
som jo netop som kendetegn har at vrere intuitiv ..... Jeg 
trenker pa en slags modeme frimureri, hvor der er tale om 
inspiration fra no get, der er st0rre end en selv, muliggjort 
af krerlighed til helheden. 

Hvordan ser sa billedet af en sadant andeligt frellesskab 
af god vilje, pa trods af religioner og landegrrenser ud her 
i 2004? 

Pa min nethinde toner Bush frem, og Blair - og Anders 
Fogh Rasmussen, som Dalai Lama har taget i hfmden. 
Menjeg er meget vel klar over, at der toner andre billeder 
frem i andre hjemer. 

Jeg vii geme anbefale bogen strerkt, fordi den stimulerer 
en til at trenke stringent og logisk over det, man oplever 
som virkelighed, og fordi jeg har tillid til, at sadan trenkning 
kan hjrelpe en til selv at patage sig ansvaret for, hvad der 
sker i ens hjeme og give en lyst at arbejde malrettet pa at 
komme i tilstande, hvor der er dendritisk sprouting. Ikke 
bare for ens egen skyld, men for verdens. 

AMI, drengen 
fra stjernerne 
af Enrique Barrios 

Borgen 

255 sider 

vNera S0e Jensen 

Forfatteren er chilener og har skrevet flere b0ger, men denne 
er den eneste, der er oversat til dansk, desv~rre. Jeg var nemlig 
sa begejstret efter at have l~st bogen, at jeg skyndte mig pa 
biblioteket for at forf0lge sagen. 

Forfatteren har lagt dialog og indhold i munden pa to halvstore 
drenge - den ene en meget k~rlig rumdreng, som ankommer 
med sit flyvende fart0j, der bliver observeret af jorddrengen. 
De to drenge har let ved at kommunikere, og historien tager 
fart - bogstaveligt - da jorddrengen bliver inviteret til at flyve 
med en tur i himmelrummet. 

Under himmelfarten bliver jorddrengen bel~rt om og forevist, 
at der i universet findes kloder og planeter, hvis beboere er 



langt hpj ere moralsk udviklet end jordboerne, og at denne 
manglende moral er skyld i jordklodens smertefulde tilstand. 
Konklusion: vi mangler krerlighed. 

Historien er eventyrlig, men selve indholdet dvs samtalerne 
mellem rumvresen og jordvresen er sa kosmiske, at man 
uvilkarligt rna fa den tanke, at forfatteren enten selv har haft 
store kosmiske glimt eller har lrest Martinus og forstaet! Det 
er ikke nogen stor bog, men indholdet er, sa jeg kan varmt 
anbefale den. 

Den ny healingenergi 

af Eric Pearl 

Borgen 

280 sider Jfel6red andre, hel6red chg selu 

269 kr. 

v/Ruth Olsen 

Bogen handler om kiropraktoren Eric's personlige 
udviklingshistorie, som fprte frem til hans opdagelse af, at 
han havde evner til at heale. Han pser ud af sine erfaringer i 
det at vrere healer i den form, han kalder re-etableringshealing. 

Han er dejlig uh0jtidelig i forhold til sin rolle, som han mener 
blot bestar i at vrere til stede for en anden i afslappet abenhed, 
og han erkender rerligt sin uvidenhed om, hvad der i grunden 
sker. Han har dog i mange ar forspgt at finde ud af det og 
lufter forsigtigt nogle ideer om det. Heller ikke lregeviden
skaben ved jo dybest set, hvad der sker i helbredelsen, siger 
han, ogsa den bygger som regel blot pa "kvalificeret 
grettevrerk". Diagnose kommer ipvrigt af de grreske ord di , 
der betyder to, og agnosis, der betyder "ved ikke", altsa to -
dig og din lrege - ved ikke noget! 

Han kalder det, der sker, reetablering, fordi han mener, det 
handler om igen at komme i kontakt med de hpj ere energier, 
som vi er en naturlig del af, nar vi er sunde og raske. Vi behpver 
at fa tilfprt den information, der ligger i disse energier, derfor 
kalder han ogsa healing for "videns-overfprsel". I disse ar 
udsrettes vi for en frekvensforpgelse, som vi aIle kan blive 
healere af, hvis vi er abne for den, hvilken i sidste ende viI 
medfpre rendringer i vort DNA. 

For at vise hvordan aIle kan oppve evnen til at fa kontakt med 
de hpjere finere energier, nrevner han et eksperiment pa 
University of Arizona, hvor man satte en gruppe til at overfpre 
energi til en anden gruppes hrender pa den made, at de fprste 

ikke vidste, hvilken hand hvornar. Forspget gentages flere 
gange med meIlemrum. Af rapporteringen fremgik, at hvor 
der ved fprste forspg var 65% rigtige "skud", endte der med 
ved femte forspg at vrere 90-96% rigtige. 

Han refererer fra en bog af Richard Gerber (Vibrational Medi
cine) noget, man kalder Tiller-Einstein-modellen: "Fysisk 
materie findes i positiv rumtid. Energier hinsides lysets 
hastighed findes i negativ rumtid. Positiv rumtidsenergi er 
hovedsageligt af elektrisk beskaffenhed, mens negativ 
rumtidsenergi hovedsageligt er magnetisk. Positiv rumtid er 
saledes den elektromagnetiske stralings omrade, mens negativ 
rumtid er den magnetoelektriske stralings omrade. Negativ 
rumtidsenergi har foruden sin hovedsagelige magnetiske 
beskaffenhed en anden fascinerende egenskab: en tendens til 
negativ entropi. Entropi er en tendens til uorden, 
desorganisering. Negativ entropi er tendensen til orden, 
organisering. Den er tendensen til regeneration og helbredelse. 

Det fik mig til at trenke pa det, Vilhelm Schelderup skrev i sin 
bog "Helbredelsens grunde", om forskningen vedrprende 
regeneration i levende vrev og bio-elektricitet. Ved vrevsskader 
konstaterede man fprst en positiv elektrisk aktivitet, men den 
rendredes i den egentlige regerationsfase til en negativ elektrisk 
aktivitet. 

Eric Pearl gpr med humor op med aIle de ritualer, som mange 
healere omgiver sig med, og kalder dem kunstige "stpttehjul". 
Beskyttelse, siger man, mod hvad? Faktisk ligger der en skjult 
frygt i ritualerne, som i virkeligheden hremmer i stedet for at 
fremme healingen, siger han. Healing behpver ingen teknikker, 
end ikke dine hrender er npdvendige, hvad de jo heller ikke er 
ved fjemhealing. 

Re-etablerings-energi far og giver man pa sa mange mader, 
ofte uden at trenke over det. Man kan fple sig meget bedre 
tilpas og fuld af Ii vskraft efter et godt samvrer med et menneske, 
man er i samklang med. Det er ogsa healing. Og sa var det, 
jeg trenkte pa Martinus, der sagde, vi skal vrere som livgivende 
sole for hinanden! 

Husk at Mogens 
Tverskovs store 
trebindsvmrk 
"Udfordring til 
videnskaben" nu 
kun koster kr. 
100 pr. bog eller 
kr. 250 for aile 
tre bind 
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af Harry Rasmussen 

Det arelange venskabelige forhold mellem H.C.Andersen 
og den 28 ar reldre H.C.0rsted, og sidstnrevntes store be
tydning for f¢rstnrevnte, bade som menneske og digter, er 
der blevet nrevnt flere eksempler pa imine artikler om 
digteren i Kosmologisk Information. Kosmos og andet
steds. Andsbeslregtetheden mellem de to store personlig
heder var bemrerkelsesvrerdig, ogsa selv om den trods alt 
ikke var st¢rre, end at f.eks. 0rsteds abstrakte begreber 
om Gud ikke var helt tilfredsstillende for Andersen. Han 
fastholdt stort set aIle dage sin barndoms opfattelse af 
Gud som indbegrebet af "Fader" og "Forsyn", som han 
vedblev med at have et intimt personligt forhold til. For 
0rsteds vedkommende var Gud ensbetydende med det 
h¢jeste fomuftsprincip, der samtidig indeholder og ud
trykker sandhedens sandhed, godhedens godhed og 
sk¢nhedens sk¢nhed. Derfor var naturvidenskabelig forsk
ning og trenkning for ham en form for religionsud¢velse, 
altsa en slags inteIlektuel 'tilbedelse' af det guddomme
lige fomuftsprincip. (1) 

Sjeelens ud0delighed 

Men heller ikke 0rsteds i og for sig forstaelige - og i hans 
egenskab af videnskabsmand relevante - forsigtighed med 
at udtale sig i sp¢rgsmaIet om sjrelens ud¢delighed, som 
han dog i ¢vrigt fandt bade mulig og sandsynlig, og ogsa 
syntes at have vreret personligt overbevist om, var helt 
efter Andersens opfattelse. Hans kong stanke var jo netop 
sjrelens eksistens som et ud¢deligt og evigt vresen, hvad 
der for ham bet¢d den individuelle personlighedsstrukturs 
bestaen og fortsatte eksistens efter det fysiske legemes d¢d. 
Srerlig vigtigt var det for ham, at sjrelen bevarer erindrin
gen om sig selv som individ eller person betragtet. 

0rsted indskrrenker sig i dette sp¢rgsmal til at sige, at der 
efter hans mening ikke findes noget filosofisk system, 
"hvori ud¢deligheden er bevist; men den rna i ethvert af 
dem overlades til troen. Dette rna vi ligeledes her; men 
hvis De sp¢rger, hvorledes denne tro sammenknyttes med 
vor anskuelse, retfrerdigg¢res i den, rna jeg indskrrenke 
mig til det svar, at dette efter min overbevisning lader sig 
g¢re pa en i det mindste ligesa meget om ikke mere til
fredsstillende made som i ethvert andet system; men at 
dette viI fordre en egen udvikling, som rna forbeholdes en 
anden tid." (2) 
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Digtekunstens opgave 

Noget kunne tyde pa, at Andersen ogsa mente, at 0rsted 
var lidt for rigoristisk i sin fordring til digtekunsten - her
under ogsa prosaen - om, at denne altid skal strrebe efter 
at vrere i overensstemmelse med eller i det mindste ikke 
direkte stride imod bl.a. naturvidenskabens pavisning af, 
at frenomeneme - bade de fysiske og andelige - primrert 
virker pa grundlag af arsagsvirkningsloven. Den "lille 
Hans Christian" aliasH.C.Andersen beundrede og respek
terede sin inteIlektuelt h¢jt begavede og samtidig milde og 
rare yen og 'lreremester' sa meget, at han fandt grund til 
at betegne denne som "store Hans Christian", en beteg
nelse som havde et anstr¢g af humor i og med, at 0rsted i 
fysisk henseende ikke var nrer sa h¢j som lange Andersen. 
Men sidstnrevnte gjorde imidlertid sit bedste for at leve 
op til sin "krere faderlige ven"s opfattelse og fordring til 
digtekunsten, og det i en sadan grad, at han faktisk forfat
tede en slags programerklrering for sin livs- og verdens
anskuelse og sin kunstopfattelse: 

"Gennem blomstens trette blad bryder lyset frem i far
ver, her r¢dt, der blat, hver farve, vi kender; med samme 
kraft lyser Guddommen fra alt det skabte; som lyset i blom
sten straler dens almagt frem i den he Ie skabning. Alt er et 
undervrerk, som vi ikke begriber, men vrennes til og da 
finder almindeligt. De digtede eventyr far deres 
ovematurlighed kun ved kredens [arsagsvirknings-kredens] 
overbrydning, ved mangel pa den vise orden, vi daglig 
har for ¢je i det st¢rre, guddommelige eventyr, hvori vi 
selv lever." (3) 

Pa baggrund af denne 'programerklrering', der bade i form 
og indhold er he It i overensstemmelse med 0rsteds opfat
telse, skrev Andersen i l¢bet af sin lange forfatterkarriere 
bl.a. adskillige eventyr og historier, som stort set rna siges 
at im¢dekomme 0rsteds grundlreggende krav til digtekun
sten. Blandt disse eventyr og historier kan tilfreldigt nrev
nes Lykkens Kalosker, 1838, Klokken, 1845, Vandddben, 
H¢rren, 1848, Tamvregteren Ole, 1859, Bispen pa B¢rg
lum og hans frrende, 1861, Gudfaders billedbog, 1868, 
og Den store s¢slange, 1871. 

Men ogsa i sine romaner gay Andersen mere eller mindre 
direkte udtryk for en opfattelse og mening, hvortil han 



var blevet inspireret af sine mange personlige samtaler 
med 0rsted. Det ses f.eks. af romanen O.T., 1836, hvori 
Andersen bl.a. refererer til sin studentertid i 1828-29, da 
han kort f0r den sakaldte 'anden eksamen' (filologikum 
og filosofikum), var tilh0rer ved 0rsteds forelresninger 
pa Universitetet, og som han fortreller en del om i bogen. 
Det er ogsa tilfreldet i den langt senere roman At vrere 
eller ikke vrere, 1857, som med rette kan betegnes som 
Andersens Teodice par excellence. Heri er det atter en 
lang rrekke tanker, der 

sandheden og harmonien i det sma og i det uendelige store, 
det skallutre og berige forstanden og fantasien, vise ham 
nye former, der end mere levendeg0r ordet. Sel v de enkelte 
opdagelser ville give en sadan ny flugt. Hvilken 
eventyrverden kan ikke oprulle under mikroskopet, nar vi 
deri overf0rer vor menneskeverden Uf. eventyret 
Vanddraben, 1848]; elektromagnetismen kan blive en 
livstrad i nye lystspil og romaner [det blev nu i eventyret 
Den store s0slange, 1871], og hvormangen humoristisk 

digtning viI ikke 
mere eller mindre er 
blevet til pa baggrund 
af 0rsteds indflydelse, 
og som Andersen der 
fremf0rer i argumen
tations- og debatform, 
bl.a. til st0tte for den 
lyse og optimistiske 
fremskridtstro, som 
han helt delte med sin 
reldre yen. Det grelder 
ogsa 'sandsynligheds
beviser' pa sjrelens 
ud0delighed og Guds 
alkrerlige retfrerdig
hed, som fremf0res 
med argumenter, som 
0rsted formentlig i det 
vresentlige ville kunne 

-UcI af cIet virkelig-e vokser eventyret 

vokse frem, idet vi 
fra vor st0vgranlille 
jord med dens sma, 
hovmodige menne
sker ser ud i det uen
delige verden salt fra 
mrelkevej til mrelke
vej. Et eksempel pa, 
hvad vi her mener, 
springer frem i hin 
gamle hpjadelige da
mes ord: "Er hver 
stjeme en klode som 
vor jord, og har 
kongeriger og hoffer 
- hvor uendelig man
ge hoffer! Menne
sket rna s vimle! "" 

have nikket genkendende og anerkendende til, hvis ikke 
han havde vreret afskaret fra at lrese eller h0re demo Han 
var nemlig d0d seks ar f0r bogen udkom. Men de samme 
grundtanker og meninger havde Andersen bl.a. ogsa givet 
udtryk for i sit dristige og storladne verdensdrama 
Ahasverus, 1847, hvori hovedtemaet er menneskehedens 
andsudvikling og 'kulturhistorie' fra "Syndefaldet", der 
her er eksemplificeret med tvivlens engel Ahas' dybe fald 
fra himlen til jorden, og hans efterf0lgende 'landflygtige' 
tilvrerelse op gennem tiden og frem til og med Columbus' 
opdagelse af 'den ny verden' , Amerika. (4) 

Digteren og videnskaben 

let af sine flere fine essays fra rejsebogen I Sverrig, der 
udkom 19.5.1851, et par maneder efter 0rsteds d0d, og 
som i hpj grad er inspireret og prreget af den 0rstedske 
filosofi, sadan som denne kommer til udtryk i Aanden i 
naturen, fremsretter Andersen i essayet Poesiens 
Califomien nogle betragtninger over digterens forhold til 
naturvidenskaben, og siger herunder - omtrent med 
0rsteds ord - bl.a.: "Det er ikke vor tanke, at digteren skal 
versificere de videnskabelige opdagelser, lreredigtet er og 
bliver i sin bedste form dog altid en mekanisk dukke kun, 
der ikke har det friske liv. Videnskabens sollys skal 
gennemtrrenge digteren, med klart Pje skal han opfatte 

(5) 

Liv pa andre kloder 

Vore dages astronomi har endnu ikke kunnet bekrrefte -
eller eventuelt afkrrefte - 0rsteds antagelse af, at der sand
synligvis eksisterer liv pa andre kloder i universet, og til
med liv, som hvad bevidsthed, intelligens og moral angar 
enten kan vrere ligestillet med livet her pa jorden, eller 
maske endda vrere naet videre i udvikling, lige som det 
selvfplgelig heller ikke kan udelukkes, at der viI kunne 
findes kloder, hvor livet endnu er relativt primitivt. Men 
videnskaben afviser dog ikke lrengere forekomsten af liv 
pa andre planeter, end ikke i vort eget solsystem og slet 
ikke i andre solsystemer i universet. Tvrertimod anses det 
for bade muligt og sandsynligt, og det er formentlig kun 
et tidsspprgsmal, hvomar det lykkes at konstatere og be
krrefte denne antagelse. - Andersen delte ogsa i dette til
frelde fuldt ud 0rsteds tanker og fore stillinger om liv pa 
andre kioder, hvilket der for pvrigt er givet eksempler pa 
imine Andersen-artikler bade her i bladet og andetsteds. 
(6) 

To veje til 'sandheden' 

Helt grundlreggende var det imidlertid for Andersens 
opfatteIse, at naturvidenskabsmanden og digteren 
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n¢dvendigvis rna og skal nrerme sig tilvrerelsens 
virkelighed og 'sandhed' ad hver sin vej. Det har han f.eks. 
givet udtryk for i sit dejlige eventyr Klokken, hvori 
eventyrets konges¢n da ogsa af nogle Andersen-forskere 
er blevet udlagt som H.C.0rsted, og den fattige dreng som 
Andersen selv. Men bortset herfra, er der ingen tvivl om, 
at grundtanken i eventyret er den ¢rstedske fore stilling 
om naturvidenskabens og religionens - og herunder 
digtningens og kunstens - frelles mal og sluttelige forening. 
Men Andersen f¢lte sig dog trods alt bedst tilpas som 
digter, nar han kunne ga pa 'afveje' og frit boltre sig i og 
med det sakaldt overnaturlige, sadan som tilfreldet isrer er 
i mange af eventyrene. Bade for 0rsted og Andersen var 
and og natur eller 'materie' to komplementrere sider af 
samme sag, men frenomenet 'det overnaturlige' var efter 
f¢rstnrevntes mening overtro, et "hang til at antage noget, 
som ligger udenfor naturens orden", eller "et hang til det 
fornuftstridige, altsa kun en indbildning." (7) 

Af flere grunde havde 0rsted ikke megen tillid til 
intuitionen, idet han mente, at den i sin ukontrollerede 
funktion som abenbaring nemt kunne vrere udtryk for ren 
og skrer "indbildning", som for ham bet¢d "det 
fornuftstridige". Men sa meget des mere havde han tiltro 
til uhildet, afbalanceret intelligens og fornuft, men vel at 
mrerke "den altgennemtrrengende fornuft, som udg¢r det 
formende i alle virksomheder", dvs. i alle natur- og 
andsprocesser. Imidlertid rna det pastaede 
modsretningsforhold mellem "abenbaring" og "fornuft" 
vrere et sp¢rgsmal om, hvordan begreberne defineres. Det 
kan i al fald undre mig, at 0rsted tilsyneladende ikke har 
haft blik for, at "abenbaring" som funktion betragtet, kunne 
trenkes at vrere identisk med en intuitiv evne, der i den 
sammenhreng reprresenterer en side af det, han kalder "den 
altgennemtrrengende fornuft". (8) 

Frugtbar uenighed 

0rsted var altsa kort og godt tilhrenger af oplysningstidens 
idealer, ja, han var faktisk dansk foregangsmand pa 
omradet. Det gjaldt derimod ikke H.C.Andersens ligeledes 
gode yen og reldre digterkollega, B.S.Ingemann, som pa 
et tidspunkt omkring midten af 1820' erne i tiltagende grad 
dyrkede andelig introspektion og mysticisme. Dette vendte 
0rsted sig venligt og advarende imod i tidsskriftet 
Manedsskrift for litteratur, 1831, hvori han anmeldte 
Ingemanns nyligt udkomne Huldre-gaverne eller Ole 
Navnl¢ses levneds-eventyr fortalt af ham selv. I de nne 
bog havde digteren som reaktion pa en rationalistisk kritik, 
der tidligere var blevet rettet imod nogle af hans b¢ger, 
indirekte givet udtryk for den opfattelse, at intuitionen i 
sin regte og sande form er en slags "tryllesalve", og at 
den, der sm¢rer sine ¢jne med den, f¢lgelig far evne til at 
se gennem tingenes ydre skin ind i deres sande vresen. (9) 
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Det interessante er, at Andersen faktisk i lige sa h¢j grad 
delte Ingemanns opfattelse af intuitionen, som han delte 
0rsteds opfattelse af fornuftsevnen. For ham bet¢d 
intuitionens inspirative tilskyndelser til kreativ aktivitet 
og dens erkendelsesmressige universelle indsigt eller 
abenbaring "det afGud givne", som digteren i sin egenskab 
af seer og i sit kald som forfatter, er forpligtet til at formidle 
til sine medmennesker, vel at mrerke uden derfor at give 
afkald pa brugen af "den gode forstand Gud gay os" 
mulighed for at udvikle. Han mente ogsa, at det 
, overnaturlige' i en vis forstand er en 'andelig forlrengelse' 
af det 'naturlige, og lige sa lovbundet som dette. For resten 
en opfattelse, der er i overensstemmelse med Martinus' 
kosmiske analyser af forholdet mellem natur og overnatur, 
mellem materie og and. (10) 

U overensstemmelsen eller differencen mellem Andersen 
og 0rsted i deres respektive syn pa Gud, intuitionen og 
digtekunstens opgave, er naturligvis minimal og subtil, 
om end den er der. Men begge opfattede det i ¢vrigt som 
et positivt trrek og en andelig udfordring i deres indbyrdes 
venskab, og det gay anledning til mange interessante og 
dybtgaende samtaler mellem dem i en lang arrrekke, der 
isrer strakte fra omkring 1829, efter at 0rsted havde 
eksamineret Andersen til studentereksamen, og til 0rsteds 
d¢d i marts 1851. 

" Johannes-rosten" 

Den kritiske og skeptiske lreser, som maske er kyndig bade 
i Martinus' kosmologi og i 0rsteds naturfilosofi, sadan 
som den sidstnrevnte isrer kendes fra bogen Aanden i 
naturen, kunne formentlig trenkes at ville rette indvending 
imod min tidligere fremf¢rte pastand om, at Andersen var 
- ikke blot en "Johannes-r¢st", men "Johannes-r¢sten" i 
relation til det af ham selv opfundne begreb Poesiens 
Messias. Den sidstnrevnte har jeg af flere grunde tilladt 
mig at identificere med Martinus, lige som hans Det Tredje 
Testamente efter min opfattelse nemt lader sig opfatte og 
fortolke som Poesiens ny slot, sadan som jeg har postuleret 
og delvis argumenteret for i flere af mine artikler, bl.a. 
her i bladet. Men samme kritiske lreser kunne jo nemlig 
trenkes at ville mene, at 0rsted med sin naturfilosofi lige 
sa godt kunne vrere 'Johannes-r¢sten' , og maske tilmed i 
h¢jere grad end tilfreldet er med Andersen, ikke mindst i 
betragtning af, at den ¢rstedske filosofis emnekreds og 
'metodik' rent umiddelbart set kan forekomme mere 
beslregtet med Martinus' kosmiske analyser, end 
Andersens litterrere forfatterskab. (11) 

Hertil rna svaret imidlertid lyde, at 0rsteds filosofi primrert 
er en overvejende og delvis naturvidenskabeligt begrundet 
naturfilosofi, der i filosofihistorisk sammenhreng optrreder 
under samlebetegnelsen organismetanken, idet 
konklusionen pa naturfilosofien gar ud pa, at naturens 



mangeartede f(enomener og processer tilsammen udg0r 
eller er udtryk for en guddommeligt besj(elet, organisk og 
komplement(er enhed af and og natur. N aturfilosofien 
repr(esenterer derfor en 'viden' om naturen som andens 
udtryk eller' aftryk'. Sa langt - og l(engere - er 0rsteds 
filosofi endog i forbavsende grad i overensstemmelse med 
Martinus' kosmologi. Men de kosmiske analyser, som 
repr(esenterer denne kosmologi, er prim(ert udtryk for 
andsvidenskab, forstaet som en 'viden' om anden, hvori 
'naturen' forefindes som en n0dvendig, komplement(er, 
men samtidig illusionistisk mods(etning. Dette er ganske 
vist i overensstemmelse med 0rsteds opfattelse, men den 
afg0rende forskel mellem Martinus' kosmologi og 0rsteds 
naturfilosofi bestar imidlertid i, at f0rstn(evnte behandler 
emner og f(enomener, som den sidstn(evnte enten gar 

sporadisk hen over eller helt udelader. Det g(elder emner, 
som f.eks. kristendom - eller rettere Kristi l(ere - der kun 
spiller en perifer rolle i 0rsteds filosofi, medens den er 
central i Martinus' kosmologi. Det g(elder emner som det 
levende v(esens evighedsnatur og -struktur med dens over
og underbevidsthed og sk(ebneelement, det diskamerede 
individs 'passage' gennem de andelige verdener, reinkar
nationen og dennes 'teknik', sk(ebneloven og det kosmisk
organiske grundlag for skabelsen af selve livsoplevelsen, 
for blot at n(evne nogle eksempler. Lidt forenklet og 
firkantet kunne man maske udtrykke forskellen pa den 
made, at 0rsteds filosofi omhandler anden i naturen, 
medens Martinus' kosmologi omhandler naturen i 
anden.(l2) 

'R0sten i 0rkenen' 

I princippet er det netop pr(ecis de samme hovedemner, 
der er n(evnt ovenfor, som Andersen besk(eftigede sig med 
gennem arene, og som han i st0rre eller mindre omfang 
har givet udtryk for i sit samlede forfatterskab, herunder 
ikke mindst i sine eventyr og historier. Disses 'budska
ber' er som bekendt naet videre omkring pa jorden, end 
tilf(eldet er med de tanker og den filosofi, der skyldes 0r-

sted. Derimod kan man sige, at 0rsteds filosofi indirekte 
er blevet udbredt via den indflydelse og betydning, den 
havde pa Andersen, hvorfor man maske kan konkludere, 
at uden 0rsted havde Andersen formentlig ikke v(eret den 
digter, han var og blev. 0rsted selv blev verdenskendt og 
ber0mt for sin naturvidenskabelige indsats, der bl.a. om
fatter opdagelsen og beskrivelsen af elektromagnetismen 
og opfindelsen af letmetallet aluminium. Herhjemme blev 
han ikke mindst kendt for sin virksomhed til fremme af 
folkeoplysningen, i hvilket 0jemed han bl.a. stiftede Sel
skabet til naturl(erens udbredelse, 1824, som stadig lever 
i bedste velgaende. (13) 

Uden pa nogen made at ville forklejne den geniale fysiker 
og t(enker 0rsteds naturfilosofi, eller nogen anden filosof 
eller t(enkers filosofi for den sags skyld, rna min hoved
konklusion dog forts at v(ere, at H.C.Andersen og hans 
forfatterskab i h0jere grad er berettiget til og fortjener 
betegnelsen 'Johannes-r0sten'. Denne 'r0st' lod sig h0re 
pa et tidspunkt i 1800-tallet, hvor en tiltagende fornufts
og forstandsdyrkelse, der havde sine r0dder i 1700-tallets 
oplysningstid, atter begyndte at brede sig i det europ(ei
ske og amerikanske ands- og kulturliv. Det skete pa be
kostning af den romantiske periodes dyrkelse af f0lelse, 
fantasi og intuition, med det resultat, at den ensidige prio
ritering af forstanden og fornuften efterlod sig en andelig 
, 0rken' af gudl0shed og materialisme, som n(eppe er 
kulmineret endnu. Idehistorisk kendes denne' 0rken' ogsa 
under navn af naturalismen eller realismen. 

Det var i denne omtrent verdensomsp(endende andelige 
'0rken', at Andersens 'r0st', is(er i form af hans eventyr 
og historier, lod sig h0re, og hans 'budskab' dermed ud
bredt til store dele af jordens befolkning, hvor det ofte har 
fundet genklang og f0lgelig er blevet elsket og afholdt for 
sin almenmenneskelighed, humor og visdom. Og selv om 
maske ikke alle har v(eret i stand til at opfatte og forsta 
eller v(erds(ette det grundl(eggende syn pa livet og verden 
som et guddommeligt under og eventyr, der er mange af 
eventyrenes basis, sa har disse trods alt alligevel haft en 
indflydelse pa bevidstheds- og kulturlivet rundt om, der 
er uomtvistelig, og som adskilligt tyder pa viI forts(ette 
endnu et godt stykke ud i fremtiden. 

Sp0rgsmalet om, hvem der i s(erlig grad viI kunne siges at 
repr(esentere 'Johannes-r0sten' i den her n(evnte sammen
h(eng, kan naturligvis diskuteres. Johannes D0beren var 
som bekendt en r0st i 0rkenen, der profeterede om den 
kommende Messias, og hvis og nar vi identificerer Marti
nus og hans livsv(erk med en Messias-r0st, kunne man 
f.eks. mene, at der er adskillige, som vil kunne komme i 
betragtning som 'Johannes-r0ster'. F.eks. teosoffen He
lena Blavatsky eller antroposoffen Rudolf Steiner. Men 
ingen af disse er det dog lykkedes at vinde et sa udbredt 
'geh0r' for deres respektive 'budskaber', som tilf(eldet er 
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med H.C.Andersen, der stort set har vreret og fortsat er i 
stand til at 'tale' til omtrent aIle mennesker, uanset race, 
religion og nationalitet. 

Konklusion 

Det er netop en af de hovedpastande, jeg har fremsat i og 
som danner grundlag og udgangspunkt for mine 
H.C.Andersen-artikler her i bladet og andetsteds, at An
dersen i og med sit verdensber0mte forfatterskab har bi
draget vresentligt til at' g0de jorden' og 'berede vejen' for 
"Poesiens Messias" (Ires: Martinus) og 'jrevnet terrrenet' 
for "Poesiens ny slot" (Ires: Det Tredje Testamente). An
dersens indflydelse og betydning i forbindelse med den 
andelig-kultureIle udvikling, der danner basis for ands
videnskaben i almindelighed og Martinus' kosmologi i 
srerdeleshed, er formentlig st0rre, end man umiddelbart 
skul1e tro. Der er derfor egentlig ikke noget mrerkeligt i, 
at navnlig en rrekke af Andersens eventyr og historier uden 
vanskelighed lader sig opfatte og fortolke som digteriske 
'illustrationer' eIler poetiske 'akkompagnementer' til 
Martinus' kosmiske analyser. Omvendt rna man konsta
tere, at kendskabet til disse analyser i vresentlig grad kan 
tjene til at uddybe forstaelsen af og indsigten i den vise 
digter Andersens personlighed og geniale eventyrunivers. 
Og der, hvor Martinus f.eks. er 'abstrakt' og generel i 
sine analyser og betragtninger, der er Andersen 'konkret' 
og individuel. Der, hvor Martinus opererer med love og 
principper, der benytter Andersen sig af natur- og 
menneskeskildringer. Sa bl.a. i den forstand supplerer og 
kompletterer de to 'andsfyrster' hinanden. (14) 
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Noter 09 kilder: 
Forholdet mellem Andersen og 0rsted berpres perifert i Ole 
Bang: Store Hans Christian. Forlaget Rhodos 1986. - I bl.a. 
sine selvbiografier udtaler Andersen sig udfprligt og med stor 
veneration om sit mere venskabsforhold til 0rsted. Se Leks. 
Mit Livs Eventyr, bind I, s. 74, 325-26, og bind II, s. 10-12, 115-
20. Gyldendall975. - 0rsted afviste tanken om et guddommeligt 
Forsyn, som han mente var i strid med "Guds viljes evige love". 
H.C.0rsted: Aanden i naturen, s. 144-51. Forlaget Vinten 1978. 
I modscetning til 0rsted paviser Martinus, at de evige love eller 
skabeprincipper ikke npdvendigvis behpver at udelukke det, 
der forstas som Forsyn. Se Leks. herom i Livets Bog II, stk. 
291, 487-8. - H.C.Andersen ser ud til at have delt Martinus' 
opfattelse ogsa i dette spprgsmal, hvilket indirekte turde fremga 
af bl.a. hans essay Tro og videnskab (Prcediken i naturen), som 
er trykt i rejsebogen I Sverrig, 1851. Uddrag af essayet er 
gengivet i min artikel Ud¢delighed ejer vi, Kosmos nr. 8-2002, 
s. 181. - Om 0rsted og hans naturfilosofi kan man ogsa lcese i 
bogen H.C.Andersen, H.C.@rsted og Martinus. Kosmologisk 
Information 1997. 

2 Se H.C.0rsted: Aanden i naturen, s. 50. Om 0rsted med den 
sidste scetning mente, at han evt. senere selv ville udarbejde en 
sadan afhandling om sjcelens udpdelighed, eller om han tcenkte 
pa, at en afhandling af den art ma vente til et tidspunkt, hvor 
den menneskelige viden om sjcelespprgsmalet matte formodes 
at vcere uddybet, er ikke klart. 

3 H.C.Andersen: Kun en spillemand, s. 125. Gyldendal1970. Som 
det fremgar af citatet, er Gud her 'reduceret' til det upersonlige 
"Guddommen" og "dens almagt", hvad der bestemt er mere i 
pagt med 0rsteds end med Andersens begrebsverden og 
scedvanlige terminologi. 

4 Se evt. artiklen H¢stens tid, Kosmologisk Information (KI) nr. 
4/91. - Der er formentlig grund til at antage, at Andersens vers
drama Ahasverus kan have inspireret Johs. V. Jensen til sin 
Den lange rejse (1902-22), som dog i modscetning til Andersens 
teleologiske og panteistiske vcerk er baseret pa Darwins meka
nistiske, reduktionistiske og gudlpse menneske- og historiesyn. 
Det var lige prcecis det, Andersen opponerede imod, bl.a. i ro
manen i At vcere eller ikke vcere (1857). Men han anerkendte i 
princippet udviklingstanken og betragtede - bl.a. under 
indflydelse af 0rsted - menneskene som "de senest fremkomne 
dyr pajorden." Men vel at mcerke 'dyr', der i lighed med alle 
andre levende vcesener 'besidder' en udpdelig sjcelelig struktur 
og som skal videreudvikle sig til "gudsmennesker" eller med 
Martinus' ord "rigtige mennesker" eller "visdoms-mennesker". 
Se Leks. Kosmos nr. 8-2002, s. 181. 

5 Forestillingen om den "stpvgranlille jord, med dens sma, 
hovmodige mennesker", har Andersen holdt meget af og ogsa 
ved flere andre lejligheder benyttet i sit forfatterskab, Leks. i 
eventyret Tante Tandpine, 1872. 

6 Se evt. artiklerne H¢stens tid, KI 4/91, s. 14, og H. C.Andersen 
og d¢den 2:3, KI 2/92, s. 14-15. Vedr. sjcelens udviklingsrejse 
fra klode til klode, se Leks. Livets Bog I, stk. 284-6. Se evt. 
ogsa det i note 2 fprstncevnte vcerk, s. 140-1. 

7 Se det i note to fprstncevnte vcerk, s. 76-106. 
8 Samme sted, s. 196-7. 
9 F. Rpnning: B.S.Ingemann. Liv og digtning, s. 223-33. Gads 

Forlag 1927. 
10 Martinus: Den tabte horisont. Kosmos nr. 8-1984. 
11 Se evt. artiklerne Poesiens Messias, Kosmos nr. 4, 1976, Det 

poetiske univers og Den ny Aladdin, KI2-3/93. 
12 0rsteds opfattelse af individernes udviklingsrejse fra klode til 

klode i universet kunne dog tyde pa, at han maske underforstar, 
at denne rejse sker ved hjcelp af reinkarnationens og diskar
nationens 'teknik', men han har altsa ikke direkte omtalt dette. 

13 Se det i note 1 fprstncevnte vcerk. 
14 Se evt. artiklen Livets Eventyr, KI 3/91, og de i note 11 ncevnte 

artikler. 



~el5ekosc an~erm.m. 

samC sun~ fornufc 
vlGunder Frederiksen 

Dagbladet INFORMATION, der kalder sig selv "den 
mindst ringe", har mandet sig op til at beskreftige sig med 
no get sa anderledes som helsekost. Den pnwer bade at ga 
bag om helsekost ved at skrive om myter og videnskabelig 
evidens, men bringer ogsa en "Hyldest til den sunde 
fornuft" - hvad det sa er - altsa sund fomuft? 
Redaktionen skal have ros for artiklens start. Den starter 
med lidt sm0reolie til smilebandet - nemlig en vittighed 
om vort forhold til medicin gennem tiderne: 

"En mand gar tillregen med ondt i 0ret. 

Ar 2000 f. kr. far han f0lgende medicin: 
"Spis denne rod! 
Ar 1000 e. kr. far han f0lgende besked: 
"Roden er hedensk, bed denne b0n!" 
I ar 1850: "B0nner er overtro, drik denne mikstur"! 
I 1940: "Den mikstur er humbug, spis denne pille!" 

I 1985: "Pillen er ineffektiv, tag dette antibiotika!" 
Og i aret 2000: "antibiotika er kunstigt, spis de nne rod". 

Det var sa et veritabelt spiral-kredsI0b, og det plejer jo at 
vrere sandt - ikke? 
Det er ogsa sandt, nar INFORMATION d. 10. november 
2003 fortreller, at "naturlig helbredelse ved reldgammel 
viden om planter har faet vind i sejlene". - Og det er 
godt. Selv har jeg to gange meget alvorlige erfaringer med 
ordinrer medicin. Havde jeg rad ville jeg i stedet n0jes 
med at tegne nogle solide aktier i medicinalindustrien og 
ellers hoI de den pa en vis afstand. - Sa det rad lader jeg 
ga videre til folk der viI tjene lette penge. 

Jeg skal ikke nregte, at der kan vrere brodne kar inden for 
i helsekost. Forel0big har jeg imidlertid gode erfaringer. 
Det grelder ogsa med et at de produkter, der omtales i 
ovennrevnte artikel, nemlig Ginkgo biloba, som virker 
fremmende pa blodcirkulationen. - H vis nogen her viI 
kalde det placeboeffekt, sa kan og viI jeg ikke afvise det. 
Men jeg tror det grelder i aIle tilfrelde - ogsa ved indtagelse 
af ordinrer medicin. Tankens kraft er uomtvistelig. For 
0vrigt skulle netop Ginkgo biloba vrere testet efter dobbelt 
blind- metoden. For at komme bagom aIle de forskellige 
helseprodukter anbefales en nypubliceret bog pa engelsk 

under titlen "The Oxford Book of Health Foods af J. G 
Vaughan og P.A. Judd. Oxford University Press 188 s. 
19,99 pund. 

Men vi skal aIle lrere at blive vor egen lrege, og her tror 
jeg vedvarende sund tankegang og et lyst sind er den bedste 
medicin - og sa er det gratis. 

~r un[verser cukkere 
en~ brombt:er? 

Det var dog et andsvagt sp0rgsmal - ikke sandt? - ikke 
desto mindre er det titlen pa en bog, hvor en kendt journalist 
ved navn Martin Gardner stiller sp0rgsmalstegn ved den 
bizarre kendsgeming at det faktisk er den slags sp0rgsmal 
kendte videnskabsfolk beskreftiger sig med. En af dem er 
iflg. en anmeldelse i samme nr. af INFORMATION vor 
egen kendte og elskede fysiker Holger Bech Nielsen. 
Martin Gardner er udnrevnt til at vrere "den st0rste og 
mest underholdende "debunker" USA har nogensinde har 
fostret. Hvad er det? Hvad er en "debunker" - og hvad 
skal vi i det hele taget med aIle de fjollede fremmedord? 
En debunker er en person, der "formar at pille videnskab, 
svindel og overnaturlige frenomener ned pajorden". - Ok! 
- sa har vi nok alligevel brug for dem - meget! 

~va~ j\{art[nus OgSd 

skrev om A~am! 

(uddrag fra LB V stk. 1709) 

At tro, at "Adam" i paradiset var en "mand" eller et 
"hank0nsvresen", er en overtro, der kun har kunnet fa 
indpas og tilslutning igennem maskuline profeter, der i en 
altfor dominerende grad har hyldet sit eget k0ns vresener 
som skabningens herre, og for hvem "kvinden" egentlig 
kun var skabt til at skulle vrere slavinde. Hvad mener man 
om haremskvinden? Er hun ikke slave i renkultur med 
hensyn til sin seksuelle poltilstand eller kvindelige natur? 
H vilken frihed har hun her? 

At tro, at "Adam" i paradiset var en "mand" eller et 
"hank0nsvresen" er altsa en overtro og selvdyrkelse, som 
et langt senere vresen la under for, nemlig den til et 
"hank0nsvresen" omskabte "Adam" eller det vresen, der i 
dag er dominerende det fysiske plan som "manden". 
"Adam" og "manden" er ligesa forskellige som "Adam" 
og "kvinden". Fra og med "Evas skabelse eksisterede 
"Adam" i virkeligheden ikke mere. Det vresen, vi i dag 
kalder "manden", er ligesa godt et produkt af "Evas 
skabelse", som "kvinden" er et produkt af denne proces. 
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Qamle posler i karmaregnskabel 

vlRuth Olsen 

Vi er sikkert en del, der kender det. Man m¢der et 
menneske, som man fomemmer, man i grunden ikke bryder 
sig ret meget om. Men af uransagelige grunde drages man 
alligevel ind i en involvering med det menneske. 

I det konkrete tilf(elde, jeg har oplevet, pr¢vede jeg at 
efterrationalisere for at finde meningen: som hvid person 
i et af verdens rige lande tilskyndede en slags national 
skyldf¢lelse mig nok til at hj(elpe de nne "stakkels" 
afrikanske flygtning. Eller 
maske var det blot hans b¢m, 
jeg af forsynet var udset til 
at v(ere et hj(elpende redskab 
for? Jeg har engang l(est 
Thorkild Hansens bog 
"Slavemes skibe", hvor dan
skernes rolle ikke bare var 
pinlig, men n(ermest til at 
gr(ede over! 

sk(ebnelementet, der s¢rger for det. Per Bruus-Jensen har 
i en af sine X-b¢ger forklaret logikken i denne mekanisme 
ved at drage en parallel til atomernes verden, hvilket for 
mig har gjort det lidt nemmere at forsta. 

Hvis et atom udsender/mister en elektron, bliver det 
ioniseret, dvs kommer i ubalance og bliver det man kalder 
"elektrisk ladet". Det viI derfor udstrale elektriske kr(efter, 
som s¢ger at tiltr(ekke det, der mangler for at genoprette 

balancen. N ar et menneske 
udsender energi, bliver det 
ogsa "ioniseret" og s¢ger at 
tiltr(ekke det, der mangler for 
at opna balance, selv om man 
ikke er bevidst om det. Man 
s¢ger altsa automatisk 
kontakt med den type energi, 
man har udsendt. 

Da jeg pa en nogenlunde p(en 
made var kommet ud af 
sagen, ops¢gte jeg en 
clairvoyant i hab om at fa 
opklaret, hvorfor jeg egentlig 
skulle blandes ind i det 
menneskes liv. Hun forkla
rede sa, hvordan vi havde et 
gammelt uafgjort karmisk 
regnskab fra et liv, hvor jeg 
havde levet som hvid 

Evighedslegemet med karmabuer 

Men hvis man, inden 
sk(ebnebuen vender tilbage, 
har (endret sig mentalt til det 
bedre, tiltr(ekker man ikke 
l(engere den slags energier og 
sk(ebnebuen neutraliseres, 
eller virkningen mildnes en 
del i forhold til den, man selv 
udsendte. Det er det, Marti
nus kalder "syndernes for
ladelse". 

overklasse i Sydafrika. Og saIedes havde jeg altsa faet 
chancen for at fa den gamle sag "modposteret" og ud af 
verden. Det kunne jegjo ikke vurdere rigtigheden af, men 
det l¢d da ikke helt usandsynligt. 

Siden har jeg spekuleret pa, hvordan det dog rent praktisk 
lader sig g¢re at fa sadanne "kryds-og-tv(ers" -opgaver til 
at ga op, altsa fa bragt de mennesker sammen, der skylder 
hinanden noget fra tidligere liv? Og hvorfor man pa en 
made oplever, man egentlig ikke har noget valg? 

Fra Martinus (bl.a.) ved vi, at det er et universelt princip, 
at aIle de energier, vi udsender, gar i kredsl¢b og vender 
tilbage til os selv, f¢r eller senere. Sk(ebnebuer kalder 
Martinus dem, og det er det usynlige organ, 
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Men g(elder dette ogsa i forbindelse med et udestaende i 
forhold til en bestemt person? Jeg har l(est, at en relation 
viI blive ved at besta, indtil man kan finde ud af at skilles 
i fordragelighed for ikke at sige i n(estek(erlighed. At vi 
altsa viI blive ved med at inkamere i forbindelse med 
personer, som man karmam(essigt ikke er "f(erdige med". 

Men ok, nar bare vi ved, hvordan de universelle principper 
fungerer, kan vi jo selv g¢re en hel del for at fa yore 
karmaregnskaber k(erligt afsluttede! Men det gar stadig 
over min forstand, hvordan forsynet s¢rger for, at jeg lige 
skulle "falde over" en afrikaner, jeg abenbart i et tidligere 
liv har n(ennet at behandle pa en made, som jeg trods alt 
ikke l(engere kan fa mig selv til. Sajeg slap nadigt, omend 
jeg l(erte en del! 



NV kan ~u k¢be: 
Hvem var Martinus egentlig? 

Dette sp¢rgsm~n blev lagt til grund for et interview af godt 
80 min utters varighed, som forfatteren Steen Krarup pa 
vegne afRadio Lotus i 1990 optog med Per Bruus-Jensen. 

Med baggrund i mere end 10 ars undervisning med 
tilh¢rende daglig merkontakt med Martinus havde PBJ 
aIle foruds£etninger for at kunne bidrage med et personligt 
f¢rstehandsindtryk af mennesket og intuitionsbegavelsen 
Martinus med kosmisk bevidsthed - krydret med adskillige 
bade gribende og l£ererige anekdoter 
fra hverdagen. 

Forlaget Nordisk Impuls udgiver 
nu dette interessante interview 
pa dobbelt CD, der ogsa 
rummer to mindre interviews 
om emner med relation til 
Martinus' arbejde. 

Pris kr. 196,- for begge CD' er under 
et, incl. moms og forsendelse i Danmark. 

Kan k0bes hos: 
Kosmologisk Information 
Klintvej 104, 
4500 Nyk¢bing Sj. 
Tlf. 5930 5272 
giro 925 4242 

Forlaget Nordisk Impuls 
Brejningvej 34, 
6971 Spjald 
Tlf. 9738 1700 
giro 836 8090 

Impulsredakt0rens bemrerkninger: 

Jeg har nu h¢rt CDerne og kan meget anbefale dem, is£er 
maske for dem, der ikke kender sa meget til, hvem Martinus 
var som menneske. Interview-formen g¢r fort£ellingen let 
og levende, og for mange er det lettere at h¢re det end at 
l£ese det i en bog. CD' erne vil v£ere en oplagt gaveide til 
de, der endnu blot er nysgerrige. Man far en fin 
fornemmelse af, hvad det hele egentlig drejer sig om! 

Men ogsa for os, der i flere ar har "slugt" alt, hvad der er 
at l£ese af og om Martinus, er der oplysninger, man ikke 
f¢r har lagt rigtigt m£erke til. Der er jo det specielle ved 
Martinus, at man hele tiden far ¢je pa nuancer, man f¢r 
har overset. Det er godt, at sa megen oplysning om 
Martinus nu fastholdes for eftertiden - ogsa pa lyd-form. 

Martinus Centrum i Brllndby! 

En meget energisk "Martinus-forsker" - Jan Langek£er -
har etableret et Martinus-centrum i Br¢ndby, hvor han 
afholder ugentlige studiekredsm¢der. Han har udf£erdiget 
og faet trykt et h£efte med aIle Martinus' symboler (i 
farver!) og med en kort forklaring til hver. Han kalder det 
"Det Tredie Testamente - videnskabeligg¢relsen af 
Bibelens k£erlighedsbudskab". H£eftet, som er pa 28 sider, 
s£elges for 30 kr. hos 
Kosmologisk Information - 5930 5275. 

N£ermere oplysning: www.det-tredie-testamente.dk 

Det Tredie Testamente 

To nye CD'ere med Martinus-foredrag! 

De to f¢rste Martinus-fore drag pa CD kom sidste ar 
("Bevidsthedens giftstoffer" og "InteIlektualiseret 
kristendom") - nu er der kommet to mere, nemlig 
"Sj£elelig underern£ering" og "Om mig selv, min mission 
og dens betydning". Prisen er 129,- kr pr stk. 

Vii du vrere kllbmand i Klint? 

K¢bmanden i Klint har sat sin butik til salg. Sa hvis no
gen Martinusinteresserede har lyst til at drive den videre 
er de meget velkomne til at kontakte m£egleren: 
Nybolig, Nyk¢bing Sj., tlf. 5991 1248 

Ejendommen indeholder ligeledes en stor bolig. Kontant
prisen er kr. 2.150.000 
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Weekend-kurser i Klint 
7.-9.maj: Drrebende og livgivende tanker 
v/S(i')ren Olsen og Ingolf Plesner 
l4.-l6.maj: Fra teori til praktik til kosmisk bevidsthed 
v/Solveig Langkilde og Soren Grind 

U gekurser i Klint 
16.-22 maj: Vor indre forvandling v/Soren Grind 
22.-29.maj: Tankens magt vlIda Jind og Ole Therkelsen 

Humanitet til hverdagsbrug vi Sven-Erik 
Rrevdal og Hanne Thrane 

29/5-5/6: Karma, reinkarnation og udvikling 
vi Aage Hvolby og Gunnar Carlsson 
Bisrettelse del 1/3 vi Hanne Thrane 

Sommerkurserne i Klint 

U gen 26/6 - 217: Vejen tillivsglrede 
Verdensgenl(i')sningen v/Svend Age 
Rossen 
Falske og sande vrerdier vIOle 
Therkelsen 
Grundenergiernes kosmiske indvirkning 
vNiljo Mentu 
At blive sine tankers herre v/Eigil 
Kristensen 
Gavekultur v/Sven-Erik Rrevdal 
Korrespondancen med Gud vlIngolf 
Plesner 

U gen 317 - 917: At blive mere menneske 
AIle udviklingstrins n(i')dvendighed 
v ILene Jeppesen 
Fra partiskhed til upartiskhed 
v lHanne Thrane 
En rejse ind i mikrokosmos 
viOle Therkelsen 
Mindre regteskabelig og mere 
menneskelig v/Solveig Langkilde 
Magt og ret vlIngemar Fridell 
Fra teori til praktik til kosmisk 
bevidsthed v/Soren Grind 

Ugen 1017-1617: Livets Bog 
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Vejen mod lyset (LB 1) 
viOle Therkelsen 
Kosmisk kemi (LB 2) 
v/Solveig Langkilde 
Livsmysteriets l(i')sning og talsystemet 
(LB 3) v/S(i')ren Hahn 
Sansebjerget og den politiske udvikling 
(LB 4) vlLars Ostnas 
Den h(i')jeste ild (LB 5) vlIb Frend(i') 
Guds rige eller livets eventyr (LB 6&7) 
v/Sebastien Vesterlund 

Ugen 1717-2317: Livets mening og retning 
Spiralkredsl(i')bet og helheden 
v lHanne Thrane 
Verdensimpulserne og videnskaben 
v/Olav Johansson 
Skrebneelementet v/Soren Grind 
Individets frihed og ansvar 
v lLars Malmgren 
Kulturens udvikling 
v/Sebastien Vesterlund 
At se med Guds (i')jne v/Eigil Kristensen 

Ugen 2417-3017: Den store frig0relse 
Verdenssituationen vlLotte Dars(i') 
Den tabte horisont vlMary McGovern 
Begrerets kredsl(i')b v/Peter Blyme 
Et humant samfund v/Olav Johansson 
Vor seksuelle strukturs forvandling 
v/Soren Grind 
Forsynsprincippet v/Solveig Langkilde 

Ugen 3117-6/8: Livets oplevelse 

Tilmelding: 

M(i')rket og lyset v/Olav Johansson 
Porten mellem det fysiske og det 
fmdelige v/S(i')ren Olsen 
Loven om arsag og virkning 
v/Sven-Erik Rrevdal 
B(i')n som videnskab vlIda Jind 
Kultur - i kosmisk perspektiv 
vlIngemar Fridell 
Krerlighedszonens fremvrekst 
vIWilly Kuijper 

Martinus Institut, Mariendalsvej 94, 2000 F, tIf. 3834 6280 
Martinus Center, Klintvej 69, 4500 Nyk.Sj. tIf. 5930 6280 

Kullerup Kurser 

27/28 marts: Biodynamisk Have: praktisk og teoretisk 
vlLars Mikkelsen 

23/25 april: Spis dit ukrudt - dans en blomst 
vlBirthe Jensen, Lene Ravn m.fl. 

30/4-2/5: 

14/5-16/5: 
19/6-24/6: 

Mosaikkunst 
vlMartin Cheek, Arendse Plesner. 
Krerlighedens orden v/Susanne Ludvigsen 
Martinus Kosmologi v/Ingolf Plesner 

Der er desuden studiegrupper, sanggruppe, tegnegruppe, 
psykoterapigruppe, danseaftner m.v. 
Torsdag 22/4 kl. 19.30: En kommende fredelig verden 

vlIngolf Plesner 

Ring og h(i')r nrermere: Kullerupskolen, Kullerup Byvej 2A, 
5830 0rbrek Tlf. 6531 5431 



fILOSOfIS~E ~RUMMER 

N aturen er blot navnet pa en virkning, hvis arsag er 
Gud. 

(W.Cowper) 

Matematik er det alfabet, med hvis hj::elp Gud har 
beskrevet uni verset. 

(Galilei) 

Venlighed er k::erlighedens smapenge, som kan an
vendes til de daglige udgifter. 
(Beskow) 

Hvis k::erligheden er en illusion, sa til helvede med 
virkeligheden. 

(Elsa Gress) 

Det er med k::erligheden som med skildpadde. De 
fleste kender den kun forloren. 

(H. C.Andersen) 

Det g::elder om at leve i evigheden og dog h0re stue
uret sla. 

(S0ren Kierkegaard) 

Vores klogskab kommer af erfaringer. Vores erfarin
ger kommer af vores dumheder. 

(Guitry) 

Den f0rste betingelse for ud0delighed er d0den. 
(Lee) 

Danskeme er et udvalgt folk. De ved det bare ikke, 
og det er deres held. 

(Herbert Pundik) 

Gl::ede indeb::erer at forma at overvinde lidelsen og 
forvandle den til klarhed. 

(Dostoj evski j) 

Fuldkommen erkendelse og fuldkommen k::erlighed 
er et og det samme. Jo dybere indsigten er, desto 
inderligere er k::erligheden. 

(Leonardo da Vinci) 

Det er ikke livsfarligt at d0. 
(E.Ktibler Ross) 

En ateist er et menneske, der tror, det selv er et ulyk
kestilf::elde. 

(F. Thompson) 

Magtbevidsthed er en seksuel f0lelse. 
(Henry Kissinger) 

N ationalisme er en b0mesygdom. Det er menneske
hedens m::eslinger. 

(Einstein) 

Der findes ikke mirakler, kun uvidenhed. 
(Pythagoras) 

S0vnen er navlestrengen, gennem hvilken individet 
h::enger sammen med verdensaltet. 

(Fr.Hebbel) 

Yore leveregler er flossede og udhulede, vores tro er 
borte, og vi har ikke faet viden nok til at erstatte 
troen. Det er et ub::erligt tomrum, som far mange til 
at s0ge tilbage til troen i forskellige forkl::edninger. 

(Suzanne Br0gger) 

USA ved ikke, hvor det bev::eger sig hen, men er fast 
besluttet pa at s::ette hastighedsrekord i at na det. 

(L.J.Peter) 

USA er et land, hvor borgeme viI krydse oceaner for 
at slas for demokratiet, men ikke krydse gaden for at 
stemme til valget. 

(Bill Vaugham) 
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Der er håb forude

I en artikel om “De kosmiske kræfter bag verdensgenløsningen skrev 
Martinus i 1966 bl.a.:

“Da jordkloden nu er i færd med at opleve den store fødsel, skal dens orga-
nisme bringes frem til at være i kontakt hermed. Når jorden er i færd med 
at blive til det færdige væsen i Guds billede, skal den ikke blive ved med at 
leve i en organisme, der kun er tilpasset et ufærdigt eller primitivt væsen. 
Derfor er tiden nu kommet, da menneskenes indstilling til det dræbende 
princip totalt må ændres, så den barriere kan fjernes, der hidtil har lukket 
menneskeheden ude fra det færdige eller fuldkomne menneskerige.

Men denne barriere kan kun fjernes ved to ting, nemlig: næstekærlighed 
og kosmisk eller åndelig videnskab. Næstekærligheden kan menneskene 
kun tilegne sig igennem deres mørke karmavirkninger, og den kosmiske 
eller åndelige videnskab får de fra verdensgenløsningen.

Den kommende mørke karma, som menneskene i den ny verdensgenløs-
ningsepoke vil komme til at opleve, vil komme i nogle få impulser. Der vil 
være et mellemrum imellem hver impuls med adgang for humanitetsud-
foldelse og lys karma. Disse menneskenes mørke karmaimpulser vil være 
af en sådan natur, at menneskene bliver helt drejet bort fra det dræbende 
princips politik.

Menneskene kommer i en situation, hvor deres eneste redning er “verdens 
forenede stater” med en for alle eksisterende stater fælles verdensregering. 
Med denne fundamentale verdensregering er det dræbende princip som 
magtfaktor totalt fjernet fra menneskenes væremåde og verdensorden. Den 
virkelige verdensfredens epoke er dermed begyndt.”
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 Forsidekunstneren er: 
Anette Raarup

Sinebjergvej 66, 5600 Faaborg
Telefon: 63610039

ABONNEMENTSPRIS

180 kr pr. år (4 numre), 
dog Sverige og Norge 200 kr, portofrit tilsendt.

Dansk giro: 925 4242 - Norsk giro: 7877 08 
07521 - Svensk giro: 39 27 16-7

Bladet udkommer medio marts, juni, 
september og december

LØSSALG
40 kr stk plus porto, i alt 50 kr

ARTIKLER og andet stof til næste nr. bedes 
fremsendt senest 1. august 2004
Artikelforfattere står selv inde for deres artikels 
indhold, der ikke nødvendigvis deles af redak-
tionen.

KOSMOLOGISK INFORMATION
er et bogforlag med speciale i sekundærlitteratur i relation 

til Martinus’ verdensbillede.
Få bogliste tilsendt! Forlags- og redaktionsadresse: Kos-

mologisk Information, Klintvej 104,
 4500 Nykøbing Sjælland.

Tlf 59 30 52 72 (bedst hverdage ml kl 9-11) - 
E-mail: kos-info@worldonline.dk

Man må hjertensgerne gengive og kopiere artikler fra 
dette blad - men meget gerne med angivelse af kilden!

LIGE NU

Martinus skrev, at menneskene endnu har nogle “få” 
mørke karmaimpulser “til gode”. Hvor omfattende de 
impulser er og vil blive, ved vi ikke, men lige nu har USA 
fået den ubehagelige rolle at være “redskab” for udløsning 
af en vældig mørk karmabølge i mellemøsten. Når vi sid-
der her i Jordens ret så fredelige nordiske “smørhul”, hvor 
naturen just nu folder sig ud i al sin smukke sommerpragt, 
forekommer det vanvittigt og ulogisk, at så mange men-
nesker skal lide så meget for at verden kunne komme af 
med een kedelig person - Saddam Hussein.

Men hvis vi kunne se det hele fra et højere kosmisk per-
spektiv, er der selvfølgelig dyb mening og logik i den 
aktuelle situation. Mellemøstens og USA’s folk skal nu 
nå frem til at blive lige så træt af krig, som folk flest i 
Europa er blevet. Og så er det uvæsentligt, om motivet 
til at starte den var påstanden om at “beskytte sig mod 
terror”, “befri irakerne for diktatur” eller noget helt tre-
die. End ikke Bush ved, hvorfor han dybest set skulle 
involvere sit land i den krig!

Når vi hører om, hvordan de forskellige religiøse retninger 
i det område nu finder sammen i et fælles had mod USA, 
om hvordan de mobiliserer en “Mahdien-hær” (Mahdien 
var den muslimske “messias”, som profeten Muhammed 
bebudede ville komme i “de sidste tider” for at befri mus-
limer fra alle deres lidelser!) - ja, så aner vi nok, hvor det 
bærer hen, og at vi endnu ikke har set det værste.

Det er desværre en nødvendig proces. Vi lærer alle noget 
af den, og med lidt åndsvidenskabelig indsigt har vi den 
trøst, at vi ved “historien ender godt”. Og så må vi minde 
os selv om, at andres lidelser ikke bliver mindre af, at vi 
ikke under os selv at nyde sommerens glæder.
Go’ sommer!
Ruth

PS. Skulle du få et blad med manglende sider eller lign. 
så bare ring efter et nyt! Jeg er (næsten) altid at træffe 
mellem kl 9 og 11!
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v/ Ruth Olsen

Emanuel Swedenborg blev født 1688 i Upsala i Sve-
rige. Hans far var da teologisk professor ved universi-
tetet, en selvgod og forfængelig patriark, der giftede sig 
mange penge til, endda tre gange. Emanuels mor døde 
som 30-årig, da han kun var 8 år. Hun havde på det 
tidspunkt født ni børn.

Allerede som barn var Emanuel lidt særpræget - talte 
med usynlige legekammerater og diskuterede religiøse 
spørgsmål med de voksne. Som 11-årig blev han ind-
skrevet ved universitetet, men familien flyttede da han 
var 14 år, så fra da af boede han hos en søster og svoger. 
Denne kloge svoger blev en slags faderfigur for ham, 
da hans forhold til sin egocentriske fader forblev me-
get overfladisk. Emanuel satte nemlig pris på ærlighed, 
sandhed og ægte godhed!

Han var en kvik og videbegærlig ung mand og blev 
meget optaget af de nye videnskabelige strømninger, 
der på den tid gjorde op med den religiøse fundamen-
talisme. Europas religiøse og videnskabelige sprog var 
dengang latin, og Emanuel var perfekt i dette sprog, 
hvori alle hans senere bøger da også blev skrevet. Men 
mange andre sprog tilegnede han sig efterhånden, bl.a. 
hebraisk. Det siges, han kunne 9 sprog, så han må have 
været utrolig lærenem.

Den tids ”flipper”-ungdom gik med paryk, så det gjor-
de Emanuel også, trods faderens misbilligelse. Sveri-
ges enevældige konge var dengang den krigeriske Karl 
d. XII, men Emanuel var ingen samfundsoprører. Han 
studerede matematik, fysik, astronomi og medicin og 
tog i 1709 som 21-årig sin afgangseksamen. Han ville 
så til England for at fortsætte sine videnskabelige stu-
dier, men faderen mente, det var for farligt at rejse, da 
Europa lå i krig.

Et år gik Emanuel derfor og kedede sig - mens han 
lærte sig at spille orgel, binde bøger ind og udgav en 
bog med latinske vers. I 1710 kom han så til London 
og lejede sig et værelse i et fattigt arbejderkvarter. Ikke 
bare fordi hans gnier-far havde givet ham meget lidt at 
leve for, men også fordi han her kunne lære praktiske 
håndværksmæssige færdigheder, samtidig med sine vi-

denskabelige studier. Denne ret pæne unge mand var 
altid på jagt efter at lære noget - og ikke ret meget på 
jagt efter kvinder!

Hans forhold til kvinder ved man ikke meget om. Han 
var glad for sin mor og sin stedmor, hvis yndlingsbarn 
han var. Han har skrevet en del om ”den ægteskabe-
lige kærlighed”, hvor han understreger, at kroppenes 
forening intet er værd uden sjælenes forening. Da han 
blev spurgt, fortalte han på sine gamle dage, at han ikke 
var blevet snydt for noget, selv om han aldrig giftede 
sig. Så man gættede på, han på et tidspunkt havde en 
elskerinde. Andet kunne man jo ikke forestille sig. Han 
var ingen puritaner, var glad for god mad, et glas vin 
og brugte snus.

H V E M  VA R  S W E D E N B O R G  
- O G  H VA D  V I L L E  H A N  F O R TÆ L L E  O S?



4

Han rejste meget, især til Paris, Amsterdam og 
London, hvor han fik sine bøger trykt, eftersom der ikke 
var ytringsfrihed i Sverige. Og i hans hjemland var der 
iøvrigt ikke megen interesse for hans bøger på latin. Da 
han senere i livet kastede sig ud i at skrive om religiøse 
emner, undgik han ikke den svenske kirkes vrede. De 
ville have ham erklæret sindssyg og spærret inde, men 
han havde sine beskyttere 
i de højere kredse. Et par 
herrer, der tilsluttede sig 
Swedenborgs tanker, fik 
imidlertid frataget embede 
og levebrød.

En videnskabelig 
pionér

Emanuels aktiviteter var 
mangfoldige: tegninger 
og beskrivelser af tekni-
ske opfindelser, bl.a. en 
undervandsbåd og en fly-
vemaskine, udgivelse af et 
videnskabeligt tidsskrift, 
oprettelse af et Videnska-
bernes Selskab i Sverige, 
en bog om geologi, et tre-
bindsværk om mineralogi, 
der handlede om materiens 
ja solsystemets oprindelse 
og udvikling. Det sidste 
blev værdsat i videnskabelige kredse. Alt dette mens 
han arbejdede for det svenske Bjergværkskollegium, 
hvortil hørte at rejse rundt og føre tilsyn med svensk mi-
nedrift. Han sendte også regeringen forslag til at bedre 
de dårlige svenske statsfinanser. Det var vigtigt for ham 
at gøre nytte.

Som 48-årig tog han orlov i fire år for at studere ana-
tomi i Paris under den danske anatom Winsløv. Da hav-
de han arvet nogle penge fra sin stedmor. Swedenborg 
var altså ingen ”sværmer”, men en seriøst arbejdende 
videnskabsmand og forsker. Men han søgte dybere end 
de andre. ”Hvordan kan det uendelige frembringe det 
endelige, og hvordan kan det evige frembringe tiden?”, 
spurgte han.

Hans fysik-studier havde vist, at materien ikke behø-
vede at være ”materiel”. Han nåede frem til erkendelse 
af, at den dybest set bestod af ”bevægelse”. Han skrev: 
”Et magnetisk felt kan man hverken sparke til eller tage 
og føle på, og dog har det udstrækning og kan måles. 
Hvorfor så ikke sjælen?” Han ville påvise sjælens natur 
og udødelighed, at den var gjort af et ”umaterielt kraft-

stof”. Han ville påvise videnskabeligt, at der også på 
det åndelige område var logik og naturlove, og at det 
var det åndelige, der styrede det fysiske med en form-
dannende kraft.

Han var meget optaget af at finde ”forbindelsesledet 
mellem legemet og sjælen”. Sjælen anså han for men-

neskets ”aktive livsprin-
cip”, organisatoren. Det 
forbindelsesled mente han 
måtte være i hjernebarken 
og skrev: ”Dér residerer 
sjælen iklædt en organi-
sators ædleste dragt. Den 
sidder der og tager imod 
de tanker, der møder frem, 
modtager dem som gæster. 
Der er grænselinien, hvor-
til det fysiske liv går, og 
hvor sjælens liv som ånde-
lig essens begynder.” Erin-
dringen sidder ikke i hjer-
nen, skrev han i 1744, den 
er et ”felt”, som de ydre 
såvelsom de indre sanser 
etablerer.

Han ville finde ”det mate-
matiske sprog for univer-
selle ting”, en bestræbelse 
der dog aldrig lykkedes 
ham. Han stræbte hele li-

vet efter at finde sandhed og visdom. Han skrev: ”Det 
er videnskabens opgave at finde det sande og bruge det 
i det godes tjeneste. I samme grad vi påvirkes af kær-
lighed til det sande gode, er vi forenet med det ...”

Åndeligt gennembrud

Da han nærmede sig de 50 år begyndte han at få nogle 
”mystiske” lysoplevelser. Når han efter langvarig kon-
centreret tænkning opdagede en sandhed, blev han 
ligesom gennemstrømmet af en ”glad bekræftende 
strålekraft, en lysende flamme i forskellig størrelse og 
farve.” Han følte sig ”taget i favn” af Jesus. I begyn-
delsen var han i vildrede med, hvad det betød, og gav 
sig til at udforske det nærmere. Han fandt ud af, at der 
var en vis forbindelse mellem dyb koncentration og 
dermed nedsat åndedræt og den trance-agtige ekstase-
tilstand, han oplevede.

Efter en tid med tvivl og melankoli, hvor han skriver i 
den dagbog, han altid førte: ”Var det hele blot sansebe-
drag? Er jeg overhovedet til nytte i verden?”, vågnede 
han en morgen med en oplevelse, der forandrede resten 
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af hans liv. Han var da 55 år og skriver i sin dagbog: ”Jeg 
kunne åbne øjnene og være vågen, når jeg ville, men 
dog var jeg i åndens verden. Hele mit legeme var fyldt 
med en indre intens glæde. Det var som om alting på 
overnaturlig måde blev hævet op og forsvandt i det uen-
delige som i et centrum, der var kærligheden selv, som 
igen strømmede ud og ned i et ufatteligt saligt kredsløb 
fra dette kærlighedscenter, rundt og tilbage igen.”
Han lagde mærke til, at denne indre glæde ophørte, så 
snart der viste sig spor af selvkærlighed i hans sind. På 
den måde opdagede han ”kilden til melankoli”, skrev 
han. Nu følte han ikke længere nogen ærgerrighed el-
ler higen efter anerkendelse. En overordnet stilling, han 
blev tilbudt, sagde han nej tak til. Han havde mistet driv-
kraften og den selvoptagne kærlighed til sit videnskabe-
lige arbejde. Han havde fået en ny og anderledes opgave, 
nemlig at udforske og beskrive den ”englenes”verden, 
han nu havde fået evner til at færdes dagsbevidst i.

Udadtil forblev han den venlige person, 
han altid havde været. Der begyndte 
godt nok at gå rygter om, at han 
var blevet ”sær”, ja binde-
gal, men det kunne alle, der 
kendte ham personligt til-
bagevise. Men de undrede 
sig over, med hvilken ro-
lig selvfølgelighed han 
kunne tale om livet ”på 
den anden side”. Hans 
clairvoyante evner havde 
flere oplevet konkrete ek-
sempler på. Det mest kendte 
er nok, da han under et ophold 
i Göteborg kunne fortælle detal-
jer om en brand, der på samme tid 
udbrød i Stockholm. Med datidens kom-
munikationsmidler tog det flere dage, før rigtig-
heden heraf kunne bekræftes.

Som 59-årig trak han sig helt tilbage fra sit job for at 
hellige sig sit åndelige arbejde. Han fik anlagt sig en 
smuk have og søgte i det hele at leve i harmoni efter de 
moralske naturlove om ærlighed, sandhed og godhed, 
han før havde skrevet om i teorien. Han konstaterede, 
at når hans tanker var stærkt optaget af verdslige ting, 
især bekymringer, kunne ånderne/englene ikke komme i 
kontakt med ham. Således var han altså i stand til selv at 
regulere deres ”samvær”, til en vis grad. 

Der var altså ikke blot tale om det, vi i dag kalder ”Ud-
af-krop”-oplevelser, for han kunne så at sige viljestyret 
”trække forhænget mellem den fysiske og den metafy-
siske verden til side”. Han beskriver, hvordan han lader 
sjælen ”flytte sig”, skønt kroppen forbliver på samme 

sted, og hvordan han da sanser og oplever skarpere, end 
når han ”er i legemet”.

På opdagelse i ”himlen”

Kontakten med de forskellige væsner i det, Swedenborg 
kaldte ”himlen”, gav ham viden om mange ting, som det 
var ham magtpåliggende at få meddelt sine medmenne-
sker. Det var f.eks. vigtigt for ham at gøre det klart for 
alle, at livet efter døden former sig i overensstemmelse 
med, hvor megen ægte godhed og sandhed, man har ud-
viklet i sit sind og har udvist i gerning i sit liv på Jorden. 
Ens reelle karakteregenskaber ændrer sig ikke, når man 
dør. Den godhed og venlighed, der blot var en hyklerisk 
overflade tæller ikke her.

Han forklarer, hvordan ”himlen” er inddelt i mange 
samfund, alt efter ”englenes” grad af fuldkommenhed. 

Han skelner mellem ”ånder, åndelige engle og 
himmelske engle”. Beslægtede naturer 

”graviterer” imod hinanden i kraft 
af en naturlov, der siger ”lige 

søger lige”. Han kalder de ny-
ligt afdøde for ”ånder”, for 

først når de har afkastet 
deres selviske dårlige tan-
ker og egenskaber, bliver 
de engle. Han siger, man 
ikke bare kan se de nyligt 
afdødes dårlige karakte-

rer, man kan lugte dem. 
F.eks. lugter hyklerne af 

opkast! Ellers dufter der dej-
ligt af ”friskbagt brød i him-

len”, fortæller han.
Engle har ingen vinger, siger han, 

men der er et hylster af ”organiserede sub-
stanser” omkring deres ånd. Disse substanser føjer 

sig efter pågældendes tanker og følelser. Skønhed svarer 
i denne verden til indre udvikling. Over de svagt udvik-
lede er der noget udvisket og mat. Kærlighed og sympati 
bringer her mennesker sammen, hvorimod uvilje fjerner 
dem fra hinanden. Han skriver: ”Nårsomhelst flere i den 
verden er sammen på eet sted, er de synlige, så længe de 
er enige, men forsvinder, såsnart de bliver uenige.”
Tænk hvis det havde været gældende her på Jorden!! 
Men så havde vi jo ikke lært noget!

Hvad ånder/engle kan ”se” dvs opleve, afhænger af, 
hvad der tankemæssigt fokuseres på. Tanker og følel-
ser, man ikke selv opmærksomt reflekterer over, kan 
de ikke mærke. Genstande i den fysiske verden kan de 
f.eks. ikke se med mindre man selv har tankerne hæftet 
på dem. På den måde kan de for deres indre øje danne 
sig et billede, som derpå bliver synlige for dem.

Det er mennesket, der er 
foreningsmidlet mellem den 

fysiske og den åndelige verden, thi 
både det fysiske og det åndelige er 

forenet i mennesket.

(Swedenborg)
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Han taler f.eks. om, at de ”der hører til i tyktarmens 
provins ikke ejer barmhjertighed men samvittighedsløst 
higer efter at ødelægge og ihjelslå ..”Vi, der kender Mar-
tinus’ kosmologi, kan nok ane, at det handler om fordø-
jelsessystemets nedbrydende tyngdeenergi-dominans, 
han beskriver, og som jo også gælder større levende 
væsner som jordkloden, ja universet.

Hans sprog gør det i det hele taget vanskeligt at forstå 
ham, selv i dag og med kendskab til anden okkult vis-
dom. Det kan iøvrigt undre, at han faktisk ikke næv-
ner noget så centralt som reinkarnationen. Men han fik 
åbenbart kun svar på det, han spurgte om, og det emne 
er altså ikke faldet ham ind - hildet som han trods alt var 
i tidens religiøse tankegang.

Bibeltolkning

At formidle den rette forståelse af bibelens budskaber lå 
Swedenborg stærkt på sinde, 
så stærkt at han skrev et 8-
binds værk om bibelens san-
de fortolkning. Det meste af 
det fik han som ”åbenbaret” 
viden, ja noget som decideret 
automatskrift, dvs som skrif-
ten også afslører, var det ikke 
ham selv der førte pennen.

Det egentlige indhold i bi-
belen er ikke de konkrete hi-
storiske fortællinger. De har 
kun allegorisk, dvs symbolsk 
betydning for deres bagved-
liggende åndelige indhold, 
der viser hvad den generelle 
menneskelige udviklingsvej 
er. Ord har både en sjæl og et 
legeme, siger han, og vi kan 
genkende Martinus’ begreber 
om livsside og stofside.

Som nogle få eksempler på hans tolkninger: Når filistre-
ne dækker Abrahams brønde til med jord, betyder det, 
at materielle ting og interesser lukker for ”livets vand” 
dvs for åndelig indsigt. Med bjerge menes ”himmelsk 
kærlighed”, at gå op på et bjerg betyder derfor at gå op i 
en højere bevidsthed. ”Himmelsk ild” betyder alkærlig-
hed, hvorimod ”helvedes ild” betyder selvkærlighed. En 
klædning er udtryk for moralsk kvalitet, jo mere hvid og 
skinnende jo mere kærlighedsevne.

En af hans ”automatskrivere” var mere ilter end de an-
dre og skrev, at bibelens billede af kongerne Salomon 
og David overhovedet ikke var sandt. De var i virkelig-

bundter af oplysninger kan fiskes op på et enkelt fak-
tums krog”.

Det er ikke viden i sig selv 
men forståelsen, der er vig-
tig. Når mennesker, der 
kun har haft boglærdom 
ankommer til den anden 
verden, forekommer de 
ofte at være rene idioter, 
skriver han. Jorden er him-
lens planteskole. ”Vejen til 
himlen går ikke afsides fra 
verden, men midt i den”. 
De asketer, der giver afkald 
på verden for helt at hellige 
sig gudsdyrkelse, bryder 
englene sig ikke om at være 
sammen med, så de har fået 
en afdeling helt for sig selv. 
For som han siger: ”Engle-
nes handlinger udspringer 
af glædens kildevæld. Den 
himmelske harmoni ville 
forstyrres af den asketiske sfære, som de sammenbidte 
kandidater til helgenværdighed omgiver sig med”.

Det kan forekomme mange mystisk, at han påstår uni-
verset, dvs også himlen, har form som ”et stort menne-
ske”. Han har formentligt ment ”som et levende væsen”. 
Mange af hans forklaringer i den forbindelse virker 
uforståelige, fordi han ikke har fat i det med grundener-
gierne og deres forskellige dominans i diverse områder 
i et levende væsen. Han synes at kalde grundenergierne 
”ånder”.

Swedenborgs beskrivelse af, hvordan ægtefæller, der 
havde levet dårligt sammen uden kærlighed på jorden, 
fandt sig en anden, de harmonerede med i himlen, fik 
folk til at opsøge ham for at få at vide, om deres afdøde 
ægtemage nu havde fundet sig en anden. Men Sweden-
borg gav sig normalt ikke af med at bringe oplysninger 
frem og tilbage over ”forhænget”. Når han blev spurgt, 
om han kunne tale med alle afdøde, svarede han: ”Ja, 
dem jeg kan danne mig en forestilling om”. For her er 
det tanker og ønsker, der er afgørende. Her gælder til-
stand og ikke afstand, dvs man flytter sig fra sted til sted 
ved at ændre mental tilstand.

Han opdagede, at der er forskel på ens eget erindrings-
arkiv og det, der omfatter alles erindring (det vi kalder 
visdomsoceanet?). Alt dette, både de individuelle og de 
almene erindringer, er synlige for den åndelige verdens 
højere væsner og er det samme som ”livsens bog”, si-
ger han. Det er ligesom ”et udstillingsfelt, hvoraf hele 
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heden nogle selviske, uvidende og grådige herrer, og de 
havde slet ikke forfattet ”Salomons højsang” eller ”Da-
vids salmer”, de tiltog sig blot æren.

Med hensyn til de ting, der ifølge Johs. åbenbaring skal 
ske ved ”de sidste tider”, så betyder solen kærlighed, 
dvs den skal formørkes. Månen betyder troen, der mi-
ster sit lys, og stjernerne, som skal falde ned på jorden, 
betyder kundskaberne om det sande og gode. ”Menne-
skesønnens tegn på himlen” betyder den guddommelige 
sandheds åbenbaring.

I en af  lignelserne siger Jesus, at den, der i de sidste tider 
er på taget, ikke skal gå ned i huset for at hente noget. 
Med dette menes, at den der har opnået en høj kærlig-
heds-bevidsthed, ikke skal lade denne formørke og falde 
tilbage til et lavere niveau, selv om der sker frygtelige 
ting. Og i en anden lignelse minder Jesus os om, at vi 
skal sørge for at have ”olie nok til vore lamper”, dvs vi 
må ikke lade vort åndelige lys gå ud men holde os vågne 
og klare, selv om ventetiden kan blive lang.

Swedenborg ønskede at gyde nyt liv i kirken og den 
kristne tro, nu hvor mennesket havde fået frihed til at 
tænke selv, som han udtrykte det. Han levede jo i det, 
vi kalder ”oplysningstiden”. Med kirken mente han 
menneskets indre kærlighed til Gud. Med englene som 
”autoritativ kilde” slår han fast, at guddommen ikke er 
tre men een, treenighedslæren er totalt misforstået.

Mennesket kan ikke blive frelst ved tro, men kun ved 
egne næstekærlige gerninger og sindelag. At tro på at 
Jesus ved sine lidelser havde oprettet en slags ”nådens 
bank”, hvori alle havde en konto de kunne trække på, 
var en skændsel imod al sand visdom. Det var hovmod 
af de katolske præster at tro, det stod i deres magt at 
kunne tilgive mennesker deres synder. Synd er brud på 
åndelige love, og det er kun den enkelte selv, der kan 
sone det. Gud er kærlighed og orden, ikke almagt.

Ved ”Babylons fald” menes ophøret med at bruge reli-
gion til at skaffe sig herredømme over andre. Ved ”dom-
medag” vil alle præsteskabers magt synke i grus. Og da 
vil den sande religion opstå, nemlig udslettelsen af al 
grådig egoisme og magtbegær. Swedenborg var ingen 
præste-elsker! Hans egen far, biskoppen, var et udpræ-
get eksempel på den type, han med englene som alibi 
kunne tage afstand fra på sine gamle dage.

Afslutningsvis

Der var ikke meget af det, Swedenborg skrev i sine utro-
lig mange bøger, som blev forstået på hans tid. Især ikke 
det, der handler om hans oplevelser blandt englene. Han 
fik således ikke megen indflydelse på udviklingen, og 

da slet ikke på kirkens folk. De er stadig fastlåst i deres 
dogmer.

På det seneste har vi set en Jesus-film, der med sin dra-
matiske fokusering på Jesu lidelse og død får skudt det 
egentlige i baggrunden, hans budskab. Der er stadig 
uendelig få, der forstår, at Jesu liv og død er den sym-
bolske fremstilling af alle menneskers udviklingsvej. Vi 
fødes i dyreriget - i stalden - vi er truet på vort fysiske 
liv og på flugt for at opretholde det, men gennem lidel-
sernes erfaringer og ”korsfæstelse i materiens legeme” 
når vi frem til opstandelsen, genfødslen, til foreningen 
med det guddommelige.

Men hvad var så mon forsynets mening med at lade en 
så udviklet sjæl som Swedenborg inkarnere på det tids-
punkt? Måske har han alligevel haft sin betydning, vi 
blot har svært ved at se i dag. Der blev skabt nogle små 
Swedenborg-foreninger, hovedsageligt i England og 
USA. Der er iøvrigt udgivet en film om hans liv, som 
kan fås på video. Enhver ny stor verdensgenløsning har 
sine forudgående ”jordbunds-gødere”. Han var nok een 
af dem.

Kilder: Signe Toksvig: ”Emanuel Swedenborg”, 1949
Swedenborg: ”Om himlen og helvede”, 1758

Da mennesket har brudt sin sam-
menhæng med himlen derved, at 

det bortvendte sit indre fra himlen 
og vendte det til verden og sig selv 
gennem kærligheden til selvet og 
verden, og i den grad fjernede sig 
at det ikke længere kunne tjene 

himlen til fodfæste, sørgede Her-
ren for et middel, som skulle være 
fodfæste for himlen og tillige tjene 
til forening mellem himlen og men-

nesket. Dette middel er ordet.

Swedenborg



8

Numerologi
...hvad er det og hvad er det ikke
v/Olaf Brandt

Som navnet antyder handler det om tal, numre og cifre 
og ikke om konvertering til bogstaver, navneskift, tarot 
eller andre kabalistiske tilføjelser der er kommet til hen 
af vejen. Som bekendt bliver to fjer let til fem høns.
Jeg skulle måske lige starte med at fortælle lidt om hvem 
jeg er og hvordan jeg er kommet frem til denne måde at 
“læse” Martinus på, og hvad han/det har betydet for mig 
personligt og de ting jeg beskæftiger mig med.

Efter at have tilbragt alle ferier gennem 12 år i Martinus 
Centret, dengang Kosmos ferieby, fik jeg efterhånden et 
godt kendskab til hans person og lære. Jeg blev betaget 
af hans omfattende indsigt og logiske fremstillingsmåde, 
ikke kun i hans skriftlige værker, men også i hans visuelle 
symboler. Efterhånden åbnedes mine øjne for en dybere 
indsigt i hele hans måde at sammenfatte og fremlægge 
denne Guddommelige mester-plan på.

Jeg begyndte med at undre mig over, at hele værket var 
fremstillet med tallene som strukturmodel. En opde-
lingsmåde som jeg aldrig før havde set anvendt på den 
måde, med en fortløbende numerering igennem hele 
værket. Dernæst undrede det mig at alle skriftstykkerne  
var inddelt i  meget varierede længder, når f.eks. alle 
hans symboler var så symetriske og harmoniske i deres 
udformning. Styk-beskrivelserne derimod kunne variere 
fra to - tre linier til adskillige sider. Hvorfor “hoppede” 
det så tilsyneladende uregelmæssigt? 

Samtidig udtaler han sig om talsystemet som det eneste 
fuldkomne eller færdige på kloden og bruger dernæst hele 
den sidste del af 3`die bind til at forklare det. Kunne der 
ligge en dybere mening gemt her? Forklaringen synes at 
være, at alt tilsyneladende var struktureret efter tallenes 
visdom! Dette fik mig til at undersøge det nærmere og 
det gik op for mig, at det var derfor nogle skriftstykker 
kun fik et par linier og andre flere sider. Det var fordi 
talangivelserne stadig skulle passe med det som teksten 
omhandlede! 
Da jeg allerede i mange år havde studeret den tilgængelige 
lære om tallenes natur, begyndte jeg at sammenligne deres 
esoteriske betydning med det Martinus havde skrevet 

om under hvert talstykke i 
sit værk, og gradvist gik det 
op for mig, at det var intet 
mindre end et genialt over-
blik, der lå til grund for hele 
værket.

  Efter denne og andre erken-
delser blev min forskning 
mere og mere rettet ind efter 

Martinus kosmologi, ikke bare på tallenes område (Nu-
merologien) men i lige så høj grad i mit andet hovedemne 
Kirologi (psykologisk håndtydning). Efterhånden blev alt 
mit materiale revideret og gennemarbejdet efter Martinus 
principper og læren om grundenergierne kom til at danne 
udgangspunkt for en helt ny opstilling af de Kirologiske 
grundprincipper, herunder farvernes betydning som 
energibærere for de rigtige planetkræfter og deres nye 
placering i hænderne.

Sidst men ikke mindst førte det til, at jeg via Martinus 
udlægning om at de seks  grundenergier  ligger til basis 
for alle livets grundprincipper,- langt om længe fandt 
det manglende 6`te fingermønster. Og dermed kunne 
klassificere alle seks grundmønstres dybere betydning 
også i realation til vores chakraer/energicentre og deres 
retmæssige placering både i krop og hænder. (hændernes 
hudmønstre er det eneste der livet igennem ikke forandrer 
sig.) Endelig faldt alt på plads og takket være Martinus 
mesterværk fik håndtydningen ligesom numerologien nu 
deres sande betydning som hjælpeværktøjer i den men-
neskelige udviklingsforløbs tjeneste. (Men evt. mere om 
det en anden gang.)

Dette blot for at illustrere hvilken betydning den sande 
lære som f.eks. Martinus kosmologi kan afstedkomme 
som nøglen til andre interessante men endnu ufærdige 
kosmiske studier. Således vil studiet af Martinus samlede 
værker rumme mange klartskuende og oplysende “fryn-
segoder” som kan bruges til sammenlignende studier i 
forbindelse med andre discipliner. Under det såkaldte 
talstudie, vil jeg derfor nu prøve at rydde lidt op i den 
rodebunke af modsatrettede udlægninger, som Numero-
logien har været udsat for igennem årene og dermed 
udelukke alle fremmed-legemer.

Noget som Martinus beskriver som fuldkomment, kan 
jo nok stå alene. Han har ovenikøbet givet os en stærk 
overordnet facitliste i sin beskrivelse af talsystemet i hele 
den sidste del af bind 3 i Livets Bog. Jeg vil derfor referere 
til forskellige sentenser af Martinus undervejs. Selv har 
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jeg har  hentet megen klarhed gennem hans indirekte ud-
lægning af tallenes betydning, som han har opdelt Livets 
Bog efter, ialt 2664 Stk/punkter (tværsum 9). 
Disse stykker (af forskellig længde) er  tilsyneladende 
opdelt efter tallenes betydning, i en slags universel 
overordnet fortolkning. F.eks. i stk 22 fremtræder tyd-
ningsaspekter vedrørende 2-2 energierne samt helheds-
tydningen,+ tværsum 4. fremover noteret på følgende 
måde 22/4, eller f.eks. stk 17 fremtræder tydningsaspekter 
som 1-7 energierne, samt helhedstydning tværsum 8. 
Fremover 17/8.

Martinuskoden

Det er bl.a. benyttelsen af denne geniale taludlægning 
der har overbevist mig om, at han ikke bare var en stor 
åndsatlet, men at han også havde Kosmisk bevidsthed. 
Intet almindeligt jordmenneske ville kunne holde alle 
disse guldkorn samlet på en så klar, logisk og  følgerigtig 
måde, så hvert stykke  på en præcis og meget nuanceret 
måde svarer til tallenes betydning. Dette har jeg  valgt at 
betegne som “Martinuskoden” og der er for mig ingen 
tvivl om, at det var derfor Martinus sagde “der må ikke 
rettes et komma i mit værk”. Hvis man gør det, forsvinder 
nemlig den samlede helhedsforståelse af talværdierne i 
hans værk.
Denne måde at læse Martinus på svarer iøvrigt til den 
omtalte “Bibelkode”, hvor man også fandt en anden 
udlægning gemt indeni den oprindelige tekstudgivelse 
af originalen.
Endnu engang må man konstantere, at intet er hvad det 
giver sig ud for at være.  

Når jeg siger at jeg har hentet stor hjælp direkte såvel 
som indirekte fra hans talbeskrivelse, er det  både til 
den“livskalender”som jeg har fremstillet over vores spi-
rituelle udviklingsforløb (som jeg“så”i hans plantegning 
over talsystemets struktur side 1255 bind 3. LB. Dette 
symbol viser jo samtidigt et individuelt spiralkredsløb-
princip for hvert menneskes liv/leveår) og senere i den 
talopdeling som han bruger i hele Livets Bog. Det er 
denne indirekte talopdeling med efterfølgende beskri-
velse, der senere dannede et uundværligt grundlag for 
udarbejdelsen af hvert af de fra 1-100  udviklingste-
maer i “livskalenderen.” Der er som nævnt tale om et 
individuelt spiralkredsløb for hvert menneskes liv, hvor 
de enkelte leveår danner et samlet kronologisk udvik-
lingstema, som ved efterlevelse gradvist leder hen til både 
en større og større selvforståelse, menneskeforståelse 
og livsforståelse.
Jeg har gennem de sidste 40 år forsket indenfor tallenes 

verden og som nævnt ved hjælp af Martinus værk  bl.a. 
udarbejdet en Numerologisk Livskalender med en forkla-
ring på hvert eneste leveårs udviklingstemaer fra 0 til 100 
år. Denne er senere blevet til et opslagsværk, ikke kun til 
at forstå et specielt leveårs udviklingsopgave, f.eks. 29 år 
eller 35 år osv., men simpelthen til at tyde tværsummen 
af de  numerologiske udregninger, jeg foretager under 
udarbejdelsen af et Kosmo-numerogram, som viser et 
menneskes livskvaliteter og skæbnemæssige retningslinier 
gennem forskellige talopstillinger. Herved får vi hele det 
kosmiske perspektiv ind i Numerologien, der hæver den 
over kaffegrums- og overtrosstadiet..

Skulle nogen være blevet interesseret i, at få en yderligere 
Numerologisk forståelse f.eks af sine medmennesker 
omfattende samtlige 62 arketypepersonligheder kan man 
læse min bog med den populære titel “vælg din partner 
med omhu” hvor jeg beskriver både 31 mænd og 31 kvin-
der ud fra hvilken dag i måneden de er født.  Denne skal 
ses som en begyndende introduktion til en Numerologisk 
udlægning via den enkeltes fødselsdag.

Men lad os starte ved begyndelsen. Numerologi bety-
der den logiske lære om tallenes esoteriske betydning. 
Denne bliver opstillet i et forløb fra 0 - 9 med hvert tals 
udlægning  til et fuldendt talsystem som bl.a. i kraft af 
det geniale gentagelsesprincip slutteligt danner sin egen 
fortløbende struktur. Dette afspejler igen, som Martinus 
nævner, selve livets Kredsløbsprincip. Og her ikke blot 
i den allerstørste makro målestok, men som jeg senere 
vil vise eksempler på, også i vor egen mellemkosmiske 
livshistorie.
I den forbindelse vil jeg lige henvise til Ruth´s indsatte 
ramme for Martinus citater om tallene i Impuls nr.1-2004 
side 35 som supplement til mine egne udlægninger om 
Nullet og de øvrige numerologiske fortolkninger.

0 - Nullet er som Martinus også nævner det , ikke et 
intet, men det faste punkt  eller systemets urokkelige 
centrum. Numerologisk har det en dobbeltrolle, enten 
som et uopdyrket energireservoir, men værdifuld bærer af 
udtryksmuligheder i forbindelse med de andre talværdier,- 
eller som et uopdyrket felt der endnu blot befinder sig i 
en latent tilstand. Nogle bruger det også om en person 
der ikke henter meget respekt fra omverdenen: “du er 
bare et stort nul;” 
Nullets egenskaber skal altså ses som vore latente mu-
ligheder der kan opdyrkes og aktiveres som Jeget´s ud-
tryksarkiv, i forskellige talsammenhænge. Indtil det bliver 
aktiveret, virker det samlede erfaringsmateriale 
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heri som en forstærkelse af selvfølelsen i hvile (udenfor 
tid og rum). Mål, vægt og tælling m.m. starter først med 
tallene efter Nullet. I Nullet har vi derfor overvejelsen 
inden vi tager stilling, f.eks. i valgsituationer. Mulig-
hederne lægges foran os og gennem Nullet associerer 
vi på vores erfaringsmateriale. Når først vi har truffet 
vores valg, fanger bordet, talrækken aktiveres og herved 
samtidig bevægelsen, der som bekendt er et nødvendigt 
udtryk for at opnå livets oplevelse.

Hvert menneske har altså ud fra fødselsdagen sine egne 
persontal, som får yderligere individuel udtryksværdi via 
den enkeltes udviklingsniveau. Denne Nullet´s usynlige 
eller uopdyrkede talentpulje er ikke blot noget der kan 
aktiveres ud fra den fysisk sanselige verden, men også ud 
fra de åndelige sanser, f.eks. igennem en overskyggende 
inspiration, aha oplevelse eller helligåndsoplevelse, alt 
efter niveauet hos den enkelte. Nullet er i sandhed alt 
eller intet på samme tid. 

Mennesker født den 10 - 20 - eller 30 i en måned, har 
altså noget “diffust” eller uopdyrket med sig, som i bar-
neårene ubevist gør dem ret beskuende i en søgen efter 
deres samlede identitet, hvilket bevirker at de som yngre 
kan have svært ved at give udtryk for deres indre. Men 
senere i livet vækkes de slumrende kræfter og evner, som 
ingen troede de var i besiddelse af, måske mindst af alt 
dem selv.

F.eks havde Martinus i sit Kosmogram, 7 nuller som 
hos ham kunne åbne en bro til modtagelsen af kosmisk 
bevidsthed.

I det efterfølgende vil jeg gennemgå nogle af de grundtyd-
ninger, jeg gennem mine mange års forskning er kommet 
frem til, som værende den universelle værdi af hver af 
de ni talenheder eller for at bruge Martinus eget udtryk 
“de ni talbogstaver.” 

Her følger først citater af Martinus fra Livets Bog, 
bind 1 (fortalen) som efterfølgende bliver fulgt op af 
en Numerologisk udlægning for sammenlignende studie 
af tallene fra 1-22. (Uddybning dog kun de første 9 
afsnit)

Fortale

-l. Livets Oplevelse. -2. V æsenerne og Skæbnen. -3. Be-
hag og Ubehag. -4. Vor egen Viden og Skæbnen. -5. Kam-
pen for Tilværelsen. Udvikling. -6. Det eneste Fornødne. 
-7. Livets Bog et Resultat af Pligtfølelse. -8. Hensigten 
med Illustrationerne. - 9. Symbolerne. - 10. Livets Bog er 
ikke ”Eneste Saliggørende”. Uvidenhedens Symptomer. 
Hellige Bøger og Væsener og Livets Billedgalleri. -11. 
Erkendelsen af Livets Bogs sande Natur. -12. En partisk 
Kærlighedsevne. -13. Kun delvis at være i Kontakt med 
Sandheden. -14. Livets Bog og dens Modstandere. - 15. 
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Livets Bogs Mission. Livets direkte Tale. Livets Religion. 
- 16. Sandhedssøgeren og den rette Kilde. ”Falske Profe-
ter”. - 17. Den rette Kildes særlige Kendetegn. Evnen til 
at opleve Livet som Guddommens Korrespondance. - 18. 
Livets Bog og Læseren. - 19. Mit Forhold til Livets Bog 
og Kærnen i samme Bog. Livets Bog som et Defensorat 
for alle Væsener. Den evige Sandhed i en ny Inkarnation. 
- 20. Oplysninger om mig selv. Jeg gennemgår en åndelig 
Proces, får ”kosmisk Bevidsthed”. - 21. Min Kosmiske 
Sansehorisont. - 22. Min Ubelæsthed, primitive Skole 
undervisning og Uberørthed af åndelige Sekter og Tros-
retninger og Værdien heraf. Det udløsende Moment for 
min Mission og Fremtræden. En Sammenligning mellem 
andre Væsener og mig selv.

Numerologisk Betydning

1.Individets Eksistensoplevelse- 2. Individets vekselvir-
kende dualitet.- 3. Individets Udtrykskraft.- 4 Individets 
Egenviden.-5.Individuel Udvikling. -6.Individets Kund-
skaber.-7. Individets Indsigt - 8. Individets Socialsyn.- 9. 
Individets Horisont - 10. Integration.- 11.Udvekslingssø-
gen. - 12.Samvirkeforskel. -13.Transformering.- 14.Sam-
menfatning. - 15.Situationsberedskab -16. Kundskabs-
tilegnelse -17. Koordinationsmønster -18.Balance-ska-
belse -19. Perspektivforståelse -20. Miljøbevidstgørelse- 
21. Myndighed - 22. Vækstgrundlag
De første 9 afsnits sammenlignende numerologiske 
analyse af Martinus’ tekst:

Martinus:
Stk.1. Ethvert levende væsen, der kommer til verden, lige-
gyldigt hvad enten det hører ind under det væsenssamfund, vi 
kalder ”Den jordiske menneskehed”, eller det hører ind under de 
former for liv, der ytrer sig gennem det, vi er vant til at opfatte 
som ”Dyr”, ”Planter” og ”Mineralier”, er alle uden undtagelse 
genstand for Livets Oplevelse.

Numerologi:. 
Med 1 -tallets vibration opstår det levende væsens evne 
til at stå adskilt fra sin omverden, gruppen, etc og få in-
dividuelt liv, herunder sit eget legeme. At være unik og 
med tiden turde stå alene og være anderledes. I det hele 
taget have sit eget udseende, træk og identitet. Uden 1- 
tallets vibration vil vi ikke have et egetliv og kan derfor 
ikke opleve livet ud fra vor egen synsvinkel. Mennesker 
uden 1 taller i deres tal-oplæg ville  ikke kunne tage selv-
stændig stilling og oplever derfor en svag egenvilje. De 
vil altid opleve sig som et  vedhæng og være afhængig 
af noget eller nogen. Det er derfor logisk at tillægge 1 
tallet kvaliteter som uafhængighed, selvstændighed, 

individualitet og personlig udstråling. Her opstår en 
følelse af personlig betydning som styrkes gennem den 
stadige fornemmelse af at være sig selv og unik. Enten 
som: først, størst, bedst, dygtigst, smukkest eller stærkest 
osv..Kort sagt bliver vi her, alt efter hvor mange 1- taller 
vi har,enten den der leder andre, identitetsløse, eller den 
der går sine egne veje,  bare vil være alene, etc. 

Martinus:
Stk. 2. Da Livets Oplevelse kun kan eksistere i form af en 
vekselvirkning mellem to former for Energi, nemlig den fra 
Universet i form af vore omgivelser, og den fra vort eget In-
dre i form af vor manifestation udstrålende energi, og denne 
vekselvirkning i form af Livets Oplevelse netop er identisk 
med Skabelsen af vor Tilværelse, vil det være klart indlysende, 
at vi hver især udgør en ikke ringe faktor i denne Skabelsen 
af vor Skæbne, i særdeleshed fordi vi indenfor et vist område 
netop er i besiddelse af en såkaldt ”FriVilje”.

Numerologi:.
Med 2- tallets vibration fremstår livets dualitet, alt får to 
sider. Igennem deling, opspaltning og forøgelse vokser 
og formeres tingene. Flersidighed opstår, modsat 1- tal-
lets ensidighed. Vi bliver mere nuancerede og lærer at 
vekselvirke, som den gode landmand der ikke hele tiden 
udpiner samme stykke jord.Via Totalsprincippet ser vi 
også den enkelte celles evne til at vokse, knopskyde og 
formere sig. Heri opstår også familiefølelsen, blodets 
bånd etc. 

Uden 2 - tallets vibration ingen forbundethed. Vi ville 
ikke kunne tænke i forhold til og se tingene fra flere sider. 
Med denne nye 2’er dimension hedder det herefter både/
og, og ikke mere enten/eller som hos 1- tallet. Valget op-
står som den frie vilje til at vælge mellem to muligheder 
og hermed også konsekvensen af disse valg (skæbnen).  
Under 2- tallet skaber vi hele vækstgrundlaget for vores 
egen skæbne og livsfornødenheder.

Martinus:
Stk. 3. Dette vil igen sige det samme som, at ethvert Væsen er 
stillet overfor et Ocean af Kræfter, hvis samlede Manifestation 
under begrebet ”Naturen”, i form af elementerne, i form af stof 
eller materie, i form af tankeklimaer, og i særdeleshed i form af 
Medvæsener, er i stand til at påvirke det under en skala af højst 
forskellige former for manifestation, der strækker sig fra de 
mest frygtelige former for ubehag til de mest vidunderlige og 
strålende former for behag. Denne gigantiske kraftorganisation 
kan altså ligeså let påvirke Individet rædselsfuldt og frygteligt, 
som den kan påvirke det behageligt eller lykkeligt, og er 
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således en i lige grad medvirkende faktor i såvel skabelsen af 
en lykkelig som ulykkelig skæbne for Individet.

Numerologi:.
Med 3-tallets energivibration opstår selve formernes 
verden og dermed alle vores udtryksmuligheder igen-
nem 3 tæthedsgrader; de faste, flydende og luftformige 
elementer. Her iklædes og samles alle vores skabte re-
sultater,- gode som dårlige. Her dannes og manifesteres  
alle vores erfaringer, vi prøver kræfter med livet i mange 
forskellige skikkelser og udtryksformer. Uden 3 - tallets 
energi ville vi ikke kunne skabe nogen resultater eller 
noget udtryk for os selv og ingen synlige beviser for, om 
noget virkede eller vi tog form i den reale verden. Vores 
skabernatur ville simpelthen ikke komme til udtryk. Vi 
bruger jo også denne sætning når noget skal ske og der 
skal handles: 1 - 2 - 3 løb, osv. 

Overalt hvor tretallet gør sig gældende, bliver der derfor 
tale om exspressivitet, handling, konstruktivitet, ud-
tryksmuligheder og energiudladning osv. Selve naturen 
er jo et udtryk herfor. F.eks: En celles tre kvaliter, celle-
kerne-cytoplasmaet og cellevæggen. Atomets 3 bestand-
dele: proton og neutronkernen og elektronfeltet. Alle de 
vigtigste byggestene er 3- delte.

Martinus:
Stk. 4. Som jeg nævnte før, er vi ikke helt prisgivet disse 
mægtige kræfter, men udgør i virkeligheden indenfor det 
område, der beherskes af vor fri Vilje, den dominerende faktor 
i reguleringen af disse mægtige kræfters indflydelse på vor 
egen tilværelse. Men da den største faktor bag vor fri vilje igen 
normalt er vor egen Viden, vil det være afhængigt af denne 
Videns rækkevidde, om vi vil få en lykkelig eller ulykkelig 
skæbne. Thi hvis denne viden ikke strækker sig til kendskabet 
til de realiteter, der er identiske med den uundgåelige, nød-
vendige basis for en fuldt ud harmonisk og lykkebringende 
harmoni mellem vore manifestationer og Verdensenergierne, 
vil vi i tilsvarende grad, som vort kendskab afviger herfra, få 
en mindre fuldkommen skæbne eller oplevelse af livet. 

Vor viden vil altså i virkeligheden være den dominerende 
faktor i reguleringen af vor vekselvirkning med den af naturen 
mod os rettede påvirkning. Alt eftersom vi forstår at undgå 
de energiformer, der er ubehagelige og uskønne, kommer vi 
netop mere og mere ind under de energiformer, der er skønne 
og behagelige.

Numerologi:.
4. Når vi har udtrykt og formet det vi kunne tænke os 
via tretallets energi, kommer vi til 4-tallets vibration, 

der hjælper os til at blive bevidste om værdien af det vi 
udretter. At sammenfatte og skabe orden i vor begrebs-
verden, at organisere og indrette vor bevidsthed og 
tilværelse hører under dette tal. “Det over sig selv og 
sit liv tænkende menneske” motiveres af firetallet og 
herved skabes vor egenviden. 

Uden firetallets energi var der ingen struktur, orden og 
plan med det vi gjorde. Vi fik ikke overvejet, bevidstgjort 
eller fordøjet tingene og ville være uden skelneevne eller 
sans for at værdivurdere betydningen af det vi oplevede. 
Vi ville faktisk totalt mangle bevidsthed herunder fornuft, 
ansvarsfølelse osv. Hvor som helst vi møder 4 vibratio-
nen (hos medvæsener,) bliver noget bevidstgjort, sat i 
system og valueret på egne præmisser ud fra bevidst-
hedsniveauet hos den enkelte. Via 4 tallets kvaliteter 
bliver vi” herre i eget hus” og lærer at komme helt ud i 
hjørnerne af vores bevidsthed.

Martinus:
Stk. 5. Et blik ud over Verden vil vise os, at de levende væ-
seners manifestation eller den såkaldte ”Kampen for Tilvæ-
relsen” netop er identisk med intet mere eller mindre end en 
stræben efter at overvinde alt der er af ubehagelig natur. Når vi 
bygger huse, når vi går iført Klæder, så er det jo kun for dermed 
at overvinde de af verdensenergierne, der i form af et uheldigt 
klima ellers ville underminere vor oplevelse af livet. 

Det samme gør sig gældende, når vi i de civiliserede samfund 
finder skoler, hospitaler, filantropiske virksomheder, politi og 
brandvæsen, regerings- og administrationsforanstaltninger, 
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kirker, sekter eller religiøse samfund o. s. v., idet alle disse 
realiteter hver især uden undtagelse er identiske med synlige 
udslag af denne væsenernes kamp mod realiteter i verdensener-
gierne, der er af uheldig natur for opbyggelsen af en lykkelig 
skæbne for individet. Denne ”Kampen for Tilværelsen” eller 
denne individets stadig tiltagende anstrengelse for at overvinde 
og binde de ubehagelige energiformer i naturen kendes i den 
daglige tilværelse under begrebet ”Udvikling”.

Numerologi:.
Med 5 - tallets vibrationsfelt skabes en udvikling af vor 
omstillingsevne så vi ikke stivner under 4 - tallet. Vi 
åbner os for nye udfordringer, lærer kombinationstænk-
ning, logik og bliver problemløsende. Under 5 tallets 
indflydelse lærer vi at overvinde og omforme alt hvad der 
er smertefuldt og disharmonisk af natur, til behag og kom-
fort. Gennem femtalsenergiens felt bliver vi istand til at 
tæmme naturkræfterne og klare os i eksistenskampen. 

Uden femtallets fornyelsesenergi ville vi ikke kunne 
skabe nogen form for kultur eller teknologi og i sidste 
instans ingen civilisation. Via denne energi forskønner og 
kultiverer vi både samfundet og den enkeltes optræden, 
levevis og individuelle livsstil. Hvor vi end møder fem-
tals vibrationer udvikles der mentale evner til at tackle 
udfordringerne. Heriblandt  opøves vor bevægelighed, 
situationsberedskab, og indtryksmodtagelighed. Det er 
også gennem vore fem fysiske sanser at vi videreudvikler 
os i en stadig strøm af nyorientering. Vi bliver tilpas-
ningsdygtige og lærer livskunst. Dvs. at få det bedste ud 
af sine livsbetingelser

Martinus:
Stk 6.  Da alle væsener jo ikke er i besiddelse af den samme 
viden, kommer de derved til at afvige fra hverandre i deres 
vekselvirkning med naturen og får således en højst forskel-
ligartet skæbne eller tilværelse. Og det er netop gennem denne 
deraf opståede kæde af forskelligartede skæbner eller tilværel-
sesformer, at vi kan konstatere v æsenernes stigen fra mørket 
til lyset, ligesom det jo også er det fuldkomne kendskab til 
samme kæde, der afslører for os, hvorfra vi kommer, - hvorhen 
vi går, - hvem vi er, og hvordan vi skal leve for at bringe vor 
egen energiudfoldelse i kontakt med den af naturen mod os 
rettede manifestation og derved gøre os selv til genstand for 
den absolutte lykke. Da denne lykke eller fuldkomne skæbne 
for lindividet således betinges af et absolut sandt kendskab til 
tilværelsens dybeste love og evige grundprincipper og dermed 
kendskabet til selve Livets Mening, vil tilegnelsen af et sådant 
kendskab for det, kosmisk set, endnu ubevidste Jordmenneske 
være identisk med ”Det absolut eneste fornødne”.

Numerologi:
Med 6 tallets vibrationer bliver vi alle bevidste om for-
skellige sider af omverdenens og naturens objektivitet. 
Dette møde med livets mange realiteter og deres lov-
mæssigheder i forbindelse med hver enkelts forskellige 
egenviden, skaber efterhånden kundskaber og almene 
erfaringer der lærer os om de faktiske forhold der gælder 
i tilværelsen, og hvordan vi bedst omgås dem for at få 
det fulde udbytte ud heraf.  

Hermed bliver vor tilværelsesforståelse  nøgtern og na-
turvidenskabelig oplyst og vi begynder at tænke eksakt, 
(motto: cirka er intet, eksakt er alt.) Vi begynder at fore-
trække kvaliteter som mål, vægt, rationelle fakta og be-
regnelig viden der fagligt kan videregives af kompetente 
forskere og lærere, der hver på sit felt gik forud. Herunder 
findes også faren for at alt i livet skal være måle- og ve-
jeligt og have bevist sin duelighed af autoriteterne, før 
det godkendes. Kravet om funktionalitet, mekanik og 
præcision er stort. Uden sekstallets energiindflydelse vil 
vi aldrig kunne opnå “Know-how”/ kundskaber om tilvæ-
relsens dybeste love og evige grundprincipper, hverken 
naturvidenskabeligt eller åndsvidenskabeligt.

Martinus:
Stk. 7. Da mit eget liv er af en sådan natur, at jeg ved Selvsyn 
har været i stand til at opleve ovennævnte kendskab i en sådan 
renkultur, at det på alle måder retfærdiggør det guddommelige 
ord: ”Se alt er såre godt”, og derfor kun kan eksistere som 
identisk med det absolut direkte svar på det for verden stadig 
aktuelle spørgsmål ”H vad er Sandhed”, har jeg følt det som 
min pligt at gøre denne min oplevelse eller viden tilgængelig 
for almenheden; og det er netop dette mit førstehånds-kend-
skab til de kosmiske realiteter, der, i form af et overjordisk 
forsyn eller guddommeligt Væsen, behersker Altet, jeg under 
Udtrykket ”Livets Bog” eller ”Den evige Visdom” bestræber 
mig for at demonstrere.

Numerologi:.
Med 7 - tallets vibration fremstår opsummeringen af 
den ved selvsyn erfarede indsigt. Her bliver vores viden 
for alvor subjektiviseret og personligt/overpersonligt 
relateret og vi bliver i stand til at danne vores egen livs-
historie. Denne kan virke meget speciel og fremmedartet 
for andre at forstå. Vi kommer derfor let til under 7 - tallet 
at fremstå som forbillede eller ”prygelknabe” for andre, 
-en der er anderledes. Med 7 - tallets energi lærer vi at 
”hvert menneske har sin egen virkelighed”. Under Stk 7 
skriver Martinus f.eks.for første gang om sig selv og sin 
personlige livshistorie, bla: Min oplevelse, 
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min viden, ved selvsyn, min pligt, min førstehåndsviden, 
min demonstration etc. Uden 7-tallets indflydelse ville 
vi overhovedet ikke have nogen evne til at opsummere, 
koordinere og samle alle vore oplevelser i et personligt 
livsmønster og dermed finde frem til vores egen sandhed. 
Herigennem vil vi gradvist kunne gennemskue det for-
lorne og overfladiske og blive åndeligt  sandhedssøgende. 
Under 7-tallets indflydelse får vor intuitionsenergi gode 
udviklings betingelser.

Martinus:
Stk. 8. Da en sådan demonstration nødvendigvis må indeholde 
emner eller tankeformationer, som det almene jordiske men-
neske endnu aldrig eller kun lejlighedsvis har beskæftiget sig 
med og derfor ikke kan have nogen som helst mental træning 
i at fastholde og udnytte i sin bevidsthed, har jeg ment det 
gavnligt at give disse tankerealiteter materielle synlige ud-
tryk, således at disse i stedet for kun at udgøre mentale mani-
festationer, som kun den trænede tænker eller okkultist vilde 
have gavn af, nu kommer til at fremtræde i håndgribelige 
materielle billedformationer, der, tilgængelige for det fysiske 
syn, vil kunne udforskes på samme lette og ligefremme måde, 
som et fjerntliggende landområde med dets floder, bjerge og 
byer kan studeres på et over samme landområde nøjagtigt 
udført landkort. 

Hensigten med mine Illustrationer er således at gøre adgangen 
til studiet af det kosmiske eller åndelige Verdensalt ligeså let 
tilgængeligt for almenheden, som studiet af de fysiske mate-
rielle landområder, gennem geografien, nu er tilgængeligt for 
et barn på skolebænken. Thi det er nemlig ikke livets mening, 
eller planen i den guddommelige verdensordning, at studiet 
af disse højeste realiteter skal blive ved med kun at gælde for 
enkelte særlige væsener, i særdeleshed fordi der ikke findes 
noget større udløsende moment eller grundlag for skabelsen af 
den over hele verden så længselsfuldt ventede ”varige fred” 
end netop resultatet af ovennævnte studium eller kendskabet 
til det kosmiske Verdensalts analyse udbredt for masserne.

Numerologi:.
Med 8- tallets tranformationsenergi opstår gradvist 
evnen til at symboltyde og gøre det skjulte eller mentalt 
usynlige, tilgængeligt for andre og forståeligt for almen-
heden. Heri bl.a. at frasortere det der har udlevet sin 
værdi og fremhæve det, der har socialaktuel betydning i 
en stadig regulerings eller revisionsanstrengelse. Under 
8-energien drejer det sig om at opretholde et konstant 
flow i tilværelsen/kroppen, psyken etc. og forstå at intet 
skabt bliver ved med at være. 

Derfor gælder det under 8-talsvibrationen om at admini-
strere sine energier på bedste måde og økonomisere med 
sine ressourcer. Hvor er grænsen for forbrug? Hvornår 
er nok, nok? Skal der sættes grænser nu? eller skal de 
overskrides? etc. Uden 8-tallets energikvaliteter ville 
vi ikke have evne for at forudse konsekvensen af det vi 
starter; hvor fører det hen? Hvad var det godt for? og 
bl.a .vide hvornår en balance brydes. Herunder også at 
holde det immaterielle (ideen) op mod det materielle 
(stoflige) og vurdere virkningen på længere sigt. Alle 
erfaringer skal under 8 bedømmes i forhold til helheden. 
Selve tallet er også som et  0 der er vredet til et  8-tal, 
fra noget helt, til noget delt, fra noget totalt, til noget 
ambivalent der hurtigt bliver spændingsbærende ved 

mindste ubalance! 

Martinus:
Stk 9. For at forstå min Illustrationsmåde rigtigt må man 
erindre, at de mentale eller kosmiske realiteter, som mine bil-
leder er udtryk for, ikke har materiel eller fysisk form, men er 
identiske med kosmiske Verdenslove, grundprincipper, ideer, 
årsager og sansemetoder. Men realiteter, der ikke har materiel 
billedlig form, kan jo hverken kunstnerisk gengives, kopieres 
eller fotograferes. Som følge heraf er mine Illustrationer ikke 
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identiske med fotografier eller kunstneriske gengivelser af 
det, de repræsenterer, således som tilfældet udmærket godt 
kan være med et landkort. Mine billeder bliver derimod til 
på den måde, at når jeg ønsker at illustrere en eller anden 
af de førnævnte formløse realiteter, giver jeg hver af de i 
samme realitet forekommende vigtigste lokale detaljer et 
særlig udført kendemærke eller tegn, det være sig farve, 
streg eller figur; dernæst stiller jeg disse forskellige tegn 
sammen i en orden eller rækkefølge, der svarer til den for de 
fysiske sanser usynlige kombination, i hvilken de fremtræder 
i virkeligheden. 

Derved kommer der et materielt billede til syne, som altså i 
sin natur ikke er en kopi af, - men et synligt kendemærke el-
ler holdepunkt for en indenfor det materielle område usynlig 
realitet. Det praktiske resultat heraf vil så igen være dette, 
at de kosmiske realiteter derved får en slags tilgængelighed 
indenfor det materielle syn, således at nogle af de væsener, 
der endnu ikke har nogen udover nævnte syn højere udviklet 
sansebegavelse, derved på et tidligere tidspunkt end det el-
lers vilde være tilfældet også kan begynde at arbejde med, 
og derved få kendskab til disse for dem ellers skjulte sider af 
Livets Oplevelse. Mine Illustrationer gengiver således ikke 
billedligt det, de er udtryk for, men symboliserer derimod 
samme og vil derfor retmæssigt kun være at udtrykke som 
Symboler.
Numerologi:.
Med 9- tallets vibrationsfelt samles alt i et overordnet 
organisk symbol. Her finder alt sin plads og her forenes 

alle brikkerne til et helhedsbillede, alle borgerne til et 
samfund, alle organer til et legeme, en organisme osv. 
Det er også i 9’ ende måned vi fødes ud til den store 
verden og det viser sig, om vi er blevet til et “misfoster” 
eller noget velskabt. Her ser vi altså slutresultatet af, om 
vi under de første 8 tals indflydelse fik fordelt alle ma-
terialer og råstoffer proportionalt rigtigt, eller hvor det 
svage led viser sig. Med 9-tallet får vi det rigtige objek-
tive overblik og lærer her at se og bedømme alt i forhold 
til hinanden. Intet vurderes for sig selv, men i forhold til 
hvad det betyder for det samlede resultat osv. 

Tilsvarende vil mennesker under 9 tallets indflydelse let 
præges af alle, de møder, have antennerne ude i tidsånden 
og se sig selv udefra.  De vil være fremskridtsvenlige og 
have/kræve stort spillerum. Enten som rigtige kosmopo-
litter/verdensborgere. (humanister) eller nogle, der blot 
bruger andre. Her begynder det individuelle at gå op i 
det universelle og alt ses fra en større platform. Man 
begynder at føle for de mange ikke kun de få. Under 
9-tals energien erkendes, at alt er forskelligt, uden at 
noget er bedre eller dårligere, blot anderledes. Uden 
9 talsprincippets indflydelse, med liv inden i liv, ville 
ingen kunne eksistere og intet ville kunne fungere som 
en helhed. Alle ting/væsener bliver her forenet, som 
dråberne, til eet hav. - Ringen er hermed sluttet med 
bevidsthedens udvikling fra 1 til 9.

TALSKRIFTEN INDEHOLDER HEMMELIGHEDER, SOM 
IKKE KAN FATTES MED TANKEN ELLER UDTRYKKES 
MED ORD. TAL INDEHOLDER DET ALMENE, MENS ORD 
INDEHOLDER  DET SÆRSKILTE, OG DA EEN ENESTE 
ALMEN FORESTILLING INDEHOLDER UTALLIGE SÆR-
SKILTE, SÅ FØLGER DET, AT TALSKRIFTEN INDEHOLDER 

FLERE HEMMELIGHEDER END BOGSTAVSKRIFTEN.

SWEDENBORG
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Tro
v/Gunder Frederiksen

Efter en lang periode, hvor Vorherre i ateismens uhellige 
navn har været henvist til skammekrogen har han/hun/
det fået fornyet aktualitet. Det startede med, at en præst 
frit fra leveren erklærede sin vantro. Han troede ikke på 
Gud, selvom han prædikede guddommeligt kristendom 
fra prædikestolen. ”Forstå det, den der kan”! Efter en del 
kirkelig turbulens og uro endog på ministerplan er kirken 
igen tilbage i sine vante folder. Ikke desto mindre er det 
som om der er tale om et før-efter. Om end i mindre for-
mat.  Det er som om der nu tales og skrives mere åbent 
om Gud, tro og tilstødende emner end før. Det er også 
blevet et mere anvendt medieemne. Og det er godt. 

Det vil vise sig om der er tale om nogle svage forløber-
symptomer for en kirkelig reformation. I så fald skal den 
blive budt hjertelig velkommen. Ikke mindst hvis en sådan 
evt. kommende reformation skulle vise sig at gå i retning 
af de tolv teser, som den pensionerede amerikanske biskop 
John S. Spong har gjort sig til talsmand for og udsendt 
på nettet. (Se IMPULS 1/2003 s. 14). I den forbindelse 
kunne det være interessant med en opinionsundersøgelse, 
som viser, hvad befolkningen i det hele taget forstår ved 
begrebet Gud og for så vidt også ved begrebet tro. 

Hvad forstår man ved tro?

Med hensyn til det første vil jeg for egen regning gerne 
henholde mig til den ganske enkle definition på begrebet 
Gud, der lyder: Gud er alt der er. Men der er jo utallige 
forskellige opfattelser af, hvad Gud er.
Tro er jo mange ting. Et enkelt opslag i den 27 bind store 
”Ordbog over det danske sprog”, som vel er vor højeste 
dansksproglige autoritet, afslører - tro mig om I vil - 
ikke færre end 20 tættrykte sider om begrebet tro. Jeg 
kunne skrive 5 – 6 artikler i IMPULS om tro ved blot at 
afskrive ordbogen. Det skal jeg imidlertid nok forskåne 
vore læsere for, for det ville blive verdens mest saglige, 
men dermed også kedelige artikel.
Mere levende bliver det, hvis jeg nu blot nævner et ud-
drag af eksempler på, hvad der iflg. ordbogen forstås 
ved tro.

1. Det kan f. eks. være, om et menneske i større 
eller mindre grad er troværdig. Kan man tro på 
ham/hende? Man kan tale om tro i betydningen 
om en person er til at lide på – er han/hun tro-
værdig og ordholden?  

2.  Det kan også være en større eller mindre grad 
af usikker erkendelse. – Man kan opstille et 
kontinuum forløbende fra den allersvageste og 
allermest usikre anelse over forskellige grader 
af tro til fast og sikker viden som f. eks. at 2 og 
2 er 4.   

3. Man afgiver løfte ”på tro og love” – en forsik-
ring. 

4 Man kan tale om tro i betydningen trofasthed 
”at være tro mod sin trolovede o. lign. Man kan 
afgive løfte om troskab f. eks. i et mere eller 
mindre varigt forhold. 

5 Og man kan i nationalistisk betydning tale om 
den sande tro f. eks. over for sit land – jfr. ”en 
tro væbner. 

6 Man kan tale om tro i betydningen tillidsfuldhed 
eller tiltro i modsætning til mistro, som begge 
kan være rettet både mod omgivelserne eller en 
selv – at tro (eller stole) på egne evner. 

7 Vi anvender ordet tro om det der ligger udenfor 
objektiv erkendelse. 

8 Desuden profetisk tro. Tro på forudsigelser. F. 
eks. Nostradamus eller Vølven, hvor vi f. eks. 
i IMPULS nr. 1/2003 gengav Vølvens profetier 
for dette år, ligesom vi tidligere har skrevet om 
Nostradamus. 

9 Og så er der tro i religiøs betydning tro på Gud. 
– altså om der i det hele taget findes en gud, og 
i så fald om han/hun/det er til at stole på, og her 
vil nogen mene, at det kun har mening, hvis man 
samtidig taler om tro på en satan, djævel eller et 
ondt og destruktivt princip som modpol til den 
alkærlige Gud. 



17

10 Interessant er det også at se nærmere på, hvad Tor 
Nørretranders mener, når han kalder sin sidste 
bog ”At tro på at tro”. For hvordan skal det nu 
forstås? 

At tro på at tro

I sin bog med ovennævnte titel skriver Tor side 21: ”Man 
kan tvivle på Guds eksistens, man kan benægte ham, 
man kan tvivle på næsten alt det, religionerne påstår som 
virkeligt, men man kan ikke tvivle på, at der er nogen, 
der tror på det. Man kan betvivle stort set alle teologiens 
udsagn om Gud, men man kan ikke betvivle den antro-
pologiske kendsgerning, at der er mennesker, der tror. 
Mange endda. Troen er virkelig, troen er ubetvivlelig 
som menneskelig aktivitet. Det, der tros kan betvivles, 
men at der tros kan ikke”. 

Hvis Tor nu havde taget sig sammen til at gøre sig selv 
den tjeneste at se sit udsagn om tro på Gud i et kosmisk 
perspektiv, så behøvede han ikke at nøjes med at skrive 
mange – altså at mange tror. Erkendelse er et begreb, der 
er under udvikling, nemlig i takt med vore erfaringsdan-
nelser, og det gælder os alle. Både som en fylogenetisk 
udvikling (generelt) og en ontogenetisk (det enkelte 
væsen). I udviklingens og dermed erkendelsens forløb 
vil vi alle passere et trosstadium på vej mod et fjernere 
fremtidigt vidensstadium, hvor man er i stand til at skue 
direkte ind i virkeligheden, som nogle store seere angi-
veligt er eksempler på. 

Det religiøse instinkt

Det religiøse instinkt ligger dybt i os. Vi har det simpelt 
hen med os fra de egentlige dyrs verden. Iflg. Martinus 
udgør det en del af naturen selv. Han beskriver det som 
et storslået naturdrama i bogen Logik s. 57: ”Vi befinder 
os i ”den sjette dags” første spæde morgenrøde, den dag 
hvis middagssol endnu lyser over verden, og hvis aftensol 
det jordiske menneske endnu aldrig har set gå ned. Vi er 
midt i Guds skabelse af dyr og mennesker. 

De daværende skove var i virkeligheden kun at udtrykke 
som de nuværende skovbundsplanter i kæmpeformat. 
Inde i tykningen af disse vældige krat kom et lille mær-
keligt, rædselsslagen dyr springende forfulgt af et andet 
rovdyragtig, farligt udseende væsen. I det herskende tus-
mørke blev de hurtigt ude af syne, men et hjerteskærende, 
langtrukket skrig forkyndte det forfulgte dyrs kapitula-
tion, forkyndte at den redning det ved sin flugt troede at 
kunne have opnået, nu måtte opgives, forkyndte at det 
ikke selv havde flere kræfter eller ved egen hjælp kunne 

fri sig fra faren, og hvorfor dets rædsel og fortvivlelse 
over den truende undergang, som en allersidste udvej, 
udløstes gennem det omtalte skrig. Dette blev således 
et nødskrig, et råb om hjælp, et skrig i mørket, - men til 
hvem? – Ja, til noget synligt eller kendt væsen kunne det 
absolut ikke være rettet, da det principmæssigt gentager 
sig i alle nødsituationer hos alle væsener, der har evner 
til at frembringe lyde, og er forbundet med enhver døds-
angstudløsning, ganske uafhængigt af om der er andre 
væsener til stede eller ikke”. – Begrebet bøn til Gud er 
født til verden!

Begrebet bøn har manifesteret sig

Med dette naturdrama påviser Martinus, at råbet må være 
rettet mod noget ukendt, hvilket faktisk er en bøn til en 
ukendt overmagt, altså en henvendelse til en overmagt 
eller et forsyn. Rent instinktivt fornemmer vi, at der må 
være en højere magt. En fornemmelse, som vi naturligvis 
kan skubbe fra os eller benægte, men som vi trods alt i 
nødsituationer vil være tilbøjelig til at henvende os til. 
Gennem naturens egen tale er bønnen født til verden og 
efterhånden kommet ind i utallige menneskers hverdag. 

Overalt i verden bedes der til et overjordisk væsen, 
som der naturligvis er vidt forskellige forestillinger om. 
Det kan dreje sig om højrøstet klagesang eller råben og 
skrigen, som vi ofte ser det i sydlige lande blandt mere 
temperamentsfulde mennesker. Det kan forekomme som 
offentlig demonstration ved at bøje sig til jorden vendt 
mod Mekka. Og som den skarpeste kontrast hertil, finder 
vi det i den stille bøn i ”lønkammeret”, som Jesus anbefa-
lede. Men at det har givet anledning til en vældig kulturel 
udvikling med bygning af kirker, templer og andre bede-
huse over hele verden, siger noget om troens magt over 
menneskene. For øvrigt skulle der være eksempler på, at 
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selv benhårde ateister kan finde på at bede til den gud, de 
ikke tror på, når de er i overhængende livsfare.

Martinus om bøn

Martinus gjorde meget ud af at anbefale bøn, og som 
noget karakteristisk gjorde han det på sin sædvanlige hyg-
gelige og ligefremme måde: ”Forsynet er ikke sådan, at 
det siger: ”Kan du så komme ned på knæ!” De væsener, 
der hører bønnerne, ved godt, hvordan menneskene er. 
At tro er ikke en viljesakt, enten så tror man, eller så tror 
man ikke. Det er ikke noget man 
kan ville. Man kan nok ville det, 
men derfor tror man det ikke. 
Det kan ikke hjælpe, at jeg siger 
til Dem, at to og to er syvogtyve. 
De vil gerne tro det, men De kan 
jo ikke. Men det gør ikke noget, 
at man ikke tror, man må bede 
alligevel”. 
Det sidste er virkelig interes-
sant. Selve ordformen f. eks. i 
Fadervor har en værdi i sig selv. 
– Jeg vil tro, at Fadervor hører 
hjemme under det den schweizi-
ske psykiater Carl Gustav Jung 
kaldte arketyper, som netop har 
en iboende energi – f. eks pyra-
miderne eller Davidsstjernen. 
Når Martinus siger, at man må 
bede, selv om man ikke tror, så 
er det nok fordi bønnen under 
alle omstændigheder har en 
formildende effekt. Men jeg 
vil trods alt mene, at det er 
væsentligt at lægge gode sjæle-
kræfter i bønnen, ellers kan det 
let blive ren og skær mekanisk 
efterplapren.

Energikoncentration

Interessant er også at åndelig 
energi kan akkumuleres eller 
opsamles. En nybygget kirke 
f. eks. er uden åndelig energi 
indtil den bliver brugt til sit 
formål: prædikener og bønner, 
salmesang m. m. En gammel 
kirke derimod kan være fyldt 
med så megen åndelig energi, 
at den øver tiltrækning på men-

nesker, som blot ønsker ganske stille at sidde og falde 
til ro med sine egne tanker. Et udpræget eksempel på 
akkumulering af åndelig energi er beskrevet i IMPULS 
2/2003 s. 44 under titlen ”Et fredens tempel”: I forbin-
delse med et tempel på Himalaya besluttede man, at der 
lige fra templets start kun måtte udtales ord, der har med 
liv, kærlighed og fred at gøre. Efter nogle år viste det 
sig, at templet havde helbredende effekt, således at syge 
kunne blive helbredt ved blot at opholde sig i templet. 

Man forstår godt, at Martinus 
gjorde meget ud af at opfordre 
til at bede – også selv om man 
ikke tror, for troen kommer vel 
efterhånden, mon ikke? Men 
tro er trods alt en lavere erken-
delsesform end viden. Kan vi 
komme der til? Iflg. Martinus 
skulle det være tilfældet – ja, 
det vil blive realitet for alle, selv 
den mest forhærdede forbryder, 
massemorder og Gudsfornæg-
ter. Livets skole i forbindelse 
med skæbneloven, som livets 
største og mest virkningsfulde 
pædagogiske princip vil med 
usvigelig sikkerhed føre os alle 
mod stadig højere erkendel-
sesformer på vej mod kosmisk 
bevidsthed, hvor vi vil være 
i stand til at skue direkte ind i 
virkelighedens verden. Men det 
er en anden og endnu mere in-
teressant historie. 

Men hvad siger Mar-
tinus om tro?

Ikke så lidt - f. eks. at man tror, 
når man endnu ikke har begyndt 
at bruge sin intelligens over for 
de højeste mysterier – at tro er 
nemlig en evne, som man har 
eller ikke har. Trosevnen er et 
stadium i erkendelsesudviklin-
gen – en evne som man grad-
vis mister, når man begynder at 
bruge sin intelligens på at ud-
forske livets mysterier. Troende 
mennesker er underlagt den 
guddommelige suggestion. Når 
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man er troende, er man ikke intelligensmæssigt bevidst 
og dermed suggereret (LB stk. 140). Martinus sammen-
ligner trosevnen med en ”guddommelig arm, der bærer 
det lille endnu uselvstændige og hjælpeløse individ trygt 
gennem mørket frem til tilstande, hvor det begynder at 
kunne se ved egen hjælp” (LB stk. 143). 

Og sådanne hjælpeløse og uselvstændige individer en-
ten er vi eller har vi været, og derfor er trosevnen et gode 
på et trin i udviklingen – men et trin mange af os er vok-
set fra. Vi er blevet vantroende. Muslimerne, der kalder 
os vantroende har faktisk ret, dog ikke på den måde, de 
forestiller sig. Vi kan simpelt hen ikke tro på mange af 
de ting, der strider mod sund fornuft. Vi vil vide. Fra det 
religiøse trosstadium bevæger vi os ind i ateismen, som 
faktisk også er et trosstadium for så vidt som vi på dette 
trin har en til vished grænsende tro på materien, som 
vi forsker i for at afsløre det livsmysterium, som skjult 
for det materiefikserede øje er centralt placeret på det 
åndelige årsagsplan. Hertil vil vi nå, men vejen er hård 
og stenet, for sandheden skal ses gennem tårer. Kun via 
sved og tårer vil menneskene opnå de erfaringer, der 
prædestinerer til ved selvsyn at skue ind i virkeligheden 
– altså kosmisk bevidsthed.  På det stadium er tro en 
åndelig museumsgenstand. 

Og så er spørgsmålet, om vi her vil være i stand til at 
give et fornuftigt svar på følgende spørgsmål: Hvordan 
ved man, om man tror?  Spørgsmålet blev stillet af 
en konfirmand i Marmorkirken i Kbh. og det blev iflg. 
Politiken 4/11 2004 af en cand. mag i filosofi karakteri-
seret som ”intet mindre end et genialt spørgsmål”. Men 
han gjorde ikke selv forsøg på at besvare det kryptiske 
spørgsmål. Mit beskedne forsøg på et svar kunne være: 
Det ved man, når man ved, at man ikke ved.

Men hvordan med Martinus’ kosmo-
logi?

Vi kan ikke beskæftige os med erkendelse og specielt 
tro uden at komme ind på, hvorledes vi vil placere Mar-
tinus´ kosmologi. Er det tro eller viden – eller måske 
ingen af delene – eventuelt en hypotese?  For Martinus 
var der ikke gnist af tvivl. Han havde ved selvsyn ople-
vet virkeligheden som en for ham indiskutabel realitet. 
Med samme ret som vi kan udtale os med sikkerhed om 
fysiske detaljer, vi har set, kunne han udtale sig om de 
kosmiske kræfter bag materien. Og det gjorde han.
Anderledes ser det ud for os, der kun har Martinus’ bud-
skab på tomandshånd. For os er det ikke selvoplevede 
realiteter. Selv om vi ikke har gran af baggrund for at 
betvivle Martinus’ ord, kan vi ikke sige, at vi ved det, vi 
har på tomandshånd fra Martinus. 

Er det da kun tro? Nej! I kraft af værkets kvaliteter – her 
ikke mindst den omstændighed at kombinationen mel-
lem stringent logik og lysende klar kærlighed går som 
en rød tråd gennem hele værket, sætter det i særklasse, 
som hæver det over tro. En passende benævnelse vil for 
mig at se være, at Martinus kosmologi repræsenterer en 
til virkelighedsbeskrivelse grænsende hypotese. – Med 
betegnelsen hypotese lægges der nemlig op til at efter-
prøve den, hvilket ikke er tilfældet, såfremt man taler om 
absolut sandhed (som lægger op til en opfattelse som er 
indiskutabel, der let får et præg af dogmatik). Ved selv 
med sund kritisk sans af et ærligt hjerte at efterprøve 
Martinus’ analyser, kan de blive sandhed for en selv.  Og 
det var netop Martinus’ hensigt med sit store værk.

Martinus skrev:

Menneskene vil blive modne 
til at modtagelse af den evige 
sandhed i en utilsløret form som 
kosmisk videnskab.

Og en videnskab er kendsgerning. 
En kendsgerning er en kendsger-
ning for alle væsener, der kan 
forstå dens analyse
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Dette er navnet på en bog, Per Bruus-Jensen skrev 
i 1990, og som beskriver evolutionen og hvordan 
det “lukkede rum”, som er det fysiske univers, 
udgør en del af et større åbent “rum”, dvs af hele 
guddommens univers. Det fysiske univers kaldes 
“de dødes rige”, fordi de levende væsner her er 
åndeligt, dvs bevidsthedsmæssigt “døde”. Ingen 
andre verdensgenløsere før Martinus har givet os 
hele spiralkredsløbets evighedsdrama. Og det er 
lykkedes Per Bruus i denne bog at få det beskrevet 
meget klart og letforståeligt.

Da jeg var forholdsvis ny i “faget” som åndsforsker, 
gav denne bog mig en række gode “aha-oplevelser”. 
Fremstillingen af det fysiske univers som Guddom-
mens livmoder, hvor vi som fostre er ved at udvikle 
os til færdige væsner, klar til den store fødsel ind i 
den “egentlige” verden, er et utroligt godt billede 
at få forstand af (og få aflivet myten om Gud som 
en Fader!). Derfor har jeg valgt her at trykke et lille 
afsnit fra bogen. Måske vil det give de, der endnu 
ikke kender bogen, lyst til at læse resten??
(Ruth O.)

“DE DØDES RIGE”
v/Per Bruus-Jensen

Evolutionen er altså ikke den blinde, tilfældige og 
hensigtsløse proces, som ikke så få forestiller sig, men 
derimod det fuldbyrdede udtryk for “syndefaldet” og dets 
konsekvenser- vel forberedt og tilrettelagt af guddommen, 
således at naturen ikke kun har ret til at fremtræde som 
den gør, men også til en vis grad pligt til det.

I skikkelse af de levende væsener i alle deres arter og 
former rundt omkring i universet er utallige Adam’er og 

LIVET 
OG DET LUKKEDE RUM

Eva’er i færd med at tilegne sig dé nye legemskulturer 
og sanseudrustninger, som guddommen har forberedt, 
og som generobringen af det tabte Paradis på længere 
sigt afhænger af. Og samtidig undervises de i rigt mål i 
forskellen på godt og ondt.

Som kosmiske fostre i en gigantisk livmoder gennem-
lever de under forløbet af årmillioner en række forskel-
lige fosterstadier: mineral - plante - dyr - menneske, og 
for hvert stadium der tilbagelægges, rykker målet for 
hele processen nærmere for den enkelte: fødslen ud af 
livmoderen til fordel for personlig genindtræden i Guds 
åndelige univers - Paradisets Have.

Men det er ikke en færd uden omkostninger. Døden her-
sker, og naturens orden kræver til stadighed sit. Drab, 
hensynsløshed og selviskhed er blevet afgørende over-
levelsesbetingelser, og midt i det hele har Adam og Eva 
glemt alt om deres guddommelige fortid og herkomst, 
deres udødelighed og åndelige væsenskerne. Åndeligt 
set er de døde og tilhører som sådan “de dødes rige”. I 
denne forstand betaler de prisen for deres skæbnesvangre 
flirt med Kundskabens Træ på godt og ondt.

Men i Guds planer med Adam og Eva indgår der også 
en opstandelse fra “de døde”. For at nå denne må de dog 
forinden overvinde dødsriget og dets magter - først og 
fremmest naturens orden; såvel i deres omverden som i 
det personlige indre. Mere end noget andet er naturens 
orden den store udfordring - ja, er selve den prøvesten, 
der afgørende spærrer for vejen ud af dødsriget, og som 
derfor lige så afgørende må overvindes, for at opstandel-
sens mirakel kan fuldbyrde sig.

Men alt dette er på forhånd taget i betragtning, og i tidens 
fylde sender guddommen sine gesandter ind i det lukkede 
rum, hver især udrustet med et lys fra lysets verden, et lys, 
der kan bryde mørket og vise vej for den enkelte. Og så 
ukueligt er dette lys, og så stærkt næres det af de tilstræk-
keligt prøvede gudesønners længsel efter udfrielse, at det 
én gang tændt aldrig mere vil kunne slukkes. Trofast og 
ukueligt viser det vej og minder samtidig Adam og Eva 
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om, at de hverken er glemt af Gud eller har mistet hans 
bevågenhed. Til gengæld går lyset ikke vejen for dem. 
Den må de selv tilbagelægge, hvert eneste skridt ....

Diagrammet viser sammenhængen mellem den fysiske 
og den åndelige side af Gud samt i forbindelse hermed 
det sande omfang af evolutionens fænomen.

Lille gråt cirkelfelt forestiller det fysiske univers, alias 
det lukkede rum, alias den guddommelige livmoder; i 
forhold hertil udtrykker stort perforeret cirkelfelt den 
åndelige del af Gud.
Lille cirkel er opdelt i fire zoner (1,2,3 og 4), der kan 
betragtes som forskellige karakteristiske fosterstadier 
(fostermåneder). I praksis kendes de som hhv mineral-
riget (1), planteriget (2), dyreriget (3) og det jordiske 
menneskerige (4).
Stor cirkel er også opdelt i 4 sektorer (A,B,C og D); disse 
skal ses som fire kvalitativt forskellige primærsfærer i 
Guds åndelige univers. Første sfære (A) omtaler Martinus 
som “det rigtige menneskerige”. Tilsvarende omtales 
anden sfære (B) som “visdomsriget”, tredie sfære (C) 
som “den guddommelige verden” og fjerde sfære (D) 
som “salighedsriget”.

Det ses, at det fysiske univers primært er indlejret i salig-
hedsriget (D). Dette hænger i første række sammen med, 
at det såkaldte mineralrige (1) for det kosmiske klarsyn er 
en speciel fysisk version af salighedsriget, hvortil kom-
mer, at planteriget (2), dyreriget (3) og det jordiske men-
neskerige (4) alle er opbygget af mineralrigets materier 
- er højere organisationsformer af disse. Endvidere gælder 

den hovedregel, at alle overførsler (induktioner) fra den 
åndelige del af Gud til den fysiske del i praksis foregår 
via salighedsriget (D) - ja, faktisk fra D til 1.

Cirkelpilen symboliserer evolutionens fænomen.

I det fysiske univers former evolutionen sig som den 
enkelte gudesøns gradvise udvikling fra mineraltilstand 
(1) over plantetilstand (2), dyretilstand (3) til jordmen-
nesketilstand (4). Denne afsluttes med en fødsel ud af det 
lukkede rum til fordel for et millionårigt ophold i Guds 
åndelige univers.

Men også dette ophold former sig som en slags evolu-
tionsproces. Først betrædes det rigtige menneskerige 
(A), der kvalitativt er den laveste sfære. Derefter følger 
visdomsriget (B), der kvalitativt har en højere status end 
(A). Visdomsriget afløses for sit vedkommende af den 
guddommelige verden (C), der har den højeste status af 
alle og derfor repræsenterer et evolutionært højdepunkt 
eller maksimum; det er her, den enkelte gudesøn i mak-
simalt omfang kan opleve og skabe på Guds vegne.

Men af samme grund indtræder der også på dette sted et 
evolutionært vendepunkt udtrykt ved den proces, der i 
Bibelen symbolsk er skildret som slangens forførelse af 
Adam og Eva med efterfølgende syndefald og fordrivelse 
fra Paradisets Have.
I praksis er dette drama henlagt til salighedsriget (D), 
men tager allerede sin spæde begyndelse i sidste halvdel 
af den guddommelige verden (C). Det vil sige, at Adams 
og Evas fordrivelse fra Paradisets Have i realiteten finder 
sted i salighedsriget (D). I samme forbindelse repræsen-
terer det fysiske univers den verden uden for haven, som 
de bliver forvist til.

Her i “tidslernes og tornenes verden” starter altså i hvert 
enkelt tilfælde en ny evolutionscyklus, begyndende med 
mineraltilstandens erobring (1): senere følger plantetil-
standen (2) og således fremdeles, indtil en ny fødsel ud 
af det lukkede rum bliver mulig. På denne måde er den 
enkelte gudesøn evigt knyttet til et evolutionsforløb, der 
veksler mellem fysisk og åndelig virkelighed, men som 
fra Guds udsigtspunkt er en måde at vedligeholde sig 
selv på.

Det nævnes til slut, at det i praksis kun er tilstandsmæs-
sigt, at det fysiske univers er afsondret fra den åndelige 
del af Gud. Dette er bl.a. grundlaget for bønnens magt 
og muligheder.
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v/Ruth Olsen

Vi har for nylig set en vis forøgelse af interessen for Jesu 
lidelse og død på grund af en storstilet filmatisering af 
dette drama. Hvad man end mener om denne fokusering 
på volden og lidelsen, ved vi, at intet sker tilfældigt, så 
hvad er mon hensigten med denne film lige nu?

Det siges, at filmen har 
vakt særlig interesse i 
de islamiske lande, og 
at begrundelsen skulle 
være, at det i filmen 
er jøderne, der udpe-
ges som de skyldige i 
Jesu pinefulde død. Den 
skulle således yderligere 
nære deres had mod Is-
rael, mener nogle. Men 
måske virker filmen på 
et dybere plan. Måske 
åbner den hos nogle for 
en større følelsesmæs-
sig modtagelighed. Da 
mange netop i mellem-
østen nok vil kunne 
identificere sig med 
Jesus-skikkelsen - de 
føler også, de er ofre for 
jøderne - må det vække 
til eftertanke, at han 
midt i lidelsen tilgiver 
sine fjender. Heri ad-
skiller han sig jo en del 
fra deres egen Muham-
med! Måske er en del 
muslimer ved at være 
modne for kærlighedens 
verdensgenløsning?

For hvad er det, der 
gør menneskene modne for Jesu budskab om at “stikke 
sværdet i skeden” og “vende den anden kind til”? Om 

det skriver Martinus bl.a. i småbogen “Påske”, at da man 
efterhånden havde fået nok af mørke og lidelse, begyndte 
der “at dæmre i individets bevidsthed en ny natur, der 
efterhånden avlede tvivl på den gængse moral eller opfat-
telse. Individet begyndte at tabe troen på årtusindgamle 

traditioner. At hævne, 
dræbe, erobre og under-
trykke begyndte at være 
i modstrid med dets 
fremskredne følelse. 
En længsel imod en ny 
moralitet begyndte hist 
og her at spire frem.”

Man skulle mene, at 
man netop i Palæstina-
området nu havde fået 
nok af mørke og lidelse 
og således var blevet 
modtagelige for kærlig-
hedens verdensimpuls, 
dvs den begyndende 
“hellige ånd”. Den 
modtagelighed handler 
jo ikke om, hvilken 
tro eller religion man 
har, men om hvor langt 
udviklingen i grund-
energierne intelligens 
og følelse er kommet i 
den enkelte.

D r a m a e t  p å 
Golgatha

I Martinus’ beskrivelse 
af Jesu korsfæstelse og 
død i bogen “Påske”, 
understreger han, at han 

med den ikke tager stilling til, om bibelens overlevering 
er korrekt eller ej. Og så beskriver han med poetisk øm-

GOLGATHA-
MYSTERIET
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hed Jesu sidste vandring til Jerusalem og kalder ham da 
“millioner af menneskers opadgående mentale sol, den 
vordende verdensgenløser Jesus af Nazaret.”

Jeg har læst det sted flere gange før, men først nu blev jeg 
opmærksom på, at på det tidspunkt - et par dage før kors-
fæstelsen - kalder Martinus ham endnu kun vordende ver-
densgenløser og benævner ham endnu ikke Kristus! Jesus 
er på vej til sin store mission, for “en verdensgenløsning 
skal bringes til manifestation”, skriver Martinus. Dvs det 
er ved Golgatha-begivenheden og først dér, den kristelige 
verdensimpuls tager sin egentlige begyndelse.

Martinus kalder det en “ceremoni”, med Jesus som 
ypperstepræst, og Golgatha kaldes “højalteret for den 
verdensomspændende religiøse handling”. Faktisk passer 
det hele ind i det områdes kultiske traditioner på Jesu tid. 
I århundreder havde man ved påsketid fejret foråret med 
ofring af et eller andet, som regel et lam. Derfor vel al 
den tale om Jesus som “offerlam”!

Det var altså først ved Jesu død, Kristus indtog sin rolle 
som den verdensgenløser, der lovede at være med os “alle 
dage indtil verdens ende”. Og derfor blev det Golgatha-
begivenheden, der gav genlyd i de mange århundreder 
siden. Jesu død betød Kristus’ opstandelse! Jesus døde 
ikke for at sone nogens skyld, men for at Kristus kunne 
blive født.

Steiner om Jesus og Kristus

Rudolf Steiner har i bogen “Det femte Evangelium”, 
som består af en række foredrag, han holdt i Kristiania i 
1913, også forklaret, hvordan kærlighedsimpulsen først 
blev født på Jorden ved Jesu død. Han siger: “Noget, som 
tidligere kun var til stede i kosmos, blev født på jorden, da 
Jesus af Nazaret udåndede på korset på Golgatha. Det var 
fødslen af den kosmiske kærlighed ind i jordsfæren.”

Steiner forklarer, at tiden fra Johannes-dåben i Jordan-
floden og til korsfæstelsen var en slags foster-periode for 
Kristus i Jesus, dvs kristusåndens langsomme inkarnation 
i Jesu legeme, for således at etablere et fodfæste i jordsfæ-
ren. Dåben var en form for “undfangelse”. Før da havde 
Jesus været et forholdvist almindeligt menneske, ligesom 
Martinus var det før sin “undfangelse”.
Det der var mest lidelsesfyldt i Jesu-Kristi liv, mener 
Steiner var, når han så menneskenes lidelser, fordi de var 
sunket ned i åndløshed og uvidenhed. Før i tiden kunne 
nogle særligt indviede, ved at lade sjælen forlade kroppen, 
stige op i de himmelske sfærer og dér have samvær med 
Kristus. De budskaber, de bragte med tilbage til deres 

medmennesker (åbenbaringer), havde man som regel 
fuld tillid til og respekt for. Det bragte en vis trøst til de 
ulykkelige, og det betød en vis moralsk orden. Men den 
tid var forbi. Derfor måtte Kristus komme til jorden, til 
menneskene, nu hvor menneskene ikke længere kunne 
komme til Kristus.

I 40 dage efter Jesu 
død materialiserede 
Kristus sig af og til i 
en Jesus-skikkelse for 
apostlene, før han en-
deligt forsvandt ud af 
syne for deres mangel-
fulde sanser. Det sær-
lige der skete i pinsen 
var, at Kristusånden 
“tog bolig” i apostle-
nes sjæle. Denne kær-
lighedsenergi - “den 

hellige ånd” - var det fra da af muligt for alle at opleve, 
hvis de altså var åbne for den. Det var Paulus åbenbart! 
Kristus-impulsen havde da begyndt sit aktive virke.

Steiner skriver: “Det er forunderligt med de kristne 
impulser. Intellektualitet, viden, lærdom og erkendelse 
synes ikke at være medvirkende ved udbredelsen af disse 
impulser. ... Hvad er det, som går sin sejrsgang gennem 
verden? Hvad er det, som foregår i alle disse sjæle, når det 
ikke er intellektuelle impulser, ja ikke engang moralske? 
Det er Kristus selv, som drager fra hjerte til hjerte og fra 
sjæl til sjæl. Han drager gennem verden og kan virke, 
uanset om sjælene forstår ham eller ej.”

Kristi fortsatte virke

Da vi fra Martinus ved, at modtageligheden for kær-
lighedsenergien er et spørgsmål om følelses- og in-
telligensenergiens udvikling og balanceforhold i det 
enkelte menneske, kan det undre, hvorfor og hvordan 
kristendommen kunne brede sig så forholdsvis hurtigt i 
datidens Europa. Noget tyder altså på, at der fra “højere 
sted” blev skubbet kraftigt på den udvikling. De fleste, 
der udbredte kristendommen, forstod jo helt tydeligt ikke 
selv det, de prædikede, for de handlede jo ikke efter det, 
nærmest tværtimod. Dette er fortsat et problem, som vi 
f.eks. i dag kan se, når vi erfarer, hvad udsendingene fra 
“Guds eget land” foretager sig i Irak.

Og dog ved vi, at det lys, der med Kristi “opstandelse” 
blev tændt i jordens mørke, trods alt breder sig mere og 
mere. Som Martinus skriver i artiklen “Pinseglans over 
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livet”, er påsken symbolet på den mentale kamp mellem 
lys og mørke, mens pinsen udtrykker lysets sejr over 
mørket. Naturen minder os om dette drama år efter år 
- og har just for nylig gjort det igen!

Kristus lovede at “være med os alle dage indtil verdens 
ende”. Han våger trofast over menneskenes fremadskri-
dende udvikling. Han forblev her - i jordsfærens højere 
frekvenslag. Han kommer altså ikke igen, for han har 
været her hele tiden. Når vore sanser bliver udviklet nok, 
får vi ham alle at se, selv om vi endnu er fysiske væsner 
og han ikke er det. At Kristus holder det, han lovede, kan 
mange af de, der f.eks. har haft en nær-død oplevelse 
bekræfte. De har jo mødt ham!

Vi bliver således omsorgsfuldt “passet på”, mens vi “op-
drages” til at kende og overholde livets love. Den dag, 
vi endelig består vores “eksamen”, bliver vi indbudt til 
pinsefest hos “guddommen”. Og hvilken fest og hvilken 
storslået oplevelse, har vor “vært” så forberedt for os? 
Ifølge Martinus vil Guddommen bl.a. “føre dig over 
andre verdener, kloder og mælkeveje, vise dig andre 
menneskeheder, dyr og planter. Gennem nye himle og 
himles himle går vor evige vej.”

Og guddommen fortsætter sit “fremtids-program”: “Jeg 
vil vise dig fysiske og åndelige herligheder, du endnu al-
drig har drømt om eller har kunnet ane eksisterede. Jeg vil 
åbenbare for dig kærlighedsgaver, jeg allerede har plan-
lagt for dig, inden den nuværende Jord overhovedet blev 
synlig på det fysiske plan. Som identisk med evigheden 
skal du, som mit udtrykte billede, værende eet med mig, 
evigt gå frem igennem tiden og rummet. Og overalt, hvor 
du går hen igennem universet, skal sommerens lysvæld, 
jubel og livsglæde stige op imod min evige trone.

Der, hvor du elsker din næste som dig selv, skal der være 
pinseglans over livet. Og der, hvor der er pinseglans over 
livet, må nattens skygger vige, thi der er jeg selv lysle-
vende til stede, thi - jeg er din næste!”
(Citat fra artiklen “Pinseglans over livet”)

Jesu liv som symbol på alles liv

Carl V.Hansen holdt i sin nu afsluttede inkarnation mange 
esoteriske foredrag, bl.a. om Jesu liv og korsfæstelse. 
Følgende er fra et af dem, hvor han forklarede, hvordan 
Jesu liv var et symbolsk koncentrat af det forløb, alle 
mennesker skal igennem. Vi fødes alle i Betlehem, for 
betlehem betyder “brødets hus”, dvs en fysisk krop. Vi fø-

des i en stald, eftersom vi jo stadig befinder os i dyreriget. 
Og vi har alle en indre “Kristus”, en evig guddommelig 
sjæl, der ligger og sover i “hjertets krybberum”. Men en 
skønne dag skal vi opleve “opstandelsen”, opvågningen, 
og så vil denne vor indre “Kristus” indtage sin “trone” 
som “konge”.

Når vi er ca. 30 år, får vi alle en form for dåb/indvielse, 
for da er sjælen atter helt genfødt/inkarneret i jordsfæren, 
dvs vi står da på højden af vor hidtidige udvikling. Hvis 
vi når det i den aktuelle inkarnation, får vi også en tur på 
“forklarelsens bjerg”, dvs vi får bevidsthed om vor egen 
evige identitet som del af guddommen.

Vi er “korsfæstet” i materien, på “kundskabens træ”, for 
korset er nervesystemet, dvs det der får os til at sanse 
forskellen på godt og ondt, behag og ubehag, og giver os 
vore lidelseserfaringer. Golgatha betyder ordret oversat 
“hovedskals-stedet”, dvs toppunktet i vort centralnerve-
system, vort fysiske bevidstheds-center i hovedskallen. 
Livets træ er blodkredsløbet med udgangspunkt i hjertet. 
Det sørger for, at kosmisk livsenergi cirkulerer i os, selv 
om vi er åndeligt døde og bevidstløse.

Når “korsfæstelsen” er overstået, opstår vi fra de “døde”, 
for da er vor indre “Kristus” befriet og har “levendegjort” 
os. Bevidstheden har afløst bevidstløsheden. Men inden 
da må vi gennemleve vort “getsemane”, den store selv-
overvindelse, hvor vi må beslutte os for helt at forlade 
den gamle egoistiske selvopholdelsesdrift.

Så endelig - når vi således har tømt den sidste “kalk” 
- er vi klar til “himmelfarten”, dvs vi kan slippe for det 
tunge jordiske stof og leve i universets lysere regioner. 
Dog vil vi først opleve en periode, hvor vi stadig af og til 
vil materialisere os her på jorden (apropos Jesu 40 dage 
mellem påske og pinse!), men i en nok så let og flytbar 
krop. Og det vil være mentalt forår!

Jeg har iøvrigt læst (i Trevor Ravenscrofts bog “Skæbne-
spydet” s.241) flg: “Iflg Det gl. testamente var kvindens 
legeme skabt af mandens femte ribben. I menneskefo-
sterets udvikling tager kønsorganerne først form mellem 
fjerde og femte ribbens dannelse. Denne symbolik går 
igen ved korsfæstelsen, idet det blod der flød efter spydets 
stik kom ud mellem fjerde og femte ribben, som et tegn 
på at Jesus var hævet over inddelingen i køn.”
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v/ Bente Duch Christensen

I de senere år har vi hørt en del om stjernebørn, indigo-
børn, psykiske børn, stjernefrø og af senere dato også 
krystalbørn. Disse børn har til fælles, at de skiller sig 
ud fra mængden. De er klogere, visere og mere intel-
ligente. De er tiltrukket af og kan med lethed gøre brug 
af avancerede og indviklede teknologier. De bliver nemt 
bevæget, de er fokuserede og ærlige omkring deres følel-
ser. Menneskelige relationer er vigtige for dem. De har 
stærke personligheder og en stærk vilje. De har en høj 
selvværdsfølelse, og de reagerer stærkt imod en absolut 
autoritet, dvs. en autoritet uden forklaring eller valgmu-
lighed, det være sig i hjemmet, 
skole/institution, og hvor de 
ellers måtte befinde sig. De for-
venter at blive behandlet med  
kærlighed, respekt, ærlighed og 
ligeværdighed.

Stjernebørn må formodes at 
have fået denne betegnelse fordi 
de bringer megen visdom fra 
den åndelige verden med sig, en 
visdom som tydeligvis kommer 
fra kosmos eller stjernerne. De 
er pionerer i spirituel udvikling, 
som er kommet  for at skabe en 
bevidsthedsændring på jorden 
og således hæve os og planeten 
op på et højere stade.

Jeg vil her fortælle om to grup-
per af stjernebørn, nemlig in-
digobørn og krystalbørn, som 
nu inkarnerer på jorden i stadig 
større antal.

Indigobørn

Indigobørnene har inkarneret på jorden de sidste 100 
år. De første indigobørn var pionerer og vejvisere. Efter 
2. Verdenskrig blev et større antal født, og disse udgør 
de voksne indigo’er, vi kender i dag. I begyndelsen af 

70’erne kom en større bølge af indigobørn til jorden, og 
vi har derfor nu en gruppe indigo’er der er sidst i 20’erne 
og begyndelsen af 30’erne og som er tæt ved at indtage 
deres plads som ledere i verden. Indigobørn blev ved 
med at blive født op til omkring år 2000, hele tiden med 
større evner og højere grader af teknologisk og kreativ 
udfoldelse. Indigobørnene er åndelige frontkæmpere, 
som har til opgave at skaffe os af med de gamle systemer 
og tankeformer, der holder os tilbage i vores udvikling. 
Dette gør de ved at inkarnere ind i vores familier og 
samfund. De medbringer deres gaver i form af avanceret 

åndelig udvikling – deres sjæls 
indigolys, som indikerer et højt 
bevidstheds- og visdomsniveau. 
Navnet indigobørn har de fået, 
fordi de ofte er lidt blålige i 
huden, og fordi klarsynede 
mennesker, der kan læse deres 
aura har bemærket at denne har 
kraftige indigoblå farver i sig. 

Indigobørnenes kollektive hen-
sigt er at lede os ind i en ny 
verden af integritet, men hvis 
de oplever at man lyver overfor 
dem eller behandler dem ned-
ladende eller manipulerende, 
kan de til tider være aggressive. 
Indigobørnene har svært ved at 
acceptere dårligt fungerende 
situationer i hjemmet, på arbej-
det eller i skolen. De er ikke i 
stand til at abstrahere fra deres 
følelser og lade som om, at alt er 
i orden, med mindre de er under 

medicinsk behandling eller har fået beroligende midler. 
Nogle indigobørn bliver diagnosticeret til at være ADS-
børn (opmærksomheds-mangel-syndrom) eller ADHS-
børn (opmærksomheds-mangel-hyperaktiv-syndrom) og 
bliver behandlet med Ritalin eller lignende produkter, 
der indvirker på psyken. Ved at behandle disse børn me-
dicinsk opnår man, at de bliver tilpasset de andre børn, 

INDIGOBØRN OG  KRYSTALBØRN 
– Pionerer i bevidsthedsudvikling
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men derved mister de deres medfødte evner, kontakten 
med deres intuition og oversanselige evner og glemmer 
deres opgave.

Indigobørnene har sandsynligvis allerede ændret menne-
skehedens fokus, idet de med deres arbejde og offervilje 
har formået at få os til at lave plads i vores samfund til 
mennesker med  højere udviklede evner. De har gjort det, 
de skulle og begynder nu at nærme sig voksenstadiet. 
Når de gør det, vil de ændre mønstrene på alt efter-
følgende. Indigobørnene begyndte med at ændre de af 
vores systemer, der har med børn at gøre, og vi skal nu 
se hvilke mirakler, de kan udføre, når de bevæger sig ind 
i voksenstadiet og begynder at ændre disse systemer på 
samme måde.  Forestil jer hvordan verden kommer til at 
se ud, når de første indigo-ledere indtager deres pladser. 
Når dette sker vil jorden blive fast forankret i den ny 
balancerede krystalenergi  fra en energiimpuls af højere 
vibrationer, der kommer til jorden i denne tid, og som er 
med til at skabe et energiløft på planeten, vi ikke tidligere 
har oplevet. Vi vil så se, at der er lavet plads til særligt 
begavede mennesker på jorden, uanset deres tro, køn eller 
herkomst. Det arbejde indigobørnene har udført vil altid 
være kendt som det store bevidsthedsløft. De er kommet 
ind i en barsk verden, har rusket grundigt op i den, og 
har fået os til at tænke nærmere over tingene. Velsignet 
være indigobørnene for de er ved at åbne døren. Og lad 
os nu se, hvad der befinder sig bag døren.

Krystalbørn 

Krystalbørnene repræsenterer det næste trin i den men-
neskelige udvikling. De følger efter indigobørnene. Deres 
opgave er at færdiggøre det arbejde, indigobørnene har 
begyndt. Krystalbørnenes mission er at lære os om den 
multidimensionelle måde at leve på – i harmoni, fred 
og kærlighed. De er kommet for at lære os at leve som 
højere begavede væsener og for at hjælpe os med at 
genforene os med de guddommelige feminine energier. 
De repræsenterer den menneskelige races fremtidige 
vej, og de er katalysatorer for vores videre udvikling.  
Mange indigobørn- og voksne er ved at forvandle sig til 
krystalstadiet ved hjælp af det energiløft  krystalbørnene 
frembringer ved deres blotte tilstedeværelse på jorden i 
denne tid. De hjælper sammen med indigobørnene med 
opstigelsesprocessen på planeten jorden. 

Krystalbørnene kan kendes på deres aura, som generelt 
er krystalklar, men den kan også have toner af gyldent 
farvespil, indigo-blå og magentarød, alt efter hvilken 
stråle børnene kommer fra. Krystalbørn er født med 
adgang til deres multidimensionelle jeg og er generelt 

forankret i sjette dimension, med mulighed for at åbne 
op til den niende dimension af fuld kristusbevidsthed, 
når planeten er parat hertil. Dette vil sandsynligvis ske 
omkring år 2012, når den første generation af krystalbørn 
er ca. 12 år. Det er vigtigt at forstå, at krystalbørnene er 
fuldt udviklede Mestre som bærer ´kristusenergiens’ frø 
i sig, og hvis formål det er at inkarnere og holde kristu-
senergien, således at jordmenneskene kan opstige til det 
niveau som en gruppe.

Krystalbørnene begyndte at komme til jorden omkring 
1998, men i begrænset antal. Der begyndte at komme flere 
af dem i år 2000. Efterhånden som endnu flere ankommer 
´holder de energien` for at flere krystalsjæle kan inkar-
nere. Krystalbørn bliver næsten altid født ind i et hjem, 
hvor de er inderligt ønsket af deres forældre, og de véd 
at de vil blive æret og elsket. Meget ofte bliver de født af 
indigoforældre, og de vil ofte inkarnere efter en søskende, 
der er indigo. Indigobroderen eller -søsteren  vil holde 
energien og vil ́ undervise` forældrene i, hvordan de skal 
beskytte og drage omsorg for de nye børn. 
Krystalbørnene er en endnu stærkere og magtfuld gruppe 
end indigobørnene. Disse børn arbejder med hjertet. 
De er kommet for at lære os om kærlighed, tilgivelse, 
fred, tolerance samt respekt for andre og for vores hjem, 
planeten jorden. Disse væsener af en højere bevidsthed 
kommer nu til jorden i form af et ´gruppeprojekt`, hvori 
tusindvis af disse sjæle ankommer som undervisere og 
healere af menneskeheden. Ved at komme i så store antal, 
fremskynder de overgangen fra indigo til krystal, og de 
fremskynder således også den spirituelle opvågnen af 
store mængder mennesker på planeten. Og der er ingen 
aldersgrænse, man kan være 10 år eller 100 år, og man kan 
stadig have fordel af krystalenergibølgen. Dette er deres 
gave til os – disse børn er fremtiden, de viser os, hvor 
vi er på vej hen, og at denne ændring er indenfor vores 
rækkevidde, hvis vi vælger at lade deres energier bevæge 
os hen imod det næste trin på udviklingsstigen.

Kilder: 
”What are Indigo and Crystal children and adults”?
 www.starchild.co.za
“Indigo and Crystal Children: Pioneers of Conscious Evolution” 
www.starchild.co.za
“Warriors of the Heart”- Crystal Children” by Celia Fenn. www.
starchild.co.za
“Spiritual Parenting – Children´s Psychic Abilities and Sense Per-
ception”.       
 www.experiencefestival.com
”Stjernebørn – Indigobørn – hvem er de”? Af Inger Brochmann. 
Forlaget Sphinx
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v/Donald Keys 

Indledning, afslutning og oversættelse 
v/Joy Persson

Hvis dette lyder mærkeligt i læserens ører, er det ikke 
så underligt, da Martinus har sagt, at han ikke kommer 
igen, og da vi i den sækulariserede vesterlandske verden 
er kommet så langt væk fra vort oprindelige åndelige 
fundament, at det er blevet til en fjern myte, som ikke 
længere finder genklang i vort sind, selv med hjælp fra 
Martinus og andre åndelige formidlere i nyere tid - ikke 
mindst den “grufulde” Jesus-film, som alle taler om og 
er rystet over, hver på  deres måde.

Det er dog en fjern historie for de fleste af os, selv kos-
mologer, ja, måske især kosmologer. For intellektet kan 
nu engang ikke føle åndens nærvær. Men der er nogen, 
som er tættere på og i virkelig kontakt, så de har en indre 
viden.
Donald Keys er vor gode ven fra Mt.Shasta, som tidligere 
har skrevet til vores blad og som i okt. 2001, i et brev til 
mig, sendte en pjece om et “møde”, som en lille gruppe di-
sciple i Mt.Shasta i 1987 havde med en særdeles levende 
og nærværende Kristus, som talte om den “genkomst”, så 
mange venter på i disse “sidste tider”, men på en særlig 
og meget personlig måde.

Donald skriver i sit forord: “Under den verdensomspæn-
dende begivenhed kaldet The Harmonic Convergence 
(den harmoniske samling) gav den vi kender som Kristus 
flere forelæsninger i Mt.Shasta med assistance af en sen-
sitiv af meget høj standard. Og d. 15. august gav han til 
en lille gruppe af os på et højtliggende sted kaldet “lysets 
by” den følgende erklæring. De som hørte hans ord blev 
bedt om at informere om hans meddelelse, og således 
blev den eksakte og fulde tekst transcriberet og printet 
ud, så andre kan læse det.”

Hvad der da blev sagt:

Det er velsignet at have jer alle hos mig her idag. Hvilke 
store ting ville I ønske af jeres tilstedeværelse her, sø-

gende og fulde af ønsker? Hvilket nyt liv ville I ønske for 
jer selv, om ikke en drøm, som engang skal realiseres? 
Hvor stærkt ønsker I det, og hvor dybt ønsker I det? Disse 
er virkelig de spørgsmål, som betyder mest i denne uhyre 
vigtige og betydningsfulde epoke i menneskehedens 
historie.

Når I siger, at I “ønsker det hele”, véd I da hvad præcist 
det betyder? Har I et kendskab til det, som findes, så I 
kan betragte det og sige disse ord fra dybet af jeres sjæl: 
“Jeg ønsker dette”?
Det ville måske være en hjælp for jer at have et eksempel 
foran jer af storhed, af hellighed, så I kunne få et glimt 
af det, som I kan blive. Et eksempel som var til at se, at 
røre, at føle på og vide, at det I ser i dette væsen, denne 
storhed, er et spejl, som reflekterer det, som er ved at 
bryde frem i jer selv. Det ville være et symbol på den 
storhed, som I vil blive. Ville I modtage et sådant symbol 
på denne måde, ville I?

Det er spørgsmålet, jeg stiller jer, for at I kan tænke over 
det. Er I villige til at erkende det som potentialet, der bor 
i Jer og venter på at blive født? Er I villige til at bruge 
det, som gives, på den rigtige måde og ikke tillade en 
idolisering at finde sted - en tilbedelse? For den idolisering 
forhindrer jer sandelig i at blive den gud, som I er, og det 
tjener aldrig noget formål at tilbageholde udviklingen af 
den guddommelige status indeni jer.

Tiden er inde
- en meddelelse fra Kristus om hans genkomst.
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Det guddommelige Selv’s fremvækst kan ikke stoppes, 
når først det er begyndt - når først ønsket fra det indre 
er født, så er der ingen vej tilbage. Ejheller ville I ønske 
det.
Det som ligger bag jer og som har bragt jer dertil, hvor I 
nu er, er allerede forbi, forladt, ikke længere nødvendigt 
og har ingen værdi for jer mere.

Jeg fremkommer med disse forslag her, for det er i virke-
ligheden planlagt, at en sådan fremtræden ville ske af én, 
som kunne demonstrere for jer en storhed og en højhed, 
som aldrig før er fremkommet på dette plan. Hvad siger 
I til det? Kunne I omfatte et sådant væsen, tage det til jer, 
vel vidende at det er jer selv, I ser på? Ville I erkende jer 
selv og blive motiveret til en ny tillid, til større vitalitet 
og dybere kærlighed til at bevæge jer fremad i jeres egen 
udfoldelse? Eller, ville I give det hele væk i et øjebliks 
tilbedelse? Kan I modtage denne gave, og ønsker I den 
virkelig?

Ingen her forestillede sig, at jeg ville forelægge jer sådan 
et forslag, eller bare tale om noget sådant idag. Det er 
interessant, ikke? Tillad nu det, som er indeni jer, virkelig 
at komme frem i lyset, i den storhed, hellighed og renhed 
som I jo alle er. Det vil være mit tegn. Og jeg venter på 
det tegn fra jer.

I er nu, dag for dag, ved at forberede jer dybere på en 
modtagelse, som aldrig før har fundet sted på dette plan, 
i denne race. Er I for alvor rede til at storheden vil ma-
nifestere sig i jer, så at I kan skabe og modtage det, som 
er endnu større?
Det er, hvad jeg kom for at diskutere med jer idag. I har 
en stor gave at give, ved at tillade meget af jeres lys og 
viden at komme ud, så andre kan forstå det. Vil I være 
mine budbringere? Og bringe dette budskab videre? Vil 
I fortælle, at tiden er inde snart, hvor en stor indgivelse 
vil finde sted på dette plan? Jeg spørger jer, vil I?

Jeg kommer, og I skal komme, fuldt og helt. I skal se mig 
og kende mig - synligt.
Velsignet være I, mine kære. Hvad kan jeg nu gøre for jer, 
at I kan fremkalde i jer selv det, som I længe har ønsket og 
hungret efter. Kom frem, hver og én som ønsker dette, og 
bed mig om det, som jeres hjerte tilsiger jer at bede om.
Og gå så ud og gør det, som er vores fælles ønske, og lad 
denne kommunikation blive kendt mange steder. Tiden 
er inde.

Siden da

Efter dette fandt sted i Mt.Shasta i august 1987 er der 
sket så meget i verden, at man forstår, hvorfor det var 

presserende for denne verdenslærer at meddele sig direkte 
til en gruppe disciple, som han stolede på (sådan da), og 
at sende dem ud som en ny tids apostle med det vigtige 
budskab, at det er os selv, vi skal se i ham, og os som skal 
bringe ham tilbage i os selv. Det er i os, hans genkomst 
skal finde sted - som han siger, det vil være hans tegn!

Og det er tegnet, han venter fra os. Han har ikke brug 
for tilbedelse!

Og hermed har jeg så bragt budskabet videre til vore læ-
sere, der enten vil modtage det, velkomme det og forstå 
det - eller afvise det. Det er jo helt op til os selv.

Donald Keys, som nu er eneboer højt oppe i en hytte i 
Mt.Shasta, arbejder meget på de indre planer, sammen 
med andre, og har derfor indsigt i det, der sker i begge 
verdner, og det som er under forberedelse her og nu. I sit 
brev siger han f.eks:
“Ondskaben vi ser idag er virkelig, men en lille rest, set i 
den større skala. Kristus har påtaget sig sin nye mission, 
som foregår uden hensyn til den politiske verden ....”
Og det må vi nok være glade for.

Donald Keys hytte i Mount Shasta
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Om  bøger
Livet i døden
- en clairvoyant rejse ind i 
døden

Af Tove og Steen Kofoed

Aschehoug 2003

156 sider

Anm. v/Gunder Frederiksen

Mon ikke vore læsere kender Steen Kofoed. Jeg tror det. 
Han blev landskendt ved sin optræden på TV i serien 
Åndernes magt, hvor han med overbevisende optræden 
var i stand til at lokalisere de ånder, der huserede i gamle 
huse til stor plage for mange mennesker rundt om i landet. 
Og ikke nok med det: han fik dem til at forlade de besatte 
lokaliteter til lettelse for beboerne, som i mange tilfælde 
var parate til at flytte fra deres huse blot for at blive befriet 
for de stædige ånder. Der var jo tale om afdøde menne-
sker, der længe efter døden stadig var knyttet mentalt og 
derfor også fysisk til det pågældende hus. 

Gennem Raymond Moodys bøger har mange af os stiftet 
bekendtskab med liv uden for kroppen og overgangen til 
den åndelige tilværelse ved den såkaldte død, ligesom 
vi på logisk analyserende vis får verificeret af Martinus, 
at liv uden for kroppen er realistisk virkelighed.  På en 
måde kan man kalde Tove og Steens bog en fortsættelse 
af Moodys udredninger af nær-død-oplevelser, idet de ret 
detailleret beskriver livet, som det former sig efter døden 
eller som bogens titel siger ”i døden”. 

Sammen med sin kone Tove prøver de med evner til 
klarsyn og sans for detaljer så realistisk som muligt at 
beskrive dødsprocessen ikke blot som den opleves fra 
det materielle plan, men også og ikke mindst som den 
ses fra det åndelige plan f. eks hvad der sker i et afdød 
menneskes bevidsthed. Dertil kommer det overraskende 
møde med tidligere afdøde slægtninge eller bekendte. F. 
eks. møder 87-årige Mary nu sin tidligere afdøde mand 
Harry på det åndelige plan. 
Jeg citerer fra mødet: ”Han kom Mary i møde fra et sted i 

lyset. Han nærmede sig og svævede på samme tid. Mary 
gennemstrømmedes af ubeskrivelig og betingelsesløs 
kærlighed, mens de nærmede sig hinanden. Harry smilede 
sit dejlige smil og tog hendes hånd, da de mødtes. Og 
sammen bevægede de sig videre ind i lyset. ”Hvor er det 
dejligt, at du er kommet”, sagde han, mens de bevægede 
sig af sted.” ”Jeg er også glad for at være her”, svarede 
Mary og bemærkede, at de ikke talte sammen, men kom-
munikerede. – Hvor er her smukt”, fortsatte hun, hvorefter 
samtalen fortsætter. ”Er det her døden”, spørger hun f. 
eks. og får flg. svar: ”Nej, det er livet på den anden side. 
Der er ingen død, men derimod mere liv”. 

Mary er imidlertid endnu ikke helt færdig med det jor-
diske plan: pludselig hører hun nogen græde, hvilket 
Harry, der har hele sin bevidsthed på det åndelige plan, 
ikke hører. I samme nu står hun i stuen hos sin ældste 
datter og hendes mand – et klart eksempel på at det, man 
efter døden tænker, det sker omgående. Man er, som man 
tænker og hvor man tænker. Og her må man så forestille 
sig, at hun i sin spirituelle gestalt pludselig står i stuen 
hos sin ældste datter og hendes mand, som jo ikke er klar 
over hendes tilstedeværelse. Her spørger man sikkert 
sig selv, hvordan mon det opleves, at være klart til stede 
blandt andre mennesker og blive totalt ignoreret, idet 
ingen fra det jordiske plan er i stand til at registrere ens 
tilstedeværelse. Oplevelsen er underlig: der tales totalt 
hen over hovedet på en, medens de åndelige væsener 
til gengæld registrerer alt. Vi har oplevet det i Klint. En 
af vore gode venner, Erik Grevelund, døde for et par år 
siden. Ved dødslejet sad bl. a. en klarthørende dame. Da 
Erik var ”gået over” talte de pårørende sammen og som 
den eneste kunne den klarthørende opfatte, at Erik i en 
let irriteret tone sagde: ”Hvorfor ignorerer I mig, jeg er 
jo her blandt jer”.  
Sådanne og flere lignende oplevelser finder sted indtil 
den døde har vænnet sig til at være død, og dermed 
sanser og oplever på en anden måde. Så længe den døde 
tænker rent materielt, som Mary plejer, vil hun standse 
op ved lukkede døre, men når hun prøver at lukke døren 
op ved at bevæge håndtaget, oplever hun, at hånden går 
direkte gennem håndtaget. (En oplevelse jeg for øvrigt 
selv har haft, da jeg på et tidspunkt befandt mig uden for 
kroppen). Når den døde f. eks. vil kærtegne en pårørende 
på det materielle plan, oplever hun også, at hånden går 
direkte gennem den kærtegnede persons krop. Det er 
den slags oplevelser, der medfører, at den døde gradvis 
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opdager, at hun er død. Det siger sig selv, at der opstår 
mange underlige situationer, så længe den døde ikke er 
klar over, at hun er død. Tilvænningen kan være af kortere 
eller længere varighed alt efter hvilket kendskab til den 
åndelige verden, man har med sig fra evt. studier eller 
samtaler med evt. venner, der er bedre i orienteret. 
I bogens sidste to tredjedele går forfatterne, som de selv 
skriver: ”tæt på de omstændigheder i et fysisk liv, som gør, 
at man sidder fast i den åndelige verden – altså svarende 
til hvad Martinus kalder ”Skærsildszonen”. 

Udover detaillerede oplysninger om, hvad der sker i li-
vet efter døden, bringer bogen 
råd og vejledning i, hvordan 
efterladte kan hjælpe de døde, 
som er forvirrede indtil de væn-
ner sig til den nye verden, de 
er indtrådt i. De skal først og 
fremmest forstå at de er døde og 
have hjælp til at komme videre 
i det nye liv.
Bogen er oplysende og klar 
og skal medgives min bedste 
anbefaling.     
    

Derfor er jeg ikke muslim
Af Ibn Warraq

Lindhardt og Ringhoff 2004

533 sider

Anm. v/Gunder Frederiksen

Vore læsere husker sikkert Salman Rushdies ”De sata-
niske Vers”, der vakte voldsomt røre i den muslimske 
verden for nogle få år siden. Så voldsomt at det mus-
limske præstestyre udstedte fatwa dvs. dødstrussel mod 
Rushdie. Han blev simpelt hen erklæret fredløs og måtte 
stadig skjule sig, hvis han ville redde sit liv. Hvor han er 
nu, ved jeg ikke. Det sidste jeg husker er, at han levede 
i eksil i England. Dette og meget mere af samme skuffe 
viser, hvor følsom det muslimske præstestyre er over for 
afsløringer og kritik af deres eget system, og dermed hvor 
langt det er fra det demokrati med frihed til at tænke, tro 
og tale, som hører vor moderne kultur til, og som burde 
være en menneskeret for os alle.

Som ”De sataniske Vers” er også ”Derfor er jeg ikke 
muslim” et opgør med Muhamedanismen. Et særdeles 
stærkt og overbevisende opgør. Ibn Warraq går radikalt til 
værks. Som det fremgår af forlagets pressemeddelelse er 

der tale om et ”monumentalt og frygtløst generalopgør” 
med den muslimske tro. Forfatteren påviser, at Koranen, 
profeten, sharia-lovgivningen, traditionerne osv. – hviler 
på et meget spinkelt grundlag, og at islamisk civilisation 
ikke er opstået på grund af Koranen eller sharia-lovgiv-
ningen, men på trods af den. 

Fay Weldon skriver bl. a. i sit forord til bogen, at forlaget 
har udvist mod ved at udgive bogen. Er det da farligt? 
Absolut ja! Som hun selv svarer, er der mennesker, der 
måtte lade livet p. gr. a. ”De sataniske Vers”. Og ”Derfor 
er jeg ikke Muslim” er ikke mindre kritisk over for Islam 
end Salman Rushdies bog. Det kan være livsfarligt at kri-
tisere Islam. Derfor er denne bog skrevet under synonym. 
Forfatteren er født i Indien, opvokset i Pakistan, uddannet 
i England og lever i dag i Europa. Fay Weldon skriver: 
”Derfor er jeg ikke Muslim” er modig, oplysende og 
særdeles letlæst – skrevet af en anset forsker og en modig 
mand, som er nødt til at skifte navn og leve i skjul, fordi 
han frygter for sit liv på grund af dem, som opererer med 
dogmatiske visheder, hvad han ikke gør”.

I bogens kap. 2 omtales Islams oprindelse, hvor dets stif-
ter Muhammed præsenteres: ”han er ikke nogen original 
tænker. Han formulerer ingen nye etiske principper, men 
lånte blot fra det herskende kulturelle miljø”. 
Det kan undre, at Islam kan ekspandere ja, endog finde til-
slutning i den moderne vestlige verden, men forklaringen 
må være, at der, måske fordi den materielle udvikling går 
hurtigt i øjeblikket, vil være mange især unge, der føler 
sig rodløse. Familiebåndene er ikke længere stærke nok 

til at holde sammen på familiemedlemmerne i samme 
grad som tidligere. For sådanne mennesker finder nogle 
unge mennesker værdier, som vor moderne vestlige kultur 
har mistet. De finder måske en form for tryghed ved de 
faste rammer, der er kendetegn for det autoritære system, 
som den muslimske tro repræsenterer. Dertil kommer 
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det et tættere familiesammenhold, der eksisterer inden 
for Islam, og som ikke længere eksisterer i samme grad 
inden for modernismen. 

For det oplyste vestlige menneske, der kan tænke selv, er 
der imidlertid ikke nogle værdier at hente. Har man ikke 
vidst det i forvejen, så bliver det særdeles klart for den, 
der læser ”Derfor er jeg ikke Muslim”. En bedre medicin 
mod Islam findes næppe. Med den karakteristika, der 
bliver Islam til del i Ibn Warraqs bog kan man ikke spå 
Islam nogen stor og glorværdig fremtid. Når Islam ikke 
desto mindre ekspanderer i øjeblikket, må det nærmere 
betragtes som de sidste religiøse dødskramper. 

Menneskene skal ikke lukkes inde i meningsløse ritualer, 
autoritetstro, ensretning og foragt for anderledes tæn-
kende. Den kultur der oprulles i bogen hører da også en 
svunden fortid til. Derfor er der utvivlsomt en sandhed 
i et af bogens citater, der lyder således: ”At befri mus-
limen fra hans religion er den bedste tjeneste, man kan 
gøre ham” (E. Renan). Og spørger man, hvordan det 
kan ske, må svaret blive: oplysning og møde med andre 
demokratisk og frisindede kulturer. Og det er jo hvad der 
i nogen grad finder sted i øjeblikket. Men det bliver et 
langt og sejt træk!
En særdeles oplysende og stærk bog, som kan anbefales 
enhver, der ønsker en dybere forståelse af den muslimske 
tro og kultur.

Vejen vi går

- 12 kvinder om deres ån-
delige praksis.

Af Else Marie Kjerkegaard

Borgen 2002

233 sider

Anm. v/Birgit Nielsen

Et  citat fra bogens sidste side: ”I Danmark regnes troen 
oftest som en privatsag. Det betyder, at vi næsten aldrig 
taler med hinanden om det, der giver vores liv retning og 
mening. I bogen her bryder 12 kvinder dette tabu. De læg-
ger op til den samtale om troen, der må og skal fortsætte, 
hvis vi for alvor vil lære hinanden at kende.” 

Else Marie Kjerkegaard ( E.M.K.) fortæller som ind-
ledning om en alvorlig krise i sit liv og hvordan hendes 

søgen efter en åndelig praksis begyndte. Hun beskriver 
et åndeligt menneske som et menneske, der lever sit liv i 
Guds nærhed. Ved åndelig praksis forstår E.M.K. det et 
menneske gør for at gå ind i Guds nærhed og få kontakt 
med kernen i sig selv, hvor Gudsbilledet findes.

Det er 12 livskloge, men vidt forskellige kvinder med 
rod i de store verdensreligioner, der fortæller om deres 
åndelige søgen og deres daglige åndelige praksis. Det er 
også helt forskellige valg, men lige meget hvilken åndelig 
og religiøs retning kvinderne har valgt, så er det et meget 
personligt valg, hvor der har været mange studier, tanker 
og overvejelser for den enkelte.

Det er en glæde at læse bogen, netop fordi vi så sjæl-
dent taler åbent om dette. Naturligvis taler vi nok med 
ligesindede, men at tale med, eller som her at læse om 
de mennesker, der har valgt en religion er virkelig spæn-
dende, og som jeg citerede i indledningen: ” Den samtale 
om troen der må og skal fortsætte, hvis vi for alvor vil 
lære hinanden at kende.” Hvis dette er et ønske hos dig, 
så kan jeg varmt anbefale bogen. Det er sundt at blive 
konfronteret med egen uvidenhed og fordomme overfor 
Kristendom, Islam og Buddhisme.

Her er nogle få af de mange spørgsmål E.M.K. sendte 
skriftligt til de 12 kvinder før det egentlig interview:
1. Et menneskes åndelige udvikling påvirkes af mange 
forhold. Hvad gjorde dig til den du er i dag i åndelig 
henseende?
2. Hvad vil det sige at have en vital og levende åndelig 
praksis?
3. Hvilke elementer indgår der i din egen praksis?
4. Hvilke virkninger har din åndelige praksis for dig i 
hverdagen?
5. Hvordan viser det sig i forhold til din omverden?
6. Hvilke rolle spiller det åndelige samfund du tilhører for 
din praksis og hvad betyder fællesskabet med andre?
7. Har du eller har du haft et menneske du vil kalde din 
åndelige lærer eller vejleder, og hvilken betydning har 
det i givet fald haft for dig?

Nu kunne de 12 livshistorier let være blevet lidt kedelige 
og skematiske på grund af de forudgående spørgsmål, 
men det er absolut ikke tilfældet. Hver kvinde fortæller på 
sin måde, og det er spændende og medrivende skæbner.
 E.M.K. har en kort efterskrift, hvor hun bl.a. skriver, at 
arbejdet med bogen har været en bevægende og inspire-
rende ”pilgrimsrejse” i menneskers åndelige praksis og 
baggrunden for den. Herefter giver hun sin definition på 
åndelighed: ” Et åndeligt menneske er  et menneske, der 
bærer vidnesbyrd om Guds kærlighed med hele sit væsen 
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og alle sine ord og handlinger. Det er et  menneske hvis 
positive tanker og følelser flyder ubesværet, medens de 
negative tanker og følelser bliver registreret, forstået og 
omdannet. Medfølelse og tilgivelse er vigtige aspekter af 
kærlighedsevnen, og sindet er præget at lys og klarhed, 
fred, ydmyghed, glæde og taknemlighed ved livet og alt 
levende.”

Spontan opfyldel-
se af ønsker
Af Deepak Chopra

Borgen 2004

224 sider

239 kr.

Anm. v/Ruth Olsen

Chopra vil her fortælle os om det netværk af sammen-
træf, vi alle lever i, og som vi ved opmærksomhed kan 
lære at forstå og udnytte bedre. Alt hvad vi oplever er 
forskellige former for budskaber til os, for intet sker til-
fældigt, og alt er indbyrdes forbundet. “Synkronskæb-
ne” kalder han det.

Han forklarer, hvordan vore tanker og vore intentioner 
fungerer som en magnet, der tiltrækker de energier, der 
svinger “synkront” med vore egne tanker. Og således 
indgår vi i et uendeligt netværk af tiltrækninger og fra-
stødninger. “Synkronskæbnen” kan vi altså selv bevidst 
påvirke. Forudsætningen er, at vi forstår, hvordan vi 
fungerer i verden. Det vil han så hjælpe os med - derfor 
bogens titel, der forjættende stiller i udsigt, at “hvad du 
ønsker skal du få”! Bogens indhold viser dog, at så en-
kelt er det ikke.

Men Chopra får i denne bog koblet det spirituelle og 
det videnskabelige sådan sammen, at vi får en (næsten) 
logisk forklaring på det, der almindeligvis opfattes som 
“tilfældige sammentræf” - held eller uheld.
Først forklarer han, hvordan vi lever på tre planer. Det 
fysiske plan, hvor alt er under forandring, styret af lo-
ven om årsag og virkning, hvilket gør den i princippet 
forudsigelig. Og så er der det, han kalder “kvanteplanet, 
en usynlig “energisuppe”, hvori det fysiske plan er en 
“delmængde”, en nedtransformeret manifestation. 

Han får forklaret det om stoffets/energiens informations-
indhold - alt det med frekvenserne - så det bliver rimelig 

nemt at forstå. Det tredie plan kalder han “ikke-lokalt”, 
et bevidsthedsplan, sjælens plan, der fungerer uden for 
tid og rum, og som styrer “energisuppen”. Med Martinus 
ville vi kalde det X1, dvs den der oplever og styrer det 
hele. Det er herfra - fra det store overbliks position - de 
synkrone “sammentræf” skabes og nedtransformeres.

Han får altså beskrevet med lidt andre ord, hvad Mar-
tinus også beskriver, at der findes et evighedens plan, 
hvorfra timeligheden og det ubestandige udgår. Her 
eksisterer alt som ren “mulighed”, men spørgsmålet er, 
hvordan vi skal få realiseret de ønskede muligheder og 
undgået de uønskede.

Alt i dette univers begynder med en intension, siger han. 
Men hvis intensionens konsekvens ikke er i harmoni 
med den universelle helhedsplan, vil den blive modar-
bejdet. Det er det, vi i daglig jargon udtrykker som: “det 
lykkes, hvis det er meningen, men mislykkes hvis det 
ikke er meningen”. Eller: at handle med eller imod livets 
strøm. “Miraklerne” forudsætter altså, at man “synkro-
niserer” sig med en overordnet plan! Vi kunne også med 
Martinus kalde det “at leve i overensstemmelse med li-
vets love”.

Hvis alt hvad vi oplever er budskaber, som vi skal tolke 
og forstå, kunne vi vel næsten ikke få tid til andet! Men 
Chopra forsikrer os om, at det kan blive en vane, men 
iøvrigt er det særligt de usædvanlige ting, vi skal være 
opmærksomme på, især hvis de gentager sig på forskel-
lig måde. Er vi i tvivl om, hvad meningen er med en 
eller anden oplevelse, kan vi bare spørge vort “højere 
jeg” - så skal svaret nok komme på et tidspunkt. Den 
“opskrift” har vi hørt før!

Og ellers får vi Chopra’s sædvanlige løsning på alting 
- meditation! Anden del af bogen består af forslag til 
meditationsøvelser efter bedste indiske tradition. Men 
i et appendiks siger han, vi ikke behøver gå til indisk 
visdomstradition, for også vesten har sin mange tusind 
år gamle mystikerfilosofi, nemlig hermetismen. I den 
findes 11 indsigter, nemlig følgende, superkort fortalt:

1) Alting er en manifestation af det åndelige. 2) Helhe-
den er indeholdt i de enkelte dele. 3) Alt er vibrationer, 
bevidstheden består af  vibrationer med forskellig bøl-
gelængde, når vi ændrer dem, ændrer vi verden. 4) Alt er 
under forandring. Det der ikke ændrer sig, går i forfald 
og dør. 5) Alting indeholder sin egen modsætning. 6) 
Der er en cyklisk rytme forbundet med alting. 7) Enhver 
begivenhed har et uendeligt antal årsager, der fører til et 
uendeligt antal virkninger. 8) Universets kreative energi 



33

afspejles som seksuel energi. Alt der eksisterer fødes af 
denne urenergi. 9) Urenergien kan styres gennem op-
mærksomhed og intention. 10) Harmoni opnås ved ba-
lance mellem de mandlige og de kvindelige energier. 11) 
Ethvert væsens indre natur er kærlighed. Kærligheden 
er ikke bare en følelse, den er den ultimative sandhed i 
hele skabelsens hjerte.

Lysets tidsalder

Af Ulla Runchel

Sphinx 2002

195 sider

Anm. v/Joy Persson

Denne bog handler om fremtidens videnskab, om de su-
pertekniske videnskaber, der allerede nu er i færd med at 
styre den menneskelige udvikling i retning af et Utopia af 
teknologiske vidundermaskiner, der kan korrigere ozon-
laget, beherske temperaturstigninger, styre vind og vejr 
med geologiske styringscomputere og solens kernekraft, 
overvinde sygdomme og bygge byer på Mars!

Det er Ulla Runchels anden bog efter “Krystaluniverset”, 
anmeldt i et tidligere blad. Mens forfatteren i den første 
bog fortalte om sin egen eventyrlige bevidstheds-rum-
rejse til de højere dimensioner, handler denne bog, som 
er skrevet i romanform, om to unge forskere ved NASA, 
der arbejder med nanoteknologi, kybernetit, genteknologi, 
klimaforskning og anden pionerforskning, som kan for-
vandle vores verden på relativt kort tid.

Tidsmaskiner, stamceller og teletransformation
I bogen her er vi mere nede ved jorden, selv om det 
handler om rumrejser. Vi befinder os i et af NASAs space-
udviklingslaboratorier i New York september 2001, hvor 
de to unge videnskabsmænd arbejder med rumforskning, 
bygning af rumskibe. De ser optimistisk på verdens ud-
vikling og deres forskning succes. De er videnskabens 
fortrop, Stanley og David. Den ene har evne til at bevæge 
sig i rumtids-zoner og v.hj.a. sin tidsmaskine, en hjelm, 
kan han fusionere fortid og fremtid til samtid i nutiden. 
Denne samtidighed gør, at han kan hente viden fra sin 
atlantiske fortid og se fremtidens muligheder for opfin-
delser, der i dag må forekomme os fantastiske.

Vi følger bogen igennem de to venners tanker og dialoger 
om deres arbejde og dets betydning - både før og efter 
11. september 2001.

Lysterapier
Genteknologi og rumforskning bliver centralt i fremtiden. 
Helium bliver det nye årtusinds drivkraft. Man finder ud 
af, at man i lys kan oplagre informationer, som kan bruges 
specielt til menneskets celler for at eliminere sygdomme, 
ved at bryde ind i genet og omkode cellestrukturen, så 
vi bliver raske. Man vil forske i bionernes verden, tage 
prøver af dette livsserum, opfinde en lysdiode, der frem-
stilles af rent lys-serum (igennem flydende kvartskrystal-
ler), hvor man i fosforiscerende “kit”serum har indkodet 
lyssensorer, der kan opfange den nyfremstillede flydende 
komponent.

Flydende fosfor og silicium består af optiske receptorer, 
der sender lysenergien videre, fyldt med information. Det 
flydende kit er en komponent, som kan belyses ind i ker-
nen af cellerne. De indkodede lysinformationer ekspone-
res igennem lysstrålen og omkoder de beskadigede celler 
til positive raske celler. Dette er ikke genmanipulation, 
men konstruktiv positiv genforskning, der kommer os til 
gode. Indtil da helbreder man med fotodynamisk terapi, 
der belyser sygdomme væk i forskellige farvestrømme.

Vor lysende fremtid
Det lyder forjættende, selv om min uvidenskabelige 
hjerne ikke forstår så meget af alle disse tekniske termer. 
Men én ting fatter man jo, at alt kommer til at foregå med 
lys i den tidsalder, vi nu går ind i. Lysterapien har jeg 
faktisk prøvet eller fået en lille forsmag på i Spanien, hvor 
forfatteren arbejder med disse ting ud fra de indsigter, hun 
fik på sin mentale rumrejse, som beskrevet i hendes første 
bog. Så der er ingen tvivl om, at hun véd, hvad hun taler 
om, selv om det måske kan lyde utopisk for os andre.

Det er en bog, der nok skulle appellere til futurister - og 
hvem af os er ikke det? I sit grænseoverskridende indhold 
af tekniske fremtidsmuligheder er den dog uhyre nutidig, 
da videnskaben idag er i fuldt firspring mod disse mål og 
i fuld gang med at eksperimentere på alle disse felter.
God og spændende læsning - for futurister!
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Kampen for Gud
Af Karen Armstrong

Kommentar 
v/Göran Rudengren

Oversættelse v/Ruth Olsen

Karen Armstrong har i sin bog “Kampen for Gud” 
beskrevet de fundamentalistiske bevægelser indenfor 
de tre monoteistiske religioner. Uden at være sikker så 
lad os forsøgsvis antage, at Mayakalenderen har ret, og 
at denne tidsalder er ved sin afslutning. I så fald skulle 
“Johs. Åbenbaring” skildre en virkelig begivenhed i ord, 
der må tolkes. Jeg vil tolke den udfra begreber i Karen 
Armstrongs bog.

I “Åbenbaringen” står bl.a., at “ødelæggelsernes træng-
sel” vil styre menneskene i disse “sidste ti-
der”. Hvad menes der med det? Egentlig 
ved jeg det ikke, men vi kan jo antage, 
at der findes en sans for ironi hos 
de, der har opfundet begrebet 
“ødelæggelsernes trængsel” 
i Åbenbaringens bog, og da 
kunne vi se på sagen på føl-
gende måde.

“Ødelæggelsernes trængsel” 
står for alle de, som af blind 
fanatisme ofrer mennesker, sig 
selv eller andre, for idealer, som de 
påstår er hellige, og som de påstår, 
det er Guds vilje, man skal kæmpe for 
med vold. Det spiller ingen rolle, om man 
derved opmuntrer andre til vold eller udfører det 
selv. Vold for et højere ideal er “ødelæggelsens trængsel”, 
og dette ideal behøver ikke være skabt af fundamentali-
stisk religion, men kan også være begrundet i en sekulær 
ideologi som nationalisme eller socialisme, som opfordrer 
sine tilhængere til mord på fjender i hellig hensigt. Det 
ironiske er, at for disse mennesker fremstår deres fjender 
just som “ødelæggelsens trængsel”.

Karen Armstrong påstår, at i konservativ religion opstilles 
et klart skel mellem logos og mythos, mellem de myter 
og beretninger, som tolkes i religiøs ånd, og som ingen 
egentlig forsøger at realisere, f.eks. forestillingerne om 
Paradisets have, “det nye Jerusalem”, eller om nogen 
messiasskikkelse, der skal medføre en paradisisk tilstand 
på jorden. Denne tilstand vil komme engang, når tiden 

er moden. Man skelner mellem dyrkelsen af religionens 
mythos og den tillempning, man i det daglige liv har 
af religionens logos. Her må man handle, så man kan 
overleve, godt nok mere eller mindre rationelt afhængig 
af forskrifterne, men dog sådan at overlevelsen ikke 
romantiseres. Man søger ikke efter paradisets have i den 
virkelige verden.

Den moderne tid opstod først og fremmest med “oplys-
ningstiden”, med dens tro på fornuften og individualis-
men. Og som en følge heraf udvikledes videnskaben, 
liberalismen og demokratiet, hvilket styrkede den vestlige 
verden og de sekulære kræfter. Da reagerede de grupper, 
der følte sig truede, med fundamentalisme.

Fundamentalisterne førte logos ind i myterne og mente, 
at de “hellige skrifter” skildrede virkelige begivenheder, 
som var sket eller skulle realiseres. Bibelen tolkedes af 
de amerikanske fundamentalister bogstaveligt, hvilket 

har resulteret i en militant protestantisme som 
dræber abortlæger, blander sig i udenrigs-

politik, vil fjerne adskillelsen mellem 
stat og religion og ønsker, at under-

visningen skal ligestille moderne 
biologi og skabelsesberetningen. 
Man ønsker, trods afstandtagen 
fra videnskab og rationalitet, 
at fremstå som fornuftige, for 
udviklingslæren er for dem 
ikke bedre underbygget end 

skabelsesberetningen, som er 
en absolut skildring af, hvad der 

virkelig er hændt.

Islamiske fundamentalister læser Ko-
ranen og udvælger specielle dele, som kan 

tolkes militant, og går til handling efter disse fortolk-
ninger for at forsvare islam. På samme måde har jødiske 
fundamentalister stort set umuliggjort enhver løsning på 
den israelsk-palæstinensiske konflikt.

De tre monoteistiske religioners fundamentalister over-
sætter religionernes mythos til logos og skaber dermed 
fanatisme og idealistisk vold, som udgør basis for den 
farligste uro i verden. Vi må minde om, at Bush påstår 
at have direkte kontakt med Gud, at Hamas og islamisk 
jihad er religiøse bevægelser, og at israelske ortodokse 
har fået en urimelig stor indflydelse på den sekulære 
politik i vore dage.

Med modernismens fremvækst og dermed sekulariserin-
gen skabtes også sekulære utopier. Alle former for natio-
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Livet er et forunderligt eventyr
- om reinkarnation og erindringer fra 38 tidligere liv

Af Birthe Lou
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nalisme er en drøm om, at en idealtilstand ville opstå, hvis 
ens eget land eller folkegruppe isolerede sig fra andre. 
Og i socialismen fostredes tanken om det klasseløse lig-
hedssamfund, opnået gennem vold. I værste fald skal alle 
individer være ens og formede af den totalitære stat.

I moderne totalitære bevægelser er der en slags mythos, 
som aldrig har været mythos men stået på programmet 
som logos, trods sin manglende realisme. På den måde 
kan man overføre også den idealistiske vold i de verds-
lige bevægelser til samme fænomen, nemlig forsøget 
på at realisere mythos i en verden, hvor modernismen 
ellers råder.

Men hvordan skal vi tolke dette med mythos? Det er 
klart, at på vejen til det rigtige menneskerige må mythos 
opløses, fordi vi med intuition og intellekt vil indse og 
forstå, hvordan verden og livet virkelig er. Den fanatisme 
og materialisme, vi ser i vor tid, den “ødelæggelsens 
trængsel”, må nødvendigvis ske inden vi kan gå over i 
det rigtige menneskerige.

Birthe Lou har kunnet se afdøde, så længe hun 
kan huske, og hun havde allerede som barn en 
evne til at se gennem folk og fornemme, hvad 
de virkelig tænkte, selv om de stod og sagde noget andet 
- det undrede hun sig meget over. Som ung lagde hun låg 
på disse evner og tog dem først op igen som voksen.

Hun var over 35 år, inden hun stødte på reinkarnationstan-
ken, og det føltes som en stor aha-oplevelse. Hun havde 
på det tidspunkt en indre viden om, at den kristendom, 
som hun lærte om i skolen og hørte om i kirken, var en 
for snæver opfattelse af samfundet og Gud. Hun var 
helt sikker på, at der var noget andet og mere end dette 
liv, fordi hun kunne se, at alt i universet var en del af en 
udvikling, og derfor måtte livet her på denne jord også 
være det.

Birthe Lou er i dag 50 år og blev i 1981 uddannet som 
socialrådgiver. Senere uddannede hun sig til zoneterapeut, 
og i forbindelse med fødslen af en handicappet datter i 
1985 begyndte hun at arbejde med det spirituelle og tog 
endnu en uddannelse til psykoterapeut. Hun har nu en del 
års erfaring i regressionsterapi og formidler kontakt til 
afdøde samt “renser” huse for spøgelser og afdøde sjæle. 
Derudover holder hun foredrag om drømmetydning, 
selvudvikling og psykoterapi.

Birthe Lous oplevelser og erindringer om tidligere liv 
kommer spontant, eller ved at hun fysisk er på stedet, hvor 
det foregik. Hun tror ikke, der er nogle faste regler for, 
hvor ofte vi inkarnerer, og hun hævder, at hun har mødet 
flere og flere, der har erfaring med og erindringer af, at 
de har været i flere inkarnationer samtidigt!!?

Der var lang tid mellem hendes første inkarnationer, men 
det er blevet tiere og tiere, især i det sidste årtusinde. 
Det samme gælder for de “personer” eller sjæle, hun har 
mødt i dette og tidligere liv. De følger samme mønster, 
og hun har mødt dem igen og igen som veninde/mor/dat-
ter/bror/far/søn/ven, som hun henviser til i et righoldigt 
persongalleri bagest i bogen.

På et tidspunkt, da Birthe Lou 
havde husket højdepunkterne fra 
ca. 10 tidligere liv, begyndte hun 
at undre sig mere og mere - hun 
var nemlig kvinde i dem alle. Det 
forstod hun ikke, for de bøger, hun 
havde læst om emnet, beskrev alle, 
at vi oplever både mande- og kvin-
deliv. “Så måtte jeg tage en dyb 
snak med mine guider. Mærke ind 
i mig selv og virkelig arbejde med 
svaret på denne problemstilling. 
Hvad var forklaringen?”

Svaret var: “Vi har samme køn hele tiden, men vi er 
bundet så meget til vores sjælstvilling, følelsesmæssigt, 
fysisk og æterisk, så vi fuldkommen har identificeret 
os med denne tvilling og hans/hendes liv. I en højere 
dimension, over vores højere selv, er vi eet med vores 
tvillingesjæl. Der er vi både feminin og maskulin. Vi er 
halvdelen, henholdsvis den feminine og maskuline del, 
af et hele, som vi har sammen med vores tvillingesjæl i 
denne højere dimension.

Vi kan huske alle vore sjælstvillings liv lige så godt som 
vore egne liv. De er præget ind i vores krop og sjæl på 
“lige fod” med vores egne livsoplevelser, og derfor kan 
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vi genkende og huske oplevelser, hvor vi har det modsatte 
køn, som var det vores egne oplevelser, hvad det jo også 
er! Vi har på denne måde næsten lige mange erfaringer 
med at være af det ene som det andet køn. Erfaringerne 
er lagret i vores ubevidste hukommelse.”
Svaret giver måske en forklaring på, hvorfor så mange 
mennesker under regression hævder at have levet et liv 
i et modsat køn!

Det er ikke småting, Birthe Lou har været igennem i de 
38 tidligere liv, hun kan huske. Hun har bl.a. haft et liv 
som geisha, har været Hopi-indianer, borgfrue, persisk 
dronning, prostitueret i Thailand, jøde i Nazityskland, 
præstekone og jordemoder.

Erindringerne indeholder også følelser og holdninger, 
som kunne forklare, hvorfor hun gjorde, som hun gjorde. 
I dette liv er hendes problemer blevet meget nemmere at 
tackle og overskue, fordi hun bedre kan forstå, hvad der 
ligger bag og dermed lettere kan finde frem til en løsning. 
Fx har hun aldrig haft lyst til at besøge Portugal, da landet 
vakte følelser af frygt og vold, uden at hun kunne relatere 
det til noget rationelt forklarligt. I dag ved hun, at følel-
serne stammer fra et liv i 1400-tallet, hvor hun tilhørte en 
indianerstamme, der blev slået ihjel af portugiserne. Hun 
har også altid haft en uforklarlig angst for at køre bil og 
tog først kørekort som 39-årig. Nu ved hun, at angsten 
stammer fra et liv, der endte med en bilulykke. Tidligere 
havde hun angst for at stå frem, hvilket påvirkede hende 
meget. Hun forstod hvorfor, da hun kom tilbage til et liv 
omkring år 1800, hvor hun blev brændt på bålet som heks 
i Sverige. Hun var forfulgt for sine holdninger. Det var 
uhyggeligt at genopleve, men det hjalp.

Birthe Lou har opsøgt lokaliteter både i Sverige og Eng-
land, hvor hun ved, hun har levet før. Reinkarnations-
oplevelserne er kommet “dumpende” til hende som en 
slags drømme i vågen tilstand. I starten ønskede hun at 
holde dem væk, fordi hun ikke kunne finde ud af, hvad 
hun skulle bruge dem til, men så begyndte hun at skrive 
dem ned og senere forfølge dem og tage dem op igen.

Reinkarnation har givet forfatteren en viden om og 
forståelse for, at alt i livet har en naturlig sammenhæng, 
og at alt, hvad vi gør, er vigtigt. Vi er selv skaberen og 
instruktøren i vores eget liv, og hun er helt sikker på, at 
intet er tilfældigt. Gennem regression oplever mange 
af hendes klienter, at de får et svar, de kan bruge til at 
komme videre, selv om det ikke altid er det svar, de 
havde forestillet sig eller ønsket, og hun mener, det er et 
fantastisk redskab at kunne dykke ned i vores “rygsæk” 
og der i bagagen finde forhold, der forklarer de mønstre, 

vi lever efter i dag.
En bog med beskrivelse af 38 inkarnationer giver ikke 
megen plads til den enkelte inkarnation, og der bliver 
mange opremsninger af forældre, søskende, venner, kære-
ster og ægtemænd, men man får alligevel en medlevende 
oplevelse af både lys og mørke og af Birthe Lous stærke 
følelser, oplevelser, kærlighed, sorger og glæder fra 
alle hendes liv rundt omkring på kloden. Hun har været 
inkarneret i Grækenland, Mongoliet, Ægypten, Kina, 
England, Canada, Danmark, Japan, Skotland, Irland, 
Frankrig, Spanien, Thailand, USA og Tyskland - i nogle 
lande flere gange.

Enkelte inkarnationer er især vedkommende og interes-
sante, fordi de veksler mellem fortid og nutid på stedet. 
Det gælder bl.a. en inkarnation i Danmark fra vikingeti-
den omkring år 1000 og et par besøg på stedet i årene 1999 
og 2000, samt en inkarnation i Sverige sidst i 1700-tallet 
og en rejse dertil i år 2000. Disse inkarnationer skriver 
hun meget mere om end de øvrige - her går hun i dybden, 
og det fænger.

De enkelte kapitler afsluttes med små stregtegninger, der 
som en tråd elegant former et motiv fra teksten.
At rejse tilbage i sine tidligere liv er ifølge Birthe Lou at 
føle og opleve, at vi er hele mennesker gennem alle tider. 
Hun mener, vi kan bruge det til inspiration og til at erindre 
og slippe tidligere overbevisninger, der ikke er brug for 
mere og derved få et meget lettere nuliv.
Bogen er - et forunderligt eventyr, og kan varmt anbe-
fales.

Livsdråber
Af Edith Grønbæk

Forlaget Litera 2004

128 sider

150 kr

Følgende historie er fra Ediths lille bog af samme navn. 
Det er en samling fortællinger i H.C.Andersensk stil, 
som forfatteren angiveligt skulle have fået fortalt af en 
“Floria”, som hun besøgte i sin barndom og ungdom. 
Det er fortællinger, der tror på menneskets udvikling gen-
nem dets mod til at drømme, at udforske og at skabe ud 
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fra dets iboende længsel og vilje til at forstå sin skæbne. 
Det kosmologiske indhold i historierne skulle ikke være 
vanskeligt at finde!

Engang skete der noget højt oppe i en sky, der svævede 
over jorden.
En lille vanddråbe var blevet dannet og gjort klar til at 
falde ned mod jorden. Den havde prøvet det før så mange 
gange, men den var ikke ene om at bestemme det, for 
oppe i skyen var der mange dråber, og solen var omme 
bag skyen eller ved siden af den, og det var i grunden der, 
beslutningen blev taget.

Så faldt den - og faldt og faldt - ned mod jorden, som 
alting, der er nær ved jorden, falder ned mod den, mens 
solen holdt øje med den og spejlede sit smil i den lille 
dråbe.

Men hvor mon den landede?
Jo, lige midt i en urtehave, hvor en lille ært var plantet 
og begyndt at skyde op.
Faktisk hjalp den derved ærten med at vokse og blive det, 
der var dens bestemmelse, for ærten drak af dråben.
- -Vi har bedt om, at du måtte komme, hviskede ærten.

Senere hen - en dag, det var meget varmt, skete der noget 
mærkeligt for dråben.
Den fordampede, ja det føltes, som om den gik over i 
intetheden, og den havde lyst til at kæmpe imod det. Men 
den begyndte at stige opad og opad, ikke som en dråbe, 
men som den bare luft.
I begyndelsen var den bange.
Men da den kom op til skyen, blev den modtaget af både 
solen og mange andre luftdråber, der var deroppe.

- Velkommen hjem, sang de.
Men den havde helt glemt, at den havde været deroppe 
før.
- Hvil dig nu godt, inden du skal afsted igen, fortalte de 
andre deroppe.
- Næste gang, du skal afsted, er det koldt, så nyd nu tiden 
her, mens de gør en dragt klar til din næste rejse.
- Hvem de? spurgte den lille dråbe.
- Ja, selvfølgelig har du glemt, at vi har vismænd heroppe, 
der designer og syr din rejsedragt.

Så nød den tiden deroppe i skyen - ja, særligt dette, at 
den nu var så nær ved solen.

Efter en tid kom den dag, hvor den skulle ud på den 
kolde rejse.
- Det vil tage dig længere tid at nå jorden end sidste gang, 

fortalte solen, - for du skal ikke falde, du skal dale ned.

Vismændene havde skabt den skønneste dragt, et øje kan 
se. Det var ikke en modesag. Nej, for ingen anden i verden 
bar en kåbe magen til denne.

Som snefnug dalede den, ja næsten svævede mod jor-
den.
- Hvordan mon min ært har det dernede? tænkte den.

Men der var slet ingen ærter nede på jorden, og den faldt 
et helt andet sted.
På en rude i et lille hus, hvor man inden døre sad og hyg-
gede sig foran pejsen i en lun stue.

- Åh, min flotte dragt er borte, klagede den. - Nu er jeg 
blot en almindelig dråbe igen.
Og den mærkede, hvordan den løb som en tåre ned ad ru-
den, fortsatte ned ad stenmuren under vinduet, for til sidst 
at lande oven på noget hvidt, der stak op af jorden.
Det var en vintergæk. 
- Græd ikke mere, lød det fra blomsten, - du er dejlig, 
som du er.
- Bliv her hos mig. Når solen skinner, åbner jeg mig, men 
når natten kommer, kan du lægge dig ved min fod, så kan 
vi nyde hinandens nærhed.

Da det mørknede, var den faldet ned på jorden, og nu 
mærkede den en sær stivhed i hele kroppen. Hele den 
lille vandkrop var stivnet.
Men vintergækken ved dens side havde lukket sig, og 
dog var den stadig føjelig.
- Bare rolig, du er stivnet til is, forklarede blomsten. 
- Rolig, i morgen vil solen vække dig og gøre dig til en 
vanddråbe igen.

Ganske rigtigt - for næste dag vågnede den ved, at det 
knagede og bragede i dens lille iskrop, der gradvist 
omdannedes til en vandkrop og sank en anelse i den let 
tøede jord.

Hele formiddagen hyggede den sig med vintergækken.
- Du er klædt på, som skulle du til bryllup, kom det fra 
dråben.
- Ja, vi er som brudepiger, når vi er sammen i flok.
- Hvad laver I så?
- Vi løfter sløret.

Vintergækken holdt nu en hel lille tale om, at hele livet 
gik med at “løfte sløret”.
Men det forstod den lille dråbe ikke helt, og den havde 
måske også en anden opgave.
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Hen imod middag skete det igen, dette, at den følte sig så 
varm på grund af solen, at den ikke mere kunne fastholde 
sin krop. Den stred imod. Ville ikke blive til intet.

Det værste var, at den ikke kunne huske, at den havde 
prøvet det før.
Hvid den havde kunnet det, ville det være lettere. Men 
nu begyndte den at stige opad.
- Jeg dør, jeg dør, råbte den fortvivlet.
- Nej, du lever. Lykke på rejsen! råbte vintergækken.

Men oppe i skyernes rige blev den modtaget igen af disse 
glade væsner og solen, der varmede og oplyste. Alligevel 
var den i begyndelsen så overrasket. Troede aldrig før at 
have været der. Men efter et stykke tid huskede den.

Solen smilede nu til den.
- Hvad har du lært på jorden denne gang?
- Jo, først lærte jeg at græde. Senere lærte jeg at lytte, 
lytte til vise ord.

Ja, det gjorde du. Men nu, vi taler om det, kan du så 
huske, hvad du lærte forrige gang, du var dernede og 

faldt ved ærten?
Nu huskede dråben pludselig dette.
Jo, dengang lærte jeg at hjælpe til, - med at vande.
Solen nikkede.
Ja, og andre gange har du været dernede blandt andet som 
hagl, der piskede hen over de levende væsner, så de flyg-
tede af sted, men det kan du heldigvis ikke huske nu.
- Men hvorfor husker jeg pludselig meget bedre nu her-
oppe i skyen?
- Heroppe husker vi meget, meget bedre. For her gøres 
slet ingen modstand. Her blomstrer hukommelsen.
Men du må fødes på ny til jorden for at ophæve modstan-
den. Først da mærker du din egen lethed.

Men hvil dig nu godt, fortsatte den store sol. For næste 
gang skal du ud på den mest fuldkomne rejse, du endnu 
har oplevet. Da skal du iklædes den skønneste dragt af 
snekrystal, og når du daler ned og lægger dig på den 
snedækkede, frostklare dags jord, vil jeg skinne på dig, 
og da skal du reflektere mine stråler til alle på jorden, 
der ser dig.
- Og det er det fuldkomne liv, som du er bestemt til.

En mand fandt en kokon tilhørende en kejsermøl. Han 
tog den med hjem, så han kunne se på, når møllet kom 
ud af kokonen. En dag dukkede der en lille åbning op i 
kokonen, og han sad og så på den i flere timer, mens møl-
let kæmpede for at presse kroppen 
gennem hullet.

Møllet så ud til at sidde fast. Det så 
ud til at være kommet så langt, det 
magtede, og ikke kunne komme vi-
dere. I sin godhed bestemte manden 
sig for at hjælpe møllet, så han tog en 
saks og klippede forsigtigt hullet lidt 
større. Møllet kom nu let ud. Men 
kroppen var lille og opsvulmet, og 
vingerne var indskrumpede. Manden 
fortsatte med at betragte møllet, fordi 
han forventede, at vingerne når som helst ville brede sig 
ud og strække sig, sådan at den kunne bære kroppen, som 
så ville trække sig sammen med tiden.

Men intet skete. Faktisk tilbragte møllet resten af sit liv 
krybende rundt med en lille opsvulmet krop og indskrum-
pede vinger. Den blev aldrig i stand til at flyve. Manden 
havde i sin hjælpsomhed og hastværk ikke forstået, at 

den kamp, der krævedes af møllet, 
var nødvendig. Den var nødvendig 
for at komme ud af den lille åbning, 
således at der kunne presses væske 
fra kroppen ind i vingerne, så de var 
klar til at flyve, når den nåede ud i 
frihed. Frihed og flyveevne kunne 
kun opnås efter besværet. Ved at 
fratage møllet dets egen stræben, 
fratog han dets sundhed.

Sommetider er besværligheder det, 
vi har brug for i livet. Hvis vi kunne 

gå gennem livet uden hindringer, ville vi blive forkrøb-
lede. Vi var ikke blevet så stærke, som vi kunne være 
blevet. En forhindring er en mulighed for at vokse.

Lidelseserfaringernes 
nødvendighed
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Dialog

BUDDHA’s SMIL

v/Joy Persson

“Hvad er det, der er så tiltrækkende ved buddhismen 
for danskere anno 2004?”, spurgte vor redaktør i sidste 
nummer af bladet.

Spørgsmålet er jo aktuelt, da vi i det materialistiske Dan-
nevang er blevet konfronteret med gamle religioner, som 
aldrig før. Der går næppe en dag, uden at spørgsmålet om 
religion diskuteres i alle medier. Dog drejer det sig mest 
om Islam kontra Kristendom, katolicisme kontra prote-
stantisme, og den fundamentalisme der her er så udtalt.

Men Hinduisme og Buddhisme har været i landet længe, 
uden at det vakte den store opmærksomhed. Det var 
ungdomsoprøret i 60’erne, der først opdagede disse 
fjernøstlige religioner og vendte blikket mod det fjerne 
østen og den spirituelle visdom, man dér fandt. For mit 
eget vedkommende blev jeg dog allerede i 50’erne (da 
jeg var i tyverne) under mine filosofiske studier og sø-
gen efter meningen i tilværelsen optaget af de indiske 
skrifter og det dybt åndelige verdenssyn - at ALT er ET, 
dette er du, du er det. Den ultimative enhed i alt liv bag 
alle forskelligheder i naturen. Den Store Ånd, som gen-
nemtrænger alt.

Denne panteisme var en verdensanskuelse, der gav me-
ning, og det var de store indiske mystikere, som havde 
erfaret denne evige sandhed og givet den ord og begreber 
ud fra de kosmiske glimt, deres dybe meditationer havde 
givet dem - højtudviklede som de var, disse Rishier. Det 
var for mig en åbenbaring, som det senere blev for de 
andre unge “flippere” i 60’erne, der var draget af  in-
disk filosofi. Den blev inspirationen bag den New Age 
- bølge, der startede den psykologiske transformation, 
som efterhånden sivede ind og langsomt begyndte at 
ændre det vestlige samfund og åbne op for nye visioner 
- en forberedelse til den generelle opvågnen, som den nye 
tidsalder kræver og nødvendiggør.

Men det blev dog Buddhismen, der i særlig grad “slog 
an” her i vesten (og altså også i Danmark) blandt tænk-
somme mennesker, der forlængst havde skippet den 
kristne kirkes naive dogmer. Buddhismen er jo netop 

ikke en religion. Den taler til intellektet, den appellerer 
til forståelsen snarere end til følelsen, den forklarer hvor-
dan de psykologiske love virker, hvordan lidelser opstår, 
hvordan ego’ets mange forskellige begær skaber den evigt 
fortsættende lidelse liv efter liv, i karmisk bundethed til 
livets hjul, indtil man forstår mekanismen og dermed 
(forhåbentlig!) kan overvinde sit ego’s hårdnakkede va-
ner og tilbøjeligheder. Disse fastholder os i det fysiske 
inkarnationsforløb, der jo, som ordet siger: “in carne” 
betyder “i kødet”, igen og igen.

Men det skal ikke vare ved i al evighed. Det er derfor, 
der bliver sendt verdensgenløsere ind for at hjælpe os ud, 
og Buddha var altså en af dem. Siden Buddha’s tid har 
det drejet sig om at give os redskaber til at overvinde “os 
selv”, og ved hjælp af “viljen ovenfra” overvinde “viljen 
nedefra” kunne vi sige.
Hvorfor smiler Buddha?

Når man træder ind i denne højere, forklarede bevidst-
hedstilstand, kommer smilet af sig selv! En Buddha har 
altid dette lille smil, som vel 
nok er det klareste udtryk for 
Nirvana-tilstandens frigjort-
hed og mildhed, den viise og 
kærlige medfølelse for men-
neskehedens og alle levende 
skabningers lidelser i en ond 
uvidende verden. Det var 
denne uvidenhed, Buddha 
ville tillivs, vel vidende at 
uvidenhed var den dybeste 
årsag til ondet. Han forstod, 
at mennesket selv var årsag til egne og andre væsners 
lidelse, og derfor søgte han en metode, der skulle oplyse 
mennesker om denne indre sammenhæng.

Buddha er mig bekendt den eneste, der i den grad har 
prædiket ikkevold, også i forhold til dyrene, hvilket på 
den tid var ret enestående, hvad det jo også er i dag. 
Hans kærlighedsbudskab “loving kindness”omfatter også 
dyrene, og er derfor ret konsekvent. Krig og agression er 
heller ikke noget, buddhismen befatter sig med. Den er en 
konsekvent pacifistisk religion, en human religion. Deri 
ligger meget af dens tiltrækningskraft på vor tids humant 
anlagte mennesker, bl.a. danskere anno 2004.
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En anden vigtig grund til, at buddhismen tiltaler agnosti-
kere i vesten, er nok den, at Buddha ikke henviser til en 
Gud, men udelukkende befatter sig med menneskets egen 
indre potentiale for guddommeliggørelse. Mennesket 
er sin egen herre og må tage sit eget ansvar. Det tiltaler 
moderne mennesker.

Buddhismens åndelige overhoved i vor tid, Dalai Lama, 
som nyder stor respekt over hele den vestlige verden, er 
måske en tredie årsag. Hans karismatiske udstråling, hans 
glæde, smil og latter, og ikke mindst hans store huma-
nisme, kan også have åbnet folks øjne for buddhismens 
værdi som en freds- og harmoniskabende faktor.

Uvidenhedens ophør - Nirvanas opnåelse.

Det er altså slet ikke så mystisk med den interesse for bud-
dhismen. Den er en livsanskuelse, en livsforståelse og en 
livsforklarelse. Fra uvidenhed til forklarelse. Det er vejen 
Buddha viser. Og den store Forklarelse er Nirvana.
Buddha gjorde Asien mild, siges det. Hvad gjorde de 
andre religioner?

EN FRI FOLKEBEVÆGELSE?

v/Lisbeth Krogh Jensen

Jeg har i mange år været en del af den såkaldt alternative 
verden. Som bl.a. clairvoyant, reiki-og krystalhealer, 
samtaleterapeut, er og har jeg været både udøvende og 
modtagende. Specielt det spirituelle livssyn har givet mig 
store gaver hver dag.
I den forbindelse ser jeg mange fantastiske mennesker, 
som hver især besidder meget værdifulde evner og uvur-
derlig viden.

Jeg ser en Jacob Nørkov Friis med uovertrufne kanali-
seringsevner, en Ole Kåre Føli opvise enorm viden og 
resultater omkring kroppens funktion og ydeevne, en 
David Ashe kombinere kvantemekanik med spiritualitet, 
en Rune Jones år efter år trofast mangfoldiggøre diverse 
kanaliseringer af egen lomme, en Jacqueline Longstaff 
rejse tusindvis af kilometer hvert år for at vække folk, 
en Robby Curdorf kaste sig over diverse emner med en 
sand dødsforagt.
Jeg ser en Matti Berggren kombinere hjerneforskning med 
flotte pædagogiske teorier, som kunne hjælpe mange af de 
stakkels indigobørn, som jeg ved selvsyn har set mistrives 
i vore skoler. Jeg ser Martinus’ smukke og kærlige teorier 
stivne lidt i strukturerede mentalmønstre.

Dette er blot et meget lille udsnit af de mange vidunder-
lige mennesker, som har valgt at bruge en del af livet til 
at give livet tilbage til os alle. Er tiden mon moden til, at 
vi begynder at samarbejde mere formelt på landsplan? 
Er vi klar til at opgive/tilpasse vor egen lille sfære til 
fordel for helheden? Til i højere grad at lytte til hinanden 
og lære af hinanden? At vi ligesom cellerne i vor krop 
finder vor specielle funktion med helhedsfunktionen som 
højeste mål?

Der er efterhånden en bred bevidsthed i befolkningen, 
som vi kunne hjælpe til at blive kanaliseret ud i mere 
handling til gavn for hele samfundet.
Er det nu vi starter en Fri Folkebevægelse eller noget 
andet? Skal vi samle kræfterne til at arbejde for og ikke 
kæmpe imod?
Mange af os bruger ordet holistisk. Holistisk gælder vel 
egentlig også vores arbejde. Vi må vel også på et tidspunkt 
blive modne til at turde stå sammen og i det offentlige 
rum fremtræde som et væsen, hvis specialiserede dele 
arbejder perfekt sammen.
Mon det er nu eller om 100 år? Jeg ved det ikke. Jeg 
deltager hjertens gerne. Kan selv noget, men får brug for 
en bunke hjælp, hvis da ikke dette indlæg bliver mødt af 
en larmende tavshed.
Jeg vil slutte med en svag omskrivning af ordene i Anne 
Linnéts sang, at KUN når dråber forener sig, bliver de 
til et hav.

Kærlig hilsen
Lisbeth Krogh Jensen
Herrestrupvej 56, 4293 Dianalund
tlf. 5826 4344. mail: lisbethkrogh@ofir.dk
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v/Ruth Olsen

Jeg læste i en gammel bog med kanaliserede budskaber, at 
det første testamente bragte visdom, det andet kærlighed 
og det tredie ville bringe sandhed. Det undrede mig lidt, 
for jeg har nu aldrig forbundet det gamle testamente med 
særlig megen visdom.

Med Ove von Spaeth’s fjerde bog om Moses er jeg ble-
vet klogere. Den hedder “Den Hemmelige Religion” og 
fortæller om den kosmologi, Moses formidlede til en 
verden, der ikke forstod ret meget. At meget af den er 
blevet forvansket, misfortolket og fejloversat i tidens løb, 
har ikke gjort det nemmere. Ved en kæmpeindsats med 
at grave kilderne frem, sætte dem meningsfyldt sammen, 
forske i sproglige nuancer og sætte sig ind i den tids bag-
vedliggende verdensopfattelse, har forfatteren kastet et 
opklarende lys over en ellers ret så uforståelig bibel. Men 
også mange andre dele af vort kulturelle arvegods bliver 
i denne bog opklaret. Den er en guldgrube af viden.

Problemet for vor tid er, at biblen har flere lag af betyd-
ninger, ifølge Spaeth mindst fire forskellige lag: faktuelt, 
symbolsk, moralsk og profetisk. Men nøglen til kodernes 
løsning har ikke været nem at finde. Den blev dels den-
gang leveret mundtligt fra generation til generation, dels 
forbeholdt de få, præsteskabet, for hans religion bestod 
af to dele: en folkelig almen og en mysteriekultisk for 
de indviede.

Fra de tidligere tre bøger om Moses (omtalt her i Im-
puls nr...) ved vi, at Moses var en faraosøn, uddannet 
til selv at skulle være farao, dvs han var “en indviet”og 
kendte tidens okkulte visdom. Da Moses kom i unåde hos 
Egyptens magtfulde præsteskab og forlod landet med sin 
“oprørshær”, der især bestod af undertrykte israelere, lod 
han templerne plyndre, beretter den tids historieskrivere. 
Det “guld” - tempelskatten - der her var tale om, mener 
Spaeth var okkult og magisk viden.

Denne magiske viden blev opbevaret i “pagtens ark” og 
blev kun åbenbaret for de særligt udvalgte, de der blev 
“indviet”, ypperstepræsterne. Det var helt almindeligt 
på den tid, at religioner bestod dels af en offentlig del 

for hele folket, dels en hemmelig indvielseskultisk del. 
Faktisk lod Moses en del af det ellers hemmelige indgå 
i det folkelige. Således blev han en religiøs reformator, 
der lancerede troen på kun een Gud, den usynlige skaber, 
den “som er”, og som derfor ikke måtte afbildes i fysisk 
form eller nævnes ved navn.

I biblen beskrives, hvordan Moses “taler med Herren”. 
Han har altså været så langt i sin åndelige udvikling, at 
han dagsbevidst kunne gå “bag forhænget”, dvs i den 
metafysiske også kaldet åndelige verden og her tale 
med højere væsner af en slags. I et rabbinerskrift (Jalkut 
Rubeni) findes der en beretning om, hvordan Moses tre 
gange må op på et “bjerg” i 40 dage ad gangen og kon-
fronteres med et “mørkt væsen” (tærsklens vogter?). Han 
klarer prøvelserne og får kontakt med nogle engle, og fra 
hver af dem modtager han “en hemmelighed”.

Der står: “Fra en af dem modtog han dette at kunne 
sammensætte det usammensatte. Fra en anden dette at 
kunne sammenføje modsatrettede kræfter. Fra en tredje 
en udvidelse af kunsten at læse i stjernerne. Fra en fjerde 

Religion og visdom
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navnehemmelighederne.”

Han synes altså her at have fået viden om at materialisere 
og dematerialisere. Da man dengang tog det for givet, at 
stjernehimlen afspejlede det jordiske, var det vigtigt at 
kunne “læse i stjernerne”. At kende “navnehemmelig-
heden” var at kende lydenes, frekvensernes, magiske 
kraft.

Det symbolske lag

Det symbolske fortolkningslag bringer spændende ting 
for dagen. F.eks. får historien om, at Moses giver sit 
oprørske folk “guldstøv” at indtage først mening, når 
man forstår, det drejer sig om “små bidder af åndelig 
visdom”. Men hele rejsen ud af Egypten - det der kaldes 
“exodus” - er en symbolsk 
fremstilling af alle menne-
skers udviklingsvej her på 
Jorden. Vi skal alle gennem 
en “ørkenvandring”, før vi 
når frem til “det forjættede 
land”, der flyder med “mælk 
og honning”. Hvorfor skulle 
et hyrdefolk, som israelit-
terne dengang var, opfatte 
mælk som noget specielt 
eftertragtelsesværdigt?

Og hvad var Noahs 40 uger 
(9 mdr!) i arken, i mørke og 
(foster)vand, hvis ikke det 
var led i et mysteriekultisk 
genfødselsritual? Hvordan 
holde liv i alle de dyr så 
længe? Ark/skib/kiste var 
sproglige synonymer og al-
mindeligt brugt i forbindelse 
med kultiske indvielser. 
Moses var selv som barn 
blevet trukket op af en “ark”, der flød på Nilens vande, 
for således skulle nu engang et kongebarn ankomme. Det 
gjaldt også den danske kong Skjold! De mysteriekultiske 
traditioner var vidt udbredt. Også Jesu’ “genopvækkelse” 
af Lazarus, mener Spaeth, var en kultisk akt, et død-gen-
fødsels ritual.

Det er ikke bare i det gamle testamente, at Egypten er det 
“mørke”, hvorfra vandringen tilbage til lyset begynder. 
Også Jesus skulle åbenbart som nyfødt en tur tilbage til 
“udgangspunktet”, for først som ca.30-årig igen at nå 
toppunktet af sin udvikling. Vi skal alle “korsfæstes” på 

“verdenstræet”, kundskabens træ, der står med roden i 
jorden og kronen i himlen.

Templets forhæng til det allerhelligste revnede ved Jesu 
korsfæstelse, læser man. Det forhæng, der iøvrigt var 
broderet med keruber (tærsklens vogtere). Det vil sige, 
at fra da havde alle mulighed for at opnå adgang til det 
allerhelligste, eller dog få et kig “derind”, for den rette 
åndelige udviklings vej var med Jesus blevet anvist. Men 
det allerhelligste, symbolet på den kosmiske bevidsthed, 
var dog stadig farligt for de uvidende at betræde. Man 
skulle have “bryllupsklædningen” på!

Martinus skriver iøvrigt om dette (LB VI stk.1999): “Så 
åndelig bevidstløs var man endnu ikke blevet i det gamle 
testamentes tid. Man forstod intuitivt eller instinktmæs-

sigt, at templets mystiske 
kraft var Guds kraft. Man 
forstod, at når man udløste 
de og de særlige i den givne 
situation foreskrevne betin-
gelser, kom Guds kraft til 
stede. Og man forstod altså 
efter en gammel overleveret 
viden, hvorledes man skulle 
bære sig ad med at få Guds 
kraft frem som en beskyt-
telse mod vanhelligelse af 
det Allerhelligste, og imod 
at uvedkommende naive 
mennesker tilegnede sig 
den overleverede visdom, 
de gamle kundskaber om 
denne Guds kraft og mange 
andre hemmeligheder om 
de mystiske kræfters an-
vendelse.

Men ligesom templet med 
dets forgårde, det hellige 

og det allerhelligste ikke blot var udtryk for fysiske rum 
og fysisk klassifikation af mennesker, men var symbolet 
over en langt større okkult sandhed, således var den 
livsfarlige beskyttelse af det allerhelligste også et symbol 
over den virkelige åndelige beskyttelse imod uværdige 
eller ufærdige menneskers forsøg på ad abnorme veje at 
indtrænge i selve himmeriges rige eller de højere åndelige 
verdener.” (citat slut)

Apropos “Kanaans land”, det såkaldt “forjættede” land: 
“Kana” betyder rør, ryggrad. Brylluppet i Kana er så-
ledes historien om det “hieros gamos”, (ind)vielsen, 
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hvor energierne fra vore to poler, roden og kronen på 
“verdenstræet”, mødes og fuldender polforvandlingen 
og giver os den kosmiske bevidsthed. At “forvandle vand 
til vin” var et gammelt kultritual, som også blev brugt af 
Orfeus længe før Jesus. Vin står jo symbolsk for “ånd” 
(spirit-us).

Der er så mange ting i vor kultur, man bedre forstår, 
når man har fået indblik i den spirituelle symbolik bag 
historierne. Odysseus’ rejse er f.eks. historien om alle 
menneskers rejse gennem de fysiske inkarnationer frem 
til genforeningen, “det hellige bryllup”, polbalancens 
genoprettelse. Eventyret om Fyrtøjet er historien om de tre 
indvielsesgrader, hvor de kister, helten åbner, indeholder 
større og større visdom. Men han kan kun få adgang til 
den, når han forstår at tackle hundene med de store øjne, 
tærsklens vogtere!

Når man i eventyrene altid ender med at få “prinsessen 
og det halve kongerige” eller “prinsen på den hvide hest”, 
betyder det selvfølgelig, at man har opnået kontakt med 
sin modsatte pol og dermed fået kosmisk bevidsthed.

Stjernelæren

Alt blev i tiden omkring vor kulturs udspring sat ind i 
en astrologisk, dvs astromytologisk sammenhæng og 
tolkning. Det handler Spaeths bog meget om, men jeg vil 
nøjes med et par eksempler. Stjernen Sirius var specielt 
vigtig. Den kender vi også som “Hundestjernen”, og til 
den var knyttet en meget udbredt kult. Bl.a. “kynikerne” 
i Grækenland, for hund hedder på græsk “kyon”. Det 
er jo noget helt andet end det, vi idag forstår ved ordet 
kyniker!

Adam, altså et væsen i “dyb søvn”, åndelig bevidstløs, 
betyder i det gamle babyloniske sprog “vildsvin”. 
Samme ord blev brugt til det stjernebillede, vi kalder 
Karlsvognen/Store Bjørn. På et tidspunkt af døgnet 
ser det ud, som om en stor luns er skåret af stjer-
nebilledet, dvs det er faldet ned under horisonten. 
Men næste dag kommer det til syne igen i sin 
helhed. I nordisk mytologi kender vi dette som 
gudernes svin Særimner, hvor den luns der 
skæres af altid vokser ud igen! At svinet 
blev opfattet som det samme som “åndelig 
bevidstløs” har måske været årsagen til, 
at man de fleste steder i østen stadig 
regner svinet for urent og uspiseligt.

Fisken var derimod et guddom-
meligt symbol, bl.a. symbol for 

reinkarnation fordi der findes fisk, der tager deres yngel 
beskyttende i munden og spytter dem uskadt ud igen. 
Ligesom hvalen gjorde med Jonas? Endnu et indvielses-
rituelt genfødselsdrama?

Æslet var regnet som helligt dyr, for det var del af stjer-
nebilledet Sirius. Eftersom Jesus skulle passes ind i en 
mesterrolle i de mysteriekultiske ritualer, i hvert fald i 
historierne bagefter, skulle han naturligvis komme ri-
dende ind i Jerusalem på et æsel! Man forstår ikke den tids 
dyresymbolik, når man ikke kender deres stjernelære.

Hvad blev der af arven fra Moses?

Meget af det, de spirituelt søgende i dag henter i østens 
filosofi, kunne de ligeså godt have hentet i kristendom-
mens kilder, hvis de ikke var blevet så forvansket og 
misforstået i overleveringen. Det er i grunden tragisk, 
at det område på kloden, hvor hele tre verdensgenløsere 
inkarnerede - Moses, Jesus og Muhammed - også synes 
at være det sted, hvor man har forstået mindst af deres 
budskaber. Alle tre bød “ikke at gøre mod andre, hvad 
du ikke ønsker, de skal gøre mod dig”, men hvordan ser 
der vel ud i mellemøsten i dag?

Alle de bestemmelser i det gamle testamente, der gør 
jøder til specielt “udvalgte” og skulle sikre jøders racer-
enhed og stammesammenhold, kommer ikke fra Moses 
(han var jo ikke selv jøde), men skyldes senere ændringer, 
især fra tiden omkring det babyloniske fangenskab.

Hvad blev der vel af Moses’ forbud mod billeddyrkelse? 
Også Jesus var imod billeddyrkelse men blev om nogen 
selv offer for det. Dyrkelsen af “den korsfæstede Jesus” 

blev ikke brugt af de tidlige kristne, det 
kom først ca. 700 e.kr. Moses kendte 
risikoen for et præsteskabs misbrug af 
magt og søgte at begrænse den ved at 
fratage dem retten til at eje jord. Både 
Jesus og Muhammed anviste en måde 
til at eliminere præsters magt ved at hver 
enkelt selv kunne henvende sig til gud-
dommen, nemlig ved bøn. (Gå ind i dit 
“lønkammer”, dvs i dit indre, i tanken ...) 
Men hvad blev resultatet?

I de kristne kirker foregik alt langt op 
i tiden kun på latin, som almindelige 
mennesker ikke forstod. I folkemunde 
blev nadverens ord “hoc est corpus filii” 
(dette er sønnens legeme) derfor til “ho-
kus pokus filiokus”! I 1199 forbød paven 
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al bibellæsning af menigmand, og 30 år senere blev det 
under dødsstraf (!) forbudt at eje en bibel. Den var kun 
for præsteskabet, for således sikredes deres magt. Biblen 
stod faktisk øverst på Vatikanets liste over forbudte bøger 
i århundreder!

Hvordan læren om reinkarnation kom ud af biblen ved 
kirkemødet i 325 e.kr. er en hel krimigyser. Biskopperne 
tævede hinanden, så kejseren måtte sende de fleste hjem, 
nok mest de der ville bevare reinkarnationen. Ved et se-
nere møde om emnet blev daværende pave Vigilius, der 
var tilhænger af reinkarnationslæren, simpelthen fængslet 
og ikke sluppet fri, før han skrev under på en erklæring 
om total udelukkelse af ideen om reinkarnation.

Spaeth påpeger, at næsten ingen af kirkens dogmer og 
ritualer stammer fra Jesus, men er opfundet senere el-
ler overtaget fra andre religioner. Vatikanet blev til en 
kapitalistisk spekulant af værste skuffe, men hvor meget 
vidste paven mon? Da Johannes Paul I som nyvalgt pave 
opdagede, at Vatikanets bank hvidvaskede mafiapenge, 
døde han på mystisk vis i 1978 efter kun 33 dage i pave-
stolen. Hvorfor mon den nuværende pave har overlevet 
så længe?

Corpus Hermeticum

En hel del af arven fra Moses blev sikret for eftertiden 
ad en ikke-kirkelig vej. Når meget af vor kulturs huma-
nistiske islæt siges at stamme fra “de gamle grækere”, 
skyldes det, at de øste af samme kilde som Moses, nemlig 
Egyptens gamle visdom. Platon, Pythagoras, Solon m.fl. 
besøgte alle Egyptens spirituelle uddannelsessteder, 
hvor de stiftede bekendtskab med de værker, der ved 
oversættelse fik betegnelsen “Corpus Hermeticum”, den 
hemmelige lære.

I denne var en helheds-kosmologi, som ingen af de store 
religioner havde evnet at indoptage, og som gav grækerne 
inspiration til også at tænke videnskabeligt. I denne 
udtrykkes tanken om at verden hænger sammen som én 
stor organisme, formidlet ved én substans, ånd, og alt 
gennemtrænges af og er Gud, og hver enkelt del indvir-
ker på de øvrige og påvirkes selv af dem. Hele kosmos 
er “guddommens søn”, som består af både en synlig og 
en usynlig del. Intet går til grunde, det forandrer sig blot. 
Livet er evig tilblivelse.
Her står noget om stoffets natur, om tid og rum, om sjæl 
og krop og reinkarnation. Her er viden om astrologi, al-
kymi, magi og profetier. Her kan man læse, at planeterne 
kredser om solen, som er balancepunktet.

Hos de arabiske muslimer gav denne gamle visdom anled-
ning til en tidlig videnskabelig udvikling, som dog kvaltes 
af et dogmatisk herskesygt præsteskab. Det store bibliotek 
i Alexandria blev nedbrændt af erobrende muslimer i 644 
e.kr., men en del var blevet oversat til græsk og opbevaret 
i kejserens bibliotek i Konstantinobel. Dette blev dog også 
senere ødelagt, men mirakuløst blev afskrifter reddet til 
Firenze, hvor de blev oversat til latin, trykt og udgivet i 
1471. Da havde Corpus Hermeticum været glemt i vesten 
i næsten 1000 år.

Med udgivelsen på latin blev værket atter til inspiration 
for en kulturel og videnskabelig udvikling. Galilei, Gi-
ordano Bruno, Columbus, Paracelsus, Tycho Brahe, Co-
pernicus - alle havde de læst Corpus Hermeticum. Senere 
også Newton, Bacon, H.C.Ørsted m.fl. Men udbredelsen 
af værket måtte foregå via hemmelige selskaber, for den 
katolske kirke havde bandlyst det som kætteri. Rosen-
kreuzerne var et af de hemmelige selskaber, men der var 
andre, især grupper der eksperimenterede med alkymi.

I det gamle Egypten var bygmestre oftest “indviede”, i 
hvert fald i noget af mysterierne. De skulle jo bygge efter 
“de hellige tal”, der korresponderede med stjernehimlens 
geometri. Deraf opstod betegnelsen “frimurer”, og den der 
havde “skjult viden” - (den “fra arken”) hed en “arkitekt”! 
Arkanum betyder hemmelig.

Tempelridderne

Der var dog én, som havde magt nok til ikke at behøve 
gå helt så stille med sin viden, nemlig Bernhard de 
Clairvaux (1090-1153). Han var ven med pave Urban 
II, der iværksatte det første korstog. Bernhard var abbed 
for Cisterciensernes klosterorden, en munkeorden der 
grundlagde over 1000 klostre over hele Europa, og han 
var primusmotor i opførelsen af et stort antal katedraler, 
alle med spirituelt baseret arkitektur, dvs baseret på “hel-
lige tal”. Han har nok haft magt over paven og været den 
faktiske iværksætter af korstogene!

Bernhard var “chef” for den krigeriske orden Tempelrid-
derne, som blev stiftet i 1118, så der var ingen tvivl om, 
at han var tidens mest magtfulde mand, tidens største 
kapitalist. Tempelridderne var Europas rigeste orden med 
egne handelshuse, hære, flåder og havne. Deres bygge-
virksomhed var enorm, selv rundkirkerne på Bornholm 
menes de at have opført - jfr. Erling Haagensens bøger 
herom. Meget tyder på, de havde en viden om universelle 
ting, som ellers dengang var hemmelige.

En gruppe tempelriddere boede i 9 år (1118-27) på tem-
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pelpladsen i Jerusalem. Templet lå hen som ruinhob, men 
de syntes at lede efter noget i det net af underjordiske 
gange, som jøderne havde gravet under templet for at 
gemme deres “hellige ting”, når tiderne blev urolige. 
Da Jerusalem blev erobret 587 f.kr. og templet ødelagt, 
menes Moses’ hellige skrifter og pagtens ark at være 
forsvundet. Var det det, tempelridderne ledte efter - og 
måske fandt?

I årene 1909-11 undersøgte den arkæologiske Parker-
ekspedition tunellerne under tempelpladsen i Jerusalem 
og opdagede, at nogle hidtil ukendte gange var grundigt 
lukket og camoufleret. Men de daværende tyrkiske myn-
digheder forbød dem at fortsætte, så man ved stadig ikke, 
hvad de gange indeholder. Nogle mener, Pagtens Ark med 
Moses’ hemmelige magiske “opskrifter” stadig er der og 
vil findes den dag, der bliver fred i området.

Men uanset Moses, så har Egyptens gamle visdom (som 
nogle tror stammer fra Atlantis) haft afgørende indfly-
delse på den vestlige verdens udvikling. Mennesker med 
kulturel betydning var meget ofte medlemmer af myste-
riekultiske broderskaber eller frimurerloger, der byggede 
mere eller mindre på den “hermetiske lære”. Mozart var 
frimurer, Goethe var logemester og flere af de første 
amerikanske præsidenter var frimurere, f.eks, 

Amerikansk ikon på 1 $ sedlen: Den Store Pyramide med 
Guds øje i toppen

George Washington. USA’s konstitution har derfor mange 
lighedspunkter med frimurernes idegrundlag. Der er 
megen frimurersymbolik i USA’s nationalheraldik og på 
pengesedlerne. Vi kan således på vor tids 1-dollarsedler 
se den store Cheopspyramide med “Horus’ øje” på top-
pen!
Kilder: Ove von Spaeth: “Den Hemmelige Religion”, Reitzels forlag 
2004.
Ove von Spaeth: Artiklen “Tempelriddernes viden fra Egypten - og 
Moses. (www.moses-egypt.net)

Med indsigt og medfølelse

“De sidste tider” er der forudsagt meget om. Her er en 
1200 år gammel legende fra Tibet, lidt forkortet:

Der kommer en tid, hvor alt liv på jorden er i fare, og 
barbariske magter har rejst sig. Selv om de spilder deres 
velstand på forberedelser til at ødelægge hinanden, så har 
de meget tilfælles: Våben af ufattelig kraft og teknologier, 
som kan ødelægge jorden. Det er på dette tidspunkt, hvor 
jordens fremtid hænger i den tyndeste tråd, at Shambhalas 
rige kommer tilsyne. Du kan ikke tage derhen, for det 
er ikke et sted. Det eksisterer i sindet og hjerterne hos 
Shambhala-krigerne.

Men du kan ikke kende en Shambhala-kriger på det ydre, 
for der er ingen uniform eller insignia. Og der er ingen 
barrikader, fra hvilke de kan true fjenden, for Shambhala-
krigerne har ikke selv noget land. De bevæger sig altid 
på barbarernes terræn.

Nu kommer tidspunktet, da stort mod er påkrævet af 
Shambhalas krigere, moralsk og fysisk mod. For de må 
gå ind i selve hjertet af de barbariske magter og afmon-
tere våbnene, de må gå ind i magtens korridorer, hvor 
beslutningerne træffes. Shambhala-krigerne må lære at 
beherske to våben. Deres våben er medfølelse og indsigt, 
begge er nødvendige.

Vi har brug for det første, fordi det giver os brændstoffet 
og tvinger os til at handle på vegne af andre væsner. Men 
alene kan vi blive udbrændt heraf. Derfor har vi også brug 
for indsigt i modsætningernes spil og sammenhængen i 
alting. Den gør, at vi kan se, at slaget ikke står mellem 
gode og onde mennesker, men at linien mellem ondt og 
godt løber igennem ethvert menneskes hjerte.

Vi forstår, at vi alle er forbundet, og at enhver handling 
baseret på et rent motiv påvirker helheden og medfører 
virkninger, vi ikke kan måle eller se. Men indsigt alene 
er for kølig til at holde os gående. Så vi har også brug 
for varmen fra medfølelse og vores åbenhed overfor 
verdens lidelse.
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Global scaling

Vi har skrevet om det før, men nu 
har en gruppe forskere selv set det 
demonstreret - på egen pc: overførelse 
af data over afstand uden tidsforsin-
kelse, uden brug af strømkilde, netkort 
eller diverse trådløse forbindelser. Det 
betegnes “kvante-teleportation” og 
det foregår via det, man i dag kalder 
“det kosmiske baggrundsfelt”, dvs et 
meget finere og hurtigere frekvenslag 
end det almindelige elektromagneti-
ske frekvenslag, vi bruger i dag.

Det er den tyske forsker Hartmut 
Müller, der har fundet frem til denne 
teknologi. Han mener selv, det er 
“gravitationsbølger”, han bruger. 
Uden her at gå i dybden med teknik-
ken, synes den at bygge på det univer-
selle fænomen i de højere energifre-
kvenser der betyder, at når elementer 
først er synkroniserede, vil de fortsat 
“svinge sammen” (i takt, dvs faktisk 
i synkron modtakt). Signalet kan 
altså kun modtages af en 
synkroniseret modtager 
og ikke hvemsomhelst. 
Til gengæld kan intet så 
hindre signalets overfø-
relse.

Det er endnu på eksperi-
mentstadiet, men frem-
tidsudsigterne er lovende: 
billigere mobiltelefoni 
uden sundhedsfarlig strå-
ling, sendemaster bliver 
overflødige, øjeblikkelig kontakt 
uanset, hvor vi befinder os, selv på 
andre planeter! Dette vil ændre hele 
vort verdensbillede, ligesom Ørsteds 
opdagelse af elektromagnetismen 
gjorde i sin tid, siger referenten (i 
bladet Diføt-Nyt april 2004) og sam-
menligner det med telepati!

Og det er vel også det samme ener-
gimæssige felt, der benyttes som 
ved telepati, dvs man nærmer sig 
tankeenergiernes fine frekvenser. Vi-

denskaben synes her at have bevæget 
sig ind på et felt, der hidtil har været 
regnet for “metafysik”, også kaldt 
det “overnaturlige”. Skellet mellem 
“naturlig og overnaturlig” er altså nu 
ved at udviskes. Og med denne udvik-
ling vil enhver tænksom forsker ikke 
kunne undgå at forestille sig, at der 
findes stadig finere energifrekvenslag 
- ja, i det uendelige!!

Med tog over Atlanten på 
en time?

I DSB’s blad “Ud at se” beskrev man 
en vision, som nogle tunneleksperter 
har luftet om at skabe “en flydende 
tunnel” 50-100 m under havets over-
flade, forankret på havbunden, og 
lufttom så der ingen luftmodstand 
er. Toget skal svæve henover en gi-
gantisk magnet med op til 6500 km i 
timen. “Set fra et ingeniør-synspunkt 
er der ingen væsenlige hindringer”, 
siger Ernst Frankel, der er pensioneret 
professor og havingeniør fra Massa-
chusetts Institute of Technology.

Tog, der svæver over en kæmpemag-
net, er godt nok en kendsgerning i dag 
(i Japan vist), men vil den menneske-
lige organisme klare en fart på 6500 
km i timen? Det gør astronauterne jo, 
så det må den kunne. Og sammen med 
vort “himmelfartøj” Jorden bevæger 
vi os langt hurtigere end det. Men 
da tunnellen skal være lufttom, må 
vi vel ha’ iltmasker på, eller togets 
indeklima må skabes, så vi kan ånde. 
Hvordan vil det mon føles at være 
lukket inde nede i havets vandmas-
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ser? Men mennesket har vovet så 
mange ting i tillid til teknologien - så 
hvorfor ikke?

Livets oplevelse

I sidste blad fortalte jeg om en forsk-
ning, der viste, at blindfødte men-
nesker drømmer i billeder af ting, de 
ikke har set i denne inkarnation, ofte 
endda i farver. Tidligere har jeg fortalt 
om forskning, der viser, at nervesyste-
met reagerer lige så stærkt på billeder, 
vi blot forestiller os i fantasien, som 
på ting, vi faktisk ser. 
Med de moderne scannere kan man 
nu vise, at hjernes synscenter opfører 
sig, som om vi ser, selv om vi har 
lukkede øjne. Hvad er det så, der akti-
verer synscentret? Videnskaben bliver 
mere og mere i vildrede med, hvor og 
hvordan “livets oplevelse” skabes. 
Udefra eller indefra - eller både/og? 
Og hvis indefra, så fra hvor?
Den dag, man opdager åndsviden-
skabens forklaring af, hvad sansning 
er, falder et par brikker nok på plads 
for dem!

Teknologiske fordele

Den nemme adgang til at tage billeder 
og film er med til at ændre mange 
ting i denne verden! Torturbødler kan 
ikke længere udføre deres gerninger i 
hemmelighed - hele verden kan kigge 
med. Man siger sandheden er det 
første offer i enhver krig, men det er 
dog blevet muligt at komme tættere 
på. Mediernes udvikling giver sit 
store bidrag til den globalisering, der 
må komme.

Da der kom mobiltelefoner, der også 
kunne tage billeder og videresende, 
tænkte jeg først: hvad skal det dog 
være godt for? Men så læste jeg om et 
voldtægtsoffer, der nåede at tage bil-
leder af gerningsmanden, der således 
hurtigt blev fanget. Og så kom jeg på 
andre tanker. Kriminaliteten stiger, 
men mulighederne for at afsløre syn-

derne øges også og vil nok i fremtiden 
øges endnu mere. Teknologien har 
sine gevinster.

Frans af Assisi

De fleste har nok hørt om Frans af 
Assisi, den lille middelaldermunk, der 
besluttede at leve i ydmyg fattigdom, 
og som skabte franciskanermunke-
ordenen. To år før sin død fik han 
sårmærker i håndfladerne, og blev 
senere helgenkåret. Nu valfartes der 
i stor stil til hans “steder”. Men har 
han ikke skrevet noget?

Han havde ikke evner for at skrive, så 
de fleste skrivelser der findes, har han 
dikteret til en af sine “brødre”. De er 
oversat og udgivet på forlaget Anis i 
1999. Der er dels et sæt ordensregler 
for de medbrødre, der ligesom han 
havde “givet afkald på verden”, dels 
nogle breve og nogle “formaninger”. 
Der er ikke noget specielt ved hans 
tanker, men de viser en ærlig vilje til 
at leve efter Jesu’ budskaber, dog præ-
get af den tids pavetro og puritanske 
udlægning af dem. F.eks. siger han: 
“Vi bør hade vort legeme med dets 
laster og synder, for Herren siger, at 
alt det onde udgår fra menneskenes 
hjerter.” Man skal altså hade sig selv 
men elske sin fjende, iflg Frans.

I ordensreglerne siger han: “Jeg for-
byder strengt alle brødre at have mis-
tænkelig omgang eller mistænkelige 
samtaler med kvinder”! Det var som 

alt andet i tiden en meget autoritær 
munkeorden, og man kunne ikke 
melde sig ud igen! Frans understreger, 
at lydighed er en dyd, for man har 
“for Guds skyld givet afkald på sin 
egen vilje”!

Man kan undre sig over, hvorfor 
denne Frans skulle have afsat så op-
løftende “energier”, at der valfartes 
efter at opleve dem i dag. Men han 
understregede jo altid betydningen af 
ydmyghed og barmhjertighed - også 
overfor dyrene! Og i vor materialisti-
ske tid er der sikkert brug for at blive 
mindet om, at vi stadig kan vælge at 
leve i materiel fattigdom men i ånde-
lig rigdom.

Religion er blevet godt 
mediestof

Weekendavisen, der sætter en ære i 
at bringe konkrete kendsgerninger, 
brugte d. 13/5 to helsidesartikler på 
religiøse emner. Den ene handlede 
om et debatmøde mellem en ateistisk 
læge og den katolske teolog Chr. 
Hvidt. Over 200 mennesker var mødt 
op og hver betalt 50 kr. Hvor mange 
ville det til f.eks. et politisk møde? 
Emnet var, om tro og bøn kunne 
helbrede.

Ikke overraskende mente lægen, det 
kun er videnskaben, der skaber mirak-
ler, og ironiserede ellers over det, han 
kaldte “Alt-for damerne-hypotesen” 
om, at man kunne få et bedre helbred 
af at tænke positivt. Han erkendte 
dog, at også ateister har en tro, nemlig 
på at der er en logisk sammenhæng i 
tingene, og at videnskaben vil finde 
ud af det hele efterhånden. Der er 
ingen beviser for, at tro på Gud hjæl-
per nogen, religionen “monopoliserer 
blot tilfældighederne”, mente han.

Chr. Hvidt fortalte om alle de undersø-
gelser i USA, der viser sammenhæng 
mellem tro og helbred, mellem bøn 
og helbredelse, men mente iøvrigt, 
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at Gud ikke vil bevises, men elskes. 
Der står de så - i hver sin lejr. De 
afspejler meget godt de polariserede 
tendenser i vor tid.

Men ret beset har de lidt ret begge to. 
For ja, der er en logisk sammenhæng, 
og videnskaben vil en dag finde den, 
nemlig når den er blevet åndsviden-
skab. Og ja, Gud (= vor næste) vil 
elskes og ikke bevises, og med den 
alkærlighed vil vi blive helbredt.

Den anden artikel havde overskrif-
ten “Gud bor i temporallappen” og 
beskrev den forskning, vi før har 
skrevet om her i bladet og som kal-
des “neuroteologi”. Man sætter folk 
ind i et mørkt lydtæt rum, giver dem 
en hjelm på hovedet, som skaber 
et magnetfelt på højre hjernehalv-
del, og alt efter frekvens og styrke 
får forsøgspersonen så forskellige 
visionære oplevelser. Den impuls, 
der giver en gudsoplevelse, kaldes 
iøvrigt Thomas-impulsen.

80 % af forsøgspersonerne oplever “ 
et væsens tilstedeværelse”, men væ-
senet er forskelligt fra person til per-
son. En autoritær freudianer oplever 
f.eks. en far eller bedstefar! Det er 
ikke kun forskernes “gudsmaskine”, 
der kan fremkalde fornemmelsen af 
en “ånds-nærværelse”. En kvinde 
klagede over at få besøg om natten. 
Da man undersøgte magnetfelterne 

i hendes soveværelse, viste det sig, 
at hendes clockradio ved sengen ud-
sendte en magnetisk impuls, der nøje 
svarede til den mikroT-puls, som 
både kan fremkalde et epileptisk an-
fald og en religiøs gudsoplevelse.

Og således mener videnskaben at 
have “bevist”, hvad profeternes 
“åbenbaringer” bare drejede sig 
om! 

Nemlig en “religiøs virus i hjernen”! 
Det er åbenbart stadig svært at hæve 
blikket lidt op over horisonten! Mit 
bud på det der sker er flg: Når ydre 
sanseindtryk minimeres og hjernens 
elektriske aktivitet hæves, bliver 
man mere modtagelig for de højere 
frekvenser, hvor de personer færdes, 
som er gået over “på den anden side”. 
Af dem tiltrækker vi de, der er i over-
ensstemmelse med (på bølgelængde 
med) de forestillinger, vi selv gør 
os. Oplevelse er jo iflg Martinus det 
samme som genkendelse.

Artiklen sluttede med, at “overvis-
manden i religiøse anliggende”, 
Mikael Rothstein, fik lov at komme 
med sine skråsikre udmeldinger 
om, at religion bare er opstået pga 
menneskenes angst, der så derefter 
har haft en evolutionær fordel. Og 
citerer Churchill, der sagde: “I skyt-
tegravene findes ingen ateister”. 

En antropolog citeres for at sige, at 
“moral opstår ud af en menneskelig 
intuition og først derefter tilskrives 
den guddommelig autoritet.” Men 
det forklarer jo ikke, hvor intuitionen 
kommer fra!
Konklusion: Logisk tænkning er 
stadig kun på begynderstadiet!!

Pavelig bekymring

I april 2003 udsendte Pavens kultur-
råd et 5o-siders dokument om New 
Age til hele den katolske verden. 
Heri proklameres, at New Age vil 
“ophæve skellet mellem ondt og 
godt” og vil herved “tro på noget 
ondt og skabe negativitet”. New 
Age-tilhængerne kritiseres for “spi-
rituel narcisisme” og for at forvente 
et “paradigmeskift”, som Vatikanet 
kalder “et falsk Utopia”!

Gad vide hvor romerkirken har hen-
tet sin information fra? Jeg kender 
ikke nogen New Age-bevægelse, der 
ikke taler om kærlighed til næsten 
som det højeste gode, måske bortset 
fra en enkelt lille satankult (der vel 
rettere hører til Old Age!). Hvad er 
Paven bange for?
Men pyt, en undersøgelse for nylig 
viste, at der i dag ikke er ret mange i 
den katolske verden, der tager Paven 
alvorligt. Selv hans egne præster 
uddeler kondomer, selv om Paven 
forbyder børnebegrænsning!

Vor egen folkekirke er ikke så ne-
gativ overfor den nye spirituelle be-
vægelse, men tilskriver den nærmest 
blot tidens forvirring. I Kristeligt 
Dagblad (16/4) beretter man beroli-
gende, at når folk har “været ude at 
vende i den ny åndelighed, vender 
de tilbage til kirken” for “kirken kan 
tilbyde forklaringer”!
Hvilke forklaringer?, spørger jeg 
bare - på f.eks. reinkarnation? Den 
kirke, der lige har fået landsrettens 
godkendelse af, at de har lov at smide 
en kirketjener ud af job og menig-



49

hedsråd, fordi han åbent lufter sin 
tro på reinkarnation!

Hvad New Age også kan 
være

Påskesøndag sendte radioen en 
udsendelse om tidens alternative 
spiritualitet. Man besøgte bl.a.en 
ung pige, der havde etableret sig 
som alternativ helbreder. Hun tilbød 
- mod betaling naturligvis - at gøre 
mennesker lykkelige ved at ændre 
deres bevidsthed ved hjælp af hyper-
ventilation. Man hørte en seance med 
en ung mand, der pustede og pustede, 
alt mens hun fortalte ham, hvad han 
følte - burde føle! Det lød nærmest 
som et underholdningsshow.

Bagefter skulle han fortælle, hvad 
han havde oplevet. Det vidste han 
ikke rigtigt, men hans få ord viste, 
hvor gerne han ville leve op til 
hendes forventninger. Det var helt 
tydeligt, at hun ikke anede noget 
om, hvilken risiko, hun udsatte sine 
klienter for! Men hun lød meget 
kærlig.

En anden, man interwievede, fortalte 
hun var et stjerne-englemenneske, 
der var kommet til jorden for at 
hjælpe til med at give jordens men-
nesker et åndeligt løft. Hun hævdede 
at komme fra planeten Sirius (der 
mig bekendt ikke er en planet men en 
stjerne). Udspurgt om hvordan hun 
vidste det, forklarede hun, at det var 
noget, hendes “mester” havde fortalt 
hende. På spørgsmålet om, hvordan 
hun rent praktisk “højnede det ån-
delige niveau” på jorden, altså hvad 
hun konkret gjorde, lød det nærmest 
til, at det var nok, hun bare var her.

Englemennesket skulle iøvrigt giftes 
ugen efter. Så man spurgte, hvad 
hendes tilkommende mand mente 
om at blive gift med en engel fra 
Sirius. Med latter i stemmen fortalte 
hun, at han slet ikke troede på “den 

slags”. Det var altså endnu ikke 
lykkedes hende at få givet ham et 
“åndeligt løft”. Men måske vil det 
komme hen ad vejen!

Jomfru Maria græder 
stadig

Nu har også Australien fået sit “Jom-
fru Maria mirakel”. Palmesøndag 
begyndte en statue af jomfru Maria 
i byen Perth at græde rosenduftende 

tårer. Byens ærkebiskop har fået 
analyseret tårerne, der består af en 
blanding af planteolie og rosenolie. 
Stedet er nu blevet valfartssted for 
tusindvis af mennesker. Men hvor-
dan skal budskabet mon opfattes?

Hvad er GRALEN?

I spirituel litteratur støder man af og 
til på begrebet “Den hellige gral”, 
men hvad betyder det egentlig? I den 
gamle legende om Parsifal og Grals-
borgen synes det at betyde en tilstand 
af “højere bevidsthed”. Parsifal skal 
igennem en række indvielsesprøver 
for til sidst at blive “gralskonge”. 
Man mener ordet “gral” kommer af 
“graduale”, der betyder gradvis.

I legenden optræder også et “skæb-
nespyd” (det Hitler var så interesse-
ret i!). Det kunne “såre”, dvs bringe 
gralskongen til moralsk forfald 
gennem seksuel perversion. Skæbne-

spydet er et fallossymbol! (Apropos 
polforvandlingens risiko for seksuel 
afsporing!) Alkærlighedens udvik-
ling hæmmes af de seksuelle instink-
ter - det er “dragen”, som spærrer 
vejen til “den hellige gral”.

Nogle har villet tolke gralsmysteriet 
ind i en Jesus-sammenhæng, sådan 
at skæbnespydet skulle være det, 
den romerske soldat stak ind i siden 
på den korsfæstede Jesus, og gralen 
skulle være en skål, som man sam-
lede hans blod fra såret op i. Men 
gralslegenden er fra længe før Jesu 
tid. Den menes at være opstået i gud-
indekulturens frugtbarhedskult.

I denne gamle kult var “gralen” en 
magisk “kedel”, hvori man blev 
genfødt (døbt, dyppet), altså en sym-
bolsk livmoder (med fostervand). 
Senere blev den af kristendommen 
gjort til en “heksekedel”! Gunde-
strupkarret fra bronzealderen har nok 
været til det brug. Det som senere 
tider har tolket som menneskeofring 
har måske i virkeligheden været et 
kultisk død-genfødsels-ritual!

En frugtbarhedskult ritualiserer na-
turens kredsløbsdrama (“Hvis hve-
dekornet ikke dør ...”). Når kornet 
får vand, vækkes det til nyt liv. Og 
her er seksualiteten vigtig for gen-
fødsels-underet. Den falliske stav, 
majstangen, er en naturlig del af det 
rituelle drama. Det var først senere, 
i den kristne tid, seksualiteten blev 
problematisk.

Kong Arthur “ofrer” ifølge legenden 
sit magiske sværd, Excalibur, til 
“Søens dame”, gudinden. Han ofrer 
sin “falliske stav” på den åndelige 
udviklings alter. Han er åbenbart 
begyndt polforvandlingen! Eller 
han repræsenterer symbolsk den, 
der er polforvandlet dvs det rigtige 
menneske.
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Gralen beskrives af bl.a. middelalde-
rens minnesangere som “en ædelsten” 
- de vises sten - som menes at være det 
alkymistiske symbol for koglekirtlen, 
“det tredie øje”. Gralstegnet er i alky-
mien, når solen (intelligens) står i et 
bestemt forhold til månen (følelse). 
Gralen beskrives også af og til som 
en brønd, en klippehule, en labyrint, 
hvor gralsridderen skal møde dragen 
(tærsklens vogter!).

At begrebet “den hellige gral” er 
forbundet med vor åndelige udvik-
ling, dvs med vor søgen efter højere 
bevidsthed, er uden for al tvivl. Den er 
et symbol, og som al anden symbolik, 
skal den ikke forstås alt for bogsta-
velig. Det handler jo om mentale 
processer!

Et indigobarn?

Natasja fra Saransk i Rusland har 
forbavsende evner. Fra hun var 10 år 
har hun kunnet se gennem vægge og 
lukkede døre, se udenpå mennesker, 
hvad de fejler, ja et fotografi er nok 
til at se det. Hun kan se sygdomme, 
som hverken røntgen eller ultralyd 
kan afsløre. “Jeg kan når som helst 
skifte mellem de to slags syn”, siger 
hun. “Jeg skal bare ønske at se ind i 
en krop, så sker det. Jeg kan se alle 
organer, ja de enkelte celler. Se om de 
pulserer rigtigt eller forkert”.

Hun er nu 17 år og har været “afprø-
vet” af diverse faglige eksperter, også 
i London. Alle erkender, at hendes 
evner er ægte og fantastiske. Foræl-
drene troede i begyndelsen, hun var 
psykisk syg. Men moderen erkender, 
at Natasja altid har været lidt speciel, 
for hun kunne tale allerede da hun 
var seks måneder, og kunne læse 
som 3-årig. Alt tyder på, at det ikke 
handler om de gamle psykiske evner, 
men om de intuitionsevner, vi alle vil 
udvikles til at få på et tidspunkt. Især 
fordi hun åbenbart kan styre dem 
viljemæssigt.

Nu må vi så håbe for hende, at hun 
og andre får glæde af disse nye og 
specielle evner. Hun kan selvfølgelig 
vælge “at slukke” igen, hvis det bliver 
for ubærligt at være anderledes. Men 
der er jo en dybere mening med, at 
sådanne “gamle sjæle” fødes på jor-
den i vor tid. Så vi kommer nok til at 
høre mere om hende.

2004 - året for opryd-
ning

Numerologen Olaf Brandt, der har 
en artikel om “Martinus-koden” her i 
bladet, giver hvert år et bud på, hvad 
årets tal indebærer. For året 2004 skri-
ver han bl.a., at årtusindevibrationen 
er præget af 2-tallets årsag/virknings-
forståelse både personligt og interna-
tionalt. Alt har to sider, ånd og stof, og 
udviklingslektien vil fremover bestå 
af at opnå forståelse for balancefor-
holdet her imellem.

Det hedder nu ikke mere som i for-
rige årtusinde, hvor 1-tallet var for-
rest, enten/eller. Med 2-tallet forrest 
hedder det både/og. Fremover vil vi 
derfor behøve et mere nuanceret syn 
på tingene og større forståelse overfor 
samspillet med omgivelserne.
Med 4-tallets entre i 2004 vil der blive 
fokus på 4-tallets struktur-, reorga-
nisering- og konkretiseringsenergi. 
Nye livsværdier vil vinde indpas, og 

det gælder om kritisk at få ryddet ud 
i gammelt skrammel og få samlet de 
løse ender i sin tilværelse.

4-tallet er symbol for “det over sig 
selv og sit liv tænkende menneske”, 
dvs at vi via personlige erkendelser 
skal følge vor egen dømmekraft, så 
vi hver især når frem til vort person-
lige livsgrundlag og selvstyrende vej 
frem. Altså et år med fundamentale 
omrokeringer, evt. værdikriser, kurs-
skift og en fornuftsbetonet stillen 
spørgsmål ved sin livsvej og hold-
nings moral. Der er ingen hurtige og 
nemme løsninger under 2004-ener-
gien - det gælder om at nå helt ud i 
hjørnerne af sin eksistens! Det gælder 
nyvaluering og oprydning!

Esperanto breder sig

Bladet Esperanto-nyt fortæller, at der 
nu er 63 universiteter i 23 lande, der 
underviser i esperanto. Sidste år var 
der 43 universiteter i 20 lande. Det går 
fremad! Sverige er med på listen, men 
ikke Danmark og Norge. Udvidelsen 
af EU har ellers for alvor sat fokus 
på sprogproblemerne i Europa, det 
bliver jo aldrig et fællesskab, så længe 
der ikke er et fælles sprog. Der er nu 
20 officielle sprog, der skal tolkes 
imellem i EU. Tænk hvor mange 
misforståelses-muligheder!

Der er jo dem, der ikke bryder sig om 
det nuværende “global-sprog”, ame-
rikansk. Rusland har iflg det nævnte 
blad vedtaget en lov, der forbyder 
brugen af engelsk slang - som f.eks. 
“biznes” og “menedgment”. Man kan 
få 2 mdrs samfundstjeneste i straf, 
hvis man gribes i at bruge den slags 
ord! Mon ikke det blot er en joke?
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Oversat  fra internettet af Gunder Frederiksen

Artiklen bringer nedenstående svar på dette vanskelige 
spørgsmål. 
Begrebet New Age har undergået adskillige fordrejninger 
i de seneste få årtier: Kommercialismen har forvandlet 
det til en karikatur af den oprindelige ide’. Hvordan lys 
og røgelse bliver symbol på noget så profant som New 
Age er eksempler på, hvordan originale og dybsindige 
tankeformer kan blive fordrejet til meningsløse begreber, 
tomme for inspiration. 

Her skal vi kaste et blik ind i New Age, der ligger på den 
anden side af den store brand (dommedagsudløsning). 
Vedvarende konstruktiv energi vil komme for dagen på 
jorden med klare ideer og former for institutioner, der vil 
lede den nye tid. Lad os give jer nogle få af de karakte-
ristika, der er gældende for New Age.

1. De nuværende former for ledelse vil undergå en radikal 
forandring; en højere form vil erstatte alle regeringssyste-
mer, inklusiv demokrati, der tilsyneladende har udspillet 
sin rolle. De nye ledere vil nødvendigvis være på niveau 
med, hvad I vil kalde adepter og telepatisk være i forbin-
delse med det spirituelle hierarki. Lederne vil i stigende 
grad være i stand til at se konturerne og formerne for 
den evige plan. En af de vigtigste fordele ved at frigøre 
jorden for negativ indflydelse af de mørke kræfter er at 
give menneskeheden evne til klart at se den evige plan. 
Uden rænkespil og hemmelige anslag mod sandheden 
vil den evige plan gennemtrænge alle tankeprocesser og 
give mennesket evne til at realisere sit sande potentiale 
til at reflektere guddommen.

2. Menneskets frie vilje vil forblive intakt, men guidet af 
højere principper.

3. Før disse dybtgående ændringer på lederniveau er 
institutionaliseret, vil der blive massive jordændringer, 
der radikalt vil forandre jordens nuværende geologiske 
mønster. De klimatiske uligheder, der favoriserer nogle og 
fastholder andre i en permanent fattigdom, vil ophøre. De 
alvorlige klimatiske forhold, der dominerer visse regioner 
i verden vil blive modificerede betydeligt. For eksempel 
vil den energi, der vil strømme ud over jorden og smelte 
nuværende områder under isen, afsløre frugtbar og opdyr-

kelig jord, der vil sikre, at alle får adgang til føde.

4. Havenes overfladeniveau vil stige signifikant og ændre 
hele jordens konfiguration, idet floder og vandveje vil 
flyde over og bringe vand til den store Saharaørken, til 
Centralasiens, Mongolske steppers og lignende udtør-
rede landområder. Dette vil skabe en jord af ønationer 
med gode havne, god vandveje. Desuden vil der være 
tilstrækkelig med regn til dyrkning af fødeemner, der dyr-
kes lokalt. I virkeligheden er disse geologiske ændringer 
nødvendige for at fordele udbyttet af jordens gavmildhed 
og gøre det tilgængelig for alle. Fra starten af New Age 
vil alle jordens lokaliteter være gavmilde. 

5. Efter en kommende verdenskrig vil sandheden tale med 
én stemme og verdens religioner vil smelte sammen til en 
– øst, vest, nord og syd. Nyskabelser inden for Internet, 
der ikke ligner noget af, hvad vi kender i dag og enorme 
nye mediefaciliteter vil bringe meddelelse om disse har-
moniske sandheder. Oplysning om New Age vil gennem-
trænge forretningsverdenen, kulturen og alle livsformer, 
og der vil ikke blive nogen religion, men kun sandhed vil 
gennemtrænge al menneskelig design og struktur.

6. Fordi sandhedens stemme er én, vil relationer være 
harmoniske, forretningsforbindelser vil hæve sig til et 
højere mindre hensynsløst konkurrenceniveau, og rela-
tioner mellem nationer eller hvad vi i dag kalder lande 
vil udvikle sig i overensstemmelse med fuldstændig for-
skellige regler. De internationale relationer vil ikke være 
baseret på magtpolitik, men på principper. Principper vil 
give anledning til mere enighed end uenighed. Aggression 
vil ikke længere være reglen. Menneskelige relationer 
baseret på dette ene princip vil være tilstrækkeligt og det 
fredelige tusindårsrige, der så ofte har været lovet for vor 
tid, vil blive realiseret. 

7. Gode og retfærdige relationer mellem nationer vil 
skabe stor velstand, fordi fordeling i stedet for hen-
synsløs konkurrence - efter principper, der går ud på, at 
vinderne tager alt - vil præge forretningsforbindelserne. 
Hvert enkelt land eller nationale enhed vil finde sit eget 
specielle overskud til eksport efter at det har dækket 
egne behov (selvforsyning). Meget af det potentiale, der 
findes i den menneskelige sjæl, vil blive åbenbaret i form 
af specielle varer og tjenester, som alle nationer deler til 
gensidig fordel.

8. Penge vil stadig eksistere på jorden og forretnings-
forbindelser vil ligne nutidens uden den griskhed, der 
altid har præget de mørke kræfter. Menneskesjælens 
naturlige tendens er service.   Når mennesket følger sin 

 Hvordan vil New Age 
komme til at se ud?
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Berigtigelse

Nedenstående tegning bragte vi i forbindelse med Per 
Bruus’ artikel i forrige nummer. Vi beklager at vi ikke 
fik påført at ophavsmanden til følgende sentens var den 
berømte, svenske nobelpristager Harry Martinson:

Det vanskelige ved at gå ud i 
virkeligheden er, at den findes 
inde i ens eget hoved.

sjæl i fuld frihed, vil mange blive overrasket over, hvad 
der kommer og som end ikke kan forudsiges i dag. Dybt 
begravet i hver sjæl er ubegrænsede undere, der venter på 
at blive manifesteret, når jorden endelig er befriet for de 
mørke kræfter. Reformationen af den individuelle sjæl, 
dens endelige befrielse og udvikling vil med sikkerhed 
markere en ny tid, der er uden sidestykke til andre, der 
hidtil er kendt på jorden.

9. Og denne åbning af sjælen vil også bringe teknologiske 
fremskridt med sig, der vil udgøre forbedringer i stedet 
for destruktion for menneskeheden.
             
Kilde: http:www.sanctusgermanus.com

Et meditations- og healingsprogram

v/Gunder Frederiksen

Med baggrund i mangeårige studier af Martinus’ kosmo-
logi har jeg udarbejdet et meditations- og healingspro-
gram, som er beskrevet på ca. halvanden A4-sider. Jeg har 
selv arbejdet med det gennem et par år med tilfredsstil-
lende resultat, hvor jeg nu tilbyder at stille det til rådig-
hed for evt. interesserede, der er fortrolig med Martinus 
kosmiske analyser. Jeg er specielt interesseret i at høre 
om andres erfaringer med programmet, der kan tilsendes 
vederlagsfrit ved henvendelse på min adresse: Klintvej 
85, Klint, 4500 Nykøbing Sj. eller tlf. 5930.3651.  

v/Leif Karup Nielsen

Træerne står
så støt derude,
de giver fred -
her, bag min rude,
de vinker til mig
med deres grene,
og blade hvisker:
Du er ej ene.
For fællesskab
af stort og småt
på klodens jord,
er vældig godt:
Flora, fauna,
farver, LIV -
er så trygt
et perspektiv.

Træerne står
på vinterdage
som barket pind -
som ribbet stage.
Nøgne “arme”
strækker ud,
mod vintervejrets
sne og slud.
Kontraster taler
her et sprog,
som taget ud
fra Livets bog:

Dag og nat -
en cyklus kendt -
Vår og vinter,
permanent.
Dagsbevidsthed -
og søvnens timer,
menneskelivet
med det rimer:
Liv og hvile -
hvile, liv -
Evighedens perspektiv.

Evighedens perspektiv



Filosofiske krummer
Bush: De der ikke er med os er i mod os
Jesus: Den der ikke er mod jer er for jer (Luk. 9.50)

En kulturs storhed og moralske fremgang kan be-
dømmes ud fra, hvordan dyrene behandles. 

(Gandhi)

Enhver handling har en universel dimension og kan 
påvirke andre menneskers lykke. 

(Dalai Lama)

Kelterne er frygtløse og mangler angst for døden. 
De mener sjælen efter døden kommer igen i en ny 
krop.

(Julius Cæsar)

Allah udvikler alle sjælelige skabninger og sender 
dem tilbage igen og igen, indtil de vender tilbage 
til Ham. 

(Koranen)

Musikken og arkitekturen er døtre af tallene. 
(Augustin)

Gud er en altomfattende cirkel, hvis centrum er 
placeret overalt. 

(Plotin)

Universet er en gymnastiksal, hvor sjælen motio-
nerer. 

(Vivekananda)

Kundskab er vingerne, hvormed vi flyver til him-
len. 

(Shakespeare)

Det lykkes amerikanerne at skille staten fra kirken 
men ikke at skille staten fra religion. 

(ukendt)

I en politisk kovending kan det være svært at få 
stemmekvæget med. 

(Ludwig)

En politiker behøver ikke være stemmesluger, fordi 
han æder sine ord i sig igen. 

(Ludwig)

Forskellen på demokrati og diktatur er, at i demo-
kratiet får idioterne lov at stemme, i diktaturet må 
de regere. 

(B.Russell)

Erfaringer er ikke hvad der sker med dig, men  
hvad du gør med det, der sker med dig. 

(A Huxley)

Når man taler om solen skinner den. Hvorfor taler 
vi så ikke bare noget mere om den? 

(Grafitti)

Sandheden er det dyrebareste vi ejer - lad os spare 
på den. 

(Mark Twain)

Det sikreste tegn på visdom er en vedvarende mun-
terhed. 

(Montaigne)

Når man er født i en præstegård, træffer man hur-
tigt bekendtskab med djævelen. 

(Ingmar Bergman)

Mystikerne forstår universets rødder men ikke dets 
grene, videnskaben forstår dets grene men ikke 
dets rødder. 

(Capra)

Livet er ikke noget TV, hvor vi kan skifte kanal, så 
snart det, der foregår, ikke rigtig fænger. 

(Margrethe d. 2.)

Ordet samvittighed er gået af mode. Nu hedder det 
hæmninger. 

(Söderberg)

Det er pudsigt med nullerne. De betyder ingenting, 
og så er det alligevel dem, der tæller.

(Storm P)

I en skolestil om middelalderens pest, skrev 10-åri-
ge Søren: En god ting ved den sygdom var, at alle 
krige ophørte, fordi alle soldaterne var døde.



Udtrykket den ny verdensimpuls stammer fra den danske humanist og intuiti-
onsbegavelse Martinus (1890-1981), der så universet som udpræget levende 
og til stadighed gennemstrømmet af skabende energiimpulser.

Fra tid til anden rammes Jorden af sådanne skabeimpulser, og resultatet er 
i hvert enkelt tilfælde et udviklingsspring på et eller flere områder. Fx. må de 
store historiske kulturepoker ses som virkninger af fortidige impulser, og det 
samme gælder m.h.t. verdensreligionerne og naturvidenskaben.

Omkring starten af forrige århundrede begyndte ifølge Martinus en ny kraftig 
impuls at stråle ind over Jorden, og han så, at den denne gang ville afstedkom-
me intet mindre end fødslen af en helt ny verdensorden, kendetegnet ved bl.a. 
hidtil uset fremgang for humanitet, moral og kultur.

Allerede nu mærker vi så småt virkningerne af denne nye verdensimpuls, nem-
lig i form af de stormløb på den hidtil gældende verdensorden, der kendeteg-
ner tiden; politisk, økonomisk, videnskabeligt, teknologisk, religiøst, moralsk, 
miljømæssigt etc. Men typisk nok også som en lang række mere eller mindre 
målbevidste forsøg på at skabe bedre og mere menneskeværdige livsbetingel-
ser for alle Jordens beboere.

Tidsskriftet Den Ny VerdensIMPULS har til formål at fokusere på hele denne 
interessante emnekreds og herunder orientere om det revolutionerende virke-
lighedssyn, Martinus gennem et langt og virksomt liv lagde frem i sin kosmo-
logi.

Den Ny VerdensIMPULS
Klintvej 104 - DK-4500 Nykøbing Sjælland

Tlf. 59 30 52 72 - Giro 9 25 42 42
E-mail: kos-info@worldonline.dk

Hjemmeside: http://k-i.homepage.dk
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Med Det tredie Testamente:
“Hermed er alle de slør, der før gjorde livet til et mysterium, fjernet. Vi har fået 
et tilstrækkeligt indblik i de bærende realiteter ved vort eget Jeg’s eller Selv’s 
eksistens og set vor evige væren.

Men det er ikke alene vor evige væren, vi blev vidne til. Vi blev også fortrolig 
med den umådelige tekniske, matematiske fuldkommenhed, hvormed vort san-
de himmelske fædreland og livszone “Verdensaltet” åbenbarede sig. Ja, dette 
var endog så fuldkomment, at der ikke eksisterede en eneste selv mikrosko-
pisk mulighed for tilfældighed. Alt var manifesteret planmæssigt indtil en sådan 
grad, at det i overdådig fylde afslørede kulminerende logik og dermed tanke, 
bevidsthed og vilje.

Men derved blev det ellers formodede døde verdensalt til en så gennemtræn-
gende lysåbenbaring for os, at den lige ind i vort væsens allerinderste og mør-
keste kroge placerede intellektualitetens og dermed kærlighedens lysende og 
varmende ild, fjernede enhver tanke om uretfærdighed, helvede, død og un-
dergang. Ja, vi bogstaveligt talt oplevede disse overtroens tusindårige frugters 
forvitring overfor denne lysende atmosfære af intellektualitet.

Ja, denne forvitring blev endog et storslået guddommeligt syn. Uvidenhedens og 
overtroens før så mørke resultater eller foreteelser: hadets og krigens dødbrin-
gende rædsler, ulykkelige skæbner og blodige uretsmanifestationer, forfølgel-
ser, sygdom og vanvid blev for vore forundrede blikke forvandlede til krystal-
klare og gennemsigtige intellektuelle dugdråber, afspejlende det guddommelige 
lys i en tusindfoldig åbenbaring, lig dugdråbernes mangfoldiggørelse af sollyset 
en tidlig sommermorgen.

Og her i dette lysvæld, hvor selv skyggerne funklede og strålede af intellektua-
litet og kærlighed, fandt vi Altets eller vort himmelske hjems sande identitet og 
udseende.”
(LB III stk. 752)
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 Forsidekunstneren er: 
Grete Thomsen

Aistrupvej 14, 8340 Malling
Telefon: 86 93 03 38

www.gretethomsen.dk

ABONNEMENTSPRIS

180 kr pr. år (4 numre), 
dog Sverige og Norge 200 kr, portofrit tilsendt.

Dansk giro: 925 4242 - Norsk giro: 7877 08 
07521 - Svensk giro: 39 27 16-7

Bladet udkommer medio marts, juni, 
september og december

LØSSALG
40 kr stk plus porto, i alt 50 kr

ARTIKLER og andet stof til næste nr. bedes 
fremsendt senest 1. november 2004
Artikelforfattere står selv inde for deres artikels 
indhold, der ikke nødvendigvis deles af redak-
tionen.

KOSMOLOGISK INFORMATION
er et bogforlag med speciale i sekundærlitteratur i relation 

til Martinus’ verdensbillede.
Få bogliste tilsendt! Forlags- og redaktionsadresse:

 Kosmologisk Information, 
Klintvej 104, 4500 Nykøbing Sjælland.

Tlf 59 30 52 72 (bedst hverdage ml kl 9-11)  
E-mail: kos-info@worldonline.dk

Man må hjertensgerne gengive og kopiere artikler fra 
dette blad - men meget gerne med angivelse af kilden!

Kære Impuls-læsere,
Atter går sommeren på hæld. For mig en travl og inspi-
rerende sommer med mange gæster og gode samtaler i 
bogbiksen. Jeg får på den måde mulighed for at få sat 
ansigter på en del af dette blads abonnenter, som ellers 
blot var navne. Det er jeg glad for.

Da spørgsmålet om tro eller viden mht Martinus’ ånds-
videnskab ofte dukker op, og da jeg allerede har pro-
duceret ord nok i dette blad, vil jeg overlade ordet til 
Martinus, nemlig det han bl.a. sagde, da han en gang i 
30’erne besvarede dette spørgsmål:

“Når noget kan efterkontrolleres med forstanden, så-
ledes at det bliver til kendsgerning igennem sin egen 
analyse, vil det være det samme som “videnskab”. Da 
viden er baseret på intelligensen, kan den ikke svinge 
med følelsen.

Mine kosmiske analyser vil alle være rodfæstet i sam-
menhængende logiske begrundelser i kontrollable re-
aliteter i selve livet. For det menneske, for hvem det 
kosmiske verdensbillede igennem disse realiteter er 
blevet til kendsgerning, er der ingen mulighed for tvivl 
eller tilbagegang. Det ejer i sig verdensbilledet som en 
oplevet levende virkelighed på samme måde, som det 
ejer oplevelsen af solen, dagen og natten.

Dets livsopfattelse er ikke mere et spørgsmål om tro 
og tvivl, om sympati eller antipati. Den er urokkelig 
virkelighed, forankret i væsenets hjerne og hjerte ved 
dets egen suveræne selvoplevelsens klare dagslys.”

Go’ læselyst!
Kærlig hilsen Ruth.
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v/Ruth Olsen

Jakob Boehme blev født 1575 i en lille landsby i sydøst-
Tyskland som den yngste af fem børn i en almindelig 
bondefamilie. Han var fysisk lille og svagelig og blev sat 
i skomagerlære efter endt skolegang. Han havde en from 
og indadvendt natur og havde allerede som barn nogle 
“mystiske” oplevelser.

I 1594 fik han eget skomagerværksted i den lille by Gör-
litz. I 1599 blev han gift og fik i ægteskabet seks børn. Han 
var en inderlig kristen-troende, en blid og venlig mand. 
Som 25-årig fik han det første hvad vi ville kalde “kos-
miske glimt”. Hans øjne faldt på et blankpudset tinfad, 
der genspejlede solen med en sådan glans, at han kom i 
en slags indre salighedstilstand, en trance, hvor han så 
universets principper og alle tings inderste natur.

Den oplevelse beholdt han for sig selv. Først ti år senere 
fik han sit næste kosmiske glimt, og efter det fulgte flere. 
Han kaldte det “Guds fødsel i os”. Dennegang besluttede 
han (eller blev inspireret til) at skrive sine oplevelser ned, 
men kun for sin egen skyld mente han. Han havde svært 
ved at finde ord til det, for han havde ingen boglig uddan-
nelse og ingen erfaring med at skrive. Det første værk, 
som han kaldte “Aurora eller Morgenrøden i opgang”, er 
således en ret forvirrende og tung beskrivelse.

Boehme havde ingen intentioner om at udgive det, men 
en adelsmand, Carl von Endern, formodentlig en rosen-
kreuzer, fik manuskriptet at se, lånte det og kopierede 
det. Det cirkulerede således i forskellige kredse, og den 
nye dogmatiske præst i Görlitz, Richter, fik det også i 
hænde. Han forstod ingenting, men blev vældigt forarget, 
fordømte Boehme fra kirkens prædikestol, erklærede 
ham farlig for byen og fik byens myndigheder til at sætte 
ham i fængsel. Vi var jo endnu i kætterforfølgelsernes og 
heksebrændingernes tid!

Boehme protesterede ikke som det sagtmodige gemyt, 
han var. Men der var indflydelsesrige personer, der sør-
gede for at få ham befriet. Han måtte dog aflevere ma-
nuskriptet og love, han ikke ville skrive mere. Alt dette 
gjorde selvfølgelig hans skrift endnu mere kendt, og han 
fik nye venner, også blandt “de fine”, som støttede ham 

økonomisk, nu hvor fordømmelsen gav ham færre kunder 
i skomagerværkstedet.

Han afholdt sig fra at skrive i syv år, men en indre kraft 
pressede på, og ved sin død i 1624 efterlod han sig 30 
større og især mindre skrifter, som andre lod trykke. Han 
oplevede sig som blot et enfoldigt redskab for Guds vilje. 
Når “ånden kom over ham”, følte han sig presset til at 
skrive. Bagefter kunne han ikke altid selv forstå det, han 
havde skrevet.

Han skriver således til en ven: “Alt er blevet meddelt mig. 
Skønt jeg ikke kan sige, at jeg har begrebet eller lært det, 
så forstår jeg det så længe Guds hånd hviler på mig. Jeg 
kan se, hvor umuligt det er at udforske og fastholde Guds 
hemmelighed uden hans ånd.”

Hvad han skrev om

På et - for os at se i dag - underligt snørklet sprog beskriver 
han verdensaltet som én stor organisme, Guds organisme. 
At tro Gud sidder langt borte i en fjern himmel, fastslår 

HVEM  VAR JAKOB BOEHME
- OG HVORFOR?
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han som tåbelig uvidenhed, og skriver: “Den sande him-
mel, hvor Gud dvæler, er overalt, alle vegne, også midt 
i Jorden. Intet er udenfor Gud.”

Om treenigheden skriver han, at der findes kun een 
Gud, faderen som er ånd. Helligånden er Guds middel 
og redskab, dens moderprincip, som vil forklare og for-
løse den fysiske verden. Dette sker ved sønnens fødsel 
i mennesket, Kristus i os, hvilket sker individuelt for 
hvert menneske, når det når frem til “lyset”. Lyset er den 
tilstand, hvori man fatter sandheden, og hvori “den vrede 
ild synker ned og bliver til en behagelig varme”. Det er en 
forvandling fra selvbevidsthed til bevidsthed i helheden, 
til samhørighed med andre. Det er “morgenrøden”.
Et sted beskriver han noget, der minder meget om Mar-
tinus’ X1-X2-X3, således: “Der er tre ting, som sindet 
besidder og hersker over: men sindet er i sig selv den 
begærende vilje. De tre ting er tre riger eller tre principper: 
det første er evigt, det andet er også evigt, og det tredie er 
skrøbeligt. Det første har ingen begyndelse, og det andet 
bliver født i det evige ikke-begyndende, og det tredie har 
en begyndelse og ende, hvor det går i stykker igen.”

Han skriver i et noget gammeltestamentligt sprog en del 
om kampen mellem “det gamle menneske” og det nye 
menneske, mellem de onde og de gode kræfter. Det nye 
menneske opstår, når “perletræet” har vokset sig stort og 
er begyndt at blomstre. Han skriver: “Når det nye men-
neske sejrer, så har det ingen vrede mere. Vi skal træde 
ind i en ny genfødsel og erkende stor glæde.”

Videre skriver han: “Da kærligheden er det højeste og 
største i den nye genfødsel, ikke alene mod Gud men også 
mod menneskene som hans brødre og søstre, så lyster 
det os at søge denne perle. Menneskene må påny føde 
barmhjertighed, og mennesket er i denne Guds barmhjer-
tighed før verdensgrunden blev lagt blevet forudbestemt 
til evigt at leve deri.”

Det hellige bryllup

Grunden til Adams “syndefald” forklarer Boehme med 
at “jomfruen” (Sophia) var veget fra ham, hvorfor han 
sank ned i uvidenhed og vrede. De der kender Martinus’ 
kosmologi kan nok finde ud af, hvad han mener - nemlig 
at Adams feminine pol er degenereret. Men Sophia vender 
tilbage til ham! 

I et skrift han kalder “Den paradisiske rosenhaves porte” 
skriver han bl.a., at når “Kristi ånd bevæger sig i men-
nesket” --- “nærmer den ædle Sophia sig sjælens essens 
og kysser den venligt og farver dens mørke ild med sin 
lyse og magtfulde kærlighedsudstråling og gennemlyser 
sjælen med sit kærlighedskys. Da hopper sjælen i sit 
legeme i stor fryd.”

Det Boehme kalder “jomfruelig kærlighed” ville vi med 
Martinus kalde alkærlighed. Med navnet Sophia, som 
jo betyder “guddommelig visdom”, prøver Boehme at 
forklare den kosmiske bevidsthed, der indfinder sig, når 
den maskuline og den feminine pol smelter sammen, 
dvs når vi igen bliver dobbeltpolede. Det er også blevet 
kaldt “det hellige bryllup”, og det som Boehme kalder 
“at bruden omfavner brudgommen”.

Boehme har en meget poetisk beskrivelse af mødet med 
Sophia, dvs af polernes genforening, så her kommer et 
længere uddrag. Da Sophia bliver bedt om at blive hos 
ham til evig tid, svarer hun: “Min ædle brudgom, min 
styrke og min kraft, du er tusind gange velkommen hos 
mig. Hvorfor har du glemt mig så længe, hvor jeg har 
måttet stå uden for din dør og grædende banke på? Har 
jeg ikke altid kaldt på dig og bønfaldt dig? Men du har 
vendt dit ansigt fra mig, og dine øren har været lukket 
for min beden.

Du kunne ikke se mit lys, for du vandrede i mørkets dal. 
Jeg var dig nær, men din syndighed holdt dig fast i dø-
den, sådan at du ikke kendte mig. Jeg kom til dig i stor 
ydmyghed og kaldte på dig, men du befandt dig i Guds 
vredes rigdom og agtede ikke på min ydmyghed. Du har 
taget djævelen til elskerinde. Han har besudlet dig og 
anbragt dig i sin røverborg, hvor han helt har vendt dig 
fra min kærlighed og troskab til sit skinbedrageriske rige, 
hvor du har øvet megen synd og ondskab og revet dig løs 
fra min kærlighed.

Du har brudt den hellige ægtestand med mig og kastet din 
kærlighed og tilbøjelighed på en fremmed, og derved har 
du ladet din brud, som Gud har givet dig, stå alene, udslukt 
og uden din ildfulde styrke. Uden din ildfulde styrke har 
jeg ikke kunnet være glad, for mit lys manifesteres ved 
dig. Du kan åbenbare mit skjulte under i det ildfulde liv 
og give det majestætisk værdighed, og dog er du uden 
mig en mørk bolig, hvor der kun findes angst, elendighed 
og fjendtlig pine.

Oh, ædle brudgom, bliv stående med dit ansigt vendt mod 
mig og giv mig din ilds stråler. Ret dit begær imod mig og 
antænd mig, så vil jeg med min blidhed forvandle din ilds 
stråler i et hvidt lys, og ved din ilds stråler vil jeg bringe 
min kærlighed ind i din ildessens i et evigt kys.

Oh, min ædle brudgom, hvor godt har jeg det ikke nu, hvor 
jeg er forenet med dig! Oh, kys mig med dit begær i al 
din styrke og magt, så vil jeg vise mig i hele min skønhed 
og glæde dig i dit ildfulde liv med min søde kærlighed 
og skære lys. Nu glæder sig alle hellige engle sammen 
med os over, at de igen ser os forenede. Min dyrebare 
kærlighed, bliv nu i min troskab og vend ikke mere dit 
ansigt fra mig. Udvirk nu i min kærlighed dine undere, 
for hvis skyld Gud har opvakt dig.”
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I sin genfødte kærlighed taler sjælen atter til den ædle 
jomfru Sophia: “Ak, min ædle perle og mit lys’ åbnede 
flamme, hvor du dog forvandler mig i din glæde! Oh, 
skønne kærlighed, jeg har i min fader Adam brudt min 
troskab mod dig, og i min ildfulde styrke har jeg vendt 
mig mod vellyst og forfængelighed i den ydre verden. 

Jeg har indladt mig på fremmede kærlighedsforbindel-
ser og havde evigt måttet vandre i mørkets dal i denne 
fremmede kærlighed, hvis du ikke i din store troskab 
var trængt igennem Guds vrede og den mørke død i min 
elendigheds hus og havde gengivet mig min livsild ved 
din mildhed og kærlighed.

Oh, søde kærlighed, du har bragt det evige livs vand fra 
Guds brønd med til mig og vederkvæget mig i min store 
tørst. I dig ser jeg Guds barmhjertighed, som var skjult for 
mig i den fremmede kærlighedsforbindelse. I dig kan jeg 
glæde mig. Du forvandler min brændende angst til stor 
glæde. Ak, huldsalige kærlighed, giv mig dog din perle, 
at jeg for altid må være i denne glæde.”

Men Sophia vil endnu ikke indgå det egentlige bryllup. 
Boehme er stadig ikke helt klar til det, så hun foreslår 
en foreløbig trolovelse og siger: “Min ædle brudgom, 
vær ved godt mod. Jeg har trolovet mig med dig i den 
inderligste kærlighed og bundet mig til dig i troskab. Jeg 
vil for altid indtil verdens ende være med dig og i dig. 
Jeg vil komme til dig og tage bolig i dit indre kammer. 
Du skal drikke af min kilde, for nu er jeg din og du er 

min, og fjenden skal ikke mere skille os. Arbejd nu i din 
flammende egenskab, så vil jeg virke med mine kærlig-
hedsstråler i dit værk. Vi vil plante Jesu Kristi vingård. 
Giv du ildens essens, så giver jeg lysets og forøgelsen. 
Vær du ilden, så vil jeg være vandet, og vi vil udføre det 
i verden, som Gud har bestemt os til.”

Boehmes betydning i tid og eftertid

Da skriftet “Vejen til Kristus” blev trykt, gik den lokale 
præst Richter igen til angreb mod Boehme, dennegang 
ved også at udgive et smædeskrift. Heri skrev han bl.a.: 
“Lige så mange linier der er i skomagerens bøger, lige 
så mange gudsbespottelser er der i dem. De lugter af 
skomagerbeg og den afskyelige skosværte. Må denne 
utålelige stank være langt fra os.”

Boehme udfærdigede et forsvarsskrift, hvor han mildt og 
venligt gendrev præstens anklager, men byrådet ville end 
ikke modtage det, og han blev dømt til at forlade byen. 
Hans børn blev bortvist fra skolen, så han måtte rejse og 
fik hjælp til det fra sine rige venner.
Det var meget få mennesker, der forstod hans skrifter, 
men nogle af dem var ret betydningsfulde, f.eks. Leibnitz 
og Goethe. Der blev efterhånden dannet små grupper, der 
studerede Boehmes skrifter, også i England. Georg Fox, 
der grundlagde kvæker-bevægelsen, var bl.a. inspireret 
af Boehme.

Boehme døde i sin hjemby i 1624. Hans forfølger, præsten 
Richter, var død tidligere samme år, men havde inden da 
oplevet, at hans egen søn var ivrig tilhænger af Boehme. 
Den nye præst forrettede kun begravelsen under protest, 
og det kors, som venner havde sat på hans grav, blev af 
byens ortodokse fjernet og graven iøvrigt skændet. Men 
300 år efter hans død blev der rejst et mindesmærke i 
byen.

Boehme levede i en tid, hvor der i Europa var voksende 
protest mod kirkens autoritære dogmatiske udlægning af 
kristendommen. Flere og flere krævede en ret til at forstå 
religionen på sin egen måde. I denne proces fik Boehme 
sin særlige betydning. Han gav en forståelse for, at kirkens 
udlægninger slet ikke var de eneste mulige, ja endda ofte 
var forkerte. Han gødede jordbunden for, at mange gav 
sig til at søge efter, hvad den åndelige sandhed var bag 
kirkens mange fejlfortolkninger.

Vi kan nok synes, hans bidrag til udviklingen var meget 
begrænset, men hvilken mulighed har vi for at vurdere 
det? Han har uden tvivl været en vigtig del af udviklingen, 
for det er åbenlyst, at forsynet beskyttede ham. Ellers var 
han blevet brændt på bålet som kætter, som andre blev 
det på hans tid.
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v/Gunder Frederiksen

Det er ikke så underligt, at Spørge Jørgen ustandseligt 
spørger hvorfor? Hvorfor dit og hvorfor dat, for i den 
henseende er der nok en lille SpørgeJørgen i os alle. Og 
det er godt nok, for hvis vi ikke spørger, får vi jo heller 
ikke svar, og så bliver vi jo heller aldrig klogere. 
På en måde kan jeg godt lide Spørge Jørgen – altså hvis 
ikke han plager alt for meget. Jeg kan bedre lide ham, 
end ham der ”ved alt”.  Han er nemlig ikke til at holde 
ud. – Han bliver jo aldrig klogere –  Han behøver det jo 
heller ikke, for han ved jo alt i forvejen.
Verdens største vismand havde det lige modsat. Han 
sagde: ”Det eneste jeg ved, er at jeg ingenting ved”. Det 
var Sokrates, læreren der kunne få 
eleverne til selv at besvare deres 
egne spørgsmål. – 

Det blev for øvrigt citeret i en af 
den afdøde århusianske professor 
Sløks bøger, som blev anmeldt i 
Politikken. En god bekendt af mig 
svarede med et læserbrev: ”Sikke 
noget vrøvl. Du kan jo ikke holde 
foredrag, du kan ikke undervise, du 
kan ikke skrive bøger, når du ingen-
ting ved”. – Sløk svarede ikke på hans læserbrev. Men 
jeg blev nysgerrig og ringede ham op: Mener De, hvad de 
siger, at De ingenting ved? ”Ja, naturligvis, svarede pro-
fessoren”. ”Også når De underviser, skriver bøger osv.? 
”Absolut”, og jeg vil ikke respektere en lærer, såfremt han 
ikke mener det samme om sig selv”. – Den vise professor 
vaklede ikke – han talte med autoritet. 
Jeg ringede min ven op, som havde givet anledning til 
disse meningsudvekslinger og forelagde ham Sløks svar. 
Han syntes stadig, at professoren var et vrøvlehoved. 
Til al held havde jeg lige læst ”Vejen til indvielse” af 
Martinus, hvorfor jeg nu bad ham slå op på side 10. Her 
omtaler Martinus på side 10 præcis den samme sæt-
ning ”det eneste vi ved, er at vi ingenting ved”, hvilket 
Martinus vurderer som udtryk for den højeste form for 
ydmyghed.  Og netop ydmyghed er ”nøglen til visdom-
mens port, skriver Martinus. - Det skulle såmænd ikke 
undre mig om vi dybest set lever i en illusorisk verden, 
og virkeligheden blot venter forude.

Det eksistentielle hvorfor

Der er masser af anledninger til at spørge hvorfor? Det 
er ikke blot i ganske almindelige dagligdags sammen-
hæng, at vi siger hvorfor, men så sandelig også i dybere, 
eksistentiel sammenhæng: ”Hvorfor skulle jeg miste 
min kære mand eller hustru?”, ”hvorfor døde mit barn 
i fødselen?”, ”hvorfor skulle jeg rammes af en alvorlig 
kræftsygdom, jeg har jo altid levet sundt?”, hvorfor skal 
nogle pines til døde i grusom tortur?”, ”hvorfor skal hele 
folkeslag gå til grunde i sult, nød og elendighed?” – og 
sådan kan vi blive ved. 

Mest uforståeligt er det, når det dre-
jer sig om mennesker, hvorom man 
ved, at de i dette liv har levet sundt 
og fornuftigt og på alle måder ført et 
hæderligt og agtværdigt liv og haft 
et godt forhold til deres omgivel-
ser. Det er naturligt, at mennesker, 
der ikke har kendskab til livets 
evighedsnatur og principperne om 
reinkarnation og skæbnedannelse 
kan blive fortvivlede – ja, måske 

plaget af bitterhed når de mister kære 
familiemedlemmer eller gode venner. 

Også hos kosmologistuderende opstår der sorg, når man 
mister et kært familiemedlem eller en god ven, selv om 
man ved, at vedkommende blot har skiftet oplevelses-
form.Har man studeret åndsvidenskab kommer man 
ganske vist et godt stykke på vej til en forståelse. Skæb-
neloven – loven om årsag og virkning – er med indbygget 
logik og retfærdighed en nøgle til accept og forståelse – til 
teoretisk forståelse vel at mærke, men det behøver ikke 
altid også at dække en følelsesmæssig forståelse. Men alt 
er såre godt. At forstå det med hjertet er livskvalitet. 

Sygdom

Langt de fleste af os rammes på et eller andet tidspunkt af 
sygdom. Martinus behandler problemet i en artikel i Kos-
mos 5/1997 under titlen: ”Sygdom og helbredelse”, hvor 
han gør opmærksom på, at en sygdom kan have stadier, 

STRØTANKER
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hvor den slet ikke mærkes eller opfattes som sygdom af 
individet (s. 83).  Og disse stadier er naturligvis farlige, 
for en sygdom, man ikke kan mærke, finder man selvsagt 
heller ikke anledning til at gøre noget ved. 
En sygdom har både et årsagsstadium og et virknings-
stadium, og det første mærker man ikke rent fysisk, da 
det kun eksisterer på det psykiske eller mentale plan. Og 
det er endog her, at alle sygdomme har deres allerførste 
spæde udspring. Man kan udmærket have det fint-fint 
– godt helbred, gode økonomiske forhold, godt forhold 
til omgivelserne, medens man går og forgifter sit eget 
sind på årsagsstadiet, for kroppen (materien) fungerer jo 
ikke altid ekspres. Og virkningen kommer selvsagt efter 
årsagen – somme tider længe efter. 
 
Vilje

Man må skelne mellem begærledet vilje og viljeledet be-
gær. I første tilfælde er viljen ledet af ukontrolleret begær. 
Dette giver selvsagt en del lidelser, som til gengæld giver 
erfaringer og gradvis medfører, at man tager sig sammen 
og bruger sin forstand, så det bliver viljen, der kontrollerer 
begæret. Og som Martinus skriver: ”Af disse to former 
for viljeindstillinger bestemmes væsenets daglige liv og 
dermed dets forhold til medvæsener og materien”. 
Den begærledede vilje er udpræget egoistisk. Den er 
domineret af dyrisk selvopholdelsesdrift og tankegangen, 
at enhver er sig selv nærmest. Offeret for denne primitive 
tankegang vil bevidst eller ubevidst komme til at handle 
stik imod det, Martinus kalder ”livsoplevelsesloven”. Et 
sådant menneske fylder organismen med skadelige be-
vidsthedsprodukter; som er gift for sjælen og dermed også 
for legemet. Atter en gang gør man smertelige erfaringer. 
Vejen er stenet, men det er en vej – en nødvendige vej.

Sund og usund træthed        

Efter grundig fysisk arbejde bliver man naturligvis træt, 
men det er en sund træthed, som blot er et signal om, at 
nu skal man hvile sig, og det er jo godt nok, for det går 
galt hvis man ikke lystrer – i al fald, hvis man gør det til 
en vane at ignorere kroppens advarselssignaler.   Noget 
andet er den træthed, som ofte har med deprimerende 
tankevirksomhed at gøre. Den trætter på en psykisk måde, 
som er usundt.
Psykisk træthed er deprimerende. Mennesker, der er 
plaget af psykisk træthed, siger ofte ”Jeg når ingenting, 
jeg kan ikke tage mig sammen, jeg er altid uheldig, jeg 
har ingen energi, ingen vilje, osv. osv. Sætter man sig 
blot i sofaen og venter på, at depressionen forsvinder, kan 
man vente til dommedag. Sagen er, at man er i færd med 
at skabe en depressiv cirkelfunktion, som bider sig selv 
i halen. Vi har sikkert alle oplevet det på et eller andet 
tidspunkt: dystre og pessimistiske tanker, der kværner 

uafladeligt, og som skaber en ubehagelig psykisk træthed. 
Man bliver utilfreds med sig selv, får ikke lavet noget, 
bliver endnu mere utilfreds osv. osv. Ringen er sluttet. De 
negative tanker kører i ring, de opfylder simpelt hen sig 
selv. De skaber i kraft af deres negative karakter mental 
træthed, man bliver inaktiv og producerer endnu flere 
mørke tankearter, som yderligere trætter osv- ringen er 
sluttet.. Og går man i seng, kan man ikke falde i søvn, og 
er man endelig faldet i søvn vågner man om morgenen 
med dårligt humør. Måske er det først brusebadet – helst 
det kolde – der redder ens humør. Her gælder det om ikke 
at lade sig friste af antidepressiv medicin.
Hvis det er psykisk træthed, er bevægelse, motion den 
rette medicin. Forlad det intellektuelle arbejde totalt – gå 
tur, spring på cyklen, svøm, lav gymnastik, spil tennis 
eller andet  - blot få tankerne helt væk fra det, der gav 
anledning til de giftige tankestrømme. Og prøv at leve i 
Nuet, som Tolle anbefaler i bogen Nuets Kraft. 
Aktive mennesker er ikke deprimerede – i al fald ikke 
medens de er aktive. Bevægelse skaber et sundt blodom-
løb, og det er kroppens natur. Gerne meget bevægelse, 
evt. hurtig bevægelse- i takt med hvad man kan.

Behandling af 
stress, angst 
og depression 
uden medicin 
eller terapi

Dette er titlen på en 
bog af David Servan- 
Schreiber.  Til trods for 
at han er læge vender 
han sig mod medicinsk 
behandling. Han siger f. 
eks., at ”motion er en fremragende behandling af angst” 
Talrige undersøgelser viser det. F. eks. sagde størsteparten 
af deltagerne i træning på motionscykel, at ”de oplevede 
en energitilførsel, samtidig med at de følte sig mere af-
slappede (s. 127). I vor fortravlede tid er det for mange 
mennesker svært at få tid til motion. Dybest set er det 
imidlertid et spørgsmål om den rette prioritering, og her 
kan det betale sig at prioritere helbred højt. For øvrigt 
skriver David at ”man ikke behøver at gøre så meget. 
Det vigtigste er regelmæssig træning” (s. 134) – altså at 
det bliver vane. Undersøgelser viser, at for at indvirke på 
den emotionelle hjerne (det limbiske system), skal man 
motionere mindst 20 minutter 3 gange om ugen. Og de 
gavnlige virkninger vil være proportionale med trænings-
dosen. Jo mere alvorlig depression jo mere intensiv og 
regelmæssig træning. 6 gange om ugen er naturligvis 
bedre end 3.  
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Hvorfor stimulerer motion glæden ved 
livet

Der er en ren fysiologisk forklaring.  Vi ved at opium 
stimulerer følelsen af velvære og tilfredsstillelse. Men 
vi ved også, at opium er skadeligt, fordi det virker vane-
dannende, derfor bør man naturligvis holde sig fra den 
slags. Men akkurat den samme positive effekt - men uden 
skadelig bivirkninger - kan opnås ved motion, som også 
iflg. Schreiber stimuleres af endorfinerne (Glædessti-
mulerende molekyler - se s. 132-33). Han skriver, at den 
naturlige lystmekanisme stimuleres ved fysisk træning. 
Han fortsætter: ”de der regelmæssigt motionerer, føler 
større glæde ved små ting i livet: deres venner, deres 
kat, det de spiser, det de læser, et smil fra en tilfældig 
forbipasserende på gaden. Det er som om stimuleringen 
af endorfinerne bevirker, at man har lettere ved at være 
tilfredse – og den stimulering fremmes ved bevægelse 
– motion. Han fortsætter: At føle glæde er netop det mod-
satte af depression, som først og fremmest defineres som 
fravær af glæde, snarere end tungsindighed. Det er uden 
tvivl derfor, at udskillelsen af endorfiner har en udtalt 
antidepressiv og angstdæmpende effekt. At motion skaber 
livsglæde er altså fysiologisk forklaret og underbygget. 
Apropos til denne artikel var der netop d. 4/8 en TV-ud-
sendelse under navnet ”En sund sjæl i et sundt legeme”, 
som klart påviste, hvorledes glædesfremmende stoffer 
udløses i hjernen ved motion. Naturlig eufori – uden stof-
fer – ved motion, at løbe, danse, hoppe springe – slippe 
hæmningerne og springe ud i livet.

Tankekontrol

Men man har også brug for det modsatte. Vi oplever alle  
en uafladelig strøm at tankemateriale – en strøm som vi jo 
er fuldkommen vant til og som vi i grunden ikke tænker 
så meget over – sådan er det bare. Men begynder man at 
vende blikket indad, bliver man mere bevidst om denne 
tankestrøm. Og læser man Tolle: ”Nuets kraft” bliver 

man endnu mere bevidst om tankekværnen. Tolle kalder 
den ”sindets tyranni”. – Der kan faktisk være noget om 
det.  Den bevidste og måske målrettede tænkning, hvor 
man f. eks. skal løse et problem er jo udmærket – ja, 
kreativ, endog særkende på vort udviklingsstade på vej 
ud af dyreriget. Men derudover er der en mere ubevidst 
tankevirksomhed, som bare fungerer helt automatisk, når 
vi ikke føler at vi tænker på noget. Vi er aldrig uden tanker 
med mindre man f. eks. gennem meditation, Yoga eller 
anden mental træning opnår momentvis tanketomhed. 

Kan man heale sig selv?

I ovennævnte bog giver David Schreiber flere gode råd til 
forbedring af livskvalitet. Som nævnt taler han  bl. a.om 
at stimulere glæden. Naturligvis er der grænser. Men ved 
intens koncentreret tankekontrol kan man utvivlsomt 
komme et stykke hen ad vejen. Vi ved fra Martinus, at 
vore tanker er fine elektromagnetiske vibrationer, der 
påvirker blodet i gunstig eller ugunstig retning alt efter 
tankernes kvalitet. Sunde tanker giver et sundt legeme. 
Det vi tænker er vi. I al beskedenhed har jeg udarbejdet 
et mentalt healingsprogram – altså healing ved tanke-
kontrol  - som er beskrevet på 2 ½  A4 sider. Eventuelt 
interesserede læsere kan få tilsendt et eksemplar ved 
personlig eller telefonisk henvendelse til mig. Adresse 
og tlf. se s. 1. 

Ting og omstændigheder kan 
give dig nydelse, men de kan 

ikke give dig glæde. Glæde har 
inden årsag og opstår indefra som 

glæden ved væren.

Tolle
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v/Else Byskov

I februar nummeret 2004 af månedsbladet “National 
Geographic” kan man læse en stort anlagt 30 sider lang 
artikel med titlen “The Case of the missing Carbon”. 
Artiklen er ledsaget af smukke illustrationer og fotos, 
som viser forskellige aspekter af kuldioxids forekomst 
og virkning. Artiklen er for den, der 
kender Martinus’ verdensbillede, 
meget interessant læsning, for den 
illustrerer, at der er kræfter på spil 
på kloden, som regulerer naturens 
processer. Naturvidenskaben (og 
artiklens forfatter) forstår ikke, 
hvad det er, der regulerer disse 
processer, og artiklen afspejler den 
undren, der præger den forsker, der 
kan observere, at der er noget på 
færde, som han ikke kan forklare.

Problemet er, at der er for lidt CO2, 
alt for lidt. Der burde være dobbelt 
så meget CO2 i atmosfæren, når 
man tager vores forskellige former 
for forurening, forbrænding og ud-
ledning i betragtning. Hvor bliver 
al den CO2 af? Det er virkelig et 
mysterium. For den, der har stu-
deret åndsvidenskaben, er svaret 
indlysende: Jorden er et levende 
væsen, som regulerer sine legem-
lige funktioner som ethvert andet 
levende væsen, og som derfor er 
i stand til at kompensere for men-
neskenes stigende udslip af CO2. 
Artiklen med dens mange data er 
et håndgribeligt bevis på, at der er 
kræfter på spil, som er langt større 
end nogen videnskabsmand i sin 
vildeste fantasi har forestillet sig.

Mysteri om den 
forsvundne CO2

Hør bare hvad der står: “Når man starter bilen, tænder 
lyset, drejer på termostaten eller foretager sig noget 
overhovedet, tilfører man kuldioxid til atmosfæren. Hvis 
man er en gennemsnitsborger i USA, løber ens samlede 
udledning op på over fem kubiktons kuldioxid per år.

Det kul, olie og naturgas, som 
driver den industrialiserede 
verdens økonomi, indeholder 
altsammen kuldioxid, som blev 
inhaleret af planter for hundre-
der millioner af år siden - kul-
dioxid der nu vender tilbage til 
atmosfæren gennem skorstene 
og udstødningsrør, og som fø-
jes til den udledning, der sker 
fra de fattige lande, hvor man 
afbrænder skove for at skaffe 
landbrugsjord.

Kuldioxid er den vigtigste af en 
hel serie gasser, der hidrører fra 
menneskenes aktiviteter, og som 
forøger atmosfærens evne til 
at fastholde varme. (Metan fra 
kvæg, rismarker, lossepladser 
og andre kulstoffer fra køleskabe 
og airkonditionanlæg). Der er 
meget få videnskabsmænd, der 
er i tvivl om, at denne drivhus-
opvarmning af atmosfæren al-
lerede er ved at ske. Gletchere 
der smelter, tidlige forår og en 
konstant stigning af jordens 
gennemsnitstemperatur er blot 
nogle af advarselstegnene.

Men det burde være meget værre. 
Hvert år smider menneskene 
omkring 8 milliarder kubiktons 
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kuldioxid ud i atmosfæren, ca. 6,5 milliarder tons fra fos-
silt brændstof og 1,5 milliard fra skovafbrænding. Men 
det er kun mindre end halvdelen af den totale mængde, ca. 
3,2 milliarder tons, som bliver i atmosfæren og opvarmer 
planeten. Hvor er den manglende kuldioxid? Det er vir-
kelig et stort mysterium, siger Wofsy, en atmosfæreforsker 
ved Harvard University. Hans forsøgssted i Harvard 
Forest er tilsyneladende ikke det eneste sted, hvor naturen 
holder vejret og hjælper os med at redde os fra os selv. 
Skove, græsarealer og vandet i havene må optræde som 
drænhuller for kuldioxid. De optager ca. halvdelen af den 
kuldioxid, som vi udleder, og dermed forsinkes optagelsen 
i atmosfæren og effekterne på klimaet.”

Der er altså tale om, at der på årsbasis “mangler” 4,8 mil-
liarder kubiktons kuldioxid, som på mystisk vis er blevet 
skaffet af vejen. Hvor bliver den af? Artiklen opremser 
fire mulige svar på dette spørgsmål. Polernes permafrost 
er oplagringssted for ca. 14% af den kuldioxid, der findes 
på Jorden. Nordatlantens vandmasser optager 500 mil-
lioner kubiktons, den nordlige halvkugles skove udgør 
klodens største “opsuger” af CO2, og de tropiske skove 
tager sig af ca 35% af den CO2, der hele tiden cirkulerer 
mellem jorden og luften. Alligevel kan disse “lagre” ikke 
forklare, hvor den forsvundne CO2 er blevet af.

Og så er der også lige det problem, at når al den CO2 
bliver optaget af planter, som jo omdanner den til ilt, ja så 
burde luftens indhold af ilt jo stige tilsvarende. Men det 
gør den ikke. Luftens iltindhold ligger konstant dér, hvor 
den altid har ligget. Det er endnu et mysterium. Artiklens 
forfatter erkender, at vi er vidne til, at naturen rækker os 
mennesker en hjælpende hånd.

Den hjælpende hånd

Med en sådan erkendelse, skrevet med store røde typer 
hen over side 103 (“Nature’s helping hand”), burde der 
ikke være ret langt til, at man konkluderer, at der må være 
noget levende bagved denne regulering, denne “Great 
gift”, som naturen giver menneskene. For hvad andet 
end noget levende kan række nogen en hjælpende hånd? 
Hvad andet end noget levende kan regulere og “pille” 
ved CO2 forekomsten?

Men så langt som til at konkludere, at det må være et 
levende væsen med bevidsthed og vilje, der regulerer 
atmosfærens indhold af CO2 og ilt, går artiklens forfatter 
selvfølgelig ikke. For det er jo stadig ret utænkeligt, at 
man indenfor den etablerede videnskab skulle erkende, at 
Jorden er et levende væsen. Og det på trods af, at James 
Lovelock’s Gaia-teori fra 1979 i år har 25 år på bagen.

Lad os kaste et blik på, hvad Martinus siger om jordklo-
dejeg’ets “hjælpende hånd” til os mikroorganismer:

“Da intet levende væsen kan eksistere uden at være et 
makrovæsen for sine mikrovæsner, og dette gentager 
sig ligeledes for mikrovæsnernes vedkommende, idet 
disse også er makrovæsner for mikrovæsnerne i deres 
organisme, bliver det en kendsgerning, at alle levende 
væsner, som før nævnt, således er underkastet et kosmisk 
beskyttelsesprincip. Da det således er en livsbetingelse for 
makrovæsnet at beskytte mikrovæsnerne i dets organisme, 
bliver det, der dækker sig under begrebet “Forsynet” her 
til en levende uundgåelig kendsgerning.

Alle levende væsner er således underkastet et Forsyns 
beskyttelsesprincip. Jordens mennesker, dyr, planter og 
mineraler er organiske dele af det store legeme, vi kalder 
Jordkloden. Jordkloden er således et levende væsen og 
udgør vort makrovæsen og er underkastet et sådan væsens 
livsbetingelse: Beskyttelsen af mikrovæsnerne i dets egen 
organisme.” (LB VI stk.2025)

Her ser vi, at vi mikrovæsner er underkastet et kosmisk 
beskyttelsesprincip, og at det tilmed er en livsbetingelse 
for makrovæsnet at udøve denne beskyttelse. For ved 
at udøve denne beskyttelse forsvarer makrovæsnet jo 
naturligvis også sin egen eksistens og livsoplevelse, så 
det er ganske logisk, at det må være sådan. Makrovæsnet 
kan simpelthen ikke lade være med at beskytte sine mi-
krovæsner. Ud fra dette Martinus citat må vi konstatere, 
at det er Forsynet vi kan takke for den forsvundne CO2. 
Intet mindre.

Naturens kræfter

Om jeg’ets livsoplevelse og naturens kræfter som udtryk 
for et levende væsens kropsfunktioner siger Martinus:

“Naturen omkring os er således ikke døde tilfældige kræf-
ter for os, ligeså lidt som vore indre organiske funktioner: 
fordøjelse, blodomløb, kirtelfunktioner og tankefunktioner 
etc. er tilfældige. De er levende organiske manifestationer, 
ved hvilke et makrovæsen er i stand til at opretholde sin 
livsoplevelse på samme måde, som vor organisme er et 
redskab, ved hvilket vi bliver i stand til at opleve livet. 
Vor livsoplevelse er således et meget intimt forhold til de 
tre uudslettelige fakta: mikrokosmos, mellemkosmos og 
makrokosmos.” (LB VI stk.2026)

Naturens kræfter, det være sig storme, torden, jordskælv, 
vulkanudbrud, oversvømmelser, tornadoer, nedbør osv 
er altså jordklodens organiske manifestationer, som igen 
er udtryk for et levende væsens viljeføring og automat-
funktioner. Og set i dette lys må man antage, at også 
bortskaffelsen af CO2 er udtryk for jordklodevæsnets 
viljeføring.
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Når der i artiklen i National Geographic ikke drages den 
konklusion, at det må være noget levende, der regulerer 
tilstedeværelsen af CO2 i atmosfæren, kan dette naturlig-
vis ikke bebrejdes nogen. Videnskaben er jo dér, hvor den 
er, og den kan ikke trække på en indsigt, den ikke har.

Martinus siger om videnskaben: “Al bevægelse i tilvæ-
relsen består ifølge Livets Bog kun i at gøre uvidenhed til 
viden. Den jordiske videnskab vil derfor heller ikke være 
at stemple som døende, tværtimod, den er meget levedyg-
tig. Det er derimod dens nuværende forskningsmetode, 
der er døende. Den har udspillet sin rolle og gjort ånden 
synlig som - materie, som stjernetåge, som urstof. Da 
videnskaben således nu har nået dette det højeste resultat 
af, hvad der kan opnås med dens nuværende forsknings-
metode, vil den af begivenhederne selv blive tvunget ind 
i en helt ny metode for iagttagelse eller forskning, der vil 
gøre materien, stjernetågen, urstoffet synlig som - ånd, 
bevidsthed og liv.” (Bisættelse, kap.19)

Videnskaben vil altså, sandsynligvis indenfor en oversku-
elig tidshorisont, begynde at “skifte spor” i takt med, at 
dens grundlæggende opfattelse af verden som bestående 
udelukkende af fysisk materie, kommer til kort. Den vil 
med tiden blive tvunget til at se materien som udtryk for 
ånd og komme til erkendelse af, at der er bevidsthed bag-
ved alle logiske skabelser og dermed i det mindste som 

hypotese antage, at der et levende ophav bagved alt. Når 
den gør det, vil den ikke længere være en materialistisk, 
gudløs videnskab, men så vil den gøre Guds eksistens til 
en levende kendsgerning. Så har den nået det punkt, hvor 
den kan forenes med åndsvidenskaben.

Om den gudsløse forsker siger Mar-
tinus:

“Som vi her ser, kan den ærlige og sande videnskabe-
lige forsker således slet ikke undgå i det mindste som 
hypotese at måtte akceptere et levende, tænkende ophav 
bag naturens store skabelse, og at denne således er en 
bevidsthedsfunktion analogt med den af os selv frem-
bragte skabelsesproces. Den forsker, der pure benægter 
dette, har dermed blottet sit eget videnskabelige talents 
ubetydelighed på nævnte felt så meget, at vi kan se, at det 
slet ikke tæller med i opklaringen af dette. Han tilhører 
væsner, hvis videnskabelige uformuenhed parret med en 
vis ærgerrighed betinger, at de i god tro udslynger deres 
Gudsfornægtelse uden at ane, at denne docering er et 
skrigende falsk og uvidenskabeligt facit, der ikke engang 
på nogen som helst måde rummer mulighed for at kunne 
underbygges som hypotese.

Gudsfornægtere af enhver kategori hører således også til 
dogmetilbedernes eller postulattilhængernes store skare, 
selv om også deres dogmer eller postulater angående 
Guddommen er irreligiøse og derved udtrykker naivitet 
i stedet for videnskab.” (LB III stk.912)

Måske er vi med artiklen i National Geographic kommet 
et lille skridt nærmere en generel erkendelse af, at der 
er planetære kræfter på spil, som interfererer, hjælper 
og kompenserer for vores “unoder”. Dermed er vi for-
håbentlig kommet lidt tættere på et nyt videnskabeligt 
erkendelsesgrundlag, og dermed er der sat endnu en pind 
fast på det materialistiske verdensbilledes ligkiste.

(Hele artiklen kan læses på www.nationalgeographic.
com/magazine/0402)
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v/Per Bruus-Jensen

Fra Martinus side fremstilles det fænomenkompleks, vi 
kalder virkeligheden, som den samlede manifestation af 
et treenigt princip, hvilket i praksis vil sige, at samme 
virkelighed til stadighed med hele sit volumen eller totum 
opfører sig på tre principielt forskellige måder. Nemlig 
måder, der på den ene side supplerer hinanden, men på 
den anden side samtidig synes at udelukke hinanden, så-
ledes at man kan tale om et triplementært “arrangement” 
eller anliggende.

I samme forbindelse tildeler Martinus hver af de tre 
manifestationsmåder et særligt symbolsk kendetegn, 
nemlig X1, X2 og X3, hvor X1 henfører til dette at være 
årsagsløs årsag til skabelse - dvs princippet skaber; X2 
til dette at være evnen til at skabe; og endelig X3 til dette 
at være produktet af de to første X’ers virksomhed - altså 
“det skabte”.

Spørgsmålet er imidlertid, hvorledes virkelighedskom-
plekset med hele sit volumen eller totum rent faktisk på 
én og samme tid kan være alle disse tre tilsyneladende 
vidt forskellige ting ...?

Om “Det guddommelige Noget” og 
de tre X’er - deres sameksistens og 
indbyrdes kommunikation

Som udgangspunkt skal det tages i betragtning, at der 
ifølge Martinus reelt kun findes ét “X”, repræsenteret 
ved en størrelse, han omtaler som “Det guddommelige 
Noget”, og som han på den ene side beskriver som al 
virkeligheds initiale grundlag og udgangspunkt, og på 
den anden side fremstiller som 100% immateriel tomhed 
og absolut stilhed, hinsides tid og rum.

Og det er altså specielt dette initiale Noget, bogstavet “X” 
i alle de tre ovennævnte tilfælde henfører til, medens deri-
mod selve tallene 1, 2 og 3 blot markerer dé tre principielt 

OM VIRKELIGHEDENS 
GRUNDLAG OG BASALE 

FUNKTIONSMÅDE

forskellige måder, som det pågældende Noget eller “X” 
fungerer/opfører sig på, således at det rent funktionelt får 
karakter af netop et treenigt princip.

Det guddommelige Noget tjener med andre ord som 
virkelighedskompleksets og dermed universets kosmiske 
urstof til trods for, at det i sig selv på ingen måde er stofligt 
i sin natur, men tværtimod 100% immaterielt.

Spørgsmålet er imidlertid, hvordan det i praksis magter 
dette; dvs på én og samme tid er i stand til at optræde i 
ovennævnte tre vidt forskellige roller - herunder en rolle 
som stof? Og vel at mærke med HELE sit totum investeret 
i HVER af rollerne. For at forstå dette er det nødvendigt 
først at stille skarpt på hvert af de tre funktionsaspekter.

Vedr. princippet skaberen - X1

Herved forstås som foran nævnt Det guddommelige No-
get -“X” - i rollen som årsagsløs årsag til skabelse. Og 
som ensbetydende med selve det ultimative årsagsprincip 
eller årsagsmoment bag enhver skabelse og dermed den 
faktor, der ved roden begrunder, at skabelse overhovedet 
finder sted, er princippet skaberen/X1 i al sin elementære 
egenart uden videre forenelig med Det guddommelige 
Nogets egen initiale form som tomhed og absolut stilhed. 
Dvs at X1 ligeledes kan beskrives som et spørgsmål om 
tomhed og absolut stilhed akkurat som det Noget, det 
betjener. X1 så at sige deler image med dette Noget, 
hvad der iøvrigt er med til at forklare, at Martinus ikke 
altid skelner mellem det ene og det andet ... (bruger ofte 
udtrykket “Det guddommelige Noget” som synonymt 
med princippet skaberen/X1).

Vedr. princippet skabeevnen - X2

For imidlertid på det foreliggende grundlag at kunne 
realisere sin rolle i praksis, kræves det overordnet, at 
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X1-funktionen suppleres og assisteres af Noget, der for-
lener den med evnen til reelt at formidle og eksekvere 
funktionen skabelse - altså skabeevne - og hvor skabelse 
i denne forbindelse ved roden er et spørgsmål om specielt 
dette at få tomheden og stilheden til at optræde som en 
modsætning hertil; det vil først og fremmest sige optræde 
som bevægelse, samt i medfør af denne alle heraf afledte 
effekter så som stof, tid, rum, masse, fylde, forvandling 
og begrænsning m.m.

Da imidlertid denne EVNE ikke er det samme som re-
sultatet af dens virksomhed, men kun spiller rollen som 
den direkte ÅRSAG til fremkomsten af dette resultat 
- altså det skabte/X3 - er også skabeevnen ved nær-
mere eftertanke principielt forenelig med den initiale 
virkelighed i dens egenskab af 
immateriel tomhed og absolut 
stilhed. Til gengæld er dens fak-
tiske effektivitet som skabeevne 
ultimativt betinget af, at den er 
komplementært forbundet med 
funktionen X1 (den initiativta-
gende faktor), således at de to 
X’er tilsammen konstituerer et 
to-enigt funktionsprincip af rent 
immateriel observans.

Det skal i den forbindelse næv-
nes, at skabeevnen/X2 i praksis 
gør sig gældende som det fæ-
nomen eller princip, vi kender 
som ENERGI, og som meget 
betegnende også indenfor na-
turvidenskaben har status som 
skabeevne, jfr. definitionen: 
energi = evnen til at udføre arbejde ...

Selve sit grundlag som skabeevne i betydningen ENERGI 
har X2 ifølge Martinus i det såkaldte urbegær, der spon-
tant og apriori knytter sig til X1 i dets rolle som princippet 
skaber. Selve det energetiske moment er uden videre en 
konsekvens af urbegæret - er så at sige dets kosmiske 
“fingeraftryk” - hvilket også kan udtrykkes på den måde, 
at urbegæret faktisk tjener som skabeevnens/energiens 
initiale “kernesubstans” eller “virkekraft”, om end der i 
realiteten er tale om noget rent immaterielt. Hvilket sidste 
på den anden side er i overensstemmelse med, at skabe-
evnen i lighed med princippet skaberen er et funktionelt 
aspekt af det immaterielle, guddommelige Noget - “X”.

Vedr. princippet det skabte - X3

I Martinus fremstilling er “det skabte” i alle dets former 
helt igennem et spørgsmål om BEVÆGELSE, og ska-
beevnens opgave er dermed først og sidst på princippet 

skaberens vegne at frembringe bevægelse i enhver mulig 
form. Og altså vel at mærke med det immaterielle, gud-
dommelige Noget som eneste grundlag ...

Spørgsmålet er imidlertid, hvorledes dette overhovedet 
kan lade sig gøre, når netop grundlaget og udgangspunktet 
for en sådan skabelse er immateriel tomhed og absolut 
stilhed. For ikke sandt: hvad er der overhovedet her at 
bevæge ...?

Svaret er naturligvis, at den pågældende skabelse ikke er 
mulig i ansolut forstand, men kun lader sig gennemføre 
som et trick. Som et illusionsnummer. Med et blændværk 
eller bedrag som resultat, jævnfør hindu-myten om det 
såkaldte Mayas slør.

Idet vi foreløbig ser bort fra, 
hvorledes bevægelse på det 
foreliggende grundlag rent 
praktisk lader sig generere 
som illusion betragtet, kan 
det være nyttigt først at se 
det bekræftet, at den en-
kelte bevægelse endog som 
objektivt fænomen faktisk 
ér en illusion - og med den 
ligeledes “det skabte”som 
helhed, for så vidt det skabte 
helt igennem er et spørgsmål 
om netop bevægelse.

Udgangspunktet for en så-
dan påvisning er fra Marti-
nus’ side påstanden om, at 
det initiale, guddommelige 

Noget i sin egenskab af immateriel tomhed og absolut 
stilhed også er et spørgsmål om evighed og uendelighed, 
totalt hævet over tid og rum. Skal man nemlig beskrive 
det rent principielle ved en bevægelse, drejer det sig ved 
roden om positionsændring med relation til netop tid og 
rum: herfra og dertil i et tredimensionalt koordinatsy-
stem...

Imidlertid er den initiale virkelighed i form af Det gud-
dommelige Noget som allerede nævnt IKKE et spørgsmål 
om tid og rum, men har tværtimod karakter af grænseløs 
tomhed og stilhed hinsides tid og rum. Hvilket tilsvarende 
betyder, at nævnte virkelighed udgør et evigt og uendeligt 
TOTUM, hævet over enhver form for begrænsning. Og 
i et sådant totum kan der ifølge sagens natur ikke finde 
nogen positionsændring sted i absolut forstand, og dermed 
heller ikke nogen bevægelse.

Eller sagt anderledes: uanset hvor meget man tror at 
bevæge sig, kommer man ingen vegne, men forbliver 
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konstant i en slags non-lokalt centrum (svarende til den 
subjektive fornemmelse af X1-faktoren for øvrigt: Jeget 
som livsoplevelsens evige og uforanderlige centrum), 
hvilket dermed røber, at den såkaldte bevægelse reelt er 
en illusion. I det mindste set i forhold til Det guddom-
melige Noget selv i dets egenskab af bevægelsens initiale 
grundlag og forudsætning nr.1.

Den enkelte såkaldte bevægelse finder altså ikke sted i 
absolut forstand, men højst relativt til andre bevægelser, 
der hver for sig heller ikke finder sted i absolut forstand. 
Og netop herved røber den enkelte bevægelse på samtlige 
bevægelsers vegne sin identitet som en tredie og i dette 
tilfælde illusionistiske måde, som Det guddommelige 
Noget takket være sin uendelighedsnatur kan fungere og 
optræde på, side om side med de to øvrige - princippet 
skabeevnen/X2 og princippet skaberen/X1 - og hvorved 
det bekræfter sig, at de tre X’er mht. deres tilsyneladende 
forskellighed blot er tre forskellige, indbyrdes forenelige 
funktionelle aspekter eller ytringer af  ét og samme fælles 
“X”, således at det pågældende “X” (drevet af sit urbegær) 
reelt fungerer som et treenigt princip. Hele tiden. Og med 
hele sit totum.

Om det skabtes virkeliggørelse

Tilbage er “blot” at afdække, hvorledes Det guddomme-
lige Noget med sig selv som eneste forudsætning i praksis 
bærer sig ad med at frembringe de illusionistiske bevæ-
gelser. For i betragtning af, at disse “falske” bevægelser 
trods alt relativt til hinanden må indrømmes status som 
en slags virkelighed - ydermere en virkelighed, der sikrer 
eksistensen af hele den materielle sfære/X3 - er det natur-
ligvis også af afgørende vigtighed for Det guddommelige 
Noget, at de rent faktisk realiseres, idet det samme Noget 
i modsat fald ikke vil kunne blive bekræftet i rollen som 
princippet skaber. Ja, i det hele taget ikke ville ane noget 
som helst om sin egen eksistens og væren ...

Til belysning af “mekanismen” i denne nødvendige 
præstation gives der to mulige forklaringer - en lang og 
en kort. Den korte følger her, medens den lange enten 
kan udledes af Martinus’ egne værker, hvor den implicit 
er formuleret, eller via et par bøger fra undertegnedes 
hånd, hvor den eksplicit har fundet udtryk (specielt de 
tre seneste, se kildefortegnelse).

Vedr. de falske bevægelsers tilveje-
bringelse

Udgangspunktet for den løsning, der her skal præsenteres, 
er det faktum, at dette, at Det guddommelige Noget ved 
roden er immateriel tomhed og absolut stilhed, absolut 

IKKE er ensbetydende med, at det pågældende Noget er 
“et intet”. Eller er “et Noget” uden muligheder. Tværti-
mod! Gennem urbegæret og det treenige funktionsprincip 

står utallige muligheder åbne for det.
Muligheder, der i første række finder bekræftende udtryk i 
eksistensen af de såkaldte grundenergier (der i sig selv er 
immaterielle). Og her igen frem for alt de tre materieska-
bende grundenergier: Tyngde- og følelsesenergien i sam-
spil med instinktenergien. Tyngde- og følelsesenergien på 
den måde, at de via deres kontrære interaktion permanent 
genererer et universelt og dermed allestedsværende 
spændingsfelt (læs kraftfelt). Og instinktenergien derved, 
at denne i sit samspil med de to andre på automatisk 
vis kan bringes til at “manipulere” spændingsfeltet på 
en sådan måde, at det i en mangfoldighed af former og 
tilfælde giver sig udtryk i fremkomsten af “lokale” fluk-
tuationer (læs stråler og bølger) og dermed i princippet 
relative positionsændringer, alias bevægelser. Ganske vist 
“falske” bevægelser, men ikke desto mindre. Og under 
alle omstændigheder tilstrækkelige til at den materielle 
verden i al den pragt og glans får eksistens som en slags 
virkelighed - såvel objektivt som subjektivt, fysisk som 
parafysisk og åndeligt.

******

Som det fremgår, er fænomenet “bevægelse” (og dermed 
princippet “det skabte” under ét) uløseligt forbundet med 
fænomenet energi, idet den enkelte bevægelse slet og ret 
har rod i energiomsætning og i medfør af dette direkte 
repræsenterer energi og energiadfærd, så at sige. Og 
energien i dens mange former og adfærdsmønstre lever 
dermed op til sit hverv som Det guddommelige Nogets 
evne til at illudere en modsætning til den tomhed og 
stilhed, der hinsides det illusionistiske niveau er dets 
sande natur.Nemlig den modsætning, vi i god tro kalder 
den materielle virkelighed, men som altså i realiteten 
er camoufleret tomhed og stilhed og dermed i bund og 
grund et blændværk. Et blændværk af fuldstændig im-
materiel natur og herved en mega udfordring til vor tids 
materialistisk orienterede naturvidenskab ...
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Så meget mere bemærkelsesværdigt kan det til slut note-
res som positivt tankevækkende, at denne beskrivelse af 
den stoflige virkeligheds kosmiske identitet og “profil” 
ikke desto mindre på alle afgørende punkter er i overens-
stemmelse med det syn på stoffet, som moderne naturvi-
denskab er nået frem til. Nemlig at det helt igennem er 
en kombination af energi og tomrum (med tomrummet 
som den dominerende “komponent”). Hverken mere eller 
mindre, jfr. Einsteins berømte formel E=mc2. Den siger 
netop, at stoffet (m) er et spørgsmål om ultrakoncentreret 
energi (E), samt at mængden af energi (E) findes ved at 
gange massen (m) med lysets hastighed i anden potens 
(c2).

Dette er imidlertid ikke ensbetydende med, at energien 
som sådan er materiel i sin natur. Pointen er tværtimod, at 
den i sig selv er 100% immateriel. Men ikke desto mindre 
i stand til at illudere materiel stoflighed i det tomme rum 
- objektivt som subjektivt - og på dette grundlag iscene-
sætte det materielle scenario; hele den såkaldt materielle 
virkelighed, fysisk som parafysisk.

Som eksempel på energiens og tomrummets indbyrdes 
rollespil består selv den hårdeste diamant, eller den mest 
massive klippeblok, af 99,999 ...9% tomrum. Plus et 
kvantum energi, der er så koncentreret, at det i formen 
som atompartikler er fuldstændigt usynligt for det men-
neskelige øje med samt alle dettes forlængelser i form af 
elektronmikroskoper mv. Og da også tomrummet imellem 
partiklerne i princippet er usynligt, burde såvel diamanten 
som klippeblokken være totalt usynlige. Men er det ikke, 
fordi den bundne energi i objekterne i sin vekselvirkning 
med visse omgivende energier - fx. energien i solens lys 
samt energien i de menneskelige legemer med tilhørende 
sanseorganer - på mirakuløs vis fremmaner en synlighed, 
der gør de nævnte objekters eksistens til et faktum for os. 
Og med dem også hele resten af det såkaldt materielle 
univers ...

Det stoflige er m.a.o. slet og ret en illusionistisk VIRK-
NING af energierne og deres samspil både med hinanden 
og med tomrummet. En virkning i forhold til hvilken 
energien selv som sådan forholder sig som den direkte 
årsag. Og på en sådan måde, at årsag og virkning ulø-
seligt er bundet sammen som et to-enigt princip, der 
igen tilsvarende uløseligt er i indgreb med den initiale 
tomhed og stilhed i rollen som X1, således at der tilsam-
men tegner sig et tre-enigt funktionsprincip, der på Det 
guddommelige Nogets vegne arbejder efter triplementære 
retningslinier.

Dvs de tre X’er samarbejder som en holistisk enhed, 
uanset dén principielle forskel, der rent funktionelt ud-
mærker dem hver især. Og netop dette treenighedspræg 
tegner mere end noget andet Det guddommelige Nogets 

kosmiske signalement og profil rent operationelt (“X” = 
X1/X2/X3). Samtidig med at nævnte treenighedspræg 
også kaster lys over grundlaget for X’ernes indbyrdes 
“kommunikation” eller samspil, idet pointen her er 
principielt den samme som den, der gælder for væsker i 
forbundne kar: èn og samme væske i alle kar; og sker der 
noget med væsken i ét kar, registreres det øjeblikkeligt 
i de andre også.

Konklusion

Som et spørgsmål om “lokale” fluktuationer i et universelt 
kraftfelt er det skabtes “falske” bevægelser/X3 uløseligt 
bundet til energiens princip/X2, der for sit vedkommende 
lige så uløseligt er bundet til tomhedens og stilhedens 
navnløse sfære i dens egenskab af initiativtager til disse 
fluktuationer; dvs i rollen som princippet skaber/X1. 
Altsammen på treenig vis eksekveret samtidigt af og i 
det navnløse, guddommelige Noget, “X”.

Eller sagt anderledes: Det guddommelige Nogets evige liv 
er som sang og musik - som lyde og toner, der til stadighed 
fødes af tavshed og stilhed. Og atter vender tilbage hertil. 
Igen og igen gennem evigheds evigheder.

Og tager man samtidig hensyn til, at hele det skabte 
univers i al dets spektakulære majestæt netop grundlæg-
gende er frembragt af tomhed og absolut stilhed, får man 
for alvor en forestilling om formatet og kvaliteten af det 
guddomsvæsen, der på genial vis har frembragt det, og 
ligeledes til stadighed opretholder det - et scenario, der må 
kalde på den dybeste ærefrygt og beundring hos enhver, 
der fatter blot en flig af præstationens krav til intellekt, 
visdom og kreativitet ...

Og man kan føje til, at magter man yderligere at se det 
immaterielle guddommelige Noget som indbegrebet 
af ÅND, da kommer verdensaltet til syne som en både 
gigantisk og eventyrlig konstruktion i netop ånd - gud-
dommelig ånd ...

Kildehenvisninger:
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ovennævnte skitsebog).
Per Bruus-Jensen: Mennesket og den skjulte Gud, 
2002.
Georg Gamov: Tredive år, der rystede fysikken, 1968.
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v/ Bente Duch Christensen

Forældre til indigo- og krystalbørn er specielt priviligeret 
i denne turbulente tid med forandring. Som forældre er 
I med til at etablere nye forældremønstre på planeten. 
I er sammen med jeres børn ved at løfte forældre/børn 
relationen til det højeste niveau i denne tid. 

Indigo- og krystalbørnene er kommet til jorden med hver 
deres ”mission”. Indigobørnene er her for at udfordre de 
eksisterende regler og normer, og krystalbørnene er her 
for at lære os om styrke og kærlighed. I, som forældre, er 
medpartnere i denne mission af healing og undervisning. 
I kan hjælpe jeres børn med at udføre deres mission ved 
at forstå, hvad dette kræver af jer. 
Som forældre til et indigobarn kan I forvente at blive 
udfordret konstant, men har I evnerne til at håndtere disse 
udfordringer, vil det skabe et bedre forhold mellem jer 
og jeres barn. 

Som forældre til et krystalbarn skal I være forberedt på  
at have med en meget stærk vilje at gøre og som følge 
heraf hyppige magtkampe. 
Men igen, hvis I som forældre har evnerne til at håndtere 
dette, vil det hjælpe jeres børns vækst og fulde udfol-
delse.

Det gamle opdragelsesmønster

Det gamle opdragelsesmønster vil ikke fungere for in-
digo- og krystalbørn, og det kunne man forvente. De er 
nemlig kommet for at ændre dette mønster og erstatte det 
med noget bedre.

Det gamle opdragelsesmønster var hovedsageligt baseret 
på magt og frygt. Forældrene følte, at deres barn var et 
ansvar, de påtog sig, og deres pligt var at sikre barnet 
materielt, sørge for at det fik en uddannelse og udviklede 
sig til voksenstadiet. 

Barnet blev opdraget til at frygte straf og til at se forældre, 
lærere og andre voksne som magtfigurer. Barnet lærte 
at acceptere normerne i samfundet, der var dikteret af 
disse magtfigurer, selv om de måske gik imod dets egne 
naturlige overbevisninger. Forældre og omsorgspersoner 
følte, at deres rolle var at kontrollere barnet. De havde 
bemyndigelse til at straffe barnet, endog med vold, hvis 

Om at være forældre til indigo- 
og krystalbørn: Forældre af hjertet

denne kontrol, som sædvanligvis blev givet i form af 
regler og forbud, blev udfordret eller ignoreret. 
Begrundelsen for alle reglerne og normerne var, at barnet 
skulle tilpasses samfundet.

Det gamle autoritære system kræver lydighed og respekt 
i barn/forældre forholdet. I dette system ses forældrene 
som ”ejere” af barnet, og de kan derfor forlange, at det 
adlyder. Forældrene føler de véd mere og er visere, og at 
de derfor har  ret til at forlange specielle opførselsmønstre 
og livsvalg fra ”deres” barn.

Den ny forældremodel

Den ny forældremodel er baseret på kærlighed og udgår 
fra hjertecentret. I denne ny model ses hvert enkelt barn 
som en gave, et privilegium. At være forældre til et barn 
ses som en kærlighedserfaring, hvor forældrene har til 
opgave at hjælpe og opfostre en nyankommen sjæl på 
planeten. Denne opgave ses som et partnerskab, hvori 
forældre og barn deles om en bevidst oplevelse af vækst 
og indlæring i forældre/barn forholdet. 

I denne ny hjertebaserede  opfostringsmodel ses barnet 
for dét, det er - en højt udviklet sjæl. Denne indigo- eller 
krystalsjæl har sin egen visdom at meddele den voksne 
verden, og forældrenes rolle er ofte at hjælpe barnet med 
at give dets budskab videre til verden. 
For at kunne gøre det er det nødvendigt for barnet at blive 
elsket og æret for således at kunne udvikle sig til den 
person, det er, og opnå dets fulde potentiale. 
For at opnå at blive denne type forældre, er det en nød-
vendighed at kunne udvise kærlighed, tolerance, respekt 
og ubetinget accept.

Kærlighed

Kærlighed  er det vigtigste i relationen forældre/barn. 
Man kan ikke elske og respektere sit barn, hvis man ikke 
har lært at elske og respektere sig selv. 
Mange af os er blevet opfostret med beskeden  ”ikke 
god nok”, som udviklede en lav selvværdsfølelse og 
problemer omkring selvværd og selvaccept. Før vi kan 
forstå vores indigo/krystalbarn, må vi have forståelse for 
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vor egen uforløste selvaccept. Har vi ikke det, vil  barnet 
være det første til at lære os det.

Ubetinget accept 

Indigo- og krystalbørn har deres egen personlighed og 
deres egen fornemmelse af hvem, og hvad de er. Somme-
tider kan denne fornemmelse af hvem de er være i direkte 
modsætning  til forældrenes ønsker og behov. Forældrene 
skulle gerne være i stand til at sige:”Vi accepterer dig som 
den, du er. Du behøver ikke at være som os”.

Respekt

Dette er tæt forbundet med ubetinget accept. Hvis foræl-
drene kan acceptere barnet, som det er, kan der på denne 
respekt opbygges en gensi-
dig respekt for hinanden. 
Hvis I kan udvise denne 
respekt for jeres barn, lige-
gyldigt hvor forskelligt det 
er fra jer, så vil det blomstre 
og trives.

Tolerance

Dette relaterer også til oven-
stående. Hvis der eksisterer 
ubetinget accept, kærlighed 
og gensidig respekt i hjem-
met, så vil der også være tolerance for de forskelligheder 
og særlige behov hvert enkelt familiemedlem har.

Kommunikation

I kommunikation giver og modtager man. Som forældre 
bør man aldrig give ordrer eller instruktioner, som man 
forventer barnet skal modtage uden at stille spørgsmål, 
men blot adlyde. Man må for alt i verden ikke miste 
besindelsen og råbe op i kommunikationsprocessen med 
sit barn. Det bedste er at lære barnet at kommunikere ef-
fektivt, men med respekt. Nøgleordet her er at LYTTE 
til, hvad den anden har at sige. Ved at lytte til hinanden 
kan man virkelig modtage og forstå, hvad den anden føler 
og har behov for. 

Forhandling

Indigo- og krystalbørn reagerer ikke på autoritær opførsel, 
men de vil lytte, hvis man taler stille og roligt og forhand-
ler med dem om vanskelige problemsstillinger. 
Disse børn er selv meget dygtige til at forhandle omkring 
deres egne behov og ønsker, og der skal særdeles megen 

indsigt og kreativitet til for at forhandle med dem. 
Så længe det sker i en atmosfære af kærlighed, respekt 
og tolerance, er alt i orden.

Disciplin

Ordet disciplin stammer fra ”disciple” og har med under-
visning og indlæring at gøre, og ikke som vi tidligere har 
forstået det som værende regler, love og straf.
Børn skal vide hvor grænserne går, og hvad der forventes 
af dem indenfor familiens rammer. Denne information 
kan videregives på en kærlig og rolig måde ved at bruge 
færdighederne af kommunikation og forhandling. 
Jeres rolle som forældre er at undervise jeres børn – gen-
nem at vise et eksempel og gennem ord –  i det, der 
forventes af dem for at blive stærke og kærlige voksne. I 

er lærerne, de er disciplene. 
Sommetider er de lærerne 
og I, som forældre, er di-
sciplene. 
Lad forholdet mellem jer 
være ligeså  kærligt og gi-
vende, som forholdet der 
var mellem Kristus og hans 
disciple.

Vigtige oplysninger til Indigo- og 
Krystalsbørn´s forældre 

Ved opfostring af  indigo- og krystalbørn, må man hele 
tiden have i tankerne, at disse børn er forskellige fra andre 
børn og også fra deres forældre. 

Hovedpunkterne man skal indrette sig efter er føl-
gende:

1. Indigo- og Krystalbørn har en højre-sidet hjerne-
funktion

Indigo- og krystalbørn fungerer hovedsageligt med højre 
hjernehalvdel. Det betyder, at de er kreative, intuitive, 
spirituelle, fantasifulde og følelsesmæssigt intelligente. 
Imidlertid er vor kultur i store træk venstre-hjernedelsori-
enteret, som betyder at den er lineær, rationel og logisk. 
Vanskelighederne starter, når børnene skal begynde i sko-
len og må tilpasse deres naturlige måde at fungere på.

Højre-hjernesidede elever har en hurtig opfattelsesevne 
og foretager ofte intuitive spring, som demonstrerer en 



18

forbløffende intelligens. Men skolesystemet er indstillet 
på venstre-hjernesidet funktion, som handler om genta-
gelse, organiseret og lineær ophobning. 

Denne ”langsomme” tilgang til stoffet gør at børnene 
keder sig og hurtigt mister interessen.
Det fører til at mange børn bliver diagnosticeret til at 
være ADS-børn (opmærksomheds-mangel-syndrom) 
eller ADHS-børn (opmærksomheds-mangel-hyperaktiv-
syndrom) og ofte bliver behandlet medicinsk, når der i 
virkeligheden ikke er andet i vejen med dem, end at de 
keder sig.

Ydermere kan de pga. deres intuitive intelligens ofte 
”skjule” i flere år i skolesystemet, at de i virkeligheden 
ikke kan læse og skrive ”korrekt”. Det fører til, at de 
bliver betragtet som ordblinde, et andet ”ikke god nok” 
stempel. Det er skadende for dem, fordi indigobørn har 
en stærk følelse af at være ”perfekte”, og at de er her 
på en ”mission”. Hvis de får at vide, at de ikke er vel-
fungerende, eller at der er noget forkert ved dem, vil de 
blive traumatiserede og enten søge healing, eller de vil 
forsøge at skjule dette sår. Det kan i puberteten føre til 
stofmisbrug og spiseforstyrrelser som måder at heale og 
skjule deres traume. 

Det er yderst vigtigt, at indigo- og krystalbørn bliver 
opfattet som værende anderledes, men ikke dårligt funge-
rende. Hvis forskelligheden bliver anerkendt og håndteret, 
vil børnene vokse op på en balanceret måde. Hvis ikke, 
vil det føre til utilpassede børn/unge med problemer.

2. Indigo- og Krystalbørn er meget overfølsomme 
overfor miljøstress (omgivelsernes stress)
Jeres barn er langt mere følsomt, end I er. Dets sanser er 
langt skarpere end jeres. Det er en del af udviklingens 
forandringer efterhånden som mennesker bliver mere 
åbne og følsomme. Det betyder, at jeres barn vil blive 
stresset og ulykkelig ved høj støj, store mængder men-
nesker, høj musik og TV. Det vil reagere enten ved at blive 
indadvendt og deprimeret eller ved at tillade stimulansen 
og blive hyperaktiv og destruktiv.

Indigo/krystalbarnet behøver stille og rolige hjemmeom-
givelser med et minimum af elektronisk legetøj og andre 
”voldelige” aktiviteter. Det skal bestemt ikke have et TV 
som babysitter.
I de tidlige år opfordres til: leg, fantasi, boglæsning, 
tegning, maling og historiefortælling.

3. Indigo- og Krystalbørn er følsomme overfor føde-
varer og vil ofte udvikle fødevareallergi

Barnets fysiske krop er også meget følsom. Det kan ofte 
ikke tåle konserverede fødevarer eller tilsætningsstoffer, 

og det reagerer ofte dårligt overfor sukker og koffein.Det 
betyder at alle former for slik, sodavand og fastfood vil 
skabe dårlig og hyperaktiv opførsel hos jeres barn. 

En kost baseret på naturlige, organiske og sunde fødeva-
rer, helst uden kylling og kød som indeholder hormoner, 
antibiotika og kemikalier, er at anbefale.

Ydermere kan barnet også være allergisk overfor hvede- 
og mælkeprodukter, som kan give symptomer som eksem, 
fordøjelsesproblemer, bihule/øre/næse- og halslidelser.

Hvis man har et ADS-barn eller ADHS-barn, kan man i 
stedet for at give medicin vælge et homøopatisk produkt 
eller alternativ kost, som er mere effektivt og mindre 
skadeligt.

Uddannelse

Indigo- og krystalbørn vil reagere positivt overfor  et 
uddannelsessystem, som balancerer højre og venstre hjer-
nehalvdel og som inkluderer kreativitet, så som musik, 
kunst, dans og drama.
Det bedste skolesystem for dem vil være Steiner-skolerne 
eller lignende.

I den forbindelse vil jeg gerne nævne, at der i august 2004 
er startet en ny skole i København for børn med særlige 
forudsætninger MENTIQA. For yderligere oplysninger 
herom se venligst: www.mentiqa.dk
    
Kilder:
“Parenting Indigo and Crystal Children: Parenting from the Heart” 
by Celia Fenn. www.starchild.co.za
“Basic Information for Parents of Indigo and Crystal Children”. www.
starchild.co.za
“The System Busters:The Way of the Indigo Warrior” by Celia Fenn. 
www.starchild.co.za
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v/Ruth Olsen

Når jeg læser beskrivelser af de børn, der kaldes indigo-,              
stjerne- eller krystalbørn, og som man mener fødes i 
disse tider, undres jeg nu lidt over, hvad det er, der er så 
specielt ved dem. Med mine erfaringer fra bl.a. 3 børn og 
6 børnebørn forekommer de mig meget “normale”. De 
er selvfølgelig anderledes end tidligere generationer var, 
da de blev født, men det har vel sin naturlige forklaring, 
eftersom de har en del mere med i deres “åndelige ba-
gage”, når de ankommer. Deres talentkernebeholdning er 
jo vokset betydeligt i de seneste par inkarnationer, fordi 
udviklingen er accellereret generelt.

Mange har haft en længere uddannelse i tidligere liv. Den 
psykologiske og pædagogiske forståelse var uden tvivl 
allerede vokset betydeligt, da de var her sidst. Børnebe-
grænsning og højere levestandard har måske forbedret 
deres tidligere forældres (og deres egnes) mulighed for 
at leve op til Martinus’ “forældreprincip”, det med den 
kærlige omsorg, ihvertfald i vor del af verden. Mange 
kommer således nu ned i den fysiske verden med større 
forventninger end nogen anden generation før dem.

Men er sjælens erfaringer fra tidligere liv overhovedet 
tilgængelige i de første år? Hvor stor indflydelse har 
barnets egne talentkerner og hvornår? Martinus har for-
klaret, hvordan legemet opbygges såvel på grundlag af 
forældrenes talentkerner som den livskraft, der udstråler 
fra den inkarnerendes egne talentkerner. Barnets egne 
talentkerner overtager dog først for alvor styringen un-
dervejs i opvæksten, siger Martinus. Men det gælder vel 
kun det fysiske?

Rudolf Steiner mener, at barnets sjæl og altså egenart 
kun langsomt inkarnerer i den krop, der hovedsageligt 
består af arvemateriale fra forældrene. Først omkring 
7-års alderen har det almindelige stofskifte sørget for, at 
barnet selv har “taget over”, dvs først når mælketænderne 
er udskiftet er vi blevet helt “os selv”. Hvis barnets in-
dividualitet er meget lidt udviklet, vil det dog fortsat en 
tid “støtte sig til den første model”, siger han, hvad han 
så mener med det. Først omkring 7-års alderen bliver 
astrallegemet fast forankret i barnets krop, ifølge Steiner, 
og først da skulle altså den egentlige følelsesmæssige og 
mentale (gen-)udvikling finde sted.

Ifølge Martinus vil vi i barndommen repetere tidligere 
primitive udviklingstrin. Det gør det lettere at forstå 

En ny tids nye børn?
børns normalt egocentrerede adfærd og stærke egenvilje, 
og deres tendens til at reagere aggressivt eller med andre 
beskyttelsesmekanismer, når de føler deres integritet 
truet. Men det gør det svært at forklare de åndeligt højt-
udviklede børn, især de såkaldte vidunderbørn, der kan 
løse svære matematiske opgaver eller komponere musik-
værker som 5-årige. For selv om tidligere inkarnationer 
rykker længere og længere bagud, efterhånden som nye 
inkarnationers “høst” kommer til, så er vi stadig først som 
ca. 30-årige på højde med vor hidtidige udvikling.

Måske fødes der allerede nu nogle med en særlig hjerne-
kapacitet, der dagsbevidst kan registrere finere vibrationer 
end de fleste. “Kortbølger”, som Martinus kalder dem, når 
han forklarer, hvordan udviklingen vil medføre, at stadig 
større dele af hjernen vil blive aktiveret og således kunne 
modtage flere dvs et større spektrum af de fine/korte bøl-
gelængder, hvilket vil udvide vor “sansehorisont”.

Med aktivering af flere hjerneceller vil børn på et tidligere 
tidspunkt end førhen kunne få dagsbevidst kontakt med 
deres talentkernebeholdning, forestiller jeg mig. De ligger 
der jo, men den fysiske hjernes mangler har hidtil været 
lidt af en “stopklods”. Det vil kunne forklare, hvorfor 
der nu fødes børn med generelt højere begavelse og 
følsomhed. Der skulle altså være ved at ske ændringer i 
“modtagerapparatet” - hjernen. Det er i så fald en udvik-
ling, der gælder alle, omend nogle altid er lidt længere 
fremme end andre.

Det kunne så også forklare, hvorfor tilsyneladende flere 
og flere små børn husker elementer fra tidligere liv - og 
fortæller om det. Eller er forældrene bare blevet mere lyd-
høre overfor det? Eller kan det skyldes, at vi nu inkarnerer 
hurtigere og derfor har det i friskere erindring?

Selvfølgelig er det vigtigt, at forældre understøtter de-
res børns selvværdsfølelse og opmuntrer deres evners 
udvikling, men samtidig er det ligeså vigtigt, at børn får 
forståelse for, at andre børn også er specielle og dejlige. 
At respektere vore børn som de særegne sjæle, de er, 
behøver ikke give dem oplevelsen af, at de er højere 
udviklede (bedre) end andre. En omvendt jantelov. Den 
gamle jantelov (den med bl.a. “du skal ikke tro du er bedre 
end mig”) var faktisk en reaktion mod den tendens, den 
gamle familie-egoisme stod for - nemlig at “mine børn 
er bedre end andres børn”. 
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Om  bøger
Reinkarnation

Af Christopher M. Bache

Aschehoug 2004

247 sider

249 kr.

Anm. v/Inge Blohm 
Pedersen

Christoffer Baches bog Reinkarnation udkom i 1990 i 
Amerika under navnet  Lifecycles. Bache underviste i 
religionsfilosofi på Youngstown State Universitet, hvorfra 
han fik orlov og støtte i form af stipendier, mens han skrev 
bogen, som først blev oversat til dansk i 2004.

Det første alvorlige tilløb til videnskabeligt bevis for 
menneskets udødelighed og reinkarnation blev imidlertid 
udført af Ian Stewenson allerede fra 1960-66, hvor hans 
bog Tyve tilfælde der tyder på reinkarnation udkom i 
Amerika. Bogen blev oversat til mange forskellige sprog 
og udkom i 1970 i Danmark, hvor den, som andre steder 
i Vesten, vakte stor opsigt, fordi reinkarnationstanken 
endnu ikke var særlig udbredt. I intellektuelle kredse hørte 
det ikke til god tone at beskæftige sig med paranormale 
oplevelser eller fænomener, der synes at rumme beviser 
for reinkarnation eller liv efter døden.

Professor Jan Stewenson var leder af forskningscenter for 
parapsykologi ved Universitet of Virginia. Blandt mere 
end tusinde registrerede tilfælde af påstande om tidligere 
liv udvalgte han tyve tilfælde forskellige steder i verden, 
som han undersøgte grundigt sammen med sine medar-
bejdere ved hjælp af samtaler med de implicerede igen-
nem flere år. Hans samvittighedsfulde og omhyggelige 
forskning med hundredvis af detaljer i hver case er det 
stærkeste vidnesbyrd, der er indsamlet for reinkarnation 
til dato.

Bache fremlægger nu 30 år efter en overbevisende og 
engageret præsentation af nyere reinkarnationstænkning, 
som han sammenfatter med forskningens opdagelser 
inden for bl.a. Stanislav Grofs oplevelses- og regres-

sionsterapi, forskning i ud-af-kroppen oplevelser og 
nærdødsstudier mm.

Ind imellem de mange utrolige cases med ofte meget 
mærkværdige historier, der kun kan tolkes som bevis 
for reinkarnation, kommer forfatteren med filosofiske 
betragtninger med henvisning til et stort kildemateriale. 
Bache har en psykologisk indfaldsvinkel og en videnska-
belig kritisk indstilling til de mange cases, hvilket styrker 
troværdigheden af hans undersøgelser.

I et kapitel om vidnesbyrd fortæller Bache, at erindringer 
om tidligere liv ofte dukkede spontant op til overfladen i 
terapier, som ikke på nogen måde sigtede på genkaldelse 
af tidligere liv, og derfor fuldstændig overrumplede te-
rapeuterne. De    havde på universitetet været igennem 
undervisning, der forkastede muligheden for reinkarna-
tion, og  var derfor uforberedte på det, der mødte dem 
i deres terapipraksis. Mange terapeuter var nærmest 
fjendtligt indstillede over for ideen om reinkarnation, og 
argumenterede med de mennesker, de havde bragt i trance 
i terapeutisk øjemed, for om muligt at  modbevise klien-
ternes  udsagn om reinkarnation. Alligevel fortalte det ene 
individ efter det andet den samme historie om tidligere 
liv til trods for forskellige  trosopfattelser. Terapeuterne 
var derfor ofte ude for en smertelig udvidelse af deres 
eget filosofiske verdensbillede og  måtte nødvendigvis 
indrømme, at reinkarnation finder sted.

Tilsyneladende spiller det ingen rolle for psyken, om de 
kræfter, der forårsager konflikt i vores liv, er rodfæstet i 
vores barndom eller i et liv fra det 17. århundrede. Det 
viser sig ofte, at uforløste erindringer fra tidligere liv har 
en endog større terapeutisk værdi, end erindringer fra nu-
værende liv og ser ud til at helbrede livets dybere sår.

Ud fra et reinkarnationsperspektiv giver dette fænomen  
fuldstændig mening, fordi ønsker og begær, der ikke blev 
tilfredsstillet, konflikter, der ikke blev løst og ambitioner, 
der ikke blev realiseret, bestemmer  de problemstillinger 
og  opgaver  vi kommer ud for i forhold til lidelser, syg-
domme og  omstændigheder, som vil plage os i fremtidige 
liv, indtil vi får dem forløst.

Under afsnittet om karma og genfødsel fortæller Bache 
om patienter, der i hypnotisk tilstand ofte oplever et 
tilbagevendende eller et gentaget mønster. Dybe kærlig-



21

hedsforhold har ofte rødder i tidligere liv sammen, og 
forholdet mellem en mand og en kvinde er  så komplekst, 
at det almindeligvis tager mange liv at udvikle fuldt ud. Så 
når vi ser par, opslugt af blind forelskelse eller forbitrede 
konflikter eller gensidig støttende fælleskreativitet, er vi 
sandsynligvis vidne til sjælepar på forskellige stadier af 
kærlighedens lange rejse. 

At sætte lighedstegn mellem genvordigheder og straf har 
ifølge Baches forskning ingen berettigelse. Hvis vi eller 
andre lider meget i dette liv, kan vi ikke slutte, at det 
nødvendigvis skyldes, at vi må have begået en forbrydelse 
eller afskyelig handling i et tidligere liv. Det kan være 
en forberedelse af individet til  et fremtidigt foretagende, 
eller fordi sjælen nu bedre kan forstå, hvad der foregår 
og derfor søger at accelerere processen så meget som 
muligt. Det viser sig ofte, at folks liv er tilbøjelige til 
at blive vanskeligere, efterhånden som de bevæger sig 
fremad gennem ”undervisningsplanen”, og at store ud-
fordringer er beregnet på at fremme stor vækst. Måske 
repræsenterer de summen af uforløst karma fra mange liv, 
eller der er tale om en sjæl, der skynder sig at fuldende 
sit ”studieforløb”.

Bache kommer også ind på forskellige religioners forhold 
til reinkarnation og gør opmærksom på religionernes 
fælles budskab: At vi skal lære at elske hinanden. Han 
tror, at reinkarnation er helt forenelig med den kristne 
tro, og at kristendommen kan inkorperere reinkarnation 
uden at miste sit særpræg. Endvidere mener han, at den 
kristne tænkning vil blive styrket af denne udvidelse, fordi 
reinkarnation er et vigtigt manglende led i den vestlige 
teologi for at kunne forklare lidelsens problem på en til-
fredsstillende måde. Og han mener, at når vi først forstår, 
at vores indre og ydre verden er i samspil for at sikre vores 
spirituelle udvikling, kan vi erkende, at  kristen kærlighed 
og buddhistisk meditation repræsenterer komplementære 
former for denne proces. 

I øvrigt er Bache overbevist om, at efterhånden som flere 
personer bliver fortrolige med den høje kvalitet af kritiske 
vidnesbyrd om genfødsel, vil troen på reinkarnation fort-
sat brede sig og få betydelig indflydelse for den sociale 
evolutions retning ind i det 21. århundrede. 

Bache bruger betegnelsen ”oversjælen” om den store 
bevidsthed, som indsamler  og integrerer oplevelser fra 
tidligere, nuværende og fremtidige liv, således at   over-
sjælen er en dybere identitet, end den man har antaget 
i sit nuværende liv. Den er vores bro ind i kosmos, og 
den del af os, der husker erfaringerne fra inkarnation 
til inkarnation. Så selv om vi ikke husker tidligere livs 
oplevelser, har vi essensen med os. Erkendelsen finder 
sted på jorden, men integrationen af erfaringerne med 
tidligere erfaringer sker i det spirituelle domæne. Bache 

mener, at en vis identitetsudvidelse finder sted efter hvert 
individs kredsløb, og at hele vores identitet ikke kommer 
til syne igen, før dette større kredsløb er fuldendt. Over-
sjælen er selv indlejret i en omfattende over-oversjæl, og 
denne proces gentager sig ”hvem ved hvor mange gange” 
skriver Bache. På et tidspunkt genopdager vi vores sande 
identitet - vores Helhed og vores Enhed med alt, hvad 
der eksisterer, og fra og med dette punkt kræver vores 
evolution ikke længere inkarnering i tid og rum. Vi er frie 
til at komme og gå, som vi ønsker det. 

Er man overbevist reinkarnationstilhænger, indeholder 
bogen måske ikke de helt store overraskelser, men man 
kan umuligt læse den uden at få rykket ved  nogle af sine 
forestillinger om liv og død. Reinkarnation giver gang 
på gang stof til eftertanke på grund af de mange fine filo-
sofiske udredninger og billedlige metaforer, som Bache 
er en mester i at fremlægge på en forståelig måde.  

Maria Magdalene 
Seeren, Oraklet og Den 
Glemte Kraft

Af Lars Muhl

Lindhardt og Ringhof  2004

322 sider

Anm. V / Lissi Bisbjerg

Med både frustration og begejstring har jeg læst Lars 
Muhls ny bog Maria Magdalene.

Frustrationen består i at bogen er todelt, et evigt skift 
mellem to historier, for hvert nyt afsnit, hvor den ene del 
handler om Lars egne erfaringer, hans spirituelle indsigt 
og aha oplevelser, samt hans  hudløse ærlighed  om hans 
egen selvudviklingsvej.

Bogen indeholder et virvar af holistisk information. Nogle 
gange var det svært at finde ud af, hvad forfatteren egent-
lig ville have klarlagt i det enkelte kapitel, andre gange 
blev jeg fuldstændig grebet af fortællingen. 
  
Den anden del af bogen handler om Maria Magdalene        
( ikke jomfru Maria ), men skøgen fra biblen, som salvede 
Jesus fødder. Den handler også om den feminine kraft, 
og de to polers genforening.
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Man forstår dog den rette sammenhæng af historien, 
(som forfatteren behændigt skriver på en meget smuk 
og berigende måde), men først i sidste halvdel af bogen, 
hvor de to historier ender i en skøn synergi.
 
Hvis man har holdt ud så længe, da den er virkelig lang-
trukken i starten, så ender bogen til sidst med at være et 
overflod af oplysninger og visdom i høj koncentrat.

Det er en krævende og kompakt bog at læse, men sam-
tidig må jeg dog indrømme, at  jeg flere gange har været 
meget rørt over den skønhed og visdom som gennemlyser 
bogen og som rammer lige i hjertet. F.eks.  og jeg citerer 
fra kap.11: ” Fra Gud modtager du, til mennesket giver 
du, til dig selv beholder du intet.”

Et andet citat fra historien hvor forfatteren sidder og 
studerer et billede af Leonardo Da Vincis ”Den Sidste 
Nadver”. Citat: ”Billedet forestillede angiveligt Jesus 
og de tolv disciple under den sidste nadver. Altså tretten 
mænd. Problemet var bare, at den skikkelse, der havde 
fanget min opmærksomhed, helt tydeligt var en kvinde, 
hun sad til højre for Jesus, smuk og bly, lænende sig væk 
fra ham. Der var ingen tvivl. Skikkelsen var en kvinde, 
og denne kvinde var Mariam Magdalene.” 

Giv dig god tid til at læse denne informative historie, fyldt 
med store overraskelser, som jeg helt klart vil anbefale det 
spirituelt søgende menneske. Jeg oplever, at Lars Muhls 
bog vinder ved at blive læst flere gange.

Lyset og Mennesket

Af  Torben Skettrup

Forlaget Lenadan

171 sider.

189 kr.

Anm. v/Merete Gundersen

Torben Skettrup har gjort det den alternative sektor 
længe har ventet på, taget fat på det svære begreb clair-
voyance . Han har skrevet en meget vedkommende bog 
som tager udgangspunkt i hans store viden om forsk-
ning i lysets egenskaber, som han til daglig arbejder med 
på Danmarks Tekniske Universitet. Bogen beretter om 

forskning som ved hjælp af statistiske undersøgelser har 
fundet indicier for at mennesket besidder evner for både 
telepati og clairvoyance.

Bogen beskriver indgående de statistiske undersøgel-
ser af menneskets ikke fysiske sansning, det behandler 
spørgeskemaundersøgelsen så det er let at forstå. Clair-
voyance, som står omtalt i kapitel to, er bevist med en 
høj grad af sikkerhed ved hjælp af statistiske metoder. 
Også i denne bog fortælles det, at clairvoyance ikke la-
der sig forklare inden for den sædvanlige fysiske ver-
dens tredimensionelle modeller, men, berettes det : at 
efter som clairvoyance er eksperimentalt påvist, må der 
udvikles nye modeller, der kan beskrive dette fænomen. 
Torben Skettrup kommer med et  helt nyt forslag i sin 
bog, nemlig at man måske kunne bruge mennesket som 
et måleinstrument? Men kan man det? Ja her må du i 
gang med bogen og danne dig  din egen mening.

Menneskets lys-energi-krop

I de to sidste kapitler diskuteres en model for menne-
skets opbygning. Denne model giver en forklaring på de 
ikke-fysiske egenskaber i mennesket.

Forfatteren søger gennem bogen at jagte ånden i menne-
sket, og gør et hæderligt forsøg på at gå i H. C. Ørsteds 
fodspor ved at jagte ånden i mennesket og derved ånden 
i naturen. Dette er han sluppet aldeles vellykket fra.

Bogen henvender sig primært til alle der arbejder med 
forskning indenfor alternativ tankegang, men kan med 
fordel og glæde læses af alle der interesserer sig for hvad 
clairvoyance er. Det er ligeledes mit håb at bogen falder 
i hænderne på nogle af de mange mennesker, der inte-
resserer sig for forskning i dette nye spændende emne 
og som vil tage opfordringen op fra Torben Skettrup om 
at udvikle nye modeller. Den åndsvidenskabelige  sektor 
har brug for dette nye initiativ.

God læselyst

Bagest i bogen kan man finde det spørgeskema som er 
brugt til at kortlægge resultaterne ud fra. Der er ligele-
des et righoldigt henvisning til referencer.

Bogen kan bestilles på www.lenadan.dk eller 
tlf. 4581 3555
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Visdomsperspektivet 
- en guddommelig saga

Af Anne Lofthus og 
Rolf Erik Solheim

Forlaget Kolofon 

325 sider, 250 kr.

Anm. v. forfatterne

Oversat og forkortet af red.

Kristoffer Janson (1841-1917) var en populær norsk 
forfatter, som også udgav sine bøger i Danmark. Han 
fik offentlig digterløn sammen med Henrik Ibsen og 
Bjørnstjerne Bjørnson og var den mest læste forfatter 
ved Bergen bibliotek frem til 1925. Derfor er det mildt 
sagt besynderligt, hvordan han forsvandt i det norske 
kulturlandskab. Måske var det fordi han med sin unita-
riske og metafysiske livsanskuelse (før teosofferne og 
antroposofferne) blev en urokrage i det norske teologiske 
miljø. Mens Martinus legede som femårig i Sindal, holdt 
Janson de første offentlige foredrag i Skandinavien om 
karma og reinkarnation og om den åndelige evolution. Her 
er mange paralleller til Martinus, om end Janson aldrig 
udformede sin egen kosmologi.

Bogen er ingen biografi. Faktamaterialet er flettet sam-
men med en nutidsbeskrivelse i den lille landsby Sønder 
Jernløse syd for Holbæk på Sjælland. Fra april til novem-
ber 1917, altså i Jansons sidste år, gør han status. Han 
og hans clairvoyante kone Louise samt lægen Frederik 
Sandby, som står vismanden nær, er hans udfordrende 
ledsagere. Landsbyen udgør kulisserne i nutidsforløbet, 
mens verdenskrigen og hans stærke tilbageblik danner et 
nuanceret bagtæppe, hvor smeden, præsten og skolelæ-
reren er vigtige rolle figurer.

Kristoffer Janson voksede op i den bedste borgerlige fa-
milie i Bergen, og som teologistudent mente han tidligt, at 
der måtte være noget galt med den ortodokse teologi. Han 
blev aldrig præst i den norske kirke, men fandt sin rolle 
som oprører i det teologiske miljø. Han fandt i 1880-og 
90’erne, at skabelsen og menneskeheden var genstand for 
en åndelig evolution samtidig med den biologiske. Den 
berømte engelske biolog Alfred R. Wallace havde skabt et 
videnskabeligt fundament for en åndelig udvikling. Den 
biologiske evolution kunne ikke forklare fremkomsten 
af hverken kunsten eller matematikken.

Unitarismen

Unitarerne var blandt de forfulgte i middelalderen. De 
flygtede fra økse og bål, og nogen overlevede i Polen, 

Ungarn og Transsylvanien. Andre flygtede til England og 
Amerika, hvor de bidrog til samfundets udvikling i huma-
nistisk retning, bl.a. ved indflydelse på den amerikanske 
konstitution, og de har i dag som for hundrede år siden 
hovedsæde ved Havard-universitetet i Boston.

Unitarismen var kendt i Europa i slutningen af 1800-tallet 
med unitarer som Edvard Grieg og Charles Dickens, og 
Janson bidrog til at etablere det danske unitarsamfund, 
som stadig holder til i København, det eneste sted i Skan-
dinavien. Unitarerne afviser alle kirkens dogmer og lader 
Jesu Bjergtale stå centralt i deres “kristendom”.

Trosbekendelsen for amerikanske unitarer og universa-
lister lyder i dag (forkortet):

Vi tror på religiøs ytringsfrihed.
Vi tror på tolerance indenfor religiøs tænkning.
Vi tror på fornuften og samvittigheden som autorite-
terne i vort liv.
Vi tror på den stadige søgen efter sandhed.
Vi tror på helhedsopfattelse.
Vi tror på den enkeltes menneskeværd og ret til værdig 
behandling.
Vi tror på den etiske nytte af religion.
Vi tror på drivkraften i kærlighed.
Vi tror på nødvendigheden af den demokratiske proces.
Vi tror på vigtigheden af et spirituelt samfund.

Janson ser logik i modgang og prøvelser. Han betegner 
det som “kamuflert kosmisk kærlighed” (ligesom Mar-
tinus). På sanskrit kaldes denne proces for karma. “Som 
du sår skal du høste”. Således er Gud ifølge Janson ingen 
dommer. Der er kun een sand dommer i menneskets liv, 
samvittigheden. Skaberen har, siger Janson, udformet 
naturens og evolutionens love sådan, at de fungerer som 
kosmisk pædagogik, med samvittigheden som styrings-
mekanisme.

Således bliver vore åndelige vejledere og medmenne-
skene “Guds håndlangere”, og naturens love udgør den 
kosmiske pædagogik. Derfor bliver videnskaben så vigtig, 
for det er den der skal kortlægge “Guds vilje”. Målet 
med det hele er ifølge Janson det kollektive Gudsrige 
på Jorden, og for ham blev reinkarnationen, ligesom for 
Tolstoy, en nødvendighed for at få evolutionskabalen til 
at gå op.

Jesus havde sagt, at “Himmelens rige” er indeni os. Hvor-
for så bede om at dette måtte komme? Janson forklarer, at 
vi må finde Gudsriget indeni os - ved at bruge Jesus som 
modellen og ved hjælp af formlen: at gøre mod andre, 
hvad du vil, andre skal gøre mod dig.

(Man kan se nærmere på www.framtiden-er-din.com)
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                                                                                                                                    København F. den 21. juni 1947

Kære Helmer Fogedgaard!

Nu har De igen vovet Dem ud, der hvor engle ikke tør træde. Alle vegne, hvor en klar kilde vælder frem, vil dens 
yderste periferi altid uundgåeligt være omgivet af en ring af slampøl. Jeg synes, at De ligesom ikke magter at komme 
ind over den, kære Fogedgaard. De kan derfor ikke få fat i det rene og klare kildevælds forfriskning. De ser kilden, 
men kun igennem slampølens dunster og slimede tåger. De vil der, ligesom så mange andre ligestillede, tage fejl af 
pølen og kilden.

Hvis de havde ofret en jernbanebillet til København og blevet informeret her hos mig selv, således som jeg mente, vi 
allerede ved en tidligere lejlighed blev enige om, ville De have kunnet skåne Dem selv for den giftige atmosfære af 
misforståelse og “indre missionsk” nidkærhed, som endnu har til huse i min sags yderste periferi hos de mennesker, 
der ikke forstår, men tror, at jeg ved enhver afgørende lejlighed disponerer forkert, og at jeg i et og alt burde være 
ligesom dem.

Man skulle jo tro, at dette, at forsynet har sat disse mennesker i periferien, medens jeg har fået plads i centrum, måtte 
være tilstrækkeligt overbevisende om den guddommelige vilje. Med al deres forargelse, “hellige vrede” og “retfær-
dige harme” råber de det ud, uden at vide hvor de i virkeligheden træder, at Gud tager fejl, det var os, der skulle have 
befordret åndsvidenskaben, det er os, der har den rene luft i vore stuer, det er os, der har den rigtige moral. Vi nyder 
skam ikke spiritus, danser, spiller dam, skak, sorteper eller på anden måde underholder os med djævlespil.

Kære Fogedgaard, De er virkelig altfor højt udviklet til ikke at vide, at det er den slags “hellige mennesker”, der er 
stene og pukler på Verdensgenløsningens vej. Hvorfor ikke være med til at fjerne disse stene og pukler i stedet for 
at hæge omkring disse? Hvordan kan De mene, at det er i kontakt med mine kosmiske analyser at sætte diktatoriske 
moralbud op over en serie mennesker, som forsynet har betinget at skulle huses indenfor min sags område? - Er det 
ikke netop den allerhøjeste form for praktisering af forståelse, tolerance og kærlighed at kunne leve midt iblandt 
anderledes tænkende mennesker med sin egen kultur og høje moralopfattelse, uden at det på nogen som helst måde 
skal være en nedsættende bandstråle imod disse vore gæster og den levevis, der ifølge deres udviklingstrin må være 
naturlig for dem?

MARTINUS SVARER PÅ KRITIK

Følgende brev skrev Martinus til Helmer Fogedgaard d. 
21/6-47 som reaktion på dennes kritik af, at der i restau-
ranten Klintsøgaard, som dengang ejedes af “Martinus-
sagen”, foruden vegetarmad også blev serveret kød og 
alkoholiske drikke. Klintsøgaard var købt i 1946, fordi 
der var brug for udvidelsesmuligheder på dets tilhørende 
arealer, men bygningen Klintsøgaard var indrettet som 
hotelpension for såkaldt almindelige mennesker.

Martinus’ reaktion skal ses på baggrund af, at Helmer 
Fogedgaard flere gange før havde været ude med kri-
tik af forskellige dispositioner, som Martinus og hans 
medarbejdere havde truffet, og desuden havde han i sit 
blad “Okkultisten” bragt kritiske artikler vedr. Martinus 
og hans analyser, selv om han iøvrigt var begejstret for 
Martinus’ åndsvidenskab. Det skal i parantes bemærkes, 
at Fogedgaard var en ret rundhåndet økonomisk bidrag-
yder til “Martinus-sagen”, både med gaver og lån. I en 

periode var der en 
livlig og meget kærlig 
brevveksling mellem 
de to herrer.

Brevet indgår i en 
Mart inus-biograf i , 
som Kurt Christiansen 
er ved at udarbejde og 
som påregnes at ud-
komme i vinterens løb. 
Jeg synes, brevet har 
et og andet at sige os 
alle, der er interesseret 
i denne “sag”, ligesom det viser noget om de besværlig-
heder, selv en verdensgenløser udsættes for. Derfor har 
jeg fået Kurts tilladelse til at bruge det som artikel her i 
bladet. (Jeg har kun ajourført lidt retskrivning)
                                                                              Ruth O.
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Er det noget højt eftertragtelsesværdigt ideal at danne en klike af ligesindede væsener og lukke alle anderledes tæn-
kende mennesker ude herfra? Er det ikke en altfor letkøbt praktisering af idealisme? Hvem kan ikke være kærlig 
imellem alle sine ligesindede venner eller imod en samling mennesker, man særligt holder af og ser op til? Er det 
ikke denne i kliker indkapslede idealistiske væremåde, der har været religionernes, sekternes eller de religiøse sam-
menslutningers største skavank? Har man ikke netop her gjort sig så “hellig” og “ophøjet”, at man slet ikke har haft 
andet end en nedsættende fordømmelse og intolerance tilovers for de i udvikling yngre og derfor anderledes opfat-
tende væsener?

Tror De, kære Helmer Fogedgaard, at mit arbejde skal gå ud på at gøre dets tilhængere til en klike væsener, der 
skal betragte sig selv som “Guds udvalgte folk” og alle andre som “hedninger”? Har jeg nogensinde igennem min 
væremåde såvel som igennem mine kosmiske analyser påberåbt mig ikke at ville tolerere eller være sammen med 
anderledes tænkende mennesker? Er ikke mine analyser et defensorat for alle de væsener, der endnu ikke forstår, men 
lever i udskejelserne og overtrædelserne af livslovene og dermed i ulykkens og lidelsernes zone?

Forstår De endnu ikke, kære Fogedgaard, at mine analyser skal gøre hvert 
enkelt menneske til et væsen i Kristi fodspor, altså til et væsen, der ikke 
trækker sig tilbage i fornemt afsondrede høje moralkliker, hvor det er let at 
leve livet paradisisk eller at få “ren luft i sine stuer”, men derimod af hele 
sit hjerte råber det ud: “Kommer til mig alle I, som er besværede, og jeg vil 
give Eder hvile”?

Hvis det at omgås “syndere og toldere” eller at “forstå” røvere og mordere 
skaber uren atmosfære, hvor må der så ikke være uren luft omkring Kristus 
for ikke at tale om den stank, der da må være i Vorherres stuer. Kære Fo-
gedgaard, vil det ikke her være godt at huske på Jesu ord: “Hver den, som 
synes at stå, se vel til, at han ikke falder”. Disse ord kan undertiden være 
mere aktuelle for det enkelte væsen, end han eller hun er tilbøjelig til at 
mene. Den tro, man har på andres “afsporing”, kan undertiden være et ufejl-
barligt symptom på, at man selv er afsporet eller befinder sig i hjælpeløs 
uvidenhed.

At kolonien er blevet til en “tarvelig beværtervirksomhed” eller et hjem 
for drikkeri og sold, en dansebule, et spillehelvede eller noget andet af det, 
De peger på, kan jeg hverken fysisk eller kosmisk se. At kolonien er blevet 
hjem for “overklasseagtig” atmosfære, “materialisme” og “nydelsessyge”, må også tilskrives dunsterne fra slampø-
len. At “almindelige jævne mennesker må flygte langt bort” fra dette foregøglede Sodoma kan kun være rigtigt, hvis 
man ved “almindelige jævne mennesker” forstår den type, der på indre missionsk vis er bundet til dogmer, klikevæ-
sen og stærk intolerance imod virkelig kulturel frihed og humane fremskridt.

Nej, kære Fogedgaard, hverken kolonien eller jeg selv er blevet “afsporet”, men det forekommer mig i høj grad, at De 
selv har tabt kursen. Hvorfor ved De ikke, at pinsen i kolonien i år blev den fineste og mest vellykkede, vi har haft i 
den tid, kolonien har eksisteret? Hvorfor ved De heller ikke, at foredragssalen var stuvende fuld til pinsens foredrag 
af overordentlig glade og lykkelige mennesker? Hvorfor ved De ikke, hvilken overvældende vækst Sagen har haft i 
foredragstilslutning, bogsalg og studiekredse? Hvorfor kender De intet til den glæde over Sagen, der her præger alle 
de mennesker, der virkelig kommer i personlig berøring med den og dens forhold?

Hvorfor ved De ikke, at koloniens skabelse ikke finder sted ved en fornem dirigeren fra en kontorstol, men ved, at 
mennesker ofrer sig i den grad for Sagen, at de nu i ugevis med Gerner Larsson i spidsen har arbejdet rent fysisk indtil 
16 timer i døgnet med at fuldende de foreteelser, der ikke kunne nås sidste år? Det forekommer mig at være en ikke 
så lidt bedre stabiliseret kærlighed til Sagen end den selvbestaltede og nedsættende kritik, der kommer fra væsener, 
for hvem Sagen aldrig har kostet dem en eneste sveddråbe eller deltagelse i nogen som helst grad af ansvarsfølelse.

Kære Fogedgaard! De lever altså så meget i Sagens periferi, at De intet kender til den glæde over Sagen, der her præ-
ger alle de mennesker, der virkeligt kommer i personlig berøring med den og dens forhold. Hvorfor kommer De ikke 
her på Mariendalsvej eller til feriebyen og ved eget selvsyn ser og iagttager tingene og bliver direkte informeret af os, 
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når jeg så hjerteligt har tilbudt Dem det? Var det ikke kærligere 
at modtage dette tilbud end at lytte til den medvind i indigna-
tion og harme, De altid vil kunne få hos de væsener, der, under 
foregivende af at være “Sagens venner”, selv ligger under for 
den såkaldte “hellige vrede” eller “retfærdige harme” over, at 
min sag bliver ledet af dispositioner, der ikke er i de ønskers 
og forestillingers favør, de havde tænkt sig.

Disse væseners indignation viser jo, at de intet ser og intet 
forstår af det, der virkeligt foregår i Sagens centrum med hen-
syn til dens fremtid. Jeg kan dog ikke, for at behage en i dag 
eventuelt eksisterende sådan lille klike af mennesker, lade min 
Sags fremtidsbestemmelse gå i vasken. Den er et stort frem-
tidsforetagende for selve menneskeheden, der er i sin første 
begyndende rodfæstning og stabilisering. Men så længe nævn-
te foretagende endnu ikke er færdigt og derfor heller ikke kan 
være fuldkomment, kan det selvfølgelig ikke opfylde sin be-
stemmelse. Et hus kan jo heller ikke give fuldkommen ly for 
vejr og vind, før det er færdigt.

At vi helt kunne have kolonien for os selv, sålænge vi ikke havde mere jord og flere ejendomme, end vi kunne befolke 
med Sagens egne mennesker, er selvfølgeligt. Og hvis forholdene havde været sådanne, at der var mulighed for, at vi 
kunne købe de nødvendige arealer i det forhold, der svarer til koloniens vækst og udvikling, behøvede kolonien ikke 
at være større end lige akkurat passende for vore egne. Men således er forholdene ikke mere, tiden er kommet, da den 
guddommelige vilje ønsker at føre Sagen ind i en ny og endnu mere menneskekærlig bane.

Derfor kom koloniens chance for at kunne få tilegnet sig de arealer, der er nødvendige for dens fremtid som interna-
tionalt Centrum for mit åndsarbejde, til at foreligge sidste år. Hvis jeg havde svigtet denne chance, havde vi ganske 
vist haft koloniens 22 huse for os selv. Men vi måtte da fortsætte med en koloni, der netop kun kunne rumme en min-
dre brøkdel af alle de mennesker, der i dag er interesserede i Sagen. Disse huse var hvert år udlejet allerede i januar. 
Alle, der ikke kunne meddele tidspunktet for deres sommerferie så tidligt, kunne aldrig komme i betragtning ved 
udlejningen af husene. Og da det sikkert ikke bliver tilladt at bygge sommerhuse de første tre fire år, blev det tem-
meligt pinligt at skulle fortsætte med at holde koloni blot for en enkelt lille del af Sagens venner. Der var derfor ikke 
nogen som helst vej udenom købet af Klintsøgård og dens strand- og parkarealer. Kolonien er dermed blevet forøget 
med netop de områder, der er nødvendige for dens fremtidsmål.

Men denne forøgelse er ikke en foræring. Tværtimod, den skal “forrentes”, foreløbig endog med høje renter. Og da 
jeg ikke selv er kapitalist, kan jeg ikke i dag forære sagens venner billigt ophold eller garantere dem, at der ikke bliver 
lukket fremmede mennesker ind på koloniens nye besiddelser. Hvordan skulle så rentebeløbet skaffes til veje? At vi 
er kommet i besiddelse af Klintsøgård, betyder jo ikke, at jeg kan anvende den for min sags venner lige akkurat såle-
des, som jeg selv ønsker. For at dette kan finde sted, må den årlige rentebyrde jo nedbringes. Men hvem skal hjælpe 
mig med dette?

Ja, kan der her være tale om andre end netop sagens virkelige venner og interesserede? Og det er jo netop derfor, 
at partialobligationslånet blev iværksat. Igennem dette blev der givet alle sagens venner, både fattige og rige uden 
undtagelse, mulighed for at være med til at bære sten til det store fælles fremtidsmåls opfyldelse. Ja, der er endog 
mennesker, der slet ikke vil have renter af det indsendte beløb. Så det er heldigvis ikke alle sagens venner, der er 
“bedrøvede”, har tabt tilliden eller tror, at jeg er “afsporet”.

Men det er ikke blot rentebyrden, der skal gøres lettere. Gælden må også nedbringes, således at feriebyen kan blive 
sagens virkelige ejendom, hvilket vil sige, at den kan blive en selvejende institution. Derfor må de erhvervede ejen-
domme bringes til at svare afdrag. I samme grad gælden kan nedbringes, i samme grad kan besiddelserne jo overgå 
til deres virkelige bestemmelse i feriebyens fremtidsmål. Men indtil da må disse jo forblive under de betingelser, der 
udgør de forretningsmæssigt normale ved enhver kapitalanbringelse. Dette vil altså i det her foreliggende tilfælde be-
tyde, at vi må udleje til samme betingelser og priser som de, der er gældende for andre hoteller og storpensionater.
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Da sagens egne repræsenterer en stor part af mennesker, der ikke kan betale disse priser, er vi jo nødsaget til at måtte 
leje ud til fremmede. Jeg kan derfor ikke, grundet de nævnte økonomiske forpligtelser, aflåse Klintsøgård med den 
motivering, at vi ikke vil have andre end sagens egne. Men da vi således er nødsagede til at måtte have fremmede 
indenfor sagens område, kan jeg ikke indlade mig på, ud over den almindelige justits eller disciplin, at diktere disse 
menneskers moral og levevis. Det er dog mit arbejdes mission at lære menneskene at forstå alle mennesker i deres 
særlige trin og med den moralopfattelse, de hver især må have på deres specielle trin. Hvordan skal man ellers kunne 
være i “Guds billede”?

Og er det ikke netop her, at Kosmos Ferieby eller min sag er andre åndsretninger eller religiøse sammenslutninger 
overlegen. Den lukker sine døre op for anderledes tænkende mennesker og “forstår” disse mennesker. Tror De ikke, 
kære Fogedgaard, at den reaktion, der derved må opstå i disse anderledes tænkende menneskers bevidsthed overfor 
os, er mere i favøren af vort åndsarbejde og dets fremtidsmåls opfyldelse med hensyn til feriebyen, end hvis vi lige-
som alle de andre religiøse bevægelser koldt afviste ethvert anderledes tænkende menneske som uværdigt til at være 
i feriebyen eller vor nærhed?

Det er rigtigt, at man har givet mig den bevilling til fri udskænkning, som er nødvendig, hvis man skal drive hotel 
eller storpensionat for mennesker, der ikke har vor opfattelse, og ikke er “afholdsfolk” og ikke er vegetarer, men 
hvilken synd er der i det? Ville det ikke være en frihed, alle mennesker ejede, hvis de var udviklede nok dertil? Er det 
ikke mangel på moralitet og udvikling, der i det hele taget har nødvendiggjort, at denne udskænkningsret er blevet et 
spørgsmål om bevilling?

Og nu mistænker De, kære Fogedgaard, ophavet til “Livets Bog” for at ville skabe store ulykker med den. Men har 
De eller nogen anden nogen sinde set fulde mennesker, drikkeri og sold på Klintsøgaard eller i Kosmos Ferieby? Hvis 
De tror, at nævnte ophav vil indlade sig på at skabe nedbrydende misbrug af denne art, hvad har De så haft ud af De-
res læsning af “Livets Bog”? Nej, kære Fogedgaard, De må lære at forstå, at man ikke kan skære så stort et materielt 
område bort fra det moderne samfund og dets levevis og så pludseligt ved hitlersk diktatur eller magtbud gøre det 
helligt. Det kan udelukkende kun gøres ved, at man selv lever midt i disse menneskers område og i kærlighed med vor 
egen kultur og kosmiske opfattelse inficerer deres område. Et hvilket som helst andet forsøg vil give en tilsvarende 
hitlersk selvmorderisk død og undergang.

Deres påstand om at “falde i unåde”hos os og om at vi skulle blive “fornærmede” over deres kritik, må være vane-
mæssige fantasier fra Deres forhold til andre mennesker. Jeg har aldrig ladet noget menneske falde i unåde hos mig, 
ligesom jeg heller ikke ved af i noget tilfælde at have ladet mig fornærme af nogen. Men det betyder naturligvis ikke, 
at jeg lader mig diktere bort fra min missions detaljer og hensigter af de væsener der altid tror at vide meget bedre, 
hvordan en mission skal befordres end de væsener, forsynet har sat til at udføre missionen, ligesom jeg heller ikke 
føler mig forpligtet til at besvare den slags væseners kritik.

At man har støttet min sag økonomisk enten med lån eller gaver gør ingen undtagelse fra denne regel. Jeg har for 
længst givet udtryk for, at enhver hjælp eller håndsrækning til mig eller min mission kun kan modtages på den måde, 
at jeg stadig har min fri vilje til at udføre mine dispositioner, således som jeg føler, de skal udføres for at være i min 
sags største favør, ganske uafhængigt af, hvor uforståelige disse dispositioner så end måtte være for vedkommende 
hjælper eller giver i dag. De tager overordentlig meget fejl, kære Fogedgaard, hvis De tror, at jeg er til købs af min 
sags bidragydere eller hjælpere. Og med hensyn til det lån, De har ydet min sag, skal det hurtigst muligt blive betalt 
tilbage, såfremt det, efter De har læst dette brev, er Deres ønske, at jeg skal betragte hentydningen til nævnte lån i 
Deres brev af 11.maj som en opsigelse.

Det gør mig ondt, at De således har tvunget mig til at udarbejde denne lektion. Men jeg håber inderligt, at den må 
tjene til at give Dem forståelsen af, hvor uværdigt det er, at en mand som Dem således farer i skrivemaskinen og 
“maler fanden på væggene”, hver gang der er noget i min sag, De ikke forstår eller forekommer noget, der ikke passer 
Dem, i stedet for at modtage mit tilbud om at komme her hos mig og på en kærlig måde få klarlagt alle Deres tvivls-
spørgsmål, og i særdeleshed når De alligevel ikke kan leve mit arbejde foruden.

Og hermed min kærligste hilsen                 

 Martinus
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Dialog
Som reaktion på Lisbeth Krogh Jensens indlæg i sidste 
nummer - ”En fri folkebevægelse” - har vi modtaget føl-
gende:

Kære Lisbeth!

Jeg er ikke helt sikker på, hvad det er, du ønsker.

Men hér har du min kommentar/meningstilkendegivelse 
om dét, jeg tror du mener i dit indlæg - så du ikke bliver 
døv af den larmende tavshed !!!

Jeg kommenterer ud fra mit livssyn, min tro og i dyb 
bevidsthed om, at det sidste perfekte menneske, man har 
hørt om korsfæstede man for et par tusind år siden. Vi 
andre er mennesker på godt og ondt.

For mig selv drejer det sig ikke om alt det gode jeg kan 
gøre, men om alt det dårlige, som jeg bevidst lader være 
med at gøre. Mit udgangspunkt er, at alle mennesker er 
gode, indtil det modsatte er bevist. Det ’modsatte’ er så 
ikke, at de pågældende mennesker er/bliver onde, men 
snarere, at de på grund af frustration og vrede er ude 
af stand til at se, hvad der er ’det rigtige’ for dem – og 
måske for os andre – i situationen. Jeg tror ikke på det 
onde - heller ikke som middel til at lære at skelne det 
gode. Dét er efter min mening utrolig dårlig pædagogik 
- ”det gør lige så ondt på mig”, sagde faren, da han tæ-
skede barnet med en læderrem, ”men så kan du måske 
lære det....?”. Såret på balderne forsvinder med tiden og 
bliver til ar, men hvad med såret/arret på sjælen????

Min baggrund er lidt ligesom din; jeg kommer på en 
måde også fra behandlersystemet. Nok mere det såkaldt 
’etablerede’ end det alternative. Jeg har gennem de sid-
ste 31 år fungeret som ambulanceredder.

Som jeg læser dit indlæg, så svarer du selv på dit spørgs-
mål?!! Du skriver: ”Jeg ser Martinus’ smukke og kærli-
ge teorier stivne lidt i strukturerede mønstre”. Begynder 
trosretninger, ideologier o.l. ikke netop at ’stivne i struk-
turerne’, når man begynder at lægge dem i faste rammer 
– som at starte en ”fri folkebevægelse”.

Hvornår kan man egentlig kalde det en fri folkebevæ-
gelse? Hvad er kriterierne? Og hvis man begynder at 
opstille kriterier – lave regler/rammer for en folkebevæ-
gelse - er den så fri?

Hvem kan med rette sige at andres tro/ideologi er for-
kert? –og hvis, så i forhold til hvad?

Efter min overbevisning er en ’bevægelse’/trosretning/
ideologi først fri, når den opstår af sig selv og får lov til 
at gro på sine egne præmisser - fra hjertet, og når det 
enkelte menneske i bevægelsen får lov til - af egen fri 
vilje – at vælge, hvad hun/han vil tro på og hvordan. 
Ethvert menneske har ret til at følge dét, som hun/han 
tror på er det rigtige. Dét er det eneste kriterium, jeg kan 
forestille mig.

Jeg tillader mig, at ’køre’ lidt videre i din metafor fra 
Anne Linnets sangtekst om dråberne, der, når de forener 
sig, bliver til et hav.

Dråberne ved ikke, hvorfor de forener sig?!! De har ikke 
et bevidst ønske om at blive til et hav?!! Men ligesom 
med dråberne/havet så opstår en fri bevægelse af sig 
selv (–altså når den kommer fra hjertet)??!!! Og så skal 
man vel huske, at selv om dråber er forskellige, så fun-
gerer havet (ja ja OK! -indtil vi mennesker hælder en 
masse skidt i det) og at havet både kan være spejlblankt 
og - endda meget - oprørt (-og alligevel livgivende)?!! 
Havet kan ikke bevidst starte en bølge (bevægelse). Bøl-
gen opstår, når det er tid til det. Dét tror jeg også en fri 
bevægelse gør. Jeg tror faktisk, at bevægelsen allerede 
er i gang og jeg tror, at den har været i gang meget længe 
(dét mener jeg også, at du selv giver udtryk for i dit ind-
læg?!). Nok fordi den simpelthen bare ikke kunne lade 
være.

Jeg synes, at jeg bliver – i hvert fald lidt - bekræftet i 
min påstand med bl.a. eksistensen af dette blad. Selv om 
Ruth efter min mening ind i mellem løfter pegefingeren 
lidt for meget, så har det for mig et tankevækkende ind-
hold og siden der er andre end mig der holder og – må 
jeg formode – også læser det, kunne det godt opfattes, 
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som at vi dråber søger mod havet!!! Måske ikke for be-
vidst at lave et hav, men lur mig om ikke det bliver til 
det.

Uden ar have andet kendskab til Martinus’ teorier/lære 
end artikler i dette blad, så er det alligevel min fornem-
melse, at han uden fordomme fortæller os sin opfattelse 
af kosmos og så kan vi bruge den til hvad vi har lyst til. 
Han har så haft en evne til at sætte tingene i et - for nogle 
- forståeligt perspektiv. Og de, der har forstået hans bud-
skab – tror på det - følger så hans lære og har startet 
en bevægelse – som efter min mening er fri, så længe, 
de der tror, ikke forsøger at pålægge andre at tro på det 
samme. Altså, lidt i retning af, at ’min tro er den eneste 
rigtige. Hvis ikke du tror på det samme som jeg, så kom-
mer du i helvede’.

Invitation

Den 1. oktober 2004 er den internationale vegetardag, 
som fejres over hele verden. Det er første gang, vi fej-
rer den i Danmark, og Dansk Vegetarforening har valgt 
Københavns Rådhushal som midtpunkt for en udstil-
ling om vegetarismens mange facetter. Vi tror  der vil 
komme mange besøgende, fordi der er gratis adgang, og 
fordi der vil være  mange foreninger fra ind - og udland, 
der alle går ind for vegetarisk levevis - så du vil møde 
folk fra  dyreværnsforeninger, spirituelle foreninger -  
og selvfølgelig vegetar- og veganforeninger.  Her får du 
en enestående mulighed for at høre netop deres budskab. 
Der vil foruden smagsprøver, videofilmforestillinger, 
maddemonstration, børneaktivitet, spændende opvis-
ning, være foredrag hver time, hvoraf nogle vil være på 
engelsk.

Udstillingen er åben fredag d. 1. fra 10 – 17 og lørdag 
fra 10 – 13.

Hvis du har tilknytning til en af de ovennævnte forenin-
ger, kan vi tilbyde jer en stand og mulighed for at vise 
videofilm gratis – dog ser vi gerne et lille beløb til hjælp 
til annoncering, program, plakater og lign. udgifter, men 
I skal kontakte undertegnede snarest, hvis I ønsker at 
være repræsenteret - for her gælder det først til møllen 
princippet. 

Senere lørdag d. 2. er der sightseeing for vore uden-
landske gæster.  Derefter tager vi en bådtur rundt i Kø-

Når man betragter dråberne, kan man undre sig over 
menneskers manglende respekt for hinandens forskel-
ligheder. Dråberne får på trods af deres forskellighed al-
ligevel havet til at fungere?!!

Hvis det var meningen, at vi mennesker skulle være ens, 
så ville vi i dag gå med Kina-flip og Mao-sutter og køre 
på licensbyggede Raleigh-cykler. At det endnu ikke er 
lykkedes nogen, at ensrette menneskene, tager jeg som 
udtryk for, at det er forskellighederne, der får verden (li-
vet) til at ’køre’ rundt.

De allerbedste hilsner
Jørgen Jensen
Parallelvej 33, 3070 Snekkersten
20 61 36 15, jlj@lite.dk 

 Dansk Vegetarforening
TORNESTYKKET 12,  2720 VANLØSE

STIFTET I 1896 OG DRIVES PÅ FRIVILLIG IDEALISTISK BASIS 

benhavns kanaler for at ende op på Kalvebod Brygge. 
Her  afholder vi en international konference med titlen: 
Dyrevelfærd og vegetarisme. Pris for konferencen 500 
kr., som udover bådturen dækker økologisk T-shirt med 
økologisk tryk, festdinner (øl og vin for egen regning), 
underholdning, buffet søndag samt frugt og drikkevarer 
mv. i pauserne.  Maden og drikkevarer vil være økolo-
gisk og 100% vegetarisk. 

Sdiste nyt; Den kendte dyreven og intertainer Linda 
Gentille, der også bliver kaldt den kvindelige Liberace, 
har meddelt, hun vil deltage og vil give koncert i Dan-
mark. se www.gentille.com og www.pianoprincess.com

Da der er begrænset deltagerantal, tilråder vi snarlig til-
melding til
 
Projektleder Kirsten Jungsberg, 
Rådmand Steins Alle 45,7., 2000 Frederiksberg
E-Mail: kirsten@vegetarforening.dk
Tlf. 3874 3404   Mobil 6133 3874

Torsdag d. 5. august blev en længe savnet forening  stif-
tet nemlig  Foreningen for Senior- og Plejeboliger for 
Vegetarer. Generalforssamlingen fandt sted i OSI’s lo-
kaler i Vanløse og i bestyrelsen blev valgt: Erik Olesen, 
Ilse Jungsberg, Winnie Feveile og Kirsten Jungsberg. 
Foreningen vil være repræsenteret med en stand på ud-
stillingen 1. oktober på Københavns rådhus.            
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v/Per Bruus-Jensen

Vi ser her Martinus’ velkendte sym-
boler for de såkaldte tre X’er. Det er 
imidlertid vigtigt at gøre sig klart, at 
de tre symboler trods deres adskilt-
hed ikke henfører til tre forskellige 
TING, der på en eller anden måde 
er koblet sammen og på dette grund-
lag samarbejder med hinanden. Det 
drejer sig derimod om tre principielt 
forskellige måder, som ét og sam-
me “X” eller “guddommelige No-
get” konstant  fungerer og optræder på, og herved rent 
operationelt træder i karakter som et treenigt princip.

I sig selv - hinsides ovennævnte tre funktionsmåder - er 
Det guddommelige Noget - “X” - et spørgsmål om navn-
løs tomhed og absolut stilhed uden for tid og rum, og 
det tjener i denne navnløse urform som ur-grundlag og 
udgangspunkt for al anden virkelighed, som kan komme 
på tale. I første række den form, vi kalder LIV.

Pointen er, at Det guddommelige Noget i sin rene ur-
form ikke har nogen viden om sin egen eksistens; dvs 
det pågældende Noget er totalt blottet for enhver antyd-
ning af såkaldt bevidsthed og er dermed også uden det 
særlige præg, vi netop kalder LIV.

For at komme til bevidsthed om sig selv og dermed 
hæve sig over den navnløse urform, er Det guddom-
melige Noget derfor nødt til at frembringe et alterna-
tiv til denne urform. Et alternativ, der kan tjene som et 
slags spejl for det, som det kan “se” sig selv i. Og da det 
samtidig så at sige indefra spontant begærer dette “syn” 
(urbegæret), tilskyndes det lige så spontant til at ekse-
kvere eller virkeliggøre lige præcist dé tre funktioner, 
der gør “spejlet” muligt i praksis. Nemlig de tre funk-
tioner, Martinus udtrykker som netop de tre X’er med 
alt, hvad de respektive står for, og som har netop liv og 
bevidsthed som generalresultat.

Anskuet som tre funktionsmåder i ét og samme gud-
dommelige Noget forsvinder - som den egent-lige er-
kendelsesgevinst - alle problemer mht. hvorledes de tre 
X’er kommunikerer og samarbejder indbyrdes. De er 
simpelthen alle tre til stede i enhver form for virkelig-
hed, som “Det initiale, guddommelige Noget” - drevet 
af sit urbegær - lader komme til supplerende udtryk i 

forbindelse med livets skabelse, og de er derfor også 
hele tiden på forhånd i treenigt indgreb og samarbejde 
med hinanden alle tre.

Det er denne integritet, Martinus lader træde frem i sit 
såkaldte hovedsymbol - symbol nr. 11.

Konklusion

Drevet af sit urbegær fungerer ”Det guddommelige No-
get” som et treenigt princip og opnår i medfør af dette 
status som et levende verdensalt med bevidsthed om sig 
selv.
Men bag det treenige funktionsprincip er det samme 
guddommelige Noget kun et navnløst urfelt af immate-
riel tomhed og absolut stilhed, hinsides tid og rum.

Skabelsens sande mirakel består derfor i, at ”Det gud-
dommelige Noget” i denne urform via det treenige 
funktionsprincip kan frembringe den manifeste verden 
og samtidig opnå bevidsthed om sin egen eksistens og 
væren.
Og det kan tilføjes, at det er denne kosmiske bevidstheds 
fortjeneste at kunne gennemskue denne sammenhæng i 
tingene.....

Livets skabelse

                     8                                           9                                        10
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v/Ruth Olsen

Teosoffen Annie Besant skrev i bogen “The changing 
world” omkring år 1900 om Kristi genkomst: “Tiden 
for hans komme er ikke fjern, og det legeme, som han 
kommer til at bære, er endog allerede født iblandt os”. 
Der har været mange misforståelser om, hvordan man 
skulle opfatte det med “genkomsten”. Det skyldes 
delsvis oversættelsesfejl, idet det græske ord, man har 
oversat fra, reelt betyder “tilsynekomst” i stedet for 
genkomst. Taler vi om kristusbevidsthedens tilsyne-
komst, er der straks tale om noget helt andet, for den 
skal vi jo alle få til at vise sig før eller senere.

Den bulgarske indviede mester Peter Deunov (1864-
1944) har udtalt: “Vandbærerens kultur vil bringe har-
moni og forening. Man vil opleve retfærdighedens sejr 
og den menneskelige sjæls fornyelse. Den vil bringe 
Det tredie Testamente, som vil udvikle Guds børn, et 
testamente for den universelle kærligheds disciple. 
Gud vil begynde at leve og manifestere sig i en ny be-
vidsthed, som vil få menneskene til at erkende deres 
virkelige slægtsskab. Det vil ikke ske fra den ene dag 
til den anden, men det vil give retningen for den men-
neskelige bevidstheds udvikling. Det gamle testamente 
er for børn, Det nye testamente er for voksne, og Det 
tredie testamente, som nu er på vej, er for de Guds søn-
ner og døtre, der vil bringe verden kærlighed, visdom 
og sandhed.”

En anden bulgarsk mester, Omraam Mickael Aivanhov 
(1900-1986), som virkede i Frankrig, har bl.a. udtalt: 
“Der findes et gammelt testamente og der findes et nyt 
testamente. Der vil blive givet et tredie testamente. Det 
er under forberedelse. Det var ikke, fordi de to første 
ikke indeholdt sandheder, men de talte til den tids men-
nesker. Nu har tiden ændret sig, vi behøver et tredie 
testamente, og jeg kan forsikre jer, det kommer. Det vil 
ikke gendrive de to første, men give nye forklaringer 
og således opklare meget. Hvordan og af hvem, det vil 
blive skrevet, behøver jeg ikke at sige jer. Kirken vil 
naturligvis ikke acceptere det, men uanset om kirken 
vil acceptere det eller ej, bliver det realiseret.”

Danmark som “udvalgt”.

I bladet “Psykisk Forum” marts -67 skriver Ole-Car-
sten Green, at Danmark/Norden er “udvalgt til fysisk 

kanal for Aquarius-tidsalderens vigtigste kosmiske im-
pulser”. Han mener at kunne påvise, at Grundtvig for 
nu snart 200 år siden har udtalt, at ligesom jødefolket 
var “udvalgt” til at inkarnere en fornyelsesimpuls, ville 
Danmark blive udvalgt til at inkarnere den næste forny-
elsesimpuls.

Green nævner også en finsk mester, der skulle have ud-
talt, at den næste verdens-avatar fødes i Danmark, og 
skriver videre, at “der er tale om en intelligens-impuls, 
der ikke kun henvender sig til okkult interesserede”,  ... 
men bringer “et universelt, elementært forståeligt bud-
skab ... med understregning af al-menneskehedens bro-
derskab, internationalt såvel som i åndelig forstand.”

Green mener dog ikke, det vil ske før omkring år 2100, 
for som han skriver: “Er vi åndeligt beredte dertil? Er 
vi ikke alt for materialistisk indstillede, alt for træge og 
magelige, til at vi vil kunne fatte, hvad der skal ske? Vil 
det ikke gå herhjemme som på Golgatha? Vil HAN ikke 
blive forkastet af sit eget folk?” Og tilføjer: “En profet 
er jo aldrig agtet i sit fædreland”.

Hvorfor skrev Nibelvang til Besant?

Fra slutningen af 18oo-tallet blev forventningen om den 
ny verdenslærers komme, som det var bebudet i næsten 
alle religioner, stadig stærkere. Overalt fra lød profeti-
ske varsler om en snarlig kommende åndelig reformator. 
Teosofferne havde i 1911 stiftet en forening - “Stjernen 
i øst”, der skulle forberede den nye lysbringers komme, 
så han/hun kunne blive mødt med den tolerance og ære, 
der tilkommer en sådan højærværdighed. I 1914 havde 
foreningen allerede medlemmer i 36 lande og rådede 
over en anseelig kapital.

Den amerikanske digter Emerson havde i 1800-tallet 
udtrykt sin længsel således: “Når skal den røst, der for-
kyndte den højeste skønhed til Østens folk, røsten som 
hebræerne lyttede til i henrykkelse, og som gennem en 
hebræers mund udtalte ord, der til alle tider vil være 
orakelsprog - når skal denne røst også tale til vestens 
nationer? Hebræernes og grækernes skrifter indeholder 
udødelige sætninger - tanker, som har været brød for 
millioner. Men de fattes episk sammenhæng. De viser 
sig ikke som samlede tankerækker for intelligensen.

NOGLE FORUDSIGELSER
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Jeg spejder derfor efter den ny lærer, som formår at over-
skue hine strålende love således, at han kan afsløre dem 
for os som en helhed i deres fuldkomne og afrundede 
ynde. Som vil vise os verden som sjælens spejl, lære os 
at forstå, at tyngdeloven og loven for hjertets renselse 
er identiske, og at “du skal” er videnskab, skønhed og 
glæde.”

På et tidspunkt, hvor Lars Nibelvang (som arbejdsløs 
musiker) og Martinus var så fattige, at Martinus stod 
overfor at måtte genoptage sit 12-timers job, og således 
ikke kunne arbejde ret meget på sin “mission”, fik Lars 
den ide, at hvis han kunne gøre det klart for lederen af 
“Stjernen fra øst”, Annie Besant, at den nye verdenslæ-
rer faktisk var kommet i Danmark, så var der nok hjælp 
at hente i den forening, der jo var etableret med netop 
det formål.

Annie Besant

Derfor skrev han til Besant i 1925 og har uden tvivl lagt 
hele sin sjæl, sin viden og sit store skrivetalent i brevet 
for at overbevise hende om, at nu havde de chancen for 
at bidrage til at jævne vejen for den nye store mester. 
Han hørte aldrig et ord fra hende!

I Nibelvangs manuskript om mesteren Martinus, som 
han af hensyn til Martinus’ ønske om ikke at få sat fokus 
på sin person, aldrig fik trykt, skriver han om denne sag 
bl.a: (i uddrag)

“Her står du da overfor en sammenslutning, der er star-
tet med det formål for øje at tjene og jævne vejen for den 
kommende lærer, en stor og selvopofrende forening, 
der tæller tilhængere fra alle samfundsklasser, og som 
strækker sine forgreninger over hele Jorden. Har deres 
ledende repræsentanter ikke i en lang årrække benyttet 
enhver lejlighed til at forberede menneskene på, at en 
sådan stor lærer kunne dukke op hvor som helst, og i 
hvem som helst?

Har man ikke lært menneskene Ydmyghedens Evange-
lium og gennem taler og skrifter forberedt dem på, at de 
kun ved at udvikle det guddommelige i dem selv ville 
kunne opnå forudsætninger for at kende den vordende 
lærer, når han træder frem i menneskelig skikkelse?

Men havde erfaringerne ikke også vist mig, at teori er et 
og praksis et andet. Vidste jeg ikke, at tolerance var et 
luftigt og flygtigt fantom, sålænge ikke selve livet havde 
stillet os overfor den eller de prøvelser, som giver os lej-
lighed til at fylde det ud med vort eget inderste væsen og 
skænke det kød og blod. Havde jeg ikke klangen af min 
lærers ord i mit øre: “Forudfattede meninger og over-
vurdering af egne evner er de farligste af alle hindringer 
for sjælens videre udvikling og vækst!”

Var denne forening, trods dens tolerante og ultranatio-
nale tilsnit ikke gledet ind i en så krystalliseret form, at 
det efterhånden var blevet en fysisk umulighed at bygge 
bro mellem den og os? ... Profetien om en kommende 
lærer var allerede under sin undfangelse blevet besvang-
ret med kimen til fremtidens misforståelser... Forvent-
ningerne havde passeret bestemte forestillingers smelte-
digel og taget Blavatski-Besant-teosofisk form.

Vi ser altså, at der efterhånden var skabt et mentalt men 
i formen krystalliseret forbillede, som den kommende 
lærer måtte indkapsle sig i, hvis han ville gøre sig håb 
om anerkendelse hos foreningens medlemmer... Havde 
Dr.Besant holdt sin profeti i en upersonlig ånd .. ville 
hun kunne byde den kommende lærer velkommen i 
hvem som helst, der måtte vise sig i besiddelse af den 
højeste guddommelige visdom..

Nu stod hun derimod i sit livs travle aftenrøde - indfan-
get, bastet og bundet af de konsekvenser, som hendes 
filosofiske produktion havde skabt. Som protektor for en 
forening, hvis medlemmer for størstedelen havde trænet 
deres følelsesliv og tænkemåder efter de tankekanaler, 
hun selv havde gravet...Og her stod jeg, den ukendte 
ene, overfor en internationalt organiseret, pengestærk 
sammenslutning af kvinder og mænd, der med selvop-
ofrelse og næsten suggestiv tillid havde indstillet deres 
bevidsthed mod lyset - fra Øst!
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Kunne man tænke sig, at en ensom stemme skulle kunne 
bryde gennem denne traditionelt underbyggede trosret-
nings mentale barrikade? Måtte jeg ikke føle mig tøven-
de, inden jeg forsøgte at svømme mod så stor og stærk en 
strøm? Men pligten bød mig at handle. Vi levede begge 
under så utålelige betingelser, at jeg følte mig moralsk 
forpligtet til at prøve enhver tænkelig udvej.

Lars Nibelvang

Jeg så, at det verdensbillede, som var under udarbejdel-
se, var i færd med at hensygne, og jeg turde ikke tage an-
svaret for, at den mand, der grundet på sine enestående 
evner, var bestemt til at skrive sit navn blandt alle tiders 

største, skulle afbryde sit universelt betonede arbejde. 
Alt måtte prøves, så ingen i fremtiden med vægt skulle 
kunne bebrejde mig, at jeg ikke havde forsøgt alt, hvad 
der stod i min magt.”
En tid efter at Besant havde fået Nibelvangs 31-siders 
brev, blev der afholdt teosofisk kongres i Holland. På 
denne proklamerer hun den store mesters snarlige kom-
me, og “bekender kulør” ved, som Nibelvang skriver, 
“med forbløffende frimodighed hentydede hun indirekte 
til sin egen autoritet, ikke alene ved at henvise til sin 
forbindelse med det store hvide Broderskabs høje usyn-
lige ledere - men endog ved en udnævnelse og officiel 
navngivelse af ikke færre end syv af de vordende 12 
apostle.”

Han slutter dette afsnit i sin bog med følgende:”Under 
forvisningen om at kendsgerningernes mægtige cyklon 
vil sprede alle de menneskelige forestillinger og forvent-
ninger, der ikke er af selve sandheden, og at begivenhe-
dernes tale i fremtiden vil komme til at gøre selv den be-
hændigste pen til skamme, vil jeg sluttelig begrænse mig 
til at sige, at tiden synes at nærme sig, hvor tilhængerne 
af den Blavatski-Besant-teosofiske synsvinkel skal ind-
høste konsekvenserne af deres Kristusopfattelse.”

D. 11.august 1929 (Martinus’ fødselsdag) opløstes for-
eningen “Stjernen i Øst”!

Hvad Martinus fortalte Nibelvang:

“Jeg sår en slags sæd i menneskenes bevidsthed, som vil avle evner 
til selv at se. Og jeg fryder mig ved tanken om, at den dag skal kom-
me, da menneskene vil vågne op til at forstå mig, og elske mig, som 
jeg har elsket dem!”
“Ja, men kære Martinus, er du ikke bange for, at denne dag trods 
jordens hastige fremskridt er meget fjern?”
“Hvad betyder det for mig, om jeg skal vente længe! Du glemmer, 
min ven, at jeg lever bevidst i evigheden og på en måde hinsides 
tiden.”
“Livets Bog vil blive en bog med evig afspejling ak alle ting, hvad så 
end videnskaben vil udfinde. Den vil blive en Bøgernes Bog, og det 
centrum hvorom verden drejer sig. Den vil blive sjælens brød gen-
nem årtusinder, fordi den indeholder noget til hvert eneste individ, 
ligegyldigt hvilket trin det end måtte stå på.”
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af Harry Rasmussen

I denne artikel gøres der et forsøg på at se, i hvilket 
omfang Martinus’ Kosmologi og naturvidenskaben er i 
overensstemmelse eller eventuelt i uoverensstemmelse 
med hinanden, blandt andet i relation til seksualitet, og 
herunder særlig undfangelse og kønsbestemmelse. Pro-
blemet er imidlertid, at Martinus’ kosmiske analyser og 
facitter er fremsat én gang for alle og derfor i medfør 
af deres natur indtil videre enten står til troende eller til 
forkastelse, mens den videnskabelige forskning qua sin 
natur hele tiden er tvunget til at revidere og opdatere sin 
facitliste, således at det, der var gyldigt i går ikke nød-
vendigvis også er det i dag eller i morgen.     

Det helt store og afgørende spørgsmål er, så vidt jeg kan 
se, hvordan man kan og bør forholde sig til de dele af 
Martinus’ Kosmologi, som vi rent faktisk ikke er i stand 
til at efterforske og forklare med vores intelligens. Det 
står jo klart, at Martinus’ analyser omkring f. eks. ”den 
kosmiske grundplan” eller ”det evige verdensbillede”, 
rummer en genial og for så vidt enkel løsning eller for-
klaring på enheden og sammenhængen i naturen, den 
synlige så vel som den usynlige, men den eneste intel-
lektuelle mulighed, der består for at forstå disse højst 
abstrakte ’planer’, er, bortset fra Martinus’ egne forkla-
ringer af disse, at drage analogier til årskredsløbet, livs-
kredsløbet og døgnkredsløbet, som jo i en vis forstand 
er konkrete nok. 

Det synes imidlertid at være et problem, at Martinus 
postulerer, at f.eks. ”det seksuelle polprincip” er et uni-
verselt omfattende princip, og ligeledes ”polforvandlin-
gen”, som også postuleres at være en lige så universelt 
gældende proces. Det vil sige: et princip og en proces, 
som gælder for overhovedet alle levende væsener uden 
nogen som helst undtagelse. Problemet består primært 
deri, at naturvidenskabelige kendsgerninger direkte sy-
nes at modsige universaliteten af polprincippet, idet der 
forekommer indtil flere helt normale afvigelser herfra, 
mens polforvandlingen i kraft af sin abstrakte natur slet 
ikke hører ind under de områder, naturvidenskaben er i 
stand til at beskæftige sig med. (1)   

Polprincip, polforvandling og 
kønsskifte – og skæbnelov

Det seksuelle polprincip, polforvand-
ling og kønsskifte

I henhold til Martinus’ verdensbillede, drejer det seksu-
elle polprincip sig primært om, at ethvert levende væ-
sen er udstyret med to kontrære seksuelle poler, nemlig 
den feminine pol og den maskuline pol, og desuden to 
såkaldte polorganer: det emotionelle polorgan og det in-
tellektuelle polorgan. De to polers og polorganers ind-
byrdes konstellation, virksomhed og vekselvirkning, er 
imidlertid undergivet kredsløbs- og kontrastprincippets 
lovmæssigheder, hvilket i praksis giver sig udslag i den 
såkaldte polforvandlingsproces, som primært indebærer, 
at fra en periode med jævnbyrdig og ligeværdig konstel-
lation og vekselvirkning mellem de to poler og polorga-
ner, også kaldet ”dobbeltpolethed” – ikke at forveksle 
med dobbeltkønnethed - aftager eller svækkes den ene 
af polerne og i alle tilfælde det intellektuelle polorgan, 
over en periode i en sådan grad og udstrækning, at den-
ne og dette til sidst må betegnes som ude af funktion 
eller latent, en tilstand eller situation, der også varer en 
vis periode. 

For nogle levende væseners vedkommende er det den 
maskuline pol, der degenererer til fordel for den femini-
ne pol, og i sådanne tilfælde resulterer det i fremkomsten 
eller udviklingen af hunkøn. For andre levende væseners 
vedkommende er det den feminine pol, der degenererer, 
hvilket medfører fremkomsten eller væksten af hankøn-
net. I alle tilfælde er det emotionelle polorgan tilknyttet 
den fungerende pol, medens det intellektuelle polorgan 
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altid vil være tilknyttet den degenererende eller latente 
pol. Denne fuldbyrdede situation eller tilstand betegner 
Martinus som ”enkeltpolethed”. (2)   
     
 Forvandlingen af forholdet eller konstellationen mellem 
de to seksuelle overbevidsthedspoler og polorganer fra 
dobbeltpolethed til enkeltpolethed, finder sted i første 
halvdel af det, Martinus betegner som udviklingsspira-
len, medens en umiddelbart påfølgende forvandling fra 
enkeltpolethed til fornyet dobbeltpolethed, sker i anden 
og sidste halvdel af udviklingsspiralen. Herunder væk-
kes og udvikles den hidtil slumrende eller latente pol og 
det ligeledes slumrende intellektuelle polorgan til grad-
vis fornyet og ligeværdig aktivitet og medindflydelse på 
det levende væsens bevidstheds- og handlingsliv og le-
gemsstruktur, indtil der til sidst igen er tale om egentlig 
dobbeltpolethed.  

I henhold til Martinus’ kosmiske analyser over det sek-
suelle polprincip og polforvandlingen, tager det et helt 
spiralkredsløb at skifte fra den ene pol til den anden, 
herunder fra det ene polorgan til det andet, hvilket vil 
sige, at skifte fra den maskuline pol til den feminine pol 
og det emotionelle polorgans omkobling fra den masku-
line pol til den feminine pol, fra den feminine pol til den 
maskuline pol og det emotionelle polorgans omkobling 
fra den feminine pol til den maskuline pol, eller kort 
sagt: fra hankøn til hunkøn eller fra hunkøn til hankøn.

Dette indebærer blandt andet den konsekvens, at et le-
vende væsen vil tilhøre enten det ene eller det andet køn 
gennem en hel udviklingsspiral, i en vis forstand altså 
også i den periode, hvor individet er dobbeltpolet, for 
derefter at skifte over til at repræsentere det modsatte 
køn i den følgende udviklingsspiral og således fremde-
les. Kønsskiftet sker ifølge Martinus i den tilværelses-
zone eller det åndelige naturrige, han betegner som ”den 
guddommelige verden”. Han er desuden af den opfat-
telse, at kønsskifte normalt ikke vil kunne finde sted på 
noget andet tidspunkt i udviklingsspiralen, end det net-
op nævnte. Ved ”normalt ikke” skal angiveligt forstås, 
at kønsskifte i disse tilfælde ikke vil kunne ske uden en 
eller anden form for indvirken eller indgriben i den nor-
male proces, men en sådan indgriben er formentlig altså 
både tænkelig og i visse tilfælde mulig, i hvert fald som 
en midlertidig foreteelse, forstået sådan, at naturen før 
eller siden vil genoprette normaliteten.

Det er ligeledes Martinus’ opfattelse, at kønsskifte nor-
malt heller ikke vil kunne finde sted fra inkarnation til 
inkarnation, således forstået, at uanset det antal inkar-
nationer, der sker i løbet af et individs passage gennem 
plante- og dyreriget frem til det rigtige menneskerige, 
vil det pågældende individ bevare sin normale kønslige 
identitet liv efter liv. Men der kan som nævnt altså åben-

bart forekomme unormale tilfælde, hvor kønsskifte af 
den ene eller anden årsag alligevel sker. (3)   

Skæbneelementet og talentkernerne

Martinus’ begrundelser for, at et kønsskifte normalt ikke 
vil kunne ske, hverken under individets indvikling i den 
fysiske verden eller under udviklingen herfra, er især 
baseret på funktionen af den faktor i det levende væsens 
overbevidsthed, han betegner som ”skæbneelementet”. 
Heri er samtlige et individs oplevelser og erfaringer 
opsamlet og koncentreret i form af de såkaldte talent-
kerner, der er ultramikroskopiske, automatiske åndelige 
anlæg, som i en vis forstand er beslægtet med generne, 
som disse anlæg da også siges at samarbejde med fra in-
dividets fysiske undfangelse til dets død, nemlig via det 
såkaldte koblingslegeme eller transformationsfelt mel-
lem åndelig og fysisk energi. Martinus skelner mellem 
to grupper af talentkerner, nemlig  organtalentkerner og 
erindringstalentkerner, og det er især de førstnævnte der 
– i samspil med bl.a. livs- og stofenhedsprincippet og 
organismeprincippet -  er ansvarlige for opbygningen, 
opretholdelsen og funktionen af de seks åndelige lege-
mer og dermed af den såkaldte underbevidsthedsregion. 
De åndelige legemer repræsenterer som bekendt de seks 
åndelige hovedkategorier af grundenergikombinationer, 
hvori henholdsvis instinktenergien, tyngdeenergien, fø-
lelsesenergien, intelligensenergien, intuitionsenergien 
og hukommelsesenergien successivt er dominerende. 
Det fysiske legeme er i henhold til Martinus især et pro-
dukt af den grundenergikombination, hvori den såkaldte 
tyngdeenergi er dominant. (4)    

Det fysiske legeme ved biologerne, fysiologerne og 
hjerneforskerne temmelig meget om, herunder hvordan 
undfangelse, fosterudvikling og øvrige udvikling fra 
fødsel til død finder sted. Den viden kan man naturligvis 
ikke ignorere til fordel for nogle uverificerede og uve-
rificerbare abstrakte forestillinger om, hvordan tingene 
hænger sammen. Specielt ikke, når og hvis der er direkte 
modstrid mellem de dele af kosmologiens postulater og 
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de naturvidenskabelige fakta, som kan sammenholdes 
med hinanden. Det er f.eks. tilfældet omkring den bio-
logiske del af undfangelsen, som desværre også i et vist 
omfang og på flere punkter synes at modsige Martinus’ 
beskrivelse af, hvilke betingelser der fordres opfyldt, for 
at undfangelse kan finde sted. 

I henhold til Martinus forudsætter undfangelse udløs-
ningen af seksuelt klimaks hos de to personer af modsat 
køn, der har samleje med hinanden. Det er under den 
derved opstående energiudladning, forstået som intensi-
verede saligheds-vibrationer i de pågældende væseners 
åndelige aura, at et diskarneret væsen i salighedsriget 
bringes i åndelig kontakt med et muligt fysisk forældre-
par. Såfremt de optimale betingelser for inkarnation er 
opfyldt, forbinder væsenets skæbneelement sig automa-
tisk med genkomplekset i den befrugtede ægcelle. (5)     

Inkarnation og repetition

På et tidligt stadium i repetitionsprocessen ses det tyde-
ligt, at fosteret fremviser træk fra begge køn, men bio-
logisk set er det kønskromosomerne, der under normale 
forhold bestemmer, om afkommet udvikler sig som 
hankøn eller hunkøn. Forstyrrelser i fosterudviklingen 
kan imidlertid i enkelte tilfælde føre til såkaldt herma-
frodisme eller andre former for anormaliteter eller mis-
dannelser. 

I henhold til Martinus er det derimod konstellationen 
mellem de to seksuelle poler, den feminine pol og den 
maskuline pol, der på forhånd og via kønskromosomer-
ne bestemmer individets køn. Et individ, hvis enkeltpo-
lethed er domineret af den feminine pol og som derfor er 
hunkøn, vil fortsætte med at være hunkøn i hver eneste 
inkarnation indtil et stykke ind i det rigtige menneske-
rige. Modsat vil et individ, hvis enkeltpolethed er do-
mineret af den maskuline pol og som derfor er hankøn, 
fortsætte lige så længe med at være hankøn, som for 
hunkønnets vedkommende. 

Der er imidlertid også nogle problemer i forbindelse 
med Martinus’ analyser omkring undfangelse, idet det 
må anses for et faktum, at i reglen kun den ene af par-
terne, oftest hannen eller manden, opnår orgasme under 
samleje. Til trods for sin manglende orgasme viser det 
sig, at hunnens eller kvindens ægcelle alligevel bliver 
befrugtet og medfører graviditet. Dertil kommer de til-
fælde, hvor der foretages kunstig befrugtning af en æg-
celle, enten i kvindens livmoder eller i en laboratorie-
skål. Et stigende antal – og i hvert fald tilsyneladende 
- sunde og velfungerende børn, deriblandt tvillinger, er 
i de senere år kommet til verden ad denne vej. I disse 
tilfælde kan det i hvert fald kun have været manden, 
der har oplevet orgasme under den onani, der krævedes 

for at tilvejebringe den nødvendige sæd. Men i nyeste 
tid mener fertilitetseksperter endog, at den tid ikke er 
fjern, hvor man kan udtage mandens sædceller ved et 
mindre operativt indgreb under lokalbedøvelse. Det vil 
i påkommende tilfælde betyde, at heller ikke manden 
oplever orgasme. 

Hvis det skulle gå hen og vise sig, at den sidstnævnte 
metode kan fungere med et tilfredsstillende resultat til 
følge, vil det formentlig betyde yderligere et argument 
imod Martinus’ påstand om, at orgasme – i det mindste 
for en af de involverede fysiske partnere - er en nødven-
dig forudsætning og betingelse for, at undfangelse kan 
ske. (6)    

Biologi og kønsbestemmelse 

Med hensyn til fænomenerne kønsbestemmelse og køns-
skifte, forholder det sig i henhold til biologien normalt 
sådan, at de fleste organismer med kønnet forplantning 
har mulighed for udvikling af begge køn, og talrige plan-
ter og dyr bevarer denne evne livet igennem. Man taler 
i den sammenhæng om tvekønnethed eller hermafrodis-
me, og denne gælder for de fleste blomsterplanter, lun-
gesnegle og mange orme. De nævnte arter har særskilte 
kønskirtler til dannelse af henholdsvis æg- og sædceller. 
Det betyder, at dispositionerne eller de genetiske anlæg 
for begge køn er til stede fra individets begyndelse, og at 
fysiologiske og miljømæssige forhold kan spille ind ved 
kønsbestemmelsen, eller med andre ord, kan afgøre, om 
et individ bliver et hankøns- eller hunkønsvæsen med 
henholdsvis hanlige eller hunlige kønsorganer.  

Hos nogle kolonidyr, f.eks. koraller, bestemmes indivi-
dets køn af dets plads i kolonien, i andre tilfælde beror 
kønsbestemmelsen på ernæringstilstanden, idet de bedst 
ernærede udvikler sig til hunner, de dårligst ernærede til 
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hanner. De fleste dyr og mange højere planter er særkøn-
nede eller enkeltkønnede, og kønsbestemmelsen sker ge-
netisk, og som regel er de to køn omtrent lige hyppige. 
Den genetiske kønsbestemmelse beror grundlæggende 
på et særligt par kromosomer, kønskromosomerne, 
hvoraf det ene køn har to såkaldte og ens X-kromoso-
mer, mens det andet køn har et X- og et Y-kromosom. 
Desuden findes normale parrede kromosomer, der kal-
des for autosomer, og den endelige kønsbestemmelse 
beror på en balance mellem kønskromosomer  og auto-
somer. X-kromosomer trækker almindeligvis i hunlig 
retning, mens autosomerne trækker i hanlig retning. Hos 
mennesket har kvinden 2 X-kromosomer og manden 
X- og Y-kromosom. Det er sædcellens kønskromosom, 
der bestemmer, om det befrugtede æg udvikler sig til 
en pige (XX-kromosombesætning) eller en dreng (XY-
besætning). Hos de højere dyr er det hormoner, der er 
ansvarlige for både primære kønskarakterer, dvs., køns-
organerne, og sekundære, dvs. de andre specielt hanlige 
og hunlige træk, f.eks. behåring, bryster, stemmeleje og 
fordeling af underhudsfedt.  

En særlig type kønsbestemmelse findes hos bier, hvor 
befrugtede æg fører til normale individer (med et dob-
belt sæt kromosomer), der alle genetisk er hunner (ar-
bejdere og dronninger), mens ubefrugtede æg fører til 
hanner, der kun har ét sæt kromosomer.
Mange svampe har ikke synlig, men kun fysiologisk 
bestemt kønsforskel, og kønsbestemmelsen foregår på 
simpel genetisk måde. Selvbefrugtning er et almindeligt 
forekommende fænomen i planteriget, men er en und-
tagelse i dyreriget, hvor en krydsbefrugtning mellem to 
tvekønnede individer forekommer, som f.eks. hos vin-
bjergsneglen. 

Biologi og kønsskifte

Biologien definerer kønsskifte som en evne hos visse 
lavere dyr til at skifte køn én eller flere gange. Hos den 
almindelige akvariefisk, sværddrageren, kan en hun ef-
ter at have født flere kuld unger udvikle sig til en han 
med funktionsdygtige kønsorganer. Hos strandkrabben 
kan hanner, der angribes af den snyltende rodkrebs, ud-
vikle sig i hunlig retning. De velkendte østers begynder 
deres liv som hanner, men bliver i løbet af nogen tid til 
hunner, som ved et skifte i vandets temperatur kan fås 
til at skifte køn på ny. Østers kan faktisk skifte køn flere 
gange i løbet af deres tilværelse. 

Imidlertid må man formentlig kunne konstatere, at selv 
i de tilfælde, hvor der forekommer kønsskifte, hvad 
enten dette er genetisk bestemt eller situations- og/el-
ler miljøbestemt, er der set med kosmologiens øjne dog 
stadigvæk tale om enkeltpolethed. Tvekønnethed er 

nemlig ikke det samme som dobbeltpolethed, men kun 
udtryk for, at et individ eller en art på samme tid besid-
der to sæt kønskarakterer, herunder f. eks. de to køns 
respektive kønsorganer, men hvor almindeligvis kun det 
ene sæt fungerer af gangen. Den såkaldte pseudo-her-
mafrodisme, hvor en persons ydre kønsorganer ligner 
det andet køns, er en anormalitet, der anses for sygelig 
og uheldig og som derfor undertiden kan afhjælpes ad 
operativ vej. 

 Martinus ses ikke at have taget højde for og derfor heller 
ikke direkte stilling til de nævnte ”afvigende” tilfælde 
af kønsbestemmelse og kønsskifte, der dog ikke umid-
delbart synes at betyde noget afgørende brud på hans 
analyser af de principielle love eller regler, der angår 
polprincippet og polforvandlingen. Det forandrer der-
for ikke Martinus’ påstand om, at kønsbestemmelse og 
kønsskifte udelukkende er bestemt og styret af polkon-
stellationen i forbindelse med skæbneelementets talent-
kernebeholdning, underforstået dettes forudsætninger 
og evne til at opbygge et (nyt) fysisk legeme. 

Kønsskifte mellem inkarnationerne?

Et lidt andet, men nok så vigtigt problem i sammenhæn-
gen, er kønsskifte mellem inkarnationerne, sådan som 
enkelte parapsykologiske forskere bl.a. ved hjælp af 
regressiv hypnose har kunnet registrere skal være fore-
kommet i nogle menneskers tilfælde. Altså at en person, 
der i et eller eventuelt flere tidligere liv er fremtrådt som 
f. eks. mand, i sin aktuelle inkarnation fremtræder som 
kvinde, eller omvendt, at en person, der tidligere var 
kvinde, aktuelt fremtræder som mand. 
     Martinus er som omtalt af den bestemte opfattelse, at 
egentligt og normalt eller ægte kønsskifte ikke vil kun-
ne  ske fra den ene eller eventuelt flere inkarnationer til 
den anden eller flere følgende. Ja, han hævder tilmed, at 
egentligt kønsskifte overhovedet ikke kan forekomme 
i den tidsepoke, hvori individet er undergivet reinkar-
nationens lovmæssigheder. Det vil mere præcist sige, 
under individets udvikling gennem planteriget, dyreri-
get og delvis det rigtige menneskerige, og i øvrigt hel-
ler ikke under passagen gennem visdomsriget. Et ægte 
kønsskifte – eller måske rettere: polskifte - kan, sådan 
som tidligere nævnt ovenfor, alene ske under individets 
passage gennem det tilværelsesplan, der benævnes ”den 
guddommelige verden”. 

En anden sag er, at der under individets passage gen-
nem dyreriget, særlig når dette indbefatter det jordiske 
menneskes rige, kan forekomme forskellige former for 
seksuel orientering og adfærd, der afviger fra det, Marti-
nus betegner som den normale polforvandling. Der tæn-
kes her især på fænomener som homo- og biseksualitet, 
og årsagerne til disse har han indenfor rammerne af sin 
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kosmologi afgjort givet troværdige og udtømmende for-
klaringer på. Men i begge tilfælde er der i hovedsagen 
tale om psykologiske fænomener, også selvom specielt 
homoseksuelle, mænd såvel som kvinder, i visse tilfæl-
de ønsker at få og også får foretaget operative indgreb, 
der vel i bedste fald kan karakteriseres som pseudokøns-
skifte.   

Der findes således eksempler på, at forældre eller oftest 
en moder, har forsøgt at opdrage et barn, der er født med 
begge køns genitalier (hermafrodisme), til f.eks. at føle, 
tænke og opføre sig som en pige. Denne opdragelse blev 
i nogle tilfælde fulgt op af en kønsskifteoperation, hvor-
under i det nævnte tilfælde det uudviklede mandlige 
kønsorgan var blevet fjernet til fordel for en vagina. I 
det samme og højst ulykkelige tilfælde viste det sig, at 
”pigen”, der ved hjælp af hormonbehandling bl.a. havde 
udviklet bryster, som voksen stadigvæk følte, tænkte og 
opførte sig som dreng eller mand, hvilket videnskabeligt 
og psykologisk blev forklaret med, at det fortsat var den 
pågældende persons kromosomsammensætning, der be-
stemte vedkommendes virkelige køn. (7)  

I det hele taget er spørgsmålet, om man vil lægge afgø-
rende vægt på Martinus’ udsagn eller man vil stole på de 
beretninger, der findes om kønsskifte mellem inkarnati-
onerne. For de førstnævntes vedkommende er forholdet 
det, at disse indtil videre ikke kan verificeres, og da slet 
ikke ad sædvanlig intelligensmæssig vej, og for de sidst-
nævntes vedkommende er sagen den, at de pågældende 
beretninger hidtil ikke har kunnet efterprøves og efter-
forskes på objektivt gyldig, utvetydig og modsigelsesfri 
måde. I objektivitetens og sandhedens interesse bør man 
derfor nok indtil videre forholde sig kritisk og skeptisk 
til beretninger om kønsskifte mellem inkarnationerne. 
Hermed være ikke sagt, at et sådant kønsskifte ikke kan 
tænkes at ske, men kun, at dette i givet fald formentlig 
må betegnes som en muligvis anormal afvigelse fra pol-
forvandlingsprocessens normale forløb. (8)  

Skæbneproblemet

Et andet problem er skæbneloven, som udgør et vigtigt 
led i Martinus’ kosmologi. I henhold hertil er denne lov-
mæssighed også universelt gældende og i det væsent-
lige uden nogen som helst afvigelse fra reglen. Begrebet 
skæbne er i henhold til Martinus baseret på en lovmæs-
sighed, der fungerer helt på årsagsvirkningslovens præ-
misser, og som kortest og enklest er udtrykt i sætningen: 
”Det et menneske sår, det skal det også høste”. I analogi 
med sæd og høst betyder det, at sår man byg får man 
byg, sår man hvede får man hvede, sår man havre får 
man havre, etc. etc. Martinus definerer kort begrebet 
skæbne som oplevelsen af virkningerne til de årsager, 
man, dvs. det levende væsen, selv har udløst..

Problemet med skæbneloven består imidlertid i, at Mar-
tinus også er af den opfattelse, at der alene i kraft af 
livsvilkårenes kompleksitet kan forekomme tilfælde, 
hvorunder individet ville kunne komme ud for at blive 
påført en skæbnevirkning, som vedkommende ikke selv 
har ’sået’ årsagen til, hvis ikke individet konstant blev 
overvåget af såkaldte skytsånder, der bl.a. har til opgave 
at afværge, at individet bliver offer for en uretfærdig 
skæbnevirkning. Det betyder med andre ord, at Marti-
nus mener at skytsåndsprincippet kompenserer for de 
risici for ufortjent ubehagelig eller ligefrem lidelsesfuld 
skæbne, som livets komplekse natur indebærer. (9)    

Martinus postulerer i øvrigt, at f.eks. tamdyrenes lidel-
sesfyldte skæbne under opdræt og ved slagtning, skyl-
des såkaldt restkarma fra en tidligere udviklingsspirals 
dyrerige. Det samme må vel principielt gælde for alle et 
økosystems eller en fødekædes vilde, men normalt frede-
lige, planteædende dyr, der så at sige er forudbestemt til 
at blive rovdyrenes bytte. Man kan jo nemlig ikke finde 
årsagen eller årsagerne til de nævnte dyrs barske skæbne 
i deres aktuelle fysiske nutid, idet hverken tamdyrenes 
eller planteædernes livsvilkår normalt indebærer drab af 
andre dyr, og i al fald ikke for at fortære disse. Foreholdt 
disse kendsgerninger lyder Martinus’ svar, at der i de 
nævnte tilfælde er tale om såkaldt restkarma. (10)   

Skæbne og sygdom

Martinus postulerer også, at den megen sygdom af for-
skellig slags, der plager størstedelen af menneskeheden, 
først og fremmest skyldes menneskenes industrielle op-
dræt, slagtning (drab) og påfølgende fortæring af især 
tamdyr som svin, smågrise køer, kalve, fjerkræ, især 
høns, kyllinger osv. Kødspisning, især forenet med al-
koholiske drikke og rygning, svækker ifølge Martinus 
menneskets immunforsvar, i al fald hos det fremskredne 
kulturmenneske. Omvendt skulle det, at undgå og und-
lade drab af dyr og i stedet leve vegetarisk, være et min-
dre onde, som i al fald på sigt vil betyde større sundhed 
for de mennesker, der vælger denne udvej. (11)  

Imidlertid foreligger der ikke nogen saglige undersøgel-
ser, der tyder på at vegetarer er mindre udsatte for an-
greb af sygdomme som f.eks. kræft eller hjerte- og kar-
lidelser, end mennesker, der er kødspisere. Og selvom 
det fortrinsvis er rygere, der angribes af bl.a. lungekræft, 
så rammer denne og andre former for kræft lige så vel 
ikke-rygere. Det samme er tilfældet med f.eks. hjerte- og 
karlidelser. Men generelt set er menneskene i henhold til 
Martinus’ udlægning af skæbneloven i stor risiko for at 
blive angrebet af sygdom og ramt af ulykke som følge 
af årsager, der ligger indtil flere liv eller inkarnationer 
tilbage i tiden. Så dermed har Martinus’ kosmologi i en 
vis forstand ’helgarderet’ sig mod angreb for inkonse-
kvens. (12)
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I henhold til sine analyser postulerede Martinus, dog 
med stor ydmyghed og beskedenhed, at han var en ver-
densgenløser, og en sådan skulle ifølge samme analyser 
være et menneske af så højtudviklet åndelig og moralsk-
etisk standard, at vedkommende praktisk talt ikke hav-
de nogen ubehagelig endsige lidelsesfuld skæbnegæld 
at skulle betale af på. Det skulle ifølge påstanden in-
debære, at den pågældende var beskyttet mod sygdom 
og ulykke. Det gav derfor anledning til en vis forvir-
ring i interne Martinus-kredse, da Martinus i 1956 blev 
angrebet af mavekræft. Selv gav han som begrundelse 
for denne lidelse, at den var en fysisk ’arv’ fra hans bio-
logiske mor, som også havde haft denne sygdom. Men 
ifølge et ubekræftet forlydende, hed det sig også, at 
Martinus, der ellers var vegetar og normalt levede rime-
lig sundt, dog uden at være fanatisk, gav sit store daglige 
forbrug af Nescafé skylden, som altså dermed var hans 
egen. Man kunne måske her undre sig over, at et kos-
misk bevidst menneske som Martinus, ikke på forhånd 
var klar over, at en daglig indtagelse af større mængder 
kaffe, som der åbenbart var tale om i hans tilfælde, i sig 
selv formentlig øger risikoen for visse sygdomme. Men 
desuden forklarede han, at alene den omstændighed, at 
en verdensgenløser i sagens natur var nødt til at inkar-
nere i en almindelig og normal fysisk menneskekrop, 
omtrent automatisk indebærer en vis risiko for angreb 
af almindeligt forekommende sygdomme. Den forkla-
ring, i forbindelse med Martinus’ kræftlidelse, som han 
heldigvis hurtigt blev helbredt for ved operation, kunne 
flere ivrige Martinus-tilhængere ifølge forlydender ikke 
godtage, hvorfor de valgte at vende Martinus og hans 
sag ryggen. (13)    

En verdensgenløser

Der skal her tillægges, at Martinus’ påstand om, at han 
var en ny tids verdensgenløser på linje med bl.a. Kristus, 
Buddha og Muhammed, også rejser nogle problemer 
vedrørende f.eks. den skæbne, der blev Jesus til del. I 
Ny Testamente hører vi ganske vist aldrig om, at Jesus 
nogensinde skulle have været syg, men til gengæld fik 
han en forfærdelig skæbne i form af den smertefulde og 
dybt nedværdigende korsfæstelse. Martinus er imidler-
tid af den opfattelse, at der ikke var tale om afbetaling af 
skæbnegæld i dette tilfælde, men om, at Jesus frivilligt 
valgte at handle på en sådan måde, at det måtte ende med 
hans dødsdom. Det var dog nok ikke selvvalgt, at Bud-
dha døde af dysenteri som 81-årig, men i begge tilfælde 
blev de to nævnte personer indhyllet i mytens og legen-
dens på samme tid idealiserende og tilslørende ’historie-
fortælling’. Martinus, som på det tidspunkt var knapt 91 
år, døde en ganske banal død efter et fald hjemme i sit 
soveværelse, hvorunder han brækkede lårbenshalsen på 
det ene ben. Hans høje fysiske alder og formentlig den 
smertestillende behandling, han af gode grunde fik på 

hospitalet, bevirkede at hans tydeligt ældede krop ikke 
kunne klare mere, og tre dage senere døde han stille og 
fredeligt på Frederiksberg Hospital, hvor han var blevet 
indlagt. (14)    

Personlig er jeg af den opfattelse, at der er sandhed i 
det citat, som Ben Saxe fremfører i sin mindeartikel om 
Martinus. Efter at have fortalt om en ven, der kendte 
Martinus særlig godt, fortsætter Saxe: ”Den samme ven, 
i hvis hjem Martinus gennem en længere årrække ofte 
kom på besøg, fortæller, at de en dag sad og talte sam-
men om forskellige spørgsmål. I samtalens løb stillede 
min ven Martinus flere spørgsmål, som han ikke umid-
delbart ønskede at svare på. Og da min ven gik ham på 
klingen og havde fastholdt, at Martinus da måtte kunne 
svare på hvad som helst, eftersom han havde kosmisk 
bevidsthed, havde Martinus forklaret ham, at han kun 
brugte sin kosmiske bevidsthed, når han sad ved sin 
skrivemaskine og arbejdede på Livets Bog. ”Når jeg 
ikke bruger min kosmiske bevidsthed”, havde han til-
føjet, ”ved jeg måske mindre end du og alle andre om 
mange ting!” (15)  

I sin hyldestbog til Martinus’ minde, som vidner om 
stor kærlighed til og loyalitet mod mesteren, kommer 
Per Bruus-Jensen til en vis grad ind på spørgsmålet om 
Martinus og hans kosmiske bevidsthed. Jeg tænker her 
særlig på kapitlet Om Martinus kontra Thomsen, der ef-
ter en længere samtale med Martinus og en vurdering 
af dennes udtalelser, ender med at forfatteren fuldt ud 
’godkender’ Martinus som både at være i besiddelse af 
kosmisk bevidsthed og som verdensgenløser. Per Bruus-
Jensen kan derfor ikke tages til indtægt for de synspunk-
ter, der er fremsat i denne artikel. (16)    
    
Sluttelig vil jeg gerne så kraftigt, det er mig muligt, 
pointere, at denne artikel ikke er skrevet i den hensigt, 
at forklejne Martinus’ store, fortjenstfulde og formentlig 
epokegørende arbejde eller for at nedgøre hans minde, 
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tværtimod. Den er alene skrevet i sandhedens interesse 
og for at give et bidrag til en forsøgsvis saglig belysning 
af Martinus Kosmologi, og til at afsløre og helst fjerne 
den uhensigtsmæssige mytedannelse, der er opstået om-
kring Martinus som menneske og forfatter, ikke mindst 
mens han endnu levede. Skønt Martinus opfordrede stu-
derende af hans kosmologi – personlig har jeg indtil nu 
brugt 45 år af mit liv på dette studium - til at forholde sig 
frit til hans kosmiske analyser og tænke selv, jf. f.eks. 
Livets Bog 1, stk. 10, 16, 18-9, er jeg udmærket bekendt 
med, at end ikke saglig kritik er eller har været velset i 
alle Martinus-kredse. Det er derfor vel vidende, at jeg 
som ’kritiker’ løber den risiko at blive bedømt som et 
offer for ”tærskelens vogtere”, og det får jeg så nok leve 
med. Det rokker dog ikke ved min grundopfattelse af, 
at hvis Martinus og hans kosmologi er udtryk for sand-
hed, og det tror jeg er tilfældet, kan begge sagtens tåle at 
blive udsat for saglig kritik. (17)   

Noter og kilder:
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Martinus’ Kosmologi, bd. 4.
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koblingslegemet, se Per Bruus-Jensen: ”X”, bd. 1, stk. 1.221.Vedr.  
de seks grundenergikombinationer, se f.eks. Livets Bog 2, stk. 331-2, 
349, 359, 442, 533. Se evt. også Per Bruus-Jensen: ”X”, bd. 1, stk. 
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Et andet eksempel er terrorangrebet på bl.a. World Trade Center i 
New York 11. sept. 2001, hvorunder flere tusinde mennesker, unge 
og lidt ældre, kvinder og mænd, omkom dels direkte under flyan-
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gang , samme sted, og hans artikel Efter 11. september, DNV nr. 2, 
2002. Evt. også Else Byskov: Det finder jeg fantastisk. Kosmos nr. 
4-2002.
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38.1-27.
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13     Martinus Erindringer, s. 164-76. 
14    LB 1, stk. 10, 19-22, 39, 55-8. – Sam Zinglersen: Martinus 
– som vi husker ham, s. 11-33, 99-115. Vedr. Martinus’ sygdom og 
død: Kosmos nr. 13/14, 1981, s. 155-82. Martinus Erindringer, s. 
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Martinus bruger udtrykket til at betegne de ufærdige sider ved et 
menneskes mentalitet, som f.eks. ærgerrighed, egoisme og selviske 
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analyser, der er urokkelige, og ud fra dem er Strukturen lavet. / Har 
man kritik, må man derfor vide, at man ikke er i kontakt med Sagen. 
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Martinus sagde i januar 1949 om dette bl.a:

Men når kærlighedshungeren er så udbredt, og den 
manglende kærlighed viser sig at være det mest død-
bringende onde i verden, hvorfor bliver der da ikke sat 
alt ind på at komme dette onde til livs? Man har jo dog 
sat vældige kræfter igang for at bekæmpe andre onder, 
f.eks. ved at bygge hospitaler og sanatorier, hvor man 
søger at bekæmpe de værste sygdomme, der hærger 
menneskeheden. Men hvordan kan man råde bod på 
kærlighedshungeren?

Er der hungersnød i et land, bliver alle kræfter sat igang 
for at skaffe næringsmidler fra andre lande. Men hvilke 
kræfter kan sættes igang for at bekæmpe den kærlig-
heds-svindsot, der er menneskehedens værste sygdom, 
hvis dødelighedsprocent er langt større, end den er inden 
for, hvad vi ellers kalder sygdomme? Hvorfra kan man 
importere den næring, der kan afhjælpe kærlighedshun-
geren?

Det eneste, som kan afhjælpe denne nød, er oplysning 
om LOVEN FOR LIVET. En sådan oplysning kan idag 
gives til de mennesker, der søger den. Den bliver skabt 
som en “kærlighedsvidenskab”, gennem hvilken menne-
sket kan tilegne sig en forståelse af, hvorfor forholdene 
idag er, som de er her på jorden, og hvordan de gennem 
det enkelte menneskes indsats kan blive anderledes.

Hvis et menneske opfylder de betingelser, der kræves 
for skabelsen af et fuldkomment liv, vil dette fuldkomne 
liv opstå ganske uafhængigt af alle andre væsner. I den 
fysiske videnskab kan man påvise, at en bestemt blan-
ding af visse stoffer uvægerligt vil give et ganske be-
stemt resultat, ganske uafhængigt af om en eller fl ere 
foretager denne blanding.

For at man selv kan få et fuldkomment liv i fred og har-
moni, fordres det ikke, at alverdens mennesker også skal 
opfylde loven for livet. Det er absolut nok, at man selv 
opfylder denne lov. Man kan ikke opfylde den for noget 
som helst andet væsen, enhver må selv foretage denne 
opfyldelse eller kosmisk-kemiske proces med de kemi-
kalier, som er vedkommendes følelser og tanker.

Det er sin egen hidsighed, man må begrænse, sin egen 
selviskhed man må lade udgå af blandingen, og sin usel-

Kærlighedshunger
viskhed man i rigeligt mål må lade indgå i den blanding 
af energi, hvor der både er følelse og omtanke. Man kan 
virkelig bandlyse al ufred fra sit eget væsen. Det er tå-
beligt at tro, at alle andre også skal opfylde loven for 
tilværelse, for at vi selv kan blive lykkelige.

Menneskene står ikke på samme udviklingstrin, og der 
vil endnu en tid være mennesker på jorden, der ikke 
forstår loven for tilværelsen, og derfor vil løbe rundt i 
krigens sfære og skabe deres eget “helvede”. Men der 
fi ndes millioner af mennesker, som er så langt fremme i 
udvikling, at de kan begynde at forstå intellektualiteten 
bagved livet og naturen, dvs de love, af hvis overhol-
delse det fuldkomne liv er et resultat.

Til disse mennesker lyder det idag: “Se, lyset er i verden, 
du behøver kun at studere, forske og åbne dig for dette 
lys. Du vil se, at alt uden omkring menneskets sfære er 
kosmisk kærlighed. Du vil opleve, at kærligheden er 
universets grundtone. Du vil efterhånden erfare, at alle 
vegne, hvor de guddommelige love opfyldes, funkler og 
stråler glæden, lykken og saligheden. Du ser den i mor-
gen- og aftenrøden, du føler den i solens varme og lys. 
Du ser den i sommerens blomstertæppe og i det nys ud-
sprungne løv. Du mærker den i den svalende, duftende 
sommerregn og føler Guddommens nærhed i sommer-
nattens eventyrlige spil af lys og mørke.

Selv midt i vinterens mørke og kulde vil du kunne ople-
ve den i snekrystallernes funklende spil og isblomsterne 
på din rude. Du vil, når du åbner dit sind, erkende den i 
livets fundamentale kredsløb, der er en timeliggørelse af 
evigheden og en eviggørelse af timeligheden. Dit sind 
vil blive ét med denne kærlighed, og du vil give den til 
andre gennem dine tanker, følelser og handlinger”.

Åndsvidenskaben eller “kærlighedsvidenskaben”, der 
giver oplysning om LOVEN FOR LIVET, vil med tiden 
blive en hjælp for millioner af mennesker til at lære at 
få herredømme over deres eget sind, så det kommer til 
at vibrere i kontakt med “universets grundtone” til gavn 
og glæde for helheden. Det vil tage sin tid, men det har 
stor betydning, at nogle mennesker er begyndt allerede 
i dag.
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v/Ruth Olsen

I betragtning af den iver og økonomiske indsats jord-
boere lægger for dagen for at finde ud af, om der findes 
liv andre steder i universet, uden tilsyneladende at have 
andet motiv end at blive klogere, må man formode, at 
andre mere fremskredne kloders beboere gør ligeså. Så 
det med UFO’er skal nok passe, omend de rapporterede 
mængder virker noget overvældende.

Eftersom disse ufonauter må være uendelig meget læn-
gere fremme i udviklingen, end vi er, så lad os prøve 
at sammenligne nogle af de beskrivelser af dem, vi har 
bl.a. fra obduktioner af Ufonaut-lig, med de fremskriv-
ninger af vor egen udvikling, som vi kan uddrage fra 
Martinus’ åndsvidenskab.

Hovedet, specielt hjernen, er meget stor i forhold til re-
sten af kroppen, siger alle der har mødt et sådant væsen. 
Eftersom det er hjernen, der med den kosmiske bevidst-
hed skal udvikles til at kunne formidle mange flere og 
stærkere energier/frekvenser, end den kan i dag, lyder 
det meget sandsynligt. Men da vi allerede har så me-
gen ubrugt hjernekapacitet, og Martinus jo kunne klare 
sig med en almindelig størrelse, ser vore hoveder i hvert 
fald ikke ud som ufonauters om 3000 år. Men måske om 
50.000 år?

Ufonauterne har en meget lille mund, en meget lille 
mundhule uden tænder og en tunge, der blot er en lille 

Ufonauter
hudlap. De har ikke noget fordøjelsessystem. Det passer 
meget godt med Martinus’ beskrivelse af, at vi en dag vil 
kunne ernære os ved udelukkende luft-molekyler. Den 
dag behøver vi altså ikke længere betjene os af fordø-
jelsens nedbrydende og altså dræbende princip. Krop-
pen vil af samme grund blive meget mindre, sådan som 
ufonauterne også beskrives.

Deres kropsvæske er farveløs uden røde og hvide blod-
legemer. Da de ikke skal forbrænde tunge kemiske stof-
fer i deres kropsceller, behøver de ikke megen ilt og alt-
så ikke røde blodlegemer. Det gør deres hud blågrålig, 
sådan som vi får det beskrevet af flere vidner. Da de 
hvide blodlegemer er vort krigeriske forsvarsberedskab, 
behøver vi dem ikke den dag, vor kærligheds-aura gør 
os immune overfor alle angriber-mikrober og dermed 
for al sygdom.

Da ufonauter kommunikerer ved telepati, altså tanke-
overføring, behøver de hverken tunge, stemmebånd el-
ler mundhulen som lyd-resonansrum. Derfor det smalle 
underansigt. Den lille hudlap, som tungen er beskrevet 
som, er vel en reminisens, ligesom vort haleben er det i 
dag. De har ingen kropsbehåring, men den vi har i dag 
er jo også blot en rest fra vor abefortid.

Deres sparsomme muskulatur består af glatte muskler, 
dvs de er uden de stærke tværstribede muskler. De har 
ingen svedkirtler og derfor ingen kropslugt. Også vore 
muskler skrumper ind, efterhånden som teknologien 
overtager alt det sveddryppende fysiske arbejde!

De har ingen kønsorganer, hverken ydre eller indre. Nu 
har de læger, der har obduceret ufonaut-lig, ikke læst 
åndsvidenskab og således ikke hørt om “dobbeltpolet-
hed”, så de gætter på, at disse “gæster fra rummet” for-
merer sig ved kloning. Også fordi de virker så ens af 
udseende. Jeg gætter på, de formerer sig via materialisa-
tion, sådan som Martinus har beskrevet fremtidssamfun-
det i LB V stk.1936:

“I dette samfund er de materielle organismer af en så 
æterisk natur, at de kan opbygges ved psykiske over-
skudsenergier fra de levende væsners organismer. Dette 
overskudsstof kan vi kalde “A-stof”. Det eksisterer i 
væsnernes aura. Når der skal dannes et nyt “foster” her, 
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vil nogle hertil særligt begavede og udviklede væsner 
ved deres vilje og tankekraft skabe mulighed for, at dette 
stof kan komme i berøring med en kraft hos det levende 
væsen på det åndelige plan, vi kan kalde “A-kraften”.

Som jeg forstår det, betyder det, at et inkarneret væsen 
“byder sig til”, når det har overskudsenergi til det, og et 
diskarneret væsen der “svinger” med den aktuelle fre-

kvens, siger “ja tak” - og står der med det samme, så 
snart “forbindelsen er oprettet”.

Men hvis ufonauterne er på det stade i udviklingen, hvor 
de “fødes” ved materialisation, kan det undre mig, hvor-
for de overhovedet behøver at gæste Jorden for at finde 
ud af, hvordan livet former sig her. Da har de jo i så 
fald andre sanser at “se” med end de fysiske øjne, og 
det uanset afstand. Så hvorfor kommer de? Og hvorfor 
dematerialiserer de sig ikke straks, så snart der opstår 
problemer i deres ekspedition?

Vi må formode, de er højt udviklede kærligheds-væsner, 
så måske vil de bare prøve at højne kærligheds-niveauet 
her på Jorden? Det kunne det sandelig også nok trænge 
til. Men den udvikling skal ske i det enkelte jordmen-
neske gennem dets egne erfaringer. De mennesker, der 
beretter om at have været i “nærkontakt”, har kun fået 
hovedpine og utilpashed ud af det - og en forvirrende 
oplevelse af noget mystisk. Så jeg forstår stadigvæk 
ikke, hvad det er de vil.
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v/Mikael Nordfors og Ruth Olsen

Der har i mange år fundet forberedende eksperimenter 
sted til realisering af en ny human kultur. Ideer til nye 
måder at organisere økonomi og politisk demokrati på 
i praksis er fostret og afprøvet med mere eller mindre 
held. Den nye teknologi giver imidlertid nu flere mulig-
heder, end vi før har haft. Selv om den generelle udvik-
ling af menneskets uselviske alkærlighedsevne mangler 
en hel del, før der kan skabes egentlige demokratier på 
global plan, er det vigtigt, der foreligger forskellige af-
prøvede ideer, når vi engang når så vidt.

En svensk læge i Norge - Mikael Nordfors - har udformet 
en ide til en grundlæggende forbedring af demokratiet, 
og som vil kunne realiseres allerede nu i de højtudvik-
lede lande. Om det har han udgivet en minibog fuld af 
humor (på engelsk - han henvender sig til hele verden!), 
hvorfra følgende er taget.

Han konstaterer, at som folk flest er nu, vil en person, der 
får magt, sandsynligvis bruge den til at få mere magt, og 
sammenligner et samfund med et glas mælk. Ligesom 
fedtdråber tiltrækker flere fedtdråber på toppen til et lag 
fløde og efterlader resten som fattig skummetmælk, så-
ledes tiltrækker magt mere magt på toppen. Det gælder 
alle organisationer: politiske, militære, religiøse eller 
faglige, mafiaen eller finanseliten. Hvis mælken ikke er 
homogeniseret og pasteuriseret får bakterier frit spil i 
det fede flødelag og ødelægger derved resten af glasset.

Han beskriver kort de to magtspil, vi kender: 1)Diktatu-
ret som betyder krig, fattigdom, undertrykkelse og dår-
ligt helbred for flertallet, mens magteliten aldrig risike-
rer noget men rager til sig med korruption og svindel. 2) 
Repræsentativt demokrati, der sætter dog nogle grænser 
for magtmisbruget, og hvor almindelige menneskers in-
teresser tilgodeses i nogen grad. Til gengæld ligger det 
under for populisme, hvor man giver køb på overordne-
de helhedshensyn og faglig viden for at kapre stemmer. 
Almindelige menneskers kreative ideer får ikke mange 
chancer, hvorfor interessen for at deltage aktivt i den de-
mokratiske proces er meget lille. Korruption kan stadig 
trives.

Mikaels ide er nu at bruge internettet til at skabe, hvad 
han kalder “Interaktiv repræsentativ direkt-demokrati” 
(democracy 2.0). Det går ud på følgende: partier og or-
ganisationer lægger alle større sager ud på nettet til de-
res medlemmer. Efter en debat her, hvor også nye ideer 

kan komme frem, stemmer alle om det, elektronisk.

Dette giver en risiko for, at flertallets mangel på tid, in-
teresse og evt. indsigt kan give en minoritet uforholds-
mæssig stor indflydelse. Derfor foreslås stemme-delege-
ring på den måde, at man kan vælge sig en “rådgiver” og 
overlade sin stemme til denne, som kan være en person 
med særlig indsigt i det aktuelle emne eller en organisa-
tion som f.eks. Greenpeace.

Fordelen er, at din “repræsentant” vælges fra sag til sag 
- ved tryk på en knap - og ikke som nu for oftest 4 år, 
og man kan altid vælge at stemme selv. Repræsentan-
ten skal ikke gøre politisk karriere! Man er således ikke 
nødt til “at købe” et partis “pakkeløsning” eller tomme 
løfter. Det vil give mere gennemskuelighed og mindre 
magt at slås om. Man kan bestikke nogle få politikere 
men ikke en million mennesker! Fokus vil blive sat på 
sagen og ikke på personen.

Problemet med fri adgang for alle til internet og udvik-
lingen af den software, der skal til for hen ad vejen at 
skabe et globalt demokrati, arbejder Mikael ihærdigt på 
sammen med nogle idealistiske globalt-tænkende eks-
perter. De har - så vidt jeg har forstået - dertil etableret et 
firma, The Vivarto Co-operative, der vil bryde det eksi-
sterende software-monopol. Herom kan man læse mere 
på deres hjemmeside www.vivarto.org
For mer information: Mikael Nordfors, Viken 3, 6843 
Skei i Jølster, Norge. e-mail: mikael@vivarto.org

Forberedelser til en ny kultur

Det globale demokratis dilemma

Vil USA og Vesteuropa acceptere at blive nedstemt af 
Indien og Kina?
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v/Ruth Olsen

Mange mener, det er noget eftertragtelsesværdigt at kun-
ne leve i “nuet”. Eckhart Tolle har kaldt sin bog “Nuets 
kraft”. Men hvad mener man egentlig med “nuet”? Filo-
sofisk betragtet er det jo en ren abstraktion, en teoretisk 
skillelinie mellem mellem fortid og fremtid, ligesom nul 
er skillelinien mellem negative og positive tal. Fremtid 
bliver til fortid uden at passere noget “tidsrum”, man 
kan “leve i”.

Men vi ved nok, der menes at være nærværende, at være 
helt “til stede” hvor man er, i stedet for at lade sin be-
vidsthed være optaget af fortiden eller fremtiden. Af 
hvordan man skaffer huslejen til den første, af festen på 
lørdag osv Eller af at gå og gruble og ærgre sig over 
ting, der er sket forlængst. Det var unægteligt mere af-
slappende, hvis vi ligesom dyrene og små børn - eller 
“markens liljer” - ikke behøvede bekymre os om dagen 
i morgen.

Pointen i bemærkningen om “markens liljer, der ikke sår 
og høster” var, at vi ikke skulle bekymre os, og ikke en 
opfordring til i dovenskab bare at lade stå til! Faktisk 
ser jeg ikke noget problem i, at man lader tanken van-
dre lidt ud i fremtiden, hvis det er til noget, man glæder 
sig til. Det forhøjer da blot glæden ved nuet. Man kan 
også have megen glæde af, ja det kan være særdeles nyt-
tigt, at tænke tilbage på de indhøstede erfaringer for at 
finde ud af, hvad det var man fik lært. Så kunne man 
forhåbentligt undgå at gentage de samme fejl. At kunne 
tage sin fortids oplevelser op til “analyse” anser jeg for 
en vigtig del af vor åndelige udvikling. Der er jo heller 
ikke noget at ærgre sig over, når man ved, det hele er en 
læreproces.

At kunne reflektere over sig selv og sit liv er det, der ad-
skiller os fra den egentlige dyreverden. Det har medført 
psykiske lidelser, som dyrene ikke kender. Men det har 
bragt os et stort skridt fremad, så det ville da ikke være 
smart at undertrykke den evne, sådan som Tolle i sin bog 
anbefaler. Først når tankernes “frie bevægelighed” i for 
høj grad forhindrer én i at være nærværende i sit daglige 
liv, bliver det et problem. Især hvis det betyder bekym-
ringer og andre negative følelser, for så er det bedre for 
helbredet at fokusere på “øjeblikket”.

Nuet, tiden og tanken

Tiden - et åndeligt begreb

“At sætte tiden i stå” som nogle kalder det, når de forsø-
ger at standse tankestrømmens evige “spektakkel”, kan 
være en nødvendig hvilepause af og til. Men tiden er 
ikke noget, man kan “sætte i stå”.  Tiden er blot et mål 
for bevægelse, den er en betegnelse for “tilstandsforan-
dringer”, et mål for en bevægelses hastighed i forhold 
til en anden bevægelse. Og ophør af bevægelse betyder 
ophør af liv.

Vore ure markerer f.eks. Jordens bevægelse i forhold 
til solens bevægelse, derfor var soluret også vor første 
tidmåler. Og et timeglas måler sandkornenes bevægelse 
fra det øverste til det nederste rum. I artiklen “Tiden - et 
åndeligt rum” siger Martinus:
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“Tiden er en absolut nødvendig markering i det levende 
væsens tilværelse, uden den ville der ikke kunne være 
tale om en evig livsoplevelse. Det levende væsen ville 
da kun eksistere i et evigt “nu” uden kontraster, ople-
velse eller skabelse. Hvis der ikke var tid, kunne man 
jo heller ikke “sanse tid”, dette ville igen betyde, at der 
ikke kunne være noget, der hed “før” eller “efter”, ingen 
skelneevne, intet perspektiv.

Når “nu’et” ikke kunne gå over i en “fortid”, ville der 
heller ikke være nogen “fremtid”, og en tilstand, en si-
tuation eller en ting, der er uden fortid og fremtid, er to-
talt uden fysisk og åndelig markering, hvilket vil sige, at 
den slet ikke er manifesteret, er uden oplevelsesevne og 
livsytring og derfor ikke virkelig levende.”

Vi kan ikke sanse dvs opleve det faste punkt (jeg’et, X1) 
og evigheden, men ved at vi kan opleve kontrasten hertil, 
nemlig bevægelsen og timeligheden (tiden), kan dette al-
ligevel blive en realitet, omend endnu kun som en tænkt 
modsætning.

Når Tolle i sin bog taler om “at leve i nuet” og om “at gå 
ind i sin egen tidløse tomheds lyksalighed”, taler han alt-
så ifølge Martinus om at holde op med at være levende. 
Det kan ikke lade sig gøre. Men hvad kan han så mene? 
Han kalder tænkning en “sygdom”, og siger at når man 
ophører med at identificere sig med sit “sind”, dvs sine 
tanker og følelser, så ophører al lidelse. Forøvrigt påstår 
han, at når man hører op med at tænke, får kroppen mere 
energi.

Tankeenergi

Ifølge Martinus er tanker livskraft, en fin elektrisk energi 
der via nervesystemet magnetiserer blodet. Men der er 
stor forskel på, hvordan positive og negative tanker vir-
ker, nemlig belivende henholdsvis nedbrydende. Så det 
Tolle mener er vel, at når vi holder op med at tænke ne-
gative tanker, får kroppen mere energi.

Iøvrigt kan vi slet ikke høre op med at tænke, siger Mar-
tinus. Vi kan højst i korte perioder høre op med at være 
dagsbevidst om det. Da det kun er her på jorden i vort fy-
siske liv, vi kan lære at tænke, og da denne evnes udvik-
ling er afgørende for vor åndelige vækst, ville det også 
være en ret dårlig ide at øve sig i at holde op med det! 
Det handler vel om at blive mere bevidst om, hvad vi 
tænker - og om at øve os i at fremme de gode tanker og 
bremse de dårlige.

Ifølge Tolle gælder det om at “sætte sig ud over” lykke/
ulykke og godt/ondt, for således at finde “indre fred”. Ja, 
selv om du står i en dårlig situation og kan ændre den, 
skal du ikke gøre noget, “blot bevare og udstråle intenst 

nærvær og indre fred”, skriver han. Nu ved jeg selvføl-
gelig ikke, hvilken situation han havde i tankerne, da han 
skrev det, men for mig at se er det den slags livshold-
ninger, der fik Østen til at sakke agterud i udviklingen i 
forhold til Vesten.

Man kan finde en høj grad af “indre fred”, når man kan 
acceptere verden, som den er, og sine medmennesker, 
som de er, fordi man ved, hvorfor den/de er sådan. Men 
er det mon det samme som “at sætte sig ud over”? Det 
mener jeg ikke, og vi er jo også her på jorden for at lære 
at kende forskel på godt og ondt og arbejde med på at 
øge det gode i verden. Har vi mulighed for at hjælpe et 
menneske i nød, skal vi da gøre noget ved det.

PS om tiden og videnskaben

Illustreret Videnskab nr.12/2004 er et helt temanummer 
om TIDEN. Det er lidt morsomt at læse om naturviden-
skabens forvirring, når man kender Martinus’ ret enkle 
og logiske forklaring på begrebet tid. De skriver f.eks. 
“Hvad var der før tidens begyndelse? Fysikerne og teo-
logerne svarer blot med nye gåder. Måske er det spørgs-
målet, der er forkert”.

Det må man sige ja til! Tid har ingen begyndelse. De 
skriver også: “Tid er i virkeligheden blot bevægelse fra 
orden til kaos.” Det med bevægelse er der noget om, men 
de “glemmer”, at bevægelserne i mindst lige så høj grad 
går fra kaos til orden. Der er både nedbrydende og op-
byggende processer her på jorden - hvordan skulle der 
ellers ske en udvikling til stadig mere komplekse orga-
nismer? Det har nobelpristageren Prigogine forlængst 
påvist for de videnskabelige dogmatikere.

Bladet skriver, at fysikeren Bolzmann slår fast, “at tiden 
eksisterer, fordi universet forandrer sig. Og tiden har en 
retning, fordi alle forandringer styres af processer, der 
omdanner energi til varme. Og varme kan ikke indvindes 
igen.” Den første sætning er rigtig nok, men han over-
ser alle de omvendte processer, f.eks. planternes omdan-
nelse af solenergi til det stof, der senere blev til den olie, 
mennesket nu brænder af.

Martinus opklarer problemer sådan: Alt i universet, altså 
det skabte, er under forvandling, hurtigt eller langsomt. 
Alle disse forvandlinger vil have en begyndelse og et op-
hør, og det er afstanden herimellem, vi kalder tid. F.eks: 
vi fødes, vi dør, og derimellem ligger en tid. Det er æn-
dringerne i energiernes bevægelser, der er konkrete, ikke 
tiden - den er åndelig, usanselig. Men “åndelig” ved vi-
denskaben ikke, hvad er!
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Ruth Olsen

Mennesket og skaldyret

Teosoffen Leadbeater skrev:
En skæbnesvanger hindring i skaldy-
rets udvikling er, at det må sprænge 
skallen, når det vokser, og så vente 
til en ny skal vokser frem. Det er 
både en pinlig og ubekvem proces.

På samme måde danner vi i vor ud-
viklingsproces os en tankeskal, som 
om vi var åndelige skaldyr. Efter en 
tid bliver skallen for lille, og så gør 
vi os en række anstrengelser for at 
hæmme den nye vækst for at den 
stadig kan passe. Men til sidst viser 
dette sig altid umuligt, og vi må med 
lidelse sprænge skallen. Vi må over-
vinde frygten og ubehaget ved at 
bryde op, ellers vil man lide endnu 
mere ved utilfredsheden over ikke at 
gøre fremskridt.

Pavelige problemer

Paven, dvs hans folk i Vatikanet (selv 
har han vel ikke så megen selvstæn-
dig tankevirksomhed mere?) har nu 
igen (19/8) udsendt en “bandbulle” 
med kritik mod bl.a. USAs krig i Irak 
og mod de “skrækkelige” kvinder, 
der ønsker frigørelse. De gik væl-
digt i brechen for, at Saddam Hus-
sein skulle behandles værdigt, men 
det synes de åbenbart ikke, kvinder 
skal! Hvad med lidt selvkritik? F.eks. 
overfor katolske præsters seksuelle 
overgreb mod børn! (Jo, her er jeg 
fremme med pegefingeren!)

Nu har jeg læst ( i “Psykisk Forum” 
nr.9/1981), at en irsk eks-munk, 
James Downer, i 1981 kaprede et fly 
til Frankrig med det formål at presse 
Vatikanet til at offentliggøre det tre-
die budskab, som tre børn i Fatima 

(Portugal) fik af Jomfru Maria i 
1917. Deres budskaber accepterede 
den katolske kirke ikke dengang, 
men efter at pigen Lucia havde været 
karmeliter-nonne i mange år, fik hun 
endelig tilladelse til at overbringe 
dem til Vatikanet (1944).

I det tredie budskab indgik, at det 
skulle offentliggøres i 1960. Det blev 
det ikke. Det siges, at Paven og kar-
dinal Ottaviana åbnede det i 1960, 
men lukkede det igen. Siden er den 
oplysning sivet ud, at det bl.a. inde-
holdt en profeti om, at djævelen ville 
få magt i Vatikanet. Da det endeligt 
blev offentliggjort i år 2000, hørte 
man ikke noget om nogen “djævelsk 
magt”. Men da havde man nok fået 
den udrenset!

I sidste nr. af Impuls fortalte jeg (i 
artiklen “Religion og visdom”) om, 
hvordan den pave i 1978, der op-
dagede Vatikanets nære samarbejde 
med mafiaen, døde på mystisk vis 
efter kun 33 dage i pavestolen. Så 
profetien havde nok ikke været helt 
forkert!

Bogen “Oahspe”

I 1882 udkom en mystisk bog, trykt 
i New York, på over 800 sider med 
titlen “Oahspe”, men uden forfatter-
navn. Man får kun at vide, at den er 
dikteret af forskellige personer fra 
“den anden side”. Det viste sig, at 
det var en almindelig praktiserende 
tandlæge, J.B.Newbrough, der nat 
efter nat igennem 50 uger sad i mør-
ke og skrev den på sin skrivemaski-
ne. Eller rettere, hans hænder skrev, 
ført af usynlige væsner.

Bogen begynder således: “Alt var. 
Alt er. Alt vil altid være. “Alt” talte 
- og der blev bevægelse, som er og 
altid vil være. Da det var positivt, 
blev det kaldt “Det”. Det “Alt-be-
vægelige” var dets sprog. Det talte: 
“Jeg er! Og det omsluttede alle ting, 
de synlige og de usynlige. Der er 
ikke nogen ting, som ikke er en del 
af Det.”
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Senere i bogen står bl.a.: “Ting fal-
der ikke pga en i sig indeholdt mag-
netisme til jorden .. de bliver drevet i 
retning af malstrømmens midtpunkt 
og ved dens kraft.”...  “Jorden drives 
midt i en Vortex (hvirvel), hvis ydre 
begrænsning ligge noget hinsides 
månen. .. Vortex drejer jorden ved 
hjælp af dens egen drejebevægelse 
om dens egen akse.”

Så vidt jeg forstår, siges det altså her, 
at jorden blot er den inderste synlige 
del af en stor energihvivel.
Videre står der: “Han stillede dog 
solen i midten af den store Vortex, 
således at hver side var en pol i den 
omgivende verden. Og Gud gjorde 
æteren til en kondenslinse, så ethvert 
himmellegeme ved rotation af dets 
egen vortex, selv kan fremstille sit 
eget lys på den side der vender mod 
solen.”

Bogen indeholder al mulig åndelig 
visdom, har jeg læst ( i “Psykisk 
Forum”) - men hvordan får man fat 
i den bog i dag? Forfatteren døde i 
1891 og original-manuskriptet blev 
ødelagt ved en oversvømmelse. Men 
der må vel findes eksemplarer af den 
et sted. Er der mon blandt dette blads 
læsere en, der kan hjælpe?

Hvorfor er nogle ven-
strehåndede?

Hvorfor fødes nogle mennesker med 
større hang til at bruge den venstre 
hånd end den højre, åndsvidenskabe-
ligt set? Nogle mener, det kan skyl-
des, at de pågældende i tidligere liv 
har mistet højre hånd og derfor har 
vænnet sig til at bruge den venstre. 
Det ville nok have været logisk, hvis 
vi levede i den tid, hvor man fik hug-
get hånden af som straf for tyveri. 
Men det kan ikke forklare, hvorfor 
antallet af venstrehåndede i vesten 
er steget fra 8,9 % i 1914 til 19,7 % 
i 1955. Har nogen en bedre forkla-
ring?

Faderløse kloner

Der findes forskere, der er overbevi-
ste om, at man ikke behøver sædcel-
ler til at producere børn. Nu kan man 
ad kunstig vej få en ægcelle til at 
dele sig og udvikle sig til et levedyg-
tigt væsen, omend det endnu ikke er 
afprøvet med mennesker. Man har 
også kunstigt fremstillet sædceller 
ud fra stamceller.

Om dette skriver Martinus (LB V 
stk. 1718): “Der findes former for 
liv indenfor både planter og insek-
ter, der er selvbefrugtende, og det er 
muligt, at man ad en skrigende una-
turlig kunstig vej kan bringe køns- 
eller forplantningsvirksomheden på 
afveje og frembringe en slags orga-
nisme uden en fader, men hvad tror 
man, det vil blive for en organisme? 
Tror man en sådan organisme kan 
blive redskab for et intellektuelt og 
fuldt normalt væsen. Nej, et væsen, 
der eventuelt skal manifestere sig 
igennem et sådant monstrum af et 
kødeligt legeme, et sådant produkt 
af jordmenneskelig spekulation vil 
aldrig kunne vise sin sande normale 
ånd.”
Det berømte klonede får Dolly fik 
mig bekendt ikke noget godt langt 
liv og var iøvrigt steril. Nok inkarne-
rer liv overalt, hvor mulighed gives, 
men når det sker ad alt for unaturlig 
vej, er dets fremtidsperspektiver dog 
ret så begrænsede.

Polforvandlings-konse-
kvenser

Tidskriftet Illustreret Videnskab 
11/2004 har en stor opsat artikel om, 
hvordan idrættens kvinder haler ind 
på mændene hvad angår fysiske præ-
stationer. I 1963 var den kvindelige 
verdensrekord i maratonløb næsten 
halvanden time dårligere end det års 
mandlige rekord. I 2003 var forskel-
len snævret ind til kun 10,3 minutter! 
Det har fået de ret så maskuline jour-
nalister til at sætte spørgsmålstegn 
ved, om disse kvinder overhovedet 
er kvinder! Eller om de ikke bare 
er dopede! De kender jo ikke noget 
til polforvandlingens indvirkning på 
kønsforskellen.

Iøvrigt risikerede kvinder dødsstraf, 
hvis de vovede sig indenfor de olym-
piske lege i antikken. Heller ikke ved 
de første moderne lege i 1896 var 
kvinder repræsenteret. Men siden er 
de kommet stærkt med og andelen af 
kvinder i Athen i år er ca. 40%.

Samme blad fortæller, at piger ge-
nerelt er de mest lærenemme i sko-
len, og at chimpanse-hunnerne lærer 
dobbelt så hurtigt som hannerne at 
fange termitter! Havde kvinder sat 
denne lærenemhed overstyr i nogle 
årtusinder? Eller var der andre grun-
de til, at vi kom nederst i magtpy-
ramiderne? Never mind, i fremtiden 
har vi forhåbentlig fælles glæde af 
det, vi sammen kan.
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Hvorfor behøver vi bril-
ler?

På et spørgsmål om, hvorfor der er 
stadig flere mennesker, der må bruge 
briller, svarede Martinus i 1935:

“Hovedårsagen til, at det menne-
skelige syn i så stor udstrækning er 
svækket, er at finde i den omstæn-
dighed, at den jordiske menneskehed 
i det sidste århundrede ved hjælp af 
opfindelsen af det stærke kunstige 
lys har fået evne til at gøre nat til 
dag. Denne kunstige forlængelse 
af dagen betyder jo merudnyttelse 
af synet. Denne merudnyttelse kan 
synsorganerne kun udvikles til at 
tåle ved en langsom træning gennem 
flere generationer.

De første generationer må derfor net-
op komme til at repræsentere svæk-
kelse af synet i mange forskellige 
nuancer, i særdeleshed da de mere 
og mere beskæftiger sig med detaljer 
eller genstande af mindre formater, 
blandt andet ved læsning og skriv-
ning. Men menneskenes synsorga-
ner vil sluttelig blive trænet op til at 
være denne tilstand overlegen. Og de 
kommende generationer vil således i 
tilsvarende grad efterhånden blive 
hævet over synssvækkelse.”

Meditation ændrer hjer-
nen

Forskning har vist, der sker ændrin-
ger i hjernen ved jævnlig meditation. 
Ved hjerneskanninger af tibetanske 
munke viser det sig, at den venstre 
pandelap er mere aktiv end den høj-
re, en virkning der holder sig længe 
efter meditationen. Man mener at 
have påvist, at den venstre pande-
lap er center for glæde og positivi-
tet, og at en høj aktivitet her styrker 
immunforsvaret og holder os raske. 
(Ill.Videnskab 9/04)

Nu må man så stille spørgsmålet, 
om det er meditationen eller de posi-
tive tanker, der ændrer hjernen? For-

skerne tror jo, det er meditationen, 
der ændrer hjernen, som så ændrer 
humøret. Ifølge åndsvidenskaben er 
hjernen et redskab for tanker og fø-
lelser, derfor er det klart, den ændrer 
sig når tankerne og følelserne æn-
drer sig. Kan vi opretholde et kon-
stant højt niveau af livsglæde, bliver 
den del af hjernen, vi bruger til det, 
naturligvis mere udviklet. For mig at 
se viser munke-skanningerne derfor 
bare, at nogle kan bruge meditation 
til at opnå dette.

Genfundne erindringer

Psykiatere og psykologer oplever af 
og til, at deres klienter under tera-
pien genfinder fortrængte oplevelser 
af seksuelt misbrug i deres barndom. 
Det hænder også, at denne “gen-
fundne erindring” ikke passer, dvs 
at misbruget faktisk ikke har fundet 
sted. Hvad er det så, der sker - lyver 
de simpelthen? Bliver erindringerne 
“plantet” af behandlerne, som nogle 
påstår?

Det kan ikke udelukkes, at der med 
de suggestive teknikker, mange be-
handlere bruger i dag, kan overføres 
tanker fra behandler til klient. Vi er 
alle mere eller mindre modtagelige 
for andres tanker, men psykisk svage 
personer er særligt åbne og modta-

gelige for andres tankeenergier. Det 
har ført til anklager mod behandlere 
for at “plante falske erindringer”, og 
vi risikerer således nogle moderne 
former for hekseprocesser, fordi der 
er så lidt viden om, hvordan et men-
neske dybest set er og fungerer.

Det man heller ikke ved er, at erin-
dringerne kan stamme fra tidligere 
liv. Terapeuter oplever i disse år 
mere og mere, at deres klienter finder 
erindringer frem fra tidligere liv, og 
hvis terapeuten ikke er fortrolig med 
reinkarnationens fakta, opstår der 
mange fejlfortolkninger. Ja, de tror 
måske ligefrem, at klienten lyver, og 
stiller diagnosen derefter. Tænk hvor 
mange misforståelser, der vil blive 
opklaret den dag, alle har en selvføl-
gelig viden om reinkarnationen!

Olie - verdensøkonomi-
ens smørelse

Vi oplever i denne tid et “nervøst 
finansmarked”, fordi oliepriserne 
stiger. Hvad vil der så ikke ske den 
dag, oliekilderne tørrer ud? Hvornår 
det sker, er der forskellige meninger 
om, men at det sker, og at det ikke 
varer mange år, ved alle. Nogle trø-
ster sig optimistisk med, at man nok 
finder nogle nye oliekilder, efterhån-
den som de gamle steder tømmes, 
det har man jo hidtil gjort.

Men hvor længe vil Moder Jord fin-
de sig i denne “åreladning”? Hvad 
betyder olie for jordkloden? Johan 
Grander, den østrigste vand-“trold-
mand”, påstår at olie er jordens blod. 
Han siger, at vand betyder for jorden 
det samme, som vand betyder for 
vores krop, mens olien er en energi-
transportør ligesom vores blod er.

 Det ville vel være mere nærliggende 
at kalde olien for jordens “fedtdepo-
ter”, for det er jo en slags ophobet 
“overskudsernæring”. Martinus si-
ger, at solen “ernærer” jorden med sit 
“solstof”. Fortidens planter har skabt 
lagrene af dette stof, men hvorfor har 
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moder jord tilladt sine mikrovæsner, 
menneskene, at brænde dem af? 
Nok næppe for at “slanke sig”! Var 
“depoterne” beregnet for dens hjer-
necellers- menneskenes - udvikling, 
ligesom vi behøver fedtstof til vore 
hjernecellers udvikling? For hvad 
var vel den teknologiske udvikling 
uden olien!

Alt foregår efter en plan, ved vi fra 
Martinus, så der er naturligvis også 
en dybere mening med, at olien er 
ved at slippe op netop her i de kom-
mende årtier. Jordkloden er ved at 
lægge op til “de sidste tiders ragna-
rok” - og først efter dennes “finpuds-
ning” af den menneskelige moral, vil 
den såkaldte fri energi komme til vor 
rådighed.

Det er iøvrigt tankevækkende at alle 
de, der har været tæt på at opdage, 

hvordan vi kunne få nem adgang til 
al den energi, vi kunne ønske os, er 
blevet bremset eller ligefrem kom-
met af dage på forunderlig vis. Sidst 
da en amerikansk forsker, Eugene 
Mallove, her i 2004 døde af et røve-
risk overfald i sit hjem. Han menes 
at have stået lige foran et gennem-
brud mht at skaffe energi ved kold 
fusion. Hans bog herom kaldte han 
“Fire from Ice”! Apropos Martinus’ 
forblommede udsagn om, at den fri 
energi engang vil blive skabt v.hj.a. 
varme og kulde!

Hørt i retten:

- De har solgt piller, som skulle 
garantere et evigt liv?
- Det stemmer, hr. dommer.
- Er De tidligere blevet arresteret 
af den grund?
- Ja, i juni 1673, i august 1741, i 
januar 1883 og i maj 1927....

Samtale på dødslejet

Døden: Hvis du vil ha’ hentet en 
præst, er der endnu tid til det. Det 
plejer folk at be om, når jeg kom-
mer.

Forfatteren: Hvad skulle en præst ku’ 
hjælpe nu, han fortæller mig bare at 
jeg er et syndigt menneske og at jeg 
må angre alt. Det eneste jeg ønsker 
er at sige tak til alle, der har været 
gode mod mig, og bede alle, jeg har 
voldt sorg, om at tilgive mig. Hvad 
der ellers kan være, må blive en sag 
mellem Gud og mig og vedkommer 
ikke præsten.

Døden: Jeg kan ikke lide jeres præ-
ster, de har opdraget folk til at frygte 
mit komme.

Forfatteren: Jeg hørte en sangdrossel 
i min have i går, som sang så dejligt 
for mig. Får jeg nogensinde lov at 
høre fuglesang igen?

Døden: Hvor der er engle er der også 
fugle.

Forfatteren: Skal jeg nogensinde 
høre tonerne af Mozarts Requiem el-
ler Beethovens mægtige strengeleg?

Døden: Det var altsammen kun ekko 
fra himlen.

Forfatteren: Jeg er rede, hug til, 
ven!

Døden: Jeg har intet hug at føre. Jeg 
sørger bare for, du sover ind.

Forfatteren: Skal jeg drømme?

Døden: Ja, det er jo altsammen en 
drøm.

Salige er de ...

En af Johannes Møllehaves vitser:
En kordegn går på pension og siger 
ved sin afskedsfest: “Nu har jeg væ-
ret ansat under 8 præster i 40 år, så 
nu har jeg lavet et skriftsted, som 
ikke står i biblen, men burde stå der: 
”Salige er de , som hører og dog 
tror...”

Vidste du at:

Neurose betyder, at man antager, 
man altid selv har skylden. Karak-
terforstyrrelse betyder, at man anta-
ger, det altid er “de andre”, der har 
skylden.

Depression er en proces, hvor man 
opgiver noget af sig selv. Derfor er 
depression en del af vækstprocessen 
- vi må opgive noget gammelt for at 
nå frem til noget nyt.

(M.Scott Peek)
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ESBJERG
Mandag 20/9 Har lidelse og smerte betydning i det 
enkelte menneskes liv? v/Lars Gyde
Torsdag 7/10 Menneskets vej til selverkendelse 
v/Søren Olsen
Mandag 25/10 Hvordan bevarer man bedst sit livs-
mod og sin livsglæde? v/Hanne Myrfeld
Onsdag 24/11 Hvilken indflydelse har reinkarnation 
- og karmatanken på vores hverdagsliv?
v/Solveig Langkilde
Møderne holdes kl. 19 (dog 20/9 kl.19.30) i Multihuset, 
Gasværksgade 2,1sal, grønt lokale
Arrangør: Uffe Andreasen, tlf. 7517 3797

FREDERIKSHAVN
Tirsdag 5/10 Menneskets vej til selverkendelse
 v/Søren Olsen
Tirsdag 19/10 Falske og sande værdier!
 v/Ole Therkelsen
Tirsdag 2/11 Hvordan bevarer man bedst sit livsmod 
og sin livsglæde? v/Hanne Myrfeld
Tirsdag 16/11 Bønnen som styrende energikilde for 
livets udfoldelse v/Lars Gyde
Møderne holdes kl.19.30 i Skolegade 8 (evt. ændringer 
se www.martinusguiden.dk)
Arrangør: Birger Juel Jensen, tlf. 9893 0686

HADERSLEV
Onsdag 20/10 Hvordan bevarer man bedst sit livs-
mod og sin livsglæde? v/Hanne Myrfeld
Mødet holdes kl. 19 på Bispen, Bispebroen 3
Arrangør: Henrik Mayoni, tlf. 7452 2224

HERNING
Torsdag 21/10 Krop, bevidsthed og kultur
v/Sébastien Vesterlund
Torsdag 4/11 Livets udvikling - tilfældig eller styret? 
v/Svend Åge Rossen
Torsdag 18/11 Hvordan bevarer man bedst sit livs-
mod og sin livsglæde? v/Hanne Myrfeld
Torsdag 2/12 Falske og sande værdier 
v/Ole Therkelsen
Møderne holdes kl. 19.30 i “Kulturellen”, 1.sal
lok.04-01, Nørregade 7
Arrangør: Martin Stokholm Jepsen, tlf. 9716 8230

HORSENS
Tirsdag 5/10 Tankens magt v/Ole Therkelsen
Mødet holdes Kildebakken, Kildegade 23, kl. 19.30
Arrangør: Else Sørensen tlf. 7561 7406

KØBENHAVN
Lørdag 25/9 Et kosmisk verdensbillede
v/Svend Åge Rossen
Lørdag 9/10 Bøn som videnskab v/Hanne Thrane
Lørdag 23/10 På vej mod en ny verdenskultur 
v/Lotte Darsø
Lørdag 6/11 Den åndelige scene v/Willy Kuijper
Lørdag 20/11 Reinkarnations- og karmatanken i 
hverdagslivet v/Solveig Langkilde
Lørdag 4/12 Julen og gavekultur v/Ida Jind
Møderne holdes på Martinus Institut, Mariendalsvej 94 
kl. 15. (entre 55 kr)
Der er flere studiekredse samme sted, hør nærmere på 
tlf. 3834 6280
Desuden er der kursus lørdag 13/11 kl. 10-14 Det nye 
køns fødselsveer v/ Poul Dyrholm, Eigil Kristensen og 
Mary McGovern.

KLINT
18 - 25/9 Livsmod og livskraft v/Eigil Kristensen (uge-
kursus)
0l - 03/10 På vej mod et nyt køn v/Eigil Kristensen og 
Mary McGovern (weekend-kursus)
Mandag 20/9 kl.19 Fra partiskhed til upartiskhed 
v/Hanne Thrane
Lørdag 25/9 kl.19 At have tillid til livet
v/Ole Therkelsen
Lørdag 9/10 kl.19 Skæbneelementer, talentkerner og 
gener v/Aage Hvolby

KULLERUP
25-26/9 Grundkursus i Martinus Kosmologi
v/Ingolf Plesner
14.-20.okt. Arbejdsdage og 30-31/10 Cirkeldans
13-14/11 Viden, evner og vilje bag det økonomiske 
liv  v/cand.oecon. Henrik Friis
Lør. 20/11 kl. 13-22 Samværets dag
Kullerup Byvej 2A, 5853 Ørbæk. Tlf. 6531 5431

KØGE (FOF)
Tirsdag 21/9 Bønnen som videnskab v/Ole Therkelsen
Tirsdag 5/10 Intuition, kreativitet og kunst 
v/Eigil Kristensen
Tirsdag 19/10 Vejen til selverkendelse v/Søren Olsen
Tirsdag 2/11 Julens kosmiske budskab
v/Ole Therkelsen
Møderne holdes kl. 19 i Teaterbygningen, tilmelding 
FOF 5665 5322
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ODENSE
Møder holdes i Munkevænget 7
Hør nærmere hos Kai Hvalsøe, tlf. 6614 7424

RANDERS
Tirsdag 23/11 Hvilken indflydelse har reinkarnati-
ons- og karmatanken på vores hverdagliv?
v/Solveig Langkilde
Mødet holdes kl. 19.30 i AOF kantinen, Store Voldgade 
10
Arrangør: Ole Berthelsen, tlf. 8641 1552

ROSKILDE  (FOF)
Torsdag 30/9 Reinkarnation, skæbne og køn 
v/Solveig Langkilde
Torsdag 14/10 Vejen til selverkendelse v/ Søren Olsen
Torsdag 28/10 Intuition, kreativitet og kunst 
v/Eigil Kristensen
Torsdag 11/11 Mentale fængsler v/Ole Therkelsen
Torsdag 25/11 Den skabende udvikling 
v/Svend Åge Rossen
Alle møder kl. 19 - tilmelding FOF Roskilde, Algade 
31,1. tlf. 4636 6974

SILKEBORG
Onsdag 15/9 Åndsvidenskaben og verdensreligioner-
ne v/Eskild Kjær-Madsen
Onsdag 6/10 Hvordan bevarer man bedst sit livsmod 
og sin livsglæde? v/Hanne Myrfeld
Onsdag 3/11 Livets udvikling - tilfældig eller styret? 
v/Svend Åge Rossen
Onsdag 24/11 Tankekraft og kommunikation - vig-
tige faktorer i hverdagen v/Eigil Kristensen
Møderne holdes kl. 19.30 i Medborgerhuset, Søvej 3
Arrangør: Sven-Erik Rævdal, tlf. 8688 6263

THISTED
Søndag 19/9 Har lidelse og smerte betydning i det 
enkelte menneskes liv? v/Lars Gyde
Søndag 31/10 Livets udvikling - tilfældig eller styret? 
v/Svend Åge Rossen
Søndag 21/11 Hvordan bevarer man bedst sit livs-
mod og sin livsglæde v/Hanne Myrfeld
Møderne holdes kl.15 i Plantagehuset, Plantagevej 18
Arrangør: Birgit Thorndal, tlf 9798 5384

VEJLE
Torsdag 28/10 Krop, bevidsthed og kultur
v/Sébastien Vesterlund

Torsdag 25/11 Hvilken indflydelse har reinkarnati-
ons- og karmatanken på vores hverdagsliv? 
v/Solveig Langkilde
Møderne holdes kl.19.30 i Kulturhuset bygningen, Ved 
Anlægget 4
Arrangør: Hans Wittendorff tlf.7580 3350

VIBORG
Mandag 4/10 Har lidelse og smerte betydning i det 
enkelte menneskes liv? v/Lars Gyde
Tirsdag 2/11 Livets udvikling - tilfældig eller styret? 
v/Svend Åge Rossen
Møderne holdes kl.19.30 i Medborgerhuset, Vesterbro-
gade 13
Arrangør: Dagmar Dalsgaard, tlf. 8661 2923

AALBORG
Onsdag 6/10 Menneskets vej til selverkendelse 
v/Søren Olsen
Onsdag 20/10 Giv dig glad! v/Sven Erik Rævdal
Onsdag 24/11 Hvordan bevarer man bedst sit livs-
mod og sin livsglæde? v/Hanne Myrfeld
Møderne holdes kl.19.30 på Sønderbro Skolen, se skilt 
ved hovedindgang.
Arrangør: Jørn Stokholm, tlf. 9827 7081

ÅRHUS
Mandag 20/9 Krop, bevidsthed og kultur 
v/Sébastien Vesterlund
Mandag 4/10 Menneskets vej til selverkendelse 
v/Søren Olsen
Mandag 18/10 Falske og sande værdier 
v/Ole Therkelsen
Mandag 1/11 Livets udvikling - tilfældig eller styret? 
v/Svend Åge Rossen
Mandag 22/11 Hvilken indflydelse har reinkarnati-
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v/Solveig Langkilde
Møderne holdes kl. 19.30 i Studenternes Hus, mødesal 
2, Ndr. Ringgade 3, bygning 420
Arrangør: Grethe Bergstrøm, tlf.8672 5546



Filosofiske krummer
Mennesket består af to uensartede naturer, sjæl og 
legeme. Den del af os, der tænker, er af åndelig beskaf-
fenhed, og det er den der sætter os i stand til at erkende 
legemet og materien. Materie kan ikke erkende sig selv.

(Pascal)

Der er to ting, der skaber fremskridt: at elske og at for-
stå. Med kundskab og kærlighed bygger man verden op.

(Anatole France)

Efterlad verden i den stand, hvori du ønsker at genfinde 
den.

(grafitti)

En mand der føler sig retfærdig kan være irriterende. En 
flok der føler sig retfærdig er livsfarlig.

(grafitti)

Vi kan ikke se vinden, kun dens virkninger. Alligevel 
tror vi på, den er der.

(Shirley MacLaine)

Der går ca 50 gange så meget energi til at producere den 
føde, kødspisere indtager, som den energi de får ud af at 
indtage den.

(Jesper Hoffmeyer)

Alt hvad du afskyer og bekæmper svækker dig. Alt 
hvad du går ind for og støtter styrker dig.

(W.Dyer)

Der findes ikke kaos i universet, men der findes kom-
pleksitet så stor, at vi oplever det som kaos.

(D.Zohar)

Den sjæl Gud i sit billede har skabt
er uforkrænkelig, kan ej gå tabt,
vort jordeliv her er evighedens frø,
vort legem dør, men sjælen kan ej dø.

(H.C.Andersen)

Jo mere du kan glæde dig over andres glæder, jo mere 
glæde får du selv.

(Anna Bøgild)

En ateist, som er dybt taknemmelig for livet, ved ikke 
hvem han skal sige tak til.

(Rossetti)

I bibliotekerne taler de dødes udødelige sjæle.
(Plinius II)

Faren er ikke, at computere begynder at tænke som 
mennesker, men at mennesker begynder at tænke som 
computere.

(S.Harris)

Drømmen om et forenet Europa har lange udsigter. Det 
er svært at lave en omelet af hårdkogte æg.

(De Gaulle)

Gud viser sin foragt for rigdom gennem valget af de 
personer, han skænker den.

(O’Malley)

Under navnet historie giver man børnene Europas for-
bryderalbum.

(Oskar Wilde)

Selv Gud kan ikke ændre fortiden - det er kun histori-
kerne, der kan.

(Agathon)

Mange lever med en så forbløffende rutine, at det er 
vanskeligt at tro, de lever for første gang.

(S.J.Lee)

En neurotiker bygger luftkasteller, en psykotiker lever i 
dem - og psykiateren indkasserer huslejen.

(Lawrence)

Den store folkemasse falder lettere for den store løgn 
end for den lille. Samvittighed er et begreb opfundet af 
jøder.

(A.Hitler)

Skoleelever er mennesker, der ved mindre og mindre 
om mere og mere.

(Danny Kaye)

Pas på du ikke bliver så åndelig, at du ikke er til nogen 
jordisk nytte.

(Vicky Wall)

Tilfredshed er de vises sten. Den forvandler alt til guld.
(B.Franklin)



Udtrykket den ny verdensimpuls stammer fra den danske humanist og intuiti-
onsbegavelse Martinus (1890-1981), der så universet som udpræget levende 
og til stadighed gennemstrømmet af skabende energiimpulser.

Fra tid til anden rammes Jorden af sådanne skabeimpulser, og resultatet er 
i hvert enkelt tilfælde et udviklingsspring på et eller flere områder. Fx. må de 
store historiske kulturepoker ses som virkninger af fortidige impulser, og det 
samme gælder m.h.t. verdensreligionerne og naturvidenskaben.

Omkring starten af forrige århundrede begyndte ifølge Martinus en ny kraftig 
impuls at stråle ind over Jorden, og han så, at den denne gang ville afstedkom-
me intet mindre end fødslen af en helt ny verdensorden, kendetegnet ved bl.a. 
hidtil uset fremgang for humanitet, moral og kultur.

Allerede nu mærker vi så småt virkningerne af denne nye verdensimpuls, nem-
lig i form af de stormløb på den hidtil gældende verdensorden, der kendeteg-
ner tiden; politisk, økonomisk, videnskabeligt, teknologisk, religiøst, moralsk, 
miljømæssigt etc. Men typisk nok også som en lang række mere eller mindre 
målbevidste forsøg på at skabe bedre og mere menneskeværdige livsbetingel-
ser for alle Jordens beboere.

Tidsskriftet Den Ny VerdensIMPULS har til formål at fokusere på hele denne 
interessante emnekreds og herunder orientere om det revolutionerende virke-
lighedssyn, Martinus gennem et langt og virksomt liv lagde frem i sin kosmo-
logi.

Den Ny VerdensIMPULS
Klintvej 104 - DK-4500 Nykøbing Sjælland

Tlf. 59 30 52 72 - Giro 9 25 42 42
E-mail: kos-info@worldonline.dk

Hjemmeside: http://k-i.homepage.dk
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Julen er et kosmisk budskab
Mennesket er ved at vokse frem til at se den skjulte sand-
hed, som juleevangeliet rummer. Det handler om de men-
nesker, som bærer selve julebudskabet som en længsel 
og en begyndende manifestation i deres mentale struktur, 
men som synes, at juleevangeliet med al sin naive skøn-
hed egentlig blot er for børn og barnlige sjæle.

Men juleevangeliet er absolut ikke naivt, når man kommer 
bagved dets ydre form. Det beretter om den forvandling af 
bevidstheden fra naivitet og primitivitet til højintellektuel 
væremåde, som det jordiske menneske er ved at undergå. 
Jesusbarnets betydning består ikke så meget i, hvad det i 
øjeblikket er, men i, hvad det skal blive. I de store mulig-
heder, der rummes i det lille barn, som derfor må beskyt-
tes, hjælpes og værnes mod de farer, der truer det.

Det jordiske menneskes bevidsthed er for det selv endnu 
et mysterium, men gennem afsløringen af julemysteriet 
vil samtidig en afsløring af de kosmiske principper og 
energier i denne bevidsthed finde sted, thi også der findes 
en endnu passiv kraft, som rummer store muligheder for 
fremtiden, den slumrende kristusbevidsthed, som skal 
gøre det jordiske menneske til et rigtigt menneske, et 
menneske i Guds billede.

Det vil tage sin tid, men den tid vil komme, da der virke-
lig bliver fred på jorden og iblandt menneskene en velbe-
hagelighed. Og hvert eneste menneske vil engang blive en 
medskaber af denne strålende verdensfred, som vi ved at 
fejre julen fejrer det forjættende budskab om.
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indhold, der ikke nødvendigvis deles af redak-
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KOSMOLOGISK INFORMATION
er et bogforlag med speciale i sekundærlitteratur i relation 

til Martinus’ verdensbillede.
Få bogliste tilsendt! Forlags- og redaktionsadresse:

 Kosmologisk Information, 
Klintvej 104, 4500 Nykøbing Sjælland.

Tlf 59 30 52 72 (bedst hverdage ml kl 9-11)  
E-mail: kos-info@worldonline.dk

Man må hjertensgerne gengive og kopiere artikler fra 
dette blad - men meget gerne med angivelse af kilden!

Dette nummer kommer lidt tidligere, end det plejer, 
fordi vi gerne vil undgå postens juletravlhed, men også for 
at reklamerer lidt for de julegaveideer, vi har at byde på, og 
sådan at de kan nå ud før jul, hvis ...Se annoncen sidst 
i bladet! Iøvrigt vil vi minde om, at I kan få gratis prø-
venumre af ældre blade (fra år 2001 og frem) til at uddele 
på offentlige møder og lign.
Jeg vil også lige gøre opmærksom på, at flytning skal meldes 
hertil, hvis man stadig ønsker bladet tilsendt, for der er ingen 
service mere ved postvæsenet i den retning.

I sidste nummer var trykt et brev, Martinus engang skrev 
til en “tilhænger”. Nogle har ment, det ikke var rigtigt at 
offentliggøre et sådant privat brev, selv om det nok indeholdt 
noget, vi alle kunne lære lidt af. Dertil vil jeg sige, at jeg 
tror ikke, Martinus gjorde, sagde eller skrev noget, som 
ikke kunne offentliggøres. Mon ikke han vidste, at hans 
ting ville blive endevendt en dag, ligesom mange andre store 
personligheders efterladenskaber er blevet det? Det var 
sådan, jeg vurderede.

Nu hvor vi nærmer os julen med alle dens symbolske ritua-
ler, synes jeg det var interessant at læse, hvordan Martinus 
tolker det, der ligger bag den begivenhed - se side 19! Det 
er jo ikke så tit, Martinus giver sig af med at fratage de 
endnu troende deres illusioner om, hvad der er virkelighed i 
de bibelske beretninger. Det er selvfølgelig heller ikke vigtigt, 
hvad der virkelig skete, når blot det stemmer mennesker til 
gode næstekærlige følelser.

Det håber jeg så, julen stadig kan udvirke. Herfra 
kommer ihvertfald alle gode juleønsker til vor lille trofaste 
læserskare!

Ruth
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HVEM  VAR GIORDANO BRUNO
- OG HVORFOR BLEV HAN BRÆNDT?

v/ Ruth Olsen

De fleste, der har hørt om Bruno, ved som regel kun, at 
han blev brændt som kætter i Rom år 16oo, fordi han 
hævdede, Jorden gik rundt om solen. Men så enkelt var 
det ikke. Han var ikke blot pioner for et nyt verdensbil-
lede, men han var også en reformator af den tids guds-
opfattelse, ja en anti-autoritær provokator.

Han blev født 1548 i en lille by Nola øst for Napoli, 
kom i dominikanernes klosterskole i Napoli, hvor han 
blev præsteviet som 24-årig. Han var kendt for sin 
usædvanlige hukommelse og intelligens, men også for 
en egenrådighed, der gav disciplinære problemer. Han 
læste forbudte bøger og luftede kritiske tanker om f.eks. 
de kristne sakramenter med en for den tid dristig frimo-
dighed.

Da det trak op til en anklage for kætteri, flygtede han 
som 28-årig, først til et kloster i Rom, men han måtte 
til sidst aflægge sin ordensdragt og vandre op gennem 
Italien til Genéve, hvor han undervejs ernærede sig som 
privatunderviser. Som 31-årig indskrev han sig på uni-
versitetet i Genéve, men allerede efter et par måneder er 
han ude med kritik af en professor på grund af dennes 
mange fejl i sin undervisning. Bruno blev sat i fængsel, 
men da han trak sine anklager og “præste-bespottelser” 
tilbage, blev han sat fri og fortsatte sin vandring til Tou-
louse, hvor han underviste på universitetet i astronomi.

Et par år efter underviste han ved universitetet i Paris. I 
den tids Europa var der åbenbart et meget frit arbejds-
marked, ihvertfald for de veluddannede! I Paris var han 
højt værdsat og færdedes i de fine kredse. I denne tid 
udsendte han sin første bog, hvori han polemiserer imod 
Platons påstand om, at den fysiske verden blot er en 
skyggeverden. For ifølge Bruno er skyggen eller mør-
ket ligeså nødvendig som lyset, dvs her fremlagde han 
sin senere udbyggede tese om de komplementære mod-
sætningers gensidige afhængighed. (Apropos Martinus’ 
kontrastprincip!)

Bogen rummede også “en vejledning i hukommelses-
kunst”, som reelt synes at være en form for meditations-
teknik, der kunne “åbne op for de dybere lag i den men-

neskelige bevidsthed”. Bruno mener her, det er muligt 
“ved at bringe sig ud over sig selv at opnå adgang til den 
guddommelige visdom, den intuitive erkendelse, som 
kun kærligheden kan udvirke og som rækker ud over 
den rationelle fornuft.” Men denne del af Brunos værk 
er aldrig blevet rigtigt forstået, heller ikke hans beskri-
velser af kærlighedens stadier fra den jordiske til den 
himmelske.

Den provokerende filosof

Efter et par år i Paris tog han til England, hvor han præ-
senterede sig selv i et lille skrift til lærerkollegiet i Ox-
ford således: “Dr. i en meget vanskelig teologi, professor 
i en renere og mere uskyldig visdom, en anerkendt og 
hæderlig filosof, kun fremmed blandt barbarer og igno-
ranter, en opvækker af sovende sjæle og en som tæmmer 
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den anmassende og genstridige uvidenhed og beskytter 
af kærligheden til sine medmennesker.”
Han satte just ikke sit lys under en skæppe! Og selv om 
hans adfærd var mere ment som ironi end hovmod, var 
det måske denne side af ham, der førte til hans sørgelige 
endeligt. Men den tids stive selvhøjtidelige lærde mænd 
ved universiteterne har nok været fristende at udfordre, 
hvilket iøvrigt fik ham til også at skrive en del satiriske 
komedier. Udenfor det konservative universitetsmiljø 
var der i den tids England en del progressive folk, som 
han havde kontakt med, bl.a. Shakespeare. De ca. to år 
i England blev hans mest produktive med hensyn til fi-
losofiske værker.

Tilbage i Paris 1585 fik hans provokerende forelæs-
ninger skabt så megen konflikt på universitetet, at han 
måtte tage flugten, dennegang til Tyskland. Også i Ox-
ford havde han med sit alternative verdensbillede fået 
skabt intern splid blandt underviserne. I to år underviste 
Bruno på universitetet i Wittenberg - uden at skabe uro. 
Her udgav han en række skrifter, bl.a. om kristendom-
mens indre mening, der ifølge Bruno skulle kunne for-
sone den ydre religions mange stridigheder. Det var i 
religionskrigenes tid!

Da reaktionære kræfter overtog magten i Wittenberg, 
fortrak Bruno og holdt til afsked en smuk og meget in-
spireret forelæsning bl.a. om retten til frit at udtrykke 
sig. Efter et par år i Prag, rejste han til Frankfurt bl.a. 
for selv at styre trykningen af nogle af sine bøger. Også 
dengang var Frankfurt Europas bogcentrum. Her boede 
han på et kloster. Da abbeden på dette kloster senere i 
inkvisitionens proces mod Bruno blev forhørt om, hvor-
vidt Bruno var en god kristen, svarede han at intet ty-
dede på andet og tilføjede:

“Bruno er en lærd og strålende begavelse, et universelt 
menneske, der ikke har nogen bestemt religion at tro 
på. Han sagde, han vidste mere end apostlene, og han 
havde ønsket, at hele verden havde haft en og samme 
religion.”

Fælden smækker i

I 1592 fik Bruno et smigrende brev fra en rig adelsmand 
i Venedig med et fristende tilbud for den sikkert øko-
nomisk trængte Bruno. I Venedig fortsatte Bruno på et 
værk, hvori han udviklede en universel religion, og som 
han havde tænkt at dedicere paven. Men en nat låste 
adelsmanden Bruno inde, kl. tre om natten blev han hen-
tet af inkvisitionen og sat i fængsel. Adelsmanden afgav 
en skriftlig erklæring med løgnagtige påstande om, hvad 
Bruno skulle have sagt.

Bruno blev aldrig mere løsladt, men tilbragte 8 år (fra 
han var 44 til 52 år) i den tids grusomme fangehuller. 
Efter et halvt år brød han psykisk sammen og lovede 
bod og bedring. Nogle mener, han var udsat for hård 
fysisk tortur. Men intet rørte de høje kristne herrer, der 
kendte Jesu budskab om næstekærlighed. År efter år gik 
med granskning af Brunos bøger. Man opstillede 8 sæt-
ninger, som Bruno skulle afsværge, og torturerede ham 
først hårdt for at sikre sig, han mente det ærligt!!

Han fik 40 dage til at tænke over det. Bruno skrev en 
forsvarstale, som aldrig blev læst op i retssalen - og 
siden blev væk! De banale anklagepunkter er derimod 
bevaret, de to af dem drejede sig om Brunos påstand 
om eksistensen af utallige verdner og om helligånden 
som naturens sjæl. Ni af pavens kardinaler underskrev 
dødsdommen. Ifølge en tilskuer i retssalen, skulle Bruno 
have sagt: “Måske afsiger I denne dom med større frygt, 
end jeg modtager den”.

Brunos bøger blev sat på pavens liste over forbudte 
bøger og først frigivet i 1965. Den efterfølgende ge-
neration af astronomer (Tycho Brahe, Kepler, Galilei) 
afviste Brunos lære om verdensaltets uendelighed med 
utallige verdner. Fysikerne hånede hans påstand om, at 
et åndsprincip gennemstrømmer naturen, at verdensaltet 
er levende, at Gud er alt og i alt. Kirkens påstand om en 
Gud udenfor verden passede den fremvoksende naturvi-
denskab udmærket.

Først med romantikkens protest i 18oo-tallet mod ma-
terialismens afsjælede univers genopdages Bruno og 
rehabiliteres. Det Bruno havde skrevet i et af sine sidste 
værker kom således til at passe:

“En stridsmand var jeg,
fuld af håb om sejre,
dog lammede ofte natur og skæbne
sjælens anstrengelser, åndens kraft.
Jeg tror og håber på
et fremtidigt århundrede,
som ikke nægter og fornægter.”

I 1889 rejstes med bidrag fra “hele den civiliserede ver-
den” en statue af Bruno på det sted i Rom, hvor han blev 
brændt. På 400-års dagen for hans henrettelse, altså i 
år 2000, blev der i Napoli holdt en kongres om Brunos 
filosofi. Hertil ankom en kardinal med brev fra paven, 
der indeholdt en beklagelse, men som samtidig fastholdt 
“Brunos afvigelse fra den kristne tro”, og understregede 
at “kirkens tjenere gjorde alt hvad de kunne for at frelse 
hans liv”. Pavens historiske viden er åbenbart temmelig 
mangelfuld!!
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Bruno’s filosofi

Kopernikus’ opdagelse af, at Jorden ikke var noget cen-
trum men drejede om solen som centrum, blev kendt vi-
den om pga Brunos undervisning så mange steder. Selv 
havde Kopernikus ikke turdet offentliggøre sin viden, 
derfor blev hans værk først trykt efter hans død (1543). 
Kirkens magt var stor og den 
ville ikke vide af noget nyt 
verdensbillede. Martin Luther 
kaldte hånende Kopernikus for 
“en nar, der ville vende op og 
ned på hele astronomien bare 
for at fremstå som en lærd 
mand”.

Bruno gik videre og mente uni-
verset er uendeligt med utallige 
sole, som har planeter ligesom 
Jorden, dvs der er mange verd-
ner. Derfor er der ikke noget 
centrum, men man kunne kal-
de Gud en slags centrum, da 
Gud er til stede overalt. Gud 
er mangfoldighedens enhed 
og enhedens mangfoldighed. 
Naturen er den uendelige gud-
doms levende spejl.

Ånd og stof, det himmelske og 
det jordiske, er ikke adskilte 
sfærer men to evige aspekter 
af samme helhed, skrev Bruno. 
Da ånd på hans tid blev anset 
for det ophøjede maskuline, aktive, princip, mens stof  
blev anset for det lave (ja nærmest “onde”) feminine, 
passive, princip, førte hans helhedsfilosofi hvor begge 
principper var nødvendige dele af helheden, til en op-
vurdering af materien og altså dermed også det feminine 
(kvinden). I teorien altså, intet tyder på at Bruno interes-
serede sig det mindste for kvinder i sit konkrete liv.

Den evige “verdenssjæl”, Helligånden, Guds aktive 
princip, er til stede i alle ting og således virkende i alt 
indefra. Alt er således besjælet af liv og ånd. Der findes 
ikke dødt stof, for alt er under forandring. Ved beskri-
velsen af materien har han et problem med at få forkla-
ret, hvordan den er noget evigt, der blot skifter form. 
Han siger, det er en “substans”, en “åndelig materie”, 
der udfoldes (udstrømmer) fra Gud og som indeholder 
den fysiske stoflighed som mulighed. (Han mangler det 
energibegreb, vi nu har!) Men iøvrigt bruger han også 
argumentet om, at materien er evig, fordi noget ikke kan 
komme af intet!

For at forklare, hvordan han når frem til, at der både er 
synlig og usynlig materie, siger han at det synlige kan vi 
se med “det sanselige øje”, det usynlige ser vi med “for-
nuftens øje”. Et sted skriver han: “Erkendelse er som at 
stige op ved hjælp af et lys “som overgår naturen”, ikke 
det almindelige rationelle lys med fornuftserkendelse 
baseret på følgeslutninger. Erkendelsen er også en del af 

den uendelige enhed, og de der 
har erkendt, at tingene ikke er 
adskilt, søger ikke guddommen 
udenfor den uendelige verden 
og de uendelige ting, men inden 
i den og i tingene.”

Et andet sted skriver han: ”Den 
erkendende bevidsthed og det 
objekt, som erkendes, har en 
indbyrdes relation og er ikke 
fuldstændig adskilt, fordi de 
grundlæggende hører sammen i 
énheden”. Dette er naturviden-
skaben først så småt begyndt at 
fatte i vor tid!

Meget af det Bruno skrev er 
pga sproget og anden form for 
“indpakning”svært for os at for-
stå i dag, men noget tyder på, 
han havde en del intutive evner 
eller fik det, vi kalder “kosmi-
ske glimt”. F.eks. når han kal-
der Gud “modsætningernes én-
hed”, hvorfra de modsætninger 
udfoldes der bliver til mangfol-

dighedernes komplementære verden. Der er ikke noget 
enten/eller men et både/og. Der er ikke noget enten lys 
eller mørke, begge muligheder er altid til stede, og næv-
ner som eksempel at når Jorden drejer rundt realiseres 
både lys og mørke som nat og dag.

Dette var blot et kort omrids af en dybsindig filosofi, 
som var så meget “ude af trit” med den tid, hvori den 
blev nedfældet, at den nærmest blev betragtet som en 
provokation. Meget af den er stadig så “avanceret”, at 
man vist skal have læst Martinus for at ane, hvad det 
drejer sig om. Men man kan ihvertfald konkludere, at 
forsynet i tidens løb har gjort sig mange anstrengelser 
for at få sat kirkens afsporede kristendom op på et rime-
ligt spor igen.

En klog katolsk præst, Peter Schindler, har sagt: “Kæt-
terierne er Guds måde at bevare det, som kirken har 
glemt”.
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v/Gunnar Carlsson

Vi var tre i bilen, da vi blev overhalet af en dyretrans-
portbil på vej til slagteriet. Det emmede ud af de få ven-
tilationsluger. Jeg blev grebet af en ubeskrivelig angst 
og følte en stærk afmagt over ikke at kunne gøre noget 
for dyrene derinde, og en skyldfølelse som om jeg på 
en eller anden måde var medskyldig i, at dyrene var på 
vej til slagtning - måske ikke her men efter flere døgns 
transport til et sydeuropæisk land. Trods det at jeg er 
vegetarianer.

Min oplevelse af mødet med slagteribilen blev slet ikke 
delt af mine kammerater. En sagde beroligende, at dy-
rene har det bedre hos menneskene, end hvad de nogen-
sinde kunne få det ude i naturen og at aflivningsmeto-
derne er humane, så dyrene ikke når at opleve nogen 
smerte. Mine andre medpassagerer mente, at dyrene 
mangler sjæl og at det ikke betyder noget, hvad de op-
lever, hovedsagen er at vi får godt kød fra dem, og uden 
kødproteiner får vi mangelsygdomme.

En og samme hændelse, mødet med slagteribilen, ud-
løste altså helt forskellige oplevelser hos os. Det eneste 
vi kunne enes om var, at bilen var grøn! Oplevelsen af 
den grønne farve var dog ikke den samme - én mente at 
grønt er skønt, en anden at grønt er grimt, og jeg at grønt 
har noget med intelligens at gøre.

Synet af en ting er altså ikke det samme som tingen i 
sig selv, eller anderledes udtrykt: det sete afhænger af 
øjet der ser. “Das ding an sich” er noget helt andet end 
oplevelsen af tingen. Hvis vi holder os til fysiske ting 
(som kun kan opleves når den oplevende har udviklet 
specielle sanseorganer til at opleve fysisk), kan man let 
konstatere, at alt er tomrum, fysisk set. Selv den tæt-
teste materie! De partikler vi mener opbygger materien 
er selv overvejende tomrum med mindre partikler vidt 
udspredt, som igen består af overvejende tomrum osv.

Dette tomrum er imidlertid ikke et ingenting, men en 
psykisk eller åndelig eller elektromagnetisk (i bred for-
stand) verden. Tomrummet har altså en uendelig kapa-
citet til at skabe fysiske eller psykiske verdner. Af hvem 
og hvordan? Ved tilfældighed, som materialisterne me-
ner, eller af levende væsner, som Martinus mener? Eller 
Gud?

Og hvad indebærer egentlig sansningen - hvordan går 
det til, når en lysimpuls via nethinden og synsnerven en-
der i synscenteret i baghovedet og bliver til et syn? Og 
hvor sker denne sansning? Mange spørgsmål som vi vil 
forsøge at besvare. Altså: at opleve indebærer at noget, 
som kan opleves, opleves af (får substans for) nogen, 
som kan opleve.

Hvad kan opleves? Bevægelser! Martinus skriver i LB I 
254: “Da alt, hvad der kommer ind under begrebet “op-
levelse”, kun kan eksistere som identisk med vibration 
eller bevægelse, vil hele verdensaltet i sin detaillering 
være identisk med et uendeligt ocean af energi- eller be-
vægelseskombinationer, stråler og bølger, der hver især, 
efterhånden som de opleves af det levende væsen, kom-
mer til at danne et nyt billede i det mentale billedgalleri, 
der i den daglige tilværelse kendes som identisk med 
dets “bevidsthed”.”

Hvem kan opleve? Levende væsner! Martinus skriver 
i LB I 253: “En oplevelse vil altså i sin kosmiske ana-
lyse aldrig kunne eksistere uden at være identisk med en 
energikombination, der ved sin særlige kombinations-
måde skaber en tilsvarende særlig reaktion i det levende 
væsens sanseorganer, hvorved nævnte oplevelse netop 
bliver præget af en fra andre oplevelser tilsvarende sær-
lig afvigende karakter.”

Oplevelse
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Bevægelser

Bevægelser forudsætter og er synonymt med energi. 
Fandtes der ikke bevægelser, havde alt været total stil-
hed, hvilket ikke kan opleves. (Når man mener at opleve 
total stilhed, beror det på, at man mangler sanseorganer 
til oplevelse af de bevægelsesarter, som findes i “stilhe-
den”) Et absolut “intet” er en umulighed i verdensaltet. 
Al oplevelse baserer sig på mere eller mindre kontraste-
rende bevægelsesarter.

Havde der nogetsteds været et “område” med et absolut 
“ingenting”, havde “grænsen” mellem dette område og 
bevægelserne ikke været muligt at opleve, “ingenting” 
havde været “grænseløs” og omfattet hele verdensaltet. 
Total stilhed ville da råde, hvilket jo strider mod de fak-
tisk oplevede forhold. (For at gøre det tydeligere: forestil 
dig en kugle, der bliver skudt ind i et tænkt “ingenting”. 
Når kuglen befinder sig “inde i” dette tænkte ingenting, 
har den ingen bevægelsesarter at kontrastere til og kan 
derfor ikke opleves, den bliver et “ingenting”).

Bevægelser kan opleves på i princippet fem forskellige 
måder:

Sted-forandring. En fysisk sanselig genstands flytning 
i tid og rum. Denne bevægelse er illusorisk eftersom 
fysisk materie kun “eksisterer” hvor levende væsner 
har udviklet sanseorganer til at skabe og opleve “fysisk 
materie”. Denne er som nævnt i sin kosmiske analyse 
“tomrum”, hvilket i dette tilfælde ikke er det samme 
som “ingenting” men “noget” (energi- eller bevægel-
sesocean, som ikke i sig selv er fysisk).

“Al materie er ånd”, siger Martinus. (Ånd er synonym 
med psyke og elektromagnetisme i bred forstand). Dette 
strider i højeste grad mod et af den materialistiske vi-
denskabs grundlæggende postulat, objektivitetspostula-
tet, som bl.a. mener, at materien er det eneste grund-
læggende og eksisterer, uanset om nogen observerer den 
eller ej. Dog taler kvantemekanikken om, at den væsen-
lige virkelighed består af et formdannende felt (ikke fy-
sisk)!

Tid. Alle bevægelseskombinationer er under forandring. 
Det kan gå langsomt eller hurtigt. En bevægelseskom-
bination kan altså have kortere eller længere “levetid”. 
“Mellemrummet” mellem to forskellige “livslængder”, 
som slet ikke er fysisk men et “psykisk rum”, er det vi 
oplever som tiden. Vor oplevelse af tid baserer sig altså 
på vor registrering af forskellige energikombinationers 
forandringshastigheder, og når det gælder fysisk tid på 
sammenligninger mellem fysisk sanselige tings foran-
dringer og livslængder.

“Indenfor” den fysiske tid er alle sammenligninger rela-
tive, alt har en begyndelse og en slutning, og oplevelsen 
af tiden bliver i tilsvarende grad relativ. Eftersom vi op-
lever på det psykiske plan, sker alle målinger af bevæ-
gelseskombinationernes forandringer fra et fast punkt, 
jeget, og tiden opleves som et stadigt (evigt) skiftende 
“nu”.

Rum. Enhver bevægelseskombinations reaktion med 
et sanseorgan og oplevelsen af denne går fra et punkt 
i bevidstheden til et andet, hvilket betyder skabelsen af 
afsnit eller rum, grupperet omkring jegets manifestati-
onskrop (foran, bagved eller omkring).

Forvandling eller forandring. Et tøjstykkes langsomme 
blegning eller en organismes overgang fra ungdom til 
manddom osv. repræsenterer bevægelsesformer, som er 
nødvendige for livsoplevelsen. Dette er ikke et spørgs-
mål om bevægelse i rummet men en bevægelse i til-
stand. (LB III, 784)

Materie. Martinus skriver i LB III, 777: “Men “bevæ-
gelse” er ikke noget i sig selv. Hvis ikke der er “noget”, 
der kan “bevæges”, eksisterer “bevægelsen” ikke. Der 
må altså en tredie faktor til, nemlig det “noget”, som 
kan “flyttes” eller “bevæges”. Men da “noget”, som kan 
“flyttes” eller “bevæges”, aldrig i noget som helst tilfæl-
de kan være andet end “stof” eller “materie”, sålænge 
det er “bevægelsen” underlegen, i modsat fald måtte det, 
som vi senere skal se, være det samme som “kraft”, må 
vi her udtrykke alt, hvad der netop forekommer under 
begrebet “stof” eller “materie”, som “livssubstans nr.5”. 
(Hvad angår ordet livssubstans, se nedenfor)

Hvor kommer da materien fra? “Vore” elementarpartik-
ler er materialiserede tanker hos et væsen i vor overlig-
gende kosmiske oktav, dvs ti spiralkredsløb “over” os. 
Tænk hvad dette betyder for tidsfaktoren, når et sekund 
for jordkloden ( en spiralbane over os) modsvarer fire år 
for os! Når vi går ind i et nyt spiralkredsløb møder vi en 
tilstand, hvor elementarpartikler inkarnerer hele tiden. 
Vore længselsenergiers ekstaseudbrud skaber elektriske 
impulser, som påvirker tilstanden således at inkarnatio-
nerne (materialisationerne) kan reguleres og større sam-
menhobninger skabes i takt med, at mere og mere kold 
energi tiltrækkes. Via ilden og yderligere tiltrækning af 
kold energi formes krystaller i den tilstedeværende ma-
terie, krystaller som lidt efter lidt skabes som automat-
funktioner og videreudvikles til planter. (Se videre LBII, 
418-420, og Bisættelse kap.71-73)

Alle bevægelser er energikombinationers forandringer, 
hvor kraften til bevægelsen opstår når tyngde- og følel-
sesenergi -balancen forandres pga levende væsners brug 
af deres intelligensenergi. For at energierne kan “klassi-
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ficeres” og blive til ledende detaljer i specialanalyserin-
gen af selve livet eller bevidstheden, har Martinus skabt 
begrebet “livssubstanser”, ialt 63 stk. Alle er nødven-
dige for livsoplevelsen.

For at regulere de levende væsners vandring gennem 
spiralkredsløbene (sikringen af evigt liv), udskilles et 
antal skabelsesprincipper. Af disse er følgende af særlig 
betydning for selve livsoplevelsen: perspektivprincippet 
(uden det ville alle størrelser være lige store), kontrast-
princippet (uden kontraster ingen oplevelse), bevægel-
sesprincippet (den vi lige analyserede) samt talentkerne-
princippet (muliggør lagring af kundskab og evner).

I denne sammenhæng bør det måske påpeges, at Mar-
tinus analyserede bevægelsen ud fra en anden synsvin-
kel. Med udgangspunkt i Jesu forkyndelse om “at gribe 
til sværdet” viser Martinus bevægelsens treenighed og 
“kredsløb” i forhold til det faste punkt. Bevægelse 1’s 
berøring med bevægelse 2, hvorved bevægelse 3 opstår 
(LBIII, 993-995).

Hvornår og hvordan opstår oplevel-
sen, hvordan går det til?

Fra jegets synsvinkel sker oplevelsen “nu”. Selv om jeg 
oplevede noget for længe siden, så sker oplevelsen af 
det i hukommelsens udgave lige “nu”, når jeg mindes 
det. I det psykiske rum, som tiden er synonym med, kan 
man naturligvis sige, at oplevelsen sker “der” eller “der” 
i forhold til andre tilstandsforandringer i dette psykiske 
rum, hvilket på det fysiske plan modsvarer “dengang” 
eller “dengang”, men kosmisk set sker det “nu”.

Hvor sker oplevelsen? “I” jeget, det faste punkt, dvs i 
uendeligheden. Vi kan altså ikke pege på nogen plads 
i vor fysiske virkelighed, hvor oplevelsen kunne tæn-
kes at ske. Hvordan går det da til, når vi oplever? Vi 
må indse, at al oplevelse af “ydre” fænomener slet ikke 
befinder sig “udenfor” os. Kosmisk set eksisterer den 
indeni os, hver for sig. Vi skaber den selv. Godt nok ved 
hjælp af den omgivende natur og dennes vekselvirkning 
med vore sanseorganer, men det vi faktisk oplever er os 
selv.

Naturen omkring os er jo ikke fysisk, vi oplever den 
bare sådan. I “virkeligheden” er den åndelig eller psy-
kisk eller elektromagnetisk, og forestillingen om fysiske 
objekter er helt og fuldt en proces, der sker indeni os. 
Når vi ser udad, ser vi egentlig ind i os selv, ind i vor 
egen fortid. Forståelsen af et objekt er genkendelse!

Anderledes udtrykt: X1 oplever sig selv via illusions-
principperne X2 og X3. Hvordan går dette til? Når ude-
fra kommende impulser via sanseorganerne og hjernen 

og “åbninger” i denne formidles til følelseskroppen og 
herfra til overbevidstheden, hvor alle vore erfaringer er 
oplagret, sker et samspil mellem disse, de indkommende 
impulser og de kosmiske skabeprincipper, specielt per-
spektivprincippet, som skaber forudsætningerne for vor 
livsoplevelse. (Se nærmere Per Bruus-Jensens “Sol og 
måne” s.96 ff)

Selve oplevelsen sker “i” X1. Martinus skriver i LBIII, 
824: “Vi er nu kommet så langt i vor forskning, at vi har 
set, at jeg’et er en virkelig realitet, og at den inderste 
funktion i ethvert levende væsen er dette jeg’ets “ven-
ding” af bevægelsen eller energien. Da denne “jeg-ven-
ding” af energierne er en absolut nødvendighed for en-
hver form for oplevelse af liv, bliver nævnte “vending” 
således også en uundværlig realitet i livets eksistens. Og 
vi vil derfor kalde samme “vending” for “livssubstans 
nr.6”.”

I denne sammenhæng fremlægger Martinus en analyse 
af “vendingen” og begrebet seksualisme og viser, at “Li-
vets oplevelse er i absolut forstand en seksuel udløsning” 
(LBIII,825). For at undgå misforståelser må vi forstå, at 
Martinus har et andet syn på begrebet seksualisme end 
hvad vi jordmennesker har. Kærlighed (næstekærlighed) 
og seksualitet udgør samme grundprincip hos Martinus.

Der ligger månen jo!
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v/Walter Christiansen

I mine øjne er Martinus valg af titlen 
“Det Tredje Testamente” en logisk kon-
sekvens af den mission, som han har le-
gemliggjort og som dybest set er af reli-
giøs natur. Dette er dog ingenlunde ensbetydende med, 
at de kosmologiske aspekter i hans værker derfor burde 
underordnes de religiøse aspekter, endsige burde tilba-
geholdes i videst mulig omfang. Sagen forholder sig 
snarere omvendt.

Martinus budskab til verden har to hovedaspekter, nem-
lig religion (kærlighed) og videnskab (sandhed). I sit 
Tredje Testamente fører Martinus skridt for skridt disse 
to komplementære livsytringer sammen til den enhed, 
som kommer til udtryk i begrebet kosmisk bevidsthed.

Vi ufuldkomne mennesker har et stykke vej at gå for 
at genskabe samme enhed i vor bevidsthed. Vejen går 
for os, der er vokset ud over enhver form for dogma-
tisk religiøsitet, over videnskaben (logikken), der står 
for sandhedsaspektet. Naturligvis er mange af os langt 
mere religiøst, filosofisk eller psykologisk motiveret 
end just naturvidenskabeligt motiveret. Men logikken i 
sin sandhedskærlige form er en livsytring, der videnska-
beliggør alle vore mentale indfaldsvinkler. Det er det, vi 
bør tænke på, når vi vil gøre os klart, hvordan vi bedst 
kan definere vor egen holdning og tilsvarende livsvej 
mellem de to komplementære livsytringer, som vi ud-
trykker som kærlighed og sandhed.

Hvis Jesus havde ønsket at benævne den ånd, som han 
bebudede til senere tider som Kærlighedens Ånd, ville 
han have gjort det. Men han benævnte den som Sand-
hedens Ånd. Deraf kan vi udlede, at det Andet Testa-
mente primært har åbenbaret os Kærligheden, medens 
det Tredje Testamente primært har åbenbaret os kærlig-
hedens komplementære modpol, nemlig Sandheden.

Kosmologi eller Testamente?

Derved sammenknyttes de to komplementære livsytrin-
ger til en eksemplarisk enhed, som vi kan opfatte som 
vedkommende og derfor genskabe i os selv, idet vore 
iboende religiøse længsler nu kan suppleres med vore 
forholdsvis nye videnskabelige længsler - og derigen-
nem opfyldes.

Kærlighedsvidenskab

Sandhedsaspektet i Martinus værker understreges ved, 
at Martinus gennem logiske tankerækker omformer 
kærligheden til en videnskab, der åbner mulighed for 
at omgås alle livsytringer kosmisk-kemisk. Hertil kom-
mer, at de kosmologiske aspekter i Martinus værker er 
særdeles omfattende, hvilket ikke kan måles efter, hvor 
hyppigt man kan stedfæste selve ordet “kosmologi” i 
hans samlede livsværk.

Der findes et andet ord, som vistnok ikke nævnes en 
eneste gang i Martinus værker, men som ikke desto 
mindre kan forudses at komme til at spille en stor rolle 
i verdensbefolkningens accept af Martinus komologiske 
Tredje Testamente, nemlig ordet komplementaritet - et 
begreb, der for mange vil komme til at lukke op for en 
yderst praktisk forståelse af Martinus analyser af pol-
princippet.

Martinus var på grund af sin religiøse natur ikke spe-
cifikt naturvidenskabeligt motiveret og følte sig derfor 
ikke draget til at gøre sig fortrolig med dens termino-
logi, omend han med lysende interesse kunne engagere 
sig i naturvidenskabelige aspekter, dersom situationen 
krævede det. Han udviklede sin helt egen terminologi, 
der bestemtes af “de forhåndenværende søms princip”. 
Han var snarere åndsvidenskabeligt motiveret. Men vi-
denskabelig - det var han altså.

Derfor hyldede han i langt højere grad naturvidenskaben 
som forløber for sin åndsvidenskab end de mangfoldige 
spirituelle og nyreligiøse bevægelser, som præger vor 

Igennem nogen tid har der været en livlig debat, om vi i præsentationen af Martinus’ værk skal lægge vægten på be-
tegnelsen “Martinus kosmologi” eller “Det tredie Testamente”. For de fleste, der kender værkets indhold godt, har 
det nok ikke den store betydning, ja ses måske blot som en slags “indpakningspapir”. Men afspejler debatten en reel 
forskel i tilgangen til Martinus’ budskab?
Som et bidrag til denne debat har Walter Christiansen rundsendt en større “Betænkning”, hvorfra følgende er et 
uddrag.
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tid, og som det gælder om ikke i utide at konfrontere 
med Sandhedens ånd, fordi der indenfor mange af disse 
bevægelser næppe er plads til nøgtern logik.

I dette lys må vi også prøve at forstå Martinus afstand-
tagen overfor at præsentere eller ligefrem falbyde sine 
budskaber på offentlige markedspladser og udstillinger 
(f.eks. esoteriske messer), hvis arrangører ikke motiveres 
af ønsket om at bane vejen for en højere moral og etik, 
men snarere ønsker at understøtte et frit konkurrence-
marked på godt og ondt. En konkurrence, som foregår 
mellem et utal af indbyrdes modstridende spirituelle be-
vægelser, hvis budskaber ofte ikke blot savner viden-
skabelighed, men i 
visse tilfælde også 
opbygger kampbe-
redskab mod den 
videnskabelighed, 
som ville betyde 
deres endeligt, der-
som den bredte sig. 
Det er ikke uden 
grund, at Martinus 
(i LB I) advarende 
konstaterer, at det er 
fra nyreligiøst hold, 
at megen modstand 
mod hans åndsvi-
denskabelige Tred-
je Testamente vil 
komme til at udgå.

Når Martinus be-
tegner vor tids na-
turvidenskab som 
“søluften, der vid-
ner om havets nær-
hed”, understreger 
han dermed den 
forrang, som sandhedsaspektet har i hans Tredje Testa-
mente. Ja, det kan forudses, at alle fagvidenskaber en 
dag får åbnet deres øjne for Martinus kosmologi og kos-
miske kemi - og derigennem kan forenes i en åndsvi-
denskabelig naturforskning, som lukker op for højintel-
lektuelle religiøse dimensioner.

Ligesom der er forskel på, om det er intelligensen eller 
følelsen, der står i forgrunden af de Martinus-venners 
bevidsthed, der gerne vil engagere sig i forkyndelsen af 
Martinus verdensbillede, således er der tilsvarende mu-
lighed for frit at vælge, hvilket fortegn man vil give sin 
forkyndelse, - et videnskabeligt eller et religiøst. Begge 
udgangspunkter er berettigede, da de henvender sig til 
en polariseret verden, hvor begge sider bør tilgodeses.
Men: i samme grad som forkynderen evner at integrere 

intelligens og følelse i sin egen bevidsthed, vil han eller 
hun føle sig tilskyndet til at arbejde “dobbeltpolet” i sin 
undervisning - og derigennem kunne bidrage til at ned-
dæmpe forhåndenværende polariseringstendenser.

Hvor engle ikke tør træde

Martinus gør os opmærksom på, at målgruppen for hans 
Tredje Testamente hovedsageligt består af “humane ma-
terialister”. Derved forstår han jordiske mennesker, som 
ikke mere er særlig religiøse i traditionel forstand, men 
snarere ønsker viden frem for tro. Humane materialister 
kan f.eks. have et naturvidenskabeligt, ateistisk, fritæn-

kende, eksistentia-
listisk, filosofisk 
eller psykologisk 
udgangspunkt og 
derudfra søge ef-
ter nye impulser 
til fortsat højnelse 
af deres livsansku-
else.

Vor tids ydre ver-
den udvikler sig i 
stigende grad til en 
“heksekedel”, der 
bobler af primitiv 
(og derfor åbenlys) 
religiøs fanatisme 
på den ene yder-
front og af intel-
lektualiseret (og 
derfor kamufleret) 
religiøs fanatisme 
på den anden. Mil-
lioner eller måske 
ligefrem milliarder 
af mennesker ver-

den over indvikles i og bindes af bobleriets utallige for-
førelsesaspekter, hvilket er begrundet i, at langt de fle-
ste mennesker endnu ikke har fået øje på det frigørende 
midte i deres egen individuelle bevidsthed, som ligger 
midtvejs mellem deres intelligens og deres følelse. En-
hver velment religiøs iver, der endnu ikke tager rimelig 
bestik af nævnte bevidsthedsmidte, bidrager mere eller 
mindre til bobleriet. Selv overivrige repræsentanter for 
Martinus’ Tredje Testamente er ikke undtaget herfra.

I global målestok kan vi iagttage, at heksekedlens bob-
lende aktivitet med sine utallige forførelsesaspekter til-
trækker religiøse sympatisører i hobetal, som mere eller 
mindre indvikler sig i bobleriet og derved pådrager sig 
selv og en del af deres proselytter smertelige erfarin-
ger, hvis positive side er, at de efterhånden forvandles 
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til humane materialister, der mere og mere nærmer sig 
det punkt, hvor de blot længes efter at komme ud af 
heksekedlen. Hvis vi vil bidrage til at støtte verdens-
genløsningens primære hensigt, vil vi naturligvis føle os 
mere tiltrukket af at hjælpe vore medmennesker med at 
komme ud af bobleriet end ligefrem at opmuntre dem til 
at boble med.

Derfor: når vi nu vender vor sandhedskærlige opmærk-
somhed imod de millioner og atter millioner af bud-
dhistiske, muslimske og mange andre trosreligioners 
tilhængere, som af skæbnen hvirvles ind i førnævnte 
heksekedels boblende aktivitet, kan vi levende forestille 
os, at disse millioner religiøst ophedede trostilhængere 
en dag vil komme til at stå som humane materialister. 
Dog med en helt anden religiøs baggrund end den, vi 
selv har. Denne fremtid er allerede begyndt hist og her.

Her er det jeg mener, at det må være på sin plads at op-
fordre til at træde varsomt. Vi kan jo sagtens stå der og 
slå på tromme for “vort” Tredje Testamente. Men det 
kan ikke være meningen med dette Testamente, at vi på 
forhånd skal afskrække vore brødre og søstre fra andre 
religionskulturer ved i en sådan grad at fremhæve vort 

kristne bibelgrundlag, at koranen, bagavadgitaen, veda-
erne og alle de andre hellige skrifter må forekomme at 
blive sat i skygge af vores religiøse iver.
Martinus var altid den første til at træde varsomt i alle 
livets forhold. Hans Tredje Testamente er et rent kunst-
værk i, med største varsomhed at tage mennesker fra 
alle religionskulturer til sit hjerte - uden derfor at lægge 
skjul på den kristne verdensreligions specielle rolle i 
verdensgenløsningen. Og der er ikke noget, der ken-
detegner Martinus varsomhed bedre end den nøgterne 
videnskabelighed, med hvilken han fremsætter sine kos-
miske analyser.

Her er det, at især de kosmologiske og kosmisk-kemiske 
aspekter i hans forkyndelse fremstår som en katalysator, 
der i varsom kærlighed ikke blot omfavner alle religi-
onskulturers arvtagere, men også forvandler dem inde-
fra - til “én hjord og én hyrde”.

I sit hovedværk “Livets Bog” minder Martinus os gen-
tagne gange om, at “dåren vandrer trygt der, hvor engle 
ikke tør træde”. Lad os derfor hellere følge englenes 
sang end begive os ind i heksekedlens dårskab

Martinus skrev ( i Kosmos 1937):

Vort hus er en skole for kosmisk uddannelse af hjer-
nen og bliver således den første i sin slags, bliver 
den første af en lang række sådanne skoler, der ned 
gennem tiderne vil blive bygget til befordring af kos-
misk udvikling af forstanden, hvilke skoler på denne 
måde vil komme til at afløse de gængse kirker og 
templer for religiøs kultus.
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Islam i Danmark
v/Gunder Frederiksen

I forbindelse med dagspressens kulturdebat, har der væ-
ret en del tilslutning til den tanke, at for at få et godt 
liv må man være i overensstemmelse med den kultur, 
der hersker i det land, hvori man bor.  Vi må se proble-
met i lyset af menneskehedens udvikling, hvor kulturen 
gennemgår forskellige stadier, således at det kulturtrin, 
der hersker på et tidspunkt slet ikke passer til men-
neskeheden på et senere tidspunkt. Kultur er jo noget 
der udvikles – hvis det vel og mærke er ægte kultur. I 
modsat fald har det nærmest navn af fundamentalisme. 
Danskerne anno 2004 ville jo slet ikke kunne tilpasse 
sig en vikingekultur, en middelalderkultur eller andre af 
vore fortidskulturer. Det er simpelt hen udlevet. Også 
her hersker det kosmiske sult-mættelsesprincip. 
Op igennem historien har kultursammenstød ført mange 
krige og stridigheder med sig. Men de internationale 
tilstande, vi oplever i vor tid, viser med al ønskelig ty-
delighed, at den mættelse og ligefrem væmmelse ved 
krig og ufred, som logikkens love tilsiger os, må finde 
sted på et eller andet tidspunkt, langtfra er nået. Der har 
været og blandt nogle mennesker er der stadig en ret 
stor tilbøjelighed til at tro, at hvis blot ”min tro, min 
kultur, min levevis” osv. vandt gehør over hele verden, 
så ville vi opleve paradis på jorden. Intet kan være mere 
forkert.   

Hitz ut-Tarir

I 2003 har Aarhus Universitetsforlag udsendt en bog, 
som under navnet ”Hitz ut-Tarir i Danmark” figurerer 
som Danmarks bud på ”den islamiske fare”, som det 
hedder på bogens bagside. Er Islam da en fare for Dan-
mark. Personligt må jeg sige, at jeg ved det ikke. Men at 
mange tror det, er jeg overbevist om. Hitz ut- Tarir har 
utvivlsomt formået at skabe en vis frygt i Danmark. Og 
det er ikke uden grund.

Da jeg en dag var nede for at tømme min postkasse, lå 
der et 27 sider stort anonymt skrift med titlen ”Bevi-
set på Islams sandhed” i postkassen. Der var hverken 
forfatternavn eller afsender på kuverten. Det var uden 
frimærke, altså ikke sendt gennem posten, men blot lagt 
direkte i min postkasse. I Danmark er vi ikke vant til den 
slags, og jeg kan straks sige, at jeg tager stærkt afstand 
fra det. Ikke mindst fordi det indeholdt et voldsomt an-
greb på hele den vestlige kultur - for øvrigt begrundet i 
en længst tilbagelagt fortid.  Efter min mening må man 
gerne kritisere, men almindelig hæderlighed tilsiger, at 
så må man gøre det med ”åben pande”.

Men ”hvad er sandhed?”

Som bekendt blev disse ord udtalt af Pilatus under den 
historiske domfældelse af Jesus. Dermed blev den stør-
ste visdom manifesteret for verden, for hvem kan ud-
tale sig om, hvad der er sandt? Der tænkes naturligvis 
ikke her på sandhed i vort lille, daglige perspektiv om 
jordiske ting, men den store sandhed om de dybe eksi-
stentielle værdier. Og hvem kan udtale sig om det? For 
mig at se er det klogeste - ja, mest vise der er sagt om 
den sag udtalt af Sokrates, hvor han sagde: ”Det eneste 
jeg ved, er at jeg intet ved”. Det er sandheden – nem-
lig at vi ingenting ved – i al fald så længe vi ikke har 
kosmisk bevidsthed.  Dermed er der nemlig udtalt en så 
dyb ydmyghed, at den uvilkårlig kalder på det tænkende 
menneskes dybeste respekt. Og dermed har man taget de 
første skridt på vej mod sandheden. – Ydmyghed er den 
mest sikre vej til sandhed. Martinus har i kraft af en ren 
og klar kosmisk bevidsthed udtalt, at ”Ydmyghed kan 
udtrykkes som nøglen til visdommens port” (”Vejen til 
indvielse” s. 5.)

Vi er alle på vej til visdommens port, men at finde den 
og passere den for sluttelig at nå til målet, det er straks 
en anden sag - ej heller får man den præsenteret ved 
et skrift, der pludselig ligger i ens postkasse. Den store 
sandhed beskrives malende og særdeles dramatisk af 
Martinus, hvor han skriver at den ”går hen over kon-
tinenter og have, gennem golde ørkener og iskolde po-
larlande, over vandring gennem et hav af prøvelser - en 
vandring i mørke –  gennem tilfrosne tundraer og sumpe, 
over floder, søer og bække, gennem frodige, blomster-
fyldte enge, haver, marker og skove, opad stejle klip-
peskrænter og bjergskråninger og nedad gennem dybe 
afgrunde med kolde dynd og slamhuler med slimet kryb 
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og dunstarter, gennem solhede, feberbefordrende terræ-
ner med junglekrat, fyldte med alskens livsfarlige, vilde 
dyr, tiger, slanger krokodiller og insekter”. 

Men ikke nok med det. – Vi er endnu ikke ved vejs ende: 
Vi må også ”gennem frygtelige mørke dødszoner, hvor 
de levende væsener kun kan opretholde deres tilværelse 
i kraft af mord og drab af andre væsener. Vi går igennem 
zoner, hvor hadets giftige flamme får de levende væsener 
til at lyve, bagtale, lemlæste og myrde og dræbe hver-
andre”. Og videre ”Hen over valpladser med dræbende 
tanks, kanoners torden, maskingeværs skratten og bom-
beflyvemaskiner, der gør selve Guds lyse himmel, - det 
sidste søgte tilflugtssted for de døendes bristende blikke, 
farlig at skue, - går den evige vej”. Men vi er langt fra 
ved vejs ende endnu, vi skal også ”hen over stinkende 
lig, store byers ruinhobe, milevide soldatergrave, over-
fyldte hospitaler, forarmede og sultende befolkninger, 
martret af epidemier, dyrtid, røverier og plyndringer. Og 
fra ”beskyttelsesrum”, kældere og jordhuler råber men-
neskeheden imod den himmel, de selv har forgiftet og 
derfor ikke tør være ansigt til ansigt med. 

Via utallige inkarnationer

Med disse stærkt malende ord beskriver Martinus men-
neskehedens vej mod visdommens port – den port der 
fører til sandheden. Gennem utallige inkarnationer med 
utallige såvel smertefulde, men også glædesbringende 
oplevelser går vor oplevelsesvej fra det egentlige dyre-
rige til det rigtige menneske, som endnu vinker forude 
for homo sapiens anno 2004.   
Vejen til sandheden er altså en lang og smertefuld vej, 
hvor ydmyghed er ledetråden og ikke blot et spørgsmål 
om, at man får den præsenteret i et eller andet skrift, for 
intet almindelig jordisk menneske har i dag patent på 
den store og endelige sandhed. 

Har Gud en særlig kæledægge?

Når jeg finder anledning til at bringe Martinus meget 
malende og kraftfulde beskrivelse af menneskehedens 

vej til det, han kalder visdommens port, hvor vi vil blive 
i stand til direkte at skue ind i virkelighedens verden, så 
er det, fordi jeg  blev præsenteret for det skrift, der fore-
giver at bevise, at netop hans/hendes bud på sandheden 
er den eneste. 

Men alene den omstændighed, at skriftet er sendt ano-
nymt er for mig nok til at vurdere, at det ikke kan have 
meget med sandhed at gøre. Sandheden kommer ikke 
som noget anonymt, der skal smugles ind, som om man 
er inde i et ulovligt ærinde. Hvis ikke det tåler dagens 
klare lys, kan det ikke være sandhed. 

Men prøv ret at betænke hvor mange mennesker, sekter 
eller religiøse retninger, der har råbt ud for hele verden, 
at de havde fået hele sandheden. Det er jo ren fiktion. 
Hvordan kan alle de religioner eller sekter hver for sig 
påberåbe sig at være i besiddelse af sandheden, når de 
er forskellige? Dertil kommer at det er totalt utænkeligt, 
at en Gud, som pr definition er såvel en ”alkærlig som 
almægtig og alvis Gud”, skulle favorisere en enkelt re-
ligion, bevægelse eller sekt. I så fald ville den alkærlige 
Gud jo afvise alle andre end netop denne sekts tilhæn-
gere. Den opfattelse, at Gud skulle have en særlig ”kæ-
ledægge”, er ikke i overensstemmelse med alkærlighed, 
for det ville jo betyde, at der ikke blev kærlighed til alle 
andre end netop ”kæledæggen”, og det kan ikke tænkes 
om en alkærlig, alvis og almægtig Gud. Alkærlighed 
må betyde kærlighed til alle levende. Ikke desto mindre 
er verden fyldt med mennesker, som opfatter Gud som 
netop deres gud og deres ”sandhed” som den sidste og 
endelige SANDHED.

Vi er alle på vej til SANDHEDEN, men det er en uhyre 
lang og smertefuld vej, som forløber over mange inkar-
nationer, hvor vore evner til at skue ind i virkelighedens 
verden gradvis åbenbares for vore øjne i takt med vor 
evne til at fjerne de mange slør, sandheden er omgivet 
af.  Martinus LB1 s. 29:  ”Således udgør enhver tids op-
fattelse en bestemt sandhed, båret af det bestemte syns-
punkt, hvorfra den er set, og alle samtlige opfattelser 
af tilværelsen repræsenterede altså en i klarhed stigende 
skala, jo længere man kom frem i udviklingens evige 
rejse”. Og spørger man så, hvor længe den evige sand-
hed skal blive ved med at afsløres, er svaret fra Mar-
tinus’ hånd: ”Når individets sansebegavelse er så langt 
fremskreden i sin udvikling, at det er i stand til som en 
realistisk kendsgerning at opleve at – alt er såre godt, - 
da er den evige sandheds afsløring fuldendt, idet nævnte 
oplevelse netop ikke kan eksistere uden at være identisk 
med oplevelsen af nævnte sandheds vidensskabelige 
grundanalyse.

Kort sagt: Den endelige og store SANDHED er noget 
der gradvis åbenbares for os inkarnation efter inkarna-
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tion – nemlig i takt med vor stigende evne til at fjerne de 
mange slør, som sandheden er omgivet af. Og hvad er 
disse slør andet end vore mangelfulde evner til at opfatte 
og forstå sandheden? 

Muhammeds åbenbaring

Hvem har patent på det eneste 
saliggørende?

Mon ikke vi kommer sandheden nærmest, hvis vi ind-
rømmer, at ingen af os almindelige jordiske mennesker 
har patent på den store sandhed. Martinus har i kraft af 
klar kosmisk bevidsthed udtrykt det særdeles klart i Li-
vets bog bind 1 side 10, hvor han bl. a. skriver at ”ethvert 
krav eller fordring om at udgøre det eneste saliggørende 
aldrig vil forekomme eller eksistere uden at høre ind un-
der uvidenhedens symptomer eller kendemærker”. Han 
begrunder det med følgende: 

”Faderen, forsynet eller almagten lader nemlig aldrig en 
enkelt manifestation, ligegyldig hvad eller hvem denne 
manifestation måtte høre ind under, være mægtig nok til 
at overfl ødiggøre alle andre former for manifestationer, 
men benytter sig derimod i lige grad af alle eksisterende 
manifestationer tilsammen for at iscenesætte hver en-
kelt væsens håb og længsler tilpassede salighed og lader 
derved ethvert levende væsen fremtræde som en absolut 
uundværlig rollehavende i det gigantiske eventyr, der 
hedder tilværelsen.  

Et enkelt væsens manifestationer, de være sig nok så 
strålende og fuldkomne, vil således aldrig være mæg-

tige nok til at overfl ødiggøre alle de øvrige former for 
forsynets eller almagtens påvirkninger af væsenerne. Vi 
har derfor aldrig set og vil aldrig nogensinde få at se, at 
et såkaldt ”helligt væsen” eller en såkaldt ”hellig bog” 
vil være i stand til at udgøre mere end en enkelt nuance 
eller brøkdel i det mægtige sammenspil af kræfter, der 
hver dag viser sig for os som et levende illustreret bil-
ledgalleri, hvor universer, sole, planeter og væsener med 
sine hver især tilhørende skønhedsformer og inspirati-
onsværdier svæver forbi vore, i henhold til vort udvik-
lingstrin og sansebegavelse mere eller mindre undrende 
øjne”.(Livets Bog 1, stk 10).

Så vidt jeg kan se, er der med disse visdomsord af Mar-
tinus udtalt et kosmisk defensorat for nøglen til fred og 
forsoning i verden, nemlig den nøgle vi kender under 
begrebet tolerance. 
  
Som et led i menneskehedens udvikling, vil der også ef-
terhånden ske en sammenblanding af de forskellige kul-
turer. Befordringsmidlernes udvikling og menneskenes 
behov for at lære andre kulturer at kende har medført, 
at menneskene i stadig stigende grad lærer fremmede 
kulturer at kende. Med god vilje skulle der komme en 
masse godt ud af det,  således at vi lærer hinandens tæn-
ke-og levemåde at kende. 

Som det første spæde skridt på vejen må man sætte sig 
ind i det høje etiske mål som er udtrykt i kærlighedsbu-
det: Du skal elske din næste som dig selv, som må være 
betingelsen for det endelige mål, som er udtrykt af Mar-
tinus, hvor han siger, at slutfacittet kan udtrykkes med 
ordene ”Alt er såre godt”. 

Tusinder er villige til
 at dø for deres religion,
 men ingen vil leve efter

 dens principper. 

Amma

Tusinder er villige tilTusinder er villige til
 at dø for deres religion, at dø for deres religion,
 men ingen vil leve efter men ingen vil leve efter

 dens principper.  dens principper. 

AmmaAmma
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Dialog

Martinus’ sprogbrug

v/Harry Rasmussen

Dine tanker omkring ”Martinus’ sprogbrug’ (Impuls 
1/04), har givet mig anledning til at fremsætte en kom-
mentar. 

Du er vistnok ikke den første, der har undret dig over 
Martinus’ specielle sprogbrug, som især til at begynde 
med var temmelig specielt i flere henseender. Efter-
hånden som han skrev Livets Bog m.fl. strammede han 
sætningsbygningen op og ændrede retskrivning. Men 
personlig har jeg kendskab til, at folk, der er født ef-
ter krigen og som har haft deres opvækst i 50’-60’erne, 
og deres videregående uddannelse i slutningen af 
1960’erne-begyndelsen af 1970’erne, har overordentlig 
vanskeligt ved at læse og forstå Martinus’ sprog. Dels er 
der de lange sætninger, og dels et ordforråd, som i stor 
udstrækning var/er præget af bibellæsning og bibeltolk-
ning, men vel egentlig ikke så meget af ugeblade. Du 
tænker formentlig her på, at Martinus selv har oplyst, 
at hans ungdomslæsning hovedsagelig bestod af ældre 
numre af Familie Journalen. Bortset fra det, var indhol-
det af dette ugeblad i 1920’-30’erne af en rimelig god 
folkeoplysende karakter, ofte velskrevet, om end på en 
populariserende måde. Blandt bladets faste medarbejde-
re var den såkaldte globetrotter Holger Rosenberg, hvis 
sommerbolig ”Villa Rosenberg” på Klint som bekendt 
senere blev erhvervet af Martinus’ Institut.

Noget af det vedr. Martinus’ sprogbrug, der særlig er 
faldet nogle for brystet, er hans brug af ord og begreber, 
som i almindelig sprogbrug betyder noget helt andet, 
end den betydning han har tillagt ordene. Der er f.eks. 
ord som underbevidsthed og tyngdeenergi, som de fleste 
umiddelbart forbinder med hhv. det psykologiske be-
greb underbevidsthed og det geofysiske begreb tyngde-
kraften, og jeg ved, at det har forvirret mange, inklusive 
mig selv i begyndelsen. 

Din anke over Martinus’ brug af ordet race i den forbin-
delse, du nævner, er vel egentlig ikke så slem, for der 
findes jo et almindeligt begreb, som hedder menneske-
racen eller den menneskelige race. Forstået som en slags 
sideordnet eller evt. overordnet race til dyreracen. Disse 
udtryk er dog vist for længst gået af mode til fordel for 
udtrykkene race om de forskellige menneskeracer og  
arten om det biologiske tilhørsforhold.

Du mener, at det at Martinus sætter ord, som f.eks. ”kun-
stig” i gåseøjne, betyder at ordet ikke skal tages bog-
staveligt. Om det er rigtigt ved jeg nu ikke. Martinus 
brugte jo ofte at sætte ord, han ville fremhæve, i gåse-
øjne, mens han kursiverede ord og sætninger, der er af 
speciel vigtighed. Men som du selv er inde på, skal man 
altid have i tanken, når man læser Martinus, at han ser 
alting fra et såkaldt højpsykisk synspunkt, mens vi an-
dre iht. Kosmologien ser det fra en såkaldt lavpsykisk 
sansehorisont. Derfor ser Martinus bl.a. og som bekendt 
anderledes på f.eks. parringskærligheden end vi almin-
delige dødelige normalt gør det. 

Du har selvfølgelig ganske ret vedr. ordet og begrebet 
”latent”, som jo betyder, at noget endnu ikke er kommet 
til udfoldelse. Men det indebærer jo implicit, at dette 
’noget’ indeholdes i eller ligger ’i dvale’ i tilstanden 
”latent”. Så Martinus’ brug af ordet og begrebet er vel 
egentlig i orden.

Ja, tænk hvilke problemer oversættere må have i al-
mindelighed, og i forbindelse med oversættelsen af 
Martinus’ værker i særdeleshed! Hvordan situationen 
vil være om 100 år, kan man kun gætte på, men tænk 
f.eks. på litteraturen fra dengang og tidligere, som f.eks. 
H.C.Andersens værker. Bortset fra at disse oprindelig 
blev skrevet og trykt med gotisk skrift, som meget få 
synes at være i stand til at læse i dag, så er hans ordfor-
råd og sætningsbygning af en sådan karakter, at nutidige 
læsere – især børn – ikke sjældent har vanskeligt ved at 
læse ham. Det har dog hjulpet en del, at anerkendte og 
’autoriserede’ H.C.Andersen-forskere har moderniseret 
retskrivningen til Nudansk og ’oversat’ visse ord og ud-
tryk, som for længst er gået ud af sproget. 

Nu prætenderer Martinus’ værker jo i lighed med bibe-
len og andre hellige skrifter at være åbenbaringer, som 
man ikke sådan uden videre kan tillade sig at ændre på 
beskrivelsen af. Man kan ændre på retskrivningen og 
måske tillade sig at ’oversætte’ visse ord, men nok hel-
ler ikke mere. Derimod kan man tænke sig en kommen-
tarlitteratur, f.eks. a la Per Bruus-Jensens værker, der på 
flere afgørende punkter redegør for ellers uforståelige 
eller vanskeligt forståelige begreber mm. i originaltek-
sten. Rent personlig kunne jeg dog også forestille mig 
en kritisk kommentarlitteratur, der grundigt og sagligt 
gennemgår indholdet af Martinus’ litteratur, herunder 
analyserne og holdbarheden af disses interne logik, ale-
ne med det formål at hjælpe de af os, der er sandheds-
søgende, men med eller uden grund også er skeptiske, 
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med ”at finde vej i mørket”. En sådan litteratur tror jeg 
vil dukke op før eller senere, især hvis og når Martinus’ 
verdensbillede kommer ud af sin ufrivillige lidt sekte-
riske ’puppe’ og bliver mere alment kendt og dermed 
formentlig får større indflydelse på opinionsdannelsen.      

Om venstrehåndede

v/Kirsten Crabb, Nygade 1, 7700 Thisted

I “Kort fortalt” i det seneste Impuls står der, at antallet af 
venstrehåndede i vesten synes at være stigende.
Åndsvidenskabeligt set kan jeg ikke byde på en plausi-
bel løsning. Derimod mener jeg, der er en ganske jord-
nær forklaring på tallene.

I 1914 og helt frem til 1940’erne, hvor jeg gik i under-
skolen, fik ingen såkaldt kejthåndede tilladelse til at bru-
ge den “forkerte” hånd. De blev hårdt og brutalt tvunget 
til at skrive med den “rigtige”. Det afstedkom stor jam-
mer hos de arme unger, der på den måde måtte gå imod 
deres egen natur. For nogle var det så traumatisk, at der 
kunne opstå reaktioner som f.eks. taleproblemer, mange 
begyndte at stamme.

Ikke så meget senere end min underskoletid - det kan 
udmærket passe med starten af 1950’erne - kom der 
mere humane forhold i skolerne. Nu måtte man gerne 
bruge den hånd, man selv havde lyst til at lade være den 
dominerende, og det benyttede ungerne sig selvfølgelig 
af.

Jeg tror, der i og for sig altid har været omkring 20% 
af børnene, som var venstrehåndede. Det er kun under-
trykkelse fra lærere og forældre, der har medført de lave 
værdier i den første halvdel af 1900-tallet.

Komentar v/Ruth Olsen:

Jeg faldt over en artikel om emnet (Samvirke 10/02), 
hvor det beskrives, hvorfor venstre hånd oprindeligt 
blev anset for “den forkerte”, nemlig fordi højre symbo-
liserer det maskuline og venstre det feminine! Således 

bruges i mange kulturer den højre hånd til at spise med 
og den venstre udelukkende til at tørre sig bagi ved toi-
letbesøg.

Selv om man nu finder det er ok at bruge venstre hånd, 
hedder det stadig “venstrehåndsarbejde”, når man ikke 
har gjort sig umage med det! Et ægteskab “til ven-
stre hånd” var ikke noget rigtigt ægteskab, som f.eks. 
Fr.d.7.s ægteskab med grevinde Danner. Alle praktiske 
indretninger i samfundet er baseret på de højrehåndede, 
derfor har de venstrehåndede f.eks. flere arbejdsulykker 
og trafikulykker.

Forskerne har ikke fundet nogen skudsikker forklaring 
på, hvorfor nogle fødes venstrehåndede. Man har søgt 
efter den i arven altså i generne, men ikke fundet no-
get overbevisende. Man har ment de var mere kreative, 
fordi højre hjernehalvdel styrer venstre kropsdel, og den 
del af hjernen altså skulle være mere udviklet end nor-
malt. Der er da også forholdvis mange venstrehåndede 
blandt kunstnere, men teorien er usikker.

Jeg fandt også noget om emnet i Nyt Aspekt (jan.2001), 
hvor der står, at forskning i USA har vist, at venstrehån-
dede hyppigere har drømme, hvor de er sig klart bevidst, 
at de drømmer. Det menes at være logisk al den stund, 
det er højre hjernehalvdel der er sæde for vore fantasier 
og intuitive og følelsesmæssige oplevelser. Siger for-
skerne. Vi ville sige den er “kanal for” disse energier. 
Hjernen er jo en slags “radiomodtager”, så måske har 
den venstrehåndedes modtagerapparat bare lidt andre 
kanaler? Men det er jo stadig ingen forklaring på, hvor-
for de har det!

Om at opleve Jeg’et

v/Holger Jørgensen, Valdemarsgade 45, 1665 Kbh V

Jeg sidder her midt i “Nuet, tiden og tanken” (Impuls nr. 
3,04) og læser om Tolle. Det er dog tydeligt for mig, at 
han har oplevet “Jeg’et” og evigheden, og for mig at se, 
er det et mildt kosmisk glimt, Tolle har fået.
Det med “at gå ind i sin egen tidløse tomheds lyksalig-
hed” er nok snarere en opfordring til at “få øje” på sig 
selv som evigt væsen/væren.

På trods af de lidt bizarre udsagn af Tolle, så gemmer 
der sig En, der (tilsyneladende) på egen hånd er igang 
med “opklaringen af livsmysteriets løsning” eller “De 
tolv grundfacitter” (symbol nr.32). Det ser ud til, at Tol-
le har oplevet “noget”som en realitet, noget som mange 
kosmologi-interesserede med kendskab til “analyserne” 
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endnu har tilgode.

Ja, det er mærkeligt, at man bliver ved med at gøre tiden 
til en gåde, men ligesom tiden er bevægelsens skygge, 
så er Evigheden Jeg’ets skygge. Derfor har Tolle ikke 
kunnet undgå at se det ene, da han så det andet. Selvom 
jeg måtte trække lidt på smilebåndet, så forstår jeg gan-
ske godt, hvorfor Tolle har formuleret sig på den lidt bi-
zarre måde. Både hans indsigt og begrænsning er meget 
tydelig. Den bærer også lidt præg af at være skrevet i en 
frisk “glædesrus” (lyksalighed).

Livets skabelse

v/Flemming Martinussen, Fasanengen 6, Klint

Artiklen “Livets skabelse” af Per Bruus-Jensen (Impuls 
3/2004) har som årsag skabt følgende virkning i form af 
min personlige eftertanke ...
PBJ forklarer, at Det Guddommelige Noget udover at 
fungere i kraft af sit funktionsprincip, iflg Martinus 
symboliseret ved X1, X2 og X3, i sig selv er navnløs 
tomhed og absolut stilhed uden for tid og sted. Denne 
guddommelige tilstand forklares som Guddommens 
rene - og totalt bevidstløse - urform uden det præg, vi 
netop kalder liv. PBJ forklarer, at Guddommen i denne 
urtilstand skaber et alternativ til sig selv.

Udfra ubevidsthed at skabe bevidsthed kan forekomme 
ret uforståeligt, men det opnås - iflg forklaringen - i kraft 
af urbegæret i den ubevidste guddom. “I begyndelsen 
var urbegæret”, kunne man fristes til at skrive, som et 
alternativ til “ordet” i Biblen.

Når jeg er blevet lidt X’et i det, skyldes det ved nærmere 
eftertanke, at netop beskrivelsen af en begyndelse ikke 
harmonerer med min opfattelse af et evighedsaspekt, 
ifølge hvilket intet kan begynde eller slutte. Når der be-
skrives en guddom i sin urtilstand, ligner det - efter min 
opfattelsesevne - en udvidelse af evolutionsforståelsen 

til også at omfatte Skaberen (og evigheden ..)

Noget siger mig, at en forklaring kan være, at Det gud-
dommelige Noget er bevidst i både fortid og fremtid i 
samme evige nu - også kaldet kosmisk bevidsthed.

Om at slippe begær

I bladet Kosmos, nov.1933 s.5, skrev Martinus bl.a., at 
“man ud fra en vis religiøs retning i nogen grad synes 
at fortolke vejen til frigørelse som en tagen afstand fra 
ethvert begær”...

“Når det fra et vist synspunkt synes at være fordelagtigt 
at slippe ethvert begær, er det kun udtryk for, at samme 
synspunkt ligge så lavt, at man ikke er i stand til at over-
se begærenes sande analyse, der netop fra et højerelig-
gende synspunkt viser sig at være den eneste absolutte 
basis for skabelsen af individets lyst til livet. At modar-
bejde begærene er altså det samme som at modarbejde 
lysten til livet.”

“Da begærene således i virkeligheden er de tråde, der 
knytter jeget til livet, skal menneskene ikke ledes bort 
fra begærene. Men da begærene kan inddeles i to kate-
gorier, nemlig de for individets udviklingstrin naturlige 
og de for samme trin unaturlige, vil individernes førelse 
mod de for hver især passende naturlige begær tilsidst 
afføde en hundrede procents sundhed på ånd og legeme, 
hvilket igen er det samme som en forklaret tilværelse, 
som er identisk med den absolutte frigørelse.”

At et væsen der befinder sig i den tilstand, hvor det ikke 
føler begær efter viden om livets højeste analyser, men 
har nok i at leve fuldstændig i nuet, er ikke frigørelse, 
men snarere en slags omskrivelse af den for et primitivt 
bevidsthedsniveau opfattede salighed, der kun går ud på 
et så uvirksomt liv, som dette i hvide klæder at stå og 
vifte med palmegrene omkring den formentlige guddom 
siddende på en gylden trone.

En sådan form for salighed er guddommelig for det be-
vidsthedsniveau, der endnu ikke i særlig grad har kunnet 
hæve sig til skønnere eller højere former for tilværelse, 
men er forældet og uden inspirationsevne for de væsner, 
der har fået intelligensen og intuitionens guddommelige 
magt og derved i “den hellige ånds” sekraft er blevet i 
stand til at opfatte en form for salighed, der gør al bevæ-
gelse og vibration til samvær med Gud, og hvorigennem 
det bliver synligt, at intet liv kan opleves uden at være 
identisk med uvidenhedens omskabelse til viden.”

(det var fra dengang, Martinus stadig skrev i lange 
snørklede sætninger!)
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v/Ruth Olsen

Hvorfor beskæftige sig med et par gamle svært forstå-
elige testamenter, når vi nu har fået et nyt tredie testa-
mente, der er nok så tilgængeligt? Fordi vi med det nye 
er bedre i stand til at forstå, hvad der ligger skjult i de 
tidligere skrifters symbolske fortællinger. Vi kan med 
den gå på opdagelse for at se noget, vi ikke før har set.

Lad os f.eks. tage skabelsesberetningens historie om, at 
Gud skabte verden på seks dage og hvilede på den sy-
vende. Objektivt set er det jo noget vrøvl, for skabelsen 
er en evig fortsat proces. Men nu hvor vi kender spiral-
kredsløbet, kan vi se, det drejer sig om de seks spiralaf-
snit: mineralriget, planteriget, dyreriget, menneskeriget, 
visdomsriget, det guddommelige rige. Og den syvende, 
hviledagen, er så det Martinus kalder salighedsriget.

Martinus har som regel kun indirekte vist, hvordan de 
tidligere testamenter er blevet forvrænget og mistolket. 
Det var ikke hans opgave. Men der har været en del an-
dre, der i tidens løb har forsøgt at rette op på fejlene, 
uden det dog har anfægtet den etablerede kirke. Det er 
måske heller ikke så vigtigt nu, for det er nok menin-
gen, at vi med intelligensens udvikling skal nedlægge 
kirkerne med deres ulogiske budskaber. Vi skal udvikle 
vort eget individuelle gudsforhold og lade massesugge-
stionen bag os.

Alligevel synes jeg, det er 
interessant, hvad en clair-
voyant teosof som Lea-
dbeater skriver i bogen 
“Kristen Gnosis” (forlaget 
Sophia). Han tager bl.a. fat 
på at vise, hvad der gem-
mer sig i den trosbeken-
delse, der fremsiges hver 
søndag i alle kirker. Den 
havde oprindelig en me-
get kortere form, som blev 
brugt af de tidligste kristne 
som en slags “password” 

for at undgå uvedkommende deltagere i deres møder.

Den indeholder elementer fra den gamle ægyptiske ind-
vielseslære, hvor kandidaten blev ført gennem en sym-
bolsk død, begravelse og genopstandelse efter tre dage. 
Som del af ceremonien blev han lagt på et trækors. Det 
er ikke historisk rigtigt, at Jesus blev korsfæstet, for han 
blev blev slået ihjel ved stening før romerne besatte Ju-
dæa. Men Jesus brugte den gamle indvielseslære for at 
illustrere for disciplene, hvordan enhver sjæl må stige 
ned i materien, altså stige ned og belive “den jomfrue-
lige materie”. Materia = mater = mare = maria. Således 
er vi alle født af “jomfru Maria”! Kristusbevidstheden 
skal fødes i “materiens hav”, når vi er færdig med den 
“nedarvede synd”, dvs karma, og altså er “ubesmittet”.

Jesus blev ikke “pint af Pontius Pilatus”, men af “pontos 
piletos”, der er græsk og betyder “tæt hav”. Der er sket 
en fejloversættelse fra græsk til latin. Oprindelig stod der 
altså, at han “udholdt det tætte hav”, den tunge materie. 
Fejlen førte til et forkert dødstidspunkt, for Jesus døde 
105 år før det, man idag tror, og længe før den historiske 
Pontius Pilatus blev født. Han blev stenet, for det var 
sådan, jøderne dengang henrettede uønskede folk. Der 
var dødsstraf for de, der afslørede de hemmelige indvi-
elsesmysterier, og det gjorde Jesus jo!

Trosbekendelsen var ment som en allegori for den men-
neskelige udviklingsvej, ikke som Kristi livshistorie. Det 
ville også være underligt, om en konkret dødsdag kun-
ne skifte alt efter, hvornår påsken falder i året! Påsken 
var solgudens fest! Korset betød engang “helligånden i 
aktivitet”,symboliseret ved det roterende kors, svastika. 
Når energien roterer, dvs.skaber hvirvler, opstår det som 
for vore sanser fremstår som materie.

T�������� ������������ 
��������



19

Helligånden er Guds bevidsthedsenergi. Korset viser 
altså, hvordan “Den Ene” med sin bevidsthed skaber 
dualiteten og dermed verden, som vi alle er “bundet 
op på”, naglet til. Den verden havde Kristus for længst 
overstået, men han påtog sig den for en tid, han “of-
rede sig”, for at lære menneskene noget om, hvordan de 
kunne frelse sig selv, dvs blive åndeligt genfødt.

Ifølge de gamle ægyptiske indvielsesritualer, skulle 
kandidaten henligge tre dage og nætter i dyb trance i 
“jordens skød”, før han genopstod den fjerde dags mor-
gen. De tre dage symboliserer mineralriget, planteriget 
og dyreriget. Så befries man fra den jordiske “underver-
den” og opstår fra de åndeligt døde. Når Jesus siges at 
være død om fredagen og genopstod søndag morgen, så 
passer det jo slet ikke med trosbekendelsens “på tredie 
dagen”! Og som altså oprindeligt var på fjerdedagen, for 
først da er man kommet til “det rigtige menneskerige”.

Når den indviede således var “genfødt”, steg han “op 
i himlen”, dvs i en højere bevidsthed. Og med denne 
bevidsthed var han nu i stand til, som Guds tjener (højre 
hånd), at være med til at vejlede (“dømme”) “levende og 
døde”. En dommer betyder korrekt oversat en regent, en 
konge, en højtudviklet.

Når folk i dag står i kirken og siger, de “tror på hellig-
ånden”, hvad mon de så forestiller sig, det er? At det er 
Guds skaberkraft, ved en del nok. Men nogle tror må-
ske, det er en slags person? Den misforståelse har Jesus 
selv været ude om ved at kalde den “talsmanden”. El-
ler har han? Det oprindelige græske ord er “paraclete”, 
der betyder “opmuntrer og trøster”, noget der styrker og 
“bærer frem”. Når vi sender kærlig bevidsthedsenergi til 
vore mikrovæsner, bruger vi også vor “helligånd”, vor 
“talsmand”!

Jesu lidelseshistorie som symbolsk fortælling om alle 
menneskers udviklingshistorie fører os helt frem til “de 
sidste tiders” store prøvelse, også kaldet “sjælens mørke 
nat”, hvor vi føler os alene og forladt. Måske må vi være 
(åndeligt) vågne i ensomhed, mens vore nærmeste sta-
dig ”sover”. Vi må bede om styrke til at acceptere andres 
misforståelser. Jesus hang ikke på noget kors og følte sig 
forladt af Gud, men i menneskets udvikling vil der være 
en periode, hvor vi oplever os langt væk fra et kærligt 
forsyn.

Leadbeater skriver (om altergangen): “Vi må gøre os 
rede her på jorden. Vi er kalken. Kærligheden og vis-
dommen fra Kristus er vinen, som skal hældes i kalken 
og fylde den, så snart den er klar til at modtage disse 
ting. Så snart vi, som kalken, er klar til at blive fyldt vil 
Kristi liv, kraft og visdom strømme ned i os.”

Julemysteriet

I en artikel i bladet Kosmos 25/1972 har Martinus afslø-
ret noget af mystikken i juleevangeliet. Her skriver han, 
at det “i sin dybeste analyse er en fremstilling af princip-
per, der kommer til udfoldelse i det levende væsen”. Når 
vi kan se de religiøse beretninger i et større perspektiv, 
vil vi opdage, at de skildrer “en udviklingsproces, som 
foregår i det enkelte menneskes bevidsthed.”

Jesusbarnet er vor egen spirende bevidsthed, der er kom-
met til verden i dyreriget (stalden) i en primitiv organis-
me (krybbe). Den skal vokse op til at blive “konge” men 
efterstræbes af vore endnu magtfulde dyriske egenska-
ber (Herodes), der vil beholde herredømmet. Vore spi-
rende humane egenskaber undslipper dog og overlever, 
takket være “de hellige tre konger”, der repræsenterer  
impulserne fra de store verdensreligioner.

Disse impulser var “gaver”, som vi var i stand til at mod-
tage, da bevidsthedens udvikling var nået til et vist sta-
dium. Ved hjælp af disse “gaver” føres vi til de religiøse 
mysteriers land, Ægypten, hvor vi beskyttes en tid mod 
verdens ondskab, indtil vi er i stand til at modstå vore 
negative kræfter uden mystik. Nået så vidt kan vi ved 
hjælp af logisk dagsbevidsthed udfolde næstekærlighed 
i tanker, ord og handling.

Kristusbevidstheden er da modnet så meget, at vi ikke 
mere hører hjemme i “mysteriernes land”, dvs religio-
nerne inspirerer os ikke mere. Vi er nået til “dåben i Jor-
dan” og parat til “helligåndens komme”, dvs mødet med 
åndsvidenskaben. Kristusbevidstheden er “jomfrufødt”, 
den arves ikke fra nogen jordisk far og mor, den må vi 
selv “lide” os til. 
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v/Eskild Kjær-Madsen

Selvudvikling er et begreb, som længe har floreret i 
kredse, hvor såkaldt spirituel udvikling har høj prio-
ritet. Begrebet selvudvikling er nok lidt af et paraply-
ord, som kan dække alt lige fra kosmologens bevidste 
arbejde med sig selv for at nærme sig en alkærlig ad-
færd - til forestillingen om, at man via diverse øvelser, 
åndedrætskontrol, meditationer og forskelligartede fysi-
ske udfoldelser kan nå et højere udviklingsniveau. Og 
med højere menes i denne sammenhæng både renselse, 
selvkonfrontation og deltagelse i en spirituel lærepro-
ces – oftest vejledt af en person, som har eller mener at 
have en udviklingsgrad og specielle forudsætninger for 
at forestå en sådan vejledning. Denne forventes at føre 
deltagerne frem mod en omfattende – personlig og uni-
versel -  dynamisk energibevidsthed. 

Udtrykket ”selvudvikling” kan både tolkes som en ud-
vikling af mig selv og som en udvikling af selv’et, hvil-
ket sidste i spirituelle kredse er udtryk for vores evige, 
udelte kerne, som er langt mere omfattende end det i 
vores aktuelle liv erkendte omdrejningspunkt.
Lad det være slået fast med det samme, at ifølge Mar-
tinus findes der ingen anden vej til nogen ”højere ud-
vikling” end lige præcis den, som vores karma og per-
sonligt indhøstede erfaringssum berettiger til. Man kan 
altså ikke ved en eller anden kraftanstrengelse foretage 
spirituelle udviklingsspring. Men dette udelukker selv-
følgelig ikke, at man øver sig i en kærlig væremåde, som 
naturligvis i det lange løb kan medføre nogle positive 
ændringer i ens tankebaner og adfærd. Blot må det erin-
dres, at selv om en given, kærlig handling er vigtig, så er 
holdningen bag denne endnu vigtigere, i hvert fald når 
man tænker i spirituelle udviklingsbaner.

Men hvad så med diverse selvudviklingskurser? – Tja, 
jeg har selv deltaget i sådanne – og har nær kontakt med 
en del mennesker, som fortsat dyrker denne personlige 
udviklingsstrategi. Jeg har således selv oplevet og set, 
hvordan man på en kraftfuld måde kan få gjort op med 
strukturer, som har haft en negativ indflydelse på ens 
hele liv og sindelag. Personligt fik jeg således klarhed 
over nogle forhold, som havde plaget mig noget i mit 
hidtidige liv – og vist efterhånden konfronteret, accep-
teret og opløst dem. 

Jeg har set mennesker arbejde sig ud af livstruende 
sygdom, selvdestruktiv mindreværdsfølelse og alvor-
lige misbrugsproblemer. Altså kan selvudviklingskurser 
medvirke til et mere positivt livssyn og dermed en lyse-
re livsforståelse og -oplevelse. I et sådant perspektiv er 
det ganske forståeligt, at en hyppig deltagelse i sådanne 
kurser kan blive nærmest en livsnødvendighed. 

Jeg har imidlertid også som kursist i en sådan sammen-
hæng oplevet, at den spirituelle lærer mente at have - el-
ler måske snarere fik tillagt - en autoritet, der influerede 
på den enkelte deltagers personlige livsvalg. Dette er 
efter min opfattelse meget problematisk, idet selvud-
vikling vel principielt ikke kan harmonere med en blot 
delvis fralæggelse af eget ansvar for eget liv.
Hertil kom, at selve tænkningen bag sådanne kurser 
fremstod som tåget for mig og uden sammenhæng med 
mine livserfaringer. Selv om jeg har brugt megen tid og 
energi på at sætte mig ind i dette, har jeg aldrig evnet at 
forstå den megen tale om diverse energiers og eksem-
pelvis chakraernes betydning. Men det kan jo blot være 
udtryk for mine begrænsninger.

Et forsøg på en vurdering af, i hvilket omfang en sådan 
aktivitet nu også fører til ”en højere udviklingsgrad og 
-bevidsthed” kunne være at se på, om den har medført 
varige ændringer i udviklingen af næstekærlighed – in-
kluderet alle dette begrebs positive følger såsom øget to-
lerance, tilgivelse, indlevelse, medfølelse, hjælpsomhed, 
imødekommenhed o.s.v. Det må vel være rimeligt at an-
vende sådanne sindelagsændringer som prøvestenen. Ja, 
det er vel nærmest en definition på selvudvikling! For i 
samme omfang som sådanne ikke kan konstateres, kan 
der ikke være tale om nogen ”højere udvikling”.  (Men 
dette frakender jo absolut ikke andre positive følgevirk-
ninger for den enkelte som eksempelvis ovennævnte!)

Noget om selvudvikling
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Der kommer til stadighed en lind strøm af bøger, som 
lover tilsvarende udvikling, hvis man læser disse – og 
handler efter dem. Lad mig her nøjes med to af dem, 
begge anmeldt her i bladet. Det drejer sig om A.H. Al-
maas ”Essens – vejen til indre virkeliggørelse” (anmeldt 
1998, nr. 1 – side 47) Og Eckardt Tolle ”Nuets kraft 
– Nøgle til personlig frigørelse” (anmeldt  2002, nr. 1 
– side 35). Sidstnævnte er endvidere senest blevet be-
handlet i sidste nummer af bladet i en artikel af Ruth 
Olsen (”Nuet, tiden og tanken” – side 45).

Almaas opererer i sin energiopfattelse med begrebet 
”essens”, hvilket han definerer på følgende måde: (side 
25) ”Nærvær er 
tilstedeværelsen 
af essens, af det, 
der eksisterer. … 
Altså er nærvær 
essensens nær-
vær. Eksistens er 
essensens indre 
natur, som adskil-
ler den fra alle 
andre typer erfa-
ring. Når denne 
erfaring indtræ-
der, er den ikke 
vag, uklar eller 
ubestemt; den 
er ikke intuition 
eller flygtig ind-
sigt. Den er en ganske bestemt, klar og præcis oplevelse 
af ”jeg er”. Der er både afgjorthed og vished.”

Tolle bruger udtrykket ”væren”, som (side 10) define-
res som følger: ”Væren er det evige, altid nærværende 
Ene Liv hinsides de myriader af livsformer, der er un-
derkastet fødsel og død. Imidlertid er Væren ikke bare 
hinsides, men også dybt inde i enhver ydre form som 
den allerinderste usynlige og uforgængelige essens. Det 
betyder, at den er tilgængelig for dig nu, som dit dybeste 
selv, din sande natur. Men forsøg ikke at gribe den med 
sindet. Prøv ikke at forstå den. Du kan kun opleve den, 
når sindet er stille.”

Det minder unægtelig meget om X1 - Jeg’et - i Marti-
nus’ beskrivelse af det levende væsens inderste kerne 
som et ”noget, som er”. Men altså i begge ovennævnte 
tilfælde indfældet i et arbejde med Selv’et. Og således 
også rummet under paraplyen ”selv-udvikling”. – Når 
der overhovedet er noget at arbejde med, skyldes det det 
forhold, at vi i vores liv bliver så indviklet i selve livets 
levelse med alle de udfordringer og aspekter, som dette 
indebærer. Derved udvikles personligheden og jeg-fø-
lelsen; og i tilsvarende grad glemmer vi oplevelsen af 

selv’et. Men dette er vel også lige præcis hensigten med 
livet på Jorden og den erfaringsindsamling, som er vores 
aktuelle forudsætning i vores evige udvikling. Så hvor-
for overhovedet beskæftige sig med selv-udvikling? 
– Jo, fordi vi på celleniveau stadig har mindelser om no-
get, der forekommer lysere og lykkeligere end det, som 
er nu. En tilstand af renhed og uskyldighed, som – sta-
dig på et ubevidst plan – forekommer attråværdig. Disse 
mindelser forekommer med meget forskellig styrke hos 
os mennesker. Om det så er mindelser fra tidligere i spi-
ralkredsløbet eller det en den gryende intuition, der gør 
sig gældende, betyder i denne sammenhæng mindre.

Som jeg læser 
begge ovennævn-
te bøger består 
øvelsen i at lære 
at leve i ”nuet”, 
fordi det reelt 
er det eneste, vi 
har. Fortiden er 
nu engang fortid 
– og en over-
dreven fokus på 
dens sejre og ne-
derlag, såvel som 
på forventningen 
om / frygten for 
fremtidens til-
dragelser, sæt-
ter konstant én 

under et pres, som fjerner energien fra det aktuelle nu. 
Nuets ”essens” eller ”væren” rummer vores eneste mu-
lighed for at træffe valg og at handle. I bogen ”Vandrer 
mod lyset” beskrives vores skytsengle som synonym 
med samvittigheden, som altså er en gudgiven viden 
om, hvad der på den enkeltes udviklingstrin er rigtigt og 
forkert. (Og det kan naturligvis være meget forskelligt!) 
Heri ligger imidlertid en subtil anelse eller indsigt, som 
kan bringes inden for Nuets rækkevidde, for rent faktisk 
kender vi den jo alle.

Almaas bog rummer mange smukke og tankevækkende 
beskrivelser. Derfor kunne den fastholde min interesse 
til hen mod slutningen af bogen. Når jeg alligevel endte 
med at fravælge den, skyldes det, at man for at nå til en 
personlig erkendelse af ”essensen”, skal gennemgå en 
omfattende undervisning hos en lærer eller mester, hvor 
eleven forventes i et vist omfang at underlægge sig den-
nes anvisninger. Her står jeg af!

Tolles bog er ligeledes meget velskrevet og tankevæk-
kende, men har ydermere den for mig store kvalitet, at 
alt det åndelige arbejde, som den lægger op til, udeluk-
kende bygger på den enkeltes egen vilje og evne (udvik-
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lingstrin). Derfor er risikoen for at komme galt af sted 
minimal – også med den efter min opfattelse glimrende 
– meget enkle, daglige øvelse eller meditation, som han 
beskriver i kapitel 7 ”Indgange til det umanifesterede”. 

Netop fordi den enkeltes åndelige udviklingstrin er en 
nødvendig medspiller, vil det for de fleste af os ånde-
ligt interesserede næppe være muligt at bringe sig selv i 
en varig tilstand, hvor man lever udelukkende i ”nuet”. 
Dertil er vægten af det, vi har med i rygsækken alt for 
tung. Og tilsvarende med forestillingerne om fremtiden. 
Alligevel er der god mening i at arbejde med sig selv 
for at nå en større opmærksomhed på netop nuet. For 
i samme omfang, som fokus holdes på nuet, reduceres 
egoisme og selvoptagethed, hvilket igen giver rum for 
en øgende oplevelse og udvikling af medfølelse og kær-
lighedsevne – til sig selv som til næsten, og dermed til 
Gud. 

Jeg kalder det ikke at finde Gud, for hvordan kan du 
finde det, som du aldrig har mistet, selve det liv, du er? 
Ordet Gud er begrænsende, ikke kun fordi det er blevet 
misforstået og misbrugt i tusinder af år, men også fordi 
det indebærer et væsen, der er forskelligt fra dig selv. 
Gud er selve Væren, ikke et væsen. Der kan ikke være 
noget subjekt-objektforhold her, ingen dualitet, ingen du 
og Gud. 

Gudsrealisering er den naturligste ting, der findes. Den 
forbløffende og uforståelige kendsgerning er ikke, at du 
kan blive bevidst om Gud, men at du ikke er bevidst om 
Gud. (”Nuets kraft”, side 217, nederst).

Og hvordan går det så med at ”være i nuet”, når man 
søger selvudvikling i et sådant perspektiv? 
Tja, min personlige erfaring er, at intense oplevelser af 
livets kerne - eller ”nuet” - er uhyre sjældent forekom-
mende, blot små glimt af ”ren væren”, som imidlertid er 
aldeles overvældende. Mindre kan imidlertid også gøre 
det, for øvelsen med i en daglig ½ times tid bevidst at 
søge at udelukke alt andet end nuet er i sig selv helse-
bringende – fysisk, mentalt og åndeligt. Og som nævnt 
er det både min erfaring og overbevisning, at man ved 
denne form for selvudviklingsarbejde ikke er i stand til 
at nå større erkendelser, end man har udviklingsmæssig 
basis for. Men det er jo netop lige præcis inden for denne 
ramme, man har brug for at arbejde med sig selv!

Jeg tør derfor varmt anbefale ”Nuets kraft” til alle, der 
har behov for / lyst til / mod på personlig selvudvikling. 
(Derimod er det efter min opfattelse spild at investere i 
efterfølgeren ”Lev med nuets kraft”. Der er meget lidt 
nyt i denne!)

PS. Gunder Frederiksen tilbød i DNV 3, 2004, side 8 i 
afsnittet ”Kan man heale sig selv”, hvad han kalder ”et 
mentalt healingsprogram”. Dette er for mig et godt ud-
gangspunkt for ovennævnte arbejde.

Læserdebat!!!

Med 3 måneder imellem udgivelsen af dette blad er det 
af indlysende grunde småt med en aktuel, løbende de-
bat. Der er imidlertid en mulighed for en sådan debat, 
- blot forudsætter det adgang til en PC, der er koblet op 
til internettet. 
E-gruppen ”Åndsvidenskab” blev startet i en sådan hen-
sigt med nedenstående som sit funktionsgrundlag. Kom-
munikationen foregår via e-breve (e-mail) som via grup-
pen distribueres til samtlige deltagere (p.t. 31).

Denne gruppe er tænkt til drøftelser af åndsvidenska-
belige emner. Den danske intuitionsbegavelse, Marti-
nus’ arbejde, vil være centralt placeret. Men han er jo 
ikke den eneste, der giver menneskeheden nye, åndelige 
vinkler på tilværelsen. Tværtimod! der er mange, som 
på forskellig måde tager udgangspunkt i, at kærlighed, 
tolerance og medfølelse er nødvendige bestanddele i det 
”rigtige menneske”. Deres forskellige måder at beskrive 
på kan det også være spændende at holde op imod Mar-
tinus’ meget logisk beskrevne kosmologi.

Altså et debatforum i god tråd med indholdet af dette 
blad!

Eventuelt interesserede kan klikke ind på http://
dk.groups.yahoo.com/group/Aandsvidenskab/

Eskild Kjær-Madsen
”styrmand” på e-gruppen
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v/ Lizzie V.Hansen

Vi lever i år 2004, og alle religioner taler om, at der 
vil komme nogle omfattende forandringer med jorden. 
Nogle taler om jordens undergang, men det er bestemt 
ikke tilfældet - tværtimod. Jorden skal hæves til en hø-
jere dimension, og det skal alle planeterne også. Det er 
bestemt fra tidernes begyndelse. Kodeordet er kærlig-
hed - ubetinget kærlighed og tilgivelse.

De fleste planeter i vort sol-
system er beboede og ikke 
kun jorden, som mange tror. 
Lys og mørke - godt og ondt 
følges ad, derfor er ikke alle 
rumfolk lige gode. De er 
alle teknisk højt udviklede, 
men nogle er desværre ikke 
udviklede i følelsesmæssigt 
og åndeligt henseende. Men 
mange er i besiddelse af en 
fantastisk stor kærligheds-
energi. Disse guddomme-
lige folk arbejder kun efter 
Skaberens vilje og hjælper 
menneskene og jorden i 
dens opstigning til en højere 
dimension, og de har dannet 
“Den galaktiske Federation” 
og “The forces of Light” og 
inkluderer over 200.000 stjernenationer.

Der findes mange forskellige typer rumfolk. De rum-
folk, jeg har set, er over 2 m høje, og de har en fantastisk 
kærlighedsudstråling. De var klædt i gyldne dragter, 
og har vist sig i drømme og meditation. Jesus Kristus 
Sananda er en af lederne sammen med Lord Ashtar, og 
de opholder sig begge på stjerneskibet “Det ny Jerusa-
lem”. De er Skaberens forlængede arme og arbejder side 
om side med De Opstegne Mestre, ærkeenglene og hele 
englehierarkiet.

Stjernefolkene har ingen interesse i at overtage jorden, 
de ønsker kun at hjælpe os. Grunden til at de vil hjælpe 

Om rumfolk, ufo’er 
og stjerneskibe

os er den, at planeterne ikke kan stige til en højere di-
mension, uden at jorden også opstiger, da den og alle 
planeterne er afhængige af hinanden. De ønsker ikke, 
at jordboerne skal føre en atomkrig, da den ikke alene 
ødelægger jorden, men i høj grad skader hele universet. 
Det vil de sikre sig ikke sker, og derfor følger de os i 
deres rumskibe. De elsker os og er vore kosmiske brødre 
og søstre. Der er millioner af rumskibe, som er de gud-
dommelige vogteres fartøjer også kaldet lysskibe, og de 

kan rejse udenfor rum og tid 
igennem de forskellige di-
mensioner.

De helt store moderskibe er 
som store flydende byer og 
kan rumme ca. ½ million 
mennesker. Der er store ho-
spitaler og auditorier, og de 
råder over den mest avance-
rede lægevidenskab og tek-
nologi. Disse skibe er endnu 
ikke synlige i vort univers. 
Der findes mange menne-
sker her på jorden, der kan 
kommunikere med skibene, 
og de siger, rumfolkene er 
parat til at hjælpe os med at 
rense vores jord på meget 
kort tid med deres avance-
rede teknik, som langt over-

går vores forstand. De vil ikke gøre arbejdet for os, men 
give os teknikken.

Herhjemme fortæller pressen aldrig om overflyvninger 
af UFO’er, og dog er det en daglig foreteelse i meget 
store dele af verden. Jeg talte med en mand fra Peru, 
som fortalte, at det ikke var ualmindeligt, at en UFO 
overflyver deres stadion, når der er fodboldkampe. I 
1947 styrtede et UFO ned i Roswell, men sagen blev 
mørkelagt, og de folk, der havde set det, blev truet på 
livet, hvis de fortalte om, hvad de havde set.
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Dr. Steven Greer holdt en stor pressekonference i the Na-
tional Press Club i maj 2001, hvor en astronaut og mange 
piloter og andre betydelige personer stod frem og fortalte 
om deres møder med UFOer. Over 1 million fulgte be-
givenheden over internettet og den blev rapporteret over 
mange fjernsynsstationer og dagblade.

Alt i alt lyder dette meget dramatisk, men i virkeligheden 
er det noget helt andet - nemlig en udvikling imod en 
højere bevidsthed, som fører os frem til FRED, LYS OG 
KÆRLIGHED - DEN GYLDNE TIDSALDER.

Alt dette er så omfattende og lader sig ikke beskrive i 
korte træk. Jeg har kun løftet en lille flig af den store 
helhed.

HVAD MENTE MARTINUS OM 
UFO’ER?

På et spørgsmål om disse emner svarede Martinus i brev 
18/1966:

Den absolutte naturlige og fuldkomne adgang for frem-
skredne levende væsner til at opleve besøg på fremmede 
verdner, kloder og sole er en kosmisk oplevelse. Den kan 
derfor normalt kun opleves ad åndelig vej, når væsnerne 

er fri af deres fysiske legeme. De hører følgelig hjemme 
på det åndelige plan, hvor væsnerne er frigjorte fra den 
fysiske organismes spærrende forhindringer, afstande, 
tid og rum.

Det er derfor, åndelige væsner kan åbenbare sig for væs-
ner på det fysiske plan, når som helst og hvor som helst 
åbenbaringens objekt måtte befinde sig. De viser sig da i 
et for tilfældet midlertidigt fysisk synligt legeme. Dette 
legeme er et materialiseret legeme og kan dematerialise-
res lige så hurtigt, som det blev materialiseret.

Hvis de “flyvende tallerkener”og deres ophav ikke er 
absolut fysiske og hjemmehørende her på det jordiske, 
fysiske plan, kan de kun være åndelige væsner i midler-
tidige fysiske materialisationer. Da kommer de ikke ude 
fra verdensrummet, men åbenbarer sig direkte fra det ån-
delige eller kosmiske plan. Da kan de udmærket være 
åndelige væsner, der på en eller anden måde er tilknyttet 
Mars’ og Venus’ åndelige planer, selv om disse verdners 
fysiske plan ikke skulle være egnet til beboelse for fysi-
ske mennesker eller andre fremragende udviklede fysi-
ske væsner.

Med hensyn til menneskenes evne til at rejse i verdens-
rummet, må det erkendes, at den er meget begrænset. Det 
jordiske menneskes organisme er ikke skabt som et red-
skab for sit ophavs flugt fra sit normale livsbetingende 
opholdssted eller livssfære. Den er ikke bygget til at skul-
le leve i iltløse eller vægtløse områder. Sådanne områder 
kan kan det umuligt overvinde i en sådan grad, at det kan 
skabe en permanent og normal livsoplevelsestilstand på 
Månen, Mars eller på andre planeter i vort solsystem.

Om de meget omtalte “flyvende tallerkner” er kosmiske 
visioner iklædt fysisk materialisation, eller de kun er al-
mindelige materielle, fysiske foreteelser med hemmeligt 
hjemsted her på jorden, kan jeg ikke sige, da jeg ikke har 
haft nogen som helst intuitive eller kosmiske impulser til 
at skulle beskæftige mig med disse manifestationer.
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Om  bøger
Daggry for
verden
Af Søren Hauge

Levende visdom 2004

262 sider

256 kr.

Anm. v/Egon Scheer

Da jeg blev spurgt om at anmelde Søren Hauges nye 
bog, Daggry for verden, kendte jeg ikke noget til Søren 
Hauge eller hans forfatterskab. Men efter at have læst 
bogen og stiftet nærmere bekendtskab med ham, synes 
jeg bestemt, han er et meget inspirerende og spændende 
bekendtskab.

Det er først og fremmest nok, fordi jeg synes, han i bogen 
virkelig formår at bibringe læseren nogle af de allermest 
centrale pointer fra de største og mest banebrydende pio-
nerer indenfor de forskellige grene af både fortidens og 
nutidens fysiske videnskaber og åndsforskning.

Men i den forbindelse vil jeg da godt gøre læsere af dette 
blad opmærksom på, at Søren Hauges budskab om et 
daggry og et helt nyt håb for verden og den enkelte ver-
densborger vist ikke på nogen måde vil være ny. For de 
fleste af jer ved nok i forvejen, at det budskab kom Mar-
tinus jo med allerede ved udgivelsen af hans første bog 
i 1932. Så efter min bedste overbevisning er der ikke ret 
meget ny åndelig næring at hente i denne bog.

Men i hænderne på den enkelte og åndeligt tørstende sjæl 
eller åndelige ørkenvandrer, som måske på nuværende 
tidspunkt slet ikke selv har noget forhåndskendskab til 
hverken naturvidenskaben eller til psykologien og kos-
mologien, vil bogen ikke desto mindre helt sikkert kunne 
medvirke til at skabe daggry og vækst for et helt nyt håb, 
både i den tørstende sjæls indre og ydre verden.

Endnu et indtryk ...
v/ Ruth Olsen

Når vi læser en bog, lægger vi mærke til forskellige ting 
alt efter, hvad der optager os på det pågældende tids-
punkt. Da jeg læste Søren Hauges bog, hæftede jeg mig 

mest ved hans beskrivelse af de mange initiativer, der i 
vor tid tages for at skabe grundlag for en fremtidig for-
enet global verden.

Man har f.eks. etableret et internationalt råd, bestående 
af over 3o tidligere statsledere, heriblandt Jimmy Carter, 
Vaclav Havel og Mikhail Gorbachev. De har udarbejdet 
og fremlagt i FN en pendant til Menneskerettighederne, 
nemlig om Menneskeansvarlighed. For frihed og ret må 
høre sammen med ansvar og forpligtethed. Det er be-
mærkelsesværdigt, hvor aktivt Gorbachev arbejder for 
en forenet menneskehed på et etisk grundlag, der handler 
om respekt for liv og engagement i at skabe en bæredyg-
tig økologisk udvikling. (se www.earthcharter.org)

Også de mange religiøse retninger prøver nu at skabe for-
ening og dialog på globalt plan. På et møde i 1993 med 
over 7000 deltagere fra 45 forskellige religioner vedtog 
man et fælles dokument om en global etik baseret på : 
ikke-vold, respekt for liv, solidarisk og retfærdig økono-
misk orden, tolerance og sandfærdighed, samt lige ret for 
mænd og kvinder. Hvert femte år afholdes nu disse inter-
religiøse “verdensparlamenter”, hvor man fokuserer på 
en frugtbar spirituel dialog.

Hvad en sådan dialog er, gør Søren en del ud af i bo-
gen, og gør opmærksom på at uenighed godt kan være 
frugtbar, det afhænger af, hvordan man forholder sig 
til den. Dialogens formål er ikke nødvendigvis at opnå 
enighed men at opnå gensidig forståelse! Enighed er ofte 
tilslørende og en benægtelse af virkelighedens mangfol-
dighed. Dialog er en kunst, der fordrer tålmodighed og 
indlevelse. Kunsten at lytte er vanskelig at mestre, især 
hvis man har alt for mange forudfattede meninger, for de 
gør os døve.

Som eksempel kan vi se på vor egen endnu “lille” ver-
den. Vi kan ikke og behøver ikke være helt enige om, 
hvordan Martinus’ værker f.eks. skal tolkes og forstås. 
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Det vil altid være lidt forskelligt, alt efter hvor vi hver 
især står i vor udvikling. Om ti år forstår jeg f.eks. noget, 
jeg ikke forstår i dag. Værkerne er der, dem kan vi dis-
kutere, og ind imellem kan vi være uenige om, hvordan 
dette og hint skal forstås. Forståelse er nu engang indi-
viduel, men derfor kan vi jo godt hjælpes ad gennem en 
frugtbar diskussion.

Vi har udviklet stor individualitet, og det kan ikke undgå 
at afstedkomme forskellige meninger, altså uenigheder. 
På vort nuværende udviklingstrin er opgaven derfor at 
forholde os til uenigheder på en konstruktiv måde og ikke 
lukke øjnene for dem. Fremtidens udfordring er at lære 
samarbejdets kunst trods forskellighederne. Hvis man er 
bange for uenigheder og lader dem ligge og “ulme” uden 
at gøre noget ved dem, er det ødelæggende for ethvert 
godt samarbejde. Martinus sagde godt nok, at man skulle 
“få uoverensstemmelserne væk”, men jeg tror ikke, han 
mente, vi skulle putte dem under gulvtæppet!

Kristusvejen

af Jørgen Braren Lauritzen

Forlaget Hernov

224 sider

278 kr

anm. v/Børge Christiansen

Kristusvejen omhandler en åndelig udviklingsvej baseret 
på Rudolf Steiners antroposofi. I bogens første 160 sider 
indføres læseren i antroposofiens livsanskuelse og i re-
inkarnationstanken i de forskellige kulturer og tidsaldre. 
Bogens sidste 60 sider omhandler selve udviklingsvejen, 
dens principper og metoder.

Antroposofi betyder selverkendelse og bygger på Stei-
ners ekstraordinære åndelige evner til at gøre iagttagelser 
i den åndelige verden, bl.a. ved at læse i “arkashakronik-
ken”, som er jordklodens kollektive hukommelse, hvor 
alle historiske og kulturelle begivenheder er optegnet. 
Ifølge antroposofien er Kristus et præeksistent åndeligt 
væsen, der ved dåben i jordanfloden inkarnerede i men-
nesket Jesus og virkede i denne de næste tre år.

Efter lidelsen og korsdøden genopstod Kristus og etab-
lerede dermed kristendommen. Kristus eksisterer stadig 
i jordklodens aura, og de enkelte mennesker vil gennem 
inkarnationerne komme i forbindelse med denne aura, og 
jordkloden vil blive gennemkristnet. I oldtiden kunne en-

kelte mennesker blive indviet i den guddommelige aura 
ved templernes mysterieindvielser. Der var dødsstraf for 
at forråde mysteriehemmelighederne, da Jesus gjorde det 
(delvist), blev han derfor dødsdømt!

Ved Kristi virke på jorden blev denne indvielse gjort åben 
for alle gennem bøn og meditation. Bøn og meditation er 
at søge sandheden - sandheden om sig selv. Kristusvejen 
er een af mange veje, der fører til “Unio Mystica”, den 
mystiske enhed med Gud.

Bogen er interessant læsning for søgende menensker, og 
måske vil nogle netop her finde deres vej til Gud. Men 
vi er alle forskellige, og der findes andre veje til det gud-
dommelige. Personligt foretrækker jeg Martinus’ klare 
logik frem for antroposofiens megen mystik. Jeg vil slut-
te med en anekdote, som mange af dette blads læsere nok 
kender, men her er den alligevel:

Martinus blev engang spurgt om, hvad der i grunden er 
forskellen mellem antroposofi og hans kosmologi. Jo, 
svarede Martinus, antroposofien omhandler jo kun jord-
kloden og dens forhold. Min kosmologi rummer hele 
mælkevejen.
Nå ja, svarede spørgeren, du er jo også mejerist!
(for de der måske ikke ved det, så var Martinus uddannet 
som mejerist!)

Oplevelsen af 
Kundalini

af Lee Sanella

Forlaget Zosma 

134 sider

190 kr.

anm.v/Ruth Olsen

Bogen er oversat fra en ikke helt ny amerikansk udgave. 
Den er et prisværdigt forsøg på, udfra en videnskabelig 
tilgang, at få hold på fænomenet “kundalini”. Alt for 
mange fejlbehandles i det psykiatriske system, fordi man 
ikke kender symptomerne på den såkaldte “slangeilds” 
aktivitet. Flere og flere oplever åbenbart i vor tid noget, 
der minder om en begyndende kundalini-rejsning, og 
fordi de ofte ikke ved, hvad det er, bliver de bange, og 
angsten gør det hele værre.

Der er mange konkrete eksempler i bogen, og her hæf-
tede jeg mig ved, at de stort set alle forud for oplevel-
sen havde dyrket meditation eller yoga i en, synes jeg, 
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overdimensioneret grad. Men da de her omtalte personer 
endte med at komme i “gode hænder”, fik det hele et godt 
og frugtbart forløb, dvs de smertelige erfaringer fik udvi-
det deres bevidstheds-horisont.

Derfor er der i bogen ingen advarsel mod al den medi-
tation, som flere og flere - især i USA - tror vil bringe 
dem til lykkeland. Der nævnes ej heller noget om, hvilke 
moralske kvaliteter der er forudsætning for en uproble-
matisk kundalini-rejsning, ligesom den dog tilsidst opnå-
ede salighedstilstand oftest forekommer at være det rene 
egotrip.

Man har ved eksperimenter med stimulering af hjernen 
fundet den videnskabelige forklaring på symptomerne 
ved fænomenet kundalini - mener nogle. Når vibratio-
nerne i hjernen øges, vil energibølgerne reflekteres meget 
stærkere tilbage fra kraniets hvælvede inderside, hvor-
ved de forskellige krops-nervecentre sættes i aktivitet. 
Normalt er energistrømmen i venstre hjernehalvdel 50% 
kraftigere end i højre, men under dyb meditation synkro-
niseres de to halvdeles svingninger, og samtidig stiger 
frekvensen fra under 50 Hz til 300-500 Hz. Det skulle så 
kunne øge kraniets resonansvirkning og udløse en slags 
domino-effekt på hele nervesystemet.

Det ligner ikke ret meget den beskrivelse vi ellers har 
om kundalini-energien, der brænder sig vej fra rodchakra 
op til kronechakra! Men forfatteren mener, det også er 
hvad der sker, når f.eks. stammefolk danser sig “fra vid 
og sans”, eller det tidligere tiders shamaner gjorde for at 
få oversanselige evner. Det er en stimulering af nerve-
systemet, siger han - og tilføjer (s.92): “Hvadenten en 
person stimulerer kønsdelene eller hjernen, så bliver re-
sultatet en psykofysisk oplevelse. Ikke en virkeliggørelse 
af Gud.” Og citerer Da Love Ananda for flg:

“Trangen efter kundalini i det inderste center i hjernen 
er nøjagtig det samme som trangen efter kundalini i det 
seksuelle center. Det er som at anvende samme meka-
nisme, blot i en anden retning. .. Hengivelse til hjernen 
ved at give kundalini eller livsenergien opmærksomhed, 
bliver traditionelt fremlagt som vejen til Gud. Det er en 
misforståelse, der har sneget sig ind i de åndelige tradi-
tioner. Vejen til Gud går ikke via kundalini. Det er bare 
et redskab til at tune ind på en usædvanlig evolutionær 
mekanisme.”
Bogen er tankevækkende på flere måder, ikke mindst i 
betragtning af at flere og flere i de kommende år nok vil 
komme til at opleve “mystiske ting”, efterhånden som 
vort nervesystem bliver mere og mere sensibelt og altså 
nemmere at stimulere/manipulere.

Kan tro flytte
bjerge?
- Om religion og helbred.

Gyldendal

230 sider

248 kr.

Anm. 
v/Flemming Martinussen

Oprindeligt lød mundheldet: “Tro kan flytte bjerge.” Med 
tiden modereret til “Man siger, at tro kan flytte bjerge”. 
Indtil der nu - som i bogtitlen - spørges: “Kan tro flytte 
bjerge?”

Denne bog er en mangfoldig og omfattende besvarelse af 
spørgsmålet, dels udfra de 11 skribenters egne erfaringer 
fra lægelig, religiøs og filosofisk praksis, og dels fra det 
“view” der gives henover den stadigt voksende tilnær-
melse gennem de senere år mellem teologi, eksistentiel 
psykologi og sundhedsvidenskab.
Det ellevefoldige forfatterteam består af én filosof, to 
psykologer, to præster og fire læger. Bogens 12 artikler 
omhandler flg emner: Spiritualitet i psykologisk behand-
ling / Suggestion og sygdom / psykoterapi og sjælesorg / 
mirakuløse helbredelser / sundhed og psyke.

Varetagelsen af sind, krop og ånd har i behandlingsøje-
med været suspenderet i lægevidenskabelig praksis i 
meget lang tid, dvs lige så lang tid, som religiøsitet og 
lægevidenskab har været uforenelige på grund af vidt 
forskellige livsanskuelser. Forskelligheden kommer bl.a. 
til udtryk i opfattelsen af sundhed og sygdom, som fra 
fortiden har forekommet i to diamentralt forskellige ud-
gaver.

For den ontologiske sygdomsopfattelse eksisterer syg-
dommen i sig selv som en ting. Kroppen i sin uskyldstil-
stand interveneres udefra af dårligdom evt. påført af Gud 
eller Satan. Det blev så lægens opgave at udføre opera-
tive indgreb, “reparere” den menneskelige “maskine”, og 
udøve effektiv medicinsk behandling for at sikre patien-
tens overlevelse.
Men så opstod spørgsmålet om, hvilket liv de helbredte 
patienter skulle leve, bl.a. for at bevare helbredet. De mest 
materialistiske læger overså problemet, og det blev ho-
vedsageligt de nye generationer af læger og andre ansatte 
i sundhedssektoren, der begyndte at lancere psykologi, 
tro og åndelighed som supplement til behandlingen.
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Et alternativt sundhedsbegreb viste sig ikke kun at være 
et spørgsmål om befrielse for legemlig sygdom, og her 
kommer den anden opfattelse af sygdom og sundhed ind 
i billedet: “Balanceopfattelsen”, som har rødder i den 
oldgræske medicin. Sind, krop og ånd skal bringes i en 
balancetilstand, og for at opnå den, må den somatiske 
behandling tilføjes psykologi, terapi og medmenneske-
lighed, åndelig næring i en befordrende social sammen-
hæng.

Dette er anskuet fra en overvejende lægelig synsvinkel. 
Sjælesørgeren vil ofte erfare netop ubalancen som an-
ledning til åndelig helbredelse - og til håb udover dø-
den.
“Sygdom er sundhedens yderlinie, dens grænse, dens 
form, betingelsen for at den er til”, iflg Troels Lund.
“Livet handler om mere end hvor længe vi lever og hvor 
raske vi er”, iflg Niels Chr.Hvidt.

Selv om der finder en tilnærmelse sted er der stadig langt 
mellem den videnskabelige og religiøse tilgang. Når der 
lægevidenskabeligt undersøges fx hvad kærligheden 
rent molekylært består af, og hvor mon sjælen holder til 
i kroppen, så kan fx præsten uden tøven anbefale uiden-
tificeret næstekærlighed - indtaget og .. især rundhåndet 
doceret i sjælesorgsøjemed.

Bogen inspirerer - synes jeg - til mange slags eftertan-
ker, og egner sig mere til studium end til blot gennem-
læsning.
Beskrivelsen af forskellige mirakuløse helbredelser og 
de såkaldte helgen- og saligkåringer hos Vatikanets kom-
mission og ikke mindst det lægevidenskabelige opbud 
for at stadfæste miraklet er underholdende læsning. Et 
mirakel kan bevises aldrig så meget udfra de herskende 
videnskabelige kriterier, men sålænge årsagen forbliver 
uvidenskabelig, kan virkningen altid af skeptikere ka-
rakteriseres som Tilfældig.

Blaise Pascal er citeret for flg udtalelse: I et mirakel er 
der tilstrækkelig klarhed for dem, der gerne vil tro - og 
tilstrækkelig skygge for dem, der ikke vil.
Heller ikke bøn som helbredende - i sig selv - kan der 
redegøres for alene ved naturvidenskabelig metode. Den 
ofte manglende bevislighed kan måske virke beklagelig, 
men ligesom ved modbeviset af virkningen af homoøpa-
tisk medicin - i “the great Randi’s” regi, må man trøste 
sig med, at “medicinen” virker alligevel.

Spørgsmål vedr. mirakler: Hvis mirakler findes, hvorfor 
sker de så ikke for de mennesker, der har mest behov 
for dem? Hvorfor dør en mor fra sit spædbarn? Hvorfor 
dør det ene barn, mens Gud nøjes med at redde hørelsen 
hos et andet? Hvorfor er Paven, Guds “stedfortræder” på 
jorden, så jammerlig syg? “I det hele taget er mirakler 

umulige at få ind i et fornuftens billede, hvilket gør dem 
svære at kapere for moderne læger”, skriver speciallæge 
Stig Ekkert.

Johannes Møllehave, den sidste af de 12, synes på det 
religiøse område at følge filosoffen Wittgensteins råd 
andetsteds i bogen: “Om det man ikke kan tale, bør man 
tie”.
Med Per Kirkeby på forsiden og lyrik af Simon Grotrian 
som sidste nummer, er det finkulturelle anslået.

Det guddomme-
lige Kosmos

af Rolf Kenneth Aristos

eget forlag

156 sider, 

kr?

anm. v/Ruth Olsen

Bogen er på letlæseligt norsk - og kom lige som jeg var 
ved at færdiggøre bladet, så jeg nåede kun en hurtig læs-
ning. Måske en anden vil skrive om den i næste blad og 
yde den mere retfærdighed. Det er en indføring i Mar-
tinus’ kosmologi, står der på omslaget, her på en lidt 
anden måde end i de bøger, der allerede findes.

Forfatteren har en vældig stor viden, spirituelt såvel 
som videnskabeligt, så mange af Martinus’ informatio-
ner sammenlignes i denne bog med det, videnskabelig 
forskning er nået frem til. Det gælder f.eks. med hensyn 
til de levende væsners udvikling her på kloden, hvor bil-
ledet jo er noget mere nuanceret end det, Martinus giver 
os.

Rolf supplerer sin Martinus-udlægning en del med Per 
Bruus-Jensens mere stringente måde at fremlægge ana-
lyserne på. Det vil nok for nogle gøre stoffet lettere 
forståeligt, især da sproget her er let og flydende. Der 
er en del kritik af Martinus’ værk, specielt hvad angår 
sproget, men også af hans énsidige fremhævelse af kri-
stendommen.

Bogen rummer megen konkret oplysning, ikke bare om 
Martinus’ kosmologi, men det forekommer mig, at han i 
billedmaterialet har spejlvendt grundenergiernes udvik-
lingsforløb. Der findes ikke så megen Martinus-tolkning 
på norsk, så jeg håber, bogen får stor udbredelse. Det 
har den fortjent. Der er et og andet, jeg ikke er enig i, 
men det gør den jo kun til et godt udgangspunkt for en 
frugtbar diskussion.
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v/Kjeld John Ledet

Flere og flere mennesker 
er gudskelov ved at være 
indstillet på, at morgenda-
gens verden skal blive en 
åndelig, følsom og kærlig 
verden. Mange er da også 
optaget af at være kærlige 
udadtil for at bidrage til en 
sådan verdens skabelse. 
Men når det kommer til os 
selv, så er den samme for-
ståelse meget sjældent til-
stede. Udadtil skal vi være 
kærlige, men når det gæl-
der vores indre smerte, så skal vi bare underkende den 
– vores indre skal vi ikke tage alvorligt. Sådan hedder 
det gang på gang.
 
Ofte bliver det fremhævet, at løsningen i forhold til den 
ydre verden er kærlighed. Sandt nok. Gælder det deri-
mod vores egen indre verden, så skal vi blot være i nuet 
og ikke identificere os med smerten, som Eckhart Tolle 
siger. Gunder Frederiksen giver ligeledes i det forrige 
nummer af Den Ny VerdensImpuls udtryk for, at når det 
gælder deprimerende tankevirksomhed, så skal vi bare 
spille tennis, cykle, svømme – i det hele taget være fy-
sisk aktive. Til stadighed opfordrer man altså til bare at 
løbe fra det indres råb på kærlighed. 
 
Heller ikke Martinus beskæftigede sig kærligt med vores 
indre. Han talte befriende klart for tolerance, forståelse 
og kærlighed over for alt i det ydre. Gjaldt det derimod 
vores indre, så anbefalede han at tænke på noget andet. 
Men én person kan ikke sige alt fornødent, og hans om-
råde var ikke det indres oplysning. Sikkert er det i hvert 
tilfælde, at vi bliver nødt til at tage os kærligt af vores 
indre for at komme videre. 
 
Hvordan kan det gå til, at oplyste mennesker laver en 
sådan forskelsbehandling imellem det indre og det ydre? 
Hvordan kan det tilsvarende være, at flertallet af men-
nesker elsker at høre det? I en sådan grad at hver gang en 
og anden hælder denne gamle vin på en ny flaske - som 
Eckhart Tolle for tiden gør det – så får han gevaldig suc-
ces. Da opskriften jo ikke holder i længden, er det også 
ganske sikkert, at denne succes er temmelig kortvarig. 
 

Var det muligt at tilsidesætte vores smerte, ja, så ville 
vi leve i nuet som ubevidste væsener. For smerten er jo 
i gang med at skabe vores følsomhed og vores bevidst-
hed. Vi skal i stedet ære og respektere vores fortid – el-
ske den. Det er fortiden, der gør os til dem, vi er. Uden 
en fortid i smerte ville vi være ufølsomme og ubevidste 
væsener.
 
Det er glimrende at blive fuldt tilstede og nærværende. 
Det er faktisk en betingelse for at kunne være kærlig. 
Men en sådan tilstedeværelse indbefatter hele ens fortid. 
Den ubearbejdede smerte gør os ganske vist til lidende 
mennesker, der ikke kan være nærværende udadtil. Men 
det eneste menneske, der kan være fuldt og helt tilstede 
i kærlighed, er det menneske, som har lidt kolossalt, og 
fordi han har taget sig af denne lidelse, nu er blevet i 
stand til at bære den. 
 
Nuet skal ikke bestå af noget bestemt for at være godt 
nok. Tværtimod er det kærlighed at anerkende, at det, 
der i det indre eller det ydre kalder på én lige nu, er det 
vigtigste, man kan tage sig af – til enhver tid. I virkelig-
heden er alle i nuet. Hvad skulle vi ellers være i? Når 
der overhovedet kan stilles spørgsmålstegn ved det, så 
er det udelukkende, fordi vi sjældent anerkender det, der 
trænger sig på i nuet. 
 
Kan man beslutte at være kærlig?

Mange kan tro, at det at være kærlig er noget, man kan 
beslutte sig for at være. Det er også en god begyndelse at 
beslutte sig, men det er kun en begyndelse. For at være 
kærlig er noget, der udspringer af en indre kilde, hvor 
der allerede er skabt kærlighed inden i. Kærlighed er en 
tilstand, som skabes ved at drage omsorg for ens indre. 
 
Igennem en lang politisk og religiøs historie har den 
forestilling, at vi ikke selv skal have kærlighed, af man-
ge grunde vundet så stor indpas, at de fleste stadig finder 
det smukt og ædelt ikke at behøve noget selv. Men det 
er en illusion. 
 
De guddommelig love er der nemlig ingen undtagel-
sesregler for. Den lov, der således gælder i forhold til 
det ydre liv, gælder tilsvarende i det indre liv. Også her 
gælder dog de samme regler for at skabe harmoni og 
sundhed. Der skal kærlighed til.

I det indre som i det ydre
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Selv om flere og flere, som sagt, er ganske indforståede 
med, at der skal kærlighed til overfor vores næste, så 
har de fleste af os nok også gjort os den erfaring, at det 
langt fra er let at være så kærlige, som vi gerne ville 
være. Ofte kommer der ud af vores mund nogle ord, som 
vi egentlig ikke ønskede at sige, ligesom vi tit handler 
anderledes, end vi finder optimalt. For slet ikke at tale 
om at vi ofte ikke får sagt og gjort det, som vi inderst 
inde godt ved var rigtigt af os. Egentlig er det ganske 
naturligt, at det er vanskeligt. For vi skal have kærlig-
hed i hele vores indre, for at kunne handle kærlighed 
ud. Hvis noget ikke er elsket indeni, hvordan skulle vi 
så kunne elske denne egenskab, når vi oplever den i et 
andet menneske?

Når det hedder sig, at vi ikke skal tage os af, at vi ek-
sempelvis har smerte, angst, depression eller bare har 
det lidt skidt, så må sandheden før eller siden frem: Det 
er ikke kærligheden, der her kommer til orde, det er for-
dømmelse. Dermed være ikke sagt at den, der siger det, 
ønsker at fordømme. Det er den opskrift, han kender til. 
Han siger det altså i den bedste mening. Men når han  
benytter sig af denne recept, er det altså manglende for-
ståelse og kærlighed til det indre. Ligesom der naturligt 
nok er angst for at konfrontere det, der gør ondt. Men en 
sådan fordømmelse giver den enkelte en følelse af ikke 
at være god nok, fordi man ikke ”bare kan gøre, som de 
vise siger”. Sandheden er, at der ikke er nogen grund til 
at føle mindreværd – for det kan slet ikke lade sig gøre 
med succes at undertrykke de indre behov i længden. 
 
Hvis et barn græder, så kan vi oftest blive enige om, at 
vi skal tage os af dette barn. Men hvis vi selv har et barn 
inden i, som ingen nogensinde har taget sig af, så skal 
den samme medicin ikke gælde: Dette indre barn mener 
man ikke, at vi skal tage os af. 
 
Det med at tilsidesætte den indre længsel efter omsorg 
er som sagt en gammel opskrift. Og hvad er resultatet 
blevet? Sygdom, ensomhed og endnu mere lidelse. Li-

gegyldigt hvor meget vi nægter at høre på fortvivlelsens 
indre skrig -  det indre bliver ved, fordi det har nogle 
naturlige behov for omsorg. Mytologisk er de konge-
lige forbilleder, men vore dages kongelige kan ikke i 
så henseende være forbilleder, for også de tilsidesætter 
deres indre. Barnet indeni kommer også her ofte frem 
og skriger på anerkendelse. Var det eksempelvis ikke det 
indre barn, der kom op i prins Henrik, da han blev jaloux 
på sin egen søn til nytårskuren, og at han ikke ville være 
nummer tre i rangfølgen af de kongelige?
 
I det omfang fortiden har været uden kærlighed, kalder 
fortiden naturligvis stadig på den opmærksomhed, den 
fortjener. I den udstrækning vi frygter fremtiden, er det 
også bare et udslag af, at fortiden ikke har været god, og 
at vi endnu ikke har taget os af disse traumatiske hæn-
delser fra fortiden. Derfor frygter vi, hvad der kommer 
af tilsvarende art. 
 
Intet kommer af sig selv

Når kun ganske få er indstillet på at gøre et sådant in-
dre udviklingsarbejde, at man selv - og ved hjælp af an-
dre - tager vare på alt det i ens indre, der længes efter 
kærlighed, skyldes det, at et sådant arbejde er både be-
sværligt, omkostningskrævende, smertefuldt og enormt 
tidkrævende. Langt nemmere er det jo, hvis vi kan tro, 
at fremtiden af sig selv vil være lys og lykkelig. Men 
intet kommer af sig selv, så den lyse fremtid bliver kun 
en realitet i samme grad, som vi selv kan skabe kær-
lighed indeni. Den ydre kaotiske verden afspejler bare 
det kaos, vi tilsammen har indeni. Verden bliver ikke 
kærlig af sig selv, for det udenfor er synonymt med det 
inden i. Dermed har vi som udgangspunkt at forstå, at 
den ydre verden, som ikke bare er god men også fuld 
af hårdhed, vold, hårdt arbejde, sygdom, lidelse, sult, 
ensomhed, stress osv., fortæller om en indre ditto. En 
indre verden der i allerhøjeste grad mangler kærlighed. 
Det skal vi give den. For vores egen skyld. For at vi kan 
blive kærlige udadtil. Og for at vi kan manifestere den 
verden, som Jorden vil have os til at manifestere.
 
Tager vi kærligt udgangspunkt i vores eget indre, så fin-
des der naturligvis ikke giftige tankestrømme. Der er en 
positiv årsag til alt. Der er ikke noget, der per definition 
er ondt. Det onde opstår alene, hver gang vi ikke tager 
os kærligt af det, som vi består af. Intet i vores indre 
kalder på vores opmærksomhed for at gøre os ondt. Det, 
der kalder, trænger slet og ret til næring. Enhver persons 
indre fortæller gladelig om alt det, der trykker, når der 
opstår tillid til, at personen selv og hjælperen vil lytte 
med kærlighed. 
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De fleste mennesker, som overhovedet indlader sig på 
et sådant åndeligt udviklingsarbejde, har en forestilling 
om, at den slags arbejde hurtigt skal kunne overstås. 
Hvorfor i grunden? Det har taget menneskeheden milli-
oner af år at nå frem til det udviklingsstade, vi har i dag. 
Vi er nået langt i vores tekniske og rationelle udvikling. 
Vores evne til at overleve og indrette os er legendarisk. 
Men vores evne til at leve er ikke særlig fremskreden, 
idet vores humane indstilling lader meget tilbage at øn-
ske, hvis vi skal kalde os et oplyst folk, der kan omgås 
hinanden på en kreativ og kærlig måde. Hvorfor må ud-
viklingen da fortsat ikke tage os år efter år at gennem-
føre, eftersom vi har så meget at udvikle? Gevinsten, 
frembragt ved dette arbejde, er den eneste, man kan tage 
med sig, når man dør. 

 
Vi skal blive ved med at arbejde på at drage omsorg for 
alt det i os, som trænger. Hvis vi stiller nogle forvent-
ninger op om, at vi skal være færdige med dette arbejde 
snarest, da er vi allerede ude i manglende kærlighed. 
Det er som at sige til et barn, der kryber ind til os for at 
få lidt varme: - Skynd dig at tage til dig af kærlighed, for 
jeg har travlt. Da har man allerede afvist barnet. Vi må 
igen forstå, at der i forhold til det indre gælder de samme 
lovmæssigheder som i det ydre. 
 
Accept af sin smerte

- Jamen, man kan da ikke elske en depression eller en 
angst! Det er da noget man skal af med, kan mange ind-
vende. Tro mig, der er ikke andet at gøre. Det er det, der 
er opgaven. At elske. 
 
En depression eller angst er kun en overskrift på noget, 
som indeholder mange elementer. Hver enkelt del af en 
depression eller angst er nogle oplevelser, som hver især 
er traumatiske, og som skal bearbejdes, indtil vedkom-
mende har fundet fred med det skete. Hvis det virkelig 
lykkes for én at løbe fra depressionen eller undertrykke 
den, så kommer den før eller siden blot tilbage i en ny 
skikkelse. Ligesom skikkelser i det ydre gør. Kan man 

ikke li’ den store flok af indvandrere, som har bosat sig 
i en hel ghetto i ens kvarter, og det virkelig lykkes os at 
få dem smidt hjem til ”langtbortistan”, så kan man være 
sikker på, at man før eller siden bliver nødt til at pleje 
omgang med en ny flok af tilsvarende natur. 
 
En depression er på samme måde en indre flok af un-
dertrykte følelser, sanser og konkrete oplevelser, der 
trænger sig på for at få den positive opmærksomhed, de 
hidtil ikke har fået. Før eller siden må man gøre sig den 
ulejlighed, at man én for én plejer omgang med disse 
indre figurer. Man skal tale med dem, give dem lejlighed 
til at give udtryk for deres smerte, forstå dem, give dem 
omsorg og acceptere dem mere og mere, indtil man kan 
elske dem fuldt og helt. 
 
Vi kan ikke komme af med den indre smerte. Det er jo 
en del af os selv. Det er en del af den historie, der gør os 
til mere og mere bevidste mennesker. Vi kan ikke - skal 
helst heller ikke forsøge - slå en del af os selv ihjel. Vi 
kan allerhøjest udsætte den opgave, der foreligger. Hvis 
en mor eksempelvis mister et barn, så kan hun jo ikke 
komme af med smerten, men hun kan tage sig af sin 
smerte, så hun kan lære at leve med den.
 
Når vi kærligt har taget os af alt det, vi består af, så har 
vi ikke længere nogle vanskeligheder. Da bliver vi be-
vidste enheder, der ikke alene har det godt med os selv, 
men som også kan indgå i den store helhed som aktive 
og kærlige medspillere. Da kan vi hver især udfylde de 
roller, der er vores, så vi sammen kan skabe den harmo-
niske, kærlige og kreative verden, som vi alle sammen 
drømmer om. 
 
Det ydre liv repræsenterer tilsammen alt det, som vi har 
at forlige os med: Seks milliarder mennesker, alle dyr, 
al vegetation, alle mineraler - hele Jorden – viser alle 
aspekter af det at være levende. Alt dette er også repræ-
senteret inden i os selv. Vi kan ikke se noget udenfor, 
uden det er noget, vi genkender fra os selv. Når det er 
elsket indeni, så kan vi også elske det udenfor – men 
ikke før. 
 
Menneskehedens lyse fremtid bliver teoretisk lidt mere 
mulig, for hver gang et menneske opfatter nødvendighe-
den af at udvikle sig selv. I takt med at dette indre udvik-
lingsarbejde i praksis skrider frem, skabes det grundlag, 
det ydre liv automatisk retter sig ind efter. 
 
- Hvordan skal jeg så gøre dette udviklingsarbejde? kan 
man med rette spørge. Det vil føre for vidt her i denne 
artikel at komme ind på det. Der ligger en stor lærepro-
ces i det. Og der er hjælp at få. Vi må arbejde med det i 
terapi, grupper, undervisning, healing og meget mere. 
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v/Per Bruus-Jensen

Der står en ældre mand oppe på Rundetårns balustrade 
i København. Trods lidt problemer med hjertet har han 
kæmpet sig hele vejen op ad den lange, indvendige sneg-
legang, og han står nu og nyder det brogede mønster af 
byens mange tage, kirketårne og alle de mange andre 
ting, som den høje placering giver udsigt til.

Da det bliver tid at begive sig ned igen, strejfer den tan-
ke ham, at det ville være langt lettere - og hurtigere - at 
hoppe ud fra balustraden end atter at traske ned ad den 
lange sneglegang. Men han afstår fra at gennemføre det, 
fordi han ved, at det vil have katastrofale følger for ham. 
Vil han leve videre, må han respektere den del af virke-
ligheden, der hedder tyngdekraften, og i stedet vælge 
turen ned ad sneglegangen.

“Ja naturligvis”, vil enhver sige, “det er da klart”. Men 
det er jo kun klart for dem, der har kendskab til netop 
tyngdekraften og den rolle, den spiller. For eksempel vil 
et lille barn ikke have de samme betænkeligheder som 
den ældre mand, simpelthen fordi barnet ikke har den 
samme viden om virkelighedens måde at fungere på, 
som et voksent menneske sidder inde med.

Men som det er med tyngdekraften, er det med alt andet, 
der tilhører virkelighedens verden. Derfor: Jo bedre man 
kender denne og ved, hvordan den fungerer, des bedre 
kan man tage sine forholdsregler, således at ens veksel-
virkning med virkeligheden så vidt muligt altid får et 
tilfredsstillende resultat.

Et tydeligt eksempel på sammenhængen mellem virke-
lighedserkendelse og livskvalitet er samspillet mellem 
naturvidenskaben og den moderne teknologi: naturvi-
denskaben udforsker systematisk virkelighedens måde 
at være opbygget og fungere på, og teknologien udnytter 
de vundne erfaringer til fordel for mangfoldige måder at 
højne livskvaliteten på for menneskeheden i hverdagen. 
Således sker der fx i dag en voldsom intensiveret ud-
forskning af alternativer til de nuværende fossile ener-
gikilder. Og vel at mærke ikke kun fordi disse er ved at 
være opbrugt, men i høj grad også fordi anvendelsen af 
dem betyder en voksende fare for hele det globale miljø 
og dermed livet på Jorden - menneskelivet inklusive.

Som det vil vides, er vi efterhånden i mangt og meget 
nået langt mht. dette samspil mellem virkelighedserken-
delse og praktisk udnyttelse af erkendelsens resultater. 
Men ikke så langt, at vi helt er fritaget for ubehagelig-
heder og ulykkelige skæbner i hverdagen. Tværtimod 
optræder sådanne ubehageligheder og skæbner stadig 
i en mangfoldighed af tilfælde, former og udgaver, og 
spørgsmålet er, om dette er rent tilfældigt, eller det skyl-
des, at der er sider af virkeligheden, vi endnu slet ikke 
har opdaget og fået greb om ... ?

Hertil svarer ikke mindst Martinus højt og tydeligt, at 
det er det sidste, der er tilfældet. Med baggrund i sin 
kosmiske bevidsthed fik han indblik i, at overhovedet 
al skæbne er lovbestemt og dybest set har rod i egne 
fortidige handlinger.

Den individuelle skæbne er med andre ord i såvel po-
sitiv som negativ henseende et resultat af det enkelte 
menneskes egen personlige vekselvirkning med virke-
ligheden. Vel at mærke HELE virkeligheden, idet det 
gennem åbningen af den kosmiske bevidsthed også kom 
til at stå Martinus klart, at virkeligheden foruden den fy-
siske verden også omfatter en ÅNDELIG verden, der er 
langt mere omfattende end den fysiske, foruden at den 
er behersket af love, som det er mindst lige så vigtigt 
at kende, som det her i den fysiske verden er vigtigt at 
kende fx tyngdeloven. Og ikke mindst er netop skæb-
neloven vigtig at tage i betragtning, idet denne simpelt-

Om “Mennesket og Virkeligheden”
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hen betinger, at enhver menneskelig tanke og handling 
med sikkerhed vil have nogle konsekvenser, der før eller 
siden vender tilbage til det pågældende menneske selv 
som personlig erfaring og dermed skæbne.

Som man sår, kommer man med andre ord også til at 
høste. Og det så meget mere som mennesket i Martinus’ 
fremstilling er udødeligt og derfor ikke kan unddrage 
sig netop skæbnelovens indflydelse. Og følgelig: Var 
skæbneloven lige så kendt og respekteret som tyngde-
loven, ville meget i verden se en del anderledes ud, end 
det nu er tilfældet.

Men sådan forholder det sig som bekendt ikke, og under 
indtryk af de mange menneskelige lidelser i verden så 
Martinus det derfor hurtigt som sin opgave at videregi-

ve den indsigt i det samlede virkelighedskompleks, som 
den kosmiske bevidsthed gav ham indblik i - en opgave, 
der lagde beslag på resten af hans liv.

Resultatet foreligger som bekendt i dag i form af det, 
han selv kaldte “Det kosmiske Verdensbillede”, men 
som også omtales som “Martinus’ kosmologi”. Og det 
er for øvrigt netop denne kosmologi eller totale virke-
lighedsbeskrivelse, den netop lancerede DVD-serie 
“Mennesket og Virkeligheden” er en både spændende 
og underholdende indføring i. Foruden at den også tje-
ner som en vej og et værktøj til et rigere liv for enhver, 
der begynder at føle lyst til at tackle sin hverdag med 
HELE virkeligheden taget i betragtning - altså også den 
åndelige side af denne.... (Der henvises til annonce an-
det steds i bladet.)

v/Joy Persson

En baltisk sang og dens virkning som Lysets påkaldel-
se.
Den lyder:

“Lysets Slot sank til havets bund, da Mørkets magt tog 
over,
men det kan stige op igen, når det påkaldes med én 
stemme.

Det var i Baltikum året før muren faldt. Sangen var for-
budt i Sovjettiden, men med Perestrojka skete der ved en 
stor sangfestival - efter repertoiret - at én i koret råbte, at 
“Lysets Slot” skulle synges! Det bredte sig til det 16.000 
store kor, men ingen dirigent turde dirigere den.

En pensioneret dirigent besteg podiet, og alle sang - også 
de 50.000 publikum - “Lysets Slot” med én stemme. Se-
nere gik der en bølge fra nord til syd, hvor mennesker 
i Baltikum tog hinanden i hænderne i én lang kæde og 
sang “Lysets Slot”. Et helt folk sang for LYSET!
Det er Magi - og det virker!

Gamle forudsigelser havde sagt, at “Lysets Slot” ville 
rejse sig, når årstallet kunne læses både forfra og bag-
fra - 1991 eller 2002. Det blev 1991. En imponerende 
historie.

LYSETS SLOT
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v/Ruth Olsen

Bibelens sidste del, Johannes’ Åbenbaring, er så kryp-
tisk, at den sjældent er blevet forstået og derfor tolket på 
mange forskellige måder. I Impuls nr. 4/94, 1/95 og 2/95 
fik vi uddrag af en meget opdateret tolkning, kanaliseret 
af Barbara Marx Hubbard. Her vil jeg bringe to andre 
tolkninger, dels Swedenborgs fra 1700-tallet, dels Carl 
V. Hansens fra 1960’erne.

Swedenborg fik evnen til dagsbevidst at færdes i “den 
højere verden”, ligesom Johannes havde haft jfr. hans 
bemærkning i kap.1,9: “kom jeg under åndens magt” og 
i 4,1: “en dør var åben ind til himlen”. Nogle mener iøv-
rigt, at Johannes var den Lazarus, som blev genopvæk-
ket, dvs indviet, af Jesus i den højere åndelige visdom, 
hvorved han fik et nyt navn, eftersom navnet skulle sva-
re til hans nye åndelig tilstand.

I den såkaldt åndelige verden, i tidligere tider kaldt 
“himlen”, (en verden af højere energifrekvenser) beteg-
ner alting tilstande, dvs alt viser sig som åndelige/men-
tale tilstande. Når vi i drømme også færdes i denne ver-
den, er vore oplevelser ligeledes symboler for psykiske 
fænomener. Når vi skal tolke vore drømme, er noget af 
det vigtigste derfor, hvad vi følte i situationen. Hvordan 
vi psykisk oplever forskellige fænomener kan dog være 
lidt forskelligt alt efter vort eget begrebsunivers.

I sin beskrivelse af hvad han oplevede “i himlen”, brugte 
Johannes det begrebsunivers, han havde lært i forbindel-
se med sin indvielse, dvs den gamle esoteriske visdoms-
lære, som det meste af biblen iøvrigt bygger på og som 
præster derfor ikke har forstået ret meget af. Hvis man 
bruger ordenes ydre bogstavelige betydning, vil man 
uundgåeligt misforstå en hel masse, og så er Åbenbarin-
gen jo en gruopvækkende historie.

Swedenborg satte sig for at give verden det, han men-
te var den rette fortolkning, dvs fortælle hvad ordenes 
indre betydning er. Det er en meget lang udredning (2 
tykke bøger!), så jeg kan kun give nogle uddrag heraf, 
og sådan som jeg har opfattet, hvad han har ment med sit 
lidt snørklede sprog. En del af hans symbol-tolkninger 
tror jeg iøvrigt, vi ville kunne bruge i vore egne drøm-
mes fortolkninger!
Det vil nok være ret praktisk at have en bibel ved hån-
den ved læsning af det følgende!

Tolkningseksempler

Øen Patmos, hvor Johannes siger han er, betyder “oplyst 
tilstand”. “Se, i skyerne kommer han” (1,7), siger han 
om Kristus. Skyer beskriver et dække, der skjuler den 
åndelige sandhed, hvorfor vi hidtil har været “blinde”, 
men vi har heller ikke kunnet tåle fuldt åndeligt lys. 
Men hans lys (sandhed) vil snart gennembryde skyen, 
så alle kan se (indse, forstå), hvordan det hele hænger 
sammen. Mange vil dog ikke bryde sig om denne viden 
(“vil jamre”), fordi de må indse, det ikke er nok “at tro”, 
livets lov skal “leves”, næstekærligheden skal vise sig i 
handling (træet skal bære frugt).

Klæder afslører den indre åndelige tilstand, dvs når de 
er hvide og skinnende beskriver de høj åndelig standard. 
At være nøgen betyder at være uvidende. “Guldbælte 
om brystet” betyder stor alkærlighedsevne, øjne som 
“flammende ild” betyder stor kærlighedsudstråling. Syv 
er et helligt tal og står for helhed, syv stjerner vil der-
for sige “hele sandheden” og syv guldlysestager betyder 
“al-kærligheden”.

Nu vi er ved det med tal: Ingen tal i Åbenbaringen skal 
tages bogstaveligt, de betegner også tilstande. Syv horn 
er “almagt”, ti horn er meget stor magt, syv øjne er “al-
videnhed”. Ti betyder “fuldendelse”, tolv betyder “hele 
vejen rundt”, stor helhed. Jesus havde ikke tolv disciple, 
men han samlede om sig nogle, der havde en “allround” 
forståelse og evne for at tilegne sig åndelig indsigt. 
144.000 er 12x12x1000, dvs mange der har de evner.

Når der udgår et “tveægget sværd af munden” betyder 
det at tale og således åbenbare sandheden, som splitter 
og ombringer løgne og falskhed. Her handler det altid 
om åndelig kamp, aldrig fysisk. Og død betyder altid 
“åndelig død”. Når der opremses forskellige menighe-
der, betyder det ikke steder men mennesker af forskellig 
åndelig kvalitet. “Bogen med de syv segl” er udviklings-
planen for menneskene. Den havde “skrift både indven-
dig og udvendig” (5.1), dvs den gælder både for vort 
fysiske og vort åndelige liv.

Denne plan har hidtil været skjult (under 7 segl), men 
den færdigudviklede (lammet) kan “åbne bogen”, dvs 

Johannes’ Åbenbaring
 -budskab til vor tid?
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kende og åbenbare planen. “En trone” er et ophøjet 
dommersæde, og “at holde dom” betyder at bringe men-
neskene tilbage på lovens rette vej, her livets lov. Den 
der vender om til rette vej, vil få “en hvid sten” (2,17). I 
jødernes retssale blev dommernes stemmer afgivet med 
sten, og en hvid sten betød frikendelse! På stenen er “et 
nyt navn”, dvs en ny åndelig tilstand. Iøvrigt betyder “at 
være omskåren” at have fjernet ondskabens urenhed fra 
sit sind.

En by er symbol for en åndelig visdomslære. Det ny Je-
rusalem betyder den nye sandheds lære, mens Babylon 
står for den gamle falske lære. “Babylons skøge” skulle 
således være pavemagten, som i hovmod og griskhed 
fordærver og fordrejer sandheden. Den reformerte kir-
ke går heller ikke ram forbi hos Swedenborg. Den er 
“kvinden”,der har “indgået forbund med “dyret”, hun 
som burde være “guddommens brud” har prostitueret 
sig i egoistisk magtbegær. Men de falske religioner vil 
falde i “de sidste tider”.

Trængslernes tid

Inden man evner at leve efter den nye sande lære, skal 
en del trængsler overstås. Dyret/dragen har stadig stor 
magt. “Trængsel i ti dage” vil sige den tid, det tager at 
befri sig selv, for ti betyder “fuldendelse”. Man kan blive 
“kastet i fængsel”, dvs blive lukket inde i sit eget mørke 
tankeunivers. Der vil være “torden, lyn og jordskælv”, 
dvs uenighed og splid om, hvad der er rigtigt og forkert, 
mange vil blive rystet ud af sine gamle tankevaner og 
komme i mentale kriser.

Nogle vil “skjule sig i huler”, gå åndeligt i stå, nogle 
vil hyklerisk spille facadespil. Uvidenhed om åndelige 
ting (tørke) vil brede sig, Stærke vinde og vandfloder 
(åndelig energiindstrømning) vil hvirvle “de onde i da-
lene” op til overfladen, og selviskhedens ild vil hærge. 
“Ild” kan symbolsk have både en positiv og en negativ 
betydning, nemlig enten som “kærlighedens ild” eller 
“helvedes ild”. Rent vand betyder sandhed mens urent 
grumset vand betyder falskhed. Osv.

Solen vil miste noget af sit lys, dvs kærligheden bleg-
ner, og den “vil stå stille” en tid, dvs folk vil ikke blive 
klogere eller mere kærlige. “Røg stiger op af afgrundens 
brønd”, fra begærlighedernes griskhed og bedrag, og 
formørker sandhedens lys, og krigeriskhed florerer. Men 
de der lever i næstekærlighedens gerninger vil blive skå-
net, og de der dog har vilje til det gode vil kun “pines i 5 
måneder”. Fem betyder “lidt”.

De forskellige dyr, der nævnes, symboliserer forskel-
lige åndelige egenskaber. F.eks. symboliserer en slange 
noget listigt, sommetider giftig, en skorpion er en de-

magogisk manipulator, en leopard er rovgrisk magtfuld, 
en frø er slimet uærlig, en fugl betyder flygtige tanker 
osv. Når 666 er “dyrets tegn” skyldes det, at det gode 
og sande (som tallet 3 ellers står for) er fordrejet til det 
modsatte, endda i flerdobbelt forstand.

Da det fjerde segl blev åbnet 
- som Jehovas Vidner ser det.

Efterhånden som de syv segl åbnes (som udviklingspla-
nen skrider frem) optræder heste med forskellige farver 
(kap.6). “Hesten” betegner “måden at forstå sandheden 
på” og farverne symboliserer sindets egenskaber. Først 
optræder en hvid hest. Den symboliserer den tid, hvor 
menneskene instinktivt fornemmede den åndelige sand-
hed. Dernæst kommer den røde hest, hvor den åndelige 
indsigt er formørket af krigeriskhed. Den sorte hest 
betyder, at åndelig viden er forfalsket af egoistisk grå-
dighed ved hjælp af intelligensen. En bleggul hest viser 
mennesker uden livskraft, sunket ned i total uvidenhed 
om Gud, hvorfor frygt og tvivl behersker sindene. Ryt-
teren hedder “døden”, for her er man åndeligt død.

Ved det femte segl møder vi de gode ærligt troende, der 
følger Jesu budskab så langt de forstår det, selv om de 
hånes for det. De vil blive skånet. Ved det sjette segl ses 
de onde, der vil blive ramt “af et stort jordskælv”, dvs de 
vil opleve omvæltende mentale forandringer. For dem er 
solen (kærligheden) i sørgedragt, altså gået bort, “må-
nen som blod” dvs troen ødelagt, og stjernerne (sand 
visdom) faldet ned og spredt for alle vinde. “Himlen 
blev trukket væk” (6,14), dvs forbindelsen mellem Gud 
og menneske er afbrudt. “Bjerge og øer flyttet” betyder 
at al kærlighed er flyttet fra næsten til eget ego.

Det der kaldes “lammets vredes store dag”, også kal-
det “dommens dag” tolker Swedenborg som tiden, hvor 
Kristus og himlen nærmer sig, og den guddommelige 
indstrømning bliver så stærk, at de der lever i selviskhed 
oplever det så pinefuldt, at de “søger skjul for hans an-
sigt” (6,16). Mon ikke det er det, Martinus kalder “den 
ny verdensimpuls”, der vil intensivere lidelseserfarin-
gerne for at fremme den åndelige udvikling? Og det som 
det syvende segl drejer sig om!
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I 8. kap. nedkaster en engel “ild fra alteret” og der 
“blæses i basuner”, en indstrømning der bevirker store 
forandringer, som for mange opleves som mental pine 
og dyb forvirring. Destruktive mennesker (skorpioner, 
græshopper) vil hærge med bedrag og korruption. Men-
nesker “søger døden, men finder den ikke” (9,6), de ved 
jo ikke, at døden ikke findes.

“Løs de fire engle, som står bundet ved floden Eufrat” 
(9,14) betyder: tag de ydre bånd (frygtens disciplin) fra, 
for at det indre i deres sind kan vise sig. De negative si-
der skal frigøres og udleves (bevidstgøres). Den syvende 
og altså sidste engel havde “en lille åben bog” i sin hånd 
(10,1). Det var “Guds hemmelighed” åbenbaret, den var 
jo åben! Den skulle “sluges og synkes”, dvs indholdet 
skulle tilegnes og blive som en del af os selv. Den var 
“sød som honning i munden, men bitter i maven”, skøn 
i teorien men svær at efterleve i praksis.

Den nye åndelige visdom

“En kvinde omgivet af solen og månen under sine fød-
der” (12,1) betyder den der har tilegnet sig den nye kær-
lighedsvidenskab og forladt troen. Fødslen (af kristus-
bevidstheden) bliver ikke nem, for den “ildrøde drage”, 
den dyriske selviskhed, har stadig magt og kan “feje 
stjerner ned fra himlen”, dvs. forplumre sandheden og 
skabe tvivl. Den vil “sluge kvindens barn”, hendes nye 
bevidsthed, men da den er forankret i viden og næste-
kærlighed og ikke i tro uden, lykkes det ikke for den.

For barnet “skal vogte alle folkeslag med et jernscepter” 
(12.5). Om dette skriver Swedenborg: “ betegner den 
lære, som ved hjælp af sandheder fra ordets bogstavbe-
tydning og fornuftsslutninger fra naturligt (jordisk) lys 
kan overbevise alle, som er i tilbedelse af tro adskilt fra 
næstekærlighed, men som ønsker at blive overbevist. At 
vogte betyder at lære og undervise.” Med “ordets bog-
stavbetydning” menes med ord, der ikke behøver sym-
bol-fortolkes. Jernscepter betyder rationelle argumenter. 
(Det ku’ jo ligne Martinus’ logiske analyser!)

Kvinden må “flygte ud i ørknen” (12.6), dvs en tid bo 
i uvidenhedens ødemark, men forsynet vil sørge for at 
at der er nogle få til at hjælpe med at holde “den nye 
lære” i live - “ i 1260 dage”( = 42 måneder = 3½ år), 
dvs til slutningen af den gamle tid og begyndelsen af 
den nye. Her kan den vokse langsomt i fred, selv om 
“slangen spyede vand som en flod ud af sin mund”, dvs 
trods falsk tale imod den.

“Kvinden på dyret”, Babylons skøge, (kirkerne) vil bli-
ve lagt “øde og nøgen”, og alle de korrupte i hendes 
magthierarki, der har levet højt på hendes vellevned, 
vil jamre. Det vil ske ret pludseligt, “på en eneste time” 

(18.10). Til sidst ser Johannes “himlen åben”, dvs der er 
atter fuld forbindelse mellem Gud og mennesker. En en-
gel som “stod i solen”, dvs udstrålede kærlighed, kaldte 
til forening til “Guds gæstebud” (19.17), dvs til men-
neskehedens globale forening. “For at æde kød” betyder 
blot “for at tilegne sig viden”.

De (åndeligt) døde kom til live lidt efter lidt, mens djæ-
velen (=de genstridige) blev bundet (holdt tilbage) og 
faldt i “en sø af ild og svovl”, dvs forblev i en sindstil-
stand af selviskhed og hadefulde tanker. “Og bøger blev 
åbnet” (20.12), dvs det indre af sindet lå åbent fremme.

Det ny Jerusalem

Den nye hellige visdomslære er omgivet (beskyttet) af 
en mur, som er ordet i bogstavbetydningen, siger Swe-
denborg. Den har tolv porte, dvs der er mange veje som 
fører ind til forståelsen af den ny læres åndelige betyd-
ning. Det er en sandhedslære for alle jordens folk (Israels 
tolv stammer). At have “et rør af guld” (21.15) betyder 
at have evne til forstå og leve efter den nye kærlighe-
dens lov (rør betyder ryggrad og derfor mener nogle, det 
betyder at have kundalini-energien aktiveret). At “måle 
byen” betyder at vurdere og forstå.

Byen er “firkantet”, dvs retfærdig, lige lang og bred be-
tyder god og sand. Muren er af ædelstene, dvs den gud-
dommelige visdoms indre betydning kan umiddelbart 
ses, fordi den er gennemsigtig. Byen er af guld ( =kær-
lighed) og som “rent glas”, gennemskuelig, forståelig. 
Grundstenene er ædelsten i mange farver, dvs bygget 
på de grundenergier, vi kender fra Martinus, regner jeg 
med.

Her er ikke noget tempel (21.22), for her er det ydre 
ikke adskilt fra det indre. Her bærer “livets træ” mange 
frugter (22.2) dvs næstekærligheden giver sig konstant 
udslag i kærlige handlinger, og “træets blade er til læge-
dom”, dvs menneskene har gavn af deres forstandsmæs-
sige fornuft. Nu kan man tåle at “se hans ansigt” (22.4), 
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dvs modtage Guds stærke udstråling af kærlighedsener-
gi, for man har hans navn “stående på sin pande”, dvs 
man har kristusbevidsthedens åbning af “det tredie øje” 
(tror jeg).

At alt det her skal komme “snart” (22.7) betyder blot, at 
det vil ske med sikkerhed, og at “tiden er nær” betyder, at 
den tid, dvs tilstand, er nødvendig. Siger Swedenborg.
Måske kunne man med Martinus kalde “Det ny Jerusa-
lem” for Det rigtige menneskerige, mens Babylon er det 
dyrerige, vi endnu ikke har forladt.

Carl V. Hansens tolkning

Dette er blot et superkort uddrag af et skrift, Carl forfat-
tede engang, og hovedsagelig blot om det, der adskiller 
ham fra Swedenborg.

Han slår fast, at Johs.’ Åbenbaring handler om os selv, 
vor egen sjæl og alle sjæle som een. Når der tales om 
solen og månen, så tales der om den mandlige og den 
kvindelige kraft, de to universelle kraftfelter. Gud, der 
sidder på tronen, er det evige jeg i os selv. Ved de syv 
menigheder skal forstås de syv planetevolutioner, altså 
de syv planetstillinger i vort solsystem. De “24 ældste” 
betegner de 12 positive og de 12 negative tegn i dyre-
kredsen.
Bogrullen med de syv segl er vor egen sjæl. Ned langs 
rygsøjlen ligger de syv centre, kaldet chakraer. Tallet 
fire udgør midten, det er hjertecenteret, den tolvbladede 
lotus, og svarer til “det ny Jerusalem”, staden med de 
tolv porte, tolv grundsten osv. Nedenfor hjertecentret 
ligger de tre “segl”, der repræsenterer de tre tilbagelagte 
stadier: mineralriget, planteriget og dyreriget. Vi befin-
der os altså midt i den fjerde tidsepoke, derfor tales der 
om de 1260 dage (3½år) i ørkenen, i uvidenheden.

Seglene brydes, dvs centrene åbnes, under store veer, 
lidelser. Kun “lammet”, dvs når vi er blevet væsner, der 
ikke mere er i stand til at gøre fortræd, kan vi bryde bog-
rullen. Babylon er det store materialistiske virvar, hvori 
menneskeheden er indspundet indtil den dag, hvor vi 
igen bliver os vort guddommelige ophav bevidst, og da 
vil Babylon udslettes. Men endnu lever vi i fangenskab 
under vor dyriske natur.

Altets lov er “livets bog”. Det skabende selv, kristusbe-
vidstheden i os selv, er alfa og omega, begyndelsen og 
enden, og den skal sejre på evighedens dag. For at gen-
nemleve det store kosmiske livsforløb skal vi, ligesom 
vi hører i skabelsesberetningen, bruge “seks dage og 
hvile på den syvende”. Vi står nu midt i forløbet, 3½ dag 
er gået. Tre segl er åbnet på vejen op til “Zions bjerg”, 
hvor lammet står med de 144.000 beseglede, som be-
tegner de tolv hovednervestammer, der igen er opdelt i 

144.000 nervecentre i det menneskelige legeme.

Når vi hører om “rytteren på den hvide hest”, er det 
kristusbevidstheden i os, der har overvundet dyret, dvs 
alt det vi arvede fra dyreriget. Dyret tal er 666, altså 6-
6-6, der står for det fysiske, det astrale og det mentale 
område i mennesket. Den materialistiske verden er dy-
rets verden, hvor mennesket lever som den fortabte søn, 
der endnu bærer “dyrets mærke på sin pande”. Kampen 
mellem lysets og mørkets kræfter foregår stadig, og 
foregår eet sted, nemlig i det enkelte menneske.

Kvinden, der skulle føde et drengebarn, var iklædt solen 
og havde månen under sine fødder, står der. Vi møder 
her de to poler, kraftfeltet mellem universets mandlige 
og kvindelige energier. I dette felt fødes kristusbevidst-
heden. Men den “ildrøde drage” er stadig på spil, det 
dyriske begær er ikke helt færdig med at ville bruge den 
guddommelige skaberkraft til lave egoistiske og mate-
rielle formål. Den søger at holde den lavere natur i live 
og dræbe den spirende kristusbevidsthed, som er “det 
førstefødte drengebarn”.

Men vi vil alle til sidst blive “bortrykket til Guds trone”, 
dvs blive eet med Gud og altså få kosmisk bevidsthed. 
Det er himmelfarten, opstandelsen.

Leadbeater supplerer

Som teosoffen Leadbeater ser det, beskrives i Johs. åben-
baring vort solsystems åndelige verden. Solsystemets 
Logos (dets jeg, X1) sidder som på en trone i midten 
af en blomst, med en regnbue i alle farver omkring sig, 
dvs udstrålende de forskellige energityper (“syv fakler 
brænder foran tronen”!). Omkring denne flokkes de “24 
ældste”, som er de højtudviklede lærere, vi har på det 
åndelige plan til at guide os i vor udvikling.

Der er også “fire livsvæsner med øjne fortil og bagtil” 
(4.6). Det er “karmas herrer”, der ser alt og leder de fire 
elementer, jord, vand, luft og ild, som alt i den fysiske 
verden består af. Andre har kaldt det “den firehovede 
Brahman”. Profeten Ezekiel beskriver “karmas herrer” 
som “hjul inde i hjul fyldt med øjne” (og så kan det jo 
ligne lidt på Martinus’ skæbnelement!) I den græske fi-
losofi blev det til “den fuldkomne firkant i den uendelige 
cirkel”.
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Oversat og udvalgt af Joy Persson.

Urusvati

Det er på tide at sige, at det er 
navnet, Vi har givet den stjer-
ne, som uimodståeligt nærmer 
sig Jorden. Den har i lang tid 
været symbol på Verdensmo-
deren, og Hendes Epoke må 
begynde når Hendes stjerne, 
uden fortilfælde, nærmer sig 
Jorden.
Den store Epoke er begyndt, 
fordi den åndelige forståelse 
er forbundet med Verdens-
moderen. Selv for dem, der 
kender tidspunktet, er det fan-
tastisk at betragte den fysiske 
tilnærmelse af den forlængst 
forudbestemte.

Denne meget store Epoke’s 
komme er vigtig, den vil fun-
damentalt forandre livet på 
Jorden. En stor epoke! Jeg 
fryder mig så meget over at 
se, hvordan de nye stråler 
gennemtrænger Jordens tykke 
atmosfære. Selv om det i be-
gyndelsen kan være hårdt at 
bære, indgiver disse indstrøm-
ninger nye elementer, som er 
vigtige for fremdriften.

Nye stråler når Jorden for første 
gang siden dens skabelse. Idag 
er begyndelsen til den feminine 
opvågnen. En ny bølge har nået Jorden idag og nye hjer-
ter er blevet sat i brand, for strålernes substans trænger 
dybt ned. Den Store Moder behersker fremtidens struk-
tur, og derfor kan intet hindre åndens vækst.

Verdensmoderen
af Mesteren Morya, kanaliseret af Helena Roerich i bogen “Leaves of Morya’s Garden”.

Efter Atlantis slørede Ver-
densmoderen sit ansigt og 
forbød sit navn at blive nævnt 
indtil timen slår for de rette 
konstellationer. Hun har kun 
manifesteret sig delvist, al-
drig har hun manifesteret sig 
på en planetarisk basis. Nu 
søger menneskene automa-
tisk efter den allerede forud-
bestemte åndelighed. Under-
visningen i den fremtidige 
epoke vil blive genforenin-
gen af ånden og intellektet.

Planetens kurs tillader frem-
skyndelsen af verdenernes 
forening, og udviklingen af 
den menneskelige ånd vil 
fortsætte ad nye veje. De Ly-
sende tillader accelerationen 
af den menneskelige kurs. 
Hvorfor tage den gradvise 
fremskridts vej, hvis et eneste 
glimt af oplysning kan hæve 
én ud over begrænsningerne?

Jeg har allerede fortalt jer, at 
Verdensmoderen skjulte sit 
ansigt og tav om sit navn. Jeg 
har også talt om den ene Mo-
der til Buddha og Kristus. Det 
er i sandhed på tide at påpege, 
at den ene Moder til begge de 

store herrer ikke er et symbol, men en stor manifesta-
tion af det oprindelige Feminine Princip (the Feminine 
Origin), den feminine urkraft, hvori er åbenbaret den ån-
delige Moder til Kristus og Buddha. Hende var det som 
udlærte og ordinerede dem til opnåelsen. I menneskehe-
dens historie væver Hendes hånd en ubrydelig tråd.

“Verdensmoderen står i sin 
stråleglans højt på verdens tinder. 
Hendes lys vil udslette mørket.”
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På Sinai bjerget var det Hendes røst der klang. Hun an-
tog skikkelse af Kali. Hun var bag Isis og Ishtar kulten. 
Efter Atlantis, da et slag var rettet mod Åndens kultus, 
begyndte Verdensmoderen at væve en ny tråd, som nu 
vil begynde at stråle.
Bølgerne i livets strømme går i spiraler. Spiralkredslø-
bets princip findes overalt. Verdensmoderen kommer nu 
tilsyne som et symbol på den feminine Urkilde i den 
nye epoke, og den maskuline Urkilde returnerer frivil-
ligt verdens skatte til den feminine urkilde.

Amazoner var legemliggørelsen af det feminine prin-
cips styrke, og nu er det nødvendigt at vise aspektet af 
den åndelige fuldkommenhed af kvinder. Opgaven er 
nu at skabe en åndelig suveræn position for kvinder. Og 
transmission til kvinder af direkte kommunikation med 
de Højeste kræfter er nødvendig som en psykologisk 
drivkraft.
Selvfølgelig vil den nødvendige respekt komme med 
den nye religion. For tiden finder der en stor forståelse 
sted for åbenbaringen af den Højeste Lære. Vore tanker 
er omkring jer. Min hånd sender stråler fra bjergene.

Om formidling af åndelig visdom

Traditionen, som handler om måden, som den højeste 
lære er blevet givet til menneskeheden, er næsten helt 
ukendt hos os. Denne lære er ofte blevet givet til kvin-
der, som bevidst har holdt deres personlige identitet 
skjult, så vidt muligt.
Man véd f.eks. nu, at Maria Magdalene var en indviet i 
den højeste lære og måske Kristi største discipel. Maria, 
Jesu moder, er lige så højt respekteret som lærer i Indien 
som Jesus. Det er en tradition, som har holdt sig op til 
vores tid, hvor vi kender tre bemærkelsesværdige kvin-
der, som har formidlet og undervist i Den Evige Visdom: 
Blavatsky, Bailey og Helena Roerich.

De var alle tre i direkte forbindelse med de store Lærere 
i Jordens Forsyn og kunne formidle læren, mens de selv 
holdt sig i baggrunden. De kendte disse høje lærere og 
vidste, hvem de var. Kun højtudviklede mennesker har 
det privilegium. Det er noget med vibrationernes over-
ensstemmelse.
Disse lærere er ikke inkarnerede, deres hjemsted er på 
de højere planer (jeg gætter på Visdomsriget?), men de 
kan manifestere sig for deres disciple på Jorden om nød-
vendigt. Direkte materialisation kendes fra såvel Blavat-
sky som Bailey og Roerich.

Findhorn blev til på denne måde. Eileen Caddy fik de 
nødvendige meddelelser, Peter Caddy førte det prakti-
ske ud i livet, og gennem David Spangler fik Findhorn i 
70’erne løbende undervisning fra en af Mestrene, fordi 
det var deres projekt! Og sådan foregår det fortsat ... ..

Helena Roerich var russer, gift med den kendte maler 
Nicolas Roerich. De rejste og opholdt sig meget i Ti-
bet, Nordindien og Himalaya bjergene, hvor de var i tæt 
kontakt med især Morya. Nicolas malede de skønneste 
billeder af Himalaya området, og Helena skrev de be-
rømte Agni Yoga bøger, kaldet Levende Etik. De blev 
kendt over hele verden: Roerich Society, Roerich Mu-
seer, og de stiftede i det Hvide Hus i Washington i 1935 
“The Roerich Pact” med the Banner of Peace.
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v/ Gunder Frederiksen

Danmark i dag er ikke hvad Danmark var for bare 25 
- 50 eller endnu flere år siden. Når vi tidligere sang 
”Danmarks dejligst vang og vænge” eller ”Kong Kri-
stian stod ved højen mast”, så var der klang over det. 
Vi sang for fulde halse, højskolen havde sat sit præg, og 
der var begejstring og følelse af at vi havde noget, der 
var vores, noget der gav en vis åndelig styrke, sammen-
hold og tryghed. Den nationale begejstring er imidlertid 
ved at tone ud, og man begynder at tænke – ja, måske 
endog blive betænkelig på Danmarks vegne: hvor går 
Danmark hen - hvor er vort lands fremtid – måske bliver 
vi lidt vemodige. For samtidig med den tilsyneladende 
svindende nationalfølelse er Danmark blevet genstand 
for tilflytning af en mængde fremmede. 

Vort land er blevet et multietnisk samfund, men også 
et multireligiøst samfund. Vi ser det først og fremmest 
i storbyerne – især i København. Gadebilledet er ble-
vet mere og mere broget. Sorte tilhyllede muslimske 
kvinder midt i vrimmelen af lyse danske piger med bare 
maver og drenge på rulleskøjter og skateboards medens 
fortravlede forretningsfolk med mapper under armen 
skynder sig af sted til det næste møde. Danmark har 
lukket op for fremmede, og Danmark er et godt land at 
komme til. Endnu da! 
For danskhed er jo ikke hvad danskhed har været.            
–  Eller er det?

Et glansbillede?

For midt i alle betænkelighederne viser vort kongehus 
sig i al sin glans: Arveprinsen, der åbenbarer en mængde 
fremragende sportslige og andre gode egenskaber, en 
royal forlovelse og bryllup. Guldkaret og festivitas i den 
helt store stil, der gør Danmark kendt i den store verden. 
Vi retter atter ryggen, vi er stadig danske. Den nationale 
stolthed er ikke blot en museumsgenstand. Vi kan være 
stolte af vort land. 

Men vi kan også trække på skuldrene. Vi kan kalde 
det et tomt glansbillede. Vi kan hæfte os ved de mange 
penge det koster, at mange sultne munde kunne mættes 
for de samme penge. Men vi kan også fremhæve forde-
lene ved, at Danmark bliver internationalt kendt og ikke 
mindst anerkendt p. gr. a. kongehusets pragt, som sam-
men med vores berømte eventyrdigter giver Danmark et 
skær af poesi midt i en verden i opbrud og kaos. Noget 

Et multireligiøst samfund
betryggende. – Er det et falsk glansbillede? Enhver må 
gøre sine egne overvejelser. 

For det er jo kun når det store flotte glansbillede er truk-
ket frem, at vi synger ”Danmarks dejligst vang og væn-
ge” af fulde hals. Går vi ikke på højskole, forstummer 
den. 

Skal kongedømmet afskaffes?

Der er faktisk nogen i vort land, der vil afskaffe konge-
huset. Men de tør næsten ikke sige det. Og mon ikke vi 
kan forstå det, for i øjeblikket ville de omgående blive 
hylet ud. Ingen som efter al den royale festivitas vi har 
været vidne til tør så meget som at tænke den tanke, at 
kongehuset skulle afskaffes.

Og ikke desto mindre er det efter al sandsynlighed, hvad 
der vil ske en gang i fremtiden – hvornår ved ingen. 
Men at det går den vej ser vi tydeligt af den historiske 
udvikling fra enevælden, til nutidens demokrati eller 
folkestyre, hvor det er flertallet der foretager de afgø-
rende beslutninger ganske vist under større eller mindre 
hensyntagen til mindretallets interesser. Kongehuset har 
mistet dets magt og optræder faktisk blot som kranseka-
gefigurer, der tilfredsstiller folkets behov for et idealbil-
lede at se op til samt for glans og festivitas. 
Dertil kommer at kongehuset utvivlsomt også endnu 
har sin berettigelse som et nationalt samlingspunkt. For 
de ældste af os mindes jo stadig med nostalgisk glæde 
Kong Kristian den Tiendes daglige rideture gennem Kø-
benhavns gader under besættelsen blot beskyttet af cyk-
lende bude og hele folkets store kærlighed. 
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v/Gunder Frederiksen

Hytteost i stedet for fars

Under denne overskrift bragte Berlingske Tidende fre-
dag d. 27/9 – 04 en mindre artikel, som redaktionen 
har modtaget fra redaktør Sam Zinglersen, som er en 
af vore mange trofaste læsere. Da vi tror, den vil vække 
en slags nostalgisk interesse hos vore læsere, bringer vi 
den hermed.  Af artiklen fremgår, at netop den nævnte 
dag er der kødfri zone på Rådhuspladsen i København. 
Dagen er intet mindre end international vegetardag, og 
det benytter vegetarerne sig af til at oplyse om denne 
sunde og kreative livsstil. ”I første omgang vil vi bare 
gøre opmærksom på, at der er alternative måder at leve 
på. Vi vil have folk til at spise mere grønt. For helbredets 
skyld, for miljøets skyld og for dyrenes skyld”, lyder op-
fordringen fra foreningens formand, Britt Søndergård. 

Vegetarismens historie

Da verden var af lave under første verdenskrig blev den 
danske doktor og ernæringsekspert, Mikkel Hindhede, 
anmodet om at udarbejde et rationeringsforslag. Han tog 
opgaven alvorligt og gjorde det til et nationalt anliggen-
de at give afkald på alkohol, tobak og krydderier. Selv 
kødet skulle erstattes af grovbrød og planteprodukter. 
Doktoren udtalte, at det bedste var at være vegetar, det 
næstbedste at spare på kødet. 

Dansk Vegetarforening var på toppen i den efterfølgen-
de periode med 1230 medlemmer i 1921.
”I dag er vi kun 400, men vi vil være flere. Foreningen 
har eksisteret siden 1896, og vi har også et af landets 
ældste medlemsblade i ”Vegetaren”. Men vegetarer her-
hjemme ved vel dårligt, at vi eksisterer? Derfor laver vi 
dette arrangement. Vi fornemmer jo også, at det er en 
stor trend blandt de helt unge. De vælger kødet fra i pro-
test mod dyrenes dårlige forhold” fortæller Britt Sønder-
gård mens pressesekretær Sune Borkfelt pointerer: ”For 
at være medlem behøver man heller ikke at være 100 % 
vegetar”. 

I vegetarernes ”Hall of fame” finder man blandt andre 
den græske filosof og matematiker Pythagaros, der 500 
år før Kristus agiterede for kun at spise grønt, og det ita-
lienske universalgeni Leonardo da Vinci havde samme 
tilgang til forplejningen 2000 år senere. Den moderne 
vegetarbevægelse har sit udspring i et kristent grundlag i 
England. I 1800-tallet levede en sekt i England efter giv-

KØDFRI ZONE
ne præmisser og dannede i 1847 ”Vegetarian Society”of 
The United Kingdom”
I årene efter etableredes der lignende fællesskaber i 
USA, Tyskland og Danmark.

15 grønne konfirmationer

På restaurant ”Den grønne kælder” i Pilestræde i Kø-
benhavn er menukortet især ophidsende for netop vege-
tarer, men også kødspisere finder vej. Indehaver Hanne 
Kristjansen klager da heller ikke. 

”Det går udmærket, og der vil være proppet i aften. Der 
er kommet flere og flere til i løbet af de 14 år, jeg har haft 
stedet. Jeg blev vegetar på grund af mit arbejde i slagter-
branchen. Mine kunder er også forarget over den måde, 
som dyrene bliver behandlet på” siger hun. 
På et år har Hanne Kristjansen lavet mad til 15 konfir-
mationer. ”Det er de unge piger. De slæber så deres mere 
eller mindre skeptiske forældre med her ned for at plan-
lægge menuen. Dem har vi beroliget, for vi kan da ikke 
godt lave nogle frikadeller, som ligner og smager, som 
dem vi kender. En anden sjov kundegruppe er de damer 
på 80 eller derover, der er præget af filosoffen og forfat-
teren Martinus. Dem er der faktisk en del af” fortæller 
vegetarkokken.

Kosmologen Martinus Thomsen (1890 – 1981) beskri-
ver bl. a. i sit 6000 siders værk ”Den ideelle føde” de 
karmamæssige konsekvenser af kødspisning. Man er 
ikke beskyttet mod ulykker, hvis man selv er med til at 
dræbe.
(”Den ideelle føde”  har åbenbart fået vokseværk, siden 
jeg læste den for nogle år siden.) 
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v/Rolf Kenneth Aristos - (oversat og forkortet af red.)

Robert A. Monroe (1915-95) studerede ingeniørviden-
skab og journalistik ved Ohio University. Fra 1939 pro-
ducerede han radio- og TV-programmer i New York, 
hvortil han selv komponerede musikken. I et af sine 
mange selskaber etablerede han i 1956 en særlig forsk-
ningsafdeling for at undersøge lydfrekvensers virkning 
på bevidstheden.

Monroe brugte mest sig selv som forsøgsperson, og i 
1958 havde han sin første fuld bevidste ud-af-krop op-
levelse (UKO). På dette tidspunkt var han gift, havde to 
små børn, og var en travl forretningsmand med et tradi-
tionelt materialistisk verdensbillede. UKO’erne fortsatte 
flere gange ugentlig, udenfor hans kontrol og vilje. Han 
frygtede længe, der var noget fysisk eller psykisk galt 
med ham, og opsøgte både læger og psykologer, som 
ikke kunne hjælpe ham. Efter et år lærte han sig at styre 
forløbet af sine UKO’er.

Monroe har beskrevet sine UKO’er i tre bøger: “Jour-
neys out of body” (1971), “Far journeys” (1985) og “Ul-
timate journey” (1994). I 1971 dannede han sit forsk-
ningscenter i staten Virginia, The Monroe Institute, med 
specialudstyr til udforskning af bevidstheden, hjerne-
bølger og astralrejser. Herfra udgives mange forskellige 
musikCDere, hvor der er indlagt særlige lydfrekvenser 
til fokusering af opmærksomheden, til stress-reducering 
m.v. Kendt som “Hemi-sync”.

Der er et stort udviklingsmæssigt spring i forståelse og 
indsigt mellem Monroes tre bøger. I den første bog er 
primærfokus på astralrejsefænomenet i sig selv, mens 
han i de næste to bøger er mere optaget af at udforske 
det åndelige plan, sin egen evolutionære status og de 
kosmologiske konsekvenser af sine opdagelser. Han be-
skriver 3-4 åndelige sfærer, der forekommer som kon-
centriske ringe omkring det fysiske jordplan.

Gennem disse sfærer foregår både en evolutionær bøl-
ge udad ved at den menneskelige ånd modner for hver 
inkarnation og dermed bliver mere frigjort fra materie-
systemet, og en bølge indad af menneskelige og ikke-
menneskelige sjæle som for første gang søger en fysisk 
inkarnation på jorden.

De åndelige sfærer

Sfære 1 er en grænsesfære, som frekvensmæssigt ligger 
så nær den fysiske verden at denne opleves klart. Denne 
sfære er befolket af ånder, som for øjeblikket ikke er i 
stand til at erkende andre planer end netop det fysiske. 
Tre typer findes her: de fysisk inkarnerede som drøm-
mer, de diskarnerede som endnu ikke har erkendt at de 
er døde, og som desperat prøver at fortsætte en ordinær 
fysisk tilværelse. Og endelig de diskarnerede “vilde”, 
som frigjort af alle hæmninger kun er ude efter specielle 
oplevelser, gerne af seksuel karakter.

Sfære 2 svarer til det, Martinus har kaldt “skærsilden”. 
Monroe beskriver, hvordan ånderne her er ofre for deres 
egne primitive følelser og karaktertræk, som uden deres 
vidende projekteres til at blive deres ydre omgivelser. 
Han beskriver også, hvordan højerestående lysvæsner 
omgivet af himmelsk musik regelmæssigt svæver gen-
nem denne sfære for at befri en eller flere individer.

Sfære 3 er en storsfære, som Monroe også kalder “tros-
system-territorierne”, og som svarer meget godt til det, 
Martinus har kaldt de “jordmenneskelige paradissfæ-
rer”. Den er opdelt i subsfærer, en for hvert trossystem 
og “mentale klima”. Omgivelserne ligner i den grad de 
fysiske, både i natur og kultur, at Monroe selv ville have 
taget dem for fysiske, hvis han ikke havde vidst bedre, 
nemlig at de er skabt af tankeenergier. Her styrer den 
grundlæggende lov at “lige tiltrækker lige”.

Sfære 4 er befolket af “seniorerne”, meget modne sjæle 
der kun har én fysisk inkarnation tilbage. Denne sfæ-

Monroe og hans astralrejser
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re opleves at være uden for rum-tid-materie systemet. 
I Monroes første bog nævner han en yderste ring, som 
er befolket af væsner, der har nået et eller andet tekno-
logisk udviklingstrin, men den virker uklar og nævnes 
ikke i de senere bøger.

I Monroes anden bog fokuseres på den kommunikation, 
uddannelse og visdom som han og enkelte studenter i 
hans forskerteam modtager fra højerestående menne-
skelige og ikke-menneskelige ånder. Noget af det vir-
ker meget mærkeligt og ulogisk, men det har været en 
stor udfordring for Monroe at formidle den ikke-ver-
bale kommunikation, der foregår på det åndelige plan. 
Mange af de væsner, han møder, har et så anderledes 
verdensbillede, at det er svært at forstå dem. Og iøvrigt 
interesserer de sig ikke for, hvem han er.

Den indre kerne

I Monroes tredie bog fokuseres på hans kommunikation 
med ånder, som ifølge dem selv repræsenterer hans “in-
dre kerne” (eller Højere selv?) i gruppevæsen-forstand. 
De underviser ham gennem kommunikation og direkte 
erfaringer i, at vi alle er gruppevæsner, bl.a. i den for-
stand at alle de inkarnerende personligheder hver for sig 
fortsætter med at have et liv eller pseudoliv, selv efter 
“man” er født på ny. Gruppevæsnet har som regel flere 
fysiske inkarnationer samtidig.

Monroe beskriver så godt han kan sine erfaringer med 
denne “indre-kerne-komité”, men det er svært at forstå 
og synes heller ikke at finde direkte støtte i det, Marti-
nus har beskrevet. Han fortæller også, at mange ikke-
menneskelige ånder af forskellige grunde (som f.eks. 
behovet for nye slags oplevelser) tager turen gennem 
den jordmenneskelige reinkarnationscyklus, som de så 
med (midlertidig) tab af hukommelse og viden bliver 

“langtidsfanger” af. Monroe opdager da, at han selv er 
et sådant eksempel.
Men da han via en UKO gør et lynvisit til sit oprindelige 
“Hjem”, et “energisystem” på det åndelige plan, erken-
der han at det var monotonien ved dette sted, som fik 
ham til at søge nye eventyr. Så det store mål for ham 
selv (og han “indre-kerne-komité”) bliver ikke længere 
at vende “Hjem”, men at finde et nyt spændende sted at 
udforske, så snart de bliver “færdige” med Jorden!

Astralrejse-kurser for enhver

I 1991 arrangerede Monroe det første “Lifeline”-pro-
gram, et 6-dages intensivkursus. I løbet af de næste 14 
måneder havde ca 200 personer deltaget. Ved slutningen 
af hvert program havde næsten samtlige deltagere op-
nået at rejse til et bestemt mødested (et slags modtagel-
sescenter for nyligt afdøde) i sfære 3 og vendt tilbage 
igen med minderne i behold.

Her ser vi, at essensen i videnskab er lige så gennemfør-
lig på det åndelige som på det materielle plan. De fire 
trin er de samme : 1. Udfør en bestemt procedure for 
at undersøge en bestemt hypotese. 2. Skriv dine obser-
vationer ned. 3. Sammenlign disse observationer med 
andre, som har udført samme procedure. 4. Modificer 
eller bevar hypotesen.

Deltagerne på kurset fik også træning i “skytsengle-ar-
bejde”, dvs i at hjælpe nyligt afdøde frem til denne mø-
deplads. Mange af de biografiske detaljer, som de afdøde 
gav om sig selv (som navn, tidligere bosted, dødsårsag 
osv) blev senere tjekket og bekræftet på det fysiske plan. 
Kurset går idag under navnet The Gateway Voyage, og 
i 1993 havde over 7000 personer deltaget. Det program 
kan også gennemføres hjemme, da vejledningshæfter og 
musikbånd/CD kan købes via Hemi-sync.
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Det der med nu’et ...

I brev nr.14/1957 skrev Martinus i 
artiklen “LIVETS KARTOTEK” 
bl.a.:

Hvert eneste menneske på jorden 
udfører i virkeligheden gennem 
sit daglige liv en regerende fyrstes 
handlinger. Det rige, over hvilket det 
enkelte menneske regerer, adskiller 
sig imidlertid fra de riger, som de 
personer, som vi plejer at kalde fyr-
ster, regerer over, derved, at det ikke 
er af denne verden.

Hvert jordmenneskes rige har tre 
terræner, som vi kalder fortid, nutid 
og fremtid. I det midterste af nævnte 
terræner, der er det samme som det, 
vi kalder “nuet”, har “fyrsten” sit re-
geringssæde, og fyrstetitlen udtryk-
kes som “jeg’et”. Kun igennem nuet 
har dette, det enkelte menneskes 
fyrstendømme, forbindelse med den 
fysiske materielle verden. Denne 
forbindelse er det enkelte menneskes 
mere eller mindre åbne kanal ud til 
andre “fyrsters” riger og områder. 
Igennem denne kanal foregår den for 
riget livsvigtige import og eksport.

Hvad er det for livsvigtige produk-
ter, der her importeres og eksporte-
res? Det er tanker. ...
I nuet foregår væsnets daglige ople-
velse af livet.

Ifølge Martinus kan vi altså konsta-
tere, at vi altid lever i nuet - og kan 
ikke andet. Men vi kan “importere” 
tanker fra fortid eller fremtid - ind i 
nuet!

Død-genopstandelses-
myten

Jesus skulle for i eftertiden at blive 
betragtet som en hellig skikkelse 
passes ind i den tids herskende rol-
lemodel for særligt ophøjede væsner 
og med den skæbne, der var forbun-
det hermed. Hvor meget den havde 
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at gøre med hans konkrete historiske 
liv og død er højst tvivlsomt. Men 
hvor kom modellen oprindeligt fra?

Den menes at stamme fra Ægyptens 
tempelmysterier, hvor man i sine ri-
tualer spillede det symbolske drama 
om solguden Osiris, der dræbes dvs 
dør, men genopstår. Det er jo det 
solen gør, dels hver dag, dels hvert 
år. Men det er også det, der generelt 
sker i naturen, dvs der må ske en 
nedbrydning før en ny genopbyg-
ning. Død og genopstandelse er et 
meget alment princip.

Osiris har med himmelgudinden Isis 
et barn, Horus. Billederne af Horus-
barnet er næsten de samme som bil-
lederne af Maria med Jesusbarnet. 
Han var altså Guds barn og således 
en “kongesøn”. Han er Guds frelsen-
de lys nedtransformeret til jorden, til 
mørket, men genopstår ved forårs-
jævndøgn, ved påske.

Horus/Jesus var “undfanget ved hel-
ligånden”, sådan som vi alle skal 
“befrugtes” af Guds bevidstheds-
energi for at “føde vort indre barn”, 
vor kongesøn, kristusbevidstheden. 
Da vi begyndte at inkarnere i den 
fysiske verden, “døde” vi, nu er vi 
på vej mod genopstandelsen. Det er 
dramaet om bevidsthedens udvik-
ling, al religion drejer sig om - den-
gang som nu.
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Også en slags 
“Akasha”

I jagten på de, der henter børneporno 
på nettet, beslaglægger man de mis-
tænktes pc, og så er de hurtigt afslø-
ret. Men hvorfor sletter de ikke bare 
de mistænkelige filer og gemmer 
dem på CD-rom’er, tænkte jeg.

Men nu er jeg blevet klar over, at det 
gør de nok, men en it-ekspert kan 
genskabe data fra harddisken uanset 
hvor meget, de er blevet slettet og 
overskrevet med nye data. Der ligger 
stadig magnetiske spor tilbage, så 
helt sikker på at have ødelagt gamle 
data kan man kun være ved at smelte 
harddisken.

Så nu kan vi alle begynde at forstå, 
hvordan universet (=Gud) bærer sig 
ad med at opbevare enhver begiven-
hed på sin “harddisk”, også kaldet 
akasha-kronikken eller visdomsocea-
net (eller Livets Bog?). Magnetspor! 
Nu mangler vi bare at få hjernen ud-
viklet så meget, at vi kan hente data 
derfra op på vores “skærm”!

Kristtorn gør dig     
uselvisk

Nå, så er det derfor den hedder 
krist-torn! I et ugeblad læste jeg flg: 
“Kristtorn-essensen er den 15. af 
Dr.Bachs blomstermedicin og en af 
de centrale. For den hjælper til med 
at åbne for kristusbevidstheden i 
vore hjerter!

Kristtorn er for alle de svære følelser 
såsom had, vrede, jalousi og misun-
delse. Den hjælper, hvis man føler 
sig utilfreds, ulykkelig og frustreret, 
men ikke ved hvorfor. Hvis man be-
klager sig over andre, føler sig kræn-
ket eller såret. Inderst inde ser man 
måske ned på andre. Ofte kan disse 
følelser føre til voldsomme handlin-
ger.

Kristtorn kan sætte dig i en tilstand, 
hvor du kan være kærlig og medfø-
lende uden at kræve noget til gen-
gæld, få indre harmoni og glæde, når 
det går andre godt, selv om man ikke 
i øjeblikket selv har succes. Det er 

godt for børn, der lider af søskende-
jalousi.”

Tænk, jeg vidste ikke, det var så 
nemt at nå så langt!!

Bahá’i

Denne for mig ikke særlig kendte re-
ligion, som havde sit udgangspunkt 
i Iran i 1844, siges at være meget 
udbredt i hele verden. Den har ca. 
50.000 centre og dens litteratur er 
oversat til over 300 forskellige sprog. 
Stifteren Báb’s budskab lød: “En ny 
periode er begyndt i menneskehe-
dens historie, og i denne periode skal 
broderskabets ånd blomstre i en ny 
og verdensomspændende orden.” - 
“Tiden for tom tilbedelse er forbi, nu 
er tiden kommet for retskaffenhed i 
tale og gerning.”

Hans tilhængere i mellemøsten blev 
forfulgt og dræbt i tusindvis, selv om 
de ærede både Jesus og Mohammed 
som Guds profeter, og blot talte om 
fred i verden, om kærlighed og en 
forenet menneskehed. Bahá’i er in-
gen sekt eller kirke, har intet præste-
skab, ingen trosbekendelse og ritua-
ler. Øverste styre er et demokratisk 
valgt “åndeligt råd”.

De siger, der findes kun een Gud, 
een religion, men denne har mange 
profeter og forskellige udtryksfor-

mer. Gud har altid søgt at vejlede 
menneskene gennem Kristusånden. 
Gennem kærlighed skal menneskene 
søge at vokse i “den guddommelige 
livskunst”. Vi må se Gud i alt og alle, 
for jo mere vi elsker hinanden, jo 
nærmere kommer vi Gud.

Alle nationer skal være som med-
lemmer i én familie, en mangfoldig-
hedernes enhed. Et verdensstyre skal 
skabes og det må bygge på en lov i 
to dele: en del bestående af de evige 
åndelige principper, den anden af 
sociale love for menneskers samek-
sistens, som kan variere med menne-
skets udvikling. Bahá’i har opstillet 
en række krav til en verdensregering, 
bl.a. krav om god uddannelse til alle, 
ligestilling for mænd og kvinder og 
ret til fri søgen efter sandhed.

De ser religionen og videnskaben 
som to sider af samme sag, for snart 
vil man indse, at det er ånden der 
åbenbarer sig i naturens sammenføj-
ningskraft. For ved hjælp af tiltræk-
ningskraft danner elektromagnetiske 
enheder den såkaldte materie. Den 
kraft er kærlighed, og da det er en 
evig kraft, har verdensaltet ingen be-
gyndelse og ingen ende.

Ud fra dette superkorte rids af Ba-
há’i-troen er det åbenbart, at den 
også er en slags virkning af den nye 
verdensimpuls. Den er således med 
til at gøde jordbunden for den ånds-
videnskab, der i tidens fylde skal 
bringe os det “rigtige menneske-
rige”.

Hizb ut-Tahrir m.fl.

En forskergruppe på Århus Universi-
tet har undersøgt hvad og hvem Hizb 
ut-Tahrir er for at hjælpe domstolene 
med at finde ud af, om gruppen er en 
fare for det danske demokrati. Kon-
klusionen i deres bog er, at det er den 
ikke. Men de når frem til andre inte-
ressante konklusioner.
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F.eks. at denne gruppe ved at frem-
stille sig selv som “ofre” for vestens 
(historiske) ondskab, kan retfærdig-
gøre den terror, der i dag udøves af 
nogle militante muslimer. Denne of-
ferrolle-attityde er vældig effektiv at 
køre på, når det gælder om at vinde 
følelsesmæssig gehør og sympati for 
sin agitation om, at man bare kæm-
per for sin ret.
Dette gælder uanset det handler om 
de sorte i USA, kvinderne i de foræl-
dede patriarkater, eller om jøderne. 
Menneskets medlidenhedsevne er jo 
under stærk udvikling, vi har medfø-
lelse med de, vi oplever som under-
trykte. De fleste af os har jo prøvet 
det i mange liv. Det er også ok at 
have medfølelse, for de undertryk-
tes lidelse er reel nok. Det giver dem 
bare ikke ret til selv at være under-
trykkere! Andres ondskab retfærdig-
gør ikke egen ondskab.

Tænk hvilken ændring der sker i 
verden den dag, hvor det bliver al-
ment forstået, at vi selv er årsag til 
de lidelser, vi udsættes for! Og at vi 
ved at ændre os selv og de energier, 
vi udsender og omgiver os med, kan 
standse eller i det mindste mildne 
vore egne lidelser!

Hvilke terrorister er de 
farligste?

Ananda Marga / Prout

P.R. Sarkar (1921-1990) var et me-
get specielt menneske. Han stiftede 
i 1955 organisationen Ananda Mar-
ga (Salighedens vej) med mottoet: 
“selvrealisering og at tjene menne-
skeheden”. Den har et bredt spek-
trum af indsatsområder for at hjælpe 
mennesker ud af nød - uddannelse, 
human økonomi, kvinders frigørel-
se, økologi m.m.

Gennem 1960’erne bredte Ananda 
Marga sig over hele Indien og dri-
ver nu 850 skoler og et universitet. 
I dag findes Ananda Marga’s ån-
delige og sociale centre i over 160 
lande. Det er en af de få nødhjælps-
organisationer, der har oprindelse i 
den 3. verden. Den yder såvel akut 
katastrofehjælp som mere langsigtet 
udviklingshjælp.

Udover at have været umådelig pro-
duktiv som forfatter og komponist, 
skabte Sarkar en holistisk socio-
økonomisk model, Prout, baseret 
på nyhumanistiske principper. Ny-
humanisme defineres som vejen fra 
egocentrisme til kosmisk alkærlig-
hed, der omfatter alt levende. I korte 

træk indebærer modellen dannelse af 
økonomiske regioner/enheder, der i 
høj grad er selvbærende, og hvorfra 
profit ikke må eksporteres.

Produktionen kan antage tre former: 
små private foretagener, kooperati-
ver og store offentlige virksomheder. 
Altså en slags mellemting mellem 
kapitalisme og socialisme. Der skal 
fastsættes maksimal afstand mellem 
mindste og højeste løn og loft over 
tilladte private formuer. Skatten op-
kræves ved produktionen og ikke på 
arbejdet og gradueres efter varernes 
nytte/sundhedsværdi.

Prout er en meget detaljeret og rea-
listisk model, som kan sættes i ste-
det for den globale kapitalisme, når 
denne bryder sammen. I Purulia i 
Vestbengalen er man ved at skabe 
en konkret model for prout-visionen, 
Ananda Nagar (salighedens by). Den 
nye verdensimpuls betyder således 
også skabelse af realistiske alternati-
ver, der kan stå klar den dag, vi skal 
til at opbygge en ny verden!

Bush genvalgt

Som en del af os vel havde forven-
tet, blev Bush valgt for fire år mere i 
Det Hvide Hus. Forsynet har jo nok 
sine planer med ham, for han er uden 
tvivl den bedste til at spille med i det 
globale kaos-drama, der tegner sig i 
horisonten. Mon han ved, hvad han 
er redskab for? Men han siger jo, 
Gud er på hans side, så han sover 
sikkert trygt.

Men mange her i Europa har med 
undren fulgt valgkampens høje-
ste prioriteter i Bushland. Her hvor 
“personlig frihed” står over alt an-
det, vil man fratage kvinderne deres 
frihed til selv at tage den moralske 
beslutning om abort. Men moralsk 
har man til gengæld ingen proble-
mer med dødstraffen, selv om man 
nu med den nye DNA-teknik har fået 
bevis for, hvor stor en procentdel der 
uskyldigt dømmes til døden. 
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Og man vil tilsyneladende hellere 
forarges over homoseksuelles ægte-
skaber end over det stigende antal 
mennesker, der er frataget et værdigt 
økonomisk livsgrundlag - og den 
dermed stigende kriminalitet. Jo, 
USA er et modsætningsfyldt sam-
fund. Tænk at der i USA findes så 
mange, der ligesom Bush tror, bib-
len er en lov, Gud selv har skrevet, 
og at den er er vigtigere for ham end 
landets forfatning! Der er vist noget, 
han har misforstået - eller var det 
bare valgstrategi?

Iøvrigt hørte jeg en radioudsendelse, 
hvor et par danske præster mente, 
de ikke kunne tage FNs menneske-
rettighedserklæring alvorligt, fordi 
den bare var misforstået menneske-
værk. Vi skulle overlade det til Gud 
at sørge for menneskenes ve og vel 
og ikke selv lege Gud, heller ikke 
med u-landshjælp! Nå, de bliver nok 
lidt klogere, når de engang kommer 
over på den anden side. For præster 
forventes dog at være Guds kærlige 
redskaber!

Vidste du at:

Jehovas Vidner mener helt alvorligt, 
at det store dyr i Johannes’ Åbenba-
ring er FN! Men det er der så mange 
andre kristne i USA, der tror!

Der er 60% af Danmarks befolkning, 
der tror på Gud, og der er også er 
60%, der tror på reinkarnation. Men 
det er vel ikke de samme 60%?

Pensionister, der stadig føler de kan 
være med til at forbedre verden med 
deres kunnen og viden har dannet en 
organisation - se www.senioreruden-
grænser.dk

Pythagoras, som ellers var vegetar, 
spiste ikke bønner, fordi han var 
overbevist om, at alle sjæle startede 
deres liv som bønne.

Gemmer antikrist sig i 
stregkoden?

I avisen Urban stod at læse (7/10-
04): Tallet 666 er i biblen tallet for 
dyret, antikrist, der vil komme umid-
delbart før dommedag. Derfor er der 
masser af teorier, der kredser om 
dette tal. Bl.a. en kode, hvor A=100, 
B=101 osv. Det skulle så medføre, 
at bogstaverne i Hitlers navn tilsam-
men giver 666.

Bibelordene i Johs.Åb. (13,16-18) 
siger, at “ingen skal kunne købe og 
sælge uden den, som har mærket .. 
lad den der har forstand, udregne dy-
rets tal, og dets tal er 666”. Det giver 
stof til eftertanke, når man handler!
For tag et hvilket som helst produkt 
med stregkode, og du vil se, at der 
er tre sæt længere streger, der ifølge 
det talsystem, der ligger bag streg-
koderne, repræsenterer tallet 6. Og 
dermed altså er 666. Kig selv!

Sundhedspartiet

Nu samles der igen underskrifter 
til et nyt parti, et sundhedsparti, og 
et nyt tidsskrift har set dagens lys. 
Det er den flittige spirituelle fore-
dragsholder Robby Curdorf, der står 
bag initiativet. Den Robby, som har 
skrevet den meget oplysende og pro-
vokerende bog “Den tilbageholdte 
viden om helbredelser”. Han er gået 
til kamp mod medicinalindustriens 
profitable manipulering med men-
neskers helbred og deres effektive 
lobbyvirksomhed.

Når man er oppe mod så stærke kræf-
ter, skal der bred folkelig opbakning 
til. Det kan man så håbe, partiet får, 
så den talerstol, som Folketinget jo 
er, kan erobres. Det kunne ihvertfald 
give lidt mere mediebevågenhed. 
I disse år bliver menneskene mere 
og mere bevidst om, hvad der sundt 
og usundt, så der skulle være gode 
chancer for et sådant bredt parti. Det 
ville gavne demokratiet.

Man kan godt være med til at anmel-
de partiet, selv om man måske ikke 
vil stemme på det!
Tilmeldingsblanketter fås: Stadager-
vej 15, 2730 Herlev. Tlf. 4491 4025
Se nærmere www.sundhedspartiet.
info

En anden “Sundhedsprofet”, Morten 
Julius Bøgh, som kalder sig energi-
forsker og sundhedskonsulent, har 
udgivet et interessant værk - “Alt er 
energi” - med tilhørende CD-rom, 
hvor det især gælder kampen mod 
“elektrosmog”, dvs mikrobølgeovne, 
mobiltelefoner med deres sendema-
ster og al den tiltagende elektro-strå-
ling, vi udsættes for. Se nærmere: 
www.alterenergi.dk

Lignelsen om de ti           
talenter

Jeg har læst en del Swedenborg-
tolkning af biblen på det sidste. Om 
historien med herren, der gav sine 
tjenere hhv 5, 2 og 1 talent, og hvor 
de to første fik pengene til at yngle, 
mens den sidste gravede sin ene 
sølvmønt ned, skriver han:
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“Den som ikke ved andet tror, at 
disse tal 5, 2 og 1 kun er antaget for 
at udarbejde historien, og dog er der 
en hemmelighed i selve disse tal. For 
ved tjeneren som modtog de 5 talen-
ter betegnes de, som forstår at leve 
med næstekærlighed og visdom, og 
ved tjeneren med de to talenter for-
stås de, der i en fremskreden alder 
har forenet næstekærlighed med vi-
den. Men den sidste der skjulte her-
rens sølv i jorden er alle de, der har 
viden uden næstekærlighed. For vis-
dom uden næstekærlighed kan ikke 
vokse eller bære frugt.”

Et andet sted skriver han om, “Hvad 
tro er”:
“Tro er en indre erkendelse af sand-
hed. Det er sådan, engle har det, der-
for forkaster de fuldstændig det dog-
me, at forstanden skal være under 
lydighed til troen. De siger: Hvad 
betyder det at tro og ikke indse, om 
det er sandt? Anser du mig for så 
sindsyg, at jeg skal tro et udsagn, 
hvis sandhed jeg ikke ser?
At være i en oplyst tilstand er ikke 
andet end at være i fornemmelsen af 
og derfra i en indre erkendelse af, at 
dette eller hint er sandhed.”

JULEGAVEIDEER!
Brug en god bog som julegave! Vi har mange forslag - ud over 
Martinus’ egne værker og de 4 CD’ere med foredrag, har vi:

“Martinus erindringer”, 140 kr
”Martinus, som vi husker ham”, 170 kr

Alle Per Bruus-Jensens bøger, 
de seneste er:
 “Sol og Måne” om hans elevtid hos 
Martinus, 195 kr 
“Mennesket og den skjulte Gud”, 240 kr
Desuden dobbelt-CD’en 
“Hvem var Martinus egentlig?”, 196 kr, 
samt den nye DVD-serie.

Svend Åge Rossens to bøger:
“Livets mening”, 180 kr
“Martinus’ kosmiske verdensbillede”, 250 kr

Mogens Tverskovs store trebindsværk
“Udfordring til videnskaben”, 1100 sider, 250 kr

Niels Kaléns “Kosmisk livssyn”, 30 kr

Gunder Frederiksens “Alternativ økonomi”, 
30 kr

Harry Rasmussens ”H.C.Andersen, 
H.C.Ørsted og Martinus”, 175 sider, 50 kr.

Kontakt:
Kosmologisk Information
Klintvej 104
4500 Nykøbing Sj.
59 30 52 72

Desuden kan ældre numre af Den ny VerdensImpuls fås for 10 kr pr 
stk. + porto!
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Klintvej 104 - DK-4500 Nykøbing Sjælland - Tlf. 59 30 52 72
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[ svarer til godt 35 CD’er ]

KUN kr. 1.950,-KUN kr. 1.950,-

Blev i 1990/91 første gang publiceret
som 24 udsendelser af Radio Lotus -

Nu i digitaliseret form, gennemredigeret
og med optimeret lydkvalitet ...

Over 32 timers undervisning nu på DVD!Over 32 timers undervisning nu på DVD!
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- når og hvor det passer DIG!

Alle de store emner forklaret på en uhøjtidelig og humoristisk
måde til kun godt kr. 60,- pr. time!

Fra “Martinus - Mennesket og hans arbejde” til “Meningen med
livet” bliver du let og elegant ført igennem 24 lektioner
á ca. 75 min.

Ved vejs ende er du udrustet med helt nye værktøjer og mulig-
heder for at tackle virkeligheden i din dagligdag.
Hele virkeligheden!

MENNESKET & VIRKELIGHEDEN

MENNESKET OG VIRKELIGHEDEN
- en både munter og spændende vej til et rigere liv…
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v/Ruth Olsen

Det kan være svært at finde den dybere mening med bi-
belens budskaber, fordi den i så høj grad udtrykker sig 
symbolsk. Men dette gælder i endnu højere grad for 
de gamle eventyr, hvor de beskrevne fænomener under 
overfladen udtrykker mentale/åndelige tilstande, sådan 
som vore drømme jo også oftest gør. Ingen ved rigtigt, 
hvor gamle f.eks. Grimms eventyr i virkeligheden er, 
men de må stamme helt tilbage fra den tid, hvor åndeligt 
højtudviklede jævnligt inkarnerede på jorden for at un-
dervise menneskene. Der er jo altid en moralsk pointe i 
dem, uanset hvordan man opfatter dem.

Når der optræder konger og dronninger, prinser og prin-
sesser i eventyrene, handler det om væsner som er er ret 
fremskredne i deres åndelige udvikling, og det bryllup 
det næsten altid ender med, betyder polforvandlingens 
endelige forening mellem den maskuline og feminine 
pol. Som jeg tillader mig at fortolke eventyrene, handler 
de altså om den menneskelige bevidstheds udvikling.

Lad os f.eks. tage eventyret “Tornerose” (håber I husker 
det!). Da dronningen er i bad, dukker en frø op. En frø 
betyder varsel om forandring, og et bad symboliserer 
udrensning af negative sider. Forandringen er det læn-
ge ventede barn, frugten af de gode bestræbelser, en ny 
bevidsthed, men altså endnu ikke kosmisk bevidsthed. 
I glæde over den nye åndelige bevidsthed inviteres til 
fest. Med 12 gæster, for 12 står for harmoni og åndelig 
indsigt. De spiser af guldtallerkner, for guld står for kær-
lighed.

Men så dukker disharmonien op, en 13. person ankom-
mer ubuden og varsler ulykke. Et fejltrin skaber dårlig 
karma. Men den nye bevidsthed kan dog alligevel mild-
ne konsekvensen, dvs udviklingen trækkes blot lidt i 
langdrag. Man falder ikke tilbage i åndelig død, kun i en 
søvn - i 100 år, dvs et pænt stykke tid. For uanset hvor 
meget man prøver at passe på, den ufærdige side dukker 
alligevel op, nemlig i form af den eneste ten, der var at 
stikke sig på!

I et ubetænksomt øjeblik (alene hjemme!), gør hun no-
get, hun godt ved er dumt - hun giver efter for en gam-
mel primitiv side. Hun går nemlig op i det “gamle” tårn, 
hvor der i døren sidder en “rusten” nøgle! Der sidder en 
gammel kone - (hendes evige sjæl, overbevidstheden 
med skæbnelementet!) - med sin spinderok og spinder 

skæbnens tråde. En gammel karma-skæbnebue rammer 
og giver et midlertidigt tilbageslag (søvn), angstens og 
depressivitetens energier blinder for en tid. Alt synes gråt 
og livløst - også omgivelserne “sover”.

Bevidstheden lukkes inde bag en tæt tjørnehæk, men 
tornene sørger for at give hendes maskuline pol (intel-
ligensen) de nødvendige lidelseserfaringer for en videre 
udvikling (de uheldige bejlere, der river sig til blods!) 
Og en skønne dag blomstrer tjørnehækken, tornene er 
væk, pol-foreningen kan endelig finde sted. Hun vågner 
til fuld åndelig dvs kosmisk bevidsthed og ser, hvordan 
hele verden er levende og vidunderlig.
Vi er alle en “tornerose”, der må sove lidt endnu!

I eventyret om Askepot ser vi en bevidsthed med en ret 
veludviklet kærlighedsevne, men dog med et par uudvik-
lede sider (de to stedsøstre), der hæmmer bevidsthedens 
sidste udviklingstrin. Hun får et par kosmiske glimt (be-
søg på slottet), men til sidst når hun frem til den endelige 
polforvandling, “det hellige bryllup”, og stedsøstrene går 
til grunde.

Iøvrigt er “aske” det ydmyghedens “stof”, der hjælper 
hende med at skabe forvandlingen, ligesom potaske var 
en ingrediens i alkymiens forvandlingsprocesser! Og 
som får vore brune kager til at hæve, når eller hvis vi el-
lers bager sådan nogle her til jul!

Eventyrenes symbolik
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BRØNDBY
Lørdag 15/1 Hvordan genvinder man livsmodet og 
modarbejder sin mørke skæbne? v/Jan Langekær
Søndag 13/2 Hvordan frigør man sig af flokbevidsthe-
den? v/Jan Langekær
Søndag 20/3 Hvad forstås ved nationalisme og interna-
tionalisme? v/Jan Langekær
Søndag 10/4 Hvad forstås ved det kosmiske verdensbil-
lede i lommeformat? v/Jan Langekær
Møderne holdes kl. 15-17 i Idrættens Hus, Auditoriet, 
Brøndby Stadion 20.
Desuden er der studiekreds hver onsdag kl. 19-21.30 i 
Kulturhuset “Kilden”, Nygårds Plads 31, Brøndbyøster.
Se nærmere www.det-tredie-testamente.dk
Arrangør: Jan Langekær, tlf. 2015 7811

ESBJERG
Mandag 17/1 Falske og sande værdier v/Ole Therkelsen
Onsdag 9/2 Krop, bevidsthed og kultur v/Sebastién 
Vesterlund
Mandag 28/2 Tilgivelse som videnskab v/Ingolf Plesner
Møderne holdes kl. 19 i Multihuset, Gasværksgade 
2,1sal, grønt lokale
Arrangør: Uffe Andreasen, tlf. 7517 3797

FREDERIKSHAVN
Tirsdag 1/2 Mennesket - det levende væsen i samspil 
med Universet! v/Hanne Myrfeld
Tirsdag 15/2 Giv dig glad! v/Sven-Erik Rævdal
Tirsdag 1/3 Livets udvikling - tilfældig eller styret? 
v/Svend Åge Rossen
Tirsdag 15/3 Tilgivelse som videnskab v/Ingolf Plesner
Møderne holdes kl.19.30 i Skolegade 8 (evt. ændringer 
se www.martinusguiden.dk)
Arrangør: Birger Juel Jensen, tlf. 9893 0686

HADERSLEV
Tirsdag 1/3 Tilgivelse som videnskab! v/Ingolf Plesner
Mødet holdes kl. 19 på Bispen, Bispebroen 3
Arrangør: Henrik Mayoni, tlf. 7452 2224

HERNING
Torsdag 20/1 Har lidelse og smerte betydning i det 
enkelte menneskes liv? v/Lars Gyde
Torsdag 10/2 Er du ven med dit liv? v/Solveig Lang-
kilde
Torsdag 24/2 Mennesket - det levende væsen i samspil 
med Universet v/Hanne Myrfeld
Torsdag 10/3 Giv dig glad! v/Sven-Erik Rævdal

Møderne holdes kl. 19.30 i “Kulturellen”, 1.sal lok.04-
01, Nørregade 7
Arrangør: Martin Stokholm Jepsen, tlf. 9716 8230

HORSENS
Onsdag 9/2 Tankens magt v/Hanne Myrfeld
Tirsdag 8/3 Hvordan bevarer man bedst sit livsmod og 
sin livsglæde? v/Hanne Myrfeld
Møderne holdes kl 19.30 på Biblioteket, Tobaksgården 
12
Arrangør: Else Sørensen tlf. 7561 7406

KØBENHAVN
Lørdag 8/1 Livets udvikling - tilfældig eller styret? 
v/Svend Åge Rossen
Lørdag 22/1 Talentkerner og gener v/Åge Hvolby
Lørdag 5/2 Seksualitet, kunst og kreativitet v/Eigil 
Kristensen
Lørdag 19/2 Vejen til selverkendelse v/Søren Olsen
Lørdag 5/3 Vores tankeformer og døden v/Lene Jep-
pesen
Lørdag 19/3 Sundhed og sygdom v/Ole Therkelsen
Møderne holdes på Martinus Institut, Mariendalsvej 94 
kl. 15. (entre 55 kr)
Der er flere studiekredse samme sted, hør nærmere på 
tlf. 3834 6280
Desuden er der kursus lørdag 12/2 kl. 10-14 Højpsyki-
ske evner, intuition og livskunst v/ Poul Dyrholm, Eigil 
Kristensen og Mary McGovern, samt lørdag 12/3 kl 
10-16 Bønnens mysterium v/Søren Olsen.

KLINT
Nytårskursus 29/12 til 2/1 - hør nærmere tlf.3834 6280 
/www.martinus.dk

KULLERUP
Kullerup Byvej 2A, 5853 Ørbæk. Om kurser se: www.
kullerup.dk eller hør på Tlf. 6531 5431

KØGE (FOF)
Tirsdag 1/2 Personlig udvikling v/Ole Therkelsen
Tirsdag 15/2 Bønnens mysterium v/Søren Olsen
Tirsdag 1/3 Kontakten til den åndelige verden v/Eigil 
Kristensen
Tirsdag 15/3 Vor tankeverden og døden v/Lene Jeppe-
sen
Tirsdag 29/3 Falske og sande værdier v/Ole Therkelsen
Møderne holdes kl. 19 i Teaterbygningen, tilmelding 
FOF 5665 5322
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MIDDELFART
Onsdag 16/2 Tankens magt v/Hanne Myrfeld
Mødet holdes kl 19.30 i Ældrecenter, Skovgade 64.
Arrangør: Inge Roy, tlf. 6441 2348

ODENSE
Møder holdes i Munkevænget 7
Hør nærmere hos Kai Hvalsøe, tlf. 6614 7424

RANDERS
Onsdag 9/3 Krop, bevidsthed og kultur v/Sébastien 
Vesterlund
Mødet holdes kl. 19.30 i AOF kantinen, Store Voldgade 
10
Arrangør: Ole Berthelsen, tlf. 8641 1552

ROSKILDE  (FOF)
Torsdag 20/1 Kontakten til den åndelige verden v/Eigil 
Kristensen
Torsdag 3/2 Bønnens mysterium v/ Søren Olsen
Torsdag 17/2 Falske og sande værdier v/Ole Therkelsen
Torsdag 3/3 Forelskelse, venskab og kærlighed v/Ole 
Therkelsen
Torsdag 17/3 Vor tankeverden og døden v/Lene Jep-
pesen
Alle møder kl. 19 - tilmelding FOF Roskilde, Algade 
31,1. tlf. 4636 6974

SILKEBORG
Onsdag 19/1 Søvn, drømme og døden v/Ole Therkelsen
Onsdag 9/2 Er du ven med dit liv? v/Solveig Langkilde
Onsdag 23/2 Bønnen som styrende energikilde for livets 
udfoldelse v/Lars Gyde
Onsdag 16/3 Krop, bevidsthed og kultur v/Sébastien 
Vesterlund
Møderne holdes kl. 19.30 i Medborgerhuset, Søvej 3
Arrangør: Sven-Erik Rævdal, tlf. 8688 6263

SVENDBORG
Tirsdag 11/1 Det nuværende- og fremtidssamfundet 
kosmologisk set v/Kai Hvalsøe
Tirsdag 8/3 Sygdom, helbredelse og dødsfrygt v/?
Møderne holdes kl 19.30 på Færgegården lok. 5, Færge-
vej 13
Arrangør: Martinuscenter Svendborg tlf. 6221 9008

THISTED
Søndag 16/1 Falske og sande værdier v/Ole Therkelsen
Søndag 6/2 Mennesket - det levende væsen i samspil 
med Universet v/Hanne Myrfeld
Søndag 6/3 Giv dig glad! v/Sven-Erik Rævdal
Møderne holdes kl.15 i Plantagehuset, Plantagevej 18
Arrangør: Birgit Thorndal, tlf 9798 5384

VEJLE
Torsdag 3/3 Livets udvikling - tilfældig eller styret? 
v/Svend Åge Rossen
Torsdag 17/3 Mennesket - det levende væsen i samspil 
med Universet v/Hanne Myrfeld
Møderne holdes kl.19.30 i Kulturhuset bygningen, Ved 
Anlægget 4
Arrangør: Hans Wittendorff tlf.7580 3350

VIBORG
Tirsdag 18/1 Falske og sande værdier v/Ole Therkelsen
Tirsdag 8/2 Er du ven med dit liv? v/Solveig Langkilde
Tirsdag 1/3 Krop, bevidsthed og kultur v/Sébastien 
Vesterlund
Møderene holdes kl.19.30 i Medborgerhuset, Vesterbro-
gade 13
Arrangør: Dagmar Dalsgaard, tlf. 8661 2923

AALBORG
Onsdag 23/2 Krop, bevidsthed og kultur v/Sébastien 
Vesterlund
Onsdag 2/3 Livets udvikling - tilfældig eller styret? 
v/Svend Åge Rossen
Onsdag 16/3 Tilgivelse som videnskab! v/Ingolf Plesner
Møderne holdes kl.19.30 på Sønderbro Skolen, se skilt 
ved hovedindgang.
Arrangør: Jørn Stokholm, tlf. 9827 7081

ÅRHUS
Mandag 24/1 Mennesket - det levende væsen i samspil 
med Universet v/Hanne Myrfeld
Mandag 7/2 Er du ven med dit liv? v/Solveig Langkilde
Mandag 28/2 Kend dig selv - ånd, sjæl og legeme 
v/Svend Åge Rossen
Mandag 14/3 Har lidelse og smerte betydning i det 
enkelte menneskes liv? v/Lars Gyde
Mandag 4/4 Tankekraft og kommunikation - vigtige 
faktorer i hverdagen v/Eigil Kristensen
Møderne holdes kl. 19.30 i Studenternes Hus, mødesal 
2, Ndr. Ringgade 3, bygning 420
Arrangør: Grethe Bergstrøm, tlf.8672 5546



Filosofiske krummer

Kærlighed er en udstråling af energi, der er til nytte 
og gavn for alle levende væsner. 

(Martinus)

Meditation er velovervejet og udholdende tænk-
ning, rettet imod et bestemt mål. 

(A.Besant)

En hæderlig person kan ikke uden væmmelse spise 
kødet af dyr, og folkeslagene kan ikke kalde sig 
civiliserede, så længe der findes slagterier i deres 
byer. 

(Anatole France)

Øjeblikket er ikke tidens men evighedens atom. 
(Søren Kierkegaard)

I Danmark kan alle analfabeter læse og skrive. 
(Poul Henningsen)

Fred opstår i verden, når det sidste menneske har 
slået det næstsidste ihjel. 

(A.Hitler)

En katolsk præst er en mand, der kaldes fader af 
alle undtagen hans egne børn, der er tvunget til at 
kalde ham onkel. 

(italiensk aforisme)

Love er som spindelvæv: hvis noget småt falder i, 
bliver det fanget, men større ting bryder igennem 
og undslipper. 

(Solon)

Alle er lige for loven, den forbyder såvel rige som 
fattige at tigge i gaderne. 

(Anatole France)

Lægekunsten består i at underholde patienten, 
mens naturen kurerer sygdommen. 

(Voltaire)

De fleste foretrækker tro fremfor besværet med at 
have en mening. 

(Seneca)

Doktrinære personer er ideernes gribbe. De lever af 
principper, der er afgået ved døden. 

(Lloyd George)

Mange foragter penge, men kun få forstår at forære 
dem væk. 

(Rochefoucauld)

Det er ærgerligt, at alle de mennesker, der ved, 
hvordan landet skal styres, har for travlt med at 
køre taxa og klippe hår. 

(G.Burns)

Boksning er en sportsgren, hvor to mænd bliver 
betalt for at gøre noget, som de ville blive anholdt 
for, hvis de var fulde og gjorde det gratis. 

(Carl Foreman)

Ingen glemmer nogensinde, hvor han begravede 
stridsøksen. 

(Kim Hubbard)

Bryllup: I gamle dage blev ofringer foretaget ved 
alteret - det gør de stadig. 

(Helen Rowland)

Et menneske uden humoristisk sans er som en vogn 
uden fjedre - den rystes af den mindste sten på 
vejen. 

(Becher)

Dommedag er blot når livet taler med store bogsta-
ver.

Naturvidenskaben tror, at den ved. Religionen ved, 
at den tror.



Udtrykket den ny verdensimpuls stammer fra den danske humanist og intuiti-
onsbegavelse Martinus (1890-1981), der så universet som udpræget levende 
og til stadighed gennemstrømmet af skabende energiimpulser.

Fra tid til anden rammes Jorden af sådanne skabeimpulser, og resultatet er 
i hvert enkelt tilfælde et udviklingsspring på et eller flere områder. Fx. må de 
store historiske kulturepoker ses som virkninger af fortidige impulser, og det 
samme gælder m.h.t. verdensreligionerne og naturvidenskaben.

Omkring starten af forrige århundrede begyndte ifølge Martinus en ny kraftig 
impuls at stråle ind over Jorden, og han så, at den denne gang ville afstedkom-
me intet mindre end fødslen af en helt ny verdensorden, kendetegnet ved bl.a. 
hidtil uset fremgang for humanitet, moral og kultur.

Allerede nu mærker vi så småt virkningerne af denne nye verdensimpuls, nem-
lig i form af de stormløb på den hidtil gældende verdensorden, der kendeteg-
ner tiden; politisk, økonomisk, videnskabeligt, teknologisk, religiøst, moralsk, 
miljømæssigt etc. Men typisk nok også som en lang række mere eller mindre 
målbevidste forsøg på at skabe bedre og mere menneskeværdige livsbetingel-
ser for alle Jordens beboere.

Tidsskriftet Den Ny VerdensIMPULS har til formål at fokusere på hele denne 
interessante emnekreds og herunder orientere om det revolutionerende virke-
lighedssyn, Martinus gennem et langt og virksomt liv lagde frem i sin kosmo-
logi.

Den Ny VerdensIMPULS
Klintvej 104 - DK-4500 Nykøbing Sjælland

Tlf. 59 30 52 72 - Giro 9 25 42 42
E-mail: kos-info@worldonline.dk

Hjemmeside: http://k-i.homepage.dk
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Karmavirkninger
Når menneskene nu i den ny verdensgenløsningsepoke vil 
møde store, mørke karmavirkninger af alle de mange ulyk-
ker, krige, lidelser og unaturlig død, de har påført mennesker 
og dyr i tidligere jordliv, er det jo netop for, at de ved selvop-
levelse kan komme til at kende forskel på godt og ondt.

Men al den lidelse ville ikke nytte noget som helst, hvis ikke 
den befordrede udviklingen af den humane følelse. I samme 
grad, som denne følelse udvikles, i samme grad kan dets 
ophav ikke nænne at gøre andre væsner fortræd. Men denne 
evne giver ikke mennesket teoretisk viden, og uden viden kan 
dets humane evne afspores. Den blot og bare humane følelse 
uden logisk eller intelligensmæssig styrelse kan misbruges 
og blive til en meningsløs udfoldelse, vi har givet udtrykket 
“tossegodhed”.

Den humane evne har det gode ved sig, at den afføder i dens 
ophav stor interesse for spørgsmål med hensyn til godt og 
ondt, som det føler livsvigtigt at få besvaret. Det er denne 
indstilling, der gør væsenet modtageligt for verdensgenløs-
ningen.

I denne det tyvende århundredes verdensgenløsning drejer 
det sig ikke om en partiel del af menneskeheden, men deri-
mod hele menneskeheden. Den vil blive moden eller præ-
destineret til modtagelse af den evige sandhed i en utilsløret 
form som kosmisk videnskab.

(Martinus i artiklen “De kosmiske kræfter bag verdensgen-
løsningen”)
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 Forside: 
Fraktal fundet på internettet

ABONNEMENTSPRIS

180 kr pr. år (4 numre), 
dog Sverige og Norge 200 kr, portofrit tilsendt.

Dansk giro: 925 4242 - Norsk giro: 7877 08 
07521 - Svensk giro: 39 27 16-7

Bladet udkommer medio marts, juni, 
september og december

LØSSALG
40 kr stk plus porto, i alt 50 kr

ARTIKLER og andet stof til næste nr. bedes 
fremsendt senest 1. maj 2005
Artikelforfattere står selv inde for deres artikels 
indhold, der ikke nødvendigvis deles af redak-
tionen.

KOSMOLOGISK INFORMATION
er et bogforlag med speciale i sekundærlitteratur i relation 

til Martinus’ verdensbillede.
Få bogliste tilsendt! Forlags- og redaktionsadresse:

 Kosmologisk Information, 
Klintvej 104, 4500 Nykøbing Sjælland.

Tlf 59 30 52 72 (bedst hverdage ml kl 9-11)  

E-mail: kosmo-info@olsen.mail.dk

↑
BEMÆRK DEN NYE E-MAIL ADRESSE

Så skriver vi 2005 ....

Et nyt år - men ikke en ny regering. Det er der vel også 
en dybere mening med, selv om vi ikke kan se det lige 
nu. Der var så mange forudsigelser om kedelige ting, der 
skulle ske omkring det nye årtusinde, det var også hvad 
Martinus mente, og nok var tsunamien en katastrofe, 
men den var dog ikke verdensomspændende.

Der var iøvrigt nærmest borgerkrig i de to områder, det 
gik værst udover, så måske var jordskælvet et irritations-
udbrud i jordklodevæsenet? Dens mikrovæsner var for 
generende? Det betydningsfulde for os var, for mig at se, 
at den gav mennesker i den rige del af verden chancen for 
at vise, hvor langt vi er kommet i humanistisk retning. 
Giverviljen var overvældende.

I dette nummer ligger et girokort til fornyelse af dit abon-
nement!!! Og her kommer den sædvanlige bemærkning: 
HUSK at få skrevet afsender! (Til norske og svenske ab. 
ligger det i kuverten!)

Jan Tarbensen har opdateret vort indeks, så det nu dækker 
helt fra da dette blad startede i 1986 til og med 2004. De 
der er interesseret kan få det tilsendt som en fotokopi, 
18 A-4 ark for 20 kr.

Den Martinus-biografi, som jeg har omtalt før og som 
Kurt Christiansen er ved at skrive, vil først være færdig 
til anmeldelse i næste nummer. Den bliver nok i to bind, 
ca. 900 sider og hundredvis af billeder. Det har trukket 
ud, fordi der hele tiden er dukket nyt materiale op.

Nu har en mand i USA, Frederic Stogh, sat en engelsk 
udgave af Martinus’ værk på nettet - som kan ses på 
www.thirdtestament.us  -  jo, det går fremad med at få 
Martinus frem i lyset!!

Til sidst vil jeg gøre opmærksom på, at jeg har fået ny 
email adresse!!!! Jeg har fået en ordentlig bredbånd-
forbindelse og hos en udbyder, der sparer mig for en 
masse spam! 
Min nye email er: kosmo-info@olsen.mail.dk
Og så vil jeg bare ønsker jer allesammen god påske!
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I sidste nummer af Impuls refererede jeg en bog, hvori  det 
blev beskrevet, at Jesus ikke blev bogstaveligt korsfæstet, 
men at det skulle forstås symbolsk dvs som “korsfæstet 
i den fysiske materie”, sådan som vi alle er. (Han blev 
stenet). Nu har jeg fundet et foredrag med ovenstående 
titel, som Martinus holdt d.26.marts 1944, hvor han for 
mig at se bekræfter dette. Følgende er et uddrag af dette 
foredrag. Heri er en forklaring om, hvordan bibelen ikke 
er historisk videnskab men symbolske fortællinger om 
menneskets generelle situation, beregnet for troende. 
(Ruth)

v/Martinus

Som et eksempel på Bibelens 
ejendommelige inderste væ-
sens urokkelighed skal jeg her 
påpege Bibelens påskeberet-
ning. Den er jo udadtil ganske 
vist fortalt som en beretning 
om en tildragelse, der skal 
have fundet sted århundreder 
tilbage. Den udtrykkes altså 
som et stykke “historie”. Men 
i kraft af et kosmisk klarsyn 
vil det være let at se, at denne 
betragtnings inderste væsen i 
hovedsagen ikke er at poin-
tere en stedfunden tildragelse 
som et stykke “videnskabe-
ligt begrundet historie”. Det 
magtpåliggende i nævnte 
dramas beretning og dennes 
indførelse i Bibelen er ikke 
dets historiske data. Disse er 
i realiteten menneskeheden 
ganske uvedkommende.

Beretningens overleverede 
bogstavform er da heller ikke af en så fyldestgørende og 
bekræftende natur, at en moderne videnskabelig forsker 
alene på den tør betragte påskedramaet som en virkelig 
historisk sandhed. Det moderne videnskabeligt indstil-
lede menneske kræver nøgterne kendsgerninger. Det 
må have konkrete analyser, rodfæstede i den absolutte 
virkelighed. Og Bibelen er således ikke beregnet på 
det menneske, der udelukkende kun interesserer sig for 
historiske data.

Men derimod har påskeberetningen et stort budskab til 
dem, der hungrer efter viden på sjælens, hvilket vil sige 
på tankens og viljeføringens område. Nævnte beretning 
udgør nemlig et uomstødeligt stykke psykologi. Igen-
nem dens personers handlemåde viser den de forskel-
lige sindstilstande, der behersker den jordmenneskelige 
almenhed. Den viser den sjælelige indstilling, tankegang, 
viljeføring eller handlemåde, der fører til sejr over den 
jordmenneskelige sfæres primitive dyriske instinkter 
eller drifter.

Påskeberetningen har såle-
des mere til opgave at være 
en sjælelig eller psykologisk 
vejledning for det almene 
jordmenneske, end den har 
til opgave at være en fortæl-
ling om nogle mennesker, 
der engang har levet. Om 
Jesus af Nazaret, Pilatus og 
Kajfas og de andre navn-
givne personer i dramaet 
har eksisteret eller ikke, 
ja, ligegyldigt om hele på-
skeevangeliet udelukkende 
kun er digt, kan dette ikke 
forringe beretningens rent 
psykologiske værdi een 
eneste tøddel, selv om den i 
et sådant tilfælde jo ganske 
er uden historisk værdi.

Da påskeevangeliet såle-
des er en åbenbaring af en 
virkelig psykologisk viden, 
formet som et drama, hvis 
personer hver især udtryk-
ker virkelige, eksisterende 
sjælelige tilstande, kan man 

ikke fjerne disse personer fra 
dramaet uden at måtte erstatte dem med andre personer 
med nøjagtig de samme sjælelige tilstande eller sindelag. 
I modsat fald måtte påskeevangeliet dermed ophøre med 
at være en åbenbaring af den virkelige psykologiske viden 
eller videnskab, det i sin bibelske form udgør.

Det vil derfor være åbenlyst, at hvad vi så end vil få at 
indvende imod påskeevangeliet, så vil dets stabilitet som 

Bibelen i Bibelen
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psykologisk sandhed umuligt kunne rokkes. Siger vi, at 
Jesus aldrig nogensinde har eksisteret, bliver vi nødsaget 
til at erkende, at så har der eksisteret en anden mand med 
den sjælelige tilstand, der udgør Jesu mentalitet. Siger 
vi, at Kajfas ligeledes heller ikke har eksisteret, må vi, 
for at blive i kontakt med den virkelige psykologiske 
videnskab, erkende en anden mand med Kajfas karakter. 
osv. Og således må vi erkende påskeevangeliets perso-
ner som symbolske udtryk for urokkelige psykologiske 
kendsgerninger.

Principperne fortalt i symboler

Påskeevangeliet er således en beretning om det virkelige 
livs absolutte principper fortalt i symboler. Men beretnin-
gens drama er ikke udspillet. Det foregår i levende kød og 
blod omkring os som realistisk virkelighed i dag mere end 
nogensinde, ligesom de i dramaet rollehavende personer 
vandrer levende rundt iblandt os. Ja vi, du og jeg, samt alle 
vore medvæsner, udgør dem, der evigt vil give dramaet 
liv. I dag vandrer vi rundt i “det hellige land”. Nogle af 
os er på vej imod Jerusalem og holder indtog der.

Andre er i færd med at spise “påskemåltid” sammen med 
deres “disciple” (familie, venner og bekendte). Atter 
andre er på vej til “ypperstepræsterne og de skriftkloge” 
for at tjene “de tredive sølvpenge”. De har gjort det til 
levevej at forråde medvæsner og overgive dem til kors-
fæstelse, tortur, ulykke og død blot for at få deres egne 
egoistiske begær tilfredsstillede. Endvidere er nogle ved 
at begå selvmord af fortvivlelse over at have manifesteret 
en sådan væremåde. Jo, Judas er ikke mindre virksom i 
dag end for nitten hundred år siden.

Den fornægtende Petrus dukker også op hist og her. Er 
der ikke netop i dag mennesker, der det ene øjeblik for-
nægter deres “mester”, deres “discipelskab”, fornægter 
deres religiøse tendenser samtidig med, de i det næste 
øjeblik kan hugge “øret” af “ypperstepræstens svend” for 
at forsvare “mesteren” og de nævnte tendenser? Og den 
gode “discipel Johannes, som Jesus elskede”, lever han 
ikke også i dag? Findes der ikke i dag trofaste og kærlige, 
forstående væsner, man kan betro sit hjertes løndom, 
selv om “farisæerne” og “de skriftkloge” har ynglet og 
ligefrem er talrige på gader og stræder, søgende med ond 
kritik at nedkæmpe alle andres meninger, opfattelser og 
viden og med en stærk buldrende selvros eller udbasu-
nering af egne “store fortjenester” tror at kunne gøre sig 
blændende beundringsværdige?

Og så er der endelig tilbage selve hovedpersonen i dra-
maet, selve “mesteren” eller Kristus, hvor er han i dag? Ja, 
hans fysiske rolle var jo at dø på korset. Det var den del 
af hans rolle, der var mest tilgængelig for fysiske sanser. 
Vi vil derfor også i dag finde den “døende Kristus på 

korset”. Og han er endog meget mere udbredt og synlig, 
end De måske aner. Det jordiske menneske er nemlig 
“korset”. Dets fysiske legeme med sine udstrakte arme 
danner “det levende kors”, et kors overfor hvilket alle 
andre kors udelukkende kun kan være symboler.

Dette “kors” er beregnet på at bære “mesterens legeme”, 
og bliver derved, fra at være et tarveligt “henrettelsesmid-
del”, ophøjet eller forherliget til at være et lysets symbol 
for evige tider. Men dette “kors” er jordmenneskene i 
almindelighed ikke bevidst i. Deres dyriske herkomst 
lader dem i første instans være så travlt beskæftigede med 
at albue sig frem, at de dermed “korsfæster” andre. De 
er så optaget af dem selv, at de slet ikke ænser, hvad det 
er, de gør overfor deres næste. Her er det, at “mesteren” 
eller det indviede væsen siger om dem, at “de ikke vide, 
hvad de gøre”.

Er det ikke således, at påskeberetningen udtrykker ver-
densgenløserens eller det største menneskes syn på sine 
bødler, syn på røvere og mordere, syn på de såkaldte 
“syndere”? Og er det ikke i kraft af disse “synderes” 
egoistiske albuen sig frem på næstens bekostning, at de 
netop kommer til at spille rollerne som røvere og mordere 
eller de andre mod næstekærligheden stridende roller i 
påskeevangeliet?
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Påskeevangeliet udgør således i sig selv et psykologisk 
udtryk for, hvorledes næstekærligheden fører opad mod 
fuldkommenheden, mod den absolutte lykke, medens 
dens modsætning ukærligheden eller hadet absolut fører 
nedad mod ulykken eller til kulminationen af lidelse. 
Nævnte evangelium er således et guddommeligt do-
kument, en ufejlbarlig vejledning eller kortlægning af 
jordmenneskets vej til lyset.

Og det er altså her på denne vej, vi genfinder det jordiske 
menneske. De forskellige roller i påskedramaet er de 
forskellige mentale stadier, jordmennesket på denne vej 
må passere, må erfare og opleve. Og vi finder således 
her nævnte væsen mere eller mindre i færd med at “for-
råde” eller “forsvare” mesteren. Det er i færd med at 
anklage og dømme ham samtidig med, at det undertiden 
forsvarer ham. Denne “mester”, denne “messias” eller 
Kristus er dets eget inderste og dybeste “Selv” eller Jeg, 
det “noget” i dets inderste væsen, der udgør en gnist af 
Guddommen.

Men det ved ikke her, hvad det gør. Det ved ikke, at jo 
mere det piner andre væsner eller er ukærlig og hensyns-
løs overfor dets næste, jo mere “korsfæster” det sin egen 
åndelige eller kosmiske bevidsthed, det i det selv vor-
dende eller kommende individuelle “kristusvæsen”. Men 
desto vældigere det således, omend ubevidst, “korsfæster” 
sig selv og derved kommer i lidelsens smeltedigel, desto 
hurtigere bliver det ført mod det stadium i “korsfæstel-
sen”, hvor det kan udbryde: “Det er fuldbragt”. Og dertil 
skal det jo. Dette stadium er dets foreløbige mål.

Og hvad er det så, der er fuldbragt? Ja, det er dette, at man 
nu ikke mere hverken albuer sig frem på andres bekost-
ning eller på anden måde “korsfæster” sine medvæsner, 
men “elsker sin næste som sig selv”. Men inden man når 
det fuldkomne stadie på “korset”, må man gennemgå 
dyrets degenerationsstadier, hvilket er det samme som at 
opleve alle de forskellige førende roller i påskedramaet, 
lige fra Kajfas og Judas til Johannes og Jomfru Maria.

Man må således opleve det intolerante, hadefulde og 
dødsdømmende sindelag, som “ypperstepræsterne” og 
de “skriftkloge” i dramaet udviste. Man må gennemleve 
det blinde forræderiske tankesæt, der bragte Judas til 
selvmord, ligesom man også, som Johannes, må opleve 
at kunne udstråle den hjertevarme atmosfære, der gør, at 
man bliver “elsket af mesteren”.

Endvidere må man som Jesu moder opleve smerten ved 
at se det dyrebareste objekt for ens inderligste kærlighed, 
væsnet af ens eget kød og blod, blive fornedret, hånet 
og korsfæstet, samtidigt med, at man til andre tider li-
gesom Petrus må opleve at lyve sig fra sit kendskab til 
mesteren, og senere som de øvrige disciple, i rædsel for 

ypperstepræsterne, i frygt 
for døden, i angst for sit eget 
liv flygte bort fra Jerusalem, 
bort fra begivenhederne, 
overladende mesteren til sin 
egen skæbne.

Ja, hvilke førende roller 
indenfor påskedramaet går 
ikke i dag igen i jordmen-
neskets daglige liv? Er der 
i det hele taget nogen art af 
jordmenneskelig skæbne, 
der ikke har sin principielle 
pendant i en eller anden af 
påskedramaets personers tankearter? Er disse tankearter 
ikke netop en åbenlys demonstration af det principielle i 
det til dato manifesterede jordmenneskelige daglige liv? 
Dette daglige liv er således en oplevelse, der må føre sit 
ophav til Gethsemane i fortvivlelse, svigtet af dem, det 
troede at kunne stole på eller med sine nærmeste sovende 
og dermed overladt til sig selv alene i uhyggenattens 
mørke atmosfære med dødsangstens drømme, fantomer 
og mareridt.

Gang på gang må jordmennesket tilbage til Gethsemane 
og der kæmpe fortvivlelsens kamp med sin egen for-
følgelse af sig selv eller der opleve dette, at bede om at 
blive fri for lidelsens bitre kalk, indtil det endelig til sidst 
forstår og derefter råber til Gud: “Ske ikke min, men din 
vilje”. Og se, ind i den kulsorte nat, ind i den bedendes 
sjæl flammer lyset fra Guds engels strålevæld. Og med 
sin overjordiske hånd tørrer det himmelske sendebud 
dødsangstens sveddråber fra det lidende væsen. Et under 
er sket. “Dyret” er blevet menneske.

Og nu går vejen mod forherligelsen, mod ophøjelsen. For 
øjnene af hævngerrige forfølgere, falske ypperstepræster, 
farisæere og intolerante skriftkloge, forræderiske venner, 
røvere og mordere og andre vildfarne sjæle, skal “Guds 
billede” nu forenes med “korset”, og “korset” skal blive 
Guddommens bevidsthed, åbenbaret i kød og blod.

Og fra dette “levende kors” sender det fuldkomne men-
neske nu den ene store mentale lysglorie efter den anden 
ud over Jorden. Hen over kontinenter og have, oaser og 
ørkner, lande og folk, vibrerer den evige røst: “Fader, 
forlad dem, thi de ved ikke, hvad de gør”. Den opstandne 
gudesøn ser i menneskeheden sin evige fader og fornem-
mer derved sig selv som en “menneskenes søn”.

Denne “søn” kender gengældelsens evige love. Han 
ved, hvilken skæbne, der venter hans bødler, og beder i 
fornemmelsen af sin næstekærligheds altoverskyggende 
ild menneskeheden, der jo er den del af Guddommen, 
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igennem hvilken gengældelsen fuldbyrdes, om at tilgive 
nævnte bødler, og bad dermed i virkeligheden om tilgi-
velse for alle “syndere”.

Den tilbagevendende “fortabte søn” har erfaret, at “det 
et menneske sår, skal det høste”. Han ved derfor, at men-
neskeheden kun kan “høste tilgivelse” ved at så tilgivelse. 
Da han ved, at “tilgivelse af uret” er næstekærlighedens 
og visdommens skønneste frugt, og at denne frugt igen 
er “himmeriges rige”, vidste han også, at hvis han kunne 
få menneskeheden til at “tilgive uret”, ville den derved 
blive løftet op til et højere plan. Han vidste, at “hans rige” 
da kunne blive af “denne verden”.

Som vi her har set, er påskeevangeliet ikke blot og bar en 
fortælling om nogle personer, der engang har levet, men 
udgør i virkeligheden den første fundamentale åbenbaring 

af “åndsvidenskab” eller Guds plan med det ufærdige 
menneske. Ja, er den ikke netop selve “åndsvidenskaben”s 
fødsel? Den er ganske vist ikke i sin bibelske ordform 
fremtrædende for os som en direkte konkret analyse. Men 
vi kan dog umuligt komme udenom, at den med sine spe-
cielle personer og det samlede drama, som sammenspillet 
af disse karakterer udtrykker, er et fuldstændigt symbol 
eller udtryk for den skæbne, som ethvert eneste enkelt 
jordmenneske lever i.

Påskeevangeliet er således et symbol på Guds plan med 
jordmennesket. Det er et billede af de almene erfaringer 
og oplevelser af fejltrin, der tilsammen danner den smer-
tens eller korsfæstelsens vej, der er den absolut eneste, der 
fører til visdommen, til indvielse, til opstandelse.

(Copyright Martinus Idealfond)

I slutningen af en lille bog fra 1911 skrev Rudolf Stei-
ner:

Nutidens mennesker og med 
dem vore videnskabelige 
forskere tror sig frie i deres 
udelukkende mod det fysi-
ske rettede forstandsverden. 
Frie til en vis grad kunne de 
blive, hvis de ville erkende, 
at deres forestillinger om 
virkelighed, ja om verdens 
stoffer og kræfter, om men-
neskets historie og kultur-
udvikling, ikke er andet end 
massesuggestion.

En gang vil bindet falde fra deres øjne, og da vil de først 
erfare, hvor meget der er sandhed og hvor meget der er 
fejltagelse i, hvad de tænker om elektricitet og lys, om 
menneskers og dyrs udvikling. Videnskabens naturan-
skuelse er også en religiøs bekendelse. De der vil søge 
sandhedskernen i alle bekendelser, gør det ikke bare hos 

Buddha, Moses og kristus, men også hos de videnska-
belige forskere.

Men de åndsvidenskabelige bøger er egnede til at lære os 
at gennemskue vore suggestioner. Forsåvidt kommer det 
ved sådanne bøger ikke blot an på, hvad der bogstavelig 
står i dem, men på de skjulte kræfter, som førte forfat-
ternes penne, og som trænger ind i læserens årer, så at 
disse bliver gennemstrømmet af et nyt sandhedssind. Den 
læser, som får det rette indtryk af sådanne bøger, bliver 
forstandsmæssig til en vis grad indviet.

Sådanne bøger forelægges ham ikke blot som almindelig 
lekture men i den hensigt, at de kræfter hvormed de er 
skrevet skal opvække slumrende kræfter i ham, omend 
også disse kræfter til en begyndelse kun kan tilhøre for-
standssjælen. Men i vor tid gives ingen ægte indvielse, 
som ikke passerer gennem forstanden. Den som uden 
hensyntagen til forstanden vil være fører til “de højere 
hemmeligheder”, kender ikke tidens tegn, og han kan kun 
sætte nye suggestioner i de gamles sted.

Indvielse i vor tid
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v/Gunder Frederiksen

Hvad er samvittighed? Det er der lige udkommet en bog 
om, som en læser har henledt min opmærksomhed på. 
Ifølge bogens forord startede den som en selskabsleg, 
hvor man giver hver af deltagerne et ord f. eks ”dumhed” 
eller ”vilje” eller andet, som man skal sætte ord på. Et 
eksempel kan også være samvittighed, og det var netop 
dette ord, der førte til bogen ”Ord på Samvittigheden”, 
der er redigeret af Johannes Møllehave, Marie Tetzlaff 
og Niels Birger Wamberg.  Jeg har bladet bogen igen-
nem og overvejet, om jeg vil læse den for eventuelt at 
anmelde den, men har besluttet kun at citere følgende digt 
fra bogens forord og derefter skrive om det spændende 
og kontroversielle emne uden at læse bogen, men blot 
ud fra hvad jeg selv mener om emnet, så bliver det mere 
personligt.  
  
Som vi alle har erfaret – næ-
sten til bevidstløshed – kan 
ens samvittighed være god 
eller dårlig. Er den god, har 
vi det godt, er den dårlig, 
taler man om samvittig-
hedsnag, som kan defineres 
som ”ubehag ved mentalt 
eller fysisk at skade en eller 
flere af sine medvæsener”. 
Martinus omtaler samvittig-
hedsnag således: ” – for hver 
gang der opstår disharmoni 
mellem viljen og et humant 
ønske, er det, at væsenet får 
den reaktion i bevidstheden, 
vi kalder samvittighedsnag” 
(Livets Bog stk 1724)

”Ordbog over det danske sprog” har hele 2 ½ sider 
om samvittighed foruden en side om afledninger som 
samvittighedsløs, samvittighedsfuld osv. osv. Ordbogen 
citerer en kristen definition på samvittighed således: ”En 
persons faste, konstante opfattelse af hvad der er godt 
og ondt tjenende som en rettesnor for hans bedømmelse 
af hans handlinger. (if. Kristen opfattelse tilføjes, at den 
er nedlagt i personen af Gud) – Den kaldes også bare en 
moralsk følelse.

Det er altså lige præcis, hvad Adam og Eva ikke måtte 
lære. Men de spiste af kundskabens træ, fordi Eva fristede 

Adam, og så blev de jaget ud af paradisets have. Det vil 
sige, at de skulle ud af den statiske og udviklingsløse 
dvaletilstand. De skulle ud og gøre en masse erfaringer 
og lære at skelne godt og ondt, og det er jo, hvad men-
neskeheden er på vej til. 

Men er det nu Gud, der har nedlagt denne vigtige stemme, 
som samvittigheden jo er, i os? Eller kan den ikke bare 
opstå i udviklingens forløb? Eller er det et både-og? 

Samvittighed som en frugt af kampen 
for tilværelsen

Lad os forlade bibelen og gå ud fra, at det såkaldte men-
neske er udviklet fra mere primitive tilstande til det mere 
komplicerede væsen, vi nu kender som homo sapiens eller 

det ”vidende menneske”. I 
denne kontekst tvinges vi til 
at erkende, at på dyrestadiet 
er der ikke noget, der hedder 
samvittighed, for det ville 
simpelt hen betyde døden. 
Drab er jo livsbetingende 
for rovdyret – altså et gode - 
fordi det er hensigtsmæssigt 
og betingelse for slægtens 
videreførelse. I den knald-
hårde kamp for tilværelsen 
er det at få samvittighedsnag 
over sit naturbestemte føde-
valg en dødsensfarlig sag for 
rovdyret. Det er simpelt hen 
ensbetydende med at vælge 
døden. Det vi kalder ondt 

– drab, destruktion, at flænse og fortære sin næste – er et 
gode for rovdyret, da det i modsat fald ville uddø. Og det 
fortsætter ret langt op i udviklingen også efter, at dyret er 
begyndt at gå på to ben.  Egoisme, som vi så småt er be-
gyndt at tage afstand fra - i al fald teoretisk - var et absolut 
gode - en nødvendighed for slægtens videreførelse. Som 
vort udviklingsmæssige grundlag er vi altså egoister. Det 
er den arv, vil alle er født til verden med, og den sidder 
godt fast. Men nu er vi alligevel ved i nogen grad at blive 
sociale væsener. Hvordan er vi blevet det?

 Her opstår det afgørende spørgsmål: Hvornår og hvordan 
vender det? Hvornår og hvordan skifter egoisme fra at 

 Samvittigheden

SAMVITTIGHED

Kan man øve ondt med god samvittighed? (1)
Kan man være god med god samvittighed? (2)
Hvis man har samvittighed er den vel aldrig helt god? 3)
Den samvittighedsløse har ingen dårlig samvittighed.(4)

Når den hensynsløse ikke berømmer sin egen hensyns-
løshed,
Men finder gode begrundelser for sine handlinger, 
skyldes det da kun hensynet til andres 
ulykkelige kærlighed til det gode? (5)

(Villy Sørensen i digtsamlingen Vejrdage)
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være et gode til at blive et negativt begreb, som det er 
for det modne bevidst sociale væsen. Det må, så vidt jeg 
kan se finde sted på et tidspunkt, hvor kærlighed i form 
af social følelse bliver et bevidst begreb, og hvornår og 
hvordan sker det? 

Fra starten eksisterer det ikke i dyret på anden måde 
end i den instinktbaserede yngelpleje, og den er til trods 
for, at den er omgivet af et skær af romantik af egoistisk 
natur. Moderkærlighed er dejligt, men som vi har set fra 
Martinus, og som også Erich From gør opmærksom på i 
bogen ”Kunsten at elske” også selvisk, eftersom mode-
ren oplever en vidunderlig moderkærlighed strømmende 
gennem hele sin organisme. En moder - ikke mindst en 
løvemoder – vil kæmpe til døden for sine vidunderlige 
børn. Det ser vi også blandt de tobenede mødre.  Men 
moderen skulle jo ikke så gerne have monopol på kærlig-
hed – hvordan ophæves dette monopol? Ja, for det første 
er den som allerede nævnt ikke ægte kærlighed, idet den 
er begrænset til afkommet. Naboens børn kan godt være 
snottede hvalpe, men ikke ens egne. De er bare søde – i 
al fald til en vis alder.. 

Social følelse

Egoisme hører sammen med kampen for tilværelsen, så 
længe fysisk styrke, magt, kold intelligens og snedighed 
er vigtige overlevelsesegenskaber. Det rejser spørgsmå-
let, om der kan opstå sociale følelser – eller blot glimt 
af sociale følelser, så længe tilværelsen er en kamp for 
overlevelse? 

Hvor der er tale om et fælles mål, vil der naturligt opstå 
en solidaritetsfølelse som en slags gruppeegoisme, hvis 
denne kamp er fælles for større eller mindre grupper. 
Hvis det er individuel kamp, så bliver det jo alles kamp 
mod alle. Men er der tale om grupper, så ser det straks 
anderledes ud – vi ser det under naturkatastrofer, som vi 
oplever i øjeblikket i Østen efter tsunami-jordskælvet. I 
modsætning til krige, som  splitter, er naturkatastrofer 
mere sociale  – folk hjælper hinanden i nøden.  

Naturkatastrofer kan endog stimulere næstekærligheds-
evnen - en evne, vi kan have i større eller mindre grad. 
Så når ofrene og deres pårørende sætter spørgsmålstegn 
ved Guds ansvar i forbindelse med den frygtelige over-
svømmelse i Sydøstasien, der indtraf  2. juledag 2004, 
så er dette en del – men kun en del - af svaret. Ganske 
vist vil der altid være nogle, der benytter den kaotiske 
tilstand til at berige sig – stjæle fra andre. Men der opstår 
også fællesskabsfølelser, hvad vi også så eksempler på i 
forbindelse med det omtalte jordskælv.  

I det hele taget er lidelser, nød, fattigdom, elendighed 
nok smertefuldt, frygtelig smertefuldt, men det bærer 

en værdifuld løn i sig i form af medlidenheds- og med-
følingsevne – altså evne til kærlighed, som dog i mange 
tilfælde først kommer til udtryk i et kommende liv.   

Her må vi dog standse op, for der er mange tilfælde, hvor 
smerter og lidelser medfører negative følelser – f. eks. 
martyrfølelse, had og hævnfølelse over for de, der påfører 
os smerterne – ja, endog knyttede næver rettet mod himlen 
er der mange eksempler på. Ateismens sikreste grundlag 
er de tilsyneladende tilfældige og uforklarlige lidelser. I 
visse kredse, hvor man ikke er fortrolig med begrebet ”det 
ubehagelige gode” vil også ”djævelen” kunne fryde sig 
ved at opleve en renæssance.  

Her må vi erkende, at hvis ikke lidelser kan ses i et 
evighedsperspektiv kan de ofte virke fuldstændig me-
ningsløse. For eksempel kan man spørge, hvorfor nogle 
børn fødes til verden med uhelbredelige sygdomme, til 
bundløs fattigdom uden udsigt til at komme ud af denne 
fattigdom, til AIDS, som invalider, som dybt åndssvage 
osv osv., medens andre fødes med en sund og livskraftig 
organisme, hos rige forældre, hos kærlige forældre, i fami-
lier, hvor der er gode muligheder for uddannelse, sundhed, 
og andre livsfornødenheder. For mange mennesker, der 
ikke kender de kosmiske principper om reinkarnation og 
skæbnedannelse kan livet virke tilfældigt og undertiden 
helt meningsløst.  Arv vil i mange tilfælde forklare, hvor-
dan den fysiske side af processen finder sted, men ikke 
hvorfor. – Og så bliver folk naturligvis ateister, hvis ikke 
de ligefrem retter deres vrede mod himlen. 
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I reinkarnationens og skæbnedannelsens lys ser det ander-
ledes ud. Mange mennesker, som i et aktuelt liv har været 
udsat for voldsomme lidelser, smerter, nød og elendighed, 
vil i den følgende inkarnation være mentalt beriget med 
medlidenhedsevne af disse værdifulde erfaringer. – Som 
bekendt siger Martinus, at alt er såre godt, hvilket jo også  
er mest passende for en almægtig, alkærlig og alvis Gud. 
- Men tilbage til Møllehave!

Møllehaves spørgsmål

1. Om man kan øve ondt med god samvittighed? 
I visse tilfælde vil nogle kunne – ja! Som det skulle 
fremgå af ovenstående historiske udredning, så er svaret 
et spørgsmål om udvikling. På et primitivt stadium er 
menneskedyret totalt samvittighedsløs og kan torturere 
og pine sine medborgere – og i værste tilfælde endog føle 
stolthed ved det. Eksempler er der nok af fra Hitlers og 
andre diktatorers regimer. Her vil skæbneloven imidler-
tid læse korrektur - sandsynligvis smertelig korrektur. 
Samme person vil på et senere tidspunkt i udviklingen 
– sandsynligvis efter flere inkarnationer - føle væmmelse 
ved at udøve tortur og nægte at deltage i det, endog på 
trods af dødstrusler eller udsigt til alle mulige pinefulde 
straffeforanstaltninger. 

2. Om man kan være god med god samvittighed?
Jamen den gode samvittighed er jo netop lønnen for at øve 
godt, så det ser jeg ikke noget i vejen for. Noget andet er, 
at det nok ikke er en god idé at gå rundt og prale af sin 
godhed. Her er en vis ydmyghed nok en bedre idé. 

3. Kan samvittighed aldrig være helt god?
Det er ligesom der ligger mere i spørgsmålet. Her kunne 
man tænke en situation, hvor man f. eks. placerer mere 
godhed uden for sit eget ansvarsområde end indenfor, 
hvilket kan give samvittighedsnag i forhold til familien. 
Jeg husker et tilfælde, hvor Martinus blev spurgt om 
hjælp til Vietnam, hvilket han faktisk synes var godt nok, 
men at det var bedre at ofre de gode kræfter inden for ens 
myndigheds- og ansvarsområde (f. eks. familie, naboer 
osv). Hvis det var forsynets mening, at man skulle hjælpe 
i Vietnam, så var man af forsynet placeret der – født der, 
flyttet dertil, tildelt en stilling der eller på anden måde 
fået tilknytning til Vietnam. 

Hvis man føler, at ens samvittighed aldrig er helt god, 
er det jo nok, fordi man stiller ret store - evt. urealistisk 
store etiske krav til sig selv. I ekstreme tilfælde kan man 
derved komme til at udstyre sig selv med en yderst uheldig 
skyldfølelse, hvilket der i høj grad må advares imod. At 
plage sig selv med dårlig samvittighed over at slå en myg 
ihjel, er naturligvis ude af proportioner, selv om man må 
indrømme, at myggen har samme ret til livet som en selv. 

Det er naturligvis bedre at få den jaget ud af vinduet og 
lukke det i en gruelig fart.  

Problemet omkring diskrepansen mellem, hvad vi vil 
og faktisk formår i etisk henseende er på instruktiv vis 
beskrevet af Martinus i hans analyser over menneskets 
mentale aksehældning, som det desværre fører for vidt 
at komme ind på her (se f. eks. Bønnens mysterium 14-
15).    

4. Den samvittighedsløse har ingen dårlig samvittig-
hed.
Nej, der er ingen indre stemme, der hvisker, at han/hun er 
på gale veje, når han/hun skader et andet menneske eller 
dyr. Et sådant jordmenneske vil skruppelløst forfølge sine 
egne egoistiske mål og tilfredsstille sine helt personlige 
behov – koste hvad det vil af andre menneskers lidelser 
og smerter. Ikke blot historien, men også vor samtid 
beretter om diktatorer, som med hård hånd hersker over 
deres undersåtter. Men også det vil skæbneloven råde bod 
på. Nok vil vejen fremad mod en tilstand som det rigtige 
dvs. kærlige menneske være hård og stenet, men den er 
tilgængelig for alle, og man vil altid f. eks. ved bønnens 
hjælp kunne få assistance, hvis ønsket er til stede. Selv en 
Hitler kan således i en fremtidig inkarnation fremtræde 
som velgører, når skæbneloven læser korrektur på hans 
handlinger, og når han i tilstrækkelig grad har oplevet, 
at omgivelserne flygter fra ham

5. Når den hensynsløse ikke berømmer sin egen hensyns-
løshed, men finder gode begrundelser for sine handlinger, 
skyldes det da kun hensynet til andres ulykkelige kærlig-
hed til det gode?

Ulykkelig kærlighed plejer at opstå, når man ikke får den, 
man har kær. I dette tilfælde får man altså ikke det ”gode”, 
som man gerne vil have og evt. mener sig fortjent til. 
Her må han jo gribe i egen barm. Hvor meget af det 
”gode” har han fortjent, når han er hensynsløs? Kærlighed 
kommer sjældent af sig selv. For mig at se er medicinen 
at vise omsorg, hjælpe, hvor der er brug for det. Ved man 
ikke, hvordan man skal begynde, da bed til Gud om at få 
lov til at være til gavn og glæde for andre. Som verden 
ser ud, er der mere end nok at tage fat på. 
Det er, som om spørgeren antager, at når andre ikke 
magter det gode, så undlader han at berømme sin egen 
hensynsløshed.

Jeg tvivler på, at det ikke blot er hensynet til, at andre 
ikke magter det gode, der er årsag til, at han ikke praler 
af sin egen hensynsløshed. Det kan der være mange andre 
grunde til. f. eks. at der ikke er noget at berømme sig eller 
prale af. Det kan jo også være den stille samvittigheds 
stemme, der er årsag til, at han ikke berømmer sin egen 
hensynsløshed. – Og det er vel godt nok?                       
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v/Ruth Olsen

I Impuls 3-04 efterlyste jeg en bog med det underlige 
navn Oahspe, som jeg havde læst om i et gammelt blad. 
Nu har en behjertet abonnent foræret mig sit eksemplar 

- 900 tætskrevne sider på 
gammel-engelsk. Forfatte-
ren John Ballou Newbroug 
(1828-1891), en tandlæge i 
USA, fik efter sigende det 
hele via automatskrift, dvs 
det var nogle åndelige væs-
ner der førte hans hænder på 
skrivemaskinen.

John var født på en gård i 
Ohio. Som barn havde han 
visse psykiske evner, som 
dog blev undertrykt af hans 
meget jordnære far. Men i 

ungdomstiden søgte han spirituelle, hovedsageligt teoso-
fiske, kontakter. Han blev vegetar og levede i så høj grad, 
han kunne, efter “opskriften” for en spirituel udvikling 
og fik da også flere psykiske evner. Han var iøvrigt gift 
to gange og havde tre børn.

Oahspe er på mange måder en 
mystisk og svært forståelig bog. 
Den forekommer mig ret “gam-
mel-testamentlig”. Den er delt op 
i flere “bøger”, der mest består 
af kaskader af højtidelige reli-
giøse udsagn om Gud, verdens 
skabelse og menneskenes fortid 
og udvikling. Noget af det passer 
med Martinus’ lære, andet gør 
ikke. Noget af det er logisk un-
derbygget, men det meste er blot 
påstande, som det er vanskeligt 
at forholde sig til. Den kaldes en “Kosmon bible”, fordi 
den paradisiske tilstand, der vil opstå på Jorden til sidst, 
kaldes “the kosmon æra”.

Det, jeg synes er det mest interessante ved bogen, er be-
skrivelsen af, hvordan skabelsesprocessen rent praktisk 
foregår. Det vil jeg forsøge at fortælle lidt om her, sådan 
som jeg har forstået det. Ind imellem føjer jeg nogle 
betragtninger fra bl.a. Martinus eller naturvidenskabens 
frontforskere til. Det er ikke til at vide, om det bogen 
fortæller er rigtigt, men jeg synes, det lyder rigtigt og er 
ihvertfald ret tankevækkende.

En skabelsesberetning

I det evige verdensalt fødes hele tiden et utal af små og 
store verdner, som lever kort eller længe, modnes og 
dør. Metoden er spiralbevægelse! En spænding mellem 
to modsatrettede kræfter bygges op og begynder sin 
kosmiske spiraldans. Universet består af  en uendelig-
hed af spiraldannelser af forskellige størrelser og på 
forskellige udviklingstrin. Nogle bliver aldrig synlige for 
menneskelige sanser, andre bliver til kæmpestjerner eller 
“massive” planetkolosser. Roterende energihvirvler over-
lapper hinanden og skaber et væld af interferensmønstre, 
formgivende felter. Men intet sker tilfældigt, alt følger 
en lovmæssig plan.

I begyndelsen er en hvirveldannelse aflang, med “hoved 
og hale” ligesom en komet, men efterhånden som den 
modnes, og hvis den ikke dør i en ung alder, får den samlet 
så meget “stof”op fra omgivelserne, at den antager en 
mere rund form. Stoffet presses mere og mere sammen 
i hvirvlens center, og til sidst bliver det måske synligt 
selv for menneskelige sanser. Sammenpresningen skaber 
høj friktionsvarme, og hvis stoffet dvs den tættere del af 
energihvirvlerne er polariseret sådan, at det kan virke 

på/vekselvirke med energien fra menneskelige 
øjne, vil vi begynde at sanse energien som lys, 
en lysende tåge.

I bogen kaldes en hvirveldannelse for en vortex, 
og både dens indadgående og dens udadgående 
kraft kaldes vortex-energi. Jordkloden er det 

inderste af en vortex. 
Det meste af Jordens 
vortex kan mennesket 
ikke se, dens diameter 
er ca.30 gange større 
end den del, der kan 
ses. Videnskaben kal-
der det Jordens mag-
netfelt, men de ved 
faktisk ikke præcis, 
hvad det er. Jorden - 
eller materie i det hele 
taget - besidder ingen 

tyngdekraft, det er den indadspiralerende energi, der giver 
den virkning, man kalder tyngdekraft.

Solen er ligeledes det inderste af en vortex. Solens vortex  
kalder videnskaben for heliosfæren. Indenfor denne er 
opstået mange hvirvler, bl.a. dem vi kender som pla-

OAHSPE - A Cosmon Bible
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neterne. De er ikke opstået ved “afskalning” fra solen. 
Hvirvelbevægelser opstår overalt, hvor en vis spænding 
bygges op og brydes, sådan som cykloner og tornadoer 
opstår i Jordens nærmeste atmosfære. Planeterne i solens 
vortex holdes på plads af dens roterende vortex-energi. 
Om en hvirveldannelse får mulighed for at modnes og 
bære højtudviklet liv, afhænger af mange faktorer. Men 
vor Jord fik altså mulighed for at blive en moden livs-
dygtig “dame”.

Vort jordiske livsgrundlag

Den spiralerende energi - i bogen kaldet vortexenergi 
- som får Jordens atmosfære og dermed Jorden til at 
dreje rundt, kan ikke sanses i sig selv, vi kan kun sanse 
virkningen, ligesom vi jo kun kan sanse vinden ved dens 
virkning. Denne vortex-energi er ophobet i alt stof på 
jorden og får det til at hænge sammen. Det er den kraft, 
man forsøger at udvinde i atomkraftværkerne. Martinus 
kalder det Jordens “livskraft”, en slags elektricitet.

Hvor har Jorden fået alt det “stof” fra, som den har byg-
get sig et legeme op af? Det har den suget til sig på sin 
spiralerende vej gennem verdensrummet, ligesom ethvert 
barn må tage næring til sig for at vokse og leve. Ifølge 
Oahspe dannes de forskellige stoffer og stofkombinatio-
ner i verdensrummet. Mindre hvirvler forbinder sig her 
til stadig større og mere komplekse forbindelser.

Universets mest udbredte minihvirvel er brintatomet. 
Det består ifølge de clairvoyante teosoffer Leadbeater 
og Besant af 18 mindre hvirvler, som de kalder UPA’er. 
I Oahspe kaldes disse mini-minipartikler for “nåle”. De 
findes overalt, og der er især mange i en indadspiralerende 
atmosfære. Disse “nåle” er meget vigtige for os, for de er 
ikke bare grundlaget for alt det, vi kalder stof, men uden 
dem havde vi ikke haft dagslys!

Solen sender ikke lys til Jorden, men den sender positivt 
ladet energi, som polariserer “nålene” og får dem til at 
lyse, dvs vekselvirke med energien i vore sanseorganer. 
Det er den samme kraft, som får pæren i lommelygten 
til at lyse. I det universelle “batteri” er Solen pluspolen 
og Jorden minuspolen. Om natten når solens energi ikke 
polariserer “nålene”, stiller de sig i alle mulige diffuse 

retninger og ophæver hinandens virkning. Derfor bliver 
det mørkt. Også når mørke skyer dækker for solens energi, 
svækkes ”nålenes” virkning. Når det ydre himmelrum 
virker bælgsort, skyldes det, at her ikke er så mange nåle 
at polarisere.

Lyset er i det hele taget ikke stråler og bølger, og det har 
derfor heller ingen speciel hastighed. Men det er selvføl-
gelig et spørgsmål om, hvad vi forstår ved “lys”. Martinus 
bruger ofte ordet lys som synonymt med energi, f.eks. når 
han taler om verdensaltet som et lysocean. Men hvis det 
er en energi, vore øjne ikke kan vekselvirke med, kalder 
man det normalt ikke lys. Når “nålene” polariseres, vi 
kunne måske sige anslås, af solens energi, stiller de sig 
på rad og række og danner en kæde, derfor kan de nemt 
opfattes som stråler. Det er “nålenes” egenrotation og 
vinklen i kædens “samleled”, der er afgørende for det, 
videnskaben kalder bølger, frekvenser og farver.

Hvad er varme?

Varme er en virkning af bevægelser og den friktion, de 
afstedkommer. Jorden får ikke i egentlig forstand varme 
fra solen. Rummet mellem solen og Jorden er jo iskoldt. 
Det er Jordens egen vortex-energi, der ved rotationen og 
den friktion, den skaber, er årsag til det, vi oplever som 
varme. Engang var Jorden mindre med en døgnrytme på 
ca. 21 timer, dvs den roterede hurtigere, hvilket betød 
mere friktion og mere varme. Dengang var der tropisk 
regnskov på Grønland, og de første dyr, krybdyrene, 
behøvede ikke så megen egen-varme. Jorden var også 
dengang længere i nord-syd retningen. I dag er den lidt 
bredere i øst-vest retningen, hvilket betyder lidt hurtigere 
rotation ved ækvator og dermed større varme her.

Alt stof på Jorden er ophobet vortex-energi. Når man 
gnider to stykker stof mod hinanden, frigives lidt af denne 
energi, der manifesterer sig som varme. I den grad solens 
energi øger bevægelsen i atmosfærens partikler, bidrager 
den også til Jordens varme. Men jo højere man kommer 
op i atmosfæren, jo færre partikler er der til at danne 
friktionsvarme. Planterne ophober vortex-energi som det, 
man kalder kemisk energi. Den energi frigives igen, når 
planterne nedbrydes, f.eks. i vor fordøjelse.

Den yderste del af Jordens vortex bevæger sig med 
visse fluktuationer. Da det er den usynlige del af Jordens 
hvirvel, der styrer den synlige del, vil disse fluktuationer 
påvirke Jordens klima. Da Jordens vortex fungerer som en 
slags “tag”, en hvælving, der tilbagereflekterer varmen, 
vil her blive koldere, når “taget” bevæger sig længere væk 
og varmere, når det kommer tættere på. Bogen Oahspe 
påstår, der er en særlig rytme på 666 år, hvorfor dette tal 
kaldtes “dyrets tal”.

NegativPositiv
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Det er også fluktuationer i Jordens vortex, der er årsag til 
ebbe og flod i Jordens vandmasser. Månen trækker ikke 
magnetisk i noget vand på Jorden, hvornår har man set 
vand være magnetisk påvirkelig? Men månens vortex, 
der overlapper Jordens vortex med visse mellemrum, 
skaber derved rytmiske forstyrrelser i den yderste del af 
Jordens vortex. Det giver nogle små “skvulp” i Jordens 
rotationsenergi. Deraf kommer misforståelsen om månens 
tiltrækningskraft. Månens lys er iøvrigt ikke et genskin af 
solens lys. Selv om månen er en døende planet, der kun 
roterer om sig selv een gang om måneden, har den dog 
lidt atmosfære endnu, dvs der er “nåle” nok, som solens 
energi kan få til at lyse lidt.

Hvad vi kan se fra Jorden

Det at vi ser ud i verdensrummet gennem den linse, som 
vor hvælvede atmosfære udgør, præger afgørende hvad 
vi får at se. Ligesom vor hvælvede øjelinse præger det, 
øjet ser! Uden den jordiske atmosfære-linse ville vi ikke 
kunne se stjerner, påstår denne bog. Og noget tyder på, 
det ikke er helt forkert. For da astronauterne var på vej 
til månen, fortalte de, at de på et tidspunkt ikke længere 
kunne se stjerner. Først  da de var kommet indenfor må-
nens atmosfære, kunne de atter se stjernerne.

Hvirveldannelser på mange udviklingsstadier findes som 
sagt overalt. Nogle ligger så nær ved Solen, at videnska-
ben tror, det er pletter på selve Solen. Hvor meget “stof” 
en hvirvel når at få samlet, inden den “taber pusten” er 
meget forskelligt, - fra støv til små sten til store meteor-
sten. Sker det indenfor Jordens vortex, føres de med den-
nes spiralbevægelse ned mod Jordens overflade. Derfor 
vokser Jorden stadig, for tiden med ca. 30 tons om året.

Hvis stoffet i en hviveldannelse er polariseret ligesom 
Solen, vil det ikke lyse og vil derfor ikke kunne ses 
- (ligesom lommelygten ikke kan lyse, hvis du lægger 
batteriet i med polerne vendt forkert). Kun når det er 
modsat polariseret, dvs minus-ladet ligesom vor Jord, kan 
den forbindelse etableres, der kan ionisere de før omtalte 
“nåle”. Det er måske svaret på noget af det, videnskaben 
kalder “sort stof”? Og måske svaret på, hvorfor der går 
historier om uforklarlige solformørkelser i utide? F.eks. 
den der fortælles om ved Jesu korsfæstelse? Altså en 
”spøgelsesplanet” foran solen?

Når en spiraldannelse er blevet så gammel, at dens rota-
tion ebber ud, vil den miste sin atmosfære og dermed lyset 
og varmen. Hvis der således ikke længere udgår nogen 
form for energi fra den, kan mennesket ikke opfatte dens 
eksistens. Den er død og går sin opløsning i møde, ligesom 
menneskets krop gør det, når dets ånd er gået et andet 
sted hen. Men partiklerne indgår i den store universelle 

“genbrugsbutik” og indfanges af andre hvirveldannelser. 
Intet går til spilde i den kosmiske husholdning.

Kemi

At den universelle stofdannelse sker ved hvirvlens kom-
binerede indadgående og udadgående bevægelse passer 
godt med Martinus’ beskrivelse af, at al kraft manifesterer 
sig som tiltrækning og frastødning. Schauberger kaldte 
det implosion og eksplosion. Følelsesenergi og tyngde-
energi har Martinus også kaldt disse stofdannende ener-
gier, men han har også beskrevet det hele som forskellige 
former for elektricitet.

Universets er fyldt med de små endnu usynlige hvirvler, 
som Oahspe kalder “nåle” (naturvidenskabens superstren-
ge?). Leadbeater kaldte dem UPAer og påviste, hvordan 
de findes som både højredrejede og venstredrejede, dvs 
modsat elektrisk ladede, hvorfor de tiltrækker hinanden 
og indgår “ægteskaber”, fusionerer og bliver til atomer, 
molekyler osv.

Når Jordatmosfærens minispiraler ioniseres eller “elek-
trificeres” (magnetiseres) af solens energi (i esoteriske 
bøger kaldt “befrugtes”), bliver de det, man kalder kemisk 
aktive. Det betyder, at de kan virke på f.eks. en fotografisk 
film, på tøj så det bleges, eller på vor hud, så den brunes. 
Ja, vi kan ligefrem få vabler på huden. At dette ikke 
skyldes varme ses af, at vi kan blive meget solbrændte i 
frostgrader på skiferie i Norge!

I atmosfærens spændingskræfter går brint i forbindelse 
med ilt og danner vand. Det sker ved de eksplosive udlad-
ninger, vi kalder lyn og torden. Regndråberne er små mini-
planeter, der føres nedad med Jordens spiralbevægelse. 
På Jorden afgiver de deres egen spiralenergi, som holdt 
dem sammen i globeform, tillige med den information, de 
har modtaget på deres vej ned fra de energifelter, de har 
passeret. Alt til glæde for Jordens planter og dyr.

Hvis de ankommer som snekrystaller, kan vi ligefrem 
“aflæse” de energimønstre, de medbringer. I Oahspe 
siges det, at snekrystallernes skønhed er givet som tegn 
til menneskene om den usynlige verdens mangfoldige og 
vidunderlige formgivende kræfter!
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Per Bruus-Jensen

Når store naturkatastrofer og andre voldsomme begiven-
heder indtræffer, rejser det erfaringsmæssigt hos de fleste 
mennesker en byge af eksistentielle spørgsmål: Hvorfor 
skulle dette ske? Hvorfor skulle det lige ramme mig? 
Eller den og den? Hvad er meningen med den indtrufne 
hændelse – hvis der overhovedet ér nogen mening? Hvad 
er det i det hele taget for en verden og virkelighed, vi 
er plantet ind i – mennesker, dyr og planter mv. Er den 
dét, den umiddelbart ser ud til at være: et sammensurium 
af fysiske stoffer, naturkræfter og naturlove i et kaotisk 
samspil uden mål eller med, præget af tilfældigheders 
meningsløse hærgen? Eller har den på en eller anden 
måde relation til en guddommelig skaber, der med fuldt 
overlæg har indrettet den, så den netop tager sig sådan ud 
- som en autonom og kaotisk tilfældighedskværn? Men i 
så fald: HVORFOR? Til hvilket formål…?

Fattig siciliansk bonde forbander sin Gud 
efterat have mistet alt under et jordskælv

Materialisme kontra religiøsitet

Sammenlignet med  religiøst disponerede mennesker 
har mennesker med en materialistisk holdning det umid-
delbart lettest i den slags situationer, idet de på forhånd 
stiller sig afvisende over for tanken om såvel eksistensen 
af en Gud som forekomsten af en højere mening med 
livet og tilværelsen for den enkelte. For dem er det hele 
et spørgsmål om livsformernes vekselvirkning med 
objektive kræfter og love, hævet over enhver form for 
hensigter og værdisæt. Dvs. skæbnen for den enkelte er 
i dette perspektiv simpelthen et spørgsmål om held og 

Gud på anklagebænken

uheld for den enkelte, når man ser bort fra den indflydelse 
på begivenhedernes gang, som erfaring, intelligens og 
begavelse eventuelt kan have – enten på det personlige 
plan (individuel forudseenhed og rettidig omhu) eller 
på det samfundsmæssige plan (sociale og teknologiske 
forholdsregler), måske begge dele. Materialisten er med 
andre ord på forhånd fritaget for at skulle forstå naturens 
processer som et udslag af guddommelig styring og 
viljeføring.

Dette gælder derimod ikke for det religiøst disponerede 
menneske, og det rejser derfor her  en række spørgsmål 
og problemer, som det ikke synes muligt at besvare 
rationelt.

Således også i den helt aktuelle sag omkring tsunami-
katastrofen i sydøst-Asien afvigte Jul. Især er det van-
skeligt at relatere en sådan katastrofe til et jødisk/kristent 
gudsbegreb, der opererer med både almagt, alvidenhed 
og alkærlighed som kardinalegenskaber hos Gud. For 
hvordan kan en alkærlig Gud forsvare at lade en sådan 
katastrofe fuldbyrde sig? Specielt når der disponeres over 
en almagt, der skulle kunne forhindre det, suppleret af en 
alvidenhed, der skulle kunne forudse det og derfor som 
det mindste give anledning til kanalisering af manende 
advarsler til de truede gennem dertil egnede mennesker? 
Det lader sig simpelthen ikke forklare på en måde, der 
tilfredsstiller både følelse og fornuft, hvilket adskillige 
præster og andre religiøse autoriteter i dagene umiddelbart 
efter katastrofen da også offentligt måtte vedgå. Og holder 
man derfor fast ved tanken om Gud som virkelighed, må 
konklusionen blive, at enten er Gud ikke så kærlig/magt-
fuld/alvidende, som man forestiller sig, eller også knytter 
der sig en mening og hensigt til denne og lignende slags 
begivenheder, som kun Gud forstår og er indviet i, og 
som dermed henhører under devisen: ”Herrens veje er 
uransagelige”.

For fuldstændighedens skyld bør det nævnes, at enkelte 
religiøse autoriteter har fremført det synspunkt, at Gud 
slet ikke har noget med naturkatastrofer og lignende at 
gøre, medens andre har hævdet, at der er tale om en straf 
fra Gud for menneskenes syndighed. Men ingen af delene 
virker overbevisende.

At Gud fx ikke skulle have noget med naturkatastrofer at 
gøre, rimer således ikke med, at samme Gud  fremstilles 
som himlens og Jordens skaber, idet skaberen af noget 
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naturligvis må være ansvarlig for følgerne af den måde, 
dette noget er indrettet på. Herunder Jorden med dens 
kontinentalplader og disses drift mod hinanden med deraf 
følgende risiko for jordskælv, vulkanudbrud og tsunamier 
taget i betragtning. Det rimer for øvrigt heller ikke med 
tesen om, at ”Alt står i Gud Faders hånd” så lidt som med 
Jesu forsikring om, at ”end ikke en spurv falder til Jorden, 
uden at det er Guds vilje, samt at selv vore hovedhår er 
talte”. En så velkoordineret verdensorden levner tyde-
ligvis ikke megen plads for hverken tilfældigheder eller 
ansvarsfrihed for Guds vedkommende.

At tsunamien skulle være en gudgiven STRAF for men-
neskets synder og dermed tjene som eksempel 
på det guddommelige formål med den slags 
hændelser generelt, virker he l l e r 
ikke troværdigt. 

For det første er men-
neskets syndighed som 
disposition betragtet jo 
en konsekvens af den 
måde, mennesket fra sin 
skabers side er blevet 
indrettet på, og hvorfor 
det dybest set var ska-
beren, der burde straffes, 
og ikke mennesket. 

Ganske vist henvises 
der til menneskets så-
kaldte frie vilje som en 
egenskab, der frikender 
Gud for ansvar i spørgs-
målet om menneskets 
syndighed. Men faktum 
er jo, at dette anlæg 
ganske åbenlyst er alt for 
svagt til at kunne hamle 
op med alle de tilbøjelig-
heder i mennesket, som 
det ved sin indretning 
er disponeret for, og som gennem deres fuldbyrdelse 
påkalder sig status som synd og syndighed. Og det må 
derfor igen blive skaberen, man bør drage til ansvar for 
denne tingenes tilstand – ikke produktet af skaberens 
virksomhed. Dette bør tværtimod betragtes som sagesløst 
offer og dermed som naturligt mål for Guds kærlighed, 
eksekveret som overbærenhed og tilgivelse i mindst 
samme omfang, som Jesus i sin egenskab af Guds søn var 
sat til at idealisere for menneskene, idet han som bekendt 
sagde: ”Der står skrevet, at I skal tilgive syv gange dag-
ligt, men jeg siger jer, I skal tilgive syv gange halvfjers 
gange dagligt”. Og for øvrigt: hvilket formål skulle det 
i det hele taget tjene at straffe mennesket ved at tage dét 

ene liv fra det, som det ifølge kirken har fået skænket, 
og specielt hvis denne straf følges op af en endnu værre i 
form af endegyldig fortabelse i et evigt helvede. Hvordan 
kan et sådan scenario overhovedet rime med forestillingen 
om en alkærlig Gud, der qua sin almagt kan frelse hvem 
som helst, det skal være, og via sin alvidenhed også er 
bekendt med både behovet for og fremgangsmåden ved 
en sådan praksis…?

Tsunamien og det kosmiske 
virkelighedsbillede

Det ligger på denne baggrund nær at 
spørge, om det overhovedet tjener no-

get fornuftigt formål at dvæle 
ved den slags spørgsmål og 

problemstillinger, idet 
det med henvisning 
til henrundne århund-
reders grublen over 
de samme materier på 
forhånd synes uden 
for rækkevidde at nå 
frem til fornuftige svar 
og løsninger – i det 
mindste for menne-
skets vedkommende 
som det p.t. er udrustet 
og disponeret?  Taler 
kendsgerningerne ikke    
langt snarere til gunst 
for den materialistiske 
tænkemåde: at der slet 

ikke er brug for at ope-
rere med nogen Gud 
og guddommelig sty-
relser, idet naturlovene 
i forbindelse med til-
fældighedernes spil er 
mere en tilstrækkeligt 
til at forklare naturens 

hændelser på en overbevisende måde? At de pågældende 
hændelser simpelthen er vilkårlige og dermed hævet over 
moralske domme…

At vælge mellem disse alternativer må naturligvis blive et 
temperamentsspørgsmål, og her må det for undertegnedes 
vedkommende nok indrømmes, at den materialistiske 
løsning forekommer mest plausibel. Men vel at mærke 
forudsat at der ses bort fra det arbejde, Martinus har 
fremlagt, idet dette rummer en virkelighedsbeskrivelse, 
der faktisk på modsigelsesfri måde forener og forliger det 
materialistiske virkelighedssyn med det religiøse, således 
at fx også naturkatastrofer kan ses som elementer i en gud-
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dommelig styrelse. Og vel at mærke på en måde, der ikke 
dementerer hverken almagt, alkærlighed eller alvidenhed 
som egenskaber hos Gud. Men det forudsætter, at   man 
anlægger et helt andet perspektiv på livet og virkelighe-
den, end der opereres med inden for såvel materialistisk 
naturvidenskab som traditionel religion.

Først og fremmest kræves det, at mennesket i lighed med 
alle andre livsformer ses som et udødeligt væsen, der har 
en evig fortid bag sig, og som i pagt med sin udødelighed 
er i stand til ikke alene at overleve den fysiske død, men 
også via  såkaldt reinkarnation formår at genetablere 
sig i den fysiske verden så ofte, det føles ønskeligt og 
nødvendigt.

Dernæst må man forstå, at hvert eneste levende væsen, der 
p.t. har sit liv og sin tilværelse her i den fysiske verden, i 
tråd med sin udødelighed har en fjern fortid bag sig, hvor 
det var borger i lysende, guddommelige verdener af rent 
åndelig natur, samtidig med at det var udrustet med en 
bevidsthed og sansebegavelse, der lod det kommunikerer 
med Gud, som en mand her i den fysiske verden kom-
munikerer med sin næste.

Og endelig må det godtages, at hvert eneste levende 
væsen i den fysiske verden engang i fortiden af egen fri 
vilje har forladt disse høje, guddommelige verdener til 
fordel for netop den tunge og farefulde verden af fysiske 
materier, det nu er borger i. For det er netop disse tre sæt 
omstændigheder, der tilsammen retfærdiggør de skæbner, 
der kan ramme den enkelte i netop den fysiske verden, 
idet det samtidig må forstås, at ingen af disse skæbner 
reelt er bestemt af tilfældigheder, men tværtimod er 
reguleret af hårfine, kosmiske naturlove, der på forhånd 
garanterer retfærdighed for den enkelte i den betydning, 
at ingen i absolut forstand hverken kan øve uret eller selv 
blive udsat for nogen som helst form for hændelse, som 
det ikke selv er den første og dybeste årsag til. Således 
heller ikke den skæbne at blive kollektivt offer for store, 
omsiggribende naturkatastrofer…

Den fysiske verdens rolle i den store, 
kosmiske sammenhæng

Tager man standardforholdene i den fysiske verden i be-
tragtning kan det med rette undre, at nogen kan finde på 
at bytte deres ophold i de førnævnte høje, guddommelige 
lysverdener ud med en tilværelse netop her. Især når man 
tager Martinus’ beskrivelse af  disse verdeners lysende 
livs- og udfoldelsesmuligheder i betragtning, præget 
som de er af  harmoni, kærlighed, visdom og livskunst. 
Hvordan kan nogen finde på af egen fri vilje at forlade 
sådanne eksistensbetingelser til fordel for en verden, 
hvor man de facto må dræbe samt udfolde hensynsløs 

selviskhed for selv at overleve. Og i samme forbindelse: 
hvorfor eksisterer denne verden med dens barske orden 
overhovedet som en del af den samlede, guddommelige 
verdensorden?

Det er ikke mindst evnen til at besvare disse intrikate 
spørgsmål, der sætter det kosmiske verdensbillede i en 
klasse for sig og hæver Martinus og hans arbejde til 
et niveau langt ud over det sædvanlige. Dette gik ikke 
mindst op for mig selv, da jeg som ganske ’grøn’ stillede 
ham spørgsmålet hvad meningen med den fysiske verden 
overhovedet var, når der åbenbart fandtes langt højere og 
skønnere verdener  side om side af denne?

Han svarede, at den fysiske verden med dens særlige 
forhold var nødvendig som et middel for Gud til at ved-
ligeholde og forny sig selv på en sådan måde, at livet 
for Gud var forbundet med et indhold, der til enhver tid 
fandtes 100% tilfredsstillede og dermed fyldestgørende. 
Det krævede nemlig for det første eksistensen af en 
sfære, der betegnede den direkte modsætning til lyset og 
fuldkommenheden i de høje åndelige verdener og derfor 
kunne fungere som en baggrund for disse. Og samtidig 
forudsatte det, at den pågældende sfære tillod og mulig-
gjorde en stadig omskabelse og fornyelse af den del 
af  Guds samlede organiske udrustning, der frembragte 
den personlige livsoplevelse og bevidsthed, idet denne 
subjektive side af Guds totalitet herved tilførtes netop 
det nyhedsmoment, der til enhver tid gjorde tilværelsen 
interessant og attraktiv for Gud som levende alvæsen 
betragtet. Kort sagt gjorde det guddommelige liv værd 
at leve og videreføre. I al evighed…

Men hvad har det med mennesket og de øvrige levende 
væsener at gøre?

Simpelt hen dette, at Gud som en del af sin livs-strategi 
evigt har opsplittet sig selv i et uendeligt multiplum af 
selvstændige livsenheder (læs levende væsener), der der-
ved får status som gudekvanter, så at sige. Og da Gud ikke 
alene både kan fungere som en holistisk helhed med egen 
overordnet livsoplevelse og bevidsthed OG som hver af 
sine enheder med dertil hørende individuel livsoplevelse 
og bevidsthed, opnår Gud via dette arrangement ikke 
alene at bryde sin initiale ensomhed, men også at skaffe 
sig et arsenal af operationsmuligheder, der  simpelthen 
er uendeligt og netop derved egnet til at bidrage til for-
nyelsen af det guddommelige tilværelsesindhold uden 
ophør nogensinde. 

I praksis indebærer denne organiske samhørighed mellem 
Gud og gudekvanter (af Martinus kaldet ’gudesønner’), 
at sidstnævnte er direkte involveret i Guds behov for og 
bestræbelser på til stadighed at forny sin livsoplevelse. 
Hvilket giver sig udtryk i, at også gudekvanterne hver 
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for sig registrerer og ligger under for et behov for stadig 
fornyelse af den personlige livsoplevelse med alt, hvad 
det indebærer. Herunder ikke mindst omskabelse af den 
del af den personlige, organiske udrustning, der netop 
frembringer den personlige livsoplevelse. Og det er 
netop under indtryk af disse omstændigheder og kræf-
ter, at gudekvanterne føler sig tilskyndet til i perioder 
at skifte opholdet i de høje guddommelige verdener ud 
med  en tilknytning til den fysiske verden med samt dens 
særlige orden og krav til både selviskhed og dræbende 
livspraksis.

Som den overordnede pointe gælder det nemlig for den 
fysiske verden, at den for at kunne opfylde sit formål på 
enhver måde må fungere som en diametral modsætning 
til netop de høje, guddommelige eksistensplaner. For 
uden at dette er tilfældet, vil den bl.a. ikke kunne virke 
tillokkende på sådanne gudekvanter, som efterhånden er 
blevet mætte af opholdet  i netop de højere verdener.

I praksis honorerer den fysiske verden i første række disse 
krav og behov ved at fungere som en 100% autonom eksi-
stenssfære. Dvs. en sfære, der som hovedregel gennemført 
er styret og reguleret af tilsyneladende selvstændige, 
upersonlige, men først og fremmest ubestikkelige natur-
love, der i ét og alt bestemmer den gældende verdensor-
den, således at behovet for guddommelig forvaltning og 
overvågning reduceres til et absolut minimum og dermed  
- som endnu en pointe - gør det mere end vanskeligt  
ikke alene at få øje på en Guds aktuelle tilstedeværelse 
og indflydelse i sammenhængen, men endog synes at 
overflødiggøre den.

Herved frembyder den fysiske verden nemlig endnu et 
modsætningsforhold til de åndelige verdener, idet Gud 
som virkelighed betragtet her er lige så indlysende, som 
de fysiske stoffer er indlysende for væsnerne i den fysiske 
verden. Og da væsenerne under vejs mod den fysiske 
verden samtidig har mistet både deres åndelige sanse-
begavelse og deres erindring om det personlige ophold i 

de fordums åndelige verdener og således i praksis er uvi-
dende om såvel Gud som disse verdener, befinder det sig 
i en situation, hvor det tilstandsmæssigt er så langt borte 
fra guddommen, som det overhovedet kan komme. 

Dvs. det lever kosmisk set i et yderste mørke, hvilket som 
bekendt ikke mindst er menneskets situation, der hvor 
det har nået det rent materialistiske erkendelsesstadium 
og med den tyske filosof  Friedrich Nietzsche erklærer, 
at ”Gud er død”.

Men hvad har alt dette med naturkatastrofer og lignende 
dramatiske hændelser at gøre?

Først og fremmest dette, at sådanne tildragelser ifølge 
sagens natur rammer Gud lige så meget som det rammer 
de gudekvanter eller gudesønner, de umiddelbart går ud 
over, og hvorfor det turde være indlysende, at de pågæl-
dende hændelser via Guds almagt og alvidenhed trods 
alt forvaltes på en sådan måde, at det bag om det ydre 
skin 100% er i pagt med Guds kærlighed til sig selv. Og 
dermed til de berørte gudesønner.

Men til hvilken nytte da sådanne dramatiske ting?

Svaret er fra Martinus side, at de som overordnet general-
pointe først og fremmest tjener til at opfylde de længsler 
og behov for en modsætning til lyset, harmonien og kær-
ligheden, som i sin tid i medfør af mættelse tilskyndede 
de nu fysisk placerede gudesønner til af egen fri vilje at 
forlade de guddommelige lyszoner og i stedet sætte kurs 
mod netop den fysiske verden på godt og ondt. Men sam-
tidig tjener de også til at modne og kvalificere den enkelte 
gudesøn – det enkelte menneske – til en tilbagevenden til 
lysets regioner. Nemlig når mørket og det såkaldte onde 
er lige så gennemlevet og udlevet som i sin tid lyset og 
det gode var, således at mennesket ikke for tid og evighed 
skal se sig fængslet i den fysiske verden.

Og hvad kvalificerer så mennesket til en sådan udfrielse 
fra mørket til fordel for lyset?

Det kan ifølge Martinus siges med ét ord: KÆRLIG-
HED. Kærlighed til overhovedet ALT levende og dermed 
i realiteten kærlighed til Gud. Ikke en påtaget, mere eller 
mindre formel og teoretisk betonet kærlighed, men en 
FØLT kærlighed, der giver sig udslag og udtryk i ønsket 
om at tjene, beskytte, kærtegne og gavne ethvert med-
væsen i tilværelsen – omsat til praksis. Dette, og dette 
alene er sagen. Og så længe det enkelte menneske ikke er 
i stand til at opfylde denne ene betingelse, må det finde 
sig i fortsat at være bundet til den fysiske verden og dens 
vilkår, der som det helt centrale omfatter muligheden for 
den ene gang efter den anden at blive ramt af det dræbende 
princip i en eller flere af dets utallige former – herunder 
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dødbringende naturkatastrofer, der - tankevækkende nok 
- ikke agter menneskeliv mere end dyre- og planteliv. 
For som de kosmiske love fungerer er ethvert personligt 
møde med det dræbende princip en spejling af ens egen 
omgang med dette princip, hvorfor det også er i det en-
kelte menneskes egen mest oplagte interesse at ransage 
sig selv og sin livspraksis på dette ene område – mellem-
menneskeligt, økonomisk, politisk, militært, miljø- og 
ernæringsmæssigt etc.etc. Omvendt sikrer de selv samme 
love med yderste konsekvens, at modning for en sådan 
ransagelse med efterfølgende revision før eller siden vil 
indtræffe for hver eneste af os, således at vi alle på for-
hånd er sikret en tilbagevenden til lysets verdener og det 
hermed forbundne dagsbevidste samkvem med den evige 

guddom. Og det er anskuet i dette lys, at selv mørket og 
det såkaldte onde kommer til syne som en bekræftelse 
på såvel Guds alkærlighed som hans/hendes almagt og 
uendelige visdom…

*****

Indrømmet! Vi har indtil videre kun Martinus’ ord for, at 
virkeligheden er indrettet som her summarisk beskrevet. 
Det er så op til den enkelte at tage stilling til de forelig-
gende alternativer: materialismen med dens inkonsekven-
te tilfældighedslære på den ene side og den irrationelle 
religiøsitet med dens blinde pukken på de guddommelige 
vejes uransagelighed på den anden…
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Religion og videnskab

v/Albert Einstein

(Følgende artikel stod i New York Times d.9/11-1930)

Alt hvad menneskene gør eller tænker, drejer sig om 
tilfredsstillelse af behov eller om at slippe for lidelse. 
Det må vi holde os for øje, når vi forsøger at forstå ån-
delige eller intellektuelle bevægelser og måden, hvorpå 
de udvikler sig. For følelse og længsel er drivkræfterne 
i al menneskelig stræben og produktivitet - lige meget 
hvor ædelt disse udfolder sig for os.

Hvilke er da de følelser og behov, som har ført men-
neskene til religiøs tænkning og tro i ordets videste 
betydning? Et øjebliks eftertanke viser os, at det er de 
mest forskelligartede følelser, der står ved den religiøse 
tænknings og erfarings vugge.

Hos primitive folk er det først og fremmest frygt, der 
vækker religiøse ideer - frygt for sult, for vilde dyr, for 
sygdom og død. Eftersom forståelsen af årsagsforbindel-
ser sædvanlig er ret begrænset på det trin af tilværelsen, 
laver menneskesjælen et væsen, mere eller mindre ligt 
ham selv, på hvis vilje og virksomhed de oplevelser beror, 
som den er bange for. Man håber at vinde dette væsens 
gunst ved gerninger og ofringer, som formodes at stille 
dette væsen tilfreds eller stemme ham venligt overfor 
mennesket. Det kalder jeg frygtens religion.

Denne religion bliver i høj grad holdt ved lige - selv 
om den ikke bliver fremkaldt - ved dannelsen af en 
præstekaste, der påstår at kunne mægle mellem folket 
og det væsen, de er bange for, og derved opnår den en 
magtstilling. Ofte vil en leder eller despot, eller en privi-
ligeret klasse, forene præstefunktionen med sit timelige 
herredømme, eller der kan bestå et forbund mellem den 
politiske magts og præstekastens interesser.

Længslen efter ledelse, kærlighed og hjælp giver stødet 
til fremvæksten af en social eller moralsk forestilling 
om Gud. Det er forsynets Gud, der beskytter, bestem-
mer, belønner og straffer. Dette er Gud, som i forhold til 
menneskets videre og videre horisont elsker og sørger 
for menneskehedens liv. Han er trøsteren i ulykke og 
beskytteren af de afdødes sjæle. Dette er den sociale eller 
moralske forestilling om Gud.

I det jødiske folks hellige skrifter er det let at følge 
frygtreligionens udvikling til moralreligion, som føres 
videre i det nye testamente. Alle civiliserede folkeslags 
religioner er hovedsagelig moralreligioner. Men man må 
vogte sig for den fordom at betragte primitive folkeslags 
religioner som rene frygtreligioner og civiliserede folks 
som rene moralreligioner. Fælles for disse typer er dog 
gudsbegrebets menneskelignende karakter.

Den kosmiske religiøse sans

Kun ualmindelig begavede individer, eller særlig ædle 
samfund, hæver sig væsentligt over dette trin. Hos disse 
findes der et tredie trin af religiøs erfaring, selv om den 
kun sjældent findes i sin rene form. Jeg vil kalde den “den 
kosmiske religiøse sans”. Denne er vanskelig at klarlægge 
for dem, som ikke har en følelse deraf, eftersom den ikke 
omfatter et menneskelignende gudsbegreb. Det enkelte 
menneske føler, hvor tomme de menneskelige begær 
og formål er, og hvilken ædel og vidunderlig orden, der 
åbenbarer sig i naturen og i tankens verden.
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Han føler den individuelle skæbne som en fængsling og 
søger at lære tilværelsen i dens helhed at kende som en 
betydningsfuld enhed. Tegn på denne kosmiske religiøse 
sans kan findes endog på tidligere udviklingstrin, f.eks 
i Davids Salmer og hos profeterne. Det kosmiske ele-
ment er stærkere i Buddhismen, hvilket Schopenhauers 
afhandling har vist os.

Alle tiders religiøse genier har udmærket sig ved denne 
kosmiske religiøse sans, som hverken anerkender dog-
mer eller Gud skabt i menneskets billede. Følgelig kan 
der ikke findes nogen kirke, hvis doktriner er baserede 
på kosmisk religiøs erfaring. Det viser sig derfor, at vi 
netop blandt alle tiders kættere finder de, som var inspi-
rerede af denne højeste religiøse opfattelse. Ofte syntes 
de for deres samtidige at være ateister, men undertiden 
også helgener.

Hvorledes kan denne kosmiske religiøse sans meddeles 
fra menneske til menneske, når den ikke kan føre til et 
bestemt gudsbegreb eller til en teologi? Mig forekommer 
det, at kunstens og videnskabens vigtigste funktion består 
i at vække og vedligeholde denne følelse hos dem, der 
er modtagelige.

Videnskab og religion

Således kommer vi til en fortolkning af forholdet mellem 
videnskab og religion, der er i høj grad forskellig fra den 
sædvanlige opfattelse. Gennem studiet af historien er man 
tilbøjelig til at betragte religion og videnskab som ufor-
sonlige modstandere, og det af en grund som meget let ses. 
For enhver, som accepterer årsagsforholdet, kausaliteten, 
er ideen om et væsen, der griber ind i begivenhedernes 
rækkefølge i verden, komplet umulig. Hverken frygt-re-
ligionen eller moral-religionen kan få tag i ham.

En Gud, som belønner og straffer, er for ham utænkelig, 
fordi mennesket handler ifølge en indre og ydre nødven-

dighed. Følgelig er videnskaben blevet beskyldt for at 
undergrave moralen - men med urette. Menneskets etiske, 
moralske livsførelse er bedst baseret på opdragelse og 
det sociale miljø og behøver ingen støtte af religionen. 
Menneskets stilling ville i sandhed være sørgelig, om 
han skulle holdes i ave af frygt for straf eller håbet om 
belønning efter døden.

Det er derfor ganske naturligt, at kirkerne altid har be-
kæmpet videnskaben og forfulgt dens dyrkere. Men på 
den anden side hævder jeg, at den kosmiske, religiøse 
opfattelse er den stærkeste og ædleste drivkraft i al vi-
denskabelig forskning. Ingen, som ikke har begreb om de 
anstrengelser og fremfor alt den hengivelse, uden hvilke 
banebrydende videnskabelige fremskridt ikke ville kunne 
blive til, kan dømme om styrken af den følelse, gennem 
hvilken sådant arbejde vokser frem.

Hvilken dyb tro på fornuftsmæssigheden i verdensbyg-
ningen, og hvilken higen efter at opfatte blot et ringe 
glimt af den i verden åbenbarede fornuft må der ikke 
have været i en Kepler, en Newton, for at sætte dem i 
stand til at udrede himlenes mekanisme gennem lange 
års ensomme arbejde.

Enhver, der kun kender den videnskabelige forskning 
gennem dens praktiske anvendelser, kan let få en forkert 
forestilling om de menneskers sindstilstand, som, om-
givne af skeptiske samtidige, har vist vej for beslægtede 
ånder, spredt over alle lande i alle århundreder. Kun de, 
der har viet deres liv til lignende formål, kan have en 
levende forestilling om den inspiration, der skænkede 
disse personer evnen til at forblive trofaste mod deres 
formål trods utallige fejlslagninger. Det er den kosmiske 
religiøse sans, der giver denne evne.

En kendt person har med rette sagt, at de eneste dybt 
religiøse mennesker i vor så materialistiske tid, er de 
alvorlige forskere.
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Dialog
I det indre som i det ydre – et svar

v/Gunder Frederiksen

I IMPULS nr 4/2004 s.29 ff. har Kjeld John Ledet en 
artikel under titlen: ”I det indre som i det ydre”, hvor han 
fremhæver det, han kalder ”vor indre smerte”. Mange er 
optaget af at være kærlige udadtil, skriver han. Men når 
det kommer til os selv, så er samme forståelse ikke til 
stede. ”Vi skal bare underkende vor indre smerte”. 

Kære Kjeld! Jeg tror godt, jeg forstår dig. Både som far 
til to børn og som tidligere lærer og skolepsykolog har jeg 
erfaret, at det er af grundlæggende betydning for opvæk-
sten, at man i barndommen oplever tryghed og kærlighed 
– især i de første leveår. Er disse betingelser ikke til stede, 
kan det sætte uheldigt præg på et menneske resten af livet. 
Kærlighed er simpelt hen et fundamentalt behov. 

Men som du ganske rigtigt skriver, er det langt fra så let 
at være så kærlige, som vi gerne ville være.  Psykologi-
ske undersøgelser viser da også, at forældre, som i deres 
barndom har savnet varme og tryghed ofte har svært 
ved selv at yde det tilsvarende som opdragere for deres 
egne børn. Men så er det jo fint, at vi vil opleve mange 
fremtidige liv til at lære det. – Jeg forstår dig og er enig 
med dig i artiklens hovedlinie. Jeg fornemmer, at det er 
savnet af den basale kærlighed, der får dig til at tale om 
”den indre smerte”. 

Der er imidlertid et par bagateller, som jeg finder anled-
ning til at kommentere. Det gælder først og fremmest, 
når du om Martinus skriver, at ”han ikke beskæftigede 
sig kærligt med vores indre”. Her savner jeg kildehenvis-
ning, for det er ikke, hvad jeg får ud af Martinus` omfat-
tende forfatterskab, som jeg har læst fra ende til anden.  
Martinus beskæftigede sig såvel logisk som kærligt med 
alt - inklusive ”vort indre” samt hele verdensaltet, som 
identisk med den Gud, hvori vi alle lever, røres og er”. 
Tilværelsens universelle grundtone er iflg. Martinus 
kærlighed. Dertil kom, at jeg fra personlig bekendtskab 
med Martinus kan bekræfte, at han selv udstrålede den 
smittende varme og kærlighed, som han var ubetinget 
talsmand for og eksempel på. 

Om det, du kalder ”den indre smerte”, skriver du, at 
Martinus har sagt, at man blot skal tænke på noget andet. 
Jeg ved ikke af, at han har sagt således, men tro ikke, at 
Martinus har ment, at man blot skal ”feje noget under 
gulvtæppet”. Han var alt andet end ufølsom over for 

andres smerte. Det er en kendsgerning, at Martinus altid 
anbefalede at søge kontakt med Gud – bl. a. gennem bøn-
nen. Det er jeg sikker på, ville blive hans råd eller måske 
et af hans råd, såfremt du havde spurgt ham til råds om 
”den indre smerte”. Han sagde ikke, at man kunne blive 
fri for den smerte. Men han har altid fremhævet, at man 
kan få hjælp til at klare det, han kaldte det ”ubehagelige 
gode” – herunder naturligvis det, du kalder ”Den indre 
smerte” ved bøn til Gud. 

Den indre smerte, som du omtaler, er også kosmisk set et 
”gode” om end et ubehageligt gode. Den er som alt andet 
- ubehageligt som behageligt – grundlæggende betingelse 
for, at vi kan vokse i livets skole. Derfor et gode. Vi kan jo 
intet moralsk lære uden at få lejlighed til at føle smerten 
på vor egen krop eller i vor egen sjæl. Men har man det, 
så forstår man også den tilsvarende smerte, som ens næ-
ste kan være ramt af. Man bliver gradvis beriget med en 
værdifuld evne til at opleve medlidenhed og medfølelse, 
som vel er de mest værdifulde skatte, et menneske kan 
komme i besiddelse af.  

Du nævner også, at jeg bagatelliserer den ”indre smerte” 
ved at anbefale motion. Dertil må jeg svare, at det er min 
erfaring, at motion er glædesskabende. Jeg mener, at 
motion kan være et godt forsøg på at gøre noget ved den 
indre smerte, hvis man har en sådan. 

Bevægelse er livets fornemste kendetegn, som Martinus 
kalder det. Og når jeg anbefaler aktivitet, så er det under-
bygget ikke blot med mine egne erfaringer, men også med 
citater fra den bog af David Schreiber, som jeg omtalte i 
IMPULS 3/2004, hvoraf det fremgår, at ved motion ak-
tiveres de glædesstimulerende molekyler: endorfinerne. 
Motion, som alle læger og sundhedseksperter jo anbefaler, 
er ikke bare at flygte fra den indre smerte, men at gøre 
noget ved den. Vi har jo alle ansvaret for vort eget liv. Og 
der er jo en mening med de udfordringer, vi alle møder 
på vor vej gennem livet? Tager vi ikke udfordringerne 
op, vil vi jo aldrig komme videre i vor udvikling mod en 
højere bevidsthed. 

I øjeblikket er stavgang moderne, og det kan jeg i høj 
grad anbefale, og jeg betvivler, at der er ret mange, der 
vil kalde det at ”flygte fra sin indre smerte”, hvis man 
føler, at man har en sådan. Men der er jo mange andre 
former for motion. Enhver kan vælge, hvad der passer 
ham/hende bedst.

Når du skriver: ”Vi kan ikke komme af med den indre 
smerte. Det er jo en del af os selv”(s. 31), så føler jeg 
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trang til at spørge, om det virkelig er, hvad du mener? 
Du skriver jo ”vi” og dermed os alle. Er det dogmet om 
arvesynden, der foresvæver dig? Hvis det er tilfældet, må 
jeg sige, at det ikke er foreneligt med forestillingerne om 
en alkærlig, alvis og almægtig Gud. Og jeg kan da ikke 
forestille mig, at du vil afvise at tillægge Gud disse høje 
egenskaber. Hvis ikke det er guddommelige egenskaber, 
er begrebet Gud simpelt hen meningsløst. En gud, der 
ville udstyre os med en smerte, ”vi ikke kunne komme af 
med”, som du skriver, måtte jo være sadist, og den tanke 
vil du vel næppe acceptere?

Men paradoksalt nok skriver du også, at det slet ikke er 
en god ide at komme af med smerten. Man skal identifi-
cere sig med den, for den er efter din mening ”en del af 
en selv”, skriver du. Du er også inde på, at Tolle i Nuets 
Kraft” anbefaler at tænke på Nuet for at undgå at identi-
ficere os med smerten. Jeg har også læst Nuets kraft, og 
kan slet ikke give dig medhold. Jeg mener tvært imod, at 
Tolle ved at fremhæve betydningen af at leve i Nuet opnår 
at opleve livet på godt og ondt mere intenst. 
Du fremhæver, at det er en god ide at identificere sig med 
smerten – det vil altså sige at gøre sig e`t med smerten, 
som ovenfor nævnt. Jeg må tilstå, at jeg hellere vil iden-
tificere mig med glæden. Hvis det første er muligt, som 
du jo skriver, at det er, så må det sidste også være det. Det 
er da langt mere frugtbart, langt sundere, og det passer 
også langt bedre med selve tilværelsens grundtone, som 
iflg. Martinus er kærlighed.

Livet er fuldt af udfordringer. Jeg tror, at når du af et 
kærligt forsyn er placeret i en situation, hvor du oplever 
en indre smerte, så er det en af livets mange udfordringer, 
du oplever. Og her er det et spørgsmål om at se den i 
øjnene, og gøre noget ved det. I modsat fald kommer det 
blot igen på et andet tidspunkt. Vi kan vel godt blive enige 
om, at vi alle som voksne mennesker må tage ansvaret 
for vort eget liv?

I stedet for at identificere sig med smerten, tror jeg, det 
er bedre at prøve at analysere den – at undersøge mentalt, 
hvorfor du oplever sådan en smerte. Stammer det fra 
barndommen, har du mistet et menneske, du holdt af eller 
hvad? Måske er det en skæbne, som du selv har været den 
første udløsende årsag til. En sådan analytisk forskning vil 
være produktivt i modsætning til bare at lade sig besætte 
af smerten – at identificere sig med den, som du skriver. 
For der er en grund. Intet kommer af sig selv.  
Savner man oplevelse af kærlighed, og det er der utvivl-
somt mange, der gør, så er den bedste medicin efter 
bedste evne at prøve at være til gavn og glæde for sine 
omgivelser, så vil man opleve en indre glæde. Det man 
giver, får man.

Er årsagen til den ”indre smerte”, at man har mistet en 
eller flere af ens kære, da er sorgen naturlig for en kort 
tid, men ikke i længden, da de såkaldt ”døde” jo ikke har 
mistet livet, men lever videre på et åndeligt plan, hvor de 
sandsynligvis har det meget bedre, end nogensinde på det 
fysiske plan. Jeg har også smertelige erfaringer, idet såvel 
min 31-årige søn som min 54-årige samleverske døde af 
kræft. Her har jeg oplevet, at Martinus analyser er en stor 
hjælp. Vi får sikkerhed for, at de lever i bedste velgående 
og har det sandsynligvis lige så godt eller bedre, end de 
havde på jorden. Og har de det ikke lige straks, så vil 
det snart blive tilfældet. Dette kan du også forvisse dig 
om gennem Martinus værker, gennem Michael Newton: 
”Sjæleskæbner” eller mange af de andre bøger, der be-
skæftiger sig med livet efter livet. Ved fortsat sorg gør 
man ikke den efterladte en tjeneste. Man vil tvært imod 
skade den efterladte, idet han/hun fastholdes og dermed 
bremses i sin videre færd på det åndelige plan.  

Selvfølgelig oplever vi såvel indre smerte som indre 
glæde i forskelligt blandingsforhold. Sådan er livet jo. 
Men at vi alle skulle være udstyret med en indre smerte, 
som vi ikke kan slippe, fordi den er en uafvendelig ”del 
af vor person”, tvivler jeg på, at du får medhold i hos ret 
mange tænkende mennesker.
Naturligvis kan der være undtagelsestilfælde, hvor det kan 
anbefales over for ”den indre smerte” at tænke på noget 
andet, men ikke for at flygte fra den. Jeg tænker her på 
tilfælde, hvor det nærmer sig til det patologiske. Det man 
tænker på forstærkes. Hvis et menneske til stadighed be-
skæftiger sig så meget med ”sin egen indre smerte” uanset 
hvad den består af, så kan det let komme til at køre i ring 
og derved blive en selvforstærkende proces. Men så er 
vi inde på det patologiske, og det er vel ikke det, denne 
meningsudveksling skulle dreje sig om – vel?  

Jeg håber, du kan bruge noget af dette. Jeg vil slutte med 
at opfordre dig til at komme igen, hvis du føler trang til 
det. Du er også velkommen til at kontakte mig personligt. 
Held og lykke i fremtiden! (se min adresse s. 1)
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v/Ruth Olsen

I eventyret om Alladin hører vi om en doven, dvs naiv 
og lidt uansvarlig, men godhjertet knægt, der lokkes af 
en grådig ondsindet troldmand til at gå ned i en hule fuld 
af ædelstene - og en gammel lampe. Lampen indeholder 
en ånd, der kan opfylde ønsker. Kun en godhjertet person 
som Alladin kan slippe godt fra at gå ned i den hule for 
at hente lampen.

Spirituelt set repræsenterer hulen med ædelsten vort indre 
højere Selv, der jo indeholder kosmisk visdom. Lampen 
står for lys, altså den åndelige oplysthed, der kan give os 
evner til at opleve og udføre mirakler. Tilegner man sig 
disse kræfter uberettiget, dvs uden at være højt moralsk 
udviklet, går det som eventyrets troldmand, der lider en 
grum død. Men Alladin får sin prinsesse (polforvandlin-
gens velsignelse) og lever lykkeligt osv.

Da Jørgen mødte “lampens ånd”

Følgende historie er baseret på, hvad 
Jørgen fortalte til Danmarks Radio, 
og som blev udsendt en eftermiddag i 
januar 2005.

I 1970’ernes Danmark levede en 
ung rastløs fyr, der havde svært ved 

at finde ud af, hvad han skulle med 
sit liv. 

Han savnede et varmt fællesskab og kunne ikke se me-
ningen med det hele i denne for ham at se håbløse og 
uretfærdige verden. Han søgte her og der. I kirken var der 
ikke noget fællesskab, og han kunne ikke se nogen mening 
i det, præsten prædikede. Han prøvede et venstrefløjsparti, 
men fandt ingen menneskelig varme og følte sig ikke ac-
cepteret. Så havnede han i stofmiljøet, hvor han følte sig 
accepteret og god nok, uanset hvem, han var.

Men det er også et hårdt miljø. Kampen for at få stoffer 
sætter ofte almindelige moralnormer til side. Ingen er 
rigtig helt sig selv, så uansvarlige og overilede handlin-
ger kan nemt ske. Så i 1980 sidder den 30-årige Jørgen 
i isolationsfængsel på andet år og venter på sin dom for 
drab på en prostitueret pige. Han er langt nede. Det kon-
stante kunstige lys i cellen er ren tortur og gør, at han har 
svært ved at sove. Han er blevet et totalt psykisk vrag og 
nået derud, hvor han overvejer, hvordan han kan tage sit 
eget liv.

I sin elendighed vil han dog først prøve at læse lidt i biblen 
og beder om at få en bibel. Han starter fra en ende af, men 
det siger ham ikke noget. Så prøver han at slå op og sætte 
fingeren et tilfældigt sted og se, om det kan give ham et 
tegn til, hvad han skal gøre. Han rammer det sted, hvor 
der står noget i retning af, at hvis din arm forarger dig, 
så skær den af, og hvis det dit øje ser er dig imod, så riv 
det ud. Han har ingen kniv, han kan skære en arm af med, 
men han har en kuglepen, der nok kan pirke et øje ud.

Mens han sådan sidder og funderer, fyldes hans celle plud-
seligt med lys og en lysende skikkelse viser sig. Jørgen 
bliver nervøs og siger til skikkelsen, at den hellere må 
gå igen, for her må han ikke få besøg. Skikkelsen siger, 
han bare skal kalde på ham, hvis der er noget, han ønsker, 
og forsvinder. Efter at have kommet sig over sin store 
forundring, prøver han alligevel at kalde på ham. Straks 
dukker skikkelsen op igen, og på Jørgens spørgsmål om, 
hvem han er, synes han at høre navnet Gabriel. Denne 
tilbyder nu Jørgen at få tre ønsker opfyldt.

Jørgen ønsker at se sin datter - og vups er han hos hende 
og ser hende ligge sovende i sin seng. Dernæst ønsker 
han at se den pige, han dræbte, for at bede hende om 
tilgivelse. Pigen fortæller, at han ikke behøver bekymre 
sig om hende, for hun har det godt, det er jo ham der er 
i helvede. Det sidste, han ønsker i sin befippede tilstand, 
er at komme til en fodboldkamp, bare for at slippe ud af 
sin isolation og være sammen med mange andre. Det blev 
nu ikke fodbold men en anden sportskamp, han kom til 
at se - i Australien.

Vor tids Alladin?
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I den følgende tid ser han mere til sin “lampens ånd”, men 
da står der undervisning på programmet. Han skal lære 
noget om de kosmiske sammenhænge, i en bog, side for 
side, men ikke ved at læse, mere som en slags videospil. 
Hans “hule” fyldes altså med “ædelsten”. Der optræder 
på skift forskellige skikkelser, men den sidste lysende 
skikkelse, han ser, er han overbevist om var Jesus eller 
ihvertfald en, der ligner. Besøgene ophører, men efter den 
tid har Jørgen fået indre styrke til bedre at kunne bære sit 
livs genvordigheder.

Efter afsonet straf prøver Jørgen at opsøge forskellige 
spirituelle miljøer, bl.a. teosofisk forening, men de virker 
alle så lukkede og koster iøvrigt penge at komme ind til. 
Og Jørgen har ingen penge. Han føler sig fremmedgjort 
i et samfund, hvor alle synes at have nok i sig selv og 
bare sidder og kigger TV. Det er som om, han stadig kun 
er accepteret i det småkriminelle stofmiljø.

Selv har han fået førtidspension at leve af, men en gammel 
ven har store økonomiske problemer, så han indvilliger 

i at hjælpe ham med at skaffe penge ved et bankrøveri. 
Så nu sidder Jørgen atter bag tremmer. For som Martinus 
siger: den humane følelse kan afspores og blive til tosse-
godhed, når den ikke styres af tilstrækkelig intelligens.

I dag har Jørgen dog fået et rigere indre liv og har selv bedt 
om at sidde i isolationscelle for at få fred til at tænke. De 
“ædelsten”, han blev givet i sin “turban”, har frikøbt ham 
fra angst, håbløshed og ensomhed. Han er blevet i stand 
til at bære sin skæbne med tålmodighed og accept.

PS. Det er synd, det altid koster penge at få lov at høre og 
få del i de “ædelsten”, som Martinus så rundhåndet delte 
ud til sine “mindreårige” jordiske søskende. Hvorfor ikke 
give fripladser på kurserne til de, der helt oplagt ingen 
penge har? Det vil jo nok alligevel være ganske få her i 
det rige Norden.

Martinus selv kunne godt, har jeg hørt, gøre undtagelser 
fra reglen vedr. betaling.

Oversat fra Islandsk v/Inga Bjørt Vilhjalmsdottir

Lettere forkortet til det væsentligste. Spådommen er 
fremsat før 1. jan.2005. 
Der vil blive to attentater imod statsoverhoveder i løbet af 
dette år. Jeg fornemmer, at Bush er den ene af dem, men 
jeg er ikke sikker på, at attentatet lykkes. Han kommer 
dog i stor livsfare og bliver nødt til at være forsigtig. Bush 
fortsætter sin politik som i sidste regeringsperiode. 

De kaotiske tilstande vil fortsætte i Irak, og 
jeg har ikke stor tillid til, at det vil lykkes at 
gennemføre valget, selv om man har fjernet 
den tidligere diktator.

Situationen i Mellemøsten spidser til, og 
jeg ser volden vil fortsætte, det er stilheden 
før stormen. Arafats arvtager formår ikke 
at samle Palæstinenserne, og der vil herske 
opløsning, desværre.

Osama bin Laden fortsætter med sine aktiviteter, og jeg 
kan ikke se, at han bliver fanget, selv om det kan komme 
tæt på.
Der vil blive nyt valg i Ukraine, men jeg synes, at der 
fortsat vil blive uroligheder.

Der vil komme forskellige ting frem i forbindelse med 
valg i England, og det er ikke sikkert, at Blair beholder 
sin position. Parlamentets medlemmer vil fortsat søge 
afsked på grund af skandaler.
En præst kommer i mediernes søgelys, og der vil blive 
polemik omkring ham. 
Forholdet mellem EU og USA vil blive yderligere spændt 
på grund af USA’s udenrigspolitik. Jeg ser stor kløft dan-
nes, en kløft, som ikke havde været så stor, hvis Bushs 

opposition havde vundet præsidentvalget.

Der vil blive stor diskussion i Norge omkring 
Norges tilslutning til EU, men jeg ser ikke, 
at den sag finder en løsning.
Pave Johannes 2 er blevet træt, og jeg tror, 
han falder bort i løbet af året.   Jeg kan mærke 
sygdom hos Elisabeth 2, dronning af Eng-
land, og hun bliver indlagt på hospital.
Jeg ser noget lignende hos Harald, kongen 
af Norge.

Der er meget uordentlighed omkring den danske prins 
Joakim, og han har stærkt brug for en afvænning.

Det er dog ikke alt, der er slemt omkring de kongelige 
familier, og jeg ser et lykkelig par, som enten bekendtgør 
forlovelse eller gifter sig i løbet af året. 

Vølvens spådom
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Af Harry Rasmussen

I denne artikel skal vi endnu engang se på et af resultaterne 
af mine sammenlignende studier mellem H.C.Andersens 
livsanskuelse og Martinus’ kosmologi. Her drejer det sig 
om Andersens opfattelse af livet som et underværk. Det 
er blandt andet i romanen Kun en Spillemand (1837), at 
han fremsætter sin opfattelse af livet og kunsten, herun-
der specielt af kunsteventyret, og det sker med følgende 
tekststykke:

 Gennem blomstens tætte blad bryder lyset frem i farver, 
her rødt, der blåt, hver farve, vi kender; med samme 
kraft lyser Guddommen fra alt det skabte; som lyset i 
blomsten stråler  dens almagt frem i den hele skabning. 
Alt er et underværk, som vi ikke begriber, men vænnes 
til og da finder almindeligt. De digtede eventyr får deres 
overnaturlighed ved kædens overbrydning, ved mangel 
på den vise orden, vi daglig har for øje i det større gud-
dommelige eventyr, hvori vi selv lever.1  

 Analyserer vi nu Andersens tekst og udsagn, kan vi først 
og fremmest konstatere, at han i og med første sætning 
hentyder til det forhold, at lyset fysisk set er et bestemt 
energi- eller bølgelængdeområde af det elektromagnetiske 
spektrum, og at lyset som sådan er farveløst. Farver er 
med andre ord ikke en egenskab ved tingene, men deri-
mod en egenskab ved vores sansning af disse. Det synlige 
lys udgøres af bølgelængder mellem  ca. 4 000 og 7 000 
ångstrøm (Å), og en blanding af disse opfattes som hvidt 
lys. De korteste synlige lysbølger opfattes sansemæssigt 
som violet, derefter med stigende bølgelængde som blåt, 
grønt, gult og rødt med jævne overgange. Ved brydning 
af lys forstås en retningsændring af en lysstråle. Ved at 
bryde det ufarvede, hvide lys f.eks. gennem et glasprisme, 
spaltes og differentieres dette i sine bestanddele, nemlig i 
syv forskellige bølgelængder, som sansemæssigt opfattes 
som syv spektralfarver, nemlig rød, orange, gul, grøn, 

blå, indigo og violet, idet rødt brydes mindst, violet 
mest. Dette fremgår også tydeligt af f.eks. en regnbues 
farvespektrum.  

Når lyset rammer et legeme eller en genstand, kan der 
ske tilbagekastning fra overfladen, opsugning på over-
fladen, indtrængning i legemet eller gennemgang. Ved 
lysopsugning bliver lysenergien almindeligvis til varme, 
sjældnere omdannes den til lys med anden bølgelængde. 
Men ved tilbagekastningen fra overfladen af et legeme 
eller en genstand, f.eks. en blomst, brydes lysbølgerne på 
en sådan måde, at disse sanses og opfattes som farve på 
selve legemet eller genstanden. Pointet er, at det i sig selv 
hvide lys spaltes og fremtræder i syv forskelligt farvede 
grundformer, som i øvrigt i praksis giver anledning til 
et utal af farvenuancer, beroende på overfladen hos de 
legemer eller genstande, lysbølgerne tilbagekastes fra.   

Martinus’ symboler

Drager vi nu en parallel til Martinus, oplever vi det i denne 
sammenhæng højst interessante, at han rent faktisk har an-
vendt sig af lysspektret og dets farver som symbolik i sin 
kosmologi. Det sker i forbindelse med hans overvejende 
geometriske symboler, hvor især cirklen og trekanten er 
markante figurer, nemlig som henholdsvis udtryk for Gud-
dommen og dennes og det levende væsens Jeg. Cirklen 
symboliserer fuldkommenheden i det guddommelige 
verdensalt, mens trekanten symboliserer Guddommens så 
vel som det levende væsens treenige struktur, dvs. Jeget (= 
skaberen), bevidstheden (= skabeevnen) og organismen (= 
det skabte). Og Martinus benytter netop den hvide farve 
som symbol på Guddommens fuldkommenhed, mens 
han bruger violet farve til at symbolisere moderenergien, 
som er identisk med overbevidstheden eller det såkaldte 
højpsykiske kraftfelt. Farverne rød, orange, gul, grøn, blå 
og indigo symboliserer de seks kosmiske grundenergier, 
nemlig henholdsvis instinktenergien, tyngdeenergien (= 
dynamisk evne eller kraft), følelsesenergien, intelligen-
senergien og hukommelsesenergien. Disse energier er 
en konsekvens af Jeget og dets urbegær, i samspil med 
moderenergien, og ytrer sig i form af bl.a. psykiske le-
gemer lokaliseret i det såkaldte underbevidsthedsområde 
eller psykiske kraftfelt.

De nævnte ialt syv kosmiske grundenergier er med andre 
ord en udspaltning af Jegets væsen, natur eller ’substans’, 

Alt er et underværk …
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idet moderenergien virker som et slags ’glasprisme’, der 
’bryder’ ’substansen’ i seks grundforskellige fremtrædel-
sesformer af den samme overordnede grundenergi, altså 
moderenergien, hvilket reelt vil sige Guds ånd.2          

Den første, årsagsløse årsag: Gud

Den næste sætning i Andersens tese om livet og kunsten 
lyder sådan: ”med samme kraft lyser Guddommen fra 
alt det skabte; som lyset i blomsten stråler dens almagt 
frem i den hele skabning.” Det er allerede blevet nævnt, 
at Guddommen qua sit væsen og sin natur er forlenet med 
fuldkommenhed, dvs. fuldkommenhed i alle tænkelige 
aspekter og henseender: den første, årsagsløse årsag, 
ubegrænset, evig, alkærlig, alvis og almægtig. Denne 
opfattelse af Gud, om end i en mere følelsesbetonet og na-
ivrealistisk version, havde Andersen fået indpodet allerede 
fra sin tidligste barndom, hvor moderen fortalte ham om, 
hvad hun havde hørt i kirken, og hvor hun sang nogle af 
de salmer for ham, som blev sunget under gudstjenesten. 
Mange år senere, da Andersen var kommet i latinskole, 
gjorde han sig på grundlag af lærebogen i religion tanker 
om, hvori Guds fuldkommenhed nærmere består. Det 
sker bl.a. i og med nogle af hans skolestile, som f.eks. 
Beviserne for Guds tilværelse og Guds enhed (1827/28). 
I sidstnævnte lyder det bl.a.:

[…] Ved siden af den fuldkomneste ånd, kunne vi intet 
lige fuldkomment væsen tænke os, thi da ophørte begrebet 
om den fuldkomneste, og at Guddommen er det, ser vi de 
tydeligste tegn på i den hele natur, selv i hele universet. 
– Kamp og gæring møder vel øjet, men elementernes 
kræfter, det levende og det livløse smelter dog sammen i 
eet harmonisk helt; […] Vi ser i den hele fysiske natur en 
orden, en styrelse, men tillige en enhed, der grundfæster 
troen og taler med åbenbaringen om en eneste Gud, i at 
sige Gud er én. – Hvor ophøjet er ikke dette begreb om 
Gud; […] 3  

Måske ikke overraskende, falder Martinus’ opfattelse 
af Gud fuldstændig i tråd med Andersens opfattelse af 
samme. For begge er Guddommen det alvæsen, hvori alt 
og alle med et bibelsk udtryk ”lever, røres og er”. Gud-
dommen er med andre ord tilværelsens højeste og øverste 
eller inderste ’substans’ og kraft, hvoraf, hvori og hvorved 
alt og alle eksisterer, manifesterer sig og sanser og oplever. 
Dette har Andersen kortest og klarest udtrykt i eventyret 
Der er forskel (1851), mens Martinus tilsvarende kort og 
klart har uddybet det i sit symbol nr. 7: Livsenhedsprincip-
pet med tilhørende forklaring. Heraf fremgår det, at det 
levende væsen i princippet ligner eller udgør en holistisk 
miniudgave af sit guddommelige ophav, nemlig som et 
Jeg, en skabeevne og en organisme. Som sådan fungerer 
det levende væsen – altså alle levende væsener – som 
Guddommens sanseorganer og manifestationsredskaber, 

dvs., at Guddommen sanser, oplever, handler og mani-
festerer sig via de levende væsener. Det er i henhold til 
Martinus – og Andersen – så viseligt indrettet i praksis, 
at dette forhold former sig på den måde, at der i en vis 
forstand egentlig kun findes to væsener i tilværelsen: Gud 
og det levende væsen. For sidstnævnte udgør samtlige 
andre levende væsener nemlig Guddommen, uanset om 
det pågældende levende væsen er klar over dette forhold 
eller ej.4   

    I henhold til både Andersen og Martinus, viser Guds 
skaberkraft sig i form af tilværelsens fuldkomne indret-
ning og formålstjenlige hensigtsmæssighed, og ligeledes 
i de levende væseners differentierede mangfoldighed, 
evner og muligheder. Skabelsen vidner på den måde om 
sit guddommelige ophav.  

Livet er et eventyrligt under

Den tredje sætning i Andersens ovenfor citerede tekst 
lyder sådan: ”Alt er et underværk, som vi ikke begriber, 
men vænnes til og da finder almindeligt.” Udsagnet er 
højest interessant, idet det siger noget væsentligt og karak-
teristisk om den måde, vi mennesker opfatter tilværelsen 
eller virkeligheden på.5  

    Men lad os først gøre os fortrolige med, hvad begrebet 
’underværk’ mere præcist betyder. I henhold til ordbogen 
er ordet sammensat af to ord, nemlig ’under’ og ’værk’. 
Førstnævnte ord hentyder til begreber som undre og 
vidunder, hvilket vil sige undren eller det at undre eller 
forundre sig over noget. Ordet værk betyder bl.a. arbejde, 
virke eller virksomhed. Ordet vidunder hentyder til 
noget, man undres eller forbavses eller imponeres over. 
Begrebet underværk er i en vis forstand beslægtet med 
begrebet mirakel, hvilket vil sige noget, man ikke kender 
de naturlige årsager til. 
    I henhold til Andersens opfattelse, er tilværelsen eller 
livet og verden grundlæggende et under eller mirakel i den 
forstand, at alt har sin oprindelse i Guds væsen og natur, 
som vi mennesker dybest set ikke direkte kan begribe 
eller fatte. Samme opfattelse giver Martinus udtryk for 
ved blandt andet at fremhæve, at det treenige princips tre 
instanser: Jeget, bevidstheden og organismen, dybets set 
er ukendte og ubegribelige ’størrelser’. Af samme grund 
betegner han derfor også de tre instanser som henholdsvis 
X 1, X 2 og X 3, hvor X står som matematisk tegn for 
ubekendt størrelse.6  

 Den omstændighed, at vi – som Andersen siger – vænnes 
til livets under eller forunderlighed, således at vi opfat-
ter dette eller denne på en hverdagsagtig måde og derfor 
tager alting som nærmest en selvfølgelighed, giver sig 
grundlæggende til kende i form af den materialistiske 
livs- og verdensanskuelse. Ifølge denne ligger der kun 
naturlige lovmæssigheder og fysisk-kemiske årsager til 
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grund for alt i verden, og dette gælder også for de såkaldte 
åndelige eller psykiske fænomener, såsom ånd, sjæl og 
bevidsthed. Dette emne om den materialistiske livs- og 
verdensanskuelse, var Andersen stort set optaget af hele 
livet, hvilket især fremgår af hans store forfatterskab, 
men han berørte også emnet i en del af sine breve til 
venner og bekendte. Det, der særlig berørte ham, var 
den omstændighed, at materialismen tilsidesatte for ham 
væsentlige begreber som Gud, udødelig sjæl og etiske og 
moralske normer og værdier, samtidigt med at man mente, 
at livet og verden er udtryk for fuldstændig planløshed 
og tilfældighed. Særlig markant behandler han emnet i 
romanen At være eller ikke være (1857), som på sin vis 
blev hans teodicé par excellence.7     

Feer, alfer og nisser

Når Andersen siger, at vi vænnes til livets forunderlighed, 
så ligger der deri, at han tænker på barnet, som indtil 
en vis alder umiddelbart opfatter tilværelsen som lidt 
i retning af et eventyr, i den forstand, at barnet i reglen 
er fuldkommen overbevist om eksistensen af f.eks. ju-
lemanden, nisser, alfer, feer, hekse og trolde etc. etc., 
som opfattes som helt konkrete væsener og skikkelser. 
Foruden en fremragende intelligens og intuition besad 
Andersen også barnets umiddelbare og uforbeholdne 
måde at opfatte tilværelsen på. Det gjorde, at han i fuldt 
alvor kunne fortælle om feer, alfer, nisser osv., som det 
for alfernes vedkommende f.eks. sker i tredje kapitel af 
rejsebogen Skyggebilleder, 1831. Og f.eks. i eventyret 
”Rejsekammeraten”, 1835, beretter han om både nissen, 
der bor oppe i kirkens tårn, og om alferne, der alene kan 
ses af gode folk, og som kun kommer frem på månebely-
ste steder i den store skov, hvor de leger lystig tagfat og 
synger smukke viser. Legen varer ved lige til solen står 
op, og da kryber de små væsener i skjul i blomsterknop-
perne, for at sove til næste fuldmåne. Alferne træffer vi 
bl.a. også på i eventyret ”Tommelise”, 1835, så meget 
mere som Tommelise selv er en alfepige.8 

Nu skulle man jo tro, at nisser, alfer og feer mm., kun 

er udtryk for digter- og barnefantasi, men ikke desto 
mindre kan vi faktisk træffe på omtalen af lignende små 
væsener i Martinus’ litteratur, specielt i artiklen ”Den 
tabte horisont”, 1971. Heri fortæller Martinus bl.a. om, 
at de gamle tiders eventyrfortællere besad en synskhed, 
der var årsag til forekomsten af den psykiske side ved 
eventyrene, og han fortsætter: 

[…] Men på grundlag af deres instinkt og følelse var de 
ikke i stand til at kende de psykiske realiteter bag det, de 
så. Deres fantasi arbejdede med og udfyldte, hvad den 
manglende viden og indsigt ikke kunne udfylde, og der-
ved opstod eventyrets bevidsthedssfære i mennesket. Man 
troede, at huldrerne og nisserne, og hvad man nu kaldte 
disse psykiske væsener, boede i stenene og bjergene, som 
jo måtte være hule, da man opfattede væsenerne nærmest 
som fysiske. Nævnte væsener var nemlig ofte helt ma-
terialiserede, når de kom i nærheden af mennesker, og 
dematerialiseredes igen et stykke tid efter, hvorfor man 
troede, at de forsvandt ind i stenene. […] 9  

H.C.Andersen og digtekunsten

Her skal det straks pointeres, at Martinus’ karakteri-
stik af de gamle eventyrfortællere ikke kan gælde i 
H.C.Andersens tilfælde, for han var i høj grad i besid-
delse af kendskab til de psykiske realiteter i tilværelsen. 
Det var i øvrigt Andersens opfattelse, at digteren har en 
særlig forpligtelse til at påpege og fremhæve overfor sine 
læsere og tilhørere, at livet bagom hverdagens sløvende 
og vanedannende indflydelse på bevidstheden, netop er et 
guddommeligt underværk. Det skriver han om i essayet 
”Billeder i det uendelige”, som står at læse i rejsebogen 
”I Sverrig”, 1851: 

Ja, billeder i det uendelige, en rigdom af skønhed er der 
i verden om os, og det selv i det små, i det øjeblikkeligt 
forsvindende, det, som mængden slet ikke agter på.
    Vanddråben fra den stillestående vandpyt har en hel 
levende verden i sig, men døgnets dråbe af hverdagslivet 
har også i sig en verden af billeder i skønhed og poesi, 
luk dit øje op for den.
    Seeren, digteren skal pege hen herpå, og ligesom syn-
liggøre den med mikroskopets klarhed og bestemthed, 
og da vil også mængden se den, og siden på sin egen 
livsvandring selv blive den var, og som seende glæde sig, 
thi livet er ligesom blevet rigere – rigere på skønhed. 10    

Denne tankegang fortsætter Andersen i essayet ”Poesi-
ens Californien”, hvori han tilmed kalder digteren for 
“Lysbæreren for tider og slægter”, og tilføjer lidt senere: 
“Naturen bliver dobbelt dejlig, hvor en digter går.”  Og 
senere fortsætter han, idet essayet handler om et gammelt 
tema i Andersens liv og digtning, nemlig valget mellem 
to forskellige digteriske retninger: enten føleriets, fanta-
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steriets og overtroens dunkle romantik eller fornuftens 
og intuitionens dagklare og i en vis forstand realistiske 
opfattelse af tilværelsen, udtrykt i både prosa og poesi. 
Det sidstnævnte er tilfældet i følgende tekststykke fra 
ovennævnte essay:            

[…] Og gennem tynde metaltråde fløj med lynets hurtig-
hed tanken i ord til fjerne byer. ”Livet! Livet!” klang det 
gennem den hele natur. ”Det er vor tid! Digter, du ejer 
den, syng den i ånd og sandhed!”
    Og videnskabens genius løftede sværdet, det lysende, 
løftede det så vidt ud i rummet, og da – hvilket syn! Det 
var, som når gennem mursprækken en solstråle lyser ind i 
et mørkt rum, og viser sig for os som en drejende kolonne 
af myriader støvgran; men hvert støvgran her var en ver-
den! Det var vor stjernehimmel, det syn han så.

Et punkt kun, et støvgran her er din jord, hvis undere 
forbavser dig! Et støvgran kun, og dog en stjerne mellem 
stjerner. Som de myriader støvgran, synligt svævende i 
solstrålens drejende søjle fra murrevnen ind i det mørke 
rum, drejer sig den lange kolonne verdener, du kalder 
din stjernehimmel, men endnu fjernere står mælkevejens 
hvidlige tåge, en ny stjernehimmel, en anden kolonne, 
begge to radier kun i hjulet! Men hvor stort er dette selv, 
hvor mange radier går således ud fra det store midtpunkt, 
Gud.

Så vidt når dit øje, så klar er din tidsalders horisont! 
Søn af tiden, vælg, hvem skal være din ledsager. Her er 
din ny bane! Med din tids største, foran din tids slægter 
flyver du! Som den blinkende Lucifer lyser du i tidens 
morgenrøde.11  

Digterens opgave og menneskehov-
mod

Det er også i det sidst citerede essay, at Andersen præci-
serer sin opfattelse af digterens eller seerens opgave:

Det er ikke vor tanke, at digteren skal versificere de 
videnskabelige opdagelser, læredigtet er og bliver i sin 
bedste form dog altid en mekanisk dukke kun, der ikke 
har det friske liv. Videnskabens sollys skal gennemtrænge 
digteren, med klart øje skal han opfatte sandheden og 
harmonien i det små og i det uendelige store, det skal lutre 
og berige forstanden og fantasien, vise ham nye former, 
der end mere levendegør ordet. Selv de enkelte opdagel-
ser ville give en sådan ny flugt. Hvilken eventyr-verden 
kan ikke oprulle under mikroskopet, når vi deri overføre 
vor menneskeverden; elektromagnetismen kan blive en 
livsenstråd i nye lystspil og romaner, og hvormangen 
humoristisk digtning vil ikke vokse frem, idet vi fra vor 
støvgranlille jord med dens små, hovmodige mennesker 

ser ud i det uendelige verdensalt fra mælkevej til mælke-
vej. Et eksempel på, hvad vi her mener, springer frem i 
hin højadelige dames ord: ”Er hver stjerne en klode som 
vor jord, og har kongeriger og hoffer – hvor uendelig 
mange hoffer! Mennesket må svimle!”
  
Vi siger ikke som hin franske forfatterinde: ”lad mig 
kun dø, verden har ingen opdagelser flere!” o der er så 
uendeligt meget i hav, luft og i jord, underværker, som 
videnskaben skal hæve, underværker, større end digterens 
fantasi kan skabe.12     

Apropos den hovmodighed mennesker kan have og føle, 
idet de tror at vide besked med alt, så fortæller Andersen 
bl.a. herom i historien ”Tante Tandpine”, 1872:  

Forleden aften, sad jeg i min stue, trængte til læsning, 
havde ingen bog, intet blad, faldt i det samme et blad, 
friskt og grønt, fra lindetræet. Luftningen bar det ind ad 
vinduet til mig.

 Jeg betragtede de mange forgrenede årer; et lille kryb be-
vægede sig hen over disse, som ville det gøre et grundigt 
studium af bladet. Da måtte jeg tænke på menneskevis-
dom; vi kravler også om på bladet, kender kun det, og så 
holder vi straks foredrag over det hele store træ, roden, 
stammen og kronen; det store træ: Gud, verden og udø-
deligheden, og kender af det hele kun et lille blad! 13         

Denne tankegang finder vi i højeste grad bekræftet hos 
Martinus, f.eks. i bogen Logik, (1938), hvor det i 28. 
kapitel bl.a. lyder:    

At tro eller forestille sig, at kun den mikroskopiske del 
af universet, af tilværelsen, der er tilgængelig for det 
jordiske menneskes sansevne som ”levende”, er ”liv”, 
og at hele den øvrige del af verdensaltet kun skulle være 
”død” materie, blinde naturkræfter, og at mennesket, det 
i forhold hertil lille mikroskopiske støvfnug, skulle være 
den højeste livsytring i tilværelsen, være det eneste for 
hvilket alle disse myriader af himmellegemer, mælkeveje 
og solsystemer, disse umådelige kræfters spil, var sat i 
bevægelse, har intet som helst med logik at gøre, og kan 
således kun opfattes af væsener, hvis højeste viden eller 
forskningsfacitter endnu kun udløser sig i mål og vægt, i 
kilometer og hastigheder, i vibrationer og bølgelængder, 
men derimod endnu ikke er nået frem til at kunne analy-
sere tilværelsens materier i deres sande og virkelige facit-
ter: Tankeklimaer, bevidsthedsmaterier, livsytringer. 14  

Livet er det største eventyr

Sluttelig skal vi kigge på den sidste sætning i Andersens 
i indledningen til denne artikel citerede tese om livet og 
kunsten, som lyder sådan: ”De digtede eventyr får deres 
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overnaturlighed ved kædens overbrydning, ved mangel 
på den vise orden, vi daglig har før øje i det større gud-
dommelige eventyr, hvori vi selv lever.”  I den forbindelse 
kan følgende citat fra hans skolestil Af begrebet om Gud 
at føre beviset for sjælens udødelighed, 1827/28, tjene, 
idet det hermed samtidig er slået fast, at han dannede sig 
sin grundlæggende religionsfilosofiske opfattelse allerede 
tidligt i ungdommen:

Den store orden, vi sporer i den hele natur, overtyder 
os om, at ikke et tilfælde kunne frembringe alt. Årsag 
og virkning er leddene i en uendelig kæde. Rosenbladet 
forudsætter kvisten; denne grene; disse roden. […] Den 
hele verden er et indbegreb af virkninger; den første 
årsag kan vi ikke finde i verden selv; tanken svimler og 
må søge sin genstand udenfor det hele. Fra kunstværket 
slutter vi til kunstneren. Har nu Gud nogle egenskaber 
i den højeste grad, må han besidde alle. […] Vi fordrer 
en moralsk verdens regering [dvs. en moralsk, retfærdig 
orden i tilværelsen], føler os bestemt til visse øjemed; 
forbundne til at adlyde visse love. I de døde masser, i de 
levende væsener jeg ser, men som står langt under mig 
[som menneskevæsen], kan jeg ikke søge det væsen, som 
indåndede mig disse følelser; ikke [finde] frembringeren 
af det hele; lovgiveren, den moralske verdens regent og 
det godes og det ondes retfærdige fordeler, der for at 
fyldestgøre mit hjertes trang må besidde uendelige egen-
skaber. Jeg må lade tanken svinge sig ud i det uendelige 
for at søge ham, som dannede det hele. / Træd hen til 
dødslejet af manden, som virkede i hvilken som helst 
stilling i livet; da vil du læse i det brustne øje – om ikke 
de bundne læber kan fremstamme det – ”Der er en Gud, 
der må være en evighed.” 15     

Når Andersen derfor taler om, at de digtede eventyr får 
deres overnaturlighed ved kædens overbrydning, ved 
mangel på den vise orden, der hersker i virkelighedens 
guddommelige eventyrverden, så tænker han altså først 
og fremmest på årsagsvirkningskæden (kausaliteten). At 
det virkelige liv i realiteten er et guddommeligt eventyr, 
har jeg for længst påvist i flere andre af mine artikler og 
i bogen ”H.C.Andersen, H.C.Ørsted og Martinus”, 1997, 
og skal derfor ikke gentage det her. Derimod vil jeg slutte 
denne artikel med at påvise, at Martinus med hensyn til 
kausaliteten og den vise orden i livets eventyr også i det 
stykke bekræfter Andersens anskuelse. Dette fremgår 
særlig tydeligt af den tidligere ovenfor og også i andre 
sammenhænge af mig citerede – og efter min mening 
aldeles fremragende - artikel ”Den tabte horisont”.
Under afsnitsoverskriften ”Eventyrets sfære vil atter få 
indpas i menneskets bevidsthed som åndelig videnskab”, 
skriver Martinus:

Ligesom der i eventyrene kan være overdrivelser eller 
fordrejninger af den psykiske virkelighed, som gør det 

fortalte eventyr tilsvarende ufuldkomment, således kan 
der også i den materialistiske indstilling være overdrevne 
og fordrejede opfattelser, der gør nævnte indstilling ufuld-
kommen. Denne ufuldkommenhed består hovedsagelig i 
fornægtelsen af de psykiske eller åndelige fakta eller den 
psykiske horisonts eksistens. Men denne ufuldkomne 
indstilling til livets fænomener vil ikke vedblive med at 
være den fremherskende blandt jordens mennesker. Even-
tyrets sfære vil atter få indpas i menneskets bevidsthed, 
men det vil ikke blive som overtro, trolddom og magi, 
det vil blive som åndelig videnskab, gennem hvilken 
mennesket får indblik i det største eventyr, der eksisterer, 
selve livets eventyr.16

 

Noter og kilder:
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v/Ethel Solhauge

Hvem skulle tro, at vi har en mystiker, kaldet Emmanuel 
Sørensen. Han blev født på en lille dansk gård og fik navnet 
Alfred Julius Emmanuel (betyder ”Gud med os”) Sørensen. 
Han blev født i 1890. Hans barndom var harmonisk, men hans 
moder kaldte ham en sær en. Han var i overensstemmelse med 
plantelivet og dyreverdenen, men han kunne ikke omgås men-
nesker, han syntes, de var støjende og pralende. Men han lagde 
mærke til deres sprog. Han blev gartner og drog til England, 
hvor han arbejdede fra 6 morgen til 6 aften til en ussel 1øn, 
men han beklagede sig aldrig.

Mens han passede Darlington Hall i Devonshire, kom den in-
diske digter Rabindranath Tagore for at holde foredrag. Tagore 
blev meget betaget af Emmanuels Stilhed, og han opfordrede 
ham til at komme til Indien og undervise i Stilhed. Emmanuel 
rejste til Indien og blev der i 48 år, i en hytte ved Himalayas fod. 

Emmanuel levede i Indien i 48 år, hvor hans arbejde simpelthen 
bestod i at VÆRE. Alt blev ham givet og han brugte ofte ordene 
”Vi lever så nær ved himlen.”

Første gang Emmanuel mødte Ramana Marshia. ”Aldrig før 
havde jeg oplevet en sådan integral udstråling hos noget menne-
ske - en sådan stråleglans - et væld af spirituel lys -rettet direkte 
mod ham selv. Spontant og telepatisk hørte han om Ramana 
Marshia. På et senere møde fortalte han om dette budskab fra 
Ramana Marshi bestående af disse fem ord på engelsk ”We are 
always Aware, Sunyata.” Vi er altid bevidst, Sunyata. Derefter 
kaldte Emmanuel sig altid for Sunyata.

Men i november 1973 rejste en gruppe søgende mennesker fra 
Californien til Indien, hvor de traf Sunyata. De regnede ham for 
en sand oplyst. De gav ham en billet til Californien. Sunyata 
blev 93 år, og havde aldrig været syg. I Californien blev han 
ramt af en bil og døde.

Erindringsbogen er opdelt i erindringer på højresiderne og på 
venstresiderne er alle hans visdomsord. Venstresiderne fore-
kom mig at være mest interessante. Her er derfor nogle af hans 
Visdomsord.:

En dansk
mystiker

Den unge Emmanuel
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I er så intellektuelle.
I Indien er der intuitiv bevidsthed -
De er ikke intellektuelle på den made
 I forstår det.
Det sindplagede jeg,

Det plagede sind,
Det er meget nær det samme.

I stilhed kan du modtage.
Stilhed og alenehed var min særlige gave.
Jeg rakte ikke ud efter andre mennesker.
Jeg accepterede dem når de kom,
Men jeg rakte ikke ud,
Ikke efter viden eller ambitioner,
Eller efter at blive til noget, nej,
Og det var min visdom fra barndommen,
En form for naturlig modenhed.

Sælg din kløgtighed og køb forundring 
- K1øgtighed er slet og ret meninger, 
Forundring er intuition

En kvindelig Sufi-ven, der boede i Indien,
Sagde om Sunyata:
”Når han træder ind i et rum
Gør han det stilfærdigt og beskedent
At man næppe bemærker ham.
Han besvarer spørgsmål og er opmærksom
På forholdene.
Men han holder ingen taler, ingen foredrag
Og giver meget få erklæringer -
Men når han går,
Alligevel, når han går
Fø1es værelset pludselig tomt.”

Inverstand (Ind-se)
Det vil blive et nyt ord i ordbogen
Der er innerstances og circumstances
(indre og ydre forhold)
Innerstanding er intuitiv opmærksomhed 
Er ikke mental, slet ikke.

Klag ikke
Græd ikke
Bed ikke
Men åbn dit intuitive
Shiva - øje
Og se.

Således skal I tænke på hele 

den flygtig verden:
Som en stjerne ved daggry,
En boble i en strøm,
Et lynglimt fra en sommersky
En blafrende lampe,
Et fantom
Og
En drøm.

Sunyata besøgte Martinus på 
Villa Rosenberg. 

Mon Martinus ville vurdere 
Sunyata således?:

“Væsner, hvis plads i udviklingen egentlig kan 
betegnes som “Den store fødsels forgård”, er ikke 
talrige, men kan dog træffes i alle fem verdensdele. 
I kraft af deres fremragende udvikling og befriet fra 
ærgerrighed og unødvendige materielle fordringer 
repræsenterer de en meget ubemærket, stille og be-
skeden, ja undertiden helt tilbagetrukken tilværelse. 
Dette gælder navnlig for østens vedkommende, hvor 
disse væsner undertiden har trukket sig helt tilbage 
og hyppigst kan findes blandt munke og vismænd i 
stille klostre eller som eremitter i bjergene, overalt 
ofrende sig for eller værende til gavn og glæde for 
mennesker og dyr, der kommer deres opholdssted 
forbi.”
(LB I stk. 123)
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v/Ruth Olsen

Da jeg fik Ethels artikel om Sunyata alias Emmanuel Sø-
rensen, blev jeg interesseret i at få noget mere at vide om 
ham. For hvordan kunne et menneske, født og opvokset 
i Danmark i gode kår, finde det tilfredsstillende at sidde 
alene i en primitiv hytte i 48 år, underholdt af andre? Så 
jeg fik fat i hans bog, som er samlet og udgivet af hans 
venner i USA og oversat af Guni Martin for Ørnens 
forlag i 1997.

Han blev født samme år som Martinus, og selv om Em-
manuel uden tvivl var højt åndeligt udviklet, synes de to 
personer på mange måder at være modsætninger. Hvis 
man kalder Emmanuel “mystiker” vil jeg kalde Martinus 
“af-mystiker”. Man kan undre sig over, hvorfor Emma-
nuel inkarnerede i Danmark, når det så oplagt var i Indien, 
han følte sig hjemme. Det var den indiske spiritualitet 
han var i overensstemmelse med, og når han levede sine 
sidste få år i Californien var det, fordi da havde indisk 
filosofi jo udbredt sig dertil.

Allerede som barn satte han pris på at være alene med 
sin indre verden og følte ingen trang til at have menin-
ger endsige give udtryk for dem overfor andre. Han var 
ikke interesseret i at tilegne sig viden, som han mente 
var overflødig og kaldte “headucation” i modsætning til 
“education”, som var viden “indefra”. Han vidste, han 
havde en højere bevidsthed, hvor han var forenet med den 
alt-iboende Guddom, og at jeg-bevidstheden med dens 
tanker og begær kun var en midlertidig form.

I bogen skriver han (s.119): ”Når vi har levende viden, 
behøver vi ikke mere at tro på noget. Når vi oplever Gud, 
er vi tavse og stille, helbredt for vor uro, vor frygt og vor 
stræben. Vi lever i tryghed og søger ikke længere efter 
kærlighed. Jo mindre jeg-bevidsthed, des mere Guds-
bevidsthed. Jo mere vi giver slip på vort jeg, des bedre 
forstår vi, at vi er Gud.”

Der er ingen tvivl om, at Emmanuel havde en ret udviklet 
intuitionsevne. Bortset fra en kort ungdomsforelskelse, 
havde han ikke nogen særlig interesse for det andet køn. 
En ven beskrev ham som ligeså meget kvinde som mand. 
Hans polforvandling var altså langt fremskreden. Han 
var yderst beskeden og udstrålede en sådan kærlighed og 

indre ro, at det blev bemærket som usædvanligt. Men-
nesker, der opsøgte ham i hans hytte, følte sig opløftede 
efter besøget.

Læsningen af bogen gav mig dog ikke svar på mit spørgs-
mål: Hvorfor inkarnerede han mon i Danmark? Vor vej 
til spirituel udvikling går jo ikke udenom forstanden, dvs 
jeg-bevidstheden med dens tænkeevne. Som Rudolf Stei-
ner siger i sin lille bog “Indvielse i vor tid”: “Der gives i 
vor tid ingen ægte indvielse, som ikke passerer gennem 
forstanden. Den som uden hensyntagen til forstanden vil 
være fører til “de højere hemmeligheder”, kender ikke 
tidens tegn, og han kan kun sætte nye suggestioner i de 
gamles sted.”

Martinus understreger i flere forbindelser vigtigheden af 
at udvikle vor logiske tænkeevne, ja siger, at tankerne 
er vor hele livskraft. Og han pointerer vigtigheden af 
den lærdom, vi høster i vor daglige vekselvirkning med 
vore medmennesker. Den indiske filosofi var for ham et 
forældet stadie i den menneskelige udvikling, hvis jeg 
ellers har forstået ham ret.

Selv en teosof som Birgit Lomborg mener, det er i den 
“ydre verden”, den spirituelle udvikling finder sted. Hun 
skriver (Discipelskab I s.174): “Jo længere disciplen 
kommer på indvielsesvejen, jo mere sensitiv bliver han. 
Det kan blive vanskeligt for ham at omgås såkaldt al-
mindelige mennesker, fordi han mere og mere lever i en 
anden verden. Dette kan være en farlig tilstand, for ved 
at isolere sig for meget opnår disciplen ofte, at han mister 
jordforbindelsen og den sunde og livsvigtige kontakt med 
den almindelige verden.”

Må man så konstatere, at Emmanuel var “fejlplaceret”? 
Forsynet plejer jo ellers nok at vide, hvad de gør. For 
man kan vel ikke forestille sig, at man lod to personer 
inkarnere for at se, når de voksede op, hvem der var bedst 
egnet til opgaven som “verdensgenløser” - og det var så 
Martinus??? Emmanuel viste sig mindre egnet, men fik 
så lov at slappe af i en uforpligtende rolle.
Det var bare en tanke, der faldt mig ind - men jeg tror 
ikke selv på den!! Intet er jo tilfældigt - og der var da en 
del, der fik glæde af Emmanuels gang på jorden.

MERE OM SUNYATA
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Eftersom Jesu klæder symbolsk 
betegner “guddommelig sandhed”, 

betyder det, at soldaterne ved 
Jesu korsfæstelse deler dem 

imellem sig, at soldater-
ne (som symbolsk står 
for uvidende menne-

sker) splitter Jesu 
sandhedsbud-

skab ad. 

Dog kjortlen var syet i eet stykke, så den trak de lod om. 
Der var altså noget i Jesu lære, de ikke kunne splitte ad 
dvs ødelægge.
I Matt.13.12 læser man de mystiske ord: “For den, der har, 
til ham skal der gives, og han skal have overflod, men den, 
der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har.” 
Ifølge Swedenborg skal det forstås sådan, at når vi kom-
mer over “på den anden side” vil de der har kærlighed, 
få endnu mere, mens de, som i stedet har selvisk begær 
og materielle goder, vil få dette frataget.

Ydre adfærd kontra indre tanke

Swedenborg havde stor aversion overfor hyklere, og 
gjorde en del ud af at forklare, hvad der sker, når de på 
overfladen “pæne” mennesker kommer “i himlen” og 
deres “sinds ydre” tages bort. “Når de er overladt til deres 
indre, begynder de at tale og handle afsindigt, og hvad 
der er besynderligt er, at da tror de om sig selv, at de er 
klogere end alle andre. Og grunden til, at de er af en sådan 
beskaffenhed er, at de elskede sig selv og verden sådan, 
at de ikke havde lyst til at gøre nytte undtagen for æres 
og vindings skyld.”

Vi kender det godt også i vor tid, når vi ser, hvilken adfærd 
såkaldt civiliserede mennesker kan udvise, når de færdes 
i anonymitet i store byer eller fremmede lande. I vor tid 
krakelerer meget af den “glasur”, som opdragelsens “dres-
sur” før udstyrede mennesker med og som tidligere tiders 
mindre lokalsamfund holdt under social kontrol. Og det 
er netop meningen - for vi skal nå frem til overensstem-
melse mellem ydre adfærd og indre tilbøjelighed, ved 
udviklingen af vort indre.

af Swedenborg/Ruth Olsen

Som jeg før har skrevet om her i bladet, brugte Swe-
denborg mange år til at skrive om, hvordan bibelens 
ord retteligt skulle tolkes og forstås. Her er lidt flere 
eksempler, taget fra “Kompendium af Swedenborgs 
teologiske skrifter”, samlet af Samuel Warren og oversat 
af Gudmund Boolsen.
Swedenborg skrev: “Ordets åndelige betydning er ikke, 
hvad der lyser ud af ordets bogstavbetydning. Den ån-
delige betydning er indvendigt i ordet ligesom sjælen i 
legemet.” Det lyder jo lidt i retning af Martinus’ begreber 
om ordenes “stofside og livsside”!

I de ældste tider, siger Swedenborg, havde man en lære, 
der bestod af de sandheder, man fornemmede. Den lære 
kaldte man “Enok”, som betyder “at undervise”, for den 
blev videregivet ved undervisning længe efter, man var 
var ophørt med at kunne fornemme. Som han skriver: 
“Til dem, der lærer ved hjælp af fornemmelse, gives det 
af Herren at vide, hvad der er godt og sandt ad en indre 
vej, men til dem som lærer ved hjælp af en formaliseret 
lære, gives kundskaben ad en ydre vej, dvs den der hører 
til de legemlige sanser. Forskellen er som lys og mørke.” 
Dette kender vi fra Martinus’ forklaring om, hvordan 
intuitionsevnen på et tidspunkt helt ophører for at blive 
erstattet af en spirende intelligens, der i meget lang tid 
hovedsageligt tjener de selviske behov.

Efterhånden som den gamle lære blev glemt, sænkede 
mørket sig mere og mere - og til sidst kom “syndfloden”, 
en oversvømmelse af ond begærlighed og falskhed, altså 
“en flod af synd” og ikke af vand. Bjerge betyder ophø-
jede dvs hellige ting, så når der står, at “alle de højeste 
bjerge stod under vand”, betyder det at alt helligt, = godt 
og sandt, “druknede”. Men Noa var stadig et godt men-
neske, for Noa betyder “den der stadig har forbindelse 
med Gud”.

I Matt.17.1-5 læser man, at Jesus tager Peter, Jakob og 
Johannes med op på et højt bjerg. Et bjerg betyder “i him-
len”, det som vi kalder “på den anden side” (i trance?). 
Her kan man se det indre af mennesket, derfor så de Jesu 
ansigt “lyse som solen”, for solen betegner kærlighed, 
og hans klæder var hvide, hvilket betegner guddommelig 
sandhed. Således bliver det også forståeligt, hvorfor de 
kan møde Moses og Elias, og høre røsten, der siger om 
Jesus: “Dette er min elskede søn, hør ham”.

Bibeltolkninger
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Videre siger Swedenborg: “Meget få nu til dags ved, at 
der er en himmelsk lykke ved at gøre godt uden udsigt til 
belønning. For menneskene ved ikke, at der er en anden 
lykke end at blive forfremmet til æresbevisninger, at blive 
betjent af andre, at have rigdom i overflod og at leve i 
fornøjelser. De er uvidende om den kendsgerning, at der 
findes en større lykke som berører menneskets indre, og 
at denne lykke er den ægte næstekærligheds lykke. Men 
næstekærlighed er intet, hvis den ikke åbenbarer sig i 
gerninger, dvs i nytte.”

Og så fortæller han om et besøg i et tempel i himlen, i 
Visdommens tempel. Her får han lidt filosofisk undervis-

ning og skriver herom: “Nytte er det vigtigste. Kærlighed 
og visdom uden nytte er ikke noget, de er blot forestil-
linger. De bliver ikke virkelige før de træder frem i nytte. 
For kærlighed, visdom og nytte er tre ting, som ikke kan 
adskilles. I visdom dannes kærligheden til noget, og dette 
noget er nytte. Det er ligesom med hensigten, der ikke er 
noget, hvis den ikke fører fra årsag til virkning. Ligeså 
med viljen, forstanden og handlingen.
Geometrien lærer også, at der ikke gives noget fuldkom-
ment, undtagen der er en trehed, alt i skabelsen afsluttes 
med det tredie. Heraf kommer det, at ordet “tre” åndeligt 
forstået betegner, hvad der er fuldstændigt.

Swedenborg om kirkens 
forkerte lære:

Disse tre, Faderen, sønnen og helligånden, er de tre 
væsentligheder i den ene Gud, ligesom Sjæl, legeme og 
virkekraft hos mennesket. At Faderen, sønnen og hel-
ligånden er ét fremgår af Jesu ord om, at han og faderen 
er ét og at han er i faderen ligesom faderen er i ham. 
Ligeledes at han og helligånden er ét, fordi helligånden 
er det guddommelige udgående fra faderen.

Helligånden er den guddommelige sandhed og tillige den 
guddommelige kraft og virke, som udgår fra den ene Gud, 
i hvem der er en trehed, ligesom sjælen, legemet og den 
udgående kraft hos mennesket, hvilket tilsammen udgør 
én væsenhed. (det kan minde en del om Martinus’ X1 
- X3 - X2 !)
Helligånden kaldes det guddommelige udgående, fordi 
Herren viser sig for englene som sol, og fra denne sol ud-

går kærlighed og visdom, ligesom der udgår varme og lys 
fra solen. Man kan ikke modtage denne “varme og lys”, 
hvis man kun er i tro uden næstekærlighed i gerning.

“Retfærdiggørende tro eksisterer aldrig alene og adskilt 
fra gode gerninger. Skønt religionen af tro alene læres, 
bliver dog næstekærlighedens godheder overalt også lært, 
og dette sker ved Herrens forsyn, for at menigmand ikke 
skal ledes på afveje ved tro alene. Jeg har hørt Luther, 
med hvem jeg flere gange har talt i den åndelige verden, 
forbande tro alene og sige, at da han fastsatte den, blev 
han advaret af en Herrens engel om ikke at gøre det. 
Men han tænkte ved sig selv, at hvis han ikke forkastede 
gerningerne, ville en adskillelse fra den katolske religion 
ikke finde sted. I modstrid med advarslen bekræftede han 
derfor frelse ved tro alene.”

Det var altså ikke så sært, at den Lutherske kirke ikke 
brød sig om Swedenborg!
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I årene omkring 1950 organiserede Gerner Larsson no-
get, han kaldte “Korrespondanceafdelingen”, som bl.a. 
indeholdt “Spørgsmål og svar ved Martinus”. Bladet 
Kosmos udkom dengang kun een gang om året. D. 24/11-
1950 svarede Martinus på følgende spørgsmål:

Spørgsmål 22: “Er dette at acceptere Martinus analyser 
ikke en trossag ligesåvel som dette at acceptere de bi-
belske dogmer?”

Svar: At acceptere et eller andet facit kan ske på 
to måder, enten på grundlag af instinkt 
eller af viden. Når man accepterer 
et facit udelukkende på tro, er 
det fordi, man i det givne 
felt er så forstands- el-
ler intelligensmæssig 
underlegen, at man 
ikke kræver nogen 
intellektuel eller 
videnskabel ig 
udredning eller 
begrundelse. 
Men der, hvor 
forstanden el-
ler intelligensen 
ikke er tilstræk-
kelig fremtræ-
dende, der opfat-
ter individet ved 
hjælp af instinktet, 
hvilket igen vil sige 
ved hjælp af en stærk 
anelsesevne. Instinktet 
eller anelsesevnen er såle-
des det levende væsens men-
tale sanseredskab i felter, hvor det 
ikke har tilstrækkelig intelligens eller 
intellektualitet til at erkende virkeligheden 
eller kendsgerningen.

Med hensyn til at opfatte eller erkende Martinus analyser 
på anden måde end med den samme trosevne (instinktet) 
som den, hvormed man opfatter eller sanser dogmerne, vil 
altså være afhængig af, om nævnte analyser er en anden 
slags objekter for sansningen end dogmerne. Hvad er da 
dogmer, og hvad er Martinus kosmiske analyser?

Dogmerne er facitter udredet af analyser og begrundelser, 
som ikke er publiceret eller bekendtgjort. Derved bliver 
dogmerne til blotte facitter uden den analyse eller logiske 
tankebygning, af hvilke de hver især udgør slutfacittet 
eller det, vi kalder et “dogme”. Med hensyn til disse kan 
vi f.eks. dvæle lidt ved dogmerne “Hvad et menneske sår, 
skal det høste”, “Du skal elske din næste som dig selv” 
osv. Hvor er de analyser, der begrunder disse facitter?

Hvem kan acceptere disse dogmer, som i sig selv ikke 
giver den allermindste næring for forstanden, 

men er ren og skær færdige facitter, der 
er blevet påstande og befalinger, 

som i virkeligheden er be-
regnet på blindt at skulle 

accepteres i kraft af 
deres ophavs autori-

tet. Denne autoritet 
kan de væsner, der 
særligt sanser i 

kraft af instink-
tet, fornemme 
og får derved 
en slags be-
grundelse for 
at acceptere 
dem. Det er 

denne accep-
tion, vi kender 

som det religiøse 
menneskes “tro” 

på disse facitter 
eller dogmer.

Med hensyn til Martinus 
kosmiske analyser vil 

disse ikke at være at betragte 
som blotte facitter, som blindt skal 

fornemmes i kraft af instinktet og føl-
ges som et autoriseret påbud. De er det, de udtrykkes 

som, nemlig “analyser”, hvilket igen vil sige: mobilise-
rende, logiske tankerækker, der udtrykker konsekvenser 
baserede på realistisk oplevede kendsgerninger, der i sit 
slutresultat bliver identisk med et eller andet af de evige 
facitter eller dogmer.

Martinus’ analyser kontra bibelske dogmer
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Således viser Martinus kredsløbsprincippet i universet i 
kraft af sammenhængende logiske tankerækker. En sådan 
logisk tankerække eller analyse er beregnet på at fornem-
mes eller sanses med forstanden, hvilket vil sige, at den 
kan eftertænkes og derved kontrolleres af andre menne-
sker i samme grad, som de er i besiddelse af de samme 
erfaringer, som begrunder slutfacittets virkelighed.

Sansning eller opfattelse af Martinus kosmiske analyser 
bliver således ikke en blind trossag, men en forstands- 
eller intellektualitetssag. Det er ikke en instinkt- eller 
anelsesfornemmelse, men en realistisk oplevelse af vi-
den og dermed af virkeligheden. Hvis man har evner og 
erfaringsmateriale nok i sin bevidsthed til at eftertænke 
analyserne, bliver disse facitter ikke til trosobjekter, men 
til virkelige videnskabelige kendsgerninger.

På samme måde som to og to er fire over hele verden 
og under alle forhold og situationer, således bliver de 
på kendsgerninger opbyggede højeste livsfacitter, der 
igennem instinktsansningen bliver til trosdogmer, her for 
intelligenssansningen til absolut viden. Martinus analyser 
er således ikke noget, der er sekterisk eller partiprægede. 
De er ligesom en hvilken som helst anden kendsgerning 
hævet over sympatier og antipatier. De er internationale 
og interplanetariske evige analyser.

Naturligvis er der mennesker, der i meget høj grad på 
det religiøse område endnu sanser mere med instinktet 
end med intelligensen. Hvis sådanne mennesker på en 
eller anden måde kommer i sympatisk forbindelse med 
Martinus analyser, vil disse mennesker også her sanse 
mere instinktmæssigt end forstandsmæssigt og bliver da 
foreløbig en slags “troende” mennesker. For disse men-
nesker bliver analyserne da i tilsvarende grad “dogmer”, 
som man i virkeligheden kun anerkender i kraft af den 
autoritet, man tillægger Martinus.

Hvis noget da hænder, der svækker disse menneskers 
sympatiske indstilling til Martinus, mister han i disse 
menneskers øjne den autoritetsglorie, som disse har sat 
omkring ham. Derved vakler fundamentet for de nævnte 
menneskers tro. De accepterer ikke mere analyserne.

Anderledes med de mennesker, der accepterer Martinus 
analyser med forstanden. For dem er analysernes facitter 
blevet til urokkelige kendsgerninger og dermed til absolut 
viden. Men en absolut viden er ikke afhængig af sympati 
eller antipati. De står ligesom en hvilken som helst anden 
kendsgerning eller absolut viden fast ganske uafhængig 
af sympatier eller antipatier.

Bjergprædikenen, (Stik ad Gustave Doré)

Da de overleverede dogmer kun kan sanses med instinktet 
og blive til tro, vil alle mennesker efterhånden komme til 
at forlade troen på dogmerne alt eftersom instinktsansnin-
gen degenererer til fordel for intelligenssansningen. Da 
Martinus kosmiske analyser kan sanses med den sidste 
sanseform og derved blive til viden eller absolut virkelig-
hed og således udgør et åndeligt fundament, der er hævet 
over sympatier og antipatier, bliver de den absolut eneste 
vej for individet til den store fødsel eller indvielse.

(Copyright Martinus Idealfond)

”Forelskelse er den kosmiske livsnats måneskin. 
Den er det himmelske lys tilbagekastet fra 

det dræbende princips isbelagte bjergtoppe og bundfrosne afgrunde”.

Livets Bog V, stk 1822:
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v/Ruth Olsen

I efteråret 1990 var jeg kun lige begyndt at “snuse” lidt 
til Martinus’ åndsvidenskabelige værk. Jeg var på det 
stadie, hvor man søger hist og her i forsøg på at finde ud 
af, om der alligevel skulle være en dybere mening med 
det hele. Indtil da havde jeg antaget, der ikke var anden 
mening med livet end den, man selv skabte. Men strøm-
men af spirituel litteratur var da begyndt at flyde i større 
mængder. Og de påstod jo alle, der var en højere hensigt 
med at være her, uden jeg syntes de kunne begrunde det 
på en måde, så jeg følte mig overbevist. De antiautoritære 
bevægelser i 60-70’erne havde jo givet mange af os en 
veludviklet og sund kritisk sans.

Den smule, jeg havde læst af Martinus, forekom mig 
dengang lidt for religiøst og sproget syntes mig både 
gammeldags og omstændeligt. Så var det, at nogen 
gjorde mig opmærksom på nogle udsendelser i radio 
Lotus. Jeg prøvede at lytte - med stigende forundring. 
For der sad to granvoksne mænd, der lød helt “normale” 
og fornuftsbetonede, og fremlagde det mest fantastiske 
virkelighedsbillede som om, det var noget helt selvføl-
geligt. Og de lød ikke særligt religiøse, men fik det til at 
se ud som den rene videnskabelige sandhed.

Den vinter sad jeg kli-
net til radioen hver 
søndag aften for at 
høre om Martinus’ 
eventyrlige verdens-
billede. Hvad jeg fik 
at høre gav mig for 
alvor lyst til at finde ud 
af, hvad den der Mar-
tinus egentlig havde 
skrevet. Altså gik jeg 
på biblioteket for at 
låne hans bøger. Men 
det var slet ikke så let. 
Mit nærmeste bibliotek 
havde aldrig hørt om 
nogen Martinus.

Med til historien hører, at der til et møde i vor gruppe for 
“åndeligt søgende” dukkede en kvinde op, som forærede 
mig alle 7 bind af Livets Bog i fin hvid indbinding. Hun 
havde fået dem af en afdød bekendt, men de sagde hende 
ikke noget, så dem kunne jeg bare få uden videre. Jeg har 
ikke set hende siden. Men da begyndte jeg at få en stærk 
mistanke om, at intet er tilfældigt!!

De to føromtalte “fornuftsbetonede” herrer - Steen Landsy 
og Per Bruus-Jensen - har nu fået omsat radioserien fra 
dengang til en DVD-udgave. Dermed er lydkvaliteten 
blevet betydeligt forbedret. Den består af 6 “skiver”, 
32 timers god og underholdende indføring i Martinus’ 
åndsvidenskab. Men man kan jo “fordøje” den i små-
bidder. Som det fremgik af annoncen i sidste nummer af 
bladet, er serien ret dyr, 1950 kr, men så følger også to 
introduktions-CDere med.

Som min historie viser, kan serien være særlig god for 
nybegyndere udi åndsforskningen. For mig blev den 
ihvertfald en uvurderlig igangsætter. Så det kan den nok 
også blive for mange andre.

Om DVD-serien 
MENNESKET OG VIRKELIGHEDEN
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Om  bøger
Sjæleskæbner
 - Flere beretninger 
om livet mellem li-
vene

Af Michael Newton

Borgens Forlag 2005
453 sider
455 kr.

Anm. v/Gunder Frederiksen

Forfatteren med det ambitiøse navn har ligesom sin be-
rømte navnebroder været en særdeles grundig forsker. 
Før denne bog har han således skrevet ”Sjælerejser”, 
hvor han også beskriver en lang række kontakter med 
afdøde væsener, som bygger på et omfattende og grundigt 
forarbejde.  

Michael Newton er rådgiver og hypnoterapeut. Ved 
hjælp af hypnose får han 67 almindelige mennesker til at 
genopleve deres liv mellem livene – altså livet efter den 
fysiske død. Og hvis man kan stole på hans beretninger, 
så skal man i al fald ikke tro, det er kedeligt at dø – altså 
hvis man har opført sig nogenlunde pænt her på jorden. 
Det oplyses således, at hans klienter i ”Sjæleskæbner” 
gennem hypnose får muligheder for at udforske egne 
glimt af åndelige erindringer, hvorved de kan opnå at få 
detaljeret information om: 

1. Vores formål på jorden
2. De omgivelser der møder sjæle efter døden
3. Hvordan nyligt afdøde sjæle trøster de efterladte
4. Åndelige vejledere
5. De vises råd, hvor vi interviewes efter hvert liv
6. Sjælevenner
7. Forbindelser mellem sjælegrupper og 
    menneskefamilier
8. Hvorfor vi vælger bestemte legemer
9. Hvornår og hvordan sjælen forbinder sig med
    fosteret

Selv om vi føler os godt hjemme her på det fysiske plan, 
så er det iflg. forfatteren først ved døden, vi kommer hjem, 
altså når vi har passeret den fase, han kalder Porten.  

Bogen er opdelt i forskellige emner – f. eks. ”Frem-
mede som budbringere”, ”Engle eller andre himmelske 
væsener”, ”Energihelbredelse på jorden” eller ”Stan-
dardbehandling ved Porten”. Her beretter forfatteren 
om vort møde efter døden med vore åndelige vejledere, 
som han ved hjælp af hypnose ser det. Sjælen udsættes 
for en standardbehandling ved porten. De teknikker der 
anvendes her kan deles op i to kategorier:

Indhylning. Sjælene, der vender hjem er her indhyllet i en 
cirkelformet masse af deres vejleders energi. Når sjælen 
og vejlederen nærmer sig hinanden, føler sjælen det, som 
er de begge ”omsluttes af en boble”, der af forfatterens 
klienter beskrives som ekstase.

Fokuseffekten. Når vejlederen nærmer sig, rettes der 
energi mod bestemte punkter i randen af sjælens overjor-
diske legeme fra alle mulige retninger efter vejlederens 
valg. Vi bliver måske taget ved hånden eller holdt om 
skuldrene fra en position ved siden af os. Helbredelsen 
starter fra et bestemt punkt i det overjordiske legeme 
og har form af et let kærtegn, som efterfølges af dyb 
indtrængen.

I begge tilfælde kommer der en øjeblikkelig indsprøjtning 
af kraftig styrkende energi, medens vi slynges fremad. 
Det er iflg. forfatteren den indledende fase i rejsen mod 
vort endelige bestemmelsessted i den åndelige verden. 
Det er faktisk en utrolig mængde information forfatteren 
har været i stand til at indhente ved gennem hypnose at 
få adgang til sjælene på det åndelige plan.

Der foregår således righoldige læreprocesser på det 
åndelige plan for at genoprette de åndelige legemer, der 
er blevet skadet i kampen med materien. Med hensyn 
til den egentlige moralske udvikling, må man imidlertid 
nok regne med, at den foregår på det fysiske plan, hvor 
materien netop medfører den modstand, som kræver 
moralsk udvikling at overvinde.     

Bogen er interessant i den betydning, at der åbnes op for 
områder, som normalt er skjult for os. I hvilken grad, man 
mener at kunne stole på hypnose som informationskilde, 
må være op til den enkelte læser. 
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Det var lidt af en overraskelse, at der foreligger skrifter 
fra Martinus, som ikke var publiceret. Men naturligvis 
en glædelig overraskelse. Det er altid en fornøjelse at 
læse Martinus. Har man kendt Martinus personligt føler 
man næsten, at man er i selskab med ham. Og det er 
godt selskab. Så godt at man ikke så let irriteres over de 
mange gentagelser. Så længe vi ikke fuldt ud kan leve 
op til hans alkærlige budskab, har vi brug for dem, og 
hvem kan det?  For det er kosmiske GULDKORN med 
stort, vi skal have ind i kroppen – ikke blot på a-, og ikke 
blot på b-, men simpelt hen på c-stadiet, som veritabel 
automatfunktion, hvis vi skal gøre os håb om at leve op 
til den nye mennesketype, der er under skabelse.

Jeg havde ellers hørt, at Martinus skulle have nedlagt 
forbud mod, at bogen kom ud. Men nu er den her, og 
så er der ingen grund til mere debat om det emne. For 
den, der har kendt Martinus i mange år, og stort set læst 
alt, hvad han har skrevet, er der nok ikke så meget nyt 
at hente. Alligevel nyder jeg læsningen, og det tror jeg 
mange andre vil gøre. Hører man til de mennesker, der 
irriteres over gentagelser, skal man lade den ligge. Kan 
man derimod se formålet med gentagelserne – at det 
drejer sig om fundamentale sandheder, som kan ændre 
vor livsstil, ser det anderledes ud. Vi er midt i et åndeligt 
paradigmeskift, som ikke bare drejer sig om intellektuel 
viden, men og ikke mindst, om at verden skal befolkes 
af nye mennesketyper - rigtige mennesker. De sidste re-
ster af dyret i det ”såkaldte menneske” skal på museum. 
Vi må lægge dem bag os. Og hvordan går det med den 
proces? 

Når vi tænker på, at Martinus værker begyndte at ud-
komme i 1933, og man ser på kærlighedens trange kår 
i dag, så kan man med rette spørge. Har Martinus levet 
forgæves?  Svaret er efter min mening et stort NEJ! Men 
den menneskelige bevidsthed er træg. Vi er kun på be-
gynderstadiet. Vi har stadig en lang og stenet vej foran os. 
Så der er brug for denne bog til at holde motivationen og 
helst begejstringen ved lige. Derfor: Et stort velkommen 
til Bogen.  Og med den store tolerance, jeg fra personlig 
erfaring ved, at man i sandhed kan tilskrive Martinus, 

er jeg ikke bange for at sige, at jeg tror, han smiler i sin 
himmel – især hvis vi af hjertet vil prøve at leve op til 
dens budskab. 

Som jeg læser bogen, er det ikke blot en intellektuel 
proces, men også en følelsesmæssig oplevelse for så vidt 
som den stemmer sindet mildt og behageligt. Man har det 
godt med dette blide Farvel fra et meget stort menneske, 
som til bunds vidste, hvad det vil sige at være rigtigt 
menneske – og kunne.  Et farvel, som vi ved fra ham 
også kan blive et På gensyn! 

Det tredje 
Testamente 
- Efterladte manusskripter

Martinus

Borgens Forlag 2004
260 sider
300 kr.

Anmeldelse
v/Gunder Frederiksen

        
Med TV2’s serie På rejse med sjælen som baggrund 
har psykoterapeuten Rud Grandt skrevet en bog, som  
fortæller om seriens tilblivelse. Om hvordan han fik en 
henvendelse fra STRIX Television, som opfordrede ham 
til at medvirke i en række programmer, hvor almindelige 
mennesker gennem regression blev  ført tilbage til et af 
deres tidligere liv, hvorefter tv-holdet ville opsøge de 
pågældende steder og efterspore de mange oplysninger, 
der var fremkommet under regressionen. Ved at føre 
nogle personer tilbage til et tidligere liv, der lå så tæt på 
nu-livet som muligt, ville der være størst sandsynlighed 
for, at bygninger, landskaber, dokumenter i arkiver og 
lignende stadig eksisterede, hvilket åbnede mulighed 
for at få konkrete beviser.  Og det viste sig jo, at det i 
meget høj grad kom til at passe!  Fire regressioner ud af 
de mange, der blev vist på tv, er gengivet i denne bog 
sammen med andre eksempler.

Rud Grandt har desuden skrevet udførligt om sin livsfilo-
sofi, sin regressionsterapi og i et efterskrift blandt andet 
forklaret, hvordan tanken om reinkarnation for mange 
mennesker kan være uforenelig med deres kristne tro. Der 
står jo ikke meget om reinkarnation i Bibelen. Det meste 
blev nemlig strøget i censuren  af datidens magthavere ved 
et møde i Konstantinopel år 528. Ud over at være en meget 
stor oplevelse, har regressionerne som regel også haft en 
positiv effekt på de enkelte personer. Regressionsterapien 
kan hjælpe os med at få ”ryddet op” i gamle sandheder 

På rejse med
sjælen 

Af Rud Grandt

Forlaget K.E. Media
199 sider
199 kr.

v/Lise Grandt
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og traumer, som præger vores hverdag  og måske virker 
begrænsende i vores forhold til andre. Vi kan bogstaveligt 
talt ”omprogrammere” os selv til et bedre liv, når vi først 
ved, hvad der er gået skævt og hvorfor.
Det er en meget underholdende og overskuelig bog, 
forsynet med både ord- og  litteraturliste samt illustra-
tioner. Forfatteren har lune, man er i godt selskab, mens 
man læser.

Min spirituelle 
dagbog

af Merete Gundersen

Folaget Livskilden

109 sider

148 kr

anm. v/Ruth Olsen

Merete Gundersen, som nu er holistisk psykoterapeut 
og underviser i spirituel intelligens, har udgivet fire små 
bøger på sit eget forlag “Livskilden”. I sin “Spirituelle 
dagbog” fortæller hun om sin åndelige opdagelsesrejse, 
der begyndte i 1995. Som så mange andre i vor tid følte 
hun sig tiltrukket af det spirituelle miljø og gik på opda-
gelse for at prøve de forskellige “tilbud”. Noget af det 
første var en workshop, hvor man kunne lære at udvikle 
sin intuition.

Merete må have haft et særlig åbent og modtageligt sind, 
for inden længe var hun i stand til at få kontakt med en 
åndelig verden og her få de mest vidunderlige og ind-
sigtsgivende oplevelser. Hendes hidtil meget almindelige 
tilværelse blev fra da af totalt forandret. Hun opdagede 
evner, hun ikke vidste, hun havde. Under meditationer 
fik hun visioner om det, hun skulle bruge sine nye evner 
og indsigter til.

Merete, som indtil da “i mange, mange år havde været 
husmor med stort H”, som hun skriver, skulle starte et 
center, undervise og holde foredrag og skrive bøger. Hun 
kunne slet ikke forestille sig, hvordan det skulle kunne 
lade sig gøre. Hun havde aldrig anset sig selv for at have 
den slags evner. Og dog blev det altsammen til virkelighed 
hen ad vejen.

Det er ikke alle givet at kunne modtage de nye spiritu-
elle energier på en så konstruktiv måde, som Merete har 
været i stand til. Men denne dagbog er en opmuntring 

til alle, en beretning om glæden ved at begive sig ud på 
sin egen spirituelle rejse. Den rejse vil vi ikke opleve på 
samme måde, men glæden ved at vokse åndeligt vil vi 
alle kunne opleve.

Merete skriver (s.26): “At få åbnet for den spirituelle 
dimension har været det dejligste, der er sket for mig, og 
jeg vil opfordre alle til at finde modet til at tage på denne 
rejse i sindet, for på denne måde udvides ens potentiale, 
og kærligheden til livet vokser.”

Digte & 
Visdomsord

55 sider
98 kr

Også en række små digte, 
er det blevet til. De giver 
alle udtryk for den glæde 
og kærlighed, som Merete 
så gerne vil dele med sine 
medmennesker. Et eksem-
pel er flg:

At fejle er at leve
At leve er at vokse
I Guds øjne har du aldrig fejlet
kun søgt mod sjælens vækst.

Det spirituelle 
menneske
Bind 1 og 2

96 hhv 111 sider
begge bøger 128 kr

Inspirationen til serien om 
“Det spirituelle menneske” 
(der vil udkomme flere) fik 
Merete en nat. Hun skriver: 
“Det var ligesom en stemme 
inde i mit hoved, der sagde: 
Tankeformernes elektromag-
netiske lysintelligens. Om 
og om igen blev denne sætning ved med at runge i mit 
hoved og for mit indre øre, indtil jeg søvndrukken stod 
op, tændte min computer og skrev ned, hvad der kom af 
tekst, nærmest som en automat.”

“Næste dag lå der til min store forundring en hel artikel 
på mit bord, med ord jeg slet ikke forstod, og med indhold 
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jeg heller ikke forstod.” Og sådan blev det ved gennem 
flere nætter. Gennem hjælpsomme mennesker fik Merete 
hold på disse skriverier - og de blev så til denne serie.

For at give et eksempel på indholdets dybsindige og af og 
til vanskelige stof vil jeg citere noget fra afsnittet om “Be-
vidsthedens lysintelligens” (s. 20): “Den menneskelige 
bevidsthed, som hidrører fra skabelsen af bevidstheden 
og intelligens i det kosmiske urhavs subatomare spektrum 
af lys, er en bevidsthedsform, som er aktiv værende og 
bærende som en del af al eksistens overalt i kosmos.

Når denne bevidsthedsform, som eksisterer gennem par-
tikellys, vælger eller tager nogle valg for sit eget cykliske 
liv, vandrer den gennem ursuppen og det atomare spek-
trum af lys for at opfylde de evner og talentkerner, der er 
indbygget i bevidsthedens iboende intelligens.”

Jeg må indrømme, jeg har vanskeligt ved at forstå, hvad 
der menes. Jeg har bare en fornemmelse. Men det viser, 
hvor svært det kan være at nå hinanden med det sprog, 
som endnu er så ufuldkomment, men som Martinus lover 
os en dag vil blive ligeså lysende klart som talsproget. Det 
meste af bøgerne er dog nok så klare og forståelige, som 
det her citerede. Det er jo dybest set den samme visdom, 
der i vor tid forsøges formidlet på så mange måder, at der 
er lidt for alle niveauer af udvikling.

Der lyser gennem hele Meretes forfatterskab en varm 
kærlighed og et dybt ønske om at være til gavn for med-
mennesker. Hun giver på flere måder sit specielle bidrag 
til tidens åndelige udvikling.

Det guddommelige Kosmos

af Rolf Kenneth Aristos:

156 sider

250 kr

anm./ Flemming 
Martinussen

Bogen er på norsk og har undertitlen “En indføring i 
Martinus kosmologi”. Samtidig oplyser forfatteren, at 
bogen desuden er:
Introduktorisk lokkemad til Martinus’ og Per Bruus-
Jensens værker.

Desforuden en videreførelse af Bruus-Jensens ambition 
om at bygge bro mellem Martinus og videnskaben.
Og et kritisk syn på Martinus’ litteratur og af enkelte 
punkter i hans lære.

Det er jo et perspektiv, der vil noget, og måske for meget 
i en enkelt bog, hvis den primære hensigt er en indføring. 
“Lokkemaden” består af uddrag fra nogle af de efterhån-
den mange øvrige introducerende bøger og skrifter om 
Martinus liv og værk. Forfatteren lægger ikke skjul på, at 
denne “lokkemad” ikke er “lagt ud” som appetitvækker 
for et studium af Martinus’ hovedværk, som han omtaler 
på flg. måde:

“Livets Bog er en udfordring at komme igennem, mange 
læsere vil nok opleve at gå i cirkler fremfor at gå fremad. 
De talløse gentagelser af analyserne indenfor Martinus’ 
favoritemner (f.eks. moralens udvikling), samt talløse 
gentagelser af bibelske udtryk og pointer, kan virke ir-
riterende. Det er i artikler og småbøgerne han gør det 
bedst.”

At forfatteren anser Per Bruus-Jensen som Martinus’ mere 
tidssvarende talerør, lægger han ikke skjul på, men af den 
grund at anbefale studiet af fortolkningen på bekostning 
af det fortolkede værk (som jeg synes forfatteren gør til 
en vis grad) finder jeg uinspirerende.
Som jeg ser det, var Martinus “seeren”, og vi “Martinus-
fans” var og er hans fortolkere, som møjsommeligt må 
tænke og leve os frem til rigtigheden i hans “facitter”. 
Forfatteren gør dog opmærksom på, at brobygningen fra 
værket til samfundet og videnskaben er lagt i forsynets 
hænder.

Velmenende kritik som udtryk for ærlig vilje til forståelse 
kendetegner den forskende forfatter. Og når det er sagt 
vil jeg sige, at “Det guddommelige Kosmos” er både 
lærerig og velskrevet samt forsynet med gode instruktive 
illustrationer.
De mange beskrevne facts fra naturvidenskabelig forsk-
ning lover godt for parallelitet og begyndende samstem-
mighed mellem naturvidenskaben og den åndelige viden-
skab - og for en masse “tilsyneladende” modsigelser.

Bogen kan anbefales til såvel mere bedagede Martinus-
læsere som nytilkomne ditto. Til førstnævnte som repe-
tition af erhvervet viden samt mulighed for tilføjelse af 
gode opdaterede facts. Til sidstnævnte som indføring i 
Marinus’ kosmologi og alt, hvad den tankeverden forsø-
ger at forbinde sig med.

PS. Uenighed kan være en god anledning til konstruktive 
eftertanker.
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Det Tredie Testamente 
ogMartinus åndsvidenskab i Brøndby

v/Birgit Mørup Madsen og Søren Jensen

I Brøndby ca. 12 km fra Rådhuspladsen i København, 
har Kulturhuset ”Kilden”, været rammen om studiegrup-
pen ”Det Tredie Testamente - Brøndby”, siden den 10. 
september 2003. 
Kulturhuset ”Kilden” ligger på Nygårds Plads i Brønd-
byøster, kun 300 meter fra Brøndbyøster station. Selve 
kulturhuset ”Kilden” er et pragtfuldt samlingssted med 
en fin arkitektur og et meget stort lyst fællesrum i midten 
af bygningen, hvor der hele tiden er forskellige kunstud-
stillinger. Hele kulturhuset er besjælet at en særdeles 
god energi. 

Jan Langekær er initiativtageren, og igangsætteren. 
Det var et stort ønske om at starte en ny studiekreds op, 
der fik Jan til at gå i gang med at undersøge mulighederne, 
da han ikke havde været tilknyttet nogen åndsvidenska-
belig gruppe i et par år.
Ønsket fra starten var, at studiekredsen skulle være gratis 
og offentlig tilgængelig, - åben for alle uden noget som 
helst medlemskab, et frit studium, uden foreningsdan-
nelse. 
Grunden til vi kom i gang i kulturhuset, var at Jan efter 
at have kontaktet kulturchefen, fik aftalen i orden. 
Der blev annonceret i de lokale aviser, og det viste sig 
hurtigt at flere ønskede at starte i studiekredsen.
Der er en stor fordel ved at have studiekreds på et of-
fentligt sted, som fx i et kulturhus, eller på en skole, 
fordi erfaringen fortæller os, at det for det meste bliver 
mere seriøst.

Det viste sig meget hurtigt, at der var interesse for at 
studere Martinus åndsvidenskab i Brøndby. 
Mange har lagt vejen forbi ”Kilden” onsdag aften kl.19-
21.30 hvor det er gratis at deltage. Nogle kom måske 
pga. sund nysgerrighed efter at vide hvem vi var og hvad 
der foregik, men det viste sig hurtigt, at der virkelig er 
interesse for at fordybe sig i studierne sammen med andre 
i en gruppe. Det foregår fx ved at nogle af deltagerne i 
studiegruppen laver frivillige aftaler om at fremlægge 
et symbol eller holde et åndsvidenskabeligt foredrag på 
ca. 15 min. 
Modellen har stået sin prøve, - så sidder der andre i det 
ganske land, der kunne tænke sig at starte studiegrupper 
op, er ”Det Tredie Testamente – Brøndby” behjælpelig 
med rådgivning, ideer og inspiration.

Udover studiegruppen har der i Brøndby i 2004 været 
afholdt kurser, foredrag og seminarer med Jan Langekær 
og Søren Jensen. 
Emnerne har bl.a. været: Det Tredie Testamente af Mar-
tinus, Menneskets seksuelle polforvandling og vores 
forhold til mikrokosmos.

Fra september 2004 har Auditoriet i Idrættens hus, 
Brøndby været rammen om en række foredrag med 
Jan Langekær. Foredragene fortsætter hver måned i det 
følgende år 2005/06. Her vil der nu være flere forskel-
lige fra studiegruppen, der fremover vil holde foredrag i 
Auditoriet, Idrættens hus, Brøndby Stadion, hvor alle de 
månedlige foredrag finder sted. På denne måde, er der 
skabt mulighed for, at dem der deltager i studiegruppen 
og studerer de kosmiske analyser, kan holde foredrag når 
de føler sig klar til det - og har lyst til det.

I Danmark har der været afholdt 4 messer i henholdsvis 
Brøndbyhallen november 2003, FalkonerCentret januar 
2004, KB-hallen oktober 2004 og FalkonerCentret fe-
bruar 2005.
Det var i selv samme Falkoner Center Martinus holdt sit 
sidste offentlige foredrag på sin 90 årsdag. 
Og netop på det sted hvor stand 111 ligger, har vi nu 2 
gange vist de 44 kosmiske symboler og hele værket Det 
Tredie Testamente med alle bøgerne af Martinus. Pudsigt 
nok sad Martinus ved et 12 personers bord samme sted 
som standens placering. Det var jo ved denne lejlighed 
Martinus sagde: ”Jeg har nu fuldmagt til at sige, at Det 
Tredie Testamente er Talsmanden den Hellige Ånd”. 
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Også i udlandet har der i den forløbne tid været afholdt 
messer i Basel i Schweiz, i Hamburg, Kiel og Køln i 
Tyskland.
På messestandene er alle Martinus 44 symboler vist i 
store laminerede udgaver. Enkelte symboler i storformat 
120 x 80 cm. Symbolerne var for- og bagsidesymbolerne 
til bøgerne: ”Gennem indvielsens mørke, helvede eller 
ragnarok” ”symbol 19 og ”Det færdigudviklede menne-
ske i Guds billede efter hans lignelse” symbol 23, samt 
”Evighedslegemet” symbol 16 og ”Det evige verdensbil-
lede” symbol 11.

Martinus åndsvidenskabelige Institut har velvilligt 
udlånt hele det Tredie Testamente’s  demobøger, som 
gæsterne har kunnet bese, og Borgens Forlag har venligt 
stillet bøger til rådighed, som besøgende kunne købe på 
standen.

I forbindelse med de forskellige messer, både i Danmark 
og i udlandet har Jan afholdt foredrag. Det drejer sig om 
4 foredrag i Danmark og 7 foredrag i udlandet i Rusland, 
Tyskland, Tjekkiet og Schweiz.

På messerne de sidste 2 gange i oktober 2004 og februar 
2005  har det været en stor glæde at kunne præsentere 
et antal små foldere for alle interesserede der har gæstet 
standen.

I Falkoner Centret – februar 2005 – blev hele den samlede 
serie på i alt 12 små nye info-foldere, plus en folder med 
kort information om Det Tredie Testamente fremvist. 
Søren Jensen har forfattet 10 af folderne, Rolf Elving, 
der var Martinus sidste personlige elev fra 1971-1981, 
har forfattet 2 og Kurt Christiansen har forfattet 1 folder. 
Folderne forklarer på en enkel og let måde, de vigtigste 
emner og andre forhold omkring Det Tredie Testamente. 
I oktober 2004 valgte besøgende på messestanden, at 
modtage ca. 1100 stk. af de gratis foldere og i februar 
2005 har gæsterne taget ca. 2600 stk..
 
Titlerne på de små info-foldere er:

 A. Fra tro til viden
 1. Det Tredie Testamente 
 - Talsmanden  den hellige ånd
 2. Det onde og det gode 
          Forklaring til for- og bagsidesymbol 
 3. Karma og reinkarnation
 4. Døden – en fødsel?
 5. Næstekærlighed og tolerance
 6. På vej til et internationalt fredsrige
 7. Hvor er Gud?
 8. To slags kærlighed
 9. Den ideelle føde og mikrokosmos

10. Bønnens mysterium
11. Martinus – forfatteren til 
 Det Tredie Testamente
12. Litteraturen og de kosmiske
 symboler i Det Tredie Testamente 

Produktionen af informationsmateriale startede med sym-
bolkataloget på 28 sider med alle Martinus 44 kosmiske 
symboler og en kort forklaring til hver. Det blev for før-
ste gang præsenteret i FalkonerCentret januar 2004, og 
derefter i KB-hallen oktober 2004 og sidst på messen i 
FalkonerCentret februar 2005. Kataloget er meget popu-
lært. Det er nu grundigt revideret og lagt ud på internettet, 
hvorfra det frit kan hentes på adressen:
www.det-tredie-testamente.dk 
Klik under - introduktion og informationsbrochurer.
Dette katalog bliver også leveret til De danske Biblioteker 
via Biblioteks Centralen. 

Både info-folderne og den store symbolbrochure i ori-
ginalt tryk, er i øjeblikket ved at blive oversat til tysk 
og engelsk og forventes færdige sidst i maj 2005 (flere 
sprog følger). Folderne kan bla. erhverves i Ruth Olsen’s 
bogcafé i Klint.  
I Frederiksberg Lokalradio 97,7 MzH har der fra novem-
ber 2004 været dialog mellem Hanne Mik og Jan Lange-
kær i 4 forskellige udsendelser af 2 timers varighed. Disse 
udsendelser er blevet genudsendt flere gange.
For dem der kan høre dette, kan det oplyses, at der stadig 
bliver genudsendt udsendelser, og - at der er planlagt 
nye udsendelser i fremtiden med Hanne Mik og Jan 
Langekær.

For at gøre det store arbejde muligt har man stiftet ”Fon-
den Det Tredie Testamente”. 
Fonden er godkendt af CivilRetsDirektoratet under Ju-
stitsministeriet den 19. oktober 2004.
Fonden er en selvejende almennyttig institution hvis 
formål er:
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at danne skole og uddanne undervisere, der underviser 
i Martinus åndsvidenskab og kosmiske analyser og 
symboler ud fra værket Det Tredie Testamente

At fremstille informationsbrochurer og undervis-
ningsmateriale på forskellige sprog

at afholde offentlige studiekredse og foredrag i Dan-
mark, samt foredrag i udlandet

at støtte igangsætning og oprettelse af nye studiegrup-
per i ind- og udland

at afholde mindst en årlig offentlig messe, primært 
i Danmark hvor hele værket med alle symbolerne 
fremvises

at yde stipendier i den udstrækning fonden har midler 
til rådighed, til studerende fra ind- og udland, som 
er seriøse åndsforskere, og som er økonomisk min-
drebemidlede, og seriøst ønsker at studere Martinus 
kosmiske analyser

at gøre informationen om kærlighedens videnskab 
globalt tilgængelig, ved at informere via hjemmesi-
den på internettet
www.det-tredie-testamente.dk samt på vores mange 
andre eksisterende udenlandske hjemmesider (se 
herunder). 
Pt. er der desuden flere hjemmesider under løbende 
oversættelse og konstruktion

Fonden bestyres af følgende rådsmedlemmer: 

  Tage Buch (mødte Martinus 1937 og mangeårig 
     medarbejder ved Martinus Institut og Martinus 
     privatsekretær i de sidste år). 

  Jan Langekær (initiativtager og formand)
  Kurt Christiansen 
  Birgit Mørup Madsen 
  Ibrahim Balout 

Al arbejde udføres ved hjælp af frivillig arbejdskraft. 
Fonden tilsigter, at overskuddet altid forsøges anvendt 
til en konstant udbyggelse af undervisning og informa-
tioner, samt til billiggørelse af undervisningen i Martinus 
åndsvidenskab.
Fondens midler tilvejebringes ved gaver og bidrag fra 
interesserede, og kan indbetales på Danske Bank, konto 
nr. 3572 518515  med anmærkning  ”Gaver Fonden Det 
Tredie Testamente“.

Vi kan med glæde fortælle, at Kurt Christiansen der er 
med i de forskellige aktiviteter i Det Tredie Testamente 
i Brøndby og i bestyrelsen/rådet i Fonden Det Tredie 
Testamente, netop har færdigbearbejdet en ny meget 

omfattende biografi om Martinus liv på ca. 900 sider, 
som udkommer i
løbet af 2005.

Der bliver som information fremover sendt nyhedsbreve 
fra Fonden Det Tredie Testamente i juni og december, til 
dem der ønsker det. 
Henvendelse til: broendby@det-tredie-testamente.dk

Den vigtigste indgang til den omfattende information er 
de 7 hjemmesider, der indtil videre er færdige:

Dansk www.det-tredie-testamente.dk               
Svensk  www.tredjetestamentet.se
Engelsk www.thirdtestament.com
Tysk  www.dasdrittetestament.info
Arabisk  www.al-3ahd-al-thaleth.info
Russisk  www.tretijzavet.ru
Esperanto  www.triatestamento.info

Da Martinus bøger og symboler tilsammen har navnet 
Det Tredie Testamente, fandt vi det ganske naturligt at 
kalde centeret i Brøndby: 
”Det Tredie Testamente – Brøndby”.

Langt de fleste mennesker ved overhovedet ikke, at der er 
noget der hedder Det Tredie Testamente, og at det er den 
åndsvidenskabelige fortsættelse af bibelens to tidligere 
testamenter, ja at det faktisk er virkeliggørelsen af profeti-
erne om Kristus komme i form af talsmanden den hellige 
ånd. De to tidligere testamenter er beregnet for troende 
mennesker. Det Tredie Testamente appellerer derimod 
udelukkende til mennesker der ønsker en logisk, kærlig 
og videnskabelig forklaring på meningen med livet, - på 
selve livsmysteriets løsning.

Martinus giver som den første i verden en helt logisk 
og åndsvidenskabelig forklaring på meningen med det 
onde og mørket i verden. (Som det er læseren bekendt 
omfatter værket meget mere. Fx analyser af evigheden, 
jeg’et, den ideelle føde, vores forhold til Gud, mikro- og 
makrokosmos, menneskets seksuelle polforvandling, det 
treenige princip, reinkarnationen og karma beskrevet på 
en logisk og kærlig måde. 

Inden vi begyndte at lave brochurer og holde studiekredse 
og foredrag – ønskede vi at vide med hvilket begreb Mar-
tinus selv omtalte indholdet i sit omfattende arbejde.
Vi undersøgte omkring 40-50 bånd af Martinus egne 
foredrag, der blev holdt i de sidste ca. 20-30 år af hans 
liv. I alle disse foredrag benytter Martinus igen og igen 
ordene: ”min åndsvidenskab”, ”mine kosmiske analyser” 
eller blot ”mine analyser”. Derfor anvender vi begrebet 
”åndsvidenskab” om indholdet i Det Tredie Testamente. 
”Ånd” og ”videnskab”...
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Der er foreløbig kun få personer bag det store arbejde med 
planlægning og udførelse af de mange opgaver såsom 
studiegruppen, kurser, foredrag, messer, radioudsendelser 
og informationsbrochurer . . .
 
Det er vores ønsker og mål at vi på en kærlig og inspi-
rerende måde, kan gøre opmærksom på det fantastiske 
budskab i Martinus åndsvidenskab og på denne måde: 

• Tiltrække seriøse åndsforskere.
• Uddanne dygtige undervisere og foredragshol-

dere.
• Inspirere andre til selv at starte centre op i ånds-

videnskaben. 

Det er ikke for tidligt at gå i gang. Martinus har efterladt 
sit testamente og det er nu op til os alle, at studere og 
informere. Vi arbejder her med alle tiders største integra-
tionsprojekt, der i sit slutfacit vil forene alle nationer og 
kulturer som én forenet jordmenneskehed ét med Gud. At 
informere om selveste livsmysteriets løsning er et projekt, 
der behøver mange små og store hjælpende hænder… 

Henvendelser til:
www.det-tredie-testamente.dk
broendby@det-tredie-testamente.dk
Tel: 2015 7811

Der er nogen, som har en hellig lama. Det er en lille kamel. 
Den hedder Dalai-Lama. Jeg tror, det er en engel.

Der er mange i himlen: alle dem der er døde, plus Gud 
og Jesus og Den dårlige Ånde.

Dem der tror på Allah er muslinger. Men i Kina tror de 
på drager.

Gud behøver ikke tro på nogen. Han kan bare tro på sig 
selv.

Gud er meget sød, men han kan ikke li’ at tyveknægte 
kommer i himlen uden grund.

Gud kan ikke li’, at folk spiser æbler. Det kaldes syn-
defald. Men han ville nok bare beholde alle æblerne for 
sig selv.

Hvis Jesus havde holdt det, han lovede om at lade alle 
børnene komme til sig, så havde vi ikke haft brug for 
børnehaver.

Det er præsten, der bestemmer, når man skal graves ned. 
Han sender nogle på plejehjem, og så graver han dem 
ned, der bliver tilovers.

Jeg vil ikke begraves, når jeg bliver gammel, for det er så 
ækelt at få jord i næsen. Så vil jeg hellere på plejehjem.

Jesus trives vældig godt sammen med Gud, for de har 
mange fælles interesser.

Kineserne kommer nok ikke i den normale himmel. De 
kommer vel til Den himmelske freds plads.

Påsken er kyllingernes fest.

Forskellen på mennesker og dyr er, at når grisen er tilpas 
fed, bliver den spist.

De børn der er født i vand er vanskabte. Det betyder at de 
kan trække vejret under vand.

Nogle gamle damer har skæg, men det skal man ikke sige 
højt, for så reagerer de.

Nogle damer har store bryster, mens andre er næsten 
topløse.

Da jeg var 6 år troede jeg, jeg hed “klap i”.

Venindesnak: Camilla: Jeg har fået en ny far!  Anna: Hvad 
hedder han?  Camilla: Tom Berg!  Anna: Hvor er du heldig. 
Han er så sød - jeg havde ham sidste år!

En krop er noget, der ender i skoene.

HVAD BØRN DOG SIGER!
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Ruth Olsen

Gudsbevis??

Bladet “Illustreret Videnskab” er tale-
rør for de, der er troende - nemlig på 
den naturvidenskabelige forskning. 
I nr.3/2005 giver de sig af med at 
svare på flg. spørgsmål: “Hvor stor 
er chancen for, at Gud findes? Min 
ven tror på Gud, mens jeg tror på 
forskning.”

Svaret lyder: Englænderen S. Un-
win, der er doktor i teoretisk fysik, 
har regnet på sagen for nylig. Han 
er nået frem til, at sandsynligheden 
for, at Gud eksisterer, er 67 procent. 
Først går han ud fra det neutrale 50 
procent, dertil lægger han vurderin-
gen af 6 parametre, således: “Godhed 
eksisterer” sættes til det højeste - 10 
procent. “Overlagt ondskab” sættes 
til 0,5. “Tilfældig ondskab” sættes 
til 0,1. “Bøn har en effekt” giver 2 
procentpoint. “Mirakler sker” sættes 
til 1 procent, og “Religiøse oplevelser 
er virkelige” får 2 procent.

Det viser lidt om, hvor seriøst man 
åbenbart skal tage videnskabelig 
forskning!

En af vore dygtige astrofysikere, Anja 
Andersen, tror nok på en Gud, men 
mener ikke, at tro og videnskab har 
det fjerneste med hinanden at gøre. 
Alligevel taler hun om en “komple-
mentaritet” mellem tro og videnskab, 
og altså ikke en modsætning (i Bladet 
Samvirke 10/2004). I videnskaben 
finder hun ikke meningen med livet, 
den kan give svar på spørgsmålet 
“hvordan” men aldrig på “hvorfor”.

Reinkarnationen tror hun ikke på, 
for hun ligger under for den skrøne 
om, at det betyder, vi kan genfødes 
som laverestående væsener. Men 
hun mener, at det stof hendes krop 
består af, vil blive genbrugt i den 
universelle husholdning. Teorien om 
verdens skabelse ved et “big bang” 
giver rigelig plads til en almægtig 
Gud, der tænder kontakten, siger hun. 
Men videnskabeligt set er der intet 

formål med universet, og personligt 
tror hun ikke, der findes en overjor-
disk “urmager” eller designer, der har 
skabt universet. Men hvad er det så, 
hun tror på?

Andre videnskabsfolk kommer til 
andre slutninger, f.eks. den australske 
Paul Davies, der har sagt: “En del 
tyder på, at en eller anden har finind-
stillet naturkræfterne, for at universet 
kunne blive til. Indtrykket af design 
er overvældende.”

Apropos Guds
eksistens

I mit lokale kirkeblad stod flg histo-
rie:
En flok flodfisk var forsamlet til stu-
diekreds over emnet, hvorvidt deres 
liv var afhængigt af vandet. De fleste 
var enige om, at vand havde de dog 
aldrig set noget til. Det endte med, 
at de besluttede at opsøge en meget 
klog fisk, som levede ude i havet. 
De ville bede den om at vise dem 
det vand, som nogen påstod, de var 
afhængige af.

En deputation blev sendt afsted. De 
fandt den kloge fisk og spurgte, hvad 
vand var for noget. “Åh, hvor er I 
dog dumme”, sagde den kloge fisk, “I 
lever jo i vand. Vandet er jeres verden. 
I det lever og røres I!”
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Gud er en vibration

Med denne overskrift fortalte gra-
tisavisen Urban d. 26/1 om Asger 
Lorentsens “Gyldne Cirkel”. Man 
overværede en meditation-seance 
med ca 50 personer. Det er en “in-
terplanetarisk tjeneste”-meditation. 
Bagefter taler de med Karen, som 
siger iflg bladet: “Vi er kristne på en 
ureligiøs måde. Det er en selvoplevet 
kristendom, hvor hver person tror på 
Gud på sin måde. Selv tror jeg på Gud 
som en vibration eller et lys.”

I dagens interplanetariske tjeneste 
åbner deltagerne sig for at kunne 
sprede de hellige planeters energier 
over jorden og menneskene, står der. 
Og Karen fortæller, hvordan hun op-
lever, at meditationen løser nogle af 
hendes problemer i hverdagen. Hun 
siger: ”Der er en meget stærk energi 
til tjenesterne. Selv oplever jeg en let-
hed i alle celler, som sodavandsbrus 
af glæde i kroppen. Og bagefter er jeg 
glad og opstemt.”

Jeg hørte iøvrigt i radioen, at chef-
redaktøren for Kristelig Dagblad var 
meget bekymret for den individuelle 
gudsopfattelse, der var ved at brede 
sig. Han var bange for, såvidt jeg 
forstod ham, at hvis kirkens kollek-
tive gudsbegreb gik i opløsning, ville 
folkekirken miste sin eksistensberet-
tigelse.

Astronaut-skæbner

Oplevelsen af en tur i rummet kan 
forandre et menneske totalt. Ud af 
de 12 amerikanske astronauter har 
25% vendt sig mod og virker aktivt 
for åndelige interesser. Charles Duke, 

Apollo 15-astronauten, har erklæret 
offentligt: “Måneflyvningen har æn-
dret mit liv. Jeg har mærket Guds væl-
dige kraft.” Han mener nu, at menne-
skehedens åndelige nyorientering er 
vigtigere end den fysiske udforskning 
af andre himmellegemer.

Edgar Mitchell, Apollo 14-astro-
nauten, har grundlagt instituttet for 
Noetic-videnskab til udforskning af 
den menneskelige bevidsthed. Fra 
astronaut er han blevet “psykonaut”, 
siger man. Han siger: (Diføt-nyt 
21/1990)

“Resultatet af de hidtidige studier 
fører frem til en sammensmeltning af 
religiøs og videnskabelig tænkning. 
Denne tilnærmelse er ikke tilfældig, 
men synes snarere at være uundgå-
elig, fordi verdensaltet er en helstøbt 
enhed. Den objektive videnskab er 
ikke den eneste metode til at opnå 
viden om altet. Mennesket besid-
der også en subjektiv-intuitiv evne, 
som det har erhvervet gennem dets 
livsførelse.”

Mitchell er den, der har været mest 
ude med beskrivelser af sine indtryk 
og tanker. Han har f.eks. også sagt 
(Diføt-nyt 46/1996): “At se en lille, 
majestætisk planet Jorden flyde på en 
sort himmel - med dens blå og hvide 
pragt - det kan man aldrig glemme. 
Dette har vist mig, hvor begrænset et 
syn menneskeheden har på sit eget og 
planetens liv. Det gav tingene et nyt 
perspektiv langt ud over den synlige 
dimension.

Jeg kunne se planetens muligheder, 
hvis bare den virkede i overensstem-
melse med universets naturlige regler. 
Jeg kunne se, hvad Jorden kunne blive 
til, hvis blot menneskeheden ville 
vælge at lade det ske. Og dog vidste 
jeg, at nede på Jorden var folk i gang 
med at slås, stjæle, voldtage, snyde 
- uden at være klar over deres egen 
andel eller ansvarlighed for planetens 
fremtid, idet de bare levede ubevidste, 
grådige, hjerteløse eller apatiske. Og 
samtidig levede andre i fattigdom, 

sult, frygt og elendighed fordi vi 
ikke har haft den fornødne vilje til 
at ændre disse tilstande.

Jeg kunne se problemet, men endnu 
vigtigere, jeg begyndte at se en 
løsning. Det er den eneste mulige 
løsning og den vil være utrolig svær 
at gennemføre: en global bevidst-
hedsændring. Mennesket skal rejse 
sig fra sin nuværende ego-centrerede 
bevidsthed for at kunne fornemme sit 
intime samspil med Jordens funkti-
onsmåde, ja med universets funkti-
onsmåde. Mennesket skal individuelt 
og kollektivt i sig selv finde måder, 
der kan bringe hans bevidsthed på 
bølgelængde med universet.

Om at gøre verden lidt 
bedre

Selv om meget kan se håbløst ud, er 
der mange der arbejder for at gøre 
verden en lille smule bedre at leve 
i. En af disse er østrigeren Hermann 
Gmeiner (f.1919), der startede SOS-
Børnebyerne. Han voksede op i en 
børnerig bondefamilie og blev læge. 
Han mistede sin mor som 5-årig og 
erfarede således selv, hvor svært det 
er at miste det, der for et lille barn er 
livets faste holdepunkt.

Hermann faldt aldrig for Hitlers 
propaganda og slap helskindet gen-
nem krigens rædsler med troen på 
det gode i mennesket i behold. Han 
så sammenhængen mellem magt 
og angst og indså, hvordan angsten 
kan kvæle det gode. Efterkrigstidens 
mange hjemløse børn satte ham i 
gang og det første familiehus for 
forældreløse børn blev bygget i Imst 
i Tyrol i 1949. Siden er bevægelsen 
vokset støt og har i dag børnebyer 
over hele verden - i 131 lande.
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Der er 466 børnebyer, 337 ungdoms-
huse - der er børnehaver, skoler, 
socialcentre og sundhedsklinikker. 
Alt ved hjælp af privat indsamling. 
Der er sikkert en del af dette blads 
læsere, der har et fadderskab til et 
børneby-barn. I år har børnebyerne så 
fået deres særlige frimærke, som kan 
købes i hele 2005 på alle posthuse, 
og hvor hvert mærke giver 50 øre til 
dette fine hjælpearbejde.

Folkesundhedens sabo-
tører

Foreningen “May Day”, der arbejder 
for vores frie ret til at spise sundt og 
bruge kosttilskud, beretter i sit ny-
hedsbrev, hvordan EU-bureakratiet 
og med dem den danske “liberale” 
regering vil hindre forbrugernes frie 
valg med noget, der ligner politistats-
metoder. Der var engang, hvor man 
talte meget om, at mennesker selv 
skulle tage mere vare på deres eget 
helbred, men nu sker en stadig sti-
gende kontrol og restriktioner.

Der er vedtaget et EU-direktiv, der 
skal træde i kraft i Danmark senest 
30.okt.2005, som putter de fleste (ca. 
80%) almindelige helsekostprodukter 
ind under begrebet “lægemiddel”, 
så de ikke længere kan handles frit. 
Definitionen på lægemidler bliver 
som følger:

“Ethvert stof eller enhver sammen-
sætning af stoffer, der præsenteres 
som et egnet middel til behandling 
eller forebyggelse af sygdomme hos 
menensker, eller ethvert stof eller 
enhver sammensætning af stoffer, 
der kan anvendes i eller gives til 
mennesker med henblik på enten at 
genoprette, ændre eller påvirke fy-
siologiske funktioner ved at udøve en 
farmakologisk, immunologisk eller 
metabolisk virkning, eller at stille en 
medicinsk diagnose.”

Så vidt jeg kan forstå dette kringlede 
sprog, kunne dette faktisk også gælde 
gulerødder!

Også den grundlovssikrede ytrings-
frihed undergraves, idet det i “Vej-
ledning om kosttilskud” gøres klart, 
at det er “forbudt ved mærkning, 
reklamer m.v. at anvende angivelser 
om, ..at indtagelse af den pågældende 
vare kan forebygge, lindre eller have 
gavnlig virkning på sygdomme eller 
sygdomssymptomer. Forbudet mod 
disse anprisninger gælder også ud-
sagn, der kan dokumenteres.” Citat 
slut.

Der er under Fødevarestyrelsen 
oprettet en “specialenhed”, der jag-
ter “syndere”, og alene i december 
uddelte man advarsler og bøder på 
10.000 kr til 70 firmaer, fordi de på 
deres websites havde fortalt om kost-
tilskuddenes gavnlige virkninger. 20 
af dem har derfor måttet lukke. Men 
det er da interessant, at de samme 
kosttilskud, som vi i årevis har hørt 
skulle være virkningsløse og spild 
af penge, nu pludselig er blevet så 
virkningsfulde, at de skal under me-
dicinlovgivningen!

Radiodoktoren Carsten Vagn-Hansen 
er blandt dem, der fik en bøde på 
10.000 kr, fordi han på sin hjemmesi-
de anbefalede nogle kosttilskud. Den 
har han dog ikke tænkt sig at betale, 
fordi han mener der er beviser på hans 
påstand, så nu slæbes han i retten. 

Tænk hvis regeringen havde været 
lige så emsig med at få overholdt 
dyreværnsloven f.eks!! Og hvad med 
al den gift i maden, vi ikke må ha’ lov 
at forbyde pga EU! Så, hvem er det 
nu, der har mest magt i vore samfund? 
Hvem styrer reelt i EU? Hvad med 
alle de dødsfald pga medicinalindu-
striens produkter? Osv Osv

Forelskelse kontra kær-
lighed

Vor tids hjerneforskning viser en 
hel del om, hvilke dele af den, vore 
følelser og tanker bruger til hvad. 
Ill. Videnskab (3/2005) fortæller, at 
det viser sig, at forelskelse “sidder” 
et helt andet sted i hjernen end kær-
ligheden. Forelskelse har hjemme i 
den primitive midthjerne, hvorimod 
kærlighed sidder tæt på den analyti-
ske hjernebark, dvs den nyere del af 
hjernen.

Det kan jo ikke komme bag på en 
åndsvidenskabelig forsker! Men 
forskningen viser også, at mænds 
forelskelse viser øget aktivitet i sær-
lige områder, der har med seksuel 
ophidselse og bearbejdning af visu-
elle indtryk at gøre. Derimod viser 
kvinders forelskelse sig at aktivere 
områder, der styrer følelser, opmærk-
somhed og hukommelse. Men kunne 
disse forskningsresultater ikke til en 
vis grad hænge sammen med, hvilke 
typer mænd og kvinder, man har 
forsket på?

Hvad hjerneaktiviteterne angår, viser 
forelskelse så mange ligheder med 
psykose, at det ikke er helt forkert, når 
man har sagt forelskelse er en slags 
sindssygdom. Euforien skyldes, at 
hjernen producerer næsten det dob-
belte af signalstoffet fenyletylamin, 
som rent kemisk ligner amfetamin. 
Nu ved forskerne ikke, at årsagen er 
følelserne og virkningen er kemien 
- de tror det er omvendt. Så de påstår 
nu, at forelskelsen sidder i hjernen og 
ikke i hjertet, som digterne altid har 
skrevet om.

Også på hormonindholdet i blodet ses 
tydelig forskel på forelskelsens stor-
mende følelser og den mere stilfær-
dige længerevarende kærlighed. Der 
er helt andre hormoner på spil. Man 
mener især hormonet vasopressin gi-
ver den varige følelse af samhørighed. 
Det er det hormon, der også udløses, 
når moderen ammer sit barn.
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Fra forsøgsdyr ved man, at det v. hj. 
a. dette hormon er muligt at skabe 
monogame, opofrende fædre hos 
arter, der ellers ikke deltager i yngel-
plejen. Man tror derfor, og det er jo 
også nærliggende, at trofasthed sidder 
i generne og den dermed forbundne 
hormonproduktion! Men samtidig har 
man konstateret, at søde ord frigør 
hormoner, der nærer de varige kærlige 
følelser! Det der får frøen til at ligne 
en prins! Så hvad styrer nu hvad?

Det burde også kunne give hjernefor-
skerne en mistanke om, at vi har noget 
usynligt, der styrer kroppen som et 
redskab, når de ved at indoperere 
en chip i hjernen hos en lam person, 
kan få denne til med tanken at styre 
en computer. I Ill.Videnskab 4/2005 
fortælles om, hvordan hjernens elek-
triske udladninger via et apparat, 
som kan oversætte disse signaler, 
således kan sætte personen i stand til 
at betjene sin pc ved hjælp af tanken. 
Hvorfor spørger man ikke sig selv, 
hvad der skaber hjernens elektriske 
udladninger?

Den lille forskel

Nu hvor man har kortlagt generne 
hos mennesket, er man begyndt at 
kortlægge generne hos chimpansen 
for at se, hvor stor forskellen er. Der er 
kun nogle få baser i DNA-strengene 
til forskel, ialt 98,5% af arvemate-
rialet er vi fælles om! (Ill.Videnskab 
2/2005) Det er man forundret over 
og har givet sig til at lede efter, hvor 
genet for tanker er! For dér måtte der 
vel være en væsentlig forskel!!

Med den opfattelse, naturvidenska-
ben har af, hvad et menneske er, er 
det i det hele taget svært for dem at 
forstå meget af det, de opdager. Der 
synes f.eks. kun at være 1,2% af vort 
arvemateriale, der er aktivt. Man 
troede ved sammenligning af abers og 
menneskers gener at kunne finde ud 
af, hvad der driver evolutionen. Men 
så enkelt er det ikke. Derfor opdager 
de dog så mange andre interessante 
ting. F.eks. at aber har meget større 
modstandskraft overfor sygdomme, 
f.eks. overfor AIDS og kræft. Det vil 
man sikkert kunne lære en del af. 

Apropos opdagelsen af DNA-spira-
len. Den kvindelige biofysiker, Ro-
salind Franklin, opdagede og kunne 
ved hjælp af røntgen-diffraktion 
opmåle DNA-spiralen. Da Watson, 
Crick og Wilkins så hendes resulta-
ter, snuppede de dem og æren - og 
fik nobelprisen! Wilkins var hendes 
forskerkollega og antog hende bare 
for at være en assistent! Hun døde af 
kræft som 37-årig. Hun var hverken 
den første eller sidste kvinde, som fik 
frastjålet æren for sin forskning!

Instinktets overlevelses-
fordel

Der omkom sikkert ingen edderkop-
per ved tsunamien! Ifølge en polsk 
forsker i parapsykologi, Jan Labow-
ski, kan edderkopper registrere selv 
de mindste jordrystelser og de kan 
fornemme et jordskælv flere dage 
i forvejen. De bliver da urolige og 
forlader deres vante opholdssted, i 
retning væk fra epicenteret.

De er ikke de eneste dyr, der kan re-
gistrere fare længe før, det sker. Over-
levende fra julens tsunami fortæller 
om, hvordan de så flere dyr på vild 
flugt op til højere liggende steder. Det 
gjaldt f.eks. elefanter i Thailand - og 
de skulle endda ha’ forsøgt at advare 
menneskene og tage dem med!

Hvis man havde været lidt mere op-
mærksom på dyrenes adfærd, kunne 
en del liv nok være reddet. Også lidt 

mere omtanke og en mobiltelefon 
kunne ha’ gjort en forskel. Men det 
var åbenbart ikke meningen - planen 
for menneskenes læreprocesser var 
lagt.

Alfernes paradis

Sådan lød overskriften på en artikel 
i Samvirke okt.-98, der beretter om, 
hvor godt islændingene passer på 
deres underjordiske “naboer”. På 
turistkontoret i Reykjavik kan man 
købe et kort, der viser, hvor der bor 
alfer, huldrefolk, gnomer, feer, dvær-
ge og trolde. Og de steder tager man 
hensyn til, når der skal bygges huse 
og veje, for at undgå deres vrede! Og 
alt det midt i et samfund, der stormer 
frem i moderne udvikling!

Havde jeg ikke kendt til Martinus’ 
beretninger fra sine besøg på Island, 
havde jeg troet, det blot var en joke, 
en dygtigt iscenesat turistattraktion. 
Til gengæld ved vi så også, at den 
gevaldige udvikling, som Island i vor 
tid er i gang med, vil få de små væs-
ner til at fortrække til mere fredelige 
steder. Folk på Island kan normalt 
ikke se de små væsner, men de tror 
alligevel på dem.

Dog er der een, Erla Stefánsdóttir, 
som altid har kunnet se dem, ligeså 
tydeligt som mennesker. Som 13-årig 
blev hun sendt til øjenlæge, fordi 
der måtte jo være noget i vejen med 
øjnene. Men brillerne hjalp ikke. Hun 
så stadig det, lægen kaldte “fantasi-
fostre”. I dag bliver hun brugt som 
rådgiver af bygmestre, der ikke vil 
ha’ ballade med naturånderne.

En islandsk økonom og filminstruk-
tør, Ásgi Thor, fik i 1998 en halv mil-
lion kroner af det Danske Filminstitut 
til en dokumentarfilm om islændin-
genes forhold til “de underjordiske”. 
Han mente den vestlige verden i sin 
egen rationelle selvforståelse kunne 
få inspiration i islændingenes afslap-
pede forhold til overnaturlige fæno-
mener. Jeg har ikke hørt om filmen 
er blevet færdig.
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Genkendelsens under

Forfatteren Ole Thyssen, der er 
filosof dr.phil. og lektor på Handels-
højskolen, har skrevet en mængde 
filosofiske værker. Nu har han på 
Gyldendal udsendt en bog om noget, 
han ikke forstår. Med udgangspunkt 
i en pølsevogn på Dronning Louises 
Bro prøver han at pejle sig frem til, 
hvordan mennesket overhovedet kan 
se og genkende. Hvad er sansning og 
iagttagelse? Og hvad er hukommelse, 
spørger han.

Bag på bogen står der: “Genkendel-
sens under” bygger på en undren. 
Hvordan kan det være, at vi iagttager 
verden derude, skønt iagttagelsen 
foregår herinde, i kroppen? Hvordan 
kan inde blive ude, og hvordan kan 
ude komme ind?

Det er helt oplagt, at han mangler 
Martinus’ logiske forklaring på, 
hvordan vor sansning foregår. Men 
det ville forudsætte, at han satte sig 
ind i hele det verdensbillede, der gør 
vor fysiske krop til den mindste del 
af os. Og det er han nok ikke parat til, 
dertil er hans materialistiske verdens-
billede sikkert for fastgroet. Derfor er 
denne bog blevet noget uforståeligt 
rod, som ingen bliver særlig meget 
klogere af.

I anledning af 200-års 
dagen

H.C.Andersen fylder 200 år, det er 
snart ingen dansker i tvivl om. Han 
er åbenbart et uudtømmeligt forsker-
emne, og på det sidste har der været 
sat megen fokus på hans seksualitet. 
Det er der en del, der er temmelig 
irriteret over og synes ikke, det kan 
være så vigtigt.

Også i årsskriftet “Anderseniana 
2004” er der skrevet om hans for-
modede homoseksualitet. I dette får 
dog Harry Rasmussen sat tingene på 
rette plads med sin baggrundsviden 
i Martinus’ åndsvidenskab. Med 
kendsskab til udviklingens naturlige 
polforvandling, er der ingen mystik i 
H.C.Andersens utvivlsomme bisek-
sualitet. Det er en fin artikel Harry 
Rasmussen her har skrevet, og med 
hans enorme viden om emnet er det 
interessant læsning. Den må også 
gøre H.C.Andersen-fans nysgerrige 
efter at vide, hvad den Martinus har 
skrevet - skulle man tro.

Artiklen viser en del om H.C.Andersens 
kvaler ved ikke at kunne give udtryk 
for sine stærke følelser uden at 
blive misforstået og ved tidens (og 
hans egen) manglende forståelse 
for, hvorfor han havde det med sin 
seksualitet, som han havde. Tænk 
hvilken glæde han kunne have haft af 
at kende Martinus’ pol-begreber! Det 
var ikke et nemt liv, han fik, og med 

hans sensibilitet gav det sig udtryk i 
forskellig sygelighed, hvad der gav 
ham prædikatet “Hypokonder”.
Jo mere fantastisk var det, at han 
kunne præstere en så stor litterær 
produktion, der har gjort ham ver-
densberømt.

En spirituel højskole

Danmarks folkehøjskoler har altid 
stået for “åndelig udvikling”. Så hvad 
var vel mere naturligt end at skabe en 
højskole for spirituel vækst. Det var 
så det Vita Storborg gjorde - og det 
blev til Væksthøjskolen Djursland. 
Der er som på alle højskoler lange 
kurser, mellemlange og korte kurser, 
men man kan sammenstykke sine 
kurser efter eget valg. Der er elever i 
alle aldre - fra 18 til over 8o år. Gen-
nemsnitsalderen er 42 år.

Der undervises i redskaber til person-
lig og spirituel udvikling. Kærlighed, 
selvtillid og problemløsningsteknik-
ker er temaer på alle kurser. Der 
arbejdes med åndsvidenskab (også 
Martinus’), astrologi, drømmetyd-
ning, energipsykologi samt samtale-, 
krise-, krops- og kunstterapeutiske 
redskaber.

Skolen står således for en bred vifte af 
spirituelle tilbud og er ikke knyttet til 
nogen bestemt gren af de forskellige 
spirituelle retninger, der i dag findes 
i Danmark. For nærmere oplysninger 
kan man enten kigge ind på hjemme-
siden www.vhd.dk eller ringe efter 
program på 8633 9188.
Skolens adr.er: Sunddalvej 1, Gin-
nerup, 8500 Grenå.

Alternativ energi

Stigende oliepriser, oliekildernes 
begrænsede varighed og frygten for 
terrorangreb mod atomkraftværker 
har endelig fået de politiske ledere i 
Europa til at gå seriøst ind i forsknin-
gen af vedvarende energiteknologier. 
Det er ikke så meget miljøhensyn! 
Det fremgik af en konference for 
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vedvarende energi, der blev afholdt 
i Bonn i juni 2004 med 154 lande 
repræsenteret, og hvor europas po-
litiske “sværvægtere” mødte op for 
at diskutere det, man kalder “forsy-
ningssikkerhed”.

Danmark er et af de lande, der er 
længst fremme med at dække elfor-
bruget med vedvarende energi - 20% 
- takket være tidligere regeringers 
satsning på vindmøller. Men med 
den vedtagne handlingsplan - hvis 
man ellers fører den ud i livet med de 

fornødne økonomiske midler - skal 
der nok boble mange ideer frem. Så 
det er jo fint nok, at olieprisen stiger, 
fordi det tvinger politikerne til at 
gøre noget.

Men igen går det mest ud over u-lan-
dene, der har tabt 60 mia. dollars på 
olieprisstigningen - mere end de får 
i samlet ulands-bistand fra de rige 
lande! Her tiltrænges virkelig en ind-
sats for at etablere vedvarende energi. 
Oliesheikerne skummer fløden og 
bliver endnu rigere - de køber store 

paladser i de rige lande for pengene, 
har jeg læst, og hober dem op i de rige 
landes banker. I parantes bemærket 
har jeg ikke hørt, at de gav noget som 
helst til deres tsunami-ramte muslim-
ske broderfolk i Indonesien!

Men hvorom alting er, vedvarende 
energi er ikke længere “alternativ”, 
den er blevet “mainstream” i den 
internationale debat. Så lyspunkter 
er der også ind i mellem.

v/ Gunder Frederiksen
Gengivet med tilladelse fra Alternativt Samfund nr. 3. 2003:
Du har måske anet det, men nu er det videnskabeligt 
fastslået: Astrologi og horoskoper er bare snyd og be-
drag. Astrologiens centrale påstand, om at menneskelige 
egenskaber er formet af indflydelsen fra solen, månen og 
planeterne på tidspunktet, du er født, kan være modbevist 
en gang for alle. Den største videnskabelige undersøgelse 
af astrologi levner i al fald ingen tvivl om, at det hele 
bare er tågesnak.
I flere tiår har forskere fulgt mere end to tusind personer 
født blot minutter fra hverandre. Ifølge astrologien skulle 
disse personer have meget ens træk.
Personerne blev udvalgt som babyer i London i 1958, alle 
blev født tidlig i marts samme år.

Negative resultater

Forskerne har fulgt dem frem til i dag og studeret 100 
forskellige træk, inklusiv erhverv, angstniveau, civil-
stand, aggressivitet, sociale færdigheder i kunst, sport, 
matematik, og læsning. Alt dette er træk ved et menneske, 
astrologer hævder, de kan forudsige ud fra stjernerne.
Dersom astrologerne havde ret, skulle de finde lig-
hedstræk mellem personerne født på samme tid, men 
videnskabsmændene klarede ikke at finde noget bevis på 
ligheder mellem tidstvillingerne.
Forholdene for at bevise, at astrologi fungerer, kunne ikke 
være bedre, men resultaterne er udelukkende negative, 
kan man læse i sidste udgave af ”Journal of Conscious-
ness research”. Det er videnskabsmændene Geoffrey 
Dean fra Perth i Australien og psykolog Ivan Kelly fra 
Saskatchewan i Canada, der har analyseret forsknings-
resultaterne.
Dr. Dean siger til avisen Daily Telegraph, at resultaterne 
knuser astrologernes påstande.

Astrologi – snyd og bedrag?

Ovenstående har været forelagt Astrologihuset i Kø-
benhavn, som må formodes at være kompetent på disse 
områder. Astrologihuset svarer således:

Undersøgelsen er pseudovidenskabelig og dermed i sig 
selv en form for bedrag. Den overholder formentlig de 
formelle krav til en undersøgelse. Det bedrageriske lig-
ger som så ofte før i præmisserne for undersøgelsen. Der 
er flere svage punkter, hvor de to vigtigste misforståelser 
er:
1.  Astrologer påstår, at de kan aflæse alle de nævnte 
     træk i et horoskop.
2.  Astrologer påstår, at tidstvillinger lever stort set
     ens liv
Begge præmisser er forkerte, hvilket gør, at undersøgel-
sens hovedkonklusion er forkert. Faktisk har undersøgel-
sen netop underbygget, at præmisserne er grebet ud af 
luften. Resultatet vil dog næppe undre astrologer, da Dean 
og Kelly er kendt som indædte modstandere af astrologien 
(eufemistisk kaldet skeptikere). Begge har et mangeårigt 
fordomsfuldt og forunderligt mangelfuldt kendskab til 
hele fagets natur, metodik og substans.
Svaret er underskrevet af Claus Houlberg, Astrologihu-
set
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v/Ruth Olsen

Martinus har beskrevet for os, hvad det vil sige at leve i 
overensstemmelse med “livets lov”, dvs med alkærlighed. 
Men p.t. lever vi i en højst ufuldkommen verden, fuld af 
modsætninger og umulige valgsituationer, så selv om vi 
gerne ville (og måske evnede?), kan vi ikke leve op til 
de idealer, Martinus har skitseret for “det rigtige men-
neske”.

Det er heller ikke meningen. Endnu. Martinus skrev for 
de næste 500 års menneskeliv, så vi kan med rolig sam-
vittighed acceptere vor egen ufuldkommenhed. Det skal 
selvfølgelig ikke hindre os i at prøve så godt, vi kan. Men 
det var aldrig Martinus’ mening, at hans værk skulle give 
anledning til, at vi gav os selv (endsige andre!) skyldfø-
lelser og dermed ødelagt livsglæde. Vi har lov at glæde 
os over det stykke vej, vi er kommet.

Også Martinus selv måtte (sjældne gange) gå på kom-
promis med sine ideale holdninger, fordi han var blevet 
inkarneret i en ufuldkommen verden (f.eks. søge og få 
spiritus-bevilling!) Han måtte, som han også rådede os 
til, vælge det mindste onde, dvs det mest kærlige. Af hans 
svar på nogle spørgsmål (ca. 1950), kan man se, at vi ikke 
skal opfatte hans vejledninger så “dogmatisk”, som nogen 
måske kunne finde på.

På et spørgsmål om, hvorvidt forbudet mod at slå ihjel 
gjaldt alt liv, dvs også skadedyr, bakterier osv, svarede 
Martinus, at det først og fremmest gælder om at gøre det, 
der er kærligst for de højst udviklede væsner. Og skri-
ver bl.a.: “Om man skal dræbe rotter og mus, besprøjte 
frugttræer, udrydde insekter, utøj eller andre af de for den 
menneskelige eksistens og kulturopbygning skadelige 
livsformer eller væsner er ligeledes et spørgsmål om 
kærlighed.

Hvis alle disse nævnte væsner repræsenterer et overhånd-
tagende farligt ødelæggelsesattentat på den menneskelige 
eksistensmulighed, vil det være kærligere at foretage en 
standsning af dette for menneskelig tilværelse, kultur 
og human skabelse underminerende liv end at lade det 
uhindret florere. Ved slavisk her at følge sandhedens bud, 
“Du skal ikke dræbe”, vil altså et mindre kærlighedsbe-
fordrende liv komme til at dominere på bekostning af 
et større kærlighedsbefordrende liv. Ukærligheden ville 
således komme til at dominere kærligheden. Dette kan 
ikke være det mindste onde og må derfor bekæmpes. 

Det ideale og det mulige

Disse bekæmpelser af underminerende liv og kræfter 
er altså nødvendige på jordklodens og menneskehedens 
nuværende stadier.” (citat slut)

Når man læser afsnittet om blomsterplukning og “plan-
tedrab” i bogen Bisættelse (kap.129-132), kunne man 
komme til at tro, man var nødt til at lade haven gro til i 
ukrudt og græsset gro uhæmmet. Men også i Martinus’ 
tid blev der hevet ukrudt op i feriebyens gartneri, og vi 
slår stadig græsplænerne ved Martinus Centret. Selv når 
vi engang kan leve af kun frugt, må vi vel værne vore 
kulturplanter mod “unfair konkurrence” - går jeg ud fra.

Køb og salg

Selv om Martinus har beskrevet “køb og salg”, altså handel 
med fortjeneste, som en slags “forklædt røveri”, måtte han 
dog selv for at få sin “forretning” til at løbe rundt sælge 
sine “varer” til en vis merpris. Han kunne jo ikke lave om 
på samfundets aktuelle grundvilkår. Det er svært at agere 
idealt i en ufuldkommen verden. Gaveprincippet hører 
hovedsageligt fremtiden til.

Begrebet “fri konkurrence”, som nu er blevet hele den 
vestlige verdens “mantra”, lyder vældig positivt, men 
dybest set er det jo blot “grådighedens junglelov”, hvor 
de stærkeste vinder over de mindre stærke. Men den er 
jo nødvendig som en vis bremse, for at grådigheden ikke 
skal betyde prisernes himmelflugt til skade for forbru-
gerne. Man har endda ligefrem måttet forbyde samarbejde 
(antitrustlove).

I et samfund, hvor privatinteressen hersker over fællesin-
teressen, har man i det hele taget måttet vedtage en masse 
love for at dæmme op for grådighedsmentaliteten. Eksem-
pler er ophavsretsloven og patentloven, der skal sikre, at 
nogen ikke bare snupper andres ideer og frembringelser 
for selv at score gevinsten ned i egne private lommer.

Således har man også sat grænser for, hvor megen glæde vi 
kan få lov at få af hinandens inspirerende frembringelser. 
Som jeg hørte i en radioudsendelse, ville det måske have 
været begrænset, hvor langt H.C.Andersens eventyr var 
nået ud i verden, hvis der havde været copyright på dem. 
Ok, Walt Disney havde jo nok haft råd til det. Kulturel 
og åndelig udvikling fremmes nu engang bedst ved “fri 
bevægelighed” af ideer og viden. Og dog, skønt Paven 
forbød menigmand at læse endsige eje en bibel, så blev 
den alligevel kendt. Det var jo forsynets mening.



52

MØDER - FOREDRAG - KURSER - STUDIEGRUPPER - UNDERVISNING

Foredrag i Klint:
Lør 30/4 kl.19: Udvikling i kosmisk perspektiv 
v/Sv.Å.Rossen
Lør 14/5 kl.19: Bøn som videnskab v/Ida Jind
Lør 28/5 kl.19: Lidelsen - visdommens kilde 
v/Ole Therkelsen

Weekendkurser i Klint:
22/4-24/4: Bønnen og det personlige Gudsforhold 
v/ Søren Olsen og Ingolf Plesner
6/5-8/5: Intuitionen - vores spirende sanseevne 
v/Sören Grind og Solveig Langkilde
27/5-29/5: Ønsker, længsler og lykke 
v/Ole Therkelsen og Ida Jind

Ugekurser i Klint:
8/5-21/5: Studier i Livets Bog I, 1.del 
v/Eigil Kristensen
8/5-14/5: Den ideelle føde v/Hanne Myrfeld
18/5-21/5: Forsynet, skytsengle og bøn v/Ida Jind
Sommerkurserne starter d. 25/6

BRØNDBY
Søn 20/3 Nationalisme og internationalisme 
v/Jan Langekær
Søn 10/4 Hvad er det kosmiske verdensbillede i lom-
meformat? v/Jan Langekær
Møderne foregår kl. 15-17 i Idrættens Hus, Brøndby 
Stadion 20, Auditoriet.
Desuden er der studiekreds hver onsdag kl.19-21.30 i 
“Kilden”, Nygårds Plads 31, Brøndbyøster.
Se iøvrigt www.det-tredie-testamente.dk

KULLERUP-kurser
se www.kullerup.dk eller ring 65 31 54 31

VÆKSTHØJSKOLEN 
Korte kurser:
28/3-8/4: Selvtillid v/Cheyenne Langkær
11/4-22/4: Sjælens forvandlinger v/Birgit Tjalve
25/4-6/5: Meditation og indre vejledning
 v/Cheyenne Langkær
9/5-20/5: Slip kraften fri v/ Esben Daugberg
23/5-29/5: Livets træ - Universets arkitekttegning 
v/Ulrik Golodnoff
30/5-5/6: Årsag eller virkning? v/ Grethe Fremming
6/6-12/6: Flyv uden vinger - dans uden fødder 
v/Varuni
13/6-19/6: Åndelig astrologi v/Vita Storborg
Mellemlang kursus:
23/5-19/6: Terapeutiske udviklingsredskaber 
v/Ulrik Golodnoff, Grethe Fremming, Vita Storborg
Hver onsdag kl. 19-21.30 er der foredrag med gæste-
forelæsere- se nærmere www.vhd.dk eller ring 8633 
9188
D.16/3 Sv.Å.Rossen, 23/3 Cindy Nieft, 25/3 Vita Stor-
borg, 30/3 om H.C.Andersen, 6/4 Vita Storborg, 13/4 
Sebastién Vesterlund, 20/4 Ibenmilla Nielsen, 24/4 Vita 
Storborg, 27/4 Ole Therkelsen.

ÅRHUS
20/3 kl. 10-16 Vores seksuelle udvikling v/Ib Frendø

PÅSKEKURSUS på Solsökehem i Sverige:
25/3-28/3: Kosmologi og Alexanderteknik 
v/Solveig Langkilde og Sören Grind
hør nærmere info@solsokehem.se eller 0240-91685
Desuden kursus 9/4: Vor gryende intuition 
v/Solveig Langkilde og Sören Grind

OSLO
23/4 kl. 11-16: Bønnens mysterium 
v/Sebastién Vesterlund
Sted: Sct.Hanshaugen Eldrecenter, Lovisenberggt. 4 E

Tirsdagsmøde i Bogbiksen i 
Klint



Filosofiske krummer
Vi har brug for et intellektuelt gennembrud til en 
ny dimension, hvor den menneskelige ånd er den 
vigtigste. 

(M. Gorbatjov)

Kundskabens begyndelse er ikke gudsfrygt, men 
gennemført tvivl. Der er intet, som vækker mindre 
tillid end anskuelser, der hverken bygger på fornuft 
eller indsigt. 

(G.Brandes)

Når videnskaben vender sig mod åndelige opda-
gelser, vil den gøre større fremskridt på 50 år end i 
hele den forgangne historie. 

(Charles Steinmetz)

Vi er medskabere, der forandrer Skaberen og det 
skabte, når vi forandrer os selv. 

(B. Siegel)

Jeg har besluttet mig for at leve i al evighed. Indtil 
nu er det gået meget godt. 

(Woody Allen)

For at komme til kilden må man svømme mod 
strømmen. 

(S.Lec)

Man omvender ingen ved diskussion. Synspunk-
ter er som søm - jo mere man hamrer på dem, jo 
fastere sidder de. 

(A.Dumas)

Smilet er lyset i dit ansigts vindue, som tændes for 
at vise, at der er nogen hjemme. 

(John Engelbrecht)

Man må ære sin utilfredshed som et tegn på foran-
dring i stedet for et sygdomstegn. 

(Barbara M.Hubbard)

Lad os aldrig møde livet med underfrankerede 
hjerter. 

(Benny Andersen)

Morgendagens blomst er i det frø, du sår i dag.
(ukendt)

 Videnskab er som en tur op ad en lang vej - for at 
se om den er blind. 

(Bates)

“The missing link” mellem dyrene og det civilise-
rede menneske - det er os. 

(Konrad Lorenz)

Når alt går dig imod, kører du sikkert i den forkerte 
vognbane. 

(S.Wright)
Når det kun er Gud, der kan skabe et træ, hænger 
det nok sammen med, at det ikke er til at finde ud 
af, hvordan man får sat barken på. 

(Woody Allen)

Jeg lader enhver leve efter sin natur, og hvis nogen 
vil, kan han gerne dø for sin frelses skyld, om blot 
jeg får lov til at leve for sandheden. 

(Spinoza)

Når vi er begyndt at aflåse kirkerne, skyldes det, at 
vi ikke kan have gud og hvermand rendende.

(dansk præst)

Hvis der virkelig var noget om Darwins udvik-
lingsteori, hvordan kan det så være, at mødre kun 
har to hænder? 

(M.Berle)

Det overrasker mig, at så mange mennesker kaster 
sig ud i kriminalitet, når der er så mange lovlige 
måder at være uærlig på. 

(Al Capone)

Jesus var en typisk mand. De siger altid, de kom-
mer igen, men man ser dem aldrig mere. 

(ukendt, men nok kvinde!)

Man kan vandre gennem J.W.Bush’s dybeste tanker 
uden at få våde fødder. 

(Grafitti)

Den anklagede: Jeg kalder himlen til vidne på, at 
jeg er uskyldig.
Dommeren: Godt, før vidnet ind!



Udtrykket den ny verdensimpuls stammer fra den danske humanist og intuiti-
onsbegavelse Martinus (1890-1981), der så universet som udpræget levende 
og til stadighed gennemstrømmet af skabende energiimpulser.

Fra tid til anden rammes Jorden af sådanne skabeimpulser, og resultatet er 
i hvert enkelt tilfælde et udviklingsspring på et eller flere områder. Fx. må de 
store historiske kulturepoker ses som virkninger af fortidige impulser, og det 
samme gælder m.h.t. verdensreligionerne og naturvidenskaben.

Omkring starten af forrige århundrede begyndte ifølge Martinus en ny kraftig 
impuls at stråle ind over Jorden, og han så, at den denne gang ville afstedkom-
me intet mindre end fødslen af en helt ny verdensorden, kendetegnet ved bl.a. 
hidtil uset fremgang for humanitet, moral og kultur.

Allerede nu mærker vi så småt virkningerne af denne nye verdensimpuls, nem-
lig i form af de stormløb på den hidtil gældende verdensorden, der kendeteg-
ner tiden; politisk, økonomisk, videnskabeligt, teknologisk, religiøst, moralsk, 
miljømæssigt etc. Men typisk nok også som en lang række mere eller mindre 
målbevidste forsøg på at skabe bedre og mere menneskeværdige livsbetingel-
ser for alle Jordens beboere.

Tidsskriftet Den Ny VerdensIMPULS har til formål at fokusere på hele denne 
interessante emnekreds og herunder orientere om det revolutionerende virke-
lighedssyn, Martinus gennem et langt og virksomt liv lagde frem i sin kosmo-
logi.

Den Ny VerdensIMPULS
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Lysets hemmelighed 
Da Vinci mysteriet - 
fup eller fakta?
Findes det onde i os alle?



På vej mod indvielsen
Den overgangstilstand, hvori den jordiske menneskehed befi n-
der sig, er den sidste fase af forvandlingen fra dyr til menneske, 
og den vil bibringe de enkelte individer sådanne erfaringer, at 
de bliver modtagelige for en ny verdensimpuls, som allerede nu 
stråler ind over jorden.

Mange mennesker er begyndt at blive modtagelige for dens 
indfl ydelse og arbejder mere eller mindre ubevidst for den, men 
det er af stor betydning, at fl ere og fl ere får kendskab til, hvad 
det egentlig er, der foregår med jorden og menneskeheden i 
øjeblikket.

Det er blevet min opgave igennem mine kosmiske analyser og 
symboler at redegøre for universets evige love på en sådan måde, 
at de jordiske mennesker, som er modne dertil, og det vil i frem-
tiden blive fl ere og fl ere, derigennem kan se verdenssituationen 
i evighedens perspektiv og samtidig i et så aktuelt perspektiv, at 
de forstår, hvad der i øjeblikket er det væsentligste at gøre, samt 
at hvert eneste menneske har en opgave og en mission, når det 
gælder om at skabe fred på jorden.

(fra et foredrag d.11/4-1960)
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Med glædelig sommerhilsen

Med dette nummer følger en opdateret bogliste, dels 
fordi der er kommet en del bøger til siden listen fra 
1999, dels fordi der er sket prisstigninger på Marti-
nus-bøgerne. Men der er også nogle bøger, der er sat 
ned i pris.

Når dette blad er udkommet skulle første bind (430 
sider) af Kurt Christiansens store Martinus-biografi 
være færdig, men andet bind (over 600 sider) er først 
færdig ca. 10 juli. De sælges som samlet værk, så 
det varer altså en måneds tid endnu, før det officielt 
udkommer.

Jeg er pr mail blevet spurgt, om vi ikke følger op på noget 
af det, vi har skrevet om før - f.eks. det eksperiment 
med tankekraft, der blev kaldt “Trapholt-forsøget”. Det 
viste sig ikke at give, hvad videnskaben kalder et “sig-
nifikant” resultat, derfor er der ikke blevet skrevet om 
det i medierne. Også de spådomme af Islands “vølve”, 
vi har bragt, ønsker man vi følger op på.

Det vil jeg gøre fremover, men det er med det som med 
andre spådomme - noget passer og noget passer ikke. 
I sidste blad blev det spået, at valget i Irak nok ikke 
ville blive gennemført - men det blev det. Men at de 
kaotiske tilstande fortsætter, er jo rigtignok - det 
kunne de fleste af os nok også spå om! Hun spåede et 
attentatforsøg på Bush - det kan jo ske endnu. Men 
lad os se, når året er omme.

Vi får ikke bare artikler, men også en del inspiration, 
ideer og gode tips fra læserne - TAK for det! Det er vi 
glade for - så bliv endelig ved med det.

Kærlig hilsen
Ruth
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Følgende er et brev, Martinus sendte sine endnu få “pro-
selytter” d. 9/1- 1931, dvs før han endnu havde udgivet 
noget på skrift men blot havde fortalt udfra sine symboler. 
Blandt hans tilhørere var dengang en del teosoffer og 
Steiner-folk, som var meget skeptiske, ja nogle udtrykte 
sig endda med negativ kritik. (Som det ses, har han her 
endnu ikke fået styr på sin hang til at skrive i alt for 
lange sætninger!)

Orienterende oplysninger angående 
mit åndelige arbejde.

Da den form for åndelig viden, som det er faldet i min 
lod at skulle manifestere, er udtryk for en helt igennem 
ny åndelig verdensimpuls, hvilket i dette tilfælde vil sige: 
EN HELT NY KÆRLIGHEDS- OG VISDOMSLÆRE, 
og som således altså ikke i nogen som helst måde vil 
være at identificere som udgørende et plagiat af nogen 
anden til dato her på Jorden eksisterende opfattelse eller 
forestilling om livets højeste problemer, men derimod 
fremkommer som et isoleret resultat af mit eget i renkul-
tur udviklede åndelige eller kosmiske sansesæt, bistået af 
de overordentlige mægtige KRISTUSKRÆFTER, som 
det er givet mig at være modtagelig for, kan det have sine 
vanskeligheder for den sandhedssøgende straks at forstå 
min manifestationsmåde eller blive fortrolig med denne 
ny kristusimpuls, og i særdeleshed fordi mit materiale 
først om et par måneder vil begynde at foreligge på 
tryk. Jeg har derfor ment det gavnligt her at give nogle 
orienterende oplysninger.

Min samlede mission, og som altså er udtryk for en helt ny 
åndelig impuls, går ud på, uden at danne sekt eller anden 
form for isoleret sammenslutning, at lede alle sådanne 
væsener, der ikke mere kan føle sig inspireret eller oplivet 
ved de gældende religions- eller trosformer, og derfor 
helt eller delvis har tabt troen på livets guddommelighed, 
frem til en for deres intelligens og følelse virkelig sand og 
realistisk erkendelse af tilværelsens absolutte retfærdige, 
alkærlige og ophøjede styrelse, således at loven for til-
værelse eller livets største bud: ELSKER HVERANDRE  
mere som viden end som tro, og derfor ligeså praktisk 
som teoretisk, fremtidigt kan blive samtlige væseners 
højeste livsbasis, og derved stabilisere eller opbygge 
EN VARIG FRED indenfor hvis område sorg, krig og 
lemlæstelse er en umulighed, og det rige, som før ikke 
var af denne verden, også kan komme til at udstrække 
sig på jordiske kontinenter.

Min mission går således i virkeligheden ud på at bane en 
vej, ad hvilken alle førende åndelige realiteter kan blive 
til virkelig viden for menneskene. Men for at en ting kan 
blive til viden, må den opleves. Det er således ikke nok, 
at de nævnte realiteter er blevet til viden for mig, og at 
jeg kan klarlægge dem for andre væsener. Disse andre 
væsener må naturligvis selv gøre et omfattende arbejde 
ved at sætte sig ind i denne klarlæggelse. Denne klarlæg-
gelse er en vejviser, men vejen må tilbagelægges, hvis 
målet skal nås.

Da mit arbejde således udgør en åndelig vejviser, vil indi-
videts interesse for denne være desto mere fremragende i 
samme grad, som det erkender sig ukendt med vejen, det 
skal vandre, medens det modsatte jo er tilfældet i samme 
grad, som det erkender sig tilfreds med sin egen viden, 
eller i forvejen mener at kende den omtalte vej, eller får 
den anvist fra en anden for sig mere passende bevidst-
hedszone. Og dette er jo en ganske naturlig sag.

Der er ikke andet hertil at sige end dette, at enhver natur-
ligvis skal søge sine åndelige oplysninger der, hvor disse 
er af en sådan natur, at de har den største inspirationsmagt 
over vedkommende, og derfor kun kan være den for ham 
eller hende højeste stimulerende basis for udviklingen af 
det gode og ophøjede i samme væsens indre. Der alene 
er ethvert væsens rette plads i tilværelsen.

Om de nævnte oplysninger af andre væsener bliver er-
kendt for at være naive, overtroiske eller fantastiske, om 

ET MARTINUS-BREV
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individet er buddhist, muhamedaner, jøde eller kristen 
osv. er ganske underordnet. Hovedsagen er kun, at det 
netop slutter sig til der, hvor de åndelige oplysninger er 
af en sådan natur, at de har den førnævnte indflydelse på 
dets daglige liv og bevidsthed.

Som jeg nævnte før, er mit arbejde tilrettelagt for væsener, 
der ikke har noget åndeligt holdepunkt, eller for virkeligt 
søgende væsener, hvilket vil sige individer, for hvem 
åndelig oplysning er af en så vigtig natur, at de har lyst, 
mod og energi nok til at kunne overvinde de eventuelle 
anstrengelser, det koster at blive fortrolig med en højere 
form for viden og den deraf følgende udvidelse af sit 
daglige livs horisont og bevidsthed.

Da den form for oplysning, som ud fra den ny verdensim-
puls bliver afsløret, i større grad gør livets højeste forskrif-
ter og idealer til viden 
end til tro, hvilket altså 
vil være ensbetydende 
med, at den viser livets 
største love, principper 
og grundrealiteter i detal-
jer, vil man kunne forstå, 
at denne impuls er noget, 
man ikke bliver fortrolig 
med ved at høre et enkelt 
foredrag, ja kan måske 
endog ved et sådant mis-
forstå sagen helt.

Ligesom man for at blive 
ekspert i sprog, musik eller kunst må gøre indgående 
studier og daglige øvelser, således må man også for at få 
udviklet de evner og anlæg, der skal gøre alle de usynlige 
realiteter og årsager bag den synlige fysiske verden til 
virkelig viden og oplevelse, gøre et indgående arbejde 
i sin daglige tilværelse i form af studie, øvelser og træ-
ning, og som i omfang absolut ikke er mindre end netop 
i udviklingen af de førnævnte realiteter, og i særdeleshed 
fordi udviklingen af den åndelige eller kosmiske bevidst-
hed kræver opøvelse i at tænke uafhængigt af tiden og 
rummet.

Man må således vænne sig til at arbejde med helt nye 
bevidsthedsfelter. Felter, der måske i øjeblikket synes at 
være den mest yderliggående fantasi eller uvirkelighed. 
Ligesom man kan have medfødt talent eller begavelse i 
musik, sprog osv., således kan man også have medfødt 
særlige anlæg for udviklingen af den åndelige bevidsthed. 
Her kommer i første række en fremragende udviklet kær-
lighedsevne, hvilket igen vil sige en fremragende evne til 
at elske alle levende væsener, eller til at tage afstand fra 
enhver form for smerte- eller lidelsesfuld indgreb i sine 
omgivelsers tilværelse.

Hvis man så yderligere i forbindelse hermed har en til-
svarende fremragende udviklet intelligens, da ejer man 
det højeste fordelagtige talent for udviklingen af den 
nu gryende guddommelige åndelige eller kosmiske be-
vidsthed, en bevidsthed der er ligeså højt hævet over det 
almindelige jordiske menneskes bevidsthedsniveau, som 
dette er hævet over de væsener, vi kalder “dyr”.

Man kan naturligvis også på andre måder mærke, om 
man har anlæg for at kunne forstå den ny udvidede gud-
dommelige impuls. Hvis man f.eks. ikke føler nogen som 
helst uvilje mod anderledes tænkende væsener, hvilket 
vil sige, at man føler en udstrakt tolerance mod væsener 
med en helt anden opfattelse af tilværelsen, med et helt 
andet livssyn, da vil det være udtryk for, at man befinder 
sig på et udviklingsstadie, hvor man i nogen grad også 
vil forstå den ny impuls.

Da man indenfor samme impuls vil møde afsløringen af 
væsenernes identitet som evige realiteter, hvilket vil sige 
erkendelsen af, at deres nuværende fysiske liv ikke er det 
eneste liv, som er blevet samtlige væsener til del, men at 
dette kun udgør et enkelt nuværende led i en fra fortiden 
fortsat kæde af fysiske liv, som de nævnte væsener har 
oplevet, og yderligere vil man også blive stillet overfor 
den erkendelse, at kloder, sole og mæleveje hver især 
udgør LEVENDE VÆSENER, og mange andre sådanne 
uvante opfattelser, kan man også føle om man har anlæg 
for den ny åndelige viden, idet man i så fald vil harmonere 
med de nævnte opfattelser, medens man i modsat fald 
kun vil være i stand til at erkende disse som fantastiske 
eller unaturlige, og den omtalte ny åndelige impuls vil 
da kun kunne udgøre en absolut lukket bog og ikke en 
inspirationskilde, som det ellers ville være tilfældet. 

Men der findes jo guddommelige kilder nok i tilværelsen, 
og man må da søge sin Gud og åndelige førelse ad andre 
for sig mere tilpassede veje.

Når jeg har følt mig tilskyndet til at meddele Dem disse 
oplysninger, da er det for på forhånd at give Dem et lille 
indblik i den alvorlige og mægtige sags natur, jeg arbej-
der med, og for at De kan være indforstået med, at mine 
foredrag ikke udgør nogen letfattelig aftenunderholdning, 
men er derimod EN ARBEJDSMARK, hvor man har 
brug for hele sin koncentrationsevne, tankeindstilling og 
uhildede holdning for i det hele taget at få nogle enkelte 
glimt af det mægtige guddommelige visdomsprincip, som 
i en højere verdensstyrelse nu er bestemt også at skulle 
kunne erkendes i Jordens zoner.

Hvis man yderligere har den fornødne lyst og energi til 
at tage kampen op med sine medfødte og tilvante lavere 
tendenser og lidenskaber, og af hvilke man bliver holdt 
bunden til de mørke zoner med deres sygdom, sorg og 
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lidelse, og samtidigt udøver et indgående studium af mit 
værk LIVETS BOG, hvis første hæfte snart vil komme til 
at foreligge, da kan jeg love Dem, at De vil blive ført frem 
til oplevelsen af den åndelige indvielse, som jeg i Livets 
Bog kalder DEN STORE FØDSEL, og som i realiteten 
udgør en udløsning af individets nuværende latente kos-
miske organer, hvorved samme væsens evne til at sanse 
åndeligt eller kosmisk derved bliver permanent.

Individet oplever da ligesom at vågne op til at skue EN 
HELT NY VERDEN bag den vante fysiske verden. I 
denne ny verden eller dette ny horisontområde oplever 
individet at se Altets evige liv, og sig selv som ET UDØ-
DELIGT VÆSEN. Alt hvad det før måtte nøjes med at 
få besked på gennem andre væsener, skuer det nu selv 

som realistiske kendsgerninger. Den fysiske verden udgør 
efter dette kun en enkelt lokalitet i det horisontområde, 
det nu har adgang til.

Det oplever således kort og godt den guddommelige 
bevidsthedsform: Midt i en timelig fysisk tilstand at 
være ophøjet i EN EVIG FORKLARET TILVÆRELSE, 
omstrålet af den almægtige Guddoms skønne herlighed 
i form af andre verdener, andre menneskeheder og andre 
former for oplevelse af liv, som alt sammen i detaljer 
uhindret nu vil være tilgængelig for den fra hadets og 
krigenes mørke zoner tilbagevendte GUDESØNs besku-
ende og undrende øjne.

(Uddrag fra Martinus-biografien af Kurt Christiansen, 
omtalt andetsteds i bladet)

Uddrag af  Martinus’  foredrag 7/10-47

”Kristus indvarslede en ny kulturs 
fødsel på denne klode, hvori “hjer-
tets dannelse” skal afløse “kødets 
dannelse”. Der er mennesker, der 
tror, at kristendommen er ved at 
være forbi, at den har udspillet sin 
rolle som kulturfaktor. Men det er en 
stor fejltagelse. Det, man har kaldt 
kristendom, og som ganske rigtigt er 
ved at degenerere, er den ydre form, den camouflage af 
dogmatik, ceremonier, strålende klædebon, sakramenter 
osv, som gennem tiderne absolut har gjort deres gavn, 
selv om der bag dem har kunnet udfolde sig en ganske 
anden mentalitet end den, Kristus repræsenterede.

Har vi ikke set, at kirken blev en del af fyrstevældet? 
Har ikke paver, kardinaler, biskopper og andre såkaldte 
kirkefyrster velsignet våben og i visse situationer selv 
draget sværdet? Historien viser, at “kødets dannelse” 

hidtil har været den dominerende faktor i kristendommens 
udvikling. Det er ikke sagt som kritik, det har måttet gå 
således, “hjertets dannelse” udvikles ikke på én gang, 
men gennem mange liv, hvor mennesket lærer at se gen-
nem al camouflage og lærer gennem lidelseserfaringer, 
hvordan man høster, når man sår hersker- eller overklas-
sementalitet.

Gennem denne erfaringsdannelse vokser lidt efter lidt 
“en ny adel” frem blandt jordens mennesker. Thi ligesom 
“kødets dannelse” har sin “fornemme adel” har “hjertets 
dannelse” også sin. Men der er den store forskel, at denne 
sidstnævnte dannelse slet ikke har nogen underklasse. 
Her er alle lige.
Menneskene får alle lov til i skiftende inkarnationer at 
prøve, hvad det vil sige at være oppe og nede på samfun-
dets sociale rangstige, og igennem denne erfaringsdan-
nelse opstår lidt efter lidt trangen til et samfund, hvor der 
ikke er nogen over- og underklasse, men frihed, lighed 
og broderskab.”

Apropos pave-glamour ....
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v/Ruth Olsen

Jeg plejer ikke at læse kriminalromaner, for jeg synes 
virkeligheden er kriminel nok, men da bogen “Da Vinci-
mysteriet” efterhånden er blevet noget, man taler om i 
vide kredse, og den siges at være tidens mest solgte bog, 
og da pavestaten endda har udtalt sit mishag, måtte jeg 
jo se, hvad den egentlig handlede om.

Den er bygget over den åbenbart uopslidelige gralslegen-
de, men her kogt sammen med den fantasifulde myte om 
Maria Magdalenes ægteskab med Jesus, hendes flugt til 
Sydfrankrig efter korsfæstelsen sammen med deres fælles 
barn, der således skulle være opvokset dér. Jesus menes 
altså at have efterkommere i Europa, 
og disse skulle således sidde inde med 
nogle “hemmeligheder”, der bevogtes 
af den hemmelige frimurerloge Priory 
of Sion, hvori Da Vinci engang har 
været stormester.

Den katolske kirke vil for alt i verden 
ikke have “hemmeligheden” frem 
i offentligheden. Via dens mere fa-
natiske aflægger, Opus Dei, går den 
ikke af vejen for mord for at få fat i 
“hemmeligheden”. Det er mordet på 
den sidste stormester i Priory of Sion, 
Louvres museumsinspektør Sauniere, 
der sætter den hæsblæsende krimigyser 
i gang. Den er spændende nok, men det 
er ikke handlingen, jeg vil berette om. 
Den virker temmelig usandsynlig.

Det er de myter, den er bygget over, jeg 
vil kigge nærmere på. Vi har efterhån-
den mødt dem i mange bøger, men hvad er fup, og hvad 
er fakta? Lad os begynde med den om Maria Magdalene. 
Hende har Lars Muhl iøvrigt også spundet en ende over 
i en bog, anmeldt her i Impuls nr.3, 2004. Hun var een 
af Jesu disciple, men at de skulle have haft et seksuelt 
parforhold, kan vi ud fra Martinus’ åndsvidenskab roligt 
tilbagevise. Med Jesu åndelige tilstand, dvs hans dob-
beltpolethed, lå hans kærlighed ikke på det plan.

I de gnostiske evangelier, der blev fundet ved Nag Ham-
madi i 1945, fremgår det, at Maria Magdalene var een af 

DA VINCI MYSTERIET
- fup eller fakta?

de tre, som af mesteren var udvalgt til at modtage særlig 
undervisning, ja ført frem til en egentlig indvielse. I et 
af de gnostiske skrifter står der, at “hun talte som en 
kvinde, der kendte Altet”. Og ifølge bl.a. Filipsevangeliet 
elskede Jesus hende særlig højt, ja han “kyssede hende 
på munden”.

Hun har formodentlig været den af disciplene, der havde 
den højstudviklede kærlighedsevne , og som Jesus derfor 
har følt sig mest knyttet til. Og blandt åndeligt højtud-
viklede er mundkysset - ifølge Martinus - det højeste 
kærtegn. Så der har nok ikke ligget andet i det kys end 
udtryk for sympati. Men det gav anledning til jalousi og 
rivaliseringer blandt de øvrige disciple.

Især Peter var forarget. Og efter Jesu 
død gav han åbent udtryk for sin vrede. 
For ham var kvinder mindreværdige. 
Han spørger rasende: “Talte han vir-
kelig hemmeligt med en kvinde og 
ikke åbent med os?” Han ville ikke 
anerkende, at hun havde større viden 
end han, og derfor nægtede han at 
give hende lov til at undervise, ifølge 
“Mariae Evangelium”, hvori det også 
fremgår, at hun var bange for ham. 
Det var skam alvor, når han ifølge 
Thomasevangeliet udtalte, at hun “ikke 
fortjente at leve”!

I Markusevangeliet (14,9) fortælles, 
at Maria Magdalene salver Jesus, på 
hovedet. Ordet Kristus betyder iøvrigt 
“den salvede”, dvs en konge. Og Jesus 
siger, da de øvrige disciple protesterer, 
at det vil hun blive husket for til evig 

tid. Dvs her foregår noget vigtigt, men hvad? I den gamle 
gudindekultur skulle ypperstepræstinden salve kongen for 
at give ham guddommelig kraft, og kun med dette ritual 
fik han legitimation som leder. Jesus anså altså Maria 
Magdalene for en næsten jævnbyrdig og skulle ifølge de 
gnostiske skrifter have udtalt, at hun ville komme til “at 
herske i det kommende lysets kongerige”.

Men det blev som bekendt Peter, der vandt magtkampen 
efter Jesu død, og da tiden generelt blev mere og mere 
kvindeundertrykkende, er det ikke så mærkeligt, at vi i 
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den senere kristendom hører så lidt til den af Jesu disciple, 
der nok var den åndeligt højst udviklede. Ja, hun bliver 
endda tilsmudset og gjort til en skøge, sådan som det er 
en meget almindelig måde at nedgøre kvinder på blandt 
patriarkalske mænd.

Det er således ikke usandsynligt, at hun har måttet 
flygte ud af landet. Og i Sydfrankrig var der i forvejen 
en koloni af udvandrede jøder, hun kunne ty til. At hun 
dér har undervist i Kristi lære så meget, det lod sig gøre, 
virker meget sandsynligt. Der kan meget vel efter hende 
have dannet sig nogle kristne grupper, som først under 
romerrigets senere pavemagtens forfølgelse har måttet 
arbejde hemmeligt.

Der plejer gerne at være en eller anden lille kerne af 
sandhed i gamle legender. Hvis Maria Magdalene har 
skabt nogle grupper i Sydfrankrig som fik esoterisk viden 
gennem hende, så var det måske de “Jesus-børn”, hun 
opfostrede? Og måske var det grunden til, at “kætteriet” 
var særlig udbredt netop i det område. Den særlige viden 
blev givet videre fra generation til generation, det var de 
“slægtninge”, hun efterlod sig!

I Da Vinci-krimien antages det, at det var Maria Magda-
lene, der var “den hellige gral”, for som der står, hun var 
“bægeret, der indeholdt Kristi blod” - “den kvindelige liv-
moder, der bar Jesu kongelige blod”. Man tolker her ordet 
“san greal” som udledt af “sang real”, der betyder “kon-
geligt blod”. Men efter den tanke skulle man mene, det så 
rettere skulle være Jesu moder. Eftertidens fortolkere er 
ofte gået galt i byen, fordi de kendte for lidt til esoterisk 
symbolik og fortidens religiøse verdensbillede.

Den hellige gral

Legenden om “den hellige gral” er meget ældre end kri-
stendommen, men på hvilket grundlag er den oprindeligt 
opstået? Ordet “gral” betyder skål, kar, fordybning. Hvad 
var det for et kar, der var så betydningsfuldt for den men-
neskelige eksistens, for liv og død, at det var “helligt”?

Overalt på Jorden har arkæologiske udgravninger af 
gamle helligsteder afsløret et utal af frodige kvindefigurer, 
de såkaldte Venus-statuetter. Europæiske klippemalerier 
og begravelsesskikke giver udtryk for vore forfædres og 
formødres ærefrygt for livets og dødens mysterium og 
for en udbredt overbevisning om, at man via genfødsel 
vender tilbage til livet på jorden. Og at det var kvinden, 
der sikrede genfødslen. I deres kultiske traditioner for-
bandt man naturens livgivende kræfter med kvinden, hun 
var giver og bevarer af liv. Derfor var Skaberen for dem 
naturligt nok en Gudinde.

For at sikre de dødes genfødsel placerede man omhyg-
geligt nogle vaginaformede kauriskaller på den dødes 
krop. Som religionshistorikeren E.O.James udtrykker det: 
“Disse snegleskaller, der ligner portalen, gennem hvilken 
det nyfødte barn gør sin entre i verden”. For en sikkerheds 
skyld malede man ofte skallerne med rød okkerfarve for 
at symbolisere det livgivende blod.

Venus fra Willendorf er ca. 25.000 år gammel

Kvinden og hendes livgivende organer var altså uden tvivl 
“det hellige kar”. De kvindelige skålsymboler optræder 
overalt i forhistorisk tid. De skulle sandsynligvis sikre 
frugtbarheden og dermed “det daglige brød”. De kvinde-
figurer, der gives den døde med i graven, overmales ofte 
med kors, især på mave og bryster, for korset var symbol 
for liv, det levende liv. Apropos det kvindesymbol, vi 
bruger i dag, som består af en cirkel (universel helhed 
- det “kosmiske æg”?) med et kors nedenunder.

Man finder slangeagtige spiraldekorationer overalt i 
forbindelse med kultiske helligdomme, for Skaberen var 
en slangegudinde, idet hun brugte spiralkredsløbet som 
skabelsesmetode. Derfor blev slangen anset for at være 
et helligt dyr. Hun var også skæbnegudinden, en Ariadne, 
der spinder livets tråd. Hun er “søens frue” eller fruen 
fra havet, en Afrodite, for hun er herskerinden over det 
livgivende vand. Mare - Mater - Maria. Værdsættelsen 
af en modergudinde kunne den patriarkalske kirke ikke 
helt aflive, uanset man søgte at overtage (gen)fødslen v.hj.
a. et dåbskar med vand (livmodersubstitut?) og iøvrigt 
dæmoniserede alt det, der før var helligt.

Ordet Maria står for det kvindelige princip. Hun forblev 
i form af Jomfru Maria som et symbolsk fokus for den 
folkelige længsel efter barmhjertighed og kærlighed i en 
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tid, der pga den tiltagende patriarkalske udvikling med 
krige og uro og dertilhørende store folkevandringer (flygt-
ningestrømme) blev stadig mere hård og brutal. Måske 
repræsenterede hun også længslen efter en svunden tid, da 
man stadig havde en stærk instinktmæssig fornemmelse 
af en guddommelig styrelse.

Hvis man fra at forbinde blodet med den livgivende kraft 
går over til at forbinde det med “livgivende visdom”, 
begynder vi at se betydningen af den evige søgen efter 
“den hellige gral” (og ideen i nadveren). Det var den 
gamle visdom, den åndelige indsigt, der var gået tabt 
og måtte genfindes. Ja, dybest set var det en søgen efter 
Gud, “den fortabte søn” længes “hjem”. Men “gralens 
hemmelighed” åbenbares ikke for den urene sjæl, den 
der ikke har “hjertets renhed”.

Gralshistorien er del af en esoterisk undergrundskultur i et 
af pavemagten undertrykkende samfund. Den er i lighed 
med mange andre eventyr beretningen om heltens mange 
genvordigheder på sin udviklingsrejse hen mod den store 
indvielse, dvs mod opnåelse af kosmisk bevidsthed. Det 
er dette der i alkymien kaldes “at finde de vises sten”, og 
som først kan ske, når “kongen og dronningen er blevet 
forenet i det hellige bryllup”. Med Martinus ved vi nu, 
det handler om polforvandlingens forening af den masku-
line og feminine pol. Og som Jesus i Thomasevangeliet 
udtrykker med ordene (log 22): “Når I gør det mandlige 

og det kvindelige til et og det samme, så det mandlige 
ikke er mandligt eller det kvindelige kvindeligt - så vil I 
komme ind i riget”.

Hellig sex
I Da Vinci-mysteriet oplever heltinden Sophia en seance 
i hendes bedstefars, Saunieres, hemmelige loge, som 
får hende til at afbryde forbindelsen med ham. Det skal 
forestille et “sakralt samleje”. Med hvad er baggrunden 
for, at man har forbundet søgen efter åndelig visdom 
med sex?

For at finde den må vi igen en tur tilbage til den gamle 
gudindekultur. Den byggede på en frugtbarhedskult. Med 
forskellige årstidsbestemte ritualer ville man sikre sig at 
stå på god fod med naturens livgivende kræfter, dvs man 
skulle sørge for at opretholde en vis balance mellem de 
maskuline og feminine energier. Om foråret skulle det 
maskuline sædekorn lægges i den feminine jord, dvs 
“han” måtte dø for at sikre menneskenes overlevelse, altså 
“brød på bordet”. Det gjorde “han” ved at “genopstå fra 
de døde”, dvs ved at spire frem, gro og udvikles. Vi ser 
her, hvorfor Jesus (ligesom Osiris, Orfeus og Dionysos) 
skulle dø og stå op af graven netop om foråret!

For at sædekorn kan spire behøver det vand, livets 
vand. Det skulle gudinden sørge for, vand har jo altid 
været et feminint element. I naturen må de feminine og 
maskuline elementer således gå i forening for at sikre 
vækst og udvikling. Og derfor fejrede man om foråret 
naturens grundlæggende “seksualitet”. Først sørgede man 
over “hans” død og nedgang til underverdenen, dernæst 
jublede man over den “genopstandelse”, som gudinden 
atter havde udvirket og dermed skænket menneskene et 
fortsat liv.

Ringdansen var et almindeligt kultisk ritual. Ofte bestod 
det i, at kvinder dansede rundt om et maskulint symbol 
for således at overføre kraft og styrke til “sædens” spi-
reevne. Nok havde man tillid til naturens kræfter, men 
menneskene kunne godt hjælpe lidt til. De folkelige 
traditioner ændres kun langsomt, men da de der fastholdt 
de gamle frugtbarhedsritualer risikerede at blive brændt 
som hekse, ebbede de dog ud. Kun dansen om majstangen 
eller juletræet eksisterer stadig.

Om disse kultiske danse udartede til sex-orgier, som 
pavekirken påstod, tvivler jeg på. Men det er ikke 
usandsynligt, at en ypperstepræstinde og en “konge” 
har udført symbolske seksuelle handlinger for derved at 
øge frugtbarheden. Man mener, at der i f.eks. Dionysos-
kulten blev udfoldet seksuel aktivitet på markerne for 
at styrke naturens livgivende kræfter. Dengang så man 
jo anderledes på den del af livets udfoldelse, end kirken 
senere ville have os til.
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Jeg kan nemt forestille mig, at menneskene også dengang 
forsøgte at blive “høje”. Enten i stærke rytmiske danses 
trancetilstande eller i den eenpolede seksuelle oplevelse 
af “den højeste ild”. Hvor mange der ad den vej opnåede 
den lyksalige enhedsoplevelse, dvs en forening med det 
guddommelige, er ikke til at vide. Men det havde ihvert-
fald ikke meget at gøre med åndelig visdom.

Det man i de seriøse hemmelige loger søgte var åndelig 
udvikling, dvs en højere bevidsthed. De vidste formo-
dentligt, ligesom mange gnostikere, at det handlede om at 
udvikle deres feminine energi (pol). Derfor ser vi i disse 
grupper en vis dyrkelse af det kvindelige princip. Og de 
vidste nok også, at den vigtigste forudsætning for at nå 
frem til indvielsen og den kosmiske bevidsthed var, at 
man højnede sin moral og sin alkærlighedsevne.

Den såkaldte høviske kærlighed, som troubadurer og 
minnesangere drog rundt og agiterede for i 12-1300-tallet 
havde ikke meget at gøre med almindelig erotik, selv om 
de brugte seksuelle metaforer. Det har eftertiden oftest 
helt misforstået. På det tidspunkt havde kirken fået folk 
flest til nærmest at betragte seksualitet som “nødtørft”. 
Og da børnebegrænsning var blevet forbudt af pavekirken 
(som det jo stadig er), var kvinders gamle viden på det 
felt næsten udslettet, hvorfor seksualitet for dem oftest 
betød en masse uønskede graviditeter og måske tidlig 
død i barselsseng.

Da de fleste mennesker med esoterisk viden var blevet 
udryddet som kættere, sænkede den store uvidenhed sig 
over den kristne verden. Næsten ingen forstod længere, 
at foreningen af det maskuline og det feminine var noget, 
der skulle ske i det enkelte menneske selv. Leonardo da 
Vinci var uden tvivl en af de få, der var kommet så langt 
i sin polforvandling, at han forstod en del af den dybere 
visdom. Han synes at have været uden interesse for et 
seksuelt forhold til det modsatte køn. Derfor har man 
ment, han var homoseksuel.

Tempelherrerne

I bogen har også den gamle ridderorden, der kaldes 
Tempelherrerne, fået en rolle. Efter i ni år at have rodet i 
ruinerne af templet i Jerusalem, der blev ødelagt i år 70, 
påstås det, at de fandt nogle hemmelige dokumenter, de 
kunne bruge til at afpresse pavekirken for både penge 
og privilegier. Dokumenterne skulle bestå i nogle gamle 
manuskripter om Jesu liv og lære, muligvis skrevet af 
Jesus selv.

Hvorfor skulle Jesus ikke kunne skrive som så mange 
andre på hans tid, spørger man. Der er bare det men, at 
Jesus var kommet i unåde hos templets magthavere - 
hvorfor skulle de ellers slå ham ihjel? - så de har nok ikke 
gemt noget af hans lære i deres tempel. Desuden skulle 
dokumenterne også bestå af Magdalenes dagbøger, bl.a. 
om hendes tid i Frankrig. Men hvorfor skulle de ligge i 
Jerusalem, hvis de er skrevet i Frankrig?

Det er rigtigt, at nogle Tempelherrer opholdt sig på 
templets ruiner i årene 1118-27. Vi ved også, at der under 
templet var gravet et net af gange, men om der efter 1100 
år var noget af værdi, lyder ikke sandsynligt. Når denne 
ridderorden blev meget rige, kunne det måske skyldes, 
at deres leder Bernhard af Clairvaux var en meget smart 
og hård forretningsmand.

I den tids Europa kunne man presse penge af folk ved, at 
de kunne købe sig fri for at drage på korstog eller for andre 
sjælefreds-ydelser. Så længe de kørte et indbringende 
samarbejde med pavemagten, var de begunstigede, men 
da deres politiske magt blev for stor og paven så dem som 
konkurrenter, satte magtkampen ind - og paven vandt, 
ved hjælp af den verdslige militærmagt.

De dokumenter, bogen postulerer skulle være en del af 
“den hellige gral”, menes til slut være havnet i en skotsk 
landsbykirke. Denne lille landsby er nu blevet offer for 
en turistvalfart uden lige. Mennesker har altid følt sig 
tiltrukket af hemmeligheder og skattejagt.

Hvorfor den store popularitet?

Hvorfor er en bog som Da Vinci Mysteriet blevet så 
umådelig populær? Ligger der i vor tid en særlig trang 
til mysticisme og konspirationsteorier? Eller er det fordi 
den sætter spørgsmålstegn ved, om kirkens gængse op-
fattelse af kristendommen er rigtig, og fordi dette vinder 
genklang? Er der en dybere mening med, at en bog, der 
især sætter spørgsmålstegn ved pavekirkens magt, kom-
mer just nu?
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Jeg har en fornemmelse af, at den er et led i en overordnet 
plan for at få opløst den dogmatiske kirkereligion. At den 
afdøde pave lige er blevet sendt hinsides under megen 
opmærksomhed og festivitas, skal nok ikke tages for an-
det end almindelig menneskelig hang til ceremonier og 
“events”. Hans gammeldags holdninger og påbud er der 
ikke mange, der tager alvorligt længere. Hans autoritet 
undermineres stadig mere, jo mere folk kan tænke selv.

Vi lever i en tid, hvor flere og flere mennesker bliver 
alvorligt spirituelt søgende. De er begyndt at ane, at 
sandheden ligger et andet sted end i kirkens budskaber. 

De er begyndt på en jagt efter “gralens hemmelighed”. 
De fandt den godt nok ikke i den bog, men det gamle 
skal jo først brydes ned, før det nye kan vokse frem. Er 
det en dybere åndelig visdom, en afsløring og forståelse 
af livets mysterium, de leder efter, så er “skatten” ikke 
svær at finde og ikke spor hemmelig. Man kan f.eks. 
læse Martinus.

Kilder:
Riane Eisler: Skålen og Sværdet, Gyldendal 1994
Elaine Pagels: Tabernes Evangelier, Hekla 1980
Lynn Picknett og Clive Prince: Tempelherrernes Indsigt, 
2002

v/Gunder Frederiksen

Er Mona Lisa ikke verdens mest berømte maleri? Sikkert. 
– Sandsynligvis blandt de højest vurderede. Og sand-
synligvis også det mest omtalte, ja, omdiskuterede, men 
også det mest kryptiske. Men i al fald det verdensberømte 
kunstmuseum Louvres største attraktion. – Hvorfor? Er 
det smukt? Åe ja, men ikke udpræget. Er der værdifuldt? 
– Ja, men det er der så mange, der er. Er det kunstneren, 
man vurderer så højt? Selvfølgeligt rangerer Leonardo da 
Vinci på absolut topplads blandt verdens kunstnere. Men 
det forklarer ikke alt. Se på maleriet og det er, som man 
bliver hængende – eller kan vende tilbage til det den ene 
gang efter den anden. Hvad er det, der drager? 

Jeg tror, de fleste mænd vil give mig ret i, at det ikke 
kan være seksuel udstråling, der er forklaringen. Al 
mulig ære til Mona Lisa, men seksuel udstråling – Nej! 
Men hvad er det så, for der er noget særligt ved Mona 
Lisa. Hun er kryptisk – hemmelighedsfuld – en gåde – i 
verdensformat. Louvres største trækplaster. – Hvorfor? 
Hendes uudgrundelige smil betragtes som et mysterium. 
Hvad ligger der i dette gådefulde smil? Bærer hun på en 
skjult hemmelighed?

Leonardo da Vincis ærefrygt over for sit største kunstværk 
skulle være så dyb, at han tog maleriet med sig på sine 
rejser. ”Når han blev spurgt hvorfor, svarede han, at det 
var alt for hårdt for ham at være væk fra sit mest sublime 
udtryk for kvindelig skønhed” (Dan Brown: Da Vincimy-
steriet s. 125). Leonardo da Vinci betragtede Mona Lisa 
som sin ”fineste bedrift”.  

Mona Lisa og en hæsblæsende jagt efter
Da Vinci Mysteriet 

Og det er ganske givet ikke blot på grund af maleriet som 
maleri betragtet. Da Vincis ærefrygt over for Mona Lisa 
skyldes noget langt dybere. Den berømte kunstner og 
videnskabsmand, som jo på en lang række områder var 
milevidt forud for sin samtid, mente, at menneskets sjæl 
ikke kunne blive oplyst, med mindre den var i besiddelse 
af både maskuline og feminine aspekter. Bravo!

Kan det tænkes, at Leonardo under sin kunstneriske 
udførelse af det berømte maleri har indlagt sin egen per-
sonlighed som mere eller mindre dobbeltpolet. Og at det 
kan være forklaringen på det mystiske og bedrevidende 
antydning af et smil? – Lad det blot være mit bud!

Fakta

I bogens forord nævnes nogle fakta, hvorom bogen er 
forfattet. Det drejer sig om:
”Prior of Sion – en hemmelig europæisk loge etableret 
i 1099. På nationalbiblioteket i Paris fandt man i 1975 
nogle dokumenter, kendt under navnet Les Dossiers Se-
crets, i hvilke en række medlemmer af Sion-logen nævnes 
ved navn, bl. a. Sir Isaac Newton, Botticelli, Victor Hugo 
og Leonardo da Vinci.
Det vatikanske prælatur kendt under Opus Dei er en 
yderliggående dybt religiøs katolsk bevægelse. Den har 
været genstand for store diskussioner inden for de senere 
år p. gr. a. rapporter om hjernevask, tvang og udøvelse af 
et farligt ritual kaldet ”korporligt bodsudøvelse”. Opus 
Dei har netop færdiggjort opførelsen deres amerikanske 
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hovedkvarter til 47 millioner Dollars på Lexington Ave-
nue 243 i New York.
 
Alle beskrivelser af kunstværker, arkitektur, dokumenter 
og hemmelige ritualer i denne bog er korrekte”.
Alt ud over dette er altså roman – eller lad os kalde det 
opdigtet –  frugten af en blomstrende fantasi.

Den vilde jagt

At Dan Browns bog rangerer på best-
sellerlisten er i høj grad forståeligt. 
Der er tale om nærmest hæsblæsende 
fart over feltet og spænding fra første 
til sidste side. Det er krimi, når de 
er bedst, men ikke blot krimi. På en 
vidunderlig inciterende måde drages 
man ind i et univers af mystik, kunst, 
kulturhistorie alt sammen vævet ind i 
en helhed af en endeløs jagt efter en 
morder, men også – og det er nok det 
væsentligste: efter hemmeligholdt 
viden. 

Historiens hovedperson er kunsthisto-
rikeren Robert Langdon, der sammen 
med den højt begavede Vittoria er 
på sporet af den hemmelige organi-
sation Illuminati, som skulle være 
begravet i glemselens mørke, men 
nu atter søger at gøre sig gældende. 
Det kan betegnes som et videnskabeligt broderskab, der 
er modstander af Pavedømmet, kristendom og trosreli-
gion. Bogen bliver på en måde en strid mellem religion 
og videnskab. Det første repræsenteret ved pavedømmet 
og den katolske kirke, hvis tre vigtigste retningslinier er 
konservatisme, konservatisme og konservatisme. Det 
sidste – videnskab – er repræsenteret ved det hemmelige 
broderskab Illuminati.

Bogen starter med et skud i maven på museumsdirektør 
Jacques Sauniére i slottet og kunstmuseet Louvre, Paris. 

Dermed var der fare for, at en af de største og vigtigste 
hemmeligheder i verden kunne gå tabt. Museumsdirektø-
ren, der lå på gulvet og vred sig i smerte, var klar over, at 
han højst havde et kvarters tid tilbage at leve i og dermed 
at få hemmeligheden bragt videre til de rette indforstå-
ede.   Sådan slutter første kapitel – altså med spændingen 
på bristepunktet. Tilsvarende har den drevne forfatter 
formået at slutte de fleste kapitler. Læseren efterlades 
altså med uforløste spændinger fra kapitel til kapitel, 

hvilket gør bogen til et eneste stort 
spændingforløb – dygtigt designet 
af forfatteren.  

Da Langdon via politiet bliver præ-
senteret for liget, kan han som den 
kyndige symbolforsker konstatere, 
at Sauniére med sine sidste krampe-
trækninger gjorde et desperat forsøg 
på at placere sin krop i en stilling, 
der indeholdt det budskab, han nu på 
den måde brugte sine sidste kræfter 
på at viderebringe. Ligets stilling 
aftegnede et pentagram. – Et symbol, 
som gav symbolforskeren Langdon 
noget at spekulere på.

Langdon, der er ekspert i tolkning af 
symboler, tager til Rom sammen med 
mordofferets adoptivdatter Vittoria, 
hvor de gennemlever en jagt, der 
fører spændingen på bristepunktet, 

og dermed gør bogen til en verdensbe-
rømt krimi flot garneret af mysticisme, kunst, arkitektur, 
Vatikan- og Illuminatiatmosfære. I sandhed et litterært 
mesterstykke. Ikke så underligt, at dagbladet Politiken 
sender en journalist til Rom for at samle stof til at bringe 
Vincimysteriet som forsidestof. Det forlyder også at 
turister nærmest valfarter til Rom for ved selvoplevelse 
at følge Langdon og Vittorias vilde jagt efter hemmelig-
heder. Ved læsning af såvel ”Da Vinci- mysteriet” som 
”Engle og dæmoner” er man tabt for omverdenen, og 
tiden iler af sted. - Tager man bøgerne med i seng, kom-
mer nattesøvnen let i farezonen!   

Til eftertanke:

Vort DNA’s digitale komponenter giver 1080  variationer, 
dvs. det kan indeholde mere information end tusind 
bind  leksika. Alle DNA-molekyler er udskiftet indenfor 
to måneder.
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v/Gunder Frederiksen

Hvor ofte hører du nogen bruge ord som ”ond” eller ”ond-
skab”? – Sjældent ikke sandt? Det opleves næsten som 
var disse ord rent forsvundet af vort vokabularium. 
Med et slag har dette magtfulde ord imidlertid oplevet en 
renæssance. Det skete for åbent tæppe fra ingen mindre 
end den globale militærmagts uomtvistelige centrum og 
stærkeste militære magts   leder: den amerikanske præ-
sident George Bush. I bedste gammeltestamentlige stil 
udnævnte han nogle mennesker, som han øjensynlig ikke 
bryder sig særlig meget om, til at udgøre en ”ondskabens 
akse” – Dermed delte han verden op i de onde og de gode. 
Bukkene og fårene. De onde er præsidentens fjender – de 
gode er ----- ja, gæt selv! Det skulle ikke være svært! 

At bore mere i det er ikke mit ærinde, men derimod at 
se nærmere på, hvad man i det hele taget forstår ved et 
begreb, som vi nok har en vis tilbøjelighed til at feje 
ind under gulvtæppet. Det går bare ikke i længden, for 
gulvtæppet bugner, som er det ved at sprænges. Vi må gå 
analytisk til værks og prøve at forstå ondskabens natur.   

Er ondskaben kommet tilbage?

I en stor opsat artikel i Politiken d. 20. marts 2005 hed-
der det, at ondskaben er kommet tilbage. Det skal forstås 
således, at ondskab faktisk er et begreb, der hidtil ikke er 
blevet talt om, men at det nu har oplevet en renæssance 
som verbalt begreb. I ovennævnte artikel kan man læse: 
”Vi bliver invaderet af ondskab. I årevis har det været 
betragtet som både forsimplet og naivt at kalde folk 
onde. Men nu viser begrebet sig oftere og oftere i både 
politik, filosofi og kulturlivet. Flere forskere taler om, 
at ondskaben har fået en renæssance.”(Pol. s. 2) ”Vi er 
blevet hurtigere til at kalde folk onde end for bare få år 
siden”, hedder det.

           
Men hvad er ondskab?

Ondskab? – Kan den ikke defineres som menneskers trang 
til bevidst at skade andre – øve vold mod andre? Syno-
nymordbogen sætter det at være ond lig med djævelsk, 
gemen, giftig, grusom, lavsindet eller som antipoden til 
kærlighed. ”Ordbog over det danske sprog” går grundigt 
til værks. Hele 10 tætskrevne sider drejer sig om det 

onde eller ondskab. Langt størsteparten beskriver, hvor 
og hvordan emnet behandles i litteraturen, og her er det 
onde absolut ikke sat i skammekrogen eller fejet under 
gulvtæppet. Det hører nærmest hjemme blandt en af de 
mest anvendte termer i skønlitteraturen. Ovenstående om-
tale af det ondes renæssance får ikke medhold i ”Ordbog 
over det danske sprog”. Det onde som verbalt fænomen 
har også i fortiden fået en righoldig repræsentation. 

Men hvordan med det onde som konkret virkelighed?
Det er historisk kendsgerning, at kampen mellem det 
onde og det gode har stået på til alle tider. Vi kender det 
ikke blot fra bibelens sagn om Kain og Abel. I virkelig-
hedens verden må vi langt tilbage i vor dyriske fortid 
for at finde oprindelsen til begrebet det onde. Ja, vi skal 
endog længere tilbage, nemlig til planteriget, hvor vi 
finder urformerne af behag og ubehag. Planterne åbner 
sig for lys og varme, men lukker sig for mørke og kulde.  
Her opstår skelnen mellem behag – det livgivende som 
tiltrækkes og ubehag som frastødes. 

Martinus skelner mellem det livgivende princip og det 
dræbende princip. Og de er begge repræsenteret i os alle 
om end med forskelligt styrkeforhold.  Spørger vi, hvilket 
af de to principper vor tilværelse kender mest til, kan der 
vel næppe herske tvivl om, at det nok er det dræbende 
princip, der desværre efter al sandsynlighed indtager en 
yderst afslørende førsteplads. Lige meget hvor vi kaster 
vort blik er det drab i forskellige afskygninger, vi får 
øje på. Det onde forekommer i mange grader. Lige fra 
det mest afskyelige drab under de mange krige, tortur, 
gaskamre osv. overalt i verden og til de lettere former, 

Find d såkaldt onde i os alle?
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hvor det f. eks. præsenteres som en ubetænksom be-
mærkning, der kan dræbe glæden i et andet menneskes 
sind eller endnu mildere, som blot giver anledning til et 
skuldertræk.

Det dræbende princip

Det onde i betydningen det dræbende princip er en kos-
misk realitet, som har eksisteret til alle tider. Drab som 
udtryk for destruktion har altid været og er stadig i stor 
udstrækning livsbetingende for majoriteten af jordens 
levende organismer.  Stenaldermennesket var henvist til 
drab af dyr for at få føde og skind til at dække kroppen 
med mod kulden. Langt op i historien har drab været livs-
betingende – altså på sin vis et gode – altså for den part, 
der nyder godt af det. Med kulturens opståen begynder 
livsbetingelserne at ændre sig til det bedre. Men stadig 
udfolder drabsprincippet sig i fuldt flor. Alene i Danmark 
bliver millionvis af svin hvert år sat til verden med det 
ene formål at få stukket en kniv i halsen og bliver serveret 
som saftig steg på bordet for vellystne ganer, der savler 
af velbehag – vel bekomme! 

Paradoksalt nok har vegetarismen trange kår i et land, der 
ellers på andre områder har ord for en vis grad af humani-
tet. ”Ubetænksomhed” er Martinus svar – ”har intet med 
ondskab at skaffe”. Et svar der ligger helt på linie med 
hans velkendte udtryk: Hvor uvidenhed fjernes ophører 
det såkaldte onde med at eksistere. Martinus’ tolerance 
har ingen grænser. Det er altså også blot uvidenhed, når 
Danmark sandsynligvis kan præstere en af verdens højeste 
drabsfrekvenser pr. indbygger – endog på væsener, der 
er så glade for livet, at de ligefrem slår krølle på halen til 
trods for, at de som regel kun tildeles en stærkt begræn-
set plads at boltre sig på, selv om de faktisk skulle have 
samme ret til livet som vi andre?  

I den forbindelse er det interessant – og optimistisk – at 
det trods alt i nutiden er humanitet, der giver et land et 
godt ry i udlandet, hvor det længere tilbage var magt og 
sejre i krigene. – Ønsket om stigende menneskekærlighed 
er til stede, om end det skorter på evnerne..    

Et ubehageligt gode

Spørger vi Martinus svarer han, at det onde er en nød-
vendig kontrast til det gode. Hvis det onde ikke fandtes, 
kunne det gode heller ikke eksistere, for i så fald var vi 
ikke udstyret med de fornødne sansebetingelser. Kon-
traster er betingelse for sansning. Af samme grund taler 
Martinus om det ”såkaldt onde” eller det ”ubehagelige 
gode”. Det sidste er begrundet med den omstændighed, at 
enhver form for lidelse eller smerte har en kosmisk mis-
sion, nemlig at skabe indfølings- eller medlidenhedsevne. 
Det skal forstås således, at den smerte, man har følt på 
sin egen krop eller i sit eget sind, vil man kunne forstå 
hos andre. Kort sagt en evne til at lide med andre – el-
ler medlidenhedsevne – for det er en evne. Menneskets 
kosteligste ædelsten. Argumentationen får imidlertid 
kun logisk mening ud fra et evighedsperspektiv, idet den 
fulde høst af et smertefuldt liv langt fra altid kan være i 
hus inden for samme liv som oplevelsen af smerten og 
lidelsen. 

For fuldstændighedens skyld skal her tilføjes, at der sik-
kert er mange, der har smertelige erfaringer, som ikke 
umiddelbart opleves som et mentalt gode. Selv har de 
måske oplevet, at deres sind fyldes med bitterhed eller 
i værste fald hævntørst evt. efter at være udsat for et 
voldeligt overfald. 
For at forstå lidelsens kosmiske mission, skal dette 
imidlertid forstås i lyset af reinkarnationsprincippet. For 
i den aktuelle inkarnation vil påført smerte højst sand-
synligt medføre de ovennævnte negative følelser. Det ser 
imidlertid anderledes ud i det kommende liv. Her er der 
sket en modning af de lidelser, man har været udsat for, 
således at en del biomstændigheder omkring lidelserne 
er bortvejret – glemt måske – således at kun kernen er 
tilbage – lidelsens essens. Som Martinus skriver: når 
oplevelsen har udspillet sin rolle som erfaringsgivende, 
og den af erfaring efterladte erindring er blevet udrenset, 
således at den virkelige idé eller kerne, hvilket vil sige 
facittet i samme erindring, er blevet blottet, vil enhver 
guldkopi være identisk med facittet af den manifestati-
ons årsag eller idé, der affødte handlingen. ( L. B. stk. 
216).  Den kerne har gjort det pågældende individ til et 
større menneske derfor betegnelsen guldkopi. Martinus 
skriver herom: ”Når denne kopi fremtræder i sin modne 
eller færdige form fylder den væsenet med salighed. At 
denne kopi udtrykker kærlighed bliver til kendsgerning 
derigennem, at den er forherliget”. (L.B. stk 1130) 
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Hvor går grænsen?

I ovennævnte artikel i Politikken refereres nogle eksem-
pler, hvor bladet spørger: Var det ondskab?
F. eks. en beretning om to 10-årige drenge fra hårdt 
belastede familier, der bortfører en to-årig dreng, som 
naturligvis skriger i vilden sky. For at få ham til at tie slår 
de ham med sten og en jernstang. Drengen forbløder, og 
liget findes senere afklædt med kropslige mærker efter 
voldsom mishandling. Begivenheden skabte en vold-
som røre. Trusler om selvtægt over for drengene blev så 
voldsomme, at man for at beskytte dem var nødsaget til 
at give dem helt nye identiteter i ukendt lokalitet. Her 
kommer tilgivelsesevnen på en hård prøve. Men selv i 
dette tilfælde vil Martinus ikke tale om bevidst ondskab. 
Dels er de som alle vi andre kun på vej som mennesker, og 
dels er der tale om børn fra et hårdt belastet miljø.  Dertil 
kommer, at de - deres unge alder taget i betragtning - re-
peterer tidligere og dermed mere primitive kulturtrin, hvor 
det må formodes, at man lettere regredierer til primitive 
handlinger, som man repeterer, hvad vi f. eks. kender fra 
børn, der kan more sig med at rive vinger af fluer, end 
tilfældet vil være, hvor der ikke er tale om repetition.  

Kannibalisme

Med kontrastprincippet in mente giver det altså mening at 
udpege den mest ekstreme form for ondskab, al den stund 
den samtidig udgør det kosmiske grundlag for at kunne 
opleve den mest udprægede form for godhed – kærlighed, 
barmhjertighed, ”du skal elske din næste som dig selv” 
osv. Tanken falder på kannibalisme som eksempel på 
ekstrem ondskab. Dog tror jeg, at megen kannibalisme 
er af rituel karakter og derfor ikke rigtig hører hjemme 
i en sammenhæng, hvor vi prøver at analysere begrebet 
ondskab. Derimod finder jeg det mere relevant at nævne 
en aktuel særdeles blodig begivenhed:

Medens disse linier finder plads på computerens skærm 
præsenteres jeg via dagspressen for et bestialsk mord i 
København, hvor liget af en mand på ca. 30 – 40- år er 
fundet skåret i stykker med en motorsav. Det er så gru-
somt, at mange vil sige, at her findes ingen tilgivelse, og 
at han skal have lovens strengeste straf. Det er samfundets 
hævntørst, der her gives udtryk for. Men  alt det mørke 
og primitive, der fylder morderens bevidsthed, forsvin-
der ikke ved indespærring – snarere tvært imod. Det er 
ikke straf, men kærlig belæring, der er brug for. Straf vil 
skabe bitterhed og modvilje over for samfundet. Måske 
er han en yngre broder i udviklingsforløbet; hvilket der 
bør tages behørigt hensyn til. 

Ikke desto mindre må man med kosmologiske briller 
erkende, at dette udslag af den dybeste mørke mentalitet 
jo danner kosmisk betingelse for at kunne sanse den mest 
vidunderlige barmhjertighed og kærlighed. Kosmisk set 
er der derfor med Martinus tale om et yderst ubehageligt 
gode. Dette bl. a. også begrundet med, at selv den mest 
bestialske morder en anden dag i en fjernere fremtid 
sandsynligvis ville væmmes ved sin handling, hvis han 
var i stand til at se den i bakspejlet. 

”Fri os fra det onde”

Som bekendt optræder det onde også i bønnen ”Fader 
vor”, men som et begreb vi beder om at blive fri for. Det 
forekommer i den ottende tankekonstruktion, der lyder 
således: ”Men fri os fra det onde” og skal, som selve 
sætningskonstruktionen antyder, ses i sammenhæng 
med eller rettere som et supplement til den forudgående  
tankekonstruktion, der hedder ”Led os ikke i fristelse”. 
Bønnen er interessant, idet den ganske naturligt giver 
stof til eftertanke. Men kan vi i det hele taget blive fri 
for det ”onde”?

Nej - for det onde eksisterer
slet ikke!

Når vi ser os om i naturen og får øje på hensigtsmæssig-
hed, kausalitet og orden som i al fald er til stede, hvis ikke 
menneskene bryder ind i systemerne, så er det ikke svært 
at komme til den slutning, at der må eksistere en regule-
rende og ordnende magt. Det er jo også, hvad menneskene 
til alle tider har omtalt som en gud eller guddom. Skal en 
sådan overordnet magt have mening, må selv samme magt 
udgøre det mægtigste, det mest vise og identisk med den 
største kærlighed. Uden disse egenskaber har en guddom 
ingen mening og slet ingen berettigelse. Det er derfor 
naturligt, at troen på eller overbevisningen om en sådan 
guddoms eksistens har været til stede til alle tider. 
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I den forbindelse kan det imidlertid undre, at man sam-
tidig kan operere med begrebet ”det onde”. Det passer 
ikke rigtigt til Guddommens høje egenskaber – slet ikke 
til alkærlighed, men heller ikke til almagt. Med en så stor 
magt skulle det ikke være svært at forhindre eller ligefrem 
afskaffe det onde. 

Løsningen på dette paradoks er imidlertid til stede. I kraft 
af en lysende klar kosmisk bevidsthed har Martinus udtalt, 
at det onde ikke eksisterer. Ikke blot påstår han det, han 
påviser det ved hjælp af klare kosmiske analyser. 
Som Martinus skriver, tror menneskene, at ”deres med-
mennesker er onde, når de påfører andre smerte. Og 
medens vi kan være tilbøjelige til at kalde det et onde, vil 
Martinus kalde det ”det såkaldt onde” eller ”det ubehage-
lige gode”. Kosmisk set er det ikke ondt – blot ufærdigt. 
Menneskene er i samme situation som det umodne æble 
eller den ufærdige bygning. Vi er kun under skabelse 
– ufærdige mennesker. Selv om vi omgærder os med 
udtryk som homo sapiens (det vidende menneske) eller 
toppen af udviklingsstigen, skabningens herre o. lign. så 
er vi langt fra færdigskabte.  Tvivler man så luk op for 
fjernsynet eller læs avisen. Måske man også kunne finde 
en smudsig plet i sin egen sjæl.. Intet kan skabes fiks og 
færdigt uden forudgående ufærdige tilstande. At kritisere 
det såkaldt onde er at gå imod selve udviklingen

Hvis det skræmmer nogen, kan jeg tilføje, at i mine øren 
lyder det som sød musik – nemlig fordi  selve udtryk-
ket ”ikke færdigskabt” er indikation for, at det bliver 
færdigskabt – og dermed af en højere standard end den 
eksisterende. Altså at alle vi ufærdige skabninge kan se 
frem til en højere udviklingsstandard – og det gælder ikke 
blot det enkelte væsen, men simpelt hen alt levende.

Men ærlig talt: ville det ikke også være såvel ulogisk 
som ukærligt, hvis ikke det var tilfældet, for i modsat 
fald skulle man nærmest tro, at udviklingen var en sort 
og djævelsk magts skaberværk.

Skal vi præstere et ærligt svar på spørgsmålet, om det 
onde eksisterer i os alle, må vi nok indrømme, at der som 
et minimum nok eksisterer en lille gnist af det ufærdige 
i os alle. Som Martinus har udtalt: ”I modsat fald ville vi 
ikke være født til denne jord”. En jord som besidder alle 
de bedste muligheder for at befordre en udvikling frem 
mod det rigtige menneske – ikke blot vor fremtidsdrøm, 
men vor allesammens gyldne fremtid. 
Som de gamle grækere priser vi alle det gode, det skønne 
og det sande.  

Vi lever i en tid, hvor gamle historier om ondskab og 
overgreb mod mennesker og grupper af etniske minorite-
ter graves frem i lyset, hvor der gives undskyldninger og 
kræves det samme af andre. Måske behøver vi en global 
“sandhedskommission”, en udsoning af gammel uret, så 
vi gennem tilgivelse kan komme af med erindringens 
fastfrosne nag og de ophobede bitre følelser?

Lad os da ihukomme, hvad Desmond Tutu, ærkebiskop i 
Sydafrika, bl.a.skrev:

Tilgivelse og forsoning handler ikke om at foregive, at 
tingene forholder sig anderledes, end de gør. Det handler 
ikke om at vende det blinde øje til uretten. Den sande 
forsoning åbenbarer det frygtelige, misbruget, smerten, 
sandheden. Den er et risikobetonet projekt, men i sidste 
ende er den risikoen værd, fordi det at forholde sig til 
sandheden, bidrager til heling. Overfladisk forsoning kan 
ikke føre til ægte heling.

Når gerningsmanden har indset og erkendt sin brøde, kan 
man håbe han vil angre, vise sin sorg og bede om tilgi-
velse. Hertil kræves en ikke ringe ydmyghed. Når folk 
tilgiver, er det ikke meningen de skal glemme. Tværtimod 
er det vigtigt at huske, så man ikke lader det samme gen-

tage sig. Tilgivelse betyder 
ikke accept af det skete.

Tilgivelse betyder at tage 
det skete alvorligt og ikke 
forklejne dets betydning - 
at fjerne den brod, der har 
sat sig fast i erindringen og 
truer med at forgifte hele 
vort liv. Tilgivelse er at 
forsøge at forstå gernings-
mændene, prøve at sætte 
sig i deres sted og forstå, 
hvilke kræfter der har gjort dem til det, de var. Tilgivelse 
er ikke at være sentimental. Nyere forskning har vist, at 
tilgivelse er godt for helbredet.

Tilgivelse vil sige at give afkald på sin ret til at betale 
gerningsmanden tilbage med samme mønt, men det er 
et afkald, der faktisk har en befriende virkning på of-
feret. Tankevækkende er følgende dialog mellem gamle 
soldaterkammerater: “Har du tilgivet dem, der holdt sig 
som krigsfange?” Den anden svarer: “Dem kan jeg aldrig 
tilgive.” Hvortil hans kammerat bemærker: “Så er du jo 
sådan set stadig deres fange

Tilgivelse og forsoning
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v/Søren Jensen og Jan Langekær

Guds egen tankesfære som nedskre-
ven tekst

Vi formoder, at læserne er bekendt med Martinus værk; 
Det Tredie Testamente. Med værket følger årtusindets 
vigtigste påstand: Dette er Guds egen tankessfære direkte 
nedskrevet af Martinus via sin kosmiske bevidsthed, der 
gjorde ham ét med Gud – som Jesus før ham.
Denne selvoplevelse er det videnskabelige fundament 
for den i Biblen lovede ”Talsmanden den hellige ånd”, 
der skulle komme og forherlige Jesus, lede os til hele 
sandheden og forklare os det, vi ikke kunne tage imod 
dengang for 2000 år siden.”. Dermed blev det muligt for 
os uindviede, at kunne vandre trin for trin via kosmiske 
analyser helt frem til Guds egen udsigt over evigheden. 

Nedskrevet af den kosmisk bevidste 
selv

Hvis denne påstand holder, og det må læseren selv vurdere 
– det bliver jo først til videnskab og erfaring for os i den 
grad vi anvender det i praksis – så har vi for første gang i 
verdenshistorien et virkeligt kosmisk bevidst væsens egne 
nedskrevne beskrivelser af det alkærlige verdensalt. Mar-
tinus udsagn om, at hans bevidsthed er ét med Faderens, 
giver hans værk det højst tænkelige ”kvalitetsstempel” 
en skreven tekst overhovedet kan opnå.

Spørgsmålstegn ved Biblens tekster

Teksterne i Det Nye Testamente, er blevet udvalgt og ”ka-
noniseret” gennem tiderne. Selvom man mener, at der er 
fjernet tekster om reinkarnationen så er det svært at læse 
Biblen og være i tvivl om at dens kerne og budskab er 
alkærligheden, men i de mange diskussioner kan denne 
enkle kerne godt forsvinde i vrimlen af tolkninger og 
påstande. Fx påstande, der anfægter Jesu alkærligheds-
natur, som i verdens for tiden mest solgte skønlitterære 
bog: ”Da Vinci-koden”. Diskussioner og bøger er dog 
også tegn på en verden, der søger åndelig næring, mil-
lioner af mennesker begynder at være modtagelige for 
åndsvidenskaben. 

Martinus mission var det skrevne ud-
givne værk

Men disse diskussioner skulle denne sag gerne slippe for. 
Her er analyserne af Jeg’et, Gud og evigheden, både ople-
vet og nedskrevet af den indviede selv. Vi kan alle skaffe 
en kopi af originalerne, og er således befriet for andres 
tolkninger. Vi har dermed selv adgang til Talsmanden den 
hellige ånd, der ifølge Biblen skulle komme og vejlede de 
kommende slægter frem til hele sandheden. Ifølge Kristus 
skulle vi ikke forvente en mand, der vandrer i ørkenen, 
eller sidder i kamrene, men ét lys, lig solen, der skulle 
skinne fra østen til vesten. ”Ånd” betyder bevidsthed/tan-
ker, ”hellige” fordi det er tanker om Gud og evigheden 
i form af en ”Talsmand” – et ord med hvilket jøderne 
omtaler deres hellige bøger. Kun ved at camouflere sin 
person kunne Martinus således efterlade sig en fuldkom-
men opfyldelse af Biblens profetier. (Note 1)

Den ordrette tekst

Det er disse originale tekster, der er lavet til at stå imod 
kommende årtusinders prøvelser. De udgør en stenfast 
bro for hele menneskeheden i overgangen fra den gamle 
til den nye verdensimpuls. 
Vi kan diskutere indholdet i dette værk, men vi kan ikke 
diskutere hvad Martinus skrev, da det er udgivet med hans 
egen medvirken og skriftlige tilladelse. Det er vel også 
i dette lys, man skal forstå hans fasthed og punktlighed 
når det drejede sig om analyserne: Martinus ville citeres 
korrekt, oversættes præcist osv.

Martinus beslutninger: 

Ved et rådsmøde d. 13. jan. 1976 fastslog  Martinus 
som  gengivet at Rådet for Martinus Institut:  ”som helt 
ufravigeligt, at der ikke må foretages rettelser, heller 
ikke ved oversættelser, uden Martinus medvirken.” (I 
Strukturbogen s. 95).
Martinus er ikke fysisk tilstede mere, og det forklarer 
hans ord: ”der må ikke ændres et komma”. Ifølge et ordret 
videregivet citat. Det må i øvrigt være en let opgave, man 
skal jo netop ikke gøre noget, i modsætning til dengang 
korrektur var en nødvendighed. Dengang under frem-
bringelsen kunne der opstå fejl mange steder undervejs 
til trykkeriet. Men da Martinus ikke mere kan godkende 

”Der må ikke ændres et komma.....” 
- om at bevare Martinus’ værker uforandrede 
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korrekturlister, viser der sig altså også på dette område 
at være forskel på perioden før og efter hans ”bortgang”. 
Dengang lå beskyttelsen i at læse grundigt korrektur – i 
dag ligger beskyttelsen i at bevare værket uændret. Hvis 
man ændrer det mindste komma, har man jo åbnet op for 
ændringer og faren for at danne præcedens. At rette i vær-
ket bliver jo derefter et skønsspørgsmål, og det ændrede 
komma kan få uanede konsekvenser i fremtiden. 

Formålet for Martinus Instituts arbejde er nedfældet i 
lovene for MI af d. 25. maj 1982. Under § 3: ”Formål”
står ved Stk. 1, at man: ”i hele sin virksomhed og med 
alle midler, der står til dens rådighed” skal tjene følgende 
formål: 

• Bevare Martinus samlede værker uændret, som de 
foreligger fra hans side.
•  Oplyse om disse værker via et oplysningsarbejde, 
både igennem Kosmos og ved udgivelse eller medvir-
ken til udgivelse af oplysningsmateriale. 
•  Gøre disse værker tilgængelige for interesserede, 
herunder ved publicering, oversættelse og undervisning 
i betryggende form. 

Martinus står altså for værket. Han har færdiggjort det og 
dermed sin mission. Derimod forestår nu hele arbejdet 
omkring værkets møde med verden. 

Ændringer i Det Tredie Testamente

Men der er jo alligevel fremkommet argumenter for og 
imod rettelser. Praksis viser altså, at det ikke er endeligt 
afgjort hvilken udgave af Martinus værk, der fremover 
skal publiceres: den originale, eller en rettet version. 
Spørgsmålet vedrører læserne, os alle, og derfor har vi 
analyseret argumenter for og imod rettelser her.  

Fremkomne argumenter for rettelser 

• Man skal rette i Martinus sprog, i takt med skik og 
brug, og sprogets udvikling gennem tiderne. Når man fx 
retter ”radiofoni” til ”radio” bliver det lettere at forstå 
for nutidens mennesker.
• Værket bliver mere populært, hvis det er lettere at 
læse.
• Værket bliver lettere at forstå hvis man ændrer fra 
en fortløbende sidenummerering i Livets Bogs 7 bind 
til nummerering i hver enkelt bog for sig. (Side 1 på 
første side osv.)
• Når værket indeholder gammel skik og brug, dvs. 
fraviger fra dagens retskrivning, kan det tilsløre vær-
ket og gøre det vanskeligt at læse. Og grammatiske 
rettelser mm ændrer ikke på forståelsen, men gør det 
lettere at læse.

• Sproget vil i løbet af få århundreder have forandret 
sig så meget, at man slet ikke vil kunne læse indholdet 
uden at være forsker. 
• Martinus foredrag er nedskrevet og godkendt i flere 
faser. Derfor er der flere versioner i anvendelse i for-
skellige Kosmos. (Men her drejer det sig altså blot om 
at finde de originalt godkendte ord.)
• Ændringer er i øvrigt ikke farlige, da originalerne 
findes på Martinus Institut.

Fremkomne argumenter mod rettel-
ser 

• Dette er Martinus tekst. Det tilkommer ikke os at 
ændre i denne original. Alle der brænder for at forbedre 
Martinus originalværk kan derimod udgive deres egne 
bøger. Her kan de gøre rede for kommafejl, gam-
meldags sprog eller andre ”svipsere”. De kunne også 
udgive en folder med forklaringer til svære ord og løse 
deres problem uden at originalværket skades.
• Martinus værk udgør den højeste matematik, hvor 
alle ligningerne går op i alkærligheden. Hvis vi ændrer 
ved ligningerne, slører vi facit. Nogle vil gerne ændre 
det de ikke forstår. Fx var der engang nogle, der ikke 
forstod reinkarnationen og forsøgte at fjerne den del 
af Biblen.
• Små ændringer kan have stor betydning:

a. Ændringer af komma:  
Jesus sagde, i dag skal du være med mig i himlen
Jesus sagde i dag, skal du være med mig i himlen 
(Eksemplet er ikke fra Martinus værk.)

b. Ændringer af enkelte ord:
I de forskellige udgaver, af en artikel i Kosmos, 
havde man et sted ændret betegnelsen om Gud-
dommen fra ”han” til ”den”/”denne”. (Søren var fx 
med til at gennemse nogle artikler i processen med 
udgivelse af artikelsamlingen.) Vi ved ikke hvorfor 
man ville ændre det, måske fordi folk i dag har det 
svært med Gud, og især det med en personlig Gud 
som det gamle, eller måske synes de at udtrykket 
”han” virker partisk for mænd. (Selvom Gud jo er 
topolet og ifølge analyserne også er et individ). 
Det er også lettere at samarbejde om værkerne, hvis 
der står det samme i forskellige udgivelser af vær-
kerne. I en studiegruppe fandt man fx vidt forskel-
lige sidetal for samme sted i teksten. Det hjalp ikke 
med stykoverskrifter, da det var lange stykker. I Jans 
studiegruppe har man fx fundet over 100 ændringer i 
1989 udgaven af ”Bisættelse”, dvs. efter de af Mar-
tinus godkendte og korrekturrettede udgaver i 1951 
og 1978. Fx er ordet ”renæssance” blevet ændret 
til: ”en midlertid genoplivelse” (kap. 178 S. 147 i 
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1989 udgaven). Risikoen er en glidebane, hvor man 
engang i fremtiden sidder hjemme med sin bog uden 
at vide hvad der er Martinus originale ord.

c.  Ændring af sidetal:
Nummereringen i Livets Bog viser, at den er ment 
som én sammenhængende bog, ligesom de tidligere 
testamenter. Derfor skal man ikke ændre på det. 
d. Ændringer af et bogstav:
I Mathæus evangeliet 5:18 forlyder det: ”Sandelig 
siger jeg Eder, før himmel og jord forgår, skal ikke 
det mindste bogstav eller en eneste tøddel af loven 
forgå, før alt er fuldbyrdet.” Disse ord er skrevet 
på græsk, og dette alfabets mindste bogstav hedder 
”jofa”, det der modsvarer i, (men også j) hos os. 
Da Martinus ved en privat sammenkomst for første 
gang fremviste forsiden til sit værk, der snart for 
første gang skulle ud på et offentligt forlag, var det 
med titlen: Det Tredie Testamente - stavet med i. 
Og da værket udkom på Borgens Forlag efteråret 
1981, efter Martinus bortgang samme år, blev det 
offentliggjort med netop denne stavemåde.

Martinus ”offentliggørelse” for en lille intim kreds 
hos Inge Sørensen i Vanløse d. 13 august 1978. Fra 
venstre er det: Inge Sørensen, Sysse Buch, Rachel 
Hopkins, Martinus, Kathrine Wooten, Mischa Lim 
og Tage Buch. Foto: Bill Wooten. 

I 1945 ændrede man dansk retskrivning så ”tredie” 
skulle staves ”tredje”, men det var frivilligt frem 
til 1955, hvorefter man skulle anvende j. Alligevel 
vælger Martinus, 23 år efter at skrive med i. Det er 
også hans frie ret. Her er tale om et navn, en titel på 
sit eget værk. Det er med samme ret avisen ”Poli-
tiken” staver sit navn kun med et k, uanset dagens 
retskrivning er med to.

•   Modtagerne bliver ikke mere modtagelige af, at 
man ændrer i værkerne. Måske tværtimod. Martinus 

beskriver et sted den kommende ungdom således: 
”Denne opvoksende, videnskabeligt og dermed ”sand-
hedskærligt” indstillede ungdom vil forlange virkelig 
videnskabelig begrundelse for absolut alt”. (Omkring 
min skabelse af Livets Bog) Stk. 14.3 Mon ikke sådanne 
intellektuelle åndsforskere vil foretrække de eksakte 
ord og tekster, ligesom os. Alternativet beskrives i en 
af John Steinbecks romaner hvor en gruppe mennesker 
mødtes jævnligt gennem flere år for at diskutere et 
enkelt utydeligt skrevet ord i Biblen. Udfaldet af deres 
analyse ville få konsekvenser for liv eller død. (Se i 
øvrigt ”Pinseglans over livet” kap.13.) 

Martinus med forsiden ved ”offentliggørelsen”.

Før Martinus bortgang: 
Skabelse af værket

Hvis der ændres lige meget hvert tiende år, hvad sker der 
så på sigt? Hvis et skib ændrer kurs, ser man det ofte først 
lidt længere fremme. Faren for at danne ”præcedens”, illu-
streres af følgende eksempel: ”kosmologi”, der for nogle 
er blevet til selve navnet på denne sag. Martinus selv 
har blot anvendt ordet som begreb to gange i sit 8-9000 
siders værk alt inkl. Hans udgivne tekster vidner om, at 
han holdt utvetydigt fast ved begrebet: ”Åndsvidenskab” 
som beskrivelse af indholdet i Det Tredie Testamente. 
Han anvender det igen og igen, fx intet mindre end 7 
gange på lidt over en halv spalte i en artikel (gengivet i 
Kosmos juni 2004) Artiklen hedder i øvrigt: ”Frigørelse 
af flokbevidstheden”. (Note 2)
Men hvorfor har ordet ”kosmologi” så været vidt og bredt 
anvendt som et slags navn for denne sag? Er det en fejlta-
gelse, at hans medarbejdere har anvendt dette navn, eller 
har de været med til – om end ubevidst – på genial vis at 
fjerne opmærksomheden fra Martinus person, således at 
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profetierne om Kristi genkomst kunne opfyldes? Hvad 
man end mener, så lykkedes ”Camouflagen” i al fald. 
Den gjorde det muligt for Martinus at skabe sit værk, der 
ligesom andre testamenter, først for alvor skulle aktiveres 
efter ophavsmandens bortgang. 

Efter Martinus bortgang: Frigivelse

Første fase – skabelsen af værket – gik altså godt, og vi 
er nu godt i gang med næste fase – mødet med offentlig-
heden. Her går det jo ikke at tilsløre navnet på det værk 
man skal oplyse om. Her må man jo stå ved og gå ud fra 
værkets navn – det har Martinus valgt for os og placeret 
på forsiden. Anvendelsen af ordet ”kosmologi” er i øvrigt 
et herligt eksempel på Martinus analyser af flokbevidsthe-
den: ”Og når en opfattelse accepteres af mange væsener, 
bliver den en kraft, ganske uafhængigt af, om den er logisk 
eller ulogisk, om den er virkelig eller uvirkelig, om den er 
sandhed eller usandhed.” Ordene er fra Bisættelse s.106 
(i min udgave altså…) Vi er ikke automatisk garderede 
mod fejltagelser – uanset hvor godt selskabet er. Åndelige 
forskere bliver vi kun i den grad vi selv ransager præmis-
serne. Ellers er vi vel ”åndstroende”.
 
Som hånd i handske

Martinus mission var ikke at skabe skønlitterære populære 
blomster. Som han siger: ”Hvis noget er skrevet primitivt, 
så skal det blive stående primitivt. Folk må gerne se, at 
jeg ikke er særlig belæst.” (Samarbejdsudvalgsmøde 
30.03.78) Vi er nok mange, der ikke rigtigt kan få øje på 
det primitive. Det virker mere som om indhold og sprog 
i dette værk passer som hånd i handske.) 

Viden oppefra kontra viden nedefra

De kosmiske analyser er undervisning ”oppefra”, i 
modsætning til ”illusionernes verden” med sine ”lokale 
analyser nedefra”. Indtil vi får kosmisk bevidsthed lever 
vi i denne ”illusionernes verden” og det skaber lidelse 
for os selv. Det er altså en beskyttelse for os selv, at der 
findes information og undervisningssteder, der har ud-
gangspunkt udelukkende i det kosmiske. Ellers kan det 
alt for let blive blandet sammen med de mange interes-
sesfærer, der hersker i samfundet. Præster, psykologer, 
læger, lærere mfl. risikerer jo let deres job eller anseelse 
ved at tale om reinkarnation. Ved at holde os til Marti-
nus egne analyser beskytter vi alle parter mod dette pres 
ude- og indefra.

Det Gamle, Det Nye og Det Tredie

Det er en gammel tradition, at man ikke ændrer i de vises 
værker. Hvis der fx var ændret så meget som et bogstav i 

en af jødernes torahruller, blev den ubrugelig. På denne 
måde kunne teksterne bevares uforandrede helt til i dag, 
tusinder af år efter, så vi nu kan overskue hele planen:
Det Gamle Testamente: Målet med udviklingen: ”Det 
færdige menneske i Guds billede” (1. Mos 1:26)
Det Nye Testamente: Eksemplet på dette menneske i form 
af Jesus, han var modellen. 
Det Tredie Testamente: Vores egen vej til denne tilstand. 
Som pædagogisk vink med en vognstang anbringer 
Martinus symbolet ”Mørket” på bagsiden, (Det Gamle 
Testamentes hævnprincip: øje for øje, tand for tand; de 
mange overtrædelse af livsloven og dets konsekvenser), 
og symbolet ”Lyset” på forsiden (tilgivelsesprincippet 
med Kristus figuren i midten), og derunder forklaringen 
i form af karma og reinkarnation: Det Tredie testamentes 
livssyn. Symbolerne beskriver, at lyset fødes i mørket 
i dommedagsperioden, og knytter de to begivenheder 
sammen. Med Martinus egne ord: ”Dommedagens” fun-
damentale kendetegn er således Kristi ”andet komme”. 
(Citat fra Artikelsamling stk. 12.12. Artiklens navn: 
”Dommedag”). Processen er altså to sider af samme sag, 
hvilket ses tydeligt af næste citat, at: ”Dommedagen” 
jo ikke kan fuldføres før Kristi ”andet komme” hvilket, 
som tidligere berørt, er ”den hellige ånds” synliggørelse 
på jorden.” (stk.12.11)

Fredsrigets fundament

Kristendommens fosterperiode, de første to tusinde år, 
var ikke uden fraktioner, sekter, hykleri mm. Kun ved at 
gøre kristendommen til videnskab kan der nu skabes et 
urokkeligt fundament for fremtiden. Fundamentet garan-
teres af, at Martinus kunne overskue udviklingen 3000 
år frem og tage hensyn til alle stene på vejen. Sproglige 
detaljer i dette kulturdokument, skal ses i lyset af dets 
storslåede opgave: at være det faste punkt for udviklingen 
af kærligheden til næsten og dannelsen af et fredsrige 
her på jorden.

Ordene bliver videnskab for den der 
efterlever dem

De sidste ord vil vi overlade til verdensgenløseren selv: 
””Den guddommelige ånd” eller sandheden i nævnte 
ord og sætninger kommer udelukkende kun til læseren 
i samme grad, som han praktisk kan efterleve disse i sit 
daglige liv og forhold til næsten. Uden denne efterlevelse 
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vil nævnte videnskab ikke på nogen som helst måde blive 
til videnskab eller sandhed for nogen som helst læser. 
I stedet for ”den guddommelige ånd”, i stedet for det 
evige lys, de nævnte ord og sætninger rummer, vil disse 
for den umodne læser kun blive til noget, han stempler 
som overtro, naivitet, fantasi eller indbildning. Han vil 
kritisere disse ord og sætninger, deres opbygningsform 
og eventuelle stilistiske afvigelser fra de traditionelle 
eller moderne former for retskrivning. Han vil således i 
værste tilfælde føle antipati og gudløs forfølgelse imod 
de nævnte analyser og sætter dermed yderligere bom for 
sit eget møde med lyset.” (Martinus i Småbog 3: ”Hvad 
er sandhed” kap. 29)

Note 1: Om mig selv, min mission og dens betydning. 
Kosmos 3/91 s.51: ”Jeg er i stand til her på det materielle 
plan at leve i en guddommelig forklaret tilværelse, selv 
om jeg er nødsaget til at have en camouflage.” Det havde 
Jesus jo også, men disse to verdensgenløsere havde helt 

forskellige opgaver: ”Jeg er klar over, at jeg her stiller 
mange menneskers skepsis på en meget hård prøve, ja 
så hård en prøve, at den måske kunne blive en vej til 
korsfæstelse af mig, hvis ikke Gud havde en anden plan 
med mig. Man må her forstå, at jeg er ikke kommet til 
verden for at være en ny kristusmodel for Guds skabelse 
af mennesket i sit billede efter sin lignelse. Kristus kom 
blandt andet til verden for at vise ”alkærlighedens kul-
mination”. Var det ikke det, der blandt andet skete på 
korset?” Citat fra ”Den intellektualiserede kristendom” 
Stk. 6. Fra samme stykke: ”Denne af Kristus bebudede 
”talsmanden, den hellige ånd, som Faderen skulle sende” 
er altså en ”livets” eller en ”kundskabens bog”, der ville 
blive manifesteret for menneskeheden.” 
Note 2: Jan Langekær har i øvrigt udsat en findeløn på kr. 
1000 til den første, der kan pege på én eneste fremkomst 
af ordet: ”kosmologi” i en samling af hele 50 Martinus 
båndforedrag. (Jans tlf.: 20157811)

Korncirkel 
fra 2004

Martinus skrev i en artikel til det første Kosmos i 1933 
bl.a.:
“Når mit arbejde, hvilket vil sige det udkomne første 
bind af “Livets Bog”, mine foredrag og de herpå ba-
serede studiekredse landet over, er begyndt at vække 
interesse, er begyndt at skabe bevægelse, er det absolut 
nødvendigt, at denne bevægelse ikke bliver vildledt til at 
begrænse, indkapsle eller krystallisere sig i en forening, 
sekt eller et trossamfund og derved blive et ensidigt 
monopoliserende “eneste saliggørende”.
Det er nemlig mit arbejdes mission at vise menneskene 
hen til Guds egen i form af de daglige erfaringer og 
oplevelser manifesterede “tale” og derigennem gøre 
dem til frie åndsforskere og ikke til en kunstig åndelig 
sammenslutnings “embedsmænd” og “undersåtter”.

Desuden kan intet som helst åndeligt foretagende i ab-
solut realistisk forstand holdes sammen uden på basis 
af kærlighed og den deraf følgende evne til praktisering 
af idealisme, tolerance og respekt for alt og alle. En-
hver åndelig sammenslutning på andre former for basis 
såsom: aftaler, kontrakt eller medlemskort, vil derfor 
være uægte eller hykleriske i samme grad som “medlem-

merne” mangler evne til at repræsentere eller praktisere 
disse sammenslutningers love, aftaler, læresætninger 
eller idealer.

Men en sammenslutning, der udelukkende er baseret 
på den medfødte kærlighedsevne hos individerne, er jo 
en ægte eller naturlig sammenslutning og kan kun eksi-
stere under begrebet: “Hvad Gud har sammenføjet kan 
menneskene ikke adskille”. Den behøver derfor ingen 
love, ingen aftaler, ingen forskrifter, ingen løfter for sit 
sammenhold. Hvert enkelt “medlem” er jo en “dråbe” 
af kærlighed.

Og ligesom vanddråben er prædestineret til at smelte 
sammen med andre vanddråber og derved er med til 
at skabe oceanet, således er “kærlighedsdråberne”også 
prædestinerede til at smelte sammen med andre “kær-
lighedsdråber”, hvorved den naturlige sammenslutning 
eller et “kærlighedsocean” kommer til syne.”

Martinus siger altså her, at hvorvidt man er “med” i “sa-
gen” eller ej, beror ikke på, om man kan overholde love 
og forskrifter, men kun på “kærlighed til “sagen”.

Martinus om sit 
Åndsarbejde:
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v/Ruth Olsen

Jeg har læst en bemær-
kelsesværdig bog med 
ovennævnte titel (på tysk, 
den findes ikke på dansk), 
skrevet af Walter Russell, 
hvori han giver os me-
gen troværdig spirituel 
viden, især en grundig 
forklaring om de fysiske 
skabelsesmekanismer. 
Noget af det vil jeg prøve 
at videregive her, men 
først lidt om, hvem han 
var.

Walter Russell blev født 1871 i Boston, USA. På grund 
af familiens fattigdom måtte han gå ud af skolen som 10-
årig og begynde at arbejde på et tekstillager, hvortil han 
havde 6 miles at gå til og fra hver dag. Allerede som barn 
skabte han musik og fik som 13-årig et job som organist, 
hvorefter han flyttede hjemmefra og begyndte samtidig 
at gå på en kunstskole.

Han var altid tilfreds og glad og blev derfor meget vellidt 
overalt. På grund af sin uselviske adfærd og hjælpsom-
hed, manglede han aldrig noget. Han tegnede og malede 
i sin fritid, og fordi han gjorde det så godt, tjente han en 
del på det. Samtidig underviste han i musik, skrev kom-
positioner til andre musikere og havde skabt en trio, der 
underholdt på feriehoteller om sommeren.

Han tegnede og skrev til aviser og tidsskrifter, specialise-
rede sig på et tidspunkt i portrætmaleri, bl.a. til præsident 
Roosevelt, skrev bøger, holdt foredrag og begyndte også 
med held at gøre sig gældende som arkitekt. Efter at have 
vundet nogle fine indbringende konkurrencer, begyndte 
han at bygge gode billige andelsboliger til almindelige 
folk, en boligform han i USA først måtte opfinde det 
retlige grundlag for. Senere tog spekulanter systemet til 
sig og ødelagde det. Som Russell sagde, ødelagde de det 
med deres grådighed ved at bryde den universelle lov om, 
at der skal være ligevægt mellem at give og tage.

Som 56-årig begyndte han som billedhugger, fordi en 
bestilt kunstner brød en aftale og der derfor opstod et 
problem. Også på det felt var hans evner uovertrufne. 

Selv forklarede han sine evner som et spørgsmål om at 
ønske stærkt og styrke sin koncentration. Vi andre vil nok 
mene, at en del medbragte talentkerner fra tidligere liv 
også må have været på spil. Han holdt iøvrigt heste og 
vandt flere ridepræmier. Og som 69-årig vandt han flere 
konkurrencer - i isskøjteløb!

Som det ses var han en mand med utrolig megen energi 
og mange talenter. Hans opskrift var, at man skulle gøre 
alt med glæde. Hvis man gør noget med stor modvilje, 
udvikler det kropsskadelige gifte, der gør een hurtig træt, 
sagde han, og tilføjede: der er mange måder, hvorpå man 
kan gøre arbejde til leg.

Den store åbenbaring

I marts 1921 (!!) skete noget særligt i Russells liv, altså 
da han var 50 år. Selv beskriver han det således: 
“Gud drog mig op på et inspirationens højdepunkt i 
intensiv ekstase. Et strålende lyshav skilte mine krops-
lige sanser fra min bevidsthed, og jeg oplevede mig fri 
af kroppen og fuldstændig i bevidsthedsuniversets lys, 
som er Gud.
Og Gud talte til mig og sagde: Se alle tings eenhed i 
mit lys og alle synlige tings adskilthed i de to lys, som 
min adskillende tanke skaber. Og se, jeg, den udelte 
uforanderlige, er i alle adskilte ting og er deres midte og 
forener dem.

Og universets hemmeligheder blev mig åbenbaret. På 
et øjeblik vidste jeg alt, hvad der er at vide om årsag og 
virkning. Jeg så universets ubegrænsede kompleksitet 
som et drejende kalejdoskop og blev vist, hvordan denne 
fantastiske illusion bliver til af elektriske oktavbølger, 
som havets bølger springer frem af dets rolige overflade. 
Jeg kender nu LOVEN - den lov der styrer alt.”

Efter denne oplevelse begyndte han at skrive på det værk, 
der blev til “Lysets hemmelighed” (En guddommelig 
Illiade). Men han havde ingen hastværk med at få den 
færdig og udgivet, for han havde også fået at vide, at men-
neskene først skulle igennem en verdenskrigs lidelser og 
gru, før de var modne til at modtage og forstå den. Derfor 
udkom den først i 1946. Han forlod Jorden i 1963.

LYSETS HEMMELIGHED
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Skabelsens principper 

Bogens budskaber ligger meget på linie med det, vi ken-
der fra Martinus, dog selvfølgelig ikke nær så omfattende 
og også forklaret med lidt andre ord. Men han gør meget 
mere ud af at beskrive, hvordan den illusion bliver til, 
som vi oplever som den fysiske verden. Så den vil jeg 
fokusere på her, så kort det nu lader sig gøre i en artikel, 
og håber det dog giver en fornemmelse af, hvor fantastisk 
logisk og matematisk, universet er opbygget. Metoden er 
enkel, men resultatet er kompliceret.

Den skabte verden udgår fra Den Ene og vender 
tilbage til Den Ene

Russells udgangspunkt er noget, han kalder Guds “ube-
vægelige lys”, hvormed han mener Guds ånd, viden og 
tanker - altså bevidsthed. Gud tænker - dvs projicerer sit 
lys ud - i to modsatrettede (polare) kvaliteter/energier, 
hvis virkning skaber bevægelse, eller rettere illusionen 
af bevægelse. Det der således spaltes op i modsætninger 
kalder han også “det magnetiske lys”, hvilket jeg regner 
med er det, Martinus kalder moderenergien.

Al bevægelse i universet kalder han elektricitet. Og 
pointerer iøvrigt at elektricitet ikke i sig selv er tanker, 
men er det der er bærer af tanker. Den elektriske energi 
bevæger sig spiralformigt, dvs den har en samtidig ind-
adgående og en udadgående bevægelse, også kaldet en 
positiv og en negativ bevægelse. Fysisk materie beror 
på samspillet mellem disse to bevægelsesarter, som er i 
evig bevægelse søgende mod ligevægt. Fysisk skabelse er 
således en rytmisk vekslen mellem uligevægt og ligevægt 
i konstant gentagelse.

Når den ene bevægelse er på vej ind mod centrum, er den 
anden på vej mod omkredsen og omvendt. De vil altid 
være modsatrettede i enten ligevægt eller uligevægt, men 
de vil aldrig forenes. En forening ville betyde den fysiske 
materies ophør.

Bevægelsen indad skaber kompression dvs fortætning og 
energiens intensivering. Når den har opnået en høj intensi-
tet begynder en udstråling, dvs en udadgående bevægelse, 

der atter spreder energien, nedsætter potentialet og øger 
dets volumen. Når energien er gået tabt, et nulpunkt er 
nået, begynder atter den indadgående bevægelse. Russell 
sammenligner det med bolden, vi kaster op i luften, og 
som vender tilbage når al den energi, vi gav den med på 
vejen, er gået tabt til omgivelserne.

Indsugning og udstråling

Således foregår i universet en stadig indånding, der fortæt-
ter, og en udånding, der opløser. Den indadgående “føder” 
den udadgående og omvendt. Det universelle åndedrag 
er en cyklus i to halvdele. Fra kompressionspunktets ro 
hvor indåndingen hører op til ekspansionspunktets ro, 
hvor udåndingen hører op og indåndingen begynder igen. 
Indfoldelse og udfoldelse.

Den komprimerende bevægelse skaber varme, den spre-
dende skaber kulde, sådan som vi ser det med vor sol. 
Er dette så omvendt af, hvad Martinus siger, når han 
kalder den spredende tyngdeenergi for varme og den 
sammentrækkende følelsesenergi for kulde? Nej, det er 
blot et spørgsmål om, på hvilken del af processen, man 
fokuserer. Den indadgående er kold, fordi den jo kommer 
ude fra kulden, og opvarmes først med megen høj kom-
pression. Ligesom når vi med et brændglas komprimerer 
solens energi.

Den energi, der forlader solen, er spredende, dvs negativ 
og derfor afladende, men når den “fanges ind” af Jordens 
spiralbevægelses-linse, bliver den atter indadgående og 
altså positiv. Russell siger, at energi der går fra større 
volumen til mindre volumen vil altid komprimeres, dvs 
blive positiv. Af samme grund er den indadgående bevæ-
gelse i et atom positiv - og kaldes “protoner”, mens den 
udadgående er negativ og kaldes “elektroner”. Men der 
findes ikke partikler, kun bevægelse.

De modsatrettede bevægelser søger altid mod ligevægt. 
Som eksempel på dette foreslår Russell, at vi forestiller 
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os to kasser. I den ene skabes undertryk og i den anden 
overtryk. Hvis vi forbinder kasserne med et rør, vil der 
opstå en strømning, der vil udligne trykket og skabe li-
gevægt. Vi kender det også fra vejrmeldingernes højtryk 
og lavtryk, hvor strømmen derimellem skaber storm, 
hvorimod ligevægt er vindstille.

Faktisk er det det samme der sker, når vi forbinder 
pluspolen i et batteri med minuspolen. Der opstår en 
strøm, fordi spændingen søges udlignet. I batteriet sker 
blot det, at strømmen får minuspolen til at blive en ny 
pluspol, og således fortsætter strømmen frem og tilbage. 
Derfor hedder det vekselstrøm. I naturen, hvor alt er 
forbundet med alt, vil en opnået ligevægt hurtigt blive 
forstyrret og blive til ny uligevægt, og således er alt i 
konstant vekslende tilstand.

De kemiske stoffers dannelse

Kemiske stoffer er ikke ting men spændingstilstande. 
Hvis to stoffer med modsatrettet spænding mødes, vil 
de gå i forbindelse for at opnå ligevægt. Således bliver 
ilt og brint til vand, dvs en ny tilstand, og med den er de 
to tilstande ilt og brint ophævet.

Overalt findes de to modsatrettede bevægelser. Forholdet 
imellem dem kan måles som en spænding. Universet 
er fyldt med spændingsfelter af varierende intensitet. 
De mest intensive felter, dvs de mest komprimerede, 
udgør det vi kalder materie. Materien, dvs de kemiske 
stoffer, har forskellige kvaliteter alt efter mønsteret i de 
spændingsfelter, de består af. Martinus kalder stoffet for 
“organiserede reaktionskombinationer af bevægelse”, 
og nærmere kommer han ikke på den konkrete fysiske 
stofdannelse - mig bekendt. Men det gør Russell.

Russell kalder modsætningen mellem materien og rum-
met udenom den for “det universelle batteri”. Materien er 
pluspolen med høj energiintensitet, og rummet udenom er 
minuspolen med lav intensitet. Det er uligevægten heri-
mellem der gør bevægelserne spiralformige. Spiralbevæ-
gelsen, som går fra et indre nulpunkt til et ydre nulpunkt 
og tilbage igen, kalder han universets hjerteslag.

Bevægelsen sker i fire sam-
menflettede par af modsat-
rettet aktion og reaktion, og 
således skabes de universale 
oktav-bølger, dvs de forskel-
lige spændingstilstande (fre-
kvenser) i stigende gentagelser 
(oktaver), som er grundlaget 

for hele det fysiske system af kemiske stoffer såvelsom 
for musikkens toner og farvernes nuancer. Hvert stof, 
hver tone eller farve, har sin særlige vibrationstilstand. 

Dette er et rytmisk, matematisk nøje fastlagt system af 
svingningsmønstre.

Det kosmiske pendul

Fra det yderste nulpunkt over +1 og +2 og +3 til den mak-
simale intensitet +4, som samtidig er -4 og et nulpunkt, 
da det er vendepunktet, tilbage via -3 og -2 og -1 til det 
ydre nulpunkt osv. Der er fire modsætningspar, men da det 
ene par udgør et ligevægtspunkt (=0), er der 7 forskellige 
grundtilstande i hver oktav, dvs 7 grundtoner, 7 grundfar-
ver, 7 grundstoffer, hvorimellem der ligger halvtoner, di-
verse farvenuancer og kemiske isotoper. Der er 9 oktaver 
(spiralomløb), men videnskaben kender endnu kun 5½ 
(skønt Russell faktisk gav videnskaben sine oplysninger 
om stoffernes system allerede i 1926).

Lys - eller det vi oftest kalder elektromagnetisme - er det 
universale sprog. Ved at måle et stofs vibrationstilstand 
ved en såkaldt spektralanalyse, kan man aflæse dets 
“livshistorie”, dvs dets “inkarnationer” i tidligere oktaver. 
Stoffets farvespektrum afslører det! Brint er f.eks. “ungt”, 
det er kun i 3. oktav, så det er overvejende rødt, men med 
lysere røde linier fra yngre tilstande.

For hvert omløb opbygges stadig mere komplicerede 
stoffer eller “organismer”. Russell sammenligner det med 
et menneskes livsforløb og påviser, hvordan kulstof står 
på livets modne højdepunkt (5.oktav), mens de sidste 
oktavers stoffer sammenlignes med alderdommens forfald 
- energien spredes og stoffet opløses langsomt. Ja, faktisk 
mener han, at det hele er forskellige stadier i kulstoffets 
livsforløb. Kulstoffet er livets ædle redskab.

I spiralkredsløbets inderste ligevægtspunkt finder stof 
såvel som mennesker en midlertidig ro og hvile. Hertil har 
“væsenet” tilbageført sin udviklings “sæd” (erfaringer) 
til opbevaring, klar til fornyet udfoldelse og udvikling i 
næste runde. For hvilen er kun en stakket stund, en ny 
cyklus skal til at begynde, hvor sæden og kernerne atter 
skal spire og gro.
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De kemiske stoffers opbygning

Denne illustration fra den tyske udgave af “Lysets 
hemmelighed” viser de 9 oktaver, dvs som 9 halve spi-
ral-omløb. Russell har selv måttet opfinde navne på de 
stoffer, der endnu ikke var kendte på hans tid. Stofferne 
i de første oktaver, dvs før brint (wasserstoff), er stadig 
ukendte for naturvidenskaben. Kulstof (kohlenstoff) 
finder vi midtvejs i den nedre ved +4/0/4-, dvs det er i 
sin rene form i stabil ligevægt.

Brint finder vi ved +1, mens ilt (sauerstoff) ligger ved 
-2, dvs det er stoffer i uligevægt som hhv positivt ladet 
og negativt ladet. Derfor tiltrækker de hinanden for at 
søge ligevægt, sådan at der skal 2 brintatomer for at 
skabe ligevægt med 1 iltatom. Som Martinus også siger: 
alt søger mod ligevægt. Russell siger skabelsens lov er 

enkel: gentagende rytmisk vekslen mellem ligevægt og 
uligevægt.

For hver gang et spiralomløb gennemføres, vokser stoffets 
sammensætning, dvs der ophobes mere energi. Til sidst 
begynder en udstråling. Vi finder således kæmpeatomerne 
radium og uran i den yderste del af spiralen. Midtpunktet 
“edelgase” betyder iflg ordbogen “inaktiv luftart”, men 
mon ikke det er det, Martinus kalder “moderenergien” 
- og som nogle forskere er begyndt at kalde “nulpunkts-
energi”?

Bogen fås: The University of Science and Philosophy, 
Swannanoa, P.O. Box 520, Waynesboro, Virginia 22980, 
USA. Tlf. 001-800-882-5683 Email: Science@POBox.
com  (www.philosophy.org) eller:  Genius Verlag. Email: 
contact@genius-verlag.de (www.genius-verlag.de)
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Kosmologisk Information
Klintvej 104, 4500 Nykøbing Sj. 
Tlf. 5930 5272. Giro 925 4242
Email: kosmo-info@olsen.mail.dk

Kosmologisk Information 
er en selvejende institution, der 
på non-profit-basis driver forlag, 
bladredaktion og bogcafe. For-
målet er at udbrede kendskabet 
til den danske vismand Martinus’ 
verdensbillede.
Ud over egne udgivelser forhand-
ler Kosmologisk Information 
samtlige Martinus’ værker, samt 
hvad der iøvrigt er udgivet med 
udgangspunkt i Martinus’ ånds-
videnskab. Derudover sælges 
enkelte andre spirituelle bøger.

Martinus’ samlede værker har be-
tegnelsen Det tredie Testamente. 
Det centrale værk er

Livets Bog
der giver grundlaget for en viden-
skab om livet. Her redegøres for 
de principper, som opretholder 
livets evige eksistens og forny-
else, hvad der former vor skæbne, 
og hvordan vi når frem til en ny 
verdenskultur, baseret på kærlig-
hedsvidenskab.
Livets Bog er på 7 bind.

Livets Bog, bind 1
er den mest oplysende introduk-
tion til Martinus’ verdensbillede. 
Af indholdet bl.a.: Det guddom-
melige skabeprincip. Den ny 
verdensimpuls. Et internationalt 
verdensrige under skabelse. Fra 
dyr til menneske. Verdensaltets 
grundenergier. 260 sider. 340 kr

Livets Bog, bind 2
Kosmisk kemi, som er det samme 
som skæbnevidenskab. Loven for 
stoffernes reaktion. Jeg’et bag 
energierne. Døden og den fysiske 
krop. Underbevidsthed, talentker-
ner og overbevidsthed. Indvikling 
og udvikling. Hvad er søvn? 
Kosmisk bevidsthed, urbegær og 
moderenergi. m.v.. 
320 sider. 340 kr

Livets Bog, bind 3
Kredsløbsprincippet.  Udødelig-
hed. Reinkarnation. Den masku-
line og den feminine pol. Seksua-
lisme. “Syndernes forladelse”. 
Talsystemets kosmiske symbolik. 
m.v. 380 sider. 400 kr

Livets Bog, bind 4
Det levende væsen og det evige 
liv. Nuet og evigheden. Tid, rum, 
størrelse og afstand. Hvem er vor 
næste? Verdensgenløsningsprin-
cippet. Nationalismens under-
gang. 380 sider. 400 kr

Livets Bog, bind 5
Den højeste ild. Den seksuelle 
polforvandling. Kristi genkomst. 
Ægteskabets degeneration. Den 
store fødsel til kosmisk bevidst-
hed og det rigtige menneske. 
260 sider. 340 kr

Livets Bog, bind 6
Loven for skabelse. Guds rige. 
Bøn og meditation. Mikrokos-
mos, mellemkosmos og makro-
kosmos. Væsenets fri vilje. Tan-
kekraft og livskraft. Elektricitet 
og ånd. Naturen som Guddom-
mens sprog. 304 sider. 340 kr

Livets Bog, bind 7
Evnen til at tilgive. “Det ubeha-
gelige gode” og “det behagelige 
gode”. De kosmiske analyser og 
næstekærligheden. Efterskrift. 
200 sider. 280 kr

Symbolbøgerne Det Evige 
Verdensbillede
For at anskueliggøre de kosmiske 
principper, som naturen og vor 
egen tilværelse bygger på, har 
Martinus skabt en række billed-
symboler i farver, en slags kort 
over den kosmiske virkelighed. 
DET EVIGE VERDENSBIL-
LEDE indeholder disse symboler 
med tilhørende udførlige forkla-
ringer.

Bind 1 - 4: 340 kr pr stk.

Logik
Hensigten med bogen Logik er, at 
vi med udgangspunkt i vore egen 
erfaringer skal lære at tænke lo-

gisk, dvs i samklang med naturen, 
med kærligheden og livet. Bogen 
er en bred indføring i Martinus’ 
logiske verdensbillede. 320 sider. 
280 kr

Bisættelse
Vor krop er et univers for og 
opbygget af myriader af levende 
mikrovæsner. Vort liv og sundhed 
er afhængig af deres liv og sund-
hed. De er også vor “næste” og 
er derfor vort ansvar, også efter 
vi har forladt kroppen. Bogen 
handler blandt meget andet om 
fremtidens begravelseskultur. 
240 sider. 280 kr

Enhedspris: 100 kr

Småbog nr.1: 
Menneskehedens Skæbne
En ny verdenskultur er ved at bli-
ve født. Videnskaben vil udvikle 
sig til åndsvidenskab, dvs “kær-
lighedsvidenskab”. En kommende 
demokratisk verdensregering vil 
sikre fred og humane forhold for 
alle. 86 sider.

Småbog nr.2: Påske
Verdensgenløseren Jesus og hans 
mission. Menneskehedens vej 
gennem mørket til lyset. 80 sider.

Småbog nr.3: Hvad er sandhed?
Nutidsmenneskets evne til at tro 
på religiøse autoriteter aftager. 
Forholdet til sandhed baseres iste-
det mere og mere på fakta, viden 
og egen erfaring. 80 sider.

Småbog nr.4: 
Omkring min missions fødsel
Her redegør Martinus for de 
dybtgående oplevelser, som totalt 
ændrede hans liv og satte ham i 
stand til at beskrive det kosmiske 
verdensbillede. 46 sider.

Småbog nr.5: Den ideelle føde
Den vegetariske føde er den 
naturlige for mennesket på dets 
nuværende udviklingstrin og bli-
ver mere og mere nødvendig, hvis 
det vil holde sig fri af sygdom 
og andre former for ulykkelig 
skæbne. 96 sider.

Småbog nr.6: 
Blade af Guds billedbog
I et poetisk sprog skildrer Marti-
nus vort liv i den verden og den 
natur, der er Guds organisme. 
80 sider.

Småbog nr.7: 
Den længst levende afgud
Forestillingen om en straffende 
Gud er ikke i overensstemmelse 
med virkelig kristendom, som 
er at leve med kærlighed til sin 
næste. Selviskhed er afgudsdyr-
kelse, uselvisked er gudsdyrkelse. 
128 sider.

Småbog nr.8: Menneskeheden og 
verdensbilledet
Naturvidenskaben kan kun regi-
strere naturens ydre side. Livet er 
derimod noget indre, er oplevelse 
og bevidsthed. En videnskab om 
det virkelige liv viser, at alt er 
livsytringer. 136 sider.

Småbog nr.9: Mellem to 
verdensepoker
Hvorfor er der mørke og lidelse i 
verden? Hvorledes livet selv gør 
reinkarnation til kendsgerning. 
Den nuværende mørke skæbne-
tilstand er et “tøbrud” før et kos-
misk forår. 80 sider.

Småbog nr.10: Kosmisk 
bevidsthed
Vejen til kosmisk bevidsthed går 
gennem udvikling af evnen til at 
forstå og tilgive sine medvæsner. 
Mental suverænitet behandler 
udviklingen fra selviskhed til 
uselviskhed. 96 sider.

Småbog nr.11: Bønnens 
mysterium
Beretningen om “den fortabte 
søn” symboliserer forholdet mel-
lem Guddommen og det levende 
væsen. Bønnens funktion er at 
etablere kontakt til det universelle 
væsen, som vi lever i. 80 sider.

Småbog nr.12: Vejen til indvielse
Ydmyghed er det samme som 
selverkendelse og indsigt og er 

Småbøger af 
Martinus 



vejen til visdom. Omkring mine 
kosmiske analyser viser, hvad 
der kræves for at kunne forstå de 
kosmiske analyser. Gavekultur 
betyder at kunne give uden at 
forvente gengæld. 136 sider.

Småbog nr.13: Juleevangeliet
Juleevangeliet er en symbolsk 
beretning om menneskets skæbne, 
om menneskets gryende bevidst-
hed og udvikling fra staldens 
dyrerige til det rigtige kristusmen-
neske. 95 sider.

Småbog nr.14:
Bevidsthedens skabelse
Tanker omkring påske - og jule-
lys. 96 sider.

Småbog nr.15: Ud af mørket
Et glimt af verdensgenløsningen. 
Getsemane have. 104 sider.

Småbog nr.16: 
Reinkarnationsprincippet
Universets mælkeveje. Unaturlig 
træthed. Gennem verdensaltets 
tomrum. 102 sider.

Småbog nr.17: Verdensreligion 
og verdenspolitik
Pilatus, Kristus og barrabas. 
Hvorfor man skal tilgive sin næ-
ste. 104 sider.

Småbog nr.18: Livets skæbnespil
Den store fødsel. Primitiv og 
intellektuel gudsdyrkelse. “Dyrets 
billede” og “Guds billede”. 
100 sider.

Småbog nr.19: Kosmiske glimt
En kulminerende livsoplevelse 
hvor alt fornemmes som strålende 
lykke og glæde. Højintellektua-
litet og lavintellektualitet. Det 
femte bud. 72 sider.

Småbog nr.20: Meditation
At meditere er at tænke over livet. 
På kærlighedens alter. Menneske-
heden eet med Gud. 87 sider.

Småbog nr.21: 
Hinsides dødsfrygten
Det psykiske tempel. Dømmer 
ikke. Vejen, sandheden og livet. 
108 sider.

Småbog nr.22: Livets vej
Fra mørke til lys i et kosmisk 
kredsløb. Mentale fængsler. Den 
sekundære og den primære op-
standelse. 85 sider.

Småbog nr.23: De levende væse-
ners udødelighed
Livet er retfærdigt. Den endelige 
videnskabs nødvendighed. Primi-
tivitet og overtro. 88 sider.

Småbog nr.24: Kulturens 
skabelse
De faktorer som ligger bag kul-
turens udvikling. Om videnskab i 
livsindstilling. 90 sider.

Småbog nr.25: Vejen til paradiset
Efter “døden” fortsætter livet i en 
verden opbygget i stråleformig 
materie. Tilværelsen mellem de 
fysiske liv kan lignes ved en ferie. 
104 sider.

Småbog nr.26: Djævlebevidsthed 
og kristusbevidsthed
Guds skabelse af mennesket. 
Verdenssituationen og “Guds bil-
lede”. 120 sider.

Småbog nr.27: 
Verdensfredens skabelse
Jeg’et og evigheden. 114 sider.

Småbog nr.28: 
To slags kærlighed
I mennesket udvikles gradvis ev-
nen til uselvisk kærlighed. Kær-
ligheden er universets grundtone, 
som forvandler dyret til et rigtigt 
menneske, der er “Gud lig”. 
150 sider.

Udgivelser af Rådet for 
Martinus Institut:
Artikelsamling I.
Dette er artikler, Martinus skrev 
til bladet Kosmos i årene 1929-
1972. 426 sider. 350 kr

Samarbejdsstrukturen
Retningslinier for samarbejdet 
indenfor “sagen”. Bygger delvis 
på udtalelser, Martinus fremkom 
med på rådets møder. 
128 sider. 175 kr

Den intellektualiserede 
Kristendom
Er sammensat af ufærdige ma-
nuskripter, som Martinus efter-
lod sig ved sin “død”, og som 
bl.a.begrunder, hvorfor hans sam-
lede værk skulle hedde “Det tre-
die testamente”. 260 sider. 300 kr

Der er desuden til nu udgivet 4 
CD’ere med Martinus-foredrag - i 
god lydkvalitet - til 130 kr pr stk:
Bevidsthedens giftstoffer
Intellektualiseret kristendom
Sjælelig underernæring
Om mig selv, min mission og 
dens betydning

- sådan benævnes alle de værker, 
der er skrevet med tilknytning til 
Martinus’ verdensbillede.

Per Bruus-Jensen: 
Martinus kosmologi - en kort 
præsentation -  80 sider. 65 kr

Per Bruus-Jensen: Eksistens og 
udødelighed 1 + 2
Den naturvidenskabelige mate-
rialisme kan ikke give en tilfreds-
stillende forståelse af naturen og 
fænomenet liv. Videnskaben må 
derfor tilføres et nyt teoretisk 
udgangspunkt. 590 sider. 350 kr

Per Bruus-Jensen: 
Gud på anklagebænken
Når vi betragter tilstanden i ver-
den, synes det meget svært at 
forstå, at der eksisterer en Gud, 
som skulle være både almægtig 
og kærlig. Med Martinus’ gudsbe-
greb får dette paradoks sin logi-
ske løsning. 80 sider. 65 kr

Per Bruus-Jensen: 
Livet og det lukkede rum
En skildring af evolutionen som 
et guddommeligt eksperiment i 
støv og ånd. 248 sider. 185 kr

Per Bruus-Jensen: 
Mennesket og livsmysteriet
Det kosmiske livssyn, som Mar-
tinus har lagt grunden til, giver et 
afgørende bidrag til vor forståelse 
af fænomenet liv. 
123 sider. 140 kr

Per Bruus-Jensen: 
Projekt liv (svensk)
Naturvidenskabens tanke om, at 
liv er opstået af materien, stilles 
her i kontrast til Martinus’ analy-
ser af begrebet liv. Udviklingen er 
ikke tilfældig men afslører me-
ning og hensigtsmæssighed. 
148 sider. 145 kr

Per Bruus-Jensen: Slangens død
Menneskeheden er på vej til at 
knuse “slangens hoved” og kom-
mer til at indlede en ny lysende 
epoke i sin historie. Ragnarok vil 
afløses af det rigtige menneske-
rige. 144 sider. 125 kr

Per Bruus-Jensen: X (1,2,3,4)
En komplet indføring i Martinus 
kosmologi. En systematisk og 
dybtgående beskrivelse. Velegnet 
for den, som vil trænge dybere 
ind i de teoretiske principper for 
det kosmiske verdensbillede. De 
fire bøger er på hhv 446 sider, 
452 sider, 450 sider og 469 sider. 
280 kr pr stk.

Per Bruus-Jensen: 
I begyndelsen var tomheden
Behandler nogle af filosofiens 
nøgleproblemer. Den materielle 
verden er dybest set en illusion. 
Efter døden lever vi i en parafy-
sisk stofverden. Urbegærets psy-
kologi. 318 sider. 300 kr

Per Bruus-Jensen: Sol og måne
Skildrer glimt af 10 års læretid 
hos Martinus, hvor undervisnin-

Sekundær 
litteratur



gen foregik som udveksling af 
spørgsmål og svar mellem lærer 
og elev. 108 sider. 195 kr

Per Bruus-Jensen: 
Mennesket og den skjulte Gud
Om Gud i mennesket og men-
nesket i Gud. Bogen skildrer i 
hovedtræk det førstehånds “bil-
lede” af Gud, Martinus tegner. 
256 sider. 240 kr

Gunder Frederiksen: 
Alternativ økonomi
Vejen til økonomisk frigørelse 
kræver nytænkning. Bogen disku-
terer systemer herfor på græsrods-
plan. 80 sider. 30 kr

Gunder Frederiksen:
 Lyckan och lidandet (svensk 
- dansk udg. udsolgt)
Har lidelsen en mening? Hvorfor 
findes der ondskab? Martinus har 
et logisk svar, der viser den dybe-
religgende retfærdighed. 
165 sider. 125 kr

I.G.Hannemann: 
Er Gud en realitet?
Efter mere end 50 års studium af 
Martinus’ verdensbillede hævder 
professor Hannemann, at Marti-
nus’ “livshypotese” holder selv 
for den skarpeste logiske kritik. 
156 sider. 50 kr

I.G.Hannemann: 
Mennesket, den absurde robot?
Bogen diskuterer begreber som fri 
vilje, kausalitet, determinisme og 
tilfældighed. 196 sider. 25 kr

Niels Kalén: Kosmisk Livssyn
En kort og klar fremstilling af 

hovedtrækkene i Martinus’ ver-
densbillede. Oversat fra svensk. 
94 sider. 30 kr

Harry Rasmussen: 
H.C.Andersen, H.C.Ørsted og 
Martinus
En sammenligning mellem de tre 
“åndsfyrster” viser, at de alle har 
høstet af samme informations-
kilde - den intuitive inspiration. 
175 sider. 50 kr

E.O.Grevelund: Lad de døde 
begrave de døde
Et opgør med religiøse dogmer, 
som tolkes dybtgående og belyses 
ud fra moderne åndsvidenskab, 
bl.a. Martinus’. 204 sider 180 kr

Rolf Kenneth Aristos: Det gud-
dommelige Kosmos (norsk)
En kort overskuelig gennemgang 
af Martinus’ kosmologi, hvori 
også indgår kritiske vinkler, set 
bl.a. på baggrund af de nyeste 
indsigter indenfor de forskellige 
videnskabsgrene. 
156 sider. 250 kr

Sam Zinglersen: Martinus’ erin-
dringer
Martinus’ egen beretning om 
sin barndom og opvækst og om 
de hændelser, som førte til hans 
omfattende forfatterskab om det 
kosmiske verdensbillede. Bogen 
illustreres af mange billeder fra 
Martinus’ liv. Efterskrift af Tage 
Buch. 202 sider. 148 kr.

Sam Zinglersen: Martinus som 
vi husker ham
Tredive personer med nær kon-
takt til Martinus beretter her om 
deres oplevelser med ham som 
menneske og som formidler af 
sine kosmiske analyser. 
290 sider. 170 kr

Kurt Christiansen: Martinus og 
hans livsværk  (en biografi)
Hvem var Martinus som menne-
ske? Vi følger Martinus gennem 
hele hans 90-årige liv, ser på hans 
baggrund, hans samspil med skif-
tende omgivelser, og på hvordan 
han håndterede livets problemer. 

Var han det alkærlige væsen, som 
er forudsætningen for kosmisk 
bevidsthed? 
Ca. 1000 sider i A4-format, i to 
bind, rigt illustreret. 450 kr

Sv.Å.Rossen: Livets mening
En psykologi på grundlag af Mar-
tinus’ verdensbillede. Der beskri-
ves den omfattende forvandling, 
som den menneskelige psyke 
undergår i vor tid. 
236 sider. 180 kr

Sv.Å.Rossen: Martinus’ kosmi-
ske verdensbillede
Bogen giver en umiddelbar for-
ståelse og et overblik over Marti-
nus’ lære om den guddommelige 
verdensorden og menneskenes 
udvikling. 262 sider. 250 kr

Studieplaner til Livets Bog 
I-VII
Disse små hæfter systematise-
rer studiet og giver lejlighed 
til at kontrollere sig selv. De er 
udarbejdet af svenskeren Sigge 
Westerlund og oversat af Tove 
Asmussen. 20 kr pr stk

Indeholder tolkninger af specielle 
emner belyst udfra Martinus kos-
mologi. Enhedspris: 25 kr

Temahæfte nr.1: Skæbnen og 
den seksuelle polforvandling
Mogens Møller giver ved hjælp 
af en klar skematisk opstilling en 
instruktiv fremstilling af men-
neskehedens lange vandring fra A 
til K -menneske. 32 sider. (svensk 
udgave nr.21)

Temahæfte nr.2: Martinus - 
menneske og værk
Gunder Frederiksen giver en kort 
introduktion til Martinus som 
menneske og til hans kosmiske 
visioner, diskuterer bl.a. om det er 
religion eller videnskab. 36 sider. 
(svensk udgave nr.22)

Temahæfter 



  

Temahæfte nr.3: Angst. 
Den danske udgave er udsolgt, 
men den svenske Ångest findes 
stadig. 34 sider

Temahæfte nr.4: 
Drømmen der brast
Olav Johansson sammenligner 
her med baggrund i Martinus’ 
visioner den politiske og den 
ægte kommunisme, og hvorfor 
hidtidige politiske forsøg måtte 
kuldsejle. 32 sider.

Temahæfte nr.5: Reinkarnation 
- en etisk udfordring
Reinkarnationsprincippet udgør 
en udfordring til det moderne 
tænkende menneske - en ud-
fordring som kræver frigørelse 
fra kirkelige og videnskabelige 
dogmer, og som fører til et opti-
mistisk livssyn. 40 sider.

Temahæfte nr.6: H.C.Andersen 
- hans forfatterskab i kosmolo-
gisk belysning
Harry Rasmussen påviser de 
mange lighedspunkter mellem 
H.C.Andersens og Martinus’ syn 
på livet og verdensaltet. Var An-
dersens omtale af “Den ny Alad-
din” en bebudelse om Martinus’ 
komme? 44 sider.

Temahæfte nr.7: 
Martinus’ sags historie i Indien
Knud Højgaard giver en levende 
skildring af Gerner Larssons man-
ge forsøg på at skabe et fodfæste 
for Martinus’ åndsvidenskab i 
Indien. 48 sider.

Temahæfte nr.8: 
Det holografiske paradigme
Hans Olsson viser her med bag-
grund i sin omfattende viden 
indenfor adfærdsvidenskab, hvad 
et holistisk syn på mennesket 
indebærer for vor åndelige udvik-
ling. 32 sider.

Temahæfte nr.9: Opdragelse og 
undervisning i åndsvidenskabe-
ligt perspektiv
Eskild Kjær-Madsen giver med 
baggrund i et langt liv som under-
viser og Martinus-forsker gode 
råd om mål og midler til forældre 
og pædagoger til fremme af ud-
viklingen mod et humant kultur-
samfund. 40 sider.

Jan Langekær: Symbolhæfte
Oversigt over Martinus’ 44 kos-
miske symboler med korte forkla-
ringer. 28 sider. 25 kr

Index
- over tidsskriftet Den Ny Ver-
densImpuls 1986-2004 fremsen-
des på opfordring. 36 sider. 20 kr

Sam Zinglersen: Tegninger og gl. 
smalfilm omsat til video
Martinus barndom, En som-
merdag i Kosmos feriekoloni, 
Martinus på talerstolen 1956. ca. 
1 time. 100 kr

Alm. lydbånd med Sam Zingler-
sens og Ingrid Okkels erindringer 
fra samvær med Martinus. 50 kr 
pr stk.

Per Bruus-Jensen: Hvem var 
Martinus egenlig, 2 CD’ere 
196 kr

Per Bruus-Jensen og Steen Land-
sy: Mennesket og virkeligheden, 
6 DVD’ere, 32 timers audiokur-
sus i Martinus’ kosmologi. 
1950 kr

Paul Vermehren: 
Tegn cirkler i sandet
En samling kosmiske glimt i 
dråbeform. En smuk og finurlig 
digtsamling med tilhørende teg-
ninger, inspireret af Martinus’ 
kosmologi. 50 sider. 50 kr

Helmer Fogedgaard: 
Tilværelsens Mysterium
Livets og dødens gåder løses med 
åndsvidenskabelig indsigt. Man 
får forklaret. hvorfor virkelig død 

ikke eksisterer, og hvorfor religi-
on og videnskab bør være to sider 
af samme sag. 80 sider. 70 kr

Mogens Tverskov: En trilogi 
under overskriften Udfordring til 
videnskaben 1, 2 og 3:
Brikker til et nyt verdensbillede 
viser, hvordan kirken og den etab-
lerede videnskab blokerer for en 
fornyelse af vort verdensbillede, 
hvordan mængden af parapsy-
kologiske fænomener ignoreres 
skønt de giver værdifulde brikker 
til en dybere forståelse af livet og 
universet. 320 sider. 100 kr
Hjernen tænker ikke påviser, 
hvorfor de utallige hjerneforskere 
stadig ikke forstår, hvordan hjer-
nen fungerer og hvordan bevidst-
hed opstår. Beskriver universets, 
Jordens og menneskets oprindelse 
og udvikling. 350 sider. 100 kr
En ny tids fødsel handler om, 
hvordan den spirituelle udvikling 
nu accellererer, hvilke problemer 
det medfører og hvad der er målet 
for denne omvæltende udvikling. 
380 sider. 100 kr
Alle tre bind kan fås for tilsam-
men 250 kr!

Eskild Kjær-Madsen: 
Gaia mellem liv og død
Signalement af jordklodens og 
menneskenes økologiske og ideo-
logiske krise i vor tid. Skildrer 
den faretruende situation men 
peger også på de muligheder, vi 
har til at vende udviklingen. 
192 sider. 50 kr

• er et spirituelt kvartalstidssskrift 
på 52 sider i A4-format. Med 
udgangspunkt i Martinus’ kosmi-
ske verdensbillede betragtes men-
neskets rolle i dette velordnede 
verdensalt og stimulerer således 
til et optimistisk livssyn.

• bringer aktuelle og inspirerende 
artikler om virkningerne af den 
nye verdensimpuls, der virker for 
skabelsen af en ny verdensorden.

• bringer boganmeldelser og en 
dialogbrevkasse, hvor alle kan 
komme til orde.

• bringer foredrags- og mødeliste 
samt korte nyheder af kosmolo-
gisk interesse.

• udsendes medio marts, juni, 
september og december.

Årsabonnement 180 kr
Løssalg 40 kr ( + porto)

Gratis prøvenummer udsendes på 
opfordring.

Bestilling:
Kosmologisk Information, 
Klintvej 104,
4500 Nykøbing Sj. 
Tlf. 5930 5272
Giro 925 4242

Email: 
kosmo-info@olsen.mail.dk

Lydbånd og 
film

Andre spirituelle 
udgivelser

Tidsskriftet 
Den Ny 

Verdensimpuls
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Dialog
Åbent brev til Per Bruus-Jensen

v/Harry Rasmussen

Tak for din fine og tankevækkende artikel ”Gud på ankla-
gebænken” i det seneste nummer af Impuls (1-2005). Det 
er et velkomment aktuelt supplement til din fortræffelige 
bog fra 1989 med samme titel, og med en til stadighed 
vedkommende og relevant problematik. Men aktualiteten 
fremmes selvsagt af naturkatastrofer af et omfang, som 
f.eks. tsunamien i Asien i december 2004.

Problematikken drejer sig jo grundlæggende om, på 
hvilken måde virkeligheden er indrettet, et emne, du 
selv i høj grad har beskæftiget dig med og givet udtryk 
for i form af bøger, artikler mm. Men tillad mig her at 
give mit eget og måske knapt så kvalificerede bud på, 
hvad problemet drejer sig om: Så vidt jeg kan se, er der 
forenklet sagt i princippet tre på sin vis indbyrdes for-
skellige svar på spørgsmålet om virkelighedens natur, 
nemlig 1. virkeligheden er materiel (materialisme), 2. 
virkeligheden er åndelig (idealisme eller spiritualisme), 
og 3. virkeligheden er en identitet mellem ånd og materie 
(identitetslæren, dvs., at ånd og materie er to sider af 
samme til grund liggende ’substans’). 

Denne problematik omkring ånd og materie, sjæl og 
legeme, kendes som bekendt helt tilbage fra de klas-
siske indiske, kinesiske og græske filosofiske skoler, og 
senere fra renæssancens, oplysningstidens og roman-
tikkens filosofier, og frem til en nyere tids naturalisme, 
symbolisme og realisme. I nyeste tid er materialismen 
dominerende kultur i vestlige lande og idealismen/spiri-
tualismen subkultur. Modsætningsforholdet mellem ånd 
og materie betegnes som dualisme, og dualismen har som 
sådan været et filosofisk problem siden de ældste tider. 
At problemet ret beset hænger sammen med, ja, faktisk 
primært skyldes den måde, mennesketanken eller intel-

lektet fungerer på, har vistnok ikke altid stået klart for 
de involverede parter. Deraf dualismen, som i tidens løb 
har givet anledning til megen strid. 

Det er filosofisk set grundlæggende, at begreber altid 
optræder parvis, idet de samtidig er udtryk for et ind-
byrdes uforeneligt modsætningsforhold og et gensidigt 
udelukkelsesforhold. Men modsætningerne forudsætter 
og betinger dog også gensidigt og uløseligt hinanden. 
Man kan f.eks. ikke forestille sig lys uden på baggrund 
af mørke og omvendt. En del filosoffer har i tidens løb 
åbenbart haft vanskeligt ved at forstå, at det først er til-
sammen, at modsætningerne udsiger noget afgørende og 
overordnet om den virkelighed, som de er udtryk for. Man 
har derfor efter behag eller behov ’valgt side’ til fordel 
for enten tesen eller antitesen, og formentlig overset den 
tredje mulighed: syntesen.  
   
En af de filosoffer, som har bidraget til at systematisere 
og derigennem klarlægge problemstillingen, er den tyske 
filosof Hegel, der som bekendt fastslog, at problemet som 
allerede nævnt har triplementær karakter, idet tese, f.eks. 
begrebet ’dag’, automatisk stiller antitese, i dette tilfælde 
modbegrebet ’nat’, som igen fordrer syntesen, i dette 
tilfælde ’døgnet’, som ’sammenfatter’ dag og nat, for at 
problemet kan løses på tilfredsstillende måde. Med sin 
vel nærmest geniale komplementaritetsteori bidrog Niels 
Bohr til yderligere at raffinere problemstillingen, idet han 
argumenterede for, at den komplementaritet, man møder 
i atomfysikken, er et grundvilkår for al erkendelse. En 
opfattelse og indsigt, som Bohr i øvrigt var kommet til 
gennem sine studier af især taoistisk filosofi med dens 
tao, yin og yang.   

Det efter min mening velgørende ved den argumentation, 
du fremfører i den ovennævnte artikel, kære Per, er, at du 
i relation til det alternative problem, om virkeligheden 
er udtryk for tilfældighed eller for hensigtsmæssighed, 
ligeud erklærer at den materialistiske løsning på proble-
met rent umiddelbart forekommer dig mest plausibel eller 
sandsynlig. Altså at tilfældigheden, bortset fra de ’indbyg-
gede’ automatiske lovmæssigheder i materien og naturen, 
alt taget i betragtning forekommer mere sandsynlig, end 
den overordnede hensigtsmæssighed, som almindeligvis 
er så vanskelig at få øje på i tilværelsen. Dog tager du det 
forståelige forbehold, at antagelsen forudsætter, at der er 
set helt bort fra den virkelighedsbeskrivelse, Martinus er 
eksponent for, og som også du har viet dit liv og virke til 
omtrent en hel menneskealder. 
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I Den Ny Verdensimpuls nr. 4-2001 havde du en artikel, 
”Hvad skal vi med Martinus?”, som dengang provokerede 
mig til at gøre indsigelse. Det skete i og med artiklen 
”Skyldig eller ikke-skyldig?” (Impuls 1-2002), hvori jeg 
– meget mod min vilje – tillod mig at opponere imod dine/
Martinus’ synspunkter, fordi jeg ganske enkelt syntes, at 
jeg ikke kunne få disse til at stemme med virkeligheden, 
sådan som jeg opfattede og opfatter den. Denne opfattelse 
var netop blevet aktualiseret af de tragiske begivenhe-
der i New York 11. september 2001, hvor flere tusinde 
mennesker omkom under forfærdende omstændigheder 
som følge af et kynisk dobbelt selvmordsangreb på de to 
såkaldte tårnbygninger, udført ved hjælp af to kaprede 
passagerfly, fyldt med i den sammenhæng uskyldige 
passagerer. Det gode, udførlige og velmente svar på min 
artikel, du dengang gav på mine indvendinger, som i 
øvrigt kun var delvis retorisk ment, overbeviste og bero-
ligede desværre ikke mit sind.

Den dybere baggrund for mine indsigelser, var den om-
stændighed, at jeg mente at have forstået på Martinus/dig, 
at risikoen for uretfærdig skæbne var til stede qua livets 
komplekse natur, dog kompenseret af skytsenglenes virk-
somhed og indsats. Det sidstnævnte havde jeg imidlertid 
af flere grunde besvær med at tro på, for det med ’kom-
pensationen’ kunne vel tænkes at ’smutte’?, og derfor var 
det min opfattelse, at det måtte bero på den tilfældighed, 
Martinus trods alt også indrømmede tilværelsen, at så 
mange helt almindelige og uskyldige mennesker, unge og 
lidt ældre, kvinder og mænd, blev berøvet livet, brændt 
ihjel ved selve angrebet eller kvast under sammenstyrt-
ningen af de to tårne, så at man efterfølgende end ikke 
har kunnet finde mindste rester af deres lig. 

Noget i mig protesterede kraftigt imod den opfattelse, at 
disse stakkels mennesker skæbnemæssigt set selvforskyldt 
var kommet ud for så voldsomme begivenheder, som der 
var tale om. For hvad adskilte i grunden de pågældende 
mennesker fra tusindvis, ja, millionvis af andre menne-
sker, som du og jeg, der – heldigvis og formentlig - har 
fået lov til at leve et relativt længere fysisk liv uden de 
helt store ydre eller indre ubehagelige endsige smertefulde 
og livstruende begivenheder. Mit point var – og er – at 
det i princippet lige så godt kunne have været mig eller 
dig, der havde siddet som passager i et af de to fly, eller 
som havde arbejdet eller opholdt sig i en af de to tårnbyg-
ninger under angrebet. Ville du mon da have følt, at det 
var selvforskyldt, og tilgivet Gud midt i det brændende 
helvede eller mens du blev mast til ukendelighed mellem 
sammenstyrtende jernbetonvægge? Nej, sikkert ikke!

De samme indvendinger og den samme argumentation 
kunne også bruges i forbindelse med den voldsomme 
flodbølge, den såkaldte tsunami, der den 26. december 

2004 ramte store dele af landene omkring det indiske 
ocean, og som kostede omkring et par hundrede tusinde 
mennesker, børn, unge og ældre, piger, drenge, kvinder 
og mænd – og for øvrigt også mange dyr - livet i løbet 
af få minutter, og som mere eller mindre udslettede el-
ler sønderslog hele landsbyer og turistområder ved de 
berørte landes kyster. Indtrykket af tragedie bliver for 
mig personligt ikke mindre af, at en af mine naboer, en 
stilfærdig, enlig og beskeden kvinde på 74 år, som jeg 
næsten dagligt vekslede ord med, og som hvert år ved 
juletid var på ferieophold hos venner i Thailand, og netop 
i det ramte område, er meldt savnet og hendes lig endnu 
ikke fundet og identificeret, da disse linjer skrives.     

Men, som du skriver, hvilket alternativ har vi ’ikke-tro-
ende’ trods alt til den materialistiske og den traditionelt 
religiøse verdensopfattelse? Ja, du er ikke i tvivl, og 
jeg egentlig heller ikke, ikke ret meget i al fald, for om 
noget repræsenterer Martinus’ virkelighedsbeskrivelse 
syntesen af materialisme og idealisme/spiritualisme. Du 
mener, at valget mellem de nævnte opfattelser må være 
et spørgsmål om temperament, men er det nu også det? 
For dels har vi jo ikke absolut fri vilje til at vælge, hvilket 
du i anden sammenhæng har redegjort indgående for, og 
dels er vores erkendelse jo beroende på og betinget af 
hver vores individuelle ’kosmiske udsigtspunkt’. Men 
om det har noget med temperamentet at gøre, beror vel 
på, hvordan man definerer begrebet. 

Din redegørelse i artiklen for, hvilke grunde eller præ-
misser, der findes for at acceptere og tilslutte sig den i 
og for sig geniale virkelighedsforklaring, som Martinus 
har beriget vort åndsliv med, er klar og for så vidt enkel. 
Men i sine konsekvenser kræver den, at vi må nære til-
lid til eller stole på eksistensen af de kosmiske faktorer 
og lovmæssigheder, du bl.a. påpeger i artiklen, men som 
i hvert fald nogle af os ikke selv umiddelbart evner at 
kunne se og mindre at forstå. Man skal være ualmindelig 
tillidsfuld, for ikke at sige noget i retning af ’troende’, for 
at kunne acceptere, at dramatiske og i og for sig tragiske 
begivenheder, som f.eks. angrebet på WTC eller jordskæl-
vene i Iran eller naturkatastrofen i Asien, dels ”tjener til 
at opfylde de længsler og behov for en modsætning til 
lyset, harmonien og kærligheden” i de åndelige verdener, 
individet ”af egen fri vilje” (?) har forladt engang i urti-
den, og som dels også tjener ”til at modne og kvalificere 
den enkelte gudesøn – det enkelte menneske – til en 
tilbagevenden til lysets regioner.”  

Denne opfattelse kan med lidt mindre god vilje tolkes som 
verdensfjern, og med ond vilje som udtryk for kynisme, 
også selvom pointet er, at det er kærlighed til overhovedet 
alt levende, og dermed til Gud, der kvalificerer mennesket 
til udfrielse fra mørket til fordel for lyset. Kærligheden, 
og især næstekærligheden, er utvivlsomt den bedste gave, 
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vi mennesker har fået muligheden for at udvikle og nære, 
og det uanset om det fører til udfrielse eller ej. Men set 
fra et ’lavpsykisk udsigtspunkt’ kunne man fristes til at 
spørge, om den kosmiske udfrielse mon overhovedet er 
prisen værd! 

Men jeg må altså på trods af al tvivl, skepsis og forbe-
hold, der til stadighed nager mit indre, alligevel melde 
mig blandt de tillidsfulde og ’troende’, der slutter op om 
den opfattelse, der forkynder tilværelsen som det større, 
guddommelige eventyr, hvori vi selv lever. Den forkyn-
delse finder vi som bekendt hos både H.C.Andersen og 
om muligt i endnu højere grad hos Martinus.    

Svar til Harry Rasmussen

v/Per Bruus-Jensen

Med tak for dit fine og meget udførlige indlæg skal jeg 
indlede med at bekende, at jeg i princippet deler dine 
synspunkter fra først til sidst og derfor strengt taget kun 
har meget lidt at tilføje.

 På den anden side: Det springende punkt i sagen ér og 
bliver, hvorledes virkeligheden de facto er indrettet, samt 
i hvor høj grad vi har indblik i denne indretning, idet disse 
to sæt parametre til enhver tid både vil regulere vort livs-
syn samt vor adfærd. Og i en mere eller mindre bevidst 
erkendelse af dette tegner den menneskelige historie 
en række tiltag, der sigter mod at løse gåden; religion, 
filosofi og sidst, men ikke mindst naturvidenskaben. Dog 
uden at nå et resultat, der dækker alle aspekter af  men-
neskelivet, og derfor heller ikke virker hverken fyldestgø-

rende eller tilfredsstillende. Igen og igen konfronteres vi 
med hændelser – menneskeskabte som naturskabte - der 
rejser spørgsmålet: Hvorfor? – Hvorfor? – Hvorfor?

Og hvad stiller vi så op i denne situation? Jamen, vi har jo 
ikke noget andet valg end enten at give fortabt på forhånd, 
eller at tolke de pågældende hændelser i lyset af det vir-
kelighedsbillede eller den virkelighedsforståelse, vi hver 
især ud fra personlig indsigt og individuelt gemyt her og 
nu har kendskab til og nærer tiltro til – trods alt. Og det 
er jo også her, Martinus og hans kosmiske virkeligheds-
beskrivelse kommer ind i billedet. Men med den meget 
vigtige tilføjelse, at vi indtil videre kun har Martinus’ ord 
for, at virkeligheden er indrettet som han forklarer. For det 
er jo ikke på nogen måde bevist i videnskabelig forstand, 
og hvorfor det indtil videre må nøjes med at appellere til 
det enkelte menneskes personlige tillid og gemyt med 
alt, hvad der ligger i disse to begreber: erfaring, intel-
lekt, intuition, moralprofil og temperament etc. Og her 
gælder det i hvert fald for mit eget vedkommende, at det 
kosmiske verdensbillede forekommer mig at være det 
bedste bud på en løsning, vi indtil videre har set, idet det 
både intellektuelt og emotionelt virker både konsistent og 
konsekvent og dertil 100% er forligeligt med de resul-
tater, naturvidenskaben er nået frem til. Hvilket sidste 
forekommer mig yderst vigtigt. Ikke mindst set i lyset 
af det udsagn fra Martinus selv, at ”naturvidenskaben er 
åndsvidenskaben i svøbet…”

Men hvad skal der mon til, for at naturvidenskaben træ-
der ud af dette ”svøb”, og hvad består det pågældende 
svøb mon i?
Med hensyn til sidstnævnte består det utvivlsomt i natur-
videnskabens fysisk-materialistiske grundholdning: at der 
KUN findes den fysiske materie og at denne i konsekvens 
heraf 100% tegner det fænomenkompleks, vi kalder vir-
keligheden – herunder også de såkaldte åndelige aspekter 
af denne, der får status som skinvirkelighed; som såkaldt 
epi-fænomenal virkelighed.

At naturvidenskaben er nået til denne på én og samme tid 
golde og magtfulde virkelighedsforståelse må ses som en 
konsekvens af de præmisser, naturforskningen helt fra sin 
begyndelse blev anlagt på, og som var begrundet i ønsket 
om en forskningspraksis, der frigjort fra Kirkens dogmer 
og indflydelse tillod en selvstændig og fuldstændig ob-
jektiv udforskning af den virkelighed, man umiddelbart 
havde for øje. Nemlig den fysiske materie og natur i alle 
dens former, fremtoninger og funktioner.

Dog rakte Kirkens oprindelige magt og indflydelse på 
dette tidlige stadium stadig langt nok til, at  man som ud-
gangspunkt betragtede alt i naturen som facetter af Guds 
skaberværk, og det var netop dette skaberværk, man nu 
ville kigge i kortene med en metode, der helt var frigjort 



28

fra forudfattede subjektive opfattelser, mere eller mindre 
arvet fra Kirken. Og som det i dag lader sig konstatere, 
har samme metode i mellemtiden i form af bl.a. teknolo-
gien afsløret en enorm præstationskraft og praktisk nytte 
og har herved også tilkæmpet sig en betydelig position 
og autoritet som sandhedsvidne i spørgsmålet om virke-
ligheden og dens indretning. I praksis en position som 
kompromisløs fortaler for rendyrket materialisme med 
afstandtagen fra enhver snak om Gud og det åndelige 
som konkret virkelighed. Eller sagt med den tyske filosof  
Friedrich Nietzsches ord: ”Gud er død…”

Anskuer man dette paradigme som det ’svøb’, der p.t. 
afholder naturvidenskaben fra at træde i karakter som 
sand åndsvidenskab, må det rejse spørgsmålet om, hvad 
der skal til for at bryde denne situation og tilstand?

Svaret må fra undertegnedes side være, at det lykkes 
naturvidenskaben at bryde igennem til den verden af pa-
rafysisk energi, man i konsekvens af især kvantefysikens 
fremskridt længe har anet (og teoretisk beregnet) skjuler 
sig bag den umiddelbart håndgribelige fysiske materie. 
Man taler om et virtuelt energiocean så tæt, at blot én 
kubikcentimeter af det rummer mere energi end hele det 
fysiske univers tilsammen, og man ser i bl.a. de såkaldte 
”virtuelle partikler” et praktisk/objektivt vidnesbyrd om, 
at et sådant parafysisk energiocean virkeligt eksisterer. 
Problemet er bare, at det indtil videre ikke er lykkedes 
at bryde igennem til det på en sådan måde, at det bliver 
lige så konkret og håndgribeligt som tilfældet er med 
den fysiske materie og virkelighed. Hvilket i parentes 
bemærket ville løse Jordens energiforsyningsproblemer 
én gang for alle, men endnu vigtigere: skabe belæg for 
eksistensen af en åndelig virkelighed, der bl.a. muliggør 
og tillader overlevelse af døden i den fysiske verden for 

det enkelte individ. Ja, ikke blot dette, men også tillader 
registrering og lokalisering af sådanne ’afdøde’ væsener 
på det parafysiske plan på en sådan måde, at der direkte 
kan kommunikeres med disse og via dette opnås indblik 
i den parafysiske virkelighed i dens rolle som åndelige 
eksistenssfære for levende væsener. Dog – så langt er 
man ikke nået endnu.

Men alt taler for, at man står på tærskelen til et gennem-
brud, og når den dag kommer, vil den materialistiske 
naturvidenskab helt naturligt af sig selv forvandle sig 
til en ultra frugtbar åndsvidenskab, der foruden at løse 
energiforsyningsproblemet med tiden også vil se sig i 
stand til på et videnskabeligt grundlag at besvare hele 
den række af eksistentielle spørgsmål, som p.t. hjemsøger 
menneskeheden, og som Martinus i sin egenskab af kos-
misk sendebud og frontløber har givet et første bud på i 
sin enestående kosmologi. Herunder ikke mindst mht. det, 
der er pointen i eksistensen af en fysisk verden side om 
side med den langt mere omfattende åndelige/parafysiske 
verden og virkelighed ’bagved’.  

Svaret på denne gåde er fra Martinus’side meget om-
fattende, men er fra undertegnedes side specielt blevet 
udmøntet i bogen ”Livet og det lukkede rum”. Som 
centralpointe (hvad enten man kan lide det eller ej) kan 
det imidlertid fremhæves, at den fysiske materiesfære er 
indrettet som en 100% autonom verden, der med behag 
og ubehag (alias godt og ondt) som virkemidler har til 
opgave at bearbejde de væsener, der af egen fri vilje væl-
ger at leve her, på en sådan måde, at de på et tidspunkt i 
en fuldstændigt fornyet form og på helt nye udfoldelses-
betingelser kan genindtræde i den parafysiske/åndelige 
energisfære, hvor de også oprindeligt er kommet fra.

Det fremhæves imidlertid samtidig fra Martinus’ side, 
at den fysiske verden til trods for sin autonome form er 
under indflydelse af den højere verden på en sådan måde, 
at ingen kan komme ud for noget som helst, der ikke klart 
og entydigt tjener ovennævnte formål, hvilket i samme 
forbindelse  betyder, at man på forhånd er beskyttet mod 
alle sådanne uhensigtsmæssige påvirkninger (Martinus 
taler om ’kosmisk beskyttelsesgrad’ og henviser sam-
tidig til den personlige aura som regulerende faktor).
At de enkelte skæbneforløb set fra den fysiske verdens 
udsigtspunkt ganske vist tit og ofte kan virke urimelige og 
tilfældige skyldes iflg. Martinus kun, at vi p.t. sansemæs-
sigt er afskåret fra at se tingene i deres helhed – såvel i 
tid som i rum. Men så meget vigtigere er det at give agt 
på, at alle store vise og kosmisk indviede gennem tiderne 
uden undtagelse har erklæret, at ALT i tilværelsen sker 
i medfør af uendelig gudommelig kærlighed. Og heller 
ikke Martinus er her nogen undtagelse, hvilket vi nok 
i mangel af et bedre alternativ indtil videre må lade os 
nøje med…
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v/Birthe Thau

Den 19-årige Tom Helms fortæller i sin bog “På trods af 
Alt” om, hvordan han efter en bilulykke, hvor han bræk-
ker 3. og 4. halshvirvel, vågner op på hospitalet, totalt 
lammet fra halsen og ned. Han kan ikke tale men kun 
kommunikere ved at blinke med øjnene. Ved opvågnin-
gen får han nogle tanker og bliver for første gang i sit liv 
bevidst om sit oprindelige jeg.

“Jeg huskede noget, jeg tidligere var kommet til at tænke 
på. Tanken var ny for mig. Jeg havde troet, jeg forstod 
forskellen mellem sjæl og legeme, men denne forskels 
fulde betydning var først lige nu gået op for mig. Tom 
Helms var stadig den samme! Intet havde forandret sig 
i mit liv. Jeg var præcis, som jeg altid havde været. Jeg 
følte det samme. Mine tanker var de samme. Mine ønsker 
de samme. Min sult var den samme. Jeg tænker stadig 
på piger sådan, som jeg altid havde tænkt på dem. Jeg 
så stadig, hvad der var smukt, og hvad der var grimt og 
lod mig bevæge af det.

Jeg følte samme slags frygt, samme slags vrede, samme 
slags medlidenhed, samme slags sorg, samme slags 
glæde, jeg havde de samme behov. Intet havde ændret 
sig for mig, bortset fra, at en eller anden havde stjålet min 
krop. En eller anden havde taget mig og stillet mig ved 
siden af min krop. Og det var denne tanke, der fængslede 
mig. Der var ikke noget galt med mig. Jeg var ikke lam. 
Den krop, der lå i sengen var det, men jeg var det ikke.

Jeg havde altid tænkt på den krop som værende mig selv, 
men nu vidste jeg, at den ikke var det. Den havde i vir-
keligheden kun meget lidt med mig at gøre, bortset fra at 
jeg sad fast i den, at jeg ikke kunne komme ud af den. Det 
var som at sidde i en bil, der ikke kunne køre mere!

Faktisk havde min krop ikke ret meget mere med mig at 
gøre, end min bil havde. Nu jeg tænkte over det, forekom 
det mig, at en bil var præcis, hvad den var - et middel til 
at komme fra et sted til et andet. Min bil var gået i stå, 
og jeg var låst fast inde i den. Sandheden i denne tanke 
fascinerede mig. Jeg brugte den straks på alle andre og 
så livet som et latterligt panorama.

Hvert menneske var født i en bil og måtte tilbringe 
hele livet i denne bil. Der var mange slags biler - store 
4-dørs-modeller, smarte sportsvogne, gennemsnitsbiler 
og superbiler. Nogle af dem var nye og skinnende, andre 

Sjælskontakt
gamle og rustne, nogle kørte hurtigt og let og kunne klare 
de mest indviklede manøvrer, mens andre hostede og 
spruttede af sted og truede med at stoppe hvert øjeblik. 
Enkelte uheldige sjæle fik biler med fabrikationsfejl, 
men de var født med dem og blev nødt til at rejse gen-
nem livet med dem, så godt de kunne. Man kunne ikke 
skifte sin bil ud.

Hvis man kørte galt med den og ødelagde den, så var det 
bare ærgerligt, man fik ikke nogen ny. Der var værksteder 
langs vejen, men det var begrænset, hvad de kunne gøre. 
De kunne reparere visse ting og lappe andre sammen, 
men der var ikke ret mange dele, de kunne skifte ud. 
Hvis man f.eks. tabte et hjul, blev man simpelthen nødt 
til at halte afsted. Når en bil ikke kunne repareres mere, 
når den var færdig, forlod chaufføren den, og den blev 
begravet på en bilkirkegård, mens chaufføren tog et sted 
hen, hvor der ikke var nogen biler. Ingen vidste præcis, 
hvor det var henne.

Det var en mærkelig verden, jeg så, men det besynder-
ligste af det hele var det værdisystem, der blev brugt 
mellem bilerne. Næsten alt blev sat i forbindelse med 
bilerne og næsten intet med førerne! Førerne blev hadet 
eller elsket, man søgte eller undgik deres selskab alene 
på grund af deres bils størrelse, form eller farve. Førerne 
blev meget opstemte, hvis en bil havde store kofangere 
eller bevægede sig på en bestemt måde.

Der var eksempler på biler, som mødtes og forelskede sig 
i hinanden og blev gift uden overhovedet at have kigget 
ind i bilen for at se, hvem føreren var, og så fandt de må-
ske senere ud af, at de slet ikke brød sig om føreren. Selv 
bilernes farve havde stor betydning. Det var ligegyldigt, 
hvem der kørte. Biler med visse farver stod lavere på 
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rangstigen, og sådan var det bare. Der var biler, der betød 
noget. Man havde simpelthen ikke tid til at gå rundt og 
kigge ind i bilerne og se efter, hvem der kørte.

Det var ubehageligt og forvirrende. Der syntes hverken 
at være fornuft eller logik i det. Af og til blev små biler 
kørt af de rene kæmper, jævnligt havde kedelige, uinteres-
sante førere store elegante biler. Påfaldende smukke biler 
kunne have dumme utiltalende førere, mens tiltalende, 
komplicerede menensker kørte rundt i rustne vrag ..”

Denne beskrivelse af krop og sjæl kan næppe gives 
bedre.

Tom Helms fi k så stor styrke ved kontakten med sit jeg, 
at han besluttede sig for at blive helt rask på trods af, 
at lægerne sagde, at han aldrig mere ville komme til at 
bevæge sig. Han ville leve et helt naturligt liv med fuld 
førlighed. Snart blev han opslugt af en voldsom kamp 
med sin krop og var fast besluttet på at erstatte nervernes 
funktion og tvinge musklerne til at reagere med vilje-
styrke alene. I timevis kunne han ligge og trække vejret 
let og regelmæssigt, som om han sov fredeligt. Så med ét 
begyndte sveden at perle på hans pande. Det var frugten 
af hans anstrengelser.

I to uger anstrengte han sig, anspændte hver eneste fi ber af 
sit væsen og koncentrerede sig så voldsomt om at bevæge 
sin storetå, at han begyndte at miste kontakten med sine 
omgivelser. Han fi k besvær med at huske sygeplejersker-
nes navne og kunne ikke fi nde ud af, om det var dag eller 
nat. En enkelt gang måtte han stirre intenst på sin mor 

for at genkende hende. Han trak sig dybere og dybere ind 
i sig selv og kæmpede. En fysioterapeut kom to gange 
daglig for at afhjælpe det store svind af muskler.

En eftermiddag sad hans mor ved sengen, mens han havde 
været dybt koncentreret i timevis. Han blev pludselig gen-
nemstrømmet af en vild, frydefuld men også panikagtig 
iver. Han mærkede ikke tåen, men vidste, at den bevægede 
sig. Han anstrengte sig for at føle det og prøvede at tvinge 
de døde nerver til at føle, kæmpede med de ubrugelige 
muskler for at få dem til at føle, lyttede intenst efter den 
mindste lyd, der kunne fortælle, at noget bevægede sig.

Men moderen måtte konstatere, at den ikke bevægede 
sig. Pludselig ser hun, at hans ene tommelfi nger bevæger 
sig. Mange vrede følelser skyllede igennem ham, men de 
endte til sidst i en lang boblende latter. Den tog de lange 
ugers uudholdelige smerter og bitre vrede med sig, de 
endeløse nætters ensomhed, skuffelser og had. Latteren 
gjorde ham fri af det hele.

To dage senere kunne Tom bevæge sin tå og blev ved 
med at bevæge den dag og nat, hvad enten han sov eller 
var vågen. Han gjorde fremskridt hver dag og evnen til at 
føle vendte tilbage. Det tog tre dage at få tommelfi nger og 
pegefi nger til at mødes. I løbet af nogle uger kunne han 
ved store anstrengelser bevæge alle sine fi ngre og tæer, 
bøje knæ og albuer ganske let. Ved hjælp af koncentra-
tion og hård fysioterapi lykkedes det Tom at få sin fulde 
førlighed igen efter 2 år!

At det er selve tilværelsens mål, at vi lærer at bruge vor 
vilje, er Martinus et bevis på. I Livets Bog VI nr.2285 
skriver han: “At tilegne det levende væsen evnen til 
fuldkommen viljeføring og den heraf følgende lykkelige 
skæbne er udviklingens mål.”
Og i Kosmos 1967: “Gennem sit evighedslegeme, som 
altid har eksisteret og som ikke kan dø, udsender jeget sine 
impulser, der sætter materien i bevægelse og omformer 
bevægelse til manifestation og skabelse.”

Om bøger
Nogle bøger skal smages, andre sluges og nogle få bøger tygges og fordøjes. 
(F.Bacon)

Et hus uden bøger er som et legeme uden sjæl. (Cicero)

Bøger har mange fordele - de sætter tanker i bevægelse og tier, når man ikke spør-
ger dem. (G.Brandes)

En bog må være øksen til den frosne sø inden i os. (F.Kafka)
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Svend Åge Rossen har skrevet et omfattende værk om 
“Bevidsthedsproblemet” som en doktorafhandling i fi-
losofi. Den påviser, hvordan Martinus faktisk har løst de 
problemer, filosoffer altid har bakset med og ikke kunnet 
forklare.

Det kunne Rossen imidlertid ikke blive “doktor” på, dvs 
afhandlingen blev ikke antaget. Det kan ikke undre, efter-
som det ville forudsætte, at de bedømmende akademiske 
instanser skulle være åbne for et helt andet virkeligheds-
billede end det, de hidtil har baseret deres erkendelse på. 
Martinus er for de, der er åbne og søgende, ellers er det 
nok svært at se “pointen” i hans værk.

For at sammenligne de forskellige filosofiske retninger 
med Martinus, har Rossen måttet sætte sig ind i utrolig 
megen abstrakt tænkning og bruge mange af de fremmed-
ord, som hører den fagfilosofiske begrebsverden til. Og 
den forekommer mig meget teoretisk og kompliceret!
Jeg vil her bringe nogle små uddrag af afhandlingens 
resume, for at give en fornemmelse af indholdet. Ruth.

v/Svend Åge Rossen

Ånd og materie

Der er en tilsyneladende uforenelighed mellem begreberne 
ånd og materie. Til trods for at de to begreber har været 
bærepiller i religion og filosofi igennem hele historien, 
og i det moderne undervisningssystem har affødt hoved-
områderne humaniora og naturvidenskab, er der et indre 
modsætningsforhold i det livssyn, de bygger på. Fagene 
inden for humaniora bygger overvejende på menneskets 
motivation og frihed, medens naturvidenskaben bygger 
på kausalitet.

I filosofiens historie har de to synsvinkler afspejlet sig 
i forskellige filosofiske skoler, som har bygget på hen-
holdsvis åndsprincippet og materieprincippet. Rationa-

Bevidsthedsproblemet
lismen, romantikken og eksistentialismen har således i 
særlig grad været eksponenter for åndsprincippet, medens 
empirismen og materialismen har satset på tilværelsens 
materielle princip.

Afhandlingen er et forslag til at løse dette fundamentale 
problem som en forudsætning for en løsning af selve 
bevidsthedsproblemet. I projektet inddrages de erfaringer, 
som er gjort af mystikere gennem alle tider med hensyn til 
jegets absolutte og universelle natur. I særlig grad hen
vises der til den danske forfatter Martinus (1890-1981), 
som er en nutidig eksponent for de samme erfaringer.

Af deres erfaringer uddrages den hypotese, at der er 
tre irreducible principper i tilværelsen: et absolut jeg, 
materie og ånd. I denne sammenhæng anses ånd for at 
være vekselvirkningen mellem jeget og materien (og 
andre levende væsener) og den kvalitet, hvormed jeget 
udnytter materien. Denne løsning indebærer, at ånd og 
materie ikke er modsætninger, men er to værenskategorier 
eller to dimensioner, som er knyttet til hinanden i enhver 
skabelsesproces og i enhver forståelse.

Materien er det materiale, som jeget bruger til at tænke, 
skabe og kommunikere med, medens ånd er den måde, 
hvorpå jeget udnytter tilværelsens stoffer og energier. Det 
kan gøres mere eller mindre meningsfuldt, behageligt el-
ler ubehageligt, smukt eller grimt, kærligt eller ukærligt, 
stupidt eller genialt osv.

......

Filosofiens historie har vist forskellige løsningsforslag på 
bevidsthedsproblemet og det hermed sammenhængende 
psykofysiske problem. De har alle forgæves forsøgt at 
overvinde modsætningsforholdet mellem ånd og mate-
rie.
.....

Trods halvandet hundrede års bestræbelser i den moderne 
videnskabs og filosofi’s regi er det ikke lykkedes at løse 
bevidsthedsproblemet tilfredsstillende. Hovedbestræbel-
serne har været at opløse og udrydde åndsbegrebet, for-
modentlig dels fordi det blev misbrugt i den forudgående 
romantiske og idealistiske filosofi, dels fordi åndsbegrebet 
blev for uhåndterligt for en fremrykkende og succesrig 
teknisk videnskab. Men åndsbegrebet har modstået disse 
angreb. Det lykkedes ikke ambitiøse og materialistisk 
orienterede filosofiske retninger at bortforklare åndsdi-
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mensionen, fordi det menneskelige væsen ved roden er 
et åndsfænomen.

Bevidsthed

Bevidsthed er en vekselvirkning mellem jeget og materien 
(og andre levende væsener). Da den ene faktor i denne 
vekselvirkning er umanifesteret (jeget), får bevidsthed en 
mærkelig substansløs karakter. I denne vekselvirkning 
tematiseres normalt kun genstandsfeltet, hvilket har gjort 
nogle bevidsthedsteorier materialistiske. Men bevidsthed 
er et samspil mellem subjekt og objekt og kan ikke re-
duceres til genstandsfeltet. Det viser sig bl.a. i moralsk 
tænkning, hvor fokus er på forholdet mellem individer 
og i meditation, hvor fokus er på værensbevidsthed og 
jeg-bevidsthed.

Bevidsthed består af to helt forskellige, men samtidig 
uadskillelige kategorier, ånd og materie (energi). I hervæ-
rende afhandling hævdes det, at ånd er relationen mellem 
subjektet og dets genstandsfelt og de relationer, som sub-
jektet skaber (og oplever) mellem ting i genstandsfeltet. 
Disse relationer skabes primært i individets psyke. Her 
i sin indre bevidsthed skaber jeget holdninger, moral, 
idealer, meninger, projekter m.v., som evt. realiseres i 
omverdenen.

Den defi nition på ånd, som lægges til grund her, svarer 
til intentioner og kognitioner i almindelig psykologisk 
klassifi kation. Følelser og emotioner hører derimod ikke 
med til gruppen af åndsprocesser ifølge distinktionerne 
i denne afhandling. De er mentale svingningstilstande 

ligesom fx toner og er derfor af fænomenologisk ka-
rakter. Følelser er mere i familie med sansning end med 
åndsfænomenerne.

Åndskategorien og stofkategorien er uadskilleligt knyttet 
sammen af jeget som deres forbindelsespunkt. Ethvert 
ønske, mening, tanke eller handling såvel i det private 
psykiske rum som i den offentlige fællesverden i indivi-
dets omgivelser kræver stof eller energi.

Det absolutte jeg, samt ånd og materie er tre fundamentale 
irreduktible kategorier, som er nødvendige for at forstå 
bevidsthedens natur. Ånd defi neres her som en immateriel 
side ved bevidstheden, men immateriel i afmystifi ceret 
form, eftersom der er tale om den måde, hvorpå energien 
eller stofferne bruges. Ånd er identisk med jegets hold-
ning til ting og væsener, og dets forståelse af et hvilket 
som helst emne, samt erkendelse af sin egen bevidste 
ageren i verden.

Af de tre værenskategorier er jeget den højeste instans 
(det egentlig levende), ånden er den næsthøjeste, da den 
udtrykker jegets intentioner og erkendelse, medens ma-
terien “kun” er det materiale, som jeget anvender til at 
udtrykke sig med og til at skabe med.

Forholdet mellem ånd og materie sammenlignes med 
sprogets verber og dets substantiver. Substantiverne 
betegner genstande, medens verberne betegner, hvad der 
sker med genstandene. Forholdet mellem ånd og materie 
er ikke mere mystisk end forholdet mellem substantiver 
og verber.

D. 5.APRIL 1948 TALTE MARTINUS OM “ORDET” OG SAGDE BL.A.:

“ER DER EN ÅNDELIG VERDEN TIL? ... EN AF DE MEST FUNDAMENTALE MÅDER, HVORPÅ LIVET BESVARER 
DETTE SPØRGSMÅL, ER IGENNEM “ORDET”. .... ER ORDETS VERDEN NU EN FYSISK ELLER ÅNDELIG VERDEN? 
ORDET I SIG SELV, VIL MAN MÅSKE SIGE, ER KUN FYSISK MATERIE, HVADENTEN DET FREMTRÆDER I FORM 
AF SKRIFT ELLER TALE, SOM BLÆK, TRYKSVÆRTE ELLER LYD.
JAVIST ER ORD OGSÅ FYSISK MATERIE, MEN DE ER DA MEGET MERE END DET.

HVIS VI SER I EN BOG, DER ER SKREVET PÅ ET SPROG, VI IKKE FORSTÅR, ELLER HØRER DETTE FOR OS 
UFORSTÅELIGE SPROG BLIVE TALT, VIRKER ORDENE KUN PÅ VORT SYN ELLER VOR HØRELSE. VI KAN GØRE 
OS VISSE TANKER OM DETTE SPROG, MEN FINDES DETS ORD IKKE I VORT TANKEKATALOG, VEDBLIVER 
ORDENE MED BLOT AT VÆRE TRYKSVÆRTE ELLER LYDE, NOGET RENT MATERIELT. FORSTÅR VI DERIMOD DET 
TALTE ELLER SKREVNE ORD, SÆTTES TANKER I SVING I VOR BEVIDSTHED, ALTSÅ NOGET IMMATERIELT ELLER 
USYNLIGT BEGYNDER AT ARBEJDE.

DETTE IMMATERIELLE ELLER USYNLIGE VAR SKJULT I DET SYNLIGE ORD, EN TANKENS ELLER ÅNDENS VERDEN 
BLEV MATERIALISERET GENNEM DET SKREVNE ELLER TALTE ORD OG IGEN DEMATERIALISERET I LÆSERENS 
ELLER TILHØRERENS BEVIDSTHED. MEN SÅ ER DER JO OGSÅ EN ÅNDELIG VERDEN TIL, SOM KAN GENNEM-
TRÆNGE DEN FYSISKE OG GIVE DEN MENING OG LIV.”



33

v/Carl V. Hansen

I en bog om astrologi fra 1965 står følgende, altså skrevet 
for 40 år siden:

Da den jødiske nationalforsamling i Telaviv d. 14/5-1948 
kl.16.06 proklamerede den jødiske stats genopståen ved 
midnat, kunne den næppe have valgt et mere uheldigt 
tidspunkt, set fra et astrologisk synspunkt. Alle “ulyk-
kesplaneterne”, Saturn, Mars og Pluto samt Månen var 
i Løvens tegn og i 10. hus højt og imod zenith, medens 
Solen var på kanten af 8. hus, som repræsenterer død og 
undergang. Ydermere var planeterne Jupiter og Uranus i 
opposition til hinanden fra 3. og 9. hus.

Det er som om det jødiske folk stedse bliver forfulgt af 
en mørk og uheldsvanger skæbne. I det øjeblik, da både 
det selv og andre tænkte sig, at det nu efter 1878 års 
landflygtighed skulle finde et fristed i sit gamle hjemland, 
så træder de himmelske budbringere, stjernerne, 
frem og nedlægger deres uigenkaldelige 
veto.

Betragter vi den nye stats historie i 
det tidsrum den hidtil har eksisteret, 
ser vi jo også, at det har været 
én eneste skæbnetung march på 
stedet. Krig for at holde ydre 
fjender borte fra grænserne, og 
krig mod indre fjender og hem-
melige politiske organisationer, hvis 
rødder strækker sig langt uden for 
landets grænser, i øst og vest.

Planeten Neptun, der stiger op i øst, er de hem-
melige intrigers planet, og samtidig hersker den, 
fysisk set, over substansen olie. I dette ord ligger sikkert 
for en stor del nogle af den nye stats vanskeligheder 
gemt. Det er meget vanskeligt at finde nogle heldige træk 
i dette horoskop. Solen, der repræsenterer regeringen, 
er i den uheldige kvadratur til krigsplaneten Mars og 
skæbneplaneten Saturn.

Pluto, pengemagtens planet, er også i 10. hus og viser, 
at store hemmelige finansinteresser også har en finger 
med i spillet, mens trigonen mellem Merkur og Neptun 
viser, at ungdommen og de intellektuelle kredse mere 
og mere vil bevæge sig i retning af socialisme. Et opgør 
mellem gammel doktrinær kapitalisme og revolutionær 
kommunisme truer indefra den nye stat.

Staten Israels horoskop
Månen er også i Løvens tegn og nær zenith i horoskopet. 
Den repræsenterer her, sammen med Saturn, det jødiske 
folk. Dens ophøjede position op imod himlens midte i 
dette øjeblik betegner den særlige stilling, som det jødiske 
folk indtager blandt jordens nationer, og det ejendomme-
lige forhold, det står i til en af de store verdensreligioner, 
kristendommen.
At Månen netop befinder sig her, viser den verdensom-
spændende opmærksomhed, som proklamationen af 
en selvstændig jødisk stat vækker indenfor en mængde 
kristne kirker og sekter, som heri ser en begivenhed af en 
særlig profetisk natur. Et tegn på, at de “sidste tider” skulle 
være nær. De sidste tider for den nuværende civilisation 
er nok ved at være nær, men det betyder ikke verdens 
undergang. En ny verdenskultur vil opstå af den gamle.

Den gamle strenge, doktrinære Saturn, Sabbatens herre, 
er den planet, som i særlig grad hersker over 

det jødiske folk, medens den ariske race 
er under krigsplaneten Mars. Saturn er 

i horoskopet i Løvens tegn i 10.hus. 
Løvens tegn repræsenterer magt 
og autoritet. Desværre er den ikke 
her alene. Krigsplaneten Mars og 

finansplaneten Pluto belejrer den 
fra hver side - en lidet misundel-
sesværdig position. Solens kva-

dratur til hele denne konstellation 
lover ikke godt for statens autoritet 

i fremtiden.

Ejendommeligt i horoskopet er opposi-
tionen mellem Jupiter og Uranus fra 3. til 9. 

hus. Dette tyder på en voldsom modsætning mellem 
den gamle ortodokse og klerikale jødedom med alle dens 
dogmatiske sæder og skikke, repræsenteret ved Jupiter, 
og de nye revolutionære ideer, der udtrykkes af Uranus 
i 9. hus. Uranus styrkes af både Merkur og Venus, intel-
lektualitetens og kunstens planeter, medens Jupiter, der 
er retrograd, modtager en trigon fra Mars.
Dette tyder på, at man endnu en tid, om fornødent med 
magt, vil forsøge at opretholde de gamle døde religiøse 
former. I hvert fald tyder oppositionen på, at spørgsmålet: 
gammelt eller nyt, er fyldt med sprængstof i Israel.

I det hele taget er horoskopet så fyldt med modsigelser 
og sprængstof, at det i sandhed kan siges, at Israel er et 
stridens tegn i dag såvel som i oldtiden. Efter horosko-
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pet at dømme er det tvivlsomt, om denne statsdannelse 
har nogen fremtid for sig. Den er mere udsprunget af en 
religiøs ønskedrøm end af politiske realiteter.

Bibelen er ikke en bog, der skal læses historisk eller 
geografisk. Den er en okkult og symbolsk fremstilling af 
visse store sandheder i forbindelse med den menneskelige 
sjæls evolution. De store indviede, der skrev bibelen, 
benyttede personer, steder og nationer som symboler på 
tilstande og trin i menneskets åndelige udvikling. Israel 
er i bibelens symbolske sprog det guddommelige evige 
liv i menneskeslægten og det enkelte menneske.

At der er benyttet et jordisk bogstaveligt folk til at il-
lustrere denne sandhed, er jo ikke ensbetydende med, at 
dette skal oprette en stat i almindelig bogstavelig forstand. 
Tværtimod er jøderne blevet spredt ud imellem alle folke-
slag, netop for at illustrere den sandhed, hvis symbol de 
dem selv uafvidende er. Fremtidens udvikling går i retning 
af hele menneskehedens forening i ét folk og én verden. 
Og det er sikkert forsynets hensigt, at jøderne skal være 
et værdifuldt internationalt element i dette arbejde.
Oprettelsen af små nationale og religiøse grupper er 

utvivlsomt imod selve den store plan for menneskehedens 
fremtid, og har derfor ingen fremtid for sig. Det siges, at 
fra verdens indre styre er det hensigten, at jøderne skal 
gå op i og blive ét med den øvrige menneskehed, så at 
de kan leve i frihed og sikkerhed. De skal ikke skille sig 
ud som et særligt folk.

Problemet er stadig det samme. Det jordiske Israel blev 
i oldtiden klemt mellem to stormagter: Babylon og 
Ægypten. I dag er det åndelige Israel i klemme mellem de 
samme kræfter, inkarneret i de begreber vi kaldet øst og 
vest. Nationer såvel som mennesker inkarnerer gang på 
gang, indtil deres problemer er løst gennem den karmiske 
lov og udligning.

Det er muligt, at verden engang vil blive regeret fra Jeru-
salem, men ikke et jordisk Jerusalem. Det guddommelige 
Selv i menneskeheden, det åndelige Israel, er nu i færd 
med at oprette det verdensstyre og den verdensorden, 
som i de gamle bøger blev kaldt “Guds rige”. For dette 
rige vil det åndelige Jerusalem, staden med de tolv porte, 
blive centrum. Men det jordiske Israel vil forgå, som alt 
andet der er skabt og timeligt vil forgå.

Martinus beskæftiger sig med jøderne i Livets Bog IV og 
skriver i stk. 1308 bl.a.:

”Jødernes skæbne er alle jordmenneskers uundgåelige 
skæbne. Ideen om at være “Guds udvalgte folk”, være 
en slags “herrefolk” på jorden, er et for alle folkeslag, for 
alle racer, for enhver nation eller stat fælles særkende på 
et givet tidspunkt i deres historie, ligesåvel som ideen 
om at være i “særlig gunst” eller “yndest” hos Guddom-
men er noget, det enkelte individ på et givet tidspunkt 
i dets passage af kredsløbet også uundgåeligt må ligge 
under for.

Den bibelske anskuelighedsundervisning i form af “det 
jødiske folk”s historie sammenlagt med den skæbne, vi 
i de senere århundreder har set er blevet dette folk som 
nation og race til del, er blevet en kolossal demonstration 
af, at “hovmod står for fald”. Dette folks skæbne, dets 
tilværelse og fremtræden har stadigt været en “vandring 
i ørkenen”.

Ifølge Martinus er jødernes historie altså en slags under-
visning for alle andre. Mange jøder venter stadig på deres 
“Messias”, deres befrier. Deres gamle profetiske skrift 
“Midrash” siger, at umiddelbart før “de sidste tider” vil 
Isaks efterkommere (jøderne) leve domineret af Ismaels 
(arabernes) efterkommere, men så kommer “messias” og 
den store fred opstår.

Datoen 23.juli er jødernes ulykkesdag. På den dag i år 
586 f.kr. blev det første tempel i Jerusalem ødelagt, i år 70 
blev det andet tempel ødelagt, 1290 blev jøderne fordrevet 
fra England, 1492 blev de fordrevet fra Spanien og 1942 
begyndte det første gaskammer i Tyskland at udrydde 
jøder. Jo, det er virkelig en dårlig dato. Men ordet Israel 
skulle også betyde “at kæmpe mod, dvs bekæmpe, Gud”. 
Og ordet “Ariel”, den gamle betegnelse for Jerusalem, 
betyder “brændoffer”.

Som en grafitti udtrykte det: “Jøderne har altid haft for 
megen historie og for lidt geografi.”

Er jøderne noget specielt?
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v/Ruth Olsen

USA kæmper med våbenmagt for demokrati og men-
neskerettigheder, siges det. Nogle siger, at europæerne 
og deres efterkommere i USA blot er i gang med et nyt 
korstog for at udbrede de-
res egen verdslige ideologi, 
dvs at det stadig er “de 
hvide”, der ved bedst, hvad 
der er godt for alle andre.

Lad os et øjeblik se bort fra, 
at USAs motiver nok ikke 
er helt så idealistiske, som 
det påstås, og metoderne 
ikke er velegnede. Er det så 
ikke ok at “missionere” for 
menneskerettigheder og 
demokrati? Alle nationer 
i FN har dog tilsluttet sig 
disse idealer, så må vi vel 
også gøre noget aktivt for 
at få dem overholdt.

Det er ikke alle enige om. Overalt er der voksende reli-
giøse grupper, der mener, de ikke kan tage disse bestem-
melser helt alvorligt og anse dem for bindende, fordi 
de kun er menneskeskabte og ikke Guds-skabte. Det er 
ikke kun i nogle muslimske samfund, man mener at kun 
Guds love er rigtig gyldige, også den danske præst Søren 
Krarup synes at have den holdning. Menneskeskabte 
love er for ham vedtaget af “syndere” og afspejler blot 
øjeblikkets magtforhold i et givet samfund.

Den katolske kirke med den nye pave i spidsen har også 
udtalt sig kritisk om det menneskelige hovmod, der 
efter oplysningstiden har ført til, at mennesker tror sig 
kompetent til selv at opstille universale moralske regler 
for menneskelig adfærd. Selv præsident Bush har udtalt, 
at Guds lov står over USAs menneskeskabte forfatning.

Spirituelt set er denne skelnen mellem menneskers love 
og Guds love interessant. For hvornår opleves lovregler 
som almengyldige og bindende, og hvornår kan de tilsi-
desættes, fordi andre regler er højerestående, dvs givet 
af en instans, der står over mennesket? Som eksempel 
kan vi tage præsten, der ikke accepterer de danske love 
om asyl for flygtninge, fordi de for ham strider mod Jesu 
bud om næstekærlighed.

Det drejer sig altså om, hvornår lovregler anses for så 

legitime, at alle må bøje sig for dem, og hvis de ikke gør 
det kan idømmes straf, visse steder endda dødsstraf. Det 
handler om magtens legitimitet.

Når visse religiøse mennesker især fordømmer oplys-
ningstidens tanker, skyldes det, at dermed begyndte for 
alvor ideen at tage form om, at mennesket ikke behøvede 
nogen ydre autoritet men “ku’ selv”. Mennesket er, sagde 
man, født med “sund fornuft” og “moralsk samvittighed”. 
Derfor ved vi godt, hvad der er “indlysende rigtigt”. Det 
kaldte man “naturret”.

Man satte “folkenes vilje” i stedet for “Guds vilje”. For 
når alt kom til alt, var det jo også kun mennesker, dvs 
paver, præster og imamer m.v., der formidlede og for-
tolkede “Guds vilje”. Det havde de gennem tiderne ofte 
gjort temmelig vilkårligt, alt mens de påstod, at deres 
magt var legitimeret af Gud.
Magtens legitimitet skulle nu i en oplyst tid bygges på 
det, man kaldte en “samfundspagt”, dvs ved at men-
nesker afgav noget af deres personlige suverænitet til 
valgte repræsentanter, der ifald de misbrugte den kunne 
udskiftes. Altså demokrati. Det blev begyndelsen til 
enden på kirkens magt.

Når mange i dag er skeptiske over-
for ideen om at udskifte “Guds 
vilje” med “folkenes vilje”, skyl-
des det de hidtil dårlige erfaringer 
med, hvor megen “sund fornuft”, 
mennesket endnu er i besiddelse 
af. De vælger f.eks. repræsentan-
ter ud fra meget egoistiske hensyn, 
og repræsentanterne giver af og til 
højst inhumane love, når de først 
sidder med magten til det. Men fra Martinus ved vi, at 
vi kun er ved begyndervanskeligheder, udviklingen går 
trods alt fremad.

Også Martinus taler om “Guds vilje” kontra menneskets 
vilje, dvs at der findes “en højere instans” og nogle 
universelle “livets love”, der ikke kan overtrædes uden 
konsekvenser. Men det er love på et andet grundlæggende 
plan, hvor vi ikke kan dømmes af andre, men dybest set 
kun kan dømmes af os selv. Ikke som straf men som 
læreproces.

Det er læreprocessen her på jorden, der har ført menne-
sket frem til det nuværende stadie af humanisme, som 

Vor tids korstog
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igen har affødt kravet om menneskerettigheder. Derfor 
er de fuldt ud i overensstemmelse med “Guds vilje”. Og 
faktisk bygger disse idealer dybest set også på det krav, 
der eksisterer i alle religioner her på jorden, nemlig kravet 
om ikke at gøre mod andre, hvad du ikke ønsker de skal 
gøre mod dig.

Således har kravet om menneskerettigheder en univer-
salitet, der gør det rimeligt at “missionere” for det. Vi 

er trods alt allesammen “redskaber” for Guds plan om 
at udvikle det rigtige menneskerige her på jorden. Men 
vi kan ikke få mennesker til at efterleve regler, de endnu 
ikke er modne til at opleve som “indlysende rigtige”, slet 
ikke ved hjælp af krig.

Kilder: “Tanken om menneskets ret”, forlaget Anis 2004
Gilles Kepel: “Gud tager revanche”, Gyldendal 1992

v/Flemming Martinussen

Oplevelsen af forskellen imellem begreberne: GUDS 
BILLEDE og GUDSBILLEDE kan variere uendeligt 
i bevidstheden. Størst forskel er, som jeg ser det, når 
GUDSBILLEDET er en forestilling om en gud som en 
overdimensioneret udgave af mennesket selv: en person-
lig gud – udenfor verden – skabt i menneskets billede.
Albert Einstein har i ar-
tiklen: ”Religion og vi-
denskab” fra 1930 (bragt 
i Impuls marts 2005) gjort 
rede for hvordan et primi-
tivt gudsbegreb (-billede), 
udsprunget af frygt for en 
straffende gud udvikler sig 
frem til et gudsbillede hvor 
Forsynets Gud – på alfader-
lig vis sørger for at belønne 
og straffe sine børn. Oprin-
delig ”Frygtreligion” viser 
sig med tiden at udvikle sig 
til en overvejende social - 
moralsk religion – men fæl-
les for disse religionsformer 
er stadig – (iflg. Einstein) 
gudsbegrebets – (gudsbil-
ledets) menneskelignende 
karakter.

Også kristendommen kom 
til at henhøre under denne 
kategori af gudsbilleder 
ved den dominerende tro på 
Jesus Kristus som den personificerede guddom.
Det 3. gudsbillede, som Einstein beskriver, ser han ”som 
affødt af en udviklet sans og følsomhed for den ædle og 
vidunderlige orden, som åbenbarer sig i tankernes og 
naturens verden”.

Guds billede under fremkaldelse

Dette ”kosmiske gudsbillede” – hvor begrebet: en person-
lig gud er endeligt ude af billedet, opstår for ham som en 
åndsvidenskabelig dimension, som indebærer inspiration 
til videnskabelig og menneskelig vækst.
I Martinus’ terminologi kan man tale om en gradvis 
identificering med de guddommelige skabende kræfter, 

svarende til bibelens udsagn 
om mennesket skabt i Guds 
billede efter hans lignelse.

I denne lignelse er, iflg. Marti-
nus, indeholdt ”den kosmiske 
ilddåb”, som vil resultere i syn 
for sagn, dvs. at ens personlige 
gudsbillede kommer i overens-
stemmelse med Guds Billede.

Jeg forestiller mig kosmisk 
indsigt som de helt afgørende 
aha-oplevelser, og indtil de 
begynder at indtræffe, må jeg 
finde mig i den abstraktion, 
som toner frem i bevidstheden, 
når jeg forsøger at fatte, hvad 
Gud er – ud over summen af 
samtlige levende væsener.
Ikke personlig – og dog? Mar-
tinus forklarer i ”Bønnens 
Mysterium”, at når ”Fadervor” 
har ”åbnet kanalen til den 
evige Fader” korresponderer vi 
direkte med åndelige væsener 

(Guds lytteorganer). Der er altså her tale om personlig 
betjening!

Altså - skønt kosmisk – ikke personlig – er Gud fuldt ud 
til stede også på det personlige plan!?
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I bogens indledning fremhæver Wolf, at Darwinismen, 
som hævder, at naturens udvikling skyldes en naturlig 
udvælgelse af de bedst egnede organismer og teologien, 
som bygger på Guds skabelse, ikke begge kan have ret. 
Den første beskriver en immanent eller iboende naturlov, 
medens den anden beskriver en transcendent magt – altså 
en guddommelig magt, som i denne fremstilling anskues 
som eksisterende uden for naturen. Heroverfor skriver 
Wolf, at de ikke begge kan have ret – altså må den ene 
være sand og den anden falsk.

Allerede her støder vi på et begrænset virkelighedsbil-
lede, idet der ifl g. det kosmologiske virkelighedsbillede 
ikke er baggrund for denne skelnen: Eftersom Guddom-
men rent logisk må defi neres som alvis, almægtig og al-
kærlig, så følger deraf, at Gud kun kan være identisk med 
hele verdensaltet – og altså ikke en transcendent magt, 
der eksisterer uden for verdensaltet. I bogens sprogbrug 
vil det hedde immanens –  Kort og godt, man kan ikke 
skelne mellem Gud og naturen. 
Wolf indfører et forståelsesbegreb, han kalder den 
analoge erkendelse og siger om den, at den består i, at 
vi ”erkender noget ukendt i kraft af, at det ligner noget 
kendt”. 
   
Han siger om denne erkendelse, at ”den står som selv-
stændig erkendelsesform i modsætning til såvel den 
naturvidenskabelige som den teologiske erkendelse, men 
er ikke i modsætning til naturvidenskaben og teologien. 
Derfor mener han, at den analoge erkendelse kan forene 
de to erkendelsesformer uden at antaste hverken natur-
videnskaben eller teologien og deres resultater. I Wolfs 
model ”adskiller man den naturvidenskabelige og den 
teologiske erkendelse som to forskellige perspektiver på 
naturen, men man bliver ikke stående ved adskillelsen; 

I bogens indledning fremhæver Wolf, at Darwinismen, 

man forener dem også”. Der gøres altså forsøg på at bygge 
bro mellem Darwinisme og teologi. 

I dette forløb bringes der bl. a. e kritik af Darwinismen. 
Under overskriften Michael Behes kritik af darvinismen 
anføres, at M.B. mener, at de nyeste forskningsresulta-
ter inden for biologien viser, ”at den darwinistiske teori 
ikke udgør en tilstrækkelig forklaring på komplekse, 
biologiske systemer. Han påstår, at komplekse biologiske 
systemer ikke kan reduceres ”hvilket betyder, at de ikke 
kan være opstået gennem mange små gradvise forandrin-
ger, som Darwinismen antager”. Og videre: ”Dannelsen 
af irreducible komplekse systemer kræver en målrettet 
aktivitet, hvilket igen kræver en intelligent årsag, da kun 
intelligens kan handle formålsrettet”. 
Og her kan vi måske tillade os at gætte på, at vi møder 
baggrunden for ”Rosens råb”, for hvad kan den fuldendte 
skabelse, som rosen i kraft af såvel form, duft og farve 
præsenterer os for, råbe efter, andet end at blive anerkendt 
som resultat – ikke af Darwinistisk tilfældighed og alles 
kamp mod alle – men af en målrettet skabelse. Og kan 
det forekomme uden bagvedliggende  intelligens?  Nej, 
vel? 

Wolf  nævner som eksempel på  et anskueligt irreduci-
belt system en musefælde. Musefælden er et system af 
samvirkende dele, der er nøje tilpasset hinanden, og den 
fungerer kun, hvis alle dele er tilgængeligt samtidig. Der 
skal være et lille bræt af træ, en hammer, en fjeder, en 
bøjle og en udløser. Udløseren skal være følsom, så den 
ved let berøring fl ytter sig og giver stangen fri. Det er 
ikke nok at angive komponenterne, de skal også være af 
en bestemt kvalitet.  Det Wolf vil med dette eksempel er 
at vise, at et sådant komplekst system ikke kan skabes 
ved kontinuerlig forbedring af et andet system, som 
skulle være et forstadium til det system, der bliver til. 
Altså en kritik af Darwinismen, som normalt beskrives 
som modsætning til det, man kalder intelligent design 
eller resultat af en åndløs natur, hvor en ikke målrettet 
udvikling skulle kunne fi nde sted som resultat af den bedst 
egnedes overlevelse i en åndløs natur. 

Her må vi stå af, for naturen er ikke åndløs, og udvik-
lingen er ikke foregået uden det, man kalder intelligent 
design – snarere tværtimod på baggrund af målrettet og 
dermed intelligent design.  
Darwins indsats for at påvise arternes opståen og udvik-
ling var et mesterværk, men når det af åndløse materia-
listiske forskere er  taget til indtægt for en skabelse uden 
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guddommelig medvirken, så går man galt i byen. Intet 
sker uden om Gud. Når Jesus udtalte: ”Ikke en fugl falder 
til jorden uden min faders vilje” og Martinus uddybede 
det med ordene: ”Såfremt blot et støvfnug kunne lægge 
sig tilfældigt, ville hele verden være af lave”, så viser det 
os, at tilfældighed ikke har nogen eksistens. Og der sker 
ingen skabelse uden om den altomfattende almægtige 
og alvise guddom, hvori vi alle ”lever, røres og er” Som 
det hedder hos Ingemann: ”Gik alle konger frem på rad, 
i deres magt og vælde, de mægted ej det mindste blad 
at sætte på en nælde”. I den standende debats termino-
logi vil det hedde intelligent design. Og det kan jo ikke 
være andet. Nu er det forår. Gå ud i skoven og pluk et 
enkelt bøgeblad eller egetræsblad og læg mærke til dets 
formfuldendte struktur. Er det ikke både intelligent og 
kunstnerisk design og sådan kan man i naturen blive 
ved at fi nde eksempler på ikke blot intelligent, men også 
kunstnerisk design. Når der er design, så må der være en 
designer. Og hvad kan det være andet end den gud, der 
omfatter alt eksisterende, og hvor vi alle efter bedste evne 
er guddommelige medarbejdere. 

Darwin var genial – ingen tvivl om det, og han var fl ittig 
– enormt fl ittig. Han foretog lange rejser og indsamlede 
et kæmpemæssigt materiale for at udforske naturen. 
Materialet er af videnskaben taget til indtægt for en ud-
vikling baseret på kampen for overlevelse, og hvor den 
bedst egnede overlever og giver sine arveegenskaber 
videre til næste generation. Darwin viser her en del af 
den guddommelige skabelse, og det er fi nt. Der er, som 
også Wolf og andre med ham påpeger, en del huller, som 
gør, at der ikke kan tales om en jævn udvikling fra det 
mest primitive til det stadig mere komplicerede. Men 
alligevel nok til at Darwin tages til indtægt for en ren og 
skær atheisme. Der eksisterer ingen Gud. –

For mig at se, er der tale om en fejlslutning. Darwins 
udviklingsteori står ikke i modsætning til intellektuel 
design-teorien – tvært imod. Guds skabelse er ikke en 
engangsforeteelse. Guds skabelse fi nder sted overalt her 
og nu. Og Darwin har efter bedste evne gennem alt det 
indsamlede materiale påvist et udviklingsforløb – eller lad 
os kalde det et guddommeligt skabelsesforløb – ganske 
vist, som Wolf gør opmærksom på: et forløb med en del 
huller. Men for mig at se nok til at vise, at menneske-
heden er på vej. Hele den store guddommelige sandhed 
får menneskene ikke leveret fi ks og færdig på et sølvfad. 
Og hurra for det.  Vi skal søge og hedder det ikke: søger 
så skal du fi nde? Der er et fantastisk incitament i den 
omstændighed, at sandheden – den store sandhed om 
selve livets og tilværelsens mysterium  er noget, vi selv 
skal søge at afdække – det er simpelt hen grundlaget for 
naturvidenskaben. Hvis ikke den intelligente design var 
indrettet således, at der var noget at søge efter, ja, så gik 
livet jo i stå. Men sådan er det ikke. Vi er immervæk på 
vej. Og det er godt.

Darwins udviklingslære er også kun på vej. Og den står 
ikke i modsætning til intelligent design. Vi skal ikke tale 
om et enten eller, men snarere et både og. Darwin er en 
del af intelligent design, som er på vej og derfor ikke 
fuldendt. Men Darwin og Gud er perlevenner. Der er blot 
et stort stykke arbejde, som andre kan arbejde videre på 
alt sammen i den stadige søgen, som gør livet værd at 
leve. For rosens råb er vor alle sammens råb – vi vil alle 
vide hvordan, hvorfor, hvorhen, hvornår osv. Og derfor 
er livet dejligt.

Dette er 5. og sidste bind i det store værk om Moses. 
Ove von Spaeth har gravet dybt i mange kilder og draget 
spændende ting frem, som andre historikere har igno-
reret, dels fordi de intet kendskab har haft til esoterisk 
viden, dels fordi de har overset astrologiens betydning 
på Moses’ tid.

Det begyndte med påvisningen af, at Moses var født til 
at være Farao i Egypten, dvs han var en indviet, men 
han blev fortrængt pga præsteintriger og magtkampe i 
familien. Det forhindrede ham dog ikke i at blive den 
kulturfornyer, har var inkarneret for at være. I dette 5. 
bind ses nærmere på, hvordan han konkret var fornyer 
på mange områder.

Han var en stor arkitekt, han opfandt mange tekniske 
ting og han indførte en kalenderreform på grundlag af 
sin viden indenfor astronomi. F.eks. indførte han 7-da-
ges-ugen. Og ikke mindst m h t skriftsproget skabte han 
fornyelse, idet han menes at have opfundet alfabetet. At 
have nogle få bogstaver, der kan danne alle ordene, er et 
kæmpe fremskridt i forhold til hieroglyfernes billedsprog 
med et særligt tegn for hvert ord. Måske var det en væ-
sentlig årsag til, at Europa kom foran udviklingen i Kina 
og Japan på et tidspunkt?
Men det var som lovgiver, han mest blev kendt i efter-
tiden. Hans love var et kulturelt fremskridt på hans tid. 
I bogen står (s.134): “I sin lovgivning forsøgte Moses, 
tusinde år før grækerne, at indføre en art demokrati med 
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folkevalgte “dommere” som ledere.” Og for at sikre et 
udbredt kendskab til loven, indførte han undervisning i 
at læse og skrive og påbød, at mindst én person i hver 
familie havde lært det. Det gjorde jøderne til det mest 
skriftkyndige folk i området på den tid.

Nyt var også, at selv en konge var underlagt loven, så han 
ikke kunne gebærde sig vilkårligt overfor folket. Og loven 
gjorde ikke forskel på grundlag af social status. Problemet 
er bare, at når en lov påstås at være “givet af Gud”, er den 
vanskelig at ændre, efterhånden som udviklingen kræver 
det. Den lovgivende magt er jo usynlig og ikke til at de-
battere med! Det har en tendens til at sætte udviklingen 
i stå, som vi i dag ser det i lande med islamisk lov.

Iøvrigt forbød Moses at tage renter. At der i næsten alle 
religioner altid har været noget suspekt ved at tage renter 
har som bekendt aldrig været taget alvorligt. Selv i Islam 
fi nder man snedige udveje for at omgå det forbud mod 
renter, Muhammed gav i koranen.

Selv om biografi en endnu ikke er trykt (første bind er 
færdig ca. 15.juni, 2.bind ca. 10.juli), har jeg læst den, 
fordi jeg har hjulpet forfatteren med at læse korrektur. 
Kurt C. er en ihærdig sandhedssøger. Efter at have læst 
alle Martinus’ værker, satte han sig for at vise, hvem 
mennesket Martinus var. Selv har han aldrig kendt ham 
personligt. Han vil her påvise, dels at Martinus ikke var 
nogen “falsk profet” men en sand verdensgenløser. Og 
dels at denne vor tids vismand faktisk levede, som han 
lærte.

Selv om Kurt C. ikke har fået lov til at få adgang til 
Martinus Instituttets arkiv, bygger biografi en på et meget 
omfattende historisk materiale. Den række af forunderlige 
“tilfældigheder”, der gav ham meget af dette kildemate-
riale i hænde, viser uden tvivl, at det just var meningen, 
at denne biografi  skulle skrives.
Mens Martinus levede, ønskede han ingen fokus på sin 
person. Det var og er hans værk, det først og fremmest 
drejer sig om. Men meget af det, han fortalte om sig selv, 
viser også, at han ønskede at afmystifi cere sin person 

Martinus og 
hans livsværk 
Det Tredie 
Testamente
- en biografi 

Af Kurt Christiansen
Kosmologisk Information
ca. 1000 sider i 
A4 format og i to bind
450 kr.
Anm. v/Ruth Olsen

og undgå, der skulle opstå myter og persondyrkelse a 
la Jesus. Jeg er overbevist om, at Martinus for sit eget 
vedkommende ikke ønskede noget holdt hemmeligt for 
eftertiden.

Det som jeg, der heller ikke har kendt Martinus personligt, 
oplever ved at læse denne biografi , er en større forståelse 
for mange ting. (Jeg har også fået nogle løse rygter manet 
i jorden.) Biografi en lægger ikke skjul på de genvordighe-
der, Martinus også måtte møde i sit liv, omgivet som han 
var af velmenende men dog ufuldkomne mennesker. Den 
tegner ikke kun et glansbillede af hans liv og virke.

Biografi en begynder med en beskrivelse af Martinus’ 
sociale og biologiske baggrund, som var noget af det 
mest ringeagtede på den tid, men som i dag vurderes helt 
anderledes. Hvorfor er det nu væsentligt at få med, kunne 
man spørge. Fordi sådan sikrede forsynet sig, at Martinus 
den dag, han skulle begynde sin mission, stadig var et 
“ubeskrevet blad”. Således var der nemlig absolut ingen 
mulighed for, at Martinus fi k en boglig uddannelse.

Hvis han var blevet fyldt med al for megen forkert viden 
fra tidens mangelfulde uddannelsessystem, ville nogle af 
de nedtransformerede fakta jo blive “forplumret” i vide-
regivelsen. Det var heller ikke højlærde folk, han skulle 
have i tale. De har jo ofte alt for fastlåste meninger. Derfor 
skulle hans sprog så vidt muligt forblive som “den jævne 
mands”. Til gengæld var det lidt af en kamp livet igennem 
at fi nde de rigtige og forståelige formuleringer, for det var 
nu engang kompliceret stof, der skulle formidles.

Det er begivenhedsrige 90 år, der beskrives, og der er 
mange billeder, især en del amatørfotos, som mennesker 
der var tæt på Martinus velvilligt har stillet til rådighed. 
Der er også eksempler på tegninger og malerier, som 
Martinus har udført før han fi k sin kosmiske bevidsthed. 
Og der er hele det manuskript med Lars Nibelvangs 
beskrivelse af sine første år med Martinus, som aldrig 
blev trykt dengang, fordi Martinus ikke ønskede fokus 
på sin person.

Nogle har spurgt, hvorfor Kurt C. uden personlig for-
tjeneste, faktisk kun med en hel del udgifter, har udført 
dette store arbejde. Selv siger han, det var for også selv 
at fi nde ud af, hvem og hvordan mennesket Martinus var. 
Men dybest set tror jeg, det også handler om en slags 
kærlighedserklæring til det væsen, der har givet ham og 
verden en så kostelig “skat”, en så stor pose “ædelstene”, 
at vi med den er nået frem til at se mere fortrøstningsfuldt 
på verdens midlertidige elendighed og vore egne livs 
fortrædeligheder.

Bogen er iøvrigt trykt i Martineves i Tjekiet. Martin-eves 
betyder Martins by, og Martinus er den latinske udgave 
af Martin!
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Kloge hoveder har en forening, der hedder Mensa. På 
deres hjemmeside beskæftiger de sig bl.a. med reinkar-
nation. Herfra er følgende citater taget:

“Hvis en asiat bad mig om en definition på Europa, ville 
jeg være tvunget til at svare: Det er den del af verden, der 
er hjemsøgt af den utrolige illusion, at mennesket blev 
skabt af intet, og at denne fødsel er den første indtræden 
i livet.” (A. Schopenhauer)

“Reinkarnation rummer en særdeles beroligende forkla-
ring på virkeligheden, hvormed indiske tænkere over-
vinder problemer, som forbløffer europæiske tænkere.” 
(Albert Schweitzer)

“Mit liv forekom mig ofte at være 
en historie uden begyndelse og 
slutning. Jeg følte, at jeg var et hi-
storisk fragment, et uddrag hvorfra 
den foregående og efterfølgende 
tekst manglede. Jeg kunne sagtens 
forestille mig, at jeg kunne have 
levet i tidligere århundreder og dér 
mødt spørgsmål, jeg endnu ikke 
kunne besvare; at jeg var blevet 
født igen, fordi jeg ikke havde løst 
den opgave, der var givet mig.” 
(Carl Jung)

“Et menneske er en del af den 
helhed, vi kalder universet, en del 
som er begrænset i tid og rum. 
Han oplever sig selv, sine tanker 
og følelser som noget adskilt fra 
resten .. en slags optisk bedrag af 
hans bevidsthed. Dette bedrag er et 
slags fængsel for os, som begrænser os til vore personlige 
begær og til hengivenhed for nogle få personer nær ved 
os. Vores opgave må være at frigøre os selv fra dette 
fængsel ved at udvide vores hengivenhed til at omfatte 
alle levende væsner og hele naturen i dens skønhed.” 
(A. Einstein)

“Vi vender alle tilbage. Det er denne vished, som giver 
livet mening, og det gør ikke den mindste forskel, om vi 
i en senere inkarnation husker det tidligere liv eller ej. 
Det er ikke individet og hans komfort, der tæller, men 
den store stræben efter det perfekte, som foregår i hver 
inkarnation.” (Gustav Mahler)

OM REINKARNATION
“At blive født to gange er ikke mere overraskende end 
at blive født én gang. Alt i naturen er genopstandelse.” 
(F. Voltaire)

Folk med særlige talenter har angiveligt ikke blot været 
heldige, men arbejdet bevidst på at opøve disse færdighe-
der i tidligere tilværelser. Mozart mente selv, hans særlige 
musiktalent var udviklet gennem flere liv.
“Så længe du ikke er opmærksom på den evige lov om 
at dø og blive til igen, er du blot en vag gæst på en mørk 
jord.” (Goethe)

“Sjælen er udødelig - nuvel, hvis jeg altid skal leve, må 
jeg have levet før, levet en hel evighed.” (Tolstoy)

“Lev, så at du kan ønske at leve 
igen - det er din pligt - for under 
alle omstændigheder vil du leve 
igen!” (Nietzsche)

“Jeg er blevet født flere gange end 
nogen undtagen Krishna.” (Mark 
Twain)

“Vi føler og véd at vi er evige”. 
(Spinoza)

“Alt hvad videnskaben har lært 
mig, styrker min tro på en fort-
sættelse af vor åndelige eksistens 
efter døden. Jeg tror på en udøde-
lig sjæl. Videnskaben har bevist, 
at intet forgår til intet. Liv og sjæl 
kan derfor ikke forgå til intet og 
er derfor udødeligt”. (Wernher 
von Braun)

Afsnittet hvoraf ovenstående kun er et lille uddrag, det 
meste refererer til forskning, slutter med flg:
Den seriøse læser vil så spørge sig selv, hvad der er mest 
sandsynligt: at alle de professionelle forskere i reinkar-
nation og bevidsthed tager fejl; at alle forsøgspersoner 
lyver; at alle tilhængerne er vildførte eller naive; at alle 
de relaterede fænomener er svindel og at de seneste na-
turvidenskabelige forsøg er fejlbehæftede - eller at der er 
realiteter bagved og at vores accept af reinkarnation kun 
forhindres af vores manglende viden?

I kildehenvisningerne optræder også Martinus!
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I de første lammende sekunder var der dødstille over hele 
kloden. Det var, som om Jordens puls var gået i stå. Kun 
himlen skælvede som en budding, og sære bølgemønstre  
af  lys fl akkede hen over den og udspændte et tæppe af 
ujordiske farver. Tavsheden spredte sine vinger overalt. 
De støjende ra dioapparater med deres multilinguale kvær-
nen eller symfonier af alskens to nale mønstre blev tyste; 
elektronernes hidsige jagt efter en tolkende modtager 
stilnede af, blev cuttet som af et økse hug. TV-skærmene 
gik i sort; kommu nikationssatellitterne råbte tappert, men 
forgæves på at blive hørt.

Men inde i hvert enkelt menneske var indbygget en tran-
sceiver, og i over sættelse lød det:
Vær ikke bange. Dette er ikke ver dens undergang, men 
afslutningen på en drøm. En drøm, I alle har været med-
spillere i gennem æoner.

I tror, at jeres verden går under. Men det er bare en fi ktion. 
For det er jer, der skaber og har skabt den verden, I lever 
i. I er guder, men har ikke gjort jer det klart. Alt, hvad I 
opfatter med det lege me, som I har iført jer, er resultatet 
af jeres tanker og skaberevne. Og ønsker I det stærkt nok 
og visualiserer, at livet på jeres klode skal fortsætte som 
hidtil, da vil det ske.

Men er I utilfredse med jeres værk og ønsker at omdanne 
det til en har monisk verden med smilende landska ber, 
fred og harmoni mellem alt le vende, da står også dette i 
jeres magt.

Armageddon

Da kan I skabe en ny drøm og leve i den, men nu med er-
faringerne fra den gamle drøm, så at I aldrig mere tænker 
på at gentage jeres smertefulde erfarin ger.
Vi er jeres Brødre og Søstre, og vi har valgt denne sidste 
udvej til at få jer til at standse op og tænke jer om, før I 
fører jeres nuværende drøm til dens ulyksalige afslutning 
og opløser jer selv.

Hvor ofte har I ikke gruet for døden uden at vide, at det 
blot er jeres jordiske legeme, der dør. Hvor ofte har I ikke 
sukket efter fred uden at gøre jer klart, at de uharmoniske 
tilstande, sådan som I oplever dem, blot er en konsekvens 
af jeres tanker. Harmoniske og kærlige tanker avler har-
moniske forhold i lege merne og menneskene imellem. I 
véd det inderst inde, men lever dog i den falske tro, at de 
fysiske behov er en nødvendighed for at overleve. I har 
glemt, at I er engle og udødelige, og således har I ladet 
je res fysiske redskab, legemet, styre jeres sind i stedet 
for at lade sindet styre le gemet.

Hver for sig og sammen er vi ét – én stor familie eller 
det, I kalder for Gud. Enhver af jer er hele universet – alle 
universerne. Hvis I ændrer jeres syns vinkel en smule, vil I 
indse, at I er alt, hvad der eksisterer. Og accepterer I dette, 
og at I hver for sig er Lyset, Kær ligheden og Skaberkraf-
ten, og ønsker I som følge heraf at ændre tankemønstre 
og praktisere disse principper, er I atter hjemme blandt 
de engle, I var engang.
Stig

Valget er jeres.



42

v/Gunder Frederiksen

Ifølge det ansete blad ”Odsherreds-kysten” ser det ikke 
særlig godt ud for djævelen. Hvor utroligt det end lyder, 
ser det ud til, at han er blevet arbejdsløs. Helvede skulle 
være lukket. Det er den nøgterne konklusion af et højt 
præmieret svar på et eksamensspørgsmål, der er stillet 
ved University of Washington, USA.  Svaret kom ud på 
nettet, hvorfor det med ”Odsherred-kysten”s forventede 
tilladelse kan tildeles spalteplads Den Ny VerdensIM-
PULS.

Eksamenspørgsmålet lyder: Er helvede eksotermisk (dvs. 
afgiver varme) eller endotermisk? (absorberer varme). 
De fleste studenter argumenterede ud fra Boyles lov, dvs. 
gas køler ned, når det udvider sig og varmes op, når det 
bliver presset sammen.
En af de studerende skrev som følger: ”Først skal vi finde 
ud af, hvorledes Helvedes masse forandrer sig gennem 
tiden. Så skal vi finde ud af, hvor mange sjæle, der ryger 
i helvede, og hvor mange sjæle, der forlader helvede og 
hvor hurtigt.

Studenten tror, at vi nogenlunde sikkert kan slå fast, at når 
en sjæl havner i helvede, så forlader han den ikke igen. 
Ergo er der ingen sjæle, der forlader helvede. 
Når det så drejer sig om antallet af sjæle, der ryger i 
helvede, bør vi kigge på de forskellige religioner, der 
findes i verden.

De fleste af de religioner påstår, at hvis ikke du er medlem 
af deres religion, så havner du i helvede. Siden der er mere 
end en religion af den type, og siden folk som regel ikke 
tilhører mere end en religion, kan vi forudsige, at alle sjæle 
havner i helvede. Med fødsel- og dødstal kan vi forvente, 
at antallet i Helvede øges hele tiden.

Derpå kikker vi på hastigheden af forandringen af stør-
relsen af helvede, fordi Boyles lov siger, at for at tem-
peraturen og trykket i helvede skal forblive det samme, 
bør størrelsen af Helvede forøges efterhånden, som der 
kommer flere sjæle til. 

Dette giver os to muligheder:

1. Hvis Helvedes størrelse øges ved en langsommere 
hastighed end med den, antallet af sjæle i Helvede 
øges med, så vil temperaturen og trykket øges, 
indtil Helvede bryder løs. 

Djævelen er blevet arbejdsløs!
2. Hvis Helvedes størrelse øges med en større 

hastighed end den, hvormed antallet af sjæle i 
Helvede øges, så vil temperaturen og trykket 
falde, indtil Helvede fryser til.

Hvilke muligheder er der så? I besvarelse af dette spørgs-
mål henviser studenten til, hvad hans veninde Teresa 
sagde til ham i løbet af hans første år som studerende. Hun 
sagde: Det vil blive en kold dag i Helvede, før jeg går i 
seng med dig!  Når man samtidig går ud fra det faktum, 
at studenten rent faktisk gik i seng med Teresa, så må det 
være præmis nr. 2., der er sand, og på den måde kan man 
iflg. studenten være sikker på, at Helvede er eksotermisk 
og allerede frosset til. 

Det logiske resultat af denne teori er, at siden Helvede 
er frosset til, modtages der ikke flere sjæle, og Helvede 
er derfor udslettet. Dette efterlader kun Himlen, og for-
klarer iflg. studenten, hvorfor Teresa blev ved med at 
jamre og råbe: ”Åh Gud!” – Studenten fik karakteren 
13 for sin fremragende besvarelse. Men djævelen bliver 
arbejdsløs. 
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v/Gunder Frederiksen

Glade mennesker er sundere end 
triste. Det skulle ikke blot være 
en løs påstand – men eksakt vi-
denskab. I al fald hvis dagbladet 
”Politikken” d. 1. maj 2005 har 
ret. På forsiden af bladets viden-
skabssektion hedder det i en stor 
opsat overskrift Latter er god 
medicin. ”Nye undersøgelser 
viser, at glade mennesker er sun-
dere end triste – og at latter kan styrke folks helbred og 
gøre dem hurtigere rask”. Og det er ikke blot vor psyke, 
der har det bedre. 

Videnskaben påviser, at det også gælder vor fysiske ha-
bitus. I en undersøgelse fra University College London 
bad psykologiprofessoren og hans medarbejdere 216 mid-
aldrende mænd og kvinder om at føre dagbog over deres 
humør i to dage. Og de skulle gøre det i løbet af dagen. 
Samtidig blev de udsat for små stressfremkaldende tests. 
For at undersøge hvilken indflydelse det havde på blodet, 
tog man blodprøver for at se hvilken sammenhæng der 
var mellem humøret og blodet tilstand. 

Forskerne fandt, at de gladeste forsøgspersoner havde 
reduceret stresshormon, et stærkere immunforsvar og et 
mere robust hjerte-karsystem. De glade forsøgspersoner 
havde klart lavere mængder af blodproteinet fibrinogen, 
som spiller en vigtig rolle for blodets evne til at klæbe 
og klumpe – altså lavere risiko for blodprop. Undersø-
gelsen med konklusionen, at ”glade mennesker har bedre 
chancer for godt helbred” blev publiceret i tidsskriftet 
”Proceedings of the National Academy of Sciences”.

Le dig rask!

Logikken er faktisk ligetil: Når man kan blive fysisk syg 
af vrede, angst, depression og nervøsitet, hvorfor skulle 
man så ikke kunne blive sund og rask af de modsatte følel-
ser? Som konsekvens af de opmuntrende forsøgsresultater 
har man på nogle hospitaler i USA indført hospitalsklovne 
som fast ingrediens for at hjælpe syge mennesker og ikke 
mindst børn ved hjælp af humor og latter. 

Det understreges, at der er en markant forskel på cir-
kusklovne og hospitalsklovne. De første er underhol-
dende, de sidste er terapeuter. Når det vitterligt er så sundt 
for sjæl og legeme at grine, så gælder det altså blot om 
at grine på livet løs!!  Der oplyses da også i ovennævnte 
artikel, at der i dag er 4000 latterklubber over hele verden 
og 70 i Danmark, så der er masser af muligheder for at 
få et bedre helbred. 

At grine på kommando er måske lidt kunstigt. Der skal 
helst være noget at grine af. Her følger mit bidrag til læ-
sernes bedre helbred, nemlig et eksempel på den specielle 
humor som var det sparsomme våben mod besættelses-
magten under 2. verdenskrig: 

En gammel mand gik og talte højt med sig selv. Han 
mumlede ustandseligt: mm … ti tusinde tyskere … ti 
tusind tyskere … En tysk officer lagde mærke til ham, 
og spurgte: Taler De nedsættende om tyskerne? – ”Tvært 
imod”, sagde manden ”jeg går netop og siger til mig selv, 
at jeg hellere vil arbejde for ti tusinde tyskere end for én 
englænder. Jeg er nemlig arbejdsløs”. Tyskeren blev så 
fornøjet over svaret, at han tilbød at skaffe manden et job. 
– ”Hvad er De?  spurgte han”. ”Graver”, svarede den 
gamle. (Frit fra Information den 7.maj 1955).
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Ruth Olsen

Hvad er olie?
Vi tror sikkert alle på videnskabens 
“dogme” om, at olie er dannet af orga-
nisk plantemateriale, der i tidens løb er 
ophobet og ved at komme under tryk er 
omdannet til det, vi kender som råolie. 
Men hvorfor er man så sikker på det?

Det er trods mange forsøg aldrig lykke-
des videnskabelige forskere at fremstille 
olie ved kunstigt at etablere et geologisk 
miljø, der svarer til det, man forestiller 
sig, i sin tid frembragte olien. Derimod 
har man fundet ud af, at den metangas 
der siver ud fra jordens indre, især under 
vulkanudbrud, indeholder samme isoto-
per som råolie, hvorfor oliens oprindelse 
ligesom metangassens må henføres til 
den indre del af jorden.

Råolie findes i store mængder i områ-
der, hvor de kontinentale plader støder 
sammen, alle områder som ikke har 
sedimentære aflejringer, som kunne 
være grundlag for dannelse af råolie 
af organiske materialer. Disse områder 
hører til de mest bevægelige områder 
af jordens overflade, eller de ligger tæt 
ved strukturer, som strækker sig dybt 
ned mod jordens indre. I disse strukturer 
kan der dannes kanaler, ad hvilke råolie, 
som er under konstant dannelse dybt 
nede i jorden, kan undslippe til jordens 
overflade.

Geologen dr. Siegfred E.Tischler er gen-
nem mange års forskning nået frem til 
at: olie dannes ikke af organisk liv, men 
en kulbrinterproces dybt nede i jorden. 

Men som han siger, et geologisk dogme 
er lige så svært at ændre som et religiøst 
dogme. Og iøvrigt er olieindustrien godt 
tilfreds med betegnelsen “fossilt brænd-
stof”, for noget som er begrænset er altid 
mere indbringende. (Kilde: Diføt-nyt 79, 
maj 2005)

Hvem bliver den næste 
stormagt?
USAs tid som stormagt er ved at rinde ud 
og Kina vil tage over, spår mange. Det 
gør de ud fra økonomiske grunde, bl.a. 
fordi kineserne er mere stræbsomme og 
nøjsomme, indtil videre i hverfald.

Men der kan jo også være andre grunde.
USA får stadig sværere ved at rekrut-
tere soldater til at gå i krig og således 
manifestere magt i verden. Flere og 
flere af vestens unge mennesker kan i 
virkeligheden ikke længere nænne at slå 
ihjel. Og de der troede, de kunne, kom-
mer hjem fra Irak eller Afghanistan med 
så store sår på sjælen, at de enten begår 
selvmord eller må have langvarig terapi. 
1/6 af de hjemvendte må i terapi, det er 
ca. 200.000, og de vil ikke ud til kampen 
igen. (TV2 d.27/4)

På den måde vil krig ophøre - engang 
- måske ikke fordi de politiske ledere er 
blevet så meget klogere mht hvad der 
opnås med krig, men fordi næsten ingen 
længere med nok så høj løn kan lokkes 
til at kæmpe politikernes kamp. De vil 
ikke risikere at skulle leve med traumer 
i resten af deres indeværende liv.

Hvordan vil verden blive med Kina som 
evt. eneste stormagt? Ja, man kan ihver-
fald konstatere, at Kina som nation aldrig 
har draget ud i verden for at underlægge 
sig andre folkeslag, som de har gjort sig 
til herrefolk over, som Europæere, USA 
og Japan har gjort. Kinas ledere har altid 
været hårdest ved sine egne. (Tibetanerne 
anså de for “deres egne”!) På eet punkt 
må vi måske forudse globale fremskridt 
- det er kinesere og japanere, der synes 
mest interesseret i esperanto, fordi det er 
så meget enklere end deres egne sprog.

I vore internet-tider er det meget uprak-
tisk med den form for “hieroglyf”-sprog, 
som Kina og en del andre lande stadig 
har. Og når USA ikke længere er stor-
magt og dollaren er gået “rabundus”, vil 
engelsk som verdenssprog formodentlig 
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miste sin prestige. Så får esperanto sit 
gennembrud - gætter jeg på. Det har EU 
også hårdt brug for. Europas babelske 
sprogforvirring må jo finde en løsning 
før eller senere.

Sidste nummer af bladet “Esperanto-nyt” 
bragte en historie, som en journalist, der 
var øjenvidne til stormen på Falluja i Irak, 
havde berettet. De amerikanske soldater 
skød alle, der ikke adlød ordrer. Så alle 
der ikke forstod engelsk blev altså skudt! 
Før Jorden kan blive til eet verdensrige, 
må vi dog kunne tale sammen, så det 
varer desværre en rum tid endnu.

Verdslig kontra åndelig
Nogle muslimske aktivisters kritik af den 
vestlige verdens materialistiske gudløse 
kultur er ikke noget nyt fænomen. I en 
bog, “Aftenland” (forlaget Lindhardt 
og Ringhof 2004), oprulles konflikten 

mellem verdslig rationalistisk gudløs-
hed kontra “hellig” åndelig moral. En 
kulturel konflikt, der har eksisteret siden 
oplysningstiden, og som nu er ved at få 
en global opblomstring. Den ny myte, 
som nogle i “østen” er ved at skabe, 
gør “vesten” til nationer af fordærvede 
u-mennesker.

Sådan så mange intellektuelle i Japan på 
USA i 1942 og frydede sig over Pearl 
Harbour. Og sådan agiterede Hitler for 
sin krig med at sætte “arisk åndfuldhed” 
op mod jødisk “grådig materialisme”. 
Det evige trick er at fratage “de andre” 
deres menneskelighed. De “rene” mod 
“de urene”. Udrensning af “Sodoma og 
Gomorra” -  “ondskabens akse”. Eller 
storbyens moralske forfald kontra land-
livets gode gamle dyder.

Bogen påviser iøvrigt en påfaldende 
lighed mellem Osama bin Ladens reto-
rik og den, som tyske romantikere og 
japanske kamikaze-piloter brugte. At 
dø i en heroiske ærefuld opofrelse er en 
meget gammel ide. I Rusland har der 
været en stærk tradition for at anse det at 
tænke rationelt for en vestlig “sygdom” 
(Dostojevski bl.a.). I stedet for at søge 
viden, gælder det om at søge frelse og 
forløsning. Det gælder følelser og ikke 
forstand. Hamlet står for een, der tænker 
for meget, og derfor er handlingslammet! 
Mener nogle.

Vi må blot konstatere, at det er et kunstigt 
modsætningsforhold, nogle her skaber, 
for viden kan sandelig også føre til 
“forløsning”. Og en gudløs humanist er 
kommet nok så langt i sin udvikling end 
den stærkt troende terrorist. Men dybest 
set handler det jo om balanceforholdet 
mellem følelsesenergien og intelligens-
energien, og det balanceforhold har længe 
ikke haft det for godt.

Bibelkoden m.v.
Politikens forlag udgav 2002 en bog om 
“Det Alternative”. De kalder den viden-
skabelig, og takker iøvrigt bl.a. trylle-
kunstneren James Randi for hjælp. Det er 
ham, der mener alt det alternative er fup! 
Det er ærkeateisten Mikael Rothstein, der 
har taget sig af det spirituelle, så det får 
altsammen et skud for boven. Han skriver 
dog forholdsvis neutralt om Martinus og 
kalder ham en “religiøs fornyer”.

Han skriver bl.a.:”Det fortælles, at Mar-
tinus ingen personlige forudsætninger 
havde for at formulere sit filosofisk-re-
ligiøse system. Det er dog næppe helt 
sandt, for teosofiske og antroposofiske 
strømninger havde nået København i god 
tid, inden Martinus trådte ind på arenaen, 
og hans arv i så henseende er da også 
tydelig.” Ja ja, også en Rothstein har lov 
at tage fejl.

Der er et forholdsvis stort afsnit om 
bibelkoden. Her påvises, hvordan en 
australsk matematiker Brendan McKay i 
fortællingen om Moby Dick kunne finde 
mange “beskeder” af samme type som 
dem, man fandt i biblen, ved at bruge 
samme fremgangsmåde. Her er vist et 
af hans eksempler - Attentatet på Indira 
Gandhi.

Deres konklusion er naturlig nok ud fra 
det, nemlig at hvis man søger længe nok 
i et stort materiale uden klart mål og med 
forskellige metoder, så vil der dukke et 
eller andet op. Vi har godt nok heller 
ikke hørt meget til den bibelkode siden. 
Da Drosnins bog om bibelkoden i sin tid 
udkom, skrev jeg til ham og spurgte, hvad 
han kunne finde omkring ordet “Marti-
nus” i den. Jeg fik aldrig noget svar.

Endnu et spirituelt blad
Tre unge mennesker har startet et kvartal-
stidsskrift, de kalder LOGOS - et bevidst-
hedsmagasin. Det har et smart design, i 
farver og på lækkert glittet papir. Det er 
frisk i tonen og tager fat på mange af ti-
dens spirituelle og filosofiske emner. Det 
første nummer har 2 sider om Martinus, 
eftersom de mødte Jan Langekær på en 
messe i København. Artiklen er rimelig 
seriøs, selv om den selvfølgelig er “skåret 
til” efter tidens journalistiske stil. Men 
forhåbentlig vil den få nogle til at ønske 
at vide mere og opsøge “honningen”.

Bladet sælges for 40 kr (62 sider) i kio-
sker landet over og ved aktivt salgsar-
bejde på diverse cafeer m.v. Som udgiver 
står “Logosfonden”, en almennyttig 
fond, der støtter tværspirituelle formål 
og bevidsthedsarbejde, skriver de. De 
mente, der manglede et samlende blad 
for globalbevidste mennesker, et blad der 
kunne skabe sammenhæng mellem vor 
ydre og indre verden, forene det lokale 
og det globale.
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Det sidste vil redaktionen på Nyt Aspekt 
nok ikke være enige med dem i, eftersom 
de to blade ligner meget hinanden, og 
Logos således vil blive lidt af en konkur-
rent. Mon interessen for det spirituelle 
nu er ved at være så stor, at der i vort 
lille land er plads til endnu et blad, der 
henvender sig til den gruppe? Det vil 
vise sig. Man kan se nærmere på www.
logosmagasin.dk

Teosofi som 
Universitetsfag
Siden efteråret 2004 har teologistuderende 
på Århus Universitet kunnet vælge faget 
“teosofi” og gå op til eksamen i det. Det 
er blevet lidt af et tilløbsstykke, mange 
meldte sig og man regner med at omkring 
25 af dem vil gå op til eksamen i det i år. 
Det alternativt spirituelle er åbenbart ved 
at blive “stuerent”. Nu venter vi bare på, 
at Martinus bliver eksamensfag.

Kongestjernen 
Basiliskos
Ove von Spaeth er en habil astrolog og 
har prøvet at tyde Nostradamus ud fra 
den kendsgerning, at dennes verdensbil-
lede var meget præget af astrologien. 
“Det frygteliges konge”, som han spåede 
ville komme på himlen i 7. måned 1999, 
handlede om de voldsomme astrologiske 
aspekter i juli det år og som afsluttedes 
med solformørkelsen 11.august. Især var 

stjernen Regulus/Basiliskos fremtræ-
dende på himlen på det tidspunkt.

Regulus betyder “konge” og Basiliskos 
er ifølge gamle myter et rædselsuhyre, 
så frygtelig at se på, at beskueren døde 
af rædsel. De fleste kender ikke en basi-
lisk, men faktisk blev der i 1999 udstedt 
en dansk hundredkroneseddel med en 
basilisk på! Hvorfor mon? Nok ikke bare 
fordi basilisken har været Bornholms 
ældgamle våbenmærke.

Reinkarnations-
problemer
Nu kommer 20% af danske børn til ver-
den ved kejsersnit. I USA er tallet vist 
en del højere. Flere og flere kvinder har 
svært ved at føde på naturlig vis, ja over-
hovedet ved at blive gravide, og mænds 
sædkvalitet er dalende. Men ønsket om 
at få børn synes ikke at være blevet min-
dre, kun hvad angår antallet pr familie. 
Er der noget galt med planlægningen 
fra “højeste sted”? Vi skal jo dog stadig 
have mulighed for at reinkarnere her på 
jorden.

Martinus blev engang spurgt, om kvin-
ders trang til at føde børn efterhånden 
ville formindskes. Efter en redegørelse 
for polforvandlingens mekanisme, siger 
han:
“Efterhånden som polforvandlingen fin-
der sted, forvandles kvindens organisme 
noget til fordel for det i hende voksende 
maskuline princip og en tilsvarende vækst 
af det feminine princip i manden. Med 
denne forvandling får kvinden en mere og 
mere drengeagtig slank organisme, lige-
som mandens grove og robuste maskuline 
organisme også arbejder sig frem til den 
samme drengeslanke legemsform.

Med denne kropsforvandling hos kvin-
den bliver hendes organisme mindre 
og mindre egnet til at føde børn. Ja, det 
kan endog være livsfarligt for en sådan 
kvinde at føde. Til sidst vil denne evne 
helt ophøre til fordel for en hel anden 
forplantningstilstand, den der hører men-
neskehedens kommende nye livsepoke 
eller det rige til, i hvilket man ikke tager 
til ægte.”

Menneskeheden skal åbenbart igennem 
en meget problematisk overgangsperiode, 
hvor man nok ønsker børn, men ikke kan 
få det, eller nok kan udvikle fosteret, men 

ikke få det ud i dagens lys uden lægens 
operationskniv. Jeg synes, der mangler 
en naturlig logik på dette område. Men 
måske er skrækscenariet fra bogen “Fagre 
ny verden” en fremtidig realitet - børn 
frembragt i kunstige livmødre. Måske er 
det meningen, vi skal tage tekniske løs-
ninger i brug i en overgangsperiode?

En ægte humanist
En stor historiefortæller, Ebbe Kløvedal 
Reich, har forladt det jordiske plan. Til 
Nyt Aspekt udtalte han i 1988 bl.a.: “Hvis 
jeg skulle udnævne et mål, skulle det være 
at åbne sig for Guds kærlighed.”
“Kærligheden mellem mennesker er et 
aspekt af Guds kærlighed. Og hvis den 
har det dårligt i et samfund, bestyrkes 
privatiseringen. Jo mindre kærlighed, 
jo mere grådighed og angst kommer der 
blandt mennesker.”

Han fortæller, at han oplevede, “nogen 
skrev med ham”, ikke som automatskrift, 
men f.eks. synes han at have en vis kon-
takt med Grundtvig, da han skrev bogen 
om ham. På spørgsmålet om han ber til 
Gud, svarer han bekræftende og siger: 
“Det kan være en forkælet form for barn-
lig tro at fornægte Gud, fordi man synes, 
tilværelsen er for ond. At tro, at det at 
bede til Gud kun er at kaste sig fladt ned 
på maven, halleluja, og så ynkeligt bede 
om noget, som man godt kunne tænke sig 
skulle ske - det er ikke den eneste måde 
at omgås Gud på.”
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“Hvis der er noget sted, det er vigtigt ikke 
at stille sig an og hykle, så er det i sin bøn. 
Her er man mest frit stillet til at være sig 
selv. Men hvis man ber autoritært, som 
om Gud var direktør, er der noget, man 
har misforstået. Han er vor ligemand. Og 
meget mere selvfølgelig. Men i bønnen 
er det det, det handler om.”

Det med reinkarnation og karma stillede 
han sig lidt tvivlende overfor, men lod 
det stå åbent. Nu hvor han er kommet til 
visdommens land, har han nok fået det 
afklaret. Han var en stor humanist og 
åndelig begavelse - og dog huskes han 
måske mest for, at han engang i sin ung-
dom sad og røg hash på kulturministerens 
trappe, fordi medierne fokuserer så enøjet 
på det sensationelle.

Pyramidefortolkninger
Carl V.Hansen, som “døde” i 1976 som 
68-årig, var ikke til at placere i nogen 
bestemt spirituel bås. Han skrev til flere 
okkulte blade, men også en del artikler 
til bladet Kosmos i 1950-51. Det var 
åbenbart før Martinus mente, at det blad 
kun måtte indeholde “den rene lære”. 
Carl skrev bl.a. om emner som alkymi og 
astrologi, men ud fra en grundlæggende 
åndsvidenskabelig holdning.

I Kosmos 10/1950 skrev han om “Den 
store pyramides hemmelighed”. Her 
beskriver han, hvordan den er et sym-
bol på den menneskelige udvikling, og 
mener den er bygget i forhistorisk tid af 
et broderskab eller samfund af indviede, 
som kom fra andre og mere højtudviklede 
kloder. Ifølge et gammelt arabisk sagn 
kom stenene flyvende gennem luften til 
pyramiden, skriver han.

Ifølge pyramidens symbolik stiger men-
nesket fra at have været “begravet i ma-
teriens dyb” opad trin for trin mod lyset, 
først til indvielsen i “dronningens kam-
mer”, dvs i det feminine princip. Dernæst 
ad den brede 7-foldige vej til den åbne 
klippegrav i “kongekammeret”, hvor 
korsfæstelsen og opstandelsen sker.

Pyramidens topsten var engang skinnende 
hvid og symboliserede det guddommelige 
Jeg, den slutteligt opnåede kristusbe-
vidsthed. Da er mennesket blevet en 
strålende sol. Afstanden mellem bundens 
firkant-omkreds og toppen svarer relativt 
til afstanden mellem Jorden og Solen. 
Den er det ny Jerusalem, “staden der 
ligger i en firkant”, som der står i Johs. 
Åbenbaring.

I artiklen skriver han bl.a.:”I det gamle 
Ægypten blev Kristusmysteriet drama-
tiseret i Osiris-myten. Indvielserne i den 
store pyramide forklarer, hvorledes en 
række afgørende begivenheder og faser 
i Jesu liv allerede findes omtalt mange 
steder i det gamle testamente. I Salmernes 
bog finder man f.eks. ordret en mængder 
sætninger, som senere iflg. evangelierne 
blev udtalt af Kristus under det store 
indvielsesdrama på Golgatha.

Den 22.salme begynder f.eks. med or-
dene: “Min Gud, min Gud, hvorfor har 
du forladt mig?” I vers 8 hedder det: 
“Alle der ser mig spotter mig”, og vers 
17: “Hunde omgiver mig - og de har gen-

nemboret mine hænder og fødder”. I vers 
19 står: “Mine klæder deler de imellem 
sig, og om kjortlen kaster de lod.”

Carl mener, at forklaringen er, at meget 
af det gamle testamente indeholder dele 
af den gamle indvielseslære, det “guld 
og sølv”, som israelitterne bragte med ud 
fra Ægypten. Og bibelen er ifølge ham 
symbolsk for den menneskelige åndelige 
evolution. Meget af det Jesus rent faktisk 
gjorde og sagde står hen i det uvisse, men 
de der forfattede evangelierne var ret 
velbevandrede i den gamle indvielseslære 
- og de “skar historierne til” efter den 
“opskrift”.
Jesu’ rolle var udstukket på forhånd. 
Men - intet er tilfældigt - hvad havde kri-
stendommen været uden det dramatiske 
“krydderi”?

Lidt tal-symbolik
Skærtorsdag d. 24. marts fik jeg en mail 
med følgende: I dag den 24. marts faldt 
også for 84 år siden på en skærtorsdag 
- den dag Martinus fik sin egentlige kos-
miske indvielse.
Planeten Uranus’ cyklus om solen er 84 
år, altså i dag for 84 år siden stod den i 
samme position i forhold til solen. Ura-
nus står for det subtile, det højt åndelige, 
originalitet, uafhængighed.

I Martinus’ hovedsymbol, Den evige 
Guddom og de evige gudesønner, nr. 11, 
er der 84 små hvide cirkler der symboli-
serer gudesønnernes/døtrenes jeg’er.

Sort humor
Den sydafrikanske ærkebiskop Desmond 
Tuto har engang sagt:
Da missionærerne kom til Afrika
havde de biblen med sig og vi havde 
jorden.
De sagde: Lad os bede. Vi sænkede blik-
ket og bad.
Da vi så op igen var det os, der havde 
biblen,
og dem, der havde jorden.
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v/Martinus

Følgende er et uddrag af et foredrag holdt d.2/11-52:

I daglig tale forekommer ofte ordet “eventyrligt”. Når 
noget karakteriseres som eventyrligt, mener man i virke-
ligheden, at det er overnaturligt eller mirakuløst, at det 
er noget, som er uafhængigt af naturlovene. I et eventyr 
er al ting muligt. Her forekommer feer med tryllestave, 
hvormed de udfører mirakler, og lampens ånd der gør 
lampens indehaver overlegen i enhver situation. Her fore-
kommer trolde og troldkvinder, der også er i besiddelse af 
overnaturlige kræfter, ved hjælp af hvilke de kan forfølge 
og hævne sig på mennesker, ligesom de også kan hjælpe 
dem, hvis de vil. Her er ellefolk, huldrefolk, nisser og 
alfer, og her foregår de utroligste begivenheder, som kan 
more både børn og voksne, og børnene tror måske, det er 
virkelighed, men de voksne mener, det er kun fantasi og 
påfund, som ikke har rod i den virkelige verden.

Men hvorfra stammer da alle de ejendommelige tanker 
og hele den forestillingskreds, man møder i eventyrene? 
Man kan sige, at det er produkter af digteres fantasi. Men 
fantasi er dog ikke nok som forklaring af de fakta, som 
udgør eventyrets bevidsthedssfære. Vi kan nok sige, at 
eventyrets verden ikke eksisterer på samme måde, som 
den fysiske verden gør det. Eventyrets verden er skabt 
og digtet af mennesker. Men hvorfra henter digterens 
fantasi de overnaturlige væsner og begivenheder. Er de 
blot grebet ud af luften?

De fysiske foreteelser i eventyrene er opstået på basis af 
digterens indtryk fra den fysiske verden, som omgiver 
ham. Når han lader personer være onde eller gode, hade-
fulde eller elskelige, er det jo noget, han kender fra sin 
daglige tilværelse. Han har ikke opfundet det onde eller 
det gode, men kun den variation af had og kærlighed, han 
lader komme til udtryk i eventyret. Det såkaldte ondes og 
det godes princip er ingen digter ophav til.

Eventyret er en kombination af fysiske fakta og særlige 
variationer af åndelige fakta. Det er en fortælling, hvori 
to forskellige horisonter overskygger hinanden. Den ene 
horisont er den fysiske, og den anden horisont er den ån-
delige verden. Den psykiske eller åndelige verden er lige 
så lidt en opfindelse eller et påfund af digteren, som den 
fysiske verden er det. Kun variationerne og de forskellige 
kombinationer, han giver af de to verdner i eventyret, kan 
være han påfund eller opfindelse.

Jo mindre fysisk udviklet et folk er, desto mere fremtræder 
dets litteratur i form af eventyr, dvs sammenblandinger af 
fysiske og åndelige foreteelser. Men jo mere materialisti-
ske eller fysisk udviklede menneskene er, desto mindre er 
der af de overfysiske eller åndelige fakta i deres litteratur. 
Det vil altså sige, at efterhånden som et folk udvikles i 
materiel henseende, går der noget tabt. Den ene af de to 
horisonter, der før vibrerede i menneskenes bevidsthed, 
virker ikke mere, medens den anden udvikles på dens 
bekostning.

-----

Før jordmennesket mistede evnen til at opleve den psyki-
ske verden, var det  instinkt og primitiv følelse der forbandt 
det med de åndelige realiteter. Da havde alle, hvad enkelte 
mennesker endnu har, det man kalder psykiske evner. De 
var mere eller mindre mediumistiske og clairvoyante, 
eller de kunne høre stemmer, varsler og lignende. Nogle 
brugte endda deres evner til sort magi og var altså virkelig 
en slags hekse eller troldmænd.

Det var en sådan “synskhed” hos de gamle eventyrfortæl-
lere, der var årsag til den psykiske side ved eventyrene. 
Men på grundlag af instinkt og følelse var de ikke i stand 
til at kende de psykiske realiteter bag det, de så. Deres 
fantasi arbejdede med og udfyldte, hvad den manglende 
viden og indsigt ikke kunne udfylde, og derved opstod 
eventyrets bevidsthedssfære i mennesket. Man troede, at 
huldrene og nisserne og hvad man nu kaldte disse psykiske 
væsner, boede i stenene og bjergene, som jo måtte være 
hule, da man nærmest opfattede væsnerne som fysiske. 
Disse væsner var nemlig ofte helt materialiserede, når de 
kom i nærheden af mennesker, og dematerialiseredes igen 
et stykke tid efter, hvorfor man troede, at de forsvandt 
ind i stenene.

Det er ikke mediumisme eller instinkt- eller følelsesbe-
tonet clairvoyance eller andre former af de evner, som 
engang var fremherskende i mennesket, der skal genud-
vikles, for at menneskeheden kan finde den lykke og fred, 
den længes efter. Alle disse evner er som vandpytter, der 
bliver tilbage i strandkanten, når tidevandet trækker sig 
tilbage. Intuitionen, gennem hvilken mennesket bevidst 
oplever og får fuld indsigt i de psykiske realiteter, er som 
før nævnt den kraft, der fører til “kosmisk bevidsthed” 
for det menneske, der i alt vil følge verdensgenløserens 
ord: “Jeg er ikke kommet for at lade mig tjene, men for 
at tjene.”

DEN TABTE HORISONT



Filosofiske krummer

Den sande vismand samler ikke til hobe. Jo mere han 
gør for andre, des mere får han. Jo mere han giver 
andre, des rigere bliver han.

(Lao-tse)

Døren til lægekunsten er naturens lys. Det højeste 
grundlag for lægekunsten er kærligheden.

(Paracelsus)

Mennesket ser kun det klart i omverdenen, som det 
kan bestråle med lyset fra sit indre.

(Rudolf Steiner)

Det er vor pligt at holde vore åndelige egenskaber, 
vore talenter, i stadig vækst.

(Martinus)

Det gælder ikke om at finde den rigtige lærer men 
om at gøre sig parat til at lære - af livet.

(Ric.Moss)

Fremtidens mennesker vil erkende, at det gode også 
indebærer den største hensigtsmæssighed.

(A.Schweitzer)

Du skal ikke bekymre dig om fremtiden, du skal 
skabe den.

(Anonym)

Det eneste, der kræves for at ondskaben skal sejre, 
er at gode mennesker ingenting gør.

(E.Burke)

....og så dem, der er mest til smilerynken:

Der findes kun få mennesker, der ved alting, men 
mange som ved alting bedre.

(Hohlenberg)

Problemet med denne verden er, at de dumme er 
skråsikre og de intelligente fulde af tvivl.

(B.Russell)

Den Gud giver et embede, giver han også forstand, 
siger et gammelt ordsprog. Dette giver mig anledning 
til at understrege, at det er statsministeren, der har 
udnævnt kulturministeren.

(Knud Overø)

Indfødte, der trommer for at uddrive onde ånder, 
bliver gjort til grin af folk, der tuder i bilhornet for 
at opløse trafikpropper.

(M.Kelly)

Indtil for nylig var det i Bombay forbudt ved lov at 
male skæg på en sovende dame. Man var bange for, 
at hendes sjæl ikke kunne genkende hende, når den 
vendte tilbage!

Faderen så opgivende på sin dovne søn og sagde: 
Jeg kan ikke fatte, at du blandt 100.000 sædceller 
var den hurtigste.

Irerne lod sig hurtigt kristne, da de hørte om grund-
læggerens evne til at lave vand om til vin.

(MacHale)

Den eneste vinder af krigen i 1812 var Tjajkovski.
(Short)

Grækerne opfandt demokratiet, men har glemt, hvor-
dan man bruger det.

(O’Rourka)

De første skulle blive de sidste og de sidste de første, 
men hvad med alle os andre?

(Benny Andersen)

Når under 50% af befolkningen deltager i valgene, 
kan man ikke tale om demokrati. Ergo har USA ikke 
demokrati.

(Drude Dahlerup)

.....men så kan de jo slås for demokratiet andre steder 
i verden!!



Udtrykket den ny verdensimpuls stammer fra den danske humanist og intuiti-
onsbegavelse Martinus (1890-1981), der så universet som udpræget levende 
og til stadighed gennemstrømmet af skabende energiimpulser.

Fra tid til anden rammes Jorden af sådanne skabeimpulser, og resultatet er 
i hvert enkelt tilfælde et udviklingsspring på et eller flere områder. Fx. må de 
store historiske kulturepoker ses som virkninger af fortidige impulser, og det 
samme gælder m.h.t. verdensreligionerne og naturvidenskaben.

Omkring starten af forrige århundrede begyndte ifølge Martinus en ny kraftig 
impuls at stråle ind over Jorden, og han så, at den denne gang ville afstedkom-
me intet mindre end fødslen af en helt ny verdensorden, kendetegnet ved bl.a. 
hidtil uset fremgang for humanitet, moral og kultur.

Allerede nu mærker vi så småt virkningerne af denne nye verdensimpuls, nem-
lig i form af de stormløb på den hidtil gældende verdensorden, der kendeteg-
ner tiden; politisk, økonomisk, videnskabeligt, teknologisk, religiøst, moralsk, 
miljømæssigt etc. Men typisk nok også som en lang række mere eller mindre 
målbevidste forsøg på at skabe bedre og mere menneskeværdige livsbetingel-
ser for alle Jordens beboere.

Tidsskriftet Den Ny VerdensIMPULS har til formål at fokusere på hele denne 
interessante emnekreds og herunder orientere om det revolutionerende vir-
kelighedssyn, Martinus gennem et langt og virksomt liv lagde frem i sit store 
åndsvidenskabelige værk ”Det Tredie Testamente”.

Den Ny VerdensIMPULS
Klintvej 104 - DK-4500 Nykøbing Sjælland

Tlf. 59 30 52 72 - Giro 9 25 42 42
E-mail: kosmo-info@olsen.mail.dk

Hjemmeside: http://k-i.homepage.dk
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Morgendæmring
Denne nye tid markerer begyndelsen på en ny verdenstanke. Alle er 
ved at opdage, at den samlede menneskehed er en enhed og at denne 
forbundethed ikke blot er en abstrakt ide men virkelighed. Vi er ved at 
træde op på et højere kosmisk trin.

Vor tidsalders kaotiske verdenssituation er blot den malstrøm, der vil 
transformere mennesket fra et materialistisk til et kosmisk menneske. 
Vi kan se en forenet verdensbevidsthed vokse frem. Den gamle ver-
denstanke var rettet mod materiel fremgang, personligt og nationalt. 
Den var båret af usikkerhed, angst og en vis grad af fremmedhad. Den 
ny verdenstanke vil bygge på frihed, retfærdighed og international 
næstekærlighed.

Verden har været delt i to “tanke-poler” - øst og vest, i dag USA og 
Kina. I den ny tid vil de polare tankeenergier mødes og forenes. De 
elektriske tankestrømme rejser uafbrudt jorden rundt med lysets hastig-
hed. Vi er blevet verdensborgere, der alle “bader i” og præges af denne 
globale tankestrøm, om vi vil det eller ej.

Intet har så stor kraft som en verdenstanke. Den er som forårsblomsten, 
der vokser frem og blomstrer på trods af sne og frossen jord.

Walter Russell
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Leder

Sommeren går på hæld, temperaturen 
daler - og dermed stiger forhåbentlig læ-
selysten.
Dette nummer er blevet lidt større end 
sædvanlig, især fylder dialogen om ret-
telser i Martinus-bøgerne en del. Den de-
bat interesserer nok ikke alle lige meget, 
men den er principiel og ikke uvæsentlig, 
set i historisk perspektiv. Og hvis ikke 
den kunne føres her, hvor så ellers?

Det har været en travl sommer i bogbik-
sen, især pga vor nyudgivelse - Marti-
nus-biografien.
Men også vor spirituelle biblioteks-service 
gør sin gavn ligesom vort lille antikva-
riat. Hertil mangler vi dog flere brugte 
spirituelle bøger. Så hvis du har nogle 
stående, du alligevel ikke læser i mere, så 
lad dem komme andre til glæde gennem 
bogbiksen.

Bladet bærer iøvrigt præg af, hvad der 
optager redaktøren lige nu, nemlig Wal-
ter Russells bøger. De indeholder så me-
get tankevækkende stof til supplering af 
Martinus, at jeg overvejer at få dem over-
sat og udgivet på dansk.

Go’ læselyst!
Ruth
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Ånd
v/Martinus

Hvad forstår vi ved ånd? Vi ved fra vor børnelærdom, at 
ånd var noget, der kom over apostlene, hvorved de fik en 
anden bevidsthedstilstand end den, de før havde. De kom 
til at tale i andre tungemål. Dette skal ikke forstås således, 
at apostlene kom til at tale andre sprog. Apostlene havde 
en åndelig oplevelse, i hvilken de blev bevidst i andre 
tankearter end dem, de hidtil havde kendt. De blev med 
andre ord bevidste i en højere viden om tingene.

Men denne forklaring på hvad ånd er, er ikke tilstræk-
kelig. Kosmisk set er ånd og materie det samme. Men 
hvorfor siger vi da “ånd” i det ene tilfælde og “materie” i 
det andet? For at besvare dette spørgsmål rigtigt, må jeg 
bede Dem betragte den verden, De er omgivet af. De ser 
f.eks. naturen, huse, møbler, hinandens organismer osv. 
Alle disse ting kalder vi for materie. Men undersøger vi 
derimod det, vi kalder en “oplevelse”, ser vi, at den ud-
trykker en reaktion mellem det i os selv, vi kalder vort jeg 
og - materien. Igennem denne reaktion tilføres der vort 
indre det, vi kalder “indtryk”. Disse indtryk opbevarer 
vi i vor bevidsthed, som i virkeligheden udelukkende 
består af alle de indtryk, vi i vor tilværelse har oplevet. 
Den samlede sum af disse indtryk udgør, sammen med 
vort Jeg, det vi kalder “ånd”.

Vi ser således, at der for at der kan opstå det, vi kalder 
“ånd”, må være et skillerum mellem os selv og materien. 
Når De oplever livet, sker denne oplevelse igennem en 
kæde af indtryk, der går ind til noget i Dem, som så at 
sige er ukendt for Dem. Herfra vender disse indtryk til-
bage til Deres hjerne i form af “tanker” og forlader igen 
Deres væsen som “udtryk”, der får direkte indflydelse på 
den materie, der omgiver Dem. Vor “ånd” bliver altså til 
igennem de ydre materiers indtryk på det i vort væsen, 
vi udtrykker som vort “jeg”.

Ånd og materie er i virkeligheden det samme. Sandheden 
er nemlig den, at det kun er den del af materien, som 
befinder sig indenfor vor bevidsthed, vi kalder “ånd”. 
Det der er udenfor, det være sig faste, flydende eller luft-
formige stoffer, kalder vi “materie”. Når vi dør, sker der 
kun det, at vort liv, der før var af indvendig karakter, dvs 
opstod som reaktion mellem os selv og en yderverden, 
nu bliver af udvendig karakter. Årsagen hertil er, at de 
åndelige verdner består af samme stråleformige materie, 
som vor indvendige verden her er bygget op af.

Ånd begynder altså der, hvor vore fysiske sanser mø-
der deres grænse. Ingen kan med sine hænder tage på 
sine “erindringer”. Og dog eksisterer disse erindringer 
som ligeså realistiske som det, man fysisk kan tage og 
føle på. Erindringerne udtrykker altså et område, hvor 
den fysiske materie er gået over i en form, vi kalder 
“åndelig”. Denne erindringsskabelse foregår uafladelig. 
Intet levende væsen kan være til, uden at der uafladeligt 
strømmer indtryk ind i dets bevidsthed. Disse indtryk går 
videre end til den almindeligt kendte del af bevidstheden. 
De går ind i det område af det levende væsen, jeg kalder 
“Jeget” eller X1.

Martinus’ portræt malet af Vivian Blohm Rainer

Når man f.eks. sidder i sin stol og koncentrerer sig om 
alt det, man har oplevet dagen igennem, spørger man 
uvilkårligt sig selv, hvor alle disse indtryk er henne. De 
synes ikke at være i hjernen og er det heller ikke, de er 
gået videre og er nået til et område, der er utilgængeligt 
for sanserne, et område jeg kalder “overbevidstheden”. 
Indenfor dette område “vender” indtrykkene og strømmer 
tilbage i den vågne dagsbevidsthed, men nu iklædt den 
materie, vi kalder “tanker”.
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Det levende væsen er altså et væsen, i hvilket energierne 
går ind. Det oplever, det fornemmer, det sanser indtryk-
kene som behag eller ubehag og giver dem udtryk igen 
igennem sin evne til at skabe. På denne måde opstår al 
bevægelse i tilværelsen. Når en kunstner maler et billede 
af naturen eller viser os noget af sit eget indre, er hans 
skabelse i virkeligheden en reproduktion af noget, som 
først er kommet udefra, og som han nu er i stand til at 
sende tilbage, men i en sådan form, at det er præget af 
hans indstilling til livet.

På samme måde som en kunstner reproducerer sine sanse-
indtryk, reproducerer ethvert jordmenneske sine indtryk. 
At udtrykke et menneske som mere eller mindre begavet, 
er i virkeligheden blot det samme som at sige, at det har 
større eller mindre evne til at reproducere sine indtryk. 
Forskellem mellem et primitivt og et udviklet menneske 
er altså ene den, at det primitive menneske ikke har det 
udviklede menneskes evne til at gengive sine indtryk, 
sine oplevelser i klare tankebilleder.

Denne evne til påny at udsende det modtagne vokser 
igennem det enkelte menneskes daglige korrespondance 
med tilværelsen. Takket være den kendsgerning, at alle 
levende væsener er absolut udødelige, og liv efter liv 
fortsætter deres udvikling frem, vil livet efterhånden blive 
langt mere nuanceret, end tilfældet er i dag. Alle er på 
vej til at blive kunstnere, hvilket altså blot vil sige men-
nesker, der har en større evne, end det nu er almindeligt, 
til at kunne give udtryk for, hvad livet har bragt dem af 
oplevelser.

Der foregår altså en cirkulation i hvert eneste levende 
væsen. Uden det var således, ville der ikke eksistere nogen 
som helst form for liv. Ånd er således en absolut realitet, 
det er i sin analyse identisk med bevidsthed. Efterhånden 
som det jordiske menneske får større indsigt, vil det få 
evne til at opleve ånd som materie. Mennesket vil nå frem 
til i en langt højere grad end nu at kunne korrespondere 
med sine åndelige legemer. Det anvender denne kor-
respondance allerede nu, men blot ikke i nævneværdig 
bevidst form. Når De f.eks. bemærker et andet menneskes 
“atmosfære”, da koncentrerer De Dem i virkeligheden 
om dette menneskes åndelige side. Denne koncentration 
kan være så stærk, at De langt mere retter Dem efter 
denne atmosfære end efter, hvad det menneske med ord 
åbenbarer af sit eget væsen.

Når mennesket dør, kommer det netop til en verden, hvor 
det korresponderer med materien i dens åndelige form. 
I den verden fremtræder det jordiske menneske ikke 
alene i den form, De kender her fra det fysiske plan, det 
fremtræder også omgivet af farver, som er synlige for 
iagttageren.

Vi har altså et åndeligt område, som ikke er tilgængeligt 
for de fysiske sanser. Indenfor dette område beskæftiger 
vi os med en stor mængde materie, som vi ikke i det 
daglige liv anerkender for at være materie, men som vi 
derimod kalder tanker, ideer og indtryk. Men alle disse 
ting er materie. Når vi kalder denne materie “åndelig”, er 
det, fordi den forekommer os abstrakt. Men vi må lære at 
forstå, at disse abstrakte ting er ligeså virkelige som det, 
vi i denne verden kan “tage og føle på”.
(Uddrag af en tale, Martinus holdt d. 24/5-1942)

MATERIE VERSUS ÅND
v/Ruth Olsen

Jeg bringer ovenstående uddrag af en tale, Martinus har 
holdt, for med den som anledning at “grave” lidt i, hvor-
dan Martinus bruger begrebet “ånd” i forhold til materie. 
Her sætter han både skel og lighedstegn imellem de to 
begreber. Han siger, at ånd og materie i virkeligheden 
er det samme, men samtidig siger han, at ånd begynder, 
hvor vore sanser ikke længere kan opfatte materien/ener-
gierne.
Fra andre steder i hans værk har jeg opfattet det sådan, 
at energierne, synlige eller usynlige, er “mediet” dvs det 
der er “bærer” af budskabet, af meningen, som er ånd. 
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Det er betydningen af energisvingningernes mønstre, der 
er det åndelige, ikke energien i sig selv. Således har han 
forklaret forskellen mellem en bogs bogstaver hhv talens 
lyde og deres betydning. Altså stofside kontra livsside. 
Et andet sted har Martinus sagt, at ånd er noget immate-
rielt, der kan indkapsles i noget materielt. Ånd er årsag, 
materie er virkning.

Af samme grund bruger Per Bruus-Jensen ordet “parafy-
sisk” om de energier, de fleste af os endnu ikke har sanser 
til at registrere. Dvs han taler om en parafysisk verden i 
stedet for en åndelig verden. For uanset om vi er her eller 
“hisset”, hører energierne med til stofsiden - altså X3.

Svend Åge Rossen skriver i sin afhandling om “Bevidst-
hedsproblemet”, at materie er det materiale, jeg’et bruger 
til at skabe, tænke og kommunikere med, mens ånd er 
den måde, hvorpå jeg’et udnytter materialet.

Altså ser det ud, som om Martinus forvirrer begreberne 
med sit lighedstegn mellem ånd og materie. Og dog!

Walter Russell (ham jeg skrev om i sidste blad og skriver 
mere om andetsteds i dette) siger, at Gud skaber ved at 
spalte sin bevidstheds lys op i to modsatrettede bevægel-
ser - og styre dem. Dvs hans Jeg (X1) skaber bevægelsen/
energierne. Alle har vi dette X1, da vi jo er del af Guds 
X1, så denne materialisering kan vi alle - endnu dog kun 

på et primitivt plan. Vi kan nemt gøre det, når vi kommer 
over på “den anden side”, fordi energierne her er lettere 
at have med at gøre.

Videre siger Russell, at al kraft ligger i det stille centrum, 
det rolige ligevægtspunkt. Kraften er det samme som 
bevidsthedens ønsker. Det er ønsket, der sætter kraftens 
svingninger i gang i form af to modsatrettede bevægelser. 
Det kalder han elektricitet. Det stille centrums kraft er år-
sagen, bevægelserne er virkningen. Kraften manifesterer 
sig som bevægelse, men den er ikke bevægelsen. F.eks.: 
Når en mand vil løfte en kuffert, kommer kraften fra hans 
beslutning om at løfte den, energien han skal bruge er 
blot hans villige tjener.

Her genkender vi Martinus’ beskrivelse af X1 som årsag 
og X3 som virkning med urbegæret som det, der udløser 
manifestationen. Beskrivelsen af X1 som skaberen og X3 
som det skabte. X1 som ånd, X3 som materie. Men de er 
jo del af samme helhed, det ene kan ikke eksistere uden 
det andet. Og selv om vi kalder det ene immaterielt (X1) 
og det andet materielt (X3), er det ikke to forskellige ting, 
men uadskillelige sider af samme sag.

Så det lykkedes mig alligevel ikke at tage Martinus i at 
vrøvle!! Han sagde jo også kun, at “kosmisk set” var ånd 
og materie det samme!

To af årets korncirkler fra England
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Liv
v/Gunder Frederiksen

Hvad er liv? Min første tanke var: ”Mon der i det hele 
taget er nogen der tænker over det? Jeg valgte at spørge 
nogle bekendte. Den første jeg spurgte, var forholdsvis 
nybegynder som Mormor.  Hun svarede: Det er, når mit 
barnebarn strålende af fryd kommer stavrende hen til mig 
og siger ”Det er min mormor”. Den næste – en kvinde i 
den modne alder - svarede, at det er oplevelsen af fødsel. 
En tredje pegede på orgasmeoplevelsen. 

Fælles for dem er, at det er oplevelser, de selv har haft, 
og hvor de har haft deres mest intense oplevelser af liv 
– en slags top-oplevelse – en oplevelse, hvor livet mest 
klart og intenst evt. som en intensiv lykkeoplevelse har 
manifesteret sig i deres liv. Men det er jo ikke svar på, 
hvad liv dybest set er for noget.

Søgning på nettet er nærmest håbløst, idet der er alle 
mulige svar på, hvor i litteraturen ordet liv forekommer, 
men ikke hvad det er. Men bliver vi inden for vore egne 
græsgange, så har Per Bruus Jensen  imidlertid udtalt sig 
om det i bogen ”Eksistens og udødelighed”  (s. 19). Per 
skriver: ”For den materialistiske livsopfattelses vedkom-
mende har der indtil for få år siden sædvanligvis drejet 
sig om fire sæt betingelser, nemlig:

1. Evne til stofskifte. 2. Evne til energiudvinding 
ved forbrænding 3. Evne til at reagere på ydre 
påvirkninger. 4. Evne til forplantning og udvik-
ling.  

En anden kilde, en fransk nobelpristager ved navn 
Monod, anfører flg. tre betingelser for liv:
1. Evne til selvorganisering 2. Evne til at reagere på 
påvirkninger 3. Evne til reproduktion.

I begge tilfælde er der imidlertid kun tale om, hvad en 
materialistisk livsanskuelse har vedtaget som gældende 
livskriterier. Dertil kommer, at der kun er tale om, hvor-
dan liv giver sig udtryk, hvad begrebet liv har evne til 
– ikke hvad det er. Meget tyder på, at der ikke ud fra en 
materialistisk livsanskuelse findes noget svar. Ikke så un-
derligt at Martinus taler om et mysterium – livsmysteriet. 
Men et mysterium, som han imidlertid i kraft af kosmisk 
bevidsthed har præsenteret verden for en løsning på, dvs. 
han har præsenteret verden for livsmysteriets løsning evt. 
som en hypotese til yderligere efterforskning for hvem 
der har mod og evner til det.

Livets fornemste kendetegn

Som det sikkert er mange af vore læsere bekendt, har 
Martinus ofte udtalt, at bevægelse er livets fornemste ken-
detegn. Men her er vi heller ikke ved roden af problemet, 
for det er jo kun hvorledes liv giver sig udtryk – giver sig 
til kende – ikke hvad det er. Det er som vi her er præsen-
teret for et grundlæggende begreb, som er så almindeligt, 
at vi slet ikke tænker på, hvad det egentlig er. 

Men Martinus stopper da heller ikke her. Han beder os 
iagttage bevægelserne, som vi ser over alt lige fra de 
mindste bevægelser i atomernes og elementarpartiklernes 
verden til klodernes, galaksernes og universernes gigan-
tiske bevægelser i verdensaltet. Martinus henviser også 
til at skue indad i vor egen organisme, hvor vi – hvis vi 
ikke bryder uhensigtsmæssigt ind i det – præsenteres for 
en fantastisk hensigtsmæssighed og logik. Ergo må der 
være bevidsthed, tanke, liv bag – altså et levende væsen., 
ligesom der må være tanke og bevidsthed bag bevægel-
serne i makrokosmos.  

Martinus kommer ad logikkens og analysens vej frem til, 
at alt er liv – og at liv er knyttet til levende væsener, hvor 
et levende væsen grundlæggende defineres som et treenigt 
princip: et jeg (også benævnt som X1) med en skabeevne 
(X2) og livsoplevelsen inklusive redskabet for livsople-
velsen – organismen. (X3). Og som han bl. a. viser i et af 
sine geniale symboler under navnet livsenhedsprincippet: 
liv eksisterer inden i liv. – Liv er et allestedsnærværende 
og altomfattende begreb – Guds egen bevidsthed, som 
den giver sig til kende overalt. 
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Det levende væsen er ved roden udstyret med et begær ef-
ter at opleve – et urbegær, og det er tilfredstillelse af dette 
grundlæggende begær, der er livets oplevelse, og hvor det 
helt elementært giver sig til kende i form af bevægelse. Og 
som vi ved, er der bevægelse overalt – såvel i atomernes 
som galaksernes verden – i det store som i det små.og vel 
at mærke ordnede bevægelser. Altså er der bevidsthed bag 

bevægelserne og dermed liv. Vi ser da også, at Martinus 
overalt i sine værker sidestiller begreberne bevidsthed og 
liv. Guds bevidsthed er altomfattende. Der er liv overalt.  
Interessant at en japaner ved navn Emoto gennem forsk-
ning i vand er kommet til resultater, der ligger meget tæt 
op ad Martinus. Se den følgende artikel!

v/Gunder Frederiksen

Vi kender den japanske 
vand-ekspert og filosof 
Emoto fra en tidligere bog-
udgivelse om vand ”The 
message from Water”, som 
vi behandlede ret udførligt 
i IMPULS (se flg. numre 
4/1999, 1,2,3/2000 samt 
1/2001). ”De skjulte budska-
ber i vand” er imidlertid ikke 
blot en oversættelse til dansk 
af ”The message from Wa-
ter”, som man kunne fristes 
til at tro, men en nyudgivelse 
med langt mere tekst, hvor ”The message from Water”jo 
lægger mere vægt på de smukke illustrationer til gengæld 
for mindre på tekst. 

På forbilledlig vis er Emoto i stand til at uddrage fin livs-
visdom fra eksperimenter med iskrystallerne. ”De skjulte 
budskaber i vand” er nydelse fra første til sidste side. Det 
drejer sig naturligvis først og fremmest om genkendelsens 
glæde, men også og ikke mindst om mødet med et men-
neske, der med liv og sjæl præsenterer sine opdagelser. 
Det er så sjældent, man møder ægte begejstring, så når 
det endelig forekommer, er det som det varmer sjælen og 
vækker nysgerrigheden: ”Hvorfor så begejstret?”. Dertil 
kommer glæden ved at møde eksperimentel bekræftelse 
på Martinus´ analyser over det levende verdensalt.

Hvad er liv?

”De skjulte budskaber i vand”er videnskab – åndelig 
videnskab. Martinusinteresserede vil føle slægtskabet.  
Spørger man f. eks. ”Hvad er liv? Så vil bogen bringe 
en et godt stykke på vej til et svar, idet Emotos forskning 
viser, at vand er langt mere levende, end man ved første 
øjekast skulle tro. Vand kan optage, bevare og videre-
bringe menneskers følelser og tanker og er således med 
til at bekræfte Martinus budskab om liv som et altomfat-

De skjulte budskaber i vand

tende element. Menneskene kan ikke blot kommunikere 
med vand, men også påvirke det med sine tanker og tale 
og modtage dets reaktioner. 

Emoto har f. eks. engageret en buddhistisk præst til at 
messe en helbredende bøn ved bredden af en sø. For at 
undersøge hvilken virkning det havde på vandets kvalitet 
blev der taget krystaliseringsprøver af vandet før og efter 
bønnen. Overraskende for de fleste mennesker og sikkert 
også for en materialistisk videnskab, hvis den blot ville 
interessere sig for det, var der en betydelig forskel på 
de to krystaller. ”Den første krystal (før bønnen) ligner 
et forvredet ansigt, medens krystallen efter bønnen var 
harmonisk og smuk. (Ill. S. 60). 

Og så en interessant vinkel på ovennævnte eksperiment: 
Der skete det overraskende, at der efter en buddhistisk 
munks bøn ved søen optrådte 7-takkede stjernekrystaller, 
hvad man ikke havde set før, idet seks altid var normen. 
Forklaringen kom, da munken fortalte, at han tilhørte 
en buddhistisk retning, der betragtede 7-tallet som hel-
ligt. Også det kunne vandet afsløre – sig ikke at vand er 
dødt!

Liv som information

Som homøopatien hævder, er det den information, vandet 
bærer, der er det centrale – citat: Hvis et menneske f. 
eks. lider af blyforgiftning kan symptomerne lettes ved 
indtagelse af vand med et minimalt blyindhold – en op-
løsning – en opløsning i forholdet 1: 10400. På det niveau 
er stoffet i praksis ikke længere til stede i vandet, men 
dets karakteristika vedbliver at være til stede og danner 
den medicin, der kan behandle blyforgiftning. Det er altså 
den information, som stoffet – i vort tilfælde vandet – er 
bærer af, der er liv. 

Når Martinus hævder, at bevægelse er livets fornemste 
kendetegn, samt at bevægelse er et altomfattende begreb 
(der er bevægelse overalt), så kan vi konkludere, at liv 
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er overalt. Alt er liv, men liv er også information, og in-
formation er udtryk for bevidsthed. Vi kender bevidsthed 
som vekselvirkningen mellem det levende væsens jeg og 
omgivelserne. Og da Gud er identisk med verdensaltet , 
er det enkelte levende væsen altid i vekselvirkning med 
Gud. Det er bevidsthed eller liv som Gud udtryksform.  

Eksperiment med ris

Men det er ikke blot vand, der påvirkes af menneskers 
tanker og tale. ”En familie, der abonnerede på Emotos 
tidsskrift foretog et interessant eksperiment. De anbragte 
noget ris i to glaskrukker, og hver dag i en måned sagde 
de ”mange tak” til den ene krukke og ”din tosse” til den 
anden, og så undersøgte de, hvordan risen ændrede sig. 
Efter en måned begyndte den ris, der modtog ordene 
”mange tak” at gære med en sødlig duft, der mindede 
om malt, hvorimod den ris, der blev udsat for ”din tosse” 
begyndte at gå i forrådnelse og blive sort. 

Her vil det naturligvis være mest videnskabeligt korrekt, 
hvis man samtidig kontrollerer, hvad der vil ske med ris, 
hvis man intet foretager sig med den. Det er også beskre-
vet i bogen. Citat: ”Den ris, der blev ignoreret, rådnede 
før den ris, der blev udsat for ”din tosse”. (s. 92). Det ser 
altså ud som om det er værre at blive ignoreret end at 
blive hånet. Men det lyder vel også ret sandsynligt, at det 
er sværere at skulle opleve sig som ”intet” end ”noget” 
– selv om dette noget er af negativ karat? 

Emoto konkluderer, at vi kan lære noget meget vigtigt: 
”Vi må sørge for at vise vore børn opmærksomhed og 
tale med dem. Lige fra undfangelsen bør vi udtale ven-
lige og kærlige ord til dem”.(s. 93) - Og vel at bemærke 
undlade det modsatte. Her er der tale om et utrolig vigtigt 
budskab også til den kvinde, der evt. uden eget ønske er 
blevet gravid og derfor sender negative - evt. depressive 
– verbale eller blot tankeenergier til det foster, hun bærer 
under sit bryst. ” Ikke noget nyt”, vil nogle sige, og det 
er naturligvis rigtigt. Ikke desto mindre er jeg overbevist 
om, at vi ikke har nogen skade af at blive mindet om at 
udvise den største respekt for alt levende – også og ikke 
mindst i dets allermest spæde form.   

Levende væsener

Er det ikke et vidunder, at der eksisterer utallige iskry-
staller, som alle bærer sekstallet i deres form og ikke 
desto mindre findes der ikke to ens – et klart udtryk for 
individualitet. Men i kraft af såvel orden som skønhed er 
der også tale om ”intelligent design” – altså bevidsthed 
og dermed liv. Og da liv altid er knyttet til et levende væ-
sen, bliver konklusionen, at de enkelte vandmolekyler er 
levende væsener – dvs. udtryk for det treenige princip: et 

Jeg (eller skaber = X1) med en skabeevne (X2) og noget 
skabt = en organisme (X3). Den materialistiske videnskab 
vil dog næppe gå så vidt. Blandt andet vil den påpege, at 
iskrystallerne mangler evne til forplantning.   

 Emotos forskning er imidlertid et klart advokatur for 
det levende, organiserende og kreative verdensalt, hvori 
”vi alle lever, røres og er”. (bibelen). Men Emotos bog 
om vand er også et budskab om kærlighed. Citat: ”Din 
bevidsthed, opmærksomhed og gode vilje, og dit smil, 
der udspringer af en følelse af kærlighed, alt dette giver 
nyt liv til vand og fører til skabelsen af et nyt og prægtigt 
univers”. (s. 93). – Gennem sin forskning i vand åbenbarer 
Emoto sig også som en højst tiltrængt fredens apostel. 
Men også sundhedsapostel. Som vore læsere sikkert 
ved, er det vand, der løber gennem lige rør og som vi 
henter ved at lukke op for vandhanen ikke særlig sundt. 
En sådan ensretning i fangenskab er imod vandets natur.  
Emoto: ”Når vand udsættes for højt tryk og løber gennem 
lange lige rør, nedbrydes vandklyngerne, og mineralerne 
undslipper”. Vand elsker frihed og bevægelse – jo mere 
jo bedre. Emoto: ”Metoder, der får vand til at strømme 
ubesværet, er alle andre medicinske metoder overlegne”. 
s. 105.

Et morsomt eksperiment

Vil man se yderligere tegn på, hvilken indflydelse på 
omgivelserne vor tænkning kan have anbefaler Emoto 
et morsomt eksperiment.  Han anbefaler en leg, som 
man kan kalde” skyfjernelse” (s. 113), hvor vi skal prøve 
at fjerne skyer ved tankens kraft – Citat: På en delvis 
overskyet dag kigger du op på himlen og retter din op-
mærksomhed mod én bestemt sky, gerne en der ikke er 
alt for stor. Dine tanker er meget vigtige, når du leger 
denne leg, så det er vigtigt, at du tror på, at skyen vil 
forsvinde, men uden at du anstrenger dig alt for meget. 
Hvis du koncentrerer dig for stærkt, vil det hindre, at din 
energi bliver sendt ud. 

Når du er klar, så forestil dig en usynlig energistråle, der 
sendes fra din bevidsthed op mod skyen og sprænger den 
i småstumper. Se i dit sind, hvordan laserstrålen rammer 
hele skyen og ikke bare en enkelt del.
Sig så, i fortid: ”Skyen er forsvundet”, mens du samtidig 
siger til energien (også i fortid): ”Tak, fordi du gjorde 
det.” Hvis du følger disse skridt, er jeg overbevist om, 
at skyen vil begynde at opløse sig og forsvinde i løbet af 
et par minutter”

Emoto fortsætter: Dette forsøg viser, at menneskets be-
vidsthed kan have en enorm indflydelse på verden om-
kring os. Skyer består af vand i luftig tilstand, og derfor 
reagerer de særlig hurtigt på din vilje.” (s. 113-14) 
Menneskene vil kunne skabe en fredelig verden, hvis 



9

vi blot kunne lære altid at tænke positivt. Det er jo ikke 
blot vand og ris, der reagerer positivt, når det udsættes 
for kærlige og taknemmelige tankeenergier. Det gør også 
vore medborgere – vor næste. Smil til verden – altså hele 
verden og den smiler til dig. Det er kernen i Emotos 
budskab 

Guds bevidsthed

Emoto skriver: ”Vand er tydeligvis den kraft, der skaber 
og giver liv” og ”Vand er livets moder”. Vor egen orga-
nisme består af 70 % vand, hvilket dog ikke betyder at 
vi kan sætte lighedstegn mellem vand og liv.  Men vand 
er bærer af den information = bevidsthed. Vi kommer 
dermed svaret nærmere ved at sige, at liv er lig med 
information – en altomfattende information og dermed 
Guds bevidsthed.  

At det er selve informationen, der har helbredende 
virkning har Homøopatien vist. Jo større fortynding af 
stoffet des større helbredende virkning har det. Selv det 

er faktisk, hvad Emoto har afdækket på fremragende vis 
gennem sin dybtgående forskning. Vand har hukommelse, 
vand har reaktionsevne, ja, som Emoto udtrykker det: 
Vand har skjulte budskaber til menneskene – budskaber 
som forstået i den ånd, hvormed de er bragt indebærer 
et vægtigt bidrag til en skønnere og mere harmonisk 
forståelse af verden. 

Hele dette gigantiske panorama af liv, der omgiver os 
overalt, beskriver Martinus som et altomfattende logisk 
og kærligt verdensalt som i sin rod er identisk med det 
overordnede begreb vi kender som den alkærlige, almæg-
tige og alvise guddom, hvori vi alle lever, røres og er. Og 
vil man finde verifikation og sandsynlighedsbeviser for 
dette verdensbillede er der flere muligheder, hvoraf vi kan 
rette opmærksomheden på begrebet vand, hvor vi endog 
finder en af verdens mest vidunderlige udtryksformer for, 
hvorledes liv giver sig til kende. 

Masaru Emoto: ”De skjulte budskaber i vand” 
192 s. 199,- kr. Forlaget Sphinx..
    
. 

Krystallen til venstre er blevet forevist ordene ”kærlighed og taknemmelighed”. Kry-
stallen til højre er destilleret vand, der er blevet opvarmet i en mikrobølgeovn. 
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v/Ruth Olsen

Jeg er vældig fascineret af fænomenet korncirkler, men 
har haft svært ved at se hensigten med dem. At der står 
høj intelligens bag denne manifestering, kan ingen være i 
tvivl om, men vil man andet og mere end at fortælle os, at 
der er væsner med højere intelligens end os i universet?

Nogle norske korncirkel-interesserede har skabt en film, 
der ud over at være fantastisk smuk også er vældig op-
lysende. De der ser den kan ikke mere være i tvivl om 
korncirkelfænomenets seriøse betydning som en form 
for budskaber. Endnu har vi blot svært ved at tolke dem. 
Mange virker som symboler i stil med Martinus’, men 
der følger ikke forklaringer med. Her må vi selv arbejde 
os frem til at forstå meningen.

Det er der også nu en del, der er i gang med, viser filmen. 
Bl.a. har en forsker opdaget, at vi via en korncirkel har 
fået en let og elegant måde til udregning af “cirklens kva-
dratur”. Om dette står der i min gamle ordbog: “Cirklens 
kvadratur: et siden oldtiden kendt problem, der går ud på 
med passer og lineal at konstruere et kvadrat, hvis areal er 
lig arealet af en given cirkel. Allerede Newton har bevist, 
at opgaven er uløselig. Uløseligheden hænger sammen 
med, at tallet Pi ikke nøjagtigt lader sig bestemme ved 
geometriske konstruktioner.”

Men det kunne de altså - de 
kloge korncirkelskabere. 

I filmen ser vi to lysende 
kugler, der på sekunder 
skaber en korncirkel med 
et syvarmet mønster. Det er 
den eneste gang, det er lyk-

kedes at filme en korncirkels tilblivelse. Mange har gjort 
sig anstrengelser for at påvise, at filmen er et falsum, men 
det er ikke lykkedes. Der er efterhånden mange øjenvid-
neskildringer af korncirklers tilblivelse, men de tillægges 
jo ikke megen værdi af skeptikerne. Til gengæld påvirker 
det de oplevende så stærkt, at det ændrer deres liv.

Mange års videnskabelig forskning af såvel jordbunden 
som kornet i en korncirkel viser, at der er sket en påvirk-
ning af tilsyneladende tre forskellige typer energi: En 
varmepåvirkning sandsynligvis fra mikrobølger, et stærkt 
magnetisk felt og en usædvanlig elektricitet.

Kornstråene er ikke knækket som ved de menneskeskabte 
korncirkler, men bøjet ved at stråenes nederste ledknu-
der er forlængede, dvs kornet kan vokse videre, selv om 
det ligger ned. Leret i jordbunden har en højere grad af 
krystallisering end normalt, hvilket tyder på et højt tryk 
og stærk varme, og man har fundet utallige små magne-
tiserede partikler af rent jern.

Når korncirkler opstår i modne planter, ser man en over-
raskende høj vækstrate i de enkelte korn, nogle gange helt 
op til en fire-fem dobling. Det “trækker vejret” hurtigere 
så at sige, dvs det er stresset og hyperventilerer. Det høje 
energiniveau i en korncirkel har i det hele taget mange 
forskellige virkninger på folk og teknologi. Batterier 
bliver “flade”, så mobiltelefonen eller filmsapparatet 
ikke virker. Folk kan føle sig “høje”, intenst lykkelige, 
ja nogle er blevet helbredt for fysiske skavanker. Men 
dyrene bryder sig ikke om den energi og vil ikke ind i 
cirklen, og mus vil ikke spise kornene derfra.

Nu findes der mange hjemmesider på internettet, hvor 
man kan se og læse om korncirkler. Der skrives også en 
del bøger. Den jeg just har læst er norsk, skrevet af Eva-
Marie Brekkestø (Indre Ledelse Forlag, 2004).Derfra er 
følgende oplysninger og citater taget.

En øjenvidneberetning

Der findes som sagt efterhånden mange øjenvidneberet-
ninger om korncirklers tilblivelse, én af dem lyder:
“Den 17.maj 1990 kl. 8 om aftenen gik ægteparret Thom-
linson en tur op på Bryony Hill i Surrey. Da de er på vej 
ned ad bakken, ser de kornmarken bølge af en pludselig 
kraftig vind. Noget der ligner en tåget vattot ruller hurtig 
nedad bakken. På et sekund er den nede ved den mark, 
hvor de står. Centret af “vattotten” trækker sig sammen til 
en hvirvelvind, som giver en summende lyd fra sig. Den 
bliver stærkere og lyder så nærmest som en panfløjte.

Tågebolden som nu skinner med et svagt lys, cirkler plud-
selig rundt om dem. Vindstyrken er kraftig og udøver et 
stærkt pres mod deres hoveder, det prikker i hele kroppen 
og hårene rejser sig på hovedet. Pludselig suger vinden 
dem med sig fra stien og ud på marken, og de ser hvordan 

KORNCIRKEL-FÆNOMENET
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en korncirkel tager form omkring dem i løbet af sekunder. 
De ser hvordan hvirvelvinden i en spiralbevægelse fra 
centrum og udefter lægger kornet ned i en cirkel.
Hvirvelvinden deler sig i to, og den ene forsvinder, mens 
den anden flyver summende forbi dem og laver på et 
par sekunder nok en cirkel lidt derfra. Samtidig danner 
der sig i udkanten af den første cirkel, hvor ægteparret 
befinder sig, mange skinnende småkugler af hvirvelvind, 
der snurrer rundt mens de varsomt lægger mere korn ned, 
så cirklen udvider sig.
Hvirvelvinden, der lavede den anden cirkel, har nu 
forvandlet sig til en skinnende gennemsigtig søjle, som 
strækker sig mod himmelen, så langt de kan følge den 
med øjnene. De små kugler har også forandret sig, det 
tågede udseende er væk og i stedet ser de ud, som om de 
er lavet af “vandagtig glas” med en geleagtig kerne.”

Hellig geometri?

Ofte kan formationer, som ved første øjekast ser meget 
enkle ud, vise sig at være temmelig avancerede. Tre cirk-
ler f.eks. viser sig at forholde sig så eksakt til hinanden, 
at deres tangenter danner et perfekt mønster af ligesidede 
trekanter. Intet ved mønstrene er tilfældigt. De bygger 
på bl.a. det gyldne snit, fraktaler og spiraler og opleves 
netop så smukke, fordi de er så geometrisk perfekte og 
viser grundlæggende matematiske principper.

Nogle kalder dem “geometrilektioner”, fordi de er re-
sultatet af tusindvis kompli-
cerede beregninger. Moderne 
fraktalmønstre lader sig ikke 
konstruere manuelt på papir, 
men kun ved hjælp af nyere 
computerprogrammer. Antik-
kens matematikere mente, at 
indsigt i geometrien er nøglen 
til at forstå universet. Derfor 
blev den kaldt “hellig”. Hellig 
geometri udtrykker sig overalt 
i naturen, den er en slags kos-
misk DNA.

Det er tankevækkende, at hvis 
vor tids komplekse korncir-
kelmønstre var opstået for 
hundrede år siden, havde vi ikke forstået et pluk. Det er 
jo først, når vi kan se dem oppe fra luften, at vi kan op-
fatte mønstrene. Det er også tankevækkende, at de først 
begyndte at blive komplekse, da internettet var taget i 
brug af mange mennesker, således at mange personer kan 
studere mønstrenes symbolik og geometri.

Mange af mønstrene de sidste 20 år har været kendte 
spirituelle symboler. Det gælder Kabbalaens “Livets 

træ”, det ægyptiske “Horus’ vinger”, det keltiske kors 
og “ildhjulet”, indiske mandala’er og en del indianske 
symboler. Betyder det mon en opfordring til en forening 
af jordens religioner? Eller blot et tegn på, at et spirituelt 
nybrud er ved at ske?

Carl Gustav Jung bemærkede, at når hans patienter nær-
mede sig et stadium i terapien, hvor et gennembrud var 
muligt, begyndte de ofte at drømme om og også tegne 
geometriske mønstre, mandala-lignende mønstre. Han 
mente, at disse mønstre udtrykte et nødvendigt fokus i 
helbredelsesprocessen. Han begyndte også selv spontant 
at tegne sådanne mønstre, da han gennemlevede en per-
sonlighedskrise.

Kan en korncirkel bestilles?

En korncirkelforsker, Colin Andrews, fortæller hvordan 
han længe havde været optaget af keltiske symboler. En 
dag i 1988 “sendte” han et ønske til kræfterne bag korn-
cirklerne: han ville gerne have et keltisk kors i en mark 
nær sit hjem. Næste dag kunne han næsten ikke tro sine 
egne øjne, i marken lige ved hvor han boede var der kom-
met en korncirkel, netop formet som et keltisk kors.

I en hollandsk dokumentarfilm fortæller den japanske 
forfatter Maki Masao, hvordan en gruppe japanere var 
kommet til Wiltshire sommeren 1999 for at studere korn-

cirkler. De ville gerne teste 
påstanden om, at fænomenet 
kommunikerer med folk. De 
mediterede på en bøn om at 
få en korncirkel, der skulle 
opfylde fire betingelser: Det 
skulle opstå samme nat, i 
nærheden af Silbury Hill, i 
vestlig retning fra højen, og 
mønsteret skulle indeholde et 
japansk element.
Næste morgen lå der en korn-
cirkel lidt vest for Silbury 
Hill. Den viste et japansk hus-
symbol og det var udført som 
origami, som er en japansk 
teknik for fletning af papir.

Hvad man end tror er meningen med korncirklerne, vil 
alle der involverer sig i fænomenet blive tvunget til at 
tænke sit verdensbillede om igen. Meningen er måske blot 
den enkle at få folk til at undres - og stille spørgsmål. På 
en smuk, munter og ikke-truende måde får de mennesker 
til at sætte spørgsmålstegn ved det gængse virkeligheds-
billede. Mange oplever, det forandrer deres liv totalt. Det 
handler om en personlig udviklingsrejse.
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Af Harry Rasmussen

Næsten daglig kan man høre om eller læse i medierne, 
at så er det ene og så det andet mere eller mindre kendte 
par blevet skilt eller er gået fra hinanden, og hver for sig 
søger de to involverede og ofte ’sårede’ parter i det mis-
lykkede forhold at finde sine egne ben at stå på igen. Ikke 
sjældent giver man hinanden skylden for det, der i reglen 
føles som et nederlag, i det mindste for en af parterne. 
Måden, man søger at komme videre på, er naturligvis 
individuel og kan være meget forskellig fra menneske 
til menneske, men fælles for de fleste er det, at de før 
eller siden hver især finder sammen med en ny partner, i 
håbet og forventningen om at finde ’lykken’ på ny. I nogle 
tilfælde lykkes det, i andre ikke, og der er ikke så helt få 
eksempler på folk, der har været gift både tre eller fire 
gange, uden at det i længden er lykkedes at få forholdet 
til at fungere tilfredsstillende for begge parter.  

Imidlertid findes der dog også eksempler på både første-, 
anden- og tredjegangs-ægteskaber eller parforhold, som 
er vellykkede og hvor begge parter i hovedsagen er til-
fredse med samlivet. Alligevel rokker dette ikke ved, at 
parforholdet og ægteskabet som institution betragtet, nu 
i snart mange år har været og fortsat er i krise, hvilket 
enhver vil kunne overbevise sig om, ved at læse tallene fra 
Danmarks Statistik. Ifølge sidstnævnte blev hvert fjerde 
ægteskab opløst i 2004. Det er dog ikke kun i Danmark, 
at parforholdet og ægteskabsinstitutionen befinder sig i 
permanent krise, tværtimod, så gælder det stort set i hele 
den vestlige verdens kulturkreds.

Velmenende psykologer og socialpædagoger har i tidens 
løb søgt efter årsagsforklaringer på de mislykkede par-
forhold og ulykkelige ægteskaber, der jo ikke mindst er 
til skade for de involverede børn. Fra samfundets side 
har man søgt at bøde på skaderne gennem forskellige 

Parforholds ’krig’ – og ’fred’ 
tiltag, men sjældent med særligt held. De terapier, der 
er udviklet på basis af de årsagsforklaringer, man mener 
at have fundet frem til, viser sig ikke i alle tilfælde at 
være tilstrækkelige til at hele parforholdet eller bringe 
de ’krigende’ parter sammen igen.  

Der kan naturligvis være mange forskellige direkte årsa-
ger til parforholds og ægteskabers ulykkelige situation og 
eventuelle forlis. Der kan f.eks. være tale om gemytternes 
uoverensstemmelse, dvs. uforligelige personligheds- og 
temperamentsforskelle, lige som der ofte også kan være 
utroskab blandet ind, måske endda fra begge parters side, 
men erfaringsmæssigt dog fortrinsvis fra den parts side, 
der er mest tilbøjelig til at ville bryde med sin partner. 
Det er jo erfaringsmæssigt langt fra tilfældet, at begge 
parter er enige om at gå fra hinanden. 

Martinus’ opfattelse af situationen

Set fra Martinus’ side er der imidlertid ikke noget 
mærkværdigt eller uforståeligt ved parforholdets og 
ægteskabets aktuelle situation, lige så lidt som ved, at 
almindelige psykologer, terapeuter og socialpædagoger 
ikke har kunnet, og - så vidt det kan bedømmes - fortsat 
heller ikke vil kunne løse parforholdets og ægteskabets 
samlivsproblemer, i al fald ikke på sigt. De årsager til kri-
sen, som de nævnte fagfolk indtil videre har været i stand 
til at pege på, udgør nemlig, hvad man kunne betegne som 
”sekundære årsager”, og sådanne er i henhold til Martinus 
ikke tilstrækkelige til at forklare krisen, endsige løse de 
problemer, denne giver anledning til.  

Ifølge Martinus skal de primære årsager til den krisesitua-
tion eller krisetilstand, som parforholdet og ægteskabet 
har været inde i gennem hele det tyvende og fortsat er det 
her i det ny århundrede, søges dybt i menneskets psyke. 
Denne psyke har psykologiske forskere og fagfolk endnu 
ikke kunnet beskrive i sin totalitet eller helhed, selvom 
nogle pionerer er og har været på sporet af, hvad det 
mere præcist drejer sig om. Her tænkes især på dybde-
psykologen C. G. Jung, som blandt andet fandt frem til, 
at psyken har to basale psykoseksuelle aspekter, nemlig 
et aspekt bestående af feminine karaktertræk og et aspekt 
bestående af maskuline karaktertræk. 

Disse to aspekter ved psyken kan være mere eller mindre 
i modstrid med hinanden, men kan også bringes til at 
samvirke i løbet af det, Jung betegner som individuations-
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processen, hvorunder selvet eller personligheden modnes 
og differentieres med de karakteristika, der er gældende 
for det enkelte individ. Men det gælder generelt, at en 
kvinde i overvejende grad normalt vil være præget af sin 
psykes feminine aspekt , som ganske enkelt er udtryk for 
kønnet, lige som en mand i overvejende grad normalt vil 
være præget af sin psykes maskuline aspekt, som også i 
dette tilfælde er udtryk for kønnet. Men den kvindelige 
psyke rummer som nævnt samtidigt et maskulint aspekt, 
arketypen animus, mens den mandlige psyke samtidigt 
rummer et feminint aspekt, arketypen anima. (1)   
 
Den seksuelle
polforvandlingsproces
    
Som nævnt skal de primære årsager til det generelle ud-
viklingsstadium, Martinus betegner som ”de ulykkelige 
ægteskabers zone”, grundlæggende søges i det forhold, 
at psyken hos et meget stort antal mennesker, især i 
den vestlige verden, for tiden er inde i en accelererende 
forvandlingsproces. Denne proces betegner Martinus 
også som polforvandlingen, hvorved nærmere forstås 
en gradvis ændring af konstellationsforholdet mellem 
menneskepsykens feminine aspekt og dens maskuline 
aspekt. Dette konstellationsforhold er ifølge Martinus 
baseret på to overordnede grundenergitalentkerner, som 
henholdsvis betegnes som ”den feminine pol” og ”den 
maskuline pol”. Under ét betegnes de to poler som et 
’psykosympatisk anlæg’, hvilket især hænger sammen 
med, at det er disse to poler, der dybest set udgør det 
organiske grundlag for det levende væsens (individets) 
sympatier og antipatier. (2)

Til disse to poler er endvidere knyttet to polorganer: ”det 
emotionelle polorgan” og ”det intellektuelle polorgan”. 
Forholdet mellem poler og polorganer er i henhold til 
Martinus grundlæggende det, at det emotionelle polor-
gan altid vil være knyttet til den såkaldt ordinære, dvs. 
den aktuelt fungerende psykoseksuelle pol, medens det 
intellektuelle polorgan altid vil være tilknyttet den aktuelt 
latente eller ’sovende’ psykoseksuelle pol og ’vågne op’ 
eller vokse frem synkront med denne. Med begreberne 
’den aktuelt fungerende pol’ og ’den aktuelt latente pol’ 
er der her antydet en meget vigtig og afgørende proces i 
sammenhængen, nemlig den såkaldte ’polforvandling’. 

Denne består kort fortalt i en periodisk og gradvist for-
andret konstellation mellem de to poler indbyrdes og 
disses tilknytning til de to polorganer. Fra en konstellation 
eller tilstand, hvorunder de to poler og de to polorganer 
fungerer fuldkommen jævnbyrdigt og optimalt, ændres 
situationen efterhånden radikalt til en tilstand eller kon-
stellation, hvori den ene pol og det intellektuelle polorgan 

er latent eller ’sovende’, mens den anden pol, sammen 
med det emotionelle polorgan, bevarer og opretholder en 
aktivt fungerende position. (3)

Hunkøn, hankøn og dobbeltpolethed

Det er i henhold til Martinus den sidstnævnte situation, 
som han også betegner som den ”enkeltpolede” tilstand, 
der danner grundlaget for fremkomsten og eksistensen 
af de to køn: hunkøn og hankøn. Det førstnævnte køn, 
hunkønnet, opstår, når det er den maskuline pol, der 
sammen med det intellektuelle polorgan ’degenerer’ 
eller reduceres til latent tilstand, mens det sidstnævnte 
køn, hankønnet, opstår, når det er den feminine pol, der 
sammen med det intellektuelle polorgan ’degenererer’ 
eller reduceres til latent tilstand. 

Men polforvandlingsprocessen er ikke fuldbyrdet hermed, 
for efter en tid i enkeltpolet tilstand som enten hunkøn 
eller hankøn, fortsætter udviklingen, denne gang så at 
sige i omvendt rækkefølge. Det vil sige en udvikling, 
hvorunder den latente eller ’sovende’ pol og det intellek-
tuelle polorgan gradvist atter ’vågner’ op og efterhånden 
igen bliver jævnbyrdige med den fungerende pol og det 
dertil knyttede emotionelle polorgan. Denne udvikling 
forløber nogenlunde parallelt og synkront for de to køn, 
hvis individer efterhånden bliver, hvad Martinus betegner 
som ”dobbeltpolede”, en tilstand og situation, der udgør 
det psykoseksuelt-organiske grundlag for den såkaldte 
næstekærlighed, som i bund og grund er uberoende af det 
tidligere køn eller af køn i det hele taget. (4)   
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Enkeltpolethed og dobbeltpolethed 
   
Som det indirekte vil være fremgået af det ovenstående, 
er der i virkeligheden tale om det, vi almindeligvis be-
tegner som seksualisme, men dog i en noget dybere og 
videre forstand, end det, de fleste mennesker forstår ved 
begrebet. Martinus betegner fænomenet seksualisme 
som det redskab eller den kraft, hvormed Guddommen 
skaber, styrer og opretholder alt og alle i sin universa-
lorganisme, verdensaltet. Seksualisme er samtidig det 
levende væsens egen inderste og dybeste oplevelsesevne 
og skaberkraft, som takket være lovmæssighederne for 
de to polers og de to polorganers indbyrdes samspil, 
og herunder ikke mindst polforvandlingen og dennes 
karakter og konsekvenser, sikrer individets evige og 
periodisk livsfornyende eksistens som Guds sanse- og 
manifestationsorgan. (5)   

Men det er altså den ovenfor skitserede polforvandlings-
proces eller forvandlingen af polkonstellationsforholdet 
mellem de to poler og polorganer fra enkeltpolethed til 
dobbeltpolethed, som dybest set er årsagen til og for-
klaringen på parforholdets og ægteskabsinstitutionens 
aktuelle krise. Denne i en større sammenhæng og i et 
større perspektiv naturlige udviklingssituation, vil intet 
menneske eller nogen anden magt, hverken på jorden eller 
i himlene, kunne ændre afgørende ved, endsige forhindre. 
Så meget mindre, som at polforvandlingen i virkeligheden 
sker til alles gavn og bedste.

Det, der ifølge Martinus ligger til grund for mange af de 
problemer og kriser, der kan være i parforhold og ægte-
skaber, er den omstændighed, at der i virkeligheden ikke 
kun er tale om to parter i forholdet, men derimod om hele 
fire, og ikke sjældent fire forskellige parter. Nemlig for-
uden ’manden’ i kvinden, også ’kvinden’ i manden, eller 
mere præcist: Den kvindelige parts vågnende maskuline 
pol, og den mandlige parts vågnende feminine pol, som 
i begge tilfælde er ledsaget af et vågnende intellektuelt 
polorgan, som netop giver sig udtryk i alle de interesser 
hos individet, som ligger ud over de basale ægteskabelige 
og familiemæssige interesser. Det gælder stort set alle de 
interesser eller interesseområder, som ikke direkte tjener 
til hjemmets og parforholdets eller ægteskabets etablering 
og opretholdelse, lige fra interessen for sport, politik, 
kunst, litteratur etc. til interessen for åndelige, spirituelle 
og filosofiske emner. (6) 

Parforholdets ’krig’ og ’fred’

Men det skal dog siges, at en del mennesker er i stand 
til at klare balancegangen mellem interesserne for hjem-
met, ægtefællen, afkommet og familien på den ene side 
og de mere personligt orienterede og indadvendte eller 

udadvendte interesser på den anden side. Det gælder især 
for par og ægtefæller, hvor der findes en grundlæggende 
forligelighed mellem de involverede fire ’parters’ respek-
tive interesser, både indenfor og udenfor parforholdet 
eller ægteskabet. Dette gælder i henhold til Martinus 
ikke mindst for de relativt højtudviklede mennesker, der 
henhører under den endnu meget sjældne seksualkategori, 
han betegner som H-mennesket. 

Men mindst lige så mange, eller måske snarere flere, 
kuldsejler i forsøget på at tilgodese begge interesseom-
råder. Erfaringsmæssigt forstår de to parter, kvinden og 
manden, ikke altid hinandens personlige interesser ’uden-
for’ parforholdet eller ægteskabet, og hvis den gensidige 
seksuelle tiltrækning måske også er aftaget, så kan der 
være optræk til alvorlig konflikt eller krise. Dette kan i en 
del tilfælde føre til, at enten den ene af de to parter eller 
eventuelt begge, foruden interesserne udenfor hjemmet, 
også søger og finder en ny partner, og så har vi utroskaben 
inde i billedet, med den jalousi, desperation og aggres-
sion eller den sorg, fortvivlelse og depression hos den 
part, som føler sig svigtet, der oftest følger i kølvandet 
på utroskab, separation og skilsmisse.  

Det er rent ud sagt utroligt, hvor fjernt fra hinanden og 
gensidigt fjendtlige to tidligere elskende, som tilmed må-
ske har fået et eller flere børn sammen, kan stå eller blive 
overfor hinanden både lige før og vistnok især lige efter et 
brud, ja, for nogles vedkommende i årevis eller for altid. 
Det kunne parterapeuter, socialrådgivere, statsamterne, 
skilsmissedomstolene og børnebidragskontorerne tale 
med om, hvis ikke de havde tavshedspligt. (7)   

Mediernes romantisering
af ægteskabet

Sådan som situationen tegner sig set på baggrund af 
Martinus’ kosmiske analyser, er medierne – måske oftest 
ubevidst -  i høj grad medvirkende til at viderebringe og 
opretholde de ret beset falske forestillinger og ’drømme’, 
der hersker omkring parforholdet og ægteskabet. Det 
gælder de mange bøger, film og tv-serier, som mere eller 
mindre ensidigt romantiserer og forgylder forelskelsen 
og ægteskabet, og som foregøgler unge ubefæstede og 
uerfarne sjæle, at livet sammen med den udkårne ’ene-
ste ene’ og afkommet er udtryk for den højeste lykke i 
tilværelsen. 

Sandsynligvis er det en væsentlig grund til, at forestil-
lingerne om det fuldendte romantiske bryllup mellem den 
hvide, ’uskyldsrene’ brud og den charmerende, galante 
og beskyttende brudgom, som vil gå gennem ild og vand, 
for til slut at vinde sin udvalgte elskedes gunst, stadig er 
meget udbredte. TV-udsendelser fra kirkelige bryllupper 
mellem især kendte og allerhelst royale personer hører 
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til de fjernsynsprogrammer, der kan påregne det største 
antal seere verden over. Men kvindelige seere synes at 
være i overtal ved disse lejligheder, hvor der er anledning 
til at opleve et følelseslift ved synet af det unge, smukke 
par, især over brudens kjole med langt slæb, det kirkelige 
ceremoniel og ritual, og – ikke mindst – de medrivende 
orgeltoner og salmesangen, der bruser ud i kirkerummet 
og i tv-seernes stereohøjtalere. Ikke et øje er tørt, mens 
hjertet banker et par takter hurtigere end normalt. (8)

Det virkelige livs eventyr

Men for de af os, der ikke synes, at kirkelige bryllupper 
eller ditto tv-transmitterede bryllupper lige er sagen, 
måske fordi vi selv har oplevet og erfaret ’bagsiden af 
medaljen’, men måske også, fordi vi mere eller mindre er 
vokset fra de romantiske forestillinger og gyldne drømme 
om et ægteskabeligt paradis på jorden. Måske er vi endda 
alligevel så heldige at have fundet et partner, hvis både 
ordinære og modsatte pol og polorganer matcher med 
ens egen ordinære og modsatte pol og polorganer, så at 
samlivet i bedste fald er med til at bekræfte det faktum, 
at tilværelsen i sig selv i grunden er det største eventyr, 
der eksisterer. I dette eventyr er vi, takket være Martinus, 
endda så heldige at have fået en god og grundig vejledning 
i læsningen af den bog, ”Livets Bog”, der i bogstavelig 

forstand bekræfter, at eventyret tilmed er fuldgyldigt 
udtryk for guddommelig korrespondance og tale.            

Noter og kilder:

1.     Se f.eks. Calvin S. Hall og Vernon J. Norby: Jungs psyko-
logi. En grundbog. Hans Reitzels Forlag, København 1985. 
– Det skal pointeres, at udtrykket ”sekundære årsager” ikke 
er anvendt af Martinus selv, men derimod implicit fremgår 
af hans analyser.

2. LB V, stk. 1623-4, 1627, m.fl. steder.
3. Vedr, de to polorganer, så er disse godt nok omtalt af Marti-

nus, men ikke under betegnelserne ”det emotionelle polor-
gan” og ”det intellektuelle polorgan”, som er indført af Per 
Bruus-Jensen, men igen fremgår det implicit af de kosmiske 
analyser, at det drejer sig om formidlende kraftfelter mellem 
de to seksuelle poler og den psykofysiske organisme.

4. LB V, stk. 1601, 1610, 1612, m.fl. steder. –- Her skal endvi-
dere tilføjes, at der under polforvandlingen kan forekomme 
afvigelser fra normen, f.eks. homoseksualitet, som i øvrigt 
også giver anledning til parforhold og samlivsformer, der 
adskiller sig ved, at der er tale om to personer af samme 
køn. Men ofte er sådanne samlivsforhold i mindst lige så 
høj grad præget af principielt samme problemer, konflikter 
og kriser, som tilfældet er med heteroseksuelle parforhold. 
LB V, stk. 1227, 1740-1, m.fl. steder.  

5. LB V, stk. 1858.
6. Om de to seksuelle poler og polorganer, se også Per Bruus-

Jensen: „X“ – bind 4, 30.-31. kapitel.
7. Om seksualtyperne eller –kategorierne: LB V, stk. 1831-

1918.
8. Se f.eks. ”Logik”, 32.-37. kapitel.

v/Ruth Olsen

Mennesket er 
et elektrisk væ-
sen. Alle har sit 
eget særprægede 
svingningsmøn-
ster, præget af 
h v o r d a n  d e t 
tænker, spiser og 
dyrker sin sek-
sualitet. I et sek-
suelt forhold på-
virker parterne 
hinanden med 
sit energimøn-
ster. Hvis disse 

er meget forskellige, forbliver forholdet disharmonisk.

Mennesker og dyr er som elektriske batterier. Hvis po-
lerne i et batteri er meget forskelligt dimensionerede, dvs 
i uligevægt, vil batteriet beskadiges evt. ødelægges. Det 
kan ikke fungere. Derfor kan forskellige arter f.eks. ikke 

fungere sammen seksuelt. For mennesket betyder et uli-
gevægtsforhold, at nervesystemet beskadiges og dermed 
hele kroppen, hvis det indgår en seksuel forbindelse med 
en partner, hvis pol er meget anderledes elektrisk ladet. 
Det giver bl.a. et dårligt magnetfelt om overhovedet 
noget. Dette kan have indflydelse på muligheden for at 
inkarnere nye væsner.

Det er med mennesker som med kemiske stoffer. Når 
der ikke er en vis ligevægt mellem polerne, forbliver 
forbindelsen ustabil. Man siger, at et forhold mellem 
modsætninger fungerer bedst. Det er ikke rigtigt. Mod-
sætninger frastøder hinanden. Det passer bedre at sige 
“lige børn leger bedst”. Den positive og negative pol skal 
kunne indgå i en ligevægtig balance.

Dyrker man seksuelle forhold - f.eks. ved prostitution 
- hvor parternes rytme er i disharmoni, forsinker man sin 
åndelige udvikling. Seksualitet er lige så meget åndeligt 
som fysisk.

Hvad Walter Russell siger om parforhold
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v/Ruth Olsen

Ophavsmanden til teorien 
om, at Jesus var gift med og 
fik barn med Maria Mag-
dalene, Michael Baigent, 
har nu sagsøgt forfatteren 
til Da Vinci Mysteriet for 
at have tyvstjålet hans ide. 
Den fremførte han nemlig i 
en bog fra 1982, der hedder 
“Helligt blod, hellig gral”. 
Heri mener han at have vel-
underbyggede argumenter 
for teoriens sandsynlighed. 
Så den måtte jeg så lige se 

nærmere på. Den bog er iøvrigt også blevet en bestsel-
ler.

Det er en bog på 565 sider med bl.a. en masse meget de-
taljerede beskrivelser af Frankrigs historie, som man vist 
skal være faghistoriker for at orke at læse. Det er tydeligt, 
at forfatteren går ud fra hypotesen om, at Jesus havde 
efterkommere i Frankrig, og først derefter fremdrager 
det, han mener kan underbygge den, - ind i mellem med 
ret fantasifulde fortolkninger.

Argumenterne for at Jesus var gift er bl.a., at det ville 
være alt for usædvanligt på Jesu tid, hvis han havde levet 
i cølibat, ja det var nærmest forbudt. Det var forældres 
pligt at sørge for en ægtefælle til deres børn. Og efter 
jødisk lov måtte en lærer ikke være ugift. Desuden tolkes 
Johannes-evangeliets beretning om brylluppet i Kana som 
Jesu eget bryllup. Det var jo åbenbart, mener forfatteren, 
eftersom det var Jesus og hans moder, der skulle sørge 
for vin til gæsterne, og de gav ordrer til tjenerne.

Men hvad skulle dette bryllup fortælle?
Historien optræder kun i Johannes-evangeliet, det mest 
esoteriske af de fire evangelier. Johannes er navnet på en 
indviet, det navn f.eks. Lazarus fik efter at være blevet 
indviet af Jesus. Han skriver altså som en, der har en vis 
højere visdom. Derfor skal hans beretninger som regel 
tolkes symbolsk og ikke bogstaveligt. Historien om 
brylluppet i Kana handler således uden tvivl om polfor-
vandlingens “bryllup”, dvs foreningen af den maskuline 
og feminine pol.

JESUS OG MAGDALENE 
Ordet “kana” betyder rør eller kanal, dvs rygsøjlen med 
dens centralnervesystem hvorigennem kundalini-energien 
baner sig vej og forener de to poler. Det er i denne “kana”, 
brylluppet finder sted. Kristus var “særlig indbudt”, står 
der, for ved den begivenhed skulle kristusbevidstheden 
jo gerne indfinde sig, således at “vand forvandles til vin”, 
dvs så almindelig bevidsthed bliver til højere bevidsthed. 
Men forvandlingen kan ikke ske før “timen er kommet”, 
den kan ikke forceres frem.

Helligt kongeligt blod

Man kan altså ikke tage bibelens ord bogstaveligt, for 
så opstår mange misforståelser. Ordet “maria” bruges 
f.eks. ofte om det feminine princip generelt, og ordet 
“konge” betyder en åndeligt højt udviklet. Derfor kaldes 
Jesus en konge, hvilket ikke har noget at gøre med om 
han nedstammer fra Davids slægt. Dette gør Baigents 
bog ellers en del ud af, selv om det med “Davids slægt” 
højst sandsynligt er bibelforfatternes senere påhit for at 
give Jesus en særlig autoritativ status i jødernes historisk 
fixerede kultur.

Men Baigent skal jo have sin teori til at passe med, at 
Maria Magdalene kom sejlende til Frankrig med sit 
“kongelige blod”. Ifølge mange legender har konger det 
ofte med at ankomme sejlende i en båd eller ark, f.eks. 
Danmarks kong Skjold og Egyptens Moses. Det er vel 
myternes måde at fortælle om, hvordan de kommer tilbage 
fra indvielsens tur til “den anden side”.

I bogen søges påvist, at Jesu efterkommere var gift ind i 
den franske slægt, der hedder Merovingerne, fordi denne 
så tydeligt var påvirket af jødisk kultur og jødisk lovgiv-
ning. Sydfrankrig bar i det hele taget tidligere præg af en 
stor jødisk indvandring, f.eks. var der her en del jødiske 
ledere. De kaldte sig alle “Davids efterkommere”, hvorfor 
interessen for at generobre Jerusalem naturligt nok her 
var særlig stor.

Den hellige gral - endnu engang

Bogen gennemgår de forskellige gralshistorier og tolker 
dem, så de mest muligt underbygger den forudsatte teori. 
Det siges dog et sted (s.307) at: “De fleste historikere er 



17

enige om, at gralsfortællingerne oprindelig bygger på et 
hedensk grundlag - et ritual, der har forbindelse med årsti-
dernes skiften, årets død og genfødsel.” - “Således er der, 
både i irsk og wallisisk mytologi gentagne hentydninger 
til død, genfødsel og fornyelse, og til de genskabende 
processer i jorden.” - Her optræder “en mystisk “genfø-
delsens kedel” - som man ved solnedgang kaster døde 
krigere ned i, hvorefter de genopstår om morgenen.”

Det erkendes altså, at gralshistorien hører hjemme i en 
gammel naturreligion. Helten i denne historie er ofte 
“søn af en fornem enke”, hvilket Baigent får til at passe 
med enken Maria Magdalene. Det må siges at være en 
fantasifuld fortolkning!

Efter hvad jeg har læst om den tidligere frugtbarhedskult, 
handler det om, at jordens skabergudinde bliver “enke”, 
når hendes maskuline modpart stiger ned til “underverde-
nen” om vinteren. Dvs når solens kraft forsvinder, og/eller 
sædekornet går i dvale i jorden. Ved naturens genfødsel 
om foråret, spirer alt op til nyt liv, dvs “enken” får en 
genopstanden “søn”. Martinus kalder os “gudesønner”, 
men før var vi altså “gudindesønner”! Men uanset, men-
nesket må leve en tid i “mørke”.

I gralseventyret fortælles, at helten på sin udviklingsrejse 
overnatter i “fiskerkongens slot”. Dette kan tolkes som 
dyrerigets mørke del af udviklingsspiralen. I dette mørke 
oplever han, at “en skønjomfru med et bæger af guld, 
besat med ædelstene”, viser sig. Dette kan tolkes som 

det, Martinus kalder et kosmisk glimt, dvs en sporadisk 
forbindelse med hans feminine pol. Guld og ædelstene 
skal jo i drømme og eventyr som regel tolkes som kos-
misk indsigt.

Men helten forstår ikke, hvad det betyder, og kan derfor 
ikke finde ud af at “helbrede” fiskerkongen. Han, fisker-
kongen samt hele hans familie, landets indbyggere - har 
altså endnu ikke fået lidelseserfaringer nok. Genfødslens 
indvielse må vente til han opnår “hjertets renhed”. Først 
da kan han vende tilbage med den visdom, der skal til for 
at løse opgaven dvs give de rigtige svar.

Af de forskellige gralshistorier når bogen til sidst frem til, 
at gralen må være en “mystisk oplevelse”, en oplevelse af 
“forening med Gud”. Dens helt bliver i de senere udgaver 
forbundet med Jesus, efterhånden som kristendom og 
gammel “hedenskab” blandes sammen. Men ordet “gral” 
betyder dog stadig “et kar, en skål, en beholder”, noget 
fysisk. Så gralen betyder nok bare vort fysiske redskab, 
vor krop, som ender med at indeholde kosmisk visdom 
- materien, stenen, der en dag bliver til “de vises sten”.

Formidling af Jesu budskab

Det skal retfærdigvis siges, at bogens forfatter faktisk 
forsøger at gå grundigt og “videnskabeligt” til værks. 
Der ligger et stort forskningsarbejde bag den bog, men 
fortolkningerne er blevet misvisende. Det påvises således, 
hvordan billedet af personen Jesus, hans budskab og virke 

Leonardo da Vincis "Den sidste Nadver



18

er blevet forvrænget allerede på et meget tidligt tidspunkt. 
Jeg vil fremdrage et tankevækkende eksempel.

Historikeren Morton Smith fra Colombia University fandt 
i 1958 i et kloster i nærheden af Jerusalem et brev, skrevet 
af biskop Clemens af Alexandria til sin elev Teodor. Dette 
brev indeholdt et manglende stykke af Markusevangeliet, 
som tilsyneladende var beordret udraderet af samme Cle-
mens, men som nogle gnostikere åbenbart var i besiddelse 
af og brugte. Det havde Teodor klaget over.

Det omhandlende Markus-stykke var en ret detaljeret be-
retning om, hvordan Jesus foretog indvielser, her drejede 
det sig om Lazarus’ indvielse. I brevet opfordrer Clemens 
direkte sin elev til at lyve og siger, at det kan godt være 
det er sandt, men det skal han benægte, endda under ed. 
Noget af Clemens’ brev lyder:

“Da Peter døde som martyr, kom Markus over til Alexan-
dria, medbringende både sine egne og Peters optegnelser, 
og derfra brugte han til sin bog, hvad der kunne styrke 
fremgangen mod viden (gnosis). Således skrev han et 
mere åndeligt evangelium til brug for dem, der blev 
fuldkommengjort. Men han afslørede ikke de ting, der 
ikke skulle udtales, og ejheller nedskrev han Herrens 
hierofantiske lære, men han tilføjede dog visse udsagn, 
om hvilke han vidste, at fortolkningen af en mystagog 
ville kunne føre tilhørerne ind i det inderste, allerhelligste 
af den sandhed, der er skjult af de syv slør.
Ved sin død efterlod han et skrift til kirken i Alexandria, 
hvor der vogtes omhyggeligt over det, og det læses kun 
for dem, der er indviet i de store mysterier. For ikke alle 
sande ting skal siges til alle mænd.”

I brevet tilføjer Clemens, at en slave ved kirken i Ale-
xandria havde udsmuglet en kopi af det hemmelige 
evangelium, der således var kommet en gnostisk gruppe 
i hænde.

Der skelnes altså mellem indvielse i de store mysterier og 
indvielse i noget mindre. Jesus havde åbenbart givet an-
visninger på begge dele. I den udraderede Markus-udgave 
af indvielsen af Lazarus beskrives Jesus som en meget 
magtfuld person, der fører sin elev frem til selvoplevelse 
af “Guds riges hemmelighed”, og ikke som en mirakel-
mager, der vækker en død mand til live. Den opfattelse 
var en senere misfortolkning af indvielsesritualet.

Derfor var der noget ved Jesus, som præsterne ved templet 
ikke brød sig om! Og som den senere kristendoms paver/
biskopper heller ikke ville have ud til “den gemene hob”, 
for så risikerede man jo at miste sit monopol på den rette 
fortolkning af “Guds/Jesu vilje”. Og derfor brød man 
sig ikke om gnostikernes bestræbelser på selv at opleve 
“Guds riges hemmelighed”.

Hvis Jesus/Kristus ikke havde haft andre muligheder 
for at influere på udviklingen end de få år, han gik her 
på Jorden og anviste vejen til Guds rige, var der næppe 
opstået en udbredt religion kaldet kristendommen. Men 
ligesom han indgav Paulus en stærk inspiration, har han i 
de forløbne to tusind år indgivet talløse andre mennesker 
lignende inspirationer, når de ufærdige uvidende menne-
sker var ved helt at afspore hans budskaber og hensigter. 
Han har således holdt sit løfte - at være med os alle dage 
indtil verdens ende.

PS

Da man i dansk TV ville afsløre denne bog såvel som “Da 
Vinci Mysteriet” som fup og fidus, blev det som sædvanlig 
mest til tomme påstande mod påstande. Udgangspunktet 
for de i denne forbindelse verserende mysterier var faktisk 
en fattig landsbypræst i Sydfrankrig, Sauniére, som plud-
selig kom til mange penge i året 1891. Han døde i 1917 
uden at afsløre, hvor pengene til alle hans byggerier kom 
fra. I dagens penge regner man med han brugte et tocifret 
millionbeløb, foruden at han sikrede sin husholderske 
rigeligt underhold til hendes død i 1953.

I TV-udsendelsen påstod man, hans penge kom fra at 
sælge sjælemesser. Men det er ikke muligt at tjene så 
meget på den slags, især ikke fra de ca 400 fattige bønder, 
der hørte til hans kirke. Sauniére havde uden tvivl opdaget 
en indbringende hemmelighed, men vi får nok aldrig at 
vide, hvad det var.
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Dialog

v/Jan Nyborg Tarbensen

I Impuls nr. 2, 2005 frem-
kommer Søren Jensen og 
Jan Langekær med nogle 
synspunkter vedrørende 
Martinus’ værker og beva-
ringen heraf. De argumen-
terer for, at det er meget 
problematisk at ændre så 
meget som ét komma i Det 
Tredje Testamente. Da jeg er 
medlem af den sproggruppe, 
der bl.a. tager sig af at foretage rettelser, vil jeg gerne 
på egne vegne oplyse lidt om dette arbejde i håb om at 
rydde visse misforståelser af vejen og for at forhindre 
en uberettiget, usaglig og proportionsløs kritik af rådets 
arbejde med at bevare og stille værkerne til rådighed.

Først og fremmest vil jeg gerne understrege, at der 
overhovedet hverken er grund til bekymring eller myter 
mht. de nye bogudgavers indhold. Indholdet er præcist 
som i de gamle. Der er ikke rettet noget, som har ændret 
betydningen af sætningerne og bøgernes indhold. Men 
bøgerne er opdateret til moderne retskrivning med “å” 
i stedet for “aa” og navneordene er som hovedregel 
skrevet med lille begyndelsesbogstav. Og i forbindelse 
med disse ændringer af teksten, er der bl.a. også rettet 
stave- og slåfejl samt opdateret til nye stavemåder. Der 
er tale om minimale og “tekniske” rettelser, som ikke hos 
nogen læsere kan berøre selve indholdet og forståelsen 
af det kosmiske budskab.

Egentlig er jeg ked af Langekærs og Jensens kritik, fordi 
den skaber uro i Martinus-kredse på et uberettiget grund-
lag. Værkerne er faktisk bedre end nogensinde, fordi de 
dels indeholder færre fejl, dels er de i visse tilfælde tæt-
tere på originalmanuskriptet end nogen tidligere bogud-
gave, og dels er der nu er 100% styr på, hvad der gennem 
tiden er rettet. Alt er dokumenteret nu, og det har ikke 
været tilfældet tidligere, heller ikke i Martinus’ tid. 
Men nu er kritikken jo desværre fremkommet, og jeg 
vil derfor i det følgende redegøre nærmere for nogle 
af rettelserne, i relation til den konkrete kritik. Emnet 
er meget omfattende, og jeg kunne have skrevet langt 
mere, end jeg her har fundet anledning til. Selv synes 
jeg dog, at åndsvidenskaben selv er et langt mere interes-

sant studium end de ubetydelige detaljer i dens sproglige 
indpakning. 

Hvilken udgave?

Jensen og Langekær skriver, “at det ikke er endeligt af-
gjort, hvilken udgave af Martinus værk der fremover skal 
publiceres: den originale, eller en rettet version”.

Her røres ved et vanskeligt problem, som der aldrig kan 
blive fuld enighed om, for hvilken tekst er egentlig den 
originale? Er det manuskriptet, førsteudgaven eller den 
sidste udgave i Martinus’ tid? Der vil til enhver tid være 
fortalere for enhver af disse tre muligheder. Rådet har 
valgt at bygge videre på den sidste udgave i Martinus’ 
tid, fordi de ændringer, der er foretaget heri i forhold til 
manuskriptet, formentlig er godkendt af Martinus. Men 
selvfølgelig kan vi ikke være helt sikre på, at Martinus 
i alle detaljer har været vidende om og godkendt alle 
rettelser, men på den anden side er de senere udgaver 
udkommet med hans velsignelse, og korrekturlæsnin-
gerne i forbindelse med genudgivelserne har foregået 
efter hans ønske. Han har ikke trukket i nødbremsen mht. 
små, tekniske rettelser, sådan som Langekær og Jensen 
nu forsøger.

Heldigvis kan enhver, der foretrækker at læse Martinus i 
førsteudgaven, jo gå på jagt efter sådanne førsteudgaver 
på biblioteker, i antikvariater og hos private. Så denne lille 
gruppe af mennesker har egentlig ikke noget problem. 
Martinus Institut opbevarer for øvrigt flere eksemplarer 
af hver udgave i arkivet, så samtlige bogudgaver skulle 
være sikret, hvis man mod forventning i fremtiden slulle 
beslutte sig for atter at udgive bøger med gammeldags 
retskrivning og de oprindelige småfejl.

Er man fortaler for, at Martinus’ værker skal læses i 
manuskriptform, er det selvfølgelig mere problematisk, 
idet manuskriptet ikke i dag er umiddelbart tilgængeligt 
for offentligheden. Manuskriptet er skannet ind i en com-
puter og foreligger på cd-rom, som nemt kan kopieres, 
hvorved manuskriptet er ekstra sikret imod at gå tabt. 
Der er således altid mulighed for, at forskere i fremtiden 
kan komme til at granske Martinus’ originalmanuskript 
til Livets Bog og Logik. 

Rettelserne af Martinus’ værker



20

Det er selvfølgelig teoretisk muligt at udgive et grafisk 
genoptryk af dette manus, så folk kan se den mest ori-
ginale tekst, men kvaliteten er ikke altid lige god, og 
det kan være svært at tyde alle de mange håndskrevne 
rettelser. Det vil være et stort tilbageskridt at skulle læse 
Martinus’ manuskript i stedet for bogudgaverne, så en 
sådan udgave, der ville blive dyr at fremstille, ville gi-
vetvis ikke blive en salgssucces. Der ville være meget få 
interesserede købere.

Men som sagt kan fremtidens forskere få adgang til ma-
nuskriptet, og vi benytter det hyppigt i forbindelse med 
opdateringen af bogudgaverne, fordi vi gerne vil se, hvad 
Martinus egentlig skrev oprindeligt. Det sker, at noget, 
som pga. sætterfejl har stået forkert i alle bogudgaver, 
rettes tilbage til det, der stod i manuskriptet. Herved er 
de nye bogudgaver i visse 
tilfælde tættere på manu-
skriptet end nogen tidligere 
bogudgave har været.

Langekær og Jensen sam-
menligner med toraen og 
lægger op til, at hvis man 
ændrer det mindste i Marti-
nus’ værk, bliver det ubru-
geligt. En sådan fundamen-
talistisk opfattelse var Mar-
tinus ikke selv tilhænger af. 
Der er ændret mange ting 
mellem manuskriptet og før-
steudgaven, samt fra den ene 
bogudgave til den anden i
Martinus’ levetid. Martinus
ville gerne have rettet fejlene, når de 
blev opdaget.

Man kan også spørge sig, at hvis det var meningen, 
at originalmanuskriptet skulle udgives præcist som det 
foreligger med dets fejl og overstregninger, hvorfor udgav 
man det så ikke i fotografisk optryk i stedet for at sætte 
det i bogform? Svaret er, at formålet med manuskriptet 
var at få udgivet en bog, og det kræver nu en gang, at man 
først skriver et manuskript. Desuden er manuskriptet me-
get læseuvenligt. Martinus brugte f.eks. understregning 
som markering af kursiv skrift, og disse understregninger 
lavede han i hånden med en blyant og en lineal. Mange 
steder dækker understregningerne noget af teksten, så 
denne kan være vanskelig at læse. Andre steder kan det 
være svært at læse ord og bogstaver på grund af et svagt 
farvebånd eller et svagt tryk på skrivemaskinens taster.
Det er min vurdering, at der ikke er noget som helst 
vundet ved at læse Livets Bog i manuskriptform frem 
for i bogudgave. Der er ingen skjulte guldkorn gemt i 
manuskriptet, som ikke er med i bøgerne. Jeg har oplevet 

enkelte lange opremsningssætninger, hvor der i førsteud-
gaven er udeladt et enkelt punkt, som egentlig blot er en 
gentagelse af et andet punkt, men ellers er der mig bekendt 
ingen alvorlige afvigelser. Jeg må dog i den forbindelse 
sige, at vi ikke har sammenlignet manuskriptet ord for 
ord med førsteudgaven, så der kan selvfølgelig være 
flere afvigelser. Hvis nogen har lyst til dette arbejde, vil 
vi være glade for en liste over samtlige uoverensstem-
melser mellem manus og førsteudgaven. Bogudgaverne 
er vi ved at have styr på indbyrdes, for her har vi brugt 
indskanning og edb-baseret sammenligning, hvilket er et 
langt lettere arbejde.

Hvis man imidlertid finder en større uoverensstemmelse 
mellem manuskriptet og førsteudgaven, hvad skal man 
så gøre? Har manuskriptet eller førsteudgaven størst 

vægt? Manuskriptet er skrevet af Martinus, og 
førsteudgaven og de følgende 

udgaver er godkendt af Mar-
tinus. En mulighed var at 
lave en specialudgave af 
Livets Bog, hvor hver eneste 
minimale forskel og rettelse 
fra udgave til udgave var 
beskrevet i fodnoter, men 
det ville være en meget 
mærkelig udgave, som jeg 
er sikker på, at Martinus ikke 
ville have ønsket. Det er jo 
at aflede opmærksomheden 
fra selve åndsvidenskaben, 
hvis man konstant bliver 
gjort opmærksom på de 
ubetydelige småfejl, der var 
i manuskriptet eller en af 
de tidligere udgaver. En 
ubetydelig småfejl kunne 
være et komma,som ikke 

er efterfulgt af et mel-
lemrum ,el- ler et komma, der står efter 
mellemrummet. Hvad skal læseren dog beskæftige sig 
med den slags for? Det er en vildledning af læseren at 
rette opmærksomheden ind på sådanne ubetydeligheder 
i stedet for på åndsvidenskaben selv. Jeg vil godt vædde 
på, at man ikke får kosmisk bevidsthed tidligere end ellers 
ved at gå op i den slags.

Da samtlige udgaver af bøgerne, dvs. manuskripter, 
diverse bogudgaver og de nye elektroniske udgaver, der 
danner baggrund for nyeste udgave, opbevares af institut-
tet, har instituttet indtil videre fuldt ud opfyldt sin opgave 
med at bevare Martinus’ værker. Instituttet har truffet et 
valg mht., hvilken udgave der skal udgives i fremtiden, 
og dette valg kan man selvfølgelig være uenig i.
Instituttet ser det som sin opgave at levere den bedst 
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mulige udgave til læserne, så det vil ikke komme på tale 
at udgive retroudgaver med gammel retskrivning og de 
irriterende, men indholdsmæssigt ubetydelige, småfejl, 
men teoretisk vil det sagtens kunne lade sig gøre. Vi har 
100% styr på samtlige rettelser, så i teorien vil vi kunne 
reproducere enhver tidligere udgave, hvis der var et 
ønske om det. Hvis det var markedskræfterne, der alene 
var bestemmende på dette område, skulle der blot være 
købere nok til en specialudgave af bøgerne, før vi kunne 
lave dem. I praksis vil instituttet dog kun udgive den bedst 
mulige udgave, så sådanne specialudgaver for folk med 
hang til den oprindelige retskrivning og de oprindelige 
fejl bliver ikke aktuelle. Der vil efter min mening hel-
ler ikke være salg i sådanne retroudgaver, medmindre 
nogen kunne bilde køberne ind, at de var bedre og mere 
autentiske. Jeg vil gerne understrege igen, at der ingen 
indholdsmæssig forskel er på udgaverne.

Kommaer

Langekær og Jensen nævner, at små ændringer kan have 
stor betydning. F.eks. kan et flyttet komma ændre en 
sætnings betydning. Sætningen: “Jesus sagde, i dag skal 
du være med mig i himlen”, ændrer markant mening, hvis 
kommaet flyttes to ord til højre.
Det er en helt korrekt iagttagelse, at et lille komma kan 
have stor betydning, men jeg synes ærlig talt, at det er 
langt ude at insinuere, at rådet og/eller sproggruppen 
flytter kommaer på denne måde for at forvanske betyd-
ningen. Det er der overhovedet ikke tale om. Jeg har til 
lejligheden kigget samtlige kommarettelser i LB5 (det 
første bind med ny retskrivning) igennem (både dem der 
er foretaget i Martinus’ tid og i den seneste udgave), og i 
alle tilfælde er der tale om forkerte kommaer omkring et 
indskudt led. Der er ikke tale om kommaer, der ændrer 
betydningen. Derimod letter de læsningen.

Dette betyder ikke, at der overhovedet ikke kan være tale 
om, at vi ændrer et komma, der også ændrer betydningen, 
men så er det fordi, at kommaet i forvejen står forkert, 
så der står noget vrøvl. Og den slags rettelser foretages 
kun, hvis der overhovedet ikke kan være tvivl om den 
oprindelige mening. Hvis der er den mindste tvivl, rettes 
ikke. Så må læseren selv prøve at finde ud af, hvad der 
skulle have stået.

Som et eksempel på en større kommarettelse, der måske 
eller måske ikke ændrer betydningen (alt efter synsvinkel) 
kan jeg nævne, at der i LB5 stk. 1604 f.eks. i de tidligere 
udgaver stod: Deres “fader”, “kongen” er Guddommen. 
Denne sætning er svær at få mening i, hvis man læser den 
op og enten holder eller ikke holder en lille pause ved 
kommaet. I den nye udgave fra 2003 er der sat et komma 
efter “kongen”, som tydeligvis er et indskudt led, hvilket 
letter forståelsen betydeligt: Deres “fader”, “kongen”, 

er Guddommen. Nu kan sætningen læses og forstås uden 
problemer.
For de fleste mennesker vil en sådan ændring være et 
gode, som de nødig vil være foruden.

Ændringer af enkelte ord

Langekær og Jensen nævner nogle konkrete eksempler 
på ændringer i artikler fra Kosmos (vistnok i forbindelse 
med arbejdet med Artikelsamling 1) og i Bisættelse. I en 
Kosmos-artikel skulle en betegnelse for Guddommen 
være ændret fra “han” til “den”/“denne”, og i 1989-udga-
ven af Bisættelse skulle ordet “renæssance” være ændret 
til “en midlertidig genoplivelse”.

Hertil vil jeg først og fremmest sige, at det vistnok netop 
var eksemplerne på rettelserne i Bisættelse, der affødte 
behovet for større kontrol over, hvad der egentlig er sket 
og sker med Martinus’ tekster. Der var for lidt styr på, 
hvad der var blevet rettet og hvornår. Derfor gik man i 
forbindelse med overgangen til edb-baserede udgaver 
(altså moderne teknologi) i gang med at registrere og 
vurdere samtlige de rettelser, der har været foretaget i 
bøgerne i tidens løb. Det er altså netop sådanne eksempler 
på urimelige rettelser, som har medført igangsættelsen 
af det store arbejde med at registrere, dokumentere og 
revurdere samtlige allerede foretagne rettelser sammen 
med den opdatering af retskrivningen, der er mest praktisk 
i disse moderne edb-tider. 
Derfor må jeg sige, at Langekær og Jensen vender det hele 
på hovedet, når de påstår at den sproglige opdatering af-
føder sådanne urimelige indholdsmæssige ændringer. Nej, 
tværtimod er det det modsatte, der er tilfældet. Det er jo 
netop eksempler på sådanne urimelige rettelser, foretaget 
i en tid uden streng kontrol, der har medført behovet for 
dokumentation og regler for rettelsernes udformning. Vi 
udfører bl.a. opdateringen af værkerne for at få tilbageført 
sådanne rettelser til det oprindelige.

I øvrigt er 1989-udgaven af Bisættelse en blindgyde, som 
vi ikke arbejder videre med. Vi tager udgangspunkt i den 
sidste udgave i Martinus’ levetid, dvs. 1978-udgaven, 
når vi skal lave den næste udgave af bogen. De mere 
end 100 ændringer, som Langekærs studiegruppe har 
fundet i 1989-udgaven, går derfor sandsynligvis tabt, 
medmindre nogle er så gode, at vi også efter de nye regler 
og uafhængigt af 1989-udgaven, vælger at foretage de 
samme rettelser.

Der foreligger vistnok ikke noget manuskript til Bisæt-
telse, så den første udgave er artikelserien i Kosmos 1934 
nr. 5 - 1935 nr. 8. Mange af de fejl, der er i bogudgaverne 
af bogen, stammer sandsynligvis fra sætteprocessen, og de 
vil derfor ikke kunne genfindes i Kosmos-udgaven. Derfor 
vil det i mange tilfælde sandsynligvis være uproblematisk 
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at rette de fejl, som sætteren har lavet i førsteudgaven, 
tilbage til det oprindelige i Kosmos. Omvendt genindfører 
vi dog ikke de fejl, som Kosmos-artikelserien indeholdt, 
men som sætteren og korrekturlæsere har rettet undervejs 
i arbejdet, i den kommende bogudgave, idet bogudgaven 
må formodes at være gennemlæst og godkendt af Marti-
nus. Resultatet bliver derfor den mest fejlfrie Bisættelse 
til dato, til glæde for læserne, der ikke skal tumle med 
sætternissens drillerier.

De ord, vi retter, ændrer ikke tekstens indhold. Så ville 
vi aldrig rette. Men det betyder dog ikke, at der ikke er 
rettet en hel del i de nye udgaver af Livets Bog. Først og 
fremmest er de fleste navneord skrevet med lille forbog-
stav og aa’erne er ændret til å’er. 

Dernæst er de få stave- og slåfejl ændret, men samtlige 
sådanne rettelser er omhyggeligt registreret på en liste, så 
det vil være meget let at ændre tilbage, hvis man finder 
det bedst i fremtiden.  Eksempelvis er følgende ord i LB5 
rettet til det korrekte: Gudsdommens (Guddommens), 
gudbilledet (gudebilledet), banlyser (bandlyser), gam-
meltestamentlige (gammeltestamentelige), mellemledet 
(mellemleddet), lisorgan (livsorgan), fystiske (fysiske), 
komisk (kosmisk), sindsyge (sindssyge), tigren (tigeren), 
optøes (optøs), overskudet (overskuddet), Jomfru Maries 
(Jomfru Marias), opoffrelse mcd (opofrelse med), ligesaaa 
(ligeså), dokumentatoin (dokumentation), kunnnen (kun-
nen), m.fl. Mange af disse rettelser er i øvrigt foretaget i 
Martinus’ tid, men nu ved vi præcist hvor og hvornår.
Enkelte ord har ændret stavemåde i tidens løb, og disse 
er også opdateret, så stavemåden nu følger Retskriv-
ningsordbogens, f.eks.: bjærg (bjerg), clan (klan), detaille 
(detalje), gridsk (grisk), kres (kreds), mineralie (mineral), 
kunde (kunne) og skulde (skulle). Endvidere er bibel-
navne og bibelforkortelser standardiseret efter Bibelsel-
skabets praksis, så f.eks. “Betlehem” aldrig staves med 
th: “Bethlehem”, men altid på samme måde.

Det er faktisk ret praktisk med ensartede stavemåder 
og en fejlfri tekst, fordi det lettere muliggør søgninger i 
elektroniske udgaver i fremtiden. Det ville ærlig talt være 
irriterende, hvis man i en søgefunktion skulle huske både 
at søge på “alt er såre godt” og “alt er saare godt” for at få 
alle forekomster med. Og hvad værre er: Hvis man søger 
efter de steder, hvor Martinus bruger ordet “intuition”, 
finder man ikke det sted, hvor der fejlagtigt står “intution”. 
Eller hvis man søger efter “Barabbas” og dermed ikke 
finder de steder, hvor navnet fejlagtigt skrives på denne 
måde: “Barrabas”. Så i en urettet version uden standar-
diserede stavemåder får både forskere, undervisere og 
almindelige studerende altså dårligere søgemuligheder 
i de fremtidige edb-baserede udgaver. Teksten i de nye 
udgaver er af en så høj kvalitet, at den umiddelbart og 
uændret vil kunne anvendes i de fremtidige edb-baserede 

udgaver, der åbner for nye arbejdsmuligheder for både de 
Martinus-studerende og -undervisere. De nye udgaver er 
med andre ord fremtidssikre.

Endelig er der enkelte sætninger, om ikke før har kunnet 
læses, men som nu nænsomt er rettet. Dette er dog kun 
sket i de tilfælde, hvor der ingen tvivl har været om, hvad 
den oprindelige mening har været. De fleste af den slags 
større rettelser er foretaget i Martinus’ tid, men her er et 
par eksempler på nye rettelser i 2003-udgaven af LB5: 
“Men hvordan skulle det jordiske menneske, som er uden 
“kosmisk dagsbevidsthed”, dette komisk (kosmisk) set 
“døde” væsen, kunne opfatte tilværelsen på anden måde 
end igennem de traditioner og forestillinger, der nødven-
digvis måtte gøre sig gældende i en mental struktur, af 
hvilken al kosmisk sansning var lukket ude?” (stk. 1664). 
Her er der med rettelsen i 2003-udgaven blevet overens-
stemmelse med manuskriptet, hvor der står “kosmisk”. 
Endnu et eksempel (fra stk. 1676): “Der ville umuligt 
kunne være noget for vilje (viljen) at føre.” 

Har der været den mindste tvivl, og har et opslag i manu-
skriptet ikke givet et tilfredsstillende svar, er der ikke gen-
nemført rettelser. I disse tilfælde må læseren selv prøve at 
finde en mening, præcis som det hidtil har været tilfældet. 
Antallet af rettede sætninger er i øvrigt forsvindende lille. 
Der er ikke tale om noget, der på nogen måde korrigerer 
åndsvidenskaben eller ændrer indholdet i bøgerne. Ånds-
videnskaben skal på ingen måde skrives om.

Sidetal

Langekær og Jensen er også utilfredse med, at Livets Bog 
i de nye udgaver ikke længere har fortløbende sidetal. 
Det er der flere og meget gode grunde til, som jeg her 
skal nævne.
Først og fremmest er de nye udgaver baseret på moderne 
teknologi, dvs. at de fremstilles på en computer og sendes 
som en trykklar fil til trykkeriet. Sådan gør man jo i dag, 
mens man tidligere brugte andre metoder, mekaniske 
og fotografiske. Overgangen til edb medfører, at bogen 
nødvendigvis skulle sættes om. Det vil være umuligt at 
ramme præcis den samme linje- og sideombrydning, som 
i de gamle udgaver, så sidenummereringen ville under 
ingen omstændigheder kunne blive den samme. Selv 
hvis man flytter en tekst fra ét tekstbehandlingsprogram 
til et andet, ja undertiden blot til en anden version af det 
samme program, kan det være umuligt at opnå den samme 
ombrydning af teksten.

Dertil kommer, at de nye udgaver eksempelvis som en 
ekstra service for læseren er forsynet med et indeks, der 
jo også fylder en del sider.
Man kan også med de nye, digitale udgaver i hånden let 
forestille sig helt andre typer udgaver i fremtiden, hvor 
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sidetal enten ikke giver mening, eller hvor de må være 
anderledes: en internetudgave (senest når copyrighten er 
udløbet), en cd-rom-udgave, en udgave til mobiltelefon 
og diverse andre små, digitale apparater, en paperback-
udgave i mere økonomisk opsætning, en lommeudgave på 
tyndt salmebogspapir, en telefonbogudgave med samlede 
værker og måske en udgave med kunstfærdigt udsmyk-
kede siderammer. Der er mange muligheder, som vil være 
umulige, hvis man stædigt holder fast ved den gamle 
sidenummerering.

Endelig er der det praktiske faktum, at udgaverne af Li-
vets Bog af økonomiske grunde laves, efterhånden som 
lageret af tidligere udgaver bliver udsolgt. Derfor blev 
bind 5 lavet først, og her to år efter er vi f.eks. endnu ikke 
gået i gang med bind 3. Derfor har det været temmelig 
umuligt at videreføre en fortløbende paginering, selv 
med nye sidetal.

At Livets Bog er en sammenhængende bog, på trods af 
opdelingen i syv bind, fremgår således ikke længere af 
sidenummereringen, men 
heldigvis tjener styknum-
mereringen jo bl.a. samme 
formål. 

Det er jo styk- og kapitelnum-
mereringen, der har betyd-
ning ved henvisninger, f.eks. 
når man læser en artikel på 
et andet sprog end dansk, der 
henviser til en tilsvarende 
fremmedsproglig bogudgave 
af Livets Bog. Der er jo ikke tale om, at tekststykkerne i 
udgaverne på andre sprog står på de samme sider. Det er 
derfor nummereringen af stykker og kapitler, der har be-
tydning. Som følge heraf er de lange symbolforklaringer 
i Det Evige Verdensbillede også i nyere udgaver opdelt 
i kortere delstykker, så det er lettere at finde frem til det 
sted, der er tale om.

Tredie eller tredje?

Langekær og Jensen klager over den retskrivningsmæs-
sige opdatering af titlen på Martinus’ samlede værker, 
nemlig Det Tredje Testamente. I de tidligere udgaver fra 
Borgens forlag var overtitlen Det Tredie Testamente.
Jeg synes, at det er herligt, at rådet nu har valgt at stave 
Det Tredje Testamente rigtigt. Ud over at være sluppet 
af med en lidt pinlig stavefejl i værkets overtitel er der 
jo ligefrem tale om en fornem markering af, at indholdet 
i bogen nu også har en opdateret retskrivning. Der er jo 
faktisk på denne måde en meget behændig varedeklara-
tion på forsiden af bøgerne. De meget få mennesker, der 
hellere vil læse værket med gammel retskrivning eller 

med udokumenterede rettelser, skal bare gå efter de ældre 
udgaver, der enten ingen overtitel har, eller dem, der bærer 
overtitlen Det Tredie Testamente.

Kosmologi eller åndsvidenskab?

Dette emne falder lidt uden for selve opdateringen af vær-
kerne, da vi selvfølgelig ikke ændrer “åndsvidenskab” til 
“kosmologi” nogen steder i værkerne. Jeg har dog lige et 
par kommentarer til diskussionen, selvom jeg her afgjort 
står på sidelinjen og ikke har en særlig konkret viden om 
f.eks. rådets praksis.

Det er også mit indtryk, at betegnelsen “Martinus 
Kosmologi” i en årrække har været altdominerende og 
foretrukken frem for “Martinus Åndsvidenskab”. Dette 
har der imidlertid været rejst en kritik af, og jeg har i de 
senere år tydeligt mærket en ændring fra instituttets side. 
Man er mere begyndt at bruge den sidste form igen, som 
jo ganske rigtigt var den, Martinus selv hyppigst brugte. 
Han introducerede dog selv begrebet “kosmologi” som 

synonymt med “åndsviden-
skab” i Livets Bog bind 7 fra 
1960, og en del af forklarin-
gen på, at han ikke har brugt 
dette begreb så hyppigt som 
“åndsvidenskab”, er givetvis, 
at de fleste værker og artikler 
er skrevet forinden. 

Sven-Erik Rævdal har oplyst 
mig om, at Martinus nogen-
lunde samtidig tog initiativ 

til at bruge “Martinus Kosmologi” som betegnelse for 
indholdet af sit arbejde. Det fremgår af et brev til Erik 
Gerner Larsson, som er gengivet som notits i Kosmos. 
Dette begreb fortsatte man med at bruge i resten af Mar-
tinus’ levetid, og alle de nære medarbejdere fortsatte med 
at arbejde under denne betegnelse efter hans bortgang, ja 
faktisk frem til en gang i 1990’erne. Så ved at fastholde 
brugen af begrebet “kosmologi”, viderefører Martinus 
Institut altså en praksis, der går tilbage til Martinus’ tid, og 
som det kræver tungtvejende grunde at ændre på. Hvordan 
kan det være problematisk at bruge ordet “kosmologi”, 
når Martinus selv brugte betegnelsen de sidste tyve år? 

Efter min mening er der tale om et valg, som står den 
enkelte frit for. Diskussionen gælder endvidere ikke kun 
den bedste danske betegnelse, men også hvad der er den 
bedste betegnelse for Martinus’ åndsvidenskab/kosmo-
logi på andre sprog end dansk. Hvad er f.eks. den bedste 
betegnelse på engelsk – cosmic science, cosmology eller 
spiritual science? På de ikke-danske sprog har Martinus 
jo ikke selv valgt en praksis, og da der må formodes at 
komme langt flere udenlandske end danske Martinus-
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studerende i fremtiden, er dette nok et mere interessant 
diskussionsemne end det mere provinsielle danske 
spørgsmål. Jeg er dog sikker på, at oversætterne til de 
respektive sprog har et godt bud på dette, og jeg tror ikke, 
at det er relevant med en indgående og teknisk diskussion 
af dette emne i Den Ny Verdensimpuls.

Den uberettigede kritik

Når Langekær og Jensen skriver: “Hvis vi ændrer ved 
ligningerne, slører vi facit”, håber jeg sandelig, at de ikke 
ved, hvad opdateringen går ud på, for ellers taler de til 
skade for Martinus’ sag imod bedre vidende. Det kommer 
på ingen måde på tale at “ændre ved ligningerne”. Det er 
en helt urimelig påstand, at rådet og sproggruppen skulle 
pille ved teksten på denne måde, og jeg håber ikke, at 
nogen som helst kan tage en sådan kritik alvorlig. Rådet 
og sproggruppen har præcis samme mål som Langekær 
og Jensen, nemlig at det tekstmæssige indhold og den 
sproglige stil i værkerne skal bevares bedst muligt.

Det rimelige i at rette

Vil de mennesker, der er modstandere af, at f.eks. en sta-
vefejl skal rettes i den danske udgave, også have, at der 
skal være en tilsvarende stavefejl i de fremmedsproglige 
udgaver? Skal oversætteren opfinde tilsvarende forkerte 
ord og fejlbehæftet kommatering f.eks. i den engelske 
udgave, således at denne præcist svarer til den danske 
udgave?

I den internationale konkurrence om at have den bedste 
udgave af Martinus’ værker kan Danmark komme i den 
paradoksale situation at stå med de dårligste udgaver, 
selvom det netop er disse udgaver, der ligger til grund for 
de oversatte udgaver. Ingen oversætter vil lave fejl med 
vilje, blot fordi der er en tilsvarende fejl i originalen.

Jeg er derfor af den mening, at de danske udgaver bør 
være så korrekte og i så god teknisk stand som muligt. 
Hvorfor skal netop vi dog have de dårligste udgaver? 
Martinus var trods alt dansker.

For mig at se er virkeligheden en helt anden, end kriti-
kerne af den retskrivningsmæssige opdatering forestiller 
sig. Trods beslutningen om at opdatere retskrivningen i de 
bøger, som ikke allerede er født med moderne retskriv-
ning, er rådet faktisk ret konservativt mht. rettelser. Jeg 
har f.eks. hidtil haft det ærefulde hverv at læse korrektur 
på de nye udgaver, og jeg finder som regel en del ting, som 
efter min mening burde ændres. Disse ændringsforslag 
gennemgås herefter kritisk af de øvrige medlemmer af 
sproggruppen og rådet. Jeg er jo af den mening, at teksten 
skal være i så god stand som muligt, så jeg foreslår en del 
rettelser, som det konservative råd, der ønsker at rette så 

lidt som muligt, afviser. Det er derfor faktisk rådet, som 
stritter imod over for folk som mig, der synes, at teksten 
burde være korrekt. 

Lad mig nævne nogle eksempler på noget, hvor jeg godt 
synes, at man kan rette, men hvor rådet ikke finder det 
nødvendigt: Efter min mening burde “vantroende” konse-
kvent rettes til “vantro”, og sammensatte ord som “altfor”, 
“forlængst” og “påny”, der slet ikke findes i dansk, burde 
rettes til de korrekte former: “alt for”, “for længst” og “på 
ny”. Men da man ikke kan være i tvivl om betydningen, 
selvom der i realiteten er tale om ikke-eksisterende ord, 
finder rådet det ikke nødvendigt at rette, da vi jo skal 
rette så lidt som overhovedet muligt. Vi må altså stadig 
leve med en tekst, der i den danske udgave er fuld af den 
slags småfejl. Noget tilsvarende gør sig gældende for 
ordforbindelser, som normalt skrives som et eller flere 
ord alt efter sammenhængen (om der er en “styrelse”): 
indenfor / inden for, ligesom / lige som og overfor / over 
for. Det Martinus eller ham, der har sat førsteudgaven, 
har skrevet, kommer der til at stå i fremtiden, uanset om 
det er rigtigt eller forkert.

Efter min mening retter vi for lidt, da vi trods den retskriv-
ningsmæssige opdatering kommer til at stå med en dansk 
udgave af Det Tredje Testamente, som i de ganske vist 
meget små og indholdsmæssigt ubetydelige detaljer er i 
sprogligt dårligere stand end oversættelserne af samme til 
fremmedsprog. Selvom jeg synes, at der stadig er pinligt 
mange fejl i teksterne, er jeg dog ikke utilfreds med rå-
dets vise beslutning om at være så tilbageholdende som 
muligt og kun rette det absolut nødvendige. Og heldigvis 
er der kun tale om fejl, som korrekturlæsere og andre 
sprogperfektionister lægger mærke til.

Fremtiden

Jeg tror ikke, at sproget udvikler sig så meget, at det bliver 
nødvendigt med omskrivninger af teksten de næste mange 
hundrede år, sådan som Langekærs og Jensens skræksce-
narie går ud på. Men jeg kan godt forestille mig, at det på 
et tidspunkt bliver nødvendigt at indsætte en fodnote her 
og der i bogudgaver langt ude i fremtiden, så folk, der ikke 
er velbevandrede i det tyvende århundredes historie, kan 
forstå, hvad Martinus eksempelvis mente med indpakkede 
henvisninger til 2. verdenskrig. Sådanne ordforklaringer 
og kommentarer i fodnoter, der ikke griber ind i selve 
teksten, findes også i Bibelen.

Man argumenterer tit for, at sproget ændrer sig så hastigt, 
at en tekst i løbet af få århundreder bliver ulæselig, hvis 
den ikke konstant omskrives til det aktuelle moderne 
sprog, og denne udvikling af sproget understreges også 
af, at Retskrivningsordbogen fra Dansk Sprognævn efter-
hånden udkommer i ny udgave med 5 års mellemrum. 
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Men det er ikke desto mindre min opfattelse, at helt så 
hurtigt kommer det ikke til at gå i fremtiden, for der er 
sket færre ændringer i det danske grundsprog de seneste 
75 år, end der skete i de foregående 75 år. Selvom slang 
og fagudtryk kommer og går, ligger grundsproget fast, og 
retskrivningsordbogen er til trods for sine kommaeska-
pader med til at fastholde, hvad der er korrekt dansk. Jeg 
har derfor meget svært ved at forestille mig, at det om 75 
år skulle være lige så svært at læse Livets Bog 1, som til 
den tid har 150 år på bagen, som det i dag er at læse H. C. 
Andersen, som han skrev sine tekster for 150 år siden. 

Den forgangne hastige sprogudvikling er i øvrigt også til 
en vis grad en illusion, idet f.eks. Holberg satte en ære i 
at skrive på en gammeldags, fortysket og finurlig måde, 
som afveg fra samtidens almindelige skrivemåde, og 

derfor virker sprogudviklingen fra Holberg til vores tid 
større, end den egentlig er. 

En tilsvarende digterisk frihed kan man jo ikke klandre 
Martinus for. Han bestræbte sig på at skrive så let for-
ståeligt og alment tilgængeligt som muligt, så efter min 
mening vil der ikke være behov for nye sproglige opda-
teringer de næste mange, mange år. Man finder givetvis 
nogle småfejl enkelte steder, men teksten er nu så godt 
korrekturlæst, bl.a. med moderne metoder som elektro-
nisk stavekontrol (uden automatisk rettelse, naturligvis), 
at der givetvis ikke vil komme de store rettelser fremover. 
Konverteringen fra gammel til ny retskrivning var en 
tiltrængt og stor mundfuld, men nu kan teksten også 
holde i mange år frem uden at virke antikveret på nye og 
kommende generationer. 

v/Søren Ingemann Larsen

I nogen tid har jeg været i korrespondance med Martinus-
instituttet (Rådet), idet det har været min overbevisning, 
at den kurs, man var slået ind på i udgivelsen og beva-
ringen af Martinus’ tekster, ikke var holdbar. Det skal 
tillige nævnes, at jeg udmærket kender Jan Tarbensen 
(har dog aldrig mødt ham, kun været i kontakt med ham 
via telefon og e-mail), idet vi samarbejder om indskan-
ning og publicering på internettet af gamle numre af 
Kosmos (lige nu tilgængeligt på adressen http://kosmos.
martinus.dk).

Jeg ved derfor, at der er al mulig grund til stor anerken-
delse af Tarbensens kæmpeindsats, ikke blot når det 
gælder omtalte Kosmosarbejde, men også når det gælder 
registrering af stedfundne ændringer i de forskellige 
udgivne udgaver af Livets Bog. Men Tarbensen og jeg 
ser forskelligt på, hvorledes Martinus værk udgivelses-
mæssigt bedst bevares for eftertiden.

Ændringer: ”rettelser af fejl” / ”ret-
skrivningsmæssige opdateringer”

Et problem ved Tarbensens artikel er, at han ikke til-
strækkeligt klart skelner mellem ”rettelser af fejl” på 
den ene side og ”retskrivningsmæssige opdateringer” 
på den anden.

”Teksterne skal bevares uændret, som 
de foreligger fra Martinus side”

- En kommentar til Jan Tarbensens artikel 

En klar skelnen mellem ”rettelser af fejl” og ”retskriv-
ningsopdateringer” må jo være fundamental, når det 
handler om at tage stilling til, hvad man kan tillade sig 
at ændre i Martinus tekst efter hans død.

Vi kan ikke komme udenom hele tiden - som et “mantra” 
- at holde os Martinus’ helt klare og indiskutable retnings-
linje for øje (udtrykt i ”formålet” i Martinusinstituttets 
love):

Bevare Martinus’ samlede værker uændrede, som de 
foreligger fra hans side. – (Kap. 5.2 i ”Samarbejdsstruk-
turen” 2. udgave 2003)

Men at holde sig dette efterretteligt er jo ikke ensbetyden-
de med, at man med Tarbensens lidt kedeligt valgte stærkt 
værdiladede ord nødvendigvis bliver ”fundamentalist”. 
Hvor det for mig er indlysende, at ”rettelser af fejl” ikke 
nødvendigvis er i disharmoni med ovennævnte retnings-
linjer, er det ligeså indlysende for mig, at det forholder sig 
modsat med ”retskrivningsmæssige opdateringer”.

Derfor kan (og bør) indlysende fejl som ”komisk be-
vidsthed” og ”intution” efter min opfattelse rettes til 
”kosmisk bevidsthed” og ”intuition” (eksempler taget 
fra Tarbensens artikel) uden at komme i disharmoni 
med princippet. Og Tarbensen viser meget grundigt, at 
det heller ikke giver mening at fortolke det sådan, at det 
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er Martinus’ originalmanuskript, der skal udgives uden 
inddragelse af senere udgivne versioner. Det tror jeg nu 
heller ikke, at der er et udbredt ønske om. Men derfra 
og til slet ikke aktivt at inddrage originalmanuskriptet i 
udarbejdelsen af en ”endelig” udgave – som det nu sker 
– er der dog et stykke. 

Forholdet mellem ”form” og
 ”indhold”

Et meget vigtigt punkt – hvis ikke det vigtigste – i diskus-
sionen om retskrivningsmoderniseringen er, hvilket for-
hold, der er mellem ”form” og ”indhold”. Det fastholdes 
gentagne gange både fra Rådets side og senest af Jan Tar-
bensen, at der ikke ved modernise- ringen ændres 
i ”indholdet”, kun i ”formen”.

Det vil jeg gerne sætte spørgsmåls-
tegn ved, for efter min mening 
hænger ”form” og ”indhold” 
uløseligt sammen. Det er et 
kontrastpar, der er dynamisk 
og logisk forbundet. Foretages 
der derfor ændringer i ”formen”, 
må det have konsekvenser for 
”indholdet”.

Når læseren bliver præsenteret for de 
nye udgaver af Livets Bog i 2000-
retskrivningsnorm, vil samme læser 
– bevidst eller ubevidst – forvente, 
at indholdet svarer til år 2000-norm. 
Brugen og betydningen af ordene 
– ”indholdet” – forventes at svare til år 
2000-norm.

Når derfor kun ”formen” (forstået 
som ”retskrivningsform”) er ændret 
og ikke på tilsvarende måde ”ind-
holdet” (forstået som ”ordvalget”, som jo strengt taget 
også er ”form”), vil der ske en ”skævvridning” i forholdet 
mellem ”form” og ”indhold”. Den ”harmoni”, der var 
mellem ”form” og ”indhold”, er forstyrret.

Det kan alt sammen lyde meget akademisk, men i prak-
sis er det efter min opfattelse ikke ligegyldigt. Et oplagt 
eksempel er Martinus’ brug af ordet ”pinlig”. Se fx:

LB07 stk. 2658 pkt. 25: ”Kun Selvoplevelse af Væsener-
nes udløste fejlagtige Aarsagers pinlige eller smertefyldte 
Virkninger kan være det primære i Menneskets Forvand-
ling fra Dyr til Menneske” eller

LB05 stk. 1617: ”Og det er saaledes kun, naar han kom-
mer i den førnævnte pinlige Situation, hvor ingen af disse 

Stillinger eller de paa dem opretholdte fysiske Positioner 
kan beskytte ham, at han opdager, at han har Brug for 
et Forsyn” (her tales om en ”materiel” forsker, som er 
kommet i sjælekrise)

I dag ville vi ikke kunne bruge ordet ”pinlig” på den måde, 
vi ville bruge ”smertefuld”, ”pinefuld”, ”lidelsesfuld” 
eller lignende. Som bekendt har ordet ”pinlig” i dag en 
helt anden betydning (noget med at ”krumme tæer”, fx 
synes Jan Tarbensen, ”at der stadig er pinligt mange fejl i 

teksterne”, jfr. hans artikel). Denne nutidige 
betydning af ordet synes faktisk slet ikke at 

eksistere i 1930’erne (se Ordbog over det 
Danske Sprog).

Det er derfor indlysende, at hvis man som 
læser af Livets Bog er ”tunet ind” på år 
2000, vil man kunne misforstå pointer 
i teksten, fordi ”indholdet” (ordvalg og 
udtryksmåde) ikke er ændret i overens-
stemmelse med ”formen”.

Efter min mening er man derfor nødt til 
enten helt at undlade at ændre i ”form” 
og ”indhold” (igen her forstået som 

”retskrivningsform” over for ”ordvalg”) 
eller at være indstillet på at ændre både i 
”form” og ”indhold”, det er ikke holdbart 

at ændre i ”formen” uden samtidig at ændre 
i ”indholdet”. Jeg er meget sikker på, at hvis 

Martinus i dag skulle udarbejde en opdateret 
år 2000-udgave, ville han ikke alene opdatere 

retskrivningen, men han ville også ændre et ord 
som ”pinlig” til noget nutidigt.

Et andet eksempel er ”nye fantastiske Mordmid-
ler”, et udtryk Martinus bruger i en artikel skrevet 
i anledning af den forestående 2. verdenskrig 
(Kosmos januar 1934). Ordet ”fantastisk” havde 
en negativ valør dengang, hvilket vi har bevaret i 

ordet ”fantast”. Der lå en nuance af ”afsindig” og ”vir-
kelighedsfjern” i ”fantastisk”. I dag derimod har ordet 
vist da kun en positiv valør, som i hvert fald ikke giver 
mening, når udtrykket ”nye fantastiske Mordmidler” skal 
forstås korrekt. Hvis udtrykket skal forstås, er man nødt 
til at få den idé, at ordet måske har skiftet betydning fra 
1930 til 2000.

Martinus taler også i samme artikel om ”forlorne Søn-
ner”, som jo er den gamle bibeloversættelse af ”fortabte 
sønner”. I dag kendes ”forloren” vist kun i forbindelse 
med ”tænder” og med de velkendte kulinariske perler 
”hare” og ”skildpadde”, hvor ordet ikke er synonymt 
med ”fortabte”.
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Disse eksempler er ikke enestående, og det er et kendt 
fænomen, at ”ord ændrer betydning over tid”. Vi kender 
vist alle de klassiske eksempler ”bjørnetjeneste”, ”forfor-
dele” etc. Og udover kendte og tydelige eksempler, må 
vi forvente, at det sker mange steder i sproget, gradvis 
og ofte uden, at vi er opmærksom på det.

Ved en nærmere analyse af kontrastparret ”form/ind-
hold”, må man komme frem til, at det er identisk med 
modsætningen mellem det ”manifesterede” og det ”uma-
nifesterede”. ”Formen” er således ”indholdets” synlige 
(manifesterede) repræsentant, i virkeligheden svarende til 
Martinus’ X3 over for X1. Følgelig kan ”indholdet” kun 
ændres, ved at ”formen” ændres, og ”formen” kan ikke 
ændres, uden at ”indholdet” også derved ændres. Og så 
bliver det pludselig indlysende, at det er absurd at udtale, 
at ”I kan være helt rolige, kun formen er ændret, men ikke 
indholdet”. For hvordan kan det lade sig gøre at udtale sig 
om noget ”umanifesteret”? - Det eneste, man kan udtale 
sig om, er det ”manifesterede” (formen). 

Dette logiske, dynamiske indbyrdes 
afhængighedsforhold mellem ”form” 
og ”indhold” synes Jan Tarbensen 
fuldstændigt at overse eller bagatel-
lisere.

Konsekvenser af at æn-
dre i formen

Men den logiske konsekvens af at 
mene, at ”formen” uden videre kan 
ændres, uden at det har konsekvenser 
for ”indholdet”, må jo være, at der vel 
så intet problem kan være i at ændre 
værket løbende, således som det nu 
er sket én gang, fx næste gang i 2050. 
– Men er vi parate til det? –  Hvis 
vi ikke er parate til det, må grunden 
vel være, at man er lidt bange for, at 
”indholdet” måske til syvende og sidst 
alligevel influeres af ændringerne i 
”formen”. Om Jan Tarbensen er parat 
til det, fremgår ikke klart i artiklen. 
Det vi får at vide er, at han ikke ”tror” 
at det bliver nødvendigt (”nu kan tek-
sten også holde i mange år frem uden 
at virke antikveret”). Dette siger han, 
samtidig med at han konstaterer, at 
retskrivningsordbogen fornys hvert 
5. år!

Hvis vi ikke er parate til det, er vi i den groteske situation, 
at vi (eller rettere: vores efterkommere) i 2050-2100-
2150 etc. skal prøve at forklare omverdenen, at det var 

nødvendigt at opdatere retskrivningen fra 1930-norm til 
2000-norm, ellers ville teksten komme til at ”virke for 
antikveret”, men at det af hensyn til bevarelsen af værket 
i dets autentiske og originale form desværre ikke kan 
komme på tale på ny at opdatere. – Mon det vil blive let 
for vores fremtidige medarbejdere at overbevise omver-
denen om, at det kun kunne lade sig gøre én gang (hvor 
afstanden til den oprindelige tekst endda ikke var ret 
stor), når man samtidig fastholder, at det uden proble-
mer lader sig gøre at ændre i ”formen”, uden at det har 
konsekvenser for ”indholdet”? – Mon ikke der naturligt 
vil ræsonneres, at når det er gjort én gang, skal det na-
turligvis gøres igen?

Jeg for mit vedkommende er mildest talt ikke tryg ved 
disse perspektiver, og når jeg læser artiklen af Jan Tarben-
sen, som er medlem af Sproggruppen, hvis ansvar det er 
at sørge for bevarelsen af Martinus værk for eftertiden i 
dets originale form, svimler det nærmest lidt for mig.

Han udtaler jo tilmed, at hvis han el-
lers kunne få lov til det for Rådet, vil-
le han ændre endnu mere, end det nu 
er sket. Så teksten endelig kan blive 
helt ”fejlfri”.  Hvis det fortsætter på 
denne måde, har jeg meget svært ved 
at tro, at ovenfor beskrevne løbende 
opdateringer ikke vil finde sted. 

Formålet med ændrin-
gen i formen

Og så kan man spørge sig, hvad 
formålet kan være med at ændre i 
”formen”? – Hvad vinder man ved 
denne øvelse?

Hvis formålet er, at teksten skal blive 
lettere at læse, tror jeg ikke på, at det 
gør nogen væsentlig forskel over-
hovedet, og da slet ikke en forskel, 
der kan stå mål med de ovennævnte 
omkostninger.

Hvis man fx læser Søren Kierkega-
ards eller H.C. Andersens værker på 
originalsproget (og en sådan version 
kan man jo heldigvis stadig få), består 
”vanskeligheden” ikke i, at der står 
”Kjerlighed” i stedet for ”Kærlig-

hed” og ”piinlig” i stedet for ”pinlig”. 
Derimod er det udtryksformen, formuleringerne, stilen og 
tankegangen, der kan være vanskelig. Og ord, der er gået 
af brug eller har ændret betydning. Og disse ”vanskelighe-
der” lettes ikke ved en opdatering af retskrivningen. Og vi 

Balancegangens svære kunst
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er jo netop enige om, at der ikke skal ændres i Martinus’ 
udtryksform, stil og tankegang. Man kan ikke som ved 
et trylleslag gøre tekster, der er flere hundrede år gamle, 
”læselige” blot ved at opdatere retskrivningen.

Så der må være et andet formål, og det eneste andet for-
mål, jeg kan få øje på, er, at man er ”urolig” for, at det vil 
skræmme visse potentielle læsere væk, når de opdager, 
at teksten ikke er af helt ny dato og derfor fremstår som 
sådan – ”virker antikveret”. Det kan godt være, at nogle 
få læsere vil reagere sådan, men det må vi – og de – efter 
min mening acceptere og lære at leve med. Det vil være 
min påstand, at sådanne mennesker i så fald endnu ikke er 
klar til at læse Martinus. Efter min mening er det værre, at 
man ved at udgive teksterne i en ”ikke-antikveret” form 
demonstrerer den overbevisning, at der uden problemer 
kan ændres i formen, uden at det har konsekvenser for 
indholdet.

Eller måske det ville være på tide også at få Mona Lisa 
peppet lidt op med nogle friske farver, hun virker efter-
hånden lidt antikveret.

Afsluttende bemærkninger

Det skal oplyses, at undertegnede i august har haft et møde 
med Rådet, hvor denne sag har været grundigt debatteret. 
Som oplæg bad Rådet Jan Tarbensen sende sin artikel til 
mig, hvilket er grunden til, at jeg allerede her kan kom-
mentere på den. Ruth Olsen har af redaktionelle grunde 
ønsket, at nærværende kommentar kommer i samme 
nummer som artiklen af Jan Tarbensen.

Men det der kom ud af mødet med Rådet var, at man 
indser nødvendigheden af, at der udarbejdes og udgives 
en ”basisudgave” af Livets Bog, som udelukkende baserer 
sig på udgaver, som Martinus direkte har haft indflydelse 
på, herunder originalmanuskriptet. Jeg for mit vedkom-
mende ville have foretrukket, at kun en sådan udgave 
skulle udgives, men på lang sigt vil der jo nok alligevel 
vise sig behov for 2 udgaver på dansk, nemlig en ”ori-
ginal” og en ”oversættelse”. Det der tilgodeses med den 
nye beslutning, og som er det vigtige, er, at der hermed til 
enhver tid og for enhver vil være let og uhindret adgang 
til den originale tekst.

v/Tage Buch  
                                 
Her følger supplerende bemærkninger til en artikel med 
samme overskrift i dette blads juni nummer.

Der har været en udbredt 
tilbøjelighed til at rette 
på Martinus sprog fra den 
første udgivelse af Livets 
Bog, idet man fandt at 
sproget var knudret og 
vanskeligt tilgængeligt. 
Nu er Martinus ikke nogen 
almindelig forfatter. Selv 
siger han, at hans værker 
som er kosmiske analyser 
er “skrevet i bøn til Gud”. 
Martinus har mejslet sine 
ord og sætninger ud. De love og principper som ver-
densaltet styres efter, det verdensbillede som skal blive 
vejledende for hele menneskeheden, efterhånden som 
mennesker bliver modne til at forstå fortsættelsen af den 
vejledning, som er givet af tidligere vise og visdoms-
bøger, er nu givet menneskeheden i form af Det Tredie 
Testamente. Dette værk er et kunstværk og et helligt 
skrift. En malers mesterværker ændrer man ikke på eller 
tilfører noget med et enkelt penselstrøg. Det bliver da et 
falskneri.

Når Martinus i Instituttets love har formuleret formåls-
paragrafen således, at værkerne skal bevares uforandrede 
som de foreligger fra hans side, skal det selvfølgeligt 
forstås bogstaveligt. Rådet skal være den vogter, der skal 
sikre at der ikke foretages rettelser.
Imidlertid har man ikke forstået ordet uforandret og 
har oven i købet oprettet en sproggruppe der har fået til 
opgave at pynte på eller tilpasse Martinus sprog til nu-
tidsdansk hvor det er muligt. Man har endog henvendt 
sig til en professor på Københavns Universitet for at få 
vejledning i hvordan man kan rette på Martinus værker.

Når Martinus har sagt, at mennesker godt må se, at han 
var ubelæst, så var det ligefrem et ønske fra hans side 
om at man skulle se, at han trods sin simple skolegang 
kunne frembringe et mesterværk, ja, selve Talsmanden 
den Hellige Ånd, værket der skulle bringe klodens befolk-
ning “hele sandheden” som Jesus jo dengang ikke kunne 
bibringe sine diciple. Det er på kontrasterne at sansningen 
baseres, og derfor ønskede han ikke disse kontraster ud-
jævnet eller fjernet ved, at de nævnte lærlinge retter eller 
pynter på hans sprog. Den ufuldkomne sprogbehandling 
skal være synlig.

Den samme kontrast ser vi i hans herkomst og opvækst. I 
simple og fattige kår fødtes den åndelige fyrste som skal 

“Der må ikke ændres et komma II...”
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blive den vejleder der fortsætter Guddommens vejledning 
af menneskene og dermed afslutningen af Biblen i form 
af Det Tredie Testamente.

Trods denne åndelige storheds ønske og klare påbud, har 
Rådet foretaget eller ladet foretage rettelser i hans værk. 
Det er et misgreb, der kun kan rettes ved at disse bøger 
makuleres, og der i stedet for fremstilles fotografiske 
genoptryk af de originale værker. Forklaringen om at 
forskere selvfølgelig skulle have adgang til de originale 
værker gælder ikke. Alle alvorligt søgende mennesker er 
forskere, og skal kunne stole 100% på at hvert eneste ord 
i bøgerne er skrevet af mesteren selv.

Rettelserne udover de af Martinus selv skriftligt god-
kendte er fejlagtige rettelser. Disse rettelser er direkte 
imod Martinus vilje, og da værkerne er skrevet i bøn til 
Gud er disse også imod Guds vilje. 
Som kosmisk bevidst var og er Martinus et´med Gud.

Når nu det ovenstående er sagt, må vi huske på at vi er 
overgangsvæsener mellem dyr og rigtige mennesker, og vi 
er dermed prædestinerede til at gøre forkert. Det er altså 
OK at fejle, men så vil det også være OK, at vi søger at 
gøre hinanden forståeligt hvad der er det rigtige. Det er 
det jeg har forsøgt i dette tillæg til den tidligere artikel 
om samme emne. 

Det kan her være relevant at læse Martinus egne ord om 
stilforskere og åndsforskere i bogen Artikelsamlingen. 
Specielt den del af stk. 7.17 som står på side 44, og hele 
stk 7.18. 

Uddrag af Martinus’ artikel 
“Fortolkning af Livets Bog”(1933)

Da Tage Buch henviser til 7.17 og 7.18 af denne artikel, 
bringes det her:

Den udviklede eller fremskredne sandhedssøger er ganske 
anderledes indstillet. For ham er stilen, rytmen, trykfejl 
e.l. ganske underordnet. Han er opfyldt af et hundrede 
procents begær efter at komme til kernen bag stilen og 
ordene. Han ser, at kun den er det absolut væsentlige. 
Han véd, at guld er guld, hvad enten det forekommer i en 
pose af sækkelærred eller i en af silke. Han hører ikke til 
dårerne, der hæfter sig mere ved sækken, ved emballagen 
end ved indholdet.

Og som følge af denne sin holdning kommer han netop 
til indholdet, til guldet. Og med den samme holdning 
overfor Livets Bog kommer han også her til guldet eller 
det sande indhold: livets højeste analyser. Men i modsat 
fald opnår han intet, ser intet væsentligt. De stråler fra 
en forklaret tilværelse, der udgår fra bogen, formørkes 

af den sorte sky af kritik over nævnte bog, han selv ud-
stråler. Og det guddommelige lys bliver for ham mere 
eller mindre til banaliteter, vrøvl, fantasier, fraser, gram-
matiske ufuldkommenheder osv. Livets Bog er for ham 
en lukket bog.

7.18  Stilforskeren og åndsforskeren

At “åbne” Livets Bog er altså ikke gjort ved blot og bar 
at åbne den rent fysisk, blade den igennem og “læse” 
den. Den kan desuagtet heraf for en sådan læser være en 
absolut lukket bog. Den kan kun virkelig åbnes af den, 
der har nået et sådant begær efter åndelig viden, at han i 
sin søgen efter denne ikke lader sig hindre hverken af stil 
eller form. Hans bevidsthed må være så åndeligt frem-
skreden, at disse nævnte realiteter er blevet et så ganske 
underordnet spørgsmål, at han ikke ønsker at spilde tid 
med nogen som helst form for kritik af disse.

Kun den, der er således indstillet, kan gøre sig håb om i 
nogen grad at kunne åbne Livets Bog og komme til den 
dybere mening, som er skjult bag den for alle synlige 
tekst og stil. Enhver sandhedssøger eller åndsforsker, der 
ikke har den her skildrede indstilling, men mere hæfter 
sig ved stilen eller den ydre form, er jo ikke åndsforsker, 
men stilforsker eller forsker af den ydre form.

For et sådant væsen kan den til Livets Bog knyttede ydre 
form og stil undertiden være en uovervindelig hindring, 
idet al dets energi udløser sig i kritik af de i samme form 
eventuelt fremtrædende små tekniske fejl og grammatiske 
ufuldkommenheder e.l. Først når den dybere mening i 
Livets Bog bliver til hovedtingen, og stilen og formen 
bliver til en biting for læseren, da oplever han “den hel-
lige ånd” gennem nævnte bog.



30

v/Børge Christiansen

Bibelens tekster er jævnligt blevet moderniseret. Jeg er 
i besiddelse af tre eksemplarer af Bibelen: Min bedste-
mors reviderede oversættelse af 1871, min egen konfir-
mationsbibel i Autoriseret oversættelse af 16. dec. 1931 
og endelig Bibelen i oversættelse autoriseret af Hendes 
Majestæt Dronning Margrethe II ved kongelig resolution 
af 19. feb.1992.

I første Mosebog 1.30 står der i 1871-udgaven at læse: 
“Og alle Dyr paa Jorden og alle Fugle under Himmelen 
og alt Kryb paa Jorden i hvilke er en levende Sjæl, har 
jeg givet alle Haande grønne Urter til at æde; og det 
skete saa.”
I 1931-udgaven står der: “men alle jordens dyr og alle 
himmelens fugle og alt, hvad der kryber på jorden, og 
som har livsånde, giver jeg alle grønne urter til føde; og 
således skete det.”
Og i 1992-udgaven er der skrevet: “Til alle de vilde dyr 
og til alle himmelens fugle, ja til alt levende, der rører 
sig på jorden, giver jeg alle grønne urter som føde. Og 
det skete.”

Kan man heraf udlede, at dyrene i perioden 1871 til 1992 
er blevet frataget deres sjæl - sådan bibelsk set altså?

Helt så galt er det ikke gået menneske(dyret) i samme 
periode, men fremad er det nu heller ikke gået for dem. 
Hør blot hvad Prædikerens Bog har at sige om dem i 
kap.7.29:
I 1871-udgaven: “Dog se, dette har jeg fundet, at Gud 
skabte Mennesket ret, men de søge mange Spidsfindig-
heder.”
I 1931-udgaven: “Dog se, dette har jeg fundet, at Gud 
har skabt menneskene som de bør være, men de har så 
mange sære ting for.”
I 1992-udgaven: “Kun det fandt jeg ud af, at Gud har 
skabt menneskene enfoldige, men de gør sig alle mulige 
spekulationer.”

Så altså, I 1871 var menneskene skabt ret omend spids-
findige, men i 1992 var de blevet enfoldige, omend de 
spekulerer over tilværelsen.
Dog finder jeg, at såvel i 1931 som nu i 2005, har de så 
mange sære ting for!!

Rettelserne i biblen
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v/Allan Christensen, Nørrebro

Gennem min tid har jeg været inde i mange religioner. 
Der har været gode men bestemt også dårlige oplevelser. 
Således har jeg tilbragt 16 år indenfor Jehovas Vidner og 
7 år indenfor Mormonerne.

En af de ting, jeg som med nødvendighed kom til at be-
skæftige mig med for at kunne komme ud af det igen, var 
hjernevask. Det var ikke megen hjælp, jeg kunne hente 
hos psykologer og andre som fx læger. De kunne ikke 
stille meget op. Jeg måtte derfor selv begynde at finde 
ud af, hvad hjernevask var for en størrelse.
Dette var nødvendigt, kunne jeg se og mærke, da det var 
helt tydeligt, at jeg havde tanker og ordforråd, som ingen 
af de mennesker havde, som jeg omgikkedes, efter at have 
forladt disse “sandheds”-religioner.

Første gang jeg blev opmærksom på denne forskel var 
en tid, efter jeg var kommet ud af Jehovas Vidner. Jeg 
havde dengang et arbejde med at passe ældre mennesker, 
og da min dengang overordnede spurgte, hvad jeg syntes 
om arbejdet, svarede jeg: “Det er ret frugtesløs arbejde”. 
Hun kiggede undrende på mig. Ja, hvad var det for et ord 
- “frugtesløs” - hvor kom lige det fra?

Hjernevask er bygget op på følgende måde: man giver 
mennesker nogle ord, som ingen andre har uden for 
den faste kreds, man er tilsluttet. F.eks. har de indenfor 
Jehovas Vidner ord som: “Sandheden, vennerne, Den 
lille skare og den store skare, den nye verden” - og en 
masse andre. Indenfor Mormonerne har man ord som fx: 
“Præstedømmet, kyskhedsloven, Templet, Josef Smidt, 
Mormons Bog, højpræster, Aronske præstedømme”, og 
mange andre.

Disse ord er af en sådan karakter, at mange, måske de 
fleste, der ikke er indenfor lige den religion, ikke vil have 
ret megen relation til dem. Men for de, der er indenfor, har 
de meget stor betydning. Desuden er disse “krone ord” 
kun dække for en mængde andre ord, som de udløser, når 
man nævner dem. Et ord som fx “præstedømmet” hos 
Mormonerne er delt op i 2 eller flere ord, der dækker over 
“Det lille eller det store præstedømme”, forstået som det 
Aronske og det Melkisediske præstedømme.

Sådan fortsætter det nedad i næsten det uendelige, alle 
ord der for almindelige mennesker ingen eller meget lidt 
betydning har. Dette behøver ikke nødvendigvis betyde, at 
disse mennesker ikke kan kommunikere med andre. Men 
de ønsker at bruge disse, for dem så betydningsfulde ord. 

Så de er derfor mest glade og mest i deres rette element, 
når de omgås andre, der forstår betydningen af disse ord. 
Det giver dem følelsen af, at her hører de hjemme, her 
hører de til.

For mig var det vigtigt at lære at se på de ord som bare 
ord. For alle som er bundet af hjernevask, er det vigtigt 
at se nøje på, hvad ordene dækker. Kunne jeg opløse et 
af krone-ordene, kunne jeg aflægge det ord. Men ordene 
er sat sammen med en levevis, der er med til at holde 
dem ude fra almindelige mennesker. Således må Jehovas 
Vidner ikke ryge og helst ikke omgås dem “udenfor”. 
Mormonerne må ikke drikke kaffe og alkohol.
Mange andre leveregler kunne nævnes, der adskiller dem 
fra andre mennesker.

Dette er med til at forstærke isolationen og få med-
lemmerne til at føle, at her og kun her hører de rigtigt 
hjemme.
Som forholdsvis ny “kosmolog” har jeg været opmærk-
som på denne fare. Jeg må straks indskyde, at jeg er 
vældig glad for Martinus og hans værker og har ikke til 
hensigt at nedgøre det. Det er dog hævet over enhver tvivl, 
at også de der læser Martinus’ værker bliver udstyret med 
en række ord, som kun en meget lille del af den store 
menneskehed er i besiddelse af.

Tænk bare på ord som fx X1, X2 og X3! Om jeg ville 
nævne nogle af disse ord overfor dem, jeg omgås til dag-
lig, ville de tro jeg var bindegal. At det er rart og giver 
“kosmologer” en god oplevelse at kunne dele disse ord og 
være sammen med ligesindede, er der ingen tvivl om. På 
Klint er der velbesøgt, og mennesker får en god oplevelse 
ved at være sammen og dele de “særlige ord” i Klint.

Også det at have en anden levevis har kosmologerne med. 
Mange er som bekendt vegetarer og har derfor svært ved 
at deltage i almindelige menneskers sammenkomster som 
fx jul og påske. Dette kan give en følelse af isolation sam-
men med andre. I den forbindelse skal det dog indskydes, 
at det er en frivillig hjernevask, som jeg ser det. Der er 
intet medlemskab og ingen menighed, og der er ingen 
krav om at være vegetar. Der er ingen, der prædiker og 
ingen, der holder øje med om du overholder det.

En af de ting jeg ofte har tænkt over, både hos “kosmolo-
ger” og de andre steder er: “Hvordan bærer de sig ad med 
at øve sig i tolerance og næstekærlighed, når de sjældent 
omgås almindelige mennesker?” En af de oplevelser, jeg i 
den forbindelse har haft, var i et selskab af vegetarer, der 
manglede et sted at spise vegetarmad. Jeg foreslog at gå 
på Mac Donald og smage deres nye vegetar retter.
Jeg blev buhet ud, det kunne der ikke være tale om. Tænk 
at skulle se på alle disse lig og kødspisere.
Så - er der nogle af dem, der læser Martinus, der er hjer-
nevaskere?

Hjernevask
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v/Ruth Olsen

I sidste nummer af bladet skrev jeg om Walter Russell 
(1871-1963) og om, hvordan han som 50-årig fik en 
åbenbaring, dvs en ret omfattende udflugt til de gud-
dommelige himmelstrøg, som han også senere jævnligt 
besøgte. Nu har jeg fået en bog mere, som han har skrevet, 
og heraf fremgår det, at han flere gange før det store gen-
nembrud havde haft flere “kosmiske glimt”. Som vi ved 
fra Martinus, er den store visdom jo heller ikke noget, 
man pludselig får adgang til. Fra templets forgård skal 
man først passere “det helligste”, før man når frem til 
det “allerhelligste”.

Russell tager mange emner op, men her vil jeg prøve at 
beskrive, hvordan han forklarer princippet reinkarnation 
og i den forbindelse fænomenet “individualitet”. Det er 
ikke ligeså uddybende, som Martinus har gjort det, men 
lidt anderledes og
supplerende. Først slår han 
fast, at mennesket er en in-
dividuel manifestation 
af ånd, som er evig og 
udødelig. Åndens tænk-
ning er kontinuerlig og ophører 
aldrig. Kroppen er en elektrisk 
manifestation af tanker.

Han skelner mellem ånd og sind. Ånden er alvidende, 
mens sindet hører til kroppens sanselige verden og derfor 
har en begrænset bevidsthed. Hvert liv er et kredsløb, der 
består af en synlig og en usynlig del. Den synlige verden 
udspringer af den usynlige. Som et pendul svinger vi ud i 
den synlige fysiske verden og tilbage igen i den usynlige. 
Efter aktion følger altid reaktion.

Så længe vi kun oplever med sindets begrænsede bevidst-
hed, sanser vi kun aktionen og ikke reaktionen. Men alt 
ånder både ud og ind. Al udånding er en slags død. Hver 
gang et menneske ånder ud, dør en del af det og “falder 
til jorden”. Det opfatter et menneske ikke, men en hund 
kan sanse disse “døende partikler” og følge deres spor 
mange dage efter.

For hver partikel i vor krop, der dør, fødes en ny, for 
således bestandig at videreføre den individualitet, vi er 
hver især. Død og genfødsel er livets grundlæggende 
udviklings-mekanisme. Hvad der i naturen udfoldes i 
form, indfoldes igen i det formløse. Egetræet folder sig 
ud i al sin majestætiske pragt og folder sig atter ind i det 
lille agern.

Enhver udfoldelses “frugt” bliver ved indfoldelse kom-
primeret og opbevaret i kerner og sæd, for herfra atter 
at udfoldes. Kerner og sæd er en slags “grav”, hvorfra 
genopstandelsen sker. Hvert kredsløb er nøje afbalanceret. 
I den ene halvdel er der mere fødsel end død, og i den 
anden halvdel er der mere død end fødsel.

I Guds billede

Skabelsen er en udfoldelse af Guds plan og ide, dvs af 
hans “billede”. Alt er således skabt i “Guds billede”. Guds 
ønsker/begær er den kraft, alt er skabt af. Det er Guds 
“sjæl”. Gud er alle skabte tings midtpunkt, hvorfra alt ud-
går og hvortil alt vender tilbage. Ikke blot Gud, men alt i 
universet mangfoldiggør sig selv, dvs sin forms “tegning”, 
gennem sæd og kerner. Form kan nedarves, men ikke ånd, 

f o r ånd er allestedsnærværende og 
universal, den eksisterer ikke 
noget bestemt sted.

Vi har alle det samme 
“AL-SELV”, men vore 

begær er forskellige, og 
dermed er vore sjæle indi-

v i - duelle. Sammenlignet med 
Mar t inus må Russells “ånd/Selv” være 

Jeg’et (X1), “sjælen” må så være overbevidstheden  med 
begæret og skabeevnen (X2) og “sind” det samme, som 
Martinus kalder underbevidstheden eller den aktuelle 
dagsbevidsthed. Så vidt jeg kan se. Jeg’et (X1) er ikke 
individuelt, men “alt det andet” er. Individualiteten går 
aldrig tabt, den hører sjælen til, siger Russell.

Enhed og helhed

Når et geni med sin ånd og viden inspirerer et andet men-
neske og således hæver det i dets udvikling, bliver de på 
en måde forenet, for den anden bliver i relation til inspi-
rationens “indtagelse” en del af geniet. Alle menneskers 
tanker udstråles som en radar til alle andre i universet. 
Tankerne “reinkarnerer” i de mennesker, der er parat til 
at modtage dem. Den tankesæd der falder i frugtbar jord 
vil spire og gro. En dag vil alle mennesker således være 
forenede.

I vor elektriske tidsalder begynder mennesker at forstå, at 
ethvert menneske, der taler et eller andet sted på kloden, 
taler også på alle andre steder. Et menneske kan overalt, 

FRA EN GUDDOMMELIG ILLIADE
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hvor det ønsker det, kondensere og genskabe en stemmes 
lydbølger. Det er det man i dag gør med en mobiltelefon, 
kan jeg tilføje. En dag vil vi kunne gøre det samme med 
tankebølger, siger Russell.

Alle tanker er bevægelses-manifestationer. Som al anden 
energiudfoldelse går de “til ro” og indfoldes i en kerne. 
De synes at være forsvundet i fortiden, men eksisterer 
dog stadig, blot nu som erindringer, der kan kaldes frem 
dvs de kan “reinkarnere”. Genkaldelse af “døde” erindrin-
ger er i princip det samme, som når “døde” mennesker 
genfødes.

Citat (s.252): “Enhver tanke, enhver begivenhed og 
enhver erfaring opbevares i “Sjælekerner” hos ethvert 
menneske. Når alle mennesker har udviklet fuldkomne 
telepatiske evner til at genfremkalde ethvert andet men-
neskes tanker og erindringer, bliver vi bogstaveligt til den 
enhed, som vi i dag kun er teoretisk.”

Dette forstår jeg således: som alle celler i vor krop 
fornemmer de andre cellers liv og levned, vil vi som 
mennesker en dag komme til at være en ligeså integreret 
helhed, hvor alle kan følge med i alles tankeverden. Hvis 
vi ønsker det vel at mærke - for hvilken uoverskuelig 
verden ellers!
Men dette er tankevækkende mht, om det er vort eget eller 
andres tidligere liv, vi oplever i en regression!

Nogle mennesker har vi allerede i dag som del af os 
selv. En elsket afdød person lever videre i vore tanker og 
erindring. Vi kender stadig personen, skønt vi aldrig har 
set den, kun dens krop. Et menneske er jo ikke dets krop. 
Vi er vor viden og vore tanker. Vi er det, ånden gør os 
til. Dog kan vi også genfremkalde en elsket afdøds krop 
i vor erindring, når vi ønsker det. Vi genføder så at sige 
via erindringen kroppen på ny.

Hvorfor elsker vi stadig et menneske, selv om det er “gået 
bort”? Fordi det er blevet en del af os og vi af det. Også 
selv om vi aldrig har oplevet dets fysiske iklædning - det 
man plejer at kalde “i levende live”. Derfor er vi f.eks. en 
del, der elsker Martinus, fordi hans liv og værk er blevet 
en uløselig integreret del af os selv. Han lever i os, fordi 
han har sået inspirationens “sæd” i vore tanker. Alle der 
har sået deres tankesæd i vor tids inkarnerede mennesker 
- om det er Platon, H.C.Andersen og for ikke at tale om 
Jesus! - lever således videre her på Jorden. Deres tanker 
reinkarnerer bestandigt.

Citat (s.254): “Når vi opnår alviden om vor énhed med 
helheden, mister vi vor individualitet. Det er det endelige 
mål for menneskeheden. Vi vil da ikke opleve os som 
adskilte individuelle dele, men er bevidste om, at vi er 
helheden.” .. “Dit Selv er eet med Guds Selv, men det 

er også eet med alle andres Selv. Hvis du ønsker kontakt 
med en afdød person, kan du kommunikere fra dit Selv 
med den afdødes Selv.”

Og citat s. 256: “Jeg har ofte selv taget kontakt til Leo-
nardo da Vinci for at få inspiration og hjælp fra ham - og 
altid fået det. Jeg betragter ham som et individuelt væsen, 
hvis tanker stadig eksisterer. Han kan have reinkarneret 
dusinvis af gange, det betyder ikke noget. Den Leonardo, 
vi kender, er en del af alle dem, hvis tanker står i kontakt 
med ham”.

Generation efter generation har vi udvekslet tanker, viden 
og ideer med hinanden. Mennesket hverken dør eller fø-
des, det er kun kroppen der dør og fødes. Dette sker for 
at udfolde Guds ide om mennesket. Med Martinus kan vi 
tilføje: for at universet stadig kan udvikles og forny sig. 
Og universet - det er jo Gud.

Walter Russell var ligeledes en dygtig billedhugger. 
Her har han modelleret Franklin D. Roosevelt
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Russell svarer på spørgsmål

Russell holdt åbenbart en del spirituelle foredrag, hvor 
der var anledning til at stille spørgsmål. Jeg har plukket 
nogle få af dem:

Sp: Du skelner mellem viden og information, hvad er 
forskellen?
Sv: Viden kan ikke erhverves gennem en bog. Selv den 
største mystikers eller geni’s lære er kun information, dvs 
elektrisk sansning, indtil vor egen bevidsthed har erkendt 
det som viden.

Sp: Hvad er forskellen på magnetisme og elektricitet?
Sv: Magnetisme er ikke det, videnskaben tror. Magnetis-
me er Guds ubevægelige lys, der danner midten i alt, som 
er i ligevægt. Al kraft ligger i det rolige centrum. Denne 
kraft manifesteres på åndens (bevidsthedens) ønske som 
en spiralbevægelse rundt om centrum. En udadgående og 
en indadgående bevægelse, som er elektricitet, og som 
kaldes positiv og negativ. 
Bevægelse opstår ved en bevidstheds ønsker. Du kan 
ikke løfte en lillefinger, hvis ikke din bevidsthed ønsker 
det. Den kraft, hvormed en magnet kan løfte ting, er en 
elektrisk kraft.

Sp: Hvad kan man gøre for at falde i søvn, når tankerne 
holder én vågen?
Sv: Når vi decentrerer os, svinder de elektriske tankebøl-
ger ind. Jeg kan selv bedst decentrere mig ved at forestille 
mig et sort hul. Dannes der så stadig flere tankeformer, 
kaster jeg dem ned i dette formløse sorte hul. Så sover 
jeg hurtigt.

Sp: Der findes kun een tænker, siger du. Hvad mener du 
med det?
Sv: Den ene tænker er Gud, og når vi tænker, er vi hans 
medskabere. Dyr tænker ikke, de sanser. Når vi når dertil, 
at vi ved, ved vi med Gud. Viden er kosmisk, tanker er 
elektrisk. Tænkning fremkalder elektrisk aktion i krop-
pen. Sindet er kun nerver, der forbinder alle delene i vor 
krop, så vi kan handle, når de bliver aktiveret. Menneskets 
sind tænker lige så lidt som telefonledninger.

Sp: Består alle skabte ting af modsætninger?
Sv: Ja, alt skabt består af modsætningspar, dvs to mod-
satrettede elektriske spændinger, plus og minus. Dette 
univers er en elektrisk “opskrift” bestående af sort og 
hvidt lys. Det hvide lys er solens kompression-spænding, 
og rummets sorte lys er ekspansionsspænding. Der er 
en stadig udveksling dem imellem. Al ind- og udånding 
manifesterer denne bestandige udveksling mellem ma-
terie og rum. Denne udvekslingsproces udtrykker det 
universale kønsprincip.

Sp: Du siger, vi selv skaber vore ulykkelige tilstande. 
Hvordan det?
Sv: Når et menneske er lykkeligt, er det i ligevægt. Når 
det er ulykkeligt - uanset af hvilken grund - har det skabt 
uligevægt. Gud er altid i ligevægt, men han har givet 
mennesket en fri vilje. Gennem sine handlinger skaber 
mennesket uligevægt, dvs skaber sin egen skæbne. Sådan 
er livet planlagt til at være, for at vi kan lære og udvikles 
ved vore erfaringer.
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v/Eskild Kjær-Madsen

Vi står midt i en brydnings-
tid. Alvorlige brydninger 
kan opleves på utallige om-
råder, lige fra den storpo-
litiske scene til vores egen 
lille, endnu ret upåagtede, 
åndsvidenskabelige erken-
delseszone. At det er sådan, 
bør ikke kunne undre nogen, 
der har beskæftiget sig med 
åndsvidenskab. Heller ikke, 
at spændingerne finder sted inden for dennes egne rammer. 
For selv om guddommen har åbenbaret de evige sand-
heder på nye måder, som vores intelligens efterhånden 
kan begynde at fatte, så må vi samtidig erkende, at vores 
udvikling – generelt som individuelt - stadig er præget af, 
at vi lever i drabets zone, hvor magt endnu går før ret.
Men sådan vil det heldigvis ikke blive ved med at være. Og 
den opmærksomme iagttager vil da også kunne erkende, 
at en accelererende udvikling i human retning allerede 
er i fuld gang – selv om det unægtelig er lettere at finde 
eksempler på det modsatte. Et nærmere studium af det 
sidste århundrede afslører imidlertid masser af eksempler. 
Som blot nogle få kan nævnes almindelig valgret (også for 
kvinder!), udviklingen af offentlig velfærd på det lokalt 
nationale plan, afviklingen af kolonier og andre former 
for fremmedherredømmer, en langsomt stigende forståelse 
af behovet for en ny økonomisk verdensorden, religio-
nernes vigende dominans over menneskelig tænkning og 
adfærd – afløst af en omfattende søgen efter universelle 
sandheder på både det spirituelle og det videnskabelige 
plan med tilhørende markante afdækninger af universelle 
kendsgerninger. Og alligevel er det, som Martinus sagde 
det, kun søluften i nærheden af havet. 

Der går mange veje til sandheden
Gennem alle tider, når guddommen har valgt at afsløre 
nye sider til erkendelse, har modtagere ofte set det som 
Sandheden, hvorfor denne er blevet institutionaliseret og 
dogmatiseret med en klar skelnen mellem de rettroende 
og de vantro. Ser vi ikke aktuelle tendenser til det samme 
inden for åndsvidenskaben?
En sådan opfattelse er imidlertid helt uforenelig med 
guddommens hele hensigt, idet der naturligvis fortsat vil 
være brug for mange forskellige veje ind til ny erkendelse. 
Martinus livsværk er således et - ganske vist storslået 
og uhyre omfattende – eksempel på den guddommelige 
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hensigt, idet den er klart tilpasset mennesker, som er på 
vej væk fra troens område over til en logisk tænkemåde. 
Men noget endeligt, ultimativt svar på hele sandheden 
kan der ikke være tale om. Dertil forestår der stadig et 
vældigt udredningsarbejde i såvel naturvidenskabelig 
som åndelig henseende. Til dette arbejde giver Martinus 
imidlertid en lang række forklaringsmodeller og beskri-
velser, som forventelig vil komme til at danne grundlaget 
for fremtidens åndsvidenskabelige arbejder.
Men vi er ikke alle lige klar til at arbejde med på dette 
felt, endsige at acceptere det som arbejdsgrundlag. Der-
for sikrer forsynet os mange forskellige tilgange, som er 
afpasset til forskellige målgrupper. Sådanne vil rumme 
forskellige mål af sandhed, og i begejstringen over at 
”have set lyset” ophøjes da af tilhængere til at være Sand-
heden. Og sådan må det være på det udviklingsstadium, 
vi aktuelt befinder os på. 
Der er imidlertid et sandhedskriterium, som kan bruges 
ikke blot i forhold til alle sådanne åndsvidenskabelige 
tilgange, men også til enhver udlægning og anvendelse 
af dem. Jesus pegede på det, mange har siden vist hen til 
det, og Martinus har understreget det med hele sin logiske 
tyngde: den absolutte kærlighed er verdensaltets inderste 
sandhed og dermed svaret på tilværelsens gåde. Deraf 
følger, at enhver fortolkning eller tillempning, der ikke 
100 % lever op til dette kriterium – i tanke som i ord og 
handling – højst kan siges at være på vej. 
Det bliver derfor åndsvidenskabens dobbelte arbejdsfelt 
at udrede verdensaltets hemmeligheder, men samtidig i 
ovennævnte perspektiv at forholde sig yderst kritisk til 
egne og andres landvindinger på dette område.

Hvad kan vi så gøre som individer?
Det kan måske være rimeligt først at kigge lidt på, hvilke 
faldgruber man alt for let kan komme til at falde i. Som 
allerede nævnt ovenfor er der risikoen for – eller måske 
bedre nødvendigheden af - at indlemme alt det, som man 
ikke ser sig i stand til at efterprøve med egne evner, i en 
tros-erkendelse. Altså at man tror, fordi en eller anden 
troværdig autoritet har sagt det (og dette gælder jo også 
for ganske megen videnskab!) At vi i vid udstrækning 
er henvist til sådanne valg forekommer indlysende for 
enhver, der har stiftet seriøst bekendtskab med åndsviden-
skaben. Blot må den enkelte derfor anstrenge sig til det 
yderste på at opretholde en klar skelnen mellem, hvad der 
er personlig, logisk funderet viden, og hvad der er tro.
Heraf følger, at intet menneske på nogen måde kan være 
berettiget til at foreholde et andet, hvad der er sandhed. 
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Og endnu mindre er nogen berettiget til at udtrykke nogen 
vurdering at noget andet menneskes åndelige udviklings-
grad eller niveau for kærlighedsudfoldelse. Det vil være 
ren farisæisme og slet ikke i overensstemmelse med et 
kærlighedsbestemt menneskesyn, der som indiskutabelt 
udgangspunkt må have en klar forståelse for, at vi alle er 
lige præcis dér, hvor vi må være!

Ser vi dernæst på, hvad den enkelte kan gøre, må det vel 
være indlysende, at vi i enhver situation skal stræbe efter 
at handle i så stor overensstemmelse med kærligheden, 
som overhovedet muligt. Blot må vi samtidig erkende, 
at der er tale om en øvelse, der selv om vi finder, at den 
lykkes, ikke er noget udtryk for nogen færdig, erhvervet 
kærlighedsevne. At nå frem til denne kræver for langt 
de fleste af os adskillige inkarnationer med tilhørende 
erfaringsindsamling! Der findes ingen lette genveje til den 
fuldt integrerede kærlighedsevne. Samtidig er det dog lige 
så klart, at enhver kærlig handling er et positivt tilskud 
til den kosmiske energisum, og dermed et lille skridt i 
retning af at gøre denne verden bedre at leve i.

Ser vi sluttelig på den sidste del af ordet åndsvidenskab, 
så ligger der en massiv, kollektiv opgave i at støtte enhver 
bestræbelse i retning af at bevidstgøre videnskaben om, at 
den såkaldte ”værdifri videnskab” ikke eksisterer, skønt 
dette begreb er grundigt indarbejdet i megen videnska-
belig tænkning. Videnskab friholdt fra enhver moralsk 
forbindelse med dens konsekvenser er en perversitet. Kun 
ved at frigøre sig fra dette dogme vil videnskaben kunne 
indtage sin selvfølgelige plads i fremtidens store udfor-
dringer med dels at udrede verdensaltets sammensætning 
og dels løsningen af de enorme – oftest menneskeskabte 
– problemer, som verden lider under. 
I et sådant perspektiv vil det enkelte menneske, ånd og 
videnskab kunne arbejde sammen i en syntese, der fører 
fremad mod lysere tider.

Martinus har imidlertid givet en vejledning, som alle 
mennesker, institutioner (som eksempelvis videnskabens 
forskellige forgreninger!), sammenslutninger eller sam-
fund kan bruge. Som jeg har forstået det, var det ikke af 
egen drift, Martinus meddelte ”De syv gyldne leveregler”. 
Jeg formoder, at han med sit intuitive klarsyn så, at noget 
sådant er himmelvidt fra nutidsmenneskers formåen, men 
også at de ville kunne misbruges som dogmatiske ”bud”, 
man åndeligt talt kunne bruge til at slå hinanden oven i 
hovedet med. 
Baggrunden var et spørgsmål til ham, hvad man selv kan 
gøre for at fremme sin åndelige udvikling. Med oven-
stående i erindring kan man vel udlede, at han med den 
7. regel netop understreger, at viljen har sin begrænsede 
rækkevidde, hvorfor den guddommelige orden vil klare 
resten.

Men læs selv!

De syv gyldne leveregler

1) Udslet begrebet ”fjender” af din bevidsthed.

2) Tag aldrig til genmæle overfor vrede, bagtalelse 
eller andre former for ubehag, der er rettet mod 
dig.

3) Sig aldrig selv noget ondt om nogen eller no-
get.

4) Vær absolut sand og ærlig i alle livets forhold.

5) Vær absolut upåvirkelig af smiger, ros, eller 
dadel.

6) Vær aldrig med til at dræbe, såre eller lemlæ-
ste.

7) Lad aldrig din tanke afvige fra at beskæftige dig 
med, på hvilken måde du absolut bedst kan tjene 
dine medvæsener, da udfører du den allerhøjeste 
form for yoga eller den fuldkomneste træning af 
den del af udviklingen, der er stillet indenfor din 
viljes rækkevidde, og som i forbindelse med den 
øvrige del af livets egen bearbejdning af din natur 
sluttelig vil føre dig til den moralske genialitet 
eller skabe dig om til at udgøre det fuldkomne 
væsen eller et ”gudemenneske”.

Efterskrift:
1.

Gunder Frederiksen har i 7 fine artikler behandlet hver 
enkelt af disse leveregler. De kan findes på KI’s hjem-
meside ved hjælp af følgende link: 

http://eskm.dk/kosmo-info/Artikler/Leveregler/Leve-
regler.htm

2. 

Med tre måneder imellem hvert blad, vil debat af bladets 
indhold være en langsommelig affære. Der foreligger 
imidlertid en anden mulighed, hvis man ellers har adgang 
til internettet. Vi har en brevgruppe dér, som er velegnet 
til et sådant formål. Så skulle nogen læser have lyst til at 
kommentere ovenstående artikel – eller andet af bladets 
indhold, så kontakt følgende link: 

http://eskm.dk/kosmo-info/Fast_i_bladet/Netgruppen_
Aandsvidenskab.htm
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Når kendte mennesker er gået bort, sker der ofte det, at 
en eller fl ere personer fi nder på at skrive om vedkom-
mendes personlighed og levnedsløb - altså en biografi . 
Det er, hvad Kurt Christiansen, der er pensioneret lektor 
i plantefysiologi og biokemi, har præsteret. Det var lidt 
af en overraskelse at møde forfatteren og hans værk, som 
jeg første gang fi k præsenteret i form af et ringbind med 
et indhold, der skulle blive til værkets første bind. Over-
raskende fordi Kurt var ret ukendt i Martinuskredse.
 
Under min første samtale med ham kom det da også 
frem, at han ikke havde kendt sagen i mere end 4-5 år, så 
det blev klart, at han ikke alene må have haft travlt, men 
også må høre til den misundelsesværdige type mennesker, 
der kan få en farlig masse arbejde til side i rekordtempo. 
For enhver, der stifter bekendtskab med hans værk vil 
ikke kunne undgå at se, at her ligger der et betydeligt og 
grundigt arbejde bag. En ting er at skrive bogen, og det 
er i sig selv et større arbejde, men at indsamle de store 
mængder af information, herunder en utrolig mængde 
billeder og andre illustrationer, der danner baggrund for 
bogen er i sandhed noget af en herkulespræstation. Og 
som jeg læser bogen, er det lykkedes over forventning. 
Som kendt med Martinus og hans forfatterskab gennem 
mange år er hovedparten naturligvis kendt for mig, men 
ikke desto mindre er der også en del nyt. 

Jeg tager mig selv i at klukke over mange muntre detaljer 
fra Martinus barndom, f. eks. at han selv i skolens protokol 
var registreret med kælenavnet ”Titte”, hvilket kunne tyde 
på, at han var vellidt. Han fi k da også ”mg” i opførsel, 
for øvrigt som alle de andre elever. En tidligere lærer, 
som undertegnede, kan ikke lade være med at tænke på, 
at det nok har været lettere at være skolelærer på den tid, 
for eleverne har åbenbart opført sig pænt, hvilket ifl g. 

medierne vist ikke er normen i dag. Men for mig at se er 
det også et stykke kulturhistorie, der her er beskrevet. 
Bortset fra enkelte oversanselige indslag, som f. eks. hvor 
Martinus oplevede en afdød kvindeskikkelse svævende 
over vandet i den lokale å, hvor hun havde taget livet af 
sig selv, levede Martinus et yderst jævnt og ordinært liv 
indtil 30-års alderen.  

Fra Martinus Thomsen til Martinus

Og da indtraf den begivenhed, der forvandlede Martinus 
Thomsen til seeren Martinus, og som også er velbeskrevet 
i værkets 1.ste bind. Den 22. marts 1921 mediterede Mar-
tinus på Gud, hvilket blev gentaget dagen efter. Martinus 
oplevede ilddåben – den kosmiske fødsel. Med et slag 
blev sløret fjernet fra hans bevidsthed, og han fi k direkte 
adgang til virkelighedens verden – den verden der ligger 
bag den ydre skinverden, som er menneskehedens almin-
delige hverdag. Som bekendt beskriver Martinus det i 
”Omkring min missions fødsel”. Og når man på baggrund 
af Martinus’ yderst jævne opvækst ret betænker, hvad der 
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blev resultatet af hans kosmiske fødsel, fristes man til at 
drage sammenligning til H.C. Andersens eventyr ”Den 
grimme ælling”, hvor det hedder, ”at det ikke gør noget, 
at man er født i en andegård, når blot man har ligget i et 
svaneæg”.

Der kan ikke herske tvivl om, at der for Martinus’ ved-
kommende var åbnet en kanal til et højere erkendelses-
plan, og at det var det, der forvandlede bondedrengen 
til verdensgenløseren, der ikke blot fremtrådte som et 
særdeles kærligt menneske med en dyb indfølings- og 
medlidenhedsevne, der simpelt hen omfattede alt levende, 
men også at han i kraft af en hårfin balance mellem 
intelligens og følelse blev beriget med klare intuitive 
erkendelsesevner. Martinus havde fået kosmisk bevidst-
hed. Han så direkte ind i virkelighedens verden, hvilket 
satte ham i stand til at præstere det omfattende værk, der 
i kraft af dets enestående budskab er selvskrevet som 
inspirationsfaktor for en ny verdenskultur.

Efter ilddåben

De første år efter, at Martinus oplevede, hvad han selv 
kaldte sin kosmiske fødsel, var en ret vanskelige periode, 
hvor Martinus på den ene side var helt klar over, at han 
havde fået en mission, som stillede store krav til ham og 
på den anden side måtte erkende, at hans økonomiske 
ressourcer langt fra stod mål med, hvad man med rette 
kunne forvente ville blive påkrævet for at føre denne 
mission ud i livet. 

Gradvis kom der imidlertid mennesker til, som forstod, 
at Martinus havde et budskab, som sandsynligvis af 
forsynet var prædestineret for en større offentlighed. 
Her skal først og fremmest nævnes Erik Gerner Lars-
son, som var en særdeles flittig medarbejder, såvel som 
foredragsholder og igangsætter af praktiske aktiviteter. 
Han kan således tilskrives størsteparten af æren for opret-
telse af Kosmos Feriekoloni, der senere skiftede navn til 
Martinus Center.

Parallelt med at Martinus begyndte at tale ud fra den 
omfattende viden, som senere blev materialiseret i hans 
værker, kom han i gang med at skrive, og som basis for 
udgivelse oprettedes Livets Bogs Bureau, som også stod 
for udgivelse af tidsskriftet ”Kosmos” Og da Martinus 
ved gode venners hjælp erhvervede hovedsædet på Mari-
endalsvej 94-96 på Frederiksberg var de fysiske rammer 
skabt for udbredelse af Martinus kosmiske verdensbil-
lede. Selv om Martinus ikke nød særlig megen omtale i 
de offentlige medier, voksede kredsen af interesserede. 
Blandt personer som kom tæt på Martinus var Lars Ni-
belvang, som jo var den, der udtalte, at Martinus snart 
ville blive hans lærer, hvilket hurtigt gik i opfyldelse.  
Desuden bør nævnes Helmer Fogedgård, som havde 

en meget flittig brevveksling med Gerner Larsson og 
Martinus. En brevveksling som bevirkede at der blev 
efterladt et stort informationsmateriale, som bl. a. har 
udgjort hovedparten af det materiale, som kom til at danne 
grundlaget for Kurt Christiansens tobindsværk. 

Blandt dette materiale var omtalt en kritik, som blev 
fremsat af Helmer Fogedgård. Den er ret udførligt omtalt 
i ”Den Ny VerdensIMPULS nr. 3/2004 under titlen ”Mar-
tinus svarer på kritik” og skal derfor ikke omtales her, da 
det i modsat fald vil få et skær af pindehuggeri.

Gerner Larsson udfoldede store anstrengelser for, at 
Martinus Verdensbillede kunne få fodfæste i Indien. En 
overgang så det også ud til at lykkes, idet der en tid var flit-
tig korrespondance mellem Martinus Institut og kontakt-
personerne i Indien. Det viste sig imidlertid efterhånden, 
at den rette baggrund ikke har været til stede. Efter en tid 
tonede interessen ud. Og som noget væsentligt: Bortset 
fra en snæver elite herskede der stor fattigdom i Indien, 
og som bekendt er det svært at opretholde interessen for 
et åndeligt verdensbillede, når hver dag er en kamp for 
at opretholde det fysiske liv.    

Imidlertid vokser tilslutning på den hjemlige front. Flere 
medarbejdere kommer til – herunder Mogens Møller – en 
flittig og elsket fortolker af Martinus kosmologi.  Bogen 
omtaler desuden en række mennesker, som var knyttet til 
Martinus, som det dog fører for vidt at omtale her..  

Jeg går næppe for vidt, når jeg siger, at de fleste i dag vil 
være tilbøjelige til at vurdere en forfatters præstationer 
ud fra den ballast af boglig viden, han/hun træder frem 
på den litterære arena med. Set fra den synsvinkel vil 
vi, der kender Martinus, indtage det direkte modsatte 
synspunkt. Den præstation at skabe et storslået værk, 
der afslører livets mysterium og beskriver det evige og 
altomfattende verdensalt som identisk med den alkærlige, 
alvise og almægtige guddom ”hvori vi alle lever, røres 
og er” i et værk på omkring 6000 sider foruden et hav 
af artikler og foredrag praktisk taget uden forudgående 
boglig viden – er i sig selv en så sjælden præstation, at 
det burde vække beundring eller i al fald nysgerrighed 
hos en langt større kreds, end tilfældet er i øjeblikket. 
Efter al sandsynlighed vil det også ske i fremtiden, når 
menneskehedens dybt materialistiske orientering vil nå 
et mættelsespunkt, som kan danne grobund for en større 
åndelig interesse.

Med Martinus budskab er der manifesteret en åndelig 
impuls, der er selvskrevet som idegrundlag for skabelse 
af en helt ny verdenshistorisk epoke. En fredens tidsalder, 
hvor kærlighed og kosmisk retfærdighed vil afløse den 
magt-for-ret dominans, der i dag er årsag til økonomisk 
ulighed med overflod i visse dele af verden og omfattende 
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sult, nød og elendighed og i en anden del. Og hvad vi 
netop har fået klar anskuelsesundervisning i: En sådan 
tilstand danner den mest sikre grobund for den omfattende 
terrorvirksomhed, som fi nder sted, medens disse tanker 
fi nder sprogligt udtryk. – Ingen tvivl om at der nu er langt 
mere brug for Martinus fredsbudskab, end da det første 
gang så dagens lys. 

Tak!

Kurt Christiansens værk 
omfatter ikke blot Martinus 
liv, men også hele det miljø, 
Martinus af forsynet var 
plantet i, hvorledes hans 
mission voksede fra næsten 
ubemærkethed til et stort 
værk, der blev oversat til en 
lang række fremmedsprog 
og kendt i mange lande. Alt 
dette er sagligt og udførligt 
berettet af forfatteren. – Et 
stort og dygtigt arbejde, 
som jeg kun har hørt omtalt 

i rosende vendinger. En vurdering jeg fuldt ud kan tilslutte 
mig. – Derfor skal der herfra udtrykkes et velment TAK til 
Kurt for den gave til samtiden og ikke mindst fremtiden, 
som dit værk repræsenterer.

Kurt Christiansens store værk foreligger i 2 bind i A4-
format – i alt 1180 sider. Bøgerne er indbundet i stift bind, 
og udførelsen svarer til, hvad indholdet fortjener. Teksten 
er ledsaget af en mængde fotografi er især i 2. bind, hvor 
mange er i farver.  På den baggrund kan det overraske, at 
værket kan sælges for 450 kr. plus porto. Forklaringen er 
dels, at det er trykt i Tjekkiet, hvor prisniveauet åbenbart 
er væsentlig lavere end her i Danmark og dels at vort 
forlag Kosmologisk Information netop har som formål at 
formidle udgivelse af litteratur i tilknytning til Martinus 
verdensbillede uden at det nødvendigvis behøver at give 
økonomisk overskud, hvis indholdet til gengæld er af 
værdi, som fortjener at blive kendt. 

Værket sælges direkte fra Kosmologisk Information, 
Klintvej 104, 4500 Nykøbing Sj. Tlf. 59 30 52 72
Kommentarer eller spørgsmål ved henvendelse til under-
tegnede på tlf. 59 30 36 51

Den samme sjæl
i mange kroppe
Af Brian Weiss

Borgens Forlag 2005

275 sider

279 kr.

Anm. 
v/Inge Blohm Pedersen

I den sidste tid er jeg rejst et sted hen, jeg sjældent har 
besøgt: fremtiden. Sådan begynder Brian Weiss sin bog, 
der har undertitlen: Opdag fremtidige livs helbredende 
kraft gennem progressionsterapi.

Det hele begyndte for fi retyve år siden, da Brian Weiss 
blev opsøgt af en psykiatrisk patient, Catherine, som 
med slående præcision kunne huske rejser til fl ere af sine 
tidligere liv. Dermed ændrede hun hans liv for altid.

Catherine fortalte om oplevelser og omstændigheder fra 
tidligere århundrede, som hun ikke kunne have vidst i 
nuværende liv, og Brian Weiss, som er psykiater, ud-
dannet på Yale og Columbia, kunne sammen med andre  
videnskabsmænd bekræfte disse liv.  Der var intet i hans 
”videnskab”, som kunne forklare dette fænomen. Cathe-
rine fortalte om planer, han ikke vidste eksisterede, og 
han var forbløffet men samtidig skræmt, for hvem ville 
tro ham? Troede han på sig selv? Var han sindssyg? Ville 
han blive udstødt af det psykiatriske samfund, hvis han 
fortalte om sine oplevelser med Catherine?

Det tog ham fi re år at samle mod til at skrive bogen 
MANY LIVES, MANY MASTERS. I de mellemliggende 
år har både patienter og terapeuter anerkendt sandheden 
i hans opdagelser, og Brian Weiss har hjulpet mere end 
4000 patienter ved at føre dem tilbage til tidligere liv 
gennem hypnose. 

Chokket, over at reinkarnation er en kendsgerning, er 
forsvundet, men er nu afl øst af et nyt chok, fordi han 
har opdaget, at han kan føre patienter ind i fremtiden 
og se den sammen med dem. Det er imidlertid sværere 
for terapeuten at arbejde med progressioner end at føre 
vedkommende tilbage til fortidens begivenheder, som 
i mange tilfælde kan bekræftes. Det kan fremtidige 
begivenheder ikke, og Brian Weiss måtte nøje instruere 
sine patienter i at forstå, at der både kunne være tale om 
forvrængninger, fantasier, metaforer, symboler og den 
faktiske fremtid eller en blanding af alt dette.
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I begyndelsen ville Weiss ikke gå ind i fremtiden, fordi 
han var bekymret for selvopfyldende profetier og ustabile 
patienter. Alligevel gik nogle patienter spontant ind i 
fremtiden, ofte når deres terapi var ved at være afsluttet. 
Hvis han følte sig sikker på, at de forstod, at det, de så, 
kunne være fantasi, opmuntrede han dem til at fortsætte 
og sagde: ”Dette handler om vækst og oplevelser, som vil 
hjælpe dig til at tage rigtige beslutninger og undgå alle 
erindringer (ja – erindringer om fremtiden), visioner af 
og forbindelser til dødsscener eller alvorlige sygdomme. 
Vi gør kun dette for at lære”. Og patienternes bevidsthed 
gjorde så det og fik betydelige gevinster ud af det. 

Ved at opleve tidligere liv fik mange patienter en forstå-
else af, hvorfra deres følelser af afmagt, svigt, vrede, ag-
gressioner eller andre problemer stammede, og de kunne 
derfor bedre bearbejde dem. Og ved at opleve fremtiden 
blev patienterne ofte stærkt besluttet på at ændre deres liv 
for ikke at fortsætte med samme problemer i kommende 
liv. Det ser altså ud til, at fremtiden kan ændres, afhængig 
af om patienten efterfølgende forandrer sin adfærd og 
derved skaber en anden fremtid. 

Brian Weiss blev gang på gang overrasket og chokeret 
over de oplevelser, han via sine patienter blev vidne til. 
Bruce, der oplevede et liv som præst og helbreder i det 
gamle Ægypten, fortalte, at hans helbredelsesmetoder 
indebar brugen af energistave, der udsendte helbredende 
lysvibrationer og lydfrekvenser. Stavene var også i stand 
til at regenerere organer og lemmer, som folk havde mistet 
i kamp. En anden patient Max, der var læge, troede ikke 
på noget metafysisk. Han var meget imod sin vilje sendt 
til terapi af sine kolleger, fordi han trængte til at dæmpe 
sig. Max ville ikke tilbage til tidligere liv. ”Tænk nu, hvis 
jeg finder ud af, at jeg har været øksemorder”, sagde han. 
Han ville dog godt prøve at gå ind i fremtiden, og her så 
han sig selv som lærer for mange healere og kaldte sit 
kursus for ”Den Multidimensionale helbredelse af alle 
energilegemerne”.

Hugh var et psykisk medium, som optrådte i tv-shows og 
bragte folk i kontakt med afdøde. Han kom, fordi han følte 
sig tappet for energi. ”Det er, som om alle mennesker i 
hele verden er efter mig, og ønsker jeg skal bringe dem 
i kontakt med dem, de har mistet”, sagde han. ”Hvis jeg 
siger nej, føler jeg en enorm skyld”. I den første regression 
oplevede Hugh overraskende et liv i Atlantis, hvor han 
var forsker med personlig magt, som han brugte negativt 
til at kontrollere de omgivende civilisationer, og den pris 
han betalte var at undertrykke sine åndelige sider. Hans 
anden regression foregik i Europa i middelalderen, hvor 
han talte imod kirkens autoriteter og blev taget til fange 
og tortureret. Hugh var meget opsat på at prøve progres-
sion, og under denne oplevede han to rejser samtidig, en 
til fremtiden og en anden til højere bevidshedsplaner. 

Herfra beskriver han telepatiske mennesker med så store 
mentale og psykiske evner, at de kan kontakte al viden, 
og han taler om en tidsperiode, hvor den fysiske krop 
kan ændre sig, og menneskene kan gå ud og ind af deres 
krop, som de har lyst til. Der er ikke længere noget, der 
hedder sygdom, fordi menneskene har lært at reparere 
de energiforstyrrelser, der er årsag til sygdom i deres 
fysiske dimension.

John, en rigmand, der opsøgte Weiss på grund af rædsel 
for døden, sagde, at han troede, han var død i en brand, 
muligvis den store brand i London i Middelalderen og 
at begivenheden stadig traumatiserede ham. Efter flere 
regressioner til andre liv genoplevede han sit liv i London, 
hvor han var en rig købmand, der forsømte kone og børn 
til fordel for talløse affærer. Da branden kom, var han fal-
det i søvn på sengen, mens han var fuld, og flammerne gav 
ham en langsom, grusom død. Under sit besøg i fremtiden, 
fortæller han, at han ikke kan se mange mennesker, måske 
fordi de fleste ikke ønsker at have kroppe men er lykkelige 
ved at være bevidsthed og lys. Verden er et fredfyldt sted 
uden krig, vold eller sorg, ingen tegn på vrede, had eller 
frygt, kun fred. Det er dog kun få patienter, der kommer 
så langt ud i fremtiden som Max, Hugh og John, men 
David oplever bemærkelsesværdigt, hvordan tanker kan 
påvirke naturfænomener og jordens klima.

Bogen har mange andre gribende beretninger. Der er 
fx Roberta, som kommer til Brian Weiss, fordi hun er 
overbevist om, at hendes mand Tom vil forlade hende. 
Han har aldrig antydet noget i den retning. Det er bare 
noget, hun ved, siger hun. Under en regression finder 
Weiss ud af, at Roberta i et liv i år 849 blev slået ihjel af 
en invationshær. Hun var gravid, og hendes mand Tom, 
som også var hendes mand dengang, havde været nødt 
til at forlade hende for at kæmpe, men han havde lovet 
at komme tilbage for at flytte hende til hendes forældre 
sydpå. Han kom imidlertid ikke, og hun følte sig stærkt 
svigtet af ham. Brian Weiss fik nu den ide, at han, med 
Toms billigelse, ville forsøge at regrediere ham til samme 
tidspunkt og sted for at finde ud af, hvad der skete med 
ham, og hvorfor han havde svigtet hende. Det viste sig så, 
at han sammen med andre soldater var blevet omringet  
og overlistet, og da han ville kæmpe sig vej ud, blev han 
dræbt. Jeg nåede aldrig hjem til min kone, konstaterede 
han. Roberta kunne nu give slip på sin frygt for at blive 
forladt, fordi hun blev klar over, at selv om Tom havde 
forladt hende, var det ikke det, han ønskede, og hendes 
tillid til ham blev genoprettet.

Som i mange andre beretninger om regressioner støder 
man også i denne bog på tilfælde af kønsskifte mellem 
inkarnationerne. Det er tilsyneladende ikke noget problem 
for Brian Weiss, men det er det naturligvis, hvis man 
henholder sig til Martinus udsagn. Der findes forskellige 
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forklaringer på dette. Den tjekkiske psykiater Stanislav 
Grof udførte i 1980-erne tusindvis af eksperimenter 
med hypnotisk regression og LSD-forskning, og Svend 
Åge Rossen konkluderer ud fra dette i bogen DØDEN 
EKSISTERER IKKE: ”Hvis man ”kun” har oplevet en 
identifi kationsoplevelse med et andet individs erindringer, 
kan man formentlig tro, at der er tale om reinkarnation 
og dermed forklare de tilfælde, hvor individet tror, at 
have været bestemte personer af modsat køn i tidligere 
inkarnationer”.  Der kan endvidere forekomme påvirkning 
af andre afdøde eller diskarnerede individer eller måske 
ligefrem være tale om besættelse under hypnosen. 

En anden forklaring giver Birthe Lou, forfatter til bo-
gen LIVET ER ET FORUNDERLIGT EVENTYR, der 
handler om hendes erindringer fra 38 tidligere liv. Hun 
skriver ud fra en ”snak” med sine guider: ”Vi har samme 
køn hele tiden, men i en højere dimension er vi eet med 
vores tvillingesjæl, der er vi både feminin og maskulin. Vi 
kan huske vores tvillingesjæls liv lige så godt som vores 
egne, og derfor kan vi genkende og huske oplevelser, hvor 
vi har modsat køn, som var det vores egne oplevelser. 
Erfaringerne er lagret i vores ubevidste hukommelse”. 

Det er vel ret naturligt, at man som læser tager forbehold 
over for nogle af bogens beretninger, fx kunne jeg nemt 
forestille mig muligheden af, at man projicerer sine egne 
underbevidste ønsker ud i scenarier i fremtiden. Men for 
en psykoanalytiker er også sådanne scenarier vigtige, 
hævder Weiss, fordi alt, hvad det dybere sind skaber, er af 
betydning for den, der skaber scenarierne. Desuden siger 
han: ”Bare fordi en patient ser fremtiden, betyder det ikke, 
at det er en ”virkelig” fremtid, men umiddelbarheden og 
styrken af erindringerne kan med det samme forbedre 
patienternes nuværende og fremtidige livsforløb, og det er 
vigtigere, end muligheden for at bekræfte materialet”.

Fremtiden ser altså ud til at være et fl eksibelt rejsemål, 
og vores individuelle nære fremtider i det nuværende og 
kommende liv afhænger af vores valg og handlinger i 
nuet, og vores kollektive fremtider og Jordens fremtid 
afhænger af den samlede sum af beslutninger, som alle 
mennesker tager. 

Brian Weiss fortæller på en engageret måde om sine 
patienters problemer og forhold, hvilket gør bogen spæn-
dende og vedkommende. Med baggrund i hans mange 
erfaringer inden for regressions- og progressionsterapi 
virker det overbevisende, at han ved hjælp af disse terapi-
er har været i stand til at forbedre patienternes helbred.

Som så mange andre, sad også min familie og jeg i julen 
2004 og så på de skrækkelige billeder af tsunami-kata-
strofen i Sydøstasien. Vi så, hvorledes hele landområder 
var blevet ødelagt og hørte om alle de mennesker, der 
var omkommet i vandmasserne.
Tilstede omkring T.V.et var bl.a. mine to børnebørn på 3 
og 5 år samt deres oldemor på 83 år.
Knapt én måned efter dette skete, mistede vores familie 
denne oldemor. Vi vidste godt, hun skulle dø.  Netop 
derfor ville vi gerne være sammen med hende. Det ville 
blive den allersidste jul, vi kunne være sammen, alle 
sammen.

I foråret som fulgte, sad jeg så en dag sammen med bør-
nene og talte om, hvor oldemor var blevet af. Hvad siger 
man? Jeg sagde ”Ved juletid var hun her, men nu kan vi 
ikke længere se hende. Hun er blevet usynlig.” Jeg så, 
hvordan den ældste af børnebørnene lyste op og blev glad. 
Det var dejligt at høre, at den oldemor hun elskede, stadig 
var tilstede på en eller anden måde i omgivelserne.
Men hvor blev hun af? Blev hun bare væk?

Det giver Inger Brochmann sit svar på i bogen ’LIVET 
MELLEM DØD & NY FØDSEL’. Den beretter om men-
neskets vej fra det dør til det fødes igen, samt lidt om de 
første syv år af dette nye liv.

Selvom Inger Brochmann’s bog har undertitlen ’Reinkar-
nation og karma set ud fra Rudolf Steiner’s Antroposofi ’ 
er det ikke en ”ren” Steiner-bog, idet forfatteren også 
bruger henvisninger til andre forfattere, men der sættes 
samtidig spørgsmålstegn ved disse forfatteres saglighed: 
Kan man f.eks. have tillid til hypnose som middel til 
forståelse af den åndelige verden?  
Forfatteren har til gengæld tillid til Rudolf Steiner’s 
Antroposofi , som I.B. har studeret i over 40 år.

Rudolf Steiner (1861-1925) havde psykiske evner. Han 
kunne se i tid og rum. Disse evner brugte han til at 

Livet mellem død 
og ny fødsel
- Reinkarna tion og ka rma , 
se t ud fra  Rudolf Steiner’s 
Antroposo fi

Af Inger Brochmann
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forfatte adskillige bøger om emnet. Han drev også en 
omfattende foredragsvirksomhed. Der findes ca. 6000 
nedskrevne foredrag. Disse blev stenograferet ned. Det 
var før båndoptageren og T.V. kom til. En hel del af disse 
er oversat til dansk.
Antroposofi betyder ’Visdom om mennesket’. I cen-
trum af antroposofien står tanken om ”reinkarnation og 
karma”. 
”Rudolf Steiner gav i begyndelsen af det 20 århundrede 
udtryk for, at hvis tanken om reinkarnation og karma ikke 
blev en integreret det af kulturerne overalt på Jorden, ville 
vi om hundrede år stå ved al kulturs grav” (Citat)

Bogens hensigt er at beskrive tiden mellem døden og ny 
fødsel med denne tanke in mente.

’LIVET MELLEM DØD & NY FØDSEL’ indeholder 
to hovedafsnit. Det ene giver svar på spørgsmålet: Hvad 
sker der, når et menneske dør? Det andet: Hvordan kan 
vi hjælpe de døde?
Den er skrevet med en letlæselig skrift, men er den også 
letfattelig? Jeg vil mene, at for nogle mennesker, vil bogen 
virke temmelig utrolig og svær at forstå, men I.B. betoner 
da også, at man ikke nødvendigvis behøver at ”tro” på alt 
hvad der står, men blot møde det skrevne med et åbent 
sind. Se det som arbejdshypoteser. Antroposofien er ingen 
religion. Det er en erkendelsesvej.
Men da bogen er skrevet ud fra det antroposofiske 
verdensbillede, må man jo først have en forståelse af, 
hvorledes et menneske er bygget op ud fra dette. I.B. 
beskriver det således:

Antroposofien taler om fire væsensled. 1) Det fysiske 
legeme, 2) Æterlegemet, som også kaldes livslegemet, 
3) Astrallegemet eller følelseslegemet, 4)Jeg’et
Disse har forskellige egenskaber: Det fysiske legeme 
er udelukkende opbygget af døde mineraler, på samme 
måde som sten og træ i et hus. Æter- eller livslegemet 
beliver og holder sammen på disse og er samtidig bærer 
af hukommelsen. Astral- eller følelseslegemet sørger for 
kontakten til omverden via tanker, følelser og vilje og 
Jeg’et er den evige væsenskerne. 
Når et menneske dør, frigøres disse væsensled ét efter ét 
samtidig med, at bevidstheden udvider sig.
Bevidsthedsudvidelsen foregår som en rejse gennem 
forskellige sfærer. Disse sfærer er åndelige opholdssteder 
og skal ses som bevidsthedstilstande.

Bogen fører læseren igennem mange ’verdner’ På vejen 
møder mennesket forskellige englevæsener af forskellige 
grader, kaldet hierarkier og via sin kontakt med disse 
væsener lutres det. Det når til sidst frem til en saligheds-
tilstand, som det dog ikke får lov til at blive i, men som 
det må forlade for at tage hele turen tilbage igen, dels pga. 
’smertens mission’ (dets oplevelse af smertens moralske 

betydning), dels for at udligne sin skyld: ”Hvad skylder 
jeg andre, og hvad skylder de mig”? 

På sin vej møder mennesket også Kristus, som et strålende 
lysvæsen. På side 92 står der:
”Rudolf Steiner følte sig kaldet til at sætte sin antropo-
sofi ud i verden. Den indeholder den gamle visdom i 
forvandlet form med en beskrivelse af, hvem Kristus i 
virkeligheden er, beregnet for det moderne menneske.” 
(Citat)
Og hvem er så Kristus ifølge antroposofien?
Svaret lyder: Han er”… det højeste åndelige væsen i vo-
res solsystem” (s.91). Han er kommet fra Solen (s.108). 
Og videre på side 108: ”Han er vort solsystems højeste 
åndelige væsen, som efter korsfæstelsen og opstandelsen 
på Golgata er blevet forenet med Jorden. Derved blev 
han forenet med alle mennesker, og det gjorde ham til 
JORDENS JEG. Han er nu en del af ethvert menneskes 
højere jeg eller rettere: Ethvert menneskes højere jeg er 
en del af Kristus-jeget.”

Derfor giver det også mening, når der om eftergivelse 
af karma på s. 66 står, at Kristus kun kan påtage sig 
den skyld, menneskene har overfor Jorden. Denne del 
af karma tager Kristus på sig. Men menneskenes skyld 
overfor hinanden, bliver deres egen sag. Den kan kun 
udlignes ved at genoptage livet på Jorden. Det bliver 
derfor nødvendigt for mennesket at forlade den åndelige 
verden, som er så umådelig dejlig, og igen iklæde sig 
’kødet’ (re-inkarnere). Mennesket må arbejde på sin 
moralske udvikling.

For den, der har kendskab til Martinus åndsvidenskab vil 
bogen være interessant læsning. Beskrivelsen af de ånde-
lige sfærer giver associationer til de seks tilværelsesplaner 
eller riger, som Martinus har beskrevet i Livets Bog.
Interessant er det også, at lægge mærke til forskellene 
mellem Rudolf Steiner’s antroposofi (den gamle visdom) 
og Martinus åndsvidenskab (Den ny verdensimpuls).
Om Kristus som jordklodens jeg, har Martinus et afsnit 
i småbogen ”Påske”:

”Der er vist næppe noget Væsen, der er kommet ud for 
flere fejlagtige Opfattelser end Jesus af Nazaret. Opfat-
telserne af dette Væsen strækker sig lige fra at udtrykke 
ham som en almindelig jordisk ”gal” Mand til at være 
Jordklodens ”Jeg” eller Aand.
Højst uheldigt bliver det, naar denne sidste Grad af 
overtro i Okkultismens Navn bliver intelligensmæssigt 
udsmykket og derved faar et mere Sandsynlighedens 
skær over sig.
Hundreder af Mennesker lader sig derved rive med af 
disse fejlagtige Begreber om Storhed.
Disse væseners Opfattelse af Verdensgenløseren kommer 
derved efterhaanden saa langt udenfor det naturlige, at de 
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umuligt vilde være i Stand til at genkende ham, hvis han 
en Dag pludselig staar for dem i Kød og Blod. Historien 
vil da komme til at gentage sig. De ”Første” bliver de 
”Sidste” til at være med ham i ”Paradis”.(Fra førsteud-
gaven af ’Paaske’ 1942) 

Det er altså et udtryk for tankedril, når man på den måde 
misforstår tingenes rette sammenhæng, mener Marti-
nus.

Om menneskets møde med sit ’højere jeg’ eller’ højere 
selv’, skriver Martinus i småbogen ’Hvad er sandhed’ 
følgende:
”En dag, når man mindst aner det, vil man i et for for-
målet gunstigt øjeblik komme til at se ” en i overjordisk 
ild strålende levende Kristus” komme sig i møde og 
fuldstændigt tage ens eget, både fysiske og sjælelige, 
legeme i besiddelse. Men det mest guddommelige ved 
denne oplevelse er, at det fremmede funklende ”kristus-
væsen” ikke er noget fremmed væsen, men derimod ”ens 
eget absolut højeste selv”. Dette ”højeste selv” har man 
igennem jordlivene trænet op til at efterleve verdens-
genløsningens kristusidealer så fuldkomment, at dette 
nu er blevet en fuldkommen materialiseret funklende 
og lysende ”kristusform” eller ”kristusskikkelse” på det 
åndelige plan…”
(’Hvad er sandhed’ 1989)

Én ting er altså begge forfattere enig om: Det er Kristus’ 
mentalitet mennesket må tilegne sig. Det er tolerancen og 
menneskekærligheden, der skal frelse verden: ”Du skal 
elske din næste som dig selv”.

Til sidst vil jeg sende min ’gamle’ evigunge lærer fra bør-
nehaveseminariet i Charlottenlund mine varmeste hilsner 
og ønske hende tillykke med den nye bog og slutte med 
Inger Brochmann’s egne ord: ”Den, der forstår at optage 
dette store bud om at elske sin næste, som man elsker sig 
selv, og som er i stand til at leve efter det, skaber i sig 
selv en indre lyskraft ved at anerkende alle religioners 
berettigelse”

For den, som er interesseret i at læse mere om livet mellem 
død og ny fødsel ud fra Martinus, kan foruden  ’Påske’  
anbefales småbogen ’Vejen til Paradis’, samt artikler i 
bladet KOSMOS:
Nr.8 og 9/1974, 9/1979, 3/1981, 9/1986, 8/1987, 5 og 
8/1988, og 9/1991.

Baade-og
Af Lene Andersen

Det Andersenske Forlag 
2005

427 sider

299 kr.

Anm.  v/Børge Christiansen

I sommeren 2033 fi nder professor Pamfelia Severinsen i 
en marskandiserbutik en gammel computer fra 2001. Her-
ved får den gode professor ikke alene fi ngre i en masse 
personlige breve og artikler downloadet fra internettet i 
perioden 2001-2005, men også manuskribtet til bogen: 
Baade-Og af Jesper Knallhatt. Desværre har denne 
Knallhatt slettet alle spor af sig selv, men da manuskriptet 
giver et svar på hvad folk troede og tænkte i 2005, lader 
professor Pamfelia den udgive. Bogens handling udspil-
ler sig som en samtale mellem tv-produceren Cornelius 
Magnussen, der p.t. er indlagt på et psykiatrisk hospital, 
og journalisten Tenna Rasmussen, der bare lige skulle 
have et lille interview til sit dameblad. Men Cornelius 
har slet ikke så meget ”knal i hatten” og samtalen kom-
mer til at vare hele dagen, en mandag, og den fortsætter 
tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Der udgives en bog 
for hver dag. Foreløbig er udkommet bogen for mandag, 
med undertitlen. Hvad har vi gang i?  Hvordan hænger 
det sammen? og Hvem er vi?. 

Bogen er fyldt med oplysninger om naturvidenskab, 
kultur og historie fremstillet på en populær måde, så 
selv jeg kan forstå det; o.k- forstå en stor del af det da. 
Og så er den skrevet på en særdeles uhøjtidelig måde, 
og med en pragtfuld humor. Og mellem det mere tunge 
stof er der passager med dyb fi losofi sk tænkning og nogle 
indslag med en sprogbehandling, der kommer på højde 
med Søren Kierkegårds. Jeg vil lade et par passager fra 
bogen tale for sig selv.

Lidt om computere; hvad de kan gøre for os - og ved 
os:
Se, når computerne bliver så små som de gør i fremtiden, 
så kan de gemmes i stort set alt. Absolut alt .Der kan 
sidde computere i den emballage som følger med dine 
varer i supermarkedet, så varen selv sætter sin pris ned, 
når den nærmer sig sidste salgsdato. Supermarkedet 
kan registrere hvad du køber og trække pengene på din 
konto i banken uden at du behøver at stå i kø ved kas-

Bogens forside var 
for kedelig. Tegning  
udvalgt af red.
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sen. Køleskabet registrerer, hvad det selv indeholder, og 
hvad du lægger i det når du kommer hjem. Og det kan 
selv fortælle dig hvad du skal købe ind næste gang. Det 
kan fortælle dig om du har overskredet den mængde kole-
sterol du aftalte med dit forsikringselskab, om du drikker 
mere end din arbejdsgiver vil acceptere, hvad som helst. 
Supermarkedets supercomputer kender dine vaner, ved 
hvad du køber næste gang, og sørger for at have det på 
lager. Din skraldespand registrerer hvad du smider ud, 
og kommunen regulerer din renovationsafgift og sender 
dig e-mails om kostvejledning derefter.

*****************
To citronvand, en sandkage og en kvart kaffefløde ligger 
for enden af kassebåndet. En gammel dame med krummet 
ryg gennemleder sin taske med langsomme bevægelser. 
Håret er næsten hvidt, og hendes vandondulerede krøl-
ler synger på sidste vers. Det gør den blomstrede kjole 
og hendes hæklede trøje også. Ansigtet er furet, og nu 
begynder det at bære et skær af angst og desperation. 
”Jeg kan ikke finde min pung”... siger hun med skam i 
stemmen til pigen bag kassen. Køen op til kassen vokser 
sig ubarmhjertigt længere og længere. Det er varmt. 
Sommeren har vist sig fra sin mest lumre side, og otte-ti  
vildt fremmede mennesker er begyndt at sende hinanden 
himmelvendte øjne.”Jeg er sikker på, at den var der da 
jeg gik hjemmefra!” næsten trygler damen og søger videre 
i dybet uden resultat.

 Folk begynder at røre utålmodigt på sig og kigger demon-
strativt på armbåndsurene. ”Skal jeg se efter for Dem?” 
spørger pigen. Damen lyser op. ”Vil De det?” siger hun 
lettet og rækker tasken frem over kassebåndet. Et par 
sekunder efter er pungen fundet. ”Den lå vist også gemt 
bag et par andre ting...”opmuntrer den unge kassedame. 
”Skal jeg finde pengene frem for Dem også?” ”Jeg ser jo 
så dårligt...” Damen har fået kontakt. ”Det er så vanske-
ligt med nogle af de små mønter...Min niece kommer til 
kaffe...” ”Nu skal De se, jeg tager 50éren her, og så får 
De 2,50 tilbage. Dem lægger jeg ned til mønterne. Sam-
men med bonen”. ”Tak, tak skal De have!” ”Det var så 
lidt.” Damen får sin taske og går med langsomme skridt 
ned mod sine varer. Pigen bag kassen sætter gang i kas-
sebåndet og scanner de næste varer ind. I køen ånder alle 
lettet op og begynder at stimle nærmere kassen.
Når jeg bliver gammel, er der ingen kassedame.

Og nu til noget helt andet. Religion - dogmatisk reli-
gion. 

”Og du skal vide, at dette liv blot er forstadiet. Det egent-
lige, lykkelige liv venter dig i evigheden, din fnatmide! Så 
indtil da vil jeg gerne have, at du undlader at have det 
for sjovt, pådrager dig en kronisk dårlig samvittighed, og 
iøvrigt sørger for at andre gør det samme.  

Thi jeg er sandheden! Buldren og lynild af guddommelige 
propportioner!!!
Helt ærligt. Hvor utaknemmelig og selvoptaget har man 
lov at være? Her har Vorherre i sit trancendentale ansigts 
guddommelige sved skabt den smukkeste planet med den 
mest fantastiske rigdom af planter og dyr, et mylder af liv, 
frugtbarhed i overflod, og de skønneste, mest awe inspiring 
and mind blowing vistas! Og vi skulle ikke røre en finger, 
før det var der! 

Han har givet os livet og døden, dagen og natten, glæden 
og sorgen, himmel og jord, bjerge og dale, landskab og 
hav, solopgang og solnedgang, farver der overgår enhver 
fantasi, og den evige puls det ikke går an at standse. 
Han har givet os vort hjerteslag og ladet os tage del i 
resten af verden.
Han lader naturen spille sin symfoni langs rytmen af det 
guddommelige åndedræt, og han har givet os sjælen og 
sanserne til at opleve det hele med, Nyde det, elske hinan-
den og gøre verden til et paradis, hvor mangfoldigheden 
kan inspirere til beundring og ydmyghed.

Men så kommer vi med vores ”Hellige” bøger og siger: 
”Nej, dette her det duer ikke! Det er bare en jammerdal! 
Føj hvor er her rædsomt! Sump og elendighed! Næh, det 
virkelige liv, det kommer når jeg har lidt tilstrækkeligt! 
Da skal mit rettroende, selvbefamlende og spytslikkende 
ego opleve evigheden i al dens herlighed! Da skal mit selv 
være til for evigt! Da skal jeg,jeg,jeg, opleve Gudherrens 
salighed i de hellige haller, og alle der iøvrigt ikke gør 
som jeg, de skal DØ skal de, de vantro hunde!!! Bare ikke 
på samme måde som jeg, thi jeg skal frelses og svæve i 
evig henrykkelse blandt lyksalighedens engle, det skal ej 
de! De skal nemlig dømmes til evig straf, hurtig fortabelse 
eller en tur til - æv,bæv!”

Nå,ja. Sådan er der åbenbart nogle der foretrækker det. 
Det har jo under alle omstændigheder den fordel, at man 
ikke behøver påtage sig noget ansvar for at rette op på 
de problemer der faktisk findes.

Ja, som han dog kan sige det, den gode Jesper Knall-
hatt.
Jeg glæder mig til tirsdagens bog, der har titlen: Hvor kom-
mer vi fra? Om onsdagen  snakkes der om: Hvor er vi på 
vej hen? Torsdag: Hvorfor gør vi det? Og endelig fredag 
- hvad så?. Hvilket samfund forventede Knallhatt i løbet 
af de næste 20 -30 år? Hvad er det egentlig der er vigtigt  
for os som mennesker? som menneskehed? Hvordan vil 
udviklingen gå, hvis hans samtid traf de forkerte valg? 
Hvis de helt undlod at vælge???

Citaterne er gengivet med tilladelse af forfatteren.
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Løft låget 
- og tænk livet om

Af Poul Blak

Bogans Forlag 2003

228 sider

300,- kr.

anm. v/Lise Grandt

Da jeg en søndag morgen hørte radioudsendelsen ”Men-
nesker og Tro”, hvor forfatteren og journalisten Poul Blak 
fortalte om sit liv og sin seneste bog ”løft låget - og tænk 
livet om”, blev jeg ivrig efter at få fat i bogen. Efter at 
have læst bibliotekets udgave, måtte jeg også eje den, og 
den er rigeligt pengene værd. 

Det er ikke en bog, man bare lige læser, og så er man færdig 
med den. Bogen  spænder vidt og rummer en mængde facts 
samt henvisninger til steder i Bibelen, mange oplysninger 
om personer og begivenheder, som det er godt at huske, 
og endelig er der adskillige litteraturhenvisninger. Den 
handler om spiritisme. Det er en meget livsbekræftende 
bog, skrevet af en person, som ikke blot har noget på 
hjerte, han gerne vil dele med andre, men som også kan 
sit håndværk, kan fortælle, så man rives med og har svært 
ved at lægge den fra sig.

Poul Blak, som i radioen fortalte, at han oprindeligt kom-
mer fra et indremissionsk miljø, som han senere har lagt 
afstand til, stod en dag på biblioteket helt ”tilfældigt” 
med en ham ganske ukendt bog i hånden: ”Spiritualitet 
og det åbne hjerte” fra 1997, skrevet af Richard Moss, en 
amerikansk læge.  Et citat på bogens bagside fangede hans 
interesse: ”Den største gave, du kan give et andet menne-
ske, er kvaliteten af din opmærksomhed.”  Læsningen af 
denne bog ændrede hans holdning til mange ting, fortæller 
han. Fra tidligere at have været venligt interesseret i visse 
emner, følte han nu en positiv interesse, som om døren til 
tilværelsens sande værdier omsider stod helt åben. 

Det virkelige vendepunkt kom  imidlertid i forbindelse 
med et af TV-programmerne ”Åndernes Magt”.  Poul 
Blak fortæller, at han godt nok havde set brudstykker af  
tidligere udsendelser, men de havde aldrig fænget, nær-
mest tværtimod. Men en aften fik han altså, til sin egen 
forundring,  den ”indskydelse”, at han ville se sådan en 
udsendelse, og tilmed optage den på video. Han spurgte 
sig selv, hvorfor i al verden han gjorde dette her, han vidste 
godt med sig selv, at det var den slags, han normalt ikke 
orkede at se.

Udsendelsen var med mediet Marion Dampier-Jeans, 
fløjet hertil fra England og som, kort fortalt,  fik skabt 
kontakt til en nylig afdød ung mand. Hun var derefter 
i stand til at fortælle en lang række ting fra denne unge 
mands liv - og om  hvordan han døde.  Dette afsnit blev 
bagefter vist for den afdødes familie og venner, som alle 
var forbløffede og havde svært ved at tro, hvad de hørte 
og så. Det samme var tilfældet med Poul Blak. Han kunne 
ikke blot  affærdige det hele med et skuldertræk. Enten 
var der her tale om et veltilrettelagt bedrageri, som burde 
få konsekvenser for de medvirkende. Eller også var det 
en realitet, at Marion Dampier-Jeans var i kontakt med 
den afdødes ånd. I  så fald måtte det indebære en nytænk-
ning omkring vores liv og navnlig omkring den gængse 
opfattelse af døden.  Under alle omstændigheder skulle 
det undersøges nærmere. Arbejdet med ar få arrangeret et 
interview med Marion Dampier-Jeans fik samtidig nogle 
overraskende konsekvenser for Poul Blak selv, som ikke 
skal røbes her.

Hans hensigt havde været at skrive en artikelserie om me-
tafysiske emner, men den blev alt for lang til en avis.  ”Det 
viste sig, at der ingen ende var på alt det spændende, som 
rører sig på den anden side af forstillelsernes, fortielsernes 
og fortrængningernes store tunge dør, og som gjorde krav 
på at blive omtalt”,  som han udtaler et sted i bogen.

Han er sikker på, at virkelig mange mennesker har haft 
såkaldt overnaturlige oplevelser, som de afholder sig 
fra at fortælle til andre, af angst for at blive gjort til grin 
eller opfattet som småtossede. Så hvis nogen en dag 
ser eller hører noget, som de ikke ved hvad er, og som 
synes uforklarligt, vil de fleste i stedet for at sludre med 
andre om det, lade sådanne oplevelser ryge direkte ned i 
”selvcensurens rummelige reservoir”. -  Men mon ikke 
disse oplevelser, når det kommer til stykket, kan vise sig 
at være  helt natulige og på ingen måde overnaturlige ? 
Bibelen er stadig fyldt med sådanne beskrivelser, trods 
kirkemøderne i Nicæa år 325 - og igen 787, ”da den helt 
store, selvbestaltede censurkomité af katolske præster 
og tililende politikere fjernede, hvad de ikke kunne lide 
i de gamle skrifter.  Hele vidneskrifter om Jesus røg på 
bålet, ligesom forskellige begrebsverdener blev udrenset 
- f.eks. reincarnationslæren, som var en væsentlig del af 
de oprindelige skrifter ”, fortæller han. Derefter var kri-
stendommen mere brugbar, specielt for magthaverne.

Intet i livet sker tilfældigt - det viser begivenhederne 
i denne bog endnu engang.  Der er en mening eller en 
hensigt bag alt, hvilket man vil opdage, hvis man i stadig 
højere grad lader underbevidsthen, det åndelige og de 
irrationelle indskydelser få lov at råde i sin hverdag. De 
højere magter, som synes at besidde en vis sans for hu-
mor, bruger undertiden snørklede veje for at nå frem til 
det ønskede resultat.



46

Poul Blak byder os velkommen til virkeligheden, men 
til hvilken virkelighed? Kan vi nu være sikre på, at vi 
kender den? Videnskaben fortæller os, at der er så me-
get, der er noget andet end det, vi gik rundt og troede. 
Den nyeste erkendelse er, fortæller han,  at 99% af alt i 
verdensrummet ved vi intet om - undtagen at det er der. 
Det kaldes ”mørkt stof” og er den egentlige virkelighed, 
mens ”vores verden”, og det vi kender, altså er undtagel-
sen. Vores opfattelse af virkeligheden begynder således så 
småt at vakle. Derfor bør vi aldrig sige: Det passer ikke! 
Det tror jeg ikke på! Kan du bevise det? Kan vi, når det 
kommer til stykket bevise vores egen virkelighed?

Mens jeg skrev på denne anmeldelse, faldt jeg tilfældigt?? 
over et gruk af Piet Hein,  som jeg synes, passer godt ind 
her, det hedder:

VIRKELIGHED

Vi leger en leg med verden
og kalder den virkelighed.
Hver enkelt bygger dens love op
på alt hvad han ikke véd.

Vi fabler os selv labyrinter frem
at græmmes og gruble i.
Vi tegner os mure at stænges af
og linier at snuble i.

Og hvis nogen vil lege en anden leg,
skal vi sige dem grundig besked.
For dèn lille leg, vi har fanget os i - 
det er dèn, der er virkelighed.

”Fortæl mig om din virkelighed - og jeg vil fortælle dig 
om min” sige Poul Blak til sidst i sin bog. Og han påpe-
ger, at al åndelig stræben begynder med, at den enkelte er 
åben over for  de andres virkelighedsverdener. At vi lytter 
opmærksomt til den enkeltes fortælling, og derefter lytter 
lige så opmærksomt til den store, kollektive bevidsthed 
- til universets sagte hvisken.
Man bliver glad af at læse denne bog.

Nye belæringer

v/Joy Persson

I bogen “Nye belæringer til 
en vågnende menneskehed” 
af Virginia Essens står bl.a.:
Har du nogensinde spekule-
ret over, hvad Jesus ville sige 
til dig, hvis du kunne se ham 
på TV eller høre ham tale i 
radioen?

“Der har været så mange på Jorden, der har bedt for mit 
komme, min hjælp, at jeg har valgt at kommunikere 
gennem denne proces af mental telepati og at give mine 
tanker til menneskeheden idag gennem et levende men-
neske, med hvem jeg har en god mental forbindelse og 
telepatisk kontakt.”
 
Ja, således er det, dette er min egen udtalelse sendt direkte 
til dig ... på grund af alvoren i jeres situation .. disse ord 
handler om den øjeblikkelige situation, som jordisk nega-
tivitet har forårsaget og som må ændres, hvis I vil undgå 
alvorlige tilbageslag.
Jeg siger til jer, at mennesker som begrænser sig til den 
gamle opfattelse af hvem og hvad jeg er, er farlige for sig 
selv, for livet udvikler sig evigt i ånden, og vækst er den 
eneste målestok herfor.
Smid derfor det gamle grove kors med korsfæstelsen bort 
og erstat det med vækst og udvikling.

Lad mig forklare dette, så det absolut ikke er til at mis-
forstå.
Da jeg kom som lyset - som den første gudesøn, Kristus 
- var det nødvendigt, at jeg påtog mig et fysisk legeme 
og viste menneskeheden, at der ikke findes nogen død i 
deres sande identitet.
Min opstandelses kraft er den energi, som er mig NU: 
Jeg er adskilt fra korsfæstelsen. Det er forbi og gjort, 
den historie er en del af en gammel tids skyld, som ikke 
længere lever, medmindre I fokuserer på den og gør den 
til jeres egen.

Tag mig nu ned af det gamle grove kors af træ, hvis I selv 
ønsker at være frie! Se mig levende og smuk og glem 
korsfæstelsen og al dens skyld og lidelse.
Koncentrer jer udelukkende om opstandelsen, hvis I er 
taknemmelige for mit komme, hvis I vil kalde mig en 
ældre broder for den menneskelige familie.

Modtag støtte og opmuntring idag med en ny indstilling til 
et større formål, for den snigende sygdom kaldet tvivlen 
ligger i de stærkeste af jer og behøver at blive fuldstændig 
frigjort.
Overgiv da jeres tvivl og lad os hjælpe hele menneskehe-
den gennem den planlagte opstigning. Jeres tid er inde. 
Jeres tid er nu - brug den godt.”

Dette var et lille uddrag af et længere budskab (140 sider) 
fra den som kaldes Jesus Kristus, sendt i sidste kvartal af 
det 20.århundrede, omhandlende atomoprustning, rum-
raketter og meget mere af vor tids store, farlige legetøj. 
Oversat og udgivet af “Ny Tids Information”, Odense.
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Skæbne og karma
v/Ingrid Britta Christensen

Det har været spændende for mig at læse Per Bruus-Jensens 
og Harry Rasmussens dialog vedr. bl.a. naturkatastrofer 
og manges samtidige pludselige død, og de evt. tilfældige 
eller skæbnemæssige årsager til disse. Jeg selv kommer i 
dyb tvivl, netop når sådanne katastrofer hænder. Sidst var 
da 97 svin døde under en transport. Tankerne omkring det 
karmiske i sådan en hændelse kommer prompte.

Disse dyr har stået hele deres liv under nogle grusomme 
forhold, i en lille bås dag efter dag. Et helt liv uden andet 
indhold end de daglige måltider, langt væk fra alt, hvad 
der hedder natur og livsindhold. Det er os mennesker, 
der byder dem sådanne livsforhold, og synes det er ok, 
siden forholdene stadig er sådan. De blev så kvalt under 
transporten, der skulle have 
ført dem til slagtebænken.

Det er egentlig ikke deres død, 
jeg beklager, men det liv de 
fik, og så måden de så skulle 
dø på. Spørgsmålet om karma 
finder jeg vanskelig overfor 
dyr, da de jo er her på nogle 
vilkår, hvor de ikke kan gøre 
så meget andet, end de gør. 
Lidt mere forståeligt bliver 
det, når det drejer sig om mennesker, da de har nogle 
valgmuligheder, som regel.

I de katastrofer der overgår mennesker, er det heller ikke 
de døde, der er at beklage. Vi ved fra mange menneskers 
nær-død-oplevelser, at de nødig vil tilbage i deres krop 
igen. Det er de overlevende, der har mistet familiemed-
lemmer og livsgrundlag, der er at beklage. For selv om 
katastrofernes mange dødsofre opleves som forfærdelige 
måder at død på, er det måske værre med den langsomme 
sultedød, der sker mange steder i Afrika.

Med vores overflod behøvede det ikke at være sådan, og 
når netop mad symboliserer kærlighed - ja så er der langt 
til kærligheden. Vi har åbenbart ikke haft lidelser nok 
endnu, for så ville kærligheden jo være der, ifølge Marti-
nus. Mange af vore katastrofer er jo også selvforskyldte, 
enten fordi vi ikke ved bedre, men ofte fordi vi handler 
mod bedre vidende. Og der kan vi jo ikke bebrejde Gud, 
hvis vi også skal have en fri vilje.

Her hvor vi som menneskehed er dybt inde i materialismen 
og længst væk fra Guddommen, bliver det vigtigere at 
skrabe sammen end at behandle liv ordentligt, fordi vi tror, 

at jo mere vi har, jo mere lever vi. Og det er ihvertfald en 
illusion. Hvis vi kun tager dette ene liv i betragtning, ser 
vores verden meget uretfærdig ud. I mange tilfælde virker 
det ikke, som om en barsk skæbne gør individet mere 
kærligt, tværtimod bliver det tit vred, forbitret, fortvivlet, 
syg osv. Sommetider kommer tanken, at kærlighed kunne 
gøre større underværker end lidelserne. Men i Martinus’ 
univers er rækkefølgen altså modsat.
Også set i dette ene livs perspektiv, virker det som om 
selviskhed betaler sig, og at man kan bedrage sig til et 
bedre liv ved at kunne betale sig fra problemerne. Og så 
er det jo ikke underligt, at det sker i en gudlød tid. Ingen 
ved rigtigt, hvorfor de egentlig eksisterer. Her kan viden-
skaben ikke hjælpe.

Også for mig er Martinus’ verdensbillede det bedste bud, 
selv om evigheden er svær at forstå for mig. En Gud der 
altid har været, som splitter sig selv op for at få fornyelse 
og indhold ... Når jeg læser Martinus’ udredninger, også 

om forhold og sammenhænge 
i den fysiske verden, er der 
nogle forbløffende vinkler, 
han kommer med. Alligevel 
er det sådan, at jeg både med 
intellekt og følelse må sige: ja, 
sådan er det, det mærkes helt 
klart som rigtigt. Og det giver 
jo nogen tillid til det sande 
også på de områder, som jeg 
ikke fatter.

Men tvivlen dukker op af og til, ikke mindst i karma-
spørgsmålet. Årsag-virkning kan vi jo i mange tilfælde 
konstatere rigtigheden af, og den er der ikke noget tilfæl-
digt i. Når der sker kollektive katastrofer, og jeg tænker 
på det som karmisk, er der utrolig mange forgreninger, 
sammenflettede og indviklede skæbner, der skal udredes 
og tilpasses, for at det skal passe sammen. Det involverer 
ikke blot de, der dør, men også familie, venner, alle der har 
berøring med situationen. Det giver rigtig megen lidelse 
i al dens kompleksitet.

Kommer vi så nærmere kærligheden? Der hvor det er 
mennesker, der er årsag til katastroferne, som f.eks. 
11.sep.2001, ser det ikke ud til det. Tværtimod, der sker 
optrappet fjendskab, som så igen giver flere lidelser. M.h.t. 
de 97 svin - kommer der kærlighed ud af deres skæbne? 
Ikke med mindre der sker ting, der er så optrappet grove, 
at det får os til virkelig at “se”, så vi siger: Nej, nu er det 
nok, vi vil ikke længere byde dyrene disse forhold.

Da begynder den gryende kærlighed at indfinde sig, for da 
vil vi have omsorg for livet og ikke udnytte det. Men før 
vi når dertil, skal vi så grueligt meget igennem.
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v/Walter Russell 

Planeterne er født af Solen. Alle himmellegemer indtager 
energi/ernæring ved polerne og udsender energi ved deres 
ækvator. Således skabes - for os at se med lange mel-
lemrum - en tågeagtig ring omkring deres ækvator. Disse 
ringe vokser og frigør sig langsomt, kondenseres og får 
efterhånden ved polarisering deres eget centrum, for til 
sidst at kappe “navlestrengen” og blive et selvstændigt 
væsen. 

Således er Jordens måne skabt såvel som andre planeters 
måner. Månerne ender med at blive kometer, når de har 
fjernet sig langt nok fra deres ophav, men de ender med i en 
eller anden form at vende tilbage til den sol, de oprindeligt 
kom fra, for atter herfra 
at blive født påny, når 
tiden er inde. Al skabelse 
i universet er fødselspro-
cesser, ikke pludselige 
big-bang-eksplosioner. 
Iøvrigt er vor Jord ved 
at blive tyk på “maven”, 
dvs bredest ved ækvator, 
så engang vil den føde en 
ny måne.
Mens menneskets ind- og 
udånding tager sekunder, 
bruger solen ca 11 år 
om sin “vejrtræknings”-
cyklus.

I begyndelsen står de 
nyfødte planeters akse 
parallel med deres ophav, 
men som andre levende 
væsner skaber de med 
deres relativt frie vilje en 
vis disharmoni i deres “sind” og mister lidt af balancen, 
hvilket blot er en del af læreprocessen, der hører med til 
at være fysisk inkarneret. Hvad der gælder planeter i et 
solsystem, gælder også elektroner i et atom-system. Kun 
i kulstof roterer elektronerne harmonisk omkring deres 
sol/kerne. De er i en så fuldkommen balance, at de krystal-
liserer som en ægte terning, og derfor har de det højeste 
smeltepunkt af alle stoffer.

Venus og Mercur har endnu ingen måner, for det er de for 
unge til. Planeter kommer først i den “fødedygtige” alder, 

Om solsystem
når de er blevet afkølede nok til at holde på vandet. Så 
længe de ikke kan udsende vanddamp, kan de ikke forme 
ækvatorialringe. Det kan kun ske ved hjælp af vand. Med 
vandet kommer også ilt, og dermed er en planet trådt ind i 
sin “pubertet”. En planet er først moden, når den muliggør 
et mineral- , plante- og dyreliv.

Engang vil Jorden ligge derude, hvor Mars er idag, og 
Venus har da overtaget rollen som bærer af menneskelig 
udvikling. Når Venus får vand, vil dette gå i forbindelse 
med mineralerne og således udfolde planteliv. Mineraler 
og planter frembringer ved hjælp af vand et dyreliv, der 
atter ved vandets hjælp udvikler sig til et menneskerige. 

Og således fortsætter 
den evige kosmiske ud-
vikling.

På spørgsmålet om, hvad 
“sfærernes musik” er, 
svarer Russell:
Vi lever i et univers af 
strålingsenergi kaldet 
elektromagnetiske sving-
ninger. Disse bærer alle 
virkninger i sig, også 
lyden. Hvis vort fysiske 
øre var indstillet til det, 
kunne vi høre stjernernes 
rytmiske svingninger. 
Vinden der suser gennem 
trækronerne kan vi høre, 
ligesom vi kan høre ha-
vets bølger brydes mod 
stranden. De har forskel-
lig karakter, men hører 
dog til samme tone.

Hver planet og hver stjerne har sin egen tone. Tonen F 
hører til vor Jord’s sfære, og overalt hvor vi hører vor 
sfæres musik, er det tonen F. Andre himmellegemer har 
andre toner, men de er for langt væk til at vi kan høre dem. 
Men de er her og brydes mod Jordens overflade, hvorfra 
de tilbagesendes som ekko. En græshoppes sang på Jorden 
bliver f.eks. tilbagekastet som ekko fra overfladen af det 
fjerne Arkturus.

(oversat fra tysk af Ruth O. - måske lidt frit ind i mel-
lem)
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Ruth Olsen

Intelligent Design (ID)

I USA går bølgerne højt i debatten 
om, hvorvidt der er en guddom-
melig skaber, dvs en intelligent 
“univers-designer”, og hvor meget 
det skal præge undervisning, politik 
osv. Problemet er, at det er højreflø-
jens kristne fundamentalister, der 
mest kører løbet i den debat. Det 
har åbenbart fået mange naturvi-
denskabsfolk til nærmest at frakoble 
deres logiske sans. Mange af “de 
store” indenfor videnskaben har 
dog erkendt, at uanset en naturlig 
evolution, er universet med dets 
naturlove ikke kunnet blive til af sig 
selv ved en tilfældighed.

Det der har fået mange videnskabs-
folk op på mærkerne og fået dem 
til at kalde ID’ernes argumenter 
for nonsens, er at ID’erne kalder 
deres opfattelse for “videnskab” og 
kritiserer naturvidenskaben for de-
res materialisme, som de mener er 
kulturelt og moralsk nedbrydende.

Således er debatten mellem det 
videnskabelige og det åndelige ver-
densbillede blevet til “skyttegravs-
krig”, hvor man end ikke prøver at 
forstå hinanden. Forståelsen for et 
åndsvidenskabeligt verdensbillede 
må derfor nok afvente et mere fred-

sommeligt og frugtbart debatmiljø. 
Lige i øjeblikket synes naturviden-
skabens “mainstream” at være alt for 
fastlåst i deres foragtelige fnysen af 
al snak om noget åndeligt.

Apropos moral i USA

En militærperson af meget høj rang, 
med uplettet hæderværdig forhi-
storie, bl.a. en “ærefuld” indsats i 
Vietnam, er just blevet fyret uden 
pardon. Hans eneste “brøde” var, 
at han under separationen fra sin 
hidtidige ægtefælle havde indledt et 
forhold til en anden kvinde. Formelt 
var han jo stadig gift.
Mord på civile i Irak, tortur af fanger 
og den slags, kan ikke ophidse sin-
dene så meget i dagens USA som sex 
udenfor ægteskabet. (Orientering på 
P1 d.11/8-05)

Livets opskrift

Under overskriften “I dag kender 
forskerne alle ingredienser i livets 
opskrift” har seneste nummer af Illu-
streret Videnskab en stor artikelserie 
om, hvordan man nu mener livet på 
Jorden opstod og hvordan forskerne 
i dag “fra grunden af” (af uorganisk 
stof) kan skabe organismer, der har 
alt, hvad der kendetegner liv, nemlig 
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“de er selvopretholdende, de kan 
formere sig og udvikles”. Iøvrigt 
under ledelse af den danske fysiker 
Steen Rasmussen på Los Alamos 
Laboratory i New Mexico.

Ved nærlæsning af artiklen viser det 
sig, at helt så langt er de dog endnu 
ikke kommet, men de er helt “sikre 
på”, at de er “på rette vej og lige 
ved”. Vi kan ikke udelukke, at det 
en dag vil lykkes, for som Martinus 
siger, vil livet inkarnere overalt, hvor 
der skabes mulighed for det. Jeg ser 
det for mig - forskerne jubler over, 
at de har skabt liv, de ser sig selv 
som guder, og så har de bare skabt 
mulighed for liv. Faktisk ved de jo 
stadig ikke, hvad liv er.

Artiklerne slutter med følgende 
komentar: “Selv om der langtfra her-
sker enighed om, hvad livet egentlig 
er for en størrelse, hælder de fleste 
forskere i dag til, at det er summen af 
et utal af kemiske processer, som er 
sat i gang af tilfældigheder, men som 
siden er blevet formet af evolutionen. 
Nogen egentlig forklaring har vi dog 
stadig ikke. Selv om forskerne gang 
på gang finder ud af noget nyt, har vi 
stadig ikke indkredset livets inderste 
væsen.”

Descartes mente i 1600-tallet, at liv 
er mekanik. Galvani mente i 1700-
tallet, at liv er elektricitet. I 1900-tal-
let mente man, at liv er kemi. Mon 
man i 2000-tallet vil opdage, at liv er 
noget evigt og usynligt, som bruger 
universets energier, enten de kaldes 
elektriske eller kemiske, som redska-
ber for at manifestere sig?

I Amma’s ashram

For nogle er det at bo i Amma’s 
“Golden city” tilsyneladende lykken. 
For andre kan det være en tvivlsom 
oplevelse. I det norske tidsskrift 
“Ildsjelen” kunne man læse om én, 
som med en veninde tog til Golden 
city for at blive oplyst men i stedet 
blev psykotisk.

De var indespærret i 3 uger. Mænd 
med våben holdt vagt ved porten. 
Man måtte ikke tale med hinanden, 
men skulle hele dagen bede til et 
billede af de to guru’er Amma og 
Bhagavan. Een dag måtte de be-
søge Amma. Hun sad så dér som en 
dronning i sine smukke gevandter 
og behængt med guldsmykker. De 
kunne få 10 min. for 1200 kr - oveni 
de 30.000 kr de allerede havde be-
talt. Og så blev de endda bedt om at 
give køkkenpersonalet lidt penge, 
fordi de fik så lidt i løn (selvom 250 
personer havde betalt hver de 30.000 
for 3 uger).

Kalki og Amma

Veninden, der var blevet psykotisk, 
blev blot beklaget, at hun ikke havde 
fået “nåden” - og fik nogle piller. 
Hjemme i Norge igen blev veninden 
efter et hospitalsophold rask og glad 
igen, en dyrekøbt erfaring rigere. 
Nemlig den erfaring, at vi ikke skal 
overlade vor frie vilje til guruers eller 
andres manipulering og hjernevask. 
Vi er vor egen “mester” og må finde 
vor vejviser i vort eget hjerte. Vi må 
lære at skelne og således finde det, 
der er rigtigt for netop os, der hvor 
vi er lige nu, hver især.

I Ching

Borgens forlag har lige udgivet den 
gamle kinesiske orakelbog I Ching 
i nutidig tolkning. Den bygger på 
et system bestående af dels en lang 
streg, dels to halve streger, sym-

boliserende de to universelle kon-
trastenergier yang og yin. Disse to 
symboler kan sammensættes i mange 
variationer med dertilhørende for-
skellige betydninger. Imellem dem 
er der en konstant vekselvirkning, 
derfor kaldes den også “Forvandlin-
gernes bog”.

At universet bygger på et samvirke 
mellem to modsatrettede kræfter, 
kender vi fra al anden spirituel 
visdom, også Martinus, men hvor-
dan kan et fastlagt symbolsystem 
bestående af 64 stregfigurer bruges 
som orakel?

Først skal man formulere sit spørgs-
mål klart. Med f.eks.en mønt slår 
man så plat og krone, hvor plat står 
for yin (to små streger) og krone 
for yang (én lang streg). Man slår 6 
gange og noterer resultatet nedefra 
og op. Man kan bruge andet end en 
mønt, men det er mere indviklet. 
Yang har værdien 3 og yin har vær-
dien 2. Der bliver således 6 tal, der 
lægges sammen. Nu kan man så slå 
op i en heksagram-nøgle og finde 
svaret på sit spørgsmål, idet kombi-
nationen af stregfiguren og tallet har 
sin sin særlige betydning.

Det er med dette som med tarotkort 
og andre lign. “orakler”. Tror vi på 
det? Kan vi bruge den generelle 
sandhed om, at “intet er tilfældigt” til 
at overbevise os selv om, at der er en 
dybere mening med det svar vi får? 
Er det vort “højere jeg”, der styrer 
frem til svaret, eller er det svaret, der 
som “selvopfyldende profeti” styrer 
os? Jeg er dybt skeptisk.
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Sund kost eller 
lægemiddel?

Som før fortalt her i bladet er de fl este 
kosttilskud nu blevet rubriceret som 
lægemidler og skal følge reglerne 
for salg af lægemidler. Lægemiddel-
styrelsen har derfor udsendt en liste 
på 155 produkter, det nu er forbudt 
at sælge. (Kan fi ndes på nettet på: 
www.laegemiddelstyrelsen.dk)

Listen indeholder bl.a. fi skeolieka-
psler, propolis, rød solhat, ginseng, 
ginkgo-biloba, mælkebøttesaft, al 
slags urtetinktur og æteriske olier. 
Ja, den indeholder stort set alt, hvad 
helsekostbutikkerne hidtil har haft 
på hylderne. Nogle fi rmaer har kla-
get over afgørelsen og deres klage 
har fået opsættende virkning. Men 
situationen er temmelig absurd.

For hvornår har et kosttilskud kostet 
nogen livet? Hvor farlige er de? Hvor 
er beviserne for, at disse produkter er 
problematiske i frit salg? Sammen-
lign det så med hvor mange dødsfald 
eller helbredsskader der skal til, før 
et medicinalfi rmas produkter bliver 
forbudt at sælge! Et medikament 
som Vioxx, der skønnes at have 
forårsaget 120.000 dødsfald, er vist 
stadig ikke forbudt.

Sundhedspartiets formand, Robby 
Curdorff, opfordrer alle til at klage 
til Sundhedsministeren Lars Løkke 
Rasmussen, Slotsholmsgade 10-12, 
1216 Kbh K, og samtidig bede ham 
nedsætte en undersøgelseskommis-
sion til at kulegrave lægemiddel-
styrelsens motiver til at begå dette 
overgreb mod menneskers frie ret til 
at varetage sit eget helbred.

Der er arrangeret demon-
stration foran Christians-
borg d. 6. okt. kl. 13, ikke 
bare som protest men også 
under parolen for et sundere 
og økologisk Danmark! Der 
bliver mange kendte talere, 
bl.a. radiodoktoren, mange 
organisationer står bag, bl.a. 
Greenpeace. Og der uddeles 
til deltagerne gratis billetter til 
Helsemessen i Forum, som 
fi nder sted 7.-9.okt.

Den sidste pave

I år 1139 kom den irske munk Ma-
lakias med en lang række kryptiske 
profetier om de fremtidige paver. De 
har passet rimeligt godt hidtil. Den 
nyligt valgte pave kaldte han “Gloria 
Olivae”, der betyder noget i retning 
af “olivengrenens herlighed”. Tidli-
gere hævdede Benedictinerordenen, 
at dette måtte betyde, at paven skulle 
komme fra deres rækker, eftersom 
den har en orden, som kaldes “Oli-
vietanerne”. Men han tog altså dog 
navnet Benedict.

Efter den nuværende pave kommer 
ifølge Malakias den sidste pave, 
som han kalder “Petrus Romanus” 
og med ham ophører den katolske 
kirke, som vi kender den. Malakias 
slutter sin paverække med ordene: 
“Rom, Vatikanets hovedsæde, vil 
blive ødelagt og den frygtede Dom-
mer vil dømme folket”.

Om at skifte køn

Ifølge Martinus kan vi ikke indenfor 
et helt spiralkredsløb skifte køn. Men 
i tidsskriftet Illustreret Videnskab 
10/2005 stod følgende:
“Varme fuglereder giver hunner, 
mens mindre varme reder giver han-
ner. Det er et velkendt fænomen, at 
varmen påvirker kønnet på krybdyrs 
afkom, men det er nyt for forskerne, 
at også fugleungers køn bestemmes 
af den temperatur, som æggene ud-
vikles ved.

En gruppe australske forskere har 
konstateret, at en varm ynglesæson 
altid medfører flere hunner hos 
kratkalkunen, mens en kold sæson 
giver fl est hanner. Selv om fuglene 
normalt evner at regulere tempe-
raturen i deres rugehøje, kan ydre 
temperatur spille ind. Forholdet 
mellem hanner og hunner bliver lige, 
hvis temperaturen i reden kan holdes 
på 34 grader.”

Kan vi kun se med
øjnene?

En mand, Esref Armagan, der er 
født blind, maler billeder med per-
spektiv, huse der spejler sig i en sø, 
himmel og bjerge, alt i de rigtige 
farver. Hvordan går det til? Det er 
en gåde for videnskaben. Når man 
kender til åndsvidenskaben, vil det 
kunne forklares med, at han maler 
på erindringer fra tidligere liv. Men 
kan vi også forklare det, forskerne 
har fundet ud af, nemlig at hans 
synscenter i hjernen er aktiveret, 
mens han maler? Ja, for uanset vi 
danner indre erindringsbilleder eller 
billeder fra ydre sansning, foregår 
det jo alt sammen som elektriske 
impulser i hjernen.

Videnskaben er ved at fi nde ud af 
det, Martinus har forklaret, nemlig 
at al sansning er føling med og tolk-
ning af energivibrationer. Forskerne 
har undersøgt sansernes evne til at 
overtage hinandens opgaver. Ved 
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at omsætte billeder til et mønster af 
elektriske felter på en flad ledning, 
kan en blind ved at putte ledningen i 
munden i løbet af ret kort tid lære at 
danne billeder ud fra signalerne.

Et computerprogram oversætter 
fotoets pixels til et lydbillede, som 

blinde kan ”se”.

Andre forskere arbejder på at udvikle 
et tilsvarende system, der gør blinde 
i stand til at “se” med ørerne, nemlig 
ved at omsætte mønstre af lyse og 
mørke felter til et lydmønster. I prin-
cippet kan den ene sans erstatte den 
anden, blot hjernen kan lære at forstå 
de nye sanseindtryk. Forskerne er 
dog forundret over, at synscentret 
er aktiveret uanset man “ser” med 
tungen eller ørerne. Men det finder 
de ud af en dag, når de opdager, hvad 
sansning dybest set er.

Var Jesus bare en apo-
kalyptiker?

På Gyldendals forlag blev i 2001 
udsendt en bog om Jesus, hvor en hi-
storiker Bart Ehrman påstår, at Jesus 
bare var een blandt mange jødiske 
profeter, der varslede Gudsrigets 
snarlige komme. Altså var han blot 
en profet, der tog fejl som så mange 
andre.

Forfatteren går videnskabeligt til 
værks, undersøger grundigt og kri-
tisk alle kilder. Problemet for ham 
som for så mange andre er blot, at 
de tager beretningerne i det ny te-
stamente alt for bogstaveligt. Han 
forstår ikke det mindste af den esote-

riske symbolik, biblen hovedsageligt 
bygger på. Når Jesus f.eks. taler om, 
at gudsriget ikke behøver ligge så 
langt ud i fremtiden, overser forfat-
teren her fuldstændig, at Jesus taler 
om gudsriget inden i os selv.

Eftersom intelligensens udvikling 
medfører, at man mister den instinkt-
mæssige fornemmelse af de religiøse 
budskabers indhold, er det ikke så 
mærkeligt, at vi i vor tid kan møde 
en sådan total manglende forståelse 
for, hvem Jesus var, som denne bog 
er udtryk for. Men selv en histori-
ker må vel undre sig over, hvordan 
kristendommen kunne overleve og 
vokse gennem 2000 år, hvis dens 
udspring blot var en forvirret profets 
dommedagssnak og tomme løfter om 
et snarligt gudsrige.

Intelligensens udvikling betyder 
dog også - på lidt længere sigt - at 
interessen for og evnen til at forstå 
det åndsvidenskabelige verdensbil-
lede vokser.

Storhedsvanvid eller 
optimisme?

Der er snart ikke det, man ikke laver 
undersøgelser af. F.eks. viser det 
sig, at mennesker med overdreven 
selvtillid har bedre helbred og gen-
nemgående klarer sig bedre end folk 
flest. Men måske er det, der ser ud 

som et oppustet ego, blot tegn på 
super-optimisme? Når 80% af alle 
bilister mener, de hører til den bed-
ste trediedel, må det vist dog kaldes 
“urealistisk højt selvværd”. Det er 
meget almindeligt at mene sig “bedre 
end de andre”.

I USA viste en undersøgelse blandt 
troende, at 87% mente de selv kom 
i himlen, 79% mente Mother Teresa 
også kom i himlen, mens kun 60% 
mente prinsesse Diana var at finde 
blandt englene.
Men undersøgelser viser også, at det 
er farligt slet ikke at modtage kritik 
fra omverdenen. Man fulgte et hold 
lægestuderende gennem tre år - det 
var ikke de med det mest oppustede 
selvværd, der klarede sig bedst.

Hvor kom @ fra?

Middelalderens munke skrev side 
op og side ned på latin. For at gøre 
det lidt lettere for sig selv forkortede 
man den latinske forstavelse “ad” til 
@ -! Men hvorfor kom det mon ind 
i computersproget?
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v/Børge Christiansen

Leonardo Fibonacci levede i Pisa i 
1100-tallet. Hans største fortjeneste 
var, at han indførte nullet i vort 
talsystem. Han opfandt ikke nullet; 
han huggede det fra Islam, der igen 
havde hugget det fra Hinduismen. 
Den gang var der ikke noget der hed 
ophavsret, eller også blæste man på 
det. Men han opfandt det der senere 
blev kaldt Fibonacci-sekvensen. Det 
går simpelthen ud på, at man lægger 
et tal i talrækken sammen med det 
foregående for at fa det efterføl-
gende. 1, 1,2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, osv. 
Det er den linie al naturlig udvikling 
følger; Du ta’r hvad du har, lægger 
dine seneste erfaringer (talenter) til, 
og skaber dermed hvad du bliver. 
Såre logisk i grunden.
Men lad os lege lidt med tallene. 
Hvad sker der hvis man tager for-
holdet mellem hvert af tallene og det 
foregående? Vi prøver:

1:1 = 1,0 
2:1=2
3:2=1,5 
5:3 = 1,667 
13:8 = 1,625 
21:13 = 1,615 
34:21 = 1,619 
55:34=1,617

Vi ser at tallene svinger rundt om 
værdien l,618, også kaldet den 
gyldne ratio. Det er størrelsesforhol-
det mellem den vandrette og lodrette 
akse i det klassiske gyldne snit, som 
alle klassiske malere har benyttet. 
Vi forsker lidt mere. Vi tegner et 
rektangel, der indeholder det gyldne 
snit. Dette rektangel deler du igen i 
et kvadrat og et rektangel, som sta-
dig har de samme proportioner som 
det første rektangel. Dette rektangel 
deler du igen i et kvadrat og et rek-
tangel osv. Du kan fortsætte i det 
uendelige, ligesom med Martinus’s 
ært. Og nar du forbinder bestemte af 

punkterne i den fremkomne figur, så 
far du en spiral; den spiral du finder 
overalt i naturens skabelser. Den fin-
des i sneglehuse, solsikkeblomster, 
grankogler, vindsystemer, galakser 
– overalt. Du skal bare kigge efter. 
Og forlænger du spiralen uendeligt i 
begge retninger, så får du Martinus’s 
kosmiske spiralkreds! O.K.- Marti-
nus’s symbol nr. 14 i D.E.V. er godt 
nok mere sammentrængt, men det 
er måske af praktiske pladshensyn. 
Men interessant er det da. Såre inte-
ressant endda. Og hvis man forsker 
længe nok, ender det med at man må 
erkende: Alt er såre godt.

Lidt om Fibonacci-tallene

Helhed
Blæsten stryger karsk 
igennem mine celler 
De liver op
og taler livligt sammen
Jeg indånder udåndinger
fra hele jordens beboere
og min udånding 
blander sig med deres

Fra universets fjerneste rand
der ikke findes
blæser Gud ny luft i mine lunger
som også i hans
Han fornemmer den medfølelse
med jordens skabninger
som også er hans

En går forbi og trækker hovedet af en 
blomst
der ikke mere jubler
sparker til en sten
der mister sin ro
Ormen spiddes på fornøjelsens spyd
og vrider sig derved

Elefanten mister sin værdighed
som menneskenes træl
Delfinen standser i sit spring
forgiftet af udslip
De gamle egetræer der har set alt
kvæles for hukommelse
af forureningens tæppe 
Regnskoven står forsvundet
for mit blik, i materialismens skær

Jeg ser at blomster skifter farve
fra blåt til violet
Violet - det ny årtusinds farve
som blå var religionens,
offerets, ideal ismens

Det guddommelige sniger sig ind
hvor det kan
i små oaser hvorfra det spredes
og blandes med den rationelle viden

Ikke i det høje blå
vil jeg søge min viden,
men i det nære, i det indre menneske
Hver en celle giver svaret
På Hvorfor Hvorfra Hvorhen
og viser Guds kærlighed
i uendelighedens evigheder

Asta Marie Hansen



54

BRØNDBY
18/9 De kosmiske grundenergier. Hvordan påvirker 
de os? v/Jan Langekær
16/10 Det seksuelle mysterium. Udviklingen af vo-
res feminine og maskuline sider v/Vagn Noach
20/11 Vores levevis. Den sunde mad, sunde tanker, 
sunde krop. Hvad siger åndsvidenskaben? 
v/Birgit Mørup Madsen
11/12 Reinkarnation, karma og “syndsforladelse” 
v/Vagn Noach
Møderne er søndage kl.15-17 i Idrættens Hus, Audito-
riet.
Desuden er der studiegruppe hver onsdag kl.19-21.30 i 
Kulturhuset “Kilden”, Nygårds Plads 31
Arr: Jan Langekær tlf. 2015 7811

ESBJERG
26/9 At tænke med hjertet v/Sébastien Vesterlund
31/10 Hvad er livslykke? - og hvordan opnår vi 
glæde og lykkefølelse i livet? v/Lars Gyde
21/11 Tankens tyranni - eller tanker i fuld harmoni? 
v/Hanne Myrfeld
Møderne er mandage kl.19.30 i Multihuset, 
Gasværksgade 2, 1.sal
Arr: Heddi Støyer tlf.7513 9863

FREDERIKSHAVN
Onsdag 5/10 Hvad er livslykke? - og hvordan opnår 
vi glæde og lykkefølelse i livet? v/Lars Gyde
Tirsdag 25/10 Tankens tyranni - eller tanker i fuld 
harmoni? v/Hanne Myrfeld
Mandag 7/11 Skytsengle, menneskene og verdenssi-
tuationen v/Solveig Langkilde
Tirsdag 22/11 Kan man udvikles i menneskelighed? 
v/Svend Åge Rossen
Møderne er kl.19.30, Skolegade 8
Arr: Birger J Jensen tlf. 9893 0686

HADERSLEV
Torsdag 10/11 Hvad er livslykke? - og hvordan op-
når vi glæde og lykkefølelse i livet? v/Lars Gyde
Mødet er kl. 19 på Café Faust, Torvet
Arr: Lenette Hansen tlf. 3032 0571

HERNING
29/9 Hvad er livslykke? - og hvordan opnår vi 
glæde og lykkefølelse i livet? v/Lars Gyde

13/10 At tænke med hjertet v/Sébastien Vesterlund
10/11 Martinus åndsvidenskab - fra teori til praksis 
v/Søren Olsen
24/11 Kan man udvikles i menneskelighed? 
v/Svend Åge Rossen
Møderne er torsdage kl. 19.30 i “Kulturellen”, 1.sal 
lok.04-01, Nørregade 7
Arr: Martin S Jepsen tlf. 9716 8230

HOLBÆK
29/9 Et guddommeligt skabelsesprojekt
3/10 Ånd, sjæl og legeme
13/10 Døden og reinkarnation
alle foredrag v/Svend Åge Rossen - kl. 19-21. LOF 
- Nygade 4, 2.sal
Henvendelse LOF, tlf. 5944 6370

KLINT
Lørdag 17/9 kl.19 En rejse ind i mikrokosmos 
v/Ole Therkelsen
Lørdag 8/10 kl.19 Alle udviklingstrins nødvendighed 
v/Lene Jeppesen
Weekendkursus 30/9-2/10 Reinkarnation, skæbne, 
talentkerner og gener v/Aage Hvolby
Martinus Center, Klintvej 69. Tlf. 5930 6280 evt. 2021 
2768

KØBENHAVN
24/9 Intellektualiseret kristendom v/Ole Therkelsen
8/10 Den seksuelle forvandling v/ Mary McGovern
22/10 Fra instinktivt til intuitivt gudsforhold 
v/Ib Frendø
5/11 Skytsengle, menneskene og verdenssituationen 
v/ Solveig Langkilde
19/11 Udvikling i menneskelighed 
v/Svend Åge Rossen
3/12 Julen og menneskets kosmiske fødsel 
v/Eigil Kristensen
Alle møder lørdage kl. 15 på Martinus Institut, Marien-
dalsvej 94, Kbh F tlf. 3834 6280
Desuden er der seminar 1/10 kl.13-16 Introduktion til 
Martinus åndsvidenskab 
v/Søren Olsen og Poul Dyrholm
Derudover er der flere studiegrupper - hør nærmere på 
Instituttet tlf. 3834 6280

MØDER - FOREDRAG - KURSER - STUDIEGRUPPER - UNDERVISNING
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KØGE
20/9 Frihed, frigjorthed og fred v/Eigil Kristensen
4/10 Fra instinktivt til intuitivt gudsforhold 
v/Ib Frendø
18/10 Skæbne, arv og miljø v/Ole Therkelsen
1/11 Et lysere syn på døden v/Søren Olsen
15/11 Alle udviklingstrins nødvendighed 
v/Lene Jeppesen
Alle møder tirsdage kl. 19 på Teaterbygningen.
Tilmelding FOF, Brogade 19, tlf. 5665 5322

ODENSE
Møder holdes Munkevænget 7. Hør nærmere 
tlf. 6614 7424

RANDERS
27/9 Skæbne, arv og miljø v/Ole Therkelsen
8/11 Skytsengle, menneskene og verdenssituationen 
v/Solveig Langkilde
Møderne er tirsdage kl. 19.30 i AOF kantinen, 
Store Voldgade 10
Arr: Ole Berthelsen tlf. 8641 1552

ROSKILDE
6/10 Menneskets søgen efter mening v/Søren Olsen
20/10 Fra instinktivt til intuitivt gudsforhold 
v/Ib Frendø
3/11 Fra hovmod til sand ydmyghed 
v/Solveig Langkilde
17/11 Frihed, frigjorthed og fred v/Eigil Kristensen
1/12 Skæbne, arv og miljø v/Ole Therkelsen
Alle møder er torsdage kl. 19, Kildegården, Helligkors-
vej 5, lokale 7.
Tilmelding FOF, Algade 31, tlf. 4636 6974

SILKEBORG
Mandag 26/9 Skæbne, arv og miljø v/Ole Therkelsen
Onsdag 12/10 Hvad er livslykke, og hvordan opnår 
vi glæde og lykkefølelse i livet? v/Lars Gyde
Onsdag  9/11 Martinus åndsvidenskab - fra teori til 
praksis v/Søren Olsen
Onsdag 23/11 Tankens tyranni - eller tanker i fuld 
harmoni? v/Hanne Myrfeld
Møderne er kl.19.30 i Medborgerhuset, Søvej 3.
Arr: Sven-Erik Rævdal tlf. 8688 6263

THISTED
25/9 Skæbne, arv og miljø v/Ole Therkelsen
23/10 Tankens magt v/Hanne Myrfeld
20/11 Hvad er livslykke, og hvordan opnår vi glæde 
og lykkefølelse i livet v/Lars Gyde
Alle møder på søndage kl. 15 i Plantagehuset, Planta-
gevej 18
Arr: Birgit Thorndal tlf. 9798 5384

VIBORG
Torsdag 29/9 Skæbne, arv og miljø v/Ole Therkelsen
Torsdag 13/10 Hvad er livslykke, og hvordan opnår 
vi glæde og lykkefølelse i livet? v/Lars Gyde
Tirsdag 8/11 Martinus åndsvidenskab - fra teori til 
praksis v/Søren Olsen
Alle møder kl. 19.30 i Medborgerhuset, Vesterbrogade 
13
Arr: Dagmar Dalsgaard tlf. 8661 2923

ÅLBORG
21/9 Tankens magt v/Hanne Myrfeld
5/10 At tænke med hjertet v/Sébastien Vesterlund
23/11 Kan man udvikles i menneskelighed? 
v/Svend Åge Rossen
Alle møder er onsdage kl. 19.30 på Sønderbro skolen
Arr: Jørn Stockholm tlf. 9827 7081

ÅRHUS
26/9 Tankens magt v/Hanne Myrfeld
10/10 At leve med et åbent hjerte v/Klaus Simoni
24/10 At tænke med hjertet v/Sébastien Vesterlund
7/11 Martinus åndsvidenskab - fra teori til praksis 
v/Søren Olsen
21/11 Kan man udvikles i menneskelighed? 
v/Svend Åge Rossen
Alle møder er mandage kl. 19.30 i Studenternes Hus, 
mødesal 2, Ndr.Ringgade 3, bygn.420
Arr: Grethe Bergstrøm tlf. 8672 5546

MØDER - FOREDRAG - KURSER - STUDIEGRUPPER - UNDERVISNING

Åndsvidenskab på nettet
Der er sket meget på de 25 år, der er gået siden Martinus 
forlod sin abekrop. Mon han havde forstillet sig, hvor 
nemt det nu er blevet at blive informeret om hans værk?F.
eks. udbyder Ole Therkelsen 50 foredrag, på seks forskel-
lige sprog, på sin hjemmeside www.oletherkelsen.dk
De kan frit downloades som MP3-filer og kopieres.
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v/Alex Riel Mathiasen

I Impuls nr. 2/2003 omtalte vi starten på Instituttet for 
holistisk åndsvidenskab. Initiativtageren Alex Riel Ma-
thiasen giver her en beretning om, hvordan det siden er 
gået.

Der har været god tilslutning 
til kurserne, mellem 30-36 
deltagere på holdene. Flg. 
fire grundkurser er gen-
nemført: Åndsvidenskab 
og filosofi, Åndsvidenskab 
og naturvidenskab, Ånds-
videnskab og psykologi, 
Praktisk åndsvidenskab. 
Hvert kursus er på 30 timer. 
Intensionen er at informere 
om nye verdensbilleder fra 
mange retninger, der dog 
har den fællesnævner, at de 
anser ånd som værende en primær del af virkeligheden. 
Vi ser også på praktiske metoder til at integrere disse i 
vor hverdag.

Vi sammenligner og vurderer de forskellige retninger 
ud fra åndsvidenskabelige kriterier, hvilket indebærer at 
vi også forholder os kritisk til dem. Der informeres om 
de spændende perspektiver i Martinus kosmologi, men 
også om hvilke filosofiske problemer den indebærer. De 
fleste finder denne tilgang interessant, og min pointe er, at 
man netop får større indsigt i f.eks. Martinus kosmologi 
ved at gå ind i problemerne end ved kun at tage svarene 
til sig.

Vi forsøger at drive en åben og kritisk åndsvidenskab. Jeg 
mener det er vigtigt, at de åndsvidenskabelige retninger 
bliver mere selvkritiske end mange er nu. Jeg tror det 
er det dogmatiske islæt, som ofte gives i præsentationer 
af åndsvidenskabelige retninger, som holder mange hu-
mane materialister tilbage og som forhindrer en bredere 
udbredelse i kulturen.

Jeg forsøger derfor at arbejde som man gør på et univer-
sitet, hvor man vurderer forskellige synsvinkler ud fra 
kriterier, man kan argumentere for. Niveauet er tilpasset 
et folkeuniversitetsniveau, således at man kan være med 
uden forudsætninger. Kursisterne kommer med meget 

forskellig baggrund, men i en åben og fordomsfri ramme, 
som her er skabt, opstår frugtbare dialoger, der skaber en 
rigtig god stemning.

Vi har nogle fine lokaler i Sundhedshuset tæt på Nørreport 
st., som er et hus kun med alternative aktiviteter, men med 
et seriøst præg, hvor man bygger bro til det etablerede. 
F.eks. har Søren Ventegodt sit livskvalitets-center der.

Jeg har tænkt mig at starte et åndsvidenskabeligt univer-
sitet til næste efterår. - Det holistiske universitet, vil jeg 
kalde det. Her kan man få oplysning om de nye verdens-
billeder af undervisere med universitetsuddannelser, men 
som tænker og arbejder med bevidstheds-evolutionære 
verdensbilleder. Det tænkes støttet op af bogudgivelser. 
Jeg har lige skrevet den første: “Kunsten at skabe mening” 
- nu må jeg se, om jeg kan finde et forlag...

Om projektet lykkes afhænger af mange ting - men den 
der intet vover ... Så må vi se, om jeg er for tidligt ude, 
eller om de nye verdensimpulser er med mig.

DE NYE KUSER

10 onsdage 5/10 - 7/12 kl.17,15 til 19: 
Videnskabernes og mystikernes nye verdensbilleder 
v/Alex Riel

10 onsdage 5/10 - 7/12 kl.19,15 til 21: 
Bevidsthedens evolution, menneskehedens spiraludvik-
ling - v/Alex Riel
Sted: Sundhedshuset, Teglgårdsstrædet 8, 3.sal

Weekend-kursus d. 26/11- 27/11 kl. 10-16: 
Det levende kosmos, Martinus kosmologi i relation til 
videnskabernes verdensbilleder. 
v/Alex Riel
Sted: Helgesensgade 7, st., 2100 Kbh Ø
Tilmelding på tlf. 33 21 25 73
eller e-mail: arm@abdannevirke.dk

Se nærmere på:  
www.integral-vision.dk
- hvor nærmere forklaring findes om kursernes ind-
hold såvel som om underviseren

Institut for Holistisk Åndsvidenskab



Filosofiske krummer

At der er et umoderne hylster omkring et guldsmykke, 
forringer jo ikke selve smykkets reelle værdi. 

(Martinus om sit sprog)

For at forandre noget skal man ikke slås for at ændre 
den eksisterende model, men skabe en ny og således 
gøre den gamle model forældet. 

(Buckminster Fuller)

Den bedste regering er den, der lærer os at regere os 
selv. 

(Goethe)

De fleste tror, at alt hvad der er svært at forstå må være 
meget dybsindigt. Det er forkert. Det der er svært at for-
stå er umodent, uklart og ofte falsk. Den højeste visdom 
er enkel og går gennem hjernen direkte ind i hjertet. 

(Viktor Schauberger)

Meningen med helligånden er at lære os, hvordan vi 
kommer i himlen, ikke at lære os, hvordan himlen er.

(Galilei)

Verden har tilstrækkeligt til at dække enhvers behov, 
men ikke enhvers grådighed. 

(Gandhi)

Da oraklet i Delphi blev spurgt om, hvornår de sidste 
tider kommer, var svaret: Når den uvidende taler om 
viden, når den prostuerede taler om ære og tyrannen om 
retfærdighed.

En gammel fabel fra Persien: En pilgrim mødte pesten, 
der fortalte den var på vej til Bagdad for at udrydde 
5.000 mennesker. Nogen tid efter mødtes de igen, og 
pilgrimmen bebrejdede pesten, at den havde dræbt 
50.000 i stedet for. Pesten svarede: jeg dræbte kun 
5.000, resten døde af frygt.

En hindu-lignelse: Legemet er vognen, følelserne er 
hestene, der trækker vognen, tankerne er tømmerne, 
hvormed hestene styres, og kusken er den indre udøde-
lige hersker, selvet.

For at nå til den åndelige tilstand må man over to hav-
bugter: samhørighedens hav og adskillelsens ocean. 

(Gayan Nirtan)

En ekspert er et menneske, som har begået alle de fejl, 
der kan begås indenfor et meget snævert område.

 (Niels Bohr)

En videnskab, der ikke bringer os nærmere Gud, er 
værdiløs. 

(Simone Weil)

Psyken vil hellere skabe kriser, der fremskynder udvik-
ling, end den vil tolerere stagnation. 

(Ken Wilber)

Troen på Guds eksistens må bero på farlige mutante 
molekyler - “teo-toksiner”. 

(Francis Crik, nobelprisvinder)

En vantro er én der i New York ikke tror på kristendom-
men, og i Teheran én der gør det.

De ti bud er så enkle og letforståelige, fordi de blev til 
uden medvirken af en sagkyndig komité. 

(Charles deGaulle)

For at være et upåklageligt medlem af en flok får, må 
man frem for alt selv være et får. 

(A.Einstein)

Vidste du at:

20/10-1964 vedtog Vatikan-koncilet en erklæring, der 
bekræftede eksistensen af Helvede som det sted, hvor 
den evige straf for synd foregår.! Var nogen i 1964 
begyndt at komme i tvivl?

Hierarki betød oprindeligt “at lade sig lede af hellige 
åndelige love”. Hiero betyder “helligt” og arch betyder 
“ledelse eller regel”. Med den katolske kirkes ledelse 
opstod den nuværende betydning af ordet: enevældig 
styre oppefra og ned.



Udtrykket den ny verdensimpuls stammer fra den danske humanist og intuiti-
onsbegavelse Martinus (1890-1981), der så universet som udpræget levende 
og til stadighed gennemstrømmet af skabende energiimpulser.

Fra tid til anden rammes Jorden af sådanne skabeimpulser, og resultatet er 
i hvert enkelt tilfælde et udviklingsspring på et eller flere områder. Fx. må de 
store historiske kulturepoker ses som virkninger af fortidige impulser, og det 
samme gælder m.h.t. verdensreligionerne og naturvidenskaben.

Omkring starten af forrige århundrede begyndte ifølge Martinus en ny kraftig 
impuls at stråle ind over Jorden, og han så, at den denne gang ville afstedkom-
me intet mindre end fødslen af en helt ny verdensorden, kendetegnet ved bl.a. 
hidtil uset fremgang for humanitet, moral og kultur.

Allerede nu mærker vi så småt virkningerne af denne nye verdensimpuls, nem-
lig i form af de stormløb på den hidtil gældende verdensorden, der kendeteg-
ner tiden; politisk, økonomisk, videnskabeligt, teknologisk, religiøst, moralsk, 
miljømæssigt etc. Men typisk nok også som en lang række mere eller mindre 
målbevidste forsøg på at skabe bedre og mere menneskeværdige livsbetingel-
ser for alle Jordens beboere.

Tidsskriftet Den Ny VerdensIMPULS har til formål at fokusere på hele denne 
interessante emnekreds og herunder orientere om det revolutionerende vir-
kelighedssyn, Martinus gennem et langt og virksomt liv lagde frem i sit store 
åndsvidenskabelige værk ”Det Tredie Testamente”.
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Klintvej 104 - DK-4500 Nykøbing Sjælland

Tlf. 59 30 52 72 - Giro 9 25 42 42
E-mail: kosmo-info@olsen.mail.dk

Hjemmeside: http://eskm.dk/kosmo-info
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Julens sande ånd
Martinus skrev i artiklen “Den første julesang på jorden” i 1933 bl.a.:

Selv om de jordiske mennesker ikke er nået frem til at være i fuld kontakt med den moralitet, 
som julen udgør en mindefest for, så har de dog udviklet sig til at praktisere så uendelig mange 
gode ting, som er af en så velsignelsesrig natur, og i en så fuldstændig kontakt med julens sande 
ånd, at de bevirker, at en højere stemning for nogle få timer kan blande sig med jordens ellers så 
mørke og tragiske åndelige atmosfære og gøre denne så ædel, så behagelig og oplivende, at selv 
mindre følsomme eller robuste personer kan være påvirkede deraf.

Disse gode manifestationer, med hvilke menneskeheden således er i kontakt med julens sande 
niveau, vil sluttelig endog få en sådan fremgang, at den kærlige, åndelige atmosfære, som gen-
nemsyrer julens lande nogle få timer juleaften, vil blive udvidet mere og mere, så den til sidst 
strækker sig helt fra jul til jul. De manifestationer, der er med til at gøre julens sande stemning 
længere, er alle de realiteter, der går i retning af at elske sin næste eller den virkelige praktisering 
af  “hellere at give end at tage”.

Og det er symbolet på denne julens sande tilværelsesmåde, vi oplever i form af - “julegaver”. 
Alle julegaver, der kun gives, fordi det er skik og brug, fordi man selv har fået gaver og derfor 
må kvittere med gaver til gengæld, er ikke sande kærlighedsgaver og kan således i virkeligheden 
kun være “symbol” på disse de virkelige gaver.

De gaver, der derimod til eksempel gives til trængende mennesker, de gaver, der består i bespis-
ning, beklædning og husly til fattige, hjemløse eller i livet havarerede og nødstedte individer, 
mennesker såvel som dyr, det er julens sande gaver.
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KOSMOLOGISK INFORMATION
er et bogforlag med speciale i sekundærlitteratur i relation 

til Martinus’ verdensbillede.
Få bogliste tilsendt! Forlags- og redaktionsadresse:

 Kosmologisk Information, 
Klintvej 104, 4500 Nykøbing Sjælland.

Tlf 59 30 52 72 (bedst hverdage ml kl 9-11)  

E-mail: kosmo-info@olsen.mail.dk

Glæd’lig jul!
Den danske regering ruster sig i denne søde juletid 
mod terror. Først tænkte jeg, at ifølge Martinus 
er vi vel i de nordiske lande rimeligt beskyttede 
mod den slags.

Men så kom jeg til at tænke på alle de stakkels 
grise, der må lade livet, for at danskerne kan få 
flæskesteg på bordet juleaften. De omkommer 
med angst siddende i deres kød og blod, sådan 
som masseslagtningen foregår i vor tids slagte-
fabrikker. Altså er terrorangst nok en del af vor 
nationale karma!

Men det skal dog ikke hindre os i at nyde den stille 
julefred, der sænker sig for en stund, når der rundt 
om i de små hjem synges “Stille nat, hellige nat”. 
De gode kærlige tanker, der da tænkes så mange 
steder, har trods alt sin virkning. Disse tankeener-
gier kunne Martinus klart mærke og skrev derfor 
en del om julens særlige velsignelse.

PS. De sidste par numres debat om “rettelser i 
Martinus’ værker” er afsluttet her, men særligt 
interesserede foreslås at diskutere videre på nettet. 
Der findes jo efterhånden en del fora for Martinus-
debatter på internettet.

PS.PS. Den nye Martinus-biografi er en rigtig 
god julegaveide! Den indeholder bl.a. Lars Nibel-
vangs manuskript til en bog, der aldrig udkom, 
om hans første år med Martinus. Også sprogligt 
er dette manuskript en nydelse at læse! Se an-
noncen s. 39.

På gen-læs i det nye år.
Kærlig hilsen
Ruth
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Lønkammeret
v/Martinus

(Uddrag af en tale fra marts 1942 om vort forhold til 
Guddommen)

I de situationer, jeg nu vil fortælle om, har vi at gøre med 
såvel væsner på det fysiske plan, væsner i den 1.sfære 
og væsner på de højere planer, dvs det rigtige menneske-
rige, visdomsriget, den guddommelige verden osv. Den 
1.sfære udgøres af den del af det rigtige menneskerige, 
der grænser umiddelbart op til det fysiske plan. Det er her 
i denne 1.sfære, at bl.a. menneskene kommer hen, når de 
“dør”. Men her må De gøre Dem klart, at når der er tale 
om åndelige planer og sfærer, må De ikke tro, at de er et 
eller andet bestemt sted henne. De åndelige “planer og 
sfærer” er i virkeligheden dybest set udtryk for tilstande 
og findes alle vegne.

Den 1.sfære har vi meget med at gøre, thi her findes en 
hærskare af væsner, der har til opgave at være bl.a. de 
jordiske mennesker behjælpelig med at komme i forbin-
delse med Guddommen, dvs at befordre opfyldelsen af de 
“bønner”, der bedes i “lønkammeret”. Lige som vi for det 
meste ikke kan komme til at hjælpe vore medmennesker, 
uden de beder os derom på en eller anden måde, og vi 
heller ikke kan opfatte deres henvendelse til os uden ved 
at bruge vore sanser, således kan Guddommen heller ikke 
opfatte vore bønner uden at anvende sanseredskaber, og 
til disse sanseredskaber hører bl.a. de psykiske væsner 
i den 1.sfære.

Vore bønner bliver “opfanget” af disse psykiske væsner, 
der har til opgave at foretage sig alt, hvad der er muligt 
i vor bønhørelses favør, dvs alt, hvad der ikke kolliderer 
med vor skæbnebestemmelse. Med hensyn til vor skæb-
nebestemmelse er der at sige, at vi allesammen har et vist 
mål, vi skal nå i hver tilværelse. Før vi fik en ny fysisk 
organisme, blev det bestemt i den åndelige verden, hvil-
ken sum af oplevelser, hvilket mål vi skulle nå i denne 
inkarnation - ikke på nogen jordisk måde med noteringer 
i bøger og protokoller, men derimod blev det rent auto-
matisk bestemt bl.a. ud fra vor skæbne i den foregående 
inkarnation, ud fra selve verdensplanen og ud fra vore 
talentkerners kvalitet og sammensætning.

Vi skal således ifølge vor skæbne nå en bestemt sum af 
oplevelser i hver inkarnation, og disse oplevelser skal vi 
for enhver pris igennem. Når vore egne skæbnebølger 

vender tilbage ude fra verdensaltet og når vor bevidsthed, 
så oplever vi det som som lys eller mørk skæbne, alt efter 
hvilken art af skæbnebølger, vi har udsendt. Når man fra 
den åndelige verden kan se, at der f.eks. uvægerligt vil 
vende en række mørke skæbnebølger tilbage til os, og at 
der ikke er noget at gøre, fordi det er erfaringer, vi nød-
vendigvis må have, ja så kan det ikke nytte, at vi f.eks. 
beder om at få den eller den direktørstilling, eller om at 
vi må vinde den store gevinst i lotteriet, når dette ville 
kollidere med vor skæbnebestemmelse.

Det kan ganske vist ikke undgås, at sådanne bønner, 
som dem jeg lige nævnte, bliver opfanget af de psykiske 
væsner, hvis opgave det er at tjene de jordiske mennesker, 
men i sådanne tilfælde vil de psykiske væsner ikke være 
i stand til at hjælpe. I det hele taget må det siges, at væs-
nerne på det psykiske plan, hvorfra man kan se skæbne-
bølgerne, hjælper så godt de kan, men der hvor de kan se, 
at den og den oplevelse skal det og det væsen igennem, og 
at det derfor ville være et uheldigt indgreb i hans/hendes 
skæbne, at de hjalp, og dermed i strid med livets love, 
der kan de med deres bedste vilje ikke hjælpe.
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Hvordan lønkammer-princippet
virker

I den første af de særlige situationer, der kan opstå på det 
fysiske plan, og i hvilke det ville være formålstjenligt at 
anvende “lønkammerets princip”, drejer det sig om et 
menneske, der er kommet i en ubehagelig situation, det er 
f.eks. kommet i pengeforlegenhed. Det henvender sig til 
den ene efter den anden af dets medmennesker, men alle 
dets henvendelser viser sig at være frugtesløse, de vender 
det allesammen ryggen, og det ved til sidst ingen udvej.

I en sådan situation er det, at det vil være formålstjenligt 
at bede til Guddommen i “lønkammeret”. Det pågældende 
menneske sender så en bøn eller en impuls imod det ukend-
te, og denne impuls bliver opfanget af et psykisk væsen, 

og straks vil dette væsen 
være orienteret om, hvor 

det kan sætte ind, og 
det vil så sende en 

impuls til et an-
det væsen på 

det fysiske 
plan, og 

denne

 

impuls vil bevirke, at dette andet væsen henvender sig 
til ham/hende, der var i pengeforlegenhed, og han/hun 
bliver hjulpet.

Det behøver slet ikke være en, det kendte i forvejen, der 
nu kommer og hjælper det. Hjælpen kan godt komme fra 
et helt fremmed menneske. Mennesker bliver undertiden 
ført sammen - tilsyneladende tilfældigt og tilsyneladende 
uden nogens mellemkomst, men da der ingen tilfældig-
heder eksisterer, og der ikke kan opstå “noget” ud af 
“ingenting”, så er den logiske og virkelige forklaring da 
også den, at mennesker i sådanne tilfælde er blevet ført 
sammen i kraft af “noget”, nemlig i kraft af åndelige 
væsners indgriben.

I den næste situation drejer det sig om et ungt menneske, 
hvis elskede er død. Her går tankerne meget naturligt til 
den kære afdøde. Disse kærlige tanker kan ikke undgå at 
blive opfanget af et væsen på det åndelige plan. Der er 
overhovedet ingen form for bevidsthedsmanifestation, der 
kan undgå at blive opfanget af de væsner på det psykiske 
plan, der har til opgave at tjene væsner på det fysiske 
plan. Vi kan overhovedet ikke være så stille, uden at der 
foregår et eller andet i vor bevidsthed, og dette kan ikke 
undgå at blive “hørt”.

De kærlige tanker går altså videre til et psykisk væsen, der 
er specialist i at modtage kærlighedsimpulser, og såfremt 
dette væsen ikke er i stand til at komme i forbindelse med 

den afdøde, sender det tankerne videre til et andet psy-
kisk væsen, der er i stand dertil, og dette væsen sætter 

sig så i forbindelse med den afdøde, som det unge 
menneske på det fysiske plan tænkte kærligt på. 

Så har kærlighedsimpulsen nået sin bestem-
melse, således at den afdøde bliver påvirket 

med nogle kærlighedsimpulser.

I den næste situation drejer det sig 
om en afdød, der tænker på nogen 
på det fysiske plan. Det kan være en 
mor eller far, der er død fra et barn 
og nu gerne vil sende en kærlig tanke 
til det på det fysiske plan. Så sender 
de impulser mod barnet som udtryk 
for, at de gerne vil i forbindelse med 
det. Det er den slags, der hindrer væs-
nerne, der befinder sig i den 1.sfære, i 
at komme videre. Thi et af formålene 
med deres ophold der, er at de skal 
glemme alt, hvad der endnu binder 
dem til det fysiske plan.

Men i den situation, jeg taler om her, 
har de afdøde altså sendt en impuls 
mod det fysiske plan, og der kom-
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mer en forbindelse i stand. Det er ikke altid, at denne 
forbindelse opstår direkte mellem de afdøde og den, 
der befi nder sig på det fysiske plan. Hvis dette ikke er 
muligt, skaber de psykiske væsner sådanne situationer, 
hvor en forbindelse kan komme i stand, f.eks. gennem 
et andet væsen på det fysiske plan, nemlig et sådant som 
vi kalder et medium.

For at en sådan forbindelse kan komme i stand gen-
nem et andet væsen, kræves der, at der stilles en fysisk 
organisme til rådighed for det psykiske væsen, der skal 
viderebringe den kærlige tanke, den afdøde ønsker at 
sende sit barn. Men for at en fysisk organisme kan blive 
stillet til rådighed for et psykisk væsen, kræves der, at det 
pågældende fysiske væsen, der ejer organismen, trækker 
sin bevidsthed ud af den, og dette kalder man, at den 
pågældende “falder i trance”.

Der fi ndes situationer, hvor det kan være af betydning, at 
der fi ndes medier, men i al almindelighed må det siges, 
at dette at træne sig op til at blive medium er mindre 
heldigt, da man her kommer ud for situationer og kræf-
ter, der kan blive farlige for dem, der beskæftiger sig 
med mediumisme. Hvis man dyrker disse kræfter uden 
at kende deres rækkevidde meget nøje, kan der ske de 
forfærdeligste ting. Sagen er den, at den 1.sfære som 
nævnt grænser umiddelbart op til det fysiske plan. Som 
følge heraf fi ndes der i den 1.sfære en masse væsner med 
de samme ufuldkomne karakteregenskaber, f.eks. ærger-
righed, ondskabsfuldhed og hævnsyge, som her.

Hvis de f.eks. er ærgerrige og gerne vil spille en stor rolle, 
kan de ved sådanne lejligheder fi nde det morsomt at søge 
at bilde væsnerne på det fysiske plan ind, at de er den og 
den store afdøde personlighed. Det er f.eks. ofte tilfældet 
ved spiritistiske seancer, at de psykiske væsner søger at 
foregøgle deltagerne i denne, at de er Kristus, Buddha 
el.lign. Og deltagerne i seancen er i reglen fuldkommen 
prisgivet det, der bliver sagt.

Det er meget vigtigt at være klar over, at det er meget 
farligt at beskæftige sig med disse ting uden kyndig vej-
ledning. Disse ting burde i virkeligheden kun fi nde sted i 
laboratorier under kyndigt opsyn af videnskabsmænd, der 

arbejder med det formål at fi nde den absolutte sandhed 
i det, de beskæftiger sig med. Nu foregår disse ting som 
oftest i form af gudstjeneste med salmesang m.v., men det 
er et primitivt stadium. I fremtiden vil man komme til at 
dyrke psykisk forskning i kosmisk-kemiske laboratorier, 
hvor der kun vil blive adgang for væsner, der arbejder 
således, at disse ting kommer menneskeheden tilgode.

Men det kan altså lykkes at få en forbindelse i stand med 
væsner i det ukendte, og denne forbindelse kan ikke kom-
me i stand uden i kraft af psykiske væsners mellemkomst, 
og det er disse psykiske væsner, Jesus hentyder til, når 
han siger: “Er ikke alle disse tjenende ånder udsendt til 
dem, der skal arve salighed?” Det vi kalder det ukendte 
er således ikke noget tomt rum.

Det er klart, at Guddommen må have noget ved hjælp 
af hvilket han kan sanse, ganske tilsvarende til, at vi 
ikke kunne sanse, hvis vi ikke havde en organisme med 
forskellige sanseredskaber. Der kan således ikke eksi-
stere en forbindelse med Guddommen uden i kraft af 
sanseredskaber - Guddommens sanseredskaber og vore 
sanseredskaber. De psykiske væsner, der tilvejebringer 
forbindelsen mellem væsner på de forskellige planer, 
f.eks. mellem et væsen på det fysiske plan og et væsen 
i den 1.sfære er i deres højeste analyse Guddommes 
sanseredskaber.

I den 1.sfære fi ndes der både såkaldte banditter, skurke, 
engle og helgener, og i denne sfære skal alt, hvad der hører 
det dræbende princip til, alt hvad der binder væsnerne til 
det fysiske plan, suggereres bort fra bevidstheden, før de 
kan overskride tærsklen til den næste sfære.

I den følgende sfære er alt det mørke suggereret bort fra 
bevidstheden. Her er der harmoni, fred og lykke. Her 
begynder den åndelige verdens virkelige liv. Det jordiske 
menneske er her vendt tilbage til sin egentlige hjemstavn. 
Udrenset for enhver form for mentalt mørke oplever det 
nu den skønhed, hvis eksistens det igennem sin religiøse 
følelse anede var til. Det er nu på Guds eget udsigtspunkt, 
og dets liv fornemmes som en strålende oplevelse af lys 
og skønhed, af intuition og salighed.

Martinus sagde i den samme tale fra 1942:
”Den vældige verdensbrand, vi nu oplever, er skæbnebølger, der 
vender tilbage. Der har aldrig før på jorden været en så kolossal 
udfoldelse af det dræbende princip, og der vil aldrig nogensinde 
komme det igen.”
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Kristusoplevelser i vor tid
v/Ruth Olsen

I Bibelen kan man læse, hvordan Jesus efter sin fysiske 
død viste sig for disciplene. Men hvor mange andre har 
oplevet at møde Jesus? Faktisk flere end man nok tror, og 
mange andre end de helgenagtige personer, vi har hørt om 
i historiens løb som f.eks. Frans af Assisi og den hellige 
Birgitta. Selv om et sådant møde er en så stærk oplevelse, 
at den aldrig glemmes og ofte ændrer vedkommendes liv, 
taler de fleste ikke om den til andre. De er bange for at 
blive misforståede eller anset for at være lidt skøre.

Derfor ved man ikke, hvor 
udbredt kristusoplevelsen 
er. Der er dog foretaget 
nogle få undersøgelser, 
bl.a. af Religions-sociolo-
gisk Institut i Stockholm i 
1972. De satte en annonce 
i avisen og fik hundredvis 
af henvendelser. Det kom 
der en bog ud af, der oversat 
til dansk udkom på Strubes 
forlag i 1988 med titlen 
“De så og hørte Jesus.” I 
England har der i mange 

år været samlet sådanne beretninger af “Alister Hardy 
Research Center”.

Jesus-oplevelsen indtræffer oftest i krisesituationer, men 
ikke nødvendigvis som svar på en bøn, og heller ikke altid 
hos troende religiøse personer. Oplevelsen forekommer 
alle så virkelig, at de afviser enhver tale om illusion. Je-
sus-skikkelsen opleves som noget “objektivt”, dvs som 
noget udenfor dem selv. Den ledsages af en forunderlig 
stærk kærlighedsenergi, der giver dem en vidunderlig 
indre glæde og fred, en lykkerus der holder i dagevis, 
ja en fornemmelse de bærer med sig som et kært minde 
resten af deres liv.

At det optrædende lysvæsen opfattes som Jesus, er måske 
ikke så underligt i vor kristne kultur, og bogens forfat-
tere tolker da også det hele ind i den sædvanlige kristne 
tankegang med tilsætning af lidt nymodens psykologi. 
Med kendskab til Martinus’ åndsvidenskab har vi lidt 
mere “fast grund at stå på” i vort forsøg på at forstå, 
hvad der rent faktisk sker. Men lad os først se på nogle 
af beretningerne.

Øjnene udstrålede uendelig
kærlighed

En kvinde, der undrede sig over, at oplyste personer kunne 
være troende, fik en dag, hvor hun var tynget af sorg, 
pludselig følelsen af, at nogen stod ved siden af hende, 
nogen som udstrålede trøst og kraft, og hørte - uden lyd 
- klart og tydeligt ordene: “Fortvivl ikke. Du er ikke 
alene. Jeg lever.” Det blev begyndelsen til en fuldstændig 
åndelig nyorientering i hendes liv.

En pensioneret mand fortæller om en oplevelse, han havde 
da han lå alvorligt syg som 22-årig: “En nat så jeg Kristus 
komme ud af mørket. Han stod tydeligt, mildt lysende, og 
han bøjede sig over mig. Det der mest fængslede mig var 
øjnenes styrke - magt og mildhed på samme tid. Så trak 
han sig tilbage hen mod væggen og forsvandt.

En syg kvinde, der et par år forinden havde mistet sit 
første barn, havde netop fået besked om, at det andet barn 
hun ventede også var død, gik helt i sort af fortvivlelse. 
Hun skrev: “Men pludselig var Han der. Jeg så ham 
komme men vidste ikke, hvem han var. Han greb min 
højre hånd med sin venstre, og jeg fyldtes af en glæde 
som ikke kan skildres med ord. Jeg følte en salighed, fred 
og taknemmelighed.”

En kvinde lå på hospitalet med mange smerter og følte 
sig helt forladt af Gud. En skikkelse nærmede sig, og 
hun skriver: “Han var klædt i lange, hvide klæder, høj 
og majestætisk, på hovedet en lysende krone af guld. 
Trods den klippefaste myndighed udstrålede han uendelig 
barmhjertighed. Og jeg hørte ham sige: ”Jeg er overlæge 
i dette hus, og dette er min besøgstid. Når lysene slukkes 
og her bliver stille, går jeg min runde, for så har jeg mu-
lighed for at tale til hjerterne.” Så vendte han sig og var 
borte. Men hun lå tilbage fyldt af en ubeskrivelig glæde 
og tro - på Gud og fremtiden.

En anden beretter: “Pludselig stod han bare i stuen, så 
tydeligt og klart. En vandringsmand med fine milde 
øjne, brunt hår og en foldet kappe, som faldt ned over 
skuldrene. Han så så venlig ud, at det føltes, som om vi 
var gamle venner. En boblende, sydende livsglæde væl-
dede op i mig, en sådan fred og glæde, som jeg aldrig 
havde kendt ..” Dog undrede hun sig over, hvordan hun 
kunne se Jesus så tydeligt, hun lå nemlig med avisen 
over ansigtet.
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En handicappet kvinde i kørestol oplevede flg. en aften: 
“Pludselig blev der meget stærkt lys i værelset - det var 
så stærkt, at det gjorde ondt i øjnene. Det strålede midt 
i værelset og strålerne spredte sig som fra en stjerne. 
Midt i disse stråler stod Jesus lyslevende for mig. Han 
havde en smuk blålig kappe på, på fødderne havde han 
sandaler med en rem over. Håret var kastanjefarvet, huden 
var frisk.”

Hvordan går det til?

De personer, der fortæller om sådanne oplevelser, er 
sjældent i tvivl om, at det er Jesus, de har mødt. Hvorfor 
mon? Martinus siger, at al oplevelse er en slags genken-
delse, dvs at vi ikke kan opleve noget, hvis vi slet ikke 
har noget lignende at referere til. Og selv om ingen ved 
noget konkret om, hvordan Jesus så ud, så vil alle i vor 
kristne kultur have stødt på fremstillinger af ham, hvilket 
formodentlig præger tolkningen af det oplevede.

Men var det i virkeligheden deres skytsengel, de mødte? 
Døende børn kalder som regel det lysvæsen, de møder, 
for en engel. Jeg tror, vores skytsengel kan antage hvil-
kensomhelst skikkelse, der er 
bedst egnet for den konkrete 
situation. Det vigtigste er jo at 
få bragt trøst og styrke på en 
måde, der giver den mest effek-
tive virkning. Men det undrer de 
oplevende personer, at selv om 
de ser væsenet udenfor sig selv, 
kan evt. andre tilstedeværende 
ikke se det. Det gør det hele 
meget mystisk for dem.

Med Martinus’ forklaring af, 
hvad sansning er, kan det dog 
nok opklares, hvad der sker.
Normalt sættes vort synscen-
ter hhv hørecenter i hjernen i 
svingninger af den energi, vi 
udveksler med omgivelserne 
via øjne hhv ører. Men disse 
centre i hjernen kan også sæt-
tes i svingning ad anden vej. 
Vi kan f.eks. i tankerne hente 
billedet af en kær afdød frem 
på den indre nethinde, men da 
hukommelsesenergien på vort udviklingstrin er så svag, 
opleves det kun som et uklart indre billede.

Desuden er tankeenergi så “fin” (Martinus kalder den 
mikroskopisk og kortbølget), at den kun kan fremkalde 
svage svingninger i vore hjerneceller. Tanker sætter nok 
vore “åndelige” legemer i svingninger, men disse skal 

jo nedtransformeres til vor fysiske hjerne for at nå vor 
dagsbevidsthed (LB I stk.216). Her er svingningerne så 
svage, at tankebillederne kun opleves som noget indre, 
i modsætning til situationen når vi er sluppet af med det 
fysiske legeme.

Raymond Moody kunne dog ved en speciel fremgangs-
måde få personer til at opleve, at en nærtstående afdød 
optrådte udenfor vedkommende person (jfr. bogen “Mø-
der med de afdøde”). Men hvordan det rent hjernemæssigt 
gik til, meldte den historie ikke noget om. Den afdøde 
tonede frem på et mørkt baggrundstæppe og var til at 
kommunikere med. Dvs den afdøde må have været der 
og kunnet påvirke personens hjernevibrationer.

I fænomenet “virtual reality” er der mig bekendt tale om 
at manipulere hjernen til at se noget, der ikke er der “i 
virkeligheden”, dvs se noget udenfor sig selv, som kun 
finder sted i hjernens svingninger. Men det fænomen ved 
jeg for lidt om. Og hvad er det, vi kalder hallucinationer? 
Noget usynligt har sat en persons hjerneceller i svingnin-
ger, noget som andre ikke er i stand til at reflektere på og 
derfor ikke forstår. Forskningen har lang vej endnu, før 

man forstår sansningens 
mysterium.

Vi har også kunnet læse 
om, hvordan naturviden-
skaben har eksperimenteret 
med at sætte forskellige 
hjernecentre i svingninger 
v.hj.a. elektromagnetisk 
strøm. På den måde har 
de fundet et sted, hvor de 
således kunstigt er i stand 
til at fremkalde en “guds-
oplevelse”. Hvad der sker 
med disse forsøgspersoner, 
der således får aktiveret 
nogle hjernecentre for tid-
ligt, hører vi ikke noget om. 
Ifølge Martinus er det jo 
uheldigt, hvis de åbnes før 
den moralske udvikling er 
nået til det herfor passende 
stadie.

Hos de mennesker, der oplever “at se Jesus”, er synscen-
teret i hjernen altså sat i en ganske bestemt stærk sving-
ning. Deres fysiske øjne er ikke involveret, oplevelsen 
finder jo ofte sted i mørke. Det handler åbenbart om det, 
Martinus kalder “sansning ovenfra” i modsætning til den 
“sansning nedenfra”, som involverer de fysiske sanser 
(LB I stk.217).

Denne kopi af Thorvaldsens Kristusfigur 
havde Martinus stående i sin trappeopgang på 

Mariendalsvej.
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Nogen eller noget har altså påvirket synscenteret i deres 
hjerne og sat den i en svingning, der svarer til noget, der 
kan tolkes som en Kristus-oplevelse. Ja, hele nervesy-
stemets vibrationsniveau blev hævet, for de blev jo helt 
“høje”, som man siger i stofmiljøet. Om det er Jesus el-
ler en skytsengel er ikke det afgørende, men det kunne 
vel godt være Jesus, eftersom han er en slags overordnet 
skytsengel for os allesammen.

At den energi, der her er i anvendelse er intuitionsenergien, 
tyder alt på, eftersom personerne føler sig gennemstrøm-
met af en stærk nærmest ekstaseagtig kærlighedsenergi. 
Intuitionsenergien er jo den universelle kærlighedsenergi, 
den stærkeste og mest gennemtrængende af grundener-
gierne. Martinus kalder iøvrigt intuitionen for individets 
højeste synsevne.

Hvad er forudsætningen?

Den højeste kosmiske energi, intuitionsenergien, er 
tilgængelig overalt, men vi har hidtil ikke været mod-
tagelig for den. Vort intuitionslegeme har ikke været 
udviklet til det. Den humane evnes udvikling skal være 
ret fremskreden, dvs der skal være en vis harmonisk 
balance mellem følelsesenergien og intelligensenergien, 
før intuitionslegemet får ro til at begynde sin udvikling, 
har Martinus fortalt os.

I artiklen “Fortalen” stk. 7,14 (Artikelsamlingen s.41) 
forklarer Martinus, hvordan nogle latente centre i hjernen 
vil blive åbnet, efterhånden som vor moralske udvikling 
skrider frem. En ny sansehorisont vil opstå og vi vil blive 
i stand til at reflektere på stadig finere bølgelængder. Et 
nyt hjernecenter kan åbenbart godt åbne ret pludseligt. 
Han skriver:

“Når et sådant center begynder at blive modent for benyt-
telse, udløses dets funktionsevne ved et særligt kraftigt 

bombardement udefra af de for samme center tilpassede 
bølgelængder. Udløsningen af et sådant bombardement 
kan skyldes et foredrag, det pågældende individ er 
kommet ud for eller en gennemgribende moralsk under-
visning o.l. Denne udløsning fornemmes eller opleves 
ofte af individet som et psykisk syn af ild, flammer eller 
andre forskellige lysende fænomener, der undertiden 
fremtræder som symbolske udtryk for konsekvenserne af 
individets indlemmelse i de ny bevidsthedslag. Sådanne 
oplevelser kendes fra Bibelen som “åbenbaringer”.

Spørgsmålet er, om et menneskes kristusoplevelse bety-
der, at et nyt hjernecenter er blevet åbnet og det således 
er blevet modtageligt for et særligt nedslag af intuiti-
onsenergi, et slags “kosmisk glimt”? Når flere og flere 
åbenbart får kristusoplevelser, betyder det så at flere er 
begyndt at udvikle deres intuitionslegeme? Men selv om 
dette legeme har nået en vis fostertilstand og kan sæt-
tes i vibration, er det vel ikke nok til, at virkningen kan 
forplante sig til den fysiske dagsbevidsthed så stærkt, at 
oplevelsen forekommer at være en ydre foreteelse?

Der er iøvrigt ikke noget, der tyder på, at de personer 
der har haft de omtalte kristusoplevelser, har været spe-
cielt langt fremme i deres åndelige udvikling i forhold 
til folk flest. Jeg hælder derfor til den overbevisning, at 
kristusoplevelserne skyldes nogle højtudviklede væsner/
skytsengle, som fra den “åndelige” verden kan overføre 
den til oplevelsen nødvendige energi. Dog vil nogle 
formodentlig være mere modtagelige end andre.

Når denne form for trøsterig indgriben tilsyneladende 
sker oftere i vor tid, kunne det hænge sammen med tidens 
intensivering af den åndelige udvikling her på kloden. En 
oplevelse af at møde Kristus og/eller høre hans røst giver 
de fleste et vældigt skub i retning af en åndelig nyorien-
tering. Det mest igangsættende i en åndelig søgen efter 
at finde sandheden er jo ofte en personlig oplevelse.

Charles Lindbergh (ham der var den første til at flyve over Atlanten) skrev i 
sin bog “The Spirit of St.Louis” fra 1953, at han under sin 18-timers flyvetur 
oplevede kabinen fyldt med nogle ånders nærværelse, der “talte” til ham og gav 
gode råd mht navigationen samt spirituelle budskaber. De virkede som gode 
gamle venner, han havde kendt i tidligere liv. Han skrev: 

“Døden synes ikke længere som nogen endelig slutning, men nærmere som 
indgangen til en ny og fri eksistens.” Flyveturen gav ham ud-af-krop-oplevelser 
og oplevelser af tidligere liv. Efter disse oplevelser ændredes hans værdier sig 
radikalt, og da hans kone på hans dødsleje 50 år senere spurgte ham, hvordan 
det var at se døden i øjnene, svarede han, at der kun var noget glædeligt at se 
frem til.

Flyvende undervisning
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v/ Gunder Frederiksen

I en stor opsat artikel i ”Kristeligt Dagblad” hedder det, 
at 200.000 tyskere forlader kirken hvert år. 
Også i England er der stor tilbagegang for kristendom-
men. Mange kirker nedlægges eller omdannes til andre 
formål. Fra Wales lyder det, at nogle menigheder kun har 
omkring 15 medlemmer og spørger: ”Hvorledes skal de 
kunne betale vedligeholdelse af en middelalderkirke?  
Kristeligt Dagblad d. 25. juli 2005 bringer et stort bil-
lede af Skt. Andrews kirke i Dublin, som er omdannet 
til turistbureau. Kirkerne er også attraktive boligformer. 
Ejendomsmæglerne gnider sig i hænderne. Et helt nyt 
marked har åbnet sig for dem. Men de troende vil sand-
synligvis vende øjnene mod himlen i fortvivlelse over en 
verden, hvor noget så verdsligt som ejendomsmarkedet 
udkonkurrerer ”visdommen fra prædikestolen”. 

Avantgardekristendom

Men nogle går en anden vej. De prøver at udvide kirken 
indefra.  Det konfessionelle skel mellem katolikker og 
protestanter i Tyskland udviskes mere og mere. Og mel-
lem 20 og 30 procent af såvel katolikker som protestanter 
tror på reinkarnation, ligesom de ønsker at blande den 
kristne tro med andre trosretninger. I kirken markerer 
de sig stærkt.  Else Marie Nygård, som har forfattet en 
artikel om avantgardekristne, kalder dem således, fordi 
de tror på reinkarnation, som ellers ikke hører hjemme i 
den tyske kristendoms bekendelsesgrundlag
Hvad er årsagen til den store tilbagegang for tilslutnin-
gen til kristendommen? Det er der flere meninger om. 

DEN GAMLE VERDENSIMPULS SVINDER

- VIL DEN NYE TAGE OVER?

Præster og kirkefolk taler om, at skattetrykket får folk til 
at forlade kirken.
Iflg. religionssociolog Winfried Gebhards undersøgelse 
tror flere end hvert femte medlem af den lutherske eller 
katolske kirke på reinkarnation. 

Er Rock den nye religion?

Professor i praktisk teologi fra Hamburg universitet har en 
helt anden forklaring. Han peger på, at mange i dag får en 
oplevelse af at forlade tid og rum under rockkoncerterne. 
Han har interviewet en række mennesker, der lyttede til 
rockmusik og fandt frem til at ”i dag får mennesker deres 
religiøse følelser mættet ad den vej, som kirken tilbage i 
middelalderen nærmest havde monopol på”
For mange, der forlader kirken, er det altså et følelsesmæs-
sigt behov, som de oplever, at de får bedre tilfredsstillet 
gennem rockmusikken end gennem kirkens budskab. 

Er det selve budskabet?

 Jeg har for eksempel en oplevelse, som er stærkt med-
virkende til, at jeg ikke føler mig tiltalt af folkekirken og 
præsterne. I forbindelse med min afdøde venindes begra-
velse udtalte præsten i sin begravelsesprædiken ”døden 
er vor værste fjende!” – Det var trøsten til de efterladte! 
Og så meget mere grotesk var ordene, som den afdøde, 
der døde efter et langvarigt og smertefuldt dødsleje, op-
levede døden ikke blot som en befrielse, men også som 
en fødsel til et nyt og sandsynligvis mindre smertefuldt 
liv på et andet og højere plan. 

Forsoningsdogmet

Der er flere mentale antikviteter, der får det moderne 
tænkende menneske til at ryste på hovedet af præsternes 
budskab. Tag blot forsoningsdogmet, som lever i bedste 
velgående i teologiske kredse. I korthed siger det jo, at 
vi opnår frelse ved ”Jesu Kristi død på korset”. Gud er 
vred på menneskene på grund af deres mange synder.  
Men Gud kan formildes ved at bringe et blodoffer. En 
opfattelse, som går helt tilbage til det gamle testamente, 
hvor man på den Store forsoningsdag”, som afholdtes i 
oktober måned skulle ”sone det forløbne års synder og 
urenheder”.  Det skete ved en højtidelighed, hvor ritualets 
højdepunkt indtraf, da Ypperstepræsten lagde hænderne 
på en gedebuks hoved, som tegn på at han nu lagde alle 
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folkets synder over på gedebuken. Og da syndebukken 
derefter blev jaget ud i ørkenen kunne folket drage et 
lettelsens suk – ”samvittigheden var atter ren”.  

Det er reminiscenser fra denne absurde opfattelse, der ud-
gør kernen i forsoningsdogmet. Herom skriver Martinus: 
”I den dogmatiske kristendoms forsoningslære opfatter 
man Jesu korsfæstelse som en nødvendig foreteelse for 
at formilde den gud, der er vred på menneskene for deres 
synder. Ved at modtage dette blodoffer vil Herren lade 
nåde gå for ret og tilgive det enkelte menneskes synder, 
hvis blot det i bod og anger vil hentyde til dette offer og 
blindt tro på, at Kristus som et ”offerlam” med sit blod 
har befriet det fra den straf, som skulle bestå i helvedets 
evige pine”. (Martinus: ”Jordmenneskets skæbneårsag” 
s. 8).  

Denne primitive kristendomsopfattelse bliver grundigt sat 
på plads af Martinus, hvor han skriver: ”Tænk hvilken 
overtro og hvilken hedenskab, der her som ”kristendom” 
har indhyllet en stor del af menneskeheden i åndelige 
tåger! ------ ”Den opfattelse at alle skyldige skal blive 
fri for straf, ligegyldigt hvor slette og ugudelige, de har 
været, hvis blot de i sidste øjeblik accepterer, at et uskyl-
digt menneske påtager sig lidelsen og straffen, synes for 
mange mennesker at være den rene sadisme”(s. 9) 

Vil den nye verdensimpuls
tage over?

Alt i alt tegnes der et billede af, at den gamle verdensim-
puls i stigende grad opleves som antikveret og er i færd 
med at svinde ind. Herhjemme oplever vi det ved flere 
og flere halv- eller helt tomme kirker. Såfremt ritualerne 
i forbindelse med bryllup, dåb og vielse ikke var knyttet 
til kirkerne, så ville der næsten ikke være noget at bruge 
kirkerne og præsterne til. Spørgsmålet er da, om den nye 
verdensimpuls, som vi først og fremmest kender den gen-
nem Martinus kosmiske analyser, vil tage over. 

Aktuelt synes der ikke at være de helt store og klare 
tegn på det. Og det er nok heller ikke, hvad man kunne 
forvente. Som bekendt er det således, at skal der bygges 
et nyt hus, hvor der i forvejen ligger et gammelt, så skal 
det gamle selvsagt helt nedbrydes, og ruinerne fjernes, 
før man kan opføre et nyt. Og så vidt jeg kan se er det 
et passende billede på den religiøse tilstand i dag. Nok 
spirer der et behov for en logisk og kærlig forståelse af 
tilværelsen, men dels går det langsomt og dels har ma-
terialismen så fast et tag i al fald i vestens mennesker, 
at det ikke vil være realistisk at påstå, at der er grobund 
for, at en ny reformation ligger lige om hjørnet. Men 
hvorfor ikke foretage et tankeeksperiment over, hvilke 

forudsætninger man kan forestille sig som passende 
grobund for en ny reformation, der kunne gøde jorden 
for en verdensreformation. 

Hvad er forudsætningerne?

Der er flere. Her er nogle af de vigtigste:
1. At verdens materielle ressourcer fordeles, så de mest 
basale materielle behov er dækket ind, så en overvejende 
stor del af verdens befolkning ikke oplever tilværelsen 
som en eneste stor kamp for overlevelse, hvor der ikke 
er overskud til dækning af det åndelige behov.
2. At materialisme og vellevned i en anden del af ver-
den ikke er en selvfølge, som fuldt og helt dækker ens 
behov. 
3. At behovet for en logisk og sandsynlig forklaring 
på livsmysteriet overstiger evnen til at tro på kirkens 
budskab.
4. At man indser, at behovet for en logisk og sandsynlig 
forklaring kun i alt for ringe grad findes tilfredsstillet af 
den materialistiske verdensforklaring, som bygger på 
samvirke mellem tilfældighed og nødvendighed.
5. At man klart ser utilstrækkeligheden og den dybe 
uretfærdighed i ét-livs tanken.
6. At man føler sig overbevist om, at livet må bygge på 
intelligent og kærlig design, og at den fysiske virkelighed 
derfor bygger på en åndelig årsagsverden, hvor kærlighed 
er grundtonen.
7. At vi gennem de fysiske inkarnationers ubehagelige 
goder har tilegnet os evne til indlevelse og medlidenhed i 
en grad som minimerer egoisme til fordel for altruisme.  
8. At man forstår, at der bag intelligent og logisk design 
må være en intelligent designer.
9. At Jesu kærlighedsbudskab bliver levende virkelighed 
mellem rigtige mennesker, og at kærlighed udstrækkes 
til alt levende.
10 At man klart ser det ulogiske i den tanke, at intet kan 
blive til noget, og at livet derfor må være evigt, og at alle 
levende væsener har et evigt liv forstået som såvel evig 
fremtid som evig fortid.  
11. At man indser, at evighedsprincippet opretholdes via 
tidens og naturens spiralkredsløbsprincip.
12. At man derfra kan finde logikken i reinkarnations-
princippet og skæbneloven.
13. At der hersker overbevisning om, at primatet i tilvæ-
relsen er bevidsthed, og at materien er sekundær. 
14. At en evig og altomfattende guddom, hvori vi alle 
lever, røres og er, derfor ikke blot er det eneste logiske, 
men også den kærligste verdensforklaring.
15. At der arbejdes aktivt for udvikling af FN til en ver-
densregering uden vetoret til dominerende nationer.    
16. At der på internationalt plan arbejdes aktivt for af-
rustning, og at alle internationale uoverensstemmelser 
afgøres ved en international domstol. 
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Der er altså lang vej igen. Men Guds mølle maler stadig. 
Og mon ikke der netop i vor tid er en ophobning af det 
ubehagelige gode på internationalt plan som nødvendig 
forudsætning for udvikling af det grundlæggende mentale 
klima for skabelse af det rigtige menneskerige, vi alle af 
hjertet længes efter. Men som vi ikke må glemme, at vi 
selv skal skabe. Måske en indsats for tilvejebringelse af 
ovennævnte forudsætninger kan bringe verden et lille 
skridt nærmere målet: en mere human og retfærdig ver-
den, hvor kærlighedsbudet sættes i højsæde.

Intelligent og kærlig design

I TVs nyhedsudsendelsen søndag den 16. oktober blev ud-
trykket Intelligent design lanceret og som meget andet nyt 
kom også det fra USA. Her har man i flere år debatteret 
Guddommelig skabelse versus Darwins udviklingslære. 
Interessant er, at man vil komme sandheden betydelig 
nærmere ved at slå de to teorier sammen. Løsning en 
lyder ganske simpel: Guddommelig skabelse finder sted 
til alle tider som en udviklingsproces her og nu – en ud-
vikling fra de mest enkle skabelsesformer til stadig mere 
komplicerede – på baggrund og styret af en guddommelig 
styrelse. Det er præcist, hvad der ligger som en rød tråd i 
Martinus kosmologiske analyser, og som han skabte ud 
fra den virkelighed, hans kosmiske bevidsthed gav ham 
adgang til. Skal udtrykket passe på det verdensbillede 
Martinus har skænket verden, så er udtrykket ”Intel-
ligent Design” imidlertid ikke helt dækkende: Martinus 
kosmiske verdensbillede er ikke blot intelligent design, 
men både logisk og kærligt og dermed udtryk for en ny 
verdensimpuls, som har en reel chance for at reformere 
verden, hvis menneskene er modne til at tage imod den 
og leve efter den. – Tak for det Martinus!   

(Uddrag af tale holdt 28/4-1942)

Længslen efter humanitet blev i overvejende grad støttet 
af verdensgenløsningen. For alle verdensgenløserne, de 
såkaldt hedenske såvel som den kristne gælder det, at 
de lærer, at man skal manifestere større fuldkommenhed 
og større kærlighed til omgivelserne, til menneskene 
såvel som til dyrene. Den praksis som disse religioner 
forkyndte har bibragt menneskene en hel del ædle tanker, 
som alle går i modsat retning af at dræbe, og som derved 
har bidraget uhyre meget til at forfine bevidstheden og 
nervesystemet.

Med den kristne religions indtræden i kulturhistorien 
blev der skabt betingelser for den tekniske udvikling. 
Denne rent materialistiske udvikling var dybest set til 
det bedste, fordi mørket skulle opleves til en sådan grad 
af fuldkommenhed, at menneskene ikke et eneste øjeblik 
kunne nære skygge af tvivl om, hvad der er det rigtigste 
og kærligste, enten at “komme til Valhal”, eller “at stikke 
sværdet i skeden”.

Igennem arbejdet med materien udvikledes intelligensen. 
Menneskets forstand ville aldrig have nået den udvikling, 
som tilfældet er, dersom det ikke havde arbejdet med 
rent håndgribelige ting. Østens religioner adskiller sig 
fra kristendommen derved, at tilhængerne af disse søger 
lyset udenom de materielle ting, som de foragter. I sig selv 
er denne søgen efter lyset lige så skøn som den kristnes, 
men da materien skal besejres, fører denne vej ikke til 
oplevelsen af den totale kosmiske bevidsthed.

Mange orientalere har store psykiske evner, men er, trods 
disse uden evne til at gøre sig det virkelige verdensbillede 
begribeligt. Den materialistiske udvikling har været en 
absolut nødvendighed. Menneskene måtte begynde med 
at få kendskab til de fysiske stoffer og de håndgribelige 
ting, for igennem dette kendskab at kunne gå videre og 
lære de højere former for energier, der befordrer bevidst-
heden, at kende.

Martinus om kultur
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Om gudsbegreb 
I kosmisk belysning

v/Per Bruus-Jensen

Mart inus og 
gudsbegrebet

For   Martinus blev 
det skelsættende, da 
han som 30-årig i sin 
anden indvielsesople-
velse – den, han kalder 
gulddåben – oplevede 
Gud som håndgribelig 
virkelighed. Og som 
bekendt gjorde ople-
velsen et så dybt ind-
tryk på ham, at han 
siden så det som sin 
vigtigste opgave at gøre rede for Guds måde at eksistere 
og fungere på. Resultatet foreligger i dag som ”Det kos-
miske Verdensbillede”.

De to grundlæggende
eksistensformer

Det kan i den forbindelse konstateres, at Gud i Martinus 
fremstilling på én og samme tid eksisterer i to principielt 
forskellige grundformer eller udgaver, nemlig:

1) en initial, ikke-skabt urform uden for tid og rum, og 

2) en skabt, stofpræget åbenbaringsform inden for tid 
og rum.

Han så ved samme lejlighed, at de to former supplerer 
hinanden på en sådan måde, at Gud gennem deres sam-
spil beriges med erkendelse og bevidsthed om sig selv; 
dvs. opnår viden om egen væren. Endda i et hyper dif-
ferentieret opbud af måder, repræsenteret ved den skabte 
stofverdens utallige fænomener, funktioner, egenskaber 
og detaljer. 

Det guddommelige Noget

Årsagen til den guddommelige dobbelthed skal ifølge 
Martinus søges i selve grundlaget for Guds eksistens, 

der har karakter af et kosmisk ur-element, som han kalder 
”Det guddommelige Noget”.

Han oplyser endvidere, at dette ur-element udmærker 
sig ved at være fuldstændigt ustofligt og derfor præget 
at tomhed og absolut stilhed. Af samme grund er det 
ikke tilgængeligt for direkte sansemæssig oplevelse/er-
kendelse, ligesom det heller ikke endegyldigt lader sig 
beskrive i noget som helst sprog, idet sprog i pagt med 
deres tilblivelse udtrykkeligt er møntet på at beskrive en 
stoflig verden og virkelighed svarende til den, vi kender 
fra hverdagen. Og følgelig må ”Det guddommelige No-
get” karakteriseres som en 100% virtuel virkelighed, der 
ikke lader sig indfange i sproglige begreber og derfor må 
omtales som totalt uudsigelig og navnløs mht. spørgsmå-
let om, hvad den faktisk ér for noget.

Denne særlige egenskab udtrykker Martinus ved symbolet 
”X”, der derved bliver synonymt med ”Det guddomme-
lige Noget” som sådant; dvs. med hensyn til det, det er i 
sig selv. Som ur-element betragtet er det simpelthen lig 
”X” – et navnløst Noget, der ér.

Ikke desto mindre tjener det som selve ur-grundlaget 
for den form for levende og skabende virkelighed, vi 
kalder GUD – såvel den skabte som den uskabte side af 
denne – og ”Det guddommelige Noget” spiller dermed 
rollen som det absolutte udgangspunkt for alt andet, der 
eksisterer – herunder os selv som mennesker betragtet. 
- Med andre ord: først af alt er ”Det guddommelige No-
get” – ”X”.

Det guddommelige Noget 
i rollen som personlig guddom

At ”Det guddommelige Noget” rent faktisk kan spille 
denne altafgørende rolle som initial virkelighed, skyldes 
ifølge Martinus de kvaliteter og egenskaber, der trods dets 
ustoflige natur på virtuel vis knytter sig til det. Det drejer 
sig imidlertid udtrykkeligt om kvaliteter og egenskaber 
af rent funktionel karakter, hvorved forstås, at de alene 
røber sig gennem den måde, ”Det guddommelige Noget” 
fungerer på”. Hvilket igen indebærer, at det samme gud-
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dommelige Noget hinsides disse funktioner ’kun’ kan 
ses som et anonymt og virtuelt potentiale af muligheder.  
Umanifesterede muligheder…

I praksis giver dette potentiale sig i første række til kende 
på den måde, at ”Det guddommelige Noget” (herefter for-
kortet DGN) under indtryk af et såkaldt ur-begær spontant 
og permanent tager initiativ til skabelse og således træder 
i karakter som princippet skaber. Mere præcist skaber af 
en stoflig modsætning til sin egen initiale ustoflighed og 
dermed en verden og virkelighed svarende til den, vi alle 
kender. Ganske vist af illusionistisk natur i den forstand, at 
den naturligvis ved roden er (og må være) lige så ustoflig 
som det Noget, af hvilket den er fremgået. Men dog vir-
kelig nok til at tjene sit guddommelige formål, nemlig at 
fungere som et kosmisk spejl, så at sige. Et spejl, der sæt-
ter DGN i stand til at erkende sig selv og sin egen væren 
og derved hæver det til en status som levende alvæsen, 
forlenet  med  livsoplevelse og bevidsthed.

Men ikke nok med det; DGN’s  iboende kvaliteter røber 
sig også som en udfoldelse af EVNE til at skabe i praksis. 
Eller mere præcist: evne til rent faktisk at frembringe den 
stoflige verden og virkelighed – det stoflige ’spejl’ – og 
hvorved den pågældende evne på afgørende vis supple-
rer DGN i rollen som princippet skaber; dvs. tjener som 
dets skabeevne. Og netop denne kombination af faktorer 
- skaber og skabeevne - hæver DGN fra blot at være et 
virtuelt, anonymt og upersonligt urelement til at have 
status som en levende, personlig guddom, der gennem sin 
skabelse af den stoflige virkelighed konstant tilfører sig 
selv fornyelsespræget livsoplevelse og bevidsthed.

Om skabeevnens operationsprofil

Det interessante ved dette ’billede’ af Gud som virkelig-
hed er ikke mindst den rolle, skabeevnen spiller. Eller 
rettere måden, den spiller den på.

Dette fremgår især af, at skabeevnen faktisk tjener som 
selve substansen i den stoflige virkelighed, der frembrin-
ges, således at denne mht. sin stoflighed ikke blot er en 
frugt af skabeevnen, men også 100% identisk med denne. 
Så at sige består af den.

Årsag og konsekvens er med andre ord ved roden ét og 
det samme og kommer derved til syne som et komple-
mentært eller to-enigt princip - som årsag og virkning i én 
og samme ’skikkelse’. Eller sagt anderledes: skabeevne 
og det skabte er i Martinus’ fremstilling dybest set to 
forskellige sider af den samme mønt.

Det er i den forbindelse særdeles interessant, at man 
også inden for naturvidenskaben operere med udtrykket 
’skabeevne’, blot under et andet navn. Nemlig navnet 
ENERGI.

Selve ordet er afledt af græsk og betyder evne til at virke 
– underforstået evne til at frembringe virkninger. 

I pagt hermed defineres energi i naturvidenskaben (fy-
sikken) som evnen til at udføre arbejde. Og da dette at 
udføre arbejde i praksis er det samme som at skabe (fx et 
hus), ses det, at det videnskabelige energibegreb indholds-
mæssigt er synonymt med begrebet skabeevne. Energi 
er simpelthen universets evne til at arbejde dynamisk og 
skabe virkninger i én uendelighed: atomer og molekyler, 
stjerner og galakser samt  kloder med organismer og 
livsbetingelser mv…
Men kan energi da påvises også at være universets bæ-
rende substans?, kan man spørge.

Ja, i høj grad. Hele den stoflige verden og virkelighed 
ikke alene befinder sig i gæld til energi som   betingende 
årsag, men består rent faktisk af energi, således som det 
klart og præcist kommer til udtryk i Einsteins berømte 
ækvivalensformel: E = mc2. Idet E står for energi; m for 
masse og c2 for lysets hastighed ganget med sig selv, siger 
Einsteins formel, at et kvantum stof altid repræsenterer 
en mængde energi, der svarer til dets masse ganget med 
lysets hastighed i anden potens; dvs. med en faktor 90 mil-
liarder. Så selve det fysiske stof er slet og ret koncentreret 
energi – er et spørgsmål om koncentrerede energimønstre 
og -processer. Et faktum, som atombomben og atomkraf-
ten er praktiske bekræftelser på, idet der her er tale om 
frigørelse af en del af den energi, der er bundet i stoffet. 
Og som det er med selve det fysiske stof, er det med alt 
andet, som er med til at tegne den stoflige virkelighed. Alt 
sammen er det bundet til og afhængigt af energi – direkte 
eller indirekte – og er dermed på en og samme tid en frugt 
og en fremtoning af universets skabeevne.

Åndsvidenskab kontra naturviden-
skab

Så langt som hertil er der principiel overensstemmelse 
mellem Martinus’ og naturvidenskabens opfattelse af 
den stoflige virkeligheds substans og grundlag. Forskel-
len er bare, at medens Martinus som eksponent for en 
fremtidig åndsvidenskab ser energibegrebet i en større og 
dybere sammenhæng, der både forklarer dets baggrund 
og begrunder dets blotte eksistens, ser naturvidenskaben 
sig i pagt med sin metode henvist til blot at tage det til 
efterretning som et faktum, den ikke er i stand til hverken 
at forklare eller nærmere begrunde eksistensen af. Men 
som kortene ligger, er det temmelig klart, at det netop er 
i energibegrebet, de to videnskaber de facto mødes og har 
mulighed for at befrugte hinanden. Og det på en sådan 
måde, at Gud vil genopstå fra den død, som filosoffen 
Friedrich Nietzsche sidst i 1800-tallet i sit pessimistiske 
overmod påstod havde fundet sted (”Gud er død”, utalte 
han).
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Tilbage til Gud som virkelighed

Som det vil forstås, repræsenterer den stoflige virke-
lighed i dens mange former og fremtoninger (herunder 
organismer) den side af Gud, som indledningsvis blev 
omtalt som Guds åbenbaringsform i tid og rum, medens 
begreberne skaber og skabeevne derimod henfører til den 
anden side – den initiale, uskabte urform uden for tid og 
rum. Men dog således at skabeevnen fungerer som bro 
eller forbindelsesled mellem de to former.

Det gælder for øvrigt ifølge Martinus her, at dette forbin-
delsesled  oven i købet frembringer åbenbaringsformen 
i to principielt forskellige versioner: en fysisk (som vi 
kender), og en parafysisk eller åndelig, som mere eller 
mindre er ukendt for os, men som ikke desto mindre 
spiller rollen som grundlag for vor overlevelse af den fy-
siske død og som tilflugtssted efter denne. Og med denne 
oplysning indflettet er vi konfronteret med samtlige de 
primærdetaljer, Martinus bruger i sin fremstilling af Gud 
som virkelighed, og som han bl.a. på genial vis har ladet 
komme til udtryk i vedføjede symbol eller oversigtsdia-
gram (symbol nr. 22; copyright Martinus Institut).

Summarisk symbolforklaring

Den egentlige hensigt med symbolet er fra Martinus’ side 
at betone, at der består en organisk betinget mulighed 
for kommunikation mellem Gud uden for tid og rum og 

de levende væsener inden for tid og rum. En mulighed, 
der her i den fysiske verden bl.a. kommer til udtryk som 
bøn.

På symbolet kommer Gud uden for tid og rum til udtryk 
som den store, hvide trekant i toppen af symbolet set i 
sammenhæng med den violette pyramidefigur, der herfra 
stråler ned over resten af symbolet. Tilsammen udtrykker 
disse to figurer Gud i rollen som henholdsvis skaber og 
skabeevne.

Under pyramidefiguren ses en takket dobbeltfigur i fire 
farver: grå, rød, orange og gul. Denne symboliserer det 
fysiske resultat af skabeevnens virksomhed og dermed 
den fysiske version af Guds åbenbaringsform; dvs. 
menneskets øjeblikkelige eksistenssfære sammen med 
mineraler,  planter og dyr. Og tilsvarende symboliserer 
farvekransen, der hvælver sig  hen over såvel den store 
trekant som den violette pyramidefigur, det parafysiske 
eller åndelige resultat af skabeevnens virksomhed og 
dermed den overfysiske version af Guds åbenbaringsform. 
Hvilken i praksis eksisterer som en verden af åndelige 
eksistensplaner, præget af betagende skønhed og visdom, 
og 100% hvilende på energibegrebet i en form som stråler 
og bølger.

Endelig ses i centrum af symbolet en mindre, hvid tre-
kant. Denne symboliserer generelt de levende væsener 
– de såkaldte gudesønner - hvad enten de er knyttet til 

©Martinus Idealfond 1964
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den fysiske eller den parafysiske/åndelige del af Guds 
åbenbaringsform. Dog her specielt med adresse til den 
fysiske eksistensform.

Fra den lille trekant udgår der en hvid kegle med retning 
mod den store trekant. Denne kegle udtrykker, at der for 
ethvert levende væsen består en mulighed for at kom-
munikere med Gud 
– enten gennem bøn og bønhørelse, eller gennem gen-
sidig, dagsbevidst tankeudveksling i en mangfoldighed 
af former. Niveauet afhænger i den forbindelse helt af 
det enkelte væsens kosmiske udviklingstrin, hvilket på 
symbolet er udtrykt ved rækken af sorte indhak i den 
violette pyramidefigur. 
I sin højeste og mest fuldkomne form bæres kommunika-
tionen mellem guddom og gudesøn – mellem Faderen og 
Sønnen – af såkaldt kosmisk bevidsthed, der er synonymt 

med begrebet ”den hellige ånd”. Og da gudesønnen i 
virkeligheden er en del af guddommen – er en holistisk 
projektion af Gud - ses det, at aktørerne i dette kosmisk 
samspil sammen med den hellige ånd i virkeligheden 
tegner en tydelig treenighedsprofil. Nemlig den treenig-
hedsprofil, som også den kristne kirke bekender sig til 
(Faderen, Sønnen og Helligånden) - dog uden hidtil at 
have forstået dens sande natur og pointe (se fx de dramati-
ske, kirkehistoriske redegørelser for treenighedsbegrebets 
fortolkning gennem tiden).

Det tilføjes, at der her er tale om en højst summarisk 
symbolforklaring, og den interesserede læser anbefales 
derfor at opsøge Martinus egen redegørelse for symbo-
lets indhold, der findes i hans symbolværk: ”Det evige 
Verdensbillede”, bind 2, symbol nr. 22, side 165 (Borgens 
Forlag). 

En skare af lysets væsener, 
som har kosmisk bevidst-
hed, og som tilhører samme 
udviklingsspiral som jord-
menneskene, befinder sig i 
jordklodevæsenets åndelige 
legemer, som er dé åndelige 
verdener, jordmenneskene 

oplever efter døden. Disse åndelige væsener er åndelige 
talentkerner for lysets skytsengel. De er kommet som 
bærere af en kosmisk impuls fra højere verdener, dvs 
kloder med kosmisk bevidsthed og repræsenterer For-
synet eller selve Guddommens tankeverden, som de er 
ét med.

Vi behøver ikke at kende disse 
væseners navne eller identitet, de 
er Guddommens redskaber i jord-
klodevæsenets bevidsthed, og når 
vi beder til Gud, kommer vi natur-
ligt i kontakt med disse væsener 
og deres hjælpere. Ja, det enkelte 
jordmenneske kan efterhånden 
selv blive en af deres hjælpere. 
Jo mere de enkelte jordmen-
nesker besjæles af dén åndelige 
bølgelængde, som er næstekær-

lighed i praktisk udfoldelse, 
forenes deres bevidsthed 
med dé lysvæsener, som er 
åndelige talentkerner i den 
voksende hovedtalentkerne 
for kristusbevidsthed eller 
kosmisk bevidsthed i jord-
klodens mentalitet.

Jordmenneskene begynder da at blive fysiske talentkerner 
for samme kristusbevidsthed, det er “Kristi genkomst på 
jorden”.Det betyder menneskebevidsthedens forening 
med selve Guddommens tankeverden på en sådan måde, 

at viden om alle tings sammen-
hæng og betydning strømmer 
ind i menneskets sind og fylder 
det med kærlighed til alt og alle. 
En sådan kærlighed er ikke en 
følelsesbetonet sentimentalitet, 
men en med praktisk sans forenet 
væremåde, der er til gavn og 
glæde for helheden.

Uddrag af artiklen “Jordmen-
neskenes skytsengel nr. 1” fra 
foredrag, Martinus holdt i april 
1949.

Guddommens redskaber
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GRISELIV 
v/Joy Persson

I en TV-udsendelse for nylig så vi en fl ok glade grise, 
som med krølle på halen ivrigt og veloplagt tog del i en 
“leg”, som et forskerteam havde arrangeret for at “spørge 
grisene selv”, hvad de ønskede sig af et godt griseliv. Der 
var ingen tvivl om svaret.
De deltagende grise var 
straks med på ideen og tryk-
kede på de rigtige knapper, 
der gav dem halm og strø-
else og de saftige gulerød-
der, som grisene ønskede 
sig for at have et rigtig godt 
griseliv.

Forskerne viste os modeller 
af pattedyrhjerner, hvor en 
grisehjerne i størrelse, form 
og opbygning var lig en 
menneskehjerne. Centrene 
for intelligens og følelse var de samme, og forskerne 
forklarede, at grisen har den fjerde højeste intelligens 
(IQ) af alle pattedyr incl. mennesket. Den kommer fl ot 
ind som nr. 4 i rækken: menneske, abe, hval, gris. Og står 
altså over både hund og hest og andre af vore foretrukne 
kæledyr!

“Så det er egentlig uretfærdigt, at det er hunden og ikke 
grisen, der ligger på tæppet foran pejsen i vore hjem”, 
sagde forskerne med et undskyldende smil. Og disse højt-
stående dyr bliver behandlet som “produktionsenheder”! 
Vi burde skamme os noget så frygteligt!

Martinus gik til sagen med
største alvor

Menneskehedens forhold til dyreriget er et af de helt 
store emner, Martinus har beskæftiget sig med, klart og 
markant, langt stærkere og mere direkte end nogen anden 
spirituel lærer jeg ved af, selv om nogle af dem antyder, 
at “det er bedst at være vegetar”, hvis man betræder vejen 
til højere bevidsthed.

Martinus går direkte til sagens kerne, griber problemet 
ved roden: den manglende humane bevidsthed, den 
manglende humane følelse. Han siger: “Det kan ikke 
nytte noget at fortælle dem der dræber, myrder og går på 
jagt og lystfi skeri, at de kommer til at lide for det, at det 

kommer tilbage til dem 
selv. Her hjælper ingen 
forklaringer, prædikener 
eller dommedagstale, det 
er den humane evne der 
skal til.”

Ja, og den er der heldigvis 
nu mange, mange men-
nesker der allerede har, 
hvilket ses af de protester, 
der fremkommer mod de 
afskyelige dyretranspor-
ter, og i det hele taget mod 

vores forkvaklede landbrug med dets store svinefabrikker 
som koncentrationslejre for ulykkelige dyr.

Martinus har derfor valgt den humane indfaldsvinkel, 
forståeligt nok, selv om han også analyserer det teknisk, 
kødspisningens skadelige virkning på vort mikrounivers 
og de karmiske konsekvenser. Ingen der kender Martinus’ 
værker lades i tvivl om alvoren i disse ting og nødven-
digheden af at det ophører, hvis menneskeheden selv skal 
komme videre.

Dyrenes åndelige betydning

I en pjece fra Darjeeling Goodwill Animal Shelter i Indien 
peges der på den videre udvikling af det forudbestemte 
humane forhold mellem dyr og mennesker, der kun er 
ved en begyndelse. Det vil efterhånden blive til et sjæle-
ligt/psykisk og telepatisk forhold, som vil gavne dyrenes 
udvikling frem ad deres vej til en højere bevidsthed.

Dyrenes tjeneste for 
mennesket er 

velkendt og udbredt.

Menneskets tjeneste for 
dyrene er endnu ikke 

forstået.
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”Man vil se helt ekstraordinære tilfælde af dyrs mediale 
evner under menneskelig inspiration, som vil fremme 
intelligensfaktoren i dyret meget hurtigt, og det er et af 
de enestående resultater af den prædestinerede relation 
mellem mennesker og dyr”.
“Menneskeheden har en vital rolle i evolutionen af dy-
reriget.”
“Når menneskeheden er mere avanceret, vil dets intel-

ligente indtryk på bevidstheden i dyreriget skabe plane-
tariske resultater, som ikke er mulige i dag.”
“Menneskerigets opgave er at kanalisere højere spirituel 
energi til de lavere riger i naturen.”
“Når gudesønnerne i menneskeform er blevet fuldkom-
mengjorte, vil problemerne i naturens verden blive løst, 
og virkningen i dyreriget vil være eliminering af smerte 
og lidelse, og idealtilstanden fra “Edens Have” vil gen-
opstå.”

Dyrerigets forløsning beror
på mennesket

Er det et barsk udsagn for mennesket at acceptere?
“Der er visse aspekter af forsynets arbejde, som nu dette 
i forbindelse med dyreriget, som kalder på disciple af 
en helt anden slags end dem, der tjener menneskeheden. 
Grupper af mennesker er specielt inkarnerede for at 
arbejde med dyreriget, og det sker gennem en proces 
kaldet interspecies communication. Mange af disciplene 
i disse grupper er store psykometriske arbejdere, for en 
psykometriker er en, hvis sjæl er sensitiv overfor sjælen 
i andre livsformer.

De er forløbere for et arbejde og en bevidsthedstilstand, 
som efterhånden vil brede sig mere og mere og tilsidst 
blive almen. En “esoterisk” dimension af den forbrødring, 
som vil finde sted mellem dyr og mennesker i fremtiden, 
efterhånden som mennesker modnes til at opleve og 
forstå.

“En af de måder, hvorpå menneskeheden vil blive under-
vist i dets ansvar overfor dyreriget, vil blive gennem en 
Avatar, som vil fremkomme i begyndelsen af det næste 
århundrede (det 21.årh.) og åbenbare for menneskeheden 
dens nære slægtskab med dyreriget. Avatarens vej bliver 
forberedt af de mange, som i vore dage (det 20.årh.) 
arbejder på at vække offentlighedens interesse for dy-
revelfærd og dyrebeskyttelse gennem deres forskellige 
organisationer og mange bøger og pjecer.”
(En Avatar er en “guddommelig inkarnation”, der kom-
mer ned for at undervise. Pjecens tekst er fra midt i det 
20.årh.)

“Dyreriget er én stor hierarkisk enhed, hvortil menne-
skene hører gennem deres animalske, æteriske og astrale 
legemer. Det er gennem følelseslegemet, at menneskets 
sjæl kan få kontakt med dyrenes sjæl. Mennesket kan kun 
nå fuldkommenhed, når bevidstheden transcenderer den 
menneskelige begrænsning og inkluderer de underlig-
gende riger såvel som de overmenneskelige.”

“Virkningen af den Nye Tidsalders energier vil forene og 
skabe en tæt syntese af naturens riger, som forberedelse 
til den opgave, der forlængst er bestemt for menensket: 
at blive en formidler af den højere spirituelle energi til 
dyreriget - den største tjeneste vi mennesker kan yde vores 
yngre brødre og søstre i evolutionen.”

Vi må have nogle nye, klare ret-
ningslinier for grise i fremtiden.
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Men så kom den dag, da Chiang forsvandt. Han havde til det sidste talt 
til dem om aldrig at holde inde med deres studier og deres stræben efter 
at forstå mere af det fuldkomne, usynlige princip i alt liv. De sidste ord, 

han udtalte var: “Bliv ved med at arbejde med kærlighed”.

Fra “Jonathan Livingston Havmåge”

v/Ruth Olsen

Julen er en gammel fest, som engang var et led i Gud-
indens frugtbarhedskult. Det var den tid på året, hvor 
menneskene måtte gøre sit til, at den livgivende sol atter 
kunne vende tilbage og befrugte Moder Jord, dvs vække 
hende op til nyt liv og skaberkraft.

Gudinden havde mange navne og symbolske fremstil-
linger. Hun blev især forbundet med vildsvinet, det mest 
frugtbare af alle dyr. Ja, hun blev simpelthen kaldt “soen”, 
som således blev anset for at være et helligt dyr. Også 
den ægyptiske gudinde Nut blev fremstillet som en so. 
Var det mon derfor, det blev et nedvurderende udtryk i 
kristen tid?

Ved juletid slagtede man kultens vigtigste offerdyr, den 
hellige julegris, for ved at indtage noget af gudindens 
kød og blod fi k man del i hendes hellige kraft. Så når du 
sætter tænderne i mandelgaven - marcipangrisen - udfører 
du altså en symbolsk rituel handling! Grisen var altså en 
gang et højt æret og respekteret dyr.

I Mads Lidegaards bog “Da danerne blev kristne” fortæl-
les om de mange folkesagn, hvor soen hele tiden dukker 
op som en særlig magtfuld skikkelse. Det er f.eks. en 
kæmpeso, Limgrim, der roder Limfjorden og mange 

Julens marcipangris
jyske åer op. Hun skulle jo sørge for det livgivende vand. 
I andre sagn går soen ved nattetide rundt med sine grise 
- syv, ni eller tolv. I den gamle religion havde Gudinden 
som regel ni præstinder, som kaldtes “grise”.

Disse sagn holdt sig i folkemunde langt ind i kristen tid, 
omend de ofte blev digtet lidt om for at vise den kristne 
Guds sejr. F.eks. var der en historie om præsten, der ved 
juletid blev kaldt til et dødsleje, men fandt en so i syge-
sengen, hvorefter huset sank i jorden.

Det var en høstskik, som holdt sig helt op i det 19.årh., at 
man skulle ofre de sidste neg til forskellige naturvæsner. 
Den vigtigste var “Glosoen”, hvilket betyder en rødglø-
dende so. Fik hun ikke sit neg, blev hun ubehagelig. Ofte 
blev det sidste neg kaldt “soen”. Men ofte blev det sidste 
neg formet som en mage til so-gudinden, som regel som 
en buk. Kornet var jo hendes genopstandne søn/elsker. 
Så nu ved vi altså, hvor traditionen med julens halmbuk 
stammer fra!
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v/Søren Olsen

Martinus har valgt at skrive 
sit åndsvidenskabelige værk - 
Det Tredje Testamente - med 
et minimalt brug af frem-
medord. Hvor det har været 
nødvendigt har han måtte 
“opfinde” og definere nye 
ord - tyngdelegeme, ånds-
genstand, højeste ild, polfor-
vandling osv. 

Vores sprog må nødvendigvis 
være ufuldkomment udviklet på åndelige områder, hvor 
vores sanseevne er tilsvarende meget begrænset. Indenfor 
den etablerede videnskab er genereret masser af fremmede 
ord for præcist at beskrive de særlige fænomener, stoffer 
og sammenhænge, som nu er denne videnskabs særlige 
forskningsfelt.

I Kosmos 8-2005 citeres Ludwig Wittgenstein (sprogfilo-
sof) for følgende: “Logikken er læren om, hvad der forud-
sættes, for at vi overhovedet kan sige noget meningsfyldt”. 
Sproget er en af de forudsætninger, der over hovedet gør 
det muligt at tale om logik, ligesom sproget sætter grænser 
for, hvor præcist vi kan udtrykke os. Sproget afspejler først 
og fremmest den fysiske verden, vi har gjort erfaringer 
i. Vi har en ufattelig stor del af den ydre verdens detaljer 
som åndsgenstande i vores indre. Men også mange indre 
psykiske fænomener har vi ord for, ikke mindst de vi har 
gjort smertefulde erfaringer gennem - had, jalousi, sorg, 
angst og depression. 

Sproget er at sætte lyde/ord på vores oplevelser og af-
spejler dermed også  udviklingen af intelligensen - et 
detaljeret bevidst forhold til omgivelserne. Hvad vi ikke 
er helt bevidste i er, at oplevelsen af en ting vil altid være 
noget andet end tingen i sig selv (ifølge I. Kant og Marti-
nus) Sproget kan altså kun udtrykke menneskets særlige 
oplevede forhold til verden. Der er lagt et “oplevelses-
filter” ind i sproget. Gennem sin detaljerede beskrivelse 
af ”det levende væsen”, har Martinus givet os mulighed 
for at forstå den proces, der muliggør oplevelse af livet. 
Vi oplever på forunderlig vis verden, som om den findes 
udenfor os selv, men vi har delvist erkendt, at al oplevelse 
foregår “inde i os selv” - i ånden - selvom naturvidenska-
ben mener, at det er hjernen, der oplever.

Om Martinus sprogbrug
Videnskabens styrke er, at man har systematiseret sprog-
brugen i en sådan grad, at en kineser og en dansker i 
bedste fald refererer til det samme, når de taler om f.eks. 
kemi eller fysik. Videnskabens succes, styrke og sammen-
hængskraft, dens globale udbredelse som repræsenterende 
en samlet ånd indenfor hver videnskabelig disciplin, 
skyldes i høj grad et fælles veldefineret sprogbrug. Hvad 
den jordiske videnskab mangler at erkende er, hvad liv er 
og dermed selve betingelserne for oplevelse og udvikling 
- altså hvad dette “inde i os selv” reelt dækker over.

Man kan være en fremragende tænker uden at kende 
noget som helst til det stof tanker formes i, ligesom man 
kan være en fremragende keramiker og formgiver uden 
at kende lerets særlige mineralogiske sammensætning. 
Vi mennesker er endnu fra “naturens hånd” vældigt be-
grænsede i at forstå tilværelsens dybere sammenhænge, i 
kraft af det begrænsede fokus vores vågne dagsbevidsthed 
knyttet til det fysiske legeme giver os. Alligevel er vi 
nået langt! Vi har jo en ret så udviklet evne til at se indad 
- til at se i ånden - til at være bevidste om hvad vi føler 
og tænker, og at vi føler og tænker. Derfor spiller også  
samvittighed og moral - måske med religiøse over- og 
undertoner - en vigtig rolle i de fleste menneskers liv, uden 
at de ved hvorfra den kommer, og hvorfor de i grunden 
tager den så alvorligt. 

Tænk hvilken fantastisk åndelig virkelighed der afsløres, 
via jegets bevidste oplevelse af og forholden sig til egne 
tanker og følelser. Livsgådens løsning skal selvfølgelig 
findes i vores eget indre, gennem en højere forståelse 
af det, vi allerede kan, og som sproget allerede afslører. 
For hvad ville sproget være uden et ”jeg”, med evne til 
at skabe og opleve alt muligt. Det treenige princip er 
selvfølgelig udtrykt i sproget. Sproget er jo udsprunget 
af vores indre, hvad skulle det ellers udspringe af. 

Menneskene har spejlet sig i religionerne og spejlingen 
har udviklet sproget på områder, der lå uden for vores 
sansers direkte rækkevidde. Gud, ånd, karma, sjælevan-
dring, skærsild, himmel, helvede, engel, bøn, skytsengel, 
næstekærlighed, ydmyghed, ærlighed, retfærdighed, for 
ikke at glemme den store betydning i hundredvis af sal-
mer og sange har haft for troen på det efterjordiske liv og 
udholdenhed i dette jordliv. Gennem troens epoke blev 
sproget udbygget tilstrækkeligt til, at en Martinus i en se-
nere fase i vores lovbundne udvikling kunne grundlægge 
en åndsvidenskab på bl.a. dette sprogbrug. 
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Nu skulle den dybere baggrund for ordene forklares og 
forstås. Ånd er f.eks. også en slags stof. Tanker og følel-
ser skal udtrykkes/skabes i noget stofligt, ligesom ting i 
den fysiske verden udtrykkes/skabes i noget stofligt. En 
åndsvidenskab baseret på at forstå tilværelsen i sin helhed 
indefra og ud og ikke som nu udefra og ind, er gjort frit 
tilgængelig for os.

Vi må være inderligt taknemmelige for, at Martinus 
ikke har gjort sit værk så abstrakt og utilgængeligt, som 
tilfældet er indenfor mange videnskabelige grene - ikke 
mindst filosofien. Martinus har valgt - så langt som det har 
været muligt - at bruge ord som vi mennesker i forvejen 
har haft en vis om end uldent defineret forståelse af. Han 

har bygget videre på et spinkelt instinkt- og følelsesbase-
ret åndeligt ordforråd, som han sammen med symboler 
har brugt som afsæt for sine grundige forklaringer og 
analyser. Efter devisen: hvis du har oplevet/erfaret dette 
i din ånd, så kan jeg bygge videre på det, og du vil måske 
kunne forstå, at denne oplevelse på en måde beviser, at 
der må være f.eks. intelligens til ikke bare som en del af 
menneskets bevidsthed, men at universet selv er styret 
af en intelligent kraft. osv. osv.

Vi skal have indsigt, så kursen kan rettes ind, og vi kan 
komme sikkert i havn! Den fortabte søn skal vende 
hjem! Det er “billedsætninger”, der er til at forstå. Ret 
uvidenskabelige er de, men dækkende for med få ord at 
beskrive målet for åndsforskerens rejse. Martinus blander 
hard core analytisk erkendelse og dagligdags erfaringer 
for at hjælpe sandhedssøgeren på vej. I det perspektiv 
bliver Martinus ikke altid veldefinerede sprogbrug af 
mindre betydning. Det løser sig selv efterhånden, som vi 
har lært noget mere og selv begynder at kunne se klarere 
i ånden.

Denne artikel er en optakt til to efterfølgende. Den ene vil 
kredse om det ”indre” og  ånd og oplevelse og den anden 
vil se på Martinus definition af begrebet sjæl.

v/GunderFrederiksen

Det rene kaos efter jordskælvet i Pakistan. Det er, hvad vi 
alle har læst, hørt om eller set gennem nyhedsmedierne. 
Der manglede ressourcer i uhyggelig grad, og regeringen 
kritiseres for passivitet. Først 4 dage efter katastrofen fik 
udenlandske redningshold lov til at begive sig ud i kata-
strofeområdet. Uden civilsamfundets mobilisering ville 
krisen være total, oplyser dagbladet INFORMATION d. 
13. oktober 2005. Heldigvis er det islamiske samfund 
ikke ukendt med begrebet gavekultur i praksis. 

Giverviljen er imponerende. Den er personificeret ved 
en olding med navnet Abdul Sattar Edhi, hvorom In-
formation oplyser, at han på 35 år har skabt ”den mus-
limske verdens formodentlig største stiftelse for ”gode 
gerninger”. 

Edhi er en helgenlignende asket med langt, hvidt skæg. 
Han bor med sin kone i en etværelses lejlighed i Karachi 
og beskrives som Pakistans Mother Teresa. Han begyndte 
med sine egne hænder plus 1.000 dollars. I dag fortæller 
INFORMATION, at han har en armada af ambulancer og 
lastbiler, som transporterer fødevarer til hele landet. Des-

Gavekultur i praksis

uden har han ladet opføre 3.000 hospitaler og sørget for 
uddannelse af 40.000 sygeplejersker, ligesom der under 
hans vinger findes 50.000 forladte eller forældreløse børn, 
mentalt syge, ældre og socialt udstødte. Indsamlingen af 
penge, klæder og mad sker med stor entusiasme, hvilket 
står i skærende kontrast til regeringens indsats. ”Folk gi-
ver penge til mig”, siger Edhi, ”fordi de vil se resultater”. 
(Mon ikke vi her kan læse mellem linierne, at pengene 
ellers kunne forsvinde i korrupte lommer?)

Er det så et gode for landet? Ja, naturligvis. Men vi må 
ikke glemme, at det også har en bagside. Hele den stor-
slåede private offervilje gør det jo lettere for de offentlige 
myndigheder at vise passivitet. 
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v/Svend Åge Rossen

Et af kulturhistoriens mest 
centrale begreber er ånd. 
Det har været almindeligt at 
betragte ånd som et særkende 
for mennesker i modsætning 
til dyr. Desuden opfattes ånd 
som noget afgørende forskel-
ligt fra stof eller materie.  Ånd 
og materie er således traditio-
nelt et modsætningspar. Men 
det har altid været vanskeligt 
at definere ånd udover, at den 
er noget fundamentalt andet end materie. Jeg vil i dette 
indlæg foreslå at opfatte ånd som identisk med henholds-
vis af forstå eller skabe mening og at have en holdning. 

Ordet mening bruges meget bredt, men er altid udtryk 
for at forstå sammenhænge, som man anser for logiske. 
Når man forstår meningen med noget, forstår man dets 
logiske sammenhæng med andre ting, og når man skaber 
noget meningsfuldt, er der tale om, at man frembringer 
noget, som er hensigtsmæssigt og opfylder et formål. Man 
kan også have en mening om et eller andet emne, dvs. en 
opfattelse af dets natur, hvad det består af, hvordan det 
er opstået og hvorledes det ændrer sig, hvilke love det 
følger osv. I denne forstand er den pågældende mening 
identisk med en erkendelse eller forståelse.  En mening 
om noget eller om nogen kan desuden være en holdning, 
fx en positiv eller negativ holdning til nogen eller noget.  
Til meningsbegrebet hører altså også sympati og antipati 
og dermed hele den etiske dimension.  I overensstemmelse 
hermed er al intellektualitet, videnskab, kunst og etik 
åndsaktiviteter. Det er også sådan man i almindelighed 
opfatter åndsliv. 

Som regel anlægger man desuden et kvalitetskriterium, 
når man taler om åndsprodukter, idet man kun anerken-
der skabelser af høj kvalitet eller med stor værdi som 
sådanne, men ikke anerkender dårlige endsige negative 
og onde meningsudsagn eller handlinger som udtryk for 
ånd. Denne skelnen er imidlertid uholdbar, mener jeg. 
En åndsmanifestation kan både være noget godt og noget 
ondt. Man kan da også tale om, at der er en dårlig ånd i 
et miljø. Meningsdimensionen i hele sin kvalitetsskala er 
følgelig en åndelig dimension. 

En mening behøver heller ikke være sand for at være et 
åndsfænomen. Selvom en mening anses for sand af den, 

Om begrebet ånd
som fremsætter den, er den som bekendt ikke nødven-
digvis sand. Om den er sand afhænger af vedkommendes 
vidensgrundlag. En fremsat mening kan naturligvis ikke 
være mere sand end sine videns- og erfaringsforudsæt-
ninger. Når Columbus’ sømænd frygtede, at ’Santa Maria’ 
nærmede sig Jordens kant, hvor de kunne styrte ned, 
var deres frygt meningsfuld ud fra deres vidensmæssige 
forudsætninger, som i den forbindelse var, at Jorden er 
flad. Både at fremsætte en mening og at forstå en mening 
er en skabende proces, dvs. en åndsproces, uanset om 
den er sand.

Når man forsøger at forstå meningen med, hvad andre 
siger, prøver man som regel, om det kan passe med, hvad 
man selv ved, men som i tilfældet med Columbus’ sø-
mænd kan der også være tale om at forstå andres udsagn 
ud fra deres egne forudsætninger. 

Ud fra denne betragtning er ånd ikke noget substantielt, 
men en proces:  en åndelig virksomhed. Det er den måde, 
på hvilken jeget sammenføjer sine erfaringer, viden, 
idealer og ønsker med henblik på at skabe noget menings-
fuldt,- eller forstå meningen med, hvad andre har sagt 
eller skabt, og det er desuden den holdning, som det har 
til sine omgivelser (sympatisk eller usympatisk).  Ånd er 
således en højere dimension end materien. Den er jegets 
meningsfulde aktiviteter med materien. I overensstem-
melse med sin egen betegnelse er materien et materiale, 
som jeget kan bruge til at skabe noget meningsfuldt 
med. Det kan være et kunstværk: en opera, et maleri, 
en film osv. eller det kan være en teori om tilværelsen, 
en filosofi m.m. ligesom det også kan være en human 
væremåde.  Den åndelige dimension er således en helt 
anden kategori af væren i tilværelsen end den materielle 
kategori, og den muliggøres kun i kraft af individets 
tidløse jeg.  Det er fordi jeget er hævet over tid, at det 
kan sanse det materielle stof i et tidsperspektiv og derved 
skabe mening i sine frembringelser, ligesom det også er 
i stand til at forstå meningen med andres frembringelser 
i et tidsperspektiv. 

At ånd er en anden kategori af væren end materien kom-
mer også til udtryk ved,  at ånd er immateriel. Man kan 
ikke måle en menings længde og bredde eller veje den på 
en vægt. At ånd er immateriel kunne friste til at mene, at 
den er identisk med jeget, som også er immateriel. Den 
fristelse skal man imidlertid modstå, mener jeg. For det 
første er det at ændre for meget på begrebets indhold i 
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forhold til traditionen. Når man skal defi nere et begreb må 
man tage udgangspunkt i, hvorledes begrebet i væsentlig 
grad bruges, og det bruges som værdibetegnelse for kul-
turprodukter, altså skabte ting. Begrebet ville altså miste 
den identitet, det har i forvejen ved at gøre det lig med 
jeget. Desuden er jeget et noget, som er udifferentieret. 
Det kan man ikke sige om ånd, som kan fremtræde mindst 
lige så detaljeret som stof. 
At ånd er immateriel har været en af vanskelighederne 
med at bestemme og defi nere ånd. At ånd er immateriel 
er ikke det samme som, at ånd er noget ureelt. Ånd er 
tværtimod en meget effektfuld realitet, hvis virkninger 
ikke står tilbage for materielle stoffer. En tale, en bog 
eller et kunstværk kan fx få en enorm indfl ydelse på 
mange mennesker. Denne indfl ydelse skyldes ikke disse 

tinge fysiske side, men deres usynlige og immaterielle 
indhold. Enkelte mennesker som fx Kristus, Muhammed 
eller Buddha har som bekendt med deres rent åndelige 
indfl ydelse haft en enorm betydning for historiens gang. 
Det er ikke deres fysiske legeme, som har haft den store 
betydning, men hvordan de har været som mennesker, 
hvad de har sagt og ment. 

En af de bedste analyser fra Martinus’ side af begrebet 
ånd i modsætning til materie er efter min mening kapit-
lerne om forskning på tværs og på langs ad materien i 
”Bisættelse” fra kap. 29.  Her markerer Martinus ånd 
og materie med korset, idet han skriver, at de to sider 
af tilværelsen kun kan symboliseres med to linier, som 
går på tværs af hinanden. Ånd er symboliseret med den 
lodrette linje og materie med den vandrette. Bedre kan 
det formodentlig ikke symboliseres, at de to sider af den 
oplevede tilværelse i deres væsen er totalt forskellige, 
men samtidig at de altid er forbundet. Hvis man opfatter 

korset som et koordinatsystem, symboliserer det, at alle 
punkter i dets kvadranter har både et åndsindhold og en 
materiel fremtræden, ligesom ethvert punkt har både en 
abscisse og en ordinat. Konklusionen er, at det evige jeg 
ikke kan udtrykke nogen ånd uden materielle midler, og 
at det materielle stof overalt, hvor det forekommer har 
et åndeligt indhold.

Som kuriosum kan det nævnes, at Giordano Bruno blev 
dømt og brændt år 1600, fordi han hævdede, at der i na-
turen gives to grundlæggende substanser, den ene kalder 
han form (læs ånd!), den anden stof. Hans synspunkt var, 
at stoffet er lige så evigt som Guds ånd, fordi Gud ikke 
ville kunne udtrykke sin ånd, hvis der på et tidspunkt i 
evigheden ikke havde eksisteret stof. Det var dette syns-
punkt, han blev fældet på ved at ”han vedrørende alle tings 
tilblivelse fastholder to evige principper, verdenssjælen 
og et første stof (anima mundi et prima materia). 1

Fodnote
1 Giordano Bruno: Om årsagen, princippet og enheden (med indledning 
af Axel Haaning, Kbh. 2000, s. 73

Martinus sagde til Lars Nibelvang:

Jeg organiserer ikke alene jeres eget erfa-
ringsmateriale, men jeg retter jeres opmærk-
somhed ind på de rigtige steder, sådan at I 
i fremtiden kan vide, hvor det er, I selv skal 
søge.
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v/Ruth Olsen

En TV-udsendelse for nylig såvel som tidsskriftet Illustre-
ret Videnskab (15/2005) har beskæftiget sig med, hvad 
der sker, når et menneske får vitale organer fra en afdød 
person. Det har vist sig, at der af og til sker “mystiske” 
ændringer i modtagerens smag m.h.t. mad, drikke og 
musik, ja personen kan huske ting, som han/hun aldrig 
har oplevet.

I et tilfælde, hvor en lesbisk kvinde fik 
et donorhjerte, begyndte hun pludselig at 
føle sig tiltrukket af mænd. Andre fortæl-
ler om, hvordan de gennemlever donorens 
dødsøjeblik igen og igen. I USA, hvor 
donorens identitet ikke holdes hemmelig, 
er det blevet bekræftet, at det er donorens 
vaner og erfaringer, organmodtageren har 
fået del i.

En konkret historie: En 18-årig kvinde fik 
et hjerte fra en musiker, der selv skrev mu-
sik og tekster. Kvinden mødte musikerens 
forældre, som spillede hans musik for hende. Selv om det 
var første gang, hun hørte musikken, kunne hun straks 
synge med på teksterne. En af sangene hed “Danny, my 
heart is yours”, og den unge kvinde, som havde fået hans 
hjerte, hed “tilfældigvis” Danny!

Naturvidenskaben forsøger at forklare fænomenet med 
forskellige teorier, bl.a. baseret på det faktum, at nerve-
systemet i hele kroppen producerer signalstoffer, neuro-
peptider, der sender informationer til hjernen. Man går 
altså ud fra, at organer sidder inde med information om 
den oprindelige ejermands liv og levned. Man opererer 
med begrebet “cellulær hukommelse”. Andre regner med, 
at eftersom f.eks. et hjerte genererer et elektromagnetisk 
felt, der kan registreres på over 3o meters afstand, kan 
dette felt påvirke hjernen.

Hvad siger åndsvidenskaben?

Fra åndsvidenskaben ved vi, at organer er levende væs-
ner, der er langt fremme i deres egen spiral m h t åndelig 
udvikling. De er ved en persons inkarnation blevet tiltruk-

Kan

organtransplantation
 ændre personligheden?

ket som redskab for netop denne persons Jeg, fordi deres 
vibrationer passer sammen. Hvis deres vibrationer og 
viljer ikke harmonerer, vil organet ikke kunne inkarnere 
hos den person. Deres gensidige samarbejde er livsvigtigt 
for begge parter. Der sker en bevidsthedsoverføring mel-
lem dem, skriver Martinus (LB II stk. 596).

Da den biologiske forligelighed, lægerne 
er i stand til at konstatere, kun vedrører 
de grove vibrationer, må man ved trans-
plantationer bedøve immunforsvaret med 
medicin, ellers vil organet risikere at blive 
afstødt. Lægerne forstår endnu ikke, at 
disharmonien kan ligge på et højere og 
finere plan, og at organvæsner også har 
en vis egenvilje.

Nok har organer en dagsbevidsthed på sit 
plan, men den afdøde persons bevidsthed 
sidder ikke i hans krops eller organers fy-
siske stof. Den hører til i hans “åndelige” 

legemer, der består af stråleformig energi, og som han har 
“taget med over på den anden side”. Kommunikationen 
mellem organvæsnet og dets makrovæsen foregår mellem 
deres åndelige legemer, omend de i fysisk inkarnation 
bruger nervesystemet som redskab. Ved døden afbrydes 
denne kommunikation, så den afdødes bevidsthed, her-
under hukommelsen, kan altså ikke følge med organet 
over i en andens krop.

Hvis organet har været nedfrosset inden transplantationen, 
er dets Jeg og dets mikrovæsners jeg’er iøvrigt diskarne-
ret, og ved optøningen inkarnerer nogle helt andre jeg’er, 
såvidt jeg har forstået (LB V stk.1701). De behøver altså 
slet ikke have noget med den oprindelige ejermand at 
gøre. Eller hvad?

Martinus siger (LB II stk.602), at et makrojeg efter den 
fysiske død stadig godt kan være knyttet til sine mikro-
væsner med sin “vanebevidsthed”, men det gælder vel 
kun en meget kort periode. I bogen Bisættelse kap. 170-71 
skriver Martinus, at den afdøde krops ejermand fra sin 
overfysiske tilværelse i ret lang tid godt kan følge sit ligs 
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skæbne med stærke følelser. Det gælder især, hvis hans 
følelseslegeme er højt udviklet, det legeme som jo bærer 
dagsbevidstheden efter den fysiske død.

Konklusion

Intet tyder på, at det transplanterede organ i sig selv kan 
påvirke modtagerens bevidsthed på den beskrevne “my-
stiske” måde. Jeg tror derfor, at det er organets oprindelige 
ejermand, der fra det overfysiske plan kan følge sit organs 
skæbne, og herfra kan sende impulser til den nye ejers 
bevidsthed. Det handler om en form for besættelse. Hvis 
denne teori er rigtig, kan det være ret betydningsfuldt, om 
den afdøde donor bryder sig om den nye ejer eller ej.

En af historierne i TV-udsendelsen berettede om, hvor-
dan en organmodtager via et medium fi k kontakt med 
den afdøde trafi kdræbte donor, fi k overbragt sin dybe 
taknemmelighed og fi k donorens velsignelse. Det bevir-

kede, at organmodtageren ikke længere behøvede at tage 
immunforsvars-dæmpende medicin for at holde på sit nye 
organ. Donoren havde åbenbart stadig en vis indfl ydelse 
på sit organ, men da han “gav slip” på det og med glæde 
overgav det som en gave, accepterede organvæsenet sit 
nye “hjem”.

Som makrovæsen er vi en slags skytsengle for de organ- 
og mikrovæsner, vi har knyttet til os, da vi inkarnerede. 
De er gået ind i samarbejdet i tillid til os som beskyttere. 
Misbruger vi denne tillid og gør deres liv til et helvede 
og dermed påfører dem en for tidlig og unaturlig død, 
hvordan skulle en afdød donor så med glæde se sit organ 
transplanteret ind i dette “helvede”? Eller hvordan skulle 
et organvæsen af egen fri vilje gå ind i det?

Organvæsner har også en dagsbevidst vilje, ifølge Mar-
tinus. Man kan modarbejde den med bedøvende medicin 
o.lign. Men det er jo ingen reel løsning. Der er en årsag 
til, at organer går “i strejke”, og det er meningen vi skal 
lære den at kende og blive klogere. Den dag uvidenheden 
er ophørt og vi har fundet ud af at leve i harmoni med 
de væsner, der er i vor tjeneste, behøver vi ikke tekniske 
løsninger som organtransplantation. Problemet er ånde-
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Martinus sagde i en tale 2/4-1950 bl.a.: (fra artiklen “Kristus og verdensbilledet)
Årsagen til, at mikrovæsner kan have mulighed for at skabe disharmoni i en organisme, hvis indehaver eller makrojeg 
lever et fysisk sundt liv, er kun at fi nde ét sted: i menneskets egen optræden som mikrovæsen i dets makroorganisme eller 
verdensalt. Skaber mennesket harmoni og velvære for sine medvæsner i denne makroorganisme, elsker det sin næste som 
sig selv, samtidig med at det lever sundt fysisk set, da vil de mikroindivider, der ikke er på bølgelængde med de kosmiske 
love, efterhånden forsvinde fra dets organisme, og højere og mere udviklede og harmonisk indstillede individer eller celler 
og atomer vil inkarnere i stedet.

Men forfølger samme menneske sin næste eller gør dennes liv uudholdeligt, mørkt og trist med vrede, surhed og bitterhed, 
da er det selv som en celle, der spreder gift i sin makroorganismes kød og blod og ikke en livgivende mikroorganisme, og 
da kommer det samme til at gælde for de mikrovæsner, der inkarnerer i dets egen organisme. De er giftspredende, usunde 
og farlige for de øvrige mikrovæsner og dermed for helhedens tilstand af sundhed og velvære.

Som mikrovæsen i en organisme er det klart, at man ikke skal myrde eller besværliggøre livet for de andre mikrovæsner i 
samme makroorganisme, derved skaber man ikke blot disharmoni i forholdet til disse medvæsner, men også i forholdet til 
den helhed, dvs det makrovæsen, man er en del af, og dermed også til de mikrovæsner der lever i ens egen organisme. Loven 
for årsag og virkning, eller “som du sår, skal du høste”, gælder nemlig både for mikro-, mellem- og makrokosmos og for 
vort forhold til alle disse tre verdener.
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v/Vagn Noach

Tror du på Gud, spørges der om, og allerede ved ordet 
tro, begynder det at vakle. Tro skaber megen splid, megen 
forstokkethed, og det er vanskeligt at argumentere imod 
de hellige. Sådan var det for mig, da jeg gik til konfir-
mationsforberedelse.

Jeg følte mig forkert, når jeg så de andre sidde stille og 
høre på, at 5000 mand spiste af én fisk, og at Jesus gik på 
vandet. Jeg havde aldrig set noget sådant, og da de andre 
ikke protesterede, tænkte jeg, at der var noget galt med 
mig. Jeg kunne ikke tro. Jeg kunne ikke forholde mig til 
noget, som jeg følte var rent sludder.

Min mor var troende. Ikke noget med at gå i kirke hver 
søndag, men hun havde som 15-årig været ramt af den 
Spanske syge, og ingen havde regnet med, hun overle-
vede. Hærget af feber oplevede hun pludselig, at hun sad 
oppe i det ene hjørne af værelset og så ned på sig selv og 
tænkte, hvorfor sidder de mon der og græder? Feberen 
fortog sig, men oplevelsen var så stærk og klar, at hun 
aldrig glemte den.

Konfirmation

Da jeg ikke kunne tro, mente 
jeg ikke, jeg kunne tillade mig 
at blive konfirmeret i kirken. 
Dette frygtelige budskab 
måtte jeg betro min præst, så 
en dag efter konfirmationsfor-
beredelsen, stillede jeg mig 
bagest i køen, da vi skulle 
trykke præsten i hånden til 
farvel. På god afstand af de 
andre tog jeg mod til mig og 
fik fortalt præsten, at jeg følte, 
det var forkert af mig at blive 
konfirmeret.

Hvorfor kan du ikke tro, spurgte præsten venligt, og jeg 
fortalte ham om de lignelser, som slet ikke stemte med 
mine erfaringer. Du skal nok ikke opfatte dem så bogsta-
veligt, sagde præsten venligt og uden fordømmelse. Du 
skal mere betragte dem som symboler end som faktiske 
hændelser. Jeg tog endnu mere mod til mig, nu hvor jeg 
altså ikke blev betragtet som en synder, og det fløj frejdigt 
ud af munden på mig: “Jamen, så kunne præsten jo ligeså 
godt læse op af H.C.Andersens eventyr.”

Min vej til Martinus
Ja, svarede præsten, det kan du have ret i, men nu har vi 
altså valgt Biblen som vores grundlag.

I løbet af de næste uger kom eftertanken. Det kunne da 
ikke være rigtigt, at man udgav en bog i næsten to tusind 
år, hvis det var noget sludder, der stod i den. Der måtte 
alligevel være noget mellem linierne, jeg ikke havde 
fået fat på. Jeg begyndte at læse Biblen, som jeg havde 
læst H.C.Andersen. Jeg blev ikke meget klogere, men i 
Johannes Evangeliet stødte jeg på navnet Nikodemus. 
Det havde min far brugt om mig som kælenavn, men jeg 
vidste ikke hvorfor. Min far var død, så jeg kunne ikke 
spørge ham, og mor vidste det ikke. Nå, konfirmeret blev 
jeg og kunne mine skriftsteder, som vi blev hørt i.

Unitarernes Hus

Årene gik, jeg kom ud af skolen, stod i lære, blev soldat 
og fik tusind andre interesser, herunder piger. Min mor 
havde en nabo, der var vegetar, og af og til blev vi inviteret 
på rødbedebøffer hos hende. De smagte langt bedre, end 
jeg havde frygtet. En dag gik jeg med hende og min mor 
til et foredrag i Unitarernes Hus. Det var spændende, for 
her udlagde man Biblen på en anden måde, end jeg var 
vant til. De fortalte også om stjernerne og reinkarnation 
og andre ting, jeg ikke havde hørt om før.

Pludselig så jeg historien om Nikodemus i et andet lys. 
Nikodemus og Jesus havde jo talt om igen at komme ind 
i mors liv, dvs om genfødsel, og jeg forstod at livet var 
en stadig udviklingsproces. Reinkarnationstanken gav 
mening og satte meget af Biblen i et helt andet lys. Jeg 
begyndte at se fornuft bag historierne.

Jeg ville stifte familie men havde ingen penge, så jeg tog 
til Grønland for at bygge radarstation. Det blev fravær 
langt mod nord, ensomme nætter omgivet af frost og is, 
en enorm natur, der med et vindpust kunne feje dig ned af 
bjerget og ind i uendeligheden. Efter mit første Nordlys 
blev jeg stille og tænksom. Stjernerne blinkede, stilheden 
var fantastisk, det gav en naturlig meditation.

Astrologi

Hjemme igen begyndte jeg en revisoruddannelse på 
Handelshøjskolen. På skolen fik jeg mange nye venner. 
En dag betroede én mig, at han interesserede sig for 
astrologi. Det fløj ud af min mund: “Hvordan kan et så 
velbegavet menneske som du dog tro på den slags pjat?” 
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Han så venligt på mig og spurgte, hvordan jeg der ville 
være revisor kunne udtale mig om noget, jeg ikke havde 
undersøgt. Så jeg lovede at undersøge det og så komme 
og fortælle ham, hvori han tog fejl.

Det blev en større opgave, end jeg havde ventet. Efter 
fem år måtte jeg tilbage til min kammerat og sige und-
skyld. Der fandtes mere mellem 
himmel og jord, end jeg havde 
forestillet mig. Astrologien blev 
en lidenskab. Alt kunne beregnes 
og menneskers karakter kunne 
beskrives gennem horoskopet. 
Alt var nøje fastlagt, og det til-
talte en revisor, der ikke brød sig 
om unøjagtigheder.

Da lidenskaben blev så voldsom, 
at jeg næsten ikke kunne gå over 
gaden uden at have undersøgt, 
hvor planeterne stod, var der noget i mig, der sagde stop. 
Var det mig eller stjernerne, der bestemte? Jeg besluttede, 
at det var mig, der bestemte, og holdt astrologien lidt på 
afstand. Alt skal behandles med måde og kritisk sans.

Men astrologistudiet betød, at jeg havde lært nye spæn-
dende mennesker at kende. Vi var nu kommet ind i New 
Age årene og diskuterede på livet løs alle de eksistentielle 
spørgsmål: Hvor kommer vi fra, hvor skal vi hen, og hvad 
gør vi egentlig her? Jeg gik til yoga og meditation. Jeg 
blev vegetar og opdagede, hvordan det forstærker alle 
sanser. Og jeg kunne ikke længere tåle en øl til fester 
uden straks at blive beruset. Jeg fik “ud-af-krop”-ople-
velser. Gennem en indisk yoga-lærer lærte jeg en del om 
tankens magt.

Teosofi

På et tidspunkt, da jeg følte jeg virkelig var begyndt at 
lære noget, stiftede jeg bekendtskab med teosofien. Atter 
lærte jeg, hvor langt jeg var bagefter. Her kunne man læse 
om, at vi også har usynlige legemer, hvori vort helbred, 
vore følelser, tanker og egentlige Jeg har til huse. Jeg 
lærte, at helbredelse og klarsyn ikke var noget mystisk, 
men blot en evne til at se og oprette energien i disse le-
gemer, der hvor den var svækket.

Jeg forstod nu, hvorfor Kristus altid blev fremstillet med 
glorie om hovedet. Og at denne glorie ikke kun lå rundt 
om hovedet, men strakte sig rundt om hele den menneske-
lige krop. Jeg forstod, hvordan man kunne føle sympati 
eller det modsatte for et menneske, man tilfældigt mødte, 
alt baseret på en tiltrækning eller frastødelse af disse 
omkring kroppen liggende energier.
Da jeg havde dannet familie skulle det her vise sig, om 

alle mine fine åndelige teorier kunne omsættes på det 
praktiske plan. Det der er så let i tanken er straks sværere 
i praksis. Men det er en nødvendig øvelse. Hvor skal man 
bøje af og indgå kompromisser, hvor går ens egne græn-
ser? Stædighed kan være en god ting, men tolerance og 
tilgivelse kan være bedre. Hvornår skal man være blød 
mand og hvornår “hård”. Jeg gav op og gik i terapi.

Rebirthing betyder genfødelse. 
Men i rebirthing behøver du ikke 
at dø fysisk. Du omgiver dig med 
nogle mennesker, der betror hin-
anden deres inderste følelser, du 
bliver lagt i 37 grader varmt vand, 
trækker vejret på en bestemt 
måde - og din krop giver slip 
på alle de fortrængte oplevelser. 
Der findes ingen barndom uden 
fortrængte følelser. Der ligger 
altid et mønster gemt under dine 

problemer, og hvis du skal blive et helt menneske, må du 
være i stand til at se dette mønster, så du kan forholde 
dig til det. Hvis du kan se mønstret og ændrer dig, vil 
omgivelserne også ændre sig. Eller måske står du alene 
tilbage med dine nye holdninger. Det kan være svært at 
stå alene men bedre end at fornægte sig selv.

Martinus

Livet er en lang udviklingsproces, men dine tanker fører 
dig derhen, hvor du ønsker at være. Jeg havde fået svar på 
mange spørgsmål, men jeg havde stadig en del løse ender, 
jeg ikke kunne få til at mødes. Så kom hjælpen atter til 
mig. Jeg stiftede bekendtskab med Martinus’ åndsviden-
skab. Tænk at han levede, mens jeg gik og tænkte, og nu 
havde jeg ikke længere mulighed for at møde ham.
Men heldigvis har han skrevet mange bøger, hvor han i 
detaljer gør rede for, hvordan tingene hænger sammen. 
Her faldt de sidste brikker på plads for mig. Nu føler jeg 
virkelig, at min “tro” er baseret på viden, der endnu ikke 
er blevet modsagt af videnskaben og som er baseret på 
logiske sammenhænge. Nu ved jeg, at alt hænger sammen. 
Vi er alle celler i Guds krop.

Det tog mig 55 år at få “puslespillet” samlet. Jeg vil ønske, 
at den kristne kirke vil forlade sin stive og fasttømrede 
opfattelse og åbne sig for den bredere horisont. Tænk hvad 
det ville betyde, hvis mennesker var klar over, at alt her 
i livet har sin pris, ikke her og nu men igennem en lang 
udvikling. Himmel og helvede er her på jorden, og hvad 
du sår skal du høste. Måske var der en og anden, der ville 
tænke sig om, inden han forulempede et medmenneske, 
hvis han kendte loven om årsag og virkning og indså, at 
det han gør mod andre vil ske for ham selv. Mon ikke 
mange så ville ændre retning?
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Om  bøger
Det er ikke nok at 
overleve
Af Herbert Pundik

Gyldendal 2005

360 sider

Anm. v/Gunder Frederiksen

Det er, hvad Herbert Pundik påstår i sin selvbiografi ske 
mursten af en bog, der i år er udkommet i fjerde oplag 
fra Gyldendals forlag. Når bogens titel er: ”Det er ikke 
nok at overleve”, så understreges denne påstand kraftigt 
af et forsidebillede af tre mænd i en robåd på fl ugt fra 
Nazismens dødsmaskiner. Med opsmøgede ærmer og et 
fast tag om årerne i en lille robåd er Pundik skjult i mor-
genens tågedis på vej mod Sverige sammen med to andre 
fl ygtninge. Her fremtræder Pundik som en skikkelse, 
der er meget langt fra at ville lade sig kue og slet ikke 
af Hitlers herrefolkementalitet. Pundik er en overlever 
i dette ords bedste betydning. Men som der fremgår af 
hans biografi , er dette blot at overleve ikke nok for ham 
– og for hans folk jøderne. De vil mere end det.

De vil anerkendes. Det har til alle tider været jødernes 
problem – de har manglet anerkendelse.  Der tænkes ikke 
blot på den omstændighed, at de af Nazismen og dens 
sympatisører og håndlangere blev lagt for had – eller 
måske endnu mere: skulle spille rollen som prügelknabe 
for at retfærdiggøre jagten på dem. En jagt, der som be-
kendt førte til utrolige mængder af lidelser i Nazismens 
koncentrationslejre og gaskamre, der kostede 5 millioner 
jøder livet. 

Hvordan jøderne blev opfattet

Pundik har fl ere små beretninger, som viser noget om, 
hvilket image jøderne havde i mange menneskers øjne. 
Pundiks far, der var handelsrejsende, var på besøg hos 
kunder i Sønderjylland. En af kunderne spurgte, om han 
havde lyst til at hilse på en dreng, der var hans barnebarn. 
”Det havde han, og manden kaldte på drengen. ”Sig pænt 
goddag til hr. Pundik”, sagde bedstefaderen ”han er jøde, 

og som du kan se, har han ikke horn i panden”.
Jeg mindes, at jeg som ung mand under besættelsen blev 
usikker, når talen drejede om sig jøderne. At de tyske 
nazister stræbte efter verdensherredømmet blev klart for 
enhver efter de mange og utrolig hurtige sejre i starten, 
men hvorfor skulle det i særlig grad gå ud over jøderne?  
Der blev for øvrigt ikke talt meget om det. Jødespørgs-
målet blev noget i retning af et tys-tys emne. Men da der 
blev hvisket om jødernes fl ugt til Sverige fi k de heltestatus 
hos de fl este danskere. 

Hvad er det særlige ved jøderne?

Mange kender udtrykket ”Den evige jøde”. Det er titlen 
på en bog af den danske præst Poul Borchenius med 
undertitlen ”Af antisemitismens historie”. Jeg har ikke 
læst bogen og agter heller ikke at gøre det. At bore i 
antisemitismen tjener ikke noget godt formål. Mon ikke 
jøderne har oplevet tilstrækkeligt af lidelser? Og mon 
ikke det er på sin plads i stedet at koncentrere os om deres 
mange positive sider. Fra bibelen ved vi, at Gud sagde 
til Abraham: ”I dig skal alle jordens slægter velsignes” 
(Første Mos. Kap 12, vers 3). Vil det sige, at jøderne tvært 
imod er Guds udvalgte folk, Guds ejendomsfolk – altså 
noget særligt i forhold til alle andre folkeslag. Kan Gud 
have en særlig kæledægge, så kan han/hun jo ikke være 
alkærlig. Det kan vel ikke være retfærdigt at favorisere 
nogle frem for andre?  

 Det får sin fornuftige forklaring af Martinus, hvor han 
gør rede for, at ”alle levende væsener er Guddommens 
redskaber” (Livets Bog 4 stk. 1303).  Martinus skriver 
videre: ”det jødiske folk er kun ”Guds udvalgte” på den 
måde, at det er blevet det Folk, i hvilket ”alle jordens 
slægter skulle velsignes”. Dette vil igen sige, at det er et 
folk, der er foran i spiralen eller udviklingens kredsløb. 
Derved er det blevet et folk, hvis skæbne de efterfølgende 
Nationer eller Folk kan se tilbage på. Dets skæbne er så-
ledes lagt blot for hele den øvrige verden. Da dette folk 
altså er foran denne øvrige verden, vil denne igennem 
nævnte folks historie være i stand til at følge hele dets 
Skæbnedannelse eller udvikling. Den øvrige verdens folk 
kan på dette folks skæbne se, hvorledes det går, når man 
i alt for høj en grad misforstår sin identitet som ”Guds 
udvalgte folk” og tror, at denne ”Udvælgelse” består i, 
at man er kaldet til at være et herrefolk, hvilket altså i 
virkeligheden vil sige, at man er kaldet til at ”byde og 
befale” over alle andre folk i verden, og at disse altså 
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kun skal være ens lydige tjenere”. – Mon ikke der også i 
dag kan eksistere folkeslag for hvem disse kloge ord fra 
et kosmisk bevidst menneske kan være klogt at lytte til. 
– Jeg vælger at tro det. 

Kan tvivlen være en kongevej? Er det ikke nærmest en 
selvdestruktiv vej, en syg vej, en vej der kan føre til evig 
fortvivlelse og sjælekvaler? 

Jo, det kan det være og den vej, der her skal berettes om, 
har da heller ikke manglet karakteristika som ovennævn-
te. Men når den ikke desto mindre fortjener betegnelsen 
kongevej, så er det, fordi vandringsmanden, som her er 
præst og optræder under synonymet Peter Mikkelsen, er 
bevæget af motiver, som fortjener den dybeste respekt. 
Motiver som man kunne ønske var langt mere udbredt 
blandt danske præster, end tilfældet er i dag. Motiver 
som endelig kunne føre til den reformation af den danske 
folkekirke, som længe – alt forlænge - har været tiltrængt.  
Motiver, som ville klæde den danske præstestand. Moti-
ver, som omsider kunne medføre, at menighederne kunne 
få tillid til, at selv præster kan være sandhedssøgende. Ja, 
motiver, som igen kunne fylde de tomme danske kirker 
og give dem nyt liv. 

Det lille opus på 124 sider, der handler om tvivl, tegner 
godt. I et ærligt forsøg på at forstå sit eget forhold til 
Gud og til kristendommen, krænger præsten Peter Mik-
kelsen sin egen tvivlende sjæl ud for læserne. For ham 
er præstegerningen ikke blot et embede og en godt betalt 
levevej. Så vidt jeg kan se, hører Peter til undtagelserne 
blandt danske præster. Han søger sandheden, men for 
ham er det ikke blot et spørgsmål om intelligens. Han 
lægger hele sin følsomme sjæl i sin præstegerning. Han 
ønsker i et og alt at gøre det rigtige – at være i overens-
stemmelse med sin Gud – at søge sandheden og at leve 
den. Men det fører ham ud i evindelige sjælekvaler med 
dyb og pinefuld tvivl.  
Når jeg trods alle pastor Peters kvaler ikke desto mindre 
kalder tvivlen en kongevej, så er det ikke blot fordi det 
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i sidste ende førte til noget godt for Peter, men fordi 
jeg mener, det ville være en lykke for vor præstestand, 
for menighederne og for vort ganske land om hele den 
danske præstestand ville følge samme vej – søgen efter 
sandheden, så præstegerningen blev mere end et godt 
betalt embede. 

 Det er fem hundrede år siden Luther reformerede kirken, 
som førte til dannelsen af de protestantiske kirker, og siden 
har den kørt i nogenlunde samme spor, med det resultat, 
at kirkerne gradvis tømmes, og rundt omkring i Europa 
nedlægges fl ere kirker eller ombygges til turistbureauer, 
boliger eller andre formål.    

Ikke så underligt at der er røster fremme om en ny re-
formation. I en kronik i Jyllands Posten den 18.3.2004 
hedder det, at en ny reformation er bydende nødvendig. 
”Kristendommen må ændre sig – eller dø. Forfatteren, 
biskop John Spong understreger nødvendigheden af en ny 
reformation, ”der vil være så omfattende, at den lutherske 
reformation i 1500-tallet vil være en børnefødselsdag i 
sammenligning”.  – Stærke ord – men mon ikke også 
det er, hvad der skal til. Det understreges i al fald af den 
samvittighedsfulde præst Peter Mikkelsens åbenhjertige 
bekendelser. Det understreges af den omstændighed, at 
på alle andre områder i samfundet end netop kirkens 
har vi været vidne til en rivende udvikling, som gør, at 
afstanden til kirken er vokset. Og det understreges af de 
halvtomme kirker. 

Livet mellem
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En verdenskendt hypnoseekspert udtaler sig om hypno-
terapi på højt plan. Med en solid baggrund inden for sit 
felt: ved hjælp af hypnose at føre klienter tilbage til livet 
mellem livene (lml), har han skrevet en bog som ikke 
blot er en beskrivelse af lml, men mest af alt en lærebog 
for erfarne hypnotisører i, hvorledes det kan anbefales at 
undervise almindelige hypnotisører i lml-hypnose altså 
ikke blot i selv at foretage hypnose.   
Martinus skriver om hypnose Livets Bog stk 1700: ” 
– for disse kunstige Former gælder det, at de er unormale 
og kan være skadelige for ikke at sige livsfarlige. De 
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kan således i værste Tilfælde totalt ødelægge Aandens 
Forbindelse med den fysiske Organisme, der derved alt 
for tidligt bliver ubrugelig og udskilller sig fra Jeg’et, 
hvorved den fremtræder som ”Lig”.

I Livets Bog 6 stk. 2005 skriver Martinus om mennesker, 
”der gerne vil tilegne sig clairvoyance og andre psykiske 
evner herunder hypnose ”. ------ Meget godt kan natur-
ligvis læres indenfor disse Foreteelser rent bortset fra 
den skrækkelige fare for aandelig Afsporing, man her 
bliver udsat for”. 

Da det ikke desto mindre er en kendsgerning, at der er 
mange mennesker, der er blevet hjulpet via hypnose f. eks. 
befriet for smerter under tandbehandling samt for ryge-
vaner eller anden dårligdom, vil det være ønskeligt med 
nogen ressource på området, før vi føler os kompetente 
til at anmelde bogen. Vi vil tage emnet op til grundigere 
behandling i et kommende nummer af IMPULS. 

Skulle der være læsere, som har erfaringer på området, 
hører vi gerne om det f. eks. på tlf. 59 30 36 51 eller e-
mail k-i@vip.cybercity.dk 
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Når bogen hedder “Why God won’t go away” skulle man 
jo forvente, at der er et konkret svar, ellers havde den vel 
heddet “Why won’t God go away?”.

Bogen har vakt gevaldig opsigt i både videnskabelige og 
religiøse kredse. Forfatterne har haft til hensigt at skabe 
en (ny) vej til at udforske forbindelsen mellem videnskab 
og den religiøse drift - den drivende spirituelle kraft bag 
alle religioner - på måder, der ikke bare kaster nyt lys 
over oprindelsen af og meningen med spiritualitet, men 
også giver større indsigt i hjernens måder at arbejde med 
mystik på.

En gennemsnitlig hjerne vejer ca 3½ pund, er på stør-
relse med et stort blomkålshovede og minder i farve og 
konsistens om en solid tofu. I løbet af den menneskelige 
hjernes udvikling er der sket noget forunderligt. Hjernen, 

med dens store opfattelsesevne, begyndte at bemærke 
sin egen eksistens, og mennesker opnåede evnen til at 
refl ektere, som på afstand, over opfattelser frembragt af 
egne hjerner.
Der synes at være, inde i vore egne hoveder, en indre 
personlig opmærksomhed, et frit-siddende, observerende 
selv. Neurologien kan ikke forklare, hvordan det er sket, 
at et ikke-materielt sind kan udvikle sig fra/af biologiske 
funktioner.

Gennem afsnit om myter, ritualer og mysticisme og 
hjernens processer i disse sammenhænge lægges f.eks. 
vægt på at forstå, at ritualernes virkning fra den mildeste 
til den mest ekstreme er sat igang af sansevirkninger, af 
gentagne rytmiske bevægelser, dvs der begyndes med 
fysisk aktivitet, en slags bund-til-top besked til hjernen. 
De samme mekanismer kan imidlertid også sættes igang 
af hjernen - en slags top-til-bund metode - med en tanke. 
En grænseoverskridende, mystisk oplevelse kan opnås 
ved f.eks. meditation eller bøn.

Newberg udtrykker glæde i bogen over en Evelyn Under-
hill, som han citerer: “Mystik er navnet på den organiske 
proces, som involverer den perfekte indtagelse af Guds 
kærlighed, opnåelsen her og nu af menneskets udødelige 
arv.” Eller, siger damen, hvis du bedre kan lide denne 
forklaring, som betyder det samme - det er kunsten at 
etablere en bevidst forbindelse med det absolutte.

Forfatteren bruger et navn “Absolute Unitary Being”, i 
anmelderens oversættelse “Helt Forenet Væren” (HFV) 
om den tilstand, vi har søgt og søger på mange niveauer. 
Og fl g er bogens sidste afsnit og måske et svar:
“Hvis HFV er virkelig, så kan Gud, på alle de personlige 
måder mennesker kender ham, kun være en metafor. De 
neuro-biologiske rødder til spirituel overskridelse viser, 
at HFV er en troværdig, ovenikøbet sandsynlig mulighed. 
Af de overraskelser vores teori kommer med - at myter 
fremkommer af biologisk tvang, at ritualer intuitivt er 
formet så de kan “trigge” følelsen af være forenet, at 
mystikere ikke nødvendigvis er skøre og at alle religioner 
er grene af samme spirituelle træ - er det faktum, at dette 
ultimative HFV kan blive rationelt understøttet, det der 
fascinerer os mest.

Ægtheden af HFV er ikke afgørende bevis på Guds 
eksistens, men tyder stærkt på, at der er mere i den men-
neskelige eksistens end det rent materielle. Vore sind 
drages af denne intuition om en større virkelighed, den 
følelse af enhed, hvor lidelse ophører og man er fri for 
længsler. Så længe vore hjerner er formet som de er, så 
længe vore sind kan sanse denne større virkelighed, vil 
spiritualitet fortsat forme menneskelig erfaring og Gud 
- hvordan vi end defi nerer dette majestætiske begreb - vil 
ikke gå væk.
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Geoffrey Hodson blev jeg først bekendt med gennem 
hans dejlige bog “The Kingdom of the Gods”, som er en 
ren åbenbaring af de engleriger, som omgiver Jorden, de 
mange forskellige og vældige landskabsengle, som han 
så i deres lysende pragt i de bjergrige egne rundt om i 
verden, og som han havde en telepatisk komminikation 
med - og senere fi k en talentfuld malerinde til at male på 
hans anvisninger. Det blev et billedværk af helt usæd-
vanlig skønhed.

Den foreliggende bog er på sin vis lige så unik, fordi det 
er en privat dagbog af en ganske særlig slags - en esote-
risk/okkult dagbog, hvor en højt specialiseret okkultist og 
discipel af Visdommens Mestre beskriver, kommenterer 
og refl ekterer over sine mange spirituelle erfaringer. Man 
får ved læsningen en sjælden og dyb indsigt i, hvordan 
bevidst kommunikation mellem forskellige bevidstheds-
dimensioner kan foregå.

Geoffrey Hodson blev født i England i 1886 og døde i 
New Zealand i 1983. Han havde en lykkelig barndom 
i en familie med store landejendomme, hvor der var 
heste at ride på og hunde at lege med, når han og hans 
fi re søskende fulgte faderen rundt på ejendommen og de 
vidtstrakte områder i Lincolnshire. Som han selv siger: 
“Det var et godt sted at begynde en inkarnation”.

Men derudover havde han allerede som 5-6 årig ople-
velser af den “anden verden”, som siden skulle blive 
hans arbejdsområde. Store lysende skikkelser som af 
ild kom til ham, og andre mystiske oplevelser var ikke 
usædvanlige. Han havde meget tidligt en indre overbe-
visning om, at der fandtes et hemmeligt broderskab af 
fuldkomne væsner, der levede i et skjult hovedkvarter, 
hvorfra medlemmer drog ud i verden for at undervise og 
øve barmhjertighedsgerninger.

Langt senere skulle hans egne erfaringer bekræfte 
sandheden i denne tidlige overbevisning, da han selv 
mødte dise fuldkomne væsner, som er blomsten af vor 
menneskehed, og endda opnåede at blive en af deres 
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udsendte medarbejdere. Herom handler denne usæd-
vanlige dagbog. Han blev en såkaldt indviet kanal for 
visdommens mestre og havde som sådan direkte adgang 
til dem, kunne besøge dem i deres skjulte opholdssteder 
ved ud-af-kroppen rejser eller telepatisk “tale” med dem 
i fuld dagsbevidsthed.

En Devas besøg i dagligstuen

Den havde en skikkelse som et menneske i sin strålende 
ungdom, med en aura der rakte langt ud over det sædvan-
lige, fortæller han. “Fra hoved og skuldre udgår strømme 
af kraft, øjnenes form og udtryk mere end antyder en 
overmenneskelig magt, dog med et strøg af menneskelig 
kærlighed.” Mens han i tankerne søgte efter en sikker 
kommunikation med devaen, får han en meddelelse: “Gå 
fremad, du er under guddommelig ledelse, høst hvor du 
kan”.

Devaen fortæller ham så, at han har en lang træning bag 
sig og siger: “Okkultist vil du blive, sæden til det okkulte 
liv blev sået i Ægypten. Mystiker er du, for mystiker har 
du været i Grækenland, i Lilleasien og i Tyskland. En 
vældig impuls til at tjene fødtes i dig i Palæstina, hvor 
den største tjener af os alle plantede den i dig. På hans bud 
vandrede du langs Middelhavets kyst ind i Europa, hvor 
du bragte det lys med dig, som han havde tændt.”

Et sådant overraskende møde med en engel i sin daglig-
stue kan nok sætte noget i gang! Det blev da også den 
egentlige begyndelse til hans livslange forskning i de 
overfysiske verdener. Det var i 1921, efter afslutningen 
af 1.verdenskrig, hvor han deltog som offi cer i Royal 
Tank Corps. Men allerede inden krigen havde han opda-
get den teosofi ske bevægelse via en ældre kollega, som 
havde givet ham en bog af Annie Besant - “Esoterisk 
Kristendom”. 

Den bog åbnede hans øjne for den symbolske betydning 
af de kristne skrifter, som han ellers havde lagt bag sig.
Ydermere holdt Annie Besant et foredrag kort efter. Han 
troppede op med store forventninger og blev sandelig 
ikke skuffet. Han fortæller: “Ikke alene var jeg betaget 
af den fi losofi  hun udlagde, men da jeg iagttog hende, så 
jeg noget, som jeg senere forstod var hendes aura - den 
strålede ud fra hende, langt ud gennem bygningens mure 
og var fuld af pragtfulde farver, der strømmede ud som 
en velsignelse til verden. Så dybt indtryk gjorde det på 
mig, at jeg øjeblikkelig meldte mig ind i det teosofi ske 
selskab.”

G.H. blev en af de betydelige formidlere af den evige 
fi losofi  gennem de mange bøger han skrev, foredrags-
rejserne rundt om i verden og hans okkulte forskning 
indenfor mange forskellige områder, lige fra atomernes 
verden til de højeste bevidsthedsfænomener, arkæologi, 
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geologi m.m. Hans okkulte studier indenfor disse områder 
er veldokumenteret og videnskabeligt verifi ceret. Måske 
kan man sige, at han som okkultist var en pioner indenfor 
fremtidsforskning.

Dyrevelfærd og vegetarisme havde også hans hjerte. 
Han kæmpede hele sit liv imod grusomhed mod dyr 
og grundlagde på New Zealand, hvor han boede da 
2.verdenskrig brød ud, en dyreværnsorganisation og 
en vegetarisk forening. Det slog an og bredte sig, fl ere 
dyreværnsforeninger kom til og ideen om en verdensuge 
med dyreværnskampagner opstod (første uge i okt.). I 
sept.1945 fi k han en meddelelse fra en af visdommens 
mestre, at de ønskede en forstærket kampagne for men-
neskekærlighed og for Verdenssammenslutningen af 
dyrevelfærdsorganisationer, helt kompromisløst.

Adgang til gudernes rige

En dag i 1925 lå han på en bakkeskråning i Gloucesters-
hire og betragtede det skønne alfeliv. Med ét oplevede 
han en vældig bevidsthedsudvidelse som om hele himlen 
åbnede sig og fyldtes med lys, og han blev ført op i nogle 
højder, han endnu ikke havde oplevet. Med ét blev han 
opmærksom på et stort englevæsen, fra hvis bevidsthed 
der begyndte at strømme ideer ind i hans bevidsthed om 
livet og universets bevidsthed, som det udtrykker sig i 
både engle og menneskelige væsner.

Englens ærinde var bl.a. at opfordre til at grundlægge 
en bevægelse, som den kaldte “Engles og menneskers 
broderskab”, og visionen om den kommende tid, hvor et 
broderskab mellem engle og mennesker vil opstå på Jor-
den strømmede ind i Geoffreys bevidsthed fra englen, der 
fortalte at et samarbejde ville blive etableret. Dette blev 
inspirationen til hans første bog “Engles og menneskers 
broderskab”, som blev efterfulgt af fl ere bøger om engle 
og alfer, kulminerende med det illustrerede værk “The 
Kingdom of the Gods”.

Denne store engel blev hos ham hele livet og gav ham 
indsigt i de store englehierarkiers virksomhed, og hvor 
som helst han kom i verden blev han hilst af stedets engle 
- for nu var han jo optaget iblandt dem som en af deres 
brødre.
Ja, han havde virkelig adgang til Gudernes Rige, såvel 
englenes som Mestrenes verden, der er et rige i nært 
samarbejde om at lede menneskeheden frem mod Én 
Verden, Et folk, Et liv, som fører til oplysthed. Det er 
deres formål, det de arbejder for.
For Hodson var forbindelsen med disse verdeners beboere 
konstant og nærværende, hvad dagbogen giver et enestå-
ende indblik i. Det er en bog man kan blive ved at fordybe 
sig i og lære noget af, om en discipels liv og arbejde lige 
til han forlod det fysiske plan som 97-årig.

I 1850’erne kæmpede barselsafdelingerne i Budapest med 
en høj dødelighed – mere end en fjerdedel af kvinderne 
omkom på grund af barselsfeber. En læge – Ignaz Sem-
melweis - fi k den tanke, at barselsfeberen kunne stamme 
fra en sygdomsfremkaldende substans, som de unge læger 
overførte direkte fra de lig, de obducerede, til de fødende 
kvinder. Det var på den tid ikke ualmindeligt at gå direkte 
fra en obduktion til en fødsel. Han forpligtede derfor sine 
læger til at sterilisere deres hænder i klorvand. Dette førte 
til en lang polemik med det etablerede sundhedsvæsen 
og endte med hans afskedigelse, selvom dødeligheden på 
barselsafdelingerne faldt betragteligt. 

Semmelweis’ arbejde fi k ingen betydning for hans samtid. 
Man havde endnu ikke accepteret bakteriernes eksistens, 
da man ikke havde udstyr til at se, måle eller veje dem, 
og idéen om deres eksistens blev afvist og anset for højst 
uvidenskabelig. 

Historien om Semmelweis illustrerer den lukkethed, der 
til alle tider har hersket overfor nye og anderledes måder 
at anskue verden og mennesket på. Hvis en påstand ikke 
umiddelbart har været forståelig inden for den eksiste-
rende videnskab, er den i mange tilfælde ikke blot blevet 
forkastet, men ofte også forfulgt og latterliggjort. 

Filosoffen Schoppenhauer har sagt: ”Sandheden har tre 
stadier. Først bliver den gjort læsterligt til grin. Dernæst 
bliver den forfulgt med alle til rådighed stående midler. Til 
slut bliver den anerkendt som værende selvindlysende”. 
Bakteriernes eksistens er i vore dage et selvindlysende 
faktum, men blev for blot halvanden hundrede år siden 
afvist som metafysiske spekulationer. 

Nuanceret tænkning

Nye og anderledes måder at anskue verden og mennesket 
på har i vore dage fået deres egen samlede betegnelse: Det 
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alternative. Og mange fortalere for det alternative oplever 
i disse år, at deres verdensanskuelser eller behandlingsfi -
losofi er bliver afvist og til tider latterliggjort. Samtidig er 
befolkningens interesse for det alternative stigende – mere 
end hver 2. voksne dansker benytter eller har benyttet 
såkaldt alternativ behandling. Disse forhold udgør én af 
de allerstørste udfordringer i vore dages sundhedsarbejde: 
at bygge bro mellem det konventionelle sundhedssystem 
og det alternative. 

Der er mange, der arbejder for en sådan brobygning, og 
mange samarbejdsinitiativer og – projekter bliver igang-
sat. Der er dog fortsat områder, hvor det konventionelle 
sundhedssystem stiller sig kraftigt afvisende. Det gælder 
i høj grad det spirituelle område, hvor verdensanskuelsen 
for mange er grænseoverskridende, og hvor begreberne 
for de fl este hverken kan ses, måles eller vejes.
Historien viser, at jo mere grænseoverskridende en an-
skuelse er, jo kraftigere er afvisningen. Af samme grund 
er der mange behandlere inden for det spirituelle område, 
der holder deres anskuelser for sig selv, eller nøjes med 
at udbrede dem i spirituelle fora. 

Der fi ndes dog også kapaciteter inden for det spirituelle 
område, der fi nder evne, styrke og mod nok til at udbrede 
deres anskuelser bredt – også overfor det konventionelle 
system. Blandt disse kapaciteter er Merete Gundersen én 
af de absolut væsentligste. Merete Gundersen har gennem 
en årrække gjort et stort og beundringsværdigt stykke 
arbejde for at udbrede spirituel viden og – med fokus på 
bl.a. forskning inden for spiritualitet – at bygge bro til 
det konventionelle system. Hendes vedvarende krav om, 
at det spirituelle område skal tages seriøst, har givetvis 
kostet hende knubs af og til. Vi andre kan glæde os over, 
at hun fortsætter sit arbejde, der har stor betydning for 
brobygningen. 

DNA - den store vidensbank

Med Det Spirituelle Menneske I-III har Merete Gunder-
sen valgt at videregive en omfattende mængde spirituel 
viden. I essayform præsenteres vi gennem de tre bind for 
mange forskellige spirituelle emner og begreber, der i alle 
tilfælde er beskrevet på en måde, så de fremstår forståelige 
og vedkommende – uanset læserens forudgående viden 
på området. 
Bøgerne indeholder en række blandede essays om men-
neskelig spiritualitet i bred forstand. Dels introduceres vi 
grundigt til opbygningen og betydningen af menneskets 
bevidsthed, dets sjæls- og åndsstrukturer samt spirituelle 
evner. Derudover præsenteres vi for et spirituelt syn på en 
række mere konkrete emner – såsom genteknologi, hypo-
fysen, kost, magnetisme, DNA, graviditet og fødsel. 

En væsentlig rød tråd gennem alle tre bind er koblingen 
mellem spirituelle begreber og begreber fra fysikkens 
og hjerneforskningens verden. Koblingen, der fremstår 
meget kompetent, bidrager til at nuancere den samlede 
forståelse og indeholder i sig selv et væsentligt brobyg-
gende element. 

Bind III inddrager i særlig grad denne kobling og går i 
en række essays i dybden med sammenhængen mellem 
hjerne, bevidsthed og spiritualitet. I den forbindelse 
præsenteres aspekter omkring svangerskab, fødsel, død 
og genfødsel. En stor del af dette tredje bind er dog reser-
veret til at beskrive og debattere begrebet SIQ – spirituel 
intelligens. Det er et interessant begreb, der på en over-
bevisende måde præsenteres som et vigtigt supplement 
til de 9 intelligenser (beskrevet af Howard Gardner), den 
traditionelle psykologi og pædagogik opererer med. Et 
overskueligt skema bagerst i bogen til identifi kation af 
SIQ gør relevansen mere konkret, og der gives samtidig 
idéer til aktivering og stimulering af den spirituelle intel-
ligens. 

Thorkild Grosbøll må være beæret, så megen debat han 
har afstedkommet! Ikke bare i Kristelig Dagblad og 
blandt teologer, men langt omkring blandt fi losoffer og 
politikere, ja den menes at have ændret partiers holdnin-
ger til, om stat og kirke skal adskilles. Diskussionen har 
især handlet om forholdet mellem tro og viden, og det 
må jo siges at være en meget væsentlig diskussion. Al 
forandring må begynde med en undersøgelse af, hvad det 
egentlig er, man tror på.

Folkeuniversitetet i Århus og derefter i Odense arrange-
rede en forelæsningsrække med titlen “Gud efter Gros-
bøll”. Det er forelæsningerne her, der i redigeret form er 
blevet til denne bog. Seks kendte men meget forskellige 
personligheder har givet sit bidrag. Troende såvel som 
ikke-troende.

Gud efter Gros-
bøll
- redigeret af Hans Hauge

Forlaget Anis 2005

185 sider

Anm. v/Ruth Olsen
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Først afslører en teolog alle Grosbølls absurde selvmod-
sigelser. Grosbøll tror ikke på en skabende Gud, men på 
mennesket Jesus og hans kærligheds-budskab. Det er det, 
nogen er begyndt at kalde kultur-kristendom. Men hvad 
ved man om mennesket Jesus? Om ham går iøvrigt den 
vittighed, at han var en person, hvis overspændte mor 
bildte ham ind, han var en Gud. Grosbøll sammenlignes 
med den amerikanske Spong, som vi har omtalt her i bla-
det tidligere, og kalder hans hjemmeside “spam-teologi”. 
Også “Åndernes magt” ironiseres der over.

Man erindrer om, hvordan P.G.Lindhardt afskaffede “det 
evige liv” i 1952, uden det gav lige så stort ramaskrig, 
fordi kirken dengang stod stærkere. Nu er den så svag, 
at der skal så lidt til, før den vakler. Nogle mener, det er 
tidens stormløb mod enhver autoritet, der underminerer 
kirken. Andre at det er individualitetens fremmarch. Før 
var kirken båret af fællesskabet omkring den samme 
Guds-opfattelse. Nu har alle hver sin måde at tro på.

Peter Kjærgaard skriver om religionens absurditet i en 
videnskabelig verden, men også om det paradoks, at 
religiøse bevægelser er vokset betydeligt i de senere år. 
Han fortæller, at 80% af danskerne sagde de troede på 
Gud i 1948, mens det kun var 53% i 1981. Siden er tallet 
steget igen, men det siger ikke noget om, hvilken form 
for Gud, man tror på.

Til sidst skriver fi losofi -professor David Favrholdt om 
“troens umulighed”, om hvorfor han ikke er i stand til 
at tro på nogen Gud. Meget af bogen består i en “cyklen 
rundt” i de gamle fi losoffer, der nok har vendt og drejet 
mange af problemerne, men aldrig fundet noget tilfreds-
stillende svar. Jeg må indrømme, jeg bliver så utålmodig 
af at læse den slags bøger og kan ikke dy mig for at 
tænke: så læs dog Martinus’ værker og spar os for al den 
ørkesløse snak.

Åndernes vidne
- om Frank Munkø

Af Ann Lund Jensen

Forlaget Svanur 2004

190 sider

Anm. v/Ruth Olsen

Frank Munkø var på mange måder en spændende per-
sonlighed. Var - for nu er han jo gået over til sine kære 
“ånder”. Godt der blev skrevet en bog om ham inden. 

Første gang jeg hørte om ham, var det fra en, der synes 
han var lidt suspekt med sine seancer i Danielskirken på 
Nørrebro, hvor han formidlede kontakt til afdøde. Siden 
oplevede vi ham optræde i TV-serien “Åndernes magt”.

Frank Munkø var en næstekærlig sjæl, der brugte sine 
ekstraordinære evner som medie og healer for at hjælpe 
andre. Det levede han ikke fedt af, for han tog ikke over-
priser for sine tjenester. Faktisk begyndte han som smed 
på B&W skibsværft, hvor han ofte hjalp sine kolleger med 
sine healingsevner. Han tilhørte således det jævne folk. 
Hans “gudstjenester” i Danielskirken bar præg af hans 
store åndelige indsigt. Han havde iøvrigt læst Martinus, 
som han satte stor pris på.

Det er lidt interessant, hvordan forsynet bruger mange 
forskellige veje til at give åndelig oplysning i vor tid. 
Frank var ikke nogen fuldkommen sjæl eller asketisk 
“ånd”, han spiste kød, røg cigarer og drak “en lille en” en 
gang imellem. Alligevel var han en udmærket “kanal” og 
kunne meget mere end at heale og kontakte ånder, f.eks. 
materialisere ting og være mere end et sted ad gangen. 
Han havde en fast åndelig leder, der styrede og beskyttede 
ham, fortæller han.

Han holdt særlige møder for mindre indforståede kredse, 
hvor han gik i trance og “nedtog” oplysninger om mange 
ting, også om universelle sandheder. Han fortæller bl.a. 
at fundet af dødehavsrullerne kun er en begyndelse, der 
vil blive fundet mange fl ere ting, især fra Jesu tid. Intet 
er jo gået tabt, alt eksisterer på det åndelige plan og vil 
blive materialiseret, når tiden er inde, dvs når mennesket 
er nået langt nok i udviklingen til at forstå det.

Det er ikke alt, han er enig med Martinus i. F.eks. mener 
han ikke abort er så stort et problem, blot det sker meget 
tidligt. Indtil 3.md har fosterets Jeg ikke taget bolig i sin 
nye krop, siger han og mener der indtil da er fortrydel-
sesret fra begge sider. Det skulle ifølge ham også være 
grunden til, at der kan ske fejltagelser mht køn. Fosteret 
starter på rene krybdyrsinstinkter og på det stadie er 
kønsdifferentieringen meget fl eksibel.

Om organtransplantationer siger han: “Når yngre menne-
sker er døende, skal pårørende undertiden tage stilling til, 
om de kan acceptere organdonation. Denne beslutning er 
alvorlig, hvis personen ikke selv har givet sin tilladelse til 
transplantation. Hvis personen ikke har tilladt fjernelse af 
organer, er det jo det samme som at stjæle, og så risikerer 
man at hans sjæl kobler sig på den nyopererede patient 
og skaber uro.”
 
Han fortæller også, hvilken enorm skade man bibringer en 
kriminel ved at give ham dødsstraf. Han får nemlig derved 
ikke mulighed for at “sone sin brøde”, dvs forbedre sig, i 



34

den aktuelle inkarnation men må slæbe den fulde karma 
med ind i sit næste liv. Han fortæller også om, hvordan 
mange af vore psykiatriske patienter i virkeligheden er 
besat, og om hvordan nervemedicin forhindrer dem i at 
gøre sig fri af besættelsen.

Da han medvirkede i TV-udsendelserne om “Åndernes 
magt” kontaktede han og producerne en psykiatrisk af-
deling for at vise lægerne, hvordan de kunne helbrede de 
af patienterne, der helt åbenbart var besatte. Men lægerne 
var meget afvisende.
Årsagen til at nogle mennesker har fået åbnet en kanal til 
et højere vibrationsfelt, forklarer Frank ved, at der ved 
ulykker og chok kan ske en forskydning.

Nu kan Frank Munkø så ikke mere på sin bramfrie folke-
lige facon sætte gang i menneskers åndelige udvikling, 
men efter et aktivt arbejde med dette gennem ca 50 år, har 
han virkelig fortjent den hvile, han nu har fået. Forsynet 
skal nok fi nde en anden.

I lys og kærlighed
Af Winnie Maj Nydahl

Forlaget Fortuna 2005

190 sider
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Anm. - bogens bagside-
tekst

Winnie Maj Nydahl er en ganske almindelig skolelærer på 
Fyn, og det er gennem hende, vi præsenteres for nogle helt 
nye Guddommelige samtaler med vejledning og inspiration 
til løsning af helt almindelige hverdagsagtige problemstil-
linger som f.eks. samliv, børn, arbejde, karriere, jalousi, sorg, 
bekymring, sygdom, seksualitet, rusmidler, længsel, accept, 
glæde, drømme og hun indleder sin overbevisende bog med 
disse samtaler således:

”Det var en grå og tung efterårsdag, da jeg besluttede mig for 
at prøve at tage kontakt til Gud. Min elskede var overbevist 
om, at det kunne vi alle, så selvfølgelig kun ne jeg også. Jeg 
havde gennem længere tid brændende ønsket at kunne inte-
grere noget af alt det, som jeg havde læst og oplevet gennem 
det sidste år i min hverdag.

Jeg satte pennen til papiret og skrev: 

Både min kæreste og jeg har en følelse af, at vi har en opgave 
her på jorden. Vil du fortælle mig, hvori den består? 

Svaret kom prompte, og jeg skrev så hurtigt, at jeg knapt 
kunne følge med.”

I bogen kan læses det helt enestående svar, og med det er man 
så godt i gang, at man næsten ikke kan lægge bogen fra sig.

”-nye Guddommelige samtaler” er en undertitel, der gerne 
må give associationer til andre forbløffende bøger, der hand-
ler om menneskets direkte dialog med Gud.

Disse samtaler har det særlige kendetegn, at de indeholder så 
megen kraft, at de rækker ud over personen, der fører samtalen, 
og videre til enhver læser.

Uagtet samtalerne overfl adisk set omhandler trivielle daglig-
dags og meget personlige problemstillinger, forbløffes man 
øjeblikkeligt over svarenes almene gyldighed, og følelsen 
af at blive vejledt af noget højere end en selv melder sig 
hurtigt.

Med Winnie Maj Nydahls bog ”I lys og kærlighed” er de 
Guddommelige samtaler nået her til Danmark. Dermed tages 
udgangspunkt i danske forhold, hvorved bogen bliver aldeles 
nærværende og vedkommende for alle, der læser den.
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Dialog
Svar til Allan Christensen, Nørrebro

v/Ruth Olsen

Kære Allan,
Dit indlæg i sidste nummer om “Hjernevask” tyder på, der 
er noget du har misforstået mht Martinus-sagen. Derfor 
vil jeg her skrive noget til dig (og læserne) om denne 
“sag” generelt, sådan som jeg ser den.

Du havde haft nogle dårlige erfaringer fra et par religiøse 
sekter, men Martinus-sagen skulle gerne være noget me-
get anderledes, for som Martinus sagde på et rådsmøde 
5/3-74 “Alt, hvad der smager af religiøs aura, skal man 
væk fra” (Samarb.strukturen s.85). At der så er nogle 
specielle ord, vi må lære betydningen af for at forstå 
åndsvidenskaben, kender vi 
fra så mange andre områder 
i samfundet, tænk bare på de 
forskellige fag indenfor vi-
denskaben. Det kan nok ikke 
undgås, at brugen af sådanne 
ord kan virke indforstået på 
de, der ikke kender dem.

Martinus gjorde sig ellers 
utrolig megen umage med 
at forklare med jævne ord, 
hvad hans særlige begreber 
betød. Men det er fint nok, 
at vi ufuldkomne mennesker 
minder hinanden om, at vi ikke skal strø om os med 
særlige “frelste” ord i miljøer, hvor man hverken kender 
eller har lyst til at kende til Martinus’ verdensbillede. 
For det er også et særkende for Martinus-“tilhængere”, 
at de fleste lever almindelige liv blandt “almindelige” 
mennesker og blot kender til Martinus’ værker ved at 
have læst dem på egen hånd.

Det er kun forholdsvis få, der mødes på kurser og til 
foredrag. Da der ingen forening er med tilhørende 
medlemsskab, er der heller ingen “flokdannelse” med et 
særligt fællesskab ud over, hvad de enkelte selv finder 
ud af privat. Der er kun den årlige “mindedag”, hvor en 
del hygger sig ved at mødes med ligesindede “gamle” 
bekendte, og hvor nogle nok oplever en vis fællesskabs-
følelse.

Martinus-folk er superindividualister, så hvis du - kære 
Allan - havde håbet at finde et særligt fællesskab at 
blive del af, sådan som religiøse sekter ofte fungerer, vil 

du nok blive skuffet. Til gengæld finder du heller ingen 
ensretning, autoritære bestemmelser eller hierarkiske 
ledelsesformer. Sådan skulle det ihvertfald være efter 
Martinus’ hensigt, men endnu er vi mennesker jo ufuld-
komne, så der vil nok være nogle, der stadig ligger under 
for gammel vanebevidsthed i så henseende.
Nogle tror f.eks. måske, at Instituttet og Rådet har en eller 
anden form for overordnet centralistisk ledelse og at al 
initiativ skal udgå herfra. Selv om det ikke altid er lige 
nemt at tolke, hvad Martinus havde tænkt sig organisato-
risk, er der ingen tvivl om, at Instituttet og Rådet ifølge 
ham skulle have en meget begrænset rolle.

Noget af det sidste, Martinus pointerede inden han forlod 
det jordiske plan var, at “sagen nu var givet fri”. Hvad 
der mere konkret var ment med det, har jeg prøvet at ef-

terforske, for her kan jo nemt 
opstå uenigheder. Og selv om 
vi har lov at være uenige uden 
der behøver gå skår i vor gode 
tolerante samarbejdsånd, vil 
det da være rart, om vi kan 
være enige på de mest cen-
trale punkter.

At Instituttets nære medarbej-
dere har et særligt ansvar er 
klart, og for dem har Martinus 
udlagt nogle regler, som nu 
er nedfældet i den bog, der 
hedder “Samarbejdsstruktu-

ren”. At udgivelsen af Martinus’ værker på privatøko-
nomiske kommercielle forlag er underlagt sædvanlige 
ophavsretsregler er også klart nok. Men hvad med alle 
os andre idealistiske non-profit udspredere af Martinus’ 
glade budskab?

Hvad menes med at “sagen er 
givet fri”?

På et af hans sidste rådsmøder (9/9-1980) sagde Martinus: 
“De mennesker, der er i nærkontakt med Sagen - dvs alle, 
der skal arbejde med administrationen, der skal arbejde 
her på Instituttet, og dem der er med i Rådet - de er ander-
ledes stillet over for Sagen end alle de mange mennesker, 
der læser og skaber kontakt rundt omkring i verden. De 
sidstnævnte har frit spillerum, der må det være forsynet, 
der bestemmer. Vi kan ikke spænde over hele Jorden.”

Derudover har jeg med interesse læst rådsmedlem Ib 



36

Schleichers tale fra 11/8-1981 (Kosmosbladet nr.4 og 
5/1982). Gennem hans mangeårige nære samarbejde 
med Martinus, har han uden tvivl fået en særlig god 
forståelse for og evne til at tolke Martinus’ hensigter. 
Han siger bl.a.:
“Instituttet skal give omgivelserne så stor frihed som 
det er gørligt. Der skal herfra lægges så få bånd og 
begrænsninger på andres initiativ og aktivitet, som det 
overhovedet kan lade sig gøre. Der skal organiseres så 
lidt som muligt herfra.”

Efter konstateringen af, at nok skal Martinus’ arbejde 
gøres tilgængeligt over hele Jorden, men der skal ikke 
opbygges nogen verdensorganisation, siger han: “Ingen 
organisation kan nemlig fungere uden en vis form for 
ensretning og tvang som alle nødvendigvis må indordnes 
under. Man skulle dirigere underorganisationer ud over 
verden, man skulle autorisere undervisere, foredragshol-
dere og andre medarbejdere.

Herved ville man uundgåeligt lægge kimen til lange ræk-
ker af skjulte eller åbne konfl ikter. Og det er lige netop 
det, Instituttet skal virke for at afskaffe og for at undgå. 
Heraf følger nødvendigvis, at den direkte organiserede 
virksomhed skal være så begrænset som muligt. Det giver 
størst frihed. Andet kan Instituttet ikke.

Enhver kan frit læse og studere de kosmiske analyser. 
Enhver kan frit fortælle om dem til andre - dog helst kun 
når der er naturlig anledning til det. Man kan frit danne 
studiekredse, holde fordrag eller på anden måde arbejde 
med og for disse analyser. Det gælder både her i landet 
og ude omkring i verden. Her skal ingen have nogen form 
for forpligtelser overfor Instituttet.” ...

“Jo mere initiativ der tages udover jorden, og jo fl ere akti-
viteter der herved opstår, des bedre for Instituttets arbejde. 

Når der ikke er nogen begrænsninger, kan aktiviteter opstå 
hvor som helst, der er inspiration og kræfter til det. I det 
lange løb vil det give helt andre og meget større mulig-
heder, end hvis det hele skulle foregå under Instituttets 
egen organisation. Og som sagt befrier det Instituttet for 
de konfl iktmuligheder, der nødvendigvis følger at at ville 
organisere og bestemme over andre.” Citat slut.

Da Martinus engang blev spurgt, hvad man skulle gøre 
ved det, hvis nogen fortalte om og udlagde analyserne 
forkert, sagde han:”Det kan vi ikke gøre noget ved”. Det 
overlod han trygt til forsynet. Det vil alligevel aldrig 
kunne undgås, vi er alle endnu ufuldkomne væsner. Vi 
kan bestræbe os på at formidle Martinus’ åndsvidenskab 
så godt og rigtigt som muligt, men ingen er fejlfrie, heller 
ikke Instituttets undervisere.

Vi må selv læse Martinus’ værker og prøve at forstå hans 
visdomsord ud fra, hvor vi hver især står i vor udvikling 
lige nu. Men derfor kan det godt være en hjælp på vejen 
at høre, hvordan andre opfatter dem. Men Sagen har intet 
“præsteskab” eller “ufejlbarlige”, og Martinus har ikke 
udstedt “dekreter”, om hvordan vi “bør” leve. Han har 
givet gode råd, fortalt os om, hvordan tingene hænger 
sammen, resten er helt op til os selv - hver især.

Martinus - Manden, der blev missionær i den danske jungle
v/Erik B. Olesen

I sine erindringer fortæller Martinus, at han spekulerede på, om han kunne blive missionær. Åbenbart 
blev han det. Det kan man konstatere når man læser nogle linier i artikel 22 i ARTIKELSAMLINGEN. 
På side 252 skriver Martinus nemlig følgende:”Gud havde planlagt en dejlig stor opgave for mig og 
lod mig opdage, at jeg befandt mig midt i “junglen”, og at der var rigeligt med “naturmennesker” alle 
vegne, der trængte til en “missionær””. 
Det er måske ikke dumt at stoppe op et øjeblik ved denne tekst inden diskussionen om rettelser eller ikke 
rettelser i missionærens tekster går videre. Naturmenneskene er blevet skolemestre, og Martinus eleven 
er blevet sendt tilbage til skolebænken. Selv om man er kriger, høvding, præst eller medincinmand, kan 
lidt ydmyghed når man står med bøgerne i hånden vel ikke skabe for megen uorden i fjerene. 
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Af Harry Rasmussen

Problemet vedr. hjernen og personligheden har optaget 
mig gennem nu snart mange år. Det skyldes måske 
hovedsagelig, at det er svært – i al fald for mig – at få 
styr på den mere præcise relation mellem hjerne og be-
vidsthed, og dermed også på forholdet mellem hjernen 
og personligheden. Hos Martinus er relationen som be-
kendt i alle tilfælde krystalklar, men naturvidenskabelig 
set er problemet endnu uafklaret, til trods for at visse 
hjerneforskere og popularisatorer synes at mene, at det 
stort set er løst. (1)

Omkring 1977 lavede jeg nogle tegnefilmindslag til en 
dokumentarfilm om skizofreni, og i den anledning og 
forbindelse kom jeg i kontakt med nogle sagkyndige 
forskere. Blandt disse var den dengang unge hjerneforsker 
Rasmus Fog, som på det tidspunkt netop fik an-
taget en disputats om synapsetransmitteren 
dopamin, det stof, der formidler kontakten 
mellem nervecellerne. (Rasmus Fog er 
for resten en søn af den navnkundige 
professor Mogens Fog, bedst kendt 
som modstandsmand under Besæt-
telsen og senere som rektor for 
Københavns Universitet). 

Forskerne og jeg kunne natur-
ligvis ikke helt undgå at komme 
ind på spørgsmålet om, hvordan 
det forholdt sig med forholdet 
mellem sjæl og legeme, og den-
gang som senere svarede Rasmus 
Fog, at for hans vedkommende var 
forholdet for så vidt klart, som at sel-
vet eller jeget er identisk med hjernen. 
I bogen Videnskaben eller Gud? stiller 
han spørgsmålet op på følgende måde:

Det, vi kalder selvet eller jeg’et, kan dog nok med ganske 
god ret lokaliseres til hjernefunktionen. Den amerikanske 
filosof David Hofstadter beder i sin bog The mind’s I læ-
seren vælge mellem 2 udsagn: 1) Jeg har en hjerne – eller 
2) jeg er en hjerne. Stiller vi et tilsvarende spørgsmål 
om f.eks. en nyre, vil ingen være i tvivl. Nyren er noget, 
som vi har, for den kan fjernes og erstattes af en anden 
persons nyre, uden at vi ændrer personlighed. Det samme 
gælder ikke hjernen. Tænker vi os, at man kunne flytte 
en hjerne fra en person til en anden, må vi regne med, at 

Hjerne og sjæl
personligheden følger med, og det vil derfor nok være 
mere korrekt at betegne en sådan teoretisk operation for 
en kropstransplantation til hjernen. Det bedste svar bliver 
derfor: Jeg er en hjerne. (2) 

Bortset fra, at det er en interessant bemærkning, at der i 
det nævnte tilfælde ikke er tale om en transplantation af 
hjernen til en krop, men om en transplantation af en krop 
til hjernen, mener jeg umiddelbart, at Fog ’snyder’ med sin 
argumentation, alene af den grund, at det vistnok endnu 
aldrig er lykkedes at transplantere en hjerne fra det ene 
menneskelige individ til det andet. Alligevel ”regner” Fog 
med, at personligheden følger med hjernen, og følgelig at 
hjernen så at sige er identisk med personligheden. Ganske 
vist ved jeg ikke, om sådanne forsøg eventuelt har været 
udført på dyr, og selvom de har, hvilket ikke skulle undre 

mig, men selvom transplantationen er lykkedes, så kan 
det næppe sidestilles med forsøg med den uhyre 

mere komplicerede menneskehjerne.

Fog refererer for øvrigt til Stanislav 
Grofs forsøg med LSD, og til den-
nes tanker om sjælens forhold til 

hjernen og personligheden. I prin-
cipiel lighed med Martinus mener 

Grof, at hjernen må anses for at 
være en interaktiv modtager 
for den ikke-materielle sjæl. 
Fog fremhæver, at Grof ser 
dette som et argument for re-
inkarnationens mulighed, men 

kalder imidlertid sådanne ideer 
for uvidenskabelige, ”men dog 

alligevel tankevækkende.” (3) 

Rasmus Fog fremhæver i øvrigt, at ”vi 
ved stort set ingenting om de hjernepro-

cesser, der ligger til grund for tanker, ideer og 
forestillinger.” Som et kuriosum anfører han for resten 
et herligt eksempel på en temmelig jordnær opfattelse af 
forholdet mellem sjæl og legeme:

I 1600-tallet prøvede man endog at måle, hvad sjælen ve-
jede. Man vejede forbrydere, lige før og lige efter de blev 
hængt, og fandt en forskel på 18-20 gram. Der er næppe 
nogen, som i dag vil lave tilsvarende undersøgelser!

Sluttelig vil jeg her nævne en anden bog fra min bogsam-
ling. Den hedder De udforskede livet. Biologiens historie. 
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Den er skrevet af en Dr. Heinz Graupner og udgivet på 
Rosenkilde og Baggers Forlag i 1961. Bogen er efter min 
mening bemærkelsesværdig, fordi dens forfatter, efter en 
særdeles grundig gennemgang af hjerneforskningen indtil 
1960, konkluderer, at hjernen ikke er sæde for sjælen. 
På den tid var man af gode grunde endnu ikke begyndt 
at bruge elektronisk scanning af hjernen, idet sådanne 
scannere ikke fandtes dengang, men man var ad anden 
vej alligevel nået langt med udforskningen af hjernen og 
dens funktioner på det tidspunkt. Her følger et citat fra 
bogens side 193-194: 

 Hjernen indeholder ikke det sjælelige, for når en hjerne-
del mangler, så måtte under alle omstændigheder også det 
stykke psyke, som efter hjerneanatomernes forskninger 
skulle bebo denne hjernedel, være slukket. Halvtreds års 
hjerneforskning, hundredtusinder af hjernesnit, tusinder 
af eksperimenter og observation af utallige opererede og 
beskadigede hjerner har nok vist, at bestemte parceller af 
vor hjerne spiller en rolle ved sjælelige evners funktion, 
men når ulykken vil det, og den pågældende parcel bliver 
ødelagt, så kan ofte hele hjernen overtage denne funktion 
ved en nyordning af sine virksomheder og en omordning 
af sine fibre og kontakter. Ved alle sjælelige præstationer 
– både ved fantasiens spil og ved hovedregning eller 
følelsesrørelser, ved musikalitet som ved skabende drift 
eller samvittighedsfuldhed – er hele hjernen impliceret.
     
Sjælen har hjerneforskerne ikke kunnet opdage noget af. 
De har løftet det slør, der ligger over ”sjælens bolig”, lidt, 
men ”sjælens sæde” har de ikke fundet. Sjælen residerer 
ikke i hjernen. Til gengæld har de kunnet vise, at vore 
åndelige og sjælelige præstationer – musikken, digtnin-
gen, videnskaben, beherskelsen af verden – kun er mulig 
gennem en organisation, et instrument, som sjæl og ånd  
kan spille på. Ligesom en musiker ikke kan trylle os ind i 
tonernes verden uden et instrument, kan sjælen ikke virke, 
hvis den ikke kan betjene sig af instrumentet hjernen. 
Ganske vist er det et instrument af en særlig art, for det 
kan af egen kraft udligne ødelæggelser. Men dog er det 
ikke andet end et redskab og ikke engang sjælens sæde, 
men kun et sted, ud fra hvilket psyken kan fremkalde, 
hvad den er i stand til. (4)

Det er en bemærkelsesværdig konklusion af en ganske 
vist populærvidenskabelig forfatter, og især interessant på 
grund af hans konstatering af, at en minimal hjernevolu-
men og –masse ikke nødvendigvis altid behøver at være 
ensbetydende med indskrænkede åndsevner. Det blev 
bekræftet af bl.a. nogle tv-programmer i 1984 og igen i 
1995 om hjernen og dens funktioner. Heri blev det do-
kumenteret, at bl.a. en ung pige, som ved hjernescanning 
bevisligt kun havde en minimal hjernemasse tilbage som 
følge af vand i hovedet ved fødslen, viste sig i stand til at 
gennemføre både en studentereksamen og efterfølgende 

påbegynde en akademisk uddannelse. Et andet eksempel 
var en patient, hvis bageste hjernedel, hvor synscentret 
er lokaliseret, var væk, også som følge af vand i hovedet 
ved fødslen. Men det viste sig til forskernes overraskelse, 
at synscentret var blevet regenereret i tindingelappen, 
således at vedkommende var fuldt ud i stand til at bruge 
synssansen! (5)
     
At hjernen i det hele taget er i stand til at generere ’er-
statninger’ for defekte eller manglende sektorer, må jo 
indikere en bagvedliggende faktor eller struktur, som 
muliggør en form for regenerering. Denne faktor eller 
struktur må fysisk set være genkomplekset i cellekernerne 
og psykisk set organtalentkernekomplekset i den åndelige 
og højpsykiske organisme, hvilket i henhold til Martinus 
da også er tilfældet. (6)  

Noter og kilder: 

1. Martinus omtaler hjernen i flg. værker: Livets Bog (LB) I, stk. 51, 223-4. 
LB III, stk. 688. LB V,stk. 1924, 1927, 1935-6. LB VI, stk. 2022, 2152, 2159, 
2303. Småbog nr. 1: Menneskehedens skæbne, 19. kap. Småbog nr. 16b: 
Universets Mælkeveje, 7. kap. 
Ifølge Martinus er det eksempelvis ikke kun den fysiske hjerne, som kan være 
defekt i sine funktioner,
men også skæbneelementet, mere specielt organtalentkernerne, som er ansvar-
lige for den sjælelige struktur, og derigennem indirekte også for den fysiske 
genetiske struktur. Når et menneske derfor eksempelvis rammes af demens, 
er det altså ikke kun fysiske hjerneceller, der degenerer og destrueres, men 
også tilsvarende områder i den sjælelige struktur. Vedr. Martinus’ symbol og 
forklaring ang. skæbneelementet og talentkernerne se E. Gerner Larsson: 
Kursus i Martinus’ Åndsvidenskab I-III, s. 145-155. 

Spørgsmålet om hjernen som formodet ”generator” af Jeg’et og bevidstheds-
livet er i særdeleshed også behandlet af Per Bruus-Jensen i bogen Eksistens 
og udødelighed bind I stk. 2.1.1.  
Den fra medierne velkendte læge og hjerneforsker Peter Lund Madsen kaldes 
blandt venner vittigt for
Hjerne-Madsen. I lighed med flere udenlandske og danske hjerneforskere, 
som f.eks. Rasmus Fog, er
han af den overbevisning, at hjernen er lig med sjælen eller omvendt: Sjælen 
er lig med hjernen.  

2. Rasmus Fog: Hjerneforskning. Er hjernen en computer? Eller har vi en sjæl? 
Artikel i bogen Videnskaben eller Gud? Redaktion: Bent Raymond Jørgensen 
og Uffe Gråe Jørgensen. DR Multimedie 1996. Side 156-185.
 
3. Stanislav Grof: Den indre rejse 1. Kortlægning af det ubevidste gennem LSD-
psykoterapi. Bind 2: Menneskets møde med døden. Borgens Forlag 1977-78.    

4. Dr. Heinz Graupner. De udforskede livet. Biologiens historie. Rosenkilde og 
Bagger. København 1961. Side 184-194. Som det indirekte fremgår af citatet, 
er Dr. Graupner i princippet enig med Martinus vedr. forholdet mellem sjæl 
og hjerne, og mellem hjerne og personlighed.
 
5. Spørgsmålet om hjernen er bl.a. behandlet i flg. Tv-programmer: Er din 
hjerne nødvendig? I-II. DR 1 14.06.84. Hukommelsens mysterium. Vetenska-
pens Värld. SV TV 1, 1990. Om hjernen og sjælen. DR 1, 04.04.95.
 
6. Vedr. talentkerner m.v., se f.eks. Livets Bog II, stk. 326-8, 357, 372-3, 381, 
402, 413, 465, 528, 588, 591.    

Spørgsmålet om hjernen er i øvrigt behandlet i flg. artikel af Olav Johansson: 
Din smerte er min smerte. Kosmos 1-2005. Desuden i flg. artikler af Harry 
Rasmussen: Hjernen og livsoplevelsen. Den Ny Verdensimpuls 2/1998. Sjæl 
og legeme, Kosmos nr. 5-1998. Er sjælen en hallucination? Kosmos 12-2001. 
Materiens forunderlige verden. Kosmos 3-2004. – Spørgsmålet om arv og 
miljø er behandlet i samme forfatters artikel Det ligger i generne… Kosmos 
6-1999. 
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v/Ruth Olsen

Jesus er på mange måder en mystisk person. Faktisk ved 
man meget lidt konkret om, hvem den historiske Jesus 
var. En Pythagoras, en Platon, der levede flere hundrede 
år før Jesus, ved vi mere om. Nok har vi evangelierne, 
men de forekommer meget lidt som historiske fakta. 
De virker mere som symbolsk mytestof. Og det var vel 
også just meningen. Den historiske Jesus er ellers det 
eneste, Grosbøll og mange andre holder sig til, når de 
har “fyret” Gud.

Af det konkrete kildemateriale, der uden tvivl må være 
blevet produceret på Jesu egen tid, synes det meste at være 
gået til grunde, f.eks. da den tids største videnscenter, 
biblioteket i Alexandria blev nedbrændt omkring 6-700-
tallet. Mon der har været en dybere mening med det? På 
den måde har det jo stort set været mennesker, der slet 
ikke havde kendt Jesus personligt, der skabte Biblen og 
dermed den religion, vi kalder kristendommen.

Noget af det, der måske kan kaste lidt lys på personen 
Jesus, har vi gennem de “readings”, som Edgar Cayce 
gav nogle personer, som i tidligere liv skulle have været 
tæt på Jesus.

Hvad Cayce kunne fortælle

Edgar Cayce (1877-1945), 
også kaldet “Den sovende 
profet”, kunne, som det nok er 
mange bekendt, i en form for 
søvn/trance få adgang til en 
slags universel videnslager. 
Selv beskrev han oplevelsen 
sådan, at han i trancens start 
passerede et vældigt lyshav, 
hvorefter han befandt sig i et 
kæmpe bibliotek, hvor der 
var et lysvæsen, som hjalp 
ham med at finde den “bog” 
(file?), der indeholdt de op-
lysninger, han søgte.

Cayce kunne således, 11 år før man fandt dødehavs-
rullerne og ruinerne af det gamle essæersamfund ved 

Den historiske 
Jesus

Qumran, fortælle om det og om den udbredte sekt, der 
kaldte sig essæere. Ordet essæer betyder ifølge Cayce 
“forventning”, og de kaldte sig sådan, fordi de forberedte 
sig på den forventede Messias’ komme, som de åbenbart 
vidste, de var udvalgt til at skulle tage imod.

Faktisk bestod essæersekten af en slags visdomsskoler, 
hvor såvel piger som drenge, såvel jøder som ikke-jøder, 
kunne bo en tid og få uddannelse. De særligt egnede 
kunne få adgang til den hemmelige lære og opnå forskel-
lige indvielsesgrader - og dermed visse profetevner. Det 
begyndte - ifølge Cayce - som et esoterisk klostersamfund 
på Carmelbjerget, grundlagt af profeten Elias. Dette var 
stadig essæernes hovedcenter på Jesu tid.

Ifølge 5.Mosebog (18,15) siger Moses til jøderne (han 
var jo ikke selv jøde, men egypter): “Herren din Gud vil 
lade en profet som mig opstå af din midte, af dine brødre. 
Ham skal I høre på.” Denne forventning om en religiøs 
fornyer havde essæerne altså hæget om i generationer, 
mens jødernes etablerede præsteskab havde ændret deres 
messiasforventning i retning af en stærk konge, en stor 
national helt. Så for dem var Jesus derfor helt forkert.

Essæerne på Carmelbjerget forberedte Jesu komme 
således, at allerede Marias mor Anna blev udvalgt og 
særlig oplært for at være en god “kanal” til at inkarnere 
en så højtudviklet sjæl som Jesu mor Maria. Også Maria 
blev særligt trænet og beskyttet og ført op gennem flere 
indvielsesgrader, for en så speciel sjæl som Jesus kunne 
ikke inkarnere gennem hvemsomhelst.

Der var således mange involveret i at forberede Jesu 
komme. Og da de fleste tilhængere af essæerne levede 
almindelige familieliv rundt om i samfundet, havde Je-
sus fra starten et ganske pænt netværk. Mange fra dette 
netværk kaldte sig senere kristne, men blev pga forføl-
gelse spredt langt omkring. Lederen af samfundet på 
Carmelbjerget på Jesu tid var en kvinde ved navn Judy, 
ifølge Cayce. 

Judy fulgte Jesu opvækst tæt, lagde planerne for hans 
uddannelse, hans rejser i ungdommen til Indien (13-16 
år), Persien og Egypten. Og hun nedskrev alt, hun så og 
hørte. I Egypten blev han indviet i pyramiden ligesom 
andre såkaldt “vise mænd”, dvs “korsfæstet og begravet 
i 3 dage”. Derefter var han en Kristus. Da forfølgelsen 
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af essæerne satte ind efter Jesu død, bragte Judy alle sine 
skrivelser til biblioteket i Alexandria, siger Cayce, men 
fortæller samtidig, at der en dag vil blive fundet vigtige 
oplysninger i pyramiden.

Da Cayce i en reading blev spurgt, om Jesus havde et 
særligt forhold til Maria Magdalene, svarede han: “Jesus 
elskede Maria Magdalene, som han elskede alle.”

Hvad Dolores hørte

Omkring 1990 udgav Dolores Cannon i USA to bøger 
om det, hun havde erfaret fra nogle af sine klienters 
regressioner til tidligere liv på Jesu tid. I den ene bog - 
“Jesus og essæerne” - kunne hendes klient Katie fortælle 
mange detaljer, fordi hun som en essæer ved navn Suddi 
havde været lærer i jødisk lov for drengen Jesus. Meget 
af historierne kender vi fra andre kilder, så jeg ved ikke 
hvor troværdigt, det er. Problemet med oplysninger, der 
gives via regressioner er, at vi er overladt til at tro, vi 
kan ikke vide.

Undervisningen skulle have foregået i Qumran-samfun-
det, iøvrigt sammen med fætteren Johannes (døberen), 
men det synes at stride mod, hvad Cayce fortalte. Vi får 
at vide, at Jesus egentlig ikke skulle lære noget, men blot 
have vækket det til live, han allerede vidste. Ifølge denne 
bog skulle Jesus på sine mange rejser også have været 
i England, sammen med sin onkel Josef af Arimatea. 
Det lyder ikke sandsynligt. Hvordan skulle han iøvrigt 
sprogligt kommunikere her?

I den anden bog, der hedder “De fulgte Jesus”, er hendes 
klient en ung pige, der hører Jesus prædike og beslutter 
at følge ham. Hans udstråling af kærlighed er så stærk, 
at hun ikke kan gøre andet. Altsammen meget smukt be-
skrevet, men fortæller ikke meget konkret om Jesus. En 
anden klient skulle have været barn af en af Jesu ældre 
halvbrødre. Josef skulle altså have været gift med en 
anden, før han blev gift med Maria.

Som en stor teenagepige følger hun Jesus, oplever hvor-
dan han helbreder spedalske, hvordan hans popularitet 
vokser blandt almindelige mennesker og får dem til at 
tage afstand fra det økonomisk velnærede præsteskab med 
deres hykleri. Der forsøges snigmord på Jesus, men da 
han aldrig færdes alene, lykkes det ikke. Han har dannet 
mange små grupper rundt om i landet, som han besøger 
og underviser.

Pigen overværer ikke hans død, men ser ham nogen tid 
efter på sin vej og har telepatisk kontakt med ham, hvor 
han forsikrer hende, at han ingen smerter led, fordi han 
efter eget ønske kunne gå ud af kroppen. Dolores spørger 
sin klient, der er i hypnose, om Jesus aldrig giftede sig 
eller havde en kæreste. Nej, han var jo gift med sin mis-
sion, svarer pigen.

Ville han, at I skulle oprette en ny religion, bliver hun 
spurgt. Og hun svarer: “Nej, han vil bare, vi skal sprede 
sandheden og elske hverandre. Vel, nogle af disciplene 
har forsøgt at opnå magt gennem hans lære og påstår, 
deres lære er den eneste rigtige. Men det var ikke det, 
Jesus lærte. Han ville kun hjælpe menneskene til at forstå 
sandheden.”

Hvad Ove von Spaeth skrev

Fra Ove von Spaeths værk “Den Hemmelige Religion” 
(bind 4 i Moses-serien) vil jeg supplere med noget, der har 
relation til Jesus. De religiøse sekter på Jesu tid byggede 
for en stor del på Moses’ lære, der både bestod af en åben 
folkelig del og en hemmelig mysterielære for de, der gik 
indvielsens kongevej. Faktisk indeholder Mosebøgerne 
en del mysterielære i et symbolsprog, som udenforstående 
ikke forstod, og som siden er gået helt i glemmebogen. 
F.eks. den symbolske mening med Exodus.

At drage ud af Egyptens “mørke”, dvs fra den dyriske 
uvidenhed, er begyndelsen på den åndelige udviklings 
vej. Det er ingen nem vej, for man må endnu kæmpe 
med sine dyriske sider, der stadig forfølger én, man må 
gennem ørkenvandringens langsommelige udvikling osv, 
før man når frem til “det forjættede land”, den højere 
visdoms allerhelligste. Dvs Kana’s land. Kana betyder 
“rør”, som det stadig ses i det engelske sprog som “cane” 
- eks. sugarcane, sukkerrør -  eller i “kanon”, røret som 
kuglen skydes ud af. Her betyder det rygsøjlens rør, hvor 
kundalinienergien kan flyde frit, når man er nået “til vejs 
ende” i sin åndelige udvikling. Så er man “kanoniseret”, 
særlig udvalgt.

Indvielsens kongevej bestod af 7 trin, der havde forskel-
lige betegnelser. Det 4. trin hed f.eks. “tømmermanden” 
eller “bygmesteren”. Var Jesu biologiske far Josef altså 
en 4.grads indviet og måske slet ikke håndværker? En 
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anden indvielsesgrad hed “hyrden”, så det har nok ikke 
været almindelige fårepassere, der troppede op ved Jesu 
fødsel! Den sidste indvielsesgrad hed “Guds søn”.

Tiden var præget af astrologi. Hen over himlen dan-
nede stjernerne “Verdens-aksen” eller Verdenstræet. 
Alle stjernebilleder havde navne som “stalden med 
oksen og æslet”, “barnet i krybben” osv. Så hvad er blot 
astromytologi i bibelens beretning om Jesu fødsel? Korn 
og brød var fra gammel tid ofte brugt som symbol for 
åndelig føde. Betlehem betyder “korn- eller brødhuset”. 
Så Jesus var altså født i en krop (hus) med hellig åndelig 
føde = visdom.

At få særlig kosmisk viden og indsigt blev også benævnt 
“at blive befrugtet af helligånden”. Og det var Jesu mor 
Maria jo! Ifølge det gamle egyptiske okkulte skrift “Cor-
pus Hermeticum” blev denne indvielsens “befrugtning” 
kaldt “at døbe med ånd”. Et egyptisk indvielsesritual 
bestod bl.a. i, at guden Osiris forvandlede vand til vin 
(viden til visdom). På Jesu tid var Mithras-kulten den 
mest udbredte i romerriget. Denne kult havde en symbolsk 
korsfæstelse som slutning på indvielsesforløbet, og efter 
denne ophøjedes den indviede med ordene “Faderen og 
sønnen er ét”. Også Mithras blev iøvrigt ifølge myten 
født i en stald!

På Genesaretsøens østbred lå på Jesu tid templet Asjta-
rot-karnajim for fiskegudinden Atargatis, hvis kult var 
kendt for hellige måltider bestående af fisk og brød. 
Gudinden fremstilledes med fiskehale - jfr. “Den lille 
havfrue”! Moses-religionen havde på den tid endnu ikke 
helt udslettet den folkelige gudindedyrkelse, og vi hører 
mig bekendt aldrig noget om, at Jesus skulle have taget 
afstand fra den. Mange kvinder bagte stadig offerkager 
til slangegudinden, Himlens dronning, i form af en sam-
menrullet slange - vor tids kanelsnegle!

Den mest kendte gudinde er agerbrugkultens Astarte 
(Ishtar), et ord der betyder “livmoder”. I Johs. Åbenbaring 
optræder hun som “himmeldronningen”. Hun blev som 
en slags Moder Jord dyrket over hele Europa. Hendes 
højtid er påske, for da skal hun “befrugtes” og hendes 
afkom skal sikre (frelse) menneskenes liv. Ordet Astarte 

genfindes i det engelske “easter” og det tyske “ostern”. 
Det er hende, der tales om i Esajas (7,14) at “jomfruen 
skal blive frugtsommelig og føde”. Skikken med at give 
påskeæg er et tydeligt levn fra gudindens tid. Den katolske 
kirke tog skikken til sig og velsigner stadig ved påske æg 
og andre madvarer som symbol på genopstandelsen.

Efter Jesu tid blomstrede mange gnostiske sekter. De 
søgte “gnosis”, dvs selvoplevet indsigt fra det “allerhellig-
ste”, det Martinus kalder “viden fra oven” i modsætning 
til “viden fra neden”, som vi får gennem de fysiske sanser. 
I Johannes evangeliet (1,12) tales om at “tro på Guds 
navn”, men det er forkert oversat. Oprindeligt stod der 
“at være sikker på Guds identitet”, dvs den Gudsoplevelse 
man kan få ved det højeste indvielsestrin. Det var hvad 
de fleste gnostikere tragtede efter. Iøvrigt afviste de fleste 
gnostikere, at Jesus skulle være død på korset.

Konklusion

Jeg tror, der er en dyb mening med, at vi ikke skulle have 
megen konkret viden om personen Jesus. Skulle bare 
noget af hans budskab fænge i den tids Europa, skulle 
det bygge videre på det religiøse mytestof, folk allerede 
kendte. Jesus skulle så at sige passes ind i en fra gammel 
tid velkendt tankeverden, hvad bibelens evangelieskrivere 
så gjorde. Man gjorde Jesus til en mytisk skikkelse og 
fik måske netop derved de vigtigste budskaber formidlet. 
Selv om meget blev misforstået, blev der sået tilstrækkelig 
mange frø til at næstekærlighedens religion kunne gro og 
udvikles. Mennesket havde brug for mystik, og det har 
mange åbenbart stadigvæk.

Mange af disciplene kendte “den rigtige Jesus” og fik af 
ham megen åndelig viden, der ikke var for det almene 
folk. Lad os tage et eksempel som Thomasevangeliet. 
Hvor meget af det ville folk flest forstå? Hvis ikke jeg 
havde kendt Martinus’ værk, ville jeg ihvertfald ikke for-
stå meget af det. Så det er nok ikke tilfældigt, at Thomas’ 
skrift blev fundet så sent!

Jesu indflydelse her på Jorden i de forløbne 2000 år har 
ikke kun været gennem biblen og kirkerne, men også 
gennem direkte inspiration til uendelig mange enkeltper-
soner, sådan som jeg beskrev i den foranstående artikel 
om Kristusoplevelser. Han er jo stadig med os, som han 
engang lovede, indtil “verdens ende”.

Kilder:
Glenn D.Kittler: “Edgar Cayce on the Dead Sea Scrolls” 
(Warner Books, USA)
Dolores Cannon: “Jesus og Essæerne” og “De fulgte 
Jesus” (A N Forlag, Norge)
Ove von Spaeth: “Den hemmelige Religion” (Reitzels 
forlag)
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Ruth Olsen

Højesteret har talt

Den 20/9 afsagde Højesteret dom 
i den såkaldte “Ribers sag”. Dom-
men fastslog, at man godt kan være 
medlem, ja vist endda menigheds-
rådsmedlem, i den danske folkekirke, 
selv om man åbent erklærer, at man 
tror på reinkarnation.

Et par dage efter var kirkeministeren 
straks ude med en udtalelse om, at så 
måtte reglerne laves om og strammes. 
For man kan jo da ikke være aktivt 
medlem i folkekirken, når man går 
ind for den slags “vranglære”!

Kan det undre nogen, at kirkerne 
affolkes, og at der atter høres røster 
om, at stat og kirke burde adskilles? 
Nok stiger den religiøse interesse i 
disse år, men ikke for den form for 
stivnet dogmatik.

Jordskælvet i Pakistan

Jordkloden oplever i disse år en 
“udrensningskur”, Martinus kalder 
det “fødselsveer”. For det er jo 
tankevækkende, at de senere natur-
katastrofer just har ramt områder 
med borgerkrigsagtige tilstande. I 
Kashmir-provinsen, hvor jordskæl-
vet fandt sted, har der været uro i år-
tier. Om menneskers mørke mentale 
energier kan udløse naturkatastrofer, 
eller om sammenhængen er den, 
at mennesker inkarnerer i jordens 
jordskælvszoner, hvis de har denne 
erfaring “til gode”, skal jeg ikke gøre 
mig klog på.

Men tankevækkende er det også, at 
Pakistan lige havde købt 100 militære 
F-16 fly og fornylig havde udviklet 
atombomber - alt mens den største 
del af befolkningen lever i yderste ar-



44

mod. Pakistans ledere forstår dog nok 
ikke et sådant vink fra forsynet. Men 
mon ikke det er sådanne fakta, der 
gør den vestlige verdens folk mindre 
offervillige? Og hvorfor kommer der 
ikke strømme af hjælp fra de stenrige 
oliestaters ledere, det drejer sig jo om 
deres muslimske broderfolk.

Man kan også tolke jordskælvet 
sådan, at disse mennesker, der oppe 
i bjergene stadig lever på middelal-
derstadiet materielt, måtte have et 
gevaldigt skub ind i moderne tider. 
Der skal jo sommetider krasse midler 
til, før mennesker sætter sig i gang 
mod en ny udvikling. Men en sådan 
udvikling er nødvendig for jordklo-
dens bevægelse frem mod den store 
fødsel.

VegetarBo

Den 5.august 2004 blev der stiftet en 
“Forening for senior- og plejeboliger 
og andre boformer for vegetarer.” Det 
er en almennyttig non-profit forening 
med en frivillig ulønnet bestyrelse. 
Formålet er at oprette senior- og 
plejeboliger for vegetarer, i første 
omgang på Sjælland evt. i Køben-
havnsområdet.

Initiativtagerne er Dansk Vegetar-
forening og OSI. OSI er en lands-
dækkende fællesorganisation for 
selvejende institutioner på ældre, 
handicap og omsorgsområdet, stiftet 
i 1999. Baggrunden er, at der mangler 
bo- og plejemiljøer for vegetarer i 
Danmark. Mange vegetarer oplever 
derfor stor utryghed ved tanken 

om, at de evt. skulle få brug for en 
plejehjemsplads, og ikke kan få en 
sammen med nogle, de dog deler et 
vist værdigrundlag med.

Man kan blive medlem af forenin-
gen for 100 kr om året. Yderligere 
information fås hos Kirsten Jungs-
berg, tlf. 3874 3404 eller Email: 
vegetarbopleje@hotmail.com

Følgende Albert Einstein - citat finder 
man i deres brochure:
“Intet gavner menneskets helse mere, 
og intet øger chancerne for livets 
overlevelse mere, end overgangen til 
vegetarisk kost.”

Hvor farlig er 
terrorisme?

Robby Curdorf, formand for Sund-
hedspartiet, har i sit blad “En sundere 
verden” en liste over, hvilke farlige 
fænomener, der er størst risiko for 
at dø af (tallene stammer fra USA). 
Som eksempler nævnes at risikoen for 
at dø af at køre bil er 1 ud af 6.500, 
af selvmord 1 ud af 9.200, af medi-
cinsk fejlbehandling 1 ud af 1.000, 
af en terrorhandling 1 ud af 270 mill. 
Derfor sættes der milliardbeløb ind 
på at bekæmpe terror, foruden tabet 
af en del almindelige demokratiske 
menneskerettigheder.

I samme blad blad fortæller han, at 
sundhedsmyndighederne har fast-
slået, at aber i Zoologiske Haver 
har behov for 900 mg C-vitaminer 
dagligt. Samtidig har de anbefalet en 
dosis på ca 10% af dette for menne-
sker. Hvorfor skulle mennesker have 
brug for så meget mindre C-vitamin 
end aber?

Det er hårrejsende oplysninger, bladet 
iøvrigt bringer - om tobaksindustri-
ens kynisme, om kemiindustriens 
svindel vedr. sødemidlet Aspartam 
(NutraSweet), som v.hj.a. Dick 
Cheney og Donald Rumsfeld fik 
gennemtrumfet, at deres totalt hel-
bredsnedbrydende giftstof blev sendt 
på markedet. At disse to herrer, der 

åbenbart er uden ringeste moralske 
skrupler, i dag har de mest magtfulde 
poster i verden, er bekymrende. Men 
det er der vel en dybere mening med, 
hvad den end er.

Bladet bringer også en lille angive-
lig sand historie om to venner, der 
betragter et egern springe rundt på 
bordene udenfor en cafe og smage 
på de sødemidler, der i små poser lå 
i en skål på bordene. Der er fire slags 
- raffineret hvidt sukker, NutraSweet, 
Sweet and low og så en brun papirs-
pose påtrykt “rå sukker”. Egernet 
undersøgte poserne nøje og endte 
med kun at tage den brune pose. Den 
kunne nok fornemme sig til, hvad der 
var sundt og usundt.
Vi stakkels mennesker har ikke så 
megen instinktenergi tilbage!!

Hvad betyder “idiot”?

At ord kan skifte betydning i årenes 
løb, kender vi nok (apropos bekym-
ringen om Martinus’ sprog)! Lad os 
tage et eksempel som ordet “idiot”. 
Det er oprindelig græsk, idiótes, og 
betyder “privat person, lægmand”. 
Det kommer af “idios”, som betyder 
“egen, særegen”. Idiom betyder ejen-
dommelighed, idiosynkrasi betyder 
speciel tilbøjelighed.

Idiot betød altså oprindelig blot en 
særegen person uden speciel negativ 
klang - ligesom “lokum” engang blot 
betød “et sted”. Da man ikke ville 
tale direkte negativt om personer på 
en anstalt, kaldte man dem idioter. 
Da ordet efterhånden fik en nedsæt-
tende klang, blev de i stedet kaldt 
ånd - svage. Da det så blev negativt, 
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opfandt man ordet “evnesvag”, og da 
det også blev negativt fandt man på 
ordet “psykisk udviklingshæmmede”. 
Det er vist dog for langt til at kunne 
bruges som skældsord!

Udrensnings-dillen

I TV-søndagsmagasinet d. 13/11 
hørte man om en ung pige, der gik 
så grundigt til værks med at udrense 
sin krop v.hj.a. en vandkur, at hun 
døde af det. Problemet var ikke, at 
hun havde indtaget 4-5 liter vand i 
løbet af få timer, men at hun ikke 
havde fået salt samtidig. Det ødelagde 
hendes salt-balance, hvilket først går 
ud over hjernen, hvis celler nærmest 
eksploderer.

Det er blevet in i visse alternative 
miljøer (eks. Dansk Yogacenter, så 
vidt jeg forstod) at foretage jævnlige 
kropsudrensninger. Jeg ved ikke, om 
det er fordi det ikke længere er nok 
at være ren udenpå, eller om man 
tror man derved også kan blive mere 
“ren” moralsk set, altså mere spirituel, 
ved således at gøre sig tom indvendig 
- helt bogstaveligt - og altså ikke bare 
meditations-tanketom.

Eller er det en ny form for “rengø-
ringsvanvid”? Jeg hørte i en radio-
udsendelse om, hvordan det bruges 
blandt visse unge piger at gå til jævn-
lige tarmudskyldninger (som dermed 
er blevet en god forretning for nogen). 
Er det angsten for at lugte og virke 

“ulækker”? Det ord er jo blevet et af 
tidens mest brugte hånsord.

Jeg kan ikke tro, det er specielt godt 
for en naturlig tarmflora. Endnu kan 
vi jo ikke undvære samarbejdet med 
fordøjelsessystemets bakterier med 
deres “dræbende princip”. Den dag 
vi ikke længere behøver dem, holder 
de nok op med at inkarnere hos os af 
sig selv.

Psykiske sygdomme på 
fremmarch

For nylig læste jeg, at psykiske syg-
domme var 5-doblet i de sidste 20 år. 
Fra 350 nye tilfælde om året i 1980 
til 1650 i 2004. Samtidig har vi et 
stadig stigende selvmordstal. Alt dette 
uanset de fleste har rimelige økono-
miske vilkår, set i forhold til resten 
af verden. Vor velfærdsmodel er et 
ideal, set med mange andre folkeslags 
øjne. Hvorfor så alle disse mentale 
problemer?

I Livets Bog V stk. 1765 giver Mar-
tinus os noget af forklaringen. Han 
skriver bl.a.: (om mænd og kvinder) 
“Der findes noget i deres psyke, som 
det af mennesker upåvirkede vilde dyr 
ikke har. Dette “noget” er desto mere 
synligt eller fremtrædende, jo højere 
væsenet er udviklet, medens det i en 
tilsvarende mindre grad er til stede, jo 
mere primitiv eller nær dyrets stadium 
samme væsen er.”

Dette “noget” er af psykisk art, en ny 
og anden drift. Martinus skriver vi-
dere: “Denne ny drift er en diametral 
modsætning til selvopholdelsesdrif-
ten og vil derfor efterhånden ganske 
langsomt underminere denne. Derved 
bliver det jordiske menneske et væ-
sen, der adskiller sig fra dyret derved, 
at det er i konflikt med sig selv.”

Stk.1767: “Idet det jordiske menneske 
således i sig rummer to kontrære pro-
cesser, en der nedbryder dyrets natur, 
og en, der opbygger modsætningen 
til nævnte natur, nemlig den “rigtige 
menneskelige”, er samme væsen på 

forhånd dømt til at være et væsen, 
der mere eller mindre befinder sig i 
konflikt med sig selv.”
......
“Det almene kulturmenneske lever 
hver dag mere eller mindre i fortry-
delse, ærgrelser og anger over sig selv, 
over handlinger, det på grund af sin 
dyriske drift har begået, men som det 
på grund af sin uselviske eller menne-
skelige psykes vækst finder uværdig 
og derfor bagefter i virkeligheden 
ønsker ikke var sket. Det er denne 
misfornøjelse eller konflikt med sig 
selv, vi kalder “samvittighedsnag”. 
Denne samvittighedsnag eller denne 
individets misfornøjelse med sig selv, 
denne dets krig imod den dyriske del 
af dets psyke, kan være så altbeher-
skende, så altdominerende, at den kan 
bringe sit ophav til selvmord.”

Flugten fra Afrika

Vi er nok en del, der kan huske en 
film for en del år siden om en enorm 
folkevandring af vrede afrikanere op 
gennem Sahara og ind i Sydeuropa. 
Den film kom jeg til at tænke på, da vi 
for nylig så stormløbet mod den span-
ske enklave i Marokko. De kunstnere, 
der skaber film, får jo ofte inspira-
tioner om kommende begivenheder. 
Måske for at varsko os, selv om det 
sjældent hjælper og får de ansvarlige 
til at gøre noget ved problemerne, før 
det er for sent.

Vi får ingen 3.verdenskrig, som krige 
før har foregået, men en egentlig fred 
har lange udsigter. Den forudsætter 
en mere ligelig fordeling af jordens 
goder, dvs at den ovenfor nævnte 
“uselviske drift” får mere indflydelse 
i verden i stedet for at nedbryde det 



46

enkelte menneske. Vi kan blot trøste 
os med, at vi ved, det vil ske en dag 
under alle omstændigheder. Vi skal 
ikke have samvittighedsnag over, at 
vi kun kan ændre os selv og ikke hele 
verden!

Hvordan skabes olien?

Jeg har før skrevet om, at man faktisk 
ikke ved med nogen sikkerhed, hvor-
dan jordens olie er opstået. Teorien 
om planterester under flere tusind 
atmosfæres tryk og 500 graders varme 
holder ikke. Nu har nogen fundet ud 
af, at enzymer fra pattedyrs tarmbak-
terier kan omdanne kulstof og brint til 
olie ved 40 graders varme.

Kulstof og brint er de mest udbredte 
stoffer her på jorden, men hvor længe 
her har været pattedyr med tarmbakte-
rier - det er et åbent spørgsmål.

Protest

Vi behøver ikke acceptere alt, hvad 
Martinus skriver. Som han altid un-
derstregede: Tro ikke på det, fordi jeg 
siger det - og - Tag hvad I kan bruge 
og lad resten ligge. Her er noget, jeg 
ikke kan bruge:

I Livets Bog IV stk. 1193 står der: 
“Da det “feminine” princip betinger 
underlegenhed eller en uselvstæn-
dighed, der lige akkurat kan passe 
ind i det “maskuline” væsens over-
legenhed og selvstændighed, får det 
derved brug for dette væsen som “be-
skytter” og afviger således meget fra 

den fortidige “Adam”, ja, var endog 
i stor udstrækning dennes materielle 
kontrast eller modsætning. Det var 
derfor ikke så mærkeligt, at “hun-
væsenet” straks blev markeret ved et 
andet navn, medens “hanvæsenet” i 
overleveringen beholdt det levende 
væsens oprindelige betegnelse eller 
navnet “Adam”.

Det er ikke fordi jeg vil stille mig 
klogere an end Martinus, og måske 
forstår jeg ikke rigtigt (endnu), hvad 
han egentlig mener med disse ord. 
Men de passer ihvertfald ikke med 
nogetsomhelst af alt, hvad jeg hidtil 
har erfaret eller al den forskning, jeg 
har læst om. Men måske taler han 
om nogle rent abstrakte principper, 
han kalder “feminin” og “maskulin”, 
noget a la yin og yang eller elektro-
magnetismens begreber minus og 
plus.

Bortset fra en historisk set kortere 
periode i menneskets udvikling, nem-
lig den patriarkalske, er der intet der 
tyder på, at kvinder behøvede at spille 
hverken underlegne eller uselvstæn-
dige. Så var de og deres børn næppe 
overlevet. Og ser vi på den enpolede 
dyreverden, var arterne næppe over-
levet, hvis de skulle basere sig på 
hannernes “beskyttelse”.

Kønsskifte hos dyrene

Da jeg læste bogen om Frank Munkø, 
der siger, at fordi vi begynder vor fo-
sterperiode som instinktstyret væsen 
- som fisk og derefter krybdyr osv, 
og det først er efter fosteret har taget 
menneskeform, at den inkarnerede 
sjæl knytter sig til det, kom jeg til 
at tænke på alle de eksempler på let 
adgang til kønskifte hos lavere dyr, 
jeg har læst om.

Mange fisk kan skifte køn på et 
øjeblik, f.eks. er alle individerne i 
en flok pudsefisk af hunkøn på nær 

en enkelt han. Dør han skifter den 
øverste hunfisk i hierarkiet straks 
køn. Hos klovnfisken, der lever i par, 
skifter hannen straks til en hun, hvis 
hunnen dør. Også mange frøarter 
kan skifte køn meget hurtigt, hvis 
de mangler nogen at parre sig med. 
Man skal åbenbart et pænt stykke op i 
dyrearternes udvikling, før kønsskifte 
bliver en kompliceret sag.

Pater Pio

Da en stor og kendt politisk person 
kom under politieskorte til hans klo-
ster, udbrød Pater Pio: “Hvor verden 
dog har forandret sig. I min ungdom 
fandt man politiet i hælene på tyve og 
røvere. Nu kører de foran dem for at 
holde vejen åben.”

Hvad betyder den
ny klode?

Da jeg i et tidsskrift læste, at astro-
nomerne i 2003 havde opdaget en 
ny lille klode udenfor Plutos bane, 
kaldet Quaoar, kom jeg til at tænke 
på noget, jeg havde læst i en gam-
mel astrologibog (Rosmons bog om 
esoterisk astrologi fra 1956). Der 
står bl.a.:

“De ydre planeter (dem udenfor 
Saturn) har slægtskab med mere 
kosmisk højtsvingende vibrationer 
og kan ved deres tilstedeværelse i 
de forskellige stjernebilleder mod-
tage de kosmiske bølger af højeste 
frekvens og omforme disse, så vi 
bliver i stand til at modtage dem. Kun 
en meget lille del af menneskeheden 
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er på det nuværende udviklingstrin i 
stand til at reagere overfor disse.

Videnskaben har indtil nu fundet tre 
planeter udenfor Saturns bane, men 
astrologien hævder, at der fi ndes fi re, 
og at den fjerde fi ndes, når tiden er 
inde for menneskeheden til at begyn-
de at mærke dens virksomhed. ...
Uranus har solens oktavtone, Neptun 
har Merkurs oktavtone, Pluto har 
Venus’ oktavtone, den nye planet 
har Jordens oktavtone, dvs den er i 
slægtskab med Jorden.

Er det farligt at tro på 
reinkarnation?

v/Gunder Frederiksen

Ja, på en måde! - læs her: Som 
almindelig avislæser erfarer vi, at 
der er forslag om, at reglerne for 
medlemskab af et menighedsråd skal 
strammes.  Kristeligt Dagblad skriver 
således den 24 septr. -05 at kirkemini-
ster Bertel Haarder efter samråd med 
biskopperne har annonceret, at han 
vil søge et bredt fl ertal i folketingets 
kirkeudvalg for en stramning af loven 
om meningsrådsmedlemmernes tro.  
Baggrunden er den meget omtale 

Ribers-sag, hvor et tidligere med-
lem af et menighedsråd blev smidt 
ud af folkekirken, fordi han troede 
på reinkarnation. Efter en langvarig 
sag dømte højesteret, at han skulle 
have sit medlemskab af folkekirken 
tilbage igen. Det huer åbenbart ikke 
de rettroende kirkefolk – heller ikke 
kirkeministeren.
Også formanden for landsforeningen 
af menighedsrådsmedlemmer udtaler 
sig til fordel for en ”defi nition af, 
hvor grænserne for den åbne kirke 
går”. – En selvmodsigelse – ikke 
sandt - kan der være grænser for en 
”åben” folkekirke?  Sandheden er 
nok, at kirken gerne vil have ord for 
at være åben, men kan ikke leve op 
til det. – Endnu et dilemma for den 
folkekirke, som har stadig sværere 
ved at fastholde sit fodfæste. – Og så 
vil den åbenbart gøre det ved at fore-
tage stramninger, hvor det vil være 
langt mere i overensstemmelse med 
tidsånden med større åbenhed. – 
Men når det kommer til stykket er en 
stramning måske alligevel det aller-
bedste. Det vil sandsynligvis betyde, 
at endnu fl ere vil tage afstand fra den 
hensmuldrende kirke og søge andre 
veje. Dybest set søger det moderne 
menneske dækning for såvel intel-
ligensmæssige som følelsesmæssige 
behov. Det må være præget ikke blot 
af klar logik, men også af ægte kær-
lighed for at virke sandsynligt.  Hvad 
der er logisk må også være kærligt og 
omvendt. Reinkarnationsprincippet 
og skæbneloven er katalysatorer, som 
vil kunne udgøre nøglen, der tilfreds-
stiller disse behov.  Den fi ndes ikke 
inden for den dogmatiske kristentro. 
Derfor er det farligt at tro på rein-
karnation og karma. Farligt?  – Ja, 
for kirken vel at mærke. For det vil 
betyde, at dens hensygnende tilstand 
vil fortsætte for til sidst at hendø. 
For menneskenes mentale sundhed 
derimod er det livseleksir i bedste 
forstand.  

En teologisk tanke

v/Gunder Frederiksen

I ”Kristeligt Dagblad” d. 2. septr. 
2005 er M.F.S. Grundtvig citeret for 
følgende udtalelse: ”Panteismen er 
vor tids åndelige Goliat og må gribe 
om sig, så snart Troen på en be-
stemt Åbenbaring er nedbrudt”.  Jo, 
Grundtvig var skam en klog mand. 
Og så var han altså også fremsynet. 
(Panteisme = den anskuelse at Gud 
er ét med naturen).

Lidt stress er sundt

v/Gunder Frederiksen

Det kan være sundt at opleve fare? 
– altså hvis man vel at bemærke 
overlever den? 
Man bliver høj af fare. Kroppen ud-
løser adrenalin, som brager igennem 
kroppen og sætter en masse processer 
i gang. Sanserne skærpes. Lyde, far-
ver, følelser opleves mere intensivt. 
Oplevelse af fare virker livsforlæn-
gende. Og oplevelsen holder sig efter, 
at man er kommet igennem faren. 
(Herbert Pundik ”Det er ikke nok at 
overleve”) 
Med terror, travlhed, hastigt stigende 
biltrafi k i al fald i storbyerne, mange 
naturkatastrofer, stigende forbry-
der- og sygdomsfrekvens og andre 
faremomenter i kølvandet af den 
tekniske udvikling vil mange måske 
være tilbøjelige til at lukke sig inde 
af angst for farerne. Selvfølgelig skal 
man ikke direkte udsætte sig for fare. 
Men det er altså ikke en god ide at 
lukke sig inde og totalt afskære sig 
fra livsoplevelse. Det er da også mere 
kedeligt. 

Pas på - her kommer 
fugleinfl uenzaen
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v/Gunder Frederiksen

Sund opskrift:

Grunddejen røres sammen af lige dele
 Kærlighed
  Tryghed
 Tillid
 Omtanke for andre
 Glæde ved at være sammen med andre

Dejen hæves med svulmende livskraft til den rette sund-
hedsfylde. Fyldes i en grænseløs form og bages ved stærk 
hjertevarme

Livskvalitetskagen
Kagen fyldes med en blanding af
 Næstekærlighed
 Nærsamfundsaktivitet
 Ansvar
 Humor
 Livsglæde
 Samt et passende mål udfordringer og opgaver.

Det hele røres sammen under glad sang og musik til et 
livsindhold, der ikke kan undgå at virke sundhedsfrem-
mende, både for kagespiserne og de mennesker, de lever 
iblandt.
Kagen pyntes med tro, håb og endnu mere kærlighed. 
Kagen har den forunderlige kraft i sig, at jo mere man 
deler ud af den, jo lettere bliver det at bage en ny. Spiser 
man den dagligt, bliver man nok ældre efterhånden, som 
tiden går, men aldrig gammel.

v/Ejnar Hjorth

Der er ikke mange der ved, at der udkommer ca 170 tids-
skrifter på esperanto i over 5o lande, og at der foreligger 
en rig litteratur på esperanto, oversatte bøger såvel som 
originale. Eller at der er oprettet professorater og lekto-
rater i esperanto ved 63 universiteter i 23 lande. Eller at 
der afholdes årlige verdenskongresser, ofte med deltagere 
fra over 70 lande.

Der er heller ikke mange der ved, at sprogproblemet i EU 
koster 6 milliarder kroner om året til tolkninger og over-
sættelser. Og fra 1/1-07 er irsk-gælisk blevet anerkendt 
som officielt sprog i EU, det vil koste 3,5 millioner euro 
mere (ca. 26 mill. kr). Nu tolkes mellem 21 sprog - men 
EU udvider jo stadig. Den 1.apr.2004 stemte 43% af EU 
- parlamentarikerne for at gøre esperanto til relæsprog i 
EU-Parlamentet.

Undervisningsminister Haarder har afvist at gøre espe-
ranto til valgfrit fag i gymnasiet. Kun i det ungarnske 
skolesystem undervises der i esperanto som valgfrit fag. 
Dog havde RUC, universitetet i Roskilde, et to måneders 
kursus i esperanto sidste år.
Iøvrigt er esperanto nævnt i Guinness rekordbog, nemlig 
som sproget med færrest uregelmæssige verber. Det har 
nemlig slet ingen!

Du kan læse masser af esperanto-stof på http://eo.wikipedia.
org - Esperanto-wikipedia viser, at esperanto virkelig er 
ved at udvikle sig til et verdenssprog, som man kan bruge 
til at knytte kontakter på tværs af alle globale grænser.

Også det danske blad “Esperanto-Nyt” kan kontaktes på 
nettet: ejnarhjorth@mac.com - eller tlf. 9813 4040
Ring eller skriv og få gratis prøvenummer tilsendt.

Esperanto-nyt
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v/Birthe Thau

“Det personlige er tilværelsens springfjeder”, skrev Søren 
Kierkegaard, som altid hævdede, at det var menneskets 
pligt først og fremmest at være sig selv. Tidligt i livet 
forstod han, at individualiteten er det højeste tilværelses-
princip. Han ville den enkelte, at mennesker skulle blive 
enkelte.
Skulle det personlige være tilværelsens springfjeder? 
Springfjeder til selve livet - til vort sande væsen - til 
Kristusjeget - selve kristusbevidstheden ...

Der er fin overensstemmelse 
mellem Kierkegaard og Ru-
dolf Steiner, som i et fore-
drag udtrykker. “Det er en ren 
kendsgerning: alt nærmer sig én 
bestemt kendsgerning, der viser 
sig ved, at en personlig bevidst-
hed er mulig på skabningens 
højdepunkt. Og de mennesker, 
der nu kultiverer deres indivi-
dualitet, dem vil hele jorden tilhøre med alt det, som den 
kan frembringe. De mennesker, der ikke udpræger deres 
individuelle Jeg, de vil være anvist til at slutte sig til en vis 
gruppe og derfra lade sig indgive, hvordan de skal tænke, 
føle, ville og handle.” (4.12.1909)

I denne tidsperiode er vi født til at få sjælskontakt her på 
jorden, født til at virkeliggøre vort sande Kristusvæsen, 
som i virkeligheden er noget helt naturligt og dagligdags, 
men adskiller sig fra det luciferiske jeg ved at være for-
ankret i nuet, som hvert øjeblik vil være interessant, nyt 
og meningsfyldt. “Vi er garanteret evighedsfornemmelse 
i selve øjeblikket, i hvert eneste øjeblik.” (23.4.1912)

Der er imidlertid ingen bestemt vej til vort sande væsen, 
for hvert enkelt menneske har sin egen vej. Og dog er 
der næppe tale om en vej, men kun om at ændre sindet. 
Den kinesiske vismand Kungfutse (571-478 f.Kr.) siger, 
at “oprigtighed er himlens vej. Opnåelse af oprigtighed 
er menneskets vej. Oprigtighed er vejen til opnåelse af 
fuldkommenhed, den vej ad hvilken et menneske selv 
må gå.”

I “En vej til selverkendelse” gør Rudolf Steiner nærmere 
rede for, hvad man kan gøre for at nå ind til sjælen i sjæ-
len. “Man må øve sig i selviagttagelse og må se nøgternt 
på de grove fejl, man har, så der opstår en følelse foran 

oM  SJÆLSKONTAKT
sjælen. Man må fordybe sig i den og indse, hvor lidt man 
ligner menneskehedens store ideal. Med intens tankekraft 
og meditation må man stille de moralske svagheder, alle 
svaghederne, frem foran sjælen. Ved at gøre dette, ved at 
dvæle ved egne fejl bliver man stærkere.”

Man bliver ikke alene stærkere, men ved at erkende sine 
egne fejl og svagheder bliver man fri af dem. Steiner siger: 
“Sandheden kan være den eneste kærlighed, som bringer 
jeg’et fri af sig selv.”
“Netop som skyldigt bærer mennesket fuldendelsens hem-
melighed i sin sjæl”, siger Søren Kierkegaard. Måske er 
det selve menneskets fuldkommenhed at opdage sin egen 
ufuldkommenhed. Det kræver dog, at man magter at se 
på fejlene helt uden at vurdere og skamme sig, for netop 
skammen udelukker, at vi når ind til os selv.

I et foredrag 4.12.1909 siger Rudolf Steiner at “det er 
meningen med den jordiske udvikling, at mennesket sta-
dig mere og mere opnår evnen til i sit ydre at fremstille 
det indre. Derfor gives der et gammelt skrift, i hvilket det 
største ideal for Jegets udvikling, Kristus-Jesus, bliver 
karakteriseret således, at der bliver sagt: Når to bliver eet, 
når det ydre bliver som det indre, så har mennesket nået 
Kristusagtigheden i sig.”

Søren Kirkegaard siger i “Uvidenskabelig Efterskrift”: 
“Det er livets opgave at blive subjektiv - at blive den, man 
er! Man tror i almindelighed, at det at være subjektiv er 
ingen kunst. Det forstår man, for ethvert menneske er jo 
også et stykke subjekt. Men nu at blive det, man sådan 
uden videre er, ja hvem ville spilde sin tid på det, det var 
jo den mest resignerende af alle opgaver i livet. Ganske 
vist, men allerede af den grund er den såre svær, ja den 
sværeste af alle, netop fordi ethvert menneske har en stærk 
naturlig lyst og drift til at blive andet og mere.

Således går det med alle tilsyneladende ubetydelige 
opgaver, netop denne tilsyneladende ubetydelighed gør 
dem uendeligt svære, fordi opgaven ikke ligefrem venter 
og således understøtter den søgende, men fordi opgaven 
arbejder ham imod, så der hører uendelig anstrengelse 
til blot at opdage opgaven, dvs at dette er opgaven, en 
anstrengelse, man ellers er fritaget for. At tænke over det 
enfoldige, over hvad den enfoldige jo også således ved, 
er yderst afskrækkende, thi forskellen bliver selv ved den 
yderste anstrengelse ingenlunde iøjnefaldende for det 
sanselige menneske.
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Nej, så er det højtravende noget ganske anderledes her-
ligt.
Subjektiviteten, inderligheden er sandheden.”
Og tilføjer Kierkegaard: “Ethvert menneske skal omdan-
nes, da enhver af naturen er født hykler ... og det som er 
lettest er at bedrage sig selv. ... Min ulykke var så godt 
som fra fødslen og fuldstændiggjort ved opdragelsen den: 
ikke at være menneske...”

Jeg tror, at den dag vi står ved himlens port, vil ingen af 
os blive spurgt om, hvorfor vi ikke var som Kristus, men 
vi vil blive spurgt om, hvorfor vi ikke var den, vi var.
En af vejene til sjælskontakt kræver måske blot en beslut-
ning om at ville være sand, for som Emerson siger: “til 
syvende og sidst er der ikke andet, som er helligt, end dit 
eget sinds ærlighed. Der er ikke nogen skranke eller mur 
i sjælen, hvor mennesket hører op og Gud begynder.”
(forkortet af red.)

Martinus holdt d. 4/12 1949 et foredrag om “besættelse” 
og afsluttede det således:

Hele menneskehedens religiøse udvikling lige fra fetish-
dyrkelse og til de store religioner af i dag med alle deres 
afskygninger af sekteriske retninger er baseret på guddom-
melig suggestion og har været og er “religiøs besættelse”. 
Det er autoritetstro, som binder deres tilhængere sammen 
i en fælles åndelig atmosfære, hvor profeter, præster og 
andre åndelige ledere er de faktorer, hvorigennem sug-
gestionen virker.

Dette må ikke opfattes som kritik, for det har været og er 
til dels endnu nødvendigt, at store dele af menneskeheden 
ledes og styres på en sådan måde. Men der er dog meget 
i nutiden, som tydeligt viser, at mange  mennesker ikke 
mere ønsker at være underlagt en sådan åndelig suggestion. 
Dogmer og ceremonier kan ikke mere inspirere dem, de 
ønsker at vide og forstå og kende sammenhængen mellem 
tingene. Det er det, der er fundamentet for den fysiske 
videnskab.

Nu må man ikke derfor tro, at videnskaben er blottet for 
suggestion og dogmatik. Den har fundet frem til sandheden 
på mange områder, men en ensidig materialistisk indstil-
ling til tilværelsen kan også skabe fordomme og fremelske 
hypoteser, som ligger langt fra sandheden og kommer til at 
virke som “besættelse” af de mange menneskers bevidst-
hed, der tror på autoriteten bag alt, der har videnskabeligt 
eller akademisk stempel.

Videnskaben vil dog ikke blive stående ved en materia-
listisk livsopfattelse, den står allerede på grænsen til den 
åndelige verden, og dens mål- og vægtanalyser af fysiske 
realiteter vil i fremtiden naturligt forbindes med analyserne 
af universets åndelige virkelighed. De politiske ideologier 
og partier er også i stor udstrækning baseret på massesug-
gestion og “besættelse” af en eller flere bestemte ideer, 

som gøres til en slags materialistisk religion med dogmer 
og læresætninger.
....
Alle disse former for suggestion og “besættelse” såvel som 
de variationer, der forekommer mellem de enkelte væse-
ner, må nødvendigvis eksistere lige så længe, som men-
neskehedens og de enkelte menneskers evne til at opleve 
sandheden eller livslovene endnu ikke er færdigudviklet. 
De enkelte menneskers videre udvikling vil komme til at 
bestå deri, at de gradvis frigør sig fra disse suggestioner 
og mere og mere kommer til at bygge sin psyke eller be-
vidsthed op på basis af indsigt, viden og selvoplevelse.

Hertil kræves en ny videnskab, en videnskab om univer-
sets åndelige virkelighed, et verdensbillede, der viser de 
enkelte lokale detaljers afhængighed af og betydning for 
helheden. Naturligvis vil der være mennesker, der tror på 
denne åndsvidenskab og gør den til en ny religion, men 
det viser, at de ikke har haft evne til at forstå den.
Jeg ønsker ikke med mine kosmiske analyser at være en 
autoritet, som folk skal tro på. Den enkelte åndsforsker, 
som fatter interesse for de kosmiske analyser, må nøje 
efterprøve og studere mit livsværk. Han må konfrontere 
det med sine egne erfaringer og oplevelser. Først da kan 
det blive af værdi for ham.

Det bliver til selvstændig tænkning og analysering, det 
bliver en hjælp til selvhjælp, som fører til indvielse i selve 
livets mysterium. Det vil lidt efter lidt føre vedkommende 
ud af alle former for “helvede eller dommedag”, alle for-
mer for “besættelse” eller suggestion.
Alt dette kan naturligvis kun ske, hvis åndsforskeren ikke 
blot studerer, men søger at leve efter de love, som han 
begynder at se som universets livsfundament. Et liv levet 
efter disse love vil bringe hans bevidsthed til at vibrere 
i kontakt med den evige guddoms tankevæld, og han vil 
gå en strålende fremtid i møde som “menneske i Guds 
billede”.

Besættelse
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MØDER - FOREDRAG - KURSER - STUDIEGRUPPER - UNDERVISNING

BRØNDBY

15/1 Martinus, mennesket og hans livsværk 
v/Kurt Christiansen
19/2 Martinus, mennesket og hans livsværk
v/Kurt Christiansen
19/3 Bønnens mysterium - fra tro til selvoplevet
viden v/Birgit Mørup Madsen
23/4 Vores dyriske og menneskelige tanker. Hvad 
betyder de for os? v/Jan Langekær

Møderne er søndage kl.15-17 i Idrættens Hus, Audito-
riet.
Desuden er der studiegruppe hver onsdag kl.19-21.30 i 
Kulturhuset “Kilden”, Nygårds Plads 31
Arr: Jan Langekær tlf. 2015 7811

ESBJERG

Torsdag 9/2 Kærlighed bag mørket!
 v/Svend Åge Rossen
Mandag 20/2 Livet efter døden - og reinkarnations-
processen v/Ingolf Plesner
Mandag 13/3 At have tillid til livet v/Ole Therkelsen

Møderne er kl.19.30 i Multihuset, Gasværksgade 2, 1.sal
Arr: Heddi Støyer tlf.7513 9863

FREDERIKSHAVN

Tirsdag 31/1 Hvad er livets mening for det moderne 
menneske? v/Hanne Myrfeld
Tirsdag 21/2 Skæbne, arv og miljø v/Ole Therkelsen
Tirsdag 7/3 Spis med omtanke - og tag del i
livsglæden! v/Lars Gyde
Tirsdag 21/3 Bliv din egen åndsforsker! 
v/Sven-Erik Rævdal

Møderne er kl.19.30, Skolegade 8
Arr: Birger J Jensen tlf. 9893 0686

HADERSLEV

Tirsdag 14/3 Forelskelse, venskab og kærlighed 
v/Ole Therkelsen
Mødet er kl. 19 på Café Faust, Torvet
Arr: Lenette Hansen tlf. 3032 0571

HERNING

26/1 Skytsengle, menneskene og verdenssituationen 
v/Solveig Langkilde
9/2 Livet efter døden - og reinkarnationsprocessen 
v/Ingolf Plesner
23/2 Skæbne, arv og miljø v/Ole Therkelsen
9/3 Hvad er livets mening for det moderne menne-
ske? v/Hanne Myrfeld

Møderne er torsdage kl. 19.30 i “Kulturellen”, 1.sal 
lok.04-01, Nørregade 7
Arr: Martin S Jepsen tlf. 9716 8230

KØBENHAVN

7/1 Skæbne, arv og miljø v/Ole Therkelsen
21/1 Religion, videnskab og åndsvidenskab
v/ Hanne Thrane
4/2 Lyset bag mørket v/Svend Åge Rossen
18/2 “Porten” mellem det fysiske og det åndelige
v/ Søren Olsen
4/3 Reinkarnation v/Lene Jeppesen
18/3 Hovedtræk i Martinus’ verdensbillede
v/Willy Kuijper

Alle møder lørdage kl. 15 på Martinus Institut, 
Mariendalsvej 94, Kbh F tlf. 3834 6280
Desuden er der seminar 11/3 kl.10-16 Bønnen og det 
personlige gudsforhold v/Søren Olsen
Derudover er der flere studiegrupper - hør nærmere på 
Instituttet tlf. 3834 6280

KØGE

28/2 Menneskets søgen efter mening v/Søren Olsen
21/3 Livsmod og livskraft v/Eigil Kristensen
4/4 Lidelsen - visdommens kilde v/Ole Therkelsen
25/4 Døden og reinkarnation v/Svend Åge Rossen
9/5 At have tillid til livet v/Ole Therkelsen

Alle møder tirsdage kl. 19 på Teaterbygningen.
Tilmelding FOF, Brogade 19, tlf. 5665 5322

ODENSE

Møder holdes Munkevænget 7. Hør nærmere tlf. 6614 
7424
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RANDERS

24/1 At tænke med hjertet v/Sébastien Vesterlund
28/3 Hvad er livets mening for det moderne 
menneske? v/Hanne Myrfeld

Møderne er tirsdage kl. 19.30 i AOF kantinen, Store 
Voldgade 10
Arr: Ole Berthelsen tlf. 8641 1552

ROSKILDE

5/1 Livsmod og livskraft v/Eigil Kristensen
19/1 At følge sit hjerte eller sin hjerne
v/Solveig Langkilde
2/2 Lidelsen - visdommens kilde v/Ole Therkelsen
16/2 Et lysere syn på døden v/Søren Olsen
2/3 Alle udviklingstrins nødvendighed
v/Lene Jeppesen

Alle møder er torsdage kl. 19, Kildegården, Helligkors-
vej 5, lokale 7.
Tilmelding FOF, Algade 31, tlf. 4636 6974

SILKEBORG

Onsdag 25/1 Skytsengle, menneskene og verdenssi-
tuationen v/Solveig Langkilde
Onsdag 8/2 Kærlighed bag mørket 
v/Svend Åge Rossen
Onsdag  22/2 At tænke med hjertet 
v/Sébastien Vesterlund
Onsdag 15/3 Har lidelse og smerte betydning i det 
enkelte menneskes liv? v/Lars Gyde

Møderne er kl.19.30 i Medborgerhuset, Søvej 3.
Arr: Sven-Erik Rævdal tlf. 8688 6263

THISTED

22/1 Bliv din egen åndsforsker! v/Sven-Erik Rævdal
5/2 Kærlighed bag mørket v/Svend Åge Rossen
12/3 At have tillid til livet! v/Ole Therkelsen
2/4 At tænke med hjertet v/Sébastien Vesterlund

Alle møder på søndage kl. 15 i Plantagehuset, Plantage-
vej 18
Arr: Birgit Thorndal tlf. 9798 5384

VIBORG

Tirsdag 24/1 Skytsengle, menneskene og verdenssi-
tuationen v/Solveig Langkilde
Tirsdag 7/2 Kærlighed bag mørket 
v/Svend Åge Rossen
Tirsdag 7/3 At tænke med hjertet 
v/Sébastien Vesterlund

Alle møder kl. 19.30 i Medborgerhuset, 
Vesterbrogade 13
Arr: Dagmar Dalsgaard tlf. 8661 2923

ÅLBORG

8/2 Livet efter døden - og reinkarnationsprocessen 
v/Ingolf Plesner
22/2 Skæbne, arv og miljø v/Ole Therkelsen
22/3 Bliv din egen åndsforsker! v/Sven-Erik Rævdal

Alle møder er onsdage kl. 19.30 på Sønderbro skolen
Arr: Jørn Stockholm tlf. 9827 7081

ÅRHUS

23/1 Skytsengle, menneskene og verdenssituationen 
v/Solveig Langkilde
6/2 Kærlighed bag mørket v/Svend Åge Rossen
20/2 Skæbne, arv og miljø v/Ole Therkelsen
6/3 Livet efter døden - og reinkarnationsprocessen 
v/Ingolf Plesner
20/3 Påskemysteriet v/Sébastien Vesterlund
3./4 Hvad er livets mening for det moderne 
menenske? v/Hanne Myrfeld

Alle møder er mandage kl. 19.30 i Studenternes Hus, 
mødesal 2, Ndr.Ringgade 3, bygn.420
Arr: Grethe Bergstrøm tlf. 8672 5546



Vidste du at..... 
Ordet “Mysterium” er afledt af det græske ord “myein”, 
der betyder “at lukke” (læber eller øjne”, dvs “ikke 
afsløre”), og mystisk kommer af “mystos”, der betyder 
“hemmeligt, skjult”. Kan man så kalde Martinus en 
mystiker?

Meditation er latin og betyder “at øve sig”.

Influenza betyder “influeret af stjerner”. Astrologi hørte 
med til lægestudiet helt op til 18oo-tallet. 

(Ove von Spaeth)

“Kundskabens træ” blev til et æbletræ fordi godt/sødt 
hedder på hebræisk “melis”, ondt hedder “malus” og 
æble hedder “melus”. 

(Ove von Sparth)

Historien om Adam og Eva er oprindeligt sumerisk. På 
det sprog hedder “den der giver liv” TI, det samme ord 
kan også betyde “ribben”. Altså måtte Eva komme af et 
ribben!

Testamente betyder “en pagt”, en slags overenskomst. 
Guds pagt med mennesket.

Conspiration betyder “at ånde sammen”. I Marilyn 
Fergusons bog “The Aquarian Conspiracy”, der hand-
ler om vor tids spirituelle udvikling, skrev hun: “En 
bevidsthedsrevolution kan ikke nedkæmpes med våben 
og soldater, for den er usynlig, men den er.” ..”Intet kan 
standse den, for syntropi er (modsat entropi) naturens 
indbyggede drift mod højere orden.”

De gule farver fødes af lyset ved mørkets hjælp. Grønt 
opstår, når lys og mørke nærmer sig hinanden. I den 
“blå time” mødes lyset og mørket.  

(Goethe)

Hvidt lys indeholder alle farver i en højere oktav end dit 
eget vibrationsniveau, sort lys indeholder alle farver i 
en lavere oktav end dit eget vibrationsniveau. 

(Martinus)

Kys er ritualiseret yngelplejeadfærd, dvs afledte fod-
ringshandlinger. At give hinanden mad er begyndende 
symbol på kærlighed. 

(Eibesfeldt)

Alt er bevægelse. Alle former for bevægelse har kun det 
absolut ene formål at påvirke levende væseners sanser.

(Martinus)

En instinktenergi-rest: adfærd til hæmning af over-
magtens aggression er 1) at gøre sig mindre f.eks. ved 
knæfald, og ved at bukke og neje, 2) smile sødt, 3) give 
gaver/mad, 4) ved barnlig adfærd dvs spille hjælpeløs, 
gøre stemmen tynd og pupillerne store. 

(Eibesfeldt)

Den æteriske dublet er et organiseret system af elektri-
ske spændinger. I dets netværk ligger hver celle i det 
fysiske legeme som flasker i en flaskereol. Den er det 
organiske stofs sammenhængskraft. Ved døden tager det 
fra nogle timer op til tre dage at opløse dette netværk, 
og indtil da kan “ejermanden” stadig vende tilbage og 
genbelive den fysiske krop.
(Dion Fortune i bogen “Gennem dødens porte”) - apro-
pos hjernedødskriteriet!

En shaman var en beskytter af fællesskabet, en formid-
ler mellem menneskenes og åndernes verden, så de af-
dødes ånder ikke greb forstyrrende ind i livet på jorden. 
En neo-shaman tjener ikke fællesskabet, kun sig selv. 

(Merete D. Jakobsen)

Skønhed kan gribe sanserne, men kun godhed kan vinde 
hjertet. 

(Henry Purcell)

De hellige skrifter er ikke til nytte for nogen, med min-
dre man forstår dem på den rigtige måde. 

(Augustinus)

Det ukendte er noget, man blot endnu ikke har forstået.
 (James Praagh)

Det er ikke nødvendigt, at vore medmennesker bliver 
anderledes, for at vi kan føle os i harmoni og balance.

 (James Polsky)

Musikken og arkitekturen er døtre af tallene. (Goethe)

Stjernehimlen er over mig, og de moralske love er inden 
i mig. 

(Immanuel Kant)

Vi er på mission for at udvikle Jorden. 
(Novalis)

Lægemidler hjælper altid - om ikke den syge så dog 
medicinalindustrien.
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Kosmisk 
energibølge
Henover verden går en lysim-
puls størr e end nogensinde før i 
jordens hist orie. Den stråler med 
umådelig kraft  fr a Mælkevejens 
centrum. Mælkevejss ystem  er en 
gigantisk organisme, i hvilken de 
enkelte solsy stemer er organer, som 
får der  kraft  og energi fr a dett  e 
centrum i organismen på akkurat 
samme måde, som vore organer 
forsy n  med kraft  fr a d  cen-
trum i vor organisme, vi kalder 
vort Jeg.

Denne energibølge fr a Mælkevejens 
centrum indebærer al den kraft , 
som fører menneskene fr em til 
oplevelsen af d  rigtige menne-
skerige. D  er denne verdensim-
puls’ skyld, at der nu er krig. Når 
en sådan impuls træder i funktion, 
udløser den en enorm bevægelse. 
De forskellige tankearter bliver sat 
op mod hverandre. Sådan er d  
n op på jorden i dag. Vi ser en 
mængde tankearter, der går ud 
på at skabe lys, blive sat op imod 
en hel mængde andre tankearter, 
der gør fordring på d  samme. Af 
dett  e følger krig, men i sin dyb te 
analyse er krig blot  forcer  udvik-
ling med d  formål at hidføre en 
afklaring.”
(Martinus i artiklen “Jul tjernen”, 
Kosmos nr.16/1978)
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Året 2006 vil uden tvivl blive et år, der vil blive 
husket meget længe. Men for hvad mon? Selv om 
vi her i Norden lige nu går mod længere dage og 
derfor mere lys, synes mørket at trække sammen 
i andre dele af verden. I skrivende stund ser det 
ud, som om der lægges op til religionskrig i den 
muslimske verden. Vi har haft vore religionskrige 
i Europa, men man kan desværre ikke lære af 
andres dårlige erfaringer. Vi lærer kun af egne 
oplevelser.

Vi ved, det kun er vore egne kærlighedsenergier, 
der kan beskytte os. Derfor kan det ikke undre, 
hvorfor Danmark skulle blive genstand for så 
mange negative energier, for der er i de seneste 
år sendt megen negativitet og uforsonlighed ud 
fra mange danskeres tankeverden. Så hvis vi 
ikke rammes af værre skæbnebuer, er vi sluppet 
nådigt.

Men der findes også positive udviklinger. Aldrig 
før har der været så stor tilslutning til frivilligt 
velgørenhedsarbejde, og indsamlingen til nød-
hjælpsprojekter i de fattige lande er øget betydeligt 
i de senere år. Den aktuelle sag har blot forstærket 
den polarisering, der allerede var igang, mellem 
de uselviske og de selviske mentaliteter. Mellem 
fårene og bukkene.

Så til noget helt andet: med dette nummer af 
bladet følger et girokort, for det er tid at forny 

abonnementet. Hvis man betaler over netbank, 
sætter man blot 1199 foran vort gironummer, 
som de fleste selvfølgelig ved. Hvis man betaler 
over posthuset eller over sin girokonto, så HUSK 
at skrive afsender!!!

Det koster stadig kun 180 kr pr år (udlandet dog 
200 kr), men nu har postvæsenet givet portoen 
en ekstra tand opad, så til næste år bliver vi nok 
nødt til at følge prisudviklingen.

Med gode ønsker og håb
Ruth
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De levende væseners eksistens 
uden for materien

af Martinus

Elektriciteten hører hjemme i grænse-
området mellem den fysiske og den 
åndelige verden

Det jordiske menneske er 
et såkaldt fysisk væsen og 
oplever en fysisk tilværelse, 
dvs. en tilværelse, hvor det 
får lov at jonglere med den 
fysiske materie i alle mulige 
faste, flydende og luftformige 
tilstande. Også stråleformig 
materie spiller i vor tid en 
stadig mere og mere domi-
nerende rolle i menneskenes 
daglige liv i form af mange 
variationer af elektro-mag-
netiske kræfter, ved hjælp 
af hvilke mennesket kan påvirke de fysiske materier og 
frembringe særlige former for energiudfoldelse, der har 
stor betydning i det praktiske liv. Både drivkraft, lys, 
lyd og varme kan menneskene frembringe ad teknisk 
vej, og de er blevet så vant til disse foreteelser, at de slet 
ikke skænker en tanke, hvad det egentlig er for noget, de 
arbejder med. Det er bare elektricitet. 

Men hvad er elektricitet? Ingen professor kan svare på 
dette spørgsmål. Dette skal ikke siges for at forklejne 
forskerne af den fysiske materie, det er tværtimod ganske 
naturligt, at fysiske forskere ikke kan sige, hvad elek-
tricitet er. Elektriciteten hører nemlig hjemme i græn-
seområdet mellem den fysiske og den åndelige verden, 
hvoraf de fysiske forskere kun vil anerkende den fysiske 
verdens eksistens, fordi de der kan føre “beviser” ved at 
veje, måle, bedømme hastigheder, volumen, bølgelængder 
osv., og det kan de ikke, når det drejer sig om at forstå 
den åndelige verden. Derfor siger man ganske simpelt, 
at den ikke eksisterer.

Bag vor fysiske tilværelse ligger uni-
verselle love og principper

Selv om den fysiske videnskab har stor autoritet og er en 
væsentlig årsag til den stærkt materialistiske indstilling, 

der præger vor tids mennesker her i Vesten, er der dog 
mange mennesker, der hverken kan eller vil give slip på 
tanken om, at der bag den fysiske verden eksisterer en 
åndelig verden. Kan et menneske eksistere og opleve 
uden en fysisk organisme? Det er et af det alvorligt tæn-
kende menneskes allerstørste ønsker at få svar på dette 
spørgsmål. For at forstå, at dette spørgsmål må besvares 
bekræftende, må man først og fremmest lære den form 
for tilværelse og oplevelse at kende, der finder sted ved 
hjælp af den fysiske organisme. Begynder man at forstå 
de universelle love og principper, der ligger bag vor 
fysiske tilværelse, vil man også begynde at kunne forstå 
den tilværelse, som ikke giver sig til kende gennem fysisk 
materie.

Det levende væsens bevidsthed er 
mellemleddet mellem dets jeg og den 
ydre faste materie

Hvad er da den fysiske tilværelse? Den fysiske tilværelse 
er en åndelig oplevelse af jegets overvindelse af den faste 
materie. Men for at jeget kan overvinde den faste materie, 
må der eksistere en anden materie, ved hvis hjælp det 
kan binde og beherske denne fysiske materie. En sådan 
materie eksisterer, men menneskene oplever den i den 
grad ud fra vanefunktion, at de slet ikke regner med den, 
således som den i virkeligheden er. 

Dette bevirker naturligvis, at det uundgåeligt må blive en 
gåde for dem, hvordan det levende væsens livsoplevelse 
finder sted. Den materie, som således er mellemledet 
mellem det levende væsens jeg og den ydre faste mate-
rie, er blot en så dagligdags ting, som det materiale, der 
udgør det levende væsens bevidsthed. Det er individets 
tankematerie.

Tankematerie er stråleformig og gen-
nemtrænger al fysisk materie

Det enkelte individ behersker sin tankematerie dels ved 
automatfunktion og dels ved vågen dagsbevidst viljefø-
ring. Denne tankematerie udgør universets almindelige 
materie i sin fjerde tilstand, den stråleformige. Det er 
altså en tilstand, der svarer til elektriciteten, radiobøl-
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ger, kosmiske stråler etc. Ligesom disse materier kan gå 
igennem faste legemer, således kan det levende væsens 
viljeenergi og tankestof ligeledes trænge igennem uni-
versets tre andre materietilstande, de faste, de flydende 
og de luftformige. Derfor er denne materieart velegnet til 
at være mellemledet mellem jeget og dets jongleren med 
de fysiske materier. Der vil ikke i universet i noget som 
helst tilfælde kunne findes en art fysisk materie, som ikke 
er “utæt”, når det drejer sig om åndelig eller stråleformig 
materie. Ånd kan gennemtrænge alle andre materier, selv 
de tætteste fysiske granitblokke eller de hårdeste diaman-
ter kan gennemtrænges af tanke eller bevidsthed. 

Og det er ved nærmere gennemtænkning ikke så mær-
keligt. Den fysiske videnskab har for længst konstateret, 
at selv de mest faste eller hårde materier består af små 
partikler, imellem hvilke der er et i forhold til partiklernes 
størrelse uhyre stort mellemrum. I dette mellemrum ek-
sisterer der en udløsning af positiv og negativ kraft eller 
energiudfoldelse. Denne kraft er ikke synlig, kun dens 
virkninger kan blive det, den er tankekraft udløst af en 
usynlig vilje, bag ved hvilken der findes et usynligt jeg.

Atomer, elektroner, protoner etc. er 
også levende væsener

De små partikler, som den fysiske materie består af, har 
De allerede gennem den fysiske forskning lært at kende 
under navne som atomer, elektroner, protoner etc. Den 
fysiske videnskab kan kun erkende disse partikler som 
fysiske, ligesom den kun vil anerkende den fysiske side 
ved mennesket. Set i et kosmisk perspektiv har disse 
såkaldte partikler dog også en åndelig eller stråleformig 
karakter. De udstråler og modtager energi, de er levende 
væsener, hver med sin bevidsthed og viljekraft, og altså 
i princippet lig det jordiske menneske. 

Vender vi vor tanke den modsatte vej, ikke indad i ma-
terien, men udad i universet, møder vi vor egen jord, der 
sammen med andre planeter kredser om det kraft-, lys- og 
varmecenter, vi kalder solen. Er det ikke en kendsgerning, 
at vi i dette forhold bliver vidne til en usynlig kraft, hvis 
virkninger er mange gange stærkere end de fysiske kræf-
ter? Vor egen jord er i årmillioner blevet drejet fremad 
i verdensrummet med en for os ufattelig fart. For denne 
kraft må alt fysisk på jorden bøje sig. Millioner og at-
ter millioner af tons granit, metaller, vand og luft bliver 
stadig med en kolossal præcision båret igennem rummet 
af usynlige kræfter, samtidig med at disse kræfter er 
årsag til store forandringer både i jordens indre og på 
dens overflade. 

Og dog er vor klode kun en dværg i forhold til andre fy-
siske kloder i universet, og vor sol er heller ikke af nogen 
imponerende størrelse i forhold til mange andre sole, der 

udstråler energi mod omkredsende kolde kloder, der ved 
den tilsendte energi omskabes til beboelige verdener, 
hvor endnu flere usynlige kræfter kommer i arbejde og 
binder materien i særlige kombinationer, der fremtræder 
som vegetabilske og animalske organismer, der er “besat” 
af åndelige kræfter, hvilket vil sige: der er redskaber for 
åndelige væseners oplevelse af fysisk materie.

De jordiske mennesker er de højest 
udviklede fysiske celler i jordklodens 
fysiske organisme

Både jordkloden og solsystemet er levende væsener, 
dvs. åndelige kraftcentre, der ved hjælp af stråleformig 
materie tiltrækker og opbygger sig organismer af fysiske 
materiekombinationer. Det er altså ikke blot menneskene, 
det drejer sig om, når man skal besvare spørgsmålet, om 
levende væsener kan eksistere uden en fysisk organisme. 
Det drejer sig i lige så stærk grad om væsener i mikro- 
og makrokosmos, om mikrober, stjerner og mælkeveje. 

Overalt er det en åndelig kraft, der gennemtrænger og 
“besætter” den fysiske materie, og kraften må naturligvis 
eksistere, før materiekombinationen finder sted, evnen til 
logisk opbygning må eksistere, inden den i alle detaljer 
geniale fysiske organisme fremstår. Hvem er geniet, der 
har opbygget jordkloden? Det er det levende væsen, 
der også var en åndelig realitet, inden den fysiske jord 
fortættedes af kosmiske stjernetåger, og som vi må kalde 
jordklodevæsenet. 

Denne geniale organismeopbygning har kun kunnet 
finde sted ved jordklodevæsenets samarbejde med andre 
levende væsener, som også besad en brændende længsel 
efter at opbygge organismer i fysisk materie for derigen-
nem at kunne opleve en fysisk verden. Blandt disse andre 
væsener, som i forhold til jordklodevæsenets bevidsthed 
udgjorde et mikrokosmos og stadig gør det, var og er de 
jordiske mennesker, som er de højest udviklede fysiske 
celler i jordklodens fysiske organisme. På samme måde 
som cellerne i et jordmenneskes organisme udskiftes 
mange gange i perioden fra undfangelsen til døden, 
udskiftes cellerne også i jordklodevæsenets organisme 
masser af gange i dette væsens nuværende inkarnation, 
som i forhold til menneskenes opfattelse af begrebet tid 
strækker sig over millioner og atter millioner af år.
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Alle levende væsener lever i en tan-
keverden før deres fysiske fødsel og 
efter deres fysiske død 

Ligesom jordklodevæsenet med sin evne til at opbygge 
en organisme og med sin stråleformige tankematerie 
eksisterede, førend jordkloden blev til, eksisterer både 
vi og vore celler med vor respektive skabeevne og tan-
kematerie, inden vor organisme bliver skabt. Cellernes 
kredsløb i vor organisme og vor fødsel og død inden 
for jordklodevæsenets fysiske organisme er i princippet 
ganske det samme. Både mikrober, plantevæsener, dyr, 
mennesker, kloder, sol- og mælkevejssystemer eksisterer 
som åndelige væsener, der jonglerer med åndelig materie, 
inden de inkarnerer i eller “besætter” fysisk materie ved 
hjælp af den åndelige eller stråleformige materie, og de 
eksisterer også efter deres såkaldte død, der ingen død er, 
men blot jegets tilbagetrækning af sin bevidstheds- eller 
tankematerie fra den fysiske materie. 

Hvilken verden lever væsenerne da i, før de fødes, og når 
de dør? I en tankeverden, og hvis den tankeverden ikke 
eksisterede, ville der overhovedet ikke eksistere nogen 
fysisk verden med logiske materiekombinationer, med 
former og farver. Såvel krystallernes skønne struktur 
som blomsternes og træernes vidunderlige konstruktion, 
såvel dyrenes som menneskenes geniale organismedan-
nelse ville ikke eksistere uden først at være planlagt 
og tænkt i åndelig materie. Det kæmpemæssige egetræ 
findes usynligt i det lille agern, og det menneske, som 
skal fødes, arbejder som en usynlig åndelig realitet med 
opbygningen af sin organisme i moders liv straks efter 
undfangelsen.

Bag en hvilken som helst fysisk talent-
kerne eksisterer der en talentkerne i 
åndelig materie

Vil det da sige, at væsenet, der fødes, tænker: nu skal 
jeg lave et skelet, nu skal jeg lave øjne, hjerte, lunger 
osv.? Nej, det vil det ikke. Som nævnt i begyndelsen af 
foredraget behersker det enkelte individ sin tankematerie, 
dels ved automatfunktion og dels ved vågen dagsbevidst 
viljeføring. Ved inkarnationen er det automatfunktionen, 
som virker. Et jordisk menneske er født så mange gange, 
så det har udviklet en evne til at manifestere denne proces 
uden om sin dagsbevidste viljeføring. Dette er ikke noget 
usædvanligt, tværtimod. Automatfunktioner, der er lige 
så nyttige og logiske, som om de var ledet af vilje og 
forstand, kan vi opleve en hel serie af i vor nuværende 
fysiske organisme side om side med de dagsbevidste 
viljefunktioner. Det er besættelsesenergier, som er bundet 
i en stadig gentagelsesproces. De er på en måde ligesom 
et urværk, der er trukket op, og som kan blive ved at gå, 

så længe det bliver trukket op. “Drivfjederen” i disse 
automatfunktioner er identisk med det, De i mine kos-
miske analyser har lært at kende som en “talentkerne”. 
Disse talentkerner opstår overalt, hvor individet atter og 
atter skal gentage sine manifestationer. De kender alle, 
at sådanne manifestationer bliver til en vane, der efter-
hånden kan blive så stærk, at man ikke behøver at have 
nogen vågen dagsbevidsthed med i dens udfoldelse. Det 
betyder, at De har fået et selvstændigt center for denne 
talentkerne i hjernen og nervesystemet. Men det er na-
turligvis ikke blot i den fysiske organisme, disse centre 
findes, de er “fjernstyrede” i den forstand, at der bag en 
hvilken som helst fysisk talentkerne eksisterer en talent-
kerne, der består af åndelig materie. Derfor mister det 
levende væsen ikke sine evner og talenter ved døden, de 
er ikke fysiske, men åndelige realiteter, forbundet med 
væsenets tankeverden.

Det levende væsen eksisterer uden 
for materien, men skaber og oplever 
gennem materien

Alle talentkerner har deres rod i det oversanselige organ 
i det levende væsens overbevidsthed, som jeg i mine 
kosmiske analyser kalder “skæbneelementet”. Ud fra 
skæbneelementet, der er individets “evnemagasin”, hvor 
evner og talenter, der er udviklede gennem årmillioner, 
findes opmagasinerede, såvel som spirende evner inden 
for nye interesseområder, besætter individet både den 
åndelige og den fysiske materie med sin viljekraft. Det 
opbygger, vedligeholder, nedbryder og opbygger igen 
såvel åndelige som fysiske organismer i samarbejde med 
andre levende væsener i makro- og mikrokosmos på en 
sådan måde, at de levende væsener henholdsvis udgør 
universer eller byggematerialer for hverandre. Selve 
det levende væsen eksisterer altså ikke i, men uden for 
materien. Det skaber og oplever gennem den. Vi er alle 
usynlige væsener og kan kun opleve hverandre gennem 
de virkninger, vi skaber i åndelig og fysisk materie. Hvis 
ikke det levende væsen fandtes uden for materien, ville 
det aldrig kunne “fødes” eller “dø”, det ville ikke kunne 
vågne eller falde i søvn, det ville ikke kunne sige “jeg” 
og “det”.

 Når det jordiske menneske begynder at fatte disse 
forhold, vil det være ensbetydende med, at det begynder 
at opleve sig selv som identisk med evigheden. Det vil se, 
at det ikke, som det nu er tilbøjelig til at tro, er “livets og 
dødens slave”, men tværtimod er det tidens og rummets 
og dermed livets og dødens herre, fordi det med sit jeg 
er ét med det levende væsens jeg, hvis organisme er hele 
verdensaltet, og hvis tankeverden er alle levende væseners 
åndelige verden. 

Fra et foredrag holdt på Martinus Institut søndag den 13. marts 1949.
© Martinus Idealfond 1959
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v/Ruth Olsen

Martinus er den første og hidtil eneste, der har givet os en 
dybere og logisk begrundet indsigt i, hvilken vanskelig 
overgang menneskene i vor tid er inde i med hensyn til 
ægteskabskærlighedens ophør og næstekærlighedens 
“fødsel”. Vi lever simpelthen i hele spiralkredsløbets mest 
sårbare omstillingsproces. Den proces, der skal skabe 
mennesket om fra at være énkønnet til at være tvekønnet 
eller rettere “ukønnet”.

Martinus anså det for at være en så vigtig viden at give 
os, at han har brugt næsten en hel bog om emnet, nemlig 
Livets Bog bind V, som for mange kan forekomme ret 
så omstændelig, men omskabelsen af dyret til et rigtigt 
menneske er noget helt centralt i hans åndsvidenskab. Jeg 
vil prøve at give en kort opsummering af processen.

Først må det konstateres, at seksualitet, eller som Mar-
tinus foretrækker at kalde det seksualisme, dybest set 
og grundlæggende er de levende væsners udveksling af 
energi. Det man normalt forbinder med seksualitet er kun 
en lille del af den. Energiudvekslingen muliggøres af vore 
to overordnede poler i evighedslegemet, nemlig en pol 
for modtagelse og en pol for afsendelse af energi.

Dette polprincip, tiltrækning og frastødning, er det evigt 
styrende princip overalt i universet - i atomer, kloder, 
galakser osv. Og altså også i mennesker. Ja, heller ikke 
en mobiltelefon kunne fungere uden! Naturvidenskaben 
kalder det oftest plus og minus, kineserne kalder det yang 
og yin, mens det i spirituel sammenhæng som regel kaldes 
den maskuline og den feminine pol.

At polerne her benævnes maskulin og feminin hænger 
sammen med den rolle, de spiller for de levende væsners 
skiften mellem de to tilstande, Martinus kalder “enpo-
lede og topolede”, selv om vi faktisk altid har to poler, 
blot enten i ligevægt eller i uligevægt. Til de to poler er 
knyttet to polorganer, af Martinus kaldet “det sympatiske 
anlæg” og “det intellektuelle anlæg” (LB V stk.1929). 
Det første er for tiden vort primære polorgan, idet det 
formidler de fysisk materiedannende grundenergier 
- instinkt-, tyngde- og følelsesenergi, mens Det intel-
lektuelle polorgan formidler intelligens-, intuitions- og 
hukommelsesenergierne.

Fra énkønnet til tvekønnet - 
en risikofyldt forvandling

Så længe “det sympatiske anlæg” er det stærkeste, er vi 
énkønnede og drages mod det modsatte køn, dvs vi er 
“ægteskabsegnede”. Men efterhånden som det intellek-
tuelle polorgan vokser v.hj.a. intelligensens udvikling, 
men dybest set pga vor evige regulerende talentkerne 
“Moderkernen”, daler interessen for ægteskab og faste 
parforhold. Der skal efterhånden meget andet til at give 
livet indhold og mening end parring og familie.

Da det intellektuelle polorgan er knyttet til vor modsatte 
pol, dvs den maskuline i kvinden og den feminine i 
manden, ser vi i vor tid en begyndende erkendelse af, at 
vi nu alle har begge tendenser i en eller anden grad. Al-
lerede psykologen C.G.Jung talte om mandens “anima” 
og kvindens “animus”. Polerne er langsomt på vej mod 
ligevægt.

Når engang ligevægt mellem polerne indtræffer, er 
vi nået frem til “den store fødsel”, dvs vi får kosmisk 
bevidsthed og bliver i stand til at elske alt og alle. Som 
énkønnede væsner kan man kun udløse udladninger af 
højere energivibrationer (salighedsenergi) i kroppen via 
kønsorganerne (orgasme), men engang vil dette kunne 
fremkaldes af enhver form for kys og kærtegn, ja blot 
ad tankens vej.

Vanskelighederne

Dette var superkort processens forløb. Men der er mange 
vanskeligheder undervejs i denne omstillingsproces, for 
den indebærer åbenbart en relativ stor risiko for “at løbe 
af sporet”. Der er en lige vej i udviklingen, den kalder 
Martinus “kongevejen”, og der er en ulige vej, som 
Martinus kalder “unormal og afsporet”. Afsporingen kan 
ifølge Martinus ske, når den “nye”, altså modsatte, pols 
udvikling forceres unormalt hurtigt frem, så den human-
etiske udvikling ikke er fulgt med.
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Men skulle udviklingen af det intellektuelle polorgan og 
dermed af intelligensen ikke medføre større åndelig fokus 
i bevidstheden og dermed mindre interesse for den fysiske 
parringsakt? Nej, faktisk tværtimod (LB V stk.1788-89). 
Og da menneskene endnu er så moralsk underudviklede, 
udleves det voksende seksuelle begær af nogle med mere 
hensynsløshed end nogensinde, eftersom færre og færre 
tager religiøse morallove alvorligt eller har respekt for 
nogen anden øvrighed.

At der finder mange former for afsporede seksuelle ak-
tiviteter sted i vor tid, kan vi næsten dagligt læse eller 
høre om i medierne. Fædre der begår seksuelle overgreb 
mod deres egne børn, andre former for pædofili, sex med 
dyr, sadomasokisme, voldtægt osv. Prostitutionen flore-
rer mere end nogensinde, noget der dybest set grunder i 
menneskeforagt. For en del mennesker, især måske unge, 
er internettet blevet en let kontaktmulighed til uforplig-
tende “éngangsknald” og specialsex uden følelsesmæssig 
engagering.

Efter hvad jeg har forstået, mener Martinus, at man ved 
stærke påvirkninger fra omgivelserne kan blive seksuelt 
afsporet. Hvad mon den store pornoindustri betyder i 
den sammenhæng? Den anviser jo mange besynderlige 
veje til det, man begærer, nemlig at pirre de énpolede 
seksuelle organer til at vibrere i højere frekvenser. Fan-
tasien er stor, når det gælder “noget at tænde på”. Og i 
overgangsperiodens skrøbelige seksuelle konstituering, 
er mange åbenbart nemme ofre.

Nogle mener, at afsporinger altid har fundet sted, og at 
vi blot nu hører mere om det. Hvad man end mener med 
“altid”, må det konstateres, at i dyrenes instinktstyrede 
verden er afsporinger noget uhyre sjældent, fordi her 
vækkes hannernes parringslyst som regel først af voksne 
hunners brunstdufte. Men i overgangen fra dyr til rigtigt 
menneske “sejler vi åbenbart i risikofyldt farvand.” For 
dyrets instinkt, som jo er rester af tidligere spiralkredsløbs 
intuition omsat til automatfunktion, skal nu afløses af 
intelligens og følelsesmæssig human evne.

Faren er, at intelligensenergien (som jo hører til vor mod-
satte pol) hos nogle udvikler sig alt for hurtigt i forhold 
til følelsesenergien. Det bliver så til det, Martinus kalder 
“djævlebevidsthed”. Men denne udbredte form for mo-
ralsk underudvikling hører vel også med til Guds plan. 
For at intensivere lidelseserfaringerne? Det synes i hvert 
fald ikke at have hjulpet meget, at man fra forsynets side 
har søgt at bøde på miséren ved at sende først en Moses 
og dernæst en Jesus.

At overgangsfasen mellem jordmennesket og det “rigtige 
menneske” er yderst problemfyldt, viser modsætningen 
mellem den åbenbart øgede sex-interesse og den formind-

skede lyst til få børn ud af det (LB stk. 1481). Ja, kvinde-
kroppen bliver ligefrem mindre egnet til at føde børn ad 
naturlig vej jo mere næstekærlig, hun bliver. Det kan da 
ikke være næstekærligt overfor hendes mikroorganismer, 
at barnet skal skæres ud af livmoderen. Desuden hører så 
godt som alle svangerskabsforebyggende midler til “det 
dræbende princip”, hvadenten det er ægget eller sæden, 
det går ud over. Her er noget, jeg ikke finder logisk!

Homoseksualitet

Jeg har hørt, at nogen har kaldt Martinus’ åndsvidenskab 
for en “bøssereligion”. Hvis de har fået den opfattelse, 
må der være noget, de har misforstået. Bortset fra, at 
jeg ikke vil kalde åndsvidenskaben ved det belastede 
ord “religion”, skal det erkendes, at det kan være svært 
at blive helt klog på, hvad Martinus mener med ordet 
homoseksualitet. Faktisk bruger Martinus kun det ord to 
steder i Livets Bog V, nemlig i stk. 1788 hvor det er sat i 
anførselstegn og iøvrigt sidestillet med ordet “unaturlig”, 
og i stk. 1871 hvor han spørger: “Skal alle mennesker 
blive homoseksuelle?”, og bruger resten af bogen til en 
form for svar.

Når Martinus er tilbageholdende med at bruge ordet 
“homoseksualitet”, er det vel fordi han godt ved, det 
som regel kun opfattes i “énpolet” forstand. Derfor 
vælger han blot at tale om “at blive tiltrukket af sit eget 
køn”. Han skelner faktisk mellem en afsporet form og en 
ikke-afsporet form. Den afsporede form forklares med, 
at den modsatte pol er blevet unaturligt overudviklet og 
for tidligt er kommet til at dominere den normale pol. 
Det kan ske ikke blot ved “forførelse”, evt. i et tidligere 
liv, men også ved at andre stærke tankepåvirkninger 
trænger den normale pol i baggrunden. Derved vil en 
mand kunne føle sig som en kvinde, og en kvinde føle 
sig som en mand.

Tiltrækningen mod eget køn kan almindeligvis først ske, 
når den nye pol er så fremskreden, at forelskelsesevnen 
og ægteskabstrangen er et overstået stadie. Det kan derfor 
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undre, hvorfor så mange af vor tids homoseksuelle er så 
opsat på at få ret til at indgå i lovformelige ægteskaber. 
Det viser, at det ikke drejer sig om den kategori, som 
ifølge Martinus er “naturligt udviklede”. Udover at give 
os en dybere forståelse af årsagen til vor tids udbredte 
homoseksualitet, understreger Martinus, at så længe 
disse ikke gør andre fortræd, har de krav på hensyn og 
tolerance.

For den, hvis poludvikling foregår i et naturligt tempo, vil 
en seksuel dragning imod sit eget køn ikke finde sted før 
den “store fødsel”, dvs når man har fået kristusbevidsthed 
(LB V stk.1875). Og hvilken “seksuel dragning” handler 
det så om? I begyndelsen af vor kosmiske bevidsthed har 
vi jo stadig en almindelig fysisk organisme med enpolede 
kønsorganer, eftersom den åndelige udvikling er lidt foran 
den fysiske udvikling.

Om dette skriver Martinus i stk. 1909: “Sålænge den 
for seksuel topolethed beregnede organisme endnu ikke 
forekommer i en for udløsning af denne topoletheds kul-
minationsakt færdige tilstand, kan individet endnu kun 
få seksuel udløsning igennem de fra dyreriget nedarvede 
eenpolede kønsorganer. Men denne udløsning kan altså 
efter væsenets åndelige struktur og kapacitet i normal 
topolethed kun være en imaginær oplevelse, formet i 
tankerne således som det ordinære topolede begær fordrer 
det. Den fysiske udløsning, der finder sted med et væsen 
af samme køn, bliver således her, set fra topolethedens 
side, kun en åndelig kontakt.”

Jeg forstår dette sådan, at det drejer sig om en af tanke-
energi udløst højere vibrationstilstand, men altså stadig 
med de fysiske kønsorganer som udgangspunkt for udløs-
ningen. Jeg mener dog, vi allerede nu kender lidt til den 
tanke-udløste ekstaselignende fornemmelse, vi kan få ved 
f.eks. stærke aha-oplevelser (pludselig dyb indsigt) eller 
særligt åndeligt berigende samvær med andre.

Når det topolede menneske i begyndelsen især drages 
mod sit eget køn, skyldes det den nye pol, der nu er fuldt 
udviklet (stk. 1910). Men hvorfor ikke tiltrækkes uanset 
køn, nu hvor dets alkærlighedsevne er fuldt udviklet og 
som også vil være det normale, når også den fysiske 
forvandling er længere fremskreden?

Det mangler jeg konkret svar på hos Martinus, men jeg 
forestiller mig, det hænger sammen med, at vi allerede 
på det tidspunkt mest tiltrækkes af “åndeligt beslægtede”, 
dvs de vi føler os i samklang med. Og det vil naturligt 
nok være de, vi har flest fælles erfaringer med - altså 
vort eget køn. Det var just derfor, mange kvinder i kvin-
debevægelsen fik en nærmest euforisk oplevelse ved det 
psykisk tætte samvær. Vi følte os “genkendt”, forstået, 
vi havde jo mange fælles livserfaringer.

Slutstadiet her på jorden

Om resultatet af den store forvandlingsproces skriver 
Martinus bl.a. (stk. 1913): “Forskellen på det færdige 
menneskelegeme og det almindelige jordmenneskelige 
fysiske legeme er den, at førstnævnte legeme har en så 
udviklet seksuel følsomhed, at den højeste ild flammer 
og stråler, lyser og varmer igennem alle dets celler, gan-
ske uafhængigt af hvilken animalsk del af organismen, 
de så end måtte repræsentere. Nævnte legeme har en så 
overdådig forfinet følsomhed, at det reagerer seksuelt i 
alle situationer.”

Vi taler i dag om “erogene zoner”, brystvorterne f.eks., 
men en dag vil hele kroppen åbenbart blive en erogen 
zone. Orgasme-lignende reaktioner kan en del mødre 
iøvrigt opleve under amningen af deres spædbørn, hvorfor 
- i parantes bemærket -  den katolske kirke i 14-1500-tallet 
forbød kvinder “at amme deres børn med vellyst”! (Da 
den “belønning” således var “umoralsk”, holdt kvinderne 
op med at amme i en periode i Europas historie, hvorfor 
børnene døde som fluer, fødselstallet raslede ned - indtil 
man med romantikken søgte at rette op på det ved at give 
disse “moderkærlighedsløse” kvinder skyldfølelser.)

Men alt det vil være fortid, nu går vi en strålende fremtid 
i møde, for som Martinus skriver i stk.1913:
“Den topolede akt udgør en reaktion, der kun kan udløse 
sig i en vidunderlig glædesfornemmelse i nydelsen af det 
andet væsens tilstedeværelse. De eenpolede kønsorganer 
er her forlængst blevet en slags ligegyldige rudimen-
ter.”

Og i stk.1914: “Hos det helt psykisk og fysisk færdige 
menneske, eksisterer alt som seksuel reaktion. Alt er her 
højeste lys.” .. “Lys, lys og atter lys er der her overalt 
og i alle væsener og ting. Alle væsener elsker alle. Alt 
er seksuel nydelse. At møde et væsen, at berøre dette, at 
kærtegne dette er en lykke, en salighed, der overgår al 
jordisk forstand, al jordisk nydelse.”
Her er det så, Martinus fortæller, at kysset bliver den 
største udløsende faktor for den seksuelle kulminations-
oplevelse.

Solnedgang over ægteskabet
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v/Gunder Frederiksen

Eckhart Tolle er atter på ba-
nen. Som vore flittige læsere 
sikkert husker, var det Tolle, 
der med bogen ”Nuets kraft” 
i året 2000 ville ”frelse” det 
enkelte menneske. Hans 
terapi drejede sig den gang 
om at stimulere menneskene 
til at leve i Nuet – være nær-
værende i alle livets mange 
situationer og på den måde 
bekæmpe den altødelæg-
gende tankekværn til fordel 
for oplevelse af ”væren”.  
Med ”En ny jord” er hans 
ambitioner vokset betydeligt. Nu vil han frelse hele jorden. 
Om han blev færdig med det første projekt, synes jeg ikke 
virker umiddelbart synligt, men det melder bogen heller 
ikke noget om, og det er trist, for man skulle mene, at det 
projekt, at frelse mennesket, må være en forudsætning for 
at kunne frelse hele menneskeheden og dermed jorden. 
Men OK – Tolle skal have en chance! Ingen tør benægte, at 
Moder Jord inklusive hendes ”syndige” indvånere trænger 
til at blive frelst. Men fra hvad? 

1. f.eks. fra de sindssyge mennesker, som har travlt med 
at torturere og slå hinanden ihjel i samme takt, som 
de udtaler, at de ønsker fred i verden. 

2. Og f. eks. fra de pengegriske kræfter, der tilsidesætter 
ethvert hensyn til den natur som i sidste instans er 
vort livsgrundlag. 

3. Samt fra den uvidenhed, der er årsag til praktisering 
af øje for øje og tand for tand-princippet, hvorved jor-
den bliver skueplads for død og ødelæggelser i hidtil 
uset omfang, og som igen er årsag til, at moder Jord 
provokeres til at svare igen med Tsunami, jordskælv 
og andre naturkatastrofer. 

Er det ikke lige så sindssygt at forsøge at bekæmpe krig 
med krig som at prøve at slukke ild med ild? Ikke desto 
mindre er det, hvad der ofres uanede mængder af energi 
på at demonstrere i dag – endog i videnskabens tidsalder! 
Verdens stærkeste krigsmagt vil med våbenmagt tvinge 
demokrati til befolkningsgrupper, som ikke er modne til 
at administrere en demokratisk styreform, hvorfor det i 

stedet resulterer i bandekrige og terror. Og det sker endog 
på baggrund af den kristne livsanskuelse. En kristendom, 
hvis moralkodeks i sin oprindelige udgave er kærlighed, 
tilgivelse og budet om at elske - ikke blot sin næste, 
men også sin fjende. Et bud som blev understreget af en 
verdensgenløsers tilgivelse af sine fjender under verdens 
mest smertelige omstændigheder – en pinefuld død på 
korset. 
Øje for øje og tand for tand

Dette gammeltestamentlige retsprincip blev der med 
stor vægt taget afsked med, da den tids største vismand 
og verdensgenløser for 2000 år siden fremsatte følgende 
skelsættende udtalelse: ”De gamle sagde øje for øje 
og tand for tand, men jeg siger eder: Du skal elske din 
Gud og din næste som dig selv. – Fra dette tidspunkt var 
kærlighedsbudet proklameret som den kristne verdens 
moralkodeks. 
Men hvad har vi set? – at destruktion, vold og terror ikke 
desto mindre er blevet tusinddoblet i den forløbne tid. Og 
vel at bemærke ikke mindst i det geografiske område, 
hvor kærlighedsbudet kom til verden. 

Moder Jords svar

Ikke så underligt at Moder Jord svarer med Tsunami, 
jordskælv, vulkanudbrud og andre naturkatastrofer. En 
sådan reaktion må betragtes som naturlig makrokosmisk 
konsekvens i samspillet mellem den levende jord og dens 
mangeartede indbyggere.  Så du skal være velkommen 
kære Tolle, hvis du, før det er for sent, kan hjælpe vor 
skytsånd nr. 1 mod den magtsyge, der har besat verdens 
militære og politiske magthavere. 

Mon ikke vi var mange, der troede – eller i al fald håbede 
– at terrorangrebet på World Trade Center i 2001 beteg-
nede en slags ondskabens eller destruktionens kulmina-
tion, som skulle få menneskene til at besinde sig og tænke 
i mere humane baner. Men nej! hævntanken blev tvært 
imod glorificeret og ”øje for øje og tand for tand”-princip-
pet blev halet frem fra gammeltestamentlig lovreligiøsitet 
og omsat i praksis.  Og hvad er det, vi ser: overalt på 
jorden viser terrortruslen sit uhyggelige Medusahoved 
og spreder angst og rædsel hos ”uskyldige” mennesker. 
Som det er fremgået af en aktuel Tv-udsendelse, er selv 
atomtruslen atter blevet luftet i et af jordens allermest 
betændte områder. Som det forlyder fra anden side er det 

Kan vi skabe en ny og bedre jord?
Refleksioner på baggrund af Eckhart Tolles bog ”En ny Jord”
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dog tvivlsomt, om truslen bliver realiseret, men tilbage 
bliver alligevel den fortærende frygt. Der er jo heller 
ikke grænser for, hvad traditionelle bomber, raketter og 
andre våben repræsenterer af dødskapacitet.  Som Tolle 
skriver: Frygt, grådighed og magtbegær er de psykologisk 
motiverende faktorer ikke blot bag krigsførelse og vold 
mellem nationer, stammer, religioner og ideologier, men 
de er også årsag til stadig konflikt i personlige relationer. 
(s. 20 -21)

Hvordan på vort eget plan?

Hvordan er situationen da på vort eget plan – mennesker 
og mennesker imellem? Hersker der her fred og ingen 
fare? Absolut ikke.  Vold, tyveri, bedrageri og andre 
former for forbrydelser hører til dagens orden. Heller 
ikke i familiens skød er der altid lutter idyl. Således får 
vi lejlighedsvis bekræftet, at ægteskabet befinder sig i 
”de ulykkelige ægteskabers zone”, som Martinus som 
bekendt har udtalt. 
På samfundsplan lever det 
gammeltestamentlige ”retfær-
dighedsbegreb” stadig i bedste 
velgående. I voldssager, der 
havner for dommeren, hører 
man således ofte, at ofrets 
pårørende først er tilfreds, 
når gerningsmanden er blevet 
idømt en straf, som efter hans/
hendes mening er tilstrækkelig 
streng, og det siger ofte ikke så 
lidt. Ofret og dets pårørende er 
som regel først tilfredse, når de 
oplever streng gengældelse. I modsat fald føler de ikke, 
at retfærdighed er sket fyldest. En sådan vurdering er i 
realiteten ulogisk, eftersom skaden jo ikke bliver mindre, 
fordi skadevolderen får en hårdere straf. Men det viser, at 
det folkelige retfærdighedskrav stadig i ikke ringe grad 
ligger på niveau med øje for øje-princippet.  

Men hvad lærer man i det hele taget af at sidde inde-
spærret? Det vil utvivlsomt i mange tilfælde mere være 
undervisning og kosmisk forståelse, den yngre broder 
på udviklingens trappestige har brug for end direkte 
straf, som let kan resultere i bitterhed og vrede over for 
samfundet, som igen danner grobund for fortsat kriminel 
udfoldelse efter udstået straf. 

”At erkende vanviddet er nok en begyndelse”, siger Tolle, 
”men det er ikke nok. En radikal krise truer for første 
gang klodens overlevelse. Transformation er ikke blot 
ønskeligt, men en påtrængende nødvendighed.  Menne-
skeheden står over for et barsk valg: videreudvikling eller 
død”. – En hård dom og så inddrager han ikke en gang 
den truende miljøkatastrofe i sine betragtninger. 

Stemmen i hovedet

Tolle angriber vor uafladelige strøm af tanker. Har du 
nogensinde prøvet at nulstille tankestrømmen? I så fald er 
du kommet på arbejde. Hvor længe en mediterende yogi 
mestrer denne kunst, ved jeg ikke, men min egen erfaring 
siger mig, at en tanketom tilstand næppe kan opretholdes 
i mange minutter. Man bliver hurtigt opmærksom på 
åndedrættet, og så er den tanketomme tilstand slut. Tolle 
skriver: ”De fleste mennesker er så totalt identificeret 
med stemmen inde i hovedet – den uophørlige strøm 
af ufrivillig og tvangspræget tænkning og følelser, der 
ledsager den – at vi kan beskrive dem som værende besat 
af tankerne. Så længe, man er fuldstændig ubevidst om 
dette, betragter man tænkeren som den, man er”. 

Her tør jeg imidlertid godt håbe, at vi kan undtage men-
nesker, der f. eks. har sat sig ind i det levende væsens 
treenige struktur, som vi kender fra Martinus. For øvrigt 

mener jeg, at man i nogen 
grad selv kan regulere arten af 
indholdet i den såkaldte tanke-
kværn. Den kan f. eks. omdan-
nes til sang eller musik. Har 
man f. eks. sunget eller hørt en 
melodi flere gange, vil den iflg. 
min erfaring senere optræde 
som en ”ufrivillig sang- eller 
melodistrøm”, der bare kører 
i hovedet, men som man kan  
skifte ud efter behov. Det er 
da mere tiltalende end oven-
nævnte Tolles ”tankekværn”. 

Ego-orienterede tankemønstre

 Tankestrømmen er ego-orienteret iflg. Tolle. Han kalder 
den ego-orienteret, fordi ”der er en fornemmelse af selv, 
af ”jeg” (ego) i hver eneste tanke – hvert minde, hver 
fortolkning, hver mening, hvert synspunkt, hver reak-
tion, hver følelse”. (s. 55) Og det vurderes af Tolle som 
”åndelig bevidstløshed”. Når Tolle videre udtaler, at hele 
tankeaktivitetens centrale kerne består af bestemte gen-
tagne og vedvarende tanker, følelser og reaktive mønstre, 
som vi er tilbøjelige til at identificere os med, så slutter 
han, at denne enhed er lig med selve egoet. 

I denne fremstilling drages der ikke den logiske analyse, 
at når der tænkes, så må der selvsagt være en tænker bag 
tankerne, og der støder vi på en væsentlig mangel i Tolles 
fremstilling.  Ikke desto mindre har han noget at sige os, 
som vi kan bruge – blandt andet at være opmærksom på 
tankekværnen – og ikke mindst det ego-orienterede men-
neske, som jo er et trin på den lange udviklingsvej mod 
det rigtige menneske – og vel at mærke et nødvendigt trin 
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– men kun et trin.  De smertelige erfaringer, som egoismen 
uvægerligt afstedkommer, vil jo gradvis føre til det, Tolle 
kalder en tiltrængt transformeringsproces.  

Vor uvidenhed består altså i, 
at vi, som Tolle fremhæver, 
producerer ”Ego-orienterede 
tankemønstre”. Men hvad 
Tolle måske ikke ved eller i 
al fald ikke giver udtryk for, 
er, at netop alle vore jordiske 
fejltrin inklusive ”ego-orien-
terede tankemønstre” nød-
vendigvis går forud for den 
transformering af det ego-
orienterede menneske. Af 
den logiske og simple grund, 
at tilværelsen er skruet så 
hensigtsmæssig og ligefrem 
pædagogisk sammen, at vi 
med knivskarp konsekvens til 
hver en tid møder følgerne af 
vore handlinger – på godt og 
ondt og dermed lærer af dem. 
Så processen er sat i gang, 
kære Tolle. Men dermed vil 
vi alligevel ikke afskrive 
muligheden af, at vi kan lære noget af dine visdomsord. 
For jeg har jo mødt dig. Ikke blot gennem dine bøger, 
som jeg har læst med stor interesse. Men også til et af 
dine mange foredrag. Og det var en god oplevelse. Ikke 
mindst på grund af vore lange tænkepauser, hvor du ikke 
sagde et ord.  

 Smertekroppen

Tolle indfører begrebet smertekroppen for øvrigt uden 
direkte at definerer det. Gradvis bliver læseren imidlertid 
klar over, at han taler om et felt af ophobet utilfredshed, 
vrede, samvittighedsnag, sorg og andre negative tanke-
mønstre, som ofte er substansen i tankekværnen. Vi er 
ligefrem født med en smertekrop. Tolle: ”Hver eneste 
nyfødt, som kommer ind i denne verden, bærer på en 
følelsesmæssig smertekrop. Hos nogle er den tungere og 
mere tæt end hos andre”. (s. 118). Om det er derfor den 
nyfødte borger starter på livets landevej med at skrige i 
vilden sky, melder bogen intet om.
Tolle omtaler beklagelser og fjendtlighed. Han mener 
således, at brokkeri er en af egoets yndlingsstrategier til 
at styrke sin egen identitet. ”Nogle egoer, som måske 
ikke har meget andet at identificere sig med, kan snildt 
overleve alene gennem beklagelser. Når man er i egoet 
vold, er beklagelser, især over andre mennesker en vane 
og naturligvis ubevidst, hvilket betyder, at vi ikke ved, 
hvad vi gør”. Ja, der er mange måder at styrke sin identitet 

på. Om ikke andet kan man leve på en indkapslet martyr-
følelse. Måske så intenst, at man dårligt kan leve uden.

Graden af identifikation med 
sindet varierer fra menneske 
til menneske. Nogle menne-
sker kan i perioder være fri 
af denne identifikation med 
sindet og oplever det som in-
dre fred, glæde og øjeblikke, 
hvor der opstår kærlighed, 
kreativitet og medfølelse. Det 
er, som Tolle skriver ”øje-
blikke, som gør livet værd 
at leve”. Men øjeblikke, som 
ikke er de mange beskåret, 
der er konstant fængslet i den 
ego-orienterede tilstand. ”De 
er fremmedgjorte over for sig 
selv og andre og verden om-
kring sig. Når du ser på dem, 
kan du se anspændtheden i 
deres ansigter måske furerne 
i panden eller det fraværende 
eller stirrende udtryk i øj-
nene. Størstedelen af deres 
opmærksomhed er optaget 

af at tænke, og derfor ser de dig ikke rigtig og lytter ikke 
rigtig til dig. De er ikke nærværende i nogen situation, 
fordi deres opmærksomhed enten er ved fortiden eller 
fremtiden, der selvfølgelig kun eksisterer i sindet som 
tankeformer. Eller de forholder sig til dig som en slags 
rolle, de spiller, og derfor er de ikke sig selv. De fleste 
mennesker er fremmedgjorte i forhold til, hvem de er, og 
nogle er fremmedgjorte i en sådan grad, at deres måde at 
tale på og opføre sig på opleves som ”kunstig” af næsten 
alle, bortset fra dem, der er lige så kunstige, lige så frem-
medgjorte i forhold til, hvem de er”. (s. 109)   

En ny bevidsthedsdimension

 Men der er lys forude. Tolle har mere i skuffen. Han 
fortsætter: Et relativ lille, men hastigt voksende pro-
centdel af menneskeheden oplever allerede hos sig selv 
sammenbruddet af gamle ego-orienterede tankemønstre 
og en ny bevidsthedsdimensions fremtræden.  Interes-
sant er, at Tolle her henviser til bibelens udsagn om, at 
der skal opstå ”en ny himmel og en ny jord”, hvor han 
i lighed med Martinus tolker det som ”en transformeret 
menneskelig bevidstheds opståen, og at ”en ny jord” er 
dens genspejling i den fysiske verden”. 
Så vi har faktisk fælles ærinde. Men alligevel med en 
betydelig forskel. Medens det for Tolles vedkommende er 
en proces, som han opfordrer til at starte nu, så er den ud 
fra Martinus allerede i gang. Den fungerer hver dag, hver 

Der er mange måder at skabe sig identitet på.
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time, hvert minut, hvor det uvidende menneske – og hvem 
er ikke det? - på livets vej støder på forhindringer, snubler, 
falder, slår sig – kort sagt møder alle de vanskeligheder, 
lidelser og smerter, som det simpelt hen er placeret på 
denne jord for at møde. For som Martinus udtrykte det: 
”alene den omstændighed at være født på denne jord er i 
sig selv en yderst betænkelig sag”. Så alkærlig, logisk og 
pædagogisk har den altomfattende, almægtige og alkær-
lige Gud indrettet tilværelsen, at vi alle til hobe møder 
konsekvenserne af al vor uvidenhed.

Nuets kraft

Kender I det, at opleve et menneske, som lige straks i 
sin fysiske fremtræden virker ret ubetydelig, men som i 
vort mentale forestillingsbillede vokser i takt med, at man 
mere og mere lærer ham/hende at kende? Sådan var min 
oplevelse af Echhart Tolle. Men det var ikke så meget på 
grund af det, han sagde, som på grund af det, han ikke 
sagde. Tolle ville ikke blot fortælle os noget. Han ville 
lære os at leve i Nuet. – Midlet var ikke blot ord, men 
pauser. Det var først en lang og dødstille start, men også 
fl ere pauser med dyb stilhed i en propfyldt sal med over 
200 tilhørere. Det var som Tolle forstod at give stilheden 
mening. – Nu er det jo således, som de fl este utvivlsomt 
ved, at man ikke kan fastholde et NU, for det er erstattet 
af et nyt Nu i samme øjeblik, som det er tænkt. Tiden står 
ikke stille. Men Tolles pauser virkede næsten som stod 
tiden stille. Og det har utvivlsomt også været meningen, 
at vi skulle opleve det således. 
I en tid og en verden, hvor alle haster af sted for at opleve 
så meget som muligt i den korte tid, som fl ertallet mener, 
der er os beskåret her på denne hektiske jord, har vi godt 
af at stille bekendtskab med kontrasten til den forjagede 
hverdag. Oplevelsen bliver mere intens. I Tolles selskab 

ville vi kunne høre en knappenål falde til jorden. Vi 
skulle prøve at opleve Nuet – at være nærværende – at 
give stilheden indhold – ja, at opleve ren væren. I vore 
bestræbelser på at komme så vidt, kan man prøve at nul-
stille tankerne. Selv det stiller krav til tankekontrol. Men 
selv om det måske kun bliver ved nogle gentagne forsøg, 
er det ikke uden betydning i vore bestræbelser på at lære 
sig selv at kende.  Præcis hvad der er formålet med Tolles 
budskab. Som han allerede skrev i ”Nuets kraft” s. 31: 
”At genvinde bevidstheden om Væren og forblive i denne 
tilstand af ”følelse-indsigt” er oplysning”. Vi er så vant 
til, at koncentreret tænkning er vejen til oplysning, og det 
er jo også, hvad der i de seneste århundreder har givet 
mange gode resultater især på teknikkens område. 

Oplysning

Men koncentreret tænkning kan også blive en hæmsko 
for udvikling af en højere erkendelsesevne, eftersom 
intuitionsbårne ideer har svært ved at bryde igennem en 
massiv tankemur. De nye ideer og indslag smutter kun 
igennem, når sindet er åbent. Og her kommer vi nok til 
det, Tolle kalder oplysning, og som utvivlsomt har noget 
med intuitive glimt at gøre. Og videre kan vi kun støtte 
Tolle i den tanke, at vejen til en bedre verden går gennem 
udvikling af det enkelte menneskes bevidsthed her først 
og fremmest omkring et mere harmonisk forhold mellem 
intelligens og følelse…
For at bringe det ind i en mere logisk og sandsynlig bane, 
ville det dog have klædet Eckhart Tolles fremstilling, 
om han satte sig lidt ind i Martinus kosmiske analyser 
omkring det levende væsens treenige struktur. Måske det 
kommer for ham selv en dag? Han er jo et godt stykke 
på vej. Hans bøger er i al fald værd at læse og blive 
klogere af.

Jorden som forsøgskælder
Så længe væsenet ikke forstår, at al energiudløsning i verdensaltet er udtryk for vilje eller bevidsthed, og at der 
bag denne udløsning eksisterer logisk tænkning, der manifesteres som en verdensplan, forstår det naturligvis langt 
mindre, hvad en sådan verdensplan går ud på, og er derfor uegnet til at være medarbejder ved planens udførelse. Så-
danne uvidende væsener som jordmenneskene har Forsynet derfor anbragt i “bombesikre rum”, hvor der gives dem 
lejlighed til at eksperimentere på egen hånd uden at lave alt for store ulykker, der kunne blive virkelig farlige for den 
store plans udførelse, men hvor de tværtimod kan gøre visse erfaringer, ved hjælp af hvilke de efterhånden lærer den 
kosmiske kemis love at kende i en sådan grad, at de begynder at blive kvalifi cerede som medarbejdere ved planens 
videre realisation.

Jordmenneskehedens mentale sfære udgør for tiden en sådan universel “forsøgskælder” eller et “kosmisk-kemisk 
forsøgslaboratorium”, hvor jordmennesker får lov at blande tankestoffer på alle mulige måder og at se, hvad resultatet 
bliver. Foreløbig foregår forsøgene ret planløst. Man blander sine tankestoffer for at få profi t og magt og berømmelse 
som resultat, men opnår i det store og hele blot en masse eksplosioner, som får “laboratoriet” til at ryste i sin grundvold 
og virker dræbende eller lemlæstende på mange af “laboratorieassistenterne”.
(Martinus i artiklen “Den kosmiske læreanstalt”, Kosmos nr.9/1972)
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v/Søren Olsen

En oplevelse af at opleve

Hvad mener vi, når vi indbyrdes 
taler/skriver om ånd og oplevelse i 
“det indre”? 
Hvor er “det indre”? 
Lydvibrationer rammer trommehin-
den! Efter flere transformationer fra 
øret over hjernen og til ånden når et 
signal ind til jeget, der vender ener-
gien og skaber et billede – en baby der græder! Eller – en 
solsort! Eller – Beethovens 9’ende! Ved at læse denne 
tekst sker tilsvarende billeddannelser, her rammer ”lys-
vibrationer” øjet og et transformeret signal når jeget, der 
vender energien og giver sig til at skabe billeder. Hvor-
dan er det nu en grædende baby lyder, eller en solsort, 
eller passager af Beethovens 9’ende? Jeget “leder” via/i 
hukommelseslegemet. Genkendelse spiller en afgørende 
rolle i al oplevelse. Vi er lynhurtige til at skabe billeder 
- gøre os forestillinger - og vi gør det næsten konstant. 
Det handler om det første Martinus skriver i Livets Bog 
1. stk. 1, at alle levende væsener “..... uden undtagelse 
er genstand for livets oplevelse”. Og da al bevægelse i 
verdensaltet er udtryk for liv - er livsytringer - er begre-
bet “levende væsener” betydeligt udvidet i forhold til 
naturvidenskabens meget snævre definition.

Livets Bog 3. stk. 821: ”Denne Straaleglans, der saaledes 
udgør hele vort Liv, vor Manifestation, vor egen Skabelse 
saavel som Oplevelsen af andre Væseners eller Guddom-
mens Skabelse, bestaar udelukkende af ”Bevægelse”. 
Der, hvor denne ”Bevægelse” møder et Jeg, bliver den 
til Oplevelse. Oplevelse er igen det samme som Be-
vidsthed. Men da ”Bevægelsen” ikke kan eksistere uden 
at repræsentere et saadant Møde, vil ”Bevægelse” og 
”Bevidsthed” være identisk. Men da ”Bevidsthed” er det 
samme som ”Liv”, vil ”Bevægelse” og ”Liv” ligeledes 
være identiske. Enhver Form for Bevægelse, ligegyldigt 
om det er en Maskines snurrende Hjul, et Tordenskrald, et 
styrtende Vandfald, eller det er saa mikroskopiske Sving-
nings- eller Vibrationsarter, at vi slet ikke ser disse som 
Bevægelse, men derimod som fast Stof, Krystal, Granit, 
Guld, Platin eller lignende, kan saaledes ikke eksistere 
uden at være identiske med Liv. Enhver Bevægelse, 
enten den er fast, flydende eller luftformig er udgørende 

det Materiale, af hvilket selve Bevidstheden eller Livet 
bestaar. Alt er udgørende ”Livssubstanser”.
822. Men disse ”Livssubstanser” vilde aldrig kunne 
eksistere eller være blevet til, hvis de ikke samtidig var 
blevet paaført et Jeg’s Stempel. Det er dette Jeg-Stempels 
Paaføring af ”Bevægelsen”, der igen gør den identisk med 
eller forvandler den til ”Livsytring”. Hvorledes bliver 
da dette ”Stempel” paaført ”Bevægelsen”? – Ja, vi har 
allerede tidligere berørt Problemet. Denne ”Stempling” 
af ”Bevægelsen” er nemlig det samme som den ”Ven-
ding” eller ”Drejning” af ”Bevægelsen”, der altid uden 
Undtagelse vil finde Sted ved sidstnævntes Møde eller 
Berøring med Jeg’et. Det er denne ”Vendingsproces”, 
der forvandler alle ”Indtryk” til ”Udtryk”. ”Indtrykkene” 
er jo Oplevelse af Energiernes indadgaaende Bevægelse 
i Bevidstheden, medens ”Udtrykkene” er Energiernes 
udadgaaende Bevægelse fra Bevidstheden, hvilket i al-
lerhøjeste Grad ogsaa bekræfter Bevægelsens Identitet 
som ”Liv”. Uden ”Indtryk” og ”Udtryk” eksisterede der 
i Virkeligheden intet Liv. For hvad er vel Livet andet end 
en Jongleren med Indtryk og Udtryk?” 

Der er tankegods til flere liv i bare disse to stykker: 
bevægelse = bevidsthed = liv i kraft af jegets jongleren 
med indtryk og udtryk. Der findes masser af bevægelse 
i universet, men kun i kraft af ”jeger”, der dels skaber 
bevægelse (udtrykker) og dels oplever bevægelse (ind-
trykker). 

Som du sår, skal du høste! Årsags- og virkningsloven 
sørger for hårfin sammenhæng i hvert eneste levende 
væsens oplevelser, liv og udvikling. Sætningen kunne 
også lyde: som du skaber, skal du opleve! Eller: som du 
udtrykker, skal du indtrykke! At så er at skabe, og at høste 
er at opleve virkningerne af det skabte. 

Syns-, hørelses-, lugte-, smags- og følesansen er skabte 
og dermed skæbne betingede. De giver ubevidst - via 
ånden/psyken - deres bidrag til jegets personlige ople-
velse af livet. En flagermus har f.eks. helt andre sanse- og 
skaberedskaber, og en hund er meget domineret af ind-
tryk fra lugtesansen. Menneskets høje grad af personlig 
åndelig/psykisk individualisering afspejler, at der er sket 
noget med os, der væsentligt adskiller os fra det instinkt-
styrede dyr. Er vores store interesse billedkunst, tiltrækker 
vi og oplever særligt intenst og detaljeret indenfor dette 
område. Er det håndværk, åndsvidenskab, ældrepleje, 

Det “indre” 
- om ånd og oplevelse
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forretning, sang - lige meget hvad - er det udtryk for den 
åndelige bredde, som vi jordmennesker repræsenterer. 
Det sete afhænger af øjnene, der ser! En omfattende 
åndelig tilbygning til de fysiske sanser gør, at dét jeget 
“ser i ånden” afhænger af beskaffenheden af de personlige 
åndelige tilbygninger, det sete ses igennem. 

Det levende væsen udgør et treenigt princip - et tre i én 
princip:
1) X 1 / Jeget / skaberen , “noget som er” der ligesom i 
sproget er den, der  skaber og oplever.
2) X 2 - skabe- og 
oplevelsesevnen. 
En  overordnet 
evig “organisk” 
åndelig struktur, 
der gør det muligt 
for jeget at skabe 
og opleve. 
3) X 3 - resultatet 
af jegets skabe-
evne - noget skabt 
- der netop kan 
opleves. Det ind-
befatter absolut 
alt, naturen, or-
ganismer og ting, 
fantasier, drømme, 
følelser, tanker. 

X 3 er udtryk for alt det materiale, jeget kan skabe i. 
Der findes en uendelig mængde fysiske og åndelige 
materialer, der alle, ifølge Martinus, er en kombination 
af bare 6 grundenergier. Disse 6 grundenergier er alle 
åndelige / parafysiske af natur, de udgør særlige ener-
gier, bølgelængder, vibrationsarter. De tre grundenergier 
instinkt-, tyngde- og følelsesenergien kan af jeget bl.a. 
kombineres til at fremstå som fysisk stof. De følgende 
tre: intelligens-, intuitions- og hukommelsesenergien er 
altid kun rent åndelige - redskaber for intellektualitet 
- og har dermed afgørende indflydelse på, hvordan de 
fysiske skabelser udformes - f.eks. at vores egen fysiske 
organisme er intelligent, hensigtsmæssigt designet med 
en ide. (se LB 2 stk. 353)

Jeget lever via skabe- og oplevelsesevnen tilknyttet et 
gigantisk varehus med milliarder af “skuffer”, og i hver 
skuffe findes et særligt stof - fysisk eller åndeligt - og 
altid en kombination af de 6 grundenergier. I den fysiske 
verden kender vi sådanne særlige kombinationer af grund-
energierne som f.eks. egetræ, bøgetræ, teak, birk eller 
plastik og stål, der kan give hver deres særlige præg på 
f.eks. et gennemtænkt smukt skabt møbel. Når det gælder 
åndelige skabelser gælder de samme principper, her kan 
skabes alt fra had til næstekærlighed, her kan skabes små 

og store tanker, uklare og præcise tanker. For mennesket 
gælder i stigende grad, at vi formår at gennemtænke vo-
res fysiske skabelser. Her afspejles hvordan jegets brug 
af de rent åndelige energier går forud for brugen af de 
materiedannende energier. 

Det inderste indre og yderste ydre

Naturvidenskabens beskrivelse af en oplevelse ender i 
hjernen. Åndsvidenskabeligt set, er hjernen hverken den 

der føler, tænker el-
ler oplever, hjernen 
er et skabt redskab 
for jeget ligesom 
hjerte, lunger, ny-
rer og resten af det 
fysiske legeme. 
Hjernen er at ligne 
med en transforma-
tor, der omtransfor-
merer  sanseindtryk 
fra den ydre fysiske 
verden til åndelige 
energiformer, der 
kan gøres tilgæn-
gelige for jeget som 
oplevelse. Hjernen 
sørger også for at 
jeget kan udtrykke 

tanker og følelser ved at omtransformere disse til sprog-
lyde, musik, skrift og bevægelse. Martinus beskriver 
hjernen som en port mellem det fysiske og det åndelige. 
Hvis transformatoren er skadet ved sygdom - Altzhei-
mer f.eks. - eller ved en ulykke, da bliver den netop en 
ufuldkommen formidler af indtryk og udtryk mellem den 
fysiske og den åndelige side af mennesket.

Al oplevelse foregår i “det indre”, siger vi. Hvor er dette 
indre på tegningen ovenfor?
Martinus skriver i småbog 8. “Menneskeheden og ver-
densbilledet” kap. 30: ”“Bevægelse” og “liv” kan således 
ikke adskilles, men er som nævnt identisk. Der findes 
ingen som helst oplevelse af “liv” uden “bevægelse” og 
ingen som helst “bevægelse”, uden at den er oplevelse 
af “liv”. Men alle ting har to sider: en udvendig og en 
indvendig. Den “indvendige” side af bevægelsen er 
“sansefornemmelse”, er oplevelse af behag og ubehag, 
tilfredsstillelse af begær, er sult og mættelse, kort sagt, 
viljeføring, bevidsthed, tænkning og dermed fornem-
melsen af liv. Den “udvendige” side ved bevægelsen er 
vibrationer, bølgelængder, hastighedsgrader, mål og vægt, 
kort sagt, her er den kun faste, flydende, luftformige og 
stråleformige, foranderlige foreteelser.” 
X 3 repræsenterer den “udvendige” side af bevægelsen. 
Set fra jegets synsvinkel er alt i X 3 af ydre natur. X 3 kan 
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altså ikke være vores indre, selvom vi omtaler det som 
sådan, når vi taler om ånden / psyken. Psyken er indre set 
fra en fysisk synsvinkel, men set fra en åndelig synsvinkel 
er psyken et ydre. Bl.a. derfor kan man kommunikere 
direkte med tanker og følelser i ”det ydre psykiske / 
åndelige rum”, og netop derfor er brugen af bøn mulig. 
Vi skal derfor ”højere op” på symbol tegningen over det 
levende væsen for at finde “det indre”, hvor oplevelsen 
foregår. I det øjeblik jeget vender bevægelsen (indtryk-
ket), før den sendes tilbage gennem X 2 til X 3 som et 
nyt udtryk, i denne vending oplever jeget ”i sit indre”, 
den “indvendige” side af bevægelsen.

I denne vending af indtrykket til et udtryk er vi i vores 
helt private personlige indre verden. Her opleves måske 
ånden i den tekst, der læses lige nu. Her har intet andet 
levende væsen adgang. Men det gælder kun den “indven-
dige” side af bevægelsen. Indtrykket vendes til et udtryk 
og gives derved jegets stempel, ved at blive sendt retur 
gennem X 2 “ud i” X 3 livsytringernes skabte verden, 
der repræsenterer den “udvendige” side ved bevægelsen i 
form af “vibrationer, bølgelængder, hastighedsgrader, mål 
og vægt, kort sagt, her er den kun faste, flydende, luftfor-
mige og stråleformige, foranderlige foreteelser.” Derfor 
kan vi bl.a. erkende, om et andet menneske er glad, vred, 
bitter eller trist inderst inde, fordi det kan aflæses yderst 
ude! Det står skrevet i ansigtet, i kropssprog, holdning og 
psykisk udstråling. Det står skrevet med store åndelige 
bogstaver i X 3, hvad vi skaber i det indre fra X 1. 
Havde dette ikke været en artikel men en samtale, ville 
afsenderen have adgang til modtagerens mimik og krops-
sprog, der måske havde udtrykt – det er sørme svært at 
forstå! At gøre Martinus tanker til sine egne kræver en 
masse bearbejdning. Rigtigt mange tanker skal vendes 
af jeget igen og igen for om muligt at få tilføjet – på-
stemplet – lidt ekstra personligt erfaringsmateriale ved 
hver vending.

Pointen må være, at nok kan man udpege “et indre” hvor-
fra jeget oplever og skaber, men hvad der foregår i dette 
“indre” giver kun mening, når man ser på oplevelse som 
en proces, som et konstant energikredsløb fra X1 til X2 
til X3 og tilbage igen. Kun noget skabt (X 3) kan opleves, 
men det skabte skal ledes til X 1 for at blive oplevet.

Ånd som stof og ånd som oplevelse

Vi kan tale ”objektivt” om begrebet ånd / grundenergi-
erne, det der foregår i X 3, ligesom en kemiker taler om 
grundstofferne (også X 3). Tilfør ikke for meget tyngde-
energi til den kosmisk kemiske blanding, for så siger det 
bang. Der er analytisk indsigt i farligheden af at lukke 
ukontrollerede mængder tyngdeenergi ud i X 3, og så er 
der den direkte oplevelse af et raserianfald. Uanset hvad 
vi oplever er det ånd ”jeget” har inde at vende. Når jeget 

”objektivt”  analyserer vrede f.eks. benyttes hovedsageligt 
de tre intellektuelle rent åndelige legemer intelligens-, 
intuitions (begrænset) og hukommelseslegemet – da er 
det kombinationer af de tilsvarende grundenergier, jeget 
har inde at vende. Hvis jeg bliver vred derimod, opleves 
vreden gennem de tre materiedannende legemer instinkt-, 
tyngde- og følelseslegemet og her er der meget tyngde-
energi i det jeget vender. Det er erfaringer med direkte 
oplevet farlig vrede, vi kan bruge til ufarligt at teoretisere 
over vredens åndelige natur.     
 

Projektioner og befrugtning

Det her tegnede symbol repræsenterer som oplevelse 
umiddelbart både noget oplevet og noget skabt. Det har 
taget turen fra papiret over hjerne og ånd til indtryk for 
jeget og videre til udtryk - herunder genkendelse. Nu 
ser jeget, som om det står i en ydre verden på papir (det 
yderste X3). Jeget er tilknyttet en skabeevne, der gør det 
i stand til at projicere det oplevede præcist ud i en ydre 
fysisk verden. Vi kan gribe efter ting med stor præcision i 
en ydre verden, selvom alle oplevelser af den ydre verden 
foregår i “det inderste indre”. Det indikerer hvad livets 
oplevelse også drejer sig om - projektioner/projekter. Vi 
jordmennesker lærer at tænke, styrke og styre vores ånd 
- blive perfekte kosmiske kemikere - gennem projektio-
ner/skabelse af ideer og tanker, først i den åndelige side 
af X 3 og siden videre ud i den fysiske side af X 3. Den 
fysiske verden består alene af levende væseners ubevid-
ste og bevidste projektioner, der tjener til befrugtning 
i et evigt altomfattende lovbundet udviklingsprojekt. 
Martinus beskriver hvordan al livsoplevelse handler om 
befrugtning og dermed om den inderste og højeste for-
ståelse af begrebet seksualitet. 

LB 3.stk. 825. ”Nu maa man ikke tro, at denne Jeg’ets 
”Vending” af ”Bevægelsen” eller Energien er helt det 
samme som den, en Gummibolds Tilbagevenden fra en 
Væg eller Mur, den er kastet imod, repræsenterer. Jeg’et er 
ikke en ”død” Mur, og ”Bevægelsen”s Passage frem imod 
og tilbage fra dette er ikke slet saa direkte og ligetil som 
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Gummiboldens Bevægelse imod Muren og tilbage igen. 
Den udløser et ”Svangerskab”. Vi er nemlig her stedet 
for den allerdybeste Analyse af Princippet ”Seksualisme”, 
der igen danner Fundamentet for alt, hvad der kommer 
ind under Begrebet ”Forplantning”, og af hvilken Arter-
nes Bestaaen eller Tingenes Eksistens igen udelukkende 
betinges. I Jeg’ets ”Vending” af en ”Bevægelse” eller 
Energi oplever vi baade en ”Undfangelse”, et ”Svanger-
skab” og en derpaa følgende ”Fødsel”. Ved vort Jeg’s 
Tiltrækning og Modtagelse af en ”Bevægelsesart” oplever 
vi en ”Undfangelse”. I denne ”Bevægelsesart”s særlige 
”Vending”, hvilket vil sige: Udvikling og Forvandling i 
Jeg’ets Besiddelse, oplever vi et ”Svangerskab”. Og ved 
denne forvandlede ”Bevægelsesart”s Frigivelse eller 

Tilbagevenden fra Jeg’et oplever vi en ”Fødsel”. Den 
”Bevægelsesart”, som Jeg’et igennem sit Urbegær til-
trækker, udgør altsaa ”Sæden” eller ”Sædvædsken”. Ved 
dennes Opsummering i Jeg’ets Domæne forvandles den 
til et ”Foster”. Naar ”Bevægelsen”s Vending er fuldbyr-
det, hvilket vil sige: har faaet Jeg’ets fulde Paavirkning 
og igen forlader dettes Domæne, er ”Fosteret” blevet til 
et ”Barn” og ”fødes”. Dette ”Barn” kan saa igen leve 
videre, blive til ny ”Sæd”, der ”besvangrer” andre Jeg’er, 
hvorefter nye ”Fostre” opstaar, bliver til ”Børn”, der atter 
lever videre som nye medvirkende Faktorer ved den evige 
Befrugtning og Forplantning, vi kalder ”Livet”.”

Læs videre i LB. 3. - ikke mindst fra stk. 928.

Grafitti

Elsk dine fjender - det vil drive dem til vanvid.

Den, der pønser på hævn, holder sine egne sår friske.

Smilet er en sympatisk rynke, der glatter de andre ud.

Jo mere man studerer fysik, jo mindre fysisk bliver den.

Livsglæde er den bedste medicin og den har ingen bivirkninger.

Patriarkatet er en kultur, der er grundlagt på mænds rivalisering.

Og så var der den lille pige, der opfattede det 6. bud sådan: Du må ikke begrive spor!

En præstekrave er en glorie, der er faldet ned om halsen, fordi hovedet var for lille til at bære den.

Selv om det kunne bevises, at verden som helhed er formålsløs, ville de færreste have fantasi til at tro på det.

Da Bush gik på vandet over Potomac-floden, skrev de europæiske aviser, at præsidenten i USA ikke kan svømme.

Så længe der er teenagepiger i Holte, der ikke ejer deres egen hest, er der ingen begrundelse for at yde ulandsbi-
stand.
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v/Ruth Olsen

Ude midt i Stillehavet, ca. 800 km syd for Acapulco, 
finder et mindre vulkanudbrud sted på 2,6 km’s dybde. 
Få måneder efter er et forskerhold i undervandsbåd på 
stedet og filmer. Gennem en sværm af hvide fnug nærmer 
kameraet sig kraterhullet. Fnuggene viser sig at være 
bakterier, og da man kommer tættere på, åbenbarer der 
sig et helt hierarki af levende organismer.

I dette evige mørke, midt i en 
livløs ørken der strækker sig 
hundreder af kilometer til alle 
sider, var der på få måneder 
opstået et selvregulerende 
biologisk system. Jernsvovl-
bakterier gav næring til rejer 
og farvestrålende rørorme, og 
øverst i fødepyramiden blinde 
hvide krabber og underlige 
fisk. Hvor er de kommet fra, 
spørger forskerne undrende 
sig selv. At krabber eller krab-
beæg skulle kunne forcere 
hundredvis af kilometer gold havbund for at opsøge dette 
lille sted med tilpas varme og mad, lyder ikke sandsynligt. 
Og udviklingen fra bakterier til krabber og fisk kan ikke 
ske i løbet af få måneder. Hvordan kan “dødt stof” så hur-
tigt forvandle sig til komplicerede levende organismer?

Denne historie har fået Jesper Overgaard (i Diføt-Nyt nr. 
81/2005) til at minde os om alle de forskere, der i tidens 
løb med eksperimenter har påvist, hvor nemt det er at 
“skabe liv” i såkaldt dødt stof. Wilhelm Reich beskrev 
det i sin bog “Die Bione”, englænderen Robert Brown 
i 1880’erne, franskmanden og professor i kemi Antoine 
Béchamp (1816-1908) m. fl.

Opskriften lyder ifølge Overgaard: Man tager noget uop-
løseligt stof som sand, kul, metalspåner el. lign., varmer 
det op til hvidglødende hede, tilsætter væske, gerne vand, 
steriliserer det hele, så man er sikker på, alt livskim er til-
intetgjort. Efter en tid kan man i et kraftigt lysmikroskop 
iagttage, hvordan væsken myldrer med bittesmå, blålige, 
bevægelige blærer. Ved at dyrke disse i agar, bouillon 
el.lign. formerer de sig lystigt. Hvis man så fryser væsken 
ned og tør den op igen, vil der inden længe udvikle sig 
celler med kerne og encellede dyr som amøber.

Dette sammenlignes med de smådyr, der ligesom “af 
sig selv” opstår i damme og gammelt blomstervase-
vand. Det fik mig til at tænke på, hvordan den mystiske 
bog “Oahspe” beskrev, hvordan livet på Jorden opstod. 
Nemlig sådan: Da Jorden var afkølet nok til, at der var 
dannet en skorpe af faste klipper, hvor det vand kunne 
blive liggende, som var dannet i atmosfæren ved fusion 
af brint og ilt, dannedes der på steder med nogenlunde 
stillestående vand en slimet hinde af alger, som dannede 
basis dvs næring for inkarnerende små væsener, der igen 
dannede næring for inkarnering af stadig højere udviklede 
væsner osv.

Vi kan altså konstatere rigtigheden af, hvad Martinus 
har fortalt os: livet inkarnerer overalt, hvor der er leve-
muligheder for det. Det videnskaben endnu ikke forstår 
er, at livet er evigt og allestedsnærværende, og så snart 
der er fysisk mulighed for at inkarnere, dvs et passende 
miljø og stof til at opbygge sig en organisme, griber det 
chancen. Derfor myldrer det med småkryb i vore hjem, 
uanset hvor meget vi gør rent! Og derfor gror der mug 
på vor mad, når det kommer ud i stuetemperatur, uanset 
hvor meget vi har haft det i fryseren. Ja selv i lufttætte 
beholdere, vil f.eks. mel og gryn efter en tid myldre med 
små væsner.

Vi kan altså ikke disinficere os ud af bakterieproblemet. 
Vi kan for en tid forhindre bakteriernes inkarnation ved at 
skabe dårlige livsmuligheder for dem. Men som vi har set, 
har de stor tilpasningsevne. Det er jo hele evolutionens 
princip. Ifølge åndsvidenskaben tiltrækker vi såvel som 
vort jordklodevæsen de organismer, vi/den er på bølge-
længde med. Altså vil destruktive bakterier inkarnere på 
jorden lige så længe, vi selv udsender destruktive energier. 
Også her er det egentlige forsvar nemlig dette: at skabe 
sig en aura af kærlighedsenergi!

Om livets opståen
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Af Rita Baving

I sidste nummer af Den Ny 
Verdens Impuls anmelder Gun-
der Frederiksen bogen “Livet 
mellem livene” af  Michael 
Newton og skriver bl.a.: ”...en 
lærebog for erfarne hypnotisø-
rer i, hvorledes det kan anbe-
fales at undervise almindelige 
hypnotisører i lml-hypnose, 
altså ikke blot i selv at foretage 
hypnose”.
Som hypnose-terapeut finder 
jeg anledning til at give mine 
kommentarer.

Differentieringen mellem erfarne hypnotisører og al-
mindelige hypnotisører må stamme fra forlagets kom-
mentarer på bogens bagside: ”Han (Michael Newton) har 
skabt en praktisk grundbog både for den professionelle 
hypnoterapeut og den almindelige læser.”
Det er sandt, at der i bogen findes detaljerede beskrivelser 
af, hvordan Michael Newton regredierer sine klienter 
tilbage til liv mellem liv, og at disse metoder er brugbare 
for andre hypnose-terapeuter. Der findes andre, der har 
beskrevet metoder til dette, bl.a. Dr. Raymond Moody i 
bogen ”Livet før livet”.

Mange misforståelser omkring
hypnose

Gunder Frederiksen nævner i sin artikel, at Martinus 
siger, at hypnose i visse tilfælde kan være skadelig og 
livsfarlig. 
Mange har nok oplevet den noget sensationelle scene-
hypnose, der fremstiller folk som helt viljeløse og i hyp-
notisøren magt. Jeg vil gerne fastslå, at denne form ikke 
bruges i hypnose-terapi. Den har mere med showman-
ship at gøre, og hypnotisøren har først brugt lang tid (dette 
bliver aldrig vist!) på nøje at udvælge dem, der gerne vil 
optræde, og som desuden har en vis autoritetstro. 

Når det gælder den moderne, terapeutiske hypnose, 
anvender terapeuten det, der hedder den tilladende hyp-
nose, hvor klientens ubevidste bliver inviteret til at gå i 
en dyb behagelig, fokuseret tilstand og hvor terapeuten 
giver suggestioner, i overensstemmelse med det, klienten 

selv under den indledende samtale har accepteret og som 
klienten på det dybe ubevidste plan kan drage nytte af.

Desuden skal jeg understrege, at man KUN er påvirkelig 
i trance, hvis det sker i overensstemmelse med ens dy-
beste religiøse, moralske og kulturelle integritet. Ingen 
kan få nogen til at gøre noget i trance, de ikke ville gøre 
i vågen tilstand. 

Den professionelle hypnose-terapi

Jeg vil som hypnose-terapeut ikke anbefale, at nogen 
går i gang med hypnose-terapi efter blot at have læst en 
bog om emnet. Den certificede hypnose-uddannelse, som 
giver adgang til medlemskab af NGH (National Guild of 
Hypnotists) er en internationalt anerkendt uddannelse, 
der følger samme metoder og etiske regler i hele verden. 
Denne hypnose-terapi anvendes også på de universitets-
hospitaler i fx USA og England, hvor der forskes i hyp-
nosens gunstige betydning for en række patienter.

Grundlæggeren af den moderne hypnose, Milton Erick-
son, udviklede den standard og de metoder, der anvendes 
internationalt i dag, og hans metoder udgør en af hjørne-
stenene i NLP-terapien – et system, der bl.a. lærer os at 
tænke i nye mønstre, at sætte mål og nå dem. NLP an-
vendes i dag til coaching, elitesport, virksomheds-ledelse 
og personlig udvikling.
Vil man lære hypnose-terapi, bør man få denne interna-
tionalt godkendte uddannelse, der omfatter skolegang, 
træning, supervision, egen-terapi, eksamen samt klinisk 
erfaring, og som indebærer, at man skriftligt tilslutter sig 
en række etiske regler – samt forpligter sig til hvert år at 
videre-uddanne sig indenfor faget.

Vi anvender hypnose hele tiden

Der er intet mystisk eller overnaturligt ved hypnose. Det 
er noget ganske dagligdags, som vi alle kan helt naturligt. 
Mødre har anvendt hypnose på deres børn i hundredvis 
af år. Når en mor lægger sit barn til at sove, sørger hun 
for, at der er ro og tryghed omkring barnet, at det ligger 
godt og er uforstyrret, kan slappe af og døse.
Ritualerne omkring sengetid er med til at få barnet i 
trance, og så fortæller moderen en historie, fx et eventyr, 
der har til formål at fremme gode værdier i barnet: Ærlig-
hed, mod og godhed. Barnet kommer til selv at føle sig 

Hypnose-terapi
  - en blid og givende indre udvikling
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som helten i historien og tilegner sig den viden, at alle 
har evnerne i sig, der kan forvandle en håbløs situation 
til en verden fuld af muligheder.
På grund af at barnet er i trance, lærer det på et meget 
dybt bevidsthedsplan.
 
Hjernens hviletilstand

Trance er en naturlig tilstand, som vi befinder os i mange 
gange i løbet af de vågne timer. Det er en dagdrømme-
tilstand, som oftest optræder ca. hvert 90.-120. minut i 
løbet af dagen. Lige før vi falder i søvn, og lige før vi 
vågner, er vi i en meget dyb trance. Når vi sover, er vi 
ikke i trance – trance er ikke søvn.
Trance er hjernens hviletilstand. Uden trancen ville vi 
ikke være i stand til at fungere. Det er i denne tilstand – en 
”væren”-tilstand, en dagdrømme-tilstand – at vi slapper 
af, oplever velvære og har størst adgang til vore ubevidste 
ressourcer som intuition, åndelighed, kreativitet, indsigt, 
inspiration, humor osv.

Trancen er midlet – ikke målet

Når vi som hypnose-terapeuter skal hjælpe 
klientens ubevidste sind, er det nemmest 
– som i tilfældet med barnet og godnat-hi-
storierne – hvis klienten er i trance. I trance 
er man mere fokuseret og åben for indsigt 
og ny viden.
Hypnose-terapeuten anvender teknikker, der 
fremkalder trance-tilstanden – i stedet for at 
vente et par timer på, at den indtræffer natur-
ligt hos klienten. Trancen er altså ikke selve 
målet med hypnose, ligeså lidt som vådt hår 
er målet for en frisør – det er blot nemmere 
at klippe håret, mens det er vådt.

Altid til det bedre

Når hypnose-terapeuter arbejder med klienter, hjælper vi 
dem med at komme af med en problematisk adfærd, tan-
kegang eller negativ overbevisning til et positivt mønster 
og en bedre livskvalitet.
Hvis vi har en fastlåst overbevisning som fx ”Ingen kan 
lide mig”, ”Hvis jeg åbner munden, vil de andre opdage, 
at jeg er dum” eller ”Jeg duer ikke til noget”, er det svært 
at trives og få det bedste ud af tilværelsen. 
Hypnose-terapeuten kan ved hjælp af suggestioner, visua-
liseringer og metaforer mm. hjælpe klientens ubevidste 
til AHA-oplevelser eller indre processer, der skaber nye, 
positive overbevisninger. En ny overbevisning kunne 
være: ”Jeg kan lide mig selv og ved, at andre kan lide 
mig”.

At regrediere klienten tilbage til barndom, fosterstadie 
eller tidligere liv kan også give det ubevidste netop den 
AHA-oplevelse, der skal til for at bryde det gamle, uhen-
sigtsmæssige mønster. Det er dog altid klientens ubevid-
ste, der afgør dette og der bør altid tages udgangspunkt 
i et nuværende problem – så rejser til tidligere liv ikke 
bliver et ”turist-mål”. 

Mange veje til den positive
forvandling

Udover at regrediere klienterne tilbage i fortiden, bruger 
hypnose-terapeuten forskellige teknikker til at fremme 
den indsigt i klientens ubevidste, der skaber den dybe 
forandring. De har alle det samme formål: At få klienten 
fra en negativ, plagsom tilstand til en positiv tilstand med 
trivsel og personlig vækst. 

Fx følgende teknik kan bruges, hvis klienten har en indre 
dialog kørende: ”Hvorfor kan jeg ikke bare holde op med 
at...?”, ”Hvorfor skal jeg altid ...?” Denne indre dialog 
tager terapeuten helt bogstaveligt og hjælper klienten 

med at afdække, hvad der er målet med den 
uønskede adfærd. Når målet er fundet, ana-
lyseres, om den uønskede adfærd nu også i 
virkeligheden fører til det ønskede mål. Det 
viser sig ofte som en indsigt hos klienten, 
at dette ikke er tilfældet. 

En anden teknik, der bruges, er at invitere 
klienten til at opleve sig selv i en fremtid, 
hvor klienten ikke længere har den uøn-
skede adfærd eller tankemønster – hvad 
betyder det for mig at være fri for dette 
problem? Det er meget motiverende at op-
leve alle de fordele, der venter.

Næsten sovende til et bedre liv

Klienterne oplever hypnose-terapi som fredfyldt, afslap-
pet og behageligt, og mange siger bagefter. ”Er det virke-
ligt så nemt at få det godt?” Det er på det ubevidste plan, 
vi finder forklaringen på gamle indlærte mønstre og lærer 
nye måder at tænke på, som gør livet lettere. Det er lettere 
at gå til eksamen, når ”klappen” ikke længere går ned. Det 
er nemmere at have en kæreste, når man ikke længere er 
sygeligt jaloux. Det er bedre at leve i en dagligdag, hvor 
man ikke længere er bange for at gå på gaden.
Vi er ofte rigtigt gode til at have det dårligt – i hypnose-
terapi lærer vi, hvordan vi får det godt. At man kan komme 
næsten sovende til resultaterne, er kun et ekstra plus ved 
denne terapi-form.

www.hypnose-terapeut.dk
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v/Per Bruus-Jensen

Som udforskningen af den 
fysiske hjerne skrider frem, 
kommer det stadig tydeligere 
til syne, at hjernen i et og alt 
synes ansvarlig for hele den 
side af den menneskelige 
tilværelse, vi kalder ”det ån-
delige”, ”det mentale”, ”det 
psykiske”. Kort sagt hele det 
subjektive univers, vi hver 
især lever i her på det fysiske 
plan. Dette personlige uni-
vers synes 100%   genereret 
af den fysiske hjerne og dens 
processer, således at samme univers uden videre kan  
defineres som et resultat af den måde, hvorpå hjernen og 
dens funktioner eksisterer for os…

Som det indirekte bevis på denne sammenhæng tjener de 
erfaringer, der vindes i forbindelse med skader, indgreb og 
defekter i hjernen – herunder påvirkninger i form af alko-
hol og psykofarmaka – narkotiske stoffer inklusive.

Dette syn på hjernen som faktisk ophav til alt det såkaldte 
åndelige registreres ofte af åndeligt interesserede og 
søgende mennesker som højst ubekvemt i den forstand, 
at det synes at anfægte netop ”det åndelige” som noget 
reelt – ja, helt overflødiggør det som en faktisk, uafhæn-
gig virkelighedssfære betragtet. Og reaktionen er ofte en 
strategi lig strudsens; man lukker simpelthen øjnene for 
hjerneforskningens resultater og slår sig til tåls med, at  
forskerne nok bliver klogere, når de engang kommer til 
vejs ende med deres undersøgelser.

Denne reaktion er så meget mere forståelig som de 
vundne forskningsresultater tilskynder hjerneforskerne 
til at hævde, at alt det åndelige/subjektive, hele vor 
livsoplevelse og bevidsthed, slet og ret er  ren og skær 
skinvirkelighed af såkaldt epifænomenal observans. 
Hvilket i praksis vil sige en form for illusorisk og dermed 
utroværdig virkelighed.

Imidlertid kan netop denne holdning påvises at være det 
svage led i den materialistiske hjerneteori og dermed det 
punkt, der giver mennesker med længsel efter en autentisk 
åndelig virkelighedsopfattelse nyt håb.

Om hjernen 
og det treenige princip

Svagheden viser sig ved, at hjerneteorien som et produkt 
af menneskelig hjernevirksomhed selv tilhører den sub-
jektive virkelighed og dermed også selv må betragtes 
som et eksempel på epifænomenal skinvirkelighed, 
omfattet af de samme forbehold mht. troværdighed som 
alt andet af subjektiv natur. Eller sagt anderledes: Ved at 
fremføre det epifænomenale postulat med samtlige dets 
implikationer ophæver den materialistiske hjerneteori på 
forhånd sin egen troværdighed og ’skyder’ dermed så at 
sige sig selv i foden…

At nå til denne konklusion er imidlertid ikke ensbety-
dende med total afvisning eller underkendelse af hjer-
neforskningens empiriske, faktuelle, operationelle samt 
terapeutiske kvaliteter og aspekter, men angår alene den 
type eksistentielle konklusioner, man mener at kunne 
drage af sin forskning.

Først og fremmest udelukker den pågældende forskning 
ikke på nogen måde muligheden af, at hjernen de facto 
samarbejder med et ’bagved’ liggende ikke-fysisk organ-
system. Et system, der tjener som den udslagsgivende 
faktor mht. til den fysisk-objektive virkeligheds konver-
tering til subjektiv-åndelig virkelighed, repræsenteret ved 
personlig, privat livsoplevelse og bevidsthed.

Tværtimod kunne antagelsen af et sådant ikke-fysisk 
para-system måske kaste forklarende lys over en hidtil 
uløst gåde inden for den igangværende hjerneforskning. 
Nemlig gåden om de såkaldte qualias tilblivelse og na-
tur, hvormed der i praksis sigtes til hele det register af 
sansekvaliteter (lyde, lugte, dufte, farver, toner etc.), der 
præger vor daglige livsoplevelse, og som tilblivelses-
mæssigt tager udgangspunkt i vekselvirkningen mellem 
det enkelte menneskes sanseapparat og den omgivende 
stofverden. 

Netop dette arsenal af subjektive fænomener og deres 
tilblivelse har til dato trodset ethvert forsøg på udtøm-
mende, videnskabelig forklaring, og i mangel af bedre 
postulerer man i overensstemmelse med den rådende 
grundholdning, at de pågældende qualia simpelthen er 
produkter af en særlig tolkningsvirksomhed, som hjernen 
på en eller anden måde er i stand til at præstere…



21

Den røde postkasses mysterium

Til belysning af hjerneforskernes problem mht. de omtalte 
qualia skal vi et øjeblik opholde os ved oplevelsen af en 
rød postkasse. En ganske almindelig dansk postkasse. Og 
vi vil forenkle problemet ved at nøjes med at fokusere 
på oplevelsen af selve den røde farve; hverken mere el-
ler mindre.
Rent umiddelbart synes der ikke at være noget problem; 
postkassen er jo simpelthen rød, og derfor oplever vi den 
naturligvis også som rød; det er simpel, naivrealistisk 
logik. 

Men er det nu også det? Nej, på ingen måde. Tænker 
man sig nemlig postkassens røde maling forstørret op, 
så man kunne se de enkelte malingatomer, vil det vise 
sig, at disse slet ikke selv er røde. Ja, de har overhovedet 
ikke nogen farve, men er i virkeligheden blot svingende 
systemer og mønstre af masseenergi; og vel at mærke i 
sig selv usynlig masseenergi. Men atomerne vekselvirker 
med det lys, der kommer fra solen og kaster noget af det 
tilbage og ind i vore øjne. Nemlig den såkaldte røde del 
af dette lys.

Undersøger man imidlertid denne røde del nærmere, viser 
det sig, at der blot er tale om elektromagnetiske sving-
ningssystemer med en særlig frekvens og bølgelængde. 
Men uden det mindste spor af rød farve. Faktisk er de 
pågældende svingningssystemer i sig selv fuldstændigt 
farveløse, og dertil fuldstændigt usynlige, og spørgsmålet 
er derfor, hvor den røde qualia kommer fra…?

Man ved det ikke! Det er et uløst mysterium, og man har 
endog ikke fat i blot begyndelsen til en løsning, men må 
nøjes med at postulere, at hjernen med udgangspunkt i den 
foreliggende bølgelængde på en eller anden måde tolker 
inputtet af elektromagnetisk energi som farven rød.

Til gengæld møder man hos Martinus i det mindste ud-
gangspunktet for en mulig forklaring. Nemlig i form af 
det såkaldte sanseregister, der er et ikke-fysisk organ, 
bygget op af det erfaringsmateriale, som det enkelte 
menneske har høstet gennem sin evige fortid. Ved sin 
måde at være ’konstrueret’ samt sin måde at fungere på 
er sanseregistret simpelthen skræddersyet til at reagere 
på objektive impulser udefra med
kvalitative output’s i form af netop sansekvaliteter med 
eksistens for udelukkende det Selv eller Jeg, der som 
endnu en side af den ikke-fysiske virkelighed er san-
seregistrets skaber og legitime indehaver. Hvilket igen 
betyder, at den røde farve i Martinus’ fremstilling helt 
præcist kan defineres som et spørgsmål om den måde, 
hvorpå specielt sanseregistret og de heri forekommende 
funktioner eksisterer for Jeget/X1

Hjernen og de tre X’er

Forudsættes det, at Martinus har ret i sin henvisning til 
det ikke-fysiske sanseregister som løsningen på den røde 
farves gåde, rejser det spørgsmålet om, hvorledes den 
fysiske hjerne kan tænkes at korrespondere med sanse-
registret på en sådan måde, at den resulterende oplevelse 
får karakter af en fysisk hændelse.
Svaret på dette spørgsmål tager udgangspunkt i det 
faktum, at hjernen ved roden er et kvantum energi (mas-
seenergi) i en kompleks og stabil orden. Thi herved re-
præsenterer den en fysisk version af det særlige kosmiske 
funktionsprincip, Martinus omtaler som skabeevnen/X2. 
Hvilket igen betyder, at hjernen rent principielt på forhånd 
er selvskreven til at kunne samarbejde med det ikke-
fysiske sanseregister, idet også dette er en kombination 
af energi (parafysisk energi) og herved ligeledes repræ-
senterer skabeevnens princip/X2. Samspillet mellem 
den fysiske hjerne og det ikke-fysiske sanseregister er 
med andre ord et internt anliggende i skabeevnen/X2. Et 
anliggende, der fra naturens hånd er indrettet til at kunne 
fuldbyrde sig med stor præstationsskraft som subjektiv 
effektgenerator betragtet.

Dette er så meget mere tilfældet som den fysiske hjerne 
også er ’sæde’ for et andet grundlæggende princip af 
kosmisk observans. Nemlig prin-cippet skaberen/X1. Og 
da de hermed omtalte to principper som aspekter af et i 
virkeligheden treenigt princip ikke kan skilles ad, ligger 
det også i kortene, at princippet skaberen/X1 ér, hvor 
princippet skabeevnen/X2 er. Og set under denne syns-
vinkel er det ikke så mærkeligt, at resultatet af samspillet 
mellem hjernen og sanseregistret i form af oplevelsen af 
den røde farve kan få karakter af en fysisk oplevelse, idet 
princippet skaberen/X1 OGSÅ i Martinus’ fremstilling 
spiller rollen som princippet oplever/subjekt.

Som det fremgår, tegner den fysiske hjerne både princip-
pet skaberen/X1 (i form af tomrummet mellem hjernens 
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atomer og disses elementarpartikler) og princippet skabe-
evnen/X2, repræsenteret ved hjernen set som et kvantum 
masseenergi (jfr. Albert Einsteins berømte ækvivalens-
formel E=mc2). Og da disse to principper som sagt ikke 
kan skilles ad, fremstår hjernen foreløbig som et to-enigt 
princip. Men også et tredje grundprincip lader sig påvise, 
nemlig ”det skabte”s princip/X3.

I praksis viser dette sidste princip sig som hjernens time-
lige struktur og opbygning samt som det væld af funk-
tioner og processer, den til stadighed genererer, og som 
naturligvis er det egentlige formål med dens optræden 
på den menneskelige livsscene. Og da det pågældende  
princip på uadskillelig vis er knyttet sammen med de to 
andre, (X1 og X2), ses det, at hjernen (i øvrigt sammen 
med resten af organismen) i virkeligheden tegner et tre-
enigt funktionsprincip og således fremviser den særlige 
kosmiske ’profi l’, der ifølge Martinus er livets ultimative 
signalement.

Men er denne fremstilling af tingene ikke lige akkurat 
vand på den materialistiske virkelighedsforståelses mølle, 
kan man spørge.
Svaret er bekræftende. Men med den meget vigtige tilfø-
jelse, at den fysiske treenighedsudgave ikke ville kunne 
fungere som levende og bevidst, hvis ikke den befandt sig 
i rapport til et bagvedliggende ikke-fysisk organkompleks 
af i virkeligheden uforgængelig natur, omfattende blandt 
andet det føromtalte sanseregister, der sikrer de fysiske 
sanseimpulsers konvertering til ikke-fysiske qualia.  Altså 
til den rigdom af sansekvaliteter, der ikke alene gør livets 
oplevelse mulig på det fysiske plan, men også tilfører den 

et indhold og en fascination, der gør den mere dyrebar for 
sin indehaver end noget som helst andet i tilværelsen.

Det skal til slut nævnes, at Martinus – mærkeligt nok 
– ikke selv har skrevet om sanseregistret i sine mange 
værker, men til gengæld gentagne gange har bragt det 
på bane og indgående forklaret det for forfatteren af 
disse linier 
    Første gang, det skete, var ved afslutningen af en 
vandretur på Eremitagesletten i Dyrehaven (skildret i 
”Sol & Måne”,2001), hvor Martinus åbnede for emnet 
ved at udtale, at oplevelsen af det skønne aftensceneri i 
virkeligheden var et kig ind i vor egen evige fortid, idet 
erfaringsmaterialet fra denne fortid i virkeligheden dan-
nede grundlag for, at vi kunne opleve noget som helst 
nu. Og naturligvis gav denne oplysning efterfølgende 
anledning til en lang række samtaler med Martinus om 
det spændende emne, hvilket imidlertid er en ganske 
anden historie…
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I Illustreret Videnskab nr. 18/2005 har man foretaget en undersøgelse af danskernes medli-
denhedsevne. Det siger noget om, hvor langt vi er kommet i åndelig udvikling. Videnskaben 
tror åbenbart, at medlidenhedsevnen sidder i hjernens kemiske stoffer.

Medlidenhedsevne
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v/Ruth Olsen

Vi kender udtrykket “døden er blot en søvn”, men hvor 
mange ved vel, hvad søvn dybest set er ud over, at 
kroppen er sat på “stand by”? Hvad med bevidstheden? 
Ingen er i tvivl om, at vi oplever mange ting, mens vi 
sover. Det kalder man drømme. Men hvad er det og hvor 
kommer de fra?

Videnskabelig forskning har påvist, hvordan hjernen 
arbejder natten igennem omend i nedsat “gear” og for-
skellige stadier. Derfor tror mange, at drømme er noget, 
hjernens kemiske stoffer skaber. Når en computer kan 
opbevare uanede mængder af data, så kan en hjerne vel 
også, tænker man måske. Men hjernens kemiske stoffer 
er skiftet ud efter nogle år, så hvordan skulle barndom-
mens oplevelser kunne sidde der? Desuden er drømme 
jo ikke bare genfremkaldte erindringer.

Freud sagde, at “drømme 
er kongevejen til det ube-
vidste”, og mente dermed 
bl.a. fortrængte erindringer. 
Men hvad så med de syn-
ske drømme, dvs drømme 
om begivenheder der se-
nere indtræffer? “Frem-
tidserindringer” har David 
Ryback kaldt dem i sin 
bog “Når drømme går i 
opfyldelse”(L&R 1994). 
Med bl.a. Einsteins relative 
tidsbegreb, Karl Pribams 
holografiske model og John 
Eccles påvisning af hjernen 
som en kombineret radiosender og -modtager, forsøges 
en videnskabelig forklaring på, hvorfor man i drømme 
kan modtage signaler fra hinsides tid og rum.

Mange drømme er symbolske billeder og hændelser. Om 
tolkningen heraf er der skrevet et utal af bøger, men der 
findes næppe en generel opskrift, for udover C.G.Jungs 
arketypiske symbolbilleder er drømmenes billeddannelse 
noget personligt, fordi vi nu er kommet ret så langt i 
udviklingen af individualitet. Selv om mange folk er 
vældig optaget af deres drømme, forekomme de fortsat 
temmelig mystiske for de fleste.

HVAD ER DRØMME?

Martinus om drømme

I Livets Bog II stk. 338-345 forklares, hvordan bevidst-
heden må forlade kroppen om natten for at nervesystemet 
kan få ro til at udbedre skaderne efter tyngdeenergiens slid 
på det dagen igennem. Det arbejde har vi kroppens auto-
matfunktioner til. Men det betyder ikke, at bevidstheden 
holder op med at fungere, den fortsætter i det Martinus 
kalder “natbevidsthed”.

Vi fortsætter altså med at opleve, nu blot ikke ved impul-
ser fra vore fysiske sanser. Jeget (X1) har andre legemer 
og sanser at opleve med end de fysiske. Vi eksisterer 
således i to verdener, to forskellige frekvensområder, 
kan man sige. Drømme beviser faktisk, at vi kan leve 
og opleve uafhængigt af den fysiske krop, dvs også efter 
kroppens død. Det undrer Martinus, at dette ikke har 
givet anledning til mere eftertanke hos menneskene, end 
tilfældet er.

At vi som regel ikke kan tage erindringen om nattens 
oplevelser med ind i vor vågne dagsbevidsthed - eller 
ihverfald kun i usammenhængende brudstykker - skyldes 
vor nuværende hjernes kapacitet og fordi hukommelses-
energien er på lavpunktet. Og det er just også meningen, 
for vi skal på det nuværende udviklingstrin koncentrere 
os om at lære af den fysiske verdens genvordigheder. Det 
er her vi skal bakse med at gøre uvidenhed til viden ved 
at udvikle intelligens og følelse.

Men det sker dog, at vi får lov at bringe klar viden med 
tilbage til dagsbevidstheden, f.eks. viden om fremtidige 
hændelser. Martinus skriver bl.a. i stk. 341 efter beskrivel-
sen af drømme som erindringer fra fortiden: ”Fjern-syn 
i rummet og fjern-syn i tiden er dog rene nyoplevelser. 
Individet får her tilegnet sig en hel ny viden.” Han udeluk-
ker altså ikke, at vi også kan lære noget og altså udvikles 
via drømme.

Hvorfor vi sommetider drømmer så stærkt og klart, at vi 
tydeligt husker oplevelsen, når vi vågner, forklares ikke. 
Men vor skytsengel har måske ved særlige situationer en 
finger med i spillet? Som f.eks. hos de, der pga en drøm 
om skibsforlis afbestilte deres billet til Titanics jomfru-
rejse? Karma-puslespillet skal jo gå op. Og hvordan går 
det til, at vi får den samme drøm gentagne gange, når det 
drejer sig om et vigtigt budskab?
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Vort højere jeg har naturligvis det store overblik over 
fortid og fremtid og om, hvad der er fornødent, når vor 
bevidsthed færdes “på den anden side”, problemet er 
kun, hvordan vi bringer den viden velbeholdent med 
tilbage til dagsbevidstheden. Når hjernen åbner lidt flere 
“afdelinger”, løser det problem sig vel. Også det er et 
udviklingsspørgsmål.

Teosofisk drømmeforklaring

At vi kan være åbne for impulser 
mange steder fra, når vi sover, skri-
ver teosoffen Leadbeater en del om i 
sin lille bog om drømme (oversat til 
dansk i 1925).
Mens det fysiske og æteriske legeme 
sover, frigøres astrallegemet. Be-
vidstheden hos kroppens celler kan 
stadig påvirke hjernen, hvorfor f.eks. 
en dårlig fordøjelse giver urolig søvn. 
Leadbeater er clairvoyant og har observeret forskellige 
typer af mennesker, mens de sover. Hvis et menneske 
har ringe åndelig udvikling, vil hans astrallegeme hænge 
som en lidt udflydende grumset sky lige over det fysiske 
legeme, skriver han.

Fordi denne person har så lidt tænkeevne, vil han kun 
drømme i forvirrede billeder og hændelser med sig selv 
i centrum, påvirket af hans sædvanlige lidenskaber og 
begær. Da hans koncentrationsevne og selvstændige vilje 
er så ringe, vil han let blive påvirket af andres tilfældige 
tanker, der svæver forbi, hvis deres vibrationer ellers er 
grove nok til at sætte hans astrallegeme i bevægelse. Han 
husker sjældent noget, når han vågner.

Den, der er længere fremme i sin åndelige udvikling, 
har et mere fast og klart astrallegeme og kan bevæge 
sig længere væk fra den fysiske krop. Han kan reagere 
på stadig finere vibrationer, men reagerer ikke længere 
på de grove. Alt efter bevidsthedens udvikling, kan han 
i sit astrallegeme besøge fjerne egne, møde og udveksle 
tanker med venner, levende eller døde, evt. nogle der 
giver advarsler eller gode råd.

På dette plan er de komplicerede årsagsforbindelser 
synlige, hvorved fremtidige hændelser kan observeres. 
En person med en udviklet selvstændig vilje kan til en 
vis grad gribe ind i og ændre denne årsag-virkning-kæde 
ved at sætte nye årsager i bevægelse.
Egoet vil under søvnen ofte tænke i symboler, dvs at 
det, som på det fysiske plan ville kræve mange ord at 
udtrykke, overføres ved et enkelt symbolsk billede. Når 
dette billede erindres i den vågne bevidsthed behøver 
det en fortolkning, men hvis nøglen hertil ikke huskes, 
opstår let forvirring.

Hvis et menneske ønsker i sin vågne bevidsthed at høste 
fordel af det, som egoet kan lære under søvnen, er det 
absolut nødvendigt at erhverve kontrol over sine tanker 
og lidenskaber. Han vil da være uimodtagelig for de 
tilfældige strømme fra det omgivende tankeocean. Når 
han lægger sig til at sove, kan han med sine tanker skabe 
en beskyttende skal omkring sig. Desuden er de sidste 
tanker før søvnen af stor betydning for det, han vil komme 
til at opleve.
Det gamle folkelige “husråd” om “ikke at lade solen gå 
ned over sin vrede”, dvs få vreden ud af sit sind før man 
sover, er god gammel visdom.

Leadbeater slutter med ordene: “Thi husk på, det der først 
kun synes at være drømmenes port kan blive indgangen 
til de ophøjede riger, hvor den sande vision er mulig. At 
lægge sig til at sove vil da ikke mere betyde at synke ned 
i glemsel, men at træde ind i et strålende, glædevækkende 
og ædelt liv, hvor sjælen altid belæres, selv om al dens 
tid tilbringes med tjeneste for at fremhjælpe menneske-
hedens evolution.”

Når vi er nået langt nok i vor åndelige udvikling, kan vi 
ikke bare i vågen tilstand være guddommens redskab til 
hjælp for vore medmennesker, men vi kan også gøre os 
nyttige under søvnen, og da med en langt større aktions-
radius. Om det har Leadbeater også skrevet en lille bog. 
“Usynlige hjælpere” hedder den. Heri beskrives, hvordan 
vi, mens vort fysiske legeme sover, kan ile nødlidende til 
hjælp eller dog til trøst, evt. indgive andre fysisk inkar-
nerede impuls til at handle.
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Hvad vi er på vej til

Også ifølge Martinus er vi på vej mod lysere tider med 
hensyn til vore natlige oplevelser. Når vor kærlighedsevne 
er højt udviklet vil vore drømme blive rene paradis-
oplevelser. Den “skærsildszone”, som vi med negative 
mentale tilstande kan komme på gæsteoptræden i, dvs 
de drømme vi kalder mareridt, vil blive et overstået sta-
die. Søvnen, som vi iøvrigt behøver mindre og mindre 
af efterhånden som vi bruger mindre tyngdeenergi i den 
daglige adfærd, vil ikke bare udbedre kroppens skader, 

men også mentalt vil vi vågne med glæde og større livs-
mod i vort sind.

En skønne dag findes fænomenet drøm slet ikke mere. 
Martinus skriver i LB II stk.345, at det jordiske væsen 
ikke skal blive ved at leve “med to vågentilstande adskilte 
fra hinanden, tværtimod, nævnte væsen udvikler sig jo 
bort fra “tyngdeenergien” og arbejder sig mere og mere 
hen imod en tilstand, hvor de to former for vågentilstande 
forener sig til een permanent og klar dagsbevidstheds-
tilstand.”

v/Awami Panchadasi, genfortalt af Lars Nibelvang

Følgende er uddrag af en artikel, der stod i tidsskriftet 
“Okkultisten”1944. Den handler om en guru’s vejledning 
til sin elev, som fra en søvnlignende tilstand tages med 
på en tur udenfor kroppen.

Nu genfinder du dig selv udenfor din fysiske form. Når 
du drejer hovedet, kan du se dit eget såvel som mit fy-
siske legeme. De er tilsyneladende faldet i søvn i de to 
lænestole, vi satte os til rette i for et øjeblik siden. Hvis 
du ser lidt nøjere efter, vil du se, at din astrale form, så-
vel som min, er forbunden med sin fysiske genpart med 
et meget fint bånd af æterisk substans, der meget ligner 
skinnende spindelvævssilke. Dette bånd er i stand til at 
udvide og sammentrække sig, så du kan bevæge dig frit 
omkring.

Nu koncentrerer du opmærksomheden, som du har lært 
at gøre og vil, at dine vibrationer skal stige i hastighed, 
men i fuldkommen harmoni med mine, så du kan holde 
dig ved min side i stedet for at bevæge dig alene til an-
dre underplaner. Du vil nemlig ikke finde det hverken 
sikkert eller behageligt at forlade mig, før du har lært at 
færdes i disse fremmede egne. Du vil befinde dig i en 
fremmed atmosfære, skønt du ikke har bevæget dig en 
tomme i rum.

Oplevelser udenfor det
fysiske legeme.

Bag ved dig opfatter du svagt rummet, vi bor i, og foran 
dig opfatter du nogle mærkelige fosforlignende glimt og 
lysstriber af forskellig farve og tone. Det er vibrationer 
og bølger af kraft, for du passerer nu gennem kraftpla-
net. Denne livlige, blålige stribe er en passage af nogle 
elektriske strømme, sandsynligvis trådløse budskaber 
glimtende gennem rummet. Bag ved dig på bordet ser 
du en magnet, som altid ligger der. Men nu ser du de 
særegne fosfor-udstrålinger omkring dens poler, som ikke 
er synlige på det materielle plan.

Du bemærker også en fin vibrerende glød omkring en-
hver fysisk genstand. Det er kraften fra den atomiske 
og molekylære tiltrækning osv. Endvidere finder du en 
endnu svagere stråleglans, som gennemtrænger hele at-
mosfæren - det er de udadgående tegn på tyngdekraften. 
Hvis du var en fysiker, ville du finde disse ting meget 
interessante, men da du ikke er det, vil vi vende os mod 
de mere interessante ting forude.

Nu mærker du, at din livskraft vibrerer med større hastig-
hed og føler, at vægt eller tyngde synes at være faldet fra 
dig. Du føler dig så let som en fjer og mærker, at du kan 
bevæge dig uden den mindste anstrengelse. Nuvel, nu 
må vi begynde at spadsere. Ja, spadsere, sagde jeg! Lad 
os gå gennem væggen og ud på gaden. Bliv ikke bange. 
Gå gennem væggen, som om den var lavet af tåge. Det er 
besynderligt at gå gennem sådan en stenvæg, ikke!
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Lad os nu gå ned ad gaden. Skridt ud på samme måde, 
som om du var i legemet - stop et øjeblik. Der lod du jo 
en mand gå lige igennem dig. Husk at vi er ånder, der 
har en sovende krop, der venter på vor tilbagekomst. Se 
der! Den hund så dig, og den hest havde følelsen af din 
nærværelse. Se hvor nervøs den blev. Dyr har en meget 
fin psykisk sans i forhold til mennesker.

Læg nu mærke til de personer, som passerer forbi os. Du 
vil da bemærke, at de hver især har en ægformet aura med 
forskellige farver. Se den mudrede røde farve omkring 
denne mand, og bemærk den skønne spirituelle blå farve 
omkring denne kvindes hoved. Her kommer en intellek-
tuel gigant, han har guldgule farver om sit hoved, men 
der er røde afskygninger omkring hans krop, han savner 
harmonisk udvikling.

Bemærk også disse hvirvlende og forvredne små cy-
klonagtige tankeformer, der udgår fra det hus - og læg 
mærke til det blæksprutteagtige tankeuhyre, der udgår fra 
værtshuset over på den anden side af gaden, se hvordan 
det prøver at slynge sine fangarme omkring passerende 
personer. Ret din koncentrerede tanke på det og tving 
det til at opløse sig ved hjælp af din vilje. Se hvordan det 
hensygner og forsvinder.

Forsøg nu at hæve dig op over hustagene. Du kan let 
gøre det, blot du er overbevist om din egen viljestyrke. 
Nu er vi der. Se så ned og se en mængde små lys, hver 
repræsenterende en menneskelig sjæl. Hist og her ser 
du nogle lidt klarere lys og langt borte vil du bemærke 
nogle, der ligner strålende elektriske gnister. De sidste er 
meget fremskredne sjæle. Men kom, tag min hånd, vore 
vibrationer skal endnu højere op.

Besøg i 1. sfære

Nu skal du bevidne nogle ubehagelige syner. Hvis du var 
alene her og savnede den fornødne kundskab til selvbe-
skyttelse, ville du få nogle uhyggelige erfaringer. Dog 
ville du være beskyttet, hvis blot du fastholdt en positiv 
mental holdning og nægtede de astrale beboere at gøre 
dig fortræd. Kærlige tanker er som en fæstning, som disse 
indflydelser ikke kan gennemtrænge.

Dit første indtryk er, at den materielle verden stadig om-
giver dig. Du ser alle dens scener ganske tydeligt, men 
efterhånden opdager du, at der er ligesom et slør mellem 
disse scener og dit eget plan. Dette er hvad vi kaldet “den 
astrale kirkegård”. Du ser nogle former i opløsning af 
menneskelige væsner. Det er ikke fysiske legemer, men de 
bærer dog fremdeles en nøje lighed med fysiske lig. Det 
er astrale “skaller”, som de diskarnerede sjæle efterlader 
sig, når de bevæger sig videre til højere verdner.

Astralkroppen går langsomt i opløsning, og under den 
proces dvæler den på denne særegne afdeling af det 
laveste astrale plan. Der er stor forskel på, hvor hurtigt 
denne proces forløber. Skallen af personer med høje spi-
rituelle idealer vil hurtigt opløse sig, mens astrallegemet 
af personer med lave materielle begær holdes sammen i 
forholdsvis lang tid. Disse sidste har bibeholdt tilstræk-
kelige kræfter fra deres ejermands tidligere tanker og 
viljevibrationer til at give dem en midlertidig lighed med 
handling og liv. Det er som regel disse hendøende astralle-
gemer, der optræder som spøgelser på det fysiske plan.

Nu bevæger vi os videre til en region, som er indgangen 
til et sted, som er beskyttet af visse højere spirituelle ind-
flydelser. Det er hvilestedet for de afdøde sjæle for en tid. 
Her dvæler de i fredfyldt søvn, medens de forberedes til 
deres nye liv på højere planer. Hvis du var højere åndeligt 
udviklet, havde du oplevet nærværelsen af store spirituelle 
væsner, men du ser dem ikke, fordi deres vibrationer er 
så meget højere end dine. De hjælper de afdøde med at 
højne deres vibrationsniveau, så de kan gå videre til det, 
religionerne plejer at kalde paradis.

Den højtudviklede sjæl behøver ikke at hvile her lige 
så længe som gennemsnitsmennesket, som kan opholde 
sig her i flere år. Efter den tid fortsætter man til det plan, 
der harmonerer med ens eget vibrationsniveau, dvs ud-
viklingsstadie. Hvad vi hver især oplever som “paradis” 
er jo forskelligt.

Men lad os vende tilbage til vore fysiske legemer i læ-
nestolene. Nu har du set lidt af det, du kalder “drøm” og 
set, at det er den rene virkelighed.
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Refleksioner v/Gunder Frederiksen

Mon ikke nogle af vore ældre læsere mindes, at vi tidli-
gere i IMPULS har skrevet om vor levende jord. I for-
årsnummeret 1987 er der således en artikel under titlen 
Gaia-hypotesen. Også den gang udfoldede den kendte 
forfatter og videnskabsfortolker Tor Nørretranders sig 
flittigt gennem medierne. Blandt andet kreerede han en 
TVserie under navnet HVÆLV, hvor han bl. a. omtalte 
den engelske videnskabsmand og miljøforkæmper James 
Lovelock, som har fremsat en teori under betegnelsen 
Gaia-hypotesen, der i korthed går ud på, at Jordkloden er 
en selvregulerende organisme. Det er klart, at det måtte 
vække nysgerrig interesse i Martinus kredse. Som bekendt 
har Martinus i kraft af klar kosmisk bevidsthed så langt 
tilbage som i 1932 udnævnt Moder Jord som ikke blot en 
selvregulerende, men direkte levende organisme.  Mar-
tinus påviser således, at såfremt Jorden ikke er levende, 
vil alt liv – inklusive dyr, planter og mennesker – være 
en total umulighed. 

Vor truede jord

Et halvt århundrede senere – i 1979 – var Lovelock første 
gang på banen med sin dystre hypotese. Lovelock er for-
sker med en høj uddannelse, men desuden et menneske 
med evne til såvel visionær som holistisk tænkning. Han 
har således hele 50 opfindelser bag sig bl.a. detektorer 
til påvisning af, hvordan kemiske sprøjtemidler spredes 
og forurener naturen, hvilket bidrog til at starte miljøbe-
vægelsen. Hvor videnskaben først og fremmest arbejder 
med udgangspunkt i en ren reduktionistisk tankegang, 
så Lovelock jordkloden som en holistisk enhed, et dyna-
misk sammenhængende system. En god ven foreslog at 
give hypotesen navnet Gaia-hypotesen, idet Gaia i græsk 
mytologi er navnet på jordgudinden. Og under det navn 
er hypotesen blevet genstand for debat på internationalt 
plan, hvor såvel tilhængere som modstandere flittigt har 
givet deres meninger til kende.

Gaias eksistens er imidlertid truet. Af os – af dig og mig 
og alle andre af dens indbyggere. Og så alvorligt ser det 
ud, at Jorden allerede har passeret det punkt, hvorfra der 
ikke er nogen vej tilbage. Den globale opvarmning er en 
uafvendelig udvikling, og de omfattende klimaforandrin-
ger, den vil medføre vil iflg. Lovelock blive fatale for den 
menneskelige civilisation.  

The point of no return 
Gaias hævn

Denne uhyggelige forudsigelse stammer fra James Lo-
velocks nye bog under titlen ”The Revenge of Gaia” 
(Gaias hævn). Her fremhæver professor Lovelock, at 
bestræbelserne for at modvirke global opvarmning ikke 
har en chance for at lykkes, og at det reelt er for sent at 
gøre forsøget”. 

Udledningen af drivhusgasser, navnlig kultveilte (CO2) 
fra kraftværker, transportmidler og industrien optages 
i atmosfæren, og det får den til at holde på solvarmen 
svarende til vinduerne i et drivhus. Dette ville føre til 
stigninger i den globale gennemsnitstemperatur på op 
til 5,8 grader Celcius. Men på højere breddegrader som 
f. eks. Danmark skulle stigningen blive markant højere. 
Ny forskning skulle vise, at den globale opvarmning 
sker langt hurtigere end forventet. En kommende rapport 
skulle således indeholde skarpe advarsler om øget tempo 
for klimaforandringer. 

En katastrofe på vej

Iflg. Lovelock står Jorden og den menneskelige civi-
lisation over for en katastrofe af større omfang, end 
vi overhovedet kan forestille os, og den vil ramme os 
hurtigere og pludseligere, end tidligere forventet. ”Før 
dette århundrede er ovre, vil milliarder af os dø, og de 
få levedygtige populationer, der vil overleve vil primært 
bebo det arktiske område, hvor klimaet endnu vil være 
tåleligt”.    Lovelock indrømmer, at han sætter sagen på 
spidsen, men undskylder det med, at hans grundige analy-
ser ikke levner ham andet valg. – Hans forklaring går ud 
på, at det er selve Gaias selvregulerende mekanisme, hvis 
eksistens anerkendes af stadig flere forskere, der er årsag 
til, at den globale opvarmning ikke kan tilbageholdes. 

Det er denne mekanisme, som Lovelock foretrækker at 
kalde Jordsystemet, der vil sætte igennem, at den globale 
opvarmning ikke kan tilbageholdes. Systemet (som jeg 
gætter på kan sammenlignes med menneskets velkendte 
immunforsvar) skulle indeholde en myriade af feedback-
mekanismer, som tidligere har virket sammen om at holde 
jorden køligere, end den ellers ville have været. Nu vil de 
imidlertid samvirke om at forstærke den opvarmning, der 
er fremkaldt af menneskelige aktiviteter, såsom transport 
og industri igennem enorme udledninger af drivhusgasser, 
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såsom kultveilte, CO2.  Det vil altså sige, at de globale 
mekanismer, der først virkede for at holde jorden køligere, 
nu skulle samvirke for at forstærke virkningen af de men-
neskelige aktiviteter som gennem transport og industrien 
udleder enorme mængder drivhusgasser – altså præcis 
hvad der retfærdiggør den skræmmende antagelse, at nu 
er der ingen vej tilbage.  

Det er altså de dystre udsigter, der går verden over og 
sammen med stigende krigsfarer tegner et alvorligt bil-
lede af fremtiden for klodens mange former for liv, hvor 
mennesket ikke er nogen undtagelse. Et problem med 
Lovelocks teori er, at han ikke har andet forslag til at 
modvirke en katastrofe, end at skifte en alvorlig fare ud 
med en anden. I en artikel til The Independent foreslår 
han verdens miljøforkæmpere at opgive deres mangeårige 
modstand mod atomkraftværker, som ikke producerer 
drivhusgasser. ”Den globale opvarmning forløber så hur-
tigt”, siger han, ”at kun omgående og massiv udbygning 
af kernekraft kan bremse den”. Som man måtte forvente 
vækker det massiv modstand i miljøbevægelserne og de 
grønne partier.  

Men hvordan er Lovelocks dystre udsigter ellers blevet 
modtaget? Ifl g. dagbladet INFORMATION  er hans teori 
anerkendt af stadig fl ere videnskabsfolk.  For egen regning 
fremfører INFORMATION selv følgende oplysninger, 
som skulle være FAKTA: ”Udledninger af drivhusgas-
ser, navnlig kultveilte (CO2) fra kraftværker, industri og 
transport, fra afbrænding af alle fossile brændstofkilder 
(kul, olie og gas) – optages i atmosfæren verden over, 
hvilket får den til at holde på stadig mere solvarme på 
samme måde som vinduerne i et drivhus. 

Forskerne i FNs mellemstatslige panel til undersøgelse 
af klimaforandringer, IPCC, forudsagde for fem år siden, 
at dette ville føre til stigninger i den globale gennemsnit-
stemperatur på op til 5,8 graders Celcius – på højere 
breddegrader som Storbritanien og Danmark vil stignin-
gen blive markant højere. Ny forskning viser imidlertid, at 
den globale opvarmning sker langt hurtigere end førhen 
forventet, og IPCCs næste rapport, der skal udkomme i 
2007, må forventes at indeholde skarpe advarsler om et 
øget tempo for klimaforandringer. (Information d. 20. 
jan. 2006).

Men hvad ville Martinus sige? Også Martinus er inde på, 
at Jordkloden vil reagere med alvorlige naturkatastrofer, 
men den vil ikke gå under. At den store skabelsesproces 
gennem milliarder af år, som jordkloden repræsenterer, 
skulle slutte brat med jordens undergang, er usandsynligt. 
Martinus vil påpege, at en sådan afslutning på en gigantisk 
igangværende skabelsesproces er milevidt fra, hvad man 
må anse for at være Guds vilje. Men det er rigtigt, at jord-
kloden er blevet pint til bristepunktet, hvorfor den jo også 
reagerer som vi har set med voldsomme naturkatastrofer, 
som det ikke er utænkeligt, at der kommer fl ere af.   

Hvordan kan en lys fremtid forudsiges?

I småbogen “Kulturens Skabelse” forklarer Martinus det logiske i, at vi ligesom et æble nødven-
digvis må udvikle os fra det “sure” stadie til det “søde”. Det ligger simpelthen indkodet i æblets 
kerne. Han skriver (kap. 38): “Lad os se på et lille frøkorn, f.eks. en æblekerne. Hvad ligger der 
gemt i denne? I denne ligger der allerede en kombination af bundne kræfter, der er kombineret 
således, at deres normale udløsning kun kan forme sig som et æbletræs fremkomst med mulighed 
for at bære frugter, indeholdende nye kerner og således fremdeles.

Når man kender en sådan kerne, kan man altså forudsige, at den ved plantning på rette måde vil 
vokse og blive et nyt æbletræ, hvis frugter vil blive nye æbler og ikke noget som helst andet.” ... 
“Skabelsens forløb med dens forskellige epoker, stadier og slutresultat kan derfor forudsiges af den, 
der har kendskab til kernens struktur og art i de givne tilfælde. Da jorden er en organisme, bliver 
dens materielle struktur, dens særlige udviklingsepoker og stadier også til efter en forudgående i 
dens kernestruktur indkapslet, skæbnebestemmende, bunden energikombination.”
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Anm. v/Gunder Frederiksen

Når Tibet er på tale, vil mange af os først og fremmest 
tænke på Dalai Lama, der rejser land og rige rundt som 
en af verdens mest troværdige ambassadører for fred, 
kærlighed og tolerance. Folk strømmer til hans foredrag, 
når han en sjælden gang kommer til Danmark, og hans 
bøger er fl ittigt læsestof. Alt fra hans hånd er præget af 
varme og tolerance, men også realisme. Samt optimisme. 
Da han måtte fl ygte på grund af den kinesiske invasion, så 
han det naturligvis som en stor ulykke for Tibet, men på 
den anden side som en personlig fordel, idet han derved 
kom til den øvrige verden og lærte nye mennesker og 
andre sociale, kulturelle og politiske systemer at kende.  
Grethe Sørvigs bog ”Tibetansk medicin og psykiatri” er 
en fremstilling af tibetansk medicin, sådan som hun har 
lært den at kende gennem sine studier. Hun har desuden 
undervist i den tibetanske tradition, ligesom hun har 
kendskab til tibetansk astrologi. 

Bogen starter med et kapitel om tibetansk historie her-
under en omtale af Dalai Lama og hans fl ugt fra Tibet.. 
De følgende kapitler samler sig om tibetansk medicin og 
diagnoseformer, medicinske ingredienser, klassifi cering 
af fødevarer, behandling af cancer, tibetansk psykiatri 
og Buddhistisk psykologi samt andre terapiformer, hel-
bredende øvelser m. m. samt Kalachakra Tantra samt 
forbindelsen mellem medicin og astrologi. 

Der gøres en del ud af, hvilke diæter der kan anbefales til 
de enkelte årstider samt om de karmiske årsager til syg-
dom. Bogen opererer med de tre væsker: Vind, Galde og 
Slim og forholdet mellem disse ”væskers tilstedeværelse 
i menneskelegemet, der er bestemmende for, hvilken 
mennesketype, man tilhører”.  Der er forskellige diagno-

seformer f. eks. tungediagnose, urindiagnose samt puls-
diagnose ligesom der stilles diagnose ved interview. 

Der er en righoldig variation af medicin. Vegetarisme 
fremhæves ikke. Men der gøres en del ud af at oplyse om 
forholdet mellem fødevarer og sygdomme f. eks. at ”Kød 
fra vilde dyr styrker fordøjelsesilden” producerer fedt og 
hjælper mod svulster, nyresygdomme og reumatisme”, 
ligesom der advares mod usunde madkombinationer. Det 
frarådes at tilbageholde tarmluften – altså en chance for 
parfumeindustrien …
Med hensyn til cancer så bekræfter den tibetanske urin- og 
pulsdiagnose altid, at ”de fysiske symptomer og årsager er 
sekundære, og at problemet er størst rent følelsesmæssigt 
hos langt de fl este patienter. Patienterne bør lære at tænke 
positivt og slappe af. Men man bør også undersøge om 
patienten bevidst eller ubevidst ønsker at dø og i så fald 
motivere ham/hende til at leve.     

Ånder

Som noget helt specielt i forhold til Vestens medicin 
indgår begrebet ånder i sygdomsbehandling, og der er 
mange metoder til at diagnosticere besættelse. En speciel 
uregelmæssig og foranderlig puls, meget betegnende kal-
det spøgelsespuls, indikerer således besættelse. Men der 
er også andre fysiske tegn på besættelse, f.  eks. kronisk 
hud- og nyresygdomme, spedalskhed, epilepsi, sklerose 
o.a. Til diagnosticering af hvilken type ånd, patienten er 
besat af, benyttes en interessant metode. F. eks. skal kvin-
der urinere i et kar med kroppen vendt mod vest, medens 
mænd skal urinere mod øst. Om de skal placeres ansigt 
til ansigt tæt over for hinanden, melder bogen dog intet 
om – i så fald kunne det da være interessant at iagttage 
udfaldet… 

Der er en skøn variation af ånder f. eks. duftædere, fami-
lieånder, kongeånder, grundejerånder, men også guder og 
dæmoner, som man kan blive besat af, så længe man ikke 
har nået oplysning.  Dæmonerne kan ikke lide kærlighed, 
og derfor kan kærlighed mellem kærester, familie og ven-
ner være en meget anbefalelsesværdig beskyttelse. Der 
fi ndes også beskyttende ekcorcistiske mandalaer, som 
man kan bære om halsen, i en tøjpose eller hænge op 
over eller ved siden af yderdøren, hvilket kunne tyde på, 
at de tibetanske ånder ikke går direkte gennem lukkede 
døre og mure.  Om de til gengæld banker på, før de går 
ind, melder bogen heller ikke noget om.  
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Tibetanerne har mange terapiformer f. eks. håndspålæg-
gelse, som vi jo kender som healing. Det er som regel 
de højere Lamaer, der har sådanne evner. En tibetansk 
kvindelig healer fra Nepal er særlig kendt for at kunne 
suge sygdommene ud af patienternes kroppe ved hjælp 
af et hult metalrør. Sygdommen kommer ud i form af en 
kaffegrums-lignende substans. 

Helbredende øvelser er et særligt kapitel. Her behandles 
buddhistiske meditationsformer - først og fremmest me-
ditation på Buddha. Medicin Buddha er den kosmiske 
healer, der fi ndes som en højere arketype i alle mennesker. 
Meditation på dette aspekt fjerner den grundlæggende 
uvidenhed, der er årsag til alle sygdomme og ubalancer, 
og giver vitalitet, et godt helbred, stor, positiv kraft, livs-
glæde, beskyttelse, viden om og forståelse for medicin og 
healing, evne til at helbrede, visdom og Oplysning. Alle 
der praktiserer og studerer tibetansk medicin, mediterer 
på dette aspekt. 
Det lyder jo vældig godt, blot de ikke glemmer hverdagen 
med alle de muligheder, der ligger i det sociale samvær 
med de omgivelser, som kan give det modspil og de 
erfaringer uden hvilken det nok kommer til at skorte på 
sund og jordbunden naturlig udvikling. Der er noget, der 
tyder på, at hellige tibetanere, der har benene på jorden 
just ikke hænger på træerne… 
For at yde bogen fuld retfærdighed skal tilføjes, at den 
også indeholder nogle kapitler om medfølelse, give-tage 
meditation, at redde liv og åndedrætsøvelser. Den slutter 
med et kapitel om tibetansk astrologi, som jeg dog ikke 
føler mig kompetent til at vurdere.  – Bogen er jo lidt 
speciel i forhold til vestlig tankegang, men kan anbefales 
til læsere, der har interesse for de interesseområder bogen 
repræsenterer. Om vi kan lære noget? Man kan altid lære 
af andre kulturer. Her kunne jeg især fremhæve tibeta-
nernes omtale af bevidsthedens indfl ydelse på kroppens 
helbredsmæssige tilstand                                                                

Den virkelige
verden
Af Jens Grundahl

Gyldendals Forlag 2005

340 sider

Anm. v/Ruth Olsen

Jens Grundahl samlede materiale til sin kandidatafhand-
ling i psykologi på Århus Universitet. Den skulle handle 
om samspillet mellem kropslige og mentale processer. 
Det førte ham langt omkring i det såkaldt “alternative” 
og fi k ham til at stille spørgsmålet, hvad “virkeligheden” i 
grunden er. For han var blevet klar over, at den ihvertfald 
var meget mere, end videnskaben sædvanligvis tror.

Hans undersøgelser danner grundlaget for denne bog, der 
omhandler parapsykologi, nær-død-oplevelser, Maria-
åbenbaringer og mirakelhelbredelser. Han er meget skep-
tisk, men de fænomener, der taler for en større virkelighed 
end den, vore normale sanser fatter, er for overvældende. 
Han ville gerne tolke dem som “selvbedrag”, men kan 
godt se, det ville være letkøbt udenomssnak.

Bogen fortæller nok ikke meget, der er nyt for Impuls-
læsere, men dens grundighed og seriøsitet må kunne få 
selv den mest materialistiske forsker til at erkende sit 
verdensbilledes mangler og vække hans nysgerrighed. En 
enkelt ting vil jeg dog trække frem, nemlig de målinger 
af radioaktiv stråling, der er foretaget i forbindelse med 
åbenbaringerne i Medjugorje i Jugoslavien.

Målingerne er foretaget af biokemikeren Buguslaw Lipin-
sky i “åbenbaringsrummet” i kirken. Herom skriver han 
(s.313): “Ifølge alle kendte radiobiologiske love skulle 
seerne udsat for en så intens nuklear stråling dø i løbet 
af et par uger som følge af strålingsskader. Da sognets 
beboere og pilgrimme begyndte at samles og bede om-
kring kl. 16, nåede målingerne et maksimum på 20.000 
millirad/t for så at falde igen efter messen.”

I bogen er et kapitel om Kirsten Mørch-Nielsens ople-
velser under sit 10 minutters hjertestop. Forfatteren har 
besøgt hende og konstateret, at der ikke kan være den 
mindste tvivl om hendes troværdighed. Hendes bog “Lys 
bag døden” vil jeg anmelde særskilt. Grundahl ender sin 
bog med at lufte sin religiøse tvivl - men sin tro på Jesus, 
og sin tro på, der fi ndes en større virkelighed, vi først lige 
er begyndt at forske i.
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Kirsten var 28 år, læreruddannet og boede i New York, da 
hun havde sin døds-oplevelse. Hun var præstedatter og 
blev siden også selv præst. Bogens første udgave kom i 
1992, hun har fl ere gange været i medierne og har holdt 
mange foredrag rundt om, så hun er nok efterhånden 
velkendt i Danmark. Den nye udgave af bogen er lidt 
udvidet og beskriver hendes kamp med det handicap, hun 
fi k pga hjerneskaden, som et så langvarigt hjertestop gav 
hende. Hendes hukommelsesevne var svækket, men det 
hun havde oplevet under sin “død” har lige siden stået 
lysende klart.

Jeg skal ikke gå i detaljer med det, hun oplevede “på den 
anden side”, for det ligner så mange andre beskrivelser, 
vi har fået i de senere år. Her er det dog beskrevet nok så 
konkret og detaljeret. Hvad jeg hæftede mig ved var, at 
hun afviser muligheden af reinkarnation. Som teolog - jeg 
havde nær sagt indoktrineret teolog - tolker hun sin ople-
velse ind i gængs kristen sammenhæng. F.eks.at fortabelse 
er en realitet men at troen giver frelse, og at vi ved døden 
kommer i paradis - og bliver der til dommedag.

Efter sin skelsættende oplevelse har hun fået en del over-
sanselige evner. Hun kan f.eks. af og til se skytsenglene 
og de afdøde. Hun føler, hun har fået en nær kontakt 

med Jesus, og da hun er kunstner, ønskede hun en dag at 
male et billede af ham, som hun oplevede ham i sin død-
oplevelse, for derved at kunne vise andre, hvad hun så. 
Men hver gang hun prøvede, blev hun standset. Herom 
skriver hun (s.131):

“Han råbte til mig i sjælen, at jeg havde billedforbud. Men 
så bad jeg ham så mindeligt, om jeg ikke måtte alligevel. 
Jeg ville så gerne og længtes efter at gøre det, hvilket 
Han jo godt vidste! Endelig gik Han med til det, men på 
den betingelse, at Han selv førte penslen. Den skitse, jeg 
havde i hovedet svandt helt væk. Jeg var parat. Billedet 
blev til og kan nu ses på refugiet.”

I dag er Kirsten pensioneret men fungerer som refugie-
præst på Mors. Det billede, hun malede, minder en del 
om det aftryk, der er fundet på det så berømte liglagen, 
som nu er i Torino i Italien og som mange mener, er ægte 
nok. Martinus havde et billede af dette liglagen-aftryk 
hængende i sin lejllighed, og han mente det var ægte.  
Men hvad skal vi mene om, at Jesus førte Kirstens hånd, 
da hun malede sit billede? Desværre kan jeg kun trykke 
det i sort/hvid her, det rigtige billede er i varme brun-

Lys bag døden
Af Kirsten Mørch-Nielsen

Unitas Forlag 2004

138 sider

125 kr.

Anm. v/Ruth Olsen

Kærlighed
Det mest ufærdige begreb i det jordmenneskelige sind er begrebet kærlighed. Hvis ikke det var således, 
ville verden i dag se helt anderledes ud, end den gør. Hvad er da den virkelige eller absolutte kærlighed? 
Kærlighed er en udstråling af energi, der er til nytte og gavn for alle levende væsener. Men dette, at den er 
til nytte eller gavn for alle levende væsener, er ikke ensbetydende med, at den er til glæde for alle levende 
væsener. At noget er til nytte eller gavn behøver ikke at betyde, at det absolut fornemmes som behageligt 
i det øjeblik, det sker. Kærlighed kan fornemmes som noget, der i højeste grad er ubehageligt, og her er vi 
ved kilden eller årsagen til jordmenneskenes misforståelse af begrebet kærlighed.”
Alt er baseret på årsag og virkning og derfor også på retfærdighed og dermed kærlighed.
(Fra artiklen “Retfærdighed, behagelighed og kærlighed”, Kosmos nr. 7/1973)
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v/Ruth Olsen

Den religion, som kristen-
dommen kaldte satandyr-
kelse og forfulgte med hård 
hånd, var faktisk ret avan-
ceret og velorganiseret og 
dyrkedes i det skjulte helt op 
til 16-1700 tallet. Vi kender 
som regel kun inkvisitionens 
fordrejede historier, for også 
dengang var usandheder og 
løse rygter et effektivt mid-
del i magtkampen mellem 
forskellige interesser. Den 
gamle religion beskrives af 
Margaret Murray i bogen 
“Heksenes Gud” fra 1953, og heraf kan det ses, hvor 
meget kristendommen overtog af dens forestillinger og 
kultiske ritualer.

Den var bygget op med “inderkredse” på 12 personer af 
begge køn og en leder, (ligesom Jesus siges at have haft 
12 apostle!). Inderkredsene var samlet under en storme-
ster, der var en særligt indviet og “Guds stedfortræder”, 
altså en slags præstekonge. Det var især kvinder, der 
meget længe holdt fast i deres gamle tro, for her var et vist 
fællesskab, hvor man støttede hinanden og holdt glade 
fester. Stormesterens “næstkommanderende” kaldtes 
“jomfruen”, og Murray mener Jeanne d’Arc var en sådan. 
Robin Hood var iøvrigt en stormester, siger hun.

Man holdt møder en gang om ugen og stormøder 4 gange 
om året. Da man jo kom langvejs fra til disse kvartårlige 
møder, var det vigtigt at have nøje rede på tidspunktet, 
hvorfor man ved hjælp af solens stilling måtte udregne 
dette. Derfor ser vi de mange sten-opstillinger rundt om 
i landskabet, hvorved man kunne fastlægge forårsjævn-
døgn osv. Det var jo vigtigt at møde stormesteren, den 
guddommelige, der blev dyrket somom det var Gud 
selv.

På stormøderne blev der spillet musik, sunget og danset 
ringdans, en hellig kædedans. Vi har stadig rester af denne 
ringdans, ikke bare den om juletræet og majstangen, 
men også den årlige løben rundt om kaabaen i Mekka 
er rester af denne gamle religion. Fællesmåltidet var en 
meget vigtig del af festen. Stormesteren var som regel 
klædt i sort (som præsterne stadig er) og bar dyremaske 
med bukkehorn. Religionen udsprang jo af den gamle 
frugtbarhedskult.

Guds legemliggjorte stedfortræder
Stormesteren sad på en slags trone, hvor medlemmerne 
defi lerede forbi med vokslys, som han tændte for dem 
som et symbol på, at han var “kilden til alt lys”. Han 
uddelte brød og vin evt. øl, holdt som regel en tale med 
påbud og anvisninger, gav evt. gyldne løfter om fremtids 
herlighed. Der blev bedt fællesbønner om “fred og godt 
år”, om at få en god høst på marken eller med en tak for 
“Guds gaver”, hvis det var et efterårsmøde og høsten 
var i hus. (11. august var i øvigt en meget gammel hellig 
dag). Man troede på et lykkeligt liv efter døden, hvorfor 
mange udholdt de kristnes tortur og døden på bålet med 
bemærkelsesværdig ro og sagtmodighed.

Man bragte de nyfødte børn til mesteren, for at han skulle 
døbe dem, nogle steder med vand, og ved puberteten 
“konfi rmerede” han dem, efter de selv havde afl agt en 
slags trosbekendelse. Som tegn på medlemskabet eller 
“pagten” fi k de et mærke på huden, en slags tatovering. 
Havde man før været døbt som kristen, fi k man ved 
medlemskabet et nyt navn. Bagefter kyssede man stor-
mesteren, som regel på foden, som tegn på underkastelse, 
(som man stadig gør med paven!).

Det var en autoritær religion, eller var ihvertfald blevet 
det i den patriarkalske tid, hvorfra der fi ndes kildemate-
riale. Der var opstået et vist hierarki, og for at vise sin 
rang bar man strømpebånd i forskellig farve. Heraf menes 
“hosebåndsordenen” at være kommet. Hvoraf kommer 
traditionen med brudens strømpebånd? For derved at vise 
dengang, hvor man religiøst hørte til?

Da det jo var en gammel frugtbarhedskult, spillede en 
plantestængel eller et risknippe (kost) en vis symbolsk 
rolle. Det blev til det berømte kosteskaft, som heksene 
red til Bloksbjerg på. Men vi har også en rest heraf i vort 
fastelavnsris. En gammel tradition siger, at hvis parret ved 
vielsen springer over et kosteskaft, vil ægteskabet blive 
frugtbart. Den skik bruges stadig hos visse sigøjnere. 
Men overalt i gammelt religiøst mytestof fi nder vi noget 
med en stav eller stok, ligesom Moses’ stav, der kunne 
trylle vand ud af en klippe, eller som den gode fe med 
sin tryllestav.

Det guddommelige offer

De kristnes anklager om grusomme dyreofringer, ja bør-
nemord, kan ikke verifi ceres af seriøse historiske kilder. 
Men der herskede en del overtro med hensyn til magiske 
virkemidler, og jo mere forfulgt man blev, jo mere for-
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søgte man med sort magi at ramme sine fjender. Det var 
en religion, der byggede på megen magisk tankegang, en 
slags shamanisme, og som ved kristendommens indfø-
relse var ved at degenerere.
Margaret Murray mener at kunne påvise, at 
det i den gamle religion oprindeligt var et hel-
ligt krav, at den guddommelige konge, altså 
Gudens søn, efter syv eller ni år skulle lide 
offerdøden af hensyn til hele folkets ve og vel. 
Hun begrunder det på følgende måde:
Eftersom man mente, at Guds ånd havde ta-
get bolig i dette særlige menneske, blev han 
således den der sikrede frugtbarheden i hele 
riget. Men når han svækkedes, blev Guds ånd 
også svækket, altså måtte en yngre og stær-
kere tage over i god tid forinden. Den gamles 
legemlige rester blev så parteret eller brændt 
og spredt ud over marker eller vandløb for at 
styrke frugtbarheden.

Der fi ndes fl ere mytiske gudeskikkelser, der således ofre-
des for folkenes velfærd, f.eks. Osiris i Ægypten. Fælles 
for deres guddommelighed er påstanden om, at Gud er 
faderen, skønt født af en jordisk kvinde. Senere kan det 
være en “stedfortrædende konge”, der ofres, som man 
kan se det i Ægypten på Moses’ tid, hvilket skete på det, 
man kaldte “fornyelsesfesten”. Endnu senere ofrede man 
blot et dyr, oftest en gedebuk.

Murray nævner forskellige konger, der er blevet ofret 
uden anden påviselig grund end gammel religiøs skik, 
f.eks. William Rufus. At Thomas á Becket døde som 

“stedfortrædende konge”, underbygger hun 
med hvad hun mener er historiske kendsger-
ninger. Også Jeanne d’Arcs død er mystisk, 
med mindre den ses som en selvvalgt ofring, 
mener hun.

Jesus fulgte altså en ældgammel skik som 
“guddommeligt offer”. Ypperstepræsten 
Kajfas vidste, hvor vigtigt og virkningsfuldt 
det var at følge gammel skik, Pilatus vidste 
det (som offi cer i den romerske hær var han 
indviet i Mithraskulten). Som der står i Johs. 
Evangeliet 11.50, hvor ypperstepræsten efter 
bemærkningen om Jesu guddommelige evner 
bruger udtrykket: “det er bedre, at eet men-
neske dør for folket” ... “og ikke for folket 

alene, men også for at samle Guds adspredte børn sam-
men til eet.”

Hvad der historisk set rent faktisk skete, ved vi ikke, kun 
hvordan det udlægges af apostlen Johannes. Formodent-
ligt har det styrket troen på Jesu guddommelighed hos 
folkene i den tids Europa, at han døde offerdøden. Og 
efterhånden sivede så også lidt af hans budskaber ind.

Lokal eller total indvielse

De indviede mennesker på jorden er meget få, og hvis der er tale om totalt indviede væsener, dvs virkelig fuldkomne 
mennesker, ville man, selv om man regnede med alle dem, der gennem tiderne har levet på denne klode, ikke nå længere 
end til et étcifret tal. Det er en meget lille procentdel, når man nu ved, at jordens samlede befolkningstal i dag skrives 
med et ticifret tal.

Der har dog levet en del mennesker, som har haft lokal indvielse, dvs en mere eller mindre kunstig indvielse af be-
grænset art, som i fortiden blev givet til kvalifi cerede mennesker, der var udset til at være ledere for en stor gruppe 
medvæsener. Alle de væsener, som, før kongeprincippet degenererede, blev indviet, salvet og kronet til konge, var 
sådanne lokalindviede væsener, der var indviet i visse psykiske foreteelser, som det var nødvendigt at have kendskab 
til for på bedste måde at styre og vejlede de dem underlagte folkeslag.

Den virkelige indvielse eller oplevelsen af kosmisk bevidsthed kunne i disse fjerne tider ikke opleves på jordkloden. 
De få væsener, som havde denne indvielse, havde oplevet den på andre kloder, der var længere fremme i udvikling end 
jordkloden. For disse indviede væsener er kærligheden ikke ægteskabskærlighed, men total næstekærlighed, og deres 
liv og væremåde et forbillede.

For vestens nationer står verdensgenløseren Kristus som et sådant totalt indviet væsen. Hans indvielse overstråler langt 
den indvielse, som fortidens “konger” og ypperstepræster sad inde med. Ingen kan komme højere end at opleve sig ét 
med vejen, sandheden og livets ophav, Guddommen. At den væremåde og de udtalelser, der udgik fra en sådan mentalitet, 
går hen over hovedet på alle de mennesker, der i dag har bevidstheden fuld af materialistisk viden og kun er koncentreret 
på oplevelser fra det sanseområde, hvor de oplever gennem fysiske sanser, er forståeligt. De lever i virkeligheden i to 
verdener, men da de har lukket af for den ene, ved de det ikke og tror, at de kun er fysiske væsener.
(Martinus i artiklen “To verdener”, Kosmos nr.6/1973)
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Bønnen

v/Annette Skov

Grådens livløse tyngde
bag øjets udsyn
smerten placeret
i hjertets krog
bredende sig til et væld af
sølvgråt spindelvæv

Bønnens inderlige kalden
til verdensaltets evigt
lyttende kærlighedsfavn

Snehvide stjerner af velsignelse
åbner himlens grænseland
Tusinde engles sang
hvirvler gennem tungsindets
ekkodal

Reinkarnation

v/Leif Karup Nielsen

Som sjælenes
skjul
i legemets
domicil,
sidder
nutidsmennesket
i metalkasser,
der fører dem
fra sted til sted.

DIGTE
Mennesket
bevæger sig
ind og ud
af metalkasserne -
mennesket SES,
sjælene,
det styrende,
det livgivende
fænomen -
forbliver i
sit skjul -
skifter nedslidte
legemer ud,
tager stadig
forædlet
nye i brug.

Mit livssyn

v/Erik Graversen

Jeg lever og ånder
i det levende univers
universet ånder i mig

universet tager imod mig ved dødens 
port
genskaber mig kærligt til verden igen
i lyset af glitrende krystaller
er jeg spiret af tusinde frø
af tusinde skød er jeg kastet

min tilværelse ophører aldrig
evigt på vandring
med universet i hånden
gennem livets og åndens riger
på opdagelse
gennem liv og død,
gennem himmel og helvede
med livet som indsats
og livet som gevinst

altid på vej mod nye mål
mod nye kloder i fjerne galakser
men aldrig et hanefjed borte
fra universets faste hånd
universet er det rum jeg lever i
er den luft jeg indånder

alt hvad jeg oplever er universet
universet forklædt
som solmættede badestrande
som dødbringende flodbølger
som kælne katte og brølende løver
som skræppende trækgæs under 
stjerner i mørket
og sommerfugle der flokkes i solen
universet i forklædning
som voldsmanden, der dolker mig 
i ryggen
som kvinden der tager mig i favn

sammen krydser vi
de dybeste dale for at nå de højeste 
tinder
den dybeste smerte for at nå den 
højeste fryd
jeg druknes i mørkeste uvidenhed
og beruses af den højeste viden

universet hvisker i mine ører:
du er udødelig
gør hvad du vil
alt koster en pris
men din arv rækker til det hele

sæt din fod der hvor du træder
tænk de tanker der flyver gennem 
din hjerne
sig de ord der ligger dig på læben
og gør så det din hånd godt ved

ingen kan lide uret
ingen kan gøre uret
alt hører livet til
det er min gave til dig!!
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v/Ingrid Okkels

For kort tid siden gik Ingrid Okkels 
over “på den anden side” efter en lang 
og lærerig inkarnation. Hun mødte 
ret tidligt Martinus og blev en trofast 
medhjælper i udbredelsen af hans 
glædelige budskab. Jeg er sikker på, 
Martinus tog godt imod hende, som han 
jo lovede sine gode venner at ville gøre. 
I bladet Kosmos nr.5/1978 skrev hun en artikel, som nok 
kan tåle at blive genoptrykt (lidt forkortet). Den er blevet 
aktuel i skrivende stund, hvor nogle religiøse fanatikere er 
ved at lægge op til religionskrig. En del muslimer har jo 
glemt, at Koranens udtryk “jihad” oprindeligt var møntet 
på “krigen” mod de ufærdige sider af menneskets egen 
mentalitet. Artiklen bærer iøvrigt præg af en tid, hvor en 
solidaritets-bølge gik hen over den vestlige verden - siden 
er egoismen desværre blomstret en hel del op igen.

I dette århundrede, hvor krigene har raset henover jorden 
som aldrig før, har den kollosale koncentration af sorg og 
lidelse, som dette har bragt med sig, endelig begyndt at 
sætte så dybe spor i den menneskelige bevidsthed, at der 
hos mange mennesker viser sig tegn på en ændring af deres 
sindelag og tankegang.

For hundrede år siden - ja, endnu så sent som i 1914 - 
kunne man få et stort antal mennesker til at tro på, at det 
var en stolt død at falde på “ærens mark”. Når soldaterne 
drog afsted for at kæmpe for “Gud og fædreland”, kunne 
politikernes propaganda endnu få dem til at tro på, at de 
kæmpede for det godes sag, og at denne specielle krig var 
nødvendig for endelig at skabe et retfærdigt grundlag for 
en varig fred og dermed afskaffe krigen for altid.

Men denne romantik blegnede hurtigt for virkelighedens 
barske realiteter. Siden den første verdenskrig har der 
ustandselig været krig et eller andet sted i verden. Da den 
anden verdenskrig brød ud, var der vist ikke mange, der 
kunne hidses op til at føle nogen form for begejstring. Mon 
ikke de fleste tænkende mennesker var grebet af gru og 
rædsel ved tanken om det ocean af lidelse, der nu vældede 
ud over menneskeheden? Og for umådeligt mange men-
nesker blev det absolut umuligt at finde nogen som helst 
mening med tilværelsen. Det blev mere og mere vanskeligt 
at tro på, at der kunne findes en almægtig, alvis og alkærlig 

Den sidste krig
Gud, for hvis han virkelig var til, hvordan kunne han så 
tillade, at alle disse rædsler fandt sted?

I dag er der gået mere end tredive år, i løbet af hvilke 
andre dele af verden er blevet hjemsøgt af den ene krig 
mere grusom end den anden. Tredive år hvor brutalitet og 
terror er tiltaget, og hvor radio og fjernsyn har gjort disse 
kriges og voldshandlingers rædsler til noget, der bliver 
bragt ind i vore stuer og hverdagsliv med en frygtelig og 
knugende realitet.

Det er ubegribeligt, hvordan alle de mange, der ikke 
gennem Martinus’ analyser har lært om “det ubehagelige 
gode”, kan finde en måde at holde livet ud på. Men det er 
der jo også mange, der ikke kan. Det voksende misbrug 
af alkohol og narkotika viser tydeligt, at stadig flere må 
gribe til bedøvende midler for at kunne glemme, at til-
værelsen synes dem komplet meningsløs, og at de selv 
hvirvles gennem livet ligeså blottet for mål og mening 
som de visne, brune blade, der hvirvles rundt af efterårets 
kolde storme.

Men selv om det store flertal af mennesker endnu ikke kan 
finde nogen mening med de truende rædsler, der omgiver 
dem, så kan den undervisning, de uden selv at vide det dag-
ligt modtager, ikke undgå at gøre sin virkning. Blandt det 
der kan læses i bøger og aviser, eller det der kan høres og 
ses i radio og TV, viser der sig oftere tegn på, at der rundt 
om findes et voksende antal mennesker, der er begyndt at 
ane sandheden bag det tilsyneladende kaos.

Det går efterhånden op for flere, at man kun kan skabe en 
bedre tilværelse for sig selv, hvis man også er med til at 
gøre den bedre for alle andre. Der bliver stadig flere, der 
forstår, at et materielt velfærd, der er købt på bekostning 
af andre menneskers sult og elendighed, hverken kan være 
varig eller virkeligt lykkebringende. Når man lytter til de 
mange forskellige røster, der hver på sin måde advarer om, 
at det er på høje tid, at menneskene bliver sig sit ansvar 
bevidst og begynder at stræbe henimod en virkelig human 
livsform, kan man ikke undgå at se, hvordan vibrationerne 
fra verdensgenløsningen påvirker den samlede, jordmen-
neskelige bevidsthed.

At det så samtidigt trækker op til endnu flere krige, både 
militære og økonomiske, kan ikke forandre den kends-
gerning, at spirerne til noget nyt overalt er ved at bryde 
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frem. Det, der sker, er i virkeligheden det, at den sidste 
krig for alvor er begyndt. Det vil sige den eneste krig, 
der virkelig kan gøre en ende på al strid og ufred. Dette 
lyder jo som et paradoks, for hvordan kan nogen bringe 
fred gennem krig?

Men denne “sidste krig” vil ikke blive ført på en blodig 
slagmark med våben, og den kommer ikke til at bringe 
død og lemlæstelse til et eneste levende væsen. Det er 
ikke en krig, der vil blive ført på nogen ydre fysisk front. 
“Den sidste krig” er nemlig den krig, som hvert eneste 
ufærdigt menneske må føre i sit eget sind imod de rester 
af dyreriget, som vi alle slæber rundt med i vor menta-
litet. Det er ikke en krig, der sigter mod at overvinde og 
underkue andre levende væsner, men en krig, der har 
til formål at frigøre alt det virkeligt menneskelige i det 
jordiske menneskes sind fra de millionårige lænker, som 
den dyriske del af vor bevidsthed endnu holder os i.

Men alligevel er denne “sidste krig” ikke nogen nem af-
fære. Allerede i oldtiden vidste man noget om det, idet 
man sagde, at den der overvandt sig selv, var større end 
den, der indtager en stad. Så denne den sidste af alle krige 
er ikke af ny dato. Den bliver udkæmpet i de levende 

væsners sind overalt i universet, hvor et dyrerige er ved 
at gå under til fordel for et nyt menneskeriges opståen. 
Denne kamp begyndte, da vi drog op fra dyreriget for at 
vandre den lange vej til det rigtige menneskerige. Alle de 
tårer, vi har grædt på denne lange vej, har været en del af 
vor kamp mod mørket.

Vi ser, at her på vor klode, i vor verden, bliver denne 
sidste “krig” mere og mere tilspidset år for år, og der er 
intet der tyder på, at modsætningerne vil blive mindre 
skarpe i den kommende tid. Og dog er der ingen grund til 
at blive pessimist. Selv om det på en måde bliver værre 
dag for dag, så viser Martinus’ analyser jo urokkeligt 
klart og logisk, at denne ubehagelige tilstand ikke alene 
er absolut nødvendig, men også at den i virkeligheden er 
en velsignelse, fordi kun på den måde er det muligt at få 
skabt den bevidsthed, vi længes så inderligt efter. 

Den bevidsthed, som vil gøre det muligt for os at opleve 
og glæde os over livet i den verden, der skal komme.
Den verden, hvor der “ingen død skal være mere, ej-
heller skrig, ejheller pine, thi det, som var før, er nu 
forsvundet.”(Johs.åb.21,4) Den verden, som af Martinus 
har fået navnet “Det rigtige menneskerige.”

Globaliser 
udsyn.

Nogle tegninger har skabt 
mere medieomtale verden 
over end selv 11.sep.2001. 
Denne sag har udløst stær-
ke mentale kræfter, der nu 
vibrerer jorden over, og 
vil bidrage til en øget ån-
delig globalisering. Flere 
vil opdage og erkende, at 
jordkloden er en enhed, 
vi er fælles om, og men-
neskeheden er en enhed, 
der skal lære at fungere 
harmonisk sammen.
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v/Ruth Olsen

Når vi ser verden i dag, begynder vi at ane, hvordan vi 
kommer frem til det forenede verdensrige, som Martinus 
og andre har sat os i udsigt. Informationer iler nu verden 
rundt på sekunder. Også meget usandt og ukærligt hvirvles 
rundt på nettet og via SMSer, men sådan må det være, så 
længe den moralske standard ikke er højere, end den er.

Hvad vi end mener om de fjollede Muhammed-tegninger, 
så har sagen givet anledning til dialoger og debatter, der 
i sidste ende nok skal vise sig at bære frugt. Livet er en 
læreproces og sommetider bliver der sat ekstra turbo på. 
Mange får gjort sig nøjere overvejelser om egne værdier 
og andres. Vi får træning i tolerance og i vor skelneevne 
i disse år. Og vi får sat menneskelig identitet på en del 
af vore egne muslimer, som ikke plejer at ytre sig, sådan 
at fordumsfulde forestillinger forhåbentligt tages op til 
revision.

Hvad ville Martinus mon have ment om den sag? Jeg tror, 
han ville mene, man ikke bør såre andre hverken med 
ord eller tegninger. Hvis man ikke har noget godt at sige, 
kan man jo tie stille, eller hvis en ubehagelig sandhed må 
siges, bør det ihvertfald 
ske så kærligt som mu-
ligt. Og iøvrigt bliver 
man ikke mindre af at 
sige undskyld.

Jo, der findes mus-
limer, som i deres 
religions navn begår 
umenneskelige hand-
linger (som kristne 
har gjort), men det 
bør ikke give anled-
ning til at dæmoni-
sere alle muslimer og 
skabe de fjendebil-
leder, der alle dage 
har skabt grobund for 
krig. Europæere har siden korstogenes tid haft tendens til 
at gøre islam til en krigerisk religion, en mindreværdig 
religion. Men hvad har de vel vidst om den? Nu meldes 
der fra boghandlere om stort salg af bøger om islam. 
Endelig vil danskerne godt vide noget om den.

De famøse tegninger var dog blot “dråben der fik bæge-
ret til at flyde over”. For efter den hovmodige holdning 

- eller skal vi sige “meget lidt næstekærlige” holdning 
- regeringen og ikke mindst dens støtteparti (sammen 
med deres sympatisører) har udvist overfor vor muslim-
ske minoritet, var der ophobet megen frustration. Der er 
sket en politisk polarisering i det lille danske “smørhul” 
med de mange kræmmersjæle, der tror globalisering kun 
betyder at tjene flere penge.

Regeringen ønskede kulturkamp, og det har den så fået. 
Ønsker har det jo med at blive opfyldt - før eller senere. 
Den negative generalisering af muslimer, som mange 
danskere har udtrykt, er nu som karmabølge kommet 
tilbage som negativ generalisering af danskere. Det burde 
vække til eftertanke, men endnu ses ingen tegn på den 
virkning.

Protester i den muslimske verden

Det er lidt svært for den almindelige fredsommelige 
dansker at forstå det raseri, der har grebet om sig i den 
muslimske verden. Hvordan kan man dog tage nogle 
streger på papir i en avis så alvorligt? Som en ung iransk 

velintegreret kvinde 
sagde, da hun skulle 
prøve at klargøre 
kulturforskellen for 
sine arabiske tros-
fæller: “Danskerne 
betragter næsten alt 
i livet som blot en 
joke”.

De fleste danskere 
tager det med religi-
onen meget afslap-
pet. Men for de, der 
ikke har så meget 
andet at hæfte sin 
identitet op på, er det 

noget ganske andet. 
For dem kunne altså en lille ærekrænkende gnist tænde 
et opsparet tyngdeenergi-lager. Og det er jo velkendt, at 
der i de områder, hvor demonstrationerne udfolder sig, 
findes megen frustration og vrede.

Nogle fakta fra Worldwatch Institute’s rapport 2005 om 
“Verdens tilstand” fortæller noget af grunden - ud over 
dem vi kender fra medierne, Israel-palæstina-konflikten, 

Globaliserende tegninger
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besættelsen af Irak osv. Det er de områder i verden, der 
har den højeste arbejdsløshed blandt unge mænd (26% 
- ca. 45-50 mill.). De har ingen fremtidsudsigter og ikke 
mange muligheder for at etablere og forsørge en familie, 
hvilket er særligt belastende i en kultur med stærke ma-
skuline æresbegreber.

Det er områder med tiltagende forarmelse. De fleste har 
ingen egentlig uddannelse og mange er analfabeter. I 
f.eks. Pakistan er den eneste uddannelsesmulighed for 
drenge fra fattige familier en af de 45.000 koranskoler, 
hvor der mange steder opildnes til had mod vestlige vær-
dier. Mange unge veluddannede mænd fra bedrestillede 
familier kan ikke få et job, hvor de kan udnytte deres 
viden, dvs de får ikke den fremtid og prestige, de 
havde regnet med, og de har pga manglende de-
mokrati ingen indflydelse på magtforholdene. 
De kan altså ikke ændre noget ad legal vej og 
må finde andre udveje for at få “magt over 
tilværelsen” og “gøre en forskel”.

Det er dem, der fører an i opstande og yder-
liggående religiøse bevægelser. Osama bin 
Laden og hans nærmeste medarbejdere er alle 
veluddannede fra bedrestillede familier. Det var også de 
veluddannede unge mænd uden mulighed for at realisere 
sine fremtidsforventninger, der førte an i de europæiske 
religionskrige i det 16.-17. århundrede, skriver sociologen 
Jack Goldstone.

Livet er svært i Mellemøsten af mange grunde, og de 
penge Saudiarabien har spenderet på “velgørenhed” i 
området (ca 70 mia.$) har hovedsageligt gået til mo-
skeer, koranskoler og anden religiøs opdragelse af den 
strenge slags, og ikke til at få sat gang i en industriel og 
teknologisk udvikling. Næsten alt hviler på olieindtægter, 
som således har været en bremseklods på anden form for 
udvikling.

Worldwatch mener således, at olien indirekte har for-
årsaget den religiøse ekstremisme indenfor islam - og 
altså således også terrorbevægelsen. Ja, de konkluderer, 
at vestens olieforbrugere faktisk på den måde financierer 
terrornetværkene og deres aktioner. Den bedste og mest 
langsigtede terrorbekæmpelse er altså at gå over til ved-
varende energikilder! Har USA’s præsident mon også 
opdaget det?

Den ytringsfrihed, som er en del af FNs menneskeret-
tigheder, har ikke den samme “religiøse” (=hellige) be-
tydning for mennesker, der kun lige klarer at overleve fra 
dag til dag. Ytringsfriheden til at håne svage minoriteter 
har menneskene iøvrigt altid haft. Da der var censur i 
Danmark, kunne man f.eks. offentligt håne jøder så me-
get, man ville. Det har jo altid kun været magthaverne, 
censuren skulle beskytte.

Værdien af den lovfæstede ytringsfrihed er, at man kan 
kritisere de magtfulde og afsløre deres forskellige for-
mer for undertrykkelse. Det er friheden til at mene og 
udtrykke noget andet end overmagten, der er vigtig. Den 
skal være et redskab til at bane vejen for en udvikling i 
mere human retning.

Hvor er vi på vej hen?

Mellemøsten er en “krudttønde”, men hvordan vil eksplo-
sionen mon forløbe? Åndsvidenskabeligt set ved vi, der 
er en dyb mening med det, der nu sker. Alle jordklodens 
negative energier skal frem og udleves. Feberen må rase 
før helbredelsen kan ske. Martinus sagde iøvrigt om 

2.verdenskrig, at den for jordkloden var et hæftigt 
feberanfald, som jordkloden dog søgte at dulme 

lidt med et par kolde isvintre.

Og videre sagde han i det foredrag i jan.1942 
(Det sande gudsforhold) bl.a.: “Jordklodevæ-
senet er inde i en vældig religiøs oplevelse. 

Den er i færd med at opleve “den store fødsel”, 
og forud for denne oplevelse går der en religiøs 

krise, der lægger et enormt pres på dens organisme. 
Dette pres oplever menneskeheden som krig og lemlæ-
stelse. Denne tilstand virker så stor og uoverskuelig for 
os, fordi vi er mikrovæsner i jordklodens organisme. 
Men det der sker er i virkeligheden ikke andet end den 
tilbagevendende virkning af den måde, menneskeheden 
har behandlet materien på.”

I et foredrag i april 1942 (Kultur) sagde Martinus bl.a.: 
“Endnu eksisterer der ikke nogen verdenskultur på jord-
kloden, den er først under opbygning. Den befinder sig i 
øjeblikket i en nebuloseagtig tilstand og er ved at fortætte 
sig, således at samtlige nationer kommer ind under samme 
kultur - verdenskulturen. Det er nødvendigt, at nationerne 
får en fælles verdenskultur, idet den danner forudsætnin-
gen for, at de enkelte mennesker kan komme ud af det 
med hverandre. Vi ser da også, hvorledes udviklingen nu 
fører menneskene frem imod det trin, hvor hver især har 
erkendt nødvendigheden af fælles samarbejde.”

Al den tale om dialog og samarbejde, vi hører i denne 
tid, er alt sammen en del af “planen”. Den plan, vi ved 
der foreligger for klodens udvikling. Med til denne hører 
utvivlsomt et stort “feberanfald” med udgangspunkt i 
Mellemøsten. Hvor meget det så vil brede sig ud i resten 
af jordklodens organisme, kan vi ikke vide, ej heller om 
vi involveres mere end til at spille rollen som antændel-
sesgnist. I “bibelkoden” var året 2006 iøvrigt udpeget 
som et tragisk år for Israel, men den kode har taget fejl 
på flere andre punkter, så hvem ved.
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Men ihvertfald må vi håbe, at man med ordet “dialog” 
også mener “at lytte og prøve at forstå” dvs indlevelse i 
andres måde at tænke på, og ikke tror det kun handler om, 
at det er de andre, der skal forstå vor måde at tænke på 
og vore værdier, f.eks.om ytringsfrihed. Men dette krav 
på énvejs-forståelse var uden tvivl statsminister Fog’s 

holdning, da han gik på arabisk TV for at forklare sig. 
Han forsøgte at tale til folks intelligens og ikke til deres 
følelser. Han forstår ikke religiøse følelser, så han opnåede 
nok hos de fleste det modsatte af, hvad han tilsigtede.
Det skal dog lige understreges, at “forstå” ikke er det 
samme som at “acceptere”.

Meget religøse mennesker reagerer mere med følelserne 
end med intelligensen. Martinus’ åndsvidenskab ville sik-
kert ikke sige sådanne mennesker ret meget - foreløbig. 
Vi opfatter forskelligt, alt efter hvor vi står i udviklingen. 
Det er blot en kendsgerning, vi må tage højde for. Hvor 
meget har folk i den vestlige verden vel hidtil forstået af 
Jesu budskaber - f.eks. den om “at vende den anden kind 
til”? Og hvor meget af Muhammeds budskaber har mange 
muslimer reelt taget til sig - f.eks. den om at behandle 
andre som man selv ønsker at blive behandlet?

Gamle traditioner og det aktuelle udviklingstrin får 
ofte menneskene til at tolke deres profeters budskaber 
meget forskelligt, og får dem også til at forestille sig og 
fremstille disse profeter forskelligt. Det kom jeg til at 
tænke på, da forfatteren til en børnebog om Muhammed 
(årsagen til at der overhovedet blev tegnet billeder af 
Muhammed) skulle forklare, hvorfor han fremstillede 
ham som en usympatisk krigerkarl. Han bedyrede, han 
kun havde brugt muslimernes egne oprindelige kilder til 
beskrivelsen.

Men hvorfor den forskel i beskrivelsen af en Jesus og 
en Muhammed? De var dog begge verdensgenløsere 
ifølge Martinus. Først må det konstateres, at Muham-
med ikke blev beskrevet af sine samtidige, men først af 
den efterfølgende generation. Han blev inkarneret blandt 
krigeriske beduinstammer, hvis ideal uden tvivl har været 

“den store kriger”. Så måske har de blot fremstillet ham 
som deres ideal og ikke som han virkelig var? Og hvor 
mange af hans budskaber er blevet forvrængede, ligesom 
Jesu’ budskaber blev?

Alle seriøse historiske kilder viser, at Jesus ikke i begyn-
delsen blev fremstillet som det lidende offer på korset 
men som opstandelsens sejrrige mester. Men indenfor 
den kristne bevægelse var der en magtfuld fløj, der havde 
interesse i at gøre Jesu offerdød til noget, der kunne sone 
alles skyld. Den retfærdige evt.vrede Gud skulle jo også 
transformeres til den kærlige Fader. Bemærk forresten 
at de demonstrerende muslimer råber “Gud er stor” og 
ikke “Gud er kærlighed”! Nogen kan stadig kun tilbede 
det magtfulde.

Uanset vi har forskellige guds-opfattelser nu, vil den dag 
komme, hvor alle ser det logiske i den åndsvidenskabelige 
gudsopfattelse. Gud er os allesammen, hver for sig og 
tilsammen. Men indtil da, skal menneskene nok “gå så 
gruelig meget igennem”. Selv om vi med vor viden fra 
Martinus lever i tryg forvisning om, at alt er logisk og 
kærligt tilrettelagt og går efter planen, styret fra “højeste 
sted”, så er det jo os der er redskaberne for planens ud-
førelse! Vi behøver ikke sidde med hænderne i skødet. 
Vi kan på forskellig måde slutte op om de kræfter, der 
ønsker en human udvikling.

Hvis der ud af hele balladen om nogle tegninger af en 
skægget person kunne komme bare en lidt større forstå-
else for, at menneskets udvikling forudsætter personlig 
frihed og et dermed forbundet personligt ansvar, var en del 
vundet. Vi skal jo nå frem til, at moral og humanisme skal 
komme indefra hos den enkelte, den skal ikke være noget 
udefra dikteret, hverken fra religion eller lovgivning.

Forstå os dog! Ytringsfriheden er jo hellig -  
og vil I så ikke godt købe vores ost og smør?
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v/Gunder Frederiksen

Der er ældgammel tradition for at opfatte døden som et 
stort tabu, man kun tænker på, men ikke taler om. For 
øvrigt i tråd med hvad jeg personlig har hørt en folkekir-
kepræst udtale ved en begravelse. Han sagde: ”Døden er 
vor værste fjende”. 

Selv om opfattelsen af døden ikke altid er så dyster og 
ligefrem livsfjendtlig, så er der næppe tvivl om, at den 
almindelige mening om døden er, at al kommunikation 
med den afdøde nu er afbrudt, og at det også skal være 
således. Når man på hæderlig vis og undertiden med en 
meget højtidelig og ligefrem flot begravelse har sagt 
farvel til den ”døde”, så er den gængse mening, at det 
liv nu er slut, og så må de efterladte bestræbe sig på at 
lægge fortiden bag sig og se fremtiden i møde.

For et stigende antal mennesker er det ikke altid længere 
således. Den traditionelle tro eller overtro på døden som 
en endelig afslutning på livet er for stadig flere mennesker 
erstattet af en tro på, at døden blot er en ny fødsel til en 
anden livsoplevelsesfase – eller som det også kan udtryk-
kes, som en ”livsoplevelse på et andet tilværelsesplan”. 
Ja, i vide kredse er opfattelsen endog, at det åndelige plan 
er vort egentlige hjem, medens vi er ”ude”, så længe vi 
kun oplever det fysiske afsnit af tilværelsen.

Den største overraskelse

At miste en kæreste, ægtefælle eller god ven er natur-
ligvis omgivet af sorg og savn, men det ser alligevel 
noget anderledes ud, hvis man opfatter livet som en evig 
udviklingsproces, som vi f. eks. kender det fra Martinus 
kosmiske verdensbillede. Ifølge Martinus er døden den 
største overraskelse for det jordiske menneske. Jeg går 
nok ikke meget galt i byen, hvis jeg gætter på, at den 
store overraskelse består i, at man opdager, at man mod 
de flestes forventning stadig lever videre – altså en stor 
glædesoplevelse.  

Men hvad oplever man da, efter at ”døden” er indtrådt? 
– Nok er det spørgsmål fy-fy for nogle, men ikke alle. 
Og skal man ret lære livet at kende – og det må vel være 
en del af vor udviklingsproces? – så må man vel også 
kende det afsnit af livet, man med et misvisende ord 
kalder ”døden”, for den er en del af livet - absolut ikke 

Døden
- Et eksempel på, hvorledes den kan opleves af den døende

den mindste del. At gøre det til tabu, er at lukke sig ude 
fra en del af livet. 

Det var en lettelse, da vi efterhånden begyndte at tale 
ganske naturligt om døden. På et tidspunkt i fremtiden vil 
det utvivlsomt blive lige så naturligt at tale ikke blot om 
den såkaldte ”død”, men også om, hvordan hans/hendes 
fortsatte liv på det åndelige plan udarter sig. Ja, det er der 
for længst skrevet bøger om. Fra en læser, som ønsker 
at være anonym, har vi modtaget følgende beskrivelse 
af døden, som vedkommende har modtaget pr. såkaldt 
”kanalisering”. 

Den såkaldt døde, der aldrig har beskæftiget sig med hver-
ken evigt liv, reinkarnation eller karma beskriver først, 
hvor han boede, og hvornår han døde samt andre detaljer 
fra hans jordiske liv, hvilket er grundig verificeret. 

Derefter ordret: 
”Jeg havde været ude at vaske i møntvaskeriet og satte 
mig i en stol, og så skete der noget, som jeg ikke kan 
beskrive så godt. Jeg besvimede og kom først til bevidst-
heden, da jeg var gået over på det åndelige plan og så 
mig om. Her så jeg mine venner, som var døde før mig. 
Det var handelsfolk og kreaturhandlere, og så var det 
min far (navnet er præcist verificeret, men oplyses ikke 
af diskretionshensyn). Han plejede og passede mig i den 
første tid”. 

I den videre beskrivelse hedder det, at han oplevede til-
værelsen næsten præcist som her på jorden. Bl. a. holdt 
han meget af at synge og var med i et kirkekor, ligesom 
han sang på restaurant samt i sin egen stue. 
Det oplyses, at han faktisk havde en dejlig sangstemme, 
men havde aldrig haft held til at slå rigtig igennem, som 
han ønskede her på det fysiske plan. Men nu oplevede 
han altså, hvad han ikke havde haft held til på jorden. 
Der er desuden beskrivelse af, hvorledes han træffer flere 
bekendte og ellers udfolder et helt og fuldt tilfredsstil-
lende liv – netop som han selv ønskede det. Det er, som 
vi kender det fra Martinus: Han skaber simpelt hen på 
tankens bud.

Den fase, der her er beskrevet, er som bekendt den Mar-
tinus kalder skærsildsfasen, som er en ”mellemstation” 
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mellem det fysiske og det åndelige tilværelsesplan. I dette 
tilfælde har den imidlertid ikke, som udtrykket skærsild 
måske kan lade os formode, haft skær af ubehag, snarere 
af det modsatte. 

Forklaringen ligger i at der er tale om en absolut vennesæl 
og jovial mand, der aldrig mod sin vilje kunne finde på 
at gøre nogen fortræd.. Men absolut ukendt med nogen 
form for åndsvidenskab og lignende.  For ham bestod 

overraskelsen nærmest i at alt gik så let og ubesværet. – Et 
jævnt og virksomt liv – ikke blot på jorden, men næsten 
endnu mere i skærsildsfasen.
(Den medicinske diagnose lød på blodprop)       

(Døden er behandlet mange stedet i Martinus litteratur 
– bl. a. kan anbefales ”Vejen til paradis” samt ”Men-
neskehedens skæbne” kap. 25 – 31)

Det er underligt at tænke på,
Hvor forskellige skæbner vi kan få
Især hvis skæbnen kun afhang
Af livet denne ene gang.
Vi lever i et tilfældigt land
Som kvinde eller mand
Som araber eller inder
I Sydens sommer eller nordens vinter
I fattighus eller rigmands bolig
Som ægyptisk farao eller kinesisk kuli
Som højtbegavet eller gal
Som vegetar eller kannibal
Måske i verdens største by
Eller på en øde mark uden læ og ly
Som medicinmand eller pave
Som konge eller slave
Som kristen eller muhamedaner
Med gode eller dårlige vaner.
Vi kommer til verden i stenalder eller nutid
Som afrikansk pygmæ, indianer eller hvid
Som træl eller kriger
Omgivet af had og intriger
Bliver sat ud som barn i det gamle Sparta
Eller lever på Jesu tid som Maria eller Martha

Dør i Indien som ung af slangebid
Eller som gammel i Tibet efter slæb og slid.
En skæbne ud af billioner er din,
En anden lige så forunderlig er min
Er det tilfældigt, eller er alt bestemt?
Er det Guds vilje, har han intet glemt?
Vi fø1er en afmagt, for hvad er malet,
Når kvinder bliver stenet eller brændt på bålet
Hvem er det, der styrer min livssituation?
Vælger jeg den selv i en tidligere inkarnation?
Efter hvilket kriterium?
Er døden en ferie?
Er der retfærdighed til?
Hvad er det, naturen vil?
Når dens kræfter bliver katastrofale,
Skal det så tolkes som Guds tale?
Hvorfor skal et liv i sygeseng henslæbes?
Eller soldaten på slagmarken dræbes?
Mens andre nyder glæde og lykke
Og kan sig med sundhed smykke
Hvorfor kommer nogen til kort
Og ender som abort
Efter hvilke principper strør naturen sine gaver rundt,
Og hvorfor er det ikke os alle forundt
At få skønhed, øre for musik og godt humør,
Bestemme tid, sted og vilkår - ja, undskyld jeg spø’r?

Inge Blohm Pedersen - som så ofte har skrevet i dette 
blad, har just forladt den fysiske verden. Hun skrev 
også flittigt i andre blade. Dette er Ældre Sagens 
blad august 2005.

Livets mening
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Ruth Olsen

Ytringsfrihed

Nogle danske præster protesterede 
over regeringens ofte umenneske-
lige behandling af flygtninge og 
torturofre. Ja, nogle brugte endda 
juleprædiken til at tale om næste-
kærlighed, også overfor “de frem-
mede iblandt os”.
Det syntes nogle medlemmer af re-
geringspartierne sig ikke om, ja een 
meldte sig endog under stor ståhej 
ud af folkekirken af den grund. For 
præster skal ikke blande sig i po-
litik, blev der argumenteret. Hvad 
med præsters ytringsfrihed? Er den 
“frihed” et spørgsmål om, hvem det 
går ud over?

Siden har statsminister Fog været 
i TV og understreget, at man ikke 
skal blande politik og religion. Altså 
bortset fra det, kirkeministeren gør 
når han dekreterer mere kristendom 
i folkeskolen.
Men ret beset - hvad handler re-
ligion om? Moral! Hvad handler 
politiske ideologier om? Moral! Og 
det hvadenten det drejer sig om en 
egoistisk “enhver er sig selv nok” 
hhv “noget for noget” moral (priva-
tinteressens) eller en solidarisk “yde 
efter evne og nyde efter behov” hhv 
“hellere at give end at tage” moral 
(fællesinteressen).

Hvem har iøvrigt besluttet, at vi skal 
have mere folkekirke-kristendom i 
Danmarks Radio? Faktisk tre gange 

så meget i år som tidligere! Hvis 
der er nogen, der blander politik og 
religion sammen er det vist vort nu-
værende politiske regimente.

Mere ytringsfrihed

Danmark er et land, der påstår at læg-
ge stor vægt på ytringsfrihed. Også 
selv om det sårer nogle millioner 
muslimer. Men når det gælder ufar-
lige kosttilskud, er det straks noget 
helt andet. I 2004 fik “radiodokto-
ren” Carsten Vagn-Hansen (som før 
fortalt) af Fødevarestyrelsen en bøde 
på 10.000 kr for på sin hjemmeside 
at have fortalt om nogle kosttilskuds 
gavnlige virkninger på helbredet.

Det kunne han bevise var rigtigt, 
så han gik rettens vej, og vandt. D. 
2/12-05 fik en anden - Frede Dam-
gaard - en bøde på 15.000 kr, fordi 
han havde “anprist” et multivitamin 
produkt og et hybenprodukt, som er 
blevet rubriceret som “lægemiddel”. 
Nu må man så håbe, han har råd til at 
gå til domstolene - og at han vinder. 
For der er ingen logik i de sager.

Hvorfor må medicinalindustrien 
reklamere i medierne for f.eks. 
Paracetamol, som ifølge Carsten 
Vagn-Hansen er “den førende årsag 
til leversvigt i USA og i udstrakt grad 
bruges til forsøg på selvmord, også i 
Danmark”? Og hvem er det, der står 
bag mediernes skræmmekampagne 
mod bl.a. C-vitaminer? Der er ikke 
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noget videnskabeligt holdbart belæg 
for den påstand. Og hvad med alle 
de farlige lægemidler, man kan købe 
hjem via internettet? Hvem er det 
egentlig, man vil beskytte? (Se www.
mayday-info.dk)

Broen mellem foroven 
og forneden

Den russiske forfatter og filosof Ous-
penski eksperimenterede med be-
vidsthedsudvidende stoffer, hvorved 
han fik glimt af kosmiske oplevelser. 
Herved anede han en verdensorden, 
som han ikke kunne beskrive. Herom 
skrev han:
“Jeg forstod, at hvis jeg kunne kaste 
en bro fra det, der var forneden til 
det, der var foroven, eller endnu 
bedre i modsat retning, fra det for-
oven til det forneden, så ville jeg 
forstå alt, hvad der var forneden. 
For ved at begynde fra oven, , fra de 
helt grundlæggende principper, ville 
det have været let og enkelt at forstå 
alting forneden. Men det lykkedes 
mig aldrig at forbinde principper og 
faktiske forhold.
Jeg så, at kundskab om den virkelige 
verden var mulig, men som det blev 
mere og mere klart for mig under 
mine forsøg, det krævede en anden 
vej og en anden forberedelse.”

Den “bro” har Martinus nu byg-
get til os, men spørgsmålet er, om 
vi kan bruge disse grundlæggende 
principper til at “forstå alt, hvad der 
er forneden”.

Svastika

Teosofisk samfunds præsident i 
Indien, Dr. Arundale, skrev midt 
i 1930’erne til Hitler og advarede 
ham, fordi han havde vendt sva-
stika-korset omvendt, og forklarede 

ham, at derved blev det et symbol 
for mørket og betød ulykke. Han fik 
aldrig noget svar.

Advarsler og profetier

Jomfru Maria har i de sidste mange 
årtier vist sig flere steder på jorden 
for at advare om de svære tider, der 
skal komme, ligesom figurer og bil-
leder af hende har grædt tårer eller 
blod. Budskabernes ordlyd har imid-
lertid virket så gammeltestamentlige, 
at det kan være vanskeligt at forholde 
sig til dem.

I 1990 fik Agnes, en nonne i Ungarn, 
f.eks. følgende budskab: “Mine 
kære børn. Jeg fortæller jer ikke om 
de sig nærmende tildragelser for at 
skræmme jer. Jeg ønsker kun at sikre 
mig, at I ikke bliver overrumplet 
men på forhånd kan forberede jer 
på denne svære prøvelse. ... Hvert 
eneste menneske vil komme til at se 
sin sjælelige tilstand, sådan som Gud 
ser den, klar og uafdækket. Hvert 
eneste menneske vil komme til at 
erkende og anerkende Gud som alle 
tings skaber såvel i himlene som på 
jorden. Fordi menneskene ikke læn-
gere betragter synd som synd, begår 
de de allerstørste ugerninger.”

I 1991 åbenbarede Maria sig i Cro-
sia og sagde bl.a.: ”Der vil komme 
store lidelser over menneskeheden. 
Lidelsen vil udgå fra Rusland og 
den første, som det vil ramme, er 
den romersk katolske kirke.” (kilde: 
IGAP juni 1993)

Det sidste er lidt tankevækkende, 
fordi der er en del andre, der har pro-
feteret om, at der skulle ske overfald 
på Europa fra Rusland. Det gælder 
f.eks. den svenske Anton Johansson, 
som desuden så at Rusland på det 
tidspunkt var stærkt reduceret (uden 
Ukraine, de baltiske lande og Polen) 
og i indre splittelse.

Også den tyske seer Alois Irlmaier 
(død 1959) så noget i den retning. 
Han skulle have sagt: “Først kommer 

der en hidtil ukendt velstand, derpå 
et hidtil ukendt frafald fra troen. Så 
følger en vældig inflation, pengene 
mister deres værdi. Så kommer der 
opstande, hvor russere overfalder 
vesten fra den ene dag til den anden. 
Men inden det sker, er vesten blevet 
overrendt af flygtninge, der vælter 
ind over landenes grænser.”

Hvis dette skulle have noget på sig, 
kunne man så forestille sig, at det var 
i desperation over fattigdom og sult 
at en større folkevandring end hidtil 
set satte i gang? Og ville vi så have 
mulighed for og næstekærlighed nok 
til at hjælpe? Martinus har jo engang 
sagt, vi i kommende krigstilstande 
ville blive en slags lazaret-land.

Om Martinus’ inkarnation på jorden, 
har der også været en del profetier. 
F.eks. har en serbisk seer Mitar Ta-
rabic (1829-1899) sagt: ”Et lille 
menneske, som skal åbenbare sig 
hos et lille folk deroppe i norden, vil 
komme til at undervise menneskene 
i alkærlighed og væremåde, men 
denne mand vil få mange falske 
tilhængere og modstandere og vil få 
både fremgang og modgang. Men-
neskene i hans omgivelser vil ikke 
forstå, hvad ægte menneskekærlig-
hed er. Men hans visdomsbøger og 
alle ord han talte til menneskene skal 
bevares, og menneskene vil komme 
til at indse, hvilke vrangforestillinger 
de havde.” (Kosmos nr. 7/1990)
En lidt anden profeti om Martinus’ 
værk kom fra munken Joachim af 
Fiore (1135-1202). Han sagde, at ef-
ter faderens æra (Det gl.Testamente) 
og Sønnens æra (Det ny Testamente) 
ville der komme en tredie, Hellig-
åndens tidsalder, ligesom der efter 
vinter og forår kommer en sommer. 
Der ville fremstå en fremragende 
lærer, der ville vende menneskenes 
sind fra jordiske ting til de åndelige. 
Erkendelsen af Gud ville blive åben-
baret direkte i alle menneskers hjerte 
og hele jorden ville til sidst forenes i 
fred. Men først efter en meget van-
skelig periode.
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Men også i Biblen kan man læse om, 
hvad “de sidste tider” indebærer, 
således i Paulus 2.brev kap.3: “i de 
sidste dage skal der komme strenge 
tider. Thi menneskene vil blive egen-
kærlige, pengekære, hovmodige, 
umådeholdne, ulydige mod forældre, 
spottelystne, sladderagtige, lystens 
venner snarere end Guds venner.”
Som vi ser, det har aldrig skortet på 
advarsler!

Bisarcio

Pavekirken står for skud i disse år. 
Også i en lille bog, som Stig Nord-
fjeld har udgivet i 2005 om kirkerne 
på Sardinien. Han mener at kunne 
påvise, at den oprindelige dogmefri 
kristendom her holdt sig indtil inkvi-
sitionen kvalte den i 1200-tallet. Dels 
fordi øen lå afsides, dels fordi mange 
seriøse kristne folk blev forvist hertil 
i de år, hvor magtkampen stod på, om 
hvilke skrifter der skulle kanoniseres 
som “de rigtige”.

Striden stod først mellem Peter og Ja-
cob på den ene side og Paulus på den 
anden, siden om hvorvidt bl.a. Tho-
masevangeliet skulle med i biblen. 
Der var en del, der mente Paulus var 
en “falsk profet”, fordi han udlagde 
mange af Jesu ord forkert. F.eks. 
mente han, troen var nok til at blive 
frelst, mens Jesus ifølge Jacob havde 
sagt, at tro uden gerninger er “død” 
(Jacobs brev kap.2,14-16).

Paulus var desuden fordømmende 
på gammel jødisk manér, selv om 
Jesus havde sagt “dømmer ikke”. Han 
indførte mange af de gamle moralske 
jødiske leveregler, som andre mente 
Jesus havde taget afstand fra. Han 
lagde vægten på Jesu lidelse, dvs 
Jesus som offerlam, i stedet for som 
de andre på opstandelsen.

Kirkerne på Sardinien var opstan-
delseskirker, der viste Jesus som 
en magtfuld befrier. Der var ingen 
krusifi kser med en lidende Jesus på 
korset. Man så derimod “livets hjul”, 
der symboliserede den reinkarnation, 
Jesus havde fortalt om. Man holdt fast 
ved Thomas’ Jesu ord, for han var jo 
sammen med Johannes den, Jesus 
elskede mest, for han var den der 
havde forstået mest. En inskription 
i en kirke i Bisarcio ærer apostlene 
Jacob og Thomas. Det viste, hvor man 
der stod i striden.

Hvem skrev Koranen?

Weekend-avisen (15/12-05) har for-
sket i, hvordan og af hvem, Koranen 
er blevet til. Den siges som bekendt 
at bestå af de åbenbaringer, Muham-
med fi k i årene 610-632. Men hvem 
skrev dem ned hvornår? Muhammed 
blev født blandt et krigerfolk uden 
skriftsprog og som havde travlt med 
at erobre og underlægge sig de om-
kringliggende nationer. Men nogle af 
disse erobrede folk havde et skrift-
sprog og således blev det, som var 
blevet mundtligt overleveret gennem 
ca. 60-100 år nedskrevet.

De ældst kendte citater fra koraniske 
tekster er inskriptioner i Klippemo-
skeen i Jerusalem fra år 691. Man 
har aldrig fundet noget kildemateriale 
omkring Mekka. Den ældste skrevne 
komplette Koran er fra 800-tallet. 
Dette er hvad forskerne indtil for 
nylig havde fundet ud af. Men i 1972 
fandt man ved restaureringen af en 
moské i Yemen tusinder af fragmenter 
af gamle nedslidte korantekster. De 
viste sig at være fra før år 700.

Selv om myndighederne i Yemen ikke 
vil have offentlighed om projektet 
(især ikke fordi det er et tysk forsker-
hold opgaven er overladt til), er det 
nu kendt i forskerkredse, at der har 
verseret fl ere lidt forskellige varianter 
af Muhammeds visioner, men alle 
med præg af at være nedskrevne fra 
en mundtlig tradition. Det kan også 
forklare en del af de selvmodsigelser, 
Koranen indeholder.

Noget af det, der har undret forskerne, 
er hvor tæt de gamle tekster ligger 
på bibelske tekster. Der refereres til 
Abraham, Moses og Jesus, som om de 
forudsættes velkendt af alle. De viser 
også, at den monoteistiske tradition 
var velkendt på Muhammeds tid. 
Nogle forskere mener, alt tyder på, 
det var jøder eller persere, der ned-
skrev Koran-teksten, de var jo tidens 
skriftkyndige folk i området.

At Koranen i så høj grad blev et po-
litisk projekt i forhold til et religiøst, 
mener man hang sammen med de 
stridigheder, Muhammed og hans 
efterkommere blev involveret i - ind-
adtil såvel som udadtil. Det har nok 
heller ikke været nemt at få styr på 
de daværende stammehøvdinge og 
krigsherrer.

Danmarks karma

Asger Lorentsen skriver i sit blad 
“Nordens Stjerne” (jan.-06) om den 
aktuelle konfl ikt bl.a. følgende om 
årsagerne:
Dansk landbrug har en karma i forbin-
delse med misbrug af dyreverdenen. 
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Derfor er det især landbrugsproduk-
ter, der rammes.
Dansk industri har en karma, fordi 
virksomhederne i alt for lille omfang 
ansætter muslimer med fremmeda-
tede navne.
Den danske regering og befolkning 
har en karma, fordi debatklimaet, 
fremmed-frygten og intolerancen er 
løbet løbsk i de sidste 5 år, og fordi 
vi har lukket for meget for fl ygtninge 
og familiesammenføring.
Den passive del af den muslimske 
befolkning har en karma, fordi den 
ikke tidligere har sagt fra overfor de 
radikale muslimske bevægelser.

Desuden beskriver han, hvordan re-
ligion bliver til anti-religion, efter at 
have spurgt om hvornår en religion 
ophører med at have krav på respekt, 
bl.a. således: “Når en religions skyg-
geside bliver til anti-religion, søger 
den at binde menneskets frie ånd, 
den søger at herske gennem frygt og 
fælles vrede, og den søger at skabe 
det modsatte af den idealisme, hu-
manisme og enhedsforståelse, som er 
enhver religions adelsmærke.
Hver gang religion bliver til anti-reli-
gion, har den skabt en forvrængning, 
som ikke bør have religionens navn. 
Den skader modertræet.”

“Derfor bør respekten for en religion 
afhænge af dens evne til at demon-
strere, at den står ved sine idealer, ryd-
der op i sine forvrængninger og bliver 
en kulturbærer, der peger fremad ved 
at bringe de åndelige skatte frem, som 
er ingredienser i menneskehedens 
fremtid.”

Liv og elektricitet

Alle kender nok historien om 
Dr.Frankenstein, der kunne skabe en 
levende mand ud af et lig ved hjælp 
af elektricitet. Det blev der en god 
gyserfi lm ud af, men ingen tog den ide 
alvorligt. Men ideen var ikke grebet 
helt ud af den blå luft. Det begyndte 
med Galvani, der ved at sætte strøm 
til nogle frølår kunne få dem til at 
bevæge sig. Siden fulgte gennem 

1800-tallet mange eksperimenter 
med både afdøde dyr og mennesker, 
og historier cirkulerede om, hvordan 
f.eks. en hængt mand en time efter sin 
død begyndte at trække vejret og rulle 
med øjnene v.hj.a. elektricitet.

I dag ved man, at vort nervesystem 
fungerer som et elektrisk system, 
og den viden bruges til at hjælpe 
patienter med lammelser i kroppen. 
Det kaldes elektroterapi. Styringen 
af de elektriske impulser gennem 
nervesystemet kan ske via en com-
puter. Der forskes endda i metoder, 
hvor patienten selv med sine tanker 
kan styre disse impulser.

Man er altså kommet så langt, at man 
erkender, kroppen er et redskab, som 
styres af tanker. Nu mangler man bare 
at fi nde ud af, hvor tankerne kommer 
fra, og hvem der styrer dem!

Om at skifte tro

Der er fokus på religion for tiden. 
Forlaget Unitas har udgivet en bog 
i 2005, der hedder “Når danskerne 
skifter tro”, af religionsforskeren Mo-
gens S.Mogensen. Den begynder med 
et historisk tilbageblik, der fortæller 
interessante ting om vor overgang fra 
katolicismen til protestantismen. Det 
var åbenbart hovedsagelig en politisk 
beslutning. Danmark var ved at gå 
økonomisk i opløsning efter den krig, 
der er blevet kaldt “Grevens fejde”, 
men pga reformationen kunne de 

store kirkegodser inddrages, sælges 
og derved betale statens gæld.

Statsmagten styrkedes således (det 
er det med “sammenhængskraften”, 
det centraliserings-kneb afprøves 
åbenbart nu igen!). Dengang blev 
det kriminaliseret at have en ikke-
legaliseret religion, man blev ikke 
kun hånet for at være “papist”, man 
blev straffet eller landsforvist Der var 
dødsstraf for at missionere for kato-
licisme. Da videnskabsmanden Niels 
Steensen gik over til katolicismen 
under et ophold i Italien, kunne han 
ikke vende hjem.

Fremmede måtte omvende sig og 
blive døbt som protestantister, senere 
betød det blot at de ingen borgerret-
tigheder kunne få. Vi skal helt op i 
1800-tallet før det politisk strengt 
styrede religionsliv blev blødt op. 
Da begyndte inderliggørelsen af re-
ligionen og dermed blev den et mere 
personligt anliggende. I 1849 fi k så 
nogle fremsynede grundlovsgivere 
stadfæstet religionsfriheden. I det 
20.århundrede satte bevægelsen væk 
fra folkekirken ind, og i dag går højst 
2% af danskerne regelmæssigt i kirke. 
Flertallet vedkender sig dog nogle 
kristne grundværdier.

Bogen har en opgørelse over, hvor 
mange danskere, der i dag er over-
gået til andre religioner, og her tages 
også det, man kalder de “nyreligiøse 
bevægelser” med. Den nævner ikke 
Martinus-bevægelsen, det er jeg glad 
for, den er jo ikke nogen “tro”. De fl e-
ste, der er konverteret til islam, synes 

Bogen har en opgørelse over, hvor 
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at have gjort det pga ægteskab med en 
muslim. Men ofte er det personlige 
kriser, der får mennesker til at skifte 
tro. De søger mening i tilværelsen.

Der er også en del muslimer, der er 
gået over til kristendom, selv om 
mange må holde det skjult for fami-
lienetværket. Det gælder f.eks. en 
kvinde, der fortæller følgende: “En 
gang da mine børn var meget syge, 
viste Jesus sig for mig i en drøm, og 
næste dag var de raske. Derfor har 
jeg flere gange opsøgt en kirke for 
at bede.” En anden muslim, der pga 
kriminalitet var havnet i fængsel, 
mødte Jesus i drømme, hvilket fik 
ham til at ændre kurs i sit liv. Andre 
muslimer fortæller om at have mødt 
Jesus i drømme, hvilket har ændret 
deres tro.

Internettet er kommet til at spille en 
væsentlig rolle i menneskers religiøse 
søgen. 12,8% svarede, at det var del-
tagelse i en religions-debat på nettet, 
der havde ført til deres konvertering, 
fordi det havde fået dem til at søge 
mere oplysning. Bogen fortæller om 
de mange forskellige veje og årsager 
til en omvendelse, men samlet tegner 
der sig et billede af et folk i opbrud 
på åndelig vandring. Det er ikke kun 
indvandring, der har gjort Danmark 
til et multireligiøst samfund.

Genet for Gud

Tidsskriftet Ill.Videnskab kan ofte 
være ufrivillig morsom i sin åndelige 
uvidenhed. I nr.1/2006 er der f.eks. 
en artikel om en amerikansk forsker, 
Dean Hamer, der påstår at have fundet 
det gen, som styrer troen på Gud. Det 
hedder VMAT2!

Med et spørgeskema (se nedenfor), 
der menes at kunne måle folks spi-
rituelle habitus, har Hamer hos 1000 
forsøgspersoner sammenlignet denne 
med deres DNA-profil og fundet ud 
af, at der er en klar sammenhæng mel-
lem det nævnte gen og troen på Gud. 
Genet står nemlig for produktionen af 
visse kemiske stoffer, der giver den 
spirituelle tilstand, mener han.

Dette gen har givet en evolutionær 
fordel, fordi livet blev lettere at bære, 
når man kunne “læne sig op ad en gud 
og troen på et liv efter døden”, som 
han siger. Derfor er religion udbredt 
i alle kulturer, for den er simpelthen 
forankret i vore gener og hjernens ke-
miske stoffer. Videnskaben kommer 
i dens søgen sandelig ud på mange 
vildveje i disse år! For hvad så med 
vor tids mange ateister? Skyldes det et 
manglende gen? Og hvad med deres 
chance for evolutionær overlevelse?

Efter følgende spørgeskema kan du 
selv måle, hvor spirituel du er. For 
hver udtalelse du kan erklære dig enig 
i får du et point, og jo mere spirituel 
er du altså! God fornøjelse!

1.  Jeg føler ofte et så nært fælles-
skab med folk omkring mig, at vi 
nærmest smelter sammen til én 
person.

2.  Jeg er fascineret af alt det, viden-
skaben ikke kan forklare.

3.  Jeg føler mig hyppigt som ét med 
naturen.

4.  Jeg har en slags sjette sans, der 
fortæller mig, hvad der vil ske.

5.  Jeg tror på, at der er en mening 
med mit liv, og det gør mig glad.

6.  Jeg har ydet en stor personlig 
indsats for at forbedre verden, 
f.eks. ved at arbejde imod krig, 
fattigdom og uretfærdighed.

7.  Jeg stoler mere på mine følelser 
end på min logiske sans.

8.  Jeg henfalder ofte til tanker, så folk 
tror, jeg er i en anden verden.

9.  Jeg ser tit på dagligdags ting som 
for første gang og fyldes med 
glæde.

10.  Jeg tror på mirakler.

Gæster på Jorden

Da jeg læste artiklen “Ægteskabet 
og alkærligheden” (Artikelsamling I 
s.349) faldt jeg over Martinus’ beskri-
velse af, hvad det færdige menneske 
kan manifestere. Sådanne væsner er 
der jo mange af på andre kloder. De 
kan uden videre besøge os, eventuelt 
materialisere sig fysisk her, udføre 
mirakler osv. Før i tiden kom der 
jævnligt den slags gæster for at give 
os et skub fremad i udviklingen.

Den form for hjælp har der været 
længe imellem på det seneste. I hver 
fald hvad vi ved af. Bortset fra Mar-
tinus. Og man kan vel ikke sende en 
pæn invitation? Nu kommer de blot 
og laver nogle smukke korncirkler 
måske? Statsminister Fogh kunne 
ellers nok trænge til en håndsrækning 
lige nu - eller dog en lille åbenbaring. 
Men de må nok ikke gribe mere di-
rekte ind nu, hvor vi i en fart skal ha’ 
has på det store bjerg af mørk karma, 
der har hobet sig op.

Når vi ser os om i verden, er der næ-
sten ingen ende på karmabunkerne. 
Der er f.eks. det underskud på ca. 
200 mill. kvinder i verden, fordi de 
i patriarkalske lande er blevet dræbt 
som fostre, spædbørn eller som uøn-
skede koner/kærester. Der må være 
en vældig skæv køns-balance i køen 
af inkarnationsmodne mennesker, der 
står og tripper for at komme herned. 
Det var bare een af bunkerne, men til 
gengæld så høj at jeg faldt over den. 
For det må kunne kaldes “terror”.

Når jeg læste den omtalte artikel, 
var det nu ellers for at finde ud af, 
hvad Martinus helt konkret forstår 
ved “homoseksualitet”. Men der står 
bare, at dobbeltpoletheden er “ho-
moseksualitet i renkultur”, for hvad 
forstår han så ved “renkultur”? Også 
Martinus er en profet, der kan tolkes 
lidt forskelligt!
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Jesus om kød

I Kosmos nr.4/1971 var trykt en 
artikel, taget fra bladet “Vegetarisk 
Forum” (skrevet af Lizzi Primdahl), 
hvorfra følgende er taget.
I Vatikanets bibliotek befinder sig et 
værk, der hedder “Jesus Fredsevan-
gelium”. Ifølge dette skulle Jesus 
bl.a. have udtalt dette til en flok syge 
mennesker:

“Du må ikke ihjelslå, thi livet er givet 
til alle af Gud, og de slagtede dyrs 
kød vil i jeres legemer blive jeres 
egen grav. Den som dræber, dræber 
sig selv, og den som spiser kødet af 
ihjelslået dyr, spiser dødens legeme, 
thi i jeres blod bliver hver dråbe af 
dyrenes blod til gift, hans ånde bliver 
til stank, hans kød til bylder, hans 
knogler til kalk, hans indvolde fyldes 
med forrådnelse, hans øjne får skæl, 
og ørerne får voksagtigt udflod.”

Adlyd Guds ord: “Se, jeg har givet 
jer hver plante, der bærer frø og hvert 
træ, der bærer frugt til føde for jer, 
også mælken skal være føde for jer, li-
gesom jeg har givet den grønne plante 
til dem, som giver mælken, men kødet 
og blodet, som frembringer mælken, 
må I ikke spise.”

Èn af de syge sagde: “Ja, men Moses 
forbød kun kødet fra urene dyr.” Og 
Jesus svarede: ”Jeres forfædre kunne 
ikke holde de hårde bud, så af medli-
denhed gav Moses dem “krykker” at 

støtte sig til og i stedet for de 10 bud 
gav han folket 10x10 bud. I skal spise 
levende føde, for af liv kommer liv, 
og af død kommer død, jeres legemer 
får, hvad jeres føde er - jeres ånd får, 
hvad jeres tanker er.”

De syge bad om hjælp mod alle deres 
plager, og Jesus sagde: “Fast og bed 
inderligt, mens I søger den levende 
Guds kraft til at helbrede jer. Mens I 
faster skal I undgå menneskene. Den 
der søger skal finde. Søg den friske 
luft og indånd den dybt - lad vandets 
engel omfavne jer, men også rense jer 
indvendigt. Lad sollyset omfavne jer. 
Ånd længe og dybt, så sollysets engel 
kan bringes ind i jer. Luftens, vandets 
og sollysets engle er brødre og blev 
givet jer. Men for at tjene ham, lad 
disse tre brødreengle omfavne jer 
hver dag.”

Jesus talte om den uvidenhed, de 
lever i, og siger bl.a.: “Jeg har endnu 
mange ting at sige jer, men I kan ikke 
tåle dem endnu, jeres øjne er vant til 
mørke, og det fulde lys vil gøre jer 
blinde. Der er endnu ingen iblandt 
jer, der tilfulde kan forstå alt, hvad jeg 
siger. Derfor skal I først lære at forstå 
Moder Jords love, før I kan lære min 
fars love at kende. De som udlægger 
skrifterne for jer, taler til jer i døde 
mænds sprog gennem deres syge og 
dødelige legemer, dem kan I forstå, 
thi alle mennesker er syge. Den der 
tror på og holder Moder Jords love, 
skal senere forstå den himmelske 
Faders kærlighed og love.”

Den sidste dag Jesus var hos dem, 
sagde han til dem: “Gå nu og synd 
aldrig mere. Spis langsomt som var 
det en bøn. Hold den syvende dag 
hellig og fast, så ingen føde forstyr-
rer jer. Våg ikke om natten, sov ikke 
om dagen, og find ikke glæde ved 
nogen drik eller røg.” Derefter lærte 
de Fadervor og Jesus ønskede “Fred 
være med jer” og forlod dem.

Intelligent design

Når videnskabelige dogmatikere 
skal forklare, hvorfor universet er så 
usandsynligt klogt designet, så fint 
justeret, taler de bare om en “utrolig 
heldig tilfældighed”. Eller de tror, 
der er blevet dannet mange universer, 
hvoraf blot det “bedst egnede” over-
levede. En af dem, Andrei Linde (iflg. 
Ill.Videnskab nr. 18/2005), mener 
“der hele tiden dannes forskellige 
universer som følge af kvantefluk-
tuationer, dvs partikler der opstår 
spontant ud af ingenting.”

Dette er sandelig “tro”, hvis noget 
er, for hvordan opstår noget af intet? 
Hvad var der før dette “noget”, og 
hvem fik det til at opstå? Enhver virk-
ning plejer da at have en årsag. Men 
Linde afviser ideen om en skaber, 
fordi det forudsætter religiøse fore-
stillinger - og “fordi tro unddrager sig 
videnskabelig undersøgelse”. Dette er 
“logikken” i den debat, der for tiden 
verserer mellem videnskaben og in-
telligent-design-folkene.
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Den omtalte artikel opremser de 
“heldige sammentræf”, der har gjort 
universet til hjemsted for liv, det vi-
denskaben kalder “naturkonstanter”, 
og som hvis de blot havde været en 
anelse anderledes havde udelukket 
muligheden for, at der overhovedet 
var opstået et univers. Hvis f.eks. den 
kraft, der holder atomerne sammen, 
havde været en brøkdel af en brøkdel 
mindre eller større, havde der ikke 
kunnet opstå stof.

Og der ville altså heller ikke være 
kulstof, grundlaget for alle levende 
væsner. Og havde forholdet mellem 
grundstofferne i jordens atmosfære 
være blot en anelse anderledes, havde 
der ikke kunnet være mennesker på 
jorden, for med 18% ilt i stedet for 
16% ville alt gå op i flammer osv. 
osv.
Ind imellem må man trippe af utål-
modighed efter, at videnskaben skal 
opdage åndsvidenskaben!

Når hjernen er på
stand by

Søvnforskningen har vist at (Ill.Vi-
denskab 2/2006): “Hjernen er stort set 
lige så aktiv under søvn som i vågen 
tilstand, men når vi sover, udmønter 
hjerneaktiviteten sig tilsyneladende 
ikke i tanker. Det har længe undret 
eksperter, men nu har bl.a. Marcello 
Massimini Fra University of Wiscon-
sin fundet en forklaring.

Forskerne lod forsøgspersoner sove 
med en speciel hat, der gjorde det 
muligt at aktivere små områder af 

hjernen v.hj.a. elektromagnetisme og 
følge signalets udbredelse. Det viste 
sig, at når en forsøgsperson var vågen 
eller kun sov let, bredte signalet sig ud 
i store dele af hjernen. Men under dyb 
søvn blev signalet dæmpet og forblev 
i et afgrænset område.

Konklusionen er, at hjernen er som 
isolerede øer forbundet med broer. 
Under søvn er der stadig aktivitet 
på de enkelte øer, men broerne er 
oppe.”
Og så tror de nok, det er derfor vi 
drømmer så usammenhængende! 
Men hvis de har funder ud af, at der 
under søvn ikke er tanker i hjernen, 
hvor kommer så alle oplevelserne 
fra? Der forskes og forskes - så det 
kommer jo en dag.

Om at udbrede
åndsvidenskaben

Vi skal ikke “missionere” for Mar-
tinus’ åndsvidenskab. Det er bierne, 
der skal komme til honningen, ikke 
omvendt. Når man har brug for ånds-
videnskaben, skal man nok selv finde 
den. osv. Vi ved det godt, selv om vi 
af og til ikke kan dy os for at prøve 
at få “de andre” til dog at indse, hvad 
“sandheden” er. Men folk der ikke 
forstår den, vil bare blive irriteret.
 
Martinus gik faktisk selv ud og delte 
sin “honning” ud, selv om mange af 
“guldkornene” faldt på stengrund og 
derfor ikke spirede. Men han måtte 
jo tage chancen for, at nogle af hans 
ord fængede og fandt forståelse for 
at få samlet en skare mennesker, der 
kunne bære sagen ind i fremtiden. Og 
han fandt da også den skare. Men det 
ser ud til, at det var nemmere, mens 
Martinus selv levede, at få engageret 
de for sagen modne mennesker. Det 
må skyldes hans specielle tiltræk-
ningskraft, for siden er det gået noget 
mere trægt.

Der skulle ellers være “modne” 
mennesker nok, efter hvad Martinus 
sagde på sin 79 års fødselsdag. Efter 
det han her sagde, skulle én trediedel 

af jordens befolkning være ved at 
være modtagelige for analyserne af 
de kosmiske sammenhænge. De to 
andre trediedele måtte have deres 
nedlidenhedsevne udviklet gennem 
flere krige. Videre sagde han - jeg 
citerer fra referatet af talen i Kosmos 
nr.19/1969:

“Martinus nævnte, at de tilstedevæ-
rende i salen (170 af sagens venner) 
hørte til den omtalte trediedel, som 
var kommet over den grove karma, 
den der er et resultat af mord, drab 
og tortur, man har påført andre men-
nesker, og derfor kun havde en lettere 
karma til gode. Men man måtte forstå, 
at selv om man er søgende efter de 
kosmiske analyser og er kommet til at 
forstå dem rent teoretisk, betyder det 
jo ikke, at man er helt fri for karma.

Og han sagde videre, at de mennesker 
der er kommet ud over sektdannelse 
og sammenslutninger, var blevet frie 
mennesker, der indså, at man ikke kan 
binde sandheden på denne måde, for 
dem var de kosmiske analyser netop 
beregnet, og de blev derfor pionerer 
for den nye verdenskultur. Og det 
gælder om ikke at glemme dét, at 
man har fået lejlighed til at være med 
til at opleve denne guddommelige 
åbenbaring af verdensbilledet, de 
guddommelige love, hele livsmyste-
riets løsning.

Det, at man har fået lov til at studere 
disse ting, skyldes jo andre menne-
skers kærlighed og offervilje, og det 
vil derfor være godt, om man huskede 
på at være med til at gøre det muligt 
for andre mennesker at komme til at 
opleve dette også.”

Det er altså ok at gå ud og sprede 
budskabet, ja det vil være godt at gøre 
det. Men kun hvor der er nogen, der 
selv ønsker at få det. 
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v/Rolf Kenneth Myhre

(Følgende artikel er på norsk, da jeg vurderede det ikke 
var nødvendigt at oversætte den. Forkortet. Red.)

Hva skjedde med naturåndene, som nisser og gnomer, 
alver og huldere? Tilhørte de bare barndommens og 
fortidens fantasiverden; eller tilhører de en virkelighet 
som vi nå har mistet evnen til å sanse? Denne artikkelen 
argumenterer for det siste, og at det ligger i vår fremtidige 
utvikling å erobre sansemessig denne eventyrverdenen 
på ny!

Naturånder har til alle tider verden over blitt observert 
og rapportert. Da disse vesener bare unntaksvis kan ses 
av personer som ikke er klarsynte, og da bare for en kort 
stund, er det naturlig at fantasien har fått større spillerom 
i rapporteringen av disse vesener enn i vitenskapelige 
beskrivelser av f.eks. planter og dyr. Dagens generasjon 
har ikke en gang den tradisjo-
nelle folkeoppfatningen av 
naturånder å forholde seg til, 
selv så fjern fra virkeligheten 
som denne kan være. 

Den første åndsvitenskapelige 
beskrivelse og klassifisering 
av naturånder i nyere tid 
ble gitt av den sveitsiske 
kontroversielle lege, alkymi-
ker og mystiker Paracelsus 
(1493-1541). Det var han 
som inndelte disse vesener 
i fire hovedkategorier etter 
hvilket element (jord, vann, 
luft og ild) de arbeidet med. Det var han som standar-
diserte mange av de navnene som de forskjellige typer 
naturånder idag går under. På 1800- og 1900-tallet har 
det hovedsaklig vært klarsynte teosofer som har fortsatt 
med denne åndvitenskapelige utforskningen. De mest 
kjente forsker-forfatterne på dette området har alle hatt 
lederstillinger innen det Teosofiske Samfunn: Charles W. 
Leadbeater (1854-1934), Rudolf Steiner (1861-1925), 
Geoffrey Hodson (1886-1983) og Dora van Gelder Kunz 
(1904-1999).

Den etter min mening desidert beste boken om naturånder, 
er The real world of fairies (2. utg. 1999) av Dora van 

Naturånderne
Gelder (Kunz). Boken minner mest om en antropologisk 
studie av naturåndene, utelukkende basert på personlige 
observasjoner. Mitt inntrykk er at hennes evner til å se 
og kommunisere telepatisk med naturåndene var høyere 
utviklet enn hos hennes mannlige kolleger. Hennes bok 
er ennå ikke skikkelig oppdaget, men den vil garantert 
bli en klassiker. Kunz er usedvanlig presis og nøktern i 
beskrivelsene, samtidig som hennes varme og følsomhet 
skinner igjennom.

Dora Kunz vokste opp på Java, begge hennes foreldre var 
åndelig og intellektuelt orienterte, og familien mediterte 
daglig i et eget rom. Hennes mor og hennes to yngre brødre 
var klarsynte. Dora hadde imidlertid disse psykiske evnene 
eksepsjonelt utviklet. 11 år gammel tok hun sammen med 
foreldrene den beslutning at hun skulle dra til Australia 
der hennes psykiske evner kunne utvikles enda høyere, 
i en ”skole for klarsynte” ledet av den berømte teosofen 

Charles. W. Leadbeater. Dora 
giftet seg 22 år gammel med 
en amerikaner, og hun var 
vellykket i forretningslivet. 
På 1970-tallet utviklet hun 
et eget healingsystem som 
idag er det mest utbredte og 
anerkjente alternative helbre-
delsessystem som benyttes 
både innenfor og utenfor 
det amerikanske helsevesen. 
I 1975 ble hun valgt som 
president for det Teosofiske 
Samfunn i Amerika, et verv 
hun kom til å ha i over ti år.

Ifølge teosofene og den okkulte litteratur tilhører naturån-
dene en evolusjonslinje som går parallell med dyrets og 
menneskets. Deres linje går gjennom tre stadier: fra 1) 
elementærvesener, til 2) naturånder, til 3) deva’er eller 
”engler”. Problemet med å bruke sanskrit-ordet deva, som 
etymologisk betyr ”den strålende” og ”skinnende gud-
dom”, er at det i litteraturen ofte brukes som fellesord for 
de to siste stadiene. Problemet med å bruke ordet ”engel” 
(fra det greske ordet angelos = budbringer) er de kristne 
assosiasjoner, samt at avdøde mennesker som hjelper 
mennesker på det fysiske planet også gjerne kalles for 
engler. I denne artikkelen brukes ordet deva, og kun for 
dem i stadium 3. Ifølge Kunz tilsvarer forholdet mellom 
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devaer og naturånder forholdet mellom mennesker og dyr. 
Devaer er generelt høyere utviklet enn mennesker, både 
i intelligens og emosjoner. Naturånder er generelt noe 
høyere utviklet enn dyr.

Naturåndene fungerer primært på astralplanet. Her lever 
de i en vital-emosjonell verden. Hele deres tilværelse er 
egentlig preget av lek og bekymringsløs livsglede. Nega-
tive emosjoner er nærmest fraværende, selv om kortvarig 
sjalusi og frykt kan forekomme. De er fasinert av barn og 
av alt som er ungt, glad og bekymringsløst. I motsetning 
til dyr og mennesker på det fysiske planet, er naturåndene 
spart for den fysiske kroppens slit og lidelser, samt all 
den bekymring og arbeid som er knyttet til kampen for 
å overleve.

Mens dyr og mennesker lever i en formverden der fødsel 
og død er dramatiske saker, så lever naturåndene i en 
livskraft/chi/prana verden bakom formene. Generelt sett er 
naturåndenes oppgave forbundet med å overføre vitalitet 
og magnetisme, som de selv har absorbert fra solen, til det 
element de arbeider med. Altså en slags vitaliserende pleie. 
Dette ”arbeid” oppleves som en ekstatisk og frydefull lek. 
Devaene administrerer naturåndene og overskuer deres 
arbeid. Devaene fungerer generelt som naturens ”skyts-
engler”, og inngår i et enormt hierarki der den enkelte deva 
på basis av sin hierarkiske plassering kan ha ansvar for alt 
fra et tre til en park til fjell, landskaper og nasjoner.

Naturåndenes organismer er materielt sett finere enn gass, 
og er lettest å beskrive som et energimønster med enkelte 
sentrale chakra-lignende energistrukturer i. De har et 
bankende hjerte, og de har karakteristiske ansiktstrekk. Da 
de ikke spiser har de ikke noe fordøyelsessystem. De har 
heller ikke noe skjelett-, muskel- eller senesystem. Kunz 
bekrefter at ingen av naturåndene er kjønnsdifferensierte, 
men at de forskjellige typer oppleves som mer eller mindre 
maskuline eller feminine av karakter og utseende. 

Naturåndene har rudimentære menneskelige ansikts-
strukturer som munn og nese, øyne og ører. Hvordan 
disse fungerer, vet vi ikke. Deres kropper har sjeldent 
menneskelige proporsjoner. De synes enten å ha lange 
ben og kort kropp, eller korte ben og lang kropp. De kan 
lett skifte form, farge og størrelse på kroppen for en stund, 
hvis de ønsker det.

Den letteste måten å komme i kontakt med naturånder 
på, ifølge Kunz, er å være klar over at de er der og sende 
ut positive signaler til dem. Det er imidlertid flere typer 
naturånder som er fullstendig likegyldige eller endog av 
natur negativt innstilt til mennesker. Flere typer naturån-
der er av natur vennlig innstilt til mennesker, de beundrer 
oss for mange av våre evner, og de vil gjerne være våre 
venner og samarbeidspartnere (slik vi muligens har vært i 

en fjern fortid). Kommunikasjon foregår telepatisk. Husk 
at de telepatisk oppfatter ditt bidrag til dialogen, selv om 
du verken ser dem eller oppfatter deres bidrag. Hage- og 
skogsalver blir særlig positivt innstilt, ja flattert, når en 
person står og beundrer de trær eller blomster som de til 
daglig arbeider med.

Kunz er enig i at naturåndene bør klassifiseres i fire 
hovedkategorier etter hvilket element de arbeider med. 
Men innenfor hver av disse kategoriene kommer Kunz’ 
erfaringsbaserte autoritet til uttrykk ved at hun introduserer 
sitt eget klassifikasjonssystem av underkategorier, og ved 
at hun avviker fra flere tradisjonelle oppfatninger.

Materialisering via ektoplasma

Man må ikke nødvendigvis være klarsynt for å få et 
kortvarig glimt inn i naturåndenes verden. Forskjellige 
psykedeliske stoffer kan midlertidig åpne opp det tredje 
øye, som f.eks. ayahuasca (fra liane i Amazonas), meskalin 
(fra peyote-kaktusen i Mexico og USA) og psilocybin (fra 
mexicansk sopp og den spisse fleinsoppen i Norge). En 
annen mulighet er at noen mennesker har overskudd av 
ektoplasma, hvilket kan synliggjøre naturåndene hvis de 
kommer tett innpå. Den danske intuisjons-kosmologen 
Martinus (1890-1981) betraktet ektoplasmaet som det 
synliggjørende medium ved de tidligere observasjoner av 
”eventyr-vesener”.

”Man trodde at huldrene og nissene, og hva man nå kaller 
disse psykiske vesener, bodde i stenene og bergene som jo 
måtte være hule da man oppfattet vesenene nærmest som 
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fysiske. Nevnte vesener var nemlig ofte helt materialiserte 
når de kom i nærheten av mennesker, og dematerialiseredes 
igjen et stykke tid etter, hvorfor man trodde at de forsvant 
inn i stenene. Det finnes ennå steder på Jorden hvor for-
holdene tillater at slike begivenheter kan finne sted, f.eks. 
på Island, hvor det kun bor enkelte familier rundt om i de 
store fjelldaler milevidt fra sivilisasjonens senter. Her er 
atmosfæren ennå fullstendig fri for urene menneskelige 
vibrasjoner. Den rene, jomfruelige atmosfære kan ikke 
besudles av et enkelt menneske. Det kan i verste tilfelle 
kun virke som en dråpe urent vann i Atlanterhavet. 

I denne rene atmosfære kan visse av den åndelige verdens 
vesener og foreteelser vibrere så sterkt at de undertiden 
kan sanses av de mennesker som bor der. Disse mennesker 
som er født i denne ensomhet er barn av denne naturs 
renhet og har bevart en stor del av deres psykiske sanse-
evne, hvorfor de ofte opplever at den åndelige verdens 
manifestasjoner blander seg med de fysiske.” [Martinus 
/ Kosmos nr. 8/84]

Menneskets evolusjære faser

Ifølge Martinus går jordmennesket gjennom tre evolusjo-
nære hovedfaser før dets egen inntreden i et høyere rike: 
1) naturmennesket med en svinnende kontakt med den 
åndelige verden, 2) forstandsmennesket med et materiali-
stisk livssyn, og 3) det kjærlig-intuitive mennesket med et 
åndsvitenskapelig livssyn. Dagens menneskehet spenner 
over alle de tre fasene, med tyngdepunktet et sted mellom 
de to første. Martinus skriver videre at naturmennesket var 
(er) istand til å oppleve den psykiske verden med instinkt 
og primitiv følelse.

”Da hadde alle hva enkelte mennesker ennå har, det man 
kaller for psykiske evner. De var mer eller mindre mediu-
mistiske eller clairvoyante, eller de kunne høre stemmer, 
varsler og lignende. Noen brukte enda deres evner til sort 
magi og var altså virkelig en slags hekser eller trollmenn”. 
[Martinus / Kosmos nr 8/84]

Naturmenneskets tolkning av sine åndelige opplevelser 
resulterte i det religionsvitenskapen har kalt et magisk-
animistisk livssyn. Sentralt i animismen er troen på (eller 
opplevelsen av) naturen som besjelet, der ”ånder” står 
bak et hvert naturfenomen og objekt (steiner, fjell, trær, 
vinden, elver, himmellegemer...). Alle typer ånder finnes: 
gode, onde og lunefulle; sterke og svake. Åndene kan 
kontaktes og blidgjøres ved offergaver. Trollmenn kan 
”binde” åndene, og tvinge dem til å utføre tjenester for 
seg. Et typisk trekk ved animismen er forfedrekultusen, 
troen på (eller opplevelsen av) at de døde eksisterer i en 
annen dimensjon og kan kontaktes.

Med utviklingen av det intelligente forstandsmennesket 
gikk den instinktbaserte evnen til å sanse den psykiske 
verden fullstendig tapt, og et materialistisk verdensbilde 
oppsto. De fleste i dagens vestlige verden tilhører denne 
fasen. Men evolusjonen går videre, og ifølge Martinus 
vil altså det kjærlig-intuitive mennesket med et åndsviten-
skapelig livssyn etterhvert komme til å ta over. Hva skal 
vi da tro om høyt utviklete okkulte personligheter som 
Charles W. Leadbeater, Rudolf Steiner, Geoffrey Hod-
son og Dora van Gelder Kunz? Enten var de virkelige 
representanter for den kommende mennesketype, eller så 
har de gjennom okkult trening (via flere inkarnasjoner) 
dyrket frem én spesiell kvalitet (klarsyn) som tilhører 
den kommende mennesketype. Steiner og Leadbeater har 
beskrevet hvordan man gjennom bestemte meditasjons- 
og sinnskontrolløvelser kan få fortgang i utviklingen av 
permanent klarsyn.

Kunz’ epilog til sitt mesterverk, skrevet i hennes siste 
leveår da hun var 95 år gammel, er noe vemodig. Da hun 
skulle skrive bokens andre utgave, hadde venner av henne 
bedt henne om å oppsøke på ny steder hun tidligere hadde 
opplevd som full av naturånder. Hun gjør det, opplevelsen 
var nedslående. Hun mener at våre globale miljø-ødeleg-
gelser, forurensninger og utryddelse av naturområder for-
driver naturåndene, i likhet med dyrene, til stadig mindre 
områder der stadig færre av dem holder til. 

Det er i naturåndenes vesen å sprudle av livsglede og 
vitalitet, hvilket de fortsatt gjør, men Kunz’ inntrykk er at 
noen typer naturånder har blitt mer sky for mennesket og 
har distansert seg. Som en liten trøst i denne elendigheten 
kan jo nevnes at flere øko-sentre bevisst og systematisk 
har satset på kontakt og samarbeid med naturånder, som 
The Findhorn Foundation i Skottland, Perelandra i Virgi-
nia (USA), og Questheaven Retreat i California. Dansken 
Eskild Tjalve skal i mai 2006 holde kurs om naturånder 
(se hans web-base for nærmere informasjon).

Anbefalt litteratur:
Gelder, Dora van (2. utg. 1999): The real world of fairies. 

Quest Books, Illinois. 180 s.

Tjalve, Eskild (1996): Devaer: naturåndernes og englenes 
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Tompkins, Peter (1997): The Secret Life of Nature. Har-
perSanFrancisco, 228 sider. 
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Epost: ro-ken@online.no
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gruk..... 
Åndsliv er et slidsomt fag,
øv med flid dit åndelag.
...
Men’sker er gode på bunden, sa’ Fanden,
de vil ikke forbedre sig selv men hinanden.
.....
Folk som vil forbedre hele verden, kan med held
starte i dens centrum, nemlig med sig selv.
....
I evighedens perspektiv
er øjeblikket som et liv.
....

At leve i nuet er livets teknik,
og alle folk gør deres bedste,
men halvdelen vælger det nu, som gik,
og halvdelen vælger det næste.

Men det nu, som er gået, er altid forbi,
og det næste blir aldrig det rette,
næ, sørg for at nuet, du lever i
engang for altid er dette.
....
Hvis du ængster tiden bort
gør du livet tomt og kort,
hvis du glæder dig ved mangt
gør du livet rigt og langt.
....
Alt det meget ingen når
gråner mange menskers hår.
Glæd dig alt hvad du formår,
over alt det lidt, du når.
......
Hvis du en dag er trist i sind,
så krus blot med et smil din kind.
På to minutter slår det ind!
.....
Bekymringer trækker en negativ rente,
de vokser sig små, hvis man ka’ la’ dem vente.
......

Helbred er hvordan man har det,
modstandskraft er som man ta’r det.
....
Uselviskhed er dog det bedste
som man kan ønske for sin næste.
.....
Man kan tilgi’ alle men’sker alle vegne
alle fejl - undtagen dem som er ens egne.
....
At appelere til fornuften
er verdens største slag i luften.
....
Den som ved små ting hæfter sig
la’r store ugjort efter sig.
....
Man taler om naturens spil,
men går det mon naturligt til?
At muldjord blir til gule krokus,
det er det rene hokus-pokus.
....
Hvis du vidste, hvad du véd,
når dit livslys er brændt ned,
så var meget mindre drøjt,
mens det endnu brænder højt.
....
Man fødes gammelklog og tung
belastet af sin uerfaring,
man gror sig gradvis let og ung
ved livets sagte åbenbaring.
.....
Den Guds klarsyn falder på
ser det store i det små.



Udtrykket den ny verdensimpuls stammer fra den danske humanist og intuiti-
onsbegavelse Martinus (1890-1981), der så universet som udpræget levende 
og til stadighed gennemstrømmet af skabende energiimpulser.

Fra tid til anden rammes Jorden af sådanne skabeimpulser, og resultatet er 
i hvert enkelt tilfælde et udviklingsspring på et eller flere områder. Fx. må de 
store historiske kulturepoker ses som virkninger af fortidige impulser, og det 
samme gælder m.h.t. verdensreligionerne og naturvidenskaben.

Omkring starten af forrige århundrede begyndte ifølge Martinus en ny kraftig 
impuls at stråle ind over Jorden, og han så, at den denne gang ville afstedkom-
me intet mindre end fødslen af en helt ny verdensorden, kendetegnet ved bl.a. 
hidtil uset fremgang for humanitet, moral og kultur.

Allerede nu mærker vi så småt virkningerne af denne nye verdensimpuls, nem-
lig i form af de stormløb på den hidtil gældende verdensorden, der kendeteg-
ner tiden; politisk, økonomisk, videnskabeligt, teknologisk, religiøst, moralsk, 
miljømæssigt etc. Men typisk nok også som en lang række mere eller mindre 
målbevidste forsøg på at skabe bedre og mere menneskeværdige livsbetingel-
ser for alle Jordens beboere.

Tidsskriftet Den Ny VerdensIMPULS har til formål at fokusere på hele denne 
interessante emnekreds og herunder orientere om det revolutionerende vir-
kelighedssyn, Martinus gennem et langt og virksomt liv lagde frem i sit store 
åndsvidenskabelige værk ”Det Tredie Testamente”.

Den Ny VerdensIMPULS
Klintvej 104 - DK-4500 Nykøbing Sjælland

Tlf. 59 30 52 72 - Giro 9 25 42 42
E-mail: kosmo-info@olsen.mail.dk

Hjemmeside: www.nyimpuls.dk
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Martinus’ yndlingsdigt
Tage Buch skriver: “Flere gange under besøg hos os nævnte Martinus et digt, som han var meget betaget 
af. Han kunne kun huske første og sidste vers, som han fremsagde med megen bevægelse i stemmen.”

Også Per Thorell fortæller det samme i sit indlæg i bogen “Martinus - som vi husker ham”.
Digtet er det første digt i Chr. Molbech’s digtcyklus “Dæmring”.

Her er alle seks vers:

Stille
Du slægt, der som en storm i høst
henover Jorden haster,
men aldrig i dit eget bryst
til bunden loddet kaster;
du, som vil granske livet ud,
men glemmer livets kilde,
søg dog engang dig selv og Gud -
vær stille!

Hør op med denne vilde larm,
den hvileløse trængsel,
læg øret til din egen barm,
hvor sjælen bor i fængsel;
dæm op for dine lysters elv,
lad strømmene sig skille,
søg så på hjertets bund dig selv,
men stille.

Hør op at færdes uden ro
imellem livets døre;
hvor kan i slig en larm du tro,
at du Guds røst kan høre?
Han drager ej i hjertet ind
som tordenstorm i skoven,
han kommer som en sagte vind
fra oven.

Du slægt, som fuld af harm og had
igennem verden jager,
mens bævende liig espens blad
bestandig tungen klager!
Hvad er dit mål, hvad er dit med,
hvad søger du i vrimlen?
Se, blomsten vokser tavs i fred
mod himlen.

Hør, overalt i mark og lund
en bøn om stilhed lyder,
selv middagssolens gyldne mund
i skovens stilhed byder;
hør, stjernerne langs himlens kyst
på sølverharper spille,
og bede dig med bønlig røst:
Vær stille!

Oh bøj til disse stemmers klang,
du travle slægt, dit øre!
Der kommer dog den tid engang,
da du får lov at høre:
Når gravens dybe klokke slår,
når dag og nat sig skille,
og døden råber kold og hård:
Vær stille!

(Chr. Molbech (1821-1888), Nordisk forlag 1921. 
Ændret til moderne stavemåde af red.)
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KOSMOLOGISK INFORMATION
er et bogforlag med speciale i sekundærlitteratur i relation 

til Martinus’ verdensbillede.
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Med sommerhilsen
Dette nummer er lidt specielt, fordi vi har 
valgt at lægge Mogens Møllers eventyr ind 
som midtersektion. Så kan man tage det 
ud og evt. bruge det til foræring. Vi har også 
trykt et mindre selvstændigt oplag til salg 
for en billig penge. Det var Knud Højgaard 
og John Dahl, der fik ideen med at udgive 
det gamle eventyr med de flotte tegninger. 
Vi har bevaret tegningerne, men har måttet 
udskifte den gamle skrivemaskineskrift 
med en nyere form for skrift, for at gøre 
det mere læsevenligt. (John Dahl er iørigt 
imellemtiden diskarneret)

Bladet er også præget af, at jeg har fået flere 
af Walter Russells bøger, et forfatterskab 
jeg finder meget spændende, fordi hans 
budskaber ligger så tæt på Martinus’ og 
udbygger det på flere områder. Det er iøvrigt 
tankevækkende, at Russell fik sine store 
åndelige visioner, netop det forår i 1921, da 
Martinus fik sit gennembrud!

Læg også mærke til, at der heri anmeldes to 
nye bøger om den seksuelle polforvandling, 
dels Per Bruus-Jensens og dels Kurt Christi-
ansens (den sidste udkommer dog først ca. 
1.juli). Mængden af sekundær-litteratur 
i tilknytning til Martinus’ verdensbillede 
vokser støt!

Forsidens korncirkel er valgt, fordi den næ-
sten er magen til en af Russells tegninger 
- se under Kort Fortalt!

Go’ læselyst
Ruth 
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Sten, vand, luft og ånd
af Martinus

Fast, flydende, luftformig
og stråleformig materie

Noget af det første, det tænkende menneske begynder at 
opleve, er, at det befinder sig som midtpunkt i et uende-
ligt ocean af kræfter, der skaber bevægelse og udløser 
en række forvandlingsprocesser. Det opfatter dog ikke 
straks alle disse kræfter som bevægelse, tværtimod. 
Mange bevægelsesarter opfattes som stilhed, som noget, 
der er i ro. Når vi bliver vidne til en stor sten, der ligger 
på marken, opfatter vi den ikke som udtryk for bevæ-
gelse. Klippeformationer og bjergtoppe fornemmes også 
gennem vore sanser som noget, der udtrykker absolut 
stilhed. Overalt hvor vi betragter mineralverdenen, op-
fatter vi dens detaljer som ubevægelige, ja, næsten som 
uforanderlige, som en død verden.

Mineralverdenen adskiller sig gennem vore sanser fra 
alt, som vi kan se er i bevægelse og under forvandling. 
Vi ser vandets bevægelse gennem bække, åer og floder, 
havets brænding og skyernes flugt over himlen. Vi for-
nemmer den lette brise eller stormens jag over land og 
hav, ligesom vi også efterhånden er blevet klar over him-
mellegemernes bevægelser gennem verdensrummet. Vi 
oplever, hvorledes vand fordamper, og damp fortættes, og 
hvorledes andre stoffer forvandles ved særlinge varme- 
og kuldegrader. Vi erkender, at stoffernes forvandling 
kan inddeles i fire store afsnit eller fire hovedformer for 
tilstande: faste, flydende, luftformige og stråleformige.

Den sidstnævnte tilstand er noget mindre kendt end de 
tre andre, idet den ikke er direkte tilgængelig for de fysi-
ske sanser. Man benægter derfor i stor udstrækning den 
stråleformige tilstands eksistens, selv om erkendelsen af 
den i den senere tid fremskyndes gennem kendskab til 
elektricitet, radiobølger og andre former for stråler og 
bølger, som den tekniske videnskab arbejder med, og 
som hvert eneste menneske efterhånden gør brug af i 
sin daglige tilværelse. Man må erkende, at der eksisterer 
usynlige energier eller kræfter, der uhindret går igennem 
de faste stoffer. Det er disse energier, man søger at måle 
i frekvenser og bølgelængder, men som man trods alt 
endnu kun har et ringe kendskab til. 

I årtusinder levede menneskene uden kendskab til denne 
materiens fjerde tilstand. At den eksisterede havde de dog 
alligevel en instinktmæssig forestilling om, og på denne 
forestilling om usynlige kræfter var deres indstilling på 
en ”åndelig verden” baseret.

Det religiøse instinkts forhold til den 
stråleformige verden

Naturmenneskene havde en urokkelig instinktiv for-
nemmelse af en usynlig verdens eksistens, oven i købet 
befolket med levende væsener. De var endog helt sikre 
på, at i denne usynlige verden eksisterede der væsener, 
som var endnu mægtigere end de fysiske væsener, både 
på godt og ondt. Guder og gudinder, engle og djævle, 
skytsånder og dæmoner opfyldte deres forestillingsver-
den. Og ganske vist var alle disse åndelige væsener så at 
sige ”skabt i menneskets billede” i den forstand, at men-
neskets forestillingsevne og fantasi gjorde sig gældende, 
når det dannede sig billeder af dem for at tilbede dem eller 
digte myter og fortællinger om dem. Derfor har man i 
senere tider ment, at en åndelig eller usynlig verden med 
usynlige væsener udelukkende var et produkt af primitive 
menneskers fantasi. Men millioner af mennesker har ikke 
gennem årtusinder kunnet leve og dø i troen på noget, der 
overhovedet ikke eksisterer. 
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Troen er en evne, og en evne kan ikke eksistere uden at 
være en organisk funktion. Og da en organisk funktion 
umuligt kan blive til uden en påvirkning fra naturen, 
må naturen have påvirket de levende væsener således, 
at denne evne er blevet til. Den åndelige verden er ikke 
en ”opfindelse” af primitive mennesker, den er ikke et 
produkt af deres fantasi. Men derimod er menneskets tro 
på den åndelige verdens eksistens et produkt af den på-
virkning af stråler og bølger, som menneskene på denne 
klode har været udsat for i form af kosmiske  impulser, 
lige siden de som primitive 
dyre-mennesker begyndte at 
kunne skelne bevidst mellem 
”jeg” og ”det”. At menneskene 
med deres fantasi iklæder den 
åndelige eller stråleformige 
verden og dens væsener ganske 
bestemte former, f.eks. skik-
kelser med vinger, betyder blot, 
at de har svært ved at forestille 
sig den stråleformige verdens 
natur og lovmæssighed. Derfor 
har de for en stor del forestillet 
sig den som en himmel, eller luft-verden, hvis beboere 
måtte have vinger for at kunne bevæge sig, som de så, 
fuglene havde det. De måtte bruge den fantasi og logiske 
sans, de var i besiddelse af. 

Først når mennesket er udviklet til i vågen dagsbevidst 
tilstand at kunne sanse de stråleformige materier, behø-
ver de ikke mere at danne sig forestillinger af mere eller 
mindre overtroisk karakter, men oplever den strålefor-
mige verden og dens væsener som noget lige så natur-
ligt som den fysiske verden med dens væsener, der har 
organismer bygget op af faste, flydende og luftformige 
materier. Inden de bliver i stand til at få en sådan bevidst 
kontakt med den stråleformige verden, er der en slags 
overgangstilstand, efter at de har sluppet den blinde tro, 
som deres vågnende intelligens reagerer imod. Da be-
finder de sig i en slags mentalt ingenmandsland, hvor de 
kun tror på, hvad de kan opleve med fysiske sanser. Det 
er en sådan tilstand af ren materialistisk overbevisning, 
som så mange mennesker befinder sig i i dag.

Materialistens form for overtro

Efterhånden som mennesket udvikles intellektuelt, be-
gynder troen at vakle og tvivlen at sejre. Man benægter 
en åndelig verdens eksistens og kommer endda så vidt, 
at man mener, at tanker er et produkt af den fysiske ma-
teries kemiske processer. Man er ikke klar over, at man 
da erstatter en gammel overtro med en ny. Den åndelige 
verden forsvinder ikke, fordi man ophører med at tro 
på dens eksistens, og efterhånden som menneskene er 

mindre afhængige af deres intelligens alene og udvikler 
deres intuitive evner, vil de få overblik ikke blot over 
sten, vand og luft, over faste, flydende og luftformige 
materier, men også over begrebet ånd og de stråleformige 
materier, dette begreb dækker over.

Det materialistisk indstillede menneske er ikke klar 
over, hvor paradoksal og inkonsekvent hans indstilling i 
virkeligheden er, og at jo mere han benægter og forsøger 
at underbygge sin benægtelse af den åndelige verdens 

eksistens, desto vældigere har 
han måttet bruge ”åndelig ma-
terie”. Hans benægtelse er jo 
ikke et fysisk produkt, han har 
kunnet skabe ved hjælp af fysi-
ske redskaber, den er et produkt 
af åndelig materie, en tanke-
konstruktion, der er udtryk for 
en idé eller forestilling. Og da 
den åndelige verden netop er 
en stråleformig verden, vil det 
levende væsen arbejde sig mere 
og mere ind i denne verdens 

materie, hvad enten det bekræfter eller benægter dens 
eksistens. Jo flere hypoteser og forestillinger man sætter 
op som bevis på, at den åndelige verden ikke findes, jo 
vældigere beviser man i sig selv, at den eksisterer. 

Hele menneskets funktion, når det tænker eller forsøger 
at få overblik over årsager og virkningers sammenhæng 
er netop en manifestation i åndelig materie, og dets be-
nægtelse af denne materies eksistens kan sammenlignes 
med et svømmende menneske, der påstår, at det vand, 
han svømmer i, ikke eksisterer. Menneskene er nemlig 
omgivet af et hav af åndelig energi eller materie, men 
da de ikke direkte kan se, høre, føle, smage eller lugte 
den, tror de ikke, den eksisterer. De tænker ikke på, at 
de overhovedet ikke ville kunne opleve noget som helst 
gennem de fysiske sanser, hvis den åndelige materie 
ikke eksisterede, da det er i nævnte materie alle høre-, 
syns-, lugte-, føle- og smagsbilleder dannes i deres 
bevidsthed.

Bevidsthedens stråleformige materie 
som primær faktor i organismen

Et fysisk menneske fremtræder som en kombination 
af fire tilstande. Det har i sin organisme en materie, vi 
udtrykker som fast, skelettet. Den flydende tilstand re-
præsenteres af adskillige væsker i organismen foruden 
blodet. At også den luftformige tilstand er repræsenteret, 
mærker hvert eneste menneske, når det trækker vejret. 
Disse foreteelser i det levende væsen er tilgængelige for 
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direkte sansning og bliver derfor naturligvis ikke benæg-
tet. Men de fleste mennesker vil sikkert indrømme, at de 
består af mere end mineraler, væske og luft. Ja, de består 
også af den såkaldte organiske materie, som kirtler, hjerte, 
lunger, nyrer osv. er bygget op af. Men de består yderli-
gere af noget, som tænker. Er det den organiske materie, 
som tænker? Er det hjertet, lungerne eller nyrerne, der 
tænker? ”Nej, det er hjernen”, vil nogen svare. Hjernen 
er et instrument, som er bygget op af organisk materie, 
og det vil i virkeligheden sige særlige kombinationer af 
”sten, vand og luft”. Den gennemstrømmes af elektriske 
impulser, og uden disse impulser er den død og vil snart 
gå i opløsning, hvilket vil medføre menneskets død. 

Når en organisme er blevet til et lig, er det fordi de 
elektriske eller stråleformige impulser er ophørt med at 
gennemstrømme organismen. Tilbage er så blot krop-
pens bestanddele, ”sten, vand og luft”, som også de 
organiske materier er opbygget af. Hvad er det, der er 
borte fra liget? Det er den stråleformige materie, der gav 
liv til organismen. Det er den materie, hvori der dannes 
tanker, erfaringer, oplevelser, ligesom det er den materie, 
der sætter den fysiske materies bevægelser i gang, hvad 
enten det er de bevægelser, som er den fysiske organismes 
indre funktioner eller kroppens bevægelser i det ydre rum, 
eller de bevægelser, som udfoldes som væsenets evne til 
at arbejde og skabe. Da den fysiske krop kun får liv og 
bevægelse gennem individets bevidsthedskraft eller evne 
til at jonglere med den stråleformige materie, er det ikke 
så svært at se, at den fysiske materies sammensætning til 
en organisme er en virkning af den stråleformige mate-
rie, og at fast, flydende og luftformig materie tilsammen 
udgør noget sekundært i forhold til strålematerien. Den 
stråleformige verden er det levende væsens egentlige 
hjemsted, og at det inkarnerer i fysisk materie betyder 
blot, at det midlertidigt gennem sin stråleformige materie 
også skaber virkninger i ”sten, vand og luft”.

Alt er tankekredsløb på forskellige 
stadier

Igennem al materiens bevægelse, dens omformning og 
forvandling og den her igennem afslørede planmæssighed 
eller logik, der er den fuldkomne ånds eller bevidstheds 
kendetegn, afsløres det for den udviklede forsker, at der 
er mere mellem himmel og jord end ”sten, vand og luft”. 
Det menneske, der har mistet den blinde tro, og som 
måske en tid har befundet sig i tvivlens mellemtilstand, 
men har formået at gøre tvivlen til noget positivt i stedet 
for en ensidig negativ tilstand, vil efterhånden opdage, 
at selve livets virkelighed eller eksistens er en tilstand 
eller væsensnatur, der kan gennemtrænge alt. Det er en 
natur, der kan gøre ånd til luft og luft til vand og vand til 

sten. Og omvendt gøre sten til vand og vand til luft og 
luft til ånd. Det lyder som trylleri eller mirakler, men det 
er baseret på kosmiske kredsløbslove, som menneskene 
endnu ikke har kendskab til. 

Den Guddom, som er selve det levende univers, hvori vi 
lever, røres og er, gør sine tanker til sten, vand og luft, 
og sten, vand og luft til tanker eller stråleformig materie. 
Alle bevægelser, al skabelse, alt hvad der foregår omkring 
os og i os, er i virkeligheden tankekredsløb på forskel-
lige stadier. Det er ånd eller tanke i færd med at forme 
fysisk materie og derved blive til erfaring og oplevelse, 
altså igen til tanke eller åndelig materie. Selv bag de for 
menneskets fysiske sanser utilgængelige bevægelser i den 
”faste” mineral-materie er der tanke og hensigt. 

Al manifestation eller bevægelse i hvilken form den end 
forekommer - som himmellegemers baner, som elemen-
tarpartiklers bevægelse i mikrokosmos eller som et jordisk 
menneskes tanker og handlinger - alt er det tanker, der 
er på vej fra deres respektive Jeg’ers åndelige stade til 
omformning til luft, vand og sten og tilbage til vand, luft, 
sten og tanke for at berige de levende væsener i universet 
med nye impulser og variationer af livsoplevelse. Med sin 
egen tankeverden og sit bevidsthedskredsløb oplever det 
levende væsen eller ”gudesønnen” lidt efter lidt åbenba-
ringen af Guddommens liv og bevidsthed. Det lærer at se 
”det onde” som det ubehagelige gode på et særligt stadium 
i kredsløbet, og at intet kan gå til grunde, intet fortabes, 
intet kan være unyttigt, men alt er tankeberigelse, livs-
fornyelse og fuldkommengørelse, og dermed bliver livets 
højeste kosmiske facit, at alt er såre godt.
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Da dette blad er præget af Russells kosmogoni, vil 
jeg først lade ham  fortælle om sig selv;

v/Walter Russell

Da jeg var 7 år, skete noget fantastisk for mig, noget ube-
skriveligt vidunderligt og smukt. Jeg var ligesom hensat 
til en anden verden. Skiftende farver - blå, violet, orange 
- syntes at fylde hele rummet i og omkring mig. Jeg var 
ligesom opslugt af det. Så forsvandt det igen, og jeg stod 
som blindet og ubevægelig. Jeg havde været ved at spille 
marmorkugler med andre drenge og stod med 
nogle kugler i hånden. Men i stedet for 
at spille videre, gik jeg min vej.

Jeg var klar over, at noget var 
sket, men jeg forstod ikke 
hvad. Jeg følte en energi 
vibrere i mig med en 
sådan forstærket rytme 
og harmoni, en sådan 
skønhed og ekstase, at 
jeg troede noget var 
steget ned fra himlen 
- og det var der. I 
lang tid gik jeg om-
kring på markerne. 
Jeg klatrede op i et 
æbletræ og sad der i 
lang lang tid. Så gik 
jeg hjem og prøvede 
at få min mor til at for-
tælle mig, hvad der var 
sket for mig. Jeg fortalte 
hende det hele, men hun 
sagde bare: “Ok, hvis det ikke 
er gået over i morgen, vil jeg 
tage dig med til en læge.” Men 
det var det.

Men effekten af oplevelsen varede i dagevis. 
Jeg var begyndt i skole som femårig. Nu følte jeg, at jeg 
ikke kunne gå i skole mere. Jeg gik derhen som jeg skulle, 
men jeg kunne ikke holde det ud. Jeg kunne ikke åbne en 
bog endsige læse i den. Så jeg vandrede bare omkring. I 
mange dage. Jeg følte jeg var blevet et andet væsen, noget 

Fænomenet Walter Russell
 (1871-1963)

jeg aldrig havde kendt til før. Jeg havde fået mit første 
glimt af det “andet univers”, et visdoms-univers hvor alt 
begynder og ender.

Så gik det over igen, men jeg fandt ud af, at jeg nu kunne 
gøre ekstraordinære ting. Jeg kunne f.eks. spille klaver 
forbavsende godt. Noget inde i mig syntes at tale til mig 
og fortælle mig, at Gud arbejdede med mig, eller med 
en eller anden højere kraft i mig. Jeg forstod det ikke på 
den tid. Jeg var bare pludselig blevet fremragende til at 
spille musik.

Efter en tid vendte jeg tilbage til sko-
len men fandt ud af, at jeg ikke 

mere kunne åbne en bog. Det 
var som om en hånd eller en 

mur holdt mig tilbage fra 
at åbne bøger. Hvis jeg 

alligevel åbnede en bog, 
var jeg nødt til at lukke 
den igen straks, fordi 
jeg blev klar over, 
at hvad der stod i 
bøgerne enten ikke 
var vigtigt eller no-
get forkert. Så jeg 
kunne ikke andet 
i skolen end blot 
sidde der.

Jeg blev anset for at 
være dum. Jeg var den 

kvikke dreng i klassen, 
der pludselig var blevet 

dum. Jeg kunne ikke det, 
der blev undervist i. Men 

jeg kunne gøre alt det, der 
krævede viden og inspiration. 

Folk var forundrede over, hvad 
jeg vidste. Det jeg virkelig ønskede at 

vide, vidste jeg bare.

Tiden gik, og da det atter blev maj måned, skete det igen, 
den ekstatiske oplevelse, men af knap så lang varighed. 
Dette gentog sig hvert år i maj måned, således at jeg 
blev klar over, at jeg var forberedt til at skulle leve et 
anderledes liv end det normale. Jeg blev taget tidligt ud 
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af skolen og begyndte at arbejde. Det var jeg 
glad for, fordi jeg fandt skolen meget ubeha-
gelig og unødvendig. Hvad jeg ønskede at 
vide, vidste jeg.

Når oplevelsen i maj måned kom, måtte jeg 
isolere mig en tid fra andre mennesker. Min 
mor kaldte det “hans sære periode, som han 
kommer over”, så hun var holdt op med at 
bekymre sig. Hvert syvende år blev oplevel-
sen mere intens og af længere varighed. Dette 
varede hele mit liv, kulminerende med den 
største af alle i 1921, hvor den varede i 39 
dage og nætter. I den periode skrev jeg “Den 
Guddommelige Illiade”.

Opstandelsen fra de døde

Lige før min anden store illumination, da jeg 
var 14 år, blev jeg ramt af en sygdom, kaldet 
sort difteri, som er en slags sort pest. Jeg var så 
syg, at lægen sagde, jeg umuligt kunne overleve, for mine 
lungers funktion var ødelagt. Kort efter erklærede lægen 
mig for død. En anden læge blev tilkaldt, men erklærede 
mig også for død. Så blev bedemanden hentet.

Jeg havde ingen bevidsthed om min krop, men på det 
tidspunkt oplevede jeg en overvældende ekstase, hvor 
jeg blev gennemstrålet af et alvidende lys af kærlighed. 
Til mine grædende forældres forundring, rejste jeg mig 
fra sengen, fuldstændig helbredt. Lægens undersøgelse 
viste, at min svage krop atter var stærk og vital. Fra da af 
kunne jeg gå ud af min krop, hvis jeg ønskede det.

Gud sørgede for, at jeg “opstod fra de døde”, fordi jeg 
skulle gennemføre den opgave, jeg var forberedt til, nem-
lig at give hans budskab til den ny tids menneskehed.

I forordet til en af hans bøger skriver han bl.a.:

Jeg er kommet for at give oplysning og forståelse til op-
bygning af en ny verden, sådan at menneskene kan se med 
åndens øjne i stedet for kun med kroppens øjne. Jeg siger 
til menneskene, til videnskaben, til matematikerne:
“I har kun set med kroppens øjne. Jeres lov om tyngde-
kraft, jeres kemi-teorier, jeres atom-model, jeres ide om 
et ekspanderende univers, i hvilket I har fordømt Gud til 
at dø varmedøden kaldet entropi, er ikke rigtig. Kom med 
mig og lad os med åndens øjne se, hvad universet virkelig 
er, og ikke kun hvad det ser ud til at være.”

Vi må opbygge en ny videnskab. Derfor tog Gud mig med 
bag scenen, bort fra sansernes illusion, ind til universet 
af visdom. Med åndens øjne så jeg, hvad universet og 
mennesket virkelig er. Jeg så hvilke illusioner der har 
ført menneskene til at opbygge forkerte teorier, hvordan 
deres mangelfulde sanser har skabt spild og narret dem 
så fuldstændigt, at videnskabens bøger ser ud som om de 
var skrevet på Kong Athurs tid.

Dette er hvad det syntes mig, da jeg kom ud af visdom-
mens univers, hvor jeg var i 39 dage og nætter, sådan at 
jeg ikke bare fik disse ting at vide, men således at jeg 
kunne skrive dem ned i 30.000 ord i “Den Guddommelige 
Illiade” til dig og hele verden.

Jesus sagde at “Gud er lys”, men ingen vidste rigtig, hvad 
han mente. Heller ikke i dag ved man det. Nu er lysets 
hemmelighed afsløret for verden, af Gud gennem mig. 
Det vil skabe en anden verden, en anden civilisation. Nu er 
det lige så meget din opgave som min at blive lysets bud-
bringer. Studer mine bøger og spred budskabet. Mange 
indvender, at de ikke har forstand på videnskab. Men det 
er ikke nødvendig. Universets principper er enkle, omend 
resultaterne er mangfoldige.

Gå ud og så lysets frø, kærlighedens frø, således at vi kan 
modarbejde de frø fra frygt, had og grådighed, som har 
ført verden ud i uføre. Vi skal skabe verden om til een 
verden, med een religion der indebærer virkelig viden 
om Gud.
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v/Ruth Olsen

I Impuls nr. 2 og 3/2005 skrev jeg om en meget speciel 
person ved navn Walter Russell. Nu har jeg fra USA fået 
fat i flere af hans bøger, som jeg finder så spændende, at 
jeg har lyst til at skrive mere om ham og hans kosmo-
goni. Hvordan han fik sine kosmiske indsigter, fremgår 
af forrige artikel. Her vil jeg prøve at give et kort ind-
blik i hans beskrivelse af, hvordan den fysiske verden 
bliver til. Han fortæller nemlig i den henseende mange 
flere detaljer end Martinus, hvis beskrivelse jo er meget 
overordnet på det felt.

Jeg skal dog straks indrømme, der er mange videnska-
belige udredninger, jeg endnu ikke helt forstår. Men det, 
jeg til nu har fattet, viser en klar logik, helt i overens-
stemmelse med Martinus, hvilket har overbevist mig om 
rigtigheden af hans verdensbillede. Om jeg så kan vide-
regive det på en forståelig måde, er så en anden sag.

Russell påviser, hvordan vor nuværende naturvidenskab 
på flere grundlæggende områder tager fejl. Denne viden 
har fået en vis men desværre begrænset udbredelse i USA, 
bl.a. via det “University of Science and philosophy”, som 
han med venners hjælp fik skabt, men den etablerede 
videnskab har dog endnu ikke været i stand til at slippe 
sine traditionelle dogmatiske fejlopfattelser.

Atomkraft

Dette har hidtil haft nogle meget uheldige konsekvenser, 
f.eks. vedrørende atomkraft. Russell påviser med indly-
sende og videnskabeligt velunderbyggede argumenter i 
en bog fra 1957, hvorfor brugen af atomkraft kan blive 

menneskets langsomme selvmord. Også Martinus har 
udtalt, at atomkraft er en farlig misforståelse, men Rus-
sell er mere konkret.

Uran og de andre radioaktive stoffer er at finde i den 
“døende” ende af de kemiske stoffers oktavsystem. Dvs 
de er under deres naturlige nedbrydning (udånding) og 
udsender derfor opløsende ekspansiv stråling. Også men-
neskets udånding er en slags gift, så hvis der ikke fandtes 
regenererende plantevækst på Jorden, ville vi dø af vor 
egen forgiftende udåndings-atmosfære.

Normalt findes farlige stoffer som f.eks. uran i små mæng-
der dybt nede i Jordens hårde stenundergrund, hvor deres 
opgave er at virke nedbrydende for at gøre omdannelsen 
til muldjord mulig og frigøre stoffer til vegetationens 
rodnet. Når mennesket henter det op og koncentrerer det, 
bliver dets destruktionskapacitet kollosalt forstærket. Det 
er naivt at tro, denne udstråling kan kapsles inde af noget 
som helst, og iøvrigt er det endnu kun en begrænset del 
af radioaktiviteten, man er i stand til at måle.

Fordi det er en ekspansiv stråling, dvs en accellererende 
bevægelse, påvirker den f.eks. cellerne i vor krop til 
at ekspandere, dvs den er kræftfremkaldende. Radio-
aktiviteten øger også varmen i Jordens atmosfære, for 
den forsvinder ikke bare ud i det kolde rum, for kulden 
bremser udstrålingen. Derfra regner den ned lidt efter 
lidt. Russell nævner, at temperaturen på Jorden af denne 
grund allerede i 1957 var steget med 1 grad.

Dette er tankevækkende i en tid, hvor flere lande udvikler 
atomvåben, og hvor man atter taler om at bygge flere 
atomkraftværker, fordi man tror, man derved kan undgå de 
klimaforandringer, brugen af kul og olie medfører. Det er 
faktisk det modsatte, man opnår. Det eneste vi kan trøste 
os med er, at forsynet ikke vil tillade menneskeheden helt 
at uddø. Vi vil nå at blive klogere.

Skabelsens principper

Naturen er Guddommens sprog, siger Martinus. Altså må 
vi gøre en ihærdig indsats for at lære at forstå det. Forstå 
hvordan og hvorfor dette forunderlige panorama bliver 
til, som udfolder sig for vore sanser. Hertil får vi i disse 
tider sendt hjælp ad forskellige veje, f.eks. via en Martinus 
og Russell. Men det er en krævende opgave virkeligt at 
forstå, hvad de fortæller.

Vort logiske univers

University of Science and Philosophy
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Russell begynder med at slå fast, at alt det der for vore 
sanser skaber oplevelsen af en fysisk verden er bevægelse, 
og kun bevægelse, som udgår som tanker fra Guddom-
mens bevidsthed, som er stilhed. Også vi skaber vor 
verden ved bevægelse, der udgår fra vor bevidsthed, som 
er stilhed. Fra dette stilhedens punkt hvirvles bevægelsen, 
tankerne, indad og udad spiralistisk.

Russell skriver: “Skabelse består i den ENEs opdeling 
i talløse par af modsat køn, som evigt søger at ophæve 
adskillelsen i genforening med den ENE.” og “Bevidsthed 
skaber bevægelse, men det er seksualisme der aktivt deler 
den i to modsætninger og reaktivt forener dem igen for 
at reproducere en ny enhed. Alt er både han og hun med 
skiftevis overvægt.”

Russell kalder stilhed for magnetisme, og bevægelse for 
elektricitet. Den elektriske indad- og udadgående spiral-
bevægelse og spændingen herimellem er alt, hvad den 
fysiske verden består af. De modsatrettede bevægelser 
skaber den spiralformede rotation. Den indadgående 
bevægelse skaber kompression, den udadgående eks-
pansion. Af disse to bevægelser og forholdet imellem 
dem skabes de mange variende effekter, der har narret 
videnskaben til at tro, der findes flere slags kræfter.

Alt er aktion-reaktion, indånding-udånding, det ene af-
føder det andet i en evig kæde af reinkarnationer i stadig 
højere oktaver. Alt ånder ind og ud i en evig rytmisk 
periodisk gentagelse. Aktion kræver en indsats, dvs kon-
centration, reaktion kommer af sig selv ved at slappe af 
og gi’ slip. Liv er aktion, død er reaktion.

Bevægelsen indad komprimerer under stadig større mod-
stand, hvorved der opstår varme, som til sidst begynder 

at stråle udad, langsomt eller eksplosivt. Bevægelsen 
udad øger volumen og afkøler, og ved tilstrækkelig kulde 
opstår kontraktionen atter. Venus er kun varmere end 
Jorden, fordi den er yngre og kompressionen derfor her 
er stærkere. Mars er kold, fordi den er ældre end Jorden 
og derfor har mere udadgående stråling end indadgå-
ende. Det handler ikke om afstanden fra solen, men om 
forholdet mellem planetens indadgående og udadgående 
spiralbevægelse, dvs om spændingstilstand. Jorden lig-
ger tæt på ligevægt, derfor nærmer den sig det, Martinus 
kalder dens “store fødsel”.

Begge de modgående spiralbevægelser findes altid og 
overalt, men skiftes til at være i overvægt. I den inderste 
del af spiralen er den indadgående (plus) stærkest, og 
i den yderste del er den udadgående (minus) stærkest. 
Spændingen imellem dem kan være i ligevægt eller i 
uligevægt. Plus-overvægt i kemiske stoffer betyder, at 
det er alkalisk, mens minus-overvægt betyder, det er en 
syre. Med ligevægt er stoffet neutralt, som f.eks. kulstof. 
Ligevægt kalder Russell iøvrigt “biseksuel”.

Uligevægtige stoffer kan ved at finde en partner med 
modsat uligevægt skabe stabile forbindelser, som f.eks. 
når brint finder sammen med ilt og skaber vand eller 
natrium “gifter sig” med klor og danner salt. Alt søger 
mod ligevægt. Ligevægt er behag, uligevægt er ubehag. 
Menneskets krop helbreder f.eks.sig selv ved at søge og 
genfinde ligevægt.

Alt stof er indespærret bevægelse. Også vor sols bevæ-
gelser er “spærret inde”. Det er rummets ydre kulde, der 
holder dens komprimerede stof “inde”.  Stof holdes ikke 

Maximal        spænding

Maximal        spænding

Mimimal   

spænding
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sammen af en tyngdekraft indefra, men af den ydre kuldes 
hang til sammentrækning. Solen lyser og varmer, fordi 
spændingen her er stor mellem de to modsatte bevægelser. 
Jupiter er så langt i sin døende fase, at dens udadgående 
stråling har fået den til næsten at gå i opløsning, dvs den 
har øget volumen enormt og består kun af gas.Den har hel-
ler ikke mere nogen “tyngdekraft”, dvs den indadgående 
spiralbevægelse er meget svag. Spændingsniveauet er så 
lavt på Uranus, at brint kun findes i frossen tilstand.

Jo kortere spiralbevægelse, jo tættere stof, og jo bredere 
spiralbevægelsen bliver udad, jo mere luftig, for til sidst 
at blive stråleformig og forsvinde ind i usynlighedens 
og stilhedens upolariserede lys, hvorfra den genfødes 
i en højere oktav. Alt bygges op ved positiv opladning, 
nedbrydes ved negativ afladning, der vender retning og 
igen bliver opladning osv. Al bevægelse gentager sig i 
rytmiske sekvenser.

Alt har udstråling, men atomer med lav spænding (eks. 
vand og kul) udstråler med lav fart, dvs er ufarlig, mens 
atomer med høj spænding (eks uran og plutonium) udstrå-
ler med lysets hastighed, derfor er den farlig. Spændingen 
mellem de modsatte spiralbevægelser bygges højere op 
fra oktav til oktav, indtil den niende og sidste.

De kemiske stoffer er som et alfabet, som ni oktaver af 
toner på et keyboard, som mennesker med tilstrækkelig 
viden kan kombinere om på 
efter ønske. Det kræver blot 
mere viden om, hvad elektri-
citet er, så vi kan spille smukt 
og harmonisk på det kosmiske 
instrument. Indtil nu har man 
næsten kun spillet disharmo-
nisk. Vi kan f.eks. skabe regn 
efter ønske og skabe ørkner 
om til skov, når vi kender na-
turens måde at fungere på.

Når vi ved, hvad elektricitet 
er, kan vi skaffe os al den frie 
energi, vi ønsker, f.eks. ved at 
fremstille brint som naturen 
gør det. Vi kan tappe al den 
frie energi fra universet, vi 
kan ønske os. Vi skal bare 
vide, at universets grund-
læggende energitilstand er i 
ligevægt, så vi må finde ud af 
at etablere uligevægt, hvis vi 
vil have skabt den bevægelse, 
dvs den elektricitet, der kan 
arbejde for os.

Vi kan alle med vor bevidsthed, dvs ved hjælp af tanker, 
ændre på de elektriske spændingsforhold i vor krop, spe-
cielt musklernes når vi f.eks. går. I princippet er det ikke 
anderledes at ændre elektriske spændingsforhold i andre 
stoffer, og altså derved ændre deres egenskaber, dvs at 
man kan materialisere og dematerialisere, når bare man 
ved hvordan! Hævder Russell. Det er et spørgsmål om 
tankekoncentration. Han materialiserede dog ikke selv 
noget på den måde - mig bekendt.
  
Dette var i meget grove træk nogle af principperne. I 
dem ligger uendelig mange muligheder for variationer. 
Hvordan skabes f.eks. illusionen af et tredimensionelt 
univers? Det gøres ved - så vidt jeg har forstået - ved 
spiralbevægelser både vertikalt og horisontalt. Der skal 
således altid mindst fire spiral-par til at skabe en form 
med bredde, højde og dybde. Og derfor findes også fire 
poler, siger Russell, nemlig ud over nord/syd også et 
øst/vest par.

Hvorsomhelst der er bevægelser, er der to poler til at 
kontrollere koncentration og ekspansion, men der skal 
åbenbart også være to poler, der kontrollerer hvor langt 
ekspansionen må gå, for at rotationen ikke skal komme 
ud af balance. Iøvrigt ændrer rotationsaksen retning, ef-
terhånden som en planet bliver ældre og fjerner sig mere 
og mere fra sit ophav, solen.
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Den vertikale bevægelse er stærkest under opvæksten, 
det giver en elipseform, modenhed er en kuglerund form, 
mens “alderdom” betyder at formen flader ud horisontalt 
(“maven vokser”), sådan som vor jordklode er begyndt på. 
Det samme gælder menneskets form, fordi vi skal regne 
auraen med! Kulstof krystalliserer i den mest perfekte 
form, en kubus. Russell har mange illustrerede og ind-
viklede beskrivelser af, hvordan stofferne krystalliserer 
i forskellige former, men det vil føre for vidt at komme 
ind på her. Iøvrigt ligner nogle af hans tegninger nogle 
korncirkler, jeg har set billeder af!

Nogle af naturvidenskabens fejl

Det videnskaben kalder tyngdekraft findes ikke. Der fin-
des felter, hvor den indadgående bevægelse er stærkere 
end den udadgående, men der findes ikke noget “træk 
indefra”. Hvis det almindelige dogme om tyngdekraft var 
rigtigt, dvs dette med at jo større masse jo mere tyngde-
kraft, ville Jorden falde ind i solen og Månen falde ned på 
Jorden. Jordens såkaldte tyngdekraft bliver iøvrigt mindre 
efterhånden som den bliver ældre og den udadgående 
bevægelse øges. Man vejer mindre på Månen, fordi den 
er i sin døende fase. Vægt er i det hele taget et spørgsmål 
om forholdet mellem de to modgående bevægelser, dvs 
et spændingsforhold.

Æblet falder ikke til jorden pga tyngdekraft, men fordi det 
søger mod sit eget spændingsniveau, mod ligevægt. Lige 
søger lige. Den spænding, der holder æblets atomer sam-
men, svarer mere til jordens end til luftens. Ligger æblet 
længe nok på jorden, vil dets døende atomer opløses til 
gasarter, der søger opad mod deres eget spændingsniveau. 
Når vi kan flyde i vand, er det fordi vandets spændings-
niveau ligner det, vi har i vor krop. Ude i rummet er der 
næsten ingen spænding, derfor vægtløsheden.

Der findes ingen inertiens lov. Intet bevæger sig i lige 
linier, alt er spiraler i spiraler. Bevægelse ændres ved 
påvirkning af anden bevægelse, dvs i sidste ende ved 
bevidsthed. Når planeter f.eks. bliver i deres bane, gætter 
videnskaben på, det skyldes en “startimpuls” og inerti, 
fordi de kender kun til virkninger og ikke til årsager. 
Den fysiske verden styres fra den usynlige verden, dvs 
bevidsthedens tankeverden, ligesom du styrer din krop 
derhen, hvor din bevidsthed beslutter, du vil hen.

Niels Bohrs atom-model har intet med virkeligheden at 
gøre, siger Russell. Der findes ingen protoner, elektroner 
osv. Der findes kun indad- og udadgående spiralbevæ-
gelser (kaldet plus og minus), som varierer i hastighed, 
accelleration og tæthed. Hver eneste “partikel” i et atom er 
både plus og minus, men med overvægt til en af siderne. 
Overvægt til plus kalder videnskaben protoner, overvægt 
til minus kalder man elektroner. Hvor de to modgående 

bevægelser er nogenlunde lige stærke, dvs med neutral 
spænding, kalder man neutroner. Neutronerne er således 
en slags “ækvator”, der svarer til Jordens kalmebælte, 
hvor der jo også er næsten vindstille.

Også “partikler” (=spiraler) i et atom skifter position dvs 
spændingstilstand, og de skifter mellem plus og minus 
(skifter køn) i rytmiske sekvenser. Derfor tror videnska-
ben, der er mange slags og giver dem forskellige navne. 
Den eneste grund til, at man tænker på de kemiske stoffer 
som forskellige slags er, at de alt efter position og spæn-
dingstilstand har forskellige forudsigelige egenskaber og 
altså forskellig virkning på vore sanser.

Spiralens indre komprimerede del er varm, den giver 
Russell farven rød, mens rummet udenom, det kolde der 
holder den komprimerede energi fanget i form, giver han 
farven blå. Han kalder det også et “fader-moder-princip”, 
dvs “faderen” projicerer varmen ud, indtil “moderen” så 
at sige “opsluger” den og skaber form.

Der findes ingen partikel, der er “negativt elektrisk ladet”. 
Enten er den ladet, dvs positiv, eller også er den ikke 
ladet. Det er ligesom et batteri, enten er det ladet eller 
også er det dødt. Det samme gælder vor krop, enten er der 
spænding i den, og så er den levende, eller også er den 
død. Der findes ingen negativ elektricitet, dvs “negativ 
bevægelse”. Der findes blot forskellige bevægelsesret-
ninger. Selvom vi kalder det nordenvind og søndenvind, 
er det dog stadig vind!

Det videnskaben kalder “magnetisme”, kalder Russell 
for bevidsthedens kraft. Det, der i en magnet opleves som 
tiltrækningskraft, er elektricitetens søgen mod ligevægt, 
mod ophør af spænding, mod forening. Al bevægelse går 
mod adskillelse eller forening. Alt vekselvirker, giver og 
modtager. Den indadgående bevægelse, dvs stof med høj 
spænding, drager stof med mindre spænding med sig, som 
vi f.eks. ser det i en cyklon. Det der får en “magnet” til at 
hæve ting op, er den samme kraft som får en cyklon til at 
trække træer op med rode, nemlig elektricitet.

Videnskaben siger, at plus og minus tiltrækker hinanden, 
hvorimod plus/plus og minus/minus frastøder hinanden. 
Det er ikke rigtigt. To indadgående bevægelser (plus) øger 
hinandens accelleration, det er en samlende bevægelse, 
der øger sammenhængskraften. En positiv og en negativ 
(udadgående) bevægelse tiltrækker ikke hinanden, men 
giver hinanden modstand. En negativ bevægelse frastøder 
alt, den er en spredende bevægelse.
 
Jordens såkaldte “magnetfelt” er dens udstrålende afla-
dende energi. Derfor er det størst på den side af Jorden, 
der vender bort fra solen. Solens udstråling vender fra 
at være en udadgående spiral til at være en indadgående 
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spiral (skifter køn), når den nærmer sig Jorden. Den kom-
mer altså som positivt ladet og forstærker Jordens egen 
positive spiral, hvorved den oplades og der genereres 
varme. Men kun på den side af Jorden, der vender mod 
solen. Om natten afl ades Jorden.

Lysets hastighed er ikke konstant men 
har alle mulige hastigheder, og lyset 
rejser ikke, det reproducerer sig selv i 
sekvenser hele vejen. Men dybest set, 
hvad er så lys? For Russell er lys den 
bevægelse, bevidstheden skaber ved 
at tænke, dvs elektricitet. Elektricitet 
“rejser” heller ikke, men består af en 
kæde af spiraler, der så at sige “rein-
karnerer” og “skifter køn” konstant 
med ufattelig fart.

Det vi sanser som lys er det stadie, 
hvor de to modsatrettede bevægelser 
har så tilpas fart og intensitet, at vore 
sanser kan vekselvirke med dem. Så 
siger vi, det “skinner”. Bevægelsens 
variationer kalder man frekvenser, som 

i vekselvirkning med vore sanser bliver til oplevelsen af 
farver. Hvor modstanden fra den modgående bevægelse 
er vigende, dvs hvor bevægelsen udad får overvægt, hører 
lyset op med at skinne.

Russell kalder rummets ekspanderende bevægelse udad 
for “sort lys” og kalder den (f.eks. solens) komprimerende 
bevægelse indad for “hvidt lys”. Det “lys”, der er uden 
bevægelse, er usynligt. Det er bevidsthedens og stilhedens 
lys. Den udadgående bevægelse kan vi ikke opfatte som 
lys. Det skyldes ifl g Martinus, at dets vibrationsniveau lig-
ger under vort eget og opfattes som farven sort. Når solens 
stråler opfattes som lys skyldes det, at dens udadgående 
spiralbevægelse vendes om til en indadgående, når den 
nærmer sig Jorden. Vi har ikke sanser til at vekselvirke 
med en bevægelse, der fjerner sig fra os.

Også lyd forplanter sig som inkarnerende spiralringe 
udefter ligesom ringe i vand. Den forplanter sig ikke ved 
at “skubbe” til nogle luftpartikler eller “æter”. Der fi ndes 
ingen “æter”. Men det med lyd vil jeg vende tilbage til 
i en senere artikel. Der fi ndes iøvrigt heller ikke noget 
“støv” i universet, der samler sig til galakser. Der fi ndes 
spændingsfelter pga bevægelser, men de fl este af dem har 
videnskaben endnu ikke instrumenter til at måle, men de 
aner, de er der og kalder den vakuum-energi.Elektricitet (lys) bevæger sig gen-

nem fødsel, død og genfødsel

En fysikprofessor om Gud
Som fysiker, altså en mand der i hele sit liv har tjent den nøgterne naturvidenskab, stoffets ud-
forskning, er jeg sikkert uden for mistanke for at ligge under for sværmeri. Derfor tør jeg sige 
følgende, efter at jeg har udforsket atomet:
Der fi ndes intet stof i sig selv. Alt stof dannes og består kun gennem en kraft, som bringer atomets 
partikler i svingning og holder sammen på dem som atomets diminutive solsystem. Men da der 
i verdensaltet hverken fi ndes en intelligent eller en evig (abstrakt) kraft, må vi antage, at der bag 
denne kraft fi ndes en bevidst, intelligent ånd. Denne ånd er al stofs udspring.

Det håndgribelige, virkelige, sande er ikke det synlige, forgængelige stof, men den usynlige, 
udødelige ånd. Men da ånd ikke kan fi ndes i sig selv, og enhver ånd tilhører et væsen, så er vi 
tvunget til at antage eksistensen af et åndsvæsen.

Men da også et åndsvæsen ikke kan opstå af sig selv, men må være tilvejebragt, så tør jeg godt i 
lighed med jordklodens gamle kulturfolk gennem årtusinder benævne denne hemmelighedsfulde 
skaber: Gud.

(Prof. Max Planck.)
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v/Gunder Frederiksen

Da Martinus i kraft af en rendyrket kosmisk bevidsthed 
konstaterede at ”Vi står alle til hver en tid på toppen af 
vor mentale udviklingsstige” var det samtidig et univer-
selt kodeord for forståelse af universel tolerance. Men 
naturligvis er det en kendt sag, at der er forskel på teori 
og praksis. Forudsætningen for forståelse er kendskab til 
det, man skal forstå – altså viden. Det er umuligt at forstå 
noget, man ikke kender. Ergo er der brug for endnu en 
forståelsesnøgle, nemlig oplysning – viden.
 Forkælede danskere, som vi vist er, har fået en udfordring 
– indvandring af et fremmed folkeslag med en helt anden 
kulturbaggrund, en helt anden religion, en anden livsstil, 
ja, sågar andre spisevaner og dermed helt andre måder at 
tænke, føle og handle på. 

Integration, tilpasning, indlevelse, forståelse er også 
kodeord for os og – hvis det skal lykkes: også for dem. 
Dybest set en udfordring til de vigtigste af alle vore evner 
vore sociale og humane evner. Og udfordringen er bestemt 
ikke mindre, hvis man er kristen, som man vel traditionelt 
er i Danmark, for så betragtes det som et møde mellem 
to religioner – mere end som mellem to kulturer.  Ja, jeg 
vover endog at antyde, at des mere ”kristen” i traditionel 
betydning, jo sværere må det være, for jo større er kløften 
og dermed udfordringen. Og hvis nogen f. eks. blandt 
fundamentalistisk kristne skulle nære et mere eller min-
dre fjendtlig forhold til muslimer, så bliver udfordringen 
endnu mere mærkbar. For som kristen skal man følge 
Jesu bud om ikke blot at elske sin næste, men sandt for 
dyden også sin fjende! – Så der er nok at arbejde med. 
Kærlighed, tolerance, forståelse, empati er jo ikke evner, 
man henter lige ud af den blå luft.  

Fay Weldon

I sandhedens hellige navn må jeg indrømme, at man får 
brug for ovennævnte forståelses- og tolerancenøgler, hvis 
man skal fastholde positive holdninger over for musli-
merne, når man giver sig i kast med Ibn Warraq ”Derfor er 
jeg ikke muslim”, en mursten på 530 sider om muslimers 
levevis, tænkning, tro osv. 
 I bogens forord giver Fay Weldon åbenhjertigt udtryk for, 
at den politiske og religiøse følsomhed hos muslimerne 
er sådan, at det opleves som provokerende blot at antyde 
– som det fremgår af bogens titel – ”at nogen med mus-
limsk baggrund overhovedet skulle finde gode grunde til 

Kan vi forstå muslimerne 
– og de os?

ikke at være praktiserende muslim”. – Med andre ord: 
Når man er født muslim, så skulle det være utænkeligt, at 
man overhovedet skulle kunne få den tanke at praktisere 
andet end muslimsk tro.  – Det er stærke ord.  Men hvorfor 
skulle det være så utænkeligt? Er det på grund af frygt? 
Eller er det, fordi Islam af de toneangivende muslimer 
betragtes som den eneste sande religion givet direkte af 
deres gud Allah? Alle andre er vantro.  Samme opfattelse 
findes jo også inden for andre religioner?

Bogens forord af Fay Weldon er skrevet i 1993 – altså 
længe før de satiriske tegninger. Muslimernes religiøse 
følsomhed drejer sig altså ikke blot om de famøse teg-
ninger, som først så dagens lys i 2005. Altså giver det 
anledning til at tro, at den religiøse følsomhed ikke blot 
er af overfladisk natur, men på en eller anden måde har 
dybere rødder. 
Der er da heller ingen tvivl om, at muslimerne har et helt 
andet forhold til deres religion, end vi f. eks. kender det 
i Danmark, hvor kirkegang for langt størstepartens ved-
kommende er noget, der kun hører til dåb, konfirmation, 
vielse og begravelse. Var disse rituelle begivenheder ikke 
knyttet til kirkerne, kunne langt de fleste lukke.  

Muslimernes forhold til deres
religion

Helt anderledes er det for muslimernes vedkommende. 
Traditionelt har muslimer et godt sammenhold – også 
på internationalt plan. I deres store moskeer mødes de 
omkring den religion, som er hovedmotivation for deres 
sammenhold. Religion er en del af deres liv – langt fra 
den mindste. Der er rettesnor for snart sagt alt, hvad de 
foretager sig.  
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Men forståeligt nok er der så nogle, for hvem det bliver 
for meget. Og så bryder de ud. Vi husker alle Salman 
Rushdie, der skrev ”De sataniske vers”, der i fiktiv form 
præsenterede en hård Islam-kritik, som det Islamiske 
præstestyre besvarede med en såkaldt Fatwa – dvs. 
dødsdom mod forfatteren, som dog på grund af Vestens 
protester er ophævet. For mennesker, der er opvokset og 
indlevet i den demokratiske tankegang er det utænkeligt, 
at nogen blot et øjeblik kan overveje at udstede dødsdom 
over et menneske på grund af, hvad han/hun har sagt eller 
skrevet. Men fundamentalisme findes ikke kun inden for 
Islam. Selv i Danmark støder vi på det. Samt paradoksalt 
nok også i frihedens højborg USA – især i det såkaldte 
bibelbælte. Man kan faktisk med nogen ret tale om en 
tværgående skillelinie, der går mellem fundamentalisme 
på den ene side og frihed på den anden. 

Også mange muslimer tager deres religion ret afslap-
pet. Som bekendt har en gruppe muslimer med Naser 
Khader i spidsen taget initiativ til at oprette en forening 
for demokratiske muslimer, som ret hurtigt har fået god 
tilslutning. Medens initiativet hilses velkommen af det 
danske samfund, så vækker det modstand inden for Islam, 
først og fremmest fra deres præster og ledende figurer 
Imamerne. De betragter ikke demokrati som et gode, 
nærmest det modsatte – i al fald uforenelig med at være 
rettroende muslim, altså tilhænger af et autoritært system. 
– En af de sværeste hindringer for gensidig forståelse er 
tyrkertroen på, at ens egen religion er den eneste sande. 
Det begrundes som regel med, at den er direkte åbenbaret 
af Gud. Her glemmer man, at det ikke er et adelsmærke 
en enkelt religion kan smykke sig med. Kristendommen 
f. eks. er jo i samme grad som Islam åbenbaret af Gud. 
En alkærlig, almægtig og alvis Gud vil aldrig favorisere 
en enkelt trosretning frem for de andre. Gud har ingen 
kæledægge.– Og hvis muslimer vil fremhæve, at Islam 
som åbenbaringsreligion er af nyere dato end kristendom-
men, så bør man ikke glemme Martinus kosmologi, som 
er en endnu yngre åbenbaring – nemlig fra vor egen tid.  

Madrasaer

Ibn Warraq er selv indfødt muslim, og medlemmerne 
af hans familie bekender sig som muslimer. I bogen 
beskriver han sine tidligste erindringer, der bl. a. drejer 
sig om hans omskæring, som må have gjort et hjerte-
skærende indtryk på en lille forsvarsløs dreng, især hvis 
det fandt sted uden bedøvelse, hvad jeg ikke tror, man 
kan udelukke. Han husker også sin første skoledag.  Og 
han husker, at han lærte at læse Koranen på arabisk, som 
han ikke forstod et ord af. En indlæringsmetode, som vi 
flere gange er blevet præsenteret for via Tv-udsendelseer 
fra muslimske lande. Omskæring er både for drenge og 
piger forbudt i Danmark, ligesom det er forbudt at rejse 
til udlandet og få omskæringen foretaget der. Det er i 

realiteten en frygtelig form for børnemishandling, og må 
i det hele taget forventes gradvis at ophøre i alle demo-
kratiske lande, samt i de autoritære lande i takt med den 
voksende frivillige demokratisering.   

I de såkaldte madrassaer ser vi f. eks. drenge (ingen piger) 
og unge mennesker, der i en stor sal sidder på rad og række 
og læser højt af Koranen, medens de rokker i takt med 
højtlæsningen af den arabiske tekst, som de ikke forstår 
et ord af.  I en Tv-udsendelse for et par dage siden, så vi, 
hvorledes højtlæsningen af Koranen praktisk taget fylder 
det meste af dagen for drengene. I et interview udtalte 
de, at det var godt for dem selv og for deres fremtid.   Så 
vidt jeg ved, er det kun de forældre, der ikke har råd til 
at sende deres børn i private skoler, der benytter ma-
drasaerne. Men også det vil sandsynligvis ophøre i takt 
med, at menneskene modnes til større frihed og evne til 
selvstændig tænkning.  

De famøse tegninger

I Danmark var vi vidne til, at muslimerne udviste en ud-
præget følsomhed over for de satiriske tegninger af deres 
profet. Deres reaktion skal sandsynligvis ses i relation 
til en muslimsk tradition for billedforbud, som nærmest 
betragtes som afgudsdyrkelse, og som for øvrigt også 
optræder i Moseloven, som det andet af de ti bud: ”Du må 
ikke gøre dig noget udskåret billede eller noget afbillede 
af det, der er oppe i himmelen eller nede på jorden eller 
i vandet under jorden”. (Bibelen)
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Hele den muslimske verden var i oprør. Danmark var med 
et slag blevet verdens brændpunkt. Nu, hvor stormen efter 
karikaturtegningerne er stilnet lidt af, kan vi begynde at 
spørger os selv: Hvad har vi lært? Faktisk ikke så lidt, 
synes jeg. Vi har fået forvarsel om, hvor farlig religiøs 
fundamentalisme kan være uanset, hvor den forekom-
mer. Men også – og det bør understreges - at det ikke i 
misforstået tolerance vil være hensigtsmæssigt ukritisk at 
bøje sig for fundamentalistiske synspunkter – heller ikke 
inden for vor egen religion. Vi skal ikke blive tossegode. 
Det vil heller ikke blive respekteret af muslimerne selv. Så 
godt vi kan, må vi stile efter, hvad der også på lang sigt er 
den mest humane, men også logiske løsning. Mennesker, 
der flygter fra et undertrykkende styre eller fra bundløs 
fattigdom og elendighed, skal vi tage imod med åbne 
arme. Og så må vi håbe, at vort demokratiske eksempel 
smitter af. I en realistisk betragtning vil jeg mene, at ind-
vandringstempoet til vort lille land må reguleres, så det 
sker i en hensigtsmæssig takt, da det i modsat fald kan 
give anledning til uro og yderligere grøftegraveri. 

Kulturkløft

Når muslimer f. eks. kun vil spise Halalslagtet kød, som 
jo er kød af dyr, som ved den specielle slagtemetode ud-
sættes for grov dyremishandling, så bør vi ikke bøje os 
for det. Et hensigtsmæssigt svar kunne være, at servere 
vegetarmad f. eks. i børnehaver og skoler til såvel danske 
som muslimske elever. Ja, man tjener ligefrem et tredob-
belt formål: at fremme det livgivende princip, at undgå 
splid om slagtemetode samt give børnene en fællesskabs-
oplevelse ved at alle spiser samme slags mad.
Men der er flere områder, hvor kulturkløften kan give 
problemer. Medens vi har mere end 100-årig tradition for 
demokrati med tilhørende tænke- tale- og trykkefrihed, 
så er Islam uforenelig med demokrati og menneskeret-
tigheder. Islam er ved roden et autoritært samfundssystem 
uden adskillelse mellem religion og politik. Koranen er 
rettesnor inden for offentlige og private områder.
Ibn Warraq skriver herom: ”Islam prøver at lovgive om 
hver eneste aspekt af en enkel persons liv; individet er 
ikke frit til selv at tænke eller bestemme, men er nødt til 
at acceptere Koranens bogstav, således som de retslærte 
ufejlbarligt har tolket den. Islamisk lov fornægter kvin-
ders og ikke-muslimske religiøse mindretals rettigheder. 
Hedninge og ikke-troende vises ingen tolerance: de får 
valget mellem døden og omvendelse til Islam. Jøder 
og kristne bliver behandlet som anden klasses borgere. 
Som følge af læren om Muhammed, som den sidste af 
de sande profeter og om Islam som den endegyldige og 
mest fuldkomne åbenbaring fra Gud, bliver muslimske 
sekter såsom ahmadiyyaerne forfulgt og fysisk overfaldet. 
” (s. 274). I sandhedens interesse bør tilføjes, at der er 
flere eksempler på, at protester fra Vesten har forhindret 
eksekvering af en dødsstraf. Ibn Warraqs dom er efter min 

mening udtryk for en overdreven generalisering. Dertil 
kommer, at sådanne yderliggående synspunkter så vidt 
vides kun deles af en meget lille minoritet, som endog 
må forventes at blive stadig mindre i takt med mødet med 
demokratiske kulturer.  

Kvindeundertrykkelse

Kvinder betragtes traditionelt som mindre værd end 
mænd. De har færre rettigheder og pligter.  Også med 
hensyn til blodpenge, afgivelse af vidneudsagn og arve-
ret, tæller kvinder kun for halvdelen af en mand. Og med 
hensyn til ægteskab og skilsmisse er kvindens udsagn 
mindre fordelagtig end mandens. Om tørklædet også er 
udtryk for undertrykkelse har været genstand for debat 
herhjemme. Nogle af dem fremhæver, at det tvært imod 
er udtryk for frihed. Hvor velbegrundet det er, tør jeg 
ikke udtale mig om.   
Islam er uforeneligt med demokrati. Traditionelt betragter 
muslimerne kun demokrati som menneskeskabt i mod-
sætning til Guds lov, som de har fået adgang til gennem 
Muhammeds åbenbaringer, og er derfor ikke gyldig.  Og 
når man vi her i Danmark oplever den danske muslim 
Khaders planer om at starte en forening af ”demokrati-
ske muslimer”, så betragtes det af de fundamentalistiske 
imamer nærmest som forræderi mod Islam. Der er et klart 
modsætningsforhold mellem muslimsk tro og praksis på 
den ene side og vort sekulære samfund på den anden.  
Muslimerne værdsætter ikke menneskerettighederne, som 
Vesten bekender sig til. De er ”kun menneskeskabte”. 
Islam holder sig til Guds lov, som står over menneskenes 
lov. Den troende skal opfylde sine forpligtelser over for 
Gud, men nyder ingen ”rettigheder eller friheder sådan 
som det forstås efter det moderne menneskes tænkning, 
tro og sædvane”.  (s. 277) 
En af muslimforskerne ved navn Mayer viser, hvordan 
konservative muslimer med henvisning til den islamiske 
lov sharia ”nægter at anerkende kvinder som ligeværdige 
mennesker, der har krav på de samme rettigheder og frihe-
der som mænd. Kvinder forventes traditionelt ”at adlyde 
deres mænd, opdrage børnene, blive hjemme og helt holde 
sig væk fra det offentlige liv. Kvinden har ikke lov til at 
udvikle sig til et selvstændigt individ, få uddannelse eller 
arbejde”. Også på dette område hører man imidlertid om 
begyndende opblødning.
I en artikel i Politiken anden sektion den 13. april 2006 
s. 8 fortæller teologen Katrine Winkel Holm om et inter-
view med imamen Fatih Alev, hvor emnet var stening af 
kvinder. Det hedder her: ”Han vedgår, at straffen er brutal 
og grusom, men det er irrelevant for ”vi går ofte galt i 
byen, når vi lader vort eget skøn bestemme, hvad der er 
rimeligt og urimeligt. Stening af utro kvinder er simpelt 
hen en uløselig del af shariapakken”. Et kedeligt udtryk 
for nedvurdering af individets evne til at tænke.  At Alev 
personligt finder straffen grusom er underordnet, for det 
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er Allah, der har givet loven. Den rettroende muslim har 
ikke noget valg. Det er den lov, Fativ Alev drømmer om, 
at det islamiske samfund skal bygges på. Og som vel at 
mærke skal virkeliggøres i Danmark, den dag muslimerne 
er mange nok. – Det er den slags tanker, der skaber angst 
hos forholdsvis fredelige danskere. – Men selv om vi 
ved, at der kommer stadig flere muslimer til Danmark, så 
tvivler jeg stærkt på, at Fativ Alevs drøm går i opfyldelse. 
Vi er ikke passive ofre for andres stormagtsdrømme. 

Muhammed

Den muslimske tro blev stiftet af Muhammed i årene 610 
– 632, og troen bredte sig ret hurtigt. 
Håndbog i Verdens religioner skriver herom: ”Muham-
med har overalt, hvor det var muligt, søgt at nå sine mål 
med det gode. Kun hvor han følte, at man trådte Allahs 
sag, sådan som han nu måtte opfatte den, for nær, har 
han ikke kunnet bøje af og har da ikke sjældent benyttet 
midler, som de gamle arabere ingenlunde var ukendte 
med. Efter traditionen var godhed og venlighed hans 
adelsmærke. Han har haft hjerte for de svage og fortrykte 
og en enestående evne til at vinde mennesker for sig. 
Hans nærmeste medarbejdere og hans menighed nærede 
dyb hengivenhed for ham og tillid til ham”. Beskrivelsen 
falder i tråd med en tilsvarende personbeskrivelse i en 
Tv-udsendelse d. 22.04.06 
 Det beskrives, at han modtog åbenbaringer direkte fra 
Allah, som blev grundlaget for det hellige skrift Koranen, 
som er muslimernes bibel. Den muslimske tro har fået 
stor udbredelse. 
Den udstrakte sig over Egypten, Mellemøsten, og Nord-
afrika til Spanien og Forindien, men har også fodfæste i 
store dele af den øvrige verden. Dertil kommer, at tilslut-
ningen er i vækst - måske i kraft af, at muslimer næsten 
altid gør sig meget synlige, hvor de er. Hvor det traditio-
nelt anbefales den kristne at ”bede i sit lønkammer”, så 
foregår den muslimske bøn offentligt på torve og pladser 
der er indrettet til det, og iflg. koranen skal muslimer bede 
5 gange dagligt. Og som vi ser i TV kaldes der højt og 
larmende til bøn fra de høje og flotte minareter. 

Kunst og videnskab inden for Islam

Muslimer har et strengt forbud mod kunstneriske gen-
givelser af menneskekroppen, da det betragtes som 
afgudsdyrkelse, hvorfor deres kunstneriske udfoldelser i 
stedet har drejet sig om ornamentik, arkitektur og kunst-
håndværk, hvor de har fremvist smukke og glorværdige 
resultater. 
Også inden for videnskab har muslimerne sat sit præg. Vi 
kan f. eks. takke dem for titalssystemet og nullet, hvilket 
har haft stor betydning for matematik. Men også inden 
for kemi, fysik, astrologi, og senere astronomi, har de 

gjort sig bemærket.  I fortiden har muslimerne skabt en 
høj og anset kultur, men befinder sig i nyere tid nærmest 
i skyggen af den kraftige vestlige videnskabelige og 
økonomiske udvikling. Der er næppe tvivl om, at det af 
muslimerne opleves som utilfredsstillende al den stund 
det ikke er nogen hemmelighed, at visse fremtrædende 
muslimer stadig har drømme om oprettelse af det såkaldte 
kalifat – et verdensomspændende muslimsk rige. – Det vil 
sige, at den stilling, Vesten indtager med USA i spidsen, 
er en torn i øjet på rettroende muslimer. For dem er USA, 
den store satan. Førertrøjen skal bæres af Muhammed og 
ikke de vantro. 

Islams udbredelse

Når Islam har fået den udbredelse, den har, så må det nok 
delvis være udtryk for, at et tilsvarende antal mennesker 
er på bølgelængde med dets tankegods, men sikkert også 
i nogen grad de indre farer, det indebærer at melde sig 
ud.  Også i Danmark er der mennesker, der konverterer til 
Islam, selv om det kan være svært at forstå, at nogle vil 
skifte et demokratisk system ud med et autoritært. Men 
måske der er unge rodløse danskere som oplever et større 
familiesammenhold hos muslimerne end de kender i deres 
egne omgivelser. Dertil kommer at ungdommelig forel-
skelse jo ikke kender til etniske eller religiøse grænser. 
– Og for en eksperimenterende ungdom kan det sikkert 
være spændende at prøve noget andet. Eventyrlyst har 
alle dage hørt ungdommen til. 
Der er naturligvis en kosmisk mening med den kulturblan-
ding, der finder sted. Det er utvivlsomt helt i overensstem-
melse med en overordnet guddommelig plan, som i sidste 
instans drejer sig om blanding af alle jordens etniske iden-
titeter, som de manifesterer sig i de forskellige kulturer. 
Hvordan resultatet af en sådan ”smeltedigel” vil blive, 
er det svært at spå om. Men en kulturel deroute bliver 
det ikke – tvært imod. I betragtning af menneskehedens 
fortsatte udvikling bort fra fundamentalisme og tro mod 
større vægt på logik, næstekærlighed og frihed peger alt 
på, at der i fremtiden vil være stadig flere moderne men-
nesker, der retter deres opmærksomhed mod Martinus 
kosmologi, hvor kærlighed og logik går hånd i hanke med 
hinanden. Vi er alle uanset religion eller livsanskuelse på 
vej til det rigtige menneskerige, selv om vi kun i princip-
pet følger samme vej: ”via dolorosa” (smertens vej). Den 
eneste, der med sikkerhed fører til målet. 

Frihed

Under den kolde krig var verden i politisk henseende delt 
i to lejre: På den ene side stod Sovjetunionen, hvor staten 
og fællesskabet stod over individet og friheden, på den 
anden USA, som frihedens fanebærer med konkurrence-
princippet, grænsende til en ”alles kamp mod alle”. 
Da jeg på et tidspunkt var i den heldige situation at være 
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i selskab med Martinus, spurgte jeg hvilken af de to lejre, 
der var mest i pagt med de kosmiske principper? Svaret 
faldt klart og utvetydigt: friheden – og begrundelsen var 
lige så klar: Det er den hurtigste vej til udvikling mod det 
”rigtige menneske”. 
Går jeg galt i byen, hvis jeg mener, at vi med lidt tan-
kesmidighed kan overføre dette svar fra en kosmisk 
bevidst Martinus til situationen i dag? – Vurder selv!
Og så til overskriftens spørgsmål: Kan vi forstå musli-
merne – og de os? Det er det spørgsmål, hver enkelt af os 
må stille sig selv. Måske det kan hjælpe, hvis vi erindrer 
Martinus, hvor han sagde: ”Hvert enkelt individ står til 
hver en tid på toppen af sin udviklingsstige”. Det er mus-
limernes og vort fællesskab og baggrund for forståelse. 
  
 Hvorfor mødet med Islam? Der er jo en mening med alt, 
hvad der sker. Og her er dette møde ingen undtagelse. 
Som jeg ser det, er der tale om en dobbelt læreproces. 
Og der er nok at lære – først og fremmest forståelse, 
tolerance, næstekærlighed. Og det gælder naturligvis på 
begge sider. I den stående debat fremhæves undertiden 
danskernes selvtilfredshed. – Jeg synes det er svært at 
vurdere. Men er det rigtigt, så har den i al fald fået et 
knæk via reaktionen på profettegningerne. Så det har nok 
været den kosmiske mening med de famøse tegninger? 
Som flittig avislæser synes jeg også, det er meget svært 
at slippe uden om de mange – faktisk daglige udtryk 
for selvkritik, som er møntet på snart sagt alle sider af 
vor tilværelse. Så hvis det er udtryk for en begyndende 
kollektiv ydmyghed, så kan den hilses med glæde. Som 
bekendt hedder det fra vor tids største vismand: Ydmyghed 
er vejen til visdommens port. 

Fremtiden

Hvor der er voldsepisoder forbindes det ofte med musli-
mer. Måske reagerer de på manglende accept fra vor side, 
eller som i Israel kan det være deres svar på oplevelse af 
undertrykkelse. Alt sammen tegn på manglende forståelse 
og dermed dialog. 

Men hvordan ser fremtiden ud for vort forhold til mus-
limerne? Medens tegningestriden var allermest varm, 
vidste ingen, hvilken vej det ville gå. Ville modsæt-
ningsforholdet eskalere eller ville striden tone ud. Hel-
digvis oplevede vi flere og flere forsøg fra begge sider 
på at bilægge striden. Det globale billede anno 2006 er 
utvivlsomt også, at langt det største flertal af verdens 
befolkning er mætte – eller sikkert overmætte af krig. 
Verdenshistorien er én lang historie om krige, krige og 
atter krige. Og hvad fører de til? Det må forventes, at en 
gradvis erkendelse af, at ingen kan skabe fred via krig, 
efterhånden vil brede sig. Samtidig med disse dyrekøbte 
erfaringer sker der stigende oplysning gennem skoler og 
læreanstalter samtidig med at mange humane hjælpeorga-
nisationer arbejder på at forbedre levevilkårene for mange 
mennesker i fattige lande.  Trods lokale tilbageslag går 
den globale udvikling i positiv retning. Gud mølle maler 
langsomt, men maler…  

Dette først og fremmest i kraft af at guddommelige love 
og principper med usvigelig sikkerhed arbejder på en om-
skabelse af de såkaldte jordmennesker til rigtige menne-
sker – det vil sige mennesker med intellekt og følelsesliv 
i harmonisk balance. Og her er netop de mest smertelige 
oplevelser, som det jo ikke skorter på i det globale billede, 
de væsentligste udviklingsfremmende faktorer.  I kraft 
af skæbneloven og loven om reinkarnation som i logisk 
og guddommelig hensigtsstyret samarbejde belærer hver 
enkelt individ om virkningerne af vore handlinger på godt 
og ondt, vil ”mennesket i Guds billede”, som bibelen 
forudsagde, gradvis blive mere og mere synligt, og det 
bliver stadig mere klart, at efterhånden som udviklingen 
skrider fremad, vil vi genkende og forstå Martinus, hvor 
han sagde: ALT ER SÅRE GODT.  

I en sådan forståelse er det væsentligt at erindre sig, at 
også Islam ligesom kristendommen er direkte åbenba-
ret af Gud og naturligvis i samme grad har Guds store 
kærlighed. Gud elsker Muhammed, ligesom Gud elsker 
Jesus. Gud sendte Jesus som et forbillede eller eksempel 
til efterfølgelse for menneskeheden. Al verdens menne-
sker blev her præsenterer for kærlighedens store kraft, da 
Jesus opstod fra de døde. Jesus hovedbudskab bestod i, 
at han var i stand til at tilgive sine fjender, selv om han 
led af de værst tænkelige lidelser. 

Muhammed havde et helt andet budskab, som gik ud 
på, at man også skal være aktiv og beskæftige sig med 
samfundet – ja, endog gå i krig, hvis der ikke er andre 
muligheder. Derved supplerer de to guddommelige 
åbenbaringer hinanden. En dyb forståelse af denne kon-
klusion vil være en nøgle til forståelse og dermed fred 
religionerne imellem.   
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Biblen har kun 4 evangelier, og dog siges der at eksistere 
ca 33. Op til påske (meget passende) blev der offentlig-
gjort endnu eet, Judasevangeliet, der fik megen omtale i 
medierne. Det var i en sørgelig forfatning, da det endelig 
kom i de rette hænder. Der mangler derfor så mange 
linier, at det er svært at få ret megen mening ud af det. 
Det vigtigste budskab var vel det, at Judas ikke var den 
usle person, eftertiden har gjort ham til. Hvad Martinus 
jo også har fortalt os. Men der sættes 
åbenbart for tiden ind på at få under-
gravet kirkens autoritet, også ved på 
denne måde at sætte spørgsmålstegn 
ved dens dogmer.

Jeg vil citere og komentere noget fra 
dette skrift, og bagefter tage noget 
om Judas fra andre kilder, især fra 
Martinus.
Judas-skriftet indledes med ordene: 
“Den hemmelige beretning om den 
åbenbaring, som Jesus talte med 
Judas om i en uge tre dage før, han 
fejrede sin bortgang.” At Jesu bort-
gang omtales som noget, der skulle 
“fejres”, tyder på at det var en vigtig 
men slet ikke sørgelig begivenhed, 
det drejede sig om.

Videre står der: “Da Jesus viste sig på jorden, udførte 
han mirakler og store undere for menneskehedens frelse. 
Og da nogle gik retfærdighedens vej mens andre gik i 
synd, blev tolv disciple udvalgt. Jesus talte med dem om 
mysterierne bag verden, og om hvad der skulle ske ved 
de sidste tider. Ofte viste han sig ikke for disciplene som 
sig selv, men færdedes blandt dem som et barn.” Mon 
det betyder, at de skelnede mellem, hvornår han havde 
kosmisk bevidsthed, og når han havde “slået den fra”?

En gang spurgte Jesus dem, om de vidste, hvem han 
virkelig var, for “sandelig siger jeg jer, ingen i jeres ge-
neration kender mig.” Det blev disciplene fornærmede 
over. Da Jesus så deres mangel på forståelse, sagde han 
til dem, at hver af dem, der havde styrke til det, skulle 
lade det perfekte menneske stå frem og vise sig for ham. 
Det sagde de alle de havde, men turde alligevel ikke stå 
åbent frem, bortset fra Judas. 

Han turde dog ikke se Jesus i øjnene og vendte ansigtet 
bort. Judas sagde til Jesus: “Jeg ved, hvem du er, og hvor 
du er kommet fra. Du er fra det udødeliges rige Barbelo. 
Jeg er ikke værdig at nævne navnet på den, der sendte 
dig.” Da Jesus så, at Judas kunne “reflektere over ophø-
jede ting”, ønskede han at tale med ham under fire øjne 
for at fortælle ham om “mysteriernes kongerige”. Han 
sagde til Judas: “Du vil være i stand til at nå det, men 

du kommer til at sørge meget. For en 
anden vil skubbe dig til side, for at de 
andre disciple kan komme i overens-
stemmelse med deres gud.”

Det sidste tolker jeg som, at de andre 
disciple har en anden og forkert op-
fattelse af Gud. Ellers er dette afsnit 
tolket som Jesu advarsel til Judas om, 
at den opgave han påtager sig vil få 
de andre til at tale ondt om ham og 
udelukke ham fra disciplenes kreds.

Næste dag spørger disciplene mis-
tænksomt, hvor Jesus har været og 
hvad han har foretaget sig. Jesus 
svarer: “Jeg tog til en anden større og 
mere hellig slægt.” Så vil disciplene 
vide, hvad der er større og mere hel-
lig end den, der er nu i dette rige. Så 

smiler Jesus og siger: “Sandelig siger jeg jer, ingen født i 
disse tider vil se den slægt, og ingen engleskare vil herske 
over den, og ingen jordisk født kan sammenlignes med 
den.” Så kommer mange manglende linier, men det ser 
ud, som om Jesus taler om fjerne kommende slægter, der 
vil være mere humane.

En anden dag fortæller disciplene om en drøm eller vision, 
de har haft, hvor de så et stort hus med et alter, hvor 12 
præster ofrede kvæg, kvinder og deres egne børn, begik 
drab, hvor mænd sov med andre mænd, og anden syndig-
hed. Alt sammen blev begået i Jesu navn. Jesus fortæller 
dem så, at det er hvad der vil ske. Ugerninger vil blive 
begået i hans navn. De tolv præster var dem selv. Kvæget 
der blev ofret var de mange folk, der vil blive vildledt 
ved alteret, alle slags hyklere og syndere ville begå uret 
i Guds navn. Utallige ville fejltagelsernes præster være, 
men Herren, der styrer universet, vil gøre dem til skamme. 
Og trods utallige manglende linier synes Jesus til sidst at 
forsikre dem om, at alt vil ende godt.

Judas-evangeliet
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Også Judas, som her kaldes den 13.discipel, har haft en 
drøm, som han fortæller Jesus. I den så han 12 disciple 
forfølge og stene ham. Men så blev han løftet op til et 
vidunderligt sted. Jesus svarer, at et så guddommeligt sted 
har ingen jordisk fødte mulighed for at komme, det er kun 
for de, der skal forblive og hvile i højere riger. Mellem 
brudstykkerne synes Jesus at sige: ”Du vil være den 13. 
og du vil blive forbandet af kommende slægter, men du 
vil komme til at herske i de sidste tider.”
(Apropos eventyrenes uheldige 13.person!)

Jesus siger derefter til Judas: “Kom, jeg vil lære dig om 
hemmeligheder, ingen nogensinde har set. For der findes 
et stort og evigt rige, hvis grænser ingen engel har set, 
hvor den store usynlige ånd findes, som intet øje har set, 
som intet hjerte endnu har forstået, og som aldrig er blevet 
kaldt ved noget navn.” Derefter kommer noget, der mest 
ligner en skabelsesberetning af en eller anden gnostisk 
variant, om antal af himle og engle osv.
Skriftet slutter med den kendte historie om, at Judas går 
til ypperstepræsten og angiver Jesus.

Diskussionerne om dette såkaldte “Judas-evangelium” 
har været meget lidt spændende. Kirken afviser selvføl-
gelig, at det har nogensomhelst betydning. Den påstand, 
som nogle har været fremme med, at skriftet viser der var 
et aftalt spil mellem Jesus og Judas om den angivelse til 
ypperstepræsten, afviser de fleste. Men lad os se, om vi 
kan finde belæg for det andetsteds.

Andet kildemateriale

Det der kaldes “Urevangeliet” blev fundet i et buddhi-
stisk kloster i Tibet i 1800-tallet, udgivet på engelsk af 
Ouseley i 1899 og oversat til dansk og udgivet af Klaus 
E.Berger i 1988 (forlaget Ikan). Det skulle være skrevet 
af en eller flere af disciplene og virker faktisk ægte nok, 
for hvad der står her om Judas, svarer meget godt til det, 
Martinus har sagt.

I kapitel 75 (om det sidste påskemåltid) står der, at Jesus 
idet han rækker et brød til Judas siger; “Hvad du vil gøre, 
gør det snart”. Efter påskemåltidet samles de tolv disciple 
til en runddans med Jesus i midten (som efter ældgammel 
religiøs skik, se artiklen “Guds legemliggjorte stedfor-
træder” i Impuls 1/2006). Imens går Judas til Kajfas, der 
ikke virker særlig interesseret i at pågribe Jesus, han er 
nærmest imod fordi det er påske, og spørger, om han vir-
kelig fortjener det. Det må Judas overbevise ham om.

På vejen ud fra Kajfas, står der en mand, som spørger 
Judas, om han tror, de vil slå Jesus ihjel. Og Judas sva-
rer: “Nej, for han vil gøre et under og befri sig fra deres 
hænder, ligesom da de i sin tid opirrede sig imod ham i 
Kapernaums synagoge og førte ham op på bjergets top 

for at styrte ham på hovedet ned. Gik han da ikke midt 
igennem dem og slap uskadt bort? Han vil sikkert også 
dennegang undslippe dem og bekendtgøre sig åbent og 
oprette det rige, som han har talt om.”(kap.76)

Judas får en gruppe mænd med sig ud til Getsemane Have 
for at anholde Jesus, som straks giver sig til kende. Det 
“judas-kys” var altså slet ikke nødvendigt! Mændene 
falder baglæns om på jorden, så Jesus endnu engang 
må spørge, hvem de søger. Og da han igen giver sig til 
kende, falder de atter baglæns om på jorden. For tredie 
gang spørger Jesus dem, hvem de søger, og for tredie 
gang siger de “Jesus af Nazaret”, og Jesus fortæller for 
tredie gang, at det er ham.

Dette ligner umiskendeligt et ritual, et traditionsbundet 
spil. Han afviser Peters forsøg på at forsvare ham ved at 
henvise til, at det nu engang skal ske, som profeternes 
skriftord har sagt. Fire disciple, heriblandt Judas, følger 
med Jesus til ypperstepræstens palads, står der. Det tyder 
på, at Judas har den reneste samvittighed.

I Mattæus-evangeliet står der i kap. 26.24-25 at Jesus ved 
påskemåltidet siger: “Menneskesønnen går bort, sådan 
som det står skrevet om ham, men ve det menneske, ved 
hvem menneskesønnen bliver forrådt.” -Og videre: “Men 
Judas, som forrådte ham, tog til orde og spurgte: “Det er 
dog vel ikke mig, Rabbi? Du har selv sagt det.”

Dette er jo en mærkelig ordveksling. Hvad mon der 
oprindelig kunne være ment? Måske kunne Jesus have 
ment, at det var den, der forrådte hans budskab, han ud-
talte ve over. Alle de bestialske overgreb, der i tidens løb 
er udøvet i Jesu navn.
I vers 50 hvor Judas giver sit kys, siger Jesus til Judas: 
“Ven, gør det, du er kommet for”. Selv hos Mattæus aner 
vi altså et aftalt spil.

Martinus om Judas

For Martinus er personerne i Bibelen i høj grad symbolske 
roller, som vi kan spejle os i og i dem genkende træk fra 
os selv. Han har dog ikke accepteret den rolle, eftertiden 
har givet Judas, for en person, Jesus udvælger som sin 
discipel, kan ikke have så dårlig en karakter. I et foredrag 
d.15/7-1937 om “Tærskelens vogter” siger han følgende 
om Judas:

“Tro endelig ikke at han var nogen “bandit”, således som 
man nærmest søger at give det udseende af i de over-
leverede beretninger. Tro heller ikke det var de tredive 
sølvpenge, der fik Judas til at forråde Jesus. Nej, Jesu 
disciple var ikke en samling “banditter” eller “gniere”. 
De var en gruppe væsener, der var nået så langt frem i 
udviklingen, at der var naturer i dem, der gjorde dem 
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modtagelige og begejstret for lyset og bevirkede, at de 
var i lyset, kom til at leve side om side med verdensgen-
løseren, blev hans personlige venner.

Og tror man ikke, at disse væsener var overordentlig lyk-
kelige ved dette venskab? Med hensyn til Judas, da skal 
man ikke tro andet, end at han handlede ud fra de for ham 
bedste og ædleste forsætter. .... Men havde han da ikke for-
stået i forvejen, at hans handling uundgåeligt ville bringe 
denne forfærdelige mishandling over verdensgenløseren? 
Ak nej! Det havde han i sandhed ikke forstået.

“Tærskelens vogtere”: hans egne ufærdige naturer, hvilket 
altså i dette tilfælde vil sige hans stærke begær efter at få 
vist verden, få vist sin skeptiske familie og sine tidligere 
venner sin Mesters storhed, havde forlængst foregøglet 
ham, at “Guds søn” var almægtig og dermed fysisk 
urørlig. Og at alle, der ville lægge hånd på ham, måtte 
blive slået af lammelse, og verdensgenløserens storhed 
og guddommelige herkomst dermed, ved hans (Judas’) 
handling, blive åbenbaret og afsløret for al folket.”

Og lidt længere fremme i artiklen: “Her er vi ved årsagen 
til hans selvmord. Som det gode og udviklede menneske 
han ellers var, og som havde bevirket, at han var blevet 
verdensgenløserens discipel, kunne han ikke bære at se 
sin handlemådes konsekvenser, dens nøgne og sande 
virkelighed, kunne ikke udholde at se sin elskede Mesters 
forfærdelige tortur og mishandling.”

I den lille bog PÅSKE skriver Martinus i kap. 9 også 
lidt om Judas, nemlig om der hvor han vågner op efter 
sit selvmord i den forgård, hvor de som går over med 
ulykkelige tanker befinder sig: “Vi genfinder Judas her 
mellem dem, som er mest ulykkelige. Men hans ædle 
anger og ønske om tilgivelse i forbindelse med alle de 
andre ulykkeliges kvaler skulle snart blive observeret af 
den utrættelige Mester.

Gennem samvittighedens mørke kvaler, gennem melan-
koliens og sorgens grå tungsind, uden udsigt til nogen 
sinde at få fred i sit sind, midt i en ørken af ulykkelige 
sjæle, stirrer Judas ud over dette håbløshedens øde. Men 
hvad var det? - Pludselig stivner hans blik. Det var lige-
som han i det fjerne øjnede et lille lysende punkt. Det kom 
nærmere og nærmere. Nu antog det mægtige dimensioner, 
blev synligt som en stor glorie, bølgende hid og did. En 
vidunderlig dejlig fornemmelse, som han ikke før havde 
følt mage til, betog ham. Han mærkede, at noget guddom-
meligt, uudsigeligt nærmede sig.
Og nu - som en opadgående sols lyse morgendæmring 
vibrerede det hen over denne de ulykkelige sjæles håbløse 
nat: Kommer hid til mig alle I som er besværede, og jeg 
skal give eder hvile.

Judas stod som fastnaglet til stedet. Det var jo hans 
Mesters stemme. Var det virkelig muligt, at denne ly-
sende skikkelse midt i den strålende kæmpeglorie var 
håndværkeren fra Nazaret, var den mand man på jorden 
havde anset for at være gal, være en fanatiker, en falsk 
profet, en oprører, en lovbryder, et individ, mere værdig 
til dødsstraffen end de almindelige røvere og mordere? 
- Jo! - Her var ingen fejltagelse mulig.

De kendte træk lyste med usigelig klarhed, ja endog 
hænderne kunne Judas genkende, men de bar mærker af 
- korsfæstelsen. Og som et lyn dukkede erindringen om 
hans egen andel i dramaet frem. Påny formørkedes hans 
sind. Og i fornemmelsen af hans egen uværdighed til 
at være i Mesterens nærhed forsøgte han at flygte. Men 
da var det forsent. Mesteren var kommen for nær. Hans 
kærlighed afskar ethvert flugtforsøg, ethvert tilbagetog.

I næste øjeblik knugede verdensgenløseren sin ulykkelige 
discipel til sit bryst. Og gennem rummet lød: Jeg er kom-
men for at søge og frelse de fortabte.”

Med det nyfundne Judas-evangelium skulle Judas omsi-
der være blevet rehabiliteret - bare ikke for kirkens folk! 
Det er åbenbart for svært at give afkald på dogmer.

Udsnit af Rembrandts
Den fortabte søn vender hjem,
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”Du skal elske Herren din 
Gud med hele dit Hjerte og 
med hele din Sjæl og med 
hele dit Sind. Dette er det 
store og første Bud. Men et 
andet er dette ligt: Du skal 
elske din Næste som dig 
selv.” (Matt. 22,37)

Hjerte, sjæl og sind – det er ikke nogen nem sag at over-
føre disse begreber til Martinus symbolet  ”Det levende 
væsen”! 
”Hjerte” er selvfølgelig et symbol på noget følelses-
mæssigt dybt, rent, hengivent, inderligt og ægte. Det 
fortæller også om det fysiske hjertes tætte tilknytning til 
følelseslivet. Begrebet ”hjerte” er et godt eksempel på, 
hvor svært det med sprog er. For 2000 år siden forstod 
mennesket ikke hvad næstekærlighed i sin færdige form 
indebærer af personlig åndelig forvandling. Tror man 
på den gammeltestamentlige vrede, straffende, partiske, 
strenge Gud, der kræver ofringer, er der lukket af for at 
forstå både Gud og næstekærligheden. Den gamle guds-
opfattelse bliver netop et billede på, hvad der dominerer i 
menneskets hjerte, sind og sjæl, derfor får vi Gud skabt i 
menneskets billede. Mennesket dengang havde eksplosive 
hadske og partiske følelser side om side med hengivne, 
ydmyge og gudfrygtige følelser – ligesom mange i dag. 
Også for os, der har læst Martinus, er næstekærligheden 
i sin endelige form en forestilling i langt højere grad end 
en personlig egenskab. 

Vores følelsesliv er under konstant forvandling, og med 
denne indre forvandling vil vi efterhånden kunne lægge 
nye dybder, detaljer og facetter til forståelsen af ordene. 
”Den rene af hjertet” kan se meget mere end den med et 
”grumset hjerte”. Martinus kalder ”hjertets renselse” for 
intellektualisering af følelseslivet. Tanke- og følelseslivet 
skal udvikles, forfines og harmoniseres. Vores dyriske 
egenskaber skal gennemskues og udleves. Ordet ”hjerte” 
vil, efterhånden som vi udvikles, blive følt og forstået lige 
så dybt, som kun en Jesus dengang kunne. 

OM HJERTET, SINDET
OG SJÆLEN

Hvad så med sjælen og sindet? Sindet først! Er der nogen 
skarp grænse mellem hjerte og sind – kan de overhovedet 
skilles? Måske er der en nuance forskel! Hjerte og sind 
dækker de dele af ”det indre” følelses- og tankeliv, vi 
kan få ”øje” på ved introspektion. ”Sindet” dækker nok i 
højere grad også tankelivet. Når vi taler om sindet, kan vi 
lægge vægt på tre væsens forskellige grundenergier. Den 
følelsesmæssige side, der hovedsageligt er sammensat af 
tyngde- og følelsesenergi, og den tankemæssige side, hvor 
det er intelligensenergien jeget arbejder med.

”Han skal få med mig at bestille!” er udtryk for tanker 
bakket op af følelser med et stort overskud af varm tyng-
deenergi. ”Hun skal mærke min kulde!” er også udtryk 
for tanker med mørke men kolde følelser bag - her nøje 
doserede mængder tyngdeenergi i form af vrede maskeret 
af et lille overskud af kold følelsesenergi. Der fødes altid 
mørke tanker af mørke følelser, og det foregår i sindet. 
Sindet skal udvikles til kun at bestå af rene følelser og 
rene tanker, så der må være tale om det samme som med 
”hjerte” – intellektualisering af følelseslivet og man kan 
tilføje følelsesgørelse af intelligensen, for intelligensen 
kan ellers fremtræde helt neutral og følelsesløs. Vi skal 
lære ved brug af ”følelse” og ”intelligens” at beherske 
”tyngdeenergien” harmonisk (LB 2 stk. 366). Det er nøje 
afmålte mængder tyngdeenergi, der gør kærligheden 
varmende. 

”Du skal elske Herren din Gud med hele dit Hjerte og med 
hele din Sjæl og med hele dit Sind. Der må være tale om 
en helgardering. Det troende mennesket skal elske Gud og 
sin næste med den fulde styrke af alt, hvad det til enhver 
tid kan opfatte som smukt i sit indre. Alligevel er mangen 
en krig udkæmpet med ”kærlighed” og opofrelse til Gud 
og had til enhver anderledes tænkende næste – hjerte og 
sind er noget vanskeligt noget at styre.

”Sjælen” dækker mere end hjerte og sind. Mennesket har 
til alle tider (med undtagelse af mange i vores tid) fornem-
met, at der var mere ved mennesket end man kunne skue 
ved at se indad. Mange kunne formentlig ”se”, at noget 
– sjælen – forlod kroppen når nogen døde. ”Sjælen” blev 
derfor en samlebetegnelse for alt det, der ikke var fysisk 
krop. Så avanceret kunne det udtrykkes: ”Mennesket har 
ikke en sjæl - mennesket er en sjæl” (Ap.G. 2,26-27). Om 
dette er udtømmende defineret afhænger i høj grad af det 
oversigtskort vi har af ”det levende væsen”.
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I Politikens Bibelleksikon står der bl.a.: ”Sjæl betegner 
i bibelsk sprogbrug det, der gør noget stofligt levende. 
Således er også det hebræiske ord for sjæl ”nefesh” som 
for øvrigt også det græske ord ”psyke” afledt af ord, der 
betyder ”blæse, puste, ånde”; jvf. 1. Mos. 2,7, hvor det 
fortælles, at Gud gjorde mennesket levende ved at blæse 
livsånde i dets næsebor, så det blev en levende sjæl.”
I grunden en ganske flot forklaring, hvor ordene sjæl, 
psyke, livsånde er nært beslægtede og bredt dækker dét, 
der gør kroppen levende, med henvisning til at der er no-
get mere og overordnet, som indblæser denne livsånde. 

Fra artiklen ”Åndeligt selvmord” af Martinus (Kosmos 
2-2000) 
”Vi har hørt, at ”man kan ikke slå sjælen ihjel, men 
man kan godt slå legemet ihjel” (Matt. 10,28). Det vil 
altså sige, at vi kan godt slå den fysiske organisme ihjel, 
som der står. Det kan vi godt. Men ”sjælen” kan vi ikke 
dræbe.

Den, der udtalte denne sætning, var Kristus selv. Men vi 
må forstå, at dengang var man ikke nået frem til at vide, 
hvordan den åndelige struktur var. Selvfølgelig vidste 
Kristus, hvordan den åndelige struktur var. Men han var 
stedt over for mennesker, hvor det var ganske umuligt at 
forklare dem det. Man havde intet ordforråd, ved hvilket 
man kunne gøre det begribeligt for dem, og de havde ikke 
begæret efter denne viden. Derfor måtte han nøjes med 
at sige ”sjælen”.

Man sagde så, at et levende væsen kun bestod af sjæl 
og legeme. Hvis det kun bestod af sjæl og legeme, så er 
det rigtigt, så ”kan man ikke slå sjælen ihjel”. Men i den 
virkelige analyse af det levende væsen bliver ”sjælen” 
ikke det virkelige levende væsen. Da bliver ”sjælen” 

underbevidstheden og overbevidstheden. Men uden for 
disse to realiteter eksisterer det udødelige jeg. Og også 
overbevidstheden er ganske usårlig, ganske udødelig.
De underbevidste åndelige legemer, som danner dags- og 
natbevidstheden, er det, som i fremtidens åndsvidenskab 
vil komme til at fremtræde som det, der er ”sjælen”. 
Så vi kan sige, at det levende væsen består af et jeg, en 
overbevidsthed, sjæl og fysisk legeme.”

Det er jeget, der via overbevidstheden skaber bevægelse 
– liv – i sjælen og videre ud i det fysiske legeme. Hjerte 
og sind skal også placeres indenfor sjælens område, altså 
i det skabtes område - X 3.  

Det bliver først med åndsvidenskaben, at vi i detaljer 
begynder at kunne navngive alt omkring det levende 
væsen. Det handler om at skabe en kultur, hvor vi efter-
hånden indbyrdes præcis ved, hvad vi henviser til, når vi 
bruger et bestemt ord. Men det er nemmere skrevet end 
gjort, for det må blive en proces, der forløber over mange 
hundrede år. Menneskets åndelige anatomi kan ikke 
dissekeres så håndfast som vores fysiske anatomi, hvor 
f.eks. hver lille knogle har sit eget latinske navn. Nogle 
af åndsvidenskabens ord kan vi få et personligt oplevet / 
erfaret forhold til – instinkt, tyngde, følelse, intelligens, 
intuition og hukommelse m.m. Andre ord forbliver indtil 
videre i højere grad rent intelligensmæssige og intuitivt 
fornemmede rammebetegnelser og definitioner f.eks. 
den højeste ild, overbevidstheden, skæbneelementet og 
talentkerner. 
Åndsvidenskaben er i den absolutte begyndelse af sin 
udvikling og integrering i alverdens kulturer. Den må 
udvikle sig på et bredt grundlag af de ord og betydninger 
– på mange sprog – som vi er delvis fortrolige med. Det 
er det Martinus gør.
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v/Ruth Olsen

Der foregår åbenbart i 
disse år en vis udbredt 
agitation for noget, der 
kaldes “lys-ernæring”. 
En Michael Werner fra 
Schweiz går f.eks. rundt 
og holder foredrag og 
fortæller, at han i 5 år 
kun har ernæret sig af 
lys. Han er ellers ingen 
sundhedsapostel. Han 
fortæller bl.a., at han 
godt kan ryge en cigaret 
i haven sammen med sin 
kone, spise lidt choko-
lade, drikke kaffe eller 
et glas vin.

Han bygger sin påstand om, at mennesket kan leve af 
kun lys, på bl.a. Steiner, hos hvem han har læst, at alt stof 
består af lysenergi. Så hvorfor tage omvejen ad fast stof! 
Men især bygger han sin ide på en australsk kvinde, der 
kalder sig Jasmuheen, der har udgivet bøger om emnet, 
som jeg dog ikke har læst. Men jeg har været på opdagelse 
på internettet. Her bringer jeg i uddrag lidt af det, jeg fandt 
om hende og hendes budskaber.

Hendes rigtige navn er Ellen Greve, født i 1957 i Austra-
lien af norske immigranter. Hun påstår at have levet uden 
fast eller flydende føde i mange år - og ligner alligevel 
ikke en anoreksi-patient. Hun har fået flere priser, bl.a. en 
litteraturpris i år 2000 for hendes bog “Prana-ernæring”. 
Hun hævder, man ved den levevis kan hæve sit spirituelle 
udviklingsniveau kollosalt, at hun således har fået direkte 
kontakt med Greven af St.Germain (en stor Mester på de 
højere planer), ja at hendes DNA er udviklet fra 2 til 12 
strenge. Da hun blev tilbudt 30.000 $ for at bevise dette 
ved en blodprøve, afviste hun det med et argument om, 
at det ikke var relevant.

Hun er dog ikke tilbageholdende med at kræve store 
beløb for sine foredrag, f.eks. 350 Euro pr deltager på et 
eendags seminar i Tyskland, hvor der kun blev serveret 
et lille runken æble “til de der stadig levede af fast føde”. 
Hun lever med sin ægtemand i en stor luksusvilla med 
swimmingpool i Brisbanes overklassekvarter. Flere af 
verdens ledende statsmænd abonnerer på hendes “prana-
program”, fortæller hun, for det anviser vej til at løse 

den tredie verdens sultproblemer v hj a lysernæring. 
Men ingen må få at vide, hvem de statsmænd er! På sin 
hjemmeside har hun skrevet, at over 64.000 nu lever efter 
hendes prana-program.

Australsk TV besluttede, at sætte hende på en prøve. Da 
de besøgte hende, fandt de hendes køleskab fuld af mad, 
som hun dog erklærede kun var til hendes mand og til 
børnebørnenes besøg. Hun indvilligede i at demonstrere 
sin evne til at leve uden mad og drikke under lægeopsyn 
i et TV-program, og blev indlogeret på et hotel. Efter 48 
timer konstaterede lægerne symptomer på akut dehydre-
ring, stress og for højt blodtryk. Ellen mente, det skyldtes 
den forurenede luft.

Så flyttede man hende til et rekreationshjem i bjergene 
langt udenfor byen. Efter 4 dage talte hun sløvt, pupil-
lerne var opspilede og hun havde tabt 6 kg. Hun var 11% 
dehydreret og hendes puls var fordoblet. Lægerne mente, 
at hvis de gik videre, risikerede hun nyresvigt, så man 
standsede eksperimentet. Senere erklærede Ellen, at det 
kun blev standset pga lægernes opfundne påstande.

Nogle konsekvenser for de troende

Et sted i Skotlands højland fandt naboer den 48-årige Ve-
rity Linn død. De troede, der var sket et mord og tilkaldte 
politiet. Verity så meget afkræftet ud, men der var ingen 
tegn på mord. Undersøgelser viste, at der ikke var nogen 
form for mad i huset, ja der var slet ikke tegn på, at der 
blev lavet mad i det hus. Til sidst fandt politiet en bog om 
lysernæring af Jasmuheen - “Duft af Evigheden” - Verity 
Linn var simpelthen død af dehydrering og sult.

I München noterede den 31-årige Timo Degen på attende 
dagen i Jasmuheens “21-dages tilpasningskur”, at han 
havde det meget dårligt og kunne næsten ikke se mere. 
Kort efter faldt han i koma. Sygehusets diagnose lød på 
kredsløbskollaps og hjerneskade. Han havde også fået 
epilepsi, og da han to mdr senere i et anfald faldt og slog 
hovedet, fik han en hjerneblødning og døde.

Konfronteret med disse dødsfald - og et par andre - var El-
len Greves eneste komentar: “De havde bare ikke den rig-
tige motivation.” og “Nå ja, hvad betyder et par dødsfald, 
hvis mit program kan løse verdens sultproblemer.” Hun 
erkendte ingen medskyldighed. Det var ikke muligt 

LYSERNÆRING
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at føre sag mod hende for “mental manipulation” og få 
hende stemplet som “farlig kultleder”.

Men hun var godt stof for journalister. Da hun ankom 
til Heathrow lufthavn for at holde seminar i England, 
traf nogle journalister hende, ventende på at få serveret 
et bestilt måltid i cafeen. Pinligt berørt skubbede hun 
maden tilside, da den kom, og hvislede: “Ok, men jeg 
spiser den ikke!”

Jasmuheen holder vist i dag lav profil, men bøgerne 
menes stadig at blive solgt i store oplag i mange lande. 
Der er stadig en del, der lader sig forføre. Da der kom 
for mange kritiske indlæg på hendes hjemmeside, luk-
kede hun den.

Hvad mener Martinus?

Martinus har forklaret, hvordan den åndelige udvikling 
medfører ændringer i vor ernæring. Først skal vi gå over 
til ren vegetarisme, senere når vi er nået frem til kosmisk 
bevidsthed, kan vi leve udelukkende af fuldmoden frugt-
kød, mere og mere blandet med lufternæring efterhånden 
som udviklingen skrider frem i det rigtige menneskerige. 
Først når vi er ved at være færdige med at inkarnere på 
Jorden kan vi leve af ren luft.

I småbogen “Den ideelle føde”, kap. 27, skriver Martinus 
om overgangsproblemerne for nutidsmenneskene: “Det 
jordiske menneskes nuværende organisme er endnu, selv 
om den i virkeligheden er vokset fra den animalske kød-
ernæring, alligevel ifølge vanens magt udstyret til indtil 
en vis grad at være opholdssted for opløsningsprocessen 
og passagen af ligresterne.

Hele dens fordøjelsessystem, dens mave- og tarmorganer 
er endnu baseret på transport af en vis mængde affald, og 
absolut kun en naturlig udvikling, hvilket vil sige en gen-
nem århundreder langsom tilvænning, vil kunne forandre 
menneskenes fordøjelsesorganer om til at være hundrede 
procent tilpasset det rene frugtkød. En pludselig overgang 
til helt at leve af frugtkød vil være et overgreb, et brud på 
naturens love af et sådant omfang, at dets følger grænser 
til organismens undergang.”

Vi kan altså ifølge Martinus end ikke gå over til at leve 
af frugt alene på nuværende tidspunkt. Hvordan så fore-
stille sig, vi ville være i stand til at leve af “lys” - og så 
uden væske? Hvordan har den idé overhovedet kunnet 
opstå?

Måske er den opstået, fordi så mange spirituelle budbrin-
gere beskriver de fysiske stoffer som “stivnet lysenergi”. 
Det gør Martinus også, for det er jo ikke forkert. Ja, i sin 
forklaring til symbol nr. 38 fortæller han, at det slet ikke 
er livsenhedernes fysiske stof, vi lever af, men kun deres 
“åndelige” kraft. Deres “kraftaura” som han kalder det. 
Deres fysiske “hylster” kommer ud igen som afføring. 
Men vi bliver altså nødt til at fortære det hele for at få 
fat i det egentlige, dvs det der gør maden “levende”, 
elektriciteten. Uden den kan vi ikke opretholde vor krops 
vitalitet. Vor krop er som et batteri, der må oplades ind 
i mellem.

Vi har ikke den “omformerstation”, som planterne har, 
der kan omdanne sollyset til bl.a. kulstof. Så længe vi 
har et legeme, der i så høj grad består af kulstof, må vi 
lade planterne udføre forarbejdet for os. Nok får vi også 
energi direkte fra solen og luften, men det er ikke nok til 
at opretholde vor organismes energiniveau.
Morale: Så længe menneskene stadig har evnen til at tro, 
har de falske profeter frit spil.

PS. I bladet Nyt Aspekt 2/2006 var der en artikel om 
lysernæring. Her refereres en økologisk landmand, Niels 
Stokholm, for følgende forklaring:
“Planter, dyr og mennesker er gennemvævet af et æte-
risk legeme. Når vi spiser fx en plante, må vi ikke blot 
nedbryde dens substans, men også dens æteriske legeme.
Det gør vi v.hj.a. vores egne æteriske kræfter, som derved 
aktiveres og får evnen til at opbygge vores legeme. Ikke, 
som vi plejer at antage, af plantens substans, men af stof, 
som vi får ind fra kosmos. Næringsstofferne fra planten 
bruges således som en art modeller for opbygningen af 
vores legeme - og forlader det igen som affaldsstoffer.”
Vi skal altså kun have mad for at få “modeller”!

En anden, psykoterapeut Jørgen Braren Lauritzen, forkla-
rer med baggrund i Steiner, at den åndelige verden i dag 
er rykket så tæt på jorden, at flere almindelige mennesker 
- og ikke som før kun yogier og mystikere - kan leve af lys. 
“I dybeste forstand ernærer mennesket sig af kontakten 
til selvet. Lysernæring er at overgive sig til selvet - eller 
til tilliden til sin egen indre stemme.”

Nyt Aspekt anbefaler dog ikke deres læsere at kaste sig 
ud i at leve af lys, for der er ikke ført beviser for, at det 
kan lade sig gøre - siger bladet!
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v/Gunder Frederiksen

Alle mennesker ved, hvad Kristendom er. Men spørger 
man: hvad er Gnosticisme? så tror jeg, at mange vil stille 
sig spørgende eller blot svarer ”ved ikke” – og det til trods 
for, at Gnosticismen fortjener at være lige så kendt som 
”kristendommen”. På en måde er de faktisk tvillinger 
– blot ikke enæggede - eller som Kristeligt Dagblad skri-
ver: Gnosticismen er Kristendommens halvbroder. (Kr. 
Dgbl. d. 29/4-o6). De har nogenlunde samme fødselsdag, 
idet Gnosticismen hørte til en af de mange religiøse strøm-
ninger, der fandtes i århundredet omkring Jesu fødsel, 
ligesom der er flere fælles træk. 

Hvorfor er Gnosticismen da så forholdsvis ukendt for 
almenheden? En stor del af svaret kan være, at Gnosti-
cismen i konkurrence med katolicismen blev taberen, 
idet den magtfulde katolske kirke bekæmpede den bl. a. 
ved at stemple gnostikere som kættere. Hvis det enkelte 
menneske kan søge – og evt. finde frem til livets mening 
og den store sandhed, og det er bl. a. hvad der ligger i 
gnosticismens budskab, så vil kirken miste sit monopol 
på ”sandheden” og dermed sin magt. Og derfor skulle 
den bekæmpes. Gnostikere blev stemplet som kættere. Så 
enkelt kan det stilles op, så vidt jeg kan forstå. 

Men intet er tilfældigt og alt har en mening - er en lille 
brik i et særdeles velordnet og velorganiseret verdensalt. 
Derfor har man lov til at mene, at menneskene ikke den 
gang – for omkring 2000 år siden var modne til et billede 
af verden, der bygger på gnosis. 

Gnosticisme
Hvad er gnosis og gnosticisme da? Iflg. fremmedordbo-
gen betyder gnosis ”erkendelse, viden eller dybere indsigt 
i de religiøse sandheder, mystisk visdom”. Det lå implicit 
i gnosticismen, at det enkelte menneske selv kan søge 
erkendelse og finde frem til den mystiske visdom – altså 
en klar konkurrence til Katolicismens magtmonopol. 
Ingen skulle finde frelse uden om kirken. – Derfor skulle 
Gnosticismen bekæmpes – som kætteri. 

Men altså: for at prøve at se meningen eller det hen-
sigtsmæssige også i dette: menneskene har næppe været 
modne på daværende tidspunkt til at erkende, til selv at 
søge, til selv at prøve at forstå. Autoritetstro var almen-
hedens erkendelsesniveau, og det passede som fod i hose 
i den katolske kirkes magtmonopol. 

Tabernes evangelier

Der er intet tilfældigt i verden. Ikke desto mindre lignede 
det lidt af en tilfældighed, da en bonde en dag i december 
1945 i nærheden af Nag Hammadi i det Øvre Egypten 
gjorde et at vor tids mest bemærkelsesværdige fund – en 
lerkrukke med mere end halvtreds gamle koptiske pa-
pyrusskrifter – i håndskrift. Det viste sig, at der var tale 
om gnostiske tekster fra omkring samme tid som det nye 
Testamente var blevet til. Desuden omhandlede det stort 
set de samme personer og begivenheder.

Og så er det, man med rette kan spørge: Hvorfor blev 
disse skrifter så grundigt undertrykt, at vi før fundet i 
Nag Hammadi kun kendte skrifterne fra de gamle kirke-
fædres voldsomme kritik imod dem og i det hele taget 
mod gnostikerne? 
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Et grundigt forsøg på et sandsynligt svar er præsteret i 
”Tabernes Evangelium” af professor i religionshistorie 
ved Columbia University, New York, Elaine Pagels. Som 
medlem af et internationalt forskerteam har hun været 
med til at oversætte, tolke og udgive de koptiske tekster, 
der blev fundet af bonden i 1945. Hendes svar er bl. a. 
”at de opfattelser af Jesu liv og gerninger, der kommer 
til udtryk hos mange af gnostikerne, ligner angreb på 
nogle af den kristne kirkes mest centrale dogmer, fx den 
ubesmittede undfangelse og opstandelsen som historisk 
begivenhed.

Og gnostikernes syn på kirkens funktion, på det mono-
teistiske gudsbegreb, forholdet mellem det menneskelige 
og det guddommelige, erkendelse kontra tro, o.m.a. 
forekommer på mange måder langt mere ”moderne” og 
relevant for nutidsmennesker, end det vi finder i det nye 
testamente”. 

Moderne gnosticisme

”Gnosticisme forener, at jeg står i en kristen kulturtradi-
tion, og at jeg har arbejdet i mange år med selvudvikling. 
Som gnostiker mener jeg, at der er lys i os alle. Det lys gør, 
at vi er garanteret en vej tilbage til Gud. En Gud, der er 
over det hele og rummer alle. Han er i lys og mørke. Han 
gennemtrænger alt”. Disse ord fra Kristeligt Dagblad d. 
29.4.06 er formuleret af en moderne gnostiker ved navn 
Jan Visby Berthelsen. Ved studier i Idehistorie på Århus 
universitet stødte han på gnosticismen, og fandt dermed 
bekræftelse på sin egen opfattelse. 

Gnosticisme betyder indsigt. Og gnosticismens kerne er, 
at alle mennesker har en særlig indsigt eller gnist, der kan 
udvikles, og derigennem sætte mennesket fri. – Kristus 
er dermed ikke en frelser, men et forbillede, som kan 
åbenbare mystiske sandheder for de udvalgte.  

Gnostiske kirkesamfund finder man, så vidt jeg ved, ikke 
i Danmark, men Lone Fatum, der er lektor i Det nye Te-
stamente ved Københavns Universitet, og som er kender 
af den tidligste kristendom, fortæller, at gnosticismen og 
kristendommen ikke var adskilte størrelser i de tidligste år 
efter Jesu død. Der skulle være spredte gnostiske tanker 
både hos apostlen Paulus og evangelisten Johannes. For 
Paulus’ vedkommende kunne man forestille sig, at der 
var tale om erkendelse relateret til hans guddommelige 
åbenbaring på vejen til Damaskus, som vi i vor termino-
logi ville kalde et ”kosmisk glimt”.

Lone Fatum: ”De spredte gnostiske tanker blev samlet 
og sat i system efter nogle hundrede år. Det blev til en 
tankens udviklingsstige, man kan klatre op af og samtidig 
befri sig fra den kødelige verden. Målet er samhørighed 
med det guddomsvæsen, man egentlig er, og som lever 

inden i ethvert menneske. Vejen er at holde op med at 
tænke på alt det, der handler om kroppen – mad, søvn og 
sex for eksempel”. – Mon ikke det er her, vi i det sex- og 
madglade Danmark finder forklaringen på den manglende 
tilslutning til Gnosticismen? 

I stedet fremlægger gnostikeren følgende mål for den 
åndelige søgen: Hvem er vi? Hvad er vi blevet? Hvor var 
vi? Hvad er vi kastet ind i? Hvor haster vi hen? Hvad er 
fødsel? Hvad er genfødsel? 

Lone Fatum, der har læst de gnostiske skrifter, siger, at 
de fylder lige så meget som det nye Testamente, men man 
skal kende det nye Testamente, for at det giver mening. 
Nogle skrifter skulle være tydelig kritiske over for de fire 
evangelier fra det nye Testamente. Det kan også – stadig 
iflg. Lone Fatum – være evangelier, hvor den opstandne 
Kristus kommer tilbage til Jorden og fortæller, hvordan 
andre kan komme fri og til samhørighed med ham. Hun 
siger, at det er Marieevangeliet et eksempel på. 

Hvor mange ?

Hvor mange, der oprindelig er tilsluttet Gnosticismen i 
Danmark, vides ikke. Men som det fremgår af Kristeligt. 
Dagblad, er der new-age relaterede kirker med plads til 
en gnostiker som Jan Visby Berthelsen. Han udtaler: Jeg 
er ikke organiseret i en gnostisk kirke, men jeg er døbt 
i det, der hedder Liberal Katolsk Kirke. Selve dåben 
beskriver han som et meget dybt og bevægende ritual, 
hvor der var røgelse i luften, og at han selv valgte noget 
musik, han holdt af. Det væsentligste for ham var imid-
lertid troen på reinkarnation. Siden han var barn, har han 
troet på reinkarnation. Han er således overbevist om, at 
han husker episoder fra det tidligere liv. Han kalder sig 
selv for kristen mystiker.

Set med kosmologiske briller er Gnosticismen interessant 
og fortjener større udbredelse. På flere måder peger den i 
retning af  Martinus verdensbillede, hvad jeg godt kunne 
tænke mig, at gnostikerne i kraft af deres sandhedssø-
gende indstilling på et eller andet tidspunkt vil få øje på. 
I så fald skal de bydes hjertelig velkommen.
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Boken spenner over mange emner, men hovedtemaene 
synes å være hjerne, orgasme, moral og det psykosek-
suelle i et evolusjonært perspektiv. Målgruppen synes å 
være dem som allerede er kjent med Martinus’ kosmologi 
(f.eks. gjennom Martinus’ egne bøker), men som ikke har 
studert i dybden PBJs eget 1800-siders fi rebindsverk ”X”: 
en komplet indføring i Martinus’ kosmologi. Boken kan 
tjene både som et debattinnslag og til å holde leserens 
perspektivsjongleringsevne i trim. Å kunne sjonglere og 
leke med de store perspektiver, uten å relativisere alt til 
samme dybdenivå, er jo ifølge den integrale kosmologen  
Ken Wilber det fremste kjennetegnet på det kognitive 
utviklingstrinnet han har kalt ”universell integralisme”. 
Det antas at ca. 1 % av menneskeheten ligger her.

Etter den obligatoriske introduksjon til sentrale Marti-
nus-begreper (den høyeste ild, de to seksuelle poler, den 
parafysiske virkelighet osv.) begynner PBJ å diskutere 
dyrets psyko seksuelle status. Designerne på det åndelige 
plan (visdomsriket) har jo lagt orgasmen inn i dyrets 
reproduksjonsfunksjon, slik at dyret ved å strebe etter 
orgasmen samtidig tjener artens videreføring på det fysi-
ske planet. Begjæret etter orgasme og det annet kjønn kan 
være så sterkt at hannen setter livet på spill. PBJ forklarer 
det kompliserte forholdet mellom psykoseksuell status og 
konstellasjonen ved de to seksuelle polene i X2. På veien 
fra dyr mot jordmenneske og det virkelige menneskeri-
ket utvikles intellektet, og dette skjer ved at vi beveger 
oss mot en dobbeltpolet seksualitet og orgasme. I denne 
utviklingsprosessen vil den erotiske kraften ikke svekkes 
(heller styrkes), men dens nåværende basis for egoisme 
vil avta til fordel for intellektualisme og allkjærlighet. 
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PBJ kommer også inn på Paul D. MacLean (1913-93) 
sin teori om menneskets treenige hjerne. MacLean sto 
for betydningsfulle viten skape lige bidrag innen felter 
som fysio logi, psykiatri og hjerne forskning. Han inn-
førte i 1952 begrepet ”det limbiske system”. I perioden 
1971-85 var han leder for Laboratory of Brain Evolution 
and Behavior i Maryland. Hans siste bok var The triune 
brain in evolution (1990). Det kan virke som om alle 
typer subjek tive opplevelser har sitt bestemte ”korrelat” 
(men ikke årsak!) i en eller annen hjernestruktur. PBJ 
diskuterer noen av disse.

Bokens andre halvdel er konsentrert om to emner som er 
knyttet til hverandre: homoseksualitet og den psykosek-
suelle forvandling fra instinktdrevet fortidsmenneske til 
det fullkomne menneske med kosmisk bevissthet. PBJ tar 
utgangspunkt i den psykoseksuelle forvandlingsprosessen 
som Martinus beskrev i Livets Bog V, der han skildret 
forskjellige mennesketyper som han klassifi serte fra A til 
K. Denne klassifi kasjonen, som i det minste gir inntrykk 
av å representere en evolusjonær sekvens, har etter min 
mening vært uheldig. Her mener jeg Ken Wilber har 
utviklet (i det minste grafi sk og konseptuelt) en langt 
bedre utviklingsmodell, der han spesifi serer forskjellige 
utviklingslinjer som delvis (men ikke helt!) uavhengig av 
hverandre vokser gjennom de forskjellige utviklingsni-
våer. I denne modellen er det opp til selvet/jeget å sørge 
for at de forskjellige utviklingslinjene vokser i noenlunde 
samme takt, slik at helheten blir harmonisk.

Martinus’ utviklingsmodell virker i sammenligning noe 
monolittisk (én utviklings linje fra A til K), i likhet med 
dagens svært så populære utviklingsmodell Spiral Dyna-
mics. Hvor uheldig en slik monolittisk utviklingsmodell 
er, er f.eks. mennesketypene B, F og G eksempler på. 
Disse typene representerer vel ikke egne utviklingstrinn, 
men snarere perversiteter og patologier knyttet til et eller 
fl ere utviklingstrinn?

I Martinus-kretser har homoseksualitet lenge vært et 
”hett” emne, fordi mange har tolket Martinus dithen at 
jo høyere man har utviklet seg i retning av topolethet, 
dess mer ”sårbar” er man for en periode eller inkarnasjon 
som homoseksuell dersom miljøpåvirkningen er uheldig. 
PBJ prøver å rydde opp i noen av disse tolkningsbaserte 
misforståelsene. På dette punktet savner jeg imidlertid 
en skikkelig gjennomgang og presentasjon av hva forsk-
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ningsstudier fra de 20-30 siste årene har å si, for å få fakta 
og veletablerte nyanser på bordet. Med nyanser menes 
f.eks. forskjellene på mannlig og kvinnelig homoseksua-
litet; de forskjellige psykologiske typer av både mannlige 
og kvinnelige homoseksuelle; typer av ”psykopatologisk” 
homoseksualitet der psykoterapi er mulig (hvis ønsket); 
typer av homoseksualitet der legningen trolig er resultat 
av det hormonelle miljøet under fostertilstanden (og hvor 
psykoterapi verken er mulig eller ønsket); forskjellige 
historisk-kulturelle kontekster for homoseksuell atferd 
(som ikke har noe med legning å gjøre)… Et eksempel: 
I antikkens Hellas var homoseksuell atferd utelukkende 
et uttrykk for maktrelasjonen mellom de to (den domi-
nerende skulle kun penetrere, den underlegne skulle kun 
bli penetrert). Kjærlighetsbasert homoseksuell atferd 
mellom to menn med jevnbyrdig status kunne faktisk bli 
straffet med døden!

Kjønn og seksualitet (og patologier knyttet til disse) har 
mange parametere og variabler – biologiske, psykolo-
giske og kulturelle – og først når disse har blitt skilt fra 
hverandre er grunnlaget tilstede for en nyansert diskusjon. 
Min egen mening er derfor at Martinus’ syn på homosek-
sualitet er så forenklet og unyansert at det ikke innehar 
nok substans til at man kan være verken enig eller uenig. 
Jeg håper derfor at PBJs bok kan resultere i en debatt 
omkring disse emner, hvor man ikke nødvendigvis be-
grenser seg til Martinus’ egne uttalelser og perspektiver. 
PBJ har som alltid illustrert sin bok godt med diagrammer, 
morsomheter og visdomsord.

Supplerende omtale af Per Bruus-Jensens nye bog “Men-
nesket og den seksuelle revolution”.

v/Ruth Olsen

Dette må være et emne, som de mange skilsmisse-ramte 
i vor tid har særlig interesse for. Her får man jo forklarin-
gen på miséren. Selv om det nok ikke er muligt, har jeg 
prøvet at læse bogen, som om jeg ikke kendte Martinus’ 

værk i forvejen, for at se hvad mennesker, der måtte finde 
bogen på f.eks. et bibliotek, kunne tænkes at få ud af den. 
Titlen fænger jo.

Man vil ihvertfald få en fornemmelse af, at tidens proble-
mer, skilsmisserne, den stigende homoseksualitet osv, er 
en naturlig del af evolutionens udvikling. Det vil sikkert 
kunne berolige mange. Men helt forstå “mekanismen” i 
det, er ikke nemt, selv om Per gør sit bedste og dvs ganske 
godt, han er jo en af dem, der har mest indsigt i sagen. 
Men Martinus selv var ikke særlig klar, især ikke hvad 
angår homoseksualiteten.

I denne lille bog tolker Per homofili, dvs den tidlige og 
altså før opnåelsen af kosmisk bevidsthed, som i høj grad 
et spørgsmål om fantasivirksomhed. Enten ved en iden-
tificering med partneren og dennes attrå, altså en slags 
narcisisme, eller ved at de begge identificerer sig med det 
modsatte køn, sådan som Martinus beskriver det i LB V 
stk.1909. Begge kvinder i et lesbisk par skulle altså fore-
stille sig, de var mænd. Det tror jeg ikke er rigtigt.

Jeg tror - men her er jeg altså ude på “troens overdrev” - at 
mange kvinder i deres hukommelseslager har så mange 
dårlige erfaringer fra talløse inkarnationer med seksuelle 
overgreb, tvangsægteskaber og uønsket pligtsex uden or-
gasmeoplevelse, graviditetsangst osv osv, at det må være 
svært at identificere sig med ophavet til ubehaget. Jeg kan 
ikke tro, oplevelserne er blevet til guldkopier endnu, for 
så langt tilbage i fortiden er de heller ikke.

Når så mange i vor tid har et problematisk forhold til 
seksualiteten, er det nok rigtigt, at det hænger sammen 
med vor øgede evne til tankeaktivitet og dermed fantasi-
virksomhed, dvs med vore indre billeder af det modsatte 
køn. De billeder kan være meget problematiske, nu hvor 
vi ikke længere lever på ren instinkt, og hvordan så 
komme i samklang? Per beskriver i denne bog, hvordan 
de to køn i det egentlige dyrerige må kurtisere en rum tid 
for at komme på bølgelængde, “i fase” kalder han det. 
Hvor megen tid og energi bruger jordmennesker på at 
“komme i fase”?

Det som Per i denne bog kalder “den homofile risikofak-
tor” kan jeg se mange grunde til, især de der handler om 
vanskelighederne med at komme i åndelig samklang de 
to køn imellem. Ikke sært der udgives bøger om, hvem 
“der er fra Venus og hvem der er fra Mars”! At det ikke 
er så ligetil med den “kongevej”, får man et udmærket 
indtryk af i denne bog.
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I denne store bog går forfatteren virkelig grundig til 
værks i sit forsøg på at klargøre, hvad Martinus fortalte 
om menneskets seksuelle udviklingsproces. Når der har 
kunnet opstå divergerende meninger om, hvad Martinus 
har ment, f.eks. om homoseksualitet, er det jo, fordi der 
er uklarheder. Derfor satte Kurt sig for at få dette ana-
lyseret til bunds.

Først var det meningen, det blot skulle være et almindeligt 
temahæfte, men opgaven greb om sig og det endte med 
at blive til dette store forskningsprojekt. Martinus har 
jo udover i Livets Bog berørt emnet i mange forskellige 
taler, artikler og symbolforklaringer. Citaterne herfra med 
samt forfatterens egne bemærkninger og konklusioner fi k 
værket til at svulme op.

Martinus forsøgte at gøre udviklingsprocessen mere 
overskuelig ved at sætte de forskellige menneskekate-
gorier og afsporingsmuligheder ind i et skema, hvor de 
benævnes A til K mennesker. Andre har også forsøgt sig 
med skemaer, som her analyseres. Forfatteren har også 
selv skabt et skema i sine forsøg på at systematisere dette 
lidt forvirrede stof. De ord, Martinus bruger, sættes under 
lup, for hvornår mente han hvad med de forskellige ord? 
Også de symboler, Martinus skabte for at anskueliggøre 
polforvandlingen, gennemanalyseres.

I det hele taget er dette en bog for de, der ønsker virkelig 
at fordybe sig i emnet. Undervejs i denne gedigne gen-
nemgang, påpeger forfatteren, at bemærkningerne om 
homoseksualitet i “Den intellektualiserede kristendom”, 
(dvs det ufærdige efterladte manuskript, som Rådet udgav 
i 2004) er taget ud af sin rette sammenhæng og klippet 
ind således, at det ikke giver den rette forståelse af, hvad 
Martinus mente. Man har således ikke respekteret Mar-
tinus’ ønske om, kun at udgive ufærdige manuskripter, 
“hvis man kan forstå, hvad jeg mener”.

Udenpå bogens forside står: “Regulær snak om illu-
sioner, tidligere liv, religion, sex, politik og tilgivelsens 
mirakel”. Den begynder med, at forfatteren pludselig 
får besøg i sin dagligstue af to mystiske væsener, dvs to 
der materialiserer sig der, og som påstår de engang var 
Jesu disciple Thomas og Taddæus. Den der med at “tale 
med Gud” er brugt, men så kan man jo da bruge et par 
Jesusdisciple, tænkte jeg. Man bliver nødt til at være 
skeptisk i disse tider!

Men jeg var lidt nysgerrig, for måske kunne vi således få 
noget mere konkret at vide om den rigtige Jesu-mission. 
Godt nok får vi at vide, at pavekirken forvrængede meget 
af Jesu budskab, og at især Paulus havde misforstået en 
hel del, men snart viser det sig, at hele bogen bygger på 
“Et kursus i mirakler”, som forfatteren er meget engageret 
i. Det er ikke fordi, dette kursus ikke siger en masse gode 
ting, mest om tilgivelsen som mirakel-udløser, men det 
bygger jo på, at man skal tro.

Først skal man tro på, at det virkelig er Jesus selv, der 
har kanaliseret det “Kursus i mirakler”. Dernæst skal 
man tro på kursets påstande, eller man skal ihvertfald 
ikke sætte spørgsmålstegn ved dets anvisninger, for så 
virker “opskrifterne” vist ikke. Jeg ved ikke, hvor stor 
udbredelse, kurset har fået i Danmark, men i USA er det 
vist meget udbredt. Og hvis det har hjulpet en masse 
mennesker, er det jo fi nt.

I denne bog, gøres kursets anvisninger lettere tilgængelig, 
fordi bogen er formet mest som dialog mellem forfatteren 
og hans “gæster”. Men jeg indrømmer, jeg ikke har så 
megen tiltro til påstande, der ikke er logisk underbyg-
gede. Når man taler om “helligånden”, som om det var 
en person, og om universet som en falsk illusion, vi blot 
selv har opdigtet og som derfor er totalt ligegyldig, bliver 
det for overfl adisk. For nok er verden en form for illusion, 
men som læreanstalt for levende væsner er den konkret 
nok og ikke spor ligegyldig.

GUD ER
Af Gary R. Renard

Borgens Forlag 2006

420 sider

375 kr.

Anm. v/Ruth Olsen
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Udtrykket Dharma er fremmed for de fl este danskere 
– ligesom den religion, navnet hentyder til, altså Bud-
dhismen. Men der er også buddhister i Danmark, hvorfor 
det også er hensigtsmæssigt, at kende noget til dem. 
Dertil kommer, at det for os med Martinus som åndelig 
baggrund kan være interessant at se, om der kan trækkes 
tråde mellem Buddhismen og Martinus kosmologi. Med 
udgangspunkt i Jørn Borup: ”Dansk Dharma – Buddhis-
me og Buddhister i Danmark” samt Politikkens ”Hånd-
bog i verdensreligioner” m.m. skal jeg hermed prøve at 
give et kort overblik over denne østerlandske trosretning, 
og hvor og hvordan den har slået rod i Danmark 
Men hvad ligger der i udtrykket Dharma?  Dharma er 
den ene af Buddhismens tre juveler: Buddha, Dharma 
og Sangha, hvilket i ekstrem kort form udtrykker kernen 
i Buddhismen: 1. Hvorfra den kommer, 2. hvad den be-
lærer om og 3. hvorledes man bedst lever den. 

Buddhismens fødsel

Buddhismen opstod i Indien for 2.500 år siden, og blev 
ret hurtigt delt i forskellige udgaver, som spredte sig 
over store dele af Asien. I Danmark har Buddhismen 
kun ringe tilslutning, men har ikke desto mindre bevaret 
sin mangfoldighed, selv om den også har fået sin egen 
identitet.
 Vi kender alle Buddhafi guren, der sidder i den vanske-
lige Yogastilling og slår knuder på benene, men ikke 
desuagtet - forstå det hvem der kan - udstråler en ophøjet 
ro og indre stilhed. Selv om Buddhismen først og frem-
mest drejer sig om udvikling på det indre plan, må man 
ikke miste jordforbindelsen. Ser man nøjere efter på 
Buddhabilledet, så vil man da også opdage, at Buddhas 
højre hånd berører underfl aden – dvs. jorden, hvis me-
ditationen foregår udendørs. Ikke mindst for buddhister 
er det nok værd at have i erindringen, for Buddhismen 
er i ikke ringe grad en indre og dermed åndsbetonet fi lo-
sofi , idet åndelige øvelser, meditation o. lign. spiller en 
fremtrædende rolle. f. eks. i modsætning til Islam, som 
er mere udadvendt. 

Dansk Dharma
Af Jørn Borup

Forlager Univers 2005

232 sider

Anm. v/Gunder Frederiksen

Buddha belærte om fi re ”ærværdige sandheder” som for-
billede for, hvorledes man skal behandle et hvert problem 
gennem en fi rleddet analyse:
1. Alt er lidelse 2 lidelse skyldes livsbegær 3. lidelse op-
hører, når livsbegæret ophører 4. endelig anvises midlet, 
metoden hertil, nemlig den ”ottefoldige vej, som er: 
1. ret anskuelse 2. ret beslutning om at give afkald på alle 
lyster 3. ret tale 4. ret adfærd 5. ret beskæftigelse 6. ret 
stræben 7. ret tænkning 8. meditation. 
 Buddha forkastede yderligheder såvel i nydelse som 
i selvplageri, men anbefalede at gå middelvejen – den 
ottefoldige vej.

Buddha – en verdensfrelser

Buddha betyder den oplyste eller den, der har erkendt, så 
Buddha er faktisk en titel, en værdighedstitel, som Bud-
dha fi k tildelt. Det rigtige navn er Siddhartha Gautama (c. 
560 – ca. 480 f. kr.)  Han fødtes som søn af Sakaya-kongen 
i det nordlige Indien. Der er beretninger, der fortæller, 
at hans undfangelse skyldtes guderne.  En vismand, der 
som ved alle fødsler skulle lægge hans horoskop, forud-
sagde, at ”den nyfødte ville blive en verdenshersker, en 
verdensfrelser, besiddende al sand erkendelse og viden” 
(Håndbog i verdens religioner s. 226) 
Han voksede op i overdådig luksus, beskyttet på enhver 
måde og uden direkte kontakt med det omgivende sam-
fund. Faderen skånede hans milde sind på alle måder, og 
han blev holdt inden for paladsets mure. Da han var blevet 
gift blev denne begrænsning for meget for ham, og han 
begyndte at bevæge sig uden for paladsets område. Her 
traf han først et sygdomsramt sengeliggende menneske, 
senere en svækket olding og tredje gang nogle jamrende 
mennesker, der var forsamlet omkring et lig.  Disse 
oplevelser rystede ham voldsom, idet han så, at verden 
uden for paladset var plaget af sult, sygdom og død – en 
direkte kontrast til livet inde for paladsets mure, hvor 
alt var skønt, rigt og ubekymret. Midt i den overdådige 
tilværelse mistede prinsen livsmodet. Han væmmedes 
ved al luksus og overfl od. 
Da han fjerde gang bevægede sig uden for paladsets om-
råde, mødte han en omvandrende og skaldet tiggermunk 
med vandrestav. Han havde forladt den almindelige 
verden og vandrede ud i verden for at opsøge guruer og 
vismænd med det formål at fi nde den endelige sandhed 
bag den ydre mangfoldighed. Han vejledte Siddhartha 
Gautama om vejen til erkendelse, der kunne belære om 
den store oplysning, der kunne bringe fred i sindet. 

Oplysningen

Dette fjerde møde blev et vendepunkt i hans liv. Han 
forlod familien og vandrede ud på landevejene og sko-
vene for at søge svar på: ”Hvad er jeg?” Han afskar sit 
hår og iførte sig den gule tiggermunkedragt og vandrede 



31

af sted med sin tiggerskål. Han blev dermed den første, 
der gjorde, hvad buddhistiske munke senere har gjort. 
Han vandrede i årevis, samtidig med at han trænede sig i 
yoga og meditation, ligesom han gennemførte en benhård 
askese. Så hård at han ligefrem faldt om i afmagt. Da 
han vågnede op, brød han askesen, og da han en dag sad 
fordybet i meditation under et figentræ, nåede han den 
endelige erkendelse ”bodhi” dvs. han blev en ”oplyst”, en 
Buddha. Han opnåede erkendelse af livets og universets 
dybeste sammenhænge. 
Interessant er det, at Buddha her på dette stadium i opvåg-
ningen blev fristet, ligesom vi kender det fra Jesus. Det 
hedder således, at ”under erkendelsens træ, Both-træet, 
forsøgte fristeren Mara (jfr mareridt?) med lokken om 
magt, rigdom og skønne kvinder og med trusler om uvejr, 
jordskælv og ødelæggelse at afholde ham fra erkendel-
sen” – altså møder vi her, hvad der skete i hans egen 
bevidsthed i denne kosmiske opvågningssituation. 
Ud fra denne belæring vandrede Buddha resten af sit liv 
rundt og gav belæring om sin erkendelse. 80 år gammel, 
da han var på vej til sit fødested, blev han indhentet af 
døden. Omgivet af sine nærmeste disciple lagde han sig i 
”dødsstillingen” dvs. på højre side med højre hånd under 
hovedet og overgav sig til Nirvana (udslukningen). 

Dansk Buddhisme

Jørn Borup vil med sin bog kortlægge og analysere de 
grupper, der selv søger på buddhismens vej og koncen-
trerer sig til primært at berette om dansk buddhisme, 
som den leves.
Med udpræget sans for poesi blev buddhismens udbre-
delse til Vesten forudsagt i det ottende århundrede af en 
stor buddhistisk mester ved navn Padmasambhava. Han 
sagde: ”Når jernfuglen flyver, og hestene løber på hjul, 
vil tibetanerne sprede sig som myrer og dharmaen vil ud-
brede sig til Vesten, bag snelandet”. (s. 10). En interessant 
forudsigelse, som jo i nogen grad er gået i opfyldelse og 
for øvrigt er cementeret af asiatiske buddhistiske mestre, 
der siger, at buddhismen i fremtiden hører Vesten til. Bud-
dhismen er da også landet i Danmark, ”har bygget rede og 
lagt æg”. Resultater som det ser ud i dag er således:

Danske buddhister 
For 30 år siden var der kun få håndfulde buddhister i Danmark
I dag er der 18- 20.000
14 – 16.000 er (efterkommere af) asiater
4.000 er medlemmer af godkendte buddhistiske trossamfund
7.000 er medlemmer af buddhistiske foreninger
12 – 13.000 har taget tilflugt til buddhismen
Antallet af sympatisører er langt højere
Antallet af aktive buddhister er langt lavere (s.11)

 
Af ren og skær nysgerrighed har jeg også besøgt et lille 
buddhistisk center i Midtsjælland. Jeg deltog i deres 
meditation og overværede et foredrag og nød i det hele 
taget deres udprægede gæstfrihed og venlighed. 

Munke og lægfolk

Indenfor Buddhismen skelnes mellem munke og lægfolk. 
De første driver en udpræget religiøs praksis. Deres livs-
førelse er struktureret efter nogle specielle klosterregler, 
der blandt andet foreskriver cølibat og ikke-vold, men 
også omfatter regler for anstændig opførsel og samvær 
med andre. Dagligdagen følger visse rutiner:
 

6-7 ceremoni. Bøn, offer, messe, ti minutters meditation
7-9 studier af buddhistiske tekster
9 morgenmad
12,30 frokost
17 – 18 ceremoni, bøn, offer, messe, ti minutters meditation
19 aftensmad   
21-22 studier af buddhistiske tekster

I det buddhistiske munkeår er der regntidsretræte. I ca. tre 
måneder i tilknytning til Buddhas fødselsdag lever mun-
kene en endnu mere isoleret tilværelse, hvor de forventes 
ikke at forlade templet, og hvor de er underlagt en endnu 
mere isoleret tilværelse og et stramt dagsprogram.
Dagligdagen er her programmeret fra kl. 5,30 til 21,30 
med arbejde, bøn, messe, prædiken m. m. 
Alt i alt et nøje fastlagt og krævende religiøs praksis for 
munkene. For lægbuddhisterne ser det noget anderledes 
og langt mere afslappet ud. 
I afsnittet om vietnamesiske lægbuddhisters religiøse 
praksis nævnes, at det er et vigtigt ideal for de fleste 
vietnamesere at blive et godt menneske. ”Børnene bliver 
opdraget i etiske tanke og handlemønstre, som det medfø-
rer bare at komme i templet.” (s. 116). – Forældrene lærer 
dem de dyder og værdier, som de selv er opdraget med.
Et andet punkt hedder religiøs fortjeneste, som kendes 
fra alle buddhistiske kulturer. Det drejer sig om den kraft, 
man ud fra karmaloven eller ”ved himmelske væseners 
indgriben har optjent for sine tanker og handlinger som 
god buddhist.” – Det kan f. eks. være donationer til mun-
kene og templernes vedligeholdelse samt ved at ofre til 
Buddha og de himmelske væsener, der er symboliseret 
ved billeder og statuer i templerne. Dertil kommer, at 
meditation, recitation af hellige tekster samt blot at lytte 
til læren bliver anset for befordrende for såvel sind som 
krop, og er derfor fortjenstfuldt.  
Der er et særkende for Buddhismen, der fremgår af Bud-
dhas samtale med den utrætteligt spørgende asket Uttiya, 
hvor Buddha svarer: ”ud fra det, som jeg kan erkende, 
forkynder jeg min lære til at vinde indsigt og realisere 
Nirvana”. Buddha koncentrerede sig om at belære om 
dette mål, idet der ikke findes noget evigt eller noget 
bestandigt. Som det hedder s. 229: ”Enhver tanke om 
et bestandigt jeg, en evig Gud ligger uden for Buddhas 
forklaringsverden”. 
Døden behandles i denne bog ud fra vietnamesisk Bud-
dhisme. Her hedder det, at der ikke er klart definerede 
ideer om døden og efterlivet. De indiske tanker omkring 
karma, genfødsel og endelig udfrielse gennem Nirvana 
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spiller overalt i den buddhistiske verden en vis rolle. 
Men specielt i Østasien har det været en lige så udbredt 
ide, at man efter døden midlertidigt eller permanent 
kommer i ”Det rene land”, eller man bliver en forfader, 
som efterladte kan kommunikere med via ofringer og 
religiøse ritualer. 

Nirvana

Buddhismen opererer altså ikke med en Gud eller Gud-
dom. Men når den alligevel ikke bare betragtes som en 
fi losofi  og overalt i litteraturen beskrives som religion, 
så hænger det sammen med begrebet Nirvana. Gennem 
fl ittig meditation, bøn, offer og hellige handlinger kan 
man opnå erkendelse, hvilke fører til Nirvana. 
Men hvad forstås ved Nirvana? Når buddhisten opnår 
erkendelse, bodhi, vil han opleve en tilstand af udpræget 
velvære, ro og fred, hvor al tvivl forsvinder. Det hedder 
videre: ”Endelig fører den til Nirvana, udslukkelse. Kun 
sjældent og da i vage vendinger beskriver Buddhismens 
ældste kilder, hvad der forstås herved. Nirvana er i regelen 
beskrevet, som en tilstand helt anderledes end lidelsen, 
dette liv og denne verden. 
I forhold til det enkelte menneske betyder det, at legemet i 
en ny tilværelse ikke mere sammensættes på grund af ens 
personlige handlingsstrøm. Det er derfor en udslukning 
af liv, på samme måde, som når fl ammen pustes ud på et 
lys. Livet, fl ammen udslukkes, men de kropslige bestand-
dele, de fem komponenter, og selve lyset lades tilbage i 
inaktiv tilstand. Man er uden for formernes verden, i en 
tilstand, der ikke kan beskrives med ord, da ord jo tilhører 
formernes verden.    
Opleves det som lidt kryptisk og sparsomt, så må man 
lytte til en af munkene ved navn Malunkyaputta, hvor 
han udtaler ”at man ville gå i sin grav, inden man fi k alt 
forklaret. Derfor skal man lade det være uforklaret, som 
Buddha ikke har forklaret, og kun tage det for forklaret, 
som Buddha har forklaret”.  

Fremtiden?

Alt i alt er det mit indtryk, at Buddhismen i praksis er 
meget åben. Tilhængerne er særdeles venlige og gæst-
frie, samtidig med at der udstråles en vis beskedenhed. 
Dertil kommer, at man får indtryk af, at Buddhismen er 
i bevægelse. Der er nok nogle ritualer, som især gælder 
for munkene, men man er åben over for at følge med i 
samfundsudviklingen uden for deres egen kreds.
At vurdere Buddhismens fremtid og dens relation til Mar-
tinus kosmologi vil naturligvis mest få præg af gætteri. 
Men eftersom vi alle er genstand for mental udvikling og 
dermed i stadig stigende grad vil stille krav til sig selv 
om logik og kærlighed, må man forvente, at stadig fl ere 
vil fi nde vej til Martinus kosmologi, hvor der hverken er 
ritualer eller andre formelle regler, som det moderne fri-

hedselskende menneske tager af stand fra. Om og hvornår 
det eventuelt kan øve tiltrækning på Buddhisterne må 
indtil videre være et åbent spørgsmål.   

I lysets tjeneste
Af René Dybdal Pedersen

Forlager Univers 2005

291 sider

Anm. v/Gunder Frederiksen

Af I lysets tjeneste bagsidetekst fremgår bl. a., at den 
er den første bog på dansk, der gør ”status over det nye 
religiøse og spirituelle landskab i det nye årtusind”. ”Er 
de nye grupper farlige for brugerne og samfundet? Hvem 
knytter sig til de nye grupper og hvorfor? Bliver der fl ere 
eller færre? Mere end 100 grupper er blevet interviewet 
og undersøgt.
Forfatteren er cand. mag. og ph.d. stipendiat på Århus 
Universitet, hvor hans forskningsfelt især er nye religiøse 
og spirituelle grupper funderet i esoteriske og østlige 
traditioner. En samlet oversigt over vor tids religiøse og 
spirituelle åndsliv tilfredsstiller et behov og skal hilses 
velkommen. Der kunne siges meget mere om bogen og 
det store forskningsarbejde, der ligger til grund for den. 
Ikke desto mindre vil jeg holde mig til det, jeg kender, 
nemlig afsnittet om Martinus kosmiske verdensbillede, 
som er omtalt over godt 20 sider.

Martinus

Der skal først lyde en velment tak til Rene Dybdal 
Pedersen for hans interesse for Martinus.  Afsnittet om 
verdensgenløseren starter med et fl ot billede, hvor Mar-
tinus befi nder sig i sin bedste og mest kreative alder. Den 
velkendte forudsigelse om ”manden fra Norden” får en 
kort omtale. Derefter et kort rids over Martinus liv og her 
ikke mindst hans kosmiske lysoplevelse. 
I beskrivelsen af Martinus kosmiske verdensbillede næv-
nes, at formålet med udlægningen af kosmologien er at 
give menneskene et redskab til at kende forudsætningerne 
for deres eksistens. Desuden omtalen af verdensaltet som 
en levende organisme, som er uendelig i tid og rum, det 
treenige princip, polforvandlingen, spiralkredsløbet og 
de kosmiske riger, reinkarnation og skæbneloven m. 
m. Altså de vigtigste af kosmologiens og det levende 
væsens byggestene, som afrundes med slutfacittet: ”Alt 
er såre godt”. 
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Her kommenterer forfatteren: En af Martinus’ mest 
kontroversielle udtalelser er: ”Alt er såre godt”. Heri er 
underforstået, at alt i universet er præcis, som det skal 
være. En omformning af det klassiske teodice-spørgsmål 
kan da lyde: ”Hvis alt er såre godt, hvorfor er der da 
lidelse og ondskab til i verden?  
Efter med et citat fra Livets Bog 7, stk. 2663 at have 
fundet svar på dette spørgsmål, fortsætter han 
s. 84: Martinus’ tankegang er arbejdet med egen selvud-
vikling med det formål at opnå indsigt i det guddomme-
lige. Med denne udvikling undgår individet efterhånden 
de handlinger, der skaber lidelse for sig selv og andre. 
Martinus’ religiøse etik får derved et elitistisk præg, idet 
det gode liv gennemsyret af kærlighed og fred dermed er 
forbeholdt de individer, som har opnået et vist bevidst-
hedsniveau, hvorimod resten må leve med deres kranke 
skæbne (min understregning).

Kommentarer

Det understregede er udtryk for en kedelig misforståelse. 
En så firkantet opdeling i ”fårene og bukkene” ligger ikke 
i Martinus´ fremstilling, og er ikke i overensstemmelse 
med hans kosmiske analyser. En så uhørt uretfærdighed 
er totalt utænkeligt i et verdensbillede, hvorom Jesus 
udtalte: ”Ikke en fugl falder til jorden uden min Faders 
vilje”, og som Martinus yderligere bekræftede: ”Hvis blot 
et støvfnug kunne lægge sig tilfældigt, ville hele verden 
være af lave”.
I vor lange udviklingsrejse inkarnation efter inkarnation 
vil ingen udelukkende opleve ”en krank skæbne” eller 
en ”elitetilværelse”. Men for os alle vil begge mulig-
heder være til stede. Vi er jo alle under udvikling fra en 
primitiv dyretilværelse til en mere moden og komplice-
ret tilværelse som kulturpersonligheder og videre frem 
til rigtige mennesker i det Martinus kalder ”det rigtige 
menneskerige”. I løbet af disse mange inkarnationer vil 
vi alle i større eller mindre grad opleve begge og mange 
andre slags livsoplevelse. Men vi skal alle i princippet 
igennem det samme for at blive det samme – nemlig 
rigtige mennesker. Det er menneskenes fællesskab, at vi 
alle er på vej. Og kun på vej.  

En læreproces

Livet er én stor oplysnings- og læreproces, hvor vi alle 
lærer af vore erfaringer, som vi som talentkerner tager 
med os fra inkarnation til inkarnation. Så logisk og kærlig 
er tilværelsen imidlertid skruet sammen, at vi alle gen-
nem skæbneloven møder konsekvenserne af vore egne 
handlinger på godt og ondt. Derved erfarer vi, hvorledes 
vore handlinger opleves af vor næste med det resultat, 
at vor medlidenhedsevne udvikles – den vigtigste af alle 
vore evner. 

Den ”kranke skæbne” såvel som den behagelige (eller 
for at bruge Rene’ Dybdal Pedersens udtryk den ”eli-
tilistiske”) skæbne vil vi alle blive udsat for på et eller 
andet tidspunkt i løbet af vort evige liv. Men ikke kun 
en krank skæbne og ikke kun en ”elitetilværelse”. Men 
meget firkantet kunne man sige, at en krank skæbne alt 
andet lige nok vil gå forud for en bedre og her især en 
elitetilværelse, hvis man derved forstår et modent og 
kærligt udviklet menneskes tilværelse. 
På grund af uvidenhed eller mangelfuld udvikling vil 
vi alle i større eller mindre grad begå fejl eller umodne 
handlinger, indtil vi har høstet flere erfaringer, ligesom vi 
efter oplevelse af de umodne handlingers konsekvenser 
lærer at handle mere modent og hensigtsmæssigt. Vore 
handlingsmønstre er på den måde forskellige blandinger 
af, hvad vi kalder godt og ondt – behageligt og ubeha-
geligt. 
Reinkarnationsprincippet i forbindelse med skæbneloven 
vil forhindre, at nogle kun vil ”lide en krank skæbne” 
og andre kun hører til ”eliten, hvis liv er gennemsyret 
af kærlighed”.  Gud har ingen speciel kæledække. Med 
større ret kunne vi sige, at vi alle er Guds kæledækker, 
for så vidt som vi alle i samme grad er omfattet af Guds 
altomfattende kærlighed.

Som du sår, skal du høste

I kraft af ovennævnte kosmiske princip eller lov, vil for-
synet læse korrektur på alle vore handlinger. Alt, hvad 
vi møder på godt og ondt, har vi selv været den første 
udløsende årsag til – altså vi høster alle, hvad vi på et 
eller andet tidspunkt har sået. Derved lærer vi, hvordan 
vore handlinger opleves af vor næste – eller vore om-
givelser. Det vil efterhånden medføre, at vi ændrer vort 
handlingsmønster i stadig mere human retning.  Det er, 
hvad Martinus f. eks. illustrerer i det symbol, som han 
kalder ”Syndernes forladelse” (”Det evige verdensbil-
lede” s. 147)
 Det er altså det levende væsens voksende kærlighedsev-
ne, der gradvis forhindrer mørk skæbne i at slå igennem. 
”Som du sår, skal du høste” er således ikke, som nogen vil 
gøre det til, en hård straffeforanstaltning, men en kærlig 
pædagogik, som fritager det levende individ fra følgerne 
af dets egne negative handlinger i samme grad som det 
vokser i humanitet. – Altså i samme grad som negative, 
destruktive eller ligefrem dræbende energier ophører med 
at beherske det levende væsens mentalitet. Vore mere eller 
mindre primitive mentale og fysiske handlinger ”forla-
der” en dvs. udslettes af ens bevidsthed i takt med livets 
erfaringer på godt og navnlig det såkaldte ”onde”. 

Retfærdighed

Tilværelsen er gennemsyret af guddommelig retfærdig-
hed. Når det sandt at sige ikke er sådan, det ser ud, så er 
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det, fordi vi mangler overblik, nemlig det overblik, som 
hører vor kosmiske fremtid til. Når vi f. eks. oplever nogle 
mennesker i dyb fattigdom og andre i overdådig rigdom, 
nogle syge af Eids, invaliditet og andre sygdomme, og 
andre er velsignet med sunde og livskraftige organismer, 
nogle ofre for børnedødelighed, medens andre er velsig-
net med livslang sundhed, så ser det utrolig uretfærdigt 
ud, og mange vil skrige til himlen eller i raseri med knyt-
tede næver true af den Gud, de ikke forstår. 
Her må vi imidlertid forstå, at livet er en lang læreproces, 
som er både smertelig og lykkelig. Men det er faktisk 
smerterne som er de mest udviklingsfremmende oplevel-
ser, hvorfor Martinus også taler om smerten eller lidelsen 
som et ”såkaldt onde” eller endnu bedre ”et ubehageligt 
gode”: ubehageligt naturligvis fordi det er smerteligt, men 
til gengæld et gode fordi det er den væsentligste del af 
vor kosmiske læreproces – at forstå formålet med lidel-
serne, som er skabelsen af det rigtige menneske: ”men-
nesket i Guds billede efter hans lignelse”. At de mange 
lidende mennesker verden over kalder på vor dybeste 
medlidenhed og evner til hjælp er uomtvistelig, og her 
bør vi gøre, hvad vi kan. Men i samme åndedrag skal vi 
med udgangspunkt i et kosmisk verdensbillede forstå, at 
de samme mennesker i deres smertetilstand er stærkt på 
vej til at opbygge den mentalitet af næstekærlighed, som 
er det eneste helt sikre værn mod ”den trange skæbne”. 
Lidelser har en rig kosmisk mission: at omskabe det 
lidende menneske til ”mennesket i Guds billede efter 
hans lignelse for at fuldføre løbet. Og dertil kommer, at 
man jo kun møder, hvad man selv har været den første 
udløsende årsag til.
 
Guds veje er ikke uransagelige

Vi hører ofte – undertiden fra præsten, at ”Guds veje er 
uransalige”.  Men Guds veje er ikke uransagelige. Det 
er Guds vilje at stimulere til ransagelse og ikke mindst 
selvransagelse. Vi skal lære os selv at kende. 
I sandhedens interesse vil man imidlertid selv efter 
ihærdig og velment ransagelse undertiden stå magtesløs. 
Baggrunden er, som det også fremgår af ovennævnte, at 
årsagen til ens sygdom eller anden smerte evt. ligger  i et 
tidligere liv. Skæbnebuerne overskrider tid og rum. 
Jamen, når Gud er så kærlig, hvorfor er årsagerne til vore 
smerter og lidelser så ikke åbenlyse for enhver, så var der 
jo ingen baggrund for at føle sig uretfærdig behandlet, 
og så ville mange flere tro på Gud, og flugten fra kirken 
måske ophøre? Hvorfor kan vi f. eks. ikke blot huske 
vore tidligere inkarnationer, så ville man jo finde mening 
i lidelserne? 

Livets mening

Svaret er, at livet naturligvis har en mening, selv om vi 
ikke umiddelbart kan få øje på den. Men netop det er 

hensigtsmæssigt. Hvis alt var åbenbaret for os, så var 
der ingen spore til noget af det vigtigste i livet, nemlig at 
søge. Og som bekendt hedder det: søger og du skal finde. 
Denne evige søgen er en af de mentale kræfter, der binder 
de enkelte liv sammen i en reinkarnationskæde, der netop 
udgør en faktor, der giver livet mening. Derved bliver livet 
mening i sig selv. Livets mening er livet.       
Prøv en gang at tænke den tanke, at der kun var et eneste 
stakket liv. Hvad så med al den erfaring og al den viden, 
man har bragt til verden. Så ville alt det være pist væk! 
– borte med blæsten! Der ville ikke eksistere individuel og 
global udvikling. Vi ville stagnere på et primitivt niveau 
uden udsigt til et bedre liv. Alt ville være meningsløst. 
Men sådan er livet ikke. Darwins udviklingsteori er en 
død sild, når den står alene. (men kan få mening i en større 
sammenhæng, men det er en helt anden historie, som må 
vente til en anden gang.) 

Alt er såre godt

I sine kommentarer til ovennævnte Martinus–citat frem-
drager Rene’ Dybdal Pedersen det klassiske teodice’-
spørgsmål, der lyder: hvis alt er såre godt, hvorfor er 
der så lidelse og ondskab i verden? – Man kan også med 
nogen ret spørge: Hvor kan en alkærlig, almægtig og alvis 
Guddom acceptere al den såkaldte ondskab i verden? 
Spørgsmålet har været stillet utallige gange – og bliver 
det stadig, hver gang menneskene udsættes for smerte 
og lidelser, som de ikke umiddelbart kan få øje på en 
udløsende årsag til.
Svaret er, som det også fremgår af ovennævnte udredning, 
at uanset hvilken form for lidelse eller smerte, det drejer 
sig om, så er man selv den første udløsende årsag. Når 
det ofte – ja, meget ofte – er umuligt direkte at pege på 
en årsag, som f. eks, at man har kørt for stærkt i sin bil, 
at man har glemt at betale forsikringspræmie, at man har 
ladet raseriet løbe af med sig eller mishandlet sin orga-
nisme eller helt andre ting, som uden besvær kan kæde 
årsag og virkning sammen, så vil man opleve sig som et 
uskyldigt offer – ja, i værste fald endog anklage Gud i 
himlen. Og går man til præsten med sin ulykkelige an-
klage, vil man måske høre det ret almindelige svar: Guds 
veje er uransalige. 
Men Guds veje er ransalige, og det er vor spændende og 
vidunderlige opgave at ransage dem efter bedste evne. 
Et første skridt – og det er faktisk ikke i sig selv en helt 
lille sag – er at prøve at forstå sig selv. Der er arbejde til 
mange liv. Gad vist om vi nogensinde bliver færdige med 
det? Svaret kan meget let være Nej! Heldigvis!
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v/Rico Boesen

I forlængelse af Ruth Olsens 
artikel “Globaliserede teg-
ninger” vil jeg gerne 
fremlægge nogle ander-
ledes betragtninger på 
den famøse satire. Jeg har 
fulgt sagen med interesse 
og forundring og samlet 
nogle udpluk fra avisen til 
sagens belysning.

Allerførst vil jeg citere Ralf Pittelkow, som i en leder krid-
ter sagen op således: ”Kultursammen-stødet er til at tage 
og føle på. I Danmark er bramfri satire og hæmningsløs 
debat faktisk en måde at vise engagement i hinanden som 
medborgere. Det er en afgørende del af vores begreb om 
samfunds fællesskab. I muslimske kredse derimod betrag-
tes satire og debat i forhold til religiøse dogmer derimod 
som en hån overfor religionen og dens udøvere.  

Teaterleder Torben Dahl skriver i en artikel under over-
skriften  ”Blasfemi skaber udvikling”: ”Religionerne 
har ikke fået lov til at udvikle sig pga. den dogmatiske 
religions egne dogmer. Enhver ny indsigt, der modificerer 
de gamle, er blasfemisk og kættersk. Holdningen er, at 
alt hvad der er at sige, allerede er sagt, alt hvad der er at 
vide, allerede vides, og alt hvad der er at forstå, allerede 
er forstået. Det er en desperat kamp for at holde sammen 
på de gamle stumper. Og Guds forbandelse hvile over 
dem, som vover – i et muntert øjeblik – at smile lidt ad 
det hele. Videre citerer han Salman Rushdie for at have 
sagt: ” Hvis det at blive stødt er det eneste, der kræves 
for at aflyse noget, vil der intet blive spillet på teatrene.” I 
kunstens verden lever vi af at ruske op i vores gamle livs-
mønstre og skabe debat. Det medvirker til bevidstgørelse 
og menneskelig udvikling. Og netop fordi religionen har 
så stor politisk betydning i vor verden i dag, mener jeg, 
at Muhammed-tegningerne er fuldt forsvarlige. Ligesom 
satiretegninger piller politisk magt ned, må det også være 
tilladt at pille religiøs magt ned – ellers er vi tilbage i 
den mørke middelalder, hvor ingen turde sige noget af 
frygt for at blive brændt på bålet. Jo mere dogmatisk vi 
efterlever vores trosforestillinger – religiøse eller ikke-
religiøse -  jo stivere bliver de samfundskonventioner vi 
skaber, og de gør det stort set umuligt at leve sammen i 
fred og harmoni.”

STRIDEN OM PROFETENS SKÆG

Endelig kunne det vel også være interessant  at vide, hvor-
dan  en af tegnerne selv ser på sit værk (af Muhammed 
med en bombe i sin turban): ”Tegningen går ikke på islam 
som helhed, men på den del, som åbenbart kan inspirere 
til vold, terrorisme, død og ødelæggelse. Jeg ville påvise, 
at terrorister får deres spirituelle ammunition fra islam. 
Hvis en religion udarter sig til religiøs fascisme, så står 
vi overfor totalitære tendenser, som vi tidligere har kendt 
til med den konsekvens, at mennesker må bøje nakken 
og gøre det, man fra styrets side vil have.”

Ruth Olsen undrer sig over forskellen i beskrivelsen af 
Jesus og Muhammed. Men faktisk tegner der sig to tem-
melig modstridende billeder af den sidste – nemlig fra 
før og efter hans flugt fra Mekka til Medina i 622. Hvor 
han går fra at være den bodfærdige synder til at blive 
krigsherre. Forskellen på de to verdensgenløsere kan vi 
derfor give en mytisk iklædning: De blev begge fristet af 
Satan, som tilbød dem alverdens magt og herlighed. Jesus 
sagde som bekendt nej, hvor Muhammed takkede ja, Og 
Satan svigtede ikke. Så meget ved vi, for Muhammed blev 
en mægtig mand. Men  magt korrumperer. Så profeten 
ernærede derefter sig selv og sine folk ved plyndring. 
Allah - eller hvem det nu var - gav ham nemlig lov til at 
tage bytte: ædelmetaller, dromedarer, kvinder og børn. 
Ved en bestemt lejlighed foranstaltede han  massakre 
på flere hundrede jødiske mænd, som havde overgivet 
sig, og tog derefter deres kvinder til sig. En af de mange 
”kvinder”, han giftede sig med var for øvrigt en 9-årig 
pige. Og helt i stil med reaktionerne hos vore dages 
”sårede” muslimer, så forfulgte han nådesløst digtere og 
sangerinder, der havde fornærmet ham”.

Filminstruktøren Theo van Gogh  blev da også myrdet 
på en måde, der helt igennem svarer  til den måde, som 
profeten selv fik snigmordere til at myrde sine kritikere 
på. Og for nylig kom det frem, at en afganer skulle hen-
rettes, fordi han havde konverteret til en anden religion. 
Igen helt efter bogen: ” Allah vil kaste rædsel i de vantros 
hjerter, så de troende kan hugge hovederne af dem.”

Overfor imamernes massive krav om beskyttelse af 
profeten står Jesus, som udsatte sig selv for foragt og 
krænkelser ved at dø på et kors midt mellem to forbry-
dere. For at vi skulle vide, at uanset hvem vi er, hvor vi 
er, og hvordan vi er, så er han med os og midt iblandt os. 
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Jo, der er godt nok himmelvid forskel på de to. Og det 
kan umuligt være beskrivelsen af dem, der gør det. Men 
det er stadig muligt, at Muhammed må betragtes som en 
verdensgenløser. For islam har også en mere fredelig side, 
og det er den, der er nået ud til masserne i den muslimske 
verden. Så hvis man ønsker sig en reformation af islam, 
så er der sikkert grundlag for det.    

Vi kan naturligvis hver især tilstræbe at være og udtrykke 
os så kærligt og hensynsfuldt, som det er os muligt. Men 
vi kan ikke opstille noget ”bør” overfor andre. Det giver 
ingen mening i forhold til Martinus kosmologi. Vi er ikke 
engle, og der kommer ikke noget godt ud af at forsøge at 
være det. Vi lever i en polariseringernes verden, hvori vi 
skal lære at forholde os til hinanden. Det sker ikke ved 
at vi hyklerisk forsøger at dække over indbyrdes mod-

sætninger. Det kan kun ske ved at vi som udgangspunkt 
er ærlige og vedkender os, hvem vi er med  tanker og 
følelser og med krop og sjæl.

Professor i islamiske studier, Mehdi Muzaffari (oprinde-
ligt fra Iran) mener ligeledes, at man.” ikke skal lægge låg 
på eller formindske problemerne. Det er farligt og heller 
ikke godt for muslimerne selv, at man ikke kritiserer deres 
kulturer. Det er faktisk en slags diskrimination, når man 
ikke siger, hvad man synes er rigtigt.” Og hvis det sårer 
dem, så må det være deres problem – ikke vores. Men 
lad os sige til dem: Kære muslimer. Disse tegninger er 
en gave til jer. De er et mene tekel for jer til at refl ektere 
over, hvad det er I som muslimer vil identifi cere jer med 
– eller lægge af stand til!

Åndelig fornyelse

Det egocentriske ideal om en fremtid, der er reserveret dem, som egoistisk har forstået at nå det yderste 
“enhver er sig selv nok”, er falsk og naturstridigt. Ingen enkelt del kan bevæge sig eller vokse uden 
med og ved alle de andre. Racelærens ideal om en gren, der tilraner sig al træets saft og hæver sig på 
bekostning af de andre grenes død, er falsk og naturstridig. For at nå solen kræves intet mindre end alle 
grenenes samlede vækst.

Verdens udvej, fremtidens porte, indgangen til det over-menneskelige åbnes forude hverken for nogle 
privilegerede, eller for et eneste folk udvalgt blandt alle folk. De bliver kun tilgængelige for et fremstød 
af alle under eet, i een retning, hvor alle kan forenes og fuldende sig selv i en jordens åndelige fornyelse 
- en fornyelse, hvis udslag det nu gælder om at erkende, og hvis fysiske virkelighed det gælder om at 
overveje.
(Pierre Teilhard de Chardin i bogen “Fænomenet menneske”, 1938)

Mod det nye rige

Verdenssituationen i vor tid er dem, der er talt om som “de sidste tider”. Ikke fordi jorden skal gå under 
eller tilintetgøres, men fordi en gammel kultur lever i sine sidste krampetrækninger. Det rige, Kristus 
talte om som “sit”, men om hvilket han sagde, at det ikke “var af denne verden”, er ved at blive skabt 
som et rigtigt menneskerige på denne klode. Det lever i mange menneskers sind som den humane evne, 
som dette, at de i visse situationer hellere selv vil lide, end de vil være årsag til andres lidelser.

Men også denne moralske evne må intellektualiseres, og det vil ske gennem åndsvidenskaben. Næ-
stekærlighedsevnen, som er blevet stærkt udviklet i mange menneskers sind gennem mange livs 
lidelseserfaringer, skal ikke blot være en stærk følelse, der kan føres på vildspor i sentimentalitet eller 
fanatisme. Den må, for at kunne udfoldes, som Kristus kunne det, forenes med en intelligensmæssig 
forståelse af forholdet mellem universet og mennesket.
(Martinus i artiklen “Kristus og verdensbilledet”)
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Ruth Olsen

Universel geometri

I artiklen om Russells kosmogoni 
nævner jeg, at nogle af hans tegninger 
minder mig om korncirkelmønstre. På 
dette blads forside er trykt en korncir-
kel, og her kan man se en Russell-teg-
ning, som han kalder rum-geometri. 
Der er en umiskendelig lighed, men 
forklaringen til tegningen har jeg 
endnu ikke rigtig fattet.

Penduleringskunst

Der er andre end Russell, der har 
påpeget videnskabens fejl. En dansk 
cand.theol. med doktorgrad i filosofi, 
Erik Rasmussen (1873-1956) påviste 
i 1933 i en bog om “Grundstoffernes 
stråling”, at alt stof har konstant ud-
stråling og ikke kun, som videnska-
ben påstod, når “en elektron springer 
fra én kvantestilling til en anden”. Det 
fandt han ud af ved pendulering!

Han kunne med et sindrigt apparat 
bygget på princippet fra pendulering 
identificere de forskellige stoffers 

bølgelængde. Han opdagede også, at 
nogle stoffer var polariserede enten 
positivt eller negativt, og nogle af de 
negative kaldte han “antagonister”, 
for deres stråling kunne nedbryde 
andre stoffer, som det f.eks. sker i vor 
fordøjelse, mens andre kan forårsage 
sygdom.

Hele verdensaltets inderste væsen er 
stråling, skrev han. Og uanset et stofs 
sammensætning kunne han på få mi-
nutter fastslå, hvad det bestod af, dvs 
give en såkaldt spektralanalyse. Han 
påviste, hvordan sygdom ændrede 
blodets indhold af grundstoffer, og 
at hver sygdom medførte et ganske 
bestemt mønster i blodet. Og hvordan 
reagerede den etablerede videnskab 
så på en sådan genial opdagelse? Med 
larmende tavshed.

Erik Rasmussen fortsatte sin forsk-
ning og udgav i 1943 bogen “Min 
atomlære”, hvori han kritiserede Niels 
Bohrs atom-model, men undskyldte 
ham dog, fordi “han havde jo ingen 
anelse om, hvad et atom er”, og 
“han kendte ikke noget til stoffernes 
stråling”.
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Erik Rasmussens forskningsresultater 
stemmer fint overens med Russells 
(og Martinus’) “åbenbaringer”, så det 
var temmelig uklogt af videnskaben 
at ignorere dem. (Kilde: Diføt-Nyt, 
marts 2006)

Tempelherrernes skat

Erling Haagensen har i 2006 udsendt 
en ny-revideret udgave af sin bog 
“Tempelherrernes Skat” på Bogans 
forlag. Mysteriet omkring rundkir-
kerne på Bornholm, dvs om hvem der 
byggede dem og til hvilket formål, 
er ikke blevet mindre, efter der på en 
mark på øen er fundet 2500 bittesmå 
“guldgubber”, præget med en figur, 
som historikerne er enige om ser ud 
til at forestille merovingerkongen.

Haagensen har gravet et spadestik 
dybere i denne nye udgave af bogen 
omkring tempelriddernes interesse 
for Bornholm. Der påvises en påfal-
dende forbindelse mellem den franske 
burgunderslægts tilknytning til øen, 
tempelriddernes bagmand Bernhard 
af Clairvaux’s nære venskab med 
øens “ejer”, ærkebiskop Eskil, og 
øens passende beliggenhed i forhold 
til et korstog til de baltiske lande.

Det er interessant læsning i disse 
“da Vinci-mysterie” tider, for hvad 
blev der af det, tempelridderne fandt 
i Jerusalem? Og hvorfor lod deres 
stormester, Bertrand de Blancefort, 
nogle tyske minearbejdere udføre 
et mystisk gravearbejde omkring 

Rennes-le-Chateau (området hver 
en fattig præst pludselig blev rig for 
omkring 100 år siden). Det foregik 
umiddelbart før opførelsen af rund-
kirkerne på Bornholm. Hvad gravede 
de op, og hvor blev det ført hen? Og 
hvorfor var paven så emsig med at 
forfølge kættere i netop dette sydfran-
ske område?

Haagensen har opdaget en ret stor 
krypt under en af rundkirkerne og 
ærgrer sig over, at han ikke må få at 
se, hvad der gemmer sig i den. Men 
ingen etableret historiker tror på hans 
historier. De virker nu ellers ret så 
seriøse.

Pavekirkens forfald

I det katolske Europa er der ikke bare 
et stærkt faldende antal kirkegængere, 
men der er også et faldende antal 
præster, for de vil ikke længere leve 
i cølibat. Og paven vil ikke ændre 
på det krav. Hvorfor? Det kan ikke 
være, fordi han tror, det var noget 
Jesus ønskede. Kravet om præsternes 
cølibat blev iøvrigt først indført i den 
katolske kirke i år 1088. Så når vi har 
en reformert kirke i dag, er den egen-
tlige grund måske, at Luther havde alt 
for svært ved at leve i cølibat?

Der er 12 millioner kinesere, der er 
katolikker. De har lige udnævnt 2 
nye biskopper for den katolske kirke 
i Kina. Stor ballade - de havde ikke 
spurgt paven i Rom og ladet ham 
bestemme, hvem det skulle være! Det 
blev han meget fortørnet over. Det 
er da vel et centralistisk een-mands-
vælde! Mon paven er tilhænger af 
demokrati i Irak? Den forrige pave 
gik vist ind for demokrati i Polen 
ihvertfald - bare ikke i den katolske 
kirke?

Kristendommen har stærk fremgang 
i den tredie verden i denne tid, så 
nu kommer de til Europa for at 
missionere blandt alle de frafaldne 
“hedninge” her!

Om kamelen og
nåleøjet

Jesus talte både hebraisk og aramæ-
isk, har jeg læst. Gennem senere 
oversættelser af  hans udtalelser til 
græsk og latin er der opstået mange 
misforståelser. F.eks. kan det ara-
mæiske ord for “kamel” også betyde 
garn. De fiskere, han talte til, da han 
forklarede det med hvor svært det 
var for en rig at komme i paradis, 
havde problemer med at bøde deres 
fiskegarn, fordi garnet var for tykt til 
at gå gennem øjet på det værktøj, de 
brugte. Så Jesus brugte altså bare et 
billede, de kendte!

I sidste nummer af bladet skrev jeg, 
at Martinus havde et billede af Jesu 
liglagen hængende på sin væg og anså 
det for ægte. Det skrev jeg i forbin-
delse med det billede af Jesus, som 
Kirsten Mørch-Nielsen havde malet 
“med ført hånd” - af Jesus selv, som 
hun påstod. Jeg medtog ikke liglagen-
billedet, så man kunne sammenligne. 
Så her er det.

Den islandske vølve

Jeg nåede ikke at få den islandske 
vølves forudsigelser for 2006 med i 
sidste nummer, men jeg synes heller 
ikke, hun siger så meget dennegang, 
som vi ikke selv kan regne ud. At 
strømmen af flygtninge til Europa vil 
fortsætte med uformindsket styrke og 
vil skabe problemer, kan de fleste nok 
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spå om. At smugling og handel med 
mennesker er større end vi tror, undrer 
nok de færreste.

Hun spår, at fugleinfluenzaen bliver 
værre, end vi tror, og at den vil få 
stor udbredelse i østeuropa. Vejret 
vil blive ved med at være mærkeligt, 
og hun ser mange ulykker i 2006 i 
forbindelse med uvejr. USA vil ønske 
en stor del af sine styrker hjem fra 
Irak i 2006, men det vil ikke komme 
til at ske. Protesterne mod besættel-
sesmagten og terrorhandlingerne vil 
øges i Irak.

Både Bush og Blair får store hjemlige 
problemer pga krigen i Irak, men det 
bliver ikke deres men nogle andres 
hoveder, der kommer til at rulle. 
Retssagen mod Saddam Hussein vil 
ingen ende tage. Kampen mod terror 
kommer ikke til at gå godt, hun ser 
to terrorhandlinger i Europa i 2006. 
Der bliver aldrig fred mellem Israel 
og Palæstina, før USA holder op med 
at blande sig. Nordkorea og Iran vil 
fortsætte deres atomprogrammer.

Ved årsskiftet så hun, at Berlusconi 
ikke ville blive genvalgt i Italien, og 
der fik hun jo ret. Hun ser, at Cypern 
bliver genforenet i 2006. Frankrigs 
præsident Chirac vil komme på sy-
gehus med alvorlig sygdom. Tyrkiet 
vil få store problemer internt pga EUs 
krav, de religiøse modsætninger vil 
øges. Striden om Muhammed-tegnin-
gerne overså hun.

Bondeanger

Brugen af masseødelæggelsesvåben 
markerede afslutningen på 2.verdens-
krig i august 1945, da USA kastede 
de første atombomber over Japan. 
Signalet til nedkastning af atombom-
ben over Hiroshima blev givet af den 
26-årige major i det amerikanske 
flyvevåben, Claude Eatherly, der efter 
krigen kom i en så alvorlig samvit-
tighedskrise, at han måtte under 
psykiatrisk behandling.

Han ytrede sig offentligt om sine 
skyldfølelser. Det kunne USAs myn-
digheder ikke acceptere uden at 
måtte erkende egen skyld, så Claude 
Eatherly blev dømt som sindssyg til 
forvaring i isolation. Den tyske filo-
sof Günther Anders kom i kontakt 
med Claude pr.brev og udgav deres 
korrespondance som dokumentation 
for, at Claude ikke var sindssyg, men 
repræsenterede et moralsk dilemma, 
som gjaldt hele den vestlige verden.

Han havde rejst spørgsmålet om det 
enkelte menneskes vilje til at over-
lade ansvaret for sine handlinger til 
overordnede institutioner som stat, 
kirke, partier osv. Claude havde gjort 
sig til talsmand for nødvendigheden 
af at sætte sig op mod dem. “Samvit-
tighed forbudt!”, var titlen på brev-
vekslingen.
(Kilde: “Ord på samvittigheden”, 
Politikens forlag 2004)

Apropos bondeanger: Flere og flere 
landmænd får nu psykiske problemer, 
viser statistikken. Gad vide om de er 
klar over, det kan skyldes den måde, 
de behandler dyrene på? Også land-
mænd er påvirket af den tiltagende 
åndelige udvikling, så måske er det 
ved at dæmre for mange af dem, at 
også dyr er levende væsner med sjæl 
og følelser.

Genoptryk

Sam Zinglersen har 
fået genoptrykt bogen 

“Martinus - som vi husker ham” med 
nogle få ændringer. Der er nok ikke 
mange Martinus-fans, der ikke har 
haft den bog i hånden på sit begynder-
stadie. Den står på mange biblioteker, 
og det er godt, for den er en rigtig god 
indgangsvinkel. Da jeg selv i sin tid 
faldt over den på mit bibliotek, fik 
den mig til at tænke: hvorfor var den 
mand noget så særligt, det må jeg se 
at finde ud af.

Efterhånden som de, der kendte Mar-
tinus personligt, falder fra, er det godt 
således at have bevaret deres indtryk 
og oplevelser fra samværet med “den 
store mester”. Ikke for at skabe nogen 
form for persondyrkelse, slet ikke, 
men for at bevidne hans ægthed for 
eftertiden. Også med dette formål er 
der skabt en film - “Martinus som vi 
kendte ham”, som vi så en del af på 
mindedagen 2005. Jeg håber den snart 
vil være mulig at købe på DVD.

Tilfældighed?

Klint-egnen var engang et center 
for soldyrkelse, derfor fandt man en 
solvogn her. Også Frederiksberg var 
engang et soldyrkelsessted, hvilket 
ses af det gamle navn “Solbjerg”. 
Sindal skulle også have været et gam-
melt helligsted, hvor solen dyrkedes 
som en slags gud.
Måske er det steder med særlige 
energier, som har tiltrukket en anden 
særlig energi!

Kullerup Kurser

På Kullerup Kursuscenter er der 
mange aktiviteter i sommerperioden, 
f.eks. Danseweekend 10.-11.juni,  om 
Mazdanan d.8.-11. juli, om Martinus 
Kosmologi d.15.-18.juli, om Goethes 
farvelære d. 28.-30 juli, Sangweekend 
d. 2.-3. sept., Maskekursus d.16.-17. 
sept.
Hør nærmere på tlf. 6531 5431 eller 
www.kullerup.dk

Du skal heldigvis
nok få det svært!
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Tålmodighed

Skal negative følelser 
bare undertrykkes? 
Det er den opfattelse, 
nogen kunne få af 
Martinus’ udtalelser 
om det emne. Nyere 
psykologi har dog på-
vist, at det er meget 
usundt at fortrænge sine følelser. Jeg 
tror Martinus ville være enig med 
Dalai Lama, når han giver følgende 
“opskrift” på at håndtere vrede og 
hadske følelser i bogen “Kunsten at 
leve lykkeligt” (Lademann 2005).

Vrede og had er følelser, der har en 
tendens til at forstærkes, hvis man 
ikke gør noget ved dem. Hvis man vil 
forebygge, at vrede opstår, må man 
arbejde på at opbygge indre tilfreds-
hed, venlighed og medfølelse. Opstår 
vreden alligevel, skal man hurtigst 
mulig konfrontere sig med den og 
analysere den. At give vreden frit løb 
løser ingenting.

Skulle vreden alligevel løbe af med 
een, må man prøve at ignorere den og 
tænke på noget andet. Når man så er 
faldet lidt til ro, kan man begynde at 
analysere situationen og søge løsning 
på det problem, der var baggrund for 
vreden. Alt med tolerance og tålmo-
dighed.

Dalai Lama har fået en enestående 
status i den vestlige verden. Han har 
med sine “lommefilosofiske” betragt-
ninger nok haft mere indflydelse på 
almindelige menneskers tænkning 
end nogen kristen præst. Forsynet 
havde sine hensigter med at sende 
ham i eksil, kan vi se. Utallige er de 
TV-udsendelser, bøger, tidsskrifter og 
artikler, han har medvirket til.

Et trossystem??

På biblioteket kan man finde en stor 
opslagsbog, der påstår at beskrive alt 
det okkulte og alternative (jeg husker 
desværre ikke, hvem der har udgivet 

den, jeg gætter på Politiken). Der 
var også et lille afsnit om “Martinus 
Thomsen”, forfattet af superateisten 
Michael Rothstein. Han betegner 
Martinus som “en af Danmarks mest 
originale religiøse fornyere”. Efter 
nogle konkrete informationer skriver 
han:

“Nogen decideret religiøs bevægelse 
er der dog ikke tale om. Enhver kan 
deltage i studiegrupperne omkring 
Martinus’ omfattende forfatterskab, 
en aktivitet som ubetinget er Marti-
nus-tilhængernes vigtigste. Det for-
tælles, at Martinus ingen personlige 
forudsætninger havde for at formulere 
sit filosofisk-religiøse system. Det er 
dog næppe helt sandt, for teosofiske 
og antroposofiske strømninger havde 
nået København i god tid, inden 
Martinus trådte ind på arenaen, og 
hans arv i så henseende er da også 
tydelig.

Det er dog først og fremmest Mar-
tinus’ egen originalitet, der træder i 
front. Hans system baseres på et nær-
mest gnostisk system af udviklings-
niveauer, som alt levende passerer 
igennem, og en række energier, som 
styrer de kosmiske lovmæssigheder. 
Ved at vinde indsigt i disse mekanis-
mer opnår man harmoni med resten 
af kosmos. Siden midten af 1960’erne 
har Martinus’ kosmologi, som trossy-
stemet ofte betegnes, spredt sig til en 
række andre europæiske lande.”

Jeg har taget det med her, for det er 
jo lidt interessant at se, hvordan man 
betragter Martinus og hans værk, når 
man bare har skøjtet hen over noget 
informationsmateriale uden egentlig 
interesse for sagen.

De enpoledes forspil

Også i dyreverdenen må man bringe 
sig på bølgelænde, hvis det skal fun-
gere! Ifølge en undersøgelse af bio-
logen Shirley Strum fra University of 
California skal der en hel del nusseri 
og gensidig soignering til, før bavian-

hannen får lov at bestige sin udkårne. 
Det viser sig, at det er venlighed og 
venskab, der har størst prioritet, når 
bavianhunnerne skal vælge sig en 
sexpartner. De voldsomme og aggres-
sive hanner har ikke mange chancer.

I sand eller sten

To venner gik gennem en ørken. På 
et tidspunkt kom de op at skændes, 
og den ene gav den anden en slag i 
hovedet. Uden at sige noget, skrev 
den sårede med en pind i sandet:
I dag slog min bedste ven mig i ho-
vedet

De fortsatte med at gå, indtil de fandt 
en oase, hvor de besluttede at tage et 
bad. Den, der var blevet slået, sad 
imidlertid fast i kviksand og var ved 
at drukne, men hans ven reddede ham. 
Efter at være kommet sig ridsede han 
ind i en sten:
I dag har min bedste ven reddet mit 
liv

Vennen spurgte nu: Da jeg slog dig, 
skrev du det i sand, og nu skriver du 
på sten, hvorfor?
Den anden svarede: Når nogen sårer 
os, bør vi skrive det ned i sand, hvor 
tilgivelsens vind kan udslette det. 
Men når nogen gør noget godt for os, 
bør vi ridse det ind i sten, hvor ingen 
vind kan udslette det.



sp: 
Hvordan kan vi vide, der er en Gud, når vi ikke kan 
se ham?
sv: 
Du kan se en mands krop, men du kan ikke se hans 
bevidsthed. Du kan se Guds organisme, dvs uni-
verset og naturen omkring dig, men du kan ikke 
se bevidstheden, men logikken siger dig, at der må 
være en tilhørende bevidsthed.

sp: 
Hvis min individuelle sjæl er en del af den univer-
selle sjæl, ligesom en vanddråbe er en del af havet, 
hvordan kan jeg så reinkarnere igen som mig, hvis 
jeg således har tabt min identitet tilbage i den uni-
verselle sjæl som vanddråben gør det i havet?
sv: 
Gud har et vidunderligt bogholdersystem, der fast-
holder alle de tanker og handlinger, der er hændt i 
dette imaginære univers af tilsyneladende adskilte 
ting. Alle dine tanker, alle dine ønsker og handlin-
ger er det, der konstituerer din individualitet. De 
er elektrisk fastholdt i et bevægelsesmønster, der 
omgiver det bevidsthedens stilhedscenter som er 
din sjæl. Da din individualitet består af tanker og 
handlinger, der er anderledes end alle andres, kan 
du ikke sammenligne den med en vanddråbe, som 
ikke har ønsker anderledes end andre vanddråber.

sp: 
Hvad mener Biblen med, at fædrenes synder nedar-
ves på kommende slægtled?
sv: 
Hvis et træ vokser et sted med hård vind, bliver det 
skævt. Dette skævhedsmønster vil blive indfældet 
i træets frø og gentaget, når frøet spirer og gror 
op. Også dyr og mennesker påvirkes af det miljø, 
de har levet i i generationer, hvilket ender med at 
ændre generne.

sp: 
Hvordan kan vi udvikle vor spiritualitet?
sv: 
Ved at tilegne sig indsigt. Indsigt i og forståelse af 
Guds univers og dets basale lov, kærlighedens lov.

Russell besvarer spørgsmål

sp: 
Hvad er karma?
sv: 
Det er den ubalance, du skaber i dit energimønster. 
Den ubalance kan du rette op på, når du ved, hvad 
der er skævt.

sp: 
Hvordan kan man hjælpe en person, som ikke 
mener livet er værd at leve og derfor er fysisk og 
psykisk syg?
sv: 
Hvis personen ingen ønsker har, kan han ikke over-
vinde livets problemer. Ønsker er den livgivende 
kraft, vor sammenhængskraft. Ønsker er positiv 
elektricitet. Negative tanker nedbryder kroppen, 
langsomt eller hurtigt. Kan man ikke få personen 
til at ønske livet og være Guds medskaber i ud-
viklingen, får han lov at slippe, f.eks. via sygdom. 
Naturen har ikke brug for formålsløshed, hvad der 
ikke har et formål nedbrydes. Kærlighed er den 
helbredende kraft, der kan genoprette balancen.

sp: 
Hvad kan vi forvente af de kommende tiders ud-
vikling?
sv: 
Vi vil komme til at se en forening af alle verdens 
religioner, og et ægteskab mellem religion og 
videnskab. Men det vil blive videnskaben og ikke 
religionen, der kommer til at bevise Guds eksistens 
gennem  Guds væsen og natur. Ud af arbejdet med 
elektricitet vil der fødes en ny viden om universet 
og dets skaber. For videnskaben søger årsager, og 
således vil de til sidst finde den endelige årsag. Den 
dag falder det sidste religiøse dogme og kærlighe-
dens universelle lov indført over hele jorden.



Udtrykket den ny verdensimpuls stammer fra den danske humanist og intuiti-
onsbegavelse Martinus (1890-1981), der så universet som udpræget levende 
og til stadighed gennemstrømmet af skabende energiimpulser.

Fra tid til anden rammes Jorden af sådanne skabeimpulser, og resultatet er 
i hvert enkelt tilfælde et udviklingsspring på et eller flere områder. Fx. må de 
store historiske kulturepoker ses som virkninger af fortidige impulser, og det 
samme gælder m.h.t. verdensreligionerne og naturvidenskaben.

Omkring starten af forrige århundrede begyndte ifølge Martinus en ny kraftig 
impuls at stråle ind over Jorden, og han så, at den denne gang ville afstedkom-
me intet mindre end fødslen af en helt ny verdensorden, kendetegnet ved bl.a. 
hidtil uset fremgang for humanitet, moral og kultur.

Allerede nu mærker vi så småt virkningerne af denne nye verdensimpuls, nem-
lig i form af de stormløb på den hidtil gældende verdensorden, der kendeteg-
ner tiden; politisk, økonomisk, videnskabeligt, teknologisk, religiøst, moralsk, 
miljømæssigt etc. Men typisk nok også som en lang række mere eller mindre 
målbevidste forsøg på at skabe bedre og mere menneskeværdige livsbetingel-
ser for alle Jordens beboere.

Tidsskriftet Den Ny VerdensIMPULS har til formål at fokusere på hele denne 
interessante emnekreds og herunder orientere om det revolutionerende vir-
kelighedssyn, Martinus gennem et langt og virksomt liv lagde frem i sit store 
åndsvidenskabelige værk ”Det Tredie Testamente”.

Den Ny VerdensIMPULS
Klintvej 104 - DK-4500 Nykøbing Sjælland

Tlf. 59 30 52 72 - Giro 9 25 42 42
E-mail: kosmo-info@olsen.mail.dk

Hjemmeside: www.nyimpuls.dk



FORUM FOR KOSMOLOGISK INFORMATION

Tidsskrift for åndsvidenskab

NUMMER 3 -  SEPTEMBER 2006  -  24. ÅRGANG

•

•

•

Længsel  
Lyden og dens betydning
Drivhuseffekt?



Frihed
I de sidste århundreder af menneskehedens historie har begrebet “frihed” spillet en større og 
større rolle. Store menneskemasser har forsøgt at tilkæmpe sig frihed gennem revolutioner 
og oprør. Tyranner er blevet styrtet, og blodige borgerkrige er udkæmpet. Man har forlangt 
“frihed, lighed og broderskab”, og større friheder og en vis lighed er da også opnået på 
nogle områder i mange lande, men broderskabet er det så som så med både mellem lande 
indbyrdes og i de enkelte landes befolkninger.

Misundelse, nag, brødnid og magtbegær florerer stadig mellem stater og mellem de enkelte 
mennesker. Derfor er det i virkeligheden heller ikke megen frihed eller lighed, der findes 
blandt de jordiske mennesker, de er i høj grad fængslet og bundet på mange felter. Frihed, 
lighed og broderskab er nemlig ikke blot tre begreber, de er i virkeligheden tre sider af det 
samme begreb, og derfor vil der aldrig blive en virkelig menneskelig frigørelse på jorden, 
førend frihed og lighed er baseret på et virkeligt broderskab.

------

Vejen til frihed, lighed og broderskab går kun gennem den form for tænkning og væremåde, 
som Kristur omtalte med ordene:”Elsk Gud over alle ting og din næste som dig selv.”
“Det er religionen, som skal frelse og befri verden”, siger nogle mennesker. Men det er ikke 
rigtigt. Det er tænkning og væremåde, der skal det. Hvis religion i sig selv havde kunnet 
“frelse verden”, så måtte den for længst være blevet frelst af de store verdensreligioner, 
hvis lære om kærlighed til Gud og medmennesker er blevet prædiket gennem mange årtu-
sinder.

Religionen har ikke kunnet forhindre krig og atombomber, vredeseksplosioner, hævnakter 
og magtkamp, som florerer den dag i dag og vil gøre det også i fremtiden, indtil menne-
skene er blevet så kloge af deres erfaringer gennem mange liv, at de ikke mere kan nænne 
at gøre andre fortræd. Hvert eneste menneske vil nødvendigvis gennem sin skæbne i dette 
og kommende liv gøre de erfaringer, der vil give dem evne til at beherske både den fysiske 
og åndelige materie i overensstemmelse med livets love.

Men visse udskejelser må erfares, og det er menneskene i fuld gang med i øjeblikket. En ny 
verden er ved at fødes, og det er denne nye verdens fødselsveer, menneskene oplever. Det 
er den store frigørelse, menneskeheden er på vej imod, og de bånd, der binder og hindrer 
frigørelsen, er de enkelte jordmenneskers egoistiske vaner og deres uvidenhed. Efterhånden 
som skæbneerfaringerne trænger ind i den enkeltes sind, vil dette åbne sig i længsel efter 
ny viden, som befrier mennesket fra mentale fængsler og fører det frem til mental suveræ-
nitet.
(Martinus i artiklen “Den store frigørelse”, Kosmos 1967)
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Det var den sommer ...

- som blev lidt varmere, end vi plejer at få 
dem her på vore breddegrader. Det skulle 
ifølge Russell være helt efter planen, altså 
de universelle udviklingsmekanismer. Jor-
den vil efterhånden blive lidt varmere ved 
polerne og lidt køligere ved ækvator!
Forklaringen vil fremgå, efterhånden som 
Russells bog “The universal One” bringes 
oversat her i bladet. I dette nummer er jeg 
begyndt med de første kapitler, og resten 
følger i kommende numre lidt efter lidt.

Jeg har fået nogle bemærkninger om, at 
Gunder og jeg “fylder meget” i bladene. 
Årsagen er den enkle, at vi får meget lidt 
spirituelt stof tilsendt. Det er hermed ef-
terlyst! Lige nu efterlyser jeg især nogle 
beskrivelser af, hvordan vi “tilfældigvis” 
guides til Martinus’ værker, eller hvor-
dan man eventuelt har mødt Martinus i 
drømme.

De første bidrag til en sådan serie findes 
her i dette blad.

Nu er der lavet en film med mennesker, der 
har mødt Martinus, mens han var i en fy-
sisk krop. Men vi kan jo stadig møde ham 
- dog nu altså kun i drømme.

Med kærlig hilsen
Ruth
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Længsel
af Martinus

Sult- og mættelsesprincippet

De drivende kræfter bag al livsoplevelse er begær, øn-
sker og længsler. Uden begær ville den tilværelsesform, 
som i dag præger menneskeheden, aldrig kunne være 
opstået, og ligeledes ville der ikke være nogen fremtid 
for menneskene, hvis ikke deres bevidsthed var opfyldt 
af ønsker og længsler. At ethvert normalt, naturligt ønske 
bliver opfyldt, tror menneskene ganske vist ikke, fordi 
de ikke kender livets love og ikke ved, at ethvert ønske 
forårsager et kredsløb, der har sin  begyndelse i en længsel 
efter et eller andet og ikke standser, før denne længsel er 
blevet tilfredsstillet. 

De kender det dog fra deres forhold til føden, de bliver 
sultne efter mad, og dette begær bliver tilfredsstillet ved, 
at de får noget at spise. De bliver mætte, ja, måske til 
tider så overmætte, at de ligefrem nærer væmmelse mod 
det, de tidligere længtes så stærkt efter. Sult og mættelse 
er imidlertid ikke blot noget, der har med den fysiske 
føde at gøre. Alle former for begær, ønsker og længsler 
er i princippet nøjagtig det samme. Ligesom sulten efter 
mad ikke kan standses, før den på en eller anden måde 
bliver tilfredsstillet, således gør det samme sig gældende 
med alle de øvrige former for begær, længsler og ønsker 
inden for vort bevidsthedsliv.

Ønskernes kredsløb

Mange mennesker vil protestere mod en sådan tankegang 
med den motivering, at de har mange ønsker og længsler, 
de aldrig har fået opfyldt. De er skuffede og føler sig må-
ske endda bedraget af livet, fordi de nu er blevet gamle, 
uden at deres ønsker  er gået i opfyldelse. At mennesker 
kan blive gamle, uden at deres længsler og ønsker går i 
opfyldelse, passer jo tilsyneladende heller ikke med den 
tanke, at alle ønsker og længsler skal blive opfyldt. Men 
det er kun tilsyneladende, at det er sådan. 

Det er fordi, menneskene endnu kun ser deres liv i et 
lille lokalt perspektiv, der begynder med undfangelsen 
og fødselen og slutter med døden. De tror, at deres liv er 
som en ret linje med en begyndelse og afslutning. Men 
denne ”rette linje” er som alle andre rette linjer kun en 
illusion. Den rette linje eksisterer i virkeligheden ikke. 
En hvilken som helst linje er udtryk for kraft eller energi, 

og al energi i verdensaltet går i kredsløb. En ganske lille 
del af en stor cirkel opfatter vi som en ret linje; tænk blot 
på havets horisontlinje, som af vort fysiske øje opfattes 
som en lige linje, selv om vor forstand siger os, at den er 
en del af en stor cirkelbue. 

Også vort liv er en del af et kredsløb. Der er noget før 
undfangelsen, og der er noget efter døden, og dette ”no-
get” eller denne livsudfoldelse før og efter den fysiske 
tilværelse er lige såvel som denne baseret på sult- og mæt-
telsesprincippet, på det levende væsens begær, ønsker og 
længsler. Alle disse begær, ønsker og længsler befinder sig 
på et eller andet stadium i sult- og mættelseskredsløbet, 
og de fortsætter, oftest gennem flere inkarnationer, indtil 
de har løbet deres bane ud. Den indtrufne mættelse eller 
tilfredsstillelse afføder da en længsel efter noget, der på 
en eller anden måde er en kontrast til det, man nu er mæt 
af, og et nyt kredsløb, en ny variation af sult- og mættel-
sesprincippet er dermed begyndt for det levende væsen.

Vore ønsker og længsler, selv de der er almindelige og 
hverdagsagtige, bevæger sig i kredsløb efter hinanden på 
en sådan måde, at man kan tale om spiralkredsløb. Det 
ene kredsløb er forbundet med det næste og bliver faktisk 
årsag til det. Hele tilværelsen er opbygget af sådanne 
kredsløb, lige fra de længsler og ønsker, som opfyldes på 
ganske kort tid, og til dem der strækker sig over tusinder, 
ja millioner af år.

Drivkraften bag vor tids tekniske og 
videnskabelige triumfer

Hvorfor har mon menneskene i dag fået naturens kræfter 
til at arbejde for sig? Hvorfor bor vi i dejlige huse, der 
giver læ for vind og regn, og som om vinteren kan op-
varmes, og hvor vi kan tænde lys, når det bliver mørkt? 
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Hvorfor kan vi flyve i luften og sejle både på og under 
vandets overflade og på mange andre måder bevæge os 
hurtigt af sted gennem rummet? Fordi vi har ønsket det, 
vi har længtes efter at opnå et sådant herredømme over 
naturkræfterne. 

Men hvornår har vi kunnet nære disse længsler og øn-
sker? Naturligvis den gang, da vi ikke havde de tekniske 
og videnskabelige erfaringer, som vi har nu. Den gang 
vi var primitive stenaldermennesker, som måtte leve i 
mørke huler og måtte kæmpe en fortvivlet kamp for at 
opretholde livet, opstod de første længsler efter en mere 
uafhængig tilværelse, hvor man ikke så let bukkede under 
for naturens overmagt.

Naturligvis har stenaldermenneskene ikke haft evne til at 
ønske sig elektrisk lys, centralvarme, biler, flyvemaskiner 
osv. Alle disse detaljer i civilisationsbilledet er først blevet 
til i senere tider i menneskets ønske- og drømmeverden, 
efterhånden som det er begyndt at gøre tekniske og vi-
denskabelige erfaringer. Men længslen efter en tilværelse, 
hvor alle de ”dæmoniske” kræfter, menneskene havde 
at kæmpe med i naturen, var overvundet, har været den 
drivkraft, som har været årsag til vor tids tekniske og 
videnskabelige triumfer. Det betyder ikke, at disse ønsker 
og længsler blot er gået i arv fra generation til generation, 
det ville jo være ganske uretfærdigt, og kosmisk set findes 
der ingen uretfærdighed i universet. 

Tænk, om stenaldermenneskene og andre 
af fortidens mennesker, der længtes efter 
en lille smule behagelighed i tilværelsen, 
blot skulle dø uden nogen sinde at opleve 
bare en brøkdel af disse behageligheder, 
og så skulle nutidens mennesker, som, 
hvis de aldrig havde levet før, ikke 
kunne have været i stand til at nære no-
get som helst ønske eller begær i retning 
af komfort eller behagelighed, fødes til 
vor tekniske tidsalders hjælpemidler og 
tekniske kunnen. 

Altså nogle, der i den grad længtes efter 
en behageligere tilværelse, skulle dø 
uden nogen sinde at opleve den, og nogle, 
der aldrig havde næret sådanne ønsker 
og længsler, skulle ganske ufortjent opnå 
den. Det ville da være himmelråbende 
uretfærdigt. Men sådan er det heller 
ikke. Stenaldermenneskene, der læng-
tes efter at overvinde naturkræfterne og 
derigennem fået en bedre tilværelse, er 
de samme som de moderne mennesker, 
der efterhånden, hvad det rent fysiske 
og praktiske angår, har opnået en sådan 
tilværelse.

Menneskene lever i dag i en intellek-
tualiseret stenalderverden

Mange inkarnationers lidelser og erfaringer ligger bag 
hele den moderne civilisation og kultur. Men ikke li-
delser og erfaringer nok, for så ville vor tids kultur og 
civilisation være helt anderledes human og baseret på 
næstekærlighed og fordeling af goderne, end den er. 
Stenaldermenneskets dyrisk prægede mentalitet gør 
sig stadig væk gældende også i vor kultur i dag. Hvad 
er alle de store krige med den gigantiske udfoldelse af 
raffinerede tekniske våben andet end en forlængelse af 
stenaldermenneskets primitive stenøkse, hans kastespyd, 
bue og pil? Det er en intellektualiseret stenalderverden, 
menneskene lever i i dag. De har fået mange længsler og 
ønsker opfyldt, og alle disse kredsløb af sult og mættelse 
har været ensbetydende med en udvikling fra en mere 
dyrisk til en mere menneskelig tilstand, men for virkelig 
at blive det, de kalder sig: mennesker, må jordmenneskene 
sætte nye længselskredsløb i gang, som kan løbe ad deres 
bane mod opfyldelse i kommende tider, og det har mange 
mennesker over hele jorden allerede gjort. Det de længes 
efter, er fred på jorden.

Længslen efter fred er begyndelsen til 
en helt ny epoke i menneskehedens 
historie

Længslen efter fred bliver stadig stærke-
re i flere og flere menneskers bevidsthed. 
Men hvordan har denne længsel kunnet 
opstå? Udelukkende kun fordi de jor-
diske mennesker er ved at være mætte af 
fredens modsætning, krigen. For stenal-
derfolkene, for de gamle vikinger og for 
andre af fortidens krigerfolk var krigen 
et ideal; de kæmpede imod naturen, og 
de kæmpede mod andre mennesker. Efter 
deres religiøse indstilling var dette at dø 
på slagmarken en heltegerning, som førte 
krigeren lige til paradiset. 

Mændene begærede at være store helte 
og krigsmænd, og kvinderne beundrede 
kun de mænd, der var det. Sådanne øn-
sker og begær har sat en masse kredsløb 
i gang, og millioner af mænd har fået 
lov at være krigshelte og både at sejre 
og lide nederlag som helte, og millioner 
af kvinder har oplevet, at disse helte har 
kæmpet for dem og om dem, men nu 
er en meget stor del af disse fortidens 
helte og heltinder ved at blive mætte af 
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den form for tilværelse, så overmætte, at de kalder den 
”krigens helvede”, og det er begyndelsen til en helt ny 
epoke i menneskehedens historie.

En gammel verdenskultur er ved at 
gå under, og en ny spirer frem mellem 
dens ruiner

Denne ny epoke kan man i modsætning til krigens helvede 
kalde ”himmeriges rige”, der er det samme som en fredens 
verden. Når Kristus sagde: ”Himmeriges rige er inden i 
eder”, var det, fordi han med sin kosmiske bevidsthed 
kendte hele dette udviklingsforløb og så, hvordan det 
menneskelige i mennesket langsomt voksede, og det 
var hans mission at give næring til denne lille spire af 
fred, der voksede som en længsel i mange menneskers 
sind. I de ca. 2000 år, der er gået, siden Kristus levede 
på jorden, har stadig større og mere omfattende krige, 
ja, hele verdenskrige raset blandt menneskene. Jorden 
er blevet et helvede, hvor mennesker kan opleve mere 
forfærdelige ting end de helvedesfantasier, der er blevet 
skabt af religiøse fanatikere. Men det er jo det eneste, der 
kan få menneskene til at vende sig bort fra krigen. Nu er 
udfoldelsen af det dræbende princip så gigantisk, at der 
hos de allerfleste mennesker i dag er en uhyre længsel 
efter fred på jorden. 

Denne længsel findes også hos de krigere, der i dag 
kæmper på slagmarkerne. De har intet ønske om at være 
krigshelte. Når de i dag befinder sig på slagmarkerne, er 
det på grund af ønsker, de tidligere har næret. Det er et 
kredsløb, de selv har sat i gang og nu oplever de sidste 
konsekvenser af. En gammel verdenskultur, opbygget 
af menneskenes længsler i fortiden, er ved at gå under, 
og en ny kultur spirer frem mellem dens ruiner. Denne 
nye kultur skal også skabes af de væsener, der engang 
var stenaldermennesker, og den skal komme til at stråle 
af skønhed og ånd, af genial kunstnerisk og teknisk 
virksomhed, som ikke er luksus for en overklasse, men 
naturlig livsudfoldelse og livsoplevelse for alle jordens 
mennesker.

Årsag og virkning eller skæbne

Jeg vil slutte med at tale om, hvordan det enkelte men-
neske med sine længsler og ønsker kan komme til at få 
indflydelse på denne store forvandlingsproces, som er ved 
at foregå med hele menneskeheden. Man kan ofte høre, 
at mennesker tror, at det betyder så lidt, hvad det enkelte 
menneske tænker, siger og udfører i hverdagen, at det i 
alt fald blot er ”de store og stærke”, som har indflydelse. 
Men det er ikke rigtigt. Det kommer i alt fald an på, hvad 
man mener med at være ”stor og stærk”. Hvert eneste 

Skæbnebuer?
Korncirkel fra juli 2006

menneske og dets længsler og ønsker betyder noget for 
helheden. Jeg har tidligere fortalt, at jordkloden er et 
levende væsen, i hvis fysiske organisme den samlede 
menneskehed danner det organ, der kan sammenlignes 
med hjernen i vor egen organisme. De enkelte mennesker 
udgør altså en slags hjerneceller i jordklodens fysiske 
organisme, og det er absolut ikke ligegyldigt for helhe-
den, hvilke energivibrationer der udgår fra de enkelte 
dele af denne helhed. Det er ikke ligegyldigt, hvad de 
enkelte mennesker længes efter, og heller ikke hvad de 
gør, for at deres længsler efterhånden skal komme til at 
gå i opfyldelse. 

Dette at mennesker nu har mulighed for at få et teo-
retisk overblik over deres liv i forhold til fortidige og 
fremtidige inkarnationer, giver dem lejlighed til at se, at 
det er dem selv, som har skabt de betingelser, de lever 
under i dag. gennem de begær, ønsker og længsler, som 
fik dem til at tænke og handle, som de gjorde i fortiden. 
Tanker og handlinger er kraft og energi, og al energi i 
verdensaltet går i kredsløb og danner årsag og virkning 
eller skæbne. 

Det er fortidens længsler, ønsker og begær, der har skabt 
menneskenes nuværende skæbne. Men menneskene er 
stadig væk i stand til at skabe skæbne, for i dag skaber de 
deres fremtid både med hensyn til, hvad de skal opleve 
i livet efter døden og i kommende fysiske inkarnationer. 
Hvad de længes efter, vil de komme til at opleve, så snart 
deres skæbnemønster giver plads for disse oplevelser. 
Intet menneske skal i det store kosmiske kredsløb opleve 
mere lykke eller mere lidelse og ulykke end noget andet. 
Forsynet har ingen favoritter, og der er heller ingen, der 
skal være syndebuk. Det er de levende væseners egne 
længsler, der driver dem frem i udviklingen, dvs. gennem 
erfaringernes mange forskellige tankeklimaer mod nye 
længsler og nye oplevelser.
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Mennesket må lære at bringe sine 
længsler og ønsker i overensstem-
melse med universets evige love

Bag alle disse længsler og deres opfyldelse eksisterer 
det levende væsens evige Jeg med sit urbegær efter at 
skabe og opleve i stadig nye variationer af materiens 
evige kredsløb. Det var et udtryk for kosmisk klarsyn, 
når Kristus sagde til menneskene: ”I ere Guder”, thi 
mennesket rummer i sig guddommelige muligheder, når 
det lærer at bringe sine længsler og ønsker i overensstem-
melse med universets evige love, og det vil sige med den 
kærlighed til alt og alle, som evigt næres af den Guddom, 
som vi i kraft af vort Jeg, vor skabeevne og den materie, 
vi skaber i, er ét med. 

Først når mennesket gennem sine længsler og den deraf 
udsprungne skabende udfoldelse ikke mere skaber krig 
og helvede omkring sig, men stråler freden ud fra sit 
indre gennem alt, hvad det siger, tænker og gør, vil det 
også blive i stand til dagsbevidst at opleve sin enhed 
med universet og den evige Guddom. De længsler, der 
da opstår i dets kosmiske bevidsthed, vil gøre det til en 
guddommelig kunstner og tekniker af et format, som den 
jordmenneskelige fantasi knapt kan forestille sig. Og 
det gælder for alle jordens mennesker, at de engang vil 
komme til at nære sådanne længsler.

Fra et foredrag holdt i Glahns Allé torsdag den 20. no-
vember 1941.

Hvad der giver udvikling
Enhver fremskreden “vandrer mod lyset”, der ønsker at forberede sig til at blive modtagelig for den store 
fødsel, må være indforstået med, at den fundamentale udviklingsfaktor for ethvert væsen er dets egen 
direkte oplevelse af glæde og sorg, af behag og ubehag, og at enhver indirekte eller teoretisk påvirkning 
absolut kun kan være en bifaktor, som oven i købet må være af en stærkt beslægtet natur med det pågæl-
dende individs direkte oplevelse af livet, hvis det overhovedet skal kunne fatte den.

Når man derfor ønsker at påvirke andre væsner med den opfattelse af livet eller med den viden, man selv 
sidder inde med, må man først og fremmest strengt overvåge, at denne påvirkning kun kommer til udtryk 
overfor væsner, der viser interesse og derved modtagelighed og glæde for denne, thi overfor alle andre 
væsner vil den skabe disharmoni, idet disse jo ikke har nogen som helst evne til at ville eller kunne forstå 
eller fatte den.

Af en mere fundamental natur end den teoretiske påvirkning bliver den påvirkning, man tilføjer andre 
individer med sit praktiske væsen. Hvis dette udtrykker tolerance, humanitet og mildhed mod alle levende 
væsner, da er man en virkelig kraft i befordringen af jordmenneskehedens førelse fremad mod verdens-
freden, mod det guddommelige lys, mod det rigtige menneskerige. Thi ligesom sygdomme kan smitte 
og derved udbrede sig mellem individerne, således smitter ens praktiske væsen eller væremåde også og 
udbreder sig til alle for samme væremåde modtagelige individer i ens omgivelser. 
(LB I stk.161)
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v/Ruth Olsen

I spirituel litteratur møder man ofte den påstand, at lyd 
er en særlig kraft med afgørende betydning i den fysiske 
skabelsesproces. “I begyndelsen var ordet”, står der i 
biblen, og det tolkes så af nogle sådan, at lyd var den 
første formgivende faktor i universet. Andre mener dog, 
der stod “logos”, og at det rettelig burde oversættes med 
“idé” eller “tankeskabt orden”. I hindu-religionen hedder 
det, at verden blev skabt ved “slag på Ramas tromme”.

Teosofiens grundlægger Blavatsky (1831-91) hævder 
i “Den hemmelige lære” (s. 266), at “lyd er en vældig 
okkult kraft, så uhyre, at selv dens mindste potentielle 
virkning, når den ledes af okkult viden, ikke ville kunne 
modvirkes af al den elektricitet, der kunne udvikles af 
en million vandfald som Niagara. Den kan endog genop-
vække et menneske, hvis astrale vitale legeme ikke ved 
bristning af den magnetiske eller odiske streng er blevet 
uigenkaldeligt adskilt fra det fysiske legeme.”

Herefter giver hun sig til at fortælle om en i hendes tid 
aktuel person, John Keely, og hans eksperimenter med 
ved hjælp af lydbølger at koncentrere store “inter-æte-
riske” kredsløbskræfter i en slags “vibrationsmaskine”. 
Han kaldte det, han frembragte, for “sympatisk vibra-
tion”. Blavatsky tilføjer dog, at han ikke vil få held med 
sit projekt, fordi det ville være alt for farligt at give den 
ufuldkomne menneskehed magt over disse kræfter. Og 
det fik han da heller ikke.

I bladet “Ill. Videnskab” (7/98) læste jeg iøvrigt, at et 
firma i USA havde frembragt lydbølger 1600 gange mere 
energirige end hidtil muligt ved i en lukket beholder at 
udnytte effekten af resonans-forstærkning. De syntes at 
være parate til at omsætte denne energi som drivkraft, 
men siden har man dog ikke hørt noget til dem. I Ill.
Videnskab (15/98) fortalte man om et andet lydbølge-
projekt. Ved at sende ultralydsbølger gennem vandet i 
en kolbe, dannedes bobler, hvori ultralyden skabte en 
kraftig trykbølge. Det skulle få temperaturen i boblerne 
til at stige, så de blev varmere end solens overflade! Altså 
billig husopvarmning med ultralyd! Det projekt har man 
heller ikke hørt om siden. Hvis det var rigtigt, hvad så 
med den ultralyds-scanning, man foretager af gravide 
kvinder? Får det fostervandet til at koge?

Kymatik

At lyd skulle have formgivende kræfter syntes at blive 
bekræftet, da den tyske læge og fysiker Ernst Chladni 
(1756-1829) synliggjorde lydbølgers effekt. Med en 
violinbue strøg han på kanten af en metalplade, hvorpå 
der var strøet sand. Alt efter hvor og hvordan han strøg, 
dannedes forskellige mønstre af sandet. Andre fortsatte 
og videreudviklede denne forskning, der kaldes kymatik, 
bl.a. sweizeren Hans Jenny (ca. 1960).

Jenny undersøgte bl.a. de mønstre, den menneskelige 
stemme og de forskellige sprog afsatte. Han fandt ud af, 
at de sprog, der især gav fine mønstre, var sanskrit og 
hebræisk, men også tibetansk og kinesisk. Jenny kunne 
også skabe smukke mønstre i vand ved hjælp af lydbølger, 
alt efter deres bølgelængde og frekvens. Ustruktureret 
frekvens - kaldet støj - giver disharmoniske mønstre, mens 
struktureret frekvens giver harmoniske mønstre.

Fænomenet lyd og dets betydning
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Senest har vi set den japanske forsker Emoto vise, hvor-
dan påvirkningen på vand af forskellige ord eller forskel-
lig slags musik kan give højst forskellige mønstre, når det 

krystalliserer til is (omtalt i Impuls 3/2005).
Klangfigur

Lyds virkning på mennesker

At lydbølger, især i form af musik, har en mærkbar virk-
ning på mennesker, har været velkendt fra gammel tid. I 
dag bruges det f.eks. i lydterapi, i meditations-teknikker, 
til smertelindring og i forsøg på at ændre bevidsthedstil-
stande. Også i naturvidenskaben er det blevet et forsk-
ningsfelt, og man mener at have fundet det sted i hjernen, 
hvor lydbølger omsættes til følelser. Det sted kalder man 
“Heschls gyros”, hvorfra man mener vibrationerne for-
planter sig til det nærliggende limbiske system med det 
seksuelle lystcenter.

Men virkningen er meget forskellig alt efter rytme og 
frekvens. En treklang i dur skulle f.eks. give glæde og 
afslappelse, f.eks. i form af vuggeviser for at få små børn 
til at falde i søvn, mens rockmusik skulle virke modsat. 
I Ill. Videnskab (2/93) står der bl.a.: “Rock opleves ofte 
energi-stimulerende p.gr.a. de intensitets-fremmende 
elementer bas og trommer. Netop disse dybe - subsoniske 
- toner kan øret ikke opfatte præcist. I stedet opfanges 
frekvenserne med huden og maven, som er meget vibra-
tionsfølsomme steder.
De subsoniske frekvenser har en ældgammel, instinktiv 
effekt på os. De aktiverer det sympatiske nervesystem, 
som giver øget adrenalinproduktion, hjertebanken og 
aktivitet. Derfor bruges de subsoniske frekvenser også 
hyppigt i underlægningsmusik til spændingsfilm. Ved 
EEG-måling har man påvist, hvordan en rolig, harmonisk 
musik derimod virker afslappende, for hjernen skifter fra 
betabølger (almindelig vågen bevidsthed) til de langsom-
mere alfabølger.”

En forsker i USA, David Tame, forklarer i sin bog “The 

secret power of music”, at der findes en naturlig rytme, 
der svarer til hjertets rytme. Den har trykket på første slag 
- DA-da-da - og opleves derfor behagelig, mens meget 
hård rock oftest er anapestisk, dvs har trykket på sidste 
slag - da-da-DA - hvorved musikken mister sit flow. Ifølge 
hans forskning har en sådan unaturlig rytme en forstyr-
rende virkning på organismen. Børn bliver hyperaktive og 
forvirrede, voksne svækkes bl.a. ved at musklernes kraft 
nedsættes, og de får sværere ved at træffe beslutninger. Til 
sidst konkluderer han, at alle større civilationers fald var 
ledsaget af en degeneration af tidens populærmusik.

Sådan kan man altså vurdere så forskelligt. Men lad os 
se på, hvad lyd grundlæggende er.

Walter Russell om lyd

Ifølge Russell (såvel som Martinus) er alting bevægelse, 
hvadenten vi kalder det toner, farver eller kemiske stoffer. 
Al bevægelse er lyd, selv om vi kun kan høre et meget 
lille udsnit af bevægelses-skalaen pga vor høresans’ ringe 
kapacitet. Derfor kalder Rusell da også de kemiske stof-
fers periodiske system for toner og oktaver.

Alle bevægelser er spi-
ralbevægelser, hvaden-
ten det er galaksers el-
ler atompartiklers. Alle 
spiralbevægelser består 
af to modsatrettede be-
vægelser, en indadgående 
(plus) og en udadgående 
(minus). Imellem dem 
findes en større eller min-
dre spænding. Det er 
denne spænding, der kan 
sanses, dvs det er for-
holdet mellem bevægel-
serne, man kan sanse.

Lyd er ligesom alle andre 
former for energi en ak-
kumuleret spænding. Når denne spænding frigøres, vil 
den straks ekspandere. Faktisk er lyd en form for eksplo-
sion. Eksempel: en guitarstreng i ro er i ligevægt. Ved at 
anslå den opstår uligevægt og dermed bevægelse og ny 
spænding, en tone. Hvilken tone afhænger af strengens 
længde og spændingstilstand. Lydbølger breder sig spi-
ralformig ligesom alle andre bølger. Lydbølger “skub-
ber” ikke til noget, men de breder sig heller ikke ud i et 
tomt rum, for et sådant findes ikke. Universet er fuld af 
spændingsfelter, spiraler i spiraler.

Universet er fuld af bevægelser, der påvirker hinanden 
i en konstant gensidig vekselvirkning. Nogle kalder det 
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interferens. Alt efter hvad vor tone, vi skabte før, møder 
på sin vej, kan den “vende” dvs forstærke bevægelsen. 
Hvis den f.eks. møder et menneskeligt øre, vil den atter 
blive akkumuleret, fordi vort øre har en spiralformet tragt 
(sneglen), der vender den ekspansive, dvs den udadgå-
ede, bevægelse til atter at blive indadgående og dermed 
komprimerende.

Hvis lydbølger passerer vand eller fast stof  får bevæ-
gelsen den modstand, enhver bevægelse skal have for at 
øge spændingen og dermed kraften, dvs den forstærkes. 
Derfor siger man, at lyd forplanter sig bedre i vand og 
fast stof end i luft. I et lufttomt rum får den derimod ingen 
modstand, og ebber hurtigt ud, dvs søger tilbage til lige-
vægt. Al bevægelse søger mod ligevægt, hvis den kan.

Lydbølger kan svækkes men hører i virkeligheden aldrig 
op, siger Russell, for de reproducerer sig selv i en evig 
kæde af diskarnation og reinkarnation. De kan forstær-
kes og genvinde sin oprindelige styrke, som det sker i 
vore radio- og TV-apparater såvel som i telefoner. Alle 
energibølger kan forstærkes ved resonans. Vi kender nok 
alle historien om operasangerinden, der sang så glassene 
sprang pga resonans-forstærkningen.

Hvad er forbindelsen mellem
lyd og form?

Ifølge både Martinus og Russell opstår stoffernes for-
mer pga to modsatrettede bevægelser. Martinus kalder 
det tiltrækning og frastødning, udløst af det urbegær 
alle levende væsener besidder, men altså “udløst efter 
en bestemt metode” (LB II stk 658.). Russell kalder det 
kompression og ekspansion, som er spiralbevægelser for-
årsaget af bevidsthedens tankekraft, og går så ellers noget 
mere ind på, hvad det er for en strukturerende metode, 
der giver stoffet dets former.

De to modsatrettede bevægelser giver hinanden mod-
stand, hvorved der opstår de mange forskellige spæn-
dingstilstande, som vi sanser som de varianter af stof, vi 
kalder luftformig, væske eller faste stoffer. Er kompres-
sionen langt den stærkeste, har vi en varm ildtilstand 
som f.eks. i solen. Er det derimod ekspansionen, der har 
overtaget, har vi det kolde ydre rum. Herimellem ligger 
den vældige skala af spændingstilstande, vi oplever som 
lyd, farver og kemiske stoffer.

Krystalliseringen i de forskellige former sker efter et 
ganske bestemt rytmisk mønster, som Russell kaldet 
“det kosmiske pendul”. Det svinger fra et midtpunkt i 
ligevægt, et stilhedspunkt, ud mod de to yderpunkter, 
som består af højeste kompression i den ene side (+1, +2, 
+3, +4) og højeste ekspansion i den anden side (-1, -2, 
-3, -4). Det kalder han også det kosmiske keybords syv 
toner. I stoffernes verden gentages pendulbevægelsen i ti 
oktaver, hvorved der sker en stadig stigende kompleksitet 
i stofdannelsen.

Forbindelsen mellem lyd og form er altså blot den, at 
lydbølger ikke principielt adskiller sig fra andre bølger 
og derfor også består af de rytmiske sekventielle forløb, 
vi oplever som toner og musik. Forskellen på stof og lyd 
er kun den, at musikkens pendulbevægelse begynder 
ved den højeste spænding (4) og derfra flader ud. Men 
musikkens rytmiske periodiske system er analog med og 
viser os derved principperne og lovmæssigheden bag alle 
formers opbygning og nedbrydning.

Sfærernes musik

Russell blev engang spurgt om, hvad der mentes med 
udtrykket “sfærernes musik”. Hertil svarede han:
Det er blot en poetisk frase, men der er en realitet bagved, 
fordi dette er et univers af spiralbølger, som indeholder 
alle virkninger, inklusiv lyd.
Verdensrummet er altid i bevægelse og alle dets spæn-
dingsvibrationer udsender lyd, som vi har blot ikke sanser 
til at høre. Skønheden i universets stjernevrimmel tiltaler 
vore åndelige sanser og med vort indre øre fornemmer vi 
deres storladne rytmer.

Det kosmiske pendul
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Tænk på den musik, du oplever i den atmosfære, du lever 
i. Havets brusen skaber lyde, dit øre kan opfatte. Vindens 
susen i træerne udsender ligeledes lyde, du kan høre. Hver 
lyd er den samme oktavtone, skønt lyden af bølger mod 
strandbredden er forskellig fra den lyd, vinden i trætop-
pene skaber. Hver planet og hver stjerne har sin egen tone 
ligesom hver streng på en harpe har sin egen tone. Tonen 
F er vor jordklodes tone, og hvorsomhelst du hører denne 
klodes musik er tonen F.

Lyden af en stemme kan ikke høres ret langt uden en 
forstærker som f.eks. en radio, men du ved, den bevæger 
sig rundt om hele jorden. Du kan kondensere den hvor-
somhelst og lyden kan gentages der. Radioen er blot et 
ekko af den lyd, der afspejler sig andetsteds fra, ligesom 
når en lyd rammer en klippeside, forstærkes og vender 
tilbage som et ekko.

Enhver bevægelse i universet udbreder sig overalt i ver-
densrummet og giver genlyd på hver stjerne i universet. 
En kvidren fra en fårekylling her på jorden vil give ekko 
på overfladen af den fjerne Arcturus. Selvfølgelig kan man 
ikke høre det, men det er der. Derfor er universet fuld af 
lyde og musik, og det er den videnskabelige forklaring 
på “sfærernes musik”.

Tilføjelse

Efter at have skrevet artiklen, fandt jeg nogle gamle no-
tater, jeg havde taget fra bogen “Læren om Kosmos” af 
Dion Fortune, som hun havde kanaliseret i årene 1923-
24 (Sct. Ansgars forlag 1993). Disse er lidt interesante 
bemærkninger set i forhold til det ovenfor skrevne (og 
Martinus), selv om hendes begrebsbetegnelser i dag kan 
synes lidt aparte. Hun skriver bl.a.:

Det umanifesterede, “noget som er”, er kilden til alt, og 
det alene er konstant, alt andet er tilblivelse, tilsynekomst. 

Manifestationen begynder, hvor dualiteten opstår. Den 
første dualitet er stilhed (jeget) og bevægelse.Den første 
treenighed er (1) stilhedens (2) ønske om (3) impuls.
De to modsatte bevægelser betyder, at al bevægelse går 
i cirkler og vender tilbage til sit udgangspunkt. Bevæ-
gelserne danner to ringe, en øvre positiv kosmosring og 
en nedre negativ kaosring, og således vil de skiftevis 
tiltrække og frastøde hinanden, hvorved den roterende 
bevægelse holdes i gang. Imellem disse to ringe udfolder 
evolutionen sig.

Den yderste ring (grænseringen) afgrænser kosmos mod 
kaos, det oprindelige “onde”. Men da det er denne kaos-
ring, der holder kosmosringen i bevægelse, ville kosmos 
ikke kunne eksistere uden dette “onde”, kaos. At holde en 
manifestation “i live”, dvs i et stabilt spændingsforhold, 
kræver både plus og minus, dvs både godt og ondt. “Det 
onde”, modstanden, medfører endelighed, begrænsning, 
koncentration. “Det ondes” modtryk er nødvendig, hvis 
der skal ske en evolution dvs en vækst.

Kosmosringen konkretiserer og bygger op, kaosringen 
spreder ud, så alting kan gro. Alt “ondt” drages mod 
kaosringen og er selvødelæggende, idet det er en kraft 
der søger mod ikke-eksistens. Men den er ikke i egentlig 
forstand noget “ondt”, for den er nødvendig til at skabe 
den spænding, der giver forandring og vækst.
Begge roterende ringe styres fra centeret, som afbalacerer 
den kraft, der trækkes udad af kaosringen og indad af 
kosmosringen.

Lys er vibration, bevægelse. Lyd er rytme, den der skaber 
form.
Fastlåste kræfter bliver til form. En form er en kraft, der 
ikke mere bevæger sig frit men i et mønster, en permanent 
periodisk rytme. Når der er balance mellem de modstri-
dende kræfter, er formen fastlagt.

Forskellige klangfigurer
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v/ Gunder Frederiksen

Som vore læsere sikkert husker, havde jeg i sidste IM-
PULS (nr. 1/2006 s. 27) en artikel med titlen: ”The point 
of no return”. Artiklen bygger på forudsigelser af den 
engelske videnskabsmand og miljøforkæmper James 
Lovelock. Hans forskningsresultater, der er publiceret 
i hans nyeste bog, der hedder ”The Revenge of Gaia” 
(”Moder Jords hævn) er ret alarmerende: ”Udledningen 
af drivhusgasser, navnlig kultveilte (CO2 fra kraftværker, 
transportmidler og industrien) optages i atmosfæren, og 
det får den til at holde på solvarmen svarende til vinduerne 
i et drivhus – deraf begrebet drivhuseffekt”. 

Lovelock forudser en global katastrofe, idet hans under-
søgelser skulle tyde på, at allerede nu er drivhuseffekten 
så fremskredet, at der ikke er nogen vej tilbage. Selv om 
der blandt forskerne er delte meninger, så er der flere 
internationale forskere, der giver Lovelock medhold i, 
at menneskeheden bevæger sig mod en international 
katastrofe. Tankerne har naturligvis givet anledning til 
en livlig debat.

I tidsskriftet ”Ingeniøren” debatteres problemet. På den 
ene side fremhæves, at den menneskeskabte drivhuseffekt 
er uden betydning, men at opvarmningen skyldes solens 
forøgede aktivitet, medens den anden part henviser til en 
redegørelse, der viser en tydelig sammenhæng mellem 
kuldioxidindholdet og temperaturændringerne – altså at 
temperaturændringerne er menneskeskabte: Vi forurener 
atmosfæren.

Jordkloden som levende væsen

Fra en læser, der er i stand til at modtage information pr. 
kanalisering, men som ønsker at være anonym, har vi 
modtaget følgende forklaring:

Alt i alt drejer det sig om Jordens tilstand og fremtid. 
Jordkloden er et levende væsen, og den har det ikke særlig 
godt. Den er syg. Og det skyldes, at menneskene er ved 
at ødelægge dens klima ved at sprede giftige stoffer ud 
i atmosfæren. Det medfører, at Moder Jord (Gaia, som 
hun kaldtes i græsk mytologi) får åndedrætsproblemer. 
Det svarer til, at menneskene har svært ved at ånde, f. 
eks. når de opholder sig i et lokale med giftige luftarter.

Drivhuseffekt eller solaktivitet
Essensen i ovenstående debat er, hvorvidt det er solop-
varmning eller drivhuseffekt, der er problemet..
En forklaring går ud på, at det er solen, der er årsag 
til problemet. Det bygger han på målinger, der viser et 
sammenfald mellem påvist stigning i solaktiviteten og 
jordens overfladetemperatur. 

Jo, der er nok et sådant sammenfald, men det er ikke 
årsag. Det er nærmest virkning. Det er, fordi solen rea-
gerer med øget aktivitet på jordens sygdom for at heale 
jorden. Det er ligesom, når der er skade på et menneske, 
så øges de helbredende kræfter. Ja, det er jordens immun-
forsvar, og det fungerer på den måde, at når der sker en 
skade på legemet, så vil legemet automatisk reagere med 
større aktivitet for eksempel kraftigere blodtilstrømning 
til såret. Ja, det er det samme. Ja, det er rigtigt, at du 
kan sammenligne med din egen krop, og du kan også 
prøve at sammenligne med hele verdensaltet. Det er 
således, at verdensaltet er Guds organisme, og du er en 
celle i Guds organisme. Ja, din organisme er en mindre 
udgave af Guds organisme, og samtidig med det, så er 
din organisme meget anderledes end jordens organisme, 
for den skal jo danne bopæl for dig. Du må forstå, at din 
organisme skal være sund og rask for, at Jorden kan være 
sund og rask. 

Jorden kan også arbejde på sin egen sundhed. Det er 
mest gennem tankevirksomhed. Jordkloden er mere 
indadvendt. Jordkloden er også på vej mod det rigtige 
kloderige, og den skal også lære at skelne mellem godt og 
ondt, men det er mest på det indre plan, og det er noget, 
du mærker i form af klimaændringer. 
Det er menneskenes udledning af giftige luftarter, der er 
problemet. Det er ikke solen, der er årsag til den stigning 
i jordens overfladetemperatur.

(Ovennævnte - dvs. alt med kursiv - er modtaget pr. 
automatskrift uden om min vilje og nedskrevet præcist, 
som det er modtaget. – Eftersom svaret, så vidt jeg kan 
vurdere, er af en kvalitet, der ikke er helt almindelig 
jordisk og sammenholdt med den heller ikke helt al-
mindelige måde, hvorpå det sendt, føler jeg det mest 
ærligt at tillægge Gud den fulde ære, for hvert et ord af 
det kursivskrevne, og bringer hermed et velment TAK 
(anonym indsender).   



12

v/Gunder Frederiksen

Det er i al fald, hvad mindst ét menneske mener. I Politi-
kens kronik d. 18. juni 2006 retter den kendte videnskabs-
fortolker Tor Nørretranders sit søgelys mod den mindst 
ligeså kendte amerikanske fysiker Michael Goldhaber, 
der har lanceret begrebet opmærksomhedsøkonomi. 
Goldhabers idé var, ”at en økonomi, der handler om op-
mærksomhed, er ved at afløse den økonomi, der handler 
om penge – med nettet som den afgørende drivkraft”.  

Vor verden er enorm rig på information, men dette væld 
af information har også en bagside: den skaber knaphed 
på opmærksomhed. I vor elektroniske tidsalder er ver-
den fuld af bits (informationsenheder), der farer rundt 
og søger efter nogens opmærksomhed. Som Goldhaber 
siger: Der er grænser for, hvor meget opmærksomhed, 
der findes i verden med seks milliarder indbyggere, men 
ikke for hvor meget information, de kan frembringe og 
sende omkring i netværkene.

Og da økonomi altid handler om forvaltning af det, der er 
knaphed på, vil det fremover blive opmærksomhed, der 
er den egentlige kilde til rigdom, eftersom ”penge følger 
opmærksomhed”, som Goldhaber mente. Som eksempel 
peger han på Rockstjernerne.

Er der mangel på 
opmærksomhed 

i verden?
Kan man ikke skabe mere 
opmærksomhed?

Det afgørende spørgsmål bliver altså, hvorfor man ikke 
bare kan skabe mere opmærksomhed, ligesom man kan 
skabe mere information? Kunne opmærksomhed blot 
følge den hurtigt ekspanderende information? Kunne 
man f. eks. finde på en fidus, der gjorde, at man kunne 
være opmærksom på mange ting ad gangen? Tor rejser 

spørgsmålet og henviser til Goldhaber, der mener at have 
svaret? Inden for hjerneforskningen er der gjort en opda-
gelse af hvad, der kaldes spejlceller eller spejlneuroner. 
En hjerneforsker ved navn Giacomo Rizzolatti og kol-
leger, der arbejdede med aber, målte på nogle neuroner, 
som blev aktive, når aben foretog sig bestemte ting. 
Bestemte neuroner blev aktive, når aben f. eks. spiste en 
banan. Men ikke nok med det. Det viste sig, at der også 
kom gang i de pågældende neuroner, uden at aben spiste 
eller bare bevægede sig. Blot aben rettede blikket mod en 
af forskerne, som spiste banan, så reagerede neuronerne 
i dens hjerne. 

Altså neuronerne i abens hjerne reagerede på det blotte 
syn af, at en anden gjorde det, som neuronerne ellers rea-
gerede på, når aben selv gjorde det. Altså er der tale om 
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indlevelse i en andens oplevelsesverden, som registreres 
helt nede på celleniveau. Det er, hvad forskerne kalder 
spejlneuroner. 

Siden har man fundet ud af, at de samme celler, der bliver 
aktive, når man bliver stukket af en nål, aktiveres, hvis 
man ser en anden blive stukket af en nål. Man kalder dem 
”empatineuroner” eller ”Dalai Lama-neuroner”, da det jo 
netop er indlevelse i en andens smerte, han er så optaget 
af og bl. a. beskæftiger sig med. 

I fodboldentusiasmens tidsalder tør jeg gætte på, at man-
gen en ellevild tilskuer uvilkårligt giver et spjæt med 
benet, når han ser sit fodboldidol ekspedere bolden direkte 
i mål.  Indlevelse – å ja! Er der ikke et ben, der spjætter, 
så er der sandsynligvis nogle tilsvarende neuroner, der 
rører på sig.

”Når opmærksomhed rettes mod et andet menneske, ak-
tiveres ens sind, som om ens egen krop var fysisk aktiv”.  
– Vi kender det jo alle – f. eks. moderen, der gennem 
vinduet ser sin lille pode falde pladask på den hårde asfalt, 
føler smerten af den hårde asfalt på sin egen krop, selv 
om hun befinder sig mange meter fra asfalten. Og er det 
ikke tilfældet, så er der sikkert nogle neuroner i hendes 
hjerne, der reagerer. Kommer der ikke også ind imellem 
et uvilkårligt tryk på Tv-apparatets afbryderknap, når 
der pludseligt optræder en uhyggelig voldsepisode, hvor 
blodet flyder i stride strømme? – Var man en af dem? – i 
sindet ja - i neuronerne ja!

Indføling - empati

Gad vist om ikke du, der læser ovenstående, mindes 
Martinus, hvor der i en københavnsk sporvogn trådte en 
sukkersyg kvinde ind og satte sig lige over for Martinus. 
Så stærk var hans umiddelbare indføling, at han måtte ud 
hurtigst muligt, hvorfor han ligefrem faldt på fortovet, og 
tililende mennesker kom ham til hjælp, idet de troede, at 
han var pærefuld, hvad der naturligvis var udelukket for 
Martinus’ vedkommende.

- Er det vor fremtid? Empatien - ja! – Empati, medfølelse, 
medlidenhedsevne vil utvivlsomt vokse i takt med vore 
smerteoplevelser, som just ikke er en mangelvare i en 
hård materialistisk verden. Men ligesom Martinus så vil 
vi også blive nødt til at lære at kontrollere vort følelsesliv. 
I modsat fald kunne vi jo ikke leve på den destruktive 
planet, som skæbnen har gjort til vort hjemsted.

Til slut en sød lille historie om empati: 
Bakster var en californisk avantgardeforsker, og han var 
forelsket. På et tidspunkt tog kærresteparret i sommerhus, 
hvor der også var en dejlig have med Rododendronplanter. 
Det udnyttede Bakster til et eksperiment, fordi Rododen-
dronplanter har ret tykke blade, som kunne påmonteres 
detektorer. Et eksperiment gik ud på at undersøge plan-
ternes evne til at reagere på, hvad andre planter eller dyr 
oplevede – f. eks. smerte eller behag. 

Satte Bakster en tændstik til et blad på en rododendron, 
viste det sig, at der var reaktion – ikke blot hos den ska-
dede rododendron, men sandelig også hos en helt anden 
rododendron, som voksede et godt stykke fra den, hvis 
blade Bakster satte ild til. Fænomenet fik navnet Bak-
stereffekten. Men Bakstereffekt var mere end det. For 
planter reagerer naturligvis også på behag, hvad vi kan 
opleve, når vi spiller god musik eller taler kærligt til vore 
potteplanter. 

Det oplevede kærresteparret, da de på et tidspunkt havde 
kælet lidt for hinanden med det resultat, at de forståeligt 
nok gik i seng sammen. Her skal imidlertid indskydes, 
at trods de mange amoriner i luften, havde Baksters for-
skersjæl også fristet ham til at sætte detektorer på nogle 
Rododrendronbuske i haven. Efter at luften havde været 
hed af intime kærtegn, og parret kom ned på jorden igen, 
gik Bakster ud i og så til detektorerne.  

Og hvad så han? På samme tidspunkt som kærrestepar-
ret havde deres himmelske kulminationsoplevelse: selve 
orgasmen, havde detektoren tegnet en brat opadstigende 
kurve med påfølgende fald.  Jo, forelskelse og videnskab 
kan skam godt forenes! 
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v/Joy Persson

Man kan undertiden have sine tvivl, i hvert fald hvis 
det er den sædvanlige ”gode Gud”, man tænker på. For 
var der ikke noget med, at han havde en modstander, 
ganske vist en han selv havde skabt og givet en vis magt 
til at skalte og valte med denne og hin planet – og det 
kunne jo være at det blev Gud lidt for meget? Den man 
giver en vis magt vil nok tiltage sig lidt mere magt, ja, 
så meget, som det overhovedet kan lade sig gøre, helst 
hele magten, og så få sat den gode gamle Gud helt ud 
på et sidespor, for nu er det mig, der er gud her, og det 
skal alle nok få at føle. Sådan 
en falsk gud kan jo lave megen 
ravage på den planet eller i den 
galakse, han nu har magt over 
– han, ja, for den slags er altid 
en ”han”, usurpator hed det i 
det gamle Ægypten. Fænome-
net er velkendt.

Der er mange sjove teorier 
om, hvem og hvad Gud er, 
og hvordan han/ hun/den/det 
har indrettet den verden, som 
vi alle sammen er bundet til 
at leve i, endda i al evighed 
under en eller anden form. En 
af teorierne går ud på, at hvis 
en sådan usurpator tilraner sig 
for meget magt og derved i sin 
uforstand ødelægger sit do-
mæne, så den rigtige Gud (er) 
nødt til at sætte en stopper for 
det – kort sagt sætte planeten 
i karantæne, for at de rædsler, 
der foregår der, ikke skal brede sig til omgivende ver-
dener og smitte dem. Man kan så spørge, om det ikke 
havde været nemmere at fjerne usurpatoren og genoprette 
området, og alle ville blive glade?

Næh, det vidste den kloge Gud godt ikke kunne lade 
sig gøre sådan i et snuptag, for alle på den planet (lad 
os holde os til planeten) ville i den forløbne tid være så 
moralsk nedbrudt, onde og hadefulde, at det krævede 
lang tid at få dem bort fra den vej, som deres hersker 

KAN GUD HÅNDTERE DET 
21. ÅRHUNDREDE?

så længe havde indpodet dem var den eneste ”normale” 
vej. Så det var bedst at overlade den planet til sig selv 
– karantæne. Hvordan den planets befolkning så skulle 
forbedre sig, ja, det må guderne vide. Alle den store, 
gode Guds mange hjælpeguder og engleskarer. En efter 
en blev af den gode gud sendt til planeten i karantæne, 
men de havde ingen succes, sådan ligesom Chamberlain i 
sit forsøg på at pacificere hr. Hitler. De vendte hjem igen 
med uforrettet sag. Årtusinder gik, og så fik Gud den ide’ 
at sende sin egen søn. 

Vi kender historien, den gode 
Guds gode søn blev slået ihjel. 
– Jamen, vil man nok prote-
stere, er det da vores planet, 
der er tale om? Ja, ifølge denne 
teori er det netop vores planet, 
der i meget lang tid har været 
i karantæne på grund af de 
helt forfærdelige, grusomme, 
perverse, kannibalistiske til-
stande, der stadig herskede, og 
som ingen ønskede at ændre, 
trods gentagne forsøg fra den 
gode Gud.  Ingen af dem ville 
blive glade for en sådan ind-
blanding i deres liv og vaner 
– så det fik lov at fortsætte 
lidt endnu. Imens blev nogle 
af de små djævlebevidstheder 
så kloge at de opfandt både det 
ene og det andet våbensystem, 
og til sidst var de så geniale, at 
de på et tidspunkt var i stand til 

at udrydde alt levende på deres planet, ja, hele planeten 
og sig selv med – og det er sket på flere planeter ifølge 
denne teori.

Med hensyn til den planet, vi selv lever på nu – hvad vil 
der ske her? Det kunne se ud som der er en vis balance 
mellem galskaben og ”de gode viljer” – hvem vil sejre 
denne gang? Vi har skabt en polarisering, en mr. Jekild 
– og mr. Hyde–situation, som går tværs gennembefolk-
ningerne og gennem hvert enkelt individ – pæne men-
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nesker med de ”rigtige holdninger” udad til, som også 
med en anden del af sig selv sovser sig ind i mediernes 
allerværste volds- og gyserfi lm, fordi de elsker spæn-
dingen og måske savner det lidt i det civiliserede liv, de 
ellers lever i pæne slips og jakkesæt. Andre går til det 
korporligt, som det ”altid har været” og lidt til, nøjes ikke 
med mediernes fremstilling, eller får netop inspiration fra 
medieindustrien.

Så man må nok spørge, hvor står vi egentligt? Hvor langt 
er vi kommet i udryddelsen af djævlebevidstheden? Hvor 
ligger overvægten, til hvilken side svinger vægtskålen? 
Hvor meget ved vi om den krise vi står i, om det valg vi 
skal foretage?

Det, vi ved, er følgende:
Mennesket er en overgang – på vej til ”overmennesket”. 
Vi er ved enden af en verden og begyndelsen til en ny. 
Falskheden rejser sig i sin fulde styrke, før den dør. Det 
eneste håb for fremtiden er et skift i menneskets bevidst-
hed. Men folk forstår kun katastrofens lektie – vil den 
komme? Evolutionen åbner for en fantastisk frihed – en 

ny menneskeart. Det er op til menneskene at beslutte om 
de vil samarbejde – eller omskiftet i bevidsthed vil blive 
påtvunget af voldsomme begivenheder. 
Noget er ved at tage form, som vil blive overordentlig 
smukt – en ny tilstand i materien, hinsides al beskrivelse. 
Sejren er sikker, får vi at vide, men hvilken vej vil man 
følge for at nå den?

At dømme ud fra den nuværende situation kunne det se 
ud som om menneskene havde valgt den hårde vej....

Et er imidlertid sikkert:
Frihed er en nødvendig forudsætning for udvikling
Oplysning er en nødvendig forudsætning for frihed.
Frigørelse fra mental paralyse er en forudsætning for 
klar tænkning.

Frigørlsens kræfter er derfor aktive nu - samtidig med de 
modsatte - og arbejder for en opløftelse af den menneske-
lige bevidsthed. Og vor gode planetariske Gud tager sig 
til hovedet: ”Åh, mine stakkelse hjerneceller!”

Tankerne holder verden sammen

Der er ikke noget som helst i naturen og verden omkring os, der ikke på en eller anden måde er udtryk for tanke. 
Når man ser kosmisk og lever med sin vågne dagsbevidsthed i den åndelige verden, bliver det klart, at alt, hvad der 
omgiver os, er eet stort væsens forskellige tankeformer. Det er jordklodevæsnets vilje og tankeformer, vi oplever. 
Tyngdekraften, der bevirker, at tingene og legemerne ikke falder ud i universet men indad mod jorden, er udtryk for 
jordens viljekraft, der holder sammen på det hele.

Det samme princip gør sig gældende for vort eget vedkommende. Hvis vi ikke havde viljekraft, ville vore mikroin-
divider kunne springe ud af vort legeme. Det kan de ikke, fordi vor koncentrerede viljekraft holder sammen på det 
univers, som vor organisme kosmisk set udgør. At denne vilje til at holde vor organisme sammen er en automatfunk-
tion, således at vi ikke behøver bestandig at koncentrere os bevidst om dette, er en anden sag.

Det er også et ønske og begær hos os, at vort legeme skal være sundt, normalt og naturligt, men i almindelighed går 
vi ikke rundt og ønsker det, det er også blevet til C-viden eller automatfunktion hos os. Vi ønsker det ikke bevidst til 
daglig, men bliver vi syge, ønsker vi det stærkt.
(Martinus i artiklen “Tankens magt”)
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v/ Alex Riel - Det Holistiske Universitet

Hvad er bevidsthed? Hvordan vekselvirker den med 
hjernen? Forskere og filosoffer er indenfor de sidste 20 år 
for alvor gået i gang med undersøgelser af bevidsthedens 
gåder og overraskelser viser sig allerede. 

Én gren af bevidsthedsforskningen fokuserer på relatio-
nerne mellem bevidsthed og kvanteverden. Ny forskning 
indikerer at bevidstheden forbinder sig til hjerne og 
krop via kvantefænomener. Det kunne medføre helt nye 
verdensbilleder.

Den rebelske bevidsthed

Én af bevidsthedens gåder relaterer sig til selve oplevel-
sens immaterielle karakter, hvilket filosofferne kalder 
kvalia (oplevelsens kvaliteter). Disse er subjektive og 
kan ikke indfanges af de videnskabelige kvantitative 
metoder. F.eks. kan ingen andre opleve dine oplevelser, 
og vi kan kun se elektrokemiske reaktioner i hjernen 
når mennesker har oplevelser, men det er jo noget helt 
andet end selve oplevelserne. Oplevelserne opleves af en 
oplever og her fremstår de som helheder af f.eks. farver, 
former, bevægelse og eventuelt lyde i én sammenhæn-
gende oplevelse. 

Det er dog ubegribeligt set fra hjerneforskningens syns-
vinkel, fordi der ingen oplever findes i hjernen og fordi 
alle oplevelserne skilles ad og bearbejdes forskellige 
steder i hjernen. F.eks. adskilles farve og form i forskel-
lige områder i synscentret bagerst i hjernen, og vi burde 
derfor opleve farver og former adskilte fra hinanden. Der 
er ingen steder hvor alle oplevelserne samles i hjernen 
og opleves af en oplever. Men sådan oplever vi det jo og 
hvordan kan det gå til? 

Kvanter og bevidsthed

Kvanteteorierne bliver relevante fordi de har en holi-
stisk karakter der har mange ligheder med sådan som 
vi oplever bevidstheden. Kvanter omhandler materiens 
mindste energiudvekslinger der almindeligvis virker 
nede på atomniveauet og derunder. Kvanter er felter 
som opretholder deres helhed på tværs af tid og rum, og 
de kan afprøve flere muligheder samtidig. I de såkaldte 
superpositioner kan de befinde sig over et stort område 

og prøve flere muligheder af inden de beslutter sig for 
én af dem. Det har ligheder med bevidsthedens tilstande 
før en beslutning træffes. Kvantebegivenheder er inde-
terministiske og åbner op for at den frie vilje er reel, 
hvilket er sværere at forestille sig på hjernecelleniveauet. 
Bevidstheden kunne på denne måde tænkes at fungere 
som en helhed på kvanteniveauet for derefter at manife-
stere sig i hjernecellerne. Der er dog en række problemer 
med denne opfattelse, for kvanter er meget små, og der 
skal mange til før de kan påvirke cellerne (en nervecelle 
indeholder omkring tusinde milliarder atomer). Det er 
kun på meget kolde temperaturer at man hidtil har set 
kvanter samarbejde i større målestok og danne synkrone 
mønstre, dvs. de svinger i fase og fungerer som en helhed. 
Denne position har derfor befundet sig ude i periferien af 
bevidsthedsforskningen i forhold til neurovidenskaberne, 
der fokuserer på bevidsthed som et hjernecellefænomen. 
En række videnskabsforskere har foreslået at bevidsthe-
den relaterer sig til kvanternes mærkelige univers. Særlig 
kvantefysikere som f.eks. David Bohm har foreslået dette, 
men der har mere været tale om filosofiske ideer end om 
videnskabeligt begrundet teorier. 
Ny forskning indikerer at dette er ved at ændre sig.

Hameroff/Penrose modellen

Den mest diskuterede kvantebevidsthedsmodel er Stuart 
Hameroff og Roger Penrose teori om Mikrotubuli. Mi-
krotubuli er nogle meget små aflange rør som findes inde 
i cellerne og i deres forgreninger til andre celler.

Den nye kvantebevidsthed
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Hameroff og Penrose forstiller sig at bevidstheden for-
midles via mikrotubuli, der er aflange proteinrør inde i 
cellerne og i deres forgreninger (dendritterne). Det er 
her kvantehjernen findes. Fra Stuart Hameroffs web: 
http://www.quantumconsciousness.org/.

Rørene er hule og på deres inderside er der en spiral-
struktur som gør dem ideelle til at lede kvantefelter 
rundt til hele hjernen. Derinde kan de opretholde deres 
superpositioner (helheder) og påvirke hjernecellerne. Su-
perpositionerne opretholder mange muligheder, men det 
er bevidstheden der kollapser dem, hvorved de henfalder 
til bestemte områder i hjernen og bliver til én bestemt 
tanke eller følelse. Bevidsthedens rolle er at kollapse 
superpositionerne og mikrotubuli er derfor bevidsthedens 
bro til hjerne og krop.

Hameroff er professor i anæstesi (bedøvelse) og undrede 
sig over hvorfor mange forskellige kemiske stoffer virker 
bedøvende. Kunne det være fordi de virker på mikrotubuli 
og ikke på hjernecellernes kemi? Det kunne forklare hvor-
for encellede organismer også bedøves selvom de ingen 
hjerneceller har. Det kunne ligeledes forklare hvordan en 
matematik studerende fra Sheffield University med en IQ 
på 126 kunne fungere næsten uden hjerne. Han havde kun 
et lag hjernemasse på 1,1 millimeter, mens alle andre har 
et lag på ca. 4,5 centimeter! Hvad tænker han med?
Hameroff og Penrose ville sige at hans bevidsthed er 
intakt på kvanteniveauet, hvorfra den kollapser kvante-
bølger i det tynde lag hjernemasse.

Kvantebiologi og bevidsthed

Ny forskning tyder på at kvanteeffekterne også er virk-
somme på det biologiske niveau, idet proteiner, DNA 
og celler organiserer sig via kvantefænomener. Det er 
yderst hensigtsmæssigt fordi livet her kan afprøve alle 
muligheder samtidig og derved tilpasse sig ændringer 
i miljøet. 

F.eks. bakterien Bacillus Stearothermophilus som trives 
i varme miljøer på 65 graders varme, og her har man 
observeret at den øger sine kvanteeffekter (de såkaldte 
kvantetunneller der beror på superpositioner) i takt med 
at temperaturen stiger. Det er et indicium for at organis-
merne gør brug af årsager der ligger uden for tid og rum, 
og måske kan påvirke deres gener via informationer fra 
kvanteniveauet, når de skal omstille sig til evolutionen. 

En sådan kvanteevolution ville betyde at livet i økosyste-
merne udvikler sig ved at tune sig ind på kvanteniveauet 
og organisere sig, hvilket er meget mere effektivt end den 
neodarwinistiske forestilling, hvor tilfældige ændringer 
i generne tilpasser sig miljøet. Der er her tale om en 
bioelektrisk opfattelse, hvor celler og organismer organi-

serer sig selv. Mikrotubuli er derfor formentlig ikke den 
eneste vej bevidstheden vekselvirker med organismen, 
men der er tale om flere niveauer, hvor bevidstheden 
står i forbindelse med hjerne og krop via mange forskel-
lige kanaler. Det har flere forskere foreslået fungerer via 
kaostilstanden som er en tilstand systemer går ind i når de 
stresses, hvormed de organiserer sig på højere komplekse 
niveauer i evolutionen. Kvantebiologien begynder at vise, 
hvorledes hjerne og krop er hullet som en si i forhold til 
kvanteniveauet og at det er herfra udviklingspotentialer 
bliver virkeliggjort. 

Bevidstheden på tværs af tid og rum

Kvanter har non-lokale egenskaber dvs. de er forbundet 
på tværs af tid og rum. Hvis bevidstheden også har non-
lokale egenskaber er det et stærkt indicium for at be-
vidstheden vekselvirker med verden via kvanteniveauet. 
Samler man al parapsykologisk universitetsforskning i én 
stor analyse (en metaanalyse), der rumme millioner af 
test, viser det samlede resultat en overbevisende positiv 
bekræftelse (10104-1 mod tilfældigheder. Se Dean Radin: 
Entangled Minds s.276). Spørgsmålet er nu hvordan 
bevidstheden formår at fungere non-lokalt?

Ervin Laszlo m.fl. har foreslået at information formidles 
non-lokal via nulpunktsfeltet der er et måske uendeligt 
energiocean som findes overalt og er derfra kvanterne 
opstår og forgår. Hvis dette er informationsopbevarende 
og formidlende er det muligt at det rummer hele uni-
versets historie, hvilket har fået Laszlo til at kalde det 
for Akasha-feltet (og anerkender hermed at det var de 
indiske mystikere der først opdagede det). Han beskriver 
hvorledes hjernen primært virker som en holografisk 
antenne der står i kontakt med Akasha ved at bringe sig 
på bølgelængde med det.

Danah Zohar har foreslået at bevidstheden vekselvirker 
med nulpunktsfeltet når hjernen skaber mening og det 
sker ved omkring 40 Hertz svingninger. Mennesker 
formår at skabe mening i forhold til verden via at tænke 
religiøst og vi har her en særlig evne til at forbinde os med 
nulpunktsfeltet, som dyr ikke har. Vi kan hermed begynde 
at forestille os hvordan vi er forbundet med verden, hvor 
hjernen er en antenne i dialog med et kosmisk Internet 
eller med andre eksistensplaner. 

En ny non-lokal bevidsthedsmodel

På det anerkendte Princeton University i USA har man 
foreslået en non-lokal bevidsthedsmodel der tager ud-
gangspunkt i bevidsthedsforskningen og forsøger at være 
så neutral som muligt. 
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Den kaldes M5 og udover de fire synlige moduler rum-
mer den også en åbenhed for at et femte element i form 
af åndelige eller guddommelige kræfter griber ind og 
påvirker forholdet mellem bevidstheden og verden. Den 
viser først og fremmest de udfordringer den fremtidige 
forskning står over for både med at beskrive indholdet 
i de fire moduler mere konkret og særligt hvordan de 
nøjagtig relaterer sig til hinanden. 
Kvantefysikken kan vise sig at være broen mellem be-
vidstheden og hjernen, hvor nulpunktsfeltet er broen til 
menneskets transpersonlige natur. Men der er her tale 
om en begyndelse som med tiden også får brug for my-
stikernes beskrivelser af bevidstheden, således at disse 
medvirker til at afdække menneskets transpersonlige og 
non-lokale natur. Den nye kvantebevidsthed kunne vise 
sig netop at være det punkt hvor mystik og videnskab, i 
form af ånd og materie mødes, og skaber et videnskabeligt 
grundlag for et nyt meningsfuldt verdensbillede, der vel 
at mærke tager udgangspunkt i videnskab, spørgsmål og 
undersøgelse. Et sådant næsten neutralt udgangspunkt 
kunne være det der med tiden forener menneskeheden på 
tværs af irreligiøse og religiøse retninger.

Kilder:
Roger Penrose: Shadows of the Mind.
Jeffrey Satinover: The Quantum Brain
Ervin Laszlo: Science and the Akashic Field
Dean Radin:  Entangled Minds
Danah Zohar & Ian Marshall: SQ – spiritual intelligence

Fra Robert G. Jahn & Brenda J. Dunne: A Modular Model of Mind/Matter Manifestations (M5) Der er 4 moduler 
som viser hvorledes bevidsthed og materie vekselvirker. Modellen kaldes M5 fordi der udover de 4 moduler også 
må være åbenhed for guddommelige kræfters indvirken. C (consciouness:bevidsthed), T (tangible:håndgribelige 
ting), U (unconsciouness:ubevidsthed), I (intangible:non-lokal forbundet fysisk modul).
Spørgsmålet er hvordan disse 4 moduler relaterer sig til hinanden. Forskningen på PEAR-laboratorium indikerer at 
parapsykologisk kommunikation fungerer på tværs af tid og rum, måske via en fælles kilde, hvor disse er direkte 
forbundne (se figur 2).

Figur 1 Figur 2

Emnekursus: Intelligent design i naturen?

Udfolder naturen sig ifølge en plan?
Få et indblik i forholdet mellem naturvidenskab, religiøsitet 
og filosofi.
Vi ser på argumenterne for intelligent design i naturen fra 
forskellige synsvinkler, der bl.a. omfatter: vestlige filosoffer, 
astronomi, biologi, bevidsthedsforskningen og mystikere.
5 aftener i alt 12,5 timer. Dato: 10/10, 17/10, 24/10, 31/10, 
7/11
Sted: Vesterbro kulturhus. Pris. 500 kr. 

Weekendkursus: Martinus psykologi

Indføring i Martinus psykologi og hvordan den kan anven-
des i praksis.
Emnerne omfatter: Sammenligning med fagpsykologien, 
kosmisk udviklingspsykologi, den psyko-seksuelle revolu-
tion, samt metoder til praktisk anvendelse af kosmologi.  
Sted: Vesterbro kulturhus d.18/11 – 19/11 kl.1000-1600. 
Pris: 600 kr.

Studiekreds: I begyndelsen var tomheden

Vi læser: I begyndelsen var tomheden af Per Bruus-Jensen. 
Indholdet omhandler: kvantefilosofi, parapsykologi, filoso-
fisk erkendelsesteori i relation til Martinus kosmologi, og 
giver et nyt bud på jegets psykologi.
Datoer: 13/9, 28/9, 11/10, 25/10, 1/11, 15/11, 29/11, 13/12, 
10/1-07, 24/1-07 Kl. 1800-2000. Pris. 400 kr.
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v/Krishnamurti

Dette er et meget lille uddrag af en provokerende artikel 
fra december 1970 i det franske tidsskrift “Planéte”.

De er nu i færd med at læse min artikel, men De må 
ikke læse den på samme måde, som når De lytter til en 
grammofonplade - for jeg nægter at være en grammo-
fonplade.
Men hvis De er vant til blot at lytte, vil det i virkelighe-
den sige, at de overhovedet ikke følger med. De lytter 
overfladisk og er grebet af ord - og derfor hører De ikke 
til blandt fornyerne eller skaberne af et nyt samfund. De 
er, mine damer og herrer, den opløsende faktor - og dét 
er ulykken. Men De ser ikke tragedien i det.

Verden er på kanten af en afgrund, den brænder og er i 
hurtig opløsning. Og mennesket, som stiller sig tilfreds 
med at lytte til en leder, vænner sig til ord, forbliver en 
tilskuer og medvirker til katastrofen. Så hermed vil jeg 
foreslå noget: De må ikke vænne Dem til dét, jeg siger, og 
De må ikke gentage noget af det. Gå selv på opdagelse.

Hvad er det, vi søger? Vi efterforsker sandheden - ikke 
Deres tro eller min tro. Thi for at finde sandheden om 
en hvilken som helst sag, bør jeg ikke have nogen som 
helst tro. Jeg vil finde sandheden, altså undersøger jeg. 
Jeg blotlægger alt vedrørende et spørgsmål, uden at søge 
ly bag nogen form for fordomme. Jeg undersøger på en 
ærlig måde, idet jeg prøver at forstå, og derfor lader jeg 
mig ikke forlede, hverken af Bhagavad Gita eller Bibelen, 
ej heller af nogen guru.

Jeg vil vide - og for at vide må jeg have den intensitet, som 
er nødvendig for at forfølge min opgave. Det menneske, 
der er bundet af en tro - hvor langt båndet, som binder 
ham, end er - er fastholdt, og kan derfor kun udforske 
indenfor sin trosafhængigheds radius. Og som konsekvens 
heraf vil dette menneske aldrig finde sandheden.

Husk, vi undersøger problemet, vi træffer ikke afgørelser. 
Derfor tager vi ikke noget i forsvar. Det menneske, som 
er i forsvarsberedskab, vil aldrig kende sandheden. Han 
vil finde, hvad han er i færd med at forsvare - og dét, som 
han forsvarer, er ikke længere sandheden, men derimod 
hans egen tilbøjelighed, hans egen forvrængning og hans 
egen fordom.

Om fornyelse
Den tro, som tanken identificerer sig med, fortsætter som 
en elektrisk bølgebevægelse. Men hvad der varer ved, 
har ingen fornyelse. Det gør ikke andet end at gentage 
sig under forskellige former, men der er ingen fornyelse. 
Det er kun ved en afslutning, der er fornyelse, og det er 
kun i døden, at der er en ny fødsel - det vil sige: at dø fra 
dagen, der er gået, og fra øjeblikket, som er forbi.

Hvor der er en slutning, er der også en ny fødsel - der er 
skabelse. Se skønheden og sandheden i den kendsgerning, 
at der er kærlighed i en afslutning. Kærlighed er fra det 
ene øjeblik til det næste øjeblik - den er ikke en fortsæt-
telse og ikke en gentagelse. Det er kun i afslutningen, der 
er fornyelse, ikke i det kontinuerlige.

Således er livet og døden eet, og det menneske, som ved, 
at det er eet, dør hvert minut. Det vil sige, at mennesket 
ikke skal tillade at lade grammofonpladen - som er hans 
særlige bevidsthed - køre igen og igen. Udødelighed er 
ikke fortsættelsen af en idé, som er jeg’et. Udødeligheden 
er det, som konstant fornyr sig, idet det hele tiden dør.

Krishnamurti
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The universal ONE
v/Walter Russell

Kapitel 1. Skabelse

Der er kun een Gud.
Der er kun eet univers.
Gud er universet.
Universet er ikke en skabelse adskilt fra Gud, det er 
Gud.
Universet har altid været, det er ikke skabt. Det har ingen 
begyndelse og ingen ende. Det er, har altid været og vil 
altid være.
For mennesket betyder skabelse, at noget opstår, som 
ikke har været før. For mennesket er Skaberen et ophøjet 
væsen, adskilt fra sin skabelse. Mennesket antager, der er 
to universer, et fysisk og et åndeligt, og at skaberen hører 
til i det åndelige, det perfekte, mens det fysiske univers 
er det uperfekte, adskilt fra Gud.

Mennesket antager Gud er perfekt og almægtig. En 
perfekt og almægtig Gud kan ikke skabe noget uperfekt. 
Han kan ikke skabe noget ringere eller bedre end sig 
selv. Han kan ikke skabe andet end sig selv. Faktisk har 
han ikke skabt noget. Dette univers er evigt, det er ikke 
skabt men skabende.

Russells verdensbillede

Mennesket har ikke forstået, at der ikke findes andet end 
Gud.
Skabelse er en tilsyneladende stadig integration og altså 
opbygning af noget, der allerede eksisterer. Det er en 
periodisk tilstands-forandring i den Ene uforanderlige 
“substans”. Det er evolution. Nedbrydning er en tilsynela-
dende stadig disintegration, hvor det skabte vender tilbage 
til denne “substans”. Det er de-evolution, opløsning.

Gud er en realitet og har “substans”. Gud er en tænkende 
bevidsthed. Guds “substans” er lys, det er bevidsthedens 
tanke-substans. Den er en håndgribelig substans, forstå-
elig og beskrivelig og indeholder principper, som menne-
sket kender eller kan lære at kende gennem observationen 
af de skabte ting. Alle skabte tings substans er lys.

Den tænkende bevidstheds substans er alt som eksisterer. 
Det skabende univers er registreringen af bevidsthedens 
idé i stof/energi. Lyset er opbevareren af den tænkende 
bevidstheds energi. Dette er et univers af bevidstheds-
energi. Det er et evigt dimensionsløst univers. Dimensio-
ner er en illusion af virkninger, som er lys i bevægelse.

Der findes kun een substans i universet. Det er lys. Lys 
er liv. Der er kun eet liv i universet. Hele universet er eet 
levende, åndende, pulserende væsen. Hele universet og 
alt, hvad er, er een enhed.

Ifølge både Walter Russell og Martinus er det videnskaben og ikke religionen, der vil komme til at føre menneskeheden 
frem til en human verdenskultur, hvor alle Jordens mennesker oplever sig som een enhed og lever med hinanden i 
kærlighed, fred og velfærd. Derfor prøvede Russell at påvirke videnskaben til en dybere forståelse af de universelle 
sammenhænge. Da han i 1929 udgav sit første værk, sendte han det derfor til 800 videnskabsmænd og universiteter 
i USA. Dog uden megen respons.

Denne hans tidligste bog vil jeg oversætte, så godt jeg nu kan, og bringe som fortløbende artikler i dette blad. De 
første kapitler bringes altså her. Ligesom Martinus havde sine problemer med at finde ord til at beskrive det, ingen 
havde beskrevet før, og derfor indimellem har brugt et særpræget sprog, er Russell heller ikke altid nem at forstå 
(endsige oversætte). Men da ingen af dem var akademisk uddannede eller kendte til andre spirituelle værker, er deres 
brug af fremmedord dog begrænset.

Forskellen på Martinus og Russell er i grove træk den, at mens Martinus gav os de store overordnede principper 
og et verdensbillede set fra den “åndelige” vinkel, dvs som et  univers af livsenheder, så  koncentrerer Russell sig 
mere om skabelsen af det fysiske univers og dettes bagvedliggende årsager. Trods forskelle er det tydeligt, de taler 
om det samme verdensbillede. Hvor Martinus f.eks. taler om “moderenergien”, taler Russell om “bevidsthedens 
substans”.(Ruth)
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Kapitel 2. Livsprincippet

Liv er den tænkende bevidstheds pulserende, elektriske 
svingninger.
Alt liv er udødeligt. Liv er det vitaliserende element i alt 
stof. Liv findes evigt i alle ting. Der findes ikke livløst 
stof. At opdele stof i noget levende organisk stof og noget 
livløst uorganisk stof er en misforståelse.

Liv har ingen begyndelse og ingen slutning. Liv gennem-
trænger alt i universet. 
Liv er virkningen af 
bevidsthed. Bevidst-
hed skaber bevægelse. 
Liv er virkningen af 
de skiftende elektriske 
svingninger, som kon-
stituerer tænkningens 
proces. Denne virknings 
fremadskriden registre-
res som integrende lys 
og manifesterer sig i det 
velordnede periodiske 
fænomen, som indehol-
des i alt stof og i alle 
ting, og som mennesket 
kalder “vækst”.

Alle ting udvikler sig. 
Alt udvikler sig fordi 
det er levende. Bevidst-
heden udtrykker sig gen-
nem mange forskellige 
bevægelses-tilstande, 
af videnskaben kaldt 
“grundstoffer”. Disse 
grundstoffer er ikke af 
forskellig substans, de er kun forskellige i deres bevæ-
gelsestilstand. Al bevægelse er periodisk og evolutionær. 
Al bevægelse er universelt set i ligevægt. Uligevægt er 
et lokalt fænomen.

Al bevægelse synes at være opdelt i modsætninger. Alt, 
hvad mennesket opfatter som stof, eksisterer pga modsat-
rettede spiralbevægelser i uligevægt. I disse bevægelser 
kan den indadgående eller den udadgående være den 
dominerende. Hvor presset fra den modgående bevæ-
gelse er størst, findes højdepunktet af spænding dvs en 
koncentration af kraft. 

Stoffernes synlige former forsvinder, hvor de modgå-
ende bevægelser er i ligevægt og spændingen således 
ophørt. Dette kalder mennesket “død”. Men bevægelser 
i ligevægt, dvs uden modstand, er stadig bevægelse, og 

bevægelse er liv. Dette er et univers af bevægelser, synlige 
eller usynlige for menneskelige sanser.

Årsagen til al bevægelse er det ene universelle levende 
væsens aktive dynamiske tænkning, det væsen mennesket 
kalder Gud. En tænkende bevidstheds bevægelser fødes 
i universets høj-hastigheds-energi. De gennemløber en 
skala af periodisk og modstandsfyldt deceleration og ac-
celeration (hastighedsnedgang og -opgang) i seks hel-to-
ner og een grundtone igennem ti oktaver med et variabelt 
antal mellemtoner i hver af de sidste fire oktaver. De syv 

toner er de, der kaldes 
“grundstoffer”, og som 
urigtigt er blevet klas-
sificeret i otte grupper i 
det alment accepterede 
Mendelevske system.

Grundtonen i hver oktav 
indeholder (opbevarer) 
alle de bevægelser, der 
har fundet sted i pågæl-
dende oktav. Grund-
tonen er midtpunkt og 
omdrejningspunkt mel-
lem aktion og reaktion, 
dvs mellem begyndel-
sen på indåndingen og 
slutningen på udåndin-
gen. Den er et neutralt 
ligevægtspunkt, som 
samler hele oktavens 
øvrige modsætnings-
fyldte energier. Den 
er farveskalaens hvide 
farve, der uden at være 
del af farveskalaen in-

deholder dem alle.

De ti oktaver udgør en cyklus af stigende bevægelses-
tilstand og er alt, hvad dette fysiske univers består af. 
Det første for vore sanser synlige element er brint, som 
tilhører 3. oktav. Tonerne, der følger efter brint, er det for 
mennesket synlige univers. De fortsætter til 10. oktav, 
hvor disintegrationen og dermed opløsningen gør en ende 
på den fysiske stof-cyklus, og hvor energierne efter en tid 
i det store ligevægtsocean kan begynde en ny cyklus.

De pulserende modsatte bevægelser, svingende mel-
lem tiltrækning og frastødning, mellem indånding og 
udånding, er karakteristiske for alle enheder, systemer 
eller stoffer. De er bevidsthedens fader-moder-kræfter. 
Hele det såkaldt skabte univers af stof er blot virkningen 
af disse tilsyneladende modsatte hankøns og hunkøns 
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kræfter i aktion. De udgør pendulet i det kosmiske ur. 
Skiftevis indadgående og udadgående, opbyggende og 
nedbrydende.

Skabelse er bevægelse og forandring i bevægelse. Stof 
er krystalliseret lys. Stof er lys samlet og integreret i en 
form, og atter opløst i en disintegrerende udstråling. Men-
nesket tror, der er mange forskellige energier og stoffer. 
Men kompleksitet og kvalitet er kun et spørgsmål om 
bevægelse og ikke andet. Hvis en edderkops spindelvæv 
kunne bevæge sig hurtigt nok, kunne det skære gennem 
stål.
Form og bevægelse er midlertidige illusioner. Bevidsthed 
er evig.

Kapitel 3. Bevidsthed, den eneste 
universelle substans

Universet er bevidsthed. Bevidsthed er en substans 
(energi). Bevidsthed er grundlaget for al skabelse. Den 
er uden begyndelse og uden ende, almægtig og allesteds 
nærværende. Den er friktionsløs, temperaturløs, kan 
ikke presses sammen eller strækkes ud, kan ikke deles, 
måles, forandres eller ødelægges. Og dog indeholder den 
muligheden for det altsammen gennem dens manifesta-
tion af (eller rettere illusionen om) to aktive modsatte 
kræfter. Bevidsthedens substans er blevet kaldt “ånd” 
og “æter”.

Ved skabelsen af de to modsatte kræfter opstår virkninger 
som varme og kulde, farver, form, vækst, stof, sammen-
trækning og udstråling osv. Disse virkninger ændrer ikke 
bevidsthedens substans. De er udgået fra bevidstheden, 
men er ikke del af den. De opstår på grund af de to 
modsatte bevægelser og forsvinder, når modsætningerne 
ophører.

Al skabelse beror på forandring i bevægelser og skyl-
des bevidsthedens aktive tanke-proces. Forandringer i 
bevægelser ændrer ikke bevidsthedens substans. Alle 
virkninger af bevægelse er relative og ville ikke have 
skin af virkelighed uden en relation til noget andet. Uden 
illusionen af adskilthed ville rummet ikke eksistere. Uden 
de begivenheder, bevægelserne skaber, ville tiden ikke 
eksistere.

Alle de mange kemiske stoffer er blot forskellige tilstande 
i forholdet mellem de to modsatte bevægelser. De synes 
alle at have deres egen karakter så som smeltepunkt, 
atomvægt, volumen, ionisering, elektrisk ladning, ro-
tation og meget andet, hvilket giver indtryk af, at de er 
forskellige substanser. De er dog blot virkninger af de to 
modsatte kræfter, aktion og reaktion, som konstituerer 
den kreative tænkende proces.

Jo større modstanden er mellem de to modsatte kræfter, 
jo mere fast bliver formen af det stof, kræfterne illuderer. 
Alle de elementer, der f.eks.ligger i stoffernes tredie tone, 
har en meget sammenpresset atomstruktur. Det gælder 
f.eks. metaller som jern, kobber, guld, nikkel og tungsten, 
men især diamant. Jo mindre spændingen er mellem de 
modsatte kræfter, dvs jo mere stoffet ligger i nærheden 
af ligevægtens nulpunkt, jo mindre fast og jo mere ud-
flydende er formen. Det gælder f.eks. klor, fosfor og 
magnesium, der således har et mindre energi-indhold.

Form beror på bevægelse og ikke på substans. Hvirvel-
bobler i vand har form. Deres form er en egenskab ved 
den hvirvlende bevægelse og ikke ved vandets substans. 
Når bevægelsen ophører, forsvinder boblernes form, men 
substansen forbliver. Skabelse er det kosmiske penduls 
evige svingning fra ligevægt ud til den højeste spænding 
og tilbage til ligevægt. Den er en rytmisk serie af mod-
satte bevægelser, af aktion og reaktion, integration og 
disintegration, gravitation og radiation.

Bevidsthedens aktive kreative tænkning er årsag til al 
bevægelse. Bevidsthedens (Guds) tænkning i kontinu-
erlige, rytmiske, velordnede variationer af intensitet 
forårsager målbare impulser igennem endeløse tidsaldre, 
i endeløst rum, gennem den ene cyklus efter den anden, 
efterladende spor af processen bag sig.  I dets kølvand 
er der myriader af roterende partikler, som registrerer 
tænkningens “passage”, ligesom der i kølvandet på en 
oceandamper er myriader af små roterende bobler, som 
registrerer damperens passage.

De mange bobler i damperens kølvand skaber en virkning 
af skum i vandets substans. Skummet synes anderledes 
end dets omgivelser. Den er af samme substans, men 
mindre stabil. De hvirvlende bobler af skum skyldes 
bevægelse og forsvinder, når bevægelsen ophører. Når 
skibsskruens roterende effekt er væk, vil bobler og skum 
atter forsvinde ind i det store ocean, som de er del af og 
fra hvilket, de aldrig har været adskilt.

Alle tankers passage gennem den universelle bevidstheds 
stille ocean kan sammenlignes med små og store skibes 
og vindens passage gennem oceanets stille vand. Kræfter-
nes passage efterlader deres “ide” i form af skumbobler 
i vandet. Uden disse kræfters påvirkning på det stille 
vand, ville en total ensartethed manifestere sig over hele 
oceanet. Uden tænkningens kræfter på bevidsthedens 
stille substans, ville der ikke være den forskelligartede 
manifestation i dette bevidsthedens univers. Mælkevejs-
galaksens hvide spiraltåge er det spor, bevidsthedskræfter 
har efterladt sig i bevidsthedsoceanets substans, helt 
analog med skibets kølvandsstribe af skumdannelse.
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Myriaden af hvirvlende tågedannelser, deres integrerende 
sole og solsystemer, planeter og måner, asteroider og me-
teoriter, er alle hvirvlende spiralformer født af den Enes 
bevidstheds roterende “propeller”, den bevidsthed, der 
har udtænkt dette vort univers. Den lov, 
der styrer både skumboblerne i vandet og 
galaksernes tågedannelse, er den samme. 
Forskellen er kun relativ. Begge dele 
forsvinder, når den hvirvlende bevægelse 
hører op. En boble i havet eksisterer få øje-
blikke, en sol eksisterer i hundred billioner 
år, før deres integrerede energi er udstrålet 
tilbage til den stille fader-moder-substans, 
hvoraf de blev født.

Kapitel 4. Tænkende be-
vidsthed

Tankeprocessen er enkel. Den er en sving-
ning af det kosmiske pendul fra ligevægt 
i bevidstheds-substansen til uligevægt og 
tilbage igen til ligevægt. Registreringen 
af dennes virkning på den universelle 
bevidstheds ocean er indeholdt i en oval 
form, bestående af to nøjagtigt modsatte 
spiralhvirvler i begge halvdele af denne 
form. Disse hvirvler er begyndelsen til alt, 
hvad der findes i dette univers, udviklende 
sig gennem flere stadier til en mere og 
mere flad og horisontal cirkelform, som det 
ses i vanddråber såvel som i planeter. 

Disse to modsatrettede spiralhvirvler 
indenfor en sfære repræsenterer hele 
den enkle tankeproces, men ikke hele 
tænkningens virknings-variationer. De 
repræsenterer begyndelses-oktaven i tænk-
ningens cyklus, hvoraf der findes ti. Den 
enkle tankeproces gentages nøje i de ti oktaver, men med 
periodisk variation og velordnet kompleksitet.

Den kraft kaldet “tænkning”, som driver bevidstheden 
frem gennem koncentration og decentration (indånding 
og udånding) i rytmiske sekvenser, er universets eneste 
energi.
Tænkning er en aktion efterfulgt af en reaktion. Tænk-
ningens aktion konstituerer en serie begivenheder, der 
har en rækkefølge. Interval mellem serielle begivenheder 
konstituerer den virkning, vi kalder “tid”. Uden begiven-
hedernes sekventielle rækkefølge var der ikke noget til 
at markere tid.
Liv er tænkningens aktion, og tænkning er lige så evig 
som bevidsthedens tanke-substans er evig. Universel 
tænkning er rytmisk tænkning. Universel tænkning er 

målelig i dens velordnethed gennem hele universets 
substans. Al tænkning er udtrykt i målelige modsatte 
impulser, i aktion og reaktion.

Sådan skabes (krystaliserer) alle 
former - hvad enten det er atomer 
eller planeter.
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Italien er et land fuld af modsætninger. Fra primitiv mafia, 
reaktionær pavemagt og udbredt korruption til et progres-
sivt spirituelt  mini-samfund: Damanhur.
Damanhur er en fremtids-vision, et mønstersamfund, 
beliggende i Norditalien og bestående af ca. 600 fastbo-
ende medlemmer, 400 nærboende deltagere, samt mange 
gæster på kortere eller længere ophold.

Damanhur blev grundlagt 
i 1975 med Oberto Airandi 
som visionær primusmotor 
og idealistisk inspirator. 
Dets grundlag er formuleret 
således:
1.  Beboerne er brødre og 

søstre, som hjælper hin-
anden ved gensidig tillid, 
respekt, accept, solidari-
tet og under stadig indre 
transformation. Alle be-
stræber sig på altid at give andre mulighed for at nå 
højere i åndelig udvikling.

2.  Alle bestræber sig på at sprede positive og harmoni-
ske tanker og på at rette hver tanke og handling mod 
spirituel vækst.

3.  Gennem det fælles liv sigter Damanhur på at udvikle 
personligheder, hvis indbyrdes forhold er styret af 
viden og bevidsthed. De grundlæggende livsregler er 
sund fornuft, omtanke for andre og glædelig accept af 
forskellighed.

Aktiviteter

Damanhur har gang i utrolig mange aktiviteter - socialt, 
kunstnerisk, politisk og forskningsmæssigt. Alt under 
det overordnede mål at medvirke til større frihed, til at 
vække menneskers bevidsthed om deres spirituelle gud-
dommelighed og skabe en bæredygtig livsmodel, baseret 
på etiske principper og kærlighed.

Det mest kendte Damanhur-projekt er nok det fantastiske 
underjordiske tempel - Tempel of Humankind. Gennem 
16 år har medlemmerne arbejdet på det og udsmykket 

det kunstnerisk, så det i dag bl.a. beskrives således af en 
besøgende journalist:
“Templet er en initiations-rejse, en ritualiseret reproduk-
tion af menneskets indre rum. Når man går gennem dets 
haller og gange, er det som at gå dybt ind i sig selv, en 
spirituel pilgrimsrejse.”
Derefter beskriver han, hvordan templet er bygget ind i 
en meget speciel klippe, indeholdende det sjældne over 
300 mill. år gamle energirige mineral mylonite. Det ligger 
på et sted, hvor flere af Jordens energilinier mødes, og 
hvor der altså skulle være særlige energier, som påvirker 
alle levende væsner.

Aktiviteter som økologisk landbrug, skole og universitet, 
et forskningslaboratorium, kunstværksteder med under-
visning, konferencecenter med restaurant, butikker, bank 
med egne penge osv er alle organiseret som selvstændige 
decentrale enheder. Der er sundhedscenter med alternativ 
behandling, healingskurser m.v., og der eksperimenteres 
med alternative energiformer.

Man har en gruppe Røde Kors-frivillige, der tager ud og 
hjælper ved katastrofer rundt om i verden. Man har skabt 
en politisk bevægelse byggende på åndelige værdier og 
deltager aktivt i politiske valg. Flere Damanhur-folk er 
indvalgt på lokalt plan. Der udgives et udadvendt tids-
skrift udover et internt blad. Man bistår ved oprettelsen 
af Damanhur-samfund andre steder på kloden, f.eks. i 
Amerika og Japan.

Siden 1998 har Damanhur deltaget i Global Ecovillages 
Network (Globalt netværk for økologiske landsbyer), 
GEN. Dette netværk blev grundlagt i 1994 og består af 
hundreder af forskellige øko-bevægelser og -landsbyer 
over hele verden, nu med NGO-status i FN. Det har iøvrigt 
hovedcenter i Danmark, se www.gaia.org.

Ideologisk set

Ved at læse Damanhurs kursusprogram ses det, at det er 
en meget bredt favnende spirituel bevægelse. Der under-
vises i meditation, astralrejser, regressionsterapi, hypnose, 
healing m.v. Det ser ud til, at de har taget det hele til sig 

Damanhur
- en drøm, der blev til virkelighed 
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i forsøg på at forcere den åndelige udvikling. Man øjner 
ikke nogen kritisk holdning til dele af de forskellige 
teknikker, der i dag florerer i new Age-regi, i hvert fald 
ikke i deres skriftlige materiale.

Noget der kan undre lidt er, at der ikke nævnes noget 
om vegetarisme. Deres økolandbrug indeholder dyreavl, 
såvel grise, køer som fjerkræ, så man må vel gå ud fra, 
de er beregnet til at spises - hvad skulle man ellers med 
grise? Også det, at alle til sit almindelige navn tilføjer et 
dyrenavn, kan undre. F.eks. kalder grundlæggeren Oberto 
sig for “Falcon” (falk). Er det mon for at styrke fælles-
skabs-identiteten?

Damanhur er en hel del præget af Oberto’s interesse for 
videnskab og filosofi, f.eks. underviser han i noget, han 
kalder “esoterisk fysik”. Den afhandling, han har udar-
bejdet herom, forekommer mig meget teoretisk abstrakt 
og svært tilgængelig. Jeg synes ikke, det spirituelle 
verdensbillede er så kompliceret, som han - for mig at 
se - gør det til.

Men bortset fra det, er Damanhur en inspirerende og 
beundringsværdig del af den nye spirituelle bevægelse, 
der i dag breder sig i hele den vestlige verden. Vi har brug 
for den slags konkrete forsøg på at føre de humane etiske 
idealer ud i virkeligheden.

”The temples of humankind” bygget ind under klippen.
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Philip Kyle - Amalgam, Palle Gad – Brobygning.. 

Ovenstående forfatteres bidrag udgør en gyser af format. 
I forordet, som er skrevet af Lasse Skovgaard kan vi læse 
følgende: ”Forfatteren stiller skarpt på fastgroede tradi-
tioner, mulige forenklinger og industriernes eventuelle 
problematiske indfl ydelse”. Desuden at bogens samlede 
mål er at lade et kompetent hold af kritiske fagfolk nu-
ancere debatten, som bogens bidrag tager op.

Overordnet set er bogen velskrevet i et let læseligt sprog, 
som ikke giver de store vabler på hjernen. Den er pæda-
gogisk inddelt i en række kapitler svarende til de bidrag, 
som forfatterne kommer med. 

Anvendelsesmulighederne for bogen er meget omfat-
tende i forhold til dens ellers enkle konstruktion og dens 
læselighed. Jeg ser den anvendt i studiekredse, hvor 
deltagere interesserer sig for de samfundsdebatterede 
emner, som bogen tager hul på – eller drager frem i 
læserens bevidsthed. Den kan fungere som inspiration 
til foredragsholderen, som ønsker et godt og samfunds-
relevant emne at foredrage om. Den kan være et ideelt 
arbejdsmateriale til lokalradioens næste programsætning 
eller den kan have en mission til familiesammenkomster, 
hvor deltagerne er blevet træt af at snakke om hinandens 
børn og deres unoder. Til sidst men ikke mindst inspi-
rationsmateriale for de personer, som har kendskab til 
mikrokosmos, som Martinus har defi neret det. 

Med bogen som redskab får den enkelte læser mulighed 
for at udvide sit personlige myndighedsområde. Det sker, 
når vi tilegner os viden, der indvirker på den adfærd, som 
er kendetegnet for os i vor dagligdag.  

For de indforståede læsere, som har et vist kendskab 
til Martinus kosmologi – er det vigtigt at sætte dette 
begreb ”det personlige myndighedsområde” i relation 
til de analyser Martinus gør gældende i forhold til ev-
neopbygning. 

Enhver evne har 3 stadier udviklende gennem princippet 
”øvelse gør mester”. 
Stadie 1. Du får et ønske om et eller andet. (A-viden) 
–  Stadie 2. Du sætter energi og tid af til at beskæftige 
dig med det – du øver dig (B-viden) – og endelig stadie 
3, hvor du til sidst kan det – det er blevet til en vane – en 
automatisk funktion (C-viden).

Temaerne er som beskrevet tidligere:
Antibiotika, P-piller, Mælk, Statiner, Vaccinationer, Kun-
stige sødemidler, Mikrobølger, Gensplejsning, Amalgam 
og endelig en appel om brobygning. 

Den vanskeligste opgave for anmelderen (mig) er ubetin-
get at begrænse de emner, som jeg vælger at tage frem. 
Hver enkelt kapitel giver kontante ja ligefrem chokerende 
informationer om, hvad som sker bag det tågeslør, der 
ligger mellem læserens virkelighed – altså den, som stil-
les til rådighed af diverse producenter PR-initiativer og 
informationsfrigivelse – og så den faktuelle virkelighed. 
( ”Det der står med småt” – eller de informationer, som 
er tilbageholdt af producenterne). 
Mine egne overvejelser over, hvorfor det og det er taget 
med – men ikke det og det bliver for omfattende at rede-
gøre for. I et enkelt tilfælde har jeg dog valgt at blande 
mig i indholdet – men det fremgår så tydeligt.

Allerede i forordet henviser eller sandsynliggør redaktø-
ren industriernes eventuelle problematiske indfl ydelser på 
den virkelighed, som præsenteres udadtil.

I afsnittet om statiner (kolesterolsænkende midler) rede-
gøres der dybest set for – at det er farligere at have for 
lavt kolesterolmængde end for højt – hvor vi normalt 
læser det modsatte, når kilderne er medicinalindustrien, 
der profi terer af de nævnte midler. Her omtales fx at 
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statiner også har en Q-10 nedsættende virkning. Q-10 
er samtidig et enzym, som stimulere hjertemusklerne. 
Når der så udleveres statiner, som skulle beskytte mod 
hjerteproblemer, der menes skabt af kolesterol – så gøres 
ondt faktisk være. Dette med reference til patienter med 
hjerteinsuffi ciens. 
Personligt savner jeg en beskrivelse af kolesterols opde-
ling i LDL og HDL. Henholdsvis Low og High dentity 
lipoprotein. Kendt i medierne som det onde og det gode 
kolesterol. Den faktuelle sandhed er, at begge er livsvig-
tige for os. Den onde er kun ”ond” i oxideret tilstand. 
Den kan ganske enkelt ikke klistre – skabe arteriefor-
snævringer  i en ikke oxideret tilstand. Konklusionen er 
enkelt – få rigeligt med antioxidanter døgnets 24 timer.   
(Carsten Vagn-Hansen har dog en lille krølle vedrørende 
LDL i sit afsnit om mikrobølger, hvor han omtaler COP 
= Kolesterol oxidationsprodukt).

Dette giver en naturlig anledning til at dykke ned i afsnitte 
afsnittet om  Mikrobølger. Også her er det på sin plads 
at tage nogle beroligende ”Dr. Bachs nødhjælpsdråber” 
inden læsningen startes. Lidt forsigtig lægges der ud med 
reference til Albert Szent-Györgyi, en nobelpristagers 
beskrivelse af biologiens beskæftigelsesområde, som han 
opdeler i fi re afdelinger. ”Det synlige, det mikroskopiske, 
det molekylære og det, der foregår på det submolekylære 
eller elektroniske plan”. 

Den garvede kosmologiske læser kan ikke undgå at fl ytte 
sine tanker i retningen mod de steder, hvor Martinus 
omtaler begrebet ”blodmagnetisering”.  Dvs. jegets evne 
til via sin viljekraft at indvirke på blodet rent vibrations-
mæssigt.   Desuden at ihukomme Martinus beskrivelse 
af den ”stråleformige materie”. 

Carsten Vagn-Hansen omtaler blandt andet at især den 
energimæssige medicin vinder mere og mere frem. Her-
under den molekylær medicin. Sjovt, hvordan ”oldtidens” 
naturlige forståelse vinder mere og mere indpas. Behand-
lingsformer som akupunktur, shiatzu og zoneterapi for 
bare at nævne nogle få – arbejder alle med udgangspunkt 
i en ”energiforståelse” – der omtaler energier,  som strøm-
mer rundt i kroppen via et meridiansystem.  Gennem 
disse teknikker åbenbares forståelsen for livets fi nstofl ige 
elektriske natur.

I takt med den teknologiske udvikling, herunder udvikling 
af mikrobølge ovne – lever vi et liv underlagt ”EMS”, 
elektromagnetisk smog. Stråler/mikrobølger udsendt af 
et væld af forskellige tekniske vidundere. Mobil tele-
foner, samt de sendermaster, som hører til det system, 
infrarøde føler, mikrobølge ovne, raderanlæg – ja listen 
er alen lang. 

Jeg havde fx aldrig koblet den spanske syge, der dræbte 

omkring 20 millioner på verdensplan, sammen med sol-
pletter. Via teksten, som Carsten Vagn-Hansen skriver, 
kan vi faktisk læse det. Store infl uenzaudbrud kobles 
sammen med udbrud af solpletter.  Solpletterne indvirker 
på jordens magnetfelter, som bliver forvredet – og det 
indvirker igen på vor krops elektriske balance. Godbid 
efter godbid tager Carsten Vagn-Hansen det ene eksempel 
frem efter det andet.  Hver bid indeholder deres helt egen 
katastrofe.  VELBEKOMME.

Alderdommens gave er en ny måde at
være menneske på

Da jeg forleden var til en 81 års fødselsdag, var der en 79-
årig herre, en der stadig passer sit entreprenørfi rma som 
da han var 35, og spiller tennis (bevares lidt langsommere 
end da men med lige så stor glæde), der sagde: ”Ved I 
hvad: Man må sgu se i øjnene, at uanset hvad, så går det 
fra nu af bare ned ad bakke med alt muligt.” Og han så 
ud som om, at det var en kendsgerning, han havde svært 
ved at acceptere. I hvert fald svært ved at være lykkelig 
med. Det var som om han på en eller anden måde fandt 
den paradoksal.

(Det er vel dybest set også paradoksalt, at man i sit liv 
skal så grumme meget igennem, hvis det hele bare bliver 
til en ufrivillig rutschetur ned ad bakke?)
Men se, da var jeg lykkelig for at have Elkhonon Gold-
bergs nyeste bog i frisk erindring, for i den får han vendt 
totalt op og ned på denne indgroede vane vi har med 
at tro, at det nødvendigvis skal komme til at gå ned ad 
bakke i alderdommen. Hans store pointe er nemlig, at det 
faktisk kan komme til at gå op ad bakke, også selvom 
vor korttidshukommelsesevne degenererer, og skelettet 
begynder at krystalliseres.

Og der er vel at mærke ikke tale om vage luftkasteller, 
som har sit eneste fundament i det menneskelige udøde-
lighedshåb. Her er derimod tale om solid evidensbaseret 
forskning i hjernens udvikling, både således som den 
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udvikler sig (eller rettere ophører med at udvikle sig), 
når det går ned ad bakke for en og når det går op ad 
bakke for en. 

Hemmeligheden ligger i ens mentale tilstand. Hemme-
ligheden bag, hvordan man i alderdommen kan få sin 
livskvalitet til at stige til hidtil ukendte højder, ligger 
ganske enkelt i ens måde at anskue sig selv og omverde-
nen, fortiden, nutiden og fremtiden på.

I  Hjernens dirigent, som jeg tidligere har anmeldt i dette 
tidsskrift, gennemgår Elkhonon Goldberg yderst grundigt 
frontallappernes funktion for en civiliseret bevidsthed, 
og det er pointen fra slutningen af denne bog, som han 
arbejder videre med i Visdommens paradoks. Han pegede 
i Hjernens dirigent på, at en feltafhængig brug af hjer-
nen, hvormed menes en måde at bruge hjernen på, hvor 
man drukner i detaljer i stedet for at tænke ud fra stedse 
højere grader af kompleksiteter, udgør den sikre vej til 
neurologisk forfald, hvorimod en feltuafhængig brug af 
hjernen, hvormed menes en måde at bruge hjernen på, 
som er karakteristisk ved det man også kan kalde holi-
stisk tænkning, eller universel tænkning, eller inspireret 
tænkning, indebærer, at hjernefunktionen kan vedblive 
med at udvikle sig til uanede højder af autonomi på et 
åndeligt plan.

I Visdommens paradoks fokuserer han på netop dette 
tema med reference til et stort antal forskningsprojekter 
indenfor området, og alle som ét af disse peger på, at det 
ældre menneske har mulighed for at opleve den anden 
ungdom på samme måde som menneskeheden i renæs-
sancen oplevede genfødsel.

Så det sagde jeg til den ældre herre, Ib. Jeg sagde: Prøv 
nu engang at forestille dig hele menneskeheden under re-
næssancen. Indtil da kunne det enkelte menneske rumme, 
hvad der var af viden. Man kunne simpelthen lære alt 
hvad der var at lære og rumme al den information, der 
var, nogenlunde som en computer. Men ved renæssancens 
begyndelse var der pludselig så meget viden at rumme, at 
den enkelte hjerne ikke længere kunne lagre det. Og det 
var derfor vi fik renæssancen. Det var derfor mennesket 
blev genfødt. Mennesket måtte nemlig pludselig til at 
vælge indefra, fra sin autonomi, via eksekutive hurtige 
mønstergenkendelser, og gjorde det ud fra bevidsthed om 
sit mål på sin menneskelige rejse. Det opdagede altså sig 
selv som et væsen, der var åndeligt forpligtet i forhold til 
fortid og fremtid og derfor i nuet måtte træffe beslutnin-
ger, som åndeligt udviklede eksistensen af livsudfoldelse. 
Det opdagede med andre ord Gud i sig selv.

Derfor begyndte mennesket at betragte sig selv på en helt 
anden måde, end det havde gjort tidligere. 
Sammenligner vi nu den enkelte menneskehjerne med 

menneskeheden, betragter vi hjernen som et mikrokosmos 
i planetens makrokosmiske neurologiske system, så står 
det enkelte menneske, når det har passeret de 35, også i 
en situation, hvor det ikke længere kan rumme samtlige 
informationer af petitesseagtig karakter, og derfor har 
det da muligheden for at begynde at tænke i holoner, i 
helheder, såsom ”hvad er formålet med det her og  hvor-
dan kan jeg fremme det bedst muligt således at det ikke 
opnås på bekostning af nogen?”

Men det store paradoks er, at vi, hvis vi modarbejder 
denne specielle måde at bruge hjernen på, så degenererer 
neurologisk.

Forsøger vi altså at gøre, hvad vi kan, for at bruge vor 
hjerne som da vi var under 35, forbereder vi vor egen 
mentale undergang, hvorimod vi, hvis vi siger til os 
selv, at vi nu, hvor vi er ældre, hellere må til at tage os 
af det og begynde at synkronisere vor bevidsthed med 
vor potentielle åndelighed, ja, så kommer der pludselig 
en ny dimension ind i vore liv, som Goldberg kalder 
eksekvering.

Dermed menes en ny og anderledes form for potens, så-
ledes at vi kan inspirere til handling på en måde, som gør, 
at vor visdom, vore facitter fra alle vore livserfaringer, 
forhindrer samme fejl i at blive begået igen. Ens visdom 
hjælper således verden rent praktisk med at korrigere fejl 
og dermed udvikle sig.

Konsekvensen af disse forskningsresultater er faktisk, at 
de gamle med fordel kan blande sig meget mere end de 
gør. Jeg hører mange ældre sige, at de nu hvor de er så 
og så gamle vil trække sig og lade de unge komme til. 
Men set i dette perspektiv skal de blot til at gøre tingene 
på en anderledes måde. De skal ikke selv løbe hurtigt, 
hverken fysisk, organisatorisk eller mentalt. Det kan de 
unge gøre. Men ingen yngre vil kunne være bedre som 
menneskelige rådgivere.

Man vil set fra dette ståsted således kunne være senil 
i forståelsen have en yderst ringe korttidshukommelse 
og samtidig være en kvalificeret rådgiver, når det drejer 
sig om store komplekse sammenhænge i verdenspolitik 
eller livsforløb. Men selvfølgelig ikke, hvis vi har fået 
skrumpehjerne, hvilket det dybest set er op til os selv 
alene at afgøre, om vi vil have eller ej.

Interessant indfaldsvinkel, ikke sandt? Metoderne han 
peger på er kognitive, og meditation er en af dem. For 
ham drejer det sig imidlertid om ikke bare at udvikle 
intelligensen til at blive emotionel men videreudvikle 
den til at blive eksekutiv, hvilket indebærer, at den på et 
eller andet plan rummer en kosmologi at kunne forstå sig 
i forhold til og træffe beslutninger på baggrund af.
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Goldberg bruger ofte begreberne mikro og makro, når 
han redegør for synkronismen mellem, hvad der sker i 
planetens menneskehed og i den enkelte hjerne. Det er et 
perspektiv, han opererer med uden, så vidt jeg ved, at have 
det ringeste kendskab til martinuskosmologien. Men an-
skuer vi denne forskning i lyset af martinuskosmologien, 
ser det ud som om, vi alle har fået pålagt en ny opgave i 
vor alderdom, nemlig at ældes med åndelighed og dele 
denne åndelighed med fællesskabet. Dermed mener jeg 
ikke, at vi skal til at holde offentlige besserwissertaler, 
men derimod i hver en sammenhæng vi indgår i fortælle 
om hvordan tingene kan se ud, når man betragter dem 
åndeligt og ikke fra et detaljeplan. 

Træner vi os i at bruge hjernen således at alle fi re frontal-
lapper aktiveres, og som dybest set er et spørgsmål om 
at kunne tænke med dobbeltrettet bevidsthed,  have fået 
følelsesmæssiggjort sit intellekt, som Martinus kalder 
det, således at vi permanent kan give både os selv og 
vort makrokosmos empati, ja, så giver det sig selv, så 
kan vi være mentalt kreative til vi bliver lige så gamle 
som Abraham. Og dybest set kan man jo spørge sig, om 
mon ikke det, at den gamle Abraham fi k sin søn Isak, i 
virkeligheden var den tids bevidsthedsmæssige måde at 
sige på, at man, hvis man altid gik fredens vej og turde 
nære tillid til, at der var én orden der udviklede sig gen-
nem alt, så kom til at opleve mirakuløs frugtbarhed. Den 
gang kønsligt. Men mon ikke vi er parate til at forstå nu, 
at livet kan være velsignende kreativt, også selvom det 
”blot” er mentalt, at vi er potente?

Det at vide, at neuroner fortsat kan aktiveres og at noget 
nyt kan ske i ens sind, at det kan vokse og udvikle sig 
til renæssance på renæssance … er da vidunderligt, ikke 
sandt?

Jeg kan ikke forestille mig en bedre gave end Visdommens 
paradoks at give en man holder rigtig meget af, og som 
man ønsker at opmuntre lidt efter at korttidshukommelsen 
er begyndt at svigte.

Mon ikke læserne allerede har opdaget, at Kurt Christi-
ansen er en særdeles produktiv og grundig skribent. Det 
trådte klart frem i hans fl otte forfatterskab til Martinus 
biografi en: ”Martinus og hans livsværk”: Det tredje Te-
stamente”, der udkom i 2005 på forlaget ”Kosmologisk 
Information”. 

Allerede nu – året efter – er han på banen igen. Endog 
med endnu en tung bog i A4-format. Tung i vægt på grund 
af formatet og det glittede papir. Men just ikke med blik-
ket rettet mod indholdet, som vel nok er et af de emner, 
mennesker overalt på kloden har viet den største interesse 
og som på den ene side har givet anledning til de højeste 
behagsoplevelser, men så sandelig også det modsatte: 
smerte, ulykkelige skæbner, sorg og vrede. Hvorfor 
smerte? - I nogen grad fordi der omkring seksualisme 
hersker megen uvidenhed og uforstand, men også ud-
øvelse af dominans, magttendens og andre af det jordiske 
menneskes primitive tilbøjeligheder. Af samme grund skal 
enhver form for sund oplysning bydes velkommen.

Martinus, der i kraft af en klar kosmisk bevidsthed, kunne 
se og udtale sig om ting og begreber, der er lukket land for 
os andre med almindelige jævne evner, udtalte allerede 
på et ret tidligt tidspunkt i sit forfatterskab, at det ville 
blive genstand for mange fortolkninger og kilde til mange 
bogudgivelser. Vi har allerede set en del. ”Den seksuelle 
polforvandling” er en af dem – den foreløbig sidste. Men 
endnu mere vil utvivlsomt se dagens lys i fremtiden, 
hvilket såvel omfanget som kvaliteten af Martinus’ ver-
densbillede er en vis borgen for.  

”Den seksuelle polforvandling” er en smuk bog på 260 
sider i A4-format. Forsiden er prydet af et af Martinus’ 
mange smukke og instruktive symboler, der umiddelbart 
kan virke lidt uforståeligt, men som forklares på side 5. I 
øvrigt er bogen forsynet med illustrationer bl. a. billeder 
af Martinus i hans velmagtsdage.  

I Martinus verdensbillede er begrebet seksualisme og 
seksuel polforvandling en særdeles omfattende affære. 
Dette først og fremmest fordi Martinus ikke kun behandler 
emnet ud fra en materialistisk synsvinkel. I kraft af et 
klar kosmisk virkelighedssyn og –forståelse har han i sit 
omfattende forfatterskab kunnet redegøre for de kosmiske 
love og principper, der er verdensaltets primat og årsags-
verden. Det er baggrunden for, at han har været i stand til 
at afdække sider ved begrebet seksualisme, som ikke er 
kendt inden for det kendte materialistiske virkelighedssyn. 
Det gælder også – og ikke mindst omkring menneskenes 
seksuelle polforvandling. Martinus har behandlet emnet 
mange steder i sit store forfatterskab. Det omtales således 
spredt over hele hans produktion. Med Kurt Christiansen 
”Den seksuelle polforvandling” har vi imidlertid fået en 
samlet fremstilling af, hvad Martinus skriver om emnet. 
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Bogen er opdelt i 13 hovedafsnit med følgende over-
skrifter: 
1. Indledning og ordforklaring 
2. Poludviklingen som Martinus beskriver den i Livets 
Bog 
3. I småbog nr. 28 ”To slags kærlighed behandler Martinus 
også emnet poludvikling. 
4. I småbog nr. 5 (nu 13) ”Juleevangeliet behandler Mar-
tinus også emner i relation til poludvikling.
5. Martinus’ artikel i Kosmos 1969 ”Ægteskabet og 
alkærligheden”
6. Martinus’ tekst til symbol nr. 33 i ”Det evige verdens-
billede” 3, 1995-udgaven ”De dyriske og menneskelige 
tankeklimaer”
7. Tekstafsnit i bogen ”Den intellektualiserede kristen-
dom” udgivet på Borgens Forlag i 2004.
8. De to polers kvantitative udvikling, som Martinus 
illustrerer dem i symbol nr. 33 og nr. 35 i bøgerne ”Det 
evige verdensbillede 3 og 4. 
9. ”Har manden og kvinden et helt ens polsæt, når disse 
mennesketyper er blevet fuldstændig dobbeltpolede? 
10. Opsummering og konklusioner, baseret på min ana-
lyse af Martinus’ beskrivelse af polforvandlingen. 
11. ”Seksualiteten”, oplevelsen af ”Den højeste ild”, som 
den udfolder sig under menneskets udvikling fra A- til 
K-menneske.
12. Skema over den forholdsmæssige placering af men-
nesketyperne A-mennesket til K-mennesket, på deres vej 
gennem polforvandlingen.
13. Afsluttende bemærkninger. 
Dertil kommer Appendiks A,B og C.   

Det er forfatterens fortjeneste, at der her foreligger en 
samlet fremstilling af Martinus’ behandling af ”Den sek-
suelle polforvandling”, som Martinus selv har behandlet 
i spredt fægtning forskellige steder i hans store forfatter-
skab, hvilket jeg ikke desto mindre fornemmer ikke er 
ren tilfældighed, men muligvis skal sættes i forbindelse 
med hans fremtrædende intuitive erkendelsesevne. Det 
skal dog tilføjes, at Livets Bog bind 5 har fået det privi-
legium at indeholde hovedparten af de kosmiske analyser 
over det seksuelle polprincip herunder behandlingen af 
begrebet homoseksualitet.
Med Kurt Christiansens indsats er emnet blevet syste-
matiseret, hvilket naturligvis tiltaler den intellektuelt 
indstillede forsker. Søger man en helhedsforståelse af 
Martinus og hans rige evner kan der imidlertid ikke 
herske tvivl om at det er det original materiale, som det 
foreligger fra Martinus’ egen hånd, man skal fordybe sig 
i. Ikke mindst fordi man der har mulighed for ikke blot 
at læse på fremstillings linier, men også hvad der ”står” 
mellem linierne”.

”Hvis mennesket forstod omfanget og betydningen af at 
erhverve sig kosmisk bevidsthed, ville det sætte alt til side 
for at opnå den”, har Martinus engang udtalt og man må 
sige, at forfatteren virkelig har satset sit hjerteblod for at 
fi nde frem til sandheden om livets store og altafgørende 
spørgsmål.

Efter en dyb og gennemgribende sjælelig krise, begyndte 
han at lytte til sjælens røst der indebar at afvikle hele det 
livsmønster, som indtil da havde været hans fundament. 
I starten møder forfatteren en ældre kvinde, Sylvia, som 
er præst og har gennemgået en åndelig indvielse og hun 
forklarer, at vi nu er midt i omvæltningernes tid, hvor det 
enkelte menneske må foretage et valg: Enten at opfylde 
det  lavere begærs umættelighed med hensyn til magt, ma-
terie og forlystelser eller at følge sjælens røst, der dikterer 
at følge det højere Selvs åndelige begær. Vi mennesker 
bliver tvunget til at tage stilling til dette uafl adeligt, og 
den konfl ikt vi dermed sættes i, bevidst eller ubevidst, har 
lidelse som resultat, idet vi som resultat af at tilsidesætte 
vore åndelige behov, på et eller andet tidspunkt bliver 
ulykkelige og rådvilde. De pejlemærker som vi igennem 
utalte inkarnationer har støttet os til, har vi jo indarbejdet 
som noget helt naturligt og uafvendeligt, som noget vi 
dårligt nok sætter spørgsmål til. Sådan er det bare! 

Men udviklingen går sin gang, og på et tidspunkt kom-
mer hvert menneske til en korsvej, fordi mættelsen af  
det lavere Selvs begær ikke giver den ønskede tilfreds-
stillelse  som tidligere. Forfatterens bemærkning hertil er, 
at det er bydende nødvendigt at forstå lidelsens mission, 
nemlig udrensningen af de lavere begær samt åbningen 
af de humane tendenser eller hjertets kærlighed. Har man 
forstået lidelsens mission, kan man på en helt anden måde 
samarbejde med denne og fremme sin egen udvikling, 
idet dette at forstå sine livsomstændigheder, især de 
ubehagelige, bevirker, at vi er mere tilbøjelige til at tage 
ansvaret for dem.
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Da Lars Muhl stod ved ovennævnte korsvej, var der reelt 
ikke noget valg. Hans sjælelige krise havde efterladt ham 
i en tilstand, hvor der ingen vej var tilbage til det kendte, 
det trygge. Han isolerede sig i en periode uden påvirkning 
udefra, dvs ingen telefon, ingen aviser, tv og radio. Han 
gennemlevede både en psykisk og fysisk udrensning, hvor 
der reelt intet alternativ var  til at følge hjertets stemme, 
men med angst og bæven, sårbar og skrøbelig at gå i gang 
med gralen. Denne proces har han skildret i en triologi, 
hvor ”GRAL” er den sidste. De to andre er ”Seeren fra 
Andalusien” og ” Maria Magdalene”. 

Hvordan denne rejse udspiller sig på det ydre plan, skal 
jeg ikke komme så meget ind på her, men blot nævne, 
at den fører ham til Maria Magdalenes helligdom i Syd-
frankrig hvor hun underviste i Jesu lære. Desuden tages 
vi tilbage i tiden til umiddelbart efter Jesu død, hvor vi 
følger Maria Magdalenes indvielse i de gamle mysterier 
om tallenes, lydens, englenes og arketypernes hemm-
ligheder og fører denne læres betydning op til vor tids 
menneskehed. 

Disse begivenheder er skildret i en litterær form, der 
er beundringsværdig. De er beskrevet uden den lidt 
krampagtige iver, der ofte er i kølvandet på sådanne ok-
kulte skildringer, men derimod i en form, der er rolig og 
balanceret med en distance, der gør dem troværdige og 
vedkommende og på et litterært højt niveau, der foruden 
forfatterens seriøsitet omkring emnet, simpelthen fortæl-
ler en god historie.

Begrebet GRAL stammer fra det gammelfranske ”Skål” 
og betegner den skål, som Jesus benyttede under den hel-
lige nadver og som Josef af Arimathæa senere opfangede 
Jesu blod i. Udstyret med vidunderlige kræfter blev denne 
gral overført til et fjernt land, hvor udvalgte gralsriddere 
vogter den som en skat. Gralen er symbolet på renhed og 
ubesmittethed. Der har været mange myter om denne gral 
og den indgår i flere esoteriske samfund og sekter.

Fofatteren meddeler allerede i forordet, at formålet med 
denne bog ikke er at beskrive jordisk skat eller helligdom, 
som hvis man får den i hænde kan modtage mirakuløse 
oplevelser. Derimod gør han opmærksom på, at gralen er 
en sindstilstand. Man kommer her til at tænke på Kristus 
udtalelse om, at ”Himmeriges rige er indeni eder” og altså 
ikke et sted i universet. Denne tilstand beskriver Martinus 
som ”kosmisk bevidsthed”, hvilket vil sige, at opleve en 
bevidsthedsudvidelse, så man sanser på mange forskellige 
åndelige planer eller som det Lars Muhl beskriver som 
multidimensionelt. 

Den ultimative bevidsthedsudvidelse indebærer en sam-
mensmeltning med Gud. Herefter indtræder en tilstand 
med total fred, og man er blevet et suverænt menneske. 

Dette er utroligt vigtigt for at forstå hensigten med bo-
gen. I slutningen finder forfatteren endelig frem til Maria 
Magdalenes kloster og indvielseshule som han betræder 
og hvor han kommer i kontakt med den energi, som hu-
len rummer. Han spørger dette ”væsen”, hvad der er så 
specielt ved dette sted, og svaret lyder: 

” Kun det, at du i dit sind har gjort det til noget specielt”, 
og det fortsætter: ” Det menneskelige sind har altid haft 
brug for at iscenesætte sin såkaldte ”spiritualitet”. Det 
har alt for længe haft brug for at skabe ekstraordinære 
omstændigheder for at kunne tro. Det er der intet i vejen 
med, så længe den enkelte er i stand til at se gennem illu-
sionen. Lad os kalde det en hjælpforanstaltning, der nogle 
gange er med til at åbne sindet for højere erkendelser.”

Her er forfatteren ved et meget centralt punkt. Igennem 
årtusinder har der i menneskeheden altid været placeret 
højt udviklede personligheder, profeter eller verdensgen-
løsere, der har ledet og styret udviklingen. Dels har disse 
personers funktion været at tage hånd om menneskene 
og med karisma og i nogle tilfælde med magt at føre 
menneskene fremad, samt at være tilbedelsesobjekter 
for disse, som uden betænkeligheder har underkastet sig 
disse førere. Nu er menneskehedens intellektualitet af 
sådan en standard, at disse ”konger” har udspillet deres 
rolle. Almenheden tror i mindre og mindre grad på en 
styrende Gud og kirken har i overvældende grad udspil-
let sin rolle. 

I vores kultur er det det materialistiske livssyn der for 
tiden, sætter dagsordenen, dvs. at man tilsidesætter eller 
fortrænger de åndelige behov, således at mange mennsker 
styrter og jager rundt efter materielle goder, fordi de tror, 
at her er nøglen til lykken. Man bliver ved til man segner 
af træthed og til sidst orker man ikke at rejse sig op mere. 
Man bliver liggende ved den korsvej som jeg nævnte i 
indledningen. Men Gud lader os ikke i stikken for han 
ved , hvad vi har brug for. ”Den fortabte søn” som har ædt 
sammen med svinene, vil tilbage til sin Fader om end for 
blot at blive hans daglejer, dvs. gå i hans tjeneste. Og han 
sender medarbejdere ud for at gå ham i møde, hvilket vil 
sige, at menneskeheden modtager teoretisk vejledning i, 
hvad der skal til for at finde Faderens hus. 

Dette er åndsvidenskabens mission, nemlig at undervise 
og vejlede om, hvad der skal til for at finde kursen, dvs. 
at der i høj grad tales til væsnernes intelligens og følelse, 
således at det enkelte individ, selv må tage ansvaret for 
sit liv, det er den enkeltes egen forpligtelse at føre den 
teoretiske viden ud i praktisk handling, der til slut vil 
føre til målet.

”GRAL” er et virkelig godt eksempel på hvordan forfat-
teren konsekvent investerer hele sit liv for at følge den 



32

Overtoner under 
huden
- musikkens indre 
væsen

Af Skye Løfvander

Forlaget Sophia 2003

385 sider

Anm. v/Ruth Olsen

vej, som hans indre stemme byder. Her indgåes ingen 
kompromiser uanset den omkostning det end måtte afsted-
komme, hvilket kun kan kalde på respekt og beundring. 
Der fi ndes ikke mange beretninger om mennesker, der 
beskriver sine egne kampe, sejre og nederlag, så ærligt 
og overbevisende, som denne bogs forfatter. Kampene 
foregår inde i os selv. Tør vi være ærlige og vedkende 
os,  som vi virkelig er med fejl og dyder og arbejde på,  at 
bekæmpe vore egoistiske tilbøjeligheder, der kun afsted-
kommer lidelse, eller at lytte til vort hjerte, der byder os 
at tage hensyn til andre, at glæde os over andres succeser, 
trøste og støtte dem i smertens stund? Dette og mange 
andre spørgsmål må vi tage op med os selv, hvilket Lars 
Muhls bog inspirerer til og konfronterer os med. Han 
har fundet sin vej, som er helt hans egen. Det er så vor 
opgave, at fi nde vor Vej, at fi nde frem til Sandheden og 
opleve det virkelige Liv bag alt blændværk og illusioner. 
Denne bog er til stor inspiration til det arbejde, som vi 
uanset om vi vil det eller ej, på et eller andet tidspunkt 
kommer i gang med.

Efter forgæves at have forsøgt at få et musikmenneske til 
at skrive om denne bog. prøver jeg selv om jeg ikke har 
forstand på musikkens teoretiske grundlag. Bogen er så 

bredt informativ og har så mange spirituelle vinkler på 
emnet, at den er meget interessant - selv for en, der som 
jeg nøjes med at være passiv musiknyder.
Jeg skal dog indrømme, at det først er efter læsning af 
Walter Russells kosmologi, jeg for alvor kan ane sam-
menhængen mellem tonerne, matematikken og verdens 
skabelsesproces. For det er, hvad denne bog dybest set 
handler om. Om vibrationernes velordnede lovmæssighed 
og kredsløbsprincip, i naturen såvel som i musikkens 
harmoniske klange.

Vi bringes viden om, fra musikkens rytmiske intervaller, 
forskellige historiske og globale musiktraditioner, fi bo-
naccital, hellig geometri og det gyldne snit, spiralmønstre, 
chakraer og mantraer m.m.m. Forfatteren er velbevandret 
indenfor såvel naturvidenskabelig som spirituel litteratur 
om emnet, ja også et lille citat af Martinus, støder man 
på.

Bogen viser, hvilken dybtliggende betydning, musik har 
og har haft til alle tider. Jeg er ikke før stødt på en bog, 
der behandler emnet så bredt og intellektuelt, uden dog 
at være så teoretisk, at den bliver al for svær tilgængelig. 
Sådan som jeg f.eks. oplever Frede Schandorff, en anden 
musikforsker, der for mig at se har bevæget sig ud i en 
meget kompliceret matematik.

Bogen slutter med et vers af Thøger Larsen, som lyder:
De unge stjerner danser, som stjerner danse skal,
fra deres runde baner det regner ned med tal,
for kloder selv så simpelt, for sangersind så svært,
så mangen sorgløs sanger får aldrig takten lært,
men den, der sænker sindet i tallenes mystik,
fornemmer dunkelt rytmen i sfærernes musik.

Til bogen er knyttet en lille arbejdsbog (80 sider) med 
individuelle øvelser, der hedder “På syngende grund” 
med samt en CD. Skye Løfvander er underviser og giver 
koncerter.

Videnskabens udvikling

Da den zone, videnskaben er ved at glide ind i, er en kærlighedszone, kan væsner, der ikke er nået ret 
langt frem i udvikling af kærlighed, ikke blive nogen som helst fremragende autoritet i den zone, ganske 
uanset hvormeget fysisk kendskab og viden de så end måtte sidde inde med. Naturligvis må den fysiske 
viden ikke foragtes, tværtimod, den er en overordentlig stor og vigtig faktor, uden hvilken ånds- eller 
“kærlighedsvidenskaben” aldrig ville komme til at kunne sætte helt fuldkomne blomster eller frugter.

Gennem den fysiske videnskab bliver menneskeheden netop ledet frem til kærlighedszonen. Og gen-
nem samme videnskab har den fået udviklet evnen til at kunne gå en højere bevidsthedsform i møde. 
(LB I stk.230)
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Dialog
Om lysernæring 

Kære Ruth Olsen
I det sidste nummer af “Impuls” har du et for mig at se lidt 
hadsk beskrivelse af og forholden dig til fænomenet lyser-
næring. Jeg overværede selv Michael Werners foredrag i 
Århus i efteråret. Jeg blev grebet af fænomenet og har i det 
stille gået og forberedt mig til at gå på lysernæring selv. 
To uger før min sommerferie lagde jeg min kost om, gik 
på udrensning og undlod stimulanser. Den 24. juni gik jeg 
så igang med 3-ugers processen. Den forløb med mange 
specielle, spændende og også frustrerende tildragelser. 
Efter yderligere 1 uge blev min vægt stabil på 75 kg. og 
der har den nu ligget i snart 3 uger uden jeg indtager føde. 
Jeg drikker lidt vand og lidt kaffe og en sjælden gang lidt 
juice. Et halvt glas vin en gang imellem. Der er altså gået 
snart 7 uger siden processens start. Jeg er mere energirig 
end i min tidligere tilværelse før processen. Da var jeg 
mentalt og fysisk mere fyldt af tyngde, og det har ikke 
så meget med vægten at gøre, selvom det selvfølgelig er 
rart at have tabt nogle kg. 

Jeg anser mig selv for at være på den såkaldte lysernæring, 
selvom jeg ikke fornemmer det, som om det har noget 
med lys at gøre. Jeg ved bare, det fungerer, og det er jo 
ret fantastisk, når der ikke kan findes nogen begrundelse 
for, at det kan finde sted. Det er med til at gøre mig ydmyg 
overfor så meget andet. Jeg er selv uddannet biolog og 
ved derfor en del om naturvidenskab, og derfor trigger 
det mig endnu mere, at det kan lade sig gøre. 

Jeg kan ikke forstå din negative holdning til fænomenet. 
Du kunne også have fundet mange beviser for, at det kan 
lade sig gøre, på internettet, men dem valgte du at gå 
udenom, hvorfor? Nu er det vanskeligt med beviser af den 
ene eller andet art fra nettet, så det skal man selvfølgelig 
være varsom med. Men JEG trives rigtigt fint og agter 
at lade være med at spise en rum tid endnu måske også 
flere år, det vil vise sig. Du kan selvfølgelig sige, at jeg 
er fuld af løgn, men med hvilken ret? 

Jeg mener, der er et problem, hvis man vil hænge alle 
fænomener i verden op på én mands skrivelser, som Mar-
tinus. Jeg har stor respekt for Martinus, men vi skal passe 
på ikke at blive for eenøjede, sekteriske eller dogmatiske. 
Jeg føler det sådan, at hvis man som Martinustilhænger 
ikke kan finde et sted, hvor han kan fortolkes hen til at 
mene noget om et emne, så må det forkastes. Det er en 
meget snæver vej at gå. 

Venlig hilsen Bjarne Møller Nielsen

Kære Bjarne
Som læsere af dette blad forhåbentligt har bemærket, 
forholder jeg mig ikke dogmatisk til Martinus’ lære. Det 
ville han ikke bryde sig om. Men hans værker er gode 
at have med som baggrund, når vi skal vurdere tidens 
fænomener. Der florerer så mange ideer og påstande i vor 
tids spirituelle bevægelser, at man er nødt til at forholde 
sig med en vis portion skepsis og logisk sans. Vi skal jo 
selv hver især prøve at skelne mellem godt og skidt.

Det er da fint nok at forsøge sig med lysernæring, hvis 
man er klog nok til at stoppe i tide, hvis det er ved at 
gå galt. Hospitalerne har jo nok andet at tage sig af end 
helbredskollaps grundet den slags eksperimenter. Men 
jeg ser frem til at høre fra dig om et halvt års tid. Skriv 
da og fortæl os hvordan det er gået! 
Jeg fandt iøvrigt ingen logisk underbyggede beviser på 
nettet om, hvordan det lader sig gøre at leve af kun lys.

Undskyld hvis du oplevede mit forsøg på humor som 
hadsk - sådan var det ikke ment.

Kærlig hilsen Ruth
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Forord v/ Gunder Frederiksen

Som bekendt udtalte Martinus, at ”ydmyghed er vejen til visdommens port” (Vejen til indvielse” s. 10). Dalai Lama 
udtaler sig på linie hermed, hvor han siger, at ydmyghed ikke tillægges samme plads i det moderne samfund, som den 
havde i hans ungdoms Tibet. F eks. skriver han: ”Dengang gav både vores kultur og folks grundlæggende respekt for 
ydmygheden god grobund for denne dyd”. (s. 122). 

 I modsætning her til nævner han ambition, som en kvalitet, der alt for let fører til egoisme: ”Jo mere succesfulde, 
vi mennesker bliver som enkeltpersoner og som familie, gennem vores videnskabelige og teknologiske udvikling, jo 
vigtigere er det at bevare ydmygheden for jo større vores verdslige præstationer bliver, jo større bliver vores tilbøje-
lighed til stolthed og arrogance”. 

Ingen tvivl om at her taler den tibetanske humanist om et velkendt karaktertræk ved det moderne menneske, men læg 
også mærke til, at dybden i de to åndspersonligheder, Martinus og Dalai Lama, træder tydeligt frem med det samme 
karaktertræk – nemlig ydmyghed. Et karaktertræk som paradoksalt nok er kendetegnet på ægte storhed.  Trods stor 
succes og elsket af alle hvor end de kom i verden, så var det med ægte ydmyghed. 

Når vi tidligere har omtalt Dalai Lama i ”Den Ny VerdensIMPULS” er det, fordi han i sit forfatterskab fremtræder 
som den kompromisløse forkæmper for humanisme og barmhjertighed, som jo netop er de åndelige værdier der i 
fremtiden skal bære den ny verdensimpuls frem til virkeliggørelse. Men hvad vi endnu har manglet er en klar rede-
gørelse for hvem Dalai Lama faktisk er. Det prøver vi at råde bod på med nedenstående artikel, som er indhentet fra 
Internettet. 

Dalai Lama
-En ambassadør for menneskehedens bløde værdier

Tibets landflygtige overhoved
H.H. Dalai Lama

v/Emil Tashi Helmo

I alt har der været 14 Dalai 
Lamaér. Den første Dalai 
Lama blev født i 1391, 
dengang hed han, Gendyn 
Drub. Det var først den 
tredje reinkarnation, altså 
genfødsel, af Gendyn Drub 
der fik navnet Dalai Lama. 
Navnet fik han af den mon-
golske kejser, Altan Khan 
som skiftede trosretning, 
og blev tibetansk buddhist. 
Direkte oversat betyder 
navnet Dalai Lama, visdom-
mens ocean.

I 1933 døde den trettende Dalai Lama, og umiddelbart 
efter hans død blev der indsat en midlertidig regent, ved 

navn Reting Rinpoche. Regentens første opgave var at 
sætte en eftersøgning i gang, for at finde den 13. Dalai 
Lama´s efterfølger. Først spurgte man orakler og lærde 
lamaer til råds. Det var deres ansvar at lægge mærke til 
alle usædvanlige ting i dagene efter den trettende Dalai 
Lama´s død. Den trettende Dalai Lama var blevet anbragt 
med hovedet mod syd, i hans sommer-residens Norbu-
lingka. Nogle dage efter opdagede man til stor forbavselse 
at hans hoved havde drejet sig mod øst. Dette tog man 
som et tegn på, at den nye Dalai Lama skulle findes i 
retning af øst.

Et par dage efter så man at der var vokset en svamp i form 
af en stjerne frem på en træpæl i den nordøstlige ende af 
Norbulingka. Nu var man sikker på at Dalai Lama skulle 
findes imod nordøst. For at få flere tegn tog regenten Re-
ting Rinpoche ud til en hellig sø 150 kilometer sydøst for 
Lhasa. Da han var nået til søen Lhamø Latso mediterede 
han i flere dage. Så en dag viste der sig to billeder i søens 
overflade, der var et billede af et kloster med gyldent tag 
og et af en gård med turkise tegl. Da regenten havde set 
disse billeder, tog han tilbage til Lhasa, og fortalte om 
dem. Et par dage senere blev der sendt små grupper af 
lamaer ud for at finde stedet med de turkise tegl. Lamaerne 
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rejste fra egn til egn i flere år, og det var først i det fjerde 
år efter den trettende Dalai Lama´s død, altså i 1937, at 
man fandt klostret med det gyldne tag. Et par timer senere 
fandt man også stedet med de turkise tegl, stedet lå i byen 
Takster (ved Koko Nor søen nær Kumbum).

Nu var det vigtigt at være diskrete, så den lille gruppe 
udgav sig for at være handelsrejsende og bad om lov til 
at overnatte i gården til huset med de turkise tegl. Den 
ældste lama udgav sig for at være tjener for ikke at blive 
genkendt. Lamaen havde den afdøde Dalai Lamas bede-
krans om halsen. Et lille stykke tid efter de var kommet 
til Takster, kom der en dreng på 2 år hen til lamaen. Det 
første drengen spurgte om, var om han 
måtte få bedekransen lamaen havde 
på. Lamaen sagde ja på en betingelse, 
og det var at drengen skulle fortælle 
lamaen, der var klædt ud som tjener, 
hvem han rigtigt var. Uden tøven 
sagde drengen ”du er en lama fra Sera 
klosteret”. Nu var de næsten sikre på 
at de havde fundet den de søgte.

Men for at være helt sikre skulle dren-
gen gennemgå flere prøver. Prøverne 
gik ud på at man lagde to ens ting 
foran drengen, og så skulle han vælge 
den ting, der havde været den afdøde 
Dalai Lama´s. Drengen klarede prøverne med glans, og 
nu var den fjortende Dalai Lama fundet. Men det varede 
ikke længe, før de første problemer opstod.
Byen Takster lå i et grænseområde, som blev styret af en 
kinesisk embedsmand ved navn Ma Pu Fang. Da han fandt 
ud af, hvad der var ved at ske, forlangte han penge for at lade 
drengen rejse. I alt ville han have 400.000 kinesiske dollars. 
Da det var ikke så lille et beløb for den Tibetanske rege-
ring, kunne de ikke betale hele beløbet med det samme. 
Så de betalte lidt og fik så lov til at flytte drengen over 
til det nærliggende kloster, Kumbum. Først i 1939 havde 
Tibet betalt de 400.000 kinesiske dollar, og nu kunne 
Dalai Lama påbegynde sin rejse til Lhasa. Det var en 
hård rejse for et fireårigt barn. Men efter tre måneder og 
tretten dage nåede de frem til Lhasa.

I Lhasa blev han overgivet til regenten Reting Rinpoche, 
men han var gammel og ønskede at trække sig tilbage, 
derfor blev ansvaret for at Dalai Lama blev uddannet 
givet til en anden dygtig lærer. Læreren overtog også 
regentstillingen, men han vidste ingenting om politik. 
Da Dalai Lama var seks år begyndte han at få under-
visning i hans palads Potala. Undervisningen var meget 
religiøs og handlede ikke om Tibet og landets situation. 
Han lærte selvfølgelig også at læse og skrive. Det viste sig 
hurtigt, at Dalai Lama var en dreng med hovedet skruet 
rigtigt på. Lige fra begyndelsen af undervisningen viste 

han stor interesse og forståelse for de ting, han lærte. Men 
ligesom så mange andre børn var det svært for ham at 
koncentrere sig i flere timer. Nogle gange sad han stille 
i så lang tid, at han var ved at sprænges af energi, men 
han fortsatte dog altid med at lytte og lære, selvom det 
var svært.

Da Dalai Lama nåede til sit trettende leveår, fik han ad-
gang til de tre største universiteter i Tibet, Sera, Drepung 
og Ganden. Det var kun på grund af hans intelligens at 
han fik lov til dette. Da han havde fået adgang til at være 
på disse universiteter, kunne han nu deltage aktivt i store 
diskussioner mellem nogle af Tibets kloge folk.

I 1948 var Dalai Lama seksten år 
gammel, og selvom at man skulle 
være atten for at regere Tibet, fik han 
lov. Det gjorde han på gund af den 
truende situation. Kina var begyndt 
at trænge ind i Tibet fra øst, og det 
var meningen, at Dalai Lama skulle 
stoppe kineserne fra at overtage Tibet. 
Allerede dengang troede Dalai Lama 
på at man kunne forhandle sig til 
fred med kineserne. Det troede han 
ikke, fordi han var naiv, men fordi at 
han altid har ment, at man skal løse 
problemer på fredelig vis.

Det gik hurtigt op for Dalai Lama, at han måtte gøre no-
get, da den tibetanske hær kun var på 8000 mand og de 
kun havde 200 maskingeværer. Først henvendte han sig 
til FN men de havde ingen interesse i at hjælpe Tibet. Så 
rejste Dalai Lama den lange vej til Peking for at prøve 
at få Kina til at droppe sin invasion, heller ikke det var 
til nogen nytte.

Kina begyndte at komme længere ind i Tibet, og noget 
af Tibets befolkning oprettede en hær af frihedskæm-
pere. Nogle af de metoder kineserne brugte for at stoppe 
frihedskæmperne og skræmme resten af befolkningen 
i Tibet var korsfæstelse, opskærelse af døde personer, 
halshugning, brænde og banke personer ihjel, begrave 
personer levende og kaste personer i iskoldt vand med 
bundne hænder og fødder. Under henrettelser blev ofrenes 
tunger revet ud med kødkroge, og kun fordi de ikke skulle 
råbe ”længe leve Dalai Lama”. I starten af 1959 var Dalai 
Lama blevet 24 år, og var nu parat til at tage sin eksamen. 
Eksamen gik ud på at diskutere adskillige emner i mere 
end 13 timer, Dalai Lama bestod med glans.

I marts 1959 var der over 100.000 kinesiske soldater i 
Lhasa, og Dalai Lama blev nød til at flygte. Det gjorde 
han, fordi han ellers ville blive ført til Kina som fange, 
hvilket ville føre til et tibetansk oprør og nedslagtning af 
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oprørene. Den 17 marts 1959 startede Dalai Lama på sin 
fl ugt. Ved midnat sneg han sig ud af sin sommerresidens 
Norbulingka forklædt som soldat. Så begyndte den kræ-
vende del af fl ugten. Dalai Lama, 200 soldater og nogle 
af Dalai Lama´s politiske rådgivere skulle vandre over 
fl ere bjerge for at nå til deres mål Indien. Den første uge 
af fl ugten gik ret nemt, men de var meget bange for at 
blive fanget.

På den ottende dag fi k de en frygtlig nyhed at vide, 48 
timer efter Dalai Lama´s fl ugt var hans sommerbolig, 
Norbulingka blevet bombet af kineserne, og der var 
blevet sigtet efter Dalai Lama´s personlige afdeling af 
boligen. Dette fyldte gruppen med frygt, fordi nu vidste 
man, at kineserne ville dræbe Dalai Lama. Dalai Lama 
blev ikke dræbt, men nåede til Indien med livet i behold. 
Indien modtog Dalai Lama og hans følgesvende med åbne 
arme. I de følgende uger og måneder efter Dalai Lama´s 
fl ugt, fl ygtede fl ere og fl ere tibetanere fra det voldelige og 

brutale kinesiske overgreb. De fl ygtede til Indien, Nepal 
og Bhutan, hvor de den dag i dag lever som fl ygtninge.

Dalai Lama blev bosat i Dharamsala, hvor han begyndte 
at opbygge en eksilregering. Fra denne regering kæmper 
han videre for at Tibet igen skal blive et frit land. Den 
10. december 1989 fi k Dalai Lama Nobelsprisen for hans 
utrættelige fredsforhandlinger, og fordi han altid har troet 
på, at man kan løse problemer på fredelig vis. Hans måde 
at være på over for kineserne viser hvilken stor personlig-
hed han er, selvom kineserne har gjort ham og hans land 
og hans folk så meget ondt, udtaler han sig ikke dårligt 
om dem og han behandler dem med respekt. Det ligger i 
hans natur at være venlig, omsorgsfuld og hjælpsom.

Til sidst vil jeg slutte af med at citere Dalai Lama:
”Om end man tror på en religion eller ej,
om end man tror på genfødsel eller ej,
så fi ndes der ingen,
der ikke sætter pris på medfølelse og venlighed”

Frigørelse
“Det er religionen, som skal frelse og befri verden”, siger nogle mennesker. Men det er ikke rigtigt. 
Det er tænkning og væremåde, der skal det. Hvis religion i sig selv havde kunnet “frelse verden”, så 
måtte den for længst være blevet frelst af de store verdensreligioner, hvis lære om kærlighed til Gud 
og medmennesker er blevet prædiket gennem mange årtusinder.
..
Hvert eneste menneske vil nødvendigvis gennem sin skæbne i dette og kommende liv gøre de erfa-
ringer, som er nødvendige, for at det kan tåle at erhverve en frihed, der ikke fører det ud i udskejelser, 
men giver det evne til at beherske både den fysiske og den åndelige materie i overensstemmelse med 
livets love. Men visse udskejelser må erfares, og det er menneskene i fuld gang med i øjeblikket. 
En ny verden er ved at fødes, og det er lige så meget denne nye verdens fødselsveer, som det er den 
intellektuelle jungles dødskamp, menneskene oplever.
       Martinus
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v/Ruth Olsen

Ikke ret mange i Danmark 
har hørt om Max Heindel 
(1865-1919), for det var 
mest i USA, han havde sit 
virke. Han hed oprindeligt 
Carl Louis von Grasshoff 
og havde en tysk far og en 
dansk mor. Han levede sine 
første seks år i overklas-
sens København, men så 
døde hans far, og moderen 
måtte arbejde hårdt for at 
give ham og hans to yngre 
brødre en god uddannelse.

Som 16-årig drog han til Glasgow, hvor han blev ingeniør 
på et skibsværft, senere blev han maskinmester og sejlede 
på Østen. Som 30-årig slog han sig ned i New York, se-
nere i Los Angeles. Her blev han interesseret i teosofien, 
mødte Blavatski, og læste megen åndelig litteratur.

Efter at være kommet sig efter et hjerteanfald i 1905 
drog han til Tyskland i håb om at få kontakt med “Ro-
senkreutzernes ældre brødre”. Først dagen før han ville 
vende tilbage til USA, viste en ældre (afdød!) broder sig 
for ham og blev derefter en slags lærer for ham. I den 
periode fik han sit første kosmiske glimt.

Max Heindel har skrevet flere bøger, deriblandet ho-
vedværket “Rosicrucian cosmo conceptions”, hvori 
han moderniserer rosenkreutzernes kristne mystik, dvs 
afdogmatiserer den og gør den mere åben og forståelig 
for almindelige mennesker. Han holdt mange foredrag 
og kurser rundt om i USA og samlede således en skare 
tilhængere. Sammen med nogle af disse skabte han i 
1912 Rosenkreutzernes Internationale hovedkvarter i 
Californien, Mount Ecclesia, et 12-kantet tempel foruden 
en del andre bygninger til at huse de mange tilrejsende, 
der kom til møder og kurser.

Det var en “bevægelse”, ikke en organisation med 
medlemskab og regler. Max Heindel pointerede, at den 
personlige udvikling skulle baseres på viden og ikke på 
tro. Man skulle fornemme med sig selv og sin fornuft, 

om noget var rigtigt. Man må aktivt medvirke til og tage 
ansvar for sin åndelige udvikling. Efterhånden som men-
nesket udvikler sig, vil det selv kunne erkende mere og 
mere af de universelle sandheder.

I en af sine sidste taler sagde han bl.a.: “Der har altid 
været en skjult side i alle religioner. De har en åben 
folkelig del, som er ligesom mælk for spædbørn. Og en 
anden del, mystikken, som er en kraftigere kost for de, 
der er kommet længere i udvikling og forstår mere. For 
600 år siden var mysteriernes vestlige forpost forankret 
i Tyskland. Da begyndte Rosenkreutzernes Orden at give 
viden og visdom til de, der dengang var parat dertil.

Nu er forposten flyttet her til Amerikas Stillehavskyst. 
Men vi er ved at nå slutningen på en gammel cyklus. 
Snart vil en ny cyklus begynde på et andet kontinent. 
Men indtil den ny budbringer er fundet, må vi videreføre 
opgaven med at bringe oplysning og heling til den lidende 
menneskehed.”

Efter Max Heindel

Max forlod denne verden i 1919. Hans helbred havde 
længe været dårligt. I 1910 havde han giftet sig med en 
medkæmper i den fælles sag, Augusta. Da hun forsøgte at 
føre sagen videre efter hans død, opstod der magtkamp, 
og hun blev udstødt. Derefter blev der indført regler, 
medlemskab og lederposter. Pga de interne stridigheder 
og stive organisatoriske bestemmelser faldt mange fra.

I dag har en ny generation taget over. Vor tids mennesker 
behøver frihed og vil ikke bindes af organisatoriske regler. 
Enhver er mester i sin egen udvikling. Tilbage fra “Ro-
sicrucian Fellowship” står nu frie venskabskredse, som 
læser Heindels værker, diskuterer dem med hinanden og 
bruger fra dem, hvad de har behov for.

Også i Tyskland findes sådanne venskabskredse. De 
tilbyder studiekredse, oversætter og udgiver Heindels 
bøger, og alt er lagt ud på internettet til fri afbenyttelse 
(www.rosicrucian.com).
Man er ved at finde tilbage til Heindels ånd og hensigt: 
enhver må selv søge sin åndelige udvikling og bestræbe 
sig på at leve efter det forbillede, Jesus Kristus gav os.

Max Heindel 
- en dansk mystiker
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I Kosmos nr. 12 og 13 i 1969 skrev Mogens Møller følgen-
de artikel, som her bringes i stærkt forkortet udgave.

v/Mogens Møller

De gamle symboler

Foran mig ligger to symboler, den ene trykt på en recept, 
den anden på et forretningspapir. På recepten ser man 
en stav med en slange snoet omkring, på forretnings-
papiret en stav med to slanger og vinger foroven. Det 
er henholdsvis lægevidenskabens og købmandsskabets 
symboler. Men hvorfor er der slanger på dem? Slangen 
er gennem vor børnelærdom om “syndefaldet” blevet 
symbol for det onde. Hvordan kan den også stå som 
symbol for lægevidenskab og handel?

Min nysgerrighed blev vakt. Jeg fik lyst til at vide, hvor-
dan “Asklepios- eller æskulapsstaven” og “Caduceus 
eller merkurstaven” var blevet symboler for læger og 
købmænd. Mine undersøgelser af de to symbolers op-
rindelige betydning førte til en undersøgelse af slangens 
betydning i ældgamle religioner og deres anvendelse af 
symbolerne “livets træ” og “kundskabens træ”.

I ældre religioner var slangen ikke symbol på det ondes 
magt men på frugtbarhed, lægedom og livsfornyelse, 
genstand for religiøs kultus. Slangeguder er, hvad man 
i religionshistorien betegner som “ktoniske guder”, dvs 
guder der har deres bolig i jorden. Mange af de senere 
græske guder har deres oprindelse fra de ktoniske guder. 
Asklepios f.eks. er navnet på en slangeguddom fra jor-
dens indre, der havde spådomskraft og kunne helbrede 
sygdomme. Senere forestillede man sig denne guddom 
i menneskeskikkelse med slangen om sin stav.

Til Asklepios knytter der sig en ejendommelig myte: 
Han var med sin lægekunst til så stor gavn for menne-
skene, at underverdenes gud, Pluto, blev bange for, at 
Asklepios skulle lære menneskene at overvinde døden. 
Pluto klagede til Zeus, og resultatet var at Asklepios, der 
kun var en halvgud dvs havde en jordisk mor, blev dømt 
til døden. Ligesom en anden halvgud, Prometheus, der 
havde hjulpet menneskene ved at give dem ilden men 
blev straffet derfor, blev også Asklepios dømt for sin 
velgerning.

Slangen i gammel og ny belysning
Her ser vi, hvorledes slangeguden bliver ofret, fordi han 
giver menneskene større viden, end de udødelige guder 
ønsker, de skal have. Sådan har mennesker i svundne 
tider digtet sagn og myter, som i deres enkle, naive form 
indeholder kosmiske sandheder. Thi den, der kommer 
med noget godt, før tiden er moden dertil, altså med no-
get, som set i det større udviklingens perspektiv endnu 
er for tidligt, bliver forhindret i sit værk af de kosmiske 
kræfter.

Slangegudinden

Slangen som symbol på kredsløb

En anden græsk gud, Hermes, som romerne kaldte Mercur, 
har som symbol en stav, hvorom to slanger snor sig, den 
såkaldte Caduceus-stav. Navnet Hermes betyder “ham fra 
stenhøjen” eller stenhøjens dæmon, og stenhøjen kunne 
være et vejmærke, en gravhøj eller en bautasten. Han er 
også begyndt som en slangeguddom, søn af Zeus.



39

Hermes er symbolet på klogskab og forstand såvel som 
på list og snedighed, en hyrdegud og frugtbarhedsgud. 
Han førte sjælene til og fra underverdenen. Han var 
veltalenhedens, vejenes, købmændenes og tyvenes gud-
dom. Ligesom slangen blev opfattet som et dyr, der stod 
i pagt med underverdenen, blev Hermes med sin stav 
fører for de “kosmiske rejsende” på den vej, der gennem 
død og fødsel fører fra materiens til åndens verden og 
tilbage igen.

Hermes’ stav med de to slanger er i virkeligheden et geni-
alt kosmisk symbol. Slangerne snor sig i et dobbeltmøn-
ster om staven som akse, danner mindre buer forneden 
og større længere oppe. I den øverste bue nærmer de to 
slangehoveder sig hinanden, og over dem ses to vinger. 
Hermes er jo gudernes sendebud, der kan overskride alle 
grænser.

Slangernes snoninger symboliserer kredsløbet i materien. 
At der er to slanger, der er blevet ét, symboliserer det ma-
skuline og det feminine princip. De er udtryk for faserne 
i det levende væsens udvikling, nedad mod indvikling 
i materien og opad igen for at genvinde den kosmiske 
bevidsthed. Stavens toppunkt og vinger symboliserer 
overbevidstheden, det guddommelige jeg. Slangerne er 
således udtryk for kredsløb og bevidsthedsfornyelse.

Livstræet

Træet med dets frugter var tidligt symbol på livet, dets 
opblomstring, hendøen og genoplivelse. På liv, død og 
genopstandelse. Det træ, vi er kors-fæstet til. I den nor-
diske mytologi hedder livstræet “Yggdrasil”, hvis grene 
breder sig over hele verden. Det har tre rødder. Ved den 

ene rod sidder Nornerne, skæbnegudinderne, hvoraf der 
er tre, en for fortid, en for nutid og en for fremtid. De 
skærer runestave. Men hvad er runer egentlig?

Runer betyder hemmelighed, hemmelig lærdom. De var 
Odins opfindelse. Til dette knytter der sig en myte, der 
har visse ligheder med kristendommens dogme om kors-
fæstelsen. En myte der understreger forholdet mellem liv, 
kundskab og lidelse. Odin hang på livstræet i ni nætter, 
før han opfandt runerne. Han var såret og fik hverken 
mad eller drikke.

Der står i “Hávamál”, i den ældre Edda, at der hang han 
“givet til Odin, selv til mig selv. Da begyndte jeg at spire 
og sætte frø og vorde viis. Ord af ord avlede mig ord, værk 
af værk avlede mig værk.” Odin bliver nu verdensånden, 
hvis ord og skaberkraft, hvis viden og kundskab får hele 
verdenstræet til at skælve. Som der står i den ældre Edda: 
“Han giver sig selv hen til sig selv, han går ud fra sig selv 
og vender tilbage til sig selv.”

Dette er et ældgammelt verdensbillede, et primitivt maleri 
fuld af kraft og skønhed - og megen okkult visdom. De 
der skabte disse myter har anet, at der udover den del af 
verdenstræet, der var “offertræet”, som vi også kan kalde 
“kundskabens træ”, var noget mere, noget der var før 
guder og mennesker. Der var “Mimers brønd”, hukom-
melsens brønd. Der var altså “noget” før verden blev 
til, noget at øse af. Det var “Ginnungagap”, det “tomme 
rum”, hvor kulde og varme mødtes og verden blev til.

Det ondes problem

Ligesom de gamle lægedoms- og fornyelsesslanger er 
stivnet i klichéer, er også Bibelens slange blevet et ufor-
ståeligt symbol, stivnet som “ondskabens kliché”. I skolen 
blev det påtrykt vor bevidsthed sammen med så mange 
andre. Vi hørte om naturvidenskabens udviklingslære 
og historien om syndefaldet blev til et gammelt eventyr, 
slangen en eventyrfigur sammen med hekse og trolde.

En virkelig digter kan dog gøre det gamle levende for 
én igen på en ny måde. Det skete for mig, da jeg læste 
Bernard Shaws skuespil “Tilbage til Methusalem”. Heri 
forekommer følgende replikskifte mellem slangen og 
Eva:
Slangen: “Slangen dør aldrig. En dag vil du se mig komme 
ud af dette smukke hylster. Det er fødsel... Jeg skabte 
ordet “død” for at beskrive mit gamle hylster, som jeg 
kaster bort, når jeg er fornyet. Jeg kalder den fornyelse 
at blive født.”
Eva: “Født - det er et dejligt ord!”.
Slangen: “Hvorfor ikke blive født igen og igen ligesom 
jeg, ny og dejlig hver gang?”
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Her er slangen nok en frister, men det den frister til 
er ikke noget ondt. Den giver Eva kundskab om rein-
karnations-princippet, hvorigennem det er muligt at få 
fornyet livsoplevelsen gennem kundskab om årsager og 
virkninger.

Senere i skuespillet lader Shaw en person sige: “Større 
magt og større viden, det er, hvad vi alle stræber efter, selv 
ved at risikere livet og ofre vore fornøjelser. Udvikling 
er den stræben og intet andet. Det er vejen til Gud. Et 
menneske adskiller sig blot fra en mikrobe ved at være 
længere fremme på vejen.”

At kundskab skulle være noget ondt i sig selv må virke 
paradoksalt i en tid som vor, hvor teoretisk viden og 
praktisk indsigt og erfaring er nødvendig for alle i kampen 
for tilværelsen. Disse evner er blevet udviklet gennem 
omgivelsernes påvirkning på godt og ondt. Gennem en 
millionårig udvikling baseret på reinkarnations-princip-
pet er vi blevet vækket til bevidsthed om det, der er 
behageligt eller ubehageligt.

Den mørke og lyse 
verdensgenløsning

Forvandlingen fra mineral til jordmenneske gennem 
plante- og dyrerige er den del af skabelsesprocessen, 
Martinus karakteriserer som indvikling i materien, den 
proces som på Mercurstaven er symboliseret med den 
mørke slange, der symboliserer kredsløbet fra stavens 
top og nedefter. Bibelens slange symboliserer den første 
fase i den skabende udvikling, den mørke verdensgen-
løsning.

Slangen er symbol på fornyelse, hvad enten man opfatter 
den som udtryk for noget “djævelsk” eller guddommeligt, 
og hvor den før var udtryk for magt, viden og frugtbar-
hed, bliver den til symbol på den individuelle udvikling i 
selvisk retning. Bliver symbol på det “ubehagelige gode”, 
der er vejen til livsfornyelse.

I Goethes “Faust” spørger Faust Mefistofeles: “Hvem 
er da du?” Og får til svar: “En del af hine kræfter, ved 
hvem den skæbne hæfter, at de må virke godt, skønt 
ondt de stræber efter.” Faust forstår det ikke, og derved 
repræsenterer han næsten hele menneskeheden. En po-
sitiv fortolkning af det onde har kun de indviede kunnet 
præstere, men de vidste, de ikke ville blive forstået. I 
deres symboler er deres viden dog nedlagt for dem, der 
kunne forstå det, som f.eks. i Mercurstaven og i Østens 
yang og yin symbol.

I vesten er det først filosoffen Leibniz og senere Hegel, 
der forsøgte at give det negative en positiv fortolkning. 

Det blev hovedsageligt nogle af romantikkens dig-
tere, som inspireredes af denne tankegang, deriblandt 
H.C.Andersen, men ellers druknede dette forsøg på et 
kosmisk overblik i efterfølgende perioders pessimisme 
og materialisme og i den indignation, der førte til de store 
revolutioner, socialismen og kommunismen.

Først med Martinus er der, så vidt jeg kan se, i vesten skabt 
en verdensbillede, hvori “det ondes problem” løses på en 
måde, der på én gang forklarer alle de gamle symboler 
og myter og samtidig er en fuldt moderne tankegang, ja 
en fremtidens tankegang.

Slangen er symbol på de første væsener, der lærte os at 
tænke, og derved også på os selv som “ryggradsvæsen”. 
Også vi jordmennesker “kryber på bugen i støvet” som 
hundrede procent materialister. Vor menneske- eller 
kristusbevidsthed skal overvinde slangebevidstheden, 
men det sker ikke uden smerte og lidelse. Forholdet 
mellem lidelse, kundskab og liv, som allerede Odin på 
Yggdrasil symboliserede, virkeliggjordes i kød og blod 
af kristus, som sagde: “Tag dit kors og følg mig!”

Der findes fra middelalderen et billede af Kristus hæn-
gende på kundskabens træ, og der findes et symbol af 
slangen som korsfæstet. I begge billeder er menneske-
hedens nuværende situation symboliseret. Slangens og 
kundskabstræets sidste og højst aktuelle udgave som 
kliché har vi i dollartegnet. Og når de jordiske menne-
sker i tilstrækkelig grad har lært, hvad der kan læres af 
“pengetræet på godt og ondt”, og hvad det bringer med 
af krig og anden plage, vil de afskaffe pengene og igen 
finde frem til skaberkraften som den eneste værdi.
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“Når eleven er klar, dukker mesteren op”, står der et eller 
andet sted. Og når vi er klar til at læse Martinus’ værk, 
vil vi på en eller anden måde støde på det. Da vi her i 
sommer i bogbiksen kom til at snakke om, hvordan vi hver 
især havde “fundet Martinus”, fik jeg nogle eksempler, 
som her bringes ud over mit eget eksempel.

Men jeg efterlyser hermed nogle flere eksempler fra læ-
serne!! Skriv, mail  eller ring og fortæl - formuleringerne 
kan vi hjælpes ad med, hvis det er noget problem. Det 
interessante er at finde ud af, hvordan forsynet guider 
os, når vi er parat - hvis det ellers gør det. Nogle har 
ligefrem mødt Martinus i drømme og således blevet 
stærkt inspireret. Er han stadig aktiv i den bevægelse, 
han startede, ved på den måde at give et kærligt “skub”, 
når der er brug for det? Du må gerne være anonym, hvis 
blot redaktionen kender din identitet. 

Peter fortæller:

Jeg havde været søgende i nogle år og læst en del. En nat 
så jeg i drømme en række bøger, der havde titlen “Livets 
Bog”. Dem havde jeg aldrig hørt om, men drømmen stod 
så tydelig i min hukommelse, da jeg vågnede, og på en 
eller anden måde vidste jeg bare, det var noget, jeg skulle 
læse. Så jeg gik på mit lokale bibliotek og spurgte, om 
der var noget, der hed “Livets Bog”.

Efter en del søgen, fandt bibliotekaren ud af, hvad det var, 
og jeg blev vist ned på et støvet arkiv. Til min forundring 
fandtes der hele 7 bøger, som jeg alle lånte med hjem. Og 
så var jeg ellers helt opslugt i mange dage. For det var 
lige, hvad jeg havde brug for på det tidspunkt.

Hvordan blev du guidet til at læse Martinus?

Henrik fortæller:

I juli 1999 var jeg for første gang i Klint og skulle ar-
bejde i køkkenet. Jeg blev indkvarteret i annekset, og 
den allerførste nat drømte jeg, at jeg mødte Martinus. 
Jeg sad på græsplænen foran enten foredragssalen eller 
annekset, da en gammel Martinus med stok kom forbi. 
Han kom pludselig hen imod mig, bøjede sig ned og gav 
mig et varmt håndtryk, kiggede mig dybt i øjnene og 
sagde goddag.

Da det jo var min første gang i Klint, og jeg ikke rigtig 
kendte nogen, var jeg lidt forvirret, blev jeg nødt til at 
fortælle om drømmen til en af de andre beboere i annek-
set. Jeg havde en fornemmelse af at kunne mærke det 
varme håndtryk stadigvæk og af at blive budt velkom-
men til Klint.
(Henrik Mayoni. tlf 7452 2224)

Ruth fortæller:

Omkring 1990-92 begyndte jeg at læse spirituelt prægede 
bøger. Jeg var noget skeptisk og følte behov for at få no-
gen at diskutere dem med. Derfor satte jeg en lille annonce 
i “kom-frit-frem” i søndagspolitiken for at få dannet en 
gruppe for “åndeligt søgende”. En del meldte sig, og vi 
læste lidt forskelligt indtil en af deltagerne foreslog, at 
vi læste Martinus.

Vi begyndte med en af småbøgerne, men det sagde mig 
ikke så meget. Så en aften kom en af deltagerne blot for 
at melde sig ud af studiegruppen, lagde alle 7 bind af 
Livets Bog (i det fine hvide omslag) og sagde, at dem 
måtte jeg gerne få. Hun havde selv fået dem af en døende 
patient på et hospital, men de sagde hende ikke noget. Så 
gik jeg ellers i gang med at læse i dagene, der fulgte - og 
efterhånden faldt brikkerne på plads, da helhedsbilledet 
gik op for mig.

At jeg så blev guidet til Klint på en særpræget “tilfæl-
dig” måde, og der lige var et billigt hus, jeg kunne købe, 
er en anden historie. Men at Martinus stadig følger sin 
sag, fik jeg bekræftet, da Gunder Frederiksen blev syg 
og der var tale om at nedlægge dette blad og “firmaet”. 
Jeg overvejede, om jeg skulle tilbyde at føre det videre, 
men var i tvivl.
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Når jeg er i tvivl om noget væsentligt, har jeg vænnet mig 
til at sende spørgsmålet videre i en stille aftenbøn. Det 
kan så hænde, der kommer svar i form af en drøm. Den 
nat drømte jeg, at jeg gik hen mod foredragssalen, hvor 
Martinus stod i samtale med en større gruppe kursister. 
Pludselig fæstede han blikket på mig, nikkede og smi-
lede. Så da jeg vågnede, var jeg ikke i tvivl, det skulle 
jeg altså!

Jan fortæller:

Mine to drømme hvori Martinus
optræder 

På opfordring – og vel vidende, at jeg kan blive lidt til 
grin – beskriver jeg hermed de to drømme jeg har haft, 
hvori Martinus optræder med klare beskeder til mig.

Efter min mening er det at få en drøm med Martinus 
ikke nødvendigvis et udtryk for, at man er noget særligt. 
Hvis man skal se helt nøgternt på det, så kan det vel 
snarere opfattes fuldstændigt modsat. Nemlig at man er 
kørt fast i en situation og derfor har brug for lidt ekstra 
kærlig hjælp.

Første drøm kommer i foråret 2003. Den begynder med, 
at jeg ser mig selv sidde på en græsplæne med en følelse 
af håbløshed, da der foran mig er en meterhøj bunke 
med matematikopgaver, som er helt uoverkommelige og 
vanskelige for mig at løse. Bag mig sidder en underviser 
inden for åndsvidenskaben, som nok hører til de mere 
intelligensovervægtige mennesketyper, og som i drøm-
men optræder som min lærer. Vedkommende er dog helt 
passiv og udviser ingen interesse i at støtte mig på nogen 
som helst måde, selvom jeg beder om hjælp.

Dernæst er der sceneskift, og en anden underviser inden 
for åndsvidenskaben står nu og taler kærligt og entu-
siastisk til mig. Det næste der sker er, at pludselig står 
Martinus og fortæller mig en hel masse med stor iver og 
begejstring. Kommunikationen er envejs og foregår over 
et længere tidsrum samt er fuldstændig telepatisk. Med 
en følelse af både ydmyghed, overvældelse og afmagt 
får jeg på et tidspunkt mulighed for at stille følgende 
spørgsmål: 

”Hvad skal jeg gøre?”. Martinus svarer hurtigt og resolut. 
”Det vil du snart finde ud af”, hvorpå han går let, glad 
og fløjtende hen ad en lang gang, hvor der på højre side 
af gangen er uendeligt mange døre. Efter ganske kort tid 
står det fuldstændigt klart for mig, at det jeg skal gøre, 
er at åbne døre for Martinus og hans åndsvidenskabelige 
værk Det Tredie Testamente samt at gøre opmærksom 
på, at hans værk er frit tilgængeligt for alle at studere, 
undervise i og informere om.

Nu er det jo sådan, at hvis en drøm ikke udmønter sig i no-
get håndgribeligt, så er den jo i virkeligheden ikke særlig 
interessant at dele med andre. Jeg føler det derfor relevant 
kort at beskrive, hvad der rent faktisk sker i dagene lige 
efter drømmen og i de efterfølgende 18 måneder. 

Jeg starter med at føle et ekstremt stort både fysisk og 
psykisk overskud, samtidig med en overordentlig stærk 
og inderlig trang til præcis at udføre det, Martinus viser 
mig i drømmen. Det pudsige er faktisk, at blot nogle få 
timer inden jeg sætter mig til tastaturet for at forfatte 
dette indlæg, får jeg en kraftig impuls på at høre den tale, 
Martinus holder på sin 87 års fødselsdag. 

I indledningen af talen siger Martinus bl.a. ”at sagen i 
sig selv ikke er nogen sekt, det er ikke nogen sammenslut-
ning, det er ikke noget helligt samfund. Sagen er neutral 
og fri. Den har ikke nogen indmeldelse, og den har ikke 
udmeldelse, altså kan ikke nogen smides ud, da der ikke 
er nogen, der kan meldes ind. Det står frit for alle at læse 
mine analyser. Det står frit for alle om de med deres ven-
ner danner studiekredse derhjemme i deres hjem, eller 
hvad de gør. Bare de følger analyserne. De har adgang 
lige så frit, som de har til solen på himlen og til alle na-
turens gaver. Den er ikke lavet for at være en indkapslet 
historie for nogle enkelte mennesker. Det er for alle og 
de kan gå ind i det og de kan gå ud”. 

Tilbage til tiden efter drømmen. Det går heldigvis hurtigt 
op for mig, at det ikke er meningen, at jeg skal løse ”bun-
ken med matematikopgaver” alene, men at opgaverne skal 
løses i tæt samarbejde med en gruppe kærlige mennesker 
fra både ind- og udland – ingen nævnt, ingen glemt. De 
aktiviteter, der bl.a. er kommet ud af vores samarbejde er 
afholdelse af 15 messer i henholdsvis Tyskland, Schweiz 



43

og Danmark, masser af foredrag, etablering af ”Fonden 
Det Tredie Testamente”, udfærdigelse af forskelligt 
informationsmateriale – bl.a. i form af et symbol- og 
litteraturkatalog på dansk og engelsk, produktion af 11 
radioudsendelser samt opstart af en offentlig studiegruppe 
i Brøndby, der samtidig uddanner foredragsholdere. Det 
ville naturligvis have været yderst vanskeligt – hvis ikke 
fuldstændigt umuligt – at udføre disse aktiviteter, hvis 
ikke gruppen samtidig havde modtaget over en halv mil-
lion kroner fra meget generøse donorer fra både ind- og 
udland.

Min anden drøm med Martinus

Denne drøm får jeg i foråret 2005 – præcis 2 år efter den 
første drøm. Drømmen begynder med, at jeg går rundt 
inde på Martinus Åndsvidenskabelige Institut og får 
indblik i forskellige ting og sager. Derpå toner Martinus 
frem foran mig med præcis det eksemplar af Livets Bog i 
hånden, som han selv har designet, og som han offentlig-
gjorde for en lille kreds af mennesker den 13. august 1978 
i Vanløse. Han beder mig om at betragte den nøjagtige 
måde, hvorpå han har stavet ”Det Tredie Testamente”; 
altså med et ”i” i Tredie. 

Dernæst siger Martinus med meget fast stemme til mig: 
”Jeg skrev, hvad jeg skrev” og fortæller mig, at jeg skal 
forfatte 2 artikler, hvor det tydeligt skal fremgå, at hans 
værk skal bevares fuldstændigt uforandret. Derpå viser 
han mig, at artiklerne skal sættes i henholdsvis ”Den Nye 
Verdensimpuls” og i det på daværende tidspunkt helt nye 
blad ”LOGOS”.

Også denne drøm gør et meget stort indtryk på mig. I sam-
arbejde med Søren Jensen forfatter jeg straks artiklerne, 
som det uden problemer lykkes mig at få optaget i begge 
blade. I nærværende blad blev artiklen med overskriften 
”Der må ikke ændres et komma…..” bragt i juni 2005. 
Ordlyden i overskriften refererer til, hvad Martinus sva-
rede Rolf Elving, hans sidste elev, da Rolf spurgte ham, 
hvor meget der må rettes i hans værk.

Jan Langekær
Tel: 2015 7811
e-mail: jan@langekaer.dk
www.det-tredie-testamente.dk
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Ruth Olsen

Bibelkoden om 2006

Ifølge bibelkoden skulle året 2006 
være specielt katastrofal for Israel, 
ja for verden. Året er kodet sam-
men med ordene “verdenskrig” og 
“atomar holocoast”. Bibelkodens 
forudsigelser har før vist sig ikke at 
slå til, men denne er lidt speciel, fordi 
den er at finde i den del af Torahen, 
der kaldes “Mezuzah”. Det er de 15 
vers, 170 ord, som anses for særligt 
hellige, og som man derfor har væ-
ret meget omhyggelige med aldrig 
at ændre. Det er de ord, der sættes 
op ved indgangen til næsten ethvert 
hjem i Israel.

Sammen med året 2006 står der også 
“landet vil blive bombet, terror, øde-
læggelse”. Og det er jo også det, vi 
lige har set med Libanon-konflikten. 
Men bibelkoden synes at tale om 
noget, der er meget værre, så måske 
har vi endnu ikke set enden på den 
historie. Noget tyder på, at den vå-
benhvile ikke kan holde. Der er alt for 
mange hadfølelser i omløb. Det siges 
at Hitlers Mein Kampf  læses med stor 
interesse i Mellemøsten.

Der er ingen tvivl om, at den nuvæ-
rende leder i Iran gerne så en atom-
bombe udslette Israel. Problemet for 
ham er blot, at det ville gå lige så 
meget ud over hans muslimske ven-
ner. Så mon ikke Iran blot ønsker at 
udvikle atomvåben for at skræmme 
og true Israel? Men skulle Israel 
(evt. sammen med USA) finde på 
at ødelægge Irans atomanlæg ved 
et såkaldt “forebyggende angreb”, 
ville ragnarok nok bryde ud i hele 
Mellemøsten.

Israel har lige vist os, at de giver sig til 
at handle med militære midler, før de 
har tænkt nøje over konsekvenserne 
og overvejet eventuelle alternative 
løsninger. Det er som om angsten og 
utrygheden forhindrer dem i at tænke 
klart. De har absolut ikke lært noget 
af Jesu ord om at “stikke sværdet i 
skeden” - og så kaldte de endda deres 
angreb ind i Libanon for “operation 
Guds vrede”!

Men hvis de er “udvalgt” til at skulle 
udløse de mørke energier i området, 
så de kan blive udlevet og give de 
nødvendige lidelseserfaringer, er der 
en vis logik i de - for os at se - tanke-
løse, ukloge handlinger.

Pavestaten - det lukkede 
land

I bladet Logos nr.6 fortælles historien 
om pave Johannes Paul I’s mystiske 
død efter kun 33 dage i embedet. Man 
kan betragte den som endnu en kon-
spirationsteori, men den indeholder 
faktisk en hel del tankevækkende 
kendsgerninger. Den bygger på David 
Yallop’s bog “In Gods name” og en 
australsk journalist på bladet Nexus, 
David Guyatt -
www.whale.to/b/guyatt 2.html

Paul I erklærede kort efter sin tiltræ-
delse i 196? at ville rydde op i det 
moralsk anløbne økonomiske rod, 
som Vatikanet på det tidspunkt var 
havnet i, takket være dets “åbenlyst 
korrupte” finansansvarlige biskop 
Paul Marcinkus. Desuden ville han 
ekskommunikere de ansvarlige og de 
ca 100 ledende vatikan-medarbejdere, 
der var medlemmer i frimurerlogen Il-
luminati, eftersom kirkeloven forbød 
sådant medlemskab. De syntes også 
at være aktivt indblandede i de tvivl-
somme økonomiske transaktioner.

En måned efter var han død. Vatika-
nets læger fastslog dødsårsagen som 
“muligvis myocardial infarction”, 
men et ligsyn blev undgået, da han 
blev balsameret samme dag.
Den nye pave, polakken Paul II, lagde 
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“låg på” hele affæren og gjorde den 
hovedskyldige Marcinkus til sin nære 
ven og fortrolige. Desuden gjorde 
han medlemskab af den CIA-støttede 
frimurerloge Illuminati lovligt. Den 
danske historiker Gert Sørensen har i 
sin bog “Den dobbelte stat” beskrevet 
denne loges (kaldet P2) kriminelle 
aktiviteter.

En af logens medlemmer, Marcinkus’ 
medsammensvorne, bankdirektøren 
Calvi, blev skaffet af vejen inden 
han fik sagt for meget, da skandalen 
begyndte at rulle. Han blev fundet 
hængende under en bro i London 
med mursten (og en masse penge) i 
lommerne, et særligt loge-ritual. Også 
hans sekretær blev skaffet af vejen.
Silvio Berlusconi var iøvrigt medlem 
af denne loge.
Det hemmelige selskab “Opus Dei” 
var dybt involveret i skandalen - og 
er vel stadig aktiv i forskellig økono-
misk “undergrunds-virksomhed”.

Med alt dette taget i betragtning 
er der måske en vis mening i, at 
DaVinci-mysterie historien er blevet 
så populær. Fornemmelsen af noget 
fordækt ved pavemagten og dens 
lukkede hemmelighedskræmmeri er 
i forvejen meget udbredt. Men skulle 
al den Da Vinci-mysteriesnak om Jesu 
efterkommere tjene som røgslør over 
den egentlige historie? Eller som der 
står i samme Logos-blad, være et 
dække over pavekirkens åndelige og 
moralske forfald?

Pilgrimsmål

Der er nu igen mange, der ligesom 
i middelalderen drager på pilgrims-
færd, og Santiago de Compostela i det 
nordvestlige Spanien er som dengang 
et yndet mål. Men hvormange af 
pilgrimmene ved mon, hvorfor der 
både inde på højalteret og udenfor 
katedralen i den by troner en mand 
højt til hest med løftet sværd, mens 
der for hans fod ligger afhuggede ho-
veder? I et helligt hus for en religion, 
hvis ophavsmand udtalte, at “den der 
ombringer ved sværd ...”!

Manden til hest forestiller helten og 
senere byens skytshelgen Santiago, 
der på morderisk vis befriede han-
delsbyen Compostela for muslimske 
maurere. Men pilgrimsmål blev ste-
det først og fremmest, fordi apostlen 
Jakob siges at ligge begravet i den 
katedral. Omkring denne myte er der 
så blomstret en mægtig turistindustri 
op. Der sælges Skt.Jakobshatte, Skt.
Jakobs muslinger og -pilgrimsstave, 
Sct. Jakobskager osv.

Men hvordan er myten opstået? 
Apostlen Jakob blev ifølge Apg. 
12,2 halshugget af kong Herodes. 
Siden hørte man ikke noget om ham. 
Men i det 8.årh. opstod en magtkamp 
mellem biskoppen i Compostela og 
Toledos Primas. Så fandt biskop-
pen “tilfældigvis” apostlen Jakobs 
sarkofag og iværksatte bygningen 
af en katedral til den. Så stor en ære 
måtte jo behørigt synliggøres. For 
dette tydelige “vink fra oven” om, 
hvem der var den sande arvtager efter 
Jesu apostel, måtte selv en Primas 
bøje sig.

Hvordan var Jakobs sarkofag havnet 
der? Ifølge myten var han kommet 
sejlende (hovedløs?) i en båd uden 
fører til Galicien. Guddommelige 
personer har det med at komme på 
den måde! Med katedralens bygning 
opstod en større gravkult, hvortil pil-
grimme har valfartet i århundreder, 
især i middelalderen hvor det gjaldt 
om at sikre sig mod skærsildens 
flammer.

Medicin er farlig, sølv er 
godt

Robby Curdorf, den utrættelige 
bekæmper af medicinalindustriens 
manipulationer, udgiver af kvartals-
tidsskriftet “En sundere verden”, har 
nu lanceret en pjece-serie, han kalder 
“Sundheds-serien”. I serien finder 
man et hæfte, der hedder “Kolloid 
sølv - naturens og hjemmets effektive 
antibiotikum”.

Efter at have konstateret, at syntetisk 
antibiotika er uheldig, fordi den også 
dræber vore nødvendige bakterier og 
skaber resistente bakteriestammer, 
forklares ret overbevisende, hvor-
for “kolloid sølv” er meget bedre. 
Kolloid betyder, at partiklerne er så 
ultra små, at de let trænger gennem 
cellernes menbran. Det må altså ikke 
forveksles med almindelig sølv eller 
sølvnitrat. Partiklerne forlader krop-
pen igen gennem urin eller afføring, 
når de har virket som de skulle.

Sølv er ligeså vigtig for kroppen 
som jod, står der. Før i tiden fik man 
det nødvendige kvantum gennem 
ernæringen, men med vore dages 
udpinte landbrugsjord er maden alt 
for fattig på mineraler - 85% mindre 
end for 100 år siden. Kolloid sølv kan 
ikke bare kvæle skadelige bakterier, 
svampe og virus, det stimulerer im-
munforsvaret generelt, kan omdanne 
celler til stamceller og virker således 
bl.a. stærkt sårhelende. Ja, det virker 
forbyggende og helbredende på en 
lang række sygdomme og har ingen 
bivirkninger. Et vidundermiddel!
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Alt ifølge dette hæfte. Jeg ville øn-
ske en uhildet, seriøs og velrenom-
meret forsker ville bekræfte dette 
hæftes påstande og få det råbt ud i 
alle verdens medier. Men det ville 
medicinalindustrien næppe tillade. 
Mange har forsøgt sig, især i USA, 
men forgæves.

I gammel folkevisdom kendte man til 
sølvs mikrobeødelæggende effekt. De 
gamle grækere beklædte deres vand- 
og vintønder med sølv, adelen gav 
deres spædbørn en sølvsut i munden 
for at undgå f.eks. pest, og nybyg-
gerne i USA lagde en sølvdollar i 
mælken for at få den til at holde sig 
længere frisk. Nu har vi ikke mønter 
mere af rent sølv, ellers kunne vi jo 
selv prøve.

I begyndelsen af 1900-tallet forskedes 
der en del i sølvs virkning overfor 
sygdomme med gode resultater (bl.
a. af Dr. Henry Crookes), men med 
opfindelsen af syntetisk antibiotika, 
som jo i modsætning til sølv er pa-
tentérbar, gik kendskabet til andre 
metoder i glemmebogen.
Hæftet fås for 10 kr hos: Robby 
Curdorf, Stadagervej 15, 2730 Herlev. 
Tlf. 4491 4025 el. 4057 2048
Eller se www.sundhedspartiet.info.

Hvad en grankogle kan 
fortælle

Ifølge Martinus opbygges denne 
fysiske verdens stoffer efter “en be-
stemt metode” (talentkernestyret), og 
Russell beskriver metodens rytmiske 
system, byggende på de modsatret-
tede spiralbevægelsers indbyrdes ba-
lanceforhold. Dette forhold illustreres 
f.eks. i en grankogle.

En grankogle har 8 spiralbevægelser 
den ene vej og 5 spiraler den anden 
vej. Det lige tal er feminint, det er jo 
deleligt, det ulige tal er maskulint. 
Hvor de to modsatte bevægelser 
mødes og forenes i indbyrdes ba-
lance, opstår det frø, der bliver til 
et nyt grantræ. Frøet indeholder alle 
de nødvendige informationer, dvs 
de opbevares i det, Martinus kalder 
“talentkerner”.

Forholdet mellem de to spiraler er 
altså 5 : 8. Disse tal indgår i de så-
kaldte fibonacci-tal, som matematisk 
definerer proportionerne i “det gyldne 
snit”, også benævnt fi eller phi. Dette 
gyldne snit synes at spille ind overalt, 
hvor energi bliver til synlig form. Det 
ses i planternes blade, i et sneglehus, 
et hønseæg og i fiskenes form.

Planters kommunika-
tion

At planter kan “snakke sammen”, har 
spirituelt bevidste folk længe vidst. 
For nok er planter fysisk set sovende 
væsner, men de har deres “anelses-
bevidsthed” og besidder iøvrigt mere 
intuitionsenergi, end vi mennesker. 
Men for den almindelige naturviden-
skab har det været en gåde, hvordan 

det går til. Nu har videnskaben i snart 
200 år arbejdet med usynlige energier 
i telekommunikation, men har stadig 
svært ved at forstå, at også planter kan 
udveksle sådanne energier.

Nu mener man dog at have fundet ud 
af, hvordan det går til. I tidsskriftet 
Ill.Videnskab 10/2006 berettes om, 
hvordan forskere ved Max Planck-in-
stituttet i Tyskland har påvist, hvorfor 
planter, der af naboplanter er blevet 
advaret om larveangreb, kan nå at 
producere giftstoffer, der kan dræbe 
larverne. Også på tværs af artsgræn-
ser, kan planter “tale sammen”, har 
man fundet ud af.

Forsøgene blev udført med bynke-
planter. Ved larve- eller insektangreb 
udsendte de forskellige stoffer, blandt 
andet ethylen og methanol. Da planter 
i nærheden modtog disse molekyler, 
gav de sig til at producere forsvars-
stoffer. De har altså udviklet evnen til 
at reagere på bestemte stoffer, kon-
kluderer man. Men det giver jo ingen 
egentlig forklaring, for hvem er det, 
der beslutter sig for at reagere?

Og hvilke “stoffer” reagerer stue-
planterne på, når de gror bedre hos 
folk, der passer dem med kærlighed 
- de folk, man siger har “grønne 
fingre”? Også uden kemiske stoffer 
kan planter altså reagere. Hvordan 
det går til, er forskernes næste opgave 
at få løst.

Når polernes is smelter

Politikere valfarter til Grønland for 
tiden for med egne øjne at se, hvor-
dan isen smelter, fordi der er ved at 
blive varmere på denne klode. Men 
vil det så betyde, at havene stiger og 
oversvømmer alle lavtliggende om-
råder på Jorden? Ikke nødvendigvis 
ifølge Callum Coats ( i bogen Living 
Energies, forlaget Gill&Macmillan 
2001).
Som levende organisme har Jorden 
forskellige metoder til at regulere sit 
stofskifte. Når temperaturen stiger på 
jordens overflade, vil fordampningen 
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af vand tiltage, dvs jorden “sveder” 
ligesom vi gør, når vi får feber. 
Fordampning virker afkølende. Når 
vanddampen når højt nok op i atmo-
sfæren, vil de ultraviolette stråler ad-
skille vandmolekylernes ilt og brint. 
Brint søger længere ud i rummet til 
alle de andre brintatomer, mens den 
tungere ilt slutter sig til andre iltato-
mer og kan danne ozon, dvs gøre O2 
til O3. Altså vil der ikke komme ret 
meget mere vand i havene.

Men vil den opstigende vanddamp 
ikke hurtigt fryse til sne og is deroppe 
i de kolde luftlag og blot falde ned 
igen? Nej, for luftlagene er slet ikke 
så kolde. Omkring 29 kms højde er 
temperaturen godt nok - 60 grader, 
men 80 km oppe er der f.eks. +10 
grader. Der er faktisk 4 steder, hvor 
temperaturen er +4 grader, nemlig 
ved 3,5 km, 77 km, 85 km og 175 km. 
Jorden har altså sine hud-lag ligesom 
mennesker, eller vi kan kalde det cel-
lemembraner.

Ved 4 grader har vand sin største 
tæthed og højeste energi dvs er i sin 
reneste form. Callum Coats kalder et 
sådant 4 graders bælte for en “bio-
kondensator”, der akkumulerer og 
opbevarer energi. Han mener, det 
er den, der giver vandmolekylerne 
energi til at slutte sig sammen i store 
dråber eller snefnug, og det er er her 
lyn og torden skabes. De regndråber, 
der roterer ned til jorden, ankommer 
således stærkt energiladet. Det for

klarer, hvorfor regnvand giver planter 
bedre vækst end kunstvanding.

Jorden kan altså regulere sin energiud-
veksling med omgivelserne med disse 
4 graders bælter, mener Coats. Og 
vandet med dets særlige egenskaber 
er for jorden, som det er for menne-
sket, den altafgørende livsbeskytter. 
Ifølge Walter Russell  er jorden ved at 
ændre balancen i energiudvekslingen, 
således at den indadgående bliver lidt 
mindre og den udadgående lidt større. 

Det skulle således være helt efter 
planen for jordens udvikling, at her 
er ved at blive lidt varmere.

Jorden skulle altså være i stand til at 
skille sig af med overskydende vand, 
ligesom vi kan, hvis vor organisme 
ellers er nogenlunde normal. Uden 
at skulle indtage vanddrivende pil-
ler! Og så syg er jorden vel trods alt 
endnu ikke. Men storme, cykloner og 
lignende fænomener undgår vi nok 
ikke i den omstillingsproces.

Psykopatiske 
egenskaber

I TV kunne man for nylig se nogle in-
teressante udsendelser, der kortlagde 
de multinationale selskabers under-
gravende virksomhed. Ja, man kunne 
næsten kalde det “terror-virksom-
hed”, for den skade, de kan forvolde, 
er betydelig større end hvad nogen 
terror-organisation kan afstedkomme. 
Det jeg hæftede mig ved var, hvordan 
de gjorde det klart, at de karaktertræk 
der beskriver psykopater er akkurat de 
samme, som karakteriserer multina-
tionale selskaber. Nemlig:

Super-egoistisk, styrer kun efter 
egne behov, følelseskold, uden ind-
levelsesevne, hensynsløs og uden 
medlidenhedsevne, sikker på egen 
storhed, ser ikke konsekvenserne af 
egne handlinger og erkender ingen 
skyld.

Muslimske pilgrimmes 
helligsted

Kaba’en, den sorte firkant i Mekka, 
kaldtes før Islams tid for Saturn af 
de astrologikyndige vismænd i mel-
lemøsten. Saturn står for materiens 
modstand, denne fysiske verdens 
lærerige prøvelser.
Iøvrigt siges det, at der i Kaba’en er 
indmuret en specielt hellig sort sten. 
I den gamle Kybele-kult, en frygisk 
gudinde, ærede man en sort sten, 
hvori man sagde Kybele var rituelt 
nærværende. klipper eller (sort) sten 
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Hvordan er det at dø af 
sult?

I USA var der en længere debat om, 
hvorvidt man skulle fjerne den mad-
sonde, som havde holdt liv i en ung 
pige, der havde ligget i koma i flere år. 
Det førte til nogen forskning i, hvad 
der egentlig ville ske, når madsonden 
blev fjernet og pigen således døde af 
manglende ernæring. Processen er 
faktisk meget fredfyldt, fandt man 
ud af.

Patienter, der ikke kan spise og drik-
ke, træder ind i en tilstand, der kaldes 
ketose. Dvs at kroppen begynder at 
bruge fedt og muskler som brændstof. 
Efterhånden bliver nervesystemets 
reaktioner meget svage, og derfor 

er et af de ældste symboler for moder 
Jord. Også guden Mithra var ifølge 
myten født af en sort sten. Mithra-
kulten havde 7 indvielsesgrader.
 
Mon de muslimske pilgrimme ved, 
hvorfor de skal gå 7 gange gange 
rundt om Kaba’en, 3 gange hurtigt 
og 4 gange langsomt? Bortset fra, at 
man nok ikke i vore dages pilgrims-
mylder kan overholde den regel, så 
betyder det 3 gange for den åndelige 
verden og 4 gange for den materielle 
verden.
Stedet har i årtusinder været hel-
ligsted, mener man, men oprindeligt 
tilbad man her en solgud kaldet 
Hubal.

Grander-vandet

Kredse indenfor dansk landbrug er 
ved at se fordelene ved at få installeret 
Grander-teknologi, der ændrer struk-
turen i det vand, der føres ind på deres 
gård. I landbrugets tidsskrifter står 
den ene bonde efter den anden frem 
og fortæller om, hvor meget bedre 
deres dyr trives og hvor meget mindre 
antibiotika, de behøver give deres dyr. 
Når selv den skeptiske danske bonde 
begynder at “flytte sig”, så er der 
virkelig “noget om snakken”.

Til gengæld har jeg ikke hørt om så 
mange mennesker, der med grander-
vandet har oplevet “mirakler” med 
hensyn til deres helbred. Det hænger 
måske sammen med, at menneskers 
helbred i så høj grad styres af deres 
tankevirksomhed, og hvis den ikke 

ændres, kan helbredet heller ikke 
ændres ret meget. For dyrene er det 
noget andet - de tænker jo ikke så 
meget!

Det er molekyle-strukturen og dets 
indhold af informationer, der adskil-
ler grandervandet fra almindelig 
postevand. I forurenet vand og vand, 
der er blevet ført gennem lange rør-
ledninger, hænger molekylerne sam-
men i store klynger, 500 eller flere 
i hver, hvad der gør vandet “sejgt”. 
Ved påvirkning fra grandervand om-
struktureres vandet til klynger med 
kun 50-100 molekyler i hver, og det 
bliver harmonisk struktureret ved at 
vinklen i vandmolekylet øges. Derved 
skulle det blive bedre til at opløse og 
transportere de mineraler, kroppen 
har brug for.

Hvis vand kun renses mekanisk, vil 
vibrationerne fra de stoffer, det har 
været i kontakt med, fortsat være til 
stede i vandet og belaste organismen 
hos den, der drikker det. Derfor 
skal vandet også re-informeres, dvs 
påvirkes af vand, der har en optimal 
molekyle-struktur. Det er hvad der 
sker med Grander teknologien, hvor 
vibrationerne hidrører fra kildevand 
dybt nede fra de østrigske alpers 
undergrund.

vil patienten ikke opleve smerte, sult 
eller tørst. Til sidst svigter nyrerne og 
døden indtræder.

Apropos lysernæring, læste jeg, at 
krybdyr endnu er så tæt på planteriget, 
at de kan hente en del af deres energi 
direkte fra solen. De behøver kun 1/5 
af den ernæring, pattedyr behøver, 
men må til gengæld ligge i timevis 
og varme sig i solen.

Ondskabens filosofi

Lars Svendsen har skrevet en bog 
med ovennævnte titel (Klim 2002). 
Den handler meget fornuftigt om, 
hvordan man skaber “fjendebilleder”, 
dvs skaber en fjende, det er legalt 
at udrydde. Alle, man ikke bryder 
sig om, kan sættes under kategorien 
“farlig” - en fjende af staten, af de-
mokratiet osv.

Men så kommer den sædvanlige 
påstand, at enhver kan blive bøddel, 
hvis omstændighederne lægger op til 
det. Megen historisk erfaring kunne 
også få det til at se ud, som om det 
var rigtigt. Men det er det jo ikke! Der 
findes faktisk de, der hellere selv vil 
dø end at slå et andet menneske ihjel. 
Som Martinus påpeger: vor åndelige 
udvikling kan måles på, hvad vi kan 
nænne. Det er der bare ikke nogen 
ondskabs-forsker, der endnu har fået 
øje for.

Holistisk hospital

Nyt Aspekt 4/2006 fortæller: Et ho-
spital for psykisk syge med udgangs-
punkt i det holistiske menneskesyn. 
Det er det projekt, Steen Kofoed, hea-
ler og clairvoyant, nu sætter sit fulde 
fokus på, og derfor har han oprettet 
en fond, hvis hovedformål er at drive 
hospitalet. I en støtteforening kan 
man hjælpe økonomisk og praktisk i 
arbejdsgrupper.

Behandlingen kaldes for Sindsro og er 
en healingsmetode, der er skabt med 
18 års erfaring i at hjælpe mennesker 
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til at skabe balance i sind og krop og 
tage ansvar for deres liv. Hospitalets 
personale skal sammensættes bredt ud 
fra faglige og personlige referencer, 
og der lægges vægt på emotionelle og 
empatiske evner.

Nu leder Sindsro efter et naturskønt 
sted på Sjælland til at placere hospi-
talet, som satser på at kunne huse 
20-30 klienter. Henvendelse: Sindsro, 
Linnésgade 14, 1361 Kbh K. tlf. 30 
52 05 12 (www.sindsro.dk)

Handling skaber 
tanken?

Naturvidenskabens forskere mener 
at have fundet ud af, at det er hand-
lingen, der skaber tankeimpulsen 
til at handle. Ved et forsøg, hvor 
forsøgspersonerne skulle trykke på 
en knap, viste nogle EEG-målinger 
af hjernen, at handlingen begyndte, 
før personen havde besluttet sig. Så 
nu sætter man spørgsmålstegn ved, 
om vor frie vilje er så fri endda. En 
forbryder f.eks. handler altså før han 
tænker - og hvordan er det så med 
skyldspørgsmålet? Han kunne jo ikke 
have forhindret det ved at tænke sig 
om! (Ill.Videnskab 11/2006)

Der er mange ting, forskerne endnu 
har til gode at opdage - f.eks. at vor 
bevidsthed fungerer på et andet og 
finere, dvs hurtigere, plan end de 
kemiske reaktioner, de kan måle i 
hjernen. Men så længe de stadig tror, 
beslutningstageren sidder i hjernens 
kolesterolholdige nerveceller, er der 
et godt stykke vej endnu.

Russell-filosofi

Vi lever tilsyneladende i to univer-
ser: det stille bevidsthedsunivers af 
viden og et bevægelsesunivers af 
sansning.
Tiden er kommet i menneskets lange 
rejse fra den materielle jungle til dets 
spirituelle bjergtop, hvor det er nødt 
til at leve mere og mere i universet 
af viden og mindre i universet af 

sansning. Mennesket må nu lære 
universet at kende, som det er i stedet 
for det, hans sanser har fået ham til 
at tro, det er.

Mennesket må vide, at dette evigt ska-
bende univers, som synes så virkeligt 
for ham, blot er en kosmisk biograf. 
Det er en af elektriske vibrationer, af 
farve-og lydbølger skabt filmforestil-
ling af årsag og virkning, projekteret 
op på det sorte lærred af tilsynela-
dende rum og tid.

På hårdt arbejde

Walter Russell har udtalt: Kroppens 
degeneration begynder, når fysisk 
aktivitet hører op. Bevidsthedens de-
generation begynder, når koncentreret 
tænkning ebber ud.
Alle bevægelser søger mod ligevægt 
(hvile) - ad vejen med mindst mod-
stand. Hver tomme af fremskridt 
må tjenes med hårdt arbejde for at 
overvinde denne tilbøjelighed. Dette 
bevægelses-univers’ lov er: generer 
eller degenerer dvs vækst eller død, 
fremgang eller stilstand. Denne lov 
gælder alt, fra atomer til mennesker.
Men hver anstrengelse gavner den 
næste indsats.

Sufi-sentenser

Kærligheden kan i begyndelsen kun 
leve, når den bliver gengældt. Men 

når den har nået sin fulde vækst, kan 
den stå på egne ben.

Når jeg slår øjnene op og betragter 
den ydre verden, føler jeg mig som 
en dråbe i havet. Men når jeg lukker 
øjnene og skuer indad, ser jeg hele 
universet stige som en boble i mit 
hjertes ocean.

At leve i verden uden at have indblik 
i naturens skjulte love er som ikke at 
kende sproget i det land, hvor man 
er født.

Den sande religion er for sufien 
sandhedens hav, og alle de forskellige 
trosformer er som dets bølger.

Det er sympati snarere end god mad, 
der vil mætte din gæst.

Det er bedre at sige nej end at gøre 
noget uvilligt.

Den der tilbeder Gud og foragter 
mennesket, tilbeder Gud forgæves.
At tjene Gud vil sige at hver enkelt 
arbejder for alle.

Offer eller helt?

Historikere har ofte tolket gamle 
religiøse skikke helt forkert, fordi de 
har manglet fornemmelse for tidens 
forudsætninger. F.eks. har man ment, 
ud fra fund af mose-lig, at der engang 
herskede en barbarisk skik med at 
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ofre mennesker til guderne, især i 
krisetider.
Men det kunne jo være, der var en 
vis logik bag en sådan handling og 
at offeret oplevede sig som en men-
neskenes velgører.

For det første må man tage i betragt-
ning, at der i tidligere tider var en 
almindelig overbevisning om sjælens 
udødelighed og om reinkarnationens 
realitet. Desuden var man heller ikke 
i tvivl om, at livet efter døden var 
meget bedre end livet her på jorden. 
Mange havde i ekstase oplevet deres 
sjæl forlade kroppen og måske endda 
oplevet “unio mystica”, dvs en salig 
forening med guddommen. Ja, havde 

været i stand til at bringe budskaber 
med tilbage til medmenneskene.

Den, der var udpeget som offer, skulle 
dø for således at kunne fungere som 
budbringer fra menneskene til de 
guddommelige magter. Han fi k altså 
et ærefuldt job, blev en budbringer, 
der skulle gå i forbøn og sone den 
brøde, der eventuelt var årsag til de 
svære tider. Han skulle genoprette 
forbindelsen mellem guddommen og 
menneskenes verden. Og fi k så ellers 

en “ferie” i en bedre verden.
Disse religiøst-kultiske træk fandtes 
ikke kun i de orientalske samfund, 
som historikeren Herodot (ca. år 400 
f.kr.) beskrev, men de genfi ndes også 
i germanske og keltiske stammer.

Tror du på Gud?
Illustreret Videnskab har spurgt de-
res læsere i Danmark om de tror på 
Gud:

Hvorfor filosofi endnu kun er tankespind

Filosofi  er i virkeligheden begyndelsen til åndsvidenskab. Men før fi losofi en kan blive til virkelig 
visdom eller åndsvidenskab, kræves der, at åndslegemerne må udvikles til en sådan fuldkommenhed, 
at de ikkefysiske realiteter, som de pågældende individer beskæftiger sig med, ikke blot og bar kun 
kan opleves som tanker, forestillinger eller teorier, men som virkelige kendsgerninger.

Men en sådan fuldkommenhed får åndslegemerne først, når deres sansekapacitet når kærligheds-
energien. Når individets åndslegemer når denne kapacitet, oplever det “den store fødsel”, og med 
denne begynder den kosmiske oplevelse eller tankeprocessen “ovenfra” at blive fundamental. Og 
individet er dermed indhyllet i en forklaret tilværelse. (LB I stk. 238)

De blindt troende

Vi ser en hel menneskemasse, for hvem de religiøse forklaringer eller dogmer opfattes som urokkelig 
virkelighed. Disse mennesker savner absolut ikke nogen intellektuel forklaring. De tror blindt på de 
overleverede dogmer, ja nogle tror, at disse ligefrem er skrevet af Gud selv.

Når disse væsner i en så overvældende standhaftig grad er urokkeligt bundet til disse dogmer, lige-
gyldigt hvor eventuelt ulogiske og urimelige disse så end måtte være, viser det os tydeligt, at de her i 
deres religiøse felt absolut ikke beherskes af intellektualitet. Det er derimod instinkt og uintellektuel 
følelse, de er behersket af.
Dette er instinktepokens anden del.
(Martinus i artiklen “Lavintellektualitet og højintellektualitet”)

Martinus citater
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MØDER - FOREDRAG - KURSER - STUDIEGRUPPER - UNDERVISNING

ESBJERG
Mandag 2/10 Martinus kosmologi - hvad er det? 
v/Birger Juel Jensen
Torsdag 26/10 Snedynger i sindet - varmt hjerte eller 
kold skulder? v/Søren Olsen
Torsdag 23/11 Hvordan vil menneskehedens fremtid 
komme til at forme sig? v/Lars Gyde

Møderne er kl.19 i Hovedbiblioteket, lokale 4
Tilmelding til AOF på tlf. 7020 2377 (Arr: Heddi 
Støyer tlf.7513 9863)

FREDERIKSHAVN
10/10 En rejse ind i mikroverdenen! v/Ole Therkel-
sen
24/10 Snedynger i sindet - varmt hjerte eller kold 
skulder? v/Søren Olsen
7/11 Hvordan vil menneskehedens fremtid komme 
til at forme sig? v/Lars Gyde
21/11 Indsigt i livets mysterium! v/Ingolf Plesner

Møderne er tirsdage kl.19.30, Skolegade 8
Arr: Birger J Jensen tlf. 9893 0686

HADERSLEV
Mandag 13/11 Reinkarnation, karma og udvikling 
v/Ole Therkelsen
Mødet er kl. 19 på Bispen, over gården
Arr: Lenette Hansen tlf. 3032 0571

HERNING
28/9 Martinus kosmologi - hvad er det? 
v/Birger Juel Jensen
12/10 En rejse ind i mikroverdenen! 
v/Ole Therkelsen
2/11 Dør vi virkelig, når vi dør? v/Hanne Myrfeld
23/11 Indsigt i livets mysterium! v/Ingolf Plesner

Møderne er torsdage kl. 19.30 i “Kulturellen”, 1.sal 
lok.04-01, Nørregade 7
Arr: Martin S Jepsen tlf. 9716 8230

HORSENS
Torsdag 26/10 Hvad ER det for noget med denne 
Martinus? v/Birger Juel
Onsdag 22/11 Dør vi virkelig, når vi dør? 
v/Hanne Myrfeld

Møderne foregår kl. 19.30 på Biblioteket, Tobaksgår-
den 12. Arr. Merete Holm tlf. 8655 0810

KLINT
Lørdag 9/9 kl.19 Om livets oplevelse /Ingolf Plesner
Lørdag 7/10 kl.19 Livslyst og livskunst 
v/Ole Therkelsen
Lørdag 28/10 kl 19 Getsemane v/Lene Jeppesen
Lørdag 11/11 kl 19 Kosmiske glimt v/Eigil kristensen

Weekendkursus 
22/9-24/9 Tankekraft og livsglæde 
v/Solveig Langkilde og Lotte Darsø
 6/10-8/10 Bøn, kreativitet og seksualitet 
v/Ole Therkelsen
27/10-29/10 Materie, bevidsthed og livets kosmiske 
struktur v/Gunnar Carlsson
17/11-19/11 Forskellige former for skæbne 
v/Aage Hvolby

Ugekurser 
10/9-16/9 Livets gåde v/Svend Åge Rossen
10/9-16/9 Livet efter døden og inkarnationsproces-
sen v/Ingolf Plesner
17/9-23/9 De dyriske og menneskelige tankeklimaer 
v/Solveig Langkilde
2-ugerskursus 10/9-23/9 Studier i Livets Bog 2,del 2 
v/Eigil Kristensen

Martinus Center, Klintvej 69. Tlf. 5930 6280 evt. 2021 
2768

KULLERUP -kurser se www.kullerup.dk eller ring 
6531 5431
Martinusgruppe hveranden fredag og hveranden ons-
dag kl. 19-21.30

KØBENHAVN
Møder - hør nærmere på Martinus Institut, Mariendals-
vej 94, Kbh F tlf. 3834 6280

KØGE
3/10 Den globale krise er fødselsveer 
v/Ole Therkelsen
17/10 Døden - en illusion v/Ib Frendø
31/10 Tankernes tyranni! v/John Klemens Nielsen
7/11 Det tredie køn og en ny seksualitet 
v/Eigil Kristensen
21/11 “Alt er såre godt” - sovepude eller igangsætter 
v/Søren Olsen
Alle møder tirsdage kl. 19, Teaterbygningen
Tilmelding FOF, Brogade 19, tlf. 5665 5322
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ODENSE
Møder holdes Munkevænget 7. Hør nærmere tlf. 6614 
7424

RANDERS
24/10 Dør vi virkelig, når vi dør? v/Hanne Myrfeld
7/11 Viljens kraft og tankens magt 
v/Solveig Langkilde

Møderne er tirsdage kl. 19.30 i AOF kantinen, Store 
Voldgade 10
Arr: Ole Berthelsen tlf. 8641 1552

ROSKILDE
5/10 Alt er såre godt - sovepude eller igangsætter? 
v/Søren Olsen
19/10 Døden - en illusion v/Ib Frendø
2/11 Viljens kraft og tankens magt 
v/Solveig Langkilde
16/11 Den globale krise er fødselsveer 
v/Ole Therkelsen
30/11 Det tredie køn og en ny seksualitet 
v/Eigil Kristensen

Møderne er torsdage kl. 19, Kildegården, lokale 7.
Tilmelding FOF, Algade 31, tlf. 4636 6974

SILKEBORG
Onsdag 20/9 Martinus kosmologi - hvad er det? 
v/Birger Juel Jensen
Onsdag 11/10 En rejse ind i mikroverdenen! 
v/Ole Therkelsen
Onsdag 25/10 Mødet med vore medmennesker! 
v/Lene Jeppesen
Torsdag 9/11 Viljens kraft og tankens magt! 
v/Solveig Langkilde

Møderne er kl.19.30 i Medborgerhuset, Søvej 3.
Arr: Vibeke Rughave tlf. 8682 8270

SØNDERBORG
Tirsdag 3/10 Martinus kosmologi - hvad er det? 
v/Birger Juel Jensen
Onsdag 25/10 Snedynger i sindet - varmt hjerte eller 
kold skulder? v/Søren Olsen
Tirsdag 14/11 Martinus, Darwin og Intelligent De-
sign v/Ole Therkelsen

Møderne foregår kl. 19.30 på Biblioteket, Kongevej 
19-27, grupperum 7
Arr: Jesper Hindø tlf. 7443 1213

THISTED
24/9 Hvad ER det for noget med denne martinus? 
v/Birger Juel Jensen

22/10 Dør vi virkelig, når vi dør? v/Hanne Myrfeld
19/11 Indsigt i livets mysterium v/Ingolf Plesner

Møderne er på søndage kl. 15 i Plantagehuset, Planta-
gevej 18
Arr: Birgit Thorndal tlf. 9798 5384

VEJLE
Onsdag 27/9 Hvordan vil menneskehedens fremtid 
komme til at forme sig? v/Lars Gyde
Tirsdag 24/10 Mødet med vore medmennesker 
v/Lene Jeppesen
Onsdag 15/11 At have tillid til livet! v/Ole Therkelsen

Møderne er kl. 19.30 i Kulturhuset Bygningen, 
Ved Anlæget 14
Arr: Inge S Spicker tlf. 7555 2194

VIBORG
Torsdag 5/10 Hvad ER det for noget med denne 
Martinus? v/Birger Juel Jensen
Torsdag 26/10 Mødet med vore medmennesker 
v/Lene Jeppesen
Mandag 20/11 Indsigt i livets mysterium! 
v/Ingolf Plesner

Møderne er kl. 19.30 i Medborgerhuset, 
Vesterbrogade 13
Arr: Dagmar Dalsgaard tlf. 8661 2923

ÅLBORG
11/10 Hvad ER det for noget med denne Martinus? 
v/Birger Juel Jensen
8/11 Viljens kraft og tankens magt 
v/Solveig Langkilde
22/11 Indsigt i livets mysterium! v/Ingolf Plesner

Møderne er onsdage kl. 19.30 på Sønderbro skolen
Arr: Jørn Stockholm tlf. 9827 7081

ÅRHUS
25/9 Hvordan vil menneskehedens fremtid komme 
til at forme sig? v/Lars Gyde
9/10 En rejse ind i mikroverdenen! v/Ole Therkelsen
23/10 Snedynger i sindet - varmt hjerte eller kold 
skulder? v/Søren Olsen
6/11 Viljens kraft og tankens magt 
v/Solveig Langkilde
20/11 Dør vi virkelig, når vi dør? v/Hanne Myrfeld

Alle møder er mandage kl. 19.30 i Studenternes Hus, 
mødesal 2, Ndr.Ringgade 3, bygn.1420
Arr: Grethe Bergstrøm tlf. 8672 5546



Adam: Mikrokosmos (af hebraisk adamah: jord)

Due
Symbol for frugtbarhedsgudinden Ishtar, Astarte, 
Afrodite.
I jødisk kult et soningsdyr.
Symbol på helligånden. Hvid due: fred

Dyder
De tre teologiske dyder: tro, håb og kærlighed.
De syv andre dyder: sagtmodighed, ydmyghed, 
lydighed, kyskhed, kundskab, standhaftighed, 
gudsfrygt.

Synder
De syv dødssynder (dragen med de syv hoveder): 
Hovmod, grådighed, vellevned, misundelse, fråd-
seri, vrede, dovenskab.

Nådegaver
De fire nådegaver:  styrke, retfærdighed, mådehold, 
visdom.

Hexagon (sekskant): genopstandelse.

Mandorla: Livets port, symbol på genfødsel (kvin-
dens kønsåbning).

Trekant
Ligesidet trekant med spidsen op: ild (Kristus)
Ligesidet trekant med spidsen ned: vand
Begge trekanter sat sammen: Salomos segl, for-
ening af den synlige og usynlige verden.
Alm. trekant: Guds øje

Spiral: Kosmos’ åndedrag, evigheden.

Lyd
Slag på malm (klokkeklang): rensende og sonende, 
trolddomsafværgende.
Iflg gl folketro kan musik og sang fordrive onde 
ånder. David spillede på harpe for at lindre Sauls 
kval.
Musik anses for bindeled mellem verdensaltets 
harmoni og menneskers liv.

Kors: Verdens akse, hvor de to modsætninger for-
enes. Kosmos. 
Den lodrette linie: himlen, den vandrette: jorden. 
Et helsebringende magisk symbol.

Pandora: Den der har fået alt i gave, alle kvin-
ders stammoder. Løfter i videbegærlighed låget på 
æsken med godt og ondt.

Regnbue: Symbol for forsoning og fred.

Trin-pyramide: gudebolig.

Æblet var i matriarkalsk tid symbol på det livgi-
vende, frugtbarhed og liv. I patriarkatet blev det 
den forbudne frugt, symbol på syndig og dødbrin-
gende fristelse.

Tallene: Guds tanker.
Verdens oprindelige helhed symboliseres ved 4 tal 
med cirkel udenom, livets hjul.
Tolv er helligt, fordi det består af 3 gange 4, som 
betyder treenigheden (ånden) der gennemtrænger 
materien (4). 
Syv er helligt, fordi det består af 3 plus 4, ånd og 
materie.
Et liggende ottetal: tidløshed, uendelighed
888: Kristus
666: Dyret i åbenbaringen

SYMBOLERNES VERDEN 

frit fra bogen af Judith Vogt -Reitzels forlag 1993



Udtrykket den ny verdensimpuls stammer fra den danske humanist og intuiti-
onsbegavelse Martinus (1890-1981), der så universet som udpræget levende 
og til stadighed gennemstrømmet af skabende energiimpulser.

Fra tid til anden rammes Jorden af sådanne skabeimpulser, og resultatet er 
i hvert enkelt tilfælde et udviklingsspring på et eller flere områder. Fx. må de 
store historiske kulturepoker ses som virkninger af fortidige impulser, og det 
samme gælder m.h.t. verdensreligionerne og naturvidenskaben.

Omkring starten af forrige århundrede begyndte ifølge Martinus en ny kraftig 
impuls at stråle ind over Jorden, og han så, at den denne gang ville afstedkom-
me intet mindre end fødslen af en helt ny verdensorden, kendetegnet ved bl.a. 
hidtil uset fremgang for humanitet, moral og kultur.

Allerede nu mærker vi så småt virkningerne af denne nye verdensimpuls, nem-
lig i form af de stormløb på den hidtil gældende verdensorden, der kendeteg-
ner tiden; politisk, økonomisk, videnskabeligt, teknologisk, religiøst, moralsk, 
miljømæssigt etc. Men typisk nok også som en lang række mere eller mindre 
målbevidste forsøg på at skabe bedre og mere menneskeværdige livsbetingel-
ser for alle Jordens beboere.

Tidsskriftet Den Ny VerdensIMPULS har til formål at fokusere på hele denne 
interessante emnekreds og herunder orientere om det revolutionerende vir-
kelighedssyn, Martinus gennem et langt og virksomt liv lagde frem i sit store 
åndsvidenskabelige værk ”Det Tredie Testamente”.

Den Ny VerdensIMPULS
Klintvej 104 - DK-4500 Nykøbing Sjælland

Tlf. 59 30 52 72 - Giro 9 25 42 42
E-mail: kosmo-info@olsen.mail.dk

Hjemmeside: www.nyimpuls.dk
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Mayakalenderen  
Lysets kosmiske struktur
Kosmiske glimt



I hjertet af ethvert menneske ligger længslen efter kærlighed, lykke og fred. I 
hjertet af alle menneskets nationer ligger ønsket om internationalt fællesskab. 
Universel énhed og samhørighed er det endelige mål for denne klode. Hvor langt 
er vi fra dette mål?

Afstanden kan kun måles i en tilstands-måleenhed: kærlighed. Men kærligheden 
er end ikke nået til dørtrinnet af de menneskelige relationer og vil ikke komme 
længere, før forening åbner døren for den. Forening betyder balance og ligevægt 
i menneskenes udvekslinger, dvs mellem at give og modtage. Civilisationen er 
slet ikke nået til at forstå betydningen af dette.

Mennesket må lære at give. Vi lever stadig i en barbarisk tid, hvor næsten alle 
kun vil tage, ja endda andres liv. Et spirituelt morgengry er dog ved at dæmre. 
Døren står lidt på klem, men kun lidt på klem, for vort verdenshus er bygget på 
splittelsens sand.

Virkningen af splittelse er frygt. Et hus der bygger på frygt må falde sammen. 
Fred og lykke kan ikke komme ind i et frygtens hus. Fred og lykke kommer den 
dag, menneskene forener sig i kærlighed og hører op med at skabe frygt.

Walter Russell

Hjertets længsel
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I denne søde juletid ...

I stedet for at glædes over det lune vinter-
vejr og de sparede varmeudgifter, vækker 
det til bekymring. Klimaforskernes vær-
ste anelser synes bekræftede.
Martinus skrev engang, at årsagen til 
de kolde vintre under 2.verdenskrig var 
“forsynets” forsøg på at køle de ophidsede 
krigsgemytter ned. Men vi vil nok ikke 
kunne overbevise forskerne om, at der er 
andre “spillere på banen” end de menne-
skelige miljøsyndere.

Hvad de dybere årsager til klimaændrin-
gen end er, er det kun godt, at menne-
skene er begyndt at besinde sig på, hvad 
den materielle grådigheds-adfærd afsted-
kommer. Og på hvad livets egentlige vær-
dier er. Det som julen skulle minde os om.

I sidste nummer af bladet lovede jeg en 
løbende oversættelse af Walter Russells 
bog “The Universal One”. Det løfte kan 
jeg ikke holde. Jeg erkender, det ikke giver 
rigtig mening at bringe den i sådanne 
brudstykker. Man skal læse hans vær-
ker i sammenhæng for at få en helheds-
forståelse af det unikke i den logiske 
viden, han bringer. Jeg vender tilbage til 
ham senere i en mere “gennemtygget” 
udgave.

Med kærlig julehilsen
Ruth
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Vil erkendelsen af reinkarnationen få 
betydning for verdensmoralen?

v/Martinus

På et tidspunkt blev Martinus præsenteret for ovennævnte 
spørgsmål. Hans svar følger her:

Så længe reinkarnation ikke er accepteret af den offentlige 
mening eller det store flertal inden for jordmenneskehe-
den, vil en absolut human eller retfærdig verdensmoral 
umuligt kunne gøre sig gældende. Så længe man ikke 
forstår reinkarnationen, vil en opfattelse af det virkelige 
eller det absolutte verdensbillede være en umulighed. 

Det moderne materialistiske verdensbillede er ikke noget 
virkeligt verdensbillede. Det udgør kun en række analyser 
af kloders og mælkevejens baner og stofindhold, altså 
en viden, der ikke har den allermindste indflydelse på 
verdensmoralen. Og så længe det fysisk-psykiske ver-
densbillede udgør en ukendt foreteelse, vil dets struktur og 
love og dermed også dets morallove være ukendte. Det er 
netop denne uvidenhed, der i dag afføder følgende udtryk: 
”Der er ingen retfærdighed til”, ”Livet er et resultat af 
tilfældigheder”, ”Enhver er sig selv nærmest” etc. Og så 
former man sin livsførelse på dette grundlag. 

Man kan ikke forstå, at 
der kan være retfærdighed 
i verden, hvor man ser, at 
nogle børn fødes til syg-
dom, nød og elendighed, 
får ukærlige forældre, der 
ligefrem opdrager dem til 
at blive forbrydere, medens 
andre børn fødes til et liv i 
rigdom og velvære, beskyt-
tet af kærlige forældre og 
får adgang til de højeste 
og mest agtede kredse i 
samfundet. Nogle børn 
fødes med meget ringe 
begavelse, medens andre fødes med strålende intellek-
tuelle evner og anlæg. Det ene barn fødes som geni, det 
andet fødes åndsvagt. Nogle væsener er slaver, må slide 
og slæbe eller pukle for andre, der så kan leve højt på 
disse væseners arbejde, føre et luksusliv. Nogle væsener 
dør af frådseri og dovenskab, andre dør af sult og over-
anstrengelse. 

Nogle børn dør straks efter fødselen, medens andre opnår 
at blive hundrede år. Nogle børn fødes med en stor og 
venlig psyke, og andre fødes med en psyke, der kun kan 
udløse bandit- eller gangstervæsen. Hvordan skal der 
kunne være retfærdighed i en verden, hvor alt således 
tilsyneladende er ganske meningsløst, og livsgoderne er 
så ulige fordelt?

At den kirkelige kristendom søger at råde bod herpå 
med religiøse dogmer eller overleveringer, der udtrykker 
verdensbilledet som en almægtig guddom, der er alle 
levende væseners skaber og behersker, har ikke dermed 
kunnet henvise til foreteelser, der gør verdensbilledet 
til en kulminerende retfærdighed og kærlighed. I denne 
hjælpeløshed har den måttet kapitulere med udtrykket: 
Guds veje er uransalige” Det, der har bragt nævnte kir-
kelige kristendom til denne intellektuelle kapitulation 
eller uformuenhed og dens heraf følgende affolkning af 
kristendommen, er dens docering af en guddom, der op-
gives at være almægtig, alkærlig og alvidende, men som 
ikke desto mindre lader et overordentlig stort flertal af 

sine skabte væsener havne 
i et evigt helvede, altså 
en vånde og pine, som de 
aldrig i al evighed kan 
udfries fra. 

Denne frygtelige pine op-
gives at være en straf i 
et enkelt fysisk jordeliv 
begåede forseelser eller 
fejltrin. Hvordan kan en 
evig eller uendelig straf stå 
i et rimeligt forhold til en 
timelig eller endelig forse-
else? Og hvordan kan det 
skabte straffes for sin egen 

ufuldkommenhed? – Det har jo ikke skabt sig selv, men 
er et produkt af en skaber. Må denne skaber da ikke selv 
have ansvaret? – Når denne skaber er almægtig, hvorfor 
skaber han så væsener, om hvem han ifølge sin alvidenhed 
på forhånd ved, vil havne i helvede?

- Hvis han ikke kan skabe sine væsener fuldkomne, er 
han ikke almægtig. Og hvis han ikke på forhånd ved, at 
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disse vil havne i helvede, er han ikke alvidende, og hvis 
han på forhånd ved, at de vil havne i helvede, men ikke 
ønsker at befri dem fra denne store pine, ja, oven i købet 
sender den største part af sine skabte væsener derhen, er 
han ikke alkærlig. Tænk, hvis en sådan guddom kom til 
mentalundersøgelse!  Hvordan måtte diagnosen blive?  
- Et skabende væsen, hvis største produktion er en frem-
bringelse af levende væsener med en mental eller åndelig 
struktur, der hjælpeløst dømmer disse til et uophørligt 
liv i en kulmination af smerte og lidelse, og i hvilken 
tilstand de forgæves evigt må skrige deres dødsvånde ud 
imod deres totalt følelsesløse og ubarmhjertige skaber, 
hvis almægtighed og alvidenhed kunne have forhindret 
hele dette djævelske panorama og derimod have skabt en 
sollys, strålende tilværelse for alle, kan ikke have nogen 
som helst gnist af kærlighed i sig.

Da væsenerne i helvede aldrig i al evighed kan udfries 
fra deres pinsler, vil deres ophold være totalt blottet for 
noget for væsenerne selv gavnligt eller nyttigt formål. 
Når den almægtige guddom ikke desto mindre urokkeligt 
fastholder disse væsener i en evig pine, kan det således 
udelukkende kun være fordi, det er en nydelse for ham. 
Men et væsen, der finder behag i at se levende væsener 
hjælpeløst fastholdt i frygtelige pinsler, kan kun være 
abnorm. Hans diagnose kan kun udtrykkes ved det ene 
ord: ”Sadisme”.

Det er denne i dogmernes forældede terminologi skjulte 
djævel i renkultur, dette hundrede procents hedenskab 
i de religiøse overleveringer, der affolker den kirkelige 
kristendom, alt eftersom dens tilhængere begynder at 
tænke selv. Man forstår, at der måtte et kærlighedsvæ-
sen eller en Kristus i kød og blod til for at bringe dette 
sadistiske billede af en verdensherre til at blegne, synke 
i grus og forvitre. Inspiration og betryggende forsikring 
om retfærdighed og dermed et fundamentalt grundlag for 
skabelse af en højere moral kan dette billede af en syg 
guddom umuligt give den udviklede forsker.

Da de andre store verdensreligioner også indeholder om-
fattende hedenske dogmer eller forestillinger, der ikke kan 
stå for en virkelig intellektuel gennemlysning, vil nævnte 
religioner også blive affolket, alt eftersom væseners 
egne intellektuelle evner bryder frem. Paradisiske himle 
med sjælløse valkyrier såvel som angsten for at blive 
en krokodille, en slange, en blæksprutte eller et andet 
kryb, hvis man ikke opfylder religionens krav, vil også 
her forsvinde som mørke skygger for det intellektuelle 
lys. Og menneskene må søge nye mentale eller psykiske 
grunde for moraldannelse. 

Da den moderne materialistiske videnskab som før 
nævnt kun kan give stof- og materieanalyser, kan den 
umuligt løse livsmysteriet. Livet består nemlig ikke blot 

af stof eller materie, men også af det liv, der dirigerer og 
tilkendegiver sig ved stoffet eller materien. Den nævnte 
videnskab kan derfor umuligt danne grundlag for moral. 
Åndeligt eller mentalt mørke, gudløshed eller benægtelse 
af et eksisterende forsyn behersker det daglige liv i den 
materialistiske videnskabs domæne. 

Besiddelse af den største hær og flåde eller krigsmagt med 
den størst mulige evne til at dræbe, myrde og ødelægge 
må derfor anses som den eneste effektive sikkerhedsfor-
anstaltning eller det bedste beskyttelsesmiddel. Alt bliver 
derfor her mere et magtspørgsmål end et retsspørgsmål. 
Og det i en materialistisk viden og kunnen højt begavede 
jordmenneske må her stille sig på dyrets stadium og ordne 
sit liv på junglemoralen: den stærkeres ret. Da mennesket 
afviger fra dyret ved at være et etisk væsen, hvilket vil 
sige, at det er bestemt til at leve under princippet: ”Ret 
fort Magt”, kan det ikke leve under jungleloven: Magt for 
ret”, uden at underminere sin sande livsoplevelse, der er 
en permanent fred, lykke og glæde baseret på forståelsen 
af og kærligheden til alt og alle. 

Junglemoralen kan kun give jordmennesket en dyrisk 
livsoplevelse, der er det samme som en permanent væren 
på vagt imod frygtede onder, sorger og lidelser, der hos 
jordmenneskene er forstærkede i samme grad, som disse 
væsener har forstærket deres dyriske fremtræden med 
kunstige forsvars og angrebsvåben. Og denne forstærkede 
praktisering af jungleloven er i dag verdensmoral. På den 
afgøres forholdet mellem stater og folk. At livet derfor i 
tilsvarende grad må blive dyrisk i stedet for menneskeligt, 
må blive krig i stedet for fred, turde være selvfølgeligt. 

Efter denne kapitulation i religion og materialisme vil den 
nu begyndende åndsvidenskab med dens kosmiske analy-
ser af selv det levende noget bag materien eller stoffet og 
dermed af det virkelige fysisk- psykiske verdensbillede 
være den eneste nu blottede nu farbare vej imod verdens-
freden. Her bliver reinkarnation eller individets evige 
eksistens fortolket ud fra urokkelige logiske grundlag. 
Igennem kundskaben om denne evige væren ser man, at 
man er sin egen skæbnes første ophav, skaber og udløser, 
og at alle ens medvæsener og omgivelser aldrig i noget 
som helst tilfælde kan være årsag til, hvor vi fødes, hvem 
vi får til forældre, hvilket miljø og hvilke kår, vi kommer 
til at tilhøre, hvilke sorger og lidelser eller andre former 
for ubehag, vi kommer til at opleve. 

De nævnte væsener og omgivelser vil aldrig kunne være 
andet end de midler eller redskaber, igennem hvilke 
vi med vort eget væsen bevidst eller ubevidst udløser 
og former vor egen livsoplevelse, der jo er det samme 
som vor skæbne. Da vor skæbne udelukkende kun kan 
være virkninger af årsager, vi selv har udløst dels i det 
nuværende og dels i tidligere jordeliv, er der retsmæs-
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sig ingen at blive vred på, ingen at bebrejde dette eller 
hint ubehag eller denne eller hin ulykkelige hændelse i 
vor skæbne. Vi ser, at alle ubehag er tilkendegivelser af 
vor egen ufuldkommenhed i livskunst eller væremåde 
og tager derfor ved lære af ethvert ubehag eller enhver 
oplevelse. Åndsvidenskabens analyser om reinkarnation 
og verdensbillede fjerner således helt den store overtro, 
at nogen kan gøre uret, og nogen lide uret. Den fjerner 
et hvilket som helst grundlag for martyrium og viser, at 
enhver form for had, vrede, misundelse eller kort sagt 
enhver form for ukærlighed er det endnu ufærdige eller 
kosmisk blinde jordmenneskes fald og fejltrin. 

Da fald og fejltrin giver erfaringer, erfaringer fører til 
livsviden, og livsviden fører til kosmisk klarsyn eller 
kosmisk indvielse, der danner grundlaget for det fuldkom-
men menneskelige menneske eller væsenet i guds billede, 
bliver alle fald og fejltrin således nyttige og uundværlige i 

den guddommelige verdensplan og gør dermed det evige 
ord: ”Alt er såre godt” til kendsgerning. Når reinkarnatio-
nens kosmiske analyser bliver til selvfølgelig vågen, dags-
bevidst erkendelse hos fl ertallet af jordens menneskehed, 
vil kærligheden fortrænge 
jungleloven bort fra den 
gældende verdensmoral. 
Harmoni og fred, kunst 
og videnskab, skønhed og 
glæde vil da være det her-
skende, lysende bindeled 
imellem alverdens men-
nesker, nationer, racer og 
individer.  

(Copyrigt Martinus Institut. 
Artiklen er sidst bragt i Kosmos nr 3/1984 og bringes her 
med tilladelse fra Martinus Institut) 

........, at medens den materielle videnskab kan forstås og accepteres med in-
telligensen og derved blive til realistisk kendsgerning, kan åndsvidenskaben 
absolut ikke accepteres med intelligensen alene, selv om nævnte bevidst-
hedsegenskab naturligvis udgør en stor medvirkende faktor. Her skal for det 
første en meget højt udviklet humanitets- eller kærlighedsevne til og dernæst 
den for den kosmiske sansning uundværlige intuitionsevne. 

Har man den højere udviklede kærlighedsevne og den heraf følgende til-
svarende intuition, kan man opleve tingene for sit eget vedkommende som 
absolut kendsgerning, selv om man ikke er i stand til at kunne forklare tin-
gene og gøre dem til kendsgerning for andre, således som tilfældet er med 
den materialistiske videnskab. 

Oplevelse af åndsvidenskaben som kendsgerning er derfor i stor udstrækning 
automatfunktion. Den er en åndelig eller psykisk gave, der som en mental 
kraft overskygger væsenets bevidsthed, medens den materialistiske viden-
skab derimod kun er et resultat af viljemæssig forskning, eksperimentering 
og iagttagelse. Man forstår derfor, at meget fremtrædende videnskabsmænd, 
der er kapaciteter i materiel forskning og viden, undertiden ignorerer ånds-
videnskaben som fantasi, som spekulation og digt.

Martinus

LB  VII stk. 2535
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Hvad 

mayakalenderen 
fortæller

v/Ruth Olsen

Mange spirituelt interesserede mennesker har hørt om den 
kalender, som mayafolket i Mellemamerika efterlod sig, 
og som er blevet tolket sådan, at Jorden ifølge den skulle 
gå ind i en helt ny og oplyst tid i år 2012, også kaldet 
“den 5. dimension”. Men hvad fortæller den kalender 
mere konkret, og hvad er der med det årstal?

Det har en svensk forsker, Carl Jo-
han Calleman, skrevet en bog om, 
udgivet i USA i 2004. Den hedder 
“Mayakalenderen og bevidst-
hedens transformation”. Ifølge 
denne bog drejer kalenderen sig 
om en oversigt over de principper 
og energier, der styrer menne-
skehedens bevidsthedsudvikling 
gennem tiderne. Og fordi den 
bygger på generelle principper, 
kunne mayaerne således føre udviklingen frem i tiden, 
dvs den blev en slags fremtidsprofeti. Men den handler 
kun om tendenser, og den går ikke længere end til ok-
tober 2011.

At mayakalenderen overhovedet findes i dag er lidt af et 
mirakel. De katolske præster var nemlig meget grundige 
med at få brændt alle ”hedningenes” hellige skrifter, men 
nogle få var forinden blevet bragt til Europa af de første 
spanske erobrere. Det har dog taget lang tid for forskerne 
at afkode mayaernes skrifttegn, så det er først nu, man 
mener helt at forstå dem.

Ordet “kalender” er egentlig lidt misvisende, for det 
drejer sig nærmest om et holistisk verdensbillede. Heri 
fastslås f.eks. at “Gud er kærlighed”, - “Vi er alle én 
enhed”, - “livet har et formål”, nemlig gennem udvik-
ling af bevidstheden gennem talløse inkarnationer at nå 
frem til en oplyst gylden tidsalder. Denne udvikling sker 
gennem mange store og små kredsløb, som i et ganske 
bestemt mønster skifter mellem lyse og mørke perioder 
(yin og yang).

Vi indgår med andre ord alle i en overordnet kosmisk 
plan, således at vor bevidsthed påvirkes af skiftende kos-

miske energi-indstrømninger her på Jorden. Den enkeltes 
udvikling er dog også afhængig af, hvordan han/hun er 
i stand til at modtage og integrere de kosmiske energier 
og deres indhold af information. Men påvirkningen sker 
ikke lige intenst på alle dele af kloden, også her råder en 
cyklus, således at indstrømningen flytter sig med tiden 
fra øst mod vest. Fra Indien over Mellemøsten, Egypten, 
Grækenland, Rom, Amerika og er nu ved at nå Kina.

Tid var en vigtig faktor for mayaerne. De så den som en 
slags måleenhed for de kredsløb indeni kredsløb,som de 
så, alt fremadskridende liv byggede på. Tid var et red-
skab, hvormed de målte udviklingen, og således søgte at 
tage højde for fremtidige begivenheder på grundlag af 
fortids erfaringer. At mennesker i nær kontakt med natu-
ren erkender verdens og livets udvikling som kredsløb i 
rytmiske mønstre, er egentlig ikke så mærkeligt, for det 
er jo hvad de oplever i de velkendte rytmer mellem dag 
og nat, sommer og vinter, liv og død osv. 

Tidsopdelingen

Mayaerne havde flere tids-systemer, der alle var inddelt 
i en 13-trins cyklus. De 13 trin bestod af 7 lyse perioder 
med 6 mørke perioder derimellem. Hver af disse 13 trin 
havde sin specielle energi, styret af hver sin særlige “gud” 
eller hvad, eftertiden har fortolket som en gud. 13 er altså 
et helligt tal, fordi det beskriver en udviklingscyklus, en 
skabelsesperiode. Man kaldte den også for “7 dage og 6 
nætter”. Her genkender vi den kristne skabelsesberetnings 
7 dage, hvor man dog ulogisk nok ikke regner med næt-
ter! Og her aner vi måske også, hvorfor 13 senere blev et 
uheldigt tal? Det tal har vel også været helligt for tidlige 
kulturer andre steder på kloden. Og hvad der er helligt 
for tidligere religioner, dæmoniseres ofte af en senere 
religion.

Helt overordnet regnede mayaerne med 9 “underverdner”, 
9 udviklingskredsløb indeni hinanden. Den første, og den 
der omslutter dem alle, begyndte for uanede millioner af 
år siden og synes ifølge forskernes tolkninger at slutte i 
oktober 2011. Indeni denne begyndte den 2. “underver-
den” noget senere, den 3. lidt senere igen osv. Alle er de 
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mindre kredsløb indeni større kredsløb. Den 6. “underver-
den” begyndte 11. august år 3115 f.Kr. ifølge forskernes 
tolkninger af mayaernes skrift. Den 7. “underverden” 
begyndte d. 24. juli 1755, den 8. begyndte 5. januar 1999, 
den 9. og sidste begynder 11.februar 2011. Men de skulle 
altså alle være sluttet, når året 2011 er omme.

Kredsløbene bliver mindre og mindre, dvs tiden går 
hurtigere og hurtigere, fordi energifrekvenserne stiger, 
siger Calleman. De trin-pyramider, mayaerne byggede, 
kan ses som klare symboler på de kredsløb, der bliver 
mindre og mindre opad, indtil man når toppen på den 7. 
dag og således er “oplyst”, dvs i “den syvende himmel”! 
Hver cyklus slutter den 7. dag, derfor er det nok ikke så 
mærkeligt, at tallet 7 nævnes 52 gange i Johs. Åbenba-
ring! Hver ny cyklus begynder på et højere plan end den 
forrige, ligesom musikkens oktavsystem.

Fordi alle de cyklus, mayaerne har optegnet, slutter i ok-
tober 2011, mener nogle at det er tiden, hvor menneskenes 
bevidstheds-udvikling er færdig her på Jorden. Når vi ser 
på menneskenes nuværende adfærd her på kloden - og 
kender Martinus’ analyser af menneskehedens udvikling 
- så ved vi nok, det ikke er rigtigt. Er den kosmiske plan 
ændret siden mayaernes tid - eller har man misforstået 
noget? Hvor troværdig er mayakalenderen ellers, histo-
risk set?

Erfaringer fra 6. “underverden”

Lad os se nærmere på det 6. udviklingskredsløb, som 
begyndte 11. august 3115 f.Kr. Det har som alle andre 
kredsløb 13 energi-trin, som altså hver består af 144.000 
dage! De 13 trin blev også kaldt “himle”, måske for at 
fortælle, det handlede om noget usynligt, altså åndelige 
energier. Af tallene 1-13 stod de ulige tal for lyse energiers 
periode, dvs tider der bragte kreativitet og udvikling, 
mens de lige tal stod for de mørke perioder med konflikter, 
tilbagegang eller blot stagnation/hvile.

De 13 trin i den 6. “underverden” dækker følgende år 
ifølge Callemans bog:

Trin 1 (lys): år 3115-2721 f.Kr.
Trin 2 (mørk): år 2721-2326 f.Kr.
Trin 3 (lys): år 2326-1932 f.Kr.
Trin 4 (mørk): år 1932-1538 f.Kr.
Trin 5 (lys): år 1538-1144 f.Kr.
Trin 6 (mørk): år 1144-749 f.Kr.
Trin 7 (lys): år 749-355 f.Kr.
Trin 8 (mørk): år 355-40 e.Kr
Trin 9 (lys): år 40-434
Trin 10 (mørk): 434-829
Trin 11 (lys): 829-1223
Trin 12 (mørk): 1223-1617
Trin 13 (lys): 1617-2011

Sammenligner vi disse 13 trin med de faktiske historiske 
begivenheder, mener Calleman at få mayakalenderen be-
kræftet, bl.a. således: På det første trin kom inspirationen 
til begyndelsen af et skriftsprog, nemlig i Sumer ca. 3200 
f.Kr. og i Egypten ca. 3100 f.Kr. Dette videreudvikles i de 
følgende lyse perioder, lige til det 13. trin, hvor klodens 
første avis udkom i Holland år 1618, og med internettet 
som foreløbig sidste “skud på stammen”. Alt sammen 
som led i udviklingen af kommunikation som redskab 
for det endelige mål: global enhedsbevidsthed.

Det var også på denne cyklus’ første trin, man forlod 
stenalderen og begyndte at bruge tilvirket metal (først 
bronze) som mønter, således at en mere udbredt handel 
kunne realiseres ved hjælp af penge. Papirpenge kom 
så i slutningen af denne cyklus, men blev dog først for 
alvor et udbredt fænomen, efter næste store cyklus var 
begyndt. Handel var gennem lange tider en vigtig faktor 
for udbredelse af kultur og dermed for udvikling.

Ved midtpunktet for denne 6. cyklus, dvs 7. trin, slår troen 
på den Ene skabergud - monoteismen - igennem, og på 
9. trin - det der af mayaerne blev kaldt “styret af lysets 
gud” - slår kristendommen sin første spæde rod blandt 
mennesker i Middelhavsområdet. På 11. trin breder den 
sig for alvor ud over Europa, og på 13. trin fortsætter 
udbredelsen af kristendommen til resten af verden, og der 
sker desuden en reformation i det nordlige Europa.

Calleman ser altså de religiøse inspirationer især udfolde 
sig på de ulige og lyse trin. Undtagen Islam! Islam op-
stod i mørkeperioden 10. trin, og dens symboler tilhører 
natten, nemlig måne og stjerner. Det var iøvrigt i samme 
mørketid, at Attilas hunner trængte sig som en terrorbølge 
ind over Europa. I næste mørkebølge, på 12. trin, kom 
Djengis Khans mongol-horde.

De mørke perioder har dog deres meget vigtige rolle at 
spille i menneskets udvikling, idet de danner grundlag og 
afsæt for næste “spring fremad”. Mongolerne medbragte 
f.eks. kompas, bogtryk og krudt, og efter Napoleonskri-
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gene fik ideerne om demokrati og menneskerettigheder et 
vældigt skub fremad. Både lys og mørke er uundværlige, 
for uden kontrasternes polaritet kan intet bevæge sig. Og 
vi skal jo “cirkle” os opad.

Når mayaernes 7-trins pyramide ses i forårets og efterårets 
særlige lys, ser man trapperne op som lyse og mørke 
felter aftegne sig som en sik-sak linie, der ser ud som en 
slange, der snor sig opad mod toppen. Mayaerne tilbad 
noget, de kaldte “den fjer-klædte slange” - Quetzalcoatl. 
Der er ikke mange i vor tid, der har forstået, hvad den 
var eller symboliserede, men måske var det bare den 
spiralbevægelse, der fører op mod højere bevidsthed, og 
som vi kender fra den indiske kundalini-energi.

Verdenstræet

Det store overordnede kredsløb begyndte ifølge mayaerne 
med, at den store Guddom plantede “Verdenstræet” og 
således etablerede de fire verdenshjørner - altså skabte 
bevægelse. Derved bragte han lys ind i mørket og plantede 
den “sæd”, der skulle spire, gro og bære frugt gennem 
gentagne kredsløb på hver 13 trin.

Da spanierne kom til Mellemamerika i 1517 bemærkede 
de store malede kors ved alle mayaernes helligsteder. 
Også hopi-indianerne brugte korset som helligt symbol, 
det vi kender som “medicin-hjulet”. Men også i Europa 
var korssymbolet meget tidligt noget helligt, sådan som 
vi bl.a. kan se af de nordiske helleristninger.

Calleman tolker korset som symbol på de fire bevægel-
sesretninger, der organiserer kosmos ud fra et midtpunkt. 
Han går videre og mener, at den lodrette bjælke er en 
udviklingsmæssig “verdensakse”, der deler jordkloden 
i øst og vest og dermed i to forskellige energikvaliteter, 
sådan som vor hjerne er delt i en højre og venstre halvdel, 
der hver formidler forskellige energier. Ligesom men-
nesket skal lære at skabe balance mellem og forene sine 
hjernehalvdele, dvs skabe ligevægt mellem følelse og 

intelligens, skal vi også nå frem til at skabe balance og 
forening mellem jordens østlige og vestlige side.

Mayaernes myter fortæller, at mennesket blev født af 
“verdenstræet”, ligesom vi i Norden har myten om træet 
Yggdrasil. Det betyder nok ikke blot det, at vi har en 
fortid i planteriget. Det må have noget at gøre med be-
vidsthedens udvikling, sådan som vi også kender det fra 
kristendommens myte om træet midt Paradis, som bar 
frugter, der kunne sætte mennesket i stand til at kende 
forskel på godt og ondt.

Calleman gætter på, at “verdenstræet” er nogle kosmiske 
energilinier, der udgår fra universets centralsol. Disse 
energier befordrer og stimulerer menneskets udvikling 
ved at bringe skiftevis lyse og mørke påvirkninger og in-
spirationer. Han mener, både Jorden og vore hjerner er en 
slags relæstationer for modtagelse af kosmiske energier. 
Vi så at sige “downloader” information fra højere lag. 
Jorden og vore hjerner svinger jo nogenlunde på samme 
bølgelængde, dvs er i resonans, siger han.

De sidste “underverdner”

Den 7. cyklus begyndte 24.juli 1755. Dens 13 trin, dvs 
dens “7 dage og 6 nætter”, med de ulige trin lyse og de 
lige trin mørke, fordeler sig således iflg Calleman:
Trin 1:1755-1775, trin 2: 1775-1794, trin 3: 1794-1814, 
trin 4: 1814-1834, trin 5: 1834-1854, trin 6: 1854-1873, 
trin 7: 1873-1893, trin 8: 1893-1913, trin 9: 1913-1932, 
trin 10: 1932-1952, trin 11: 1952-1972, trin 12: 1972-
1992, trin 13: 1992-okt.2011.

Denne cyklus begyndte med impulsen til ideen om 
“frihed, lighed og broderskab”, om demokrati og men-
neskerettigheder. Men ellers har jeg lidt svært ved at se 
de historiske begivenheder passe ind i de mørke og lyse 
perioder her. Iflg Calleman skulle de økonomiske op- og 
nedture passe ret godt med kalenderen. Jeg kan dog se 2. 
verdenskrig på det mørke trin 10.
Spirituelt kan teosofiens udbredelse i vesten ses ud af trin 
5. Martinus blev født på trin 7 og begyndte sin verdens-
genløser-mission på trin 9 (som Jesus iøvrigt også gjorde 
på trin 9 i sin cyklus!).

Den 8. cyklus begyndte 5.januar 1999. Efterhånden som 
menneskets bevidsthed øges, vil de mørke og svære 
perioder i højere grad være af social og psykisk art end 
fysisk. I denne cyklus vil der ske et stort spring fremad i 
bevidsthedens udvikling. Modstanden mod militære løs-
ninger vil vokse meget, øst-vest-polariteten vil mindskes 
og den globale enhedsbevidsthed vil øges.

Ligesom der efter Napoleons destruktive udfoldelser kom 
en tid med regression (fortidslængsel=romantikken) og 
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derefter en fornyet fremgang for humanisme i den forrige 
cyklus, vil der efter Bin Laden (samme trin i den ny cyklus 
som Napoleons i sin) først komme en tid med tilbagegang 
for den humane udvikling, bl.a. forsøg på at centralisere 
magt i autoritære systemer, men derefter kommer fornyet 
fremgang på et højere niveau.

Calleman spår år 2008 (trin 8) til at blive et meget svært 
år. Der vil komme store problemer i Østeuropa, som vil 
påvirke hele EU, der vil ske en splittelse mellem USA og 
EU og USA vil miste sin dominans og inspirationskraft. 
Hvad han bygger så konkrete forudsigelser på, ved jeg 
ikke. At USA er ved at miste sin dominans, kan vi vist 
alle se.
I skrivende stund (beg.nov 2006) er vi ifølge mayaka-
lenderen i trin 8 i cyklus 8, som her siges at være en tid 
styret af “krigens gud”. Det passer jo meget godt med 
terroren og krigene i Irak og Afghanistan.

Hvad angår den økonomiske udvikling, så betød han-
delens udvikling ved hjælp af papirpenge i 7. cyklus en 
industriel og kapitalistisk udvikling. På 12. trin (1972) 
forlod man helt metallet, dvs forankringen i guld. Nu 
beror pengenes værdi i høj grad på tillid. Den seneste ud-
vikling har medført, at penge i stadig større udstrækning 
kun eksisterer som tal i en computer, dvs er blevet mere 
og mere abstrakte, dvs “åndelige”.

Så Calleman spørger: Hvad vil der ske, hvis alle jordens 
computere brød sammen på een gang, dvs et globalt 
elektrisk blowdown? F. eks ved en meget ektraordinær 
solpletaktivitet? (næste solpletmaksimum er 2011!)
Og jeg spørger: Vil der så komme det globale økonomiske 
kollaps, som betyder, at organiseringen af den menneske-
lige sameksistens må opbygges på et nyt grundlag? Var 
det noget i den retning, de gamle mayaere så? 

Verdenstræets yin-yang symbol

Men fordi det abstrakte begreb penge krakelerer, så er 
Jordens virkelige værdier jo stadig intakte!
Penge som redskab for fordelingen af værdierne bliver 
mere og mere absurd, men Martinus’ forudsigelser om den 
nye pengeløse verden ligger ikke “lige om hjørnet”.

Et andet bud på 
udviklingsprincippet

I Impuls 1/2005 skrev jeg om en mærkelig bog, fremkom-
met ved automatskrift i slutningen af 1800-tallet, som 
hedder “Oahspe - a cosmon bible”. Da jeg læste bogen 
om mayakalenderen, kom jeg i tanker om, at jeg havde 
læst noget, der lignede i Oahspe.
I Oahspe beskrives menneskets udvikling også som styret 
af cykliske energier fra “den usynlige verden”, og at de er 
periodiske “ligesom havenes tidevand”. Det er skiftevis 
positive og negative kræfter, som påvirker menneskene, 
“ligesom vi påvirkes af, om en dag er grå og overskyet 
eller den er klar og solbeskinnet”.

De cykliske kræfter forklares her ved, at Jorden på sin 
vej gennem universet regelmæssigt passerer gennem 
energifelter af forskellig karakter, således at “perioder 
af inspiration og perioder af mørke ikke er tilfældig”. 
Jorden “slanger” sig gennem forskellige påvirkninger, 
og “mennesket må lære at forstå disse cykliske rytmer, 
så det kan hæve sig i visdom”.

Derefter følger en opskrift på, hvordan man på det grund-
lag kan lære “at profetere”: man tegner en kurvet linie, 
der skal repræsentere “den store slanges bevægelse” i 
f.eks. de sidste 3000 år. På den linie afmærker man så 
8 felter, der repræsenterer de lyse perioder, og mellem 
dem ligger så de mørke felter, der står for krigene og de 
ulykkelige tider, som man kender fra de historisk ned-
skrevne erfaringer.

Når man således har lært de cykliske rytmer at kende, 
kan man både se frem i tiden og længere tilbage i tiden. 
Det tilføjes dog, at de lyse og mørke perioder påvirker 
forskelligt, alt efter hvor stor procentdel dyr hhv men-
neske, folk er. F.eks. står der noget om, at de kloge bliver 
klogere i mørke tider, mens de mindre udviklede falder 
tilbage i destruktivitet.

Martinus fortæller os, at menneskets udvikling sker på 
grundlag af den enkeltes egne lidelseserfaringer. Vi kan 
ikke blive medfølende og kærlige væsner, hvis vi ikke 
gennem egne erfaringer er blevet grundigt mætte af det 
destruktive og ukærlige. Men denne “udviklings-model” 
udelukker jo ikke den anden. Noget skal jo hidføre de 
mørke begivenheder, som skal gøre os “mætte”!
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Lysets kosmiske struktur    
- et forsøg på at analysere begrebet ”lys” med udgangspunkt i Martinus’ 

fremstilling af energibegrebet i ”Det tredje Testamente”

v/Gunnar Carlsson

Vær ikke bange for mørket, thi lyset hviler der. 
Vi ser jo ingen stjerner, hvor mørket ikke er.
I den lyse Irisring bærer du en mørk pupil,
For mørket er alt, hvad lyset længes efter.         
Vær ikke ræd for mørket, for lyset hviler der,
vær ikke bange for mørket, som bærer lysets hjerte. 
                                                             (E. Blomberg)
LB1, 237 - LB 3, 988

Det, der fysisk opleves som ”ting” (faste, flydende eller 
luftformige) lige fra de mindste elementarpartikler til 
verdensaltet, modsvares psykisk (= åndeligt eller elektro-
magnetisk i udstrakt betydning) af ”tilstand”. En hvilken 
som helst ting eller tilstand, der kan sanses, udgøres af en 
kombination af alle de seks grundenergier. Ingen energi 
kan forekomme alene.

Samtlige energi- eller bevægelseskombinationer er mani-
festationer af et levende væsens jeg, som udgør det faste 
punkt eller kontrasten til bevægelsen, uden hvilken ople-
velsen ikke ville være muligt. Det, vi oplever som materie, 
er altså i sin grundanalyse forskellige kombinationer af 
seks grundenergier og principielt er der ingen forskel på 
fysisk og åndelig materie. Jegets evne til at opleve de for-
skellige energikombinationer er imidlertid begrænset. Ved 
at udvikle specielle sanseorganer (energikombinationer), 
som kan reagere med visse andre energikombinationer i 
energioceanet, skaber Jeget via sanseorganet en niche i 
sin livsoplevelse, og bevidstheden bliver ”dagsbevidst”. 
Jeget skaber en fysisk verden, som altså kun ”eksisterer”, 
hvor der er udviklet fysiske sanseorganer. 

Eftersom alle energikombinationer er under stadig foran-
dring, mere eller mindre hastigt, og alle målinger sker via 
den ligeledes foranderlige krop med dens sanseorganer, 
opleves alle forskellige former af begrænsninger, tid og 
rum, som relative. Jeget og dets skabe- og oplevelses-
evne er evig, men for at muliggøre livsoplevelse, må 
der skabes kontraster (begrænsninger). Ved den såkaldte 
død overføres dagsbevidstheden til et af jegets psykiske 
legemer – for menneskets vedkommende følelseslegemet, 
gennem hvilket livsoplevelsen fortsætter. Al oplevelse 

er subjektiv, men i kraft af, at mange jeger bliver enige 
om at betegne visse energikombinationer ens, skabes en 
objektiv verden. 

Den illusoriske fysiske verden kan opleves, fordi jeget 
skaber fysiske manifestationsredskaber, der kan opleves.  
Fysisk opleves disse som levende væsener inden i levende 
væsener. En nærmere analyse viser, at et makrovæsen 
stiller de energikombinationer til rådighed, som mel-
lemkosmiske og mikrokosmiske væsener kan anvende 
til opbygning af fysiske organismer. Eftersom oplevel-
sesevnen er begrænset til energikombinationer af visse 
”vibrationsgrader”, kommer hvert jeg til at begrænse sin 
fysiske oplevelsesevne til et ”opfattelsesområde”. Men-
neskets fysiske verden begrænses ”nedad” af elementar-
partiklerne og opad af universpartiklerne. Nedenfor og 
ovenfor findes naturligvis andre partikler i al uendelighed, 
fysisk set. Hvad indebærer det med hensyn til lyset?

Lys kan betragtes som elektromagnetisk stråling, dvs. 
som ikke-fysisk, men man kan også vælge at se det som 
korpusagtigt – bestående af partikler, s.k. fotoner. I vor 
fysiske synsvinkel er fotonerne de fysiske kroppe, hvis 
vibrationshastighed (livslængde og udstrækning) ligger 
på grænsen af, hvad menneskelige sanseorganer kan 
reagere på for at skabe fysisk oplevelse. Dette indebærer, 
at de inkarnerer fysisk ved hjælp af en energitilstand, 
der ligger udenfor vore sanseorganers rækkevidde dvs i 
psykisk eller åndelig eller elektromagnetisk materie - en 



11

form for materie, som inden for vor synsvinkel ikke er 
fysisk (fast, flydende eller luftformig), men stråleformig. 
Fotonens makroindivid udgøres af en ”større” partikel, 
og byggematerialet til fotonen hentes fra underliggende 
spiralers materiale, som ud fra vor synsvinkel er psykisk 
materie, men som for fotonen er rent håndgribelig fysisk. 
Svarende til mennesket, som kan inkarnere på jordkloden, 
vort makroindivid, og som til opbygning af en fysisk 
organisme anvender materiale fra sit mikrokosmos. 

Et makrovæsen skaber altså en energitilstand i hvilket 
betingelserne for at et mikrovæsen kan inkarnere findes. 
Vi kalder den tilstand, hvori fotoner kan inkarnere, for 
lystilstand. Overalt i verdensaltet, hvor et væsen skaber 
hensigtsmæssige energikombinationer, som giver fotoner 
inkarnationsmuligheder, skabes der forudsætning for 
oplevelse af lys for de væsener, der har sanseorganer til 
oplevelse af dette lys, dvs hvor fotonerne ligger i yder-
kanten af deres sanseområde. For jordklodeindividet, 
vort nærmeste makroindivid, skulle denne yderste grænse 
ligge ved større partikler end fotoner, måske atomer eller 
celler. Vort lys er altså for jordkloden af ren stråleformig 
eller åndelig materie, som ikke kan opleves fysisk. 

Hvem skaber da disse lystilstande?

Solen er vor fornemste lyskilde. Den har skabt sådanne 
tilstande eller energikombinationer i hvilke fotonindivi-
derne kan inkarnere. Men solen ligger i en afstand af 8 
lysminutter fra os. En på solen inkarneret foton skulle da 
behøve at leve mindst 8 minutter for at kunne nå fra solen 
til os, hvilket er urealistisk, eftersom fotonens fysiske 
livslængde drejer sig om milliontedele af et sekund, en 
tidsramme i hvilken fotonen skal opleve et helt liv. Tiden 
er i allerhøjeste grad relativ. Det er rimeligt at tænke sig, 
at et jordklodesekund svarer til fyrre år for os. Går vi 
nedad i spiralen til organplanet har individerne der næsten 
samme livslængde som vi, men allerede på celleplanet er 
forskellen stor, flertallet af celler lever mindre end nogle 

dage. (Menneskeceller fra nogle sekunder til nogle år).

For at løse problemet må vi indse, at makrovæsenet 
ikke skaber ”sine” mikrovæsener, det skaber betingelser 
(energikombinationer) i hvilke mikrovæsenerne kan in-
karnere. Vi må også forstå, at afstand på det fysiske plan 
modsvares af forskelle i tilstand psykisk set. Forskellene 
i tilstand (energikombinationernes vibrationsniveau) 
giver altså fysisk set oplevelsen af afstand. Den fysiske 
afstand 8 lysminutter modsvares altså psykisk set af en 
vis vibrationsforskel mellem solen og jordkloden. Skulle 
solen pludselig slukke, dvs at fotonernes inkarnerings-
betingelser ophører, ville vi på jorden opleve dette 8 
minutter senere, da vor oplevelse af tilstandsændringen 
på solen må overgå forskellen i vibrationsniveauerne 
mellem solen og jorden, forskelle som fysisk set ople-
ves som afstanden mellem jorden og solen. For at forstå 
dette må vi indse, at alle energier egentlig findes nu og 
her på evigheds- og uendelighedsplanet og utilgængeligt 
for oplevelse, såfremt perspektivprincippet ikke mulig-
gjorde skabelse af begrænsninger, som kan opleves. 
Oplevelsen af en fysisk afstand betinges af variationer i 
forskellige energikombinationers vibrationsniveauer, og 
når en afstand ændres indebærer dette psykisk set, at de 
fysiske genstandes vibrationsniveauer forandres i forhold 
til hinanden.

Hvad betyder det for begrebet hastighed? Fysisk måler 
vi denne i meter pr. sekund. Psykisk modsvares dette af, 
at oplevelsen af afstanden en meter indebærer en vibrati-
onsforskel mellem fysisk registrerbare ting (energikom-
binationer), som vi er blevet enige om (objektiviseret) 
og bestemt skal modsvares af netop en meter. Skulle 
en energikombination forandre sit vibrationsniveau i 
forhold til omgivende energikombinationer skulle dette 
medføre, at den energikombination, det drejer sig om, 
vil blive oplevet som om den enten fjerner eller nærmer 
sig omgivelsernes energikombinationer. Skulle vibra-
tionsniveauerne nærme sig hverandre, ville afstanden 
mindskes mellem de oplevede ting; modsat med øgede 
vibrationsforskelle. 

En meter virker stærkere på sanserne end en decimeter, 
dvs at den optager større plads i bevidstheden. Et fysisk 
oplevet sekund medsvares af, at Jeget (det oplevende) via 
sanseorganerne og bevidstheden registrerer forskellige 
forandringer i energikombinationers vibrationsniveauer. 
Disse kan gå hurtigere eller langsommere. Mellemrum-
met mellem nogle af de hastigheder, Jeget oplever, skaber 
et psykisk rum i bevidstheden, der er det samme som 
tiden.   

Meter pr sekund betyder da oplevelsesmæssigt, at et vist 
fysisk rum (meter) indtager en vis plads i bevidstheden, 
og at denne plads i forhold til det psykiske rum, tiden, 
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kan placeres midt i, foran eller bag den oplevendes 
aktuelle nu, dvs vedkommendes fokuseringspunkt i 
energioceanet. Hver forandring af vibrationsniveauerne 
(som sker permanent) indenfor og mellem skabende 
energikombinationer indebærer altså oplevelse af tid og 
rum. Den subjektive oplevelse af disse forandringer kan 
objektiviseres gennem, at flere jeger bestemmer, at visse 
vibrationsændringer netop svarer til en meter respektive 
et sekund. 

Hvis solen slukkes, og forudsætningen for at fotoner kan 
inkarnere der ophører, eksisterer der altså en vibrations-
forskel mellem mig på jorden og solen, som rummæs-
sigt svarer til cirka 150 millioner kilometer respektive 8 
minutter i tid. Oplevelsen af at lystilstanden på solen er 
ophørt, dvs at sanseorganet ikke længere kan registrere 
noget sådant, indebærer, at den i bevidstheden etablerede 
forestilling om relationen sol-jord ophører, hvilket med 
vort objektiviserede begreb opleves at kræve 8 minutter. 

Vibrationsforskellen mellem lystilstanden på solen og 
mit synsorgan ”forsvinder”, men den i min bevidsthed 
etablerede forskel findes stadig i hukommelsen, og jeg 
kan da beregne, at når lystilstanden på solen ophører, så 
modsvares dette af ovennævnte afstand og tid. 

Oplevelsen er altid et indre fænomen, og alle fysiske 
objekter er reelt set illusoriske, som oplevelsesmæssigt 
er gjort fysisk ”virkelige” gennem Jegets skabelse af 
forskellige energikombinationer og udmåling af disses 
foranderlige vibrationmsniveauer.  

Lyshastigheden

Den fysisk set højest mulige hastighed er lyshastigheden. 
Denne modsvares altså ikke af, at fotoner farer frem i 
verdensaltet med vældig fart. C, lyshastigheden er i stedet 
et mål på, hvor hurtigt fotonen lever sit liv fra fødsel til 
død. Når fotonen inkarnerer fysisk, er dens livslængde 
identisk med den korteste oplevelse et menneskeligt 
sanseorgan kan registrere. Dets vibrationsniveau lig-
ger altså ved den yderste grænse for fornemmelse med 
menneskelige sanseorganer og disses forlængelser. Det 
råderum fotonen indtager i den menneskelige bevidstheds 
psykiske rum tiden er det mindst mulige, oplevelsesmæs-
sigt set. Rummæssigt optager den den mindste plads, der 
kan opleves. Fotonen udgør altså den nederste grænse 
for menneskets fysiske sanseevne. Energikombinationen 
fotonens vibrationsniveau skaber da en vibrationsforskel 
i forhold til øjets vibrationsniveau, som giver grundlag 
for beregning af lyshastigheden.

Lysets mineralske karakter

Martinus skriver i Livets Bog 1 stk 213, at lyset er af mi-
neralsk beskaffenhed. At ”se” en genstand indebærer, at 
vi oplever reaktionen mellem lyset og genstanden. Vi ser 
altså ikke genstanden, men dets indvirkning på lyset. 
At lys er af mineralsk natur indebærer energimæssigt, at 
salighedsvæsenet som automatfunktion har påbegyndt 
skabelsen af fysiske kroppe. Når væsenet i ekstase sender 
hukommelsesenergi ”ud” fra sin indre verden og ved hjælp 
af instinktenergi aktiverer talentkernerne for tyngdeenergi 
skabes en form for stråleformig energikombination i den 
”ydre” verden, utilgængeligt for vore fysiske sanser. Når 
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denne stråleformige energikombination reagerer med 
kuldeenergi, skabes den for vore sanser første form for 
fysisk materie. Vi skulle kunne sige, at energikombina-
tionen af først og fremmest hukommelses-, instinkt- og 
tyngdeenergi (alle andre energier er naturligvis med om 
end i ringe omfang) modsvarer lystilstanden. Når dette 
via et levende væsens livsudfoldelse (i dette tilfælde 
fotoner) reagerer med mere kuldeenergi skabes en ”per-
manent eksplosion” af mikroskopiske dimensioner, som 
vi oplever som ild eller lys. 

Med de skabte energikombinationer af efter vor syns-
vinkel psykisk materie, er der altså muligheder for, at 
fotonindivider kan inkarnere fysisk i kraft af, at de trækker 
kuldeenergi til sig og den ”permanente eksplosion” er my-
riader af fotonindividers skabende fysiske kroppes liv fra 
fødsel til død, som ved reaktioner med øjets energikombi-
nationer giver os forestillingen af lys. Solsystemindividet, 
som dagsbevidst befinder sig i salighedsriget, sender 
altså overskudsenergier ”ud” i den ”ydre” fysiske verden 
og i den findes muligheder for at fotoner kan inkarnere 
ligesom også andre typer af elementarpartikler, celler, 
organer, organismer eller planeter. 

Alle disse ting er jo i grunden intet andet end ”kompri-
meret eller koncentreret lys”. Svarende til forholdene når 
et menneske fra salighedsriget skal begynde sin vandring 
ind i et nyt spiralkredsløb som organisme.  Hendes første 
jongleren med det ”ydre” energiocean sker da i form af 
krystalskabelse af mineralsk natur, krystalskabelser, som 
sker med materiale fra underliggende spiralarv (atomer 
og molekyler). Den energiomsætning som da finder 
sted, principielt på samme måde som et menneske eller 
en foton giver forudsætning for oplevelse af lys for vort 
vedkommende af fotonen. At vor energiomsætning som 
salighedsvæsenet i den ”ydre” verden, skulle fornemme 
som lys, burde ske for et væsen, som ligger i det mindste 
fire spiraler over os dvs universindivider.      

Vi har hidtil talt om væsener, som er på vej ind i en ny spi-
ral, og som i sin første fremtræden der som fysisk væsen 
af ren mineralsk natur. Hvorledes bliver forholdene, når 
en foton, som har nået menneskestadiet og skal inkarnere 
fysisk? Ja, fotonen såvel som mennesket repeterer derved 
hurtigt (i sin respektive tidsskala under fostertiden) tidli-
gere mineralske, vegetabilske og rent dyriske tilstande, 
og som ”jordmenneske” er deres energisammensætninger 
helt forskellig fra deres mineralske tilstand og kan derfor 
ikke opfattes som lys af væsener i respektive overliggende 
spiraler. Man kan formode, at en foton gennemløber et 
helt spiralafsnit på brøkdele af et sekund!

Alt, hvad vi ser, er lys. Materie er altså koncentreret lys. 
Men vi skelner jo mellem organisk og uorganisk materie. 
Den uorganiske materie består hovedsageligt af mineral-

ske energisammensætninger med højt vibrationsniveau 
(overvejende intuitions-, hukommelses-, instinkt- og 
tyngdeenergi), medens organisk materie indeholder do-
minerende indslag af instinkt-, tyngde- og kuldenergi, de 
langsomst vibrerende grundenergier. Organisk materie 
er altså meget mere ”træg” eller lavt vibrerende end den 
uorganiske og tilpasser sig derfor fysisk livsoplevelse. 
De individer, der inkarnerer i organisk materie hører for-
trinsvis til plante- og dyrestadiet i den respektive spiral. 
Vi ser ikke denne organiske materie, men dens reaktion 
med lystilstanden, som via reaktioner med øjets energi-
sammensætninger skaber forudsætningen for oplevelse 
af den organiske materie, det drejer sig om. Oplevelsen 
af lys er jo noget helt andet end lyset i sig selv. 

Farver

Lyset kan optræde som syv grundfarver. Disse samt sort 
og hvid er i realiteten samme sag. Det er på grund af 
perspektivprincippet, at vi oplever dem som forskellige. 
Fra vort fokuseringspunkt i energioceanet har vi for-
skellige afstande eller rettere sagt vibrationsforskelle til 
det oplevede. I vort nærområde kan vi lettere analysere 
omgivelsernes energiomsætninger og opleve disse som 
forskellige lyskvaliteter. Alt, hvad der ligger udenfor vore 
sanseorganers rækkevidde ”bag os” på udviklingsstigen, 
fornemmes som sort og ”foran” os findes det hvide lys. 
Al materie er lys, hvilket betyder, at al oplevelse er 
oplevelse af lys. Dette gælder selv for vor oplevelse via 
følelsen, lugten, smagen og hørelsen. I princippet er al 
oplevelse jegets energiers berøring med de fremmede 
energier i omgivelserne. 

Alt skabt fra den fineste tanke til den groveste fysiske 
materie er altså grader af lys. Al oplevelse af dette lys er 
i vor synsvinkel en forholdsanalyse eller relativistisk og 
ikke en kosmisk analyse. En kosmisk analyse viser ifølge 
Martinus, at den fysiske og psykiske materie – hele lyso-
ceanet – er ”det guddommelige noget”, vor ”materies” 
dybeste substans.

Kundskab om en farve indebærer, at farvens energier 
skaber en speciel substans i overbevidstheden, som jeget 
kan registrere og kende igen næste gang farven opleves. 
Kundskab er genkendelse. De fleste mennesker har den 
fysiske forudsætning for at kunne udskille farver, men 
først når disse har fået substans for jeget, opleves de. 
Lyset i sig selv har ingen farver. De opstår i det levende 
væsens psyke, når man vel at bemærke har fået kundskab 
om dem. Visse folkeslag udskiller (har kun begreb om) 
sort og hvidt. (Dugum, Dani og Jale’ på Ny Guinea samt 
Paliya i Sydindien. Bantu i Afrika, Todo i Sydindien og 
Arawak i Surinam udskiller sort, hvidt og rødt). 

Den næste farve i oplevelsen, gul, kan ”ses” af Abelam 
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og Septik på Nya Guinea, Arunta i Australien, Honunoo 
på Filippinerne og Tongo i Polynesien. Hopi, Navanjo 
og Appache-indianerne i Nordamerika, Tzeltalernerne 
og Tzotzilerne i Mexiko samt Buskmanden i Sydafrika 
kan desuden udskille grønt. Hvidt, sort, rødt, gult, grønt 
og blåt opleves af Tamilerne i Indien, Samlere på Filipi-
nerne og Mandarinerne i Kina, medens Malayalamererne 
i Indien, New Perce’ Nordamerika og Javaneserne på 
Sumatra også oplever brunt. Desuden kommer yderligere 
farver hos øvrige folkeslag. Når man er blevet medviden 
om en farve og ”ser” den får den også et navn i sproget. 
(Ole Ingolf Jensen: ”Farvernes metafysik”).

Det indre lys

For mit indre kan jeg når som helst fremmane de lyseste 
sommerbilleder, endog i det mørkeste rum. Martinus taler 
også om, hvordan han ved sin kosmiske fødsel oplevede 
lys, lys og atter lys, til trods for, at han sad med bind for 
øjnene. Mennesker, som har haft kosmiske glimt, taler 
også om en form for lysoplevelser. Hvad er det for en 
slags lys? Det kan jo ikke være en ydre lystilstand med 
dets fotoner. Det er snarere et mentalt lys, baseret på 
erindringer fra tidligere oplevelser af det lys, som vi lever 
i under vort ophold i de psykiske verdener, og som ikke 

kan være det samme som det fysiske lys. Den psykiske 
verden er meget mere højtvibrerende end den fysiske og 
lystrer øjeblikkeligt de levende væseners viljer. 

Det indre lys er naturligvis, som alt andet vi oplever, 
kombinationer af de seks grundenergier, men utilgæn-
geligt for oplevelse med ”fysiske” øjne og en ”fysisk” 
hjerne, som vibrationsmæssigt er alt for langsom til at 
kunne reagere med åndelig materie. En antydning af hvor 
stort et gab, der er mellem fysisk og psykisk materiers 
vibrationsniveauer, får vi af Martinus, som har nævnt, 
at tankematerier bliver fysiske ti spiralafsnit ”længere 
nede”. Vore elementarpartikler er altså tankematerie hos 
et ”menneske” i vor overliggende kosmiske oktav. ”Vore” 
fotoners fysiske verden skulle da være tankematerie hos 
dette ”menneske” og fotonernes muligheder for at inkar-
nere fysisk skabes så snart passende energikombinationer 
stilles til rådighed af et makrokosmisk væsen. 

De første fysiske materier, vi ud fra vor synsvinkel kan op-
leve, fotonerne, er altså tankemateriale hos ”mennesker” 
i vor overliggende kosmiske oktav. Her må vi erindre os, 
at tanker, som alt andet, vi kan fornemme, gennemgår 
kredsløb: fra en første anelsestilstand til fuldendelsen 
efter at have passeret de forskellige grundenergiers kul-
minationstilstand. LBlll, 639ff (symbol 17 i DEV). Jfr 
også LBlV, 1103.

Det åndelige lys er altså utilgængeligt for oplevelse 
via fysiske sanseorganer, men kan fornemmes, idet jeg 
oplever det via mine psykiske legemer. Selv nu turde 
lyset kunne betragtes som mineralsk for så vidt som det 
”produceres” af væsener i salighedsriget, væsener som 
ud fra vor synsvinkel befi nder sig i et spiralafsnit langt 
under os. Ud fra en anden synsvinkel kan man sige, at 
bevidsthedens lys er intellektualitet, medens primitivitet 
er dets mørke. LBlll, 641. 
Hele vor livsoplevelse betinges af Guds skabende stråle-
glans over tilværelsen.  
Oversat fra svensk v/Gunder Frederiksen.

Meningen med menneskets liv er, 
at det lidt efter lidt skal blive en åndelig sol, 

der befordrer livskraften og sender sit lys til alle sider
i form af intellektualiseret følelse 
til gavn og glæde for alt og alle.

Martinus
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v/Gunder Frederiksen

Under denne overskrift har højskolelærer Lasse Petersen 
den 24. juli -06 en absolut læseværdig kronik i Fyens 
Stiftstidende. Kronikken indeholder en hel del rigtige og 
nyttige tanker, som vi nok kan lære en del af, men som 
også appellerer til uddybning og kommentarer. 

Når L.P. nævner, at ”intet tyder på, at det er mere religion, 
som verden har brug for i dag”, så er det netop, hvad 
Muhammedkrisen har givet os anskuelsesundervisning i. 
Og som svar på, hvad vi har at sætte i stedet for religion, 
peger L.P. på ”Oplysning, fornuft, respekt for individet, 
personlig frihed, hensyn til de svage” osv. - kort og godt 
menneskerettighederne.  For medens ”religionerne gen-
nem historien har været årsag til talrige katastrofer, og 
når nu de mest sekulariserede lande er de mest velfunge-
rende, hvorfor så ikke tro på mennesket alene? Og disse 
værdier kan mange troende jo også tilslutte sig. Hvorfor 
så udfordre religionerne?” 

Kort og godt: på den ene side står troen på, at menne-
sket har brug for ”nogle bestemte religiøse dogmer, som 
man sætter højere end fornuften, videnskaben og det 
enkelte menneske”.  Og på den anden ”troen på men-
nesket alene”.

Hvad præsterne og kirken vil svare, kan der jo ikke her-
ske tvivl om. Men hvad siger vi selv? – manden/kvinden 
på gaden? Jeg kender ingen opinionsundersøgelser om 
spørgsmålet, men tør alligevel kaste mig ud i et bud: 
Jeg er langt hen ad vejen enig med L. P., idet jeg tror, at 
det moderne, oplyste menneske i stor udstrækning ikke 
behøver mentale krykker i form af religiøs eller anden 
autoritetstro. Gennem århundreder har kirken taget vare 
på menneskenes trosforhold, og for svage og uselvstæn-
dige mennesker har det utvivlsomt været godt nok. Men 
med den fremskredne oplysning og selvstændiggørelse af 
det enkelte menneske, der har fundet sted og stadig gør 
det, mener jeg, at der er grobund for tillid til menneskets 
iboende mentale styrke.  

Her bliver det aktuelt at spørge: Vil mennesket det gode 
– det etiske – det menneskekærlige? I en millionårig 
udviklingsperiode, har homo sapiens kæmpet en hård 
og barsk kamp for overlevelse, hvor ren fysisk styrke 
var overlevelsesbetingelse, og her ville de egenskaber i 
retning af humanisme og etik være ren naivitet – ja, nær-
mest selvmord. Vi måtte kæmpe for at leve. Det krævede 

At leve et etisk liv
mod og styrke. Men udviklingen står jo ikke stille. Med 
vort civiliserede samfund kommer de bløde værdier ind 
i billedet. Og menneskerettigheder, næstekærlighed, om-
sorg, humanisme bliver idealer. Og enhver kan se, at skal 
vi overleve må vi erindre tidligere FN sekretær UThant, 
der sagde: ”Vi må elske hinanden eller dø” – eller L. P. 
”leve et etisk liv”. Det var situationen på UThants tid, 
og det er endnu mere tydeligt situationen i dag - simpelt 
hen i en nøddeskal. 

Men kan vi? For skal verden frelses, så skal vi selv gøre 
det. Ønsket om en fredelig verden er til stede – ingen tvivl 
om det. Og det vokser for hver gang, medierne bringer 
nyheder om terror, byer der bombes sønder og sammen 
og mennesker der udsættes for ufattelige lidelser især i 
de betændte områder i verden. For to tusinde år siden, 
sagde Paulus: ”Det gode, jeg vil, gør jeg ikke, men det 
onde jeg ikke vil, gør jeg”. Er der ikke noget om det i dag?  
Menneskene har langt større ønske om at gøre det gode 
– leve det etiske liv, som L.P. anbefaler, end hvad vi viser 
i praksis. Vi vil gerne, men kan ikke. Hvorfor? 

Her vil mange sige: Ja, men det er magthaverne. De lider 
af et umætteligt magtbegær.  Ja, sådan vil vi helst se det. 
For ”splinten i vor næstes øje bliver vi var. Men bjælken 
i vort eget ser vi ikke”.  Der sidder stadig en troldsplint i 
os. Vi har alle vor del af ansvaret for verdenssituationen. 
Den er et forstørret billede af den gennemsnitlige menne-
skeheds. Vi har den verdenssituation, vi har fortjent – stort 
set. Og hvordan skulle det kunne være anderledes? 

Men mennesket er også andet end troldsplinter. Det har 
også en human side, en evne til at elske sin næste – ikke 
blot fordi verdens største moralske geni udtrykte det, men 
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fordi vi mennesker lærer af vore erfaringer – her ikke 
mindst de smertelige. De former for lidelser, vi selv har 
oplevet på vor egen krop, forstår vi hos andre. Resultat: 

spirende medlidenhedsevne, medfølingsevne, empati. 
Smerter, lidelser gør ondt, men skaber gradvis – over tid 
– det humane og menneskekærlige menneske. 

Den proces er vi alle midt i, og vi kan alle af bedste evne 
hjælpe den på vej. f. eks.  som L. P. skriver ”ved at tro 
på de menneskets iboende humane værdier og af bedste 
evne styrke dem.” Vi skal byde det bedste, vi har at byde 
på.  ”oplysning, fornuft, respekt for individet, personlig 
frihed, menneskerettigheder”. 
(Ovenstående artikel er sendt til Fyens Stiftstidende, hvor 
redaktionen har lovet, at den bliver optaget. Nogle af vore 
læsere vil nok mene, at jeg bør henvise til Martinus samt 
til guddommelig styrelse. Mit svar er, at det ville jeg al-
lerhelst, men det er min erfaring, at det desværre endnu 
er en hindring for optagelse)

Planen for en bedre verden
Men vi ved jo af erfaring, at man ikke kan bygge uden grundlag og fundament. 
Det fysiske fundament har vi, en vidunderlig klode, hvor der kan skabes et fysisk 
paradis, hvis goderne blev  fordelt ligeligt mellem alle mennesker og energi og 
arbejdskraft blev sat ind i det livgivende princips tjeneste i stedet for skabelsen 
af mordvåben og stadig forbedrede krigstekniske frembringelser. Især hvis man 
ligeledes koncentrerede sig om at arbejde til gavn for helheden i stedet for at 
bruge sin energi til profitjageri, reklame og økonomisk krig. 

Jeg ved udmærket godt, at det er lettere sagt end gjort, og at der vil gå et 
stykke tid, inden en forandring kan gennemføres, fordi menneskene endnu ikke 
har gjort de nødvendige erfaringer, som vil få dem til ikke blot at længes efter 
en sådan tilstand, men også at realisere den. 

Der er dog adskillige mennesker i dag, som har gjort tilstrækkeligt med erfarin-
ger på disse områder, og som derfor i det små kan begynde at skabe en fredens 
verden. Den må nemlig skabes gennem det enkelte menneskes indsats. Men 
denne indsats kræver ikke blot et fysisk, men også et åndeligt eller mentalt 
grundlag, en plan, hvorefter det kan bygges. Men en sådan plan findes, og det 
er blevet min opgave at vise de mennesker, som er modne dertil, denne plan, så 
de kan begynde at bygge et virkeligt menneskerige op på denne klode.

Martinus
Kosmos nr. 1 1990
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Kosmiske glimt
Interview med Nona Coxhead

Nona Coxhead har skrevet en 
bog, udgivet i USA i 1986, “The 
relevance of Bliss”, som bygger 
på over tusind menneskers be-
skrivelse af, hvad vi ville kalde 
“kosmiske glimt”. Hun ville 
forske i det, der er blevet kaldt 
“mystiske oplevelser”, og søgte 
gennem annoncering efter kon-
takt med mennesker, der havde 
haft sådanne.Det strømmede ind med så mange breve, at 
hun hurtigt måtte holde op med at annoncere for ikke at 
gøre opgaven helt uoverskuelig.

Da det drejede sig om oplevelser, som af videnskaben 
oftest er blevet betragtet som noget sygeligt, og som har 
gjort, at folk flest stemplede dem som “sære”, regnede hun 
med, at deltagerne i projektet ønskede at være anonyme. 
Men det var der til hendes forundring ikke ret mange, der 
ønskede. Hun konkluderede derfor, at der er ved at ske en 
holdningsændring. Åndelige oplevelser er ikke længere 
noget tabuemne, som man af blufærdighed ikke kan dele 
med andre. Og det er tankevækkende, at kosmiske glimt 
åbenbart er ved at blive et temmelig udbredt fænomen.

Det følgende er uddrag af et interview i tidsskriftet 
“Science of mind”, sep.1986, forkortet af red..

Sp: Hvad fandt du, var de mest generelle træk?

Sv: Jeg var meget overrasket over, hvor forskellige ople-
velserne var. Der var visioner af Jesus eller jomfru Maria. 
Der var guru-skikkelser eller andre mytologiske personer, 
der dukkede op tågeagtigt og sommetider med budskaber, 
der blev modtaget telepatisk. De fleste oplevelser var dog 
blot korte glimt af stærkt overvældende lys.

Sp: Hvad var det karakteristiske ved disse lys-oplevel-
ser?

Sv: De beskrives ofte som en brændende ild uden varme. 
Men det mest karakteristiske var den følelse, dette lys 
vakte. Det var en følelse af lyksalighed, af at alt er godt 
og rigtigt, en følelse af at have svar på alle spørgsmål, ja 
at der slet ikke er flere spørgsmål. Og en overvældende 
følelse af skønhed, af at hele naturen blev vibrerende og 
strålende.

Og ikke mindst følelsen af kærlighed. En kærlighed, der 
ikke kan beskrives, og som man selv er en del af. Ja, fø-
lelsen af at være den kærlighed. Det er bare noget, man 
ved, uden gnisten af tvivl i sit sind. Lige meget hvad andre 
siger, så vil oplevelsen for dem være virkelighed, noget de 
ved og ikke noget, de tror. Følelsen af en gennemstrøm-
mende lyksalighed var det mest udbredte fænomen i disse 
mystiske oplevelser.

Sp: Hvordan definerer du begrebet “lyksalighed”?

Sv: Det er en tilstand af storslået inspiration, en slags 
ekstase, intens glæde, en gennemgribende vidunderlig 
følelse af, at livet fundamentalt er godt og rigtigt, ja 
at hele verden er ok, selv om det ikke ser sådan ud på 
overfladen. Det er et glimt af enheds- og helhedsfølelse, 
af samhørighed med alt.

Sp: Hvor længe varer sådanne glimt?

Sv: Det er meget forskelligt. Det kan vare fra få sekunder 
til flere dage. I gennemsnit vel ca. 20 minutter. En kvinde 
fortalte, hun i syv dage var indhyllet i dette gyldne lys, 
så alt omkring hende strålede og tog form som en anden 
dimension. Hun havde svært ved at forklare det, men 
det var som alt gav hende så stor glæde, at hun var rørt 
til tårer. Efter syv dage begyndte det at blegne og atter 
antage de sædvanlige farver, der i sammenligning var grå 
og kedelige. Men oplevelsen efterlod hende permanent 
opløftet og med følelsen af stor indre fred.

Sp: Er der særlige forudsætninger for den slags oplevelser 
eller sker de under særlige omstændigheder?

Sv: De spontane oplevelser synes at kunne komme til 
hvemsomhelst, hvorsomhelst og under alle slags omstæn-
digheder. Du behøver ikke “at fortjene” det eller arbejde 
for det, du behøver ikke at være speciel god eller “hellig”. 
Du kan være ateist, ja du behøver end ikke tro på nogen 
“højere magt”. Det sker pludseligt, uventet, forunderligt 
og uden forbindelse med, hvad du ellers er i gang med.

Sp: Har du fundet ud af, hvad der trigger en sådan spontan 
mystisk oplevelse?

Sv: Nej. Jeg har spurgt deltagerne i undersøgelsen om, 
hvad de foretog sig, hvad de tænkte på, hvordan deres 
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liv før oplevelsen havde været osv. Men jeg fandt ingen 
speciel trigger-faktor. Nogle kunne få oplevelsen, hvis 
de sad på en bakketop og så en smuk solopgang eller 
solnedgang, andre hvis de hørte noget skøn musik. For 
nogle var det alvorlig sygdom, der udløste oplevelsen. 
Depressive mennesker, der tænker på selvmord, kan 
pludselig få en sådan oplevelse og blive opløftet. Folk, 
der er kommet ud for en ulykke, eller hvor de har mistet 
en nær pårørende, oplevet en ildebrand hvor de mistede 
alt, o. lign., kan få en spontan “opløftelse”.

Sp: Hvad er oplevelsens virkning bagefter?

Sv: Også det er forskelligt, men de fleste er fuldstændigt 
forandrede. Man er ikke længere i tvivl om, at der findes 
en eller anden højere magt, en Gud. Hvis man før har 
troet på Gud, er man ikke længere “troende”, for nu “ved” 
man, og ingen kan tage den viden fra een. Mange ændrer 
deres liv fundamentalt, skifter f.eks. til et job, hvor de kan 
hjælpe andre mennesker, selv om de derved tjener færre 
penge. Måske virker de ikke forandrede udadtil, men 
deres udstråling og holdninger overfor andre er ændret.
De har oplevet en anden sandhed og har derfor fået andre 
og mere sociale og medmenneskelige værdier, som de ofte 
ikke kan finde forståelse for i deres sædvanlige omgivel-
ser. Men de kan heller ikke vende tilbage til deres “gamle 
jeg”, så de vil uundgåeligt opleve en vis ensomhed, måske 
endda konflikt med deres nærmeste.

Sp: Hvad mener du er konklusionen på din forskning?

Sv: Ligesom forskningen i nær-døds-oplevelser viser 
også forskningen i “mystiske oplevelser”, at menneskets 
evolutionære udvikling mod højere bevidsthed nu er ved 
at tage fart. Ifølge videnskaben er noget først en objektiv 
sandhed, når det har gentaget sig tilstrækkeligt mange 
gange. Derfor anser jeg min forskning for at være viden-
skabelig objektiv, dvs “bevist”. Tusindvis af menneskers 
subjektive oplevelser af ligeartet karakter kan ikke være 
“indbildning” eller “hallucinationer”.

Også den “hårde” videnskab er ved at komme på sporet af 
den usynlige verden. Nogle få fremsynede videnskabsfolk 
er godt klar over, at denne fysiske verden kun er virk-
ninger og at årsagerne ligger på et højere vibrationsplan. 
Det er dem, der selv har haft “mystiske oplevelser”. Disse 
få har erkendt, at hjernen kun er en modtagerstation for 
højere energier, og en dag vil man kunne bevise det på en 
måde, så ingen længere kan undgå at indse det.

Martinus om kosmiske glimt

I Livets Bog 6 stk. 2139 skriver Martinus: “De mest frem-
skredne mennesker er nået frem til ikke alene at holde af 
deres medmennesker, men de kan heller ikke nænne at 

dræbe dyr eller ødelægge planter. Og det er med denne 
kærlighedsgrad, at mennesket bliver kvalificeret til at 
modtage den første grad af den store fødsel, der udløser 
sig som “kosmiske glimt”.

Ved kosmiske glimt vil her være at forstå moment- el-
ler øjebliksoplevelser på få sekunder af det mentale lys, 
der i biblen er udtrykt som “den hellige ånd”. Når denne 
overskygning af Guds ånd er i renkultur og ikke er en på 
kunstig vis fremkaldt oplevelse, oplever væsenet således 
i et glimt sin egen udødelighed, og at verdensaltets struk-
tur er fuldkommen, samt at kærligheden er universets 
grundtone.

Ligeledes begynder det også igennem sådanne kosmiske 
glimt at forstå, at alle naturens skabelsesprocesser i sit 
slutfacit er til glæde og velsignelse for levende væsner. 
Disse kosmiske glimt eller oplevelser indgives væsenet 
i kraft af dets intuitionsevne, der hermed begynder at 
komme til udvikling som den primære evne i kosmisk 
sansning. Væsnets begyndende kosmiske sansning sker 
altså kun igennem enkelte glimt. Oplevelsen er således 
ikke permanent. Og der kan gå meget lang tid imellem 
hvert af sådanne glimt.

Det er yderst sjældent, at der kommer mere end et kosmisk 
glimt i et enkelt jordliv. Men efterhånden, som væsnet får 
overvundet resterne af den dyriske natur i sin mentalitet, 
bliver oplevelserne af de kosmiske glimt hyppigere for 
til sidst helt at blive permanent.”

I småbog 15 (Ud af mørket, s. 40) beskriver Martinus 
desuden kosmiske glimt således: “Et sådant glimt mærkes 
som et mere eller mindre pludselig nedslag i bevidstheden 
af et uendeligt skønt velvære, en behags- eller glædes-
fornemmelse, man ikke før har kendt mage til. Den kan 
endog i visse tilfælde give væsnet fornemmelsen af at 
være indhyllet i et stærkt hvidt lys.

Men oplevelsen er kun en moment- eller øjebliksople-
velse. Alligevel efterlader den i væsnet et lille glimt af 
kosmisk viden. F.eks. kan det i et sådant kosmisk glimt 
opleve sin egen udødelighed. Det får ikke denne ople-
velse i analyserende, logiske detaljer. Det kan derfor ikke 
forklare eller bevise denne sin udødelighed for andre 
mennesker. Det ved bare, at det er absolut udødeligt.

Et sådant kosmisk glimt er en overordentlig stærk in-
spirationskilde i lange tider for det pågældende væsen. 
Men efterhånden vil dog eventuelle andre ufærdige sider 
i væsnets væremåde skabe lidt mørk karma, men væs-
net vil altid tænke tilbage på denne sin guddommelige 
oplevelse.”
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Vandreren fra lysets rige
v/Walter Christiansen

Da Martinus i året 1960 kunne afslutte sit hovedværk 
“Livets Bog”, som han da havde arbejdet på i henved 30 
år, forelå dermed for første gang et åndsvidenskabeligt 
værk, hvis dybde, forenet med enkelhed og klarhed, for 
modtagelige og åndeligt søgende mennesker lod dette 
værk fremtræde som “bøgernes 
bog”, bestemt for det 20.århund-
redes, i blinde vandrende menne-
skehed. Med supplerende bøger og 
symboler betegner “Livets Bog” en 
afslutning, fuldendelse eller forløs-
ning af den jordiske menneskeheds 
mangfoldige bestræbelser på at 
forklare sin tilværelse.

Som Martinus fortæller os, er det at være et jordisk men-
neske ensbetydende med at leve i livets “dalsænkning”. 
Men mange mennesker er begyndt at vende blikket opad 
imod livets “tinde”, og en del mennesker arbejder ener-
gisk på at nå frem til denne. Men vejen er lang og trang, 
og talrige er de blindveje, som mennesket indfanges i 
undervejs. Og dog bliver en sådan vandrers erfaringer det 
grundlag, der en dag fører ham frem i nærheden af tinden, 
og i et solstrejf, som spreder de omgivende tågebanker, 
for første gang på nærmeste hold lader ham se denne 
livets højeste tinde i al sin majestæt og skønhed.

I dalen er udsynet meget lille. Undervejs mod højderne 
bliver det større, men er stadig underkastet skiftende 
begrænsninger. På bjergets top er udsynet derimod 
kulminerende. At være hjemmehørende på bjergets top, 
hvorfra livet kan overskues i sin absolutte helhed, er at 
have kosmisk bevidsthed.
Set fra bjergets top tager livet i dalen sig anderledes ud, 
end når man befinder sig nede i selve dalen. Perspektivet 
har da fuldstændig forandret sig. Dalbeboerens før så 
uløselige problemer og før så brændende spørgsmål er 
svundet ind til at blive ubetydelige, medens han håb og 
drømme er trådt frem fra en tidligere næsten upåagtet 
baggrundstilværelse og har forvandlet sig til strålende 
virkelighed.

“Livets Bog” er en på “bjergets top” hjemmehørende van-
drers fortælling om, hvordan det er at leve i “højderne”. 
Og om, hvordan “dalen” tager sig ud set deroppe fra. 
Denne vandrer har begivet sig ned i dalen for at fortælle 
dens undrende beboere, at livet i en højere verden er 
en kendsgerning, og at “bjerget” ikke, som de fleste af 

dalens beboere tror, er ubestigeligt. Ja, denne vandrer fra 
lysets rige synes at kende hver en vej og sti, som fører 
til dette rige, ligesom han fortæller om og advarer imod 
farerne undervejs.

Dalbeboerens spørgsmål er mange. 
Og vandrerens svar er præget af en 
indgående viden om alt væsentligt, 
og af en dyb kærlighed til spørge-
ren. Dalbeboeren bliver stille og 
ser undrende op imod tinden i det 
fjerne. Skulle det virkelig være 
muligt, at lysets rige findes som 
en levende kendsgerning? Skulle 
vandreren foran ham virkelig være 

kommet derfra, når han dog ser ud som alle andre af 
dalens beboere?

Spørgeren ser tilbage. Dalen synes ham pludselig mør-
kere end hidtil. Måske det var et forsøg værd at begive 
sig afsted op imod bjergets top? Den fremmede vandrer 
har jo givet ham så mange holdepunkter for en sådan 
vandring, at det meget snart må kunne vise sig, om de 
fører til noget. Og han har også fortalt, at han selv engang 
har haft hjemme i dalen, men kæmpede sig vej fremad 
og opad. Det er ikke så underligt, at han kender hver en 
vej og sti.

Dalbeboeren ser hen på vandreren. Hvad, om denne kunne 
lede ham direkte til bjergets top, han kender jo vejen? 
- Den fremmede gæst smiler sagtmodig og afkræftende: 
Jeg er kommet, ikke for at udvælge enkelte, men for at 
hjælpe alle, som behøver og ønsker min hjælp. Jeg kan 
anvise og forklare dig vejen, men ethvert menneske må 
alene tage beslutningen, må alene begive sig på vej, må 
alene kæmpe sig frem.

Således er kærlighedens lov. Vejen er lang og trang, og 
præget af ensomhed. Men det er bedre at gå vejen end at 
forblive i mørket. Og ensomheden skal gøre dig godt. En 
dag vil du opdage, at ensomheden er forbi. Du vil da have 
overvundet de største forhindringer og passeret de dybeste 
afgrunde. Vejen bliver da jævn og fremkommelig. Da vil 
du være så nær bjerget top, at du vil møde vandrere, der 
lige som du er kommet fra dalen. Og I vil glædes ved at 
vandre sammen.

(Første del af artiklen “Livets Bog” i Kosmos nr.2, 1976)
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I sidste nummer af bladet blev der efterlyst eksempler på, 
hvordan vi var stødt på Martinus’ værk, eller hvordan vi 
evt. havde mødt ham i drømme. Under et møde i 1976 
udtalte Martinus (ref. i Kosmos nr. 3/1987): “Jeg skal nok 
følge med fra den åndelige side.” Og: “Det er klart, at 
jeg ikke er færdig med det, fordi jeg dør. Når jeg kommer 
af med denne krop, så har jeg meget mere råderum.”
Så det er jo lidt interessant at se, om han stadig kan 
inspirere os med et nærvær - ud over hvad han gør via 
bøgerne.

Følgende bidrag er kommet:

Asta Marie Hansen, Grevinge, 
skriver:

Gennem otte år kom jeg i Teosofisk Forening, de sidste 
par år som medlem. Jeg havde fulgt mange gode kurser 
der og var glad for det.
Jeg var meget i tvivl om, hvorvidt jeg skulle blive med-
lem, og da jeg så var blevet det, var det som om glæden 
ved at deltage lidt efter lidt forsvandt, som om et eller 
andet, som jeg ikke kan sætte ord på, skurrede.
Så var der en, der kom med en bemærkning vedrørende 
Martinus, og det fandt en genklang i mig.

Derefter begyndte jeg sideløbende at gå til foredrag i 
Martinus Institut. Jeg følte mig straks rigtig godt tilpas 
ved det, og så endte det med, at jeg holdt mig til Mar-
tinus. En af de dejlige eftermiddage der, viste Martinus 
sig pludselig for mig og spurgte, om jeg nu ville gå ind 
for hans kosmologi. Det var jeg ikke spor i tvivl om, og 
hans ansigt lyste af smil og kærlighed, sådan som vi så 
ofte har set det på billeder. Han var klædt i lys habit.

Jeg startede så med at læse nogle af de små bøger. Der-
efter var jeg på Klint, og dernæst gik jeg i gang med 
Martinus’ syv bøger så fulde af visdom og kærlighed.

Nora Ohlrich, Brønshøj, skriver:

Den mand, jeg blev gift med, boede som barn i samme 
opgang i Pile Alle, hvor Nibelvangs søster boede med 
sin familie. Her boede Martinus i nogle år. Min mand var 
dengang 10 år, og da han kom sammen med Nibelvangs 

Hvordan blev du guidet til at læse Martinus?

nevø og niecer, kom han jo tæt på Martinus og var såle-
des med og sad på forreste bænk, da Martinus holdt sit 
første foredrag.
Desværre lærte jeg ikke Martinus at kende rent personligt, 
men at læse Martinus kosmologi betød for mig, der hidtil 
havde været et søgende menneske, hvad religioner angik, 
at min søgen var endt. Her fandt jeg den sandhed og logik, 
jeg havde ledt efter. Tingene faldt på plads, det var en sand 
befrielse. Martinus har en klog forklaring på alt, og hans 
bøger er for mig et opslagsværk, jeg bruger meget.

Da jeg nu er en gammel kone på 83 år, har jeg en pragt-
fuld alderdom, takket være Martinus’ kosmologi. Det er 
den største gave, jeg har fået. Den åndelige balance er 
kommet i orden.

Birger Juul Jensen, Tolne, skriver:

SOM AT FÅ LÅGET TIL LIVETS 
PUSLESPIL

Så længe, jeg kan huske, har jeg kunnet undres og glædes 
over naturen, stjernerne, menneskets smukke frembrin-
gelser og alt muligt andet. Som dreng begyndte jeg tidligt 
at undersøge tingene, samle på planter, kigge på fugle og 
læse om ting og sager. Og jeg havde stor glæde ved at 
tilegne mig viden.

I min fars bogreol stod en stor, hvid bog, som på næsten 
magisk vis tiltrak sig min opmærksomhed. Når jeg bla-
dede i den, følte jeg på en mærkelig diffus måde, at her 
”var noget”. Men jeg forstod på det tidspunkt overhovedet 
ikke, hvad det var. Bogen indeholdt nogle farvestrålende 
billeder, og jeg nød blot deres skønhed uden at lægge 
mere deri.
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Så kom en periode som ”blasert” voksen, hvor jeg spurgte 
mig selv om meningsfyldtheden i al denne viden. Denne 
periode varede heldigvis ikke så længe. I avisen læste 
jeg, at der en aften var et foredrag om noget, der hed 
”Martinus Kosmologi”, og dette foredrag gik jeg til, - og 
så var jeg leveret.

Jeg gik hjem og fortalte min far, at jeg havde hørt om 
noget særdeles interessant, som hed Martinus Kosmo-
logi, og at det var noget, jeg ville til at finde ud af meget 
mere om.

Han smilede et lille underfundigt smil, sagde ikke noget, 
men gik hen og tog den store, hvide bog ud af reolen. Så 
rakte han mig den og sagde, at det var min.
Stor blev min undren, da jeg på forreste blad læste: ”Mar-
tinus. Livets bog.” Det var nemlig den allerførste udgave 
af Livets Bog 1 fra 1932. Jeg læste intenst i denne bog. 
Og de øvrige fulgte efter. Nu var jeg ikke mere i tvivl om 
meningsfyldtheden i tingene.

Jeg følte med en overvældende styrke, at Martinus sagde 
til mig: ”Fortsæt du bare med at samle dine brikker af 
viden. Det er brikker til livets store puslespil, og jeg 
skal hjælpe dig med at lægge dem sammen.” Og det var 
fantastisk for mig at opleve, at meget af det, jeg læste 
hos Martinus, faldt helt i tråd med tanker, jeg selv havde 
gjort mig.
Den glæde og hjælp det har givet mig at opleve livet med 
Martinus Kosmologi som vejleder, har ganske enkelt 
været uvurderlig. Og er det stadig med uformindsket 
styrke.

William Hansen, Kelstrup, skriver:

I efteråret 1979 blev jeg i min bil, som knap 23-årig, 
frontalt påkørt af en ung og ubesindig bilist. Jeg kan ikke 
huske noget særligt fra de første 10 døgn på sygehuset, 
men noget af det første står klart: Jeg bliver spurgt om 
mine madønsker – og jeg mærker en meget stærk følelse 
i hjerteområdet. ”Jeg skal ikke spise kød!” siger følelsen, 
hvis jeg kan udtrykke det sådan, og jeg blev vegetar. Den-
ne hjerte-oplevelse har jeg aldrig  haft før eller siden.

Nogle måneder senere ser jeg i en helsekostbutik i Vejle et 
opslag om et kommende foredrag. Det er noget om vege-
tarisme. Så jeg møder op. Det er Inge Sørensen, som taler 
om kosmologi og vegetarisme. Jeg begynder studierne i 
kosmologien efter dette foredrag i forsommeren 1980, 
og finder i kosmologien anvisningen på sammenhængen 
mellem kødspisning og ulykker, fx bilulykker. Og finder 
meget andet.

3 klare drømme med Martinus 

I den første drøm kører jeg med traktor og vogn op foran 
Instituttet og begynder at læsse kartofler af. (Min far var 
kartoffelavler, og hans 4 sønner hjalp med i bedriften). 
Bertil og Martinus står og kigger på – og Martinus siger 
til Bertil:  ”Se, han nærmer sig!” (sagen).

I den anden drøm spørger jeg Martinus om mit udvik-
lingstrin. Vi står i et rum, og jeg skal tegne et hjerte på 
en tavle. Den første halvdel er fin, den næste er ikke fin. 
Martinus tegner derpå et stort fint hjerte, og jeg vågner i 
bedrøvet tilstand! Det kan smerte - det med selv-erken-
delse. Martinus vil nok sige, at det er godt at få pudset 
brillerne!

I den tredje drøm spørger jeg Martinus om menneskehe-
dens aktuelle udviklingstilstand. Vi står på toppen af en 
pyramide (den store i Egypten), og jeg får vist et levende 
panorama. I det fjerne er der et afgrænset grønt skovom-
råde, hvor de fleste jordmennesker er. Hvert menneske 
er vist med et lille lys, og der ses kæmpestore og mindre 
lysgrupper i dette naturområde. Der er en art slette mel-
lem dette naturområde og selve pyramiden, og på denne 
slette ses mange små lysgrupper og enkeltlys på vej mod 
pyramidens fod. Endelig ses få lysvæsner bevæge sig 
enkeltvis op ad pyramidens kæmpetrin.  

Det er mit klare indtryk at naturområdet, hvor flertallet 
er, er flokbevidsthedens område. Og på sletten ses den 
begyndende stærke løsrivelse fra flokken, så små alterna-
tive grupper kan opstå. Til sidst må man gå vejen alene og 
det er min fornemmelse, at når man når op til pyramidens 
top, indtræder den store fødsel med indledende kosmiske 
glimt (på trinene).
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Jeg er blevet  bedt om at fortælle, hvorledes det gik til, 
at kosmologien kom ind i mit liv, hvad den bevirkede 
og hvordan mit liv har formet sig derefter, og da jeg er 
helt sikker på, at mit tilfælde er analogt med fl ere an-
dres, kan det have sin berettigelse at dele den med andre 
om ikke for andet, så for at bekræfte hinanden i, at vi 
mennesker er underlagt en plan for vor udvikling både 
individuelt og kollektivt, som gør, at vi bliver ført frem 
til livssituationer, som bevirker et større eller mindre 
vendepunkt i vor skæbne. Vi skifter spor og føres imod 
nye erfaringer, enten behagelige eller ubehagelige, men 
som i alle tilfælde beriger os med nye erfaringer, der 
igen fører os videre og således fremdeles. Det er derfor 
vigtigt, at vi over for os selv erkender, at der fi ndes en 
sådan individuel plan, som vil blive fulgt uanset om vi 
hver især modabejder eller arbejder med på planen. Nu 
vil det jo ikke være noget problem, hvis vi kender denne 
plan, men det gør vi almindeligvis ikke. Og derfor be-
fi nder vi os ofte i situationer som forekommer kaotiske 
eller uoverskuelige, og da vi intet fast holdepunkt har at 
klamre os til, driver vi afsted på må og få. Det var i denne 
situation jeg befandt mig, den tidlige forårsdag i 1995, 
nærmere betegnet d. 21. marts. 

Mit liv lå i ruiner, jeg havde i  et stykke tid levet helt 
isoleret i en lille lejlighed på det mørke Vesterbro uden 
kontakt med andre mennesker. Min biologiske familie 
boede langt fra København og  jeg havde intet arbejde og 
ingen venner. Jeg husker tydeligt denne tirsdag formiddag  
som et helvede, jeg ikke kunne se mig ud af. Pludselig 
begyndte jeg at bede til Gud, hvilket ikke var noget jeg 
tidligere havde gjort. Jeg bad om hjælp til at klare denne 
min situation eller om at blive fjernet fra livet. Jeg kunne 
ikke bære mere. Efter dette mit sammenbrud faldt der lidt 
ro over mig og jeg gik en tur rundt på Vesterbro, som jeg 
så ofte gjorde. Jeg gik som vanligt  ind på biblioteket og 
begyndte at kigge på hylderne. 

På dette punkt er jeg nødt til at skrue tiden lidt tilbage, til 
efteråret 1994. I Søndagspolitiken under rubrikken ”Kom 
frit frem” så jeg en annonce omhandlende etablering af 
en gruppe for åndeligt søgende. Jeg må erkende, at på det 
tidspunkt anede jeg ikke, hvad det vil sige at være åndeligt 
søgende, men jeg ringede på det opgivne nummer, som 
for øvrigt viste sig at tilhøre dette blads redaktør, Ruth 
Olsen, og vi fi k en snak. Og på et af disse aftenmøder i 
gruppen hørte jeg for første gang navnet Martinus i en 
eller anden sammenhæng. Jeg spurgte min sidemand, 
om han vidste, hvem Martinus var, men han var lige så 
uvidende som jeg. 

Nu tilbage til min beretning. På biblioteket faldt mit blik 
på titlen ”Martinus -  som vi husker ham”. Jeg fi k en 

meget stærk impuls om at 
låne denne bog, hvilket jeg 
så gjorde. Da jeg kom hjem, 
satte jeg mig til at læse. 
Bogen er en beskrivelse af 
Martinus som menneske, 
af mennesker som for fl eres 
vedkommende havde været 
med siden sagens start, men 
også af personer der var 
kommet til siden og som teg-
nede et billede af personen 
Martinus. Jeg husker ikke 
hvor længe jeg læste, men jeg 
læste den i eet stræk uden afbrydelser af nogen art. 

Jeg husker ikke, hvad jeg tænkte eller følte under læsnin-
gen, jeg var ligesom i en anden verden. Efter endt læsning 
befandt jeg mig i en tilstand af absolut ro. Jeg mærkede 
en varme og kærlighed i mig, som er helt ubeskrivelig. 
Jeg følte, at Gud havde hørt mig og givet mig det, jeg 
trængte allermest til. Der var i mit sind ingen tvivl om, 
at Gud eksisterede.

I denne tilstand gik jeg igen en tur, men nu var alt for-
andret. Jeg havde en stærk og kærlig følelse for alle 
mennesker og følte trang til at give alle et knus, hvilket 
jeg dog ikke gjorde, men følelsen af denne samhørighed 
var intens. Efter et par dage klingede disse følelser af 
og jeg begyndte at undersøge, hvad det egentlig var 
Martinus eksponerede. Jeg lånte bøger på biblioteket og 
gik i gang. 
I starten var det mest fra småbøgerne jeg fi k viden. Spe-
cielt gjorde ”Den ideelle føde” et stærkt indtryk på mig. 
Da jeg havde læst den, tømte jeg køleskabet for animalsk 
føde og har ikke siden spist kød fra dyr, men lever af 
vegetabilsk føde. Fra den husker jeg, at jeg købte de fem 
første bind af Livets Bog i en fl ot indbinding. Jeg satte 
dem ind på hylden og der gik fl ere måneder, før jeg gik 
i gang med dem. Jeg havde ligesom en slags ærefrygt 
over det faktum, at disse bøger repræsenterede noget helt 
særligt, hvorfor der var en særlig aura omkring dem, som 
jeg ikke ønskede at ændre. 

Omsider kom jeg i gang med hovedværket. Det var spe-
cielt analyserne omkring polforvandlingen, der i starten 
fangede min interesse. Jeg fi k her besked om, hvad der var 
hovedårsagen til mange af mine problemer i ægteskaber, 
hvorfor det var svært at holde fast i en meget lovende 
karriere og meget mere. Jeg havde jo indtil da, troet at 
der var noget galt med mig, fordi mange af de ting jeg 
satsede på her i livet mislykkedes eller i hvert fald ikke 
indfriede mine forventninger. Jeg kunne ikke forstå, 
hvorfor forholdene i parforhold og på arbejdspladser 
var så komplicerede, når de for andre var så ligetil og 

Torben U. Andersen, Nyrup, skriver:
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indlysende. Det var en stor lettelse at studere Martinus 
analyser omkring disse ting, og glæden var stor, da jeg 
indså, at der ikke var noget galt med mig, men at jeg nu 
var kommet til et sted i min udvikling, hvor jeg kunne få 
hjælp til at forstå disse ting.

Hvis man forestiller sig, at man 
bor i en mørkelagt lejlighed, der 
kun er belyst med et par stearin-
lys, fornemmer man ikke, hvor-
dan skidtet efterhånden lægger 
sig omkring en, uden at man ser 
det. Hvis der så pludselig tændes 
et skarpt neonlys, der oplyser 
hele lejligheden, opdager man 
til sin rædsel, hvordan der ser 
ud i ens hjem. På samme måde 
med sindet. Hvis der sendes lys ind i ens sind, ser man, 
hvad ens sjæl virkelig indeholder, og det er ikke altid rart. 
Sådan oplevede jeg det. 
I forhold til det Martinus præsenterede som det ideelle 
eller fuldkomne menneske, oplevede jeg min sjæl som 
indeholdende meget, der lå langt fra det fuldkomne og 
jeg gik i gang med at muge ud. Det er ikke en nem og 
enkel proces. Den gør ondt og den tager tid. Alene dette 
at turde se sig selv som man virkelig er i forhold til det 
fuldkomne menneske, som Martinus beskriver, er en 
overvindelse af dimensioner. Men er man først blevet 
præsenteret for det, er der ingen vej tilbage. Reelt er der 
intet alternativ. 

Man kan måske nok bedrage sine omgivelser og frem-
stille sig  bedre end man egentlig er, men man kan ikke  
bedrage sig selv. Man er nødt til at konfrontere sig med 
sig selv uden dermed at foragte eller nedgøre sig. Det 
er en balanceakt. For mit vedkommende var der mange 
ting fra min fortid, som var smertelige at stå ved. Alle 
de mennesker jeg havde gjort fortræd, svigtet eller på 
anden måde gjort ondt, tonede frem i min bevidsthed og 
angeren satte ind. Denne følelse af dårlig samvittighed 
er først nu ved at fortone sig, men jeg er af den helt klare 
overbevisning, at det var rigtigt at give den plads til at 
udfolde sig og dermed forsvinde.

Sideløbende foregår en proces,  hvor man  i et for en 
selv passende tempo, skifter gamle og forældede værdi-
begreber ud med nye og mere i kontakt med livets evige 
love, som Martinus så fremragende fremlægger for os. 
Disse nye værdibegreber bygger på en helt ny moral, hvor 
interessen for ens eget velbefindende ikke er det eneste 
saliggørende, men at det også giver en vis tilfredsstillelse 
at kunne være noget for andre. 
Denne følelse vokser ganske langsomt og næsten umær-
keligt, men efter et stykke tid, med hyppige tilbagefald 
til gamle mønstre, oplever man, at der rent faktisk sker 

en ændring. Det er ikke lige meget, hvordan andre har 
det. Man får dårlig samvittighed, når man uforvarende 
kommer med en sårende bemærkning eller en uoverlagt 
handling, og dårlig samvittighed kan være særdeles 
ubehageligt.

I lange perioder siden 1995 
har jeg trukket mig mere eller 
mindre tilbage fra aktivt og ud-
advendt livsførelse, for ligesom 
at beskytte mig i denne proces, 
hvor de store omvæltninger i 
sindet foregår. Jeg orkede ikke at 
forholde mig til den ydre verden, 
så længe de indre kampe udspil-
lede sig, og når jeg ser tilbage, 
tror jeg det var rigtigt. Det gør 
ondt at sige farvel til noget, der 

har givet tryghed og er så velkendt til fordel for noget helt 
nyt og ukendt og som har indbygget nogle usikre faktorer, 
der virker provokerende og bekymrende. 

Det kan være økonomisk sikkerhed, der er uforenelig 
med den livssituation du nu  befinder dig i. Det kan 
være ensomhed, fordi denne udrensningsproces er svær 
at forstå for ens omgivelser og besværliggør processen. 
Det kan være stolthed, idet samfundet, som det ser ud i 
dag, på ingen måde begriber, at mennesker frivilligt giver 
afkald på ovennævnte og derved mister status i almin-
delig omdømme. Man bliver ikke regnet for ret meget, 
når man ikke kan præstere høj social status, karriere og 
penge på bankbogen, og det kan være svært at overvinde 
den ydmygelse, der følger i kølvandet.

Sådan som jeg ser det, er der ingen vej tilbage, man 
må følge den ny vej, man er slået ind på, med alt hvad 
det indebærer. Men vi har fået en fantastisk hjælp fra 
Martinus til at holde den rette kurs, både i medgang og 
modgang. Det er op til den enkelte at beslutte sig for det 
ene eller det andet, men har man først studeret Martinus 
kosmiske analyser, ved vi, hvad det indebærer, hvad vi 
end beslutter. Der findes ingen lette veje til målet. Vi skal 
alle igennem de samme besværligheder, men det er op til 
os at beslutte, hvordan vi vil gribe det forestående arbejde 
an, og i hvilket tempo dette skal foregå.

Til slut vil jeg citere Martinus for hans afsluttende  be-
mærkning i artiklen ”Samvittighed” fra Kosmos nr. 2, 
1975:

”....De vil jo inderst inde gerne udrette noget, der er til 
gavn for skabelsen af det rigtige menneskerige. De er alle 
sammen med i denne skabelse, og den kendsgerning, at 
De allerede har fået lov til at møde de kosmiske analyser, 
betyder, at De har et ansvar som menneske. Det er Deres 
opgave at vise andre en lysende tilværelsesform.”
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De astrologiske stjernetegn
 og naturrigerne 

af Hans Mogensen

Mennesker i de 12 forskellige 
”stjernetegn” er symbolsk set 
beboere af 6 væsensforskellige 
naturriger.

Det centrale i denne artikel er et sæt symboler, som jeg 
bruger til forklaring af sammenhængen mellem astrologi 
og Martinus kosmologi.

Mit forskningsprojekt går altså ud på at sammenligne 
Martinus’ grundenergier og naturriger med stjerneteg-
nenes karakteristika. Et andet mål med symbolerne er at 
være alternativ til de eksisterende stjernetegnssymboler, 
som ikke viser en logisk og progressiv indbyrdes sam-
menhæng. Artiklen er en kort udlægning af nogle af de 
foreløbige resultater. 

Mit hovedeksperiment går ud på at lægge de seks grund-
energier ind i dyrekredsen. 

Martinus arbejder med seks grundenergier, hvorimod 
dyrekredsen har 12 tegn. Disse præsenteres ofte i par, 
som med deres parvise energi spejler sig i og komplet-
terer hinanden. Derfor arbejder jeg her med seks stjer-
netegnspar. 

Martinus’ seks naturriger og grundenergier er som føl-
ger: 

• Mineralriget/Salighedsriget, hvor den tilsvarende 
grundenergi er hukommelse.

• Planteriget, hvor den tilsvarende grundenergi er 
instinkt.

• Dyreriget, hvor grundenergien er tyngde.
• Det rigtige Menneskerige, med grundenergien fø-

lelse.
• Visdomsriget, med grundenergien intelligens.
• Den guddommelige Verden, hvor vi har grundener-

gien intuition.

Stjernetegnene optræder i følgende par:

• Vædder/Vægt
• Tyr/Skorpion
• Tvilling/Skytte
• Krebs/Stenbuk
• Løve/Vandbærer
• Jomfru/Fisk

Hvert tegn i parrene ligger modsat hinanden i dyrekred-
sen. I de første seks tegn: Vædder, Tyr, Tvilling, Krebs, 
Løve og Jomfru, som ligger samlet i den ene halvdel af 
dyrekredsen, er væsenet koncentreret om sig selv og det 
nære. I de sidste seks: Vægt, Skorpion, Skytte, Stenbuk, 
Vandbærer og Fisk, er væsenet optaget af fællesskabet.

Mine seks symboler er bygget op af en cirkel med en 
kerne. Kernen symboliserer det enkelte levende væsen 
og cirklen symboliserer omverden eller de andre levende 
væsener. Hvert symbol repræsenterer sit særlige bevægel-
sesmønster. Bevægelsesmønstret viser hvordan de enkelte 
tegns beboere forholder sig til sig selv og omverden/an-
dre. De første seks stjernetegn orienterer sig i den verden 
der ligger indenfor cirklen. De næste seks er optaget af 
den verden der ligger udenfor. De første arbejder sig op 
til at møde omverden, ved at beskæftige sig med sig selv 
og de næste må bygge sig selv op ved at lære andre at 
kende. Alle symboler har hver en særlig bevægelsesart 
illustreret ved pilen.
I det første symbol ser vi pilen gå ud fra kernen i en 
spiralbevægelse. Man skal forestille sig at pilen fortsæt-
ter hele vejen igennem alle seks tegnpar som én samlet 
dynamisk bevægelse. Undervejs udtrykker den de seks 
forskellige grundlæggende tilstande, som svarer til Mar-
tinus’ grundenergier. Hvert mønster er altså et udtryk for 
en grundenergi. Derfor antager pilen forskellige former, 
som illustrerer de seks forskellige bevægelsesmønstre. 

Kernen symboliserer Jeg’et eller Gudesønnen
Cirklen er symbol for Du’et eller Guddommen
Pilen er de forskellige måder hvorpå Jeg/Gudesønnen  
interagerer med Dig/Guddommen.
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Den grundenergi jeg mener passer bedst til Vædde-
rens/Vægtens tegn må være hukommelsesenergien og 
har Salighedsriget/Mineralriget som ”hjem”. Næste er 
”instinktenergien”, som jeg mener passer fint med Tyren/
Skorpionen, som dermed må være beboere i Planteriget. 
Derefter følger: ”Tyngdeenergi”, med Tvilling/Skytte 
som beboere i Dyreriget. Krebs/Stenbuk bor i Det rig-
tige Menneskerige, som har ”følelsesenergien” som den 
primære. Visdomsriget bebos af Løve/Vandbærer, som 
derfor har ”intelligensenergien” som hovedenergi. Ende-
lig er ”intuitionsenergien” Jomfruers og  Fisks primære 
energiprincip, hvilket gør dem til symbolske beboere i 
Den guddommelige Verden. Dette vender jeg tilbage til 
i de kommende afsnit.

Et jordmenneske der f.eks. er Vædder skal ikke forstås 
som et væsen der virkelig er hjemmehørende i Mineral-
riget ligesom en person med solen i Fiskene ikke nød-
vendigvis er højere udviklet end andre mennesker. Vi er 
selvfølgelig alle sammen hjemmehørende i Dyreriget og 
banker på porten til Det rigtige Menneskerige og dermed 
på stort set samme udviklingstrin. Men det enkelte men-
neske i hvert tegn præges af en bestemt motivation for det 
han/hun oplever og gør. Vædderens motivation stammer 
således fra den grundstemning der findes i Salighedsri-
get/Mineralriget og Fiskens motivation hidrører fra den 
atmosfære der findes i Den guddommelige Verden.

1. Vædder/Vægt 
Hukommelsesenergi - Mineralriget

Symbolet for Vædder/Vægt indeholder en udadgående 
spiralbevægelse - pilen - som nærmer sig cirklen. 
Det skal vise at væsenet som bebor Salighedsriget/Mine-
ralriget med sin bevidsthed bevæger sig rundt i sin egen 
indre verden.

Ifølge Martinus er det levende væsen i Salighedsriget 
optaget af de oplevelser det allerede har haft i forrige 
spiralkredsløb.
Den grundstemning der præger væsenet er en salig-
hedsfølelse som opstår ved at gense sig selv i utallige 
sammenhænge.
Væsenet ser på denne måde Gud i alt og oplever selv at 
være Gud.

Denne oplevelse af salighed skaber et overskud af energi, 
der sætter gang i et helt nyt spiralkredsløb.
I forrige rige, Den guddommelige Verden, skabte væsenet 
planerne for dette nye spiralkredsløb.
Nu sættes alle disse planer efterhånden i værk, idet væ-
senet længes tilbage til den type oplevelser, som fandt 
sted i starten af forrige kredsløb.

Vædderen og Vægten er besjælede af netop denne grund-
læggende stemning.
Begge tegn elsker at se nye idéer udfoldet i deres verden 
og dermed opleve Guddommens storhed.

Vædderen stræber efter at udfolde de Guddommelige 
idéers storhed i verden for at komme til at opleve sin 
egen fortræffelighed.
Vægten lader de andre trække idéerne ud af sig. 

Vædderen går enegang for at udfolde sine idéer: JEG 
gør det hele selv.
Vægten sætter sine egne idéer i gang i samspil med livets 
anden medspiller: DIG.

Den grundlæggende motivation for Vædderen er derfor: 
”Jeg vil, så det gør jeg”.
For Vægten er motivationen: ”Vi vil, så det gør vi”.
Vædderen lever i en konstant genopdagelse af JEGet i 
tilværelsen.
Vægten lever i en konstant genopdagelse af DUet i til-
værelsen.

2. Tyr/Skorpion
Instinktenergi - Planteriget

I symbolet for Tyr/Skorpion er pilen endelig nået ud til 
cirklen, som den bliver indfanget af og går i kredsløb 
omkring.
Her ser vi at væsenet som har hjemme i Planteriget med 
sin bevidsthed nu er begyndt at sanse sin ydre omgivende 
verden.

Martinus fortæller om væsenet i Planteriget at det nu har 
taget det første skridt ud i den omgivende verden ved 
hjælp af en begyndende evne til at ane eller fornemme 
kontakten med den. 
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Her begynder de fysiske sanser at blive dannet til af om-
verdenens gentagne påvirkning via jordbundsforhold, sol-
skin og blæst, varme og kulde og primitiv lemlæstelse.
Væsenet tørster efter fysiske oplevelser efter lang tid i den 
åndelige verden, men er ganske uvant med dem. Derfor 
må den begynde med de groveste og have dem gentaget 
igen og igen. 
Det begær efter primitive oplevelser det havde i starten 
af forrige spiralkredsløb og som det stadig stærkere 
oplevede i Salighedsriget er nu endeligt ved at blive 
tilfredsstillet.
Ånden, JEGet, erobrer materien forfra endnu en gang.

Tyren og Skorpionen lever i netop denne grundlæggende 
stemning.
Begge tegn er i bevidst kontakt med materien og nyder at 
opleve sammensmeltningen af ånd og materie.

Tyrens bevidsthed trænger med en gentagende rytme 
længere og længere ind i sin egen materie og fremelsker 
på denne måde dens liv, kraft og mening.
Skorpionens bevidsthed trænger med en gentagende 
rytme ind i andres materie og fremelsker dens liv, kraft 
og mening ved at smelte sammen med den.

Tyren og Skorpionen er i særlig kontakt med begæret efter 
sanselige oplevelser og må højne dem til en oplevelse af 
Guds ånd i materien. Tyren oplever det som fremmanin-
gen af MIN egen ånd, der smelter sammen med omverden 
– i Skorpionen er det DIN ånd der fremmanes i materien 
og smelter sammen med mig.

Tyren: ”Jeg næres ved at fornemme min iboende ånd og 
kraft!”
Skorpionen: ”Jeg længes – lad os smelte sammen!”

3. Tvilling/Skytte
Tyngdeenergi - Dyreriget

Tvilling/Skytte-symbolet viser en række pile der peger 
skiftevis ud af og ind i cirklen.
Det betyder at væsenet i Dyreriget ikke længere behøver 
at dvæle ved sanserne og kontaktfladen til omverden, men 
nu selv kan bevæge sig rundt i den. Det bliver i stand til 
at skifte fra den ene tilstand til den anden.

I Martinus’ verdensbillede er dyret et væsen der nu nyder 
at kunne begynde at kravle, krybe, gå, løbe og springe 
omkring i den fysiske verden efter, i årmillioners inkar-
nationer som plante, at have været bundet til et bestemt 
fysisk sted.

Den indre åndelige verden, som stadig fyldte meget i 
plantevæsenets bevidsthed, svinder nu ind til et minimum 
i Dyreriget, da den ydre verdens hændelser nu er blevet 
så dominerende via alle bevægelserne og skiftene i op-
levelsesstrømmen der opstår ved dem.
Væsener i Dyreriget lever fuldt ud i bevægelsen. Her 
lægges grunden til en ny indre verden, dannet af alle 
oplevelsesskiftene i omverden. 
Men evnen til at flytte den fysiske materie bliver efterhån-
den til evnen til atter at kunne orientere sig i og omarran-
gere en indre verden og derved få det fulde herredømme 
over både den ydre og indre materie.

Tvillingen og Skytten lever netop i denne stemning af 
udveksling og mental erfaringsdannelse.
Begge tegn elsker at bevæge sig omkring i den ydre 
verden og opsamle viden og erfaringer – snart befinder  
man sig det ene sted – snart det andet.

Tvillinger holder af at sætte ord på de kendte ting i nær-
miljøet.
Skytter stræber efter at opnå nye erkendelser ved at fore-
tage længere fysiske og mentale rejser.
Begge lever i oversættelsen af ydre oplevelser til indre 
erkendelser.
Tvillingen får sTyr på sin indre ”ordbog”, så han/hun kan 
formidle sin viden til andre.
Skytten går på opdagelse i fællesskabet, så han/hun kan 
få beriget sin livsopfattelse.

Tvillingens grundlæggende motivation er:
”JEG vil opleve noget nyt og fortælle dig det!”
Skytten motiveres således:
”Jeg vil opleve noget nyt sammen med DIG, så jeg bliver 
klogere!”

4. Krebs/Stenbuk
Følelsesenergi - Det rigtige Menne-
skerige

I Krebs/Stenbuk-symbolet er de brudte pile nu igen blevet 
til en sammenhængende afrundet linie. 
Bevidstheden bevæger sig ud fra kernen og griber omfav-
nende fat om andre væsener ”derude” og knytter således 
det ydre livs tildragelser sammen med det indre liv.

I Det rigtige Menneskerige bliver væsenet efter mange 
hårde fysiske liv endelig bearbejdet færdig til at blive 
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Mennesket i Guds billede. Den nye oplevelse i dette rige 
er: alles samhørighed med alle. 
Nu har væsenet skabt sig en stor mængde erfaringer med 
den ydre, fysiske verden. De består af en masse sammen-
stød mellem individets egen selviske vilje og skæbnen. 
Oprindeligt begyndte væsenet at inkarnere som plante og 
dyr, fordi det ville opleve primitivitet og uvidenhed. Det 
har det nu fået lov til, men det har afstedkommet smerte 
ved at være alene. 

Lidelsen er nu ved indgangen til Det rigtige Menneskerige 
blevet nøglen til samværet med Guddommen i en højere 
oktav, da den er blevet til medlidenhed med andre, som 
også er blevet trætte af at være væk fra Gud.
Ved porten til dette rige slår medfølelsen igennem – man 
værner og beSkytter ømt hinanden og slikker sammen 
sårene fra tiden, hvor ens egen opfattelse af livet var en 
ufuldstændig fortolkning og dermed i disharmoni med 
Guds livsbillede.

Denne stemning af lidelseserfaringernes sum er essentiel 
for stjernetegnene Krebs og Stenbuk.
Potentialet i disse to tegn er at støtte sig til sine erfarin-
ger for at komme i samklang med sandheden, vejen og 
livet.

Krebsen mærker i sig selv om noget er rigtigt eller forkert 
og støtter sig til de subjektive erfaringer han/hun har gjort 
i kontakten med andre mennesker. – Har det gjort ondt 
eller gjort godt? Derudfra danner den sit verdensbillede, 
som efterhånden kommer til at blive det samme som 
Guds.
Stenbukken retter opmærksomheden mod det omgivende 
miljøs erfaringer – efterprøver dem og danner sig en 
objektiv mening om livet ud fra dette.

Krebsen knytter sig først til nærmiljøets individer: fa-
milie, venner osv. Ud fra denne tilknytning udvikler sig 
samfundsforstand.
Stenbukken retter sig først efter samfundets normer og 
knytter derefter følelsesmæssige bånd til mennesker.

Regler for samvær:
Krebsen siger: ”Gud, jeg føler dig inde i min verden – jeg 
vil også føle dig derude!”
Stenbukken: ”Gud – du svævede over vore vande, og nu 
er du lige her hos mig!”

Gudebarnet og Gud er nu sammen igen.

5. Løve/Vandbærer 
Intelligensenergi - Visdomsriget

Symbolet for Løven/Vandbæreren viser hvordan be-
vidstheden selvstændiggør og individualiserer sig selv 
og andre i verden.
Kernen er nu selv blevet en lille model af den store cirkel. 
Og på cirklen er der dannet nye selvstændige individer, 
som får næring fra ”solkernen” og skinner tilbage på den. 

Alle er sole for hinanden.

I Visdomsriget gengælder væsenerne Guddommens store 
kærlighed ved at være med i det store opdragelsesprojekt 
for kommende beboere i Guds primære verden af kær-
lighed og samvær.
Her tilrettelægger man udviklende oplevelser og op-
dragende underholdning ved brug af opfindsomhed og 
nytænkning.
Væsenet i Visdomsriget ønsker at være med i projekter 
hvor alle fremelsker deres egen originalitet og idérigdom 
til fælles glæde.

Det er netop den grundstemning af fællesskab og opfind-
som nytænkning der præger Løven og Vandbæreren.
Begge tegn har respekt for det selvstændige individ.
Løver ser mest opgaven som et personligt udfoldende 
projekt, der som nødvendig anden virkning har at det 
kommer andre til gode. Vandbærere er på forhånd mest 
optaget af at finde nye løsninger til gruppens bedste el-
ler samfundets vel og kommer som sekundær virkning 
til selv at kunne nyde den intellektuelle proces som en 
personlig gevinst.
At virke som opdrager eller pædagogisk inspirator i en 
gruppe er dette tegnpars potentiale.
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Løvens motivation er:
”Jeg skaber – ergo er jeg et værdifuldt individ for fæl-
lesskabet!”
Og Vandbæreren siger:
”Vi fornøjes over hinandens originalitet – se, hvad vi kan 
skabe sammen!”

6. Jomfru/Fisk 
Intuitionsenergi - Den guddommelige 
Verden

På symbolet for Jomfru og Fisk ser vi den store cirkel 
fyldt helt ud af mindre cirkler.
I ånden kan du lægge den store cirkel ind i en af de 
mindre.
Du kan endda lægge alle mine seks forskellige symboler 
ind i dette sjette, hvis du har lyst.
Alle rummer alle.

Alle cirkler har nu fået hver sit kredsløb, der passer per-
fekt ind i det store. Det betyder at alle væseners bevidst-
hed om hinanden nu er blevet fuldstændig integreret. 
I den åndelige dimension er der jo plads til alle overalt.

Som i det store – så også i det små.

I Den guddommelige Verden er væsenerne nu kommet så 
langt i udvikling at begrebet ”personlighed” ikke længere 
spiller nogen rolle. Alle har nu meget stor forståelse for 
hinandens mindste detaljer og nuancer. 
Alle har enorm bevidsthed om livets mangfoldighed og 
magter at gennemtrænge al materie med ånden.
Alle bidrager jævnbyrdigt med mangedimensionelle ana-
lyser og færdige idésammenhænge til hinandens geniale 
fælles projekter.
- Gruppearbejde på  højt plan…

Her finplanlægges alt og lægges til rette for kommende 
spiralkredsløb. 
Den skaberkraft og idérigdom som var den nye store 
oplevelse i forrige rige, Visdomsriget, bliver nu forvaltet 

og systematiseret i en for os ufattelig detaljeringsgrad i 
kosmiske idékomplekser.

Mulighederne i deres egen fremtid i næste spiralkredsløb 
programmeres i de fineste detaljer.
Det som blev udskilt fra hinanden, blev givet plads og 
opdaget som udtryk for individualitet og originalitet bliver 
nu samlet i ét stort udtryk for Guddommens komplekse 
evighedsplan med alle levende væsener.

Jomfruer og Fisk befinder sig symbolsk set i lige præcis 
denne grundstemning: 
At være et lille tandhjul i et fantastisk univers af perfekt 
samhørighed.

Begge tegn forholder sig til verden som en helhed af 
detaljer.

Jomfruen tager sig af mikrokosmos, hvor den giver alle 
hjørner en sidste afpudsning og justering.
Fiskens personlighed forsvinder i makrokosmos, hvor 
den går på opdagelse i de enkelte levende væseners store 
skæbnespil og ser hér Guddommens visdomspointer.
Jomfruerne er de perfekt designede tandhjul og Fiskene 
er olien, der samler og smører, når der alligevel kommer 
slitage.
Jomfruer er detaljeorienterede og perfektionistiske på den 
ene eller anden måde. 
Fisk er derimod gode til at hengive sig til ”kaos”, flyde 
med strømmen, og dermed få pludselige visioner eller 
inspiration.

Den dybeste motivation for jordmennesket i Jomfruens 
tegn er:
”Jeg må gøre mig helt og aldeles klar til at møde Gud i 
verden!”

Den jordmenneskelige Fisk er besjælet af dette:
”Kære Gud –  hav barmhjertighed med os i alle vore 
fejltrin!”

Vi har nu oplevet en koncentreret fremlægning af mine 
nye stjernetegnssymboler og og stjernetegnene set i lyset 
af Martinus’ naturriger.
Der kan naturligvis siges og uddybes en del om, f.eks. i 
forbindelse med grundenergierne , som dog vil være for 
meget i dette forum. Det vil være dejligt at få lidt feed-
back på og evt. spørgsmål til dette, synes jeg, spændende 
emne.

Interesserede kan kontakte hans@forskning.dk .
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I denne bog lukkes man på forunderlig vis ind i tallenes 
og bogstavernes egen verden, i en dybere forståelse af tal-
lenes energi og sammenhæng samt bogstavernes iboende 
betydning. Et dybt fascinerende univers. Som Martinus 
interesseret er det en glæde at opleve, at forfatteren til 
tider bruger Martinus’ åndsvidenskabelige optik i sine 
betragtninger og anskuelser samt benytter sig af citater 
og henvisninger til dette værk.

Bogen har undertitlen ”Nøglen til at forstå dit liv og fi nde 
styrken i det, du har med dig.” Vort navn og fødselsdato 
symboliserer to sider af vor personlighed. Navnet re-
præsenterer det levende, tænkende følende i os  -  det 
åndelige aspekt. Fødselsdatoen symboliserer vore fysi-
ske forhold, livsomstændighederne og livsvilkår  -  det 
materielle aspekt.

Tallene er ikke blot tælleenheder og bogstaverne ikke 
kun beskrivelseselementer. De rummer også en skjult 
side som symboler og er dermed bevidsthedsbeskrivere 
og livsbeskrivere. Tallene i vor fødselsdato fortæller om 
vore livsomstændigheder, ressourcer og personligheds-
struktur, de hjælper os med at strukturere materien og 
den fysisk skabte verden. Bogstaverne er bevidstheden 
og åndens redskab til at beskrive følelser og tanker i 
forbindelse med vor oplevelse af virkeligheden og den 
fysiske verden.

I denne dobbeltbog, som beskriver 2 sider af samme sag, 
behandles tal og bogstaver ligeværdigt i modsætning til 
den gængse numerologi,  hvor tallene klart favoriseres 
i forhold til bogstaverne, idet disse omsættes til talcifre. 
Her er en mere enkel nøgle til at forstå sig selv på en mere 

overskuelig måde i sammenligning med håndlæsning eller 
astrologi, der er mere komplicerede størrelser.

Den danske åndsforsker Martinus (1890-1981) skriver om 
tallene: ”Ja, ethvert Menneskes Skæbne, enhver Karakter, 
enhver Tankeart, enhver Samtale eller Korrespondance 
fi ndes i eller kan udtrykkes i tallenes verden... Ja, så 
fuldkomment var dette System, at der i Virkeligheden slet 
ikke fi ndes noget, der ikke udtrykkes eller kan udtrykkes 
i dette.” (LB III stk. 1043). Det er en fascinerende og 
tankevækkende beskrivelse.

Nullet, som det hele  begynder med, er dog noget for 
sig. Nullet er i virkeligheden udenfor tiden og rummet. 
Det betragter og er betragteren, er alting og ingenting 
på samme tid. Er talsystemets kilde, hvorfra alle tallene 
udspringer. Nullet symboliserer det åndelige indre jeg, 
som rejser og oplever livet igennem tallene,  hvor tallene 
fra 1-9, 11-19, 21-29 etc. fortæller historien.

Primtal er talsystemets individualister. De blander sig 
nødigt med andre og holder sig helst for sig selv. Man kan 
forvente markante træk, hvor primtallet forekommer som 
fødselstal. Talomvendinger kan forekomme i fødselsda-
toen ex.: 17-11-1971. Er man født med en talomvending, 
er det et væsentligt tema i analysen: at lære en ting at 
kende fra to sider. Fuldkomne tal karakteriseres som sum-
men af alle de tal, der går op i det (undtagen tallet selv) 
ex.; 6 (1,2 og 3 går op i 6 og 1+2+3=6). Fuldkomne tal 
rummer en indefra kommende kraft, styrke og harmoni.

Med hele talrækkens få byggesten: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 og 
9 kan de mest komplicerede talstørrelser opbygges, er 
således ”urtallet” der danner basis for alle andre tal. De 
lige tal 0 2 4 6 og 8 er balancerede tal, der er feminin af 
natur. De ønsker at gå i samspil og dialog med omgivel-
serne eller være i harmoni med sig selv. Af væsen er de 
reserverede, sårbare, forsigtige, magtfulde og manipu-
lerende med deres viden og indsigt. De ulige tal 1 3 5 7 
og 9 er rastløse og søgende. De er maskuline af natur og 
udstråler handlekraft og dynamik. De vil gerne afdække, 
udforske, konfrontere eller overskride grænser.

Tal & farvekorrespondancen er i bogen inspireret af 
Martinus symbolik.

Tal & planeters tilhørsforhold og deres hemmelige nøgle 
skematiseres.
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og skelet” former ordene eller lydene til  hørbare lydle-
gemer. Repræsenterer stoffet og materien. Konsonanter 
kan ikke optræde alene, de er afhængige af vokalerne for 
at blive hørt. Vokalerne puster liv i konsonanterne, og er 
de enkelte ords ”bankende hjerte”.

Rudolf Steiner skabte i årene 1912-1921 Heileurythmien, 
som er en bogstav-lyd-bevægelsesdans med effekt på 
fysiske og psykiske ubalancer. At synge alfabetet er også 
et forfriskende lydbad. Desuden beskrives vokaler og 
konsonanter som glimrende meditationsobjekter.

Tænk engang at universets slægtskab i os er synliggjort 
i vore hænder. Støder vi håndfl aderne sammen med tom-
melfi ngrene udad tegner en fortsættelse af hjertelinien, 
liv- og hovedlinien det guddommelige ord O M.

Ud over enkelte tal og bogstavers dybdegående analyse 
er der mange fi ne sammenligninger, der tillige med vi-
sualiseringen af skabelonerne danner en helhedsforståelse 
af dette spændende felt. Da tal og bogstaver infl uerer 
i vor alle sammens hverdag bliver bogen mere end en 
selvhjælpsbog, idet den er værdifuld at have som op-
slagsbog i reolen.

Det var med blandede følelser jeg begyndte at læse 
denne bog. Jeg synes at have oplevet, at beskrivelser 
af clairvoyante er af meget svingende kvalitet og kan i 
nogle tilfælde bære præg af den clairvoyantes hang til at 
gøre sig bevidst interessant ved at manifestere specielle 
effekter, der gør netop ham/hende til noget helt særligt 
indenfor området og som kan være medvirkende til, at 
søgende mennesker betragter disse evner som et mål i 
sig selv, hvorved der satses meget energi på forsøg på 
at erhverve sig clairvoyante evner. Det er sjældent, det 
oplyses, at det absolut ikke er ensbetydende med  høj 
åndelig udvikling at være indehaver af clairvoyante ev-
ner, men at det er rester af en fjern fortids kundskaber, 

Det er interessant at lægge mærke til tekster, som er ind-
delt i 9 bestanddele. Igennem talindsigten fås en ekstra 
dimension i forståelsen af teksten, hvor også teksten 
undertiden kan give en dybere forståelse af tallene. Her 
nævnes og gennemgås Martinus småbog nr. 11: ”Bønnens 
mysterium”, som studieobjekt.

Hele vort liv er konstant en vekselvirkning mellem vore 
aktioner og deres reaktioner, og er dermed hele vort liv og 
vor skæbne. Livet er i virkeligheden den største vejleder 
og underviser.

Om alfabetet skriver Martinus: ”.... Og ethvert væsen må 
således leve i en falsk opfattelse af tilværelsen, så længe 
det endnu ikke kan anvende sprogets alfabet på samme 
fuldkomne måde, som det nu er muligt for mennesket at 
anvende talsystemets alfabet. Og sålænge det ikke kan 
anvende bogstavsprogets alfabet på samme fuldkomne 
måde, kan det ikke få sin tanke til at være identisk med 
livets struktur eller uendeligheden. Og da er sproget ikke 
færdigt. Da er det endnu kun dyrets mere eller mindre 
uartikulerede lyde, der udgår fra væsnets mund. Kun 
når den absolutte sandhed er indlagt i disse lyde, er det 
himlens ekko, der vibrerer ud fra dets sjæls dybder.” (LB 
III stk. 1042).

Som verdenssprog nævnes ud over volapük, som gik sin 
egen undergang i møde i 1880’erne, esperanto som leve-
dygtigt. Esperanto blev introduceret af den polske læge 
Zamenhof i 1887. Esperanto er et neutralt sprog, der ikke 
”ejes” af en bestemt kultur eller nation, der gør det til det 
bedste bud på et kommende verdenssprog. Det skrevne og 
det talte ord kan være forskelligt, kun i esperanto udtales 
nøjagtigt det skrevne.

Hele alfabetet er i virkeligheden ét langt ord, der beskriver 
menneskets skabelses- og udviklingsproces. Med ånds-
videnskabens hjælp kan vi genopdage den glemte eller 
skjulte betydning af bogstaverne og lydene.

En forbløffende og meget tankevækkende iagttagelse er 
det at opdage at alle børn verden over faktisk  begynder 
med de samme vokaler og konsonanter i helt samme ræk-
kefølge. Dybest set er bogstaverne skrevne symptomer 
på lydenes og lydvibrationernes form, som ord danner 
”levende lydorganismer” når vi taler. Ordene er den sæd, 
de ideer, som vi konstant  befrugter og beriger hinandens 
tankeverden med. Først når dette ordlegeme skrives ned, 
har det i princippet fået fast fysisk form.

Vokalerne er lydsystemets livgivere og ressourcer. De 
beliver  konsonanterne og puster liv i deres ”stof- og 
mineralverden”. Vokalerne farver og beliver ordene, 
symboliserer ånden eller bevidstheden. Konsonanterne 
rammer ordene ind, gør dem tydelige. De er ordenes ”hud 

Overleveren 
 - et mediums liv og 
clairvoyante evner

Fortalt til Steffan Sjöberg af 
Benny Rosenquist

Aschehoug 2005

163 sider

199 kr

Anm. Torben U. Andersen

ISBN 87-11-26423-3



31

man har vedligeholdt og derved stadig kan betjene sig af, 
uden at det behøver at have nogen effekt på pågældendes 
moralske udviklingstrin.

Jeg blev derfor glædeligt overrasket, da jeg havde læst 
denne beretning om Benny Rosenqvist, f. 1962. Han 
blev født ind i en svensk familie med far og mor og fire 
søskende, hvor han er den ældste. Faderen er en vældig 
dominerende skikkelse, man må nærmest betegne ham 
som en hustyran, moderen er ikke særlige psykisk robust 
og formår ikke at være et bolværk mod faderens vold-
somme adfærd, der indeholder både fysiske og psykiske 
overgreb. Benny fik mange bank som barn, dels fordi han 
ikke levede op til faderens forventninger og dels fordi han 
påtog sig skylden for sine søskendes for det meste banale 
forseelser, der kunne udløse straf fra faderens hånd og 
mund. Da Benny blev ældre udvidede faderen sine over-
greb ved at også at misbruge børnene seksuelt, startende 
med Bennys lillesøster og derefter Benny. Det er et sandt 
rædselsscenario, der blændes op for, når Benny fortæl-
ler om sin barndom. Faderens luner og stemninger greb 
dybt ind i hele familiens trivsel eller mangel på samme 
og utrygheden i hjemmet breder sig som en skygge, der 
bliver større og større og som ingen ende vil tage. Benny 
lærer at lukke af for alle følelser og udvikler sig hurtigt 
til at blive en lille voksen. Han bliver en lille solstråle, 
der spredte glæde, men bag ved lurede sorgen. 

Angsten er et gennemgående tema i barndommen. De 
kunne aldrig vide, hvilket humør  deres far var i, og hvis 
det var dårligt, gik det ud over børnene. Da Benny blev 
voksen gennemgik han et langt terapeutisk forløb for at 
bearbejde denne traumatiske barndom. Et hård arbejde, 
men nødvendigt for at han kunne overleve alle disse 
grufulde hændelser der skete i barndommen.

Da han var otte, kom han ud for en trafikulykke på mo-
torvejen tæt på hvor han boede. Han havde brækket et 
ben og en arm samt slået hovedet alvorligt. Denne ulykke 
bevirker et vendepunkt i hans liv, idet han, mens han 
ligger bevidstløs, oplever en såkaldt nærdøds-oplevelse. 
Han bliver suget ind i en tunnel, med et kraftigt varmt 
lys. Han oplever, at han har været der før. Han morfar 
venter og omfavner ham og fører ham videre ind gennem 
lyset og ud på den anden side. På den anden side af tun-
nelen venter hans guide og hele dette møde er omgærdet 
af tryghed, harmoni og stilhed. Benny får at vide, at han 
får en stor opgave med at hjælpe andre mennesker, men 
at det er vigtigt at respektere andre menneskers ønsker. 
Han skal være en budbringer mellem mennesker og vil 
på mange måder blive i stand til at helbrede og hjælpe 
dem frem til den fuldkomne kærlighed. Efter dette møde 
ville han ikke tilbage til den fysiske verden, men ønskede 
at blive hvor han var. Dette kunne ikke lade sig gøre og 
modstræbende vender han tilbage til sin krop.

Efter denne oplevelse begynder Benny så småt at kom-
munikere med åndeverdenen, han begynder at modtage 
beskeder, og hans karriere som hjælper tager sin begyn-
delse. F.eks. kan han oplyse, hvor en lille pige, som er 
blevet væk, befinder sig. disse beskeder opstod spontant i 
situationen og han gav dem straks videre til pågældende. 
Efterhånden lærte han, hvad man kunne sige, og hvad 
der ikke passede sig at sige, og hans usynlige venner 
blev også en trøst for ham, når faderen slog eller forgreb 
sig på ham.

Imidlertid lykkedes det for moderen at vride sig løs fra den 
tyranniske ægtemand, men indledte forholdsvis hurtigt 
et nyt forhold til en mere stille og blid mand, og en mere 
tryg atmosfære bredte sig i hjemmet. Det viste sig dog, 
at den nye mand var kvartalsdranker og et nyt mareridt 
startede. Men Benny var nu blevet så gammel, at han 
ikke ville finde sig i det mere og det lykkedes ham, at få 
en lille et-værelses lejlighed i boligkomplekset, så han 
kunne få fred. Han får en uddannelse som frisør, møder 
en masse spændende mennesker og springer ud af skabet 
som homoseksuel. Rygtet om hans evner som clairvoyant 
spreder sig og folk opsøger ham med deres problemer. Det 
foregår på den måde, at man kontakter ham via telefon, 
og man får en dag og tid, og det er yderst vigtigt at man 
kommer præcist, hverken for tidligt eller for sent. Når 
man ankommer, bliver man vist ind i hans arbejdsværelse. 
Tiden bliver ikke brugt til småsnak, men Benny går i gang 
med det samme. Beskederne kommer i en jævn strøm 
uden tøven eller leden efter ordene. Det virker som om der 
er en eller anden, der dikterer. Efter fyrre minutter er det 
slut, og klienten har haft travlt med at skrive beskederne 
ned, og der bliver lidt tid til spørgsmål. 

Igennem hele bogen fortæller navngivne personer, også 
i offentligheden kendte, om deres forhold til Benny, og 
alle udtrykker stor beundring for hans arbejde og hans 
person. I nogle tilfælde opstår varme og dybe venskaber 
til stor glæde for begge parter. Hans beskeder er meget 
præcise, hvilket betyder, at han kan rådgive og vejlede ud 
fra et fundament, der har høj troværdighedsgrad. Mange 
mennesker er gået fra ham med en tillid til, at problemet 
vil blive løst på bedste måde eller at man tør satse på en 
udvikling, som man stod tvivlende overfor. Alle beskriver 
Benny som en kærlig og indfølende terapeut, som på in-
gen måde har selviske interesser i seancen. Hans opgave 
er kun at hjælpe mennesker videre i livet på en kærlig 
måde. Han beskrives som uhøjtidelig, med en høj grad 
af humor og selvironi. Han har absolut ingen guru-tilbø-
jeligheder, og bruger gerne sine venner som hjælpere i 
sit liv, for, som han siger, fordi jeg har disse evner, er mit 
liv aldeles ikke problemfrit. Som den følsomme person 
han er og med den baggrund han har, kan livet også være 
barsk med ensomhed, afsavn og sorgbearbejdelse.
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Denne bog er en gribende beretning om en mands barske 
skæbne, om hans kamp for at overleve med kærligheds-
evnen i behold, om hans arbejde med at hjælpe sine 
medmennesker i kærlighed og forståelse og om, at ingen, 
uanset hvor beundret og estimeret man er, slipper for de 
indre kampe, der fi nder sted, hvis man seriøst ønsker 
udvikling af ens kærlighedsevne.

Denne bogs forfatter, som er psykiater, har med afsæt i 
den anerkendte forsker Ian Stevensons store arbejde for 
at føre bevis for reinkarnationen, foretaget ca. 2500 un-
dersøgelser hos børn, der har udtalt sig om deres tidligere 
liv, og ca. 1100 skønnes at være velegnede til at indgå i 
et statistisk materiale. Når der her tales om børn, er det 
oftest i 3-6 år, idet muligheden for at genkalde et tidligere 
liv forsvinder ved 7 års alderen.

Efter at et tilfælde er blevet undersøgt, er betingelsen for 
at indgå i forskningsmaterialet at det skal opfylde mindst 
to af 6 kriterier:

1. Forudsigelse af genfødsel  -  ikke blot ”jeg bliver gen-
født”, men nogle nærmere beskrevne enkeltheder; for 
eksempel udvælgelse af de næste forældre.

2. En varselsdrøm

3. Modermærker eller medfødte defekter, der har forbin-
delse med et tidligere liv  -  ikke blot en hvilken som helst 
lignende pigmentering eller anden skavank; modermær-
ket/den medfødte defekt bør også være bemærket straks 
efter fødslen eller inden for nogle få uger.

4. Udsagn fra den undersøgte person som barn om et tid-
ligere liv  -  registreringen af disse bør ikke være baseret 
på den undersøgte person alene: Mindst een anden ældre 
person (for eksempel en forælder eller ældre broder eller 
søster) bør bekræfte, at den undersøgte person som barn 
talte om et tidligere liv.
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5.  Barnets genkendelse af personer eller genstande, der 
havde tilknytning til den foregående person.

6.  Usædvanlig adfærd fra barnets side  -  det vil sige 
adfærd, som er usædvanlig i barnets familie, og som 
tilsyneladende svarer til lignende adfærd udvist af den 
formodede foregående person, eller som man kunne 
gætte på, at denne ville have (for eksempel en fobi over 
for skydevåben, hvis den foregående person blev dødeligt 
såret af skud).

Med hensyn til pkt. 5, skal det nævnes, at forskerne har 
fundet talrige eksempel på, at modermærker kan opstå, 
når bevidstheden bliver så traumatiseret af læsioner i eet 
liv, at den derpå påvirker fosteret under udvikling til at 
frembringe lignende mærker på den nye krop. Dette be-
tyder altså, at bevidstheden kan påvirke den fysiske krop, 
ved at bevidstheden på en måde bliver ”arret” i en grad, at 
arrene påvirker den næste krop, som den tager bolig i.
Hovedparten af de undersøgte børn bor i lande, hvor ideen 
om reinkarnation ikke er fremmed som f.eks. Indien og 
Sri Lanka, Thailand, Tyrkiet, Burma og blandt druserne i 
Libanon, men det skal dog siges, at der er fundet tilfælde 
på alle kontinenter, men mange af disse er sværere at 
fi nde, fordi troen på reinkarnationen veksler fra kontinent 
til kontinent. I USA f.eks. kan forskerne ikke bare gå ind 
i en nærbutik og spørge, om nogen kender til et barn, 
som taler om et tidligere liv. Det bliver altså sværere at 
fi nde tilfældene, men er ikke  noget bevis for, at der ikke 
fi ndes tilfælde af børn, der taler om tidligere liv i disse 
samfund.

Son nævnt er der ud af 2500 undersøgte tilfælde arkiveret 
1100 som opfylder mindst 2 af de ovennævnte kriterier. 
Som eksempler på disse fortælles cases om 3-4 årige børn, 
der fortæller om deres tidligere liv på en så træffende og 
overbevisende måde, at der næsten ingen tvivl kan være 
om deres ægthed og i et så overvældende antal, at det 
er umuligt her at gøre rede for hver enkelt. Læs selv og 
bedøm deres udsagn. For mig virker det helt udelukket, 
at børn i den alder kan give oplysninger, som de umuligt 
kan få adgang til på anden måde end ved regression. Det 
er utænkeligt at oplysninger med en sådan præcision kan 
fremkomme på anden vis. Og det skal her bemærkes at 
forskerne omhyggeligt  har undersøgt udsagnene og fører 
klare  beviser på, at det virkelig forholder sig således, 
som  børnene siger. 

Bogens ærinde er udelukkende at føre bevis for, at re-
inkarnation rent faktisk fi nder sted. Forfatteren gør sig 
nogle overvejelser om, hvorvidt alle reinkarnerer eller det 
blot er nogle, der kommer tilbage i en krop, om hvorvidt  
bevidstheden ”overlever” døden, hvor og hvad er vi mel-
lem de fysiske liv og lignende spørgsmål, men der kan 
ikke føres bevis for,  hverken det ene eller det andet, fordi 
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der ved vi, gennem Martinus, at der kræves et helt andet 
sanseapparat, end det fysiske. Derfor må vi vente på at 
den etablerede videnskab udvikler sig frem til at kunne 
benytte sig af disse, således at forskningsresultaterne ikke 
blot bliver lokal viden, men indgår i en helhed og bliver 
fremlagt med et resultat, der ikke rejser fl ere spørgsmål, 
end den besvarer.

Men heldigvis fi ndes der svar på disse spørgsmål, men 
det er åndsvidenskaben, der giver et helhedsbillede af 
universet og som også besvarer reinkarnationens funktion 
og formål på en måde, der ikke efterlader den studerende 
i en situation, som skaber usikkerhed, men skaber en for-
nemmelse af orden og logik og ikke mindst kærlighed.

Svend Trier, der er kendt som en erfaren lærer i medita-
tion og yoga gennem mange år, har via Borgens forlag 
udsendt en bog, der handler om selvudvikling. Bogen 
hedder ”Vær dit eget lys”, og er en slags vejledning i 
selvudvikling og meditation. Bogen indeholder 108 
tekster hver på en til halvanden side i den lille bog. I 
teksterne har forfatteren nedfældet sine erfaringer fra, 
som det hedder på bogens bagside: ”de mange vise 
personer, han har mødt på sin spirituelle rejse”. Svend 
Trier er kendt i vide kredse, dels fra foredrag og kurser 
rundt omkring i landet og dels fra Quantum Seminars, 
som han selv har stiftet. 

Som det yderligere fremgår af bogens bagside, fordeler 
teksterne sig i 7 afsnit, som hver belyser et tema: 1. 
At følge sit indre kald 2. Livet som en læreproces 3. 
Spirituelle kvaliteter 4. Egoet og Selvet 5. Meditation 
og selviagttagelse 6. Indre og ydre vejledning 7. Den 
spirituelle rejse. 

At Svend Trier er inspireret af Østens fi losofi  fremgår 
af en del citater f. eks. fra Bhagavad Gita, ligesom han 
selv anvender dens terminologi - her ikke mindst begre-
bet dharma, som er et sanskritord, der betyder ”altings 

Vær dit eget lys
Af Svend Trier
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218 sider

169 kr.

Anm. Gunder Frederiksen

ISBN 87-21-02883-4

iboende natur eller orden” (s. 13). Dermed ønsker Svend 
Trier at pege på, at vi alle har et indre kald eller formål. 
Det er bogens essens, at vi skal følge vort indre kald – at 
være sit eget lys. 

På bogens sidste sider beskriver Svend Trier en let og 
enkel meditationsform, som alle kan begynde med. 
Han anbefaler at bruge 15 – 20 minutter hver dag på 
meditation, hvor man lader opmærksomheden hvile på 
vejrtrækningen som middel til en dyb indre ro. 

Ud fra mine egne erfaringer kan jeg kun anbefale bogen, 
hvis man ønsker at gå i gang med at meditere. Den er både 
instruktiv og let læselig, ligesom man fornemmer, at der 
ligger solid erfaring til grund for fremstillingen.
Som studerende i Martinus kosmologi føler jeg imidlertid 
også en forpligtelse til at citere, hvad et kosmisk bevidst 
menneske udtaler om meditation. I ”Livets Bog” 5 stk 
2000 skriver Martinus: 

”I de orientalske religioner forekommer metoder, ved 
hvilke man ad kunstig vej søger at få forbindelse med de 
højere kræfter, hvilket også i visse tilfælde lykkes. Men det 
er denne kunstige vej, der bliver en uberettiget indtrængen 
i det allerhelligste. Og den uberettigede indtrængen er 
som før nævnt åndeligt eller kosmisk set livsfarlig. Den 
kan ødelægge væsenets nuværende liv og give det en gene 
heraf i det næste. 

Denne kunstige vej til de højere tilværelsesplaner eller 
til en højere form for oplevelse af livet koncentrerer sig 
i særlig grad under det, vi udtrykker ved begrebet me-
ditation. Meditation vil igen sige det samme som dette, 
at man sætter sig i enrum og former sine tanker meget 
smukke, kærlige og humane. Man træner sig således i 
denne tankeindstilling. Og hermed kan man virkelig under 
en sådan træning i from tænkning komme til at opleve et 
pludseligt nedslag af meget høje kosmiske kræfter i den 
fysiske bevidsthed, uden at denne er blevet modnet hertil 
igennem praktisk væremåde. 

Dette nedslag består af de kræfter, der på normal og 
ufarlig måde automatisk giver nedslag i individets hjerne 
og dagsbevidsthed, når det ved normal udvikling har nået 
den fuldkomne grad af uselviskhed og næstekærlighed. 
Men denne grad af humanitet nås absolut ikke ved medi-
tation alene. Den må blive til praktisk væremåde. I modsat 
fald bliver meditationen vejen til kunstigt nedslag af de 
kosmiske kræfter i bevidstheden eller hjernen og bliver 
her i større eller mindre grad vejen til nervesammenbrud, 
hospital og sindssygehus. (Livets Bog 5 stk. 2000). I ste-
det anbefaler Martinus bønnen – f. eks. Fadervor.   

Altså en advarsel! – Er den berettiget? Jeg har både læst 
og hørt om mennesker, der er kommet galt af sted med 
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immunforsvar. Hun beskriver f.eks. hvordan AIDS er 
menneskefrembragt. Det var en læge og ikke grønne aber, 
der startede AIDS-epidemien, påstår hun. Cancerlægen 
dr. Gotlieb indrømmede ved en CIA-høring, at han havde 
forurenet Congofl oden med forskellige vira.

Nedsat immunforsvar frembringes på mange måder, f.eks. 
ved vaccinationer, fordi de indeholder Thimerosal som 
er en kviksølvsforbindelse. Vaccinationer tjener medi-
cinalindustrien rigtig mange penge på, så der opfi ndes 
stadig fl ere ting, man kan vaccinere imod. I årene 1978-
80 blev en ny vaccine mod leverbetændelse afprøvet på 
homoseksuelle i USA, og i 1981 begyndte AIDS at brede 
sig i netop dette miljø!

Forfatteren gå så vidt som til at beskylde medicinalin-
dustrien og deres økonomiske bagmænd for folkedrab. 
Selvfølgelig har man forsøgt at lukke munden på hende 
med bl.a. retssager, men endnu er det ikke lykkedes. 
Hun mener nemlig at kunne dokumentere sine påstande. 
Hendes konklusion er, at vi må lære selv at tage vare på 
vort helbred, for der er ikke megen grund til at nære tillid 
til “systemerne”.

Selv om det ikke er opmuntrende læsning, er det godt at 
den slags bøger fi ndes. Nu mangler vi bare en bog, der 
sætter den åndsvidenskabelige viden ind i sammenhæn-
gen, f.eks. dette at liv inkarnerer overalt, hvor det er mu-
ligt for det at leve, også det liv vi kalder sygdomsvira og 
- bakterier. Når først immunforsvaret er svækket af f.eks. 
psykiske grunde, er der fri bane for destruktive livsformer. 
Men hvorfor de tiltrækkes hos visse personer og ikke hos 
andre, står lidt hen i det uvisse. Intet er tilfældigt, ved vi, 
og vi er her for at lære. Men det skal ikke afholde os for 
at protestere overfor andres ugerninger.

Hvor kommer farverne mon fra?
Hvad har givet
rosen duft?
Af Eva Matjeka

Forlaget Facet 2004 og 2005

Begge 25 sider, 98 kr

ISBN 87 91066 38 7
ISBN 87 91718 12 0

Anm. Ruth Olsen

Dette er to søde små børnebøger, der med rimede vers 
sætter ord på den undren, børn ofte har over naturens 
mangfoldighed. De er gennemillustrerede med fanta-
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meditation og er overbevidst om berettigelsen. Men jeg 
skylder Svend Trier at tilføje, at advarslen naturligvis ikke 
er hverken møntet eller adresseret til ham. Jeg kender 
Svend Trier og er fortrolig med hans grundige erfaring 
med hensyn til spirituel træning. 

Ud over dette er det påkrævet at tilføje, at der jo er mange 
måder at meditere på, og det er så vidt jeg erfarer, langt 
fra alle, der benytter den metode Martinus nævner, nemlig 
at forme sine tanker på et etisk plan der ligger over ens 
eget udviklingsniveau. Når jeg ikke desto mindre har 
bragt dette Martinus-citat er det blot for fuldstændighe-
dens skyld og ikke for på nogen måde at korrigere eller 
belære, hvilket jeg ikke har hverken intentioner om eller 
kapacitet til. 

Grundlæggende er denne bog et opgør med lægevidenska-
bens og især medicinalindustriens forestilling om, hvad et 
menneske er, dvs troen på at sygdomme kan kureres ved 
blot at gøre noget ved den fysiske krop. Når forestillingen 
er, at mennesket er en samling kemiske stoffer, og når me-
dicinalindustriens hovedinteresse er at tjene penge, bliver 
det at hjælpe mennesker et middel og ikke et mål.
Man ved ikke, hvad sundhed er, eller hvad der befordrer 
sundhed. Da der ingen profi t er i sundhed, forskes der 
ikke meget på det felt. Den alternative viden, der især 
fokuserer på, hvordan man bevarer sundheden, og derfor 
har erkendt den åndelige dimensions rolle, søges ofte 
kvalt eller tiet ihjel.

Forfatteren, som er uddannet læge fra Canada og der-
udover har virket i USA og Frankrig, påviser hvordan 
staternes myndigheder styres af medicinalindustrien og 
dens økonomiske interesse i, at fl est mulig mennesker er 
syge. Nu tror jeg ikke, at denne mekanisme fungerer helt 
så bevidst, som forfatteren mener, men konsekvensen er 
dog den, at medicinalindustrien faktisk slår fl ere men-
nesker ihjel end nogen krigsindustri.

Bogen bringer utrolige og tankevækkende oplysninger 
om, hvordan man systematisk har ødelagt menneskers 
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sifulde tegninger af Vif Dissing. De vil være gode som 
godnatlæsning for mindre børn, men også for lidt større 
børn, for de vil sikkert give anledning til spørgsmål og 
dermed være en udfordring til “go’natlæseren”. Det er 
bøger fulde af spørgsmål og med nogle for børn sikkert 
gådefulde svar.

Versene minder mig ind imellem om Halfdan Rasmussens 
rim, som børn jo altid har været glade for. 
F.eks. lyder et vers sådan, efter noget om krystallen og 
regnbuen:
Har mon også alle vi
lysets farver indeni
har vi selv mon røde rødder
ned igennem vores fødder
og mon hvide stråler står
som en krans om vores hår?

Og fra den anden bog lyder et vers, efter konstateringen 
af at sommer bliver til efterår:
Træet trækker al sin saft
med sig ned i roden,
gemmer dér sin grønne kraft,
indtil den er moden
til igen at springe ud,
når et forår står for skud!

Mon et men’ske også gør
lissom træet, før det dør
og tar alt det bedste med
til sit hemmelige sted?
Lar det hvile i sin kerne
for igen at vise sig
fyldt med lyset fra sin stjerne
lissom bladene i maj,
springer ud fra træets top
i den nye lille krop!

Dette er foredrag, Ole har afholdt i tiden 1988-2006. 
Mange af dette blads læsere har sikkert hørt nogle af fore-
dragene og har oplevet, hvor levende og underholdende, 
Ole er i stand til at formidle Martinus’ værk. Det er en stor 

fordel, at man kan sidde hjemme i sin stue og få Martinus 
åndsvidenskab således “ind gennem ørene”.Ole kender 
“sin kosmologi” ud og ind, og har tit imponeret med sin 
viden. Han har jo også været med i sagen, lige fra han 
var barn. På omslagets inderside ser man ham nemlig stå 
som 11-årig sammen med Martinus.

Dette er dog Oles fortolkning af den viden, Martinus har 
givet menneskene. Ingen af os er endnu fuldkomne, så der 
kan godt være et og andet, andre tolker på en lidt anden 
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måde end Ole. Vi må jo alle læse Martinus’ bøger og forstå 
det ud fra, hvor vi hver især står. Men det er inspirerende 
at høre, hvordan andre opfatter det, Martinus har skrevet. 
Og Ole er meget inspirerende at høre på.
MP3 fi ler kan afvikles på computeren eller på nyere CD- 
eller DVD-afspillere.
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Af Al Gore
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At en højt rangerende amerikansk politiker gør sig til tals-
mand for forureningsbekæmpelse og selv øver en stor og 
prisværdig indsats for et rent og giftfri miljø er nok ikke, 
hvad man umiddelbart ville forvente. Som det sikkert er 
mange af vore læsere bekendt er netop USA jo (sammen 
med Australien) de eneste af 132 industrialiserede lande, 
der ikke har ratifi ceret Kyoto-protokollen – altså aftalen 
om reduktion af giftige luftarter. 

Ikke desto mindre har jeg lige vendt det sidste blad i en 
bog, der beskriver en strålende indsats for en renere ver-
den - et område, som utvivlsomt er en af de mest aktuelle 
udfordringer til menneskeheden i vor tid. – Og denne 
indsats er netop iværksat og beskrevet af en amerikansk 
politiker. Forfatteren er tidligere vicepræsident i USA.

Al Gore har mod til at gå imod mainstream i den ame-
rikanske regering, hvor de kapitalistiske interesser står 
øverst på den politiske dagsorden, og hvor mange især i 
den yderste højre fl øj betragter forureningsbekæmpelse 
som en fjende af industrialisering og dermed kapitalis-
men. Det er da også magtfulde kræfter, Al Gore er oppe 
imod. Kapitalismen har en ikke ringe magt over regerin-
gen. Og den bliver i vid udstrækning bakket op af den 
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udbredte, men fejlagtige opfattelse, at der overhovedet 
ikke er nogen miljøkrise, som mange deler, fordi det er 
det mest behagelige, – Ikke desto mindre er der tale om 
en snigende fare, som ganske langsomt og næsten umær-
keligt er vokset mere og mere. 

Al Gore beskriver krisen med en historie, han bruger 
som indledning til de mange foredrag, han holder, når 
han rejser land og rige rundt for at vække interessen for 
forureningsfaren. Han fortæller en historie om et klassisk 
eksperiment: Det drejer sig om en frø, der springer ned i 
en gryde kogende vand og øjeblikkelig hopper op igen, da 
den blev klar over faren. Men den samme frø vil, hvis den 
befi nder sig i en gryde med lunkent vand, der langsomt 
opvarmes, ende med at blive kogt. Pointen er naturligvis, 
at vi her skal sammenligne med forureningsfaren, der 
vokser langsomt og umærkeligt med risiko for, at vi først 
bliver klar over faren, når det er for sent. Er det ikke den 
situation, vi er midt i?

Dertil kommer, at der i sandhed er tale om ”En ubekvem 
sandhed”. Præcist titlen på den bog, Al Gore har over-
rasket verden med, og hvorom vor hjemlige miljøminister 
Connie Hedegaard skriver: ”Klimaforandringerne er her 
allerede. Nogle steder, f. eks. i Grønland, i form af smel-
tende gletsjere. Andre steder i form af tørke eller mere 
nedbør. Det er slemt nok – men kan blive langt værre. 
Derfor er det nødvendigt med handling nu. Læs Al Gores 
bog, og du forstår hvorfor”.

Som det er læserne bekendt har vi for længst peget på 
forureningsfaren – f. eks. i artiklen ”The point of no 
return” i Impuls nr 1/2006, hvor vi omtaler den engelske 
miljøaktivist James Lovelock, som opfandt detektorer til 
påvisning af, hvorledes kemiske sprøjtemidler spredes og 
forurener naturen. – Og i dagspressen ser det endelig ud 
til, at selv vor egen regering er begyndt at vågne op …

”Man kan selvfølgelig spørge hvorfor i al verden skal 
man give sig til at overveje, ligefrem fi losofi sk og eso-
terisk, nogle meningsløse og sommetider fornærmelige 
mytologiske historier fra gammel tid?”

Den skjulte visdom
- i verdensmytologierne

Af Geoffrey Hodson

Skt. Ansgars Forlag

205 sider

224 kr.

Anm. Joy Persson

ISBN 87-91388-12-0

Sådan indleder forfatteren sin bog, og denne anmelder 
kan godt tilslutte sig dette spørgsmål, for er det virkelig 
nødvendigt? Men så svarer forfatteren selv på spørgs-
målet: ”Vær venlig sammen med mig at kigge bag deres 
facade. For når jeg studerer dem som lignelser, der både 
skjuler og åbenbarer meget vigtige sandheder, har jeg 
indset at mange af myterne kan vise sig at være kilder 
til stor visdom.”

”Hvorfor har man skjult dem?”

Nu er Geoffrey Hodson jo ikke hvem som helst, men 
en af de store visionære okkultister indenfor teosofi en, 
berømt for sine bøger om de skabende kræfter bag natu-
ren, som han både kunne se og kommunikere med, de er 
som bekendt levende strålevæsener. (Det kan man bl.a. 
læse om i den efter hans død udgivne Okkulte Dagbog, 
tidligere anmeldt her i bladet).

Så  når et menneske med de evner og den baggrund sætter 
sig for at afmystifi cere de gamle mytologier, må der jo 
komme noget interessant og vedkommende ud af det. Og 
det gør der. Han ser myten som en bevidst tilsløret åbenba-
ring af okkulte sandheder, kræfter og love, som fortidens 
vise adepter (højt indviede) i de ældste mysterietraditioner 
foretog til brug i undervisningen af neofyterne (elever) 
som stod foran at skulle indvies i den for  udenforstående 
skjulte visdom. Skjult eller hemmelig, for i de dage og 
langt op i historien, ja helt op til vor tid, var og er visse 
dele af denne viden farlig for umodne personers brug 
eller misbrug af den.

Dette berører forfatteren allerede i indledningen, hvor han 
peger på de kræfter som fortidens videnskab kendte og 
som vores moderne videnskab også har fat i: Atomener-
gien, laserstråler, biologiske våben, stoffer og psykologi, 
som med forfatterens ord ”negative kræfter i nogen tid har 
brugt til at stimulere gamle og nye former for begær, der 
har ført til sociale afsporinger.” Desuden ”skader tilføjet 
andre i forsøg på at opnå kundskab. Under forskning i 
våbenindustrien, f.eks. laser og nervegas, anvender man 
dyr, undertiden med grusomme og ekstremt ubehagelige 
resultater.”

Menneskets indre rejse

Forfatteren har i sine studier fundet de samme symboler 
og allegoriske fortællinger om menneskets indre rejse i 
alle verdens religiøse skrifter  -  skjult for profane blikke. 
Det var en lære for kandidater til indvielse, som var nået 
til det stadium i deres udvikling, hvor de havde brug for 
og kunne  håndtere denne viden, og for hvem den derfor 
kunne åbenbares. Hvad blev dem åbenbaret? Den evige 
visdom, som altid har eksisteret i indviede kredse: 
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”Den spiralformede vej ad hvilken det skjulte liv med 
alle dets manifestationer og legemliggørelser stiger mod 
stadigt højere stadier i evolutionen. For her åbenbaredes 
læren om den fortsatte udvikling af universets åndelige 
principper, om monaderne der udvikler sig gennem na-
turens menneske- og undermenneskelige former. Den 
parallelle forbedring af naturens myriader af former eller 
åndens legemer var velkendt for oldtidens vise, som med-
delte den direkte til de større mysteriers indvielse  -  og til 
almenheden gennem verdens mytologier og skrifter.”

”Det synes som om Kristus henviste til mysterietradi-
tionen, da disciplene spurgte ham: Hvorfor taler du til 
dem i lignelser? Han sagde til dem: Jeg er det givet at 
kende himmerigets hemmeligheder, men dem er det ikke 
givet.”

”Mysterietraditionen fortsatte indtil år 400 e.Kr., hvoref-
ter de antikke ceremonier offi cielt endte. Kun ruinerne er 
tilbage i Luxor, Delphi, Korinth, Epidaurus og Eleusis. 
Men den okkulte indvielse er fortsat og vil stadig fort-
sætte, for det er en lov i det åndelige liv, at intet menneske 
kan nå et stadium, hvor en sådan tjeneste kan være til 
hjælp, uden helt og holdent at modtage den.”

En meget vigtig sandhed, gemt i de mytologiske kilder, er 
læren om den kosmiske ild, symboliseret af slangen, der 
med sin ildkraft kan både dræbe og opløfte et menneske 
til fuldkommenhedens højder.

Opstigningen af slangekraften er derfor et centralt emne 
i indvielsesmysterierne, hvor guden HERMES er billedet 
på det fuldkomne menneske, hvis fuldt opstegne kunda-
linikraft tillader ham at bevæge sig frit mellem himmel 
og jord. Andre mytiske fi gurer kan f.eks. symbolisere det  
fejlslagne håb, som IKAROS, hvis påklistrede vinger ikke 
kunne bære, og MEDUSA med det gruelige slangehår, 
der satte skræk i alle der så det.

Alle de mytiske fi gurer, som forfatteren med stor viden 
og dyb indsigt belyser for os, har at gøre med denne 
kosmiske ild, som vi alle har slumrende i os, og de er 
forskellige udtryk for stadier i denne krafts udfoldelse. 
Når ægyptiske guder har et lille slangehoved i panden, 
udtrykker det den fuldt beherskede kosmiske kraft. På den 
måde kan de mytologier fortælle om den skjulte visdom. 
Hvis man har øjne at se og forstand at tyde dem.

Den fortsatte indvielse siger forfatteren følgende om:

”Der vil til sidst komme et tidspunkt eller periode i den 
fremskyndede evolution, hvor der opstår et specielt men-
neskeligt Ego, som har forstået denne proces ved egen 
erfaring eller ved mere udviklede menneskers vejledning. 
Derefter vil myter og lignelser have en tendens til at aftage 

og erstattes af direkte erkendelse. Når den menneskelige 
evolution træder ind i en vis fase, ...vil en adept-lærer i 
synlig skikkelse træde frem for de tilstrækkeligt udvik-
lede og modtagelige kandidater til discipelskab. De store 
sandheder vi da  blive meddelt direkte og ikke i symbolsk 
form. Modtagerne vil til sidst se og erkende de evige 
sandheder inde i sig selv.”

Det tredie årtusind
Af Ken Carey

Borgen 1991

221 sider

199 kr.

Anm. Joy Persson

ISBN 87-21-00842-6

Ken Careys bøger STARSED  TRANSMISSION og  THE 
THIRD MILLENIUM i USA i henh. 1981 og 1991 er for 
mig at se en af de fi neste telepatisk transmitterede bøger 
i vor tid. Den sidste bog, DET  TREDIE  ÅRTUSIND 
er udkommet på dansk, og i den anledning vil jeg gerne 
sige et par ord om min oplevelse af bogen, dens indhold 
og tilblivelse.

Ken Carey levede med kone og børn i et skovdistrikt 
i det nordlige Amerika under ganske enkle forhold, 
ernærede sig og familien som tømrer og dyrkede egne 
grøntsager. Og så var det, at han en dag følte sig opløftet 
i en bevidsthed, der var radikalt anderledes, men som dog 
syntes ham forunderligt bekendt. Han fortæller selv i sit 
forord om denne begivenhed og tilblivelsen af den første 
STARSEED bog:

”Det var i en kold og snefyldt periode på elleve dage, fra 
den 27. December til den 6. Januar, at hele dette materiale 
blev nedfældet. Tanker og ideer kom til mig, som jeg ikke 
var vant til at rumme. Men nogen eller noget hjalp mig 
igennem og identifi cerede sig som en del af mig selv, som 
jeg havde glemt, en evig del:

”Jeg er et åndeligt væsen i de evige zoner af lys. Jeg er dig 
som du er hinsides den materielle illusion, dig som du var, 
vil være og er nu, før og efter materiens fortryllelse.”

”Uden denne rolige vejledning af ”stemmen” jeg hørte tale 
til mig, er jeg ikke sikker på at jeg ville have klaret mig 
igennem dette første stadium. Men jeg følte en uforklarlig 
fred, dybere end jeg før havde kendt. På en forunderlig 
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måde var det som om jeg erindrede ting snarere end fik 
dem fortalt. Det var så vidunderligt, at jeg følte mig som 
et barn juleaften.

”Da det fortsatte næste dag bad jeg min kone sørge for at 
jeg ikke blev forstyrret af nogen, jeg følte at jeg måtte se  
hvad det førte til, selv om jeg ikke forstod det, jeg måtte 
isoleres indtil processen var tilendebragt.

”Den nat blev skoven omkring vores hus dækket af et 
tykt lag sne. Om morgenen var alle de unge graner på 
begge sider af den een mil lange vej, der endte i vores 
have, tynget ned af sneens vægt, og da vi hverken havde 
el, radio eller TV i de dage, var vi effektivt afskåret fra 
omverdenen  -  og det varede ved indtil transmissionerne 
var afsluttet.

”I løbet af de elleve dage jeg skrev det der senere blev 
publiceret som STARSEED  TRANSMISION  fik jeg igen 
og igen at vide af disse væsner, hvis  bevidsthed var blevet 
eet med min, at langt stærkere bølger af telepatiske im-
pulser ville blive sendt ind i menneskehedens kollektive 
bevidsthedsfelt i pulserende rytmer i årene mellem 1987 
og 1989. Det blev understreget at det ville blive meget 
kraftigere end de tankesignaler jeg modtog.

”Den sidste af vore meddelelser på et begrebsmæssigt 
plan vil blive sendt i årene 1987 til 1989. Det vil blive 
en virkelig betydningsfuld tid, en tid hvor de første pla-
netariske fødselsveer er umiskendelige.”

”Denne bølge fra slutningen af 1980’erne er den kraftig-
ste  bevidsthedspuls der er trængt ind i menneskehedens 
mentale sfære siden forhistorisk tid. Skønt denne bølge 
toppede 1987-89 ... vil de største virkninger af denne 
bølge langt overgå begivenhederne i 1989 og komme 
i slutningen af 1990’erne og det første tiår af det 21. 
århundrede.”

Den sidste bog

Det følgende er hvad englene meddelte Carey om vor 
nærmeste fremtid i den sidste bog. De taler om en tid, hvor 
jorden og stjernesystemet bevæger sig ind i et nyt galak-
tisk felt, et felt som udstråler fra galaksens centrum:
“Når jeres solsystem bevæger sig ind i dette lysfelt, vil 
skaberens bevidsthed kunne nå jer i direkte linie. Denne 
opvågnen i historiens slutfase er af en så mægtig kraft og 
betagende storhed, at dens komme som en kausalkraft har 
sendt chockbølger bagud i tiden og trukket alle historiske 
begivenheder hen imod den, som en magnet trækker 
jernspåner til sig.”

“Denne begivenhed, forudset af kristne som Kristi 
genkomst, er faktisk den første fulde inkarnation af den 

evige Ene i en verdens biosfære - i den kollektive be-
vidsthed i biologisk liv. Jesus kom for at forberede den 
menneskelige bevidsthed på denne begivenhed, men det 
morgengry, hvis lys nu fylder horisonten, kræver at hele 
menneskeheden, ja alt liv, bliver oplyst - og et sådant 
daggry er uden fortilfælde.”

Englene fortæller om sig selv: “Nogle århundreder f.kr. 
kom en bølge af os til Yucatan, som på den tid var mest 
modtagelig. Så i 1860 kom vi som nu i det menneskelige 
bevidsthedsfelt for at stimulere tænkere og seere, visio-
nære, poeter og mennesker, som ikke havde forkastet 
kærligheden. I år 1900 kom der igen en bølge af os, i 
1914 og i 1929 endnu en. Hver gang var de forandringer, 
vi introducerede dramatiske.”

“Da flere bølger af åndelige væsener ankom samtidig i 
slutningen af 1940’erne, blev indstrømningen af ny be-
vidsthed mødt af en hidtil ukendt modtagelighed i den 
menneskelige ånd. Fra årene 1967-69 blev en mental 
kommunikation med inkarnerede mennesker mulig i stort 
omfang. Når den nuværende bevidsthedsbølge når højest 
op på denne verdens strand henimod vintersolhverv år 
2011, vil en stor cyklus kulminere.”

“Disse data, forudsagt af indbyggerne i Yucatan for 
2500 år siden, siger intet om, hvordan I mennesker vil 
forvalte de energier, som nu omslutter jeres verden. Der 
vil være lommer af modstand, nogle få områder der vil 
stritte imod, og i disse områder vil tilstanden forværres 
indtil øjeblikket for den kollektive opvågnen. Skygger 
bliver mere klart defineret, efterhånden som lyset bliver 
stærkere. I skal ikke undervurdere styrken i de kræfter, 
som nu forandrer jeres verden, skønt det endnu kun er 
få, som erkender kilden.”

“Magtcentre behersket af korruption og griskhed, der 
så længe er blevet ignoreret eller taget for givet, bliver 
afsløret. For nogle vil det endda se ud som om stabilitet 
og sikkerhed er borte, men det kan ikke forhindres. Den 
bevidsthed, der nu er kommet ind for at vække menne-
skene, er fra et bevægeligt Væsen!, så forandringernes 
vinde blæser nu stærkere end nogensinde.”

Det er en vidunderlig bog, profetisk i sit sigte og poetisk 
i sit udtryk, men også skarp og præcis og næsten choke-
rende i sin forudsigelse af en begivenhed, kaldet kvante-
opvågnen, der vil finde sted før år 2012, og som lyder så 
fantastisk og for vor tidsbundne forstand ufattelig i sin 
vælde, at det nærmest er for utroligt - men også for godt 
- til at være sandt! For hvordan skulle det dog gå til?
Men egentlig er den jo nu i dette tiår i fuld gang, ikke 
sandt, vi ser og hører det i radio og TV hver eneste dag, 
en almindelig opvågnen over hele linien, usædvanlige 
naturfænomener osv. Ingen kan være i tvivl om, at noget 
er ved at ske!
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Anne Wedege formår igennem sin bog ”Sundhed og ba-
lance med de fem elementer” at formidle den kraft, energi 
og visdom, der indeholdes i den ældgamle kinesiske teori 
om de 5 elementer. 

Anne Wedege´s indsigt i og begejstring for de fem ele-
menter gør teksten levende og indfanger læseren i et nyt 
univers, der langsomt trænger sig ind som en åbenba-
ring. Læseren får en ny erkendelse af naturkræfternes 
gennemtrængen af alt i universet - som en rytme fra den 
universelle puls. 

Vi står ikke udenfor denne kraft som menneske – vi er 
en del af denne og følger derfor de samme love, der får 
direkte indfl ydelse på vores liv, krop, organer, sanser, 
og følelser. De samme love, der gælder for universet, 
gælder for os og for det mindste i os - en erkendelse der 
genfi ndes i Martinus´ symbol om Livsenhedspricippet, 
der netop viser, at alt består af levende væsener i levende 
væsener.   

For læserne af Den Ny Verdens Impuls vil sammenhæn-
gen mellem naturens kræfter, emotionerne og menneskets 
organer være interessant.
I bogen føres læseren gennem hvert af de fem elementer 
og alle de egenskaber, der er knyttet til det enkelte element 
på en letforståelig måde, der tydeliggøres gennem brugen 
af eksempler og cases fra Anne Wedege´s mangeårige 
erfaring som behandler.  

De fem elementer´s teori følger naturens love, hvor men-
nesket indgår som en naturlig del af årstidernes skiften, 
dagens rytmiske foranderlighed og livets faser. I alle 
faser har hvert element sit eget tidsrum. Alt i universet, 
på jorden og i mennesket kan fordeles indenfor de 5 
forvandlingsenergier - træ, ild, jord, metal og vand – og 
hermed vil de love, der gælder for naturen også gælde 
for mennesket og vore organer. De egenskaber som ex 

elementet træ i naturen er blevet givet, kan genfi ndes i 
os og det tilhørende organ. Anne Wedege sammenholder 
egenskaberne fra skovens træ med menneskeelementets 
træ-egenskaber som fødsel, forår, faste struktur, åndelig 
vækst, evne til forandring, visioner, følelsen vrede, at 
kunne sige fra, det fysiske organ lever, synssansen, den 
spirituelle sjæl m.m. Elementet sættes i sammenhæng 
med de øvrige elementer ild, jord, metal og vand. De 
fremmende og kontrollerende love, der skal afbalancere 
energien i træ-elementet og give harmoni, forklares. 
Beskrivelsen af træ-elementet afsluttes med forklaring 
på, hvordan vi genkender ”et træ-menneske”, der bli-
ver levendegjort med eksempler fra dagligdagen. De 
andre egenskaber i elementet træ med lyd, kropslugt og 
farve bliver fremlagt, sammen med smag, sanseorgan, 
kropsvæv og døgntid. Nøgleordene fra elementet bliver 
nævnt til sidst som en repetition af afsnittet. De øvrige 
elementer bliver gennemgået med samme grundighed og 
sammenhængen mellem elementerne får liv.

Bogen giver gode vejledninger i, hvordan man undgår 
sygdom og hvad man kan gøre, for at genoprette en uba-
lance. Der er også grundige henvisninger til den profes-
sionelle akupunktør på, hvordan der behandles efter de 
fem elementer. Hvert element har en følelse, lyd, lugt og 
farve knyttet til sig, og den professionelle behandler kan 
igennem observation fi nde ud af, hvilket element der er 
det dominerende hos den enkelte klient. Behandleren kan 
nu fi nde årsagen til de symptomer, klienten møder op med, 
og på denne måde få en mulighed for at afhjælpe årsagen 
til et problem og ikke kun give symptombehandling. 

Den indholdsrige tekst bliver forfriskende brudt af hen-
visninger på energigivende selvmassage, latterøvelser 
etc. Disse øvelser fi ndes bagest i bogen og giver alle 
uden forkundskaber mulighed for at undersøge, forstå og 
behandle sig selv. Her kan man lære om meridianmassage, 
massageteknik, klappe- og latterøvelser, øvelser til de fem 
elementer, selvtræning m.m. Læseren kan nu begynde at 
nyindrette sin sjæl og krop.

Bogen er indholdsmættet, men letlæselig, og lever op til 
sit formål at vise sammenhængen mellem den ydre og den 
indre verden, give anvisninger og inspiration til at opnå 
balance og harmoni i krop og sjæl, give mulighed for at 
forstå de personlige ubalancer hos sig selv og andre og 
giver den professionelle et værktøj til at vurdere ubalancer 
og bibringe harmoni.

Anne Wedege´s bog om Sundhed og balance med de 
fem elementer viser skønheden og genialiteten i de fem 
elementer univers og giver inspiration til alle, der har 
interesse i natur, krop, sjæl, harmoni og balance – en 
livsstilsguide for novicen og den professionelle.

Sundhed og 
balance med de 
fem elementer
Af Anne Wedege

Borgen 2006

215 sider

230 kr.

Anm. Asbjørn Kleif

ISBN 87-21-02884-2
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Ho`oponopono
v/Joe Vitale

For to år siden hørte jeg om en terapeut på Hawaii, som 
helbredte en stor gruppe kriminelle psykisk syge uden så 
meget som at se dem. Terapeuten studerede den indsattes 
“generalieblad” og så ind i sig selv for at se, hvordan han 
skabte den persons sygdom. Da han forbedrede sig selv, 
blev patienten også bedre.
Da jeg først hørte historien, troede jeg det blot var en 
gammel legende. Hvordan kunne nogen helbrede en 
anden ved at helbrede sig selv? Hvordan kunne selv den 
bedste selv-healing kurere en kriminel sindsyg? Det lød 
meningsløst og ulogisk, så jeg glemte den historie.

Men så hørte jeg den igen et år senere. Jeg hørte at tera-
peuten havde brugt en hawaiisk healingsmetode kaldet 
ho’oponopono. Den havde jeg aldrig hørt om, men hvis 
historien var sand, ville jeg vide mere. Jeg havde altid 
opfattet begrebet “total ansvarlighed” som det, at jeg 
var ansvarlig for, hvad jeg selv tænkte og gjorde. Andet 
kunne jeg ikke gøre noget ved, eller hvad?

Den hawaiiske terapeut kunne imidlertid lære mig et 
avanceret nyt perspektiv på “total ansvarlighed”. Hans 
navn er Dr. Ihaleakala Hew Len. Vi talte sammen ca. en 
time i vor første telefonsamtale. Jeg bad ham fortælle mig 
hele historien om, hvordan han helbredte disse farlige kri-
minelle uden at se dem. Han sagde: “Jeg healede simpelt-
hen den del af mig, som skabte dem. Total ansvarlighed 
for dit liv betyder, at alt i dit liv er dit ansvar, for du har 
skabt det. På en måde er hele verden din skabelse.”

Det var en hård nød at sluge. At være ansvarlig for, hvad 
man selv siger og gør er én ting, at være ansvarlig for 
hvad andre i ens liv siger og gør er noget helt andet. 
Dog, sandheden er: hvis du tager fuldt ansvar for dit liv, 
så er alt hvad du ser, hører, smager, rører ved eller på 
anden måde oplever dit ansvar, fordi det er i dit liv. Ter-
roraktioner, præsidenten og økonomien, ja alt hvad du 
oplever og ikke bryder dig om, er det op til dig at heale. 
De eksisterer faktisk kun som projektioner inde fra dig 
selv. Problemet er hos dig, og hvis du vil ændre noget, 
må du ændre dig selv.

Efter flere samtaler med Dr. Len begyndte jeg at erkende, 
at healing betyder at elske sig selv. Hvis du ønsker at 
forbedre dit liv, må du heale dig selv. Jeg spurgte ham, 
hvad han konkret gjorde, når han sad og så på en patients 
kort. Han svarede, at han blev ved at gentage: “det gør 
mig ondt - (I’m sorry)” - og “jeg elsker dig”.
At elske dig selv er den bedste vej til at forbedre dig selv, 
og når du forbedrer dig selv, forbedrer du din verden.

Jeg forsøgte metoden. En dag fik jeg en ubehagelig e-mail. 
Førhen ville jeg blive gal og give igen af samme skuffe, 
men nu satte jeg mig blot ned og sagde for mig selv: “I’m 
sorry - I love you”, og blev således fyldt med kærlige 
følelser. Inden der var gået en time, fik jeg en e-mail fra 
samme person, som undskyldte sin forrige e-mail.

Jeg fulgte senere en ho’oponopono workshop med Dr. 
Len. Han er nu 70 år, en bedstefaderlig shaman. Han roste 
min bog “The attractor Factor” og fortalte, at i samme 
grad jeg forbedrer mig selv, vil bogens vibrationer stige, 
og alle der læser bogen vil mærke det og ligeledes blive 
bedre. Hvad så med de bøger derude, der allerede er 
solgt, spurgte jeg ham. Han svarede: de er ikke derude, 
de er stadig i dig.

Til slut: Når som helst du ønsker at forbedre noget i dit 
liv, er der kun eet sted at fokusere - indeni dig selv. Men 
det skal gøres med kærlighed!
(http://hooponopono.org./lectures.html)

En læser, Henrik Poulsen, sendte dette indlæg - på engelsk 
- og bad om en komentar. Det er oversat - og forkortet af 
mig, der har følgende bemærkninger:
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Kommentar

v/Ruth Olsen

Først kan vi fastslå, at vi alle dybest set er dele af den 
samme helhed. Vi er som bekendt alle celler i Jordklo-
dens hjerneorgan. Vi skulle derfor kunne påvirke andre 
mennesker ved meget koncentreret tænkning på dem. 
Tænkning er jo udsendelse af elektriske bølger. Men så 
koncentreret tænkning, som dette kræver, er der kun me-
get få, der i dag er i stand til. Heldigvis skulle vi måske 
sige, men beskyttelsen ligger vel i, at det formodentlig 
kun er kærlige tanker, der vibrerer stærkt nok.

En anden ting er, om modtagerens hjerne overhovedet 
er højt nok udviklet til at kunne reagere på den slags 
fine svingninger. Det vil jeg tvivle på mht de omtalte 
kriminelle. De svinger på ret lave frekvenser, vil jeg tro, 
og kan ikke pludselig sættes op i meget højere “omdrej-
ninger”.

Så er der det med den totale ansvarlighed. Martinus har 
fortalt os, at begivenhederne i vort liv ikke er spor tilfæl-
dige, men noget vi så at sige trækker til os, fordi vi er på 
bølgelængde med dem. Det er lidt ligesom med radioen, 
der kun kan overføre svingningerne fra den bølgelængde-
frekvens, den er indstillet på. Det vi oplever, er vi således 
selv den første årsag til, og altså dermed ansvarlig for.

Men er vi nu også ansvarlig for det hele? Der findes jo 
så mange usympatiske personer, som vi med TV får lige 
ind i vore stuer. Har vi så trukket dem ind i vort liv og 
dermed blevet ansvarlige for dem? Vi har selvfølgelig selv 
sat strøm til TV-apparatet, så deres optræden i vor stue er 
vi godt nok selv ude om. Men er vi også ansvarlige for 
deres adfærd - sådan en som f.eks. Bin Laden?

Nej, her vil jeg trække grænsen for min ansvarlighed! 
Når Mr.Len siger, vi selv skaber verden, tror jeg han er 
udsat for det, Martinus kaldte “tankedril”. Mr. Len skaber 
sin oplevelse af verden, og jeg skaber min oplevelse af 
verden. Verden og andre mennesker eksisterer, uanset jeg 
oplever dem eller ej, og Jorden drejer fortsat rundt uden 
mine skaberevner. En lille smule kan jeg medvirke til at 
hæve frekvensniveauet, nemlig ved stadig øvelse at søge 
at hæve mit eget. Men vi skal være virkelig mange, der 
løfter i flok, hvis det skal batte noget.

På den måde er det rigtignok, at vi forbedrer verden ved at 
forbedre os selv. Men at Mr.Len på få uger kan forbedre 
en flok kriminelle ved at forbedre sig selv, kan jeg ikke 
tage alvorligt. Det ville jo også være at fratage de krimi-
nelle ansvaret for deres eget liv og udvikling. Vi kan som 
bekendt kun udvikle os gennem egne erfaringer.

Det trøsterige i konstateringen af, at vi selv er første 
årsag til alt, hvad der sker i vort liv, er, at så er vi også 
den “første årsag” til at ændre på det.

Men det er lettere sagt end gjort, for hvad er det nu ved 
os selv, der åbenbart tiltrækker de dårlige oplevelser? 
Hvordan vi kommer på sporet af det, har bl.a. Shakti 
Gawain en opskrift på. “Spejlingsprocessen” kalder hun 
den (i bogen “Livet i lyset”, s.66). Ved at bruge den ydre 
verden som et slags spejl og være opmærsom på, hvad 
det fortæller, kan vi lære at ændre det ved os selv, der 
tiltrækker det ikke-ønskelige.

Hun skriver: Forsøg aldrig at bebrejde dig selv de spej-
linger, du ser. Du ved, intet er negativt. Alting er en 
gave, du får for at udvikle din bevidsthed. Du er her for 
at lære. Hvis du allerede var fuldkommen, ville du ikke 
være her. Hvis du lægger mærke til de små signaler fra 
omverdenen, lærer du noget, og hvis du ikke gør det, vil 
problemerne øges, indtil du har fattet budskabet.

Derefter har hun nogle huskeregler, bl.a.:
Hvis du dømmer og kritiserer dig selv, vil andre dømme 
og kritisere dig.
Hvis du skader dig selv, vil andre skade dig.
Hvis du lyver for dig selv, vil andre lyve for dig.
Hvis du elsker dig selv, vil andre elske dig.
Hvis du respekterer dig selv, vil andre respektere dig.
Hvis du stoler på dig selv, vil andre stole på dig.
Hvis du er ærlig overfor dig selv, vil andre være ærlige 
overfor dig.

Shakti Gawain
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Kosmologi versus Åndsvidenskab
Kosmolog versus Åndsforsker

Siden 1992 har jeg studeret Martinus åndsvidenskabelige 
værk Det Tredie Testamente med dets kosmiske analyser 
og symboler. I de første mange år hvor jeg studerede 
bøgerne og deltog i forskellige møder og studiekredse, 
tænkte jeg ikke så meget over, hvilken betegnelse det 
jeg studerede, gik under. På daværende tidspunkt var jeg 
blot sulten efter af få læst så meget som muligt samt at 
forsøge at praktisere åndsvidenskaben i mit daglige liv 
så godt jeg overhovedet kunne til glæde og gavn for mig 
selv og min næste.

Først da jeg i 2003 – efter en stærk åndelig impuls – havde 
besluttet mig til at starte en offentlig studiekreds op og 
senere i forbindelse med udstillinger i ind- og udland, blev 
det nødvendigt for mig at finde det korrekte begreb for, 
hvad det var, jeg talte og informerede om. Det mest natur-
lige sted at søge efter svaret var naturligvis hos Martinus 
selv. Og efter at have hørt snesevis af Martinus foredrag 
på kassettebånd samt at have læst det svar, Martinus giver 
til en spørger, som er gengivet nedenfor, hvor Martinus 
konkluderer, at det han skriver om er ”åndsvidenskab”, 
og at dem, der læser det er ”åndsforskere”, var jeg ikke 
længere i tvivl.

Følgende spørgsmål blev stillet Martinus:
Hvorfor har ”Martinus-Bevægelsen” ikke et passende 
navn, ved hvilket den kan kendetegnes ligesom de andre 
åndelige bevægelser, såsom Teosofi, Antroposofi, Indre 
Mission, Jehovas Vidner etc.?

Martinus svar:
Da der ikke under nogen som helst form omkring mit 
åndsarbejde eksisterer og heller aldrig nogensinde vil 
komme til at eksistere forenings-, sekt- eller religionsdan-
nelse med opsatte love og forskrifter, med sakramenter og 
dåbshandlinger etc., vil der her således ikke være nogen 
som helst ”Bevægelse” at give navn.

At mit åndsarbejde får flere og flere interesserede studi-
edeltagere og læsere betyder dog ikke, at disse derved 
kan udtrykkes som et organiseret, religiøst samfund. At 
man studerer eller læser mine værker betyder lige så 
lidt, at man derved danner menighed, sekt eller kirke, 
som hvis man læser andre forfatteres videnskabelige 
værker. Da hele mit åndsarbejde kun går ud på at være 
en undervisning eller en manifestation af kundskaber i 
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form af verdensbilledets analyser og derigennem blotte 
betingelserne  for næstekærligheden eller den humane 
livsførelse eller væremåde, der gør mennesket identisk 
med verdensfreden, kan mit arbejde således ved sin in-
tellektuelle struktur aldrig nogen sinde blive en religion, 
baseret på tro. Det kan derimod udelukkende kun blive 
en skole, en læreanstalt, en institution for vejledning 
og uddannelse i livsvidenskab, hvorved den udviklede 
studerende kan blive i kontakt med sin guddommelige 
omskabelse fra dyr til ”Mennesket i Guds Billede”.

Dette mit arbejde er således for absolut alle sandheds-
søgere ganske uafhængigt af hvilken religion, nation eller 
race, de så end måtte tilhøre. Mine analyser er ligesom 
en hvilken som helst anden videnskab absolut neutral 
og upartisk.

Da mit åndsarbejde således er en manifestation af og en 
vejledning i verdensbilledets evige analyser, kan det slet 
og ret kun være at betegne som kosmisk videnskab, der 
igen er det samme som ”åndsvidenskab”, ligesom de stu-
derende af denne åndsvidenskab kun kan være at udtrykke 
som ”Åndsforskere”. At udtrykke mit åndsarbejde og dets 
interesserede forskere ved nogen anden betegnelse kan 
kun være udtryk for en total misforståelse.

Jan Langekær
Tel: 2015 7811
e-mail: jan@langekaer.dk
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Demokrati

USA siger, de slås for demokrati i 
Irak. Måske skulle de slås lidt mere 
for demokrati i USA! Ca. 1 million 
voksne amerikanere har ingen stem-
meret, fordi de ikke har en ren straf-
feattest. Har man begået en dumhed 
i sin ungdoms ubetænksomhed, 
mister man sin stemmeret i mange 
år, ja helt op til 40 år eller for resten 
af livet. Manipulationer foregår i de 
enkelte stater, f.eks. ved ændring af 
valgkredse, for at undgå vælgere, der 
“stemmer forkert”, folk chikaneres på 
valgstederne,osv.

Det er oftest europæiske journalister, 
der bringer den slags magthaver-kri-
tiske historier til torvs, for de fleste 
medier i USA udøver selvcensur 
for ikke at miste annoncører. Rekla-
mefinancierede medier er just ikke 
fremmende for demokratiet. Red-
ningen for vor tids kritiske røster er 
ofte internettet. Det spiller allerede 
en væsentlig rolle for demokratiet 
mange steder.

At demokrati og frihedsrettigheder 
er en nødvendighed for menneskets 
åndelige udvikling, siger Martinus på 
flg. måde (i artiklen “gavekultur”):
“Da vejen til udvikling af al intellek-
tualitet og kultur går igennem frihed 
til at tænke, frihed til at kritisere, 
hvilket vil sige påvise mangler eller 
fejl, frihed til at fremsætte ideer og 
forestillinger, der ikke akkurat ligger 
indefor den autoriserede horisont, 
eller det der er blevet officiel skik og 
brug, samt absolut frihed til med sin 
stemmeret frit og åbent at være for 
eller imod ethvert påtænkt forslag 
i statsstyrelsen eller samfundsord-
ningen, vil intet som helst diktatur 
nogen sinde kunne blive identisk med 
en virkelig kulturstat, idet det jo kun 
eksisterer i kraft af at fængsle, eller 
indskrænke frihed for den intellektua-
litet, der er den absolut uundværlige 
livsnerve, impuls eller det urokkelige 
fundament for enhver virkelig civili-
seret kultur.”

Demokrati er et udviklingsspørgsmål, 
siger Martinus. Derfor er det ulogisk 
at ville indføre demokrati ved hjælp af 
militær magt udefra. Et sådant forsøg 
er dømt til at mislykkes, hvis der ikke 
er grobund for det i befolkningsflertal-
lets mentale udvikling.

Hvad er alevisme?

Alevisme er en religiøs sekt, som ho-
vedsagelig findes i Tyrkiet. Alevierne 
udgør ca. 1/3 af befolkningen i Tyrkiet 
og i mindre omfang i nabolandene 
(ialt ca. 20 mill.). De udgør også ca 
1/3 af de tyrkiske indvandrere i de 
europæiske lande. Alevierne adskiller 
sig i høj grad i deres tro, levemåde og 
kultur fra muslimerne.

Alevierne betragter deres lære som 
en VEJ til højere åndelig udvikling. 
Med fornuft, videnskab og kærlighed 
skal man nå frem til guddommelig 
modenhed. Deres tro bygger på, at 
mennesket og naturen (universet) er 
én helhed, som er Gud. Vi er alle Gud. 
Deres “Mekka” er mennesket selv. De 
tror kun på to ting - næstekærlighed 
og viden. Hos alevierne er der ingen 
tvang, ingen dogmer, ingen stive le-
veregler. De tror på fællesskabet, hvor 
alle er lige uanset køn, nationalitet og 
tro. De kalder det en form for “huma-
nistisk socialisme”.

Deres historiske rødder beskriver de 
således: Tyrkerne kom som et noma-
defolk fra Centralasien omkring år 
800-1100. Med sig havde de en tro og 
nogle traditioner, der dels var præget 
af buddhisme, dels af gammel persisk 
tro, lidt islam og kristendom blandet 
med græsk naturfilosofi. Idag er ale-
visme også en slags protestbevægelse 
mod det etablerede system.
Da de altid har været i mindretal, 
har de gennem århundreder været 
udsat for undertrykkelse og mange 
massakrer fra såvel statsmagt som 
muslimske fundamentalister. Sidst i 
1993 i byen Sivas under deres årlige 
fest blev mange af deltagerne brændt 
ihjel af en horde af muslimske funda-
mentalister.
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Ordet “alevi” betyder “fl amme” og 
hentyder til energien, drivkraften, i 
naturen, som er kærlighed. De siger: 
alting har én ydre betydning, men 
tusind indre betydninger, og det 
er de indre betydninger, man skal 
forstå. Ved deres årlige fest - CEM 
- er der fællesspisning, musik, sang 
og danse. De lægger megen vægt på 
kulturelle kunstneriske udfoldelser. 
Mænd, kvinder og børn har lige stor 
status i deres “semah-danse”, som 
symboliserer åndens fl yvning.

Alevierne i Danmark har en hjem-
meside og en E-mail: feramuz.
acar@get2net.dk

Giften der feder

Fedme er blevet et stort problem, 
især i USA, hvor man anslår at ca. 
300.000 dør hvert år af den grund. 
(Sammenlign det med de 3000 der 
døde 11.sep.2001!) Derfor forskes 
der nu for at fi nde løsninger. En for-
sker ved Waterloo University, John 
Erb, fandt ud af, at man kunne skabe 
hurtig fedme hos forsøgsdyr med et 
stof, der kaldes MSG (MonoSodium 
Glutamate). Fedme er jo ikke natur-
ligt hos mus og rotter, så man måtte 
skabe det kunstigt.

Ved at se nærmere på dette kemikalie, 
fandt han ud af, at det er et krydderi, 
der bruges i mange madvarer, især 
i de massefremstillede færdigretter, 
i Maggi- og Knorr-produkter osv. 
F.eks. er Burger King, McDonalds 
og Taco Bell storforbrugere af MSG, 
også kaldet hydrolyserede vegetabil-
ske proteiner. Han fandt også ud af, at 
stoffet har en afhængighedsskabende 
effekt på kroppen og får folk til at 
spise mere.

MSG-producenterne indrømmer, 
de bruger det for at få en konkur-
rence-fordel, og at de har kendt dets 
bivirkninger i årtier. Det er et stof, 
der får bugspytkirtlen til at tredoble 
insulinproduktionen, hvorved den 
overbelastes og således opstår på et 
tidspunkt diabetes 2. John Erb mener 

også at kunne påvise, det kan medføre 
migræne, alzheimer og damp-børn. 
Han har skrevet en bog om alt dette, 
der hedder “Den langsomme forgift-
ning af Amerika”.

Nu er der folk i USA, der forsøger at 
få stoffet forbudt og få producenterne 
sagsøgt. Men Bush har fået et lovfor-
slag vedtaget i Repræsentanternes 
Hus, der forbyder folk at sagsøge 
fødevareproducenter. Så må vi håbe, 
det nye fl ertal kan nå at standse det 
i Senatet. De store medier i USA 
har hidtil intet fortalt om det, for de 
er bange for at genere deres store 
annoncører. Men på internettet kan 
man læse om de mange medicinske 
forsøgsresultater: www.pubmed.
com/MSG Obese.
(Kilde: Tidsskriftet “En sundere Verden”, 
juli 2005)

Den “hellige” fri konkurrence hjælper 
os åbenbart ikke mod grådighedens 
kyniske profi tbegær. Det eneste, der 
indtil videre kan hjælpe os er, hele 
tiden at prøve på at blive lidt klogere. 
Og når alt kommer til alt, består livet 
her på Jorden jo i at “gøre uvidenhed 
til viden”, som Martinus siger.

PS. I ovenstående tidsskrift stod også 
fl g: I sagen ved EU-domstolen om 
direktivet vedr. forbud mod helsekost-
produkter har fl ertallet afgjort, at for-
budet ikke strider mod EUs love om 
fri konkurrence. De udtalte dog: “- at 
naturlige vitaminer og mineraler, der 
også forekommer i vor daglige kost, 
ikke må forbydes, med mindre det kan 
bevises, at de er skadelige.”

De danske sundhedsmyndigheder 
skal altså bevise, helsekostproduk-
terne er skadelige, før de må forbyde 
dem. Det har de endnu ikke gjort, de 
kræver tværtimod, at helsekostprodu-
centerne skal bevise, de er uskadelige. 
Der er bevisbyrden til forskel.

Og videre læste jeg, at pasteurisering 
af mælk ødelægger en stor del af 
mælkens vitamin- og mineralindhold. 
Desuden ændrer pasteuriseringspro-
cessen proteinernes form således, at 
mange menneskers immunforsvar 
opfatter dem som fremmedlegemer, 
der skal bekæmpes. Sådan fremstilles 
en mælkeallergi! Naturlig råmælk er 
derimod helsebringende.

Hvis du vil vide, hvor livsfarlig sø-
demidlet Aspartam er (ofte sløret af 
andre navne), så klik ind på www.
dorway.com/symptoms/. Stoffet 
anvendes nu overalt i vore fødeva-
rer, f.eks. i den sodavand vore børn 
drikker. Står der “sukkerfri” eller 
“light” på noget, er der uden tvivl 
aspartam i det. Aspartam omdannes 
i kroppen til methanol, formaldehyd 
og forminsyre, alle tre kendte som 
neurotoksiner.
Det er den just afgåede USA-krigsmi-
nister Donald Rumsfelds gamle fi rma, 
der fremstiller det - og han havde 
jo dengang sine politiske kontakter 
i orden til at få stoffet godkendt af 
myndighederne trods talrige forbru-
ger-protester.

”Og vær især på vagt over-
for underlige mænd i hvide 
kitler...”
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Medicinske vits:

“Den medicinske forskning har gjort 
så store fremskridt, at der praktisk 
talt ingen sunde mennesker findes 
længere” (Aldous Huxley)

Medicinens kunst består i at opmuntre 
patienten, mens naturen helbreder 
sygdommen. (Voltaire)

Da Vinci Mysteriets
rolle

Kriminalromanen (og filmen) om 
DaVinciMysteriet har skabt en heftig 
debat om kristendommen og dens op-
rindelige grundlag, især på internettet. 
Dan Burstein har søgt at samle nogle 
af de væsentligste indlæg, bl.a. fra 
de mest seriøse forskere. Bogen har 
virkelig provokeret mange folk til at 
få undersøgt dens påstande nærmere. 
Nu kan vi altså se, hvorfor den skulle 
blive en bestseller - tiden er inde til 
en tiltrængt kritik og revision af kri-
stendommen.

En historieforsker fastslår, at det var 
den romerske kejser Konstantins 
“spindoktor”, Euseb, der som et be-
stillingsarbejde udformede den bibel, 
som blev vedtaget på mødet i Nikæa 
år 325. Fra det møde tog Konstantin 
hjem og kvalte sin hustru, myrdede 
sin søn og krævede alle, der ikke tro-
ede på “hans nye religion”, udryddet 
som kættere.

En anden forsker afdækker, hvor 
meget den nuværende kristendom 
bygger på de tidligere “hedenske” 
religioner og opremser nogle træk 
som f.eks:
Osiris såvel som Dionysos var en 
Gud, der blev til kød, til frelser og 
Guds søn. 
Hans far er Gud og hans moder en 
dødelig jomfru.
Han blev født i en hule eller stald d.25. 
dec. med tre hyrder som vidner.
Han giver sine tilhængere mulighed 
for at blive født påny gennem dåbs-
ritualer.
Han forvandler vand til vin ved et 
bryllup.
Han rider i triumf ind i byen på et 
æsel, mens folk svinger med palme-
blade.
Han dør ved påsketid som offer for 
verdens synder.
Efter sin død står han op på tredieda-
gen og stiger til himmels.
Hans tilhængere venter på, at han 
vender tilbage som dommer på den 
yderste dag.
Hans død og opstandelse fejres med 
et rituelt måltid af brød og vin, der 
symboliserer hans krop og blod.

De mange såkaldt “gnostiske” skrif-
ter, der efterhånden er dukket op, 
er baggrunden for de fleste afsnit i 
Bursteins bog. De viser os en helt 
anden kristendom og en anden Jesus. 
Hvorfor blev det ikke denne kristen-
dom, der overlevede? Men intet er 
tilfældigt. Mange gnostiske sekter 
udartede i deres iver for at få “åbenba-
ringer”, blive indviet til dybere viden, 
komme til at “se lyset”, osv. Der blev 
brugt mange slags kunstige veje for 
at få kontakt til “højere magter” (og 
således vise, hvor højt udviklet, man 
var?).
Jeg tror, det var grunden til, at gno-
sticismen blev forfulgt og uddøde. 
Det er ikke meningen, vi skal søge 
kunstige veje til åndelig udvikling.

Bogen søger iøvrigt at vise, hvem Ma-
ria Magdalene virkelig var. En mytisk 
skikkelse, det universelle feminine 
element, uden hvilken ingen skabelse 

eller kosmisk helhed er mulig. Jesus 
kunne ikke legemliggøre arketypen 
på “den hellige brudgom” uden “den 
hellige brud”. Men det betyder ikke, 
at de var gift med hinanden! Det er 
blot symbolikken, de er søgt sat ind i. 
Iøvrigt betyder “Magdal” en hyrde, en 
“magdaleder” er et højt sted, hvorfra 
hyrden kan overskue sin flok. Magd-
ala betyder: ophøjet, strålende.

Et Brunton-budskab

Paul Brunton hentede i årene omkring 
2.verdenskrig megen åndelig visdom 
i Indien. I sin bog “Bag Indiens luk-
kede døre” citerer han een af de vis-
mænd, han mødte, for følgende:
“Når tiden dertil er inde, vil Gud ved 
hjælp af menneskelige redskaber 
bringe orden i kaos. Ufreden mellem 
nationerne, den moralske dekadence 
og de ulykkelige millioners lidelser 
vil som modvægt tvinge et guddom-
meligt inspireret menneske til at kom-
me til undsætning. På denne måde har 
hvert århundrede sin frelser.

Processen foregår ligesom lovmæs-
sigt bestemte fysiske processer - jo 
større den elendighed, der forårsager 
åndelig uvidenhed og materialisme, 
er, desto større bliver det menneske, 
som fremstår til hjælp for verden. 
Dette vil ske i vort århundrede. Nøden 
i verden er så stor og det åndelige 
mørke så tæt, at der utvivlsomt vil 
komme et af Gud inspireret men-
neske.”

Da Paul Brunton mødte Martinus i 
1955, var han derfor ikke i tvivl om, 
at han her havde mødt det 20. århund-
redes “frelser”.

Et Luther-budskab

Martin Luther, som fik så stor betyd-
ning for kristendommens udformning 
i det nordlige Europa, sagde efter 19 
år som munk i et kloster:
“I et kloster er Kristus ikke nærvæ-
rende. Han er lukket ude, fordi der er 
det almindelige menneske lukket ude. 
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I et kloster gør man kun gode gernin-
ger for redde sig selv. Den der søger 
ind i et kloster, søger på den måde 
at flygte fra almindelige menneskers 
hverdagsliv og udfordringer.

Betragt det diende barn, elsk din 
kvinde, undgå ensomheden. Diskuter 
hvadsomhelst der sker i din verden. 
Eva havde det dårligt, da hun gik 
ensom rundt i paradis. Jeg har mine 
værste fristelser, når jeg er alene med 
mig selv. Dans, le, syng! Djævelen 
afskyer musik, fordi den skænker 
glæde. Glem aldrig, at Vor Herre har 
humor. Brug humor, så får I færre 
bekymringer.”
(kilde: Sökaren 3/2002)

Universets harmoniske 
rytmer

Computeren er en fantastisk opfindel-
se og en hjælp til at øge forståelsen for 
vort vidunderlige univers. Ved dens 
hjælp har en tysk ingeniør, Hartmut 
Warm, skabt billeder af de mønstre, 
planeternes bevægelser i forhold 
til hinanden tegner, alt efter hvilket 
udgangspunkt man vælger.
De nøjere detaljer i, hvad han konkret 
gør, skal jeg ikke komme ind på her, 
men man kan gå ind på hans hjem-
meside (www.keplerstern.de) og læse 
en nærmere forklaring, eller på www.
illvid.dk.

Når han optegnede Venus’ bane sam-
men med Jordens, fremkom en smuk 
fembladet blomst, mens Jupiter, 
Neptun og Saturn skabte en flot 12-
takket stjerne. Mars’ og Venus’ baner 

blev tilsammen til et fint symmetrisk 
spindelvæv. Jeg kan desværre ikke 
her vise dem i farver, men det kan 
blive flotte forsidebilleder til næste 
års Impuls, og så kan jeg måske også 
uddybe emnet. Warms bog om dette 
vil da være udkommet på engelsk.

Iøvrigt siger han, at planeternes ba-
ner står i et forhold til hinanden, der 
svarer meget nøje til de musikalske 
harmoniske intervaller. Den harmoni 
i kosmos, som Kepler (1571-1630) 
søgte efter og var overbevist om fand-
tes, har Warn således påvist.
(Kilde: Ill.Videnskab 14/2006)

Nyttige bakterier

Man har fundet ud af, at bakterier kan 
rense spildevand og samtidig produ-
cere elektrisk strøm. Når bakterierne 
nedbryder det organiske stof i spil-
devandet, frigiver de energi, og med 
bakterier og spildevand nok, ser den 
opfindelse lovende ud! Man mener, 
at spildevand fra en by med 100.000 
indbyggere kan producere strøm nok 
til 500 familier.

Egentlig er det forunderligt, at man 
har opdaget denne mekanisme, for 
man ved jo stadig ikke, hvad elektrici-
tet dybest set er. Forskerne taler om, at 
bakterierne afgiver elektroner. Sådan 
nogle findes ifølge Walter Russell slet 
ikke, men uanset hvad man kalder det, 
ved vi nok, at alle levende væsner, ja 
al ting, har en energiudstråling. Det 
er vist heller ikke noget nyt, at man 
ved at skabe en modpol kan opbygge 
en spænding, som det er muligt at 
nyttiggøre.

Men det er en smart måde at rense 
spildevand på. Dog renses det altså 
kun for organiske stoffer, hvad med 
f.eks. medicinrester? Det er blevet 
en meget farlig forureningskilde. 
Hvis arrangementet kan gøres billigt 
og nemt at bruge, vil det være en 
fiks metode til at skaffe u-landene 
elektricitet.
(Kilde: Ill.Videnskab 14/2006)

I det hele taget er man ved at opdage, 
at der findes mange bakterier, som 
mennesket kan have særdeles megen 
gavn af i sygdomsbekæmpelsen. Det 
er bakterier, som findes naturligt her 
på kloden, især hos havets dyr. Man 
er altså ved at indse, at bakterier slet 
ikke er “fjender”, der skal dræbes. Så 
en dag finder man forhåbentligt ud 
af at skrotte de livsfarlige kunstige 
kemikalier, som medicinalindustrien 
forgifter kloden med. Hvis de altså 
får lov at patentere naturens stoffer 
og tjene penge på dem. (Kilde: Ill.
Videnskab 15/2006)
 
Hvem er mest talende?

En ny forskning fra Syddansk Univer-
sitet har vist, at mænd taler mere end 
kvinder. Faktisk bruger mænd 65% af 
taletiden i familierne, men de to køn 
kommunikerer forskelligt. Kvinder 
prøver at holde samtalen igang ved 
at stille spørgsmål og komme med 
komentarer, mens mænd i højere 
grad holder enetaler. Kvinder fore-
trækker dialog. (Kilde: Ill.Videnskab 
15/2006)
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Dette gælder nok ikke spirituelt be-
vidste mænd - eller kvinder med en 
veludviklet maskulin pol!

Strålings-skader

En dommer i USA har forbudt den 
amerikanske flåde at bruge sonar ved 
en ubådsøvelse ud for Hawaiis kyst. 
Biologer har påvist, at militærets so-
narudstyr kan skade hvaler og andre 
havpattedyr. Ved en lignende øvelse i 
området i 2004 strandede 150 hvaler. 
(Ill.Videnskab 15/2006)
Nu ved vi altså, hvorfor de store 
havpattedyr flere gange er blevet 
instinkt-forvirrede og søgt ind på alt 
for lavt vand.

Kønsforvirring

I TV (DR2 d.6/11-06) blev der sendt 
en dokumentarfilm fra England om 
det stigende antal børn, der allerede 
så snart de kan tale fastholder, de er 
født med det forkerte køn. De har 
ikke gnisten af tvivl i deres sind. Ja, 
en mor fortalte, hvordan hun havde 
grebet sit 3-årige barn i at stå med 
en kniv og ville skære sin penis af, 
fordi “sådan en skulle jo ikke hænge 
der”. Disse børn modsætter sig med 
utrolig viljefasthed at blive behandlet 
som andet end det køn, de selv mener, 
de har.

Det stemmer jo meget dårligt med, 
hvad vi læser hos Martinus om, hvor 
fast forankret i talentkernerne kønnet 
er. Er det, fordi børn i vore dage bedre 
husker deres tidligere inkarnation 
i et andet køn, og forældre er mere 
lydhøre overfor, hvad deres små børn 
fortæller dem? Lægerne siger, at der 
bliver flere og flere af den slags til-
fælde, men for næsten halvdelen går 

det over inden puberteten. Er det, 
fordi de så har glemt deres tidligere 
inkarnation?

Mon poludviklingen nu er så frem-
skreden, at der i stadig højere grad vil 
opstå den slags kønsforvirring? For 
så vil mange gå en svær trængselstid 
i møde. Disse børn er jo meget ulyk-
kelige, især hvis det ikke går over 
inden puberteten, hvor identitetsfor-
virringen bliver total. Der er allerede 
så mange, at man har dannet støtte-
grupper, som man kan søge kontakt 
med via internettet.

Kødspisning kan give 
brystkræft

I radioens P1 d. 14/11 hørte man, at 
forskere på Havard University har 
fundet ud af, at kødspisning øger ri-
sikoen for at få brystkræft. De havde 
gennem 12 år fulgt 90.000 kvinder 
og fundet, at kød fra firbenede dyr 
gav dobbelt risiko pga østrogen-hor-
monerne i dette kød. Nu spørger jeg 
mig selv, er det en særlig risiko for 
kvinder i USA, fordi man her tillader 
væksthormoner i dyrenes opdræt? 
Eller gælder det generelt, dvs er led 
i vor tids almindelige opdragelse til 
vegetarisme? 

Net-aktivitet

Det vrimler på internettet med ideer 
og aktiviteter til at forbedre denne 
verden. Bevægelsen for en mere 
kærlig, retfærdig og fredfyldt verden 
er mangfoldig. Græsrødderne er gået 
på nettet og er virkelig blevet globa-
liserede.
Eksempler:
Alliance for a new humanity: www.
anhglobal.org
Global festival for fred: www.earth-
dance.com
New Age i Tyrkiet, et internetmagasin 
der besøges af ca 50.000 unge tyrkere 
hver måned: http://en.derki.com
“The universal Flag” vil skabe en 
human enhedsverden: www.univer-
salflag.com

Neale Walsch har skabt en organisa-
tion: www.thegroupof1000.com

Budskaber rundsendes vidt og bredt 
- i stil med denne:

Let’s meet in love and peace
north, south, west and east.
Together we pray every day
love must win and hate must die.
Five minutes of your time
in the morning will be fine.

Fonden Det Tredie 
Testamente

Med Borgens Forlag som udgiver, 
har ovennævnte fond i samarbejde 
med “Stiftelsen Tredje Testamen-
tet” i Göteborg, fremstillet et hæfte 
på 44 sider i A-4 format med alle 
Martinus’ symboler i farver og med 
dertilhørende kort forklaring til hvert 
symbol. Det er ligeledes udkommet 
i en engelsk version. I hæftet findes 
også et litteraturkatalog og en kort 
beskrivelse af Martinus og hans 
mission. Dvs hæftet er velegnet til 
almen oplysning. Derudover har 
fonden udgivet en lille A-5 introduk-
tionsfolder, der har undertitlen “Den 
intellektualiserede kristendom” og 
“Alkærlighedens videnskab”. Den 
kan fås gratis.

Når symbolhæftet kan sælges for blot 
20 kr stk (plus porto), trods den meget 
fine papir- og trykkvalitet, skyldes det 
en rundhåndet sponsor i Tyskland.
For yderligere oplysning: www.det-
tredie-testamente.dk
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Hvad er terror?

Jan Øberg, forsker ved Fredsforsk-
ningsinstituttet i Lund, har følgende 
definition på terror: “organiseret vold, 
der bruges til at opnå politiske mål, 
og som ikke skelner mellem skyldige 
og uskyldige.”
Han skelner mellem privat terror, 
som f.eks al-Qaeda grupper udøver, 
og statsterror, som USA f.eks. udø-
vede i Japan med atombomben, som 
Rusland udøver i Tjetjenien og som 
Israel udøvede i Sydlibanon og senest 
i Gaza.

Når de 25.000 mord, der årligt begås 
i USA, ikke kaldes terror, skyldes 
det, at de sjældent er organiseret el-
ler har noget politisk mål. De ca. 20 
millioner, hovedsageligt børn, der dør 
hvert år pga manglende opfyldelse af 
grundlæggende behov som mad, rent 
vand osv, kan kaldes økonomisk vold, 
men ikke terror.

Verdens militære udgifter er på ca 
800 milliarder dollars om året, FNs 
budget er på 15 milliarder (svarende 
til omsætningen af slankeprodukter i 
USA). 86% af al våbeneksport fore-
tages af de 5 faste medlemmer af FNs 
sikkerhedsråd.
(Kilde: Jan Øberg: “Forudsigelig 
fiasko”, Tiderne Skifter 2004)

Fisk

Der er megen gammel symbolik i fæ-
nomenet “fisk”. Fisken var et væsen, 
der førte sjæle til paradis, dvs var en 
slags “frelser”. Måske kunne den også 
føre andre steder hen, for hvad var 
det, Jonas skulle i hvalens bug?
Fisken lever i det vand, uden hvilket 
intet kunne spire og gro, og derfor 
er den også blevet symbol for forny-
else og genfødsel. Hvorfor den (også 

astrologisk) hører foråret dvs påsken 
til. Brødet er symbol på forening, 
fællesskab, på sjælen der dør og 
genopstår.

Fisk og brød hørte til “det hel-
lige måltid” i mange af de gamle 
religioner, (så derfor blev der ifølge 
overleveringen serveret fisk og brød 
ved Jesu bjergprædiken). Den gamle 
modergudinde blev betegnet “fiske-
gudinden” og hendes søn “den hellige 
fisk”. Den sumeriske gudinde Ea’s 
præster bar en hue, som havde form 
som en fisk. Det er det, der senere er 
blevet den katolske kirkes bispehue!

I gralshistorien er den gamle fisker-
konge syg, han har nemlig mistet 
evnen til at fiske visdom op fra sindets 
dyb.

De to modsatrettede fisk i astrologien 
symboliserer livets kredsløb, indvik-
ling og udvikling, de to modsatrettede 
bevægelser, der skaber den fysiske 
verden.

ICHTHYS, der betyder fisk, står også 
for Jesous Christos Theou HYios So-
ter (Jesus Kristus Guds søn frelseren). 
Også modergudinden Astartes søn 
Atargatis blev kaldt ICHTHYS!

Kisten/arken

En gammel myte siger, at der “for 
enden af regnbuen står en kiste med 
guld”. Hvad har man nu ment med 
det? Symbolsk ved vi at guld står for 
visdom. En kiste eller ark/skib har 
noget med indvielse og genfødsel at 
gøre. Derfor kalder man kirkerum-
met et skib. Skibet er det, der fører 
menneskesjælen til de åndelige riger. 
Regnbuen er symbol på forbindelsen 
mellem himmel og jord.

Arken er opbevarer af livets indsam-
lede erfaringer, stedet hvor livets es-
sens trækker sig tilbage som et frø og 
afventer muligheden for en ny fødsel, 
apropos Noas ark. En liv-moder i et 
omgivende energihav, et talentker-
nehus af moderenergi. Her ligger de 
utallige inkarnationers opsamlede 
visdom. Er arken en gral? 
“Gralen”findes i alle gamle indviel-
sestraditioner. Det kan både betyde 
bæger (grasale) dvs noget åbent og 
modtageligt (for visdom), og bog 
(gradale). At søge efter gralen kan 
således også betyde at søge “de tabte 
ord dvs den tabte viden”.
 
Superkort fortalt

I 5.mosebog 18,13 står der, at man 
ikke må gøre spørgsmål til de døde. 
Men der er jo ingen døde!

I egyptisk mytologi forvandlede 
Osiris vand til vin. I græsk mytologi 
forvandlede Dionysos vand til vin 
og blev derfor kaldt “vinens gud”, 
af senere tider opfattet som en, der 
opfordrede til alkoholismens (og ero-
tikkens) udskejelser. Det var da man 
havde glemt, at det symbolsk blot 
betød at forvandle viden til visdom. 
Det er ikke tilfældigt, at spiritus og 
spirituel kommer af samme ord.

Den islamiske sufi Rumi kom til 
himlens port og Allah spurgte: Hvem 
er du? Han svarede: “jeg er mig”, og 
porten forblev lukket. Da han senere 
vendte tilbage og der atter blev spurgt: 
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“Hvem er du?”, svarede han: “Jeg er 
dig”, og porten blev åbnet.

Den kristne præst til sit tvivlende 
sognebarn, der ville vide noget om 
Gud: “Der er kun to ting, du behøver 
at vide om Gud. Et: han er der. To: 
det er ikke dig.”

Walter Russell: “De lande, der gør 
fremskridt i udviklingen, er de lande, 
hvor kvinder og mænd er i ligeværdig 
balance. Alt i universet stræber mod 
harmonisk ligevægt. Overalt hvor der 
er uligevægt er der disharmoni, ufred 
og mørk skæbne”.

Ordet “abrakadabra” kommer af den 
hebraiske sætning “abreq ad hâbra”, 
der betyder: “slyng din lynstråle til 
døden”. Det blev brugt som sort magi 
mod fjender.

Y er et symbolsk tegn for adskillelse. 
Y- formen blev oprindeligt brugt til 
den rituelle korsfæstelse, fordi den 
symboliserede “korsfæstet til mate-
rien og dermed adskilt fra ånden”. I 
gamle krucifikser kan man af og til se 
Jesus korsfæstet på et Y.

Ringdansen er symbol på den spirali-
stiske skabelsesproces, det kosmiske 
hjul, det levendegørende princip. I 
indianernes soldans sættes den person 
i midten, som skal indvies eller blot 
have overført den fælles styrke.

Overgangen over “Det Røde Hav” 
symboliserer vejen gennem dyreriget, 
før man når frem til “Det forjættede 
land”, dvs til det rigtige menneske-
rige.

Gog og Magog betyder faktisk “konge 
og folk”, i biblen brugt om folkesla-
gene i nordøst, deres vantro fjender.

Den frygiske hue var tegn på den hø-
jeste indvielsesgrad i Mithraskulten. 
Det var også slavernes tegn på, at de 
var frigivne. Det er den hue, der er 
blevet til vor nissehue!

Hår symboliserer energi, kraft, vilje, 
livsglæde. (Apropos hvad der skete 
med Samson, da han blev klippet). 
Ved at kronrage sig viste man, at man 
gav afkald på verdslig magt. Er det 
derfor muslimske kvinder ikke må 
vise deres hår?

Polaritet: 
Sommetider strømmer enegien udad 
for at forandre verden, andre gange 
strømmer den indad for at forandre 
os selv.

Platon: Verden er et spejl, et bevæge-
ligt billede af evigheden.
Det, der kan sanses, er en genspejling 
af det, der kan tænkes.

Sponsorer søges til stor 
Martinus udstilling på 
Sindal Bibliotek i 2007

v/Jan Langekjær

I maj, juni, juli og august 2007 af-
holdes på Sindal Bibliotek den hidtil 
største udstilling nogensinde om 
den danske verdenslærer Martinus. 
Udstillingen går under navnet  ”Mar-
tinus og hans åndsvidenskabelige 
livsværk Det Tredie Testamente” og 
dækker et areal på ca. 100 kvadrat-
meter.

Det er gratis for besøgene at 
se udstillingen og lytte til 
foredragene

På udstillingen – som kommer til at 
foregå i et hyggeligt cafeagtigt miljø 
i bibliotekets lyse og venlige udstil-
lingssale – kan de besøgende stifte 
bekendtskab med mennesket Marti-
nus – hans livshistorie fra fødslen i 
Sindal i 1890 til hans bortgang fra 
det fysiske plan i 1981. Ydermere 
kan de besøgende få en kortfattet 
beskrivelse af hovedlinierne i hans 
åndsvidenskab, en fremvisning af 
hans mange spændende kosmiske 
symboler, som beskriver de åndelig 
livslove og principper – alt sammen 

med forklaringer på både dansk,  en-
gelsk og tysk af hensyn til de mange 
udenlandske turister, der forventes 
at besøge udstillingen. Desuden vil 
der også være fremvisning af den 
sekundærlitteratur, der er skrevet om 
Martinus – både dansk og udenlandsk 
samt blive vist forskellige film om og 
med Martinus. Sidst men ikke mindst 
vil Sindal Biblioteks foredragssal 
danne rammen for flere åndsviden-
skabelige foredrag i løbet af de 4 
sommermåneder.

Udstillingen forventes at blive en 
vandreudstilling til andre danske 
biblioteker samt til udenlandske bib-
lioteker og kongrescentre. 

Aksel Kristensen, som bestyrer Mar-
tinus barndomshjem i Moskildvad 
sammen med sin hustru Marianne, tog 
i august måned initiativet til udstillin-
gen og udnævnte i starten af november 
Maria og Jan Langekær som projekt-
ledere og ansvarlige for udstillingen.  
De ansvarlige projektledere arbejder 
uden vederlag.

Personer, firmaer, fonde og organisa-
tioner som måtte have lyst til at støtte 
Martinus udstillingen økonomisk kan 
henvende sig til: 

Jan Langekær 
2015 7811
e-mail jan@langekaer.dk
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De fem elementer

Sammenligning af de fem elementer i  
Anne Wedeges bog og Martinus’ symbol 
for Livsenhedsprincippet.

Se anmeldelsen af bogen på side 39. 

Martinus symbol nr. 7 - Livenhedsprincippet
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MØDER - FOREDRAG - KURSER - STUDIEGRUPPER - UNDERVISNING

BRØNDBY
Information: Tlf 2015 7811

ESBJERG
Onsdag 7/2 Indsigt i Livets Mysterium! 
v/Ingolf Plesner
Mandag 26/2 Martinus, Darwin og Intelligent Design 
v/Ole Therkelsen
Mandag 26/3 Spis og drik for livet! v/Hanne Myrfeld
Møderne er kl.19 i Hovedbiblioteket, lokale 4
Tilmelding til AOF på tlf. 7020 2377 (Arr: Heddi 
Støyer tlf.7513 9863)

FREDERIKSHAVN
23/1 Mødet med vore medmennesker 
v/Lene Jeppesen
6/2 Spis og drik for livet! v/Hanne Myrfeld
20/2 Martinus, Darwin og Intelligent Design 
v/Ole Therkelsen
6/3 Hvem er Gud? - og hvordan kan Gud tillade alt 
det onde i verden? v/Lars Gyde
Møderne er tirsdage kl.19.30, Skolegade 8
Arr: Birger J Jensen tlf. 9893 0686

HADERSLEV
Onsdag 22/2 Spis og drik for livet! v/Hanne Myrfeld
Mødet er kl. 19 på Bispen, over gården
Arr: Lenette Hansen tlf. 3032 0571

HERNING
25/1 Mødet med vore medmennesker! 
v/Lene Jeppesen
22/2 Martinus, Darwin og Intelligent Design 
v/Ole Therkelsen
8/3 Spis og drik for livet! v/Hanne Myrfeld
29/3 Hvordan vil menneskehedens fremtid komme 
til at forme sig? v/Lars Gyde
Møderne er torsdage kl. 19.30 i “Kulturellen”, 1.sal 
lok.04-01, Nørregade 7
Arr: Martin S Jepsen tlf. 9716 8230

HORSENS
Tirsdag 6/3 Spis og drik for livet! v/Hanne Myrfeld
Mødet er kl. 19.30 på Biblioteket, Tobaksgården 12
Arr. Merete Holm tlf. 8655 0810

KLINT
Lørdag 10/3 kl.14.30 Ønsker. længsler og lykke 
/Ida Jind

Lørdag 31/3 kl.14.30 Humanisering af økonomi og 
samfund v/Eigil Kristensen
Lørdag 21/4 kl 14.30 Maskulint, feminint og menne-
skeligt v/Lene Jeppesen
Lørdag 19/5 kl 14.30 Martinus, Darwin og Intelligent 
Design v/Ole Therkelsen
Weekendkursus 16/3-18/3 Reinkarnation, skæbne og 
livsmysteriets løsning v/Eigil Kristensen, 
Mary McGovern og Lene Jeppesen
Weekendkursus 13/4-15/4 Forsynet, Guddommen 
- mødet med Gud v/Ingolf Plesner og Søren Olsen
Weekendkursus 4/5-6/5 At lytte til kroppens signaler 
v/Hanne Myrfeld og Lene Jeppesen
Weekendkursus 25/5-27/5 Menneskene, englene og 
verdenssituationen v/Sören Grind og 
Solveig Langkilde
Ugekursus 6/5-12/5 Maskulint, feminint og menne-
skeligt v/Lene Jeppesen
Ugekursus 6/5-12/5 Kosmische Chemie - gedanken-
klimas v/Ole Therkelsen og Liesel Lind (nyt!!)
Ugekursus 13/5-19/5 Livskraft og positiv tænkning 
v/Ole Therkelsen
2-ugerskursus 6/5-19/5 Studier i Livets Bog 3,del 1 
v/Eigil Kristensen
Martinus Center, Klintvej 69. Tlf. 5930 6280 evt. 2021 
2768

KULLERUP -kurser se www.kullerup.dk eller ring 
6531 5431
Martinusgruppe hveranden fredag og hveranden ons-
dag kl. 19-21.30

KØBENHAVN
13/1 kl.15 Martinus, Darwin og Intelligent Design 
v/Ole Therkelsen
27/1 kl 15 Det evige liv v/Svend Åge Rossen
10/2 kl 15 Vejen til sundhed v/Willy Kuijper
24/2 kl 15 Seksualitet, spiritualitet og kærlighed 
v/Poul Dyrholm
10/3 kl 15 Snedynger i sindet v/Søren Olsen
24/3 kl 15 Getsemane Have v/Lene Jeppesen
Derudover er der studiegrupper og seminarer, hør 
nærmere: Martinus Institut, Mariendalsvej 94, Kbh F 
tlf. 3834 6280

KØGE
13/2 Mødet med vore medmennesker 
v/Lene Jeppesen
27/2 Den kosmiske forbindelse til universet 
v/Eigil Kristensen
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13/3 Snedynger i sindet - varmt hjerte eller kold 
skulder v/Søren Olsen
20/3 Kost og livskraft! v/John Klemens Nielsen
27/3 Martinus, Darwin og Intelligent Design
v/Ole Therkelsen
Alle møder tirsdage kl. 19, Teaterbygningen
Tilmelding FOF, Brogade 19, tlf. 5665 5322

ODENSE
Møder holdes Munkevænget 7. 
Hør nærmere tlf. 6614 7424

RANDERS
Tirsdag 27/2 Martinus, Darwin og Intelligent Design 
v/Ole Therkelsen
Mødet er kl.19.30 i AOF kantinen, Store Voldgade 10
Arr: Ole Berthelsen tlf. 8641 1552

ROSKILDE
18/1 Mødet med vore medmennesker 
v/Lene Jeppesen
1/2 Ven eller uven med livet? v/Solveig Langkilde
15/2 Snedynger i sindet - varmt hjerte eller kold 
skulder v/Søren Olsen
1/3 Den kosmiske forbindelse til universet 
v/Eigil Kristensen
15/3 Martinus, Darwin og Intelligent Design 
v/Ole Therkelsen
Møderne er torsdage kl. 19, Kildegården, lokale 7.
Tilmelding FOF, Algade 31, tlf. 4636 6974

SILKEBORG
Onsdag 24/1 Spis og drik for livet! v/Hanne Myrfeld
Tirsdag 6/2 Indsigt i Livets Mysterium! 
v/Ingolf Plesner
Onsdag 28/2 Martinus, Darwin og Intelligent Design 
v/Ole Therkelsen
Onsdag 21/3 Hvordan vil menneskehedens fremtid 
komme til at forme sig? v/Lars Gyde
Møderne er kl.19.30 i Medborgerhuset, Søvej 3.
Arr: Vibeke Rughave tlf. 8682 8270

SØNDERBORG
Tirsdag 30/1 Spis og drik for livet! v/Hanne Myrfeld
Onsdag 28/2 Indsigt i Livets Mysterium 
v/Ingolf Plesner
Tirsdag 13/3 Hvordan vil menneskehedens fremtid 
komme til at forme sig? v/Lars Gyde
Møderne foregår kl. 19.30 på Biblioteket, Kongevej 
19-27, grupperum 7
Arr: Jesper Hindø tlf. 7443 1213

THISTED
21/1 Mødet med vore medmennesker 
v/Lene Jeppesen

18/2 Martinus, Darwin og Intelligent Design 
v/Ole Therkelsen
25/3 Hvordan vil menneskehedens fremtid komme 
til at forme sig? v/Lars Gyde
Møderne er på søndage kl. 15 i Plantagehuset, 
Plantagevej 18
Arr: Birgit Thorndal tlf. 9798 5384

VEJLE
Onsdag 31/1 Hvem er Gud? og hvordan kan Gud 
tillade alt det onde i verden? v/Lars Gyde
Tirsdag 27/2 Spis og drik for livet! v/Hanne Myrfeld
Tirsdag 27/3 Indsigt i Livets Mysterium! 
v/Ingolf Plesner

Møderne er kl. 19.30 i Kulturhuset Bygningen, 
Ved Anlæget 14
Arr: Inge S Spicker tlf. 7555 2194

VIBORG
Torsdag 25/1 Hvordan vil menneskehedens fremtid 
komme til at forme sig? v/Lars Gyde
Torsdag 1/3 Martinus, Darwin og Intelligent Design 
v/Ole Therkelsen
Torsdag 29/3 Spis og drik for livet! v/Hanne Myrfeld
Møderne er kl. 19.30 i Medborgerhuset, 
Vesterbrogade 13
Arr: Dagmar Dalsgaard tlf. 8661 2923

ÅLBORG
24/1 Mødet med vore medmennesker 
v/Lene Jeppesen
21/2 Martinus, Darwin og Intelligent Design 
v/Ole Therkelsen
21/3 Spis og drik for livet! v/Hanne Myrfeld
Møderne er onsdage kl. 19.30 på Vejgaard Bibliotek, 
Hadsundvej 35.
Arr: Karsten Jensen og Hannelise Lundholm 
tlf. 9818 8090

ÅRHUS
22/1 Mødet med vore medmennesker 
v/Lene Jeppesen
5/2 Indsigt i Livets Mysterium v/Ingolf Plesner
19/2 Martinus, Darwin og Intelligent Design 
v/Ole Therkelsen
5/3 Fra fanatisme til tolerance og altruisme 
v/Svend Åge Rossen
19/3 Spis og drik for livet! v/Hanne Myrfeld
16/4 Livets direkte tale v/Sébastien Vesterlund
Alle møder er mandage kl. 19.30 i Studenternes Hus, 
mødesal 2, Ndr.Ringgade 3, bygn.1420
Arr: Grethe Bergstrøm tlf. 8672 5546



GULDKORN 

Ønsker skaber skæbne
De jordiske mennesker har slet ikke herredømme over deres ønsker, de er nærmest analfabeter på 
ønskets område. Men kan det da ikke være ligemeget, hvad man ønsker? Det kan det ikke. Hele 
menneskehedens nuværende situation er et resultat af menneskenes unaturlige ønsker. Ønsker skaber 
skæbne. I fremtiden vil dette at ønske ligefrem blive et fag i skolen, så man kan lære at få kontrol over 
sin ønskeevne.

At bekæmpe de unaturlige ønsker er absolut en livsbetingelse for al kulturskabelse. Der bliver ingen 
fred i menneskestaten, før der bliver det i menneskesindet, og der bliver ikke fred i menneskesindet, 
før menneskene har lært at ønske som mennesker og ikke som intellektuelle rovdyr.
(Martinus i artiklen “Når man spiller hasard med livet”, Kosmos nr. 3/1973)

Åndelig videnskab
Vi har lært, at for at man intellektuelt kan orientere sig i den fysiske verden med dens mangfoldige 
naturlove, må man have en videnskab, gennem hvilken man lærer disse love at kende for i praksis at 
kunne udfolde et liv og en skabelse i overensstemmelse med lovene. På grund af menneskenes efter-
hånden stadig mere udviklede tænkeevne, som er en åndelig kraft, lever disse mennesker lige så meget 
i en åndelig verden, nemlig tankens verden, som i den fysiske.

For at kunne orientere sig i denne åndelige verden, som også har mangfoldige love, må mennesket 
også have en videnskab, gennem hvilken det kan lære disse love at kende for at overholde dem. Det er 
en sådan hjælpende faktor, der gives menneskene gennem den moderne åndsvidenskab, som omsat i 
praksis af stadig flere og flere mennesker i øst som i vest vil være grundlaget for en ny verdenskultur, 
hvis motto vil være “enhver er sin næste nærmest”.

En sådan kulturs mennesker vil ikke flygte ud i ensomhed, selv om de til tider vil nyde at være alene. 
De vil heller ikke søge at komme til at tilhøre en lille flok af “frelste” eller “udvalgte” og mene, at alle 
andre er fortabte til “helvedes evige ild”. De vil vide, at “helvede” er den verden af krig, hævn, had, 
bitterhed, misforståelser og selvskabte lidelser, menneskene sår og høster liv efter liv, så længe de ikke 
lever efter den universelle lov, næstekærlighedsloven.

Træningen i at leve efter denne lov er den eneste virkelige vej til freden i en verden, hvor det bedste i 
østens og vestens kultur kan forenes. Da flygter man ikke bort fra denne verdens “jammerdal” i en alt 
for ensidig meditation på det åndelige, og man glemmer heller ikke den åndelige virkelighed og dens 
love for alt det, der foregår i den fysiske verden.
(Martinus i artiklen “Døende kulturfaktorer”, Kosmos nr. 17/1971)

Ikke blot ved at læse...
.....Men lad os med det samme tilføje, at den fulde forståelse af livets højeste analyser og dermed 
oplevelsen af den højeste sandhed umuligt kan tilegnes ved blot og bar læsning af analyserne. Den 
kommer udelukkende kun ved at leve dem. Læsningen kan give disciplen teoretisk begrundelse for 
den fuldkomne væremådes viljeføring i kontakt med kærlighedsloven. Men praktiseringen af denne 
form for viljeføring er udelukkende den eneste, der totalt kan åbne disciplens bevidsthed for livets 
største oplevelse: selvoplevelsen af de evige fakta, hans egen udødelige eksistens som værende ét med 
Guddommen.
(Martinus LB  4, stk. 1062)
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Det endelige mål med det jordiske menneske er det, at det skal blive et højtintellektuelt, 
suverænt væsen med absolut viden om, hvad livet er, og hvad det selv er, og således ganske 
uafhængigt af bøger, overleveringer eller dogmer ved, hvad der er sandhed eller virkelighed. 
Væsenet opfatter direkte selv naturens tale og derigennem alle gåders løsning.

Det er denne forvandling af jordmenneskets mentalitet, der vil blive den nu begyndende ny 
verdensepokes kendetegn og adskillelse fra den store epoke, i hvilken væsnerne blev båret af 
troen, og hvilken epokes sidste krampetrækninger er den kolde, materialistiske videnskabs 
kulmination i at befordre det dræbende princip.

Man vil altså blive ligeså videnskabeligt hjemme i hele den psykiske eller åndelige side ved 
tilværelsen, som man nu er videnskabeligt hjemme i den materielle side ved livet. Den totale 
oplevelse af denne mentale tilstands indtræden i væsenet udløses altså i form af en psykisk 
proces, som “talsmanden den hellige ånds komme”, dvs den indvielse, jeg har kaldt “den 
store fødsel”.

Martinus

Det endelige mål



1

Den Ny VerdensImpuls nr. 1/2007
Red.: Ruth Olsen, Klintvej 104, 4500 Nykøbing Sjælland, tlf. 59 30 52 72,

E-mail: kosmo-info@olsen.mail.dk
www.nyimpuls.dk

og
Gunder Frederiksen, Klintvej 85, 4500 Nykøbing Sjælland, tlf. 59 30 36 51

E-mail: gufr@it.dk

Layout: Tina Raahage
Tryk: Holbæk Amts Bogtrykkeri, 4300 Holbæk

ISSN 0904-0633

Indhold
Martinus: 
Hjertets dannelse

Edith Stauffer/Ruth Olsen:
Tilgivelsens svære øvelse

Else Byskov: 
Kunstig befrugtning og hvad så?

Alex Riel: 
I dialog med den levende natur

Torben U. Andersen:
Sjælens vej til lyset

Gunder Frederiksen:
Omvend jer til ateisme

Ruth Olsen:
Russells kosmogoni

Walter Christensen:
Undervejs med et kosmisk glimt

Lisa S. Magnússon:
En højst spirituel “tyv i natten”

Joy Persson:
Den hvide Bisonkalv

Gunder Frederiksen:
Martinus om jøderne

Om bøger:

Torben U. Andersen: 
Mit indre rum

Torben U. Andersen:
Det levende verdensbillede

B. S. Christiansen:
Livet efter døden

Hanne Thrane/Birgit Nielsen:
Fordelen ved at være indadvendt

Joy Persson:
Budbringerne

Gunder Frederiksen:
Du kan, hvis du tør

Ruth Olsen:
Teosofiens verden

Ruth Olsen:
Hvad nu hvis...

Dialog: Svend Trier

Gunder Frederiksen:
Hvorfor går tiden hurtigere, når vi bliver 
ældre?

Ruth Olsen:
Den hellige Birgitta

Kort fortalt

Møder

3

6

9

11

14

16

18

20

26

30

31

33

33

33

34

35

37

39

41

41

42

43

44

48

52



2

 Forside: 

Hartmut Warms computerfremstillede 
figur af Mars og Venus’ bevægelser

ABONNEMENTSPRIS

180 kr pr. år (4 numre), 
dog Sverige og Norge 200 kr, portofrit tilsendt.

Dansk giro: 925 4242 - Norsk giro: 7877 08 
07521 - Svensk giro: 39 27 16-7

Bladet udkommer medio marts, juni, 
september og december

LØSSALG
40 kr stk plus porto, i alt 50 kr

ARTIKLER og andet stof til næste nr. bedes 
fremsendt senest 1. maj 2007
Artikelforfattere står selv inde for deres artikels 
indhold, der ikke nødvendigvis deles af redak-
tionen.

KOSMOLOGISK INFORMATION
er et bogforlag med speciale i sekundærlitteratur i relation 

til Martinus’ verdensbillede.
Få bogliste tilsendt! Forlags- og redaktionsadresse:

 Kosmologisk Information, 
Klintvej 104, 4500 Nykøbing Sjælland.

Tlf 59 30 52 72 (bedst hverdage ml kl 9-11)  

E-mail: kosmo-info@olsen.mail.dk
www.nyimpuls.dk

Så er det tid for 
abonnementsfornyelse
For de der ikke har betalt abonnement 
for 2007 ligger der et girokort her i bla-
det. Der står 200 kr (for udlandet 220 
kr) på girokortet, for nu er vi nødt til at 
forhøje årsabonnementet, eftersom post-
væsenet har sat portoen op hvert år i de 
sidste mange år, (et privatiseret firma skal 
jo skaffe overskud til aktionærerne!).

Nok skal bladet og den “selvejende 
fond” bag det, Kosmologisk Information, 
ikke give overskud, men det skulle gerne 
løbe rundt uden underskud. Så nu håber 
jeg, I husker at få pengene sendt, fordi I 
gerne fortsat vil have bladet.

Som I kan se på bagsiden, sælger vi sta-
dig Tverskovs trilogi til den særlige bil-
lige udsalgspris. Grunden til den utroligt 
lave pris skyldes, at bøgernes trykning 
er betalt, forfatteren skal ikke have ho-
norar, og vi synes, det er meget bedre, at 
nogen får glæde af det gode værk, end 
det ligger på et lager til glæde for ingen. 
Bøgerne er en rigtig god gaveide, især til 
de, der stadig er noget skeptiske overfor 
det spirituelle.

Vi minder også om, at man kan få gamle 
numre af Impuls til 10 kr stk, evt. gratis 
ældre prøvenumre til sit venteværelse el-
ler lign., hvis man har f.eks. en klinik.

Håber ellers dette nummer - bemærk vi 
nu er begyndt på 25. årgang! - vil være til 
glæde og inspiration.

Kærlig hilsen
Ruth 



3

Hjertets dannelse
af Martinus

I gamle dage var menneskene delt op i to 
kontrasterende klasser, en herskerklasse 
og dens slaver

I vort civiliserede samfund kender alle mennesker vist udtryk-
ket ”hjertets dannelse”. Men derfor er det jo ikke givet, at alle 
mennesker også ved, hvad dette udtryk dækker over. Der 
findes jo også en anden slags dannelse, en betegnelse for 
en særlig bestemt leveform for personer af det såkaldte for-
nemme selskab. I gamle dage bestod dette selskab af fyrster 
og adel, men efterhånden som den demokratiske indstilling 
og folkestyret afløste enevælden, er dette med det fine og for-
nemme selskab blevet et lidt udflydende begreb. I dag kan en 
arbejdsmand, en håndværker eller enhver anden person inden 
for det såkaldte proletariat få adgang til de højeste statsposter, 
blive ministre, præsidenter og statsoverhoveder. 

En sådan tingenes tilstand var utænkelig under det tidligere 
kongelige og adelige enevælde. Da var folket helt delt op i 
to kontrasterende klasser, en herskerklasse og dens slaver. 
Den sidstnævnte slaveklasse bestod af mere eller mindre 
slavebundne borgere og bønder, der alle var afhængige af fyr-
sternes og adelens forgodtbefindende. Det var en selvfølge, 
at børn, der var født i herskerklassen, måtte opdrages til at 
kunne optræde med værdighed og besidde visse egenskaber, 
der kunne fremhæve deres fornemme byrd, så man straks 
kunne se, at det ikke var proletarbørn. Det blev anset for 
at være af den største betydning, at man kunne opføre sig 
standsmæssigt over for sine standsfæller og nedladende over 
for proletarerne eller pøbelen. 

At den, der havde de fine manerer og viste et afslebet og be-
hageligt væsen i de fornemme kredse, samtidig til det yderste 
udnyttede sine livegne bønder, ja, måske lod dem piske eller 
blive udsat for anden tortur, var ikke blot noget, man så 
igennem fingre med, det var ligefrem noget, der mange steder 
hørte med til ”dannelsen”. Folket skulle vise respekt og 
ærefrygt for dets herrer, fyrsterne og adelen, og gjorde de 
det ikke frivilligt, blev de tvunget til det. Mellem adel og 
proletariat måtte kløften markeres så meget som muligt, 
og jo mere man holdt folkemasserne nede i primitivitet, 

desto mere fornem og ophøjet måtte adelen eller datidens 
dannede mennesker tage sig ud. Det var en blomstring af 
forfængelighed og magtbegær, og ”dannelsen” var blot en 
slags menneskelig ”glasur” over junglementaliteten.

Inden for den fornemme overklasse kappedes man om 
at kunne udvise en særlig udsøgt høflighed, elegance og 
ridderlighed over for hverandre, og lige så magtpålig-
gende var det at søge at overtrumfe hverandre i fornem 
klædedragt og ydre elegance. Men bag den fornemme 
maske af dannelse og kultur lurede dyrerigets magtbegær, 
en umættelig ærgerrighed og et ønske om at opnå andres 
beundring og tilbedelse. Alt dette nævnes dog ikke, hvad 
nogle måske vil tro, for at kritisere og tale nedsættende 
om de mennesker, der udøvede en magt i menneskehedens 
fortid, det er kun en analyse af tilstande, der måtte være 
således, men ikke vedblivende skal gøre sig gældende i 
den menneskehed, som er på vej mod langt højere former 
for dannelse. 

Den nævnte overklasses forfængelighed og magtbegær 
blev altså det middel eller den drivfjeder, der fik de før-
ste former for en højere fysisk kultur til at fremstå. Det 
er frugterne heraf, vi kender som de skønne slotte og 
herregårde med deres højenloftssale, deres fine møbler, 
park- og haveanlæg, utallige kunstværker og mange andre 
kulturværdier. Det var skabt for at imponere standsfæl-
lerne og for at indgyde folket ærefrygt og respekt, altså 
mange variationer af beundring. Og det blev beundret! 

Disse det fornemme selskabs slotte med al deres luk-
sus blev et forbillede, en slags model for proletariatets 
fremtidsdrømme. Den uvidende træl eller slave i en dyb 
fornedrelsens tilstand har inderst inde et håb om engang 
at kunne opnå sin herres fribårenhed og overlegenhed. 
Jo mere overklassen gjorde sine undergivne til slaver og 
selv levede i herlighed og glæde, desto mere animerende 
længsler måtte det skabe i trællenes eller slavernes sind 
efter et blive i stand til at leve i en lignende herlighed som 
undertrykkerne. 

Disse undertrykkeres frihed og magt, deres nydelse af 
livets goder i glans og herlighed kunne ikke undgå at 
blive det, proletariatets håb og fremtidsdrømme drejede 

Overklassen skabte mange skønne, kunst-
neriske kulturværdier, men underminerede 
samtidig gennem sin undertrykkelse af 
underklassen sin egen position
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sig om. Og det førte uundgåeligt til undertrykkernes fald. 
Undertrykkelse kan nemlig aldrig nogen sinde eksistere 
uden efterhånden at underminere sig selv. Den giver en 
stadig stærkere næring til den oprørsild, der som en indre 
kraft vokser frem hos de undertrykte for at afkaste åget 
og selv opnå friheden, magten og æren. En skønne dag 
bliver denne kraft så stærk, som ethvert tryk der er avlet af 
modtryk, at revolutionen bryder ud i lys lue, og overklas-
sen bliver dræbt eller gjort til trælle af den underklasse, 
der nu vil udfolde sin magtbrynde og indtage pladserne 
ved magtens og rigdommens veldækkede bord.

Mange af de mennesker, som i dag udgør 
et pengearistokrati, der for en stor del 
regerer verden, er fortidens slaver og 
livegne 

En sådan ombytning af roller har fundet sted mange gange 
i historiens forløb, og de nye herrer har vist sig at være lige 
så store tyranner som deres forgængere, hvis de da ikke 
var værre. Det er værd at huske på i dag, da diktaturets 
magtbrynde har bredt sig over store dele af verden, og en 
masse mennesker i deres naivitet eller politiske blindhed 
med glæde løber i dets ærinde og bærer ved til dets kul-
turødelæggende bål. 

Ganske vist er der på jorden 
begyndt at vokse noget frem, 
vi kalder demokrati og folke-
styre, og som før nævnt kan en 
arbejder eller håndværker el-
ler en bonde i dag blive stats-
minister eller præsident, og 
folket vælger selv dets rege-
ring, men alligevel eksisterer 
der to fronter, der bekæmper 
hinanden: et aristokrati og et 
proletariat. 

Officielt er alt slaveri afskaf-
fet, og det er de færreste godser 
og slotte, der endnu er på den 
gamle adels hænder. Men der er 
opstået et pengearistokrati, et forretningsvælde, der ikke 
på nogen måde vil give slip på fordele og ejendomsret for 
at tjene næsten dermed eller fjerne krigen fra verden. De 
har nu slottene eller fine moderne palæer, luksusvogne, 
lystyachter og en stab af tjenere, og hvad der ellers hører 
sig til i vore dages fine selskab samt al den ”dannelse” 
eller ”god tone”, som er moderne i vor tid. 

Mange af disse mennesker er fortidens slaver og liv-
egne, som nu får lov at prøve, hvordan det er at besidde 
magten og æren og herligheden. Men så længe de, som 
deres forgængere gjorde det, udnytter og misbruger an-
dre mennesker og lever i vellevned på deres bekostning, 
selv om det sker på en lidt anden måde end før, vil de 

dermed underminere sig selv og før eller senere ”ende i 
muddergrøften”. 

Det samme gælder de mennesker, som ikke i øjeblikket 
besidder magt, men går og drømmer om at komme til at 
brillere, og som derfor i stor grad nærer sympati for mål 
og midler, der lader hånt om medmenneskers velvære og 
skæbne, hvis blot man ved disse midler selv kan komme 
til toppen. Også de vil opleve såvel magtens sødme som 
fornedrelsens dybe fald, lige meget om disse diktaturets 
sande disciple og aspiranter hælder til kapitaldiktaturet 
eller til det totalitære magtdiktatur.

Frivilligt at forlade herrementaliteten og 
påtage sig tjenerbevidstheden er det sam-
me som at give liv 

Men skal livet på jorden da vedblive at være en kamp 
mellem to parter, der skiftes til at udøve magt på den 
andens bekostning? Nej, det er kun en overgangstilstand, 
så længe dyret i mennesket har så megen magt, at dan-
nelsen kun er en ydre camouflage og samtidig er baseret 
på forfængelighed og ønsket om at brillere. Man kan 
kalde denne ydre dannelse for ”kødets dannelse”, en 

selvtilbedelsens og egoismens 
tilstand, hvis kontrast er den 
”hjertets dannelse”, der er be-
gyndt at vokse frem i mange 
menneskers sind. 

Hjertets dannelse er uden 
nogen som helst camouflage 
eller udsmykning, den er 
blottet for forfængelighed og 
magtbegær. Mennesker, der 
besidder denne dannelse fø-
ler lige så megen sympati for 
deres næste som for sig selv. 
De vil hellere selv lide, end de 
vil påføre næsten nogen form 
for lidelse. 

Det at besidde hjertets dannelse 
er det samme som at ophøje sin 

næste og fornedre sig selv, det er frivilligt at forlade 
herrementaliteten og påtage sig tjenerbevidstheden. Det 
er det samme som at give sit liv. Men den, der giver sit 
liv, skal komme til at eje det, sagde Kristus, og den, der 
ikke giver sit liv, skal miste det. Kristi mission var at 
vise menneskene, at der findes en anden dannelse end 
den, det fine selskab besad, enten de så var farisæere 
eller romere. 
Kristus repræsenterede den virkelige kongementalitet 
uden ydre glans og ”dannelse”. Den eneste krone, han 
kom til at bære, var tornekronen. Kristus indvarslede en 
ny kulturs fødsel på denne klode, hvori ”hjertets dan-
nelse” skal afløse ”kødets dannelse”. 

Solnedgang over soluret i Klint
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Virkelig kristendom og hjertets dannelse 
er ét og det samme; det er kristusbevidst-
heden i det enkelte menneske 

Der er mennesker, der tror, at kristendommen er ved at 
være forbi, at den har udspillet sin rolle som kulturfaktor. 
Men det er en stor fejltagelse. Det man har kaldt kristen-
dom, og som ganske rigtigt er ved at degenerere, er den 
ydre form, den camouflage af dogmatik, ceremonier, strå-
lende klædebon, sakramenter osv., som gennem tiderne 
absolut har gjort deres gavn, selv om der bag dem har 
kunnet udfolde sig en ganske anden mentalitet end den, 
Kristus repræsenterede. Har vi ikke set, at kirken blev en 
del af fyrstevældet? Har ikke paver, kardinaler, biskopper 
og andre såkaldte kirkefyrster velsignet våben og i visse 
situationer selv draget sværdet? 

Historien viser, at ”kødets dannelse” hidtil her været den 
dominerende faktor i kristendommens udvikling. Men 
heller ikke det er sagt som kritik, det har måttet gå såle-
des, ”hjertets dannelse” udvikles ikke på én gang, men 
gennem mange liv, hvor mennesket lærer at se gennem al 
camouflage og lærer gennem lidelseserfaringer, hvordan 
man høster, når man sår hersker- eller overklassementali-
tet. Gennem denne erfaringsdannelse vokser lidt efter lidt 
”en ny adel” frem blandt jordens mennesker. Thi ligesom 

”kødets dannelse” har sin ”fornemme adel” har ”hjertets 
dannelse” også sin. Men der er den store forskel, at denne 
sidstnævnte dannelse slet ikke har nogen underklasse. Her 
er alle lige. Hjertets dannelse et ikke baseret på forfæn-
gelighed eller befordret af en umættelig hunger efter at 
blive beundret og æret. Hjertets dannelse er dyrkelsen og 
opretholdelsen af andres velfærd. Da den i alle situatio-
ner er således indstillet, har den intet at skjule og intet at 
skulle narre eller tvinge næsten til at gøre. Den udfolder 
sig i enhver situation, hvor næstekærlighed kræves, og 
er i sig selv således udelukkende næstekærlighed. Den 
er ikke sentimentalitet og overspændt føleri. 

For virkelig at udfoldes til gavn for helheden må den også 
være iblandet den intelligens, som i en given situation kan 
påvise, hvad der er det kærligste at gøre. Den virkelige 
kristendom og ”hjertets dannelse” er ét og det samme, 

det er kristusbevidstheden, der som en indre kraft udvik-
les i det enkelte menneske. Vi kan let blive vidne til, at 
repræsentanter for ”hjertets dannelse” i mange tilfælde 
slet ikke har den ydre glasur eller kulturfernis, som re-
præsentanter for ”kødets dannelse” kan bruge til at bluffe 
deres omgivelser med. Det er højst sandsynligt, at der er 
fine repræsentanter for denne fremvoksende nye kultur, 
der tager lidt kluntet på kniv og gaffel og derfor er højst 
”udannede” efter den gamle målestok. Det kan også være, 
at vedkommende fremtræder som et fattigt menneske, 
men det er bedre at være en kærlighedens repræsentant i 
pjalter, end det er at være en pjalt i fine klæder. 

Åndsvidenskaben vil blive en inspirerende 
faktor for skabelsen af det virkelige demo-
krati, der som en indre kraft vil vokse frem 
i menneskene

Menneskene får alle lov til i skiftende inkarnationer at 
prøve, hvad det vil sige at være oppe og nede på samfun-
dets sociale rangstige, og igennem denne erfaringsdan-
nelse opstår lidt efter lidt trangen til et samfund, hvor der 
ikke er nogen over- og underklasse, men frihed, lighed og 
broderskab. Ved revolutioner vil sådan et samfund aldrig 
kunne fremstå, derved bliver blot det vendt op, som før 
var nede og omvendt, og den nye herskerklasse skaber en 

ny form for diktatur. Derfor må det virkelige demokrati 
vokse frem som en indre kraft i menneskene, og her vil 
åndsvidenskaben blive en inspirerende faktor, fordi 
det søgende menneske derigennem vil kunne forstå 
de kosmiske kræfters udfoldelse ikke blot i verden 
omkring ham, men også i hans eget sind. 

”Hjertets dannelse” vil engang blive fundamentet for 
den kultur, der omfatter hele jordmenneskeheden, en 
virkelig verdensfred. Men vi oplever i vore dage ”kødets 
dannelse” og ”hjertets dannelse”, som er tankeklimaer, 
vi har i vort sind, og kun der, hvor ”hjertets dannelse”, 
næstekærligheden, trænger igennem den ydre form, kan 
man tale om menneskelig kultur.

Fra et foredrag på Martinus Institut den 7. december 1347. Bear-
bejdet af Mogens Maller. Bearbejdelsen godkendt af Martinus.
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Tilgivelsens
 svære øvelse 

Interwiev m/ Edith Stauffer

Sp: Har du haft gode resultater med din terapiform?

Sv: Ja, fordi det at praktisere principperne om kærlighed 
og tilgivelse hjælper os at etablere en følelse af indre 
helhed og harmoni.

Sp: Du bygger på de gamle essæeres lære, hvad gik den 
ud på?

Sv: Enkelhed havde en høj værdi for dem. Hvis vi ikke 
forenkler vore liv, dvs giver vort indre liv lige så meget 
fokus som vort ydre liv, vil vi ødelægge os selv. Vi er 
kommet langt med udviklingen af intelligensen og den 
deraf følgende materialistiske teknologi, men vi har for-
sømt at udvikle vort åndelige liv.

kontrol over følelserne. Den anden lov handler om at 
blive bevidst om egne fejl og bruge sin energi på at 
ændre fremtiden i stedet for at fortryde fortiden. Den 
tredie handler om at praktisere den rette ydmyghed, 
den fjerde om ærlighed og retfærdighed, den femte om 
ubetinget kærlighed.

Edith Stauffer siger at: “ubetinget kærlighed betyder 
ikke at bevare den, som er genstand for vor kærlighed, 
lykkelig og veltilpas på et personligt plan. Det betyder 
ved hjælp af fremsyn og visdom at stimulere vor elske-
des vækst og trivsel. Ubetinget kærlighed giver frihed 
og fremkalder følelsen af personligt ansvar”.
Den sjette lov handler om ikke at dømme men se alt i et 
højere mulighedernes perspektiv, den syvende handler 
om at være fredsskaber og den ottende om tilgivelsens 
helende kraft.

Kodeksen siger: “At tilgive er at slette alle krav, be-
tingelser og forventninger, der rummes i dit sind og 
blokerer kærlighedens holdning. Tilgivelse beror ikke 
på noget ydre, den foregår i vort indre. Tilgivelse er 
et spørgsmål om vilje”. Edith Stauffer tilføjer: en vil-
lighed til at tage ansvar for sig selv og at tillade andre 
at tage ansvar for dem selv. Tilgivelse er en beslutning 
om ikke at straffe os selv for andres fejl eller andre 
forhold. Det er en beslutning om at genindtræde i 
kærlighedens strøm.
Følgende interwiev er oversat og let forkortet af mig 
Ruth.

Vi må udvikle de kvaliteter, essæerne forbandt med begre-
bet “Naphsha”, nemlig ubetinget kærlighed, medfølelse, 
tilgivelse, forståelse, humor, ærlighed og glæde.

Sp: Hvad er Naphsha?

Sv: Naphsha er vor forbindelse med Den Universelle 
Bevidsthed, dvs Gud. Naphsha fungerer ligesom en slags 
transformer, der regulerer styrken af energien fra Kilden, 
så den svarer til det, vi er i stand til at håndtere. Gennem 
Naphsha kan vi lære universets love at kende og handle 
efter dem til glæde for os selv og andre.

Sp: Hvad er konsekvensen af at handle imod disse 
love?

Edith Stauffers bog “Ube-
tinget kærlighed og tilgi-
velse” udkom på Strubes 
forlag i 1988. Da jeg faldt 
over et interwiev med hen-
de i et tidsskrift fra USA 
(Science of Mind), syntes 
jeg hendes budskab var 
værd at genopfriske. Psy-
kologen Edith Stauffer var 
allerede højt op i årene, 
da hun stødte på en essæ-
isk adfærdskodeks, fundet 
blandt de skrifter, der kaldes “dødehavsrullerne”.

Denne adfærdskodeks fandt hun så tankevækkende og 
frugtbar, at hun inddrog den i sin terapi. Essæerne hav-
de et centralt begreb, der på aramæisk hed “Naphsha”, 
som er svært at oversætte, men nok nærmest er hvad 
vi ville kalde “universets grundtone” dvs alkærlighed, 
nogle ville måske kalde det “helligånden”. I essæernes 
manuskript stod: “Ethvert rige, der er i splid med sin 
Naphsha, vil ikke bestå”. Så måske kunne vi oversætte 
det med “livets love”, eller alkærlighedens grundlov.

Essæernes adfærdskodeks er en slags “holdningernes 
love”, fordi de mente alt afhang af vor holdning til 
livets tilskikkelser. Der er otte sådanne holdnings-love. 
Den første handler om at opnå sjælefred, dvs mental 

blandt de skrifter, der kaldes “dødehavsrullerne”.
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Sv: Så får vi det dårligt, mange bliver syge. Jeg arbejder 
for tiden med kræftpatienter og prøver at få dem til at 
tilgive, slippe vreden og begynde at elske. Lykkes det 
for dem, begynder Naphsha at strømme gennem dem, 
hvilket giver gode chancer for helbredelse.

Sp: I din bog taler du en del om ydmyghed. Hvad mener 
du med det begreb?

Sv: Ydmyghed er at opfylde andres 
behov og ønsker, hvis det er praktisk 
muligt. Ydmyghed er uselvisk at have 
omtanke for andre. Ydmyghed kan 
også være en form for taknemmelig-
hed. En kvinde fortalte mig, hvordan 
alt hvad hendes familie ejede blev 
totalt ødelagt ved en oversvømmelse, 
og dog var hun dybt taknemmelig, 
fordi de alle havde reddet livet.

Sp: Du har skrevet noget om “at starte gode rygter”. Ryg-
tesmederi plejer ellers ikke at være noget positivt.

Sv: Husk at ubetinget kærlighed er at fokusere på de gode 
sider ved andre og os selv. Ved at starte gode rygter på 
f.eks. arbejdspladsen, især hvis vi har vanskeligheder 
med en anden person, kan ændre negative holdninger 
og følelser.
Man kan lave en liste over en persons gode sider, vælge 
et af emnerne og begynde det første rygte. Du kan f.eks. 
sige til en anden: “Jeg beundrer Bill for hans evner til at 
organisere”, eller fokuser på hans humor, hans punktlig-
hed el. lign. Næste dag  vælger du et andet emne fra listen 
og fortæller det til en anden. Fortsæt således i f.eks. en 
uge. På den måde fjerner du negative domme om andre 
og skaber en atmosfære af værdsættelse.

Sp: Hvordan kan vi vide, om en kærlighed virkelig er 
ubetinget?

Sv: En ubetinget kærlighed er uden selviske ønsker om 
gengæld. Den er givet frit uden forventninger om at blive 
genelsket. Når vi elsker ubetinget oplever vi en følelse af 
varme og glæde. Vi giver uden tanke på at få.

Sp: Fantasien, forestillingsevnen, synes at spille en stor 
rolle i din terapi?

Sv: Ja, for næst efter viljen er fantasien et af vore bedste 
redskaber. Det er ikke altid nok at ville tilgive. Det går 
ofte nemmere, hvis man først har forestillet sig processen 
i fantasien. Det er heller ikke altid, vi ved hvad vi skal 
tilgive en person for, hvis han bare opleves irriterende i 
almindelighed. Her er fantasien en uvurderlig hjælp. Vi 
kan forestille os en person, vi har negative følelser for, 
siddende overfor og begynde at tale til denne imaginære 
skikkelse. Alene det at udtale tilgivelsen kan hjælpe med 
til at opløse negative følelser.

I min terapi beder jeg ofte klienten sige: “Jeg har straffet 
mig selv ved ikke at tilgive dig. Jeg behøver at tilgive dig, 
fordi jeg nægter at fortsætte med at straffe mig selv for, 
hvad du har gjort.” Dernæst beder jeg ham åbne op for og 
fylde sig med universets kærlighed, hvorefter han siger til 
sin “modpart”: “Jeg sender min ubetingede kærlighed til 
dig, præcis som du er, og sætter dig således fri.”

Tilgivelse er vor villighed til slippe den vrede, fjendlighed 
og negative følelser, der ødelægger vore liv ved at blokere 
for den livets strøm, der healer og holder os sunde.

Tilgivelses-problemet

v/Ruth Olsen

Martinus sætter Jesu ord på korset: “Tilgiv dem, thi de 
ved ikke, hvad de gør” op som et ideal for os. Vejen til at 
få tilgivelses-evne går over indsigten i og forståelsen for, 
at enhver blot handler udfra det udviklingsstadie, de nu 
engang står på. At forstå er at tilgive, siger Martinus.

I Livets Bog VI stk. 2129 forklarer han, at alt det onde 
skyldes uvidenhed og må derfor tilgives. Men “denne 
tilgivelse betyder ikke, at væsenerne ikke må beskytte 
sig imod den eventuelle livsfare eller lidelse et ufærdigt 
væsen kan forvolde. Men denne beskyttelse må ikke 
være baseret på bitterhed, vrede eller straf. Den må tage 
hundrede procent hensyn til den uvidenhed, der altid er 
den pågældende situations sande årsag.”

Men fra forståelsen af dette og til at kunne tilgive i fø-
lelsesmæssig ærlighed er der et godt stykke vej - endnu. 
Og selv om vi erkender, at Edith Stauffer har ret i, at det 
er for vor egen skyld, vi skal tilgive, eftersom negative 
følelser undergraver vort liv og helbred, så er det stadig 
lettere sagt end gjort.

At tilgive en god ven, hvis han har sagt noget, der sårer 
een, er ikke så svært. Har man været offer for en tortur-
bøddel, som barn været offer for en voksens seksuelle 
overgreb eller voldelige overgreb af anden art, er det 
meget vanskeligere. Vrede er det svært at intellektuali-
sere væk. Der er mange situationer, hvor vi oplever vor 
retfærdighedsfølelse krænket. Vi føler, der er brug for en 
form for “oprejsning”.

Men hvad er “retfærdighedsfølelse”? Er det ikke en 
naturlig trang til og ønske om, at der skal være balance, 
ligevægt? Alt i dette univers søger mod ligevægt, siger 
Martinus m.fl. Er ønsket om f.eks. hævn ikke blot en 
slags (umoden) stræben efter ligevægt? Når et menneske 
foretager et overgreb mod et andet, er der sket en slags 
forrykkelse af balancen mellem dem. Vor forestilling 
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om menneskers lige værdighed er krænket, og hvordan 
så genoprette balancen? Kan eller skal den overhovedet 
genoprettes? Det sørger karma-mekanismen vil for!

Konfl ikt-løsning

I Norge har man eksperimenteret med at lade offer og 
gerningsmand mødes i det, man kalder “konfl ikt-råd”. 
Gerningsmanden skal erkende sin handling og konse-
kvensen af den for offeret. Offeret får mulighed for at 
udtrykke sine følelser over det skete overfor den skyldige. 
Dermed skulle en vis ligevægt være etableret, især hvis 
gerningsmanden udtrykker en ærlig anger. Muligheden 
for tilgivelse er skabt. Men har det noget at gøre med den 
tilgivelse, Martinus snakker om?

En norsk fængselspræst, Paul Leer-Salvesen, satte sig for 
at undersøge, hvad folk fl est forstod ved begrebet “tilgi-
velse”. Det kom der en bog ud af med titlen “Tilgivelse” 
(Hans Reitzels forlag 2004). Af denne bog fremgår det, at 
især børn og unge mente, at gerningsmandens anger var 
forudsætningen for tilgivelse, mens det for mange voksne 
handlede om, at tilgivelse skulle være som en gave, men 
også for selv at få fred i sindet.

For en del voksne var det et stort problem at kunne til-
give sig selv, især hvis man var vokset op med en streng 
kristendom. Generelt var det en udbredt holdning, at 
tilgivelse skulle være fortjent, f.eks. ved hjælp af anger. 
Ligesom “den fortabte søn” jo angrede for at få sin faders 
tilgivelse - ifølge Biblen.

Forfatteren bruger Sydafrikas Sandhedskommission til 
at påvise, at der for ofret må være en legal mulighed for 

oprejsning som forudsætning for forsoning og fred. Hvor 
der har været undertrykkelse og blevet begået megen uret, 
må sandheden frem i lyset og erkendes af “de skyldige”, 
før der kan blive tale om tilgivelse. Ellers vil man opleve 
“de lange knives nat”, når undertrykkelsen ophæves. Alle 
undertrykkelsessystemer har deres håndlangere og med-
løbere, som udsættes for hævn, når muligheden opstår.

Dette vidste man i Danmark ved 2. verdenskrigs ophør og 
søgte at undgå selvtægt ved at etablere et legalt retsopgør, 
hvor mangelfuldt det end var. Hvad havde Præsident 
Bush og hans rådgivere forstillet sig ville ske i et så uba-
lanceret samfund som Irak, når diktatoren blev fjernet? 
Havde man ingen forestilling om, hvad 30 års voldelig 
undertrykkelse gør ved mennesker? Har de sidste årtiers 
konfl iktforskning været forgæves?

Men konfl iktløsning handler egentlig ikke om tilgivelse i 
Martinusk forstand, som jeg har forstået det. Når Martinus 
taler om tilgivelse, handler det ikke om at skabe ligevægt 
og harmoni i menneskelige relationer. Det er noget, der 
foregår i det enkelte menneskes eget indre, uafhængigt 
af hvad andre gør. Tilgivelsesevnen er forbundet med vor 
individuelle åndelige udvikling, men jo fl ere der udvikler 
evnen, jo færre konfl ikter vil der opstå.

Tilgivelsen er baseret på forståelsen for, hvorfor andre 
gør, som de gør. Men den er vel også baseret på forståelsen 
for, at vi nu engang “høster som vi sår”. Udsættes vi for 
overgreb, skal vi altså forstå, at gerningsmanden “blot er 
et redskab” for at vi kan komme til at høste det, vi selv 
engang har sået, og at meningen med dårlige oplevelser 
er, at vi skal lære at ændre os selv - ikke de andre.
Det forstår vi - teoretisk - men tilgivelsen er stadig en 
svær øvelse.

Kærlighed
Kærlighed er en viljesbestemt handling, hvor man opfører sig kærligt, selv om man ikke 
altid føler kærlighed. Kærlighed er en handling. Kærlighed er noget vi gør for andre. Vi 
udvikler os spirituelt og moralsk, når vi er nødt til at træffe valg. Vor frihed er baseret 
på vor evne til at vælge den kærlige handling.

At se med hjertet er, når vi er i stand til at se andre, som Gud ser os - ikke vore jor-
diske kroppe, men det guddommelige lys, som skinner igennem dem.

Desmond Tutu
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Af Else Byskov

I dag bliver det mere og mere almindeligt at ty til kunstig 
befrugtning, hvis man ikke på naturlig måde kan und-
fange et barn. Det er naturligvis til stor glæde for mange 
par, at de med lægens hjælp kan få deres ønske om at få 
et barn opfyldt. De ad kunstig vej undfangne børn er da 
også heldigvis sunde og raske og ser ikke ud til på nogen 
måde at adskille sig fra andre børn. Men der er alligevel 
en forskel, og den er både forudsagt af Martinus og er 
for første gang blevet konstateret af lægevidenskaben i 
2006.
 

I Det Evige Verdensbillede 4 skriver Martinus udførligt 
om reinkarnationsprocessen og forklarer, hvordan det 
diskarnerede væsen i salighedsriget via loven for tiltræk-
ning bliver tiltrukket til sine kommende forældre ved den 
salighedsenergi, de to parter udløser under elskovsakten 
og orgasmen. Martinus skriver: 

”Når parringsakten således kan blive det udløsende mo-
ment for et åndeligt væsens inkarnation i fysisk materie 
og dermed til fysisk manifestation og livsoplevelse på det 
materielle plan, skyldes det den guddommelige lyse aura, 
den normale parringsakt mellem to enpolede væsner af 
modsat køn udløser. 

Det er denne aura, der fornemmes som den kulminerende 
vellyst- eller behagsfornemmelse af parringsparterne 
under parringsakten. Den udgør den allerhøjeste livs-
kraft og er, som tidligere beskrevet, intet mindre end 
Guds hellige ånd. Denne aura er altså af åndelig natur 
og har en særlig bølgelængde for hvert enkelt væsen og 
kommer normalt kun til kulminationsudløsning under 

parringsakten…  Under den normale parringsakt mel-
lem to væsner af modsat køn udstråler de som nævnt en 
åndelig aura eller salighedsenergi, der bevirker, at de 
under aktens kulmination kommer på bølgelængde med 
den salighedsenergi, som de diskarnerede væsner, der er 
modne til genfødsel på det fysiske plan, udstråler…Og 
igennem denne kontakt imellem de to parringsvæsners 
salighedsenergi og det diskarnerede væsens saligheds-
energi sker den proces, der hedder ’undfangelse’ ”. (DEV 
4, stk. 34.18).
 
Ud fra hvad Martinus skriver her, skulle man tro, at 
kunstig befrugtning slet ikke kan lade sig gøre, idet 
der jo ikke er nogen salighedsenergi til stede under den 
kunstige befrugtningsproces og dermed heller ikke nok 
af den ”guddommelige lyse aura”, der skal tiltrække det 
diskarnerede væsen i salighedsriget.
 
Når kunstig befrugtning alligevel kan lykkes, skyldes 
det den kolossale overflod, der karakteriserer mange 
biologiske processer. Der er fra guddommelig hånd sim-
pelthen sørget for, at der er så rigeligt til stede af alt det 
nødvendige, at blot en brøkdel er nok til at funktionen 
kan gennemføres. Tænk blot på de millioner af sædceller, 
der er til stede i en enkelt portion sæd – og det er kun én, 
der skal bruges. 
 

Kunstig befrugtning 
og hvad så?
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Martinus har forklaret, hvordan kunstig befrugtning kan 
finde sted i en artikel offentliggjort i Kosmos 7, 1985. 
Han skriver: 

”Enhver normal livsproces forekommer i en så rig fylde, 
at dens mission til en vis grad kan lykkes, selv om ikke 
alle ydre betingelser er til stede. Hovedbetingelsen for 
en befrugtning er jo den mandlige sæds indføring i den 
kvindelige kønsorganisme. 

Ved denne sæds udtømmelse fra den mandlige køns-
organisme kan der, selv om denne foregår på kunstig 
måde uden samleje med en kvindelig partner, udløse 
sig så megen salighedsenergi, at den kan tiltrække et 
diskarneret væsens aura og her skabe en forbindelse 
eller kontakt med den, der kan holde et vist begrænset 
tidsrum eller så længe, som sæden på kunstig måde kan 
holdes levende….

Den diskarnerede ånds talenter for organismedannelse 
kan således ved den her opståede forbindelse og sammen 
med den organiske skabende kraft i moderlivet komme 
til udfoldelse, og fosterdannelsen begynder. Men det skal 
dog bemærkes, at dette er en undtagelse fra det normale, 
hvorved der opstår et vist minus i denne fosterdannelse, 
nemlig dette, at generationerne af dette afkom vil dø ud, 
da de efterhånden taber forplantningsevnen og således 
bliver ufrugtbare”.
 
Konklusionen er altså, at overalt hvor der er mulighed 
for at fysisk inkarnation kan lade sig gøre, der vil der 
inkarnere et væsen (der er måske ligefrem kø deroppe 
på det åndelige plan). Men på grund af det ”minus der 
opstår i denne fosterdannelse” vil væsnet blive født med 
en forringet  forplantningsevne. 
 
Børn undfanget kunstigt har ganske enkelt ikke 
den samme evne til forplantning som børn und-
fanget på normal vis, og det er dette aspekt, der nu 
er blevet bekræftet gennem en undersøgelse lavet 
af en forskergruppe fra Rigshospitalets Klinik for 
Vækst og Reproduktion og Syddansk Universitet.  
 
Gruppen har undersøgt sædkvaliteten hos en gruppe på 
1925 værnepligtige, hvoraf 47 var undfanget med en eller 
anden form for lægelig hjælp. Hos disse 47 unge mænd 
var sædkvaliteten væsentligt ringere end hos resten. I 
gennemsnit havde de en sædkoncentration (antal sæd-
celler pr. milliliter sæd), der var 46 % ringere end resten 
af gruppen og deres sædtal (mængden af sædceller i en 
enkelt portion sæd)  var 45 % lavere. Deres testikler var 
også en smule mindre end de andre værnepligtiges.
 
Resultaterne af undersøgelsen giver anledning til be-
kymring hos forskerne, for dels rejser de flere spørgsmål 

end de besvarer, for hvad er forklaringen ?, og dels kan 
det give anledning til ”bekymring for de sene effekter af 
fertilitetsbehandling”. I 2005 var 7 % af alle børn født 
i Danmark undfanget ved hjælp af fertilitesbehandling, 
og hvis tendensen fra den netop afsluttede undersøgelse 
fortsætter ”har det alvorlige og vidtrækkende konsekven-
ser” udtaler overlæge Tina Kold Jensen.

I de kommende år vil det være muligt at følge denne 
første undersøgelse op, fordi man fra 1994 har samlet 
alle oplysninger om fertilitetsbehandlinger i det danske 
IVF register. De første i registeret er 13 år i dag, så om 
nogle få år vil man kunne se, hvordan de klarer sig i 
reproduktionen. 
 
Men mon ikke det vil forholde sig med dem, som med de 
47, der var med i den aktuelle undersøgelse? Sådan vil 
det i hvert fald være ifølge Martinus. Det bliver interes-
sant at følge undersøgelserne og interessant at se, hvad 
konsekvenserne blandt de barnløse bliver. Vil trangen til 
at få et barn overskygge de etiske konsekvenser der er 
ved at producere et barn med sandsynlige reproduktive 
defekter? 

Endnu mere interessant bliver det at se, hvad der vil ske, 
når forskerne ikke kan forklare den manglende fertilitet ud 
fra forældrenes genetiske materiale – vil man så endelig få 
øjnene op for, at der skal mere til en ”sund” undfangelse 
end de to kønsceller og at dette ”mere” nødvendigvis må 
være af åndelig natur?                                  
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v/ Alex Riel - Det Holistiske Universitet

Opdagelsen

Cleve Backster har været en central figur indenforud-
viklingen af løgnedetektorer. I en kaffepause om mor-

genen i laboratoriet d.2. 
februar 1966 vandede han 
en ny plante og overvejede 
for sjov om man kunne an-
vende løgnedetektorer på 
planter. Måske kunne man 
måle plantens optagelse af 
væske. Han koblede elek-
troder tilsluttet en polyg-
raf til én af plantens blade, 
på samme måde som man 
ville koble den til et menne-
ske og måle den elektriske 
modstand, der kan ses på en 
graf. Når kurven på grafen 
slår ud indikerer det, at per-
sonen er psykologisk over-
rasket eller føler sig truet. 
Men hvordan truer man en 
plante? 

Han prøvede at dyppe et 
blad fra planten i varm kaffe, men det gav ingen reaktion 
på grafen. Så tænkte han på at brænde ét af plantens blade, 
og i samme øjeblik han klart og tydeligt forestillede sig 
det brændte blad, hoppede nålen på udskriften op i toppen 
af udskriftpapiret! På det tidspunkt befandt planten sig ca. 
4,5 meter fra ham, mens polygrafen var ca. 1,5 meter fra 
ham. Han var alene i lokalet og den eneste begivenhed var 
hans klare visuelle intention om at brænde et af plantens 
blade. Han sagde ikke noget, rørte ikke planten og ingen 
tændstikker blev tændt. Der var kun en klar intention om 
at brænde plantens blad. Backster tænkte umiddelbart ”ja 
men, det er jo som om planten læser mine tanker”.
Clive Backster: Primary Perception.. Pilen ved det store 

 

I dialog  med  den 
levende  natur

Opdagelsen af planters parapsykologiske 
sanseevner, og hvorledes al liv kommunikerer 

indbyrdes og danner mentale økosystemer

udsving viser det øjeblik, hvor Backster tænkte på at 
brænde en af plantens blade. 

Primær perception

Denne morgen forandrede Backsters verdensbillede og 
han gik i gang med at opstille videnskabelige metoder 
der kunne bekræfte iagttagelsen. En række overraskelser 
viste sig. F.eks. duede det ikke at true planten for sjov, 
det gav ingen udsving. Man skulle mene det! Planterne 
kunne skelne mellem hvornår man mente det og hvornår 
truslen var tom! Backster nænnede dog ikke at brænde 
planters blade efter denne opdagelse og måtte finde på 
andre metoder.

Planterne synes at tune sig ind på personer i deres nærhed, 
hvilket Backster opdagede, da der gentagne gange var 
overensstemmelse mellem det tidspunkt han besluttede 
at vende tilbage fra byen til laboratoriet og udsving på 
polygrafen, der var tilsluttet planten. Det var her graden 
af den klare intention registreredes bedst. Afstande synes 
ikke at betyde noget for planternes kommunikation med 
ham og hans kollegaer. Forsøg med at afskærme plan-
terne fra elektromagnetiske energier viser, at planterne 
tilsyneladende ikke anvender signaler herfra, og deres 
sansninger må bero på ukendte energier. 
Selvom Backster og hans kollegaer jævnligt opdagede 

Cleve Backster med den 
oprindelige Dracaena 
plante. 
Den har nu vokset sig stor, 
og Backster spøger med at 
den måske har fået et ego-
problem.

Biokommunikation 
Planter, levende føde og men-
neskeceller i dialog på tværs af 
tid og rum.
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udsving fra planterne i mange forskellige situationer, tog 
det mange år at udtænke videnskabelige forsøg der kunne 
bekræfte disse iagttagelser. Fordi man skulle 

1) undgå at skade planterne 
2) sørge for at forsøgene var spontane, så planterne ikke 
vænner sig til situationen, da disse reaktioner kun kan 
måles, når planter overraskes 
3) undgå at kritikere kan hævde, det er Backster og hans 
kollegaer, der udløser reaktionen. 

Forsøgene måtte derfor automatiseres så deres resultater 
kunne gentages, men samtidig opretholde overraskelses-
momentet, dvs. være uforudsigelige, både for planterne og 
forskerne. Backsters forskning viser følgende vedrørende 
planters sensitivitet:

• Planterne kan skelne mellem visuelle klare intentioner 
og skuespil

• Planterne tuner ind på omgivelserne, dyr, mennesker i 
deres nærmiljø og vænner sig til deres bølgemønstre. 
De sanser herefter kun variationer herfra.

• Planter skaber bånd til dem som tager sig af dem, og 
de opretholdes over store afstande.

• Planter er tunet ind på nærmiljøet, samt betydnings-
fulde relationer på lang afstand, men ikke begiven-
heder mellem disse.

• Planter føler sig truet, når andet liv dør i nærheden.

Måske har du følt, at du har grønne fingre, men det er må-
ske nærmere grønne tanker og dem mærker planterne.
Backster kalder det for primær perception – et bevidst-
hedslag der ligger under vores daglige komplekse tanke-
og følelsesliv. Vi er derfor ikke opmærksomme på det i 
samme grad som planter, der formentlig kun orienterer 
sig via dette. Det fik Backster til at stille en hel række 
nye spørgsmål, som satte gang i en yderst fantasifuld 
forskning.

Forstyrrelser i feltet

Backster opdagede at planterne registrerede når levende 
væsener døde i nærheden, f.eks. når han spiste yogurt 
med fordøjelsesbakterier, æg eller andet levede mad. Det 
førte til forsøg med rejer, hvor planterne registrerede tids-
punktet, hvor de blev hældt ned i kogende vand (Backster 
havde høje etiske standarter og nænnede ikke at slå noget 
ihjel, men accepterede rejerne til videnskabelige forsøg, 
da de ville dø alligevel).              

Det førte til en række nye spørgsmål og på et tidspunkt 
har han tilsluttet et stykke oksekød med elektroder til 
polygrafen og befinder sig ude i køkkenet, hvor han tørre 
køkkenbordet af for blod med et rengøringsmiddel. Det 
medfører et lignende udslag, og det er således ikke kun 

planter der mærker en forstyrrelse i feltet omkring dem, 
idet alt liv syntes at være forbundet og udgør ét mentalt 
økosystem på tværs af tid og rum. 

I dialog med naturen

Man kan lettest registrere dette når livet trues, men livet i 
naturen danner hele tiden mentale netværk, hvor primære 
sansninger skaber en omfattende subtil kommunikation. 
Naturens liv har sprog, og de levende væsener befinder sig 
i en konstant dialog med økosystemet, hvor information 
udveksles imellem arterne og på tværs af dem, hvilket vi 
kun kender ganske lidt til.  
Når du går en tur i naturen næste gang, så tænkt på, at 
du træder ud i et netværk af bevidsthedsrelationer, som 
mærker dine tanker, følelser og forestillinger. Og du mær-
ker naturens liv, hvis dine daglige tanker og følelser ikke 
blokerer for din primære perception, der formentlig er en 
umiddelbar instinktiv sansning af behag og ubehag.
Når vi efter en tur i naturen kommer hjem med en ro og 
harmoni i sjælen, kan det være fordi vi har befundet os i 
en dialog med naturen, der ubevidst har sat livet ind i en 
større sammenhæng. Hverdagsproblemer fylder ikke læn-
gere hele bevidstheden og ubevidst har vi måske fundet 
en større mening. Det er en oplevelse, som er tilgængelig 
for alle ligegyldigt, hvad man tror på. 
Inden for mystikken findes der de såkaldte naturmystiske 
oplevelser, hvor mennesker oplever en enhed med natu-
ren, hvor naturen ikke kun er omkring dem, men i dem, 
og at naturens egentlige væsen er ånd. Det kunne tænkes 
at være naturens levende dialog, de åbner op for, hvor vo-
res individuelle identitet transcenderes, og man opdager 
en subtil forbundenhed med naturen. Ud fra Backsters 
forskning er dette ikke længere helt så mystisk. 

 

Automatiseret mekanisme til at vende kop med rejer ned 
i kogende vand på variable tidspunkter.
Det registreres af planten i værelset ved siden af. Det 
var nødvendigt at automatisere forsøgene, for at afvise, 
det var forskernes egne bevidstheder, der påvirkede 
planterne.
Fra Cleve Backster: Primary Perception s.45



13

Kommunikation med
menneskeceller

Backster blev interesseret i hvilken grad denne biokom-
munikation også omfattede mennesker. Det førte til forsøg 
med fjernelsen af celler fra menneskers mundhuler. Her 
befinder personen sig ofte kilometer fra sine celler, og når 
man chokeres over begivenheder, man ser i en film, regi-
strerer cellerne det i laboratoriet mange kilometer væk. 
Der er således tale om en ukendt form for cellebevidsthed, 
der kommunikerer på tværs af tid og rum, hvilket nu kan 
registreres elektrisk. 
Backster har publiceret resultaterne i et par videnskabe-
lige artikler, men først i 2003 udkom hans egen bog om 
emnet (Primary Perception), hvor man kan følge hans 
både stringente og fantasifulde fremgangsmåder, der 
førte til opdagelser af biokommunikationen. Det har ikke 
vakt stor interesse indenfor det videnskabelige miljø og 
først for nylig har et universitet gentaget hans forsøg med 
succes (på Alabama University). Da det ikke ser ud til 
at kunne anvendes teknologisk, ved ingen rigtigt, hvad 
man skal bruge det til. Derimod har det stor filosofisk 
interesse.

Nye verdensbilleder

Backster mener at have påvist en sans der er ældre og 
mere primær end vores almindelige sanser. På dette ni-
veau er vi tilsyneladende forbundet med alt på tværs af 
tid og rum, og måske har parapsykologiske fænomener, 
som clairvoyance og telepati, den samme oprindelse. 
Indenfor kvantefysikken, der arbejder med stoffets mind-
ste bestanddele, ser man lignende overskridelser af tid og 
rum, og har desuden fundet et nyt ukendt energiocean, 
der kaldes kvantevakuum eller nulpunktsfeltet. Det kunne 
tænkes at være energien herfra som formidler biokom-
munikationen, og således er Backsters forsøg med til at 
åbne op for nye holistiske verdensbilleder. Backster tager 
en mere forsigtig holdning og siger: ”Jeg drager ingen 
konklusioner ud fra al dette, men ofte siger jeg; ih hvor 
er det altså interessant.”

Kilder: Cleve Backster: Primary Perception. 2003.
Franci Prowse: Exploring a Sentient Word. Shift s.20-23. 
nr.11. 2006.
                             

v/Ruth Olsen

Det videnskaben endnu ikke forstår har Martinus forkla-
ret, nemlig at planter har megen af sin kosmiske bevidst-
hed i behold. De har godt nok ikke denne bevidsthed på 
det fysiske plan men kun på det såkaldt åndelige plan. På 
det fysiske plan, det Martinus kalder dagsbevidstheden, 
giver planternes bevidsthed sig til kende som instinkt, 
dvs som anelser og fornemmelser.

Vore tanker og følelser fungerer faktisk på det åndelige 
plan, hvorfor f.eks. afdøde personer kan fornemme fysisk 
inkarnerede menneskers tanker og følelser, hvis de el-
lers “tuner” ind på dem, dvs vender deres koncentrerede 
opmærksomhed på dem. Af gammel vane forestiller de 
fleste sig, at det fysiske og åndelige plan er to adskilte 
verdner, men det er de jo ikke. Der er kun energifrekven-
serne til forskel. Tanke-energierne er så “fine og højfre-
kvente” (Martinus kalder det “kortbølgede”), at de fleste 
fysisklevende mennesker ikke er i stand til at registrere 
dem med vor nuværende dagsbevidsthed. Derfor kalder 
vi dem åndelige. Vi kunne ligeså godt kalde radio- og 
TV-signalerne “åndelige”, for det er jo også frekvenser, 
vi ikke kan registrere, før de er nedtransformerede.
Planter kan altså, derfra hvor de har deres dagsbevidsthed, 

godt opfatte tanker og følelser, men deres mulighed for at 
vise dette på det fysiske plan er selvfølgelig begrænset. 
Også cellerne i vor krop kan opfatte de fine tanke-energier, 
det er jo derfor vi bliver syge af at tænke alt for mange 
negative tanker. Energier på det meget fine frekvensni-
veau fungerer udenfor det, vi kalder “tid og rum”, hvorfor 
afstande ikke betyder noget her. Tid og rum hører jo kun 
til det fysiske plan.

Når vi er udenfor “tid-og-rum”-planet, fungerer hele 
universet som een sammenhængende helhed, sådan at 
det vi oplever afhænger af, hvad vi tænker. De livsenhe-
der, der indgår i et samarbejde på det fysiske plan, har 
på et “højere” plan ønsket dette og det er blevet, hvad 
Martinus kalder en “automatfunktion”. De celler, dvs de 
livsenheder, der inkarnerer i vor krop, hører til der, fordi 
vi tiltrækker dem med vort ønske (urbegær), selv om vi 
ikke er dagsbevidste om det.

Det, Backster har opdaget, ligger udenfor vor almindelige 
dagsbevidsthed - endnu. Så det vil nok vare en tid endnu, 
før den almindelige videnskab forstår, hvad der foregår. 
Men de er dog på vej.

Planters sanseevne ifølge Martinus
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Sjælens vej til lyset
v/ Torben U. Andersen

”Vej” og ”sjæl” er ord, der bør defineres. Ordet ”sjæl” 
står i denne bog for vort menneskelige selv, det indre 
selv, som vi vågner op til hver dag.......  For denne sjæl 
er der en særlig afstukket vej, som vi burde begynde at 
følge i livet her og nu. Det ville være yderst uklogt at 
gå i land på den næste verdens kyst uden pas og uden 
nogen forberedelse.”

Således lyder begyndelsen af forordet i en lille bog, der 
hedder SJÆLENS VEJ gennem de fire indvielser som 
er kanaliseret visdom til Grace Cook fra en mester der 
kalder sig White Eagle. Bogen gennemgår forberedelser 
til fire indvielser, som kaldes vandindvielsen, luftindvi-
elsen, ildindvielsen og jordindvielsen. Fra White Eagles 
side gøres der opmærksom på, at der i forbindelse med 
ovennævnte indvielser ikke er forbundet nogen ceremoni, 
men at den søgende over mange inkarnationer opøver 
egenskaber til at praktisere de åndelige sandheder, således 
at sjælen gradvis overtager styringen af vort liv i stedet 
for det jordiske selv, der udelukkende beskæftiger sig 
med at få dækket behov fra det fysiske liv og er styret af 
selvopholdelsesdriften. 

Dette jordiske selv er af udpræget egoistisk karakter, 
som har været styrende for det levende væsen i et utal 
af inkarnationer, som garant for overlevelse. I kosmisk 
forstand er et væsen, der styres af det jordiske selv, død, 
dvs. kærlighedsevnen er latent og har ingen interesser 
udover sine egne behov. I denne periode af det levende 
væsens tilværelse har sjælen ikke kunnet trænge igennem 
det jordiske selv og blive hørt, men har tålmodigt ventet 
på at blive tilkaldt, når det enkelte menneske er blevet så 
træt af det liv, der udspringer af de egoistiske begær og 

ønsker, og oplever tilværelsen som kaos, ensomhed og 
elendighed. Her træder sjælen til og begynder at sende 
impulser om, at der findes andre værdier i tilværelsen, 
der vil føre til et lykkeligere liv, og når den enkelte op-
fanger disse impulser begynder det at søge efter lyset 
og freden.

Men før end denne tilstand kan nås, er der et stort stykke 
arbejde der skal gøres. Det drejer sig om, at tæmme og 
omprogrammere det jordiske selv, så det begynder at 
arbejde for sjælen og dermed lyset og ikke for at tilfreds-
stille egne behov. White Eagle har inddelt dette arbejde i 
fire afsnit, der omhandler de områder af det jordiske selv, 
som må ændres for at gøre fremskridt på Vejen. Der gøres 
meget klart opmærksom på, at nævnte indvielser ikke 
sker i etaper, men at mennesket gennem mange liv har 
forberedt sig til flere grader samtidigt, men naturligvis 
uden at have opnået den endelige kristusbevidsthed eller 
kosmiske bevidsthed.

1. Vandindvielsen

Denne kategori  omhandler vort følelsesliv. For at opnå 
fremskridt i vor åndelige udvikling er det meget vigtigt at 
bringe vore følelser til ro. Stærke følelser som had, vrede, 
bitterhed, misundelse, skinsyge m.fl. må bringes under 
sjælens kontrol, fordi disse støjer og blokerer for den 
harmoni og stilhed, der er en forudsætning for at kunne 
høre sin indre stemme eller Guds røst. Har man een gang 
oplevet denne tilstand, vil man bestræbe sig yderligere 
for en genetablering. Gang på gang oplever den enkelte 
at  negative følelser overtager styringen, men som ved alt 
andet arbejde, bliver man bedre og bedre ved gentagne 
øvelser. Her har samvittigheden en vigtig funktion. Den 
kan bruges som pejlemærke på, om vi handler rigtigt eller 
forkert. Får vi ”dårlig samvittighed” har vi ikke levet op 
til vore egne idealer om ret adfærd og vi får ikke ro før 
skaden er gjort god igen, enten ved at bede om tilgivelse 
til den, man har gjort fortræd, og kan det ikke lade sig 
gøre, ved i tanken at bede om tilgivelse.

Når følelserne er i ro og Guds stemme kan trænge igen-
nem oplever den søgende stor opstemthed og glæde, som 
dog fortaber sig lidt efter lidt, og nu begynder den anden 
fase i vandindvielsen. Nu vil den søgende blive testet på 
sin villighed til at arbejde videre med sin udvikling eller 
standse op  og bruge de indvundne erfaringer og evner 
til selviske  formål. Her kan f.eks. være tale om psykiske 
evner, åndeligt hovmod eller mistro til, at det virkelig var 
Guds stemme der lød. Alle disse anslag kommer fra det 
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lavere eller jordiske selv, der ser sin status truet og bruger 
de mest snedige metoder for at friste den søgende til at 
vende opmærksomheden mod sig.

2. luftindvielsen

Symbolet på menneskets mentalitet er luft og på samme 
måde som vildtvoksende følelser blokerer for sjælens 
videre udvikling, således kan dets lavere sind gøre det.
Også her indeholder mennesket en højere og lavere men-
talitet. Ligesom følelser kan være negative og selviske, 
således kan tankerne eller bevidstheden beskæftige sig 
med mørke og selviske formål. For at kunne få kontakt 
med den højere bevidsthed, må tankerne således koncen-
treres på åndelige eller højere værdier. Til hjælp for dette 
vil den søgende begynde at beskæftige sig med åndelige 
studier for at indhente teoretisk viden med henblik på 
at understøtte bestræbelserne på at stimulere det højere 
sinds tankevirksomhed. Og med sine følelser i ro, vil 
kærligheden lige så stille indfinde sig, i modsat fald vil 
den indhentede viden blive til gold kundskab, der ikke 
fremmer den enkeltes åndelige udvikling, fordi hvis kær-
lighedsevnen ikke udvikles samtidig, vil disse kundskaber 
ikke kunne omsættes i praksis, idet medlidenheds- og 
indfølingsevnen forbliver latente.

Efter at have modtaget guddommelig inspiration gennem 
det højere sind, vil det lavere sind på sindrige måder 
skabe tvivl og kaos omkring disse høje inspirationer. 
Det kan f.eks. gøres ved modargumentationer af praktisk 
art, idet det må huskes, at det lavere sind absolut ikke er 
interesseret i at blive dirigeret af nogen eller noget. Det 
har ligesom det lavere selv ført sit eget liv og hersket 
suverænt i umindelige tider. Hvis man gennem det højere 
sind er blevet inspireret til at ændre livsførelse på vigtige 
punkter, kan man være forvisset om, at det lavere sind 
vil gøre alt for at forhindre det. Her vil talrige prøvelser 
finde sted på, om man har kraft og styrke til at stå fast og 
følge sin intuition. Alle forbeholdene fra det lavere sind 
vil kun føre til flere lidelser og flere smerter, men på trods 
af, at det ikke altid er så lysende klart, hvad intuitionen 
fortæller, er det klogt at følge den. Disse prøvelser eller 
denne konflikt mellem det højere og lavere sinds magt-
forhold fører til udvikling af skelneevnen, der sluttelig vil 
føre til, at menneskene vil etablere en mere næstekærlig 
verden, hvor undertrykkelse, krig, død og lemlæstelse 
vil forsvinde. Overordnet betyder luftindvielsen at men-
nesket lærer at tjene sin næste.

3. Ildindvielsen

Efter at have følelserne i ro ved at acceptere, bearbejde 
og omprogrammere alle negative og selviske følelser, 
efter via studier i åndsvidenskab at kunne tænke logisk, 
dvs. at have udviklet skelneevne, begynder den søgende 

at omsætte den indvundne teoretiske viden til praktisk 
handling samt have bragt det lavere sind under delvis kon-
trol, går den søgende videre imod ildindvielsen. Denne 
går i al sin enkelthed ud på at åbne op for indstrømning 
af den sande kærlighed. Kærlighed under forskellige 
former har altid eksisteret hos det levende væsen gen-
nem evolutionen, men har mest givet sig udtryk som 
selviske lidenskaber, bl.a. via seksualkraften. I denne fase 
er det den uselviske kærlighed, der som en brændende 
ild, eliminerer det meste af, hvad der kan forekomme af 
egoistiske og selviske tilbøjeligheder i følelseslivet og 
sindet. Dette gennembrud kan forekomme i kraft af et 
kosmisk glimt, hvor den søgende oplever Guddommens 
eksistens og at alt liv er kærlighed. Sådanne gennembrud 
er ofte meget opløftende og inspirerende og udfordringen 
for den søgende bliver nu, at på trods af de prøvelser, der 
efterfølger et sådant gennembrud, der kan vise sig som 
at ens nærmeste omgivelser svigter, ensomhed m.m., 
fastholder den søgende bevidstheden om, at alt står godt 
til, og at Forsynet eller Guddommen leder og styrer een 
gennem alle genvordigheder. Det betyder altså, at tilliden 
til, at alt hvad man møder er i sidste evne til glæde og 
glæde for een selv skal fastholdes og udbygges. Latente 
evner til at bruge denne kærlighedsevne på alt hvad man 
møder vil blive aktiveret og slutresultatet på denne fase vil 
blive at det overskud af kærlighed til alt og alle formidles 
til alle, der vil modtage denne.

4. Jordindvielsen

Efter ildindvielsen, hvor sjælen bliver opmærksom på 
lyset, føres den søgende videre frem til den sidste indvi-
else, jordindvielsen. Opgaven før denne indvielsen består 
i, at kunne bruge lyset til beherskelse af al stof samt det 
endelige opgør med alle lavere, selviske eller stridige 
elementer i sit væsen. Desuden bliver kristusbevidstheden 
så fremherskende at den søgende må afgive de sidste 
rester af egenrådighed og dermed blive eet med Guds 
vilje. Det bedste udtryk for dette findes i Kristi korsfæ-
stelse, hvor han på korset foruden at bede om tilgivelse 
for sine bødler, sagde: ”Fader, i dine hænder befaler jeg 
min ånd”. Denne hændelse er det ultimative udtryk for, 
at mennesket sluttelig vil blive eet med Guds vilje og 
dermed blive endelig forløst. Efter denne indvielse er 
alle lavere tendenser og tilbøjeligheder elimineret, og det 
bliver kun muligt at gøre Guds vilje.

Til slut skal det endnu en gang understreges, at oven-
nævnte indvielser ikke gennemføres numerisk, men at 
den søgende vil blive forberedt i alle kategorier gennem 
livene. Det vil altså sige, at man kan forberede sig på 
flere grader samtidig, uden at have fuldført en eneste af 
dem. I perioder træner man på et trin og så på et andet, 
for til slut at gennemgå den højeste indvielse eller ”den 
store fødsel”.
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v/ Gunder Frederiksen

Under denne parole går en gruppe kendte videnskabsfolk 
til kamp mod religion. Det er i al fald, hvad Politiken 
har gjort et stort nummer ud af. Og for at det ikke skal 
være løgn, blev det publiceret selve den højhellige 24 
december, hvor der ellers er tradition for at lægge ansigtet 
i lidt fromme folder eller på anden måde vise respekt for 
det hellige.

I begyndelsen af november 2005 trådte en flok på knap 
et hundrede videnskabsmænd sammen for at bekæmpe 
religion. Samlingsstedet var Institut for biologiske stu-
dier i Californien, og noget tyder på, at det virkelig var 
alvorligt ment. 

Politiken beskriver stemningen som noget i retning af et 
vækkelsesmøde. Som en af deltagerne udtaler: Tidligere 
orkede ateister ikke at tage en kamp om noget, de ikke 
tror på. Nu vil vi gerne bringe bolden ind på de religiøses 
banehalvdel og kritisere de værdier, der kommer ud af 
religion. Han er pressetalsmand for Ateistisk Forum – en 
gudsforladt forening, der er spiret frem som et simpelt 
debatforum, der har åbnet for medlemmer og som håber 
på at puffe debatten væk fra den religiøse retning.  

Ateisterne angriber ikke blot religion, men også tolerance 
over for den. De nøjes altså ikke som mange andre med 
blot at trække på skuldrene. ”Folk må tro, hvad de vil. 
Men ateister må reagere, når tro bliver sat højere end 
viden”, siger en af dem, der er professor i naturfilosofi ved 
Københavns Universitet. Han vender sig også mod den 
kristne amerikanske skabelsesteori ”Intelligent Design”. 
”Det er indbegrebet af skizofreni, at man ikke stoler på 
sanser og videnskabelig observation. Når jeg ser en fugl, 
er det sgu en fugl og ikke et Guds under – ellers bryder 
al fornuftig tænkning jo sammen”.  

Sådan må det jo være for professoren. Når han ikke tror 
på en gud, så kan der jo heller ikke for ham eksistere 
et guds under. For mig at se er en fugl naturligvis også 
en fugl, som han siger, men så sandelig også et Guds 
under ligesom f. eks. den menneskelige organisme. Ja 
det gælder hele skaberværket, som jo udviser en logik 
og hensigtsmæssighed for ikke at tale om skønhed, som 
man snyder sig selv ved at lukke øje og øren for. Alene 
det under at et minutiøst befrugtet æg i moders mave som 
en selvregulerende proces vokser sig frem til at udgøre et 

Omvend jer til ateisme
hensigtsmæssigt oplevelsesredskab for det lille væsen, der 
senere bliver til f. eks. en højlært professor. En organisme 
som på alle måder stråler af hensigtsmæssighed. Ja, blot 
den omstændighed - som Martinus har moret os med at 
henlede vor opmærksomhed på: at næsen sidder i modsat 
ende af kloakken” er vel et såre fornuftigt udtryk for, at 
der er bevidsthed bag denne skabelse.

Videnskabelig vrede

De kloge videnskabsfolk var vrede, hvad der for øvrigt 
burde være bandlyst fra al seriøs videnskab. Man skulle 
tro, de er bange for at miste deres autoritet som forsvarer 
for materialistisk videnskabelig tænkning. Nobelpristager 
Steven Weinberg har kaldt religion en fornærmelse mod 
menneskelig værdighed. Den britiske biologiprofessor 
Richard Dawkins, der iflg. Politiken som rødglødende 
ateist, er forfatter til bestselleren ”Vrangforestillingen 
om Gud”. Og filosoffen og Neuroforskeren Sam Harris 
er kommet på bestsellerlisten med ”Troens fallit ”.
 På mødet blæste Steven Weinberg til angreb på religion 
med ordene: ”Verden har brug for at vågne fra religionens 

Katolsk diætists dilemma

Skal det her nadverbrød tælle som kulhydrat 
eller som protein...... 
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lange mareridt.  Alt, hvad vi videnskabsmænd kan gøre for 
at svække religion bør gøres”. Han får ivrig tilslutning fra 
Sam Harris: Religion tillader den dag i dag helt normale 
mennesker at tro, hvad kun idioter eller galninge kan tro 
på egen hånd. Jeg bor i et land, hvor præsidenten jævnligt 
proklamerer, at han taler med Gud, uden at nogen så 
meget som løfter et øjenbryn. Hvis han derimod pludselig 
sagde, at han talte til Gud gennem sin hårdtørrer, ville det 
være et forfærdende tegn på sindssyge, der ville udløse en 
national katastrofe. Men hvad pokker er forskellen? Jeg 
ville ønske at folk bare brugte fem sekunder på at tænke 
over, om begge udsagn ikke er lige fjollede”. 

Sam Harris gjorde status: ”I dag tror 59 % af amerikanerne 
fuldt og fast på en dommedag, som beskrevet i bibelen. 
Og hele 44 % forventer, at Jesus stiger ned fra himmelen 
og skille fårene fra 
bukkene i deres egen 
levetid”.  
”Vi må være ærlige”, 
siger han, ”og sige, at 
nogle mennesker ikke 
accepterer fornuft og 
fakta på grund af de-
res vrangforestillin-
ger om en fantasiven 
i himlen. Jeg siger 
ikke, at alle religiøse 
er sindssyge, men de-
res verdensbillede er, 
og det må vi kunne 
erklære åbent. Det 
er forskellen mellem 
intellektuel ærlighed 
og selvbedrag, der er på spil”.

Hvad skal vi mene?

Og hvad skal man så mene om den slags argumentation. 
Med beklagelse at melde, må jeg indrømme, at jeg ikke 
føler mig særlig imponeret af professorernes argumen-
tation. At de søger efter bedste evne at gøre religion til 
grin kan ikke imponere. Langt bedre havde været om de 
sagligt kunne tilbagevise det, de vender sig imod.

På menneskehedens lange udviklingsvej fra den mest pri-
mitive instinktive evne til gradvis højere niveauer er hvert 
enkelt individ til hver sin tid på toppen af sit personlige 
udviklingstrin. Det gælder ikke blot professorerne, men 
også de mennesker, de kritiserer. Af samme grund er der 
ikke grundlag for kritik. Det vil der være, hvis nogen på 
denne udviklingsstige, placerede sig højere, end hvor de 
ud fra egne evner og anlæg rettelig hører hjemme. 
Professorerne  bygger jo selv på begrebet tro – en bastant 
tyrkertro på materien som tilværelsens primat eller grund-

læggende forudsætning. Bevidsthed og åndsfunktioner 
som resultat af  kemiske og elektriske processer i en ma-
terialistisk hjerne – er det ikke tro?  Så længe der ikke er 
tale om en logisk forklaringsmodel – ja, som Martinus vil 
udtrykke det: en model, hvor logik og kærlighed går op i 
en højere enhed, så bevæger vi os stadig på trosstadiet.
Men tro er et naturligt trin på det levende væsens udvik-
lingsstige. Det er blot ikke således, at religion har mono-
pol på tro. Også den såkaldte videnskab kan fremtræde 
som tro – en tro på materiens fuldkommenhed. 

Professorerne tager afstand fra religiøs tro, og derved kan 
vi følge dem al den stund det er et erkendelsesstadium, 
det moderne menneske er i færd med at vokse sig ud af til 
fordel for mere logik og ægte kærlighed. De sætter deres 
lid til den materialistiske videnskab. Men hvori deres 

verdensbillede består, 
melder historien intet 
om. Det kunne være 
interessant at præsen-
tere dem for et ver-
densbillede, som lyser 
af logik og kærlighed i 
en harmonisk symbio-
se – et verdensbillede, 
som er konsistent og 
modsigelsesfrit, og 
som man simpelt hen 
gradvis vil kunne få 
bekræftelse for i vor 
egen hverdag ved for-
domsfri søgen – kort 
og godt Martinus kos-
miske verdensbillede

Vi har fra Martinus modtaget et verdensbillede, som af 
Martinus er oplevet som sandheden om verdensaltet som 
identisk med den alkærlige, almægtige og alvise guddom. 
Det er viden for Martinus, men det er ikke min viden, 
selvom vi ikke den fjerneste grund til at tvivle. Person-
ligt befinder jeg mig ind til videre bedst ved at vurdere 
Martinus verdensbillede som en til vished grænsende 
sandsynlighed om verdensaltet.   

Martinus ønskede ikke, at vi uden videre skulle overtage 
hans budskab til menneskene. Som han selv udtrykte det: 
”Gå ud i verden og gør dine erfaringer, så kan du selv 
vurdere”.  Vi vil iflg. Martinus i sidste ende komme til det 
slutresultat, at alt er såre godt. Det gælder også profes-
sorernes kamp mod religion. Deres ateisme repræsenterer 
også et nødvendigt trin i erkendelsesudviklingen, nemlig 
bort fra ren autoritetstro i forhold til religion. Blot har de 
glemt at deres egen tro på materialistisk videnskab også 
repræsenterer en form for tro. 

den ikke 
eksiste-
rer.

Vi forsøger 
bare at eli-
minere....

enhver 
omtale af 
den... og lader 

som om....

Vi fordøm-
mer ikke 
evolution...
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Russells kosmogoni

v/Ruth Olsen

Walter Russell (1871-1963), som jeg før har skrevet en 
del om her i bladet, udfærdigede sammen med sin ånds- 
og ægtefælle Lao et brevkursus i det, han kaldte sin 
kosmogoni. Det bærer noget præg af, at det var henvendt 
til deres amerikanske tilhængere, så jeg finder det ikke 
egnet til at oversætte og bringe direkte. Brevkurset kan 
være lidt “småsnakkende”, men jeg vil forsøge at uddrage 
essensen af den første halvdel af kurset og bruge nogle 
af deres egne formuleringer.

De begynder med at forklare, at der 
jævnligt har været højtudviklede perso-
ner inkarneret på Jorden for at undervise 
menneskene, men kun Krishna (ham 
med Bhagavad-Gita) og Jesus havde 
fuld kosmisk bevidsthed. Og så påviser 
de, hvordan disse to faktisk sagde meget 
af det samme som Russell nu siger, men 
hverken dengang eller siden har menne-
skene forstået rigtigt, hvad de mente. Det 
er stadig svært at forstå, vil jeg tilføje.

De begynder med at slå fast, at det 
grundlæggende ved verdens skabelse 
er, at DEN ENE, udelte, ubevægelige, 
skaber med sin bevidsthed det delte og 
derved bevægelse. Alt hvad det fysiske univers består af 
er bevægelse dvs elektricitet og ikke andet. Når vi ople-
ver det som noget andet, er det pga vore sanser. Denne 
ENE er Gud, men efterhånden som menneskene udvikler 
deres bevidsthed, vil de kunne skabe med tanker ligesom 
Gud og således blive Guds medskabere. Menneskenes 
bevidsthed er en del af Guds bevidsthed, ligesom vor 
krop er en del af Guds krop, men vor skabeevne er endnu 
begrænset pga uvidenhed. 

At skabe bevægelse består i gennem tænkning at dele den 
udelte ENE (“fader/moderen”) i par, i to modsatrettede 
bevægelser, som Russell kalder “faderen og moderen”. 
Han mener det er misvisende at kalde det plus og minus, 
som videnskaben gør, fordi genforeningen i harmonisk 
balance mellem de to ikke betyder, de ophæver hinan-
den, sådan som man mener plus og minus gør, men at 
foreningen danner grundlag for en ny tilblivelse.
I atomet ophæver protonernes “plus” jo heller ikke 

elektronernes “minus”, selv om de er i total balance som 
i f.eks. kulstof.

Den ENE der deler sig i to kalder han “den hellige tre-
enighed”, idet den udelte usynlige altid er til stede i det 
delte, det synlige. I alt skabt er skaberen til stede som et 
(magnetisk) center, hvadenten det er et atom , en klode el-
ler menneske. Skaberen, det udelte, er stilhed, bevidsthed, 

her er årsagen. Det skabte, det delte, er 
bevægelse, altså virkningen.

Når det adskilte par samvirker i harmo-
nisk balance, opstår alt det, vi kalder 
GODT. Når der er ulighed og ubalance 
opstår kaos og det, vi kaldet ONDT. I na-
turens polaritet er der som oftest balance, 
men der opstår jævnligt ubalancer, der 
afstedkommer f.eks. storme og torna-
doer i naturens forsøg på at genoprette 
balancen, her mellem varmt og koldt. 
Uharmoniske kombinationer i kemiske 
stoffer skaber eksplosioner. Ubalance 
mellem mennesker og nationer skaber 
krige og ufred.

Ligesom dit hjerte og dit åndedrag pulse-
rer i rytmisk bevægelse ind og ud, i kompression og eks-
pansion, således pulserer alt i universet. Når Gud “ånder 
ud”, polariserer “han” sin “energi”, sit “lys” i en “fader” 
og en “moder”, når “han” ånder ind forenes de igen.
I den Guddommelige Illiade, dvs de budskaber Russell 
modtog under sit lange ophold “på den anden side” i 1921, 
fik han bl.a. dette, han kalder “Guds lov om balance”:

“Stor kunst er enkel. Mit univers er stor kunst, for det 
er enkelt.
Stor kunst er harmonisk. Mit univers er fuldendt kunst, 
for det er harmonisk enkelhed.
I mit univers er der mange ting i majestætiske mål, og 
mange andre er for fine til at sanse.
Dog har jeg ikke en lov for de store ting og en anden lov 
for de, der er for små til at sanses.
Jeg har kun een lov for alle mine modsatte par af skabte 
ting, og den lov behøver kun eet ord til forklaring, så hør 
mig, når jeg siger, at det ene ord i min ene lov er:
BALANCE
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Og hvis mennesket behøver to ord for at forstå hvordan 
denne lov fungerer, er de to ord:
BALANCERET SAMVIRKE
Hvis mennesket har behov for flere ord for at kende min 
lov, så lad disse tre ord være:
RYTMISK BALANCERET SAMVIRKE

Tænkning

Den udelte bevidstheds lys er årsag, tanker er bevægelse 
og skaber derfor virkninger.
Enhver tanke, der udgår fra en bevidsthed har et “legeme”, 
der har form og mønster efter tankens art.
Hvadenten tænkeren giver sin tanke et synligt, materielt 
legeme eller ej, forbliver tanken en del af tænkeren.
Ingen kan tænke usynlige tanker. Enhver tanke er en 
skabt tanke-skikkelse, som præger den synlige tænkers 
mønster og form.

Dine tanker er universelle og breder sig ud universelt og 
påvirker andre. Dine tanker er aldrig dine alene.
Hvis dine tanker er ude af balance, er din krop ude af 
balance, og det påvirker hele universet. Universet prøver 
at genoprette balancen ved at sende tanken tilbage til 
dens ophav.
Gud giver dig en fri vilje til at tænke og gøre, hvad du 
vil, men forbeholder sig retten til at afbalancere din uba-
lancerede aktion med en ligelig reaktion.

Tanker skaber bevægelse og dermed den fysiske verden. 
Der er koncentrerede tanker og decentrerede tanker, dvs 
indadgående bevægelse og udadgående bevægelse. Kon-
centration komprimerer den roterende bevægelse, indtil 
den bliver synlig for vore sanser, decentration opløser det. 
Det er materialisation og dematerialisation. Den evige 
cyklus af liv og død.

Egentlig død findes dog ikke, der er blot en hvilepause 
før en ny cyklus begynder. Ligesom en regndråbe, der 
falder til jorden, fordamper og får et hvil, før den atter 
komprimeres til en ny regndråbe osv. En cyklus har ingen 
ende og ingen begyndelse.

Russell slutter første halvdel af kurset med følgende 
bemærkninger:
“Dette univers, som synes at være opdelt i uendelige for-
mer for par, kan i virkeligheden ikke deles, det synes blot 
sådan. Dette er et univers af Lys i hvile, det kan hverken 
deles eller mangfoldiggøres. Det ser kun sådan ud. Der 
findes kun din bevidsthed, som er Guds bevidsthed, og 
ikke andet. Kærlighedens lys er alt, hvad der er.”
Det er det med illusionen! Dertil vil jeg blot bemærke, at 
hvis jeg oplever noget som virkelighed og har glæde af 
det, så er det godt nok for mig, og så gør det ikke noget, 
om det dybest set er en illusion!

Russells tur “bag forhænget”

I brevkurset beskriver Walter Russell, hvordan han op-
levede dette at forlade sin krop for at gå på besøg i den 
højere verden. Første gang det skete var han kun 7 år og 
bemærkede mest ekstasen, det stærke lys og de flotte far-
ver og det, at han ikke behøvede at trække vejret. Iøvrigt 
undrede han sig over, at hans krop gik hjem uden ham 
selv, for dette selv var jo et andet sted, end hvor kroppen 
var. Og på det sted følte han sig lyksaligt forenet med 
alting.

Efter den oplevelse var han totalt forandret. Bortset fra 
en blind mand, der åbenbart forstod det mærkelige barn, 
da han også levede i sin egen verden, følte Russell sig 
sjæleligt meget alene i verden, hele livet, indtil han på 
sine gamle dage mødte Lao, som havde haft et kosmisk 
glimt og derfor havde en vis forståelse for ham og hans 
opgave. Hvert år derefter i maj måned havde han en tur 
“bag forhænget” og fik mere og mere viden.

I 1921 havde han “den store tur”, hvor hans bevidsthed i 
39 dage og nætter var ude af kroppen. Han havde haft et 
forvarsel og var således forberedt på den meget specielle 
situation, for det er længe ikke at have bevidst kontrol 
over sin krop. Den overlevede på rene instinkter, f.eks. 
gik den sin sædvanlige tur i parken, når den trængte til 
frisk luft, men han følte ikke, det var ham der gik tur. Når 
kroppen følte sult, oplevede han ikke, at det var ham, der 
var sulten. Han oplevede den som noget udenfor sig selv, 
et redskab der ikke var hans personligt. 

I begyndelsen oplevede han stærke glimt af rød-orange 
lys, stærk elektricitet strømmede mellem de to hjerne-
halvdele og nærmest blændede ham, idet bevidstheden 
adskilte sig fra kroppens sanser. Efter da følte han sig 
badet i et stort blåt lyshav, i en ubeskrivelig tidløs ekstase, 
talende med Gud i hans tankesprog af lys, visdommens 
alvidenhedslys.

Det spirituelle bevidstheds lys centrerer det delte eller 
polariserede lys, som konstituerer den elektriske krops-
sansning. Normalt er der en fuldkommen synkronisering 
mellem bevidsthed og sansning, men når adskillelsen 
sker, opleves kroppen som et ligegyldigt vedhæng og 
bevidstheden som det eneste, der er. Synkroniseringen er 
afbrudt og det er uendelig vanskeligt at få blot lidt bevidst 
kontrol over kropslige bevægelser.

Men han var nødt til at forsøge, for han skulle jo videre-
give de budskaber, han fik. Det var just meningen med 
det hele. Og det blev så til bogen “Den Guddommelige 
Illiade”.
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v/Walter Christiansen

Som ung mand kom jeg ud for en oplevelse, der mange år 
senere bragte mig i forbindelse med Martinus kosmiske 
verdensbillede samt med Martinus personlig. Da min 
oplevelse kan have interesse for åndeligt interesserede 
mennesker, der ligesom jeg selv føler et grundlæggende 
behov for at underbygge deres iboende religiøse længsler 
med intellektuelle forklaringer på livet og tilværelsen og 
derfor føler sig tiltrukket af Martinus kosmiske analyser, 
vil jeg gerne fortælle lidt om min situation dengang – og 
om hvad der siden hændte.

Åndelig vækkelse

Den 1. december 1960 flyttede jeg ind som lejer af 
et kælderværelse i et enfamilieshus, beliggende på et 
højdedrag i udkanten af Aabenraa. Jeg var dengang i 22 
års-alderen, ugift og beskæftiget som typograf på byens 
tyske dagblad. På nævnte tidspunkt havde jeg arbejdet 
godt og vel et års tid på virksomheden og der gjort mine 
første erfaringer som typografsvend. Sideløbende var jeg 
begyndt at interessere mig for spiritisme, reinkarnation, 
ufologi m.m. Ja, min interesse for åndelige spørgsmål var 
i det forløbne år trådt så stærkt frem i min bevidsthed, 
at jeg under et 14 dages typografisk fagkursus i Køben-
havn havde benyttet lejligheden til i fritiden at besøge 
adskillige spirituelle foredrag og til at opsøge nogle 
åndskyndige personer i hovedstadsområdet, som var 
blevet formidlet mig. Disse havde modtaget mig særde-
les imødekommende, talt med mig i timevis og lånt mig 
interessante bøger. 

På min daværende lommekalender havde jeg også noteret 
mig Martinus Institut, som det var blevet mig anbefalet 
at besøge. Men netop den mandag, da jeg havde planlagt 
at besøge instituttet til aftenens foredrag, var der kom-
met en søvndyssende træthed over mig, som havde nødt 
mig til at opgive mit forehavende. Desuagtet kunne jeg 
dog vende hjem til Aabenraa med mange nye impulser, 
der stimulerede mine åndelige længsler i et omfang og 
på en måde, som passede optimalt til min daværende 
situation. Således gik det til, at jeg helt imod mit forsæt 
ikke kom i forbindelse med Martinus Åndsvidenskab i 
oktober 1960. 

Undervejs med et kosmisk glimt
Omkring mit første møde med Martinus

Min åndelige vækkelse i månederne forud havde i be-
gyndelsen fået mig til at tvivle stærkt på meningen med 
at forblive i det for mig uvante miljø, som min første 
ansættelse som typografsvend havde konfronteret mig 
med. Atter og atter havde jeg spurgt mig selv, om det 
ikke ville være mere sandt og rigtigt for mig snarest 
at opgive mit håndværk og i stedet sætte kurs mod en 
uddannelse som teolog, for i al min gøren og laden at 
kunne tage umiddelbart bestik af et mere guddommeligt 
miljø end mit daværende. I den forbindelse mindedes jeg 
et konkret uddannelsestilbud, som min tyske konfirma-
tionspræst nogle år tidligere havde fremlagt for mine 
forældre og som jeg dengang ikke havde kunnet stille 
noget op med. 

Mine overvejelser om snarest at opgive mit håndværk og 
i stedet sætte kurs mod en teologisk uddannelse accelere-
rede til en sjælsbelastende krise, der forlangte en hurtig 
afklaring. På tredjedagen af mit ensomme selvopgør slog 
jeg sporadisk op i en af mine nyerhvervede bøger, en 
dansksproget antologi om junglelægen Albert Schweit-
zers liv og tænkning. Bogens titel var ”Vejen til dig selv”. 
Mit blik faldt da på nogle ord af Albert Schweitzer der 
greb mig så dybt, at jeg i samme øjeblik besluttede at 
forblive i det praktiske livs jungle for der at forsøge mig 
på at gøre selve dette liv til en gudstjeneste.
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Badet i flammende lys

På den her skildrede baggrund hændte der mig en dag 
noget usædvanligt, som bogstavelig talt brændte sig 
ind i min bevidsthed. Det var kort efter indflytningen 
i førnævnte kælderværelse, omkring klokken fem om 
morgenen. Jeg lå endnu i min seng, let sovende og drøm-
meløs. Jeg fornemmede mig derved i en væren præget af 
fuldstændig afslappethed og tanketomhed.
 
I denne tilstand så jeg ind i et uendelig dybt mørke. Langt 
borte fra tonede et lysende punkt frem for mit blik. I begyn-
delsen var det kun på størrelse med et knappenålshovede. 
Men punktet voksede og fremtrådte da som en enlig, 
klart lysende stjerne på en dyb sort nathimmel. Stjernen 
nærmede sig i glidende og retlinjet bevægelse, alt imens 
den tog til i størrelse og lyskraft og ligesom magnetisk 
tiltrak sig min opmærksomhed.

Medens stjernen hurtigt kom nærmere, viste den sig at 
være en blændende hvid lysfigur med et blåligt skær. 
Denne aftegnede sig skarpt på den mørke baggrund. Men 
da figuren i sin første fremtræden endnu befandt sig for-
holdsvis langt borte og derfor fremtrådte i tilsvarende lille 
størrelse, aftegnede dens udseende sig ikke klart for mig. 
På denne afstand opfattede jeg den som værende ubestem-
melig, sammensat af nogle stjernehobe eller lyspunkter i 
antydningsvis korsformet anordning.

Idet stjerne-figuren nu med accelererende hastighed og 
helt uden afbrydelser kom stadig nærmere og følgelig 
frembød sit udseende overskueligt, påvirkede fænomenet 
mig psykisk i en så overvældende grad, at mit synsindtryk 
ligesom overblændedes deraf – dette i samme grad som 
figuren kom nærmere. Det havde til følge, at jeg efter 
opvågningen ikke kunne genkalde mig dens faktiske ud-
seende. Men jeg vidste jo heller ikke noget om et ”faktisk 
udseende”. En genkaldelse af et sådant udseende var 
derfor ikke noget, som det kunne falde mig ind at forsøge 
mig på, idet min reflektionsevne var sat fuldstændig ud af 
spillet, mens oplevelsen stod på, hvorfor denne evne efter 
opvågningen ikke kunne meddele mig andet, end hvad 
jeg havde sammenligningsgrundlag for i min daværende 
dagsbevidsthed.

I sidste fase af sin fremdeles retlinjede og nu meget 
hurtige bevægelse ind mod mig fremtrådte figuren over-
dimensioneret og strakte sig i næste nu langt ud over min 
synskreds. Derved gik den ligesom under i et flammende 
hvidt lys, som den i nærperspektiv viste sig at bestå af og 
som bevirkede, at jeg paralyseredes fuldstændigt. Tilsidst 
så jeg kun lys og atter lys. I brøkdelen af et sekund in-
den figuren med næsten eksplosiv hastighed voksede ud 
over min synskreds, opfattede jeg noget ubestemmeligt, 
noget ligesom levende, der rørte sig inden i lyset, kom 

mig imøde og bjergtog mig. Derved gennemtrængtes jeg 
tilintetgørende af dette nogets nærhed. Mit åndedræt lam-
medes og gik i stå, mens den psykiske belastning fortsat 
voksede og voksede.  Jeg befandt mig da i opvågnings-
fasen, omend min opmærksomhed endnu fastholdtes af 
fænomenet.

Da den psykiske belastning var på sit højeste, blev jeg 
med ét lysvågen, overgangsløs –  og havde i samme øje-
blik mit værelses almindelige natlige mørke omkring mig, 
men fremdeles med virkningen af det flammende hvide 
lys i hele min organisme. Vågentilstandens indtræden 
føltes som en befrielse i absolut sidste øjeblik. Jeg hev 
efter vejret. Mit blokerede åndedræt gik heftigt i gang og 
hjertet hamrede så voldsomt i mit bryst, som jeg aldrig 
hverken før eller siden har oplevet det. Desperat famlede 
jeg efter lyskontakten på væggen ved siden af min seng. 
Det var som om mit liv afhang af, at værelsets elektriske 
lys blev tændt hurtigst muligt. Da jeg havde fået tændt 
lyset, satte jeg mig op i sengen og blev siddende ganske 
stille, indtil der var faldet nogenlunde ro over mig. Der-
efter stod jeg op, så mig forundret omkring og åbnede 
vinduet ud til haven for at se, om der var foregået noget 
usædvanligt derude i mørket, eventuelt stadig foregik 
noget. Men alt åndede fred og ro.
 
Da der endnu var god tid, indtil jeg plejede at stå op for at 
gøre mig klar til at cykle på arbejde, lagde jeg mig igen for 
at komme helt til mig selv. Jeg betoges af en overordentlig 
stor lettelse over at være sluppet fra denne uforklarlige 
hændelse med livet i behold. Min fysiologiske reaktion 
lod mig antage, at hændelsen måtte være blevet forårsaget 
af et ydre fænomen, som på grund af sin strålekraft på 
en eller anden måde havde forplantet sig ind i min søvn-
tilstand. I mine forestillinger om årsagen til fænomenet 
kredsede jeg derfor om lynnedslag, kuglelyn, UFO-fæ-
nomener og lignende. Jeg havde på dette tidspunkt af mit 
liv endnu ikke hørt noget om kosmiske glimt.

Da jeg kom på arbejde den dag, var jeg ligesom ikke helt 
den samme, som jeg plejede at være. Jeg gik rundt i en døs 
af harmoni og sindsro, hvis dybere årsag jeg ikke forstod 
og derfor blot tilskrev eftervirkningerne af det uforklarlige 
fysiologiske chok, jeg tilfældigvis var blevet udsat for. 
Jeg beholdt oplevelsen for mig selv meget længe efter, 
nedfældede ingen notater og omtalte den yderst sjældent. 
Ja, jeg tillagde den faktisk ikke synderlig betydning. 
Livet gik sin gang og kom med sine udfordringer. Der 
var nok at se til.

I tiden der fulgte umiddelbart på hændelsen, opfyldtes 
jeg af en stærk trang til i al stilhed at indstille mig mest 
mulig på Kristi væremåde. På min arbejdsplads, hvor 
jeg konfronteredes med forskellig modgang, var der rig 
lejlighed til at øve sig i en sådan livsindstilling. Dette 
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forbandt jeg på ingen måde med min mærkelige oplevelse, 
som jeg rent fornuftsmæssig havde lagt til side som en 
uforklarlig hændelse. Driftslederen, som havde et vågent 
øje med sin ”hjord”, lod engang i en blanding af skæmt 
og ironi et ord falde om blandt mine arbejdskammerater, 
at jeg endnu ”troede på julemanden”.

Snart efter blev jeg forlovet og et år senere gift, hvilket 
blev indledningen til et dejligt familieliv, der sammen med 
mit arbejde til livets opretholdelse krævede det meste af 
min opmærksomhed. Dette var helt i overensstemmelse 
med mine inderste længsler og havde til følge, at mine 
åndelige interesser blev underordnet mine familieinteres-
ser og -forpligtelser. 

Mit livs største overraskelse
 
En sensommerdag i 1973 – der var da gået henimod 13 år 
efter min uforklarlige lysoplevelse – ringede dørklokken 
derhjemme, hvor jeg boede sammen med min hustru 
og vore tre børn. Udenfor stod Randi, som hørte til vor 
spirituelle vennekreds. Hun og nogle andre i denne lille 
kreds havde kontaktet Inge Sørenen fra Vanløse, frivillig 
medarbejder ved Martinus Institut. Inge Sørensen arbej-
dede med oprettelse af Martinus-studiegrupper forskellige 
steder i landet ved at tilbyde sig som rejsende foredrags-
holder. Randi mente, at det måske kunne være noget for 
mig at deltage i en sådan studiegruppe, også selvom det 
nok ville være noget helt nyt for de fleste deltagere her på 
egnen. Sammenkomsterne var planlagt at skulle begynde 
i et privat hjem i Sønderborg i efterårsmånederne.

Da jeg i de senere år havde engageret mig dybtgående i 
Rudolf Steiners livsanskuelse og på det sidste ligefrem 
overvejede i samråd med min kære hustru at kvitte mit 
typografiske arbejde for at påbegynde en antroposofisk 
læreruddannelse i Sydsverige, kom Randis forslag på 
tværs af mine planer og hensigter. Desuden kunne jeg 
ikke forestille mig, at den for mig helt ukendte Martinus 
kunne have noget væsentligt at tilføje til det, som den 
verdenskendte Rudolf Steiner havde fremlagt for men-
neskeheden. Jeg forsøgte med nogle få ord at forklare 
Randi min situation. Randi reagerede meget forstående 
og tog hjem med uforrettet sag, lige så venlig som hun 
var kommet.

I de nærmest følgende dage grundede jeg over det uven-
tede skæbnens udspil. Jeg blev mig bevidst, at Randis 
deltagelse i studiegruppen i nogen grad afhang af mig, 
idet jeg kunne møde frem i Sønderborg i egen bil og samle 
Randi op undervejs. Jeg overvejede derfor at deltage for 
venskabs skyld en enkelt vinter, idet jeg formanede mig 
selv om, at det vel ikke kunne skade at komme i forbi-

gående berøring med noget andet end antroposofi. Mine 
overvejelser endte med, at jeg indvilligede i at deltage.

Allerede den første sammenkomst i Martinus-studie-
gruppen kom til at bevirke en omvæltning for mig. Det 
skyldtes primært, at Inge Sørensen som emne for sit første 
foredrag havde valgt at berette udførligt om Martinus kos-
miske indvielse i 1921. Martinus havde dengang følt sig 
tilskyndet til nogle alene-meditationer, som havde bragt 
ham i dagsbevidst kontakt med ”noget umådelig ophøjet”. 
Et ganske lille lysende punkt var i det fjerne dukket op 
for hans indre øje, vokset i størrelse og med visse korte 
afbrydelser fremtrådt som en lysfigur, et kristuslignende 
væsen i blændende hvidt lys med blå detaljer. Lysvæsenet 
var kommet ham imøde med åbne arme, som til omfav-
nelse. Tilsidst var lysfiguren vokset ud over Martinus 
synskreds og ligesom gået ind i hans eget kød og blod 
samt hele hans væsen og havde der efterladt et blivende 
guddommeligt lys, der havde givet ham evne til at se ud 
over verden med nye øjne. Han havde set Jordkloden 
med sine kontinenter og have ligge badet i lyset fra sit 
eget indre. Det hvide lys havde forvandlet både Jorden 
og ham selv til selve ”Guds Rige”.

Fra det øjeblik Inge Sørensen havde sluttet sin skildring af 
Martinus kosmiske indvielse, kunne jeg ikke mere følge 
hendes foredrag. Et væld af følelser havde bemægtiget 
sig mig, idet min lysoplevelse fra 1960 med ét var dukket 
lyslevende frem i min erindring. Fra dette højtidsfulde 
øjeblik anede jeg et dybtgående åndeligt slægtskab med 
den for mig endnu ukendte Martinus, der – som jeg 
senere forstod – var udstyret med en så formidabel ånde-
lig syns- og bæreevne, at han havde kunnet iagttage sin 
fuldendende forening med lysvæsenet (Kristi genkomst) 
ved fuld dagsbevidsthed og indtil mindste detalje.

Første møde med Martinus

Med udgangspunkt i mit første studiegruppe-besøg i 
Sønderborg udviklede der sig en fortrolig kontakt til 
Inge Sørensen, begyndende med at jeg i et brev i korte 
træk fortalte hende om min uforklarlige lysoplevelse, 
som hun efter en drøftelse med Martinus betegnede som 
et ”kosmisk glimt”. Vor fortsatte brevveksling og vore 
fortrolige samtaler under Inge Sørensens efterfølgende 
besøg i Sønderjylland resulterede i, at jeg som noget af 
det første i åndeløs spænding gjorde mig bekendt med 
Martinus lille bog ”Omkring min missions fødsel”, snart 
efter fulgt af ”Livets Bog I”, ligesom jeg på Inge Søren-
sens anbefaling indstillede mig på en uges studiebesøg i 
”Kosmos Ferieby” (senere ”Martinus Center”) ved den 
førstkommende sæsons begyndelse, som traditionen tro 
indledtes om søndagen med en velkomsttale af Martinus 
personligt.
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Da den 84-årige Martinus søndag formiddag den 30. juni 
1974 betrådte talerstolen i Kosmos Feriebys tæt pakkede 
foredragssal, var atmosfæren blandt tilhørerne krydret af 
spændt forventning. Fra en af de bageste rækker i salen 
oplevede jeg for første gang Martinus som engageret 
taler – og som et menneske, hvis tankerækker ikke blot 
fremførtes med en yderst kraftfuld stemme, men også 
havde 100 procents hjerteforbindelse og derfor mødte 
åbne hjerter hos tilhørerne, uanset om disse kunne følge 
ham helt eller kun delvis. Mine forhåndsforestillinger om 
Martinus blev gjort til skamme. Jeg havde forventet en 
andægtig og formfuldendt forkynder, men blev vidne til 
et fyrigt geni, hvis ind imellem abrupte intuitive tanke-
spring og tilsvarende kropslige bevægelser bidrog til at 
gøre foredraget til et mentalt festfyrværkeri, der fyldte 
salen med gnistrende kærlighedsenergi.

Umiddelbart efter foredraget havde jeg lejlighed til at 
hilse på Martinus ved foredragssalens bagindgang, hvor 
jeg efter aftale med Inge Sørensen stod parat, da han 
trådte ud. Martinus lyste op i et stort smil, da jeg præsen-
terede mig og fremstammede min tak for det inspirerende 
foredrag. En kortvarig tankeudveksling fulgte, hvorefter 
Martinus vendte sin opmærksomhed mod de tilhørere, 
som var kommet til i mellemtiden og flokkedes omkring 
ham. Min første personlige kontakt til Martinus var da 
etableret.

Skæbnen ville at jeg denne mindeværdige søndag kom 
i kontakt med adskillige af Martinus nærmere venner 
og hjælpere, hvilket førte med sig at jeg kunne tilbringe 
aftenen i inspirerende samvær med Martinus og hans 
vennekreds i Sam Zinglersens smukke sommerhus, hvis 
store opholdsstue traditionelt dannede en særdeles stem-

ningsfuld ramme om sammenkomster af denne art. Dette 
samvær bragte mig i nær kontakt med mennesket Marti-
nus, der skænkede mig sin fulde opmærksomhed og gav 
mig lejlighed til at fremsætte forskellige spørgsmål, som 
Martinus lyttede til med stor interesse og engageret tog 
stilling til, idet han aldrig forsømte i sine svar at inddrage  
alle tilstedeværende i sin kærlige opmærksomhed.

Inden mit første studieophold i Kosmos Ferieby var omme 
havde jeg tilbragt adskillige eftermiddags- og aftentimer i 
Martinus umiddelbare nærhed, deriblandt to eftermiddags-
udflugter i bil gennem det smukke Odsherred, arrangeret 
af Sam Zinglersen. Den sidste aften fandt jeg lejlighed 
til under fire øjne i korte træk at fortælle Martinus om 
min lysoplevelse, der på det tidspunkt lå ca. 13 år tilbage 
i tiden.

Hvad et kosmisk glimt kan 
føre med sig

Mit møde med Martinus og hans verdensbillede kom i 
fortsættelsen til at betyde opfyldelsen af min åndelige 
søgen udadtil, idet min søge-retning gennem ham blev 
vendt bort fra det ydre, ind imod det indre. Især Martinus 
kosmiske kemi blev for mig et vidunderligt hjælpeinstru-
ment til gradvis at omdirigere min søgen og  forlægge den 
ind i min egen psyke, til fremme af selvoplevede svar på 
alle de større og mindre udfordringer, som ethvert sand-
hedskærligt og samtidig kærlighedshungrende individ 
konfronteres med, udfordringer, som ikke nødvendigvis 
bliver mindre krævende af, at de fremtræder i lyset af et 
kosmisk glimt.

Et førstegangs kosmisk glimt har en særdeles gennem-
gribende indvirkning på det pågældende individs psyke, 
uanset om individet på tidspunktet for glimtet er bekendt 
med den åndsvidenskabelige baggrund for hændelsen el-
ler ej. Jeg selv, som ved hjælp af dagbogsnotater, breve 
fra tiden før og efter og især ved hjælp af intuitiv efter-
tanke efterhånden har kunnet danne mig et udmærket 
billede af, hvad et kosmisk glimt (her i en forholdsvis 
ung alder) i første omgang kan føre med sig, har derved 
kunnet konstatere, at et sådant indslag i bevidstheden 
kan fremkalde en næsten ustyrlig trang til at analysere 
alt, som man kommer i berøring med, ægtefællen eller 
samlivspartneren indbefattet, en vis overspændthed altså, 
som viseligt følges af en konstant nærværende risiko 
for i Sandhedens hellige navn at overhøre eller overse 
det Kærlighedens afbalancerende krav, som det endnu 
uafklarede forhold til ens egen modsatte pol ad skjulte 
veje sørger for at lade komme til udtryk i omgivelserne, 
specielt i de nærmeste omgivelser. 
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Hvis de nærmeste omgivelser udgøres af en ægtefælle, 
samlivspartner eller fortrolig livsledsager af modsat køn, 
kan dette blive til stor velsignelse for bæreren af et kos-
misk førstegangs-glimt, idet grundøvelsen for at kunne 
nå frem til at elske sin næste som sig selv netop begynder 
her – i de nære relationer samlivspartnere imellem, der 
samlever i en frivillig indgået og gensidig betinget social 
afhængighed. Der fordres ret mange øvelser indenfor 
rammerne af sådanne relationer, før individet kan siges at 
have overvundet sin nedarvede implikation i ægteskabs- 
og familieprincippet helt og fuldt. Det kan derfor være 
en smertelig illusion at indrette sit liv efter den antagelse, 
at grundøvelser i højere kærlighed er mere effektive eller 
givtige, såfremt den øvende idealistisk giver afkald på 
–  eventuelt energisk distancerer sig fra – al afhængighed 
af det undertiden besværlige daglige ”spejl”, som et gen-
sidig betinget afhængighedsforhold til et væsen af modsat 
køn udgør. Men også sådanne illusioner er naturligvis 
udtryk for livets egen undervisning på vejen frem imod 
kosmisk bevidsthed.

Et kosmisk glimt af den her omhandlede art fører altså 
ikke nødvendigvis i sit kølvand en konstant ophøjet har-
moni i væsen og sind, omend glimtet fremtræder som  
en utvetydig og magtfuld forløber for det, Martinus har 
beskrevet som ”den hvide ilddåb” og ”Kristi genkomst 
i individets bevidsthed”. Forløber-glimtet lukker ganske 
vist periodisk op for intuitions-ressourcer i individets 
bevidsthed. Men adgangen til disse ressourcer forbliver 
afhængig af individets evne til at ”elske sig selv” – i betyd-
ningen ”være kritisk opmærksom på sine indre rørelser”, 
dvs. sin evne til kontinuerligt at afsløre og mindske ”bjæl-
ken i sit eget øje”. Denne funktion styrkes betydeligt af et 
sådant glimt. Følgelig er forløber-glimtet i særlig grad af 
individuelt ”påtalende” og dermed vejledende betydning, 
idet glimtet i enhver henseende optræder tilpasset det 
pågældende individs ufærdige bevidsthed, hele standard 
og skæbnemønster. 

Alligevel gør et sådant glimt sin indehaver til et levende 
bevis for rigtigheden af Martinus kosmiske analyser og 
for nødvendigheden af disse. Thi kun på baggrund af 
kendskab til selve universets altomfattende kosmiske 
kemi, der af Martinus unikt og yderst troværdigt er blevet 
nedfældet i  hans livsværk ”Det Tredje Testamente”,  vil 
vi kunne nå frem til helt og fuldt at afstemme vor egen 
vilje med de universelle og uskrevne kærlighedslove, som 
begrunder vor eksistens. Eller sagt på en anden måde: kun 
ad denne vej vil vi kunne nå frem til at gribe viljeledet 
medskabende ind i selve fuldendelsen af vor ufærdige, 
substantielle, kosmisk-kemisk funderede bevidsthed.

Vort væsensindhold – 
en ”kritisk masse”

Ind imellem må jeg tænke på det meningsfyldte i, at et 
førstegangs-glimt af den her skildrede art ikke nødvendig-
vis indtil mindste detalje kan iagttages og fastholdes af 
opleverens endnu ufuldkomne åndelige syns- og bære-
evne og derfor ikke præcist eller skarpt tegnet overføres til 
dagsbevidsthedens erindringsmagasin. Det vil jeg gerne 
komme lidt ind på i det følgende.

Martinus har i sin lille bog ”Hvad er sandhed” givet 
udtryk for, at individer med en buddhistisk fortid omfat-
tende mange inkarnationer vil komme til at opleve deres 
kosmiske indvielse som et mentalt møde med en strålende 
Buddha-lysfigur, ligesom individer med en islamsk el-
ler anden religiøs fortid vil komme til at opleve deres 
kosmiske indvielse som et møde med en tilsvarende 
lysfigur, der har indprentet og koncentreret sig i deres 
bevidsthed gennem religiøs hengivelse i et stort antal tid-
ligere inkarnationer. Vi kan altså gå ud fra, at individets 
fremherskende tidligere religiøse forestillinger virker 
formgivende ved tildannelsen af de kosmiske glimt i 
dets bevidsthed. 

For mig at se ligger der ligesom noget formildende i, at 
glimt-modtageren og ikke mindst vedkommendes omgi-
velser ikke unødigt forledes til at fortolke førstegangs-
mødet med det kosmiske lys alene som en bekræftelse 
på samt opfyldelse af bestemte religiøse forventninger 
i den kulturkreds, som de er fremgået af. Risikoen for 
misfortolkning modvirkes viseligt af modtagerens endnu 
ufuldstændige evne til at opleve, registrere og indforlive 
det kosmiske lys i dettes fulde styrke og klarhed. Der 
kan næppe herske tvivl om, at det alvise Forsyn normalt 
medvirker i glimtet ved at overvåge og styre dets forløb 
således, at forløbet kommer til at passe optimalt sam-
men med modtagerens endnu forholdsvis svage åndelige 
syns- og bæreevne.

I lyset af dette bliver det forståeligt, at systematisk og 
ihærdig meditation kombineret med ønsketænkning kan 
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resultere i en forceret og derfor tilsvarende misvisende til-
synekomst af det kosmiske lys, hvilket fører til ”forkerte” 
følgeslutninger i det pågældende individs vurdering af det 
oplevede og derudover kan ud sætte det for farer, der kan 
indebære alvorlige skader på dets legeme og sjæl. Her er 
der tale om, at modtagerens egenvilje ledsager den hen-
givelsesfulde meditation i en så høj grad, at dennne vilje 
ikke befi nder sig i naturlig balance med den kosmiske 
vilje, som vi betegner som ”Guds vilje”. Et ubalanceret 
viljeforhold af denne art tolereres ikke desto mindre i 
kærlighed af det Gud dom  me lige Forsyn, men modvirkes 
tillige af dette ved at konfrontere det på gældende individ 
med en advarende og smertelig-vejledende skæbnens 
tale, der har til formål efterhånden at bringe individets 
egenvilje i harmoni med den kosmiske vilje.

”Kristi gen komst i vor bevidsthed” er altså, som Martinus 
lader os forstå, i virkeligheden ikke ud tryk for opfyldelsen 
af en bestemt lokal-religiøs forventning i modstrid med 
andre lokal-religiøse for vent ninger, men derimod udtryk 
for et univer selt guddommeligt ”Jeg-lys”, der har sit 
tilsvar i vort eget Jeg og her optræder tilpasset det pågæl-
dende individs åndelige syns- og bæreevne. Fænome nets 
form eller ud seende i opleverens bevidsthed er betinget 
af vedkommendes individuelle kulturelle og religiøse 
udvikling gennem år tusinder – og derfor af sekundær be-
tydning. Fænomenets væsens indhold er derimod betinget 
af kærligheds principper, der er universelle, ens for alle og 
gyl dige for alle – og derfor af primær be tydning.

I analogi med atomvidenskaben kan vi beskrive det 
kosmiske lys’ fremvækst i vort eget indre sådan, at dette 
lys gennem mange inkarnationer frem elskes substantielt 
ved hjælp af vor kærligheds evne – i takt med at denne 
evne intellektualiseres som følge af den modsatte pols 
virkninger i vort væsen og vor adfærd. Der ved oplades 
vi af fundamentalt nye bevidsthedsnuancer, affødt af det 
øgede samspil mellem følelse og intelli gens i os. Ifølge 
uskrevne kosmiske naturlove vil vor således naturligt 

op ladede be vidsthed på et frem skredent stadium få vort 
samlede væsensindhold, vor iboende mentale sub stans 
til at frem træde som en ”kritisk masse”. Denne antænder 
i tidens fylde sig selv og kon fron terer da de endnu ikke 
overvundne dyriske sider i vort væsen med nogle sekun-
ders dræbende og rensende kos misk ild, der til svarende 
højner vor bevidsthed og sætter os i stand til af egen 
kraft at ud mønte den teoretiske bistand, som i form af 
det Tredje Testamente ledsager os og fuldstændiggør  vor 
indsigt i menneskets kosmo-psykologiske natur. Dette 
fører igen med sig, at vi i løbet af for holds  vis få yder li-
gere in kar na tioner, der udsætter os for nogle videregående 
kosmiske glimt, kan afvikle de absolut sidste rester af det 
dyriske arvegods i vort væsen. 

***
Som dansk-tysk forfatter med hjemsted  i de schweizi-
ske foralper siden 1990 og nylig dansk folke pen sionist 
ser jeg med inderlig glæde og taknemmelighed tilbage 
på et i åndelig hen seende begiven heds rigt liv, præget af 
hændelser og udfordringer, der har hjulpet mig et pænt 
stykke vej ud af de små og større karakter-skygger, som 
alle vi ufærdige mennesker har pådraget os i tidligere 
inkarna tioner og må trækkes med, indtil vi bliver i stand 
til at gennemskue dem og afvikle dem. Ja, belyst og påtalt 
af den hellige ånd, såvel i dens teoretisk oplysende form 
som i dens levende fremtræden i vor bevidsthed, kan 
selv forholdsvis milde efterslæb som fx selv optaget hed, 
melankoli, depressivitet og føleri ind imellem summere 
sig til plagsomme belastninger, hvis positive effekt er, at 
de skærper vor opmærk somhed, åbner vore øjne for de 
mere svært tilgængelige rørelser i vort indre og får os til 
at se disse rørelsers sammenhæng med livets daglige tale 
til os. Da vil vi stadig oftere kunne glæde os over, at store 
øje blikke gæster vort liv, skæbneharmoniserende salig-
heds øjeblikke, der krydrer og stimulerer livs oplevelsen, 
kaster glans over livet og giver os en førstehåndsoplevelse 
af, at alt er såre godt.

For den, der ønsker at komme til en virkelig forstandsmæssig eller intellektuel for-
ståelse af livets store og bærende analyser i form af virkelig videnskab, hvilket vil 
sige i logiske sammenhængende tankerækker, der udgør det evige verdensbillede, 
kræves der et vist mål af mental eller psykisk udvikling.

Nævnte mål af udvikling må have nået en sådan standard, at forskeren besidder 
en vis grad af intellektualiseret følelse. Der må således være en vis balance imellem 
væsenets følelse og intelligens. Der, hvor denne balance er fuldkommen, der opstår 
der den mentale udfoldelse, vi kalder kærlighed.

(Martinus i artiklen “Omkring mine kosmiske analyser”)
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En højst spirituel ”tyv om natten” 
- i form af et kosmisk glimt

Af Lisa S. Magnússon

Artiklen er et lettere omskrevet uddrag fra et manuskript 
af Lisa S. Magnússon  med titlen ”At turde ville livet med 
fokus på friværdien i frontallapperne”, 383 s. Det blev 
i januar indsendt til et forlag. Det formulerer et bud på 
håndtering af kompleksiteten i vor tid ud fra en menta-
litetsforståelse, der henter sin inspiration fra Martinus’ 
seksuelle polforvandling og den nyere forskning i hjer-
nens udvikling, kognitionsneurologien.

Indenfor det antroposofiske 
menneskesyn og biografif-
orskningen, beskriver psy-
kologen Lievegoed, mest 
kendt for bogen Livskriser 
– livschancer, hvorledes ka-
rakteren formes i midterfasen, 
de tre gange syv års bearbejd-
ningsfase, mellem omkring 
21 og 42 år, ved at overvinde 
virkelighedens modstand. 
Den pris, man måtte betale, 
var, at man blev nøgtern og så 
tingene mere sagligt. For at forstå den dybere sandhed om 
den såkaldte virkelighed er det imidlertid ifølge ham en 
forudsætning også at kunne forstå sammenhængskraften, 
hvortil fordres nye åndelige værdier.

Derfor kommer mennesker i slutningen af bearbejdnings-
fasen uden undtagelse ind i en værdikrise, den kommer 
listende, om man vil det eller ej, som en tyv om natten, 
påstår han.

Hvor vanskeligt det imidlertid kan være at blive bevidst 
om, hvad det egentlig er, der foregår i værdikrisen, mær-
kede jeg med vældig kraft i mit eget liv.

Da jeg var 35, havde jeg i et par år været lektor på Islands 
Universitet. Mit arbejde var i høj grad tilfredsstillende, 
idet jeg underviste i mine yndlingsforfatterskaber og 
yndlingsproblemstillinger, som alt kredsede omkring det 
menneskelige håb i sine mange varianter. Mit privatliv 
var harmonisk og fredeligt, jeg havde gode venner, og jeg 
fik interessante udfordringer på mange områder. Jeg ople-
vede imidlertid også mit liv som på en vis måde ensomt 
og tomt, ikke i det ydre, men i det indre. Jeg brevvekslede 

løbende med en studiekammerat, der ligesom jeg selv et 
års tid efter at have afsluttet sin magisterkonferens tog til 
udlandet. Han var gået i kloster i München. Da jeg ikke 
ejede evnen til at kunne tro på Gud, var vore veje højst 
forskellige, men vor respekt for hinanden betød, at vi med 
interesse fulgte hinandens forskellige veje og indviede 
hinanden i vore tanker. Jeg begyndte, for i det mindste at 
gøre et eller andet, hvor jeg tog mig af min indre tomhed, 
så hyppigt det kunne lade sig gøre, at besøge et kapel i 
Havnefjord (forstad til Reykjavik), hvor nogle polske 
søstre boede på et kloster, og deltog i deres vesper. Det 
foregik på den måde, at jeg sad, oftest alene, i den åbne 
del af kapellet, mens søstrene sang og bad inde bag et 
gitter. Så jeg sad egentlig der i min egen verden, med højt 
til loftet og på en eller anden måde forventningsfuld. Da 
jeg som sagt ikke kunne tro, kunne jeg heller ikke bede, 
eller rettere sagt ikke bede i traditionel forstand. Men jeg 
tænkte sætningen, hvis der er noget at forstå, så beder jeg 
om at måtte kunne forstå det, gentagne gange, og jeg var 
mig fuldt bevidst om, at det var mit største ønske. Smerten 
- dybest set vel en slags mental desperation - ved ikke 
at ane, om der var nogen mening i livet eller ej, kan jeg 
stadig genkalde mig i min erindring. Jeg vidste jo ikke, 
om der var noget at forstå, og jeg husker endnu den nye 
og ukendte følelse af ydmyghed, der var i mit sind, da jeg 
foretog dét, som jeg senere kom til at forstå havde været 
en bøn, selvom jeg troede, at jeg, mens jeg formulerede 
ordene, ikke bad, men bare tænkte.

Det var i den periode min opfattelse, at mennesker, der 
havde evnen til at kunne tro på Gud, var heldige, men 
var samtidig frastødt af tankegangen, at jeg skulle kunne 
frelses gennem et andet menneskes opofrelse. I min tan-
keverden fik de etiketten ”lidt mentalt primitive”, hvilket 
i henhold til teorierne i ikke voldelig kommunikation er 
udtryk for en ekstrem voldelig tankegang. Men jeg var 
tiltrukket af deres tillidsfuldhed og glæde alligevel.
Den tyv, der kom om natten til mig, midt i min værdikrise, 
var anderledes end den af Lievegoed beskrevne. I følge 
Lievegoed er tyven, der kommer, nemlig knyttet til noget 
mareridtsagtigt. Sådan var det ikke for mig. 

I mit tilfælde viste tyven, der kom snigende, sig tværtimod 
at være en himmelsk giver. Der er tale om en begivenhed 
i mit liv, som jeg har haft svært ved at tale om. Der gik 
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flere år inden jeg nævnte den for nogen, bortset fra min 
datter, som jo så mig i min henrykte tilstand da jeg våg-
nede, og jeg har endnu ikke fortalt den fulde sandhed til 
nogen. Jeg ved godt, at det dels skyldes angsten for at 
blive regnet for sindssyg og dels uviljen til at risikere, at 
det vidunderlige ikke sker. Med dette udtryk tænker jeg 
på Henrik Ibsens skuespil Et dukkehjem, hvor Nora taler 
om sine forventninger til, at det vidunderlige skulle kunne 
ske. Dette vidunderlige har at gøre med en slags højere 
sjæleligt fællesskab og åndelig forståelse mellem hende 
og ægtemanden Helmer. Men der var hverken sjæleligt 
fællesskab eller åndelig forståelse mellem dem. Så lærke-
fuglen, Nora, gik. Min vurdering var, at hvis jeg fortalte 
om begivenheden, og den ikke blev forstået, hvis der 
ikke var nogen at kunne være i fællesskab omkring denne 
oplevelse med, hvis den blev nedgjort eller latterliggjort, 
var der fare for at den kunne blive skadet for mig, eller 
invalideret, miste noget af sin værdi. Så jeg turde ikke. Var 
måske også bange for, at jeg selv skulle blive invalideret, 
få vingerne stækket og sanglysten kvalt derved…

Men nu stiller sagen sig anderledes. Jeg har nu engang 
truffet den beslutning at give et så nuanceret syn som 
muligt på hvor forskellige værdikriserne kan være, og på 
deres sammenhæng med ens eget forudgående mentale 
parathedsklima, så jeg føler mig ganske enkelt forpligtet 
til at inddrage hændelsen. Nu, omkring tyve år efter be-
givenheden, er jeg også klar over, at dens værdi ikke kan 
ødelægges af nogen.

Inden jeg fortæller om tyven, vil jeg imidlertid fortælle 
hvad der gik forud på den allersidste dag inden indbrud-
det, idet jeg anser det for at være af stor betydning for 
forståelse af den parathed, der var i mit sind.. 

Der var en litteraturkonference på Nordens Hus disse 
dage, og blandt deltagerne var et par mandlige forfattere, 
som interesserede mig mere end almindeligt, nemlig den 
amerikanske Kurt Vonnegut og den russiske Andrej Bitov. 
Grunden til, at de interesserede mig, var, at jeg gennem 
dagenes forskellige oplæg og indlæg havde set, at disse to 
personer fra henholdsvis vest og øst var ude i fuldstændig 
samme projekt om end på aldeles forskellige måder. Selv 
deres måde at bruge humor på var diametralt modsat, idet 
Vonnegut brugte mange ord med mange perspektiverin-
ger til eksisterende litteratur og sociale begivenheder, 
altså rummede vældige kompleksiteter fra virkelighe-
dens verden, hvorimod Bitov fortalte skarpt stiliserede 
historier om bittesmå enkle sammenhænge fra nærmest 
vegeterende oplevelsesplaner. Man kan sige, at Vonnegut 
udgik fra en makrokosmisk mentalitetshistorie og Bitov 
fra en mikrokosmisk. Men pointen var den samme. Jeg 
så også, at der var en ganske speciel forståelse dem imel-
lem, og at netop disse to interesserede sig specielt meget 
for at være i dialog med hinanden. For mig var det en 

overrumplende oplevelse at tænke den tanke, at østens 
og vestens projekter kunne være komplementære, fordi 
jeg var vant til at tænke på deres veje som i høj grad for-
skellige. Der var glasnost på dette tidspunkt, men muren 
var ikke faldet.

Hvorom alting er, var konklusionen, jeg faldt i søvn med 
i mit sind denne aften, efter flere timers samtale med Von-
negut og Bitov om menneskets bevidsthedsmæssige rolle, 
at ethvert menneske er et projekt og har en forpligtelse 
til at folde det ud, udvikle det, prøve det af, udleve det. 
Og at det vidunderlige ville ske, at paradiset på jord blev 
til, hvis vi alle helt autonomt udviklede hver vort hellige 
projekt. Jeg ved godt, at disse ord ikke blev udtalt, så jeg 
vil ikke citere hverken Vonnegut eller Bitov for dem, men 
det er også ligegyldigt i denne forbindelse. Det væsentlige 
i denne sammenhæng er, at jeg faldt i søvn i en helt spe-
ciel stemning, en meget lykkelig og let og taknemmelig 
stemning, fordi jeg pludselig så aldeles klart, at ethvert 
menneske dybest set var et projekt, en slags naturens 
tanke som udtryk for en ide, vi havde en forpligtelse til 
at finde og gøre noget ved. Og vi havde alle hver vores. 
Det var svimlende. Jeg havde endelig fundet mit sesam 
til at kunne rumme tanken, at der var mening i livet. Og 
med denne taknemmelighed over at skulle folde et me-
ningsfuldt projekt ud, faldt jeg forventningsfuld i søvn. 
Der var noget at finde. Det var bare at blive ved.

Jeg faldt altså i søvn, dels i en stemning af total universel 
tillid og dels med et intellektuelt-åndeligt  ekstremt stimu-
leret sind, hvilket netop, måske fordi jeg var lige præcis 
35, banede vej for en højst usædvanlig indbrudstyv. 

Et spiralformet lysvæld var pludselig til stede foran mig 
i mit sind og udstrålede kærlighed og visdom af en art, 
som jeg kun kan beskrive som ikke værende af denne 
verden. Der var for mig ikke den ringeste tvivl om, at 
det var guddommen, der viste sig for mig, og jeg følte 
en ubændig længsel efter at komme hjem. Jeg mærkede, 
at jeg var helt utrolig velkommen hjem og begyndte at 
bevæge mig i retning af den lysende guddommelige 
kærlighedskilde. Mens jeg, opfyldt af længsel i hver en 
celle i min krop og mit sind efter at komme ind i denne 
kærligheds- og visdomsenergi, bevægede mig i retning 
af den, så jeg et andet væsen, som netop var kommet 
ind i spiralen, men jeg mærkede også, at væsenet havde 
frygt og angst, og samtidig med at jeg fornemmede det, 
åbnedes denne gyldne spiral, som jeg opfattede som en 
levende guddommelig organisme, og slap væsenet, op-
løste spiralenergien, der hvor hun befandt sig, således at 
hun kunne gå videre, i betydningen blive udenfor. 

Jeg var i det øjeblik helt bevidst om, at der kunne man 
slet ikke føle sig hjemme, hvis man i sit sind nærede frygt 
eller angst eller mistillid eller i det hele taget nogen form 
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for destruktiv følelse eller tanke. Men det gjorde jeg jo 
ikke. Jeg var bare fuld af længsel og gik derind og blev 
gennemstrømmet af en overjordisk kærlighed, som jeg 
egentlig slet ikke kan gengive på dækkende vis med ord. 
Der skete det, at dette overvældende kærlighedsfyldte 
lys strømmede ind i mig og blev mig. Jeg oplevede det 
som at være en del af kærligheds- og visdomsguden og 
vidste i hver en celle og hvert et atom, at sandheden om 
absolut alt eksisterende var, at det var totalt og absolut 
gennemelsket, og at det altid havde været det og altid 
ville vedblive med at være det, og at det også gjaldt ens 
gerninger. Alt, som jeg nogensinde havde gjort, var så 
helt utrolig gennemelsket, at det var svimlende – og det 
samme gjaldt alt muligt andet som alle mulige andre 
havde gjort. Jeg var ren lysende kærlighed; mærkede 
hvordan jeg selv elskede absolut alt og var totalt gen-
nemelsket af absolut alt. Vidste, at sandheden var, at alt 
i virkeligheden var kærlighed. Alt andet var ren og skær 
selvskabt illusion.

Jeg vågnede op med fornemmelsen af at have ni mile mel-
lem øjnene og befandt mig i en helt anden verden. Jeg var 
ude af mig selv af lykke og benovelse. Verden var med et 
slag forandret, fordi min bevidsthed var forandret.

Når jeg kigger tilbage på begivenheden med den viden, 
jeg har nu, kan jeg jo se, at det, der skete, bare var, at 
bevidsthedssjælen inkarnerede, eller at min hjerne gik 
ind i næste udviklingsfase, hvor frontallapperne kunne 

samarbejde synkroniseret på en sådan måde, at jeg ikke 
afgrænsede mig fra min omverden, men kunne dobbelt-
rette min bevidsthed, således at jeg kunne give empati 
både udadrettet og indadrettet på en gang. Men det havde 
jeg på det tidspunkt ikke det ringeste kendskab til. Så i min 
terminologi blev det til, at Gud kom til mig og indviede 
mig i den store sandhed, at alt var kærlighed. Under alle 
omstændigheder vidste jeg fra da af, at Gud var til, og 
at Gud var kærlighed, og at absolut alt var helt utrolig 
og grænseløst gennemelsket på et absolut og totalt plan 
aldeles uden noget som helst forbehold.

Der eksisterede for mig ingen mulighed for at vælge, om 
jeg nu ville tro på hvad jeg havde oplevet eller ej. Jeg 
vidste, hvad jeg vidste, så enkelt var det.

Jeg kunne slet ikke, som Lievegoed beskriver, at man kan 
efter besøg af de almindelige indbrudstyve om natten, 
fortsætte et almindeligt hverdagsliv med dagsbevidst-
heden slået til. Det var alt for overvældende. Forskellen 
på den verden jeg oplevede fra da af, og den verden 
mine medmennesker oplevede, var alt for stor. Jeg ville 
ikke ane, hvordan jeg skulle kunne føre en meningsfuld 
samtale med nogen af dem. Så jeg forlod byen og kørte 
ud til et sted, hvor der er vulkansk aktivitet, en times 
tid fra Reykjavik, kaldet Krisuvik, og klatrede op på en 
fjeldvæg, hvor jeg havde min egen private ørnehylde, 
som jeg kaldte den, brugt til eftertanke ved forskellige 
andre lejligheder, og sad bare der og stirrede ud i luften 
resten af dagen.

Jeg var så fuld af denne kærlighed og glæde – for ikke at 
tale om velsignelse - at jeg var aldeles ved siden af mig 
selv. Jeg tænkte på jødeforfølgeren Saulus, der ved mø-
det med Jesus blev blændet, og var blændet i flere dage, 
mens han blev til Paulus, og forstod pludselig, hvordan 
man kunne nå til omvendelse, kunne komme ud for no-
get, der gjorde, at man bare vidste. Samtidig med at jeg 
vidste, at Gud var til, og at Gud var kærlighed, vidste 
jeg nemlig også, at Jesus var kærlighed, og at Buddha 
var visdom, at de bare var komplementære udtryk for 
det guddommelige.

Værdikrisen kom i min situation til at indebære et vældigt 
dilemma for mig rent arbejdsmæssigt, idet størstedelen 
af al den danske litteratur, jeg var ansat til at formidle, i 
min optik nu befandt sig i et paradigme af illusioner. Der 
var kun få forfattere tilbage, som jeg anså det for værd 
at beskæftige mig med. Det var Karen Blixen, Søren 
Kierkegaard og Henrik Pontoppidan. Selma Lagerlöf og 
Henrik Ibsen var jo ikke danske, men dem måtte jeg jo 
se at få klemt ind i undervisningen alligevel, og Heinesen 
og Gunnar Gunnarsson skrev da heldigvis også på dansk. 
Men så var der faktisk heller ikke flere, som jeg anså det 
for umagen værd at beskæftige mig med. 



29

På længere sigt anså jeg det for totalt meningsløst at 
skulle bruge resten af mit liv på at undervise i litteratur. 
Men hvad skulle jeg så? Hvad ville være det rigtige at 
gøre? Jeg overvejede alvorligt at gå i kloster, fordi der i 
klosterstemningen, forestillede jeg mig, ville være mest 
af den kærlighed og lykke, harmoni, fred, glæde og op-
levelse af gudsnærvær, som jeg fra da af altid satte større 
pris på end noget som helst andet. Allerhelst ville jeg bare 
tilbage ind i oplevelsen og blive der. Men det gik jo ikke. 
Hver gang jeg forsøgte at genkalde mig situationen, kom 
jeg ganske vist i en tilstand, der smagte af den ægte vare, 
men alligevel kun i en mat afglans. Og desuden vidste jeg 
også godt, at jeg skulle bruge den nye viden til et eller 
andet. Anede bare ikke hvad.

Klosterverdenen kasserede jeg som vej for mig. Dels 
havde jeg en intellektuel nysgerrighed, som det var min 
fornemmelse, at jeg ikke kunne få dækket der, og dels gik 
det ikke med et barn på 13 år. Så jeg fortsatte min hverdag. 
Man kan vel sige, at jeg i en vis udstrækning fortsatte 
med hvad jeg gjorde på en anden måde. For jeg fortsatte 
med at undervise, men havde fokus på formidling af kær-
lighedsbudskabet og spiraler. Det blev imidlertid aldeles 
uinteressant for mig efter nogle år. Jeg vidste, at jeg måtte 
tage mig af det, jeg vidste, på en alvorligere måde, og jeg 
endte med at gifte mig med en mand, som jeg indgik den 
aftale med, at jeg i et par års tid skulle kunne få fred til 
at tage mig af denne besynderlige oplevelse, jeg havde 
haft. Jeg havde brug for at få den ordentlig bearbejdet. 
Men man kan sige, at jeg valgte at løse værdikrisen ved 
at forsøge at organisere mig ud af den. Jeg løste den altså 

ikke ved hjælp af det potentiale, der ligger i voksenlivets 
tredje fase, men var så gungrende af sted i handlemønstre, 
der hørte organisationsfasen til (årene fra 28 til 35), at den 
effektive rationelle organiserende dame, der var vant til 
at have kontrol, troede at kunne løse det rationelt.
Det gik selvfølgelig ikke.

Som jeg beskriver i kapitlet om indvielser, kan det at få 
sjælskontakt være så overvældende for én, at man kan 
opføre sig på visse måder forvirret i mange år.

Noget tyder på, at min måde at blive bevidst om bevidst-
hedssjælen på, var temmelig utraditionel, men taget i 
betragtning, at en stor del mennesker kommer ind i det 
psykiatriske system i netop denne periode af deres liv, 
har jeg valgt at fortælle om det. Nogen, som kommer 
under behandling, og som tror, de er syge, har måske 
i virkeligheden blot brug for hjælp til at møde sig selv 
som voksent menneske. De har måske blot brug for en 
indføring til et nyt åndeligt ståsted i livet.

Som jeg har været inde på før, kan det være svært for 
et voksent tænkende menneske at gå ind i en traditionel 
menighed og tro på den traditionelle måde. Hele Grosbøll 
sagen vidner om, at vor kultur har et vældigt problem 
hermed. Det er min erfaring, at mange intellektuelt 
søgende mennesker i denne periode af deres liv fi nder 
frem til martinuskosmologien og der får en ny form for 
sekulariseret åndelighed at afprøve sig i forhold til. Men 
har man aldrig hørt om Martinus, har man jo ingen anelse 
om, at der her er et regulært tidssvarende alternativ.

Der har været tvivl om, hvorvidt man kan nå frem til kosmisk bevidsthed uden at 
kende til Martinus’ åndsvidenskab og om den “talsmand”, hvis komme Jesus bebu-
dede, skulle være Det Tredie Testamente. I småbogen “Mennesket og verdensbil-
ledet” forklarer Martinus, at “talsmanden” hverken er en person eller nogen bog, 
men er den nye bevidsthed, kristusbevidstheden.

Martinus skriver (kap.54), at denne bevidsthed er “en indre i væsenets tanketåge 
pludseligt opstået vågen dagsbevidst oplevelse af sin egen gennem udvikling for-
vandlede tilstand fra “dyr” til “menneske”. Det er denne af naturen selv iværksatte 
sjælsadling, “indvielse” eller “store fødsel”, der udgør individets andet møde med 
kristusbevidstheden.”

Man kan altså konstatere, at kosmisk bevidsthed godt kan opnås gennem egen 
“udvikling”, som “naturen selv” iværksætter, når man har oplevet “livets tale” længe 
nok. Med Martinus har vi blot fået lov at skyde en lille genvej!

(Ruth)
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v/ Joy Persson

I 1993 blev en hvid Bisonkalv af hunkøn, kaldet mirakel, 
født i Visconsin. Hun var hvid som sne, og hendes ejere 
var forbløffet over hende, men ingen af dem vidste, hvor 
betydningsfuld hun var.

Samme dag hundrede mile væk i South Dakota havde 
en indfødt amerikaner (Indianer) en drøm. Han så en 
ung, hvid kalv af en bison og farmen, hun var 
født på. Han så også navnet på byen. 
Da han vågnede, var han vis på, 
at han havde set opfyldelsen 
af sin stammes helligste 
profeti. 

Denne profeti for-
udsagde, at verden 
en dag ville vende 
sig bort fra et ma-
skulint samfund, 
styret af konkur-
rence og dominans, 
til et samfund styret 
af feminine energier, 
medfølelse og kærlig-
hed. I hundrede år havde 
de ventet på tegnet:  en hvid 
hunkalv af bisonslægten ville 
blive født, og det ville betyde fødselen  af en 
Ny Verden. Faderen til den unge kalv ville dø tre dage 
efter, at hun var født, symboliserende patriarkatets død. 

Indianeren med familie forlod straks Dakota og kom til 
farmen i Visconsin. De fandt Mirakel, da hun var tre dage 
gammel. Farmens ejere vidste ikke, at den unge bison var 

genstanden for en gammel legende. På en forespørgsel 
om faderen til hende, fi k de at vide, at han lige var død 
af en hjernesygdom.

Netop på det tidspunkt var jeg i Mount Shasta med en 
gruppe Skandinavere for at besøge Donald Keys. Vi boede 
hos en indianerkvinde i hendes store hus ved foden af bjer-
get, og hun fortalte os glædesstrålende den vidunderlige 

betydningsmættede begivenhed, at den 
hvide kalv var født! Og vi følte os 

virkelig privilegerede, sådan 
at være i begivenhe-

dens centrum – på 
rette tid og sted.

Denne legende 
og mange flere 
gamle profetier 
viser, at vi er ved 
at føde en ny og 
bedre  verden, 

selv  om det ikke 
ser sådan ud på 

overfladen. Disse 
historier er ved at 

være almindeligt ud-
bredt, som om døre til 

himlen er blevet åbnet, og 
himmelsk lys strømmer ind – til dem, 

der kan se og fortælle det videre. Mange har 
mødt og andre højerestående væsener, hvis budskaber 
altid har været det samme: et kald til menneskeheden 
om at vågne op! NU!
Og ingen kan vel længere være i tvivl om sandheden i 
disse historier

TEGN I TIDEN: 

”Den hvide Bisonkalv”

Jeg har hørt på en gammelt båndet foredrag (påskrevet “Kosmisk vintersolhverv”) Martinus sige følgende:
“For at komme videre i udviklingen, må det åndelige nu ind i verden. Det er særligt Europas folk, der vil komme til at føre 
verden frem. De er yngre end Asiens folk og ældre end Amerikas folk. Det er her, der er bedst fodfæste for den kosmiske 
videnskab. Men hvis Europa ikke kommer bort fra den krigeriske tilstand, vil det tabe sin magt.

Men det vil ikke ske, for Europa vil komme til, sammen med andre kulturlande, at blive førende for andre lande. Europa 
har jo skabt videnskaben, og det bevirker, at de underudviklede lande ikke selv skal opfi nde al den moderne teknik. Den 
kan de nu få serveret færdigt, så de hurtigere kan komme frem. Alle skal jo engang komme frem til at blive nogenlunde 
jævnbyrdige, for så længe de ikke er det, kan der ikke opstå et harmonisk verdensrige.                                      (Ruth)
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v/Gunder Frederiksen

Intet andet folk har været i verdens søgelys som netop 
jøderne. Det er derfor af interesse at erindre sig, hvad 
Martinus siger om dette omstridte folk. I Livets bog 4 
hedder det f. eks.: 

”Jøderne” var som bekendt ”Guds udvalgte folk”, dog 
ikke således at forstå, at Guddommen har særlige ”kæle-
dægger” eller favoritter blandt nationer og enkelte indivi-
der. Overfor Guddommen er  alle lige. Men Guddommen 
må vejlede, undervise, udvikle og føre de levende væsener 
fremad i kredsløbet, såvel opad imod lyset som nedad 
imod mørket. Og denne førelse kan selv en Guddom ikke 
foretage i kraft af – ingenting, men udelukkende i kraft af 
”levende væsener”. Som vi her i ”Livets Bog” har set, er 
alle levende væsener jo Guddommens redskaber. 

Og det ”jødiske folk” er kun ”Guds udvalgte” på den 
måde, at det er blevet det folk, i hvilket, ”alle jordens 
slægter skulle velsignes”. Dette vil igen sige, at det er et 
folk, der er foran i spiralens eller udviklingens kredsløb. 
Derved er det blevet et folk, hvis skæbne de efterfølgende 
nationer eller folk kan se tilbage på. Dets skæbne er 
således lagt blot for hele den øvrige verden. Da dette 
folk altså er foran den øvrige verden, vil denne igennem 
nævnte folks historie være i stand til at følge hele dets 
skæbnedannelse eller udvikling. Den øvrige verdens 
folk kan på dette folks skæbne se, hvorledes det går, når 
man i alt for høj grad misforstår sin identitet som ”Guds 
udvalgte folk” og tror, at denne ”Udvælgelse” betyder, 
at man er kaldet til at være et ”herrefolk”, hvilket altså 
i virkeligheden vil sige, at man er kaldet til at ”byde og 
befale” over alle andre folk i verden, og at disse således 
kun skal være ens ”lydige tjenere”.(Martinus: Livets 
Bog s. 1567)

En forfærdelig overtro

Det hedder videre: ”Det vil med andre ord igen sige, at 
man ligger under for den forfærdelige overtro, at verdens-
samfundet eller en hel klodes menneskehed skal være 
et undertrykt slavefolk med undtagelse af den enkelte 
lille nation, der udelukkende i kraft af ”Guddommens 
Yndest”, skal være disse slavefolks besiddere eller su-
veræne herrer eller undertrykkere. Hele den væsentlige 
del af en hel klodes menneskehed skulle kun være legetøj 

Martinus om jøderne

og objekter for denne herrenations forgodtbefindende, 
dens ufuldkommenhed, dens perversiteter, umoralske 
lyster og begær. Tror man en sådan tilstand kan være den 
”velsignelse”, Guddommen har tiltænkt ”alle Jordens 
slægter igennem Abrahams sæd”? – Takket være den 
omstændighed, at ”det jødiske folks” plads var foran de 
andre samtidige folks plads i dette kredsløb, kan vi se, 
hvorledes dets drømme eller overtrodiske forestillinger 
om dets identitet som ”Guds udvalgte folk” har dannet 
dets mørke skæbne udadtil, ligesom vi har set, at dets 
nationale love og idealer indadtil gennem tiderne til sidst 
har måttet briste. Forfærdelige skuffelser, forfølgelser og 
lidelser, forfærdelige undertrykkelser og liv i landflyg-
tighed og nedværdigelse er af den øvrige verdens folk 
blevet dette folk til del. Det er altså blevet undertrykt og 
nedværdiget af netop de folk, som det mente det i kraft af 
dets tro på selv at være ”Guds udvalgte folk”, stod højt 
hævet over og havde ret til at byde og befale over, hvilket 
her i dette tilfælde nærmest vil sige: forretningsmæssigt 
at udplyndre.” (L. B. 4 s. 1567 – 689) - Altså fik jøderne 
kraftig belæring om, at de absolut ikke var Guds udvalgte 
folk eller et Herrefolk, der kunne byde og befale over 
alle andre. 
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Jødernes begyndende kursændring

Martinus beskriver imidlertid videre, at jødefolket ”opda-
ger, at det har taget fejl” og langsomt begynder at forandre 
kurs. Det begynder at ”vokse fra deres strenge ortodokse 
religion”. De gifter sig f. eks. med mennesker som ellers 
iflg. deres ortodokse tro blev opfattet som hedninger, 
ligesom mange med glæde er blevet statsborgere i de 
efter deres opfattelse ”hedenske” nationer. De overtræder 
endog flere af deres oprindelige strenge morallove og 
lader sig endog integrere i blandt folk, som de oprindeligt 
følte sig hævet over. 

På den ene side beskriver Martinus jødernes herrefolke-
mentalitet og nationalisme, som han karakteriserer som 
egoisme. På den anden side beskriver han også, hvorledes 
jøderne på mange måder fremviste fremragende evner, 
idet verdensberømte specialister eller genier inden for 
lægevidenskab, atomforskning, jura, statskundskab osv. 
havde jødisk blod i årerne. Ligeledes påpeger Martinus, 
at det ikke er alle ”Jøder”, der misbruger deres evner f. 
eks. forretningstalent til udplyndring af andre mennesker. 
Men til gengæld har ”ikke jødiske” racer på dette område 
taget vældig ved lære af jøderne. Som det med slet skjult 
ironi udtrykkes: De er ”forretningsmæssigt set” selv 
blevet geniale jøder. 

Et mentalt kildevæld

Det hedder videre: ”Men midt i et folk, hvis religion, tro 
og love udelukkende havde forherligelsen af nationens 
selviskhed eller egoistiske begær til fundament, fødtes et 
geni, der blev et mentalt kildevæld, hvis ”levende vand” 
dannede en sådan oversvømmelse af de gamle mentale 
terræner, at der blev stor fare for, at alle selviske idealer, 
tilbedelsen og dyrkelsen af nationen på internationalis-
mens eller uselviskhedens bekostning, troen på at være 
Guds udvalgte som et herrefolk skulle komme til at gå 
under i oversvømmelsen. Intet under at denne herrefol-
ketroens eller nationalismens ortodokse ypperstepræster, 
farisæer og skriftkloge skyndsomst søgte at stoppe denne 
kilde, søgte at aflive dette geni. Men de vidste jo ikke hvad 
de gjorde. (samme)

Jøderne efterstræbte Jesus og kristendommen, fordi den 
efter deres mening forkyndte jødedommens undergang. 
Men som vi ser, lever jødedommen i bedste velgående i 
dag, måske i en mindre ortodoks form. 
Internationalisme derimod er på international plan 
sidestykket til næstekærlighed på individplan, hvilket 
nok også er værd at erindre sig i en globaliseringens 
tidsalder.  

Ovennævnte er publiceret i 1944 – Altså under 2. verdens-
krig og dermed på et tidspunkt, da nazisternes forfølgelse 
af jøderne kulminerede med den mest grusomme tortur og 
mishandlinger i koncentrationslejre med gaskamre, hvor 
målet var ”ausradieren” – altså den totale udslettelse af 
jøderne, der af Hitler blev betragtet som roden til alt ondt. 
Og for jøderne var det altså den karma der skulle blive 
dem til del som svar på deres egen udfoldelse af herrefol-
kementalitet over for andre ikke-jødiske folkeslag.  

I verdenshistoriens største drama blev Guds egne love ført 
ud i livet. Man regner vist med at op imod 5 – 6 millioner 
jøder måtte lade livet i de forfærdelige gaskamre. Hvortil 
kommer de uhyrligste lidelser de gennemgik som ofre 
for de nazistiske bødlers tortur. Har jøderne selv udfoldet 
herrefolkementalitet, må man i sandhed sige, at de selv i 
rigt mål selv er blevet ofre for samme mentalitet. Her ikke 
at forglemme den ret udbredte antisemitisme, der ikke 
mindst er foranlediget af Jesu korsfæstelse, som jøderne 
i overvejende grad fik ansvaret for. Og som endnu ikke 
har fået plads i glemmebogen.  

Efter omtalen af jødernes herrefolkementalitet fortsætter 
Martinus: ”Men andre nationer er, som før berørt gået 
i ”Jødefolket”s fodspor, har dyrket nationale guder og 
troet, at de var ”udvalgte” til at være ”Herrefolk”, havde 
ret til at udplyndre, slavelænke eller ligefrem udrydde 
(ausradieren) andre mennesker, andre racer, andre natio-
ner. Deres ”ypperstepræster, farisæere og skriftkloge har 
”korsfæstet” millioner og atter millioner af medvæsener 
blot fordi de løftede hånden og tanken i ”internationalis-
mens favør. At adressen tydeligt er Nazityskland, behøver 
vi heldigvis ikke være bange for at publicere i dag.

Judas

I samme forbindelse skal blot nævnes, at vi via TV aktuelt 
er blevet præsenteret for en interessant film om Judas, som 
her er retfærdiggjort. Hvor han ellers er blevet præsenteret 
som den, der forrådte Jesus, er han nu 2000 år efter blevet 
fremstillet nærmest med heltestatus, idet hans handling 
fandt sted efter nøje aftale med Jesus, som på forhånd var 
vidende om sin skæbne. 

Interessant er også, at Gnostikerne i samme film får en 
mere fremtrædende plads, som selvstændige mennesker, 
der klart var indstillet på, at man selv kan gøre en indsats 
for sin egen udvikling. En indstilling som giver kirken 
mindre magt over sjælene, men som til gengæld er mere 
i pagt med den åndsvidenskabelige virkelighedsforstå-
else. 
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Om  bøger

Ole Kåre Føli er kendt i den brede offentlighed som 
mirakelmanden hos cykelholdet CSC, der fi k skadede 
cykelstjerner på benene og i sadlen, når nye strabadser 
på landevejene krævede deres tilstedeværelse. Denne 
del af hans virke er også beskrevet i denne bog, der også 
handler om meget andet, bl.a. hans opvækst med en me-
get dominerende far, som han både så op til og frygtede. 
Denne far havde nogle usædvanlige evner til at reparere 
folks kropslige skavanker. Med sine hænder og samtaler 
fi k han fjernet smerter og bevirkede at folk hurtigt fi k det 
mærkbart bedre og efterhånden oparbejdede han en be-
tragtelig kundekreds. Da forfatteren fra barnsben betrag-
tede sin fars kompetente arbejde voksede længslen efter 
at kunne gøre sin far kunsten efter. Som dreng oplevede 
han en anden spiller falde, få hudafskrabninger samt slå 
nakken af led. Instinktivt greb han fat i den bevidstløse 
dreng og fi k nakken på plads! Der oplevede forfatteren, 
at han havde specielle evner ligesom sin far.

Forfatteren beretter om sit lange sygdomsforløb med 
gigtfeber og om hvad det betød at være indlagt på en vok-
senafdeling med døende patienter. Om angst og overlevel-
sesmekanismer, om håb og håbløshed, om ensomhed.

Som voksen overtager han sin fars praksis på Frederiks-
berg med stor succes. Han har masser at lave, ja så meget 
at han bryder sammen med angst og depression. Dette 
sammenbrud blev startskuddet til mange refl eksioner 
omkring vor livsstils indfl ydelse på psyke og krop. Han 
mærkede på egen krop, hvad traumer, angst og uforløst 
smerte betyder for vort velbefi ndende, hvis de ikke bliver 
bearbejdede. Der sker så det, at de sætter sig i kroppen 
som blokeringer, således at energien eller livskraften bli-
ver hæmmet og dermed nedsætter livskvaliteten. Intuitivt 

fornemmer han, når han taler med en klient, hvor bloke-
ringen sidder og går i gang med bearbejdningen. Han har 
oplevet utallige gange, hvorledes klienten følelsesmæssigt 
reagerer når han fjerner blokeringen. Ikke ofte lyder et 
hjertesuk fra ham, idet mange klienter har symptomer, 
der skyldes stress. Desværre sker der ofte det, at disse 
klienter vender tilbage til den samme hverdag uden at 
ændre på denne, hvorved de efter et stykke tid atter lig-
ger på briksen. Forfatteren har mange gode refl eksioner 
over, hvad årsagen er til de mange sygdomme og lidelser  
mennesker lider under, og hvad man hver især kan gøre 
for at modvirke disse. Dels har hans livsforløb indeholdt 
meget modgang og dels har  han haft et veludviklet talent 
med fra fødslen.

Det skal også nævnes, at hans far var meget Martinus inte-
resseret, og da forfatteren var i begyndelsen af trediverne 
bestilte hans far tid for ham hos Martinus. På trods af at 
Ole Kåre Føli intet kendskab havde til Martinus åndsvi-
denskab, havde de nogle gode samtaler, som forfatteren 
tænker tilbage på med stor hengivenhed, (som han fortæl-
ler om i fi lmen ”Martinus som vi kendte ham”.

Ole Kåre Følis bog er en god inspirationskilde til at 
begynde at interesse sig for, hvordan ens krop egent-
lig fungerer. Ifølge forfatteren kan man lære at ”læse” 
kroppen, således at man kan gribe ind og ændre på sin 
livssituation inden kroppen bliver overbelastet og evt. 
sygdom sætter ind. Dette må være interessant for alle 
åndeligt søgende.

DET LEVENDE 
VERDENSBILLEDE
- Levendegørelse mellem
Martinus og esoterisk 
teosofi 

af Asger Lorentsen

157 sider - 148 kr.

Anm. Torben U. Andersen

ISBN 87-990058-1-6

Forfatteren beretter, at denne bog er fremkommet på 
baggrund af en henvendelse fra Martinus 22 år efter sin 
fysiske død. Årsagen til henvendelsen skyldtes, at Mar-
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tinus ønskede, at en bog, der kombinerer hans kosmologi 
med kærlighedsmystikken og den moderne teosofi . Et af 
formålene skulle så være en slags brobygning mellem 
kosmologien og det teosofi ske verdensbillede, således 
at de studerende både kunne benytte kosmologien og 
teosofi en, henholdsvis som en systematisk kosmologi og 
en mere levende teosofi , som supplement til hinanden.

Årsagen til dette skisma skyldes, ifølge samtalen mellem 
forfatteren og Martinus i 2003, at Martinus har indbyg-
get i sin kosmologi både en hjerteforståelse og en logisk 
forståelse, men at det i højere er grad er den logiske sans 
end hjertets indre sanser, der forstås med, hvorved der 
bliver risiko for en stivnen i kosmologien, dels ved at 
den følelsesmæssige oplevelse af kosmologien går tabt 
samt en utilbøjelighed til at åbne sig for perspektiver fra 
andre verdenssyn.

Med hensyn til forståelsen af kosmologien argumenterer 
Asger Lorentsen med billedet af et puslespil, hvor man 
med logikken kan forstå de enkelte brikker og at man 
gradvist ved årelange studier kan sætte puslespillet sam-
men til et bestemt billede. På den baggrund kan man 
analysere billedet, men det giver ikke nødvendigvis evnen 
til at opleve billedet som en levende helhed, eller det liv, 
som er i billedet.

Om forfatteren har ret i disse argumenter skal være usagt; 
det må den enkelte åndsforsker gøre op med sig selv: Per-
sonligt synes jeg, at denne argumentation, af den seriøse 
forsker, bør overvejes nøje inden man tager stilling. Jeg 
synes, at dette perspektiv er det vigtigste i bogen. 

Bogens øvrige formål er

1) At beskrive Martinus’ kosmiske analyser på baggrund 
af hans grundlæggende oplevelse af at alt er levende 
udtryk for den fælles guddommelige bevidsthed. Denne 
beskrivelse viser hen til et grundlæggende tema for al 
spiritualitet i de kommende årtusinder.

2) At beskrive forskelle og ligheder mellem de esoteriske 
skolers opbygninger i 7 planer og Martinus opdeling i 
6 riger. Herunder konkluderer forfatteren at de to typer 
beskrivelser er lige nødvendige i en fuldkommen kos-
mologi.

3) At uddybe forståelsen af mørkets nødvendighed med 
nogle afklaringer af balancer og opgavefordelinger mel-
lem den mørke og den lyse pol på jorden og med erfarin-
ger om, hvorledes vi i praksis kan forholde os til mørket, 
som en del af det guddommelige liv.

Jeg kan godt forestille mig, at læsere af denne bog, som 
ikke har noget særligt kendskab til Martinus åndsvi-

denskab, vil få interesse herfor. Forfatteren gennemgår 
fl ere af de vigtige afsnit i Martinus åndsvidenskab på en 
kompetent måde, der afslører en forståelse af det centrale 
i kosmologien. Der er virkelig tale om brobygger-arbejde, 
som hvis det lykkes kun kan gavne alle, der kommer i 
berøring hermed. En forudsætning herfor er naturligvis, 
at man erkender nødvendigheden at et sådant projekt, 
således at separatisme kan imødegås. 

Til slut vil jeg citere fra bogen ”Samarbejdsstrukturen” 
et rådsmøde d. 20.09.77, hvor Martinus udtaler:

”Det gør ikke så meget, at man er uenige om analyserne, 
at man ikke har samme syn på dem. Det er meget vigti-
gere, at man er venner. Analyserne  -  det skal nok ordne 
sig”.

Reinkarnationstanken i jødisk mystik

I bogen “Livet efter døden” har cand.theol. Knud Rend-
torff skrevet et bidrag om jødedom. På baggrund af dette 
er følgende skrevet.

Hvis guddommelige syner og åbenbaringer fra fortiden 
kunne afsløre, hvad der skulle ske engang, ja havde givet 
særligt udvalgte personer som Enok og Moses, Esajas, 
Ezekiel og Ezra mulighed for at ind i den usynlige verden, 
måtte også andre mennesker kunne foretage sådanne him-
melrejser allerede i levende live. Det måtte være muligt 
ad indre vej at overskride grænserne mellem himmel og 
jord, liv og død.
Dette er i al fald, forenklet sagt, målet for den jødiske 
mystik i dens hovedfaser: Kabbalaen i middelalderen og 
den østeuropæiske hasidisme i det 18. århundrede.

Sjælevandring dukker op første gang i skriftet “Bahir” 
(1180) som noget helt selvfølgeligt. Udgangspunktet 
er “den mystiske sabbat”, hvorfra sjælene fl yver ud op 
til tusinde gange, en forestilling som begrundes med: 
“Evigt husker han sin pagt, i tusinde slægtled det løfte 
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han gav”, og “Slægter går og slægter kommer, og jorden 
er bestandig den samme”. Dette tydes på den måde, at de 
sjæle, som drager ud, er de samme, som vender tilbage. 
Israels sjæle cirkulerer fra generation til generation, indtil 
de samles i Guds nærvær ved fuldendelsen af de sidste 
tider. Sjælene må have afsluttet deres vandringer gennem 
kroppene, dvs gjort sig værdige til det, før Messias kan 
blive født.

Den lurianske mystik fra Safed i Galilæa (16.årh.) ud-
videde, fulgt af hasidismen i Østeuropa (18.årh.), sjæle-
vandringen til en altomfattende proces, en sjælenes indre 
eksil symboliseret ved jødernes historiske erfaringer af 
det ydre eksil efter fordrivelsen fra Spanien (1492). Her 
var skabelsen en skræmmende regressiv proces, hvor 
Gud trak sig tilbage - i eksil fra sig selv - og gav plads til 
den skabte verden i det tomrum, han efterlod sig. Hans 
uendelige lys skulle holde alting sammen men splintredes 
ved en kosmisk katastrofe i et uendeligt antal sjælegnister, 
der nu befi nder sig i eksil, forvist fra deres rette sted i 
skabelsens orden.

Før syndefaldet var Adam et åndeligt væsen, en sjæl med 
et æterisk legeme, der i sig indeholdt alle menneskers 
sjæle med den opgave at samle de resterende gnister 
sammen i den proces, Gud allerede havde sat i gang i 
længsel efter at bringe sit eget eksil til ophør og blive alt 
i alle. Adam svigtede og rev hele menneskeheden med 
sig i faldet. Derfor genfødes Adam i alle menneskers 
sjæle for at sone syndefaldet og genoptage hans opgave: 
befrielsen af gnisterne i hele universet fra den skal, de er 
omgivet af: fra stenen til planten, fra planten til dyret og 
fra dyret til mennesket.
Gnisten i synden var omvendelsen, og når mennesket om-
vendte sig fra synden, løftede det de gnister, der var i den, 
op til de himmelske verdener. Først når den enkelte sjæl 
havde fuldført sin opgave, blev den befriet fra sjælevan-
dringen og kunne hvile i fred indtil altings genoprettelse, 
for så igen at blive føjet ind i Adams ursjæl.

Den hasidiske mystiker kunne imidlertid så at sige 
foregribe fuldendelsen ved at betragte sig selv som en, 
der ikke eksisterede og selvforglemmende “dø” i Guds 
nærvær for at erfare hans herlighed som alt i alle. Så ville 
han i ånden ad en stige kunne bevæge sig op over tiden 
og den materielle verden til den højeste verden, den sy-
vende himmel, hvor alle modsætninger forsvandt: liv og 
død, godt og ondt, sandhed og løgn. En mystisk erfaring 
af den evige salighed, der ikke var mulig, så længe man 
betragtede sig selv som et eksisterende menneske og ikke 
blev til intet for Gud, der omgav alt med sin skabende 
velsignelse i både denne og den kommende verden. Fyldte 
med taknemmelighed for livet kunne hasidiske mystikere 
under holocaust prise Gud med bøn og sang på vejen ind 
i kz-lejrenes gaskamre.

Da Elisabeth Kybler-Ross, den kendte forsker i døende 
patienters holdning til døden, besøgte en kz-lejr i 1945, 
blev hun forundret over at se megen grafi tti med vingede 
sommerfugle - symbolet på håb og genfødsel. Denne 
oplevelse inspirerede hende til de studier af død og 
døende, som i 1960’erne og 70’erne vandt international 
anerkendelse og i høj grad var med til at nedbryde tabu-
erne omkring døden i Europa og USA.

Ny forskning i nærdødsoplevelser, beretninger fra men-
nesker erklæret fysisk døde men bragt til live igen, synes 
mod al forventning at problematisere den almindeligt 
udbredte opfattelse af døden som livets defi nitive ophør. 
I stedet kastede nærdødsoplevelserne lys over gamle 
religiøse forestillinger om livet efter døden som metafo-
risk symbolik for de arketypiske psykologiske processer, 
sjælen gennemgik, når den i dyb coma forlod kroppen.

Fordelen ved at 
være indadvendt 
 - i en udadvendt verden

Af Marti Olsen Laney

Borgen 2004

323 sider - 289 kr

ISBN 87-7895-542-4

Anm. Hanne Thrane

Martinus påpeger, at en af vore grundlæggende fejlta-
gelser er, at vi bedømmer andre efter vor egen målestok. 
Altså, når noget for mig er enkelt og ligetil, må det jo også 
være det for dig. På den baggrund kan vi så bebrejde den 
anden, at hun ikke bare tager sig sammen, og gør som 
jeg. Når alle andre kan må du jo også kunne.
Denne bog er nyttig, fordi den viser en noget upåagtet  
forskel mellem os, nemlig i hvor høj grad vi er indad-
vendt eller udadvendt - introvert eller extrovert, som det 
betegnes i psykologien.

Den indadvendte er ikke lige indadvendt i alle situationer, 
men har alligevel andre grundlæggende træk end den 
mere udadvendte: er mere tænksom, lytter opmærksomt 
og kræver derfor længere tid til at forme sit svar, er mindre 
impulsiv og udadfarende. (Jeg kom ved den beskrivelse til 
at tænke på det, vi kan opleve i en studiegruppe: nemlig at 
de mere extroverte fører ordet, mens de introverte bræn-
der inde med deres indlæg, et eksempel på, at vi har brug 
for at få mere indlevelse i hinandens vilkår, så vi ikke på 
den måde snydes for disses måske nok så velovervejede 
indlæg og bare springer forbi dem.)
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Anm. Birgit Nielsen

Marti Laney opdagede gennem sit arbejde som psykote-
rapeut hvor mange mennesker der opfattede et indadvendt 
temperament som patologisk (sygeligt). Mange er uden 
forståelse for at det er et temperament et menneske fødes 
med. Hun er selv indadvendt og har hele sin barndom 
og ungdom undret sig over sin generthed, langsomme 
reaktioner, tanker og følelser.
Hun skriver i forordet: ”Jeg ved hvor kraftigt virkende det 
kan være, når skammen over at være indadvendt ophæves. 
Det er en stor befrielse at holde op med at prøve at være en 
man ikke er. Derfor var det nødvendigt for mig at skrive 
bogen for at hjælpe alle til at forstå indadvendthed som 
et naturligt medfødt temperament.”

I bogen er der ligeledes skrevet meget om de vigtige 
forskelle på de 2 temperamenter indadvendthed og ud-
advendthed. 
” Hvorfor er de udadvendte det kulturelle ideal?  - - - Jo 
for i vores kultur værdsættes handling, konkurrence og 
initiativ.
 At være indadvendt i en verden, der er indrettet med 
henblik på udadvendte, påvirker alle områder af et men-
neskes liv.
Ca 75% af alle mennesker er udadvendte, så det er 
nødvendigt at vi andre ca 25% må overbevise os selv 
om:  ”Der er ikke noget i vejen med mig”. Det at være 
indadvendt er værd at fejre: ”Verden har brug for os alle 
- både indadvendte og udadvendte.”

Bogens påstand er, at samfundet idealiserer flertallets 
type, nemlig den udadvendte: Handlekraftig, hurtig til 
at fatte situationen og slå til, en der vil, kan og tør noget 
her og nu. Modsætningen er så, ifølge den almindelige 
opfattelse, at den stakkels indadvendte må se at tilegne 
sig idealets væremåde.
Bogen påviser så, at der er noget meget værdifuldt ved 
den indadvendtes bidrag til helheden, ja at det snarere 
forholder sig sådan at begge typer er nødvendige for 
hinanden.

I almindelighed er det svært for den udadvendte at fatte, 
at der ikke er noget i vejen med den indadvendte, Er det 
generthed, der skal bearbejdes? Er han dum? Hvorfor 
vil hun ikke med ud, hvor der er gang i den? Elsker hun 
mig ikke mere, siden hun ikke har lyst til at gå med ud? 
Måske noget medicin kan hjælpe? Man skynder på den 
indadvendte - som så går helt i sort, og tilmed får et hak 
i selvtilliden. Bogen demonstrerer fint, hvordan vi kan 
gå fejl af hinanden, med skilsmisse og andre ulykker til 
følge.

Sådan ser det ud i USA ifølge forfatteren, og det skal nok 
ligne situationen hos os. Hun giver så en masse forslag til 
strategier man kan jævne situationen med, så der bliver 
større forståelse, hensynstagen og hjælpsomhed mellem 
de to slags mennesker.

Forfatterens forklaring på at vi kan reagere  så forskelligt, 
er en tese om at den, der er udstyret med gener, der koder 
for indadvendthed, oplader sine batterier i stilhed og ro, 
mens den med den anden slags gener stimuleres ude i 
vrimlen:  KRIGEREN kaldes han, mens den indadvendte 
er PLANLÆGGEREN, RÅDGIVEREN.

Det bliver lidt sjovere, når vi kender Martinus analyser, 
for så er der flere ting, der falder på plads.
Er det en anden beskrivelse af den seksuelle poludvikling 
vi ser her?  Ifølge forfatterens opfattelse er de to slags 
ligeligt fordelt på de to køn, så de extroverte mænd, de 
ægte KRIGERE, udlever nok det gamle mandsideal,  
mens de meget introverte mænd overdriver den nye 
kvindelige pols kendetegn. For kvinderne kunne det til-
svarende gælde, at de meget extroverte har så travlt med 
at udvikle den nye mandlige side, at de overdriver og 
bliver en slags krigere, der erobrer ordet i forsamlingen. 
Men hvad så med de introverte kvinder, er de tilbage i 
den gamle kvinderolle? Ja, hvis de finder det helt i orden 
at indtage en lyttende, passiv rolle i forsamlingen. Hvis 
de derimod gerne vil udtrykke sig, gøre sig gældende i 
fællesskabet, er den maskuline pol fremme, men en vis 
hensynsfuldhed og usikkerhed i den nye rolle får dem til 
at tøve, så de føler sig indeklemt i forsamlingen. 

Det ville jo også stemme med Martinus udredning om 
grundenergiernes kombination, hvor følelsesenergiens 
dæmpende effekt vokser nu, mens tyngdeenergiens eks-
plosive kræfter  skrumper. Alt peger altså på, at vi også 
på denne dimension kan opleve en ubehagelig ubalance, 
der med tiden vil stimulere os til indlevelse og selvbe-
herskelse kombineret med handlekraft, så vi havner på 
midten - begge parter.

Martinus nævner ikke - så vidt jeg ved - dimensionen: 
indadvendthed - udadvendthed, men hans vejledning går i 
den retning, at vi må opøve selvbeherskelse, tænksomhed 
inden vi handler og frem for alt prøve at sætte os i den 
andens situation, så vi kan blive bedre både til at lytte 
og til at handle hensigtsmæssigt og måske får vi et skub 
i den retning af at læse denne bog .

For mig var det drøjt at komme igennem den. Først fordi 
forfatteren ud fra et materialistisk verdensbillede er fo-
kuseret på gener og hjernefunktion som altafgørende for 
os. Det tager de første 100 sider, så de mange øvelser 
der nok hører hjemme i terapisituationen, og som for 
mig virker overflødige i dagligstuen. Men ind imellem 
er der guldkorn.
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Budbringerne
- Beretningen om de hem-
melige fredsskabere

Af James F. Thyman

Borgen 1997
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Anm. Joy Persson

ISBN 87-21-00769-1

Indadvendte føler sig tit overstimulerede og drænet for 
energi. Det er utroligt vigtigt at være klar over at indad-
vendte henter deres energi i ensomhed, og ønsker i fred 
og ro at fordøje indtryk og oplevelser.

Lige modsat for de udadvendte. De får deres energi fra 
den ydre verden, de kan lide at tale med mange men-
nesker, at engagere sig, at deltage i mange aktiviteter. 
Udadvendte bruger deres energi frit og har ofte svært 
ved at sænke tempoet.

Jeg læste bogen uden at kunne slippe den og det var en 
stor lettelse endelig at kunne se og forstå så mange ting 
hos sig selv og forstå omgivelsernes reaktioner både i 
barndom og voksenliv.

 Bogen er spændende og godt skrevet og man kan springe 
mellem kapitler og afsnit. Et spændende kapitel om den 
nyeste hjerneforskning har forklaringen på hvor forskel-
ligt vores ”modtageapparat” virker hos indadvendte og 
hos udadvendte. For mig en glad aha oplevelse!

Flere steder i bogen er der gode spørgsmål. De er værd at 
refl ektere over og give svar på. De giver en god indsigt 
i de 2 temperamenter. Jeg har haft glæde af at udveksle 
spørgsmål og svar med både ind- og udadvendte venner. 
Ligeledes giver spørgsmålene og især svarene en god for-
nemmelse af, at nok er vi født med det ene eller det andet 
temperament, men vi befi nder os alle forskellige steder på 
skalaen mellem det indadvendte og udadvendte.

Jeg oplever Marti Laney som en kærlig og indsigtsfuld 
psykoterapeut og et spirituelt interesseret menneske. Der 
er mange visdomsord og citater i bogen, for eks afsnittet 
Tag vare på din åndelige udvikling. ”Vi er ikke mennesker 
der prøver at være åndelige, vi er åndelige væsener, der 
prøver at være menneskelige.”

Sidste del af bogen har mange gode råd og er en virkelig 
opmuntring og hjælp til at begå sig i de udadvendtes 
verden og overleve med sit indadvendte temperament  
- - -  For indadvendte kan faktisk godt lide mennesker, 
oplevelser og selskabelighed, når bare der også er tid og 
lejlighed til at hente ny energi i ro og ensomhed.

Jeg kan varmt anbefale bogen. De fl este biblioteker har 
den, så lån den og du vil hurtigt fi nde ud af, om du MÅ 
eje bogen. Det første tegn er, at det kribler i fi ngrene 
allerede ved de første linier i kapitel 1  - - - den røde 
blyant må frem og understrege de linier, der skaber aha 
oplevelserne.

P.S. Du har nu læst 2 anmeldelser af samme bog. Forkla-
ringen er, at Hanne Thrane og jeg udvekslede meninger 
om bogen. Vi oplevede bogen så forskelligt, og derfor fi k 
vi lyst til at skrive hver sin anmeldelse.

FREDSTROUBADOREN
En utrolig historie – James Twyman og hans usædvanlige 
karriere

Det begyndte i 1994, hvor musikeren guitaristen, sangeren 
og komponisten først accepterede at blive en fredstrou-
bador og rejse ud i krigshærgede områder i verden og 
synge fredsbønner fra de tolv store religioner, som han 
havde sat i musik.

Året efter, hvor han optrådte i hele det tidligere Jugosla-
vien, blev han på forunderlig vis ledet til et gammelt sam-
fund af mystikere, som kaldte sig ”Lysets budbringere”. 
De sagde, at tiden ville komme for menneskeheden til 
at acceptere en ny vision af fred, som ville transformere 
verden. De sagde også, at der ville komme en - for ham 
og hele verden – som ville assistere i den globale trans-
formation.

I de følgende år rejste han verden rundt og spillede og 
sang sit fredsbudskab – i Serbien. I Bosnien, i Kosovo, 
Kroatien, alle de steder, hvor krige rasede og elendigheden 
herskede. Men også i De Forenede Nationer sang han, i 
New York, i Nord Irland, i Mexico, inviteret af regeringer 
og endda af Saddam Hussein! Her i Bagdad opførte han 
sin ”peace vigil” på Iraks nationale TV, netop som USA 
og England forberedte angrebet på Irak!

Fuldend Trianglen

Det var på Findhorn, at jeg første gang blev bekendt med 
fænomenet James Twyman. Her havde han på opfordring 
af en indviet i de dele været på en tur rundt i trianglen 
Glastonbury – Iona – Findhorn, som er forbundet af en 
stærk åndelig energilinie, og derfor er blevet en yndet 
pilgrimsrute for de, der kommer til Findhorn og bliver 
”indviet” i disse ting – med de sagn og myter, som hører 
til sådanne steder og som sensitive mennesker angiveligt 
kan opfatte. Så James blev igen her mødt af forunderlige 
ting.
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Han kom til Findhorn for at deltage i den store konference 
om fred, ”Call to Action” (Kald til handling), og han 
fortalte under denne fredskonference om sit forehavende 
og spillede og sang sine fredssange i den store Universal 
Hall under fuld meditativ opmærksomhed fra de mange 
konferencedeltagere, som hyldede ham for hans modige 
optræden.  Han var på vej til Kosovo, så inden han tog af 
sted bad han om meditativ støtte på det tidspunkt, hvor 
han skulle synge derude.  Det er nemlig vigtigt! Han 
bruger også Internettet til at bede om support, og mange 
grupper rundt på jorden beder for ham og sender lys på de 
angivne tidspunkter. Det hjælper ham til at ”få adgang” 
til områder, der ellers er forbudte og derved overvinde 
forhindringer. Det er nemlig ikke altid lige let. Men for 
flygtninge og indespærrede derude giver hans optræden 
håb og opmuntring. De er ikke alene – ikke glemt. Verden 
kender dem.
Vi sendte ham af sted med Findhorns velsignelse og fik 
siden at vide telefonisk, at alt var gået godt.
Det var den halve historie. Der er nemlig mere til den.

Drømmen – hos Lysets Budbringere

En nat derude havde han en underlig drøm, hvor han løb 
alene gennem en skov og kunne høre lyden af fødder bag 
sig, som af nogen, der forfulgte ham. Han kunne intet se, 
og han var bange. Pludselig hørte han en stemme sige: 
”Stå stille! Og han standsede. Lyden af skridt var nu så 
tæt på, at han forstod, at der var flere forfølgere – og nu 
så han fem soldater med rifler passere forbi ham så tæt 
på, at de næsten trådte ham over fødderne, men de så 
ham ikke!

Han hørte nu en svag pulseren omkring sit hoved; det 
blev stærkere som af et hjerteslag, og han undrede sig 
over, hvor det kom fra. Alt var ligesom sløret, men så 
opdagede han, at noget stort var ved at materialisere sig 
foran ham, og han så nu omridset af et kuppelhus. Der 
var en dør, som åbnede sig og en vidunderlig duft som 
af røgelse, der kom derinde fra – han gik gennem døren, 
og der foran ham var et kæmpe stort blændende hvidt 
og strålende oplyst rum. På gulvet var der et diagram i 
form af et hjul, hvor egerne gik ud fra midten – og der i 
midten sad en ældre mand, der øjensynligt mediterede. 
Men han åbnede øjnene, så på James og sagde: ”Vær så 
god at træde ind! Ved du, hvorfor du er bragt hertil?
James svarede, at han ikke anede, hvor han var og endnu 
mindre, hvorfor han var her. 

”Du er her for at lære om fred. Ikke den slags fred, som 
verden forstår, men en fred, der er udtrykt gennem gud-
dommeligt lys, en udvidelse af en energi, som er selve 
fundamentet for liv. Når du har lært det, vil du formidle 
det videre. Derfor blev du kaldet her til, fordi verden behø-
ver omsider at forstå, hvordan man skaber det Fredsrige, 

som er baseret på kærlighed og ikke på frygt”.
”Hvad er det her for et sted? spurgte James.
”Dette er et sted, som har eksisteret under en eller an-
den form gennem tusinder af år. Det er stedet for lysets 
budbringere. Det er her et valg bliver gjort for menne-
skeheden, som menneskeheden selv er ude af stand til at 
foretage, - valget for Fred!”. 
Det her er jo kun en drøm – ikke? Jeg vil vågne og glemme 
det. ”Måske, men uanset hvad” svarede den anden ”vil 
alt ske, som det må. Prøv at slappe af og vær tålmodig. 
Du vil huske alt dette, og når tiden er inde, vil du finde 
dig selv her igen”.
Det var det sidste, James huskede, da han vågnede. 

Vennnerne

Det var en kroatisk Fredsorganisation, der havde inviteret 
vor Troubadour til Kroatien, og to repræsentanter for den 
organisation, Gordana og Snjezana, tog varmt imod ham 
og organiserede alting for ham, koncerter, workshops og 
Tv-optræden. De blev hurtigt gode venner. Dog synes 
James, at de var lidt hemmelighedsfulde, de kom med 
hentydninger om noget mere, der skulle ske ”når tiden 
var inde” – han ville få at se!

Da han nu gerne ville finde ud af, hvor meget de vidste, 
fortalte han Sjnezana om sin drøm. Hun lyttede opmærk-
somt og spurgte om han vidste, hvad den betød. Næh, 
han troede, at den måske sagde hende noget? Så fortalte 
hun, at det eneste hun vidste, var, at han var bragt herud, 
det var arrangeret af en, han ville møde senere, som var 
involveret med et samfund et sted i bjergene, hvor de 
udførte en speciel type healing – som i din drøm.
Det fandt James temmelig besynderligt, men samme aften 
gav han igen koncert og formidlede dermed sit budskab. 
Der var stor interesse for ham og hans fredsbudskab, og 
han var booked for flere koncerter, så han valgte at stole 
på sine venner og accepterede, hvad der så end var i vente 
for ham. Han ville jo få det at se, ”når tiden var inde”.

Guiden

Ved en af de sidste koncerter i Kroatien fik James øje 
på en høj, mørkhåret mand, der kom ind og satte sig 
bagest i salen. Han havde en særlig udstråling, så det var 
svært at få øjnene fra ham. Efter koncerten præsenterede 
Snjezana denne fremmede som sin gode ven Duro. Ham 
havde James hørt så meget om, at han næsten var blevet 
et mysterium for ham, så det var rart endelig at møde 
ham, sagde James. Duro smilede og svarede at de fik rig 
lejlighed til at lære hinanden at kande.

Og det fik de. Duro var den guide, som skulle føre James 
op til det hemmelige samfund i bjergene, som han jo nok 
havde set i drømme, men ikke troede eksisterede i vir-
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keligheden. Hvorfor var det så vigtigt, at jeg kom herud, 
spurgte James. Og Duro forklarede:
Gennem tusinder af år har der eksisteret et hemmeligt 
samfund, hvis ansvar var at give menneskeheden chan-
cen for at blive voksen. Dette samfund er usynligt, man 
lever stille i de værste konfl ikter uden at blive opdaget. 
Verden kender intet til deres arbejde, som er åndeligt og 
hvis funktion er at udsende guddommeligt lys gennem 
verden.

Folk og nationer lærer af deres fejl. Hver gang kommer 
de lidt nærmere til at acceptere den sandhed, at krig og 
fred fi ndes i det indre, og kun der kan konfl ikter opløses 
og fred skabes. Dette samfund, kaldet lysets budbringere, 
vil eksistere i områder med ekstrem konfl ikt, indtil men-
neskeheden erkender denne sandhed. Derefter behøves 
de ikke mere. 

I verden i dag har vi mere magt, fl ere våben og mere had 
end nogensinde før. Men samtidig er der mere forståelse, 
mere håb og større ønske om fred, end verden nogensinde 
før har kendt.  Disse tilsyneladende modsætninger indi-
kerer, at menneskeheden er kommet nærmere tidspunktet 
for sin transit bort fra sin separatistiske holdning og 
krigeriske system, til en verden af fred, samarbejde og 
harmoni. 

Det er når verden synes fjernest fra fred, at 
den er nærmest

Globale forandringer i de senere år er også tegn på, at 
noget er ved at ske. Ligeledes profetier fra alle gamle 
kulturer indikerer, at menneskeslægten er blevet moden 
nok til at acceptere sit ansvar for det, den har skabt. Den 
tid er meget nær nu, så dette fysiske sted vil snart ikke 
længere være nødvendigt for at udsende Guds lys, fordi 
små grupper og individer vil være stærke nok til at gøre 
det alene.

”Du siger”, Duro ”at denne gruppe af lysformidlere har 
været her i årtusinder, hvordan har de kunnet forblive 
skjult, og hvordan fortsætter det, når en generation dør?
”Budbringerne ejer en guddommelig forståelse, som er 
ukendt for resten af os. De er i stand til at være eller ikke 
være, hvor som helst de vælger. Når de enkelte budbrin-
gere har afsluttet deres arbejde er de frigjort, men de dør 
ikke, du kan kalde det opstandelse. Når det sker, bliver de 
erstattet, for der må altid være et bestemt antal til stede 
omkring hjulet. Man er kaldet til at være budbringer”.
Duro fortæller så, hvordan han og andre blev kaldet, 
hvordan det sker; man kan have et stærkt ønske om at 
besøge et bestemt sted, og gennem mystiske sammentræf 
af omstændigheder og mennesker bliver man ledet til 
samfundet. Og når man er der, erkender man at det netop 
var det man søgte, og man indtager sin plads på den ene 

eller anden måde. Der er forskellige måder at tjene lyset 
på; hans egen rolle er f. ex. At være forbindelsesled mel-
lem samfundet og verden, at være opmærksom på visse 
ting i verden. Det var sådan jeg fandt dig!

James var lidt rystet, han huskede sin drøm, og hvad man-
den i midten af hjulet havde sagt om freden og verden. 
Han fortalte Duro sin drøm. Duro lyttede intenst og smi-
lede: ”Meget interessant, du ved mere, end jeg troede”.
Du vil have en rolle specielt for dig, det drejer sig om at 
have det, som er nødvendigt for at udføre et specielt job, 
det har at gøre med vore talenter. Du er musiker, lærer 
og skribent, det hjælper måske, De vælger, hvad der er 
nødvendigt, deres grunde er hinsides os, men du er her, 
fordi du har valgt at være her. Du vil fi nde ud af, hvorfor 
du er valgt, begyndende i morgen. Jeg tager dig med til 
Budbringerne i morgen. 
”Jamen …” indvendte James.  Duro sagde roligt: ”Vi 
tager af sted i morgen tidligt”. – fortsættes
(afsluttes i næste nr.)

”Du kan, hvis du tør” er navnet på Herbert Pundiks 
seneste bog. Pundik er blandt meget andet velkendt fra 
fl ere års virke som Chefredaktør ved Politiken samt for 
mange informative analyser af israelske og ikke mindst 
palæstinensiske forhold. Han har skrevet fl ere bøger 
om udenrigsemner bl. a. ”Det er ikke nok at overleve”, 
(Gyldendal 2005). Pundik er bosiddende i Israel, men 
har i lange perioder opholdt sig i Danmark og ofte ligget 
i pendulfart mellem Israel og Danmark. 

Efter at have læst ”Du kan hvis du tør”, fornemmer jeg, 
at den stimulerende eller udæskende bogtitel ikke blot 
skal virke som et godt blikfang.  Det gør den også – men 
på baggrund af, hvad Herbert Pundik i sit spændende liv 
har kastet sig ud i, så tror jeg, at den for ham er lidt af 
en leveregel – måske et fyndord eller en aforisme, han 
ofte har gentaget for sig selv, når han mødte de mange 
udfordrende situationer, som hans liv er spækket med. 
– Ja, måske han også for sig selv har haft brug for den 
omvendte sætning - altså: Hvis ikke du tør, så kan du ga-
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ranteret ikke. – En sandhed som der vist ikke kan herske 
mange divergerende meninger om. 

 I decembernummeret af IMPULS/2005 (s. 27) anmeldte 
vi Pundiks ”Det er ikke nok at overleve”. Nu har han atter 
demonstreret sine kreative evner og sin store arbejdsevne 
med endnu en bog - en mursten på lige knap 400 sider, 
som nok er en erindringsbog, men ikke blot omkring hans 
eget liv, men faktisk og ikke mindst om hele den aktuelle 
verdenssituation, hvor den tragiske og langvarige Israel-
palæstinenserkonflikt indtager en central rolle, idet den 
naturligt nok har Pundiks store interesse.  

Personligt nyder jeg også Pundiks TVkommentarer, samt 
hans indlæg i Politikken, hvor han afslører en omfattende 
viden om storpolitik og her ikke mindst det komplekse 
forhold mellem Israel og Palæstinenserne, og hvorfor 
Islam og Vesten ikke kan forstå hinanden.

Redaktør Pundik

”Du kan hvis du tør” begynder den 2. januar 1970, da 
Pundik træder ind ad døren i Politikkens hus. Han skulle 
overtage det krævende job som ansvarshavende chefre-
daktør. Politiken havde oprindeligt tilknytning til Det ra-
dikale Venstre, men brød på et tidspunkt denne tilknytning 
til fordel for at fremtræde som et selvstændigt blad med 
en politisk neutral holdning. I de mange år, hvor Pundik 
var chefredaktør lagde han imidlertid ikke skjul på, at 
redaktionen identificerede sig med Israel – dog uden på 
nogen måde at være yderliggående. 

I et levende og medrivende sprog beskriver Pundik livet i 
redaktionslokalerne, hvor bladets oplagstal i konkurrence 
med andre store dagblade (først og fremmest Berlingske 
Tidende) var det altafgørende barometer for redaktionel 
succes og selvfølgelig hermed også for chefredaktørens 
ditto. Konkurrencen var hård. Medarbejdere – inklusive 
chefredaktøren - kunne afskediges med kort varsel. Nok 
er beretningen om livet inden for de redaktionelle mure 
spændende læsning, men det er naturligvis verden uden-
for, der interesserer os mest. 

Pundik kommer vidt omkring. Han er bosiddende i Israel, 
men i længere perioder også i Danmark. Ind imellem går 
han nærmest i pendulfart mellem Danmark og Israel. I 
den redaktionelle linie, Pundik var med til at anlægge i 
Politiken blev der ikke lagt skjul på, at redaktionen identi-
ficerede sig med Israel, og det var der jo heller ikke noget 
forgjort ved, eftersom der var – og er - et klart venskabs-
bånd mellem Danmark og Israel om end det forståeligt 
nok blegnede noget, da Israels bosættelsespolitik blev 
mere og mere udtalt. En politik, som Pundik imidlertid tog 
afstand fra bl. a. ved at kalde den destruktiv. Som Pundik 
skriver: Palæstina-konflikten er et sprængfarligt emne, 

måske det, der optager danskerne mest af alle udenrigs-
politiske emner” (s. 229). Det siger også noget, at det i 
USA’s bladverden hedder ”Jews are News” – (altså jøder 
er nyheder – underforstået: specielle nyheder). 

Et urocenter

Hele den vestlige verdens øjne er rettet mod Israel. Ikke 
mindst fordi det optræder som et af verdens mest hek-
tiske urocentre, idet flere etniske, religiøse og politiske 
befolkningsgrupper her skal leve sammen. En fantastisk 
udfordring til tolerance, som parterne faktisk heller ikke 
mønstrer særlig godt. Dagligt hører vi således om over-
fald, terror og selvmordsbomber – ingen kan vide sig 
sikre. Palæstinenserne ser intet større ønske end at koste 
israelerne ud i Middelhavet, medens israelerne ønsker 
araberne drevet ud i ørkenen. Det må være skrækkeligt at 
leve hele livet i en sådan heksekedel. De mange fredsaf-
taler, der er indgået, er praktisk taget alle blevet overtrådt 
i løbet af kort tid. Og verden ser måbende til over for 
denne gigantiske udfordring til tilgivelse, kærlighed og 
alle de bløde værdier. 

Paradoksalt nok var det jo her, man med rette skulle 
kunne forvente noget andet, end det vi ser. Var det ikke 
her budet om at elske sin næste blev født til verden? Og 
mon ikke der også her er noget, man ikke altid kan, selv 
om man evt. tør?

Pundiks fremstilling i et spillevende sprog er i høj grad 
præget ikke blot af hans dybe indsigt og følelsesmæssige 
engagement omkring de mange yderst vanskelige forhold 
af religiøs og politisk art, der hersker i Mellemøsten, 
men også omkring verdenssituationen som helhed. Han 
modtog flere fornemme priser og fortjenstmedaljer for 
sin omfattende indsats for en bedre forståelse af yderst 
spegede udenrigspolitiske og religiøse forhold. ”Du kan, 
hvis du tør” er ikke blot spændende læsning, men også 
en vigtig del af verdenshistorien. Bogen skal hermed 
medgives min bedste anbefaling.  
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Dette er første bind i en planlagt trilogi om teosofi en. 
Søren Hauge skriver godt og kommer langt omkring i 
det teosofi ske verdensbillede. Efter mange år som seriøs 
formidler af denne lære har han det store overblik over 
stoffet. Oprindeligt var teosofi en (stiftet i 1875) mest 
baseret på Blavatskys “Den hemmelige Lære” og således 
meget præget af “østlig mystik”, men efterhånden har 
mange andre bidraget til en udbygning og konkretisering. 
Også Søren Hauge har givet sit bidrag til, at teosofi en er 
blevet en slags brobygger mellem øst og vest.

Når teosofi en tidligt fi k en del tilhængere i vesten, tror jeg, 
det hænger sammen med dens karakter af mere fi losofi  
end religion. Men også fordi den har en fornuftsbaseret 
forklaring på f.eks. reinkarnationen, og iøvrigt på meget 
af det, som i religionerne forekommer mange intelligente 
mennesker som ulogisk tågesnak.

Der er ingen tvivl om, at teosofi en er en del af “den nye 
verdensimpuls” og i dag har appel til mange af dem, der 
har vendt sig fra gammeldags religiøsitet. Martinus siger 
om teosofi en i bogen Logik (kap. 66) ved beskrivelsen 
af de forskellige udviklingstrin: 

“Af disse er der nogle, hvis religiøse liv, efter at være vok-
set fra almenhedens Gud, efter at have udlevet dogmerne, 
søger udløsning i teosofi ske studier og sammenslutnin-
ger og har derigennem forsøgt at rejse højere religiøse, 
intellektuelle synsmåder. Og meget af disse væseners 
åndsarbejde er blevet et stort gode for mange mennesker 
på samme stadium eller bølgelængde. De har manifesteret 
et stort “Johannes døber-arbejde”, hvilket vil sige, forbe-
redelsesarbejde for den ny verdensgenløsning.”

I Søren Hauges bog får Martinus kun plads som “en gren 
på teosofi ens træ” på linie med Steiner. Vi er nok en del, 
der oplever Martinus’ “træ” som noget mere omfattende 
og bredere end det teosofi ske træ, f.eks. med forklaringen 
af polforvandlingen, det store spiralkredsløb osv. Men 
det er et fl ot “Johannes-døber-arbejde”, der med denne 
bog er præsteret, og der er fl ere ting i teosofi en, som er 
et godt supplement til Martinus-studierne.
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Efter 25 års karriere i erhverslivet skiftede Gunnar Jensen 
livsspor, studerede det spirituelle verdensbillede og skrev 
denne lille bog om livets vigtigste emner. Den er også 
udgivet på engelsk, tysk og spansk. Det særlige ved bogen 
er, at den stort set kun består af spørgsmål. Her er ingen 
forsøg på “at frelse” nogen. Den er god som inspiration 
til selv at gå ud og lede efter svarene, for det er kloge 
spørgsmål. Der er en fyldig liste over anbefalet litteratur 
(heriblandt Martinus), så ingen er ladt i stikken.

Der er de evigt tilbagevendende spørgsmål: Hvor kommer 
vi fra? Hvor skal vi hen? Osv. men ellers er det “hvad-
nu-hvis spørgsmål, som f.eks.: “Hvad nu hvis sjælens liv 
er en uendelig, evigt skiftende rejse mod mere og mere 
visdom, kærlighed og lykke?
Hvad nu hvis det, vi har lært om naturens lov, ikke er 
rigtig?
Fysikere mener, universet startede med et “big bang”. 
Hvad var der så før dette og hvad satte det i gang? Hvad 
nu hvis universet er evigt og uendeligt?

I denne tid, hvor videnskabens fl ertals-ateister er gået 
(aggressivt) til kamp mod de, der argumenterer for, at 
universet må have en “intelligent designer”, er der brug 
for folk, der sætter spørgsmålstegn ved videnskabens 
dogmer. De naturvidenskabelige trosfæller argumenterer 
jo blot med deres overbevisning og tro. Det så vi for nylig 
i TV-udsendelsen “Kampen mod Darwin”.

Ærlig videnskabelig holdning må dog være altid at holde 
den mulighed åben, at man kunne tage fejl. Som just af-
døde fysiker Jens Martin Knudsen sagde: “Slå følge med 
den, der søger sandheden - men vær på vagt overfor den, 
der hævder at have fundet den.”

Denne lille bog, som også er udkommet i USA og som 
endda har fået en pris (“Non-Fiction of the best Books 
2006 Book Awards”), bliver nok slet ikke lagt mærke til af 
de skråsikre videnskabsfolk, der mener at have patent på 
sandheden. Der fi ndes jo fundamentalister i alle lejre!
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Dialog
Meditation

Af Svend Trier, meditationslærer

I Den Ny Verdensimpuls dec. 2006 anmelder Gunnar 
Frederiksen min bog Vær dit eget lys. I forbindelse med 
anmeldelsen citerer han Martinus for nogle betragtninger 
omkring meditation. Jeg har stor respekt for Martinus 
og finder altid hans betragtninger og analyser værd at 
reflektere over. I min bog har jeg forsøgt at udtrykke 
noget af det, som Martinus siger så klart: at en meget høj 
grad af humanitet, forstået som uselviskhed og ubetinget 
næstekærlighed, absolut ikke nås ved meditation alene, 
men - med hans ord - ”må blive til praktisk væremåde”. 
Jeg kan også fuldt ud tilslutte mig Martinus’ påpegning 
af risikoen ved, at ”man ad kunstig vej søger at få for-
bindelse med de højere kræfter”. 

I min bog skriver jeg bl.a. følgende: ”På den spirituelle 
vej er det ikke tilstrækkeligt at søge lyset eller de spi-
rituelle højdepunktsoplevelser. Gør man kun det, bliver 
det alt for nemt en form for eskapisme eller det, som 
den amerikanske psykolog John Welwood kalder for 
”spiritual bypassing” (åndelig overspringshandling). Man 
forsøger at bevæge sig uden om mørket og undgå alt det 
vanskelige. Det svarer til at bygge et højhus uden at sikre, 
at fundamentet er i orden. Man kan meditere eller gentage 
positive bekræftelser i en uendelighed og derigennem føle 
en vis fred. Men uden at arbejde med den psykologiske 
selvindsigt holder det ikke i længden.

Bevidsthedens lys må trænge ind i selv de mørkeste af-
kroge af psyken. Først når man har integreret sine egne 
skyggesider og gennemskuet egoets mekanismer, hviler 
den højere bevidsthed på et sikkert fundament. Med andre 
ord: Man må se sine indre dæmoner i øjnene, før man 
kan transcendere dem. ”Der er ingen vej ud, undtagen 
igennem.”
    
Et andet sted i bogen advarer jeg mod det, man kan kalde 
for spirituel materialisme, hvor den søgende jagter efter 
spirituelle oplevelser, genveje til højere bevidsthed, nye 
avancerede meditationsteknikker, ekstatiske bevidstheds-
tilstande etc. Som jeg påpeger i bogen, må vi indse, at der 
ikke er nogen genvej til visdom – ingen magisk formel 
eller teknik, som kan bringe os til det efterstræbte mål. 

Kun når vi er villige til at lade selve livet være vores læ-
remester, til at arbejde med lige akkurat de omstændighe-

der, vi befinder os i nu og her, uanset hvor ubehagelige og 
fastlåste de forekommer, kan der ske en holdbar vækst.

Når dette er sagt, mener jeg dog stadig ud fra erfaring, 
at mange mennesker kan have stor glæde af at meditere, 
så længe meditationen doseres korrekt, og man ikke ad 
kunstig vej søger at forcere udviklingen. Meditation må 
suppleres med psykologisk selvindsigt, med en villighed 
til at se ens egne ufuldkomne sider i øjnene og en ærlig 
bestræbelse på at omsætte de indre indsigter og erken-
delser til ens øvrige liv og gøre teori til praksis. En god 
portion jordforbindelse, humor og ydmyghed samt en 
ufanatisk og udogmatisk indstilling til tingene er vigtige 
egenskaber på vejen. 

Der findes således ikke en meditationsform, som er den 
rigtige for alle. Ikke to mennesker går præcis den samme 
vej. Derfor er det så vigtigt, at vi øver os i at følge vores 
egen indre vejledning og lys, og at vi derved efterhånden 
bliver vores egen autoritet. 

I denne forbindelse kan meditation, indre stilhed, bøn og 
opmærksomhedstræning ofte være en uvurderlig hjælp.
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v/ Gunder Frederiksen

Under denne overskrift skriver Anne Bech Danielsen den 
18. dec. 2006 følgende indlæg i Politiken: 
En fireårig, der venter på juleaften, kan ikke forestille 
sig, at december nogensinde vil gå. Hans forældre, deri-
mod, vil mene, at det var 1. december i går og juleaften 
allerede i morgen. 

Følelsen er kendt af mange: Tiden går 
hurtigere, jo ældre man bliver. Men hvad 
kommer den følelse af? Er tiden ikke et 
veldefineret begreb uden slinger i sekun-
derne?
Hjerneforskeren Albert Gjedde understre-
ger, at der ikke er forsket i fornemmelsen 
af, at tiden iler med alderen. ”Det kan 
af gode grunde kun blive videnskabelige 
gætterier”, siger han, men jeg vil mene, 
at tidsoplevelsen skal ses i forhold til 
den erfaringsmængde, der ligger i vores 
hukommelse. At tiden altså måles i for-
hold til det, som det har været muligt at 
opfange af erfaring”.
Med andre ord: Tidsfornemmelsen hænger sammen 
med, hvor lang tid det tager at registrere de ting, man 
oplever: 

”Når der ikke ligger hukommelsesmateriale i pandelap-
pen, så skal man bruge meget energi og tid på at få nye 
erfaringer registreret og oplagret. Hjernen har jo ikke 
oplevet de ting før og skal bearbejde dem forfra. Og den 
unge har oplevet færre ting end den gamle og ældre, der 
derfor ikke skal bruge lige så meget tid og energi på at 
bearbejde og registrere. Derfor kan man forestille sig, at 
den ældres hjerne vil opleve, at tiden går hurtigere. 
Oplevelsen af, hvor hurtigt tiden går, er også psykologisk 
bestemt.

”Ved busstoppestedet kan fem minutters ventetid på 
bussen føles som meget lang, men hvis jeg skal med en 
flyver til USA, har jeg ikke noget imod at vente en time”, 
siger Albert Gjedde og nærmer sig det relative i tidsbe-
grebet – noget, som relativitetsteoriernes ophavsmand 
Albert Einstein har forklaret med sin lille iagttagelse af 
kogeplader og hotte piger. 

”Når du sidder på en bænk med en sød pige i 2 timer, 
føles det som to minutter. Men hvis du anbringer hånden 
på en kogeplade i 2 minuttet, føles det som 2 timer”, lød 
så nogenlunde den gamle videnskabsmands oversættelse 
af en teori, der indikerer, at tiden slet ikke er så absolut 
et begreb, som vi bilder os ind.

Elementarpartikelfysisker og superprofes-
sor fra Niels Bohrs institut Holger Bech 
Nielsen har for længst accepteret, at tid 
ikke er veldefineret. At ældre mennesker 
synes, tiden går hurtigere accepterer han 
også:
”Joh, det er nok rigtigt, og formodentlig 
har det at gøre med, at man oplever flere 
nye ting, når man er yngre og derfor vil 
opleve, at der sker mere på en dag, mener 
superprofessoren. 

Vi ved jo, at der er nogle effekter, der 
forstyrrer vores tidsbegreber: Der er de 

psykologiske forstyrrelser af, hvordan vi måler, hvad der 
sker, men der er også den effekt, at hvis man kører meget, 
meget hurtigt med et tog, får man en levetidsforlængelse 
– og den skulle man jo nok også kunne føle”, siger Holger 
Bech Nielsen. 

Einsteins specielle relativitetsteori bygger på to indbyrdes 
modstridende postulater: Det ene går ud på, at lyset altid 
har samme hastighed i et tomt rum – hvis man sender en 
lysstråle af sted, er det ligegyldigt, hvor hurtigt, man selv 
bevæger sig, så vil lyspakken bevæge sig lige hurtigt. Det 
andet lyder, at hvis man sidder i et mørklagt tog uden 
muligheder for at se eller sende signaler ud, så kan man 
ikke afgøre, om toget står stille. Det giver heller ingen 
mening, med mindre man har med, hvad toget står stille 
i forhold til.

”Men hvis jeg nu fra bagenden af toget sender en lille 
lyspakke op til den modsatte ende og måler på togets ure, 
hvor hurtigt, lyset går igennem – og hvis toget kører f. 
eks. to tredjedele af lysets hastighed, så skal det her lys 
jo langsomt overhale toget. Men når lyset når frem til 
forenden, er forenden jo, set udefra, nået længere frem. Så 

HVORFOR GÅR TIDEN HURTIGERE, 
NÅR VI BLIVER ÆLDRE?
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må det jo være sådan, at det her lys har været længere tid 
om at nå frem, end hvis toget havde stået stille” begynder 
Holger Bech Nielsen et hæsblæsende skoleridt i Einstein, 
der fik de to modsatrettede postulater til at hænge sam-
men med sit lille trick: Man stiller på togets ure, så det 
i forenden går en lille smule bagefter, og forskellen ikke 
længere kan ses. 

”Så blev den reddet… Men de begivenheder, der var 
samtidige, er det altså ikke mere, for nu er det, der før 
foregik på samme tid i forenden og bagenden, blevet to 
nye ting. Tidspunkter er altså blevet relative, triumferer 
Holger Bech Nielsen og når tilbage til tiden, der går 
hurtigere, når man bliver ældre: 
”Tiden snyder os jo nok. Men lidt af effekten går væk: Når 
vi bliver ældre, glemmer vi jo også mere”. Det er måske 
derfor, tiden nok går hurtigere, når vi bliver ældre – men 
når vi bliver gamle, går den langsomt igen.

- og hvad skal vi så mene om det?

Martinus´ forklaring er vist velkendt for de fleste, men 
skal ikke desto mindre lige serveres her af hensyn til evt. 
nytilkomne eller andre, der ikke kender den:
For en dreng på otte år vil året til han fylder ni udgøre 
1/8 af hans livserfaring, medens det for hans bedste- eller 
oldefar, der i samme periode opnår en alder på 81 – kun 
er 1/80 af hans livserfaring. Og som bekendt er 1/8 mere 
end 1/80 – ja, faktisk 10 gange så meget. – Et rent mate-
matisk bevis på et subjektivt begreb.
Læserne kan sikkert supplere med flere af den slags sub-
jektive oplevelser af tidens relativitet. 
Men når vi nu er i gang med lidt nytårsleg, så lad os tage 
en mere: 

Forestil dig en øde ø - ja, endnu mere end det: en ø uden 
høreorganer af nogen art – altså hverken menneske- eller 
dyreører! Pludselig vælter et stort træ på denne øreløse 
ø. Spørgsmål: Lyder der et brag? – God fornøjelse med 
hjerneakrobatikken.

v/Ruth Olsen

Jeg mødte engang en kvinde, som fortalte, hvordan hun i 
sin åndelige søgen havde fået den idé at ville gå i kloster. 
Hun fandt et nonnekloster i Sverige og lod sig indskrive. 
Efter en tid fik hun udleveret en pisk og besked om, at der 
på stedet brugte man renselse ved selvpiskning. Hun var 
lamslået og lod sig hurtigt udskrive igen. Hun havde godt 
nok hørt om, at man i middelalderen brugte den slags i 
visse sekter, men i vor tid forekom det helt absurd.

Da jeg faldt over en bog om den hellige Birgitta af Vad-
stena og det kloster, der var oprettet i hendes navn, blev 
jeg nysgerrig og ville finde ud af, om det kunne have 
været det kloster, det drejede sig om. Det tror jeg dog 
ikke, det var, men da jeg var begyndt at læse om denne 
Birgitta, fandt jeg hende så interessant, at jeg fik lyst til at 
fortælle lidt om hende her. Klosteret i Vadstena er jo nu 
igen blevet pilgrimsmål, og der findes birgittinerklostre i 
hele verden, også i Danmark (Maribo og Mariager).

Birgitta var meget usædvanlig for sin tid (1303-1373). 
Hun stod modigt frem og kritiserede europæiske konger 
og kirkens ledende mænd, også paven, for deres ukriste-
lige liv og politik. En del af hendes mod skyldtes nok, 
at hun var født i en rig overklasse og havde sin gang hos 

Den hellige Birgitta
den svenske konge, men også at det var budskaber, hun 
fik i visioner fra “allerhøjeste”sted, nemlig fra Jesus og 
Maria. Allerede som barn havde hun drømme og syner, 
hvori Jesus og Maria optrådte.

Birgitta var kun 11 år, da hendes mor døde, og uanset hvad 
hun selv ønskede, bestemte hendes far, at hun allerede 
som 13-årig blev gift med en, han udpegede. Som 17-årig 
fik hun sit første barn, derefter fik hun syv børn mere, det 
sidste som 35-årig. I disse år som velhavende borgfrue 
udøvede hun megen velgørende socialt arbejde, besøgte 
de syge og fattige med gaver og lever i det hele et fromt 
liv. For hende betød et kristent liv at vise det i gerning.

Da Birgitta er 41 år dør ægtemanden. Det bliver et vende-
punkt i hendes liv. Hendes ældste søn overtager gården, 
og hun er nu fri til for alvor at blive det, hun i visioner 
er blevet pålagt, nemlig at være “Guds talerør”. Kort 
efter ægtemandens død oplever hun Jesus i en vision 
sige: “Du skal være min brud og mit talerør. Du skal 
høre og se åndelige ting, og min ånd skal forblive i dig 
indtil døden”.

Som født i overklassen har hun lært at læse og skrive, 
således at hun kan skrive sine visioner ned, eller hun får 
sin skriftefader til at gøre det, og også få dem oversat til 
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latin. Hun bruger jo mange af disse budskaber i breve til 
de forskellige af Europas daværende magthavere. Sam-
men med sin ægtemand havde hun været på pilgrimsrejse 
til Santiago de Compostella i Spanien og set, hvordan kir-
ken overalt var i moralsk forfald. Paven levede i “syndigt 
vellevned” i Avignon og folkeslag lå i indbyrdes krig. Der 
var nok at tage fat på som “Guds talerør”.

Hun ønskede at oprette en kloster-
orden og fik et klosterreglement 
i en åbenbaring. Der skulle både 
være praktisk og teoretisk arbejde, 
for hun fandt det vigtigt at give 
kvinder viden og uddannelse. Det 
var også vigtigt på den måde at få 
kristendommen mere udbredt, for 
på den tid havde den endnu ikke 
slået rod i almenheden i de nordiske 
lande. Klostre spillede dengang en 
ikke uvæsentlig social rolle i lokal-
samfundet.

Men dengang skulle en klosterorden 
godkendes af Paven, og da hun i 
flere henvendelser havde bebrejdet 
ham hans umoralske liv og at han 
ikke boede i Rom, fik hun ikke no-
gen godkendelse. F.eks. sendte hun 
ham en af sine visioner, hvori Jesus 
bl.a. siger: “Da du i hovmod gjorde, 
hvad du ville, og ikke det, du burde, nærmer den tid sig, 
hvor jeg vil stille dig til regnskab. Uværdigt steg du op 
til den højeste værdighed, men du har tilsidesat din pligt 
og opgave. Gerrighed og ærelyst har taget til i kirken i 
din tid, du kunne have reformeret og forbedret mange 
ting, som du, sanselige livsnyder, ikke ville. Stå derfor 
op, inden din sidste time slår, og gør det godt, som du 
har forsømt, mens der endnu er tid.”

I en alder af 46 år slår Birgitta sig ned i Rom, og selv 
om hun stadig er en formuende dame lever hun meget 
asketisk, mens hun er gavmild overfor de fattige. Rom 
var på den tid i en ynkelig forfatning. Pesten havde hær-
get, kriminaliteten og volden florerede. Alle de rige - og 
hertil hørte de fleste af kirkens “tjenere” som havde raget 
afladspenge til sig - var flygtet ud til herskabelige huse 
på landet. Det åndelige forfald var udbredt, også blandt 
munkene, især hos de ledende personer. Der var nok at 
tage fat på for Birgitta.

I denne tid får hun mange åbenbaringer om, hvad der 
skal gøres. Der skal revses og retledes. Det blev hun 
ikke populær på hos alle, men det er jo til at bære, når 
man ved, man har fået opgaven fra “højeste sted”. Hun 
blev faktisk en kendt og respekteret person i Rom, for 
de fleste betvivlede åbenbart ikke hendes kontakt til de 

højere magter. De så jo også, hvordan nogle af hendes 
forudsigelser gik i opfyldelse. Mange søgte hende for at 
få råd og støtte.

Det undrer mig lidt, hvor mange konkrete detaljer, hun 
får vejledninger om i åbenbaringer fra Jesus og Maria. 
Iøvrigt mødte hun også Frans af Assisi i en åbenbaring 

(med en prædiken om ydmyghed), 
og sammen med datteren Katarina, 
der var kommet til Rom, drog hun 
på pilgrimsfærd til Assisi. Det var 
ikke ufarligt at færdes på vejene i 
den tids Italien, og på vejen ople-
vede de da også et røverisk overfald, 
som de dog mirakuløst blev reddet 
fra. Lyden af råb og våbenraslen 
skræmte røverne bort, men ingen 
opdagede hvor lyden kom fra. Hun 
var uden tvivl under særlig beskyt-
telse af forsynet.

Birgitta vedblev at interessere sig 
for de politiske forhold hjemme i 
Sverige. Hun skrev således til den 
svenske konge Magnus og bebrej-
dede ham, at han “bedrev utugt med 
en mand”. Hun brød sig heller ikke 
om, at han for at få hjælp fra den 
danske kong Valdemar havde ladet 

sin søn Håkon blive forlovet med Valdemars 7-årige datter 
Margrethe og gift med hende som 10-årig.

I 1372 drog Birgitta på pilgrimsrejse til Jerusalem og 
Betlehem, og da hun i foråret 1373 er tilbage i Rom er 
hun træt og syg og dør senere på året, 70 år gammel. 
Hendes legeme føres til Vadstena og bisættes der, hvor 
den svenske konge havde påbegyndt opførelsen af det 
kloster, Birgitta havde ønsket. Efter hendes død bliver 
hendes klosterreglement omsider også godkendt, da der 
er kommet en ny pave. Datteren Katarina bliver klosterets 
første leder.

At Birgitta blev inkarneret med en særlig opgave er der 
ingen tvivl om. Kristendommen var ved at løbe helt af 
sporet, også på dets mest centrale sted, Rom. Noget måtte 
gøres, kan jeg forestille mig, man har tænkt “på højeste 
sted”, og så har man set sig om efter en sjæl, der havde 
styrke og kløgt nok til at klare noget af opgaven. For der 
har jo også været andre, man i tidens løb har inspireret 
til rette lidt op på forholdene. F. eks. en Frans af Assisi, 
skønt jeg mener, Birgitta i sin tid gjorde “en større for-
skel” end han, der blev nok så berømt. Hendes budskaber 
til verden var måske ikke så dybsindige - de handlede 
mest om at yde kærlighed og barmhjertighed - men det 
var, hvad der var brug for på hendes tid. Og det er der jo 
stadig, mildest talt!
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Ruth Olsen

Den nye planet

En “ny” planet blev fundet i 2006, 
længere ude men større end Pluto, 
som derefter ikke regnes for planet 
længere. Men hvorfor har man ikke 
opdaget den før, den har dog været 
der hele tiden? Astrologer siger, at en 
planet først opdages, når menneskene, 
kollektivt set, er klar til dens energi og 
indflydelse. Hvad er så denne planets 
energi?

Planetens opdager, Michael Brown 
fra California Institute, døbte den 
straks “Eris”, fordi han bare fandt 
navnet oplagt, og det blev så senere 
vedtaget. Men Eris står i den græske 
mytologi for noget negativt og de-
struktivt, hun er stridens gudinde og 
desuden søster til krigsguden Mars. 
Havde vi ikke mere brug for en freds-
skabende energi i denne tid?

Men måske skal der netop strid til 
for at få renset Jorden for gamle kon-
flikter, før vi kan gå ind i “den nye 
tid”. Jorden skal jo nu gennemleve 
“de sidste tider”, hvor alt det mørke 
skal op til overfladen og udleves. 
Planeten Eris har iøvrigt en måne, 
som fik navnet “Dysnomia”, som i 
mytologien var Eris’ datter, kendt som 
lovløshedens gudinde.

Det ligner et veltænkt “sammentræf”, 
nu hvor alt tyder på, det er den slags 
energier, menneskene kommer til 
“at slås med” i de kommende år. For 
hvis “fårene skal skilles fra bukkene”, 
kommer processen nok ikke til at gå 
stille af.

Astrologen Claus Houlberg har en lidt 
anden tolkning af den nye planet og 
dens navn. Han mener, den er et tegn 
på, at vi nu går ind i en tid, hvor kvin-
derne tager over i lederstillingerne, og 
hvor det feminine får mere og mere 
indflydelse i verden. Det behøver dog 
ikke straks ændre så meget, for ifølge 
Martinus vil kvindernes udvikling af 
deres maskuline pol i begyndelsen få 
dem til at overdrive deres maskuline 
sider. Vi får se.
 
Film om de gamle 
mayaer

Den amerikanske skuespiller Mel 
Gibson har lavet en film om de 
gamle mayaindianere, fuld af vold 
og blodige scener. I TV-udsendelsen 
“Smagsdommerne” betegnede Lars 
Lilholt filmen som “en historisk 
uvederhæftig splatterfilm”, og be-
grundede det med, at en kultur, hvor 
man sagde undskyld til dyrene, før 
man dræbte dem, kunne ikke være så 
bestialsk, som filmen påstod. Mayain-
dianernes efterkommere har da også 
protesteret og kaldt filmen racistisk.

Det er almindeligt at tro, at fortidens 
mennesker var meget mere grusomme 
end nutidens. Men ifølge Martinus 
kom den egentlige “djævlementali-
tet” først for alvor ind i billedet med 
intelligensens udvikling. Så længe 
man stadig havde en del instinkt i 
behold, dvs lavpsykiske evner, havde 
man en større forståelse for naturens 
levende og guddommelige eenhed 
og vidste, at mennesket havde en 
evig sjæl. Kendskabet til, at de afdø-
des ånder stadig levede blandt dem, 
satte grænser for, hvad man turde. De 
menneskeofringer, der fandt sted, har 
uden tvivl oftest været med offerets 
samtykke.
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Dette har en Mel Gibson ikke haft 
indsigt i, men han burde dog vide, 
at det var de hvide europæere, der 
kom med grusomhederne sammen 
med kristendommen. Spirituelt set 
ved vi nu, det var meningen. Også de 
indfødtes kulturer skal forvandles og 
folkene have deres lidelseserfaringer, 
for at nå derhen i udviklingen, hvor 
vi alle skal hen. Ligesom Afrika i dag 
har en AIDS-epidemi, har Europa haft 
sine pest-epidemier. Forskellen er 
dog, at det i dag kan give anledning 
til, at andre mere velstillede folk kan 
øve sig i næstekærlighed.

Gamle skikkes 
holdbarhed

Palle Lauring var af mange en af-
holdt historiker, fordi han forstod 
at fortælle levende og engageret om 
fortiden. Ingen betvivlede hans viden 
- indtil han skrev en bog, der hed 
“Danmarks håb og horn” (Gyldendal 
1954). Efter da var han ikke velanset 
blandt de “seriøse” historikere. I den 
bog forsøgte han at påvise, hvordan 
man længe efter kristendommens 
formelle indførelse stadig levede efter 
de gamle skikke om kongers offerdød. 
F.eks. påviser han med mange sand-
synlighedsbeviser, hvordan “mordet 
på kongen i Finderup lade” ikke var 
et mord, men en aftalt ofring. Først 
i 1600-tallet ebbede disse skikke og 
den tankegang, der lå bag, ud - ifølge 
Lauring.

Baggrunden for denne tankegang var, 
at et samfunds liv og velfærd afhang 
af kongens - dvs “førerhannens”, kraft 
og styrke. En rest fra visse flokke i 
dyreriget? Hvert 7. år mente man, at 
kongens kraft var på lavpunktet, og 
det gjorde ikke bare ham men hele 
samfundet sårbart på det tidspunkt. 
Derfor måtte kraften genvindes, enten 
ved at han ofrede sig (led offerdøden) 
og overlod pladsen til en yngre og 
stærkere, eller ved at en anden, en 
stedfortræder, gav sit liv og overførte 
sin styrke til den siddende hersker. 
Det med at “ofre sig for at redde de 
andre” genkender vi fra ideen om, at 

Jesus gav sit liv for “at frelse men-
neskene fra deres synder”!

At skikken er et levn fra dyreriget, 
ses måske også af, at “førerhannen” 
klædte sig ud med horn ved de hellige 
ceremonier i den gamle hedenske tro. 
Hornene var symbol på kraft/magt. 
Derfor havde vikingerne horn på de-
res hjælme. Man drak mjød af horn, 
ikke fordi man ikke havde andet, men 
fordi der var særlig kraft i horn, hellig 
kraft (apropos guldhornene!). 

Når man drog til Horngudens dans i 
skoven, tog man “bukkeskindsstøv-
ler” på, fortæller folkeviserne. Der 
var særlige hellige steder, f.eks. sko-
vene ved Hjortespring. Mange havde 
springende hjorte i deres våbenskjold, 
for de symboliserede guddommelig 
hornkraft.

Jeg tror gerne, at menneskenes tradi-
tionsbundne forestillinger lever længe 
efter, de har mistet deres logiske 
grundlag. De gamle regler overhol-
des af ærefrygt - man tør ikke andet. 
Tænk blot hvor meget nogle gamle 
primitive forestillinger og traditioner 
har fordrejet de religiøse fornyeres 
budskaber. Det gælder indenfor Islam 
såvel som i kristendommen. Sidst i 
pavens kamp mod ændringer i par-
forholds-reglerne.

Iøvrigt er skikken med kirkeklokker-
nes ringen solen op og ned et levn fra 
soldyrkelsens tid! Man hilser solen 
godmorgen og godnat!

Har danskere tilbedt 
Sirius?

Nogle af læserne har nok hørt om den 
vestafrikanske stamme, Dogonfolket 
i Mali, som ikke blot tilbeder stjernen 
Sirius, men især dens lille ledsager Si-
rius B, som dogonerne kalder Po-tolo. 
Det har de gjort i århundreder, skønt 
den ikke kan ses med det blotte øje. 
Vestlige videnskabsfolk opdagede 
den først i 1862, da de havde fået 
teleskoper til det. Det er et mysterie, 
hvor dogonerne kendte den fra.

Sirius har faktisk på et tidspunkt væ-
ret tilbedt over hele kloden, ser det ud 
til. Nogle gætter på, det kunne være 
fordi de højereudviklede væsner, der 
i fortiden inkarnerede her på jorden 
for at vejlede jordmenneskene, kom 
fra de kanter og har fortalt om en “pa-
radis-klode”i Sirius-systemet. Også i 
Danmark har Sirius engang haft sær-
lig betydning. En arabisk købmand 
Al-Tartushi skrev i sin rejsebog år 
975, “at beboerne i Hedeby (i Søn-
derjylland) tilbeder stjernen Sirius, 
bortset fra nogle få kristne”.

Laumann Jørgensen har i sin bog 
“Stjerner, sten og stænger” (Hernov 
1994) om arkæo-astronomi påvist, 
hvordan der i Danmark (ja hele Nor-
den) har været utallige stenanlæg a 
la Stonehenge i miniformat, hvorved 
man kunne måle nøjagtigt, hvornår 
det var midsommer, forårsjævndøgn 
osv. Disse anlæg vuderes at være fra 
før vor tidsregning.

Stenanlæggenes sigtelinier viser, at 
man ud over solen også markerede 
Sirius’ (også kaldet Morgenstjernen) 
bevægelser. Disse anlæg var placeret 
i de store skove, f.eks. fandtes der et 
særligt anlæg i Hareskoven. Navnet 
Hareskov kommer ikke af hare men 
af det gamle nordiske ord “hargh”, der 

Levis tegning af en hornet gud, 
der er tvekønnet.
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betyder “stendyngehelligdom”. Det 
var her man “blotede”, dansede og 
drak “drikoffer”. Det skulle foregå 
på ganske bestemte tidspunkter på 
året for at de hellige kultiske ritualer 
kunne få den tilsigtede virkning. Der-
for var det vigtigt at have helt tjek på 
de hellige dage, midsommer, midvin-
ter osv. Nogle har ment, man brugte 
disse anlæg til at regne ud, hvornår 
man skulle så, høste osv. Men sådan 
noget kan enhver landbruger finde ud 
af uden at have rede på datoer.

Russell om universets 
energi

Videnskaben siger, der findes flere 
slags kræfter i universet. Det er ikke 
rigtigt. Der findes kun een slags kraft 
og det er den, der skaber kompres-
sion. Hvis du ønsker at komme luft 
i dit dæk, presser du med en kraft i 
een retning, udefra og ind. Jo mere 
du presser i den retning, jo større tryk 
dvs spænding bliver der inde i dækket 
i forhold til spændingen udenfor det. 
Det er sådan Gud skaber alt stof, altså 
skaber spænding ved en bevægelse 
indad, ved kompression.

Når kompressionen når et vist niveau, 
vender den automatisk tilbage til li-
gevægt, uden nogen anden form for 
kraft eller indgriben. Også luften i dit 
dæk ville søge at undslippe, hvis det 
kunne, for at søge tilbage til ligevægt. 
Alle bevægelser i universet skyldes 
forskellige former for uligevægt. Alt 
stof i universet skyldes bevægelser, 
dvs uligevægt, dvs spænding.

Også en elastik, der udstrækkes, 
vil søge tilbage, når du slipper den. 
Det kræver kraft at udstrække den 
- nemlig den du med din bevidsthed 
beslutter at bruge - men bevægelsen 
tilbage kræver ingen kraft. Der findes 
i universet to slags bevægelser men 
kun een kraft. Dette er den logiske 
forklaring på det problem, Einstein 
ikke kunne løse - nemlig hvordan 
stof dannes ud af “det tomme rum” 
og vender tilbage til det.

Fra Martinus ved vi, at selv et atom 
er et levende væsen med et Jeg (X1), 
der ønsker at manifestere sig fysisk og 
derfor med sin bevidsthed (X2) skaber 
den indadspiralerende bevægelse, der 
kommer til syne for os som stof. Et 
atom slipper dog - efter vor målestok - 
hurtigt “taget” på sin kompression og 
begynder også at spiralerer udad, dvs 
begynder at dematerialisere. Det er 
den udadgående spiral, videnskaben 
kalder “elektroner”, siger Russell.

Stoffets komprimerede spænding, 
som når den er høj nok skaber varme, 
kan udløses langsomt eller hurtigt. 
Luften i dit føromtalte dæk kan sive 
langsomt ud eller, hvis dækket rev-
ner, eksplodere med et brag. Luften 
var så at sige “fængslet” af dækket. 
Solens stof er “fængslet” af rummets 
kulde, og det undslipper ikke altid 
lige stilfærdigt. Det er en kunstig 
udløsning af stoffets spænding, der 
sker i et atomkraftværk, dvs en eks-
plosion i stedet for naturens normalt 
langsomme metode.

Er lyn et tiltagende 
fænomen?

Her i Norden bekymrer vi os ikke så 
meget om fænomenet lyn, for vi har 
ikke så mange af dem. Men andre 
steder på kloden er det ved at blive 
et problem, f.eks. i USA, hvorfor der 
forskes en del her for at finde årsager 
og løsninger. Der foregår faktisk ca.8 
millioner lynnedslag på kloden hver 
dag, hvortil kommer mange flere, 
der forbliver i atmosfæren. Man me-
ner antallet er øget betragteligt i de 
senere år.

Et lyn har enorm elektrisk energi. 
Man har målt helt op til 80.000 var-

megrader i lyn og set, hvordan det kan 
smelte sand til glas der, hvor det slår 
ned. Men hvad er lyn kosmisk set? 
Videnskaben mener, de skyldes varm 
luft, der stiger op og møder ispartikler 
i atmosfæren. Ifølge Martinus kan 
varme, dvs tyngdeenergi, i sit møde 
med kulde, dvs følelsesenergi, føre til 
eksplosioner, hvis energierne ikke er 
under kontrol af et Jeg, der sørger for 
en mere afbalanceret udløsning.

Martinus siger, elektricitet er Jord-
klodens livskraft og at al bevægelse 
er livsytringer. Er lyn således Jordens 
“raserianfald”? Hvad mon den i så 
fald vil fortælle os med disse anfald? 
Den synes ikke at have sin tyngde-
energi under kontrol. Betyder det, at 
der er noget, den er vældig irriteret 
over? Men det sprog forstår klima-
forskerne jo ikke!

Forskerne har fundet ud af, at det især 
er over storbyerne, de mange lyn op-
står, og går ud fra, at det skyldes den 
øgede varme, der udgår fra byerne. 
Man har opgjort, at lige netop i år 
passerer antallet af byboere antallet af 
landboere globalt set, dvs i USA bor 
80% af befolkningen i byer, i Europa 
er det 73%, mens det f.eks. i Afrika 
er ca. 20%. Men der er vist ikke færre 
lynnedslag i Afrika, tror jeg.

Man har også fundet ud af, at i de 
områder, hvor lyn slår ned, synes 
jordbundens frugtbarhed at være 
øget. Derfor overvejes den mulighed, 
at lyn-udladningerne har en dybere 
meningsfuld funktion, som man blot 
endnu ikke kan finde ud af. En balan-
ce-skabende funktion? Ifølge meget 
gammel folketro var man engang af 
den overbevisning, at lyn og torden 
“gødede jorden”!

Vort hjerne-redskab

Der fokuseres for tiden i forskningen 
meget på hjernen, for så længe man 
ikke ved, den blot er en “transformer-
station”, en formidler af elektriske 
impulser fra vore finstoflige usynlige 
legemer, er den et stort mysterium.



49

Når man før i tiden diskuterede med 
nogen, der troede, at f.eks. hukom-
melsen sad i hjernens kemiske stoffer, 
og spurgte, hvordan vi så kunne huske 
barndomsoplevelser, eftersom stoffet 
i hjernen siden da var udskiftet indtil 
flere gange, fik man det svar, at nok 
udskiftedes kroppens andre celler 
men ikke dem i hjernen.

Nu ved man, at også hjernens cel-
ler udskiftes omend ikke så hurtigt. 
Man ved også, at en normal hjerne 
hele livet producerer nye celler og 
at der modnes flere jo mere hjernen 
stimuleres, både ved fysisk aktivitet 
og ved udfordring med nye opgaver. 
Hvordan kan man så blive ved med 
at tro, bevidstheden sidder i hjernen? 
Måske fordi en defekt hjerne forrin-
ger bevidstheden? Men heller ikke et 
defekt radio- eller TV-apparat kan jo 
formidle signalerne rigtigt!

For øjeblikket (medio februar) er 
medierne fyldt med historier om, hvor 
dårligt de psykisk handicappede be-
handles i Danmark, bl.a. fordi de har 
dårligt uddannet og lavtlønnet om-
sorgspersonale. Tænk hvis man var 
klar over, at det kun er de handicap-
pedes redskab, hjernen, der er defekt, 
ikke deres bevidsthed. Ja måske er 
personalet i virkeligheden mere men-
talt underudviklede end de personer, 
de er sat til at tage vare på?

Et defekt hjerne-redskab opstår ifølge 
Martinus, fordi en person i sit tidligere 
liv har forringet sine talentkerner for 
opbygning af en normal organisme, 
f.eks. gennem et større stofmisbrug. 
De får så en inkarnation, hvor de kan 
genoprette skaden, siger Martinus. 

Fordi de så i deres hjælpeløshed ikke 
kan gøre så megen skade på sig selv 
og andre eller komme ud i misbrug 
igen? Men hvad så med al den medi-
cin, man fylder i de psykisk handicap-
pede? Det er dog også stofmisbrug.

Vi må se frem til den dag, hvor det 
er almenviden, hvordan verden i 

virkeligheden er “skruet sammen” og 
næstekærligheden har fået en større 
udbredelse.

Hellig krig

En, der kender den engelske premi-
erminister Toni Blair vældig godt, 
fortalte i en radioudsendelse, hvilket 
slags menneske Blair i grunden er. Vi 
fik at vide, at han er et meget religiøst 
troende menneske, som er overbevist 
om, at han har fået en vigtig opgave 
med at gøre verden bedre. Han mener 
altså, han har en mission i kampen 
mellem godt og ondt.

Derfor går han så godt i spænd med 
USAs præsident Bush, for de ligner 
hinanden. De er på korstog. De vil 
udbrede den vestlige verdens libera-
listiske “velsignelser”, om det så skal 
være med militære midler. Målet hel-
liger midlet, synes de at mene. Og når 
man først, omend måske ubevidst, har 
accepteret denne tese, er vejen banet 
for alle mulige overtrædelser af FNs 
menneskerettigheder. Begrundet med 
at det jo er “nødvendigt”.

Man ofrer nogle mennesker, bl.a. 
nogle soldater, for en politisk ide, 
eller for at sikre det man tror giver 
tryghed. Så hvori adskiller det sig 
fra tidligere tiders menneskeofring? 
Men soldaterne - har de ikke frivil-
ligt påtaget sig rollen? Faktisk har 
de vestlige lande nu svært ved at 
rekruttere soldater til “ofringen”. I 

England overtaler man nu de unge 
helt ned til 16-års alderen. Med gaver, 
penge og manipulerende reklamer går 
man bevidst efter de fattige kvarterer, 
hvor der er stor arbejdløshed. Ja, man 
går ind på skolerne med de fristende 
tilbud, især i USA.

Men vi ved, udviklingen går mod 
voksende afsky for krig, så selv om 
de får nogle unge, der endnu ikke er 
færdige med at repetere tidligere liv, 
overtalt, vil den tid snart komme, 
hvor politikerne måske vil i krig men 
ikke kan få nogen til at lægge liv og 
helbred til. I Danmark går de ud-
dannede militærfolk nu over i civile 
jobs hurtigere, end det er muligt at 
erstatte dem.

En passioneret pilgrim

Dette er titlen på en biografi om Annie 
Besant, en af teosofiens store pione-
rer, skrevet af Gertrude Williams i 
1931, altså et par år før Besants død. 
Ud over beskrivelsen af et fantastisk 
omskifteligt langt liv, en utrolig ildhu 
og arbejdsindsats, lægger den ikke 
skjul på nogle mere uheldige sider 
ved den tidlige teosofiske organisa-
tion og dens centrale personer.

Bogen viser, hvordan Besant i sin 
magtfuldkomne adfærd, førte orga-
nisationen ud i noget, som stifteren 
Blavatsky netop havde advaret imod, 
f.eks. i  pompøse religiøse ceremonier 
og et centraliseret magthierarki. På 
grund af hendes store beundring for 
medarbejderen Leadbeater, holdt hun 
hånden over ham de gange, han blev 
anklaget for pædofili og måtte gå i 
eksil, bl.a. i Australien, for ikke at 
blive dømt ved en engelsk eller indisk 
domstol.

Som formand for organisationen blev 
hun konfronteret med medlemmer-
nes bekymringer over den moralske 
tilstand i foretagenet, men fejede 
dem af bordet med en udtalelse om, 
at teosofien ikke havde nogen moral. 
Og så smed hun ellers de medlemmer 
ud af organisationen, som kom med al 
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for megen kritik.  Dette ifølge denne 
bog, som iøvrigt ikke fremstår som 
almindelig sladderjournalistik.

Besant havde svært ved at erkende 
egne fejltagelser, f.eks. var hele sagen 
om Krishnamurti problematisk fra be-
gyndelsen. Hans forældre anklagede 
hende for at have bortført ham og 
forsøgte forgæves at få ham tilbage 
via en engelsk domstol.

Alt dette kunne være ligegyldigt, 
for det forringer jo ikke de værker, 
Besant og Leadbeater efterlod sig. 
Det væsentlige ved historien er - for 
mig at se - at den påminder os om, 
hvad der kan ske når ufuldkomne 
mennesker skal føre en sag videre 
efter stifterens bortgang. Den er en 
påmindelse om, at muligheden for 
at tage fejl stadig er det vilkår, vi må 
leve med og erkende.

Nyt spirituelt magasin

Bladet “Nyt aspekt” har åbenbart ikke 
ment, der var spirituelle tidsskrifter 
nok på det danske marked og har i fe-
bruar udsendt bladet “Clairvoyance”, 
i lækker design og layout. 4 numre 
årligt for 238 kr.

Det første nummer har mange gode 
artikler, bl.a. en om den serbiske 
seer Mitar Tarabich og de profetier, 
han fremsatte inden 2.verdenskrig. 
En profeti om det, der tydeligvis kan 

opfattes som Martinus’ komme, blev 
beskrevet i bladet Kosmos 7/1990 og 
i Impuls 1/2006.

Bladet handler jo om clairvoyance, så 
vi får da også et bud på udviklingen 
i februar og marts. Men det er dog 
meget lidt konkret - bortset fra at 
Paris skulle blive udsat for voldsom 
blokade og hærværk. Der er også et 
bud af astrologen Adrian Duncan. 
Den er lidt mere konkret. Politisk uro 
i Danmark pga pludselige udenrigs-
politiske begivenheder. Problemer i 
regeringpartierne, der får nogle til at 
bryde samarbejdet. Olieproblemer for 
USA og forværring i Irak, stramning 
af renten og en vis kaos på aktiemar-
kedet. Det bliver dog bedre senere på 
året. Vi får se.

Bladet har mange annoncer, ellers 
kunne det vel heller ikke løbe rundt.

Positive tegn i tiden

Selv landsbrugsrådets formand Gem-
meke opfordrer nu danske landmænd 
til at omlægge til økologisk landbrug. 
Det gør han jo nok ikke af omsorg 
for befolkningens sundhed, men 
fordi der er penge i det. Det viser, at 
forbrugerne generelt er blevet mere 
kvalitetsbevidste, også på eksport-
markederne.

Der findes faktisk nu en del våben, 
som sætter modparten ud af spillet 
uden at slå ham ihjel. Eksempler ud 

over peberspray er skum-pistol, der 
blænder uden at skade, et klæbende 
net der kan kastes ned over de ag-
gressive og totalt passivisere dem. 
En gele-“skyder”, der gør underlaget 
så superglat, at angriberen helt mister 
kontrol over sine kropsbevægelser. 
Der er ingen grænser for fantasien, 
når først man er begyndt at tænke 
i den retning. Så det må man håbe, 
mange vil gøre.
Så nu behøver politiet ikke mere 
skyde og dræbe indbrudstyve, som 
vi før har set.

De forsamlede arabiske muslimske 
organisationer har udsendt en fatwa 
mod omskæring af piger. (8000 pi-
ger omskæres hver dag i verden) Så 
må vi håbe, man rundt om tager den 
alvorlig.

En mand i Bangladesh, Yunus, har 
fået en Nobelpris for det system, han 
satte i gang med de såkaldte “mikro-
lån”, som faktisk kun er for kvinder. 
Nu har det bredt sig til utallige andre 
lande og givet nyt håb for u-landenes 
fattige folk. Fordi lånene ikke er så 
store, og man ikke skal stille nogen 
sikkerhed, kan alle være med. De har 
vist, at kvinderne virkelig er opsat på 
selv at kæmpe sig ud af fattigdom-
men.

Jeg hørte, at Liberia er gået over til 
kun at bruge kvindelige soldater. De 
er bedre, for de løser problemerne i 
stedet for at skyde folk.

På radioens P1 sagde en professor 
Nyborg (28/1), at der er lavet en 
undersøgelse, der viser statistisk, 
at ateister har en højere intelligens 
end religiøst troende. Kan det undre 
Martinus-læsere?
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For at få udstillingen ” Martinus og 
hans åndsvidenskabelige livsværk 
Det Tredie Testamente” i Sindal fra 
maj til august til at fremstå så infor-
mativ og professionel som overho-
vedet muligt, søger vi efter følgende 
kompetencer:

Tysk oversætter

”Den røde tråd i Martinus værk Det 
Tredje Testamente” – en A5 folder på 
28 sider (ikke speciel teksttung) skal 
oversættes til tysk. 

Pengesponsorer

Vi søger pengesponsorer til at 
finansiere tryk af bl.a. A5-folderen 
”Den røde tråd i Martinus værk Det 
Tredie Testamente” på 28 sider på 
dansk, engelsk og tysk. Ydermere 
skal symbolkataloget på 44 sider 
på dansk og engelsk genoptrykkes.

Tekstforfatter

Vi har løbende brug for at få forfat-
tet tekster til bl.a. Sindal udstillin-
gens nye website samt til presse-
meddelelser, annoncer o.lign.

Webprogrammør

Et website, der udelukkende handler 
om Sindal udstillingen, er på tegne-
brættet. Vi har brug for hjælp med 
selve programmeringen samt til 
løbende opdateringer under udstil-
lingsperioden.

Vognmand

Vi har brug for en vognmand til at 
transportere udstillingsmaterialet fra 
Københavnsområdet til Nordjylland 
i uge 17 og retur igen i uge 36. 

Martinus sekundær 
litteratur 

Martinus sekundær litteratur skal 
naturligvis også udstilles. Er du se-
kundær litteraturforfatter og ønsker 
at donere et eksemplar af dit værk 
så send det til følgende adresse:  
Shop Team, Vestre Gade 6A, 2605 
Brøndby. 

Ring til Jan Langekær på  20 15 78 11 
og hør nærmere, hvis du har overskud 
på din talent- eller pengekonto.

Sindal udstillingen er et 100% non-
profit projekt, der udelukkende bli-
ver til via sponsorater og frivillig 
arbejdskraft.

Stor Martinus udstilling
- talenter og sponsorer søges!

Bestyrerparret Marianne og 
Aksel foran Martinus’ barn-
domshjem i Sindal.
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MØDER - FOREDRAG - KURSER - STUDIEGRUPPER - UNDERVISNING

ESBJERG
Mandag 26/3 Spis og drik for livet! v/Hanne Myrfeld
Mødet er kl.19 i Hovedbiblioteket, lokale 4
Tilmelding til AOF på tlf. 7020 2377 (Arr: Heddi Støyer 
tlf.7513 9863)

HERNING
29/3 Hvordan vil menneskehedens fremtid komme til at 
forme sig? v/Lars Gyde
Mødet er torsdag kl. 19.30 i “Kulturellen”, 1.sal lok.04-01, 
Nørregade 7
Arr: Martin S Jepsen tlf. 9716 8230

KLINT
Lørdag 31/3 kl.14.30 Humanisering af økonomi og sam-
fund v/Eigil Kristensen
Lørdag 21/4 kl 14.30 Maskulint, feminint og menneskeligt 
v/Lene Jeppesen
Lørdag 19/5 kl 14.30 Martinus, Darwin og Intelligent 
Design v/Ole Therkelsen
Weekendkursus 16/3-18/3 Reinkarnation, skæbne og 
livsmysteriets løsning v/Eigil Kristensen, Mary McGovern 
og Lene Jeppesen
Weekendkursus 13/4-15/4 Forsynet, Guddommen - mødet 
med Gud v/Ingolf Plesner og Søren Olsen
Weekendkursus 4/5-6/5 At lytte til kroppens signaler 
v/Hanne Myrfeld og Lene Jeppesen
Weekendkursus 25/5-27/5 Menneskene, englene og ver-
denssituationen v/Sören Grind og Solveig Langkilde
Ugekursus 6/5-12/5 Maskulint, feminint og menneskeligt 
v/Lene Jeppesen
Ugekursus 6/5-12/5 Kosmische Chemie - gedankenklimas 
v/Ole Therkelsen og Liesel Lind (nyt!!)
Ugekursus 13/5-19/5 Livskraft og positiv tænkning v/Ole 
Therkelsen
2-ugerskursus 6/5-19/5 Studier i Livets Bog 3,del 1 
v/Eigil Kristensen

Sommerkurser:

1.uge 30/6-6/7 Tankens magt
2.uge 7/7-13/7 Den frie åndsforsker
3.uge 14/7-20/7 Kend dig selv
4.uge 21/7-27/7 Vejen til fred
5.uge 28/7-3/8 Alt er bevidsthed
6.uge 4/8-10/8 Evolutionens kærlige hensigt
Få kursusprogram med nærmere oplysninger tilsendt: Marti-
nus Institut tlf. 3834 6280 
Martinus Center, Klintvej 69. Tlf. 5930 6280 evt. 2021 2768

KULLERUP -kurser se www.kullerup.dk eller ring 6531 
5431
Martinusgruppe hveranden fredag og hveranden onsdag kl. 
19-21.30

KØBENHAVN
24/3 kl 15 Getsemane Have v/Lene Jeppesen
Derudover er der studiegrupper og seminarer, hør nærmere: 
Martinus Institut, Mariendalsvej 94, Kbh F tlf. 3834 6280

KØGE
20/3 Kost og livskraft! v/John Klemens Nielsen
27/3 Martinus, Darwin og Intelligent Design 
v/Ole Therkelsen
Begge møder tirsdage kl. 19, Teaterbygningen
Tilmelding FOF, Brogade 19, tlf. 5665 5322

RANDERS
Tirsdag 27/3 Spis og drik for livet! v/Hanne Myrfeld
Tirsdag 1/5 Hvordan vil menneskehedens fremtid komme 
til at forme sig? v/Lars Gyde
Møderne er kl.19.30 i AOF kantinen, Store Voldgade 10
Arr: Lottie Linnea Thunberg tlf. 8647 4603

SILKEBORG
Onsdag 21/3 Hvordan vil menneskehedens fremtid 
komme til at forme sig? v/Lars Gyde
Mødet er kl.19.30 i Medborgerhuset, Søvej 3.
Arr: Vibeke Rughave tlf. 8682 8270

THISTED
25/3 Hvordan vil menneskehedens fremtid komme til at 
forme sig? v/Lars Gyde
Mødet er søndag kl. 15 i Plantagehuset, Plantagevej 18
Arr: Birgit Thorndal tlf. 9798 5384

VEJLE
Tirsdag 27/3 Indsigt i Livets Mysterium! v/Ingolf Plesner
Mødet er kl. 19.30 i Kulturhuset Bygningen, Ved Anlæget 14
Arr: Inge S Spicker tlf. 7555 2194

VIBORG
Torsdag 29/3 Spis og drik for livet! v/Hanne Myrfeld
Mødet er kl. 19.30 i Medborgerhuset, Vesterbrogade 13
Arr: Dagmar Dalsgaard tlf. 8661 2923

ÅLBORG
21/3 Spis og drik for livet! v/Hanne Myrfeld
Mødet er onsdage kl. 19.30 på Vejgaard Bibliotek, Hadsund-
vej 35.
Arr: Karsten Jensen og Hannelise Lundholm tlf. 9818 8090

ÅRHUS
19/3 Spis og drik for livet! v/Hanne Myrfeld
16/4 Livets direkte tale v/Sébastien Vesterlund
Alle møder er mandage kl. 19.30 i Studenternes Hus, møde-
sal 2, Ndr.Ringgade 3, bygn.1420
Arr: Grethe Bergstrøm tlf. 8672 5546



ORD TIL EFTERTANKE 

Længslen og jagten efter helheden kaldes kærlighed. (Platon)

Øjet ville ikke være i stand til at se solen, hvis ikke det på en vis måde 
selv var en sol. (Plotin)

Hvor troen kan underbygges og blive til viden, er der ikke længere 
tale om en religion. (Kai Sørlander)

Verden skal ikke bringes i orden. Verden er indbegrebet af orden. 
Det er os, der skal bringe os i harmoni med denne orden. 
(Henry Miller)

Gudsdyrkelsen består ikke i bønner og i ydre andagt, men i et næste-
kærlighedens liv. (Swedenborg)

Min interesse for videnskab kommer af mit ønske om at forstå Guds 
tanker. (Einstein)

Gennem personligheden kan vi lære om verden og dens natur og 
dermed udvikle os. Vi skal derfor ikke foragte den, men holde af 
den. (Sven Damsholt)

Alt er manifestation af tanker. De seks grundenergier er kun seks 
forskellige former for tanke. (Martinus)

Det man dyrker, holder man i live. Sanser og tankearter udvikler sig 
ved benyttelsen eller brugen. (Martinus)

Følelserne er vore børn. Vi skal lære at elske dem, uanset hvordan 
de er. De negative skal smeltes bort i kærlighed. (Bartholomew)

Arkitektur er fastfrossen musik. (Goethe)

Livsglæde er den bedste medicin, og den har ingen bivirkninger. 
(Hanne Øster)

Med hver ny ånd kommer en ny naturhemmelighed ud, og Bibelen 
kan ikke sluttes, førend den sidste store ånd er født. (Emerson)

Ethvert menneske bærer universets billede i sin sjæl. 
(Giordano Bruno)

Jeg vil fuldende den opgave, Jesus begyndte på, men ikke førte til 
ende. (Adolf Hitler)
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Vor eventyrlige verden
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Kærlighed

Kærlighed er ikke blot kærtegn. Kærlighed er en kraft, som gennemtrænger universet. Vi 
kender den også gennem udtrykket “den hellige ånd”. Det, de store verdensgenløsere har 
talt om, og som Kristus ved sit eksempel har vist menneskene, er, at det er muligt for det 
enkelte menneske at forbinde sig med den guddommelige eller universelle kærlighed på 
en sådan måde, at man, i stedet for at fl ygte fra livet her i den fysiske verden, lader denne 
kærlighed strømme ind i samme verden og forvandle den ved praktisk væremåde.

Men vi har lært, at for at man intellektuelt kan orientere sig i den fysiske verden med 
dens mangfoldige naturlove, må man have en videnskab, gennem hvilken man lærer disse 
love at kende for i praksis at kunne udfolde et liv og en skabelse i overensstemmelse med 
lovene. På grund af menneskenes efterhånden stadig mere udviklede tænkeevne, som er 
en åndelig kraft, lever disse mennesker ligeså meget i en åndelig verden, nemlig tankens 
verden, som i den fysiske.

For at kunne orientere sig i denne åndelige verden, som også har mangfoldige love, må 
mennesket også have en videnskab, gennem hvilken det kan lære disse love at kende for 
at overholde dem. Det er en sådan hjælpende faktor, der gives menneskene gennem den 
moderne åndsvidenskab, som omsat i praksis af stadig fl ere og fl ere mennesker i øst som i 
vest vil være grundlaget for en ny verdenskultur, hvis motto vil være “enhver er sin næste 
nærmest”. 

Martinus

Kærlighed
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Blandt en ny verdensepokes 
fødselsveer

af Martinus

Ægteskabets degeneration

Ægteskabets degeneration eller opløsning er vel et af 
de mest synlige tegn på, at mennesket er underkastet en 
forvandlingsproces. Vi ser, at ægteskabets hellige løfte er 
i færd med at tabe sin autoritet. Mange mennesker indgår 
i et enkelt jordliv gentagne ægteskaber med løfte om 
gensidig troskab indtil døden adskiller dem. Dette højti-
delige løfte gives altså hver gang en ægtefælle er blevet 
skilt og gifter sig påny. Dette vil altså igen sige, at løftet 
om troskab indtil døden ikke opfyldes. Denne troløshed 
og manglende opfyldelse af ægteskabsløftet befordres af 
millioner af mennesker verden over, også i tilfælde hvor 
der er børn i ægteskabet. Det breder sig mere og mere, og 
det er ved at blive til kendsgerning, at moselovens ægte-
skabsform er i opløsning. Mange mennesker lever endog 
i samliv uden nogen indgået ægteskabelig vielse. 

Hvad er det, der er ved at ske med menneskene?  Er de 
ved at gå til grunde i en bundløs afgrund?  Er de ved at 
blive behersket af en overvældende seksuel afsporing?  
Eller hvad betyder hele denne opløsning og degeneration 
af “moselovsægteskabet”?  Ifølge de overleverede kristne 
moralforskrifter er menneskeheden indhyllet i tiltagende 
syndefald, der vil føre den til “fortabelse”, til et “evigt 
helvede” og lignende. Men menneskeheden er ved at 
komme ind i en intellektuel mental epoke, i hvilken det 
er umuligt for den at tro på, at Gud skaber et fremragende 
levende væsen for at lade det ende i en evig pinsel, en evig 
ild, en evig djævelsk tortur uden nogen sinde at kunne 
blive befriet fra disse rædslernes rædsler. De begynder 
at forstå, at der må være en anden løsning.

De ægteskabeligt degenererede 
menneskers mentalitet

Hvordan ser de mennesker ud mentalt, som gentagne 
gange gifter sig og atter lader sig skille? Er de særligt 
onde mennesker, hvis væremåde kan gøre dem skyldige 
til den førnævnte evige djævelske tortur i et helvedes 
ild?  Nej! Absolut ikke!  En så frygtelig ondskab og et så 
lidelsesfuldt helvede eksisterer slet ikke. Ingen ondskab 
i et væsen kan være evig, og ingen straf for ondskab kan 
være evig. Ondskab såvel som straf for ondskab er skabte 
foreteelser. De er begyndelse og afslutning underkastet, 
og er derfor endelige eller tids- og rumdimensionelle.

Med hensyn til de mennesker, der gentagne gange gifter 
sig og skilles, er de, med undtagelse af et fåtal, absolut 
ikke i særlig grad onde. De kan endog være fremragende 
udviklet, være særdeles venlige og kærlige i deres øvrige 
væremåde, der ikke har med ægteskabet at gøre, være 
store kunstnere eller på andre måder være fremragende. 
Hvordan kan det så være, at der findes mennesker blandt 
denne kategori af væsener, der på det ægteskabelige felt 
ligefrem er samvittighedsløse og onde mod den anden 
part i ægteskabet, når de såkaldte “hvedebrødsdage” er 
forbi?  
 
De mennesker, der i særlig grad befinder sig på det æg-
teskabelige skilsmisseområde, er alle mennesker, der er 
fremskredne i polforvandling, hvilket altså vil sige, at den 
maskuline pol i kvinden og den feminine pol i manden er 
fremragende udviklet uden dog endnu helt at have opløst 
ægteskabstalentet. De har endnu tendenser til at blive 
forelsket i det modsatte køn og kommer derved endnu 
ind under ægteskabets love og forpligtelser. De gifter sig 
og får børn i ægteskabet.

Kvinden og manden bliver 
mere lig hinanden

Hvad bevirker da den modsatte pol i manden og kvinden? 
 Foreløbig udvikler den væsenets intellektualitet. Kvin-
den får maskuline talenter og manden feminine talenter, 
og begge får derved udviklet deres intellektualitet. Med 
denne udvikling bliver kvinden og manden mere og 
mere lig hinanden, bliver mere og mere til samme slags 
væsen. Da det absolut fuldkomne ægteskab i renkultur 

Fra Martinus’ udstillingen i Sindal
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netop er baseret på det totalt maskuline hanvæsen og 
totalt feminine hunvæsen i renkultur er det klart, at 
ægteskabet degenererer i samme grad, som de to parter 
bliver lig hinanden. Det er ikke det maskuline i kvinden, 
som manden elsker, og ikke det feminine i manden, som 
kvinden elsker. Derfor bliver kvinden, i samme grad som 
det maskuline princip udvikler sig i hende, et mindre og 
mindre tiltrækkende objekt for mandens seksuelle krav og 
behov, ligesom manden bliver mindre og mindre tiltræk-
kende for kvindens seksuelle krav og behov, i samme grad 
som det feminine princip udvikler sig og gør sig gældende 
i mandens væremåde. Det er således det feminine princip 
i manden og det maskuline princip i kvinden, der bevirker 
ægteskabets degeneration. Dette bevirker igen, at der fore-
kommer så mange degenererende, haltende, ufuldkomne 
og ulykkelige ægteskaber, at jeg har måttet udtrykke det 
som “de ulykkelige ægteskabers zone”

Ægteskabets ophør

Er det da meningen, at ægteskabet skal ophøre?  Ja, det 
viser sig jo som en kendsgerning for den, der kan se 
dybere i tingene. Når væsenerne så åbenlyst vokser fra 
de principper, der er en betingelse for et fuldkomment 
ægteskab, kan dette jo ikke blive ved at bestå, men må 
forsvinde i takt med, at betingelserne for dets eksistens 
forsvinder eller ophører i væsenet. 

Dyret i renkultur og det ufærdige men-
neske

Men det er jo netop denne polforvandling, der omskaber 
væsenet fra dyr til menneske. Uden denne polforvand-
ling ville væsenet blive ved med at være et dyr. Hos 
dyret finder man det totalt maskuline hanvæsen og det 
totalt feminine hunvæsen, og her finder man de virkelig 
lykkelige ægteskaber eller den fuldkomne parringsdrift. 
Ægteskabsprincippet er beregnet for væsenet i dyreriget, 
ikke for væsenet i menneskeriget. Derfor ser vi netop, at 

væsenerne degenererer seksuelt i dyreriget. De væsener i 
dyreriget, for hvem ægteskabet er begyndt at degenerere, 
er dem, der i dag fremtræder som det ufærdige menneske. 
Dyret i renkultur er altså stærkt enpolet. Der, hvor det 
bliver så udviklet, at polforvandlingen kan finde sted, dér 
begynder væsenet at vokse fra abe- til menneskestadiet. 
Der begynder væsenet at blive udtrykt ved begrebet ”men-
neske”. Men det er endnu langt fra at være menneske. 
Det skulle gennem mange livs udvikling, før det kunne 
begynde at udfolde de højere menneskelige talenter.

Menneskehedens uvidenhed om 
polforvandlingen

Menneskeheden er nu forlængst nået frem til et stadium 
i udviklingen, hvor polforvandlingen og dermed dyrets 
forvandling til menneske i særlig grad gør sig gældende. 
Men menneskeheden er i virkeligheden uvidende herom, 
for ægteskab er lige fra Moses’ tid blevet fremholdt for 
menneskene som noget urokkeligt, som noget man mente 
skulle være vedvarende. Hvordan skulle man vide andet, 
så længe menneskene levede på et endnu primitivt og 
meget kraftigt ægteskabsprincip med dets parringsakt 
som den højeste livsoplevelse i denne deres endnu meget 
dyriske tilstand?  Det var ikke meget, der blev sagt om 
menneskets endelige bestemmelse som virkeligt menne-
ske højt hævet over det dyriske ægteskabelige princip. Det 
lidet, der blev sagt, blev misforstået og forbudt som falsk 
tale. Tiden var endnu ikke kommet til, at menneskeheden 
kunne modtage åbenbaringer om virkeligheden af denne 
menneskenes forvandling.  Men nu er tiden i høj grad inde 
til menneskenes modtagelighed for denne åbenbarings 
store guddommelige analyser.

Ægteskabet spiller kun en midlertidig 
rolle i skabelsen af mennesket i Guds 
billede

Menneskene må nu lære at forstå, hvilken rolle ægteskabs-
princippet spiller i den guddommelige skabelsesplan, og 
at det i virkeligheden kun er midlertidigt. Når Gud skal 
omskabe det levende væsens bevidsthed til en sådan 
fuldkommenhed, at det kan fremtræde i ”Guds billede 
efter hans lignelse”, må det først gennemgå en proces, 
der kan gøre det til ekspert i mørkets manifestationer, 
til geni i hadets, krigens og lidelsernes frembringelse. 
Igennem denne manifestationstilstand bliver det ekspert 
i al viden om mørkets livsødelæggende natur. Med denne 
viden afstår det naturligvis helt fra at manifestere mørket 
og bliver ekspert i lykke- og salighedsgivende manifesta-
tioner. Dets væremåde bliver guddommelig. Denne gud-
dommelighed kender vi under begrebet ”alkærlighed”. 
Dette totalt alkærlighedsbefordrende og livgivende væsen 
er ”mennesket i Guds billede efter hans lignelse”.

Åbningen af Martinus udstillingen i Sindal
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Parringsdriften, Guds ånd i mørket 
eller livets højeste vellyst- eller 
salighedsfornemmelse

Men hvordan kommer det levende væsen gennem det 
dræbende princips, krigens og lidelsernes natsorte mørke? 
 Hvordan kan det blive inspireret til at leve i en sfære, 
hvor det må dræbe for at leve og selv blive dræbt?  Det 
må myrde og atter myrde væsener i sine omgivelser for 
at forsvare sit eget liv, ligesom det også må myrde andre 
væsener for at kunne få disse væseners organismer som 
føde. Hvad er det, der i denne mørkets sfære kan inspirere 
og give væsenerne glæde ved at være til?  Hvad er det, 
der giver væsenerne mulighed for at kunne opleve lys og 
glæde i dette mørke?  

Det er intet mindre end netop ægteskabet. Mørkets sfære 
er dyreriget. I dette rige er parringsdriften det livslyst-
befordrende fundament. Den giver væsenet adgang til at 
kunne opleve livets højeste vellyst- eller salighedsfornem-
melse, hvis vibrationer kun kan være identisk med Guds 
ånd. Hvad kan ellers være den allerhøjeste fornemmelse 
i livet?  

I kraft af ægteskabs- eller parringsprincippet kan væsenet 
i dette mørkets sorteste livssfære finde et andet væsen, 
hvor det kan møde en gensidig sympati og med dette 
væsen, i kraft af deres særlige organiske struktur, udløse 
denne for de to parter største oplevelse af livets højeste 
lys på det fysiske plan eller Guds ånd i mørket. Men for 
at denne proces kan finde sted, må væsenerne være enpo-
lede. De to væsener må altså være et hankøns- og et hun-
kønsvæsen. Disse to væsensarter er altså skabt således, 
for at de ved denne deres enpolede struktur kunne opnå 
en vis sympati fra et andet væsen, hvilket ellers ville være 
ganske umuligt i mørkets sfære, hvor væsenerne er skabt 
til at kæmpe mod hinanden om livet. Mørket er altså en 
verden, hvor livsbetingelsen er at dræbe for at leve. 

Her, hvor der ikke findes alkærlighed eller humanitet, er 
parringstilstanden med sin kulminerende parringsakt altså 
væsenernes livsinspiration. Uden denne havde væsenet 
i mørket absolut intet åndeligt lys, ingen sympati, ingen 
kærtegn fra noget andet væsen. Alt ville være det sorteste 
mørke, den absolut sorteste nat. Men i et sådant mørke 
kunne intet som helst liv eksistere. Hvor Guds ånd ikke 
eksisterer er alt liv naturligvis umuligt.

Virkningerne af den begyndende 
polforvandling

Ægteskabet og enpoletheden er altså Guds livgivende 
ånd i mørket og eksisterer udelukkende derfor. Men 
væsenerne er jo under udvikling fra mørke til lys, fra 

inhumanitet til humanitet, fra had til kærlighed og bliver 
derved udviklet til at skabe mere og mere lys omkring 
sig. De vil således, efterhånden som de alle hver især 
bliver færdigudviklet i alkærlighed, udstråle Guds lys 
og varme til alt og alle. Men herved bliver ægteskabet 
med parringsaktens kulminationsoplevelse jo overflødig, 
og da denne organiske struktur var båret af væsenernes 
enpolethed, bliver denne enpolethed også overflødig. 

Vi ser da også, at der i væsenet i dets udviklingsområde 
som abe begynder at opstå en forvandling i dets intel-
lektualitet eller bevidsthedsområde. Denne forvandling 
skyldes, at der på dette stadium indtræder en begyndende 
polforvandling. Den stagnerede eller latente pol begynder 
at komme til udvikling. Det vil altså sige, at den feminine 
pol i hanvæsenet og den maskuline i hunvæsenet mere og 
mere begynder at gøre sig gældende i væsenets væremåde. 
Med denne modsatte pols udvikling begynder dyrets for-
vandling til menneske. Med denne polforvandling bliver 
væsenet altså ”dobbeltpolet”. 

Dobbeltpoletheden afføder 
intellektualitet og næstekærlighed

Dobbeltpoletheden kommer først til syne som en begyn-
dende bevidsthedsudvidelse, begyndende intellektualitet. 
Det er den modsatte pol i både manden og kvinden, der 
ligger til grund for hele den bevidsthedssfære og de 
tankearter, de hver især har, og som ikke har noget som 
helst med deres seksuelle liv at gøre. Hele den seksuelle 
side ved de nævnte væsener varetages af den ordinære 
pol, hvilket vil sige den maskuline pol i manden og den 
feminine i kvinden. Men således bliver det ikke ved med 
at være. 

Efterhånden som det begyndende menneske kommer 
fremad i udviklingen, kommer igennem sin mørke 
karma, afføder denne karma en ny evne i væsenet: den 
begyndende alkærlighed. Denne evne bestemmer, hvad 
mennesket kan nænne og ikke kan nænne at gøre af for-
træd og ondskab. Det er denne evne, der får væsenet til at 
opfylde den virkelige alkærlighed eller næstekærlighed. 
Hvad skal menneskene med denne kærlighed, når de har 
ægteskabskærligheden?  Efter ægteskabsloven må ethvert 
gift menneske holde sig til sin ægtefælle. Hvis det elsker 
et andet væsen højere end sin ægtefælle, bedriver det 
“hor”. Men næstekærlighedsloven påbyder jo, at man skal 
elske Gud over alle ting og sin næste som sig selv. 

Mosesepoken og kristusepoken

Mennesket står overfor to store livsepoker: mosesepoken 
og kristusepoken, der igen er det samme som henholds-
vis dyrets og menneskets epoke. Moses var ægteskabets 
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mand og ægteskabskærlighedens profet, mens Kristus 
var det totalt fuldkomne menneskes og dermed alkær-
lighedens profet. Forskellen på kristus- og mosesepoken 
er altså den, at der indenfor førstnævnte er givet en lov 
om frigørelse af bevidstheds- eller livstendenser, der var 
strengt forbudt i mosesepoken. I kristusepoken påbydes 
det, at man skal elske sin næste som sig selv. Det kan 
altså ikke gøres uden at komme i konflikt med mose-
loven, og hvis man holder moseloven, kan man ikke 
opfylde kristus- eller næstekærlighedsloven, der også er 
loven for det fuldkomne menneskes væremåde. Når der 
således gennem Kristus eller verdensgenløsningen er 
givet love for en ny livsepoke, må en sådan ny livsepoke 
også vise sig. 

Men for at en sådan ny livsepoke med et livsfundament, 
der er modsat ægteskabets livsfundament, kan skabes, 
må ægteskabet degenerere og ophøre. De kan umuligt 
begge opfyldes samtidig. Man kan ikke samtidig gå op 
og ned ad en stige. Når der således opstår tendenser til 
en ny væremåde, der er en modsætning til det vante livs-
fundament gennem tusinder af liv, må det i en tilsvarende 
grad begynde at skabe konflikter i menneskenes sind og 
væremåde med hensyn til deres ægteskabelige talenters 
kapacitet eller overholdelsen af det troskabsløfte, som 
ægteskabet er baseret på. Vi ser da også denne konflikt 
gøre sig gældende i overordentlig mange ægteskaber. 

Korttidsægteskaberne eller 
skilsmisseægteskaberne

Oprindelig er ægteskabet i kristendommen en højtidelig 
forening af mand og kvinde i et samliv indtil døden adskil-
ler dem. Denne forening eller indvielse til samliv bliver 
foretaget og autoriseret af myndigheder enten gejstligt 
eller borgerligt. De to væsener har dermed højtideligt 
overfor medvæsener og samfundet lovet hinanden troskab 
indtil døden. Overholdelsen af dette løfte mellem parterne 
var ægteskabets kulmination.
 
Men kan et menneske i dag overfor et andet menneske 
give et løfte, det vil kunne holde hele sit liv igennem? 
 Selv om menneskene har kunnet det, og mange men-
nesker endnu kan holde et sådant løfte, viser det sig, at 
en meget stor del af menneskene ikke kan overholde et 
ægteskabs- eller troskabsløfte overfor en ægtefælle hele 
livet igennem. 

Efter et mere eller mindre kort samliv ophører den sek-
suelle eller ægteskabelige tiltrækning til den anden part 
i ægteskabet. Ja, denne mættelse af samlivet kan endog 
føre til antipati mod ægtefællen. Ægteskabet bliver derved 
ulykkeligt, og navnlig hvis den svigtede part endnu har 
en næsten urokkelig dragning mod eller forelskelse i den 
svigtende part. 

Den svigtende part kommer mere og mere til at føle 
seksuel dragning imod en tredje part og bliver utro imod 
ægtefællen, søger skilsmisse og gifter sig igen og under-
tiden med samme resultat: bliver atter gift og atter skilt 
og således fortsættende. Jeg kender et tilfælde, hvor en 
person er blevet gift for tiende gang. Hvad er et sådant 
ægteskab?  Hvad er det for en moral, således ti gange at 
love et andet menneske ægteskabelig troskab indtil døden 
adskiller dem?  Hvad er en sådan situation udtryk for? 
 Er den ikke netop udtryk for, at en sådan flere gange 
svigtende ægtefælle er ægteskabelig degenereret, er et 
væsen, der ikke mere har talent for ægteskab? 

Det tredie testamente på udstilling

Skilsmissemennesker, der er trofaste 
og hengivne overfor andre, kan være 
uvenlige eller onde mod ægtefællen

Det er ikke kun et enkelt menneske, der således svigter 
troskabsløftet i ægteskabet, men tusinder og atter tusinder 
der skilles og gifter sig gentagne gange. Det er ikke fordi 
disse mennesker er særlig primitive og onde. De kan være 
meget trofaste og kærlige overfor andre væsener. Mange 
af disse er store kunstnere, er genier og kan have frem-
ragende betroede stillinger i samfundet. Men ikke desto 
mindre kan nogle af disse skilsmissemennesker være 
temmelig onde, ja næsten grusomme overfor ægtefællen, 
når de ikke mere har seksuel dragning til denne.  

Hvordan kan det nu være?  Hvorfor kan de ikke være 
venlige mod den svigtede ægtefælle, som de jo før har 
haft så megen dragning til, at de har kunnet love livslang 
troskab?  Når et menneske, der er fremragende udviklet 
og kan vise både trofasthed og venlighed overfor sine 
omgivelser, kan føle antipati overfor ægtefællen, der 
undertiden ligefrem kan grænse til had, så kan det kun 
være fordi dets ægteskabelige talent er degenereret. Dets 
parrings- eller forelskelsestilstand er svækket på den måde 
at den har tabt sin holdbarhed. 
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Ægteskabsløftet opfyldes enten i kraft 
af en stærk forelskelsesevne eller en 
udviklet næstekærlighedsevne

Mens en forelskelse i parringstilstandens eller ægteska-
bets kulminationszone kunne forblive stærk og urokkelig 
gennem et helt liv, er den nu for mange mennesker af me-
get kort varighed. Da den gensidige forelskelse udgør den 
tiltrækning, der skal befordre trofastheden og samlivet i 
ægteskabet, er det klart, at der hvor den er degenereret 
og svækket, kan den ikke befordre ægteskabets hold-
barhed, og derfor går ægteskaberne i stykker. Så længe 
den gensidige forelskelse holder sig uændret gennem et 
helt liv, kan parterne jo sagtens opfylde ægtepagten og 
troskabsløftet.
 
Når forelskelsen er ophørt, kan samlivet i ægteskabet kun 
fortsætte, hvis parterne er så udviklet i næstekærlighed, at 
de ikke nænner at give ægtefællen den store sorg at svigte 
denne, og de forbliver da i ægteskabet. Dette er meget 
prisværdigt, navnlig hvis der er børn i ægteskabet. Dette 
betyder naturligvis et offer for den part, hvor forelskelsen 
er ophørt. Men der er væsener, i hvem næstekærligheden 
er så udviklet, at de kan gøre det.

Venskabsægteskabet med intimt 
samliv uden børn

Men hvad nu med alle de andre væsener, der hensynsløst 
svigter ægtefællen og skaber troløshed og skilsmisse? 
Det kan ikke være fremtidens moral. Det er i allerhø-
jeste grad umoral og mangel på næstekærlighed. Det er 
rigtigt, at disse væsener er ægteskabeligt degenererede 
og i værste fald ikke kan opfylde hverken fysiske eller 
moralske betingelser for et livsvarigt lykkeligt ægteskab. 
Men når det er en kendsgerning, at de ikke har talenter for 
at kunne opfylde et livsvarigt normalt ægteskab, vil det 
naturligvis være uheldigt, at sådanne væsener gifter sig 
og indgår i ægteskaber, som de absolut ikke kan opfylde 
moralsk. At være uegnet til ægteskab betyder dog ikke, 
at de er færdige med seksuelle forhold med det modsatte 
køn. De føler sig stadig draget imod dette køns væsener. 
I fremtiden vil sådanne væsener ikke gifte sig eller på 
anden måde give løfter for livstid, men i stedet indgå 
venskabsforhold med en partner af modsat køn og leve 
intimt sammen med denne i et ”venskabsægteskab”. 
 
At sådanne venskabsægteskaber ikke er egnet til at være 
hjem for børn og deres opdragelse er en selvfølge. Hvis 
der kommer børn i et sådant ægteskab, må parterne jo 
indgå et juridisk eller retsgyldig autoriseret samliv med 
ansvar for disse børn, så længe børnene endnu ikke har 
nået skelsår og alder. Men i stedet for denne gentagelse 
af giftermål og ægteskabsløfter gælder det om rent og 

kærligt og dermed moralsk kun at give løfte om samliv, 
så længe dette er til glæde for parterne. Hvis der opstår 
disharmoni, kan disse parter jo nemmere gå hver til 
sit. Det er bedre at skilles i venskab end leve sammen i 
fjendskab. Er det da ikke umoralsk, at en ægteskabeligt 
fri mand og kvinde lever sammen i venskabsforhold uden 
andet bånd end deres indbyrdes sympati og evne til at 
leve i harmoni sammen til glæde og velsignelse for både 
dem selv og deres omgivelser?  Nej, men denne slags 
ægteskab gælder naturligvis ikke for de mennesker, der 
endnu ønsker børn, og som endnu har talent for at leve i 
et virkelig totalt ægteskab.

Hvornår skilsmisse er at foretrække

Hvad nu med gifte mennesker, der trods alle anstrengel-
ser ikke kan skabe harmoni i samlivet?  Ja, i sådanne 
situationer er det et mindre onde at blive skilt end at 
leve sammen i disharmoni, også selv om der er børn 
i ægteskabet. Det er ikke godt for børn at leve mellem 
forældre, der skændes fra morgen til aften og aldrig viser 
hinanden sympati eller kærtegn. Da må det være bedre, 
at børnene kommer til at leve med den ene af parterne og 
nyder dennes fader- eller moderkærlighed og bliver fri for 
disharmonien eller krigen mellem forældrene.

Anette Skovs Martinus inspirerede billeder

Når to ægtefæller giver hinanden 
seksuel frihed

Der forekommer også ægteskaber, hvor parterne har 
givet hinanden frihed til at have seksuelle forhold med 
partnere udenfor ægteskabet. De tror dermed at have løst 
ægteskabsproblemet. De har eventuelt seksuelle forhold 
med partnere udenfor ægteskabet både i øst og vest, men 
da bedriver de i allerhøjeste grad hor. At to ægtefæller 
giver hinanden seksuel frihed til at hore med fremmede 
seksuelle partnere er ikke det samme som skilsmisse. 
Når to mennesker har indgået et højtideligt ægteskab, 
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enten kirkeligt eller borgerligt, med løfte om troskab 
indtil døden adskiller dem, og underskrevet dette overfor 
myndigheder og medvæsener, kan denne pagt jo ikke 
ophæves ved at de to parter hemmeligt giver hinanden 
seksuel frihed. 

De er stadig gifte mennesker overfor autoriteterne og 
omgivelserne, og at de har indladt sig i seksuelle forhold 
udenfor ægteskabet er et bedrageri overfor de myndighe-
der og medmennesker, overfor hvem de højtideligt har 
erklæret sig i ægteskab og lovet at overholde ægteskabets 
love. For retmæssigt at kunne give hinanden seksuel 
frihed må de naturligvis erklære dette overfor de samme 
myndigheder og medvæsener, overfor hvem de højtideligt 
har indgået og erklæret sig i ægteskab. De må indgå en 
officiel skilsmisse, først da er de igen frie. 

Det er således bedre, at menneskene bliver skilt, når de 
har seksuelle forhold udenfor ægteskabet, end at de lever 
i dette misbrug i skalkeskjul af ægteskabet. Der er lavet 
en lov, der bevirker, at utroskab ikke mere er skilsmisse-
grund. Det viser tydeligt, at ægteskabet er i forfald. Det vil 
i virkeligheden sige, at man autoriserer, at ægtefæller godt 
kan hore og eventuelt avle børn udenfor ægteskabet. 

Kan ægteskabets forfald være mere tydeligt?

Ægteskabets forfald er et led i den 
guddommelige skabelsesproces, hvor 
alkærlighedens evige lysvæld ligger 
forude

Ægteskabets forfald, der således er en af den ny ver-
denskulturs fødselsveer, er et led i den guddommelige 
skabelsesproces. Det er menneskenes forvandling fra dyr 
til menneske, der her gør sig gældende. Ægteskabet er jo 
udelukkende baseret på parringsakten mellem et han- og et 
hunvæsen, hvilket vil sige to enpolede væsener af modsat 
køn. Det er lyset i dyrerigets mørke. Men da menneskene 
er i færd med at forvandle sig fra at være hanvæsen og 
hunvæsen til et menneskevæsen, bliver det altså soleklart, 
at de her omtalte seksuelle og ægteskabelige områder må 
gå i forfald. Vi ser, at den dyriske seksualisme eller den 
enpolede parringsakt som lys betragtet er i færd med at 
blegne for tilsidst helt at gå ud. Men da er mennesket et 
væsen i Guds billede, det er i sig selv lys, er Guds ånd i 
renkultur. Da skal det ikke nøjes med kun at kunne opleve 
Guds ånd i parringsaktens kulminationsudløsning. Da er 
det selv i hele sin fremtræden den højeste ild og udløser 
salighedsenergi med et hvilket som helst væsen, det måtte 
komme i berøring med. Bagude ser det dyrerigets mørke 
fortone sig og forude ser det alkærlighedens evige lysvæld 
stige op over himlen, og ”mennesket i Guds billede” lov-
synger Guddommen og livet i himmeriges rige.
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Vor eventyrlige 
verden

v/Ruth Olsen

I alle spirituelle visdomstraditioner får vi at vide, at denne 
vor fysiske verden blot er en illusion. Da vi lever i en tid, 
hvor vi ikke længere vil nøjes med at tro, må vi gå på 
opdagelse for at finde ud af, hvordan denne illusion rent 
faktisk og konkret bliver til. De bedste og mest logiske 
forklaringer har jeg fundet hos Martinus og Walter Rus-
sell, der både bekræfter og supplerer hinanden. Jeg vil 
her forsøge at sammenstille et uddrag fra dem.

Begge tager udgangspunkt i, at dette evige og uendelige 
univers består af levende væsner (tilsammen = Gud), som 
med deres bevidsthed skaber og holder de bevægelser i 
gang, som er grundlaget for, at der er en fysisk verden 
at opleve. Den tanke-energi, der udgår fra og indgår til 
bevidstheden er baggrunden for den spiralbevægelse, som 
er det fundamentale i materieskabelsen.

Spiralens to modsatrettede bevægelser kalder Martinus 
“tyngdeenergi og følelsesenergi”, Russell kalder det 
“ekspansion og kompression”. Martinus siger i LB III 
stk. 639, at “alt hvad vi har med at gøre eller kommer 
i berøring med er led i spiraler”. Og i LB VI stk.1977: 
“Partikler er hvirvelstorme, som vi fornemmer som fast 
materie”. Russell siger, at det er spændingen mellem den 
komprimerende og ekspanderende spiralbevægelse, der 
skaber stoffet.

I skabelsen af en galakse er det nemt at se spiralbevægel-
sen, men også ved dannelsen af et atom eller en sol ses 
spiralen i aktivitet. Problemet for naturvidenskaben er, at 
de endnu ikke kan registrere den lange usynlige proces, 

der er gået forud, før spiralbevægelsen er nået til den fre-
kvens og bølgelænde, som de er i stand til at måle. Derfor 
taler de om et mystisk “mørkt stof” og “sorte huller”.

De kemiske stoffer

Begyndelsen på fysisk materie er de kemiske stoffer, vi 
kalder mineralriget. At disse i virkeligheden er levende 
væsner, der er kommet dertil i deres evige udviklings-
kredsløb, at de atter vil til at manifestere sig fysisk, er 
ukendt for de fleste. Ligeledes ved man ikke, at disse 
stoffers adfærd er automatfunktioner, indøvet som talent-
kerner i tidligere stadier. Men det er jo baggrunden for, at 
deres aktiviteter foregår så fuldkomment og lovmæssigt. 
Naturvidenskaben kalder det “naturlove” og tror, de er 
opstået “af sig selv”.

Hvilket slags kemisk stof, det aktuelt er, afhænger af 
spændingsniveauet mellem de to modgående bevægelser 
i spiralen, og afhængig af om det er den komprimerende 
eller ekspanderende bevægelse, der er den dominerende, 
eller om der er total ligevægt. Martinus kalder stofferne 
“kontrære kraftarter, der holder hinanden i skak på et vist 
spændingsniveau”.

Der er ifølge Russell 9 spændingsniveauer, der skaber det, 
vi kalder grundstoffer, altså 9 forskellige slags “stoppe-
steder”, hvor spændingen fastholdes, hvis der ikke gribes 
forstyrrende ind. Det er matematisk meget præcise steder! 
Der er 4 “stationer”, hvor den komprimerende bevægelse 
er stærkest, der er et ligevægtssted i midten, og der er 4 
steder hvor den ekspanderende bevægelse er den domi-
nerende. Det er en skala, der nøje svarer til farverne og 
musikkens toner, hvorfor Russel også kalder stoffernes 
udviklingsskala for toner og oktaver.

Også kemiske stoffer går igennem udviklingsstadier fra 
fødsel - barn - ung - moden - gammel - død. Derefter re-
inkarnerer de i en højere oktav. Der er 9 oktaver ialt, hvor 
stofferne udvikler sig til stadig mere komplicerede former. 
Deres trin opad udviklingsstigen er så matematisk nøjag-
tige, at Russell i 1929 kunne fastslå eksistensen af flere 
grundstoffer længe før, naturvidenskaben fandt dem.
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Dette får mig til at minde om, at Martinus i LB III beskri-
ver talsystemet som et kredsløbsystem med 9 trin, hvor 
det 10’ende er et slags diskarnationstrin, der opsummerer 
det indvundne, før det næste kredsløb begynder på et 
højere trin.

Af de 9 oktaver, Russell beskriver, har videnskaben endnu 
ikke opdaget de første to, så de begynder inde i 3. oktav 
med brint. De siger, brint har 1 proton og 1 elektron, men 
det betyder bare, at der i brint er ligevægt mellem den 
komprimerende og den ekspanderende spiralbevægelse. 
Man har godt nok opdaget, der er mange mindre dele i 
et atom og har givet disse dele mange nye navne, men 
fordi man stadig har svært ved at måle det usynlige strå-
leformige stof, er der mange misforståelser.

Kulstof er det centrale kemiske stof i universet. Det findes 
præcist midt i hele oktavsystemet, “moden og harmonisk 
ligevægtig”. Det skabes i solen, ja i alle stjerner. Det er 
altså rigtigt, når man siger, vort legeme er skabt af stjerne-
støv! Det er solens glødende kulstof, der får den til at lyse. 
Solen kan ikke “opbruge sit brændstof”, for det skaber 
det selv ud fra helium, som er første stof i 4.oktav. Men 
den kan blive “gammel”, dvs dens spiralbevægelse vender 
engang, så den ekspanderende bevægelse får overtaget.

Også Jorden var engang i en glødende kulstof-produce-
rende fase, men da afkølingen satte ind, udviklede meget 
af det sig videre til andre, tættere og mere komplicerede 
stoffer, dvs højere oppe i oktav-udviklingen. Uran er 
blandt de sidste i den 9. oktav, dvs i sin døende ekspan-
sive fase, hvorfor dens udstråling er så stærk og dermed 
farlig for organisk liv.

Verden er et optisk fænomen

Det grundlæggende kosmiske bevidstheds-energihav 
kalder Russell “koldt lys”, til forskel fra den lille del af 
den stråleformige kraft, vi plejer kalde lys. Også Mar-
tinus bruger ordet “lys” om al strålingsenergi, f.eks. i 
LB II stk.496: “Alt hvad vi oplever er oplevelse af lys, 
hvadenten vi ser, hører, smager eller føler. Alt er grader 
af lys.”
Når Russell kalder verden et optisk fænomen, er det dels 
fordi “optik” er læren om lysets natur, og dels fordi det 

faktisk er “fototekniske” mekanismer, universets bevæ-
gelser bygger på - ifølge Russell.

Både Russell og Martinus beskriver, hvordan det er 
bevidsthed, der styrer bevægelserne. Men denne skal jo 
have nogle brugbare mekanismer at gøre det med, dvs 
til at variere og regulere spændingsforholdene mellem de 
to spiralbevægelser. Russells “opskrift” lyder: “Linser og 
spejlreflekser”. Det forklares på følgende måde, hvis jeg 
ellers har forstået det rigtigt.

Universet er fuld af såvel kæmpestore som bittesmå 
spiralbevægelser, især mange på det for os usynlige 
stadie. Når disse kredsløbsbevægelser interfererer, dvs 
overlapper hinanden, dannes linser - konvekse linser, 
der samler og således forstærker, og konkave linser, der 
spreder. En linses effekt er velkendt, bl.a. er vore øjelinser 
konvekse for at komprimere omgivelsernes lysudstråling, 
så signalet bliver stærkt nok til via hjernen at nå vore 
åndelige legemer.

Det skal lige indskydes, at for at en lyd, som jo vibrerer 
langsommere end lys (dvs den del af vibrations-spektret 
vi opfatter som lyd), skal blive stærk nok, må det kom-
primeres via en indadgående spiralbevægelse, nemlig i 
øresneglen. Lys og lyd er spiralbevægelser i bestemte 
mønstre, men de skal jo frem til vore åndelige legemer, 
dvs vor bevidsthed, for at blive tolket.

For at danne linser med de matematisk helt rigtige pro-
portioner skal spiralbevægelserne være buet i det, man 
vist kalder sinuskurver, så det bliver en såkaldt “spiral 
mirabilis”. Det er den spiral, vi møder overalt i naturen 
i f.eks. sneglehuse osv., og hvor der i dens matematiske 
beskrivelse indgår hvad man kalder de “gyldne” tal, 
fibonaci-tal. Jeg er ikke matematiker, så her er jeg på 
“gyngende grund” og refererer blot. Uden at gå i yderli-
gere detaljer er det altså med en styring v hj a linser, man 
opnår lige præcis den spænding mellem de to modgående 
bevægelser, som skaber de forskellige slags stoffer.

På baggrund heraf anviser Russell iøvrigt en vej til op-
nåelse af al den fri miljørigtige energi, man kan ønske 
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sig, nemlig ved at opsætte en række konvekse linser på 
en sådan måde, at den allerstedsnærværende kosmiske 
energi komprimeres. Vi kender fænomenet fra den linse, 
vi kalder et “brændglas”, hvormed man kan komprimere 
sollys til en ret høj temperatur. Det er i princippet det 
samme, blot mere effektivt.

Desuden påpeger Russell, at hvis man på vore elektri-
citetsværker brugte kegleform til ledningsspolerne, så 
strømmen spiralerede indad, kunne man mangedoble 
energien. Dette var iøvrigt netop hvad Viktor Schauberger 
i 1930’erne beskrev og kaldte “implosion”. Det havde han 
fundet ud af ved at forske i vands spiralbevægelser.
Hvorfor tror man forresten to svage tråde bliver meget 
stærkere blot ved at blive spundet i en spiral?

Det varer nok en rum tid endnu, før vi kan tappe fri energi 
fra universet, for naturvidenskaben er stadig meget i vild-
rede med, hvad “lys” er. F.eks. tror man, at lys er “fotoner” 
der rejser som bølger fra solen til jorden på 8 minutter. 
Men lyset, eller det man kalder elektromagnetisme, er 
mikroskopiske små væsners oftest usynlige spiralbevæ-
gelser. Væsner, der på brøkdele af sekunder inkarnerer 
og diskarnerer. Derfor taler man om “kvanter”, dvs om 
partikler, der “hopper ind og ud af eksistens”. Og det er de 
jo egentlig også! Man ved bare ikke hvorfor og hvordan. 
For hvor er de henne, når de “hopper”? De diskarnerer 
for straks at reinkarnere, men det ved kvantefysikerne 
ikke endnu.

Stoffets fortætningsproces

Første gang, man hører, at selv det tætteste stof blot 
består af bevægelser, eller rettere af spænding mellem 
bevægelser, er det svært at forstå.. Men nu er selv na-
turvidenskaben ved at komme til den erkendelse, at stof 
består af bevægelse. Russell forklarer stofdannelsen med, 
at spiralens komprimerende bevægelse gør “hullet”, dvs 
spiralens åbning i midten, stadig midre ved at afsætte ring-
formede spændings-fortætninger yderst i “systemet”.

Han bruger en cyklon (også kaldet skypumpe, tornado) 
som eksempel på begyndelsen af processen. En cyklon 
under opbygning bevæger sig stadig hurtigere rundt og 
komprimerer derved varme omkring det endnu stille og 
kølige “øje”, der gør modstand mod sammenpresningen 
og ønsker at “slippe fri”. Til sidst er spændingen dog 
kommet til et stadie, hvor ekspansionsbevægelsen får 
overtaget og hvirvler spiralistisk udad som ringe i vand 
med enorm kraft. Sker “frigørelsen” på jordoverfladen 
skabes megen ødelæggelse, men sker det oppe i atmo-
sfæren, kalder vi det højtryk og lavtryk.

Når det gælder stoffets fortætningsproces synes den at 
ske mere roligt og velordnet. Hullet i midten af spiralen 

lukkes langsomt ved at de ringformede fortætninger øges. 
Processen kan standse før hullet er lukket helt, som vi 
f.eks. ser det i vore knogler og i plantestængler eller i det 
porøse indre i et ungt træs stamme. Hvis hullet lukkes helt 
er sammenpresningen og derved spændingen og varmen 
blevet så stor, at en sol er født. Eller et kulstofatom.
Dvs faktisk er det i mødet mellem to komprimerede 
spiraler, at varmen bliver høj nok til at en sol fødes. Det 
er derfor Martinus kalder solskin for “makrokosmisk 
seksualenergi”.

Den herved opståede stærke varme giver udstråling, som 
dog bremses noget op af rummets kulde. Hvis ikke uni-
versets kulde holdt ekspansionskræfterne i ave, ville solen 
få en hurtig eksplosiv død som supernova. Den ophobede 
spænding prøver godt nok ind i mellem at slippe fri, sådan 
som vi ser det ved protuberanserne, men til al held for os, 
vil solen i mange millioner år endnu afgive spændingen i 
moderat tempo. Solen “trækker vejret” både ind og ud og 
styrer sin spænding, dvs sin sammenhængskraft, ligesom 
vi mennesker gør.

I de kemiske stoffers skala er kulstoffet midt i 4. oktav 
det første, der har “lukket hullet”, dvs det er tættere end 
f.eks. brint, ilt og kvælstof. Her på jorden har det meste 
af  kulstoffet passeret sin glødende ildtilstand. Bortset 
fra det menneskene brænder af, findes det stadig som 
ild i den indre endnu ikke afkølede del af jorden. Nogle 
steder findes det på sit flydende stadie som olie. Det er 
ikke tilfældigt, at kulstoffets tætteste form, diamanter, 
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findes i gamle vulkankratere. De er “stivnet solskin”fra 
dengang jorden selv var en slags sol, barn af den store 
moder sol.

Det er heller ikke tilfældigt, at dette harmoniske ligevæg-
tige “solskinsstof” er vor vigtigste kilde til såvel mad som 
varme, og at vor organisme ud over vand hovedsageligt 
består af dette stof. Vi skulle jo gerne i en overgangsfase 
i det rigtige menneskerige kunne bære at blive gennem-
strømmet af den stærkeste energi - intuitionsenergien.

Der er forskere, der nu mener at have fundet et himmel-
legeme, en slags stjerne, der synes kun at består af kulstof 
krystalliseret til diamantstadiet. Det fik mig til at tænke 
på den gamle tibetanske profeti, der omtaler en særlig 
stjerne, de kalder “smaragdstjernen”, som vil stå som 
symbol på en ny tid.

Efter kulstoffets 4. oktav finder vi de tætte metaller, der er 
gode til at holde på deres spænding, f.eks. skal jern var-
mes op til ca 1800 
grader, før det “gi-
ver slip” og be-
gynder en hurtigt 
opløsende eks-
pansion. Til sam-
menligning skal 
en menneskekrop 
kun opvarmes til 
ca 43 grader, før 
spændingen be-
gynder at “sive” 
og kroppen går i 
opløsning. Der er 
flere af de kunstigt 
frembragte stoffer, 
der har et så skævt balanceforhold og dermed er så dårlige 
til at holde på deres spænding, at man blot skal gnide lidt 
på dem, før de slipper noget af deres spænding. Det kalder 
man “statisk elektricitet”. Andre kunstigt fremstillede 
kemiske stoffer afgiver deres disharmoniske spænding 
som farlig stråling, der er kræftfremkaldende.

Vand er faktisk ret god til at holde på sin spænding, 
fordi det under normale omstændigheder er i ligevægt. 
Vandmolekylernes harmoniske forening vises bl.a. ved, 
at de antager globe-form, som det ses i vanddråberne. 
Når dråberne rammer planternes blade, afgiver de deres 
spænding, dvs energi, til planterne, hvorfor regnvand er 
bedre for planternes vækst end postevand. At vand har en 
kemisk ligevægtstilstand, ses desuden af, at de normalt 
danner harmoniske iskrystaller, men også at der ikke skal 
så megen påvirkning til, før harmonien brydes.

Når menneskene engang bliver kloge nok, vil de lære 
at jonglere med universets kræfter, med spænding og 
spændingsforskelle, og således blive det, alkymisterne 
drømte om. Vi skulle jo ende med at gøre os jorden “un-
derdanig”. Men med menneskenes nuværende moralske 
standard, er det vist et held, man endnu ikke har “fundet 
fidusen”. Måske er det derfor Russells værk er blevet så 
lidet kendt, han viser jo en pæn del af vejen.

Russell har en meget interessant beskrivelse af, hvordan 
stoffernes forskellige krystalliseringsformer opstår. Kry-
stallisering kræver jo, at bevægelsernes spændingstilstand 
fastholdes i eksakte geometriske former. Så vidt jeg har 
forstået, handler det om, at universets kolde “stilhedstil-
stand” danner en form for spejlvægge, der bremser og 
reflekterer bevægelsesuniversets lysimpulser i ganske 
bestemte matematiske forhold og mønstre. Det synes 
også at handle om, at stofferne bringer “åndelige gener”, 
talentkerner, med sig fra den ene oktav til den næste.

Beskrivelsen får 
mig til at tænke 
på fænomenet 
“holografi”, dette 
med at hver del 
indeholder helhe-
den, for alting er 
i bund og grund 
spejl-reflekser 
ifølge Russell. Et 
sted kalder han 
det “Guds bog-
holderisystem”. 
Han siger også, 
at de bevægelser, 
der er baggrunden 

for hele sceneriet, er illusioner skabt af linser og spejle. 
Der findes kun bevidsthedens stille lys, kosmisk set.

Også i en film oplever vi illusionen om bevægelse, 
forårsaget af en række ubevægelige billeder, der blot 
ændres lidt fra billede til billede. Der er altså reelt ingen 
bevægelse, kun tilstands-forskelle. Det er et sansebedrag, 
fordi vore sanser er så begrænsede. Stilheden skaber så 
at sige bevægelsen. Film-symbolikken illustrerer også 
meget godt det, Martinus siger i LB II stk. 534 om, at 
det vi oplever ikke er virkeligheden, men en kopi af vir-
keligheden, og at det er kopien, der giver oplevelsen af 
bevægelse og stof. 

Han tilføjer dog, at vi skal være glade for vor oplevelse 
af kopien, for uden den kunne vi ikke udvikle bevidst-
heden, ja slet ikke opleve bevidsthed og eksistens i det 
hele taget.

Der skal et møde mellem to til at danne en sol.
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v/Gunder Frederiksen

At tale nedsættende om et andet menneske – krænke dets 
anseelse og agtelse er begreber, vi desværre kender i vor 
kultur (f. eks. Janteloven).  Men den vægt, vi tillægger 
begreberne ære og skam, kommer ikke tilnærmelsesvis 
på højde med, hvad de tillægges i visse andre kulturer f. 
eks den muslimske. Her kan det i værste tilfælde dreje 
sig om liv og død. 

Naser Khadar er som 
muslim velintegreret i 
Danmark, hvor han som 
folketingsmand tager del 
i det politiske liv og lever 
med i dansk kultur som al-
mindelig indfødt dansker. 
Som et brobyggerforsøg 
mellem vore to kulturer 
har han skrevet en bog på 
336 sider med titlen ”Ære 
og Skam” Han ønsker at 
informere os noget mere 
om Islam, og det er al ære 
værd. Med indvandring af 
de mange muslimer er det 
utvivlsomt påkrævet. 

 Det endelige mål for hele den jordiske menneskehed må 
jo være, at alle folkeslag lærer hinanden at kende, at vi 
møder hinanden på godt og ondt og i sidste ende indgår 
i en ”smeltedigel”, hvoraf der forhåbentlig opstår et højt-
udviklet menneske, der med hensyn til såvel moral, kultur 
som evne til at elske hinanden repræsenterer et højere ud-
viklingstrin, end det sparsomme, vi repræsenterer i dag.

I bogen fortæller Naser Khader om det islamistiske fami-
liemønster, som han sammenligner med det danske. Og 
bogen har virkelig vakt danskernes interesse – et godt tegn 
på, at vi er interesseret i at lære de fremmede at kende, der 
kommer til vort land. Bogen er allerede udkommet i tredje 
udvidede og reviderede udgave. I løbet af en forholdsvis 
kort årrække (et par årtier) har Danmark modtaget op mod 
170.000 indvandrere, størsteparten fra muslimske lande. 
Vi er heldigvis i stand til at byde dem velkommen – de er 
først og fremmest politiske flygtninge eller mennesker, 
som på en eller anden måde har brug for vor hjælp.   

Ære og skam
Hvilke forventninger er der til 
Danmark?

Man fristes til at tro, at der må være noget, der virker 
tiltrækkende ved Danmark ud over de ”blanke sunde og 
de skønne møer”. Hvad kan det være? For vi er jo ikke 
særlig kultiverede. Vi drikker jo øl og skejer ud på mange 
måder, og vore lyse unge piger går usømmelig klædte. 
Og så er vi jo vantro – og spiser svinekød – nogle af os 
altså. Alligevel er der en masse muslimer, som bryder op 
fra deres eget land og flytter til Danmark. Lyder det ikke 
lidt paradoksalt?  

Et kvalificeret gæt kunne være vor levefod, som måske 
er tiltrækkende. Den er vist forholdsvis høj i sammen-
ligning med flere andre lande og det kan jo nok virke 
tiltrækkende. Vi kender noget tilsvarende fra os selv.  
Som bekendt emigrerede mange danskere til USA under 
depressionen i trediverne. Der var høje forventninger 
til rigdom ”over there”.  Poetisk fik det udtryk i Chr. 
Winthers vidunderlige digt ”Flugten til Amerika”, hvor 
det hed: ”Guldet det ligger der for din fod. Du bukker 
dig kun for at få det”. 

Om muslimerne tilsvarende ”finder så meget guld på 
gaden” i dagens Danmark skal være usagt, men der er 
vist noget om, at nogle af dem kan opleve højere velstand 
her i Danmark, end hvad de er vant til. Nogle kan endog 
være i stand til at sende penge hjem til familien i deres 
muslimske hjemland evt. til at bygge hus for eller andet, 
som de ellers ikke har råd til. Og det er jo skønt, hvis 
vi i velfærdslandet Danmark kan få lov at hjælpe nogle 
mennesker, som måske ikke kender så meget til velfærd. 
Måske kan det også pynte lidt på vort internationale 
image, som efter en skrækkelig Muhammedkrise ikke 
har det særlig godt. Vi bør vise, at vi fortjener at leve i et 
velfærdsland ved at gøre, hvad vi kan for, at integrationen 
foregår på en fredelig og gnidningsfri måde uden dog at 
give køb på vort mest centrale værdisæt. Desværre viser 
behandlingen af asylansøgningerne, at vi på dette område 
endnu har en del at lære. Vi har råd til at hjælpe, hvor 
der er behov for det og bør sætte en ære i at hjælpe og 
beskytte mennesker i nød. 

Generelt er muslimerne vant til at leve med en totalitær 
styreform, og for mange af dem er demokrati absolut ikke 
ønskeligt. De har Allah og Koranen, som ind til mindste 
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detalje fortæller hvordan de skal bære sig ad. Hvad Al-
lah siger, er lov. Allah er den Gud, der bedst ved, hvad 
der er godt for dem. Og det viser sig da også, at selv 
om de emigrerer til Danmark eller bare Europa, så skal 
vi absolut ikke tro, at de opgiver deres tro på Allah – i 
mange tilfælde snarere tvært imod. Mange bliver endnu 
mere muslimske, går endnu mere op i deres religiøse tro, 
osv. og holder endnu stærkere fast i traditionerne, når 
de kommer til Danmark – måske for at tilfredsstille et 
tryghedsbehov? De er vel også i større eller mindre grad 
tryghedsnarkomaner ligesom vi andre?

Muslimerne har ikke megen respekt for vor sekulære 
samfundsordning og heller ikke for vor kirkelige praksis, 
som der jo sandt at sige heller ikke er så megen grund 
til at have respekt for. Det ser dog anderledes og ikke så 
lidt bedre ud for de af os, der har opdaget, at der findes 
et ”Tredje Testamente”, men det er jo indtil videre de 
færreste, der kender noget til det..

Elsebeth Gerner Nielsen med tørklæde

Hvad kan være tiltrækkende?

Ud over evt. chancer for en bedre økonomi kan vore ud-
dannelses- og studiemuligheder samt vor social forsorg 
måske også være tiltrækkende. En ret stor gruppe ind-
vandrere – især kvinder – isolerer sig desværre sammen 
med ligesindede, hvilket kan medføre ghettodannelse. 
Men også her må vi gribe i egen barm. Danskerne eller 
Skandinaverne, der i trediverne emigrerede til Amerika 
fandt også sammen med andre Skandinaver - i al fald i 
de første generationer, for senere at blande sig mere med 
de indfødte efterhånden som de oplevede en vis tryghed 
ved det nye miljø, og forstod deres levevis. 

For os danskere er det fristende at gætte på, at muslimerne 
flygter fra det autoritære styre i deres hjemland. Jeg tror 

dog ikke, det er mange. Tvært imod er det mit indtryk, at 
for dem er demokrati slet ikke særlig ønskeligt. De har en 
autoritær religion, som i ret stor udstrækning også omfat-
ter de områder, som vi henregner under politik. Som en 
muslim udtalte: ”Allah ved, hvad der er bedst for os”.

Omskæring

På en del områder afviger muslimernes levevis ret meget 
fra vor. Et af de mest ømtålelige områder er omskæring, 
som der hos muslimerne er tradition for. I Danmark side-
stilles det imidlertid med mishandling og er forbudt iflg. 
straffelovens paragraf  245. Omskæring, der med rette 
sidestilles med mishandling af værgeløse straffes med 
fængsel i op til fire år. 

Her er der virkelig tale om en meget dyb kløft mellem 
muslimsk og dansk – eller europæisk -tankegang. I bogen 
”Bag sløret” af den muslimske kvinde Rushy Rashid og 
den danske Jens Højbjerg får spørgsmålet topprioritet, da 
de får en søn sammen. Det ville betyde vold imod hele 
muslimske Rushys families ære og især dens overhoved 
Rushis fars myndighed, hvis de bøjede sig for et vantro 
lands love og undlod at foretage omskæring og dermed 
mishandling af den lille nyfødte og forsvarsløse dreng. 

Når det berettes, at drengens danske farmor fik mareridt 
ved tanken om, hvad der skulle vederfares hendes nyfødte 
barnebarn, så er det en reaktion, som man utvivlsomt i 
lignende tilfælde kan forvente hos mange andre civili-
serede mennesker, hvilket bekræfter, at der er tale om 
et indgreb, som ikke bør finde sted. Man skulle tro, at 
mareridt må være endnu mere sandsynlig hos en kærlig 
mor og far.   

Hvorfra stammer omskæring?

Omskæring er en klar overtrædelse af FNs børnekon-
vention alene af den grund, at der ikke tages hensyn til, 
hvad barnet vil. Der er heller ikke religiøst belæg for 
omskæring. Der er kun tale om tradition. Information 
indhentet fra Internettet fortæller, at ”Ægypterne sand-
synligvis overtog denne skik fra afrikanske stammer, der 
praktiserede omskæring så tidligt som 4000 år f. kr., og 
at det omkring 2400 f. kr. var en udbredt skik i landet. 
Om årsagerne til skikkens opståen har antropologer og 
psykologer nævnt forskellige muligheder f. eks. tegn på 
tilhørsforhold til en bestemt stamme, offer til frugtbar-
hedsguder, manddomsprøve, social prestige, hygiejne og 
tro det, om du vil: reinkarnation.   
 
Spørger vi os selv, hvad er det kosmiske formål med, at 
mange muslimer emigrerer til Danmark, så siger beret-
ningen om omskæring af denne lille dreng mig, at her er 
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der noget muslimerne skal lære f. eks. at det selvstændigt 
tænkende menneske ikke behøver at være slave af nogle 
forældede traditioner, som ikke fører noget godt med sig. 
Gad vidst om det i det hele taget forekommer om 20 – 30 
år. Jeg er optimistisk nok til at tvivle. 

På tilsvarende måde kan der være noget andet, vi skal 
lære af mødet med de fremmede f. eks. angående gnid-
ningsfri integration. Alle folkeslag med deres forskellige 
trossystemer og traditioner skal lære hinanden at kende.  
I en fjernere fremtid må man forvente, at der vil udkry-
stallisere sig nogle tankesystemer, som med hensyn til 
kærlighed og logik vil repræsentere en højere standard, 
end hvad vi repræsenterer. I den forbindelse er det inte-
ressant, at den engelske historiker Arnold Toynbee ud 
fra sine dybtgående historiske studier er kommet til den 
konklusion, at religion, kunst og videnskab i fremtiden vil 

indgå i en smeltedigel, hvoraf vil fremstå et verdensbil-
lede, der vil danne baggrund for at samle de forskellige 
folkeslag under en verdensregering.  (Arnold Toynbee: 
”Historien i nyt lys”). Interessant at en forsker via histo-
riske studier er kommet til samme resultat som Martinus 
er kommet til pr. intuition. 

v/Ruth Olsen

De billeder, der er valgt som forsidemotiv til denne årgang 
af bladet, er hentet fra en bog af den tyske ingeniør Hart-
mut Warn, “Die signatur der Sphären”. Som interesseret 
i musikteoriens historie blev han optaget af at fi nde sam-
menhængen mellem matematikken i musikkens interval-
skala og planetbevægelsernes kosmiske orden.

Pythagoras (ca år 500 f.kr.) og Platon (år 400 f.kr) var de 
første til at gøre opmærksom på en sådan sammenhæng. 
Pythagoras mente, universet var harmonisk konstrueret 
ligesom musikkens toner. Platon skrev i sit værk “Ti-
maios”, at “universet er en besjælet organisme, hvor Gud 
har sammenføjet ursubstansen efter bestemte tal-propor-
tioner”. Johannes Kepler (1571-1630) havde forbedrede 
redskaber til at måle planetbevægelser og brugte hele sit 
liv på at fi nde og bevise universets harmoniske orden. 
Han skrev et værk på 5 bind, “Harmonice Mundi”, men 
han lykkedes ikke helt.

Efter Keplers tid blev videnskabens forskellige fagom-
råder adskilt og man mistede derfor fornemmelsen af 
sammenhænge, f.eks. mellem musik, geometri, astronomi 
og matematik. Så da Hartmut Warn gik på opdagelse efter 
viden om universets harmoniske orden, var der ikke meget 
at fi nde. Han begyndte derfor med at plotte de data, han 
kunne hente hos astronomien ind på en computer.

Han brugte ikke bare planeternes positioner i forhold til 
Jorden, men også i forhold til hinanden, til solen osv. Med 
en computer kunne han indføre positionerne både langt 
tilbage i tiden og langt frem i tiden. Når han så forbandt 
positionspunkterne fremkom der fantastiske harmoniske 
mønstre. Hans bog er fuld af komplicerede matematiske 
ligninger og udregninger, som jeg ikke forstår, men hans 
resultater må kunne give videnskaben endnu et skub frem 
mod erkendelsen af, at vort univers ikke er skabt ved 
nogen tilfældighed.

Planetbevægelsernes mønstre
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Forskning i kommunikation                        
med afdøde

                        
v/Alex Riel
Det Holistiske Universitet

Gary Schwartz professor i psykologi fra Arizona Uni-
versity i USA er sammen med kollegaer i gang med at 
forsøge videnskabeligt at påvise kommunikation med 
afdøde/diskarnerede og der viser sig allerede interes-
sante resultater.

Åndsvidenskab på universitetet

De fleste vil vel nok mene 
at forestillinger om et liv 
efter døden tilhører religio-
nen eller i bedste fald reli-
gionsfilosofiens domæne. 
Religiøse må nøjes med at 
tro på et liv efter døden, 
der i bedste fald kan støttes 
af indicier i form af nær-
døds-oplevelser, ude-af-
kroppen-oplevelser, eller 
erfaringer med mediers 
kontakt med afdøde. Gary 
Schwartz forsøger at under-
søge sidstnævnte under kontrollable forhold på Arizonas 
Universitet. Men hvem er det der vover at forske i det 
nok mest tabubelagte emne der findes inden for den aka-
demiske verden?

Gary Schwartz er professor i psykologi, medicin, neuro-
logi, psykiatri og kirurgi på Arizonas universitet og har 
en akademisk
karrierer bag sig på de mest anerkendte universiteter i 
USA (Harvard og Yale). Han er forfatter og medforfatter 
til over 400 videnskabelige artikler, samt en række bøger. 
Det lå derfor ikke i kortene, at han skulle kaste sig ud i 
et sådant spekulativt emne, der vel nok er den hurtigste 
måde at ødelægge sit renomme på, indenfor den akade-
miske verden. 
Schwartz er leder af et laboratorium for forskning i be-
vidsthed og sundhed på Arizonas universitet, der rummer 
8 interessante forskningsområder: 

1. Bevidsthedens evolution 
2. Bevidsthed og sundhed 

3. Bevidsthedens mulige overlevelse efter døden 
4. Bevidsthed og kvanteholografi 
5. Gruppe og global bevidsthed 
6. Paranormale oplevelser hos dyr 
7. Intelligent liv fra andre verdener 
8. Forskning i hvorvidt der findes en universel intel-

ligens.  

Forskningsområderne fra psykologiafdelingen 
under Arizonas universitet (USA) 

http://lach.web.arizona.edu/

Det er alle forskningsprogrammer der har til formål at 
undersøge bevidsthedens potentialer til personlig, social 
og global sundhed. Til trods for forskningsområdernes 
omfang er det dog kun en mindre afdeling, hvor man 
lige nu fokuserer på forskning i kommunikation med 
afdøde. Formålet er ganske enkelt at søge indicier for et 
liv efter døden.

Forskningen 

Programmet hedder VERITAS, hvilket betyder sandhed 
på latin. Man ønsker hermed at leve op til de højeste vi-
denskabelige standarter, hvor forskningsresultaterne skal 
tale for sig selv. Kun hvis der fremkommer entydige data 
kan et resultat accepteres. Men hvordan i alverden kan 
man overhovedet forestille sig at dette er muligt med et 
emne som liv efter døden?
De første forsøg begyndte i 1997 og i 2003 startede et 
systematisk forskningsprogram med fokus på kommu-
nikation med afdøde. Der blev udviklet procedurer som 

Gary E. Schwartz
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skulle udelukke at medierne fik information på andre 
måder, end via kommunikation med afdøde, hvilket 
er omdrejningspunktet for om dette forskningsområde 
overhovedet lader sig gøre. Her er en beskrivelse af pro-
ceduren på et af forsøgene fra 2001. 

Der deltog fem medier og to modtagere, sidstnævnte 
kaldes en sitter. Medierne var professionelle og offentligt 
kendte for deres evner.  Mediet og sitter kendte naturligvis 
ikke hinanden og sad adskilt bag forhæng. De blev obser-
veret af et kamera og af personalet. Sitter måtte kun svare 
ja eller nej på spørgsmål fra mediet, der skulle forsøge at 
indhente information fra afdøde relationer til sitter. Sitter 
skulle genkende dem og de blev indplaceret i forskellige 
konkrete kategorier. Resultaterne fra mediernes i alt 8 
sessioner var 77% korrekte svar for første sitter og 83% 
korrekte svar for anden sitter. En kontrolgruppe af stude-
rende forsøgte at gætte sig til lignende resultater og kunne 
kun præstere et resultat på 36%, hvilket er indenfor hvad 
man med rent held kan gætte sig til. Under sessionerne 
blev der målt både EEG, hvilket er hjernebølgesving-
ninger og EKG, der er elektrokardiogram som måler 
elektriske svingninger i hjertes frekvenser. Det skulle 
udelukke psykologisk indføling, hvor medium stiller ind 
på sitter i stedet for på mulige afdøde relationer. Her var 
der ingen korrelationer mellem medium og sitters EEG 
og EKG, hvilket man kunne forvente hvis mediet stillede 
ind på sitter.

Medie og sitter på Arizona’s universitet i forsøg                                       
på påvisning af kommunikation med afdøde

                        
Resultaterne viste at medierne tilsyneladende kunne opnå 
konkret viden i langt højere grad end kontrolgruppen og 
en enkel lå på over 90% korrekte svar. Desuden var der 
mange eksempler på specifikke begivenheder. F.eks. da 
et medie beskriver at den afdøde havde to puddelhunde, 
en sort og en hvid, og at den hvide bestandigt ødelagde 
inventaret i huset. Gary Schwartz beretter om flere af 
sådanne eksempler i sin bog: The Afterlife Experiments 
(Efterlivseksperimenter, 2002). Det var disse resultater 
der gav forskerteamet troen på at der kunne skabes 

positive resultater. Men var dette en påvisning af kom-
munikation med afdøde?

Sammenligning af resultaterne fra 5 medier og en 
kontrolgruppe på 68 personer som forsøgte at gætte 
sig til informationer. Fra Gary E. Schwartz: The 
Afterlife experiments. s. 300.

Kritikerne

De forskellige skeptikerforeninger verden over har op-
poneret kraftigt imod Schwartz arbejde. Når der er en 
mundtlig kommunikationsfase er det muligt at medierne 
kan aflæse skjulte informationer fra sitter, det kaldes 
cold reading (aflæsning af kropssprog og intonation). 
Man kan heller ikke udelukke Hot reading (assistenter 
eller personale indhenter information til mediet inden 
forsøget). Desuden er der problematikken med selektiv 
rapportering, hvor sitter bekræfter vage eller tvivlsomme 
udsagn fra mediet, fordi sitter ønsker at forsøget skal 
lykkes. Skeptikerne mener at disse huller i forsøgsopstil-
lingen kunne forklare resultaterne. Schwartz har forsøgt 
at invitere skeptikere og tryllekunstnere til at deltage i 
lignende forsøg og vise, at de kan opnå de samme resulta-
ter, men ingen har endnu modtaget invitationen. Schwartz 
hævder ikke at have bevist kommunikation med afdøde, 
men at det er en mulighed der må tages i betragtning og 
efterforskes yderligere. Den eneste måde at besvare kritik-
ken, er at udføre forsøg der tager højde for kritikkernes 
indvendinger. Et sådant forsøg er afsluttet i 2007.

Det nye forsøg

Schwartz og andre har tidligere udført singleblinde og 
dobbeltblinde forsøg, men dette er det første i verden der 
har tripleblind procedurer. Forsøget blev udført via tele-
fonisk kontakt, hvor mediet befandt sig på sin bopæl og 
var i kontakt med universitetets forskningslaboratorium, 
hvor en assistent fra teamet sad som stand in for sitter, der 
befandt sig på sin bopæl. I nogle tilfælde befandt medie 
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og sitter sig i hver deres stat. Mediet fi k kun fornavnet 
til den afdøde. Assistenten der sad stand in havde ingen 
kendskab til sitter og modtog information fra mediet, 
samt stillede spørgsmål. Det var for at udelukke tanke-
overføring mellem medie og sitter, samtidig med at det 
også udelukkede cold reading og hot reading. Hermed 
var det også muligt at sitter kunne vurdere resultatet, da 
denne ikke havde deltaget i processen. Man kunne nu 
udelukke selektiv rapportering ved at forelægge sitter to 
rapporter, hvor kun det ene var dennes. Hvis sitter kunne 
vælge rigtigt over 50% indikerede det et positivt resultat. 
Alle tre led var således blinde for hele proceduren. 

Man havde udarbejdet et spørgeskema som assistenten 
udspurgte mediet om vedrørende den afdøde/diskarne-
rede. Der var tre faser 1) mediet får et fornavn på afdøde 
og bliver bedt om at rapportere informationer fra den 
diskarnerede 2) mediet får 4 spørgsmål om den diskarne-
redes fysiske udseende, personlighed, hobby og dødsårsag 
3) en fase med mulighed for kommentarer, anmodninger 
og spørgsmål som den diskarnerede eventuel måtte have 
til sitter. 

Resultatet

Sitterne var 8 studerende fra Arizonas universitet, der 
havde en tæt relation til en afdød forælder eller anden 
nær relation. Der var 8 medier, som hver gav to demon-
strationer (readings) og det samlede materiale var derfor 
16 demonstrationer. Deres materiale blev vurderet i for-
hold til en kontrolgruppe, hvor 6 af de 8 medier scorede 
over kontrolgruppen - hvor man forsøgte at gætte sig til 
et resultat. Da sitterne havde læst 2 demonstrationer og 
blev bedt om at vælge det der passede bedst, valgte 13 
ud af 16 rigtigt (81%) 

Schwartz og hans kollegaer er forsigtige og mener at der 
kun er påvist en anormal informationsmodtagelse hos 
medierne. De kan tilsyneladende modtage information 
om afdøde på en måde, som ikke lader sig forklare via 
traditionelle informationskanaler. Hvilke andre forkla-
ringsmuligheder fi ndes der?

Paranormale forklaringer

Andre mulige paranormale forklaringer er at medierne 
på en uforklarlig måde kan stille ind på sitter og/eller 
dennes familie og venner og hente informationerne. Eller 
måske stiller medierne ind på kvantevakuum, som nogle 
forskere mener, rummer dimensioner, hvor der hologra-
fi sk opbevares informationer om alt hvad der sker i tid 
og rum. Måske er medierne i kontakt med diskarnerede, 
men hvordan udelukker man disse to andre paranormale 
forklaringer?

Styrken i dette tripelblind forsøg er, at man for første gang 
har en metode der kan udelukke traditionelle forklaringer i 
form af cold reading, hot reading og selektiv rapportering. 
Der er således kun de paranormale forklaringer tilbage, 
hvilket viser at bevidstheden må have paranormale egen-
skaber. Schwartz og hans kollegaer konkluderer derfor 
at såfremt fl ere og større undersøgelser i fremtiden kan 
bekræfte resultatet, er der grundlag for et paradigmeskift 
i vores kulturs opfattelse af bevidsthed. Men hvad med 
hypotesen om et liv efter døden? 

Når man ser på indholdet af den samlede efterlivsforsk-
ning (single, dobbelt og tribeltblindforsøg) viser det sig, 
at medierne ofte har informationer om afdøde, som sitter 
ikke vidste og som først opdages bagefter. F.eks. henvis-
ning til ukendte ting eller genstande. Det er uforeneligt 
med clairvoyance og telepatihypoteserne. 

De diskarnerede kommunikerer spontant og levende, 
hvilket gør samtalen meget anderledes end blot passiv 
udskrivning fra en universel båndoptager (måske i form 
af et ukendt informationsfelt i kvantevakuum). 
Det styrker indicierne for hypotesen om personlighedens 
overlevelse efter døden. Samlet set er det den eneste 
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 Antal medier versus kontrolgruppen

Sitterne vurderede to demonstrationer på en skala 
fra 0-6 (fra helt forkert til fuldstændig korrekt). 
Det ses på den vertikale skala Der var kun en af 
demonstrationerne som var deres eget og et der 
ikke var. Den horisontale linje viser antallet af 
medier. Tre medier var således yderst præcise, tre 
moderate og to under middel. Mediernes demon-
strationer matchede således i høj grad sitternes 
afdøde relationer.  
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hypotese som alene kan forklare alle forsøgene, mens 
der behøves en kombination af de andre hypoteser for at 
forklare alle single, dobbelt og tripelblind forsøgene. Hvis 
gentagende tripelblind forsøg en gang i fremtiden viser 
samme resultat kunne vi en dag måske læse i avisen, at 
videnskaben havde påvist stærke indicier for et liv efter 
døden – og det ville ikke være en avisand!

En personlig livshistorie

Hvad driver egentlig Schwartz ind på dette kamikaze 
område?  
Som 21 årig i 1966 kørte Schwartz i bil sammen med sin 
kone og da det begyndte at regne kraftigt drejede de ind 
for at holde på en sidevej. Foran dem holdt en anden bil 
stille. Pludselig hørte Schwartz en klar stemme der sagde 
” tag sikkerhedsbæltet på NU”. Han brugte aldrig sikker-
hedsbælte, men tog det nu på og insisterede på at hans 
kone også tog det på. Et minut senere drejede en anden bil 
ind og ramte dem med høj fart og deres bil blev trykket 
sammen som en sandwich. Begge ville formentlig være 
døde uden sikkerhedsbælte, og mens konen brækkede 
ryggen, slap Schwartz med mindre skader. Men hvor kom 
stemmen fra? Schwartz var opdraget som ikke-troende, 
men var stærk sandhedssøgende og dette startede en 
fi losofi sk søgen indenfor mange discipliner.

Evidensbaseret tro 

Schwartz’s studier af kvantefysik og systemteori førte til 
opdagelsen af hvorledes det energirige kvantevakuum 
kunne være organiseret som et lærende system, hvor-
med universet kunne betragtes som et levende væsen. 
Det argumenterer han for i bogen: The Living energy 
universe (Det levende energi univers, 1999). Hvis alle 
informationer opbevares her kunne man måske stille 

universet spørgsmål og få svar. Schwartz eksperimen-
terede med dette i en årrække og opdagede at man som 
selvstændigt tænkende menneske godt kunne genoprette 
en forbindelse til kosmos. Det skriver han om i bogen: 
The G.O.D. Experiments (G.O.D. eksperimentet, 2006). 
G.O.D. står for Guiding, Organizing, Designing process 
(guidet, organiseret, designet proces), hvilket er et forsk-
ningsområde som undersøger om naturen og mennesket 
guides af en ukendt kilde. 

Det er et forsøg på at skabe et forskningsområde for evi-
densbaseret tro, der bygger på den virkelighed vi kender 
fra alle videnskabernes discipliner, og som Schwartz 
mener, peger mod et intelligent designet univers. Det 
organiserer verden ved kun at guide de levende væsener. 
Vi kan lade os guide ved at begynde at stille universet 
spørgsmål og dermed integrere G.O.D. i hverdagslivet. 

Men mener Schwartz at videnskaberne skal bevise Gud? 
Nej, han siger: ” vi skal åbne os for at det guddommelige 
kan bevise sig selv gennem vores forsøg – såfremt det 
eksisterer. Ligeledes forsøger Schwartz heller ikke at 
bevise et liv efter døden, men forsøger at skabe viden-
skabelige metoder der muliggør at diskarnerede kan vise 
sig for os, såfremt de eksisterer. Hvis ikke vi begynder 
at stille universet sådanne spørgsmål kan vi heller ikke 
forvente at fi nde svar. Det gælder i videnskaberne og i 
det personlige liv.
Stiller du universet spørgsmål? 
Får du svar? 

Litteratur af Gary E. Schwartz.
The Living Energy Universe (1999) 
The Aftrerlife Experiments (2001)
The G.O.D. Experiments (2006)

Der er kun to måder at leve livet på. 
Den ene er som om intet er et mirakel. 
Den anden er som om alting er et mirakel.
                               
Albert Einstein
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v/Per Bruus-Jensen

Kommentar til indslag over dette tema i Danmarks Radio, 
P1’s middagstime, mandag den 15. januar 2007.

Indledning

Som udgangspunkt for en formålstjenlig stillingtagen 
til spørgsmålet om, hvorvidt livet har en mening, må 
man først og fremmest tage dets betydningsmæssige 
implikationer i betragtning - altså hvad der rent faktisk 
ligger i det pågældende spørgsmål. Og det springende 
punkt her er frem for noget ordet mening, jfr. ”har livet 
en mening?”.

Med hensyn til udtrykket ”mening” udmærker det sig 
tydeligt ved at være værdiladet i den forstand, at taler man 
om en mening med dette eller hint, ligger det underfor-
stået i kortene, at det, man taler om, kan ses som repræ-
sentant for et projekt, der er udset til at tjene et bestemt 
formål, og bag hvilket der optræder en projektmager, der 
med dette formål for øje har udtænkt det. Fx. er menin-
gen med et hus, at det skal tjene som bolig for nogen, 
ligesom det er meningen med et skib, en bro eller en bil 
at de pågældende objekter skal muliggøre befordring fra 
et sted til et andet. Og således fremdeles...

Ordet mening står altså tydeligt og undtagelsesløst i for-
bindelse med begrebet formålsorienterede projekter, og 
spørgsmålet er derfor, om det kan anvendes på begrebet 
”livet”. Altså om  man kan anskue livet som et formåls-
bestemt projekt, der står i forhold til en projektmager, 
som i et nærmere bestemt interesseøjemed har realiseret 
det...?

I pagt med den naturvidenskabelige forskning omkring 
livets fænomen i almindelighed og dets opståen samt 
materielle grundlag i særdeleshed var svaret i den på-
gældende radioudsendelse benægtende. Livet som så-
dant kunne ikke ses som et formålsbestemt projekt med 
baggrund i en tænkende projektmager, men måtte som 
alt andet i naturen betragtes som et vilkårligt produkt af 
kaotiske tilfældigheder i samspil med de herskende na-
turlove. Og følgelig var det overladt til den enkelte selv 
at tilføre sit individuelle liv en tilsvarende individuel me-
ning, ganske uanset hvor utilfredsstillende det eventuelt 
måtte forekomme. Livet for hvert enkelt individ måtte 
simpelthen ses som en her-og-nu-hændelse, som det var 
en personlig opgave at fylde med et tilfredsstillende og 
i denne forstand meningsfyldt indhold. Hverken mere 
eller mindre...

”Har livet en mening?”
Et alternativt livssyn

Set på baggrund af dette mistrøstige livssyn kan der være 
grund til at vende opmærksomheden mod det langt mere 
positive alternativ, som skyldes Martinus, og som har 
sit grundlag i den række dybe, åndelige oplevelser, han 
ganske uventet var genstand for i 30-års alderen.

I henhold til disse oplevelser er livet i den fysiske verden 
absolut ikke noget tilfældigt produkt af naturens kræfter 
og love, men er tværtimod eksponent for et formålsbe-
stemt evighedsprojekt. Nemlig et projekt, der har afsæt i 
en kosmisk/guddommelig projektmager, der på ultimativ 
vis er afhængig af dets fuldbyrdelse.

Martinus om livets mening

Ifølge Martinus har livet altså i allerhøjeste grad en me-
ning - endda i kosmisk-guddommelig skala. Nemlig at 
muliggøre tilblivelsen af såkaldt subjektiv virkelighed, 
repræsenteret ved fænomenerne livsoplevelse og bevidst-
hed. For uden rådighed over denne subjektive form for 
virkelighed vil den guddommelige projektmager ikke 
vide af noget som helst - herunder heller ikke sin egen 
eksistens og substans.  Men omvendt: da en sådan tænkt 
situation ifølge Martinus’ visioner automatisk vil udfordre 
et evigt virkende ur-begær, vil den heller aldrig nogen 
sinde i praksis komme i betragtning, men tværtimod til 
stadighed blive afværget gennem iværksættelse af et sæt 
forholdsregler, der i form af hensigtsmæssig skabelse af 
netop subjektiv virkelighed på forhånd vil udelukke den. 
Et sæt forholdsregler, der i praksis har form af just det 
fænomen, vi kalder LIVET.

I Martinus’ visioner træder livet altså i sin yderste kon-
sekvens i karakter som en følge af det guddommelige 
ur-begær. En følge, der uden videre er ensbetydende med 
det guddommelige Nogets erkendelse af sig selv - sin 
egen væren med tilhørende egenskaber og muligheder 
(hos Martinus defineres livsoplevelse og bevidsthed netop 
som viden om væren). Og da endvidere livet i praksis har 
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form af levende væsener - herunder mennesker - er disse 
i pagt hermed udset til i fællesskab at skulle tilvejebringe 
dette produkt for den guddommelige projektmager. Altså 
livets oplevelse og via denne personlig selverkendelse 
for guddommen.

Det levende væsen og 
livets oplevelse

I  Martinus’ fremstilling er LIVET altså ikke en særlig 
substans, energi eller kraft (vitalkraft), men derimod en 
universel PROCES, der konstant fuldbyrder sig via de 
levende væsener. En proces, der endvidere spejler et 
treenigt funktionsprincip, som netop tjener det særlige 
formål at muliggøre tilblivelsen af subjektiv virkelighed 
- såvel på individplan som på guddomsplan.  

Sagen er i samme forbindelse, at al erkendelse ved roden 
er knyttet til såkaldt oplevelse, der igen dybest set er resul-
tatet af en skabelseshandling. En skabelseshandling, der 
på enestående vis formidles af netop fænomenet ”livet”, 
og gennem hvilken - som det helt afgørende - den sub-
jektive form for virkelighed med tilhørende livsoplevelse 
og bevidsthed tilvejebringes og får eksistens.

Dette kender vi jo også fra os selv: berøvet livets ople-
velse, ville vi ikke vide af noget som helst, men tværti-
mod være totalt bevidstløse. Men på den anden side: for 
at få del i netop livets oplevelse, er vi nødt til at skabe 
den, hvilket i praksis finder sted som et samspil mellem 
naturen på den ene side og vort sanseapparat med tilhø-
rende hjerne og centralnervesystem på den anden side 
- i det mindste for menneskets vedkommende. Og hvad 
mere er: da denne skabelsesproces rent organisk sker på 
netop det personlige plan, bliver resultatet i form af livets 
oplevelse også en personlig ejendom for den enkelte - et 
100% privat anliggende, som ikke andre har indblik i på 
samme måde som én selv. 

Og det er netop dette, der menes med udtrykket ”sub-
jektiv virkelighed”. Denne har ikke på samme måde 
som hverken den omgivende genstandsverden eller det 
personlige sanseapparat status som en fælles virkelighed, 
men har udelukkende karakter af en personlig, privat 
form for virkelighed, der alene eksisterer for én selv. Og 
at producere netop denne form for virkelighed er ved 
roden også den yderste mening med den enkeltes liv - i 
det mindste som Martinus fremstiller sagen - idet han 
i sine visioner så dette individ-liv som en   individuel 
funke af et kosmisk/guddommeligt al-liv. En funke, der 
via skabelsen af personlig livsoplevelse sammen med 
samtlige øvrige tilsvarende funker i tilværelsen under 
ét sikrer en altomfattende livsoplevelse for det guddom-
melig alvæsen og dermed også dette alvæsens erkendelse 

af egen væren og vælde. 
Med andre ord: som den yderste mening med sit liv 
bidrager hver eneste eksisterende livs-enhed gennem 
skabelsen af sin personlige livsoplevelse til den gud-
dommelige livsoplevelse med tilhørende guddommelig 
selverkendelse...

Og hvad mere er: Da individets oplevelse i medfør af  sin 
subjektive/private status på den ene side kun er kendt af 
individet selv, samtidig med at hvert eneste individ på 
den anden side med sin personlige livsoplevelse bidra-
ger til det guddommelige alvæsens livsoplevelse, bliver 
resultatet for sidstnævnte en sammensat gigantoplevelse, 
der er lige så privat og personlig, som enkeltoplevelserne 
er for hvert af de ansvarlige enkeltindivider. Eller sagt 
anderledes: som ophav til alt eksisterende liv i verdens-
altet er guddommen tilsvarende den absolut eneste, der 
har indblik i og overblik over det samlede resultat af sin 
gigantiske livsudfoldelse og projektvirksomhed i selver-
kendelsens tjeneste...

Livet som et treenigt
funktionskompleks

Hvordan bærer livet som kosmisk proces betragtet sig så 
ad med at løse sin krævende opgave?
Ifølge Martinus ved konstant at eksekvere en særlig 
treenig funktionsprofil, der på guddommens vegne kom-
mer til udtryk i hvert eneste levende væsen i tilværelsen. 
Nemlig på den måde, at det enkelte individ på én og 
samme tid gør sig gældende som princippet skaber; som 
princippet skabeevne, og som princippet skabt. Det første 
som autonom initiativtager til skabelse; det andet ved at 
kunne præstere autogen energiomsætning, og det tredje 
i form af sin timelige organisme plus sin rådighed over 
en højere eller lavere grad af livsoplevelse og bevidst-
hed med stadigt skiftende indhold. Ved på treenig vis af 
eksekvere netop dette funktionskompleks er livet i stand 
til evigt at tilføre det guddommelige alvæsen erkendelse 
af egen væren og formåen og forlener herved samtidig 
sig selv med en både dyb og ægte mening.

Konklusion

Det fænomen, vi kalder LIV, spejler ifølge Martinus i 
alle sine former den særlige strategi, guddommen i kon-
sekvens af sit ur-begær evigt benytter til sikring af egen 
selverkendelse, og hvilken sikring er det yderste formål 
med livets eksistens - er dets yderste mening. Eller sagt 
anderledes: Det skyldes alene guddommens behov for 
erkendelse af egen væren at der findes LIV, idet livet med 
sin særlige, treenige funktionsprofil er den eneste mulig-
hed, der består for løbende at tilgodese dette behov... 
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Beretningen om et gudsmøde
v/Lars Palerius

På hvilket tidspunkt indser man til sidst, at man ikke 
længere vil leve det liv, man hidtil har levet? På hvilket 
tidspunkt vælder al misfornøjelse, al forløjethed, al vrede 
og accept af smålighed frem? På hvilket tidspunkt indser 
man uigenkaldeligt, at man mentalt set tilhører en anden 
mennesketype, end det store flertal af ens medmenne-
sker? Forståelsen af dette faktum er meget omvæltende 
og skaber en stærk følelse af kulturelt at være udenfor. 
Et faktum som tvinger én - sommetider efter mange års 
elendighed - til at bryde med alt hvad der kaldes fami-
lietraditioner.

Med dette havner man i en ny social- og mental position, 
som vækker en stærk uvilje og ulyst til at færdes i miljøer, 
hvor konkurrencetænkning og fremhævelse af sig selv 
udgør det indlysende udgangspunkt for ens virksomhed. 
En mental position, som indimellem medfører en smer-
telig følelse af at komme til kort, på såvel det sociale 
som det familiemæssige plan. At beskrive sig selv som 
en hverdags-ufo er nærliggende.

At svømme mod strømmen, som dette indebærer, medfø-
rer et stort antal mentale “kolde bade”. Det er både fysisk 
og mentalt trættende. Hvorhen, eller til hvem, kan man da 
henvende sig med dette dilemma? Findes det nogen eller 
noget at holde sig til, når jorden ryster og man er ved at 
tabe fodfæstet? Jeg vil mene, at det gør der.

I april 1986 blev jeg optaget på den treogethalvt års 
uddannelse på Operahøjskolen i Stockholm. Den dag 
- det øjeblik - da jeg så mit navn på listen blandt de otte, 
som blev optaget på uddannelsen, var, sammen med 
oplevelsen at se min ældste datter blive født to år tidli-
gere, den hidtil lykkeligste stund i mit da niogtyve årige 
liv. Jeg havde på relativt kort tid, efter tre års intensive 
sangstudier, klaret noget som det er de færreste forundt 
at gennemføre. En svimlende tanke. Nu åbnedes der 
pludseligt for mig en mulighed til at virkeliggøre det, 
som jeg dengang mest af alt ville, nemlig at blive en 
internationalt aktiv operasanger.

Følelsen af total eufori gennemstrømmede hele kroppen 
på vejen hjem ad Strandvejen den aprilsaften. At beskrive 
det som om jeg svævede er ingen overdrivelse. At jeg 
følte mig bekræftet som person, må vel betegnes som en 
underdrivelse. At det hele så anderledes ud seks-syv år 

senere, da jeg var blevet en værdsat og efterspurgt sanger, 
vil jeg komme tilbage til senere.

For en person med min på den tid mangefacetterede 
mentale karakter, som bl.a. vekslede mellem et stærkt 
næsten hensynsløst begær efter for næsten enhver pris 
at lykkes i branchen, støttet af en vished om mine kvali-
teter, og den konstante kamp mod dårlig selvfølelse og 
skånselsløs selvkritik, indebar operamiljøets i mine øjne 
dengang fantastiske verden enorme fristelser. Fristelser 
som alt for ofte blev lindret med alkohol og vidtløftige 
seksuelle udskejelser. Dette højspændte følelsesleje in-
debar en slags schizofren splittelse, som det til sidst blev 
for meget at bære for den mentale og fysiske krop. Det 
uundgåelige kollaps nærmede sig.

Samtidig med at dette ekspansive og udadrettede verds-
lige liv foregik omkring mig, voksede der i mit 29-30 
årige liv en helt anden kraft frem i mig. En kraft, som 
blev stadig tydeligere og rettede sig mod noget udefiner-
ligt noget. Et “noget”, som jeg på det tidspunkt slet ikke 
var klar over, hvad var. Hvad jeg derimod følte og vidste 
meget klart var, at den kraft - eller skal vi kalde det et 
dybt behov for at komme i kontakt med en sandhed som 
ikke lader sig rokke, en sandhed som er helt uforstyrret af 
tidens omskiftelser og som ikke var til at standse - havde 
en religiøs retning.

Jeg følte et kollossalt behov for at finde en plads eller et 
punkt i tilværelsen, hvor jeg kunne hvile ud. I den tid, 
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ofte under indflydelse af alkohol, udgød jeg jævnligt min 
irritation over kristendommen og kirken, som efter min 
mening totalt havde misforstået Kristus’ største mission 
- korsfæstelsens - og dens dybeste indhold. Jeg kunne 
absolut ikke dele den gængse opfattelse, at han skulle 
være død på korset for vore synders skyld. At der skulle 
være tale om en offerdød, hvor Kristus som stedfortræ-
der for hele menneskeheden både frem og tilbage i tiden 
påtager sig en straf for dennes ufuldkomne og umoralske 
levevis. Et så primitivt gudsbillede - med en straffende 
og dømmende Gud som mål for dyrkelse og tilbedelse, 
og hvad værre var med en Kristus som gennem sit liv og 
gerning står på et højere moralsk niveau end Gud selv 
- kunne jeg ikke acceptere.

Langsomt men sikkert voksede der noget frem i mig som 
mundede ud i en natlig oplevelse, en såkaldt somnambul, 
hvor jeg fik en for mig helt uventet og totalt omvæl-
tende oplevelse. En oplevelse, som for al fremtid skulle 
komme til at præge mig og langsomt ændre retningen og 
meningen med mit liv. Efter at have studeret Martinus 
kosmologi siden 1991, og da jeg nu ved, hvad kulmina-
tionen på min tre-leddede oplevelse er for noget - hvor 
jeg befandt mig og hvilket slags møde der var tale om 
- har jeg stadig i dag lidt svært ved at forstå, hvorfor jeg 
på det tidspunkt, eller overhovedet, da mit liv var mildt 
sagt turbulent og selvfikseret og tanken om en Gud som et 
reelt fænomen knapt eksisterede i min bevidsthed, skulle 
få denne enestående oplevelse. En oplevelse som aldrig 
vil slippe taget i mig og som jeg efter megen fundering 
fik en forklaring på i Livets Bog VI fire år senere, efter 
jeg i foråret samme år, under arbejdet med en operapro-
duktion på Den Jyske Opera i Århus, for første gang kom 
i kontakt med Martinus Kosmologi.

Oplevelsen

Jeg var 30 år, da oplevelsen indtraf. På det tidspunkt var 
jeg en meget splittet person. En person bestående af et 
antal løsrevne mentale komponenter som ikke spillede 
sammen men trak i forskellige retninger. Jeg levede et liv 
i stråleglans takket være en fremgangsrig operakarriere 
både i Sverige og i udlandet, parallelt med et liv i stor 
sjælelig nød. Jeg gjorde virkelig mit bedste for at flygte 
fra mig selv og min indre længsel efter en dybere mening 
med tilværelsen.

Det hele sluttede med at jeg med et brag forlod opera-
verden. Mit daværende ægteskab både sprak og lappedes 
sammen igen, og efter yderligere et par års indre fortviv-
lelse blev jeg tvunget til at indse, at jeg var nødt til at søge 
hjælp for alkoholproblemet. Jeg var nået til en slags bund, 
hvor mine før så fine kvaliteter nu efter et antal hårde år 
var helt opbrugte. Et sted dybt inde i mig ønskede jeg dog 
denne tilstand velkommen, da jeg både på et bevidst og 

ubevidst plan havde kørt mig til en slutning. Jeg ville bort 
fra en tilværelse, som for mig næsten hundrede procent 
bestod af bekræftelsesbehov, selvfiksering, overfladisk-
hed og en uophørlig jagt på fremgang.

Naturligvis fandtes der også en del glædestunder bl.a. i 
form af en ægte skaber- og sangerglæde og en fantastisk 
lykkefølelse i de øjeblikke, hvor sangen, musikken og 
den sceniske fremføring gik op i en helhed. Øjeblikke for 
hvor stemmen var på plads og bare strømmede frem og 
ingen vokale vanskeligheder eksisterede. Øjeblikke hvor 
det lykkedes mig at yde det lille ekstra. Men disse, og 
andre specielle oplevelser udenfor scenen, vejede for lidt i 
forhold til det indre eksistentielle kaos, som jeg alt for ofte 
kæmpede med. Paradoksalt nok blev min begavelse min 
undergang som kunstner. Jeg skulle ved min måde at leve 
og være på presses af livet til bristegrænsen, hvor hele 
min tilværelse til sidst faldt sammen som et korthus.

Oplevelsen som indtraf en nat for 20 år siden under en 
såkaldt somnambul - dvs en tilstand hvor man under dyb 
søvn kan modtage budskaber fra den åndelige verden - 
fik en gennemgribende effekt på hele min person. Sagte 
men sikkert blev mit mentale kompas vredet i en anden 
retning. En meget brydsom sjælelig udrensningsproces 
(som stadig foregår) begyndte. Udtrykket “hovmod står 
for fald” blev smerteligt selvoplevet. Illusioner og selv-
bedrag afsløredes ubarmhjertigt. Egne mangler på alle 
mulige planer blev åbenbare. En næsten ætsende følelse 
af egoet magt var ved at æde mig indefra. At fødes påny 
blev ikke bare et teoretisk begreb, men en højst konkret 
virkelighed. En fødselsproces som jeg har mistanke om 
vil strække sig over flere inkarnationer.

At forsøge at gengive denne for mig så specielle oplevelse 
i dets fulde styrke kun med ord er næsten umuligt at gøre. 
For selv om jeg var en aldrig så dygtig forfatter, vil der 
mangle en masse mentale og visuelle følelsesmæssige 
nuancer, som kun en selvoplevelse kan råde bod på. Der 
er med andre ord risiko for, at beretningen bliver lidt plat 
i forhold til virkeligheden. En risiko jeg dog er villig til 
at tage, for takket være denne oplevelse ved jeg, at der 
findes en sandhed med stort S at holde sig til. Nemlig den 
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sandhed om livet og evigheden, som Martinus formidler 
i sit samlede livsværk “Det tredje Testamente”.

En sandhed, som urokkeligt viser at Martinus’ hele forfat-
terskab er, hvad det udgiver sig for at være, nemlig den 
lovede fortsættelse af Kristus missionen, redegørelsen for 
den intellektualiserede kristendoms altafgørende betyd-
ning for menneskeheden. Sandheden og Jeget og Gud-
dommen og Livet, en redegørelse for en måde at forholde 
sig på til alt levende i tilværelsen.En redegørelse som 
sætter den kosmiske verdensmoral i højsædet. En moral 
som vil blive det fundament, som den fremtidige verdens-
kultur hviler på og som altså nu i vor tid er blevet plantet 
i den menneskelige bevidstheds muld, med begyndelse 
i Skandinavien, for derfra ligesom gødning at sprede sin 
mentale varme til resten af menneskeheden.

Jeg vil nu forsøge at beskrive, hvad jeg oplevede i tre 
billeder, som de fremtrådte for mig, og som lige siden 
har ætset sig fast i min bevidsthed.

Billede 1

Foran mine øjne, midt i billedet, ser jeg en lysskikkelse 
i et landskab, som nærmest må beskrives som helvede 
i renkultur. Et landskab totalt uden farver, glæde, lys 
og kærlighed. Det ligner et larmende krigsinferno uden 
eksploderende bomber og granater. Farveskalaen er grå 
i forskellige nuancer. Lysskikkelsen foran mig gentager 
hele tiden: “Kan ingen hjælpe mig? Kan ingen hjælpe 
mig?”

Det første jeg kom til at tænke på, udover følelsen af 
total håbløshed og opgivelse, var at skikkelsen pga sit 
udseende og form så ud som Jesus. At det var Jesus der 
stod foran mig. At han på en eller anden måde behøvede 
min hjælp. At der var noget jeg skulle gøre for ham. (En 
opfattelse jeg senere har revideret, da jeg blev klar over, 
hvad det hele handlede om).

I periferien bevæger et par andre skygge-skikkelser sig. 
Der foregår en tågeagtig bevægelse i billedet. En slags 
bølgende angst svøber alt og alle ind i sin bundløse håb-
løshed og tomhed. En meget stærk skræk griber hele mit 
væsen. Jeg tvinges mod min vilje til at overvære en scene, 
hvor der tilsyneladende ikke er nogen vej ud...

Hvad jeg senere, efter megen læsning og overvejelse, 
skulle komme frem til var følgende: Jeg befinder mig i 
den i religiøs litteratur så ofte omtalte skærsild. Et begreb 
som nu har fået et højst reelt og konkret indhold. Jeg ved 
med hundrede procents sikkerhed, at denne mellemtil-
stand eksisterer. Det er et sted, som i mit tilfælde, indebar 
en kollossal prøvelse. For det er nemlig ingen andre end 
mig selv, jeg iagttager. Det er min bundløse ulykkelige, 

åndelige skikkelse, jeg ser foran mig. En skikkelse som 
i dybeste fortvivlelse gentager ordene: Kan ingen hjælpe 
mig? Kan ingen hjælpe mig?

Billede 2

I næste øjeblik ser jeg mig selv holde en andens højre hånd 
i min venstre hånd. Jeg er forundret over, at det er mig, 
der bliver ledet, og ikke omvendt. (Det er nemlig sådan, 
jeg selv plejer at holde mine børn i hånden, når jeg er ude 
at gå med dem, dvs holder deres venstrehånd i min højre 
hånd.) Det jeg nu ser af min arm - jeg ser armen og kun 
den op til albuen - undrer mig meget. Hele min arm består 
af gnistrende, lysende små punkter eller stjerner. Armen 
tindrer og stråler af små pulserende lyspunkter. Fantastisk 
skønt at se. Armen er æterisk, næsten gennemsigtig, men 
alligevel klar og tydelig i sin form. Jeg betragter den med 
store spørgende øjne. Hvad er det som sker?

Lidt senere ser jeg ud af højre øjenkrog et enormt stærkt 
lysskær. Jeg vender automatisk blikket derhen. Det jeg 
nu ser kan sammenlignes med et slags renselsesbad. Jeg 
ser en skikkelse, nemlig mig selv, stående midt i dette 
stærke lys. En skikkelse som bades og overskylles og 
ligesom “vaskes ren” af disse stråler. Jeg ser, der løber 
en slags sort pløre fra skikkelsen ned på marken (selv 
om der her ikke er tale om en egentlig mark). Det som 
forlader skikkelsen, løber af den så at sige, er alt det, vi 
forbinder med angst, rædsel, skyldfølelser, mørke, kort 
sagt det onde. Til sidst forsvinder skikkelsen helt i lyset, 
og det tredie billede træder frem for mine mildt sagt 
forundrede øjne.
Denne renselsesproces, hvor man forlader de lavere tan-
keklimaer, er en absolut forudsætning for at man kan tåle 
det stærke lys, som findes bagved tid og rum, hvor jeg nu 
var på vej hen. Jeg oplevede altså et mentalt renselsesbad 
med en skytsengels hjælpende hånd. 
Oplevelsen er uden den mindste tvivl fastslået som en ek-
sisterende åndelig virkelighed. For i det øjeblik et væsen 
i skærsilden beder om hjælp, griber en skytsengel umid-
delbart ind og bortsuggererer det mentale fængsel, væse-
net selv skabte. Dette var del to i den helt usandsynlige 
tredelte oplevelse, som Gud forærede mig. Det var nemlig 
på vejen til et møde med denne, altets evige midtpunkt, 
som jeg var, assisteret af mindst en skytsengel.
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Billede 3

Jeg befinder mig nu i et endeløst rum bestående af ly-
sende guldtråde. Guldtråde der kommer farende med 
høj hastighed imod og forbi mig. Hele rummet består af 
dette lyshav af gyldne glitrende guldtråde - er det eneste 
som eksisterer. Det der gør at jeg kan skelne dem som 
tråde er, at de ind imellem markeres med en lidt mørkere 
nuance. Det er et endeløst pulserende lys, som ligesom 
fødes, emanerer, ud af noget foran mig.

Det der er “tilbage” af mig er kun min bevidsthed. Jeg 
har ingen krop. Men ellers er jeg helt uforandret, dvs jeg 
er præcis den samme person, som jeg plejer. Der er ikke 
sket noget underligt med mig. Jeg har ikke gennemgået 
nogen slags tankemæssig forvandling. Det som efter en 
stund med forundring slår mig, og som jeg tænker højt 
for mig selv, er at der er helt stille i rummet. Der høres 
ingen lyd. Det eneste som eksisterer er min bevidsthed 
og dette uendelige lyshav af gyldne guldtråde. Jeg er 
helt fortryllet af det, jeg nu ser og oplever. Jeg har aldrig 
tidligere i mit liv oplevet en sådan vågenhed, en sådan 
klarhed, som i dette magiske øjeblik. Det findes intet, som 
forstyrrer min opmærksomhed. Jeg er totalt fokuseret på 
det, jeg oplever.

Denne følelse brydes langsomt men sikkert ved at noget 
tager form foran mig. Det er noget som “markeres”, noget 
som giver sig til kende lige foran mine øjne. Det er som 
om en både synlig og usynlig horisontrand tager form 
foran mig. Jeg kan ikke beskrive det på anden måde. 
Blikket drages eller suges til et midtpunkt eller centrum af 
en slags. Pludselig vokser dette centrum og tilkendegiver 
sig som et levende noget, som en kraft, der i styrke og 
omfang er ret skræmmende.
Dette levende noget optager nu hele rummet, bliver eet 
med de gyldne tråde. Det føles som jeg vil bakke ud 
derfra, som om jeg vil flygte fra stedet. Men det går ikke. 
Jeg er som fastnaglet til stedet. Dette centrum med dets 
kollossale kraft optager hele min opmærksomhed. Jeg 
stirrer som forhekset lige ind i det. Pludselig kommer der 
fra dette centrum en kraft, en energi, lige imod mig. Jeg 
er helt perpleks og fanget af det, der sker. Energien går 
med fuld kraft lige ind i mig og det føles som en orgasme 
ganget med tusind.
Jeg nærmest eksploderer. Ja, Ja, Ja. Det er en helt over-
jordisk orgastisk følelse, som nu fuldstændigt behersker 
mig. En følelse der går lige ind i mit hjerte, hvis jeg havde 
haft noget. Det er helt og holdent en sjælelig orgasme, 
jeg oplever. En orgasme som savner sammenligning med 
jordisk målestok. Jeg har aldrig før følt mig så hjemme, 
så lysvågen, så totalt forankret i en kærlighedsfuld 
omfavnelse, som i dette korte øjeblik. Jeg ved bare, at 
dette er mit naturlige hjemsted, min inderste væren, mit 
absolutte centrum.

Der er noget så velkendt over situationen, at jeg under 
ingen omstændigheder vil forlade den. Dette er den 
fuldkomne hjemfølelse og kærlighed. Her slår ord ikke 
til. (Når jeg nu gengiver denne begivenhed bliver jeg 
helt kold om hænderne, jeg næsten fryser, så stærkt er 
mindet om den). Hele mit jeg er fyldt af samhørigheden 
med dette noget, som nu behersker min bevidsthed. Det 
eneste som eksisterer i dette øjeblik er denne orgastiske 
sammensmeltning mellem min bevidsthed og den energi 
eller kraft, som tog mig i besiddelse. En følelse som 
trodser al beskrivelse. Denne enorme kraft fylder hele 
rummet, fylder alt som findes. Den er det samme som altet 
eller helheden, som uendeligheden og evigheden. Intet 
andet eksisterer. Jeg er i min nuværende højst ufuldkomne 
jordiske tilstand, frigjort af al fysisk og åndelig materie, 
blevet omfavnet, kysset og befrugtet af Gud. Jeg har set 
og oplevet og blevet tilbageført til altets inderste ophav, 
til det udenfor tid og rum evigt eksisterende ophav til al 
skabelse, til alt hvad der overhovedet findes.

Hvor længe denne oplevelse varede, er jeg ikke klar over. 
Jeg ved bare, at hvis jeg havde befundet mig lidt længere 
i dette orgastiske centrum, var jeg sprængt i stykker. Så 
enormt intensiv og stærk er denne kontakt, at jeg på mit 
nuværende udviklingsstadium kun kan tåle den nogle få 
sekunder. Dog, i nøjagtig rette øjeblik afsluttedes dette 
møde med Gud. Jeg oplevede præcis så meget, jeg kunne 
tåle, for at denne oplevelse, dette møde, for altid skal stå 
fastætset i min bevidsthed.

I samme øjeblik, hvor dette Gudsmøde blev afbrudt, 
føltes det som om jeg var på vej tilbage i min krop. Jeg 
fornemmede det som at jeg trængte mig ind i den igen. 
Det var omtrent som når man med en båd med lidt for høj 
fart skal lægge til kajen. Den ryster ligesom et par gange, 
før den er på plads. Sådan føles det at komme tilbage i 
kroppen. Da jeg vågnede, følte jeg hvor kold kroppen var, 
til forskel fra den varme der havde gennemstrømmet mig 
et øjeblik tidligere. At forsøge at beskrive, hvordan jeg 
følte det, da jeg fik min jordiske bevidsthed tilbage, kan 
næsten ikke lade sig gøre. Kun kan jeg sige, at jeg følte 
mig totalt fortumlet og perpleks.

Tiden derefter

Efterdønningerne efter denne oplevelse holdt sig i om-
kring et halvt år. Det jeg husker tydeligst er de depressive 
stunder, som kom og gik og følelsen af at ville tilbage til 
det gyldne rum og den levende kraft bagved guldtrådene. 
Jeg havde overhovedet ingen anelse om, hvad alt dette 
betød eller hvad hensigten var med at lade mig opleve det. 
Oplevelsen tog mig meget lang tid at bearbejde, smelte 
og internalisere i bevidstheden. Det skulle tage adskil-
lige år, før jeg for første gang nævnte denne oplevelse 
for nogen. Den var aldeles for hellig for mig til at den 
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skulle profaneres eller misforstås i nogen sammenhæng. 
Dybt inde i mig voksede der en slags vished frem om, at 
der fandtes et ansvar forbundet med det hele. Et ansvar 
først og fremmest overfor mig selv.

Efterhånden som årene gik, forstod jeg meningen med, at 
hvis noget nyt skal bygges op, må det gamle først rives 
ned. Da jeg så kom i kontakt med Martinus’ analyser fi re 
år senere, 1991, og kunne læse i stk 2087 i LB VI om guld-
trådene, evigheden og uendeligheden, faldt brikkerne på 
plads. For mig er min oplevelse, og Martinus’ forklaring 
på den, en urokkelig garanti for, at det han skriver i Livets 
bog er sandt. Jeg har oplevet tre forskellige foreteelser, 
som jeg har fået en logisk forklaring på fra Martinus.

Da hans udlægninger af de store analyser, af hvilke jeg 
næsten uden undtagelse savner egen erfaring for, følger 
samme logiske og stringente mønster som de, jeg kan 
verifi cere, er de for mig fuldt pålidelige. Vi har her at 
gøre med den person, som af Forsynet blev sendt til os 
arme jordmennesker for at formidle sandheden om Livet 
og Universet.

Endelig havde jeg fundet det åndelige fundament, som 
jeg kunne gøre til mit eget. Her var den åndelige lærer, 
som kunne forklare, hvad jeg havde oplevet, som kunne 
forklare tilværelsens allerdybeste gåder og mysterier. 
Nu havde jeg gennem Martinus fundet det verdensbil-
lede, den åndelige videnskab, som jeg kunne bygge min 
tilværelse på. En livslang undervisning i uselviskhedens 
svære kunst havde taget sin begyndelse.
(oversat fra svensk af red.)

Universets grundtone alkærligheden, som i virkeligheden behersker alle foreteelser, 
er en verden, et element, der skjult er til stede for almenheden på samme måde, 
som lyset skjult er til stede for det blinde menneske. 

Men ligesom lysets tilstedeværelse efterhånden igennem årtusinderne bevirkede 
synets tilblivelse hos de levende væsener, således bevirker universets grundtone 
alkærlighedssansens tilblivelse hos det levende væsen.

Det bliver i kraft af denne sans udelukkende kun indstillet på at se alt i alkærlighedens 
sande lys. Denne tilstand har naturligvis også sit kredsløb og er i sin begyndelse 
kun en anelse. 

Men efterhånden bliver anelsen mere og mere til intuition og dermed til vished. 
Denne vished eller viden bliver så ved intelligensens hjælp givet ord og udtryk på 
det fysiske plan. 

Martinus LB V stk.1725)
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v/Ruth Olsen

En dansk læge, Niels Svens-
son, har skrevet en bog, 
hvor han har samlet al nyere 
forskning om det ligklæde, 
der bærer aftryk af Jesu 
jordiske fremtoning (“Det 
sande ansigt”, Gyldendal 
2007). Han er med i en stor 
international forskergrup-
pe på ca. 100 medlemmer, 
Shroud Science Group, der 
repræsenterer de fleste vi-
denskabsgrene.

Diskussionerne har bølget frem og tilbage i årtier om, 
hvorvidt dette liglagen var ægte eller ej. På et tidspunkt 
mente man, at en kulstof-14 test havde vist, det måtte 
være fra ca. 1400-tallet. Senere er det blevet opklaret, 
hvorfor denne test var forkert. For at skåne klædet havde 
man dengang i 1988 kun taget en prøve fra et hjørne. Nu 
har det vist sig, at netop det hjørne var indsat ca år 1500, 
indvævet så fint, at det ikke umiddelbart kunne ses. En 
hertuginde af Savoyen havde ønsket et stykke af ligklædet 
som relikvie i sin kirke og havde klippet et hjørne af.

Bogen sandsynliggør med en mængde detaljer, at ligklæ-
det er ægte. En del af detaljerne er beskrevet før i bogen 
“Jesu ligklæde” (Stevenson og Habermas, Borgen 1988), 
men flere er kommet til senere, fordi der er blevet udviklet 
bedre tekniske metoder imellemtiden. Der er detaljer som 
klædets vævningsstil, at der er pollen i det, som påvise-
ligt er fra Palæstina på Jesu tid, og lidt snavs afsat hvor 
Jesu hæle er aftegnet er ved hjælp af krystallografi påvist 
stammer fra en sjælden limsten, der kun findes omkring 

Nyt om Jesu ligklæde

Jerusalem. Aftrykket af de mønter, der var lagt på øjnene, 
viser de var slået af Pilatus i år 30. osv..
Forfatteren er læge og kan derfor udfra aftrykkene af 
sårmærker, blodspor osv bekræfte, hvad evangelierne 
beskriver om, hvad Jesus blev udsat for. Analyse af blod-
pletterne afslører, at der er gået ca. 1½ time fra sårene blev 
fremkaldt og til lagenet blev lagt over dem, en serumring 
omkring lansesåret i siden viser, at der var en højere 
mængde bilirubin end i normalt blodserum, hvilket ofte 
ses hos patienter udsat for større fysiske traumer.

Desuden synes blodpletterne at vise, at Jesus havde 
blodtypen AB. Det er en sjælden blodtype, som kun 
findes hos 2-5% af jordens befolkning. Det viser, at han 
nødvendigvis måtte have haft to jordiske forældre, en 
med A-type og en med B-type! AB-blodtypen beskrives 
iøvrigt i bogen “Lev efter din blodtype” (D’Adamo, L&R 
2001) som “ligevægtig, følsom og intuitiv”. Blodpletterne 
er afsat på klædet før billedet er skabt, for der er ikke 
noget billede under dem. Jesu lig er forsvundet, mens 
det lå i klædet, ellers ville blodpletterne være udtværet, 
hvad de ikke er.

Det er interessante overvejelser, forskerholdet gør sig om, 
hvordan billedet er opstået. Det fremstår godt nok som 
negativ, men et almindeligt fototeknisk fænomen er det 
ikke. Ved en særlig computerteknik har man kunnet skabe 
en tredimensional gengivelse, hvorved de opdagede, at 
billedet faktisk indeholder tredimensionale informationer. 
Ved forsøg med ekstremt kortbølget ultraviolet bestråling 
af et hørklæde har man fundet en vis evne til derved at 
gøre fibrene mørkere. Men man forstår ikke, hvordan et 
lig skulle kunne udsende så stærk stråling.

Mønterne lagt på Jesu øjne Nærbillede af mønstret på 
mønterne

Pilatusmønt fra år 30
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Nogle af forskerne mener med baggrund i Einstein, 
der påviste at stof er energi, at der er sket en pludselig 
opløsning af ligets atomer, dvs en dematerialisering. 
Andre indvender, at en så pludselig brydning af atomets 
bindinger ville give en energiudladning svarende til en 
brintbombe, og så ville der ikke være noget ligklæde 
tilbage. At billedet er dannet ved en eller anden form for 
stråling, er de fleste dog enige om. At det var en form for 
dematerialisering, der fandt sted, og at det var derfor Jesu 
lig så pludselig forsvandt den påskemorgen, er forfatteren 
ikke i tvivl om og kalder det “opstandelsen”.

Her vil jeg minde om, hvad Martinus skriver i småbogen 
“Påske”, kap.11:
“Endnu før solen stod op, vibrerede usynlige ukendte 
kræfter i gravens nærhed. De virkede efterhånden så 
stærkt, at de ellers så uforfærdede og modige krigsfolk 
begyndte at føle sig utilpas. De stirrede alle mod graven, 
det dyrebare klenodie de var sat til at bevogte. Men da 
blev deres ansigter som forstenede, thi fra gravens indre 
begyndte der at udstråle et stærkt lys. Det gjorde de 
tykke stenvægge gennemsigtige som glas. Det vibrerede 
efterhånden i svingninger, der ikke kunne tåles af jordiske 
sanser. Dødens livvagt sank afmægtig til jorden. Intet 
jordisk øje blev derfor vidne til den himmelske handling, 
der her foregik.”

Ligklædets lange rejse

I dag bevogtes Jesu liglagen strengt af Torinos ærkebiskop 
i Johannes Døber-domkirkens sidekapel, så der går mange 
år imellem videnskabens muligheder for fortsatte under-
søgelser. Der ligger det i sin forseglede boks og besøges 
af talløse pilgrimme, hvoraf nogle bliver så bevægede, at 
de bryder ud i gråd. Her er jo beviset på Jesu lidelser.

Men hvordan havnede det der? Det er der også forsket en 
del i. Historikere har været på grundigt dedektivarbejde, 
så i dag ved man ret nøje, hvilke veje det tog. I årene 
efter Jesu tid var byen Edessa (i dag hedder den Urfa) 

en blomstrende handelsby mellem Mesopotamien og 
Anatolien. Dvs i det østlige Tyrkiet på grænsen til Syrien. 
Her fik kristendommen tidligt fodfæste og byen havde år 
180 e.kr. omkring 300 kirker og klostre.

Engang i det 6. årh.,da byen blev angrebet af perserne, 
blev angriberne jaget på flugt, fordi indbyggerne fik styrke 
fra et særligt kristusbillede, “Det guddommeligt skabte 
billede, som menneskehænder ikke formede”. Det var 
byens kæreste og helligste relikvie. Sådan beretter en 
historiker på den tid, og fortæller historien om billedet, 
som han angiveligt bygger på byens arkiver. Ifølge den 
skulle en af Jesu disciple (Jesu havde iflg den kilde 72 
disciple), Thaddæus, have helbredt byens kong Abgar 
ved hjælp af dette billede.

Efter dette lod kongen sig døbe og snart var hele byen 
kristen, det “guddommeligt skabte billede” blev gemt i 
bymuren til hellig beskyttelse af byen, men altså båret 
frem ved persernes angreb. Efter sejren byggede man i 
taknemmelighed en katedral, Hagia Sofia, hvor billedet 
blev opbevaret indtil år 944, sammenfoldet i 4x2 lag så 
kun hovedet blev fremvist. Det blev almindelig kendt 
som “Edessa-klædet”, og pilgrimme valfartede til stedet 
i århundreder, også efter byen var blevet erobret af mus-
limer i år 639.

Den romerske kejser hentede det til Konstantinopel i år 
944, hvor klædet føres i triumf rundt i byen og anbringes 
sammen med andre relikvier i det kejserlige palads. Et do-
kument beskriver billedet som bl.a. “en fugtig afsondring 
uden farve, ikke gjort af en kunstner”. I de følgende år 
æres klædet af valfartende pilgrimme fra hele Europa.

På Det Kongelige Bibliotek i København opbevares et 
dokument, skrevet af en korsridder i 1216, der beskriver 
hans oplevelse af at have set Jesu liglagen i Konstan-
tinopel. Der er iøvrigt i klædet fundet pollen fra såvel 
Anatolien som fra Konstantinopel. Herfra er det fjernet 
af den magtfulde tempelridderorden, der var kendt for sin 
ihærdige relikvie-indsamling. Således kom det med skib 
til Marseille i år 1306, og beskrevet som “tempelriddernes 
hemmelighed”.

Det blev bragt til ordenens hovedsæde i Paris og bevogtet 
dag og nat, æret og tilbedt som deres mest dyrebare skat. 
Ifølge inkvisitionens beskrivelser, tilbad tempelridderne 
“et mystisk ansigt”, et hoved. Lige inden arrestationen i 
1307 betroede riddernes ordensmester, Charney, klædet til 
et familiemedlem. Dennes søn, Geoffroi, udstiller i 1355 
klædet i en kirke i Lirey, en lille by nord for Paris.

Pilgrimme begynder nu at valfarte i store tal til den lille 
kirke. Der blev solgt et særligt pilgrimsmærke, der utve-
tydigt viser billedet af Jesu liglagen. I de følgende år blev 
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der fremstillet mange uægte kopier, således at originalen 
kommer i miskredit. I 1453 sælges det ægte klæde til 
hertugen af Savoyen, som opbevarer det i et kapel ved 
Grenoble, hvor det skades af en brand. I 1578 overfl yttes 
det til Torino. I 1983 overdrages klædet til pavestolen.

Er der en dybere mening med 
det liglagen?

Efter denne bog er jeg overbevist om ligklædets ægthed 
(og altså ikke kun fordi Martinus mente det). Men hvad 
kan mon være den dybere mening med, at dette stykke 
stof mirakuløst skulle bevares til vor tid? Måske for at 
der i denne skeptiske tidsalder, der kræver viden i stedet 
for tro, skulle være et håndgribeligt tegn på, at Jesus rent 
faktisk havde levet, var blevet korsfæstet, og at hans 
kærlighedsbudskab stadig er lige vigtigt? Der er jo dem, 
der ikke tror, han blev korsfæstet.

Nu hvor selv fl ere naturvidenskabelige forskere erkender, 
der må være sket en dematerialisering, kan forskningen 
omkring det klæde måske også føre til en øget søgen 
efter og større indsigt i, hvordan vort univers er “skruet 
sammen”, dvs til en forståelse for, at det er bevidstheden 
der styrer stoffet og ikke omvendt. Og hvis Jesus med 
sin bevidsthed kunne opløse stoffet i sit afdøde legeme, 
måtte han nødvendigvis være noget helt specielt med en 
højere bevidsthed.

Og hvis man erkender, Jesus var en særlig udsending fra 
en højere verden, må det vel føre til en større søgen efter 
det egentlige budskab, han bragte, dvs det der ligger bag 
alle eftertidens menneskelige misfortolkninger? En sådan 
søgen må før eller siden føre til Martinus’ værk, for her 
får vi jo opklaringen og fortsættelsen.

Det er den alt for overlegne følelsesenergi i mentaliteten, der formørker “kristen-
dommen” eller til en vis grad endnu gør den identisk med “hedenskab”. 

Og det er dette, som “kristendom” camouflerede “hedenskab”, der betinger, at 
den herpå baserede verdenskultur i dag befinder sig i sin egen dødskamp. 

“Hedenskab”, hvilket vil sige udfoldelsen af “det dræbende princip”, forandres 
ikke ved blot og bar camouflage.

Den absolutte sandhed vil uundgåeligt overvinde enhver form for usandhed. Der-
for må enhver kultur, der ikke er af sandhed, synke i grus, blive til aske, overfor 
livets egen opadgående strålende virkelighed.

(Martinus LB I stk. 618)
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Vi er alle genstand for livets oplevelse, og alligevel kan 
vi nemt komme til kort, hvis vi skal forklare, hvad det liv, 
vi er midt i, egentlig er for en størrelse. Ole Therkelsen f. 
1948, der er cand. polyt. et scient. og har et mangeårigt 
særdeles grundigt studium af Martinus’ verdensbillede bag 
sig har helt aktuelt beriget os med en informationsmættet 
bog, som belyser livets udvikling fra tre forskellige ind-
faldsvinkler: ”Martinus, Darwin og Intelligent Design”.
Om disse tre indfaldsvinkler skriver Ole Therkelsen:

”Darwinismen er udtryk for en materialistisk livs- og 
naturopfattelse. I Vesten er materialismen blevet den 
dominerende livs- og naturopfattelse, og det har ført det 
gode med sig, at intelligensen er blevet kolossalt udviklet, 
men det har samtidig bevirket, at et åndeligt livssyn er 
blevet trængt tilbage. Materialismen er for mange men-
nesker blevet den nye religion.

Intelligent Design-teorien er blevet ført i marken som en 
modvægt til det materialistiske livssyn. Teorien tilstræber 
på videnskabelig måde at bevise, at der ligger en gud-
dommelig skabende kraft eller en intelligent årsag bag 
fremkomsten af de komplekse organismer i naturen. 

Martinus har lavet et nyt verdensbillede for at give en 
logisk og videnskabelig forklaring på, hvorfor man skal 
være god og kærlig. Kærlighedsbudskabet er ganske 
vist allerede kernen i de humane verdensreligioner, men 
her bliver det præsenteret i form af religiøse dogmer 
og læresætninger. Det moderne intellektuelle menneske 
kræver imidlertid en logisk og intellektuelt underbygget 
forklaring. Formålet med Martinus’ verdensbillede er at 
bidrage til skabelsen af en ny verdenskultur. (s. 36) 

Ole Therkelsen har praktisk taget hele sit liv været dybt 
engageret i Martinus Verdensbillede. Allerede som 11-
årig traf han Martinus i Martinuscentret i Klint og kom 
hurtigt i gang med at studere de mange bøger Martinus 
har skrevet for at afdække livets mysterium og vise ve-
jen ud af mørket og frem mod et lysets og kærlighedens 
menneskerige.

Ole har ikke sparet sig selv for at udbrede kendskabet 
til Martinus kosmologi. Han har rejst land og rige rundt 
og som det hedder på bogens bagside ”holdt over 1200 
foredrag i femten forskellige lande på seks forskellige 
sprog” - i sig selv noget af en Mammutpræstation. Og 
stadig virker den snart tresårige Ole både levende og 
parat til mange fl ere foredrag for den sag, som er blevet 
hans liv.

Nu har han desuden fået overskud til at skrive denne mere 
end 300 sider store bog, hvor han med hele sin ballast af 
videnskabelige studier og et dybt kendskab til Martinus 
som menneske og verdensfornyer bringer en analytisk 
gennemgang og vurdering af Martinus verdensbillede. 
En stor TAK til Ole med de bedste ønsker for fortsat 
engagement inden for din hjertesag.   

Det er jo et af livets store spørgsmål. Under studium af 
litteratur, der beskæftiger sig med disse store og evige 
spørgsmål kan man næppe undgå at støde på udtalelser 
fra mennesker, der har oplevet denne enheds- eller hel-
hedsoplevelse. Fælles for dem alle er deres beskrivelser 
som ”uforglemmelig”, ”strålende”, ”kærligt” o. lign. 
De fl este af os har nok stødt på navnet Neale Donald 
Walsch. I min reol står der i al fald fem af hans tidligere 

ET MED GUD
Af Neale Donald Walsch

Borgen  2007

290 sider

280 kr.
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produktion og nu kommer så en sjette, så en ting kan vi 
i al fald hurtigt blive enige om: Han er en produktiv for-
fatter. Og så er han god til at vække vores nysgerrighed 
– eller i al fald min dito!   Alene hans bogtitler vil være 
nok for at få folk med spirituelle interesser til at spidse 
øren. Hør her: ”Guddommelige samtaler” – en usædvanlig 
dialog 1. bog (1997), ”Guddommelige samtaler - dialo-
gen fortsætter” 2. bog (1999), ”Guddommelige samtaler 
– dialogen slutter 3. bog (1999). – ”Venskab med Gud” 
(2000), ”Samvær med Gud” (2001) og nu ”Et med Gud” 
(2007). – Og det er ikke små hefter. Bøgerne er alle på 3 
– 400 tætskrevne sider uden illustrationer. De foreligger 
alle på dansk. Men når han skriver ”dialogen slutter” efter 
3. bog, så passer det jo ikke. Også de følgende bøger er 
skrevet i dialogform mellem en elev og en mester. En 
enorm præstation. Men det er mere end det. 

Sådan startede det

I den første bog ”Guddommelige samtaler” beskriver 
Neale Walsch, hvordan samtalerne med ”Gud” begyndte. 
Han var forfærdelig ulykkelig. Han oplevede livet som en 
stor fiasko. Han havde for vane at nedskrive sine tanker 
og følelser som en slags breve, der bare ikke blev sendt. 
På et tidspunkt begyndte han at samle, hvad han havde 
skrevet. Det drejede som om beklagelser, vrede mod 
”Gud” og beskrivelser af sin egen ulykkelige situation: 
mangel på penge, uheld med alt, hvad han gik i gang med, 
ulykkeligt ægteskab osv. – altså endeløse beklagelser, 
bebrejdelser og fordømmelser af ”Gud”, der blev formet 
som breve til ”Gud”, og som sluttede med spørgsmålet: 
Hvad har jeg gjort, siden jeg fortjener et liv så fuld af 
evindelige kampe? 

Da han havde skrevet det, ville han smide pennen væk, 
men i stedet oplevede han, at ”den begyndte at bevæge 
sig af sig selv!”. ”Følgende kom frem: ”ønsker du vir-
kelig svar på alle spørgsmålene, eller er det bare for at 
få luft?
Neal nedskrev følgende svar: ”Begge dele. Ja, jeg vil have 
luft, men hvis der findes et svar på spørgsmålene, så vil 
jeg helvedes gerne høre dem!  
”Gud”: ”Du vil helvedes gerne en hel masse. Men kunne 
det ikke være dejligt at ville ”himlens gerne”?
Neale: ”Hvad skal det betyde? –  
Neale modtog nu direkte diktat, og dermed var hele hans 
forfatterskab i gang – eller rettere ”Guds” og hans.

Alle seks bøger er skrevet i dialogform mellem ”Gud” 
(eller et væsen, der udgiver sig for Gud) og Neale, idet 
Neale er den utrættelige spørger, der vil have svar på alt, 
og hvor man oplever, at de guddommelige svar næsten 
konsekvent afføder nye spørgsmål. Alt – såvel hans egne 
spørgsmål som ”Guds” svar blev nedskrevet med Neals 
håndskrift. – I sig selv noget af en kraftpræstation. 

Eksempel: Neale bruger den jævne amerikanerjargon 
med alt, hvad dertil hører af bandeord o. lign. Og hvordan 
tager ”Gud” nu det?  
På et tidspunkt siger Neale til ”Gud”: ”Tak skæbne! Hvor 
du inspirerer mig!” 
Og så et pædagogisk svar fra ”Gud”: ”Tja, hvis Gud ikke 
kan inspirere dig, hvem i helvede kan så?
Neale: Er du altid så rapkæftet?
”Gud”: Det ville da være i orden at være rapkæftet, 
ikke?
Så slipper Neale pludseligt sin rapkæftede jargon: Det ved 
jeg nu ikke. Jeg er vant til, at min gud er mere alvorlig.
”Gud”: Nå, men gør mig en tjeneste, prøv ikke at styre 
mig. Og for resten, gør dig selv den samme tjeneste.
Og så en anden lidt spektakulær dialog:
”Gud”: Tænker du nogle gange: ”Jeg ønsker flere 
penge?
Neale: ”Ja!
”Gud”: Du kan derfor hverken få verdslig succes eller 
flere penge.
Neale: Hvorfor ikke?
”Gud”: Jeg + ”ønsker succes” frembringer dig, der ønsker 
succes, ikke dig der får succes. 

Konklusion: hvis man ønsker succes, skal man sige ”Jeg 
får succes”. Hvis man bare siger. ”Jeg ønsker succes” 
omdanner man mig selv til en person, der ønsker succes, 
og så bliver jeg kun en person, der ønsker succes. Siger 
jeg derimod: Jeg får succes, så omdanner jeg mig til en 
person, der får succes. Filosofien bag dette lille tankeeks-
periment er altså, at man skaber sig selv hele tiden via sit 
mentale liv. Tankegangen lyder da spændende. 
Der skulle altså her være tale om ”Guds” egen tale. Jeg 
har mødt dette tidligere ved læsning af spirituel litteratur; 
men har desværre aldrig fået den verificeret i virkelighe-
den, og vil derfor gerne høre, hvis nogen har erfaringer 
på det område. 

På en måde kan man også sige, at man næsten altid har 
succes, også hvis jeg spiller alle mine penge op i en spil-
leautomat eller på anden måde. Man får jo en værdifuld 
erfaring, og det er kosmisk set mere værd end alverdens 
guld – altså trods tabet af penge en slags succes. 
Men her kommer vi til det spørgsmål, som alle stiller sig 
i forbindelse med disse bøger: Mon ikke ”Gud” i denne 
fremstilling er en fiktion – evt. produceret af Neale selv? 
– et smart bedrag? 

Her må vi jo ikke glemme, at hele verdensaltet er identisk 
med Gud, og derfor er al vor kommunikation med omgi-
velserne i realiteten kommunikation med Gud, hvorom 
det hedder ”i ham lever, røres og er vi”. Vi er alle levende 
væsener i et altomfattende energiocean, som vi kalder 
Gud. Og netop derfor er hele vor livsudfoldelse en daglig 
kontakt med Gud. 
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Men kan man også føre samtale med Gud på samme 
måde, som jordiske mennesker samtaler med hinanden. 
Det er det springende punkt i den form Neale Walsch 
benytter. Er der tale om en reel dialog med Gud, eller 
er det hele konstrueret af Neale? – Det er spørgsmålet? 
Og kan man ikke fi nde frem til et svar, så kan man jo 
bare føle sig tilfreds med fi ktionen, hvis den kun er det.  
Lærer man noget af det, så er det jo bare OK. Men er det 
et bedrag, så er det i al fald et fi kst bedrag.  – Men for 
øvrigt: Selve bibelen indeholder jo også beretninger om 
direkte samtaler med Gud, så hvorfor ikke?
Som de andre bøger af Neale Walsch kan også denne 
bog anbefales.

UNIVERSET I ET 
ENKELT ATOM
Af Dalai Lama

Aschehoug  2005

214 sider - 280 kr.

Anm. Gunder Frederiksen

ISBN 87-11-26433-0

Det må da være en atomfysiker, der er ophavsmand til 
ovennævnte overskrift, vil de fl este nok sige. Men nej! Det 
er det ikke. Men det er et menneske, som funderer meget 
over vestlig materialistisk videnskab, og som prøver at 
forstå den ved at drage sammenligninger til Buddhismen. 
Så er der utvivlsomt mange, der allerede har gættet, at det 
må være Dalai Lama. Ganske rigtigt. Han er lige barslet 
med endnu en bog: ”Universet i et enkelt atom”.

Snart sagt alle kender Dalai Lama. Jeg er lige ved at tro, 
at vi kan kalde ham verdenskendt. For efter kinesernes 
indtog i Tibet fi k han asyl i Indien, og rejste en del rundt 
i verden og holdt foredrag for interesserede. Han blev 
selv interesseret i den vestlige verdens videnskab, som 
han med udgangspunkt i Buddhismen prøver at forstå, 
idet de har fælles mål: Søgen efter sandheden. 

Medens man i Vesten har tradition for at adskille viden-
skab og religion, er Dalai Lama mere interesseret i at 
kombinere videnskab og Buddhisme, som rettere bør 
betegnes fi losofi . For Dalai Lama må formålet være klart, 
nemlig at fi nde fred både inde i mennesket og udenfor”. 
Dette falder i tråd med, at vi her i Vesten oplever Dalai 
Lama som en fredens ambassadør, der er elsket overalt, 
hvor han kommer og taler fredens sag.  
Om Dalai Lamas interesse for den materialistiske viden-
skab siger han: ”Man kan tage videnskab alvorligt og 
acceptere validiteten af dens empiriske opdagelser uden 
at tilslutte sig videnskabelig materialisme”.

Dalai Lama fortæller, at han allerede som seksårig blev 
indsat som den 14. Dalai Lama i Tibets hovedstad Lhasa. 
Og her begyndte en omfattende uddannelse i Buddhis-
mens fi losofi . Han fi k personlige lærere, som hver dag 
underviste ham i læsning, skrivning og udenadslære af 
tekster og ritualer inden for Buddhismen. Han skulle 
inddrages i debat om buddhistisk tænkning, og i perioder 
mediterede og bad han sammen med sine lærere ikke 
mindre end ”to timer ad gangen fi re gange om dagen”. En 
praksis som man med rette burde være noget betænkelig 
ved – ikke mindst på grund af omfanget og så i barne-
alderen.  Men Dalai Lama kalder det ”en meget typisk 
træning for en højtstående lama i tibetansk tradition”. 
Almindelige fag som matematik, geologi, kemi, biologi 
eller fysik hørte han intet om. Man får let det indtryk, at 
Buddhisterne mener, at man kan bede og meditere sig til 
en højere udvikling, hvor vi i Vesten er mere tilbøjelige 
til at mene, at det hovedsageligt er gennem hverdagen i 
livets skole, at udvikling fi nder sted. 

I 1950 blev Tibet invaderet og indlemmet i Kina og et stort 
antal tibetanere fl ygtede til Indien. Fra det tidspunkt fi k 
Dalai Lama asyl og residens i Indien. Det blev udgangs-
punkt for hans mange rejser til Vesten, hvis materialisme, 
han ikke kunne dele, men hvis tekniske resultater, han 
trods alt beundrede – i al fald hvor de er til gavn og 
glæde for menneskene. For Dalai Lama er humanisme 
og altruisme altid i centrum, og bør være hovedformålet 
– også for videnskaben.

I tråd dermed har begrebet bevidsthed hans store interesse 
og dermed genstand for søgen gennem meditation og dybe 
studier på anden måde. Blandt andet opsøger han på sine 
mange rejser mange kendte mennesker inden for viden-
skab og andre grene af åndslivet, ligesom han deltager i 
drøftelser på højt videnskabeligt og humanitært niveau. 
Bogen kan varmt anbefales.

Det levende 
verdensbillede
Af Asger Lonrentsen

157 sider - 148 kr.

Kommentar af 
Gunder Frederiksen

ISBN 87-990058-1-6

Bogen er udgivet på ”Den gyldne cirkels forlag” 2006 
og bærer undertitlen ”Levendegørelse mellem Martinus 
og esoterisk teosofi ”. I forordet skriver Asger Lorentsen 
– direkte refereret: ”Denne bog er blevet til på initiativ 
af den danske erkendelsesmystiker Martinus. Martinus 
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Ethvert menneske vil på et eller andet tidspunkt af liv-
somstændighederne blive nødsaget til at gøre op med de 
værdier, normer, begær og lykkejagt som hidtil har styret 
det og som har spillet fallit. Denne hektiske aktivitet efter 
tryghed og fred viser sig at være ufrugtbar; man får ikke 
de ønskede resultater, fordi denne aktivitet ikke er båret af 
det virkelige Jegs begær men af egoets, som altid kræver 
mere og aldrig kan stilles tilfreds.

Når omtalte livsomstændigheder, som kan være sygdom, 
økonomisk ruin, tab af sine nærmeste, arbejdsløshed osv. 
efterhånden tvinger det enkelte menneske til at kigge i en 
anden retning efter det ønskede,  er man modtagelig for 
åndelig visdom, der kan hjælpe een på benene igen og 
tilføre mere fylde og kærlighed.

I denne proces er Lars Muhl’s forfatterskab en stor hjælp, 
dels fordi han selv har gennemgået processen og kender 
den situation fl ere og fl ere befi nder sig i, og derfor med 

sine erfaringer beskriver hvad den omstilling fra ego-
styring til hjerte-styring betyder og bevirker, og dels 
fordi han udlægger denne erfaring på en meget kærlig 
og inspirerende måde. 

I vor tid hvor det meget handler om at blive set, beundret 
og anerkendt, have succes både socialt og karrieremæs-
sigt, have rigelige økonomiske ressourcer osv., kan det 
for mange virke provokerende at få fortalt, at disse ting 
kosmisk set er uendeligt ligegyldige og har intet med 
sand væren at gøre, men derimod at  blive stille, ydmyg 
og givende er kvaliteter, der fører til det ønskede resultat. 
Som bogens titel viser er det på et vist stade i den per-
sonlige udvikling, når hjertet er bristet af modgange og 
lidelser, at disse nye begreber vinder indpas, integreres 
og bæres ud i verden.

Med specielt Jesu liv og visdom som forbillede under-
bygger forfatteren sine anvisninger på, hvilket fundament 
man skal bygge sit på. Specielt Jesu bjergprædiken er an-
vendt med udgangspunkt i Saligprisningerne. Martinus, 
hvis åndsvidenskab netop er videreførelsen og afslut-
ningen af Jesu mission, henviser ofte til bjergprædiken 
og han siger, at denne er udtryk for kosmiske facitter, 
som han (Martinus) blandt meget andet analyserede ud 
som videnskab. Så når Lars Muhl ofte henviser til Jesu 
udtalelser ved vi, at kilden er i orden.

I dette landskab kommer forfatteren ind på vigtige emner. 
Her kan nævnes nødvendigheden af trække sin opmærk-
somhed fra det ydre liv og rette fokus indad. At komme i 
kontakt med sin egen guddommelighed, der kan opfylde 
alle dine behov.
At komme til erkendelse af, at alt hvad skæbnen byder 
een, bør man selv tage ansvar for og ikke projicere sine 
negative følelser ud på omgivelserne. At være nærvæ-
rende i nuet og ikke fraværende.

Forfatteren beskæftiger sig med parforholdets udviklings-
muligheder, idet vi først føler os som hele mennesker, 
når vi smelter sammen med et menneske af modsat køn. 
Hvis man arbejder bevidst med dette, giver parforholdet 
mulighed for at integrere den modsatte pol i stedet for 
at projicere den over i partneren. Hvis det lykkes vil der 
fremstå et ligeværdigt forhold.

Til slut skal nævnes forfatterens fremhævelse af begrebet 
tilgivelse. En forudsætning for at kunne forstå det sande 
omfang af tilgivelse, må man starte med at kunne tilgive 
sig selv. Når det lykkes og først da, vil man være i stand 
til at  kunne tilgive andre.

Larts Muhls bog giver en lang række anvisninger på. 
hvordan man kan indrette sit liv, således at ens virkelige 
behov kan realiseres. Der lægges ikke skjul på, at en 

henvendte sig 22 år efter ophøret af sin fysiske inkarnation 
til mig (Asger Lorentsen) fra de indre planer med et ønske 
om, at jeg (Asger Lorentsen) skrev en bog, der kombine-
rede min interesse for hans kosmologi med min indsigt i 
kærlighedsmystikken og i den moderne teosofi ”. 

For fuldstændighedens skyld bør tilføjes, at det lyder 
højst usandsynligt, at Martinus fra det åndelige plan 22 år 
efter sin diskarnation skulle have henvendt sig til Asger 
Lorentsen og bedt ham om at skrive en bog, der forbinder 
hans kosmiske verdensbillede med teosofi en. Martinus og 
hans kosmologi er totalt suveræn og har ikke behov for at 
kombineres eller fi nde støtte i teosofi en eller nogen anden 
åndsretning og heller ikke som Asger Lorentsen skriver 
på omslaget at blive levendegjort ved at blive koblet til 
esoterisk teosofi . Martinus verdensbillede er levende i sig 
selv og som menneske sprudlede Martinus af liv, hvilket 
enhver, der har kendt ham vil kunne bekræfte. 
Herfra skal på det kraftigste tages afstand fra Asger Lo-
rentsens ovennævnte initiativ, som jeg fi nder upassende. 
Bortset fra denne alvorlige skønhedsplet skal dog tilføjes, 
at bogen er læseværdig. 
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forudsætning for at kunne følge disse anvisninger er, at 
hjertet, via smerte og lidelse, i et vist omfang er modta-
gelig for den visdom, der her præsenteres. Det indfølende 
og smukke sprog, der bruges, virker tillidsvækkende og 
troværdigt og vil givet give megen lindring til det men-
neske, der befi nder sig i vadestedet mellem det kendte 
forladte og det ukendte fremmede.

Budbringerne
- Beretningen om de hem-
melige fredsskabere

Af James F. Thyman

Borgen 1997

237 sider

Anm. Joy Persson

ISBN 87-21-00769-1

Fortsat fra forrige nummer.                            

Mysteriet opklaret

Det var en farlig rute de skulle følge op i bjergene ind i 
serbisk område. Hvis vi er heldige vil vi nå frem inden 
aften, sagde Duro, der mærkede James´ bekymring. Jeg 
har gjort det mange gange uden uheld, jeg ved hvordan 
man slipper mellem serberne.

James var på ingen måde beroliget og prøvede at tænke 
på noget andet.”Duro, fortæl mig mere om den mand i 
midten af hjulet, hvad er hans rolle?”
De tolv budbringere, der sidder rundt om hjulet repræsen-
terer alt liv på kloden, ligesom zodiaken med de tolv tegn, 
forklarede Duro. Deres job er at fokusere  specielle farver 
lysstråler gennem symbolerne i diagrammet til hjulets 
midte. Manden i midten tager hver stråle og samler dem 
i en syntese, hvorefter han sender dette guddommelige 
lys op gennem sit kronechakra ud til hele verden.
Han er hjulets nav, de andre dets ege. Det lys han i midten 
sender ud er rent healende lys. Tænk på en fontæne, der 
sender en vældig strøm af vand op i luften, der spreder 
sig i alle retninger og falder på den tørre jord, hindrer 
tørke og stimulerer vækst. Det er meget lig det arbejde 
lysets budbringere udfører.
De gik hele dagen, og da mørket faldt på kom de til nogle 
spredte hytter gemt mellem buskene. Her var de ventet 
og blev hjerteligt modtaget, blev installeret og fi k lidt at 
vide om det mystiske samfund. James opdagede at de 
læste hans tanker, han påtalte det og fi k smilende at vide 
at her var ingen personlige tanker, alt foregik telepatisk 
mellem samfundets budbringere og deres hjælpere, alt i 
ærlig forståelse. 

De gik til ro i en af hytterne, men det var svært at sove, 
drømmen han havde haft om hjulet og ham der sad i 
midten forfulgte ham – var det virkelig sandt? Og ham i 
midten, var han virkelig?
Næste dag skulle han deltage i meditationen og han var 
meget nervøs, men faldt så endelig i søvn.

Gennem skoven til meditationshallen

De fi re venner med Duro i spidsen gik næste morgen til 
Meditationshallen, hvor en hjælper viste dem ind – me-
ditationen var i gang (havde varet fra midnat) så de  satte  
sig stille ned, James overvældet af det  stærke lys mest af 
den ophøjede fred og stilhed. Alt var præcist som i hans 
drøm. Han faldt hurtigt ind i en meditativ tilstand hvor 
tiden ligesom var ophævet , og før han vidste af det
lød en stemme i hans hoved ”Søg ikke freden her, men 
fi nd den overalt”. Han åbnede øjnene og så at alle tolv 
i hjulet og manden i midten så på ham og smilede. Han 
forstod at stemmen i hans hoved var dem, at det var en 
telepatisk projection af klarhed og vished om det fælles 
bevidsthedsplan. Da meditationen var forbi, gik de alle 
ud og hver til sit.

Næste dag gik James alene rundt i skoven med en følelse 
af at være åben, klar og med ekceptionelt vågne sanser 
der gav skovens træer og lyde nyt liv og fi k ham til al føle 
sig et med alt liv, ja, med hele universet.
”Jeg ser at du har fundet mig” Stemmen kom et sted inde 
fra skovtykningen, men han så ingen. Han stoppede op og 
kiggede igen og opdagede da manden fra hjulets midte 
stå en snes meter fra ham. 
”Jeg vidste ikke at jeg ledte efter dig”, sagde 
James.”Selvfølgelig gjorde du det, jeg kaldte på dig. Du 
hørte det ikke med dine fysiske ører, men dit sind vidste 
hvor du skulle gå hen. Hvordan har du det?”
”Udmærket, men også lidt bange, for jeg har aldrig oplevet 
sådan noget før.”
”Du vænner dig til det, din krop behøver tid til at vænne 
sig til det intense lys her, men det udjævnes, om at par 
dage vil du have det fi nt.”

Der var noget ved den mand som James ikke kunne lodde, 
hans tilstedeværelse var fascinerende og dragende.
”Ved du hvorfor du er her”, spurgte manden, som James 
nu vidste var Læreren på dette sted.
James fortalte hvad han vidste, og de  gik hen til lærerens 
hytte og satte sig efter at have tændt op i ildstedet. ”Du 
er her,” fortsatte  læreren, ”fordi din bevidsthed er ved at 
vågne op til virkeligheden, så simpelt er det. Når det sker 
kender du sandheden. I har levet i en drøm om separa-
tion, men den drøm er snart forbi. Virkeligheden er ved 
at trænge igennem. Det er derfor du er her, for at hjælpe 
virkeligheden gennem fødselskanalen.”
”Hvordan skulle jeg kunne det?”
”Når det sker, kender du sandheden. I har levet i en drøm 
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om separation , men den drøm er snart forbi. Virkelighe-
den er ved at trænge igennem, og det er derfor du er her, 
for at hjælpe virkeligheden gennem fødselskanalen.
”Hvordan skulle jeg kunne det?”
”Det er allerede sket. Når tiden er inde og alarmklokken 
skal ringe, så gør den det. Alarmklokken er gået af, James, 
og menneskehedens opvågnen til sin guddommelige na-
tur er nu meget nær.Og du kan hjælpe til at gøre det lidt 
lettere, forstår du?”
”Nej, hvordan kan jeg …?”
”Ved at lære at arbejde med guddommeligt lys. Din musik 
vil formidle en oplevelse af  fred. Det du skriver vil give 
intellektuel forståelse af hvad virkelig fred er. Derfor er 
du her, for at erfare  guddommeligt lys og lære hvordan 
det kan udbredes. Verden hungrer efter denne viden!  Du 
vil fortælle om os, du var bragt her fordi du er i stand til 
at foretage det skift i dig selv, du er allerede tilstrækkelig 
fri. Dit job vil være at kommunikere erfaringen af lys og 
fred som du kan få her. Du vil undervise i det du erfarer 
her, du giver hvad du tillader dig selv at modtage.”

Læreren gik hen til James og lagde sin hånd på hans 
pande – og pludselig oplevede han en vældig strøm af lys 
i og omkring sig. Hvor længe det varede vidste han ikke, 
han var komplet indhyllet i lys. Da det endte, åbnede han 
øjnene – og læreren var væk.

Medjugorje

James vidste at Medjugorje ikke var langt væk, og spurgte 
Læreren om det var sandt at Maria havde åbenbaret sig 
dér i 1981?
Læreren smilede, ja, Maria viser sig virkelig i Medjugorje, 
og  Budbringernes mission  er tæt forbundet med  Medju-
gorje. De fleste tilsynekomster i det tyvende århundrede 
har været i områder af ekstrem konflikt, som under første 
verdenskrig, hvor Europa var i oprør, da viste Maria sig i 
Fatima i 1917. Målet for enhver guddommelig åbenbaring 
er altid at inspirere til fred. Alt hvad Maria sagde var om 
fred. Det sker indenfor enhver religion med lignende 
fænomener indenfor deres tro og tradition. Energien er 
den samme.

Læreren havde samlet vennerne og hjælperne i sin hytte,  
hvor han talte  til dem om  de åndelige love  og principper  
som James nu havde erfaret hos dem: tålmodighed, tillid, 
overgivelse, taknemmelighed og udsendelse  af guddom-
meligt lys, og hvordan dette kan integreres i livet.
Det sidste er at lære kærlighedens sande mening. Det som 
blokerer kærligheden er frygten. Når frygten overvindes 
vil kærligheden åbenbares. Dog er den virkelige erfaring 
af kærlighed hinsides alle idéer om den. Kærlighed er 
viden, en forståelse af alle tings Enhed.
De sad længe tavse. Tavsheden var overvældende. James 
så at lærerens ansigt begyndte at lyse, og lyset der udgik 
fra ham bredte sig og omsluttede dem alle. Indhyllet i 

dette lys fik de alle en ubeskrivelig ophøjet erfaring af 
deres Enhed.

Flugten

Dagen efter fik James af vennerne besked på at det var 
nødvendigt at tage tilbage til USA  hurtigst muligt, det 
var nu blevet for farligt, hele området var i oprør, og hvis  
de ventede ville det være svært at slippe forbi soldaterne. 
Så han måtte af sted, på enkeltbillet til USA, hvor han 
efterhånden blev i tvivl om det hele og  rejste rundt på må 
og få uden initiativer til noget som helst – depressionen 
sneg sig over ham.

Men så fik han en ny klardrøm: han stod pludselig i me-
ditationshallen  igen, men ingen budbringere sad omkring 
hjulet, kun Læreren, som så direkte på ham og sagde: Er 
du parat nu?
James klagede sin nød, kunne ikke komme i gang med 
det han skulle, og havde næsten glemt hvad han havde 
lært, han manglede ”nøglen” , sagde han.
Læreren talte nu til ham og mindede ham om Budbrin-
gernes projekt, at vise verden at den allerede er hel og 
smuk bag alle illusioners forvrængede forestillinger om 
krig og vold. At holde visionen om verdens enhed, bag 
om konflikterne – det er budbringernes mission , at vise 
menneskeheden det.

Menneskeheden er parat til det budskab, James, de vil 
tro dig. Verden har ventet på folk der fortalte dem denne 
sandhed, som mennesker altid har følt dybt i dem selv. 
Men frem for alt, lær dem hvad du har lært, så de kan 
tage det næste skridt , som er det der vil være springet 
hinsides frygten og konflikterne. Menneskene er parat, 
men de må tro at de er det. Det bliver din opgave, James, 
at erklære denne sandhed og deres parathed, så de forstår 
det og kan erfare det.

Selv om Lysets Budbringere ikke længere er nødvendige  
(i den form du kender dem) så vil jeg altid være med 
dig. Du har altid vidst hvad du skulle gøre. Nu, gå og 
gør det!
Pludselig var han alene, han vågnede og stod op. Nu 
vidste han igen hvad han skulle gøre. Han satte sig til 
skrivemaskinen og begyndte at skrive historien om Lysets 
Budbringere.
Men Historien ender ikke her. Jo nærmere han kom de 
sidste afsnit af sin bog steg følelsen af at den ikke var 
slut, der var nok et afsnit mere. Og det var der. Igen var 
det en drøm der satte ham på sporet  - han var en god 
drømmer, eller var det måske hans lærer, der gav ham 
drømmene som vejledning og prøve? Denne drøm var ret 
usædvanlig: han var i et stort hus, hvor kroatere, bosnier 
og serbere var sammen i skøn forening! Drømmen gentog 
sig næste nat, og igen den tredje nat. Så vidste James, at 
der måtte være en mening med den, et budskab i den. 
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Han ringede ud til Snjezana for at spørge om drømmen 
sagde hende noget?

Ja, det gjorde den bestemt! For i Sarajevo var der en 
gruppe fredselskere, som absolut ville have fredstrouba-
douren ud og synge sine freds-budskaber ved en koncert 
i deres store kulturhus og fredscenter. Så skynd dig at 
komme, James!
Ugen efter sad James igen i en Jet på vej til Kroatien, hvor 
de gamle venner mødte ham. Duro blev straks spurgt, om 
han ville tage op til Lysets Budbringere med James, der 
så gerne ville se og tale med Læreren igen. Duro tøvede, 
men gav så efter og sagde ok  lad os to tage af sted i 
morgen tidlig.

Ankommet til Budbringernes domæne blev James dog 
sørgeligt skuffet, for der var ingen og huset var tomt, 
stedet forladt. 
Hvor er de?  råbte James. De er væk, svarede Duro, som 
jeg fortalte dig, da du var her sidst, der ville ikke være 
noget spor af dem, intet der antydede at de havde været 
her, husker du ikke det?
Jamen hvor er de taget hen? James var forvirret.
Det ved jeg ikke, svarede Duro, kald det opstandelse. 
Læreren og de andre budbringere havde ikke mere brug 
for deres krop, så nu er de mere tilgængelige for dig end 
før. Læreren er hos dig lige nu og vejleder dig. Du er ikke 
alene, James, du vil aldrig være alene.

Vi tager snart til Sarajevo, sagde Snjezana, da de to kom 
tilbage til Rijeka.  Vi vil møde en berømt bosnisk skuespil-
ler, Josip, som var meget populær over hele det tidligere 
Jugoslavien. Han er leder af den fredsorganisation i Sa-
rajevo som sponsorerer koncerten i kulturhuset, og den 
bliver transmitteret i TV med efterfølgende interview i 
en lokal radiostation.

Det er en stor fornøjelse at træffe en Freds Troubadour, 
sagde Josip da han hilste dem velkommen,
Sarajevo behøver bestemt mere end én. Granaterne er 
stoppet, vi kan gå i gaderne, men krigen er ikke forbi, 
hadet ler. Vi får ikke varig fred før vi ændrer vores måde 
at tænke på. Derfor inviterede vi dig, James, koncerter 
som din kan hjælpe os til at forstå at vi i grunden er ens. 
Jeg véd der kommer mange til din koncert.
James havde besluttet at synge den kristne og den mus-
limske fredsbøn  sammen trods telefoniske advarsler. 
Antagonismen var dyb her, det kunne blive hans død. 
Men James insisterede, jeg er her med et formål, sagde 
James, jeg er ikke på ferie. Du er her heller ikke for at 
blive dræbt, lød svaret, den slags trusler må tages for 
pålydende her i Sarajevo.
Men James holdt på sit, han stolede på at Læreren var 
hos ham og vidste besked. Så han gik på scenen og hans 
optræden var en succes, han sang hvad han havde planlagt 

og alt gik som det skulle  --  indtil tæppefald. Da mødte 
James en mand bag scenen, som tilbød billejlighed til et 
party for dem alle, James var betænkelig og sagde han 
lige skulle hente sit grej inde på scenen, gik roligt derind, 
men så sprang han ned og løb mod hovedindgangen, hvor 
hans venner hurtigt fik ham ind i en ventende bil, og af 
sted gik det i en fart. 
Hvorhen? spurgte James.
Til et sikket sted, du ved måske ikke hvor tæt du var på 
at blive myrdet. Der var folk i teatret med ordre om at 
myrde dig.
Fordi jeg sang et par sange?
Ja, men der er mere til det, at myrde dig ville tjene et 
politisk formål. Hvis nogle af din slags blev myrdet, ville 
det måske lægge pres på jeres præsident, så han trak sine 
tropper ud. Det er hvad de radikale nationalister ønsker. 
Hvis amerikanerne forsvinder, forsvinder europæerne 
også og fredsforhandlingerne vil stoppe, og så vil alt være 
som før. Så det er nok bedst at I tager af sted ret hurtigt.
                                       
Døren til evigheden

James og Snjezana besluttede at tage tilbage til Rijeka 
.  Få km fra Mostar svingede bussen ned ad en smal vej 
til venstre og chauføren stoppede og sagde de ville gøre 
et kort ophold. Hvor er vi?  spurgte Snjezana. Vi er i 
Medjugorje, svarede chauføren.
James kunne næppe tro det, her må vi blive lidt, sagde 
han, intet skal få mig til at miste chancen for at opleve 
Medjugorje. Der var en senere bus, så de gik på opdagelse, 
som millioner af mennesker der var kommet dertil siden 
Maria´s  tilsynekomster begyndte.
Det er ikke tilfældigt vi er her, mente James, der følte en 
enorm energi, lige som den sidste dag hos 
Budbringerne.

På vej til åbenbarings-højen, hvor der var guidet tur, 
opdagede James en anden høj med en særlig dragning 
for ham, så han gik i stedet efter den, og jo nærmere han 
kom desto mere følte han dens dragning. Der var et lys 
omkring toppen af højen, og der synes at være en skik-
kelse deroppe, som selv var lys - og nu så han at det var 
hans Lærer! Denne smilede og sagde: ”Vær ikke bange, 
kom helt herop!” Snart var James inde i lyset, der udgik 
fra mesteren, og han følte det som om de begge svævede 
højt på en sky.                    
Jeg kunne ikke helt forlade dig, sagde læreren¸ selv om 
mit fysiske legeme er borte kan jeg hjælpe dig bedre end 
før. Jeg vil altid være hos dig, fordi du er begyndt rejsen 
mod at blive en Lysets Budbringer.  Men der er en sidste 
ting jeg vil vise dig, fortsatte læreren, det er Døren til 
Evigheden.
Døren du må lære at gå igennem før du kan blive en vir-
kelig Budbringer. Det er passagen mellem denne verden 
og den virkelige verden, broen der spænder over gabet 
mellem sandhed og illusion.
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Når du én gang har gået gennem den dør, ud af tiden, og 
kommet tilbage igen, vil du være i stand til helt at op-
fylde din mission. Det er hvad de sande budbringere gør, 
bevæger sig mellem disse forskellige dimensioner som 
udsendinge fra Lyset, det er den gave lysets budbringere 
giver verden.

Hvor er den dør? spurgte James. Den er lige foran dig, 
du må bare lære at se den, fornemme den, give den op-
mærksomhed. Jo mere du gør det, jo mere energi vil du 
få fra den og den vil trække dig igennem til den næste 
dimension. Og du vil komme tilbage til den fysiske verden 
og bringe noget af den fjerde dimension med dig tilbage, 
og det er hvad du giver verden.

Hvordan kan jeg lære at se Døren til Evigheden? 
Dit ønske vil vise dig døren, jeg kan hjælpe dig til at 
fokusere din opmærksomhed på Døren, men det er dit 
ønske som åbenbarer passagen til den fjerde dimension. 
Så går du ud af tiden, oplever evigheden, og kommer 
tilbage som budbringer af lys.

Lyset omkring Lærerens skikkelse blev nu stærkere, det 
så ud som om lyset tog ham og han selv var gået gennem 
døren til evigheden. Hans sidste ord til James var: Du har 
altid vidst hvad du skulle gøre. Nu, gå og gør det.
Så var han væk. 
Herefter rejste James hjem til USA og skrev bogen LY-
SETS BUDBRINGERE, som hermed kan anbefales på 
det varmeste, der er masser af visdom i den bog, langt 
mere end jeg har kunnet vise her.

Denne bog er første bind i en trilogi om Jesu barndom, 
ungdom og hans sidste år, og titlen på denne bog, Oli-
ventræet, henviser til det sted i hans barndomshjem, hvor 
han satte sig og samtalede med Gud. 
Forfatteren blev inspireret til at skrive bogen af Jesus selv 
og i første omgang blev hun skræmt, men da hun først 
kom i gang mærkede hun inspirationens kærlige energi 
og noterede blot, hvad der blev fortalt.
Allerede som helt lille, blev det tydeligt, at Jesus ikke 

Det var under en af disse samtaler, at Gud opfordrede 
ham til at tage på ekskursioner rundt om i landet, så han 
kunne lære, hvordan andre mennesker tænkte og handlede 
og således være bedre rustet til den store opgave, der 
ventede ham, når han blev voksen. Fra disse ekskursioner 
kommer der mange fi ne beretninger om mennesker, som 
Jesus møder på sin vej.

I det hele taget er det en rigtig god bog, der er kommet om 
Jesu barndom. Tonen i bogen er gennemsyret af mildhed, 
overbærenhed, forståelse og kærlighed, der vidner om 
Jesu enestående menneskelige evner, på samme måde 
som også Martinus’ arbejde må siges at indeholde. I 
mange af de tanker, som Jesus fremkommer med, er der 
en direkte linje til Martinus, f.eks. omkring reinkarnation, 
jomfrufødsel, stivnede religiøse traditioner osv.

Jeg kan varmt anbefale denne bog, bl.a. fordi den giver et 
enestående indblik i og en masse detaljer om Jesu barn-
domsår, samt meget klart viser, at Jesus var et menneske 
lige som os om end på et meget højere udviklingsstade 
og jeg glæder mig allerede til næste bind i trilogien.

var et helt almindeligt barn. Hans moder, Maria, vidste, 
at Jesus havde en helt speciel opgave i denne sin sidste 
inkarnation, hvorimod faderen, Josef, var mere uforstå-
ende og stivsindet over for de helt indlysende evner og 
den usædvanlige modenhed og visdom, som barnet Jesus 
besad. Men Jesus bar over med ham og føjede ham så 
godt han kunne, for ikke at skabe konfl ikter. I det hele 
taget virkede Jesus som en stærk helende faktor for hele 
familien; med sin kærlighed kaldte han på det bedste hos 
familiens medlemmer, hvad enten det var bedsteforældre, 
forældre, søskende og dyrene, og med sin allerede velud-
viklede intuition, fjernede han megen frygt og bekymring 
med sine kloge råd og beroligende forudsigelser.

Allerede som seks-årig møder han Maria Magdalene, som 
senere i hans voksne liv, kom til at spille en væsentlig rolle 
i hans mission. Maria Magdalene boede med sin lillesøster 
hos sin bedstefar under meget fattige kår. Bedstefaderen 
var en brutal mand, der ikke behandlede sine børnebørn 
godt. Jesus fi k sat lidt skik på det meget snavsede hus, de 
boede i, fi k vasket pigerne og satte dem i forbindelse med 
en faster, som lærte Maria Magdalene de mest almindelige 
huslige pligter. Til trods for sin unge alder, fi k Jesus efter 
en samtale med bedstefaderen, formået denne til at tage 
sig mere og bedre af pigerne.

Overalt hvor Jesus dukker op spreder han kærlighed og 
lys. Imidlertid kunne det hænde, at situationen blev lidt for 
broget. Når det skete, satte han sig under oliventræet ved 
barndomshjemmet, kontaktede Gud, der roste ham for alt 
det gode han gjorde og opmuntrede ham til at fortsætte, 
idet Gud til hver en tid stod bag ham og sørgede for, at 
alt skete på rette vis.
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Dialog
Spørgsmål om reinkarnation

v/Gunder Frederiksen

Fra Henrik Poulsen har vi modtaget følgende interessante 
spørgsmål:

Som de fleste andre læsere af IMPULS ”tror jeg” på 
reinkarnation. Det er der mange mennesker, der ikke 
gør. Helt i orden med mig. Enhver er i sin gode ret til at 
mene sit, og jeg mener mig ikke i stand til at bevise min 
opfattelse. Men somme tider fortæller jeg alligevel om 
det, at jeg mener, at det er sådan, det forholder sig, at 
der faktisk er belæg for denne opfattelse osv., og at der 
heller ikke er ”bevis for et-livs modellen. 
Så sker det ofte, at jeg bliver spurgt: Jamen, hvad så med 
befolkningstilvæksten? Vi er 10 gange flere nu end for 
få århundreder siden. Hvor kommer de nye fra? Et godt 
spørgsmål! Jeg plejer at svare noget med, at man i dag 
ikke behøver at vente så længe på at få en tur i det jordiske 
som før, at der simpelt hen er mindre kø ”derovre”, eller 
at nogle kommer fra andre planeter, eller at nogle har 
været aber for nyligt. Kvalificeret gætteværk, for dybest 
set ved jeg det ikke. Hvad siger Martinus om det? 

Redaktionen siger tak for spørgsmålet, som sikkert også 
er af interesse for andre. Når du skriver, at du ”tror” på 
reinkarnation, så er du på linie med flere og flere men-
nesker. En sociologisk undersøgelse i Tyskland for nyligt 
viste, at 40 % af de adspurgte troede på reinkarnation, og 
noget lignende har jeg hørt om fra USA. Hvordan det er 
i Danmark ved jeg ikke, men det er en kendsgerning, at 
kirkerne affolkes mere og mere. Menneskene finder ikke, 
at kirkens svar, som jo også bygger på et-livs tanken, er 
tilfredsstillende. En præst leverede følgende ironiske 
svar på dette dilemma: ”så går folk over til de alterna-
tive, som jo giver svar på alt”. Det virkede nærmest som 
om præsten foretrak det sædvanlige svar: ”Guds veje er 
uransalige”. For så behøver man ikke bruge hjernen. 

Men da vi ikke desto mindre er udstyret med en intel-
ligens og et behov for at forstå livet, så må det da også 
være i orden, at vi søger sandheden. I modsat tilfælde 
ville livet gå i stå. 
Med hensyn til befolkningstilvæksten, som nogle ikke 
kan få til at passe med reinkarnation, så er det fuldstændig 
rigtigt, at det ud fra Martinus verdensbillede kan skyldes, 
at folk inkarnerer hurtigere, hvilket kan hænge sammen 
med et stigende behov for udvikling – for at lære noget, så 
man i fremtiden kan skabe sig en stadig bedre tilværelse. 

Vor klode har åbenbart en usædvanlig stærk tiltræknings-
kraft for tiden. Derimod tror jeg næppe, at nogen som for 
nylig har været aber kan inkarnere på jordkloden, da den 
står foran sin ”store fødsel”, dvs skal til at have kosmisk 
bevidsthed i løbet af ca 3000 år.
 
Vi er 10 gange flere end for få århundreder siden, skriver 
du. Ja, men den hurtige udvikling kommer jo også efter 
en lang periode, hvor der nærmest var tilbagegang i be-
folkningsvæksten, således at der blev talt om faren for, 
at befolkningen måske var på vej til at uddø. 
Det er jo muligt, at de to forklaringer, du selv anfører, er 
dækkende: Forceret udvikling samt invasion fra andre 
kloder. Vi skal jo også huske, at vor klode kun er et lille 
bitte fnug i forhold til hele verdensaltet, som dybest set 
er uendeligt. 

Et-livs teorien er uretfærdig

Der er ikke bevis på et-livsteorien, skriver du. Nej, men 
den er ulogisk og utrolig uretfærdig, så den kan ikke 
være i overensstemmelse med den opfattelse, at livet er 
en alkærlig, almægtig og alvis Guds skaberværk.. Dertil 
kommer, at selve spiralkredsløbsprincippet, som livet 
inklusive reinkarnationsprincippet bygger på, simpelt 
hen er, hvad vi alle kan genkende i naturen. 
Nej, der er ikke bevis for et-livs modellen. Men er der 
kun et eneste stakket liv, vil det, som Martinus skriver 
”være umuligt at se, at der kan være retfærdighed i en 
verden, hvor nogle fødes til sygdom, nød og elendighed, 
får ukærlige forældre, der ligefrem opdrager dem til at 
være forbrydere, medens andre børn fødes til et liv i 
rigdom og velvære, beskyttet af kærlige forældre og får 
adgang til de højeste og mest agtede kredse i samfundet. 
Nogle børn fødes med ringe begavelse, medens andre 
fødes med strålende intellektuelle evner og anlæg. Det 
ene barn fødes som geni, det andet fødes åndssvagt. Nogle 
væsener er slaver, må slide og slæbe eller pukle for andre, 
der så kan leve højt på disse væseners arbejde, føre et 
luksusliv. Nogle dør af frådseri og dovenskab, andre af 
sult og overanstrengelse”. (Martinus ”Vil erkendelsen af 
reinkarnation få betydning for verdensmoralen?”)

Martinus nævner videre, at såfremt der kun er et liv, er 
det umuligt at finde retfærdighed i den kendsgerning, at 
”Nogle børn dør straks efter fødslen, medens andre opnår 
at blive 100 år. Nogle fødes med en stor og venlig psyke, 
og andre fødes med en psyke, der kun kan udløse bandit 
eller gangstervæsen”. Og Martinus spørger: ”Hvordan 
skal der kunne være retfærdighed i en verden, hvor alt 
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således tilsyneladende er ganske meningsløst, og livsgo-
derne er ulige fordelt? Og når man ret betænker, at denne 
tilstand, som alle kan konstatere står i skærende kontrast 
til Guds generalegenskaber som er alkærlighed, alvis-
dom og almagt. Det er synligt for alle, at et-livstanken 
strider mod enhver form for retfærdighed, ligesom den 
er ude af trit med naturlig logisk tænkning. Her er en af 
forklaringerne på, at flere og flere begynder at afvise et-
livstanken til fordel for reinkarnation i forbindelse med 
skæbne- eller karmaloven.

Forsøg på bevis

Men for øvrigt er der gjort forsøg på at bevise reinkar-
nationsprincippet. En amerikansk forsker ved navn Jan 
Stevenson ofrede mange år af sit liv i et utroligt ihærdigt 
forsøg på at sandsynliggøre reinkarnationstanken. Han 
rejste land og rige rundt og udforskede op imod 1000 
konkrete tilfælde, hvor der tilsyneladende var tale om 
reinkarnation. Resultatet er offentliggjort i to tykke bind 
på tilsammen 2268 tætskrevne og illustrerede sider. 
Titlen er ”Reincarnation and biology” med undertitlen: 
“A Contribution to the Etiology of Birthmarks and Birth 
Defects” (Et bidrag til etologien om modermærker og 
fødselsdefekter) 

Det viser sig, at mange børn i den tidligste barndom til-
syneladende har mere eller mindre diffus erindring om 
deres tidligere liv. Det gælder især, hvis deres tidligere liv 
har været af ret kort varighed – f. eks. at de døde allerede 
i 3,4,5,6 års alderen og dermed blev genfødt ret hurtigt. 
Helt spontant har mange af disse børn på en mere eller 
mindre diffus og småbarnlig måde talt om deres oplevel-
ser i tidligere liv, hvor det har været muligt at verificere 
deres udtalelser.

Et eksempel: I Mandalay-distriktet i det Øvre Burma le-
vede en lille dreng ved navn Maung Hla Hsaungs sammen 
med sine forældre og søskende. Da han blev født, udfol-
dede jordemoderen hektiske anstrengelser for at skjule 

den nyfødte for moderen. Hun var bange for, at moderen 
ville få et chok, hvilket oven på fødselstraumerne kunne 
være risikabelt. Den lille nyfødte dreng var nemlig født 
med misdannelser. Så godt hun kunne, pakkede hun derfor 
den nyfødte ind i et tæppe. 

Maung Hla Hsaung begyndte at tale i 2 års alderen og 
i tre års-alderen begyndte han at referere til et tidligere 
liv i Japan. Han fremviste også nogle usædvanlige ad-
færdsmønstre, der stod i forbindelse med, at han påstod, 
at han havde været Japaner i et tidligere liv (muligvis 
japansk soldat). Han forklarede misdannelserne af fingre 
og tæer som tortur efter at være blevet taget til fange. 
På et tidspunkt sagde han, at han ønskede penge, så han 
kunne komme tilbage til Japan. Han fortalte også, at 
han havde haft en kone ved navn Ma Thuong, og at de 
havde tre sønner. Han boede i nærheden af en flyveplads 
i Japan. Maungs familie mente, at han refererede til, at 
han var blevet taget til fange, tortureret og dræbt i sit 
tidligere liv. 
Ovenstående beretning er en ultrakort sammenfatning 
af en meget mere detaljeret beskrivelse af Stevensons 
forskning, hvoraf Stevenson har beskrevet op mod 1000 
tilfælde, som det vil føre alt for vidt at komme nærmere 
ind på her. 

Sandsynlighedsbeviserne består altså i, at der er født 
børn med forskellige misdannelser, som i mange tilfælde 
kan henføres til et tidligere liv. Det kan være påførte 
skader ved vold eller ulykkestilfælde eller de såkaldte 
modermærker, som kan stamme fra skud eller knivstik i 
et tidligere liv. Dertil komme småbørns erindringer, som 
man søger at få verificerede. Disse erindringer glemmes 
ret hurtigt, når børnene begynder at blive meget optaget 
af leg, børnehave, stræben efter at ”blive stor” o. lign. 
Men der er ikke blot sandsynlighedsstof i form af le-
gemlige misdannelser og sandsynlighedsberetninger. 
Medfødt klaustrofobi kan således i mange tilfælde føres 
tilbage til, at barnet har været indespærret f. eks. i et mørkt 
kosteskab – måske som straf for ikke at have ”opført 
sig ordentligt”, ”ikke vil lystre” eller lign. Det kan have 
medført en så voldsom skræk, at det sidder i det stakkels 
lille barns åndelige legemer, og dermed kan overføres til 
næste liv. Og hvis et menneske f. eks. er druknet under 
voldsom forgæves kamp for at holde sig oven vande, 
som f. eks. ofrene fra Titanis forlis, som mange sikkert 
har set filmatiseringen af, så er det højst sandsynligt, at 
vedkommende fødes med vandskræk, måske uden selv 
at kunne forklare hvorfor.    

Principielt er det imidlertid af interesse, at der kan regi-
streres sandsynlige forbindelser fra en inkarnation til den 
næste. Hvor talen er om reinkarnation hedder det ofte, 
at man jo ikke kan huske sit tidligere liv. Ja, så guddom-
meligt er tilværelsen skruet sammen! Vi skal nemlig være 
glade for, at vi ikke kan huske, hvad vi lavede i sidste 

Pige, der havde fået ødelagt sin hånd i 
en høstmaskine i sit tidligere liv.
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liv. Det kunne give os en mængde samvittighedskvaler. 
Vi må jo som bekendt regne med, at vi går i en livslang 
kosmisk skole, hvor vi lærer af alle de fejltrin, vi begår, 
fordi de iflg. skæbne- eller karmaloven vender tilbage til 
deres udgangspunkt – altså os selv. Vi kommer altså til at 
opleve konsekvenserne af vore egne handlinger, hvilket 
igen medfører, at vi har chancer for at vokse som men-
nesker fra inkarnation til inkarnation. Men konsekven-
sen af denne ”skolegang” betyder jo også, at vi efter al 
sandsynlighed har været svagere udrustet som menneske 
i det foregående liv. Og enhver kan jo forstå, at en sådan 
hukommelsesbyrde med tilsvarende dårlig samvittighed 
ville være en alt for tung ”sæk” at slæbe rundt med fra et 
liv til det næste. Derfor er det på denne måde en velsig-
nelse, at vi ikke kan huske vort tidligere liv. 

Hvad siger videnskaben?

Mange vil måske mene, at hvis reinkarnation var en reali-
tet, så måtte det være videnskabeligt konstateret, eftersom 
vor videnskab står på et ret højt stade. Jeg mener ikke, 
man kan slutte således, idet vor materialistiske videnskab 
vil henføre reinkarnation til menneskenes trosstof, og det 
hører hjemme under religion. Som bekendt siger viden-
skaben, at mennesket er produkt af arv og miljø. Her vil 
vi ud fra en åndsvidenskabelig synsvinkel hævde, at der 
er en tredje faktor. Så der er tre og ikke kun to faktorer 
som grundlag for det levende væsens fremtræden.

Og når man med rette undrer sig over, at tanken om re-
inkarnation har været så længe om at trænge igennem, 
så skyldes det, at menneskene simpelt hen ikke har de 
tilstrækkelige evner til at fatte den storslåede tanke - ”ikke 

kunne bære det”, som Jesus sagde til apostlene. Men hør 
her hvad store ånder har sagt:

Goethe: Menneskets sjæl er som vandet: fra himlen 
kommer den, til himlen løfter den sig, og da vender den 
tilbage til jorden – bestandigt skiftende …..

Gustav Mahler: ”Vi vender alle tilbage. Det er denne 
sikkerhed, som giver livet mening, og det gør ikke den 
mindste forskel, om vi husker det tidligere liv i en senere 
inkarnation eller ej. Hvad der tæller, er ikke individet og 
dets trøst, men den store higen mod det fuldkomne og det 
rene, som fortsætter i enhver inkarnation”

Jean Sibelius: For millioner af år siden, i mine tidligere 
inkarnationer, må jeg have været forbundet med svaner 
eller vilde gæs, for jeg kan stadig føle dette slægtskab.

Richard Wagner: I forhold til reinkarnation og karma 
virker alle andre opfattelser smålige og snæversynede”.

Voltaire: ”Det er ikke et større under at blive født to 
gange end at fødes en gang”.

Fra en gravsten: Her hviler bogtrykker B. Franklins 
legeme som bindet af en gammel bog, hvis indhold er 
revet ud og berøvet sin titel og forgyldning til glæde for 
ormene. Men værket vil ikke gå tabt – det vil – som han 
troede, komme til syne igen i en ny og mere elegant ud-
gave, revideret og rettet for trykfejl af forfatteren selv. 

Karma og reinkarnation i Bibelen
”…men jeg siger jer: Elias er allerede kommet, og de 
kendte ham ikke, men gjorde med ham, hvad de ville; 
således skal også menneskesønnen lide ondt af dem. Da 
forstod disciplene, at det var om Johannes Døber, han 
havde talt til dem”. (Matt. 17,12-14)
”Thi ud fra dine ord, skal du frikendes, og ud fra dine 
ord, skal du fordømmes” (Matt. 12, 37)
”Døm ikke, for at I ikke skal dømmes; thi den dom I døm-
mer, med den skal I selv dømmes.” (Matt. 7.1)

Når bibelen ikke indeholder meget om reinkarnation, 
skyldes det sandsynligvis, dels som nævnt, at Jesus sagde 
til apostlene ”I kan ikke tage det (forstå det) og dels 
– men ikke mindst – at reinkarnation blev forkætret af 
kirkemyndighederne og derfor sorteret fra. Baggrunden 
for kirkens modstand kunne være, at med reinkarnation 
og karma bliver menneskene i stand til at frelse sig selv, 
hvilket kirken gerne ville have æren for. 
Den allerbedste dokumentation for reinkarnation fås imid-
lertid i Martinus omfattende værker, hvor han påviser, at 
reinkarnation er nøglebegrebet for logik og kærlighed, 
samt at ægte logik er identisk med ægte kærlighed, der 
begge går som en rød tråd gennem hele hans værk. 

Barnet fik i sit tidligere revet armene af ved 
en eksplosion.
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v Bjarne Møller Nielsen

Jeg lovede at vende tilbage efter ca. ½ år og berette, 
hvordan det videre er gået. Jeg var fuld af optimisme i 
forbindelse med mit første indlæg i bladet, men optimis-
men blev afløst af en pessimisme efterhånden og især 
den sidste måned. Jeg kan straks tilkendegive, at jeg 
arbejdede med lysernæring som eneste kilde til energi 
og næringsstoffer i 3 måneder, idet jeg begyndte på pro-
cessen d. 24. juni og ophørte den 24. september 2006. 
På det fysiske plan gik det rigtig godt. Efter den første 
måned blev min vægt stabil på 75 kg., og her lå den så 
de næste 2 måneder. Det 
var således lykkedes at 
få ændret tilstanden i de 
fysiske/æteriske lege-
mer, hvorved jeg kunne 
opretholde livet på et 
endnu ukendt grundlag. 
Der kan i hvert fald kun 
gisnes herom, hvordan 
det kan lade sig gøre. 

Jeg er overbevist om, at 
jeg kunne have fortsat 
med den såkaldte ly-
sernæring, hvis reaktio-
nen i mine omgivelser 
havde været anderledes. 
I de første tre uger, hvor 
man skal følge en be-
stemt plan for at kunne 
overgå til denne nye er-
næringsform, fandt der 
en proces sted, som til 
dels var hård at komme 
igennem, men samti-
dig var det en meget 
spændende proces, hvor 
jeg fuldt og helt kunne 
koncentrere mig om forvandlingen og iagttage ændrin-
gerne i min krop, psyke og ånd. Det er nøje beskrevet, 
hvad der kan forekomme af tildragelser i de tre uger, og 
jeg oplevede en del heraf men også en del forhold, som 
ikke er nævnt i forskriften. Men det gjorde det jo ikke 
mindre spændende.

Der optrådte i de tre første uger forskellige fysiologiske 
ændringer, som jeg kun vil nævne nogle få af. Udpræget 

Lysernæring
var det store blodtryksfald, som satte ind efter ca. 12 dage 
og stod på en uge, før der skete en varig stabilisering på 
et fint niveau. Det laveste, jeg målte, var 95/60, hvilket 
gav meget svimmelhed. Jeg var desuden i en ret mange 
dage svækket, og kunne derfor ikke godt foretage mig 
noget fysisk anstrengende. Men kræfterne vendte gradvist 
tilbage igen og var helt på toppen efter fire uger regnet fra 
starten af processen. Faktisk var mit energiniveau efter 
den første måned på et helt andet plan, end jeg var vandt til 
før lysernæringen. Jeg var meget mere udholdende og det 

med at gå ”sukkerkold”, 
som man kalder det, når 
man får en indre rysten, 
lidt koldsved og utilpas-
hed og en fornemmelse 
af meget lavt energini-
veau i forbindelse med 
kortere eller længere an-
strengelser, det optrådte 
ikke, og jeg kunne ikke 
fremprovokere det uan-
set, hvor meget jeg an-
strengte mig. En anden 
uventet iagttagelse var, 
at når jeg sov, lå jeg al-
deles stille og nærmest 
i fosterstilling. Endelig 
vil jeg nævne det seksu-
elle, som gik helt i stå, 
nærmest ophøret som 
trang eller drift.

Jeg kunne nævne mange 
spændende detaljer om-
kring processen, men 
det vil føre for vidt her. 
Derimod vil jeg vende 
tilbage til det, jeg nævn-

te i andet afsnit om andre menneskers reaktioner eller 
mangel på samme.

For fortsat at kunne gennemføre den anderledes ernæ-
ringsform, ville det for mig have været meget værdifuldt 
at tage omverdenen med i ernæringsomlægningen, kan 
jeg nu se bagefter. Jeg burde  have forberedt alle men-
nesker omkring mig - på arbejdet, venner, familier og 
måske gjort læger eller i hvert fald naturvidenskabeligt 
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uddannede opmærksom på mit forehavende, så det ikke 
kom som et chok for alle, hvad jeg udførte. Jeg fortalte 
først åbent om det efter 5 uger. 

Altså skal hele den verden, der berører én, være forberedt 
på det, der vil ske, hvad man forsøger på.  Jeg burde have 
forklaret, hvad der var gang i, meningen med det, belyst 
de kendte problemstillinger mens man gennemfører de 
tre uger, og jeg burde have udtrykt ønske om at blive 
støttet. Når det så lykkes, ville det for mig have været en 
uvurderlig hjælp til at kunne fortsætte i længere tid, hvis 
der stadig blev støttet op om projektet. Kun min nærmeste 
familie var grundigt orienteret, dvs. min kone og vore 
voksne børn og svigerbørn. Det skal siges, at de tog det 
helt roligt og viste stor interesse.

Jeg kan nu efter så lang tid godt se problemet for andre. 
Det vender helt op og ned på verdensbilledet, og er der-
for ret umuligt at forholde sig til, så der blev nærmest en 
larmende tavshed omkring det. Der var også en mistro 
og selv blandt naturvidenskabeligt uddannede var der 
ingen gehør, ingen interesse ”for det kunne jo ikke lade 
sig gøre”!!! Jeg prøvede at fremlægge de facts, der kunne 
beskrives, men det blev ignoreret. Nogle troede i fuldt 
alvor, at jeg ville falde om, blive udtæret og at mine indre 
organer ville blive nedbrudt og ophøre med at fungere. 
Jeg gik trods alt dette på arbejde og fungerede optimalt, 
kendte ikke til træthed, motionerede, holdt vægten, men 
lige meget hjalp det. ”Det kunne ikke lade sig gøre”. Jeg 
tror, at den negative holdning eller ignorering af det, der 
foregik, var det der i længden blev én af grundene til, at 
jeg måtte bøje af og ophøre med den ernæringsform. 

Selvom min familie bakkede mig op, var det langt fra 
nok. Jeg ville have anerkendelse, fornemmer jeg nu, fra 
andre mennesker, mærke en nysgerrighed og støtte til 
eksperimentet, men det modsatte skete altså. Alt dette 
havde jeg ikke forberedt mig på, og det manifesterede 
sig i mig som en chokagtig tilstand, hvor jeg til stadighed 
skulle manifestere mere og mere vilje for at holde mig 
til denne type ernæring. Negativiteten var for massiv og 
jeg kunne ikke takle den.

Jeg har siden spekuleret en del over, hvorfor jeg overhove-
det gik i gang med projektet. Der er flere faktorer, der gør 
sig gældende, og jeg er nok ikke kommet tilstrækkeligt 
langt i min efterbearbejdning, men jeg nævner nogle, for 
også at få det afklaret mere for mig selv. Jeg kan ikke 
selv prioritere de efterfølgende udsagn, da det endnu er 
for komplekst for mig.

Som en fundamental tilstand i det allermeste af min til-
værelse var følelsen af dyb smerte og dyb længsel. Det 
befandt sig på et åndeligt plan, er jeg helt overbevist om. 
Jeg har set de to hjertefølelser som en konstant virkende 

drivkraft for mig i en søgen efter at få stillet længslen 
og komme af med smerten. Det har ført mig ud i mange 
forskellige gøremål, som jeg vil lade ligge her. Jeg tror, 
at ideen med lysernæring var endnu én af disse gøremål. 
I smerten og længslen kunne jeg også fornemme en 
ulyst til at være på Jorden. Ved ikke at spise kunne jeg 
ignorere den fysiske verden i høj grad, gøre mig fri og 
måske gennem dette fravriste hjertet følelsen af smerte 
og længsel. 

Det skal siges, at 2½ måned efter ophøret med lyser-
næring, forsvandt længslen og smerten fuldstændig i en 
bestemt sammenhæng, og måske har lysernæringen været 
med til at forberede dette.

Jeg er biolog af uddannelse og har altid været meget over-
bevist om det naturvidenskabeliges begrænsninger. Jeg 
har i mange år sideløbende med mit arbejde beskæftiget 
mig med alternative helbredelsesmetoder og spirituelle 
forståelser. Lysernæring må siges at være noget af det 
mest ekstreme, jeg endnu har stødt på, så måske netop 
derfor tiltalte det mig så meget. Min nysgerrighed var i 
hvert fald enorm. Dette var det ultimative oprør og med 
en bagtanke om at påvise det utilstrækkelige i naturvi-
denskaben.

Jeg kunne også se lysernæringen som et stort egotrip, 
som havde den modsatte effekt af at få en hjerteåbning, 
som jeg har arbejdet på i mange år bevidst eller ubevidst. 
Selvom jeg ophørte med at spise, blev min personlighed 
ikke mere gennemsigtig, snarere tværtimod, som jeg 
tidligere har nævnt. Jeg blev mere og mere krampagtig. 
Meningsløsheden overvældede mig.

Hvordan går det så nu? Længslen og smerten forsvandt 
som nævnt i december. Fysisk har jeg det rigtig godt. 
Bedre end før lysernæringen. Jeg har fornemmelsen af et 
paradigmeskifte, hvor jeg er i gang med at forholde mig 
til mit liv på en anden måde end før lysernæringen. Jeg 
føler mig lidt i et vakuum, hvor jeg skal til at forholde mig 
fysisk, psykisk og spirituelt til det nye liv, fylde det ud på 
en ny måde. Efter 61½ år med smerte og ubestemmelig 
længsel, som jeg nu til fulde forstår betydningen af, er 
jeg fritstillet og kan udfylde tilværelsen på en ny måde. 
Mange gamle vaner følger med, og jeg må efterhånden 
blive mere og mere bevidst om at få dem sublimeret, så de 
ikke skal stå i vejen for det nye, livet har at byde mig. Jeg 
skulle helst kunne gribe og begribe det og dermed være 
den, der fra nu af styrer mit liv under lydhør vejledning 
fra min sjæl.
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DEN TRADITIONELLE RELIGION BØR DØ, 
MEN LÆNGE LEVE JEG’ET ELLER X1

v/ Göran Rudengren 
(oversættelse fra svensk v/Gunder Frederiksen)

Vi står i en situation, hvor religionernes farlighed, specielt 
Islams og kristendommens, burde være åbenbar for de 
fleste. Alligevel fortsætter man med at tale om religionens 
og kærlighedsbudskabets store betydning, og hykleriet 
i samfundet gælder ikke bare religion, men også de se-
kulariserede ideologier. Vi skal have respekt for andre 
menneskers tro og overbevisning, men religionsfrihed 
i disse tider er ikke blot retten til at udøve sin religion 
i fred, så længe man holder sig inden for humanitetens 
grænser. Det er også ved at være retten til at slippe for at 
få sin religion kritiseret.
EU er gået med på dette urimelige krav, som er en trus-
sel mod tankens frihed, en trussel mod princippet om 
at ræsonnere rationelt og have respekt for evidens og 
empiriske fakta.
Således er religionerne i dag den største trussel mod 
verdensfreden.

Islam har fremkaldt selvmordsbombere, som er villige 
til i den samme tros navn at sprænge vantro i luften og 
få gratisbillet til paradiset. Og tror man ukritisk på noget 
sådant, så slutter ødelæggelsen ikke på dette niveau, 
men kan blive udløsning af en kerneladning i en af vore 
metropoler.
Den katolske kirke vender sig mod præventive midler og 
er uforstående over for de lidelser, som en verden i hun-
gersnød og fattigdom medfører for menneskene. George 
Bush værner mere om 150 stamceller end bevidste le-
vende mennesker, hvis lidelser kunne lindres og hvis død 
forsinkes gennem udnyttelse af stamcelleforskning.

Desuden tror USA’s præsident, at jorden skabtes for 6000 
år siden, i det mindste som politisk propaganda. Man 
satser ressourcer på at få ungdommen til at gå med til 
afholdenhed til trods for, at ungdommens seksuelle liv 
burde være deres egen sag, og man giver hjælperessour-
cer på vilkår, så hjælpen måske ikke bliver nogen hjælp 
overhovedet. Det er således, at mennesker, som tror på de 
forskellige religioner og ideologier og er beredt til at ofre 
sig for dem, er blevet en trussel mod overlevelse.

Da jeg var ung, blev jeg omtrent en gang om måneden 
tvunget til følge mine forældre til den svenske statskirke, 
den lutherske. Somme tider var der i begyndelsen af hver 
gudstjeneste en ceremoni, som jeg aldrig forstod noget af. 
Den kaldtes syndsbekendelsen og begyndte således: ”Jeg 
fattige, syndige menneske”, og sluttede med, at præsten 
på Guds vegne tilgav mig mine synder. På en eller anden 
måde er den traditionelle religions væsen indeholdt i 
denne ceremoni. Uden denne havde vor verden af skyld 
og skamfølelse samt følelsen af utilstrækkelighed og sel-
viskhed ikke kunnet leve videre, selv om de ved grunden 
er totalitære. I Sverige giver man nu aflad for synderne 
ved at købe ekstra ret til forurening, når man skal ud og 
flyve. Det dulmer skyldfølelsen, men gør naturligvis ingen 
som helst nytte for miljøet.
 
Når mennesket vokser op i familien og samfundet, så 
begynder det sit liv med det, Martinus skildrer som 
instinkt. Barnet patter automatisk ved moderens bryst, 
og selvhævdelsen og forestillingen om at være verdens 
centrum indgår automatisk i barnets verden, når det går 
mod voksenverden. Med opdragelsen skabes to typer 
mennesker. Der er det menneske, som er spaltet indven-
digt og stadig stræber efter at tilpasse sig omgivelserne, 
det for hvem egoismen er det største onde og uselvisk-
heden det største gode uafhængig af alle ydre hændelser. 
Den anden type mennesker er den, der får held med at 
integrere omgivelsernes krav, bliver bevidst om verden 
og sig selv og samtidig bliver harmonisk og uspaltet, den 
som Ken Wilber kalder Centauren.

Jeg er klar over, at min beskrivelse af menneskene ikke 
er helt upartisk, og de fleste af os er en blanding af begge 
de mennesketyper, jeg beskriver. 
Den første mennesketype er den, som de traditionelle 
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religioner og ideologier er til for, medens den sidste type 
som sit mål har harmoni og konsekvens mellem sit liv 
og det, som det til hver en tid oplever som sit Jeg. Dette 
kan kaldes den nye religion. Den er væsensforskellig fra 
den gamle religion, den som hylder menneskenes lidelser 
som det højeste ideal, en puritansk levemåde med offer, 
og menneskers syndefuldhed mod kirken eller partiet. 
Denne måde at leve på tilhører det livsfarlige i vor ver-
den. Jeg skal ret kortfattet forsøge at skildre, hvad der 
gør, at udviklingen bliver forskellig for de forskellige 
mennesker.

Alle mennesker må forlade 
den totale egocentricitet, som 
vi begynder med i livet. Hvis 
vi ikke havde den fra begyn-
delsen, ville vi ikke overleve. 
Spørgsmålet er bare på hvilken 
måde vi forlader den. Den før-
ste mennesketype har ofte en 
opvækst, hvor man ikke sætter 
spørgsmål ved eller funderer 
over det mærkelige, man op-
lever som barn. 

Livet er selvfølgelig besvær-
ligere jo hårdere opvækstfor-
hold, man vokser op i, men 
trods dette kan mennesker fra 
forskelligt baggrundsforhold finde frem til en måde at 
leve på, som er harmonisk. Mange mennesker tilpasser 
sig omgivelser, som ikke tillader harmoni og autonomi, 
og disse mennesker bliver på en måde spaltede i to el-
ler flere dele i deres personlighed, men naturligvis ikke 
kropsligt. Det er ingen tilfældighed, at schizofreni kaldes 
personlighedsspaltning.

Psykoanalytikeren Karen Horney har fanget selve proces-
sen udmærket i det, hun kalder ærelysten, search of glory. 
Vi oplever alle, når vi vokser op, at omgivelserne kræver 
af os, at vi skal være anderledes end den, vi er. Vi kommer 
selv til at ønske og drømme om, at vi var anderledes end 
vi  i virkeligheden er. Så efterhånden identificerer vi os 
måske med vort idealbillede og bliver spaltede mellem 
det idealbillede, som vi skal være, og den person vi i vir-
keligheden er i dagliglivet. Vi skaber os en personlighed, 
som vi vil være, og ikke en som overensstemmer med 
den, vi faktisk er, og vort liv bliver fyldt med tanker, ord 
og gerninger, som vi ønsker ikke var vore.

Hvor mange forbrydere, som lever på denne uharmoniske 
måde, har ikke forsikret, at det ikke var deres rigtige jeg, 
der begik forbrydelsen. I værste fald tror de, at de var 
besat af onde ånder og kan til og med kræve straffrihed. 
Nixon forklarede, at den nye Nixon var født, men den 

gamle levede i bedste velgående, da Watergateaffæren 
indtraf.

Det er for disse mennesker, de traditionelle religioner 
findes. Egoismen bliver den værste af alle forbrydelser. 
Egoismen er nemlig en tilbagevenden til den, man var, 
inden man skabte et idealiseret jeg. Selvopofrende usel-
viskhed som ideal betragtes altid som noget godt. På den 
baggrund har siden hen præster og ideologer fået sine 
martyrer og opofrende soldater. Det er forunderligt ofte, 
at de af dagens ledere som foretrækker inhumane meto-

der er pastorer, imamer, eller 
præster, og alligevel forsikrer 
man, at ens egen religion er 
kærlighed. Men med kærlighed 
menes, at tilhængerne er rede 
til selvopofring, der lige godt 
kan være for onde som for gode 
formål. Men altid er det forenet 
med attituden, at livet, når det 
er levet rigtigt, er lidelse og 
selvopofring, og siden har man 
tilfredsstillelsen af, at man er et 
godt menneske, som formår at 
ofre sig selv.
 
Man får det, som Freud kaldte 
et stort overjeg, et jeg, som 
bør skelnes fra det, jeg senere  

skriver om, (vort indre jeg udstrakt til uendeligheden, 
Martinus’ X1). Dette overjeg giver den lidende den ind-
stilling, at man hader sig selv, og dermed er grunden lagt 
til had mod alle andre. Her bliver janteloven det naturlige, 
ingen skal afvige fra alle andre. Det er hvad Nietzsche 
i sin bog kalder slavemoral. På en måde forstod Jesus 
måske dette, da han i bjergprædiken opfordrede til ikke at 
dømme for at man ikke selv skulle blive dømt. Dømmer 
man sig selv, så dømmer man andre, for kun ved at have 
dem, man kan se ned på, kan man selv få en højere status. 
Offentlige skurke udfylder en vigtig funktion, ikke bare 
for avisernes salgsresultat, men også for menneskenes 
selvopfattelse. Man elsker fattigdommen og ikke de fat-
tige, som nogen sagde om Mother Teresa, og selvhadet 
betragtes som ydmyghed, medens skyldfølelse er et tegn 
på følsom samvittighed. De kommunister, som fremlagde 
forkastelsesdomme over sig selv under Moskvarettergan-
gen anvendte et ordvalg, som i forbløffende grad lignede 
syndsbekendelsen.
 
Naturligvis går processen oftest ikke så langt, men de 
fleste mennesker i dagens samfund forsøger på en eller 
anden måde at tilpasse sig forskellige grupper, til det som 
er in og pop, mærketøj osv. Man deler hensigter for at 
tilhøre samme klike, og man forsøger at være progressiv 
og moderne. Derimod ønsker man ikke at have alt for 
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mange personlige overvejelser om, hvad der er sandhed 
og moralsk rigtigt. Man har idoler, som man ønsker at 
efterligne, dyrkelsen af kendis’er og idolkult har fået et 
stærkt opsving, samtidig med at religionerne i det se-
kulære samfund har mistet sit greb om individerne. Det 
drejer sig stadig om personer, som er spaltede mellem 
dem, de ønsker at være, og dem de er, selv om fortviv-
lelsen sjældent bliver så stor som blandt martyrer og 
selvmordsbombere. 

Men den nye tids religion, hvis den skal kaldes religion, 
er forenet med bevidsthed om livet og selvet og kundskab 
om verden. Meningen med vor tilbagekomst i materien 
er jo at udvikle bevidstheden. Din vej kan gå på flere 
måder, men når intellektet vågner, begynder mennesket 
at anvende den. Man forstår, at de mennesker, man ser 
rundt omkring sig, har samme rettigheder og skyldigheder 
i livet, som man selv har. Man lærer at bedømme verden, 
ikke udfra nogen form for religion eller kvasireligion, 
men man tildeler sig selv og andre samme rettigheder 
og skyldigheder. 
Man kan bedømme sig selv, se svagheder og styrke hos 
sig selv og andre mennesker, og får ikke behov for at 
dømme hverken sig selv eller andre.   

Man lærer sig at anvende logik, når man ræsonnerer, og 
man lærer sig at kræve evidens for det, man betragter som 
sandhed. Efterhånden ved man, hvem man er, hvordan 
man skal handle, for at det ikke skal stride mod hvem 
man er, og man handler oftest i overensstemmelse med 
det. Men gør man alligevel ikke dette, fordi omstæn-
dighederne bliver for besværlige, så kan man tilgive 
sig selv, præcis som man kan tilgive andre, i stedet for 
at læse indignationsjournalistik, og man behøver ikke 
syndsforladelse af Gud. 

Man ved, at selv om den verden, vi lever i på en måde 
er en uvirkelig verden, så er det af den, man skal lære 
livets love. Derfor bliver det så vigtigt med evidens og 
forståelse af verden, og man lærer ikke at benægte fakta 

i den verden, man oplever. Det er mødet med verden 
som taler. 
Dette skildres på følgende måde i The Keeners Manual: 
”Gud har omgivet mig med en uendelighed af spejle, 
hvilket gentager mit billede om og om og om igen.” En 
følge af at se verden sådan som den skildres af videnskab, 
og gennem den oplevelse man har af den er, at den intel-
lektuelle ærlighed kommer som noget naturligt.

Det menneske, som lever på denne måde, er et helt 
menneske og ikke et splittet menneske, og derfor er 
det harmonisk og autonom. Hvad andre har af hensig-
ter spiller ingen rolle, for det er dets Jeg, der fortæller 
det, på hvilken måde, verden ser ud.  Martinus skildrer 
dette menneskes tilblivelse i Livets Bog bind 1 stk. 135: 
”Denne afdeling udgør altså en zone i udviklingen, hvor 
den rent materielle eller forstandsmæssige kundskabs 
tråde begynder at vibrere i harmoni med modsvarende 
tråde i følelseslivet.”
Man skal altid vise respekt for mennesker, for man er 
ikke i deres situation, men man skal aldrig foregive at 
vise respekt for menneskers hensigter for at fremstå 
som politisk korrekt eller tolerant. Hvor gør man da det 
i praksis? Jo i debatter og samtaler med mennesker, som 
ikke tror på religion og ideologier, her kan man tale om 
den død, fattigdom og fanatisme, som religionerne skaber. 
Møder man derimod et menneske, som er tilhænger af 
disse trosretninger, så begynder man ikke at debattere 
disse med dem. Skulle man få en fornemmelse af, at 
modparten begynder en diskussion, så undgår man at 
svare, indtil man er klar over, om modparten virkelig vil 
have en diskussion, og så siger man, hvad man tænker. 
De gamle religioner er farlige for verden, og hykleriet er 
heller ikke godt. 
(Litteratur: Sam Harris: ”The End of Faith”, Karen Hor-
ney: ”Att förverkliga sig selv”, David Riesman: ”Den 
ensamma massan”, John Rogge: ”Hjärntvätt och bekän-
nelser”, Ken Wilber: ”The Atman Projekt”, A Course In 
Miracles.)     
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Martinus og seksualiteten
Forord v/Ruth O: 

Nedenstående indlæg er et uddrag af en menings-
udveksling mellem Kurt C. og redaktøren af bladet 
“Horoskopet”, Karl Aage Jensen, i anledning af dennes 
anmeldelse af den store Martinus-biografi . Karl Aage 
Jensen var af den opfattelse, at Martinus var homosek-
suel, hvad der åbenbart verserer rygter om. Nu kan den 
slags rygter for Martinus være ligegyldige, men da der 
i almenheden hersker en del misforståelser omkring be-
grebet “homoseksualitet”, ønskede Kurt C. altså at klare 
begreberne vedrørende Martinus’ særlige poltilstand og 
seksualitet.

I sin artikel kommer Karl Aage Jensen iøvrigt både ind på 
Martinus’ horoskop og lidt på Kurts, som han tolker så-
dan, at de skulle have haft kontakt i et eller andet tidligere 
liv, og at Kurt nærmest var udset til opgaven med at skrive 
den biografi . Nu er det tvivlsomt, hvad horoskoper kan 
fortælle om den slags konkrete ting, men det er i hvert fald 
bemærkelsesværdigt, hvor mange interessante kontakter, 
han “tilfældigvis” fi k, da han skrev biografi en. 
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penge at gøre på ikke helt redelig vis, er nu regnskabets 
time inde. I årene 2007-08 skulle der komme et gennem-
brud for kendskabet til Martinus’ åndsvidenskab.
Vi får se!

v/Kurt Christiansen
(uddrag af et svar til Karl Aage Jensen)

Du har ret i, at Martinus ikke 
var aseksuel som sådan. Hans 
seksualitet var imidlertid af 
en speciel karakter, som man 
kun har en mulighed for at 
forstå, når man forstår det 
med polforvandlingen. Hans 
seksualitet var ikke af den 
type, som er den almindelige 
blandt mennesker i dag. Han 
var dobbeltpolet. Da stort set 
ingen mennesker har blot en 
antydning af den udvikling, som Martinus havde, havde 
han meget svært ved at udleve en kærlighed til et andet 
menneske uden at blive misforstået.

Jeg forestiller mig udviklingen hen mod det dobbeltpolede 
stadium nogenlunde således:

Mennesket begynder at se på sine medmennesker på en 
ny måde. Når det mere udviklede menneske lærer nogle 
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intellektuel og åndeligt inspireret måde, vil der sikkert 
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på åndelig bølgelængde” med vedkommende.

Da seksualiteten hos sådanne mennesker absolut ikke er 
udfaset eller neddroslet, vil der opstå en naturlig trang til 
en fælles gensidig ekstaseoplevelse relateret til det seksu-
elle, men baseret på den oplevede harmoni. Et ønske om 
at etablere en glædesoplevelse får såvel sig selv som for 
modparten. Jeg forestiller mig, at man bevidsthedsmæs-
sigt fokuserer på mennesket bagved kroppen, det er jo 
dette der er objektet for den opståede kærlighedsfølelse. 

Forord v/Ruth O:
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Om den fælles lykkefølelse vil mani-
festere sig i en fysisk udløsning via en 
selv eller modparten er da mindre væ-
sentlig, for det er den åndelige kontakt 
og ikke den fysiske, der skaber den 
ægte fælles ekstaseoplevelse.

Hvilke fysiske midler, man tager i 
brug, vil sikker være individuelt. 
Martinus siger, det er kysset der er et 
begyndende nyt aspekt på vej ud af 
den enpolede tilstand, idet det ikke 
er knyttet til kønsorganerne men et 
overgangsfænomen frem imod, at den 
enkle berøring af modparten kan være 
udløsende for ekstaseoplevelsen. Da 
vi endnu ikke har udviklet os til en til-
stand, hvor kønsorganerne er degene-
reret, så den rene berøring er nok, må 
man stadig benytte sig af denne form 
for ekstaseudløsning. Men forskellen 
består deri, at oplevelsen af modpar-
ten er helt forskellig fra den enpolede 
seksualitet, som i bund og grund er 
baseret på egoistiske følelser.

Når jeg her har brugt ordet partner, 
skal det ikke nødvendigvis opfattes 
som en ægtefælle. Det kan være et 
andet menneske, som man i en pe-
riode er nær på og i harmoni med, for 
derefter at møde et andet menneske, 
som man er i harmoni med. Der kan 
også være flere mennesker, som man 
er i harmoni med i samme periode. 
Det skal heller ikke forstås således, 
at dette andet menneske nødvendigvis 
er af det modsatte køn eller af samme 
køn som en selv. Kærlighedsfølelsen 
og ønsket om ekstaseoplevelse er ikke bestemt af køn, da 
man ikke er fokuseret på kroppen men mennesket bagved 
kroppen. Kroppen er ikke en dominerende medspiller i 
oplevelsen.

Med det jeg har skrevet i mente, kan vi prøve at forestille 
os Martinus, som var helt fremme i polforvandlingen. 
Han manglede blot at have en krop, som svarede til sin 
udvikling. En sådan kunne han ikke få her på jorden, da 
den ikke er implanteret på jorden endnu, og det hjalp jo 
heller ikke så meget, når der ikke findes nogen medspil-
ler på samme niveau. Det kan ikke hjælpe, at den ene er 
højtudviklet, og den anden stadig er “enpolet”. Det giver 
ikke den harmoniske oplevelse, men kun problemer og 
misforståelser.

Jeg er sikker på, at Martinus klart så det, og derfor følte 
sig meget ensom. Han skulle netop passe på ikke at blive 
misforstået. Martinus nærede uden tvivl stor kærlighed til 
alle levende væsener, og måske særligt til nogle, som han 
nok kunne få lyst til at opleve en ekstatisk lykkefølelse 
sammen med, men de var jo alle endnu ret “enpolede” og 
ville ikke forstå præmisserne og baggrunden.

Det her skrevne skal opfattes som mit eget forsøg på at 
forstå Martinus’ situation, på baggrund af den forskning 
og analyse af Martinus’ tekster, som jeg har foretaget i for-
bindelse med, at jeg skrev bogen om polforvandlingen.



48

K
O
R
T

F
O
R
T
A
L
T

Ruth Olsen

Hvad er lykke?

Da jeg som ung læste, at Jesus skulle 
have sagt, at man “vinder sig selv 
ved at miste sig selv”, forstod jeg det 
ikke og syntes, det var ulogisk non-
sens. Jeg var jo dengang så opsat på 
at “finde min identitet” og erobre et 
stærkt jeg, der kunne håndtere livets 
problemer.

I dag kan jeg begynde at forstå  me-
ningen. Hvis man spørger ældre men-
nesker, hvornår de var mest lykkelige 
i deres liv, vil mange (de fleste?) 
fortælle om situationer, hvor de helt 
glemte sig selv, enten i et skabende 
arbejde eller for at gøre noget for 
andre. Man bruger ofte udtrykket “at 
gøre en forskel”, man burde vel tilføje 
“for nogen”. Det gælder hvadenten 
man arbejder i Læger uden Grænser, 
i Røde Kors el. lign.

Det er ikke tilfældigt, at der i disse år 
er stor tilslutning til frivillige hjæl-
peorganisationer. Flere og flere er 
blevet klar over, at lykken er at flytte 
sit fokus fra sit eget jeg til medmen-
nesket. Det er ikke det samme som at 
“udslette sit ego”, som visse især indi-
ske guruer prædiker, for man behøver 
dette ego for at kunne bruge sig selv 
konstruktivt og næstekærligt.

Det handler heller ikke om “at over-
give sig” til nogen “højere instans”, 
for det kan ende i den form for selv-
opofrelse, verden har en del dårlige 
erfaringer med, f.eks. selvmordsbom-
bere eller religiøse selvmordssekter. 
Paradoksalt nok tror de muslimske 
krigere, at de kæmper i en god sags 
tjeneste, ligesom USAs soldater tror 
(og de danske?).

En “selvforglemmende” handling 
kræver viden og indsigt i, hvad der 
“godt og ondt”, for at blive “selv-
vindende”. De soldater, der kommer 
hjem fra Irak, har ikke “vundet sig 
selv”, tværtimod. Derimod synes 
den læge eller sygeplejerske, der har 
lappet nogle af ofrene sammen, at 
have vundet en god jeg-fornemmelse, 

uanset de dårlige oplevelser. Nogle af 
dem har ligefrem bagefter udtrykt, de 
var lykkelige.

Troen står for fald

Den religiøse tro står for skud i disse 
år. Der er næsten ikke den intolerance, 
ja ondskab, man ikke kan give religio-
nerne skylden for. Men her får man 
byttet om på årsag og virkning, for når 
religionerne kan bruges destruktivt, er 
det jo ikke religionernes skyld, men 
fordi menneskene endnu er så men-
talt underudviklede, at de tolker og 
bruger dem efter deres egen åndelige 
ufuldkommenhed.

Det gælder f.eks. når Paven mener at 
kunne bruge sin religion til at tordne 
mod brugen af prævention i en tid, 
hvor det kunne beskytte mennesker 
mod AIDS og mod at sætte børn i 
verden, de ikke har mulighed for at 
give en god opvækst. Det er heller 
ikke religionens skyld, når Paven 
pålægger den katolske kirke tavs-
hedspligt om de mange præsters sek-
suelle overgreb på børn og prøver at 
forhindre italiensk TV at vise filmen 
herom. Den kan dog ses på internettet 
og er i Italien den mest sete film her. 
Iøvrigt gemmes de skyldige præster i 
Vatikanet, så retssystemet i USA ikke 
kan nå dem.

Det er dog nok ikke af den grund, 
Paven nu har vedtaget, at der alligevel 
ikke findes noget helvede - ihvertfald 
ikke for udøbte børn. Men man må 
konstatere, at Paven elllers gør sit til 
at bringe den religiøse tro til fald.
Det har ej heller noget med religion 
at gøre, når nogle danske hankøns-
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præster ikke vil give kvindelige præ-
ster hånden. Det er rester af gamle 
patriarkalske æresbegreber, som vi 
troede vi var færdige med. Men det 
var komisk, at den historie netop kom 
frem i medierne samtidig med, der 
blev harceleret over, at en kvindelig 
folketingskandidat ikke ville trykke 
mænd i hånden.

Polforvirring?

En amøbe behøver ligesom andre 
encellede væsner ikke sex for at for-
mere sig. Den deler sig bare i to, når 
ernæringsgrundlaget er til det, altså 
ved “jomfrufødsel”. Mange planter 
befrugter sig selv, og der er også fisk 
og slanger, der ikke behøver en sek-
suel mage for at formere sig. Er de så 
dobbeltpolede?

I en engelsk zoologisk have har man 
til stor undren set to kommodovaraner 
få æg med levende unger uden bevi-
seligt at have haft samkvem med en 
han (Ill. Videnskab 7/07) Begynder 
enpoletheden, dvs den fast forankrede 
han- og hunkønsdifferentiering, først 
for alvor langt oppe i dyreriget? Her 
har Martinus mig bekendt ikke fortalt 
noget konkret.

Videnskaben mener, det hovedsage-
ligt er hormoner, dvs kemiske stoffer, 
der afgør kønsforskellen. Testosteron 
hedder det mandlige kønshormon, 
østrogen det kvindelige. Med ånds-
videnskaben ved vi, at det dybest set 
er talentkerner i overbevidstheden, 
der styrer hormonproduktionen og 
således afgør kønnet. Betyder pol-
forvandlingen så, at mænd begynder 
at producere mindre testosteron og 
kvinder mindre østrogen hhv mere 
testosteron? Hvor meget kan menne-

sket kemisk gribe forstyrrende ind og 
således tilsidesætte talentkernerne?

Når mænd og kvinder i overgangs-
alderen f.eks. tager ekstra  kønshor-
moner, griber de så forstyrrende ind i 
deres polforvandling? Eller når mænd 
f.eks. tager anabolske stereoider, 
der vist også er en slags mandlige 
kønshormoner, hvilket jo gør dem 
mere “virile” og aggressive (=dyri-
ske). Det er iøvrigt tankevækkende, 
at drenge undfanget ved kunstig 
befrugtning, producerer 27% mindre 
testosteron, viser forskningen (DR 
21/5). Vil det mon fremme deres 
polforvandling?
Det er ikke alt, åndsvidenskaben har 
svar på - endnu!

Er universets energi kon-
stant?

Når Walter Russell skal prøve at 
forklare, hvordan bevidsthed skaber 
energi, gør han det sådan:
Når naturvidenskaben påstår, at ener-
gi kun kan omsættes fra én form til 
en anden, og at den samlede mængde 
energi er konstant, er det ikke rigtigt. 
Når en mand i løbet af en dag kan 
skovle 20 tons kul, så er den energi 
han bruger ikke kun, hvad han får fra 
den mad, han spiser. Hvor kommer 
den så fra?

Den kommer fra hans ønsker, dvs fra 
hans bevidsthed. Dybest set kommer 
den fra den universelle kosmiske 
energistrøm, vi alle trækker på. Det er 
den der er ophav til alt i den fysiske 
verden. Det er den, der får en bevæ-
gelse til at fortsætte, når den først er 
sat i gang. Videnskaben kalder det 
“enertiens lov” men ved ikke, hvad 
der er dens dybere årsag.

Flokbevidsthed

Det, der holder udviklingen tilbage i 
de hovedsageligt muslimske lande, er 
ikke så meget religionen, som det er 
disse landes gamle klanstruktur med 
deres patriarkalske æresbegreber. De 

har bevaret meget af det stammesam-
fund, vi kender fra Moses’ tid. De 
formår kun at føle sympati for deres 
egne klanfæller. “De andre” nærer 
man mistillid til, ja næsten fjendskab, 
så overfor dem behøver man ikke 
være moralsk ansvarlige.

De lever efter det, Martinus kalder 
flokbevidsthed. De er kun kommet 
til “templets forgård” (Småbog 21: 
“Det psykiske tempel”). De følger 
flokkens meninger og handler ud 
fra skik og brug. Når deres flok eller 
flokkens overbevisninger angribes, 
går de straks til kamp mod de “an-
derledes tænkende”. Martinus kalder 
dem “mentale robotter”, der er sug-
gereret til at følge føreren uden at 
tænke selv.

Jeg tror, at islam fra forsynets side 
faktisk var ment som et forsøg på at 
nedbryde klanstrukturen med dens 
evindelige hævntogter. Engang var 
den struktur vigtig for overlevelsen, 
men i dag er den blevet en destruktiv 
hæmsko for udviklingen. De forskel-
lige tiltag, vi har set i historiens løb, 
for at opløse stammesamfundets 
struktur, er mangfoldige: slavehan-
delen i Afrika, folkevandringerne i 
Europa, krige osv.

I dag har USAs præsident fået den 
lidet sympatiske rolle i Irak og Af-
ghanistan at være udløseren af de 
omvæltninger, der skal til for at få 
opløst stammestrukturen og få givet 
de lidelseserfaringer, der skal sætte 
gang i den mentale udvikling i disse 
lande. Det vil få flere og flere til at 
søge fra “templets forgård” ind i det 
“det hellige”, dvs der hvor man be-
gynder at tænke selv. Derfra er der 
dog endnu lang vej til “det allerhel-
ligste”, hvor man er i stand til “at 
elske sin næste”.

Ser vi i det nordiske “tempel”, må 
vi konstatere, der stadig findes en 
del, der flokkes i “forgården”, men 
flertallet er dog kommet videre, dvs i 
stand til at være solidarisk med andre 
end “sine egne”. Mange er kommet til 
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det stadie, hvor individualismen er så 
udpræget, at enhver samhørigheds-
følelse er ophørt. Følelsen af at være 
totalt adskilt fra andre, oplevelsen 
af ensomhed, er blevet et udbredt 
fænomen og åbenbart en naturlig del 
af udviklingen.

Men oplevelsen af at være adskilt 
fra alle andre vil ikke vare ved. 
Med udviklingen kommer en stadig 
større helhedsbevidsthed, en følelse 
af samhørighed med alt levende. Den 
sjælelige ensomhedsboble vil briste, 
superindividualismen vil blive afløst 
af en altomfattende altruisme. Det 
virkelige menneskerige er på vej.

Profetier for vor tid

Vor verden styres pt af et absurd 
økonomisk system, som de kyniske 
kan boltre sig lystigt i, og som de lidt 
mindre kyniske forsøger at hægte sig 
på for også at få del i “kagen”, mens 
jordens folk flest hutler sig gennem 
livet eller dør af sult. Der er virkelig 
brug for en gennemgribende ændring, 
men hvornår og hvordan?

Nogle mener, der i 2007-08 vil ske 
drastiske ændringer og bygger det 
på de profetiske udsagn, der i tidens 
løb er blevet fremlagt. I bogen “Vor 
verdens fremtid” samlede Inge Stol-
tenberg (1984) en del af profetierne, 
hvori der er en tankevækkende over-
ensstemmelse mht nogle begiveheder. 
Mange af forudsigelserne, især ved-
rørende året 1999, har vist sig ikke at 

holde stik, så der er al grund til at tage 
sine forbehold.

Mange har hæftet sig ved, at den ene 
af profeterne - Irlmaier fra Sydtysk-
land (1894-1959) - sagde, at det år 
den 3. verdenskrig bryder ud, kommer 
foråret meget tidligt. Allerede i marts 
kan bønderne så, og det bliver en god 
høst. Alt tegner lyst og der tales kun 
om fred, men så sker noget pludseligt. 
Et politisk mord får russerne til at 
angribe Vesteuropa. Dette sker efter 
Berlinmurens fald, siger han. Der 
kastes noget i Nordsøen, så de omlig-
gende lande oversvømmes.

Andre profeter ser også angreb på 
byer i USA, på byer i Italien, især 
Rom, og paven flygter ved juletid. 
Derefter kommer 3 døgns mørke, 
begyndende med et stort jordskælv. 
Irlmaier giver råd om da at blive 
indendøre for nedrullede gardiner og 
kun spise dåsemad, for der vil falde 
farligt “gult støv” overalt. Efter de 
tre dage vil de overlevende opleve 
en ny verden. Forskrækkelsen har 
ændret menneskene, hjælpsomheden 
er stor.

Hvor realistisk er dette? Som alt ser 
ud lige nu, virker det ikke sandsynligt. 
På den anden side - da vulkanen på 
Santorino i det græske øhav ca 1700 
år f.Kr. havde sit store udbrud, var 
der uden tvivl næsten mørkt i Europa 
i 3 dage, men selv om der var en del 
svovl i nedfaldet, har det næppe haft 
så drastiske konsekvenser, som pro-
feterne spår om for vor tid. Området 
omkring Santorino er iøvrigt stadig 
vulkansk aktiv.

Men at russerne skulle overfalde Vest-
europa lyder ikke sandsynligt. Eller 
hvad? Putins Rusland er ude på at 
vise “muskler” og raseriet over USAs 
planer om at opsætte missil-anlæg i 
Polen og Tjekiet er sikkert alvorligt 
ment. Men hvordan mon profeter ser 
forskel på fysiske og mentale over-
greb? Kunne man forestille sig, at det 
der så ud som fysisk krig blot var en 
ord-krig? Russerne kunne evt. bare 

lukke for naturgassen, hvis de ønsker 
“at banke Vesteuropa på plads”.

Den nye tid

I bogen “Vor verdens fremtid” citeres 
en kendt tysk seer fra 1800-tallet, Ja-
cob Lorber, for noget, han angiveligt 
skulle have fået fra Jesus:

“Når den tid kommer, da der i men-
neskene vil opstå en længsel efter 
åndeligt lys, og autoritetstroen ikke 
er dem nok, da vil der blive givet 
dem et stort livslys fuldt af klarhed 
og sandhed. Ved mit andet komme 
til jord skal jeg ikke fødes som barn 
af en kvinde. Mit legeme forbliver 
forklaret i evigheden. Men jeg vil 
komme, og sammen med mig vil 
der da være store skarer af mine fra 
himlen, og vi vil styrke de brødre og 
søstre, som endnu vandrer på jorden. 
Såldes vil der opstå et sandt fælles-
skab mellem dem i himlen og dem på 
jorden, og det vil være til stor trøst for 
alle mennesker.”

Nærdødsoplevelser

Under overskriften “Nærdødsop-
levelser er bare en drøm” bringer 
tidsskriftet “Ill.Videnskab” (5/07) 
de sædvanlige dogmer til torvs om, 
hvad man tror, nærdødsoplevelser 
er. Nemlig dette med hallucinationer, 
skabt af kemiske ændringer i kroppen 
pga faldende blodtryk.

Nu mener man at have fået bekræftet 
denne teori, fordi der er fundet visse 
ligheder med de fænomener, der kan 
opstå ved det, der kaldes “søvnlam-
melse”. Dette fænomen beskrives 
således: 

“Det opstår typisk, når man lige er 
vågnet af en drøm. I et par sekunder er 
kroppen lammet, så man hverken kan 
røre sig eller tale, og man forvrænger 
lyd- og synsindtryk til en slags hal-
lucinationer. Det er ofte fredfyldte 
forestillinger om paradis, hvor man 
bare har lyst til at slappe helt af, men 
det kan også være mareridtsagtige 
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oplevelser af helvede, hvor man føler 
afmagt ved ikke at kunne handle.”

Problemet for forskerne er, at de 
ikke ved, hvad drøm er. Når vi sover, 
er bevidstheden “på udflugt” i den 
såkaldt “åndelige verden”, hvorfor 
man da også altid har kaldt søvnen for 
“den lille død”. Artiklens overskrift 
er således slet ikke forkert, selv om 
videnskaben endnu ikke ved hvorfor. 
Om bevidstheden forlader kroppen 
pga søvn, hjertestop eller bedøvelse 
gør ikke den store forskel. Det er de 
samme ikke-fysiske sanser, vi da 
oplever med.

Når bevidstheden skal tilbage i krop-
pen alt for hurtigt, f.eks. på grund af 
et vækkeurs ringen før vi er udsovet, 
opstår det forskerne kalder “søvnlam-
melse”. Mange kender sikkert den 
fornemmelse af “at falde” eller det 
sæt det giver i kroppen, når man våg-
ner pludseligt. Bevidstheden skal lige 
have lidt tid til at finde tilbage.

Så længe naturvidenskaben ikke 
erkender, at kroppen blot er bevidst-
hedens redskab og at den har andre 
mere finstoflige legemer at “færdes” 
i, vil de fortsat fremsætte deres for-
vrøvlede teorier. For hvordan skulle 
hallucinationer kunne forklare f.eks. 
oplevelsen af at følge sin egen ope-
ration i detaljer udefra? For de, der 
selv har haft en nærdødsoplevelse, 
en ud-af-krop oplevelse, er forskernes 
teorier bare komiske.

Lysets natur

Goethe var med sin farvelære (fra 
1810) mere på sporet af lysets natur 

og dets samspil med vore sanser, end 
naturvidenskaben siden er kommet. 
Den ved stadig ikke, hvad lyset dybest 
set er. Da man godtog Newtons teorier 
og forkastede Goethes, drejede man 
ind på et spor, der nok har givet en del 
teknologiske landvindinger, men har 
forhindret en dybere indsigt.

Man har troet, verden kunne forstås 
som enkeltdele, mens den i virkelig-
heden kun kan forstås som et samspil. 
Det indså Goethe og tilbageviste 
f.eks. Newtons påstand om, at lys 
spaltes i et prisme til dets bestand-
dele - farverne. Hvidt lys indeholder 
ikke farverne, og lys kan ikke spaltes, 
sagde Goethe, det skaber i samspil 
med vore sanser blot forskellige bil-
leder af sig selv.

Goethes forklaring af farverne og 
lysets natur falder godt i tråd med 
det, jeg finder hos såvel Martinus som 
Walter Russell, så det vil jeg vende 
uddybende tilbage til i næste nummer 
af bladet.

Einstein var faktisk ved at komme 
på sporet af de videnskabelige fejl-
tagelser (og altså også sine egne) 
vedrørende strålingsenergiens natur, 
og skrev en artikel herom. Men da 
var man kommet så langt ud ad det 
forkerte spor, at der ikke syntes nogen 
vej tilbage. Den blev fortiet, og man 
“lukkede munden” på Einstein ved at 
give ham en professorstilling og en 
nobelpris. (Diføt-nyt april 2007)

Tekoppen og jeg

Dette er en sød lille norsk billedbog, 
skrevet af Greta Bylund, der handler 
om intet mindre end tilværelsens 
mysterium. Greta kender Martinus’ 
verdensbillede og får det “smuglet” 
naturligt ind i de små hverdagshisto-
rier. Et sted kommer en dreng med 
dette filosofiske spørgsmål: “Tænk 
hvis vi har et begrænset perspektiv 
- som en flue i en tekop”.

Det blev inspirationen til bogen, som 
ikke kun er for børn og barnlige sjæle, 

men kan også bruges som gave til 
begyndere udi det åndelige. Ca. 100 
sider, 130 kr.

Autisme

Der er sket en tidobling af antallet af 
autistiske børn i løbet af de sidste 20 
år (kun i USA?), læser man. Årsagen 
er man selvfølgelig meget uenige 
om, men den synes at dreje sig om 
nogle problemer med immunforsva-
ret. Mange mener, det skyldes små-
børns-vaccinationerne, fordi der er et 
tidsmæssigt sammenfald. Man mener 
vaccinationerne griber forstyrrende 
ind i immunforsvaret på et tidligt og 
sårbart tidspunkt.

Det samme gælder den store stigning 
i allergiproblemerne. Men andre me-
ner, det er de mange kunstige stoffer, 
vi har tilsat miljøet, der er de skyldige, 
dvs et forureningsproblem. Der er 
også sket en fordobling af børn med 
psykiske problemer indenfor de sidste 
få år. Det sidste kan forklares (ånds-
videnskabeligt) med, at det er en del 
af vor naturlige udvikling, at vi bliver 
mere følelsesmæssigt sensitive.

Men autisme er det svært at finde 
en åndsvidenskabelig forklaring på. 
Den indebærer jo ofte, at børnene har 
ekceptionelle evner på et eller andet 
felt, så det er ikke logisk, at forklare 
det med mangelfulde talentkerner fra 
misbrug i et tidligere liv. Men da det 
fysiske styres af det åndelige, løses 
problemet jo nok ikke ved kun at se 
på kroppens kemiske stoffer.
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Tysk Martinus-biografi

I Tyskland er udkommet første bind 
af en Martinus-biografi på forlaget 
Novalis, skrevet af Uwe Todt. Den 
er et meget fint bidrag til udbredelse 
af kendskabet til Martinus i det tysk-
talende område i Europa.

Diamantstjernen

Omkring en ung stjerne, Beta Pictoris, 
63 lysår fra os, har man fundet eks-
tremt meget kulstof, 20 gange mere 
end i vort solsystem. Det bekræfter, 
hvad Russell siger om solsystemers 
dannelse - kulstoffet er det grund-
læggende. I 2004 fandt man 50 lysår 
herfra en stjerne, en såkaldt “hvid 
dværg”, der menes at bestå af kun 
diamant dvs krystalliseret kulstof, 
med en masse lidt større end solens. 
(Ill.Videnskab 7/2007)

Fra idé til handling

Når du har fået en ide og tænkt den, 
eksisterer den allerede i åndelig mate-
rie, dvs formet i elektriske vibrationer. 
Skal den også eksistere på det fysiske 
plan, må du handle fysisk. Du dropper 
måske ideen, men den eksisterer dog 
fortsat på det åndelige plan, hvor en 
anden i et psykisk modtageligt øjeblik 
måske samler den op - og fører den 
ud i livet!

Martinus-udstillingen
 
Under overskriften “Oplev Danmarks 
bedst bevarede hemmelighed” afhol-
des en stor Martinus-udstilling på 
biblioteket i Sindal fra maj til august. 
Ved åbningen holdt borgmesteren en 
tale.

Jan og Maria har oprettet en hjem-
meside omkring udstillingen:
www.martinus-on-tour.info

Her kan du både se og høre Martinus 
holde tale.

SIQ-instituttet søger del-
tagere til undersøgelse

Vil du være med til at tage pulsen på 
danskernes uforklarlige oplevelser?

Har du haft uforklarlige oplevelser, 
som der ikke umiddelbart findes no-
gen logisk forklaring på?

Vi er ved at lave en kort undersøgelse 
for at se hvor mange mennesker der 
har uforklarlige oplevelser og for at 
kortlægge hvilke typer oplevelser 
forekommer oftest.

Undersøgelsen kan udfyldes online 
på instituttets hjemmeside:
http://www.siqintelligens.dk/skema.
php

Man skal ikke afholde sig fra at 
udfylde skemaet fordi man kun kan 
svare på et eller to af spørgsmålene. 
Alle svar eller mangel på samme er 
MEGET vigtige for resultatet. Det er 
vores håb at du har lyst til at bruge 
lidt tid på at udfylde skemaet.

Det er SIQ- Instituttet som står for 
undersøgelsen. Skemaerne vil blive 
kortlagt i samarbejde med to kvin-
delige forskere Sussie Johansen og 
Mette Højlund.

Med venlig hilsen 
 
Merete Gundersen



ORD TIL EFTERTANKE 

Det umodne menneske kendetegnes ved, at det ønsker at dø for en sag; det modne ved, at det ønsker 
at tjene den i stilhed.

                                                                                                                       Ukendt

Mens man kan løse materiens rent fysiske reaktioner med intelligensen og komme til de rent fysiske 
tal-, mål- og vægtfacitter ganske uafhængigt af moral eller human evne, er det umuligt at tilegne 
sig forståelsen af de kosmiske facitter uden en vis kapacitet af humanitet eller kærlighed. Man vil 
ikke engang kunne lære dem ved undervisning, hvis denne kapacitet mangler.

                                                                                                           Martinus
                                                                                                           “Livets skæbnespil”

                                                                                                          
Hvad de første seere fandt og nedskrev finder de seneste tiders seere og bekræfter for os i dag. Men 
hvad den første videnskabsmand i det nittende århundrede fandt og nedskrev, ler den sidste viden-
skabsmand af i dag og forkaster.

                                                                                                          Paul Brunton
                                                                                                          
Når mennesket har lært at bygge en stille kirke i sit eget hjerte og være sin egen præst, har religionen 
opfyldt sin egentlige hensigt.

                                                                                                             Paul Brunton
                                                                                                             
Gennem langvarig gråd indvies vi til visdom. Det er der ingen tvivl om. Lad os blot græde over 
fortidens fejltrin, af fortvivlelse over kommende ulykker, over legemlig smerte, over såkaldte ven-
ners forræderi og over at skilles fra dem, vi har kær; det bringer visdom. Lad disse tårer trænger 
ind i vore hjerter og lad os ikke foragte dem eller søge at holde dem tilbage.

                                                                                                 Paul Brunton
                                                                                                 

Kun en sjælelig uberørthed af alle de timelige foreteelsers indvirkning på sansesættet kan skabe den 
ro og upartiskhed igennem hvilket det timeliges forbindelse med virkeligheden uhindret kan skues. 
Kun en skuen på denne betingelse kan være “kosmisk klarsyn”

                                                                                                  Martinus
                                                                                                  Livets Bog  II - stk. 441

Intellektualitet er det samme som tankestabilisering, hvilket igen vil sige det samme som evnen til 
tankemæssigt at være i kontakt med kendsgerningerne eller de virkelige fakta.

Martinus
Logik  6. kap.

Ligesom et sovende væsen ikke kan høre, når man hvisker eller taler sagte, men derimod kun påvirkes 
af støj og højrøstet tale, således kan væsenet i dyreriget heller ikke påvirkes af finere bevidstheds-
nuancer, men er kun modtagelig for en mere massiv eller opruskende påvirkning,

Martinus
Livets Bog  I  stk. 172
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Medens den materielle videnskab kan 
forstås og accepteres med intelligensen 
og derved blive til realistisk kends-
gerning, kan åndsvidenskaben 
absolut ikke accepte-
res med intelligen-
sen alene, selv om 
nævnte bevidst-
hedsegenskab na-
turligvis udgør en 
stor medvirkende 
faktor. Her skal for 
det første en me-
get højt udviklet 
humanitets- eller 
kær-
lighedsevne til 
og dernæst den 
for den kosmiske 
sansning uundvær-
lige intuitionsev-
ne. Har man den 
højere udviklede 
kærlighedsevne 
og den heraf føl-
gende tilsvarende 
intuition, kan man 
opleve tingene for 
sit eget vedkom-

Kosmisk viden
mende som absolut kendsgerning, selv om 
man ikke er i stand til at kunne forklare tin-

gene og gøre dem til kendsgerning for an-
dre, således som tilfældet er med den 

materialistiske videnskab. Op-
levelse af åndsvidenska-
ben som kendsgerning er 
derfor i stor udstrækning 
automatfunktion. Den er 
en åndelig eller psykisk 
gave, der som en mental 
kraft overskygger væse-
nets bevidsthed, medens 
den materialistiske vi-
denskab derimod kun er 
et resultat af viljemæssig 
forskning, eksperimen-
tering og iagttagelse. 
Man forstår derfor, at 
meget fremtrædende vi-
denskabsmænd, der er 
kapaciteter i materiel 
forskning og viden, un-
dertiden ignorerer ånds-
videnskaben som fan-
tasi, som spekulation og 
digt.
                                      
 Martinus
 LB  VII stk. 2535

Universalvejen, 
mosaik af Johannes Weise 
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Kære læser,
Så blev der alligevel et blad ud af det trods en travl 
og hektisk sommer i bogbiksen! Det blev jo ikke til 
så meget sol- og havbadning i Klint i år, men vi har 
dog ikke her haft oversvømmelser, skønt det har 
regnet en del.

Da sommersæsonen i bogbiksen begyndte, 
havde jeg mange gode antikvariske bogtilbud. 
Pengene, som kom ind på disse bøger, skal bruges 
til en stand, som vi forhåbentlig får på den store 
bogmesse i Forum til oktober. Vi synes, at også 
Martinus-bøger bør være repræsenteret på denne 
store seriøse messe.

Skulle nogen ligge inde med spirituelle bøger, de 
vurderer, de alligevel aldrig vil læse i mere, modtages 
de med taknemlighed til næste sommers antikvari-
atssalg i bogbiksen. Derved kommer de til glæde 
for andre og overskuddet går kun til udbredelse af 
kendskabet til Martinus’ verdensbillede.

Jeg håber ikke, bladets abonnenter har noget 
imod, at Per Bruus-Jensen, Nordisk Impuls, har 
fået adresselisten til udsendelse af en meddelelse 
om den nye bog, som han for tiden arbejder på. 
Det er jo blot et tilbud.

Som det måske er blevet bemærket, fortsætter 
det, jeg kalder vort “bagside-udsalg”, nu også med 
nogle af Per Bruus-Jensens bøger. De tidligere 
udsalgsbøger sælges dog stadig til den billige pris, 
så længe lager haves.

Hilsen Ruth
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Korrespondancen mellem det 
fysiske og psykiske plan

af Martinus

For de allerfleste mennesker på jorden er det psykiske 
eller åndelige tilværelsesplan en gåde. Alt hvad der ligger 
hinsides den såkaldte død eller den proces, igennem hvil-
ken det fysiske legeme bliver til et lig, er derfor mystik. 
Dette forhold er årsag til umådelig megen sorg og lidelse, 
og det ville være til stor hjælp og trøst for menneskene, 
hvis de efterhånden kunne lære at forstå, hvad den proces, 
man kalder “døden”, egentlig er.

Her i denne fysiske verden ved vi, at det er helt naturligt, 
at fysiske mennesker er mere eller mindre sjæleligt eller 
psykisk forbundet med andre fysiske mennesker. Forældre 
og børn, ægtefæller, nære venner og mennesker med fæl-
les interesser er således normalt forbundet med hverandre 
gennem et kærligheds-, et venskabs- eller et interessefæl-
lesskab. At der findes undtagel-
ser forandrer ikke princippet. 
Det er ikke på undtagelserne 
men på det almengældende, at 
man danner grundanalyser.

Hvis to forældre mister deres 
større eller mindre barn, kom-
mer forældrene i den mentale 
lidelsestilstand, vi kalder sorg. 
De kan ikke mere vågent dags-
bevidst udveksle følelser eller 
tanker med deres barn, og de 
ved ikke engang, om det endnu 
stadigvæk eksisterer. Der er 
altså her noget, der er bristet i 
forældrenes mentalitet. Noget, der tidligere daglig gav 
forældrene en glædelig og oplivende virkning i sindet, 
nemlig korrespondancen med deres barn, er pludselig 
ophørt.

Denne sjælelige lidelsestilstand forekommer daglig i 
tusindvis af tilfælde jorden over, og det er ikke blot for-
ældre, der græder over deres “døde” børn, det kan også 
være omvendt. Ligesom det kan være en ægtefælle, der 
begræder tabet af sin partner, en ven, der sørger over tabet 
af en ven eller veninde, ja, en hel virksomheds medarbej-
dere, der oprigtigt sørger over tabet af en dygtig, kærlig 
og afholdt kollega, hvis gode humør og hjælpsomme 
sind skabte en lys og glad stemning på arbejdspladsen 
samtidig med, at hans eller hendes dygtighed og evne til 
samarbejde også er et tab for helheden.

Der er således - foruden så mange andre slags mørke 
mentale skyer - en overordentlig stor sort mental sorgens 
sky over den jordiske menneskehed. Dyrene kan også 
sørge, men da de ikke har så udviklet en mentalitet som 
de jordiske mennesker, kan deres sorg ikke blive af samme 
omfang. Og mennesker kan naturligvis også sørge meget 
over tabet af et dyr, de holder af. Også i dette forhold kan 
det have betydning at lære at forstå, at der i virkeligheden 
ikke findes nogen død.

Døden i utide

Sorgens mørke sky er så absolut mest tæt og sort der, hvor 
døden sker ved ulykke, drab eller pludselig sygdom, og 
hvor den der går bort, endnu er i en forholdsvis ung alder. 
Der hvor døden finder sted ved alderdom, fremkalder 

den i almindelighed ikke nær 
så megen smerte og sorg, selv 
om man naturligvis også sav-
ner de gamle mennesker, man 
holdt af, når de er gået bort.

I en sådan situation er dog 
både den, der skal dø, og de 
der skal miste vedkommende, 
mere forberedt derpå. Den der 
skal dø, er ofte mæt af dage, 
som man siger, og han eller 
hun er måske efterhånden svag 
og skrøbelig rent legemlig set 
og nærer et mere eller mindre 
udtalt ønske om at blive fri for 

den tilstand, hvor legemet ikke mere fungerer rigtigt, og 
en stor træthed har afløst den tidligere livskraft. Det gamle 
menneske har ikke nogen mindreårige eller umodne væ-
sener at skulle forsørge og være bekymret for.

Mange, ja, måske de fleste af dets bedste venner er gået 
bort, og da det ikke mere lever i de yngre væseners verden 
rent mentalt, men nærmest føler sig som en gæst iblandt 
dem, vil der ikke være så meget, der brister ved en sådan 
bortgang. For mange gamle mennesker står døden - om 
ikke for andet, så på grund af deres træthed - i et befri-
elsens skær. Måske føler de også, at de er en byrde for 
deres omgivelser, hvad de ikke ønsker at være, så de af 
den grund længes efter en befrielse.
Men da et kollosalt antal mennesker - ikke mindst når 
der er krige på jorden, men også på grund af den stadig 

Brinkhards tegning af Martinus’ barndomshjem
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udviklede trafik og de mange sygdomme - dør, hvad 
man må kalde en unaturlig død, en død i utide, bliver 
stærke sjælelige bånd så ofte brutalt revet over, og dagligt 
samvær med væsener, man følte sig inderligt knyttet til, 
ophører pludseligt, fordi de nævnte væseners organismer 
er blevet til lig. Derfor ruger sorgens og savnets mørke 
sky over jorden.

Hvad naturen viser os

Hvis vi for alvor vil studere naturen for at få overblik 
over dens kredsløb og forskellige udviklingsstadier, vil 
vi opleve, at vi, hvor vi er i stand til at følge en udvikling 
frem til dens kulmination eller færdige skabelsesresultat, 
ser disse naturprocesser udfolde sig til glæde, gavn og 
velsignelse for deres omgivelser. Disse naturprocesser, 
hvor en udvikling når frem til sin kulmination eller sit 
færdige stadium, resulterer ikke i en kulmination af sorg 
og lidelse, men så absolut i det modsatte.

“Har det nogen forbindelse med menneskers død”, vil De 
måske spørge. Det har det, eftersom menneskers liv og 
død i denne fysiske verden også er en del af en naturpro-
ces, der har med kredsløb og udvikling at gøre. Og når vi 
ser, at det tilsyneladende slutfacit af et menneskes liv er 
det, at vedkommende menneske allerede dør i sin spæde 
barndom eller i sin blomstrende ungdom til sorg og smerte 
for sine omgivelser, så er det stik imod de love, der gør 
sig gældende, hvor vi ellers er i stand til at se naturens 
kredsløb og udviklingsstadier nå frem til deres slutfacit 
til glæde og velsignelse for omgivelserne.

Vi har rent teoretisk eller tankemæssigt ikke noget som 
helst logisk grundlag for at acceptere sorgens tilstand 
som et slutfacit eller som noget færdigt og endegyldigt. 
Naturprocesserne, der i virkeligheden er guddommelige 
processer, viser frem mod det fuldendte, selv om det sker 
gennem en række ufærdige stadier. Og det fuldendte, 
det endelige resultat har ikke noget med smerte, sorg og 
lidelse at gøre. Hvad er da mere naturligt end at indse, at 
sorgens tilstand blot er et forbigående stadium, der må 
vige pladsen for et glædens og velsignelsens stadium, 
alt efter som naturens færdiggørelse af situationen og 
processen skrider frem?

Vi oplever overalt, at frugterne har deres sure stadium, 
før de når frem til deres modne tilstand. Vi oplever her på 
vore breddegrader, hvor årskredsløbets detaljer er mest 
kontrastrige, at vinteren med dens kulde og frost ikke er 
naturens højdepunkt i materiel udfoldelse og skabelse. 
Vi ser, at den også kun er et surt stadium før sommerens 
milde og altoplivende tilstand af lys og varme. Jo mere vi 
iagttager naturens skabemetoder, ser vi, at naturen udløser 
det modne stadium, en udfoldelse af glædebefordrende og 
livgivende kræfter, som resultat af foregående ufærdige 
og sure tilstande.

Det samme gælder for den del af naturen, som udgøres 
af den jordiske menneskehed. Alle mørke tilstande, sor-
gens, ulykkens og lidelsestilstandene blandt de jordiske 
mennesker er - ifølge livets eller naturens egen tale 
- uundgåelige forløbere, nødvendige forstadier for de kul-
minerende stadier af modenhed, der vil komme. Stadier, 
der vil være ensbetydende med en oplevelse af den største 
livsudfoldelse af skaberkraft, af glæde og velsignelse og 
af kærlighed uden sorg, savn eller smerte.

Naturen i sig selv kan altså vise os - uden at man derfor be-
høver at have kosmisk bevidsthed eller andre højpsykiske 
evner, at sorgens og lidelsernes tilstande er forbigående og 
ikke endelige stadier i det levende væsens livsoplevelse. 
Det vi kalder døden, hvad enten den forekommer som 
noget naturligt i alderdommen eller i utide i barndom, 
ungdom eller moden alder, er kun et tilsyneladende 
slutfacit. I virkeligheden er det blot en mere eller mindre 
naturlig afslutning på et af de nødvendige forstadier, der 
går forud for livets modne sommerstadium.

Bag den mørke og triste adskillelsestilstand, som døden 
rent fysisk befordrer, eksisterer et fortsat livsstadium, som 
i sig selv er en frugt af det fysiske livs lyse sider, og derfor 
ikke noget, vi skal frygte. Samtidig befordres det levende 
væsen gennem livsstadiet efter “døden” videre mod nye 
oplevelsestilstande i den fysiske verden, tilstande, der 
vil udvikle sig fremad mod næstekærlighedens lys og 
varme og mod en kosmisk viden, der har overvundet det, 
vi kalder døden.

Det fysiske legeme er en “bro” 
eller et kontaktorgan

Når et levende væsen gennem den proces, som fejlagtigt 
kaldes døden, adskiller sig fra sit fysiske legeme, som ikke 
kan bruges mere, er denne foreteelse i virkeligheden en 
fødsel. Akkurat som indgangen til den fysiske tilværelse 
fra undfangelsen og igennem fostertilstanden i moderli-
vet er en fødsel. Hvor sidstnævnte proces er en fødsel til 
den fysiske verden, er den førstnævnte en fødsel til den 
åndelige eller psykiske verden.
Når så mange jordiske mennesker ikke kan forstå dette, 
er det fordi de er indhyllet i en tilstand af materialistisk 
overtro. De tror, at et væsen “bliver til” ved fødslen. De 
tror, at der ikke eksisterer anden virkelighed end den, 
de kan opfatte med deres fysiske sanser. De tænker ikke 
på, at den tilknytning, der f.eks. kan være mellem to 
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fysiske mennesker, ikke konstant er af fysisk art, ja, at 
man egentlig må fastslå, at en sådan forbindelse primært 
er af psykisk eller åndelig karakter, og også eksisterer 
i perioder, hvor de to fysiske væsener ikke har fysisk 
kontakt med hinanden.

Hvor mange eksempler eksisterer der ikke på, at en moder 
pludselig er klar over, at hendes søn, som befinder sig 
langt borte, er i fare? Og man har senere kunnet kontrol-
lere, at tidspunktet for denne oplevelse, moderen havde, 
faldt sammen med sønnens oplevelse af en faresituation, 
hvor han instinktivt har tænkt på sin mor. Man kalder det 
telepati eller tankeoverføring, og der eksisterer mange 
beviser på, at noget sådant kan finde sted også over lange 
afstande. Men hvad så, hvis sønnens faresituation udløser 
sig i hans såkaldte død? Vil han da ikke mere ad telepatisk 
vej kunne være i forbindelse med sin moder eller andre 
endnu fysisk levende væsener, han har haft kærligheds-, 
venskabs- eller interessekontakt med? Svaret må blive 
absolut bekræftende.

Ligesom elektriciteten stadig eksisterer, selv om en lampe 
går i stykker, eksisterer det levende, tænkende væsen 
(hvis tankekraft for øvrigt er en form for elektricitet) også 
stadig, selv om dets fysiske apparatur, dets organisme 
er “gået i stykker”. Og det glemmer ikke sine venner 
og pårørende, selv om det nu er ved at gennemgå en 
fødselsproces til en anden verden, der ikke kan opleves 
med fysiske sanser. Væsenet bliver ikke adskilt fra sin 
psyke, selv om det bliver adskilt fra sit fysiske legeme, 
og det får ikke pludselig en anden slags bevidsthed, fordi 
det forlader det fysiske plan.

Hvis det var meningen, at væsenet ved sin fødsel til den 
åndelige verden totalt skulle glemme sine venner og op-
levelser fra det fysiske plan, til hvad nytte så disse venner 
og disse fysiske oplevelser? Hvis væsenet virkelig skulle 
glemme denne tilværelse, hvad skulle dets bevidsthed da 
bestå af? Det fysiske legeme var et redskab, en bro for 
væsenets psyke over til den fysiske materie, til de faste, 
flydende og luftformige stoffers verden. Det fysiske 
legeme bestod selv af disse stoffer, men det var et kon-
taktorgan til den fysiske materie og ikke noget som helst 
andet. Gennem det kunne det levende væsen kontakte den 
fysiske natur, dvs mineraler, planter, dyr og mennesker, 
hvilket dog også alt sammen også er levende psykiske 
væseners mere eller mindre udviklede kontaktorganer 
eller “broer” til den fysiske verden.
Bag dem alle, bag hele naturen eksisterer der noget ån-
deligt, noget psykisk, og hvis ikke der gjorde det, ville 
naturen ikke fremtræde som logisk opbyggede organer 
og organismer, som fysiske funktioner, der er tilpasset 
hinanden og udgør en helhed, en logisk struktur, som 
menneskene kan studere, og hvis love de lidt efter lidt 
kan opdage og forstå.

Tankebilleder går frem og tilbage 
over “broen”

Men hvormed studerer menneskene naturen? Hvormed 
begynder de at forstå dens funktioner og love? Hvormed 
lærer de hinanden at kende og lidt efter lidt at forstå og 
tolerere hinandens væremåde? Med deres psyke, som 
ikke er noget fysisk og heller ikke, som de der er hildet 
i materialistisk overtro mener, en virkning af de fysisk-
kemiske processer i organismen. Med deres psyke, som 
er af stråleformig elektrisk natur, og som kan belive den 
fysiske organisme og gennem den komme på bølgelængde 
med udstrålingen fra andre levende organismers udstrå-
ling, holder de levende væsener tværtimod de kemiske 
og andre processer i deres organisme i gang.

De psykiske kræfter er de primære, medens de fysiske 
processer er de sekundære. Derfor burde man egentlig 
ikke kalde noget som helst væsen for et fysisk væsen, 
da alle levende væsener er åndelige væsener. Man burde 
- og det vil man også gøre i fremtiden - skelne mellem 
åndelige væsener, der er inkarneret i fysisk materie, og 
åndelige væsener, der ikke er det.
Hvad er videnskab, kunst, filosofi, religion, teknik og 
praktisk dagligt arbejde baseret på? Det er alt sammen 
baseret på tankebilleder. Tankebilleder i de jordiske 
menneskers bevidsthed. Men tankebilleder er ikke noget 
fysisk, selv om de kan være en virkning af et levende 
væsens oplevelser på det fysiske plan. Lige meget om det 
er en kunstner, der arbejder i sit atelier eller i naturen, om 
det er en forsker i laboratoriet, en filosof ved sit skrive-
bord, en præst på prædikestolen, en konstruktør ved sin 
maskine, en håndværker ved sin høvlebænk, en husmoder 
i sit køkken eller et hvilket som helst andet menneske i 
udfoldelsen af sin daglige gerning her i denne fysiske 
verden, så kan overhovedet intet af det, de udfører, finde 
sted uden tankebilleder.

Hukommelse og erfaring må forbindes med mere el-
ler mindre logisk tænkning i væsenets overblik over 
situationen, og selv om en del af arbejdet er baseret på 
vanefunktion, har den heller ikke kunnet udvikles uden 
forudgående tænkning. Tankebilleder er selve forbindel-
sen mellem det fysiske og det psykiske plan i det enkelte 
menneske. Og de tankebilleder et menneske har skabt i 
sin psyke under sin fysiske inkarnation, kommer til at 
spille en meget væsentlig rolle, også når det har forladt 
sin fysiske krop gennem “døden”.

(Dette er del I fra et foredrag Martinus holdt i nov. 1949. Del II bragtes 
af uransagelige grunde i Impuls 2/2002)
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v/Ruth Olsen

Her i sommertiden, hvor blomster i mange farver lyser 
op i vore omgivelser, må vi forundres over, hvordan det 
går til, at vi kan opleve en sådan mentalt opmuntrende 
farvepragt.
Ifølge naturvidenskaben er det solens lys, der tilbage-
kastes fra blomsterne med forskellige frekvenser alt 
efter, hvilken farve det drejer sig om, og når disse stråler 
rammer de særlige lysfølsomme celler i øjet, sender de 
informationen videre til hjernen. Det var nogenlunde 
hvad vi lærte i skolen. Men så enkelt er det ikke.

For at begynde med det grundlæggende: alt i denne 
fysiske verden består af og udsender strålingsenergi. 
Denne energi kan vi kalde “lys” altsammen, men det er 
kun en meget lille del af den, vi kan sanse med øjet, så 
videnskaben kalder den målelige del af den for elektro-
magnetisk stråling og bruger kun ordet “lys” om den del, 
vi kan sanse fysisk.

I gamle dage skelnede man mellem “lux” og “lumen”. 
Lux var skabelsens lys. Man kaldte det “verdensrummets 
sjæl”, andre har kaldt det “helligånden”. Martinus kalder 
det “moderenergien”,Russell kalder det “elektricitet” 
eller “koldt lys”. Lumen var det synlige lys, dvs de fre-
kvenser og bølgelængder, vi oplever som farver.

Den stråling, som f.eks. en blomst udsender, har ingen 
farve. Farveoplevelsen skabes af vor bevidsthed, dvs 
når samspillet mellem blomstens udsendte energi og 
vort øjes energi som en elektrisk impuls videresendes 
via hjernen til vort sanseregister i det finstoflige, også 
kaldet “åndelige”, evighedslegeme, hvor det genkendes 
og fortolkes.
Naturvidenskaben har endnu ikke forstået, hvor kompli-
ceret vor sansning er. Den tror åbenbart, at en elektrisk 
impuls fra celler i øjet kan tolkes af hjernens kemiske 
stoffer. Altså tror man at disse hjernens kolesterolholdige 
molekyler kan tænke: “aha, her kommer en bølgelængde 
750 nanometer - altså ser vi rødt”.

Martinus forklarer (LB II stk. 495), hvordan det evige 
væsen, vi er, er udstyret med en sanseevne, han kalder 
“perspektivprincippet”. Denne er årsagen til, at vi oplever 
lyset i skalaform, dvs i farver. Ligesom en lige vej virker 

bredest tæt på og bliver mere og mere smal, jo længere 
væk fra os selv, vi ser den, således virker også lysets 
bølgelængde forskellig, alt efter hvor fjernt fra os selv, 
det er. Hvadenten det drejer sig om rumlig afstand eller 
vibrationsmæssig afstand, er det afstanden dvs forskel-
len, vi kan sanse.

I stk. 497 forklares, hvordan al sansning er reaktioner af 
vor egen energis berøring/samspil med en anden/fremmed 
energi. Al oplevelse beror på forskelle, dvs kontraster, og 
udgangspunktet er vort eget trin på energiskalaen. Den 
energi, der vibrerer stærkere end os selv, dvs stærkere 
end det trin på lysskalaen vi selv aktuelt står på, virker 
lyst, og det der vibrerer svagere virker mørkt. Derimel-
lem ligger farverne.
Vi lever (ligesom farverne) i spændingsfeltet mellem lys 
og mørke, fysisk såvel som mentalt.

Martinus skriver i stk. 498:
“På de to kontraster “lys og mørke” er al sansning baseret. 
Det er dette “lys og mørke”, der i sin mest koncentrerede 
fysiske form, henholdsvis fornemmes som de to farver 
“hvidt” og “sort”. Disse to sansefornemmelser udgør 
altså grænseområdet for vor oplevelse af livet. Der, hvor 
sanseevnen begynder at svigte, når vi sanser opad på 
“lysstigen”, fornemmes materien som “hvid”. Der, hvor 
vore sanser begynder at svigte, når vi ser nedad på samme 
stige, fornemmes materien som “sort”.

Mellem disse to former for oplevelse har Jeg’ets oplevel-
sesevne sit domæne. Her er sansereaktionerne stærkere, 
og væsenerne oplever tingene mere detailleret. Denne 
stærkere sansefornemmelse bevirker, at “lysstigen”s 
trin inde i dette domæne ikke fremtræder som “lys” el-
ler “mørke”, som sort eller hvidt, men derimod som en 
oplevelse af alle de øvrige eksisterende farver eller selve 
farveskalaen.”

“Sanser vi nedad i “lysstigen”, fornemmes den første 
materie efter den “sorte” som identisk med farveskalaens 
første farve, den såkaldte “røde farve”. Dernæst kommer 
skalaens andre farver i nævnte rækkefølge: “orange”, 
“gul”, “grøn”, “blå” for til sidst at ende med den “violette” 
og efter den den “hvide”.(citat slut).

Farver 
 -åndsvidenskabeligt set



7

Fordi omgivelserne altså her er så tæt på vort eget vibra-
tionsniveau, kan vi sanse i detaljer, dvs vi kan skelne de 
enkelte frekvenser, farverne. Vi ser træerne, når de er tæt 
på, men på lang afstand ser vi bare en skov.

Når Martinus i det anførte citat sætter farverne i anførsels-
tegn, regner jeg med, han dermed vil sige, at farver er et 
relativt begreb, dvs blot en betegnelse for energiforskelle, 
sådan som han også har brugt dem i sine symboler for at 
vise grundenergiernes forskellige styrke/kvalitet.

Oplevelsen af lys, mørke og farverne derimellem er altså 
afhængig af det enkelte væsens udsigtspunkt, herunder 
dets sanseregister. En kat f.eks vil ikke opleve farver, som 
mennesker gør, for den har et mindre udviklet sanseregi-
ster. Den ser formodentligt kun meget svagt den grønne 
farve, fordi dens intelligens endnu kun er meget lidt ud-
viklet. Grøn er jo intelligensenergiens vibrationsfelt.

Der findes stadig folk på Jorden, som ikke har noget 
navn for f.eks. farverne blå og violet. Begrebet “violet” 
opstod iøvrigt først i Europa i 14-1500-tallet. Før man 
kan skabe et navn for noget, må man være i stand til at 
sanse det. Jo mere vi udvikles, jo højere bliver vor egen 
vibration og jo længere op på lysstigen kan vi sanse. De 
næste energier, vi udvikles til at kunne sanse, kalder vi i 
dag “åndelige”eller usynlige.

Det komplementære farvefænomen

Det Goethe (ca 1810) fandt ud af (bl.a.) var, at farver 
fremstår i komplementære par (blå/gul, rød/grøn osv), 
dvs han fandt et polaritetsprincip og at vor bevidsthed har 

en aktiv rolle heri. Alle kan efterprøve dette ved f.eks. at 
se koncentreret i nogen tid på en rød ting for derefter at 
flytte blikket til en hvid overflade. Da vil man opleve et 
kortvarigt billede af genstanden i komplementærfarven 
grøn. Her er det altså bevidstheden selv, der alene skaber 
genstandens farve.

Det er et gammelt velkendt fænomen, så man må undre 
sig over, at naturvidenskaben ikke har været ivrig efter at 
finde ud af, hvor det komplementære efterbillede kommer 
fra. Man kan godt kalde det et “synsbedrag”, eftersom 
det ikke kan “måles og vejes”, men da alle kan opleve 
det, er det på den måde “objektivt” nok. Men hvordan og 
hvorfor skaber vor bevidsthed denne kontrast?

At vi har et “indbygget” kontrastprincip i vor sanse-
evne, som Martinus fortæller os, forekommer mig ikke 
forklaring nok, for sansning er jo baseret på virkningen 
af samspillet mellem vor egen og en fremmed energi, 
så hvorfor kan i det ovennævnte eksempel den “hvide 
energi” for et kort øjeblik optræde, som om den er grøn? 
Jeg vil prøve, om jeg ved hjælp af Walter Russell kan 
finde en forklaring.
Ifølge Russell består alt i den fysiske verden af to modsat-
rettede spiralbevægelser, dvs alt indeholder en polaritet, 
hvor den indadgående og den udadgående spiralbevæ-
gelse skiftes til at have overtaget, men dog i en evig søgen 
mod ligevægt. Begge spiralbevægelser vil altid være der, 
men altså i forskellig indbyrdes styrke.

Alle levende væsner har en livscyklus, hvor først den 
indadgående og bagefter den udadgående bevægelse har 
overtaget (indånding og udånding). Det gælder også det, 

Goethes farvecirkel - farverne må man tænke 
sig til...

Russells ”farvecirkel” består af to ”inkarnationer”, 
da den er koblet på det kosmiske pendul, hvor nul 
står for den hvide farve, der repræsenterer diskar-
nation.
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man kalder “fotoner”, selv om de har en livscyklus på 
brøkdele af sekunder. At lyset opleves som kontinuerlige
“stråler”eller bølger, beror ifølge Russell på, at diskarne-
ring og reinkarnering sker så hurtigt, at vore sanser ikke 
opdager det. Vi kender til hvordan vor sansning “spiller 
os et puds” fra f.eks. en roterende propel: - ved en vis 
fart ser den ud som en hel rund skive og ved meget høj 
fart bliver den nærmest usynlig.

I Russells “kosmiske ur” ( og Martinus’ spiralkredsløb) 
synes jeg at genkende Goethes “harmoniske farvecirkel”, 
således at i den ene side af cirklen har “indåndingen” (rød-
orange) overtaget og i den anden side er “udåndingen” 
(grøn-blå) stærkest. Vi kan også kalde det med Martinus-
begreber “indvikling” og “udvikling”. Nederst i cirklen 
- “klokken 6” - er der ligevægt, dvs den udadgående og 
den indadgående bevægelse er lige stærke. Det er et sted, 
hvor den gule og grønne går harmonisk over i hinanden. 
Med Martinus-begreber er her altså balance mellem fø-
lelse og intelligens.

Efter “klokken 6” får den udadgående bevægelse over-
taget og dermed fart på, frekvensen stiger, over blå til 
violet nås frem til “klokken 12” og dermed også til den 
hvide, hvor en cyklus ender, dvs væsnet diskarnerer og 
hviler sig i “mørke” (sort) for atter derfra at inkarnere i 
rødt. “Klokken 12”, altså det øverste ligevægtspunkt i 
farvecirklen, eller rettere farvespiralen, kaldte Goethe “af-
slutningen på en forædlingsproces, den højeste forening 
af farvepolariteten”. For Goethe var farverne naturens 
sprog, hvori menneske og natur taler sammen.

Russell forklarer, hvordan alt i den fysiske verden beror 
på spændingsforholdet mellem den indadgående og den 
udadgående spiralbevægelse. Men al spænding vil søge 
mod ligevægt, hvor det er muligt. Derfor tror jeg, at vor 
bevidsthed automatisk søger at afbalancere een spænding 
v.hj.a. dens modsætning, altså med komplementærfarven. 
Bevidsthedens aktive søgen mod balance?

Hvis vi stirrer nogle sekunder på et billede af et sort-hvidt 
mønster og derefter lukker øjnene afslappet, vil et mod-
sat hvidt-sort mønster kortvarigt dukke op som et indre 
syn. At vor bevidsthed er aktivt balanceskabende kender 
man fra forskellig forskning. F.eks. udstyrede man i et 
forsøg nogle studerende med briller, der fordrejede alle 
linier i omgivelserne. De skulle gå med brillerne hver 
dag. Efter 3 uger var brillernes effekt helt elimineret, og 
de studerende så atter omgivelserne normalt gennem de 
fordrejende briller.

Vi kender den gamle talemåde, der siger, at “vi ser kun 
det, vi ønsker at se”. Den egentlige baggrund for dette 
er, at vor sansning er en genkendelsesproces. Hvis der 

ikke er et eller andet genkendeligt, ser vi det ikke, eller 
bevidstheden omfortolker det til noget genkendeligt. Det 
siges, at Darwin var meget forundret over, at de indfødte 
i Ildlandet slet ikke kunne se hans store skib, der lå for-
ankret lige ved kysten. Men da de aldrig havde set et skib 
før, kunne de ikke se det!

Russell om farver

For Russell er farverne en “dimension” på linie med f.eks. 
vægt og temperatur. I hans farvespiral er gult nederst. Det 
forklarer han med, at ved gult er spændingen mellem de 
to modsatte spiralbevægelser størst, men altså i ligevægt. 
På det sted er temperaturen højst og tætheden størst. Gul 
er farven på høj varme.

Han sagde: Lys er universets sprog, farverne er bogsta-
verne i dets alfabet. Farven på de fysiske stoffer fortæller 
os om deres bevægelsestilstand, dvs om deres plads i de 
kemiske stoffers oktav-system og dermed om deres hi-
storiske alder. Opfindelsen af spektroskopet har gjort det 
muligt at afsløre dette for den almindelige videnskab.

F.eks. er brint skrevet ind i det universelle lys-sprog med 
farven (hovedsagelig) rød, for dets historie er kort. Jern 
har derimod en lang forhistorie gennem flere oktaver, så 
dets lys-sprog består af komplicerede “ord og sætninger”. 
Det er overvejende orange-gult, som det ses ved opvarm-
ning. Også hvad angår stjerner er de yngste røde. Derfra 
udvikles de over orange og gule til alderdommens blå 
nuancer for at ende som en hvid “olding”, faktisk et lig, 
hvorfra sjælen er diskarneret.

Når Russell tegner sit skema over de kemiske stoffers 
stigende oktaver, dvs stigende kompleksitet, har han givet 
den ene halvdel rød farve (syret) og den modsatte halvdel 
blå farve (alkalisk). Således vil han vise, hvordan nogle 
stoffer består af en spænding, hvor den indadgående spi-
ralbevægelse er stærkest (rød), dvs her tiltrækkes energi 
og hvirvles indad, af videnskaben kaldt magnetisme. I 
den blå halvdel afgives energien/spændingen i stadig 
hurtigere hvivelbevægelse udad - af videnskaben kaldt 
elektricitet, dvs “elektroners” bevægelse.

Dette er ifølge Russell baggrunden for, at rød opleves 
som en varm farve, for den er spændingsopbyggende, 
den suger til sig og er derved varmeøgende, mens blå 
opleves som en kold farve, fordi den spreder energien 
ud på stadig større volumen og derved afkøler. Farverne 
er ligesom tonerne udtryk for de forskellige grader af 
spændingsforhold mellem de to “kontrære kræfter”, som 
Martinus kalder det.
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Kødspisning 
truer miljøet

v/Gunder Frederiksen

Vi har hørt en masse om, at drivhuseffekten kan true 
livet på jorden. Men nu meldes der om endnu en fare for 
menneskeheden. Noget så banalt som udslip af tarmluft 
– prutteri…  Tag den med ro kære læser! Det er ikke din 
sparsomme leverance, der tænkes på. Vi mennesker er nok 
metanluftproducenter, men vor produktion er minimal i 
forhold til f. eks. køernes. 
I USA er man så småt ved at være opmærksomme på den 
snigende bøvse- og pruttefare. En amerikansk fødeva-
reekspert sammenligner en bøf med en Cadillac: ”Først 
blev vi i USA ”hooked” (hængt ud) på de benzinslugende 
biler på grund af illusionen om billig og evigtvarende 
olie. Nu er det så myten om ubegrænset og billig korn”, 
siger han. 
Over 90 % af det amerikanske korn bruges til dyrefoder, 
men ”de utaknemmelige husdyr” giver ikke meget igen. 
Kun et pund kød for 16 pund korn ender på spisebordet. 
Men det er endnu værre: ”i processen spildes uanede 
mængder vand og tonsvis af kunstgødning, medens 
enorme skyer af metangasser fra milliarder af slagtedyrs 
vedholdende bøvse- og prutteri udgør en stadig større 
belastning på klimaet. 
FNs klimapanel har, som det sikkert er velkendt, fokus 
på nedbringelse af CO2-udledningen primært fra biler 
og energisektoren, men nu er der også fokus på endnu 
et problem: ”Den hyperpotente drivhusgas metan er i 
dag langt over det naturlige niveau. Man vurderer, at 
metan udgør ca.20 % af de samlede drivhusgasser, men 
da gassen er op mod 21 gange mere skadelig end CO2, 
står det for en endnu større del af skaderne”. (Dagbladet 
INFORMATION d. 14/-07)

Stigende velstand medfører 
stigende kødspisning

Hvis du kære læser forventer (som også jeg kunne 
være tilbøjelig til), at stigende velstand medfører øget 
oplysning og hermed sundhedsoplysning og voksende 
vegetarisme, så tager vi sørgeligt fejl. Det går direkte den 
modsatte vej. Øget velstand og bevægelse fra det hårde 
og kaloriekrævende arbejde til stillesiddende byliv har 
betydet, at især kinesere og indere langsomt er begyndt 
at omlægge til mere kødbaseret kost. I Indien, som ellers 
har tradition for vegetarisme, er kyllingeproduktionen 
således fordoblet mellem 2000 og 2005. Og alt tyder på, 

at det fortsætter med uheldige konsekvenser for miljøet 
til følge. 
Arealer til dyrkning af foder til de kødproducerende dyr 
kræver fældning af de skove, der optager de klimaska-
delige gasser samtidig med, at dyrene prutter og bøvser 
stadig større mængder metangas ud i atmosfæren. FNs 
klimaeksperter advarer mod, at fremskrivning viser, at 
problemet er stigende. Forbruget af produkter fra dyr vil 
betyde stigende udledning af metan. Og en overvejende 
del af ”hunden” ligger begravet” hos forbrugeren i den 
rige og mest kødspisende del af verden”.   

Kødproduktion kræver enorme 
mængder vand

Men det er ikke kun klimaet, der må lide under den sti-
gende trang til at spise kød. Med stigende velstand følger 
voksende kødkonsumering. Ved årtusindskiftet stod 
landbruget for 70 procent af verdens vandforbrug, og det 
er stadig globalt set den største forbruger af ferskvand. 
Og det er menneskenes enorme kødforbrug, der har det 
største ansvar for det. Fra vugge til grav kræver en ko 
kolossale mængder vand, idet såvel græsningsarealer, 
dyrkning af foder samt slagtning og forarbejdning alle 
er stærkt vandkrævende processer: Iflg. Information d. 
14. maj. 2007 s. 4 kræver hvert kilo produceret oksekød 
43.000 liter vand. (En anden oplysning i samme avis lyder 
på 10.000 liter vand pr produceret kilo oksekød, men al-
ligevel store mængder). Også kyllingeslagteriet kræver 
store mængder vand (1590 liter pr slagtet kylling, hvor 
der i 2005 blev slagtet 48 millioner fugle).   Og samtidig 
lever flere end 2,3 milliarder mennesker i 21 lande, hvor 
vand er en mangelvare. Mon ikke der er brug for en på 
globalt plan ressourceregulerende instans?   
Og ifølge FN-panelet vil den globale opvarmning kun 
forværre denne situation. Til sammenligning kræver det 
”kun” 95 liter at producere et kilo hvede, og et kilo kar-
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tofler kræver kun 500 liter. Et lille regnestykke viser altså, 
at man får 86 kilo kartofler for det samme vandforbrug, 
som det kræver at producere 1 kilo kød. En anden kilde 
nævner, at der på en hektar jord kan dyrkes 10.000 kg 
kartofler, men kun 82 kg kød.  

Flerdobling af kødforbruget  

Men kødspisende mennesker er endnu større syndere 
mod naturen, skriver den amerikanske ernæringsforsker 
Francis Moore Lappe, der er forfatter til bestselleren 
”Diet for a Small Planet”, der udkom i 1971. Senere er 
kødproduktionen flerdoblet – i nogen grad på grund af den 
især, men ikke kun i Amerika, så populære hamburger. 
Og denne skadelige udvikling ventes at fortsætte. FNs 
fødevare- og landbrugsorganisation (FAO) forventer, 
at produktionen af kød flerdobles over de næste 50 år 
– fra 229 millioner ton i 2000 forventes verden således 
i 2o50 at ”producere” omkring 465 millioner tons kød. 
Et gigantisk massedrab på uskyldige individer. I forhold 
her til er den sparsomme vegetarisme f. eks. i England 
og Danmark som en dråbe i havet.    

En tikkende bombe

Også på det jordbrugsvidenskabelige 
forskningscenter i Foulum forskes der 
i, hvilken påvirkning produktion af et 
enkelt kilo kød, kylling eller grøntsager 
har på miljøet. Herfra hedder det ifølge 
Information: ”Behovet for foderarealer 
bliver stadig større, og vi ser store natur-
områder blive inddraget til foderarealer. 
Det er klart, at der her ligger en tikkende 
bombe i forhold til udledningen af driv-
husgasser. Der er ingen grund til at tro 
andet”. Produktion af sojabønner til dyre-
foder bliver stadig større, og det betyder, 
at store naturområder bliver inddraget 
til foderarealer. Arealer, der er opdyrket 
med soja, er næsten tredoblet siden 1997, 
især i Sydamerika, hvor det fortrænger regnskoven, som 
sammen med andre skove faktisk kan betragtes som jor-
dens livsvigtige lungesystem, uden hvilken Moder Jord 
simpelt hen vil få åndenød og dermed være i livsfare. 
Fortsætter dette pres på jordens lunger, må vi forvente, 
at hun vil reagere. Det kan f. eks. ske ved voldsomme 
jordskælv eller andre naturkatastrofer.  
Det er stadig de store kødproducerende lande med USA, 
Australien og Argentina i spidsen, der konsumerer flest 
bøffer, hedder det i Information. Men det er endnu mere 
foruroligende, at folkerige lande som Kina og Indien i 
stigende grad skifter linser og bønner ud med kød. Øget 
velstand viser sig at medføre øget kødspisning. Og efter-
som man må regne med, at traditionelt ret fattige lande 

f. eks. i Østen og Afrika efterhånden vil opleve større 
velstand, må man altså her i kølvandet af den stigende 
velstand forvente øget kødspisning med de mange nega-
tive konsekvenser til følge. Vi må stadig regne med, at 
kødspisning også i Vesten har førsteprioritet. Til fester og 
højtider er kødspisning stort set en selvfølge. 

Vegetarisme

Vegetarismen har trange kår. Og reklamering for vegeta-
risme giver ikke rigtig bonus. ”Er vi alle nødt til at blive 
vegetarer”, hedder det pessimistisk i Information. Og 
svaret lyder fra FAO, at ”der skal i hvert fald nye boller på 
suppen”. De miljømæssige omkostninger pr husdyrenhed 
må halveres, hvis vi vil forhindre, at skadevirkningerne 
vokser ud over deres nuværende niveau, lyder det fra 
FNs fødevareorganisation. Den amerikanske miljøfor-
kæmper Jeremy Rifkin siger: ”Vi er nødt til at mindske 
vor kødnarkomani med samme alvor, som vi arbejder på 
at reducere vores afhængighed af olie”. 
Næsten daglig hører vi gennem medierne om mennesker, 
der dør af sult. Statistikken siger således, at hvert år dør 13 
millioner børn under fem år af sult. Og samtidig anvendes 
over halvdelen af verdens kornproduktion til opfedning 
af slagtedyr. Det er regnet ud, at såfremt amerikanerne 

blot nedsatte deres kødforbrug med 10 
%, ville der frigives så meget vegetabilsk 
protein (som nu ædes af slagtedyr), at 
det kunne brødføde 60 millioner menne-
sker. Og tilsvarende ville det naturligvis 
gælde for andre lande. Ikke færre end 
90 % af vestens markarealer anvendes 
direkte eller indirekte til at dyrke foder 
til slagtedyr.  
Det amerikanske Miljøforsknings Institut 
”World Watch” taler om truslen fra det 
voksende antal mennesker og husdyr, 
der i verden truer det globale miljø i 
form af 1. afskovning 2. overgræsning 
3. forurening.  

Er menneskene nødt til at 
blive vegetarer?

Er vi så nødt til alle til hobe at blive vegetarer? hedder 
det. Spørgsmålet vil nok kalde smilet frem hos mangen 
en vegetar. At vegetarisme blot skulle være noget, man 
kun vil tage alvorligt, hvis man bliver nødt til det, siger 
noget om den almindelige holdning til vegetarisme og 
sund levevis. Det har alt andet end første prioritet. Det 
opleves stadig i vide kredse som noget fjernt. Ikke noget 
man uden videre gør, fordi man kan se fornuften i det, 
fordi det er sundt, eller fordi man har lyst til det, eller 
synes, at det kunne da være spændende. I heldigste fald 
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kan man måske nok finde på at lægge et salatblad eller 
et par kogte gulerødder på tallerkenen.  
Ikke desto mindre må menneskehedens generelle spiseva-
ner gradvis bevæge sig mere og mere i retning af vegeta-
risme, for der er jo mange andre grunde end miljøet, der 
taler for en ændret livsstil, der også omfatter vegetarisme. 
Det opdager man gradvis, når man først er begyndt at 
tænke i disse baner og især, såfremt man gennem læsning 
eller på anden måde sætter sig ind i denne nye livsstil. For 
en ny livsstil er det faktisk eller bliver det i al fald, når 
man først er kommet over den første tilvænningsfase, som 
vel at bemærke også bør være gradvis, da man i modsat 
fald kan blive udsat for visse mindre problemer f. eks. 
mangel på B12 vitaminer. 
Er man først blevet rigtig vegetar, opleves det absolut 
tilfredsstillende. Der tænkes ikke her blot på den sund-
hedsmæssige og æstetiske samt ressourcebesparende 
værdi, men også rent etisk. For man kan jo ikke nægte, at 
det virker ubehageligt, gennem medierne at se og høre om 
de skrækkelige dyretransporter, hvor svinene vader i deres 
eget møg, og er stuvet sammen, så de næppe kan røre sig. 
Og uvilkårligt dukker den tanke op, at der jo er tale om 
levende væsener, som har samme ret til at leve som vi 
andre. Og ikke desto mindre bliver de sat til verden med 
det ene formål at få en kniv i halsen for at blive serveret 
som dampende steg for savlende ganer. De stærkestes ret 
gælder stadig. – Velbekomme! 
Svinene og andre slagtedyr betragtes som produkter 
– handelsvarer, og Danmarks bedste indtægtskilde. 
Landbruget vil gå fallit, hvis svinekroppene ikke kan 
afsættes – frygter landmændene. Spørgsmålet er om det 
er realistisk. På kort sigt sandsynligvis ja. Men på lang 
sigt vinder vegetarisme mere og mere frem. 
I humanismens navn kan man ikke lade være med at 
spørge, om ikke der er en lille plads i hjertet for de sjove 
små væsener med krølle på halen? Der er da noget, der 
hedder dyrevelfærd. Jo, det kommer frem, når vi bliver 
vidne til de dyrefjendtlige svinetransporter. Men også når 
vi bliver bragt til eftertanke som f. eks via efterfølgende 
happening. 

En talende happening

For mit vedkommende skete det ved oplevelse af en hap-
pening i Århus store stadionhal. Den store hal var prop-
fyldt med forventningsfulde mennesker. På scenen var 
tæppet trukket for. Musikken var dæmpet og illuderede 
yderlig spændt forventning. Tilhørerne var dødstille. Efter 
oplevelse af lang pause går tæppet langsomt til side. Der 
ses kun den åbne scene. Langt om længe kommer en mand 
med et lille bord, som han placerer midt på scenegulvet. 
Spørgende forventning – musikken bliver mere dyster. 
En mand kommer ind med et fuglebur, som placeres på 
bordet - øget dyster forventning. En mand kommer ind 
med en levende høne, som lukkes inde i fugleburet – lang 

pause med begyndende stoleskramlen og svag uro i salen. 
En mand kommer ind med en huggeblok, som placeres 
på scenegulvet ved siden af bordet med fugleburet. En 
mand kommer ind med en økse, som placeres på bordet. 
Ildevarslende spænding og uro – skramlen med stolene. 
To mænd kommer ind – går langsomt hen og lukker buret 
op. Endnu mere langsomt i kontakt med de dystre toner 
lukkes buret op – hønen tages ud, og den ene mand læg-
ger den skræppende høne, som han holder med begge 
hænder, på blokken, medens den anden tager øksen og 
hæver den – klar til halshugning. 
Pludselig eksploderer salen i øredøvende larm! Kraftige 
fyråb og stampen i gulvet. Taktfaste fyråb! Folk rejser sig. 
Voldsomme skældsråb fra publikum. Nogle begynder at 
udvandre. – Gradvis dæmpes larmen. ---Efterhånden ser 
man tavse eftertænksomme mennesker langsomt forlade 
den store sal.  

Lærte man noget?

At den meget sigende tavshed var udtryk for, at ople-
velsen gjorde indtryk var lysende klart. Men hvad med 
virkningen? Naturligvis var der ingen beretninger om, 
hvor mange der blev vegetarer efter dette, og det mest 
realistiske er nok også, at der fortsat var bøf på bordet 
hos de mennesker, der havde overværet den happening 
– måske ikke lige de første dage. Men på lang sigt er der 
intet, der tyder på aftagende kødspisning snarere tvært 
imod. Der skal utrolig meget til. Men mon ikke den ene 
oplevelse efter den anden gradvis vil have sin virkning? 
Sammen med skrækkelige svinetransporter, afsløring af 
råddent kød i butikkerne, salmonella m. m. – Og så det 
rent principielle: har vi i det hele taget lov til at tage 
andre levende væseners liv, blot fordi vi er stærkere 
end dem??  

Lysglimt

Enkelte lysglimt er der da også. Fra Internettet er indhen-
tet oplysninger, som siger, at flere og flere mennesker i 
dag vælger at leve uden kødprodukter. ”Alene i England 
er der 4,5 millioner vegetarer – ikke mindst på grund af 
sundhedsværdien. Vegetarisk kost indeholder i gennem-
snit mere fiber, flere vitaminer og mineraler og mindre 
fedt samt den rette mængde protein sammenlignet med 
kødkost”. Desuden er kød den spise, der indeholder flest 
giftrester. Kødets andel af gift udgør 55 % i amerikanernes 
kost. Til sammenligning udgør frugtens andel kun 6 %, og 
grøntsagernes 4 %, kornets 1 %. Kødspisende kvinder har 
35 gange så højt giftniveau i deres brystmælk som vege-
tariske kvinder. (http://www. dyrenesret.dk/122.htm). 
En værdifuld uddybning af emnet findes bl. a. i Martinus: 
”Den ideelle føde”, hvor hovedvægten, som det måtte 
forventes fra Martinus’ side, lægges på vegetarismens 
etiske aspekt.  
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v/Per Bruus-Jensen

Indledning

For de fleste mennesker er Gud et mysterium. Et my-
sterium, der i vor tid samtidigt på det nærmeste har 
fået status som tabu, jfr. humoristen Storm P’s berømte 
sentens: ”Alvorligt taler man om øl; spøgefuldt om 
Gud”. Det må derfor anses for en lykke, at     Martinus 
med udgangspunkt i sin egen gudsoplevelse som 30-
årig siden hen har fundet anledning til at skabe klarhed 
over gudsmysteriet. Ja, ikke blot dette, men har sat det 
ind som det helt centrale i sit kosmiske verdensbillede. 
Imidlertid er emnet 
- som det kunne ventes - ganske omfattende, og der 
kan måske derfor være behov for en kort og forenklet 
fremstilling af det mest væsentlige i det gudsbillede, 
Martinus tegner.

Guds ensomhed

Ifølge Martinus er Gud det eneste væsen af sin art, der 
eksisterer, og følgelig er Gud som sådan totalt alene i til-
værelsen - er totalt ensom. Til gengæld omfatter han/hun 
ALT, hvad der eksisterer.

Behovet for et spejl

Som omfattende alt, hvad der eksisterer, kan Gud som 
udgangspunkt ikke ”se” sig selv, og kender som følge 
heraf heller ikke sig selv. Gud kan lige så lidt se sig selv 
som et seende øje kan se sig selv. Med mindre der findes 
et spejl, det kan spejle sig i.
Som øjet har også Gud behov for et spejl at se sig selv 
i. Dette ’spejl’ er ifølge Martinus ”det levende væsen” 
- gudesønnen. Eller rettere summen af levende væsener, 
idet disse gennem deres indbyrdes vekselvirkning med 

Martinus’ syn på begrebet 
Gud 

- i forenklet fremstilling

tilhørende reaktioner for Gud kommer til at fungere som 
netop et spejl - et kosmisk multi-spejl.
I samme forbindelse er resultatet af dette arrangement 
med tilhørende processer identisk med det fænomen, vi 
kalder LIVET.

Gud kontra gudesønnerne

Men hvor kommer gudesønnerne eller de levende væsener 
fra, siden Gud omfatter alt, hvad der eksisterer?

De kommer ifølge Martinus fra Gud selv. Det gør de på 
den måde, at Gud har spaltet sig selv op i et uendeligt 
antal dele eller enheder, der alle spejler Guds totalitet, 
og som samtidig via deres indbyrdes samspil tilsammen 
kommer til at fungere som netop et spejl for Gud at se 
sig selv i - et kosmisk multi-spejl, som sagt.

Gudesønnerne og den
guddommelige skabeevne/X2

Men hvordan er det muligt for Gud således at opsplitte 
sig selv?

Det er det på den måde, at Gud som omfattende alt, hvad 
der eksisterer, også rummer skabeevne (energi), og det er 
ved hjælp af denne skabeevne, at Gud evigt har opsplit-
tet sig selv i et uendeligt antal enheder eller gudesønner 
(gudekvanter), der tilsammen tjener som det kosmiske 
multispejl.
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Gud kontra multispejlet

Og hvad ser Gud så i multispejlet?

Gud ser sig selv! Gud ser sig selv som en uendelig hær-
skare af levende væsener, der alle eksisterer i Guds eget 
billede og således spejler netop Gud. Og som spejlet og 
den guddommelige skabeevne fungerer, kan synet via 
stadig omskabelse af gudesønnernes fremtoning og hele 
livsudfoldelse tilmed ændres i det uendelige og herved i 
al evighed tilføre Gud en underholdning, der på tilfreds-
stillende måde bryder den guddommelige ensomhed.

Gud kontra spejl-synets identitet

Men hvad er ”synet” i sig selv for noget?

Synet er et åndeligt/subjektivt/ikke-materielt billede, 
som Gud ved hjælp af multispejlet skaber af sig selv - et 
subjektivt  oplevelsesbillede, der gennem multispejlets 
funktionsmåde kan bringes til at ændre sig i det uendelige 
og herved tilføre Gud en evigt fornyet livsoplevelse og 
bevidsthed.

At dette er muligt skyldes bl.a., at der mht. Guds syn af sig 
selv er tale om et sammensat billede. Nemlig et billede, 
som hver eneste gudesøn via egen livsoplevelse bidrager 
til med sin personlige del. Og ved med sin skabeevne at 
ændre den enkelte gudesøns funktionsmåde, ændrer Gud 
også den del af det samlede billede, som denne gudesøn 
bidrager med. Og da yderligere Gud via den samme ska-
beevne hersker over samtlige gudesønner i tilværelsen, er 
mulighederne for at ændre det samlede billede også uen-
delige. Og på dette grundlag underholder Gud på fuldendt 
tilfredsstillende måde sig selv fra evighed til evighed og 
tilfører samtidig  sit evige liv en ægte mening...

Konklusion

I Martinus’ fremstilling hviler Guds erkendelse af sig selv   
grundlæggende på tre ting:

1. Guds opsplitning af sig selv i en uendelig hærskare af 
gudesønner, der alle på hologramagtig vis spejler Guds 
totalitet.

2. At gudesønnerne alle vekselvirker indbyrdes og herved 
gør indtryk på hinanden.

3. At guddom og gudesønner som organisk identiske, 
komplementære spejlinger af hinanden evigt befinder sig 
i indbyrdes dialog med hinanden.

Kilder: 
Der henvises til følgende symboler m. tilhørende tekster 
fra Martinus’ hånd: 

1. Symbol nr. 7; ”Det evige verdensbillede”, bind 1.
2. Symbol nr. 11 - det såkaldte hovedsymbol; ”Det 
evige
    verdensbillede”, bind 1.
3. Symbol nr. 22; ”Det evige verdensbillede”, bind 2.

For hovedsymbolets vedkommende (symbol nr. 11) er 
det interessant at bemærke, at det i denne artikel omtalte 
guddommelige multispejl her kan ses som kredsen af 
gudesønner hele vejen rundt i randen af symbolet (de 
mange små cirkler), ligesom Guds syn af sig selv optræ-
der som det 
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v/Kurt Christiansen

Den happening som hollandsk fjernsyn gennemspillede, 
ved, for åben skærm, at simulere en organdonors valg af 
modtager for et af sine organer, gav anledning til efter-
tanke. Det satte skub i menneskers stillingtagen til, om 
de ved død skal vælge at lade deres organer bruge som 
reservedel for et andet menneske, og derved give et andet 
menneske mulighed for at forlænge livet ud over, hvad 
deres eget organsæt giver mulighed for i tilfælde af, at et 
af deres organer af en eller anden grund holder op med at 
fungere. Mange mennesker blev inspireret til at erklære, 
at deres organer måtte anvendes til donation ved deres 
død. En sådan beslutning må ses som en kærlighedsger-
ning imod et andet menneske. Denne kærlighedsgerning 
kan mennesker udføre uden det koster den enkelte donor 
noget, eller er til gene for denne. 

Hvordan skal man se på det ud fra 
Martinus åndsvidenskab?

At overføre et organ fra et legeme til et andet er ikke blot 
at sørge for, at alle blodårerne, og andre samarbejdende 
kanaler og veje bliver forbundet rigtigt til organets nye 
legeme, og at man i øvrigt får placeret organet rigtigt. 
Det store problem er at få organet og dets nye legeme til 
at arbejde sammen. Vi kender alt for godt det forhold, at 
lægerne meddeler at organet blev afstødt på grund af en 
eller anden uforenelighed, som ikke umiddelbart kunne 
forudses eller forklares. Vi ved også godt, at det ikke 
skyldes noget med blodtypen eller vævstypen (genetiske 
forhold). Dette er kontrolleret og tilpasset inden man 
vælger donor/modtager. 

Lægerne er blevet dygtigere til at indgive medicin som 
modvirker denne tilbøjelighed til afstødning af organet, 
og derfor er det ikke så ofte som før at afstødning sker. 
Hvis man spørger læger hvad det er der gør at organerne 
og legemet ikke vil samarbejde, vil man nok svare, at det 
er nogle genetiske forhold der ikke rigtig passer sammen, 
og at der derfor dannes nogle uheldige stoffer som med-
virker til afstødningen. Der er en inkompatibilitet mellem 
organet og den øvrige organisme. Det er naturligt at se 
sådan på det i lyset af, at vi ved at forskellige blodtyper, 
der i sig selv er genetisk bestemt, ikke kan forenes. Det 
drejer sig blot her om forhold, som endnu ikke er klarlagt 
af forskningen.
I mange tilfælde er det imidlertid så lykkeligt at trans-

Organdonation/organtransplantation
set i lyset af Martinus åndsvidenskab

plantationen går godt, organ og legeme samarbejder, eller 
samarbejdet etableres, ved gennem nogen tid at indgive 
den medicin der modvirker de uheldige biokemiske for-
hold. Efterfølgende virker organet godt i sine nye omgi-
velser. Modtageren får herved mulighed for i en årrække 
at leve sit liv uden større gener fra den side. 

Overfladisk set er det da umiddelbart naturligt, hvis man 
er et menneske med kærlighed til sine medmennesker, 
at man vælger at blive organdonor hvis man skulle dø 
medens organerne endnu er sunde, stabile og funktions-
dygtige. På denne måde kan man glæde og gavne andre 
mennesker, og være ”den barmhjertige samaritan” uden 
at det koster en noget. Dette må være helt i overensstem-
melse med åndsvidenskaben. Vi opfylder kærlighedsbud-
skabet ”Du skal elske din næste som dig selv”. 

Går vi lidt dybere i åndsvidenskaben, ved vi, at vi som 
menneske fungerer som en mini-guddom for vore mi-
krovæsener, selv om vi ikke er alkærlig imod dem som 
Guddommen er imod os. Lige som vi er Guds mikro-
væsener, er vores organer, celler, molekyler osv. vores 
mikrovæsener, som vi skal holde af, og vi skal gøre det 
bedste vi kan for dem. 

Vi ved, at når vi dør (vores selv forlader den fysiske krop), 
dør vore mikrovæsener ikke helt på samme tidspunkt som 
vi gør. De skal i den katastrofesituation som dette er for 
dem, have nogen tid til at afslutte deres tilværelse. Derfor 
belærer åndsvidenskaben os om at vi ikke skal kremeres, 
men vi skal lade vores mikrovæsener få en naturlig bort-
gang, ved at vores legeme langsom opløses.
Er det da, set på denne baggrund, og fra dette synspunkt, 
absolut kærligt at lade en gruppe af ens mikrovæsener få 
mulighed for at leve videre i et nyt mikrounivers, som 
et nyt legeme vil være for dem? Efter min opfattelse må 
svaret set alene herudfra være ja, det vil være kærligt. Det 
gælder såvel for organvæsenet som de underliggende cel-
levæsener, molekyler osv. Og samtidig handler vi kærligt 
imod et andet menneske. 

Nu tager vi en ny parameter ind i vores overvejelser. Vi 
ved jo fra åndsvidenskaben, at når vi ser på vores legeme, 
vores mikrounivers, er alle de mikrovæsener der befolker 
dette mikrounivers, på et specifikt udviklingsniveau i 
kosmisk forstand, og stort set også på et specifikt åndeligt 
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niveau, som helt svarer til det menneskevæsenet selv står 
for. Mikrovæsenernes udviklingstrin svarer helt til værts-
menneskevæsenets udviklingstrin og åndelige stade. 

Vi ved det jo fra det Martinus har forklaret, at hvis vi 
skejer ud og bliver misbruger på en eller anden måde, og 
her er det nemmest at tage eksemplet alkoholmisbruger, 
så vil vores organisme efter nogen tid blive befolket af 
mikrovæsener der har de samme tilbøjeligheder. Derfor 
bliver vores mikrounivers, vores legeme, skrøbeligt og 
modtagelig for alskens sygdomskim og får skavanker. 
Vi ved desuden, at når vi inkarnerer, har vi særlig af-
finitet til miljøer som kan give os det som vi i øjeblikket 
ønsker. Derfor ændrer vores mikrounivers sig hen imod 
at blive befolket af mikrovæsener på samme niveau som 
det vi selv står for på et hvert tidspunkt af vor udvikling, 
også inden for det enkelte liv. Vi kan blive sundere ved 
gode tanker og sund levevis, og blive dårligere ved det 
modsatte. 

Det er klart der er en vis forsinkelse, for mikrovæsenerne 
skal jo udskiftes ”ved naturlig afgang”, og det tager jo 
lidt tid. Med denne forsinkelse 
(lack time) vil vi opdage at der 
er sket en ændring i vores krop, 
i populationen af vore mikro-
væsener på alle niveauer. Dog 
ikke på organvæsensniveau da 
dette væsen lever lige så længe 
som menneskevæsenet. Denne 
udvikling kan være sket såvel 
imod det bedre som imod det 
dårligere. Det tager jo tid at rette 
sit legeme op, og det tager tid at 
nedbryde det. Alle celler i ens 
krop er udskiftet efter syv år. Syv 
år er cellevæsenernes normale 
livslængde. Jeg undlader her at 
se på væsener mindre end cel-
levæsenerne, da de mindre væ-
sener (organel-væsener (organelstrukturene i cellerne), 
molekyl-væsener, atom-væsener og mindre, har en meget 
hurtigere udskiftningstid, og derfor ikke giver anledning 
til opmærksomhed i denne sammenhæng.

Med denne viden in mente kan vi nu se på hvad der vil 
ske hvis en af vores mikrovæsenenheder, et organ, over-
flyttes til at andet mikrounivers, en anden krop, og skal 
fungere der sammen med de mikrovæsener der er der i 
forvejen, og som på godt og ondt er i harmoni med den 
lokale tilstand.

Det efterfølgende er min hypotese/fantasi, som ikke på 
nogen måde kan støtte sig til, eller henholde sig til noget 
tidligere bevist.

Vi forestiller os at et relativt højt åndeligt udviklet men-
neske har valgt at blive organdonor, og personen dør i en 
ung alder, og samtidig er der er en anden person, på et 
relativt lavere åndeligt udviklingstrin, som har brug for et 
organ der kan tages fra den afdøde relativ højere udviklede 
persons mikrounivers. 

Alt er kontrolleret, der er ikke noget genetisk problem med 
blodtyper og vævstyper som taler imod en organdonation. 
Den person som er modtager er imidlertid ikke så højt 
åndelig udviklet som den der donerer organet.
Når organet er blevet overført og omhyggeligt og godt 
anbragt og forbundet med legemet, befinder alle de mikro-
væsener som befolker det tilførte organ sig nu i et miljø 
som ikke rigtig svarer til det miljø hvor de kom fra. Alle 
deres med-mikrovæsener er noget grovere af type. De 
føler sig ikke så godt tilpas, men de vil gerne få det bedste 
ud af det. Det er jo en måde at overleve på, en foræring 
af livstid, da de ellers ville være diskarneret kort tid efter 
det førnævnte dødsfald. De tilkomne mikrovæsener gør 
deres bedste, og det hele går smertefrit selv om miljøet 
ikke er optimalt. 

Alle mikrovæsener lever videre 
gennem deres resterende livstid 
(de overførte cellevæsener vil 
leve fra få år til omkring syv år 
efter transplantationen afhængig 
af, hvor gamle de var på trans-
plantationstidspunktet). Hver 
gang en af cellerne dør erstat-
tes den med en nyinkarneret 
celle der netop har en affinitet 
til det menneskevæsen der har 
modtaget organet. Det vil sige 
de nyinkarnerede celler passer 
fint til menneskevæsenet, og 
sikrer derfor, at organet lang-
somt tilpasser sig til sit nye liv. 
Hvad selve organvæsenet angår, 

har dette en lidt vanskeligere situation idet det lever så 
længe organet eksisterer, altså til det nye menneske dør. 
Det må derfor fortsat leve i en vis disharmoni med sine 
omgivelser.

Det jeg her har beskrevet er en model på en lykkelig 
transplantation, hvor alt gik godt, og så kan man jo håbe 
at mennesket så med tiden udvikler sig i den gode retning 
så organvæsenet også vil føle sig rigtig godt tilpas. Går 
det den anden vej kan det jo ske at organet går til grunde 
på grund af organvæsenets vanskelige situation.

Hvis vi nu betragter en tænkt situation hvor der er meget 
stor forskel på udviklingsniveauet hos doner og modtager, 
f.eks. hvor modtager har været stofmisbruger, vil organet 
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med dets mikrovæsener havne i et miljø som er uaccepta-
belt for organets mikrovæsener. Her går det nemt således, 
at organvæsenerne ikke kan acceptere at leve videre i det 
nye miljø hvor de mikrovæsener de kommer i kontakt med 
er så grove og afsporede. Dette vil naturligvis føre til at 
det nye organ må tage afstand, vil syntetisere beskyttelses-
stoffer som gør at organet ikke kan forenes med legemet 
og derfor afstødes som det hedder, eller at det efter kort 
tid går til grunde. Dette betyder at organets mikrovæsener 
må gennemleve en kamp i deres sidste livsperiode før de 
afgår ved en naturlig død. Deres liv er da afsluttet på en 
lidt hårdere måde end det ellers ville være sket hvis der 
ikke havde fundet nogen organtransplantation sted.

Forestiller man sig at det er donoren der er lavere ånde-
ligt udviklet end modtageren, vil situationen nok være 
nogenlunde den samme i forhold til 
mikrovæsenernes forskellige tilstand, 
men i en uharmonisk situation hvor 
donorvæsenerne er de stærkt belastede 
kan det måske betyde at disse skader 
modtagerens mikrovæsener så der 
opstår sygdomme hos modtageren på 
grund af transplantationen.

Vi har nu set på et par eksempler med et 
misforhold mellem organets mikrovæ-
sener og modtagerens mikrovæsener. 
Man kan imidlertid godt forestille sig, 
at der i rigtig mange tilfælde ikke er 
nogen særlig forskel, og i sådanne 
tilfælde vil alt være såre godt og lyk-
keligt, og til glæde for alle væsener. 
I tilfælde hvor organvæsener og modtagerens væsener 
matcher hinanden er det naturligvis ikke ensbetydende 
med at såvel organvæsener og modtagervæsenerne er 
højt udviklede. Det kan naturligvis også være at begge 
sæt er lavere på udviklingsstigen. I sådan tilfælde må 
man forestille sig at alt også vil gå godt fra et transplan-
tationsmæssigt synspunkt. Dog med det forbehold at alle 
mikrovæsenerne er sunde og funktionsdygtige så de kan 
yde deres bedste til fællesskabet.

Det jeg her har beskrevet omkring mikrovæsenernes 
situation skal opfattes som en tænkt overførsel af åndsvi-
denskabens konsekvenser på det fysiske virkelige liv. Jeg 
siger ikke det er sådan det sker, men det er nærliggende 
at antage det, og hvad vigtigt er, der er ikke noget i min 
model der strider mod de faktiske forhold som vi kender 
dem i praksis. Det betyder, at hvis det jeg ser ud fra ånds-
videnskaben er rigtigt fortolket, giver det mulighed for at 
tilpasse donor og modtager bedre til hinanden end tidli-
gere. Hvis man ved siden af de genetiske vævsmæssige og 
blodmæssige tests før en transplantation også indbefattede 
en karaktertest, blot i grove træk, kunne man måske opnå 

en større frekvens af vellykkede transplantationer.
Hvis man tager det sidst anførte med i overvejelserne, kan 
man måske nu med åndsvidenskaben i ryggen tage stilling 
til om det er rigtig eller forkert at tilmelde sig donorregi-
steret. Når vi skal tage stilling til det skal vi have for øje, 
hvad der er det mest kærlige overfor vore mikrovæsener 
og overfor vor næste der har brug for hjælp.

Ser vi på vore mikrovæsener, kan vi konstatere, at de har 
en mulighed for at afslutte deres inkarnationer på en bedre 
måde end hvis de måtte afgå ved døden næsten samtidig 
med os selv. Der er naturligvis en mulighed for at nogle 
vil få en noget vanskelig periode hvis de ikke passer ind 
i modtagerkroppens miljø. Den risiko ville måske kunne 
formindskes hvis lægerne så lidt på patienterne ud fra det 
jeg har fremført ovenfor, og så ville stort set ”alt være såre 

godt”. Ser vi på det menneske, hvor en 
organtransplantation er en betingelse 
for et fortsat liv, er det i alle tilfælde 
det kærligste at give vedkommende 
sit organ. Her er man ubetinget ”den 
barmhjertige samaritan”. Samtidig er 
det værd at have for øjet, at mange 
mennesker oplever et vendepunkt i 
deres liv når de kommer ud for sådanne 
tilspidsede situationer hvor livet er på 
spil. Det vil så være rart for patienten, 
at denne ikke får opfattelsen af at det 
drejer sig om ”russisk roulette”, men 
om at det vil få et organ hvis man kan 
finde et der er egnet, set ud fra alle de 
forhold som jeg har skitseret.

Vender vi tilbage til situationen fra det hollandske TV, 
er det til eftertanke, at der blev afspillet et handlingsfor-
løb hvor udvælgelsen af modtagerperson skete ud fra 
donorpersonens fornemmelser for den person der skulle 
modtage hendes organ. Set i det perspektiv som jeg har 
oprullet i det foregående, skete udvælgelsen ud fra nogle 
følelsesmæssige kriterier hvor donoren ubevidst ville væl-
ge, at den person som hun følte sig mest i harmoni med, 
skulle modtage organet. Det vil ud fra det foregående sige, 
at hun intuitivt valgte det menneske hvor mikrovæsenerne 
ville føle sig bedst tilpas. Produceren på TV kom herved 
ubevidst til at demonstrere et udvælgelseskriterium ved 
siden af de lægelige genetiske, der fuldstændig matcher 
hvilke faktorer der ud fra åndsvidenskaben burde tages 
med i overvejelsen når man skal opnå en vellykket organ-
donation. At det så ikke bør gøres på den konfronterende 
måde som vist i TV er en anden sag. Udvælgelsen kunne 
for god ordens skyld ske via en tredjemand som får op-
lysninger om afdødes personlighed, og søger at matche 
denne med de mulige modtagere.

”Okay... det gamle er det i min venstre 
hånd og donorens det i min højre, ikk?”
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v/Ruth Olsen

Nu er der stærke røster fremme om, at vi her i Danmark 
ligesom i Holland alle ved døden skal være ufrivillige 
organdonorer med mindre, vi får sagt fra i tide. Jeg gad 
nok vide, hvor mange unge mennesker, der får nedfældet 
deres eventuelle ønske om ikke at være organdonor, og 
selv om det står skrevet ned et sted, hvor meget vil man 
tjekke det i farten, når det haster med at sikre sig de 
friske organer efter f.eks. en trafi kulykke? Der begås jo 
så mange fejl i hospitalsvæsenet.

Og hvad så, kunne man spørge, gør det noget? Kroppen 
er jo blot et redskab, som vi alligevel har forladt ved den 
fysiske død. Men hvornår er man med sikkerhed fysisk 
død? Offi cielt er man død, når hjernen er død, det er 
vedtaget ved lov. Det kaldes “hjernedødskriteriet”. Før 
i tiden var det hjertet, man fokuserede på, men nu ved 
vi, at et hjerte, der er holdt op med at slå, godt kan gå i 
gang igen. Ja, man bruger bevidst at sætte hjertet i stå ved 
særlige operationer, for bagefter at sætte det i gang igen. 
Oftest må man så nedkøle kroppen, for at hjernecellerne 
ikke skal tage skade.

En TV-udsendelse for nylig viste, hvordan en norsk 
kvinde, der i meget lang tid lå i iskoldt vand med hjerte-
stop, blev genoplivet uden at hjernen havde taget skade. 
Hun lever i dag et helt normalt liv som læge. Krop og 
hjerne kan altså godt gå i dødlignende dvale i ret lang 
tid, uden at der er tale om fysisk død.

I bogen “På grænsen til 
døden” af Lyall Watson 
(Borgen 1976) fortælles 
om mange eksempler på, 
hvordan mennesker er våg-
net op igen til trods for, at 
lægerne havde erklæret dem 
for døde. Een vågnede f.eks. 
op i ligkælderens fryseboks, 
hvor en hospitalsportør til-
fældigvis opdagede, at liget 
rørte på sig. En anden våg-
nede op i det øjeblik, obduk-
tionskniven skar det første 
snit. Utallige er historierne 
om, hvordan “afdøde” er 
vågnet op i kisten og kun ved et mirakel har undgået at 
blive levende begravet.

Hvornår er man fysisk død?
Alt dette førte før i tiden frem til bestemmelser om, hvor 
mange dage, der skulle gå, før man måtte begrave den 
afdøde. Det kunne dog ikke altid overholdes, især ikke 
i pest- og krigstider. I visse perioder var der en udbredt 
angst for at blive levende begravet. H.C.Andersen bar 
f.eks. altid en seddel på sig, hvor han nøje havde beskre-
vet hvilke forholdsregler, man skulle tage, før han kunne 
blive erklæret endelig død.

Lyall Watson er biolog og forsøger på videnskabeligt 
grundlag at fi nde frem til et dødskriterie, der kan være 
100% sikkert. Han fi nder efter megen overvejelse frem 
til, at det eneste sikre dødskriterie må være, når den så-
kaldte “sølvsnor” er brudt. Indtil da har man set en del 
eksempler på, hvordan mirakuløse “genopstandelser” er 
mulig. Problemet er blot, at videnskaben ikke anerkender 
fænomenet “sølvsnor”, for hvordan måles den?

I den forbindelse beretter Watson om en forskning fra 
1935 af Harold Burr fra Yale University. Burr fandt ud af 
at måle det elektriske felt, som omgiver og gennemtræn-
ger levende organismer. Han kaldte det et “livsfelt”. Dette 
spændingsmønster, mente han, var det der organiserer og 
holder sammen på et legemes kemiske stoffer. Først når 
dette kraftfelt er forsvundet, kan man være sikker på, at 
døden er en realitet.

De der læser spirituel litteratur ved nok, at det er det 
æteriske legeme og dets forbindelse til den fysiske 
krop, der her er tale om. Man skulle tro, man i dag nemt 
kunne måle, hvornår den overordnede elektriske livskraft 
har forladt en krop, herunder måle forskellen mellem 
mikroorganismernes tilbageblevne udstråling og den 
helhedsorganiserende kraft. Når vi sover, frigør den del 
af os, nogle kalder “astrallegemet”, sig, men det æteriske 
legeme med instinktenergierne forbliver. Derfor er det 
nemt at se forskel på en død og en sovende. Hvorfor 
skulle det være så svært for videnskaben at konstatere, 
hvornår også det æteriske legeme er forsvundet og at 
“sølvsnoren” dermed er brudt?

Men dels ville det kræve en større forståelse for menne-
skets virkelige struktur, dels har man brug for at udtage 
organerne, mens de endnu er friske og livskraftige. Derfor 
har man vedtaget et dødskriterie, der kun siger noget 
om “radioapparatet”, hjernen, og holder om nødvendigt 
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hjertet kunstigt i gang for at sikre organernes duelighed. 
Der er således ingen sikkerhed for, om den “sølvsnor” er 
brudt og personen således endegyldigt diskarneret.

Nu kan mange trøste sig med, at de fleste af os bliver så 
gamle, at vore organer ikke er noget værd til transplanta-
tion. Desuden kan man mene, at det nok er bedre at blive 
“ekspederet over på den anden side” end at leve nogle 
år endnu på jorden som en hjælpeløs “grønsag”. Så det 
gør vel ikke så meget, om det i virkeligheden er lægens 
kniv, der forårsager den endelige fysiske død og dermed 
diskarnationen.

At man pt har problemer med at fastslå det helt objektive 
dødstidspunkt, viser følgende retssagshistorie fra USA: 
En ung mand får skudt en kugle i hjernen. Da han an-
kommer til hospitalet, anser man ham for hjernedød, selv 
om hjertet stadig slår, og hans organer udtages straks til 
transplantation. Gerningsmanden anklages for manddrab, 
men mener sig kun skyldig i mordforsøg og påstår, at det 
er lægen, der udtog det stadig bankende hjerte, der er den 
egentlige drabsmand!

Reparations-udviklingen

At man nu åbenbart kan bringe patienter, der har ligget 
mange år i coma, tilbage til bevidsthed ved at sende 
elektrisk strøm gennem nogle hjerneceller, gør hele dette 
problem endnu mere kompliceret. For bliver det næste 
så, at en “død” hjerne med en gang strøm kan bringes til 
at fungere igen?

Men måske vil den bio-teknologiske udvikling helt over-
flødiggøre bekymringerne om, hvornår man kan bruge 
andres krop som reservedele. Det er ihvertfald, hvad en 
del forskere håber og arbejder på. De er allerede langt 
fremme med at skabe et kunstigt hjerte, for som de siger: 
når alt kommer til alt er hjertet jo blot en pumpe.
Man arbejder også på at genmodificere dyr, så deres 
organer kan fungere i menneskekroppe. Desuden håber 
man med stamcelleforskningen at kunne nå frem til at pro-

ducere organer, der ved at være skabt af vedkommendes 
egne gener ikke giver afstødningsproblemer.

Fordi man har erkendt, at tanker er en slags elektricitet, 
er man ved at kunne få lamme personer til at styre kun-
stige proteser ved tankens kraft. Man er faktisk ret langt 
fremme med at kombinere tankeenergi og elektronik og 
med at kunne styre biologiske processer v.hj.a. elektroni-
ske apparater. Al denne forskning vil formentlig medføre 
stadig større indsigt i, hvad et menneske er og dermed 
også i, hvad bevidstheden og dens rolle er.

Hvad skal vi åndsvidenskabeligt set mene om alt dette? 
Vore normale “medfødte” organer er jo højtudviklede 
levende væsner, som vi har tiltrukket, da vi opbyggede 
vor organisme, fordi vi var på bølgelængde og derfor 
“svingede sammen”. Der er vel en grund til, at de “opsi-
ger samarbejdsaftalen”. Lærer vi så ikke noget af deres 
“arbejdsnedlæggelse”, hvis vi blot erstatter dem med 
noget andet evt. noget teknisk?

Men når nu kroppen “blot” er et redskab, som vi alligevel 
udskifter med jævne mellemrum, er det vel ok at reparere 
de dele, der ikke fungerer som de skal, så den kan holde 
lidt længere. Også denne reparations-udvikling er der vel 
en dybere mening med? Øver vi os allerede på at skabe de 
nye organisme-modeller, som vi så senere kan “finpudse” 
i visdomsriget?

Hvis man tror, et menneske kun er sin krop og ikke er-
kender, vi er andet og mere end den, dvs. erkender at vi 
er evige væsner, som lever videre efter den fysiske død, 
hvilket menneskesyn får man så ud af at betragte krop-
pen som blot en maskine? Hvis man tror, vor bevidsthed, 
vore tanker og følelser, alt sammen sidder i hjernen, så er 
det klart nok, at man betragter et menneske som ophørt 
med at eksistere, når den er ophørt med at fungere. Men 
på et tidspunkt undgår man ikke med et sådant “maskin-
synspunkt” at nå frem til forundringen over, af hvem og 
hvordan maskinen styres.
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v/Alex Riel

Universitetet

Hvor går man hen, hvis man gerne vil orientere sig om 
nye verdensbilleder indenfor videnskaberne og deres 
mulige relationer til forskellige spirituelle filosofier? Det 
Holistiske Universitet (DHU) er dannet med henblik på at 
formidle information om dette. Her udbydes der foredrag, 
kurser og en ny uddannelse. Både i form og indhold læg-
ges der vægt på en nuanceret fremstilling. Men hvorfor 
er det så vigtigt?

Unuanceret religiøsitet

Det er almindeligt at mennesker har et verdensbillede, der 
bruges som facitliste til at forstå verden, andre mennesker 
og sig selv med. Glæden ved dette verdensbillede kan 
dog risikere at afskærme mod interessen for forskellige 
synsvinkler på sagen. I begyndelsen har man ofte mange 
spørgsmål til det nye verdensbillede, man har fundet (hvis 
ikke man har haft det hele livet), men langsomt vokser 
overbevisningen og spørgsmålene ophører mere eller 
mindre. Man identificerer sig nu med dette verdensbillede 
og har stærke følelsesmæssige bindinger til det. Der er nu 
fare for at man bliver unuanceret og måske endda dog-
matisk, og mister sin selvkritiske holdning. Argumenter 
bliver erstattet af citater og den åndsvidenskabelige spire, 
der startede projektet, risikerer at ende i en trosreligion, 
baseret på religiøse instinkter og følelser, afkoblet fra 
intellektet. Ofte er man selv den sidste der opdager det.

Nuanceret religiøsitet

Ved at beskæftige sig med forskellige retninger og have 
et ståsted der er åbent, kan man se sit verdensbillede 
udefra og lade sig inspirere at forskellige synsvinkler. 
Nye spørgsmål opstår og holder den åndsvidenskabelige 
søgen i gang. Ingen verdensbilleder giver svar på alt. Det 
er netop et vigtigt værn mod en dogmatisk holdning, at 

Det Holistiske Universitet
En ny holistisk uddannelse starter op, som på flere  områder er 
unik. Den blander ny videnskabelig forskning med mange for-
skellige spirituelle filosofier. Den undersøger hvad fremtidens 
spiritualitet er.

kende de områder som det pågældende verdensbillede 
ikke giver svar på.  En nuanceret spiritualitet er en åben 
spiritualitet, der rummer en psykologisk modenhed, hvor 
man kan have overbevisninger, uden at lukke sig inde i 
dem.  
Det er formentlig betinget af en balance mellem følelse 
og intellekt, der skaber en balancereligiøsitet. Det er dog 
et krævende projekt, fordi det er betinget af lyst og evner 
til at sætte sig ind i mange filosofiske, videnskabelige og 
psykologiske synsvinkler, samt sætte dem i relation til 
sit liv i hverdagen. Men det er jo her teorierne bliver til 
praksis og livskundskab. Mon ikke det er den nuancerede 
spiritualitet, der netop er brug for, hvis spiritualiteten skal 
finde sin plads i et samfund med selvstændigt tænkende 
mennesker? 

Trosreligionernes degeneration 

Herhjemme og mange steder i verden er der p.t. debat om 
religiøsitetens rolle i det moderne samfund. Vil religiø-
siteten overleve i fremtidens globale samfund? Hvilket 
indhold og form vil den i så fald have? 
Religion og tro debatteres oftere i medierne, men på et 
unuanceret niveau, der reducerer religiøsitet til mere 
eller mindre blind tro. Det gør det svært for rationelt 
tænkende mennesker at tage religiøsitet alvorligt. Man 
betragter ofte religiøsitet som et overstået stadie i men-
neskehedens udvikling – selvom dette ikke siges direkte. 
Trosreligionerne - baseret på instinkter og følelser - er 
under voldsomme angreb. 

Fundamentalister fra de store verdensreligioner viser 
jævnligt deres intolerante sider, som overskygger reli-
gionernes tolerante budskaber i medierne. Indenfor intel-
ligent design debatten står de kristne tilhængere svagt, set 
fra det naturvidenskabelige og akademiske miljø. Der er 
politiske ønsker om at fjerne det religiøse fra det offent-
lige rum. Religionerne har forskellige gudsopfattelser og 
det er svært at se, hvorledes en af de store religioner skulle 
evne at vinde tiltrækning fra alle klodens kulturer. Ateister 
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går for tiden til modangreb på religionerne og danner 
foreninger, udgiver flittigt bøger, opsætter teaterstykker, 
og skriver ivrigt i aviser imod religionernes irrationelle 
indhold og form. Det kunne umiddelbart se ud som om 
religiøsitet er et element fra menneskehedens fortid, der 
forsøges (endnu en gang) at gøres op med. Det er dog 
kun et opgør med trosreligionerne og den unuancerede 
religiøsitet. Problemet er, at debatten almindeligvis kun 
er mellem såkaldt troende og ateister. Det er med til at 
forenkle debatten.

Fremtidens religiøsitet?

Der er behov for flere alternativer i debatten og her har 
både Østen og Vesten rige traditioner, i form af mere 
organiske opfattelser. Det går dog ikke kun at hive sin 
”personlige helt” frem i debatten og henvise til et filoso-
fisk system. Men hvorfra skal en ny nuanceret spiritualitet 
opstå i det moderne samfund?

Videnskaberne er her et godt udgangspunkt, fordi de 
ikke tager udgangspunkt i noget bestemt verdensbillede, 
men består af metoder til at undersøge verden på mange 
niveauer. Deres resultater skal naturligvis fortolkes og 
det er her filosofien kommer ind i billedet.  

Fremtidens religiøsitet er afhængig af en integration 
af alle videnskabsgrenenes resultater og de rummer et 
overset potentiale i form af resultaterne fra kvantefysik-
ken, den nye holistiske biologi og den parapsykologiske 
forskning. Fremtidens religiøsitet må på den ene eller 
anden måde gå gennem videnskaberne og det er også 
betinget af et videnskabeligt sind på alle områder af til-
værelsen – også i forhold til det religiøse. Derfor er der 
behov for et opgør, som vi nu ser med trosreligionerne. 
Det er nødvendigt for at en fremtidig åndsvidenskabelig 
debat kan finde sted. Overgangen kunne dog gøres mere 
human, hvis man anerkendte at der findes andre spirituelle 
muligheder end trosreligionernes veje. 

Integral religiøsitet

Hvis man er enig i denne betragtning, så er der ingen 
genveje til sandheden. Man er nødt til at undersøge mange 
retninger indenfor filosofi, psykologi og naturvidenskab 
og spiritualitet.
Man må bevare åbenheden mod verden og dens mange 
niveauer. Det er formentlig netop dette der udvikler 
mennesket og måske bringer os ind i en dybere dialog 
med kosmos.

Filosoffen Alfred N. Whitehead (1861-1947) argumen-
terede for at religiøsiteten også befandt sig i en udvik-
lingsproces. Her bør man ikke beskytte religionen imod 
videnskaberne og filosofien. Videnskab, religiøsitet og 
filosofi bør være i åben dialog med hinanden og de er 
alle vigtige erfaringskilder. Alle tre institutioner bør være 
åbne for at forandre sit indhold, hvis det viser sig at være 
utidssvarende.  

Det er en integrerende spiritualitet, som forsøger at rum-
me alle menneskehedens erfaringskilder. Tidligere har en 
sådan proces kun været mulig for et fåtal mennesker, der 
havde evner og råd til at bruge sin tid på sådanne filoso-
fiske sysler. I takt med at demokratiske velfærdssamfund 
opstår globalt, bliver det muligt for flere og flere men-
nesker at søge tværkulturel og tværfaglig viden, og danne 
sig sit eget verdensbillede. Hvis spiritualiteten skal spille 
nogen rolle her må den have en åben og søgende form, 
der inviterer til undersøgelser og videre forskning.

Det er en videnskabelig spiritualitet der både giver svar, 
men også beror på kritiske spørgsmål. Den arbejder med 
mange forskellige religiøse retninger og bruger filosofi og 
videnskabernes viden, som udgangspunkt for de religiøse 
retningers relevans. 
På verdensplan findes der kun ganske få institutioner som 
arbejder med sådanne integrationer. DHU er det første 
skridt i denne retning – herhjemme.
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Uddannelsen på DHU

Uddannelsen består af tre kurser der hver er på 30 timer 
over 1½ år. Det er Den Holistiske Grunduddannelse. 
Uddannelsen starter med kurset Holistisk Filosofi. 
Her gives der metoder til at vurdere filosofier, samt en 
idehistorisk oversigt over Vestens rige traditioner af or-
ganiske filosoffer, der på forskellige måder har hævdet 
at verden er levende. Herefter indføres man i nutidens 
mystikfilosofier i form af Martinus kosmologi, teosofi, 
Ken Wilbers integrale kosmologi og Rudolf Steiner. Ved 
hjælp af de filosofiske metoder lærer man at uddrage 
verdensbilledernes essens og danner sig et overblik over 
de forskellige retninger. 

Det andet kursus: Videnskabernes nye verdensbilleder 
rummer mødet mellem videnskaberne og mystikkens 
filosofier. Her indføres man i naturvidenskabernes nyeste 
opdagelser og i bevidsthedsforskningen, med henblik på 
at se på paralleller til mystikernes forskellige filosofier. 
Det tredje kursus: Psykologi og praktisk livsfilosofi 
omhandler bevidsthedens udvikling set gennem psyko-
logiens udviklingshistorie. Den centrale ide er at alle de 
psykologiske retninger rummer aspekter, der er vigtige 
for at forstå bevidsthedsudvikling. Der fokuseres på re-
lationerne mellem psykologi og spiritualitet. Der gives 
desuden metoder til at anvende filosofi i hverdagen.
Til hvert kursus følger et kompendium på ca. 100 sider.

Hvad siger kursisterne?

Et pilotprojekt har kørt gennem to år og her er nogle 
hovedtræk, som der berettes om:

• Bredden af emner, og sammenligninger mellem ret-
ningerne har givet et overblik, der gør det nemmere 
selv at forholde sig.

• Indblik i den nyeste videnskabelige viden i relation 
til nye verdensbilleder har givet en god opdatering, 
som ikke ville have været muligt på egen hånd.

• Indblik i mange forskellige metoder til personlig 
udvikling.

• Mødet med andre mennesker i et miljø, hvor det er 
ok at stille kritiske spørgsmål.

Hvordan anvendes uddannelsen?

Formålet med uddannelsen er at give deltagerne filoso-
fiske og psykologiske metoder og indsigt til at fremme 
deres fortsatte åndsvidenskabelige udviklingsproces. 
Man kan blive bedre til at anvende større perspektiver i 
hverdagen og fremme sine evner til at se mening i forhold 
til sit eget liv, andre mennesker og verden.
Uddannelsen giver endnu ikke adgang til andre vide-
regående uddannelser. Det er en kompetence til livet 
generelt, hvor det ikke drejer sig om at blive til noget, 
men til nogen.

A.N. Whitehead reference: Religions tilblivelse (Intro-
duktion ved Niels Henrik Gregersen). 

Nærmere information:
www.detholistiskeuniversitet.dk
Tlf. 3321 2573 - kursusansvarlig Alex Riel 

Alle fire korncirkler er fra det sydlige England og er 
fremkommet i sommeren 2007.
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v/Gunder Frederiksen

Det vil der nok i almindelighed være mange vidt for-
skellige svar på. Men hvor det drejer sig om dette blads 
læsere, er jeg optimistisk nok til at tro på et positivt svar.  
Ja, vil de fleste af dette blads læsere sikkert svare. Det 
ikke blot kan den, men det vil den også blive. Man føler 
sig overbevist. Ikke blot har vi Martinus’ ord for, at vi 
bevæger os mod et rigtigt menneskerige, hvor kærligheds-
budskabet er realistisk virkelighed i hverdagen. Men vi 
kan også henholde os til historien. Hvis vi ekstrapolerer 
ud fra kendte historiske data og dermed historiens forløb, 
så får vi et billede af en menneskehed, der på lang sigt 
bevæger sig mod stadig højere grader af viden, kultur 
og social orden. Ganske vist over et utal af krige, nød og 
lidelser i gigantisk målestok. Men netop derfor. 

Her vil nogle skarpsindige læsere jo rette opmærksomhe-
den mod f. eks. den forfærdelige sultkatastrofe i Afrika, 
krigene i Irak, Afghanistan og flere andre steder. Hertil 
kommer de mange der lider under AIDS, Pest og mange 
andre sygdomme, hvortil kommer de mange flygtninge, 
fattige osv.   

Det kan naturligvis ikke nægtes, at der stadig er oceaner 
af lidelser i verden. Men man kan ikke sætte lighedstegn 
mellem lidelser og primitivitet. Det er nok mere relevant 
at tale om forbindelse mellem lidelser og udvikling. Alle 
disse lidelser er jo netop nødvendige midler til på ud-
viklingens vej at skabe de rette betingelser for en bedre 
verden. Lidelser, som verden fremviser utroligt mange 
af i vor moderne tid, er selvfølgeligt forfærdelige ja ofte 
umenneskelige, men samtidig er de de kraftigste spirer 
- eller måske rettere sporer - til den skabelse af en bedre 
verden, som vi jo ikke kan benægte, at vi selv må skabe. 
Og det kræver knofedt. Vi kan ikke forvente, at få det 
hele foræret gratis på et sølvfad. Til gengæld kommer vi 
imidlertid også til selv at høste frugten af vore anstren-
gelser. 

Vi kan bede til Gud!

Vi kan da bede til Gud, vil nogle sige. Og naturligvis har 
de ret. Vi ikke blot kan bede, men vi står os også bedst 
ved at gøre det. Men selv Gud har brug for redskaber 
til at virkeliggøre sit svar på vore bønner. Så for os må 

Kan vor verdens ende blive 
et fint sted at være?

det være et spørgsmål om via vore bønner beredvilligt 
at stille os til rådighed som redskaber for Guds skabelse 
af en bedre verden. I samme åndedræt bør vi nok minde 
os selv om, at så må vi nok samtidig bestræbe os på, så 
godt vi kan, at gøre os egnede til jobbet.   
Jamen er det så ikke det samme som at bede til os selv? 
– Jo, det er det faktisk også.  Og det er godt. For derved 
tvinges vi til indse, at det vil være totalt ulogisk f. eks. at 
bede om en bedre verden, hvis vi ikke selv er parate til 
at påtage os vort medansvar for denne skabelsesproces 
– altså at skabe en bedre verden. 

På en måde kan man sige, at det faktisk i nogen grad 
kommer af sig selv i overensstemmelse med de gud-
dommelige love, for hvis ikke vi gør det, så vil livet af 
sig selv læse korrektur på vore begrænsninger – uanset 
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om de ligger i vort daglige handlemønster eller på men-
talplanet – eller måske begge steder. For livet er jo en 
eneste stor skole – livets skole. Og her er vi alle kun på 
vej, men dog på vej.  

Her har vi brug for at erindre os, at vi aldrig er alene, selv 
om det kan se således ud. Vi er jo alle til hobe en part 
– større eller mindre – af det forsyn, vi kalder Gud. For 
Gud er alt, der er. Det er det svar, man i en kosmologisk 
begrebsramme kommer til, hvis man spørger: Hvad er 
Gud? – Fra bibelen ved vi også, at Gud er almægtig, al-
kærlig og alvis. Og skal der være mening med begrebet 
Gud, så må Gud repræsentere det mægtigste, det allermest 
kærlige og den højeste grad af alvisdom, der i det hele 
taget eksisterer – og alt det tilsammen kan kun være alt, 
der er – altså hele verdensaltet, som dermed er identisk 
med Gud. Gud er lig med alt, der er.   

I modsat fald er der ingen mening med et Gudsbegreb. Og 
dette højeste væsen af alle er vi alle en part af. Og derfor 
har vi også medansvaret for at virkeliggøre de bønner, vi 
sender til Gud. Vi kan ikke forvente at modtage et bedre 
svar på vore bønner, end hvad vi selv er parate til at give. 
Det er også, hvad det hedder i den bøn i Fadervor, der 
hedder: ”Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore 
skyldnere”. Det vil sige, at vi kun kan forvente tilgivelse 
i samme grad, som vi selv er parate til at tilgive. Og vore 
bønner til Gud er bønner om at få Guds hjælp til at vir-
keliggøre vore egne bønner. 

Får vi det, vi beder om?

Får vi så det, vi beder om? – et spændende spørgsmål, 
for det ser ikke altid således ud. Vi kan jo ikke løbe fra 
skæbneloven. Det, vi selv har været den første udløsende 
årsag til, og som vi dermed selv har hidkaldt, kan og skal 
vi ikke undslippe. Med mindre vi bevidst eller ubevidst 
har forstået at neutralisere den pågældende skæbnebølge, 
så den er blevet overfl ødig. Guds love er retfærdige og 
logiske, hvorfor vi altid står os ved at bede om, at den 
guddommelige vilje sker fyldest. Og gør vi det, så får vi 
jo, hvad vi beder om. 

Jamen, dermed tilsidesætter vi jo enhver form for fri vilje? 
Nej, for Guds vilje er selve forudsætningen for begrebet 
liv. Og uden liv ingen vilje, og uden vilje naturligvis hel-
ler ingen fri vilje. Og da vi selv må tage konsekvenserne 
af vor frie vilje, og da disse konsekvenser er nødvendige 
skridt på vejen mod en bedre verden, er vor frie vilje også 
i overensstemmelse med Guds vilje. 

Martinus: ”Det levende væsen er i sin højeste kosmiske 
analyse frit stillet. Det kan gøre, hvad det vil. Men det 
må selv tage konsekvenserne”. Vi lever i et totalt lov-
bundet univers. Som det hedder i bibelen: ”End ikke en 
fugl falder til jorden uden min faders vilje” eller som det 
endnu mere radikalt er udtrykt af Martinus: ”Hvis blot 
et støvfnug lagde sig tilfældigt ville hele verden være af 
lave” – en fantastisk tanke, eller som Martinus ville kalde 
det: analyse. Vi må tro det, om vi vil: Alt er såre godt 
– vor verdens ende kan og vil - blive et fi nt sted at være: 
Et rigtigt menneskerige.   

Men kærligheden er ikke blot kærtegn og en forening af levende væ-
seners fysiske legemer med formering af slægten som resultat. Kærlig-
heden er en kraft, som gennemtrænger universet, vi kender den også 
gennem udtrykket “den hellige ånd”. 

Det de store verdensreligioner har talt om, og som Kristus ved sit eksem-
pel har vist menneskene, er, at det er muligt for det enkelte menneske 
at forbinde sig med den guddommelige eller universelle kærlighed på en 
sådan måde, at man i stedet for at flygte fra livet her i den fysiske ver-
den lader denne kærlighed strømme ind i samme verden og forvandle 
den ved praktisk væremåde.

Martinus
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v/Ruth Olsen

Dette er historien om en tysk 
katolsk præst, Otto Beck-
mann, der arbejder som præst 
og healer i Brasilien, og om 
hans bog “Antenne zur spi-
rituellen dimension”, som er 
udgivet i 2005 på Martinus-
Verlag i Tyskland.
Som jeg hørte og opfattede 
historien her i sommer, be-
gyndte det med, at Beckmann 
via en clairvoyant fik en be-
sked af “en lysende skikkelse” fra den åndelige verden. 
Den gik ud på, at han ville få kendskab til et værk, der 
indeholdt opklaringen af alle livets gåder, og det ville ske 
på et højtliggende sted med udsigt over en flod.
Han begyndte så at lede efter et sådant sted rundt om, 
hvor han boede i Brasilien, men forgæves.

Da han på et tidspunkt var hjemme på besøg i Tyskland, 
mødte han Hiltraud Linnow, som er redaktør af Martinus-
Verlag i Ockenfels. Han besøgte hende, og da de stod og 
talte sammen på hendes højtliggende altan med udsigt til 
en flod, gik det op for ham, at hun var den, der skulle sætte 
ham i forbindelse med det lovede værk. Sådan begyndte 
hans studier af Det Tredie Testamente.

Som man kan forstå, er Beckmann ikke nogen almindelig 
katolsk præst. Det fremgår af hans bog, at han er et meget 
videns-opsøgende menneske, og at han i sit arbejde for at 
hjælpe syge mennesker er gået utraditionelle veje. Han 
har f.eks. brugt den tolvkant, som er trykt udenpå hans 
bog, og hvorpå der på hebraisk står 72 gudsnavne, som 
en slags “energiformidler” til genoprettelse af de syges 
energimæssige ubalance.

Mange ubalancer skyldes ifølge hans erfaring negative 
påvirkninger fra fysisk afdøde personer. Ikke nødvendig-
vis fordi de har onde hensigter, men fordi de i angst eller 
længsel klamrer sig til deres endnu fysisk-levende pårø-
rende. Dvs en slags besættelse. Beckmann kan åbenbart 
ved at lægge et foto af den “angrebne” på tolvkanten og 

Martinus 
i Brasilien

gennem samtidig intensiv bøn hjælpe den afdøde videre 
på det åndelige plan, hvorved denne såvel som den syge 
frigøres.

Desuden søger han at hjælpe sine klienter til ikke at være 
så åben overfor andres forstyrrende energier, bl.a. gen-
nem bøn. Noget som f.eks. sort magi er mere almindelig 
i Brasilien end i Europa, siger Beckmann. I bogen er der 
en lang række konkrete eksempler på sygdomstilfælde, 
hvor det er lykkedes ham at helbrede patienten, hvor 
lægerne ikke har kunnet løse problemet.

Beckmann blev meget begejstret for Martinus’ ånds-
videnskab, for her fandt han den logiske forklaring på, 
hvordan og hvorfor hans form for healing virkede. I hans 
bog er optrykt den Martinus-artikel, der hedder “Kor-
respondancen mellem det fysiske og det psykiske plan”, 
fordi Martinus her forklarer baggrunden for mange af de 
problemer, Beckmann støder på i sit healingsarbejde. Den 
er derfor også valgt som Martinus-artikel i dette blad.

Her kan man finde forklaringen på, hvorfor f.eks. de 
efterladtes stærke sorgfølelser kan virke forsinkende på 
den afdødes frigørelse fra det fysiske plan. Det er virkelig 
tragisk, at mange mennesker efter deres fysiske død pga 
uvidenhed bliver hængende så længe i mellemtilstanden 
i stedet for straks at bede om hjælp til at komme ud af 
alle mørke energier. Beckmann finder det også meget 
sørgeligt, at vi ikke har nogen kultur for en fredelig fysisk 
død, fordi man ikke ved, hvor vigtige de tankebilleder er, 
hvormed vi forlader denne verden.

Martinus-symbolernes 
stærke energier

Beckmann beretter i sin bog om, hvordan han kan bruge 
Martinus’ symboler som helbredende energi-formidlere, 
ja han mener de er ti gange stærkere end den tolvkant, 
han ellers har brugt. Der er koncentret ånd, dvs energi, i 
symbolerne, siger han. Men selv om man kan kalde det 
“magisk kraft”, er der ikke noget mystisk i det, kun ren 
logik, siger Beckmann.



25

Han er åbenbart mere energi-følsom end de fl este, for han 
kan med en slags pendul fornemme sig frem til, hvilket 
symbol, der er specielt brugbart for hvilken sygdom. Ved 
så at lægge et foto af patienten på symbolet samtidig med 
intens bøn, har han opnået bemærkelsesværdige resultater. 
Det meste af bogen er beskrivelser af, hvad hvert eneste 
symbol især er godt for.

Beckmann har gået på et natur-terapeutisk universitet i 
Teresina i Brasilien. Her har han fortalt om Martinus-
symbolernes fantastiske virkning, og de synes alle at 
have erfaret det samme. Således er der nu en lille plet i 
Brasilien, der er vældig optaget af at læse Martinus.

Ved at læse Beckmanns udlægninger af Martinus’ sym-
boler blev jeg opmærksom på detaljer, jeg ikke før har 
bemærket. Når Martinus f.eks. tegner jordkloden, er det 
forskelligt, hvilke nationer der er forrest. Beckmann me-
ner, det for Martinus er meget bevidst, når han i symbol 
27 (“Jordens kosmiske stråleglans”) har vist jordkloden 
med det latinamerikanske kontinent i forgrunden. Også 
i symbol 4 (“Vejen mod lyset”) og symbol 11 (Hoved-
symbolet) er der fokus på Sydamerika. Det tolker Beck-
mann sådan, at Martinus dermed siger, at den fremtidige 
verdensregering vil have sit hovedsæde i Brasilien. Her 
fi ndes jordens “lunger”, Amazonskovene, og her er alle 
racer og religioner repræsenteret i forholdsvis indbyrdes 
fredsommelighed.

I symbol 23 (“Det færdigudviklede menneske”) fi nder 
vi Europa i front, for her vil man føre an i den humane 
udvikling, mens symbol 3 (“Intolerance”) har Afrika, 
Mellemøsten og Indien forrest. Det er de områder på klo-
den, der kommer sidst med i udviklingen af tolerance og 

humanitet. Disse tolkninger er dog ikke noget, Martinus 
selv har skrevet noget sted.

Til sidst i Beckmanns bog forklarer han, at vi alle har en 
“antenne til den spirituelle dimension”, fordi vi alle har 
lidt af alle grundenergier, også den instinktenergi, som er 
resterne af  en tidligere kosmisk bevidsthed. Han mener, 
det er den der som automatfunktion bevæger pendulet og 
derved afslører, hvilke energier, der er på spil. Således 
har han også ofte kunnet fi nde de steder, hvor der er vand 
i undergrunden, ligesom han er i stand til at konstatere 
energilinier, der er uheldige at sove ovenpå.

Han synes også ved sine metoder at kunne fi nde ud af, 
hvilken uheldig karma fra tidligere liv, der er årsag til 
den aktuelle sygdom. Det fornemmer han i et menne-
skets aura-energi. Han advarer iøvrigt mod reiki som 
healingsmetode, fordi man med den risikerer at vække 
kundalini-energien i utide.

Som det ses, Beckmann er ingen almindelig katolik, og 
jeg tror næppe, han har Pavens fulde opbakning. Gad vide 
hvad Martinus ville mene om hans sammenblanding af 
mange spirituelle retninger med Det Tredie Testamente? 
Jeg er ret sikker på, det er ok for Martinus, for det gøres 
jo alt sammen i kærlig øjemed.

Symbol nr. 27 med Sydamerika som det synlige 
på jordkloden. 
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v/Gunnar Carlsson 
oversættelse fra svensk 
v/Gunder Frederiksen

Når tiden er moden, kommer kundskaberne, opfindel-
serne, forandringerne eller hvad det nu kan være. Det 
kan være fremkomsten af en verdensgenløser, hvor et 
højere udviklet væsen inkarnerer her på jorden for at 
give menneskene impulser til den videre udvikling. 
Ind imellem virker det også, som om impulser fra den 
åndelige side stimulerer mange af os almindelige men-
nesker til at studere og forske 
inden for et vist gebet, så en 
vis opdagelse eller opfindelse 
ser dagens lys – ofte flere 
steder samtidig. Telefonen 
og det periodiske system er 
eksempler på dette.

Den hurtige udvikling af ke-
mien i 1800-tallet medførte, 
at flere og flere forskere begyndte forsøg på at indordne 
de kendte grundemner i en slags system, og i 1869 lyk-
kedes det russeren Mendelejev og straks derefter tyskeren 
Meyer at konstruere en tabel over de kendte emner, som 
også viste, hvor hidtil ukendte emner skulle placeres. 
Man fandt, at alle emner kunne indordnes i syv perioder, 
de horisontale rækker i tabellen. Hver periode indeholder 
emner med ens atomladning, men forskellige kemiske 
egenskaber. Emner med ens egenskaber grupperes i at-
ten grupper (de vertikale kolonner) og årsagen til, at de 
i almindelighed reagerer ens kemisk og fysisk, anses for 
at være konfigurationen hos atomernes yderste elektron-
skal. Den gængse opfattelse er, at hvert emne stræber 
efter at få otte elektroner i sin yderste elektronskal (med 
undtagelse af helium med kun en elektronskal, som er 
”mættet” med to elektroner). 

Tilfældighed eller orden?

Hvad ligger der bag denne stræben? Er det en funktion 
af tilfældighedernes spil eller livsytringer fra levende 
væsener (atomerne betragtes da som livsenheder?) 
ædelgasser har fuld ydre elektronskal og er derfor util-

Refleksioner over det 
periodiske system

bøjelige til at reagere med andre emner. Emner med syv 
elektroner yderst er normalt meget reaktive, de behøver jo 
bare at få fat i én elektron for at blive mættet, det samme 
gælder emner i gruppe et, de behøver bare at afgive en 
elektron i yderskallen for at skallen indenfor er fuld. Kul, 
som har fire elektroner yderst, kunne forventes at være 

inaktiv – der behøves jo, at 
det enten bliver af med eller 
får tag på fire elektroner for at 
få yderskallen fyldt. Her har 
man løst problemet ved, at to 
atomer ”deler” de fire ydre 
elektroner med hinanden og 
på den måde kan de anses for 
gennemsnitlig at have en fyldt 
elektronskal.

Det enkleste grundemne, brint, udgør med alkalimetal-
lerne gruppe et. De almindeligste metaller findes inden for 
gruppe seks til tolv, kul og kisel hører til gruppe fjorten, 
kvælstof til nummer femten, syre til nummer seksten, 
halogenerne (bl. a. fluor og klor) til nummer sytten og 
ædelgasserne til nummer atten.  
Samtlige grundemner kan betragtes som uorganiske, når 
de forekommer hver for sig. I forbindelse med andre 
grundemner kan forbindelserne undertiden kaldes orga-
niske, dette gælder især kulforbindelser, som optræder i 
planter og dyr. 
Den hurtige udvikling af syntetisk organisk kemi har 
medført, at man nu for at forenkle ofte benævner alle 
kulforbindelser som organiske. De behøver altså ikke 
nødvendigvis at være knyttet til et organ eller en orga-
nisme.

Hvad siger Martinus?

I bogen ”Bisættelse” kap.66 skriver Martinus om organisk 
materie ”.. hvilket atter i daglig tale er det samme som 
”vegetabilske” og ”animalske” emner, som ”blod”, ”kød”, 
”muskeltråde”, ”slim” og ”saft” ”. 
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Kendetegnet for den organiske materie er, at den har et 
så lavt vibrationsniveau, at den kan danne grundlag for 
livsoplevelse på det fysiske plan, en følge af at tyngde- og 
kuldeenergien og i en vis udstrækning instinktenergien 
dominerer den pågældende materie. Mineralriget, den 
uorganiske verden, har et helt andet vibrationsniveau. 
På grund af at det fortrinsvis indeholder tyngde-, hu-
kommelse- og intuitionsenergi, hvilket medfører, at 
vibrationsniveauet bliver så højt, at det gør dagsbevidst 
livsoplevelse på det fysiske plan umuligt. 

Fysisk materie, dvs. grundstofferne, udgør sammen med 
begreberne tiden, rummet og forvandlingen Martinus’ s. 
k. bevægelsesarter. Disse er på hver sin måde oplevelsen 
af, hvordan levende væsener agerer med energioceanet. 
Når det gælder materien befinder denne sig på så lang 
afstand af vort fokuseringspunkt på det fysiske plan, at 
energi- eller bevægelseskombinationerne befinder sig i 
periferien af sanseområdet, og materien kan derfor ikke 
udskille sine enkelte bestanddele (levende væsener) uden 
at fremstå som en ”masse”, hvis egenskaber er afhængig 
af de enkelte individers (atomernes) jongleren.
  
Massen er at betragte som inkarnerede individer, tilhø-
rende elementarpartikelspiralafsnittet (alt fra fotoner til 
makromolekyler, altså mange ”mellemspiraler”). Når 
det gælder ren mineralmaterie, der er hjemmehørende 
i salighedsriget med dens ekstaseenergier fra deres hu-
kommelsesverden, skaber disse levende væsener som 
automatfunktion de energikombinationer, vi oplever 
som materie. 

Først sker dette som ”krystaldannelser” (ikke krystaller 
i vor betydning, som jo bygges op af atomer) i den til 
rådighed værende ydre, fysiske energitilstand fra ele-
mentarpartiklens underliggende spiralafsnit, materie, 
som i vor synsvinkel er ren psykisk eller elektromagne-
tisk. Efterhånden lærer atomindividerne sig at beherske 
”krystalbindingerne” til fuldkommenhed og mere og 
mere flytte en del af deres dagsbevidsthed til det fysiske 
plan i form af anelsesbevidsthed; krystallerne er blevet 
planter. I den forsatte udvikling flyttes dagsbevidstheden 
mere og mere over på den fysiske manifestation: planten 
er blevet dyr.  

Når udvikling bliver indvikling 

Energimæssigt sker denne udvikling eller snarere indvik-
ling i materien gennem den højtvibrerende rene mineral-
materie med hovedsageligt hukommelses-, intuitions og 
tyngdeenergi ved at de levende væseners virke mere og 
mere får indslag af kuldeenergi, hvilket fører til et lavere 
vibrationsniveau hos de pågældende. Mineralmaterien 
”bindes” ved hjælp af kuldeenergi til lavere vibrerende 

organisk materie, hvis groveste vibrationer genfindes i 
dyreriget. I og med jordmenneskenes øgede tiltrækning 
af den relativt højtvibrerende intelligensenergi begynder 
en udvikling mod organismeskabelse med højere vibra-
tionsniveau. 

Hvordan passer det til det periodiske system? Ifølge den 
materialistiske videnskab kan opbygningen af forskellige 
atomer i hovedsagen forklares som en effekt af samvirke 
mellem de grundlæggende fire kræfter i universet: elek-
tromagnetismen, den svage og stærke kernekraft samt 
gravitationen. Disse er helt at betragte som resultatet af 
rent tilfældige processer, hvis ageren i energioceanet fører 
til en ”grundemnernes evolution” fra det enkleste til det 
mest komplicerede. Vi kan sammenligne denne udvikling 
med, hvad der sker inden for det Martinus kalder celle-
spiralen. Enkle celler uden cellekerner (prokaryoter), som 
bakterier og blågrønne alger, bliver i udviklingens gang 
mere og mere komplicerede, får en afgrænset cellekerne 
(eukarioter), bliver større og mere funktionelle og kan 
samvirke på en differentieret og specialiseret måde.  

Lignende sammenligninger kan gøres med hvad der 
sker inden for organspiralen (og øvrige spiraler!). Ma-
terialisterne og evolutionsforskerne mener, at man kan 
forklare disse udviklinger som resultat af tilfældighed. 
Formålsrettethed er der ikke tale om. ”Samspillet mellem 
tilfældighed, de fire grundlæggende kræfter i tilværelsen 
(der er funktioner af tilfældighed) og følgevirkningerne 
af dette samspil i verdensaltets energiomsætninger som 
for eksempel radioaktivitet, mutationer og hjernen, som 
tror sig at forstå det hele, i det mindste stort set, har som 
resultat givet os vort nuværende syn på verdensaltet. 

Tilfældighed eksisterer ikke 

Ifølge Martinus eksisterer intet tilfældigt – alt er plan-
mæssigt, alt er resultat af levende væseners virke. Mate-
rialisternes fire grundlæggende kræfter er viljesytringer 
fra væsener inden for mikro-, mellem- og makrokosmos, 
enten det gælder automatfunktioner eller dagsbevidst 
handlen. Hvordan skal vi med udgangspunkt i dette kunne 
forklare det periodiske system? 

Vi begynder med et ”mineralsk” brintatom. Fra sin po-
sition i mineralriget (den indre verden) sender det stadig 
overskudsenergier ud i den ydre verden, som i vor syns-
vinkel er psykisk eller elektromagnetisk, men som for 
brintatomet er fysisk, nærmest svarende til solsystem, 
klode og celler i vor underliggende kosmiske oktav. 
Overskudsenergierne forårsager krystalskabelser, som 
modsvarer brintatomets fysiske krop, den første fysiske 
materie, der for os kan erkendes (når tilstrækkelig mange 
skabes). Anderledes udtrykt: brintatomernes overskuds-
energier, først og fremmest hukommelses-, intuitions- og 
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tyngdeenergi, reagerer med en speciel energitilstand i den 
”ydre” verden og etablerer tyngde – kuldeenergikom-
binationer gennem medvirken af instinktenergien (den 
døende kosmiske bevidsthed fra tidligere spiralafsnit). 
Dette modsvares i vort spiralafsnit af, at organvæsenet 
fra hukommelsesriget sender overskudsenergier ud, som 
forårsager krystalskabelser (fortætninger) i den ydre ver-
den af atomer og molekyler, helt instinktmæssigt.
 
Brintindividernes aktivitet i den ydre verden skaber 
gradvis en evne til at konstruere mere og mere kompli-
cerede krystaller, dvs. de fysiske manifestationer bliver 
i tilsvarende grad mere komplicerede, brintatomerne er 
ændret til mere komplicerede atomer. Hele denne udvik-
ling reguleres af instinktenergien, hvis virke jo er en frugt 
af væsenets planlægning i intelligensriget i foregående 
spiral, en planlægning, som for væsenet skal muliggøre 
dets begyndende indvikling i materien fra salighedsriget, 
når tiden er moden. Det er altså et kosmisk bevidst væsens 
planlægning af sin egen fremtidige livsoplevelse, der lig-
ger bag de hårfine love, som styrer mineralriget.

Brintatomernes fysiske livslængde drejer sig om tusinde-
dele af et sekund, men de energitilstande i brintindividets 
ydre miljø, som muliggør jonglering med krystalbindin-
ger, kan virke bestandige – de stilles jo til disposition for 
et makrokosmisk væsen med en helt anden tidsskala end 
atomets. Når brintindividet inkarnerer et antal gange som 
brintatom og successivt udvikler nye evner, talentkerner 
i samarbejde med den ydre verden, udvikles den til et 
mere kompliceret atom, i første instans til et heliumatom 
inden for periode et.

Fra mineral til plante til dyr

Hvad sker der, når det mineralske brintatom bliver plante 
og senere dyr? Når brintatomet er inkarneret som mineral-
individ et stort antal gange, får det evne til at begynde at 
ane omverdenen. Det lever stadig med dagsbevidstheden i 
sin psykiske indre verden, men begynder at få impulser fra 
den fysiske verden i form af anelser, noget som forstærker 
dets længsel efter fysisk oplevelse. Med sin energiomsæt-
ning søger det stærkere og stærkere tilknytning til den 
ydre verden og efter adskillige inkarnationer som plante 
har det udviklet sanseorganer for direkte oplevelse i den 
ydre verden – den bliver et dyr.

Hvordan adskiller et mineralsk brintatom sig fra et dy-
rebrintatom ud fra vor synsvinkel? Forudsætningen for 
at et brintindivid skal kunne inkarnere fysisk er, at der 
findes passende energikombinationer i den ydre verden, 
der muliggør mineralsk inkarnation. Sådanne energikom-
binationer indeholder meget af den intuitions-, hukom-
melses- og tyngdeenergi, som ved reaktion med ekstase-
energierne fra det diskarnerede brintvæsen, og på grund 
af instinktenergiens evne til at tiltrække sig kuldeenergi 
skaber forudsætningen for inkarnation. 

Efter flere mineralinkarnationer og dermed bedre evne til 
at håndtere kuldeenergi får fugtindividet mulighed for at 
inkarnere i en energitilstand, som råder i en mere langsom 
vibrerende energikombination, en plante. Med yderligere 
udvikling i at virke med ”træge” energikombinationer 
får væsenet evne til at inkarnere i dyr, hvor tyngde-, 
kulde- og instinktenergierne dominerer, de ”groveste” 
grundenergier.

Man kan betragte ovenstående ud fra en anden synsvinkel: 
Når jeg som dyr lærte mig at bygge en krop af organisk 
lavtvibrerende materie, kan jeg ikke direkte ernære mig 
af rent uorganisk materiale. Mine og mineralmateriens 
vibrationsniveauer er alt for forskellige. Der kan ikke 
via resonans- og interferensfænomener finde nogen 
energiudveksling sted. Min energitilstand ligger på et 
niveau, hvor mineralske brintatomer ikke kan inkarnere. 
Når jeg derimod spiser planter, er vibrationsgabet mel-
lem mig og planten så tilpasset, at energiudveksling kan 
finde sted, dvs. at plantebrintindivider kan inkarnere i 
min energitilstand. 

Det samme kan i en vis udstrækning siges om animalsk 
føde, så længe jeg stadig har ”dyriske” vibrationer. Jord-
menneskenes vibrationsniveauer er imidlertid stadig i 
hurtig forandring på grund af den forcerede udvikling, 
vi befinder os i, ikke mindst på grund af væksten i intel-
ligensniveauet. Som jeg forstår det, er de fleste mennesker 
vokset fra de energitilstande, som råder i det egentlige 
dyrerige. Dyrekød er derfor upassende som føde. 
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Nu kan man jo stille sig det spørgsmål, om det ikke er 
de samme brintindivider, jeg får i mig, når jeg spiser 
vegetabilsk og animalsk fedt. De kemiske formler er jo 
ens. Det mener jeg ikke. De brintatomindivider, der in-
karnerer permanent og jævnligt på sine respektive pladser 
i fedtet, ligesom syre- og kulatomindividerne, skiftes 
altså ud tusind gange, måske under passagen gennem 
stofskiftesystemet. For hver inkarnation bliver fedtet 
altså mere og mere tilpasset de vibrationsniveauer, der 
råder i min organisme, samtidig med at fedtet nedbrydes 
til stadig mindre molekyler, for at B-livsenhederne kan 
optages som næring.

Smerteoplevelse ved 
afbrænding af lys

Er der da forskel på at brænde et vegetarisk og et mi-
neralsk lys? Svaret må blive ja!  Det vegetariske lys er 
opbygget af molekyler, som tilhører planteriget. De har 
ingen dagsbevidsthed på det fysiske plan, de inkarnerer 
jævnligt i de energitilstande, som planter nu en gang har 
stillet til rådighed. Anderledes forholder det sig med det 
animalske lys. Her er det molekyler med dagsbevidsthed 
på det fysiske plan, som kan inkarnere. De kan altså op-
leve smerten og lidelsen i deres organisme. 

Hvordan kan højt vibrerende mineralske atomer gå sam-
men og skabe lavtvibrerende organiske molekyler? For 
at forstå dette må vi indse, at tidsskalaen er helt anderle-
des indenfor elementarpartikelspiralen end hos os. Når 
et molekyle bygges op, ofte som automatfunktion i et 
levende væsen, er det ikke de samme atomer, som inkar-
nerer i begyndelsen at molekylebygningen, som senere 
under opbygningen. De energitilstande, som medfører 
inkarnation af et vist atom, skifter til stadighed, hvilket 

indebærer, at det er forskellige atomer, som får mulighed 
for at inkarnere i molekylet under dets udvikling.

Når de enkelte mineralske atomer i udviklingens gang 
mere og mere behersker tiltrækningen af kuldeenergi 
indebærer det, at emnets vibrationer ”køles ned”, bliver 
langsommere. Samtidig kan de spærre vejen for hinanden, 
hvilket alt sammen medfører, at vibrationsniveauet bliver 
lavere og dermed enklere for sanseorganet (organisk 
materie) at reagere med og skabe baggrund for fysisk 
oplevelse. Denne er jo helt og holdent betinget af, at et 
væsen har udviklet fysiske sanseorganer for at muliggøre 
fysisk oplevelse. Uden fysiske sanseorganer, ingen fysisk 
oplevelse – derimod psykisk i den grad vedkommende har 
udviklet psykiske sanseorganer. Hvad er da et emne? Ja, 
det er i hvert fald ikke det, vi registrerer det som! Synet 
(i udvidet betydning) af en ting er noget helt andet end 
tingen i sig selv. Martinus kalder emnerne ”organiserede 
reaktionskombinationer”.

At de er organiserede indebærer at noget eller rettere no-
gen viljemæssigt (dagsbevidst eller som automatfunktion) 
står bag det, der sker. Alt i tilværelsen, der kan sanses, 
udgøres at de seks grundenergier i forskellige kombina-
tioner, som stadig er under forandring (dvs. reagerer med 
andre kombinationer). Bevægelse er i sidste ende livets 
fornemste kendetegn og kan opleves som positionsflyt-
ning, tid, rum, forandring eller materie!

Oplevelsen i sig selv betinges af, at jeget og dets energier 
reagerer med omverdenens energier. Resultatet af disse 
reaktioner går som en energibølge via den fysiske hjerne 
til nogle af jegets psykiske legemer for videre befordring 
til jegets overbevidsthed, hvor nye reaktioner med bl. a. 
erfaringskartoteket og de kosmiske skabeprincipper giver 
impulser, som går til jeget, opleves af dette og vender 
tilbage til fænomenverden. X3 til X2 til X1 (oplevelse) 
til X2 til X3.

Sammenfatning

Det periodiske system er et resultat af det levende væsens 
ageren i energioceanet på atomniveau. Indenfor atomspi-
ralen (jeg anvender dette ord i stedet for elementarspira-
len, eftersom elementarpartikler i udstrakt betydning om-
fatter mange mellemspiraler) optræder udviklingsbaner, 
analog med, hvad der sker i andre spiraler. Dette betyder, 
at vi kan se simple former af energikombinationer, som 
udvikles til mere komplicerede.

Takket være den omstændighed, at væsenet kan inkarnere 
fysisk gang på gang og derigennem bygge stadig mere 
og mere komplicerede ”legemer” muliggøres denne ud-
vikling. Man kan tænke sig, at et brintatom efter at have 
lært sig krystalskabelse til fuldkommenhed begynder at 
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ane omverdenen gennem sin krystalkrop og derigennem 
blive et brintatom med evne til at inkarnere i organisk 
materie.

Men hvorfor syv perioder i det periodiske system? For 
at forstå dette må vi gøre det klart for os, at de bagved-
liggende jeger (X1) med deres evighedslegemer (X2) 
hører hjemme i hukommelsesriget i vor underliggende 
kosmiske oktav. Fra sin ”indre” verden sender de eksta-
seenergier ud, som er mere eller mindre forskellige for 
forskellige individer. Reaktionerne, som derved finder 
sted med den ”ydre” verdens energier er ikke tilfældige 
– de er omhyggeligt planlagte i visdomsriget af de re-
spektive væsener og opviser derfor en hårfin logik og 
hensigtsmæssighed med tanke på at muliggøre væsenets 
tilknytning til den ”ydre” fysiske verden. 

Vi kan da tænke os, at der findes syv principielt forskel-
lige typer i vor underliggende kosmiske oktav, som når 
de skal begynde deres tilknytning til den fysiske verden i 
den nærmest højere oktav, skaber syv forskellige typer af 
universalindivider i deres kosmiske oktav, universalindi-
vider, som i vor oktav betragtes som elementarpartikler. 
Det første emne i hver periode skulle da udgøre det første 
resultat af ekstaseenergiernes reaktioner med omverden-
senergierne. Dette fører til syv forskellige udviklings-
baner, som starter med grundemne et og afsluttes med 
grundemne med ædelgasstruktur inden for de respektive 
udviklingsbaner. For eksempel periode tre, som starter 
med natrium og slutter med argon. 

Sammenligning med hvad 
der sker i vor spiral

Vi kan sammenligne ovenstående med det, der sker i 
vor spiral. Når vi som organvæsen i hukommelsesriget 
begynder vor tilknytning til den fysiske verden, sker det 
som krystaldannelser. Principielt kan vi tænke os seks for-
skellige typer organvæsener, hver med sin dominerende 
grundenergi. Dette skulle indebære, at vi skulle kunne 
udskille seks forskellige krystalsystemer, hvilket også 
er tilfældet. De kan hver for sig afføde 32 krystalklas-
ser, svarende til de 92 naturlige grundemner. Men der 
findes jo 7 perioder! Dette kan diskuteres. Periode 1 er 
i mangt og meget afvigende fra de øvrige og kan ud fra 
en omhyggelig eller nøjeregnende synsvinkel slås sam-
men med periode 2. Resultat: seks perioder. En anden 
forklaring på, at vi får syv perioder, kan være, at grund-
energierne medfører seks ”normale” perioder og den 
afvigende periode, den første, skulle være en funktion af 
moderenergiens (evighedslegemets) påvirkning. I så fald 
burde vi have et syvende, noget afvigende krystalsystem, 
hvilket vi også har.

I ovenstående ræsonnement har jeg ”presset” homo-
logierne, men principielt er det ikke helt usandsynligt. 
Men har et væsen i menneskeriget ikke stort set samme 
energikombinationer og sender altså overskudsenergier 
ud af lignende slags, dvs. hukommelses-, intuitions- og 
instinktenergi? Jo, det er på en vis måde rigtigt, men det 
som først og fremmest er årsag til ekstaseenergierne er, 
når hukommelsesvæsener tænker på oplevelser i dyreri-
get, med dominerende tyngdeenergi. 

Ekstaseenergierne indeholder således meget tyngde-
energi, og gennem instinktenergien stimuleres endnu 
mere talentkernerne for tyngdeenergi, hvis medvirken 
er nødvendig for materieskabelse. Men hvem stiller de 
nødvendige energisammensætninger til rådighed for 
væsenets disposition? Hvert væsen oplever, at det over 
sig har et makrokosmos og under sig et mikrokosmos 
og at det selv lever i et mellemkosmos. Makrokosmiske 
væsener stiller sådanne energikombinationer til min rå-
dighed, som gør, at jeg kan leve. Mikrokosmiske væsener 
kan af mig anvendes til opbyggelse og vedligeholdelse 
af min organisme og mellemkosmiske væsener (naturen 
og os selv) giver mig muligheder for en stadig fornyet 
livsoplevelse og udviklingsmuligheder, som i sit slutfacit 
indebærer, at alt er såre godt.  
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Ja, det ikke alene kan vi, siger en vis Christel Nani. Det er 
også, hvad vi skal gøre for at frigøre os fra begrænsende 
overbevisninger. I hendes bog ”Spørg sjælen til råds”, 
der udkom i 2006 på Borgens forlag, gør hun rede for 
hvordan. 
For at gå ind på hendes tankegang må vi forstå, at hun 
mener, vi alle i vor mentale udfoldelse har – eller skaber 
os - en hel del begrænsninger. Hun taler om vor stamme 
– dvs. vor familie, slægt og venner, kultur samt det om-
givende samfund. Fra denne stamme har vi lige fra vor 
fødsel fået overleveret et sæt uskrevne love og regler, som 
defi nerer for os, hvad man forstår ved et godt menneske. 
Hun kalder dem vore stammeoverbevisninger? 

Det er f. eks. fastlåste meninger eller overbevisninger, 
som man har arvet fra sine forældre eller som er en 
slags ”dogmer” i det miljø, man tilhører. Rent ubevidst 
kommer vi let til at leve efter disse love uden på nogen 
måde at sætte spørgsmålstegn ved dem, mener Christel 
Nani.  Og i mange tilfælde kan det medføre, at vi får 
et dårligt liv. Vi begrænser os selv, kommer til at leve i 
utilfredshed med tab af energi og livsglæde. Undertiden 
med sygdom til følge. 
Som eksempel på et sæt stammeoverbevisninger, som en 
mor eventuelt kan udstyre sig selv med, nævner Christel 
Nani følgende:

Stammeoverbevisninger om 
at være en god mor:

1. Mine børns behov kommer altid i første række
2. En god kvinde tager sig af sin mand og sine børn, 

før hun tager sig af sig selv

3. En god mor har ansvaret for sine børns lykke
4. En god mor gør alt for sine børn
5. Hvis børn ikke er lykkelige eller har succes, har 

moren ikke gjort det godt nok
6. En god mor kan motivere sine børn til at forandre 

sig
7. Du er kun så lykkelig i livet, som dit mindst lyk-

kelige barn
8. En god mor er altid tålmodig
9. En god mor bliver hjemme hos børnene

Det er bogens ærinde, at stammeoverbevisninger som f. 
eks. ovenstående kan være farlige. Ikke fordi de ikke hver 
for sig kan være gode nok, men såfremt de er indpodet 
i en ung mor, som måske får sit første barn, og hun så 
oplever, hvor svært det er at leve op til, så kan hun stik 
mod hensigten blive en mindre god mor. Måske bliver hun 
fyldt med skyldfølelse eller dårlig samvittighed og bliver 
derved nervøs for ikke at kunne leve op til kravene. 

Stammeoverbevisninger om 
at være en god far
En far ved navn Jon, der kom i terapi hos Christel Nani 
var efter hendes mening klart udstyret med nedenstående 
stammeoverbevisninger. Et resultat, hun kom frem til på 
baggrund af en psykologisk undersøgelse - ”læsning” af 
hans energistruktur: 

1. En god mand tager sig af sin familie for enhver 
pris

2. En god mand tager sig af sin familie og sine ven-
ner, før han tager sig af sig selv

3. En god ægtemand tager sig af alle sin kones 
ønsker og behov

4. Det er en fars opgave at sørge for alt, hvad børn 
har brug for.

Det var tydeligt for Christel Nani, at Jon kæmpede med en 
følelse af, at han ikke slog til som ægtemand og far. Jon 
troede – fandt hun frem til – at han havde ansvaret for sin 
families lykke og trivsel. Hvis de havde problemer, var 
det hans opgave at rede det ud. Og det var hans problem. 
Han længtes efter mere lidenskab og morskab i sit liv. 
På kursus hos Christel Nani, livede han op. Men i hverda-
gen var han ulykkelig og deprimeret. Han følte sig fanget 
og ude af stand til at leve sit eget liv samtidig med at han 
havde skyldfølelse over, at han ønskede at unddrage sig 
sine familieforpligtelser. 
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Og hvad gør terapeuten ved det? Medicinen er, at bryde 
med reglerne og de uskrevne love altså alle stammeover-
bevisningerne og i stedet spørge sin egen sjæl til råds. Det 
er hvad Christel Nani i sin psykologiske praksis lærer kli-
enterne. At det er muligt, har hun mange eksempler på fra 
sin praksis som spirituel lærer og helbredsvejleder. Vi skal 
lære at lytte til sjælens intuitive stemme. Og det er lige 
hvad Martinus med sit budskab til menneskene vil lære 
os. Men i modsætning til Christel Nani viser Martinus, at 
det er ikke nok at skippe alle sine fordomme og fastlåste 
meninger. Vi må sætte noget andet i stedet. 

Personligt er det min fornemmelse, at den slags fastlåste 
meninger i nogen grad hører fortiden til eller i al fald 
nærmest forekommer i små samfund. Under alle om-
stændigheder tror jeg nok, at jeg ville tage hver enkelt 
stammeoverbevisning op til overvejelse og bruge min 
sunde fornuft. Måske ud fra et andet verdensbillede end 
Christel Nanis. Som jeg forstår Christel er der f. eks. 
ikke i hendes verdensbillede noget, der hedder evigt liv, 
reinkarnation, skæbnelov eller lignende. Når hun f. eks. 
nævner, at vi arver alle de stammeoverbevisninger, så 
føler jeg trang til at tilføje, at såvel Nani, mig selv og 
alle andre som evige individer har vore mere eller mindre 
dyrekøbte erfaringer med os fra tidligere liv, og at det 
naturligvis præger vor aktuelle personlige fremtræden, 
hvor det hun kalder stammeoverbevisninger tilsvarende 
må vige noget af pladsen.  

Men naturligvis skal vi i stigende grad lære at spørge 
sjælen til råds. Især hvis man kombinerer det med at 
lytte til kærlighedens budskab og ikke mindst budskabet 
om tilgivelse, som Jesus i sit liv var det mest troværdige 
eksempel på, og som verbalt blev udtrykt, da farisæerne 
for at sætte ham på prøve spurgte: Mester, hvad er det 
største bud i loven? – Og svaret lød uden vaklen: ”Du skal 
elske herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl. 
Men der er et andet, som er lige med det: Du skal elske 
din næste som dig selv”. På dette alter ofrede Jesus sit liv. 
– Og det er, hvad det blev Martinus mission at fremlægge 
ikke blot som den højeste form for kærlighed, men også 
som klare, logiske analyser i det tredje testamente. 

Kommer man på et eller andet tidspunkt i sit liv i forbin-
delse med Martinus analyser, tror jeg, at det ikke er helt 
tilfældigt, selv om det kan se således ud. Han eller hun 
har sikkert i større eller mindre grad været spørgende 
indstillet over for meningen med livet. Hvad er Gud, hvor 
går jeg hen og hvorfra kommer jeg osv.? Og her vil vi 
utvivlsomt ofte være tilbøjelige til at søge svar på vores 
spørgsmål hos Martinus, i hans litteratur og på anden 
måde. Måske spørger nogle, som er i tvivl: ”Hvad mon 
Martinus ville gøre i mit sted? Ikke nogen dårlig ide’. 
Men vi bør huske, at han altid svarede, hvis man havde 
lejlighed til at spørge ham selv: Tro ikke blot uden videre 

på, hvad jeg fremlægger, men prøv det af igennem jeres 
personlige erfaringer fra hverdagen, og tag af det, hvad 
I kan bruge, og lad resten ligge. 

Det er min og sikkert mange andre ligesindedes erfaringer, 
at ved mødet med Martinus verdensbillede, bliver der 
en del gammelt tankegods og stammeoverbevisninger at 
smide over bord, da vi i modsat fald vil have svært ved 
at åbne os for det nye. Gennem studierne bliver Martinus 
analyser gradvis en vigtig del af ens mentale verden. Vi vil 
uvilkårligt i større eller mindre grad identifi cerer os med 
det.  Men blot at plapre Martinus analyser af som svar på 
eventuelle spørgsmål har aldrig været hans mening, og 
kan heller aldrig være forsynets mening med skabelsen 
af ”mennesket i Guds billede efter hans lignelse”. Det er 
det selvstændigt tænkende menneske, der fører verden 
fremad mod en bedre verden – mod det rigtige menne-
skerige, og her ikke mindst det menneske, som via livets 
mange læreprocesser har opnået en harmonisk balance 
mellem intelligens og følelseslivet. Egne erfaringer er den 
bedste rygsæk at vandre videre ud i verden med – og en 
nyttig sjæl at spørge til råds.  

Marias lære handler om en pilgrimsvandring på et par 
tusind kilometer fra Bingen i Tyskland til Efesos i Tyrkiet. 
Forfatteren er en 54-årig dansk arkitekt, der er blevet 
interesseret i åndelige spørgsmål. Da han begyndte at 
meditere, fi k han fl ere og fl ere åndelige oplevelser. Det 
startede med, at han pludselig havde en fornemmelse af, 
at der stod en skikkelse ved siden af ham, selv om han 
tilsyneladende var alene i huset. Inden han havde vendt 
sig helt om mod skikkelsen ”var han usvigelig sikker 
på, at skikkelsen var Jomfru Maria”. Men pludselig var 
hun borte. Det var Hans Lyngsgårds første møde med 
Maria i 1897.

Anden gang Jomfru Maria kom til ham var i året 2000 
på årets korteste dag. Hans Lyngsgård var altid meget 
bevidst i naturens gang, og han forstod, at vintersolhverv 
havde en særlig betydning ved, at her fødes lyset på ny. I 
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denne åndelige atmosfære sad Hans i midnats måneskin 
og bidende kulde og mediterede. Pludseligt trængte en 
stemme igennem, og Hans var umiddelbart stensikker på, 
at det var Jomfru Marias stemme: ”Vil du genopdage min 
pilgrimsrute?” Efter lang betænkningstid valgte Hans at 
svare bekræftende, idet han tænkte, at et nej ville være 
det samme som et nej til livet. Hermed var døren åbnet 
til nogle lange rækker åndelige oplevelser. 
På en turistrejse i Tyskland havde Hans gennem me-
ditation fået at vide, at ”det ville være formålstjenligt 
at gøre holdt ”i Hildegard af Bingens kloster vest for 
Frankfurt. 

Maria som åndelig guide

”I klosterkirken satte han sig til at meditere, idet han 
”tunede ind” på Maria, ligesom man i en radio stiller 
ind på en bestemt bølgelængde. Resultat: ”Maria kom 
tydeligt igennem med ordene: Pilgrimsruten begynder 
her”.  – ”Tredive kilometer mod syd og til højre”. Videre 
blev Hans guidet til klosterruinen Disibodenberg, hvor 
Hildegard, der er en af middelalderens største skikkelser, 
levede i 37 år af sit liv. 

Og således bliver han guidet fra det ene kloster eller 
hellige bjerg til det næste. Men det er ikke blot turist-
vandring. Maria er i hans bevidsthed hele tiden med en 
masse værdifuld information. For eksempel hvor emnet 
for den hellige belæring er evighed: Her hedder det fra 
Maria direkte ind i hovedet på pilgrimsvandreren: ”Tre-
deling er altid til stede i levende organismer. Dualiteten 
er vigtig for liv på jorden, men det er først i treenigheden, 
at livet bliver manifest. Ligesom der skal en mand og en 
kvinde til for at skabe et barn. Men det er først i mødet, 
at den tredje instans opstår. At barnet kommer. Det er 
ikke nok, at mand og kvinde forenes, der skal være noget 
tredje, der kommer dem i møde. Det er det, der danner 
grundlaget for inkarnation. Tretallet giver inkarnationen. 
Det er en magisk treklang, der fungerer som en helhed”. 
Der er noget specielt ved tallet tre. Det er ikke bare to 
plus en. Vi kan godt kalde det helligt som enkelte andre 
tal f. eks. syv.

Hans behøver ikke at stille spørgsmål verbalt. Blot de 
rumsterer i hovedet på ham, så er Maria der med sine 
kloge svar. En morgen vågner han f. eks. med tvivl om 
meningen med hele denne pilgrimsvandring. Maria 
svarer pr. telepati eller hvad den form for åndelig kor-
respondance kaldes:  

1. Det er ikke forbeholdt nogle få – med hundreder af års 
mellemrum - at få guddommelige åbenbaringer.
2. I denne tid har alle mennesker mulighed for at få 
åbenbaringer. Alt efter den enkeltes indstilling til ”noget 
højere” kan det kaldes åbenbaringer fra det guddomme-

lige, fra kærligheden eller fra livets kilde. Mennesker kan 
få åbenbaringer på mange niveauer, og alle åbenbaringer 
er lige værdifulde.
3. En åbenbaring er en indlysende åbning til det højere 
felt, og der ligger et budskab i enhver åbenbaring.

Om Gud

Vor pilgrimsvandrer er nu guidet af Maria nået til 
Schweiz, hvor han bl. a. nyder udsigten over den smukke 
Vierwaldstettersø. Der er imidlertid brug for mere energi 
til de krævende bjergvandringer, hvorfor Hans da også 
beder områdets engle åbne deres energi for ham, hvad han 
straks oplever som meget virkningsfuldt. På sin vandring 
finder han da anledning til at spørge Maria, om der er 
noget de skal snakke om?  ”Hvad er Gud?, lyder svaret, 
hvor Maria fortsætter:
 ”Gud er aldrig kommet af ingenting.
 Gud bliver aldrig til ingenting
 Gud bliver til hele tiden”
Hans betragter det som en bøn og bruger den jævnligt. 
Maria rejser spørgsmålet om, hvad der ligger i udtryk-
ket ”Gud er”, som hun mener, menneskene ikke forstår, 
hvorfor hun erstatter det med ”Gud bliver til hele tiden”. 
Og ”Vi er en del af skaberkraften, og den side af Gud, 
vi ser, er skaberen. Den side har vi alle i os. Og vi kan 
opleve glimt af guddommelig væren, men meget få kan 
opleve disse glimt som længerevarende tilstande”.  Maria 
fortsætter: ”Alle, der har oplevet disse glimt, vil ønske at 
opleve dem igen. Nogle kan, andre ikke”.

Vilje

Og så efter endnu en god vandring lyder det fra videbe-
gærlige Hans: ”Hvad er viljekraft? Maria: ”Viljekraft er 
indeholdt i den lodrette polaritet mellem ånd og krop. Den 
udspringer af forældrebetingede forhold”. – Lidt kryptisk 
synes jeg. Det siger mig ikke rigtigt noget. Martinus er 
helt anderledes klar. Et opslag viser, at Martinus definerer 
vilje således: Vilje er evnen til at dirigere sult, hunger 
eller begær.  klar og enkel (Livets Bog stk. 2270) – som 
en definition helst skal være.   Men selvfølgeligt kan der 
siges meget mere om et så centralt begreb som viljen, 
men det handler mest om brugen af viljen – ikke om hvad 
vilje dybest set er. Her er et lille udpluk fra Martinus:  

1. Viljen er altid foran evnen til at kunne.  
2. Det levende væsen kan gøre, hvad det vil, men det 
må opleve virkningen af viljesudløsningen.  
3. Det, der dikterer væsenets frie vilje og får det til at 
ville det ene eller det andet er det indre organiske struk-
tur. Denne kan absolut ikke forandres af viljen.  
4. Skæbneloven betinger, at vi kun kan få fri vilje i 
samme grad som vi med vor egen frie vilje ikke spær-
rer for andre menneskers frie vilje.  
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Denne bog ligner meget de mange andre kanaliserede 
bøger, der i de senere år er udkommet i USA. Fra et 
væsen, der kalder sig Abraham, gives en masse gode råd 
om, hvordan man får et bedre liv. Der står såmænd mange 
rigtige ting i den om spirituelle emner, f.eks. at alt hvad 
du oplever er din egen tolkning af vibrationer, fordi alt i 
bund og grund er vibrationer.

Men den virker lidt for amerikansk på mig, fordi der 
fokuseres så meget på penge og succes. Bogen er en 
variation af “tænk-positivt”-genren, som mange sikkert 
kan have glæde af. For selv om vi efterhånden godt ved 

5. Fra dette ”noget som er” (X1) udløses den realitet, 
som vi kalder vilje, hvilket igen vil sige: evnen til at 
dirigere sult, hunger eller begær. Der er mange andre 
citater om vilje, hvor langt de fl este indgår i en diskus-
sion om hvorvidt mennesket har fri vilje eller ej. 

At være menneske

På et tidspunkt bliver Maria afl øst af Jesu discipel Johan-
nes, der starter med at fortælle, at Hans nu er kommet 
til et trin i sin udvikling, hvor det handler om at være 
menneske, og det er, hvad Johannes vil tage sig af. 
Han indleder således: Mennesket bliver til hele tiden. 
I samme øjeblik tilblivelsen er sket handler det om at 
være – indtil mennesket vælger at blive til på ny. Denne 
vekselvirkning afspejler Guds forhold til sit skaberværk. 
Blive til – være”.   

Johannes fortsætter (s. 141): ”Vi er i gang med at fortælle 
om det at være menneske. Mennesket bliver til i spæn-
dingsfeltet mellem livets akse og sjælens akse, som hver 
især indeholder polariteter mellem mand/kvinde eller 
givende/modtagende. Hvert menneske er både mandlig/
givende og kvinde/modtagende. Forstået som to sider af 
samme person. I den ny tid, som kommer – vil mennesket 
være sine to sider bekendt og bruge dem begge. Ikke at 
mennesket bliver androgynt. Mennesket kan hele tiden 
vælge, om det vil bruge sin mandlige eller kvindelige 
side, uanset om det er mand eller kvinde. I jeres kultur 
er udviklingen allerede i gang. Jeres seksuelle frigørelse 
løser op for gamle fordomme.

Skt. Michael

På et tidspunkt kommer Skt. Michael ind i billedet. Hans 
kan mærke ham, længe inden han træder ind i klostret San 
Giovanni in Venere ved Adriaterhavet. Han byder Hans 
velkommen i den hellige kreds med ordene: ”En etape er 
slut. Du har nået havet. Nu forestår sejlture langs kysten 
med en afstikker ind over land på Garganohalvøen”. 
– Fortsætter du? Hans er ikke i tvivl. Svaret er ja. Og af 
Maria får han opfordring til at stole på sine impulser, hvor-
efter der udspiller sig et mindre ritual: Hans bliver bedt 
om at stille sig mellem Michael og Maria. Alle tre vender 
sig nu mod alteret, og Michael taler til Gud. Fortæller at 
”den unge mand” har fuldført en etape på pilgrimsrejsen, 
og at han er klar til at fortsætte med den græske del. Gud 
spørger Michael om Hans har lært noget. Svaret er delvis 
bekræftende. Har lært noget på visse områder, mindre 
på andre, hvor der så skal arbejdes videre. (Her kan vi 
så undre os over at den alvise Gud overhovedet behøver 
at spørge?) . 

Hans får nu at vide, at han skal sejle fra Brindisi til Korfu, 
som et mellemspil inden det græske fastland. Og Gud taler 

nu direkte til Hans: ”Du har gjort en god gerning. Din 
udbredelse af Marias lære har min velsignelse”. Han får 
samtidig at vide, at det, han skal lære i Grækenland, kan 
blive en barsk affære. Men at han har to gode hjælpere i 
Michael og Maria.

Turen går videre til Padre Pios by, som er et kolossalt 
turistmål, hvor der er indviet en imponerende kirke, der 
rummer ikke færre end 7000 siddende gæster. Maria 
udtalte, at han – Padre Pio - fortjente det: ”Han var et 
storslået eksempel – og han havde livskraft”.  
Oraklet i Delfi  får en særlig omtale. Det kunne føres 
helt tilbage til det 8. århundrede f. Kr., Den græske gud 
Apollon havde overtaget stedet efter de gamle guder. Det 
vandt stor magt og berømmelse på grund af dets orakel-
svar. Ingen koloni blev grundlagt, og ingen koloniherre 
blev udnævnt uden at oraklet havde udtalt sin mening 
om det. 

Efterhånden som pilgrimsrejsen nærmer sig sin afslut-
ning, blev der talt en del om hvad der skal gøres. Der 
er fuld enighed om at Mariaenergien og den jordiske 
chakrakraenergi - ikke måtte dø ud. Derfor er det vigtigt, 
at den benyttes. 
Og det kunne måske inspirere nogle af vore læsere til at 
tage imod udfordringen. Personlig tror jeg, at jeg vil nøjes 
med alt læse bogen, som absolut er anbefalelsesværdig. 

Denne bog ligner meget de mange andre kanaliserede 
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det i teorien, er det stadig svært i praksis at stoppe sig 
selv, hver gang de negative tanker melder sig og i stedet 
fi nde noget positivt at fokusere på. Med denne bog er der 
kommet endnu en “opskrift”.
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Bogen blev i sidste nummer af bladet anmeldt af Torben 
U. Andersen, men ved en fejltagelse var Ruth Olsen an-
givet som anmelder. Det jeg faktisk skrev, som der ikke 
blev plads til, følger her:

Bogen skal angiveligt være Jesus selv, der til forfatteren 
fortæller om sin barndom indtil 10-11 års alderen. Den 
første bog af ialt tre. Det er en varm og rørende bog, der 
viser at Jesus også som barn var speciel og en meget 
kærlig storebror for sine mindre søskende. Den følger 
stort set begivenhederne, som vi kender fra Det Ny Te-
stamente, men selvfølgelig med mange fl ere detaljer.
Der er egentlig ikke noget, jeg oplever som usandsyn-
ligt. Det skulle lige være den meget kærlige atmosfære 
i Jesu familie, for sådan kan jeg ikke forestille mig, at 
livet kunne forme sig i den tids Palæstina under romersk 
besættelse. Det følelsesmæssige virker nudansk.

Jeg læser denne ligesom andre kanaliserede bøger med 
stor skepsis, for fortællingen kunne med en god fantasi 
godt brygges sammen ud fra den viden om Jesu barndom, 
vi kan få andre steder fra. Der er dog ved denne bog no-
get, der gør et eller andet følelsesmæssigt ved læseren. 
Noget, som netop en rigtig god og levende roman kan. 
Så selv om den “kun” læses som roman, er der megen 
glæde og spirituel inspiration at hente i den.

Iøvrigt fortælles der, at Jesus og Maria Magdalene al-
lerede som børn lærte hinanden at kende og fi k et varmt 
venskab. De siges at have en god karmisk forbindelse fra 
mange liv. I så fald skulle Maria også være meget højt 
udviklet, for Jesus har næppe haft sine mange seneste 
inkarnationer på den primitive jordklode men er kommet 
fra en nok så åndeligt fremskreden klode.

Dette er en debatbog, der sætter spørgsmålstegn ved vores 
virkelighedsopfattelse. Med afsæt i naturvidenskabelige 
metoder tager Gilly Gall læseren med på en stærk og 
personlig rejse. En rejse, hvor begrebet “bevidsthed” 
udvides, og hvor mange adskilte begreber kobles sammen 
gennem teori og praksis.
Gilly Gall er uddannet psykolog og har sat sig for at 
bygge bro mellem naturvidenskab, psykologi, spiritua-
litet og den sunde fornuft. Hun har skrevet en bog, som 
ikke kræver tro for at blive læst. En bog, som kan læses 
af både lægmænd og fagfolk, og som udfordrer både 
forskermiljøet og det spirituelle miljø. En videnskabelig 
fortælling om energi og bevidsthed, skrevet med megen 
kærlighed, nysgerrighed, omtanke og engagement.

Såvidt omslagets bagside. Dette står efter anmelderens 
opfattelse fuldt ud til troende. Hendes tilgang er dobbelt. 
Dels beskriver hun den krise, som hun har været igen-
nem efter skilsmissen fra en yderst dominerende mand, 
som efter skilsmissen overfor deres fælles søn havde 
held med at få lagt al skyld over på forfatteren, hvorfor 
sønnen fuldstændigt fravalgte hende. Bogen er også en 
beskrivelse af en meget kærlig, tilgivende persons søgen 
efter forståelse for den smerte, hun således har måttet 
bære på.
Den anden side af bogen er den videnskabeligt uddan-
nede persons søgen efter at forstå tilværelsen som energi 
og bevidsthed, hvor disse to elementer bliver to sider af 
samme sag. På forunderlig vis ledes hun frem mod en 
stadigt stigende erkendelse af sammenhæng i tilværelsens 
materielle og spirituelle sider. Hendes nysgerrighed og 
evne til at stille klare spørgsmål giver hende oplevelsen 
af, at svarene - tilsyneladende tilfældigt - bare kommer 
til hende i form af bøger, foredrag, fi lm m.m., hvor hun 
med åbent sind kan uddrage stadigt mere indsigtsfulde 
erkendelser.
Det kan for en åndsvidenskabeligt engageret læser 
forekomme underligt, at hun overhovedet ikke i denne 
søgen er stødt på Martinus’ verdensbillede. Men det er 
jo heldigvis således, at guddommen stiller mangfoldige 
veje til rådighed for en søgende menneskehed. Denne er 
blot en af dem.En bog, som jeg ikke tøver med at varmt 
anbefale dette blads læsere.
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v/Kurt Christiansen

Kommentarer til Ole Terkelsens bog Martinus, Darwin og 
intelligent design, og til anmeldelsen af bogen i Kristeligt 
Dagblad den 20. juli 2007

Jeg læste bogen straks den 
udkom. En sammenligning 
af de tre forskellige opfat-
telser af evolutionen, som 
titlen antyder, at Ole vil 
behandle i bogen, interes-
serer mig, specielt fordi jeg 
er ph.d. og lektor i biokemi 
og plantefysiologi. Jeg ville 
også specielt se, hvordan 
Ole håndterer forholdet 
mellem ”talentkerner” og de 
af videnskaben afdækkede 
genetiske mekanismer.

Min oplevelse af bogen var, at den langt hen ad vejen er 
velegnet for mennesker, der har et løst kendskab til Mar-
tinus åndsvidenskab og er nysgerrig, men ikke har noget 
egentligt ønske om, i dybere forstand, at sammenligne 
Martinus åndsvidenskab med darwinismen og begrebet 
”intelligent design”. 

Ole søger på bedste måde at beskrive talentkernernes 
betydning i forhold til videnskabens genetik. Jeg så ikke 
noget der virkede forkert, selv om man naturligvis kan 
diskutere forskellige passager i bogen. Behandlingen af 
forholdet mellem genetikken og talentkernernes funktion 
er imidlertid løs og uklar, og man står tilbage uden egent-
lig at have fået nogen dækkende forklaring om emnet.
Et område var derimod stærkt problematisk. Det drejer 
sig om kapitel 16, ”Øjet – et organisk kamera”. Her 
beskriver Ole bl.a. at øjet delvis er udviklet ”på basis af 
forsøg med primitive kameraer på det fysiske plan”. Det 
er for mig at se ikke troværdigt. 

Jeg mente imidlertid, at denne lapsus i bogen ikke var så 
vigtig. Efter at Ole har fortalt mig, at han venter at den 

Kom øjet eller 
kameraet først?

oversættes til fl ere sprog, og efter at jeg har læst anmel-
delsen af bogen i Kristeligt Dagblad den 20. juli 2007, 
blev jeg imidlertid klar over hvor problematisk kapitel 16 
er for indføringen i Martinus åndsvidenskab. Journalisten 
Søren Hindsholm, som anmeldte bogen, tager netop fat i 
kapitel 16, og på basis af hvad Ole her skriver, sammenfat-
ter han nogle for ham logiske sekvenser fra bogens tekst 
på en sådan måde, at enhver læser må opfatte Martinus 
åndsvidenskab som utroværdig. Man kan ikke klandre 
Søren Hindsholm for dette, da en udenforstående let, og 
på et vist logisk grundlag, baseret på bogens tekst, kan 
opfatte det sådan som han beskriver det. Dette er imid-
lertid til ubodelig skade for fremlæggelsen af Martinus 
åndsvidenskab for udenforstående.

Inden jeg går videre her, må jeg dog redegøre for indhol-
det i kapitel 16 i Oles bog.

I afsnit 16.1 ”Er øjet et produkt af tilfældigheder?” be-
skriver Ole først ”Biologiens udviklingsmodel”, Dernæst 
”Intelligent design-teorien” og til sidst skriver han:

”Martinus Kosmologi gør gældende, at der ikke blot er 
tale om analogier mellem øjets og kameraets komplekse 
struktur, men at øjet i en fjern fortid rent faktisk har sit 
direkte udspring i kameraet, der som et mineralsk organ 
via intelligensrigets (læs visdomsriget, k.c.) opfi ndsom-
hed og bevidst optræning og arbejde efterhånden er 
blevet indbygget i levende væseners kød og blod.”

I afsnit 16.2 ”Hvordan begynder skabelsen af øjet”, 
omtaler Ole lysfølsomme celler hos planter og hos en-
cellede dyr.

I afsnit 16.3 ”Er øjet blevet udviklet fl ere gange i evolu-
tionen?”. Her omtaler Ole at der fi ndes fl ere forskellige 
former for øjne, samt overgangsformer, og plæderer 
for, at det gør det endnu sværere at tro på darwinismen. 
Argumentationen er som sådan diskutabel, og slet ikke 
entydig og dækkende.
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I afsnit 16.4 ”Kan naturen lave opfindelser ved at prøve 
sig frem?”, skriver Ole: 

”Dog angiver Martinus, at når det drejer sig om naturens 
konstruktion af de fysiske organismer ud fra visdoms-
rigets ideer, så prøver livet sig frem, men da ligesom 
mennesket ved hjælp af en bevidsthed, der kan gøre 
erfaringer og akkumulere viden og kunnen (DEV1 stk. 
13.21)”. 

Afsnittet er en diskussion om tilfældig eller bevidst 
udvikling.

I afsnit 16.5 ”Er der tid nok til at afprøve alle dna-
molekylets kombinationsmuligheder ?” diskuterer Ole 
muligheden for at nå målet for udviklingen via tilfældige 
mutationer, set i relation til antal mutationer pr tidsenhed, 
som vi kender det i øjeblikket.  Uden at jeg skal anfægte 
Oles diskussionsgrundlag, er der dog ingen der siger, at 
denne mutationsfrekvens altid har været den samme. Den 
kunde jo have været større tidligere. 

I afsnit 16.6 ”Hvad er baggrunden for øjets og synets 
skabelse?” indleder Ole med at skrive: 

”Opfindelsen af kameraet er udgangspunktet for øjets 
skabelse. Under udviklingens gang forvandles et mine-
ralsk kamera til et organisk kamera i form af øjet. Kos-
misk set er dyrene i gang med at realisere et synsprojekt, 
der er indskrevet i deres talentkernebeholdning, inden 
de gør deres entré i det nye spiralkredsløbs mineral- og 
planterige. I kraft af førjordiske udviklingsforløb er der 
i overbevidstheden indarbejdet informationsholdige 
talentkerner for skabelsen af et øje. Men selv dette 
er ikke tilstrækkeligt for at kunne bruge øjet og tolke 
synsindtrykkene….”

I afsnit 16.7 ”Hvilke faktorer spiller ind ved øjets ska-
belse?” skriver Ole ”

… Som en tredje faktor i øjets skabelse må opfindelsen 

af kamera og øje i kraft af levende væseners intel-
ligensfunktion også medregnes. Martinus henviser til 
spiralkredsløbets fjerde rige, visdomsriget eller intel-
ligensriget, hvor hvert levende væsen på et tidspunkt 
vil komme til at beskæftige sig med skabelse af nye or-
ganismetyper. Ved rutinefunktioner og gentagen brug af 
en vis opfindelse kan resultatet gradvist via talentkerner 
inkorporeres i levende væseners organismer.”

Herefter konstaterer Ole at der til at opleve gennem synet, 
også må udvikles et erfaringsgrundlag for at forstå hvad 
man ser, hvilket jo er helt logisk.

Til sidst skriver han:

Vigtige faktorer til skabelsen af øjet:
1. Naturens systematiske lyspåvirkning af individet
2. Individets træning  i lysopfangelse omsat i talent-
kerner 
3. Opfindelse af kamera og øje omsat i talentkerner
4. Mikrovæsener, der varetager synsprocessens funk-
tioner.

Som det umiddelbart kan ses, er Ole ikke i tvivl om, at det 
er nødvendigt at opfinde et kamera (et mineralsk!! Hvad 
der skal forstås ved dette udtryk ved jeg ikke, men måske 
er det ment som sidestykke til det organiske øje).  
Det lyder som vrøvl, alene af den grund, at hvis væsenet 
ikke har øjne at se med (de er jo ikke opfundet endnu), 
kan det jo aldrig få mulighed for at udforske og tilpasse et 
kamera, og til hvad nytte, hvis væsenet allerede har øjne at 
se med. Derfor kan opfindelsen af kameraet aldrig komme 
til at ligge til grund for udvikling af synsevnen!!! 

Det ser ud til, at Ole helt har misforstået det som Mar-
tinus skriver i DEV1 stk. 13.21 som Ole refererer til i 
afsnit 16.4.
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Her skriver Martinus om væsenerne i ”visdomsriget” 
(som Ole også kalder ”intelligensriget”).

”…De i dette tilværelsesplan (visdomsriget, k.c.) hjem-
mehørende væsener er verdensaltets allerhøjeste kapaci-
tet i total fuldkommen skabelse. De udgør visdommens 
allerhøjeste mestre. Det er disse væsener, der bestem-
mer og udformer livets allerhøjeste skabelsesakter. De 
bestemmer og udformer organismerne for kommende 
planettilværelser, dyre- og mennesketilværelser på 
kommende kloder og verdener, ligesom det er fra disse 
væsener, at de store skabelsesprocesser på vor egen 
klode, som vi kalder ”naturen”, stammer. 

Der findes således absolut ingen skabelsesprocesser, der 
ikke har rod i dette visdommens 
tilværelsesplan og hjemstavn. Vor 
egen kropslige organisme er ingen 
undtagelse. Alt, hvad der skabes på 
det fysiske tilværelsesplan, bliver 
først udført her i tankematerie, 
bliver til tankebilleder. Det er disse 
tankebilleder, der bliver opfattet 
af fysiske ingeniører, teknikere og 
kemikere og bliver så igen fra disse 
menneskers bevidsthed overført 
til fysiske tegninger og planer til 
undervisning og forsøg på tekniske 
og kemiske laboratorier til videre 
udfoldelse og manifestation el-
ler skabelse på det fysiske plan. 
Dette afføder igen nye erfaringer 
og kendsgerninger, hvis ideer 
indgår til visdoms- og intuitionsplanet for herfra atter 
at komme til udfoldelse eller skabelse på de underlig-
gende tilværelsesplaner: mineral-, plante-, dyre- og 
menneskeriget….”

Det Martinus her siger er, at al udvikling (evolution) på 
det fysiske plan er designet og udviklet i visdomsriget 
af væsener, der her repræsenterer den absolutte visdom 
i universet. Dette gøres ved at væsenerne her tænker 
på nye ”konstruktioner”, hvorefter disse tanker straks 
manifesterer sig som virkelighed i de lette materier der 
er til rådighed der. Martinus nævner samtidig, at disse 
tankeenergier til en vis grad kan erkendes af væsener på 
det fysiske plan (som intuitive oplevelser). 

Dette svarer til, at et fysisk menneske f.eks. under opvåg-
ning efter søvn oplever at se løsningen på problemstil-
linger, som vedkommende har tumlet med uden rigtig at 
kunne løse dem. På denne måde har f.eks. mange seriøse 
videnskabsmænd fået løsningen på vanskelige videnska-
belige spørgsmål. Naturligvis bygger disse mennesker 
videre på sådanne erkendelser, i en jævn videnskabelig 
udviklingsproces. Også mere elementære ideer kan opstå 
ad denne vej.

Det som man intuitivt på denne måde bliver klar over, er 
problemløsninger der ikke kommer fra ”frontlinien” af 
den ”åndelige forskning” i visdomsriget, men informa-
tioner der tilhører allerede afsluttede ideassociationer og 
forskningsmål fra dette åndelige plan.

Man skal gøre sig klart, at forskningen på det fysiske plan 
er langt bag efter aktiviteterne i visdomsriget. Forsknin-
gen på det jordiske plan kæmper med at forstå hvad der 
allerede er ”c-viden”  på det åndelige plan, og funkti-
onsmæssigt set, a-viden på det jordiske plan. Man skal 
ikke, som Ole antyder, tro, at væsenerne i visdomsriget 
står på spring for at få de sidste nye forskningsresultater 
fra det jordiske plan.

Det forholder sig sådan, at dannel-
sen af alle legemsfunktioner (inkl. 
Øjet) som ses på det fysiske plan, 
er udviklet og blevet til c-viden 
i visdomsriget inden væsenerne 
inkarnerer på det fysiske plan. De 
talentkerner som væsenerne på det 
fysiske plan oparbejder, omfat-
ter udelukkende oparbejdelse af 
færdigheder i udnyttelse/brugen 
af de fysiske foreteelser, som de 
har til rådighed i form af legemet  
og forståelsen/brugen af naturen, 
samt talentkerner for at modtage 
og udnytte informationer (intuitivt 
modtagne ”fantasioplevelser”),  fra 
visdomsriget, som de kan udmønte 

til brugbare ting og konstruktioner ved hjælp af de til 
rådighed værende fysiske emner. Opfindelse af en hat, et 
havneanlæg, en flyvemaskine o.l. (læs f.eks. LB3 stk.642 
og Logik kap. 73)

På grundlag af de faktuelle oplysninger som Ole giver 
om Martinus åndsvidenskab i bogen, specielt vedrørende 
øjets udvikling, er det ikke overraskende eller underligt, 
at journalist Søren Hindsholm i Kristeligt Dagblad skri-
ver:

”…Kilden til nye organer, for eksempel øjet, er den, at 
dyr i tidligere tilstande er begyndt at bruge mineralske 
apparater, i dette tilfælde et kamera. Efterhånden som 
brugen af dette apparat blev optrænet og automatiseret, 
blev det via talentkernernes informationsoverførsel til 
generne indbygget i levende væsenernes kød og blod 
og blev til øjet.

Denne indsigt er udgangspunkt for Ole Terkelsens bidrag 
til diskussionen om darwinisme og intelligent design 
(ID). Som det kan ses, rummer Martinus` synspunkt 
både et design-element, idet udviklingen ikke skyldes 
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tilfældige geners og mutationers tilpasning til omgivel-
serne (som i darwinismen), og et evolutionselement, idet 
nye egenskaber via talentkernerne indbygges i generne. 
Martinus konklusion bliver således: ”Den guddomme-
lige skabelse sker ved evolution”.

Ole Terkelsen er selv biolog og kemiker, og disse sider 
af teorien er bedst behandlet, selvom han dog forfalder 
til en vis forsimpling af både darwinismen og intelligent 
design. Andre felter behandler han med mindre sikker-
hed. Aristoteles, Max Weber og Einstein præsenteres 
således med misforståelser, så de passer ind i Martinus` 
verdensbillede.

Det er ikke overraskende at Søren Hindsholm konkluderer 
det som jeg ovenfor har gengivet fra hans anmeldelse 
af bogen. Denne konklusion gør Martinus til grin, og 
et normalt begavet menneske vil med det samme tage 
sig til hovedet, og næppe få lyst til at interessere sig for 
Martinus åndsvidenskab. 

Det er nok ikke i en ond mening at Hindsholm har skrevet 
dette. Det er en logisk konklusion af det som Ole fortæl-
ler om Martinus åndsvidenskab i kapitel 16. Det kan 
naturligvis ikke forlanges, at en journalist skal have så 
stor indsigt i Martinus åndsvidenskab, at han kan se hvad 
der er rigtig og hvad der er forkert i bogen, og så er det 
naturligt, når man ikke er specielt interesseret i Martinus 
åndsvidenskab, at man påpeger det mest påfaldende i 
Oles beskrivelse.

Det påpeges også , at Ole ikke giver Darwin og intelligent 
design nogen seriøs behandling. For mig at se, er det slået 

op med store bogstaver i titlen som et tidsaktuelt blikfang, 
men læseren bliver nok skuffet, hvis han venter at fi nde 
en balanceret sammenligning af de tre emneområder. 
Inden jeg slipper gennemgangen af teksten må jeg lige 
bemærke, at det mere end antydes, at talentkernerne til 
en hver tid og i et hvert tilfælde udmønter deres indhold 
i genetiske koder som så er låst fast i den fysiske genetik. 
Det er ikke tilfældet. 

Man kan som eksempel forestille sig at der fødes et 
musikalsk geni. Hvis det var sådan at dette menneskes 
musikalske talentkerner blev låst fast i dette menneskes 
genetiske materiale ville det betyde, at, i hvert fald en vis 
procent af dette menneskes efterkommere, ville være lig-
nende musikalske genier. Dette er erfaringsmæssigt ikke 
tilfældet, hvorfor man må konkludere, at disse egenskaber 
specielt tilhørte den nævnte person, og ikke via genetik-
ken blev videreført til denne persons efterkommere. 
Sådanne problemstillinger har genetikerne svært ved at 
redegøre for, og vil formodentlig henføres til en speciel 
afdeling som nogle kvantitative egenskaber.

Ole har den opfattelse, at bogen bør udgives på fl ere sprog. 
Det er naturligvis op til Ole selv.

Jeg fi nder det imidlertid overordentligt betænkeligt at 
Ole Terkelsen udsender en bog, som, i stedet for at skabe 
interesse om Martinus åndsvidenskab og hans analyser, 
risikerer at skabe en negativ indstilling til Martinus vær-
ker, fordi det på det nævnte område vil fremstå som noget 
utroværdigt på grund af Ole Terkelsens misforståelser på 
specielt dette område af åndsvidenskaben.

Martinus skriver i Logik kap.94:
Skabelsen af alle de nuværende organer har således engang begyndt i fysisk materie som bevidste, intel-
lektuelle viljefunktioner og dermed været henhørende under viden på “A-stadiet”. Men da var organerne 
ikke blevet til organer, da var de på de nuværende maskiners stadium. Og de pågældende væsener havde 
andre organismer eller legemer, der efterhånden er blevet afl øst af de nuværende. Og på samme måde vil 
de nuværende også efterhånden blive afl øst af kommende organer, som i dag er på “maskinstadiet”.

Dette vil altså igen sige, at alt, hvad jordmenneskene i dag befatter sig med i form af udvidelse af intel-
lektualitet, umuligt kan undgå at udvikle sig videre til manifestation eller handling. Denne kan igen kun 
fi nde sted i form af forandring af materie. Og den første omformning af materie er bevidst teknik. Om-
formningen af bevidst teknik bliver ved tilstrækkelig gentagelse til vanefunktion og er dermed en evne, 
hvilket altså vil sige, en selvstændig funktion uafhængig af hjernen.

Men når disse funktioner således efterhånden gør sig uafhængige af hjernen, skaber de jo det fysiske 
legeme om. Det bliver efterhånden udstyret med det ene selvstændigt arbejdende center efter det andet, 
og skabelsen, der begyndte som viden på “A-stadiet”, går over til at være viden på “B-stadiet” for at ende 
som en hundrede procent selvstændig skabeevne, der altså er viden i “C-stadiet”.
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Martinus som vi kendte ham
v/Thorsten Dreijer & Hans Skaarup

Vi var glade for at kunne præsentere 3. afsnit i serien 
“Martinus som vi kendte ham” ved mindedagen i Klint 
den 11. august 2007.

Vi er nu næsten færdige med optagelserne og har til 
eftertiden bevaret erindringen om mennesket Martinus 
på omkring 70 timers videooptagelser, hvor mere end 60 
mennesker fortæller om deres oplevelse af Martinus, da 
han var iblandt os.

Vi er meget taknemmelige over den generøse støtte, som 
Martinus Institut (Ideal Fonden) har ydet til dækning af 
vore udgifter i forbindelse med de mange optagelser. 
Uden dette ville en så stort projekt ikke kunne realiseres 
- og da slet ikke i professionel kvalitet. Det har været 
meget vigtigt for os, at dette projekt netop blev optaget i 
Broadcast kvalitet, så det er fremtidssikret. Formatet vil 
nu også kunne opeskaleres til HD (High Definition) og 
dermed bevare den høje kvalitet, så filmene faktisk også 
engang vil kunne forevises i biografer etc..

Der kommer 5 eller 6 dele af ”Martinus som vi kendte 
ham”, men derudover vil vi udgive omkring 10-12 
DVD’er med hele uredigerede interview’s af de bedste 
af slagsen.

Vi vil lave en historisk DVD særskilt om Martinus to 
nære medarbejdere Gerner Larsson og Mogens Møller 
samt også lidt om Lars Nibelvang. Vi vil lave en DVD 
om udviklingen af Feriebyen Kosmos/Martinus Center 
Klint og sidst en DVD om Martinus Institut. Instituttet 
på Mariendalsvej har, siden optagelserne blev lavet, 
gennemgået en aldeles omfattende renovering, så vores 
optagelser er allerede af historisk værdi.  

Nu forestår der overspilning af alle råbåndene til Hard 
Diske i ukomprimeret format, så de endelige versioner 
vil kunne udgives i optimal kvalitet (de viste versioner 
har indtil nu været komprimeret). Dernæst er det planen 
at lave en A, B & C kopi af alt vores materiale, som så 
skal opbevares tre forskellige steder, således det er helt 
sikkert bevaret for eftertiden.

Vores optagelser samt hele det fremskafne arkiv med 8 
mm smalfilm & 16 mm s/h film, fotos etc omkring og 
med Martinus, vil med tiden blive et særdeles værdifuldt 

materiale. Den dag alverdens TV stationer ønsker at vise 
klip med Martinus eller hans venner samt producere 
portræt- og dokumentarfilm om mennesket Martinus og 
hans værk, da kan Martinus Institut nyde godt af at vi-
dereformidle dette arkiv. Til information kan vi oplyse at 
Danmarks Radio (TV Ark) udover copyrightprisen tager 
ca 3.500 DKK per minut for køb fra deres arkiv. 

Mon ikke dette arkiv med tiden på flere måder kan bidrage 
til sagens udvikling... Det er ihvertfald vores overbevis-
ning og forhåbning, og det er også derfor vi testamenterer 
alt vores arbejde til Instituttet. Vores arbejdsindsats har 
været uden løn, men vi har gjort det af kærlighed til Mar-
tinus og hans sag, som en beskeden tak for den betydning 
hans analyser har haft i hvert vores liv.

Men nu foreligger der endnu et omfattende arbejde, som 
kræver vi finder nogle flere penge. Af det resterende 
arbejde vi endnu mangler kan nævnes, at vi skal lave en 
indledning med kort præsentation af Martinus og hans 
værk ”Det Tredie Testamente”. Vi skal have oversat til 
svensk, engelsk og tysk (evt også esperanto). Vi håber at 
oversættere fra dansk til svensk, engelsk og tysk måske 
kan findes blandt interesserede i Martinus værk, der vil 
påtage sig dette arbejde uden honorar. 

Dernæst har vi brug for midler til at betale for postpro-
duktion (lydmix, colorgrading samt final DVD udgivelse), 
samt selv at få muliged for at bruge henved 5-6 mdr på 
projektet.

Det er vort håb at der måske blandt Martinus interesserede 
var en vilje til at sponsorere det videre forløb, så vi næste 
år kan få udgivet de første fire afsnit på DVD til salg til 
offentligheden.

Man er velkommen til at kontakte Thorsten eller Hans.

thorsten.dreijer@gmail.com
3539 7374 - 6170 2244

hansskaarup@gamil.com
47987420 - 33233035
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v/Ruth Olsen

Hvis man interesserer sig for livets opståen og udvikling 
her på jorden, ikke kan bruge de religiøse “eventyr-forkla-
ringer”, og hvis man også har gennemskuet det ulogiske 
i darwinisme-modellen, så kan Ole Therkelsens bog 
“Martinus, Darwin og intelligent design” være en god 
begyndelse på den lange vej til “opklarelsens lys”. Selv 
om der er et og andet, der kan misforstås i Oles tolkninger 
af Martinus, vil den kunne vække nysgerrigheden for at 
læse Martinus’ egne tekster.

Bogen fremstiller “Intelligent design” sådan, som den 
nu i almindelighed opfattes. Jeg mener, den oprindeligt 
udsprang fra nogle seriøse forskeres påpegning af den 
herskende videnskabs dogmatiske fejlagtige teorier og 
deres konstatering af, at der bag naturens logiske hen-
sigtsmæssige struktur måtte være en eller anden intel-
ligent bevidsthed. Det var, da de blevet taget til indtægt 
af USAs religiøse fundamentalister, at bevægelsen fik 
det negative prædikat “kreationisme”.

En af forskerne bag “Intel-
ligent-design”-bevægelsen 
i USA, Jonathan Wells, har 
skrevet bogen “Evolutio-
nens Ikoner” (forlaget Origo 
2006). Heri afsløres logisk 
og underholdende, hvordan 
videnskabens myter og dog-
mer er opstået og blevet til 
det meningstyranni, der på 
næsten stalinistisk vis søger 
at holde kritiske røster og 
anderledestænkende udenfor 
indflydelse, f.eks. ved at for-
hindre dem i at få stillinger 

eller forskningsmidler. Det er en mekanisme, vi kender 
fra såvel religioner som politik. Man bryder sig kun om 
dem, man er enige med!

Bogen beskriver, hvordan tidligere forskeres fejltagelser 
og forkerte teorier gentages i lærebøger og undervisning, 
så det der oprindeligt kun var en teori til sidst er gentaget 
så ofte, at det er blevet til “sandhed”. Og det uanset der 

Videnskab eller 
mytefortælling

ligger utallige forskningsresultater, der modsiger den. 
Man tolker ny velunderbygget forskning, så den passer 
ind i de gamle teorier, uanset hvor ulogisk det hele bliver, 
ja om man så skal lave fupnumre.

Et eksempel på dette er bl.a. det billede af den menneske-
lige fosterudvikling, de fleste af os er stødt på i skolens 
biologibog. Det viser, at alle væsner begynder på samme 
måde, dvs at også mennesker begynder som noget, der 
ligner en haletudse og via krybdyrform til sidst bliver et 
barn. Billedet stammer fra en tysk biolog Haeckel (1834-
1919) og brugt af Darwin til at påvise, at alt liv på jorden 
har en fælles “stamfader”. Det var udgangspunktet for 
hans teori om et udviklingstræ, hvorfra alle arter udgik 
som grene på en fælles stamme.

Det Darwin måske ikke vidste var, at Haeckel havde for-
falsket tegningen for at få den til at passe med sine teorier. 
Således blev det også Darwins teori. Det blev hurtigt 
påvist, at tegningen ikke passede med virkeligheden, men 
både billede og teori bruges stadig! Fra Martinus får vi 
iøvrigt at vide, at der findes forskellige udviklingsbaner, 
også her på jorden (symbol 29).

Et andet eksempel, der tages frem i bogen, er myten om 
mutationer som grundlag for udvikling. Det er aldrig ved 
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forskning påvist, at livets former kan ændres ved muta-
tion. Man har godt nok givet en bananfl ue et par ekstra 
vinger ved at ændre i dens gener, men det var mennesker 
og ikke “naturen selv”, der gjorde det. Desuden ville en 
sådan abnorm fl ue ikke kunne overleve i naturen. Kun 
biokemiske ændringer kan ske ved gen-mutation, f.eks. 
når bakterier forbedrer deres overlevelsesevne ved at ska-
be resistens overfor antibiotika. Men det sker oftest ved at 
bakterier tiltusker sig enzymer fra andre organismer.

Bogen indeholder mange andre eksempler på videnskabe-
lige påstande, der ikke er noget forskningsmæssigt belæg 
for, og påviser således, at megen videnskab blot er myte-
fortælling og ideologisk fi losofi . Tiden havde brug for en 
“skabelsesberetning” uden en skaber, og det styrede så de 
gamle forskere, så de tolkede deres forskning derhen. Og 
det er så blevet vor tids “ikoner”. Faktisk er bogen både 
tragisk og komisk. Nogen egentlig løsning på problemet 
får vi ikke her, bogen holder sig til sober videnskabeligt 
underbygget kritik, men de gamle teorier skal jo også først 
smides ud, før der bliver plads for noget nyt.

De fl este forskere arbejder dog hæderligt på deres eget 
lille felt og ignorerer de fi losofi ske uenigheder. Når de 
f.eks. mener at have fundet ud af, at fosterudviklingen 
handler om gener, der aktiveres henholdsvis de-aktiveres, 
erkender de som regel ærligt, at de ikke ved, hvad der 
styrer den proces. For en del af dem er det dog ved at 
dæmre, at der er noget “immaterielt” med i spillet, dvs 
bevidsthed.
En sådan “anelse” om noget, der kan opfattes som “ån-
deligt”, tør man dog ikke lufte alt for højlydt, slet ikke i 
et USA, hvor forholdet mellem videnskab og religion er 
noget anstrengt. I USA er det jo grundlovssikret, at der 
ikke må komme religion ind i skoler og undervisning.

Erkendelsen af, at noget immaterielt (i de kredse bruger 
man ikke ordet åndeligt!) er med i udviklingen af livet 
på jorden, afslørede biologen Jesper Hoffmeyer i sin bog 
“En snegl på vejen” (Rosinante 1993). Han fi nder i det, 

han kalder “semiosfæren”, grundlaget for det mønster, dvs 
den kode, der befordrer udviklingen. “Semios” betyder 
“tegn”, livstegn.

Han siger, vi lever i en verden af tegn, dvs kommuni-
kation, bestående af stråler, kemiske signaler, elektriske 
felter osv, hvis betydning, der gælder om at tolke. Teg-
nene er materielle, mens betydningen er immateriel. Her 
genkender vi Martinus’ defi nition af stofside og livsside”! 
Også Martinus’ udsagn om, at alt i vore omgivelser i 
virkeligheden er en form for budskaber.

Hoffmeyer tager dog ikke konsekvensen af sine egne 
teorier og indser, at alt i sidste ende beror på bevidsthed. 
Det er også svært at forstå, at udvikling af former i den 
fysiske verden kan styres af automatfunktioner, opøvet 
gennem tusinder af år, hvorved bevidsthed jo er gået 
hen og blevet underbevidsthed. Den egentlige forståelse 
af evolutionen kræver megen læsning i Livets Bog! Det 
kan godt være ideerne og udkastene til de nye former 
produceres i visdomsriget, men man skal vel gennem 
megen møjsommelig øvelse slide sig til de talentkerner, 
der skal realisere dem i den fysiske verden.

Har man den højere udviklede kærlighedevne og den heraf følgende tilsvarende intuition, kan man opleve 
tingene for sit eget vedkommende som absolut kendsgerning, selv om man ikke er i stand til at kunne forklare 
tingene og gøre dem til kendsgerning for andre, således som tilfældet er med den materialistiske videnskab. 
Oplevelse af åndsvidenskaben som kendsgerning er derfor i stor udstrækning automatfunktion. Den er en 
åndelig eller psykisk gave, der som en mental kraft overskygger væsenets bevidsthed, medens den materialistiske 
videnskab derimod kun er et resultat af viljemæssig forskning, eksperimentering og iagttagelse.

Martinus - Livets Bog  VII 2535
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Ruth Olsen

Engle

Engle er blevet populære. Selv den 
norske prinsesse er begyndt at arbejde 
med engle-terapi, hører man. Og nu 
har Borgens forlag lige udgivet en 
bog - “Healing med engle”, af Doreen 
Virtue, “USAs førende engleekspert”, 
står der på bogens bagside. I bogen 
synes engle nu at have erstattet det, 
man før kaldte “din indre vejleder”. 
Så nu har man således atter fået 
placeret det guddommelige udenfor 
os selv!

På side 12 står der f.eks.; “Inden eng-
lene kan heale din situation, må du 
overdrage den helt til dem. Det er lidt 
ligesom at sende et brev: Du må give 
brevet fra dig, før postvæsenet kan 
afl evere det. Vi beder så ofte himlen 
om at hjælpe os. Men i stedet for at 
lade det ske fastholder vi situationen 
og blokerer derved englenes evne til 
at tage affære. Hvis du virkelig ønsker 
hjælp, så overdrag helt problemet til 
englene.”

Englene kan det hele - lappe parfor-
hold, sørge for din karriere osv. Ja, 
englene kan tolke de tal, du møder på 
din vej, for dig. Du skal bare holde 
godt øje med tallene! Det fi k mig til 
at tænke på de mennesker med den 
slags fobi, der gør, at de ikke kan 
handle uden de ser de rette tal, f.eks. 
kun kan købe de varer, der koster 
noget bestemt, osv. Alt hvad bogen 
fortæller, kan man tro på, men man 
ikke vide, om det er rigtigt.

De der har læst Martinus ved nok, 
at engle er den populære betegnelse 
for de væsener på det åndelige plan, 
som er guddommens redskaber, og 
hvis opgave bl.a. er at høre på menne-
skenes bønner og eventuelt give dem 
styrke til at klare deres problemer. 
Men de løser ikke problemerne for 
os undtagen måske i meget specielle 
situationer. Meningen med det fysi-
ske liv er nu engang, at vi selv skal 
bakse med problemerne for at høste 
de nødvendige erfaringer.

Bier og blomster

Hvis vi ikke havde bierne, var vi fak-
tisk ilde stedt. Gad vide hvor meget 
folk i almindelighed tænker over, 
hvor afhængige vi er af bierne til at 
bestøve vore planteafgrøder? Einstein 
skulle engang have sagt, at “hvis bi-
erne forsvinder, har mennesket kun 4 
år tilbage at leve i”.

Nu er der nogle, der tror, bierne er ved 
at forsvinde fra jorden. Det startede i 
USA, hvor 70% af produktionsbierne 
på østkysten er væk, mens det er 60% 
på vestkysten. Halvdelen af USAs 
stater er ramt, og nu har fænomenet 
bredt sig til Storbritannien, Tyskland 
og hele Sydeuropa. Man kender ikke 
årsagerne, men man ved f.eks., at bier 
ikke vil være i nærheden af højspæn-
dingsledninger.

Nu tror mange, det er strålingen fra 
mobilmaster og -telefoner, der er 
årsagen. Ved en undersøgelse på uni-
versitetet i Landau har tyske forskere 
påvist, at bier nægter at vende tilbage 
til deres stader, hvis man placerer 
mobiltelefoner i nærheden. Derfor 
er teorien nu, at det er mobiltelefo-
nernes stråling, der påvirker biernes 
navigationssystem på en sådan måde, 
at de ikke kan fi nde tilbage til deres 
bistade.
(Kilde: Diføt-nyt 3/8-07)
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Dødsappetit

Selvmordstallene er stigende i den 
vestlige verden. Der synes også at 
være en øget trang til at skade sig selv, 
ja til at sætte livet på spil ved at søge 
spændingen i ekstremsport, ved kon-
kurrence i dødskørsel osv. Anoreksi 
er også en form for selvmordsforsøg, 
ligeså alkoholisme og andet stofmis-
brug. Dødsappetit synes at være sat i 
stedet for livsappetit.

Der er grund til at have mistanke om, 
at noget af grunden hertil er indta-
gelse af føde, der er imprægneret med 
dødslængsel. Dvs mad fra fabriks-
landbrugets koncentrationslejre for 
dyr: svinefabrikker, kyllingefarme, 
burhønseanlæg osv. Dyrenes korte 
liv tilbringes i vantrivsel og dermed 
depression. Det må antages, at dy-
renes angst og depressive følelser 
følger med over i mennesker, der 
spiser kødet.

Tallet på selvmordsforsøg er størst i 
Danmark, mindre i Sverige og mindst 
i Norge. Det passer med forbruget 
af kød: i Danmark spiser hvert men-
neske i gennemsnit 106 kg kød om 
året, i Sverige 70-75 kg og i Norge 
63 kg. I fattige lande er der kun få 
selvmord, de har jo ikke råd til at spise 
ret meget kød.

Ifølge Martinus er parringen og yn-
gelplejen dyrenes eneste “lysglimt i 
mørket”. Disse oplevelser er næsten 
helt udraderet i fabrikslandsbruget, 
hvor det hele foregår ved kunstig in-
semination og rugemaskiner. I dagens 
fiskeopdræt sker gydningen ved en 
torturagtig udpresning af æg og sæd 
af fiskens krop.
(Frit uddrag af artikel sendt af Nils 
H.Hekland)

Protesten mod de grusomme dyre-
transporter er forhåbentlig kun en 
begyndelse. Protesten mod behand-
lingen af vore levende medskabnin-
ger må øges så meget, at politikerne 
vågner op og forbyder tortur mod dyr. 
Men måske bliver det dyrenes af van-

trivsel opståede sygdomme, overført 
til de kødspisende mennesker, der i 
sidste ende gør vegetarisme til det 
mest almindelige.

En dag vil al sygdom på jorden op-
høre, siger Martinus. Megen sygdom 
skyldes virus, men hvis en virus ikke 
kan finde noget, den “svinger med” 
i et menneskes krop, tiltrækkes den 
ikke dertil. En virus er et dyr, dvs den 
har en lav dyrisk vibration. Vi tiltræk-
ker den med vor egen dyriske vibra-
tion, altså, jo mere vi kan frigøre os 
fra dyriske vibrationer, jo sjældnere 
vil vi få en virusinfektion.

Ruslands Putin

Martinus og mange andre har talt om 
en 3. verdenskrig, så mange går nu 
og holder øje med tegn på, at den er 
på vej. Ifølge forudsigelserne i Inge 
Stoltenbergs bog “Verdens fremtid” 
skulle Rusland have en aktiv rolle 
i at begynde den. Er Ruslands præ-
sident Putin en farlig mand? Hans 
udstråling, når han træder frem på 
skærmen, oplever jeg godt nok ikke 
just tillidsvækkende.

For øjeblikket synes han at ruste sig 
til et eller andet. Han lader russiske 
fly operere tæt på USA’s baser, han 
har samlet 40.000 tanks bag Ural-
bjergene, han har øget sit arsenal af 
mellemdistanceraketter, plantet sit 
flag på bunden af Nordpolen, osv. 
Har han bare brug for at vise, han er 
en “stor” mand?

Ifølge Stoltenbergs bog, skulle det 
hele starte med, at “en politisk per-
son bliver myrdet i et land sydøst for 
Bayern”. Dette kom jeg til at tænke 
på, da jeg hørte en radioudsendelse 
om problemerne i Kosovo. Rusland 
støtter ihærdigt serberne i deres 
vedholdende modstand mod at give 
Kosovo selvstændighed. USA støt-
ter kosovo-albanernes ønske om 
selvstændighed. Og nogle kosovarer 
truer med voldeligt oprør, hvis landet 
ikke bliver frit meget snart.

Dette gav mig fornemmelsen af, at 
hvis der bliver uro i Europa, vil den 
starte pga Kosovo. Her kan Putin 
måske finde sin anledning, nu mens 
USA er svag pga de andre krige, de 
er involveret i, og deres økonomiske 
problemer, der synes at kunne blive 
begyndelsen til en global økonomisk 
krise.

En tal-fikseret Martinus-fan har hæf-
tet sig ved, at seeren Irlmaier kort før 
sin død i 1959 så tre nitaller. Andre 
har også nævnt noget med tre nitaller, 
men de kan jo findes frem på mange 
måder, f.eks. i 18-9-2007. Putin kom 
iøvrigt til magten i 1999!

Martinus beroliger os imidlertid med, 
at alt vil ske planmæssigt for at frem-
skynde den humane udvikling. Der 
skal nok også “krasse” midler til at få 
de sidste med på “den humane vogn”, 
f.eks. i det korrupte, kriminalitets-
hærgede og mindretals-forfølgende 
østeuropa. Men Martinus regner med, 
at der vil være “stor kristuspolitik i 
verden om 500 år” (hans sidste tale 
9/8-1980), og trøster os iøvrigt med, 
at de der ikke har mere krigs-karma 
slipper fri, evt. ved at blive reddet 
smertefrit over “på den anden side”.

Bevægelsers 
degeneration

Hvad enten det er en politisk bevæ-
gelse eller en religiøs bevægelse, sker 
der et gradvist forfald, når den oprin-
delige stifters ideale impuls skal be-
vares og videreformidles af personer 
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på et lavere bevidsthedsniveau end 
stifterens. Det gælder f.eks. socialis-
men såvel som kristendommen.

En bevægelse/organisation må de-
finere sig selv ved hjælp af en ydre 
afgrænsning, dvs den må have fast-
slået, hvad den står for og især, hvad 
den ikke står for. Således bliver ide-
grundlaget til dogmer, grundlagt på 
de mest indflydelsesrige personers 
fortolkninger og måske fejlfortolk-
ninger af de oprindelige ideer. Alle, 
der anfægter dette grundlag, truer 
sammenhængskraften og må presses 
ud, enten ved grove kætterforfølgel-
ser eller blot ved smædekampagner, 
evt. ved at overbevise kritikeren om, 
at han selv har gjort sig skyldig i sin 
udelukkelse.

Man kan sammenligne dette med en 
krebs, der holder sammen på sit indre 
liv ved hjælp af en ydre hård skal (i 
stedet for en ryggrad). For ikke at hin-
dre sin egen udvikling, skifter krebsen 
dog af og til sit panser ud med et nyt, 
der kan rumme ændringer. I religiøse 
bevægelser udskiftes dogme-panseret 
ved reformation. Når den gamle form 
begynder at kvæle det liv, den skulle 
beskytte, må “skallen revne” og give 
plads til fornyelsen. Så kommer der 
en fornyer, sådan som f.eks. en Bud-
dha eller en Jesus.

Det officielle islam befinder sig i dag 
på samme trin som katolisismen i 
1200-tallet, hvor den var en politisk 
magtfaktor, og de troende mente at 
tjene Gud ved at forfølge anderle-
des tænkende. I dag tordner mange 
imamer verden over mod de vantro. 
Det er en minoritet af muslimer, som 
fastholder Muhammeds oprindelige 
budskab om kærlighed og fred. I dag 
må de indsigtsfulde muslimer skabe 
den nødvendige reformation.
(Efter inspiration fra Sven Damsholt, 
Ildsjelen 3/03)

En nyreligiøs oase

Sådan kaldte Kristeligt Dagblad d.4/8 
Martinus-Centeret i Klint. For selv 

om Martinus i sin tid gjorde, hvad 
han kunne, for at der ikke skulle være 
nogen “religiøs aura” omkring hans 
sag, f.eks. ingen fællessang endsige 
fællesbøn men kun ren undervisning, 
så er der altså alligevel nogen, der 
føler en vis atmosfære af “frelsthed” 
over stedet.

Hvordan kan det være? For det var 
jo ikke meningen. Måske hænger det 
sammen med tendensen hos nogle 
til at anse Martinus’ åndsvidenskab 
for “den eneste vej” til kosmisk be-
vidsthed. Måske er det nærliggende 
at tolke visse passager i Martinus’ 
skrifter på den måde, men det er nu 
engang kun endnu ufuldkomne men-
neskers tolkning. Når man nærlæser 
de stykker, man bygger denne opfat-
telse på, kan man faktisk godt læse og 
tolke dem på en anden måde.

For mig at se er hele Martinus’ værk 
beretningen om, hvordan menneskene 
ikke kan undgå at udvikle sig frem til 
kosmisk bevidsthed. Spiralkredsløbet 
er et universelt princip, et forløb vi 
ikke “kan stå af”. Vi kan forsinke vor 
udvikling lidt, og vi kan fremskynde 
vor egen udvikling, f.eks. ved at læse 
Martinus, men vi vil alle nå frem til 
kristusbevidstheden før eller senere. 
Vi kan nå frem til den nødvendige 
kosmiske viden ad forskellige veje, 
men jeg har ikke set Martinus skrive 
noget sted, at hans vej er “den eneste 
saliggørende”.

Det understreges derimod ofte, at 
uden den moralske udvikling, kan 
vi ikke få kosmisk bevidsthed, og at 
den udvikling beror på lidelseserfa-
ringer. Al udvikling styres af “sult og 

mættelse”, og da vi ikke undgå at 
blive mæt af mørket, vil vi automatisk 
komme til at længes efter lyset, efter 
fred og alkærlighed. Al normal sult 
og længsel vil før eller senere blive 
tilfredsstillet. Det kalder Martinus 
“en logisk naturlov”, for al bevægelse 
fører mod ligevægt, og længsel er 
uligevægt.

I LB I stk.208 skriver Martinus: “med 
den fundamentale moraludvikling 
kommer de kosmiske evner ganske 
af sig selv på en naturlig måde i deres 
ufejlbarlige kraft og styrke.” Men kan 
vi finde frem til den moraludvikling 
uden Martinus’ anvisninger, kunne 
man så spørge. I LB III stk. 679 skri-
ver han: “Når alt kommer til alt, kan 
vi alligevel aldrig nogensinde få for-
klaringer andre steder end igennem 
livets egen direkte tale.”

Derfor er der ingen grund til at give 
indtryk af, at vi med Martinus’ ånds-
videnskab har den “eneste og bedste 
sandhed”, der kan føre til “frelsen”. 
Det betyder ikke, at vi ikke har lov at 
glæde os over det oplysende værk, vi 
har fået i arv, og som vi med glæde og 
geist gerne vil dele med alle, der har 
lyst til at få del i rigdommen.

Sjælelig orgasme

Da Lars Palerius i sidste nummer af 
Impuls turde stå frem og fortælle om 
sin drøm og den orgasme-oplevelse 
han fik heri, inspirerede han mig til 
også at turde fortælle om min drøm, 
selv om jeg ikke har hans poetiske 
fortælle-evne. Også for måske derved 
at videregive den større forståelse, jeg 
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derigennem fi k for, hvorfor Martinus 
gør seksualisme til det meget brede 
begreb “den højeste ild”, dvs en højt 
vibrerende energi.

Jeg mødte Martinus i en drøm. Jeg har 
aldrig mødt ham i fysisk inkarnation, 
og når jeg i begyndelsen af mine 
åndsvidenskabelige studier hørte 
hans foredrag på bånd, forekom hans 
“kvindagtige” stemme mig meget 
lidt tiltrækkende. Dette lægger jeg 
dog slet ikke mærke til mere. Men 
altså - jeg forbandt absolut ikke noget 
erotisk med ham.

I drømmen følte jeg mig imidlertid 
omsluttet af en stor kærlighed, især 
tilsyneladende udgående fra hans 
stærke dybe øjne. Jeg følte mig gen-
nemstrømmet af en utrolig varm og 
høj energi, der godt kunne minde lidt 
om en god orgasme. Da jeg vågnede, 
sad efterklangen af denne erotisk be-
tonede energi stadig i kroppen og gav 
anledning til en del eftertanke.
Faktisk var jeg lidt fl ov, for havde 
jeg, ligesom middelalderens nonner 
synes at have haft i forhold til Jesus, 
seksuelle forestillinger om “min 
guru”, omend ubevidst? Det var i 
mine rationelle øjne for latterligt.

Da jeg fi k tænkt nærmere over det, 
gik det op for mig, at den stærke 
energi, jeg oplevede, faktisk er den 
universelle kærlighedsenergi, intui-
tionsenergien, som vi alle en skønne 
dag vil kunne opleve som noget dag-
ligdags, alene ved kys og kærtegn, ja 
blot ved kærligt at berøre hinandens 
aura. Dette er den højeste form for 
seksualitet, som vi her i det fysiske 
kun kan opleve i en svag afglans i 
glimt ved den kropslige orgasme.

På denne baggrund kan man måske 
godt forstå, hvis nogen mener, de har 
haft en seksuelt-betonet oplevelse i et 
intimt samvær med Martinus, mens 
han gik her på jorden. Han behøvede 
vel bare at “skrue sin energiudstråling 
op i et højere gear”. Vi ufuldkomne 
jordlinge har stadig meget, vi endnu 
ikke helt forstår.

Hvad er lykke?

Gunnar  Jensen 
har skrevet en lille 
sød bog (96 sider 
i miniformat) om, 
hvad lykke er. Den 
er formet som et 
eventyr, hvor to 
søstre vælger hver 
sin vej i deres sø-

gen efter lykke. Den ene vælger ve-
jen, hvor man kan fi nde ud af, hvad 
lykke er. Den anden vælger vejen, 
hvor lykken bare er der. Den ene 
møder mennesker, der trods megen 
elendighed er taknemmelige for det, 
de har, mens den anden kun møder 
gode og glade mennesker.  

Da de mødes igen efter et halvt år og 
skal fortælle hinanden, hvad de har 
fundet ud af, er den første ikke i tvivl 
om, at lykke er at kunne sætte pris på 
det, man er og har. Den anden fortæl-
ler om mange gode oplevelser, men 
ved stadig ikke, hvad lykke er. Hun 
siger: ”Måske har jeg været lykkelig 
hele tiden, også før jeg tog afsted. Jeg 
havde bare en forestilling om, at lykke 
var mere end det, jeg allerede følte.”

Hvorfor krig i Irak?

Det står vist de fl este mennesker no-
get uklart, hvad den egenlige grund 
var til at starte krigen i Irak. Krigen 
i Afghanistan var måske nok til at 
forstå, for der holdt terroristerne jo 
til. Den israelske avis Haaretz mener, 
det var Israel, der fi k lokket USA ud i 
det morads for at få lidt færre arabiske 
fjender så tæt på.

Andre har talt om, at det var Iraks olie, 
der fristede. Og USA har godt nok 
også udarbejdet et lovforslag for den 
irakiske regering, hvor det fastslås, at 
4 vestlige olieselskaber (amerikanske 
og engelske) skulle have ret til at 
udvinde olien i Irak i 30 år, således 
at profi tten var skattefri i Irak og frit 
kunne føres ud af landet. Det forslag 
vil den irakiske regering dog ikke 
vedtage! Også Danmark kunne have 

sine interesser - Mærsk har foreløbig 
tjent 17 mia. på transportopgaver for 
USA’ militær.

Men lad os citere Mark Twain: “The 
mysterious Stranger”, 1916, kap.9:
“Derefter vil statslederne opdigte 
billige løgne og lægge skylden på det 
land, som bliver angrebet, og alle vil 
blive så glade for disse samvittigheds-
dyssende løgne. De vil granske dem 
omhyggeligt og nægte at undersøge 
den anden side af sagen. Derfor vil 
de blive overbevist om, at krigen er 
retfærdig, og vil takke Gud for bedre 
nattesøvn efter denne proces af gro-
tesk selvbedrag.”

Klimaforandringer

Hvor alvorligt skal vi tage snak-
ken om klimaforandringer? Er der 
grund til at forstærke den angst, 
mange mennesker af forskellige an-
dre grunde allerede føler, f.eks. angst 
for terror? Der er jo kommet mange 
modstridende forklaringer. Grønlands 
indlandsis smelter, siger man. Men 
i Ill.Videnskab kunne man læse, at 
satelitmålinger indsamlet over 11 år 
viser, at indlandsisen vokser.
Det er Nansens-Instituttet i Bergen, 
der har analyseret målingerne, og 
de viser, at den del af iskappen, der 
ligger over 1500 meter højt, vokser 
med 6 cm om året. Det er kun isen 
ved kysterne, der mindskes - med 2 
cm pr år.
Ifølge Martinus står Jordkloden ikke 
overfor katastrofer, kun kriser. Jorden 
er så langt fremme i sin udvikling som 
levende væsen, at den er vokset fra 
en grov skæbne. I LBIII stk.667 siger 
han om det, jordens mikrovæsner kan 
risikere at påføre sit makrovæsen: 

“Her fi ndes ganske vist endnu krig 
og lemlæstelsesprocesser forvoldt 
af disse væsener selv, men disse 
foreteelser er ikke i sig selv så store, 
at de i forhold til jordorganismen er 
katastrofale. Tværtimod, i dette per-
spektiv eller i selve jordbevidstheden 
er de kun at udtrykke som detailler 
i en ufarlig krise, en krise, som alle 

Gunnar  Jensen 
har skrevet en lille 
sød bog (96 sider 
i miniformat) om, 
hvad lykke er. Den 
er formet som et 
eventyr, hvor to 
søstre vælger hver 
sin vej i deres sø-
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væsener normalt må igennem umid-
delbart i den begyndende oplevelse 
af “den store fødsel”.”

Mentale kriser

Den nye verdensimpuls er en for-
stærket lys- dvs energibølge, som nu 
- ifølge Martinus - stråler fra Mælke-
vejens centrum ind over Jorden, især 
Norden, og påvirker alle mentalt. Den 
påvirker nogle mere end andre alt 
efter modtagelighed og egen åndelig 
udvikling. For nogle betyder det et 
løft, for andre en rastløs søgen eller 
blot forvirring, andre igen måske 
psykisk sygdom. Det er vel det Jesus 
taler om med “den nye vin på gamle 
sække”, som risikerer at sprække. 
Men mange synes tilsyneladende slet 
ikke påvirkelige.

Jeg tolker dette derhen, at den øgede 
åndelige søgen i vor tid, bl.a. er et ud-
slag af denne nye impuls, men at den 
også er blandt årsagerne til den megen 
forvirring. Man ved ikke rigtigt, hvor 
man skal rette sin søgen hen, prøver 
sig frem hist og her og får ind imel-
lem nogle dårlige oplevelser. Mange 
ender derfor tilbage i den etablerede 
folkekirke, for det ved man ligesom, 
hvad er.

Steen Marqvard Rasmussen, har prø-
vet at analysere moderne religiøsitet 

i sin bog “Religiøse grundfarver” 
(Aros 2005). Den viser bla. den in-
dividualitet og mangfoldighed, som 
religiøsitet er i dag. Men den har 
også en tendens til at give “new age” 
skylden for uroen og forvirringen. 
Han har et par eksempler, han mener 
underbygger påstanden, men som 
for mig at se viser, hvor svært det er 
for et menneske at fi nde netop det, 
som det har brug for just der, hvor 
det står i sin egen udvikling. Det ene 
eksempel lyder:

“Meditation var blevet en del af min 
dagligdag, eller rettere burde være 
det. Men jeg kunne ikke fi nde ro og 
overholde alle de forskrifter, systemet 
krævede. Jeg blev frustreret og søgte 
andre steder hen. TM, men mantraø-
velserne blev mekaniske og ligegyl-
dige. Mine tanker, det indre kaos og 
hele den sensibilitet, som gjorde, at 
jeg knap kunne overskue min dag, 
gjorde mig udmattet.

Jeg følte mig belastet af tvivl og usik-
kerhed, og angsten stod altid på lur. 
Rodløsheden var stor, og jeg blev ved 
med at åbne nye døre for at smage på 
andre systemer og se, om der måske 
var noget, der kunne stille min ån-
delige sult og give mig en slags fred 
indeni. Jeg kom i kontakt med Krisna-
murti-bevægelsen, men han satte 
bare folk ud i det uvisse, han ville vi 
selv tog stilling. Jeg søgte astrologer 
... Divine Light Mission, Martinus-
folkene, tibetansk buddhisme, søgte 

healere, clairvoyace, dyrkede Tai Chi 
og gik i terapi ...”

Til sidst fi nder hun en ven, der fore-
slår hende at bede Jesus om fred. Det 
hjalp. Hun begynder at komme i en 
frikirke og gå på bibelskole og føler 
nu, hun er kommet på plads.
Dette viser, at denne person endnu 
ikke var parat til at bevæge sig fra 
tro til viden. Hun havde stadig brug 
for en kirkes “redningsvest” og kunne 
ikke bruge Martinus’ analyser. Det er 
fi nt nok, men det er jo ikke den nye 
spirituelle bevægelses skyld, at nogen 
løber sur i den og ikke kan skelne 
mellem “skidt og kanel”.

Kvindelige opfi ndere

Gennem historien har der været 
mange kvindelige opfi ndere. Der er 
f.eks. Hypatia af Alexandria (ca 370-
415), der bl.a. opfandt hydrometeret, 
der kan måle væskers vægtfylde. 
Men det har været svært for kvinder 
at profi lere sig, for indtil 1800-tal-
let kunne kvinder ikke få stadfæstet 
patenter i eget navn. Lord Byrons 
datter Augusta (ca.1830) arbejdede 
på en “analytisk maskine”, forløbe-
ren for robotter og computere, og 
forudsagde den en dag ville udvikle 
sig til at kunne gøre alt, hvad den blev 
programmeret til.

Det er altså ikke, fordi man i vis-
domsriget har tænkt, det ikke kunne 
betale sig at give inspirationen til nye 
opfi ndelser til kvinder. Der er blot det, 
at det oftest er mænd, der har tiltusket 
sig æren for dem! Men det har jo nok 
også noget at gøre med, at det har væ-
ret svært for kvinder at få uddannelse. 
Så fremover vil vi nok se mange fl ere 
kvindelige nobelprisvindere.

Forskning viser iøvrigt, at kvinder 
er bedre til at høre, mænd til at se. 
Derfor lærer piger som regel at tale 
hurtigere end drenge, mens drenge 
er bedre til at ramme et mål. Mænd 
konkurrerer, kvinder kommunikerer. 
Men med polforvandlingen vil det jo 
nok ændre sig i tiden, der kommer.
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En ud-af-krop opskrift

Hvis man vil en tur ud-af-kroppen er 
det bedst at gøre det på et højt sted, 
f.eks. en bjergtop hvor luften er ren og 
tør. Vil man være sikker på at kunne 
vende tilbage til kroppen, skal man 
anbringe hånden i en skål vand.
Det er også nemmere at frigøre sig fra 
kroppen, hvis man i længere tid afhol-
der sig fra syreholdig mad, for det vil 
nedsætte iltmængden i hjernen.

Spændingen i kroppens “livsfelt” er i 
uligevægt, det er baggrunden for, der 
er spænding nok til at holde sammen 
på den. Hvis spændingsforskellen 
nedsættes, løsnes forbindelsen mel-
lem krop og astrallegeme. Det kan 
f.eks. ske i meditation, hvor man går 
ned i de langsommere alfa-bølger. 
Det gør det nemmere at gå-ud-af-
kroppen.
(Kilde: Lyall Wattson: “På grænsen 
til døden”)

Krigens følger

Soldaterne er skuffede over, at man 
ikke længere kommer hjem og bliver 
fejret som krigshelte, som man gjorde 
før i tiden. Vi andre er godt tilfredse, 
for det betyder jo, at udviklingen trods 
alt går fremad.
Men det er tragisk, at regeringerne 
åbenbart ikke er klar over, hvor meget 
unge mennesker bliver ødelagt af at 
blive sendt i krig, sådan som man 
for nylig kunne se det i en canadisk 
fi lm i TV. Det eneste, man kan trøste 
sig med er, at nok blev det en slem 
inkarnation denne gang, men i de 
kommende inkarnationer vil disse 
mennesker afsky al form for krig.
Et kinesisk ordsprog siger: “Man 
laver ikke soldater af gode menne-
sker.”

Og så er der tolken med de to koner, 
hvad skal vi mene om det? Da jeg en-
gang arbejdede i KULU (Kvindernes 
U-landsudvalg) fi k jeg kontakt med 
en del kvinder fra lande, hvor fl erko-
neri var almindeligt. Selvfølgelig blev 
de spurgt om, hvordan de havde det 

med det. Men de spurgte bare tilbage, 
hvordan vi havde det med mænds 
almindelige elskerinde-forhold i vor 
kultur. De var trods alt glade for, at et 
formelt ægteskab gav dem trygheden 
ved, at manden således var økono-
misk ansvarlig. 
Vi kunne så replicere, at vi var glade 
for, at de fleste kvinder slet ikke 
behøvede en mands økonomiske 
ansvarlighed.

Danmark mangler arbejdskraft og 
importerer på livet løs folk fra andre 
lande. Aldrig før er der kommet så 
mange udlændinge til Danmark. 
Men alligevel lader man 6-700 ira-
kere sidde og gå mentalt til grunde 
i ørkesløs ledighed i fl ygtningelejre. 
De fl este kan sproget og vil så gerne 
arbejde. Hvor er logikken? Skal det 
humane kvæles af hensyn til princip-
per? Som moderen til det plagende 
barn i supermarkedet: når jeg har 
sagt nej, har jeg sagt nej. For ikke at 
“tabe ansigt”?
Eller er det grådighedens stemme der 
taler - vi vil kun have folk, der giver 
samfundet overskud, de veluddan-
nede, de endnu ikke mentalt syge. Alt 
mens vi poster milliarder i vor mili-
tære krigsdeltagelse. Ak ja, danskerne 
har meget at lære endnu.

En lille lysstråle

Spanierne er omsider ved at få afsky 
for tyremishandlingerne i tyrefægt-
ning. Kun 7% er virkelig for det, 72% 
er uinteresseret heraf fl ertallet direkte 
imod. Faktisk kommer der nu så få til 
tyrefægtning, at de må have offentlige 
tilskud for at holde showet gående. Af 
disse kommer noget fra EU - støtte til 

“kultur”, som det hedder. Det må de 
nordiske EU-parlamentarikere se at 
få afskaffet!

Polens katolske kirke 
i krise

Det viser sig, at mange af de katolske 
præster var meddelere for det polske 
efterretningsvæsen i kommunisttiden. 
Jeg ser det for mig - en person i det 
lille afl ukkede rum står og betror sig 
til sin præst, næstekærlighedens yp-
perste repræsentant, Guds stedfortræ-
der på jorden, for at få tilgivelse. Det 
var oplagt, hvor politiet skulle gå hen 
for at få oplysninger om borgerne.

Mon ikke den historie vil være med til 
at gøre en ende på den katolske skik 
med at gå tillidsfuldt til præsten og 
betro sig for at få syndsforladelse?

Det usynliges maler

John Engelbrecht (ham med bøgerne 
“Den intutive tanke”) har skrevet en 
lille biografi  om maleren Johannes 
Weise (1903-87). Han blev kaldt “det 
usynliges maler”, fordi han med sin 
kunst forsøgte at give udtryk for den 
åndelige del af universet og forene 
vor ydre og indre verden. Det mente 
han var kunstens mission. Selv havde 
han en dyb forståelse for den univer-
selle enhed, han forsøgte af afbilde. 
Som maler var han selvlært.

Han var vionær og udførte allerede 
i 1925 et billede af atombomben, 20 
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år før den blev opfundet. I en efter-
ladt note havde han skrevet: “Det er 
ideens åbenbaring, der gør kunstens 
indhold identisk med sandheden.”
Mange kendte som ukendte personer 
kom på besøg i hjemmet på Ordrup-
vej, også Martinus har iøvrigt besøgt 
ham.

Globalisering

Allerede i 1934 skrev Martinus (Bi-
sættelse kap.178): “Da den samlede 
jordklode er een enhed, een orga-
nisme, eet legeme, er dens enkelte 
dele bestemt til at skulle samarbejde. 
Dens samlede menneskehed er derfor 
også en enhed, allerede fasttømret 
og uadskillelig ved den allerede 
stedfundne internationale udvikling 
og frembragte import- og eksportmu-
lighed i forbindelse med den moderne 
trafikudvikling.

At man i de senere år har begyndt at 
rejse en kinesisk mur mellem landene 
i form af told- og valutaforanstaltnin-
ger, indvandringsforbud og racehad 
og derved har givet den kollektive 
selviskhed eller egoisme i form af 
nationalisme en renæssance, har intet 
med den guddommelige verdensplans 
logik at gøre og må derfor ende i en 
katastrofe.

Verdens sande natur og åndelige kurs 
er international udvikling. Internatio-
nalisme er det bånd, hvormed Gud har 
sammenføjet verden. Og “hvad Gud 
har sammenføjet, kan menneskene 
ikke adskille.” Alt, hvad der går imod 
denne udvikling, vil udløse krig.”

Dengang udløste det 2.verdenskrig 
- hvad vil tendenserne til “kollektiv 
egoisme” udløse dennegang?

Kosmisk 
kommunikation

Uddrag af Poul Vigay’s korncirkel-
artikel. (oversat af Ruth Olsen)

21/8-2001 var der kommet to nye 
korncirkelformationer nær Chilbolton 

i Hampshire, England. De lignede 
ikke andre korncirkler, men med et 
stort antal “pixels” formedes på den 
ene et ansigt, mens den anden lignede 
det budskab, som SETI (Search for 
extra-terrestrial Intelligence) havde 
udsendt i 1974.

Det kodede budskab, man sendte ud 
i rummet i 1974, havde retning mod 
stjernehoben M13 omkring 25000 
lysår væk. Det var en binær kode, 
bestående af 1679 “pulseringer” (dvs 
0’er og 1’er), udsendt på frekvens 
2380 MHz. Tallet 1679 er matematisk 
unikt, fordi det er produktet af de to 
primtal 23 og 73. Alle tilstrækkeligt 
intelligente væsner vil uden tvivl se 
efter primtal, kemiske stoffers fre-
kvenser og binære “digits”.

For at transmittere de 1679 digitale 
pulseringer måtte de arrangeres i et 
mønster på 23 gange 73 rækker. For 
tydelighedens skyld er det tegnet, så 
sorte felter står for 1 og hvide for 0. 
Da jeg skulle beskrive det udsendte 
budskab i en bog, kom jeg imidlertid 
til at spejlvende mønsteret, sådan at 
mønsteret i bogen ikke svarer kor-

rekt til det faktisk udsendte i -74. Det 
mærkelige er nu, at det “svar” vi fik 
som korncirkel i 2001 er også spejl-
vendt, som om de reagerer på bogen 
i stedet for radiosignalet!

Det har dog ingen betydning for 
budskabets indhold. Det består af  5 
sektioner. Øverst angives talsystemet 
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1-10 -  og det samme ses i svaret. Næ-
ste sektion indikerer atomnumrene på 
de 5 primære stoffer på jorden - brint, 
kulstof, kvælstof, ilt og fosfor. Svaret 
indeholder udover de 5 også et sjette 
med atomnummer 14, altså silicon.

Tredie sektion repræsenterer form-
lerne for DNAs basepar. Nedenunder 
dem ses DNA-strengens dobbelspiral 
tilføjet antallet af gener i DNA. Her 
viser svaret, at der på venstre side er 
en ekstra DNA-streng, ligesom der 
ses ændringer i antallet af gener. I 
kroppens udseende ses stor forskel, 
udover forskel i størrelsen på hovedet 
angiver koden fra jorden som gen-
nemsnitshøjde 176 cm, mens der i 
svaret stå noget, der kan tolkes som 
100 cm. Hvor antallet af mennesker 
på jorden blev angivet til 4,29 mia. (i 
1974), sagde svaret 21,3 mia.

Fjerde sektion er en simplificeret 
repræsentation af solsystemet, hvor 
Jorden, den 3. planet, er fremhævet. 
I svaret er såvel den 3., den 4. såvel 
som den 5. planet fremhævet.

Komentar v/Ruth

Da jeg her læste, at korncirkel-svaret 
åbenbart reagerede på noget, der 
var tegnet i en bog (det spejlvendte 
mønster) i stedet for på det faktisk 
udsendte, blev jeg klar over, at kor-
ncirkelmagerne er så højt udviklede, 
at de kan følge med i alt, hvad der 

foregår på jorden. Og de vil nok også 
gerne drille! Derfor sender de måske 
det der ET billede, så vi kan få be-
kræftet vore forestillinger.

De der ønsker uddybning af oven-
stående kan nok finde frem til Poul 
Vigay på nettet eller: www.cropcirc-
leresearch.com

v/Gunder Frederiksen

Medens disse linier skrives, er der her i Klint hovedsæson 
for Martinus verdensbillede. Der er mange mennesker, og 
der er liv og glade dage. Personligt oplever jeg imidlertid 
et lille skår i glæden.

Så vidt jeg har hørt, tales der blandt de mange interes-
serede om, at ingen i sin udvikling kan komme frem til 
kosmisk bevidsthed uden kendskab til Martinus. Det 
omtales åbenbart på en måde, så folk får det indtryk, at 
Livets Bog er ikke blot en nøgle til kosmisk bevidsthed, 
men også den eneste nøgle til kosmisk bevidsthed. 

Efter mange års studium af Martinus Kosmologi kan jeg 
kun vurdere denne udtalelse som en misforståelse, der 

En misforståelse

smager af sekterisme – et begreb, der ligger milevidt fra 
Martinus mission, som klart har universel karakter. Fra 
Martinus side kan der være tale om, at vi skal igennem de 
samme udviklingstrin og gøre de nødvendige erfaringer 
på godt og ondt for at få lønnen for de smerter, lidelser og 
andre erfaringer, vi gør på den lange udviklingsrejse. 

Og denne løn er kosmisk bevidsthed, som Martinus selv 
var et eksempel på. Det er selve livets universelle love 
og er derfor ikke blot bundet til Martinus navn. Kosmisk 
bevidsthed kan altså også opnås uden kendskab til navnet 
Martinus, men ikke uden om de kosmiske love.  
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ESBJERG
Mandag 1/10 Tankernes tyranni! v/John Klemens Nielsen
Mandag 22/10 Tilgivelsens gave - ikke mindst til dig selv! 
v/Birger Juel Jensen
Mandag 12/11 Juleforedrag - Det ender med næstekærlig-
hed! v/Hanne Myrfeld
Møderne er kl.19 i Multihuset, Gasværksgade 2,1.sal, grønt 
lokale
Arr: Heddi Støyer tlf.7513 9863

FREDERIKSHAVN
Tirsdag 9/10 Søvn, drømme og døden v/Ole Therkelsen
Tirsdag 23/10 Det ender med kærlighed v/Hanne Myrfeld
Tirsdag 6/11 Maskulint, feminint og menneskeligt 
v/Lene Jeppesen
Tirsdag 20/11 Hvorfor er mennesker så forskellige i livs-
opfattelse og væremåde? v/Lars Gyde
Møderne er kl. 19.30, Skolegade 8
Arr: Birger Juel Jensen tlf. 9893 0686

HADERSLEV
Mandag 19/11 Det guddommelige forsyn bag menneske-
hedens udvikling v/Ingolf Plesner
Mødet er kl.19 på Bispen, over gården.
Arr: Lenette Hansen tlf. 3032 0571

HERNING
Torsdag 11/10 Søvn, drømme og døden v/Ole Therkelsen
Torsdag 25/10 Humanisme og kærlighed - et udviklings-
projekt! v/Søren Olsen
Torsdag 8/11 Maskulint, feminint og menneskeligt 
v/Lene Jeppesen
Torsdag 22/11 Intuition - et spørgsmål om kærlighed! 
v/Solveig Langkilde
Møderne er kl. 19.30 i “Kulturellen”, 1.sal lok.04-01, Nør-
regade 7
Arr: Martin S Jepsen tlf. 9716 8230

HORSENS
Tirsdag 9/10 Hvorfor er mennesker så forskellige i livsop-
fattelse og væremåde? v/Lars Gyde
Onsdag 14/11 Juleforedrag - Det ender med næstekærlig-
hed v/Hanne Myrfeld
Møderne er kl 19.30 på biblioteket, Tobaksgården 12
Arr: Merete Holm tlf. 8655 0810

KLINT
Lørdag 22/9 kl.14.30 Martinus som verdenslærer 
v/Ole Therkelsen
Lørdag 6/10 kl 14.30 Bøn, meditation og livskraft 
v/Martha Font
Lørdag 3/11 kl 14.30 Døden er livets fortsættelse 
v/Poul Dyrholm

Weekendkursus 28/9-30/9 Forelskelse, venskab og kærlig-
hed v/Ole Therkelsen og Lene Jeppesen
Weekendkursus 26/10-28/10 Martinus’ forhold til Bibelen 
v/Aage Hvolby og Tryggvi Gudmundsson
Ugekursus 16/9-22/9 Kosmologi, alkærlighed og personlig 
udvikling v/Ingolf Plesner
Ugekursus 16/9-22/9 Kosmisk udviklingslære 
v/Ole Therkelsen
Få kursusprogram med nærmere oplysninger tilsendt: Marti-
nus Institut tlf. 3834 6280 
Martinus Center, Klintvej 69. Tlf. 5930 6280 evt. 2021 2768

KULLERUP -kurser se www.kullerup.dk eller
ring 6531 5431
Martinusgruppe hver tredie fredag kl. 19-21.30

KØBENHAVN
29/9 kl 15 Det evige verdensbillede v/Svend Åge Rossen
13/10 kl 15 Livsmysteriet og talsystemet v/Ole Therkelsen
27/10 kl 15 Maskulint, feminint og menneskeligt 
v/Lene Jeppesen
10/11 kl 15 Bøn - en psykisk kraftkilde v/Eigil Kristensen
24/11 kl 15 Intuition v/Solveig Langkilde
8/12 kl 15 Det universelle kærlighedsprincip 
v/ Poul Dyrholm
Derudover er der studiegrupper og seminarer, hør nærmere:
Martinus Institut, Mariendalsvej 94, Kbh F tlf. 3834 6280

KØGE
2/10 kl 19 Det kosmiske menneske v/Eigil Kristensen
Teaterbygningen
Tilmelding FOF, Brogade 19, tlf. 5665 5322

ODENSE
Møder holdes Munkevænget 7. Hør nærmere tlf. 6614 7424

RANDERS
Tirsdag 25/9 Hvorfor er mennesker så forskellige i livsop-
fattelse og væremåde? v/Lars Gyde
Tirsdag 20/11 Intuition - et spørgsmål om kærlighed 
v/Solveig Langkilde
Tirsdag 11/12 Juleforedrag - Det ender med næstekærlig-
hed! v/Hanne Myrfeld
Møderne er kl.19.30 i AOF kantinen, Store Voldgade 10
Arr: Lottie Linnea Thunberg tlf. 8647 4603

ROSKILDE
Torsdag 27/9 Humanisme og næstekærlighed - et udvik-
lingsprojekt! v/ Søren Olsen
Torsdag 11/10 Getsemane have v/Lene Jeppesen
Torsdag 25/10 Fra kvinde og mand til menneske 
v/Solveig Langkilde
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Torsdag 8/11 Det kosmiske menneske v/Eigil Kristensen
Torsdag 22/11 Tilgivelse som videnskab! v/John Klemens
Møderne er kl 19 på Kildegården, Helligkorsvej 5, lokale 7
Arr: FOF, tilmelding tlf. 4636 6974

SILKEBORG
Onsdag 3/10 Tankernes tyranni v/John Klemens Nielsen
Onsdag 24/10 Hvorfor er mennesker så forskellige i livs-
opfattelse og væremåde? v/Lars Gyde
Onsdag 7/11 Maskulint, feminint og menneskeligt 
v/Lene Jeppesen
Mødet er kl.19.30 i Medborgerhuset, Søvej 3.
Arr: Vibeke Rughave tlf. 8682 8270

SØNDERBORG
Tirsdag 2/10 Hvorfor er mennesker så forskellige i livsop-
fattelse og væremåde? v/Lars Gyde
Tirsdag 23/10 Tilgivelsens gave - ikke mindst til dig selv! 
v/Birger Juel Jensen
Tirsdag 20/11 Juleforedrag - Det ender med næstekærlig-
hed v/Hanne Myrfeld
Møderne er på biblioteket, Kongevej 19-27
Arr: Jesper Hindø tlf. 7443 1213

THISTED
Søndag 7/10 Søvn, drømme og døden v/Ole Therkelsen
Søndag 4/11 Maskulint, feminint og menneskeligt 
v/Lene Jeppesen
Søndag 18/11 Tilgivelsens gave - ikke mindst til dig selv! 
v/Birger Juel Jensen
Møderne er kl. 15 i Plantagehuset, Plantagevej 18
Arr: Birgit Thorndal tlf. 9798 5384

TÅSTRUP
Tirsdag 18/9 Kunsten at skabe en lykkelig skæbne
Tirsdag 25/9 Film - Martinus som vi kendte ham - 1.del
Tirsdag 2/10 De evige kosmiske skabeprincipper
Tirsdag 9/10 Reinkarnation - kredsløb og årstider
Tirsdag 23/10 Hvordan kan vi alle være “kosmiske rej-
sende”?
Tirdag 30/10 Hvorfor øve sig i at tilgive sig selv og andre?
Tirsdag 6/11 Den åndelige videnskab og den etablerede 
videnskab
Tirsdag 13/11 Har det jordiske menneske en fri vilje?
Tirsdag 20/11 Film - Martinus som vi kendte ham - 2.del
Tirsdag 27/11 De jordiske menneskers forhold til dyrene
Tirsdag 4/12 Sjælelig underernæring
Tirsdag 11/12 Den materialistiske og den åndsvidenskabe-
lige opfattelse af juleevangeliet?
Studiegruppens møder er kl 19-21.30 i Kulturcenter, Poppel 
Alle 12.
Arr: Birgit Mørup Madsen tlf. 2856 7261

VEJLE
Søndag 16/9 Nøglen til et bedre liv v/Hans Wittendorff
Søndag 30/9 Tankernes tyranni v/John Klemens Nielsen
Søndag 28/10 Hvorfor er mennesker så forskellige i livs-
opfattelse og væremåde? v/Lars Gyde
Søndag 25/11 Juleforedrag - Det ender med næstekærlig-
hed v/Hanne Myrfeld
Møderne er kl. 14 i Kulturhuset Bygningen, Ved Anlæget 14
Arr: Inge S Spicker tlf. 7555 2194 og Hans Wittendorff tlf. 
7580 3350

VIBORG
Tirsdag 2/10 Tankernes tyranni v/John Klemens Nielsen
Tirsdag 23/10 Humanitet og kærlighed - et udviklingspro-
jekt! v/Søren Olsen
Tirsdag 13/11 Tilgivelsens gave - ikke mindst til dig selv! 
v/Birger Juel Jensen
Møderne er kl. 19.30 i Medborgerhuset, Vesterbrogade 13
Arr: Dagmar Dalsgaard tlf. 8661 2923

ÅLBORG
Onsdag 10/10 Søvn, drømme og døden v/Ole Therkelsen
Onsdag 24/10 Humanisme og kærlighed - et udviklings-
projekt! v/Søren Olsen
Onsdag 7/11 Hvorfor er mennesker så forskellige i livsop-
fattelse og væremåde? v/Lars Gyde
Onsdag 21/11 Intuition - et spørgsmål om kærlighed 
v/Solveig Langkilde
Møderne er kl. 19.30 på Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 35.
Arr: Karsten Jensen og Hannelise Lundholm tlf. 9818 8090

ÅRHUS
Mandag 24/9 Hvorfor er mennesker så forskellige i livsop-
fattelse og væremåde? v/Lars Gyde
Mandag 8/10 Søvn, drømme og døden v/Ole Therkelsen
Mandag 22/10 Humanisme og kærlighed - et udviklings-
projekt v/Søren Olsen
Mandag 5/11 Maskulint, feminint og menneskeligt 
v/Lene Jeppesen
Søndag 18/11 kl 10-17 Mørket og kærligheden 
v/Solveig Langkilde
Mandag 26/11 Juleforedrag - Det ender med næstekærlig-
hed v/Hanne Myrfeld

Mandagsmøderne er kl. 19.30 i Studenternes Hus, mødesal 
2, Ndr.Ringgade 3, bygn.1420
Arr: Grethe Bergstrøm tlf. 8672 5546



Lykønsk mig, ven! - jeg har opnået,
hvad hver, som ånder i en jordisk krop,
opnår tilsidst. Jeg er holdt op
at ånde i en - jeg har overstået,
ej blot alverdens vrøvl og nød,
men lykkelig og levende - min død.

Du sagtens vide gad
hvorledes det gik til, hvordan jeg bar mig ad,
hvorlunde man sit legem kan undvære,
og om den kunst at dø er svær at lære.

Hvad alle kan er ingen kunstig ting:
man uvilkårligt gør et spring,
man ej har lært, men uden kunstleri
og mindste gymnastik er mester i
af puur instinkt - et stort naturgeni
har alle til at dø. Man ej metoden ser,
men tror det selv umuligt, når det sker.
Det ligner mer et sving dog, end et spring.
Det er som man kun drejed sig omkring
et øjeblik og blev en smule svimmel.
Men hvad der drejer sig er jord og himmel.

Man tænker næppe tanken ud: jeg dør!
Før man er afdød og er mer end før,
lyslevende, kun ligesom lidt ør
i hovedet - hvorvel man har det ikke,
men lader det med hele kroppen ligge
som aflagt tøj.

Ved himmel mener jeg det sted i rummet,
hvor nu jeg først med glæde har fornummet,
at jeg er rigtig til.

Tankebreve fra en afdød
B.S.Ingemann (1789-1862) skrev en digtsamling på næsten 100 sider, formet som 
breve fra en afdød, og som viser han må have haft stærke spirituelle oplevelser. 
Dette er indledningen:

Et øjeblik det syntes mig
som sjælen, splitternøgen, tumled sig,
forladt af legem, tid og rum,
i tom og formløs tankehimmel.
Men det var kun hin dødens svimmel,
der gjorde mig en smule dum.

I næste øjeblik fornam jeg grandt
hvorlunde sjælen selv et nyt gevandt
udfolded af sit indre væsens tråde
og - hvad der var den selv en gåde -
reproducerte ved instinkt
hvert tabt organ så rask og flinkt,
som ingen billedhuggers kunst formåede.

Nu er jeg her. “Hvor?” spørger du. Ja bi!
Her slipper din planets kosmografi.
Mit her i disse store livets egne
er både her og der og allevegne.
Alt er mig her endnu så nyt, og stedet
som tiden løber fra mig, før jeg veed ‘et.
Så meget kan jeg kun med vished sige:
Jeg er i mellemtidens store rige,
dog det er ei afgrundslandet,
hvor jøder, græker og Niels Klim for ned.
På  Jorden heller ei, såvidt jeg veed.
Her sjælen, Gud ske lov, er ei forbandet.

Jeg måler højderne i livets sfære,
og alle verdner er mig lige nære.
Hvad her jeg skriver, uden pen og blæk,
på tanketråd, med tanken flyver væk
i samme øjeblik, og Gud ske tak,
jeg trænger ikke her til almanak.
Jeg derfor også uden dato skriver
og uden stedsangivelse forbliver,
til med det første du får brev igen -
lyslevende,
din døde salig ven.
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Guds røst til 
menneskeheden i dag

Ligesom menneskenes tændte fysiske julelys forekommer i mangfoldighed og illuminerer 
og opliver deres fysiske liv i vintermørket, således skal hvert eneste menneske på jorden 
få tændt sin kærlighedsild og som et levende Guddommens julelys funkle og stråle sit 
hjertes lys og varme ud over alt og alle.

Dette guddommelige kærlighedens lysvæld, denne himmelske illumination, som den 
samlede jordmenneskehed da vil udstråle, er Guds riges fødsel på jorden. Og derfor lyder 
Guds røst til menneskeheden i dag:

“Ikke ved vold og ikke ved magt, men med mit åsyns strålevæld i din hjertevarme over 
for alt og alle vil du se krigen synke i grus og fredens solskin lyse og varme for din fod. 
Thi for den, der har mit åsyns strålevæld i hjerte og forstand, i sind og væremåde, eksi-
sterer mørket ikke. Alt er lys, alt er kærlighed, alt er glæde.”

(Martinus i “Julelysene” kap.10)
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Hermed en midvinterhilsen...
- med lidt læsestof til de lange mørke aftner eller 
fredelige juledage. Dette blad er som sædvanlig 
blevet til takket være mange tilsendte artikler. 
Det er så at sige et kollektivt produkt med mange 
bidragydere, og det skal måske lige pointeres, at 
den enkelte artikelforfatter selv står inde for sin 
artikels indhold. Vi har ingen “censur”.

Vi er meget glade for de mange bidragydere, som 
giver bladet dets karakter af forskellighed og 
mangfoldighed.

Det eneste, vi sorterer efter, er ønsket om, at 
stoffet skal have en eller anden åndsvidenskabelig 
vinkel, det er jo hele grundlaget for bladets eksi-
stens. Det er i orden og fint med kritiske meninger, 
kritik er nødvendig som udviklingens “salt”, men 
hvis vi skal leve op til ånden i Martinus’ budskab, 
skal vi prøve at undgå det, han kaldte “ond kritik”. 
Det plejer vi nok også, men det kan jo svipse en 
enkelt gang.

I dette nummer har samme bog fået to anmeldelser, 
men da de er så forskellige, er de begge kommet 
med. Det betyder så, at nogle andre bøgers an-
meldelse må vente til næste blad.

På gensyn i 2008!

Ruth
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Ordet
af Martinus 

I sin kosmiske analyse 
er ordet det princip, gennem 
hvilket al bevidsthed skabes 

”Er der en åndelig verden til? ” Dette spørgsmål stilles 
af tusinder af mennesker, som ikke er tilfredse hverken 
med religionens svar på spørgsmålet eller den fysiske 
videnskabs passive, oftest negative indstilling dertil. De 
mennesker, som har studeret åndelig videnskab, ved, at 
livet selv besvarer dette spørgsmål bekræftende på en 
mangfoldighed af måder. En af de mest fundamentale 
måder, hvorpå livet besvarer dette spørgsmål er igen-
nem ”ordet”.

For at forstå dette, må man lære at forstå, hvad der dæk-
ker sig bag dette begreb. Ordet er nemlig noget meget 
mere fundamentalt end det, vi i daglig tale forstår ved 
denne betegnelse. Ordet er i sin kosmiske analyse intet 
mindre end det princip, igennem hvilket al bevidsthed 
skabes. Det er den kraft eller det middel, med hvilket 
”Gud indblæste Adam livets ånde” og stadig gør det. 
Ordet dækker alt, hvad der hører ind under begrebet 
skabelse, manifestation eller tilkendegivelse. Ord dan-
ner tilsammen ”sproget”, som udgør en katalogisering 
af tanker. Men det, vi kalder vor dagsbevidsthed, er jo 
netop identisk med dette ”tankekatalog”.

Gud indblæser mennesket livets
ånde gennem naturens kræfter

En vågen bevidsthed består af tanker, som kan formu-
leres og ordnes i logiske tankerækker. Men på hvilken 
måde indblæser Gud Adam eller mennesket livets ånde? 
Gennem naturen og naturens kræfter. Bevidst liv opstår 
gennem vekselvirkning med omgivelserne eller naturen. 
Er det ikke i kampen mod naturkræfterne, at det jordiske 
menneske har udviklet de tankerækker i sin bevidsthed, 
som vi i dag kalder videnskab og teknik, og hvorigen-
nem det i nogen grad er lykkedes mennesket at ”gøre sig 
jorden underdanig”? Men hvad var videnskab og teknik 
uden ordet? Intet. Mennesket har virkelig hævet sig 
over det egentlige dyrerige gennem sin voksende evne 
til at formulere tanker og manifestere dem i skabelse 
både indenfor praktiske, videnskabelige og kunstneriske 
områder.

En tankens eller åndens verden 
bliver materialiseret gennem 
det skrevne eller talte ord

Er ordets verden nu en fysisk eller åndelig verden? Ordet 
i sig selv, vil man måske sige, er kun fysisk materie, hvad 
enten det fremtræder i form af skrift eller tale, som blæk, 
tryksværte eller lyd. Javist er ord også fysisk materie, 
men de er da meget mere end det. Hvis vi ser i en bog, 
der er skrevet på et sprog, vi ikke forstår, eller hører dette 
for os uforståelige sprog blive talt, virker ordene kun på 
vort syn eller vor hørelse. Vi kan gøre os visse tanker om 
dette sprog, men findes dets ord ikke i vort tankekatalog, 
vedbliver ordene med blot at være tryksværte eller lyde, 
noget rent materielt. 

Forstår vi derimod det talte eller skrevne ord, sættes 
tanker i sving i vor bevidsthed, altså noget immaterielt 
eller usynligt begynder at arbejde. Dette immaterielle el-
ler usynlige var skjult i det synlige ord, en tankens eller 
åndens verden blev materialiseret gennem det skrevne 
eller talte ord og igen dematerialiseret i læserens eller 
tilhørerens bevidsthed. Men så er der jo også en åndelig 
verden til, som kan gennemtrænge den fysiske og give den 
mening og liv. De fysiske talte og skrevne ord bliver da 
blot kunstige foreteelser, ved hjælp at hvilke vi er i stand 
til at åbenbare noget ved os selv, som er immaterielt og 
utilgængeligt for fysisk sansning. Ethvert menneske har 
foruden sin fysiske organisme en side ved sin fremtræden, 
som er utilgængelig for andre væsener på det fysiske plan. 
Hvis ikke det var således, behøvede menneskene hverken 
skrift eller tale.

Mennesket har sin egen 
åndelige verden bag den fysiske, 
sin tanke- og følelsesverden

Hver dag vekselvirker vi med vore omgivelser på et plan, 
der ikke er fysisk, vi taler og lytter, vi skriver, læser og 
tilegner os viden og erfaringer, derigennem opbygger 
vi tankekombinationer, som kombineres af det forråd, 
vi allerede har i vort tankekatalog og udvider forrådet. 
Gennem talte og skrevne ord forsyner vi hinanden med 
tankekombinationer. Vor tale kan gøre andre vrede el-
ler bedrøve dem, men den kan også glæde, inspirere og 
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hjælpe dem, ja, ligefrem være med til at skabe fornyelse 
i deres liv. Hvis ikke ordene er belivet af tanker og fø-
lelser, bliver de til døde klicheer og talemåder. Megen 
konversation mellem mennesker er sådan ”død tale”, 
det levende ord er ikke inkarneret i den, og der sker ikke 
noget i de talendes bevidsthed i direkte forbindelse med 
det, der bliver sagt. 

Det behøver dog ikke at være ensbetydende med, at der 
ikke sker noget, for det kan være, at vedkommende tænker 
det stik modsatte af det, han eller hun siger. Ordet bliver 
af det jordiske menneske sommetider trukket ned på så 
lavt et plan, at det bruges ikke blot til at udtrykke en tanke, 
men til at dække over en tanke, en slags camouflage, der 
hører dyreriget og ikke en menneskelig tilstand til. Men 
også dette viser, at mennesket har sin egen åndelige ver-
den bag den fysiske, sin tanke- og følelsesverden, som 
det har mulighed for at give fysisk udtryk for gennem 
ord og handlinger, men også har mulighed for at skjule 
gennem tavshed og passivitet eller camouflere gennem 
talemåder eller ligefrem gen-
nem usandfærdige ord.

I den åndelige verden efter 
døden dannes organismerne 
i tankematerie og tankeover-
føring foregår direkte
I livet efter døden vil en 
sådan camouflage dog ikke 
kunne finde sted. Der dannes 
organismerne ikke af fysisk 
materie, men af tankematerie. 
Man ser altså ud, som man 
tænker. Og man behøver ikke forme ordene i lyde eller 
skrift, men tankeoverføring overgår direkte fra det ene 
væsen til det andet eller viser sig i billeder, i farver og 
former. Men alligevel er det ”ordet”, der er bagved som 
den formulerende tanke, og uden at gå i lære og gøre 
erfaringer i de fysiske ords verden, ville det jordiske 
menneske aldrig blive en guddommelig og suveræn 
medarbejder og medskaber i de åndelige verdener.

Mennesket lærer at læse i livets bog, 
som er selve naturen

Gennem andre menneskers tale og skrift kan ethvert men-
neske lære meget, men livets egen tale kommer ikke blot 
til os fra andre mennesker, men fra hele naturen. Naturen 
er både skrift og tale for den, der kan se og høre med et 
åbent sind og åbne sanser. ”Adam gav dyrene navne”, 
lærte vi i vor børnelærdom; det er et symbol på, at men-
nesket på et vist tidspunkt i sin udvikling begynder at 
opleve naturen bevidst, dvs. at vekselvirke med den ikke 
blot gennem instinkter, men også med følelse og intel-
ligens og efterhånden også med intuition. 

At mennesket giver de forskellige foreteelser i naturen 
navne, sker jo ikke blot for at remse en hel masse navne 
op, men det er udtryk for, at mennesket lærer naturen 
at kende og de forskellige naturfænomeners indbyrdes 
sammenhæng. Det skaber det tankekatalog, som udgør 
dets dagsbevidsthed, som stadig udvikles gennem nye 
erfaringer. Mennesket lærer at læse i livets bog, som er 
selve naturen, det lærer at stave, at danne ord og sætnin-
ger og få en mening ud af det. Den virkelige mening har 
mennesket dog endnu ikke fundet frem til, det staver sig 
stadig møjsommeligt frem gennem naturens sprog og er 
tilbøjelig til at hænge sig i detaljer og enkelte ord eller 
bogstaver uden at kunne se den helhed, de danner. 

Sådan er selve den materialistiske livsindstilling. Det 
materialistisk indstillede menneske stirrer sig blind på 
de enkelte bogstaver i naturens eller livets bog. Men 
bogstaver har jo ingen betydning, hvis ikke de sættes 
sammen til ord og sætninger, der danner mening. På 

samme måde har naturens 
detaljer, som kan vejes og 
måles, heller ingen anden 
betydning end den, de får i 
forhold til den helhed, hvori 
de er detaljer. Og ligesom 
det er en tankeverden eller 
åndelig verden, der giver sig 
til kende gennem bogstaver, 
ord og sætninger, er det også 
en åndelig verden, der tilken-
degiver sig gennem naturens 
detaljer, enten disse detaljer 
er elektroner og atomer, eller 

de er planter, dyr og mennesker, eller kloder, solsystemer 
og mælkevejssystemer.

En interessant bog er som et 
”opladningselement”, mennesket 
kan modtage impulser fra

Så længe det materialistisk indstillede menneske kun vil 
anerkende det, der kan vejes og måles, som virkelighed, 
vil det, lige meget hvor videnskabeligt det er indstillet, 
være at ligne ved et væsen, der vandrer rundt i et kæmpe-
bibliotek med mange tusinde bøger uden at kunne sanse 
andet end tryksværte og papir. Et bibliotek er et sted, 
hvor åndelig kraft er opmagasineret i fysisk materie, og 
gennem den proces, vi kalder læsning, kan den frigøres 
og oplade den menneskelige bevidsthed. 

En bog, der interesserer et menneske, er jo som et element, 
der afgiver energi til et modtagerapparat. Og bogen har 
den fordel frem for et almindeligt elektrisk element, at 
den ikke indeholder mindre kraft, fordi et menneske har 
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modtaget impulser ved at læse den, eller hundrede men-
nesker har gjort det. Først når den er slidt op og ikke mere 
kan læses, duer den ikke mere som ”opladningselement”, 
men er det en virkelig værdifuld bog, er dens energi jo så 
for længst overført til andre udgaver. 

Naturen er i sig selv et sådant kosmisk bibliotek, men 
menneskene er analfabeter, når det drejer sig om den 
form for læsning. De kender ”bøgernes” papirmasse, 
deres mål og vægt, deres plads på reolen og omslagets 
farve, men det væsentlige ved dem, det de kan fortælle, 
enten det er en videnskabelig beretning eller et fantastisk 
eventyr, det kender de ikke noget til, og vil måske endda 
benægte, at de overhovedet indeholder andet end tryk-
sværte og papir.

Det er den samme Guddom, som taler 
gennem religionerne og naturen

For at komme videre i sin udvikling må det jordiske 
menneske lære det levende ord at kende og ikke nøjes 
med det døde bogstav. Det gælder naturligvis ikke blot 
for videnskabens vedkommende, det gælder for alt, også 
for religionen. Ligesom naturen er Guddommens tale til 
mennesket, er religionerne det også. Og mennesket skal 
efterhånden blive klar over, at naturen og religionerne i 
virkeligheden fortæller det samme. 

Der kan naturligvis ikke eksistere to former for sandhed 
eller virkelighed, en der er videnskabelig, og en anden 
der er religiøs. Det er den samme virkelighed, og den 
åndelige videnskab vil vise menneskene, at det er den 
samme Guddom, som taler gennem religionerne og gen-
nem naturen. Menneskene er af den opfattelse, at natu-
ren kun er noget fysisk, og at religionerne kun er noget 
åndeligt. Men det er ikke rigtigt. Alle naturens fysiske 
processer, dens kredsløb og energiudløsninger, som viser 
den mest hårfine logik i sine indbyrdes forhold, kunne 
overhovedet ikke finde sted, hvis ikke der var tanke og 
dermed en tankeverden og et tænkende væsen bagved. 
Mennesket er jo selv en del af naturen, og det, at men-
nesket kan tænke og skabe og er i besiddelse af humane 
følelser, er da også en naturproces. 

Altså kan vi blot ved at se på os selv se, at naturens verden 
også er en åndelig verden. Der er et gammelt ord, der 
siger: ”Kend dig selv, og du kender hele universet”. Og 
det er rigtigt. Mennesket kender hverken sig selv eller 
universet endnu, selv om det ved meget om sin fysiske 
organisme og om kloder, sole og mælkeveje. Denne fysi-
ske viden er kun ”tryksværte og papir”, og for virkelig at 
vide noget, må det jordiske menneske lære den åndelige 
verden at kende, som findes både bag dets egen organisme 
og bag det fysiske univers.

Åndsvidenskaben er en hjælp til menneskeheden i dag, 
for at ”ordet” som klare tankerækker kan oplyse men-
neskets sind

Naturen er, enten det drejer sig om mennesket eller den 
verden, der omgiver mennesket, eller den verden, der 
udgør dets organisme, en åbenbaring af ånd. Ånd er 
bevidsthed om sig selv og om verden og udfolder sig 
som en bevidst vekselvirkning med verden. Men hvad er 
verden, naturen, universet? Det er den levende Gud, hvori 
vi lever, røres og er, og naturens tale er Guds tale til os, 
hvorigennem vi får erfaringer og bliver klogere og kær-
ligere. Når vi bliver klogere og kærligere, er det, fordi vi 
gennem erfaringerne får indblæst ”livets ånde” eller selve 
Guddommens tankeverden, vi lærer ”at kende forskel på 
godt og ondt for at kunne blive ligesom Gud”, vi bliver 
altså ”mennesket i Guds billede”. Men det er jo gennem 
”ordet”, at vi kommer til at opnå denne tilstand. Ordet 
er den formulerede tanke, der ordnes i vort tankekatalog 
sammen med andre ord og tanker. Tankekataloget eller 
bevidstheden udvikles og udvides, indtil den kommer til at 
dække selve Guddommens tankeverden mere og mere.

Mennesket lærer at tænke Guddommens tanker efter og 
kan blive en guddommelig medarbejder, et redskab for 
Gud i skabelsen af nye variationer af livsudfoldelse og 
livsoplevelse. Det er også en sådan tanke, der ligger i 
ordene fra Johannes-evangeliet: ”I begyndelsen var ordet, 
og ordet var hos Gud, og ordet var Gud”, og senere: ”og 
ordet blev kød”. Det viser, at religionen ikke skal være 
en tankeflugt bort fra den fysiske virkelighed. 

Ordet skal netop blive ”kød”, og ikke blot ved at Kristus 
inkarnerede her på kloden, men ved at menneskene følger 
i hans fodspor og gennem næstekærlighed og uselvisk 
skabende kraft lader den åndelige verdens lys stråle gen-
nem deres fysiske krop i praktisk handlemåde, så de lidt 
efter lidt forvandler denne verden til en fredens verden. 
Åndsvidenskaben er en hjælp, der gives menneskeheden i 
dag, for at ”ordet” som klare og logiske tankerækker kan 
oplyse menneskenes sind, men hvert enkelt menneske har 
selv ansvar for at lade lyset stråle videre i mørket, dvs. 
i uvidenhedens zone, gennem de tanker og handlinger, 
der kan gøre denne verden bedre at leve i for alle andre 
levende væsener.

Fra et foredrag på Martinus Institut mandag den 5. april 1948
Bearbejdet af Mogens Møller - godkendt af Martinus.
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Julen 
 - et kosmisk princip

v/Ruth Olsen

Når vi fejrer jul, fejrer vi i virkeligheden et kosmisk prin-
cip - næstekærlighedsprincippet - fortæller Martinus os. 
Juleevangeliet, ja hele Biblen, er en symbolsk fortælling 
om menneskehedens mentale udvikling. Det lille Jesus-
barn repræsenterer vor nye begyndende kristusmentalitet, 
som er ved at spire frem fra vor dyriske fortid, symbo-
liseret ved dens fødsel i en stald. Endnu er den truet af 
negative kræfter repræsenteret af Herodes.

De “tre vise mænd fra Østerland” symboliserer de tre 
store religioner, der er skænket som gaver til den uud-
viklede menneskehed for at nære dens endnu så svage 
kærlighedsevne. De bringer jo alle budskabet om ikke 
at gøre ved andre, hvad du ikke ønsker, de skal gøre ved 
dig. Kristusmentaliteten er “jomfrufødt”, dvs den kan 
ikke fås i arv fra biologiske forældre, den skal man selv 
udvikle sig til ad erfaringernes vej fra liv til liv.

Oprindeligt var julen en midvinterfest, hvor man fejrede 
lysets tilbagevenden, derfor passer denne fest fi nt med 
juleevangeliets dybere betydning - genkomsten af spi-
ralkredsløbets lyse side. Hvornår på året den historiske 
Jesus rent faktisk blev født, kan vi ikke vide, og det er 
også ganske uvæsentligt. Alligevel har mange prøvet at 
fi nde ud af det, blandt andet ved hjælp af astrologien.

Senest har Henri Nissen 
forsøgt sig i bogen “Je-
sus i stjernerne” (forla-
get Udfordringen 2006). 
Han tager udgangspunkt 
i beretningen om Betle-
hemsstjernen, som “de vise 
mænd fra Østerland” så og 
åbenbart straks forstod, at 
den var tegnet på, at den 
Messias var født, som der 
fra gammel tid var blevet 
profeteret om. Ved hjælp af 
moderne computerteknik 

mener han at kunne fastslå, at der faktisk fandt nogle 
usædvanlige fænomener sted på stjernehimlen omkring 
Jesu fødsel.

Den 12. august år 3 f.kr. mødtes de to stærkest lysende 
planeter, Jupiter og Venus, og senere mødtes de igen den 
17. juni år 2 f.kr., nu endnu tættere og sådan, at de så ud 
som om, de stod stille i længere tid. Nu mener Nissen, at 
det stjernekyndige præsteskab i det gamle Persien måtte 
tolke dette sådan: Jupiter var kendt som kongeplaneten, 
Venus blev betragtet som Himmeldronningen, og når de 
således mødtes i løvens tegn, måtte den nye konge være 
født i Judas land, for Juda betyder løve. Judas løve betød 
“jødernes konge”.

Henri Nissens bog er en længere gennemgang af alle de 
paraleller, der fi ndes mellem Biblens beretninger og de 
astrologiske stjernebilleder, og han mener derved at have 
påvist, at det gamle stjernebaserede verdensbillede er 
een stor henvisning til historiens største begivenhed: at 
Kristus kom til denne verden. Han bygger iøvrigt på en 
sprogkyndig engelsk kvindes forskning og hendes bog 
fra 1862, Frances Rolleston: “Mazzaroth - or the constel-
lations”, samt på hendes efterfølger Joseph Seiss, hvis 
bog “The Gospel in the stars” udkom i 1882.

Bortset fra mange alt for fantasifulde fortolkninger og 
misforståelser i Nissens bog, er det slet ikke så forun-
derligt, at Biblen har mange astrologiske paraleller. 
Stjernekult var den tids vigtigste verdensbillede og til-
værelses-tolkning, apropos “som foroven så forneden” 
- og “som i himlen således også på jorden”. Man søgte 
efter vejledning for livet på jorden i livet “på himlen”, 
for mikrokosmos genspejler makrokosmos. Alt har en 
“himmelsk genpart”, sagde Swedenborg jo også! 

Uden kendskab til den gamle stjernelæres symbolik vil 
man ikke forstå den dybere mening med mange ting i 
Biblen, og da slet ikke f.eks. Johs. Åbenbaring. Hvis man 
vil forsøge at forstå det astro-mytologiske verdensbillede, 

mener han at kunne fastslå, at der faktisk fandt nogle 
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Biblen i høj grad bygger på, er der megen indsigt at hente 
i Ove von Spaeth’s bog “Den hemmelige religion” (Reit-
zels forlag 2003, 4.bind i serien “Attentatet på Moses”). 
Han påviser, hvor mange betydningslag, Biblen indehol-
der, og viser dermed også, hvor naivt det er at tage dens 
ord bogstaveligt. Men de skjulte lag var det kun særligt 
indviede, der dengang fik adgang til.

Astro-mytologi

Ifølge Henri Nissen gengiver de 12 stjernetegn evangeliet, 
og han påpeger, at gamle arabiske og egyptiske kilder 
mener, det astrologiske år begynder med Jomfruen, en 
stjerneformation der tolkes som “en jomfru med et barn 
på skødet”, og slutter med den “sejrende løve”, dvs “jø-
dernes konge”. Nissens tolkninger er meget præget af, at 
han er almindelig kirke-kristen!

Han skriver om stjernebilledet Jomfruen, 
der består af 110 stjerner, at det inde-
holder tre mindre formationer kaldet 
“Coma” (=barnet), “Centauren” (=halv 
dyr halv menneske) og “Bootes” (=den 
der kommer). Her citerer han så Mat-
tæus-evangeliet (1,22-23), hvor der står: 
“Alt dette skete, for at det skulle opfyl-
des, som Herren har talt ved profeten, 
der siger: Se, jomfruen skal blive med 
barn og føde en søn.”

De, der kender Martinus’ analyser, vil se 
dette som symbol for menneskehedens 
udvikling generelt, og ikke forbinde 
det med Jesus specielt. Denne stjerne-
symbolik er da også fra længe før Jesu 
tid. Den går faktisk tilbage til Gudinde-
kulturen, da menneskets skaber blev 
anset for at være af hunkøn. Billedet af en Gudinde med 
sit barn kendes i alle de gamle kulturer, f.eks. Isis med 
Horus-barnet i Ægypten, hvorfra man jo også kender 
Sfinxen som symbol på udviklingsstadiet “halv dyr halv 
menneske”.

Stjernetegnet Jomfruen afbildes iøvrigt ofte sådan, at 
hun har et kornaks i den ene hånd. Hun er jo også den, 
der sørger for jordens frugtbarhed i en agerbrugskultur. 
I gamle kilder beskrives Centauren som både krigerisk 
og ramt af mange lidelser, men lige under denne stjer-
neformation ses fire klare stjerner, der danner et kors 
(Sydkorset), som fra gammel tid har betydet “evigt liv”. 
Dvs nok er han lidende som halv dyr og halv menneske, 
“en flygtning mellem to riger”, som Martinus kalder ham, 
men han har et evigt liv, så hans flygtninge-status vil få 
en ende en skønne dag.

Den stjernegruppe, der blev kaldt “Bootes”, kan også 
oversættes med “høstmanden”. Han er rask og stærk, 
hans lidelser er forbi, for han har fuldendt erfaringernes 
“høst”. Lige øst for denne “høstmand” ses en halvcirkel 
af store tindrende stjerner, kaldet “Corona Borealis” dvs 
“kongekronen” eller “juvelen”. Mennesket er ved at være 
færdig med sin udvikling på jorden og er blevet “konge”. 
Han har ligesom Herkules vundet “guldæblerne”, dvs fået 
bevidsthed om sin egen udødelighed (æbler har jo altid før 
kristendommen været symbol på kosmisk bevidsthed!).

Den astrologiske rundgang slutter ved Løven, der, som 
der står i Johs.Åbenbaring (5,5), har sejret og derfor kan 
“bryde seglet og åbne bogen”, nemlig den “livets bog” 
der giver forståelse og kosmisk indsigt i alt.

I dag kan man spørge sig selv, hvordan nogen for så længe 
siden og i en tidsalder, vi anser for meget mere primitiv 
end vor, kunne skabe en så dybsindig astro-mytologi, 

som vi også kan genfinde rester af i 
mange af de gamle eventyr. Til det siger 
Martinus ( i foredraget “Julemysteriet” 
d. 20/12-1953):

“Al viden, menneskene kan komme i 
besiddelse af, kan i sin første instans kun 
tilegnes ved, at man kan opleve naturens 
åbenbaringer, læse i selve den livets bog, 
som er naturens bog, eller høre naturens 
tale. Men for at kunne gøre det, må et 
menneske være højt udviklet, og det er 
sådanne udviklede mennesker, man har 
kaldt “de vise”. Det er væsener, som har 
været langt forud for deres samtid her på 
jorden. De har i naturens processer set 
de herskende principper og love, både 
de der udfolder sig i den fysiske verden, 

og de der udfolder sig i den bag den fysiske verden eksi-
sterende psykiske stråle- og bølgeverden.

De har fortalt om disse principper for deres uvidende 
medmennesker på en sådan måde, så det kunne virke 
inspirerende på disse netop på det udviklingstrin, hvor 
de befandt sig. Det de har fortalt om, har også fundet 
sted, idet naturprincipperne gang på gang afspejler sig i 
historiske begivenheder, men i de vise mænds beretnin-
ger, og deriblandt evangelierne, er de ydre begivenheder 
blevet iklædt en bestemt form, der er så genial, at de, 
samtidig med at berette om begivenheder som er hændt 
som menneskelige handlinger og tildragelser, også beret-
ter om naturprincippernes eller de kosmiske princippers 
udvikling i det enkelte menneske.”
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v/Alex Riel

Ny forskning viser at hjertet har sin egen hjerne,  
og at denne virker som en antenne, der formidler                             
informationer fra kosmos. 

Sjælen i hjertet

Mange af antikkens filosoffer mente at hjertet var bevidst-
hedens sæde i legemet. Det var baseret på iagttagelser 
og argumenter, der dengang virkede overbevisende. Når 
mennesker blev ophidset eller var forelsket, bankede 
hjertet jo ekstra meget. Sådanne emotionelle bevidstheds-
tilstande afslørede hjertet som bevidsthedens centrum i 
legemet. 

Men hvad med hjernen? Den består jo af en 4,5cm tynd 
grå masse, der ligner lidt efterladt gammelt torskerogn, 
hvilket nogle i antikken betragtede som et slimproduce-
rende organ. Når snottet render ud af næsen ved forkølel-
ser må det jo komme oppe fra hovedet – fra hjernen. 
Det er først i renæssancen at der opstår konsensus vedrø-
rende betragtningen af hjernen som sjælen/bevidsthedens 
sæde. Med vores viden om hjernen i dag, menes fortidens 
holdning at være en naiv romantisk forestilling. Men vi 
skal se hvorledes ny forskning indikerer, at identifikatio-
nen mellem hjertet og sjælen/bevidstheden ikke er helt 
forkert, idet hjertet på flere måder spiller en central rolle 
i vigtige bevidsthedsfunktioner internt i bevidstheden, 
i relation til andre mennesker, og vedrørende intuitiv 
information fra kosmos. 

Hjerteforskningen

Heart Math institute i USA forsker specifikt i hjertet 
og dets rolle for sundhed, læring, personlig udvikling, 
sociale kompetencer, og hvorvidt hjertet kan bidrage til 
at belyse nogle af bevidsthedens gåder. Deres forskning 
viser at vi må gøre op med forestillingen om hjertet som 
blot værende en mekanisk pumpe, der formidler blod 
rundt i kroppen. Hjertet har ca. 40.000 neuroner (hjer-
neceller), der virker som en enhed med hukommelse 
og har evnen til at træffe selvstændige valg. Hjertets 
hjerne kommunikerer hele tiden med hjernen og der går 
betydelig flere nerveforbindelser fra hjertet til hjernen 
end omvendt. Hjertets elektromagnetiske felt har en ræk-

Bevidstheden i hjertet

kevidde (amplitude) der er 60 gange større end hjernens 
felt og alt hvad der føles i hjertet, når ud til hver eneste 
celle i kroppen. Hjertets magnetiske felt er 5000 gange 
stærkere end hjernens og kan måles over en meter uden 
for kroppen. Inden for denne radius rører vores hjerte 
bogstavelig talt omgivelserne. Man har f.eks. målt hjertes 
elektromagnetiske felt i et glas vand over en 1 meter fra 
kroppen.

Hjertets elektromagnetiske felt                              
 www.heartmath.org/research/science-of-the-heart

Hjertets påvirkning af hjernen

Det er særlig hjertets elektriske bølgemønstre og dets 
relation til emotionelle bevidsthedstilstande, der er in-
teressant. Harmoniske følelsestilstande har tilsvarende 
harmoniske bølgemønstre, hvor bølgetop og bølgedal er 
nogenlunde lige høje (de er kohærente). Uharmoniske 
følelsestilstande såsom vrede, aggression, depression 
eller stress medfører uharmoniske bølgesvingninger (de 
er inkohærente). 

Inkohærente mønstre kan forplante sig til hjernen og 
blokere for evnen til at tænke klart (det kaldes cortex inhi-
bition). Dvs. vrede, aggression, depression kan forplante 
sig fra hjertet og hæmme evnen til at tænke. Omvendt kan 
positive følelser fra hjertet i form af harmoni, kærlighed 
og glæde forplante sig fra hjertet til hjernen og fremme 
evnen til at tænke. Et harmonisk hjerte fremmer således 
tænkning, men det kan også påvirke andre mennesker 
omkring os.



9

Her ses to elektriske bølgemønstre. Den øverste er in-
kohærent og er virkningen af frustration. Den nederste 
er kohærent og er virkningen af påskønnelse. Følelser 
ændrer energien i legemet og kan påvirke andre men-
nesker.     

Følelser er tæt relateret til hjertet og kommunikationsve-
jen er således: hjerte, hjerne, krop.

Social kohærens

Mennesker der befi nder sig indenfor hjertets radius kan 
påvirke andre menneskers hjerte og hjerne. Forsøg har 
vist, at mennesker i harmoni, kan bringe andre mennesker 
i harmoni, idet deres kohærente bølgemønstre påvirker 
den andens ubalance og dennes hjertebølgesvingninger 
ændres fra inkohærente til kohærente. Deres hjerters 
felter rører hinanden og harmonien genoprettes, men 
også hjernen påvirkes, idet de kohærente hjertebølge-
svingninger forplanter sig til hjernen og ændrer dennes 
mentale sindsstilstand. 

Her har harmoniske tilstande vist sig at være stærkere end 
uharmoniske, selvom der er behov for yderligere forsk-
ning i dette vidtrækkende område. Man kan derfor tale om 
social kohærens, hvor menneskers energifelter overlapper 
hinanden og forsøger at skabe fælles kohærens, der sva-
rer til gruppeharmoni. Her spiller hjertets felt en central 
rolle pga. sin styrke og store udbredelsesradius. Social 
intelligens og empati afhænger derfor af, hvor god man 
er til at lytte til sit hjerte og opfange gruppestemningen 
dvs. mærke gruppens hjerter.
Hjernen må således i visse situationer acceptere, at hjertet 
overtager bevidstheden og har sine veje, som hjernen 
først senere begriber. 

Hjertet og DNA

Heart Math har udført forskning der viser at DNA-
spiralen ikke er en stabil mekanisk konstruktion, 
men er fl eksibel og kan påvirkes af vores følelsesliv. 
Når mennesker er stresset, irriteret, frustreret eller 

bange trækker DNA-spiralerne sig sammen, de bliver 
ufl eksible og hårde. En del af deres kodesystemer lukkes 
og kommunikation med omverdenen reduceres. Når 
mennesker har positive og harmoniske følelser, såsom 
kærlighed og taknemmelighed, øges DNA-spiralens 
fl eksibilitet, de strækker sig ud og deres koder fungerer 
maksimalt igen. 

Denne forskning efterfulgtes af studier af HIV 
smittede personer som fokuserede på positive 
følelser, hvilket øgede deres immunsystem betydeligt. 
Denne forbindelse mellem sindstilstande, hjertets 
elektromagnetiske bølgemønstre og DNA, indikerer at 
bevidstheden kunne bevirke ændringer i DNA, både i 
positiv og i negativ retning. Det har implikationer for 
sygdom og sundhedsopfattelsen. Med mere viden om 
forholdet mellem sindstilstande og DNA kunne nye 
bevidsthedsteknologier måske gøre os til herrer i eget 
legeme – hvilket denne forskning antyder, at vi allerede 
er, dog uden at vi ved det.     

Hjertetransplantationer

Hjerteforskningen kan være med til at belyse cases hvor 
hjertetransplanterede har ændret adfærd. F.eks. da Claire 
Sylvia, der er en konservativ og helseorienteret kvinde 
fra USA, fi k trang til friturestegte kyllingestykker og 
øl efter hendes hjerte-lunge transplantation. Hun havde 
fået et hjerte fra en 18 årig mand, der havde dette som sin 
livret. En anden 10 årig dreng blev pludselig forelsket i 
20 årige kvinder efter en hjertetransplantation. En ung 
pige fra USA fi k hyppige mareridt med mordscener, 
efter hendes hjertetransplantation, der var så detaljeret, 
at de førte til pågribelsen af hendes donors morder!

Man ved at organer har cellehukommelse (selv om mediet 
for denne aldrig er blevet forklaret), men spørgsmålet er 
om ovenstående ikke nærmere implicerer en opfattelse 
af hjertet (og måske andre organer) som selvstændig 
levende og oplevende væsener. Hjertet har alle de 
egenskaber vi normalt tilskriver levende væsener, på 
nær evnen til at formere sig (men det kan bedstemødre 
som regel heller ikke). Dialogen med hjertet er en dialog 
med et andet levende væsen, hvor det er vigtigt at lytte 
og forstå hjertes sprog.

Hjertet har sine grunde,
 som fornuften ikke kender

Blaise Pascal
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Hjertet og parapsykologi

Da hjertet er det dominerende rytmisk svingende elektro-
magnetiske felt i legemet er det centralt i formidlingen 
af information, måske også non-lokalt dvs. på tværs af 
tid og rum. 

Parapsykologen Dean Radin har påvist hvorledes men-
nesker har en evne til ubevidst at hente informationer om 
fremtiden – det kaldes prækognition. Personer som sidder 
foran en computerskærm kan forudane om der kommer 
et forstyrrende billede (vold, sex) eller et roligt billede 
(f.eks. landskab), endda før end computeren tilfældigt har 
udvalgt det. Det kan man registrere i deres nervesystem. 
Heart Math har i samarbejde med Radin opdaget, at det 
faktisk er hjertets energifelt der 
først registrerer det emotionelt 
og sender beskeden videre til 
hjernen. 

Menneskers evne til at påvirke 
DNA i testtuber viser, at perso-
ner med kohærente hjertebøl-
gemønstre, kan dette, endda 
selv om testtuben befinder sig 
0.5 mil fra personen og udføres 
dobbeltblindt. Dvs. at hjertet 
har parapsykologiske evner til 
at påvirke begivenheder over 
længere afstande.

Man har længe vidst at solar 
plexus spiller en rolle ved pa-
rapsykologisk aktivitet, men 
hjertet virker tilsyneladende som legemets største an-
tenne, der er rettet mod omgivelserne. Det kunne meget 
vel tænkes, at hjertet er et centralt energifelt, der opfanger 
information fra kosmos.

Hjerteintelligens

Grundlæggeren bag Heart Math Doc Childre arbejder 
udfra en teori om at højere dimensionale informations-
systemer i kvantevakuum (et energihav der findes overalt 
i universet) kan bringes til at resonere med DNA-spiralen. 
Kvantevakuum formodes at have en holografisk struktur, 
der rummer al universets viden. 

DNA-spiralen er her primært en antenne, som kan 
resonere med kvantevakuum og hente informationer, 
hvormed arterne og økosystemet er i dialog med kosmos. 
Hjerteintelligensteorien går på at mennesker, der har høj 
grad af hjertekohærens skaber hermed en resonans med 
kvantevakuum og kan blandt andet ændre deres gener. 

Når hjertet er det største rytmiske felt er det netop med 
henblik på at formidle informationer mellem individet 
og kosmos. 

I takt med at mennesker bliver bedre til at opretholde en 
kohærent hjertetilstand permanent, vil vi etablere en ny 
bevidst kontakt til kosmos, hvilket formodes at være det 
mystikerne fra alle kulturer og tidsaldre har formået. 

Hjertet og kosmos

Heart Math er en forskningsorganisation, der hjælper 
mennesker til at blive bedre til indlæring, leve sundt og 
opretholde et harmonisk liv. Men bag dette humanistiske 
initiativ ligger ønsket om også at påvise en ny relation til 

kosmos og et nyt meningsfuldt 
verdensbillede. 
De har frembragt metoder til 
at genoprette harmonien i det 
enkelte menneske via hjerte-
kohærens. 
De har vist at der eksisterer 
en social hjertekohærens i 
grupper. 

De er godt på vej til at påvise, 
hvorledes hjertet er en central 
non-lokal antenne, der i kohæ-
rente tilstande står for den di-
rekte resonans med universets 
vidensbank. Man kan måske 
sige, at hjertet formidler denne 
forbindelse, mens intelligensen 
og hjernen forstår den. Selvom 

dette sidste punkt endnu venter på flere støttende data fra 
forskningen, tyder det på at hjertet er en central relæsta-
tion i bevidsthedens kommunikation med kosmos. 

Et meningsfuldt verdensbillede

Hvordan vi har det med os selv, andre mennesker og 
verden synes afgørende for at forbindelsen til kosmos 
oprettes. Det er derfor først når vi formår at have et stabilt 
harmonisk og positivt følelsesliv, at vi kan skabe resonans 
med højere dimensioner i kosmos. Det bliver således vig-
tigt at finde verdensbilleder, der formår at skabe mening 
med den tilsyneladende kaotiske verden, mange mener 
vi lever i. Først når man kan se mening overalt, kan en 
kohærent hjertetilstand opretholdes permanent. Først da 
er man på bølgelængde med kosmos, og først da formår 
man at bidrage til en bedre verden uden at brænde ud. 

Alex Riel kan kontaktes på:
info@detholistiskeuniversitet.dk
www.detholistiskeuninversitet.dk
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v/Gunder Frederiksen

En kræftsyg læge ved navn 
Else Rydahl er forfatter til 
en bog med ovennævnte 
titel.  At hun skriver om sin 
sygdom er forståeligt, men 
hvordan hører krokodiller 
hjemme i selskabet mellem 
kræft og bevidsthed? 
Svaret er her: ”Når man er 
dødstruet, åbnes der for 
kontakt ned til disse basale 
overlevelsesinstinkter, hvilket 
kan vise sig ved, at man får 
drømme om krokodiller, drager eller slanger”.(s. 107).

Eller: ”En kæmpestor krokodille vågnede efter årelang 
tornerosesøvn og begyndte at bevæge sig og rejse sig op 
– så var det bare om at komme væk i en fart i en drøm. 
Jeg var ikke helt gode venner med de kræfter. De skræmte 
mig, og jeg måtte bare væk fra dem”. (citat s. 108) 
Else Rydahls sygdom var en alvorlig brystkræft, der 
var præget af et uophørligt forløb af det ene alvorlige 
mareridt efter det andet, hvortil kom hyppigt tilbage-
vendende anfald af dødsangst.  Man skulle tro, at læger 
har lettere ved at klare en kræftsygdom i sin egen krop, 
end vi andre ufaglærte. Lægen har jo på forhånd et større 
eller mindre teoretisk kendskab til sygdommen, ligesom 
han/hun i hverdagen arbejder med kræftsyge patienters 
helbredelse, hvorimod det for den ufaglærte er en trau-
matisk rejse ind i det dystre uvisse. Men med hensyn til 
døden så gør det måske ikke den store forskel, om man 
er læge eller ufaglært. 

Har man ikke tænkt over det før, så bliver man efter læs-
ning af denne bog overbevist om, at der er fl ere faktorer f. 
eks. familiære, sociale og erhvervsmæssige, der spiller en 
rolle for, hvordan døden opleves. Dertil kommer, hvilket 
verdensbillede, man har koblet sig på. Er man superma-
terialist, og tror man på den rene tilfældighed, eller går 
man ind for tanken om evigt liv og reinkarnation. 

For Else Rydahl var hendes brystkræft i al fald en meget 
alvorlig sag fyldt med fysiske og psykiske smerter og 
alvorlige mentale skræmmebilleder.

Else Rydahl skriver, at hun altid har haft en angst for at få 
kræft i højre bryst. Jeg tror – også ud fra egne erfaringer, at 
denne angst kan i sig selv være en mere eller mindre stærk 
medvirkende årsag til, at den bryder ud hos en selv. Man 
kommer ubevidst til at virke som en magnet for det, man 
i sine tanker er på bølgelængde med. Martinus gør en del 
ud af tænkningens indfl ydelse på vort velbefi ndende. 

I ”Bisættelse” kap. 43 skriver Martinus således, at ”tænk-
ning er det højeste fundament for blodets skabelse” og 
videre i kap. 45: ”Da tanken er den magnetisme, den 
livskraft på hvilken blodets konsistens og kvalitet og 
dermed individets hele virkelige lykke og velvære er ba-
seret, bliver tankens art, natur og kvalitet hovedfaktoren 
i enhver form for et levende væsens normale fremtræden 
i tilværelsen”.  Har det sygelige og abnorme tanker, vil 
dets organisme blive sygeligt eller abnormt magnetiseret, 
hvorved den i tilsvarende grad må fremtræde som usund 
og svækket, medens den ved lyse, sunde og normale tan-
ker uundgåeligt vil komme til at fremtræde som udtryk 
for den højeste normale velvære” (kap. 43). Så er det 
skåret ud i pap!

Sygdom og sundhed skal naturligvis også ses i forbindelse 
med de karmiske love, hvor arv og miljø naturligvis gør 
sig gældende.  Man hører ofte om mennesker, der beretter 
om kræft i deres familie eller slægt, og som derfra ud-
vikler en angst for selv af få kræft og måske derfor føler 
sig dødstruet. Else Rydahl skriver også herom: ”Når man 
er dødstruet, åbnes der for kontakt ned til disse basale 
overlevelsesinstinkter, hvilket kan vise sig ved, at man får 
drømme om krokodiller, drager eller slanger. Man kan 
sige, at drømmene fortæller, at disse sider er aktiveret i 
en, hvor de til daglig ligger sødt slumrende i driftslivets 
dybe ubevidsthed. Nu åbner de deres øgleøjne og stikker 
hovedet op i det bevidste liv. Disse kræfter kan ikke direkte 
styres og heller ikke undertrykkes. Som regel er det dem, 
der styrer os. (s. 107).

Det er altså Else Rydahls selvoplevede erfaring. Alment 
gældende er hendes krokodiller og slanger nu ikke. Jeg 
har selv haft kræft uden at blive konfronteret med hverken 
krokodiller eller slanger. 

Og hvis hun havde ret i, at der er tale om en generel sand-
hed, så ville livet her på jorden for utallige mennesker 
være et sandt helvede. Det er min næsten livslange erfa-

Kræft, krokodiller 
og bevidsthed

drømme om krokodiller, drager eller slanger”.(s. 107).
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ring – og den er efterhånden temmelig lang - at der ligger 
en dyb og vigtig sandhed i ordene ”Det er ikke, som man 
har det, men som man ta’r det”. Og selv om Else Rydahls 
meget menneskelige beretning er klog læsning, så tror 
jeg også det er hensigtsmæssigt at læse den med en vis 
objektiv indstilling. Tager man den til sig og beskæftiger 
sig så meget med den, at den bogstavelig talt bliver en 
indbygget del af ens daglige mentale tankegods, tror jeg 
bogen kan gøre mere skade end gavn. Her er et citat af 
Martinus værd at tage ad notam. I ”Bisættelse” kapitel 
41 konkluderer Martinus en logisk og yderst læseværdig 
tankerække med ordene: ”Det et væsen tænker, det er 
det”. 

Hvad er kræft?

Netdoktoren har følgende beskrivelse: Kræft opstår, fordi 
nogle celler i kroppen begynder at vokse ude af kontrol 
med resten af kroppens celler. Vi består alle af milliarder 
af celler, der arbejder sammen efter avancerede og nøje 
tilrettelagte forhold. Kræftceller adskiller sig fra normale 
celler ved, at der er en række fejl i cellernes gener. Man 
antager, at der skal være mere end fem genfejl i en celle 
for, at den kan ændre sig til en kræftcelle.

Som jeg læser netdoktorens ”definition” beskriver 
han/hun en proces – altså hvordan kræftcellerne ter sig 
– ikke hvad kræft er. Eller hvad årsagen til kræft er. 
Ifølge Else Rydahl er kræft da også stadig en gåde for 
videnskaben.    

En anden og mere sandsynlig kilde har følgende forkla-
ring på, hvad årsagen til kræft er: 
Årsagen til kræft er mangel på kærlighed. Når og hvor 
denne mangel er til stede, vil de enkelte celler reagere 
med en slags oprør. Det kan sammenlignes med børn, der 
laver oprør, når de ikke får kærlighed fra deres forældre, 
så farer de rundt og laver ballade.  For cellernes vedkom-
mende sker det bare pr instinkt. Det kan også sammenlig-
nes med ungdomsoprør, hvor de unge reagerer med vrede 
og ligefrem kan blive aggressive, når de ikke får kærlighed 
eller opmærksomhed. De siger, at deres forældre ikke 
forstår dem. Else Rydahl skal tænke kærligt på de celler, 
der reagerer. Det er en slags selvhealingsproces.  

Dødsangst

Naturligvis skal man ikke fortrænge dødsangst, så ligger 
den jo bare og murrer i det underbevidste. Jamen hvad 
så? Jeg tror, man kan gør klogt i så objektivt som muligt 
at se faren i øjnene og i stedet for at fortrænge det mørke, 
så kan man pleje og stimulere de lyse tanker og følelser. 
Hvor lyset vinder frem, vil mørket forsvinde.  
For flere år siden døde Karin, min samleverske efter 

et langvarigt og smertefuldt sygeleje. Ved begravelsen 
startede præsten sin tale ved i et dystert tonefald at udtale 
følgende: ”Døden er vor værste fjende”. Man fristes til 
at spørge: Hvor længe vil præster dog blive ved med at 
opretholde et så middelalderligt og fuldkommen håbløst 
syn på livet. 

Det har ikke gnist af bund i livets realiteter. Livet er 
evigt. Døden har ingen eksistens. Reinkarnationstanken 
opretholder livets evighedsnatur. Som Martinus sagde: 
”Døden er livets største overraskelse for det materia-
listiske menneske – den eksisterer ikke. Indrømmet at 
sådan ser det måske ikke ud for majoriteten i det ganske, 
danske land. Også indrømmet, at det er naturligt ud fra 
det materialistiske verdensbillede, som næsten er alment 
gældende. 

Men naturens kredsløb tegner et helt andet og langt mere 
optimistisk billede af livet. Det samme gør tidens kredsløb 
og det samme gør logikkens love, og det samme gør den 
retfærdighed, som er det naturlige resultat af en alkærlig, 
almægtig og alvis guddoms skabelse. En skabelse som 
finder sted til alle tider og alle vegne, fordi ”end ikke en 
fugl falder til jorden uden min Faders vilje” (bibelen) eller 
endnu stærkere: Martinus: ”Hvis et støvfnug ville lægge 
sig tilfældigt, så ville hele verden være af lave”.   

Eftersom etlivs-tanken ved nærmere granskning forekom-
mer fuldstændig meningsløs og helt ude af trit med fore-
stillingerne om en almægtig, alkærlig og alvis Gud, har 
den så ringe overbevisningskraft samtidig med, at den er 
blottet for den optimisme, uden hvilken tilværelsen ville 
blive en veritabel dødedans, at den logisk set må aflives. 
Livet er evigt. Og livets evighedsnatur opretholdes via 
reinkarnationsprincippet, som sammen med skæbneloven 
sikrer os den totale retfærdighed, medens det materiali-
stiske verdensbillede mister den sidste gnist af overbe-
visningskraft hos normalt tænkende mennesker. 

Og med hensyn til dødsangst, så er det jo et fænomen, 
der – forståeligt nok – gør sig gældende hos mennesker, 
der ud fra en ren materialistisk betragtning kun opfatter 
livet som en engangsforeteelse – altså at mennesket kun 
har et eneste stakket liv fra fødsel til død. Prøver man at 
gennemtænke denne opfattelse og forske lidt i det vigtige 
område, vil man meget snart forstå, hvor ulogisk og ikke 
mindst uretfærdig og dermed direkte skadelig den er som 
livsanskuelse. Dødsangst har ingen berettigelse, eftersom 
livet er evigt. Døden har ingen eksistens. Ligesom overalt 
i naturen er et enkelt liv kun et af mange kredsløb. Men det 
er en længere historie, som man jo kan læse meget mere 
om i blandt andet Martinus omfattende forfatterskab. Og 
som Martinus siger: ”Hvor uvidenhed fjernes ophører det 
såkaldt onde med at eksistere”. 
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v/Per Bruus-Jensen

Tidligt i foråret kørte Dan-
marks Radio, program 1, 
med støtte af forskellige 
fagfolk en udsendelses-
række under titlen ”Hjer-
nerejsen”. Udsendelserne 
afdækkede det syn på hjer-
nen og dens præstationer, 
som er resultatet af den 
seneste hjerneforskning.

Overordnet tegnede ud-
sendelserne et rendyrket 
materialistisk billede i 
den forstand, at mennesket 
fremstilledes som en 100 
% biologisk størrelse, hvis største overlevelsesaktiv er 
dets hjerne, der foruden at styre samtlige kropsfunktioner 
også gøres ansvarlig for det personlighedsmæssige samt 
alt det såkaldt åndelige: sjælen/jeget, bevidstheden, tanke- 
og følelseslivet osv. Mennesket som sådant er ifølge hjer-
neforskerne først og fremmest dets hjerne. På godt og ondt 
så at sige lever det i sin hjerne og er mht. erkendelseskraft, 
livskvalitet og velbefindende helt og holdent afhængigt 
af hjernens måde at fungere på, og hvilken måde igen 
som udgangspunkt bestemmes af gensekvenserne i den 
enkeltes DNA-streng set i sammenhæng med indflydelsen 
fra de rådende miljøbetingelser.  

Et ledende spørgsmål i en af udsendelserne var dette: 
hvor sidder sjælen/jeget/selvet i hjernen? (de tre udtryk 
brugtes synonymt) Underforstået, at det pågældende 
personlighedselement forudsattes entydigt at henføre til 
hjernen som et produkt af dens virksomhed. 

Svaret fra panelet var mindre entydigt, idet mange forskel-
lige områder af hjernen måtte antages at have del i præsta-
tionen. Men der herskede ikke tvivl om, at sjælen/jeget de 
facto VAR et produkt af visse hjerneprocesser. Hverken 
mere eller mindre. Og da dette indebærer et livssyn, efter 
hvilket mennesket som sådant kommer til at fremstå som 
så at sige et gidsel for sine hjernefunktioner, lukket inde 
i hjernens sluttede univers og prisgivet dens autonomi, 

Reflektioner over
hjernebegrebet 

- hvor sidder sjælen/jeget i hjernen?

kan det naturligvis ikke undgås, at man under indtryk af 
dette forstemmende perspektiv priser sig lykkelig over 
at have kendskab til det alternative livssyn, som skyldes 
Martinus, og som mht. hjernens rolle i sammenhængen 
i det følgende skal fremlægges - forhåbentligt til glæde 
for andre, som heller ikke er vilde med det materialistiske 
hjernetyranni. 
Martinus om sjælen/Jeget

Ifølge Martinus er sjælen/selvet/jeget/X1 et evigt, ånde-
ligt og ikke-materielt funktionsprincip, der set i forhold 
til den materielle virkelighed har virtuel og dermed ikke-
registrerbar status, men som ikke desto mindre behersker 
og kontrollerer den materielle virkelighed og i samme 
forbindelse bruger denne til både promovering og regi-
strering af sig selv; det første ved at tjene som yderste 
årsag/ophav til nærmere bestemte  processer og hændelser 
i den materielle virkelighedssfære, og det andet ved at 
spille rollen som indehaver af såkaldt livsoplevelse og 
bevidsthed  - altså under ét rollen som subjekt.

Om sjælen/Jeget kontra hjernen 

Til den materielle virkelighed hører tydeligvis også den 
menneskelige hjerne, og som Martinus ser sagen, er 
sjælen/selvet/Jeget/X1 altså ikke noget, hjernen skaber, 
hvorimod hjernen har status som et procesfelt, der gør 
det muligt for jeget/selvet både at markere og erkende 
sig selv. I medfør af sine funktioner tjener hjernen i sidst-
nævnte henseende som så at sige et spejl for selvet/X1, 
som det indirekte kan ’se’ sig selv i, og hvorved hjernen 
indtager en plads som bestanddel af det tidligere omtalte 
guddommelige multispejl (DNV3/07). Og hvad der gæl-
der for menneskehjernen, gælder også for samtlige andre 
hjerner i tilværelsen - uanset form, kvalitet og funktions-
måde: alle tjener de på hver sin vis som elementer i det 
samlede guddommelige multispejl.

Men hvordan er dette dog muligt?, kan man spørge. 
Hvordan kan den materielle hjerne og den ikke-mate-
rielle sjæl overhovedet tale sammen - stå i forbindelse 
med hinanden?
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Det kan de på den måde, at stoffets verden og sjælens 
verden ved roden er indbyrdes forbundet, idet de to 
verdener iflg. Martinus udgør to principielt forskellige, 
komplementært forbundne aspekter eller sider af et fæl-
les kosmisk ur-element, han kalder ”Det guddommelige 
Noget”(X0), og hvilket udsagn uden videre er foreneligt 
med det faktum, at det materielle naturligvis kan omfatte 
det immaterielle som en del af sit væsen. Det så meget 
mere, som stoffet og dermed det materielle som bekendt 
altovervejende består af tomrum...  

Så langt, så godt. Men det forklarer trods alt  ikke, hvor-
dan den materielle hjerne og den immaterielle sjæl kan 
spille sammen - kan virke på hinanden. Og langt mindre 
røber det, hvorledes ”Det  guddommelige Noget” i sin 
egenskab af immateriel virkelighed kan danne grundlag 
og udgangspunkt for den materielle form for virkelighed 
- stoffets verden og dermed den verden, den fysiske hjerne 
tilhører...

Den materielle verden som et 
spørgsmål om immateriel 
virkelighed

Løsningen på denne gåde skal søges i det faktum, at den 
materielle verden og virkelighed ved nærmere eftersyn 
slet ikke er så materiel, som det umiddelbart forekom-
mer.

Dette fremgår allerede af det netop omtalte faktum, at 
stoffet overvejende består af tomrum - mere præcist 
mere end 99,999...9 % tomrum, der næppe kan gøre krav 
på materiel status i almindelig forstand. Og hvad der er 
tilbage, er ligeledes meget lidt materielt, når det kommer 
til stykket, nemlig de små stofpartikler, der repræsenterer 
det rent stoflige ved stoffet, idet disse ikke er noget som 
helst andet end koncentrationer af ENERGI, jfr. Einsteins 
berømte ækvivalensformel E=mc2 (en given masse m 
repræsenterer en mængde energi E, svarende til at massen 
ganges med lysets hastighed i anden potens c2).
    
Men er energi da ikke stofligt i sin natur - det udgør jo  
iflg. netop Einstein substansen i det stoflige? 

Nej, i sig selv er energi ikke noget stofligt, hvorimod 
det repræsenterer en universel eller kosmisk evne til at 
frembringe indtrykket af det stoflige - både objektivt og 
subjektivt; det første udtrykt ved det sæt love, der på 
autonom vis genererer, behersker og regulerer stofpartik-
lernes fremtoning og interaktion, og det andet udtrykt ved 
den stoflige virkeligheds optræden som livsoplevelse og 
bevidsthed hos de levende væsener, bl.a. mennesket. 

Men hvis energien ikke er stoflig i sin natur, hvad er den 
så?, ligger det nær at spørge.

Fra Martinus’ side svares der, at energibegrebet i hans 
erkendelse af virkeligheden henfører til et evigt, univer-
selt skabeprincip/X2, der eksisterer integreret i det im-
materielle ur-element, der i  form af ”Det guddommelige 
Noget” udgør al virkeligheds initiale ur-grund, og hvorfor 
det pågældende skabeprincip som sådant er lige så im-
materielt i sin natur som det  pågældende Noget selv.

Sjælen og det stoflige
som et to-enigt princip

Det vedgås naturligvis herfra, at denne beskrivelse af 
energiens identitet og væsen indtil videre er en ren på-
stand fra Martinus’ side, begrundet i personlige visioner 
og erkendelser. Men meget tyder på, at naturvidenskaben 
med fysikken i spidsen på frontforskningsniveau er ved 
at nærme sig det samme interessante synspunkt. Altså at 
energi dybest set er noget ikke-materielt, der ikke desto 
mindre besidder evnen til at frembringe indtrykket af det 
materielle, og det så effektivt, at det er mere end svært at 
abstrahere fra den illusion, det materielle fænomen ifølge 
dette nødvendigvis ved roden må være. 

Til gengæld bliver det klart, at der de facto ikke består 
noget reelt skel eller svælg mellem stoffets verden og 
sjælens/Jegets verden, således som både hjerneforskerne 
og vi andre til daglig går rundt og forestiller os, al den 
stund begge verdener ved roden har immateriel status 
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og som sagt også begge er funktio-
nelle aspekter af ”Det guddommelige 
Noget”; dvs. begge er forankrede i 
dette Noget og dermed er to sider 
af samme sag - udgør et organisk 
to-enigt princip. Og dette betyder 
igen, som den egentlige pointe, at 
der er basis for, at de to verdener 
kan kommunikere med hinanden. 
I begge retninger: fra sjælens/Je-
gets verden mod stoffets verden til 
fordel for generering af mere eller 
mindre hensigtsmæssige handlinger 
og adfærd generelt; og fra stoffets 
verden mod sjælens/Jegets verden 
til fordel for etablering af subjektiv 
livsoplevelse og bevidsthed. I det 
hele taget indebærer de her fremførte 
præmisser, at der omsider i princip-
pet er slået modsigelsesfri bro over det svælg mellem 
objektiv og subjektiv virkelighed, der til alle tider har 
plaget tænkende mennesker, og som også er et højaktu-
elt  kardinalproblem for den moderne hjerneforskning. 
Et problem, der på ufrugtbar vis binder den til en rent 
materialistisk/reduktionistisk forståelsesramme...

Hjernen som kosmisk 
erkendelsesspejl i det daglige

At anskue den materielle verden og virkelighed som en 
dybest set illusionistisk projektion af rent immaterielle 
virkemidler må naturligvis ses som et paradigmemæs-
sigt kvantespring af dimensioner. Men selvfølgelig 
også som en tilsvarende markant udfordring til såvel 
den sunde fornuft som til hele det arsenal af viden og 
erfaring, som den moderne naturvidenskab gennem sin 
utrættelige forskning har bragt sig i besiddelse af. Og 
det her lancerede virkelighedsbillede gør sig da heller 
ingen illusioner om at blive antaget her og nu. Så langt 
fra. Men det fremlægges dog i tillid til, at tiden vil være 
med det og arbejde til fordel for dets bekræftelse, pø om 
pø. Og til den ende skal det i det følgende supplerende 
søges påvist, at det pågældende virkelighedsbillede ikke 
alene er foreneligt med den moderne hjerneforsknings 
resultater rent principielt, men også kan vise vej ud af 
det dilemma, som svælget mellem objektiv og subjektiv 
virkelighed p.t. frembyder for forskningen.

I praksis kommer dette dilemma til udtryk på den måde, at 
man ikke ser sig i stand til at forklare, hvorledes de prosai-
ske, objektive elektro-kemiske hjerneprocesser af hjernen 
selv bliver oplevet som subjektive, mere eller mindre 
værdiladede sansekvaliteter samt tanker, følelser, idéer, 
længsler, behov osv. Kort sagt som bevidsthedselementer 
og -kvaliteter. Man erkender, at der er en nøje, funktionel 

sammenhæng mellem det ene og det 
andet - objektive processer kontra 
subjektive fænomener - men man 
forstår ikke denne sammenhæng, idet 
der mht. årsag kontra virkning er tale 
om kategorisk forskellige former for 
virkelighed. Fx. tilhører farven rød 
én form for virkelighed - den sub-
jektive - medens hjerneprocesserne, 
den befinder sig i gæld til, tilhører en 
helt anden, nemlig den objektive. Og 
således fremdeles.

Som det fremgår løses samtlige 
disse problemer af Martinus gennem 
introduktionen af det immaterielle 
Selv eller Jeg, der i kraft af sin speci-
fikke, funktionelle identitet eksisterer 

uafhængigt af stoffet, men som uden 
problemer kan spille sammen med dette, takket være på 
den ene side Jegets og stoffets fælles forankring i ”Det 
guddommelige Noget”, og på den anden side stoffets 
egen dybere immaterielle natur. For set i lyset af netop 
dette dybere identitetssammenfald kan Jeget i pagt med 
sit operationelle opdrag på den ene side fungere som 
stoffets suveræne behersker, og på den anden side ses 
som modtager og indehaver af indtryk, vundet gennem 
netop samspillet med stoffet. Dvs. indtryk med subjektiv 
status, idet de pågældende indtryk kommer til syne som 
et spørgsmål om den måde, hvorpå stoffet (læs hjernen) 
eksisterer FOR Jeget, i og med at Jeget nu ikke er et 
produkt af stoffet, men et komplementært alternativ til 
dette. Et alternativ af 100 % funktionel observans. Og 
det er netop også på dette grundlag, at hjernen som en 
særlig repræsentant for stoffet kan ses som et personligt 
spejl, hvori Jeget indirekte ’ser’ sig selv. Nemlig på den 
måde, at det gennem sit komplementære samspil med 
hjernefunktionerne hele tiden bliver bekræftet i rollen 
som oplever. Og vel at mærke på alle de måder, hjerne-
virksomheden til enhver tid med oplevelse til følge giver 
anledning til (JEG ser, hører, lugter, smager, tænker, føler, 
begærer etc. etc.)...

Som en vigtig pointe skal det til slut betones, at den her 
fremførte hjerne-kontra-Jeg-model også udmærker sig 
ved helt selvfølgeligt at tage højde for den erfaring, at 
enhver påvirkning af den enkelte hjerne har større eller 
mindre ændringer af spejlfunktionen til følge, lige som 
udformningen af hver eneste hjerne har konsekvenser 
for den arts- og personlighedsprofil, den gennem sin 
virksomhed naturligt vil tegne. Dog alt sammen uden at 
det berører Jeget på anden måde, end at dets subjektive 
virkelighedsopfattelse mere eller mindre ændres. Med 
henvisning til Jegets neutrale profil og status i sammen-
hængen er dette nemlig lige så naturligt og selvfølgeligt, 
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som at billedet i et variabelt spejl vil ændre sig i takt med, 
at man vrider og drejer spejlet, uden at det er udtryk for, 
at man som personen, der kigger i spejlet, selv ændrer sig. 
Eller at man i et spejlkabinet tager sig vidt forskelligt ud, 
alt efter hvilket spejl man konfronterer, uden at det har 
indfl ydelse på ens egen faktiske fremtoning.

Konklusion

Medens hjerneforskerne ser sjælen/jeget som et rent og 
skært produkt af materiel hjernevirksomhed, optræder 
sjælen/jeget hos Martinus som et selvstændigt, imma-
terielt funktionsprincip (X1), der fra en komplementær 
position bruger hjernen til at sikre sig selv eksistentiel 
bekræftelse. Og takket være, at det materielle ved roden 
i virkeligheden har immateriel status, og dertil lige som 
sjælen/jeget er forankret i ”Det guddommelige Noget”, 
er der basis for, at de to former for virkelighed kan ’tale’ 
med hinanden, og hvorved der til fordel for to-vejstra-
fi k slås bro over svælget mellem objektiv og subjektiv 
virkelighed...

Og hvor sidder sjælen/Jeget så i hjernen?

Svaret er fra Martinus’ side, at dette kosmiske funkti-
onsprincip totalt gennemtrænger hjernen akkurat som 
det tomrum, der er dens hovedbestanddel. Sjælen/Jeget 

optræder m.a.o. overalt i den fysiske hjerne - gennem-
trænger og overskygger den totalt.

Men hvad kan vi bruge det til, dette alternative syn på 
sjælen/Jeget?

Til at se udødelighedstanken bekræftet, idet sjælen/Jeget 
i Martinus’ fremstilling tydeligt nok er en usårlig og 
uforgængelig størrelse. En størrelse, som det i samme 
forbindelse er nærliggende at tilkende evnen til også at 
kunne forbinde sig med andre former for stof end det 
fysiske - fx. energien/stoffet i det nyopdagede, såkaldte 
nulpunkt- eller kvante-vakuumfelt, således at dette kan 
tænkes at tjene som en para-fysisk overlevelseszone, der 
ved døden tilbyder sig til afl øsning af livet i den fysiske 
eksistenssfære...

Kilder 
Udsendelsen ”Hjernerejsen - hvor sidder sjælen i hjer-
nen”, Danmarks Radio, program 1 (er tilgængelig på 
internettet)

Martinus: Livets Bog, bind 2, stk. 529-56.
Ibid. ”Den intellektualiserede kristendom”, stk. 130-37.
Ibid. ”Skitsebog 1924-29” , symbol nr. 1 m. tekst (se PBJ 
”Sol & Måne”, side 99 (Nordisk Impuls 20001).

VI KAN IKKE NÅ LÆNGERE END TIL 70%
UDVIKLINGEN GIVER INDIVIDET EN FORFINET ÅND OG BEVIDSTHED, DER IGEN 
AFFØDER ET TILSVARENDE FORFINET FYSISK LEGEME, SOM I MINDRE GRAD END DET 
FORUDGÅENDE KRÆVER DET DRÆBENDE PRINCIP TIL LIVSBETINGELSE OG SÅLEDES 
FREMDELES, INDTIL INDIVIDETS NATURLIGE ANLÆG ER BLEVET EN HUNDREDE PRO-
CENTS OPFYLDELSE AF ALKÆRLIGHED OG VISDOM. 

MEN DA ER MENNESKET IKKE MERE ET FYSISK VÆSEN. DET ER ET OVERJORDISK VÆSEN. 
DET LEVER I OVERJORDISKE TILVÆRELSESFORMER, FREMTRÆDER PÅ KONTINENTER AF 
ANDRE DIMENSIONER. DE LEVER I “HIMMELSKE” VERDENER.

DISSE VÆSENER KAN DET JORDISKE MENNESKE DERFOR IKKE HELT TAGE TIL FORBILLEDE. 
DET MÅ FORELØBIG LÆRE AT TILEGNE SIG DEN HALVFJERDS PROCENTS EVNE TIL AT OPFYLDE 
KÆRLIGHEDSLOVEN, DER KAN PRAKTISERES PÅ JORDEN, FØR DET TÆNKER PÅ AT KUNNE LÆRE 
AT OPFYLDE DEN TOTALT ELLER MED HUNDREDE PROCENT.

(BISÆTTELSE, KAP. 187)



17

Tidens strømninger
v/Ruth Olsen

Martinus har forklaret, hvordan vi lever i en tid, hvor 
der fra Mælkevejens centrum stråler en forstærket energi 
ind over Jorden. Blavatsky har udtrykt det sådan: “Cen-
tralsolen i Mælkevejens centrum udsender et passivt 
skabende lys, der i aktive perioder fremkalder en fl od af 
uophørlig energi”.
Dette betyder bl.a., at alle negative tendenser kommer 
frem “i lyset”. Jo stærkere lys, jo tydeligere fremtræder 
skyggerne jo, dvs de mørkere dele ses klarere.

Negative energier vil komme frem for at blive udlevet. 
Hvis mennesker f.eks. kun har opført sig pænt, fordi de 
var opdraget og “dresseret” til det, vil “tøjlerne løsnes” i 
disse år. Det opleves som moralens forfald. Hvis moralsk 
adfærd ikke er styret af den enkeltes egen selvudviklede 
samvittighed, har de en meget dårlig bremse på deres 
negative impulser, f.eks. deres egoistiske grådighed eller 
magtbegær.

Dette er, hvad der er blevet forudsagt om “de sidste tider”. 
Ragnarok betyder faktisk direkte oversat “moralsk op-
løsning”. Men da de positive tendenser også forstærkes, 
ser vi samtidig en øget humanisme hos en del mennesker. 
Da den forstærkede energi også påvirker jordkloden som 
helhed, er det vel derfor naturkatastroferne er øget i de 
seneste år. Ja, måske er klimaforandringerne en del af et 
sådant større “udrensnings-scenario”.

At fl ere og fl ere forlader deres religiøse tro, har længe 
været en tendens, men det betyder ikke, at de bliver min-
dre humane af den grund. Moral er et spørgsmål om, hvor 
mange lidelseserfaringer, man har høstet gennem mange 
liv, og ikke om forskrifter i en bog, hvadenten den hed-
der Biblen eller Koranen. Det vidner fremmedfjendske 
præster og krigeriske imamer om.

Det nye er, at en del ateister er gået til aktiv verbal kamp 
mod det, de kalder “religions-tyranniet”. Det så vi bl.a. 
i teaterforestillingen “Åh Gud”. Før var ateisterne ret 
ligeglade med, hvad folk gik rundt og troede på, men 
nu har mange af dem fået sig en ideologi. Den vil jeg 
kalde “biologisme”, for nu mener mange, at kunne for-
klare alting med gener og processer i kroppen, specielt 
i hjernen.

Der kommer i denne tid et stigende antal bøger på marke-
det, som påstår at kunne forklare menneskelig adfærd og 
mentalitet biologisk, ihvertfald det meste af den, og ellers 
er man sikker på, det kommer snart. I smarte skannere 
måler man kemiske processer og elektriske impulser i 
hjernen, og mener således her at have fundet det viden-
skabelige bevis for, hvor kilden til den menneskelige 
bevidsthed ligger.

Den femte revolution

Lone Frank’s bog “Den fem-
te revolution” (Gyldendal 
2007) er et typisk eksem-
pel på denne bølge. Her 
beskriver hun den nyeste 
hjerneforskning, som med 
opdagelsen af bl.a. det, man 
kalder “spejlneuroner”, me-
ner at have fundet ud af, 
hvor og hvordan følelserne 
opstår osv. De måler elek-
triske impulser i hjernen 
hos deres forsøgspersoner, 
når de eksperimenterer med 
f.eks. at få dem til at føle 
afsky hhv glæde.

Når hun kalder det en “revolution”, bygger hun det på 
den fremtidsvision, en del hjerneforskere udleder af deres 
opdagelser, nemlig dette: når menneskets bevidsthed er et 
spørgsmål om kemiske og elektriske processer i hjernen, 
så kan man også ændre den ad kemisk vej. Mennesket kan 
endelig for alvor blive “herre” over sin egen bevidsthed, 
siger hun. Selv har hun været glad for i en depressions-
periode at kunne ændre sine tanker og følelser ved hjælp 
af lykkepiller, dvs ændre dem ad kemisk vej.

Dette er kun en begyndelse, jubler hun sit glade budskab 
om den kommende “fagre nye verden”, og citerer en af 
forskerne for at sige, hvor fantastisk det bliver, når vi kan 
forme og forbedre den menneskelige hjerne og bevidst-
hed, og således vejlede og dirigere den menneskelige 
natur. Hun tænker åbenbart ikke på, at dette til alle tider 
har været enhver diktators drøm. Tænk hvis man ved 
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hjælp af en pille kunne få alle til at 
tænke og gøre lige præcis, hvad man 
- dvs. diktatoren - ønskede!

Nu ved vi med vor åndsvidenskabe-
lige indsigt, at det heldigvis aldrig 
vil lykkes, for tingene hænger slet 
ikke sammen, som forskerne tror. 
Hvem forstiller de sig er den, der 
skaber eller registrerer de elektri-
ske impulser i hjernen, som de så 
omhyggeligt måler? Hvem er det, 
der registrerer den glæde f.eks, som 
forskerne kan måle? Hvem er det, 
Lone Frank forestiller sig, vil blive 
“herre” over sin egen bevidsthed? 
Og hvis hun beslutter sig for at tage 

en pille for at føle sig bedre tilpas 
eller for at ændre sin bevidsthed, 
hvem tror hun mon så er den, der 
beslutter?

Alle de, der i denne tid kører med på 
det, jeg kalder “biologisme-bølgen”, 
er åbenbart ikke i stand til at tænke 
logisk. Det vil de komme til en dag, 
og så må vi bare håbe, de ikke forin-
den når at lave alt for mange ulykker 
med at ville “forbedre” vor bevidst-
hed. For hvem skal bestemme, hvad 
der er “bedre” i forhold til hvad? 
Hvem skal opstille de etiske normer, 
man vil søge at udvikle efter?

v/Gunder Frederiksen

På et tidspunkt faldt jeg over en avisartikel om en kvinde-
lig journalist ved New York Herald Tribune. Hun havde 
af sin chefredaktør fået den opgave at skrive en artikel 
om begrebet lykke. Som borger i verdens rigeste land 
var hun som alle andre overbevist om, at lykke ikke bare 
er et spørgsmål om penge eller andre materielle goder. 
Det var alt for banalt bare at sætte lykke i relation til 
økonomi eller velstand. Det kunne der ikke komme en 
spændende artikel ud af. Hun var således velvidende om, 
at der fandtes utallige velhavende mennesker, som var 
dybt ulykkelige. 

Hun tog derfor flyveren til Indien for at se, hvorledes 
et fattigt lands borgere forholdt sig til begrebet lykke. 
Med tanker om, hvorledes hun skulle gribe opgaven an, 
spadserede hun på må og få rundt på gaderne i Delhi 
og blev opmærksom på de mange rickshaws – en slags 
cykeltaxi. 

Med to passagerer og dermed tre personer at slæbe på, 
er der faktisk lagt op til hårdt arbejde for jinrickshawen 
– altså ham, der erstatter den energi, vi andre forkælede 
vesterlændinge bare hælder i bilens tank. 

Hvad er lykke?

Men paradoksalt nok så det ikke ud til at genere den in-
diske jinrickshaw, som den rige amerikanske journalist 
havde kastet sit blik på. Han smilede simpelt hen over 
hele ”femøren”. 

Journalisten fik den idé at interviewe ham. Som hun 
havde forventet, var hans dagligdag en beretning om 
dyb fattigdom, men ikke desto mindre var jinrickshawen 
glad og tilfreds. Da journalisten spurgte: ” Hvis du kan 
få lige, hvad du ønsker, hvad skal det så være? Hvad er 
dit livs højeste ønske? 

Hun fik følgende svar: 
”Et nyt dæk til rickshawens forhjul”. 
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v/Gunder Frederiksen

Ligesom det er lyden, der har skabt de levende individers 
høreorganer eller evnen til at høre, således er det også 
lyset, der har skabt øjet og dermed evnen til at se. (LB 6, 
stk. 2357).  Øjet er et særdeles fint og kompliceret organ. 
Det har sin oprindelse langt tilbage i tiden den gang, der 
var mørke overalt, og de levende væsener var nærmest 
amøber og den slags små organismer. På den tid var der 
fuldkommen mørke overalt. Men der var nogle kræfter, 
der satte noget i gang. Det var jo således, at der måtte være 
balance i energierne for ellers kunne der ikke være liv, for 
livet er karakteriseret ved balance mellem energierne. Så 
skete der det, at der pludseligt opstod en ubalance.

Det var en pludselig energiudladning, og det var den 
første begyndelse til lyset. Det bredte sig mere og mere, 
og på et tidspunkt blev der en adskillelse mellem lys 
og mørke. Dermed var der skabt dag og nat. Det var 
således, at der kom flere og flere små organismer, og 
de skulle have energi for at eksistere. For at få energi 
måtte der være kontraster, og derfor måtte der ske en 
opsplitning af den eksisterende energi. Den blev splittet 
op i seks grundenergier, som hver for sig repræsenterede 
en speciel energi. Det var instinktenergi, tyngdeenergi, 
følelsesenergi, intelligensenergi, intuitionsenergi og 
hukommelsesenergi.

Efter denne skabelse er materialet, som skal bruges til 
skabelse af øjet til stede. Og så skal der ske en udvælgelse 
af hvilke energier, der skal bruges til øjets skabelse. Der 
skal være noget, der er lysfølsomt, og det er nogle meget 

små celler, der er så sarte, at de ikke kan tåle ret meget, 
før de reagerer. Disse celler skal så samarbejde, så de kan 
danne en linse, der kan samle lysets stråler. Der skal en 
speciel cellesammensætning til for at skabe en linse, og 
dette mønster er til stede i visdomsriget, som er det om-
råde, hvor ideerne skabes. Der sker nu en sammenkobling 
af de celler i den form, som visdomsvæsenerne allerede 
for længst har skabt, og dermed er øjet skabt. Det er en 
skabelse, der finder sted over lang tid. Abernes øjne er i 
princippet svarende til menneskets. 

Med hensyn til kameraet eller fotografiapparatet er der 
tale om en efterligning af øjet, hvorfor dette naturligvis 
er skabt længe før kameraet. 
Det ses klart af ovennævnte, at udviklingsprocessen 
ikke, som Darwin mente, er et resultat af tilfældighed og 
nødvendighed. Darwin kan imidlertid tilskrives den del 
af æren, der består i ved sine mange fund af fossiler m.m. 
at have underbygget den udviklings- eller selektionspro-
ces, som klart er designet og dermed resultat af skabelse. 
Darwin, der var teolog ved Cambridge universitet har 
dermed skabt muligheder for, at den guddommelige ud-
viklingsproces har ateisters interesse, selv om de ikke er 
parate til at tillægger Gud æren. Som det også fremgår 
af ovennævnte fremstilling er der hverken baggrund for 
tillid til den klassiske engangsskabelse eller Darwins 
selektionsteori. Skabelse finder sted til alle tider og alle 
vegne – også her og nu i dette øjeblik. 

Og hvor der er tilbøjelighed 
til at forbinde Darwins teori 
med tilfældighed, bør vi også 
i den forbindelse erindre os 
Jesu ord fra bibelen, hvor 
han sagde: ”End ikke en fugl 
falder til jorden uden min 
Faders vilje”. – Eller endnu 
stærkere hos Martinus: ”Hvis 
blot et støvfnug kunne lægge 
sig tilfældigt, så ville hele 
verden være af lave”. Stærke 
ord fra en stor mester. 

Øjets skabelse
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v/Otto Hesselbjerg Pedersen

Hermed følger et supplement til anmeldelsen af Oles bog: 
”Martinus, Darwin og intelligent design”, da jeg synes, 
at anmeldelsen ikke helt gav værket den fornødne kredit. 
Desuden har jeg udfærdiget et svar på Kurt Christiansens 
kritik af den samme bog.

Som civilingeniør har jeg selv en matematisk - naturvi-
denskabelig uddannelse, men dog ikke indenfor områder 
som biologi eller biokemi, hvilket er Oles og Kurts do-
mæner. Herudover har jeg i de sidste 15 år beskæftiget 
mig med Martinus Kosmologi - heraf de sidste 10 år lidt 
mere intensivt. 

”Martinus, Darwin og intelligent design” er ikke nogen 
begynderbog, selvom der på omslaget står, at bogen kan 
læses som en introduktion til Martinus Kosmologi! Men 
ihukommende de af Martinus’ egne artikler, der efter min 
hukommelse har overskriften: ”Modtageligheden for 
mine kosmiske analyser”, er disse analyser - med mine 
egne ord - blandt andet skrevet for de humane ateister, 
der er på grænsen til at være de begyndende åndsforskere. 
Som Ole udtaler i nogle af sine foredrag, er en del af 
de fremmeste forskere indenfor den moderne naturvi-
denskab på grænsen til at erkende, at der er en styrende 
bevidsthed bag naturens skabelser. Men disse forskere vil 
blive sortlistet blandt deres egne kollegaer, hvis de åbent 
fremførte disse tanker. 

Men mange naturvidenskabsfolk (de fleste måske?) er 
endnu ikke åbne overfor dette gennembrud i bevidsthe-
den. Det ved jeg af egen erfaring - via to af mine gymna-
siekammerater, der i hele deres professionelle arbejdsliv 
har arbejdet indenfor gymnasieverdenen med undervis-
ning i bl. a. biologi. Men disse mine to gode venner er 
absolut ikke modtagelige overfor noget ”alternativt” og 
fastholder helt og aldeles de naturvidenskabelige hoved-
standpunkter!

I ”Martinus, Darwin og intelligent design” formår Ole 
på en overbevisende måde at gøre rede for den moderne 
naturvidenskabs grundlag og begrænsninger. Alle de 
selvmodsigelser og ulogiske følgeslutninger, som denne 
videnskab gør sig skyld i, kommer meget sjældent for en 
dag og erkendes sjældent af naturvidenskabsfolkene selv! 
Men med Oles forankring i begge lejre - både naturvi-

Øjet - et organisk kamera?
denskaben og åndsvidenskaben - er han som selvskreven 
til virkelig at gøre rede for dette. Naturvidenskabens 
begrænsninger og fejlslutninger fremføres derfor gennem 
hele bogen i kapitel efter kapitel og jeg er uenig med dem, 
der hævder, at bogen næsten kun handler om Martinus 
Kosmologi! Ole komme desuden med talrige eksempler 
hentet fra den virkelighed, som vi kan kontrollere og han 
belyser så disse set dels fra naturvidenskabens - og dels 
fra åndsvidenskabens side. Jeg kender ikke ret meget til 
Intelligent Design, men ifølge Ole stopper deres argu-
mentation ret hurtigt, efter at de har prøvet at tilbagevise 
den darwinistiske udviklingslære. 

Jeg synes, at Ole igennem sin bog har en stærk diskussion 
og argumentation i form af en logisk fremadskridende 
afdækning af Martinus Kosmologi, hvorpå der bygges 
punkt for punkt og med en intelligensmæssig styrke. 
Som i Martinus’ egne analyser tages der hele tiden ud-
gangspunkt i dagligdags fænomener og disse er så ført 
videre med talrige citater og henvisninger til Martinus’ 
egne kosmiske analyser. Dette, synes jeg, er en stor styrke 
ved bogen, idet den interesserede så selv kan slå efter i 
Martinus’ egne værker. Derfor er bogen som helhed et 
overbevisende eksempel på styrken i Martinus Kosmo-
logi - her brugt til at belyse den strid og de dilemmaer, 
der for tiden findes mellem tilhængerne af dels Darwins 
Udviklingslære og dels Intelligent Design! Så alt i alt 
synes jeg, at Ole Therkelsen med denne bog på fornem 
vis løser den stillede opgave. 

Herudover er jeg meget glad for, at Ole har viet den sidste 
del af bogen til et stort afsnit om sundhed og sygdom. 
Jeg synes, at vi har manglet en samlet fremstilling af hele 
dette vigtige emne. 
Desuden skriver Ole i korte sætninger og i mange kapit-
ler og stykker med tilhørende stykoverskrifter. Hermed 
deles dette svære og tunge stof op i overskuelige bidder! 
Desuden er bogen gennemsyret af en optimistisk tone og 
en god humor, hvilket altid er en fordel for den interes-
serede læser!

Svar på Kurt Christiansens kritik 
af bogen

Som tidligere nævnt er bogen ikke for nybegyndere, idet 
det er tungt stof både vedrørende dens indhold af natur-
videnskab og af åndsvidenskab. Der er derfor ikke noget 
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at sige til, at en anmelder fra Kristeligt Dagblad får et af 
bogens eksempler ”galt i halsen” og misforstår indholdet 
i kapitel nr. 16: ”Øjet - et organisk kamera”! 

Hele kapitel nr. 15 har overskriften: ”Organerne, der 
begyndte som maskiner”. I sidstnævnte kapitel redegør 
Ole - med mange henvisninger og citater fra Martinus’ 
værker - for baggrunden for skabelsen af den verden, som 
vi alle p. t. befinder os i. Specielt i de tre sidste afsnit nr.: 
15.5 - 15.7 lægges der op til kapitel nr. 16. Samme emne 
berøres også i afsnit nr. 21.5.
Hvis man nøje læser kapitlerne 15, 16 og 21 og alle de 
stykker i Martinus værker, hvortil der henvises, vil man 
efter min mening som kosmologi interesseret ikke ”gå 
galt i byen”. Jeg skal efterfølgende prøve at beskrive det, 
således som jeg selv har forstået dette:

Der er ikke tale om, at vore tiders dyr og mennesker her 
på vores planet - vupti - i løbet af kortere eller længere tid 
- har fået udviklet øjet alene ved hjælp fra visdomsriget 
her i vores nuværende spiralkredsløb! 
Denne udvikling strækker sig over enormt lange tidsrum! 
Alle vi (dyr og mennesker), der nu lever i denne verden, 
har i de høje åndelige verdener i det forrige spiralkredsløb 
udviklet og overført de fysiske opfindelser fra en endnu 
fjernere fortid - til i første omgang åndelige organer i 
disse høje verdener. 

I den nævnte endnu fjernere fortid i vores forrige spiral-
kredsløb blev bl. a. kameraet udviklet af de daværende 
”mennesker” i en fysisk verden. Det var, medens vi selv 
var organvæsener. Alle de levende væsener, der nu bebor 
vores klode og som er tilhørende planteriget, dyreriget 
foruden organvæsenerne, cellevæsenerne o. s. v. har i 
samarbejdet og på tværs af de enkelte ”spiraler” projek-
teret hele udviklingen på bl. a. vores nuværende klode. 
Som følge af denne samlede projektering har alle de med-
virkende levende væsener i disse høje åndelige verdener 
fået dannet super-talentkerner, der har ført os alle ”frelste” 
igennem hele den kolossale udvikling, der har fundet sted 
i denne verden i det nuværende spiralkredsløb. 

Det skal tilføjes, at den nuværende menneskehed på vores 
jord ikke har haft hele vores udvikling i det nuværende 
spiralkredsløb på denne klode. Desuden er de kloder, hvori 
de føromtalte fysiske kameraer oprindeligt blev udviklet, 
tilhørende verdener, der for længst er forsvundet, da der 
er gået et helt spiralkredsløb for os i mellemtiden. 
I kapitel 16 nævner Ole visse ting, der har været medvir-
kende til igangsættelse af hele den lange fysiske udvikling 
af øjet og som hidrører fra vort nuværende spiralkredsløb. 
Men masterplanen for øjets udvikling har vi altså haft med 
os ved indgangen til vort nuværende spiralkredsløb.

Hvordan vore organer blev til
v/Ruth Olsen

I sidste nummer af bladet var der et polemisk indlæg fra 
Kurt Christiansen om, hvorvidt øjet eller kameraet kom 
først. Han mente, at rent logisk måtte øjet da komme 
først, for hvordan kunne man opfinde nogetsomhelst 
uden at have øjne at se med. Så lad os se lidt nøjere på, 
hvad Martinus kunne have ment med sit udsagn om, at 
vore organer begyndte som tekniske apparater i mine-
ralmaterie.

I bogen “Bisættelse” kap. 146 siger Martinus, at orga-
nerne er “identiske med “maskiner” eller “redskaber”, 
hver især i deres første spæde begyndelse engang opfun-
det og fremstillet på tekniske, kemiske laboratorier eller 
værksteder som resultater af forudgående oplevelser, 
erfaringer, tænkning og beregninger, manifesteret af ge-
niale opfindere og videnskabsmænd på længst forsvundne 
kloder eller verdener.”
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Og i kap.147 skriver han: “Alle nuværende maskiner 
og apparater, al nuværende teknik og kemi er ikke alene 
til fordel for menneskene af i dag. Nej, opfi ndelsernes 
dybeste princip og idé har en langt længere livsbasis, en 
langt længere mission. Deres manifestationer og kredsløb 
er kun fuldkommen tilendebragt, når de har udløst sig, 
ikke alene i den rent fysiske mineralmaterie, men også er 
kommen til manifestation i organisk materie, er kommen 
til udtryk og praktisering i kød og blod.”

På de “forlængst forsvundne kloder” har der altså engang 
levet højtudviklede væsener, der fandt ud af, hvordan man 
kunne omsætte naturens energivibrationer til billeder og 
udvikle denne teknik til den genialitet, som vore øjne er 
udtryk for. Men hvordan kunne de det, hvis de ikke al-
lerede havde øjne?

Dybest set handler sansningen af ens omverden af, om 
man er i stand til at omsætte elektriske vibrationer til en 
konkret genkendelig formation. Her på jorden kender vi 
mange forskellige sanseapparater, som ikke ligner vore 
øjne det mindste, men som alligevel sætter indehaveren i 
stand til en nøje afkodning af omgivelsernes vibrationer. 
Det gælder ikke bare insekter, men f.eks. også den blinde 
muldvarp og mange dybhavsfi sk.

Vi må altså konstatere, at opfi nderne af den “teknik”, vore 
øjne bygger på, kan have haft en udmærket evne til at 
opleve deres verden med dens lugte, lyde og farver uden 
at have lige netop det sanseapparat, vi har. Men åbenbart 
har de fundet ud af, at de ved et apparat, der kunne det, 
vore øjne nu kan, forbedrede deres sanser på et specielt 
felt, ligesom vi forbedrer vore sanser med f.eks. telesko-
per og mikroskoper.

Det næste spørgsmål bliver så, hvordan apparater i mine-
ralsk materie kan udvikle sig til organer i vegetabilsk og 
organisk materie. Det forekommer mystisk for de mange, 
der ikke kender det åndsvidenskabelige verdensbillede, 

og derfor ikke forstår, at også mineralsk materie består 
af levende væsener, bare på et andet udviklingsniveau i 
spiralkredsløbet. Principielt er der kun en bevægelses-
forskel. Materie er bevægelse uanset det er den ene slags 
eller den anden, men der er farten til forskel.

Jeg blev engang stillet følgende spørgsmål: Hvis både en 
sten og et menneske består af levende væsener, hvad er 
det så, der gør dem så forskellige? Det er jo ikke nemt 
at svare kort på. Men altså: Mineralvæsener har endnu 
ingen bevidsthed på det fysiske plan, hvorfor vi f.eks. 
kan klippe hår og negle uden at føle smerte, som Marti-
nus forklarer det. For os at se her på det fysiske plan er 
det totalt bevidstløse mikroorganismer. Men det er ikke 
livløst stof, for der er bevægelse i det, og liv kendetegnes 
ved bevægelse.
Mineralmaterien er først lige begyndt at få fodfæste i den 
fysiske verden, men dens mikrovæseners dagsbevidsthed 
er stadig i den “åndelige” verden. Det vil tage årmillioner, 
inden deres vibrationsniveau er sænket så meget, at der 
kan fl ytte nogen vågen dagsbevidsthed ind i deres fysiske 
materie. De skal først passere hele planteriget, hvor de 
langsomt kan vænne sig til at ane fysiske vibrationer.

For at forstå evolutionens projekt må man nå til erken-
delse af, at alt er liv, liv er bevægelse, og at den bevægelse 
foregår i to, for os at se, meget forskellige verdener. En 
synlig og en usynlig, alt efter bevægelsernes vibrations-
grad. I dyreriget er vibrationerne på sit laveste niveau, 
så når vi nu skal til at forlade dette udviklingsstadie, vil 
vibrationerne i vor organisme stige, og vi vil få mere og 
mere “luftige” organismer - indtil vi helt holder op med 
at inkarnere i fysisk materie.

Altså - forskellen på et kamera og et øje er blot dette, at 
de består af materie med forskelligt vibrationsniveau, 
der gør det muligt for øjets mikroorganismer at have fuld 
dagsbevidsthed på dette fysiske plan, og således kan det 
kommunikere med sit makrovæsens Jeg.

Når den moderne videnskab udtrykkes som ”fysisk” eller ”mate-
riel”, så er det kun udtryk for, at dens dyrkere eller ophav endnu 
ikke har ret mange åndelige erfaringer eller oplevelser, på hvilke 
de kan rette deres intelligens. De er derfor i tilsvarende grad af-
skåret fra at tilegne sig åndelig viden, ligegyldigt hvor stor deres 
intelligens så end måtte være. Ligesom der kræves fysiske erfa-
ringer for at give fysisk viden, således kræves der også åndelige 
erfaringer for at give åndelig viden. Den moderne videnskab er 
derfor endnu ikke nogen autoritet på åndelige eller okkulte områder.

Martinus i ”Menneskehedens skæbne” kap. 3
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v/Gunder Frederiksen

Ja, vil mange mennesker sige. ”Det er kærligt, når et 
menneske beslutter sig for, at når det dør, så må dets 
organer benyttes som reservedele for et andet menneske, 
hvis tilsvarende organ af en eller anden grund er sat ud 
af funktion. At organdonation er en kærlighedsgerning er 
vist den almindelige mening – ligesom det sandsynligvis 
også er meningen på bjerget. 

Kurt Christiansen siger om organdonation i ”Den Ny 
VerdensIMPULS nr. 3/2007 side 14, at ”på den måde 
kan man glæde og gavne andre mennesker, og være ”den 
barmhjertige samaritan uden at det koster noget. (s. 14)
Han er dermed på linie med en stor opsat artikel i BT 
d. 15. okt. 2007 og efter al sandsynlighed mange andre. 
Artiklen, der bringes under overskriften BOOM I AN-
TALLET AF ORGANDONORER, beretter om et såkaldt 
reality-show arrangeret af hollandsk TV, hvor tre patienter 
angiveligt konkurrerede om en kræftsyg kvindes nyrer. 
Efter denne artikel stod danskerne nærmest 
i kø for at få lov til at give deres organer 
væk. BT skriver, at der er sket en ”voldsom 
stigning i antallet af danskere, der har 
meldt sig til donorregistret.  Tilmeldin-
gerne er nærmest eksploderet. Et tydeligt 
eksempel på at det moderne menneske 
gerne vil gøre en god gerning. Og det er jo 
et godt tegn. 

Men er det nu en god gerning? Sådan ser det 
ud for en overfladisk betragtning – altså set 
i et lokalperspektiv. Efter min mening er det 
imidlertid ikke blot en kortsigtet vurdering, 
men også en ren materialistisk betragtning. 
Det er ude af trit med tanker om evigt liv, 
om skæbnelov og alt, hvad der ligger i det verdensbillede, 
som via Martinus er født til jorden, og som stadig flere 
mennesker studerer og af bedste evne prøver at leve op 
til. Det er for mig at se et typisk eksempel på lokallogik, 
men en forståelig lokallogik, og hermed en ”logik”, som 
ikke herfra skal møde nogen form for kritik. 

Ikke desto mindre ser det anderledes ud, når vi prøver at 
se tilværelsen i kosmisk perspektiv. Så opdager man, at 
der er nogle ting, man overser.  Transplantation er dybest 
set en fejltagelse fordi, man overser følgende:

ER ORGANDONATION OG 
ORGANTRANSPLANTATION 

EN KÆRLIGHEDSHANDLING?
1. Det fremmede organ er et selvstændigt væsen med sin 

egen personlighed og sit eget skæbnemønster.
2.  Det organ, der skal tilpasse sig et helt nyt miljø skal 

bruge så mange kræfter på denne tilpasning, at det 
svækkes betydeligt. Det trækker på kræfter fra værtsor-
ganismen, hvilket medfører, at værtsorganismen bliver 
svag og måske syg.

3. Værtsorganismen vil i kraft af immunforsvaret kæmpe 
mod det organ, der skal indopereres i det syge men-
neskes krop, hvilket i sig selv er en sund og naturlig 
funktion, som det er forkert at modarbejde. Ikke desto 
mindre indgives der medicin, for at hæmme denne 
funktion, hvilket ikke blot strider imod livets love, men 
kan også medføre, at patienten rammes af karmaloven. 
Som jeg forstår det, kan det eventuelt vise sig ved, at 
patienten i næste inkarnation fødes som en svag lille 
baby, der eventuelt skal holdes kunstigt i live i star-
ten. 

Organdonation og organtransplantation er 
således ikke  som mange vil gøre det til: en 
kærlighedsgerning. Det fremgår tydeligt af 
de kunstige funktioner, der benyttes, for at 
det i det hele taget kan lykkes og de farer, 
man udsætter værtsorganismen for. Tanken 
er en frugt af et materialistisk livssyn og en 
tro på et-livs-tanken, samt en deraf følgende 
angst for den død, som Martinus ud fra et 
kosmisk livssyn har udtrykt som: ”Livets 
største overraskelse til mennesket” – en 
overraskelse, der består i, at det ”såkaldt 
døde” individ opdager, at døden ikke har 
nogen eksistens – de levende væsener er 
udødelige – livet er evigt. 

Ved transplantation går man imod livslovene. Ved at stole 
på livets sande natur er man derimod på bølgelængde med 
det livgivende princip, ligesom det, så vidt jeg kan se er 
mest i overensstemmelse med Martinus’ verdensbillede. 
Tilværelsen er heldigvis så viselig indrettet, at når en 
organisme ikke ved egen hjælp er i stand til at opretholde 
livet på det fysiske plan, så bliver den udskiftet med en 
ny i en ny inkarnation. Livet er evigt. Det kan næppe 
være bedre.  
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OM DE NYE UDGAVER AF 
”LIVETS BOG”

v/Søren Ingemann Larsen

Mange Martinusinteresserede vil have bemærket, at de 
seneste nyudgivelser af ”Livets Bog” – Martinus’ hoved-
værk – har undergået synlige forandringer i forhold til 
de første udgaver, og dette har givet anledning til kritik, 
bl.a. fra undertegnedes side, se ”Den Ny Verdensimpuls” 
september 2005.

De første af de nye udgaver indeholdt ingen detaljerede 
oplysninger om, hvorledes de var ændret i forhold til 
de tidligere, men de seneste – fx den nye udgave af 
”Livets Bog 6” – indeholder på titelbladet følgende 
meddelelse:

Ændringer i forhold til 2. udgave 
fra 1984:

Der er foretaget en retskrivningsmæssig opdatering og 
korrektur i overensstemmelse med retningslinjerne for 
ændringer i Martinus’ værker, jf. bogen Samarbejds-
strukturen, udgave 2003, kap. 13.6. Der er rettet nogle 
få betydende fejl i teksten, som er markeret med fodnoter. 
Den retskrivningsmæssige opdatering omfatter tilpas-
ning af forældede stavemåder i overensstemmelse med 
Retskrivningsordbogen 2001 fra Dansk Sprognævn. 
For at give et bedre overblik er bogens layout ændret, så 
stykoverskrifterne nu står som margennoter til venstre 
på siderne.

Så skulle man jo tro, at den hellige grav var vel for-
varet, for de ændringer, der er foretaget, er angiveligt 
”i overensstemmelse med retningslinjerne”, og disse 
retningslinjer måtte man vel forvente, var formuleret af 
Martinus selv.

Men det er ikke tilfældet. Der er tale om retningslinjer 
formuleret af Rådet efter Martinus’ død og løbende revi-
deret af Rådet. Den mig bekendt seneste udgave – som 
så vidt jeg kan se ikke er offentlig tilgængelig, heller 

ikke på internettet – er ”Version 3.5 - september 2002 
- godkendt i Rådet 27. oktober 2002 - Senest revideret 
18. januar 2005”.

Med andre ord går ovennævnte meddelelse egentlig blot 
ud på, at det oplyses, at de gennemførte ændringer over-
holder nogle regler, man selv har formuleret, og disse er 
i øvrigt ikke umiddelbart offentlig tilgængelige.
Ganske vist tager ”retningslinjerne” udgangspunkt i udta-
lelser og erklæringer fra Martinus selv. Bl.a. henvises til et 
Rådsmødereferat dateret 16. marts 1976, hvori der står:

Det blev fastslået som helt ufravigeligt, at der ikke må 
foretages rettelser, heller ikke ved oversættelse, uden 
Martinus’ medvirken.

Underligt nok henvises der ikke i de omtalte retningslinjer 
til den ”Lov”, som Martinus før sin død formulerede som 
grundlag for Rådets og Instituttets virksomhed. Denne 
Lov (”Love af 25. maj 1982 med rådets kommentarer”) 
nås på http://martinus-on-tour.info - under Info-materiale 
- Martinus Institut.
Den første – og må man tro vigtigste – lov for Martinus-
instituttets aktivitet lyder:

[Instituttet skal] Bevare Martinus samlede værker uæn-
dret, som de foreligger fra hans side.

Rådets egen supplerende kommentar til dette punkt er 
følgende:

Værkerne skal bevares uændret, så eftertiden ikke skal 
være i tvivl om, hvad der faktisk er Martinus egne værker, 
og hvad der ikke er.

På denne baggrund er det vanskeligt at forstå, hvordan 
Instituttet og Rådet synes, det har kunnet tillade sig at 
ændre, som det er sket. Resultatet er jo nemlig, at man 
har bevæget sig så langt fra de originale udgaver, at 
det, man udgiver nu, ikke med rette kan siges at være 
”originalt”.

Det virker som om Rådet/Instituttet har de bedste hensig-
ter og principper, men man gør sig tilsyneladende ikke 
klart, at man i praksis ikke efterlever disse.
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Disse principper kommer også til udtryk i den redegø-
relse, Instituttet har udarbejdet, og som er tilgængelig 
på internettet med titlen ”Udgivelse af Martinus’ efter-
ladte skrifter” – Oktober 2004 (kan i skrivende stund 
downloades fra Martinus Instituttets hjemmeside www.
martinus.dk.

Her udtales følgende:

For Instituttet betyder det, at vi er tildelt en meget begræn-
set opgave, hvis vigtigste del består i at bevare værkerne 
uændrede og at stille dem til rådighed for omverdenen 
som det uvurderlige kildemateriale, de er.

Dette stemmer jo fint overens med ovennævnte ”lov”. 
Men ligesom vi ser det med de nye versioner af Livets 
Bog, er virkeligheden blevet en anden. Bogen ”Den 
intellektualiserede kristendom” lever bestemt ikke op til 
det opstillede princip. Den er et resultat af en omfattende 
bearbejdelse og redigering og fremstår således i en form, 
der ikke giver den ægte sandhedssøgende forsker (som vi 
jo alle er eller bliver) en fair mulighed for at vurdere det 
”uvurderlige kildemateriale”, Martinus efterlod sig som 
udgangsmateriale for den udgivne bog. Bogen fremstår 
derimod som et færdigredigeret værk autoriseret af Mar-
tinus, endda som del af ”Det tredje Testamente”, og ikke 
som den samling fragmenterede og ufærdige elementer, 
kildematerialet må have bestået af, og som dets forfatter 
uomtvisteligt ikke mente var klar til udgivelse.

I tilfældet med de nye udgaver af Livets Bog har man 
har ganske vist gjort et stort og prisværdigt arbejde med 
at registrere alle de foretagne ændringer, men resultatet 
af dette arbejde er ikke blevet publiceret eller på anden 
måde gjort tilgængeligt, fx på internettet. ”Det uvurderlige 
kildemateriale” er med andre ord ikke ”tilgængeligt for 
omverdenen”.

Jeg har dog haft mulighed for at se nogle af disse lister, og 
listen for ”Livets Bog 6” former sig som en tabel på hele 
29 sider med rettelser, og så er de retskrivningsmæssige 
rettelser endda ikke medtaget. Langt de fleste ændringer 
er fra 1984 og 2005, men der er også nogle fra 1973. 
Som bekendt døde Martinus i 1981, men selv om han 

teoretisk kan have haft indflydelse på 1973-rettelserne, er 
det ikke dokumenteret, at han har set og godkendt disse. 
Som nævnt kan det derimod dokumenteres, at Martinus 
har udtalt, at ”ingen rettelser må foretages uden at de 
er blevet formelt godkendt af Martinus selv”. Så hele 
denne liste af rettelser plus de allerede omtalte ændringer 
i retskrivning, ombrydning, paginering etc. må betragtes 
som ændringer i forhold til den original, som Martinus 
- forfatteren selv - ønsker bevaret uændret.

Hvad i øvrigt specielt pagineringen angår, omtales denne 
ændring hverken i retningslinjerne eller i den ovenfor 
citerede meddelelse på titelbladet.
Men det forholder sig således, at i de to hovedværker, 
”Livets Bog” og ”Det Evige Verdensbillede”, er der fra 
Martinus’ hånd anvendt ”fortløbende paginering”, dvs. 
der påbegyndes ikke med ”side 1” i hvert bind, men 
sidenummereringen fortsætter hen over bindene. Dette 
valg fra Martinus’ side er fraveget i de nye udgaver, hvor 
sidenummereringen starter forfra i hvert bind.

Udover de praktiske problemer dette, i kombination med 
ombrydning og ændret layout, nu vil skabe med hensyn 
til at navigere rundt i værket og lokalisere og henvise til 
steder i teksten, savnes der belæg for denne ændring fra 
Martinus’ side. Han må jo have haft en begrundelse for 
sit oprindelige valg af pagineringsprincip.

Og man kan spørge sig, om Martinusinstituttet og Rådet 
helt har gennemtænkt konsekvenserne af disse ændringer. 
Hvordan bliver mon situationen, når fx en studiegruppe 
består af personer, hvoraf nogle sidder med den nye ud-
gave og andre med den originale. Ganske vist kan man 
støtte sig til styknumre i ”Livets Bog”, men det kan man 
jo ikke i de andre værker. Og det er min egen erfaring, at 
selv når man skal orientere sig i ”Livets bog”, sker det 
med henvisning til sidenumre og ikke (kun) til styknumre, 
hvoraf jo nogle som bekendt går hen over flere sider.

Rådets/Instituttets opgave kan ikke være at udfordre og 
afprøve grænserne for, hvad der teoretisk kunne forsvares 
at foretage af ændringer, når nu Martinus så kategorisk har 
ønsket, at ”værkerne skal bevares i den stand, han efterlod 
dem i”. Instituttet har valgt at indfortolke nogle ønsker og 
hensigter, som der slet ikke findes dokumenteret belæg 
for. De ændringer af mere eller mindre formel art, der 
er foretaget, kan hverken direkte eller indirekte doku-
menteres at være sanktioneret af Martinus. Hvis værket 
er udgivet, som det nu er sket, med åbenlyse ændringer, 
skulle det klart være udtrykt af Martinus, at fremtidige 
udgaver kan og skal undergå ændringer af den art, som 
der er tale om. Når dette ikke kan dokumenteres, bør 
forsigtighedsprincippet gælde, og derfor bør værkerne 
udgives, således at de kommer så tæt som praktisk muligt 
på den stand, i hvilken Martinus efterlod dem.
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v/Rådet for Martinus Instittut

Vi giver her med kort varsel en første kommentar til Søren 
Ingemann-Larsens indlæg.
Vi vil gerne senere fremkomme med en uddybende re-
degørelse for de principper, der følges ved behandlingen 
og udgivelsen af Martinus’ værker.   

Instituttet har glæde af Sørens Ingemanns viden og enga-
gement på det sproglige område og han har ydet en stor 
indsats med at indscanne Martinus’ originalmanuskripter 
til Livets Bog, sådan at disse nu foreligger både i papir-
form og i en digital ”billedform”.  Vi vil nævne, at der 
tidligere har været en indgående dialog med ham om de 
spørgsmål, som rejses i indlægget, og vores holdning 
er, at der skal findes løsninger på de behov Søren peger 
på, sideløbende med at vi fortsat sørger for udgivelse 
af fremtidsrettede udgaver såvel af de danske som de 
udenlandske bøger.  

I dag er situationen den, at Instituttet udover de nævnte 
originalmanuskripter er langt fremme med også at 
sikre digitale versioner både af de trykte førsteudgaver 
og alle efterfølgende genudgivelser af de enkelte værker. 
Instituttets hovedopgave med at sikre bevarelsen af det 

Det kan ikke dokumenteres noget sted, at Martinus har 
udtalt, at ”efter min død skal de nye originale udgaver 
løbende opdateres med hensyn til retskrivning, og ”fejl”, 
der måtte kunne findes i værket, skal rettes, så teksten 
kan blive så korrekt som muligt. Layoutet af mine bøger 
skal også ændres, så det er i overensstemmelse med den 
til enhver tid gængse standard. Det fortløbende pagine-
ringsprincip, jeg valgte i ”Livets Bog” og ”Det Evige 
Verdensbillede”, er kun midlertidigt og skal ikke bevares 
i fremtidige udgaver. Og ganske vist har jeg udtalt at 
”værkerne skal bevares som jeg har efterladt dem”, men 
det skal kun betyde, at I skal passe godt på dem, så de 
ikke tager skade, og at I endelig ikke må ændre i selve 
de originale fysiske manuskripter”.

Det havde været mere oplysende, hvis der på titelbladet 
til de nye bogudgaver i stedet for den nuværende, citeret 
i starten af denne artikel, blev trykt:

Den Lov, som Martinus ved sin død formulerede med hen-
syn til uændret bevarelse af værkerne, skal ifølge Rådet 
for Martinus Institut ikke forstås sådan, at Instituttet er 

forpligtet til at genudgive værkerne således, at de ligger 
så tæt som praktisk muligt på deres originaler. Det strider 
efter Rådets mening derfor ikke imod begrebet ”uændret 
bevarelse af værkerne”, som er essensen i Loven, at fore-
tage rettelser i teksterne efter egne opsatte regler samt 
ændre i paginering, layout, skrifttype og ombrydning.

Enhver seriøs Martinusforsker vil ikke nøjes med en 
bearbejdet udgave, men ønsker og har krav på at kunne 
føle sig fuldstændig tryg ved, at den udgave, vedkom-
mende har for sig, er den fuldtud originale. Dette krav 
tilgodeses ikke med den nuværende udgivelsespolitik, og 
den bør derfor ændres.

Det er uundgåeligt, at der før eller siden vil blive stillet 
krav om, at den originale tekst vil være let tilgængelig 
for enhver interesseret, så meget desto mere som dens 
forfatter som nævnt klart selv har ønsket dette. Det ville 
være mest betryggende og samtidig godt for Rådets vi-
denskabelige renommé, hvis det var Martinusinstituttet 
og Rådet, som jo har ophavsretten i hvert fald et stykke 
tid endnu, der forestod en sådan udgivelse. Og jo før jo 
bedre.

KOMMENTAR FRA MARTINUS INSTITUT 

historiske danske kildemateriale løses således i en langt 
mere veldokumenteret form, end det tidligere har været 
teknisk muligt. Alle der har spørgsmål til dette materiale 
er velkomne til at kontakte Instituttet. 
 
Men som vi forstår Søren Ingemann, så har han det sær-
lige ønske specielt til de danske bøger, at det ikke kun er 
selve indholdet der skal bibeholdes uændret, men også 
den ydre præsentationsform, dvs. sideopsætning, side-
nummerering, layout, skrifttype, retskrivning mv. 
Det er ikke en helt enkel opgave, fordi trykning af alle 
bøger i dag baseres på den digitale trykketeknik med de 
opsætnings- og formatmæssige ændringer, det medfører. 
Det er heller ikke så enkelt at fastslå, hvilke udgaver der i 
så fald skulle være uændrede, fordi Martinus i lighed 
med andre forfattere har foretaget rettelser og indholds-
mæssige ændringer i korrekturen både i forbindelse med 
de trykte førsteudgaver og ved senere genudgivelser i 
hans levetid. Vi er dog sammen med Søren nået frem 
til, at vi gerne vil stile mod at gøre de trykte førsteud-
gaver tilgængelige. Instituttet har i dag nogle få ekstra 
eksemplarer af disse udgaver, som kan tilbydes særligt 
interesserede. Hvis der med tiden viser sig et økonomisk 
bæredygtigt behov for at lave egentlige fotografiske 
genoptryk af disse historiske tekster, vil der også være 
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mulighed for det. Det er dog en ret omfattende opgave, 
som vi behøver tid og ressourcer til.      

Udover bevarelsen af kildematerialet er det Instituttets 
hovedopgave at få værkerne publiceret i en betryggende 
form. Her drejer det sig ikke kun om de danske udgaver, 
men tillige om publicering på en række andre sprog. Det 
er vigtigt at have det overordnede perspektiv for øje, at 
Martinus’ verdensbillede i kraft af sin universelle karak-
ter har bud til fremtidens mennesker og til interesserede 
udover hele verden. Langt de fleste af fremtidens interes-
serede vil således skulle læse og studere værkerne på an-
dre sprog end det udbredelsesmæssigt meget lille danske 
originalsprog. Samtidig sker der en rivende udvikling i 
de digitale trykke- og præsentationsformer. Derfor gælder 
det om, at vi forbereder os på denne udvikling.  

Efter Martinus’ bortgang har både de tidligere og nuvæ-
rende rådsmedlemmer drøftet indgående, ud fra hvilke 
retningslinjer behandling og udgivelse af teksterne kan 
videreføres i fuld overensstemmelse med hans ønsker og 
intentioner. Det er fremgået af disse drøftelser - og tillige 
af foreliggende eksempler på de rettelseslister Martinus 
har godkendt - at han skelnede nøje mellem teksternes 
indhold på den ene side og den retskrivningsmæssige ud-
formning på den anden side. Man kan udtrykke det på den 
måde, at han var kategorisk med hensyn til indholdet og 
pragmatisk med hensyn til formen og retskrivningen. Un-
dervejs i forfatterskabet valgte han eksempelvis selv at 
overgå til den officielle nye retskrivning, som blev indført 
med retskrivningsreformen af 1948. 
 
Hovedpunktet ved udgivelse af bøgerne er altid, at ind-
holdet af teksterne så absolut bevares uændret. Ingen 
skal være i tvivl om, at værkerne til stadighed fremstår 
autentisk med det indhold, som den kosmiske bevidste 
Martinus indskrev i dem. Det gælder også ved oversæt-
telse af værkerne, at de indholdsmæssigt søges holdt så 
tæt på originalen som muligt. Men når teksterne omsæt-
tes til et andet sprog, bliver den ydre præsentationsform 
helt naturligt ændret og moderniseret, fordi tekstmæng-
den normalt ikke passer med den danske, man bruger 

måske anden trykketeknik, man bruger det pågældende 
sprogs moderne retskrivning og man forsøger jo ikke at 
overføre trykfejl ol. til et andet sprog. Hovedlinjen fra 
Instituttet er derfor, at når det gælder selve formatet for 
værkerne, så skal såvel de danske som de udenlandske 
læsere så vidt muligt have dem tilbudt i den samme ret-
skrivningsmæssigt opdaterede og fremtidsrettede form, 
som også udnytter mulighederne i den nye digitale verdens 
teknik. Det skal ikke være sådan, at kun de udenlandske 
læsere tilbydes den moderne form og de danske læsere 
kun en historisk form. Men ved siden af det er der som 
nævnt mulighed for, at særligt interesserede kan få adgang 
til bøger i den historiske form, der blev benyttet ved den 
trykte danske førsteudgave af de enkelte værker.

I vores uddybende redegørelse vil vi nærmere belyse 
arbejdet med værkerne, herunder brugen af rettelseslister 
som dokumenterer alle registrerede småændringer fra 
udgave til udgave, inkl. de uundgåelige banale trykfejl 
der opstår når store tekstmængder behandles manuelt, 
som det er sket gennem alle årene frem til den digitale 
tidsalder. Udgivelsen af efterladte manuskripter hviler 
på de retningslinjer, Martinus har givet på dette område. 
Vi henviser her til at nærlæse Instituttets orientering af 
oktober 2004, som findes på www.martinus.dk. 
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v/Søren Jensen

Det højeste facit

Læsere af Det Tredie Testamente, er ikke i tvivl om bud-
skabet. Her dokumenteres universets kærlighedsnatur. 
Alle livets detaljer går op i dette facit. Kærligheden er 
selve livets grundtone. 

Vi kan selv veje alle påstande op mod livets grundlov 
– og dermed gøre os uafhængige af de ydre autoriteter 
en efter en. Men vi kan også fuske lidt med vægten. Det 
gør vi når vi pakker vores egne meninger ind i den evige 
visdom – for vi har jo fri tilgang til Martinus’ urokkelige 
logik.

Vi skal lære at tænke selv

Sommetider er vi som børnene, der kaster sig over foræl-
drenes garderobe, iklæder sig voksenlivet og i fantasien 
bliver voksne – uanset de farligt lange bukseben og 
hængende ærmer. 

Andre gange lykkes det os bedre at camouflere vor ufær-
dige tilstand og markere vor individualitet. 
Godt for det, men vi skal jo ikke gå rundt i ”andres klæ-
der” hele livet. Livets mening er at gøre os totalt selv-
stændige og frie, at lede os til det kosmiske perspektiv 
over livet. De kosmiske analyser er netop formet som 
logiske tankerækker for at vi kan kontrollere dem ved 
hjælp af vores egen logik. Derved bliver analyserne en 
støtte for vores egen kosmiske barndomsfase. 

Kærlighedens analyser

Fra ydre påbud til indre moral

Barndommen er omgærdet af visse regler og påbud, der 
skal beskytte mod alt det vi endnu ikke kan håndtere. I vo-
res kosmiske barndom udgør religionerne de nænsomme 
arme, der støtter os så vi ikke falder og slår os unødigt. De 
ydre leveregler og moralske påbud tjente som hjælpende 
hænder, de skulle jo nødig forhindre os i at gå selv.

Virkelig moral er et indre anliggende, ellers er der tale om 
diktatur. For det humane menneske virker ydre regler og 
påbud som ”snærende bånd”, det for alt i verden må gøre 
sig fri af. Hvis det følger forældede traditioner kan det 
risikere at dø af mangel på næring – uanset om det går i 
flok eller alene. Det humane menneskes eneste virkelige 
beskyttelse ligger i at gøre tingene rigtigt – altså logisk og 
kærligt. Det må selv overveje hvad der er ”godt” og hvad 
der er ”ondt” i alle detaljer af livet, det er jo meningen med 
det hele. Det skal nå frem til at bære loven i sit hjerte.

Den indre struktur

I bogen ”Samarbejdsstrukturen” (udarbejdet efter Mar-
tinus bortgang) sammenflettes de evige kosmiske sand-
heder med ufærdige menneskers meninger. Det kan føre 
til visse misforståelser.
Det er fx uheldigt hvis det logiske i at beskytte Martinus 
originale tekster og symboler uforandrede anvendes 
som argument mod udstillinger og informationer om 
værket. 

Den struktur, der formår at løse den moderne verdens 
”samarbejdsproblem” består ikke i regler og love, men i 
kærligheden og evnen til at handle derefter. Hele Det Tre-
die Testamente handler om denne ”struktur”. De kosmiske 
analyser fører alkærligheden i bevis – alt hvad der strider 
imod dette facit kan simpelthen ikke passe. Analyserne 
er livets forsvar for alle levende væsener. 

Polforvirring

I Per Bruus-Jensens artikel: ”Kongevejen og polfor-
vandlingens slutstadier – om polforvandlingen og den 
homofile risikofaktor” anvendes ordet ”kongevej” om 
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den heteroseksuelle- til forskel fra den uglesete homosek-
suelle tilstand. Dette legitimeres med ”drøftelser mellem 
forfatteren og Martinus”. Disse drøftelser kan læseren 
dog ikke selv kontrollere, hvad gør han så?

Jeg forsøgte at finde Martinus anvendelse af ordet ”kon-
gevej”. Jeg ledte forgæves i Livets Bog, men fandt til 
sidst et foredrag: ”Ad livets kongevej” (Kosmos 6/94) 
om livets forvandlingsproces fra evighed til evighed. I 
foredrag har Martinus – som altid – fokus på udviklingen 
frem mod den alkærlige tilstand – livets kongevej.

Om vi er ”på sporet” eller for en tid er havnet ”ude i 
rabatten” afhænger efter min mening ikke af om vores 
udfoldelser er rettet mod det eller det køn, men udeluk-
kende af om de er til glæde for vor næste. Eller med 
mesterens egne ord: 

”Der, hvor væsenerne er afvigende fra den autoriserede 
parringsdyd, men ikke har farlige tendenser hverken i 
sadistiske eller morderiske retninger, eller der, hvor der 
ikke er tendenser til efterstræbning af mindreårige eller 
forekommer tilfælde, hvor væsenerne ligger under for 
deres drift som en last, de ikke kan beherske, og den derfor 
vil føre dem i afgrunden, føre dem imod sindssygdom 
og åndssvaghed, er der jo ikke noget ved disse væseners 
seksuelle indstilling, der kan genere andre eller berettige 
disse til at gribe ind. Og her viser det sig da også, at der 
ikke er noget som helst at gøre. Her er den seksuelle ud-
vikling nemlig ikke afsporet” (uddrag fra Martinus Livets 
Bog V stk. 1789). På livets guldvægt vejes alle tanker og 
handlinger kun op imod næstekærligheden. 

Det seksuelle spørgsmål behandles også af Kurts Christi-
ansen. Kurts store arbejde til trods har der indsneget sig 
følgende påstand i den omfattende biografi om Martinus 
liv: ”For Martinus er homoseksualiteten derfor fuldt for-
ståelig men kun en midlertidig ”fejludvikling”” … ”Det 
er desværre sådan, at nogle mennesker, der interesserer 

sig for Martinus kosmologi, har misfortolket dette, så de 
tror, at man skal gennemgå en homoseksuel fase, for at 
blive mere udviklet. Det er helt forkert, hvilket man let 
kan forvisse sig om ved at læse Martinus bøger.” (Afsnit 
9 s. 124). 

Forvirringen grunder sig sikkert i forskellige definitioner 
af ordet ”homoseksuel”. Men her gælder det indholdet 
bag mesterens ordvalg. Jeg citerer her Martinus fra bogen 
”To slags kærlighed”: ”Alkærligheden træder her i stedet 
for den i væsenet nu degenererende eller døende kunstige 
parringssympati eller forelskelsestilstand, hvis objekt kun 
kan være et væsen af modsat køn. 

Når mandens seksuelle trang ikke mere er rettet imod 
kvinden, og kvindens seksuelle trang ikke mere er ret-
tet imod manden, bliver det naturligt, at de drages imod 
væsener af deres eget køn.” (kap. 50) … ”Det er dog ikke 
meningen, at man skal begynde at øve sig i at holde af 
sit eget køn. Det skal man endelig ikke prøve på, for så 
bliver det til en afsporing. Det skal vokse indefra, denne 
følelse skal komme helt af sig selv – og vokse langsomt.” 
(Martinus: ”Verdens Frelse” - Kosmos 12-2002). 

Kærligheden til mennesket

Således vikles vi igen ud af årsagen til al krig, ufred (og 
seksuel kappestrid): ”Kun evnen til at elske deres eget køn 
kan fjerne al rivalisering og den heraf affødte skinsyge, 
som er sædkimen til absolut alt, hvad der kommer ind 
under begreberne antipati, vrede, had, krig, mord og drab 
etc. ” .. ”At den dobbeltpolede eller rettere sagt topolede 
seksualisme i første instans bringer individet til at drages 
imod sit eget køns ydre seksuelle struktur er naturligvis en 
selvfølge og ændrer ikke foranstående princip.” (Uddrag 
fra Livets Bog V stk. 1898). 

Heller ikke på det seksuelle område kan vi altså overlade 
styringen af vores liv til mennesker med andre forud-
sætninger end os selv. Martinus: ”’At holde sin sti ren’ 
er således ikke altid dette blindt at følge de autoriserede 
dogmer, men derimod udelukkende dette at følge og 
opfylde selve naturens eget absolutte krav.” (Citeret fra 
Livets Bog III stk. 850.)

Med tiden bliver kærligheden til mennesket i mennesket 
– det tredje køn så at sige – vigtigere end alle selviske 
behov. Men organet for denne kærlighed skal have tid at 
vokse til ”skels år og alder” i sit helt eget tempo: “Guds 
mølle maler langsomt, men den maler”. Udviklingen føl-
ger en urokkelig kurs, den nye sympatievne har til formål 
at gøre os ét med alt levende omkring os – Gud. 
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v/Gunder Frederiksen

Om kærlighed kan overvinde alt? Et usædvanligt spørgs-
mål. Et provokerende spørgsmål. Og ikke mindst – et 
vanskeligt spørgsmål. Ikke desto mindre er der ganske 
almindelige mennesker, der svarer Ja! Kærlighed over-
vinder alt. De skilter endog med det. Ja, de smider det 
endog lige i hovedet på en militærjunta, der konkret ved 
hensynsløs og brutal fremfærd har hævdet det modsatte 
– altså at ukærlighed er stærkest! 

I spidsen af en folkelig demonstration går et menneske i 
Myanmar (det tidligere Burma) med et stort banner med 
ordene: 

”Loving Kindness Must Win Everything”

Her i Vesten kender vi først og fremmest Buddhismen fra 
Dalai Lama, som efter at være tvunget i landflygtighed 
rejser over hele jorden som ambassadør for Buddhismen. 
Det er dybt menneskelige følelser som barmhjertighed, 
tilgivelse og kærlighed, der præger det billede, vi får af 
såvel Dalai Lama som kernen i Buddhismen 

Men hvor aktuelle og hvor stærke er sådanne egenskaber, 
når de møder modstand? Bløde værdier som kærlighed 
sættes jo også højt inden for kristendommen og her ikke 
mindst den reformation af kristendommen, som har 
set dagens lys i Martinus kosmologi? - Kan kærlighed 
overvinde alt?
Det får vi en prøve på i disse dage, hvor verdens øjne 
er rettet mod Burma, eller som det nu efter militærets 
magtovertagelse hedder Myanmar. 

Hvem er Aung San Suu Kyi?

Men hvem er den spinkle 
lille kvinde med den store ka-
risma, som blev tildelt Nobels 
fredspris, som hun dog ikke 
egenhændigt kunne modtage, 
eftersom den regerende mili-
tærjunta, der styrer Myanmar 
med hård hånd, havde sat 
hende i husarrest?
Aung San Suu Kyi er 62 år 
og praktisk taget ukendt indtil 

KAN KÆRLIGHED 
OVERVINDE ALT? 

1988, da hun pludseligt trådte frem på den politiske arena i 
Burma nu Myanmar. Allerede som 15-årig blev Aung San 
Suu dybt fascineret af Gandhis ikke-volds principper. Hun 
foretog studier på universitetet i Oxford og arbejdede i 
FN-sekretariatet i New York fra 1967 til 1971. Afgørende 
for hendes indstilling til frihed var ikke mindst oplevelsen 
af borgerrettighedsbevægelsens kulmination i USA. I 
Martin Luther King fandt hun flere lighedspunkter til sit 
store forbillede Mahatma Gandhi. 

Aung San Suu Kyi træder frem

På samme tid begyndte den studenterledede demokratibe-
vægelse i Burma at røre på sig. Efter en massakre, hvor 
militæret åbnede ild, spredtes rygtet om, at Aung Sans 
datter Aung San Suu Kyi var i landet.  Hun blev opfordret 
til at træde frem og tog imod opfordringen.

På en centralt beliggende plads talte hun med en over-
raskende kraft og styrke. Hun sagde, at hun følte, at hun 
måtte følge sin faders eksempel, og folk lyttede andæg-
tigt. Efter talen brød et øredøvende bifald løs. Der blev 
stiftet et demokratisk parti, og hermed var signalet givet 
til frihedskamp. Folket havde fået en leder. 
Aung San Suu Kyi rejste nu land og rige rundt og holdt 
taler om frihed og demokrati, som folket strømmede til 
i tusindtal.

Aung San Suu Kyi arresteres

 I 1989 blev denne åbenlyse udfordring imidlertid for 
meget for militærjuntaen, og hun blev sat i husarrest. Et 
valg i maj 1990 blev en overvældende sejr for det de-
mokratiske parti, som Aung San Suu havde stiftet. Den 
Nationale Liga for Demokrati, som partiet blev døbt, 
erobrede således 392 af de 485 pladser i parlamentet. 
Dette klare nederlag for den siddende regering var for 
meget for de herskende generaler. De ignorerede simpelt 
hen valgresultatet og beholdt magten. Parlamentet trådte 
aldrig sammen. I stedet arresterede de 60 af demokrati-
bevægelsens kandidater, medens 20 nåede at flygte til 
nabolandene. 

Flere og flere borgere – først og fremmest studenter og 
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munke – tog del i demonstrationerne mod militærjuntaens 
egenrådige voldsregime. Langs fortovene stod folk og 
klappede af demonstranterne og deres bannere – et af dem 
– et meget stort – med det optimistiske slogan ”Loving 
Kindness Must Win Everything” – netop et af hovedbud-
skaberne i buddhismen og i munkenes protestmarch. Men 
de viste samtidig, at de ikke havde glemt deres stolthed. 
Flere af tiggermunkene vendte deres tiggerskål med 
bunden opad for at signalere, at det ikke er almisse, men 
demokrati de demonstrerer for. 

Mange frygter militærets 
indgriben, og man spørger, 
om der i så fald kan forventes 
hjælp fra USA eller FN? En 
journalist mener ikke USA 
vil gribe ind først og frem-
mest på grund af Myanmars 

naboskab til Kina, men også - betegnende nok - fordi der 
ikke er olieinteresser på spil! 

Munkedemonstrationerne tiltrak flere og flere mennesker, 
og folk stod på fortovene og klappede af deres messe, 
der lød således: ”Til de utallige væsener: Måtte I være 
fri for fare og fri for vrede. Måtte I blive fri for lidelser 
og måtte jeres hjerter være fredfyldte. Måtte der komme 
fred på jorden”. 

Soldater iført politiuniformer brugte tåregaskanoner, og 
de fik ordre til at skyde lige over hovedet på demonstran-
terne. Et øjenvidne berettede om, at uropolitiet jagtede 
munkene og tævede dem. Over 200 blev halet op på 
lastbilers lad og kørt bort. Folk var meget vrede, men al-
ligevel håbefulde. På et tidspunkt ankom FNs udsending; 
Ibrahim Gambari. Det gav håb om, at landets generaler 
ville nedlægge våbnene og starte forhandlinger med 
demonstranterne.    

Fra udlandet var der stigende pres på Myanmar. Junta-
ens stærkeste allierede, Kina og Japan begyndte også 
at følge en række lande i deres fordømmelse af styrets 
fremfærd. 

Aktuelt

Nu, hvor disse ord via PC-eren finder vej til papiret, har 
forhandlinger fundet sted mellem Myanmars diktatoriske 
regering og demokratibevægelsen repræsenteret først og 
fremmest ved dens forkæmper Aung San Suu Kyi. For-
handlingerne fra regeringens side var ikke andet end et 
forsøg på at fjerne opmærksomheden fra juntaens blodige 
overgreb på prodemokratiske demonstranter. Aung San 
Suu Kyi har fået kortvarigt lov til at forlade sit hjem, hvor 
hun har tilbragt tolv af de seneste 18 år i husarrest. Hun 
skulle mødes med regeringens forhandlingsleder for at 

bygge bånd til oppositionen. Det kan tages som et tegn på, 
at regeringen søger at mindske det internationale pres, der 
er lagt på regeringen om at få løst den spændte situation. 
Samtidig fortsætter munke og studenter deres fredelige 
demonstrationer, som støttes af befolkningen. 
Iflg. ”Information” d. 28.10.2007 er ”Juntaen over en bred 
international kam blevet fordømt for sine handlinger og 
har behov for at vise forhandlingsvilje forud for et nær 
forestående møde med FNs særlige udsending, Ibrahim 
Gambari”.  

Midt i al det forfærdelige bliver der dog også plads til et 
smil over en speciel demonstrationsform – eller måske 
endog en høj latter (det bestemmer du!): I Filipinernes 
hovedstad Manila kaster kvindelige demonstranter bl. a. 
deres trusser mod Myanmars ambassade! 

Hvad mener vore læsere?

Vore læsere kan berettiget sætte spørgsmålstegn ved, om 
vi også skal beskæftiger os med emner, som vi her har 
bragt på bane? Når jeg imidlertid finder det berettiget, så 
er det blandt andet ud fra erindringen om, at Martinus ofte 
talte om spændingsfeltet mellem ”magt for ret” og ”ret for 
magt”, ligesom han jo altid fremhævede kærlighed som 
den kraft, der i sidste ende er den stærkeste magtfaktor, 
som det jo også fremgik af de buddhistiske bannere. Det 
er jo netop den opfattelse, der i Myanmar er ved at stå 
sin prøve i et aktuelt samfund. 

Myanmar-krisen kan ses som en af mange andre prøver 
på denne udfordring til det menneskelige i nutidsmenne-
skene, der udspilles på internationalt plan. Der efterlades 
en karmisk gæld, som vil ramme militærjuntaen på et 
eller andet tidspunkt. 

Her må vi erkende, at Myanmar såmænd blot er et af 
mange spejlbilleder af menneskets to sind. På det person-
lige plan har vi nok endnu ikke helt frigjort os fra tilstande, 
der med en vis grad af humoristisk sans kan karakteriseres 
som ”de flyvende tallerkeners krig i køkkenet”. Med 
Martinus kosmologi som indfaldsvinkel bør en krise, 
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som ovennævnte løses af en international domstol under 
FN. Det må også forventes at blive tilfældet i fremtiden, 
når menneskeheden modnes til en kosmisk livsforståelse, 
hvortil der dog stadig er en lang og stenet vej. 

Dybest set er kærlighed en mangelvare i Burma som 
overalt i verden. Og det er kærlighed, indlevelse i 
andres tænkemåde, humanisme som ledetråd for sam-
fundsspørgsmål og vekselvirkning de enkelte individer 
imellem, de enkelte trosretninger imellem, regeringer 
og borgere imellem, der skal redde verden. Det er i det 
enkelte menneske, at kærligheden skal spire og gro. Fred, 
harmoni samt sundhed i sjæl og legeme skal indtage en 
langt større plads i hverdagen hos os alle. 

v/Mogens Møller

At træne sig op til i sin daglige tænkemåde i forhold til 
hverdagsoplevelserne at gå ud fra, at man er et evigt væsen 
er noget meget væsentligt. Derfor kalder jeg min artikel: 
VÆREN, som udtryk for det evigt uforanderlige, vort 
Jeg, som er ét med evigheden eller det evige Nu, fordi 
det er ét med Guddommen. At træne sig op til, også i det 
daglige, at tænke på, at man er et væsen under udvikling 
med uendelige muligheder foran sig, er lige så vigtigt, 
derfor kalder jeg også artiklen: TILBLIVELSE.

At træne sig op til i enhver situation - ikke mindst de 
ubehagelige - først at tænke: “Dette her er du selv det 
inderste ophav til, denne virkning var ikke kommet, 
hvis ikke du selv engang havde skabt årsagen”, er noget 
enhver af os har brug for. Og lige så tanken om, at vi 
med vor nuværende tænkemåde og handlemåde både 
kan beskytte os selv mod negativ karma fra fortiden og 
så en fremtid, der er mere positiv - ikke blot for os selv 
- men for hele menneskeheden, hvis vi prøver at være 
menneskeligt positive.

Men hvad er det at være menneskeligt positiv? Her kom-
mer vi ind på det område, Martinus kalder kosmisk kemi, 
at vi alle er kosmiske kemikere eller tankeblandere, og 
når jeg her anvender udtrykket tanketræning, er det fordi, 
hensigten med de kosmiske analyser er den, at hjælpe det 
enkelte menneske til at opøve sig i at tænke i kosmiske 

baner i forbindelse med det daglige liv, som jo er en del 
af Kosmos, eller det af Guddommens tankevirksomhed 
gennemstrålede univers.

Hermed mener jeg ikke, at vi i det daglige behøver at gå 
og tænke på spiralkredsløb og spidsfindige kosmiske teo-
rier, men at vi har mulighed for at bruge det, vi forstår af 
det evige verdensbillede til at kende vor egen og i nogen 
grad vore omgivelsers position og i den forbindelse være 
med til at gøre den nuværende situation så menneskelig 
positiv som muligt. Og der betyder det meget mere, end 
man i almindelighed tror, hvad et menneske tillader sig 
selv at tænke.

Det er så moderne med “kondi”, med kropstræning, og det 
er godt, hvis det ikke overdrives, men der er noget andet, 
der er mindst lige så vigtigt for at have en menneskeligt 
set sund sjæl i et sundt legeme, og det er tanketrænin-
gen. Ligesom vi har tillagt os en masse dårlige vaner i 
forholdet til vort fysiske legeme, har vi også en masse 
vanefunktioner af tankemæssig art, som ikke blot er skabt 
gennem ét, men gennem mange liv. De kan være svære at 
overvinde, men hele vor fremtid i denne og kommende 
inkarnationer er faktisk afhængig af, at vi lærer at tænke 
i kosmiske baner.

(uddrag af artiklen “Væren og tilblivelse”, Kosmos 2/1972)

Kosmisk tanketræning

Men den kaotiske verden med krige vold samt nød og 
elendighed, der er hverdag for millioner og atter millioner 
af mennesker verden over, kan næppe undgå at fremme 
ønsket om en bedre verden. Gradvis vil humanitære orga-
nisationer få større og større indflydelse, og et kommende 
rigtigt menneskerige her på jorden vil på baggrund af de 
mange lidelser blive mere og mere synligt. En kærlig 
verden skimtes fjernt i horisonten. Men på et tidspunkt vil 
menneskene blive modne til den verdensregering FN er 
begyndelsen til. Og dermed er rammerne skabt til et rigtigt 
menneskerige – dvs. en verden, hvor det kærlighedsbud, 
der fødtes til verden for to tusind år siden vil blomstre og 
danne grundtonen i et rigtigt menneskerige.   
Kærligheden vil sejre over alt.
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v/Lisa von Schmalensee Magnússon

Begreberne kanalisering og inspiration anvendes hyp-
pigt, som om der var tale om beslægtede fænomener, men 
det er der ifølge kosmologien slet ikke.

Forveksler man begreberne kana-
lisering og inspiration, kan man 
komme ud for at befinde sig i 
nogle problemstillinger, som ikke 
er særlig hensigtsmæssige men i sin 
dybeste konsekvens alene bidrager 
til forvirring og selvmodsigelse. Jeg 
vil i denne artikel forsøge at rede-
gøre for hvilke særtræk, der er ved 
de to forskellige oplevelsesformer, 
og hvad man selv kan gøre for at 
bidrage til at styrke enten den ene eller den anden kom-
munikationsform. Begge kan nemlig ifølge kosmologien 
hverken anvendes endsige styrkes på én gang.
Og hvorfor så ikke det? 

Fordi de hører til to så forskellige steder i evolutionsfor-
løbet, at de aldrig kan være aktive på en gang. 
I Martinus’ berømte slipsesymbol, hvor samtlige tan-
keklimaer gennemgås yderst detaljeret udspecificeret i 
diverse livsområder, fremgår det med stor tydelighed, 
hvordan han ser sammenhængen mellem disses udvik-
ling. Det er påfaldende, at talentet for at kunne kanalisere 
hører til i den del af udviklingsforløbet, hvor menneskets 
tankeklima overvejende er styret af instinkterne. At hans 
iagttagelser er nøje overensstemmende med, hvad mo-
derne kognitionsneurologi når frem til at erkende, anser 
jeg for at være yderst interessant.

Lad os kigge på de forskellige niveauer i de instinktivt 
dominerede tankeklimaer. I kraft af det dyriske selvop-
holdelsesprincip, som jeg for egen regning også vil tillade 
mig at kalde den guddommelige idé i dyret, er dyret i 
renkultur aldrig i tvivl om, hvad det skal gøre. En ræv får 
aldrig dårlig samvittighed over at have dræbt og ædt en 
høne eller over at have dræbt ti og ædt én. Den har været i 
en blodrus og følt voldsom tilfredsstillelse ved at opfylde 
sit projekt: At være netop ræv. En hund, hvis frontallap-
per, hvori evnen til empatiafgivelse befinder sig, er mere 
udviklet, har det imidlertid ganske anderledes. 

Kanalisering og inspiration
Enhver hundeejer ved således, at en hund meget vel kan 
fristes til at følge sine instinkter og f.eks. stikke af fra sin 
herre for at forfølge ærkefjenden, ræven, eller jagte en 
lækkerbisken som en fasan eller agerhøne, men også, at 
den skammer sig, når den kommer tilbage, fordi den godt 
ved, at en hensigtsmæssig pagt med mennesket dermed 
er brudt. Hunden følger først instinkterne og derefter sin 
samvittighed. Med brug af den kognitionsneurologiske 
terminologi kan man sige, at den først er kapret af amygd-
ala, af erindringer om hvad dyret i den har plejet at gøre 
for at redde livet, og bagefter, når instinkterne er udlevet, 
så oplever aktivitet i frontallapperne, hvor bearbejdningen 
foregår, foretaget af den del af hunden, der er fokuseret 
på, hvad den gerne vil blive til. Når den forstår, at den 
har gjort noget, der ikke tjener styrkelse af pagten, og at 
den dermed ikke har gjort, hvad der ikke fremmer målet 
(at blive menneskelig), skammer den sig, fordi den ser, 
at den ikke er sådan, som den gerne vil være. 

Set ud fra martinuskosmologiens forståelse af grundener-
gierne er der imidlertid mere dagsbevidst guddommelig 
oplevelse hos hunden i dyrets instinktive handling (jagten 
efter ræven) end i den mere intelligensbaserede oplevelse 
af at skamme sig. Der er større fornøjelse og fryd i jagten 
hen over markerne end i at sidde hjemme på dørtrinnet 
og skamme sig, om end det sidste er en lige så intens og 
nødvendig del af evolutionen som den første. Hunden er, 
når den handler instinktivt i højere grad i overensstem-
melse med den dyriske idé og føler sig samhørende med 
denne idé på et guddommeligt plan – den er så at sige en 
del af det store guddommelige projekt rovdyr – hvorimod 
den, når den skammer sig, er alene. Når bearbejdelsen 
begynder i frontallapperne er man nemlig alene. Der må 
man selv håndtere kompleksiteten så godt man kan, og 
det betyder at man fejler og fejler og fejler igen og må 
prøve at korrigere igen og igen.

Lad os så nu gå til mennesket. Menneskets frontallapper, 
hvor empatitalentet jo befinder sig, er endnu mere udviklet 
end hundens, om end menneskenes frontallapper er ud-
viklet på meget forskellige niveauer. Som vi ved, gælder 
det indenfor ihjelslagningens område, at nogle mennesker 
kan nænne at slå andre mennesker ihjel, hvorimod andre 
ikke kan, og at nogle kan nænne at slå dyr ihjel, hvorimod 
andre ikke kan. Nogle kan nænne at kritisere andre men-
nesker og dømme dem, blive hidsige og skælde ud (slå 
med ord, som en af mine venners barnebarn har kaldt det) 
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hvorimod andre ikke kan. For Martinus er samtlige ni-
veauer udtryk for, at man er aktiv i ihjelslagningszonerne, 
blot på forskellige niveauer, hvor de psykiske naturligvis 
er på højere og mere subtile udviklingsplaner end de 
grovere fysiske, hvorfor smerten i disse zoner opleves 
mere følelsesmæssigt end fysisk.

Martinus har set en sammenhæng mellem aktivitet i de 
groveste fysiske ihjelslagningsklimaer og lavpsykisk 
aktivitet. Han illustrerer i det nævnte symbol, at det ni-
veau på udviklingsvejen, hvor ihjelslagningsprincippet 
for menneskene stadig er fremherskende, er kendetegnet 
ved en høj grad af instinktiv viden, som mennesket skaf-
fer sig i kraft af at kunne høre stemmer fra den åndelige 
verden. Hvor dyret som nævnt 
er ét med rovdyrflokken og gør, 
som man nu skal gøre i henhold 
til idéen for rovdyrprojektet, er 
mennesket på dette stadium så 
adskilt fra flokken, at han ikke 
længere instinktivt ved. Han 
må gå i en eller anden form for 
trance og nå et lag i sig selv, 
hvor han er i kontakt med det 
kollektiv, han er en del af. Han 
kommer i trancen (hvorved 
dybest set menes, at han opgi-
ver sin egen kontrol over sin 
tænkning) til at overgive sig 
til et slags totem, en åndelig 
kraft, som han får information 
fra, kendt fra shamanistiske 
metoder. 

Det helt afgørende for denne 
form for spiritualitet er, at man 
foretager en slags underkastel-
se og dermed lydighed overfor 
dette totem. I disse religiøse 
klimaers selvbevidsthed, er et 
totem beskyttende, og derfor 
anses det for at være til gavn for 
én selv, også selvom man måske ikke umiddelbart kan se 
det, at gøre som man får at vide. Derfor hører ofringer, 
også menneskeofringer, til på dette plan. Spiritisme, altså 
kontakt med afdøde væsener, hører også til på dette plan, 
såvel som vor moderne tids kanaliseringer hører til i denne 
sfære. Astral clairvoyance hører også til i denne zone. 

Martinus kalder disse psykiske aktiviteter for udtryk for 
lavpsykisme. Meddelelser som fås på dette plan kan være 
sande og kan være illusoriske. Årsagen er, at niveauet af 
sandhed, som meddeles, er afhængigt af afsenderens såvel 
som modtagerens bevidstheds- og erkendelsesniveau. 
Men kan ikke modtage et kærlighedsbudskab (eller en 

kompleksitet) på et højere makroniveau end det, der er 
synkront med, hvad man selv er i stand til at udvise på 
sit individuelle mikroplan. Rummer mit sind således i 
sit klima angrebs- og forsvarstænkning, flugt og træk-
ken-sig-ind-i-sig-selv-mønstre, kan jeg ganske enkelt 
ikke modtage et budskab, hvori disse mønstre er aldeles 
fraværende.

Hvad disse mekanismer angår, er der fuld overensstem-
melse mellem hvad Martinus sansede fra oven og hvad 
kognitionsneurologien er nået frem til ved at iagttage 
sammenhæng mellem følelser/tanker og subtile elektro-
magnetiske forekomster i hjernen med bestemte stres-
shormonelle virkninger til følge.

Når man underordner sig den 
type sansning, som er under-
lagt forudindtagethed, altså 
sker på baggrund af, hvordan 
man har plejet at reagere, 
foregår reaktionen styret af, 
hvordan dyret i én vil reagere 
for at kunne opretholde livet. 
Mennesket i én er imidlertid 
en helt anden størrelse. Men-
nesket i én er i martinuskosmo-
logien defineret ved at have en 
overvægt af næstekærlighed, i 
kognitionsneurologien ved at 
have dominerende aktivitet i 
frontallappperne på en sådan 
måde, at det også er bevidst 
om, hvordan instinkterne i én 
har det, forstået som bevidst-
hed om, hvad der sker i  ens 
amygdalacenter, centret hvor 
al viden er ophobet angå-
ende hvorledes vi tidligere har 
handlet for at kunne overleve. 
Bliver jeg f.eks. jaloux, er jeg 
i frontallapperne bevidst om, 
at jeg nærer en følelse, som er 
uhensigtsmæssig, fordi den er 

dømmende, men på den anden side forståelig, fordi jeg (i 
evighedens perspektiv) lærte at klare mig ved at kæmpe 
for egen ret til at leve på bekostning af andres ulykke.

Den, der sanser fra oven, sanser i helhedens perspektiv. 
Den, der sanser fra oven, er ganske bevidst om, at der 
ingen som helst grund er til at forsøge at overleve på 
andres bekostning, fordi det, der bringer en videre i 
evighedens perspektiv, er at handle i overensstemmelse 
med de kosmiske love. Og den kosmiske lovmæssighed 
er af en ganske anden beskaffenhed end den, som dyret 
har mulighed for at kunne sanse. For den er det vigtigste 
nemlig ikke at opretholde det fysiske liv, men derimod at 
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bidrage til imødekommelse af menneskehedens længsel 
efter lykke, bidrage til det store bud: Du skal elske din 
Gud over alle ting og din næste som dig selv.
Dette betyder oversat til kognitionsneurologiens termi-
nologi, at vi skal bestræbe os på at kunne overskue så 
store kompleksiteter som overhovedet muligt. Jo større 
kompleksitet jeg træffer beslutning på baggrund af, jo 
større bliver lykken for denne kompleksitet – og dermed 
mig selv.

Begrebet inspiration er forbundet med sansning fra oven. 
Det betyder helt bogstaveligt indstrømning af ånd og kan 
ifølge kognitionsneurologien såvel som martinuskosmo-
logien forekomme på et yderst begrænset niveau samtidig 
med instinktiv adfærd. Dermed menes, at instinkterne 
foregår på meget lavt blus, når man inspireres. Inspi-
ration forekommer således i situationer, hvor man er 
selvforglemmende, hvor det i højere grad er en abstrakt 
idé om at ville noget, der er til fordel for helheden, der 
dominerer ens hjerneaktivitet end et ønske om at ville 
noget, der kan være godt for ens eget ego. Dette kan ske 
i egentlig meditation, som er karakteristisk ved ikke at 
være en fantasirejse, hvor målet er bestemt af ens egos 
ønsketænkning, men hvor egoet tværtimod trækker sig 
tilbage.

Trækker egoet sig imidlertid tilbage i et sind, hvis be-
vidsthed er karakteristisk ved, at der endnu er angrebs- og 
forsvarstænkning samt flugt og trækken-sig-ind-i-sig-
selv-mønstre, vil diskarnerede væsener, som har sansekli-
maer på bølgelængde med de nævnte, kunne invadere ens 
sind, midlertidigt kunne inkarnere i det, og ens oplevelse 
vil være, at væsener fra den åndelige verden forsøger at 
meddele én noget værdifuldt.

Jeg har gennem årene ikke kunnet undgå at bemærke, at 
der i visse såkaldt kanaliserede informationer er fjende-
billeder. Dermed mener jeg, at der i disses selvforståelse 
skulle være kræfter her på jorden, som benævnes som 
nogle, der ikke vil os det godt og som derfor skal be-
kæmpes. Hvad jeg i denne artikel gerne vil pege på er, at 
hvis noget er inspireret, hvorved det ifølge sagens natur 
må have en bevidsthed fra et niveau, der er højere end 
vort bevidsthedsniveau, kan det på ingen måde rumme 
fjendebilleder, idet det så vil rumme bevidsthed om, at 
skaberen er i alt om end i forskellige former for dagsbe-
vidsthed.

Er det ikke noget vi ved, hvis vi bruger vor logik? Er det 
et eksistensvilkår, at det åndelige er i alt, som Martinus 
jo også siger, er alt vel som Gud har skabt det, hvorved 
det ikke kan være fjendebillede? 
Er noget inspireret, må det ifølge sagens natur være 
forbundet med det åndelige i absolut alt eksisterende, og 
så er der intet at bekæmpe, så er der alene en masse at 

forstå. Er noget kanaliseret, er det ikke let at vide, hvad 
det er kanaliseret fra, men en gylden regel kan være at 
kigge efter, om der er fjendebilleder i det kanaliserede, 
og er der det, er der tale om kanalisering fra et bevidst-
hedsniveau, som rummer angrebs- og forsvars-mønstre, 
altså amygdalakapringsmønstre og dermed aktivitet, 
som hører bevidstheder til, som absolut ikke er aktive i 
næstekærlighedszonerne.

Selve handlingen, man foretager, når man åbner sit sind 
for diskarnerede væsener, er imidlertid udtryk for en 
villighed til at lade sig bruge af andres viljer, hvorved 
man dybest set risikerer at bringe sig selv i en tilstand 
af følelses- og tankemæssigt slaveri. Taget i betragtning, 
at man, hver gang man foretager en sådan handling 
også styrker sit talent for netop dette at lade sig styre af 
andres vilje, kan det være en fordel at konfrontere sig 
selv med, om det virkelig er det, man ønsker. Hvis ikke 
er det naturligvis bedst for én helt at lade være med at 
åbne sig på måder, hvor man kan bruges som kanal af 
diskarnerede væsener.

Spørgsmålet er så hvad man kan gøre, hvis man gerne 
vil inspireres og udvikle en åndelig tilgang til forståelse. 
Martinus og kognitionsneurologien har faktisk samme 
svar, og det går ud på i kraft af egen viljestyrke at for-
søge at give helheden empati på en sådan måde, at ens 
næstekærlighed praktiseres i forståelse af evolutions-
hierarkiet, hvormed menes, at der ikke kan være nogen 
tvivl i ens sind angående, hvorvidt man gør klogest i at 
redde livet for et menneskebarn eller en malariamyg og 
så fremdeles. Altså ved altid vælge det mindste onde i ens 
hverdagsliv. Kan man forestille sig, at der findes men-
nesker, som er af ond vilje, er der ikke tale om inspireret 
tænkning. Inspireret tænkning vil som udgangspunkt se 
ethvert menneskes tilsyneladende ”onde” gerninger som 
udtryk for fejltagelser, der kun kan undgås i fremtiden 
ved at blive forstået på en sådan måde, at årsagen til dem 
forstås, hvorved man kan begynde at udvikle metoder, 
der kan forebygge, at virkninger af disse som sådanne 
nye årsager bliver til.

Dybest set kan man sige, at inspireret tænkning alene nås i 
kraft af selv at arbejde hårdt på forædling i tanke- og følel-
sesliv. Vi har ikke ret mange redskaber dertil i vor kultur, 
men buddhismen har en del. Konfronterer man sig med 
de hårde strenge i kristendommen, finder man imidlertid 
ud af, at også de klinger i forædlingens perspektiv, men 
forholder man sig til kristendommen som en trosreligion, 
anser jeg det ikke for særlig sandsynligt, at forædlingens 
perspektiv åbner sig for ens bevidsthed.

I min netop udkomne bog Belivelse –At turde ville livet med fokus på 
friværdien i frontallapperne, som bliver anmeldt i dette nummer, rede-
gør jeg for både teorier bag såvel som praktiske måder at kunne udvikle 
sit talent for inspireret og dermed spirituelt belivende liv på.
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Hedenskabelige 
forestillinger

v/Ruth Olsen

Martinus har kun kort omtalt de religiøse forestillinger før 
kristendommen, f.eks. asetroen, som en religion for kri-
gere, hvor den største ære var at falde i kamp og komme til 
Valhal. Men det var kun en herskende kriger-overklasses 
religion. De fl este mennesker ser ud til at have været for-
holdsvis fredelige bønder, der dyrkede jorden og holdt sig 
til deres gamle frugtbarhedskult. Den blev bevaret længe 
efter kristendommens offi cielle indførelse, ja til de sidste 
“hedninge” blev brændt i 1600-tallet som hekse. Men da 
var den oprindelige tro for længst degenereret.

Det er svært at vide, hvad 
den gamle tro mere konkret 
gik ud på, for den hørte til 
en hovedsagelig skriftløs 
kultur. Den har dog efterladt 
sig mange spor bl.a. i form 
af billeder. De er blevet for-
tolket og oftest misfortolket 
i vor tid. Jeg faldt over en 
bog om emnet af Finn Ras-
mussen (“Germanerne og 
vikingerne, myter og magt”, 
Velux-fonden 2004), som 
beskriver billedmaterialet 

på en måde, jeg fi nder interessant set i lyset af den ånds-
videnskabelige viden, vi nu har fået.

Forfatteren ser et stadigt tilbagevendende billedmotiv 
over hele verden, som han kalder “tvillingemyten”, og 
som ud over “den store Gudinde” er den mest udbredte. 
“Tvillingerne” symboliseres som to dyreskikkelser, oftest 
slanger snoet sammen, der vender hver sin vej, dvs som 
ses at bevæge sig modsat hinanden. Imellem de to mod-
satrettede skikkelser ses som regel Gudinden, eventuelt 
“Livets træ”.

Han har beskæftiget sig meget med den store billedserie, 
der var på de to guldhorn, der blev fundet i Sønderjyl-
land, og som man mener stammer fra ca år 0. (Billederne 
blev åbenbart tegnet af, inden hornene blev stjålet!) Her 
er de to modsatstillede slanger indprentet med prikker 
til forskel fra de øvrige fi gurer, hvilket han ser som tegn 
på, at de symboliserer en skjult kraft.

Ud fra kilder andre steder fra på kloden, hvor man var 
begyndt at bruge skrifttegn, f.eks. Mesopotamien ca. år 
3500 f.kr., fi nder han frem til, at de to modsatte kræfter 
hører med til en skabelsesmyte, hvor den ene kraft ses 
som den aktivt udfarende, livs-skabende, mens den 
anden er en passiv “fuldender”, står for hvile og fred. 
Den ene sørger for at solen står op, den anden for at den 
går ned igen. De trækker “himmelvognen”, solvognen, 
og er i de tilfælde ofte symboliseret som heste, en hvid 
og en sort. Ligesom solen dør og genfødes, således alt 
andet, også menneskene. Årstidskredsløbet er et vigtigt, 
dvs helligt, grundlag for livsforståelsen. Derfor har man 
fundet mange rester af sol- og stjerneobservations-templer 
verden over.

Hvor den store modergudinde er 
fremstillet som “tvillingernes” 
midterpunkt, ses hun ofte som 
diegivende, det var åbenbart fra 
hende kraften næredes. Midt-
punket kan også være fremstillet 
som et æg, lagt af himmelmode-
ren, og i så fald ses tvillingerne 
som to fugle. At hellig kraft har 
været symboliseret ved slan-
ger, eventuelt drager, kender vi 
mange steder fra. Ikke bare fra 
Gudinden med de to slanger i 
hænderne fra Kreta, men når 
vikingerne satte drager i hver ende af deres skib, ville de 
dermed sikre sig hellig kraft til rejsen. (Er det også derfor, 
at Troels Kløvedal har sat en drage på sit skib?)

Som jeg ser det: Først med krigerkulturen blev de to 
modsatte energier efterhånden til det lys og mørke, der 
bekrigede hinanden. Modergudinden blev erstattet af en 
Fader. Både/og-kulturen blev til en enten/eller-kultur. 
Patriarkatet havde sejret. Den mørke “nat-tvilling”, der 
havde stået for helsebringende regeneration, blev til det 
“onde princip”. Den “underverden”, der havde været jor-
dens mørke, hvor frøet fi k spirekraft til at blive genfødt, 
blev efterhånden til et noget uhyggeligt sted. Reinkarna-
tionstanken var ikke længere selvfølgelig.

Det er svært at vide, hvad 
den gamle tro mere konkret 
gik ud på, for den hørte til 
en hovedsagelig skriftløs 
kultur. Den har dog efterladt 
sig mange spor bl.a. i form 
af billeder. De er blevet for-
tolket og oftest misfortolket 
i vor tid. Jeg faldt over en 
bog om emnet af Finn Ras-
mussen (“Germanerne og 
vikingerne, myter og magt”, 
Velux-fonden 2004), som 
beskriver billedmaterialet 
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I de gamle billeder ses skæbnegudinden ofte opdelt 
som en treenighed, hvor den ene står for tilblivelse og 
genfødsel, den anden for vækst og vedligeholdelse og 
den tredie er den, der klipper skæbnetråden over. De ses 
ofte med farverne hvid, rød og sort. Om den symbolske 
trekant, ofte med en cirkel i midten, som ses overalt i 
kultisk sammenhæng, har noget at gøre med opfattelsen 
af en guddom med tre “sider”, dvs som en treenighed, er 
ikke til at vide. Også korset, ofte som et drejende kors 
(senere brugt som hagekors), som kan være en stilisering 
af to modsatdrejende slanger, ses brugt kultisk overalt på 
jorden. Sammen med de overalt gentagne spiralmønstre, 
kan vi heri ane en kosmisk betydning.

Finn Rasmussen mener, at de store folkevandringer gjorde 
livet mere vanskeligt og krigerisk, og at det var årsagen 
til ændringerne i den gamle religion. Megen gammel 
visdom gik tabt, de gamle myter blev tolket på måder, der 
passede til de nye barske tider. Men selv Odin havde to 
ravne (Hugin og Munin). Da tvillingemyten blev optaget 
i asereligionen, blev den lyse og givende til Frey, der 
betyder frodig, frejdig, mens den anden blev til Njord, 
der betyder fred og hvile.

Den nordiske mytologis krig mellem vaner og aser var en 
religionskrig mellem gudindedyrkere og Odinsdyrkere. 
Den endte med, at man fik lov til frit at dyrke hinandens 
guder. Ved asetroens blotgilder skålede man for Frey og 
Njord for “godt år og fred”. De dødes rejse gennem un-
derverdenen mente man iøvrigt tog 9 dage, så man nåede 
frem på den 10’ende, og det var Njord, den helbredende 
og fredsskabende, der sørgede for, at rejsen lykkedes.

Mange af Finn Rasmussens tolkninger kan man sætte 
spørgsmålstegn ved, men for mig at se viser billedma-
terialet en forestillingsverden, der har sin oprindelse i 
en vis kosmisk indsigt. Man ser de to materieskabende 
“kontrære” kræfter symbolsk fremstillet (ligesom vi ser 
i symbolet yin og yang), udgående fra en Guddom, der 
ses som en treenighed, omend på en anden måde end den, 
Martinus har fortalt om som X1, X2 og X3.

Men hvor fik disse fjerne forfædre, som vi antager havde 
en ret så primitiv tænkeevne, disse indsigter fra? Fik 

de dem fra højtudviklede vismænd, specielt inkarneret 
for at føre menneskene frem i åndelig udvikling? Men 
hvorfor skulle de dog det på et tidspunkt, hvor det just 
var meningen, at vi skulle synke ned i et krigerisk pa-
triarkat for at få de nødvendige lidelseserfaringer? Eller 
er forklaringen den, at man simpelthen dengang havde 
en større instinktevne, som jo er resterne af en tidligere 
kosmisk bevidsthed?

I Livets Bog I stk. 187 skriver Martinus om begrebet “Psy-
kiske evner”, der er instinktlegemets genkendelsesevne, 
at “Denne psykiske bevidsthedsfunktion eksisterer helt 
op i de første zoner indenfor jordmenneskeheden, kan 
spores helt op i kulturmenneskenes stadier. Den ligger 
til grund for det religiøse princips første manifestati-
onsformer, er basis for “den guddommelige suggestion” 
eller den omstændighed, at væsenerne i de pågældende 
udviklingszoner kan tro uden at vide.”

Altså har man lov at formode, at de første religiøse fore-
stillinger havde sin rod i en i forhold til i dag veludviklet 
instinktiv evne til at fornemme åndelige energier. Senere 
tider har troet, man engang dyrkede dyre-guder, men det 
var vel blot den tids forsøg på at symbolisere de univer-
selle kræfter, de kunne ane.

Iøvrigt har også den nordiske mytologi sine symbolske 
fortællinger om livets udvikling og vilkår. F.eks. dræbes 
den gode kærlige Balder (en Jesus-skikkelse!) af Høder, 
der er blind (=uvidende), narret til det af den falske Loke 
(=en Judas).



38

Om  bøger
DET KOSMISKE 
GUDSBEGREB
Af Per Bruus-Jensen

Nordisk Inpuls  2007

132 sider

96 kr.

Anm. Eskild Kjær Madsen

ISBN 87-88652-31-9

Med sin seneste bog ’Det kosmiske gudsbegreb’ har Per 
Bruus-Jensen endnu engang brugt sin meget store viden 
på såvel åndsvidenskabens som naturvidenskabens om-
råde på at klargøre og udrede et problem, som gennem 
tiderne har optaget menneskeheden: Hvem eller hvad 
er GUD?
I 10 selvstændige essays, som alligevel hænger fi nt 
sammen, fremlægges Martinus’ intuitive erkendelse af 
guddommens sande væsen. 
Det kan næppe være ukendt for dette blads læsere, at gud-
dommen hos Martinus er lig med det totale verdensalt, 
hvorfor denne på den ene side har intim kontakt med 
samtlige  – i videst tænkelige forstand – skabninger og 
på den anden side, at disse via deres individuelle livs-
oplevelse udgør forudsætningen for, at Gud er i stand til 
at erkende sig selv.

At enhver skabning er i ”Guds billede” vises igennem 
det faktum, at såvel Gud som hver enkelt skabning har 
som ubønhørlig forudsætning for overhovedet at kunne 
leve og opleve tre nøglekarakteristika: en skaber, en 
skabeevne og det skabte. At vi mennesker har mest fo-
kus på det sidstnævnte, ændrer ikke ved denne treenige 
forudsætning. Men set ind i en traditionel, naturviden-
skabelig sammenhæng må enhver sandhedssøgende 
videnskabsmand erkende, at der mangler ”noget”, som 
går forud for det skabte.

I PB-J’s meget spændende udredning af hjernebegrebet, 
hvor han viser sin redelighed over for de videnskabelige 
landvindinger på dette område, sættes denne behændigt 
og forståeligt ind i en sammenhæng, som igen gør det 
klart, at også hjernen er noget skabt – og ikke skaberen 
selv.

Nærværende anmelder er meget begejstret for det sidste 
kapitel, hvor PB-J endnu engang tager fat på den dom-
medagssituation, som vi beboere på jordkloden aktuelt 
befi nder os i. Vi er i en situation, der næsten som en na-
turnødvendighed må være, som den er, men at der er lys 
forude i og med den kendsgerning, at vores møjsommeligt 
indhentede livserfaringer allerede er ved at udvikle vores 
hjerne på en måde, som langsom men sikkert sætter vores 
primitive arvegods ud af kraft. 

Citat fra side 118:
Som en betingelse for disse skelsættende forandringer pe-
ger Martinus med sin kosmiske bevidsthed som grundlag 
på to sæt forudsætninger:

1. For det første tilsynekomsten af et radikalt, moralsk 
gennembrud hos det enkelte menneske. Et gennembrud, 
der fuldstændig ændrer det arkaiske hjerneområdes funk-
tionsmåde og rolle i den samlede hjernestruktur.

2. Og for det andet etableringen af det organiske grundlag 
for en helt ny seksualitet, der allerede nu ligger i svøb i 
mennesket, men som ved sit gennembrud til daglig prak-
sis af sig selv vil tilskynde mennesket til på alle områder 
helt og fuldt og uden forbehold af nogen art at vie sit liv 
til udfoldelse af næstekærlighed i ordets allerdybeste og 
bredeste betydning.

Og så kan læseren som sædvanlig nyde PB-J’s præcise, 
nuancerede skriftsprog, der i sig selv er med til at lette 
læseren en tilegnelse af et ikke helt let forståelseskom-
pleks.

Med denne bog har PB-J endnu engang udfordret en luk-
ket naturvidenskab til at fjerne de selvvalgte skyklapper 
og indgå i en åben vurdering af en alternativ synsmåde, 
som lukker de – erkendte som ikke erkendte – huller i 
dennes fremstilling af virkeligheden. Altså være medska-
bere af den utvungne ”åndsvidenskab”, som PB-J selv er 
en fremragende eksponent for.
Bogen må varmt anbefales dette blads læsere.

PS.
Jeg har fået lov til at nævne, at der er endnu en bog 
på vej fra PB-J’s hånd. ’Kosmisk kemi’, bliver titlen. 
Spændende!
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Belivelse
- at turde ville livet

Af Lise von Schmalensee 
Magnússon
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Universel sammenhængskraft

Bogen illustrerer på levende vis korset set med mine øjne, 
idet den lodrette bjælke viser det uendelige og evige, 
medens tværbjælken er begrænsningen i vor samlede 
viden. Der fokuseres i bogen på at vise sammenhæng i 
menneskets evolution både fysisk og mentalt og samtidig 
lægger forfatteren op til, at den føromtalte begrænsning 
i vor viden ikke betyder en hindring for mennesket i dag 
i at kunne leve et liv i autonomi og progressivitet – eller 
sagt med andre ord at nå frem til at leve et liv i menings-
fuldhed og belivelse, hvor målet er harmoni og lykke.

Bogen er opstået efter tyve års praktisk pædagogisk ar-
bejde blandt andet med udvikling af kurset konstruktiv 
kommunikation, hvor fl ere ønskede at vide, hvor der 
kunne læses om kursets kilder. Titlen på bogen Belivelse 
er forfatterens udlægning af, hvad hun anser for at være 
en afgørende opdagelse inden for hjerneforskningen. 
Kognitionsneurologerne taler om to stresshormonsyste-
mer, hvor det negative stresshormonsystem kaldes det 
afl ivende (cortisol) og det positive stresshormonsystem 
(det pyrokatechine) kreativt og sundhedsskabende. Når 
LvSM kalder det belivende, forbinder hun det med eso-
terisk psykologisk sprogbrug og altså spiritualitet. 

Af bogens indholdsfortegnelse, som fremtræder de-
taljeret, fremstår en sammenhæng i bogen fra nordisk 
mytologi og det gamle testamente frem til Martinus’ 
analyser, hvor den seksuelle polforvandling (A til K-
niveauer) forklares i forhold til nutiden gennem den 
mentale evolution. Desuden er der en gennemgang af 
menneskets biografi  opdelt i syvårsperioder, som for en 
dels vedkommende vedrører Bernhard Lievegoeds bog 
Livskriser – Livschancer, og i denne sammenhæng kan 
nævnes bøger som Følelsernes intelligens, mirakelkur-
set samt navne som Rudolf Steiner, H.C. Ørsted, Karen 
Blixen og ikke at forglemme Martin B. Rosenbergs bog 
om ikke voldelig kommunikation, kaldet IVK eller gi-
rafsprog, der er at betragte som et processprog og som 
anvendes gennem hele bogen.

Endvidere har jeg lyst til at nævne et nyt begreb i bogen, 
som er reanimation. Begrebet reinkarnation mener forfat-
teren kan opfattes som en bestemt afgrænset entitet, der 
kommer ind i noget bestemt kød, hvorimod

”… vi overvejende, om der i kosmologisk sammenhæng 
ikke snarere er tale om reanimation, forstået som en slags 
genbelivelse, der foretages af ens mentale, psykiske, 
sjælelige og åndelige habitus. Jeg blev begejstret for 
ordet, for dermed undgår man sammenblandingen med 
sjælevandringstanken. Dertil bliver logikken i, at ens 
anima og animus konstellation er afgørende for, hvordan 
kombinationen af belivede atomer og molekyler danner 
fysisk organisme, også for mig at se nemmere at fatte. 
For princippet i den seksuelle polforvandling virker på en 
måde, der dybest set netop reanimerende. Via vor bevidst-
hed og overbevidsthed i anima og animus reanimerer vi 
os selv synkront med et givent niveau af anima og animus 
udvikling i vort makrokosmos, hvorved vi dybest set er 
selvskabende af skæbnestruktur, men altså with a little 
help from our friend: Sammenhængskraften i kosmos.
På denne måde forstår vi også bedre, hvorfor man ikke 
bare er den, man er. Vi forstår, at det vigtigste er, hvad det 
er, vi vil gøre os til, hvad det er, vi ønsker at være på vej 
til, og at vi kan have fokus på de handlinger, der bringer 
os i den retning i stedet for at blive kapret af mistillid og 
grundet hvad man engang viste sig at være, tidligere i 
biografi en.” (s. 269)

Der bygges i bogen på, at der ikke er en virkning uden 
en årsag, og at der i tråd hermed kan tales om en sam-
menhængskraft, som set gennem evolutionen har fået os 
frem til vort nuværende udviklingsstadium. Det, der kan 
fastholde eller bremse os i vor bevidsthed, er ifølge LvSM 
en form for sjælelig væksthæmmer, der betegnes som 
følelsesmæssigt slaveri, og som er amygdalakapringer. 
Disse består af reminiscenser fra tidligere oplevede frygt-
situationer, og når dette er tilfældet er vi fanget i det før 
omtalte stresshormonsystem, der bl.a. indeholder domme 
og forudfattede meninger, som ifølge forfatteren kan være 
den skovl, der er i vejen for at himlen kan falde ned.
Kun i det positive stresshormonsystem kan vi opleve 
følelsen af harmoni og blive lykkelige, men dette kan 
kun opleves, når vi er følelsesmæssigt frigjorte, hvilket 
er en forudsætning for at få adgang til den friværdi, der 
er i frontallapperne (ens åndelighed), for derigennem 
at turde ville livet til gavn og belivelse for fl est mulige 
mennesker. 
Som oplyst i det foranstående spænder bogen vidt og rum-
mer dybest set det teoretiske fundament for koncepterne i 
kurset konstruktiv kommunikation og meditationsretrea-
tene på Strandagergaard. Jeg oplever, at bogen peger ind 
i fremtiden på en sådan måde, at når vi mennesker fi nder 
låste døre, vil der i denne bog være megen hjælp at fi nde 
til at åbne dem.

Anm. Kurt Ligaard
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Anm. Merete Gundersen 

Martinus, den danske humanist og intuitionslærer, født i 
den nordjyske stationsby Sindal 1890, fik 
i 1921 en åndelig oplevelse, der medførte en dybtgående 
bevidsthedsforandring, der er beskrevet af ham selv i 
bogen ”Omkring min missions fødsel”. 
 
Martinus fik kosmisk bevidsthed - ikke blot som spontane 
glimt, men som en kosmisk visdomskilde, han kunne 
øse af på viljens bud. Martinus var blevet et andet men-
neske. 

Den dybtgående bevidsthedsændring hos den 30-årige 
Martinus gjorde det muligt for ham at bruge sin intui-
tion som en bevidst adgangskilde til viden. Det er ifølge 
Martinus en evne, som vi alle vil udvikle, efterhånden 
som vore livserfaringer kvalificerer os til det.

Med udgivelsen af Lisa Von Schamalensee Magnusson`s 
debut bog: Belivelse, at turde ville livet med fokus på fri-
værdien i frontallapperne, støder vi igen på en begavelse 
der har sit udspring fra en åndelig bevidsthedsændring 
om end det er af en anden karakter end den Martinus 
oplever, så dog i familie med denne.

I Lisa Magnusson`s bog side 144 læser vi om den smukke 
åndelige episode der fuldstændigt transcenderede be-
vidstheden hos forfatteren og derved omvælter hendes 
livssyn. 
Præcis som Martinus bliver hun aldrig den samme igen. 
Citat fra bogen” Et spiralformet lysvæld var pludselig 
til stede foran mig i mit sind og udstrålede kærlighed og 
visdom af en art, som jeg kun kan beskrive som ikke væ-
rende af denne verden. Der var for mig ikke den ringeste 
tvivl om, at det var guddommen, der vidste sig for mig”. 
Præcis som Martinus bliver hun efter denne oplevelse, 
aldrig den samme igen. 

Lisa er ikke Martinus og har ikke den fulde kosmiske 
bevidsthed, som han besad, men hun besidder den evne 
og det talent det moderne menneske nu og i fremtiden 
skal åbne sig for. Det at få en stor mængde intellektuel 
viden til at smelte sammen med åndelig indstrømning, 
det vil være den overgang vi som menneskehed har brug 
for, inden vi alle en gang i fremtiden kan det samme 
som Martinus, nemlig få adgang til ubegrænset kosmisk 
viden. En viden der udløser helt nye sanse-evner, evner 
der sætter os  i stand til - ikke glimtvis - men derimod 
i en permanent vågen dagsbevidsthedstilstand at skue 
de bag den fysiske verden bærende åndelige kræfter, 
usynlige årsager, evige verdenslove, grundenergier og 
grundprincipper. 

Lisa er mag.art i nordisk litteratur og er derfor højt bega-
vet og meget skolet. Det er derfor dybt interessant at læse 
og igennem bogen støde på mennesket bag den enorme 
viden, der fremrulles under læsningen.
Hun kan det, det moderne menneske skal kunne i over-
gangen fra kun at bruge intellektet frem til at vågne 
igennem åndelige impulser og belivelse således at til-
lært intellektuel viden smelter sammen med brugen af  
intuitionsbegavelsen.
Hun beskriver i bogen hvor vigtig en faktor samspillet 
mellem personlig udvikling og hjernens udvikling altså 
kognitiv intelligens vil blive i fremtiden.

Det at være i stand til at bruge begge evner mestrer Lisa 
Von Schmalensee Magnusson. I sit mammut værk af en 
bog, beskriver hun nye veje og peger på en ny retning 
og et nyt paradigmeskift indenfor samfundsfilosofi og 
for menneskelig udvikling. Emnerne er mangfoldige og 
berører:

• Kommunikation
• Kosmologi
• Psykologi
• Åndsvidenskab
• Religion
• Politik
• Journalistisk
• Mystik

Nye begreber lanceres, og beskrives let forståeligt, så 
som: Kognitiv Fitness og begrebet Reanimation, som 
er at forstå som en kognitiv opdatering af begrebet rein-
karnation, det gryende moderne romantiske menneskes 
komme.

Bogen indfører os i en mængde ny viden om forskningen 
i hjernen, en viden om frontallappernes store betydning 
som højdepunktet i den menneskelige udvikling i de 
kommende årtier. En del af bogen er viet til at beskrive 
en videreudvikling af Rudolf Steiners 7 års perioder. 
Disse er beskrevet fyldestgørende, og bringer megen 
nytænkning med sig.
Der berettes om den nyeste forskning indenfor den 
kognitive neurologi og forskning i følelsesmæssig intel-
ligens.

En stor bedrift, et mammutværk om menneskets ube-
grænsede udfoldelsesmuligheder, om bevidsthedens store 
potentiale som indgangen til nyt liv for spirituel udvikling. 
Bogen er rig på kildehenvisninger. 
Bogen er gennemsyret af en meget stor litterær og 
kosmologisk viden men også af forfatterens realistiske 
romantiske livssyn.
Et stort til lykke.
Og God fornøjelse til de kommende læsere
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Illusionen om Gud
Af Richard Dawkins

Thaning & Appel 2007

430 sider - 349 kr

Anm. Ruth Olsen

ISBN 978-87-413-0002-3

Dette er en super-ateists lidenskabelige svar på spørgs-
målet: tror du på en personlig Gud? Det er et indlæg i 
den debat, der raser i USA, imod Intelligent Design. Han 
opridser alle naturvidenskabens fortjenester og siger, at 
han kun vil tro på det, der kan bevises, og han er sikker 
på, videnskaben en dag vil kunne bevise det hele. Han 
afviser påstanden om, at han er en fundamentalistisk 
ateist, for som han siger: beviser kan få mig til at skifte 
mening.

Han afviser også påstanden om, at Einstein var religiøs, 
for han nærede blot beundring grænsende til ærefrygt for 
naturens og universets genialitet. Den form for religiøs 
følelse tager Dawkins ikke afstand fra, det er kun alt det 
overnaturlige og mystiske, han vil til livs. Han fi nder det 
ateistiske synspunkt livsbekræftende og berigende, fordi 
han mener, at viden om, at vi kun har det ene liv, gør det 
så meget mere dyrebart. Det er det, der får videnskaben 
til at arbejde så ihærdigt på at afsløre universets gåder.

Hele bogen er et intelligent, og ind imellem morsomt, 
angreb på de religiøse fundamentalister i USA, som kan 
bruge deres tro som juridisk legitimering for diskrimi-
nation af homoseksuelle - og endda vinde sagen ved en 
domstol. Kampen i USA står ofte mellem religionsfrihed 
og ytringsfrihed således, at religionen vinder. Dawkins 
er oprørt over, at man må håne minoriteter i religionens 
navn, men man må ikke håne religionen i ytringsfrihe-
dens navn.

Han morer sig over en annonce, der viser et foto, hvor 
tvillingetårnene står endnu, med teksten: “Forestil dig 
en verden uden religion”. Men den annonce er noget 
vrøvl, for fl ykaprerne var ikke specielt religiøse. Alle 
der kendte dem har fortalt, de absolut ikke levede efter 
muslimske regler. De var optændt af harme over USAs 
uretfærdige handlinger i verden. Terrorister er folk, der 
tror, de kæmper for retfærdighed, og hvor målet hel-
liger alle midler. Men også i kampen for at udrydde al 
religion, mener Dawkins åbenbart også, at man har lov 
til at være enøjet.

Dawkins argumenter kender vi fra så mange andre bø-
ger. Han forklarer alle specielle oplevelser som f.eks. 
nær-død-oplevelser, kontakter med afdøde m.m. som 
psykologisk-biologiske fænomener, som hjernens evne 
til at lave illusionsnumre. Han kalder det “hjernens si-
mulations-software”. Han tror på, at alt hvad vi gør, gør 
vi for at overleve. Alt er “survival of the fi ttest”. Når 
mennesker f.eks. er gode, skyldes det kun en taktisk 
overlevelsesmanøvre.

Alt i alt en deprimerende bog. Men den er nok nødven-
dig i processen med at komme af med den dogmatiske 
religiøsitet.

Liv efter liv
- samtaler om 
reinkarnation

Af Annie Dunch

Documentas 2007

200 sider - 190 kr.

Anm. Birgitte Siert

ISBN 978-87-7063-023-8

“Du skal ikke tro, du skal vide” - brugte man engang at 
sige til børn. En “læresætning” med mange vinkler, også 
i dagens debatter om religion.
I bogen “Liv efter liv” har Annie Dunch talt med 14 spæn-
dende mennesker om reinkarnation. To af dem fungerer 
som lærere - en lama og en præst - som tales med i inter-
wievform. De 12 andre fortæller om forskellige tanker, 
hændelser og oplevelser i relation til fl ere liv.

“Det er jo svært”, siger en af fortællerne, “at tale om 
reinkarnation. Man risikerer at komme ud i nogle sfærer, 
hvor man bevæger sig på kanten... Til gengæld mener 
jeg, vi lever i en tid, hvor vi er nødt til at træde ud over 
tærsklen, hvis vi skal videre, og denne bog må være en 
af måderne.”

Gennem fortællingerne løber tanken, at det personerne 
kan nu har de ikke kun lært af dette liv. Andre livs erfa-
ringer har været medvirkende til, at de smukke, underlige 
og mystiske ting, personerne har oplevet, bliver opfattet 
af dem sådan, at de giver det aktuelle liv større dybde 
og mening.
En tankevækkende bog. En bog der opfordrer til at turde 
tillægge egne indre billeder og sære erfaringer større 
vægt. Så man ved!
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Den guddomme-
lige matrix
Af Gregg Braden

Borgen 2007

280 sider - 280 kr

Anm. Ruth Olsen

ISBN 978- 87-21-03075-9

Forfatteren bygger sin bog på den nyere forskning, der 
har påvist eksistensen af et overordnet energifelt af subtil 
energi, en holistisk kvanteverden, hvor alt er forbundet 
med alt. Det kalder han så “den guddommelige matrix”, 
for i dette energi-netværk indeholder hver del informa-
tion om helheden. Det betyder så også, at hver del kan 
påvirke helheden. Alt i dette højtvibrerende energifelt er 
sammenhængende, og her er det følelserne, der er kom-
munikations-sproget, mener han.

Han refererer dels til den forskning, som er omtalt her i 
bladet i artiklen “Hjertets bevidsthed”, dels til forsøg, der 
er blevet kaldt “DNA-fantom-effekten”. I disse forsøg, 
som blev udført på det russiske videnskabsakademi i 
1995, mente man at kunne påvise, hvordan DNA virker 
som et slags forbindelsesled mellem den fysiske verden 
og det førnævnte højere energifelt. Forsøgene beskrives 
således:

I et specialdesignet glasrør fjernede man først al luft, dvs 
tilbage var blot nogle fotoner, de mindst målelige kvanter. 
De fordelte sig som forventeligt uordnet i røret. Derefter 
anbragte man prøver af menneskeligt dna i det lukkede 
rør sammen med fotonerne. De spredte fotoner samlede 
sig nu i et velordnet mønster. Forskerne var forundrede 
og blev det endnu mere, da det viste sig, at dette regel-
mæssige mønster forblev, efter man havde fjernet dna’et. 
Forskerne så sig nødsaget til at konkludere, at dna’et 
havde skabt en ny felt-struktur, og at dna’et og fotonerne 
på en eller anden måde forblev forbundet.

I et andet forsøg tog man nogle vævsprøver fra slimhinden 
i en forsøgspersons mund. Prøverne blev isoleret og ført 
langt væk fra forsøgspersonen, som derpå blev udsat for 
en række påvirkninger, der fremkaldte forskellige følelser. 
Samtidig foretog man målinger på vævsprøverne og dets 
dna. Det viste sig, at stærke følelser hos forsøgspersonen 
fremkaldte kraftige elektriske reaktioner i hans “bort-
førte” celler i samme øjeblik. De opførte sig altså, som 
om de stadig hang sammen med hans krop.

Konsekvenserne af denne forskning er tankevækkende 
f.eks. for alle former for transplantation af stof fra et men-
neske til et andet - også når det gælder blodtransfusion! 
For vil blodcellernes dna stadig være forbundet med 
donoren på et følelsesmæssigt plan? Men som forfatteren 
overordnet konkluderer, så er vi alle forbundet i det højere 
energifelt, hvor følelsernes “sprog” hører hjemme.

Således mener han også at have fundet årsagen til alt 
det, der er blevet rubriceret som “overnaturligt” - clair-
voyance, mirakelhelbredelser osv. Og således ser han 
årsagen til, at bevidsthedsmæssige ændringer kan for-
plante sig forholdsvis hurtigt. De breder sig simpelthen 
som en bølge gennem det fælles energihav, han kalder 
“den guddommelige matrix”. Vi er i virkeligheden een 
stor familie, for vi tilhører samme “rodnet”. Der er ikke 
noget “dem og os”, kun et “vi”. I erkendelsen heraf fi nder 
han håb for fremtiden.

Tænk dig rig
Af Napoleon Hill

Sphinx 2007

240 sider 

Anm. Ruth Olsen

ISBN 978- 87-7759-132-7

Da jeg faldt over denne bog på biblioteket, tænkte jeg 
først: Nå, een til af disse amerikanske fi dus-opskrifter 
for mammon-dyrkere. Og så skrevet af en, der kalder sig 
Napoleon! Men så studsede jeg over, at den første gang 
var udkommet i 1935 og læst af over 7 mill. Hvorfor 
udgiver et spirituelt forlag som Sphinx dog den i 2007? 
Den virker ikke spor spirituel.

Forfatteren, der er født i 1883 i en fattig hytte, død 1979, 
satte sig for at fi nde ud af, hvad der kendetegner men-
nesker med succes, og har derfor talt med en lang lang 
række af USAs mest succesfulde og rigeste personer. Ud 
fra disse samtaler har han lavet sin “opskrift”. Vi kender 
godt “ingredienserne”, men det er ikke alle, der kan bruge 
dem. Det er ihvertfald ikke nok blot at tænke.

Han siger, at først skal man ønske stærkt, målrettet og hel-
hjertet. Man skal se målet klart for sig og lægge en plan, 
som man skriver ned og læser højt for sig selv hver dag. 
I tankerne gennemgår man så de handlinger og situatio-
ner, der skal føre til målet, og begynder straks. Man skal 
aldrig tænke, at man vil forsøge. Vær aldrig i tvivl om, 
at du kan, hvad du vil. Betragt modgang og lidelse som 
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noget, du blot bliver klogere og stærkere af. Nederlag er 
kun noget midlertidigt og en lærdom.

Det som bogen fi k mig til at tænke var, at det var stærke 
viljer, der skabte det rige USA, vi kender. Det viser sig 
også, at det ikke så meget var pengene i sig selv, der 
drev dem, men glæden ved at få noget til at vokse. Penge 
brugt på en konstruktiv og human måde kan være noget 
udmærket. De frister blot alt for ofte til at blive brugt 
undertrykkende.
Man siger ofte, at hvis noget er meningen, så sker det 
nok uanset. Men kan vi være sikker på det? Ifølge denne 
bog sker der ikke noget, hvis man ikke ønsker det af 
hele sit hjerte og sætter al sin forstand og handlekraft 
ind på det.

Kærlighedens 
urkraft
Af Merete Gundersen

Livskilden 2007 - 96 sider 

Anm. Annelisa Thine 
Jensen

ISBN 87-91003-09-1

Igen har Merete skrevet en bog, fuld af kærlighed og 
indsigt. Der er ingen tvivl om, at Merete har modtaget 
guddommelig vejledning til denne bog, som hun videre-
giver til glæde for os og alt omkring os.
Gennem smukke meditationer og visualiseringer vejledes 
vi til at få kontakt med formskabende kærlighedsengle 
og tankeformer.

Merete guider os, så vi måned for måned får kontakt 
med månedens engel, den engel som repræsenterer den 
kvalitet, vores sjæl søger til forfi nelse. Under hver måned 
står også en smuk bøn.
Vi bliver vejledt og guidet, og vi bliver med visdom ud-
førligt fortalt, hvad hver enkelt måned står for, og vi får 
fortalt, hvad målet med den aktuelle måned er.

Merete giver os med “Kærlighedens urkraft” redskaber til 
at få et mere rent liv og en større forståelse af det liv, vi 
lever her på jorden. Når vi udsender kærlighed fra hjertet, 
og det er bogens budskab, påvirker det alle levende orga-
nismer omkring os på en udviklende og kærlig måde.

Bogen er illustreret med mange smukke englebilleder af 
Arielle Javanna Nielsen.

Sammen med bogen er udsendt en CD med samme titel, 
hvor Merete guider en meditation til musik af Michael 
Sejr Møller.

Viden om universets og 
menneskets sande natur
Velkommen til kosmologisk-itskole.dk

www.kosmologisk-itskole.dk bygger på den danske 
forfatter Per Bruus-Jensens oprindelige brevskole om 
kosmologien fra 1954. 

Dette Internet kursus er skrevet for åndeligt interesserede 
og søgende mennesker, der uden særlige forkundskaber 
ønsker at påbegynde et selvstudium af Martinus kosmiske 
verdensbillede. 
Størstedelen af det materiale, som bliver brugt her på 
itskolen, nåede at blive godkendt af Martinus inden hans 
fysiske død i 1981.

Skildringen af et verdensbillede som det Martinus igen-
nem sit hovedværk ”Livets bog” præsenterer for men-
neskeheden, kaldes en KOSMOLOGI, og dette kursus 
må betragtes som en systematisk indføring i Martinus 
kosmologi. Det rummer en fuldstændig, men elementær 
fremstilling af kosmologiens bærende tanker, ideer og 
principper og har først og fremmest til opgave at indføre 
den studerende i en begrebsverden, som Martinus med sit 
kosmiske verdensbillede introducerer. 
Ved kursets afslutning skulle læseren dels være fortrolig 
med hele denne begrebsverden og dels være i besiddelse 
af en dyb forståelse af hovedlinierne i det kosmiske ver-
densbillede.

I over 20 år var Per Bruus-Jensen en nær ven med den 
danske mystiker Martinus Thomsen, og gennem tusindvis 
af samtaler omkring åndsvidenskaben skabte Per Bruus-
Jensen i 1954 en brevskole i kosmologi i samarbejde med 
Martinus.
Det er os en stor glæde og ære at viderebringe denne viden 
i dette kursus, som rækker langt længere end vi mennesker 
endnu kan erkende, på en mere tilgængelig måde, og ud 
til endnu fl ere mennesker, nemlig via Internettet. 

Man kan få adgang til 1572 sider fordelt på 92 lektioner, 
for kun kr. 500,-. Det første år kan man imidlertid kun få 
adgang til den første halvdel af værket for kr. 250,-; men 
man kan i dette første år bestille hele værket for kun kr. 
400,- og dermed spare 100 kr.

Vi vil gerne takke Per Bruus-Jensen for hans altid positive 
livssyn og hans store velvillighed over for projektet og 
for alt det materiale han har stillet til rådighed for at dette 
kunne lade sig gøre.
Og tak til alle de mennesker der ellers har hjulpet. TAK

Vi ønsker dig god fornøjelse med dette fantastiske kursus! 
Ole Jensen & Steen Kofoed
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v/Anne Wedege

Jeg har en hobby. Denne 
hobby giver mig energi, lys 
og glæde og frem for alt 
fremtidsvisioner. Jeg skriver 
på en roman, som omhand-
ler samfundet, som det ser 
ud om 500 år, hvor man så 
småt er på vej frem mod 
at realisere det fantastiske 
verdensrige, som Martinus 
beskriver som det rigtige 
menneskerige. Bogen skal formes som en spændings-
roman, så læseren drives fremad og samtidig får et godt 
indblik i Martinus’s kosmologi.

Martinus har sagt: ”Langsomt dæmrer det for menneske-
heden, at vi i virkeligheden alle er borgere i en uhyre rig 
verden, og at årsagen til vor nuværende elendighed alene 
er at finde i vort eget sind.”

I min roman er modtageligheden for indstrålingen af gud-
dommeligt lys blandt jordens befolkning tiltaget med ca. 
en sjettedel. Lad mig tage udgangspunkt i symbol nr. 1, 
Guds ånd over vandene. Jordkloden er symboliseret ved 
cirklen i midten, der har dobbeltstreger. Her dækker det 
tyndt skraverede område (øverst) således om 500 år lidt 
mere end en tredjedel af jordkloden.

Vi skriver år 2507. 

Politik

Verdensregeringen er den globale politiske scene. Her 
samarbejder et mindre antal kosmisk bevidste og et større 
antal højt udviklede mennesker, én repræsentant for hvert 
af jordens lande. Tredje Verdenskrig sluttede for 350 år 
siden, og de sidste lande har netop ratificeret ”Ret giver 
Magt-erklæringen” og ved en international festligholdelse 
overgivet deres våben til Verdensregeringen. 

Retsvæsen

Der er udviklet et internationalt retsvæsen, hvor der ikke 
dømmes ud fra partiskhed, men ud fra visdom. Dette 
sikrer, at der bliver foretaget vind-vind-afgørelser. Af-
gørelserne understøttes af et upartisk verdenspoliti, som 

EFTERLYSNING:
 GODE FREMTIDSVISIONER

Martinus beskriver. Imidlertid er ikke alle enige i, at 
retsafgørelserne er udtryk for visdom. Der er nogen util-
fredshed, som bl.a. er samlet i en organisation, Gruppen 
Imod Diskriminering (GID), og der arrangeres demon-
strationer og foretages aktioner imod Verdensregeringen. 
I år 2507 er vi trods alt stadig kun et lille stykke på vej 
mod kosmisk bevidsthed, der er stadig ca. fem sjettedele 
tilbage (beregnet fra nu) af vejen at vandre mod den store 
fødsel for hele klodens befolkning, som ifl. Martinus 
skulle indtræffe om 3000 år.

Den menneskelige udvikling

Jeg forestiller mig, at det i år 2507 ikke er helt ualmin-
deligt, at der inkarnerer nogle, som i voksenalderen får 
kosmisk bevidsthed. Det foregår som regel i stilhed og 
fejres i private kredse, men der er i almenheden en vis 
nysgerrighed overfor fænomenet. ”Min nabos bror  ken-
der en, som har fået kosmisk bevidsthed”. At en person 
får kosmisk bevidsthed er en begivenhed, som offentlig-
gøres, hvis medierne får nys om det. 
  
”Dialog, åbenhed, medfølelse, fælles forståelse, social 
ansvarlighed, etiske leveregler, arbejdsværdi, det hele 
menneske, at være til glæde” vil være værdigrundlag. 
De gammeldags ord: ”konflikt, autoritet, orden, loya-
litet, regelret, magt, hævn, få noget op at stå, nemesis” 
eksisterer i visse kredse, men forekommer sjældent i 
medierne. Tonen har udviklet sig til, at man holder kritik 
på egen banehalvdel. Der er et fælles internationalt sprog, 
og samtidig har alle lande deres eget sprog og særpræg. 
Turismen florerer, da det intertrafikale kører på den na-
turlige energi, Konstanta.

Økonomi

Udrensningen af jordklodens bevidsthed foregår stadig, 
men på en langt blidere måde end tidligere. Naturkatastro-
fer kan opstå, men den globale hjælpetjeneste nedbringer 
dødsofrene til det minimale. Efter de sidste krige kom der 
en global økonomisk ruin og stor nød, som dels udviklede 
landene bort fra deres materielle tankegang, dels skabte 
en meget stor international hjælpsomhed. Forudsætnin-
gerne for, at det pengeløse samfund kunne udvikle sig, 
var hermed skabt. I år 2507 er det lokalt populært at bytte 
tjenester. Overalt findes der bytte-centraler, hvor værdi-
beregningen registreres i låne-skyldner-sedler, udregnet 
på antal timer lagt i arbejdet.
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Teknologisk udvikling

Men vigtigst: det første skridt er taget frem mod borger-
kortet, som Martinus beskriver. Jeg forestiller mig, at 
hvert menneske bærer en lille cellebærer (computerens 
afløser), formet som et individuelt designet smykke 
(”BK” - borgerkunst, eller som nogen kalder det: bor-
gerkortet), hvor der er registreret alle oplysninger om 
personens arbejde, indtjening, forbrug af offentlige goder 
osv. Desuden er de personlige data som allergier, blodtype 
og familiemæssige forhold registreret. BK bruges også 
som personligt arbejdsredskab, her kan hentes alle infor-
mationer fra den kollektive hukommelse, kaldet cellenet 
(det tidligere internet). Cellebæreren reagerer på stem-
men, men man kan også ved et let tryk på cellebæreren 
fremdrage display, tastatur og høretelefoner.  

Computerteknologien er altså afgået ved døden og erstat-
tet af hukommelsesbærende celler. Disse kan nedlægges 
i alt organisk materiale ved en biologisk proces.

Konstanta er den nye, vedvarende energi, som stadig ikke 
er fuldt udviklet, men som der forskes i, og som netop er 
frigivet i modereret form til propeller, lommelygter, sha-
vere, enpersoners køretøjer m.m.  Under meget beskyttede 
og kontrollerede former anvendes den i transportsektoren 
til de såkaldte Rullere, rullende fortove. Konstanta er så 
kraftig, at i de forkerte hænder ville den kunne slå Jorden 
ud af sin bane. 

Teknologien er derfor 
dybt hemmelig og be-
skyttet af et hold af de 
bedste militære super-
elitehold under Verdens-
regeringens ledelse. For-
skerholdet er betroede 
medarbejdere, ligeledes 
udpeget af Verdensrege-
ringen.

Byerne

Der er tre forskellige 
typer byer. Om 500 år in-
karnerer der stadig en del 
mennesker, der udvik-
ler sig til forbrydere og 
voldsmænd, yngre sjæle, 
der ikke har tilstrækkelig 
human evne til at kunne 
bo i et samfund uden 
låse. Jeg forestiller mig, 
at man har indrettet sig 
således:

1. Juniorbyerne, hvor de yngre sjæle bor, de der stadig 
kan nænne at stjæle, røve og begå drab. Med hen-
syn til beskyttelses- og sikkerhedsforanstaltninger 
ligner disse byer stort set de nuværende storbyer 
(i 2007) med deres låse og bankbox-systemer. Der 
eksisterer ikke længere skyskrabere, men ældre, 
terroristsikrede og solfangeropvarmede bygninger 
eksisterer stadig. Den ældste er Agurken i London.  
Alle har et sted at bo, og alle får rigeligt at spise. I 
juniorbyerne spises stadig kød og drikkes alkohol. 
Syntetiske bevidsthedsudvidende stoffer og rygetobak 
kan købes illegalt. Den ugentlige arbejdstid er sat til 
20 timer. Fritiden bruges til sport og konkurrencer og 
til at hænge ud på de mange caféer.

2. Midtbyerne. Her bor de mennesker, som aldrig kunne 
nænne at stjæle eller begå fysisk vold. Her er ikke 
låse på dørene, og hjemmene er beskyttede ved en art 
nabohjælp. Der kræves registrering i det personlige 
BK for at komme ind i disse byer. Alle her spiser 
vegetarisk, og hvis der er tale om ubetænksomhed 
overfor mikrokosmos, er det for mange kager og 
søde sager, der indtages, samt overbelastning af 
kroppen i bestræbelserne på at gøre godt for andre. 
Den gammeldags familiestruktur eksisterer ikke her. 
Boligerne er koncentreret i grupper, hvor beboerne er 
ansvarlige overfor hinanden og fungerer som en stor 
familie. Her er single-kultur, hvor hver person har sin 
egen lejlighed beliggende i boliggrupper omkring et 
torv. Mens børnene er små, vælger forældrene ofte at 
bo i samme boliggruppe.



46

3. Den Hvide By. Her bor de kosmisk bevidste og med-
lemmerne af Verdensregeringen. Den er beliggende på 
toppen af et svært tilgængeligt bjerg og er omkranset 
af Sommerpaladset. Der arrangeres dagligt guidede 
ture derop.

Uddrag af romanen

Her kommer nogle uddrag af min roman. I det følgende 
figurerer Katja. Hun kommer fra Juniorbyen, Zitibaa, men 
har ved hjælp af bedrageri skaffet sig adgang til at bo i 
Midtbyen, Alikanda. Hun er medlem af en hemmelig af-
deling af GID, som arbejder for at omstyrte samfundet. 

”Katja havde tilegnet sig al information om Sommerpa-
ladset, der var tilgængeligt på informationscenteret i Ju-
niorbyen, og hun havde studeret alt, hvad hun kunne finde 
på nettet. Det var ikke så lidt. Storslåede beskrivelser af 
et fantastisk bygningsværk med formfuldendte søjler og 
enorme rum med kunstfærdigt dekorerede vægge, lofter og 
gulve. Gargoiler og tissende amoriner tilfører rummene 
vandets lethed, drager og djævlemasker holdt i skak af 
vingede engle, usædvanlige farvesammensætninger - pur-
pur i samspil med orange kontrasteret af klatter af dristig 
grøn tilfører rummene dramatik. Andre rum fremstår med 
totalt rene flader i svagt lyseblå uden dikkedarer, men med 
lysindfald fra loftet af himmelstræbende storhed.

Det var imidlertid ikke farverne og rummenes indret-
ning, der på én gang fascinerede og forvirrede. Det var 
paladsets opbygning. Katja havde brugt mange timer på 
virtuelle besøg, og hver gang var hun endt mere forvirret 
end klogere på paladsets opbygning. Når hun begav sig 
op ad en trappe, afsløredes det efter mange trins stigen til 
vejrs, at hun var havnet i kælderen. Hvis hun søgte mod 
slottets midte, stod hun pludselig i et formidabelt tårn-
værelse, hvis vægge var udstyret med panoramavinduer 
med udsigt til bjergtinder hele vejen rundt.

Det var, som om slottet var forhekset. Når man bevægede 
sig rundt i det, overskred man tilsyneladende de alminde-
lige fysiske love for op og ned, ud og ind. Vand, der løb 
opad, kendte Katja så udmærket fra sine barndoms besøg 
i Det Mystiske Hus i Parken. Med barnets godtroenhed 
virkede det opadløbende vand som trylleri, og hun blev 
skuffet, da hun i en fysiktime som 12-årig fik forklaret, 
at det var optisk bedrag, hun var blevet udsat for, og slet 
ikke mystik. Den voksne Katja have definitivt forladt sin 
tro på trolde og feer, og havde tildelt den rationelle hjerne 
det fulde herredømme over sine tanker. Derfor var hun 
overbevist om, at det, der forekom forhekset ved Sommer-
paladset, blot skyldtes tekniske vildledninger, fordi man 
ikke ønskede, at folk skulle kende grundplanen. Måske 
af årsager, som havde noget at gøre med frygten for at-
tentater? Katja smilede for sig selv - de skulle bare vide, 

hvem det var, de lukkede ind sammen med en uskyldig 
flok turister.”

Her kommer et andet uddrag, hvori vi hører om Martha. 
Hun bor i Midtbyen, Alikanda, og tager hver dag det rul-
lende fortov ind til Zitibaa for at undervise forbrydere. 
Hun er en strålende pædagog og desuden behandler og 
psykoterapeut. I det følgende er hun på vej til arbejde.

”Det gamle Metro-system var stadig i brug i Zitibaa. I 
den underjordiske transportkanal blev luften skiftet ud 
af små trækkanaler, der på det seneste var forsynet med 
Konstanta-drevne propeller, der skaffede en nødtørftig 
luftcirkulation. Systemet var nedslidt og bar præg - som 
så mange andre anlæg i juniorbyen - af manglende lyst 
til vedligeholdelse, ja endog lyst til renholdelse. Stedet fik 
kun sporadiske besøg af Renerne, en klart nedprioriteret 
opgave.
 
En henkastet kikkipose tiltrak den næste, som magneti-
ske objekter hobede skraldet sig op på perronens fortov. 
På skinnelegemet var der henkastet engangsemballage, 
fordi brugerne ikke havde tømt det for indhold, så em-
ballagen kunne dematerialisere sig. Lidt længere henne 
på perronen fik Martha forklaringen. Skraldsugerne til 
organisk affald var tilstoppede. Ingen havde rapporteret 
til banestyrelsen om defekt affaldstransport.
 
Martha trak nødigt vejret igennem her i den beklumrede 
luft, og hun tvang tankerne væk fra uordenen og begyndte 
at fokusere: Vandet samlede sig imellem svellerne fra de 
sivende våde vægge og blandede sig med spildolien fra 
togene. Hun flyttede sig, så den søvnige belysning fra 
de støvede lamper gav genskin i vandpytterne, der nu 
eksploderede i alle regnbuens farver. Hun forbandt sine 
egne chakraer hermed: rodcentrets røde, haracentrets 
orange, solar plexus’ gule, hjertets grønne, pinealcentrets 
indigo, kronecentrets purpur.
Den velkende følelse af altings enhed indfandt sig snart, 
og hun kunne nu koncentrere sig om sit forestående ar-
bejde.” (Afkortet af red. med tilladelse fra forfatteren)

Har du lyst til at være med på spøgen om at fremmane 
fremtiden, hører jeg meget gerne fra dig. Dit indlæg 
kunne så bringes i dette blad, og måske kunne jeg, hvis du 
tillader det, bruge dine ideer til min roman. Jeg forestil-
ler mig skøre, kloge, nørdede eller sjove indfald, blot de 
er skabt i en ånd, som peger frem mod et samfund, hvor 
der er sket en betragtelig højnelse af humaniteten. Har 
du lyst til at deltage, kan du sende dine idéer på email til 
mig på wedege@akupunktur-i-centrum.dk 

Jeg håber at få rigtig mange henvendelser. 
Kosmiske hilsener Anne Wedege

*******
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Tilfældigt eller årsagsbestemt?
Jeg har i mange år undret mig såre over, hvorfor Martinus og 
redaktionens skribenter fastholder et udtryk som “Intet er tilfæl-
digt”, da dette er imod almindeligt dansk sprogbrug, og udtryk-
ket “Alting har en årsag” passer bedst i de fleste tilfælde.

Til eksempel:
De præcise nedslagssteder for hvert enkelt snefnug. Årsag?
De nøjagtige placeringer af Tusindfryd i en “tilfældig” græs-
plæne. Årsag?
Anemoners placering i en bøgeskov. Årsag?

Endvidere viser eksemplerne, at der er naturlige årsager til 
hvert enkelt punkt. Udtrykket “intet er tilfældigt” kan derimod 
bruges, når man pludselig studser over, at noget sker gentagne 
gange og forekommer unaturligt. Eller: forudvarsler i drømme 
om dødsfald i nærmeste familie.
Jeg håber, at disse eksempler giver stof til eftertanke.

Arne Jørgensen
Halvtolv 29,
1436 Kbh K

Kære Arne
Hvis alt har en årsag, kan noget så overhovedet være tilfældigt? 
Er det så ikke blot et spil om ord, hvorvidt man bruger det ene 
eller det andet udtryk? Mange oplever ganske vist, at livet 
indeholder mange tilfældigheder eller rettere noget, som ser 
ud som tilfældigheder, for de bagvedliggende årsager er ikke 
altid nemme at få øje på.

Med kendskab til livets grundlæggende struktur ved vi, at den 
fysiske verden, som vi er i stand til at sanse, kun er en mindre 
del af en meget større verden af energier, også kaldet den 
“åndelige verden”. Når årsagerne til det, der sker i den fysiske 
verden, findes i den for os usynlige energiverden, kan det være 
svært at se sammenhængene.

Når f.eks. et snefnug bevæger sig ned gennem atmosfæren, 
påvirkes det af mange forskellige energifelter, og derfor er 
der ikke to fnug, der er helt ens. Hvad tusindfryd og anemoner 
angår, mener man nok at kunne finde nogle fysiske årsager, 
bl.a. i jordbunds- og lysforhold.
Hvis et sødt og kærligt væsen, som har levet et almindeligt og 
sundt liv, får en kræftsygdom, vil han/hun uvilkårligt spørge: 
hvorfor lige mig? For det er ikke så ligetil at se årsag-virknings-
sammenhængen. Men hvis en vredladen kolerisk person får 
et hjerteanfald, aner de fleste nok, at der er nogle “åndelige” 
energier på spil, nemlig hans tanker og følelser.

Når jeg bruger udtrykket “intet er tilfældigt”, siger jeg dermed, 
at jeg ved, der er en årsag, selv om jeg ikke kender den. Marti-
nus siger, at alt er bevægelse og alle bevægelser er lovbundne, 
dvs følger givne årsag-virknings-principper, og således er det 
logisk, at den helt samme årsag altid vil give samme virkning. 
Det har naturvidenskaberne for længst påvist, hvad angår den 
fysiske verdens naturlove, men nu er de også ved at komme 
på sporet af, at det samme gælder for de højere energiers 
verden.

Det er først, når vi kommer ind på området for karmiske år-
sagers virkninger, det er svært at se, hvordan det rent faktisk 
foregår. Vi tiltrækker selv de oplevelser, vi har brug for at lære 
noget af, dvs vi skaber selv vor skæbne, fortæller åndsviden-
skaben os. I kraft af vore egne energier tiltrækker vi bestemte 
andre energier. Princippet om tiltrækning og frastødning er 
logisk nok, men hvordan en energi kan vente flere inkarnationer 
med at vende tilbage (som “skæbnebue”), er ikke let at begribe. 
I det tilfælde fortoner årsagen sig virkelig i det uvisse.
Det ville dog ellers være noget lettere at lære af sine dårlige 
oplevelser, hvis man kendte årsagen!

Kærlig hilsen Ruth

Dialog
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Ruth Olsen

Nissehuens oprindelse

Den religion, der var mest udbredt 
på Jesu tid og som nok har præget 
kristendommen mest mht ritualer, 
var Mithras-kulten. Ordet “Mithra” 
betyder “pagt”, ligesom ordet testa-
mente betyder pagt. Også Mithra blev 
iøvrigt født i en stald. Mithraskulten 
havde 7 indvielsestrin. Det 6. blev 
kaldt “Guds søn”.

For at komme op på 7. trin skulle man 
gennemgå en symbolsk korsfæstelse. 
Herefter ophøjedes den indviede bl.a. 
med ordene “Faderen og sønnen 
er ét”. Det 7. indvielsestrin kaldtes 
“pave” (=faderen), og efter dette 
måtte man bære en særlig hue, der 
gik op i en spids, altså en “nissehue”. 
Den blev også kaldt frihedshuen. En 
så højt indviet person blev anset for 
at have særlig visdom og dermed 
magiske evner, altså en “mager” 
eller som det senere blev kaldt “en 
troldmand”.

De højeste myndighedspersoner i 
romerriget var som regel Mithrakul-
tisk indviede. Den spidse hue hed på 
latin “pileatus”, og man mener ordet 
Pilatus kommer heraf. Han blev ikke 
benævnt ved navn men ved sin status. 
Der var gnostiske sekter, der mente 

Pilatus ved Jesu korsfæstelse udførte 
en 7.trins indvielse af Jesus!

Frihedshuen blev senere brugt som 
symbol for frihedsbevægelsen under 
den franske revolution i 1789, nu 
kaldet “den frygiske hue”. Men til 
sidst havnede den altså som kende-
tegn på de små væsener, vi kalder 
nisser, måske fordi man anså dem for 
at have magiske evner. Og den gamle 
højt-indviede vismand, troldmanden, 
er blevet til den lalleglade julemand, 
der går og deler slik ud til børnene i 
kapitalismens storpaladser - indkøbs-
centrene.

Nostradamus igen igen

Der er skrevet et utal af bøger om 
Nostradamus. Også englænderen Ian 
Wilson har nu skrevet en (forlaget 
Sesam 2003). Her prøver han på en 
seriøs måde at afsløre de myter, der er 
bygget op om ham. Nostradamus var 
god til at skaffe sig PR, i dag ville vi 
sige, han var en dygtig “spindoktor” 
for sig selv. Hans profetiske evner, 
som han hovedsageligt byggede på 
astrologi, var ikke ret store, men han 
havde evnen til at udtrykke sig så 
tvetydigt, at noget nok skulle kunne 
tolkes, så det kom til at passe.

Det nye i Wilsons bog bygger på de 
51 breve, som Nostradamus skrev til 
en række af sine astrologiske klienter, 
og som ikke før har været kendt uden-
for Frankrig. De viser, hvor forsigtig 
han måtte være. Kirkens folk var på 
jagt efter alt, hvad der kunne minde 
det mindste om magi. På hans tid 
(1500-tallet) var det at være læge i 
sig selv mistænkeligt for de kirkelige. 
Sygdom var jo “Guds vilje”, og den 
skulle man nu engang ikke gribe ind 
i! Apropos de kristelige fundamenta-
lister i USA, der vil forbyde stamcel-
leforskning!

Nostradamus havde iøvrigt sin viden 
fra “Corpus Hermeticum”, den gamle 
visdomsbog fra Egypten, der i 1400-
tallet var blevet genfundet og oversat 
til latin. Den udkom trods pavens 
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mishag i utallige oplag og blev des-
uden oversat til flere folkelige sprog. 
Heller ikke astrologien lykkedes det 
pavemagten at få aflivet. Den var især 
brugt blandt læger åbenbart, eftersom 
ordet influenza  betyder “influeret af 
stjernerne”. 
 
Healing med Martinus-
symboler

I det tyske spirituelle tidsskrift No-
valis har Hiltraud Linnow haft et 
interwiev med den katolske præst 
Otto Beckmann, som jeg skrev et 
indlæg om i forrige nummer, og hvor 
jeg omtalte hans healingsarbejde med 
Martinus-symboler i Brasilien. I dette 
interwiev fortæller han om sit livs-
lange arbejde med at hjælpe fattige 
familier med bl.a. at finde vand, grave 
brønde og forbedre deres jordbrug.

Han fortæller også om et konkret 
eksempel på, hvordan han kan bruge 
et Martinus-symbol. Han siger (i ud-
drag): “Lad os tage symbol 16 (Evig-
hedslegemet). En 36-årig kvinde 
led af anorexi, og sygdommen blev 

stadig værre. Hun var irriteret over 
omgivelsernes reaktioner på hendes 
magerhed. Jeg prøvede mig frem med 
min “ønskekvist”: Var der en dybere 
årsag til sygdommen? Lå årsagen i et 
tidligere liv?

Symbol 16 viser sig for mig. Jeg 
spørger, om et foto af kvinden lagt 
på dette symbol kan have en healende 
virkning på hendes karma. Svaret er 
positivt. I forbindelse med bønnen 
“din vilje ske” lægger jeg så fotoet 
på symbol 16, og lader det ligge der. 
På den 14. dag viser “ønskekvisten” 
tegn til, at jeg nu kan tage det væk 
igen. Netop den dag fik kvinden atter 
sin appetit. At spise var ikke længere 
en pinefuld pligt for hende. Efter 2 år 
er hun fuldstændig helbredt og med 
fuld vægt.”

Beckmann fortæller, at han forklarer 
til sine patienter, hvordan loven for 
årsag og virkning former vor skæbne, 
om hvordan alt hvad vi tænker, siger 
og gør bliver årsag til virkninger, der 
kommer tilbage til os selv. Temaet 
Reinkarnation var for denne patient, 
skønt katolik, ikke noget problem. 

Hun kunne let acceptere, at det hand-
lede om karma fra tidligere liv, og at 
løsningen var at ændre sin tænkning 
og adfærd i positiv og kærlig retning. 
På den måde kunne hun beskytte sig 
mod den tilbagevendende negative 
energi, som hun åbenbart havde ud-
sendt i et tidligere liv.

For Beckmann har Martinus’ logi-
ske forklaring på biblens ord om, at 
“hvad du sår, skal du høste” og om 
hvad “syndernes forladelse” vil sige 
i praksis, dvs hvordan de tilbageven-
dende karmabuer kan opløses, været 
til uvurderlig hjælp i hans healings-
arbejde.

Filipsevangeliet

Der er på det seneste udkommet bø-
ger, f.eks. Da Vinci Mysteriet, som 
påstår, at Maria Magdalene var Jesu 
ægtefælle. Den eneste kilde, man kan 
henvise til, er nogle uklare rester af 
det koptiske Filipsevangelium, som 
blev fundet i Nag Hammadi i 1945. 
Men det ord, som her bruges om hen-
des relation til Jesus, betyder faktisk 
“medarbejder” eller “rejseledsager”.

Man har påstået, at der i dette evange-
lium stod, at Jesus kyssede hende på 
munden. Men det eneste, der læses i 
tekstresterne er: “disciplene kyssede 
hendes ...”. Altså står der ikke noget 
om Jesus, ej heller hvor hun blev kys-
set. Men sådan kan der altså hurtigt 
opstå myter, som der kan broderes 
videre på.

Af dette såvel som af Thomasevan-
geliet fremgår det, at Jesus fortalte 
mange kosmiske sandheder til nogle 
af sine disciple. Men disse er af efter-
tiden aldrig blevet forstået rigtigt. Al-
ligevel har de haft en vis indvirkning 
på den etablerede kirkekristendom, 
bl.a. i form af kravet om cølibat. Jesus 
fortalte, at det fuldkomne menneske 
ikke var af hankøn eller hunkøn, og 
at der i “Guds rige” derfor ikke var 
noget seksuelt begær (“man tager 
ikke til ægte”).
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Da han samtidig sagde, at Guds rige 
er indeni den enkelte, var det jo nær-
liggende at tolke det sådan, at man i 
bestræbelsen på at blive fuldkommen, 
måtte søge at udrense sit seksuelle 
begær. Polforvandlingens komplice-
rede mekanisme var det ikke muligt 
at forklare på den tid. Misforståelser 
var uundgåelige.
At kravet om cølibat for katolske 
præster har haft mange sørgelige kon-
sekvenser, ser vi stadig f.eks. i form 
af seksuelle overgreb på børn.

Filipsevangeliet taler om et “brude-
kammer”. Det indvielsesritual, som 
gnostikerne kaldte “brudekammeret” 
og “det allerhelligste”, handlede om 
sjælens genforening med sit ophav, 
Gud, og ikke om noget seksuelt i 
almen forstand. Fra Jesus vidste de 
jo, at når mennesket havde udvik-
let sig til fuldkommenhed, ville de 
blive genforenet med Gud. Derfor 
prøvede de alle muligheder for at 
fremskynde processen ved at påvirke 
bevidstheden ad forskellig vej. Også 
her er misforståelserne stadig ikke 
udryddet.
(Kilde bl.a: Peter Olsen: “Jesus og 
Apokryferne”, Logos Media 2007)

Var Martinus mystiker?

I sin nye bog om “Det kosmiske guds-
begreb” har Per Bruus Jensen endnu 
engang kaldt Martinus “mystiker”, 
endda på forsiden. Det synes jeg er et 

misvisende ord, ikke bare ifølge den 
almindelige opfattelse af ordet my-
stik, som er “uvirkelig, uforståelig”, 
men også ifølge ordets oprindelige 
betydning. Det er afledt af det græske 
ord “myein”, der betyder “at lukke, 
ikke afsløre”. Det var forbundet med 
de hemmelige indvielsesriter.

Derfor plejer jeg at kalde Martinus 
en “af-mystiker”, for der er intet 
hemmeligt eller lukket i hans lære, 
tværtimod er han en virkelig øje-
åbner. Iøvrigt bruger Martinus 
selv ordet “mystik” som det mod-
satte af, hvad han står for, nemlig 
i bogen Bisættelse, kap. 114. Efter 
at have forklaret, at en analyse der 
ikke er i overensstemmelse med den 
samlede verdenshensigt eller logik, 
er et falsum, skriver han:

“Et sådant falsum eller en fremsat op-
lysning uden matematisk bevisførelse 
kan ikke være identisk med en hun-
drede procents virkelighedserkendel-
se, idet den manglende bevisførelse 
nødvendigvis må betinge uklare felter 
i oplysningen og derved i samme grad 
gøre denne til “mystik”. Mystik er 
igen det samme som oplysninger, hvis 
kærligheds-opfyldende, planmæssige 
tilknytning til det samlede verdensalts 
generalfacit ganske mangler eller er 
ukendt.”

Nu gør det ikke så meget, hvad Per 
kalder Martinus, hvis bogen kun hen-
vender sig til de i forvejen “frelste”. 
Men i denne tid, hvor begrebet Gud 
for alvor er sat til debat, havde bogen 
måske kunnet nå længere ud - til alle 
de, der har brug for at få det begreb 
afmystificeret! Det er jo typisk alt 
det sværmerisk “overnaturlige”, atei-
sterne har noget imod. Men hvad er 
mere “naturligt” end det gudsbegreb, 
Martinus har præsenteret os for!

Den hellige gris

I en radioudsendelse blev der spurgt 
om, hvorfor grisen både i jødedom og 
islam regnes for uren og derfor ikke 
må spises. Det kunne man ikke svare 

på. Men man skal også helt tilbage 
til den gamle stjernekult for at finde 
svaret.

Det babyloniske navn for stjernebil-
ledet Karlsvognen/Store Bjørn var 
“Vildsvinet”. Det roterer hver nat om 
himlens nordlige pol og går ned og 
strejfer jordoverfladen, så det ser ud, 
som om den går i hi, dvs i en slags 
dødlignende fostersøvn. Næste døgn 
står den op igen som genfødt, dvs den 
symboliserer Gudindens livmoder og 
naturens evige kredsløb.

Vi kender den iøvrigt også fra den 
nordiske mytologi som “det gyldne 
vildsvin”, Særimner, som man kunne 
skære en luns af, og alligevel var gri-
sen hel igen næste dag. Det ser nemlig 
ud, som om der skæres et stykke af 
stjernebilledet, når det strejfer jord-
overfladen.

Grisen var altså et helligt dyr i den 
gamle moderkult, et dyr man derfor 
ikke spiste, ligesom man ikke spiser 
hinduernes hellige køer i Indien. Vo-
res jule-marcipangris har således en 
lang forhistorie som del af en religiøs 
kult. Som sædvanlig blev det, der 
var helligt for den gamle religion, 
til noget urent for den nye. I Johs. 
åbenbaring kaldes “den hellige gris” 
for “den babyloniske skøge”.
(Kilde: Ove von Spaeth: “Den hem-
melige religion”)
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MØDER - FOREDRAG - KURSER - STUDIEGRUPPER - UNDERVISNING

ESBJERG
Onsdag 23/1 Maskulint, feminint og menneskeligt v/Lene 
Jeppesen
Onsdag 6/2 Karma - kærlighedens forudsætning! v/Solveig 
Langkilde
Torsdag 6/3 Hvorfor er mennesker så forskellige i livsopfat-
telse og væremåde? v/Lars Gyde
Møderne er kl.19 i Multihuset, Gasværksgade 2,1.sal, grønt 
lokale
Arr: Heddi Støyer tlf.7513 9863

FREDERIKSHAVN
Tirsdag 12/2 At lytte til kroppens signaler 
v/Hanne Myrfeld
Tirsdag 4/3 Det guddommelige forsyn bag menneskehedens 
udvikling v/Ingolf Plesner
Tirsdag 1/4 Kost og livskraft v/John Klemens Nielsen
Møderne er kl. 19.30, Skolegade 8
Arr: Birger Juel Jensen tlf. 9893 0686

HADERSLEV
Mandag 10/3 Jordkloden - et levende væsen! 
v/Ole Therkelsen
Mødet er kl.19 på Bispen, over gården.
Arr: Lenette Hansen tlf. 3032 0571

HERNING
Torsdag 31/1 At lytte til kroppens signaler 
v/Hanne Myrfeld
Torsdag 21/2 Hvorfor er mennesker så forskellige i livsop-
fattelse og væremåde? v/Lars Gyde
Torsdag 13/3 Tilgivelsens gave - ikke mindst til dig selv! 
v/Birger Juel Jensen
Torsdag 3/4 Kost og livskraft 
v/John Klemens Nielsen
Møderne er kl. 19.30 i “Kulturellen”, 1.sal lok.04-01, Nør-
regade 7
Arr: Martin S Jepsen tlf. 9716 8230

HORSENS
Onsdag 6/2 At lytte til kroppens signaler 
v/Hanne Myrfeld
Onsdag 12/3 Tilgivelsens gave - ikke mindst til dig selv! 
v/Birger Juel Jensen
Møderne er kl 19.30 på biblioteket, Tobaksgården 12
Arr: Merete Holm tlf. 8655 0810

KLINT
Lørdag 8/3 kl.14.30 Reinkarnation og udvikling 
v/Svend Åge Rossen
Lørdag 29/3 kl 14.30 Tilgivelse - en helende proces 
v/Lene Jeppesen
Lørdag 12/4 kl 14.30 Verdensimpulserne og kulturskabelse 
v/Ingemar Fridell

Lørdag 26/4 kl 14.30 Gavekultur v/Ole Therkelsen
Lørdag 24/5 kl 14.30 Guddommelig symbolik 
v/John Klemens Nielsen
Weekendkursus 4/4-6/4 Hvordan integrerer jeg de kosmiske 
analyser i mit daglige liv?
v/Anette Starke og Lene Jeppesen
Weekendkursus 17/4-20/4 Det personlige gudsforhold 
v/Eigil Kristensen og Lene Jeppesen
Weekendkursus 1/5-4/5 Kærlighedens vej 
v/Søren Grind og Solveig Langkilde
Weekendkursus 9/5-11/5 Vejen, sandheden og livet 
v/Ingolf Plesner og Søren Olsen
Ugekursus 11/5-17/5 Et nyt verdensbillede 
v/Ole Therkelsen
Ugekursus 18/5-24/5 Personlig udvikling 
v/Ole Therkelsen
2-Ugerkursus 11/5-24/5 Livets Bog 4, del 1 
v/Eigil Kristensen
Få kursusprogram med nærmere oplysninger tilsendt: Martinus 
Institut tlf. 3834 6280 
Martinus Center, Klintvej 69. Tlf. 5930 6280 evt. 2021 2768

KULLERUP -kurser se www.kullerup.dk eller ring 6531 
5431
Martinusgruppe ca. hver tredie fredag kl. 19-21.30
Psykoterapigruppe ca. hveranden torsdag kl. 19-21.30
Lørdag 29/12 kl 14.30-21.30 Jul, trylleri og H.C.Andersen 
live
4/1-6/1 Helligtrekongerweekend
Fredag 1/2-3/2 Martinus kosmologi

KØBENHAVN
5/1 kl 15 Verdenssituationen og jordklodevæsenet 
v/Ole Therkelsen
19/1 kl 15 Kost og livskraft v/John Klemens Nielsen
2/2 kl 15 Karma - kærlighedens forudsætning 
v/Solveig Langkilde
16/2 kl 15 Udødelighed v/Svend Åge Rossen
1/3 kl 15 Skæbne, reinkarnation og gener 
v/Åge Hvolby
15/3 kl 15 ”Alt er såre godt” - sovepude eller igangsætter? 
v/Søren Olsen
Studiegrupper og seminarer, hør nærmere:
Martinus Institut, Mariendalsvej 94, Kbh F tlf. 3834 6280

KØGE
Tirsdag 5/2 kl 19 Drøm og virkelighed v/Søren Olsen
Tirsdag 19/2 kl 19 Udviklingens veje og mål! 
v/John Klemens
Tirsdag 1/4 kl 19 Et nyt verdenssamfund i kosmisk belysning 
v/Eigil Kristensen
Tirsdag 8/4 kl 19 Reinkarnation v/Lene Jeppesen
Teaterbygningen
Tilmelding FOF, Brogade 19, tlf. 5665 5322
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ODENSE
Møder holdes Munkevænget 7. Hør nærmere tlf. 6614 7424

ROSKILDE
Torsdag 24/1 Drøm og virkelighed v/ Søren Olsen
Torsdag 7/2 Karma - kærlighedens forudsætning 
v/Solveig Langkilde
Torsdag 21/2 Reinkarnation v/Lene Jeppesen
Torsdag 6/3 Jordkloden er et levende væsen 
v/Ole Therkelsen
Torsdag 27/3 Et nyt verdenssamfund i kosmisk belysning 
v/Eigil Kristensen
Møderne er kl 19 på Kildegården, Helligkorsvej 5, lokale 7
Arr: FOF, tilmelding tlf. 4636 6974

SILKEBORG
Tirsdag 5/2 Karma - kærlighedens forudsætning 
v/Solveig Langkilde
Onsdag 20/2 Jordkloden - et levende væsen 
v/Ole Therkelsen
Onsdag 5/3 Det guddommelige forsyn bag menneskehedens 
udvikling v/Ingolf Plesner
Møderne er kl.19.30 i Medborgerhuset, Søvej 3.
Arr: Vibeke Rughave tlf. 8682 8270

SØNDERBORG
Tirsdag 22/1 Maskulint, feminint og  menneskeligt 
v/Lene Jeppesen
Tirsdag 26/2 Det guddommelige forsyn bag menneskehedens 
udvikling v/Ingolf Plesner
Tirsdag 11/3 Jordkloden, et levende væsen! 
v/Ole Therkelsen
Møderne er på biblioteket, Kongevej 19-27
Arr: Jesper Hindø tlf. 7443 1213

THISTED
Søndag 27/1 At lytte til kroppens signaler! 
v/Hanne Myrfeld
Søndag 24/2 Hvorfor er mennesker så forskellige i livsopfat-
telse og væremåde? v/Lars Gyde
Søndag 30/3 Kost og livskraft v/John Klemens Nielsen
Møderne er kl. 15 i Plantagehuset, Plantagevej 18
Arr: Birgit Thorndal tlf. 9798 5384

TÅSTRUP
Tirsdag 8/1 Hvad siger Martinus om over- og underklas-
semennesker?
Tirsdag 15/1 Er livet retfærdigt?
Tirsdag 22/1 Hvad gør den gode og dårlige samvittighed 
for os - hver især?
Tirsdag 29/1 Hvorfor kan vi ikke genkende hinanden fra 
tidligere liv?
Tirsdag 5/2 Martinus - om mig selv, min mission og dens 
betydning

Tirdag 12/2 Fra han- og hunkønsvæsener til det dobbelt-
polede væsen
Tirsdag 26/2 Viser et sandt verdensbillede - livsmysteriets 
løsning?
Studiegruppens møder er kl 19-21.30 i Kulturcenter, Poppel 
Alle 12.
Arr: Birgit Mørup Madsen tlf. 2856 7261

VEJLE
Søndag 20/1 Maskulint, feminint og menneskeligt 
v/Lene Jeppesen
Søndag 3/2 Karma - kærlighedens forudsætning 
v/Solveig Langkilde
Søndag 9/3 Jordkloden, et levende væsen! 
v/Ole Therkelsen
Søndag 13/4 Tilgivelsens gave - ikke mindst til dig selv 
v/Birger Juel Jensen
Møderne er kl. 14 i Kulturhuset Bygningen, Ved Anlæget 14
Arr: Inge S Spicker tlf. 7555 2194 og Hans Wittendorff 
tlf. 7580 3350

VIBORG
Torsdag 31/1 Hvorfor er mennesker så forskellige i livsopfat-
telse og væremåde? v/Lars Gyde
Torsdag 21/2 Jordkloden, et levende væsen! 
v/Ole Therkelsen
Torsdag 13/3 At lytte til kroppens signaler! 
v/Hanne Myrfeld
Møderne er kl. 19.30 i Medborgerhuset, Vesterbrogade 13
Arr: Dagmar Dalsgaard tlf. 8661 2923

ÅLBORG
Onsdag 13/2 Tilgivelsens gave - ikke mindst til dig selv! 
v/Birger Juel Jensen
Onsdag 5/3 At lytte til kroppens signaler v/Hanne Myrfeld
Onsdag 2/4 Kost og livskraft v/John Klemens Nielsen
Møderne er kl. 19.30 på Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 35.
Arr: Karsten Jensen og Hannelise Lundholm tlf. 9818 8090

ÅRHUS
Mandag 21/1 Getsemane - livets vigtige valg 
v/Lene Jeppesen
Mandag 4/2 Karma - kærlighedens forudsætning 
v/Solveig Langkilde
Mandag 18/2 Jordkloden, et levende væsen! 
v/Ole Therkelsen
Mandag 3/3 Det guddommelige forsyn bag menneskehedens 
udvikling v/Ingolf Plesner
Mandag 17/3 At lytte til kroppens signaler 
v/Hanne Myrfeld
Mandag 31/3 Kost og livskraft v/John Klemens Nielsen
Møderne er kl. 19.30 i Studenternes Hus, mødesal 2, Ndr.
Ringgade 3, bygn.1420
Arr: Grethe Bergstrøm tlf. 8672 5546



Strøtanker
Det værste ved krig er, at den gør os ligesom de 
mennesker, vi bekæmper. (Aldous Huxley)

Velvære og lykke har aldrig forekommet mig at være 
et mål i sig selv. (Einstein)

Det var ikke inkluderet i skabelsens plan, at menne-
sket skulle være lykkeligt. (Sigmund Freud)

Gud er en altomfattende cirkel, hvis centrum er pla-
ceret overalt. (Plotin)

Intet af det værende går til grunde. Man tager fejl, 
når man kalder forandringer for undergang og død. 
(Corpus Hermeticum)

Det var ikke mennesket, der skabte livets væv, han 
er kun en tråd i det. Alt hvad han gør mod dette væv, 
gør han mod sig selv. (Chief Seattle)

Gud udvikler alle sjælelige skabninger og sender 
dem tilbage igen og igen, indtil de vender tilbage til 
Ham. (Koranen)

At elske menneskene er dog det eneste, som er værd 
at leve for. Uden denne kærlighed lever du egentlig 
ikke. (Søren Kierkegaard)

At jordklodens polforvandling er langt fremskreden 
ses af, at færre og færre mennesker arbejder med 
fødevareproduktion, og flere og flere arbejder i in-
formationssektoren. (Russell)

Vigtigere end at bede er at bønhøre. (Brücher)

Vi lever i en forrykt verden. Mennesker dør af sult 
mens kæledyr dør af fedme. (N.Mailer)

Dine ord er dine døtre og sønner - og tanken er deres 
moder. (Heraklit)

Den, der søger viden, beder om kærlighedens fuld-
kommengørelse. (Clemens af Alexandria)

Erfaringen sætter os i stand til at genkende en fejlta-
gelse, når vi begår den igen. (Jones)

Optimisten erklærer, at vi lever i den bedste af alle 
verdener, og pessimisten frygter, at det er sandt. 
(Cabell)

I politik som i sygesengen kaster folk sig fra side 
til side, fordi de tror, at de vil få det behageligere. 
(Goethe)

Reklame er den videnskab, der består i at sætte men-
neskets forstand i stå længe nok til at få penge ud af 
dem. (Leacock)

Før var jeg lykkelig ubevidst, men nu er jeg ulykkelig 
bevidst. (Tikkanen)

Nedrustningskonferencer er så vanskelige, fordi det er 
de store kanoner, der møder op. (Ludwig)

Skepsis overfor autoriteter er demokratiets salt. (Poul 
Henningen)

Nuller står altid til højre, hvis de vil blive til noget. 
(Johs.Ran)

Frihed vil de stærke ha’, lighed vil de svage ha’, men 
broderskab er der ikke megen rift om. (Paludan)

Frihed er den magt, vi har over os selv. (Grotius)

Ensomhed er Guds audiensværelse.

Forældre til begavede børn tror på arvelighedsteo-
rien.

Når man betragter det 20.årh.s store fanatikere, kan 
man fastslå, at ingen af dem havde en fast kvinde, der 
kunne moderere deres fanatisme. (Esther Vilar)
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Kosmisk tænkning

De moderne mennesker er igennem den materielle forskning 
og træning i tankefunktion og mental skabelse vel udrustet til 
at kunne begynde at tage den “åndelige” eller “kosmiske tænk-
ning” i besiddelse og dermed gøre sig selv mere og mere iden-
tisk med “kristusbevidstheden”, der jo i sig selv er lyset eller 
“vejen, sandheden og livet”.

Og alt eftersom de tilegner sig denne bevidsthed eller mentale 
tilstand, behøver de ikke mere nogen åndelig vejleder eller “fø-
rer”. Det er således ikke en åndelig eller kosmisk “konge”, væ-
senerne af i dag søger, men derimod en udvikling af evnen til at 
være sin egen selvstændige “fører”.

Man søger udelukkende tilfredsstillelse af hungeren efter at 
blive totalt selvstændig og fri på det “kosmiske” eller åndelige 
område, på samme måde som man forlængst er blevet et frit og 
selvstændigt tænkende menneske på det materielle eller fysiske 
plan.

(Martinus i småbogen “Hvad er sandhed” kap.27)
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åbenbart fået et nyt registreringsnummer 
- 3208.

Også fra postvæsenet har vi nu fået at 
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Kærlig hilsen
Ruth Olsen
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Frihed - 
frigjorthed og fred

af Martinus

Frihed og fred

Frihed er det mål, som alle mennesker higer imod og 
længes efter i mange forskellige former og afskygninger. 
Gennem politik, videnskab, religion, kunst og meget 
andet søger menneskene mod frigørelsen. Men samtidig 
med at menneskene længes efter frihed, længes de også 
efter fred, og gang på gang kommer de til at opleve, at 
når de søger at frigøre sig for ydre bånd, bliver det på 
bekostning af freden. Og er der en tid mere fredeligt 
udadtil i verden, er der store grupper af mennesker, der 
er mere eller mindre undertrykt af magthavere og dik-
tatorer. Det medfører naturligvis, at oprøret og trangen 
til frigørelse vokser i de undertryktes sind, og så er det 
blot et spørgsmål om tid, hvornår freden er forbi. Hvad 
er årsagen til disse skiftende tilstande, hvor der hverken 
eksisterer virkelig fred eller virkelig frihed blandt men-
neskene.

Ingen mennesker kan være helt frie, så længe de ikke 
er i kontakt med naturens og universets kræfter. De er 
tværtimod ofte i direkte disharmoni med disse kræf-
ter, hvilket medfører, at de kommer til at opleve triste 
skæbner, sygdomme og lidelser. For at kunne blive frie, 
må menneskene først og fremmest vide, hvad det er for 
bånd, der binder dem. Først da vil de kunne befri sig 
og opleve virkelig fred - og da vil de også komme til at 
opleve freden.

Menneskelige begær søges tilfreds-
stillet efter dyrerigets principper

Mennesker har i almindelighed den opfattelse, at det er 
ydre bånd, der hindrer deres frigørelse, og de er meget 
ofte fulde af kritik mod de ydre forhold, mod andre men-
nesker, mod omgivelserne i det hele taget. De ved ikke, at 
så snart et menneske udøver kritik, er det bundet. For at 
blive frie må menneskene nå frem til at hæve sig op over 
alle begær og al kritik. Menneskene er i en vis form for 
unatur, så længe de begærer. Herfra selvfølgelig undtaget 
urbegæret, dvs. begæret efter livet. Begæret efter friheden 
og freden er naturlige afskygninger af selve livs- eller 
urbegæret, men da menneskene ikke kender livet og dets 
love, forsøger de at nå frem til frihed og fred ad veje, der 

gang på gang fører dem frem til nye bånd og lænker, til 
krig og ufred i mange variationer. Derigennem gør de 
erfaringer, og ad erfaringens vej vil de også nå frem til 
frihed og fred, fordi de vil blive frigjort af alle - men-
neskeligt og kosmisk set -- unaturlige begær.

De nuværende mørke tilstande i verden er resultatet af 
sådanne unaturlige begær, dvs. begær, som er naturlige i 
dyreriget, men ikke i menneskeriget. Det er begær efter 
at eje og begær efter at udøve magt. Der står skrevet, at 
mennesket skal gøre sig jorden underdanig, men så længe 
det er slave af sine egne begær, kan dette ikke lade sig 
gøre. Så kan man jo indvende, at det jordiske menneske 
tilhører dyreriget, og altså må det også være naturligt, 
at det har samme slags begær, som dyrene blot med den 
forskel, at det besidder større eller mindre intelligens til 
brug ved tilfredsstillelsen af sine begær, hvor dyrene kun 
har instinkter. 

Men paradoksalt nok er det netop menneskenes intel-
ligens, der fører dem bort fra kontakt med naturen og 
livet og den kan afspore dem, mens dyrene netop gen-
nem deres instinkter har en sådan kontakt, om end den 
er ubevidst. Konflikten bag den jordiske menneskeheds 
skæbne, som den er i øjeblikket, er, at de jordiske men-
nesker er begyndt at nære et naturligt menneskeligt begær 
efter frihed og fred, men de søger at tilfredsstille dette 
naturlige menneskelige begær efter dyrerigets principper, 
og det gør de, fordi de udviklingsmæssigt repræsenterer 
en overgangstilstand mellem det rigtige dyrerige og det 
rigtige menneskerige.

Intuitionen og friheden

Den guddommelige almagt fører menneskene frem mod 
den evige fred. Men, vil nogle så spørge, hvorledes står 
det så til med friheden? For når menneskene bliver ført af 
en guddommelig magt, har de jo ingen frihed. Det er netop 
friheden, menneskeheden bliver ført frem imod. Det er 
tilsyneladende paradoksalt, men også kun tilsyneladende. 
Menneskene bliver ført ved at gøre erfaringer, og erfarin-
gerne frigør dem, idet de udvikler ikke blot deres intel-
ligens, men også deres følelse og deres intuition gennem 
disse erfaringer. Så længe de jordiske mennesker endnu 
ikke har udviklet deres intuition, hvorigennem de dags-
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bevidst vil være i kontakt med universets evige love og 
principper, indespærrer de i større eller mindre grad dem 
selv i mentale fængsler. Men intuitionen vil frigøre dem, 
og gennem den vil også freden blive en kendsgerning, idet 
den som en indre fred vil stråle ud fra menneskesindet og 
så fred og kærlighed omkring sig. Man må så fred for at 
høste fred, og så længe mennesker sår krig, kan de heller 
ikke høste andet end krig. 

Virkningerne af handlingerne og de skabte årsager skal 
nok komme, og gennem de erfaringer, de skaber, vil den 
menneskelige medfølelse frigøre dem fra det dræbende 
princip og dets virkninger. En virkelig frigjorthed opnås 
ikke for et menneske, før det kun ønsker at være til glæde 
og velsignelse for sine omgivelser, og før det hellere selv 
vil lide end være årsag til andres lidelser. Det er i almin-
delighed svært at fatte for jordiske mennesker, som tror, at 
frihed opnås ved at gøre sig fri af ydre bånd. Naturligvis 
spiller de ydre forhold også en rolle i tilværelsen, men 
det er jo gennem sin kommende karma, gennem det man 
sår, man skal skabe de bedst mulige ydre betingelser for 
fremtiden, og det gør man ikke gennem oprør og krig. 
Men så længe man vil oprør og krig, gør man de nødven-
dige erfaringer, der efterhånden får én til at ville noget 
andet. Salig er den rigtige frigjorthed, thi den er baseret 
på menneskets kontakt med den hellige ånd.

Den hellige ånd er en bevidsthedstil-
stand

Nutidens mennesker, der i almindelighed er så bange for 
udtryk, der har med ”Gud” eller ”det hellige” at gøre, vil 
mene, at de ikke har nogen kontakt med ”den hellige ånd”, 
og så er sandheden dog den, at hver gang et menneske 
glæder sig, fordi det har været muligt for ham eller hende 
at glæde et andet menneske, er det et lille glimt af ”den 
hellige ånd”, vedkommende oplever. Den hellige ånd er 
ikke en person eller en ting, men en bevidsthedstilstand. 
Når et menneske bliver helt og ikke blot glimtvis opfyldt 
af denne bevidsthedstilstand, er det frigjort og bliver Gud 
lig. Den hellige ånd er den højeste kundskab om livet, og 
med den ophører tilværelsen at være et mysterium. Gen-
nem denne bevidsthedstilstand ved man, at frihed ikke 
er noget, man tager eller kræver, thi derved binder man 
blot sig selv med nye bånd. 

Frihed er noget, man giver ved en kærlig måde at tænke 
og leve på. Man kan jo så mene, at hvis menneskene på 
én gang en bestemt dag ville give frihed til alle væsener, 
så ville den store fred opstå. Men det vil ikke kunne ske. 
Man kan ikke springe en udviklingsperiode over, den 
store fred kan ikke komme på én gang. Ligesom et æble 
må gennem det sure stadium, før det kommer frem til det 
modne, må menneskeheden også gennem sit sure stadium, 
inden den er moden til større fred og frihed. Det betyder 
naturligvis ikke, at den enkelte, der måske er nået lidt 
længere frem end gennemsnittet af menneskene er det 
(og det er jo kun på grund af lidelseserfaringer i tidligere 
inkarnationer, hvis nogen er det), skal vente på at alle de 
andre får lignende erfaringer. Der er jo netop brug for, 
at der findes mennesker, der kan være vejvisere for de 
andre – ikke gennem fanatiske forsøg på ”omvendelse”, 
eller intolerant væremåde fordi man tror, man ved mere 
end de andre, men gennem eksemplets magt. Et jordisk 
menneske begynder at blive modent som menneske, når 
det opdager, at det har frihed til at tilgive andre og til at 
undlade at blive hævngerrig, bitter, skuffet, deprimeret 
eller irriteret over andres væremåde. Man bør give frihed 
til andre væsener, dette må menneskene lære af livet, idet 
man ikke kan diktere menneskene kærlighed. 

Der kræves stor forberedelse for at nå frem til en kærlig 
indstilling. Den væsentligste del af denne forberedelse 
er lidelseserfaringerne eller den mørke karma, en anden 
del af forberedelsen er åndsvidenskaben, som kan blive 
en vældig hjælp og støtte i det daglige liv for den, der 
gennem lidelser og vanskeligheder er nået frem til et vist 
udviklingsniveau. Men en tredje og også væsentlig del 
af forberedelsen til kærlighedens tilstand, og dermed til 
frigørelsen og freden, er andre menneskers eksempel, 
deres kærlige væremåde, forståelse, imødekommenhed 
og hjælpsomhed. Man får lyst til at blive lige som de er, 
og det er en vældig ansporing og inspiration på vejen 
mod lyset.

Religion og videnskab skal ikke ved-
blivende være modsætninger

Gennem de sidste 2000 år har stærke kræfter virket for 
at hjælpe menneskeheden ud af dyrezonen og frem imod 
menneskeriget. Der prædikes jo hele verden over, at man 
skal vogte sig for at gøre det onde og bestræbe sig for at 
gøre det gode. Man har indført sakramenter og dåb for 
derved at føre menneskene ind i en lykkeligere tilstand af 
tro og håb. Og det har på samme måde været nødvendigt at 
give menneskene håb om ”syndernes forladelse” gennem 
dette at tro, ligesom de kirkelige handlinger har kunnet 
få mennesker til bagefter – en kort tid – at leve i en slags 
opløftet tilstand eller stemning. Men menneskene er ikke 
blevet klogere derved, og verdensgenløsningen må nu be-
nytte nye kræfter. Millioner af mennesker kan ikke mere 
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føres fremad af kirker og religioner, hvis dogmer ikke 
taler til deres logiske sans. De har fået større bevidsthed 
og ny viden og kan ikke mere tro. At tro er ikke noget, 
man kan lære, det er en evne, der svinder, samtidig med 
at evnen til at tænke logisk udvikles.

Det er videnskabens opgave at vise menneskene, hvad 
der kan betale sig, og hvad der ikke kan betale sig. Det 
kan lyde kynisk, men er det ikke, hvis man forstår, at det 
ikke er et spørgsmål om penge, men derimod om hvad 
der er positivt og hvad der er negativt for menneskene. 
Videnskaben og teknikken er begyndelsen til et nyt tan-
keområde for den jordiske menneskehed, som lærer at 
tænke i nye tankebaner.

Disse nye tanker er tilsyneladende i modstrid med den 
gamle religiøse indstilling. Det er nu verdensgenløsnin-
gens opgave at vise menneskene, at det kun er en tilsyne-
ladende modsætning, og at religion og videnskab er lige 
nødvendige for menneskene og absolut ikke behøver at 
være i modstrid med hinanden. Verdensgenløsningens 
opgave bliver da gennem åndsvidenskaben at vise men-
neskene, hvad der kan betale sig, og deriblandt dette, at 
man har frihed til at vende den højre kind til, når man 
bliver slået på den venstre. Kultur har intet med våben og 
magtudfoldelse at gøre, det er en livsbetingelse for dyrene 
at slå ihjel, men for mennesket er det fuldkommen me-
ningsløst at dræbe for at leve. Det kan ikke betale sig. 

Dette kan man naturligvis ikke lære mennesker, der ikke 
kan forstå det, fordi de endnu ikke har gjort de nødvendige 
erfaringer og netop må gøre dem gennem deres kom-
mende handlingers tilbagevenden som karmabølger. Så 
må man prøve at forstå, at disse mennesker netop må have 
frihed til at så den sæd, der skal give dem erfaringer, som 
de mangler, og som hæmmer deres udvikling. Set i det 
kosmiske perspektiv er det kærligt, at de får den erfaring, 
selv om det kan være svært at forstå det, når man ser det 
i det enkelte livs lille, lokale perspektiv. 

Fredens begyndelse

For de mennesker, der af hele deres sind ønsker at få fred, 
kan det ofte være vanskeligt at se, hvor de i en tid som 
denne skal sætte ind for at virke i den rigtige retning, og 
mange giver rådvildt op. Men man skal ikke give op, 
man skal ikke lægge hænderne i skødet og mene, at man 
ingenting kan gøre. Det enkelte menneske må arbejde på 
at skabe freden i sin egen bevidsthed, og først derefter 
får det evne til at smitte sine omgivelser og dermed være 
med til at skabe fred og harmoni omkring sig. Men det 
er en forudsætning, en absolut nødvendighed, først at 
have fred i sit eget indre, så man ikke føler antipati mod 
nogen eller noget. 

Men hvordan kommer man fri af antipatiens snærende 
bånd? Ved at forstå at alt er led i en guddommelig plan, 
der fører de levende væsener frem mod lyset, mod fre-
den og friheden, og at hvert eneste levende væsen i dette 
øjeblik står på det trin i sin udvikling, hvortil det er nået 
gennem fortidens erfaringer og hverken kan tænke eller 
handle anderledes, end dets erfaringer giver det frihed 
til. Hvor andre bærer sig ondt og negativt ad imod os, er 
de redskaber eller budbærere for vor egen negativitet fra 
fortiden. Men hvordan svarer vi dem, hvorledes reagerer 
vi på deres negative tanker og handlinger? Ved at formere 
krigen i vrede ud fra krænkede følelser?  Det har vi frihed 
til, men er vi frigjort af vrede, forfængelighed og lignende 
umenneskelige tankekarter, har vi frihed til noget endnu 
bedre, at så et fredens frø, et frø, der som lignelsens sen-
nepskorn vil vokse sig stort og opfylde hele jorden.

Sandheden og de mange opfattelser

Ufreden i verden er for en meget stor del baseret på, at 
de jordiske mennesker ønsker at lave hinanden om. Man 
har en bestemt opfattelse, en slags recept på, hvordan 
livet og menneskene skal være, og de mennesker, der 
ikke følger den recept, er ”forkerte”, mener man, og 
altså må de laves om. Mennesker kan ligefrem gribes 
af såkaldt hellig vrede og retfærdig harme over, at der 
er andre mennesker, der har en helt anden religiøs eller 
politisk tankegang end de selv. Og da der er mange slags 
”recepter” blandt menneskene, der alle rummer en eller 
anden lille ingrediens af sandheden, kommer de meget let 
op at slås om, hvordan man skal skabe fred i verden. Det 
lyder tåbeligt, men sådan er det, og sådan må det være, 
fordi menneskene må have frihed til at gøre de erfaringer, 
der virkelig skal frigøre dem.

Benjamin og Elin Saxe har besøg af Martinus
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Frigøre dem af hvad? Af alt det i deres forestillingsver-
den, der ikke er i overensstemmelse med sandheden, dvs. 
med livets evige love. Livet selv læser korrektur på men-
neskenes tanker og ideer gennem den proces, vi kalder 
skæbnen, og livet, der er det samme som Guddommen 
eller Forsynet, bruger det mest nærliggende redskab el-
ler instrument til den korrektur, og det er vor næste eller 
andre levende væsener. Hvis man binder andre, bliver 
man selv bundet. Giver man andre fri, bliver man selv 
fri. Hele tilværelsen er én stor kærlighedsproces, og det 
er min opgave at forsøge at vise Dem dette gennem mine 
analyser. Jeg ønsker ikke, at De skal tro på mig og på, 
hvad jeg siger, men det kan få den allerstørste betydning 
for Dem, hvis De kan lære at forstå, hvordan jeg er kom-
met til disse sandheder gennem oplevelse af selve naturen 
og af selve livet. Bibelen er sandhed i sine store facitter, 
men det er i livet og naturen selv, man må finde udreg-
ningerne til disse facitter. En sådan udregning må blive 
en ny form for videnskab, der er en naturlig fortsættelse 
og udvidelse af den fysiske videnskab.

Teori og praksis

Når det ikke har betydning, at De tror på mig og mine 
analyser, hvordan kan De da komme til kundskab om, 
at analyserne er rigtige? Det kan de ved at bruge Deres 
logiske sans og Deres kærlighedsevne. Og i forhold til 
som De besidder disse bevidsthedskræfter, vil De efter-
hånden ved egen kraft nå frem til en virkelig forståelse og 
oplevelse af det store slutfacit ”alt er såre godt”! Mange 
tror, at jeg har læst mig til min viden, men det har jeg 
ikke. Mit liv er en levende demonstration af, at man kan 
komme til viden ad andre veje end gennem bøger og un-
dervisning. Al viden må opstå et sted, fremspringe som 
et kildevæld. Jeg er min egen kilde, jeg har oplevet, hvad 
jeg fortæller Dem i selve livet. Det er en frihed, enhver 
af Dem engang vil kunne nå til. Deres trosevne er dege-
nererende og Deres logiske sans er ved at vågne, ligesom 
Deres kærlighedsevne er det, og dér, hvor De mangler 
noget, vil Guddommen hjælpe Dem til de nødvendige 
erfaringer gennem Deres karma. Men hvilken nytte kan 
mine analyser da være til?

I den tilstand, hvori De netop nu befinder Dem, er det 
muligt, at kosmologien kan være Dem til stor nytte, fordi 
den hverken er en sekterisk religiøs bevægelse, gennem 
hvilken de skal ”frelses”, eller et parti, som ønsker at 
påtrykke Dem en mening, der er intolerant mod andre 
meninger. Arbejdet med kosmologien stiller visse krav 
til den studerende ikke blot rent intellektuelt, den side 
af sagen er ikke den vanskeligste. Hvis man tilegner sig 
stoffet lidt efter lidt, efterhånden som man har brug for 
det, vil hjerneceller, der endnu ligger latent i ens hjerne, 
udvikles, og man vil mærke, hvordan evnen til at forstå 
tingene gradvis vokser, og ligesådan evnen til at forklare 

analyserne for andre, der virkelig er hungrige efter en 
sådan viden og indsigt. Men selv om man koncentrerer 
sig om det teoretiske studium, må den praktiske være-
måde ikke glemmes, den er endnu mere vigtig, for den 
er helt ens egen. Og man kan virkelig tale om praktiske 
øvelser, for ligesom ingen kan blive geni inden for nogen 
kunstart uden at øve og træne og have tålmodighed og 
arbejde og atter arbejde, er der heller ingen, der kan blive 
geni i kærlig livsudfoldelse til gavn og glæde for omgi-
velserne uden at træne og øve sig og gøre fejl, men lære 
af det og efterhånden udvikle et virkeligt menneskeligt 
kærlighedstalent.

Mennesket er ét med Gud

At de kosmiske analyser er rigtige, vil den studerende 
kunne komme til kundskab om gennem sin kærligheds-
evne og sin logiske sans. Begge disse bevidsthedskræfter 
må bruges, og jo mere man arbejder med disse kræfter 
i sit eget sind og søger at afbalancere dem, desto større 
muligheder er der for intuitionsenergiens indtrængen i 
dagsbevidstheden. Og gennem intuitionen kommer man 
i kontakt med det universelle hav af viden, som er Guds 
bevidsthed eller den hellige ånd. De kosmiske analyser er 
et forsvar for alt og angriber ikke nogen eller noget. De 
giver et overblik over, hvorfor forholdene og de levende 
væsener er, som de er, og de viser vejen mod freden. 
De vil gennem studiet af mine analyser altid finde frem 
til det ene slutfacit: Alt er såre godt. Jeg har ikke fået 
disse ting fortalt af nogen, men jeg har ved egen kraft og 
ved eget syn kunnet lære disse ting af livet selv, og det 
er blevet min opgave at vise verden, at livet ikke er et 
mysterium. Alt hvad vi oplever, er Guddommens direkte 
tale til os. Menneskene er ustandseligt i direkte kontakt 
med Gud, selv om de i øjeblikket ikke er bevidst i det. 
Men det skal de blive. De skal komme til at opleve, at 
De er ét med Faderen. Jeg er ét med Faderen, fordi jeg er 
ét med livets love, idet min tænkeevne går med og ikke 
imod lovene, og mit ord vil derfor være sandhed. Men 
det er jo ikke noget, jeg skal roses for, det er ikke noget, 
der gør mig mere værd end andre. Hvis jeg troede det, 
ville mine tanker absolut ikke være på bølgelængde med 
livslovene. Det er en tilstand alle, der har været før mig, 
har haft, og som alle, der er efter mig, vil få. Det er et 
bevidsthedsstadium, som hvert eneste jordisk menneske 
før eller senere vil nå.

Mørket må vendes til lys i det enkelte 
menneskes sind

De har til opgave at studere mine analyser. De skal ud-
forske disse ting og livet vil afsløre sig for Dem. Men 
samtidig med studiearbejdet må man indstille sig rigtigt. 
Man må være ren af hjertet for at se Gud. Kærlige tanker 
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er rene. Den der udspreder kærlige tanker, vinder andre 
menneskers tillid. De skulle blot vide, hvor meget det 
kan betyde, at De sender kærlige tanker mod de men-
nesker, De ikke kan lide, og som De også fornemmer 
ikke kan lide Dem. Hvad er det i Dem, der ikke kan lide 
disse mennesker? Det er ikke mennesket i Dem. Tværti-
mod, mennesket i Dem taler somme tider gennem Deres 
samvittighed, når De har været vred eller bitter i tanke 
og væremåde. Nej, det er dyret i Dem, junglebevidsthe-
den, der ikke kan lide de andre og giver dem skyld for 
en masse, som de også tilsyneladende kunne se ud til at 
være skyld i. 

Men det ER kun tilsyneladende. Det er her analyserne 
kan hjælpe Dem. Hvis De kan forstå, at De ikke på no-
gen måde ville være udsat for andre menneskers sladder, 
vrede, intriger eller andre ubehageligheder, hvis ikke 
det var noget, De selv har sået engang i fortiden og ikke 
er helt færdig med eller frigjort af endnu. Hvis De kan 
forstå, at frigørelsen og dermed vejen til frihed og fred 
går gennem Deres bevidsthed, Deres evne til at tilgive, 
til at overvinde had, vrede, bitterhed, jalousi og lignende 
tankekarter i Deres sind. Nogen må begynde at vende 
mørket til lys, og der vil aldrig blive fred og frihed for 
Dem, før denne nogen bliver Dem. 

De må ikke forvente, at menneskene skal være anderledes, 
end de er, og De må heller ikke tro, at De kan lave dem 
om. Et menneskes karakter kan ikke pludselig laves om, 
der skal udvikling til. Hvis et andet menneske begår uret 
mod Dem, er det en gammel uret, De har begået, som 
møder Dem, men hvis De nu kan tilgive vedkommende og 
tænke ”han ved ikke, hvad han gør”, så er De af egen fri 
vilje på bølgelængde med Kristi væremåde og tankegang, 
og større forbillede end Kristus kan menneskene ikke få, 
når det gælder at vise kærlighed. Men nu må menneskene 
lære, at det er logisk at tilgive og sende kærlige tanker 
også mod dem, der hader og forfølger én. Naturligvis må 

man bruge sin fornuft og sin omtanke, der skal logik til 
at leve livet og til at forstå andre mennesker. 

Det skal kunne betale sig at handle rigtigt både for de 
mennesker man gerne vil hjælpe og for én selv. Kærlig-
hed er ikke alene kærtegn, og det er ikke kærligt at være 
tossegod. Det er ikke kærligt af forældre at forkæle deres 
børn, men det er kærligt at opdrage dem til at forstå, at 
frihed ikke er at gøre, hvad man vil, hvis det er til gene og 
fortræd for andre mennesker eller andre levende væsener. 
Menneskelig frihed er frihed til i alle situationer og over 
for alle væsener, hvad de end gør imod én selv, at sende 
kærlige tanker imod dem. Der kan være situationer, hvor 
man må være bestemt både over for børn og voksne, hvor 
det netop er det kærligste at være det. Men så må man 
have kærlige tanker og ikke vrede eller indignation bag 
sin holdning.

Jordmenneskenes nuværende tilstand 
er led i en gigantisk udvikling

Det er tåbeligt at være indigneret på et andet menneske, 
fordi det har en anden indstilling til tingene, end man 
selv har. Hvert væsen står hele tiden på toppen af sin 
udvikling og danner sig derudfra sin mening om livet. 
Livet er det mest fuld-komne, det kan blive i øjeblikket, 
det er ikke som det skal blive i morgen eller i kommende 
år, århundreder eller årtusinder. Der skal opstå ”en ny 
himmel og en ny jord”, som der står skrevet, dvs. en ny 
bevidsthedsindstilling, hvor livet og dets mening ikke 
mere er et mysterium, og en ny form for økonomi og 
administration i verden, så alle væsener får det nødven-
dige til livets behov uden at skulle slide for det gennem 
et arbejde, der ikke har deres interesse. De skal tværtimod 
arbejde med det, de har lyst til, hvor deres evner frit kan 
komme til udfoldelse til gavn og glæde for helheden. 
Alle mennesker vil gennem kosmisk klarsyn få indsigt i 
livslovene og få frihed til at opleve livet langt rigere og 
skønnere end nu.

Det lyder måske fantastisk for Dem, men tænk på, hvad 
der er sket, siden menneskene var primitive stenaldervæ-
sener, ja, siden de var dyr og planter. Årmillioner har ført 
de jordiske mennesker frem til deres nuværende udvik-
ling, og om blot 3000 år eller deromkring vil der her på 
jorden være et samfund af højt udviklede væsener, der 
er nået så langt i frihed og frigjorthed af materien, at de 
er i stand til at materialisere og dematerialisere fysiske 
legemer, så de ikke mere skal inkarnere og diskarnere på 
den lidt besværlige måde, vi kalder fødsel og død. Det er 
tåbeligt at tro, at udviklingen standser på et så primitivt 
trin, som jord-menneskene endnu repræsenterer. Tilvæ-
relsen vil blive bedre og bedre. Energierne vil engang 
komme i ligevægt, og det vil betyde, at den evige fred er 

Sam Zinglersen, Tage Buch, Martinus og Ben-
jamin Saxe
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en kendsgerning. Alle åndelige kræfter søger mod denne 
ligevægt og harmoni, akkurat som alle vandløb, store 
og små, søger ud mod ligevægten i det store hav. Den 
politiske kamp er også energiernes løb mod ligevægt, 
og de høstede erfaringer vil bringe den harmoni, der er 
friheden og freden.

Det enkelte menneskes indsats i ver-
densudviklingen

Der er mange, der nok har en vis tro på, at det kan blive 
bedre for menneskene engang i fremtiden, men der er så 
lang tid til, synes de, og kender de ikke reinkarnationen, 
tror de ikke, de selv skal opleve det. Men det er Dem selv, 
der har været plante, dyr og primitivt menneske, det er 
Dem, der skal være med til at forvandle jorden til et men-
neskerige, og det behøver ikke at vare 3000 år for Dem. 
Den hellige ånd kan komme som en tyv om natten, ingen 
kender dagen eller timen. Mit arbejde fremskynder denne 
udvikling. De skal gennem mine analyser lære at forstå, 
hvad der kan betale sig rent menneskeligt set. Den rette 

forståelse og sympatiske indstilling over for omgivelserne 
vil fuldstændig ændre menneskets tilværelse. 

Men alt er afhængigt af menneskets daglige væremåde. 
Det er de menneskers opgave, der er interesseret i disse 
ting, at fremskynde væksten af det gode her på jorden. 
Menneskelig frihed er frihed til at vise en kærlig indstil-
ling til alt og alle uanset hvad man møder fra andre. Det 
er det eneste, der frigør mennesket fra dyrerigets jungle, 
og det er den kraft, der skaber freden først i menneske-
sindet og så her på jorden. Det er målet for mit arbejde 
at inspirere mennesker til at lyse som sole, udstråle gud-
dommelig kærlighed til deres medvæsener, og universets 
skabende kræfter, den hellige ånd eller Guds bevidsthed 
står hjælpende bag Dem, når De indstiller Deres bevidst-
hed på næstekærlighedens bølgelængde.
  ¨
Fra et foredrag holdt i oktober 1940
Bearbejdet af Mogens Møller
Bearbejdelsen godkendt af Martinus
Billederne er fra Kurt Christiansens Martinus biografi 

Enhver oplevelse sætter sit præg på sit ophav. 
Dette præg er med til at forvandle ophavet. 
Denne forvandling forplanter sig igennem samme 
ophavs væremåde til medvæsenerne og omgi-
velserne, i hvilke der atter affødes en reaktion 
heroverfor og således fremdeles. 
Virkningen af et væsens oplevelse er således ikke 
begrænset til væsenet selv. 

(LB VI stk.2375)



9

De mange former 
for besættelse

v/Ruth Olsen

I Martinus’ artikel om besættelse fra 1949 (Impuls 
1/2002) breder han begrebet ud, så det dækker alle de 
situationer, hvor et menneske er underlagt og styret af 
andre menneskers tanker og bevidsthed. Udover hypnose 
nævner han både reklamens magt såvel som politikeres 
evne til at suggerere sine tilhørere. Også religionerne 
og naturvidenskaben kan være kilde til hypnotisk sug-
gestion, når mennesker er så autoritetstro, at de tager alt 
for sandhed, der udgår fra præster eller videnskabens 
forskere.

Selv Martinus kan blive årsag til suggestion, nemlig 
hvis man uden videre tror på det, han skriver. Derfor, 
siger han i artiklen, må man “konfrontere det med 
sine egne erfaringer og oplevelser”, og lade det blive 
til selvstændig tænkning og analysering”. Helt undgå 
andres “besættelse” af vor bevidsthed kan vi dog ikke, 
så længe vi endnu ikke er færdigudviklede og selv kan 
opleve “sandheden og livslovene”.

Selv om moderne mennesker ikke længere er så auto-
ritetstro som tidligere, lader mange (de fleste?) sig ofte 
invadere af andres bevidsthed. Lad os tage et eksempel, 
som mange nok kender. Man ville undersøge, hvor langt 
nogle mennesker ville gå i afstraffelse med elektriske 
stød af en person, når han svarede forkert på forskellige 
opgaver. Lederen var i hvid kittel og talte med bestemt-
hed om forsøgets vigtighed. Forsøget afslørede, hvor 

stor autoritetstroen stadig er, og hvor langt de fleste ville 
følge en andens vilje, selv når offeret ( som de ikke kunne 
se) skreg af simuleret smerte og det var tydeligt, at deres 
moralske samvittighed protesterede.

Vi behøver ikke gå helt tilbage til heksebrændingernes 
tid for at påvise masse-suggestionens uhyggelige konse-
kvenser. Der er masser af nyere tilfælde, f.eks. 50’ernes 
kommunist-forskrækkelse i USA, hvor man var parat 
til at sende mennesker i døden for deres politiske over-
bevisning. Og nu har vi en terrorist-forskrækkelse, der 
giver anledning til mange uhyrlige overgreb på såvel 
uskyldige mennesker som på de alment vedtagne men-
neskerettigheder, selv i vor del af verden, hvor vi troede, 
de var blevet rodfæstede idealer.

Hypnose

For nylig sendte dansk TV en udsendelse, hvor man ville 
undersøge, hvor langt det var muligt at få almindelige 
velfungerende mennesker til at gå under hypnose. Ville de 
f.eks. være i stand til at begå bevæbnet bankrøveri? Noget 
af baggrunden for eksperimentet var en gammel retssag, 
hvor en mand, Bjørn Schouw Nielsen, fik livsvarigt fæng-
sel for at have hypnotiseret en anden, Palle Harder, til at 
begå bankrøveri og herunder skyde to bankfolk. Det var 
første (og vist eneste?) gang i verdenshistorien, at nogen 
blev dømt på det grundlag, så lad os se lidt nærmere på 
den sag.
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Bjørn og Palle var i begyndelsen af 1940’erne to ideali-
stiske unge mænd, der var blevet grebet af kommunist-
forskrækkelsens massesuggestion i den tids Danmark. Da 
landets autoriteter samarbejdede med det Nazi-tyskland, 
der angiveligt bekæmpede kommunister, meldte de sig 
til at deltage i denne “heroiske kamp”.
Da de kom hjem igen, disillusionerede og med sår på krop 
og sjæl, blev de sat i fængsel for at have “samarbejdet 
med fjenden”. Her mødte de hinanden, begge med en stor 
del frustration og bitterhed.

De havde dog stadig megen sværmerisk idealisme i 
behold, så de udviklede sammen en fremtidsdrøm om 
at skabe et retfærdigt mini-samfund. Men til det skulle 
de bruge penge. Bjørn var den klogeste og havde den 
stærkeste vilje, så Palle lod sig overtale til at foretage et 
bankkup, når de igen kom på fri fod. Det blev til drab. 
Det juridiske system havde svære problemer, for nok 
var Palle stærkt påvirket af Bjørn, men drejede det sig 
ligefrem om hypnose?

Palle blev ved med at fastholde, det ikke var Bjørn 
men Gud, der havde indgivet ham impulsen til det. Så 
besættelse har der altså været tale om, men om det var 
Bjørn eller en eller anden afdøds ånd, kunne en domstol 
selvfølgelig ikke fi nde ud af. At mange kriminelle hand-
linger udøves på grundlag af impuls fra afdøde, ved vi fra 
Martinus og andre, for det er hvad der kan ske, når man 
åbner sig for, at en andens vilje invaderer ens bevidsthed. 
Men en vis bølgelængde skal dog passe for at en “ånd” 
føler sig tiltrukket.

Det endte altså med, at det var Bjørn, der fi k den hårde-
ste dom af de to, fordi man mente, han var den egentlig 
skyldige i mordene på de to bankfolk. Her kunne man 
spørge, hvem der så havde “hypnotiseret” piloten til at 
sende atombomberne ned over Japan og begå tusindvis 
af mord på uskyldige, men det er en anden historie.

I de mange år i fængslet fi k 
Bjørn rigelig tid til at læse, 
bl.a. om hypnose. Det emne 
skrev han en bog om, udgi-
vet på Psykisk Forlag 1971. 
Efter løsladelsen levede han 
iøvrigt ikke mange år, før 
han begik selvmord. Bogen 
afslører intelligens og en del 
indsigt, også historisk. Han 
fastslår, at den hypnotise-
rede dels skal åbne sig for 
påvirkning, og dels skal ind-
snævre sit bevidsthedsfelt, 
så han kun hører og tænker 
det, hypnotisøren beder ham om at høre og tænke.

Han fortæller, hvordan Goebbels på et møde kunne få 
20.000 mennesker til at råbe i kor, at de hellere ville have 
“kanoner end smør” og at de ønskede “den totale krig”. 

Han mener derved at have påvist, hvordan alle mennesker 
kan suggereres til at tabe sin sunde fornuft, ja åbenbart 
miste sin grundlæggende selvopholdelsesdrift. Han for-
står ikke, hvorfor man ikke har forsket mere i, hvordan 
hypnose kan bruges positivt, f.eks. til at helbrede visse 
sygdomme, bl.a. nævner han afvænning af narkomani 
og alkoholisme som oplagte emner, selv om det vil være 
lidt mere tidskrævende, fordi de har mistet en del af deres 
koncentrationsevne.

Der er mange ting, han fi nder uforklarlige ved den hypno-
tiske trance, f.eks. at man ikke bare kan føle en almindelig 
berøring, som om man bliver brændt, men at man også 
kan få brandvabler af det. Ligeså eksemplet med ham, 
der under hypnotisk trance skrev et par sider på et sprog, 
han efter opvågning ikke forstod, men efter atter at være 
blevet hypnotiset udmærket forstod.

Med lidt åndsvidenskabelig viden er det muligt at fi nde 
noget af den logiske forklaring bagved disse fænome-
ner. Først må vi konstatere, at bevidsthedens “åndelige” 
verden er overordnet den fysiske sanseverden. Det er be-
vidstheden, der styrer kroppen. Ligesom ved søvnen, hvor 
forbindelsen mellem krop og bevidsthed afbrydes, således 
også, ihvertfald delsvis, ved den hypnotiske trance. 

Uden de fysiske sansers alt for “højtråbende” indblan-
ding, får vi åbenbart adgang til nogle bevidsthedslag, vi 
ellers ikke oplever. Som Lyall Wattson beskrev i sin bog 
“På grænsen til døden”, så løsnes forbindelsen mellem 
krop og astrallegeme, når kroppens vibrations-spænding 
nedsættes, som det f.eks. kan ske i meditation, og som 
det sker ved indsovning.

Når hypnotisøren har fået klienten i noget nær trance-
tilstand, taler han til bevidstheden udenom kroppens 
nervesystem og åbenbart også udenom vort kritisk-vur-
derende intelligens-legeme. Det bevidstheden nu tror på 
og fortæller “sin krop” er det, hypnotisøren siger. Siger 
han, du ikke kan bevæge din arm f.eks., så kan du heller 
ikke bevæge den. Siger han, du har fået en brandvabel, 
så har du det, osv.

Der er nogle torturofre, som har fortalt, hvordan det 
lykkedes dem at få bevidstheden til at gå ud af krop-
pen, således at de oplevede, at det slet ikke var “dem 
selv”, der blev udsat for grusomhederne. Det var altså 
en form for selv-hypnose. Noget, som mennesker, der 
har problemer med at falde i søvn, ville have glæde af 
at lære, så de kunne undgå sovepiller. Men det er ikke 
let “at bedøve” kroppens sanser. Jeg havde læst, at “vi 
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skaber selv vor egen virkelighed”, så engang 
jeg havde tandpine, forsøgte jeg “at tænke 
den væk” og skabe en anden virkelighed uden 
tandpine. Det gik ikke!!

I dag er man nogle få steder begyndt at bruge 
hypnose konstruktivt, f.eks. til smertebehand-
ling af kronisk syge. På nogle hospitaler, bl.a. 
et i Belgien, opererer man nu med hypnose 
som bedøvelsesmiddel, fortæller Ill. Viden-
skab (nr.4/2007), hvor man også beretter 
om en forskning i hypnose i USA. Her fandt 
man v. hj.a. hjernescanning ud af, at hypnose 
bringer visse centre i hjernen ud af funktion og 
aktiverer nogle andre. Dermed mener man at 
have “løst gåden” om hypnose. Men for os, der 
ved at det er bevidstheden, der bruger hjernen 
som redskab, er det jo ingen reel forklaring.

Er terrorister besatte?

I den før omtalte TV-udsendelse påviste man, 
hvordan det under hypnose er muligt at få 
almindelige mennesker til at gøre ting, som 
de i normal tilstand aldrig ville kunne få sig 
selv til at gøre. Der var dog nogle, der trods 
hypnose afviste at gøre noget, der stred mod 
deres moralske normer. Det skal også tilføjes, 
at den historie, der skulle retfærdiggøre den 
umoralske handling - bankkuppet - virkede 
alt for teoretisk abstrakt. Der var for meget 
uforpligtende leg over foretagenet.

Anderledes med “rigtige” terrorister. De 
fleste af dem er optændt af “retfærdighedens 
harme”. De er ikke hypnotiseret, men de har 
ofte været ude for det, man før i tiden kaldte 
“hjernevask”. Som Martinus forklarede i den 
omtalte artikel om “besættelse”, er det muligt 
blot ved stærk overtalelse at “besætte” et an-
det menneske med sin egen tankeverden. Og 
det er, hvad man mener, en del imamer har 
gjort ved unge umodne muslimske mænd. I 
de europæiske storbyer findes en del utilpas-
sede unge mænd, som gerne “åbner” deres 
bevidsthed for en sådan “besættelse”, fordi 
de derved oplever, at deres livs tomhed bliver 
fyldt med mening.
Men man skal ikke tro, de toneangivende 
terrorister bare er ofre for hjernevask. Det 
viser sig, at 7 ud af 10 terrorister er univer-
sitetsuddannede, heraf næsten halvdelen 
ingeniører. Det, der synes at have tændt deres 
“retfærdighedens harme”, er en særdeles god 
indsigt i verdens urimelige tilstand. F.eks. er Fra Illustreret Videnskab nr.4/2007
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staten Israels utallige drab på uskyldige civile palæsti-
nensere, det nogle kalder “stats-terrorisme”, for mange 
af dem grundlag for stærke hævnfølelser. Også USA’s 
kidnapninger og tortur-ophold i mystiske fængler, uden 
mulighed for at bevise sin uskyld, er et stærkt bidrag til 
at skabe fl ere terrorister.

Var “vor egen” Blekingegade-bande terrorister? Hvad fi k 
dem til at skubbe alle andre hensyn til side for at skaffe 
penge til palæstinensernes kamp? Var denne gruppe 
intelligente purunge mænd, fra pæne borgerlige hjem, 
bare hjernevasket af den noget ældre maoistiske leder? 
Så enkelt var det ikke. Selvfølgelig var de meget påvirket 
af hans verdensbillede, men det, der drev dem, var ligeså 
meget troen på, at de arbejdede i “en god sags tjeneste”. 
De ville “gøre en forskel”, hjælpe et undertrykt folk, de 
var ikke ude på at berige sig selv. Jeg tror, mordet var en 
panikhandling. Men også loyaliteten overfor gruppen, en 
slags broderskabs-ideologi, spillede med ind. Den samme 
fælleskabs-ånd, der opelskes i militæret og sætter soldaten 
i stand til at slå ihjel.

Autoritetstro versus selvstændige 
meninger

Der skal normalt en del autoritetstro til for kritikløst at 
lade sig manipulere til at overtage andres meninger. Men 
trangen til at gøre andre tilpas er udbredt, for behovet for 
at blive accepteret af “de andre”, af gruppen, er stadig 
stor. Det er ikke bare den forelskede, der lader sig forføre 
til at mene og gøre, hvad den anden synes. Hvor mange 

vil ikke også “give køb” for at bevare et venskab, vi vil 
jo alle gerne blive ved at “være venner”. Det er stadig 
svært for mange at acceptere forskelle og uenigheder og 
dog bevare sympatien.

Martinus siger i ovennævnte artikel, at hver gang vi tror 
på andres usandheder, er vi på en måde blevet “besat”, 
også selv om det ikke er af ond vilje, vi bliver ført bag 
lyset. Det er således ikke nemt at holde sig fri af andres 
mere eller mindre velmente “besættelse”, slet ikke i disse 
massemedie-tider. Vi skal lære at tænke selv og vurdere, 
hvad der er sandhed. Forudsætningen for et demokrati 
er da også frie selvtænkende mennesker, men hvis de 
informationer, vi får at vurdere efter, er fordrejede, kan 
det være svært at vurdere, hvad der er sandhed.

For at tage et eksempel, jeg selv har erfaring med. Som 
demokratisk valgt repræsentant skal man - formodes det 
- lovgive til gavn for helheden. Dertil behøves et veloplyst 
vurderingsgrundlag. Men de fl este informationer disse 
repræsentanter får, fremskaffes og sorteres af regeringens 
statsapparat og kan derfor ikke undgå at være “farvet” af 
regeringens interesser, dvs de er ofte “partiske”. Men selv 
om vor tids demokrati er højst mangelfuldt, er det dog det 
bedst mulige på vort nuværende udviklingstrin.

For som Martinus skriver i artiklen: så længe jordmenne-
skene endnu ikke er “modne til at tilegne sig en forståelse 
af de kosmiske eller universelle sandheder, og så længe 
de ikke er det, må deres livsoplevelse i større eller mindre 
grad være baseret på suggestion og “besættelse”.

Hjælp til selvhjælp

Når en del erfaringer er gjort, så mange, at der i menneskets sind opstår en 
trang til større viden og et ønske om i højere grad at være i stand til at gøre det 
gode, det gerne vil, og undlade at gøre det onde, det ikke vil, vil dette menneske 
efterhånden blive modtagelig for teoretisk undervisning. Denne undervisning skal 
naturligvis ikke bestå i en løftet pegefinger og udtryk som “du skal”, og “du må 
ikke”, det hører tidligere stadier i udviklingen til.

Den må være en forklaring af hele menneskehedens udvikling, af menneskenes 
og det enkelte menneskes skæbnedannelse, af, at enhver må høste, som han eller 
hun har sået, og endelig af, at denne høst ikke blot strækker sig fra fødsel til død 
i ét liv, men fra liv til liv over en lang udviklingsperiode. Er det søgende menneske 
modtageligt for en sådan undervisning, vil det sige, at vedkommende derigennem 
har mulighed for at modtage en hjælp til selvhjælp.”

M;artinus
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Integral bevidsthed
En introduktion til integral filosofi

Integral kulturudvikling

Hvis vi ser tilbage på menneskehedens kulturudvikling, 
så har denne også gennemgået flere faser, hvor der hver 
gang skulle integreres ud fra et nyt identitetsniveau. En 
række anerkendte psykologer, filosoffer, videnskabsfor-
skere og mystikere har pointeret hvorledes et nyt integral 
bevidsthedsniveau er nært forestående. Det ses hos kul-
tursociologen Jean Gebser (1905-1973), mystikeren Sir 
Aurobindo (1872-1960), Præsten og videnskabsmanden 
Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), psykologerne 
A.H Maslow (1908-1970)og Clare Graves (1914-1986) 
og hos nutidige forfattere som Don Beck (dr. i psykologi), 
Ken Wilber og Steve McIntosh m.fl. De fire sidstnævnte 
beskriver menneskehedens kulturudvikling som en op-
adgående spiraludvikling, hvor det integrale er den nye 
store udfordring for menneskeheden.

v/Alex Riel

Den globale udfordring

En vellykket globalisering er betinget af menneskehedens 
evner til at integreres indbyrdes og leve i overensstem-
melse med klodens økosystem. Det store spørgsmål er 
dog, hvad der skal få menneskeheden til at enes om fælles 
globale målsætninger.   
Kulturernes mentale diversitet synes at forhindre en 
fælles global identitet i nær fremtid. Hvilken ideologisk 
ramme skulle en fælles global identitet skabes ud fra? 
Mange vil sige et åbent og frit demokrati, men hvem 
tør på nuværende tidspunkt lade 51% af verdens befolk-
ning bestemme udviklingen? Det er ligeledes svært at 
se hvorledes en religion eller anden isme skulle kunne 
skabe konsensus blandt verdens befolkninger. Det er her 
integral kulturopfattelse kommer ind i billedet.

Mytologisk 
Bevidsthed

Stamme
Bevidsthed

Egocentrisk 
Bevidsthed

Arkaisk Bevidsthed

U
dvidet identitetsopfattelse og etisk om

sorg
     

En oversigt over menneskehedens bevidsthedsudvikling der svinger som en spiral. 
Begreberne er min konstruktion der er i overensstemmelse med Maslow, Graves, 
Beck, Wilber og McIntosh arbejde.
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Denne udviklingsbeskrivelse repræsenterer menneskehe-
dens udvikling som vi kender til den fra en række viden-
skabsgrene (arkæologi, antropologi, sociologi, historiske 
kilder mm.). Udviklingen svinger mellem et individuelt 
bevidsthedsfokus (til højre på illustration)og til et kol-
lektivistisk bevidsthedsfokus (til venstre), hvor man har 
en gruppeidentitet, som man gerne ofrer sig for. Bevidst-
heden svinger således mellem en primær kollektivistisk 
identitet og en individualistisk identitet i en opadgående 
spiral, hvor hvert niveau integrerer de forrige.

Bevidsthedsevolutionen

Arkaisk bevidsthed repræsenterer de første mennesker 
der lever for at dække de basale overlevelsesbehov. 
Stammebevidsthed er evnen til at identificere sig med en 
speciel stammes ideologi, hvor verdensbilledet er præget 
af troen på ånder bag alle naturfænomener. 
Den egocentriske bevidsthed er den første form for selv-
bevidst individualisme, hvor individet ønsker personlig 
magt og ikke længere frygter guderne. 
Mytologisk bevidsthed står for evnen til blindt at tro på 
en retfærdig Gud, når denne formidles af troværdige 
autoriteter. 

Modernistisk bevidsthed ses i vor kultur ved fremkomsten 
af oplysningstiden og troen på det selvstændigt tænkende 
menneske, som med videnskab og fornuft kan nå deres 
pågældende målsætninger. 
Den postmoderne bevidsthed pointerer at alle erkendelser 
er fortolkninger, hvor ingen er mere sand, end de andre. 
Alle mennesker betragtes som ligeværdige og bør be-
handles derefter. 

Den integrale bevidsthed lægger vægt på at integrere 
det bedste fra alle disse tænkemåder i et evolutionært 
perspektiv, som repræsenterer menneskehedens udvik-
ling. Kun få tænker endnu sådan, men globaliseringens 
problematikker fremmer denne tænkemåde. 
Den transpersonlige bevidsthed repræsenterer mennesker 
der har haft kosmiske eller mystiske erkendelser, som 
sætter dagsordenen i deres liv, i en sådan grad at hele 
deres liv leves i en dagsbevidst kommunikation med en 
større åndelig virkelighed. Der er her naturligvis tale om 
nogle få enkeltindivider, men måske viser de vejen for 
fremtidens menneskehed.   

Alle tænkemåderne kan stadigvæk findes rundt omkring 
i verden i dag. Børn gennemgår ligeledes en del af sta-
dierne frem til voksenalderen. Ingen af tænkemåderne 
er forkerte, men de kan udtrykkes på sunde og usunde 
måder. Er man helt lukket inde i en tænkemåde kan det 
føre til dogmatisme og fundamentalisme, mens evnen til 
at anvende flere fører til et åbent og mere tolerant sind.

Kontrastudviklingen 
Spiraludviklingen fremkommer ved at de forskellige 
bevidsthedsstadier forandrer sig via modsætninger som 
integreres på nye niveauer. Steve McIntosh beskriver det 
som en dialektisk udvikling, hvor en tese erstattes med 
dens antitese (modsætning), men i stedet for at udelukke 
hinanden samles de i en højere syntese (En tankegang 
som den tyske filosof G.W.F Hegel 1770-1831, er berømt 
for).

Steve McIntosh: Integral Consciousness and the 
future of evolution. s. 68
                
F.eks. medfører postmodernismens pointering af at alle 
erkendelser er fortolkninger en relativisme, som ikke 
formår at samle menneskehedens videnskilder. I takt med 
at de globale livsbetingelser gør verden ”mindre” øges 
behovet for en integration af kulturernes viden indenfor 
videnskaberne, filosofien og det spirituelle. 
Bevidsthedsniveauerne udvikler sig således fra tese – anti-
tese til en ny syntese. På hvert niveau i spiralen er der 
noget vigtigt at lære som skaber grobund for det næste. 

Globaliseringens tænkemåder

Ser vi på den globale udvikling, så befinder omkring 
70% af verdens befolkning sig på niveauerne til og med 
mytologisk bevidsthed (estimeret vurdering). Moder-
nismen og postmodernismen står for resten med under 
1% til den integrale bevidsthed. Modernismen har dog 
en stærkere politisk og ideologisk gennemslagskraft, 
som tiltrækker flere, men dens globaliseringsvisioner er 
fokuseret omkring økonomisk velstand og materialisme. 
Postmodernismen ses i globale humanistiske tiltag, såsom 
interessen for økologi, miljø og fælles humane rettigheder 
for alle. Men postmodernismens løsninger på globale 
problemer ser bort fra den evolutionære bevidsthedsud-
vikling og mener at uddannelse og demokrati løser alle 
problemer. Så nemt går det dog ikke ifølge den integrale 
bevidsthed.     

Den integrale bevidsthed tager udgangspunkt i hele spira-
lens ve og vel, hvor alle skal have mulighed for at udleve 
deres tænkemåder via sunde udtryksformer. De globale 

Syntese

Antitese

Tese
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problematikker kræver multidimensionale løsninger, 
som tager højde for mange tænkemåder samtidig. Men 
den integrale bevidsthed er ikke kun interesseret i at løse 
konkrete problemer. Den er også fokuseret på menneskets 
eksistens og livsmening.

Integral fi losofi   

I takt med at velfærdsamfundene udbredes på kloden, 
vil fl ere og fl ere med tiden blive mættet af de materi-
elle værdier og begynde på en ny eksistentiel søgen 
efter meningen med livet. Nu er interessen rettet mod 
forståelse af alle menneskehedens vidensarter i form af 
videnskab, fi losofi  og spiritualitet, samt hvordan kan de 
tænkes sammen.

Den integrale fi losofi  fi nder sit publikum blandt dem 
som ikke længere magter at tro på religiøse udsagn, men 
som heller ikke har nogle religiøse erfaringer, der giver 
sikker viden om verden. Den integrale fi losofi s åbenhed 
er rettet mod både videnskabernes resultater og mod det 
spirituelle. Den anerkender deres forskellige domæner, 
hvor naturvidenskaberne beskriver det ydre univers, 
mens åndsvidenskaberne og mennesker med spirituelle 
erfaringer beskriver det indre univers. 

Den nye opdagelse er at begge peger i retning af et evolu-
tionært udviklingsperspektiv, som ses i materiens, livets 
og bevidsthedens forandringsfaser. Integral fi losofi  har 
til formål at undersøge og integrere dem. Det implicerer 
nødvendigvis at man må undersøge mange forskellige 
videnskabsgrene og spirituelle retninger og udvikle en 
god skelneevne. 

Det er ligeledes et godt redskab til at begå sig blandt 
mange forskellige tænkemåder i hverdagen og udvikle 
livserfaringer fra et bredt område.
Den integrale fi losofi s centrale rolle bliver således at være 
mediator mellem mennesker med spirituelle erfaringer og 
alle videnskabernes faggrene. En mediator mellem viden 
fra oven og viden fra neden. 
          

Spiritualitet uden fi losofi  fører til en følelsesreligiøsi-
tet, der ofte er uvidenskabelig, mens videnskab uden 
fi losofi  fører til ren teknologi, hvor mange ofte har en 
antireligiøs holdning. Den integrale fi losofi  er derfor en 
afbalancerende faktor, som gør menneskers søgen til en 
åndsvidenskab.

Den 2.oplysningstid  

Den 1. oplysningstid skabte det selvstændigt tænkende 
menneske, hvor videnskab, fi losofi  og religiøsitet blev ad-
skilt. Den integrale bevidsthed varsler den 2. oplysnings-
tid, hvor behovet for at samle dem igen opstår, men hvor 
man accepterer og opretholder deres forskelle. Det kan 
hverken den modernistiske eller den postmodernistiske 
bevidsthed, fordi de er årsagen til separationen. 

                                
                                    Spiritualitet
                                    - Viden fra oven 
Filosofi 

                                    Videnskab
                                    - Viden fra neden

                                    - Viden fra oven 

                                    Videnskab

Vi kan ikke løse nutidens problemer med 
den samme tænkemåde, som vi brugte, da 
vi skabte dem.
                                          Albert Einstein

Spiralen er et eksempel på hvorledes det kan lade sig 
gøre. Den integrale tænkemåde kunne blive en neutral 
åndsvidenskabelig ramme for en kommende global kul-
tur, hvor man endnu ikke har adgang til nogen kosmiske 
videnskilder. Både videnskab og spiritualitet udforskes, 
men ikke på bekostning af hinanden. 
Renæssancen og den 1.oplysningstid bestod kun af et 
mindretal foretagsomme individer. Hvis omkring 10% 
af verdensbefolkningen tænker og handler integralt, 
mener fl ere, det vil være nok til at den 2. oplysningstid 
kan indtræffe (forudsat at en del deltager i vigtige beslut-
ningsprocesser). Her vil en effektiv human globalisering 
kunne gennemføres og i takt med at denne manifesteres, 
gøres der klar til den 3. oplysningstid.

Den 3.oplysningstid

Denne repræsenterer en ny integral spiritualitet, der er 
baseret på egne erfaringer. Det er mennesker som har gen-
nemlevet hele spiralen gennem fl ere liv og nu begynder at 
få adgang til universets videnskilder. Hermed er den inte-
grale fi losofi  blevet overfl ødig, fordi den transpersonlige 
dimension er blevet til en permanent livserfaring. Men 
hvorfor ikke blot tage disse oplyste menneskers viden 
til sig her og nu? 
Problemet er, at vi jo ikke har adgang til deres videnskilde, 
og en blind tro på dem kan fører til regression til den 
mytologiske bevidstheds dogmatiske religiøsitet. Vi har 
derfor ligenu mere brug for integral fi losofi  end integral 
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spiritualitet. Den integrale fi losofi  viser dog allerede, 
hvorledes videnskaberne og spiritualitet i stigende grad 
begynder at pege i samme retning. 
Meningen med denne udvikling kan vise sig at være, at 
man ikke får adgang til universets visdom, førend man 
har udviklet integral bevidsthed. Den integrale fi losofi s 
grundlæggende forståelsesramme og etiske omsorg sam-
ler vores videnskilder og gør menneskeheden parat til i 
større antal at åbne op for en større åndelig virkelighed. 
Transpersonlige oplevelser i form af kosmiske glimt og 
permanent bevidsthed, kan her opstå i et miljø hvor de 

betragtes som naturlige.   Den kosmiske bevidsthed er i 
såfald betinget af hele spiraludviklingen, og det vil sige 
af alle livserfaringerne i hverdagen. 

info@detholistiskeuniversitet.dk 
www.detholistiskeuniversitet.dk  
Anvendt litteratur: 
Steve McIntosh. Integral Consciousness and the future of evolution. 
2007.
Ken Wilber: Integral Spirituality. 2006.
Don E. Beck & Christopher C. Cowan: Spiral Dynamics. 1996.

Du får kun, hvad du ønsker, hvis...
 - eller loven for tiltrækning

I kraft af loven for stoffernes reaktion hæver Guddommen alle levende væse-
ners Jeg’er op på sin egen trone. Udbredt foran denne ligger alle universets 
stoffer eller materier, hver med sin tjenende reaktion, hver med sin særlige 
energiudfoldelse, stillet til Jeg’ernes disposition. Og igennem rummet lyder:

“Du kan frit benytte alle disse tjenende kræfter. De vil indtil hundrede procent 
lyde dit mindste bud, vink eller suk. Men de afviger aldrig en brøkdel af et hårs-
bred fra deres mission. Så derfor skal der til enhver speciel skabelse tilsvarende 
særlige specielle kræfter, stoffer eller energier. Vælger du forkert her, opnår 
du ikke det tilsigtede mål.

De forkerte energier modarbejder din skabelse. Dit ønske bliver ikke opfyldt. 
Mørke og blændværk vil trone der, hvor du troede at skabe lys. Kun de rigtige 
sammensætninger, hvilket vil sige de rigtige anvendelser af kræfterne, stofferne 
i universet, kan give din skabelse lys og afsløre dig som værende i mit billede, 
optaget i min kærligheds evige stråleglorie”.

LB II stk. 310
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En genial nonkonformist
v/Gunder Frederiksen

Mon ikke alle vore læsere har set billeder af en verdens-
kendt halvældre mand, der normalt er ret pæn, men som 
åbenbart ikke er særlig begejstret for at være det. Det, vi 
normalt tager for givet, at vi alle gerne vil være – nemlig 
pæne, det vil han tilsyneladende ikke være. Han vil vist 
hellere være lidt skødesløs. Nej, han er ikke cirkusklovn, 
selv om man næsten skulle tro det. Men det er rigtigt, at 
som vi overalt i verden har set ham afbildet i medierne, 
nemlig lidt sjusket klædt og undertiden med tungen 
langt ude af munden fremtræder han nærmest som enten 
cirkusklovn eller lettere åndssvag. 

Og paradoksalt nok er den nøgne sandhed, at han er et af 
de allerstørste genier, vor verden nogensinde har fostret. 
Han kunne ligefrem være lidt fræk – især over for pågå-
ende pressefotografer. Og så hadede han at være som alle 
andre – blot at være et lille led i en trist grå masse. Han 
kan ikke leve med konformisme. Det er ingen mindre end 
atomgeniet Albert Einstein. Og netop nu er der optimale 
chancer for at studere outsideren, nonkomformisten, 
den skødesløse mand nærmere. En omfattende biografi 
på 750 sider med titlen ”Einstein – hans liv og univers” 
har set dagens lys. 

Einstein gjorde sin entre i den fysiske verden i 1879, men 
det var ikke nogen glorværdig entre. Hans forældre var 
bekymrede, fordi taleudviklingen gik langsomt. De mente 
han var tilbagestående og rådførte sig med en læge. Men 
det drejede sig blot om, at den lille Albert havde tillagt 
sig den vane for sig selv at udtale det, han ville sige med 
hviskestemme, før det blev præsenteret for omgivelserne. 
Et andet karakteristisk træk var en vis rebelskhed over 
for autoriteter, hvilket fik en skoleleder til at erklære, at 
han aldrig blev til noget. Og så var disse karaktertræk 
måske netop medvirkende til den selvstændighed, som 
senere prægede hans kreative forskning inden for fysik-
ken. I gymnasiet ville han f. eks. lave sine egne beviser 
frem for at benytte dem, der stod i bøgerne. 

Albert havde desuden en udpræget evne til at undre 
sig over naturens tilskikkelser. En dag kom hans far og 
forærede ham et kompas. Dette lille apparat gjorde et 
stærkt indtryk på Albert – en stærk fornemmelse af, at 
der må ligge noget dybt gemt, som virker bag tingene. 
Interessen for musik fik han fra moderen, der var en ha-

bil pianist. Og han var lærenem. Det varede ikke længe, 
før han spillede Mozart-duetter sammen med sin moder, 
der akkompagnerede ham på klaveret. ”Jeg tror kærlig-
hed er en bedre lærer end pligtfølelse”, sagde han. ”Når 
som helst han stod over for en vanskelig udfordring i sit 
arbejde” tog han tilflugt til musikken, og det løste alle 
hans problemer. ”Midt i spillet kunne han f. eks. udbryde 
begejstret: ”Jeg har det”. Som en åbenbaring eller et kos-
misk glimt var løsningen på et eller andet problem inden 
for matematikken eller fysikken kommet til ham midt i 
musikken. Hans glæde over musik og navnlig Mozart var, 
som en afspejling af universets harmoni.

Einstein med søsteren, Maja,

Skolegang

Albert kom i en katolsk skole, da der ikke var nogen jødisk 
institution i nærheden. Han var den eneste jøde blandt 70 
elever i sin klasse, men han klarede sig alligevel godt. 
Han mærkede ikke nogen diskrimination fra lærernes 
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side. Anderledes med kammeraterne. At han på vej til og 
fra skole blev drillet på grund af racetræk, som børnene 
var bevidste om, forstærkede bare hans fornemmelse af 
at være en outsider.

Da han fyldte 9 år kom han på et gymnasium, der var 
kendt for at være en oplyst institution, der lagde vægt på 
matematik og naturvidenskab såvel som latin og græsk. 
Men han lagde selv vægt på at overholde de jødiske skikke 
bl. a. med hensyn til sabbat, undladelse af svinekød og 
andre forskrifter. Desuden digtede han sine egne salmer, 
som han sang på vej til og fra skole. Albert var en mønster-
elev – nummer et i sin klasse. Men han hadede mekanisk 
indlæring i latin og græsk. En skoleleder udtalte således, 
at han lå langt over skolens krav i matematik. Ikke blot 
lærte han beviserne i bøgerne, men han gik selv videre 
ved at løse problemerne på egen hånd.

En medicinstuderende ved navn Max Talmud kom af og 
til i huset hos Einstein. Han viste den 10-årige Albert 
sine naturvidenskabelige bøger, som bl. a. handlede om 
lysets hastighed. Albert læste dem med åndeløs spænding. 
I begyndelse hjalp Talmud Albert med de matematiske 
problemløsninger, men det varede ikke længe, før Albert 
overhalede ham. Talmud anbefalede nu den 12-årige Al-
bert at læse Kant. Mødet med naturvidenskab, matematik 
og filosofi medførte, at han kom til den overbevisning, at 
mange af bibelens beretninger ikke kunne være sande.   

Konsekvensen var, at Einstein undgik religiøse ritualer 
og i det hele taget fik en vis aversion mod dogmer og 
den ortodokse udøvelse af ritualer for resten af livet. Han 
beholdt dog en dybfølt tro på, og ærbødighed over for den 
harmoni og skønhed i det, han kaldte ”Guds tanker, som 
de kom til orde i skabelsen af universet og det love”.
Som 16-årig skrev han sit første essay om teoretisk fysik, 
som han kaldte ”Om undersøgelse af æterens tilstand i et 
magnetfelt”, hvor han gav forslag til eksperimenter, der 
kunne hjælpe med at forklare ”det magnetiske felt dan-
net omkring en elektrisk strøm” og det ville yderligere 
hjælpe os til at få indblik i den elektriske strøms gådefulde 
natur. (s. 48) 

Studietid

Einsteins mål var at blive optaget på Zürichs Polytekni-
ske Læreanstalt. Problemet var, at han var for ung. ”Jeg 
burde være mindst to år ældre”, sagde han. Med hjælp 
fra et medlem af familien fik vidunderbarnet imidlertid 
tilladelse til at aflægge en adgangsprøve. Han bestod med 
glans den matematiske og naturvidenskabelige del af prø-
ven, men dumpede i de almene fag. Efter råd fra rektor 
besluttede Einstein sig for at blive i Zürich og bruge et 
år på at forberede sig til optagelse i kantonskolen i byen 
Aarau. Det viste sig at være en perfekt skole for Einstein. 

Undervisningen byggede på Pestalozzis principper, der 
gik ud på at opmuntre eleverne til selvstændighed og 
”fremelske indre værdighed og individualitet” og gennem 
en række trin også intuition, abstrakt tænkning og visuel 
billeddannelse. Terperi og udenadslære blev undgået.

Aversion mod autoriteter

Einsteins foragt mod Tysklands autoritære skoler og 
militaristiske atmosfære fik ham til at give afkald på sit 
statsborgerskab i dette land. Og med hensyn til religion 
udtalte han, at ”fædrenes tro, som jeg lærte den i religi-
onsundervisningen og i synagogen snarere frastødte mig 
end tiltrak mig”. 

Omkring 1900 årsskiftet var grundlaget for den klassiske 
fysik lagt af Isaac Newton. Einstein var imidlertid fasci-
neret af feltteorier. I en lærebog skrev han således: 
En ny forestilling dukkede frem i fysikken, den vigtigste 
nyskabelse siden Newtons dage: feltet. Det krævede stor 
videnskabelig fantasi at indse, at det hverken er lad-
ningerne eller partiklerne, men feltet i rummet mellem 
ladningerne og partiklerne, som er afgørende for be-
skrivelsen af fysiske fænomener. Feltbegrebet skulle vise 
sig vellykket, da det førte til formuleringen af Maxwels 
ligninger, som beskriver strukturen af det elektromag-
netiske felt. 

I 1905 udviklede Einstein den specielle relativitetsteori, 
som altså ikke var alment gældende, men gjaldt kun de 
specielt beskrevne tilfælde. Ideen til denne teori beskrev 
Einstein således: ”En ny ide kommer pludseligt på en ret 
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intuitiv måde”. Han blev imidlertid godt hjulpet på vej af 
sin evne til visualisering og som tidligere nævnt en ten-
dens til at sætte spørgsmålstegn ved autoritær tænkning. 
Allerede som 16-årig arbejdede han med et tankeeksperi-
ment, der gik ud på at spørge sig selv, hvorledes det ville 
være at køre langs en lysstråle med lysets hastighed. Han 
kaldte det selv et paradoks, som for øvrigt generede ham 
i mange år.

Om relativitetsteorien hedder det, at medens bevægelse 
oprindeligt kun har været opfattet som relativ bevægelse, 
så har fysikken været baseret på forestillingen om abso-
lut bevægelse (s. 157). Men i forhold til hvad? Herom 
hedder det: ”Al bevægelse af legemer formodes at være 
i forhold til den lysbærende æter, som var inkarnationen 
(eller rettere en aksiomatisk forestilling) om absolut 

hvile. I september 1905 skrev Einstein en artikel, hvori 
han udtrykte, at ”Et legemes masse er et mål for dets 
energiindhold”. Det førte til den berømte ligning:
E = mc2   

Altså energi er lig med masse gange kvadratet på lysets 
hastighed, som er 300.000 km pr sekund. Et ufattelig stort 
tal og dermed en ufattelig enorm kraft. Som det hedder 
i bogen: Energien i massen af en rosin kan forsyne det 
meste af New York  i et døgn.  Einsteins anseelse voksede 
i faglige kredse, men et problem var hans jødiske afstam-
ning. Han fik tilbudt sit første professorat fire år efter, at 
han havde revolutioneret fysikken.  Han afslog i første 
omgang, idet lønnen var lavere, end hvad han tjente på 
patentkontoret, hvorefter myndighederne hævede lønnen, 
og Einstein accepterede. 

v/Gunder Frederiksen

Den 4. april 1921 kunne man i New York City opleve 
en bilkortege af HGF-ere (Høj Gammel Ford) og andre 
lige så faldefærdige biler af andre mærker, der langsomt 
tøffede gennem gaderne flankeret af en begejstret men-
neskemængde, der jublede, vinkede og råbte hurra, så de 
næsten ikke vidste, hvilket ben, de skulle stå på af lutter 
begejstring. Bilerne var nu ikke meget at råbe hurra af. 
Men det var til gengæld af en pæn halvældre herre med 
krøllet hår og smil over hele facaden ved navn Albert 
Einstein, (1879 – 1955), der stod op i den forreste bil 
og lod sig tiljuble. Einstein havde revolutioneret fysik-
ken ved at tage afstand fra Newtons mekaniske univers, 
der var baseret på absolutte visheder og love. Einstein 
havde ved sit angreb på det Absolutte skabt en fornyelse 
indenfor fysikken, der i højere grad pegede i retning af 
et levende univers, og som stillede forventninger om 
generel fornyelse.

Politisk var situationen nemlig ikke særlig lys. Efter 1.ste 
verdenskrig herskede der i Tyskland en stigende anti-
semitisme. Hos Einstein gav det anledning til en stærk 
modreaktion. Han identificerede sig desto stærkere med 
sin jødiske arv og det jødiske fællesskab. ”Omfanget af 
hadet til jøderne har antaget rædsomme udtryk” skrev 
han i 1920. Problemet var, at inflation, arbejdsløshed, 
ydmygelsen over tyskernes nederlag i krigen m. m. 
havde medført et behov hos den tyske befolkning for en 
syndebuk, og her var der en tilbøjelighed til at pege på 
jøderne. Einstein udtrykte det således: ”Jøderne er målet 
for en instinktiv uvilje, fordi de er af en anden stamme”. 

Verdensborger og pacifist
Til gengæld blev Einstein af de få fjender, som han des-
værre også havde, mistænkt for at være kommunist.  

Einstein på rejse

I foråret 1921 foretog Einstein en to-måneders lang rejse 
gennem USA’s vestlige og østlige stater, som fremkaldte 
en begejstret pressetilbedelse, der mindede om en rock-
stjerne på turne´. 
I dag kan man med rette undre sig over den voldsomme 
begejstring, eftersom folk i almindelighed jo ikke rigtigt 
forstod han teorier. Et bud kan være, at Newtons mere 
absolutte teori havde fået en konkurrent af en mindre 
stiv og mere menneskelig stil. Relativitetsteorien blev 
annonceret som angreb på det Absolutte. 

Et andet bud kunne være, at netop på tidspunktet for Ein-
stein turne, var verdenssituationen præget af dysterhed 
og for mange en vis håbløshed. Man savnede lyspunkter 
i tilværelsen. Og så kom Einsteins mere menneskelige 
teorier, og selv om folk ikke helt forstod dem, så jublede 
de med, bare fordi der endelig kom noget at juble over. 
Og det blev til overflod formidlet og stimuleret af en 
sensationslysten presse. Der blev stillet forventninger i 
retning af fornyelse inden for politik, kultur, kunst.  
 Verden havde aldrig før set en sådan videnskabelig 
superstar, der samtidig gjorde sig til talsmand for huma-
nistiske tanker, hvortil kom, at han nærmest var som en 
skytsengel for jøder, hvad der faktisk var behov for på 
daværende tidspunkt, hvor Nazismen var i fremmarch. 
Ikke desto mindre afslog han en opfordring til at blive 
præsident for Israel. 
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Trods antisemitisme blev Einstein som den eneste tysker 
inviteret til Solvay-konferencen i Bruxelles, hvilket var et 
udtryk for et ønske fra Tysklands side til at vende tilbage 
til det bredere videnskabelige fællesskab, som havde 
været afbrudt på grund af krig.

Verdensborger og internationalist

Einsteins tur til USA gav ham et uudslettelig image som 
verdensborger, internationalist, ”ikke tysker” og for-
kæmper for en fremtidig international verdensregering, 
som passede ham udmærket (s. 335). På besøg i England 
talte han i Royal Society og lagde blomster på Newtons 
grav. I Frankrig tog han tilhørerne med storm ved at tale 
på fransk. I sine mange foredrag, gjorde han sig ofte til 
talsmand for en fremtidig verdensregering, som løsning 
på verdens store politiske problemer..  

Det tyske folk så imidlertid i stor udstrækning anderledes 
på det. I stigende grad så de sig om efter syndebukke for 
kollaps af den tyske mønt, og hvad dermed fulgte. Infla-
tionen galopperede. Tyskerne skød skylden på internatio-
nalister og pacifister, som havde fremtvunget fredsaftalen 
samt franskmændene og England, som havde pålagt 
Tyskland byrdefuld krigserstatning.  Og desuden var jø-
derne jo en oplagt ”prygelknabe”.   Et mord på en kendt 
og velhavende jøde blev af Hitler kaldt en heltegerning, 
men store dele af den tyske befolkning sørgede og her 
naturligvis ikke mindst Einstein, der var sønderknust. Fra 
politiet fik han en advarsel om, at han kunne blive den 
næste. Hans navn stod på nazisternes lister over uønskede 
personer. Han skulle holde sig i ro. Einstein flyttede mid-
lertidig til Kiel, tog orlov fra sin undervisningsforpligtelse 
og aflyste en tale, han skulle have holdt. 

Einstein blev optaget i Folkeforbundets Internationale 
Komite for Internationalt Samarbejde. Og han trodsede 
risikoen ved at dukke op ved et stort pacifisttræf i en park 
i Berlin og indvilgede i at lade sig paradere rundt i bil. 
Men snart brød han med Folkeforbundet, fordi det støt-
tede Frankrigs overtagelse af Ruhrdistriktet, da Tyskland 
var ude af stand til at yde krigserstatning. Politisk gjorde 
Einstein sig til talsmand for en verdensregering og støt-
tede den pacifistiske tanke.

Et kejserligt møde

På grund af den ubehagelige naziatmosfære i Tyskland 
tog Einstein på en lang rejse i 1922, hvor han kom til 
Asien og det, der er Israel i dag. Blandt andet holdt han 
et fire timers foredrag i Tokyo for 2500 gæster, hvor folk 
pressede sig ind i kejserpaladset for at se ”giraffen” og i 
heldigste fald få et glimt af Einsteins møde med kejseren 
og kejserinden. Einstein morede sig kosteligt. ”Ingen 

levende person fortjener en sådan modtagelse”, sagde 
han til sine nærmeste. Af medlidenhed med sine tilhørere 
forkortede han sit foredrag fra fire til tre timer. 

For første og eneste gang aflagde han et mindeværdigt 
besøg i Palæstina. Han blev hilst med stor begejstring, 
som var han et statsoverhoved. Oplevelse af grædemuren, 
kommenterede han således: ”Kedelige stammefæller be-
der med ansigtet vendt mod muren, idet de rokker deres 
kroppe frem og tilbage – et ynkeligt syn af mænd med 
en fortid, men uden fremtid.” Einsteins religiøsitet var 
af en hel anden karat. 

Han blev ofte spurgt, om han en dag ville vende tilbage 
til Jerusalem for at blive, men undgik at præstere et 
svar, der kunne citeres. Til en af sine værter sagde han, 
at gjorde han det, ville han være et ”ornament” uden 
chancer for fred eller privatliv. ”Mit hjerte siger ja, men 
min fornuft nej”. 

Nobelpristager

Det var oplagt, at Einstein en dag ville få Nobelprisen. 
Han blev da også indstillet flere gange, men altid kom 
der noget i vejen, idet Einstein jo trods sin åbenbare suc-
ces havde nogle få indflydelsesrige modstandere.  På et 
tidspunkt endte det med, at Einstein og Niels Bohr blev 
tildelt Nobelprisen samtidig, Einstein for 1921 og Niels 
Bohr for 1922. Ved modtagelsesceremonien talte Einstein 
hovedsagelig om relativitetsteorien, til trods for, at han 
fik Nobelprisen for sit arbejde med den ”fotoelektriske 
effekt”. Prisen beløb sig til 121.572 svenske kroner. Ved 
den lejlighed udtalte Niels Bohr bl. a. ”Man står her 
over for et fremskridt af afgørende betydning”. Einstein 
sluttede sin takketale med at gøre rede for sin store pas-
sion: at finde en forenet feltteori (et system af indbyrdes 
vekselvirkende faktorer). 

Ved samme lejlighed mødtes de to åndelige dinosaurer 
i København. Om mødet hedder det, at Bohr hentede 
Einstein på banegården, hvorefter de kørte med sporvogn. 
De kom imidlertid omgående i så ivrige drøftelse, at de 
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glemte alt om sig og kom derved til at køre for langt. Men 
da de kørte tilbage, kørte de igen for langt, og således 
nogle gange, indtil de endelig fik jordforbindelse og kom 
på rette spor. Men så havde de øvrige passagerer da også 
fået noget at more sig over.

Niels Bohrs atommodel

I 1913 opstillede Niels Bohr en revideret model for ato-
mets struktur. I hans nye model, der var baseret på studier 
af Brintatomet, kredser en elektron omkring en kerne i 
visse baner. Atomet kunne kun absorbere energi fra strå-
ling, såsom lys, i portioner, som ville puffe elektronen et 
hak opad til en anden tilladt bane. Det er her, vi møder 
udtrykket kvantespring, som i stærk forkortet udgave 
betyder ”en diskontinuert overgang fra det ene niveau til 
det andet uden nogle svinkeærinder på vejen”.(s. 355) 
Som det næste kunne Bohr påvise, hvordan denne model 
forklarede linjerne i det spektrum af lys, som brintatomet 
udsendte. Einstein var imponeret. 

I Bohrs atommodel kunne elektronerne kun ændre deres 
baner gennem visse kvantespring. 
En anden kendt fysiker ved navn Louis de Broglie var med 
til at forklare dette at opfatte elektronerne ikke kun som 
partikler, men også som bølger. Disse bølger er spændt 
ud over den cirkulære bane omkring atomkernen. Det 
fungerer kun, hvis cirklen har plads til et helt antal – f. 
eks. 2 eller 3 af partiklens bølgelængder. Det går ikke 
med brøkdele. 

Ubestemthedsprincippet

I sommeren 1925 blev en anden indfaldsvinkel til 
kvantemekanikken præsenteret af den 23-årige Werner 
Heisenberg. I 1927 bragte han et videnskabeligt bidrag 
til atomfysikken, der virkede forvirrende, nemlig ube-
stemthedsprincippet: ”Det er umuligt at erkende den 
præcise position for en elektron i bevægelse og dens 
præcise impuls (hastighed gange masse) samtidig. Jo 
mere partiklens position måles jo mindre præcis er det 
muligt at måle dens impuls. Selve den handling at iagt-
tage noget påvirker iagttagelsen.  Ifølge Heisenbergs teori 
har en elektron ikke en bestemt position eller bane, før vi 
observerer den. Han fremhævede, at det er et kendetegn 
ved vort univers – altså noget generelt. Ubestemthedsprin-
cippet var opsigtsvækkende. Det siger, at der ikke findes 
nogen objektiv realitet. Universet adlyder ikke strenge 
kausale love. I stedet skal man regne med ubestemthed og 
sandsynlighed. Vi møder her en tankegang, som minder 
om, hvad vi bl.a. kender fra filosoffen Kant, der skelnede 
mellem ”das ding in sich und das ding für mich - altså 
verden som den er, og verden som vi opfatter den.

Einsteins gudstro

Ligesom Spinoza troede Einstein ikke på en personlig 
gud. De troede begge på ”en guddommelig formgivning, 
der afspejler sig i de elegante love, der styrer universets 
virkemåde” (s. 370). I sit forhold til jødedommen viste 
han nok loyalitet i forhold til sine ”stammefrænder”. Men 
hans personlige religion karakteriseres bedst ved en stærk 
tro på naturens iboende harmoni.  At Einstein modtog 
kosmiske glimt af og til, kan der næppe herske tvivl om. 
For eksempel kunne han sidde ved klaveret og spille 
Mozart, som han holdt meget af og pludseligt udbryde: 
”Jeg har det!” – en intuitiv løsning på et matematisk eller 
fysisk problem.  

Han blev af nogle betragtet som en halvvejs mystiker. Han 
er således kendt for følgende udtalelse: ”Den mystiske 
oplevelse er den mest vidunderlige oplevelse, vi kan 
have. Det er den mest fundamentale følelse, der er 
fødselshjælper for sand kunst og sand videnskab. En-
hver, der ikke kender den, er så godt som død, og hans 
øjne er formørkede. Jeg nærer den største respekt 
for den ledende og styrende kraft, der ligger bag alt 
i naturen, og for hvilken vi må bøje os i den dybeste 
ærbødighed”. – Det lyder helt kosmologisk - kan det i 
det hele taget siges smukkere? 

Bomben

Hvordan kan det gå til at den kærlige og vennesæle Ein-
stein med en udpræget pacifistisk livsanskuelse kan blive 
indviklet i skabelsen af verdens farligste mordredskab? 
Som verdenssituationen er i dag lyder det højst utænke-
ligt. Men her befinder vi os i den skrækkelige periode 
1939 – 1945. En ungarsk fysiker, der var gammel ven 
af Einstein, var flygtet fra nazisterne  til USA, hvor han 
fik ansættelse ved Columbia University. Her arbejdede 
han med frembringelse af nuklear kædereaktion, en ide 
han havde undfanget på et tidspunkt, da han i bil ventede 
for rødt lys i London. Da han nu hørte om opdagelsen af 
fission i uran, indså han, at dette grundstof kunne bru-
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ges til at fremkalde en eksplosiv kædereaktion. Da han 
debatterede dette med sin ven blev de bekymrede for, at 
tyskerne måske ville opkøbe uranforsyninger i Congo, der 
den gang var belgisk koloni.  Men hvem kunne advare 
belgierne? 

Jo, Einstein var ven med den belgiske dronningemoder. 
Efter en del søgen fandt de Einstein siddende ved et 
træbord i Long Island foran et lejet hus ivrigt optaget af 
at grifle matematiske ligninger. Efter en del drøftelser 
blev de enige om, at Einstein skulle diktere et brev, som 
skulle gå direkte til Det Hvide Hus. Et medlem af grup-
pen dr. Sachs blev udpeget til at overbringe brevet, som 
han valgte at læse højt for præsidenten af frygt for at 
det ellers ikke nåede ham. Præsident Roosevelt lyttede 
intenst og spurgte, om Sachs var ude på at sørge for, at 
”nazisterne ikke sprænger os i luften?” ”Netop”, var det 
korte svar fra Sachs. Roosevelt var resolut: ”Dette kræver 
handling!. Samme dag blev der lagt en plan for en ad 
hoc komite, der blev sammenkaldt, hvor Einstein ikke 
ønskede at være med. Men han modtog et takkebrev fra 
præsidenten, der bevilgede 6000 dollars til eksperimenter 
med uran og grafit. 

Einstein havde været involveret i World Antiwar Congres 
og var ivrig pacifist. Men for at undgå misforståelser 
søgte han og fik amerikansk statsborgerskab i juni 1940, 
hvorefter han gik med til et radiointerview, hvor han 
bl. a. gjorde gældende, at nationerne for at hindre krig i 
fremtiden måtte overgive noget af deres suverænitet til 
en bevæbnet international federation af nationer. Han 
begrundede det således: ”En verdensomspændende 
organisation kan ikke sikre freden effektivt, med 
mindre den har kontrol over alle sine medlemmers 
samlede militærmagt.”  - Disse kloge ord af en erfa-
ren verdensborger har man endnu ikke draget lære af. 
Ganske vist blev FN oprettetmen blev ikke udstyret med 
den nødvendige magt. Resultatet blev, at USA via stærk 
oprustning tilsyneladende bestrider rollen som verdens 
politibetjent. 

Der gik to år efter, at Einstein og hans kolleger havde 
opfordret til opmærksomhed over for atomvåben, før det 
super hemmelige Manhattanprojekt blev iværksat, hvilket 
var dagen inden Japans angreb på Pearl Harbor, der førte 
til USA’s deltagelse i verdens skrækkeligste krig. Einstein 
blev ikke indkaldt til deltagelse i Manhattanprojektet, dels 
fordi han ikke var ekspert i de pågældende videnskabelige 
spørgsmål, og dels fordi han jo var erklæret pacifist.    

Einsteins hjerne og Einsteins tanker

Einstein døde 76 år gammel. Til det sidste kæmpede han 
for at finde en forenet feltteori. Havde han kendt Marti-
nus ville han sikkert have accepteret Martinus kosmiske 

analyser om det levende univers. Når Einstein taler om 
en feltteori er det måske et udtryk for en ubevidst fornem-
melse af at verdensaltet er identisk med et altomfattende 
levende væsen. 

Einstein havde krævet, at hans organisme blev kremeret 
og asken skulle spredes, så hans sidste hvilested ikke blev 
genstand for morbid dyrkelse. En del af hans krop blev 
imidlertid ikke brændt. Einsteins hjerne endte med i mere 
end fyrre år at blive et omvandrende relikvie. Patologen 
ved det pågældende hospital sørgede for, at Einsteins 
hjerne blev balsameret. Derefter blev han belejret at folk, 
der ville have Einsteins hjerne eller en del af den, hvilket 
førte til, at en del mennesker blev begunstiget med bal-
samerede stumper af Einsteins hjerne.  

Derefter fremkom referat af tre videnskabelige under-
søgelser. Heraf blandt andet, at ”Einsteins cortex var 
tyndere end fem sammenlignelige hjerner, og tætheden 
af hans neuroner var større”.  Men egentlig forståelse 
af Einsteins genialitet fik man ikke ved at snuse i hans 
balsamerede hjerne. 

Måske man ville opnå mere i dag, hvor hjerneforskning 
jo er langt mere fremskredet. Selv havde han som svar 
på spørgsmål altid sagt: ”Jeg har ingen specielle talenter, 
jeg er bare lidenskabelig nysgerrig”, en nysgerrighed som 
stammede fra en næsten barnlig fornemmelse af undren,  
undertiden om det som andre mennesker i ren og skær 
blaserthed ikke gider at bekymre sig om. Et af mange 
citater  fra Einsteins mund lyder således: ”Man kan nære 
ærefrygt, når man overvejer mysterierne om evighed, 
om liv og om virkelighedens prægtige struktur”. Denne 
ærefrygt var faktisk Einsteins religiøsitet. 

Einstein og hustruen Mileva
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Atomkraft og klimaforandringer
v/Ruth Olsen

Jordens klima er ved at forandre sig, og alle eksperter 
synes at mene, det skyldes for megen CO2-udledning i 
atmosfæren. Men er det den eneste endsige den vigtigste 
årsag? Walter Russell gav et andet bud på miséren i sin 
bog fra 1957 “Atomic suicide?” (atomar selvmord). Han 
mente, at brugen af atomkraft giver Jordkloden “feber” 
og forklarer hvorfor. Han mente, at feberen allerede var 
steget èn grad i løbet af 1950’erne.

For at forstå denne sammenhæng, må man forstå det 
grundlæggende ved vort fysiske univers, dvs forstå hvor-
dan stof opbygges og nedbrydes. Jeg har før i flere artikler 
her i bladet beskrevet Russells verdensbillede, så hermed 
vil jeg blot give en kort opsummering.

Alt stof består af bevægelse. Bevægelse opstår på grund 
af uligevægt. Det bag den fysiske verden bestående 
bevidsthedsunivers er i ligevægt, dvs der er stilhed. 
Kun bevidsthed, dvs tanker, kan skabe bevægelse. Ud 
af stilhedens univers skaber bevidstheden to modsatret-
tede spiralbevægelser, en indadgående komprimerende 
bevægelse og en udadgående ekspansiv bevægelse. Det 
er spændingen mellem disse to bevægelser, der afgør, 
hvilket slags stof, det bliver.

Det er den komprimerende bevægelse, der kræver be-
vidsthedskraft, den ekspansive bevægelse opstår auto-

matisk, når bevidstheden “giver slip”. Det kræver en hel 
del koncentreret bevidsthedskraft at få den komprime-
rende spiralbevægelse til at blive tæt og hurtig nok og 
“fastfryse” spændingen, således at den for vore sanser 
fremstår som stof.

Men den spænding, som stoffet er, kan ikke vedblive at 
bestå. Før eller senere overtager den ekspansive bevæ-
gelse dominansen. Dvs indstrålingen ebber ud og udstrå-
lingen tager mere og mere over. Den ved komprimeringen 
opbyggede enhed, hvadenten det er et atom eller en sol, 
begynder derved at dø. En vis stabilitet kan dog opnås ved 
at et stof med udstrålingsdominans slår sig sammen med 
stof, der har indstrålingsdominans, sådan som natrium og 
clorid gør det i det, vi kalder salt.

I de kemiske stoffers udviklingsforløb - det man kalder 
“det periodiske system” - har alle stoffer før kulstof en do-
minans af den indadgående bevægelse, dvs de er opbyg-
gende. Kulstof har opnået ligevægt i sin spænding, mens 
stoffer derover har overvægt af ekspansiv bevægelse, 
dvs udstrålingen vil herfra tage til i styrke, jo højere op i 
systemet, man kommer. De er døende stoffer.
Der er 20 slags metaller, der er døende, og derfor hører de 
til spredt ud langt nede i jorden. De er en slags gødning, 
ligesom døde dyr- og menneskekroppe. Oven over jorden 
er de giftige, og af dem er især radium, thorium, pluto-
nium og uran farlige, fordi deres udstråling er så hurtig og 
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altgennemtrængende. Alle døende stoffer vil forgifte os, 
ja selv vor egen udånding og afføring er giftig for os. Vi 
ville være temmelig lost uden planterne til at regenerere 
vor organismes affaldsstoffer. Også døende frugt, dvs 
frugt i fremskreden forrådnelse, vil gøre os syge.

Årsagen til døende stoffers giftighed er, at deres stærke 
ekspansive udstråling påvirker cellerne i vor krop til at 
vende deres spændingsbalance til også at blive ekspansiv, 
sådan som kræftceller f.eks. er. Ligesom den indadgående 
bevægelse bliver hurtigere og dermed varmere, jo mere 
komprimeret den bliver (og således kan ende som en sol), 
bliver også den ekspansive bevægelse hurtigere og var-
mere, jo mere den nærmer sig “enden” på sin eksistens.

Normalt ligger de stoffer, der nærmer sig deres død 
(radium,uran osv) som sagt spredt ud dybt nede i jorden, 
hvor deres formål er, at de med deres ekspansive kraft skal 
nedbryde det hårde klippelag, dels for at skabe jordbund 
for plantevækst, dels for at frigøre det helsebringende 
vand, der ved Jordens afkøling blev indkapslet i klip-
perne. Hernede vil de dø langsomt ud og deres udstråling 
dermed ophøre.

Ved at hente disse døende stoffer op på jordens overflade 
og samle større mængder på eet sted, har menneskene 
skabt sig en tikkende bombe, mangefold mere truende 
end det, nogle terroristgrupper kan udgøre. Man tror, 
man kan indkapsle og kontrollere strålingen, men intet 
kan forhindre den i at undslippe. Først vil den efter nogen 
tid have påvirket indkapslingsmaterialet, hvadenten det 
er stål, beton eller andet, så dette også bliver radioaktivt, 
dvs deres egen ekspansive og altså døende udstråling 
forstærkes og påvirker omgivelserne med samme effekt. 
Det vil være i vandet, vi drikker, og i maden, vi spiser. 
Det vil få cellerne i vor krop til at “eksplodere”, dvs eks-
pandere hurtigt, og dø. Det vil betyde leukæmi, sterilitet, 
impotens og misdannede fostre.

I sin bog skriver Russell (altså i 1957): “Det, der vil 
forsinke opdagelsen af plutoniums farlighed (plutonium 
er atomkraftværkernes affald) er, at videnskaben kun 
undersøger den nærmeste omegn af værkerne. Den 
største radioaktive fare akkumuleres i 12-18 km’s højde. 
Her ligger den som en ubetalt regning, som kommende 
generationer kommer til at betale, med mindre alle atom-
kraftplaner skrinlægges i dag.”
Som vi alle nu ved, fortsatte man ufortøvet med at bygge 
atomkraftværker.

Russell mener, at dette lag af radioaktivitet i atmosfæ-
ren forstærker og accellererer Jordklodens dødsproces, 
hvilket f.eks. medfører øget ørkendannelse. Jorden er et 
levende væsen, der ligesom mennesker udveksler energi 
med sin omverden. Ifølge Russell trækker Jorden kold 

energi ind ved polerne (indånder), og afgiver varme ved 
ækvator (udånder). Med det varmeafgivende (ekspansiv 
bevægelse er varme) radioaktive lag i atmosfæren får 
polerne ikke så megen kulde ind, som de skulle.

Balancen mellem Jordens indadgående livgivende be-
vægelse og dens ekspansive dødbringende bevægelse er 
blevet forrykket til fordel for den sidste. Det er en ud-
vikling, der først skal komme om tusinder år. På et eller 
andet tidspunkt vil jordkloden jo dø - langsomt - og blive 
ligesom Mars. Det er alle levende væseners lod at deres 
fysiske organisme går til grunde. Men for Russell var det 
magtpåliggende at gøre sit til, at menneskene ikke i deres 
uvidenhed ødelagde grundlaget for deres og kommende 
generationers eksistens.

Russell skrev sin atom-bog i de allersidste år, han havde 
her på jorden, og sendte den ud til offentligheden, her-
under specielt til de naturvidenskabelige institutioner. 
Der kom så godt som ingen respons. Det er åbenbart 
meningen, at menneskene skal lære på den hårde måde. 
Måske er det forsynets plan, at vi her i “de sidste tider” 
skal have meget af vor rest-karma i form af sygdom. At 
dø langsomt, f.eks. af en kræftsygdom, er måske også 
mere lærerigt end at dø hurtigt i en krig. Det giver tid til 
eftertanke og til at besinde sig på de egentlige værdier i 
tilværelsen.

Iøvrigt viste Ørsted-satelittens målinger for nylig, at Jor-
dens magnetfelt er blevet svagere i de senere år. Da det, 
naturvidenskaben kalder “magnetfelt”, er hvad Russell 
kalder Jordens ind- og udånding, synes disse målinger at 
bekræfte hans forklaringer.

Det er godt at kunne trøste sig med Martinus’ forsikring 
om, at forsynet har “hånd i hanke” med udviklingen 
her på Jorden - og at vi alle nok skal ende op med at få 
nogle dejlige inkarnationer på en vidunderlig blomstrende 
Jordklode. Vi vil ikke få lov til at ødelægge planen om, 
at Jorden skal blive et rigtigt menneskerige.
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v/Else Byskov

Tanker er ”noget” som kan måles

Der er muligvis mange mennesker, der vil mene, at tanker 
er ligegyldige, og at det ingen betydning har, hvad man 
tænker, for tanker er jo helt umaterielle, de er bare ”in-
genting”. Men sådan er det simpelt hen ikke. I dag er det 
en kendsgerning, at tanker kan måles. Ved at man sætter 
elektroder på en persons hoved, kan man måle graden af 
den tankeaktivitet, der finder sted. Tanker er ganske enkelt 
målbare. Tanker er ikke ”ingenting”, tanker er ”noget”, 
og dette ”noget” er så materielt, at det kan måles med 
moderne målingsudstyr.

 

Det elektromagnetiske spektrum

Tanker er ganske enkelt en form for elektromagnetisk 
stråling. Man kan sige, at der er tale om en form for 
ikke-fysisk materie, en materie, som man hverken kan se 
eller røre ved, men som man kan måle. Det er tilmed en 
materie, som kan bære eller rumme information.

Martinus omtaler oftest den ikke-fysiske materie som 
stråleformig materie, netop fordi den består af usynlige 
bølger og stråler. Stråleformig materie bliver i vore dage 
mest omtalt som elektromagnetisk stråling, og i dag vil 
der næppe findes et eneste oplyst menneske, som vil påstå, 

Tanker og naturens love

at usynlig materie ikke findes. For det ved jo enhver, der 
benytter sig af radio, fjernsyn og mobiltelefoni, at den gør. 
Når vi ser fjernsyn, hører radio eller taler i mobiltelefon 
bliver information transporteret med lysets hastighed via 
elektromagnetsik stråling. Vi kan så modtage denne infor-
mation i vores modtageapparater, som transformerer dem 
til noget, vi kan se og høre, men selve ”transportmediet”, 
dvs. de elektromagnetiske bølger, er helt umaterielle – de 
kan hverken ses, høres eller mærkes. 

Elektromagnetisk stråling er alle de forskellige bølger 
og stråler, som i hovedsaglig usynlig form omgiver os 
overalt på Jorden. Der findes stråler, som naturen har 
sørget for, så som jordstråler, stråling fra verdensrummet, 
ultraviolet og infrarød stråling fra Solen, men der findes 
også stråler, som vi mennesker har produceret, så som 
radiobølger, mikrobølger, radarbølger, fjernsynsbølger, 
bølger fra mobiltelefoni, røntgenstråler osv. 

Disse stråler og bølger virrer rund omkring os, 
og de hjælper os med at kommunikere, de medvirker til, 
at vi kan blive underholdt og de bliver brugt i forskel-
lige former for sygdomsbehandling. Alle disse bølger 
opererer på forskellige bølgelænger og frekvenser, og de 
er af videnskaben blevet ”ordnet” i det såkaldte elektro-
magnetiske spektrum. Bølgerne er blevet rubriceret efter 
længde, sådan at de længste bølger er anbragt til venstre i 
spektret (lange radiobølger) og de korteste bølger (gam-
mabølger) er anbragt til højre.

Det elektromagnetiske spektrum kan afbildes således:
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udsender, hvilken slags tanker vi tænker. Eller sagt på 
en anden måde: vores samlede psyke, dvs. den måde vi 
tænker, reagerer og føler på, er afgørende for, hvilken 
bølgelængde vi udsender. Alle mennesker udsender altså 
en bestemt bølgelængde, og da ens bølgelængder tiltræk-
ker hinanden, vil vi automatisk blive tiltrukket af andre 
mennesker, hvis samlede bølgelængde ligger i nærheden 
af vores egen.

Det er derfor ikke nogen tilfældighed, at vi somme tider 
taler om, at vi er på bølgelængde med visse andre men-
nesker og derfor føler os tiltrukket af dem.  Det er ikke 
kun en talemåde, men er et reelt fænomen, bestemt af 
loven for tiltrækning. Vi tiltrækkes simpelt hen af men-
nesker, hvis psyke opererer på bølgelængder, der matcher 
vores egne. Vi føler så, at vi har en masse til fælles med 
de mennesker, vi har let ved at tale med dem og vil føle 
sympati for dem. 

Derimod vil vi føle os frastødt af mennesker, hvis psyke 
er meget forskellig fra vores, og vi vil som regel skynde 
os bort. Dette fænomen kender vi nok alle fra vores hver-
dag, hvor vi gerne vil mødes med ligesindede, men helst 
ikke vil involveres med grupper af mennesker, som vi 
ikke har noget til fælles med. Denne tiltrækning og fra-
stødning, som vi fornemmer, er ikke nogen tilfældighed, 
men er betinget af den tiltrækning ens bølgelængder har 
på hinanden. 

Tanker kan måles!

Naturens love

De usynlige bølgers og strålers eksistens betyder også, at 
der nødvendigvis må findes en naturlov, der bestemmer 
disse bølgers opførsel. Vi bor nemlig i et univers, der er 
styret af naturlove. Disse naturlove er så nøjagtige og 
konstante, at vi kan ”regne med” dem. Hvis vi vil bygge 
en bro, kan vi regne ud, hvor meget beton og jern der 
skal bruges til broen, fordi vi ved, hvilke naturlove der 

Det elektromagnetiske spektrum, omfattende radio-
bølger, mikrobølger, infrarøde stråler, synligt lys, 
ultraviolette stråler, bløde og hårde røntgenstråler 
og gammastråler. Bølgelængden aflæses på den 
øverste linje og man har for illustrationens skyld 
nedenunder afbildet genstande, hvis størrelse svarer 
til bølgelængden. Dvs. at de lange radiobølger har 
en længde på 10 i anden eller er lige så lange som en 
fodboldbane. Længden af de mikrobølger, vi bruger i 
vores mikrobølgeovn, er som en basebold og længden 
af de bølger, vi mennesker udsender, er så korte, at de 
er kortere end en celles diameter. De korteste bølger 
er gammabølger, som er så korte, at deres diameter 
er langt mindre end et vandmolekules: mindre end 10 
i minus 11.  Frekvensen, antallet af bølger pr. sekund, 
kan aflæses på den næstnederste linje, mens energien 
i bølgens fotoner kan aflæses på nederste linje. Den 
her afbildede del af spektret er kun et udsnit – pilene 
antyder, at bølgelængderne kan blive både længere og 
kortere end de her viste, ligesom frekvenserne kan blive 
højere og lavere  - ja, der er ingen kendte grænser for 
hverken bølgelængde eller frekvens.  

Også det lys, som vi kan se, udgør en del af det elektro-
magnetiske spektrum, men det synlige lys udgør kun en 
meget smal stribe i spektret, som ligger mellem de ultra-
violette og de infrarøde stråler. Øjet kan opfatte synligt 
lys, men alle de andre stråler, dvs. langt den største del af 
det elektromagnetiske spektrum, er usynligt. Det betyder, 
at vi er omgivet af usynlige stråler og bølger overalt, hvor 
vi færdes, og det betyder også, at man i dag er kommet 
til erkendelse af, at usynlig og uhåndgribelig ”materie” 
findes.  Usynlige stråler og bølger eksisterer, de er ikke 
”ingenting”, men ”noget”, og vi benytter os af dem hver 
eneste dag, når vi taler i mobiltelefon, hører radio og ser 
fjernsyn . Det nytter derfor ikke noget at påstå, at ver-
den kun består af det, der kan ses og vejes. Et stort og 
reelt eksisterende aspekt af verden er immaterielt i den 
forstand, at vi ikke kan se det, røre ved det eller gribe 
om det. Det ligger ganske enkelt udenfor vores sansers 
rækkevidde. Men vi ved, at det eksisterer, fordi det kan 
måles og bruges af os mennesker.

Hvis vi ser på tegningen af det elektromagnetiske spek-
trum, kan vi se, at der lidt til højre for midten i spektret 
ses to mennesker. Menneskene er placeret på det sted i 
spektret, hvor deres målbare udstråling befinder sig bøl-
gelængdemæssigt, dvs. på en bølgelængde på 10 i minus 
femte og mellem frekvenserne 10 i trettende og fjortende. 
Mennesker udsender altså elektromagnetiske bølger eller 
vibrationer. Denne udsending er dels betinget af legemets 
temperatur og fysisk / kemiske sammensætning, men da 
vores tanker også er elektromagnetiske bølger, er tanker-
nes kvalitet også med til at bestemme vores bølgelængde. 
Det har simpelthen betydning for den bølgelængde, vi 
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virke på broen. Vi kender f. eks. effekten af tyngdekraften, 
og fordi vi gør det, kan vi med stor nøjagtighed regne 
ud, hvor store mængder materiale vi skal bruge, sådan at 
broen holder til det, vi ønsker, den skal holde til. Natur-
lovene er så pålidelige og ufravigelige, at vi kan sende 
en mand til Månen og bringe ham ned igen, simplethen 
fordi vi ved, at naturlovene altid er konstante. 

Når vi kender naturlovene, kan vi sende et rumfartøj i 
kredsløb om Jorden, simpelthen fordi vi kan regne ud, 
hvor meget brændstof der skal til, for at fartøjet får til-
strækkelig kraft til at slippe Jordens tyngdekraft. Det er en 
”simpel” udregning, fordi vi ved, at naturlovenes virkning 
altid er konstant. Tyngdekraften har ikke en værdi i dag 
og en anden i morgen, og den har ikke en bestemt værdi 
i Kina og en anden i Frankrig. Det gælder overalt på 
kloden, at hvis en mand falder ud fra et vindue på 17. sal, 
så rammer han jorden et par sekunder efter. Der er ingen 
vaklen i tyngdekraften og der er ingen vaklen i de andre 
naturlove, som vores videnskab fysik har defineret. En 
naturlov er en lov, og en naturlov er altid gældende.    

Kendt anvendelse af loven for tiltræk-
ning og frastødning

At der findes en naturlov som ”dikterer”, at ens bølge-
længder tiltrækker hinanden, har vi mennesker kendt til i 
mere end 100 år, nemlig lige siden Guglielmo Marconi i 
1895 sendte radiobølger hen over sin have og dermed tog 
de første skridt til, at vi kunne komme til at høre radio.

Det er loven for tiltrækning og frastødning, der bestem-
mer, at vi kan tiltrække bestemte radiobølger i vores 
radiomodtager. Når vi skruer på knapperne på radiomod-
tageren, indstiller vi apparatet til en bestemt bølgelængde. 
Dermed har vi ”fortalt” apparatet, hvilke radiobølger på 
hvilken bølgelængde og frekvens, vi ønsker at tiltrække. 
Dette virker, fordi loven for tiltrækning og frastødning 
bestemmer, at ens bølgelængder tiltrækker hinanden. 
Loven for tiltrækning og frastødning er en naturlov, som 
vi kan regne med, og det er ikke sådan, at den virker 
om søndagen og ikke om onsdagen, eller at den virker 
på ulige datoer og ikke på lige - loven har det som alle 
andre naturlove: den virker altid og dens virkning er 
konstant og uomgængelig.

Vi kan takke den moderne videnskab og de nye tekno-
logiske landvindinger for, at vi i dag kan høre radio, se 
fjernsyn, tale i mobiltelefon, benytte radar og sonar og i 
det hele taget kommunikere langt lettere end for blot 30 år 
siden. En betragtelig del af dette teknologiske fremskridt 
er baseret på, at vi er blevet dygtige til at udnytte de lov-
mæssigheder, som loven for tiltrækning og frastødning 
dikterer, netop fordi vi ved, at ens bølgelængder tiltrækker 
hinanden. Vi kender loven og er blevet gode til at udnytte 
den til vores egen fordel.

Men den moderne videnskab har på ingen måde udtømt de 
muligheder, der ligger i at kende til loven for tiltrækning 
og frastødning. Denne lov virker på en hel række områder, 
som videnskaben ikke har noget konkret kendskab til, og 
som den derfor ikke har mulighed for at rådgive os om. 
Hvis vi vil vide mere om, hvordan vi kan benytte os af 
loven for tiltrækning og frastødning i udformningen af 
vores egen skæbne og opnåelsen af vores egen lykke, kan 
det ikke nytte noget, at vi tager hen på universitetet og 
beder om at blive oplært i denne disciplin. For der findes 
ikke noget Institut for anvendt nyttedragning af loven 
for tiltrækning og frastødning. 

Og når den viden ikke findes på de højere læreanstalter, 
er der måske mange, der vil mene, at så er der ikke noget 
at komme efter: den slags viden findes ikke. Men det er 
absolut ikke tilfældet. Der findes viden, som ligger langt 
ud over, hvad klodens universiteter kan præstere, og 
denne viden er meget, meget nyttig for os. Faktisk er den 
så nyttig, at det ville være både det glade vanvid og helt 
og holdent tåbeligt, hvis vi ikke opsøgte den, tog den for 
gode varer og udnyttede den i vores eget liv.      

Den viden, jeg her taler om, er ikke en viden, som er 
opnået gennem boglige studier og eksperimentelle for-
søg. Det er en viden, der er kommet til os fra spirituelle 
kilder, fra ”oven”, om jeg så må sige. Det er viden, der 
er blevet åbenbaret til udvalgte personer her på Jorden, 
som gennem en stærk intuitiv begavelse har haft adgang 
til det videnshav, som universet også rummer. Disse per-
soner har enten gennem kosmiske glimt eller permanent 
kosmisk bevidsthed kunnet afsløre aspekter af livets 
universelle love.

Fra et kapitel i  Else Byskovs bog ”Loven for tiltrækning”
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v/Anne Wedege

- takket være god inspiration fra 
jer, der gik med på spøgen og 
sendte mig emails med forslag og 
ideer til, hvordan samfundet vil 
være om 500 år. 

Blandt andet har nogle interesse-
rede skrevet til mig om computer-
simuleringer. 

En skrev: ”Martinus nævner et sted, at kunstige 3-dimen-
sionelle computerverdener vil blive udviklet, således at 
vi kan koble nogle computere direkte ind på relevante 
hjernecentre, således, at vi direkte kan opleve de billeder, 
som computeren skaber. Jeg forestiller mig en fantastisk 
underholdningsindustri, som man sikkert vil more sig 
meget med i juniorbyen.” 

Og en anden: ”Film, som vi kender dem i dag sådan rent 
teknisk, vil der nok ikke blive lavet. Fremtidens film vil 
være mere a la virtuel reality, altså som at være der selv. 
Måske vil der også være interaktive film, hvor tilskueren 
kan deltage i handlingen. Man vil kunne flyve ved at 
baske med armene, fascinerende. Alt dette vil nok være 
mest udbredt i juniorbyerne, idet folk her vil være de 
mest begejstrede brugere.”

Og se så her, hvad jeg blev inspireret til at skrive:

Regn på agurken

Den åbne plads foran Agurken var smattet på grund af den 
lette støvregn, som lagde en dis omkring stedet. Martha 
nød at kigge op på Agurken, som den tegnede sig mod den 
grå himmel, fordi den talte til hende om svundne tiders 
arkitektoniske evner. Det var et af de tidligst bevarede 
bygningsværker, der talte til det bedste i mennesket, og 
som var til glæde for helheden. Der var tænkt både i res-
sourcebesparelser, sammenstyrtningsproblematik igang-
sat af 11.9. og lys og lethed til bygningens brugere.

Pladsen var halvtom og kun befolket af de væsener, som 
havde deres faste tilholdssted her. Mineralerne. Menne-
sker, der var helt opslugt af deres indre liv. I Alikanda, 
midtbyen, kaldte man dem i spøg for mineraler, fordi 

Fremtidsromanen 
vokser

deres bevidsthed var trukket tilbage til det indre, afskå-
ret som de var fra den fysiske verden, så længe de var 
opkoblede. Naturligvis kunne disse mennesker mærke 
smerte og kulde, så helt lignede de ikke mineralet, men 
de var som regel klædt i termotøj med hovedbeklæd-
ning og mørke briller, så de var afskåret fra de fysiske 
påvirkninger som lys, lyd, vind og vejr. De levede helt 
i det, som deres hjerne opfattede som den reelle verden. 
Mineralerne var mennesker, som havde fået koblet deres 
hjerne til cellenettet.
 
De mest populære steder på cellenettet var sportskampe 
og spændingsfilm. De lod sig underholde. 
 
Opfindelsen blev gjort allerede 450 år tidligere af en ge-
nial videnskabsmand, som ikke kunne få viden nok, og 
som ærgrede sig over, at hans menneskelige hjerne ikke 
kunne tilegne sig tilstrækkeligt med informationer. Han 
havde forsket i kentalcentret i hjernen, hvortil han gjorde 
det muligt at forbinde komponenter fra det hedengangne 
internet, så han med sin dagsbevidsthed fik adgang til al 
tilgængelig viden.



29

Siden, og efter at internettet blev erstattet af cellenettet, 
var teknikken blevet forfinet, og man kunne nu ved et 
ganske lille operativt indgreb i hjernens kentalcenter 
indsætte talogenceller. Selve operationen blev foretaget 
ambulant og næsten vederlagsfrit i specialforretningerne, 
og som alle andre tekniske finesser, der var skabt i Ziti-
baa og andre juniorbyer, gjort til genstand for profitabel 
udnyttelse. Man havde begrænset talogencellernes ræk-
kevidde og kunne styre, hvilken del af cellenettet, man 
kunne få adgang til. På den måde kunne man tilbyde 
pakker med forskelligt indhold. Der var en sportspakke, 
en spændingspakke, romantik, diverse tekniske pakker, 
og i sidegaderne kunne man erhverve sig adgang til de 
mere obskure emner, massakre, porno, krig.
 
Havde man videnskabelig interesse, kunne man få 
specialdesignede pakker, som gik på kryds igennem 
de forskellige emner, fx sidste landvindinger indenfor 
mikrobiologi parret med astrofysisk, hvis man ønskede 
at foretage sammenlignende undersøgelser indenfor 
forskningen i mikro- og makrokosmos. Alt holdt indenfor 
det populærvidenskabelige område, da man fra højeste 
sted havde bestemt, at den sidst erfarede viden skulle 
holdes indenfor videnskabscirklerne. Dette for at undgå, 
at amatørvidenskabsfolk med lav moral skulle udnytte 
nye opfindelser til produkter, der ville være til skade for 
helheden.

Martha gik forsigtigt over den våde belægning. Hun havde 
ikke været forberedt på regnvejr, så hun havde ikke taget 
tursko på. Sålerne på hendes dagsko gled på den glatte 
belægning, og hun skulle passe på ikke at støde ind i 
mineralerne. Opslugte som de var, kunne de ikke tage sig 
af den ydre verden, eller hvad de eventuelt kunne støde 
ind i på deres vej frem og tilbage over pladsen.
”Hvorfor bliver de ikke bare derhjemme?” havde de dis-
kuteret til tema-aften i Alikanda. ”Det er da mere sikkert 
og komfortabelt for dem.” Det var blevet anført, at det var 
fordi de oplevede fysisk gravitation, når de gik eller løb, 
og det skulle ifølge brugerne forstærke oplevelsen.

Det var også blevet anført, at de udsatte sig for at få 
alvorlige chok på grund af den livagtighed og intensitet, 
hvormed de modtog de firedimensionale oplevelser på 
nettet, og så var det trygt at koble fra et øjeblik og opleve 
den almindelige verden befolket med andre almindelige 
levende væsener. Derhjemme indenfor deres egne fire 
talogenvægge var der blot endnu mere teknologi. Arki-
tekternes forsøg på med alle midler at belive hjemmene 
var ikke effektive nok i en akut angstsituation. Andre 
menneskers nærvær, når man var i chok, kunne man trods 
alt ikke undvære.

Martha blev overvældet af en stor medfølelse med disse 
mennesker. Hun havde en klar fornemmelse af, at hun 

selv havde været mineral, eller celloman, som var den 
korrekte medicinske betegnelse, en gang i fortiden. Hun 
havde ganske sikkert været afhængig af den evige spæn-
dingstilstand, som en opkobling bragte hjernens ejer i. I 
Alikanda lod man sig ikke friste af korte genveje til hurtig 
viden.  Man foretrak at træne hjernen som en muskel, så 
man tilegnede sig kundskaber ved at studere på gammel-
dags facon. Der var næsten en puritanisme i forhold til 
opkoblinger, alle tog afstand fra det, som om alle havde 
prøvet det til kvalmegrænsen i tidligere liv.

Martha havde været opslugt af sine tanker og derfor 
ikke været opmærksom på mineralernes bevægelser. 
Hun måtte springe til side, da en stor dreng pludselig 
styrede lige imod hende i et karateangreb. Han var nok 
på sportspakken. Hun gled på den fod, hun skulle være 
landet med, gik i halv spagat og hamrede det andet knæ 
i brolægningen. Slaget fik hun afbødet ved at rulle videre 
i faldets retning, men fik samtidig en sø af koldt vand op 
under jakken, da hun landede på ryggen i en vandpyt. 
Drengen sparkede ud i den tomme luft, hvor hun havde 
befundet sig et sekund før, samtidig med at han udstødte 
et kampråb. Den furore, han havde forårsaget, ænsede 
han ikke.
  
Som hun lå der og ømmede sig i vandpytten, så hun Agur-
ken fra en helt ny vinkel, herfra stod den ekstra stejlt og 
stolt op mod den grå himmel og lignede mere en hævet 
pegefinger end en agurk. En påmindelse. Hun grinede for 
sig selv. ”Selv den mest ubehagelige oplevelse indebærer 
nye indsigter”, tænkte hun.

Opfindelser

Om 500 år vil der være rigtig mange opfindelser, der 
kommer helheden til gode, dvs. opfindelser, der letter 
vores dagligdag og tilgodeser miljøet og fokuserer på 
sundhed og helse. Her nævner jeg blot nogle få af mine 
egne ideer:

Tøjvask
Tøjvask er ikke længere tidskrævende og opslidende 
arbejde. I alle hjem er der installeret renseteknologi i 
skabene, hvor negative ioner, komprimeret luft og natur-
lige lugtfjernere sørger for rengøringen. Det betyder, at 
det beskidte tøj, man hænger ind om aftenen, er rent og 
velduftende den næste morgen.

Transport
Der var ingen rullende trafik i gaderne. Rullerne forbin-
der alle egne og byer. Det er rullende fortove forbundet 
i forskellige niveauer, skal man kort, nøjes man med at 
køre på dem lige under gadeniveau, skal man længere 
og har behov for at komme hurtigt frem, stiger man en 
etage ned ad gangen, indtil man når den underste, der kan 
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transportere sine passagerer med lynets hast. 
Der er også vare-rullere, der kører direkte ind i lejlighe-
derne og leverer færdiglavet mad og alle dagligvarer og 
print-væske til 3-D-Print. Rullerne kører på Konstanta. 

3-D-print
I dag kan man faktisk printe tredimensionalt. Teknikken 
anvendes stadig kun af ”forsvaret” og kunstnere. Men 
allerede nu kan man printe skulpturer, smykker, kjoler 
ud. Det giver nogle svimlende perspektiver at forestille 
sig, hvor langt man vil være kommet med denne teknik 
om 500 år.

Shopping
I butikkerne sælges til den tid kun hjemmelavede varer, 
fødevarer og naturprodukter. Alt andet kan 3-D-prin-
tes hjemmefra. Egentlig shopping er næsten ophørt. 
Håndgjorte ting er kommet på mode, gamle teknikker 
som strikning, træskærerarbejde og vævning har fået en 
renaissance. At gå i butikker er mere en social event end 
nødvendighed.

Talogen-celler
Computerteknologien vil være afgået ved døden og 
erstattet af hukommelsesbærende talogen-celler. Disse 
kan nedlægges i alt organisk materiale ved en biologisk 
proces, der er inspireret af den måde, hvorpå hovedhår 
vokser. BK (borgerkortet) styres ved hjælp af talogen-
teknologi.

Talogen-væggen
Væggene i en almindelig bolig er bygget af organisk 
materiale (træ/planter), så det er muligt at nedlægge talo-
gen-celler i dem. Ved hjælp af stemmestyring kan cellerne 
både fungerer som modtagere, højtalere, programvælgere, 
dvs. alt indenfor radio/TV/musik. Herudover fungerer 
talogen-væggen som varmetermostat, huskeseddel og 
kalender, og med stemmestyring kan man bestille varer 
hjem. BK er i trådløs kontakt med talogen-væggen i ens 
hjem. Mulighederne er utallige.

Vata
Dette er et materiale, som har den evne, at det sporer tom-
rum, strækker sig og udfylder dem. Det ligner vat og er 
stærkt isolerende. Det har flere anvendelsesmuligheder.
 
• Soveposer til friluftsliv. Man undgår den ubehagelige 

fornemmelse det er, når man netop er tørnet ind og lig-
ger der, småkold, og mærker kulde de steder, hvor der 
er et hulrum imellem huden og soveposen og egentlig 
savner at blive puttet. En Vata-dyne putter sig rundt om 
kroppen på en behagelig, ikke klistrende måde. 

• Skosåler, så man kan gå på ujævne overflader uden fare 
for at vrikke om. Sålen suger sig fast i selv de mest 
stenede underlag og ved hjælp af et indlagt watterpas 

justeres sålen til vandret, så gangen bliver behagelig 
som på et jævnt underlag. Denne sål-teknologi blev 
dog aldrig rigtigt populær, fordi anklerne kommer til 
at mangle udfordring, fødder og ben får ikke den mas-
sage, de trænger til. En af de mange opfindelser, som 
går i glemmebogen.

• Tætningsmateriale ved byggeri. Et genialt materiale til 
byggeri i kolde, stormfulde lande, da Vata’en selv søger 
hen og fylder ud, hvor der er utætheder.

Disap
Dette er et materiale, der bruges til beholdere. Efter brug, 
dvs. når beholderen er tømt for sit indhold, dematerialise-
rer den sig. Anvendelsesområder: engangsemballage.

Insektfjernere
For at undgå at slå fluer og andre insekter ihjel, udsen-
der hver BK (borgerkort, den bærbare minicomputer på 
størrelse med et smykke) en hyletone som er uhørlig for 
mennesker og større dyr, men den holder alle insekter 
på afstand.

Hvis du, kære læser, tænder på ideen ligesom jeg, kunne 
du måske tænke dig at komme med nogle ideer til bo-
gen.
  
I romanen vil jeg beskrive den større humanisering. Fx 
Hvilke problemer - psykiske som fysiske - tumler vi med 
til den tid? Har du et bud på det? Ligger du inde med spe-
cialviden om teknologi, naturvidenskab, verdensøkonomi 
eller jura, som kan lede til nogle fremtidsvisioner? Har 
du fx et bud på ordlyden i den fremtidige ”Ret-Giver-
Magt-Erklæring”? 
  
Kunne du tænke dig at delagtiggøre mig og læserne af 
Den Ny VerdensImpuls i dine fremtidsvisioner? Så skal 
du blot beskrive, hvordan noget konkret vil være om 500 
år, dvs. 2.500 år inden det rigtige menneskerige bliver en 
realitet. Du behøver ikke at beskrive hele samfundet, det 
kan blot være en enkelt ting, fx en opskrift på en menu 
skabt af fremtidens vegetariske ingredienser. Hvordan ser 
vores klæder ud, hvilke nye materialer er der opfundet, 
hvilke egenskaber har de? Har du en idé om, hvorfra den 
naturlige, vedvarende energi vil komme, som Martinus 
fortæller os, at vi får adgang til, når vi er færdige med at 
føre krig? Har du et bud på den teknologiske udvikling 
- hvor langt er vi kommet om 500 år? Har du ideer til 
nye ord? Medierne (fx nyhedsformidlere) - hvordan er 
de? Ligger der i din skuffe en fødselsdagssang, som du 
engang har skrevet, som inddrager reinkarnationstanken 
eller kredsløbet?

Du er mere end velkommen til at sende bidrag til mig:
wedege@akupunktur-i-centrum.dk
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Dialog
v/Per Bruus-Jensen

Tilhører Martinus 
mystikertraditionen?

I forrige nr. af DNV blev der under rubrikken Kort 
fortalt rejst tvivl om, hvorvidt det var korrekt og kunne 
forsvares at omtale Martinus som mystiker, og som årsag 
til dette problem vil jeg gerne benytte lejligheden til her 
at forklare sagen nærmere. 

Det er rigtigt, at udtrykket ”mystiker” i dag for almen-
heden står som indbegrebet af en kilde til mere eller 
mindre mærkværdig og hemmelighedsfuld tågesnak, 
men det skyldes kun, at vor tid i det store og hele lever i 
fuldstændig uvidenhed om ordets oprindelige betydning. 
Nemlig en indviet i alt det, som mere eller mindre er 
skjult for de fysiske sanser, men som ikke desto mindre 
udgør  grundvolden for al virkelighed – den fysiske 
verden inklusive.

Selve udtrykket ’mystiker’ kommer af det græske ord my-
stés, der betyder én, der har sin viden inde fra sig selv, og 
som derfor er sin egen videns kilde. Men da denne viden 
netop angår hele det sæt energier og kræfter, der udgør 
verdens skjulte grundvold, og som også omfatter magiens 
farlige kræfter og love, var det umiddelbart mystés’ens 
moralske pligt ikke at viderebringe sin viden til alle og 
enhver, men holde den for sig selv. Eneste undtagelse, 
som kunne komme i betragtning, var personer – de så-
kaldte aspiranter – der gennem hårde prøver inden for 
rammerne af de særlige mysterieskoler havde bevist, at de 
var værdige til under tavshedspligt at modtage teoretisk 
undervisning i den viden, som den indviede mystés på et 
personligt, organisk grundlag sad inde med, og hvilket 
førte dem frem til en status som myeiner; dvs personer 
med en teoretisk indvielse i de skjulte ting – mysterierne. 
Dog omfattede mysterieskolerne også undervisning i 
meditationsmetoder, der kunne føre særligt kvalificerede 
myeiner frem til en status som mystés’er – altså som 
organisk indviede.

Tager man disse oplysninger i betragtning og sam-
menholder dem med Martinus’ personlige redegørelse 
for sin egen indvielse i de skjulte, guddommelige ting, 
således som nævnte redegørelse  kommer til udtryk i 
bogen ”Omkring min missions fødsel”, kapitel 14 og 
bogen ud, forekommer det undertegnede  helt tydeligt, at 
Martinus de facto tilhører mystikertraditionen. Dog med 
den tilføjelse, at hans indvielse ikke befinder sig i gæld til 

nogen mysterieskole, men derimod til egne fremragende 
åndelige og moralske kvalifikationer. Kvalifikationer, 
der også bekræfter sig i det storslåede og konsistente 
verdensbillede, han har efterladt sig, og som i forfat-
terens øjne gør ham til den største mystiker, der til dato 
har levet på Jorden. 

Men mystiker i ordets oprindelige betydning ér og bliver 
han; dvs. én, der har sin viden inde fra sig selv, og som 
derfor er sin egen videns kilde. Mere præcist tilhører han 
den særlige kristne mystikertradition, der i forvejen tæl-
ler fornemme navne som bl.a. Mester Eckehardt (1260-
1327), Nicolaus Cusanus (1401-1464), Jacob Böhme 
(1575-1624) og Emmanuel Swedenborg (1688-1772). 
Og tager man hertil i betragtning, at mystikerbegrebet 
i dets oprindelige betydning i netop vor tid begynder 
at vinde interesse og fodfæste inden for den magtfulde 
naturvidenskab, forekommer det også undertegnede at 
være psykologisk fordelagtigt at omtale Martinus som 
mystiker frem for som fx tænker, filosof, forfatter og 
lignende. For han har hverken tænkt eller filosoferet sig 
til sit verdensbillede, og han er langt mere end blot og bar 
forfatter. Nemlig en indviet i de skjulte, guddommelige 
ting – kort sagt en helt enestående mystés.

Kilder:
Martinus: ”Omkring min missions fødsel”, kap. 14-21.
Gyldendals opslagsbog 1959, side 391.
Vilhelm Grønbech: ”Mystikere i Europa og Indien” 1-4 (1932-34).
Åge Marcus: ”Kristlig mystik”.
Édouard Schuré: ”De store indviede”
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Om  bøger

Per Bruus-Jensen udgiver sin seneste – og uigenkalde-
ligt sidste – bog den 25. marts. Vi har fået et fortryk af 
den, således at den kan blive anmeldt i dette nummer 
af DNV.

Bogen er en kortfattet gennemgang af det meget omfat-
tende stof, som Martinus har behandlet i de 2 store bind 
af Livets bog, 2 og 3. Med det vante suveræne overblik 
over dette omfattende stof formår PBJ at fremstille det 
på en tilgængelig og nærværende måde. Det er klart en 
fordel på forhånd at være fortrolig med Martinus kosmo-
logi, idet der af indlysende grunde må anvendes mange 
udtryk og forklaringer, som relaterer til denne; men da 
PBJ’s ærinde som sædvanlig er at sætte kosmologien i 
forhold til mange kendte, naturvidenskabelige forhold 
– og dermed i den sidste ende at udfordre denne, vælger 
han at strukturere stoffet, således at den sandhedssøgende 
naturvidenskabsmand må føle sig udfordret til at under-
søge disse forhold nærmere.

Det fornemmes, at PBJ har glædet sig til at kunne sætte 
dette defi nitive punktum for sit omfattende forfatterskab. 
Det gør han (side 199) ved helt konkret at udfordre natur-
videnskaben til at indgå i en ”eksperimentel afprøvning 
af Martinus’ tese om virkelighedens immaterielle funde-
ring.” Eller lidt mere konkret: det fælles fokuspunkt for 
hhv. natur- og åndsvidenskaben er energibegrebet, idet 
netop dette i begge videnskaber indtager en central plads, 
samtidig med at det for begge videnskaber i princippet 
spiller den samme rolle. PBJ’ udfordring går derfor på 
en teoretisk og eksperimentel undersøgelse og afprøv-
ning af Martinus’ påstand, at energi - bl.a. vores kendte 
virkelighed - er af immateriel natur, eller om den med 
naturvidenskabens udgangspunkt er af materiel natur. 
Altså en verifi cering/falsifi cering af tanken om en ska-

bers mulige tilstedeværelse som verdensaltets ultimative 
iværksætter - eller ikke, intet mindre!

Dette kan lyde noget højtravende. Det er det nu slet 
ikke, fordi problemstillingen er forklaret grundigt og 
forståeligt.

Der er imidlertid også et godt bud til enhver kosmolo-
gistuderende, idet PBJ afslutningsvist anviser en yderst 
konkret vej til for den enkelte at arbejde med sin egen, 
personlige, kosmiske kemi og dermed være med til at 
gøre verden en lille smule bedre og vedkommendes eget 
liv lykkeligere.

Som nævnt er dette Pers sidste bog. Og den udkommer 
lige omkring 50-årsdagen for starten på den personlige 
undervisning, som Martinus gennem 10 år skænkede ham. 
Martinus klare hensigt med dette var at sætte Per i stand til 
at udrede hans kosmologi i et for videnskabeligt tænkende 
mennesker acceptabelt sprog. I bakspejlet kan det ses, 
hvor rigtigt (naturligvis) det var af Martinus at give Per 
denne udfordring. En opgave, som Per loyalt og trofast har 
gennemført gennem et langt liv, der ingenlunde har været 
ubetinget hæderfyldt, guldrandet eller konfl iktfrit. Der er 
grund til såvel at takke for Martinus’ fremsyn - som for 
dette Pers livsværk. Det er anmelderens overbevisning, at 
eftertiden vil komme til at stå i uvurderlig gæld til dette 
arbejde som supplement til Martinus’ egen grundlæg-
gende udredning af verdensaltets hemmeligheder.

Spændende bliver det, om – nej, hvornår – naturvidenska-
ben indser nødvendigheden af at tage denne udfordring 
op. Den slipper ikke!

Meditation og 
spirituel materia-
lisme
Af Chøgyam Trungpa

Klims Lotusbøger 2007

205 sider - 255 kr.

Anm. Robin Petersen

ISBN 978-87-7955-164-0
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Dette er en af de væsentligste moderne bøger om Ti-
betansk buddhisme som omsider er blevet oversat til 
dansk.
Stephen S. Mathiasen, selv praktiserende buddhist og elev 
af Trungpa, har igennem mange år forsøgt at oversætte 
dette værk. Men Trungpas form og belæringer er vanske-
lige at levendegøre på et andet sprog. Nu er bogen her og 
oversættelsen har fået Trungpas sjæl med i sit udtryk.

Tibetansk buddhisme har været vellidt de seneste år. Af 
flere grunde.
Det var kineserne, som med vanlig stormagtsarrogance, 
uvidenhed og primitivitet, forsøgte at knuse den Tibetan-
ske kulturs spirituelle juvel, så mange Tibetanere måtte 
flygte. For nu havde Kineserne altså fået en anden ide 
med Tibet end Tibetanerne.
Andre folkeslag som end ikke har været tilnærmelses-
vist lignende igennem, er siden forblevet absorberet 
i selvmedlidenhed og hævntørst. Ja, Kineserne har jo 
netop selv insisterende fastholdt en fornærmelse over 
de Japanske overgreb på Kina. Sådan er menneskelig 
adfærd og bevæggrunde ofte gennemsyret af magt og 
andre emotioner/ego, uerkendte for os selv.
Men selvmedlidenhed og hævn er ikke en del af den Ti-
betanske kultur. Tibetanere piver ikke. Og den spirituelle 
del af kulturen har taget denne landflygtighed som en 
opfordring til at udbrede den Tibetanske buddhisme.
Ikke mindst vi vesterlændinge ser mange sympatiske træk 
ved buddhismen. Buddhismen rummer en ægte ydmyg-
hed. Her fejer man foran egen dør og peger ikke fingre 
ad andre; modsat flere - teistiske - religioner.
Det reflekterende menneske har det ligeledes svært med 
den naive gudstro. Her er buddhismen langt mere tids-
svarende med sin analytiske, nærmest videnskabelige 
tilgang.
Og ikke mindst er der Dalai Lama som vel er det nærmeste 
vi er på en verdensleder.

I buddhismen har man et begreb som hedder, at være en 
tulku; hvilket henviser til en bevidst genfødt lærer der er 
linjeholder for en specifik egenskab. Fx er Dalai Lama 
linjeholder for visdom og medfølelse. 
Den 11. inkarnation af Trungpa nåede i sit korte liv - 
1939 - `87 - at sætte sit præg gennem mange aktiviteter. 
Og han oprettede adskillige centre overalt i den vestlige 
verden.
Trungpa blev af mange anset for at være kontroversiel. 
Spiritus og kvinder var ham vist ikke helt ukendt. Lige-
som hans direkte facon kunne virke barsk. 

Bogen består af en række foredrag der afsluttes med 
spørgsmål fra salen.
Noget af det jeg værdsætter ved bogen er, at den, generelt 
i et meget dagligdags sprog, gennemgår og forklarer de 
centrale elementer i den Tibetanske buddhisme. 

En samlet ordforklaring havde dog fuldendt indtrykket 
af tilgængelighed.
Trungpas fremstilling af buddhismen er ortodoks i den 
forstand, at han beskriver den spirituelle proces fra a - b 
- c, etc.

Den Tibetanske buddhisme har en integritet som jeg sav-
ner i fx kristendommen. I buddhismen finder vi en samlet 
beskrivelse af det religiøse, filosofiske og psykologiske. 
Ligeledes focuseres der i buddhisme på selvoplevelse, det 
at være på vejen, hvilket jo nærmest er tabu i kristendom-
men; i hvert fald indtil den pågældende af en eller anden 
årsag er død. Kristendommen i dens ortodokse form som 
en trosreligion opfordrer desværre ikke til selvstændig 
reflektion, erkendelse og oplevelse.
Omvendt har de kristne lande i højere grad formået at 
bringe elementer af næstekærlighed i form af humanisme, 
demokrati og hospitalsvæsen ind i den almene kultur, 
hvor den Tibetanske buddhisme har været mere elitær og 
adskilt fra samfundets strømninger iøvrigt.

Trungpas bog er en beskrivelse af vejen til frigørelse. 
Frigørelse fra ego. Forstået som det slør af aktivitet 
hvormed mennesket begrænser oplevelsen af åbent rum 
(tilstanden før ego, anm.).
”Udgangspunktet er åbent rum, der ikke tilhører no-
gen.”
”Vi er dette rum, vi er et med det,”
Trungpa beskriver derpå hvordan vores aktivitet i dette 
rum gør os selvbevidste, hvilket skaber den første dualitet: 
rum og jeg. Denne dualitet og dens konsekvenser, er det 
som ender med at vi størkner i ego. 
”Vi må begynde at afmontere den fundamentale struktur 
af det ego, som vi har skabt. Denne afmonteringsproces, 
hvor der løsnes, åbnes og gives op, er den virkelige læ-
reproces.”
”Egoet forsøger hele tiden at tilegne sig og udnytte de 
spirituelle belæringer til egen fordel.”
Vi ser her hvor klart Trungpa har gennemskuet egoakti-
vitet. Hvem har ikke på et tidspunkt grebet sig selv i, at 
forveksle teoretisk forståelse med reelt integreret væren. 
For ikke at nævne alle de gange hvor vi vælger at overse, 
at vi ”kloger os med lånte fjer”.
Dertil ser vi også i citaterne, hvor nær Trungpas beskri-
velse af åbent rum, er med Martinus` begreb X1.

”I stedet for at komplicere problemet med alverdens teo-
rier, drejer det sig om forenkling. Situationen her og nu, 
selve dette øjeblik, rummer hele forhistorier og fremtidige 
bestemmelser.”   
”Frem for at prøve at opretholde kontrol, skal man afstå 
fra det. Du må stole på dig selv i stedet for at overvåge 
dig selv. Jo mere du forsøger at overvåge dig selv, des 
større sandsynlighed er der for at afbryde en situations 
naturlige leg og udfoldelse.”
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Ovenstående er selvfølgelig henvendt til mennesker som 
er på udviklingsvejen. 
Men det skræmmende ved at afstå fra kontrol er jo, at 
vi bliver konfronteret direkte med alt vort ubevidste og 
undertrykte materiale. Og hvem har lyst til frivillig de-
maskering? Kan vi ikke bare ”fi nde juvelen” uden alt det 
der med at konfrontere os selv? Kan vi ikke bare sige: Nu 
er jeg oplyst! Færdig, slut. Jeg har ikke mere at lære eller 
forstå! Fra nu af hviler jeg i den store oplyste salighed.
Dog, det der venter os idet vi afstår fra kontrol, er glimt-
vis oplevelse af strømmende væren. Glimtvis, fordi, vor 
væren undervejs i demaskeringsprocessen stadig vil være 
”fyldt med klumper af ego”, som på alle mulige ubelejlige 
måder kommer frem i os.

”Man behøver overhovedet ikke at fi nde begyndelsen. 
Det er en oprindelig situation, derfor er det meningsløst 
logisk set, at søge efter begyndelsen. Den er der allerede. 
Den er begyndelsesløs.”

”Sans for humor udspringer af altgennemtrængende 
glæde.”

”Det er derfor, at blot det at stoppe op og tillade en åbning 
er det første trin i meditationspraksis.”
”Når vi giver plads for en åbning, vil der af sig selv plud-
selig opstå en spontan, intuitiv forståelse af, hvordan man 
fortsætter på vejen.”

Og sådan kunne jeg blive ved med at fremhæve små guld-
korn fra bogen. Den er nærmest et vandfald af visdomses-
senser, der står i kø for at springe ned over siderne.

Meditation og spirituel materialisme er også en bog 
man kan bruge som væg til at spille sine egne tanker og 
erkendelser op ad.
Fx står der indledningsvis i afsnittet om shunyata 
(tomhed, anm.):”Når vi med prajnas sværd (intelligens 
hinsides ego/begreber, anm.) gennemhugger vores be-
grebsmæssige udgaver af verden, ...”
Teksten kan her give indtryk af, at det at overskride ego-
aktivitet i form af dualisme og begreber, er en nærmest 
krigerisk handling hvor noget skal betvinges - gennem-
hugges.
Her oplever jeg at Trungpa med prajnas sværd snarere 
henviser til cutting through, som en proces hvor vi med 
anvendelse af klarhedens styrke/skelneevne skifter di-
mension og frigør os fra egoaktivitet.

I andre traditioner opdager man tomhed ved at give slip.
Og opdager vi ikke tomhed via denne given slip, er det 
ganske enkelt fordi, der ikke er menneskelig parathed, 
eller fordi lag af ego først behøver at blive set, rummet og 
derved opløst. Og så er vi tilbage ved citatet hvor Trungpa 
siger:” .. .Denne afmonteringsproces, hvor der løsnes, 

åbnes og gives op, er den virkelige læreproces.”
Dertil kan man sige, at begær efter/griben ud efter at 
opleve tomhed, i sig selv er et aspekt af ego.

”At åbne sig selv fuldt ud, er at åbne sig for verden.”
En perle af en bog.

 - anden del af en trilogi om Jesus liv

Bogen starter med et forord, hvor Winnie beskriver sin 
proces med at skrive bogen. Dernæst møder vi en person-
lig indledning til bogen af Jesus, som fortæller om hans 
mission. Om hvordan han gennem fl ere liv er ”blevet” 
trænet til at løse den store opgave – som han har valgt i 
overensstemmelse med ”Herren”.  

Herefter tages der hul på de i bogen eksisterende 21 kapit-
ler, som skridt for skridt præsentere læseren for den ene 
gribende historie efter den anden. Historier skal i denne 
henseende forstås som en beskrivelse af de situationer, der 
bliver del af Jesus opvækst. Herunder hans møder med 
andre søgende mennesker, hvor nogle krydser hans vej 
videre mod deres rute til at ”få Gud” ind i hjertet – mens 
andre igen følger ham gennem fl ere måneder, når han 
rejser fra sted til sted i hans egen søgen og arbejde på at 
få en afklaring af hans tidligere liv.

I det følgende bringer jeg en situationsbeskrivelse el-
ler stemningsbeskrivelse, der er kendetegnende for den 
atmosfære, der opstår, når Jesus indtræder i ”healerens” 
roller. Det er i sådanne situationer, hvor ordet mirakler 
let tages i brug.

En stemningsbeskrivelse

Healing af et lille barn – der senere bliver døbt Jesabel 
– siderne 66-67

Optakt. Dagen inden har Jesus været på besøg på stedet 
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– et slags børnehjem, hvor forsømte og efterladte børn 
fik hjælp. Her mødte han en kvinde, søster Martha, der 
så ham dybt i øjnene og mærkede hans kontakt til Gud. 
Instinktivt vidste hun, at her var en person af særskilt 
støbning. Den efterfølgende dag vender Jesus tilbage med 
Nyame, som han mener kunne blive en erstatningsmor for 
et lille nyfødt barn, der var blevet efterladt foran døren 
til børnehjemmet af sin mor, der åbenbart ikke magtede 
opgaven.
Situationen er så den, at det lille barn har stærke smerter 
og har grædt længe, da Jesus når frem til stedet igen sam-
men med Nyame.

Citat. Side 66-67.
”Martha, dette er Nyame, som jeg fortalte dig om i går, 
og dette er Mirza, som jeg rejser sammen med. De to 
kvinder bøjede hovedet i en hilsen til Martha, der så på 
dem og smilede. Velkommen kære børn. Hvor er jeg glad 
for at se jer. Uden at forklare sig rakte hun nu den lille 
pige til mig og nikkede. Jeg tog barnet, mens jeg så lige 
ind i Marthas stærke blik, og jeg så fuldstændig tillid og 
ubetinget tro der. 
Martha rejste sig, så jeg kunne sidde, og jeg satte mig med 
den forpinte lille krop i mine arme. Hun var udmattet af 
at skrige, men smerterne drev hende til at forsætte, og jeg 
lagde nu min hånd på hendes mave. Lukkede øjnene og 
blev et med det lille menneske. Hendes smerte var min, 
hendes hjerteslag blev mit, og hendes hurtige gispende 
vejrtrækning gjorde mig tør i halsen. 
Jeg koncentrerede al min kraft og sendte den ud i min 
håndflade. Jeg mærkede den healende varme og sendte 
den videre ind i barnet, mens jeg bad Herren om lov til at 
lindre hendes smerte. Alt omkring mig var væk. Jeg følte 
bare denne healende varme brede sig ud fra min hånd 
og ind i pigens krop, og jeg mærkede, hvordan hendes 
spændte muskler langsomt slappede af, og hendes gråd 
stilnede lidt for til sidst at høre op. Jeg blev siddende et 
stykke tid således og følte, hvorledes pigens åndedrag 
faldt mere til ro og blev regelmæssigt og til sidst lå hun 
rolig og afslappet i dyb søvn i mine arme. Så først åbnede 
jeg mine øjne og vendte tilbage til rummet, hvor jeg mødte 
Nyames målløse ansigt”. Citat slut.

Citat. Side 102-103.
Jesus udtaler sig om de mange tyverier, som sker omkring 
dem.
”Det gjorde mig altid bedrøvet at opleve mennesker sætte 
kærlighed, omsorg og hensyn til side kun med det formål 
at berige sig selv. Der findes ingen blivende lykke i ting 
– måske et øjebliks betagelse, der hurtigt svinder bort 
og giver plads til en nagende tomhed, men det forstår 
mennesker ikke”. Citat slut.  

Et hovedtema i trilogien er Jesus ”konflikt” eller rettere 
hans arbejde med de umiddelbare behov kontra opfyldel-

sen af hans ”mission. Mange gange græder Jesus i sorg 
og savn over fraværet af sin egen familie. – Men igen og 
igen ”rejser” han sig – finder sin balance – erkender at 
sådan skal det være – det er hans mission – det er hans 
opgave.  Det modner ham og ”uddanner” ham til at forstå 
andre menneskers sorg, smerte og lidelser. De efterføl-
gende tre linier rammer, som jeg oplever det – ”sømmet 
på hovedet”.  
Vi er i en situation, hvor Jesus må tage afsked med sine-
trofaste rejsefæller, Job, Mirza og deres tre børn.  Denne 
familie skal returnerer hjem, mens Jesus er nu blevet 15 
år og nye udfordringer i hans udvikling venter ham på 
hans videre færd mod Indien. 

Citat side 108-109.
”Jeg vidste, at jeg havde min Gud med mig, men den nære 
kontakt til mennesker, jeg holdt af – en hånd at holde, en 
kind at kysse – den vil være væk. Det ville blive et stort 
savn for mig, men således var det bestemt”……..
…”Vi følte, at vi aldrig kunne slippe hinanden, men kara-
vanen brød op, og det samme måtte mine mennesker gøre. 
Vore hænder slap, og jeg kæmpede for at blive stående 
på benene, mens de forsvandt længere og længere væk 
og til sidst kun var små prikker i det fjerne.
Så sank jeg sammen i større fortvivlelse, end jeg no-
gensinde havde følt. Jeg slæbte mig tilbage til det hus, 
vi havde boet i de sidste år, og der lå jeg i fuldstændig 
afmagt. Jeg følte, at alle havde forladt mig – selv min 
Gud, og jeg ønskede blot at forlade det hele.
Gråden gennemrystede min krop, og jeg bad fortvivlet 
Herren om at hjælpe mig i min smerte. Sindsbevægelsen 
må have været for meget for mig, for jeg faldt i en barm-
hjertig døs, der senere blev en dyb søvn, og i denne søvn 
kom Herren endelig til mig”.  Citat slut. 

Hvad Gud fortæller Jesus skal ikke afsløres her – men 
det er stærke ord. Det er, som jeg oplever det, en kul-
minerede undervisning i åndsvidenskab, forklarelse og 
tydeliggørelse af den mission, som Jesus er kommet for 
at fuldføre.

Jesus har nu forladt Damaskus sammen med sine rej-
sefæller og er på vejen mod Indien.  I begyndelsen af 
rejsen opstår der en situation, hvor Mirzas datter Mirjam 
møder en anden lille pige.  De taler hvert sit sprog – og 
forstår som følge deraf ikke hinandens ord – men efter 
en lille stund leger de sammen – som der ikke var nogle 
verbale grænser – talende til hinanden i hvert sit sprog 
og tilsyneladende går det helt fint.  Den fremmede pige 
valgte at give Mirjam sin slidte dukke, som det var hendes 
pureste guld. 

Mirza bemærker børnenes enkle måde at forholde sig 
til hinanden på – og Jesus kommer med nedenstående 
kommentar.
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Citat side 89.
”Fordi vi holder op med at række ud og give af os selv til 
andre mennesker og i stedet skraber til os i den tro, at vi 
får mere ved at tage. Det er svært for de fl este at forstå, 
at kun ved at give modtager vi hundredefold tilbage, 
og at vi mister ved at tage fra andre, hvad vi ikke selv 
giver”. Citat slut. 

De rejser videre på deres vej mod Indien –  med stop i 
Babylon, hvor  Job mødes med tæppekyndige mennesker 
som fortæller ham at hvis det er tæpper, som har hans 
interesse, så er det Persien, som er målet.  Således bliver 
det mens Jesus senere forsætter med nye rejsefæller 
mod Indien. Jesus vandre videre og når frem til sit første 
mål i Indien, som var et buddhistisk munkekloster.Her 
bliver Jesus en længere periode og vokser. Ved et besøg 
hos en syg mand i den nærliggende by møder han en 
jævnaldrende pige, Maya..  Dette møde bliver optakten 
til en enestående historie, som ej heller skal afsløres her. 
– Men ligeså tryllebindende som resten af historierne 
og de tidligere. Her får Jesus sin Bodhisattva indvielse 
og hans opmærksom henledes på hans fremtidige navn 
Maitreya.De læsere, som er bekendt med de store mestre 
inden for teosofi en vil kunne nikke genkendende til netop 
det navn. 

Bogen er fyldt med en række fantastiske begivenheden, 
mirakler og situation, som i den grad har tryllebundet 
mig. Fået mine energier til juble – og kroppen er blevet 
dækket af ”gåsehud” . Hvad kan jeg fremhæve – hvad 
kan jeg undlade…    en meget svær proces…

Mine varme anbefalinger gives hermed til læseren…
Sluttelig mine inderligste tak:  til dels forfatteren, Win-
nie. Dels til forlaget, som valgte at udgive bogen – men 
ikke mindst til ”livet” over den inspiration, som jeg på 
det personlige plan har fundet i bøgerne…

Bogen søger med baggrund i bl.a. atomenergi at “bevise”, 
at loven om at “lige tiltrækker lige” er videnskab. Han taler 
om magnetisme og om plus- og minuspoler. Men hvis han 
mener at kunne bruge den almindelige naturvidenskab, 
overser han, at denne påstår, at det er det ulige, altså plus 
og minus, der tiltrækker hinanden, mens det lige, plus/plus 
og minus/minus frastøder hinanden. Problemet er da også, 
at dette videnskabelige dogme ikke er rigtigt.

Men ellers synes der ikke at være noget forkert ved de 
påstande, han opsummerer fra alle sine utallige forgæn-
gere på området (Atkinson i 1906, Ernest Holmes i 1926 
osv), nemlig at vi tiltrækker de energier, vi er i resonans 
med, dvs som vi “svinger” i takt med. Glade mennesker 
tiltrækker glade mennesker osv. Der fi ndes fl ere gamle 
ordsprog, der afspejler dette faktum.

Bogen føjer sig smukt ind i rækken af de bøger, der i de 
senere år har påvist, hvor vigtigt det er at tænke positivt. 
Med erkendelsen af, at vore tanker er energier, som vi 
sender ud i omgivelserne, opstår en større bevidsthed 
om, hvad dette betyder. De kommer jo før eller senere 
tilbage til os selv.

Når jeg oplever bogen ret “amerikansk”, skyldes det 
dens megen fokuseren på, hvordan man tiltrækker penge 
og karriere. Men måske er også europæerne efterhånden 
meget godt med på den modebølge. Eftersom forfatteren 
åbenbart ikke kender så megen seriøs åndsvidenskab, 
fortæller han ikke noget om den karma, der kan ligge i ens 
aura og forhindre ønskeenergien i at virke - foreløbig.
Men som Martinus fortæller - stærke inderlige ønsker 
vil før eller senere gå i opfyldelse, men det bliver måske 
først i en senere inkarnation. Hvis vi ellers har forstået 
at “ønske rigtigt”. 

Ayaan - opbrud og 
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En modig kvinde sætter livet på spil i sin kamp mod barba-
riske skikke i sit somaliske hjemland. Ayan Hirsi selvbio-
grafi  ”Opbrud og oprør” er så rystende beskrivelser, at man 
tager sig til hovedet. ”kan det være virkeligheden?” 
For Ayan Hirsi Ali er det selvoplevet virkelighed.
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Efter en skrækkelig barndom vokser en nagende tvivl 
om familiens trosgrundlag i Ayan Hirsis sind – en tvivl 
som blev betragtet som Satans tale. Men hun kunne ikke 
ignorere tvivlen. Problemet måtte løses.   
Da Ayan Hirsis bejlerne meldte sig, mindede det mest af 
alt om en handel, der foregik hen over hovedet på hende. 
Penge og chancerne for en betryggende fremtid for bru-
den var altafgørende. En dag kom faderen glad hjem fra 
moskeen og sagde, at en mand havde tilbudt ægteskab 
med hans datter. ”Jeg tilbød ham din hånd”, sagde faderen 
Ingen drømte om at spørge Ayan Hirsi. Næste dag var 
alt arrangeret, og brylluppet blev overstået.  Faderen tog 
Ayan i skole med formaninger om, hvordan man bliver en 
god kone. Koranen blev læst op for Ayan - blandt andet 
om hendes pligt til altid at bede sin mand om forlov, før 
hun gik uden for deres hus samt kvindens pligt til altid 
at stå seksuelt til rådighed for ægtemanden. ”Jeres koner 
er jeres dyrkede land, på hvilken som helst måde I finder 
for godt.” (koranen).

Flugten

På vej til Canada, hvor hendes mand boede, standser Ayan 
op i Holland. Hun tænkte kun på at slippe ud af det ægte-
skab, hun var blevet påtvunget. Her, hvor hun oplevede 
friheden, besluttede hun, at ”forsvinde helt” – flygte fra 
det hele. En politibetjent hjalp hende til Flygtningehjæl-
pen, hvor hun fortalte sin historie. Hun opgav falsk navn 
og fødselsdato til den kvindelige jurist, for at forhindre 
nogen i at opspore hende. 

Hun befandt hun sig i en konstant tilstand af anspændthed, 
da hun var klar over, at hun ville blive eftersøgt. Det gav 
hende skyldfølelse. På den anden side var hun meget 
tiltrukken af den europæiske orden – renhed i gaderne, 
busser der kørte til tiden, flinke betjente osv. Og de var 
endda ikke muslimer – utroligt! De havde altså ikke Allah 
at støtte sig til. De var jo vantro. Intet stemte med, hvad 
hun havde lært.
Ayans familien var i vildt oprør over hendes flugt. I 
Holland blev hun imidlertid anerkendt som flygtning og 
kunne leve der hele sit liv. Hun købte cowboybukser, 
smed tørklædet og ønskede nu at fremtræde som euro-
pæer. Mareridtet begyndte at lette.

 Ayan fik job som tolk i flygtningehjælpen. Hun begyndte 
også at læse statskundskab på universitetet, da hun 
ønskede en forklaring på, hvorfor et samfund som det 
hollandske kunne fungere perfekt uden forbindelse med 
Gud. Dette menneskeskabte ledelsessystem var meget 
mere stabilt, fredeligt og fremgangsrigt, end de systemer 
”Gud havde udtænkt” til muslimerne.
Som tolk mødte hun beretninger, som mindede om 
hendes egen. De kom fra systemer, hvor man skulle 
kæmpe for at overleve til et moderne system, hvor vold 

var dårlig. Her skulle man løse problemer ved at tale om 
det. Hollænderne var tolerante og medfølende over for 
indvandrerne.

Ayan gik mere og mere op i politik, og deltog i debat-
ter, hvor hun gav udtryk for at Islam havde behov for en 
Voltaire, der kunne skabe fornyelse. 
Ayan fik en del invitationer til at tale - blandt andet i TV, 
hvor hun skulle besvare spørgsmålet: ”Bør vi frygte Is-
lam?, hvilket gav anledning til megen debat. Hun sagde, 
at Islam var hendes religion, men at Islam var tilbage-
stående, hvilket gav uro blandt de mange muslimer i 
Holland. Arrangørerne blev bange for hendes liv, og hun 
skulle have politibeskyttelse.  
Hun arbejdede i flygtningehjælpen, hvor hun mødte 
mange sørgelige skæbner især blandt muslimske kvinder, 
der blev udsat for mishandling. 

Det undrede hende, at mennesker, der havde Allah kunne 
leve i elendighed, medens alt var så velordnet i det vantro 
Holland.  Hun havde lært, at man var tilhænger af Satan, 
hvis man ikke troede på Gud. Efter en del sjælekvaler 
besluttede hun at skippe sin barnetro. Over for sig selv 
sagde hun langsomt, men højt og tydeligt: ”Jeg tror ikke 
på Gud”, hvorefter hun følte sig lettet. Hun kastede sig 
mere over politik. 

Ayan fik en del opfordringer til at tale om sit liv og sine 
meninger. Hun medvirkede således i et hollandsk tv-pro-
gram om muslimske kvinder. Hun talte rent ud om den 
vold og undertrykkelse, de var udsat for. På spørgsmål 
om hun var enig med Europa i, at Islam er tilbagestå-
ende, svarede hun: ”Islam er min religion. Ja, Islam er 
tilbagestående”. Muslimske mænd gloede fjendtligt på 
hende. Hun blev hurtigst muligt kørt hjem i en taxa. Ayans 
hverdag var farlig.  

På flugt

I Holland var der brug for kvinder i parlamentet, og 
hun blev opfordret til at stille op for det Liberale parti 
og blev valgt med 37.000 personlige stemmer. Desuden 
var hun indstillet på at arbejde for kvinders ligeret samt 
at stile mod en reformation af Islam. I et interview om 
profeten og hans forhold til en niårig pige udtalte hun, at 
”efter vor målestok er Muhammed en pervers mand og 
en tyran, hvorefter det hed, at ”Hirsi Ali kalder profeten 
Muhammed pervers” Han krævede absolut magt”. Det 
medførte optøjer, og i hundredvis af mennesker gik til 
politistationen og krævede, at Hirsi Ali blev straffet. Men 
hvor var hun?  

Hirsi Ali var for en tid gemt bort i et forfatterrefugium i 
USA. Hun var helt underlagt livvagternes beslutninger 
om hendes gøren og laden. Da hun vendte tilbage til det 
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Holland, som hun nu betragtede som sit hjem, fortsatte 
hun sine studier ved universitetet. Hun blev ofte spurgt 
om, hvorledes det er til stadighed at leve med dødstrusler 
over hovedet. Selv fandt hun, at det lå dybt i den holland-
ske kultur at beskytte hende mod dødstrusler. 

Hendes selvbiografi er fængslende beretning om en kvin-
des idealistiske kamp mod islamisk fundamentalisme, 
som hun ikke opgiver så længe, der stadig er kvinder, 
der bliver stenet og gjort til slaver, der mishandles, som 
profeten besluttede for århundreder siden. 
Hirsi Ali skriver: ”Vi hører ofte fra muslimer, at Islams 
værdier er medfølelse, tolerance og frihed”. ”Det er 
ganske enkelt ikke rigtigt”, siger hun ”men Vesten sluger 
det råt, fordi de har lært, at man ikke må se kritisk på 
minoriteter”   

Den strenge fortolkning af Koranen er i dag årsag til 
ulidelig elendighed for mænd og kvinder. Hirsi Ali me-
ner, at det ikke på grund af globaliseringen er muligt for 
europæer og andre vesterlændinge at lade som om alvor-
lige brud på menneskerettighederne kun sker langt borte. 
– Bør velbjergede vesterlændinge gøre noget ved det?  
Islam er i øjeblikket den hurtigst voksende religion. 

I deres hjemlande – f. eks. Somalia – lever mange i fat-
tigdom, hvorfor der sker en ret kraftig udvandring til mere 
velstående lande f. eks. i Europa. Ud fra en kosmologisk 
betragtning skal vi lære hinandens leve- og tænkevaner 
at kende, for i det hele taget at kunne leve i fred med 
hinanden på tværs af vidt forskellige ideologier. Det er 
en svær men nyttig opgave for såvel indvandrere som 
værtslandene. Og det kræver tolerance, som jo netop er en 
af de vigtigste adgangsbilletter til det rigtige menneske-
rige, som vinker forude, hvis vi tager os sammen, smøger 
ærmerne op og mobiliserer de rigtige kvaliteter. 

Ayans selvbiografi er et råb til verden om forståelse og 
indsigt i hinandens vidt forskellige tænkemåder. Det in-
tellektuelle middel er oplysning og atter oplysning. Det 
følelsesmæssige er vandringen ad udviklingens hårde 
landevej. Men forude vinker et rigtigt menneskerige til os 
alle muslimer som kristne. Men vi skal selv skabe det. Så 
det er bare med at smøge ærmerne op og gå på jagt efter 
de rette karakteregenskaber. Og hvor viljen er til stede 
vil det også være muligt at finde dem i vor egen sjæl. 
– Martinus kosmiske analyser ville her være en uvurderlig 
hjælp. Men det kræver modenhed. Hvor når er den til 
stede?  Læs bogen – der er stof til eftertanke.  

Dialog

Jeg synes at Den Nye Verdensimpuls bliver stadigt bedre 
og bedre. Den er tolerant og vidtfavnende. Godt gået!
 
Jeg faldt over en ting i Per Bruus Jensens artikel i decem-
ber nummeret - Impuls 4/2007.
 
Per taler flere gange om jeget, selvet og sjælen som én 
og samme ting.
 
Martinus taler om Jeg’et og selvet som samme ting. 
Han kalder også nogle stedet Jeg’et for Det Højeste 
Selv. (Så vidt jeg husker i DEV I)  Symbolforklaring til 
symbol 8.
 
Men Sjælen er jo noget helt andet hos Martinus. I et fore-
drag (af de ikke offentliggjorte af MI, men af os andre fri 
fugle) taler Martinus om Sjælen som noget, der er nede 
i X3. Det er helt tydeligt.
 

Martinus siger, frit efter hukommelsen: “I dag kalder man 
det psyken, i gamle dage kaldte man det sjælen, og man 
kaldte dem sjælelæger, dem der arbejdede på dette felt”
 
Jeg syntes bare at det er forvirrende når Per Bruus Jen-
sen begynder at blande disse vigtigt begreber sammen. 
 
Ligeledes forvirrer det læserne at PBJ nu pludselig taler 
om X0 som Det Guddommelige Noget. Martinus omtaler 
jo netop i DEV I - symbol 8, 9 og 10 - Det Guddommelige 
Noget som X1. 
 
På denne måde bliver det hele mere mystisk end logisk 
og afklarende.
 
Syntes bare lige at jeg ville nævne det.
 
Kærlig hilsen Jan
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v/Ruth Olsen

Vor tids spirituelle felt er et broget billede. Der findes 
mange forskellige bevægelser. En af dem betegner sig 
shamanisme og anser sig for at være en velfungerende 
healingsteknik. Den bygger angiveligt på en gammel 
metode, der engang var udbredt over hele kloden. Jeg har 
prøvet at se nærmere på, hvad shamanisme oprindeligt 
var og lidt på, hvad den er nu, for til sidst at vurdere den 
set i lyset af Martinus’ åndsvidenskab.

Ifølge noget af den forskning, 
der findes (bl.a. i Søren Nanc-
ke-Krogh’s bog “Shamanens 
hest”, Arnold Busck 1992) 
fandtes der i alle oprindelige 
samfund en eller anden form 
for shaman. Ordet shaman 
betyder “den,der ved”. Nogle 
steder blev denne person kaldt 
en medicinmand, en trold-
mand, en vølve eller andet, 
men funktionen og metoderne 
syntes ret ens. I de tidligste 
tider var shamanen oftest en kvinde, men senere blev 
det mest mænd, der havde denne funktion. De var fæl-
lesskabets kanal til en åndelig verden og dermed dets 
tjener og hjælper.

En shamans vigtigste redskab var trommen, på hvilken 
man ved monotone rytmiske slag, eventuelt sammen 
med sang og dans, bragte shamanen i trance og dermed i 
kontakt med åndernes verden. Fællesskabet skulle således 
med sang og dans hjælpe shamanen på vej. Ritualet ses 
stadig på Grønland, men selv om dronning Margrethe 
ved sine besøg deltager i trommedansen, kommer næppe 
nogen i trance ved det!

Trommen blev kaldt “shamanens hest”. På denne otte-
benede ganger “red” han til den usynlige åndeverden. Den 
nordiske mytologis Odin var engang en dygtig shaman, 
hvis tromme hed Slejpner, og Thor var hans hjælpeånd. 
I rigtig gammel tid opererede man ikke med guder, kun 
med åndelige kræfter og naturmagter. Iøvrigt ses andre 
shamaner at have haft otte-benede “ridedyr”, hvilket 

Shamanisme 
- et fortidslevn?

f.eks. kan ses på malerier i Altamiragrotten i Nordspanien. 
Man tegnede ikke byttedyr men noget meget vigtigere 
- nemlig det shamanen “red” på til åndernes verden!

Man kunne også ride på en stok eller stav, behængt med 
alskens magiske ting og sager. Altså en kæphest! En så-
dan magisk stav brugtes stadig af sibiriske shamaner så 
sent som i 1930’erne. Da kristendommen skulle udrydde 
shamanismen i Europa, blev nogle kvinder til hekse og 
deres stav til et kosteskaft. Anderledes med bispestaven, 
som ingen alligevel længere ved, hvor stammer fra. Og 
vismandens “tryllestav” er blevet legetøj.

Også en vogn (solvognen?) eller et skib kunne bruges som 
“transportmiddel” til åndernes verden, sådan som vi ser 
det på de nordiske helleristninger. Af disse helleristninger, 
som findes på de gamle kultsteder, samt af andet gam-
melt billedmateriale, ses noget af den tids livsforståelse 
afspejlet. Man forestillede sig verden delt i en usynlig 
under- og oververden med menneskenes synlige verden 
derimellem, forbundet af “livets træ”, verdenstræet (Yg-
gdrasil), der havde rødderne i underverdenen og toppen 
i oververdenen.

I Lotte Hedeagers bog “Skygger af en anden virkelighed” 
(Samleren 1997) skriver hun s. 130: “Verdenstræet er 
centrum for shamanens kosmologi og rituelle handlinger, 
bl.a. initieringen. Det essentielle træk ved initierings-
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ceremonien, hvad enten det er blandt eskimoerne, de 
amerikanske indianere eller de sibiriske folk, er den unge 
shamans rituelle død og genfødelse, og den pinsel og de 
smerter, som han må gennemgå for at få adgang til den 
esoteriske viden.”
Det lader til, man altid har vidst, at det kræver lidelses-
erfaringer at opnå visdom! Også Odin måtte jo hænge 
“korsfæstet” på verdenstræet i 9 dage og miste sit ene 
øje for at få adgang til visdommen. 

Sjælens rejse ud af kroppen

Under shamanens trance rejste sjælen, dvs den forlod 
kroppen. Hvis det f.eks. var en afdøds ånd, der plagede 
det lille samfund, eller sygdomsdæmoner, rejste shama-
nens sjæl til underverdenen for at løse problemet, ofte 
forklædt som et dyr, et “kraftdyr”. Hvis den skulle til 
oververdenen, dvs til toppen af verdenstræet, måtte den 
som regel rejse som en fugl. Ved kult-ceremonier iklædte 
shamanen sig derfor en dyreham eller en fuglemaske, evt. 
fjerprydelser. Det var ligesom en slags “rejsetøj”, noget 
der gav ham del i dyrets kraft.

Mange steder forestillede man sig, man skulle til den 
usynlige verden via havets bund, og så måtte sjælen jo 
blive til en fisk for at nå frem og befri den afdødes ånd. 
Således mener nogle, at fisken er blevet til symbol på 
“frelseren”, på død og genopstandelse. I det hele taget 
blev vand forbundet med positive naturkræfter, hvorfor 
kultstederne ofte lå ved vand, f.eks. på en ø i en sø.

Man følte sig nok så forbundet med dyrene, end vi kender 
til i dag. Den romerske skribent Tacitus berettede efter en 
rejse til de nordiske lande, at “de tog varsler af dyrenes 
adfærd”, fordi man regnede dyrene for at være “guder-
nes medvidere”. Og en forsker i 1930’erne skrev, at i 
Sibirien brugte man en hest, når man påkaldte en afdøds 
ånd, for på dens rysten kunne man se, hvornår ånden 
var der. Mange shamaner havde dyr som “hjælpeånder”, 
kvindelige shamaner ofte en kat, sådan som vi i dag kan 
læse i eventyr om hekse.

I meget af det gamle billedmateriale ses markeret (oftest 
øverst i billedet) et hul, som man åbenbart forestillede sig, 
man skulle igennem for at komme til åndernes verden. Fra 
vor tids beskrivelser af ud-af-krop oplevelser genkender 
vi fornemmelsen af at rejse gennem en tunnel for at havne 
i en anden verden. Det fik iøvrigt en spirituel gruppe i 
30’ernes Tyskland til at tro, der bogstaveligt var et hul ved 
Nordpolen, som førte ind til en beboelig verden i Jordens 
indre. Ja, der er dem, der stadig tror det.

Udover forsøg på at helbrede ved at bortmane sygdoms-
ånder, følge de afdødes ånder godt på vej, spå om frem-
tiden, give leveregler og løse eventuelle kriser i det lille 

samfund, var shamanens rolle også at fastholde stammens 
historie fra “tidernes morgen”. Alle kunne blive shaman, 
men kun den blev udvalgt som viste gode evner for at 
opnå forbindelse til åndernes verden, og desuden havde 
en hukommelse, der var velegnet til at videregive slægtens 
lange historie. Shamanen sørgede med andre ord for det, 
der i dag kaldes “samfundets sammenhængskraft”.
Rester af skelettet fra en meget dygtig - og altså kraftfuld 
- shaman blev ofte æret, og stykker af det blev båret som 
amuletter, formodentligt for at få del i dets kraft, apropos 
den katolske kirkes relikvier!

Mandlige shamaner bar ofte kvindedragt og kvindelige 
shamaner bar mandsdragt. Måske for at opnå modsæt-
ningernes sammensmeltning? Så sent som i 1910 skar 
man på NyGuinea Uli-figurer, dvs forfædrefigurer, som 
hermafroditter, for de mente der i de afdødes paradis 
ikke var kønsforskelle. Når præster den dag i dag bærer 
kvindedragt, er det uden tvivl en rest fra shaman-tiden. 
Og det skønt der står i Mosebogen, at mænd ikke må 
bære kvindedragt og kvinder ikke mandsdragt! Hvorfor 
udstedte Moses mon et sådant forbud - for at komme 
shamanismen til livs?

Shamanismen udviklede sig lidt forskelligt rundt om på 
kloden. Indianerne i Amerika havde en ret veludviklet 
filosofi med stor kundskab om naturens kræfter, om 
plantemedicin osv. En ny shaman skulle ofte stå i lære 
hos en gammel i mange år og blev så efterhånden indviet 
i stadig højere rangklasser, syv ialt. I Indien og Tibet 
udviklede der sig visdomsskoler, og shamanen blev til 
en “mystiker” eller guru. Også her var der syv forskel-
lige grader af indvielse, sådan som vi bl.a. hører om det 
hos gnostikerne. Men her blev betoningen af forskellen 
mellem krop og sjæl til den dualisme, der siden gik over 
i europæisk kultur.

Vor tids shamanisme

I vor tid er shamanisme især blevet populær i USA. Må-
ske fordi man har været tættere på den gamle indianske 
kultur? Men den moderne shamanisme adskiller sig me-
get fra den gamle, bl.a. fordi den er blevet blandet med 
nyere indsigter både fra teosofi og fra naturvidenskaben. 
Hvor den før var et fællesskabsanliggende, er den blevet 
individualiseret og kommet til især at handle om den 
enkeltes helbred og velbefindende.

Fænomenet trance er dog stadig en del af den, for det 
handler om at blive bevidst om de usynlige energier. 
Ånder er nu hovedsageligt blevet til energier. Alle kan 
lære at se “det lysende energifelt”, som alt er indsvøbt 
i, siger Alberto Villoldo i sin bog “Shamanens visdom” 
(Aschehoug 2001). Han mener, at vi ved at lære at “læse” 
dette vort energifelt kan få information, ikke bare om vor 
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lange fortid, men også om vor fremtid. For alt manife-
sterer sig først i dette energifelt, inden det materialiserer 
sig i fysisk materie, siger han.

Villoldo gør meget ud af det, han kalder at skabe “et 
helligt rum” ved at påkalde universets hellige dvs hel-
bredende kraft. Han siger: “Energien i dette rum giver 
mig styrke til at hele mig selv og til at modtage bistand 
fra åndeverdenens lysende væsener”.
I den forbindelse kom jeg til at tænke på alle de sten-
cirkler, der ligger som levn fra fortiden, med Stonehenge 
som det mest pompøse eksempel. Måske var det den tids 
måde at skabe “helligt rum” om deres kultiske fester. Og 
det der har fået menneskene til at bygge store templer og 
katedraler?

Villoldo kalder sin form for shamanisme for “energimedi-
cin”, og den handler da også mest om, hvordan man frigø-
rer sig for negative dvs destruktive energier. Han fortæller, 
hvordan man kan teste en person for “giftige” energier på 
følgende måde: lad klienten holde armen vandret udstrakt 
og forsøg at presse den nedad. Få nu klienten til at tænke 
negative tanker, så viser det sig, at han ikke har kraft til at 
fastholde armen i udstrakt stilling, men at den giver efter. 
Lad ham så tænke positive tanker, og da vil han vise sig 
at have kraft nok til at modstå presset.

Han fremkalder en let trance hos sine klienter ved at 
trykke og holde ca. 10 min. på noget, han kalder “fordy-
belsespunkter” i baghovedet , det som nogle akupunktører 
kalder “himmelporten”. Meningen er, skriver han (s.173) 
at “det censurerende, kritiske sind skal slippe sit greb om 
bevidstheden”. Dette skulle så åbne chakraerne og sende 
de “giftige” energier ud af kroppen, hvis man også med 
hånden drejer mod uret over chakraerne. Ved at dreje med 
uret, lukkes de igen.

Åndsvidenskabeligt set

Selv om moderne shamanisme bruger nogle af de gamle 
ord og begreber, er det for mig at se blot endnu en form for 
terapi for psykisk betrængte i den økonomisk velstillede 
del af verden. Vi har ikke mere den stærke instinktenergi, 
der før i tiden gjorde den meget dybe trance mulig, hvor 
oplevelsen af at “rejse med kraftdyr” sikkert var nok så 
levende som vore dages fantasirejser. De gamle shamaner 

havde stærke psykiske evner, det som Martinus kalder 
“lavpsykiske” evner, og som han siger, det er en stor 
misforståelse at prøve at opøve igen.

Martinus skriver i LB VI stk. 2008: “Frembringelsen 
af psykiske eksperimenter, clairvoyance, mediumisme, 
pendulsvingninger etc. er ikke produkter af en udviklet 
moral. Tværtimod, disse psykiske evner tilhører en ud-
viklingsepoke, de nuværende kulturmennesker forlængst 
er vokset fra og derfor kun besidder som energiløse rudi-
menter. At træne sådanne evner frem er i virkeligheden 
en tilbagegang og kan kun lade sig gøre i et meget lille 
omfang og på bekostning af andre og for væsenets nuvæ-
rende udviklingstrin nødvendige evner og anlæg.”

Hvis psykiske evner bruges ud fra en høj moral og altså 
i alkærlighedens tjeneste, bliver de til det, Martinus 
kalder “højpsykiske” evner. De evner er en del af alle 
menneskers fremtidsmuligheder. Vi kan dog ikke forcere 
sådanne evner frem. Den eneste vej går over udvikling af 
næstekærlighedsevnen. Forsøger vi at skyde genvej, vil 
vi bare møde “tærsklens vogtere”, ja vi risikerer at blive 
mentalt forstyrrede.

Med højpsykiske evner får vi mulighed for at bruge de 
højere åndelige energier. Som Martinus beskriver det i 
forklaringen til figur 17 i  symbol nr.33,“slipsesymbolet” 
(DEV III s.289): “Ved denne åndelige eller psykiske kraft 
foregår disse underbare manifestationer, vi udtrykker 
som “mirakelhelbredelse”, materialisation og demate-
rialisation, “telepati”, “organisk fjernsyn” og “organisk 
fjernhørelse” m.m. Det er disse evner, der sætter det 
færdige menneske i Guds billede i stand til at være i 
organisk forbindelse med de høje kosmiske væsener på 
det åndelige plan, der tilsammen udgør Guds redskab for 
styring og ledelse af menneskeheden frem til at blive i 
hans billede efter hans lignelse.”

Nogle påstår, at vi ved at sætte os i stille meditation 
og søge indad i os selv, vil kunne opnå visdom, fordi 
“visdommens kilde”findes i vort eget indre. Men måske 
er det bare “tærkslens vogtere”, vi finder der - i første 
omgang? Faktisk er den bedste vej i virkeligheden at 
“søge udad” ifølge Martinus. Vejen til lyset, vejen til 
indvielse, går udelukkende over at forvandle sin være-
måde fra selviskhed til uselviskhed, over dette “at tjene 
andre” (stk. 2008).

Vi skal ud og have modgang og modspil for at få erfa-
ringer og respons på vort eget væsens ufuldkommenhed. 
Vi skal ud og lære at acceptere, ja måske endda holde 
af, dem der er anderledes end os selv. Vi klarer os ikke 
mere ved hjælp af instinkt, vi må gå den svære vej over 
de knubs, vi behøver, og de udfordringer, vi skal have, 
for at udvikle intelligensen og følelsen.
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ET BESØG PÅ 
MARTINUS INSTITUT

v/Per Holsner

En gæsts oplevelse i rum og tid ved besøg på institut-
tet, Martinus bolig i årene 1943-1981, og hjemmet for 
skabelsen af det Tredje Testamente.  

Instituttets indvielse

 Den 3. oktober 1943 midt under 2 verdenskrigs tyske 
besættelse blev Martinus Institut indviet. I foredragssalen 
den dag sagde Martinus:” Det er den første skole for den 
kosmiske videnskab. Den er ganske vist kun endnu et lille 
sennepskorn, men ikke desto mindre skal kærlighedens 
specielle videnskab fra dens sole uhæmmet funkle alle 
ærlige sandhedssøgere i møde. Vor fælles kærlighed skal 
skabe et intellektualitetens tempel, et humanitetens hjem, 
et kulturens centrum for udvikling af næstekærlighed. 
Og til dette guddommelige formål skal dette hus fra i 
dag være indviet”.

Templer gennem tiderne.   

I årtusinder har menneskene bygget templer, katedraler 
og kirker til at være stedet for et møde med Gud. Formede 
og udsmykkede for at tiltrække og rumme guddommen, 
med præg af hver sin kulturs tid og sted. Martinus be-
skrev selv den ægyptiske pyramide og Salomons tempel 
med sin forgård, hellige og allerhelligste rum. Salomons 
tempel blev bygget i Jerusalem omkring år 1000 f. k. og 
gav plads til pagtens ark. Det blev jødedommens kultiske 
midtpunkt. År 593 f. k. plyndrede den babyloniske konge 
Nebukadneser byen, som sattes i brand. Templet blev 
ødelagt og pagtens ark forsvandt. I biblens Ny Testa-
mente fortælles om Jesus virke i Herodes genopbyggede 
tempel, i sin Faders hus. Men da Jerusalem ikke kendte 
sin besøgstid, korsfæstedes Jesus Kristus for at genopstå 
i sin opstandelseskrops tempel. 
            
I Schweiz begyndte Rudolf Steiner år 1913 på antropo-
sofisk baggrund at bygge et moderne tempel, Goethea-
num, til Kristus genkomst, for at berede plads til Guds 
ord og den verdenslærer, han ved skulle komme. Et 
højintellektuelt kunstværk til formålet, men nedbrændt 
år 1922/23. 

Instituttet udefra
Instituttet ligger på Mariendalsvej 94-96 på Frederiks-
berg, og blev bygget år 1918 af Teosofisk Selskab. Senere 
overtaget af en spiritistisk forening, inden Martinus efter 
en ombygning og nyindretning indviede det. Til dagen 
skænkede kunstneren Harald Isenstein den smukke 
skulptur ”Mor med Barn”, som er opstillet i blomsterha-
ven foran det tempellignende hus. Som den hvide ilddåb 
gav Martinus evne til at se jordklodevæsenet skinne i 
hvidt kristuslys, kunne han fra sin bolig på første sal gå 
ud på altanen og kigge ned på denne have, hvor en hvid 
moderjord bærer på sit barn. Den nye jordmenneskehed 
med kristusbarnet i os alle. Ligesom ”Maria med barnet” 
i Rafaels berømte maleri, og på en måde set nede i dalen. 
Ned til Marie-dals-vej fra Freds-rigets-bjerg.      
              
De 2 søjler, som bærer altanen hed i Salomons tempel 
Boas og Jakin, symbol for henholdsvis viljekraft og vis-
dom, og dem må gæsten passere igennem for at komme 
ind i hallen med reception og videre ind til foredragssal 
og studierum. Her kan den søgende så få kontakt med 
åndelig viden, som det i sin tid skete i ældre templers 
hellige rum. I sit hjem bag altanen skabte Martinus lige-
vægt mellem viljekraftens og visdommens søjler med sin 
kærlighedsvidenskab. Han kunne forbinde husfacadens 
firkant med den oven liggende trekant, forene jord og 
himmel gennem sin nyskabende menneskelige kærlig-
hedsenergi i en åndelig materie, som kan reflektere den 
hellige ånd i hjertet. 
               
I facadens øvre trekant er templets forhæng trukket til 
side og åbner for det allerhelligste, udtrykt ved stjer-
nesymbolet. Et lignende symbol lyser på samme murs 
inderside på stuevægen til højre for altandørene i Martinus 
bolig. På ydersiden som et guddommeligt øje af kosmisk 
bevidsthed i det levende væsens trekant med udsigt over 
verdensaltet fra sin himmel. I Matth.27.51 står der:” 
Da brast forhænget i templet i 2 dele, oppefra og ned, 
jorden rystede og klipperne revnede, og gravene åbnede 
sig”. Himlens og jordens begge dybe hemmeligheder 
åbenbaredes. 

Indenfor i instituttet
                
Indenfor i hallen ses på højre side en kældertrappe, der 
stiger op mellem en hvid sfinks porcelænsfigur og et 
rundt vægrelief med billedet af et solbestrålet menneske 
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siddende i græsset omgivet af stjerner og planeten Saturn. 
Som en påmindelse om gammel ægyptisk tempelkunst. I 
den modsatte side af hallen går der en trappe op til første 
sal, med en vending halvvejs oppe, hvor et vindue med 
karm lyser ind. I karmen står Thorvaldsens gipsfigur af 
Jesus Kristus, og lige under hænger Gustav Doré`s billede 
”Og det blev lys”. Langs med trappens begge vægges 
sider er der ophængt en sorthvid billedserie med nordisk 
mytologi, som viser krigere i kamp. Helt oppe ad trap-
pen ser gæsten en kopi af Leonardo Da Vinci`s berømte 
nadverbillede og under det, Martinus hovedsymbol ”Det 
evige verdensbillede”, som han gjorde færdigt år 1928 
med hele forsynets åndelige støtte. 

Som en vandring både i tid og rum
                 
Denne vandring fra kældermørke til Martinus bolig på 
første sal, hvor han i lyset byder  velkommen til fælles 
måltid ved Herrens bord og broderskab i verdensaltet, kan 
opleves som et forløb i tid. Fra underbevidsthedens in-
stinktive kældermørke over Moses-kulturen til aktuel fy-
sisk dagsbevidsthed i hallen, hvor det dyriske og humane 
i vor tid mødes, symboliseret ved sfinksen og solrelieffet. 
Med mulighed for at gå til reception, foredrag, bibliotek 
og studierum. Ad trappen videre op til første sal, i ven-
dingen med vinduelyset markerer kristusfiguren Guds 
åndelige lys fra Gustav Doré`s billede, i sin kærligheds-
model. Trods det fortsætter billedrækken af kæmpende 
krigere videre op, som tegn på at det kristne budskab i det 
Nye Testamente ikke har fortrængt det dræbende princip 
eller det Gamle Testa-
mentes levemåde. Helt 
oppe ad trappen deler 
Jesus vin og brød med 
disciplene på Leonardo 
Da Vinci`s billede. Det 
skete i sin tid i Coena-
culum på Zions bjerg i 
Jerusalem, hvor Jesus 
holdt sin afskedstale 
skærtorsdag aften år 33 
e. k. og lovede at sende 
”Talsmanden den hel-
lige ånd”. Med ordene:” 
Jeg skal bede Faderen, 
og han skal give jer en anden hjælper, som skal være hos 
jer for altid, sandhedens ånd”.  

Sandhedens ånd, den anden 
hjælper. 
                  
Martinus hovedsymbol ” Det evige verdensbillede” ud-
trykker denne sandhedens ånd, og Martinus afsluttede 
netop sin åndelige indvielse af ilddåb skærtorsdag år 

1921, for gennem den kosmiske åndsvidenskab atter at 
indbyde menneskene: ”Kommer hid til mig, alle I, som 
er besværede, og jeg skal give eder hvile”, lige såvel 
som den bekræfter den guddommelige sandhed:” Se, jeg 
er med eder alle dage, gennem alle tider, i alle ting, i al 
evighed”. (Småbog nr.4: Omkring min missions fødsel. 
Kap.21). På soklen til Thorvaldsens kristusfigur står 
citatet fra Matth.11.28 indledt med ordene:” Kommer 
til mig…” 

Martinus stue
                   
I Martinus varme lyse stue finder gæsten husets og hjem-
mets allerhelligste tempelrum. Guds ånd gennem Mar-
tinus kunne omfavne ham som solen. Loftet hvidt, dets 
overgang til væggen gylden med guldfarvede gardiner 
hængende ned til gulvet og væggene med rødgyldent 
flammemotiv på tapetet. Kærlighedens guld mellem den 
hvide hellige ånd og livets gyldne ildkraft. I sofaen og 
de bløde stole bæres gæsten op af mineralrigets indigo 
og planterigets røde betræk i tyngderigets fysiske form. 
Fra væggene kigger symbolbilleder fra intuitionsriget 
ned og tiltaler gæstens selvbevidste tanke og følelse. 
Her blev biblens Tredje Testamente skrevet og står på 
boghylden over det store vægtæppe med billedet af 
Ægyptens pyramider og sfinks. Et kredsløb fra kælderens 
forgård til første sals allerhelligste over hallens hverdag 
er gennemført, fra fortid over nutiden mod fremtiden. I 
sandhed et besøg værd.

Solrelieffet. 
                    
Det er også kunstneren 
Harald Isenstein, som 
har skabt det runde re-
lief ovenfor kældertrap-
pen. En videreudvikling 
af en plakette til minde 
om Albert Einstein, 
som han tidligere havde 
lavet. Begge som en 
hyldest til videnska-
ben, hvor en passer er 
skiftet ud med en stor 
femstjerne og mange 

femstjerner blevet til seksstjerner. Stadigt med men-
nesket siddende på græsset mellem den firestrålende sol 
kiggende ind og planeten med sin omkredsende ring. Et 
fysisk måleinstrument, passeren til fysisk naturviden-
skab, og kosmisk klarsyn gennem femstjernens højere 
selv til åndsvidenskab, som begge sammen kan vise 
verdensaltet i ”Det evige verdensbillede”s seksstjernede 
vir-kelighed. Som naturlig livskunst i skabelsesprincip-
pets fire solstråler. 
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v/Per Holsner 

Et kærlighedens brændpunkt og midtpunkt for kristen 
kosmisk åndsvidenskab på jorden. Som Jerusalem i sin 
tid blev det for verdensreligion. 

Symbol 44

Martinus omtaler Klint 
som et fastboende, jord-
bunden fredens paradis 
med en skole i livskunst, i 
kontakt med menneskets dybeste inspiration. Martinus 
symbol 44 ”Elsker hverandre” viser den åndelige sols 
hellige ånd i korsform svæve over vandet og oplyse Klint. 
Symbolet blev bragt i Kosmos bladet år 1934, samme 
år som strandområdet ved Klint blev købt, og Kosmos 
flaget med symbolet for den hellige ånd blev indviet ved 
havet 2 år senere. Det var en kontrast til det tyske for-
søg på at skabe et 3`dje rige med sine forberedelser til 
en kommende krig. 

På symbolet stråler den hellige ånd som en hjertebro fra 
guddommens inderste, åndelige sol over afgrundsdyb 
vand og varmer menneskene i mørket. Til kærlighed 
og livets love. Fra Skandinavien over Klint, som ”et 
voksende verdensfrelsende lyscenter i ragnaroks mørke” 
ifølge Martinus, til menneskeheden i kreds om jorden. I 
artiklen til symbolbilledet står at læse:” En stor plan i den 
guddommelige verdensorden skal bringes til fuldendelse. 
Jorden skal slynges ind i en ny kosmisk bane, hvor alt 
som ikke er af ”renhed” af kærlighed må blive udenfor. 
De stærke vibrationer fra Faderens zone opløser alle 
detaljer, som ikke er isoleret i kærlighed”. 

Stærke vibrationer fra 
Faderens zone
            
Det dybe mørke sår i menneskehedens sjæl renses i lyset 
og det ”ragnarok, som skal komme, vil bringe alt det onde 
frem”. ”Dommedagen er en periode, hvor en slags udrens-
ning finder sted”. En personlig psykologisk undervisning, 
hvor mange vil forandre sig til fårene, og bukkene blive 
frasorteret i 2-3 verdenskrige. Formodentlig kan krigen 
mod terror med sit globale omfang betegnes som en 
lille verdenskrig. De sidste tider af den gamle verdens 
krigskultur vil ende i dette 21. århundrede, og derefter 
vil krig forsvinde. 

MARTINUS  CENTER  
I  KLINT

Centrets atmosfære
            
Kosmos Feriekoloni blev navnet på centret i Klint, for 
her forbinder den paradisiske åndelige sfære sig direkte, 
med mulighed for tiltrængt ferie efter jordelivets tunge 
arbejde. Som et åndehul for hvile og inspiration i skøn 
natur. Den lyse åndelige verden er koblet direkte til stedet, 
som sym-bol 44 viser, og derfor beder Martinus om, at 
besøgeren ligesom Moses ved den brændende tornebusk 
sjæleligt tager snavsede sko af, fordi stedet er helligt. 
Som kristusriget nogle få timer hver juleaften berører 
menneskeheden og kan tænde hjertets julelys, er Martinus 
Center et kærlighedens brændpunkt på jorden. 
            
Martinus ”Elsker hverandre” bekræfter Jesus kærlig-
heds bud i Joh.13.34-35 og 15.9-17:” Et nyt bud giver 
jeg jer, at I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, 
skal også I elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er 
mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden…Større 
kærlighed har ingen end at sætte sit liv til for sine ven-
ner”. Martinus helligede sit liv for Sagen og ønskede, at 
hans venner kærligt gik ud i verden med budskabet i det 
Tredje Testamente.    

Klint ved havet
             
Kosmos Feriekoloni fik ændret sit navn til først Kosmos 
Ferieby, og siden år 1977 hedder stedet Martinus Center. 
Herfra skal den kosmiske kristne åndsvidenskab stråle 
ud til menneskeheden i den nye fredens verdenskultur. 
At Martinus Center netop kom til at ligge ved havet, skal 
ses i et større sammenhæng. Som en ligevægt mellem 
Østen med sin buddhisme og Vesten med sin kristendom. 
Buddha betyder den oplyste, og buddhismen søger him-
melvendt bort fra jordens lidelseserfaring. Fysisk ikke 
mindst udtrykt ved sine templer på verdens tag, Hima-
laya. Kristendommen i sine forskellige fraktioner bredte 
sig frem for alt mod vest. Jesus blev døbt ved Jordans 
flod nær ved det Døde Hav, som er det laveste punkt på 
landjorden med sine 400 meter under havenes gennem-
snitlige overflade, og han gennemled alle menneskets 
lidelseskvaliteter og steg ned i jordens sjælelige dyb. 
Danmark med sit køligt tempererede klima og sin 10.000 
km kystlinje tilbyder ved havet en mulighed for balance 
mellem øst og vest, høj og lav. Både fysisk og sjæleligt, 
da Martinus kosmiske åndsvidenskab er en gylden mid-
delvej af lysfyldt kærlighed og kærlig visdom. 
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Coaching

Fænomenet coaching er kommet på 
mode. Ordet såvel som dets indhold 
har vi fået fra USA, som så meget 
andet nymodens. Egentlig betyder 
ordet “kusk”, dvs “den der styrer”, 
og blev først brugt i sportens verden. 
Men nu har fænomenet bredt sig til 
både erhvervsliv og privatliv.
Hvori adskiller det sig fra almindelig 
terapi og psykologisk rådgivning? 
Hvis det altså gør. Jeg har læst et 
par bøger om det og giver herfra et 
par stikord, så kan man selv vurdere, 
om det bare er “gammel vin på nye 
flasker”.

Det gælder om at tage ansvar for eget 
liv, sætte sig mål, vælge de bedste løs-
ninger og handle effektivt derefter. En 
coach er blot en slags “jordemoder”, 
der hjælper klienten med at få sin 
egen viden og erfaring frem i lyset. 
Man skal udvikle sit eget potentiale. 
Der fokuseres ikke på følelser. Man 
skal analysere dem og ikke “drukne” 
i dem. Det vigtige er, hvordan man 
forholder sig til problemerne. Man 
udfordres på sin tolkning af verden 
for at få øje på flere mulige løsnin-
ger. En coach sætter ikke fokus på 
personen eller problemet, men på 
personens opfattelse af problemet og 
på grundlaget for denne opfattelse. 
Kodeordet er refleksion.

Man skal søge forståelse og respekt 
for andres vurderinger, for det gælder 
om at kunne samarbejde med men-
nesker med forskellige holdninger. 
Man skal øge sin indlevelsesevne og 
få en bedre social adfærd. Sine egne 
psykologiske forsvarsmekanismer 
må man blive bevidst om, så de ikke 
hæmmer ens udvikling. Man må tage 
hensyn til såvel de individuelle evner 
og særpræg som til den helhed, man 
indgår i. Samarbejde og en fælles 
vision bliver stadig vigtigere, nu hvor 
de fleste skal leve af at være “tanke-
arbejdere” i stedet for kropsarbejdere. 
Vi skal lære at se uenighed og konflikt 
som spændende forskellighed, der 
kan føre til ny udvikling.

En coach skal sørge for, at personen 
oplever enhver beslutning som sin 
egen. Modeordet er “at tage ejerskab” 
- på beslutninger, løsninger, ja til 
sit liv. Man skal være selvstyrende, 
selvkontrollerende. Det autoritære 
lederskab er håbløst gammeldags og 
fratager mennesket såvel motivation 
som arbejdsglæde, gør medarbejderne 
uengagerede og uansvarlige. Det cen-
tralistiske hierarkiske styringssystem 
hører til en fortidig verdensopfattelse 
og menneskesyn. (Mon ikke regerin-
gen skulle læse nogle coach-bøger?)

Nogle vil måske nok synes, alt det her 
lyder meget krævende og besværligt. 
Og det i en tid, hvor vi på TV kan 
møde en rådgivende præst, der for-
tæller sin “klient”, at hun bare skal 
lægge problemerne og ansvaret over 
i Guds hænder. Men for mig lyder det 
blot ligesom den “bevidstgørelses-
proces”, vi forsøgte os med engang 
i kvindebevægelsens basisgrupper. 
Vi skulle tage ansvaret for eget liv - 
hvem skulle ellers ha’ det? Det eneste, 
vi manglede, var erkendelsen af, at 
livet har et meget længere og større 
perspektiv, end denne ene inkarna-
tion. Vi lærer ikke bare for nuet men 
for evigheden.

Før-livs-coach

Nu får vi ikke bare tilbuddet om at 
tage uddannelse som life-coach, vi 
kan også uddanne os som “past-lives-
coach”. Det er den efterhånden kendte 
foredragsholder og forfatter (til bogen 
om “Den tilbageholdte viden om hel-
bredelser”), Robby Curdorf, der tilby-
der, at vi på 4 weekender og for 6000 
kr kan blive en sådan coach, der “kan 
genopvække menneskers erindringer 
fra deres tidligere liv”.

Som eksempler på, hvad man kan 
opdage om tidligere liv, ser vi på 
Curdorfs PR-materiale billeder af, 
hvordan musikeren og healeren Paul 
Armitage er en inkarnation af den 
norske komponist Edvard Grieg, og 
hvordan artist og healer Erik Berg-
lund engang har været H.C.Andersen. 
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De viser interessant nok ligheder i 
udseende, men hvad betyder mest for 
vor fysiske fremtoning - forældrenes 
gener eller vore egne talentkerner for 
opbygning af en organisme?

Interview med Jesus?

Jesus sagde, da han gik her på Jorden, 
at man ikke efter hans bortgang skulle 
prøve at finde ham noget sted. Og 
Martinus har fortalt, at Jesu “komme 
i skyerne” skulle forstås sådan, at 
det var hans form for bevidsthed, 
altså kristusbevidstheden, der ville 
“komme”, nemlig når vi havde ud-
viklet den i os selv.

Når nogen derfor kommer og påstår, 
de har “talt med” Jesus og kanalise-
ret budskaber fra ham, bliver jeg ret 
skeptisk. På den anden side har Jesus 
jo også sagt, at han “vil være med os 
alle dage indtil verdens ende”, så jeg 

vil da ikke udelukke muligheden af, 
at han har vigtigt “nyt” til os her i de 
“sidste tider”.

Altså købte jeg en DVD, hvor en 
Gregory Possman reklamerer med 
sin “varme linie” til Jesus. Men det 
var en slem skuffelse. Det hele er blot 
almindelige pæne ord om kærlighed, 
som vi møder i talrige kanaliserede 
bøger for tiden. Dem kunne enhver, 
der læser nogle af vor tids spirituelle 
bøger, give videre med påstanden 
om, at de kom fra Jesus. Da han så 
kommer med den om ægteskabet med 
Maria Magdalene, fik jeg en fornem-
melse af fup og fidus.

Derfor kan der selvfølgelig godt være 
dem, der kan have glæde af at se en 
mand sidde i en stol og lade hans søde 
ord risle ind i sit øre. Nødvendigheden 
af budskabet om næstekærlighed er 
ikke blevet mindre i disse år, så de 
kan ikke gentages for tit.

Tidens energi-proble-
mer

Der forskes for tiden meget i metoder 
til at skabe miljørigtig energi. Selv om 
såkaldte eksperter påstår, at atomkraft 
er “ren”, ved eller fornemmer de fle-
ste, at det ikke er sandt. Ud fra den 
metode, som man mener solen bruger 
til at skabe energi, forsøger man nu 

at sammensmelte atomkerner (fusion) 
i stedet for at splitte dem (fission). 
Problemet er blot, at man tror, det 
kræver samme høje temperatur som 
i solen, så man skal stort set bruge 
ligeså meget energi, som man får ud 
af det.

Det kan undre, hvorfor der ikke 
forskes mere i, hvordan energi-kon-
centrationer opstår her på jorden, 
f.eks. i lyn, cykloner og orkaner. Og 
det kan undre, at man slet ikke har 
lyttet til de intuitive begavelser, der 
ind i mellem har givet et vink om 
naturens måde at gøre det på. Der har 
været en Schauberger, der påviste den 
energi-opbyggende spiralbevægelse, 
han kaldte implosion, i modsætning 
til den energi-nedbrydende eksplo-
sion, vi idag bruger i næsten al vor 
teknologi.

Martinus har fortalt om den kraft, 
der opstår i spændingsforholdet 
mellem varme og kulde. Man kan 
blot betragte f.eks. cykloner eller det 
høj- og lavtryk, der skaber orkaner, 
for at få dette bekræftet. Og endelig 
har en Walter Russell fortalt om den 
indadspiralerende bevægelse, der er 
i stand til at skabe en energi-koncen-
tration så høj, at den kan blive til en 
selv-kørende fusions”reaktor”, som 
solen er.

Naturvidenskaben har det problem, 
at den faktisk ikke ved, hvad energi 
grundkæggende er. Da jeg læste om 
det anlæg i Sweiz, hvor man sender 
partikler i en flere kilometer lang 
rundkreds med noget, der nærmer 
sig lysets hastighed, tænkte jeg: Hvad 
mon der ville ske, hvis man i stedet 
lod partiklerne (eller plasmaet, som 
det vel er) suse rundt i en spiralbe-
vægelse indad? Det var vist det, Tesla 
gjorde i meget mindre skala, og fik 
så meget energi ud af det, at det hele 
sprang i luften.

Det kan undre, hvorfor naturvi-
denskaben aldrig har fokuseret på 
spiralbevægelsens grundlæggende 
funktion i dette fysiske univers. Man 
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støder dog på den overalt, fra spiral-
galakser til sneglehuse. Men måske 
har det været Einsteins og Bohrs 
forkerte atom-model, der som dogme 
har forhindret forskerne i at opdage 
det indlysende.

Vi skal åbenbart igennem nogle 
mørke moralsk lærerige tider, før vi 
får lov til og er i stand til at håndtere 
universets grænseløse energimængder 
uden at lave ulykker. Martinus siger 
jo, “de højere magter” har en plan og 
at der er styr på tingene

Fra Russells 
spørgetime

Spørgsmål: Den fysiske verdens stof 
er blot bevægelse, det har videnska-
ben også konstateret. Men hvordan 
kan bevidsthed skabe bevægelse i et 
univers af stilhed og balance?

Svar: Hvis to lige tunge børn sidder 
på hver sin ende af en vippe, er den 
i balance og står altså stille. Hvad er 
det, der får den i gang med at vippe 
op og ned? Det er børnenes beslut-
ning om at skabe ubalance. Altså er 
det børnenes bevidsthed, der skaber 
bevægelse. De skaber skiftevis ulige-
vægt og ligevægt. Det er også, hvad 
der sker i naturens stofdannelse.

Ved anden lejlighed forklarede Rus-
sell, hvordan også kontinenter “vip-
per op og ned”. Når plantevæksten 
og andet har forbrugt store dele af 
undergrundens mineralske ressour-
cer, genopretter Jorden balancen 
ved at bringe kontinenter med nye 
ressourcer op over havets overfl ade 

og bringe de “gamle udslidte” konti-
nenter tilbage under havets overfl ade 
til regeneration.

Det var jo tankevækkende i denne tid 
med frygt for oversvømmelser! Men 
normalt vil en sådan ændring ske så 
langsomt, at menneskene har rigelig 
tid til at fl ytte sig.

Forplantnings-
problemer

Menneskene i den vestlige verden har 
probemer med formeringsevnen. Dels 
har mange kvinder svært ved at føde 
børn ad normal vej. Det siges at mel-
lem 25% og 35% af alle børn kommer 
til verden ved kejsersnit, hvad man nu 
er begyndt at advare imod, fordi det 
synes at betyde svagere børn. Dels 
har fl ere og fl ere fået problemer med 
at kunne blive gravid, bortset fra at 
danske mænds sædkvalitet er verdens 
dårligste.

En “rugemor” er således blevet en 
eftertragtet “vare”. At “udleje” sin 
livmoder i 9 måneder for et anseeligt 
beløb er via internettet blevet endnu 
en mulighed for den rige del af verden 
til at udnytte den fattige del, skønt 
nogle nok vil mene, det blot er en 
form for ulands-bistand. Men det kan 
også blive en mulighed for de fattige 
til at bedrage nogle godtroende men-
nesker, som vi så i en TV-udsendelse 
for nylig.

Hvad kan mon være den overordnede 
mening med den stigende ufrugtbar-
hed? For selv om det kunne skyldes 
den store uvidenhed om de forskellige 
kemiske stoffer, vi har fyldt vort miljø 
med, er der vel også en mening med 
det - ud over at vi skal lære af det for 
at blive klogere.

Det er måske en del af vejen til at 
bryde den hvide races herredømme 
her på jorden? I den befolknings-
gruppe er fødselstallet jo dalende 
overalt. Hvordan mon det opleves af 
den “sjæl”, der er klar til at inkarnere 
her på jorden? Har den overblik over, 

hvordan den fødes et helt andet sted, 
end den vokser op? Et inkarnerende 
væsen skal vel kunne føle sig tiltruk-
ket af - i samklang med - såvel den 
kvinde, der skal huse det i de første 
9 mdr., som den, hos hvem det skal 
vokse op. Men dette gælder jo også 
for de mange adoptioner, der i vor tid 
foregår på tværs af kloden.

Der er uden tvivl en overordnet 
plan med, at menneskene skal godt 
og grundigt mikses sammen her på 
kloden. Stammekulturer og nationali-
teter skal opløses, for vi skal nå frem 
til en følelse af, at tilhørsforholdet 
gælder kloden som helhed. Mange 
unge har allerede oplevelsen af at 
være “globalister”, men vejen frem 
til at menneskeheden bliver een en-
hed med en fælles verdensregering, 
synes lang. Og dog skal det være en 
realitet om senest ca. 2000 år. Regner 
jeg med. Det må jo da ske mange år 
før, de fl este af os har fået kosmisk 
bevidsthed.

Gud, menneske, 
kosmos

Forlaget Gyldendal har nu genudgi-
vet et par klassiske tekster af afdøde 
professor i idehistorie Johannes Sløk. 
Sløk fi k i sin tid mig til at ane, at der 
i de gamle mytologier lå mere og 
andet end det, vi i skolen vrængede 
næse ad og kaldte “oldævl”. Når jeg 
nu genlæser ham, fi nder jeg hans på-
visning af forskellem mellem græsk 
og jødisk verdenssyn interessant, bl.a. 
fordi jeg har fået en anden baggrund 
at vurdere ud fra.
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Mytologi er et billeddannende sym-
bolsprog, som kan forstås på flere 
måder, alt efter hvor man selv aktuelt 
står. Græsk tænkning, som vi bl.a. 
finder den hos Platon, går ud fra, 
at universet er Gud, og at verden 
med dens naturkræfter og evige love 
derfor er guddommelige. Myten 
om Gaia og Uranos er historien om 
verdens grundlæggende feminine 
og maskuline principper, det er yin 
og yang, eller med Russell kan det 
kaldes kompression og ekspansion. 
De skaber verden.

Men Uranos, det maskuline princip, 
har tendens til “at æde sine børn”, dvs 
det kan tolkes som, at den ekspansive 
bevægelse atter opløser det skabte, 
eller som det maskulint agressive, der 
med krig og indbyrdes rivalisering 
ødelægger. Til sidst i myten afsætter 
“sønnen” dog faderen Uranos, og 
kaos bliver til kosmos. Den univer-
selle orden er genskabt.
Iøvrigt er der i græsk tænkning ingen 
Gud, der er skyld i menneskenes 
skæbne. Det er deres egne handlinger, 
der har konsekvenser, det grækerne 
kaldte nemesis (og andre har kaldt 
karma?).

Anderledes med det jødiske verdens-
syn. Her er Gud udenfor og ovenover 
verden, der således ikke er gud-
dommelig i sig selv. Altså er verden 
overladt til menneskenes forgodt-
befindende, noget menneskene skal 
“herske over”. Man er kun bundet af 
“Guds lov”, som givet i Toraen. Men-
neskets skæbne er Guds sag.

Europæisk kultur blev en syntese af 
disse to ret så forskellige holdninger, 
hvorfor den altid har været lidt “scizo-
fren”, dvs med iboende konfliktstof. 
Jesus reddede os dog ud af den værste 
misére ved at bløde noget op på for-
skellen. Jødedom har faktisk meget 
mere til fælles med islam end med 
kristendom. Men mon ikke det hele 
om et par inkarnationer er gået op i en 
højere og noget klogere eenhed?

Økonomisk fremgang 

De religiøse folk i Tyrkiet vinder 
frem for tiden, økonomisk og derfor 
også politisk. De tyrkiske muslimske 
forretningsfolk er driftige, for de har 
fundet på at mene, at jo flere penge, de 
tjener, jo mere bevis har de for, at de 
har Allah’s gunst og velbehagelighed. 
Og med deres store økonomiske ge-
vinster promoverer de politikere, der 
har den samme stærke Allah-tro.

Det ligner den religiøsitet, vi i 1700-
tallet så opstå med calvinismen i 
Europa. Jo mere profit, de kunne 
klemme ud af andre, dvs jo rigere, 
de blev, jo mere var Gud med dem 
og stod på deres side. Mange mener, 
det var det, der satte skub i den ka-
pitalistiske udvikling. Grådighedens 
egeninteresse var blevet til noget af 
Gud særligt velsignet.

Men den udvikling var jo nok en nød-
vendighed for at skabe fremdrift i den 
europæiske kultur dengang. Så det er 
måske det, der nu så småt er begyndt 
i den muslimske verden. Nok må de 
ikke tage renter, men så kan de altid 
kalde det noget andet, så det gør de.

Hvem er mest lykkelig?

I vor tid laves der så mange under-
søgelser om alt muligt. Ud fra en 
sådan påstås det, at danskerne er 
det lykkeligste folk i verden. Men 
resultatet afhænger jo af, hvordan 
man spørger og hvordan folk opfat-
ter spørgsmålet. Hvis man opfatter 
lykke som “tryghed”, er der nok en vis 
rimelighed i konklusionen. Når man 
så kommer frem til, at de lykkeligste 
er de højreorienterede, mens de ven-
streorienterede er mindst lykkelige, 
hvad beror så det på?

Jeg gætter på, det beror på, at de 
venstreorienterede stiller større for-
ventninger og krav til samfundets 
humane normer. De har mere fokus 
på manglerne og de negative sider 
af samfundet, og det er hvad man 

måler.
Man har også undersøgt, om de religi-
øse er mere lykkelige end ateisterne, 
og nået frem til, at det er de. Men også 
her er det afgørende, hvordan man 
spørger folk. Hvad er det i grunden, 
man måler? For hvis det er trygheds-
følelsen, man blot måler, så giver det 
sikkert mere sjælefred at tro, der er en 
højere magt, der styrer ens liv.

Tanker styrer 
computeren

I dag kan lamme personer styre en 
computer ved tankens kraft. Tanker 
erstatter musen. Ved hjælp af en 
specialudviklet hætte forsynet med 
elektroder, der registrerer personens 
hjernebølger, kan man lære med tan-
ken at styre en cursor på skærmen 

derhen, hvor man ønsker.
En gang vil vi måske alle kunne klare 
mere og mere alene ved tankekraft. 
Når vi kommer over “på den anden 
side” skal vi skabe alene med tanker, 
så er det jo godt at øve sig allerede 
nu! 

Telepati

Bladet Ill. Videnskab nr. 1/08 fortæl-
ler om en forskning i telepati, hvor 
man har taget en hjernescanner i brug. 
Her viser det sig, at selv om den, der 
skal modtage tanke-signalet, ikke 
bevidst registrerer det, viser elektrisk 
aktivitet i hjernen, at der er modtaget 
noget.
Forskerne forstår ikke, hvorfor en 
telepatisk afsendt tanke hos nogen 
registreres bevidst af modtageren, 
men ikke af andre. De ved jo ikke, 
at signalet fra hjernen skal videre til 
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personens overbevidsthed (og X1) og 
til check i “erindringskartoteket”, før 
signalet kan afkodes bevidst.

Vidste du at...

Når nonner har en så tætsiddende 
hovedbeklædning skyldes det, at man 
i den tidlige kristne kirke mente, at 
Jomfru Maria var blevet besvangret 
gennem øret.

Videnskabelige forskere har fundet ud 
af, at magnetarmbånd faktisk virker 
smertelindrende på gigt, man ved bare 
ikke hvorfor.

Mænds og kvinders hjerner bliver 
mere og mere ens, viser forskningen 
(hvad der ikke kan undre en Marti-
nus-læser). Og nu er der fl ere kvinder 
end mænd, der tager en højere ud-
dannelse.

Britiske forskere har fulgt over 8000 
personers levevis og intelligens fra 
spædbarn til voksen og fundet ud af, 
at intelligente børn bliver vegetarer. 
(Ill. videnskab 11/07)

Når man afhorner køerne, mangler 
deres mælk livskraft.

På Bali viser man ikke sorg, når en 
nærtstående dør. De ler og smiler i 
stedet, for de mener man bliver syg 
af sorg.

I 1950 havde man i gennemsnit 5 km 
til arbejdet, i 2006 havde man 50 km. I 
1983 til 2001 steg bilismen med 89%, 
mens cyklismen faldt med 25%.

Samarbejds-strukturen

Den bog, som Martinus Institut har 
udgivet i hhv 1992 og 2003 på Bor-
gens forlag med betegnelsen “Samar-
bejdsstrukturen”, er en underlig bog. 
Da jeg læste den, efter at have læst 
hele Martinus’ eget værk, blev jeg 
forundret og forvirret. Her var mod-
sigelsesfyldte udsagn og fl ere ting, 
der ikke stemte med, hvad Martinus 
iøvrigt har sagt og skrevet.

Martinus har sagt, at “sagen” ikke er 
nogen organisation eller forening med 
medlemmer, og derfor ikke skal have 
regler og paragrafer. Men denne bog 
ligner nærmest en slags “grundlov” 
eller forenings-vedtægter, hvor der 
bl.a. stilles “betingelser” for at “være 
med” (f.eks. stk.8.6). Det er som 
om en eller anden form for uformelt 
medlemskab alligevel er listet ind ad 
bagdøren.

At “sagen” har nogle få regler i for-
hold til samfundets myndigheder, 
er vi jo nødt til ifølge landets love. 
Men hvorfor udgive en hel bog til 
den store offentlighed om noget, der 
allerhøjst kan vedrøre en lille gruppe 
nære medarbejdere? At mennesker 
generelt skal prøve at omgås hinan-
den, om ikke i kærlighed så dog med 
venskab, er hele Martinus’ værk jo 
een stor opfordring til.

Det er ikke nemt at vurdere de i 
bogen citerede Martinus-udtalelser 
fra rådsmøder, fordi de er taget ud 
af deres sammenhæng, og hvilken 
ved vi ikke. Men for mig at se er 
det ret åbenlyst, at udtalelserne kun 
er henvendt til den lille skare med 
“nærkontakt” (bl.a.stk.8.9), og ikke 
beregnet til at udsende i en bog på et 
kommercielt forlag.

Martinus fik ikke selv skrevet en 
“struktur”, for kræfterne slog ikke til. 
Men ifølge Tage Buch, som var meget 
tæt på ham i de sidste mange år, var 
det meningen, det blot skulle være 
et mindre hæfte, som kunne gives til 
de, der kom for at yde et stykke aktivt 

arbejde for sagen. Baggrunden var, 
at Martinus var så bedrøvet over de 
problemer, der var med og blandt hans 
medarbejdere, som han sagde “kun 
ville styre efter deres eget hoved”. 
Han var vel lidt bekymret for, hvordan 
det skulle gå med samarbejdet, når 
han forlod Jorden.

Jeg er ked af, at struktur-bogen er ble-
vet en del af “sagens” ansigt udadtil, 
for jeg synes ikke den yder Martinus 
retfærdighed. Jeg ved godt, at alt 
er gjort i den bedste mening, men 
jeg fornemmer, man har misforstået 
Martinus’ hensigt. Jeg ville ønske, 
man havde kunnet føre en bred og 
åben debat mellem interesserede 
Martinus-læsere, så vi i al venska-
belighed kunne hjælpe hinanden til 
at opnå den størst mulige forståelse 
af “mesterens” ønsker for arbejdet 
med at føre budskabet videre og ud 
i verden.

I dag “korsfæster” vi ikke en “Guds 
budbringer” i bogstavelig forstand, 
men vi er stadig så ufuldkomne, at vi 
mangler en dybere forståelse og til-
strækkelig respekt for de budskaber, 
han faktisk gav os.
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v/K. Bidstrup

Kryon er et væsen, der kanaliseres af amerikaneren Lee 
Carroll, der også har udgivet en del bøger med disse 
kanaliseringer, og oprettet hjemmesiden, www.kryon.
com, hvor det er muligt gratis at downloade en del af 
kanaliseringerne på engelsk som tekst og som lydfil.

Lee Carroll

Den 9. december 2007 kanaliserede Lee Carroll en 
nærmere beskrivelse fra Kryon om den overgang, som 
årsskiftet 2007-2008 også er. Nu kan man jo diskutere 
både form, indhold og kvalitet af disse kanaliseringer, 
men indholdet er nogenlunde som følger:
 
Kryon fremhæver årstallets elementære numerologiske 
betydning, som en nøgle til forståelse af, hvad skiftet fra 
07 til 08 betyder. Det er årstallets sum – tværsummen 
– der iflg. Kryon ekvivalerer eller svarer til energien. 
Det er skiftet i denne energi fra år 2007 til 2008, som 
indlægget særligt drejer sig om.

År 2008 er 2+8 => 1+0 => 1, dvs. et ét tal. År 2007 er 
2+7 = 9, dvs. et ni-tal. Eksempelvis var år 1989 såvel som 
år 2007 et ”9-år”, der iflg. Kryon begge repræsenterer en 
”færdiggørelse” eller ”fuldendelse”. Der er endvidere to 
tal, som Kryon fra starten associerer med sig selv: 9 og 
11, hvor færdiggørelsen (9), kobles med 11-tallet, der står 
for illumination – eller på dansk fx oplysning / erkendelse. 

Om årsskiftet 
2007-2008

Disse to tal definerer, eller indikerer, iflg. Kryon, noget om 
energierne, i den tid vi gennemlever i disse år. Martinus-
interesserede vil måske her medgive, at fødselsdagen d. 
11., næppe behøver at være helt tilfældig.

Kryon spørger overordnet om vi ser frygt og sorg i disse 
tal, eller om vi fx i deres numerologiske værdier ser den 
afslutning af noget gammelt, der leder til en erkendelse 
og tydeliggørelse af noget nyt, der skal til at begynde? 
For amerikanere – og for en del andre på især den vestlige 
klode – har 9 og 11 som bekendt fået særlig opmærksom-
hed de seneste år. 

I år 2002 iflg. Kryon, er den forandring af det magnetiske 
felt, Jorden har undergået i de seneste år, formelt færdig, 
selv om eftervirkningerne stadig i en tid vil ommøblere 
på Jordens energimæssige forhold i form af bl.a. mag-
netisme, geografi og klimatiske forhold. År 2002 er et 
”4-år”, hvor tallet fire iflg. Kryon netop repræsenterer 
Gaia – Moder Jord.
 
Der er noget særligt ved skiftet mellem 2007 og 08, idet 
det iflg. Kryon er første gang i det nye årtusinde, at vi skif-
ter fra en 1-energi til en 9-energi, og det er både første og 
den eneste gang dette sker inden ”2012-mærket”, som iflg. 
Kryon – og også iflg. flere folkeslag med lang historisk 
kalenderføring, markerer et særligt skifte i historien.
 
Kryon fremhæver at afstanden fra nu, dvs. december 
2007, hvor kanaliseringen forekommer, og frem til år 
2012, er præcis fem år. Hertil føjer han, at det numero-
logiske karakteristika for fem er ”forandring”. Endvidere 
påpeger han, at selve år 2012 også netop har tværsummen 
5, dvs. antydningen af forandring også i selve året 2012. 
År 2007 er således et afslutningens år, der iflg. Kryon 
taler om netop færdiggørelse, fuldendelse, afslutning og 
en lang række andre udtryk for dette samme begreb.

Det der energimæssigt sker omkring overgangen fra 2007 
til 2008, er iflg. Kryon vanskeligt at forklare overfor 
os, fordi den energimæssige forandring ikke bare er en 
simpel lineær fortsættelse evt. med en variation i form af 
en mindre eller større ændring i energiens form, karakter 
eller størrelse. Skiftet i energi omkring årsskiftet er altså 
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ikke af ren fysisk men snarere en anden form for energi, 
som Kryon påpeger er metafysisk, spirituel eller interdi-
mensionel. Kryon taler derfor om en ”transconfiguration”, 
dvs. en grundlæggende forandring eller omformning af 
energimønsteret fra år 2007 med ”9-energi” til år 2008 
med ”1-energi”. Essensen er, at denne omformning af 9-
energien fra 2007, skal sætte os i stand til at møde den nye 
”1-energi” i år 2008, og at vi derfor skal bevæge os væk 
fra ”2007-energien”. Fordi vi er tilbøjelige til at tænke 
lineært, (og for os traditionelt logisk), kan det være svært 
for os at forstå, hvorfor en kortvarig neddrosling eller 
begrænsning af 9-energien, kan være den nødvendige 
forudsætning for, at energiskiftet fra 9- til 1-energien 
kan finde sted.
 
Sådan er det altså bare iflg. Kryon, og denne bevægelse 
væk fra og ud af år 2007 med 9-energien foregår ikke 
desto mindre ved, at energien i en periode omkring de 
sidste fire måneder af 2007 og frem til midten af januar 
2008, markant trækker sig bort og nærmest forsvinder; 
som netop en art neddrosling og forudsætning for skiftet 
i energi.

Vi kan iflg. Kryon opleve neddroslingen som træghed og 
udfordringer i at opretholde kontakt med den spirituelle 
side og i det hele taget vanskelighed med at opføre os 
menneskeligt; Kryon beskriver det som en ”retrograd” 
med en astrologisk term, der også indikerer vanskelighe-
der med at kommunikere og opretholde kommunikation, 
retning, mål mv.

Nogle praktiske råd som Kryon giver er derfor flg.:  
først og fremmest ikke at give op eller dramatisk ændre 
sine mål i denne periode. Bliv hvor du er, og få det til at 
fungere; energien skal nok komme tilbage. Det er også 
vigtigt heller ikke at bebrejde sig selv at tingene ikke 
har udviklet sig som man ønskede. Fordi vi er så vant til 
at bebrejde os selv er vi også tilbøjelige til at gøre dette 
i denne udfordrende situation og overgangsperiode i 
disse måneder. Dernæst er rådet at udvise særlig tålmo-
dighed og vise særlig tolerance og beherskelse, og søge 
opmærksomt at styre og beherske vore vrede og aggres-
sive følelser, særligt i denne periode, hvor energien vi 
har beroet på, ikke vil være som den plejer. Det er også 
på grund af energiskiftet, at nogle kan have svært ved at 
sove eller meditere i denne periode. Så rådene kort er: 
Lad være med at bevæge dig for hurtigt, svar igen med 
kærlighed og vær tålmodig!

Kryon bemærker at energiskiftet også falder sammen med 
helligdagene omkring julen 2007, og at det jo traditionelt 
vil være en lejlighed til at familier på godt og ondt bliver 
samlet. Også her, kan der således være god lejlighed til at 
øve sig i tålmodig kommunikation og styring af negative 
følelser, idet ”den lim, der holder relationer sammen”, i 

denne overgangsperiode vil blive testet til det yderste. 
Derfor er rådet om tålmodighed og forsinket respons 
med eftertænksomhed først og følelser bagefter, et godt 
råd i perioden.

Der er efterhånden gået nogle uger siden midten af januar 
2008, så disse oplysninger kan selvfølgelig kun af læserne 
vurderes retrospektivt, fx om der har været særlige ople-
velser af mangel på spirituel kontakt og forståelse, eller 
særlige udbrud af minimal tolerance eller tålmodighed 
evt. kombineret med former for vrede og aggression 
– hos én selv eller hos andre? Dette kunne være på det 
personlige og mellemmenneskelige plan, eller måske på 
det lidt større sociale og samfundsmæssige plan.

For 2008 anfører Kryon, at vi bliver præsenteret for et helt 
nyt sæt af redskaber i henseende til at skabe med – dvs. 
i samarbejde med den åndelige side. På den ene side 
er Kryons besked således en besked om et tidsmæssigt 
lokalt energiskift af et par måneders varighed, men det 
fremhæves også, at det er et tidløst og tilbagevendende 
overgangsfænomen, som er særligt vitalt for os lige nu, 
idet vi nærmer os året 2012, med alt hvad dertil hører. 
 
Kryon fremhæver, at det bl.a. er blevet og stadigt vil blive 
lettere at skabe synkronisitet. Blot må vi ikke glemme, at 
også synkronisitet kræver, at vi netop begynder med: at gå 
i gang, være og gøre – for det er præcis forudsætningen 
for at kunne møde de andre, der således vil kunne skabe 
synkronisiteten – med os og for os. Gud kommer ikke 
springende og overfalder os med et mirakel, som Kryon 
udtrykker det – vi skal selv arbejde for sagen. Dette er 
i øvrigt meget analogt med både Martinus’ tanker om 
bl.a. den udviklingsmæssige betydningsfuldhed af gode 
sociale gerninger, og fx Russells udtryk om at ”Gud ar-
bejder med dig – ikke for dig”. 
 
God fornøjelse med dine gode gerninger og øvelser i dit 
nye år!
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MØDER - FOREDRAG - KURSER - STUDIEGRUPPER - UNDERVISNING

FREDERIKSHAVN
Tirsdag 1/4 Kost og livskraft v/John Klemens Nielsen
Mødet er kl. 19.30, Skolegade 8
Arr: Birger Juel Jensen tlf. 9893 0686

HERNING
Torsdag 13/3 Tilgivelsens gave - ikke mindst til dig selv! 
v/Birger Juel Jensen
Torsdag 3/4 Kost og livskraft v/John Klemens Nielsen
Møderne er kl. 19.30 i “Kulturellen”, 1.sal lok.04-01, Nør-
regade 7
Arr: Martin S Jepsen tlf. 9716 8230

KLINT
Lørdag 29/3 kl 14.30 Tilgivelse - en helende proces 
v/Lene Jeppesen
Lørdag 12/4 kl 14.30 Verdensimpulserne og kulturska-
belse v/Ingemar Fridell
Lørdag 26/4 kl 14.30 Gavekultur v/Ole Therkelsen
Lørdag 24/5 kl 14.30 Guddommelig symbolik 
v/John Klemens Nielsen
Weekendkursus 4/4-6/4 Hvordan integrerer jeg de kosmi-
ske analyser i mit daglige liv?
v/Anette Starke og Lene Jeppesen
Weekendkursus 17/4-20/4 Det personlige gudsforhold 
v/Eigil Kristensen og Lene Jeppesen
Weekendkursus 1/5-4/5 Kærlighedens vej 
v/Søren Grind og Solveig Langkilde
Weekendkursus 9/5-11/5 Vejen, sandheden og livet 
v/Ingolf Plesner og Søren Olsen
Ugekursus 11/5-17/5 Et nyt verdensbillede 
v/Ole Therkelsen
Ugekursus 18/5-24/5 Personlig udvikling v/Ole Therkelsen
2-Ugerkursus 11/5-24/5 Livets Bog 4, del 1 
v/Eigil Kristensen
Få kursusprogram med nærmere oplysninger tilsendt: Marti-
nus Institut tlf. 3834 6280 
Martinus Center, Klintvej 69. Tlf. 5930 6280 evt. 2021 2768

KØBENHAVN
15/3 kl 15 ”Alt er såre godt” - sovepude eller igangsæt-
ter? v/Søren Olsen
Derudover er der studiegrupper og seminarer, hør nærmere:
Martinus Institut, Mariendalsvej 94, Kbh F tlf. 3834 6280

KØGE
Tirsdag 1/4 kl 19 Et nyt verdenssamfund i kosmisk belys-
ning v/Eigil Kristensen
Tirsdag 8/4 kl 19 Reinkarnation v/Lene Jeppesen
Teaterbygningen
Tilmelding FOF, Brogade 19, tlf. 5665 5322

ROSKILDE
Torsdag 27/3 Et nyt verdenssamfund i kosmisk belysning 
v/Eigil Kristensen
Mødet er kl 19 på Kildegården, Helligkorsvej 5, lokale 7
Arr: FOF, tilmelding tlf. 4636 6974

THISTED
Søndag 30/3 Kost og livskraft v/John Klemens Nielsen
Mødet er kl. 15 i Plantagehuset, Plantagevej 18
Arr: Birgit Thorndal tlf. 9798 5384

TÅSTRUP
Tirsdag 25/3 Film 3 - Martinus som vi kendte ham. 
En Skaarup og Dreijer produktion
Tirsdag 1/4 Tankens magt. Tørsten efter “livet”
Tirsdag 8/4 Hvorfor frygte livet? Naturlig/unaturlig død
Tirsdag 15/4 Er verdensaltet et levende gigantvæsen?
Tirsdag 22/4 Intolerance - uvidenhedens symptom
Tirsdag 29/4 Er der udvikling at spore - når vi læser dag-
blade og aviser?
Tirsdag 6/5 Vejen til fredsriget - verdens forenede stater
Tirsdag 13/5 Hvad du ønsker skal du få. Kan ønsker gå i 
opfyldelse?
Tirsdag 20/5 Talsystemets tilblivelse og fuldkommenhed
Tirsdag 27/5 Film - der viser dét at leve åndsvidenskaben
Tirsdag 3/6 Menneskehedens skæbne
Tirsdag 10/6 Afslutning - spørgsmål/samtale/under-
holdning
Studiegruppens møder er kl 19-21.30 i Kulturcenter, Poppel 
Alle 12.
Arr: Birgit Mørup Madsen tlf. 2856 7261

VEJLE
Søndag 13/4 Tilgivelsens gave - ikke mindst til dig selv 
v/Birger Juel Jensen
Mødet er kl. 14 i Kulturhuset Bygningen, Ved Anlæget 14
Arr: Inge S Spicker tlf. 7555 2194 og Hans Wittendorff tlf. 
7580 3350

ÅLBORG
Onsdag 2/4 Kost og livskraft v/John Klemens Nielsen
Mødet er kl. 19.30 på Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 35.
Arr: Karsten Jensen og Hannelise Lundholm tlf. 9818 8090

ÅRHUS
Mandag 17/3 At lytte til kroppens signaler v/Hanne Myr-
feld
Mandag 31/3 Kost og livskraft v/John Klemens Nielsen
Møderne er kl. 19.30 i Studenternes Hus, mødesal 2, Ndr.
Ringgade 3, bygn.1420
Seminar søndag 6/4 kl. 10-16.30 Nutidens problemer - 
fremtidens løsninger v/Ole Therkelsen
Arr: Grethe Bergstrøm tlf. 8672 5546

OSLO
19/4 kl. 11-16 Livskraftens oprindelse v/Anne Külper og 
Rune Östensson
St.Hanshaugen Eldresenter, Lovisenberggt. 4E



Vølvens spådom

Garm glammer højt ved Gnipahulen
Lænken slides, og ulven springer.
Fortiden er fjern, jeg ser længere frem,
helt frem til randen, til Ragnarok,
de gode guders undergang,
hvor alle bli’r ramt af råddenskab.

Bror skal blodigt kæmpe mod bror,
søskende svigter slægt og venner,
hor og hårdhed behersker alt.
Nu kommer tid med kløvede skjolde.
Til verden slutter, råder slanger.
Slet ingen værner ven eller mor.

Jeg så Balder blive blodigt ofret.
Hans hjerte bristed’, da den blinde Høder
sendte misteltenen i maven på ham,
men Vale, daggammel, vasked’ sig ikke,
før Balders morder lå på bålet.
Var der mer’ i verden, I ville vide?

Solen sortner og Jorden synker
længere ned i lava og hav.
Fra himlen styrter klare stjerner,
deres luer brænder livet op.
Branden strækker sig over skyer,
antænder kometer ogden blege måne.

Men da ser jeg Jorden stige smukt
op af havet og grøn af græs,
fosser falder ned ad fjelde,
ørne leger højt i luften,
så lader de sig falde og jager fisk,
skrigene vækker de, som sover.

Vagn Lundbye har gendigtet hele den nordiske mytologi i et stort 3-binds værk. Han 
kalder det “Det nordiske Testamente” (Aschehoug 2007). Her er nogle vers fra hans 
udlægning af “Vølvens spådom”. Bogen er illustreret af Esben Hanefelt Kristensen.

Atter skal de finde underfulde
brætspil af guld i det høje græs,
guld, som guderne ejed’ engang.
Nu vil usåede agre spire.
Bitterhed forsvinder, og Balder kommer.
Var der mer’ i verden, I ville vide?

Jeg ser salen i Gimle knejse gyldent,
den er lys som solen og helt skyldfri,
her skal de leve lykkedage.
Da kommer til sidst Den Store Styrer
højt fra himlen til helligdommen.
Var der mer’ i verden, I ville vide?
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Hvor Gud findes
Guddommen bor i ethvert levende væsen, ligesom det voksne eller 
modne menneske bor i det lille spæde barn. Men ligesom det lille 
spæde barns krop eller fysiske organisme endnu ikke er færdigskabt 
til at kunne udfolde det modne, voksne menneskes bevidsthed og 
væremåde, således er det ufærdige menneskes bevidsthed eller 
psyke ligeledes mere eller mindre at udtrykke som en baby- eller 
barnebevidsthed i forholdet til dets eget evige eller udødelige jeg, i 
kraft af hvilket det netop evigt er identisk med den altoverstrålende 
Guddom.

Alle eksisterende levende væseners højeste selv eller jeg er uadskil-
leligt forenede til ét eneste eksisterende ”noget”. Dette ”noget” udgør 
den absolut eneste eksisterende almægtige Guddoms jeg. Denne 
Guddom bliver netop almægtig i kraft af, at den har alle eksisterende 
levende væseners organismer til manifestations-redskaber.

Når vi ser, hvorledes dette ocean af organismer udgør selve ver-
densaltet, bliver dette verdensalt således Guds manifestations- og 
oplevelseslegeme eller –organisme. Alle levende væseners bevidst-
hed eller psyke danner således tilsammen Guddommens bevidsthed 
eller psyke.

(Martinus i tale fra 1/7-1962)
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Livskraftens oprindelse
af Martinus

 
Den jordiske menneskehed er 
mere eller mindre afsporet

Der eksisterer blandt vor tids mennesker en masse afspo-
ringer, både seksuelle afsporinger og afsporinger, der be-
står af overdreven brug af narkotika og alkohol. Sådanne 
afsporinger vil i kommende inkarnationer kunne bringe 
mennesker i større eller mindre åndssvaghed eller føre 
til medfødte fysiske defekter, som de afsporede væsener 
efter nogle inkarnationers forløb vil have overvundet. 
Disse væsener, som har været igennem en afsporings 
mørke tilstand, vil være særligt rustet med erfaringer og 
medlidenhedsevne, således at de, når de atter har vundet 
deres sundhed tilbage, vil være de allerbedste hjælpere og 
vejledere for medmennesker, der befinder sig i en lignende 
afsporet tilstand, som de selv har været igennem.
 

Det er således rigtigt, at ”intet er så galt, uden at det er 
godt for noget”, som ordsproget siger. Det betyder dog 
ikke, at jeg dermed vil anbefale mine medmennesker at 
blive afsporede inden for førnævnte områder, det er mu-
ligt at komme frem til de nødvendige livserfaringer uden 
at gå den vej. Ganske vist kan intet jordisk menneske nå 
frem til kosmisk bevidsthed uden gennem erfaringer og 
deriblandt ubehagelige erfaringer, der i sig selv er en slags 
afsporinger. Kosmisk set er det faktisk sådan, at så at sige 
hele den jordiske menneskehed af i dag på en masse felter 
er afsporet. Det siger jeg naturligvis ikke som kritik eller 
som udtryk for, at jeg er forarget over tilstandene. Den 
jordiske menneskehed kan ikke være anderledes i øjeblik-
ket, da den er på vej fra en dyrisk tilstand til en rigtig 
mennesketilstand. Men den kan blive anderledes, og den 
vil blive anderledes.

 
Den falske livsoplevelse
Når jeg bruger udtrykket ”afsporet” om den jordiske 
menneskeheds nuværende tilstand, mener jeg dermed, at 
umådeligt mange jordiske mennesker er kommet bort fra 
den væremåde, der er en betingelse, hvis man vil frigøre sig 
fra besværlighederne og lidelserne i det daglige liv. Mange 
repræsenterer tværtimod en væremåde, som bevirker, at de 
får en falsk livsoplevelse. Livet former sig for dem som 
”ondt”, hvilket er den største illusion, der eksisterer. Livet 
i sig selv er ikke ondt, det er strålende kærlighed. Men det 
er baseret på logik, hvilket vil sige, at det ikke på nogen 
måde tillader, at nogen ustraffet kan påføre andre levende 
væsener lidelse eller smerte. ”Ustraffet” er endda ikke det 
rigtige udtryk, da det kan få folk til at tro på en ”vred” gud. 
Det vi kalder det ”onde” er ikke en straf i ordets virkelige 
forstand, det er en foreteelse baseret på loven for årsag og 
virkning. Og det er en absolut nødvendig foreteelse, thi 
uden den ville intet levende væsen kunne få bevidsthed og 
blive et frit skabende væsen, der vil blive i stand til at gøre 
sig til herre over livet og døden og blive til ”mennesket 
i Guds billede”. Hvert eneste jordisk menneske befinder 
sig i øjeblikket på et udviklingsstadium, hvor det i fortiden 
har skabt en mængde årsager, hvis virkninger nu og i den 
nærmeste fremtid udløser sig som en på forskellige måder 
ulykkelig skæbne. Verden kommer derved til at se ud som 
en ”jammerdal”, som nogle troende mennesker kalder det, 
eller som værende ”ad helvede til”, som andre foretrækker 
at kalde det. Begge udtryk er langt mere udtryk for deres 
ophavs sindstilstand, end for den verden, de med deres 
udtryk vil beskrive. Hvis man vil kalde verden en ”jam-
merdal” eller et ”helvede”, kan det kun blive udtryk for 
et absolut falsk verdensbillede, men det kan derimod ka-
rakterisere en mere eller mindre syg livsoplevelsesevne. 

Menneskenes ”defekte” instrumenter
Det vigtigste i verden for alle mennesker er at finde vejen 
ud af sygdommene, ud af lidelserne og bort fra den falske 
livsoplevelse. Men hvordan kommer man bort fra den? 
Om det levende væsens ”jeg” kan man, som jeg så ofte har 
skrevet og sagt, ikke sige andet, end at det er ”noget, som 
er”. Altså kan man ikke sige, at jeget er falsk og er årsag 
til en falsk livsoplevelse. Livet i sig selv, hele det levende 
univers, som udfolder sin livskraft baseret på evige love, 
er heller ikke noget falsk. Mineralerne har deres livsudfol-
delse, selv om menneskene ikke fornemmer den. Planterne 
har deres, og dyrene har deres. I mikro- og makrokosmos 
med deres ”partikler og tomrum” eksisterer også en livs-
udfoldelse, som mennesket begynder at få en anelse om. 
Intet af dette er udtryk for falskhed. Det eneste, som kan 
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være falsk, er menneskenes forestillinger om verden, og 
det kan de udelukkende, fordi de instrumenter eller red-
skaber, menneskene bruger, enten er for uudviklede eller 
for defekte, fordi de er blevet misbrugt.

Med menneskenes ”instrumenter” mener jeg ikke her tele-
skoper, mikroskoper og andre former for teknisk forlængel-
se af menneskenes fysiske sanseevne. Jeg mener menne-
skets eget defekte eller mangelfulde livsoplevelsesredskab, 
dets organisme. Når jeg har sagt det, vil mange mene, at jeg 
specielt mener menneskets fysiske organisme. Men det gør 
jeg ikke, for menneskets fysiske organisme er i virkelig-
heden kun et organ i en meget større organisme, som ikke 
består af fysisk materie og derfor unddrager sig eller ikke 
er tilgængelig for fysisk sansning. Det er denne kosmiske 
organisme, der i øjeblikket ikke kan give mennesket den 
sande livsoplevelse eller den fuldkomne oplevelse af livet 
i universet eller den evige Guddom. Mangler eller noget 
defekt i menneskers fysiske organismer er udelukkende 
en virkning af noget manglende eller defekt i deres kos-
miske organismer. Vejen bort fra den falske livsoplevelse 
og dermed fra sygdomme og lidelser, vejen til livet eller 
den fuldkomne livsoplevelse kan kun etableres gennem 
at skabe sig selv et fuldkomment livsoplevelsesredskab. 
For at kunne gøre det, må man kende lovene for skabelse 
og vide, hvad det er for materier, man har med at gøre. 
Og det er blevet min opgave at analysere disse ting ud for 
den søgende forsker, at vise ham eller hende en verden, 
der ikke er falsk, og et verdensbillede, hvori det såkaldte 
onde er ”det ubehagelige gode” og derved bliver en del af 
det store slutfacit: ”Alt er såre godt”.

Det levende væsens evighedslegeme 
og dets udskiftningsorganer
Foruden det organ i den kosmiske organisme, som men-
nesket kender som sit fysiske legeme, besidder samme 
menneske fem andre kosmiske organer eller legemer, der 
også er dele af den kosmiske organisme. Alle disse seks 
organer eller legemer kan udskiftes og fornyes og er altså 
tidsdimensionelle eller underkastet begreberne begyndelse 
og afslutning. Det gælder derimod ikke for det levende 
væsens kosmiske organisme, hvori de nævnte legemer 
er udskiftningsorganer. Den kosmiske organisme er evig, 
hvorfor jeg i mine analyser også benævner den som det 
levende væsens evighedslegeme.
 
Jeget eller skaberen med sin skabeevne og sit evighedsle-
geme er en treenig realitet uden begyndelse og afslutning, 
og derfor er alle levende væsener evige væsener. Men 
selve deres livsoplevelse er baseret på, at ”noget”, der 
er evigt, skaber og oplever gennem ”noget”, der rummer 
begyndelser og afslutninger, og som dog alligevel er evigt 
i sin substans. Denne egenskab repræsenterer det levende 
væsens evighedslegeme, der er evigt og permanent som 
instrument for det levende væsens skabe- og oplevel-
sesevne, men dets seks organer, dets instinktorgan, dets 
tyngdeorgan, dets følelsesorgan, dets intelligensorgan, dets 
intuiti onsorgan og dets hukommelsesorgan er underkastet 
forvandling og dermed begyndelse og afslutning, der altid 

efterfølges af en ny begyndelse.
Den fysiske del af et levende væsen, dets tyngdeorgan, er 
altså kun et enkelt organ i samme væsens evighedslegeme, 
og den er et organ, der kan udskiftes. Det sker gennem den 
proces, man kalder ”døden”. Inden væsenet igen skaber sig 
et nyt fysisk organ i sit evighedslegeme, altså en ny fysisk 
organisme, er der en pause, i hvilken dets dagsbevidsthed 
bæres af dets følelseslegeme, dets intelligenslegeme, 
dets intuitionslegeme og hukommelseslegeme efter tur, 
hvilket er ensbetydende med, at samme væsen oplever et 
kredsløb gennem de åndelige verdener, der kan opleves 
gennem sådanne legemer. Hvor meget eller hvor lidt et 
menneske oplever i disse åndelige eller stråleformige 
verdener mellem to fysiske inkarnationer, er afhængigt af, 
hvor meget dets respektive åndelige legemer eller organer 
er udviklet. Da disse stråleformige sfærer ikke er sæde for 
smerteoplevelser og lidelsestilstande, er det altså en lysets 
verden, et menneske går ind til, når det ”dør”, som man 
kalder det. Det kan ikke pointeres nok, at der ingen mening 
er i at være bange for døden. Den første overgang kan for 
visse mennesker være lidt vanskelig, hvis de har mange 
mørke tanker, angst eller dårlig samvittighed. Men det er 
jo netop alt det, et menneske må se at overvinde, medens 
det oplever gennem sin fysiske organisme. Det er derfor, 
det inkarnerer i fysisk materie for at lære at overvinde 
modstand, først med vold og magt ¡ det hører de primitive 
stadier til ¡ og så med indsigt og næstekærlighed. Det er 
det, der fører væsenet ud af den falske livsoplevelse.

Oplevelsen af ”jeg” og ”det”
Eftersom det fysiske legeme er organ i en stor åndelig 
organisme, er det altså ikke fysisk i renkultur. Åndelige 
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kræfter virker igennem dette legeme, og hvis ikke de gjorde 
det, ville selve de fysiske processer gå i stå. Igennem det 
fysiske legemes funktioner afsløres oplevelse og skabelse. 
Der er ”noget”, som oplever og skaber igennem det. Det er 
ikke øjnene, der ser, og det er ikke ørerne, som hører, disse 
sanseapparaturer registrerer bare. Dette bliver yderligere til 
kendsgerning gennem vor livsfornemmelse, som opleves i 
to væsensforskellige detaljer. Vi fornemmer noget, som er 
os selv, og noget, der ikke er det. Vi fornemmer noget, vi 
kan knytte os til og slippe igen, noget, vi kan være bundet 
af og frigøre os for. Hvor går grænsen mellem det, der er 
os selv og det, der ikke er det?
 
Det er ikke så svært at se, at vi ikke er vore omgivelser, vi 
er ikke de andre væsener, og vi er ikke tingene omkring 
os. Men er vi da vort fysiske legeme? Nej, vi siger: ”Mit 
legeme, mine øjne, mine ører, mine lemmer osv.”. ”Min” 
og ”mit” udtrykker her jeget, der er noget andet end 
legemet og dets organer. Vi fornemmer, at der er noget 
”bagved”. Men jeget kan vi ikke komme bagved. Alt, 
hvad vi kan sanse og opleve, er adskilt fra dette jeg, og 
det sansede kan altsammen sammenfattes i ordet ”det”. 
”Det” er noget, vi kan knytte os til eller frigøre os fra, 
men ingen kan frigøre sig fra sit eget jeg, der ikke er no-
get, man har eller ikke har, men noget, man er. Jeget er 
evigt og kan knytte os til eller frigøre sig fra ”det”, hvor 
”det” fremtræder i en uendelig masse variationer og ener-
gikombinationer, som dels er skabt, dvs. blandet af andre 
levende væseners jeg og skabeevne, dels af os selv og vor 
skabeevne. Selve vor livsoplevelse er en vekselvirkning 
mellem de materiekombinationer eller ”det”, vi selv har 
sat i gang, og naturens og andre levende væseners eller 
jegers materiekombinationer, som er en anden variation af 
”det”. Sidstnævnte variation af ”det” er jo i virkeligheden 
hele universet, det er én stor sammenhængende, levende 
kosmisk organisme for det levende væsen, hvori vi alle 
”lever, røres og er”, det er den evige Guddom. Derfor er 
det levende væsens livsoplevelse en evig vekselvirkning 
med Gud, med ”du, som er i himlene”.

Over- og underbevidsthed
Gennem sin evige skabe- og oplevelsesevne og sine stadigt 
skiftende instrumenter, organer eller legemer oplever det 
evige jeg en kæde af årsager og virkninger i vekselvirkning 
med ”det”, som altså i virkeligheden er det evige Du’s eller 
Guddommens manifestationer eller svar på det levende 
væsens tanker og handlinger. Væsenet sår og må høste, som 
det har sået og danner derved sin skæbne fra inkarnation til 
inkarnation. Den jordiske menneskehed af i dag har selv 
sået sin ”afsporede” tilstand eller falske livsoplevelse. Den 
er hverken resultat af en vred guds straffeforanstaltninger 
eller af tilfældigheder, men udelukkende en virkning af 
de mangelfulde eller til dels ødelagte psykiske og fysiske 
organer, menneskene oplever og skaber igennem. Altså må 
de jordiske mennesker skabe sig nogle bedre psykiske og 
fysiske legemer til at opleve og skabe med.
 
Ethvert levende væsen har som omtalt seks legemer, der 
alle er organer i dets evighedslegeme, og når væsenet er in-

karneret, bæres dets dagsbevidsthed af dets fysiske legeme, 
som jeg kalder tyngdelegemet. I øjeblikket er masser af 
mennesker hyllet i den illusion, at dette fysiske legeme er 
deres eneste legeme, ja, mange tilmed i den fejltagelse, at 
dette legeme er identisk med dem selv. I virkeligheden er 
det en kombination af energier, jeget har knyttet til sig, og 
som samme jeg før eller senere gennem ”døden” vil frigøre 
sig fra. Vi frigør os i nogen grad fra vort fysiske legeme, 
inden vi ”dør”, det gør vi hver gang, vi sover. Når vi er 
fysisk inkarneret, har vi nemlig både en ”dagsbevidsthed” 
og en ”natbevidsthed”, og medens dagsbevidstheden bæres 
af det fysiske legeme, bæres natbevidstheden af de øvrige 
fem legemer. Tilsammen repræsenterer de seks legemer og 
dags- og natbevidstheden, hvad jeg i Livets Bog karakteri-
serer som det levende væsens ”underbevidsthed”. 

Denne underbevidsthed, som bæres af legemer, der er 
underkastet forvandling, begyndelse og afslutning, må 
naturligvis også være underkastet de samme principper 
og altså være tids- og rumdimensionel. Men ligesom de 
seks tids- og rumdimensionelle legemer kun kan eksistere, 
fordi deres forvandlinger finder sted inden for det levende 
væsens evighedslegeme, der ikke er tids- og rumdimensio-
nelt, kan den tids- og rumdimensionelle underbevidsthed 
også kun eksistere, fordi den er rodfæstet i og bæres af 
noget ikke-tids- og rumdimensionelt, nemlig den evig-
hedsfaktor, jeg kalder det levende væsens ”overbevidst-
hed”. Overbevidstheden er det evige organ, ved hjælp af 
hvilket det levende væsens bevidsthedsværdier overføres 
fra det ene underbevidste legeme til det andet, samtidigt 
med at samme overbevidsthed er ”lager” og ”kartotek” for 
bevidsthedsenergier, der ikke i øjeblikket benyttes gennem 
de underbevidste legemer.

Den overbevidste og 
underbevidste funktion
Ligesom det levende væsen for at være et evigt oplevende 
og skabende væsen må besidde såvel et evighedslegeme 
som tids- og rumdimensionelle udskiftningsorganer eller 
-legemer, må samme væsen også være i besiddelse af en 
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overbevidsthed, der er af evig beskaffenhed, og en under-
bevidsthed, der er foranderlig og tids- og rumdimensionel. 
Overbevidstheden er som tidligere nævnt permanent organ 
for bevidsthedsenergiernes organisation og oplagring. Men 
det er ikke nok, at energier og værdier bliver organiseret 
og opbevaret; organisation og oplagring af bevidstheds-
energier giver ingen oplevelse. Og uden oplevelse ville det 
levende væsen være at betragte som en automatisk funge-
rende maskine. Men således fremtræder det levende væsen 
ikke. Idet overbevidstheden gennem skæbneelementet med 
dets talentkerner (organet for organisation og opbevaring af 
energi) overfører bevidsthedsenergier til de underbevidste 
organer eller legemer, når energierne frem til at blive 
noget, jeget vågent dagsbevidst kan opleve. Dags-bevidst 
oplevelse finder altså sted igennem de underbevidste 
legemer (for jordmenneskets vedkommende i øjeblik-
ket gennem tyngdelegemet), mens overbevidstheden og 
evighedslegemet derimod garanterer det levende væsens 
evige energiorganisering, dets talentkerneopbevaring og 
evnefornyelse gennem nydannelse af talentkerner.

Moderenergien og de seks 
grundenergier
Med overbevidstheden har vi det første møde med 
det, vi kalder energi. Energien i denne sin første fase 
kalder jeg ”moderenergien”. Og ligesom de seks under-
bevidsthedslegemer er organer i evighedslegemet, er 
de energier, nævnte legemer består af, seks forskellige 
grundvibrationer eller grundarter af moder- energien. Jeg 
benævner disse seks energier: instinkt, tyngde, følelse, 
intelligens, intuition og hukommelse. Når der er seks or-
ganer i evighedslegemet, skyldes det, at jeget har et organ, 
hvori enhver af disse energier dominerer, medens de øvrige 
enten er under udvikling, under degeneration eller helt 
latent i samme organ. Hele tilværelsens samlede energi-
masse består af disse seks grundarter af energi, og ethvert 
levende væsens evne til at opleve og skabe er baseret på 
dets evne til at jonglere med nævnte energier og kombinere 
og blande dem i uendelige variationer. Alle faste, flydende 

og luftformige stoffer er forskellige blandinger af disse 
seks energier, men det samme gælder for de stråleformige 
kræfter, mennesker ellers ikke opfatter som stof. Det er 
blot andre blandinger af de samme energier

Det vil altså sige, at enten man taler om de hårdeste me-
taller eller stenarter, om væsker eller luftarter eller om 
elektricitet eller andre former for stråler og bølger, f.eks. 
menneskenes tanker, følelser, ideer og erindringer, så er det 
altsammen forskellige slags blandinger af universets seks 
grundenergier. Hver energi har ligesom tonerne en skala af 
oktaver fra ”bas” til ”diskant”. Men også udover ”bassen” 
og ”diskanten” i områder, der er utilgængelige for almin-
delig jordmenneskelig sansning. I nogle af disse oktaver 
er energierne materiale for makrokosmiske væsener, og i 
andre er de materiale for mikrokosmiske væsener, og deri-
mellem eksisterer, hvad jeg kalder ”de mellemkosmiske 
oktaver”, den verden af levende væsener, vi kan opfatte 
med vore fysiske sanser, nemlig planter, dyr og jordiske 
mennesker, samt psykiske væsener, der ikke kan opleves 
med fysiske sanser. I mellemkosmos, især hvor det drejer 
sig om mennesker, ved man, at bevidsthed og energi har no-
get med hinanden at gøre. Med hensyn til dyrene kan man 
også gå med til, at en primitiv form for bevidsthed ligger 
bag ved deres energiudfoldelse. Allerede hvad planteriget 
angår, vil man nok tale om liv, men ikke om bevidsthed. 
Og når det drejer sig om mineralverdenen, opfatter man 
den som ”død”, selv om man dog må erkende, at den er 
bunden energi, der kan frigøres, og at den, når man ser den 
i et mikroperspektiv, består af partikler med tomrum. Men 
at den skulle have noget som helst med begrebet bevidsthed 
at gøre, har man ingen anelse om, fordi de eneste livslove, 
man endnu kender til, er fysiske love.

Energi og bevidsthed, gudesønnerne 
og Guddommen
Selv det fasteste stof består, når man ser det i mikroper-
spektiv, af partikler og tomrum, og tomrummet er gen-
nemstrålet af energi, af stråler og bølger i bevægelse. Hvor 
der er energi og bevægelse, er der også liv, selv om det er 
i en materie, som af menneskets fysiske dagsbevidsthed 
opfattes som ”død” materie. Men med det kosmiske syn 
må man gå videre og sige, at hvor der er liv, er der også 
bevidsthed. Al energiudfoldelse i universet, hvad enten 
den udfolder sig i, hvad der i menneskets perspektiv er 
mikrokosmos eller makrokosmos, er skabt af levende væ-
seners bevidsthed, levende væsener, der danner universer 
og stoffer for hverandre. Alle ”lever, røres og er til” i det 
levende univers, som er Guds bevidsthed, og derfor er 
Guddommen hvert eneste væsen lige nær, hvad enten det er 
et atom, et menneske eller et mælkevejssystem. Og derfor 
betyder alle levende væsener lige meget uanset størrelse og 
tidsperspektiv. Derfor er én dag som tusind år og tusind år 
som én dag for den evige Guddom, som oplever gennem 
alle tidsperspektiver gennem alle levende væsener, der er 
Guddommens organer. 

For væsenerne i mikrokosmos er visse oktaver af grund-
energiernes skala materiale for skabelse af psykiske og 
fysiske legemer, af bevidsthed og tankevirksomhed og 
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deraf følgende skabevirksomhed uden for deres egne 
organismer i materien, der omgiver dem. Andre oktaver 
benyttes af væsener i mellemkosmos, deriblandt de jor-
diske mennesker, og andre igen af klode-, solsystems- og 
mælkevejssystemsvæsener og endnu større væsener i 
makrokosmos. Det vil sige, at bag alle bevægelser og 
energifunktioner i hele det levende univers er der skabende 
og oplevende bevidsthed, hvis ophav er levende væsener 
inden i levende væsener. Og udtrykket eller betegnelsen 
”Guds billede” kan netop analyseres som ”levende væsener 
inden i levende væsener”. Derfor er mennesket også ”i 
Guds billede efter hans lignelse”, idet både dets fysiske og 
dets psykiske legemer er bygget op af levende mikrovæse-
ner, der ”lever, røres og er til” i disse universer, som nævnte 
legemer udgør for dem. Men der er den væsentlige forskel 
på den evige Guddom og alle de evige ”gudesønner”, som 
lever i ”ham” i spiralkredsløb inden i spiralkredsløb, at 
medens gudesønnerne altid vil være både makrovæsener i 
forhold til levende væsener i mikrokosmos eller underlig-
gende spiraler, og mikrovæsener i forhold til væsenerne i 
makrokosmos eller overliggende spiralkredsløb, samtidig 
med at de har deres udadvendte oplevelse i mellemkosmos, 
har den evige Guddom ingen væsener over sig eller uden 
for sig, og ”han” har udelukkende sin oplevelse i sin egen 
indre verden, hvor ”hans” bevidsthed bæres af gudesøn-
nerne, der er Guds organer og redskaber. I alle spiralers 
oktaver af grundenergier vekselvirker levende væsener 
med hverandre, og da alle disse væseners bevidsthed er en 
del af Guddommens bevidsthed, bliver deres oplevelse en 
del af Guds oplevelse. Gud er hvert eneste væsen lige nær, 
hvert suk, hvert skrig, hver sorg, hver glæde, al lidelse, al 
fryd, al længsel og skabertrang såvel som al glæde og al 
taknemmelighed ved fuldendt skaberværk, der strømmer 
gennem levende væseners bevidsthed, strømmer også gen-
nem Guds bevidsthed gennem psykiske væsener, som er 
”hans” modtagerorganer. Men som alle levende væsener 
”i hans billede” har Guddommen ikke blot modtager-, men 
også afsenderorganer, og det vil sige levende væsener, som 
repræsenterer skytsåndsprincippet og verdensgenløsnings-
princippet. Altså væsener, som er med til at hjælpe og 
beskytte, hvor det er passende for andre levende væseners 
skæbnedannelse, og til at befordre udviklingen f.eks. inden 
for et sådant område som den jordiske menneskehed.

Den bindende følelsesenergi
Lad os fra disse store kosmiske perspektiver vende os mod 
noget, der for det jordiske menneske i øjeblikket er meget 
nærliggende i dets fysiske legeme og dets livskraft. Men 
allerførst må vi koncentrere os om den fysiske materie 
som helhed. Det hus, De i øjeblikket befinder Dem i, såvel 
som det hus, De selv bor i, består af bevidsthedsenergi. 
Det må det jo gøre, når der er bevidsthed alle vegne. Alle 
seks grundenergier må forekomme i et sådant hus. Der er 
både instinkt, tyngde, følelse, intelligens, intuition og hu-
kommelse. Når De ikke er vant til at opfatte det således, 
skyldes det, at nævnte energier her fremtræder i oktaver, 
der ikke af det jordiske menneske i almindelighed kan 
opleves som bevidsthedsenergi, men derimod som stof 
eller materie. Det er på grund af det kosmiske perspek-

tivprincip, at det er således. Det er udfoldelse af levende 
væseners bevidsthed, som kosmisk set er meget ”langt 
borte” fra det jordiske menneske. Men hvordan kan man 
vide, at det er bevidsthedsenergi? Lad os se på, hvordan 
den energi reagerer, jeg kalder følelsesenergien, når vi ser 
den i forskellige perspektiver.
 
Følelsesenergien er bindende, en sammentrækkende 
energi. Det må vi erkende, når det drejer sig om de jordiske 
menneskers følelsesliv. Kærlige følelser binder mennesker 
sammen, enten det blot er to mennesker eller en større el-
ler mindre menneskegruppe. Det man kalder fædrelands-
kærlighed er en sådan bindende følelse, slægtsfølelse og 
familiefølelse lige sådan. Hvilke stærke følelsesbånd er 
der ikke i moderkærligheden? Så stærke kan de til tider 
være, at barnet på et vist alderstrin, hvor det ønsker større 
frihed og selvstændighed, føler sig alt for bundet og søger 
at frigøre sig. Følelser kan med deres bindende kraft være 
noget positivt i kærlighed, venskab, samarbejde og gen-
sidig kontakt mellem levende væsener. Men de kan også 
virke negativt. De kan blive til bånd, der virker bindende 
indadtil i menneskets eget sind. De kan blive til ”mentale 
fængsler”, der kan binde et menneskes tankeverden i en 
sådan grad, at først skytsånderne, der hjælper mennesket i 
mellemtilstanden efter døden, kan suggerere vedkommen-
de ud af det selvskabte helvede eller skærsild, som består af 
jalousi, bitterhed, misundelse, had eller lignende følelser. 
Eller måske af angst og dårlig samvittighed på grund af 
de handlinger, som nævnte følelser i perioder, hvor de helt 
beherskede menneskets bevidsthed, fik det til at begå. De 
kan virke ud mod omgivelserne, og de kan virke indad i 
sindet. Men de virker altid som bindende energi.
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Spændingsforholdet mellem ild og 
kulde
Da følelsesenergien såvel som de andre grundenergier 
virker i en uendelig række oktaver opad i makrokosmos 
og nedad i mikrokosmos samtidig med, at hver af dem 
beholder sin evige natur og reaktionsevne over for de andre 
energier, vil det sige, at følelsesenergien i makro- og mikro-
kosmiske oktaver også er bindende og sammentrækkende. 
Hvor står det jordiske menneske over for en kraft i naturen, 
som det på sit nuværende udviklingstrin ikke er i stand til 
at opleve som bevidsthed, men må erkende, at det er en 
bindende kraft? Det gør det over for den naturkraft, som 
er verdensaltets kulde. Kulden er følelsesenergi, og den er 
en kraft, der overalt og altid vil binde og sammenholde, 
hvad den kommer til at beherske. Men verdensaltet er jo 
ikke blot en materiekombination, der er bundet af kulde. 
Ligesom følelsesenergien eksisterer i uendeligt mange 
oktaver over og under jordmenneskets mellemkosmi-
ske dagsbevidste oplevelsesevne, eksisterer dens totale 
modsætning også i makro-, mellem- og mikrokosmiske 
oktaver, og det er tyngdeenergien. Den fremtræder uden 
for jordmenneskets bevidsthedsoktaver som varme og 
ild, en kraft, som vil udvide alt, hvad den kommer i berø-
ring med. Spændingsforholdet mellem disse to kosmiske 
eller universelle energier, den bindende følelse og den 
udvidende tyngde, som virker i alle mikro-, mellem- og 
makrokosmiske oktaver af grundenergierne, er basis for 
al livs- og manifestationskraft i alle levende væseners 
fysiske og psykiske udskiftningsorganer, hvorigennem 
de har dagsbevidst oplevelse. Og på denne måde bliver 
samme spændingsforhold baggrund for al livskraft, fysisk 
såvel som psykisk.

I de oktaver, i hvilke de jordiske mennesker jonglerer 
med disse to energier i deres bevidsthed, bliver de bestem-
mende for udfoldelse af psykisk livskraft. Men også for 
deres fysiske livskraft har spændingen mellem tyngde og 
følelse den allerstørste betydning. Men dér er det i oktaver, 
hvor de fremtræder som ild og kulde. I jordmenneskets 
fysiske legeme fremtræde spændingsforholdet mellem 
den universelle ild og kulde, altså mellem tyngde- og 
følelsesenergien, som samme væsens normaltemperatur, 
hvilken jo i allerhøjeste grad har med menneskets fysiske 
livskraft at gøre. Kommer et menneskes temperatur nogle 
grader over eller under det normale, kan det mærkes på 
vedkommende væsens fysiske livskraft, og der er måske 
ikke langt til, at livskraften forsvinder fra det fysiske plan, 
altså at vedkommende væsen dør. Jordklodens normaltem-
peratur er også baseret på balance mellem varme og kulde, 
og hvis dette balanceforhold ophørte, hvis f.eks. varmen 
tog overhånd, ville jorden få ”høj feber”, og det kunne føre 
til døden for alt animalsk liv i dens organisme, deriblandt 
de jordiske mennesker. Det behøver menneskene nu ikke 
at frygte, selv om mange på grund af verdenssituationen 
måske netop vil mene, at en sådan begivenhed kunne være 
i anmarch. Verdenssituationen er dog ikke udtryk for, at 
jorden er syg og døden nær. Den er tværtimod udtryk for en 
udvikling, der bevidsthedsmæssigt har med spændingsfor-
holdet mellem tyngde og følelse at gøre.

Den psykiske og fysiske balance
Jordmenneskets normaltemperatur viser, hvorledes det er 
lykkedes for dette væsen gennem lange tiders og mange 
inkarnationers erfaringer at skabe et udskiftningslegeme 
med balance mellem tyngde og følelse. Det er blevet til 
genialitet og automatfunktion. Det samme gælder for 
jordklodevæsenets vedkommende i sin spiral, derfor 
passer vi også ind i dens organisme. Det vil sige, at såvel 
klodevæsenet som vi selv har bragt spændingen mellem 
ild og kulde under kontrol og holder denne spænding i et 
permanent forhold, der er det samme som fysisk livskraft. 
Der foregår eksplosioner i organismen, men de er alle un-
der kontrol ligesom i en motor. Hjerteslag, blodomløb og 
enhver bevægelse i og   af organismen er sat i gang af denne 
kontrollerede spænding. Men hvorledes er forholdet mel-
lem tyngde og følelse i klodevæsenets og jordmenneskenes 
psykiske område? Er eksplosionerne også der gennem 
viljen afbalanceret af den bindende følelsesenergi? 

Det er de ikke, og det er hele årsagen til klodevæsenets og 
jordmenneskehedens nuværende tilstand. Men jordklode-
væsenet er ved at få denne psykiske balance i sin bevidst-
hed og dermed få samme magt over sin psyke, som det 
har over sin organisme. Det vil ske i løbet af kort tid ¡ set 
i klodevæsenets tidsperspektiv. Da vil kloden få kosmisk 
bevidsthed. Det vil ¡ set i jordmenneskeligt tidsperspektiv 
– vare en ca. 3000 år, i hvilket tidsrum det skal lykkes 
menneskene – én for én og nogle før end andre – at opnå 
psykisk balance mellem tyngde og følelse. Det vil sige 
at beherske sit sind, så det ikke eksploderer i had, vrede 
og irritation, og heller ikke bliver et “følelsesfængsel” af 
bitterhed, jalousi, skuffelse, angst og depression. Menne-
skets livskraft, som efter Forsynets plan skal forenes med 
høje åndelige energier, har i de tids- og rumdimensionelle 
verdener sin oprindelse gennem tyngdens og følelsens 
balance, og når det jordiske menneske opnår et lignende 
herredømme over sit sind, som det normalt har over sin 
fysiske krop, vil dets livskraft som kærlighed og visdom, 
hvorefter der handles, nå sådanne højder, at man i dag ville 
være tilbøjelig til at tro, at det kun var et eventyr. Men intet 
eventyr kan berette noget så strålende og vidunderligt som 
det, menneskene selv skal komme til at opleve engang, 
når deres bevidstheds tyngde og følelse er under viljens 
og fornuftens kontrol. 
    ÿ

 
Fra et foredrag på Martinus Institut søndag den 21. 
februar 1954. Bragt første gang i Kosmos 14-16 1968. 
Bearbejdet af Mogens Møller. Bearbejdelsen er godkendt 
af Martinus.
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Menneskeliggørelsens 
begyndelse

v/Ruth Olsen

For nylig hørte man om en dansk forsker, der ved at DNA-
teste nogle ældgamle skelet-rester i USA, havde fundet ud 
af, at det svarede til nogle nulevende asiatiske folks DNA. 
Dermed mente man, det var bevist, at indvandringen til 
Amerika var foregået fra Asien over Beringsstrædet, evt. 
over isen i istiden.

Faktisk kan der være mange andre grunde til, at nogle 
fortidige indbyggere i Amerika havde fælles træk med 
asiater. Men forskerne kan åbenbart ikke forestille sig, at 
en indvandring til både Asien og Amerika er kommet et 
helt tredie sted fra. Ifølge Edgar Cayce kunne de meget 
nemt være kommet fra Atlantis. Gennem omkring 40 år 
gav han “readings”, hvori han bl.a. beskrev folks tidligere 
inkarnationer på Atlantis.
For de, der ikke allerede kender Edgar Cayce: Han levede 
i USA 1877-1945 og blev kaldt “den sovende profet”, 
fordi han under en søvnlignende trance kunne hente al-
verdens oplysninger fra det kosmiske videnshav.

Edgar Cayce

De oplysninger, der specielt vedrører Atlantis, er samlet 
i en særlig bog herom. Ifølge Cayce gik kontinentet At-
lantis, der engang lå mellem Amerika og Europa/Afrika, 
til grunde i tre omgange. Den første ødelæggelse skete 
for omkring 50.000 år siden og skyldtes jordskælv og 
vulkanudbrud. Den anden ødelæggelse skete for ca. 

22.500 år siden og førte til kontinentets opsplitning i 
flere øer, hvoraf den største hed Poseidon. Den tredie og 
sidste skete for ca. 12.000 år siden, og med den forsvandt 
Atlantis helt under havets overflade. De Canariske øer 
er det eneste, der er tilbage. Iøvrigt var den oprindelige 
befolkning på disse øer ret lyshårede og blåøjede, skrev 
nogle spaniere forundret om i 1300-tallet, men da disse 
ikke ville lade sig bruge som undertrykte slaver, fik spa-
niere dem efterhånden udryddet.

Årsagen til den sidste ødelæggelse af Atlantis var iflg Ca-
yce en splid mellem to grupper, som han kalder “sønner af 
den Enes lov” og “sønner af Belial” (=den onde). I denne 
splid blev deres store viden om de universelle kræfter 
brugt destruktivt. Andre, f.eks. James Churchward, har 
ment, at der under Atlantis var store gaslommer, der ved 
udtømning skabte det undertryk, der sugede Atlantis ned 
i dybet. Hvis dette har noget på sig, hvad kan der så ikke 
ske nu, hvor man har tømt så mange olie- og gaslommer 
jorden over gennem de sidste 100 år!

Livet på Atlantis

I de første beretninger hører vi om menneskelignende 
væsner på flere udviklingstrin, hvoraf de lavestudviklede 
fungerede som slaver. Derudover var der nogle, Cayce 
kaldte “sons of God” og beskriver som “tanke-skabte”. 
Denne beskrivelse har iøvrigt fået nogle Cayce-tilhængere 
til at mene, ligesom kreationisterne, at Gud kan skabe 
mennesker fiks og færdige “i sit billede”, en bogstavelig 
tolkning af det, der står i Biblen! Fra Martinus ved vi, at 
meget højtudviklede mennesker kan materialisere sig, 
men deres høje udvikling har de selv “slidt og lidt” sig 
til på andre kloder.

Om disse “sons of God” fortælles, at de var højere end 
de indfødte, og at de levede længere. Måske har de været 
årsag til legenden om kæmper og metusalem! Der var 
særlige templer på Atlantis, hvor disse “gudesønner” 
underviste nogle af de højest udviklede i kosmisk vis-
dom og videnskab. De kom til at udgøre den gruppe, der 
blev kaldt “sønner af den Enes lov”, hvoraf nogle fik en 
egentlig indvielse og blev til et særligt præsteskab.
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Lad os her se, hvad Rudolf Steiner siger om denne periode 
i menneskets udvikling i sin bog “Fra Akasha Kronik-
ken”. Det havde dengang en ringe intelligens, men en god 
hukommelse, dog ikke for noget abstrakt, man huskede 
i form af billeder. Derfor ser vi da også, at arkæologiske 
fund fra denne tid består i billed-meddelelser. Tænkeev-
nen var meget svag, mens instinktevnen endnu var ret 
stor, og således var man yderst modtagelig for andres 
tanker og befalinger. Faktisk kunne disse mennesker let 
påvirkes hypnotisk.

De højtudviklede ledere kunne således få stor indflydelse 
og blev betragtet som guder. De underviste i kosmiske 
love, men de fleste var kun i stand til at lære nogle 
grundsætninger, hvilket dog kunne fremme tænkeev-
nens udvikling. Omtrent midtvejs i den atlantiske tid var 
manges tænkeevne begyndt at virke så meget, at Steiner 
kalder det “et vigtigt omslag i menneskeslægtens histo-
rie”. Fra da var lederne, de indviede, som mennesker 
blandt mennesker, omend stadig i en vis kontakt med 
“de højere magter”, f.eks. i form af åbenbaringer. De var 
præstekonger. Mennesket skulle nu lære “at stå på egne 
ben” og lære af sine fejl for at udvikle tænkeevnen. Den 
guddommelige ledelse var blevet mere indirekte.

Steiner har en længere forklaring om “rodracer” - folk 
flest på Atlantis var f.eks. 4. rodrace, mens det forudgå-
ende Lemuriske kontinent 
mest bestod af 3. rodrace 
- men jeg forstår ikke helt, 
hvad han mener med, at 
en race degenererer og ud-
dør, dvs at også racer har 
en ungdom, manddom og 
alderdom. Som jeg forstår 
Martinus, kan menneskets 
bevidsthedsudvikling altid 
kun gå fremad her på jorden. 
Men måske mener Steiner, 
at mennesker, der ikke kan 
følge med i udviklingen, 
inkarnerer på en anden klode, mens der her inkarnerer 
nogle “bedre” fra andre kloder. Det kræver dog, at der 
her på jorden er forældre, hvis udviklingsniveau passer 
med de inkarnerende, ellers kan det jo ikke lade sig gøre 
ifølge “loven for tiltrækning”.

Særlig viden på Atlantis

Tilsyneladende var livet forholdsvist let på Atlantis. Man 
havde ifølge Cayce adgang til fri energi, dvs man forstod 
at tage kosmisk energi ned og bruge til nyttige formål. 
I en af sine “readings” beskriver han den metode, man 
brugte. “Apparatet” synes at være en slags cylinder med 
indbyggede krystallinser og spejle, noget der iøvrigt min-

der meget om den metode, Walter Russell har beskrevet 
(nævnt i Impuls 2/2007). Cayce nævner, at det kun var de 
indviede, der havde lov til at udforme de særlige energi-
anlæg, som fandtes på specielle kraftstationer.

Men andre har åbenbart blandet sig, for Cayce nævner 
også, at det var disse kraftstationer, der blev årsag til 
den anden ødelæggelse (år 29.500 f.kr). Og så fortæller 
han ellers, at beskrivelsen af disse energianlæg er gemt 
tre steder på kloden og vil blive fundet en dag “når tiden 
for den store ændring er nær”. De tre steder skulle være 
Ægypten, Yucatan og Bimini.

Med denne særlige energikilde kunne de flyve og sejle, 
over såvel som under vand, og det var således muligt at 
have forbindelse til andre verdensdele. Cayce nævner 
f.eks. et møde (ca år 50.000 f.kr), hvor man synes at have 
samlet folk mange steder fra på kloden for at diskutere et 
stort fælles problem, nemlig de kæmpestore rovdyr, som 
færdedes på land såvel som i luften. Det fremgår ikke, 
hvad de gjorde ved det, men måske var det i virkeligheden 
menneskene, der udryddede dinosaurerne?

Magtkampen mellem de to grupper, som Cayce kalder 
“sønner af den Enes lov” og “sønner af Belial”, de sidste 
kalder han “egoistiske væsner uden moral”, begyndte 
først da det ikke længere var “guder”, der styrede, men 

kun indviede mennesker. 
Hvordan den kamp for-
mede sig, melder historien 
ikke noget om - måske stjal 
nogen “gudernes hellige 
ild”, som legenden fortæller. 
Den “ild”, som de indviede 
beherskede og opbevarede 
“apparatet” til i templets al-
lerhelligste? 

Steiner har en anden forkla-
ring på, hvor atlantiderne fik 
deres energi fra. Han kaldte 

det “livskraft”, nemlig den opbyggende kraft, der får 
plantefrø til at spire og alt til at gro, mens vi i dag kun 
får kraft fra nedbrydningsprocesserne. Men dybest set er 
det jo det samme, hvadenten vi kalder det livskraft eller 
kosmisk energi, det er elektricitet alt sammen.

Cayce siger et sted, at de kunne “overcome gravity”. Det 
må vel forstås sådan, at de kunne ophæve tyngdekraften, 
hvad der gør det forståeligt, hvordan de kunne bygge de 
enorme sten-monumenter, der i dag ses så mange steder på 
kloden. Han fortæller også om andre fantastiske ting, de 
kunne, og som først nu er ved at blive genopdaget, f.eks. 
trådløs kommunikation, sende elektrisk energi trådløst 
fra sted til sted osv. 
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Om den udvikling, der fandt sted på Atlantis, har fundet 
sted sideløbende andre steder, ved vi ikke. Men ifølge det, 
Martinus har fortalt, blev pyramiderne i Ægypten bygget 
omkring 80.000 år før vor tid. Højtudviklede mennesker 
kan jo godt have materialiseret sig flere steder samtidig. 
Måske har der også været folk fra Atlantis i Ægypten al-
lerede på den tid. Men den store organiserede udvandring 
fra Atlantis fandt ifølge Cayce først sted, da mange anede 
en forestående katastrofe, dvs ca 12.000 før vor tid.

Udvandringen skete især til Mellemamerika (Yucatan), til 
Spanien (baskerlandet, hvor sproget stadig har ligheder 
med mayasproget) og Ægypten. Her fortsatte de indviede 
Atlantis-folk med at undervise, foretage helbredelser samt 
indvielser for de bedst egnede. Og herudfra drog missio-
nærer, bl.a. til Asien. En stor verdensimpuls var igang, 
mennesket skulle for alvor til at lære at tænke.

Hvad Martinus fortalte

Under overskriften “Komme dit rige..” skrev Tage Buch 
i Kosmos 18/1972, noget som Martinus havde fortalt og 
som bekræfter en del af det, Cayce har berettet. Tage skri-
ver: “Den første menneskeliggørelse af dyret begyndte 
for mere end 80.000 år siden. På det tidspunkt skete det, 
at væsener fra et rigtigt menneskerige materialiserede 
sig på jorden og forestod bygningen af et helt anlæg, 
hvori indgik det, man i dag kalder Keopspyramiden og 
Sfinxen. Det var et indvielsesanlæg for faraoner og yp-
perstepræster.

Pyramidernes vældige stenblokke blev af disse højt 
udviklede væsener flyttet og anbragt på plads ved magi, 
ved særlige magiske formler. Pyramiderne skulle tjene 
til afprøvning af og indvielse af aspiranter til faraotitlen, 
og efter at disses psykiske styrke og udholdenhed var 
prøvet i pyramidens komplicerede system af gange og 
kamre, et system der ikke er fuldt udgravet endnu, blev 
de af mestrene bragt i en hypnotisk søvn, og idet de gik 
ud af deres fysiske krop, ført ind på et åndeligt plan, hvor 
de fik adgang til at se og indleve sig i det moralske trin i 
udviklingen, som de skulle føre deres stamme eller folk 
frem til.

Det var ikke nogen kosmisk bevidsthed, faraonerne fik, 
men en lokal indvielse, der satte dem i stand til at føre 
deres folk et stykke frem i retning af menneskelighed. 
Dette var den første impuls, der bragte begyndende 
menneskelighed til de væsener, der dengang beboede 
kloden.”

Kvindernes rolle

Efter hvad arkæologiske udgravninger viser, har kvin-
derne haft en ret dominerende rolle i “tidernes morgen”. 

Det fortæller hverken Martinus eller Cayce noget om. 
Men der gør Steiner. Fra hans beskrivelser fra Akasha 
Kronikken har jeg taget følgende citater (s. 36-37).

“Kvinderne udviklede særlige menneskelige evner. Man-
den fulgte instinktmæssigt enten naturdrifterne eller de 
indflydelser, der udgik fra indviede. Hos kvindekønnet 
opstod de første forestillinger om “godt og ondt”.Man 
begyndte at elske eller afsky det ene eller det andet af 
det, som havde gjort et særligt indtryk på forestillings-
livet. Var det herredømme, som det mandlige element 
udøvede, mere rettet på vilje-kræfternes ydre virkninger, 
så opstod ved siden deraf i det kvindelige element en 
virkning gennem forståelsen, gennem menneskets indre, 
personlige kræfter.

Kun den, der tager i betragtning, at de første fremskridt 
i forestillingslivet blev gjort af kvinderne, kan rigtig 
forstå menneskehedens udvikling. Fra dem stammer 
den udvikling af vaner, som danner spiren til et retsliv, 
til en art sæder, og som står i forbindelse med det for-
standige forestillingsliv. Manden havde set og udøvet 
naturkræfterne, kvinden blev den første til at tyde dem. 
Man begyndte at tænke efter, og derigennem opstod en 
ny særlig livsform.

Nu må man forestille sig, at denne kvinde-levemåde også 
var en form for klarsyn, når de adskilte sig fra mandens 
viljes-magi. Kvinden var i sin sjæl tilgængelig for en an-
den form for åndelige magter. Disse talte mere til sjælens 
følelseselement, mindre til det åndelige, som manden var 
underkastet.

Oprettelsen af sameksistensen udgik fra kvinden. Be-
greberne om “godt og ondt” udvikledes under hendes 
indflydelse. De forestillinger, hvorefter hun ledede men-
neskenes virken, voksede ud af hendes iagttagelse af 
naturen. Lederne havde indrettet det således, at mændenes 
vilje-naturer og voldsomme kræfter blev forædlet og lutret 
gennem kvindens sjæl.
For hende var alt besjælet, og alt viste sig for hende i sjæ-
lelige kræfter og åbenbaringer. Af en sådan sjæletilstand 
opstod det, som man kan kalde menneskelig religion. Det 
sjælelige i naturen og i menneskelivet blev efterhånden 
æret og tilbedt. Enkelte kvinder opnåede et specielt over-
herredømme, fordi de ud fra særlige hemmelighedsfulde 
dybder forstod at tyde, hvad der indeholdes i verden.”

Om Steiner har tydet Akasha Kronikken rigtigt, kan vi 
ikke vide. Men det falder meget godt i tråd med, hvad 
mange etnografer og antropologer har fundet frem til, 
f.eks. Evelyn Reed: “Kvinnans utveckling” (forlaget Röda 
Rummet 1978). Udviklingen på jorden viser, at vi først 
havde et matriarkat, så et patriarkat og nu er vi så småt 
på vej mod en balance.
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Guddommens 
kvindelige side

af Per Holsner

Øen Lesbos mellem 
Samotrake og Efesos
                
En af medarbejderne i køkkenet på Martinus Center i 
Klint holder hvert år helsekurser og kurophold på den 
græske ø Lesbos. Øens varme mineralrige kilder kan te-
rapeutisk veksles med kølige havbade og deler gavmildt 
med sig af områdets organiske livskraft. En kvindelig 
kraft manifesteres også i selve øens navn, som gav grund 
til begrebet lesbisk. Sammen med de 2 øer Chios og 
Samos i det Ægæiske Hav, nær Tyrkiets kyst, var Lesbos i 
antikken en vigtig bro mellem Grækenland og Lilleasien, 
berømte for deres søfolk, og dygtige folk inden for såvel 
kunst som videnskab med begavede historiske personer 
som Homer, Pytagoras og Sapfo. Digteren Sapfo var en 
veluddannet kvinde, født på øen omkring år 600 f. kr., og 
af Platon anset som en ”tiende muse” på grund af hendes 
lighed med de 9 andre kunstens og videnskabens beskyt-
tende gudinder. Hendes ofte erotiske lyrik var tiltænkt 
kvinderne i hendes akademi, helliget gudinden Afrodite. 
Hun skal have været dygtig, for hun blev en politisk trus-
sel og hendes værker brændt. 
                
Lesbos er Grækenlands tredje største ø, bjergrigt med 
megen skov og millioner af oliventræer. Et af de største 
græske templer lå her, og der er kun 75 km nordpå til 
Troja, hvor Homers Illiaden fandt sted omkring år 1250 
f. kr. og blev kultsted for visdommens Athene. Den 
trojanske hest symboliserer det nye spirende græske in-
tellekt. Troja var den sidste fæstning for den gamle helt 
instinktive kosmiske visdom østfra, og Athene udtrykker 
den spæde start til den efterfølgende græske filosofi, hvis 
første historiske repræsentant var Pytagoras fra Samos. 
Lesbos ligger også midt mellem den vindblæste klippeø 
Samotrake og Efesos, i en afstand af ca. 200 km fra begge. 
Alexander Den Store blev indviet på klippeøen, medens 
derimod Artemis templet i Efesos blev sat i brand samme 
nat, han blev født. 
                
Artemis templet i Efesos var en af datidens 7 vidundere, 
120 m lang og 60 m bred og byg-get i marmor omkring 
en stor træstatue af gudinden Artemis. I dette tempel blev 
Pytagoras, Hera-klit, Platon og mange andre indviet i 
livets mysterier. Indvielsen førte til oplevelsen af enhed 

med kosmos og hele jorden, erfaring af menneskesjælens 
eksistens i den planetariske sfære før fødslen og dets 
forhold til naturen ved inkarnationen. Efesos blev da 
anset som et sidste stort mysteriested for transmission af 
orientens gamle åndelige tradition, og Artemis som dens 
altomfattende visdom, der efter den påsatte brand derefter 
langsomt blegnede bort.
   
Det kvindelige i biblen 
- stigmatisering
                
En ny kristen åndelig impuls begyndte, da apostel Jo-
hannes og Maria år 39 e. kr. bosatte sig i Efesos. Maria 
levede 5 år på stedet, og der er senere opført et kapel på 
grunden af hendes hus. Stedet var blevet beskrevet ved 
et klarsyn af nonnen Anne Catherine Emmerich, så 2 
præster senere år 1891 kunne finde huset. Anne Catherine 
Emmerich (1774-1824) fik sine visioner nedskrevet dag 
for dag, og de findes udgivet i bogform. Bøger om Jesus 
og Marias liv, analogt til Martinus småbog ”Påske”, hvor 
han med sine åndelige øjne kunne se 2 årtusinder ned 
gennem tiderne på Jesus livs-forløb. Ifølge A.C.E. havde 
Maria bag sit hus, lidt op ad en bakke skabt en slags Via 
Dolorosa. Ofte gennemlevede hun hans lidelsespassion 
med tårefyldt medfølelse, som en slags kvindelig åndelig 
sjælelig genpart til Jesus blodige korsfæstelse. Som et 
sværd gennem hjertet og således gik Simeon`s forud-
sigelse til Maria i Luk.2.33-35 i opfyldelse:” Se, dette 
barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel 
og til at være et tegn, som modsiges, ja også din egen 
sjæl skal et sværd gennemtrænge, for at mange hjerters 
tanker kan komme for en dag”. Der fandt Maria`s kro-
ning sted med alle apostle, bortset fra Tomas, samlede 
ved begravelsen, og i dag rejser pilgrimme dertil fra hele 
verden. Besøgende beskriver oplevelsen der, som var 
himlen over stedet åbent. En fornemmelse der også kan 
opleves på Klint.       

Biblens Nye Testamente er i sin berettelse om Jesus 
liv begrænset eller blevet autoritativt renset gennem 2 
årtusinder for sit åndeligt kvindelige indhold. Derfor er 
det vigtigt at fremhæve A. C.E.`s visioner. I en alder af 
38 år blev hun stigmatiseret, store blodtab bandt hende 
til sengen i ekstraordinær lidelse, og hun levede af vand 
og brød, mens en stadig strøm af visioner fyldte hendes 
bevidsthed. Therese Neumann af Konnersreuth senere på 
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1900 tallet er en anden kendt stigmatiseret kvinde med 
visioner. I begge tilfælde drejer det sig imidlertid om et 
gammelt instinktivt 
klarsyn, og derfor 
er nulevende tyske 
Judith von Halle 
særlig interessant, 
da hun foruden sin 
stigmatisering på-
sken år 2004 be-
sidder et moderne 
klarsyn i sin evne til 
at genopleve Jesus 
lidelsesvej. Flere bø-
ger af hende fi ndes 
udgivet, og begge 
kvinders vidneud-
sagn er med til at 
genoprette kvindens 
bibelske betydning i 
kristendommen. Se-
nest i år efter påske 
skal J.v.H. i Berlin 
have berettet om 
Jesus oplevelser i 
underjorden mellem 
Langfredag og Påskesøndag.  

Det evigt kvindelige 
- Sofi a og Moderkernen
                
I det Gamle Testamente fi ndes i Salomon`s Ordsprogenes 
Bog henvisninger til det evigt kvindelige. Kap.8.22:”Som 
begyndelsen på sin handling skabte Herren mig, som det 
første af sine værker dengang. Fra evighed er jeg dan-
net, fra begyndelsen, før jorden blev til”. Kap.8.30-31: 
” var jeg ved hans side, som hans fortrolige. Jeg var til 
glæde dag efter dag, jeg dansede foran ham hele tiden, 
jeg dansede på hans vide jord og glædede mig over 
menneskene”. Kap.9.1:”Visdommen har bygget sit hus, 
tilhugget sine 7 søjler.”  

                
Dette er i overensstemmelse med Martinus Tredje Te-
stamente, som ganske vist tiltaler Gud som Fader, men 
i analysen af guddommen som levende væsen betegner 
livets fornemmeste organ som moderkernen eller den 
evige livskerne, og tilværelsens grundlæggende energi-
princip som moderenergi. Moderkernen eksisterer bag 
polorganisationen, med alle livsfunktioners inderste og 
dybeste rod i sig. Alle andre talentkerner er i virkelighe-
den udløbere fra denne ene store kerne. 
                
Fra moderkernen reguleres og manifesteres det seksuelle 
polprincip, og dermed selve kredsløbet eller manifestatio-

nen af den højeste ild i alle dens faser. Grunden til verdens 
skabelse er længsel og X1`s urlængsel kimen til den høje-

ste ild, der med sin 
spontane længsel 
efter at erkende 
liv, bevidsthed og 
det højeste vel-
behag, udvikles 
i intuitionsriget. 
Denne ild tænder 
livets urbegær i 
selvopholdelses-
dr i f t ens  ev ige 
urkraft, gennem 
hvilket jeget kan 
opleve og skabe 
i X2`s vibrations-
domæne, og X1 
således udforme 
X3 til kulmination 
af den allerhøjeste 
ilds tilfredsstillel-
se. Hele tilværel-
sen er derfor en 
seksuel nydelse, 
og det evige liv et 

ægteskabeligt samvær med Gud og vores tanker børn af 
jeget og urbegæret. 
                
Som en livmoder befrugtes moderkernen af Faderens 
tankekim, der ved urbegærets kraft og den højeste ild 
manifesteres og opleves i polorganernes spiralkredsløb. 
Det er Guds plan fyldt med skabekim fra alfa til omega, 
som det er muligt ved intuition at kontakte, indfange og 
forløse. Vække til manifestation af ideer, fuldt færdige 
sovende planer, mønstre eller retningslinjer for skabelser, 
og for menneskeheden har jordklodevæsenet i vor tid nu 
stillet hele sin talentkernepulje til rådighed for at skabe 
himmeriget på jorden. Mennesket skal udvikle sig til 
intuitivt at kontakte talentkernerne for Guds plan med 
jorden og realisere den fysisk. Ikke mindst deri består 
menneskehedens kosmiske ansvar, som en aftale indgået 
før verden blev til, for kun mennesket kan på denne måde 
forbinde det fysisk jordiske med det åndelige. 

Johannes Åbenbaring kap. 11-13           
                
Som en kvinde befrugtes af mandens sæd, og et foster 
vokser til i livmoderens organisk skabende kraft er jord-
klodevæsenet gravid med det kommende menneskerige i 
sin følelseskrop, i en tilstand af fødselsveer. De 144.000 
ledende mennesker i gruppe A, kategori 1 og 2 afd.1, er 
nu på plads som støttende søjlestruktur i menneskerigets 
foster, men som ved enhver fødsel indledes den med, at 
fosterhinden sprænges, og vandet går. I dette tilfælde blev 

Langfredag og Påskesøndag.  

spontane længsel 
efter at erkende 
liv, bevidsthed og 
det højeste vel-
behag, udvikles 
i intuitionsriget. 
Denne ild tænder 
livets urbegær i 
selvopholdelses-
dr i f t ens  ev ige 
urkraft, gennem 
hvilket jeget kan 
opleve og skabe 
i X2`s vibrations-
domæne, og X1 
således udforme 
X3 til kulmination 
af den allerhøjeste 
ilds tilfredsstillel-
se. Hele tilværel-
sen er derfor en 
seksuel nydelse, 
og det evige liv et 

ægteskabeligt samvær med Gud og vores tanker børn af 

Det evigt kvindelige i grækernes Sofia og i 
Martinus Tredje Testamente. 
Det kvindelige aspekt i biblen. 
Menneskerigets fødsel. 
Modstanden mod skabelsen af balanceret 
helhed mellem det mandlige og kvindelige 
princip.

Verdenssjælen åbenbarer sig på verdens-
kroppens kors
Hun lever femstråleligt lysende 
Gennem visdom, viljekraft og kærlighed
Gennem al-sans og jeg-sans
Og finder således verdensånden i sig

Fra den græske vismand Platon kommer udtrykket 
”verdenssjælen på verdenskroppens kors”.
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hinden sprængt omkring årene 1940/41 med mørkt fo-
stervand fra den gamle døende verdenskulturs dræbende 
princip under 2. ver-denskrig i et dyrets dødskamp, og 
det mørke fostervand vælder endnu frem. 
                
I Johannes Åbenbaring kap.11.9 og 12 beskrives denne 
svære fødsel: ”Og Guds tempel i himlen blev åbnet, 
og hans pagts ark kunne ses i 
hans tempel, og der kom lyn, 
brag, torden, jord-skælv og 
voldsom hagl”. Med Martinus 
det ”Tredje Testamente”, (te-
stamente betyder pagt), bliver 
Guds himmelske tempel åbnet, 
ligesom det symbolsk vises på 
facaden til Martinus Instituttets 
tempellignende bygning, med 
et forhæng trukket til side for 
stjernesymbolet i den øverste 
trekant. (Trekanten som symbol 
for det levende væsen). Denne 
fødsel indledes i en tid af ver-
denskrige, hvor djævlens raseri 
er stor, for han ved, at hans 
tid er kort. Og det bekræfter 
Martinus i hans udtalelse om, 
at al krig vil være fjernet fra 
jorden med ”de sidste tiders” 
udgang, som rimeligvis kan 
forven-tes at ske omkring 
årene 2040/41.        
                
”Og et stort tegn viste sig 
på himlen, en kvinde klædt i 
solen, med månen under sine 
fød-der og med en krone af 12 stjerner på sit hoved. Hun 
skulle føde, og hun skreg af smerte i sine fødselsveer.”  
Moder jords fødsel af menneskeriget i hendes følelses-
krop sker i menneskenes bevidsthed, for ”himmeriget er 
indeni i jer” og ikke af denne verden. Mørkets modstand 
(satan betyder modstand) beskrives ved symboltegnet 
af en drage, der stiller sig foran den fødende kvinde, 
for at sluge hendes barn, så snart det sker. Men fødslen 
af menneskeriget som hendes kristusbarn beskyttes af 
forsynet, og i en ørken af sjæledød med kosmiske lig 
har hun et sted, som Gud har gjort rede til hende, så hun 
kan få sin føde. Og denne næring er netop den kosmiske 
kristne åndsvidenskab og frem for alt Martinus ”Tredje 
Testamente”, af hvilket menneskeriget opbygges i men-
neskehedens mange sjæle. 
                
Længere inde i kap.12 kan der læses, at ærke/arkai engel 
Mikael og hans engle styrtede den gamle drage med dens 
djævlebevidsthed til jorden, og hvorledes dragen efter 2. 
verdenskrig stillede sig på havets bred for at føre krig mod 

de øvrige børn, som er de mennesker, der bevidst vil skabe 
et kristusbarn i deres højere selv. Dragen gør det ved, at 
dyret fra henholdsvis havet og jorden, begge personligt 
aktiveres som antikrist og hans profet, som beskrevet i 
Apk.13, og menneskeheden befinder sig midt i denne 
kamp, med tiltagende intensitet siden 2. verdenskrig. Det 
er menneskenes opgave at finde disse personer, antikrist 

og den falske profet, at gen-
nemskue deres aktivitet for at 
modstå dragens besættelse.  
 
Sofia            
                
Den evigt kvindelige Sofia 
symboliseres med stjerner 
omkring sit hoved, klædt i 
solen med månen under sine 
fødder. Ifølge Martinus bety-
der indvielse det, at blive et 
med verdenssjælen og dermed 
et med verdens jeg, Faderen, 
- som en henvisning til den 
evigt kvindelige genpart af 
Faderens transcendentale væ-
sen som skaber, hvor det evigt 
kvindelige fremstår som al 
skabelses immanente væsen. 
Derfor må Sofia også være tre-
enig, som Guds visdom eller 
overbevidsthed med sin evig-
hedskrop fuld af moderener-
giens skabeevne. Til X1, X2, 
X3 eller Faderen, Sønnen og 
Helligånden findes Moderen, 
Datteren og Den Hellige Sjæl. 

I den katolske kirke findes disse 3 kvindelige aspekter ofte 
beskrevet som den hvide, røde og sorte Madonna. 
                
De 12 stjerner omkring Sofia`s hoved symboliserer zo-
diakens himmelske billedkreds af stjernetegn, der som et 
forhæng intuitivt kan trækkes til side og åbenbare gud-
dommens jomfruelige tankefrø og rene visdom. Ligesom 
jomfru Marie, som fødte Jesus, kunne det. Det at være 
klædt i solen, betyder at kunne udstråle den åndelige sol 
kærligt fra sjælen i hjertet, mens Sofia ved at stå med 
månen under sine fødder kan beherske viljens livskraft 
på jorden. 
                
Martinus kaldte visse aktiviteter for Marta`s og andre 
opgaver blev tildelt Maria. Dette har han fra det Ny Testa-
mente, hvor de 2 kvinder er søstre til Lazarus i familiens 
hus i Betania nogle få kilometer fra Jerusalem. Marta stod 
for det fysiske hushold, mens Maria Magdalene fyldte 
sin sjæl med Jesus lære. Således synes jomfru Maria at 
repræsentere datterens rene hvide åndelige a-spekt, Marta 
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moder jords dejligt varmende, sorte livskraft og søsteren 
Maria den røde hjertekærlige, hellige sjæl, i Sofia`s evigt 
kvindelige treenighed.   
 
Pinse - Vandmandens tidsalder
               
Under korset på Golgata sammen med Johannes modtog 
moderen til Jesus hans ord: ”Kvinde, der er din søn,” 
med henvisning til den discipel han elskede. Til Johan-
nes sagde Jesus: ”der er din moder”, og fra den time tog 
disciplen hende hjem til sig, og sammen drog de senere 
til Efesos. Ved pinse blev Maria til hjertemidte i kredsen 
af apostle, da ærkeengel Sofia forenede sig med hende, 
på lignende måde som Jesus ved Jordanfloden blev til 
Jesus Kristus. I Coenaculum på Zions bjerg kunne Maria 
Sofia, som et hjertechakras centrum i dets 12 blade, så 
formidle den Hellige Ånd til de 12 disciple, som derved 
åndeligt selvbevidste blev til apostle, og hver især også 
samtidigt repræsentant for et af 12 aspekter for jordens 
hele kristusvæsen, menneskeriget. Det er ikke uden grund, 
at Martinus strukturerer det internationale verdensrige i 
12 punkter. 
                
Kristendommen eller menneskerigets kristne kultur vil 
blive udviklet i Vandmandens tidsalder. Vi er nu i 5 gr. 
Fisken og vandbærerens tid starter år 2375 og løber 2160 
år frem. Det vil blive en tid, hvor Fiskens ensidigt mand-
lige fysiske kultur vil blive afbalanceret med livets vand 
til ligevægt med det kvindelige. Ærke/arkai engel Mikael, 
som har Sofia i sit hjerte, baner vej for hendes fødsel af det 
enkelte menneskes kristusbarn i sit højere selv, og dermed 
samtidigt af jordklode-væsenets eget store kristusbarn, 
som er menneskeriget i jordens følelseskrop. 

Bønnen Vor Moder             
                
I sin konfrontation med menneskehedens mørke i afgrun-
dens dyb omkring årene 1940/41 modtog den estiske 
åndsforsker Valentin Tomberg efterfølgende en bøn til 

vor ”Moder Jord”, som en kvindelig genpart til bønnen 
”Vor Fader”, givet af Jesus til menneskeheden i sin bjerg-
prædiken for 2000 år siden. Der er således ved kristus 
genkomst også på bønnens område skabt mulighed for 
den nødvendige harmoni mellem himmel og jord, mand 
og kvinde, indre og ydre. Denne bøn kompletterer ”Vor 
Fader” bønnen, og har været til glæde for mange.  

Vor Fader, du som er i himlene
Vor moder i underjordens mørke

Helliget blive dit navn
Må dit hellige navn fremstråle på ny i vores erindring

Komme dit rige
Må åndedrættet af dit opvågnende rige varme alle hjem-
løse vandreres hjerter

Ske din vilje som i himlen, således også på jorden
Må din viljes opstandelse forny evig troskab helt ind i 
dybet af fysisk substans

Giv os i dag vort daglige brød
Modtag i dag dit levende minde af menneskehjerter

Og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyld-
nere
Som beder om tilgivelse for skylden at glemme dig

Og led os ikke i fristelse
Og som er rede til at kæmpe mod fristelsen, der har ført 
til tilværelsen i mørket
Men fri os fra det onde
Ved at Sønnens gerning må stille Faderens umådelige 
smerte, og give frelse til alle levende væsener fra trage-
dien af din tilbagetrækning

For dit er riget og magten og æren i al evighed. Amen.
For dit er hjemlandet, den ubegrænsede visdom og den al 
barmhjertige velvilje for alt og alle i altets kreds. (Tak).
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Dialog

Svar til Jan - vedr. begreberne sjæl, 
jeg, selv og X1/0X

af Per Bruus-Jensen

Kære Jan!

Med tak for dine kritiske indlæg i forrige nr. af dette blad 
skal jeg beklage, at jeg i de anførte tekster ikke har udtrykt 
mig så tydeligt, at det ikke kan misforstås, og jeg skal 
derfor her forsøge at rette op på det forsømte. Hvilket 
også giver mig en kærkommen lejlighed til at pointere 
et par ting af betydning for en dybere forståelse af det 
kosmiske verdensbillede.
 
Punkt 1: 

Med hensyn til sammenblandingen af udtrykkene sjælen/
jeget/selvet ligger denne sammenblanding faktisk ikke 
hos undertegnede, men hos deltagerne i den radioudsen-
delse, der dannede udgangspunkt for min artikel i sin 
tid, og som derfor også tegnede præmisserne for samme 
artikel, hvilket i øvrigt udtrykkeligt nævnes i blok 3 på 
side 13 af DNV nr. 4/2007.    

Det var altså ikke på Martinus vegne, at den pågældende 
sammenblanding fandt sted, men på den pågældende 
radioudsendelses vegne, og det var som sådanne de tre 
begreber under ét blev sat under debat i lyset af den vir-
kelighedsbeskrivelse, vi har fra Martinus hånd. Altså som 
om de alle tre henfører til den faktor, Martinus omtaler 
som X1. Hvad de som bekendt ikke gør for begrebet 
sjælens vedkommende, der – som du meget rigtigt gør 
opmærksom på – i stedet henfører til princippet X3. 

For fuldstændighedens skyld skal det dog nævnes, at 
Martinus ved at lancere denne sondring bryder med hidtil 
gældende praksis, idet begrebet sjælen i gammel esoterisk 
forståelse henfører til den inderste kerne i mennesket. 
Den kerne, der styrer alt og bl.a. spejler sig i øjnene, og 
som dermed de facto svarer til X1 (jfr. talemåden: øjnene 
er sjælens spejl).

Punkt 2:

Ved første øjekast kan din indvending her i høj grad 
synes berettiget, men faktisk er det Martinus selv, der er 
ophav til forvirringen, idet han i sin seneste bog: ”Den 

intellektualiserede kristendom” (udgivet posthumt) de 
facto introducerer udtrykket X0. Eller rettere 0X (se stk. 
134) . Og forvirringen bliver ikke mindre af, at Martinus 
samtidig oplyser, at det pågældende 0X danner både Guds 
og det enkelte levende væsens Jeg, der jo i forvejen ken-
des som X1). For det rejser jo spørgsmålet om, hvorfor 
Martinus har brug for begge disse to udtryk for det samme 
Noget (0X og X1); og i fortsættelse heraf: hvilken forskel 
de to udtryk udtrykker…?

For at finde svarene på disse intrikate spørgsmål er det 
set i undertegnedes optik specielt vigtigt at hæfte sig 
ved udtrykket danner i Martinus’ tekst; altså at det totalt 
immaterielle 0X danner såvel Guds som det levende 
væsens Jeg, hvilket også med al rimelighed kan udlægges 
på den måde, at 0X danner grundlag for eksistensen af 
princippet skaberen/Jeget/X1 og således i en vis forstand 
er ’forud’ for dette (citat: ”Det immaterielle noget – 0X 
– danner Guds jeg og forekommer således, at det også 
danner jeget i ethvert levende væsen; stk. 134). Og til 
yderligere uddybelse af denne rolle for 0X’s vedkom-
mende fortsætter Martinus i stk. 135 som følger: (citat: 
”Verdensaltets materie eller fysiske og åndelige stofom-
råde er gennemtrængt af det ”immaterielle noget” 0X, der 
også her danner et materien beherskende fast punkt og 
fundament for det lille materieområde eller den jeg-del 
af Gud, til hvilket det er knyttet.”).

Med andre ord: Jeget/X1 er dannet af det, som 0X (eller 
X0) står for, og som også hele den materielle sfære – fy-
sisk som åndelig – er dannet af og dermed eksistentielt 
befinder sig i gæld til.

   * * *

Ifølge Martinus hviler hele verdensaltet altså på et to-
talt immaterielt grundlag og hæver sig kun over denne 
tilstand og status ved på treenig vis – og tilskyndet af et 
vist urbegær – at fungere som initiativtager til skabelse 
(dvs. som princippet skaber/X1); som evne til at skabe 
(dvs. som princippet energi/X2); og som det ’synlige’ 
resultat af skaberens og skabeevnens fælles indsats og 
virksomhed (dvs. som det skabte/X3). Og dette syn på 
sagen fremgår vel at mærke ikke kun af bogen ”Den intel-
lektualiserede kristendom”, men også af følgende afsnit 
i 2. bind af Livets bog: stk. 529-56; og her igen ganske 
særligt af stk. 534-541.
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Jeg skal slutte dette indlæg med afvise enhver mistanke 
om, at Martinus først i sin sene livsaften har set eller er 
kommet i tanke om forskellen på 0X og de tre øvrige 
X’er. For interessant nok gør han indirekte opmærksom på 
denne forskel i det allerførste symbol, han nogensinde har 
skabt, og som i form af en ligesidet trekant med tilhørende 
forklaring optræder i en lille skitsebog, han arbejdede på 
i tiden 1924-29 – en skitsebog, der danner udgangspunkt 
for det symbolmateriale, som senere kom til, og som i 
dag repræsenterer den autoriserede fremstilling af det 
kosmiske verdensbillede.

Hermed hentydes til, at Martinus senere har underkendt 
gyldigheden af de symboler, der optræder i skitsebogen. 
Undtagen netop symbol nr. 1 – den ligesidede trekant 
– med tilhørende forklaring. Og da netop forklaringen i 
nærværende sammenhæng er vigtig, skal jeg slutte dette 
indlæg med dels at citere den og dels efterfølgende kom-
mentere den:

Symbol nr. 1.
”Den årsagsløse Aarsag” el-
ler ”Den første Aarsag”. Det 
bag ved alle Ting eksisteren-
de ”Noget” som udgørende 
et treenigt Princip:
”X.1. som Faderen, Forsynet 
eller Altet”.
X.2. som den i Altet eksiste-
rende ”Skabende Evne” eller 
”Gnisternes Verden”.
X.3. som ”Formernes Ver-
den” eller ”Det  Skabte”.
Signeret: Martinus (god-
kendt)

Med andre ord: Hele trekanten henfører til den faktor, 
Martinus omtaler som ”Den årsagsløse årsag” eller ”Den 
første årsag”. Det bag alle ting eksisterende ”Noget” som 

udgørende et treenigt princip. Og hvor det første aspekt 
af dette treenige princip, som det fremgår, er princippet 
skaberen/Jeget/X1, der derved samtidig tegner sig som 
den mest grundlæggende funktion i dét, som trekanten 
under ét symboliserer (0X). Men altså kun én ud af de i 
alt tre basale funktioner, som det dybest set immaterielle 
verdensalt i al sin illusionistiske storslåethed hviler på. 

Man kan til slut spørge sig selv, hvorfor Martinus ikke fra 
første færd har holdt fast ved denne skelnen mellem 0X 
og de tre øvrige X’er, når det så tydeligt fremgår, at den 
hørte til blandt hans allerførste kosmiske erkendelser?

Ja, vi kan jo desværre ikke rette spørgsmålet til ham 
selv, men mit gæt er, at han traf sit valg ud fra ønsket om 
ikke unødigt at komplicere og forvirre begreberne. Eller 
måske begrundet i en frygt for at gøre sin fremstilling af 
virkeligheden alt for usandsynlig målt med 1920’vernes 
udpræget materialistiske virkelighedsforståelse. Og må-
ske har begge hensyn været bestemmende for hans valg 
af forklaringsstrategi. Vi ved det ikke, og kan heller ikke 
foreløbigt håbe på et svar fra ham selv. Men det ligger 
fast, at han i sin livs aften har set, at tiden var moden til at 
introducere 0X-faktoren, og vi andre kan ikke takke ham 
nok for dette. For i lyset af netop denne faktor bliver det 
forløsende indlysende, at de tre øvrige X’er trods deres 
tilsyneladende principielle forskellighed kan samarbejde 
og frembringe et alternativ til netop den immaterielle 0X-
virkelighed. Altså kan ’tale’ med hinanden til fordel for 
et konstruktivt, organisk samarbejde. Dette fremgår helt 
enkelt af, at de alle tre har rod i den samme initiale 0X-
sfære og således også alle tre udgår fra denne og herved 
repræsenterer principielt forskellige forklædninger af 
netop   0X-faktoren…

Kilde: Martinus’ Skitsebog, gengivet i 
”Sol & Måne”, Nordisk Impuls 2001.
Emnet mht. X0 kontra de tre øvrige X’er  er i øvrigt udførligt behandlet 
i undertegnedes seneste bog: 
”Kosmisk Kemi”, Nordisk Impuls 2008. 
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v/Uwe Todt

I sin bog ”Martinus, Dar-
win og Intelligent Design” 
fremstiller Ole Therkelsen 
Martinus-kosmologien fra 
begyndelse til slutningen. 
Denne fremstilling kan kun 
ske i forenklet form, da det 
ikke er det egentlige tema 
for bogen, men fordi det for 
Ole gælder om at indføre 
Martinus’ synspunkter over-
for Darwin og Intelligent 
Design. Den nødvendige 
forenkling af Martinus-kos-
mologien er ingen let opgave, men man kan sige, at Ole 
grundlæggende har løst denne opgave godt.
På nogle steder har Ole dog forenklet tingene sådan, at 
han synes at sige noget andet end det, Martinus har sagt. 
Det vil jeg vise i form af fi re spørgsmål.

Er X1 alt, som eksisterer?

Om Jeg’et eller X1 siger Martinus i LB 2 stk. 314, 3.af-
snit:
”Jeg’et eller dette usynlige ”Noget” bag enhver orga-
nisme, bag enhver form eller ting, er således den dybeste 
eksisterende årsag til alt, hvad der kan sanses, opleves og 
manifesteres. Alt er livløst, alt er stilhed, alt er lig intet 
uden dette ”Noget” eller uden et Jeg. Materien uden et 
Jeg er således lig intet, ligesom Jeg’et på samme måde 
uden materie faktisk bliver lig intet. (…) Ligesom bøl-
gerne på søens overfl ade ikke kunne blive til uden vinden, 
således kunne bevægelserne i materien heller ikke blive 
til uden Jeg’et.”

Derimod læser vi om Jeg’et eller X1 i afsnit 3.5 og 3.8 i 
Oles bog ”Martinus, Darwin og Intelligent Design”:
”3.5 Hvad er signalementet af alt, som eksisterer?
Emnet for Martinus Kosmologi er som sagt alt, hvad der 
eksisterer. Dette altomfattende noget, som eksisterer, har 
Martinus kaldt for X1 eller det guddommelige noget (LB 
2 stk.304). Det indeholder alt eksisterende, og dermed 
alle kontrastpar. Dette noget er ikke tilgængeligt for 
sansning, fordi alle kontrastpar er ligeligt repræsenteret 
i altet. Man kan nemlig ikke opleve alting på én gang, 

Fire spørgsmål til Ole Th erkelsens bog 
”Martinus, Darwin og Intelligent D ign”

men kun en kontrast ad gangen. – Noget, der rummer alt, 
opleves som intet!”
”3.8 Hvad er en frembragt og en absolut virkelighed?
Det guddommelige noget eller X1 er det samme som 
den objektive virkelighed, der inkluderer alt, hvad der 
eksisterer, altså den samlede sum af alle kontraster.”

Er dette udsagn nu også rigtig? Alt, hvad der eksisterer 
er dog X3 og ikke X1. Slår man efter på det angivne sted 
LB2 stk.304, så læser man noget helt andet end det, Ole 
har skrevet, for der står i slutningen af afsnittet:
”Vi er derfor her i vore analyser nødsaget til på forhånd, 
endnu inden nævnte ”Noget” er specialanalyseret, at 
måtte regne med, at der er et sådant ”Noget” bag ener-
gierne eller stofferne, som benytter disse som materiale 
eller redskaber for sin manifestation eller skabelse. Dette 
”Noget” udgør livskernen i ethvert væsen og vil her i 
analyserne af ”kosmisk kemi” blive udtrykt som ”Jeg’et” 
eller ”X1”.

Heller ikke i andre dele af stk.304 står der noget, der vil 
kunne understøtte Oles udsagn. Derimod læser man i 
LB7 stk.2658.12:
”Kort sagt, da alle kontraster eller modsætninger således 
ophæver hinanden i den evige skabeevnes samlede resul-
tat, kan dette resultat heller ikke have nogen analyse ud 
over, at det udgør ”Noget, som er”. Vi har derfor udtrykt 
dette tredje navnløse ”Noget” som X3.”

Ole siger altså: ”Dette altomfattende noget, som eksiste-
rer, har Martinus kaldt for X1 eller det guddommelige 
noget. Det indeholder alt eksisterende, og dermed alle 
kontrastpar.” Derimod siger Martinus, at dette ikke er 
X1 men X3.
Ifølge Martinus er X1 den højeste virkelighed, Guddom-
mens Jeg, fra hvilket alt eksisterende (X3) udgår gennem 
skaberkraften (X2). Alt eksisterende er X3 eller det er X1 
+ X2 + X3, når man medtager Jeg’et og skaberkraften. 
I hvert fald er alt eksisterende ikke X1, for X1 er ikke 
noget skabt.

Ole fortsætter i sin tekst:
”Når det farveløse lys går igennem et prisme, spaltes det i 
alle spektrets farver. Man kan ikke opleve alle farver på én 
gang, fordi de enkelte kontrastpar ophæver hinanden. X1 

mologien er ingen let opgave, men man kan sige, at Ole 
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er analogt med det hvide lys, som på én gang indeholder 
alle farver og alligevel i sin helhed er farveløst.”

Ole sammenligner lyset med X1, fordi for ham er alle 
kontraster tilsammen eller alt det skabte X1. Men det 
farveløse lys kan man ikke sammenligne med X1, for X1 
er udenfor alt det manifesterede, altså udenfor tid og rum. 
Det frembringer med sin skabeevne (X2) alle manifesta-
tioner, også det farveløse lys. Det usynlige farveløse lys 
gennemstrømmer rummet med en målbar hastighed. Det 
er X3 og ikke X1, for det tilhører det skabte. Ligesom vi 
ikke kan se det farveløse lys, kan vi ikke se røntgenstråler 
eller varmestråler. Alligevel tilhører de det skabte og kan 
ikke sammenlignes med skaberen (X1 + X2).

Hvilken betydning har denne difference mellem Oles og 
Martinus’ udsagn? Er X3 ikke ligeså uendelig og evig som 
X1? X1 er det skabtes ophav, altets Jeg. X3 er derimod 
den skabte verden, som består af kontraster. Det skabte 
eller X3 som helhed består evigt (i stadig forvandling) i 
uendelig udstrækning. Det er dog noget skabt, frembragt 
af Jeg’et og dets skaberkraft (X1 + X2).
Hvis man betegner det skabte (alt, som eksisterer) som 
X1, så forveksler man det skabte med skaberen. Så er 
skaberen en del af det skabte. Det er det samme, som 
naturvidenskaben siger, nemlig at tingene opstår af sig 
selv eller, som Martinus udtrykker det, at man skaber 
sig selv.

Bliver det guddommelige Noget (X1) 
gennem  skabeevnen  (X2) 
spaltet op i de enkelte kontraster?

Fordi Ole betegner summen af alle kontraster, altså sum-
men af alt skabt, som X1, kommer han til det udsagn, 
at denne helhed bliver opspaltet i de enkelte kontraster 
gennem skabeevnen (X2). Det kommer til udtryk i hans 
bog i afsnit 3.6 og 3.7. Vi læser:
”3.6 Hvad er resultatet af altets opspaltning i de enkelte 
kontraster?

Dette guddommelige noget, X1, rummer i sig muligheden 
for at kunne opdeles i de enkelte kontraster. Skabeevnen, 
X2, der er alle de kosmiske princippers moderprincip, har 
det potentiale, der skal til for at fremskaffe de enkelte kon-
traster, så de kan opleves. Hvis dette udspaltningsprincip 
X2 ikke fandtes, ville helheden X1 ikke kunne opleves, 
og livets oplevelse ville være en umulighed. Skabeevnen, 
X2, er i sig selv ikke noget skabt, men blot ”et noget som 
er”. Skabeevnen eller dette noget nr.2 beskriver Martinus 
derfor med en neutral betegnelse, X2.”

”3.7 Hvad oplever man, når man ikke kan opleve alting 
på én gang?

Oplevelsen af X1 kan kun ske i X3 ved, at evigheden 
og uendeligheden inddeles i minre pakker ved hjælp af 
opdelingsprincippet, X2.”

Ole beskriver altså X2 som en kraft, der kan spalte eller 
opdele det i kontraster, som er indeholdt i det guddom-
melige Noget. Jeg har ikke fundet noget sådant udsagn 
hos Martinus. Ole angiver heller ikke noget sted, hvor 
dette står. Martinus siger derimod, at X1 altid forbliver 
udenfor alle kontraster. Det er ikke på nogen måde muligt 
at opspalte det. Opfattelsen af at X1 skaber sig selv er kun 
en illusion, som det skaber for at få bevidsthed om sig 
selv. I Livets Bog 2, stk.534 læser vi i 2. og 3. afsnit:

”Da det (X1) er før sansningen, og denne igen ikke 
kan eksistere uden at være identisk med en egenskab 
ved dette ”Noget”, er samme ”Noget” jo sanseevnens 
ophav. Igennem denne evne bliver det nævnte ”Noget” 
i stand til at ”se”, ”høre”, ”lugte”, ”smage”, ”føle” 
eller ”fornemme”.
Men hvad er det, der er i stand til at ”fornemme” eller 
”sanse”? - Der eksisterer jo kun det nævnte ”Noget”. 
Det opfylder alt. Sanseevnen bliver dermed synlig som 
et ”Noget”, ved hvilket ”Noget nr.1” kan opleve sig selv. 
Men en oplevelse af nævnte ”Noget” er ikke det samme 
som dette ”Noget” selv. Oplevelsen kan i sin dybeste 
analyse aldrig nogen sinde blive andet end en ”kopi” af 
virkeligheden.

Der vil altid urokkeligt blive den forskel imellem oplevel-
sen og virkeligheden, at oplevelsen er frembragt, medens 
virkeligheden er evig. Det nævnte ”Noget nr. 1” kan 
derfor aldrig igennem sanseevnen komme til at opleve 
virkeligheden (sig selv), men derimod kun en ”kopi” af 
virkeligheden, hvilket vil sige, at det aldrig kan komme til, 
igennem sanseevnen, direkte at opleve sig selv, men ”ser” 
eller ”sanser” kun en frembragt ”kopi” af sig selv.”

Ifølge denne tekst er det altså ikke muligt, at X1 med 
skabeevnen kan spalte sig selv, men det frembringer 
kontraster, som noget skabt udenfor sig selv i rum og tid, 
fremstillet som en illusionistisk tilsynekomst (set ud fra 
evighedens og uendelighedens standpunkt).

Viser symbolerne 8, 9 og 11, at altets 
Jeg er sammensat af alle væseners 
jeg’er?

I afsnit 3.10 skriver Ole i slutningen af første afsnit:
”Verdensaltets jeg består af summen af alle de enkelte 
levende væseners jeger, som det også fremgår af symbol 
nr. 8, 9 og 11 i DEV 1”.
Ser man nøje på symbolerne, ser man imidlertid, at 
verdensaltets Jeg er mere end summen af alle levende 
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væseners Jeg’er. Symbol nr. 8 er en hvid cirkel, som 
symboliserer det guddommelige Noget, X1, eller verdens-
altets Jeg. Symbol nr. 9 er en violet cirkel med en mindre 
rund åbning i midten samt mange små cirkler yderst i 
kanten. Lægger man de to symboler ovenpå hinanden, 
har man en stor hvid cirkel i midten og mange små hvide 
cirkler i kanten.
Symbol nr. 11 er opbygget efter samme princip, kun har 
man her ingen hvid cirkel i midten men en hvid stjerne. 
Den store hvide cirkel hhv stjerne i midten symboli-
serer enten Guddommens Jeg, og så symboliserer de 
små cirkler ved kanten gudesønnernes jeg’er, eller den 
symboliserer et makrovæsens Jeg, og så symboliserer de 
små cirkler ved kanten jeg’erne hos de til makrovæsenets 
hørende mikrovæsner. Når den store cirkel eller stjerne 
i midten symboliserer Guddommens Jeg, er det tydeligt 
at se, at dette Jeg er mere omfattende end gudesønnernes 
Jeg’er, skønt de er identiske med denne.

Er den fysiske krop det samme 
som tyngdeenergi-legemet?

I afsnit 3.12, andet afsnit, siger Ole, at mennesket udover 
den fysiske krop har fem åndelige legemer. Vi læser:
”Martinus argumenterer for, at vi ud over det fysiske 
legeme har fem åndelige legemer, nemlig et instinkt-, 
følelses-, intelligens-, intuitions- og hukommelsesle-
geme. Det er kun det fysiske legeme, der går til grunde, 
når hjertet holder op med at slå. Både  X1 og X2 samt 
de åndelige grundenergilegemer er uberørt af kroppens 
undergang”.

Ole er altså af den opfattelse, at tyngdelegemet svarer 
til det fysiske legeme, for han siger, ”at vi udover det 
fysiske legeme har fem åndelige legemer, nemlig et 
instinkt-, følelses-, intelligens-, intuitions- og hukom-
melseslegeme.”
Men Martinus siger, at der ikke findes noget stof, som 
ikke har alle syv energier. Disse syv energier består af 
moderenergien og de seks af Ole nævnte grundenergier. 
Vi læser i LB 4 stk. 1271:

”Som vi nævnte før, afslører denne inderste analyse for 
os, at et hvilket som helst ”stof”, i sin inderste bestand-
del, udgør ”syv former for reaktioner”. Disse syv former 
er nærværende i absolut alt og alle. At de udgør syv 
grundformer, og er selve ”stoffet”s eller enhver energi-
udløsnings absolutte grundindhold, bliver til kendsger-
ning derved, at de muliggør den uendelighed i skabelse, 
universet udgør, ligesom den totale mangel af blot én 
eneste af disse syv ville umuliggøre et hvilket som helst 
levende væsens fremtræden, såvel som et hvilket som helst 
”stof”s eksistens.”

For hver af disse energier findes et grundenergilegeme. 
Martinus siger i DEV 1 stk. 13.7:
For hver grundenergi eksisterer der et ”skabt” organ, der 
er forbundet med et andet organ, der ikke er ”skabt”, og 
af hvilken grund det derfor er evigt.
Tyngdeenergikroppen er altså et af grundenergilegemerne 
og ikke kun den fysiske krop. Moderenergien bevirker 
skabelsen af den fysiske krop gennem de seks grundener-
gilegemer. Således kulminerer tyngdeenergikroppen i dy-
reriget, hvortil det nuværende menneske stadig hører.

(dele af artiklen oversat fra tysk af Ruth O.)
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v/Ruth Olsen

Jeg læste et sted, at superstjernen Madonna havde sagt, 
at hun havde fået det så godt, efter hun var begyndt at 
studere kabbala. Flere andre berømtheder har udtalt sig 
begejstret om kabbala, ja Britney Spiers går med en rød 
”Rachel-snor” om håndleddet som tegn på, at hun er 
tilhænger af den ny kabbala-dille og, som hun siger, ”for 
at holde onde ånder på afstand”.
Altså måtte jeg undersøge sagen nærmere og fi nde et par 
bøger om det.

Først faldt jeg over Michael 
Bergs ”Hemmeligheden” 
(Aschehoug 2003). Den 
begynder med de spørgsmål, 
som mennesker til alle tider 
har stillet, og som fl ere og 
fl ere i vor del af verden atter 
stiller, nu hvor så mange har 
opdaget, at materielle goder 
ikke i sig selv gør lykkelig.
Hvorfor er vi i denne ver-
den?
Hvad er formålet med vores 
liv?
Hvordan kan vi fi nde oprigtig tilfredsstillelse i en verden 
fuld af smerte og lidelse?

Bogen består mest af nogle søde små eventyr, hvorudfra 
der kan tolkes en lille håndfuld almenmenneskelige råd, 
især om at opnå glæde ved de små ting i livet, om at dele 
med andre og uselvisk give i stedet for at modtage. Det 
undrer mig, hvordan man i USA kan etablere en stor og 
åbenbart lukrativ forretning på så enkle budskaber med af-
delinger i fl ere lande. De er gode til det med PR! Men det 
har ikke meget med den oprindelige kabbala at gøre.

Så fandt jeg en bog af Mogens Lærke: ”Kabbalismen i 
den europæiske tanke” (Modtryk 2005). Det er et seriøst 
forskningsprojekt ved Institut for Idehistorie ved Århus 
Universitet. Den fastslår, at jøderne fra Moses havde 
nedarvet en hemmelig lære for særlig udvalgte, men som 
var gået tabt. Nogle rester, der var bevaret af traditionen, 
blev af gnostikerne blandet med græsk fi losofi  og brugt 
i deres forsøg på at opnå selvoplevet åndelig visdom og 
en ”forening med Gud”.

kabbala 
 - før og nu

Da kabbala dukker op igen i middelalderens Europa, især 
i de jødiske grupper her, bliver der spekuleret og skrevet 
bøger. Først da udformes den lære om de ti sefi rot, de ti 
grene på Livets Træ, som kendetegner den kabbala, vi 
kender i dag. Det er ti egenskaber, der udsendes fra Gud 
ved skabelsen af stoffets verden – så vidt jeg har forstået. 
Der blev ført dybsindige diskussioner om, hvorvidt Gud 
var immanent i stoffet eller stod udenfor, osv.

Disse diskussioner blandt tidens lærde fi k stor indfl ydelse 
på europæisk tænkning, mener Lærke, skønt pavekirken 
fordømte kabbala som hedensk overtro og søgte at ud-
rydde den. Grunden hertil var nok, at de fl este kabbalister 
var meget optaget af den magi, der også er en del af 
kabbala. Alkymien var f.eks. en del af den kabbalistiske 
tanke, og selv om mange var seriøst optaget af at fi nde ud 
af naturens kræfter, udartede det nemt til ren magi.

Også fænomenet tarotkort var en udløber af kabbala. 
Denne form for spådomskunst blomstrede især op i ro-
mantikken i 17-1800-tallet, hvor der var en særlig hang til 
mysticisme. Nogle dele af kabbala-tænkningen indeholdt 
i øvrigt en form for reinkarnationslære.
Lærke refererer seriøst de forskellige retninger, men 
forholder sig generelt ret skeptisk til dem. Meget af det 
forekommer da også temmelig spekulativt abstrakt. Un-
dervejs fra den oprindelige hemmelige lære for de, der var 
særlig udvalgt til en indvielse, har der sikkert indsneget 
sig mange misforståelser og fejlfortolkninger. Hvor me-
get ved vi dag om de ægyptiske templers indvielseskult, 
hvorfra Moses havde sin hemmelige lære?
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Den hemmelige reli-
gion

Ove von Spaeth har i 4.bind af 
sit store værk om Moses, ”Den 
hemmelige religion” (Reitzel 
2004) givet os megen sober 
viden om baggrunden for den 
jødiske kabbala. Her påvises, 
hvordan Moses var indviet i den 
ægyptiske tempelkult, hvordan 
han for det jødiske folk skabte 
en religion, der havde en over-
bygning i form af en hemmelig 
indvielseslære.

Moses var, som det fremgår af 
Det gl.Testamente, en magiker, 
både hvid og sort. Men han 
havde også kendskab til såvel 
astrologi som alkymi og uni-
versets matematik. Men hans 
”opskrift” på, hvordan man gen-
nem en indvielsesproces kunne 
opnå denne universelle visdom, 
menes at være gået tabt ved øde-
læggelsen af templet i Jerusalem 
i år 70. Og mon ikke det just var 
forsynets mening? Hemmelig 
viden betyder jo også magt over 
dem, der ikke har den, og kan 
altså misbruges.

Brudstykker af Moses’ hemmelige lære har sikkert over-
levet i nogle få menneskers hukommelse. På dette og 
sammen med den tids anden verserende viden, bl.a. fra 
Indien, men også udfra det, man mente at kunne tolke ud 
af de 5 Mosebøger, blev den jødiske kabbala opbygget.

Mosebøgerne har mange fortolkningsmuligheder og 
forståelseslag, så man har fra gammel tid været overbe-
vist om, at der i de symbolske og flertydige historier var 
indbygget en hemmelig viden. Den har man i tidens løb 
gjort sig mange anstrengelser for at finde. Det seneste 
forsøg kan man læse om i bogen ”Bibelkoden”, hvor 
man ved hjælp af en computer og en særlig sammenstil-
ling af bogstaverne mener at have fundet forudsigelser 
om vor tid.

Kabbalaens fokuseren på tal- og bogstavmystik har sit 
udspring i tidligere tiders tro på disses magiske kraft. 
Skriften ansås engang for at være magisk, hvad f.eks. 
kan ses af, at det engelske ord ”spell” både kan betyde 
”at stave” og ”at trylle/udøve magi”. Men også de nor-
diske runer – runer betyder ”hemmelighed” – mente 

man havde magisk kraft. Det 
fremgår med tydelighed af de 
danske folkeviser.

Ord, dvs lyde, anså man for at 
have magiske skabende kræfter, 
ja så stærke kræfter at de kunne 
skabe verden! Da lyde jo er en 
form for energivibrationer, har 
de selvfølgelig en eller anden 
virkning, men den afhænger 
af modtageligheden hos den, 
der påvirkes. Angsten for ud-
talte forbandelser f.eks. er kun 
livsnedbrydende for de, der 
stadig tænker magisk og ikke 
forstår, hvad der beskytter mod 
uønskede energier. Et rødt ”Ra-
chel-armbånd” gør det ikke!

Ove von Spaeth skriver (s.144): 
”Det græske logos ligner i flere 
måder det hebraiske sefirot, 
der kan betyde ”ord”. I udvidet 
betydning kan logos også ses 
forbundet med ”tal, emne, år-
sag og grund”. .. Det hebraiske 
sefirot er forbundet med tal, at 
tælle. Det er via arabisk gået 
over i ordet ”ciffer”… Verdens-
ordenen bygger på ti sefirot, 
altså ti tal.” Som Pythagoras 

sagde: ”Tingenes væsen skjuler sig bag tallet” og ”Alting 
består af tal”. For ham havde lydene talværdi, og musik 
var således udtryk for matematik.

I dag med den nye åndsvidenskab er der meget af alt 
dette, vi bedre forstår. Vi ved f.eks. nu, at verden består 
af vibrationer i utallige frekvenser og bølgelængder i et 
nøje matematisk mønster, og at lyde blot er den lille del 
heraf, som vi kan sanse, dog nogle flere med tekniske 
hjælpemidler.

Ifølge Ove von Spaeth har ikke kabbalaen men deri-
mod det skrift, der kaldes ”Corpus Hermeticum”, haft 
en afgørende indflydelse på europæisk kultur. Det blev 
genfundet og oversat til latin i 1400-tallet, hvorefter det 
gav inspiration til udviklingen af den videnskabelige 
måde at tænke på. Kabbalaen er i høj grad grundlagt på 
magisk tænkning og har derfor ikke for mig at se megen 
appel til de mennesker, der søger logisk viden og intel-
ligensmæssig forståelse.
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af Kirsten-Tove Thurø

I vor verden findes mange åndeligt søgende sjæle. Så-
dan har det været gennem alle tider. En stor del af disse 
sjæle finder tilfredsstillelse gennem en eller anden form 
for religiøs suggestion, medens andre søger reel åndelig 
viden; men disse sidstnævnte udgør endnu i dag ikke ret 
mange, selvom denne gruppe støt og roligt vokser.

At være en søgende sjæl og allerede i 20-års alderen, som 
Sam Zinglersen, at tilhøre den gruppe mennesker, hvis 
higen ikke kan finde sig tilfredsstillet gennem religiøs 
suggestion; men som ubetinget på de åndelige områder 
higer efter reel viden, vidner om en moden sjæl, hvis 
tanke-føle-register går dybere end blot til dagen og vejen. 
Ligeledes bærer dette vidnesbyrd om, at vi her  mødte et 
menneske, der blev født med en stor og absolut solid og 
naturlig åndelig ballast, som er bleven udviklet gennem  
tidligere inkarnationer.

Vi har alle vore opgaver i livet, såvel indadtil som udadtil; 
såvel større selverkendelse som større gave-evne. Sam 
Zinglersen inkarnerede naturligvis som alle os andre for 
at tage disse indre og ydre opgaver op til revision og 
forbedring; men Sam var tillige udset til en helt speciel 
opgave, og hans sind og medmenneskelighed var netop 
- i vor evige udvikling - dér, hvor Guddommen, med  
lysets tjeneste i sigte, kunne overlade en sådan opgave 
i Sams varetægt.

I 1921, da Martinus oplevede sin store ilddåb, og hans 
Kosmiske Bevidsthed dermed fik sin helstøbte, natur-
lige gennemlysningskraft i vor fysiske verden, boede en 
lille 9-årig dreng i Slagelse, hvor han, uden at have den 
mindste anelse om sit fremtidige møde med et kosmisk 
bevidst menneske, passede sin hverdag og sin skolegang. 
Kun 12 år senere, i begyndelsen af 1933, skulle Sam for 
første gang blive bekendt med, at Martinus var iblandt 
os og arbejdede for meneskehedens vel; og selvom der 
i bladet OM, hvor Sam for første gang mødte Martinus’ 
navn, stod en del andre artikler om åndelige emner, var 
det de artikler, Martinus skrev, som fangede Sams udelte 
interesse. 

Der skulle gå endnu et par år, inden Sam personligt skulle 
opleve Martinus. Gennem en avisannonce blev han, som 

Sam Zinglersen
- et mindebillede

25-årig, opmærksom på, at Martinus holdt offentlige 
foredrag, og fra dét øjeblik af fulgte han trofast Martinus-
sagen; ikke blot ved at læse Martinus’ værker, men også 
ved på alle måder, det var ham muligt,  at yde Martinus 
sin ubetingede støtte. Han deltog ved alle foredragene, 
og blev med tiden  mere og mere optaget af og stærkt 
involveret i Martinus-arbejdet.

Kosmos Ferieby oplevede Sam for første gang i ferieby-
ens 6. sæson. Sam var nu 27 år gammel, og sidenhen har 
han holdt alle ferier i feribyen: såvel forår og  sommer 
som efterår. Desuden har han gennem de mange år, hvor 
feriebyen blev i stand til at have gæster også om vinteren, 
ligeledes holdt Jul på dette dejlige sted, som  i dag bærer 
navnet:  Martinus Center. 

Det er således mange, mange lyse timer, Sam har oplevet 
i Martinus Center, såvel gennem den tid Martinus selv var 
til stede i centeret som i årene, der kom efter, da Martinus 
i 1981 forlod vores fysiske verden.  

I  tiden medens Martinus endnu var hos os, besøgte han,  
når han fik trang til at slappe lidt af fra skrivearbejdet,  
ofte Sam i dennes hus på Klintvej 55. 
Sam skærmede Martinus mod hverdags-petitesser, og 
Martinus vidste, at hos Sam kunne han slappe af i fred 
og ro.  

Dersom  Sam ikke var hjemme, satte Martinus sig blot og 
ventede på ham ved en af de mange skønne hyggepladser, 
Sam anrettede i sin meget store have.   
Sam var som et anker, han var altid den samme, og han  
gav aldrig Martinus problemer; tværtimod,  må man sige, 
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for på sin egen stille og uselviske måde har han gang 
på gang fjernet ubehagelige sten, som alle, - også en 
Kosmisk Bevidst, - uundgåeligt vil møde på sin livs-vej, 
når man færdes i en så ufuldkommen verden som vores.  
Sams sind var stærkt og fast som en klippe, fokuserende 
på det essentielle:  På enhver måde, det var ham muligt, 
søgte han at gøre hverdagen lettere for: Visdommens 
Budbringer.

Sit hus i feriebyen erhvervede  Sam i 1946. Dette hus 
testamenterede han Martinus-sagen;  og i 1954,  som 42-
årig  købte Sam   “Martinus´ barndoms-hjem”:   “Moskild-
vad”  ved Sindal.  Gennem mange år har Sam, sammen 
med andre, ledsaget Martinus på dennes foredragsrejser i 
Jylland, og naturligvis besøgte man samtidigt egnen, hvor 
Martinus voksede op, og hvor hans kære barndomshjem 
lå og ligger. Takket være Sam  kan vi stadig sige: lig-
ger! Uden Sams fremsynethed og uegennyttig-hed ville 
Moskildvad i dag efter al  sandsynlighed være bleven 
solgt  til fremmede, som ingen interesse ville have haft  
for Martinus-sagen. Dermed ville stedet utvivlsomt være 
bleven jævnet med jorden for at give plads til bedre og 
mere tidssvarende bebyggelse.

Gennem mange, mange, lange timer arbejdede Sam dag-
ligt, målrettet og ihærdigt, for at skabe de midler,  som 
skulle gøre ham i stand til at hjælpe Martinus og derved 
også jordens menneskehed. Sam skabte sit eget forlag. 
Han overtog i 1938  Danmarks første “Kryds og Tværs”-
blad, som han udviklede til succes. Altid stod Sam parat, 
når Martinus manglede midler,  og hans kærlige indsats 
vil bære frugt lang ud i fremtiden, hvor mennesker fra alle 
verdenshjørner vil kunne få glæde af at opleve fortidens 
mindesmærker. Sam lod Martinus´ barndomshjem restau-
rere, så det fremstår i samme skikkelse, som det havde, 
da Martinus blev født i dette hus i 1890. Ved Martinus’ 
100-års fødselsdag  d. 11. august 1990 blev stedet indviet 
som mindestue og museum, og man vil således, takket 
være Sam, i kommende tider kunne give fremtidens 
interesserede dybere indsigt i de faktiske forhold under 
Martinus’ opvækst. 

To år efter købet af Moskildvad, blev der på Ternevej en 
villa ledig, hvis have stødte direkte op til Instituttets have. 
Martinus spurgte da Sam, om ikke han havde lyst til, at de 
skulle blive naboer. I 1956 erhvervede Sam  denne villa, 
og her boede han indtil han i september 2007 forlod sit 
fysiske legeme. Også denne villa testamenterede Sam til 
Martinus-sagen/Sindal-fonden.

I de 25 år, hvor Sam og Martinus var naboer, brugte 
Martinus næsten dagligt Sams have som smutvej. Dersom 
Sam sad ved sit skrivebord, hvilket han oftest gjorde, 
vinkede  verdensgenløseren  og hans trofaste ven  muntert 
til hinanden. 

Om sommeren, når vejret tillod det, inviterede Sam på 
eftermiddags-te i sin have. Her mødtes Martinus med Sam 
og  andre med-inviterede venner i den tid af sommerhalv-
året, hvor man ikke opholdt sig på Klint.  Man nød dog 
ikke alene teen og Sams gæst-frihed, men også at kunne 
lytte til de forklaringer, Martinus gav på gæsternes mange 
spørgsmål om alt mellem himmel og jord. 

Ligeledes inviterede Sam hver torsdag aften Martinus på 
en ugentlig udflugtstur sammen med en eller flere af de 
mange Martinus-venner. På den måde sørgede Sam for, at 
Martinus fik afveksling og behagelige afslapnings-stun-
der fra sine mange skrivende arbejdstimer på Instituttet. 
Også her ydede Sam lejlighedsvis en hjælpende ånd, og 
Martinus gav udtryk for, at Sam var den allerbedste af 
alle, når det handlede om at læse korrektur på Livets Bog. 
Dette er dog ikke så mærkeligt; for med en hjerne, som 
bogstaveligt talt næsten ustandseligt går på “kryds og 
tværs” i ordenes verden, må man jo opelske et supertal-
lent for at se og at finde maskinskrivningsfejl.  
 
I Sams verden kom således “brødet på bordet” ved at sætte 
ordene på plads; men Sam var også meget bevidst om, 
at sjælelivet må være på plads: - lige dér, hvor meningen 
står klar og tydelig.     
Og meningen er jo:   “uselvisk kærlighed”. 
En mening,  som Sam viste på utallige måder såvel i 
relation til Martinus som i relation til alle andre,  han 
mødte på sin vej!
                                                                  
Sams utrolige gæstfrihed er et kapitel for sig: Altid 
inviterede han til te. Hans venlighed og hjertelighed er 
legendarisk. Han var ligetil og åbenhjertig, og hans hus 
stod altid åbent for enhver, som måtte være glad for at 
deltage ved de mange teselskaber; og dette forandredes 
ikke efter, da Martinus ikke mere var iblandt os. Han 
elskede at have mange mennesker omkring sig; og at 
lytte til deres samtaler. Selv ville han ved store selskaber 
i reglen sige ret så lidt; og han blev da også på et tidspunkt 
beskrevet som: Martinus’ barndomshjem Moskildvad i Sindal
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En rar mand af få ord, mange tanker og store handlin-
ger.  
Men Sam kunne også være fuld af sjove historier og 
vittigheder og beretninger fra fortidens hændelser inden 
for sagens rammer; så der var ofte megen latter og godt 
humør ved hans teselskaber.  

Man skal lede længe efter et mere generøst og velvilligt 
menneske end Sam. Da han stadig havde bil, kørte han 
gerne for sine venner, og  transporterede ting og sager 
med til Klint for dem. Da han havde givet så meget af 
sin arbejdskraft væk, måtte han som gammel leve af sin 
lille folkepension. Alligevel trakterede han lige til det 
sidste altid kærligt med lækkerier til sine mange venner, 
når de kom på besøg. 

To bøger om Martinus’ liv nåede Sam at udgive. Den før-
ste beskriver: MARTINUS’  ERINDRINGER.Teksten 
stammer fra båndoptagelser, og det er således Martinus 
selv, som fortæller om sine oplevelser. Det var Martinus’ 
ønske at disse optagelser skulle bearbejdes til en bog, når 
han ikke længere var iblandt os, og denne  bog udkom 
i 1987. Bog nr. 2:  MARTINUS - SOM VI HUSKER 
HAM, er en bog, hvor mange af Martinus’ venner for-
tæller om deres oplevelser under samvær med Martinus. 
Disse beretninger udkom i 1990.

Ligeledes er Sam ophavsmand bag uvurderlige filmopta-
gelser af Martinus´ liv iblandt os; og eftertiden vil således 
ikke kunne blive i tvivl om, hvordan Martinus så ud eller 
talte. Fremtidens mennesker vil i langt højere grad end de 
nuværende, være i stand til at sanse og dermed opleve den 
utroligt, suverænt ubetingede kærlighed, som Martinus 
udstrålede mod alle, og som var essensen i hvert eneste 
af hans udtalte ord.

Flere gange opfordrede Sam  Martinus til at plante en 
minde-eg, hvilket Martinus gerne og med glæde gjorde. 
Derfor har vi nu en dejlig, stor minde-eg i forhaven på 
Klintvej 55 i Martinus Centeret;  og vi har også én i Mar-
tinus´ barndomshave, Moskildvad, samt én i baghaven 
på Ternevej. Disse træer står som vældige symboler for 
Martinus-sagen, der med tiden ligeledes vil vokse, og som 
vil sprede sine håbets blade ud over vor verden og få den 
til at stråle og lyse i kærlighedens sommersol.

Medens Sam havde feriebolig i det sydlige Frankrig, stil-
lede han velvilligt dette dejlige sted til fri disposition for 
venner og bekendte, og i sin feriebolig på Klint husede 
han jævnligt venner fra nær og fjern. Flere af Matinus’ 
udenlandsrejser  finansierede Sam; og samtidigt var han 
en god og hensynsfuld rejseledsager, bl.a. til  Ægypten, 
Palæstina og England.

Sams sidste oplevelser på Klint og i Martinus Centeret var 
i Påsken 2007. Desværre svigtede helbredet ham, og han 
blev derfor ikke i stand til at deltage i sommerferien 2007. 
Denne hans sidste sommer tilbragte han på Ternevej, hvor 
han modtog sine sidste gæster fra Martinus-vennekredsen 
til teselskab og eftermiddags-hygge så sent som søndagen 
før han forlod denne verden om onsdagen d. 19.9.2007.
Sam var da kort forinden bleven indlagt på Frederiksberg 
Hospital.

En kær og elskelig ven har ydet sin sidste indsats i relation 
til sit fysiske liv og dets afslutning; og vi har alle grund 
til at være glade på Sams vegne:  En kosmisk rejsende 
forlod sit oplevelsesredskab, og er efter et smukt, langt 
og begivenhedsrigt inkarnationsliv vendt hjem.  Og når 
man har haft 95½ år i en udviklingsfase her i vor fysiske 
verden,  --- og ---  som Sam på et tidspunkt gav udtryk 
for:  “er bleven mæt af dage”; da er det en fryd og en 
glæde; en stor lykke og en velsignelse at vende hjem til 
sin oprindelige hjemstavn i den åndelige verden.
Og vi véd jo alle hvem, der først og fremmest har taget 
imod Sam dér.

Ja, kære Sam; nu er du så igen sammen med Martinus, 
og vi bør være lykkelige på dine vegne. Det er vi også; 
men vi kan alligevel ikke sige os helt fri, hvad vemoden 
angår; for uden din fysiske tilstedeværen på Ternevej, 
på Instituttet, på Klint og i Feriebyen er en epoke uigen-
kaldeligt slut. 

Så mange episoder - glade minder - trænger sig på, når vi 
tænker tilbage og mindes. Altid Sam, hvor du har været 
til stede, var det udelukkende lyse, smukke og hyggelige 
venskabs-stunder; og med disse ord vil jeg på egne vegne, 
og på alle dine mange venners vegne, af hjertet takke 
dig og takke Gud for alle disse lyse, smukke og dejlige 
minder, hvor vi oplevede et menneske: vor ven, Sam 
Zinglersen, som havde en umådelig rolig, sund, glad og 
livsbekræftende indflydelse på alle i sine omgivelser.
Også en dybtfølt og hjertelig tak for alt du har gjort for 
Martinus og Martinus-sagen.

Må din videre færd gennem fremtidens udviklingsopgaver 
blive lys og lykkelig.

Sam som ung mand
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v/Thorsten Dreyer

I Juli måned 2008 udgiver Dankvart Film 7 DVD’er med 
titlen ”Martinus som vi kendte ham”. Projektet har været 
undervejs i godt 5 år, hvor Hans Skaarup og Thorsten 
Dreyer har opsøgt 65 venner og bekendte af Martinus 
og optaget alle disse samtaler på video. Et ca. 70 timers 
kildemateriale er hermed bevaret for eftertiden, hvilket 
kommende generationer sikkert vil værdsætte.
Emnerne vi har valgt at fokusere på i disse redigerede 
udgivelser om Martinus er mange, men specielt skal 
nævnes: 

Den kosmiske bevidsthed, øjne og udstråling, energi og 
kraft, at kunne indstille bevidstheden, de private kon-
sultationer, knus og kærlighed, tolerance og tilgivelse, 
moral, humor og underholdning, ydmyghed, forhold til 
børn, Hr. Thomsen og Martinus, de tidlige år, gåture om 
natten, ensomhed, seksualiteten, stemmen og dialekten, 
foredragene, forhold til døden, sundhed og sygdom, bøn 
og beskyttelse, fremtiden og den tredje verdenskrig, mis-
sionen, hans værk Det Tredie Testamente.

Martinus som vi kendte ham (del 1) vil også rumme en 
kort introduktion til mennesket Martinus, men udover de 
7 DVD’er vil der også forefindes en 8’ende DVD udeluk-
kende med smalfilmsoptagelser af Martinus.

Martinus som vi kendte ham

Disse 2 bokse med 4 DVD’er i hver, rummer altså mere 
end 8 timers materiale, så vi håber at prisen på 395.- pr 
boks er rimelig (samlet 790.-). Det er et meget omfattende 
og tidskrævende arbejde at producere sådan en serie, så 
vi takker Martinus Ideal Fond samt de sponsorer der har 
muliggjort dette arbejde. Vi håber ligeledes at der blandt 
sagens venner, findes økonomisk velvilje til at sikre de 
videre udgivelser… 

Vi planlægger forsat at lave en historisk film om Kosmos 
Ferieby (Martinus Center Klint) samt en film om Marti-
nus Institut, der nu allerede er redigeret som skitse. Så er 
der yderligere 3 væsentlige portrætter vi med tiden også 
gerne vil realisere ud af materialet, nemlig om Martinus 
sekretær Erik Gerner Larsson og Mogens Møller samt et 
mindre afsnit om Lars Nibelvang. Så kommer der også 
en særskilt DVD med Sam Zinglersen.
Thorsten og Hans ønsker alle god fornøjelse foran skær-
men.

NB. DVD’erne vil være til at købe fra Kosmolo-
gisk Information, altså udgiveren af dette blad, 
og i Bogbiksen i Klint, så snart de er færdige.Hans Skaarup og Thorsten Dreyer
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Der er skrevet mange bøger om dette emne, men ingen har 
før skrevet en så klar og logisk underbygget forklaring på 
denne lov, og hvordan den virker. Det skyldes, at denne 
bog hovedsageligt bygger på Martinus’ åndsvidenskab! 
Og Else bruger et så let forståeligt sprog, at bogen vil 
kunne forstås af de fl este, uanset hvor de står i deres ud-
vikling. Den vil altså være en god gave til de, der endnu 
blot er på vej i deres åndelige søgen.

Bogens undertitel er: ”Dine tanker er magnetiske og med 
dem tiltrækker du mennesker, hændelser og omstændig-
heder i dit liv”. Dette burde vække nysgerrigheden hos 
enhver søgende sjæl, og går de først i gang med bogen, 
vil de få mange aha-oplevelser. Det vil også mange Mar-
tinus-læsere såmænd få!

I indledningen skriver Else bl.a.: ”Loven for tiltrækning 
dikterer, at energier på samme bølgelængde tiltrækker 
hinanden, og at energier på forskellige bølgelængder 
frastøder hinanden. Vi kender loven fra transmission af 
radio-, TV- og mobiltelefonbølger, men det er de fær-
reste, der er klar over, at loven også indvirker på vores 
eget daglige liv gennem den magnetisme, der fi ndes i 
vore tanker.”
Derefter følger en fantastisk historie om, hvordan loven 
har virket i hendes eget liv.

I bogen sammenligner Else det, som Esther Hicks kana-
liserede fra et diskarneret væsen, der kaldte sig Abraham, 
med den viden, vi har fået fra Martinus. Hvorfor hun har 
fundet det nødvendigt, forstår jeg ikke helt, men måske 
blot for at vise den overensstemmelse, der er mellem dem. 

Da jeg selv læste bogen om ”Abraham” (og anmeldte i 
Impuls 3/07) fandt jeg den ikke logisk nok underbyg-
get. Men den er mere ”folkelig” i sine argumenter, så 
måske får Elses bog en bredere appel ved at begynde 
med Abraham.

Men det meste af bogen er ellers ”Martinus-stof”, formid-
let på den letforståelige måde, som Else kan, om hvordan 
loven f.eks. virker ved inkarnationen, ved karma og skæb-
nedannelse osv. Alt i alt en fortræffelig måde at formidle 
væsentlige sider af Martinus’ verdensbillede på.
Når bogen er så billig, skyldes det, at forlaget forsøger 
i praksis at efterleve Martinus’ ”ånd”. Han sagde jo, at 
profi tmageri i forretningslivet er ”kamoufl eret røveri”!

Sv.Å.Rossen er kendt af de fl este Martinus-læsere, efter-
som han før har udgivet tre bøger om forskellige sider af 
Martinus’ verdensbillede på Borgens forlag, og derudover 
har holdt utallige foredrag i snart en hel menneskealder. 
Han må derfor siges at være særdeles velbevandret i 
Martinus’ åndsvidenskab. Denne bog er en slags opsum-
mering af al hans viden på dette felt.

Det begyndte med et forsøg på at få en fi losofi sk dok-
torafhandling om Martinus’ metafysik antaget af det 
etablerede ”establisment”, men som ikke lykkedes. På 
denne afhandling har Sv.Åge arbejdet ihærdigt videre, 
således at der nu foreligger dette digre værk, der giver 
det helt store overblik. Alt sammen formidlet med den 
fi losofi sk-pædagogiske tilgang, som Sv.Åge har specia-
liseret sig i.

Martinus’ 
verdensbillede
- Et idéhistorisk studie

Af Sv. Åge Rossen
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For at give en fornemmelse af, hvor omfattende indholdet 
i denne bog er, vil jeg citere følgende uddrag fra dens 
resume og konklusion:
”En interessant gevinst ved Martinus’ verdensbillede er, at 
man i det fi nder løsningsforslag på en række af fi losofi ens 
store problemer.
Hvad er ånd i modsætning til materie?
Hvad er bevidsthed?
Det psykofysiske problem?
Hvad er jeget?
Hvad er liv?
Hvad er ”døden”?
Den fri vilje?
Teodicéen (Guds retfærdighed), samt ondt og godt.”

Til sidst i bogen skriver Sv.Åge bl.a.: ”Denne afhand-
lings formål er ikke en kritisk behandling af Martinus’ 
verdensbillede, men alene at uddrage det klarest mulige 
billede af dets ideindhold og dets logiske sammenhæng 
eller konsistens med henblik på oplysning om Martinus’ 
forfatterskab. Det er uomtvisteligt, at der er tale om en 
enestående og måske epokegørende fi losofi . Det er en 
megateori om tilværelsen, som har implikationer såvel 
for menneskers daglige tilværelse som for en række vi-
denskabelige discipliner.”

At sætte sig ind i Martinus’ verdensbillede er ingen let sag. 
For de fl este kræver det mange års studium, og selv efter 
det vil man opdage nye nuancer, hver gang man genlæser 
Martinus’ bøger. Man kan forstå og tolke Martinus på fl ere 
måder, alt efter hvor man står i sin udvikling. Ofte hjælper 
det forståelsen, at få tingene beskrevet fra fl ere vinkler. 
De ”vinkler” Sv.Åge serverer for os, letter forståelsen en 
hel del, og han hjælper os med at få øje for de dybder, der 
ligger i Martinus åndsvidenskab.

Jeg har været feministisk og socialistisk frontkæmper 
sammen med Bente Hansen engang for mange år siden. 
Derfor undrede det mig som så mange andre, da hun 
”sprang ud” som aktiv folkekirke-kristen. I denne bog 

beskriver hun lidt om hvorfor, så jeg har læst den med stor 
interesse for at se, hvordan hun som kritisk intellektuel 
havde det med kirkens ulogiske dogmer, bl.a.

Hun skriver godt og varmt – hun er jo stadig socialist og 
vil altså godt være talerør for denne verdens undertrykte. 
Det er kristendommens budskab om næstekærligheden, 
der for hende er det væsentligste. Hun mener, hun i mod-
sætning til sine ateistiske venner har udviklet sin barnetro 
i stedet for som de at afvikle den. 

Bogen er en slags defensorat for troen på en almægtig 
skaber. Det er ikke Biblen, hun forsvarer, for hun kan jo 
godt se, den indeholder mange ulogiske detaljer. Men 
hun kan med mange fi ne (om)fortolkninger godt ”sluge” 
det, som andre kirkekristne tager nok så bogstaveligt. 
Fundamentalister af enhver art bryder hun sig ikke om. 
Troen som sådan mener hun ikke kan diskuteres, den er 
noget som bare er. Som hun skriver: ”Troen er under alle 
omstændigheder så kvalitativt forskellig fra fornuft og 
viden, at det ikke nytter at argumentere.”

Når hun bruger følgende citat af Karen Blixen, fornem-
mer jeg, hvad hun mener med, at troen, den religiøse 
følelse, ikke behøver en dybere viden om de universelle 
sammenhænge:
”En så uendelig forskelligartethed kan umuligt være 
nødvendig for naturens husholdning, den må være et 
udslag af en verdensånd, som er til overmål opfi ndsom, 
glad og lystig, ude af stand til at tilbageholde sine muntre 
kildevæld af lyksalighed.”

Men mange i vor tid lader sig ikke nøje med en betagelse 
af naturens mangfoldighed, vi vil undersøge og prøve 
at få viden om det, der ligger bag det materielle. Denne 
søgen har Bente Hansen åbenbart ikke behov for (endnu), 
så alle new age-fænomenerne giver hun ikke meget for. 
Det er noget, hun kalder ”hokus-pokus”. Jeg sendte hende 
engang en bog om Martinus’ gudsbegreb, men den kom 
blot retur med besked om, at hun ikke ville beskæftige 
sig med alt det mystiske!
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Hvad forstår man ved en sjæleven? Lauren Thibodeau, 
der er forfatter til bogen ”Fødte sjælevenner” defi nerer 
begrebet sjæleven således: En sjæleven er et menneske, 
som man har en særlig relation til. Et menneske, man 
er i fase med. Der er en fælles forståelse og gensidig 
samklang, som er udover det sædvanlige.

Og det har Lauren Thibodeau altså skrevet en bog på 
250 sider om. Bogen har titlen Fødte sjælevenner med 
undertitlen Find og oplev ægte samklang. Dermed er der 
signaleret, at forfatteren ikke blot vil fortælle, hvad en 
sjæleven er, men hun vil åbenbart også lære os at fi nde og 
opleve ægte samklang.  Er det alvorlig ment, så kommer 
hun arbejde. For som verden fremtræder i min optik er 
der alt andet end ”ægte samklang”. Så hvis vi kan lære 
det gennem denne bog, så er det jo bare fi nt. 
Og det skulle der faktisk være muligheder for, hvis vi 
altså er lærevillige. Vor kommende læremester har i al 
fald vise kvalifi kationer, der giver anledning til optimisme  
- ikke blot akademiske grader, men også solid og længere 
varende erfaringer som ”intuitiv rådgiver og autoriseret 
terapeut”. 

Mange af os har sikkert oplevet en ubestemmelig følelse 
af en mere eller mindre diffus eller uklar kendskab til et 
menneske, som vi selv om vi ikke har truffet ham/hende 
før alligevel har en ubestemmelig følelse af at kende. For 
mange af os er det da naturligt at forestille os, at der er 
tale om, at vi har kendt hinanden i et tidligere liv. Med 
denne erkendelsesdimension kan man også somme tider 
få en mere eller mindre uklar forklaring på oplevelser, 
som man ellers vil stå fuldstændig uforståelig over for.
Forfatteren vil imidlertid skyde en myte om sjælevenner 
i sænk. Det drejer sig om den romantiske ide om en sjæ-
leven som den eneste ene – en myte, som forstærkes i 
medierne og reklamerne for internettets datingsider. Hun 
mener, at den myte har været og er til megen skade for 
moderne forhold. Folk får store forventninger til deres 
kærlighedsforhold. Hun skriver: ”intet menneske – end 
ikke mytens eneste ene - kan i det lange løb opretholde en 
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så umulig standard gennem års eller årtiers omskiftelser”.  
Vi er her alle for at udvikle vore individuelle sjæle, og 
der er mange, som er den eneste ene, dem som hun kalder 
hjertevenner. Der er ingen grund til at gå i panik. Der er 
mange fl ere chancer end blot den eneste ene. 
Som vore ydre sjælevenner taler Lauren Thibodeau om 
karmiske forbindelser, som er ufærdige anliggender, ba-
lancepartnere, som er ens støttegruppe, og hjerte- eller 
sjælevenner, som man har et kærlighedsforhold til. Hvis 
man ved første blik eller blot ser  et billede straks føler sig 
tiltrukket af et andet individ er det højst sandsynligt, at der 
her er tale om en karmisk forbindelse. Der kan imidlertid 
også være tale om en øjeblikkelig intens modvilje mod et 
menneske, man lige har mødt. Man tiltrækker præcis de 
situationer, hvor man kan lære mest gennem oprydning 
i ufærdige anliggender. Hele pointen med jordelivet er 
læring på sjælensniveau gennem menneskelig oplevelser. 
Det er klogt at erklære sig villig til at lære, men selvfølge-
lig helst på en så behagelig måde som muligt. Det sidste 
kan måske være svært at få opfyldt. Som bekendt ved vi 
jo godt, at ”der skal hård lud til skurvede hoveder”. Men 
til gengæld er det jo også de alvorligste lærestreger, vi 
lærer mest af. 

I læreprocessen fremhæver forfatteren tre vigtige prin-
cipper: 1. at arbejde med sin indre visdom 2. at bruge 
sin nu-kraft 3. at udøve sin frie vilje klogt. Vi har alle en 
indre sjæleven, nemlig det aspekt  af ens indre visdom, 
der focuserer på ens personlige forhold til mennesker, 
man møder livet igennem. Den indre sjæleven er en slags 
personlig eller åndelig tilkaldecoach i forbindelse med 
forhold – kærlighedsforhold eller andre forhold. Denne 
coach har til opgave at føre os  i retning af de mest tilfreds-
stillende muligheder for kontakt med sjælevenner.  
Forfatteren taler om tre grundlæggende typer af sjæle-
venner: 1. den karmiske forbindelse 2. balancepartneren 
og 3. hjertevennen.  

1. Den karmiske forbindelse kalder hun også ”vindstødet-
fra fortiden-sjælevennen. Det er den mest almindelige 
type. Som regel fylder disse forhold meget i ens liv, idet 
der er tale om ufærdige anliggender – problemer, der ikke 
er blevet løst i de tidligere liv. Det kan være forudgående 
valg i tidligereliv, der nu ”manifesterer sig foran dig 
som lektioner af kød og blod”, som det hedder i bogen. 
Men det kan også være resultater af handlinger, man har 
foretaget i dette liv. Det er her vi møder udtrykket ”jeg 
har det, som vi har kendt hinanden altid”.
2. Balancepartneren er en, man deler et mål eller fælles 
ståsted med. Balancepartnere er uvurderlige i ens liv. Det 
er de skattede venner, som er virkelig glade, når det går en 
selv godt. Balancepartneren hjælper dig med at fi nde din 
rette plads i livet eller dit formål med livet. Ens forældre 
eller adoptivforældre, ægtefælle eller kæreste eller anden 
indfl ydelsesrig person f. eks. en skattet lærer,  der har ført 
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til en mere tilfredsstillende oplevelse af livet. Balance-
partneren kan virke irriterende, men ofte samtidig nyttig, 
nemlig ved at hjælpe en selv med større selvindsigt.
3. Hjertevennen er en romantisk sjæleven. De romanti-
ske forestillinger om denne sjæleven drejer sig ofte om 
en lang liste af ydre personlighedstræk som udseende, 
rigdom, stilling, charme m. m. som for øvrigt ikke har 
relation til vedkommnedes sjælelige udviklingsniveau.

Ja, man kan i al fald ikke leve uden lys. Men leve udeluk-
kende af lys  – det tvivler jeg på. Jeg har engang i mine 
yngre dage fastet i 5 dage, og det var faktisk en god op-
levelse, men jeg skal tilføje, at jeg drak såvel saftevand 
som almindelig postevand. Kun de første to dage stillede 
krav til viljen, derefter var det behageligt. Det er, som om 
sanserne skærpes, og man tænker klarere. Jeg tror, at det er 
sundt en gang imellem at faste nogle dage for at få renset 
ud i systemet – evt. i forbindelse med et lavement. Men 
litteraturen melder jo om en del tilfælde, hvor mennesker 
har levet månedsvis i bedste velgående uden fast føde. 
Så sent som i juni 2006 har vi i ”Den ny Verdensimpuls” 
en artikel af Ruth Olsen med titlen ”Lysernæring”. Her 
citeres Martinus for følgende udtalelse: ”Det jordiske 
menneskes nuværende organisme er endnu, selv om det i 
virkeligheden er vokset fra den animalske kødernæring, 
alligevel ifølge vanens magt udstyret til indtil en vis grad  
at være opholdssted for opløsningsprocessen og pas-
sagen af ligresterne”. Men som bekendt vil den fysiske 
organisme blive fi nere i takt med den mentale udvikling, 
vi alle er genstand for. 

De månedlange og i sjældne tilfælde årelange tilfælde 
med faste, som litteraturen beretter om, er ikke naturlige. 
Nok fastede Jesus i 40 dage i ørkenen, men på dette høje 
udviklingstrin var hans fysiske organisme naturligvis af 
en så fi n karat, at der ikke var nogen fare ved det. 
Anderledes skulle man mene, det så ud for Rolf Dorset, 
der påstår, at han har fastet i 86 dage, hvilket han udførlig 
beretter om i ”Leve af lys” - en bog på omkring 150 sider, 
der lige er udkommet på Bogans forlag. 
Rolf Dorset koblede sig på et  fasteprogram, hvor ernæ-
ringen blev opretholdt via prana eller lys.   Herom skriver 
han, at han havde svært ved at kalde det en vidunderlig tid. 
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Der var ikke megen energi. Han havde svært ved at læse. 
Ifølge programmet skulle man efter den 15. dag føle sig 
stærkere og mere ”normal” bortset fra en snurren i krop-
pen. Efter 86 døgn uden fast føde gav han op og begyndte 
at spise igen. Rolf mente derefter at kunne konkludere, at 
når man kan opretholde livet i 86 døgn og for nogle andre 
endnu længere ved lysernæring, så er det immaterielle 
kræfter, der opretholder legemet og kan gøre det direkte 
uden at inddrage noget materielt i processen. 

Rolf Dorset er inspireret af Rudolf Steiner, som han blandt 
andet citerer for følgende forklaring: ”Alle stoffer, der 
er i mennesket, er selv frembragt i det. Hvad mennesket 
optager fra det ydre (fra den materielle føde) er der 
nemlig kun som understøttelse, som antændelse. Det er 
virkelig sådan, at mennesket selv danner de stoffer, som 
det behøver, ud fra verdensaltet. I verdensrummet fi ndes 
alle stoffer i uhyre fi n fortynding. I verdensrummet er alt, 
for eksempel jern. Mennesket indånder det ikke kun, men 
får det også ind i kroppen gennem sine øjne og ører. Og 
det jern, mennesket spiser, det er der kun som understøt-
telse. Det udskiller det for størstedelen igen. Hvis men-
nesket ikke var henvist til at leve på jorden mellem fødsel 
og død og derfor indrette sig på jordisk vis, så behøvede 
det overhovedet ikke at spise, fordi det kunne trække alt 
til sig fra verdensrummet”.

Og dermed har vi svaret på, hvad vi lever af efter den så-
kaldte død. Der er serveret. For mig lyder det sandsynligt. 
Der er jo liv og dermed energi overalt. Men her er det det 
inkarnerede menneskes føde, det drejer sig om.  
Rolf Dorset fortæller, at ved overgang til lysernæring 
reduceredes søvnbehovet markant. Efter 5- 6 timers 
søvn vågnede han og følte sig fuldt udhvilet. Det er jo et 
spørgsmål om hvor lidt eller meget, man i vågentilstan-
den har slidt på sit nervesystem. Martinus havde således 
kun behov for 4 timers søvn, og gik derfor ofte ture om 
natten, altså på et tidspunkt hvor vi andre nok befi nder 
os bedst under den varme dyne. I en fjernere fremtid vil 
vi  nuværende sovetryner  kunne gøre kundstykket efter. 
Fra Martinus analyser ved vi, at nutidsmennesket i sin 
årtusindlange udviklingsproces er på vej fra dyreriget 
mod det rigtige menneskerige, hvor vi også har forladt 
den tunge materiekost først til fordel for vegetarisk føde 
samt frugt, derefter gradvis til fordel for ren frugtføde 
og senere lysernæring. Men det er en årtusindlang ud-
viklingsproces. 

På nuværende udviklingstrin at kaste sig ud i forsøg på at 
leve af luft er unaturligt, og jeg har i det hele taget svært 
ved at se formålet med det. Vor organisme er ikke indstil-
let på det. Det er jo noget, der sker gradvist over en lang 
udviklingsproces, som vi er midt i. Ganske vist sker der 
det, at vor organisme i takt med udviklingen bort fra den 
grove dyriske tænke- og handlemåde forfi nes mere og 
mere. Og derfor vil lysernæring også i en fjernere fremtid, 
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nemlig på det udviklingstrin Martinus kalder det rigtige 
menneskerige, blive det rigtige menneskes naturlige 
ernæring. Som Martinus skriver, er al stof identisk med 
koncentrerer lys (LB.2, s. 623, hvor man kan læse mere 
om dette emne). 

Noget helt andet er, at i vort velfærdssamfund er der 
mennesker, der æder for meget – bliver overvægtige og 
derved overbelaster organismen. Det er således lidt af et 
paradoks, for i en anden del af verden f. eks. i Afrika dør  
mennesker af sult. Det er et af mange eksempler på, at vor 
klode savner en overordnet styrelse, som ifl g. Martinus 
vil blive en realitet i fremtiden. 
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Ja, siger en vis Jonathan Cainer. Han har endog skrevet 
en bog, der opfordrer os til at bede universet om hjælp. 
Bogen hedder: Bed universet om hjælp – sådan får du 
dine ønsker opfyldt. Cainer fremhæver, at alle mennesker 
har en skytsengel, at denne skytsengel er vor åndelige 
tjener, der altid er hos hver af os, og at det er skytsenglens 
vigtigste opgave at hjælpe os med at få det, vi ønsker. 
Allerede her kan der hos nogle melde sig en vis skepsis. 
Vil det sige, at f. eks. Hitler havde en skytsengel, som 
hjalp ham med at få det ønske opfyldt at beherske hele 
verden. Ved nærmere eftertanke må svaret paradoksalt 
nok blive ja. Der var tale om en gigantisk kosmisk 
karmaudløsning, som skulle fi nde sted, for at verden 
kunne komme videre. Det er jo historisk kendsgerning, 
at nazister og fazister sammen med japanerne bredte sig 
over en stor del af verden. Men heldigvis kun for en kort 
tid. Der er ordnende og styrende kræfter i verdensaltet, 
som gør at tilsyneladende meningsløse begivenheder i 
et større perspektiv har en overordnet mening. 

Skytsengle er ikke bare en slags søde og rare legetanter. 
De er vel nærmere moralsk neutrale. De skelner ikke 
mellem godt og ondt. De hjælper bare os med at opfylde 
vore ønsker, så må vi selv tage konsekvenserne på godt og 
ondt. Forfatteren til disse  tanker er en af Storbritanniens 
mest brugte astrologer, men har også beskæftiget sig med 

et fænomen, der kaldes cosmic ordering – altså noget i 
retning af bestemme, beordre, ordinere, foreskrive. 
Hans bog handler om skytsengle, og i et kapitel med 
overskriften ”Mød din engel” hedder det: ”Jeg er din 
åndelige vejleder, din spirituelle, tjener, din usynlige 
kammertjener. Jeg er din forbindelse til universet, din 
personlige formidler i alle de forhold, der har med uni-
verset at gøre. Min eksistens har kun et eneste formål: at 
få dine ønsker til at gå i opfyldelse. Jeg er her for at høre 
dine bønner og opfylde dine ønsker til universet. 

Vi fødes alle til verden med en skytsånd i form af mode-
ren, der beskytter fosteret. Vore forældre og andre sociale 
foranstaltninger er skytsånder, som ud over at beskytte har 
til opgave at hjælpe os til at blive selvstændige individer, 
der kan klare os selv. Kosmisk set er selve jordkloden som 
levende væsen betragtet jo også vor skytsånd, eftersom 
den er selve fundamentet for vor fysiske tilværelse. Men 
det er jo selve den almægtige, alvise og alkærlige Gud, 
der er den helt overordnede beskyttelsesfaktor. I ham 
(dvs. verdensaltet) lever røres og er vi alle. LB6 stk. 2383: 
”Gud hører alle levende væseners bønner, ligegyldigt 
om disse forekommer i form af dødsskrig eller i form af 
angstfulde ord og sætninger. Men da guddommen udgør 
hele verdensaltet, er han ikke et væsen, der sidder et eller 
andet sted henne, men har uden undtagelse sin hørelse, sit 
syn eller sin sanseoplevelsesevne overalt. Men da Guds 
sanse- og manifestationsorganer er de levende væsener i 
mikrokosmos og makrokosmos såvel som i mellemkos-
mos, er han altså i stand til at opleve overalt og under alle 
former og på ethvert tilværelsesplan. 

Hvis et menneske beder om fysisk hjælp hos et andet 
menneske, er denne henvendelse i virkeligheden en bøn 
til Gud. Hvis det samme væsen ikke kender noget fysisk 
medmenneske, der mener at kunne bede om hjælp, kan 
det ligesom kristus bede direkte til Gud ved at påkalde 
ham med ordene: ”Fader, du som er i himlen”, og denne 
bøn bliver da hørt af diskarnerede væsener, der altid 
omgiver de fysiske væsener som skytsengle. Om bønnen 
bliver hørt skriver Martinus, at det er afhængig af om 
opfyldelsen er til absolut gavn for vedkommende væsens 
videre fuldkommengørelse i udviklingen. Gud er alvis og 
manifesterer ikke noget der vil blive til skade for ham 
selv. Men igennem bønnen overfører guddommen kraft 
og styrke fra de stærkere væsener til de mindre stærke 
eller svage væsener”. På den måde bliver de støttet og 
kommer lettere gennem deres kriser eller genvordigheder. 
- Formålet med Guds støtte er altså at hjælpe os på vej 
i udviklingen mod det rigtige menneske – herunder at 
hjælpe os igennem kriser og genvordigheder som uvæ-
gerligt forekommer, eftersom de er ubehagelige goder, 
uden hvilke udviklingen ville gå i stå. - Martinus lagde 
stor vægt på bøn. Selv levede han via bøn i en direkte 
kontakt med gud, hvilket hele hans storslåede produktion 
er dokumentation for. 
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HVAD MED FREMTIDEN - 
HVORDAN SER DEN UD?

v/Gunder Frederiksen

Mon ikke det var Storm P., der sagde ”Det er svært at spå 
– især om fremtiden? Jeg tror det. Ikke desto mindre er det mit 
håb, at denne artikel med lidt god inspiration kan komme til at 
handle lidt om fremtiden. Baggrunden for mit spinkle håb er, 
at jeg oplever vor sociale nutid utrolig usikker. Og hvis vi ser 
på kulturernes gang, så er den sjældent stillestående. Livet er 
ikke statisk. Kulturen har en tilbøjelighed til enten at gå opad 
eller nedad. Går den opad, vil den ofte komme til en form for 
kulmination, hvorefter der kan komme en nedtur. Det kan også 
gå den modsatte vej – altså nedad til en form for negativ kulmi-
nation, hvor der så ligesom sker noget, der gør,  at nu ligger det 
i luften, at ”nu kan det være nok”, og så mobiliseres der måske 
nogle kræfter til at gøre noget ved det, der er utilfredsstillende. 
Måske stiger håbet, og så går det fremad. Selv om der er bøl-
gedale, så går den moralske udvikling fremad, når vi ser den i 
et større perspektiv. Det er også, hvad vi kan læse af historiens 
gang, ligesom det er den naturlige følge af karmaloven. Men 
det forhindrer ikke, at der kan være bølgedale.  Som det ser ud i 
dag, er det fredelige lille Danmark lidt svært at få øje på. Mord, 
smadrede biler, slagsmål, ildspåsættelse m. m. hører desværre 
til dagens orden.  – først og fremmest i de større byer. Medierne 
melder om en fordobling af antallet psykisk syge i de seneste 
år.  Hvad er meningen med det meningsløse?  

Et ungdomsoprør, som vi husker det fra 68-erne var til at forstå. 
Det var målrettet -  et opgør med autoriteterne – først og frem-
mest på læreanstalterne og andre institutioner, hvor styret var 
autoritært. Forståeligt nok udviklede det sig til, at oprørerne 
– især studenterne – fik befolkningens sympati. Og det medførte 
også mere demokrati bl. a. fik studenterne større indflydelse på 
ledelsesprocesserne. Der var ligesom en mening med det, og 
derfor virkede det. Også kvindeoprøret var på sin plads.   

Meningsløshed

Men det meste af den uro, vi oplever i dag, forekommer 
meningsløs.  Vi har fået en ret stor indvandring – javel, men 
det har vi også haft tidligere, uden at det gav anledning til så 
megen postyr. Som det er nu, emmer luften imidlertid af usik-
kerhed, meningsløshed. Unge rodløse  mennesker  smadre biler, 
sætte ild på m. m. De skal have luft. - Det hedder, at de unge 
”hænger ud”. De går på gaden uden specielt formål – de skal 
blot ”hænge ud”, som det hedder i gadesproget. Det klassiske 
familiesammenhold er mere eller mindre i opløsning, og en del 
unge, som ikke er i gang med videregående studier, kan let føle 
sig rodløse, og når de bare går på gaden for at ”hænge ud”, så 
er de i fare for at komme i dårligt selskab, og så er der ikke 
langt til uro og vold. Politiet tager affære, men hvad sker der 
egentlig med uromagerne? De bliver arresteret og taget med 
på politistationen ja vel! Men hvad der så sker, hører vi intet 
om. Hvis de bare bliver straffet, så er jeg overbevist om, at det 
har ringe effekt, måske virker det endog modsat hensigten. 
De unge kan let blive trodsige og for at få afløb smadrer de 
biler. Måske er deres trodsighed en slags hævnakt. Måske de 
vil hævne sig på det samfund, som de mener er årsag til deres 
situation, som de ikke føler, at de er ansvarlige for. De er ikke 
voksne nok til at tage ansvar for deres eget liv. Når de ikke har 
noget meningsfuldt at tage sig til, så gør de noget meningsløst 
– f. eks. at smadre biler, sætte ild på eller andet – for noget 
skal der ske!

Hvem svigter her? 

Der er utvivlsomt flere faktorer. Svaret er ofte noget diffust 
– f. eks. at det er samfundets skyld, udviklingen, integrations-
besvær, globalisering, indvandrere, der føler sig udenfor, ”at 
vi – og de - har svært ved at forstå den anden part”. Eller hvad 
jeg tror er stærkt medvirkende: vi har lullet os til ro i vor egen 
selvtilstrækkelighed. Der tales ofte om samfundets ansvar. Men 
i første omgang kan noget af ansvaret ligge hos forældrene, 
men ikke altid kun.  Mon ikke der savnes en god og kærlig 
opdragelse med aftalte faste rammer mange steder? For enlige 
mødre kan det være svært.

I mikrokosmos kan vi finde et billede, som til forveksling min-
der om den forvirring og meningsløshed, vi hører og læser om 
i medierne. Man fristes til at spørge, om ikke samfundet lider 
af  en slags mellemkosmisk Cancer? Det er i al fald fristende 
at sammenligne forvirringen med en kræftsygdom. Kræft er 
som bekendt stadig en gåde. Spørger man f. eks. på nettet, hvad 
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kræft er, så er svaret, at det er celler, der formerer sig helt ude 
af kontrol. Ja, vel! Men det siger jo kun noget om, hvordan 
sygdommen viser sig – ikke hvad årsagen er. Man fristes til at 
fremsætte den tanke, at der er tale om mangel på kærlighed. 
Flere og flere bliver også psykisk syge. 

Levende celler kan som planter instinktivt erkende forskel på 
godt og ondt, behag og ubehag, og når de  oplever ubehag i 
form af mangel på kærlighed, alias behagsoplevelse, så opfører 
de sig meningsløst – ude af kontrol. En reaktionsform, der i  
princippet ligner, hvad vi kan møde hos unge rodløse men-
nesker, der ikke ved andet end at ”hænge ud” - og hvad vil det 
sige andet end at overlade alt til tilfældighed? Hvorfor? Der 
kan være tale om bitterhed, selvdestruktive tanker, utilfredshed 
med tilværelsen, hævn mod samfundet eller lignende. Det, der 
så sker i mikrokosmos minder om, hvad der let kan ske i mel-
lemkosmos blandt unge, som er rodløse, vrede eller blot finder 
tilværelsen meningsløs. Overordnet er der mangel på kærlighed 
- en moden kærlighed, som også indebærer fasthed på rette tid 
og sted.   - Mange har ikke rigtig noget at se hen til. Kirkens 
budskab kan ikke tiltrække de unge mennesker. Det siger dem 
ikke rigtig noget. Sporten tiltrækker en del, og det er fint, men 
ikke alle. Der bliver en rest, som ikke ved, hvad de skal gøre af 
sig selv. Det er dem, der bare ”hænger ud”. De er i farezonen. 
De mangler forbilleder – noget at leve op til.

Når familien ikke længere er den stabiliserende faktor, så 
hænger det jo også sammen med, at en meget stor del af 
befolkningen udviklingsmæssigt befinder sig midt i ”de ulyk-
kelige ægteskabers zone”, hvor de flyvende tallerkeners krig 
er flyttet ind i privatlivets køkken. At det skaber yderligere 
usikkerhed hos børnene  er en selvfølge. Kærlighed er et uni-
verselt behov. Det er en misforståelse, at det kun er gældende 
i vort mellemkosmos. Det gælder også i mikrokosmos mellem 
levende celler. Og så må det vel også gælde i makrokosmos. 
Men hvordan det viser sig mellem kloderne – i mælkevejen 
det  går langt over min forstand. Men jeg tror det er vigtigt, at 
vi alle lærer at forstå, at kærlighed er det vigtigste af alt – det 
er selv sammenhængskraften i verdensaltet. Og svigter den, så 
breder kræften sig. Kræft er manglende kærlighed.
 

Inkarnation fra laverestående 
kulturtrin
Fra Martinus ved vi også, at når mennesker fra lavere kulturtrin 
for første gang inkarnerer i ordnede samfund med højere kul-
tur, så har de svært ved at tilpasse sig. En del kan måske også 

skrives på denne konto. Nogle har måske lettere til kniven f. 
eks. hvis ”øje for øje ” eller ”tand for tand”-  er deres tilvante  
reaktionsmønster. Så er det ikke svært at forstå, at de kommer 
i konflikt, når de havner i lande med højere kultur. At de bliver 
arresteret af politiet er naturligvis på plads, når de forbryder 
sig mod loven, men det er et spørgsmål om fængselsstraf er 
det rette middel over for de unge. Om man ikke skulle satse 
noget mere på oplysning. Fængselsstraf kan let medføre bit-
terhed og vrede over for samfundet. Her mangler der forstående 
oplysning af socialt indstillede personer, som ikke efterlader en 
følelse af fjendtlighed. Dybest set kan årsagen – eller årsagerne 
– sammenfattes i manglende kærlighed. Den største af alle men-
neskelige evner, men også den sværeste at mobilisere.  

Der er i øjeblikket et stort behov for lyspunkter – for et frem-
tidshåb – noget at se hen til. Som efter verdenskrigen, hvor alt 
havde været malet i dystre farver. Jo mere krigens rædsler kom 
på afstand des mere lysnede det, og da endelig 68erne gjorde op 
med autoriteterne, steg forventningerne yderligere. Danmark 
har oplevet økonomiske opgangstider, men er optimismen fulgt 
med?  Og hvad med moralen? Fra medierne hører vi om, at vor 
vestlige verden står over for store udfordringer – f. eks. truslen 
fra klimaet, truslen mod demokratiet, og truslen fra det, der 
kaldes ”et konstant tiltagende moralsk forfald”. 

Forurening
Den globale opvarmning har der og bliver der stadig talt og 
skrevet meget om, så man kan forhåbentlig forvente, at såvel 
myndighederne som borgerne vil tage truslen alvorligt og  
iværksætte de fornødne foranstaltninger. Ved sammenligning 
med vor egen organisme kan man let få den tanke, at vor le-
vende klode reagerer på forureningen med en slags febertilstand 
-  en global febertilstand foranlediget af forureningen? Under 
alle omstændigheder er CO2- udslip og anden luftforurening 
en stor og alvorlig udfordring til menneskene, som indebærer 
alvorlig fare for menneskehedens fremtid, hvis ikke den tages 
alvorligt af såvel myndigheder som de enkelte borgere. Vi bør 
lytte til Greenpeace og andre miljøorganisationer, som gør en 
dygtig idealistisk indsats, som nok er værd at støtte. 

Det er en stor hjælp at have kendskab til Martinus kosmologi 
over for hverdagens mange problemer. Det er naturligvis rig-
tigt, at vi har kun den kærlighedsevne, vi har grædt os til. Men 
alene den omstændighed at man gennem logiske og  kærlige 
analyser får tegnet billedet af en lysere fremtid skaber en op-
timisme, som virker stimulerende over for hverdagen små og 
store udfordringer. - Alene den omstændighed at stenene på 
livets landevej opfattes – ikke blot som problemer – men først 
og fremmest som udfordringer. Når vi tænker på, eller læser og 
hører om, at mange mennesker føler sig uretfærdigt behandlet 
af myndighederne, af naboen af skolen osv osv., så kan man 
ikke lade være med at tænke på, at i realiteten møder vi kun, 
hvad vi på et eller andet tidspunkt selv har været den første 
udløsende årsag til. Alt det tilsyneladende virker kun således, 
fordi vi endnu ikke har evner til at overskue helheden. Tænk 
hvilken moralsk reformation menneskeheden i fremtiden kan 
opleve den dag dette verdensbillede vil bundfælde sig som 
dyb forståelse i det enkelte menneskes sind. Og det er blot en 
af de mange mange udfordringer til menneskene i fremtiden. 
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Udfordringer som vi vokser ved, når vi vel at bemærke af bedste 
evne prøver at tage dem op. Og så ved vi, at vi derved er kom-
met om ikke andet så dog et lille skridt i den rigtige retning. 
Og at der i en fjernere fremtid vinker en lys og lykkelig fremtid 
for os alle. Men vi skal selv skabe den. Men er vi bevidst om 
opgaven, får vi også hjælp fra en højere magt, hvis vi beder 
om det.  Men vi må vise, at vi er modtagelig for hjælp ved selv 
at tage det første skridt. 
 

Den paradisiske fremtid
Som bekendt har Martinus forudsagt en lykkelig fremtid for 
menneskene. Om 3000 år skulle ”det rigtige menneskerige” 
således være en realitet. Ser vi os om i verden og griber i egen 
barm kan vi godt forstå, at der skal mange år til den transfor-
mationsproces. For 3000 år siden var Danmark på et kulturelt 
standpunkt, der kan lokaliseres til overgangen mellem ældre 
og yngre bronzealder, hvor vi var rene hedninge. Solen var 
vor gud, og lov og ret fandtes ikke. Kan vi klare en tilsvarende 
udvikling i løbet af de kommende 3000 år? 

Med det omfang lidelsesoplevelserne har i dag ser det sandsyn-
ligt ud.  På mange måder er der hidtil  sket en enorm udvikling  
i al fald på det tekniske område, men også socialt. Det er når 
vi ser på de enkeltstående tilfælde af vold og anden primitiv 
adfærd, som medierne just ikke er tilbageholdende med at frem-
hæve, at vi bliver lidt skuffede på menneskehedens vegne. Men 
her tror jeg, vi glemmer  at se på, hvad der er normalt. En nor-
malfordelingskurve vil altid vise en ophobning i gennemsnittet,  
så vi får den berømte klokkeform - tværsnittet af en klokke, 
med majoriteten i midten som gennemsnittet og henholdsvis 
pluds- og minusvarianterne som de færreste. - Det er gerne 
dem, der fremhæves. Og det er den negative minusvariant, vi 
hører mest om. Det er den store midtergruppe, der inspireret af 
pludsvarianterne får hele samfundsmaskineriet til at køre. 
 

At skabe en bedre verden
At den store altomfattende mangelvare stadig er kærlighed, 
kan vi utvivlsomt alle blive enige om. Verden lider af en enorm 
mangel på kærlighed. Og så er virkeligheden endog  således, at 
dette fundamentale behov  skal blive endnu større for at skabe 
baggrund  for tilfredsstillese af menneskehedens største  behov 
overhovedet. Menneskene skal bringes i en tilstand, hvor de 
– eller rettere vi – oplever et kærlighedsbehov, der bogstavelig 
talt får os til at skrige efter fred, kærlighed, harmoni. Herom 
skriver Martinus, at ”der endnu er et stort mørkeområde for 
jordens mennesker at skulle passere for at kunne få tilegnet sig 
den kontrast til lyset, i kraft af hvilken verdensstatens guddom-
melighed og idealer kan opfattes og forstås. (LB7 s. 2899).
På et tidspunkt var jeg så heldig at få Martinus i tale om netop 
dette spørgsmål. I min utålmodighed efter den vidunderlige 
fremtid, han har beskrevet for os, sagde jeg, at jeg syntes, det 
var en urimelig lang tid, før dette paradis blev til fysisk vir-
kelighed. Martinus’ svar lød således: ”Menneskene har lov at 
skabe det rigtige menneskerige den dag i morgen”. 
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Kosmisk åndsvidenskab i 
menneskeheden på jorden

v/Per Holsner

Martinus som verdenslærer og kampen med mørket. 
Dommedagen med sine ”sidste tider” af en gammel 
krigskultur. Skabelsen af menneskeriget, som Martinus 
Sag og livsopgave.

Martinus Sags sejr          

En vigtig udtalelse er fra Martinus fødselsdag år 1961:”I 
den atmosfære af sympati og kærlig-hed, som strømmer 
imod mig fra alle sider, både fra nær og fjern på denne 
min fødselsdag, føler jeg Guds nærhed. Denne oplevelse af 
guddommens tilstedeværelse blev for mig en bekræftelse 
på, at min mission til dags dato var lykkedes, ligesom jeg 
følte, at dens rodfæstning nu var blevet sikret ikke blot i 
”Livets Bog”, men også i menneskehjerterne, var blevet 
levende i kød og blod. Jeg ser nu, at min guddommelige 
kærligheds mission, som alle mine trofaste venner har 
gjort til deres mission og mit liv til deres liv, har sejret. I 
dette vort forenede livs harmoni, vil guddommen velsigne 
vort arbejde og igennem dette føre menneskeheden ud af 
dødens mørke ragnarok. Jeg ser allerede menneskeheden 
rejse sig af støvet og begynde at prise Gud i lyset fra livets 
store solrige egne forude”.
 
De 40 år fra år 1921 til færdiggørelsen af ”Livets Bog” 
år 1961 synes at udgøre en indgang til mødet med det 
kulminerende mørke ragnarok, med Sagens rodfæste i 
menneskehedens hjerter ført til sejr, og de 40 år i årene 
1941-1981 for at sikre sejrens udgang. År 1942 siger 
Martinus:” Den vældige verdensbrand vi nu oplever, er 
skæbnebølger, der vender tilbage. Der har aldrig før på 
jor-den været en så kolossal udfoldelse af det dræbende 
princip, og der vil aldrig nogensinde komme det igen”. 
Aktiviteten i mørkets kraftudfoldelse blev således begræn-
set med dets konsekvens af ef-terfølgende selvdestruktion 
og degeneration.  

Dommedagens tid

Efter offentliggørelsen af Kopernikus nye verdensbillede 
år 1543 og på grund af religionskrige, oplysningstiden, 

den hastigt voksende materialistiske naturvidenskab og 
industrialismen, blev der meget mørkt i den åndelige mel-
lemtilstand, som Martinus afbilder i sit symbolbillede nr. 
2, ”Verdensgenløsningsprincippet”. Ifølge moderne ånds-
videnskab kom det derfor til et opgør mellem ærke/arkai 
englen Mikael og dragen i årene omkring 1840 - 1879, og 
dragen kastedes ned blandt menneskene på jorden, dvs. 
med start 100 år (33 1/3 år gg 3) før årene 1940/41. Den 
velkendte ty-ske filosof Friedrich Nietsche afspejlede i 
sin sjælekamp denne proces. Med det religiøse instinkts 
afmagt og inspireret af en mørk pen erklærede han Gud 
for død. Friedrich Nietsche selv blev sinds-syg, men gav 
inspiration til det mørke herrevælds ideologier i 1900 
tallet. 

 Ærkeenglen Mikael - kalkmaleri fra Højby Kirke

År 1938 siger Martinus: ”Vi oplever i øjeblikket domme-
dag og har gjort det de sidste 100 år(siden omkring år 
1840). Bogstaveligt talt skilles fårene fra bukkene. Det vil 
være klart for de fleste, at der i øjeblikket dannes 2 hobe 
overfor hinanden. På den ene side står Skandinavien med 
en mentalitet, som forkaster det dræbende princip og på 
den anden side står de store diktaturlande”. 

Menneskeriget
 
Først omkring år 1941 omtaler Martinus sit arbejde som 
Sagen, og ved sin indvielsestale den 3. oktober 1943 siges, 
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at først nu, hvor den har fået sit eget hus, har Sagen fået 
sit rigtige fysiske ansigt. Den havde hele tiden haft sine 
manifestationer på det åndelige plan, men først nu også 
på det fysiske plan. I overensstemmelse med hans skrift 
i artiklen ”Gennem dødens port”, kap.15 udvikles der:” 
et himmerige i menneskets bevidsthed, som efterhånden 
skal skabes på jorden, en verden af ånd, kunst og logik, 
af fred, frihed og broderskab, et rigtigt menneskerige. En 
sådan verden skulle aldrig komme til at eksistere i fysisk 
materie, hvis den ikke først fandtes i åndelig materie. 
Det gør den, det er jordklodens følelseskrop, og i denne 
verden oplever det jordiske menneske nu alt det rent 
menneskelige, som det med sin bevidsthed kan komme i 
kontakt med”.    

Den 8. august 1979 har Martinus myndighed til offentligt 
at sige, at det ”Tredje Testamente” er ”Talsmanden den 
hellige ånd”. 100 år efter Mikaels sejr over dragen i den 
åndelige mellemtilstand mellem det såkaldte dødsrige og 
det rigtige menneskerige i jordens følelseskrop og sjæl. 

En ny verdenslærer 

I tiden før Jesus fandtes store forventninger på en ver-
densfrelsers ankomst. Ikke kun hos jøderne, også i andre 
folks religiøse tro. Hvor misforstået og forskellig denne 
nye impuls kunne tolkes, vidner korsfæstelsen af Jesus 
om. Også til Kristus genkomst i det 20`århundrede har 
der været forventninger og mange misforståelser. Ikke 
mindst da verdensgenløsningen denne gang ikke krævede 
en fysisk korsfæstelse, men et livslangt forfatterskab, 
besjælet af den hellige ånd. Af den grund måtte det blive 
til en tilbagetrukket tilværelse med det Tredje Testamente 
som en midlertidig offentlig hemmelighed. På dansk i 
Danmark. 

Med naturvidenskabens udvikling fremkom i løbet af 1800 
tallet et dominerende mekanisk verdensbillede, og forsy-
net forsøgte med en åndelig impuls i form af spiritismen at 
modvirke en fremtidig ensidig materialisme. Spiritismen 
mislykkedes, og i stedet fandt forsynet i H.P.Blavatsky et 
egnet redskab til at modtage og udbrede åndelig viden. År 
1875 grundlagde hun det Teosofiske Selskab i New York, 
hvis hovedkvarter senere år 1879 blev flyttet til Indien. 
Hun stiftede også i år 1888 en Esoterisk Skole i London, 
som Annie Besant overtog ledelsen af ved hendes død 3 
år senere. Ligeledes blev Annie Besant valgt til præsident 
for Teosofisk Selskab efter medstifteren C.Olcott`s død 
år 1907 og indledte en mere autoritær tendens med per-
sondyrkelse. Fra år 1910 og fremad begyndte selskabet 
at fremføre den indiske dreng Jiddu Krishnamurti som 
den kommende verdenslærer. Der blev grundlagt en orden 
kaldet Østens Stjerne omkring hans person med omkring 
250.000 tilhængere, og i dens baggrund bistod hjælpende 
østlige mahatmaer(betegnelse for mestre). 

Goetheanum

Teosofisk Selskabs modstand

Martinus fødtes den 11. august 1890, og havde allerede 
som barn et inderligt forhold til Jesus i sin samvittighed. 
Ved tvivlsspørgsmål oprettede han altid en indre kontakt 
til Jesus Kristus og fik øjeblikkelig svar. Netop i tiden 
omkring år 1910 udviklede Martinus sig som alle andre 
til myndighed i sit personlige jeg, og dette var den skjulte 
baggrund for afsporingen af det Teosofiske Selskab, 
som ikke ønskede at afgive sin magt til den retmæssige 
verdenslærer.

I forbindelse med den nye åndelige lysimpuls omkring 
år 1900 oplevede Rudolf Steiner nogle kosmiske glimt 
med stærkt kristent indtryk og kunne fra år 1910 forkynde 
Kristus genkomst i det 20` århundrede. Men ikke ved 
J.Krishnamurti, og det førte år 1912/13 til et brud med 
det Teosofiske Selskab og dannelsen af  Antroposofisk 
Selskab i Tyskland. Der startede et byggeri af Goethea-
num i Schweiz, som skulle blive et tempel for Kristus 
genkomst. Rudolf Steiner forventede ifølge hans danske 
ven Bernhard Løw, at den nye verdenslærer skulle komme 
i Danmark. Og her i Danmark skrev Lars Nibelvang til 
det Teosofiske Selskab om Martinus, efter at denne havde 
gennemgået sin indvielse til kosmisk bevidsthed år 1921 
på Nørrebro. Martinus forsøgte også selv at kontakte J. 
Krishnamurti ved et brev og skal desuden have fortalt, at 
han åndeligt havde mødt modstand fra flere mahatmaer, 
som nærede tvivl om hans mission. Men med sit hoved-
symbol ”Det evige verdensbillede” færdigt år 1928 følte 
han hele forsynets støtte, og samme dag som Martinus 
havde fødselsdag året efter, frasagde J.Krishnamurti sig 
persondyrkelse. 

Ifølge Alf Lundbeck skulle Martinus have underskre-
vet brevet til J.Krishnamurti med et flammekors for at 
udtrykke sin identitet, kun forståeligt for højtudviklede 
mennesker. Flammekorset symboliserer guddommens 
fuldkomne evne til manifestation, og ærkeengle kaldes 
traditionelt også ildens ånder.   
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Politisk modstand 

Efter mødet med dette østens misbrug af åndelig viden og 
samtidig med Martinus kosmiske indvielse til kristusvæ-
sen i fysisk person år 1921, begyndte ny mørk modstand 
at vokse i disse år, foruden selve 1. verdenskrig. Mørke 
impulser med ambitioner om verdensmagt gennem po-
litiske manifestationer af fascisme, nationalsocialisme, 
kommunisme og kapitalisme. Og det lykkedes Adolf 
Hitler at komme til magten år 1933 med sit nationalso-
cialistiske tyske arbejderparti, som begyndte at oprette 
arbejdslejre og forfølge anderledes tænkende. I en tid, 
hvor det første bind af ”Livets Bog” blev udgivet i Dan-
mark år 1932, og der blev oprettet studiekreds i kristen 
kosmisk åndsvidenskab. I starten af år 1933 bestemte 
Martinus sig for at udgive bladet Kosmos, og år 1934 blev 
10 tdr. strandområde erhvervet ved Klint med henblik på 
at skabe en lille model af et humant fredens samfund og 
til undervisning i kosmisk åndsvidenskab. Allerede efter 
2 år kunne Kosmos flaget hejses for første gang i Kosmos 
Feriekoloni med ønsket om at gøre det jordiske liv rigtigt 
menneskeligt og til et himmelsk sted at være. Med sigte 
på et fremtidigt internationalt samfund, i skarp kontrast 
til et nazistisk tredje verdensrige. 
 

Bogen om en ny jordisk sol 

Den israelske forfatter og åndsforsker Jesaiah Ben Aharon 
udgav år 1993 bogen ”The spiritual event of the twentieth 
century. An imagination”. Deri beskriver han et hændel-
sesforløb i jord-klodevæsenets åndelig-sjælelige aura i 
årene 1933-1945. Oplevet gennem et moderne klarsyn 
og en kendsgerning, som siden er blevet bekræftet. 
J.B.Aharon oplever et kosmisk forbundet kimagtigt hjer-
tecenter åbenbare sig i jordens midte, fuld af livskraft og 
lysende flammer. Det udvider sig rytmisk pulserende og 
kommer til at omspænde hele kloden med omkreds. Re-
sultatet bliver skabelsen af et netværk af levende æteriske 
blodkar, som forgrener sig som en levende organisme. Det 
udbreder sine levende rødder, stængel, blade og forbin-
der således midte og omkreds. Med sit klarsyn oplever 
forfatteren sig forbundet med og sig selv aktiv i denne 
imagination, hans sjæl fyldes med pulserende lys, som får 
sin rytme fra denne inderste livskims udstråling i jordens 
hjertemidte. Midt i den gamle døende og sig formørkende 
jord erkender han sig som en del at et planetarisk moder-
skøds nye sol, som gennemstrømmer jorden. 

I de seneste 2000 år med Kristus impulsens indflydelse 
har menneskeheden med intellektualiseret følelse kunnet 
skabe et nyt element i jordens atmosfære. Kærligheds-
energi i åndelig materie som nyt stof, som komplement 
til fysisk energi i fysisk stof og grovere åndelig materie. 
I jordens sjælelige stråleglorie fandtes der ifølge bogen 

en gruppe udviklede menneskesjæle, som i årene 1933 
-1945 for første gang nogensinde for menneskeheden 
oplevede, at med denne nye substans kunne de forme og 
medskabe i dannelsen af himmeriget på jorden. Udtrykt i 
Luk.22.18 som: ”Fra nu af skal jeg ikke drikke af vintræ-
ets frugt, før Guds rige kommer”. I begejstret samklang 
med forsynet, og som Martinus påpeger med alle jordens 
talentkernekim til rådighed.

Mørkets drage

I bogen fortælles, at pludseligt opløste livsgrunden sig 
i jordens spirende følelseskrop, og en mørk afgrund 
åbnedes under menneskeheden. I stedet for en belivet 
og besjælet jord sås nu et vældigt uhyre, der syntes at 
stræbe mod højden for at sluge gruppen af udviklede 
menneskesjæle. Faren for en splittelse af menneskeheden 
og jorden i 2 dele truede, med en del som kunne opleve 
den nye bevidsthed og en anden del fanget i uhyrets 
mørke afgrund. 

På den fysiske jord rasede 2. verdenskrig med umenne-
skelig djævlebevidsthed. Krigens røg blandede sig med 
døende og fortvivlede menneskers råb og bøn om hjælp i 
denne meningsløshed. Millioner af menneskers nød nåede 
gruppen af udviklede menneskesjæle på den anden side i 
jordens følelseskrop og sjæl. I største medfølelse forenede 
gruppen sig med den opadgående strøm af bøn og skabte 
en lyslevende hjertebro over afgrundens dyb. Ansigt til 
ansigt med denne mægtige ondskab formede en forenet 
menneskehed således en flammende henvendelse til Gud 
om hjælp i denne Getsemane stund. 

Opgør med mørket 
               
Som himmelsk svar kom der fra den inderste kerne i 
jordens tempel et kristusvæsen frem og gik over lysbroen 
fra himmel til helvede. Han steg dybt ned i mørket, til 
han endelig forenede sig med menneskehedens ondskab 
i afgrunden og lod sit liv, sjæl og ånd smelte sammen 
med dette dødens væsen, som i et nyt Golgata. Efter 
en vis tid åbenbaredes en ind og ud vending af jordens 
følelseskrop, som begyndte at favne om hele jorden med 
omkreds i et strålende, men inderligt ydmygt helligt lys. 
Resultatet blev en livgivende åndeligt strålende sol i 
jorden og menneskeheden, som endnu havde sit mørke 
sår i sig. Men den hellige handling at forvandle ondskab 
til højeste godhed var begyndt. En ny åndelig sol i sit 
første trin til indvielse af kosmisk bevidsthed i det nye 
menneskerige var skabt. 

Kristusvæsenets sammensmeltning i dybet med tilgivelse 
og favntag af menneskehedens mørkeside skete omkring 
julen årene 1940/41, hvor 2.verdenskrigs helvede var 
brudt ud år 1939 og sluttede år 1945 med atombombning 
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af 2 japanske byer. En kulmination af djævlebevidsthed 
havde nået jordens overflade, presset frem gennem men-
neskeheden. 

Martinus Institut

I Danmark kunne Martinus i lyset af den nye åndelige 
sol den 3. oktober 1943 indvie Martinus Institut, som den 
første skole for den nye kosmiske åndsvidenskab. Den 
blev omtalt som et lille sennepskorn, som i Jesus Kristus 
lignelse skulle vokse og blive til et stort træ, hvis grene 
skulle komme til at omslutte hele kloden og gøre verden 
til en ny himmel og en ny jord, hvor retfærdighed bor, 
og hvor himmelens fugle kan bygge rede. Og der blev 
sagt: ”Men ikke desto mindre skal kærlighedens specielle 
videnskab fra dens sole uhæmmet funkle alle sandheds-
søgende i møde. En fælles kærlighed skal skabe i verden 
et intellektualitetens tempel, et humanitetens hjem, et 
kulturens centrum for udvikling af næstekærlighed”. Først 
år 1945 fik instituttet betegnelsen Martinus Institut, og 
under årene 1933-1945 udkom Kosmos bladet, og flere 
både små og store bøger af det ”Tredje Testamente”. 

Mørkets fordrivelse

Den gamle verdenskulturs mørke bliver manifesteret ved 
dyrerigets dødskamp og i et ragnarok, som mest tydeligt 
har vist sig i de 2 verdenskrige. I sit julebrev år 1961 
efter færdiggørelsen af ”Livets Bog” skriver Martinus: 
”De har med deres forståelse og hjertevarme skabt en 
beskyttende kærlighedsvold omkring vor udbredelse af 
den Guds ånd, der udelukkende er vejen, sandheden og 
livet”. Og han har givet udtryk for, at ” Ligesom solen 
spreder de materielle sky-områder og skaber lys, der 
hvor de før dannede skygge, således opløser Guds ånd 
igennem verdensgenløsningen jordklodens mørke men-
tale skyområder, dræbende tankeklimaer og krigsenergi. 
Og henover disse dødsterræner og lidelsesområder vil 
Guds ånds strålevæld omslutte jordens menneskehed i 
kærlighedens rige”. 
                
At fordrivelse af mørket fra jorden nu kræver et ragnarok 
fremgår af Martinus udtalelse: ”Jesus Kristus skæbne var 
et meget stort spil imellem jordiske og himmelske kræfter, 
hvilket udløsningen af verdensgenløsningsprincippet altid 
vil være. Det var skabelsen af disse 2 slags kræfter, der be-
virkede, at de kosmiske kræfter i form af kosmiske idealer 
kunne nedplantes i jordmenneske-hedens bevidsthed”. Og 
”Jordkloden og menneskeheden vil være i konflikt indtil 
et frivilligt samarbejde og en harmonisk ligevægt opstår. 
Menneskeheden vil komme til forståelse af jordklodens 
tanker og til at samarbejde derudfra, til rådighed og 
arvelod alle talentkernekim, som jorden kan tilbyde i sin 
samlede talentkernepulje. Denne himmelske illumination, 
som den samlede jordmenneskehed da vil udstråle, er 

Guds rige fødsel på jorden”. Og jordklodevæsenet tager 
nu dette sjælelige opgør, i og med sin start på indvielsen 
til kosmisk bevidsthed, reflekteret i koncentreret lidelses-
erfaring og forceret udvikling i menneskeheden. 

En ny kultur

I sin lille bog ”Påske” fra år 1942 skriver Martinus i kapi-
tel 16:”menneskeheden er endnu ikke kommet til Faderen. 
Dens kultur er et synkende skib. Der kæmpes fortvivlede 
kampe for at holde det oven vande, men lækagen er for 
stor. De indstrømmende vandmasser er for overvældende, 
”verdens ende” er for døren, ingen kender dagen eller 
timen. Men igennem råb og skrig, gennem rædsel og 
spænding, gennem lidelsens og håbløshedens sorteste nat 
funkler endnu en lysstråle fra Golgata … Et strålevæld er 
ved at bryde frem gennem de mørke skyer. Ind over jorden 
lyser og funkler allerede en ny stor kosmisk impuls … I 
dens lys ses den evige Fader. Jorden kommer til at lyse 
med en ny kultur, i hvilken retfærdighed bor. For Guds 
åsyns strålevæld må nattens skygger vige”. 

At det trods megen smerte vil lykkes for jordmenneskehe-
den, giver Martinus udtryk for med ordene: ”Vor verden 
kan inden for relativ kort tid blive vidunderlig at leve i, 
når den grove karma er gennemlevet i det 20`århundrede 
og begyndelsen af næste”. Og i artiklen ”Den nye kultur” 
står at læse: I næste århundrede vil stormagterne komme 
til at miste deres magt, og man vil komme til at samles om 
at rette verden op ved at skabe en international folkeret, 
der forbyder krig. Man vil komme til at ordne det såle-
des, at hele verden kommer under en fælles styrelse, så 
at der ikke er nogen, der hersker over olien eller andre 
værdier”.                                                         

100 år efter 2. verdenskrig

En verdensgenløsers vej på jorden er nøje planlagt og 
gennemført, med hele forsynet bag sig. Jesus Kristus le-
vede 33 1/3 år, og denne tidsperiode skabtes en ny rytme 
i menneskehedens liv ifølge en moderne åndsvidenskab. 
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Dette indebærer, at en vigtig ny kulturel impuls i tanke 
(A) efter 33 1/3 år overgår i følelsesmæssig øvelse (B) i 
ligeså mange år, med efterfølgende viljes (C) forankring 
til realitet og historisk kendsgerning i løbet af samme 
antal år. Dersom impulsen lykkes at slå igennem. Den 
kan også vise sig indirekte ved sin negative konsekvens. 
År 1973, 33 1/3 år efter år 1940/41 sagde Martinus, at 
der kom et nyt indslag af den kosmiske lysimpuls fra 
galaksens midte. Det er året med en global udspekuleret 
oliekrise, og året efter at den første videnskabelige kata-
stroferapport i bogen ”Grænser for vækst” blev udsendt. 
År 2006/07, efter yderligere samme tidsinterval opleves 
og føles en global miljøkrise. Måske kommer der efter 
yderligere et sådan tidsinterval en fysisk global krigskrise 
med miljøkatastrofe omkring årene 2040/41. 
Martinus døde år 1981, hvilket er 40 år efter julen 1940/41 
og analogt med tiden for det jødiske folks udvandring 
gennem ørkenen, væk fra en gammel døende ægyptisk 
kultur. Det ”Tredje Testamente” kunne først gives frit 
af forsynet efter hans død, og det skete samme år ved at 
Borgens Forlag fik en tilladelse til udgivelse.    
                
De sidste tider             

Dommedagen er den sidste del af den tid, inden for hvil-
ken kulturen har været baseret på krig, og når menneske-
heden er delt op i 2 kontrære grupper, fårene og bukkene 
er denne periodes ”sidste tider” kommet. I et kommende 
ragnarok vil bukkene ifølge Martinus ikke mere inkarnere 
på jorden, verden vil ændres fuldstændigt om til en kristen 
fredens kultur, og han beskriver fårene som dem, der alle 
er kommet over djævlebevidstheden og ikke nænner at 
pine andre mennesker eller at dræbe dyr. 

Menneskeheden er jordklodens dagsbevidste fysiske sjæl, 
og går nu i vores tid igennem dødsrigets skærsild. Ved 
tærskelen til fredens rige, og i mødet med menneskehe-
dens tærskelvogter bringes al mørke frem i sjælelivet 
med mulighed for mennesket at bekende sig til den lyse 
eller mørke side. Martinus skriver i sin artikel til symbol 
nr. 44 ”Elsker hverandre”: En stor plan i den guddom-
melige verdensorden skal bringes til fuldendelse. Jorden 
skal slynges ind i en ny kosmisk bane, hvor alt som ikke 
er af ”renhed” af kærlighed må blive udenfor. De stærke 
vibrationer fra Faderens zone opløser alle detaljer, som 
ikke er i kærlighed”. 

Talentkernen for lysmanifestation

I menneskehedens skærsild får fårene kontakt med den 
skytsengel, som er jordjegets og menneskehedens talent-
kerne for lysmanifestation. ”Og jordens interessesfære 
blev da i tilsvarende grad lyset. Flere og flere gentagne 
lysmanifestioner blev resultatet, og der blev så mulighed 

for inkarnation af en lysets konge, altså en talentkerne, 
der skulle overtage jordjegets interessesfære for ska-
belsen af lys i dets domæne. Og en sådan vicekonge er 
således inkarneret i jordjegets psyke og er alle lysmani-
festioners skytsengel nr. 1”…”Alt hvad der kommer ind 
under begrebet højere kultur, den bebudede ny himmel 
og jord, der i virkeligheden er det samme som den af alle 
jordens mennesker ønskede verdensfred, vil altså blive til 
virkelighed under denne menneskelighedens skyts-engel 
eller jordens talentkerne for lysmanifestation”. (Artiklen: 
”Gudesønnens kongerige”).                 

Den skytsengel, som kan sige: ”Mit ord er livets fakkel” 
- (ordet er det princip igennem hvilket al bevidsthed 
skabes, kraften bag al manifestation). Den guddommelige 
ånd i det lyser op i mørket, fjerner overtroen og skaber 
kærlighed til Gud. Hver de som lever i det, kommer til at 
elske Faderen og kan dermed aldrig vandre i mørke”... 
”Den (åndsvidenskaben) får solen til at lyse i det mørke 
sind. Igennem den lyder den guddommelige invitation 
atter til menneskene:” Kommer hid til mig, alle I, som er 
besværede, og jeg skal give jer hvile”. Lige såvel som den 
bekræfter den guddommelige sandhed:” Se, jeg er med 
jer alle dage, gennem alle tider, i alle ting, i al evighed””. 
(Småbogen: ”Omkring min missions fødsel”). 

Verdensgenløsernes opgave

Martinus livsopgave var at hellige sit liv til at vise men-
neskeheden Gud og retfærdiggøre Jesus. Ligesom Jesus 
gav sit liv for at skabe kærlighedsmodellen for mennesket 
i det fysiske, med et åndeligt fundament til skabelse af 
himmeriget på jorden. En opgave og Sag, som Martinus 
med forsynets hjælp skal gøre fuldkommen ved at bringe 
fårene ud af ”sjælens tusmørke” og i sit favntag bringe 
en ny lysets kultur til at opstå i menneskeriget. Dette nye 
rige, som fortidens store seere erkendte. 

På Golgatas kors fødtes himmeriget på jorden ved åben-
barelsen af den første menneskelige kærlighedscelle. Og 
fordi både alkærlighedens praktiske demonstration og den 
teoretiske kosmiske åndsvidenskab nu er manifesteret på 
jordkloden med mulighed for mennesket at få kosmisk 
bevidsthed er himmeriget og den nye verdenskultur her. 
Jesus ord på korset:” Fader tilgiv dem, for de ved ikke 
hvad de gør” er det største kærlighedsbevis, og Martinus 
”Alt er såre godt” den største erkendelse. ”Guds vilje 
ske” den største bøn til handling, i et med Faderen. Alt 
skal tilgives i kærlig forståelse, og det gør mennesket 
ren af hjertet, med evne til at se Gud. Menneskets varme 
fysiske sjæl i menneskesønnen forenes derved med men-
neskets lyse åndelige sjæl i gudesønnen til Jegets alfa 
og omega i gudemennesket, når også den fysiske krop 
er åndeliggjort i K-mennesket. ( Det gule bånd nr.20 i 
symbol nr.33). 
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Tiden er ude

I Apokalypsens kapitel 10 står der skrevet:” En vældig 
engel kommer ned fra himmelen, klædt i en sky og med 
en regnbue om sit hoved. Hans ansigt var som solen og 
hans ben som søjler af ild, og i sin hånd holder han en 
lille bogrulle, som er åbnet. Han sætter sin højre fod på 
havet og den venstre på jorden og råber med høj røst: 
Tiden er ude”. 

Til sammenligning viser 
Martinus symbolbillede nr. 
23: ”Mennesket i Guds bil-
lede efter hans lignelse” et 
kristusvæsen, klædt i hvidt 
på en hvid lyssky over Euro-
pas hav og jord. I trekanten 
af guddommens levende 
væsen, omgivet af femstjer-
nens kosmiske bevidsthed 
med regnbuen omkring sit 
væsen. I Guds vilje afsluttes 
det orange dræbende princip 
i menneskeheden. ”Tiden er 
ude”. Og menneskeheden besjæles til kærlighedens gule 
bue ved harmonien mellem den fysiske sjæls varme hjerte 
og den åndelige sjæls lyse trekant. Ligesom at stå på 2 
ben i ligevægten af følelses- og intelligensenergi, hvilket 
er det samme som kærlighedsenergi, og oplyst af ”Livets 
Bog”, som Martinus har åbnet for jordens mennesker. Fra 
Skandinavien stråler denne kærlighedsimpuls ud over 
udover Europa og menneskeheden. 

I traditionen og den moderne åndsvidenskab anses denne 
engel med autoritet at være ærke/arkai englen Mikael, 
hvis navn betyder ”Hvem er som Gud” eller ”Guds ansigt/
åsyn”. Han kæmper med lyssværdet eller sin talentkerne 
for lysmanifestation mod dragens eller uhyrets hoved-
talentkerne for mørk udstråling. Og i sin venstre hånd 
holder han vægtskålen til at veje menneskenes moralske 
værdi. For han er tærskelens vogter til den lyse åndelige 
verden. ”Talsmanden den hellige ånd” som skiller fårene 
fra bukkene. Den talsmand, der er den højeste visdom 
og skal overvinde mørket i den fysiske krop. En krop nu 
kendetegnet ved sin stadige binding til de jordiske faste 
og flydende materier, jord og hav.
I Apokalypsen kap.10 står der også, at Johannes skulle 
sætte segl på hvad de 7 tordener havde sagt. Det kan 
antages, at være den støtte Martinus får af forsynet til at 
overvinde mahatmaernes modstand.                           

Biblen

Det bibelske udtryk at skille fårene fra bukkene stam-
mer fra den jødiske skik at tælle fåreflokken en gang om 

året. Bukke sorteredes fra til slagt og får til avl. Begge 
er de hvide, men bukke har sine horn til kamp. I biblen 
skildres forudsigelsen af dommedagen i menneskehedens 
store kollektive skæbneområde således:” Alle folk skal 
forsamles for ham, og han skal skille dem fra hverandre, 
ligesom en hyrde skiller fårene fra bukkene. Og han skal 
stille fårene ved sin højre side, men bukkene ved den 
venstre side. Og da skal kongen sige til dem ved sin højre 
side:” Kommer hid, I min Faders velsignede, at arve 
det rige, som er jer beredt fra verdens grundvold blev 
lagt”…” Og til dem ved sin venstre side skal han sige:” 
Gå bort fra mig i forbandede, i den evige ild, som er 
beredt djævlen og hans engle”” (Matth.25). Hvad angår 
talsmanden, så er det i den jødiske kultur den bogrulle 
i hvilken deres samling af bibelskrifter er indskrevet. I 
det Nye Testamente og modsvarende den tids sprogbrug, 
anvendes mange begreber fra det Gamle Testamente. 
Nu i vor tid har Martinus skrevet og givet os det ”Tredje 
Testamente”. Han indeholder det ”Tredje Testamente”, 
som han har åbnet for en ny tid.
 
Jordens mørke sfærer
                   
Ved atombombens sprængning af jordens ydre og øverste 
skal år 1945, blev der åbnet for klodens indre mørke, som 
lag for lag dybt indefra presses op til overfladen gennem 
menneskenes sjæle. Dante beskriver dette mørke i sin bog 
”Den guddommelige komedie”, og ifølge en moderne 
åndsvidenskab findes der 9 mørke sfærer, som et negativt 
spejlbillede af Jakobsstigens himmelske trin op til Gud, 
de himle Martinus oplevede i sin gyldne ilddåb. 

Martinus fortæller, hvorledes mennesket omkring 30 års 
alder, som en slags hukommelse har rekapituleret sin 
seneste inkarnations høst af livserfaring. Åndsvidenska-
beligt har denne tidsperiode relation til Saturnus kredsløb 
om solen på ca. 29½ år. Ligesom Mars analogt med sin 
omløbstid på ca. 2 år forholder sig til barnets begyndende 
første bevidsthed af et jeg gennem sproget, og Jupiters 
omløbstid på ca.12 år til den tid, som det tager barnet at 
udvikle sig til en begyndende oplevelse af selvstændig 
intellektuel brug af abstrakte begreber. 

Menneskeheden er jordklodens fysiske sjæl, og med et in-
terval af 12 år presses jordens mørke sfærer til overfladen 
i dommedagens ragnarok. Dette sker over en periode på 
12 år gg resterende 8 sfærer, lig med 96 år fra år 1945 til 
år 2041. Derefter vil al krig på jorden blive fjernet med 
begyndelse til en fredens kultur. Godt nok med meget 
oprydning efterfølgende, men Martinus internationale 
verdensrige med sit 12 punkters program vil begynde at 
træde i kraft, med hele forsynet bag sig. 
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Dommedagens tidsperiode. 
Martinus autoritet
   
Omslagsbilledet på bogen ”Martinus, som vi husker ham” 
viser Martinus som 46 årig. Og skulle ens veje føre forbi 
Goetheanum ved Basel i Schweiz, vil besøgeren der over 
bygningens hovedindgang opleve en slående lighed med 
R.Steiners ansigtsportræt af ærke/arkai englen Mikael i 
et stort rødt gennemlyst glasvindue. Her er ansigtet dog 
præget af bestemt alvor, med øjenbryn sammenpresset 
hvorved næsen bliver mere smal og næsefurer til mund-
vinkler mere lodret. 

At den mægtige engel Mikael brøler som en løve i Apk. 
Kap.10 er et udtryk for hans hjertekraft. Hjertet forbindes 

traditionelt med løvens tegn i Zodiaken, og Martinus 
er født d. 11/8, som i den tropiske astrologi modsvarer 
Løven. Martinus har for øvrigt et meget interessant ho-
roskop, geocentrisk betragtet i den sideriske astrologi. 
Blandt andet har jomfru Maria, der som repræsentant for 
den rene visdom har fået tilnavnet Sofia, samme fødsels-
dag som Martinus. For den rene af hjertet skal se Gud, 
og Mikael har Sofia i sit hjerte.     

Sammenfattende oplever menneskeheden dommedagen 
fra omkring år 1840, dens mørke kulmination år omkring 
år 1940/41 i den 2 verdenskrig og en kommende afslut-
ning omkring årene 2040/41. Og der er god grund til 
antagelsen, at ærke/arkai englen Mikael med sin autoritet, 
kan være Martinus. 
                                       

Notat af  Knud Højgaard - 
Martinus Institut - Historisk Arkiv

Tilsyneladende er kendskabet til dette relief gået i glem-
mebogen; i hvert fald har ingen på instituttet kunnet 
redegøre for dets proveniens. Instituttets historiske arkiv 
har derfor taget sig på at forsøge at belyse spørgsmålet.

Hvad ved vi?
Relieffet (cement, diameter knap en meter) forestiller et 
siddende menneske der stirrer op i verdensrummet – med 
sol, planet og stjerner (se ill. 1). Det må være udført i 
væggen i forbindelse med kælderudgravningen i som-
merhalvåret 1945 (relieffet ses på et foto fra Kosmos 
1945-9).

Formodning
I besættelsestiden (1940-45) havde man 
kontakt med en kendt billedhugger, Ha-
rald Isenstein. Kunne der være en forbin-
delse til relieffet?

Harald Isenstein: tysk/dansk billedhugger 
og kunstpædagog, 1898-1980. I 1941 var 
han kursist i Kosmos Feriekoloni hvor han 
desuden underviste i tegning og model-
lering. Endvidere udførte han en buste af 
Martinus (K-1941-7). I 1943 skænkede 
han instituttet statuen ”Mor og barn” (i 
anledning af instituttets indvielse i okt. 
1943 –  K-1943-10). Han har desuden 

Det runde vægrelief
- ved trappeafsatsen på Martinus Institut

malet et billede af Martinus (Kurt Christiansens Martinus-
biografi (2005), app. F.21).

Mulig forklaring
Tanken var således ikke fjern: at der måske kunne være 
en forbindelse til Isenstein. Et tjek i billedværket ”Hilde-
gard og Harald Isenstein 1920-1960” (privattryk Harald 
Isenstein 1960) viste ingen omtale af Martinus eller af 
instituttet, ej heller af vægrelieffet. Men et motiv næsten 
identisk med relieffet var med (se ill. 2 – plakette af 
bronze, diameter 13 cm). Det virker derfor sandsynligt at 
relieffet er udført som en inspiration fra Harald Isensteins 
plakette-motiv, om ikke af kunstneren selv. 
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BOB MOORE
FRIHEDENS UDFOLDELSE

v/Robin Petersen

Hellig 3 kongers aften, 6. 
januar 2008, forlod en af 
denne verdens største lærere 
i nyere tid, Bob Moore, det 
fysiske plan.
Bob blev født i det nordlige 
Irland i 1928. Han voksede 
op i et kvækersamfund. 
Studerede til præst. Men en 
afgørende oplevelse åbnede 
hans blik for en spiritualitet 
der ikke var inkluderet i den 
officielle kristendom, hvor-
for han forlod præstestudiet, 
kort tid før sin ordinering.
Selv om den præst Bob studerede under ikke forstod 
Bobs beslutning, var hans respekt og kærlighed til Bob 
så dyb, at han uden for kirken gav Bob sin velsignelse 
og tilladelse til at velsigne andre.
En interesse for elektricitet / energi som var livslang 
bevirkede, at han uddannede sig til elektroingeniør og 
blev forretningsfører i et firma. En stilling han beholdt, 
indtil han i 1974 flyttede til Danmark på opfordring af 
nogle danske kursister.

Bob blev som ung bl.a. inspireret af Krishnamurti og stu-
derede samtidig meditation, healing, energi og psykologi; 
naturlige interesser for hans højtudviklede menneskelige 
væsen og clairvoyante evner.
Indtil Bob flyttede til Danmark holdt han foredrag om 
energi rundt omkring i Storbritanien.
Fra 1982 og frem til sin ”død” boede han sammen med 
sin livsledsager og uvurderlige støtte Anni i Ringkøbing, 
hvor han også havde sine meditations-, healings- og 
udviklingsgrupper.

P.g.a. Bobs unikke evner til at arbejde med mennesker, 
samt forståelse og respekt for individets måde at udvikle 
sig, havde han intet ønske om ”at lave big business”, 
blive guru eller producere spirituel litteratur. For Bob var 
den personlige kontakt mellem lærer og elev afgørende. 
Bl.a. derfor blev han ikke den verdenskendte lærer hans 
kvaliteter så rigeligt rakte til.
Helbredet var noget Bob hele livet skulle vie ekstra op-
mærksomhed. I ̀ 99 måtte han således af helbredsgrunde 
indstille sin undervisning.

Som dreng opdagede han at kunne bevæge sin opmærk-
somhed fri af kroppen og fx overvære samtaler mellem 
mennesker, hvor han ikke selv var fysisk tilstede (astral 
projektion). Anden gang Bob praktiserede astral projek-
tion, kom hans høje moralske niveau tilsyne, idet Bob 
spurgte sig selv: Hvorfor gør jeg dette? Da han ikke 
kunne finde et tilfredsstillende svar, ophørte han med 
den praksis.
Som læseren måske har fornemmet, havde jeg selv den 
store glæde at modtage undervisning af Bob Moore.
Når jeg skal forsøge at beskrive de kvaliteter som ka-
rakteriserer Bob, slår det mig, hvor helstøbt Bob er. Dog 
vil jeg fremhæve følgende: Hans kærlige menneskelige 
varme, stabilitet, tålmod, frihed, ydmyghed, præcision, 
visdom, almindelighed, humoristisk, uhøjtidelig, ansvar, 
mild og myndig, nærværende, ligeværdighed, omsorg, 
grounding, respekt og accept, for at nævne et par stykker. 
Læg dertil hans ro og varme dybe stemme.
                               
Første gang jeg hørte om Bob var midt i `80`erne. Men 
dengang havde jeg fejlagtigt fået den opfattelse, at hans 
undervisning var inspireret af teosofien.
Om aftenen den 4. oktober `91 ringede en god ven og 
spurgte, om jeg ikke havde lyst til at komme til Ringkø-
bing og forsøge komme med i en gruppe hos Bob som var 
startet tidligere på året og skulle mødes igen næste dag.
Næhh! Hvorfor skulle jeg dog det?
Desuden er der jo venteliste.
Nåhh ja! Man kunne jo altid se om det var noget.
Jamen jeg kører i aften!
Kan jeg overnatte hos dig?
Næste morgen forhører jeg mig hos Anni; sekretær, kas-
serer, chauffør, hundetæmmer m.m., om mulighederne 
for at komme ind i gruppen; hvorfor Anni går ind til Bob 
og forelægger situationen. Og lige netop da, idet jeg ser 
Bob tune ind på mig, for at sanse hvad det er for en fisk 
som er kommet uanmeldt, falder min falske attitude af 
ligegyldighed sammen, idet noget dybere i mig erkender 
mit behov. Så jeg smutter lige ud og får mig noget frisk 
luft.

Da alt ved Bobs undervisning var fuldstændig udramatisk, 
kom man let til at kede sig. Hvis altså man ikke kender til 
anden kontakt med sig selv end den emotionelle. Så en 
del kursister der ikke kunne sanse atmosfæren, forblive 
nærværende, var utålmodige, kedede sig i eget selskab, 
søgte en guru, eller måske blot havde andre behov, kom 
bare på gennemtræk.
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Mr. Bimmer hed Anni og Bobs glade og friske golden 
retriever.
Idet man om morgenen nærmede sig den store villa, 
agerede Mr. Bimmer velkomstkomite. Gennem en rude 
fra gulv til loft i hallen fulgte han kursisterne komme. 
På lang afstand kunne man se hans glæde. Og i takt med 
at man nærmede sig, begyndte han at trippe fra det ene 
forben til det andet i stadig hurtigere tempo. Indtil det 
endte i det rene quick step og hilsen på indenfor. Så var 
den dag kommet godt i gang.

Da jeg ikke ønskede at belaste Bob unødigt, bad jeg gen-
nem årene blot om en enkelt samtalesession med ham. 
Noget jeg husker fra samtalen inkluderede, at Bob stil-
lede mig nogle spørgsmål som jeg besvarede, ikke med 
ord, men ved at mine chakraer pulserede idet en dybere 
følelse i mig udtrykte sig. Hvilket han tog som det svar 
det var, hvorpå vi talte videre. Og 
sådan er der så meget vi mennesker 
rummer som sjældent finder vej og 
får plads til at udtrykkes, fordi vi 
er så fastlåste i en bestemt, mere 
begrænset, verbal form for kom-
munikation.

Man skal ikke tro alt var let for 
Bob. Ikke mindst de første år efter 
sin ankomst til Danmark var svære. 
Og når et så rent lys træder frem, 
er der altid et mørke som bliver 
tiltrukket i et ubevidst forsøg på 
at destruere lyset. Således var der 
også af og til ”glubske ulve” som 
under påskud af diverse ædle motiver angreb Bob. Som 
det er blevet sagt: When you step forward, you become 
a target!
(Idet du gør dig synlig, bliver du et mål for angreb).
Ja selv fra kursisterne kunne sådanne angreb forekomme, 
dog i mere moderat form. Egentlig naturligt, for vi men-
nesker kan have mange primitive tilbøjeligheder som 
periodisk søger udløsning. Den måde Bob forholdt sig 
i sådanne situationer var meget lærerige for mig. For 
alt imens jeg selv sad og kæmpede med en impuls til at 
smide pågældende ud af rummet, så jeg hvordan Bob 
ikke lukkede af over for sådanne primitive udtryk, men 
forblev sensitiv og åben, samtidig som han lod dem pas-
sere gennem sit energisystem, uden angrebet fandt noget 
reflekspunkt i ham.

Så er det man erkender, at ham der underviseren vist er 
“et par runder” længere fremme.
Det har stor betydning for os mennesker, at have kontakt 
til et medmenneske som er mere udviklet end en selv. 
Den inspiration dette giver, bringer mening, opløftelse 
og forbundethed til vor egen livsproces.

Det er ikke min hensigt her, at redegøre nærmere for Bobs 
arbejdsmetode. Jeg skal blot nævne følgende: Processen 
begyndte grundlæggende med elevens kontakt til sig selv 
og begyndende forståelse af sin egen situation / strukturer, 
som erkendes, accepteres, balanceres og stabiliseres så 
vidt muligt, via diverse øvelser over en årrække, i praksis 
gennem hele livet. 
Slow, sloooowww, dead ssslloooooooowwww! Ja så lang-
somt, at eleven “risikerer” at komme tilstede i sig selv, 
arbejdede vi med øvelser som efterhånden inkluderede 
elevens kontakt med sin kvalitetsenergi. Bob introduce-
rede aldrig øvelser med kontakt til noget der ikke allerede, 
dog ofte ubevidst, var tilstede i kursisternes energi- og 
bevidsthedsstruktur.   
Fx introducerede Bob, en del år inde i forløbet, harmo-
nisering af de 2 hjernehalvdele, det mask. / fem. hos 
eleven. Alt efter kursistens situation har sådanne øvelser 

forskellig effekt.

Jeg mindes en gang hvor en sådan 
øvelse afstedkom transcendens. 
I mit emotionelle “talent” for at 
overbevise mig selv om, at jeg nok 
havde udført øvelsen forkert siden 
jeg var gået ind i transcendens, 
henvendte jeg mig efterfølgende 
til Bob og forklarede ham mit 
“problem”.
Han smilte lidt skævt og svarede 
blot: Det var derfor vi lavede øvel-
sen (for at åbne til muligheden for 
transcendens).
Sådan havde og har jeg en dejlig 

følelse af, at den mand 100% ved hvad han laver.
Ud over “mantraet” med at udføre alle øvelser slow, var 
Bobs andet yndlingsmantra: What do you FEEL?
Vore emotionelle strukturer skaber et pres i vort eget 
psyko / energetiske system (os selv) som gør, at vi let 
mister kontakten til det vi har brug for at komme i kontakt 
med (vore behov og kvaliteter). Ved at spørge: Hvad føler 
du? Spurgte Bob ind gennem den emotionelle forvirring, 
til et mere klart område af behov og følelser. 

Ved flere lejligheder havde Bob og Anni den store glæde 
at møde Dalai Lama. I ham fandt Bob tydeligvis en “le-
gekammerat” som var ham meget inspirerende. Og de 
2 “drenge” tænkte tanker om skabelsen af et spirituelt 
universitet.
Der skal også her lyde en stor tak til Bobs livsledsager. 
For det var Anni som udgjorde det praktiske fundament 
der gjorde det muligt for Bob at fokusere på udfoldelsen 
af sine evner, samt var en væsentlig årsag til at tiden 
med kurser i Ringkøbing blev en så opløftende tid for 
os alle.
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Og hver gang Bob holdt fødselsdag, spillede han, i 
påskyndelse, en af de smukkeste kærlighedssange no-
gensinde, skrevet af John Denver, som meget praktisk 
hedder Annie`s song (også sangens fremførelse var af 
John Denver). Papirslommetørklæderne var af mærket 
Kleenex.

Bob Moore var inspireret af bl.a, Taoismens energifor-
ståelse, den gamle Ægyptiske kulturs præcision samt den 
Tibetanske buddhismes disci-
plin. Han anså præcision 
og disciplin for at være 
nødvendige balancerende 
faktorer som grundlag for 
tilsynekomsten af den 
kærlighed Kristus så yp-
perligt repræsenterer.

Bobs undervisning in-
kluderede ikke nogen 
tro ud over den hver en-
kelt måtte have. Som en 
konsekvens heraf og i 
forlængelse af dette, talte 
Bob aldrig om sin egen 
tro og spirituelle erfarin-
ger i undervisningen, med 
mindre nogen direkte spurgte 
til disse forhold. Eleven var i fokus, ikke ham selv.
Bobs arbejde var/er derfor så neutralt og objektivt det er 
muligt for et subjekt, og har sit fokus i de energibevæ-
gelser og den tro ethvert individ måtte opleve, opbygge 
og udvikle kontakten til og derigennem berige også sin 
omverden.

Der var ved undervisningen ingen dogmatik eller ritua-
liserende trosstrukturer som udefra pålagde eleven en 
handle- eller tankenorm.
På det grundlag var Bobs undervisning reelt vanskelig for 
mange at forbinde sig med. For et er, at vi måske alle kan 
blive enige om, at frihed er et gode, noget helt andet er, at 
agere med det ansvar og modenhed som er frihedens fun-
dament. Som en konsekvens af denne ultimative frihed, 
er den eneste “skole” Bob har efterladt sig; den enkeltes 
erfaringer samt kontakten med feltet gennem sig selv.
Den frihed Bob underviste ud fra var så gennemgribende 
og dog så integreret i Bobs væsen, at selv mange af kursi-
sterne givet ikke har hæftet sig ved dette helt enestående 
aspekt. 

Man kan så indvende, at med en så udstrakt grad af frihed, 
forbliver gruppefeltet diffust og ucentreret, men som det 
altid er hvor der er sand frihed, kan alle slappe af, være 
sig selv, åbne op, forbinde sig, være en del. Og det har 
selvfølgelig en konstruktiv effekt på gruppeenergien. 

Sand frihed forhindrer ikke, men øger, fokus og centre-
ring. Ligesom Bobs egen centrering gjorde hans kvaliteter 
til en væsentlig del af atmosfæren.

Der var således fra Bobs side ingen bevidst eller ubevidst 
manipulation eller magtspil og projektioner “på kryds og 
tværs”, som det desværre ofte er tilfældet i selvudviklings 
og “spirituelle” kredse, ofte med afgrundsdyb desorien-
tering til følge, idet kursisterne åbner sig hinsides egoets 

forsvar og underviseren ikke er 
den opgave voksen, men 
invaderer eller overfører 
sine ønsker og emotioner 
til elevens proces; ofte i 
en forskudt form, således 
at læreren forveksler sine 
impulser med spirituelle 
impulser og dermed und-
viger sine handlingers 
ansvar.
Bobs anvendelse af sine 
højtudviklede psykiske 
evner, var altid underlagt 
hans menneskelige kva-
liteter og respekt for et-
hvert individ. Inklusiv de 

som modarbejdede ham, 
dog de ikke fattede det.

Men Bob kunne også være bestemt og afmålt hvis kursi-
sterne vedvarende sad og “cyklede rundt” i sit ego. Set fra 
et højere niveau fungerer vort ego jo ofte som et ønske om 
at få ret / blive bekræftet. I det perspektiv repræsenterer 
egoet isolation og selvoptagethed (til orientering skal det 
nævnes, at alle jordboere har et ego, forskellen mellem 
dem er, at hvor ens eget ego er forurettethed, er alle andres 
ego møjirriterende).
Noget andet der for mig er unikt ved det energifelt, som 
er lige så nærværende og tilgængeligt for os tidligere 
kursister, nu, som før Bob forlod det fysiske plan, er den 
lethed, klarhed og næring feltet rummer.
Ca. halvdelen af kursisterne var danske, resten kom 
primært fra Europa, men ikke mindst en del brasilianere 
kom for at lære spirituel samba.

Der er mange som forestiller sig, at spiritualitet og oplys-
ning, kommer som “et stort rabalder fra oven”.
En væsentlig del af udviklings- og dermed også oplys-
ningsprocessen er en opløftelse “fra neden”. Således, at 
alt det, ikke mindst det ordinære, vi ofte ikke er tilstede 
i, men forholder os mere eller mindre irritable / intolerant 
til, som noget der dybest set skal overstås / er i vejen, 
belives med vågenhed, glæde, nærvær, følelse og en fylde 
af indre stilhed. Ikke således, at vi er vældig identifi cerede 
med at gøre disse ordinære ting, men ved, at enhver livs-
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situation er belivet med vågenhed, glæde, nærvær, følelse 
og stilhedens fylde. Denne tilstand vokser naturligt frem, 
idet vi frigør os fra vore primitive tendenser. Det opleves 
som en væren i alt vi gør.
Tilstanden mistes igen via emotionernes / det primitives 
tilsynekomst i os. Og sådan veksler vi rytmisk mellem 
vor højere og lavere natur. Når vi har set, gennemlevet, 
forstået og aflagt vore grovere emotioner, opstår naturligt 
en permanent opløftet tilstand. Dette er oplysning fra 
neden.     

Den del af Bobs undervisning som havde den allerstørste 
betydning for mig, var at sanse Bob. I den sansning var 
al Bobs undervisning inkluderet i selve hans adfærd, 
væsen og væren.
For at møde Bob, ikke “blot” som lærer, men ind i en 
gensidig udveksling, måtte jeg vokse op over min iden-
tifikation i rollen som den lille elev og Bob som den store 
lærer. Den proces kan mig bekendt kun lykkes i frihed, 
og opleves som glæden ved at mødes essentielt i frihed 
hele vejen fra “start til slut”. Dette møde mellem først 
lærer og elev og senere mellem 2, rummer en sublim 
kærlighed og glæde.  

I foråret ̀ 99 havde Bob sin sidste officielle teachers group. 
Kroppen kunne ikke mere. Men havde det ikke været for 
Anni, havde Bob fortsat til han var “faldet endegyldigt 
om på scenen”. Hans fysiske vitalitet var tydeligvis for 
nedadgående samtidig som han blev mere transparent. Og 
det var meget rørende for mig, i en sidste kær kontakt med 
ham, at vise min omsorg og taknemmelighed og mærke 
ham tage imod, samt se, høre og mærke hans ydmyghed, 
drengede uskyld og ligeværdighed samt fuldstændige 
accept af sine livsomstændigheder.
I hele Bobs attitude udtrykte han usagt: Hermed har jeg 
gjort mit. Nu er det op til jer hvad der skal ske.

På samme kursus fik jeg lejlighed til at sige et par ord, 
hvormed jeg takkede for den frihed der var kommet til 
udtryk i al hans undervisning. 
At sige et sidste farvel til et menneske med den betydning 
Bob havde haft for mig, blev en eksplosion af taknem-
melighed, der udelukkede en eventuel forestilling om, at 
sige farvel mentalt balanceret og uemotionel.
Lige til sin bortgang arbejdede Bob på de indre planer og 
forblev klar i bevidstheden.     

I den ene af de grupper hvori jeg deltog, havde vi den 
dejlige tradition, at nogle af kursisterne undervejs optrådte 
med alskens kreative udtryk.
Jeg vil afslutte denne lille artikel til ære for Bob med et 
digt som blev oplæst i `96.
Til forståelse af digtet skal det nævnes, at Bob mere end 
1 gang, ja mere end 3 gange, ja mere end det, fortalte 
om, hvordan han som lille dreng lærte noget om hvad 
skønhed er.

For Bobs far spillede violin. Ja, spillede, er måske lige 
at overdrive. For når Bob refererede til faderens violin 
spil, kunne man ligefrem høre, at der primært var tale om 
et forsøg. Men hver gang faderen øvede sig på violinen, 
placerede han en blomst foran sig.

MELLEM FADER OG SØN OG ALLE OG ENHVER

en lille dreng fødtes
mellem sange af grønne irske bakker
en dreng med håb og undren
en dreng med et mindreværd så stærkt

at vokse som menneske
sker ikke uden smerte og accept
men at overkomme sig selv
er at overkomme hele verden
verden er en violin
dit hjerte er en blomst
og din tro er buen

at spille violinen
så lyden åbner hjertet
og lader blomsten foldes ud
det mestrer kun ganske få
men at spille violinen
som en bøn af hjertet
det kan praktiseres af enhver

din realisering styrker min tro
frembringer klange af frihed og skønhed
derfor viser jeg dig åbenhed og tillid
og jeg håber du vil nyde mit livs melodi
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v/Ruth Olsen

Der findes mere levende liv i den stråleformige - også 
kaldet den åndelige - verden end i den fysiske. Der er 
faktisk et mylder af liv i det, naturvidenskaben kalder 
“tomrum”. Alt liv er “iklædt” vibrationer, hvadenten de 
er så fine, at vi ikke kan registrere dem, eller det har taget 
en “klædning” på af grovere vibrationer, dvs er inkarneret 
i den fysiske verden.

Når et væsen har fundet tiden inde til at tage turen fra sit 
fint-vibrerende “ferieparadis” ned til sin “arbejdsplads”, 
samler den det stof - altså vibrationer, mikrovæsner - til 
sig, som det er i samklang med. Det sker som en auto-
matfunktion efter den universelle lov for tiltrækning, der 
siger at lige tiltrækker lige. Annie Besant har i bogen 
“Bevidstheden og dens udvikling” en beskrivelse af pro-
cessen, hvorfra jeg har taget lidt her i fri fortolkning.

Det, hun kalder “det permanente atom”, og som vi med 
Martinus-begreber ville kalde Jeg’et med dets evig-
hedslegeme, samler først mentalstof ligesom en magnet 
samler jernfilspåner, alt i overensstemmelse med sine 
egne vibrationers styrke. Hvis væsnet ikke er særlig højt 
intelligensmæssigt udviklet, dvs hvis “magneten” dermed 
er svag, får det ikke samlet megen energi på det felt. Hvis 
det derimod er ret stærkt følelsesmæssigt udviklet, vil det 
samle en hel del af det lidt grovere astral-stof. Til sidst 
samler det æteriske vibrationer og står nu klar til at “gå 
på opdagelse” efter de fysiske energier, det føler sig på 
bølgelængde med og derfor føler sig tiltrukket af.

Med Martinus ville vi nok sige, at Jeget (X1) på sin vej 
mod inkarnation tiltrækker så meget af grundenergierne, 
som det har talentkerner til at mestre. I Livets Bog II stk. 
532 skriver han bl.a.efter beskrivelsen af Jeget med dets 
evige urbegær:

“Da alt begær er det samme som tiltrækning, og “urbe-
gæret” ikke er nogen undtagelse herfra, vil resultatet af 
denne evige tiltrækning af materie (grundenergierne), 
Jeget repræsenterer, udgøre en tilsvarende materiefortæt-
ning. Nævnte tiltrækning vil ophobe materie omkring 
sit ophav. Men en sådan materieophobning foregår ikke 
planløs eller i blinde. Den viser sig i allerhøjeste grad 
formålstjenlig. For det “kosmiske klarsyn” viser det sig 
således, at “urbegæret” udløses efter en bestemt metode, 
der giver nævnte materieophobning form og karakter.”

Jeg’et har altså samlet sit stof efter en bestemt metode, 
således at de forskellige cellevæsner og organvæsner 
indgår i et fint netværk af indbyrdes samarbejdende en-
heder, klar til at drage fysisk materiale til sig og belive 
det, altså at inkarnere “i kød”. De forskellige dele af et 
levende væsens organisme er med andre ord specialiseret 
før væsnet bliver synlig på det fysiske plan.

Det der forundrer naturvidenskaben er, hvordan de første 
uspecialiserede celler i fosterdannelsen kan udvikle sig 
til så mange forskellige funktioner i diverse organer. De 
kalder disse første celler for “stamceller” og regner med, 
at de kan gøre “naturen” kunststykket efter og få nogle 
stamceller til at udvikle sig til en nyre, et hjerte osv. Alt 
sammen ved at manipulere med generne i stamcellerne.

Spørgsmålet er, om man en skønne dag kunstigt kan 
udvikle en sådan gruppe af celler, at et organvæsen vil 
finde denne passende som inkarnations-mulighed. Liv 
inkarnerer jo overalt, hvor der er mulighed for det. For-
skerne synes da heller ikke at have problemer med at få 
celler til at formere sig. Hvad forskerne endnu ikke ved 
er, at et menneskeligt organ er et højt udviklet væsen, blot 
i en udviklingsspiral lige under menneskets. Dette væsen 
har altså en egen vilje og vil næppe føle sig tiltrukket, 
uden der er et makrovæsen at inkarnere i, og som det er 
på bølgelængde med. Så jeg tror ikke, forskernes fore-
havende vil lykkes.

Selv om alle stamcellernes gener er “åbne” for en beliv-
ning, aner forskerne, at de endnu ikke ved nok om, hvad 
der dybest set “tænder og slukker” for genernes aktivi-
tet. Under overskriften “Skjulte kræfter styrer generne” 
havde Illustreret Videnskab (nr.15/2007) en artikel, der 

Når livet inkarnerer
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bl.a. fortalte om et par eenæggede tvillinger, hvoraf den 
ene havde en arvelig sygdom, som den anden ikke havde. 
En undersøgelse havde vist, at hos den ene tvilling var 
der blevet “slukket” for sygdomsgenet men ikke hos den 
anden.

Ifølge åndsvidenskaben er der ikke noget mærkeligt i, 
at selv eenæggede tvillinger kan have forskelligheder, 
eftersom de er to væsner med hver sit sæt af talentkerner. 
Hvis man ved, at det er vore stråleformige energilege-
mer, der som en “skabelon” styrer det fysiske legeme og 
dermed styrer “tænd og sluk”-mekanismen i de fysiske 
gener, indser man mange ting, som naturvidenskaben 
endnu ikke forstår.

Det er f.eks. ikke så mærkeligt, at et menneske stadig kan 
føle det ben, der er blevet amputeret. Benets energilegeme 
er der stadig, og da det jo består af en form for elektriske 
vibrationer, ligesom vort nervesystem er et elektrisk 
system, vil der stadig være mulighed for kontakt. Det er 
heller ikke så mærkeligt, at menneskets fysiske celler er 
mere specialiserede end f.eks. et firbens eller en regnorms. 
De kan som bekendt hurtigt regenerere en ny hale eller en 
halv krop udfra deres stadig intakte energilegeme. Hos os 
foregår sårhelings-processen lidt efter samme princip.

At laverestående dyr er nok så fleksible mht at inkarnere 
nye cellevæsner ses også i deres evne til at skifte køn el-
ler ændre formeringstaktik, når vilkårene byder det. Det 
er et interessant antal variationsmuligheder, visse dyr 
kan opvise. Der er f.eks. klovnfisken, som først bliver 
til en hun, når den er voksen og velnæret nok, og hvor 
en han vokser og skifter køn, hvis hans mage skulle gå 
hen og dø.

Og der er hammerhajen, der i 2001 blev født i et bassin, 
hvor der i tre år kun havde været hunner. Kommer vi hø-
jere op i dyreriget er den slags jomfrufødsler ikke længere 
muligt, og skulle det ske ved menneskers indgriben, vil 
klonerne hurtigt uddø, for de er sterile og ofte sygelige.

Hvad så med kønsskifte hos menneskene? Fra Martinus 
ved vi, at mennesket er kommet alt for langt i sin udvik-
ling, dvs skæbneelementet med alle talentkernerne er nu 
så højtudviklede, at vi ikke engang kan skifte køn fra liv 
til liv. Men hvad så med alle de, der føler, de fysisk er 
født med det forkerte køn? Kan man forestille sig, at der 
er gået noget galt i fosterudviklingen på det stadie, hvor 
fosteret stadig synes at være på krybdyrstadiet? Krybdyr 
er jo meget fleksible mht kønsskifte.

Var det muligt, at et inkarnerende hunkønsvæsen i sine 
energilegemer kommer ned og beliver det befrugtede 
æg, som kromosom-mæssigt er lagt an til en dreng? Det 
skulle ikke kunne lade sig gøre ifølge Martinus, for han 
fortæller, at det inkarnerende væsen er med i styringen af 
fosteret udvikling lige fra befrugtningen. Og iøvrigt skulle 
loven for tiltrækning sørge for, at lige tiltrækker lige, og 
jeg går ud fra, at de menneskelige hankøn og hunkøn ikke 
vibrerer på samme bølgelængde - endnu.

Men kunne man så forestille sig, at alle de østrogen-lig-
nende og andre giftstoffer, vi omgiver os med i vor tids 
miljø, har medført uorden i de naturlige mekanismer? Og 
måske skal der ikke så meget til at tippe balancen nu, hvor 
vi er ved at nærme os den kønsmæssige polbalance? Der 
er stadig mange ting, jeg synes, jeg mangler viden om. 
Nok sagde Jesus, at der vil komme en “sandhedens ånd”, 
som ville give os hele sandheden, men den “ånd”må vi 
selv udvikle os til hen ad vejen. Martinus kunne kun give 
os “en skefuld ud af et helt vognlæs”.
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2008 – et mørkets år?

Ifølge mayakalenderen skulle 2008 
blive et mørkt år. Også indenfor bud-
dhismen findes spådomme om 2008 
som et ulykkens år, har det været 
nævnt i forbindelse med cyklonen i 
Burma. Alt tegner da også til, at der 
netop i år skal udrenses mange mørke 
energier.

At der i diktaturstaten Burma er me-
gen mørke, kan ikke undre, men hvad 
så med jordskælvet i Kina? Netop i 
det område, hvor skælvet fandt sted, 
er der uden tvivl ophobet megen 
vrede og frustration. I det område er 
der bygget dæmninger for at skaffe 
vandkraft-energi, så i den værst ramte 
millionby boede mange af de, der var 
blevet tvangsforflyttede af den grund. 
Også den stigende forskel på rig og 
fattig i Kina og de umenneskelige 
overgreb har skabt mange negative 
energier.

En global fødevarekrise synes også 
på vej. Kyniske profit-spekulanter 
er straks på pletten for at udnytte 
situationen. Havde det så kun gået 
ud over de overforbrugende folk i de 
rige lande og således kunnet nedsætte 
fedmeproblemet, men som sædvanlig 
rammes de fattigste hårdest. Et lille 
lyspunkt er det dog, at det nu synes 
at være kød, der stiger mest i pris. 
Således hjælpes flere måske til at 
blive vegetarer! 
 
De stigende oliepriser gavner her i 
landet kun Mærsk i første omgang, 

for de tjener fedt på Nordsø-olien. Så 
godt, at de har kunnet donere 30.000 $ 
til den republikanske Cains valgkamp 
i USA. Men han vil jo også fortsætte 
krigen i Irak, den krig Mærsk tjener 
så godt på pga transportopgaver. I 
sidste ende kan vi håbe på, oliepri-
serne betyder afvikling af olien som 
energikilde.

Netop i år er der kommet en film på 
markedet, der hedder ”The Mist”, en 
rigtig gyserfilm der beskriver men-
nesket som sindssyg og ond, fuld af 
religiøs fanatisme. Dets budskab er, at 
livet er uden mening. Efter hvad jeg 
hørte beskrivelsen af den. Filmmage-
re har ofte en vis evne til at fornemme 
og fremstille tidens tendenser, så det 
er en tankevækkende film!

De mørke energier bobler ikke kun op 
udenfor Europa. Italien har just har 
fået en fascist-støttet regering, og den 
nylig valgte borgmester i ”den hellige 
by” Rom har været erklæret fascist. 
Men det er jo også blevet forudsagt, 
at Rom vil blive ”sæde for antikrist” 
og byen ødelagt. Om ødelæggelsen 
vil være fysisk eller ”kun” åndeligt, 
fortæller forudsigelserne ikke noget 
om.

Jo, der er meget der tyder på, at 2008 
bliver et mørkt år. En større økono-
misk krise er under opsejling, synes 
alle enige om. Så er det godt at vide, 
at der er en dybere mening med det. 
Jordklodens ”feber” må rase en tid, 
før helbredelsen kan indfinde sig. Fe-
ber er jo dybest set et sundhedstegn.
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Profetier

Der har været mange, der f.eks. i form 
af Maria-åbenbaringer har fået forud-
sigelser om ”de sidste tider”. Bl.a. fik 
en Eileen George i USA i 1982 et bud-
skab om, at ”der vil komme mørke, 
kirken løber ud i intet, men derefter 
vil der komme en verdensomspæn-
dende ny verdensorden, vi vil gå fra 
det andet til det tredje Testamente.”
En Natalia i Ungarn fik i 1954 at 
vide, at kristne prædikanter igen vil 
blive ydmyge tjenere, uden ”behov 
for titler, paladser og udsmykkede 
klædedragter. Kun kærligheden vil 
komme til at herske.”

Og så har der været den serbiske 
profet Tarabick, der helt tilbage i 
1800-tallet beskrev udviklingen i 
Jugoslavien, med kommunismen og 
Tito, og bagefter ham ”vil broder 
begynde at hade og tænke ondt om 
broder. På og over vore grænser vil en 
ny nation opstå og Serbien vil aldrig 
blive så stort som tidligere.
Ved den tid har menneskene bygget 
en kasse, hvor man i billeder kan se, 
hvad der sker i hele verden. Og man 
har ”tingester”, hvormed man kan 
kommunikere med mennesker i hele 
verden, men ikke med mig, der er 
død til den tid, selv om denne tingest 
fungerer lige så tæt på denne anden 
verden, som hårene på menneskers 
hoved er på hinanden.”

Og Tarabick fortsætter: ”Folk vil bore 
huller dybt ned i jorden og udgrave 
sort guld, der vil give dem lys, fart og 
kraft, og Jorden vil udgyde sorgfulde 
tårer, fordi den vil komme til at lide på 
grund af disse åbne sår. Den virkelige 
kraft, som er hele vejen omkring dem 
og i dem, kan de ikke se. Først efter 
mangen en sommer vil folk blive klar 
over denne kraft og indse, hvor dumt 
det var, at de har gravet alle de huller, 
men det vil tage tid at finde ud af at 
bruge den.”

Han beskriver mange ting, der hører 
vor tid til, f.eks. at man rejser ud i 
rummet men kun finder livløse ør-

kener, fordi man ikke ved, at liv kan 
være andet end det, der ligner vort. 
”De, der rejser derud, tror ikke på 
Gud, fordi sådan noget ikke anstår sig 
for en agtværdig person.” ..”Jo mere 
folk vil vide, des mindre vil de elske 
og tage sig af hinanden. De vil bryde 
sig mere om deres ting og sager end 
om deres nabo. Men:

”Blandt mennesker i en nation langt 
mod nord vil der fremstå en mand, 
som vil lære menneskene om kærlig-
hed og medfølelse, men der vil være 
mange hyklere om ham, så han vil 
få mange op- og nedture. Men hans 
kloge bøger vil blive tilbage, og det 
samme vil alle de ord, han vil komme 
med, og da vil folk indse, hvordan de 
har skuffet sig selv.”

Men Tarabick er ikke særlig optimi-
stisk hvad angår alle de ulykker, men-
neskene vil afstedkomme, inden de 
når at blive kloge nok. ”De vil forgifte 
luften og vandet og sprede pestilens 
over havene, floderne og jorden, og 
folk vil begynde at dø pludseligt af 
forskellige sygdomme.” Efter en be-
skrivelse af de skrækkelige ting, der 
vil ske pga menneskers uvidenhed, 
ender han dog med at sige, at efter alt 
det vil menneskene ”leve i overflod, 
lykke og kærlighed, fordi der ikke vil 
komme flere krige.”

Positive tegn i tiden

Selv om der er mørke tider i udsigt, er 
der dog også en del lyspunkter. I lande 
som f.eks. Iran og Marokko, hvor 
magthaverne søger at undertrykke 
og usynliggøre kvinderne, gør disse 
nu oprør ved at demonstrere, samle 
underskrifter m.m. Da en iransk men-
neskerettighedsforkæmper fik Oluf 
Palme-prisen, blev det hende forbudt 
at tage ud af landet for at modtage 
prisen. Mange kvinder demonstrerede 
så i protest, 43 blev arresteret. Den pa-
triarkalske magtstruktur vil få en ende 
før eller senere. Jeg læste, at 70% af 
de kvindelige studerende i Iran siger, 
de ikke vil giftes og underlægge sig 
en mands autoritet.

Liberias præsidemt Ellen Johnson

Modige kvinder vover sig frem over-
alt. Der er den demokratisk valgte 
unge kvinde i Afghanistan, der med 
livet som indsats tordner mod krigs-
herrernes forbrydelser. Og efter tyve 
års borgerkrig har det vestafrikanske 
land Liberia fået valgt en kvindelig 
præsident, der sammen med sin 
kvindelige politichef viser, at kon-
flikter løses bedre ved pædagogik og 
diplomati end ved vold.

Argentina og Chile har fået kvinde-
lige ledere, og selv om de ikke kan 
ændre så meget ved det grundlæg-
gende, vil de uden tvivl have mindre 
hang til magtdemonstrationer. USA 
får næppe kvindelig præsident denne 
gang, men måske ligger der en dybere 
mening i, at det land skal i gang med 
at heale sine raceproblemer med en 
sort præsident.

Vi kan vel også betragte det som et 
lyspunkt, at færre og færre danskere 
ønsker at arbejde på et slagteri, så nu 
er det blevet det erhverv, hvor man 
har flest indvandrere ansat. Hvis man 
føler ubehag ved at slå dyr ihjel, ender 
det vel med, at det også føles ubeha-
geligt at spise dem! I øvrigt viser be-
regninger, at en kødspiser udleder ca. 
1,6 tons CO2 om året i atmosfæren, 
mens en vegetar kun udleder 0,6 tons. 
Kødspisning belaster faktisk miljøet 
mere end transportsektoren!
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Forberedelserne til det globale ver-
densrige er så småt begyndt, den 
nationale identitetsfølelse svækkes 
mere og mere. Tænk, når den dag 
kommer, hvor vi ikke behøver pas, 
visum og statsborgerskab osv, blot 
et verdensborgerkort. Men mange 
vil modarbejde den udvikling længe, 
f.eks. alle Sørenkrarupperne. Han 
kaldte dobbelt statsborgerskab for 
”bigami”, og mener altså, man er gift 
med sit land! National-fundamentali-
sterne vil være her længe endnu.

Demokrati

Der er ingen tvivl om, at Martinus 
gik ind for en anden eller anden 
form for demokrati, men hvilken? I 
LBII stk.437 siger han, ”at et flertal 
overvinder et mindretal er da ikke 
særligt flatterende.” Altså er det, vi 
har for øjeblikket, og som nogle kal-
der ”flertalsdiktatur”, ikke det bedste 
efter Martinus’ mening. 
Men når folket har valgt det, er det 
vel ok? Bare ikke når f.eks. palæsti-
nenserne vælger et forkert flertal, der 
hedder Hamas. Man taler så meget 
om, hvor vigtigt demokrati er, ja det 
er nærmest blevet noget helligt, som 
man går på korstog for. Men der dis-
kuteres ikke meget, hvilke forskellige 
former, der er bedst i de konkrete 
områder.

Spørger man folk flest, ønsker de 
samarbejde i stedet for magtkamp. 
Danmark har i det meste af sin de-
mokrati-tid haft, hvad man kalder 
”det samarbejdende folkestyre”, fordi 
en regering sjældent har haft et fast 
flertal. Sådan er det ikke mere. Demo-
krati er ikke, hvad det har været.

I sin bog ”Fra folkestyre til markeds-
demokrati” viser Tim Knudsen, hvor-
dan politisk magt er blevet ligesom 
en vare, der sælges på et marked. 
Men ”fri konkurrence” er ikke særlig 
fri, når så meget afhænger af penge, 
spindoktorer og medietække i stedet 
for holdninger. Konkurrence er nu 
engang en form for magtkamp, det jeg 

kalder det ”sidste skud på hannernes 
territorialkampe”, omend kvinderne 
med udviklingen af deres maskuline 
pol er kommet godt med. Politisk er 
det de, der appellerer smartest til men-
neskers endnu livskraftige egoisme, 
der vinder for tiden.

Martinus fortæller os, at engang vil 
menneskene blive så kloge, at man 
ikke vil have problemer med at finde 
de bedst egnede til at styre. Det mener 
Kina i øvrigt, at det er det, de gør i 
dag! Men i en ufuldkommen mani-
pulerende verden er det ikke nemt at 
finde ”de bedst egnede”.

Geoge Soros – ham den rige speku-
lant, der donerer så mange penge til 
folks frihedsbestræbelser – har i en 
bog logisk og overbevisende påvist, 
hvordan ”fri konkurrence” aldrig kan 
sørge for en retfærdig fordeling af go-
derne eller give ”det billigste tilbud”. 
Han kalder det ”markeds-fundamen-
talisme”, som han mener især tog fart 
med Reagan og Thatcher.
Han siger også, at hvis man fører 
et samfunds omsorgsopgaver ind 
under markedskræfterne betyder det 
en dehumanisering af menneskelige 
relationer. I en markedsøkonomi har 
begrebet ”næstekærlighed” ingen 
relevans. 

Aladdin

I de rigtig gamle eventyr er der ofte 
en spirituel dimension, således også 
i det om Aladdin. Faktisk er navnet 
persisk og betyder ”Allah tro”. I histo-
rien er faderen en fattig skrædder, der 
bearbejder stoffet ( bevidstheden i det 
fysiske stof), mens den godtroende 
søn Aladdin blot vil lege og more 
sig. Han møder en ”troldmand”, der 
lokker med rigdom, hvis Aladdin vil 
gøre noget for ham.

Troldmanden vil have fat i en lampe, 
symbolet på visdom, men han ved 
åbenbart godt, han ikke selv ejer de 
uselviske egenskaber, der kræves 
for at få den. Drengen forekommer 
uskyldsren nok til det. ”Lampens 
ånd” – visdommen – giver den magt, 
som muligheden for at bruge de uni-
verselle skabende kræfter giver.

Drengen må ned i en hule (indvielsens 
indre verden), gennem tre sale (stadi-
er), hvor der er nogle ædelstene (sym-
bol på kosmisk viden), som han tager 
med og når til sidst frem til lampen, 
den absolutte visdom. Da han ikke 
vil give den fra sig til troldmanden, 
søger denne at forhindre drengen i at-
ter at komme op i dagsbevidsthedens 
verden. Men nu har drengen fået del i 
den magiske kraft og slipper fri.

Aladdin opnår at blive gift med 
prinsessen (polforvandlingens mål), 
men har åbenbart endnu en rest mørk 
karma, for troldmanden vender til-
bage og narrer Aladdins ”prinsesse” 
(hans feminine pol). Dog lykkes det 
ved hjælp af selv samme feminine 
pol, dvs hans intelligens, at gøre det 
endeligt af med det sidste mørke i gu-
desønnens bevidsthed. Troldmanden 
symboliserer jo Aladdins ufærdige 
selviske sider i bevidstheden. Og så-
ledes ender Aladdin med at blive sit 
lands godgørende varmhjertede helt.
Eventyret handler dybest set om den 
indre konflikt i det enkelte menneske 
mellem godt og ondt.

Hvor kommer 
verden fra?

J.B.Felland har skrevet bogen ”Ska-
berens signatur” (Nyt Teknisk forlag 
2007), hvor han søger at finde frem 
til, om Intelligent Design –folkene 
har ret. Faktisk var det en 4-årig 
pige, der satte ham i gang, Da hun på 
spørgsmålet om, hvor mælken kom-
mer fra svarede ”fra supermarkedet”, 
blev hun belært om, hvad en ko er. 
Til gengæld ville hun vide, hvor koen 
kom fra, og dialogen endte med, at 
hun ville vide, hvor alle dyrene, ja 
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hele verden kom fra. Men da blev han 
pigen svar skyldig, for det havde han 
egentlig aldrig tænkt over.

Da han undersøgte sagen, fandt han ud 
af, at naturvidenskaben stort set ikke 
beskæftiger sig med spørgsmålet, om 
skabelsen har en skaber. Opstod ”big 
bang” af sig selv? Bortset fra Intel-
ligent Design-folkene betragter man 
skaberen ”som en hypotese, der ikke 
er brug for”. Bare verden fungerer, 
har vi ikke brug for at vide ”hvorfor”, 
sådan som de fleste har det i dag med 
deres bil, TV og pc.

Felland giver sig altså ud i en søgen 
efter et ”bevis” på en skaber. Ar-
gumentet om, at skaberen er noget 
”logisk uundgåeligt” er ham ikke 
nok. Men han kommer ingen vegne, 
for han hænger fast i det gamle dog-
mefyldte gudsbillede. Han søger 
efter noget udenfor skabelsen, en der 
”trykkede på startknappen”, en slags 
”programmør”.

Han lufter sin forundring over, at no-
gen kan sige, de ved Gud eksisterer, 
selv om de ikke kan bevise det. Så 
søger han at sammenligne det med 
følelsen af kærlighed. Den der har 
følelsen, ved den eksisterer, men kan 
ikke bevise det. Så det mener han 
ikke, andre kan bruge til noget. Vi har 
brug for en fælles viden, en sandhed 
alle kan se og forstå, siger han.

Han ender op med at tage naturviden-
skabens dogmer for sandhed, og når 
således frem til de mest ulogiske kon-
klusioner. F.eks. påstår han, at kvante-
fysikkens har ”bevist”, at ”noget kan 
opstå af ingenting”, at udviklingen 
her på jorden skyldes, at ”naturen 
er kreativ og selvorganiserende” og 
at alt det, vi oplever, i virkeligheden 
skyldes hjernens måde at fungere på. 
Vi kan ikke vide, siger han, om det 
reelt er en ”matrix-verden”, vi lever 
i, dvs en pc-simuleret verden (som i 
filmen Matrix!).

Det sidste er faktisk ikke helt forkert, 
om end han selvfølgelig ikke forstår, 

Impulser til menneskets 
forbedring

Den ny verdensimpuls, der så småt 
begyndte sin indflydelse i 1800-tallet, 
betød en forstærket “kamp” mellem 
lysets og mørkets kræfter. Man kan 
også udtrykke det på den måde, at 
den højere energi, der strømmede ind 

over jordkloden, forstærkede både 
de positive og de negative tendenser 
i menneskeheden. Historiebøgerne 
beretter om konsekvenserne af de 
negative energier, dvs om krigene 
med fokus på de onde aktører, men vi 
hører knap så meget om de positive 
virkninger og dets aktører.

Jo, vi hører om kampen for demokrati 
og menneskerettigheder, om etab-
leringen af Røde Kors o.lign. Men 
de, der søgte at bringe lidt “åndelig 
føde” hører vi ikke så meget om. Der 
var faktisk en del, der blev inspireret 
til at dæmme op mod den “Gud-er-
død”-bølge, der florerede i tiden. Vi 
har her i bladet tidligere fortalt om 
nogle af dem. Her vil jeg fortælle om 
et par andre.

Peter Deunov

Peter Deunov (1864-1945) blev født 
i Bulgarien. Han tog til USA i 1888, 
hvor han studerede medicin og teologi 
i Boston, men tog tilbage til Bulgarien 
i 1895. Et par år efter fik han en slags 
åbenbaring, en vision om sin mission 
som lærer i “bevidsthedens oplys-
ning”, og i år 1900 grundlagde han 
“Lysets broderskab”, der efterhånden 
fik omkring 40.000 tilhængere.

Han rejste rundt i hele landet og 
underviste, afholdt årlige kongres-
ser, som iøvrigt stadig finder sted så 
mange år efter hans død. Det fortælles 
om ham, at han kunne dematerialisere 
sin krop og således forsvinde et andet 
sted hen, f.eks. engang han var sat i 

hvordan det dybest set hænger sam-
men og går til, at vi ikke oplever 
virkeligheden i sig selv men en kopi 
af den.

Krystaller i hjernen

Forskere på California Institute of 
Technologi har fundet ud af, at hjerne-
cellerne indeholder små magnetiske 
krystaller, og mener således at have 
fundet forklaringen på, hvorfor så 
mange mennesker bliver syge af på-
virkningen fra det magnetfelt, der om-
giver f.eks. elektriske ledninger. De 
har undersøgt cellevæv fra forskellige 
dyr og mennesker og fundet de små 
krystaller overalt. (Ill.Videnskab)

De synes nok at kunne se meningen 
med dem hos dyr, men mener de hos 
mennesker blot er et ”evolutions-
levn” uden funktion. De, der kender 
åndsvidenskaben, kan godt ane me-
ningen med magnetiske krystaller i 
cellerne. Kommunikationen mellem 
vore stråleformige, (såkaldt ”ånde-
lige”) legemer og det fysiske legeme 
har brug for dem. For hjernen er, som 
Martinus forklarer, en slags radio-
modtager for elektriske vibrationer.
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fængsel og hans celle pludselig var 
tom, mens man fandt ham siddende 
rolig i sit hjem.

I 1922 åbnede han en esoterisk skole 
i hovedstaden Sofia og etablerede en 
årlig sommerteltlejr i Rila-bjergene. 
Til denne lejr kom folk fra flere lande, 
hvad der omend i mindre antal stadig 
gør, så man i en TV-udsendelse for 
nylig. Under 2.verdenskrig måtte 
aktiviteterne nedsættes, og kort før 
sin død fortalte han sine disciple, at 
landet ikke ville få sin fulde frihed 
før i 1989.

Der er udgivet 150 bøger om Peter 
Deunov og man regner med, han 
gav over 7000 “lektioner”. Det var 
hovedsageligt budskabet om næste-
kærlighed, han fokuserede på. Han 
fortalte, at Jorden var gået ind i en 
ny fase, som ville bringe humanitet 
og retfærdighed, ville bringe oplys-
ning og fornyelse i den menneske-
lige bevidsthed. Og så sagde han det 
(1914), som især Martinus-folk har 
lagt mærke til:

“Det vil bringe Det Tredie Testa-
mente, testamentet for den univer-
selle kærligheds disciple, og som vil 
give retningen for den menneskelige 
bevidstheds evolution. Det gamle 
Testamente er for børn, Det nye Te-
stamente er for voksne, mens Det 
tredie Testamente, som nu er på vej, er 
for de Guds sønner og døtre, som vil 
bringe kærlighed, visdom og sandhed 
ind i verden.”

På spørgsmålet om, hvem han selv 
var, svarede han, at det var uden 
betydning, for han var blot en bud-

bringer om kærlighedens evige lov. 
Han lagde nogle frø i jorden, så en 
ny kultur kunne vokse frem. Jeg kan 
godt helbrede syge, sagde han, men 
til hvad nytte skulle jeg det, for de 
helbredte vil fortsætte med at leve, 
som de plejer og derfor blive syge 
igen. Kun ved at kende den univer-
selle lov om harmoni og balance kan 
menneskene lære at bevare det gode 
helbred.
De tre principper, mennesket må 
lære at kende og leve efter, er ifølge 
Deunov:
Kærligheden, som hele eksistensen 
er baseret på.
Visdom og viden om naturens kræf-
ter.
Sandheden som gør fri.

Jakob Lorber

Jakob Lorber blev født i Østrig 
(1800-1864) af en musikalsk bega-
vet vinbonde. Som 17-årig begyndte 
Jakob at læse til lærer og virkede så 
som lærer i Graz samtidig med, at 
han underviste i sang og musik. Han 
komponerede musik og gav koncer-
ter, studerede astronomi og læste 
Swedenborg og Jakob Böhme.

En morgen i 1840 hørte han en indre 
stemme, som han selv mente var 
Jesus’, der bad ham tage en pen og 
skrive. Altså gav han sig til at skrive, 
hvad der blev kanaliseret til ham. Det 
gjorde han derefter næsten dagligt i 
24 år. Det blev til ca. 13.000 sider 
om mange forskellige ting, såvel 
naturvidenskab som åndelige emner. 
Han beskrev bl.a. planeten Neptuns 
bane 4 år før, den overhovedet blev 
opdaget af astronomerne.

Hans bøger kan fås fra Lorber Verlag 
i Tyskland, men ingen af hans værker 
er blevet oversat til dansk. Jeg har 
ikke selv læst hans bøger, kun en 
beskrivelse i tidsskriftet “Gralen” 
(2/1983) af Jørn Dalskov. Efter denne 
beskrivelse synes Lorbers mission at 
have været en udbygning og tydelig-
gørelse af Bibelen og de budskaber, 
Jesus bragte. Men også større viden 
om universet giver han, f.eks. om 
hvordan Jorden og hele solsystemet 
er levende væsner.

Hovedværket hedder “Das Grosse 
Evangelium Johannes”. I 11 bind 
beskrives detaljerne i Jesu liv og lære 
fra hans 30. til 33. år, men mindre 
bøger beskriver hans barndom og 
ungdom, ja hans tre dage i templet 
som 12-årig har fået sin egen lille bog. 
Denne sidste bog har jeg kigget i, jeg 
kan godt læse en del tysk,men spro-
get i denne forekommer mig meget 
knudret og omstændeligt. Der har dog 
sikkert været mange i de tysktalende 
lande, der har haft glæde af Lorbers 
fantastiske præstation. Men for en 
Martinus-læser er Lorber passé. 



Udstillingen der vandrer
Denne store internationale vandre-udstilling som 
startede på biblioteket i Sindal i maj, juni, juli og 
august 2007, har i efteråret 2007 været på Taastrup 
bibliotek, i en noget mindre udgave.
 
Fra 3. juni og frem til den 24. juni 2008 vil udstillin-
gen være at se på Hvidovre Hovedbibliotek, hvor der 
igen vil blive tale om en noget større udstilling, hvor 
Martinus Kosmiske symboler med korte forklaringer 
på dansk, enelsk og tysk vises, sammen med alle 
bøgerne i Det Tredie Testamente. 
Der vil også vises film om og med Martinus, og 
man kan aflytte ikke mindre end  200 af Martinus 
egne foredrag.  
 
Fra den 10. august til den 8. september 2009 vises ud-
stillingen på Sønderborg biblioteks store udstillings-
sal, og balkon. Ialt ca. 250 kvadratmeter udstilling. 
Den 10. august 2009 afholdes i bibliotekets foredrags-
sal foredraget:
“Den Ny Kristendom, Det Tredie Testamente og 
Martinus Åndsvidenskab”
Den 25. august 2009 afholdes samme sted foredraget 
“ Martinus sidste vilje”
 
Fra 4. februar til den 26. marts 2010 vises udstillingen 
på “Kulturellen” i Herning.
Ovenstående 2 foredrag afholdes i “Kulturellens” 
udstillingslokale tirsdag den 4. februar kl 19.00 og 
tirsdag den 4. marts. kl. 19.00.
 
Der foregår p.t. samtaler med forskellige kultuhuse og 
biblioteker om at få udstillingen til at vandre dertil. 
 
Desuden er udstillingen blevet permanent i Natur Medi-
cinska Huset, Ängelbergsvägen 98, 73790 Ängelsberg, 
og der er produceret 10 yderligere sæt af denne store 
udstilling til opsætning rundt omkring i verden. 
Snart vil også en udstilling komme til Göteborg. 
 
For tiden arbejdes der seriøst på at få udstillingen 
permanent til U.S.A., nærmere betegnet til Hawaii.

Fonden Det Tredie Testamente søger:
 
1. Permanente eller midlertidige udstillingslokaler i 
Danmark, Norge og/eller Island, hvor kopier af den 
oprindelige Sindal udstilling “Det Tredie Testamente 
- Martinus  Åndsvidenskab” kan udstilles. Udstillin-
gen er nu produceret i 10 eksemplarer.
 
2. Sponsorer der helt eller delvist er villig til at 
sponsorere trykningen af det netop færdig oversatte 
tyske 42 siders symbol- og litteraturkatalog, som nu 
er oversat, og klar til tryk.
Beløb for trykning: DKK 35.000,-
 
3. En dygtig og kreativ grafisk designer som har 
flair for at designe udstillings- plancer og nyt 
åndsvidenskabeligt informationsmateriale.
 
4. Et tørt og godt mellem-opbevaringslager for 
den vandrende udstilling som sammenpakket 
fylder ca. 13 stk. Euro paller, hver på ca. 120 x 80 
x 120 cm.
 
Fonden Det Tredie Testamente har til formål, på 
non-profit basis, internationalt at informere om 
eksistensen af Det Tredie Testamente og Martinus 
Åndsvidenskab.
 
Jan Langekær
udstillingsansvarlig
Tel: 2015 7811
www.martinus-on-tour.info

Udsendelserne sendes på fredage i ulige uger, fra kl. 
14:00 til 16:00, foreløbigt som følger:

Fredag, den 6. juni
Fredag, den 20. juni
Fredag, den 18. juli
Fredag, den 15. august
Fredag, den 29. august
Fredag, den 12. september
Fredag, den 26. september
Fredag, den 10. oktober
Fredag, den 24. oktober
Fredag, den 7. november

En udsendelsesrække på Radio Karen ( 98,9 MHz og på 
Hybridnettet 98,8 MHz) med Jan Langekær,  hvor lytterne 
kan ringe ind med relevante spørgsmål til dagens tema. 
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Jorden er ikke 
overbefolket

At den nuværende samfundsordning fi nder sted på basis af naivitet og uvi-
denhed bliver jo en kendsgerning, eftersom Jorden i forhold til sine umådelige 
værdier er underbefolket, og hvert enkelt af dens mennesker i virkeligheden 
er en født Krøsus, og ville vedblive at være det, selv om Jorden var befolket 
med mindst det tidobbelte antal, hvis Jordens samlede menneskehed admi-
nistrerede fornuftsmæssigt og ikke, som tilfældet er – begærmæssigt.

Så når menneskene i det hele taget er kommet til at kende fattigdom, savn 
og sult, er kommet til at kende krig, røveri og mord, er det netop fordi admini-
stration og fordeling af verdensgoderne er af samme art som dyrenes. Dette 
vil igen sige, at fordelingen er af samme art som den, der fi nder sted imellem 
de vilde dyr, når et stykke kød kastes ind til dem.

De stærkeste tager det hele. De svageste får ingenting. Det er denne dyriske 
fordeling af værdierne eller livsfornødenhederne, der skaber verdens største 
lidelser. Og årsagen til denne udløsning er altså den, at fornuften eller for-
standen endnu ikke er blevet det bærende i vilje-udløsningen, men at denne 
derimod i stor stil er begær-ledet.

(Martinus i Logik kap. 81)
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ARTIKLER og andet stof til næste nr. bedes 
fremsendt senest 1. november 2008
Artikelforfattere står selv inde for deres artikels 
indhold, der ikke nødvendigvis deles af redak-
tionen.

KOSMOLOGISK INFORMATION
er et bogforlag med speciale i sekundærlitteratur i relation 

til Martinus’ verdensbillede.
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Et debatblad

I dette nummer fylder debatten om Martinus’ 
værker meget, især om det der ”spøgelses-0”, 
som pludselig dukkede op på hans gamle dage. 
Mange vil sikkert ikke finde det særlig interes-
sant, måske slet ikke de, der har læst Livets 
Bog III stk. 1010, hvor Martinus skriver at X1 
er det samme som talrækkens nul. Så behøvede 
den vel ikke være længere?

Men det har der altså været nogen, der synes, 
og så er det jo godt, vi har et sted, hvor vi kan 
debattere det i al fredsommelighed. Der vil altid 
være lidt forskellige meninger om, hvordan dette 
og hint skal tolkes, og det er jo fint og demokra-
tisk at meninger kan brydes – så bliver vi måske 
alle derved lidt klogere.

Der har været fint salg af bøger her i sommerens 
bogbiks, især har Else Byskovs nye bog været 
sommerens ”bestseller” – den har jeg kaldt ”Mar-
tinus-light”. Sv.Å.Rossens nye store bog er et 
nok så tidskrævende studie.

De bebudede DVDere om ”Martinus som vi 
kendte ham” er ikke blevet færdige endnu, og jeg 
kan i skrivende stund ikke sige noget om, hvornår 
de kommer. I næste nummer af bladet vil man 
høre nærmere.

K h Ruth
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Den tabte horisont
af Martinus 

Miraklerne i eventyrets verden

I daglig tale forekommer ofte ordet ”eventyrligt”. Når 
noget karakteriseres som eventyrligt, mener man i vir-
keligheden, at det er overnaturligt eller mirakuløst, det 
er noget, som er uafhængigt af naturlovene. I et eventyr 
er al ting muligt. Her forekommer féer med tryllestave, 
hvormed de udfører mirakler, og lampens ånd, der gør 
lampens indehaver overlegen i enhver situation. 

Her forekommer trolde og trold-
kvinder, der også er i besiddelse 
af overnaturlige kræfter, ved 
hjælp af hvilke de kan forfølge 
og hævne sig på mennesker, 
ligesom de også kan hjælpe 
dem, hvis de vil. Her er ellefolk, 
huldrefolk, nissefolk og alfer, 
og her foregår de utroligste be-
givenheder, som kan more både 
børn og voksne, og børnene tror 
måske, det er virkelighed, men 
de voksne mener, at det er kun 
fantasi og påfund, som ikke har 
rod i den virkelige verden.

Eventyrets verden er 
skabt og digtet af fan-
tasifulde mennesker

Men hvorfra stammer da alle de 
ejendommelige tanker og hele 
den forestillingskreds, man møder i eventyrene? Man kan 
sige, at det er produkter af digteres fantasi. H.C. Andersen 
skabte jo en hel række vidunderlige eventyr, og de gamle 
folkeeventyr, som gennem århundreder er gået fra mund 
til mund, før de i vor tid er samlet og skrevet ned, er jo 
også oprindelig digtet af fantasifulde mennesker. Fantasi 
er dog ikke nok som forklaring af de fakta, som udgør 
eventyrets bevidsthedssfære. 

Vi kan nok sige, at eventyrets verden eksisterer ikke på 
samme måde, som den fysiske verden gør det. Eventyrets 
verden er skabt og digtet af mennesker. Men hvorfra 

henter digterens fantasi de overnaturlige væsener og 
begivenheder, er de blot grebet ud af luften?

Forskellen på en novelle eller roman 
og et eventyr

De fysiske foreteelser i eventyrene er opstået på basis af 
digterens indtryk fra den fysiske verden, som omgiver 
ham. Når han lader personer være onde eller gode, ha-
defulde eller elskelige, er det jo noget, han kender fra sin 

daglige tilværelse. Han har ikke 
opfundet det onde eller det gode, 
men kun den variation af had og 
kærlighed, han lader komme til 
udtryk i eventyret. 

Det såkaldte ondes og det godes 
princip er ingen digter ophav til, 
det er noget, som altid har været 
og altid vil være. Hvis digteren 
kun fortæller om begivenheder, 
som er almengældende i den fy-
siske verden, og der ikke i hans 
fortælling forekommer overna-
turlige foreteelser, er hans beret-
ning ikke noget eventyr, men en 
novelle eller roman. Digteren har 
i et sådant produkt jongleret frit 
med begivenheder og menneske-
typer, han har oplevet og mødt in-
den for sin fysiske horisont. Han 
har også brugt sin fantasi, men 
kun til at skildre fysiske forhold 
i specielle variationer.

Eventyret er derimod en kombination af fysiske fakta og 
særlige variationer af åndelige fakta, det er en fortælling, 
hvori to forskellige horisonter overskygger hinanden. 
Den ene horisont er den fysiske, og den anden horisont er 
den åndelige verden. Den psykiske eller åndelige verden 
er lige så lidt en opfindelse eller et påfund af digteren, 
som den fysiske verden er det. Kun variationerne og de 
forskellige kombinationer, han giver af de to verdener i 
eventyret, kan være hans påfund eller opfindelse, og de 
kan selvfølgelig være mere eller mindre gode.
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Det moderne menneskes fysiske ho-
risont har udvidet sig, samtidig med 
at dets overfysiske eller åndelige ho-
risont er skrumpet ind

Jo mindre fysisk udviklet et folk er, desto mere fremtræder 
dets litteratur i form af eventyr, hvilket altså vil sige en 
række fortællinger, som er indfiltrationer af den fysiske og 
åndelige verdens foreteelser. Men jo mere materialistiske 
eller fysisk udviklede menneskene er, desto mindre er der 
af de overfysiske eller åndelige fakta i deres litteratur. 
Det vil altså sige, at efterhånden som et folk udvikles i 
materiel henseende, går der noget tabt. Den ene af de to 
horisonter, der før vibrerede i menneskenes bevidsthed, 
virker ikke mere, medens den anden udvikles på dens 
bekostning. 

Det moderne menneskes fysiske horisont har udvidet sig, 
så den omfatter meget mere end jorden. Det betragter 
fjerne kloder gennem kæmpemæssige kikkerter og måler 
afstanden til solen og beregner fjerne himmellegemers 
baner langt ind i fremtiden. Dets fysiske horisont er også 
udvidet til at omfatte stoffets verden, som det iagttager 
gennem mikroskoper og arbejder med ud fra matematiske 
beregninger. Samtidig er den åndelige horisont skrumpet 
ind, og dets psykiske evner degenereret, så de kun ek-
sisterer hos det moderne materialistiske menneske som 
energiløse rudimenter. 

For det materialistisk indstillede menneske er alt, hvad 
der har med psykiske fænomener at gøre, kun ”eventyr” 
og ”digt”, og i eventyr og digtning kan de tolerere, at 

man omtaler sådanne fænomener i forbindelse med féer, 
der kan gøre sig usynlige, trolde, der kan flytte bjerge og 
forhekse prinser og prinsesser, så de bliver til dyr eller 
sten. 

Men at eventyrenes beretninger på nogen måde ligesom 
romaner og fortællinger skulle have rod i en virkelig ver-
den af psykiske eller åndelige fakta, det vil de kategorisk 
benægte, ligesom de benægter, at mennesket lever efter 
døden, ja endda, at der skulle være en Gud til. En sådan 
opfattelse, at der skulle eksistere en Gud, og at menne-
sket skulle leve videre, efter at dets fysiske krop er død, 
betragter disse mennesker som hørende hjemme i barne-
kammeret sammen med eventyrenes alfer og trolde.

Eventyrets sfære vil atter få indpas i 
menneskets bevidsthed som åndelig 
videnskab

Ligesom der i eventyrene kan være overdrivelser eller 
fordrejninger af den psykiske virkelighed, som gør det 
fortalte eventyr tilsvarende ufuldkomment, således kan 
der også i den materialistiske indstilling være overdrevne 
og fordrejede opfattelser, der gør nævnte indstilling 
ufuldkommen.

 Denne ufuldkommenhed består hovedsagelig i fornægtel-
sen af de psykiske eller åndelige fakta eller den psykiske 
horisonts eksistens. Men denne ufuldkomne indstilling 
til livets fænomener vil ikke vedblive at være den frem-
herskende blandt jordens mennesker. Eventyrets sfære 
vil atter få indpas i menneskets bevidsthed, men det vil 
ikke blive som overtro, troldom og magi, det vil blive 
som åndelig videnskab, gennem hvilken mennesket får 
indblik i det største eventyr, der eksisterer, selve livets 
eventyr.

Det eventyrlige er ikke overnaturligt, 
men foregår efter universelle love

Alt, hvad den fysiske forskning gennem de sidste år-
hundreder har opdaget, er begyndelsen til det mest 
vidunderlige eventyr, som langt vil overgå ethvert af de 
eventyr, digterne har skabt. Alle eventyrfigurerne med 
deres overnaturlige kræfter og evner ville aldrig være 
fremkommet i digternes fantasi, hvis ikke de på én eller 
anden måde var i overensstemmelse med psykiske reali-
teter, der virker ind i den fysiske verden. 

I vor tid er vi netop begyndt at opleve eventyrverdenens 
fysiske virkeliggørelse, uden at menneskeheden dog 
endnu er i stand til at se det eventyrlige i alt det nye, de 
efterhånden bliver omgivet af. Ikke desto mindre eksi-
sterer både ”det flyvende tæppe” og ”lampens ånd” fra 
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”Tusind og én nats eventyr” i vor moderne verden, om 
end i en anden udformning end den, de gamle digteres 
fantasi har givet dem. Hvad er det moderne aeroplan 
andet end en realisation i fysisk materie af den gamle 
drøm eller idé, at mennesket skulle kunne flyve gennem 
luften og hurtigt bevæge sig fra det ene sted til det andet. 
Ganske vist er det ikke overnaturligt eller mirakuløst, at 
mennesket i dag kan flyve gennem luften, tværtimod, 
det er netop, fordi det efterhånden har lært naturlovene 
at kende i stadig større målestok og gjort sig til herre 
over dem. Og det vil mennesket efterhånden opdage, at 
det eventyrlige ikke er overnaturligt, men foregår efter 
universelle love, som mennesket endnu ikke har lært at 
kende til bunds. 

Er den videnskabelige viden og tekniske dygtighed, som 
udfoldes mange steder på jorden, ikke netop en ”lampens 
ånd”, en hjælp, der kan gøre mennesket stadig mere over-
legen i flere og flere vanskelige situationer? Ved hjælp af 
den videnskabeligt opbyggede teknik kan menneskene 
så at sige flytte bjerge, og de kan slå bro til den usynlige 
verden ved den tekniske udnyttelse af stråler og bølger, 
thi en usynlig verden må videnskaben erkende, selv om 
den ikke opfatter den på samme måde som eventyrenes 
digtere. 

Der er aldrig nogen, der har set et atom, og stråler og bøl-
ger kan man heller ikke se direkte, kun deres virkninger 
opfattes; det er altså usynlige realiteter, og den moderne 
verden kunne slet ikke eksistere i den form, den gør, hvis 
ikke man på mange områder var begyndt at kende den 
usynlige verden og benytte sig af dens kræfter.

”Tærskelens vogter”

Det, den jordiske menneskehed i dag kender til de psy-
kiske kræfter, der udgør strålernes og bølgernes verden, 
er dog kun en beskeden indledning til alt det eventyrlige, 
der vil ske, når menneskeheden er moralsk moden til at 
udfolde en langt større skabeevne, end den er i dag. Så 
længe man endnu bruger de kræfter, man med sin intel-
ligens udvinder af selve naturens kraftkilder til at dræbe 
og ødelægge med eller til gavn for få og skade for mange, 
vil der endnu være en ”tærskelens vogter” i det enkelte 
menneskes eget sind, der holder det tilbage i en kosmisk 
set død tilstand af materialisme og snæversyn. 

Det er denne tilstand, der er symboliseret i de gamle 
eventyr som de forstenede prinser og prinsesser. Men 
ligesom i eventyret, hvor de forstende atter vender tilbage 
til det virkelige liv, fordi fortryllelsen overvindes, sådan 
vil den ”forstenede” menneskehed også genvinde ople-
velsen af den psykiske eller åndelige horisont, som den i 
sin materialisme har tabt, og livets eventyr vil vise sig i 
stadig nye og mere vidunderlige perspektiver.

Gennem de kosmiske analyser kan 
det jordiske menneske lære sig selv 
at kende

Åndsvidenskaben er den faktor, gennem hvilken men-
neskeheden vil genvinde den tabte horisont udrenset for 
al overtro og falske forestillinger. Gennem de kosmiske 
analyser kan det jordiske menneske lære sig selv at kende 
og sin kosmiske position på udviklingsstigen. Det lærer 
at se og forstå, hvorfor dets skæbne på mange måder er 
mørk og trist, at det er det selv, der har sået den i tidligere 
liv og må høste virkningerne deraf.

 Men det har samtidig mulighed for at begynde at så en 
ny sæd gennem sine tanker og handlinger, hvorved det 
begynder at skabe sig en ny fremtid, der er en del af men-
neskehedens fremtid. Ved at praktisere, hvad det tilegner 
sig gennem åndsvidenskaben, vil det jordiske menneske 
blive i stand til at overvinde den førnævnte ”tærskelens 
vogter” i sit sind, og gennem den balance mellem følelse 
og intelligens, der bliver resultatet af denne overvindelse, 
vil det begynde at kunne opleve intuitivt. Intuitionens 
indslag i jordmenneskets bevidsthed er det samme som 
at genvinde den tabte horisont.
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Jordmenneskets psykiske evner vil 
forsvinde til fordel for intuition

Før jordmennesket mistede evnen til at opleve den psyki-
ske verden, var det derimod ikke intuitionen, men instinkt 
og primitiv følelse, der forbandt det med de åndelige 
realiteter. Da havde alle, hvad enkelte mennesker endnu 
har, det, man kalder for psykiske evner. De var mere eller 
mindre mediumistiske og clairvoyante, eller de kunne 
høre stemmer, varsler og lignende. Nogle brugte endda 
deres evner til sort magi og var altså virkelig en slags 
hekse eller troldmænd. Det var en sådan ”synskhed” hos 
gamle eventyrfortællere, der var årsag til den psykiske 
side ved eventyrene. 

Men på grundlag af deres instinkt og følelse var de ikke 
i stand til at kende de psykiske realiteter bag det, de så. 
Deres fantasi arbejdede med og udfyldte, hvad den mang-
lende viden og indsigt ikke kunne udfylde, og derved 
opstod eventyrets bevidsthedssfære i mennesket. Man 
troede, at huldrene og nisserne, og hvad man nu kaldte 
disse psykiske væsener, boede i stenene og bjergene, som 
jo måtte være hule, da man opfattede væsenerne nærmest 
som fysiske. Nævnte væsener var nemlig ofte helt ma-
terialiserede, når de kom i nærheden af mennesker, og 
dematerialiseredes igen et stykke tid efter, hvorfor man 
troede, at de forsvandt ind i stenene.

I en meget ren atmosfære kan visse 
af den åndelige verdens væsener un-
dertiden sanses af mennesker

Der findes endnu steder på jorden, hvor forholdene til-
lader, at sådanne begivenheder kan finde sted, f.eks. på 
Island, hvor der kun bor enkelte familier rundt om i de 
store fjelddale milevidt fra civilisationens centre. Her er 
atmosfæren endnu fuldstændig fri for urene menneskelige 
vibrationer. Denne rene, jomfruelige atomosfære kan ikke 
besudles af et enkelt menneske. Det kan i værste tilfælde 
kun virke som en dråbe urent vand i Atlanterhavet. I denne 

rene atmosfære kan visse af den åndelige verdens væse-
ner og foreteelser vibrere så stærkt, at de undertiden kan 
sanses af de mennesker, som bor der. Disse mennesker, 
som er født i denne ensomhed, er børn af denne naturs 
renhed og har bevaret en stor del af deres psykiske san-
seevne, hvorfor de ofte oplever, at den åndelige verdens 
manifestationer blander sig med de fysiske. Desuden 
besidder disse mennesker meget ofte et overskud af den 
kraft, jeg i mine analyser kalder A-stof, en substans, som 
alle mennesker ejer i større eller mindre grad. Dette stof 
kan de åndelige væsener tiltrække, og derved kan de ma-
terialiseres, når de kommer i nærheden af menneskene. 
Men da det kun varer kort tid, forsvinder de snart igen, og 
vi har her eventyroplevelserne, en kombination af fysisk 
og psykisk manifestation.

Intuitionen er den kraft, der vil føre 
mennesket frem til kosmisk bevidst-
hed

Men det er ikke mediumisme eller instinkt- eller følelses-
betonet clairvoyance eller andre former af de evner, som 
engang var fremherskende i mennesket, der skal genud-
vikles, for at menneskeheden kan finde den lykke og fred, 
den længes efter. Alle disse evner er som vandpytter, der 
bliver tilbage i strandkanten, når tidevandet trækker sig 
tilbage. Intuitionen, gennem hvilken mennesket bevidst 
oplever og får fuld indsigt i de psykiske realiteter, er, som 
før nævnt, den kraft, der fører til ”kosmisk bevidsthed” 
for det menneske, der i alt vil følge verdensgenløserens 
ord: ”Jeg er ikke kommet for at lade mig tjene, men for 
at tjene”.

*  *  *

Fra et foredrag af Martinus i Instituttets foredragssal 
søndag den 2. november 1952. Artiklen er bearbejdet af 
Mogens Møller og godkendt af Martinus.
Bragt første gang i Kontaktbrev 13/1957 og i Kosmos 
18/1971.
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Eventyrernes verden
v/Ruth Olsen

De rigtig gamle eventyr blev til i en tid, hvor menneskene 
endnu havde en del af det, Martinus kalder lavpsykiske 
evner eller ”den tabte horisont”, sådan som det fremgår 
af hans artikel her i bladet. Da de i så høj grad bruger 
symbolsprog og handler om almenmenneskelige proble-
mer, kan der lægges mange forskellige tolkninger i dem. 
Som barn oplevede jeg eventyrene blot som en slags 
undervisning i, at det kan bedst betale sig at være sød og 
god, for så ender alt godt.

Nu hvor jeg kender ånds-
videnskaben, ser jeg nogle 
andre tolkningsmuligheder. 
Når pigen f.eks. skal kysse 
frøen for at gøre den til en 
prins, betyder det, at det er 
ved hjælp af kærligheden, vi 
kan forvandle de gamle dyri-
ske sider og blive til rigtige 
mennesker. For eventyrene 
handler stort set alle om kam-
pen mellem den selviske pri-
mitive side af os og den nye 
spirende alkærlighedsevne, 

som skal gøre os til gode uselviske væsener.

Denne kærlighedsevne afhænger af udviklingen af vor 
modsatte pol. De poler, der i eventyrene så ofte symbo-
liseres af prinser og prinsesser, konger og dronninger. 
Det er historien om Skønheden og Udyret i utallige 
variationer.

Askepot

I eventyret om Askepot møder vi en pige, der er kommet 
ret langt i sin åndelige udvikling. Det ses af, at hun holder 
til ved husets arnested, hvor hun passer ilden og sover 
ved skorstenen. Hun arbejder altså med husets centrum, 
dets hjerte, hvorfra varme og omsorg udgår. Hun vander 
træet på sin døde mors grav med sine tårer, hvorved det 
vokser hurtigt og bliver stort og smukt.

Træet symboliserer ”Livets træ”(hendes bevidsthed), 
der på grund af hendes lidelseserfaringer (tårer) bringer 
hende nærmere ”himlen”, dvs nærmere kosmisk bevidst-

hed, polforvandlingens ”hellige bryllup”. Men hun har 
endnu ikke nogen ”bryllupsklædning”, så hun er endnu 
ikke klar til ”fest på slottet” og mødet med sin ”prins”, 
foreningen med sin maskuline pol. Et slot er symbol på 
selvet, det højere jeg.

Stedmoderen stiller sig som en ”tærskelens vogter” hin-
drende i vejen i første omgang. Men Askepot får hjælp fra 
den hvide fugl, der har slået sig ned i hendes træ. En hvid 
fugl symboliserer ”helligånden”, den højere bevidsthed. 
Ved dennes hjælp kan hun altså materialisere det, hun så 
stærkt ønsker, og får således sit festtøj. Dog, helt parat 
til det store ”hellige bryllup” er hun endnu ikke. Polfor-
vandlingen har sine indledende faser og tilløb. De to poler 
skal aktivt nærme sig hinanden fra begge sider.

At det just er skoene, der til sidst afgør sagen er ingen 
tilfældighed. Sko og fødder symboliserer det fysiske og 
materielle. Askepots fødder er meget små, for det ånde-
lige er vokset på den materielle indstillings bekostning. 
Derimod har hendes mindre åndeligt udviklede stedsøstre 
stadig store fødder. De prøver ved ”at hugge en hæl og tå” 
at passe Askepots sko, men der er ingen kunstig genvej 
til kosmisk bevidsthed. De er endnu kun på vej ned til 
mørkets kulmination, som de åbenbart når ved Askepots 
bryllup, hvor de får ”hakket øjnene ud”, hvilket symbolsk 
betyder de mister al dybere indsigt og forståelse.

Overgang fra matriarkat til patriarkat

At mange eventyr går tilbage til matriarkatets tid, hvor 
guddommen var kvindelig, kan ses af, at den rigtige og 
gode mor, livets egentlige ophav, er ”i himlen”. Eventyret 
om Klokkeblomst (også kaldet Rapuntzel) synes at være 
blevet til i begyndelsen af overgangen til patriarkatet. 
Det er et meget kosmisk set dybsindigt eventyr, der kan 
tolkes på mange planer, både på mikro- og makroplan. 
Det eventyr skrev jeg om i Impuls nr. 4/2000.

Her vil jeg blot tilføje, at den person i Klokkeblomst-
eventyret, som repræsenterer matriarkatets gamle kvin-
demagt blev oprindeligt i brdr. Grimms oversættelse 
kaldt en ”zauberin”, men blev senere omfortolket til en 
heks. En heks er utvetydigt opfattet som en ond person, 
hvorimod en zauberin er en slags shaman, dvs en person 
der har viden om åndelige og dermed magiske kræfter. 
Også eventyrene afspejler således udviklingen hen mod 
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at undertrykke og ufarliggøre kvindernes oprindelige 
magiske magt.

De fleste eventyr handler derefter mest om, hvordan den 
unge mand skal gennem mange prøvelser og fristelser, 
før han til sidst får sin prinsesse, dvs når frem til pol-
forvandlingens ”hellige bryllup”. Hvis han har en god 
fader men en ond stedmoder, kan man se, vi er nået ind 
i patriarkatstiden. Det handler dog stadig om at udvikle 
den gode uselviske kærlighed.
Mens den unge mands prøvelser og lidelser handler om at 
gøre noget aktivt, f.eks. om at slå uhyrer ihjel, overleve i 
ørkner, bestige høje bjerge eller forcere tjørnekrat, handler 
de unge pigers prøvelser nu om passiv udholdenhed og 
blid barmhjertighed.

I eventyret ”Pigen uden hænder” sælger faderen pga sin 
materielle grådighed sin egen datter til djævelen, hvilken 
hun kun undgår ved i stedet at få hugget begge hænder 
af, hvad hun åbenbart stilfærdigt finder sig i. Dermed er 
hun gjort totalt magt-løs. Hun flygter ud i skoven (sym-
bol på instinkternes verden) og overlever på grund af sit 
gode hjerte og tro på Gud, der sender en engel til at passe 
på hende. Til sidst får denne opofrelsens idealpige sine 
hænder igen – og sin kongesøn.

Den oprindelige udgave af eventyret om Rødhætte har 
slet ikke nogen lykkelig slutning, for den ender med, at 
hun bliver slugt af ulven. Det var Grimm, der klistrede en 
anden slutning på. Farven på hendes hætte viser, vi her 
har en meget umoden uudviklet person. (Rød = instink-
tenergi eller lidenskabens farve). Håret er tildækket, for 
håret er symbol på mental styrke og magisk kraft, (som i 
historien om Samson, og som mange muslimer åbenbart 
stadig tror!).

På grund af Walt Disney har eventyrene 
stadig en vis indflydelse på den opvoksende 
generation, men den bliver mindre og mindre. 

Engang har de vel haft nogen opdragende 
virkning, men nutidens børn tager dem 
ikke alvorligt, det er ren underholdning, 

der ikke siger dem ret meget. 
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v/Per Holsner
 
Det levende væsens symbolik

Der hænger mange symbolbilleder på væggene i Martinus 
stue. De var for Martinus som åbninger ind til det kos-
miske plan og fyldte rummet med en speciel atmosfære, 
gunstig for hans arbejde. Blandt alle hans symboler 
viser nr. 42 ”Flagets struktur” en interessant analogi til 
menneskets sjæl. For et moderne klarsyn viser sjælens 
struktur sig nemlig som et lysende chakrasystem med 7 
store chakraer på en central akse i det centrale nervesy-
stem, og hver især omgivet af en tilhørende stråleglorie 
eller aura. 7 sfærer som lagvis gennemtrænger hinanden, 
i samme rækkefølge som kos-
mosflagets farver ligger over 
hinanden, med sin gentagelse 
øverst af den første nederste 
indigo farve.

I flagets midte befinder stjer-
nesymbolet sig med jegets 
trekant, som i overbevidsthe-
den gennem moderenergiens 
violette sol skaber og oplever 
i den skabte sjælelige og fysi-
ske krop, i den sjælskrop som 
netop er symboliseret ved 
grundenergiernes vandrette 
farvebånd. Ifølge Martinus består det levende væsen af et 
jeg, en overbevidsthed, en sjæl og en fysisk krop, og da 
fysisk fast stof er omkring 1000 gange tættere og derfor 
tungere end åndelig materie, så findes der desuden en 
æterisk koblingskrop til at forbinde den fysiske krop til 
både den fysiske sjæl og den åndelige sjæl. Det er sjælens 
opgave at forbinde den fysiske og den åndelige verden, 
derfor har den en del vendt mod begge, og de mødes i 
følelseskroppen fra henholdsvis tyngdeenergiens og fra 
intelligensenergiens sider.

Jeget kan ved sin åndelige sol give lys og livgivende 
varme til sjælens midte, som fysisk er forankret i hjertet 
og forbinder hovedet med fødderne i opadgående og 
nedadgående sjæleligt lysende strømme. I kosmosflaget 
ses stjernesymbolet i følelseskroppens hjertemidte mel-
lem et himmelvendt hukommelsesplan og et mineralsk 
plan nedadtil. Begge er de indigofarvede, som skulle der 
på flagets bagside være en usynlig forbindelse mellem 

Symbolbilledet ”Flagets struktur”
salighedsrigets indre åndelige plan til den ydre fysiske 
tilværelse. Her beskriver Martinus eksistensen af livs-
kraftens elektriske ophav, et hav af kraftreaktioner eller 
energiformer. 

Sjælelivet forædles

Ved denne elektriske livskraft udvikles det levende 
væsen fra mineral, over plante og dyr til en fysisk in-
spireret sjælsstruktur i jordmennesket. Det sker gennem 
strålekorsets nederste tak, fra spidsen opad, og i det gule 
følelsesplan kan sjælen forædles gennem hjertemidtens 
vandrette og modsatrettede takker til henholdsvis en varm 

fysisk sjæl og en åndelig lys 
sjæl. Den humane lyse sjæl 
bliver derved modtagelig 
for den øverste taks ånde-
lige visdom, så den levende 
varme medfølelse forenet 
med lys moralsk logik i god 
vilje kan skabe en ny kærlig-
hedsenergi, i stand til at bære 
moderenergiens åndelige 
solstråler. 

Dette bekræfter Martinus i 
artiklen ”Livskraftens oprin-
delse” med ordene:” Menne-

skets livskraft, som efter for-
synets plan skal forenes med høje åndelige energier, har 
i sine tids- og rumdimensionelle verdener sin oprindelse 
gennem tyngdens og følelsens balance, og når det jordiske 
menneske opnår et lignende herredømme over sit sind, 
som det normalt har over sin fysiske krop, vil dets livs-
kraft som kærlighed og visdom, hvorefter der handles, nå 
eventyrlige højder......,når menneskets bevidstheds tyngde 
og følelse er under viljens og fornuftens kontrol”(Kosmos 
11/96). Et andet sted i det Tredje Testamente står det at 
læse:” Mens det tidligere mere eller mindre sansede med 
instinkt og hjerne kan det nu i kraft af hjertet sanse med 
dets nye kærlighedssans, som kanaliserer intuitionsenergi, 
materialet for den hellige ånd. Overalt hvor følelsesenergi 
får overtaget over tyngdeenergi opstår ro og stilhed, og 
den af følelse og intelligens beherskede tyngdeenergis 
primitive begærs eksplosioner og den skabte kærlighed 
bliver ledende livsenergi, og intelligensen dermed fri til 
at udrede intuitions oplevelser”.   
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Sjælens lysende strømme

Kosmosflaget forklaret på denne måde, viser således 
en levende medfølelse strømme fra hjertets midte op til 
hjernen, forene sig med tankens lys og strålende strømme 
tilbage i hjertet, og blive til intellektualiseret følelse fyldt 
med visdom, i overensstemmelse med livets love og Guds 
plan. Der opstår samvittighed. Denne moralske logik 
kan sjæleligt fortsætte videre ned til kroppens stofskifte-
område og lemmer, og på modsatte side forene sig med 
viljens kraft, inden strømmen atter stråler tilbage i hjertet 
som en human og varm samvittighed med en vilje til at 
gøre det gode. Med en godhed af nyskabt kærlighedsstof, 
som kan bære sjælens åndelige sol med liv, varme og lys 
ud i verden. Som et hjertets sekret og en gave. Ikke uden 
lighed er Martinus sammenligning med 2 ledningers 
frembringelse af lyset i en pære ved kontakt mellem plus 
og minus pol.   

På denne måde kan en primitiv hjertekulde omskabes, 
og sjælelivets strømme strålende forædles i hjertet, der 
som i en rytmisk lemniskat bevægelse ikke blot beliver 
den fysiske krop, men også sjælens struktur ved at for-
binde himmelsk tankelys med jordisk viljekraft til jegets 
åndelige kærlighedssol. For i denne ligevægt mellem 
menneskesønnens varme hjertekraft nedefra af god vilje 
og gudesønnens lysende visdom oppefra, kan den højeste 
ild funkle i det begyndende kristusvæsen. Til gavn, glæde 
og velsignelse for sin næste, og en forklaret nyskabt 
kærlighedskrop begynder at kobles til vores fysiske 
krop, som alt mere forfines, og atmosfæren fyldes med 
menneskeskabt godhed, som er den kærlighedsenergi i 
åndelig materie, af hvilket himmelrigets rige på jorden 
skal bygges. 

Valget mellem godt og ondt

Det jordiske lys er livets mørke, hvor mennesket må 
gennemgå det fysiske tilværelsesplan for at udvikle 
sjælens bevidsthed, og først til og med en fysisk sjæl 
som barn af den fysiske verden. Da hver tanke, følelse 
eller handling enten er med eller imod livets love og 
Guds plan, kan mennesket i valget mellem godt og ondt 
efterhånden begynde selv at hjælpe til med at skabe et 
humant sindelag. 

Det er mørkets lidelseserfaring, som skaber den nødven-
dige bølgelængdeforandring i sjælen, med mulighed for 
befrielse fra dyrisk karma og udvikling af god samvit-
tighed. Hvor kærlighedsenergien er livgivende varmt 
strålende, der er krigsenergien kold, som en mørk ild, der 
dræbende suger af sjælelivet, både menneskets eget og 
næstens, så den spæde humane sjæl med dens fysiske krop 
krystalliserer og degenererer i lidelse, sygdom og død. 

Til kosmosflagets symbol skriver Martinus:” Hvor dette 
lysets symbol derfor retmæssigt skal vaje i verden, må al 
krig, brutalitet og ufred være bandlyst. På samme måde 
må også en mental kopi vaje i vores hjerter. Det gælder 
også her, at det ikke bliver sønderrevet af de stærke liden-
skabers storme, men at det hele tiden vajer og lyser i en 
atmosfære af tilgivelse og kærlighedens friske brise”. 
             
Grundenergier, chakraer og 
Buddhas 8 øvelser

Modsvarende hvert af de 
7 farvede grundenergiers 
felter på flagets symbol, 
findes der analogt i men-
nesket et hovedchakra i 
dets sjælsstruktur med 
tilhørende stråleglorie el-
ler aura. Det vil sige, at 
modsvarende det øverste 
indigo hukommelsesplan 
så har mennesket ved is-
sen et 8 bladet kroncha-
kra. Flagets efterfølgende 
farvede bånd af grund-
energier modsvarer derefter i nedadgående rækkefølge 
pande-, hals-, hjerte-, navle-, bækken- og rodchakra, der 
som den nederste igen er indigofarvet. ( Kronchakraet 
omtales iblandt som tusindbladet, da den synes at lyse 
op i tusind violette gnister). 

I buddhismen findes en vejledning med 8 punkter for en 
retmæssig vej til oplysning, og Buddhas øvelser til sjæ-
lens rensning kan hjælpe til en forståelse af de respektive 
chakraers sjælefunktioner. 

1: Det øverste indigo hukommelsesplan med kronchakra 
skal således renses ved ret hukommelse og samvittighed. 
2: Buddhas øvelser efterfølgende nedefter skal modsva-
rende det blå intuitionsplans 2 bladet pandechakra renses 
ved en ret idemæssig tanke og jeg initiativ. 
3: Derefter det grønne intelligensplans 16 bladet halscha-
kra ved en logisk meningsfuld tale. 
4: Det gule følelsesplans 12 bladet chakra ved en ret jeg 
impuls af god stræben og næstekærlighed. 
5: Det orange tyngdeplans 10 bladet navlechakra ved 
en ret bevægelse i bevidsthedens bedømmelse og san-
seaktivitet. 
6: Det røde instinktplans 6 bladet bækkenchakra ved en 
ret balance og harmoni i helse og livskvalitet, og nederst 
7: Det indigo mineralplans 4 bladet rodchakra ved hale-
benet ved ret handling. Buddhas sidste og 8`ende øvelse 
skal harmonisere de 7 hovedchakraer indbyrdes ved 
kontemplation, og det svarer til moderenergiens violette 
overordnede regulering af sjælens ligevægt. 
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Andre symbolbilleder

Gautama Buddhas øvelser blev i sin tid givet på 500- 
tallet f k i samklang med den tids grundlag for sjælens 
oplysning. Ca. 2500 år efter, år 1933 gav Martinus sit 
program med 7 øvelser for med yogavilje at styrke sjælen. 
Men mens Buddha ville bort fra denne verdens lidelse og 
nød, så indebærer Martinus med sin sidste 7`ende øvelse 
tværtimod en opfordring til altid i sin fysiske tilværelse at 
tjene sin næste. Han henviser faktisk i denne øvelse til at 
skabe med på sit 12 punkters program for det kommende 
internationale verdensrige. For Martinus forener i sig 
ligevægten mellem østens himmelvendte lys og vestens 
i mørket udviklede tilgivende kærlighed.  

I symbol nr.32 ”Livsmyste-
riets løsning” ses en analogi 
til hjertets 12 chakrablade 
med sine i midten lysende 
strømme fra henholdsvis 
kronchakret med sine 8 bla-
de, og de nedefra kommende 
inderste fra rodchakret med 
sine 4 blade, som således 
tilsammen udgør 12 blade. 
Kronchakret med sine 8 
blade har analogi til symbol 
nr.7 ”Livsenhedsprincip-
pet” med sin omfattende 
faderlige ånd, og rodchakret 
med sine 4 blade er analog 
til symbol nr.15 ” Loven for 
bevægelse”, hvor symbolets 
4 blade udgår fra den nedre hvide afrundede kvadrant, 
med de 6 øvrige sfærer markeret over sig med tykkere 
buer, og den åndelige sol hvid og rund svævende over 
hele sjælsstrukturen.  

Et ældre mysterievæsen                  

Martinus beskriver hvorledes folket tidligere blev styret 
ved guddommelig diktatur. Denne udgik fra mysterievæ-
senet med præsters indvielse af konger, og de forskellige 
kulturer og folk har gennem menneskehedens historie haft 
egne mysteriesteder. Meget kendt er Ægyptens kultur med 
sin farao, præster og pyramider. 

Datidens vismænd kunne vandre fra det ene mysteriested 
til det andet for at samle de forskellige perspektiver af 
urvisdommen sammen til en helhed. F.eks. tog det Pytha-
goras mange år og indvielser i flere templer, inden han 
kunne grundlægge sit samfund på Sicilien i 500-tallet f 
kr. 

Mysteriestederne var strengt hemmelige, det var for-
bundet med dødsstraf at røbe deres indhold, for at ikke 
kundskaben skulle misbruges til sort magi. Evnen til at 
udvikle sit instinktive klarsyn var dengang afhængig 
af blodets kvalitet, gik i arv, og kun specielt egnede 
blev udefra optaget til indvielsen med sine krævende 
øvelser. En indvielse som grundlæggende kan inddeles 
i 3 afsnit. 1: En forberedelse med rensning af sjælen, 2: 
Åndens oplysning og 3: Foreningen med guddommen, 
hvilket så førte til imagination, inspiration og intuition. 
Til at se, høre og medføle den åndelige verden med dens 
væsener. .

Et nyt mysterievæsen

Legenderne om kong Arthur, 
den hellige gral og eventyret 
om Parcifal indeholder for-
tællinger om sådanne myste-
rieindvielser, og indvielser 
praktiseres stadigvæk inden-
for f.eks. religiøse samfund, 
rosenkorsordener, frimureriet 
m.fl. Grundprincipperne er 
de samme, men i forskellige 
former alt efter menneskehe-
dens udvikling. 

Og netop det altomfattende 
kristne verdensdrama for 
2000 år siden, med sit højal-
ter ved jordens største guds-

tjeneste, som Jesus udførte til 
skabelsen af den fuldkomne menneskemodel brød med 
tidligere mysterievæseners tradition. Helt åbenlyst og 
konkret manifesterede Jesus liv og skæbne mysteriernes 
indvielsesforløb. Det blev afslutningen på den gamle 
indvielses form, og samtidig en påvisning af det gud-
dommelige diktaturs degeneration.             

Øvelserne ved en indvielse kan lægge særlig vægt på en 
af de 3 sjælskræfter, f.eks. er den kristne mere følelses-
mæssig og rosenkorsordenens mere intellektuel præget. 
Med Kristus genkomst, forsynets åbenbaring af kosmisk 
åndsvidenskab og Martinus løsning af livsmysteriet er 
der ikke alene offentliggjort et indvielses forløb, men 
også givet en vejledning for enhver til ud fra egen vilje 
at udvikle sin åndelige sjæl til guddommelig kontakt. 

En helt ny indvielses måde, gør sig derfor gældende i 
dag, hvor menneskene af egen fri vilje med hjælp af den 
kristne kosmiske åndsvidenskab og Martinus ”Tredje 
Testamente” skal finde vejen tilbage til Gud og den 
åndelige verden. Det er frem for alt viljen til at gøre det 
gode, som kræves. 
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Martinus Center

Danmark med sit flag, det hvide kors på rød bund, har på 
Sjælland fået vor tids mysteriested, men nu som et center 
for hele menneskeheden, hvor livsmysteriet åbenbares for 
både forstand og hjerte. Tidligere mysterier udvalgte eg-
nede kandidater, nu er alle som er interesserede velkomne 
til Martinus Center og tage del i skolens undervisning. 

Et uddannelsescenter hvor repræsentanter fra alle folk og 
kulturer vil lære om livets love og Guds plan for men-
neskeriget, så de kan sprede kundskaben og det gode 
budskab i sine hjemlande. Således skal den hellige ånd 
spredes globalt, og hele menneskeheden døbes i sandhed. 
Til frihed, fred og broderskab på jorden og i en bevidsthed 
af ånd, kunst og logik. 

Martinus øvelser

Ved at betragte Martinus skole i forhold til tidligere 
indvielses former med deres 3 grundafsnit fremkommer 
følgende. Sjælens rensning dvs.” Den rene af hjertet skal 
se Gud” modsvarer Martinus 7 yogavilje øvelser. 

1: Ved at fjerne begrebet fjender fra hukommelsen og kun 
skabe positiv karma renses kronchakraet. 
2: Ved ikke at tage til genmæle, opøves et eget initiativ 
til den rette tanke og bedømmelse af en situation i stedet 
for instinktivt forsvar, og pandechakraet renses. 
3: Ved kun at tale positivt og moralsk logisk skabes 
gode livgivende forhold levende væsener imellem, og 
halschakraet forædles. 
4: Ved altid at være sand og ærlig renses hjertet til næste-
kærlighed i livet og god stræben ved sin modtagelighed 
for intuitionens tankefrø. Det gode hjertechakra udvikles. 
5: Ved at være upåvirket, hævet over sympati og antipati, 
sløres ikke tankens bevægelse i form og farve, når en 
bevidst bedømmelse skal gøres. Navlechakraet renses. 
6: Ved ikke at såre, lemlæste eller dræbe i ånd, sjæl og 
fysisk krop, kan harmoni mellem disse dele af mennesket 
blive til helhed af helse og livskvalitet, og bækkencha-
kraet belives. 
7: Ved altid at ville arbejde for menneskerigets Sag med 
sine 12 punkter findes der ikke længere plads for mørket, 
som fordrives fra rodchakraet. 

Disse 7 øvelser med sin overgang til at arbejde for det 
internationale verdensrige udgør hvad mennesket i dag 
indenfor rammerne af sin frie vilje kan gøre, og dermed 
bevidst skabe med på sin og jordens skæbne. Hverdagen 
er blevet øvelsespladsen, hvor livet selv læser korrektur, 
og Martinus Center jordens center for menneskehedens 
uddannelse til kosmisk bevidsthed. 

Oplysning og væsensforening

Hvad angår det andet indvielsesafsnit til oplysning, så 
udtrykker og indeholder den kristne kosmiske åndsvi-
denskab information på bølgelængde resonans med den 
hellige ånd. I samme grad forståelsen og indlevelsen 
findes, inspireres og oplyses eleven. Det 3`dje afsnit 
af indvielsen med guddommelig væsensforening sker 
i Martinus skole ved i broderskab af frihed og fredelig 
samarbejde, i Sagens tjeneste at deltage i skabelsen af 
menneskeriget på jorden, gøre det til et internationalt 
verdensrige. I intuitiv forståelse og samklang være til 
gavn, glæde og velsignelse for hinanden. 

Mysteriesteder

Mysteriestederne har altid været mødestedet for gud-
dommens åndelige lærere og udviklede repræsentanter 
for menneskeheden. Verdensgenløsere har her kunnet 
føre kulturen fremad i overensstemmelse med Guds plan. 
Efter Jesus store gudstjeneste blev de sande mysterier 
trængt i baggrunden af mørket, og først med den nye 
store lysimpuls begyndende indstråling omkring år 1900 
kunne de nye mysteriesteder træde frem i dette lys, som 
en undervisning i livsmysteriets løsning og guddommelig 
demokrati.   

Rudolf Steiner lykkedes ikke med sin tempelbygning 
og Mikael skole, men som verdensgenløsningens sidste 
og største lærer for menneskeheden boede Martinus 
på Martinus Instituttet i København, og kunne indrette 
fremtidens skole. Han sagde, at der nu var givet menne-
skeheden de oplysninger, der skal til for at livsmysteriet 
åbenbares i menneskets forstand. Martinus Center vil 
vokse frem som jordens centrale sted for menneskehedens 
uddannelse til kosmisk bevidsthed.   
                  
Hjertets betydning

I symbol nr. 22 ”Den evige kosmiske forbindelse mellem 
Gud og gudesøn 2” ses sønnen nedadtil leve i den fysiske 
livmoders tilværelsesplaner med sine 4 elementer, og i 
evig kontakt med den åndelige verdens beskyttelse gen-
nem Faderens primære bevidsthed. Forsynet med sine 8 
violette bånd omgiver den hellige ånds hvide hjertefor-
bindelse mellem fader og søn. Sønnen som med sit hjerte 
er modtagelig for automatisk intuitionsenergi gennem 
instinkt eller ved frivillig selvbevidst intuitiv kontakt i 
fader-søn princippet. 

Også her kan der ses en analogi til sjælsstrukturens kron-
chakra med sine 8 blade og rodchakret med sine 4 blade, 
som mødes i hjertet. De 8 violette bånd i forening med den 
centrale hvide lyskegle repræsenterer samfund af engle 
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på Jakob himmelstigens forskellige udviklingstrin. De 
himle som Martinus oplevede ved sit gyldne ilddåb. Der 
findes 9 engle hierarkier, som ved livsenhedsprincippet 
forener sig op gennem kærligheds-, visdoms- og intuiti-
onsriget til Faderens treenighed. Alle er de beskrevet i en 
moderne åndsvidenskab og velkendte indenfor religiøse 
samfund. 

Hvor tidligere hjertechakraet fik åndelige impulser in-
stinktivt udefra gennem sine 12 blade, til sin fysiske krop 
og sjæl, så indebærer den store fødsel, at de 12 kosmiske 
impulser begynder at kunne strømme udad fra hjertets 
midte, ved hjælp af kærlighedsenergi og en sans, som 
kan kanalisere intuitionsenergi, materialet for den hellige 
ånd. Og det er i hjertet, som krisusvæsenet Martinus med 
sine ord tænder livets fakkel for der igennem at åbenbare 
Gud og realisere det menneskerige på jorden, som Jesus 
profeterede.  

Verdensgenløsningen gennem 
tiderne

Som kristendommen ventede kristus genkomst, ventede 
buddhismen på Maitreya Buddha, hinduismen på Kalki 
Avatar og esoterisk islam på den tolvte imam til at forløse 
menneskeheden fra mørket. Maitreya Buddha betyder 
den, som bringer det gode, og ifølge en moderne ånds-
videnskab har han opgaven gennem ordet og tanken at 
vække godhed i sjælen, og derved skabe det nødvendige 
åndelige grundlag for den fremtidige broderskabskultur, 
som i Apokalypsen kaldes Philadelfia. Og Maitreya Bud-
dha vil ikke som forgængeren Gautama Buddha nøjes med 
at leve i sit åndelige lys, men tage kampen op med denne 
jordiske verdens nød og lidelse. Han forventes at begynde 
sin aktivitet 2500 år efter Gautama Buddha.
Hinduisk visdom inddeler menneskehedens kulturud-

vikling i særlige tidsafsnit, og efter en mørkets tid (Kali 
yuga) på 5000 år, gik menneskeheden år 1899 ind i lysets 
tidsperiode af kommende 2500 år (Satya yuga). Marti-
nus mente selv, at det som tidsmæssigt ligger hinsides 
det Gamle Testamente ikke længere har nogen værdi og 
angav det tidsrum til at være omkring 5000 år fra vor tid, 
ligesom han forudsagde, at oprettelsen af det fremtidige 
menneskerige ville ske inden for de næste 3000 år.  

Den gamle ægyptiske kultur antages grundlagt med sit 
første dynasti af kong Menes omkring år 2880 f k, ved 
tiden op til vores historiske tids begyndelse, netop ved 
starten af Kali Yuga. Og det er ikke uden grund at Marti-
nus ved sit ophold i Ægypten på hotel Mena House ville 
besøge pyramiderne eller havde sit store vægtæppe med 
sfinks og pyramider på væggen i sin stue. Den gamle 
ægyptisk kaldæiske kultur vil modnet i kristendom præge 
det nye rigtige menneskerige.

Sjælland, Hamlet og Holger Danske

Det er interessant, at også en organisme som Sjæl(s)land 
har en sjælsstruktur med 7 hovedchakraer fysisk forank-
ret på øen. På landkortet har Sjælland da også form af 
et hjerte. Kronchakret længst oppe ligger ved Helsingør 
med sit Kronborg, hvor Shakespeare`s Hamlet udspiller 
sig omkring livets mening: ”at være, eller ikke at være”, 
og ifølge sagnet skal Holger Danske i slottets undergrund 
og kælder vækkes til retfærdig kamp, når Danmark er i 
yderste nød. Der sidder den gamle viking på sin trone med 
sværd, skjold og hjelm, og venter på at blive aktiveret til 
strid for et nyt menneskerige på jorden. 

Navnet Holger betyder spyd, og dets spids eller od pe-
ger mod Sjællands Odde, hvor øens pandechakra ligger 
ved Klint i Odsherred. I Martinus Center sidder der på 
receptionsbygningens sidevæg og vendt mod Terassen et 
symbol for pandechakret. En gylden femstjerne omgivet 
af 4-5 blå og hvide bølgeringe, som et gammelt tegn for 
at der på denne egn skal tændes et lys, som vil brede sig 
over hele jorden. Samme bølger genfindes på Odsherreds 
flag, og her med billedet af den gyldne solvogn over sig. 
Denne nationalskat, som vidne om en gammel solkult og 
et fund fra den lokale Trundholm Mose, byder alle gæster 
velkommen på deres vej op til området, som et Odsher-
reds kendemærke. I Martinus Centers åndsvidenskab 
genoplives denne solvogn til sit åndelige indhold, med 
solskiven som udtryk for den åndelige sol trukket af livets 
visdomsfyldte hestekraft og anbragt på en 6 hjulet vogn, 
hvis hjul hver har 4 eger. Jeget, overbevidstheden, de 6 
grundenergier, elementernes 4 tilstande og kredsløbet 
med sin latente, skabende, maksimale og degenerative 
stadier. Roskilde med sin nærhed til øens højeste sted, 
Gyldenløveshøj, er Sjællands hjertechakra, mens Køben-
havn er navlechakraet.
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0X
- spøgelse eller virkelighed?

v/Søren Ingemann Larsen

Et nyt begreb er duk-
ket op i Martinus’ uni-
vers, nemlig begrebet 
”0X”. Begrebet debat-
teres for tiden, bl.a. i 
dette blad, der skrives 
bøger om det, og det 
inddrages i Martinus-
instituttets undervis-
ning med foredrag 
af Martinusinstitut-
tets medarbejdere. 
 
For nærmere at forstå betydningen af ”0X” og hvil-
ken vægt, det kan tillægges, må det være af in-
teresse at se nærmere på, under hvilke nærmere 
omstændigheder det er blevet til og optræder hos 
Martinus, og dette er emnet for nærværende artikel. 
 
Efter mine oplysninger forekommer ”0X” kun et eneste 
sted hos Martinus, nemlig i ”Den Intellektualiserede 
Kristendom”, en værk udgivet posthumt i 2004 (Marti-
nus døde som bekendt i 1981). Jeg har spurgt personer, 
som havde kontakt med Martinus i hans sidste år, bl.a 
Tage Buch, Rolf Elving og Gerard Oude Groen og in-
gen af disse har nogensinde hørt Martinus omtale ”0X”. 
 
I ovennævnte bog forekommer ”0X” i alt tre ste-
der, som det tillige fremgår af den fodnote, udgi-
verne har tilføjet. Det drejer sig om stykkerne 134 
og 135, som gengives her (mine fremhævelser): 

134. Hvordan er de levende væsener og Guddommen 
forbundet med hinanden? – For at forstå dette må vi 
tilbage til det område i Guddommen, der fremtræder som 
et immaterielt noget, og som i virkeligheden udgør Guds 
”jeg”. Dette immaterielle noget vil vi herefter udtrykke 
som ”0X”. Dette jeg besjæler hele verdensaltet, både 
den fysiske og den åndelige side ved det. Det udgør det 
evigt levende noget. 

Men det fremtræder ikke som en frigjort materiemasse 
eller som et stofocean. At det er utilgængeligt for al 
sanseoplevelse forandrer ikke princippet. Det gør jo 

netop den her følgende erkendelse mulig. Hvordan skulle 
det levende væsens eksistens være mulig, hvis ikke der 
eksisterede realiteter, der var højere og finere end den 
fysiske og åndelige materie, som menneskene er i stand 
til at sanse? – Det immaterielle noget – 0X – som altså 
ikke er materie og kun udtrykkes som ”immaterielt”, 
fordi det ikke kan sanses, danner Guds jeg og forekommer 
således, at det også danner jeget i ethvert levende væsen.  
 
135. Vi har her set, at hvert eneste levende væsen evigt 
og urokkeligt er forbundet med Gud. Hvad betyder det? 
– Det betyder tilsvarende urokkeligt, at Guds jeg er delt 
op i et uendeligt ocean af jeger. Verdensaltets materie 
eller fysiske og åndelige stofområde er gennemtrængt 
af det ”immaterielle noget” 0X, der også her danner et 
materien beherskende fast punkt og fundament for det lille 
materieområde eller den jeg-del af Gud, til hvilket det 
er knyttet. Dette bliver derved ligesom selve verdensaltet 
fremtrædende som ”et levende væsen”. Det har et jeg, 
det har en åndelig og fysisk organisme. 

Rent teknisk er det levende væsen i princippet således 
allerede fremtrædende i ”Guds billede”. Men det er 
ikke lige just ”det billede i Guds lignelse”, de levende 
væsener skabes i. Men de er nået et godt stykke frem i 
klaringen af det ”billede i Guds lignelse”, som de levende 
væsener er i færd med at blive til. Vi er altså kommet frem 
til at se, at ethvert levende væsen udgør noget af Guds 
jeg og noget af Guds åndelige legeme eller struktur og 
ligeledes noget af Guds fysiske struktur. De kommer så-
ledes også til at fremtræde med en synlig fysisk struktur 
og en usynlig åndelig struktur af en immateriel natur. 
 
(Fodnote: I manuskriptet til stk. 134 og 135 benytter Mar-
tinus tre steder betegnelsen ”0X”. Denne betegnelse fore-
kommer ikke andre steder i hans værker eller i de efter-
ladte manuskripter, som indtil nu (2004) er gennemgået.) 
 

Hvad der derimod ikke fremgår af fodnoten, er, at 
”0X” ikke forekommer i Martinus’ maskinskrevne 
manuskript, men er blevet tilføjet i hånden senere. Den 
relevante side (176.B) i manuskriptet ser således ud: 
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Bogudgavens første forekomst af ”0X” kan diskuteres, idet 
det i manuskriptet kunne se ud til at skulle have været ”0.1.” 
og ikke ”0X”. ”0X” står ganske vist tilføjet i manuskriptet, 
men ikke på det sted, hvor det er tilføjet i bogudgaven. På 
det pågældende sted står der altså ”0.1.” og ikke ”0X” !! 
 
Bogudgavens anden forekomst 
kan næppe diskuteres. (Hvad 
der derimod er diskutabelt er 
det tilføjede ”kun” i ” --- og kun 
udtrykkes --- ”. Den pågældende 
sætning forekommer i manu-
skriptet i form af en meget uty-
delig håndskrift, skrevet ”på den 
anden led” vertikalt ned langs 
højre margen. 

Det som udgiverne har fået til 
”kun”, bør i stedet læses som 
”kan”. Først da giver sætnin-
gen god mening. Det giver jo 
ingen mening at sige, at ”det 
immaterielle noget ”kun” ud-
trykkes som ”immaterielt”, 
fordi det ikke kan sanses”!!! - Det er da ”netop” 
immaterielt, fordi det ikke kan sanses!!! - Så der-
for skulle der ikke have stået ”kun”, men ”kan”.) 
 
Men det kan næppe betvivles, at Martinus rent faktisk 
i sit ufuldendte manuskript har anvendt et begreb ”0X” 
(selv om som sagt også ”0.1.” tillige med ”0X” er tilføjet 
i hånden). Men ved nærlæsning svarer dette ”0X” eller 
”0.1.” fuldstændigt til det immaterielle i det levende 
væsen og Guddommen. Såvidt jeg kan se, introducerer 
”0X” intet, som vi ikke allerede kender fra Livets Bog 
som X.1. Hvis Martinus havde skrevet X.1 i manuskriptet, 
ville ingen have undret sig det mindste. 

Det immaterielle jeg i det levende væsen og guddom-
men bliver konsekvent i hele Martinus’ værk (altså den 
del, der blev udgivet i hans levetid) betegnet ved X.1 
(eller Noget nr. 1). ”0X” i det pågældende efterladte 
og ufærdige manuskript kan ikke siges at betegne no-
get, der har med skabeevnen (X.2) at gøre eller med 
den materielle - for sansning tilgængelige - del af ver-
densaltet (X.3). Det kan heller ikke i den pågældende 
sammenhæng læses som en samlet betegnelse for ”det 
levende væsen”, nemlig kombinationen af X.1+X.2+X.3, 
hvilket Per Bruus-Jensen vist efter udgivelsen af ”Den 
intellektualiserede kristendom” er begyndt at bruge 
betegnelsen ”X.0” for (men sjovt nok ikke ”0X”!!). 
 
I nærværende blads forrige nummer (nummer 2 - juni 
2008) har Per skrevet en artikel om ”X.0” og ”0X”. Det 
er her er Pers pointe, at hele ”løsningen” på ”0X” ligger 

i fortolkningen af ordet ”danner”. Per mener, som jeg 
forstår ham, at ”danner” her skal betyde ”skaber”, således 
at ”0X” skaber/danner X.1. Men X.1 er jo - får vi at vide 
i resten af Martinus’ værk - den immaterielle evige og 
uendelige skaber og den årsagsløse årsag. 

Så konsekvensen af Pers bud 
på en forklaring er, at den evige 
immaterielle og uendelige ska-
ber og årsagsløse årsag - ”X.1” 
- er skabt af eller har sin årsag 
fra en anden ”evig immateriel 
og uendelig skaber og årsags-
løs årsag”, nemlig ”0X”. Den 
forklaring savner vist enhver 
logik. Ordet ”danner” kan ikke 
være ”løsningen”, ”danner” må 
være synonymt med ”udgør”. 
Der er med andre ord ikke no-
get grundlag for at konkludere, 
at ”0X” er forskellig fra X.1. 
 
Per Bruus-Jensen henviser i 
nævnte artikel til et symbol, 

som Martinus har fremstillet som forarbejde til de se-
nere udgivne symboler, og på det symbol fremgår det, 
at Martinus lader trekanten symbolisere ”den årsagsløse 
årsag”. Dette harmonerer ikke med Martinus’ senere ter-
minologi, dvs i Livets Bog og Det evige Verdensbillede. 
Her svarer den ”årsagsløse årsag” til X.1, og trekanten 
eller det treenige princip benævnes ”det levende væsen”. 
 
Se fx Det evige Verdensbillede, side 168

”[...] Dette er symboliseret ved spørgsmålstegnet, der 
forekommer over de to trekanter, der symboliserer 
Guddommens jeg og Gudesønnens eller det levende 
væsens jeg. Men ved disse figurers trekantede form 
symboliserer de ikke blot jeg’et i væsenet, men også 
de to andre principper: skabeevnen eller X 2 og det 
skabte eller X 3. Disse to X’er forbundet med jeg’et, 
der udgør X 1, danner som tidligere påvist det tre-
enige princip, der er Guddommens og det levende 
væsens totalanalyse og dermed livsmysteriets løsning.” 

Livets Bog 1, stk. 262:
 
”[...] Paa hvert af disse Trin forekommer der en lille 
hvid Trekant; denne udgør Symbolet for et levende Væ-
sen. Naar dette Tegn her i Livets Bog er blevet valgt til 
Symbol for det levende Væsen, skyldes det nævnte Væsens 
treenige Grundanalyse eller Identitet som „et treenigt 
Princip”. Trekanten skal altsaa udtrykke, at Trinene 
udgøres af levende Væsener.”
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Livets Bog 3, stk 731:

”Paa Symbolets Stjernefigur Nr. 10 ser vi en Trekant. 
Denne skal ligesom paa de andre Figurer udtrykke det 
levende Væsen. [...]”
 
Nogle steder hos Martinus refererer trekanten dog 
til ”jeg’et”, men vanskeligheden er jo, at selv om 
det ”levende væsen” kan opdeles i de tre X’er, er 
dette jo kun på et meget teoretisk analyseniveau. I 
realiteten hænger de jo sammen og kan ikke adskilles. 
 
Men hvordan trekanten og det ”treenige princip” end op-
fattes og benævnes i Martinus’ værker, kan forekomsten af 
”0X” i ”Den intellektualiserede Kristendom” ikke begrun-
de anvendelsen af dette begreb for ”det treenige princip”, 
for det betegner som nævnt på det pågældende sted i ma-
nuskriptfragmentet udelukkende noget, der svarer til X.1. 

Men hvad er så forklaringen på forekomsten at ”0X”? 
- Forklaringen ligger efter min opfattelse i, at der er 
tale om et manuskriptfragment, der ikke er meldt klart 
til udgivelse fra Martinus’ side, og at det ikke var klart 
til udgivelse findes tydeligt bekræftet i historien om 
tilblivelsen af ”Den intellektualiserede Kristendom”, 
som jeg ikke skal komme nærmere ind på her. Men hvor 
kommer ”0X”et fra? - Eller ”0.1.”, som jo også er tilføjet 
i manuskriptet. 

En udmærket og sandsynlig forklaring er, at Martinus 
har haft begrebet ”0” i bevidstheden, da han i hånden 
har skullet sætte begrebet ind i teksten - og der står 
jo både ”0X” og ”0.1.” i manuskriptet. At begrebet 
”nul” har fyldt Martinus’ bevidsthed, er ikke så mær-
keligt, for det matematiske begreb ”0” er, ved vi fra 
Martinus’ analyse i Livets Bog 3, identisk med X.1, se 
stk. 1010, øverst side 1250 (i den originale udgave):  

”Er Tallet Nul saaledes ikke lig „X. 1”, hvilket igen 
vil sige: det „faste Punkt”, medens de andre Tal er lig 
„Bevægelsen”?”

Livets Bog 3, stk 1023: 

”[…] Og vi kommer da her til den Kendsgerning, at Ta-
lalfabetets første Bogstav i sin Egennatur lige akkurat ud-
trykker det evige „Noget, som er”, hvilket igen vil sige „X. 
1” eller Jeg’et i det levende Væsen og Verdensaltet.”

Dette ”facit” - at talsystemets ”nul” er identisk med den 
”årsagsløse årsag” og dermed lig med ”X.1” - forklarer og 
begrunder Martinus omhyggeligt og grundigt i de sidste 
ikke mindre end 42 stykker og 41 sider i Livets Bog bind 3 
(stk. 1010-1052, side 1248-1289). Tydeligvis har det været 
vigtigt for Martinus at få os til at forstå denne sammenhæng. 

Som jeg ser det, må man forestille sig, at Martinus, når 
han indstillede sin kosmiske bevidsthed på det imma-
terielle noget og den årsagsløse årsag, i en eller anden 
forstand tillige så begrebet ”nul” for sig, men brugte 
benævnelsen ”X.1” i overensstemmelse med den gængse 
terminologi. 

Dette er grunden - er det min overbevisning - til, at han 
i et øjebliks svigt i koncentrationen fik skrevet ”0X” og 
”0.1.” (nemlig det ”X” som svarer til ”0”) i stedet for 
”X.1”. Vi bliver også nødt til at regne med, at selv om 
Martinus’ kosmiske bevidsthed naturligvis var intakt 
også på hans meget gamle dage, var også Martinus 
afhængig af et ”fysisk apparat” som redskab til at ud-
trykke den med. Og et apparat slides og ældes, og Mar-
tinus var tæt på de 90 år, da han indførte disse rettelser. 
 
Det der også peger på, at ”0X” her skal forstås som X.1 
og ikke kan være et ”nyt” begreb, er, at dette ”nye” begreb 
slet ikke præsenteres i relation til ”Det treenige Princip”. 
Hvis ”0X” seriøst fra Martinus side var ment som et 
begreb, der skulle relateres til de tre andre X’er, mon 
så ikke Martinus grundigt ville have forklaret, hvordan 
denne relation var? 

 Men det sker ikke. I det pågældende afsnit er ingen andre 
X’er nævnt, og intet som helst nævnt til forklaring på, 
hvorledes det nye begreb ”0X” skal forstås i forhold til 
de tre kendte. Og alene det at Martinus sætter tallet ”0” 
foran X’et og ikke bag ved X’et, som det jo er tilfældet 
med de andre X’er, virker meget mistænkeligt og inkon-
sekvent. 

Og heller ikke denne anderledes placering af tallet lader 
Martinus et ord falde om. Alene af ovennævnte grunde, 
bør vores mistænksomhed være vakt. Det er netop i 
Martinus’ stil, at begreberne står klare og utvetydige, så 
forvirring om muligt udgås. Når Martinus brugte 40 sider 
til at forklare, at ”0” er lig med X.1, virker det mere end 
besynderligt, at Martinus introducerer et helt nyt begreb 
”0X”/”0.1” uden nogen som helst ledsagende forklaring. 
 
At ”Det treenige Princip” er den endelige sandhed, 
som ikke mangler yderligere og senere supplering, 
bliver man overbevist om talrige steder, ikke mindst 
i Livets Bog 2, hvor de 3 X’er grundigt præsenteres: 

Stk. 549: Som du ser, kære Læser, er „Noget Nr. 1” det 
altdominerende, eneste absolut eksisterende. Alt andet 
er og bliver Illusioner.

Stk. 550: Vi har nu været paa Livsanalyserækkens al-
lerhøjeste Tinder og skuet hinsides Illusionernes Verden. 
Vi har faaet et Indblik i alle Tings „faste Punkt” bag 
Bevægelse, Former, Farver og Volumen. Vi saa alle Tings 
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Slutfacit: „Et Noget som er”. Og intet levende Væsen, selv 
ikke Guddommen, kan komme til noget højere Resultat. 
Naar en Analyserække, hundrede Procent i Kontakt med 
Logikkens Love, slutter med Facitet „et Noget som er”, 
findes der ikke mere noget at analysere. 

Med dette Facit er vi ved Vejs Ende. Her er vi, i Kraft 
af Logikkens Love, ført til Altets eneste absolut før-
ste Aarsag, der igen i Kraft af sin Identitet som „et 
evigt Noget som er” bliver den eneste eksisterende 
Aarsag i Altet, til hvilken der ikke eksisterer nogen 
forudgaaende Aarsag. Dette „Noget” bliver derfor 
ogsaa at udtrykke som „den aarsagsløse Aarsag” 
og gør netop igennem denne sin Identitet sin egen 
evige Eksistens eller Uophørlighed til Kendsgerning. 
 
Stk. 551: Mange vil maaske synes, at Analysen „et Noget 
som er” er en primitiv eller fattig Analyse, der umuligt 
kan dække Virkeligheden. De havde tænkt sig her at 
skulle møde noget kolossalt indviklet, noget hidtil ukendt 
ophøjet, noget kongeligt eller majestætisk. 

For her maatte man da blive stedet Ansigt til Ansigt 
med Guddommen. Men lad mig skynde mig at gøre disse 
Læsere opmærksom paa, at disse Ting ganske rigtigt ek-
sisterer, men kun i den nederste Ende af Analyserækken. 
De udgør jo Kulminationen af de af Guddommen „frem-
bragte” Ting. De udgør Guddommens Aabenbaring, 
Manifestation eller Skabelse, og vor Analyse udtrykte 
jo netop de „ikke skabte” Realiteter. Man maa derfor 
søge blandt Guddommens Frembringelser, hvis det er 
Guddommens Overdaadighed i Majestæt og Vælde, man 
ønsker at blive stedet for. Da denne Overdaadighed er et 
Produkt af Guddommens Skabeevne, vil den, i Livsmyste-
riets Analyserække, naturligvis ikke være at finde hinsides 
eller over Skabeevnen, men under denne.
 
Det er tydeligt, at Martinus forventede, at mange ikke 
ville stille sig tilfreds med ”Det treenige Princip” som den 
endelige forklaring. Ovenstående citat fremstår således 
nærmest profetisk i denne situation.  Per Bruus-Jensens 
udtalelse i ovennævnte artikel om, at ”vi ikke kan takke 
Martinus nok” for introduktionen af ”0X-faktoren”, må jo 
betyde, at Per er af den opfattelse, at Martinus’ hidtidige 
forklaring ikke var tilstrækkelig. Måske for ”primitiv” 
og ”fattig”. 

Fremkomsten af ”0X” har i hvert fald netop haft som 
resultat, at disse ”mange” har fået, hvad de ønskede, 
nemlig en endnu mere kompliceret forklaring, som kun 
er egnet til at skabe uklarhed, mystik og usikkerhed om 
Martinus’ analyser. Når man læser Livets Bog 2 (se blot 
ovenstående eksempler og læs videre selv) har man svært 
ved at få det indtryk, at Martinus ikke mente det, når han 
skrev, at ”det treenige princip” er den endelige forklaring. 

At Martinus i ærmet skulle gemme på et ”0X”, som han 
først ville løfte sløret for i sit livs aften uden yderligere 
forklaring, så vi alle kunne undres og forvirres, får man 
ikke indtryk at under læsningen af Livets Bog.
 
Hvis nogen vil forstå ”0X” som ”verdensaltet”, som 
derfor på en måde skulle være forudgående for og over-
ordnet i forhold til X.1 - eller endda måske X.1+X.2+X.3 
– savner noget sådant medhold fra Livets Bog. Det er 
netop en grundlæggende konstatering - hvor ”fattig” 
denne analyse i al sin simpelhed så end måtte forekomme 
- at verdensaltet har nøjagtigt den samme analyse som 
ethvert andet levende væsen. 

Og så giver det jo ingen mening at benævne verdens-
altet med ét (”0X”) og de levende væsener med noget 
andet ”X.1+X.2+X.3”. Hvis man gør det, giver det jo to 
forskellige analyser. Dette forklarer Martinus fx i Livets 
Bog 3, stk. 699, hvor Livsmysteriets 12 Grundfacitter 
præsenteres:

[...] Verdensaltet udgør saaledes akkurat den samme 
Analyse, det samme treenige Princip som det levende 
Væsen. Og dets Identitet som udgørend eet saadant Væsen 
er dermed urokkeligt stadfæstet. Da dette levende Væsen 
kun kan være den store og ene, der betegnes under Be-
grebet „Guddommen”,er alle levende Væsener saaledes 
fremtrædende i „Guds Billede efter hans Lignelse”. Dette 
er Mysteriets niende Grundfacit.”

Det ligger implicit i Per Bruus-Jensens forståelse af ”0X” 
(eller ”X.0”), at analyserne har undergået ”udvikling” i 
Martinus’ levetid, og at introduktionen af ”0X” (eller 
”X.0”) i Martinus’ aller sidste år var et resultat af en så-
dan ”udvikling”. Her tror jeg, man overser noget meget 
væsentligt ved Martinus’ ”talent”. Martinus’ analyser 
er ikke, som normalt ellers for os andre ”dødelige”, et 
resultat af ”udvikling”. Vi andre udvikler vores viden i 
årenes løb i kraft af erfaring og studier. Men det var ikke 
tilfældet for Martinus. 

Efter eget udsagn (som jeg antager er sandt) skete der det 
ganske usædvanlige, at han i forbindelse med sin ”store 
fødsel” i 1921 med ét fik adgang til al åndelig viden. 
Det var ikke nødvendigt for ham at ”tillære” sig den el-
ler ”udvikle” den i hans nuværende inkarnation. Det er 
klart, at det var nødvendigt for Martinus at udvikle en 
terminologi, tilpasset til vores niveau, og det var det, han 
brugte de første ca. 10 år til, inden udgivelsen af Livets 
Bog 1. Og selv om Per gør meget ud af at understrege, at 
det skitsesymbol, der for ham er meget vigtigt for forkla-
ringen af ”0X” (eller ”X.0”), er godkendt af Martinus, er 
og bliver det et foreløbigt skitsesymbol, som derfor skal 
tillægges tilsvarende ringe vægt.
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Der er derfor ingen grund til at tro, at Mar-
tinus er blevet ”klogere” som årene 
er gået og i sit 89. år pludseligt 
har opdaget, at der mangler et 
”X”.
  
Når man ser på den forvir-
ring, vildledning og myte-
dannelse, offentliggørelsen 
af ”Den intellektualiserede 
Kristendom” har afsted-
kommet, der hvor den uden 
videre advarsel lader Marti-
nus introducere på sine me-
get gamle dage et helt nyt 
begreb, der ikke genfindes 
i værket andre steder, da 
forstår man godt, hvorfor 
Martinus sagde, at senere 
medarbejdere ikke skulle 
udgive efterladte skrif-
ter, når de ikke forstod 
dem, se Samarbejds-
strukturen (2003) 13.4, 
hvor Martinus angives 
at have sagt følgende på 
et Rådsmøde januar 1974: 

”Jeg tror ikke, man skal forsøge at lade nogen lave mine 
ufærdige manuskripter færdige. Men hvis man kan forstå, 
hvad jeg mener, må de udgives i ufuldstændig form”.
 
I forbindelse med ”Den intellektuelle Kristendom” er der 
i stedet sket det, at man alligevel har gjort et ufærdigt ma-
nuskript færdigt, som man end ikke har forstået. Som det 
let ses, kan dette ikke siges at respektere, hvad Martinus 
har ønsket skulle ske på dette punkt, og man kan undre sig 
over, hvad vi skal med Samarbejdsstrukturen og andre love 
og bestemmelser, der opereres med i Martinusinstituttet 
og dets Råd, hvis sidstnævnte ikke selv respekterer dem. 
 
For tiden annonceres en nye Symbolbog med tekster 
udarbejdet på basis af nogle eksisterende båndoptagelser. 
Man må da håbe, at man lærer af historien om ”0X”, 
således at hvis symbolerne - i øvrigt imod Martinus’ 
udtrykkelige anbefaling - bliver udgivet - at vi andre 
da i det mindste får adgang til disse båndoptagelser, så 
unødvendige nye mytedannelser om muligt undgås. Og 
at bogen i så fald ikke udgives i Martinus’ navn som del 
af Det tredie Testamente, således som det er sket med 
Den intellektualiserede Kristendom. Se Samarbejds-
strukturen (2003) 13.5, Martinus, Rådsmøde august 1974: 

”Symbolforklaringerne skal skrives af 
mig. De er i mig, og jeg kan ikke 

føre dem over i andre menne-
sker. Skal de skrives, så skal de 
skrives af mig. [...] Nogen tror 
jo, de ved meget mere, end de 
ved. Heldigvis ikke alle, men 
der er altid nogle, som me-
ner, de ved det hele, og at de 

nemt kan lave det færdigt. Men 
hvad bliver der så ud af det?” 

Som det vil være fremgået, 
mener jeg ikke, at det tilkom-
mer nogen af os at forsøge at 
”komplettere” Martinus’ ver-
densbillede og da slet ikke på 
et så spinkelt grundlag som 
det her foreliggende.

Konsekvensen af at tage 
”0X”/”0.1” seriøst som et 
”nyt” begreb i Martinus’ ver-
densbillede er i mine øjne i 
virkeligheden skræmmende. 
Det må jo betyde, at vi ikke 
længere kan opfatte Livets 

Bog som indeholdende den 
fulde sandhed. 

Der er intet grundlag for at antage, at Livets Bog ikke er 
den fuldstændige og endelige beskrivelse, som Martinus 
ønskede den, og det er svært at tro, at Martinus ønskede, 
at fundet efter hans egen bortgang af ”0X”/”0.1” – tilføjet 
i håndskrift – skulle have den konsekvens, at vi nu ikke 
længere skulle kunne finde den fulde forklaring i Livets 
Bog, men i stedet skulle bruge tid og energi på endeløse 
spekulationer, studier af sekundærlitteratur og diverse 
”eksperters” hypoteser for om muligt at finde ud af, på 
hvilken måde det formentligt manglende led - ”0X”/”0.1”- 
eventuelt skal forstås i forhold til det øvrige værk.

Min opfordring vil være at gøre studiet af Livets Bog og 
de endelige symboler – i original og uændret form – til 
det absolut primære og reservere spekulative studier af 
de ufærdige og efterladte manuskripter samt forstudier 
til de endelige symboler til det absolut sekundære. Der 
er mere end rigeligt stof til vores intellektuelle stade i 
studiet af Livets Bog.

mail@ingemannlarsen.dk
http://0x.ingemannlarsen.dk

Se kommentar fra Martinus Institut side 43.
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Svar på spørgsmål til min bog

”Martinus, Darwin og Intelligent Design”

v/ Ole Therkelsen  

Mange tak for det varierede og 
interessante tidsskrift, ”Den 
nye Verdensimpuls”, hvor der 
i nr. 2/2008 var fire spørgsmål 
til min bog ”Martinus, Darwin 
og intelligent design” formule-
ret af Uwe Todt fra Schleswig 
i Tyskland. Spørgsmålene var 
som en gave til mig, mange 
tak.

Er den fysiske krop det samme som 
tyngdeenergi-legemet?

For at svare på det sidste spørgsmål først, hvor Uwe Todt 
i den ledsagende tekst angiver, at det er forkert, at jeg ikke 
skelner mellem den fysiske krop og tyngdeenergi-legemet. 
Martinus skelner ganske vist mellem den ”fysiske krop” 
og ”tyngdeenergilegemet” i DEV1, symbol nr 6, men i 
Livets Bog 2 skelner han ikke og lader det fysiske legeme 
tælle med som et af de seks grundenergilegemer.

Martinus: ”Som organer for underbevidstheden eksiste-
rer det fysiske legeme i forbindelse med de fem andre 
legemer, som det levende væsen har til rådighed for sin 
manifestation” (LB2 stk. 329).
Martinus: “Og vi ved jo allerede, at det levende væsen 
har fem manifestationslegemer foruden det fysiske, og at 
det fysiske er nummer to i rækken” (LB2 stk. 343).
I selv samme DNV nr. 2, henregner Martinus i sin artikel 
”Livskraftens oprindelse” stk. 4 også det fysiske legeme 
til et af de seks grundenergilegemer: ”Foruden det organ 
i den kosmiske organisme, som mennesket kender som 
sit fysiske legeme, besidder samme menneske fem andre 
kosmiske organer eller legemer, der også er dele af den 
kosmiske organisme.”
Martinus maler med en bred intuitiv pensel, han var ikke 
medlem af ”Pedantisk selskab”.

Kan X2 eller moderenergien 
spalte X1?

Uwe Todt indikerer efter spørgsmål nr. 2, at det er fejl-
agtigt, når jeg skriver, at X2 kan spalte X1, da han ikke 

har kunnet finde et sådant udsagn. Men Martinus skriver 
faktisk, at X2 eller moderenergien udgør et spaltnings-
princip, der spalter det ene jeg ud i de mange jeger (DEV1 
stk. 11.2-11.5, 11.10). 
Han beskriver også, hvordan X1 via urbegæret og moder-
energien bliver spaltet ud i de seks andre grundenergier 
eller livsenergier (DEV4 stk. 34.2). 

Naturligvis kan X1 ikke spaltes helt konkret ligesom 
noget skabt. Hvordan skulle noget immaterielt kunne 
spaltes rent håndgribeligt? – Men at forklare, hvordan 
dette ”immaterielle noget” kan gøres tilgængelig for op-
levelse ved en opspaltning i kontraster, kan kun ske ved 
eksempler og analogier fra det skabtes verden, og de må 
derfor forstås symbolsk og intuitivt.
Livet er enhed, der ikke kan spaltes, betoner Martinus. 
Det er kun i analysen, at man kan opdele det levende 
væsen i tre dele: skaberen, skabeevnen og det skabte 
– X1, X2 og X3.

Hvad er resultatet af verdensaltets 
opspaltning i de enkelte kontraster?

Det guddommelige noget, der rummer alt eksisterende i 
sig, har ingen analyse ud over dette, at det er et noget, som 
eksisterer. Dette første navnløse noget har Martinus givet 
den neutrale betegnelse, X1. Dette X1 kan imidlertid op-
deles i de enkelte kontraster og derved gøres tilgængelig 
for oplevelse. Skabeevnen, X2, der er alle de kosmiske 
princippers moderprincip, har det potentiale, der skal til 
for at fremskaffe de enkelte kontraster, så de kan opleves. 
Hvis dette udspaltningsprincip ikke fandtes, ville livet 
være en umulighed. Skabeevnen er i sig selv ikke noget 
skabt, men blot et noget, som eksisterer. Dette noget nr. 2 
har Martinus derfor givet den neutrale betegnelse, X2. 

Udspaltningens enkelte kontraster danner et skabt pro-
dukt, der udgøres af seks tilværelsesplaner og seks grund-
energier, der er materialet for al skabelse og oplevelse. 
Enhver timelig eller skabt ting er en del af X3, men den 
samlede energisum af X3 har konstant eksisteret i al 
evighed. Summen af energi er konstant og dermed evig. 
På trods af alle de skabte detaljers foranderlighed er X3 
altså i sin helhed af evighedsnatur. Dette noget nr. 3 er 
altså også blot et noget, som eksisterer, som Martinus 
derfor karakteriserer med den neutrale betegnelse X3 
(LB7 stk. 2658.12).
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Skabeprincippet X2 er som 
et kosmisk prisme, der sym-
bolsk set udspalter det hvide 
lys, X1, i de seks grundener-
gier, X3. Herved kan man 
få en illusorisk oplevelse af 
den absolutte virkelighed, 
idet man kan få mulighed 
for at se virkeligheden igen-
nem skiftevis røde, orange, 
gule, grønne, blå og indigo-
farvede briller. (Se LB2 stk. 
529-541).

Er X1 alt, der eksisterer?

Uwe Todt søger i teksten efter sit første spørgsmål at på-
vise, at det er forkert, at X1 er det samme som summen 
af alle kontraster eller ”alt der eksisterer”. Han mener, 
der i stedet burde stå X3.
Men verdensaltet med alle eksisterende egenskaber er for 
Martinus det samme som X1.
Martinus: ”Vi kan således heller ikke med rette sige, at 
nævnte verdensalt er grønt, gult, blåt, sort eller hvidt, 
hårdt eller fast, ondt eller godt, vådt eller tørt osv. – Det 
udgør alle eksisterende egenskaber tilsammen og bliver 
således også her uden analyse. Vort største sanseobjekt, 
verdensaltet, er således på alle måder i sin højeste ana-
lyse kun at udtrykke som ”noget, som er”. Jeg har derfor 
udtrykt dette ved begrebet ”X”. Men da vi i det efterføl-
gende kommer til to lignende analyser, har jeg udtrykt 
det her nævnte ”X” som ”X1”.” (Den intellektualiserede 
kristendom stk. 104).

Martinus skriver også helt klart, at ”X1” eller ”dette 
guddommelige noget” ligesom nullet indeholder alle eksi-
sterende kontraster på en gang (LB3 stk. 1023). Martinus 
skriver også, at i realiteten eksisterer der i verdensaltet 
kun ”det guddommelig noget” eller X1, der således må 
være summen af alt, der eksisterer, som jeg også skriver 
i min bog. (se LB2 stk. 534, 549).

Paradokset med X3, der er timeligt 
og foranderligt, men også evigt og 
uforanderligt

En X-analyse er som sagt en analyse, der munder ud i, at 
den analyserede foreteelse ikke kan have nogen analyse 
udover denne, at det er ”et noget som er”. Paradokset med 
X3 er, at alle de enkelte dele i X3 er skabte ting, som er 
timelige og foranderlige, mens X3 i sin helhed udgør sum-
men af alle kontraster, der udgør en evig og uforanderlig 
foreteelse, om hvilken man må sige, at det er ”et noget 

som er”. Denne X-analyse eller helhedsanalyse af X3 er 
således identisk med analysen af X1.

Der er derfor ingen modstrid, når Martinus et sted [LB7 
stk. 2658.12] skriver, at summen af alle kontraster er lig 
hele X3, og andre steder at summen af alle kontraster 
er lig X1. Begge analyser udtrykker nemlig den samme 
X-analyse.

Hvad skal man kalde X1 + X2 + X3? 

Ligesom Martinus bruger jeg i min bog i mange passa-
ger betegnelsen X1 i den altdækkende betydning. Denne 
samlede sum af ”alt der eksister”, X1 + X2 + X3, kalder 
Martinus også X1 [dog senere 0X], men det skyldes, at 
der igen er tale om den samme X-analyse af ”det im-
materielt noget”, ”det guddommelige noget” og ”den 
årsagsløse årsag”. 

Denne linje holder Martinus, indtil han omkring 1978 på 
de allersidste sider i manuskriptet til bogen ”Det Tredje 
Testamente, Den Intellektualiserede Kristendom, Efter-
ladte manuskripter, Borgen 2004” netop introducerer 
begrebet ”0X” i stk. 134-135. (se evt. fodnote i bogen). 
Her bruger Martinus 0X som betegnelse for guddommens 
jeg eller det immaterielle noget. Han valgte altså her at 
skelne mellem verdensaltets tre X’er og 0X. 

Per Bruus-Jensens svar

Ovenstående spørgsmål fi nder også sit svar i samme 
DNV nr. 2/2008, nemlig i det fortræffelige svar fra Per 
Bruus-Jensens side om Martinus’ brug af begreberne X1 
og 0X. På glimrende vis analyserer han også essensen i 
de to omtalte stk. 134-135 i DIK.
Det første symbol, som Martinus tegnede, og som er 
gengivet i DNV nr. 2, er den trekant, der symboliserer det 
0X, som også blev det sidste, han skrev om. Det er inte-
ressant, når man tænker på, at Martinus siger, at noget er 
først fuldkomment, når hele kredsløbet er tilendebragt, og 
man er kommet tilbage til udgangspunktet igen. Martinus 
begyndte således med 0X og sluttede med 0X.

X1, X2 og X3 forudsætter gensidigt 
hinanden, mens 0X kan stå alene

Martinus forklarer i sine analyser, at X1, X2 og X3 
gensidigt forudsætter hinanden. En skaber og en materie 
giver ingen mening uden en skabeevne. En skabeevne 
med materie giver ingen mening uden en skaber. Skaber 
og skabeevne giver heller ingen mening uden materie, 
mens 0X kan stå for sig selv som netop forudsætningen 
for de tre X-er.

Skabeprincippet X2 er som 
et kosmisk prisme, der sym-
bolsk set udspalter det hvide 
lys, X1, i de seks grundener-
gier, X3. Herved kan man 
få en illusorisk oplevelse af 
den absolutte virkelighed, 
idet man kan få mulighed 
for at se virkeligheden igen-
nem skiftevis røde, orange, 
gule, grønne, blå og indigo-
farvede briller. (Se LB2 stk. 
529-541).



22

Martinus kom ind i for høje analyser

Det er interessant, at Martinus ved stk. 137 i DIK afbrød 
arbejdet med færdiggørelsen af den bog ”Det Tredje 
Testamente”, der skulle introducere hans værk for of-
fentligheden. Hele det lange og afsluttende kapitel 5, ”Det 
levende verdensalt – den absolut eneste sande Guddom” 
(stk. 103-137) lå i virkeligheden alt for højt. Martinus 
fortalte flere gange, at han gang på gang kom ind i alt 
for høje analyser, analyser som folk i dag slet ikke havde 
brug for, og som de måske først ville kunne forstå om 
flere hundrede eller om et par tusinde år. 

Når Martinus netop på dette sted afbrød sit arbejde med 
denne bog, var det fordi han med 0X endnu engang var 
gledet over i analyser, der var alt for høje i forhold til 
bogens formål. I efterskriftet behandles en anden høj ana-
lyse: Er næstekærlighed en skabt eller en evig foreteelse? 
– Det er en interessant problemstilling, men hvem i dag 
har virkelig brug for denne analyse? –

Korncirkel fra Frankrig 11. juli 2008

Burde analyserne om 0X ikke være 
tilbageholdt eller bortcensureret af 
Martinus Institut?

Man kunne så spørge, om Martinus Institut burde have 
tilbageholdt disse analyser af 0X, når Martinus selv 
mente, at de var for høje for menneskene i dag. Men af 
nedskrevne båndoptagelser fremgår, at han overfor Insti-
tuttets råd gjorde det helt klart, at det, han havde skrevet, 
kunne bruges, og hvis han ikke selv fik det gjort færdigt, 
ønskede han, at det blev bearbejdet eller ”reguleret” af 
andre, så det kunne udgives.

Martinus testamenterede hele sit værk til den selvejende 
institution Martinus Institut, og gav Instituttet retten til 
at færdiggøre ikke afsluttede arbejder. 
På Instituttets hjemmeside www.martinus.dk kan man se 
det gavebrev af 18. juni 1980, hvor han overdrog ophavs-

retten til samtlige sine forfatterrettigheder til Martinus In-
stitut. Blandt andet står der i gavebrevet: ”Overdragelsen 
omfatter alle fremtidige litterære arbejder, udkast til nye 
arbejder og arbejder under forberedelse, alle excerpter, 
henvisninger, notater, korrespondance, bilag, kort, teg-
ninger og øvrigt materiale, samt retten til at færdiggøre 
ikke afsluttede arbejder”.

Som det fremgår af Martinus Instituts forord til ”Den 
intellektualiserede kristendom”, var jeg selv med til 
at redigere de efterladte manuskripter før udgivelsen i 
2004, og jeg husker godt mine egne overvejelser, om 
”0X” mon burde udelades. Jeg prøvede så at forestille 
mig, hvilket ramaskrig, der ville lyde, når det engang i 
fremtiden uundgåeligt ville komme frem, at udtrykket 
0X var blevet bortcensureret. – Uanset hvad man havde 
valgt, ville der komme kritik. 
Men alt det, Martinus har skrevet, er en gave til menne-
skeheden og skal derfor publiceres. Det er også i denne 
ånd, man arbejder videre på Martinus Institut, og øverst 
på dagsordenen står lige nu en udgivelse af 30 efterladte 
symboler, nr. 45-74 i en femte symbolbog DEV5, der 
kommer til at handle om ”Sygdom og helbredelse i kos-
misk belysning”, der for mange er et meget interessant 
emne.

Manuskriptarket hvor Martinus indfø-
rer begrebet ”0X”

Som en lille detalje ville jeg gerne fortælle, at Martinus 
med rød kuglepen havde tilføjet en sætning i det maskin-
skrevne manuskriptark til stk. 134: ”Dette immaterielle 
noget vil vi så herefter udtrykke som ...”. Det første udtryk 
var helt overstreget, men under udstregningen kunne man 
tyde N.S.E. og øverst på manuskriptet havde Martinus 
også skrevet n.s.e. med små bogstaver, som forkortelse 
for ”noget som er”. Under den næste overstregning kunne 
man tyde XN, hvor N formentlig skulle stå for N.S.E., 
”noget som er”. Et enkelt andet sted på manuskriptarket 
var udtrykket X.0 også overstreget. 

Disse overstregninger viste, at Martinus efter en del 
overvejelser var gået bort fra betegnelserne XN, X.0 og 
N.S.E. – Her må man jo huske på, at Martinus skrev på 
en gammeldags skrivemaskine, hvor det ikke var så let 
at rette som på moderne computere, og derfor var han 
henvist til at rette med håndskrift. Martinus må altså i 
flere omgange have gjort sig forskellige overvejelser, 
før han bestemte sig for, at det skulle hedde ”0X” – uden 
punktum. Herefter indføjede han med rød kuglepen 0X 
hele tre steder på manuskriptarket, som det nu nøjagtigt 
er gengivet i stk. 134-135 i DIK.

Fra de omtalte overstregninger havde Martinus med 
blå kuglepen for enden af en pil skrevet: ”o.l.”, som en 
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forkortelse for o.lign. eller ”og lignende”, før han havde 
fundet det rigtige udtryk 0X. Nu kunne man måske 
indvende at o.l. skulle tolkes som en ny betegnelse 0.1., 
altså med to punktummer. Men Martinus søgte netop et 
enestående udtryk, som han fandt i 0X, hvor han ikke 
brugte punktummer. Ved at bruge punktummer som f.eks. 
i et eventuelt 0.1. eller X.0 markeres jo, at to forskellige 
enheder kobles sammen, og det indikerer en begyndende 
optælling, som ved de tre X-er. Med et begreb 0.1., måtte 
man vel også kunne tale om 0.2. og 0.3., men det ville jo 
fuldstændigt bryde med hele Martinus’ X-terminologi. 
Martinus anvender udtrykket 0X ikke mindre end tre gan-
ge på samme manuskriptark, uden at det – i modsætning 
til de øvrige forslag – noget steds er blevet overstreget. 

Hvorfor ikke X0 eller XN?

Hvorfor er 0X så det helt rigtige udtryk og ikke X0 eller 
XN eller noget helt tredje? – Ja, i Martinus’ analyser af 
talsystemet i LB3 stk. 1010-1051 findes et godt argument 
for valget af det foranstillede nul i udtrykket 0X og for 
ikke at anvende punktummer midt i udtrykket. 
I tal-alfabetet findes der 10 tal-bogstaver: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 og 9. Når man har talt til 9 er alle tal-bogstaver 
blevet brugt og enernes kredsløb tilendebragt, hvorefter 
man må begynde på et nyt kredsløb, tiernes kredsløb. I 
tallet 10 tæller det efterstillede nul med i optællingen. 
Nullet er en almindelig optællingsenhed på lige for med 
de ni øvrige tal-bogstaver.

Martinus påviser, at et foranstillet nul er identisk med 
X-analysen eller analysen af X1, det umanifesterede eller 
den årsagsløse årsag (LB3 stk. 1023). Det foranstillede 
nul tæller ikke med i optællingen ligesom det efterstillede 
nul. Tænk bare på de efterstillede nuller i din egen løn og 
formue eller gæld! – 
Det foranstillede nul blev faktisk anvendt i den gamle 13-
skala. Hvis man havde fået en dårlig karakter som 0 eller 
3, kunne man nemt i karakterbogen skrive et 1-tal foran, så 
der i stedet kom til at stå 10 eller 13. Men for at forhindre 
dette snyderi skrev man altid 00 og 03 på eksamensbeviset 
hos de uheldige. – Ja, jeg kender naturligvis ikke noget 
til dette fra mine egne eksamensbeviser☺.
Det foranstillede nul i karaktererne 00 og 03 viste, at man 
(desværre) ikke havde påbegyndt tiernes kredsløb. Nullet 
står her for noget, som endnu ikke er manifesteret, som 
den årsagsløse årsag, der i kraft af urbegæret kan sætte 
gang i et nyt kredsløb. (LB3 stk. 1037).

En X-analyse er som sagt en analyse, der munder ud i, 
at den analyserede foreteelse kun kan have analysen et 
noget, som eksisterer. Når der drejer sig om X1, X2 og 
X3 er det efterstillede tal er en optællingsenhed, hvorved 
Martinus nummererer sine X-analyser. Men Martinus 
søgte et helt enestående og altdækkende udtryk for det 

immaterielle noget, der er forudsætningen for eksistensen 
af X1, X2 og X3. Når det skulle være noget, der gik forud 
for de tre X-er, skulle det jo ikke sidestilles med de tre X-
er med en sideordnet tælleenhed i deres række. Den mest 
logiske betegnelse for ”dette immaterielle noget” måtte 
derfor være en betegnelse med et foranstillet nul: 0X. 

Et efterstillet 0 er en tælleenhed og noget manifesteret
Et foranstillet 0 er et udtryk for noget umanifesteret

Korncirkel fra Italien 29. juni 2008

Tal og bogstavers skjulte sprog

Forfatteren til bogen ”Tal og bogstavers skjulte sprog” 
(Borgen 2006), Per Jan Neergaard har mundtligt frem-
ført det synspunkt, at man, ligesom ved alle tal, egentlig 
også burde anvende det foranstillede nul i udtrykkene 
0X1, 0X2 og 0X3. Det foranstillede nul er nemlig ifølge 
Martinus undgået mange menneskers opmærksomhed 
(LB3 stk. 1037). Martinus mener, at man egentlig burde 
skrive et nul foran alle tal (LB3 stk. 1015 og 1035), og i 
den anledning har han ligefrem lavet en ”Særplan over 
nullets betydning” i LB3 stk. 1032. 

Ja, på denne baggrund kunne man egentlig godt skrive et 
nul foran X1, X2 og X3. 
En X-analyse munder til sidst munder ud i et ”navnløst 
noget”, som Martinus kalder ”X”. For eksempel må man 
ud fra sætningen om energiens konstans konkludere, at al 
energi har evig eksistens, eller at X3 blot er ”et noget som 
er”, uden nogen forklaring, uden nogen begyndelse eller 
årsag. Tilsvarende analyser kan man også lave for ”ska-
beren” og ”skabeevnen”, som også blot er et ”navnløst 
noget”. Det vil sige, at det foranstillede X i en X-analyse 
i virkeligheden svarer til analysen af det foranstillede nul. 
Derfor ville det egentlig være dobbeltkonfekt at skrive 
0X1, 0X2 og 0X3. – Martinus er altså godt garderet, når 
han i forvejen i de tre udtryk X1, X2 og X3 har et foran-
stillet X, der svarer til det foranstillede nul hos tallene, 
som i 01, 02 og 03.
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Den initiale tomhed

Per Bruus-Jensen har skabt det interessante udtryk ”den 
initiale tomhed”, og han har ligefrem skrevet en bog 
med titlen: ”I begyndelsen var tomheden”. – Flere har 
indvendt, at de synes, det lyder helt tosset, for et evigt 
livsfænomen skulle have en begyndelse eller være udtryk 
for tomhed. 
Men her må man skelne mellem ”en begyndelse i tid” 
og ”en logisk begyndelse”. Analysen af det evige liv må 
nødvendigvis have en begyndelse. Denne livets dybeste 
analyse må tage sit udgangspunkt i det, der eksisterer. 
Og hvad er det så, der eksisterer? – Det er det guddom-
melige noget, der rummer alt – inkl. moms☺. Det rum-
mer alle eksisterende kontrastpar, der ophæver hinanden, 
således at vi bliver nødt til at begynde med nullet eller 
tomheden. 

Den initiale tomhed er det nul, man har, før man begynder 
analysen af livet. Efter analysen har man de tre indbyrdes 
afhængige faktorer X1, X2 og X3. 
Hvad er liv? – Hvad er løsningen på livsmysteriet? 
– Analysen af X1, X2 og X3 er ifølge Martinus selve 
livsmysteriets løsning. Det forklarer, hvad liv er, og 
hvordan livet fungerer.
Ud fra disse betragtninger finder jeg, at den initiale tom-
hed er et genialt begreb for det 0X, der går forud for den 
treenige analyse.

Korncirkel fra Schweiz 20. juni 2008

X1, X2 og X3 kontrasterer hinanden

Man taler jo altid om to kontraster i et kontrastpar, som 
ophæver hinanden. Grønt og rødt lys er f.eks. kontraster, 
der kan udslukke hinanden. Alle spektrets farver kontra-
sterer hinanden, så de udslukker hinanden. Egentlig kunne 
man også sige, at X1, X2 og X3 er tre kontrastpar, der 
i til sammen i sin helhed ”mister farven” eller ophæver 
hinanden og bliver til det nul, der er den årsagsløse år-

sag eller det immaterielle noget. I analysen hører de tre 
X-er sammen, når det første X toner frem, toner de to 
andre frem samtidigt. Omvendt hvis et X forsvinder, så 
forsvinder de to andre samtidigt. Hvis skaberen kommer 
frem, kommer skabeevnen og materien samtidigt frem. 
Når skaberen og skabeevnen dannes, så dannes materien 
samtidigt, ligesom skaberen og materien kommer til syne 
samtidigt med skabeevnen. 
Det fælles udgangspunkt for dannelsen af de tre X-er er 
således ”0X”.

Perspektivprincippet som et udspalt-
ningsprincip

Når nu alt eksisterende tilsammen udgør dette immateri-
elle noget eller 0X, hvordan er det så lige, at det overho-
vedet kan lade sige gøre at opleve livet? – Hvad er det, 
der bevirker, at man ikke er henvist til at skulle opleve 
alting på en gang? – Ja, det er jo et held, at man slipper 
for at skulle opleve alting på engang, for så var der jo kun 
nullet eller ingenting at opleve. 
 
Noget, der rummer alting, kan ikke opleves! – Farver kan 
ikke direkte opleves i det hvide lys, selv om alle farver 
er til stede. Summen af alle farvekontraster giver nul. (se 
LB2 stk. 495-500). Hvis man adderer alle positive og 
negative elektriske ladninger får man ladningen nul, lige-
som summen af –1 og +1 også bliver nul. Summen af alle 
eksisterende positive og negative tal giver også nul.
 
Men hvad er det så man oplever, når man ikke kan opleve 
alting på én gang? – 
Oplevelsen af det immaterielle kan kun ske i X3 ved, 
at evigheden og uendeligheden begrænses og inddeles i 
mindre pakker, hvilket sker i kraft af opdelingsprincip-
pet, X2. Enhver skabt ting udgør således en begrænset 
uendelighed (se LB6 stk. 1981, 2094). 
Perspektivprincippet repræsenterer den begrænsning af 
uendeligheden, der gør det navnløse ”X” eller verdens-
altet tilgængelig for sansning.

Ved en begrænsning af dele af helheden kan den ene kon-
trast komme til at gøre sig gældende og opleves i fravær 
af den anden. Når en ting opleves som grøn, skyldes det, 
at komplementærfarven rød bliver absorberet og udslukt. 
I det oprindelige hvide lys kan det grønne lys få lov til at 
dominere, når det røde lys fjernes. Ting i nærhorisonten 
opleves i fravær af tingene i det fjerne. 
Det er dette perspektivprincip, som ligger til grund for 
al sansning, og som bevirker, at de nære ting virker store 
og de fjerne små, ligesom ved træerne langs vejen. (LB2 
stk. 495-499). Alle ting er i virkeligheden lige store, eller 
rettere uden størrelse, når de ikke bliver oplevet under 
denne sansnings individuelle perspektiviske forhold.
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I hvert rige opleves de kulminerende grundenergier i 
nærhorisonten og de mere latente i fjernhorisonten. I 
kraft af perspektivprincippet – princippet for sansning 
– overvurderer vi tingene tæt på og undervurderer tingene 
langt borte. En sansemæssig opspaltning af det guddom-
melige noget sker ved, at X2 og perspektivprincippet 
sikrer, at der opstår kontraster eller forskelle ved at det 
nære opleves som stort i forhold til det fjerne. Men der-
ved bliver oplevelsen en illusion. Sandheden er jo som i 
eksemplet med træerne, at de har samme størrelse langs 
hele vejen, selv om de nærmeste træer fylder mest i vort 
sanseperspektiv.

X1’s dobbeltrolle som X1 og som 0X

I sit hovedværk undlod Martinus at skelne mellem 0X og 
X1, og herved undgik han at lave komplicerede analyser 
og forbehold, som ikke var nødvendige for at inspirere 
mennesker til at blive næstekærlige. – Selv nøjes jeg med 
at være næsten kærlig☺.
Både 0X og X1 omtales af Martinus som ”det imma-
terielle”, ”den første årsag” og ”den årsagsløse årsag”, 
så forskellen kan ikke være særlig stor. Som tidligere 
nævnt forekommer det også, at Martinus for enkelhedens 
skyld vælger ikke at skelne mellem den fysiske krop og 
tyngdelegemet. 

Det er altså en pædagogisk forenkling, når Martinus af 
og til anvender X1 i betydningen ”alt der eksisterer” el-
ler 0X, og af og til som ét blandt de tre sidestillede X-er, 
X1, X2 og X3, der står for skaberen, skabeevnen og det 
skabte, der gensidigt betinger hinanden. 
Som matematiker ville jeg gerne forsøge at udtrykke de 
to nuancer ved to ligninger:

1.  X1 = X1 + X2 + X3
2. 0X = X1 + X2 + X3.

Det er klart, at ligning nr. 1 ikke umiddelbart kan accep-
teres af den nøgne intelligens, for at forstå dette forhold 
må man nok have bistand af lidt mikrointuition. Men 
med god vilje udtrykker ligning nr. 1 i virkeligheden den 
korrekte ligning: X-analyse = X-analyse. 
X1 er det af de tre X’er, der i sin natur kommer nærmest 
naturen af 0X, det immaterielle = den årsagsløse årsag.

For denne tolkning taler også Martinus analyser af tal-
systemet, hvor han påviser, at analysen af nullet er det 
samme analysen af X1. Men i analysen af talsystemet er 
nullet er ikke det samme som analysen af X2 eller X3. 
Slægtskabet mellem 0X og X1 er åbenlyst størst. 
Derfor mener jeg stadig, at det er helt i overensstemmelse 
med Martinus praksis i sit hovedværk at jeg i min bog 
skriver, at X1 er summen af ”alt der eksisterer”.

Korncirkel fra Tyskland 7. juli 2008

Store udvidelser af analyserne

Da Martinus i juni 1978 bød velkommen til den nye som-
mersæson i Martinus Center, Klint, fortalte han, at han 
var begyndt at skrive en større analyse om jeget og det 
immaterielle. (se DIK, kap. 5).
Det følgende år kom han igen ind på, at han var gået i 
gang med store udvidelser af analyserne, som imidlertid 
var meget tidskrævende for ham, fordi han var oppe i 89 
år og ikke havde de samme kræfter, som da han var 50 år. 
Han fortalte også til venner og medarbejdere, at der ville 
komme større analyser af Guddommen og af guldglorien. 
I et offentligt foredrag talte han om også udvidede analy-
ser af det noget, der bestemmer bag kroppene.

Martinus: “Det er disse analyser, som nu i særlig grad 
har sinket mig i færdiggørelsen af bogen ”Det Tredje 
Testamente”. Der kommer nogle store udvidelser af de 
analyser, De allerede har fået.” (Kosmos nr. 7/2008, stk. 
5).
Der er således ikke tale om, at Martinus med indførelsen 
af begrebet 0X ville rette på nogle misforståelser eller fejl 
i hovedværket, men snarere at han ville give en ny og hø-
jere vinkling på Guddommens jeg og det immaterielle.
I hovedtræk ser jeg ikke selv nogen væsensforskel mellem 
X1 og 0X, men jeg oplever alligevel en ny pædagogisk 
dimension ved indførelsen af begrebet 0X.

Verdensbilledteknik eller moral

Man kan næppe forestille sig alle de pædagogiske over-
vejelser, som Martinus med sin kosmiske bevidsthed har 
måttet gøre sig for at gøre livets allerhøjeste analyser og 
realiteter tilgængelig for almindelig jordmenneskelig 
intelligens. 
Når man ved, at Martinus også talte om mellemspiraler, 
forstår man, at beskrivelsen af de syv spiralkredsløb i 
symbol nr. 14 også må være en pædagogisk forenkling. 
Martinus tilsigtede ikke, at man skulle fortabe sig i detal-
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jer eller det, man kunne kalde ”verdensbilledteknik”.
Martinus betonede med stor kraft, at hele hans værk var 
en morallære, der skulle stimulere til næstekærlighed og 
bidrage til skabelsen af en varig fred på jorden. Når Marti-
nus fandt et spørgsmål var alt for langt ude på overdrevet 
eller for verdensbilledteknisk, svarede han ofte med et 
modspørgsmål: ”Hvad har det med moral at gøre?” – Og 
så blev der normalt helt stille.

Stilforskeren og åndsforskeren. Bog-
staven ihjelslår, men ånden levende-
gør

Martinus kendte det bibelske udtryk: ”Bogstaven ihjelslår, 
men ånden levendegør” (2. Korintherbrev 3,6), og han 
udtrykker det samme ved at introducere de to udtryk, 
”stilforskning” og ”åndsforskning” [Artikelsamling 1 
stk. 7.18]. 

En stilforsker hæfter sig ved detaljer og enkeltheder i Li-
vets Bog og kan måske her finde en konstruktionsfejl på et 
symbol eller en tilsyneladende modsætning i to bestemte 
citater, og konkluderer derfor, at der er begået en fejl. I 
kosmologien kan man nemt finde to citater, som modsiger 
hinanden set med stilforskerens øjne, men her skal man 
passe på, at bogstaven ikke kommer til at ihjelslå.
Intelligensens natur er at arbejde med håndgribelige ting 
og analysere dem ud i sine enkelte dele, og at forholde 
sig helt konkret til de enkelte detaljer. Men herved taber 
man overblikket og ånden i det hele. 
Intuitionens natur er derimod at se helheder og sammen-
hænge, kort sagt at se ånden i det hele.
Den nøgne intelligens ihjelslår, mens intuitionen leven-
degør.

Guddommens jeg udgøres af alle de 
enkelte væseners jeger

Uwe Todt antyder i sit tredje spørgsmål med ledsagende 
tekst, at det er forkert, når jeg i min bog stk. 3.10 skriver, 
at guddommens eller verdensaltets jeg består af sum-
men af alle de enkelte levende væseners jeger, som det 
fremgår af symbol nr. 8, 9 og 11 i DEV1. Ved udmåling 
af arealer på symbolerne er Uwe Todt nået frem til, at 
Guddommens jeg må være mere end summen af de en-
kelte væseners jeg.

Men Martinus skriver mange steder, at Guddommens jeg 
er lig med summen af alle de enkelte levende væseners 
jeger. Her skal blot to citater anføres.
Martinus: “Disse to X’er [X1 og X2] symboliserer her 
henholdsvis alle de levende væseners jeger og X2 tilsam-
men. De danner, som vi også er blevet kendt med, Gud-
dommens X1 og X2, hvilket igen vil sige: Guddommens 

jeg og skabeevne.” (DEV3 stk. 29.2)
Martinus: “De kan derfor ikke acceptere dette over alle 
ting hævede guddommelige element, vi har udtrykt som 
X1, og som udgør jeget i de levende væsener og dermed 
tilsammen Guds jeg.” (DEV2 stk. 19.24).

Martinus’ symboler er ikke konkrete gengivelser af de 
åndelige realiteter lige som landkort i geografien (LB1 
stk. 9). Symboler skal ikke opfattes helt konkret, men 
netop tolkes symbolsk.
Martinus: ”For at forstå min illustrationsmåde rigtigt må 
man erindre, at de mentale eller kosmiske realiteter, som 
mine billeder er udtryk for, ikke har materiel eller fysisk 
form, men er identiske med kosmiske verdenslove, grund-
principper, ideer, årsager og sansemetoder. Men realite-
ter, der ikke har materiel billedlig form, kan jo hverken 
kunstnerisk gengives, kopieres eller fotograferes.”

X1 og X2 er gode eksempler på fænomener, der ligger 
uden for den skabte eller manifesterede verden. Martinus 
skriver f.eks, at mødet mellem X1 og X2 ikke har noget 
sidestykke i sansernes verden (LB3 stk. 789). Dette for-
hold kan derfor ikke gives nogen konkret beskrivelse i 
vor skabte verden.

Korncirkel fra Tjekkiet  28. juni 2008

I forbindelse med hovedsymbolet nr. 11, der er opbygget 
af tre dele X1, X2 og X3, som vist på symbol nr. 8, 9 og 
10, konkluderer Uwe Todt ved opmåling af arealerne for 
de forskellige X1’er på symbolerne, at guddommens jeg 
er mere omfattende end summen af alle levende væseners 
jeger. Men er denne konklusion ikke i højere grad udtryk 
for geometri og stilforskning end for åndsforskning?
X1 kan ikke på nogen som helst måde gives en realistisk 
gengivelse i det skabtes verden. Derfor skriver jeg også 
i forbindelse med det kritiserede eksempel i min bog stk. 
3.5 med det hvide lys, der spaltes, at det hvide lys er ana-
logt med X1, hvormed jeg tydeligt markerer, at det skal 
opfattes symbolsk. I forbindelse med eksemplet i min bog 
stk. 3.10 med Guds jeg eller lys, der spaltes ud i enkelte 
jeger eller lysstråler, skriver jeg igen udtrykkeligt, at der 
er tale om en analogi. 
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Korncirkel fra Tyskland 23. juni 2008

Martinus var ikke fysiklærer, som jeg var, og derfor er det 
kun naturligt, at jeg har brugt et billede eller en analogi, 
som Martinus ikke har brugt, men af den grund behøver 
det jo ikke at være forkert. – En tegning af det hvide lys’ 
spaltning i et prisme til spektrets farver, ser ud lige som 
Martinus’ tegning af ”Det levende væsen”, symbol nr. 6, 
der øverst har en hvid trekant, omtrent som en lyskegle, 
der bliver udspaltet i grundenergiernes farver. Eksemplet 
med det hvide lys, der spaltes i et prisme, og symbol nr. 
6, udtrykker helt den samme symbolik. (se DEV4 stk. 
34.2).

”0X” og ”Teorien om alting” 

Med et udtryk lånt fra den teoretiske fysik ville jeg gerne 
betegne Martinus Kosmologi som ”Teorien om alting”. 
Det er netop analysens begyndelse eller Martinus første 
analyse af livet i form af 0X, den første årsag eller det 
immaterielle, som retfærdiggør denne betegnelse. Det im-
materielle i form af 0X er nemlig summen af alt, hvad der 
eksisterer. – 0X er summen af alle eksisterende kontraster. 
Det evigt eksisterende, uforanderlige, immaterielle 0X 
må således være hele rygraden eller grundstammen i et 
evigt verdensbillede! 

0X, X1, X2 og X3 har imidlertid ingen reel eksistens! 
– Det eneste, der reelt eksisterer, er det levende verdensalt, 
der udgøres af de levende væsener. – Livet eksisterer! 
– Livet fungerer! 
Martinus skriver: „Alt, hvad der overhovedet eksisterer, 
er en levende, arbejdende organisme” (LB7 stk. 2658 
pkt. 1).
X-analyserne forklarer, hvad liv er, og hvordan livet 
fungerer, men forklaringer af livet er ikke set samme som 
livet selv. Martinus understeger jo også i den grad, at det 
levende væsen udgør en uadskillelig enhed, der kun i 
analysen kun opdeles i de tre dele, X1, X2 og X3 (LB6 
stk. 2164, 2185, 2282, 2344). 

Når man kan sige, at X1 ved hjælp af X2 udspaltes i X3, 
er det ikke udspaltning, der har en begyndelse eller finder 
sted i et tidsforløb. Der finder ikke nogen udspaltning sted, 
for udspaltningen er evigt eller konstant eksisterende. 
Udspaltningen eksisterer i ethvert nu. Udspaltningen er 
noget, som blot eksisterer i forbindelse med det evigt 
fungerende liv.
0X og de tre X-er eksisterer således ikke reelt, de er kun 
led i Martinus’ forklaring af livet. En forklaring af livet 
er ikke det samme som livet selv. Martinus’ forklaring 
eller analyse af livet er allerede i fuld i gang, så snart X1, 
X2 eller X3 nævnes. Livet har ingen begyndelse, men 
dets analyse har en begyndelse, som naturligt tager sit 
udgangspunkt i 0X. 

Nyheder om bogen 
– den trojanske hest

Til sidst ville jeg gerne lige i forbifarten oplyse, at ”Mar-
tinus, Darwin og intelligent design” nu er oversat til tre 
sprog: svensk, engelsk og kroatisk, og udenlandske forlag 
er blevet kontaktet. 
Oversættelsen til de tre næste sprog: spansk, fransk og 
russisk er godt halvfærdig, mens oversættelsen til tysk 
og portugisisk er påbegyndt. Det er tilsyneladende en 
god timing at introducere kosmologien ude i verden ved 
en sammenkobling med intelligent design, der er oppe i 
tidsånden. Darwin er også oppe i tiden, ikke mindst fordi 
der i 2009 fejres et dobbeltjubilæum i England: 150-året 
for Darwins bog om arternes oprindelse (Origin of Spe-
cies) og 200-året for hans fødsel.

På mindre end et år er bogen blevet solgt i over 1000 
eksemplarer, www.borgen.dk. Et foredrag om ”Martinus, 
Darwin og intelligent design” kan høres på websiden 
www.oletherkelsen.dk.  
Som noget helt nyt kan man nu også se en film på nettet 
om ”Martinus, Darwin og intelligent design”, nemlig på 
worldTV, hvor den dansk-russiske esperantist Aleksandre 
Kogan har oprettet en MartinusTV-kanal, der kan ses på 
adressen: http://worldtv.com/martinusTV. 
MartinusTV-kanal er i skrivende stund nr. 17 på Europa-
listen og nr. 1 på den danske hitliste, skarpt forfulgt af 
TV-kanalerne ”Bevar Christiania” og ”Espero” med bl.a. 
foredrag om kosmologien på esperanto. 
Lidt humoristisk har jeg selv omtalt min bog som ”den 
trojanske hest”. Folk tror, at de har fået en bog om Darwin 
og intelligent design med sig hjem, men når de så åbner 
bogen, myldrer Martinus’ analyser ud af bogen, ligesom 
soldaterne myldrede ud af den trojanske hest, da den var 
kommet godt indenfor bymuren i Troja.☺   
ole☺martinus.dk
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 v/Joy Persson

Tro ikke at der ikke al-
lerede eksisterer verdens-
borgere på vor lille planet. 
Og føler man sig selv som 
verdensborger, så kommer 
man i godt selskab. De 
mest kendte udgør en smuk 
krans af berømte navne 
rundt om Planetary Citi-
zens brevpapir, hvoraf jeg 
kan nævne, for variationens 
skyld, Dalai Lama, Pablo 
Cassals, Dronning Juliane, 
Thor Heyerdahl, Arthur Miller, Edmund Hillary, Abbe’ 
Pierre, Paul Henri Spaak, Arnold Toynbee, Yehudi Me-
nuhin, Ærkebiskop Makarios og Gunnar Myrdal. Så både 
Norge og Sverige er repræsenteret, men – naturligvis ikke 
Danmark. Så meget om planetarisk borgerskab.  

Det ideale samfund

Vi ved nu, at det ideale samfund, vores samfund, er et 
verdenssamfund. Og vi kender dets formålsparagraf nr. 
1. Men hvis det er at springe alt for langt frem i tiden, 
kan vi nøjes med at sige, at den i dag kendte formulering 
af de grundlæggende menneskerettigheder naturligvis vil 
danne det helt selvfølgelige grundlag for livet i verdens-
staten og er den grundlov, som overholdes af alle ”amter” 
og ”kommuner” i Verdens Forenede Stater – eller hvad 
man nu vil kalde det fremtidige Verdenssamfund. 

Vejen til dette idealsamfund går over en ny og bedre FN-
organisation, der ikke længere er forum for rivaliserende 
nationer og småstater, der sloges for egne interesser og 
prøver at sparke hinanden ud af samfundet, men noget 
der mere ligner en verdensregering af den slags, som vi 
kender i de vestlige demokratiske lande, med et verdens-
parlament og lovgivende forsamling med repræsentanter 
for alle forhenværende nationer. Måske får vi efterhånden 
en model til sådan et verdensparlament i det Europa 
Parlament med udvidede beføjelser, som snart kommer 
op at stå og skal vise sin duelighed på det overnationale 
plan, hvor der før kun var tale om et mellemfolkeligt eller 
– statsligt samarbejde. 

Det bliver det første virkelige forsøg på noget sådant her 
på jorden, og vil – hvis det lykkes - være en sejr for men-
neskeånden, der ikke kender til sådanne kunstige grænser, 

Verdensborgere 
men virker hen over hovedet, om jeg så må sige, på de 
”folkeånder” nede i dybet, der nu kæmper af al magt for 
at bevare deres ”suverænitet” og holde menneskeånden 
fangen og fortiden i live, med reaktionære slogans som 
”ikke-indblanding i indre anliggender ”, og lignende dår-
skab. Som om sligt kunne eksistere, hvor menneskeheden 
er en’ i en’ verden, hvor alt angår alle?

For fuldstændighedens skyld må vi lige nævne, at hær 
og flåde i verdensstaten er en saga blot, men det, der i 
dag udgør de selvstændige staters krigsmaskiner kommer 
under kommando af en overnational ”generalstab”, der 
- indtil videre så længe det er nødvendigt – fungerer som 
verdenspoliti, der passer på, at der ikke opstår ”borger-
krig” rundt om på kloden. Vi ser allerede begyndelsen 
til sådan et internationalt ordenspolitikorps i den højt 
respekterede FN-styrke med de blå baretter, som det er en 
ære at blive medlem af.  Denne vil altid blive rekrutteret 
frivilligt. Anarki, som i dag mellem nationer vil til den 
tid, hvor det inter- eller overnationale retssamfund er en 
realitet, være en ting, der hører den sorte middelalder til 
- hvor disse små feudalherrer med deres vindebroer og 
voldgrave lå i en evig fejde fra borg til borg.

Utopi?

Er det utopi? – Jeg kalder det vision. En fornemmelse 
af, hvad det, der allerede er i gang vil udvikle sig til. Alt 
sker i faser eller cykler, spiralcykler, hvor første cyklus 
altid er et skrøbeligt forsøg på at realisere en ide´, som 
lige er kommet ind i verden (hvor den så kommer fra?) 
og som altid ender med nederlag – grundlaget er endnu 
for skrøbeligt.  Man forsøger igen, og anden fase går lidt 
bedre, ideen har slået rod, er blevet forstået, er ”modnet”, 
og grundlaget er bedre for andet forsøg på at realisere 
den samme ide´. Men først i tredje fase, eller en endnu 
senere fase, lykkes det til fulde. Ideen har fundet sin rette 
form, sin endelige form og opfylder det formål, der var 
hensigten med den.

Den første spæde begyndelse til det Verdenssamfund, jeg 
har udmalet, var som bekendt Folkeforbundet; anden fase 
har vi i dag i de Forenede Nationer. Ingen af dem levede 
op til idealet af gode grunde – ideen er ikke modnet til-
strækkeligt. Men hvad bliver tredje fase?
Europas Forening begyndte beskedent med ”Europarå-
det”, og anden fase har vi i dag EU med dets snurrige 
blanding af idealisme og griskhed, af storsyn og pedan-
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teri, af europæiske visioner 
og national egoisme. Medens 
rodnettet knyttes fastholdes 
visionen af dem, hvis hjem-
sted er de højere luftlag. Når 
pragmatikere og visionære 
forener sig, er både jord- og 
luftforbindelse i orden, og 
visioner kan materialiseres 
– omend under store vanske-
ligheder. Tredje fase vil blive 
hvad Europaparlamentet vil 
gøre den til – vi får se, hvor 
mange ægte europæere, der er i Europa! 

Fra ”Øf”markedet til en dermed beslægtet sag, som 
ikke skal forbigås, når vi taler om det idealsamfund, vi 
ønsker i fremtiden, for det er noget meget centralt i den 
skabelse af et humant samfund med det rette miljø, de 
rigtige relationer mellem mennesker og dyr og hele den 
øvrige natur.  Som vi husker: enheden med Kosmos og 
broderskabsfølelsen overfor alle medskabninger indenfor 
vor radius. Hvordan forholder det sig  med det i dag? Vi 
kender alle svaret: ikke for godt. Vores civilisation hviler 
på ”et system af torturkældre”, som det ikke er rart at 
tænke på, men som mere og mere kommer til offentlig-
hedens kundskab og bliver til dårlig samvittighed og til 
sidst til et krav om at få det stoppet, bragt til ophør, for 
det kan vi ikke leve med.

Hvad lever vi med?

Er det Øfgrisene, tremmekalvene, burhønsene, KZ-
kyllingerne, Strasbourg-gæssene, forsøgsdyrene – alle 
disse ofre for menneskenes egoisme, griskhed, råhed og 
stupiditet? Horribelt fordi det er organiseret, systema-
tisk, iskoldt, kalkuleret og af samfundet og ”systemet” 
blåstemplet kynisme. Kan noget være i mere skrigende 
modsætning til begreber som: skønhed, harmoni, kær-
lighed, retfærdighed, musikalitet (musisk livsstil), miljø 
og renhed i levevis? Alt det, som vi tilstræber i det nye 
samfund! Hvordan kan det forenes? 

Det kan det heller ikke. Disse ting er i dag kommet i 
fokus, blevet et emne for offentlig debat, og når en sag 
er nået så langt, er der ikke langt igen: den begynder at 
blive utålelig, og enden er nær. Som det hed i en artikel  
– og jeg citerer, for det fortjener at blive gentaget: ”Er vor 
behandling af forsøgsdyr udtryk for en slags ”nazisme”? 
Har vi ret til at påføre vore medskabninger ufattelige li-
delser for at salvere os selv? Vi har en ret – den stærkeres. 
Det er sandsynligvis også den eneste. Hvis dyreforsøg 
bliver forbudt… Så ville man til sin forbavselse se, at 
videnskaben alligevel klarede sig udmærket, når den 
havde vænnet sig til den nye situation. 

For kan man ikke komme længere ad en vej, fi nder man 
en anden. Det er bare så let med disse sølle dyr, man 
har lige ved hånden. Og når man hører den voldsomme 
forargelse, der kom til udtryk i forbindelse det barske 
samlebåndsmord på fjerkræ, som man har overværet i TV 
– ja, så spørger man sig selv, om folk da troede, af kyl-
linger er født hovedløse samt gryde og grillklare, og om 
de lever i den forestilling, at bøffer og kalvesteg vokser på 
træerne? Ingen bør være i ringeste tvivl om at menneskets 
praksis som ådselæder medfører frygtelige lidelser og død 
for millioner af værgeløse medvæsener. Vi er alle under 
anklage for ikke at vise vor næste – medmennesket og 
med dyret – tilstrækkelig kærlighed, omsorg og respekt. 
Lad os hurtigst muligt få lært, at det er vor pligt, at elske 
dem og skåne dem i videst tænkelig omfang. For deres 
skyld og for vor egen skyld”. Citat slut.

Der kunne skrives en hel artikel om denne sag alene, men 
lad os stoppe her. I fremtidens idealsamfund æder man 
ikke sine medvæsener – det siger næsten sig selv! Ej hel-
ler påfører man andre (dyr eller mennesker) lidelser for 
selv at undgå dem. Også en selvfølge. Det nye samfunds 
mennesker af høj human standard vil høre om disse ting 
med den allerstørste gru og vantro, omtrent som når vi i 
dag hører om menneskeofre og kannibalisme i fortidens 
hedenske kulturer, om man kan kalde dem sådan. Kan 
man kalde vores egen kultur civilisation? Er de her nævnte 
ting civiliserede? Ikke hvis vi bruger Kenneth Clarks de-
fi nition. Der fi ndes barbariske kulturer, men civilisationer 
er altid civiliserede. Tør vi kalde os civiliserede i dag? 
– Derfor er det godt, at vi har en fremtid. Lad os gøre den 
civiliseret. Vi kan jo, hvis vi vil.

Det menneske, vi kender, vil blive overgået af en menne-
sketype, hvis omrids vi nu kan ane, fordi dets egenskaber 
er begyndt at gøre sig gældende i verden. Egenskaber, 
som er latent til stede i os alle og kun venter på at blive 
udfoldet, venter på vor vilje. Det ”nye menneske”, som 
er på vej til at folde sig ud af det gamle, vil – efterhånden 
som dets indfl ydelse vokser – totalt omskabe verden i sit 
billede, for enhver ny bevidsthed vil med tiden skabe sin 
egen fysiske form. En vi kan allerede i dag se, hvordan 
principperne for det nye liv og den nye verden er ved at 
fi nde deres formulering og påvirke menneskers tanker.

Pionererne der går foran viser vejen i denne fornyelses-
proces er praktiske folk med problemerne inde på livet. 
De har megen modstand at overvinde. Vi må lære at kende 
dem, hvor de end virker, og støtte dem i deres arbejde, 
hvor vi kan. De er menneskehedens håb og det stærkeste 
indicium for at en ny menneskehed er ved at blive ”født” 
på jorden, og en ny verden blive skabt. Lad os hver især 
blive medskabere. 

(Skrevet i 1978)

mange ægte europæere, der er i Europa! 
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TIDENS MENTALE 
PROBLEMER

v/Ruth Olsen

Flere og flere mennesker får psykiske problemer i disse 
år. Selv om man har strammet reglerne for det, er antallet 
af førtidspensionister p g a psykisk sygdom tredoblet de 
sidste ti år. Og til trods for materielt set gode tider for de 
fleste vokser antallet af selvmord, ja stadig flere helt unge 
mennesker finder ikke livet værd at leve. Selvdestruktiv 
adfærd blandt børn og unge er blevet et udbredt fænomen. 
Mange søger at befri sig for den følelsesmæssige smerte 
ved at påføre sig fysisk smerte.

Der tales meget om stress, angst og depression. For nu 
er det så udbredt, at det ikke længere er et tabu-emne. 
Tidens store spørgsmål synes at være: ”Hvordan får jeg 
det bedre med mig selv?” Følelsen af ”ikke at være god 
nok” florerer. Man søger forskellige udveje – psykologer, 
terapier, bl.a. coaching, diverse stimulanser og kemiske 
stoffer (det er ikke kun sportsfolk der tyer til kemien for 
”at forbedre sig”). Ja, man søger endda til plastikkirurgi 
for at blive mere tilfreds med sig selv.

Lægevidenskaben er tydeligvis i vildrede, og eftersom 
de fleste tror, vor mentale tilstand er et spørgsmål om 
kemisk-elektriske processer i hjernen, forsøges problemet 
hovedsageligt løst v.hj.a. medicin. Ja, der er dem, der tror 
”menneskehedens frelse” vil kunne hidføres via kemisk 
manipulering af hjerne-funktionerne.

Nu ved vi fra åndsvidenskaben, at nok er hjernen vigtig 
som ”transformator”, men det er ikke den, tankerne og 
følelserne kommer fra. Hvad er så ifølge denne åndsvi-
denskab de dybere årsager til den mentale misére? Og 
kan vi med en bedre forståelse af menneskets mentale/
åndelige struktur finde nogle løsninger?

Vor øgede sensibilitet

Først må vi konstatere, at menneskene generelt er nået til 
et trin i udviklingen, hvor vort nervesystem er blevet mere 
forfinet. Følelsesenergien/følelseslegemet er under stærk 
udvikling og har dermed givet os en større sensibilitet. 
Som Martinus skriver i LB II stk.296: ”Den forfinede 
sjæl har forfinet dets fysiske legeme, forædlet dets blod 
og gjort nervesystemet overordentlig følsomt og sart.”

Vi er altså blevet mere psykisk påvirkelige. På den ene 
side har vi fået bedre evner for at nyde f.eks. god musik, 
naturens skønhed osv, på den anden side kan vi dårligere 
tåle grove og primitive energier. Det viser sig f.eks. , når 
soldaterne kommer hjem fra krigen i Afghanistan med 
svære psykiske problemer.

En anden væsentlig årsag er at finde i vor øgede tan-
keaktivitet og den generelt manglende viden om, hvad 
tanker er. Martinus forklarer os, at tanker er stråleformig 
energi, altså elektricitet, og kalder det ”individets livskraft 
og dermed hovedfaktoren i bestemmelsen af individets 
sundhed og sygdom såvel legemligt som sjæleligt” (Bi-
sættelse kap. 47-48).

Tankeaktiviteten udgør en elektrisk spænding i nervernes 
ledningsnet. Den belastning kan ”nettet” udmærket klare 
normalt, fordi skaderne repareres under en almindelig 
sund nattesøvn. Men mulighederne for overbelastning er 
mange. De fleste aner nok, at negative tanker virker ned-
brydende på nervesystemet, og den i vor tid så udbredte 
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utilfredshed med sig selv er især ødelæggende, fordi den 
har en tendens til at blive permanent.

Mange føler, der er så mange krav, man bør leve op til, 
ikke mindst de krav, man stiller til sig selv. Samfundets 
udvikling går så hurtigt, at mange oplever, de ikke kan 
følge med. Og da flere og flere erkender, at ansvaret for 
ens liv og dets problemer er vort eget, og at skylden 
således ikke kan lægges på ”de andre”, bliver de selvbe-
brejdende tanker alt for mange.

Den generelle, ja universelle, kamp mellem ”det gode 
og det onde”, mellem selvisk og uselvisk, er med vor 
udvikling blevet til et enerverende indre anliggende i 
form af ”dårlig samvittighed” efterhånden, som vi ”ved 
bedre”. Idealerne kender vi, ikke mindst de, der har læst 
Martinus, men fra teori til praksis er der jo et stykke vej. 
Martinus har skrevet en del om vigtigheden af at kunne 
tilgive andre, men det er faktisk også vigtigt at kunne 
tilgive sig selv. Vi er ikke og behøver endnu ikke være 
fuldkomne, blot vi dog ”øver os”.

Rigtige og forkerte tanker

Problemet er ikke, at vi er begyndt at tænke så meget 
– det er jo meningen med udviklingen – men at vi tænker 
”forkert”. Når Martinus kalder tanker for ”livskraft”, har 
han jo nok ikke tænkt på de negative, for de er nærmest 
energi-røvere. I LB II har han forklaret, hvilke energier 
vi bruger til at sammensætte vor tankeverden og dermed 
bevidstheden.

Vor mentalitet, siger han, er en (uligevægtig) blanding af 
tyngde- og følelsesenergi. Da tyngdeenergien er en slags 
eksplosionskraft, bruger vi følelsesenergien til at binde og 
dermed ”civilisere” tyngdeenergien. Først når vi – v.hj.
a. intelligensen – når frem til en balance mellem disse to 
energier, opnår vi fred og ro i bevidstheden. At finde og 
manifestere den balance er ingen nem sag. Alt for meget 
af det ene giver en aggressiv irritabel mentalitet, og alt 
for meget af det andet giver tendens til depression og 
melankoli. Begge ubalancer svækker nervesystemet.

Som det overgangsvæsen, vi jordmennesker er, er det nu 
engang vor opgave at lære, hvordan vi skaber balancens 
fred i vort sind. Vi skal altså lære at styre vort tankeliv. 
Det gør vi ikke ved at sætte os ned og prøve at gøre os 
tanketomme (dvs meditere), selv om det for en stund 
aflaster nervesystemet og således kan virke som en ”lise 
for sjælen”. Og det er jo godt nok. Men opgaven her på 
jorden er altså, at vi ved viljens hjælp lærer at bruge de 
rigtige ”tankestoffer”.

Men – vil en og anden nok indvende – tankerne trænger 
sig jo på ”af sig selv”. Især i kriseperioder synes det 

umuligt at styre det mylder af mørke tanker og angstfyldte 
følelser, der kører rundt i bevidstheden og får os til at føle 
os som ofre for ustyrlige kræfter. Faktisk mener Marti-
nus, at vi nu er kommet så langt i poludviklingen, dvs 
i udviklingen af vort intellektuelle center og dermed af 
intelligensenergien, at vi med viljen er i stand til at stoppe 
de dårlige tanker og sætte nogle gode i stedet.

Det er dog ikke så let, når bevidstheden er fyldt med fore-
stillingsbilleder af alskens katastrofale mulige hændelser. 
Med vor udvikling følger jo også et mere righoldigt indre 
liv og dermed øget forestillingsevne. De skrækvisioner, 
vi er i stand til at udmale os i tankerne, har forskning i 
øvrigt vist, har ligeså stor virkning på nervesystemet, som 
hvis de var oplevet i ”virkeligheden”. Hvilket blot viser 
tankernes virkning på kroppen, og at det er det ”åndelige”, 
der styrer det fysiske.
Jeg har i øvrigt læst et sted, at utilfredshed, irritation 
og undertrykte protestfølelser især virker ødelæggende 
på fordøjelsesorganerne, og her især på bugspytkirtlen, 
hvilket forårsager diabetes. Vor tids øgede diabetes-til-
fælde kan altså også have mentale årsager udover den 
forkerte kost.

Uanset om man, som naturvidenskaben gør, betragter 
de indre forestillinger som ”fri fantasi”, eller mener de 
kommer fra vort righoldige erindringskartotek fra for-
udgående inkarnationer, så gælder det om at mobilisere 
”det kølige overblik” og ikke lade sig ”rive med ned i 
dybet”. Populært sagt: Vi skal styre tankerne, det er ikke 
tankerne, der skal styre os.

Stuart Wilde skriver i øvrigt i sin bog ”Bekræftelser” 
(Sphinx 1993): ”Det du tænker skaber det, du føler. Det er dine 
følelser, som farvelægger din virkelighed. Når du føler eller 
fornemmer en stemning, så hænger den stemning omkring dig 
som en sky, som du skal kigge igennem, når du kigger på ver-
den. Dine tanker laver om på din personlige sky af følelser, som 
så udsender og tiltrækker andre manifestationer af livskraft, 
der er magen til, altså har samme energi eller stemning. De 
følelser du skaber, trækker dig hen til områder på det fysiske 
plan, som matcher følelsen.”
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Tankestyring

Martinus giver ingen kon-
krete teknikker til tankesty-
ring, men det er der andre, 
der forsøger at gøre, og der 
fi ndes en del bøger om det. 
Jeg skal nøjes med at for-
tælle om én, nemlig Maria 
Ørnbøl Trier’s ”Et liv uden 
angst” (Pretty Ink 2007). 
Den indeholder ni kvinders 
historier om, hvordan de var 
fanget og lammet af angst-
fyldte tanker, de ikke selv 
kunne forstå, hvor kom fra. Løsningerne er forskellige, 
men de handler stort set alle om, at personerne får ændret 
deres måde at tænke på.

Der er en kognitiv terapeut, der foreslår klienten at 
skrive en dagbog med positive tanker og oplevelser og 
læse i den, så snart de mørke tanker melder sig. Der er 
en åndedrætsterapeut, der foreslår at ændre handlevaner 
og indoktrinere sig selv med gentagelser af positive 
sætninger. Der er en coach, der foreslår man går i dialog 
med angsten, stiller kritiske spørgsmål til den, om den 
f.eks. er blevet en undskyldning for at være passiv, og 
så give slip på den i en accept af, at man ikke behøver 
være perfekt.

Andre foreslår positive visualiseringer, afslappende 
åndedrætsøvelser og motion. Eller man kan fl ytte sit 
fokuspunkt fra angsten til ydre ting, f. eks. et smukt 
fredfyldt billede. I det hele taget påpeges vigtigheden af 
at lytte til kroppens signaler og foretage ændringer i sit 
liv derefter i stedet for at bedøve signalerne med et eller 
andet. Eksemplerne viser, at det godt kan lade sig gøre 
at ændre sine destruktive tankevaner.

Åndsvidenskabeligt set

Jeg vil mene, det bliver en hel del nemmere, hvis man 
via åndsvidenskaben har fået kendskab til menneskets 
mentale situation, til livets generelle vilkår og logiske 
sammenhæng. Megen dødsangst kan f.eks. undgås, når 
man ikke bare tror men ved, at der venter en fredfyldt ferie 
forude, og at den læreproces, vi eventuelt må afbryde i 
utide, blot fortsætter i næste inkarnation.

Åndsvidenskaben har også gjort det nemmere at acceptere 
verden og menneskene, som de er, uden at blive hærget af 
negative tanker over grusomhederne og de tilsyneladende 
uretfærdigheder, når vi ved, hvilken højere mening, der 
er med dem. Med den større medlidenhedsevne, vi nu har 
fået udviklet, og med billeder af andres lidelser bragt lige 

ind i vore stuer via TV, er det dog ikke nemt at bevare 
den mentale balance, selv om vi ved, at alle disse lidel-
seserfaringer bringer verden lidt nærmere til det rigtige, 
fredelige, kærlige menneskerige, alle længes efter.

Martinus har givet os syv leveregler, som vi kan prøve at 
leve efter og således individuelt bringe os lidt nærmere et 
fredens rige i os selv. En af disse regler siger, at vi ikke 
skal ”tage til genmæle”, men jeg ved ikke, hvor sundt 
det er i denne endnu så ufuldkomne tid, i hvert fald ikke 
hvis man tolker det derhen, at alle meningsforskelle skal 
”puttes ind under gulvtæppet”. Manges – især nok kvin-
ders – mentale problemer skyldes for en del, at de aldrig 
har lært ”at sætte grænser”. Det kan give angst, hvis man 
oplever, man helt mangler kontrol over eget liv.

Nu tror jeg ikke, Martinus med den nævnte leveregel 
mente, vi skal undertrykke os selv og vore holdninger. 
Det er jo en vigtig del af den almindelige udvikling, at 
meninger brydes i dialog, men han ønskede selvfølgelig, 
at vi skulle gøre det i venskabelighed uden negative fø-
lelser. Som han skriver i artiklen ”Livsmodet” gælder det 
om ”i den givne situation at gøre det, der er det kærligste 
at gøre uden nogen form for vrede, bitterhed, skuffelse 
eller irritation. Man kan godt være bestemt uden at være 
arrig.”

Ud over tankernes store betydning for vort mentale 
velbefi ndende, nævner Martinus andre faktorer. F.eks. 
nævner han i artiklen ”Unaturlig træthed”, at kød kræver 
så megen energi at fordøje, at det kan føre til sygdom, 
efterhånden som vor organisme bliver mindre egnet til 
at præstere ”det dræbende princip”, som fordøjelsen jo 
er (bortset fra af moden frugt). Desuden kan vi i bogen 
”Bisættelse” kap.55 og 56 læse om, hvordan både for lidt 
søvn og for megen søvn svækker nervernes ledningsnet 
og forhindrer den sunde livskraft-overførsel.

Megen psykisk lidelse kan have sin årsag i tidligere liv, 
dvs vi kan have en karma, det nu gælder om at få mildnet 
via begrebet ”syndernes forladelse”. Hvis det lykkes os 
at fylde vor aura med lutter kærlige energier, vil vi være 
beskyttede, dvs at eventuelle skæbnebuer fra tidligere liv 
”preller af”. Og så kan vi i øvrigt øve os i ikke at skabe ny 
uheldig karma, altså undgå at påføre andre angst og be-
kymring, men i stedet søge at være til glæde for andre.

I det hele taget er åndsvidenskaben en uvurderlig hjælp 
til at forstå sig selv og meningen med det hele. Selv om 
det for den, der står midt i lidelsen er en ringe trøst, så 
er det dog en trøst, at vide, at den er et nødvendigt led i 
en nødvendig udvikling. Når man ved, at livet er en læ-
reproces med en ”happy ending”, kan man bære megen 
genvordighed. Endelig er der også den mulighed, at man 
via bøn kan bede om styrke til at stå lidelsen igennem.
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Religiøse mennesker synes at kunne klare megen lidelse 
og frustration uden bitre følelser ved at acceptere, det er 
”Guds vilje”. Sådan reagerer stadig færre mennesker i vor 
tid. De spørger i stedet med afmagtsfølelse: ”Hvorfor lige 
mig?”, og føler sig uretfærdigt behandlet af ”skæbnen”. 
Det bliver man kun mere syg af. Vor tids mennesker har 
brug for viden. Viden om sin egen mulighed for at påvirke 
skæbnedannelsen. Lidelsens læreproces kan blive nem-
mere og kortere med den viden og dermed den forståelse, 
som åndsvidenskaben har givet os.

Med den nye kosmiske verdensimpuls er udviklingen 
af menneskets bevidsthedsliv intensiveret, hvilket ses 
af naturvidenskabens og teknologiens fremgang. Men 
det betyder også, at de ufærdige og dårlige sider bringes 
”frem i lyset”. Som Martinus skriver i LBI stk. 63: 

”Men den ny verdensimpuls har også symptomer, der er 
af ubehagelig art, og disse har givet sig udslag i de senere 
tiders politiske bevægelser og omvæltninger, samt sek-
suelle abnormiteter, ulykkelige ægteskaber og sindssyge, 
hvilke realiteter for en stor del netop vil være at henregne 
under de reaktioner, der nødvendigvis må opstå der, hvor 
den ny verdensimpuls kolliderer med de gamle begreber 
eller opfattelser af livet”.

Fødselsveer, kalder Martinus disse ubehageligheder. Og 
os, der kender den slags smerte ved, at den er til at bære, 
fordi den er blandet med forventningens glæde, glæden 
ved det nye liv, der er på vej.

v/Ruth Olsen

Sådan lød overskriften på en artikel i Ill.Videnskab 
(10/2004), hvori det fortælles, hvor forundret forskerne 
er over at have fundet celler i tarmen, der næsten er helt 
magen til cellerne i hjernen, og at tarmen således ”kan 
tænke selv”. Forskerne har f.eks. konstateret, at tar-
men stadig fungerer udmærket, selv om resten af 
kroppen er lammet og forbindelsen til hjernen 
afbrudt.

Fordøjelsessystemet kan ”selv tage beslutninger 
og føre dem ud i livet”, skriver de. Og det 
er komplicerede regulerende beslutninger, 
der skal tages. Man har fundet ud af, at 
tarmens nervesystem er opstået længe 
før den store hjerne. Dette nervesystem 
er følsomt overfor signaler fra resten af 
kroppen, dvs det registrerer, om man er 
glad, stresset eller forelsket.

Det signalstof, serotonin, man kender 
fra hjernen, og som har at gøre med 
regulering af humøret, produceres også i 
tarmen, ja 95% af kroppens serotonin fin-
des faktisk i tarmen, siger forskerne. Disse 
opdagelser har givet helt nye perspektiver på 
f.eks. behandlingen af depressioner, mener de. Udtrykket 
”at tage beslutninger efter sine mavefornemmelser” er 
altså slet ikke så tosset!

Kender man åndsvidenskaben, er man ikke så forundret 
over, at fordøjelsessystemet kan ”tænke selv”. For det 
første er fordøjelsen styret af vore ”åndelige” legemer, 

tarmens celler er blot modtagere af information. For det 
andet er deres virke blevet automatfunktioner. Fordøjel-
sesorganerne hører til den ældste del af vor organisme, det 
ses bl.a. af, at en ellers sund lever kan gendanne ødelagte 
dele helt op til 80%. Her dominerer instinktenergien. 

Gennem årtusinder har vi gennem plante- og dyreriget 
udviklet deres virksomhed til ren vanebevidsthed.

I bogen ”Logik”, kap.73, skriver Martinus: ”Hele det 
jordiske menneskes fysiske legeme er i virkeligheden 

kun udgørende en meget stærkt fremskreden 
plante og opretholdes i stor udstrækning ene 
og alene på plante- eller instinktbevidsthe-
den. Dette vil altså igen sige, at dets legemes 
hovedfunktioner og opbyggelse sker uden 
dets hjernemæssige indblanding. Det er 
altså ”den guddommelige verden”s fuld-
komne liv, som samme individ har tilegnet 
sig som vanebevidsthed under sin eksistens 
i den forudgående ”spiral”s intellektuelle 

zoner, der nu eksisterer som selvstændige 
funktioner i dets organismer.

Det er denne vanebevidsthed, der normalt 
opretholder blodets gang, mavens fordøjelses-

processer, kirtelfunktionerne og åndedrættet. Disse funk-
tioner opretholdes altså ikke mere i kraft af forudgående 
tænkning eller viljebestemmelse, men er selvstændigt 
arbejdende vanebevidsthed, der netop igen udvikler di-
rigerende centrer for organismefunktion.”
At vi har så mange ”hjerneceller” i maven er altså noget, 
vi konstruerede engang på visdomsrigets åndelige plan.

Vi tænker med tarmen
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I USA, hvor religiøsitet er en langt mere accepteret og 
naturlig del af livet, er det nemmere for en videnskabs-
mand at have en spirituel indfaldsvinkel, end det er i 
Europa. Men noget tyder på, at den folkelige bevidsthed 
endnu ikke er moden til at rumme den.

”Hvem er Ramtha?” spurgte en af mine kursister mig en 
dag, og som sandt var, kunne jeg bare svare: ”Det ved 
jeg ikke.” For det vidste jeg ikke dengang.
Men folk, der har set fi lmen What the Bleep do we know, 
eller læst bogen, forstår jeg godt vil blive interesserede 
i, hvem der mon kan skjule sig bag dette navn.
Ophavsmanden bag såvel fi lmen som bogen er Will 
Arntz, en succesrig forretningsmand indenfor IT-soft-
ware-branchen, som er en af mange studerende på 
Ramtha’s School of Enlightenment (Ramtha’s skole for 
oplysning). Der henvises til navnet Ramtha i fi lm såvel 
som bog, som om der er tale om en slags sandhedsvidne. 
Man skal imidlertid ind i afsnittet om bidragydere bagerst 
i bogen, førend man får forklaringen.

Han levede ifølge denne for 35.000 år siden og lærte at 
”adskille sin bevidsthed fra sin krop, hæve dens frekvens 
og med tiden tage den med sig.” Hvad dette angår minder 
mønsteret meget om en anden gammel indviet, nemlig 
Ambres, som vi tidligere har skrevet om i dette blad.
Ramtha  kanaliseres gennem den amerikanske kvinde 
JZ Knight, som under kanaliseringerne ved hjælp af 
en polygraf har fået målt et skift i hjerneaktiviteten til 
deltafrekvens, i hvilken lillehjernen styrer hendes krop, 

som taler, går, spiser, drikker og danser, mens Ramtha 
belærer om mysteriet med sind over materie. På Ramtha’s 
School of Enlightenment studerer man sammenhængen 
mellem Ramtha’s gamle indviede visdom og den moderne 
neurologis og kvantefysiks indsigter.

I såvel fi lm som bog er en lang række videnskabsmænd 
blevet interviewet om forholdet mellem kvantefysik og 
bevidsthed, og pointerne peger alle i retning af samme 
facit, nemlig det, at mennesket primært er bevidsthed, og 
at alt andet, herunder også krop, psyke og opfattelse er 
ren og skær illusion. 

Dette indebærer dybest set, at den verden, som vi normalt 
går rundt og opfatter som den virkelige verden med vir-
kelige problemer, er et selvskabt blændværk, som det er 
op til os selv at afgøre, om vi vil bevare eller erstatte- og 
i givet fald med hvad.

Om end der er tale om videnskabsmænd, som har 
ph.d.-grader fra de fornemste amerikanske universiteter 
indenfor neurologi, biologi og kvantefysik og er ansat 
som undervisere og forskningsledere på yderst velre-
nommerede universiteter, har medierne stort set fortiet 
den kendsgerning, at fi lm og bog eksisterer. Ifølge Will 
Arntz kommenteredes begivenheden kun i en enkelt lille 
avis, som afviste pointerne ved at benævne de intervie-
wede for ”såkaldte eksperter”. Til trods for at avisen blev 
bombarderet med over syv hundrede læserbreve, som 
protesterede mod denne nedgøring af seriøs forskning, 
valgte de ikke at publicere et eneste af dem.
Der er således tilsyneladende i pressen en klar tendens 
i retning af at ignorere mentale begivenheder, som 
bidrager konstruktivt til højnelse af den menneskelige 
bevidsthed.

Det er relevant, synes jeg, at spørge sig, hvad årsagen kan 
være, og hvad konsekvensen kan være.
Karen Blixen var af den opfattelse, at når menneskene 
ikke realiserede paradis på jord, var den af den simple 
grund, at de ikke ønskede det. Jeg er tilbøjelig til at give 
hende ret. Jeg kan ganske enkelt ikke se anden forkla-
ring.

Men hvordan kan det hænge sammen med, at det i stort set 
samtlige politiske og religiøse sammenhænge postuleres, 
at man skam intet ønsker mere end fred?
Dette gives der intet svar på i What the Bleep, for det er 
slet ikke dens mission.
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Dens mission er at formidle de ovenstående pointer i en 
tradition, som hører det magiske univers til.  Troldmænd, 
forskere og digtere anbringes i samme kategori af store 
hjerner, som taler om ideer, i modsætning til de mid-
delmådige, der taler om begivenheder, for ikke at tale 
om de små hjerner, som taler om folk. Her er således i 
hele menneskesynet en lidt harrypotteragtig dimension 
af modsætningsforhold mellem dem, der har indset, at vi 
befinder os i en holografisk virkelighed, og dem, der ikke 
har, men stadig lever i det gamle paradigme, som går ud 
på, at vi er adskilte.

Jeg kan godt forstå det. Jeg kan godt forstå, at det kan føles 
så ensomt at have opdaget en kosmologisk sammenhæng 
og virkelighed i en verden, der ikke har, at man forsøger 
sig med et nyt indforstået magisk fællesskab.

Bogen signalerer også rent visuelt, at den er en del af det 
potterske univers. Således er teksten trykt på gulnede 
sider, der skal vække associationer til troldmandens lære-
bog og illustrationer, der er hentet fra magiens verden.
Sproget er tillempet talesprog og henvender sig opfor-
drende direkte til læseren på en måde, som gør, at jeg 
spørger mig selv, om de mon anser læserne af bogen for 
at være mindre end gennemsnitligt begavede. F.eks. kan 
man læse følgende:
”Tænk lidt over dette… Hvorfor føles det sååå rart at 
have det sååå dårligt?”

En sådan måde at skrive på hører ifølge reglerne for 
ikke voldelig kommunikation til i kategorien voldelig 
kommunikation. Hvorfor? Af den enkle grund, at den er 
manipulerende, idet den udgår fra, at det føles rart at have 
det dårligt. Sådan har jeg det absolut ikke selv. Men mit 
livsprojekt er da også den konstruktive kommunikation, 
der har som indre drive hele tiden at handle således, at 
man kan gøre det i øjeblikket mest hensigtsmæssige for 
at kunne bidrage til at lykken tiltager, såvel for en selv 
som for andre.

Hører man imidlertid til dem, for hvem det føles rart at 
have det dårligt, måske fordi man så kan få opmærksom-
hed og medlidenhed, ja, så kan det da godt være, at man 
får endnu mere appetit på at labbe flere kapitler i sig.
Jeg læste egentlig kun bogen færdig, fordi jeg havde lovet 
at skrive om den. Men når det er sagt, skal det også siges, 
at informationsniveauet, hvad forholdet mellem kvante-
fysiske pointer og neurobiologi angår, er højt. 
Bogens stil er en blanding af teenagepigens dagbogs-
skriblerier og videnskabsmandens abstrakte matematiske 
begrebsverden. Hensigten har været at ville formidle 
noget svært tilgængeligt på en måde, så det kan blive 
allemandseje, og det anser jeg for at være en nyttig ting. 
Så hatten af for den.

Har man imidlertid fulgt med i de sidste ti-tyve års forsk-
ning indenfor området, er der ikke meget nyt. For mit eget 
vedkommende var der dog en virkelig skøn ahaoplevelse, 
som hang sammen med oplysningen om, at stresshormo-
net endorfin, som udskilles i mennesker helt naturligt, når 
vi oplever glæde, også eksisterer i encellede organismer. 
Noget tyder på, at selve det indre drive i evolutionen er 
forbundet med eksistensen af endorfin. Dette synes jeg 
er yderst tankevækkende, for det betyder rent faktisk, at 
evolutionen går baglæns, (så at sige går i sig selv, som når 
en gærcelle dør og øllet ikke kan gære eller brødet ikke 
hæve), når vi er sure, deprimerede eller bare triste. 

I bogen Belivelse – at turde ville livet med fokus på fri-
værdien i frontallapperne, som udkom for nogle måneder 
siden, skriver jeg om netop de daglige valg, vi mennesker 
har, mellem at aflive og belive næsten og os selv, og om 
aflivelsens sammenhæng med det nedbrydende stres-
shormon cortisol og belivelsens med det pyrokatechine 
stresshormonsystem, som endorfinerne hører til. Men 
jeg skriver også om, hvor umuligt det er at være i det 
belivende system, så længe vi har fjendebilleder, eller 
oplever os selv som værende i modsætning til noget 
som helst andet levende væsen. Selve holontanken, el-
ler organismetanken, eller kosmologibegrebet rummer 
denne indsigt. 

Så når man i bogen kan læse, at det er mugglerne, der 
ikke vil være troldmænd, forbindes det at ville leve uden 
magi med at være et yderst begrænset og stupidt væsen, 
(mugglerne er jo Harry Potters stedforældre og deres 
lige), og jeg synes faktisk, at bogen derved kommer til at 
praktisere det modsatte af, hvad pointerne i de indviedes 
indsigter peger på. For er vore sind kollektivt forbundne, 
og udgør vi tilsammen en helhed, er mugglerne, dem vi 
ikke kan forstå, fordi de er så anderledes end os (dansk 
folkeparti, de pædofile, muslimerne, islamisterne, de 
prostituerede, Jehovas Vidner, feltafhængigt tænkende 
videnskabsmænd), jo nogle, som vi har til opgave at 
forstå, hvis vi vil forstå vor egen virkelighed, og ikke 
fordømme.
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Endelig kan jeg ikke dy mig for endvidere at pege på, 
at det magiske univers ifølge både Rudolf Steiner, Alice 
Bailey og  Martinus er noget, som hører den ældgamle 
instinktivt dominerede verdensimpuls til og overhovedet 
ikke den ny. Når new age folk tyr til magiens verden, 
kan man derfor, i henhold til bogens terminologi, sige, 
at evolutionen ikke skrider frem på en udvidende måde 
– ikke går mod udvidelse af glæde.

Der tales for tiden en del om forskellen på selvtillid og 
selvværd. I den amerikanske kultur, som bogen er opstået 
i, har vi også begge tendenser. Jeg anser What the Bleep 
for at strutte af selvtillid og være en lærebog i selvtillid 
på samme måde som den danske TV-journalist  Kurt 
Strand, der udtaler, at han inden han skal på skærmen og 
interviewe en person stiller sig op foran spejlet, som han 
har lært af en amerikansk medieekspert, og siger til sig 
selv, at han er bedst, smartest, klogest etc. Og jeg anser 
A Course in Miracles for at være en lærebog i selvværd. 
Den repræsenterer den erkendende dimension, som aldrig 
vil tænke i adskillelsestænkning og kunne sige, at jeg er 
bedst, smartest, klogest. Nej, her hjælpes man til erken-
delse af, at man alene ser det, man tror man ser, så længe 
man adskiller sig, og må turde give så meget slip på sin 
egen kontrol, det magiske, at man tør mærke, hvordan 
det er at være den anden (mugglen), og forstå, at denne 
anden alene kan være i ens bevidsthed, fordi man netop 
selv rummer muligheden for at kunne spejle den.

Den, der har selvværd, har således absolut intet behov 
for at fremstå som bedre end nogen anden, men spiller 
blot de kort, man nu af forsynet har fået på hånden (i min 
bog kalder jeg det for at bruge de talentkerner, som man 
har reanimeret sig til)  i uenighed med andre, måske, 
men uden at gøre disse andre, som man er uenig med, til 
fjendebilleder. Den, der har selvværd, behøver aldrig at 
nedgøre nogen, men ser det alene som sin opgave at få 
andre til at opdage deres selvværd.
Og så er cirklen ved at være sluttet, for taget i betragt-
ning, at What the Bleep ikke er blevet vist interesse fra 
mediernes side og ikke er blevet annonceret, er der mange 
mange mennesker i hele verden, som kender til den, og 
det tager jeg som tegn på, at der er mange, som kan lide 
denne måde at få information på.

Noget tyder således på, at tiden her på jorden er ved at 
være inde til at modtage informationer om en kosmolo-
gisk sammenhæng, om en holografi sk virkelighed, hvor 
vor egen hjerne og bevidsthed blot er en lille holon i en 
kæmpemæssig russisk babuskjadukke med sin helt egen 
dagsorden. Men det store spørgsmål er, om tanken også 
er, således at vi kan komme til at forstå, hvilken helt unik 
rolle vi hver for sig selv har at spille. 

På forsiden af Else Byskovs nye bog ´Loven for tiltræk-
ning` kan man læse følgende:
“Dine tanker er magnetiske og med dem tiltrækker du 
mennesker, hændelser og omstændigheder i dit liv.” 
Det lyder jo rigtig spændende, at man selv har så meget 
indfl ydelse på, hvordan ens liv bliver. Her var en bog, 
jeg straks måtte gå i gang med at læse.

I indledningen til sin bog nævner Else Byskov en masse 
eksempler på, hvordan mange hændelser i hendes eget liv 
er indtruffet på grund af ønsker og tanker, at sådan som 
man tænker, sådan bliver det. Når man læser, at Else har 
mødt sin mand, har fået sin ønskebolig i det helt rigtige 
land og endog har fået et brød leveret på tankens bud, 
tænker man umiddelbart, at hun er et usædvanligt heldigt 
menneske. Men måske er det slet ikke held, men noget 
helt andet, som har så stor en indfl ydelse på, hvordan 
ens liv bliver? I bogen kan man læse, at det er tankerne, 
som har den helt afgørende betydning for, hvordan livet 
udfolder sig for én.

Videnskabeligt kan man redegøre for, at tankerne er der 
(hvis man skulle være i tvivl om det). Tanker kan måles, 
så de er der altså. Man får i bogen en god redegørelse 
for, hvad tanker, bølger og stråler er - videnskabeligt 
set. Der er nogle gode eksempler på, hvordan tanker 
(elektromagnetisk stråling) kan opleves konkret, selvom 
de er ikke-materielle. Ligeledes er der en god forklaring 
på, hvorfor vi f.eks. tiltrækkes af nogle mennesker, og 
hvorfor vi går i en stor bue uden om andre. Det er alt 
sammen bestemt af naturlove. Loven for tiltrækning er 
en af disse naturlove.

Til at belyse de åndelige love bag loven, har Else invol-
veret citater og beskrivelser fra Martinus´ værker og fra 
fænomenet Abraham (som er en gruppe af højt udviklede 
væsner, der kanaliserer åndelig viden til et ægtepar ved 
navn Esther og Jerry Hicks). Personligt er jeg altid en 
smule skeptisk m.h.t. kanaliseringer, fordi oplysningerne 
uværgeligt vil blive farvet af personen, der modtager 
budskaberne. Men når budskaberne tilsyneladende har så 
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mange lighedspunker - og tilføjelser til Martinus (som jeg 
mener har det bedste bud på et dækkende helhedsbillede 
af  “alt hvad der er”) , må man studere disse kanalise-
ringer med et åbent sind, og da mange mennesker føler 
sig inspireret til at studere de åndelige verdener ved at 
læse kanaliseringer, er det nok et ekstra gode for bogens 
budskab, at Abraham er “deltager”. Alle veje fører jo som 
bekendt til Rom.
I beskrivelserne (med citater fra Martinus´ værker) kom-
mer man vidt omkring. Forkerte tanker er startskuddet 
til sygdomme - lige fra mavesår til åndssvaghed. Rigtige 
tanker derimod skaber den rigtige sammensætning i 
blodet og dermed sundhed for hele legemet. Tankerne  
tiltrækker venner, kærester, bolig, job, ..alt i vores liv. 
Dette gælder ikke bare for mennesker, men for alle væs-
ner ..dyr, planter, kloder.. alt hvad der lever og oplever 
overalt i universet.

Det gælder altså om at blive meget bevidst om, hvilke 
tanker man skaber, og det gælder om at ændre sine tanker, 
så de bliver i overensstemmelse med det, man ønsker i sit 
liv. Hvordan man gør det, giver Else en meget brugbar 
opskrift på. Der er i bogen rigtig mange gode eksempler 
på, at loven virker. Der er idéer til, hvordan man hurtigere 
får “held” med at skabe sig det liv, man helst vil have.
Hvis man tidligere skulle have været i tvivl om tankernes 
betydning for vores nuværende og kommende liv og 
livsindhold, er man det i hvert fald ikke efter at have læst 
Elses bog. Martinus udtrykker det på denne måde:
 “ Loven for tiltrækning og frastødning betinger således, 
at ethvert individ hele tiden har sin egen skæbnes tråde i 
sin hånd og ustandseligt kan arbejde på sin egen guddom-
meliggørelse. Det vigtigste punkt for det samme individ 
bliver altså at komme til erkendelse eller fuld klarhed over 
denne sin egen altoverskyggende guddommelige magt for 
derved at anvende den i styringen af sin egen skæbne mod 
de højere tinder.” (Martinuscitat fra bogen)
Else Byskovs bog  er utrolig let at læse, har rigtig mange 
gode og alsidige argumenter for intenst at begynde træ-
ningen af den rette tænkemåde. At den også har mange 
humoristiske bemærkninger, er helt i tråd med emnet. 
At i alt en bog man kan blive både klogere og gladere af 
at læse. 

Kontakt med 
ånderne
Af Allison Dubois

Aschehoug 2007
215 sider 229 kr

Anm. Ruth Olsen

ISBN 87-11-26690-2

Forlaget Aschehoug har også opdaget salgsmulighederne 
i spirituelle bøger, så herfra ser vi nu en del udgivelser, 
mest i det, jeg vil kalde ”den lettere genre”, som denne 
bog tilhører. Den har såmænd mange gode beskrivelser 
af, hvordan mennesker kan få trøst i sorgen ved at få 
budskaber gennem et medie fra deres afdøde kære, men 
nogen dybere forståelse af fænomenet, får man ikke.

Forfatteren giver også hjælp til opklaring af forbrydelser, 
hvad der åbenbart er mere brugt i USA end i Europa. 
Hun føler sit arbejde som ”et kald” og stiller sig også til 
rådighed for seriøs videnskabelig forskning – med gode 
resultater. Desuden medvirker hun i TV-udsendelser, bl.a. 
NBC-succesen ”Medium”.
Hun mener således at kunne være med til at gøre menne-
sker mindre bange for døden, og det er jo godt nok. Men 
bogen bringer ingen forklaringer, der kunne give en større 
forståelse for, hvordan alt dette hænger sammen – f.eks. 
står det intet om reinkarnation. Men hun skriver da også, 
at alt det med ”new age” giver hun ikke meget for!

At hun synes at høre til på USA’s højrefl øj ses af, hvad 
hun fortæller om de døde Vietnam-soldater, som hun 
påstår at tale med ved et besøg i deres mindepark. De 
skulle have udtrykt stolthed over at være døde for deres 
lands sikkerhed. Jeg tror, at når de er kommet over ”på den 
anden side” ved de godt, at Vietnam aldrig truede USA’s 
sikkerhed. Helt unge mennesker kan nok manipuleres 
til at tro så meget her på Jorden, men jeg forestiller mig, 
de erkender tingenes rette sammenhæng, når først de er 
kommet fri af Jordens mørke energier.

***
Polforvandlingen i 
hverdagen – den 
konstante udfordring

Martinus Center Stockholm har fået 
samlet en lang række indlæg om pol-
forvandlingens problemer for vor tids 
mennesker, og har udgivet en bog om 
det. Den er i trykken nu og vil først 
udkomme i løbet af september. 
I en første omtale skriver bogens redaktion bl.a.:Hvordan 
oplever de forskellige individer sin hverdag i polforvand-
lingens tegn? Denne antologi, bestående af nitten tekster 
af forskellige forfattere, både svenske og danske, er blevet 
til for at give nogle indblik i, hvordan mennesker med 
kendskab til Martinus’ analyser oplever sin hverdag og 
refl ekterer over denne overgangstid.
I nogle af teksterne får vi en teoretisk belysning af dette 
komplicerede emne, mens andre bidrag skildrer mere 
personlige og dagligdags erfaringer med den psykosek-
suelle forvandlingsproces.
Bogen kan bestilles: rosellsteuer@hotmail.com eller tlf. 
46-8-385034
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Noget om 
”duader”, treenige X’er, 
nuller og alt muligt

v/Erik Graversen

I denne serie diagrammer 
forsøger jeg at beskrive nogle 
grundlæggende træk i Martinus 
kosmologi. Det handler om 
den overordnede struktur i det 
levende verdensalt og de levende 
væsner, gudesønnerne.

Jeg har prøvet at beskrive disse sammenhænge i lyset 
af ”0X” (Se især Martinus ”Den Intellektualiserede 
Kristendom” 134-135 (DIK), og  Per Bruus-Jensen’s 
seneste bog  ”Kosmisk Kemi.”)

Hovedvægten er lagt på nogle beskrivende diagrammer. 
Teksten er så vidt muligt koncentreret om hovedtræk og 
henvender sig ikke til helt nye studerende. Sproget kan 
derfor være lidt indforstået..
Det er vigtigt at pointere, at den rækkefølge som de 
enkelte begreber her bliver præsenteret i, kun tjener 
til at forenkle og fremme forståelsen. Der er ikke tale 
om beskrivelse af en begyndelse eller en udvikling fra 
X0 mod de øvrige elementer. Alle elementer er evige 
og har altid været i aktivitet. Diagrammerne beskriver 
hovedsagelig noget velkendt men på en ny måde. 

Verdensaltet eller Guddommen er et uendeligt, evigt 
og et levende univers, et altomfattende gigantvæsen. 
Dette væsens jeg er ”den årsagsløse årsag” X0. Det er 
immaterielt og absolut stilhed. Guddommen er alt hvad 
der eksisterer. Guddommen lever ikke i en omverden. 
Han er derimod omverden for alle levende væsner, eller 
gudesønner. Hans liv og bevidsthed må han skabe ud af 
sig selv, ved sig selv og for sig selv.
Han optræder for sig selv i funktionerne som  henholdsvis 
evnen til at skabe oplevelse(x2), som opleveren og 
skaberen(x1)  og som det skabte(x3).

Dette kræver at Guddommen ud af stilheden skaber 
noget at opleve og selve oplevelsen af det skabte og 
det sker alt sammen uden at stilheden brydes! Stilheden 
er nemlig også det medium som alle bevægelser 
”fremkaldes” på. Hvis bevægelser fremkaldes på et 

bevægeligt medium bliver det et ”falsk billede” og 
verdensaltet bryder sammen. Hvis en farvefilm bliver 
vist på et farvet filmlærred bryder filmen sammen. Det 
gælder også ”livets film: Det evige liv” som vi alle er 
medspillere i. 
X0 er denne immaterielle ”baggrund” af stilhed hvorpå 
X0 i funktionen som X1 oplever det skabte.

På fig.1 er den hvide baggrund i rammen, Verdensaltets 
eller Guddommens jeg, X0. Dette jeg er al tings 
immaterielle urgrund. Den årsagsløse årsag.

At det er immaterielt betyder ikke at det er ingenting, 
- tværtimod - det er snarer alting, men det betyder at vi 
er ude af stand til at sanse det. Det er det ”noget” som 
sanseapparater og alt muligt andet består af. Det er af en 
højere grad end noget af det vi kender som åndelig og 
fysisk materie. 
Selv om det er immaterielt er det i høj grad 
hensigtsmæssigt organiseret som kræfter og evner. For 
at kunne skabe illusionen om bevægelse må X0 være 
hypersymmetrisk. X0 er hypersymmetrisk organiseret på 
en måde hvor modsætninger komplementerer hinanden. 
Det har potentiale til alt. Det rummer ”kim” til alt. Det 
er objektive gestalter der venter på at blive gestaltet! 
De står på spring, for at blive besvangret med ideer for 
at springe ud i tiden og rummets verden som virkelige 
illusioner. Det er stilheden bag al bevægelse, evigheden 
og uendeligheden bag al tid og rum og det er al materies 
immaterielle udspring. Det er det levende bag al liv i 
universet. Det der ser ud af alle øjne og ”lytter” bag alle 
sanser.
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Det er Guddommen som ud af sit verdensdyb gennem de 
levende væsner evigt skaber liv og oplevelse for sig selv 
og sine gudesønner.

Fig.2 Cirklen symboliserer verdensaltets tænkte sanse-
horisont. 
Dvs. det som verdensaltet under bestemte betingelser 
kunne opleve.
På figuren er den symboliseret som en cirkel der er cen-
treret i forhold til et punkt. Den situation skal beskrive 
at verdensaltets bevidsthed hviler passivt og ubevidst i 
sin urgrund.
Det er en paradoksal situation som aldrig er hændt  og hel-
ler aldrig vil ske, og figuren skal kun tjene til at illustrere 
fraværet af den kraft der sikrer at det ikke sker.

Fig.3 Cirklen beskriver verdensaltets  skabte bevidsthed 
eller sansehorisont. På diagrammet er den
 tvungen ud af sin passivitet og bragt ”på banen” af en 
kraft der ”trækker den i spil” ud af centrering. Kraften er 
centralbehovet. Og centralbehovet er verdensaltets be-
hov for evigt at opleve sin egen eksistens som almægtig, 
alvidende og alkærlig skaber.

Fig.4 er tilføget er ”rund pil op” Denne tilføjelse skal 
beskrive endnu en kraft. Denne kraft er urbegæret der 
evigt symmetrisk og komplementært udspringer fra Cen-
tralbehovet som en logisk nødvendighed der giver jeget 
sin stræben efter at ville oplevelsen af livet for enhver 
pris. Urbegæret er livsviljen i det levende verdensalt.
Livsviljen vil drevet af centralbehovets krav primært 

tvinge Guddommen og de levende væsner ”opad” mod 
nye mål, mere perfekt skabelse, mere omfattende magt og 
kærlighed. Der skal hele tiden skabes noget nyt og bedre. 
Og sekundært driver urbegæret de levende væsner ud i 
ekstrem selviskhed og stupid ondskab. (sult/mættelses-
princippet) Centralbehovet og urbegæret udgør på denne 
måde en ”toenighed” eller en ”duade”.

Her kunne man fristes til at spørge om ikke denne acen-
trering bryder hypersymmetrien i X0? 
Først vil jeg minde om at den acentrerede cirkel kun er 
en figur i et diagram der gør det muligt at fremstille et 
billede af nogle kræfter og energiers samarbejde inden for 
det levende væsens sansehorisont osv. Og spørgsmålet er 
selvfølgelig møntet på diagrammets gyldighed og ikke et 
spørgsmål om hvorvidt virkeligheden er af lave. For i så 
fald ville der ikke eksistere nogen virkelighed.
 Men her er er det på sin plads at minde om at verdens-
altets ”substans” i overført betydning er ”kornet”. Dets 
skabende kræfter er uddelegeret på en uendelig skare af 
livsenheder (gudesønner) hvis struktur er rene kopier af 
verdensaltets struktur. 

De er principielt udstyret med de samme kræfter og ev-
ner somverdensaltet, men de lever under andre og mere 
begrænsende forhold.
Disse betingelser giver verdensaltet et helt andet og langt 
større perspektiv eller en større sansehorisont.
Derfor overskuer verdensaltet samtidig sin tilværelse 
gennem to perspektiver som fortoner sig ind i hinanden. 
Her taler jeg selvfølgelig om dens primære og sekundære 
bevidsthed.
Denne begrænsning består i at de i modsætning til ver-
densaltet er afhængig af nogle afgrænsede omgivelser der 
stiller sine betingelser. Hvorimod verdensaltet lever uden 
nogen ydre omgivelser eller grænser og derfor lever i sin 
egen indre virkelighed helt på sine egne ubegrænsede 
betingelser.

Centralbehovet og urbegæret vil ganske rigtig trække de 
levende væsners sansehorisont ud af evighedens og ind i 
tidens acentrering, men pga. væsnernes uendelige antal 
vil denne kraft virke i alle 6 tilværelsesplaner og derfor 
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trække til alle sider samtidig. Som vist i figur 10. Derfor 
er supersymmetrien og stilheden ikke brudt. Så man kan 
sige at diagrammet på dette felt ”holder”.

Den acentrerede cirkel tænkes her på diagrammet styret 
i et kredsløb omkring det fast punkt X1. Dette X1 er et 
”ankerpunkt” dybt ned i sit ophav X0.
( Som et kuriosum kan tilføjes at dette punkt her på 
diagrammet kun har en størrelse for at markere dets til-
stedeværelse og give plads til teksten X1. Punktet er an-
kerpunkt til det guddommelige verdensdybet af stilhed X0 
og forbinder symbolsk den skabte bevidsthed med dette 
potentiale. Og symbolsk er punktet omdrejningspunkt for 
kredsløbsprincippets påvirkning af al bevægelse. 
I diagrammet er omdrejningspunktet tænkt som et ma-
tematisk immaterielt punk uden udstrækning helt i tråd 
med dets funktion som symbol for X1 der er det levende 
væsens og Guddommens immaterielle jeg X0 i rollen som 
omdrejningspunkt og skaber og oplever.)

Fig.5 Centralbehovet og urbegæret er de kræfter der ved-
varende tvinger verdensaltet til evigt at forny sin selvbe-
kræftelse. De udgør derfor baggrunden for dannelsen af 
skaberen (X1) der gennem sin skabeevnen(X2) bekræftes 
som almægtig og alkærlig ved til stadighed at opretholde 
det skabte univers(X3). Guddommens skabeevne eller 
moderenergien symboliseres i diagrammet ved den dob-
belte ring. Den udspringer af X0 som et svar på centralbe-
hovet og urbegærets krav om udfoldelse af deres formål, 
nemlig at tilgodese Guddommens behov for bekræftelse 
og selvrealisering. Resultatet er skabelsen af bevidstheden 
og oplevelsen af det evige liv. Moderenergien omsætter 
sig til 6 grundenergier der i diagrammet viser sig som 6 
cirkeludsnit. Hver grundenergi opretholder i samarbejde 
med de øvrige energier 6 tilsvarende tilværelsesplaner. 
Urbegæret og moderenergien fører det levende væsens 
sansehorisont ”op og rundt” gennem alle tilværelsespla-
nerne. (kredsløbsprincippet)

Fig.6 Uddybende resume: Som en levende organisme 
må verdensaltet eller Guddommen bestandigt forny sin 
livsoplevelse. Dette muliggøres gennem opretholdelsen 
af de levende væsner, gudesønnerne.

Kilden til denne evige skabelsesproces er et uendeligt 
potentiale der skjuler sig i det immaterielle X0 som er 
Guddommens jeg.
Herfra udspringer evigt uudtømmelige kræfter der mo-
tiverer verdensaltet til den utrættelig nyskabende proces 
som udgør det evige liv.

Kilde er den komplementære ”duofunktion” centralbe-
hovet og urbegæret . Centralbehovet forhindrer bevidst-
heden eller sansehorisonten i at falde ind i selvcentrering 
og det fastholder i stedet sansehorisonten i en dynamisk 
aktiv tilstand. Og urbegæret trækker de levende væsners 
sansehorisonter ”op og rundt” mod stadig nye livsbe-
kræftende oplevelser gennem de 6 tilværelsesplaner. 
Det komplementære svar på denne ”duo” er en ”trio” 
der symmetrisk træder ud af X0 som en treenig funk-
tion, dels som skaberen og opleveren X1, som skabe og 
sanseevnen X2, og som den skabte tilværelse X3.(se evt. 
DTT IV 1055.)

Hvis vi kunne fjerne illusionens tryllestøv (tiden og 
rummet) vil X3 vise sig at være streng symmetrisk. Idet 
dette tryllestøv skaber illusionen af at de komplementære 
elementer ikke optræder samtidig. Over tid vil alle situa-
tioner i X3, når de har udøvet sin virkning **) jo opløse 
sig i sin komplementære modsætning.
Moderenergien(X2) omsætter sig symmetrisk, parvis i 
3 komplementære energipar til i alt 6 grundenergier der 
hver markeres ved et 1/6 cirkeludsnit. Hver grundenergi 
repræsenterer en skabende evne og et tilværelsesplan. 
Energierne har Martinus som bekendt navngivet som:

instinktenergi tyngdeenergi følelsesenergi intelligensenergi intuitionsenergi hukommelses-
energi

planteriget dyreriget
det rigtige 
menneskerige visdomsriget

det guddomme-
lige rige salighedsriget

rød orange gul grøn blå indigo

20 40 60 80 120 100
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Således drevet af evige kræfter sender Guddommen sine 
gudesønner  hjemmefra ”op og rundt” på evig pilgrims-
færd fra rige til rige”. og Han glæder sig over denne livgi-
vende strøm af gudesønner der bestandig tager hjemmefra 
og bestandig vender hjem til det guddommelige rige hvor 
de evigt bringer livgivende fornyelse til Guddommens 
bevidsthed.”
**) Virkningen er et ”evigt aftryk i sanseregisteret.” 

Fig.7 Her er et diagram der viser grundenergiernes kom-
bination for det kulminerede dyrerige.
Intuitionsenergien er latent (blå)
Hukommelsesenergien er aftagende i 2. face (indigo)
Instinktenergien aftagende i 1. face(rød)
Tyngdeenergien er dominerende (orange)
Følelsesenergien er tiltagende i 2 face (gul)
Intilligensenergien er tiltagende i 1. face (grøn)

Fig.8 Dette diagram viser grundenergiernes kombination 
for det rigtige menneskerige i kulminerende stadium.
Hukommelsesenergien er latent (indigo)
Instinktenergien er aftagende i 2. face (rød)
Tyngdeenergien er aftagende i 1. face (orange)
Følelsesenergien er dominerende (gul)
Intilligensenergien er tiltagende i 2. face (grøn)
Intuitionsenergien er tiltagende i 1. face (blå)

 
Fig. 9 Det komplementære forhold mellem Guddommens 
primære og sekundære bevidsthed.

Fig. 10 Guddommens ubegrænsede sansehorisont er 
sammensat af alle levende væsners begrænsende hori-
sonter.

Martinus skriver (DIK 133) at Gud som tiden og rummets 
herre og skaber kan opleve tid og rum på en anden måde 
end de levende væsner. Og de levende væsners situation 
adskiller sig også radikalt fra Guddommens situation.
Godt nok er de alle i strukturen kopier af Guddommen, 
men alle bærer de tidens kappe som tilslører deres sande 
identitet. De lever inde i Guddommen som derved opleves 
som deres altomgivende universvæsen.
Deres tilværelse er underkastet pulserende udviklings 
og en indviklingsperioder i et evigt kredsløb gennem 
lys og mørke, og de vandrer gennem stadig skiftende 
organismeprincipper.
De er spærret inde i en begrænsende sansehorisont afhæn-
gig af hvilke grundenergier der er mest fremherskende i 
den del af udviklingsspiralen de aktuelt befinder sig.
Alt sammen modsat Guddommen hvis sansehorisont 
ikke er underkastet rum og tid og derfor ikke oplever en 
omverden. Han er derimod afhængig af den puls og den 
fornyelse som skabes gennem hans evige gudesønner. 
Gudesønnerne bærer  lyset og mørket frem i Guddom-
mens bevidsthed og sætte Ham i stand til at opleve sig 
selv gennem sit eget skaberværk i al dets vælde.
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Fig.G5 viser de levende væsners sansehorisonter kor-
rigeret i forhold til grundenergiernes indebyrdes styrke 
(20, 40, 60, 80, 120, 100. Her er sansehorisonten for det 
guddommelige rige markeret med hvid farve. Figuren 
visualiserer de enkelte tilværelsesplaner med de levende 
væsners sansehorisonter og deres indebyrdens styrkefor-
hold. Og den viser at gudesønnernes sansehorisonten i 
det guddommelige rige er nået til dens yderste grænse 

i det aktuelle spiralkredsløb. Sagt på en anden måde: 
Sansehorisonten nærmer sig faretruende det punkt hvor 
den kulminerer og derfor optræder som centreret, passivt 
hvilende i sig selv. Hvad skulle bringe den i spil igen?
Dette mætningspunkt er i samarbejde med urbegæret 
motivet til at gudesønnerne blændet og mættet af lys 
forlader det guddommelige fædrehjem og begive sig på 
en ny pilgrimsfærd eller opdagelsesrejse gennem nye 
”mørkeregioner”.

Centralbehovet og urbegæret driver dem på rejse og 
sult og mættelsesprincippet bevirker at de blændede og 
lysmættede væsner direkte længes efter lysets modsæt-
ning og derfor ser det guddommelige lys som tiltagende 
tusmørke og det kærkommende ”mørke” som gryende 
morgenlys.
   <O>

Offentlige kommentarer til artiklen kan sendes til redak-
tionen. Private kommentarer må sendes til 
erik.graversen@c.dk 

GRUK

Hvert land har sit særpræg. Hvert folk har sin sjæl.
Vi véd det, men kan ikke lære det.
Vi tror på, at alle folk er som vi sæl –
Eller rettere burde være det.

Men der er noget ligefrem menskeligt ved
Endog de mest udenlandske –
forunderligt nok, så som menskelighed
er typisk for netop os danske.

Og lige på dette punkt tror jeg, at i
Alle folks inderste hjerte
Ikke blot burde de være som vi –
De ædleste af dem er det.                              Piet Hein

GRUK

Vil du med rette ha’ ry som lærd,
Så søg det lette – og gør det svært.

Piet Hein

”De fl este tror, at alt hvad der er svært at forstå 
må være meget dybsindigt. Det er ikke rigtigt. 
Det der er svært at forstå er det, der er umodent, 
uklart og ofte forkert. Den højeste visdom er 
enkel og strømmer gennem hjernen direkte ind i 
hjertet.”

Viktor Schauberger
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v/Rådet for Martinus Institut

Vi har med interesse læst Søren Ingemanns artikel, som 
giver et værdifuldt bidrag til dialogen om opfattelsen af 
betegnelsen ”0X”. De forskellige indlæg i denne dialog 
vidner om en dyb og positiv interesse for Martinus’ 
grundlæggende analyser af Guddommen og det levende 
immaterielle noget, der ligger bag ved enhver form for 
skabelse. Det er naturligvis fortsat sådan, at hovedvær-
ket Livets Bog og de tilhørende symbolbøger udgør det 
grundlæggende og det primære i Martinus’ mission. 
Den øvrige del af forfatterskabet betragtede han som et 
supplerende led i missionen, der var en naturlig følge 
af at han stadig havde masser af energi til at fortsætte 
arbejdet med at nedskrive nye kosmiske analyser ud fra 
sin kosmiske bevidsthed. Det omfatter også de efterladte 
skrifter, som han brugte rigtig 
meget tid og energi på gennem 
de sidste 10 fysiske leveår, og 
som er udgivet i 2004 i det 
228-siders store værk med 
titlen Den Intellektualiserede 
Kristendom.

Det fremgår af dette materiale, 
at Martinus ønskede at give en 
indføring i den mission, han 
havde til opgave at udføre, her-
under at belyse baggrunden for 
titlen ”Det Tredje Testamente”. 
Han ønskede tillige at give et indtryk af kerneindholdet i 
det åndsvidenskabelige verdensbillede og den alkærlig-
hedens videnskab, som er blevet manifesteret gennem 
hovedværket. I den forbindelse er det interessant, at han 
især i det afsluttende 5. kapitel med titlen ”Det levende 
verdensalt – den absolut eneste sande Guddom” valgte 
netop at skrive indgående om sine høje analyser af det 
immaterielle noget og Guddommen og ind imellem 
gjorde det med nye vinkler og nuancer i forhold til det 
tidligere skrevne. 

Når man læser de mange sider i dette kapitel efterlader 
de ingen tvivl om, at Martinus trods sin høje fysiske alder 
fortsat bevægede sig hjemmevant i sin kosmiske bevidst-
hed og formåede fortsat at udtrykke sine analyser på sit 
sædvanlige logiske og stringente beskrivelsesniveau. 
Det var i denne sammenhæng, at han i manuskriptet 
til stk. 134 og 135 valgte 3 steder at tilføje betegnelsen 

Kommentar fra 
Martinus Institut

”0X”- en betegnelse som ikke forekommer andre steder 
i hans værker og heller ikke i de indtil nu gennemgåede 
efterladte skrifter. 

Ved udgivelsen af bogen valgte Instituttet blot at markere 
dette med en fodnote om de 3 forekomster af ”0X”, idet vi 
som udgivere selvsagt ikke skal forsøge at tolke Martinus’ 
hensigt med denne betegnelse. Men det er interessant og 
lidt overraskende, at betegnelsen lige fra starten gav en 
genklang hos en række interesserede og har medført en 
omfattende dialog om de mulige fortolkninger. I lighed 
med Søren Ingemann har vi bestemt ikke opfattet det 
sådan, at Martinus her på nogen måde ønskede at ændre 
på eller korrigere sine grundlæggende analyser i ho-

vedværkerne, men netop blot 
valgte nogle nye nuancer og 
perspektiver, som han så ofte 
gør ved sine hyppige gentagel-
ser af de enkelte analyser frem 
gennem værkerne. 

Martinus skrev næsten alle 
sine manuskripter på en god 
gammeldags skrivemaskine, 
hvilket betød at han for nem-
heds skyld ofte lavede de 
efterfølgende rettelser og til-

føjelser med håndskrift. Det 
er også tilfældet for manuskriptarket til stk. 134 og 135, 
hvoraf det tillige fremgår, at han har haft forskellige 
overvejelser om hvilken udtryksform, han ville vælge, 
inden han skrev betegnelsen ”0X” ind de omtalte 3 
steder. Når man som udgiver skal gengive teksten fra 
et sådant manuskriptark er det i følge sagens natur nød-
vendigt at studere det nøje i en forstørret udgave, hvor 
man kan se detaljerne også i de skriftlige tilføjelser. Ved 
nærlæsningen fremgår det bl.a., at der ikke er byttet om 
på et ”kan” og et ”kun” i stk. 134, som Søren skriver i 
sin artikel. Det kan tillige udledes af teksterne, at ordet 
”kun” passer godt ind i sammenhængen, sådan som han 
bl.a. har beskrevet den i følgende citat fra midten af stk. 
137. ”Guds jeg består som nævnt af et immaterielt noget, 
som i virkeligheden ikke er immaterielt, men kun befinder 
sig i en sådan tilstand, at det er absolut utilgængeligt for 
sansning, og afviger således fra alle detaljer af fysisk og 
åndelig stof eller materie”.
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Vi kan i øvrigt henvise til, at Ole Therkelsen har skrevet 
noget uddybende om det samme manuskriptark, som 
indgår i hans personlige artikel andetsteds her i bladet. 
Ole var i sin tid aktivt med i arbejdet omkring udgivelsen 
af de efterladte manuskripter. Det skal nævnes at det ikke 
er Martinus Instituts eller rådets opgave at ”autorisere” 
en bestemt udlægning af værkerne eller fortolke begrebet 
0X eller for den sags skyld andre begreber, symboler etc. 
Når Per Bruus-Jensen, Ole Therkelsen og andre skriver 
eller holder foredrag om et begreb som 0X, er det således 
udtryk for deres private tolkning og bidrag til den interes-
sante udforskning af dette begreb. 

Vi skal afslutningsvis bekræfte det, som også ligger Søren 
Ingemann meget på sinde, nemlig at man ved publicering 
af Martinus’ efterladte materiale ikke skal forsøge at 
”færdiggøre” hans ufærdige manuskripter. De 228 sider 
i bogen Den Intellektualiserede Kristendom er netop, 
som det fremgår af Instituttets forord, en gengivelse 
af Martinus’ egne nedskrevne tekster med tilføjelse af 
de nødvendige redaktionelle noter om kildeangivelser, 
manglende tekstafsnit og oplysninger om særlige afsnit 
hvor manuskriptet er præget af håndskrevne rettelser og 
tilføjelser. Den foretagne redigering omfatter herudover 
alene selve opsætningen og præsentationen af teksterne, 
inkl. sædvanlig korrekturlæsning, check af sproglig sam-
menhæng, almindelig retskrivningsmæssig opdatering 
osv.

Vi ved fra dialogen med Søren, at han ud fra sin faglige 
baggrund ville foretrække en anderledes udgivelsesform, 
hvor bøger af denne karakter også omfatter en total grafi sk 
gengivelse af alle siderne i Martinus’ originale manu-
skript. Det er en interessant tanke, som dog rejser et stort 
spørgsmål om, hvorvidt Martinus selv ville ønske en så-
dan trykt offentliggørelse af sit ubehandlede manuskript-

materiale med alle de 
uundgåelige banale 
trykfejl, håndskrevne 
rettelser og tilføjelser 
mv. Rådet vurderer at 
det i øjeblikket ikke 
vil være ønskværdigt. 
Mennesker der har en 
særlig interesse for at 
undersøge spørgsmål 
i de originale manu-
skripter skal selv-
følgelig fortsat have 
mulighed for det, og 
kan kontakte Marti-
nus Institut. 

Men vi må, for en god ordens skyld, gøre Søren Inge-
mann opmærksom på, at den kopi af originalmanuskriptet 
han er i besiddelse af ikke må offentliggøres. Retten til 
udgivelse af Martinus værker ligger udelukkende hos 
Martinus Institut.

Det vigtigste budskab til læserne af Martinus’ efterladte 
skrifter retter sig dog mod selve indholdet af hans tekster. 
De skal altid læses under den forudsætning, at de ifølge 
sagens natur ikke har været genstand for den samme 
minutiøse kontrol og efterbearbejdning fra Martinus’ 
side, som ellers kendetegnede hans arbejde. Det er vo-
res vurdering, at læserne udmærket forstår og formår at 
tage højde for denne forudsætning og derfor også kan 
glæde sig over at tage del i de spændende supplerende 
beskrivelser og analyser, som han brugte så meget tid på 
i sine sidste 10 år. 

Rådet for Martinus Institut

At elske sin næste ganske uafhængig at tingene, uafhængig af hans udseende og 
frembringelser, er at sætte denne næste over tingene, det er at “elske Gud over alle 
ting”. Og det er denne form for sympati eller stille kærlighed, der udgør dette at dyrke 
Gud i “ånd og sandhed”. Og kun med dette forhold til sin næste vil man opdage, at man 
i denne og absolut kun i denne kan være stedet for den almægtiges strålevæld. 

Og kun dette strålevæld alene kan være “Guds billede”. Og kun dette “billede” kan være 
det sande lys i vore  hjerter, funkle og stråle igennem vore øjne, vibrere visdommen 
ind i vor tale, bringe vort Jeg til at forstå, vor ånd til at tilgive og vore hænder til at 
kærtegne og dermed stadfæste vor ånds højeste natur, den: at være et med Fade-
ren, et med vejen, et med sandheden og et med livet.
                                                                                                                 
Martinus - LB III  stk. 704
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Der må ikke rettes et komma...

v/Jan Langekær
 
Her følger supplerende be-
mærkninger til to tidligere 
artikler med samme overskrift 
i dette blads juni og september 
2005 numre.
 
I årene fra 2003 til 2007 havde 
jeg flere samtaler om rettelser-
ne i Martinus værk Det Tredie 
Testamente med ansatte ved 
Martinus Institut(MI) og med 
rådsmedlemmer.
 
Under en af disse samtaler fik 
jeg bl.a. at vide, at rådet i snar-
lig fremtid påtænkte at udgive Martinus værker i en dobbeltud-
gave, altså med Martinus originalsprog på venstreside og med  
moderne nudansk på højre side.
 
Ved en anden lejlighed fik jeg for eksempel at vide, at også 
symbolernes navne på et tidspunkt naturligvis ville blive 
ændret, så de svarede til det nudanske sprog. For eksempel 
ville et symbolnavn som forsidesymbolets navn ”Det færdige 
menneske i Guds billede efter hans lignelse” blive ændret, da 
ordet lignelse jo ikke ville blive forstået af ret mange men-
nesker nu til dags.
 
I ”Den Nye Verdensimpuls” 4/2007 har rådet for MI lo-
vet, at man vil kunne købe originalværket på instituttet. 
En del mennesker har siden spurgt rådet for MI om at købe dette 
originalværk. Nogle har fået leveret flere forskellige antikvari-
ske udgaver af værket af forskellige udgivelser, når de bestilte de  
originale værker. Andre har slet ikke fået leveret noget. Insti-
tuttet er øjensynligt ikke længere leveringsdygtige i at levere 
Martinus originale værk.
 
Et faktum er, at Martinus litteratur hos antikvariat-boghandlere 
nu bliver kaldt ”kult”, fordi original bøgerne er så sjældne, og 
de gamle originale bøger skrevet af Martinus selv bliver solgt 
til stadig højere priser, da man her ved, at de nye bøger ikke 
længere er originale. Her over for står, at Martinus besluttede, 
at hans værker skulle bevares uændrede.
 
I de oprindelige love for MI af 1982, under § 3, stk. 1, står der:  
”Bevare Martinus samlede værker uændrede, som de forelig-
ger fra hans side”. Disse originallove for MI kan ses på www.
martinus-on-tour.info
 
Rådet opfatter åbenbart deres opgave som at ”Opbevare Mar-
tinus samlede værker uændrede, ......”
Og så er opgaven jo ret enkel, nemlig at have et godt brand- og 
vandsikret skab til opbevaringen.

Ved et rådsmøde den 13. januar 1976 fastslog Martinus 
som gengivet af rådet for MI: ” ...som helt ufravigeligt, at 
der ikke må foretages rettelser, heller ikke ved oversæt-
telser, uden Martinus medvirken” (Jf. struktur-bogen). 
Når Martinus værk oversættes til andre sprog fra dansk, kunne 
det være interessant at vide, om oversætterne bliver bedt om 
at oversætte fra Martinus originale værk eller fra rådets ret-
tede værk?
 
En af mine bekendte har et førsteudkast af omslaget til Livet 
Bog, hvor Martinus med fin håndskrift har skrevet titlen med ”j”, 
altså Det Tredje Testamente”. Dette omslag har Martinus imid-
lertid senere kasseret ved at skrive ”annulleret” hen over siden. 
Den 13. august 1978 offentliggjorde Martinus selv omslaget 
i den endelige version ”Det Tredie Testamente” med ”i” i 
Tredie.
 
I MI´s egen begivenhedsoversigt står der imidlertid, den 27. 
oktober 2002 at læse:
”Rådet vedtager sproggruppens ”Retskrivningsvejledning 
for Martinus´ værker”, sep. 2002. Af vejledningen fremgår 
bl.a., at Det Tredie Testamente fremover skrives med ”j”: 
Det Tredje Testamente (jf. Samarbejdsudvalgsmøde 6. marts 
2003).- Sproggruppen: Henrik Hedegård, Torben Hedegaard, 
Jan Tarbensen.
 
Nu handler det jo absolut ikke kun om et ”i” og et ”j” på en 
forside, men derimod om tusindvis af større og mindre rettelser 
i selve værket, hvilket er helt utilstedeligt for dem, som tror 
de læser originalværket, når de køber en bog af Martinus. De 
læser i virkeligheden et helt igennem gennemrettet værk, som 
ikke længere kan siges at være Martinus eget værk.
 
I løbet af sidste vinter er det kommet mig for øre, at en gruppe 
af mennesker er meget utilfredse med denne udvikling og 
derfor har gjort Livets bog I klar til faksimiletrykning, dvs. en 
fuldstændig original gengivelse af værket. Når dette kommer 
til udførelse, vil det blive interessant at iagttage rådets reak-
tion. Vil rådet i så fald protestere mod dette med stævning, 
beslaglæggelse og sagsanlæg overfor mennesker, der udgiver 
værket non-profit i Martinus originale form, når rådet selv de 
senere år kun har udgivet rettede versioner af værket, direkte 
mod Martinus vilje?
 
Jan Langekær
Tel: 2015 7811
jan@langekaer.dk
www.martinus-on-tour.info

PS Foundraiser søges til Fonden Det Tredie Testamente. Hen-
vendelse til ovenstående.
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Ruth Olsen

Pietro Ubaldi

Jeg vil her fortsætte mine beretninger 
om personer, der åbenbart har været 
så langt i deres udvikling, at de under 
påvirkning af energien fra den nye 
verdensimpuls har fået stærke intui-
tive oplevelser af de universelle sand-
heder – og har skrevet dem ned.

Pietro Ubaldi (1886-1972) blev født i 
Italien men flyttede til Brasilien som 
65-årig. Han skrev i alt 24 bøger, 
hvoraf en del er oversat til engelsk. 
Her beskriver han sit verdensbillede, 
som han kaldte ”monisme”, hvilket 
betyder, at skaberen, Gud, er sin 
skabelse og altså ikke udenfor, og at 
den er en evolutionær énhed, styret 
af de samme universelle principper 
og love i småt såvel som i stort, et 
velordnet univers.

Mennesket er en tre-enighed, skabt i 
Guds billede. Verden fungerer efter 
”loven om dualisme”, dvs i kon-
trasten og spændingen mellem to 
modsatrettede impulser, der skiftevis 
skaber uligevægt og ligevægt, og så-
ledes driver evolutionen fremad.

Mennesket skaber sin egen skæbne 
på grundlag af årsagsloven og loven 
for aktion og reaktion. Ved at udsende 
nye og andre slags impulser kan man 
korrigere tidligere udsendte impulser. 
Han beskriver andre universelle love, 
eks. ”lov om symmetri”, ”lov om ryt-

misk periodicitet”, om verden opbyg-
get som enheder indeni enheder, om 
spiraler indeni spiraler dvs en cyklisk 
dynamisk udvikling, osv.

Alt sammen er noget, vi kender fra 
Martinus, her blot med lidt andre 
navne. Omend Ubaldi stort set er 
ukendt her i Norden, blev han dog af 
en række personer indstillet til Nobels 
litteraturpris i årene 1960-64. Den fik 
han dog aldrig, selv om man kunne 
fortælle, at Einstein havde læst nogle 
af hans bøger og skrevet pænt om 
dem. Heller ikke han lykkedes det for 
at få den etablerede videnskab i tale.

Eugenio Zonhamir

Der er andre end Martinus, der har 
kaldt sit værk ”Det tredje Testamen-
te”. En af dem er Eugenio Zonhamir 
(1887-1963), der på forsiden af hans 
bog kaldes ”den ny æras profet”. Han 
blev født i Venezuela men opholdt sig 
en tid i New York. Hans værk findes 
tilsyneladende kun på spansk, et sprog 
jeg ikke kan læse, så jeg refererer blot 
fra et kort notat, som Martha Font har 
skrevet om bogen.

Forfatteren, der var journalist, kalder 
sig selv ”alle menneskers evige bror 
og faderens missionær”, hvis opgave 
er at bringe budskab om ”sandhedens, 
broderskabets og kærlighedens rige”. 
Budskaberne, siger han, har han fået 
gennem ”ultrabevidsthed”, dvs evne 
til at læse i kosmos ved hjælp af men-
tale vibrationer.
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Bogen, der er opbygget som en Bi-
bel, indeholder en del, der kan svare 
nogenlunde til noget af det, Martinus 
siger, f.eks. at mennesket er et evigt 
væsen, der har udviklet sig fra mi-
neral-, plante- og dyreriget, at vore 
lidelser skyldes de lidelser, vi har 
påført andre, at vi skal give i stedet 
for at tage osv.

Den lægger også vægt på symboler og 
geometriske figurer, som der findes 
mange af i bogen, men uden forkla-
ringer. Nogle af dem minder mig om 
korncirkler. Mange ting kan undre, 
f.eks. at han bruger over 100 sider 
til en analyse af sprogene, fra mahúa 
(Lemuriens sprog) til esperanto. Han 
påpeger nødvendigheden af et univer-
selt sprog, hvad jeg kun kan samtykke 
i, når jeg nu sidder med en bog, jeg 
ikke kan læse.

Den forekommer mig temmelig my-
stisk, men også på sin vis interessant. 
Der er f.eks. 33 salmer til ”Herren”, 
en kosmisk bøn til hver dag, og en 
”astral vejledning til opnåelse af et 
fysisk fuldkomment menneske”. Og 
så er der et afsnit om såvel Lemurien 
som Atlantis. Ifølge Zonhamir begyn-
der en ny ”gylden epoke” i 1980, og 
i år 2000 skulle vi få særlige mentale 
kræfter, som vil revolutionere viden-
skaben.
Lad os nu se, måske er han bare ”en 
falsk profet”?

Spirituel opvågning

Vi kan blive ”vækket” åndeligt på 
mange måder. En af dem er at få en 
nær-død-oplevelse eller en anden 
form for ud-af-krop-oplevelse. I USA 
er der en organisation (IANDS), der 
indsamler beretninger om den slags 
oplevelser, og omkring 1990 havde 
de allerede over 8 millioner registreret 
(jfr. Patrice van Eersel: ”Den skjulte 
Kilde”, Munksgaard 1990). Da der 
mig bekendt ikke findes tilsvarende 
organisationer i andre lande, ved vi 
ikke, hvor mange der i dag verden 
over på den måde har fået en ændret 
livsopfattelse.

Ifølge alle disse menneskers beretnin-
ger ændres deres livssyn grundlæg-
gende. De får andre og ikke-materiali-
stiske livsværdier. De får et ”spirituelt 
liv”, ikke et religiøst. De forlader 
tros-religionernes snæversyn og får 
en bredere alkærligheds-bevidsthed. 
Livet får en dyb mening, evnen til at 
glædes stiger gevaldigt og medfører 
bl.a. et bedre helbred, ja der kan 
forekomme mirakelhelbredelser. De 
er ikke længere i tvivl om, at livet 
fortsætter efter den fysiske død.

Vi lever i en tid, hvor det er blevet 
muligt at bringe mennesker tilbage 
fra et hjertestop og medfølgende 
”tur til den anden side”. Det er der 
skrevet så mange bøger om, så man 
må undres over, at det ikke tages mere 
seriøst af den etablerede videnskab, 
som synes stadig at kalde det ”hal-
lucinationer”.

Men det betyder heller ikke så meget, 
for den spirituelle opvågning angår 
nu engang den enkelte. De, der har 
haft oplevelsen, tror ikke længere, 
de ved. Om andre tror på dem, er 
ikke vigtigt. For disse ”andre” er det 
jo netop stadig et spørgsmål om tro, 
så længe de endnu ikke er dér i deres 
åndelige udvikling, at de intuitivt kan 
fornemme, at det er rigtigt. Det er der 
dog flere og flere, der kan – så der er 
lys forude.

Pionér-forskere

Som et eksempel på, hvor længe na-
turvidenskaben er om at erkende og 
bruge nye indsigter, vil jeg fortælle 
om Lakhovsky (1870-1943), født og 
uddannet i Rusland, siden videreud-
dannet og bosat i Paris. I 1911 fik han 
en alvorlig sygdom og blev opgivet 
af lægerne. I stedet for at opgive 
ævred gav han sig til at forske i bio-
elektricitet.

Han fandt ud af, at levende celler 
modtager og afsender elektromagne-
tiske svingninger, og at sygdom skyl-
des forstyrrelse af cellernes normale 
svingninger, hvad enten forstyrrelsen 

skyldes bakterier eller andre stoffer, 
hvis vibration er stærkere end celler-
nes egen-vibration. Dette kaldte han 
”strålingskrig”.

Her vil jeg lige indskyde det, Mar-
tinus skriver i ”Den ideelle føde”, 
kap.3: ”Den reaktion, der opstår 
mellem normalenergien og fremme-
denergien vil umuligt kunne betyde 
andet end disharmoni for organismen. 
Det er en sådan disharmoni, vi kalder 
”sygdom”. Når fremmedenergien 
er stærkere end normalenergien og 
overvinder denne helt, går det fy-
siske legeme til grunde, og døden 
indtræder.”

Lakhovsky brugte i sin forskning 
planter, som han inficerede med en 
bakterie, der fremkaldte kræftsvul-
ster. Omkring én af planterne an-
bragte han en kobberspiral, så denne 
plante overvandt kræften og voksede 
sig stor, mens de andre døde. Kobber-
spiralen virkede som en antenne for 
kosmisk energi af den frekvens, der 
var i resonans med og derfor styrkede 
plantens egen-vibration, så den kunne 
vinde over bakteriens vibration. (Var 
det hemmeligheden bag Moses’ kob-
berslange?)

Lakhovsky konstruerede så et appa-
rat, der kunne udsende de elektromag-
netiske frekvenser, som menneskers 
celler normalt svinger med, og havde 
faktisk mange gode resultater med at 
helbrede kræft og andre sygdomme. 
Da han var kendt som antinazist, 
måtte han flygte til USA i 1941 og 
forsatte her med sin ”multi-wave 
oscillator” til glæde for mange og 
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uden at tage penge for sine behand-
linger. Også andre begyndte med held 
at bruge apparatet.

Efter hans død i 1943 blev hans ”elek-
tromagnetiske medicin” bandlyst som 
kvaksalveri af sundhedsmyndighe-
derne i USA. Ikke pga manglende 
resultater eller bivirkninger, men 
hvorfor så? Mon ikke pga medicinal-
industriens lobbyvirksomhed?

En af Lakhovskys samtidige, den 
russiske biolog Alexander Gurvitsj, 
kendt som ophavsmand til teorien om 
de morfogene felter, fandt ud af, at i 
det felt af energi, som alle levende 
organismer er omgivet og gennem-
strømmet af, ligger de egentlig sty-
rende mønstre for den fysiske form og 
funktion. (Det vi i åndsvidenskaben 
kalder ”de åndelige legemer”).

Dette fine netværk af elektromag-
netisk energi, mente han, indeholdt 
information, ligesom radiobølger 
indeholder information. Herfra får 
cellerne besked, hvornår de skal dele 
sig – og holde op igen. Kræft f.eks. 
opstår i dette felt og må derfor helbre-
des via dette felt. Hans problem var 
dengang, at man endnu ikke kunne 
måle den fine bio-energi så præcist, 
at man kunne finde den helt rigtige 
strålingsfrekvens, der ved resonans 
kunne styrke cellernes egen mod-
standskraft.

Andre forsøgte at videreføre hans 
forskning, bl.a. Dennis Gabor, der 
senere fik nobelprisen for opdagelsen 
af holografiet. Man har aldrig forstået, 
hvad Gurvitsj ville, så i dag bestrå-
ler man kræftcellerne med grove 
energier for at slå dem ihjel, mens 
han blot ville ”normalisere” dem og 
styrke kroppens egen modstandskraft. 
(Kilde: Schelderups ”Helbredelsens 
grunde)

I dag kan man godt med en ganske 
lille scanner måle menneskets bio-felt 
og via en computer få oplysninger om 
ubalancer, og om hvad de betyder. 
Man kan på 20 sekunder således få en 

ret nøje diagnose. Et sådant apparat 
blev demonstreret på et symposium 
for alternative forskere i München i 
juni 2008. Men det tager nok lang tid, 
før sådan forskning når frem til det 
etablerede system!

Olgas forskning

På det omtalte symposium i München 
optrådte en russisk kvinde, Olga Ko-
ekina, der forskede i bl.a. healing. 
Hun havde fundet ud af, at ved EEG-
måling af hjernens aktivitet hos såvel 
healer som patient opstod en tydelig 
synkronisering mellem begge perso-
ners hjernefunktioner, uanset afstan-
den imellem dem. Det var nærmest, 
som om healeren overtog styringen af 
patientens hjerne. Forsøgene tydede 
på, at det var en ikke-fysisk hjerne, 
der styrede begge hjerner.

Olga fortalte også om en forskning 
af personer, der ved træning kunne 
opnå at læse i en bog uden at være 
i nærheden af den. Man prøvede at 
scanne deres hjerner, men kunne ikke 
se noget, der forklarede fænomenet, 
man så blot en smal lodret stråle gen-
nem hjernen uden forbindelse med de 
almindelige nervebaner. Hos de, for 
hvem det ikke lykkedes at læse på den 
måde, var der nok den samme smalle 
stråle, men den ligesom ”væltede” og 
kunne ikke holdes stabilt. Koncentra-
tionen var åbenbart ikke stærk nok.

Alt i alt viste Olgas forskning, at det 
var åbenlyst en ikke-fysisk bevidst-
hed, der styrede den fysiske hjerne. 
Russiske forskere synes mere end 
vestens forskere åbne for en erken-
delse af den ikke-fysiske virkelighed. 
I det
hele taget er de alternative forskere 
ved at være langt fremme med for-
ståelsen for, at der findes energier, 
der er finere end de, der i dag bruges 
i f.eks. telekommunikation. (Kilde: 
Diføt-nyt nr. 89)

Fedme-problemet

Der er nok nogle, der har fulgt TV-
udsendelserne om ”Meretes mave”, 
og om hvordan hun kæmpede en 
forgæves kamp med sit fedmepro-
blem. Hvorfor kunne hun, som både 
er intelligent og fuld af god vilje, 
ikke få styr på problemet? Og hvorfor 
er problemet så udbredt i vor del af 
verden? Er det bare fordi, vi har mad 
nok og en svag karakterstyrke? Nej, 
så enkelt er det ikke. En stor overvægt 
er meget ubehageligt i sig selv, og 
normalt søger vi ihærdigt at undgå alt 
ubehageligt. Der må være noget galt 
med sult-mættelses-mekanismen.

”Sundhedsapostlen” Robby Curdorf 
har skrevet om, hvordan madin-
dustrien har fremstillet et krydderi 
MSG (Mono Sodium Glutamate), 
der tilsættes mange madvarer og som 
øger sultfornemmelsen uhæmmet 
– og dermed salget af deres produkter 
(se beskrivelsen i Impuls 4/2006). 
Men det kan kun være en lille del af 
forklaringen.

Martinus har en anden forklaring. I 
småbogen ”Den ideelle føde” kap.9 
skriver han om, hvordan vi også mad-
mæssigt hænger i uvidenhedens mel-
lemzone mellem dyret og det rigtige 
menneske. Vi har ikke længere dyrets 
sikre instinkt-styring, og intelligensen 
er endnu for lidt udviklet til at gelejde 
os sikkert gennem en profithungrende 
madindustri.

Således får vi nemt beskadiget vor 
stofskifteevne. En beskadigelse, der 
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i værste tilfælde kan følge individet 
gennem flere inkarnationer. Vi kan 
altså blive født med mere eller min-
dre utilstrækkelige stofskifteorganer, 
fordi evighedslegemets talentkerner 
for skabelse af organer til et normalt 
stofskifte er beskadigede i tidligere 
liv. Det er ikke trøstespisning alt 
sammen!

Den eneste vej tilbage til normale 
stofskifteorganer er ifølge Martinus 
viden om sund kost og hård træning 
i at ændre vanens magt. Der er ingen 
nemme løsninger.

En absurd verden

Rusland sønderbomber alle Geor-
giens fine nye militære anlæg, som 
USA havde givet dem (for penge 
lånt i Kina). Nu må EU og NATO så 
bruge skatteyderpenge på at forsyne 
Georgien med noget nyt militært 
isenkram, har de lovet. Vesten vil jo 
gerne have en olierørledning gennem 
Georgien, så områdets olie og gas 
ikke først skal vejen om ad Rusland 
og russisk profit.

Mon der nu er optræk til den krig 
med Rusland, som nogle seere har 
forudsagt? Den aktuelle ord-kamp 
synes at lægge op til det.

Israel sønderbomber gang på gang 
Gaza, og EU’s skatteborgere betaler 
genopbygningen – igen og igen. USA 
poster penge og militært grej ind i 
Israel, faktisk udgør USA’s økonomi-
ske støtte til Israel ca. 4,3 mia $ om 
året, flere millioner $ pr israeler. Det 
kan USA kun ved at låne i Kina, og 
det koster 60 mill. $ i renter om året. 
Israel kan slet ikke bruge de mange 

penge, så man investerer mange af 
dem i USA!

I Danmark har fejldispositionerne 
i udueligt militært materiel kostet 
skatteyderne dyrt, men det er for 
ingenting at regne i forhold til, hvad 
USA har spildt i fejlinvesteringer i 
Israels våbenudviklingsprogrammer, 
herunder deres (folkeretsligt ulovlige) 
atomvåben.

USA’s militær forsker i øvrigt nu i 
at kunne læse menneskers tanker ud 
fra vibrationerne i hjernen. Man er 
ved at udvikle et pc-program, der kan 
genkende ord ud fra de vibrationer, 
man scanner sig frem til. ”Fagre ny 
verden”!! Men måske vil det kunne 
erstatte fysisk tortur?

Kød er farligt

Der mangler ikke inspiration til at 
blive vegetar i denne tid. På forsiden 
af Ekstrabladet kunne man f.eks. d. 
28/7 læse: ”Din bøf giver kræft”. 
Og nu har ”Kræftens Bekæmpelse” 
udsendt en rapport, der bygger på et 
stort amerikansk forskningsprojekt, 
som fastslår, at man skal holde sig fra 
kød af gris, kvæg, lam og ged, hvis 
man vil undgå at få kræft.

I radioavisen 22/5 fortalte man om 
en forskning, der viser, at meget kød-
spisende kvinder føder drenge med 
dårlig sædkvalitet. Danskerne er et 
af de mest kødspisende folk i verden. 
Det er vel derfor, vi i den seneste le-
vetids-undersøgelse er rykket helt ned 
på en 32. plads, langt under Sverige, 
Norge og Japan.

Hvad lever Solen af?

Naturvidenskaben konstaterer, at 
Jorden dagligt modtager ca. 100 tons 
”Stjernestøv” (Jens Kerte, Aschehoug 
2005), hovedsageligt fra Solen. Men 
det er dem en gåde, hvor Solen får 
sit stof fra, for efter hvad de ved i 
dag, burde den være ”skrumpet” for 
længst. De kan kun måle, hvad den 
ca. udsender, men ikke hvad den 

modtager, for de kan ikke måle de 
fine og højtvibrerende energier, som 
Solen ”lever af”.

I ”Den hemmelige lære” skriver Bla-
vatsky: ”Astrallyset kaldes ”jomfru” 
indtil det ”vækkes”, dvs befrugtes af 
en bevidsthed, så kaldes det ”mode-
ren”. Solen ernærer sig af ”moderens 
sved”, dvs indånder astralenergien, og 
ånder det ud til omverdenen.”

Solen omformer altså højfrekvent 
energi til en lavere frekvens, som 
den så ”fodrer sine børn” med, dvs 
sine organer = planeter. Solen er 
hjertet i solsystemets organisme. Det 
trækker sig rytmisk sammen, ligesom 
vort hjerte gør, og sender ”blodet”, 
energien, ud i sin organisme. Solens 
”hjerteslag” tager blot ca 11 år.

Biopirateri

De rige lande har mange måder at 
udnytte de fattige på. Nu har et tysk 
medicinalfirma taget patent på en syd-
afrikansk plante, der har helbredende 
virkning. Og et amerikansk firma har 
taget patent på en plante fra Paraguay. 
Det kaldes ”biopirateri”. Hvor langt 
vil man mon gå med at tage patent på 
hele naturen?



50

Gift til børn

I USA er det udbredt at give over-
vægtige børn kolesterol-sænkende 
medicin, for at de ikke skal få suk-
kersyge. Og det til trods for, at der 
findes megen forskning, der viser, 
at den slags medicin er den rene gift 
for kroppen – og slet ikke har nogen 
virkning efter hensigten.

Polforvandling

Svenske forskere har fundet ud af, 
at homoseksuelle mænds hjerner 
ligner ”almindelige” kvinders hjer-
ner, mens lesbiske kvinders hjerner 
ligner ”almindelige” mænds hjerner 
(Nyhedsavisen 18/6). Med kendskab 
til Martinus’ forklaring om polfor-
vandlingen kan det jo ikke undre!

Religionsforskning

Der forskes en del i fænomenet reli-
gion for tiden. Nu mener man at have 
fundet ud af, at de der tror på Gud har 
en lavere intelligenskvotient end de, 
der ikke gør det.

Dårlig karma

At grådighed giver dårlig karma ses 
af Roskilde Banks skæbne. Det er kun 
et år siden, vi hørte, at denne banks 
direktør var en af de højest lønnede 
personer i hele Danmark. Nu skal 
almindelige skatteydere, der får en 
brøkdel af hans løn, måske redde 
bankens liv.

Han har selv set den...

Apollo-astronauten Edgar Mitchell 
fortæller nu alverdens medier, at væ-
sener fra det ydre rum regelmæssigt 
besøger Jorden – han har selv mødt 
sådan en, og den almindelige opfat-

telse af dem som små skabninger med 
store øjne er rigtig nok. (Ekstrabladet 
25/7)

Slagtilfælde gav nye 
sprogkundskaber

Hvad tænker mon folk, når de f.eks. i 
TV får den oplysning, at en canadisk 
kvinde, der vågnede op efter et slag-
tilfælde, pludselig talte en helt anden 
dialekt fra et sted, hun aldrig havde 
været? Vil de give sig til at søge efter, 
hvad grunden mon kan være? Nok 
ikke, for mediernes nyhedsstrøm er 
blevet alt for overvældende.

Diamanter på 4,3 mia. 
år

Australske geologer har fundet nogle 
diamanter, der er 4,3 mia. gamle, altså 
helt fra Jordens første afkølingstid. 
Altså kan den forklaring, man hidtil 
har serveret om, hvordan diamanter 
opstår, ikke passe – den om planter, 
der bliver til kulstof og under særligt 
tryk til sidst til diamant. Stof dannes 
ikke, som man nu tror.

Det er derfor et liggende ottetal betyder evigheden og uendeligheden...
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ESBJERG
Onsdag 22/10 Drøm og virkelighed? v/Søren Olsen
Torsdag 20/11 Kærlighedens magt v/Ole Therkelsen
Møderne er kl. 19 på Tobakken, Gasværksvej 2,1. grønt 
lokale

HADERSLEV
Onsdag 19/11 Søvn, drømme og døden 
v/Ole Therkelsen
Mødet er kl. 19 på Bispen, over gården, Bispebroen 3

HERNING
Onsdag 8/10 Fra forretningsprincip til næstekærlig-
hed v/Hanne Myrfeld
Torsdag 23/10 Drøm og virkelighed? v/Søren Olsen
Torsdag 6/11 Karmatanken i hverdagslivet 
v/Lene Jeppesen
Torsdag 20/11 Hvorfor er jeg lige præcis den, jeg er? 
v/Lars Gyde
Møderne er kl. 19.30 i ”Kulturellen”,1.lok.04-01, Nør-
regade 7

HORSENS
Onsdag 8/10 Hvorfor er jeg lige præcis den, jeg er? 
v/Lars Gyde
Onsdag 12/11 Fra forretningsprincip til næstekær-
lighed v/Hanne Myrfeld
Møderne er kl. 19.30 på Biblioteket, Tobaksgården 12

KLINT
Ugekursus 7/9-13/9 Dit liv er dine relationer 
v/Solveig Langkilde
Ugekursus 14/9-20/9 Livskraft og positiv tænkning 
v/Ole Therkelsen
2-ugers kursus 7/9-20/9 Studier i Livets Bog 4,del 2 
v/Eigil Kristensen

Weekend-kursus 5/9-7/9 Tilgivelsens helende proces 
v/Solveig Langkilde og Tryggvi Gudmundsson
Weekend-konference 26/9-28/9 Bevidsthedens myste-
rium v/Karsten Jensen m.fl.
Weekend-workshop 26/9-28/9 Hvordan kan jeg leve 
analyserne i praksis? 
v/Anette Starke og Lene Jeppesen
Weekend-workshop 24/10-26/10 Formidling af Mar-
tinus Kosmologi v/Søren Grind og Solveig Langkilde
Weekend-kursus 24/10-26/10 Et nyt livssyn 
v/Ole Therkelsen og Lene Jeppesen
Weekend-kursus 7/11-9/11 Nuet, tiden og tankerne 
v/John Klemens Nielsen og Eigil Kristensen

MØDER - FOREDRAG - KURSER - STUDIEGRUPPER - UNDERVISNING

Lørdag 13/9 Foredrag Gennem dødens port v/Ida Jind
Lørdag 4/10 Foredrag På vej mod en ny livsepoke 
v/Eigil Kristensen
Lørdag 25/10 Foredrag Nutidens problemer - fremti-
dens løsninger v/Ole Therkelsen
Alle foredrag er kl.14.30 på Terassen.

KØGE
Tirsdag 16/9 Hvad er sandhed? v/Søren Olsen
Tirsdag 30/9 Maskulint, feminint og menneskeligt 
v/Lene Jeppesen
Tirsdag 14/10 Livet, nuet og tiden v/John Klemens
Tirsdag 4/11 Kærlighedens magt v/Ole Therkelsen
Onsdag 19/11 Sunde tankemønstre v/Eigil Kristensen
Alle foredrag er kl. 19 i Teaterbygningen. Tilmelding 
FOF 5665 5322

KØBENHAVN
Lørdag 27/9 Et gigantisk skuespil v/Ib Frendø
Lørdag 11/10 Menneskehedens fremtid 
v/Svend Åge Rossen
Lørdag 25/10 Det evige og det timelige 
v/Poul Dyrholm
Lørdag 8/11 Mentalitet og helbred v/Aage Hvolby
Lørdag 6/12 Kærlighedens magt v/Ole Therkelsen
Alle foredrag er kl.15 på Mariendalsvej 94
For studiegrupper o.a. hør nærmere 3834 6280 eller 
www.martinus.dk

ROSKILDE
Torsdag 25/9 Hvad er sandhed? v/Søren Olsen
Torsdag 9/10 Maskulint, feminint og menneskeligt 
v/Lene Jeppesen
Torsdag 23/10 Kærlighedens magt v/Ole Therkelsen
Torsdag 6/11 Globalisering i et åndeligt perspektiv 
v/Solveig Langkilde
Torsdag 20/11 Sunde tankemønstre v/Eigil Kristensen
Alle foredrag kl.19, Kildegården, lokale 7. Tilmelding 
FOF 4636 6974

SILKEBORG
Onsdag 8/10 Livet, nuet og tiden v/John Klemens
Onsdag 5/11 Tilgivelse – en helende proces 
v/Lene Jeppesen
Onsdag 26/11 Fra forretningsprincip til næstekær-
lighed v/Hanne Myrfeld
Møderne er kl. 19.30 i Medborgerhuset, Søvej 3

SINDAL
Tirsdag 16/9 Introduktion til Marinus kosmologi 
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– kærlighedens videnskab v/Ingolf Plesner
Lørdag 27/9 seminar v/Klaus Simoni, hør nærmere 
3586 1251
Tirsdag 7/10 Livet, nuet og tiden v/John Klemens
Tirsdag 4/11 Karmatanken i hverdagslivet 
v/Lene Jeppesen
Tirsdag 18/11 Fra forretningsprincip til næstekærlig-
hed v/Hanne Myrfeld
Møderne er kl.19.30, Solgården, Norgesgade 1

SØNDERBORG
Tirsdag 30/9 Introduktion til Martinus kosmologi 
– kærlighedens videnskab v/Ingolf Plesner
Tirsdag 21/10 Drøm og virkelighed? v/Søren Olsen
Tirsdag 4/11 Fra forretningsprincip til næstekærlig-
hed v/Hanne Myrfeld
Tirsdag 18/11 Mentale fængsler v/Ole Therkelsen
Møderne er kl. 19.30 på Biblioteket, grupperum ¾, 
Kongevej 19

THISTED
Søndag 21/9 Hvorfor er jeg lige præcis den, jeg er? 
v/Lars Gyde
Søndag 5/10 Livet, nuet og tiden v/John Klemens
Søndag 2/11 Karmatanken i hverdagslivet 
v/Lene Jeppesen
Møderne er kl. 15, Plantagevej 18

VEJLE
Søndag 28/9 Hvorfor er jeg lige præcis den, jeg er? 
v/Lars Gyde

Søndag 19/10 Fra forretningsprincip til næstekær-
lighed v/Hanne Myrfeld
Søndag 16/11 Kærlighedens magt v/Ole Therkelsen
Møderne er kl. 14 i ”Den 6.Sans”, Gl.Havn 11-13 st.

VIBORG
Onsdag 17/9 Introduktion til Martinus kosmologi 
– kærlighedens videnskab v/Ingolf Plesner
Mandag 6/10 Livet, nuet og tiden v/John Klemens
Tirsdag 4/11 Hvorfor er jeg lige præcis den, jeg er? 
v/Lars Gyde
Møderne er kl. 19.30 i ”Stationen”, Lille Sankt Hans 
gade 7

ÅRHUS
Søndag 14/9 seminar Vejen, sandheden & livet – den 
personlige udvikling v/Ingolf Plesner
Kl. 10 i Beboerhuset, Roukær Alle 1, Højbjerg
Mandag 6/10 Fra forretningsprincip til næstekærlig-
hed v/Hanne Myrfeld
Mandag 20/10 Drøm og virkelighed? v/Søren Olsen
Mandag 3/11 Tilgivelse – en helende proces! 
v/Lene Jeppesen
Mandag 17/11 Kærlighedens magt! v/Ole Therkelsen
Søndag 23/11 seminar På vej mod en ny livsepoke 
v/Eigil Kristensen
Kl. 10 i Beboerhuset, Roukær Alle 1, Højbjerg
Mandagsmøderne er kl. 19.30 i Studenternes Hus, sal 
2, Ndr.Ringgade 3, bygn.1420

DER ER MARTINUS-UDSTILLING PÅ HORSENS 
BIBLIOTEK 10/11-31/12 2008



Ytringsfrihed

Spørgsmål: Hvad mente Jesus, da han sagde. ”Ikke 
det, som går ind i munden, gør mennesket urent, 
men det som går ud af munden.

Svar: Ja, hvad svarede Kristus selv, da apostlen 
Peter bad ham forklare lignelsen? Sagde han ikke 
netop: ”Forstår I endnu ikke, at alt, hvad der går ind 
i munden, går i bugen og føres ud af den naturlige 
vej? Men det, som går ud af munden, kommer 
fra hjertet, og det gør mennesket urent, thi ud fra 
hjertet kommer der onde tanker, falske vidnesbyrd 
og forhånelser.”

Hvis denne lignelse skal forklares yderligere, kan 
det vel kun gøres ved at sige, at Kristus pegede på, 
at livsprincippet var dette at indtage næring, hvad 
man som regel gør igennem munden, og at opsum-
merere i sig det af denne næring, der er tjenligt til 
livsopretholdelsen, og at det af det indtagne, der 
var giftigt og ikke kunne opsummeres i organismen 
til gavn for denne, normalt går ud som afføring.

Når Kristus henviser hertil, var det for at vise, at 
det i virkeligheden forholder sig akkurat på samme 
måde med vor åndelige ernæring. Denne har også 
en slags ”mund”, igennem hvilken den skal pas-
sere. Denne ”mund” udgøres i stor udstrækning 
af ørerne eller hørelsen. Den åndelige næring er 
nemlig i en meget omfattende grad ord, hvilket 
vil sige udformede tanker eller medvæsenernes 
meddelelser.

Alle disse meddelelser er altså beregnede på at 
være næring eller føde for ånden. Denne føde skal 
også gå ned i en slags ”bug” og blive ”fordøjet”, 
så de eventuelle giftstoffer i nævnte føde kan blive 
sorteret fra eller uskadeliggjort og som afføring 
blive skilt fra bevidstheden ad den naturlige vej, 
hvilket vil sige, ad en vej ganske uden om ens 
medmennesker, så den uudholdelige stank, der 
altid er en afførings særkende, ikke kommer til at 
genere nævnte mennesker.

Og her eksisterer den ejendommelighed hos jor-
dens mennesker, at medens de er nået meget langt 
frem i fysisk hygiejne, så udskillelsen af afføring 
er en intimitet eller noget, man ikke gerne gør i 
andres påsyn, så er den åndelige hygiejne så langt 
tilbage eller så begrænset, at den endog hos nogle 
mennesker slet ikke eksisterer. Ja, disse mennesker 
synes ligefrem, at det er en forlystelse at grise al 
ting til med deres mentale afføring.

Der står ud af disse menneskers mund en rædsels-
vækkende, forrådnende stank af giftige tanker og 
andre mentale urenheder, iklædt ord og tale, det 
der i daglig tale kaldes ”bagtalelse” eller ”sladder”. 
Sladder er altså det samme som åndelig afføring, 
der på unaturlig måde og ganske ublufærdigt finder 
sted alle vegne.

Det er den urenhed, der fejlagtigt går ud gennem 
munden, Kristus påpeger. Det hører altså ikke til 
mental sundhed, at lade en sådan urenhed pas-
sere munden i andres nærhed og dermed indfiltre 
disse væsener i ens egen mentale afføring og dens 
stank. Når sådant noget kan ske, er det fordi, den 
åndelige fordøjelsesevne, der er det samme som 
næstekærlighedsevnen, er alt for svag eller måske 
ligefrem defekt.

Der, hvor kærlighedsevnen er tilstrækkelig frem-
trædende, bliver alt, hvad der går ind i menneskets 
mentalitet eller bevidsthed fordøjet. Og det, der er 
ondt og skadeligt, bliver sorteret fra, bliver neutra-
liseret igennem væsenets store forståelse, tilgivelse 
og ignorering, bliver fjernet fra sproget, fra ord og 
tale og dermed kvalt i tavshed og glemsel.

I disse Muhammed-tegnings-tider hvor vi diskuterer, om ytringsfriheden ikke har nogle grænser, var det nok 
relevant at genopfriske, hvad Martinus har sagt desangående i et spørgsmål, han fik engang. (refereret i Kos-
mos-bladet 10/1985 og her let forkortet)
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Kisteudsmykning ved begravelse

De fleste ved, at man hos Martinus Instituttet kan rekvirere Sagens flag som 
kisteudsmykning ved begravelser. I nogle tilfælde vil de pårørende foretrække 
en mere diskret udsmykning, og derfor har Eva Larsen  og Benedigcte Brandt  
fremstillet en hvid kistedug med stjernesymbolet i guldtryk, - en meget smuk og 
diskret udsmykning.

Denne kisteudsmykning kan lånes mod betaling af forsendelsesudgifterne, og 
den kan rekvireres hos Benedigcte Brandt, tlf. 4824 0615, mobil nr. 2683 7615 
– e-mail bbr@mail.dk 
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Bøn og mirakler
Mand eller kvinde i 
tidligere liv? 
De tre x’er



Juleglæde

Efterhånden som den nye verdensimpuls vinder indpas i menneskenes bevidsthed, vil de se anderledes 
på mange ting, end de gjorde, da de var under den gamle verdensimpuls’ påvirkning, og det gælder også 
julen. Julebudskabet i sin gamle form vil med tiden tabe sin kraft, men det lys og den glæde, der udtrykkes 
gennem beretningen, vil ikke alene bestå, men blive stærkere og stærkere.

En ny epoke er under udvikling blandt de jordiske mennesker, i hvilken julen ikke blot vil være en fest én 
gang om året, men skal blive en konstant funktion i menneskenes psyke. Juleglæden vil blive til livsglæde, 
julegaverne til, at mennesket vil give sig selv, dvs sin livsglæde og sin skabeevne til gavn for helheden, 
og julefreden vil blive til fred hele året, ikke blot mellem de forskellige nationer, men også mellem de 
enkelte mennesker.

Der skal virkelig blive ”fred på jorden og velbehag iblandt menneskene”, som det er bebudet i juleevan-
geliet. Men for virkelig at forstå, hvad meningen er med dette gamle budskab, må man lære det at kende, 
som det forkyndes for de vise og ikke blot, som det har været under den gamle verdensimpuls, for de 
enfoldige. Mennesket må lære at forstå universets tale om julebudskabet.
(Martinus i artiklen ”Lyset i mørket”, Kosmos nr. 16/1975)
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Mere debat...

I dette blad er der mere debat om Martinus’ værker, 
dvs om tolkninger, om rettelser, om copyright osv. Da 
der nu er opstået flere grupper, der gerne vil arbejde 
aktivt med at oplyse om Martinus’ åndsvidenskab, 
er der naturligvis også opstået forskellige meninger 
om ting, som jeg vil karakterisere som hovedsageligt 
”administrativt interne”.

Da jeg nødig ser dette blad udvikle sig til noget, der 
ligner et ”menighedsblad”, men samtidig indser nødven-
digheden af et eller andet forum for debat om, hvordan 
vi håndterer arven efter Martinus, er der nu ved at blive 
oprettet en hjemmeside til indlæg – f.eks. om sagens 
økonomiske forvaltning.

Jeg vil så her i bladet nøjes med at fortælle, hvilke ar-
tikler der ligger hvor, og tilbyde udprint på papir sendt 
til evt. interesserede, der ikke selv kan gå på nettet. 
Altså vil ”intern-debatten” her i bladet være begrænset 
fremover. Hvordan forlaget ”Kosmologisk Information” 
er organiseret (en ikke-profit-baseret oplysningsfond 
med en bestyrelse på 5 medlemmer) og dets årlige 
regnskaber tilsendes også, om det ønskes.

Bortset fra det – bærer dette nummer præg af, at det 
er svært at finde illustrationer til artikler med meget teo-
retisk og ”åndeligt” indhold. Billeder er i sagens natur 
fra en fysisk verden. Derfor de mange korncirkelbil-
leder – alle hentet fra dette års ”høst” i England.

Og så vil jeg ellers ønske, at I alle trods finanskrise må 
få en god og kærlig jul.

Ruth
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Om bøn, mirakler og 
opfyldelse af ønsker

v/Toni Bjerremose

”Et mirakel sker ikke i modstrid med naturen, men i mod-
strid med, hvad der af naturen er os bekendt.”
                                                       Augustin  354 – 430
 
Hvad er bøn? Det er det levende væsens 
samtale med Gud eller Forsynet.

Martinus selv levede sit liv ”i bøn til 
Gud”, som han udtrykte det, men hvis 
situationen krævede en hurtig bøn 
til Forsynet, bad han blot: ”Vær hos 
mig!” 
Han opfordrede til, at vi alle flere 
gange om dagen beder til Gud, ”for 
den, man taler meget med, lærer man 
godt at kende”.

Mange mennesker i den vestlige ver-
den er ude af øvelse med at tale med 
Gud, fordi de enten ikke tror på et Forsyn, eller fordi de 
er så optaget af livets daglige kampe, at de glemmer Gud. 
Og når de så vil bede, aner de ikke, hvad de skal sige, og 
hvordan de skal udforme deres bøn, eller også tænker de, 
at Gud da må have alt for travlt andre steder, og derfor 
ikke have tid til at lytte til deres personlige bøn. ”Der er 
jo ikke nogen, der lytter!”, siger mange, men det er nu 
ikke rigtigt! Der er altid kærlige åndelige væsener, som 
lytter, idet de er Guds ”lytteorganer”, og lige meget hvor 
skeptisk eller uartikuleret en bøn bliver fremført, bliver 
den hørt.

”Tanken om et Forsyn er ikke en menneskelig opfindelse. 
Den er allerede som instinkt til stede i det levende væsen, 
længe før det har fået udviklet intelligensevnen eller 
evnen til at reflektere og analysere. Dyret skriger, når 
det kommer i livsfare, og dette skrig er i virkeligheden 
et råb om hjælp, et råb til et ukendt Forsyn. Dyret ved 
ikke selv, til hvem det skriger, det er en automatfunktion, 
hvilket vil sige en organisk funktion”, fortæller Martinus 
og fortsætter: ”Henvendelsen til et Forsyn er til stede hos 
alle levende væsener (…)” og ”selv den mest hårdnakkede 
gudsfornægter vil opleve, at skriget eller bønnen eller 
begge dele forenet, automatisk bryder frem, hvis vedkom-
mende pludselig befinder sig i livsfare, også selv om der 

ikke i miles omkreds befinder sig et andet menneske, der 
vil kunne høre skriget og ile til hjælp.” 

En bøn er et begær, skriver Martinus, der, hvis det er 
stærkt nok, vil blive opfyldt. ”Men da bønnen virker 
ligeså godt i mørkets som i lysets tjeneste, bør man vogte 
meget nøje på, at ens bøn, hvilket i dette tilfælde altså vil 

sige et hvilket som helst ønske, ikke er 
af en sådan natur, at dets opfyldelse 
bliver til gene og lidelse for andre 
væsener, thi i så fald hører det ind 
under ”sort magi”, og vil som sådan 
sluttelig falde tilbage på sit ophav med 
tilsvarende ubehagelige eller mørke 
virkninger.”

Gennem stærke følelser som f.eks. 
kærlighed og had kan man skabe enten 
lykke, sundhed, glæde og velsignelse 
eller ulykke, død, nød og elendighed. 
Det er sidstnævnte, vi kender som 
voodoo eller ”sort magi”, hvor offeret 

faktisk ”hjælper” det hadefulde ønske på vej gennem 
sin stærke følelse af fuldkommen rædsel!

”Det er ikke så mærkeligt, at mange mennesker i stor 
udstrækning opfatter det at bede som ganske værdiløst, 
idet de i samme udstrækning har oplevet ikke at få deres 
bøn hørt, hvilket vil sige: opfyldt af Forsynet”, skriver 
Martinus.

Mange mennesker beder f.eks. om, at én af deres pårø-
rende må blive rask, og bliver fortvivlede eller i værste 
fald gudsfornægtere, når bønnen ikke bliver opfyldt. De 
forstår ikke, at Forsynet ikke kan gribe ind i denne på-
rørendes skæbne uden at ødelægge personens mulighed 
for at få afviklet en nødvendig karma.

”Og alle bønner bliver hørt af dette Forsyn. Men det kan 
ikke fritage væsenerne fra deres mørke karma, den er 
nødvendig for humanitetens eller kærlighedens udvikling. 
Men det kan fylde det betrængte væsen med så megen 
åndelig kraft og lys, at dets almenbefindende eller humør 
kan opretholdes næsten uberørt under mørke karmakriser. 
Det kan vejlede og hjælpe menneskene i enhver ting, der 
berører deres daglige liv”, skriver Martinus og fortsæt-
ter: ”Ligeså lidt som det kan nytte at bede til Forsynet 
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om, at solen må stå før eller senere op om morgenen, 
ligeså lidt kan det nytte at bede Forsynet om, at den eller 
den situation eller begivenhed i en pårørendes skæbne, 
der er ligeså skæbnebestemt af allerede forud udløste 
betingelser som solens tilsynekomst over kontinentet om 
morgenen, må blive udløst eller ikke udløst.”

Så hvis vi altså fuldkom-
ment uselvisk beder for 
en anden, vil bønnen blive 
opfyldt, dog kun hvis den 
ikke kolliderer med denne 
andens skæbne. Når vi be-
der, bør vi altid afslutte bøn-
nen med ordene: ”Ske ikke 
min, men din vilje.” Ingen 
af os kan nemlig vide, om 
bønnens opfyldelse er det 
kærligste eller det værste 
for den, vi beder for.

”Mens den stærkt religiøst troende sender sine brændende 
bønner op hinsides himlen til et tænkt strålende væsen 
og venter sig dette væsens mirakuløse indgriben i dette 
eller hint felt til gunst for bønnens opfyldelse”, skriver 
Martinus, er det væsen, der kun er opfyldt af ydmyghed 
overfor sin egen betydning, udelukkende opfyldt af at 
bede for andre.

Alle levende væsener er Gud

De fleste mennesker ved ikke, at det ofte er deres ukærlige 
opførsel overfor Gud i skikkelse af andre mennesker 
eller dyr, der forhindrer opfyldelsen af deres bønner til 
den samme Gud!

”Hvad nytter det, at man intimt i lønkammeret eller åben-
lyst i forsamlinger beder til Gud om dette eller hint, når 
man med sin viljekraft og legemlige styrke selv kun mani-
festerer egoisme, vrede, had og bagtalelse, ja, myrder og 
dræber om end ikke mennesker så dog dyr i massevis (…) 
- Hvad nytter det, at man i lønkammeret med en autori-
seret bøn eller med smiger, ros eller lovprisning søger at 
overbevise Guddommen om sine dyder og gode forsætter 
eller hensigter, når man med sit daglige væsen mere eller 
mindre i form af selviskhed, indignation og forfølgelse 
slår løs på sin næste og derved gør de modsatte foreteelser 
til kendsgerning overfor den samme Guddom.

Man må stadig huske på, at vor næste er Guddommens 
absolutte realistiske sanseredskaber. Det, vi gør imod 
disse ”sanseredskaber”, bliver Guddommens eneste 
virkelige materiale for hans analyse og bedømmelse af 
vort sande væsen og vor autoriserede eller intime bøns 
ægthed,” skriver Martinus og tilføjer: 

”Vil man gøre sig håb om et virkelig intimt forhold til 
Guddommen og om en virkelig bønhørelse af sine lønlig-
ste ønsker, må disse ønsker naturligvis først og fremmest 
være noget, vi selv er rede til at opfylde hos vor næste, 
uanset at denne næste måske i øjeblikket af os betragtes 
som en fjende, thi i modsat fald beder vi Gud om noget, 
som vi absolut ikke selv ønsker at give Guddommen, hvis 
forholdet var omvendt, og det var Guddommen, der var 
den bedende part overfor os. Tror man ikke, at dette, at 
forlange at Guddommen skal gøre noget for os, som vi slet 
ikke selv vil gøre for Guddommen, hvis vi blev sat i stand 
dertil, vil være nok til at neutralisere den pågældende 
bøn, lige meget hvor intim og inderlig en henvendelse til 
Guddommen den så end har været?” 

Her har vi altså forklaringen på, at mange af vore bønner 
ikke bliver opfyldt!

Mange troende mennesker beder til Jesus, Jomfru Maria, 
forskellige helgener eller diverse åndelige Mestre i stedet 
for direkte til Gud eller Forsynet, fordi de håber på, at 
de nævnte hellige personer vil gå i forbøn for dem hos 
Gud. Det bunder i en vrangforestilling om Gud som en 
”vredens Gud”, der ligesom en jordisk konge kun lytter 
til sine yndlinge, hvorfor enhver gunstbevisning må gå 
gennem disse. 

Men Martinus skriver herom følgende:” Dette guddom-
melige Forsyn består (…) af mange væsener, der alle 
fremtræder i Guds billede efter hans lignelse. Det er 
ikke væsener, der skal tiltales som ordens- eller rang-
personer. Tværtimod, de må være navnløse for ikke at 
blive til tilbedelsescentre i stedet for Guddommen. De 
udgør Guds manifestations- og oplevelsesredskab over 
for menneskene og ikke Guddommen selv. Derfor må 
bønnen til Gud formes og stiles direkte til dette verdens-
altets guddommelige ophav, der her har et tilpasset organ 
og sanser for direkte tankeudveksling med det jordiske 
menneske”.

Martinus skriver, at ”Fader vor” er ”den største og mest 
fuldkomne bøn, der overhovedet kan manifesteres, idet 
den omfatter absolut alt, hvad det levende væsen kan bede 
om og med sikkerhed opnå bønhørelse af. Der findes i 
den ikke noget som helst selvisk eller egoistisk, men kun 
det absolut naturnødvendige, ikke blot for den bedende 
selv, men også for dennes næste. Der er ikke nogen som 
helst tendens til ønske om favorisering eller til at komme 
i særlig gunst eller yndest hos Guddommen frem for 
medvæsenerne eller næsten. ”Fader vor” er således til-
strækkeligt eller fuldt dækkende den bedendes behov. Men 
hvis man trods dette alligevel yderligere har tanker eller 
anliggender, man gerne i egne specielle ord vil udtrykke 
overfor Guddommen, vil det ikke være hverken naivt eller 
naturstridigt at indflette dem i sit ”Fader vor”, når blot 
de er af samme uselviske natur som dette.”
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Martinus skriver, at vi hver især er et makrovæsen eller 
Forsyn for de mikrovæsener, der danner vort legeme. Når 
der opstår sår eller læsioner i vores krop, sker der samtidig 
en katastrofe på mikroplan, og vore mikrovæsener ”skri-
ger” i deres dødsangst og sender bønner til dette Forsyn, 
dvs. os, om at stoppe denne katastrofe. Disse ”skrig” og 
bønner fornemmes af os som smerte eller ubehag, og vi 
vil som regel gøre, hvad vi kan for at skabe en tilstand, 
hvor disse smerter eller dette ubehag hører op.

Det er lidt på samme måde, at Gud eller Forsynet kan 
fornemme vore bønner, idet vort ubehag føles som ubehag 
for Gud, fordi vi jo er celler i Guds organisme. Vi er jo 
dybest set ikke adskilt fra Gud, så når vi lider, er der en 
del af Gud, der lider, og makrovæsenet vil gøre alt for at 
lindre eller opfylde ønsket.

Vi må efterhånden øve os i at lægge alle vore sorger 
og bekymringer i Guddommens hænder, for når vi har 
overvundet vores frygt for nød og elendighed, sygdom og 
død, og alle vore negative tanker samtidigt er forsvundet, 
kan vi derved bruge vores guddommelige skabeevne til 
at skabe det liv for os selv, som vi ønsker. Det er vores 
frygt, mistillid, negativitet og manglende næstekærlighed, 
der blokerer for vores evne til at skabe mirakler. 
Martinus skriver, at vores skepsis har en stor del af skyl-
den for, at vi endnu ikke kan lave mirakler. Når vi engang 
har fået kosmisk bevidsthed, har vi samtidigt fået evnen 
til at skabe mirakler og er i besiddelse af en urokkelige 
tro på, at det kan lade sig gøre.
”Når Jeg’et i menneskene får hele sin magt, så er det 
herre over al bevægelse. Derfra kommer al bevægelse i 
livet, og derfra kan man forklare alle miraklerne. Jeg’et 
i de levende væsener har jo al magten, når de er blevet 
kristusvæsener”, har Martinus udtalt.

Mange mennesker har oplevet, at de i stor sorg og for-
tvivlelse har bedt til Gud, og at deres bøn omgående er 
blevet opfyldt. De har oplevet et ”mirakel”, som Martinus 
definerer: ”som en foreteelse, der er blevet til ved hjælp 
af en indsats af kræfter, der unddrager sig de almindelige 
kendte fysiske love for skabelse eller manifestation.” 

Et mirakel bliver skabt af 
psykiske kræfter, når de 
fysiske kræfter ikke slår til, 
men er alligevel ”en ligeså 
naturlig ting som enhver 
anden form for skabelse”, 
skriver Martinus og tilfø-
jer, at de åndelige væsener, 
der står bag disse mirakler, 
er dem vi her på jorden 
kalder engle. 

Vort urbegær er så stærkt, at det kan få universet til at 
opfylde et hvilket som helst normalt ønske. Det er derfor, 
at den materialistisk indstillede videnskabsmand eller 
forsker igennem sin tro på, at alt er tilfældigt, kan få 
universet til at ”bevise”, at alt er tilfældigt ved, at han ube-
vidst påvirker sine egne forskningsresultater! På samme 
måde kan den åndeligt indstillede forsker få universet til 
at bevise det stik modsatte!

Koncentrerede tanker kan 
skabe mirakler

Tanker er børn af begæret, skriver Martinus, og med vor 
koncentrerede tanke kan vi skabe mirakler. Vi må opøve 
vor tanke, således at vi kan sende den som en laserstråle 
hen imod det, vi begærer. Vi skaber i realiteten vort eget 
liv, idet vore tanker og følelser ved hjælp af urbegæret 
tiltrækker enten rigdom, sundhed, glæde og lykke eller 
økonomisk ruin, angst, ulykke eller sygdom. Vi tror, at 
vi er magtesløse og ofre for skæbnen, men hver og én af 
os er en del af Gud og er derfor i besiddelse af guddom-
melige kræfter. Problemet er bare, at vi her i slutningen af 
Dyreriget hverken er klar over det eller tror på det. Derfor 
begrænser vi os selv i stedet for at leve livet fuldt ud.

Men når vi på et tidspunkt i vor udvikling er blevet klar 
over, at alle normale ønsker før eller siden bliver opfyldt, 
må vi først definere et stærkt ønske, så må vi tro på det 
uden vaklen, derpå sende stærke følelser hen mod det, 
skrive ønsket ned og læse det højt og være tålmodig og 
vedholdende.

Alt, hvad man sender stærke og vedholdende følelser 
hen imod, tiltrækker man! Elsker man f.eks. penge som 
onkel Joakim, strømmer de hen til én, og hvis man fryg-
ter at mangle penge, kommer man netop til at mangle 
penge! Men det kræver øvelse at skabe i fysisk materie. 
I begyndelsen dyrker vi ”privatinteressen” og ønsker os 
materielle skatte i form af penge, store huse, biler, swim-
mingpools osv., men efterhånden ændres vore ønsker 
hen i mod ”fællesinteressen”, og vi beder nu uselvisk 
for andre.

Martinus udtrykker det på følgende smukke måde: ”At få 
sin tanke og vilje, hvilket i virkeligheden vil sige at få sit 
ønsketalent bragt i en sådan fuldkommen tilstand, at man 
kun kan begære det rigtige, er identisk med det, vi kalder 
”fuldkommenhed”. Det er en sådan vanebevidsthed, der 
er det absolut uundgåelige fundament for opnåelsen af 
den højeste fuldkomne eller lykkeligste skæbne i spiralen. 
Det er den skæbne, jordmennesket ser hen til som den 
kommende ”varige fred”, ”kosmisk bevidsthed” eller 
”salighed”.

(Et kapitel i et manuskript tilsendt forlaget)
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v/Svend Åge Rossen

I Martinus kosmologi kan man finde i det mindste fire 
argumenter for, at man i fortidige liv har haft samme køn 
og ligeledes i fremtidige liv vil have samme køn som i 
indeværende liv. For det første, at 
køn og personlighed er integrerede 
størrelser i et menneskes hele væsen, 
som ikke kan skilles ad. Hankønsor-
ganismen hhv hunkønsorganismen 
med dens form, udseende og køns-
organer er ikke et kostume eller 
en maske, der midlertidigt er 
påført individet og kan tages af 
igen, når rollen er spillet.

Den mandlige og kvindelige 
organisme er derimod i nøje 
overensstemmelse med indi-
videts mentalitet på dets nu-
værende udviklingstrin. Hvis en 
mand derfor skulle blive en kvinde 
i næste liv eller omvendt, ville der 
være tale om en total forvandling 
af personen. Det ville være et helt 
andet menneske.

Kønsskifte mellem livene ville også rejse det spørgsmål, 
hvor de kønskarakteristiske evner kommer fra. Som mand 
eller kvinde har man i generationer haft sine specialer 
med hensyn til arbejdsroller. De har hver for sig udviklet 
en række evner på hver deres område. Kønsskifte mellem 
livene ville være en indviklet løsning, som ikke giver den 
enkle kontinuitet, som det samme køn gennem livene 
kan byde på.

Loven for organdannelse 
og repetition

Det andet argument drejer sig om, hvorledes man i grun-
den kan danne organer i en organisme. Kønsskifte ville 
jo fordre, at kønsorganer som livmoder og æggestokke 
eller testikler kunne skabes spontant ved en ny fødsel. 
Her forklarer Martinus, at disse organer er udviklet grad-
vis gennem en millionårig evolution ligesom de andre 
organer og organismen i sin helhed.

Mand eller kvinde i tidligere liv?
Organdannelsen følger samme lov som talentskabelsen 
dvs alle andre færdigheder. Der er tale om tre stadier, 
hvoraf det første er karakteriseret ved ønsket om den 
pågældende færdighed. Dette stadium kalder Martinus 
A-viden, og det er her motivationen til det næste stadium 

opstår, nemlig øvelsesfasen (B-viden), hvor man 
via forsøg/fejl gradvis optræner en mere og 

mere sikker og nøjagtig funktion på 
det pågældende område.
Øvelsesfasens længde afhænger af 

færdighedens omfang og karakter, 
men når der er tale om opnåelse af 
det perfekte stadium (C-viden) i 

form af organdannelse og end-
da så centrale og livsvigtige 
organer som de kønslige, der 
befordrer forplantningen og 

har været en betingelse for 
artens beståen gennem tiderne, 

må vi forestille os, at det kræver 
årmillioner.

Ser vi biologisk på sagen kan vi konsta-
tere, at de første stadier på kønsudviklin-
gens vej allerede er på plantestadiet, hvor 

den ukønnede celledeling suppleres med 
en kønslig forplantning under udvikling af frøanlæg 
og spermatofytter. Gennem hele dyreriget udvikles og 
konsolideres kønsorganerne og er altså i dag et samlet 
produkt af en millionårig udvikling, der helt svarer til 
Martinus analyser jf. Livets Bog V stk.1937.

At hele denne biologiske udvikling vedkommer det en-
kelte menneske af i dag, viser sig ved, at vi rent faktisk i 
store træk repeterer de evolutionære trin i fosterperioden. 
Og her viser de kønslige træk sig på et tidligt tidspunkt, 
så barnet ved fødslen er klart dreng eller pige. Ikke blot i 
fosterperioden, men også hele barndommen og ungdom-
men helt frem til 30-årsalderen er ifølge Martinus en 
gradvis mere og mere specifik repetition af tidligere liv. 
I slutningen af 20’erne repeteres således det sidste liv, i 
midten af 20’erne det næstsidste osv. Jo yngre man er, des 
hurtigere foregår repetitionerne og i fosterperioden er der 
som sagt tale om hele udviklingsepoker i dyreriget.

I form af repetitionsprincippet præsenteres vi for det 
tredje argument for, at man har samme køn i alle livene. 
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Hvis man skiftede køn, måtte det også vise sig i repetiti-
onperioden ved, at man jævnligt skiftede køn frem til 30-
årsalderen. Det er heldigvis ikke tilfældet, repetitionerne 
kan være besværlige nok endda!

Polforvandlingen

Et fjerde argument finder vi i Martinus’ skelsættende ana-
lyser over menneskets polforvandling. Selv om vi i over-
ensstemmelse med vor animalske afstamning fremtræder 
som hhv mænd og kvinder, har vi alle begge seksuelle 
poler i os. Men den modsatte seksuelle pol er latent eller 
”sovende” i dyreriget, så dyrene som hovedregel fremtræ-
der som hanner og hunner. Dyrene er med Martinus’ ord 
”enpolede” væsener. Det er mennesket derimod ikke , i 
hvert fald ikke hundrede procent. I virkeligheden er den 
modsatte pol ifølge Martinus allerede i betydelig frem-
vækst. Det som gør Martinus’ polanalyser skelsættende 
er, at han identificerer den rent menneskelige udvikling 
med den modsatte pols udvikling!

Alle menneskelige egenskaber hos os er - i modsætning til 
de dyriske – virkninger af den feminine pol i manden og 
den maskuline pol i kvinden. Både mandens og kvindens 
intellektualitet, næstekærlighed, kreativitet, tolerance 
m.v. er direkte proportionale med den modsatte pols 
udvikling. Essensen i dyrets forvandling til menneske og 
dets fortsatte udvikling til at blive et ”rigtigt” menneske 
er således en psykoorganisk vækst af den modsatte pol. 
Og målet nås, når polerne står lige. Så er mennesket 
fuldkomment og vil gennemgå ”den store fødsel”, hvor 
igennem det får kosmisk bevidsthed.

Denne analyse af menneskets gradvise poludvikling er 
naturligvis uforenelig med kønsskifte mellem livene. Hvis 
den feminine pol hos manden har nået en udviklingshøjde 
på f.eks. 60% og i de kommende liv skal vokse de sidste 
40%, ville det være et brud på denne kontinuerlige pol-
vækst, hvis han pludselig i sit næste liv fremtrådte som 
kvinde med en 100% kvindelig pol, ligesom det ville 
være uforståeligt, at hans maskuline pol, som var 100%, 
måske nu pludselig kun er 60%.

Hvis kønsskifteteorien og poludviklingsanalyserne skulle 
forenes, måtte man forudsætte to parallelle udviklinger i 
forskellige liv i det samme individ, men det ville samtidig 
indebære en personlighedsspaltning, der ville gøre enhver 
tanke om personlighedens enhed og dens kontinuerlige 
udvikling til skamme. Reelt må man derfor konkludere, 
at tanken om kønsskifte mellem livene er uforenelig med 
Martinus’ analyser over poludviklingen.

Hypnotiske regressioner

Raymond Moody blev kendt for sine bøger om nærdøds-
oplevelser. Efter sine foredrag om dette emne blev han 
ofte spurgt, om han vidste noget om oplevelser før dette 
liv. Det generede ham mere og mere, at han blev tilhørerne 
svar skyldig, og en dag besluttede han sig for at henvende 
sig til en kendt hypnotisør for selv – om muligt – at blive 
hypnotiseret tilbage til en fortid før dette liv.

Resultatet var overvældende. På én eftermiddag blev han 
hypnotiseret tilbage til, hvad der i det mindste umiddelbart 
forekom at være 9 forudgående tilværelser. I 8 af de 9 
”tidligere tilværelser” havde Moody samme køn, men i 
det 9. og sidste var han kvinde. Han oplevede da et liv som 
kvindelig kunstner i Kina. Dette liv endte dramatisk, idet 
han som gammel kvinde blev kvalt af en ung mand.
”Jeg havde fornemmelsen af at sidde som passiv tilskuer 
til en film. Begivenhederne udfoldede sig optrin for op-
trin. Det var som at sidde i en biograf. Alle detaljer var i 
farver og meget tydelige, jeg behøvede ikke at foretage 
mig andet end at se.”

Efter denne personlige oplevelse begyndte Moody selv at 
dyrke den hypnotiske regression på sine klienter som led 
i en terapeutisk praktik. Han arbejdede herefter på linie 
med den gruppe af regressionsterapeuter, som er opstået 
siden 1980 i forbindelse med New-age-bevægelsen, der 
behandler mennesker med psykiske problemer via ”gen-
oplevelse” og bearbejdning af oplevelser fra ”tidligere 
tilværelser”.

Men er det nu også tidligere tilværelser, der trækkes 
frem fra personens ubevidste dyb til den vågne bevidst-
heds overflade? Ofte er det formodentlig tilfældet, bl.a. 
fordi en hypnotiseret person er under kraftig suggestiv 
påvirkning fra hypnotisøren og derfor ubevidst søger at 
følge hypnotisørens vilje. At denne magt er meget virk-
ningsfuld får man indtryk af gennem eksperimenter med 
posthypnotisk suggestion, hvor personen hypnotiseres 
til fx fem minutter efter hypnosen at slå sin paraply op, 
selvom det er fuldstændigt irrelevant. Han gør det, også 
selv om han befinder sig i en stue eller et lokale, som er 
fyldt med et publikum, der ler ad ham.
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Moody bringer flere eksempler, som lyder troværdige. 
Således et om en patient, der havde gået til traditionel 
psykoterapi i flere måneder for at blive af med en alvorlig 
depression. Han havde nogle livagtige drømme, hvor han 
oplevede scener fra skyttegravene under 1. verdenskrig. 
En af hans venner anbefalede ham regressionsterapi og 
han gik modstræbende med til at forsøge en behandling 
med hypnotisk regression.

Under hypnosen befandt han sig pludselig i et slag under 
første verdenskrig. Han var infanterist ved fronten og 
var på grund af kraftig beskydning henvist til at søge 
dækning i en skyttegrav. Denne oplevelse hensatte ham 
i en dyb depression, som nu skyldtes krigen og den kon-
stante fare for at blive udslettet. Han trak vejret tungt og 
svedte voldsomt, mens han beskrev den angst, som var 
hans konstante følgesvend. Hans ansigt var fordrejet af 
smerte og angst, da han beskrev, hvordan de andre sol-
dater blev slået ihjel.
”Det var rædselsfuldt. Hvor jeg end vendte mig hen, blev 
jeg mødt af døden. Selv om vi søgte tilflugt i skyttegra-
vene, blev vi overdænget med granater. De haglede ned 
over os oppe fra himlen.”

Terapeuten havde selv følgende kommentar til denne 
hypnotiske regression. ”Jeg har sjældent oplevet en så 
følelsesbetonet hypnose. Ud fra min erfaring som terapeut 
kan jeg roligt sige, at ingen patient er i stand til at fingere 
så stærke følelser. Både følelserne og beskrivelsen var 
fuldstændig ægte.” Man skal lægge mærke til, at der ikke 
her er den neutrale distance, som Moody selv havde ople-
vet, hvor han følte sig som passiv tilskuer til en film.

Der er altså en forskel i følelsesmæssigt engagement, 
når hypnotiserede fortæller om påståede tidligere liv, en 
forskel, som antyder, at der ikke altid er tale om regression 
til egne tidligere liv. Stanislav Groff, som i 70’erne ved 
hjælp af det bevidsthedsudvidende stof LSD undersøgte, 
på hvilken måde man kan komme i kontakt med åndelige 
erfaringer, understregede som sin erfaring, at man ad den 
vej både kunne få en overordentlig levende forbindelse 
med andre åndelige personers oplevelser og med sine 
egne erfaringer fra tidligere liv.

Når kontakten etableredes med LSD, blev det imidlertid 
helt tydeligt, hvornår der var tale om personens egne 
erfaringer fra tidligere liv, og hvornår det var fremmede 
personers livshistorie, man fik indblik i. Genoplevelsen 
af egne tidligere liv havde deres helt egen karakter. Han 
brugte udtrykket, at disse oplevelser havde deres egen 
”oplevelses-aroma”. Han hævdede, at LSD-indtag var den 
eneste metode, der var så dybtgående, at det blev muligt 
at skelne mellem egne tidligere liv og andre menneskers 
biografier fra det åndelige plan.

Hvis det forholder sig sådan, at man ved hypnotiske 
regressioner kan få forbindelse med andre menneskers 
historie i den tro, at det er ens egen, og disse kan være 
både mænd og kvinder, er der her et meget nærliggende 
grundlag for at komme til den opfattelse, at man selv har 
haft det modsatte køn i sidste liv.

Natbevidsthedens univers

På denne baggrund er det naturligt at søge andre forkla-
ringer på regressionsfænomenerne, og lad os først se på 
hvilke muligheder, der ligger i natbevidstheden.

I Martinus’ beskrivelse af mennesket rummer det to be-
vidsthedsformer, dagsbevidstheden og natbevidstheden. 
Dagsbevidstheden er vor velkendte daglige bevidsthed, 
baseret på vor tilværelse i den fysiske verden, erfaringer 
fra de fysiske omgivelser og vore medmennesker, samt 
vor viden og erindringer så langt vi husker tilbage i dette 
liv. Natbevidstheden er som navnet siger vor bevidsthed 
om natten, når legemet sover og den fysiske dagsbe-
vidsthed er afbrudt. Man tror måske i første omgang, 
at natbevidstheden kun omfatter drømme, men disse er 
kun ”udsivninger” fra det univers, som natbevidstheden 
i virkeligheden giver adgang til.

Natbevidsthedens univers eller den åndelige verden er 
tilværelsens primære tilværelsesplan. Det er en verden 
af stråleformig energi, hvor tanken og den bevidste ska-
beevne spiller en afgørende rolle. Ligesom oplevelsen af 
det fysiske univers er betinget af et legeme med sanse- og 
skabeorganer, dvs den fysiske organisme, således er også 
oplevelsen af de åndelige tilværelsesplaner afhængig af 
sanse- og skabelegemer. Til det formål har det levende 
væsen 5 åndelige eller stråleformige legemer, hvoraf især 
følelseslegemet, intelligens- og intuitionslegemet spiller 
en afgørende rolle for menneskets oplevelsesmuligheder 
på det åndelige plan.

Det er disse legemers udviklingstilstand, der betinger, 
hvor rige og nuancerede natbevidsthed-oplevelserne 
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kan blive ud fra en human og intellektuel menneskelig 
synsvinkel. Men de er ikke blot afgørende for, hvad 
individet kan opleve under søvnen, men også for hvad 
de kan opleve under ”døden”, idet søvnens og ”dødens” 
verden i princippet er den samme, nemlig det åndelige 
tilværelsesplan.

Mellem dagsbevidstheden og natbevidstheden er der en 
barriere for dyrets og det ufærdige menneskes vedkom-
mende. Det skyldes hensynet til menneskets udvikling. 
Dagsbevidsthedsområdet er det arbejdsfelt, hvor men-
neskets følelser og intelligens kan udvikles, fordi det 
her er nødt til at udnytte konkrete fysiske erfaringer og 
sociale erfaringer fra dets samvær med andre mennesker 
i den daglige tilværelse. Hvis det samtidig havde indblik i 
natbevidsthedsområdet, ville det på mange måder kunne 
få løsninger foræret uden selv at have ydet det nødvendige 
intelligensmæssige arbejde. Det ville være som at kigge i 
facitlisten uden at have lært udregningerne eller at bruge 
lommeregneren uden at have opøvet den elementære 
talbehandling.

Martinus fortæller da også, at mennesker, som ved kunsti-
ge metoder opøver okkulte evner og således tiltvinger sig 
adgang til natbevidstheden, får svækket deres intelligens, 
samtidig med at deres følelsesliv overeksponeres.

Den åndelige verden er livets primære tilværelsesform, 
mens den fysiske verden er af sekundær natur. Samværet 
med medvæsener har i den åndelige verden den fordel, 
at kommunikationen sker direkte ved tankeoverføring. 
Man skal ikke bruge tekst eller tale, men kan direkte 
modtage andre menneskers forestillinger, oplevelser, 
ønsker m.m. i ”tankematerie” som en art supervideo, der 
er en tro kopi af deres reelle oplevelser. Men naturligvis 
afhængig af at man selv har beslægtede erfaringer, efter-
som man ikke kan sprænge sit eget udviklingsstadium og 
opleve tilstande, der ligger længere fremme i ens egen 
udviklingsbane.

Men inden for sit udviklingsstadiums rammer kan man 
altså direkte ”gå ind i” sine medvæseners biografier, hvis 
de fremstiller dem i tankematerie. Og der er ingen tvivl 
om, at netop denne delagtiggørelse i hinandens oplevelser, 
skæbner og udvikling henholdsvis under søvnen og ”dø-
den” vil have et betydeligt omfang og vil være umådelig 
inspirerende!

Hvad kan disse oplysninger om natbevidstheden så 
bidrage med mht nærværende emne og problem? Jo, de 
giver en alternativ mulighed for at forklare de skæbne-
forløb og begivenhedssekvenser, der kan opleves under 
hypnose. Hypnose er formodentlig netop en af de mulige 
kunstige veje til natbevidstheden, der åbner for den di-
rekte tankeoverføring fra mennesker, måske fra bekendte, 

som midlertidigt befinder sig på det åndelige plan, fordi 
de er ”døde”, og hvis liv og skæbne man har været særlig 
interesseret i.

Oplevelser af andre menneskers beretninger om deres liv 
er i natbevidsthedsområdet mere tydelig og levende end 
i den bedste roman eller film. Begivenhedernes virkelig-
hedskarakter er så stærk, at den hypnotiserede kan synes, 
at det er noget, han selv har oplevet personligt, og at det 
har fundet sted i hans eller hendes tidligere liv.

Hypnotisk regression og besættelse

Der er yderligere en anden forklaringsmulighed på, at man 
i en hypnotisk regression kan tro, at man genoplever et 
tidligere liv, nemlig besættelse. Den amerikanske psyko-
log, Edith Fiore, har behandlet over 1000 mennesker med 
hypnose. I sin bog ”The unquiet dead” fortæller hun, at 
mindst 70% af hendes patienter er besatte.
I overensstemmelse med Martinus har hun erfaret, at 
mange mennesker, der dør fx ved ulykker, er forvirrede 
og ikke forstår deres nye tilstand. De kan være så fikse-
rede på den verden, de har forladt og de aktiviteter, de 
har deltaget i, at de ignorerer skytsånder fra den åndelige 
verden, som vil hjælpe dem videre.

”Når de ser deres afsjælede legeme, blokerer de eller 
hævder, at de sover, eller at det er en anden ..” ”Efter 
dødsfald ved ulykker bliver de forvirrede og bliver ved 
stedet i timer, måneder, somme tider i år. De går ind i deres 
vante omgivelser og kan ikke forstå, at folk ikke kan se 
eller høre dem”. – I denne tilstand må man forestille sig, 
at disse usikre sjæle prøver at klamre sig til fysiske men-
nesker for at få del i det fysiske liv, som for dem endnu 
er virkeligheden.

Almindelige psykisk sunde mennesker med god selv-
kontrol og viljestyrke behøver ikke være bange for at 
blive besatte eller komme under påvirkning af afdøde 
mennesker. Men hvis man har en svag aura og udstråler 
de tendenser, som materialistiske ånder søger, er risikoen 
til stede. Martinus advarede mod spiritisme, pendulering 
og automatskrift, fordi disse aktiviteter nærmest er en 
invitation til ånder om at komme indenfor i ens nerve-
system. Men også kraftig brug af alkohol og narkotika 
virker tiltrækkende på de afdøde ånder, som har været 
alkoholikere eller narkomaner og nu må nøjes med at 
snylte på den rus, de fysiske mennesker får.

Edith Fiore har imidlertid også erfaring for, at ulykker 
med midlertidigt bevidsthedstab kan have været anled-
ningen til, at en afdød har fået et vist indpas i auraen og 
organismen. Ligeledes kan narkose på hospitaler eller 
hos tandlægen være den lejlighed, en afdød har benyt-
tet sig af til at komme ind. I den sammenhæng fortæller 
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hun for øvrigt, at tandlæger ofte har mange ånder knyttet 
til deres aura. Der kan således være fl ere, ja adskillige 
”gæster” i ens aura. På det grundlag har hun udviklet en 
hypnotisk teknik, således at hun kan påvirke de ubudne 
gæster suggestivt og få dem til at vende sig positivt mod 
den åndelige verden.

Martinus fortæller, at det kan være skæbnesvangert, hvis 
primitive ånder får indpas i ens aura, fordi de kan få magt 
over ens tanker og handlinger. Han skriver: ”Besættelse 
kan fi nde sted og er ofte en fremherskende faktor i år-
sagen til forbrydelser, mord og drab. I sådanne tilfælde, 
hvor en ugerning skyldes en besættelse, kan forbryderen 
bagefter ikke gøre rede for sin udåd. Han har nærmest 
været i en slags halvtrance. Han husker kun, at han blev 
grebet af en uimodståelig trang til at udføre forbrydel-
sen.” (Kosmos 10/1990)

I tilgift til de tilstande, som allerede er nævnt med hensyn 
til risiko for besættelse nævner Martinus i samme artikel 
også hypnose! Man kan derfor meget nemt forestille sig, 
at det ikke blot er klienten i stolen, som hypnotiseres, 
men tillige en eller fl ere af de eventuelle besættere. Og 
hvis hypnosen er et forsøg på regression til tidligere liv, 
vil man næppe kunne afgøre, hvis tidligere liv det drejer 
sig om. Her er der utvivlsomt en vigtig kilde til fejlfor-
tolkning af hypnotiske regressioner.

Til sidst et eksempel, der mere end antyder, at der er tale 
om en besætters tidligere liv og ikke den hypnotiseredes. 
Det er hentet fra den svenske forsker, læge og hypnotisør 
John Björkhems materiale: En 21-årig kvinde forvandles 
under regressionen pludselig til en ældre dame, som giver 
en utrolig detaljeret beskrivelse af hendes eget og hendes 

mands liv. I det følgende viste det sig imidlertid, at hendes 
informationer passede på hustruen til hendes musiklærer, 
som var død for nogle år siden. Hun havde knap set hans 
hustru, og det var ikke muligt at forklare, hvordan hun 
havde fået et så omfattende kendskab til hendes liv.
På baggrund af ovennævnte analyser er det sandsynligt, 
at den afdøde hustru har knyttet sig til den 21-åriges 
aura, måske som et forsøg på at genskabe kontakten til 
manden!
(Jævnfør Martinus: DEV II, symbol 21 s.160)

Martinus’ analyser af polforvandlingen udelukker, at men-
nesker skifter køn mellem livene. Hvis det var tilfældet 
skulle det som nævnt også vise sig i personens repetiti-
onsperiode op til 30-års alderen. På det grundlag må de 
beretninger om hypnotiske regressioner, der kunne tyde 
på kønsskifte have andre forklaringer. I den forbindelse 
peges der her på Martinus’ analyser af natbevidstheden 
under søvnen og under døden, hvor der kan overføres 
meget levende biografi sk materiale fra et menneske til et 
andet. Når man sover eller er såkaldt død, kan man klart 
skelne mellem egne erindringer og andres beretninger, 
men når man primært er i sin fysiske dagsbevidsthed og 
ad kunstig vej får informationsmateriale fra natbevidst-
hedens åndelige verden, er skelneevnen ikke stærk nok 
til at kunne registrere forskel mellem informationernes 
rette kilde.

Denne manglende skelneevne for dagsbevidsthedens 
vedkommende er formodentlig forklaringen på, at men-
nesker under hypnotisk regression kan tro, at andre per-
soners oplevelser er deres egne og dermed også en mulig 
forklaring på, at de tilsyneladende har været af modsat 
køn i tidligere liv.

Jul og nytår
Juleaften og nytårsaften er to meget ejendommelige aftener. De afviger fra alle årets øvrige aftener. De 
udgør kulminerende festaftener. De fejres til ære for to store, fundamentale livsprincipper i den evige, 
altomfattende verdensorden. Nemlig kærlighedsprincippet og udødelighedsprincippet.

Det fundamentale princip, som juleaften er en festaften for, er næstekærligheds- eller verdensgenløsnings-
princippet. Dette princip består i, at den stærke hjælper den svage, den kloge hjælper den mindre kloge, 
den raske eller sunde hjælper den syge, den rige hjælper den fattige og således fremdeles. Det er derfor 
dette princip, der er fundamentet for hele verdens opretholdelse. Hvor dette ikke fi nder sted, eksisterer 
ragnarok eller dommedag.

Nytårsfestens årsag er årsskiftet. Men årsskiftet er kun en enkel lokal udløsning af et altomspændende, 
gigantisk, kosmisk princip, uden hvilket en evig livsoplevelse ville være en absolut umulighed. Ved 
nytårsfesten fejres det evige kosmiske kredsløbsprincip, i kraft af hvilket væsenernes livsoplevelses- og 
manifestationsevne stadigt fornyes og de dermed garanteres evig, urokkelig livsoplevelse.

(Martinus i artiklen ”Juleaften og nytårsaften” Kosmos nr.16/1974)
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v/Uwe Todt

I Livets Bog 5 stk. 1937 siger Martinus: 

”Det er fejlagtigt at tro, at man fra 
det ene jordliv til det andet skiftevis 
kan være mand og kvinde. Begge 
manifestationer kræver en lang 
udviklingsepoke bag sig. Maskuli-
nisme og feminisme er genialiteter, 
er organiske produkter baserede på 
opøvede talenter på samme måde 
som alle de øvrige livsfunktioner i 
væsenets organisme eller kropslige 
regioner. Ligesom man ikke kan 
skifte åndedrætssystem, fordøjelses-
system, hjertesystem etc. fra et liv til 
et andet, således kan man heller ikke 
på normal måde skifte seksuelle eller 
kønslige organer og dermed deres 
funktioner om til nye principielle 
udfoldelsesmetoder og anlæg. Kun 
i opfyldelsen af loven for det evige 
kredsløbsprincip kan muligheden 
af enhver ændring i manifestation, 
skabelse og oplevelse åbenbares.”

De terapeuter, der fører deres klienter 
tilbage til tidligere inkarnationer, for-
tæller imidlertid noget andet: kvinder husker mandlige in-
karnationer og mænd husker kvindelige inkarnationer.

Til spørgsmålet om, hvorvidt man kan skifte køn mellem 
inkarnationerne, findes der en rapport om reinkarnati-
ons-beretninger fra Universitetet i Virginia, USA, hvor 
man har undersøgt dette spørgsmål. Et resumé fra disse 
undersøgelser findes i en bog med titlen ”Children who 
remenber previous lives” (Børn som husker tidligere 
liv) af Ian Stevenson. Her undersøges mere end 2500 
beretninger fra alle dele af verden fra børn, som husker 
deres tidligere liv.

Børnene fortæller om deres erindringer, så snart de har 
lært at tale eller lidt senere i alderen mellem to og fem år. 
Erindringerne bliver som regel glemt mellem femethalvt 
år og syvethalvt år. Forfatteren skelner mellem uopkla-
rede og opklarede tilfælde. Ved de opklarede tilfælde kan 

Kan man skifte køn 
mellem inkarnationerne?

man finde børnenes tidligere familie 
og få berigtiget børnenes oplysnin-
ger. Når børnene kan huske tidligere 
liv, skyldes det som regel, at de da 
døde allerede i deres barndom og 
hurtigt reinkarnerede.

Undersøgelsen gav følgende resul-
tat: Af de, der skiftede køn, var fra 
Indien 3%, fra Sri Lanka 9%, fra 
Thailand 13%, fra USA 15%, og fra 
Burma 26%. Denne undersøgelse 
synes altså at modsige Martinus’ 
udsagn.

I 1981 udkom i Tyskland den inte-
ressante bog ”Der Sphärenwande-
rer” af Herbert Engel. Forfatteren 
beretter i denne bog fra den astrale 
verden, i hvilken han – sammen 
med andre mennesker – opholdt sig 
om natten, og hvorfra han ofte ved 
opvågning havde klare erindringer. 
I denne verden modtog han også 
lærdom. Vi læser:

”To væsener, som elsker og ærer hinanden dybt, kan 
bogstaveligt indgå i hinanden. Allerede i den jordiske 
verden kan det ene menneske opleve sig forenet med en 
anden, men da kun i tanker og følelser. Ægtefæller føler 
sig ofte som ét væsen, og venner kan opleve sig som ”to 
sjæle og én tanke”.

Hvor meget stærkere er nu en sådan sjæleoplevelse uden 
den hæmmende jordiske krop. Det er kendt, at i den 
åndelige lysverden er foreningen af mand og kvinde en 
virkelig kroppenes forening, og desuden – ikke kun som 
fantasi men bogstaveligt – kan to elskende optræde som 
én krop. .. Hver af de nu til-eet-blevne ønsker ikke mere 
nogen adskillelse. Den opståede nye form oplever, føler 
og tænker i lykkelig samdrægtighed. Ja, samhørigheden 
ses i det forenede væsens udseende.
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Nu flyder bevidsthedens stræben mod fuldkommenhed 
i mænds og kvinders sjæle sammen og danner en varig 
enhed. Det er klart, at hvis et sådant væsen søger flere 
erfaringer til videre fuldkommenhed på jorden, altså rein-
karnerer, vil det få det køn, der svarer til dets dominerende 
tendens. Hvis manden havde en stor del kvindelig tendens 
og kvinden ligeså, så vil det reinkarnerede væsen blive en 
kvinde. Var manden maskulin og kvinden havde maskulin 
tendens, så vil en mand fødes på jorden.”

I hvilket rige befinder de afdøde sig, hvor en sådan 
forening finder sted? Vi ved fra Martinus, at livet fra 
fødsel til død og gennemgangen i den åndelige verden 
til reinkarnation er en mindre udgave af det store kos-
miske spiralkredsløb, for Martinus skriver i Livets Bog 
6 stk.1962:
”Medens den kulminerende kosmiske gennemgang af 
spiralkredsløbet er den, der dannes af alle jordlivene 
tilsammen eller den samlede reinkarnation, udgør jord-
livsgennemgangen den gennemgang af spiralkredsløbet, 
det enkelte jordliv med sin fysiske og åndelige tilværelse 
tilsammen danner. Vi vil her kalde det første kredsløb for 
”A-kredsløbet” og det sidste for ”B-kredsløbet”. B-kreds-

løbet er således et kosmisk kredsløb en miniature. Her 
gennemgår livet de samme principper som A-kredsløbet, 
men ikke i lige stor udfoldelse for hver grundenergis 
område, således som tilfældet er i det store kredsløb. 
Hver enkelt B-kredsløb er nemlig et led i A-kredsløbets 
opbyggelse og bliver derved en lokalitet i dette kredsløbs 
helhed.”

Vi kan altså antage, at de mandlige og kvindelige men-
nesker, som forener sig til ét væsen i den åndelige verden, 
og dermed forbinder deres mandlige og kvindelige talent-
kerner, befinder sig i det rigtige menneskerige. Gennem 
denne forening er de i den åndelige verden blevet dobbelt-
polede, mens de i den fysiske verden stadig er eenpolede 
og kan blive reinkarnerede som mand og kvinde. Således 
lader modsætningen sig måske forklare mellem Martinus’ 
udsagn og beretningerne fra regressioner til tidligere liv 
hhv de spontane erindringer om at have været et andet 
køn i tidligere liv. Nemlig at mange mennesker er dob-
beltpolede i den åndelige verden men stadig reinkarnerer 
på jorden som eenpolede kvinder eller mænd.

v/Ruth Olsen

Det ser ud til, at der nu fødes flere børn end førhen med 
en tidlig oplevelse af at være født med det ”forkerte” køn. 
På den just afholdte kortfilm-festival Dok blev der bl.a. 
vist en film om en dansk dreng, der opførte sig påfaldende 
feminint, mere feminint end nogen pige ville opføre sig.

Ifølge Martinus må dette skyldes, at den modsatte pol er 
blevet for tidligt udviklet i det forudgående liv og har ført 
til et liv som homoseksuel, hvor den nye feminine pol helt 
har trængt den maskuline pol i baggrunden. Vurderet ud 
fra den moralske udvikling synes der ikke at være tale 
om en begyndende dobbeltpolet tilstand, dvs hvor de to 
poler er i lige balance.

Men jeg undres over, at en for tidlig udvikling af den 
modsatte pol er et så udbredt fænomen. Det siges, der er 
mange millioner homoseksuelle i f.eks. Indien, selv om 
homoseksualitet er forbudt i det land.

Kønsforvirring
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v/Per Bruus-Jensen

Indledning

Som bidrag til den standende debat omkring X0-begrebet 
i forrige nummer af dette blad skal jeg her forsøge at 
udrede trådene med relation og henvisning til dé mange 
timers samtale, jeg i årene 1957-68 havde med Martinus 
omkring det treenige princip og de heri involverede tre 
X’er. Samtaler, der i realiteten gør det helt overflødigt at 
operere med et X0-begreb, hvis man til gengæld holder sig 
for øje, at de såkaldte tre X’er i virkeligheden handler om 
ét og det samme ”X”, men blot i tre principielt forskellige 
fremtoninger og varetagende tilsvarende tre principielt 
forskellige kosmiske funktioner, hvoraf det pågældende 
X’s mulighed for at gøre sig gældende som et levende 
væsen med livsoplevelse og bevidsthed afhænger.

Om det treenige ”X”

Ifølge samtalerne med Martinus er Universet/Livet/Altet/
Gud ved roden et evigt og uendeligt immaterielt Noget, 
som (drevet af et såkaldt ur-begær) permanent virkelig-
gør sig selv i tre principielt forskellige ur-former eller 
ur-funktioner, der supplerer hinanden på en sådan måde, 
at resultatet netop bliver det, vi kalder Universet/Livet/ 
Altet/Gud.
Da intet sprogligt ord eller begreb udtømmende og me-
ningsfuldt kan dække det, som ”Det initiale eller ur-op-
rindelige Noget” reelt ér, har Martinus valgt at udtrykke 
det ved det abstrakte symbol ”X”.  

Og da det pågældende Noget – ”X” – som sagt evigt og 
permanent på én og samme tid virkeliggør sig selv i tre 
principielt forskellige ur-former på lige præcis en sådan 
måde, at netop den  kendte virkelighed (fænomenet LIV 
inklusive) bliver resultatet, har Martinus følt det hensigts-
mæssigt at knytte tre ligeledes abstrakte tillægsbetegnelser 
til det initiale ”X”, og han har her valgt tallene 1, 2 og 
3. – Altså X1¸ X2 og X3, og hvor det vel at mærke er 
det samme ”X”, de tre tal udgår fra og dermed knytter 
sig til.

Heraf henfører den første af de tre former – X1 – til ”Det 
initiale Noget” i rollen som princippet skaber; dvs. rol-
len som initial initiativtager og dermed ultimativ årsag til 
fænomenet skabelse (og i samme forbindelse rollen som 
ultimativt vidne til skabelsens resultat, dvs. som princip-
pet oplever/subjekt).

De tre X’er – endnu en gang…
For den anden forms vedkommende – X2 – henfører 
denne til ”Det initiale Noget” i rollen som princippet 
skabeevne, hvilket i praksis vil sige som evnen til at 
fremstille sig selv i en form, der kan sættes masser af 
navne på, og som dermed får status som en illusionistisk 
udgave eller ’genpart’ af ”Det initiale Noget” selv – en 
illusionistisk udgave af skabt natur.

Denne skabte, illusionistiske form eller udgave er dermed 
en tredje måde, som ”Det initiale Noget” fremstiller sig 
selv på, og dermed en tredje principiel rolle, det evigt 
og permanent spiller. En rolle, der følgelig gør krav på 
betegnelsen ”det skabte” med symbolbetegnelsen X3.

Det er altså det samme initiale Noget – det samme ”X” 
– der optræder i alle tre grundlæggende funktions- og 
fremtrædelsesformer, og hvilke derved under ét får status 
som et tre-enigt funktionsprincip. Et funktionsprincip, der 
– drevet af det førnævnte ur-begær – evigt knytter sig til 
”Det initiale Noget”/X som betingelse for, at det i praksis 
kan gøre sig gældende som det fænomen, vi kalder LIV, 
og   som i dagligdagen kommer til syne som ikke alene 
rigdommen af livsformer her på kloden, men yderligere 
som et uendeligt, dynamisk verdensalt, præget af talløse 
skabelsesprocesser

Nuvel – én ting er, at Martinus ud fra sine kosmiske ople-
velser og erkendelser hævder, at virkeligheden ved roden 
er funderet og skruet sammen som her beskrevet. Noget 
andet er, om det kan bevises i videnskabelig forstand 
– eller blot sandsynliggøres…?

Svaret er forsigtigt bekræftende i den forstand, at det 
faktisk allerede er en kendt sag, at i hvert fald det, som 
dækker sig bag betegnelserne princippet skabeevnen/X2 
og princippet det skabte/X3, i realiteten er ét og det 
samme – er to sider af samme mønt – og altså foreløbigt 
tegner et to-enigt princip.
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Dette fremgår af, at ”det skabte” – direkte eller indirekte 
– uløseligt er knyttet til fænomenet STOF, samtidig med 
at stof i virkeligheden er koncentreret ENERGI, jfr. Ein-
steins berømte formel E = mc², hvor m står for masse/stof; 
E for energi, og c² for lysets hastighed ganget med sig 
selv, således at den mængde energi, der viser sig som en 
bestemt portion stof, kan findes ved at gange vægten af 
stoffet med lysets hastighed i anden potens. 

Men hvad er så energi…?
Sagt ultrakort er energi det samme som verdensaltets 
skabeevne.

Videnskabeligt defineres energi som evnen til at udføre 
arbejde, og da dette at udføre arbejde er det samme som 
at skabe, kan energi lige så godt defineres som evnen til at 
skabe. Dvs. beskrives som verdensaltets evne til at præste-
re skabelse og dermed som dets skabeevne, således at det 
videnskabelige energibegreb fuldstændigt svarer til det 
skabeevnebegreb, Martinus opererer med. Og da som sagt 
”det skabte” altid er knyttet til stof, der igen er kamufleret 
energi/skabeevne, ligger det tydeligt i kortene, at hele det 
materielle verdensalt under alle omstændigheder har sta-
tus som et to-enigt funktionsprincip: stof/X3 = energi/X2.  
                                       *  *  *               

Man ved altså, at stof er en form for energi, helt på linie 
med alle mulige andre former, energien kan antage som 
sin X3-forklædning (elektrisk, kemisk, kinetisk, meka-
nisk osv). 

Til gengæld ved man ikke, hvad energi i sig selv dybest 
set ér for noget. Om det er noget materielt eller im-
materielt, når det kommer til stykket. Man kender og 
forstår kun den rolle, den spiller, nemlig som evnen til 
at kunne skabe og iklæde sig alle mulige X3-former, der 
af samme grund i hverdagssproget omtales som netop 
energi-former – fx bevægelsesenergi, mekanisk energi, 
kemisk energi, elektro-magnetisk energi, strålingsenergi, 
atomenergi etc. etc.

Imidlertid røber disse betegnelser ikke, hvad energien som 
skabe-/arbejdsevne betragtet dybest set ér for noget, men 
siger kun noget om dens evne til at maskere sig. Og følge-
lig må man fra videnskabeligt hold i lighed med Martinus 
nøjes med at fastslå dens blotte eksistens og rolle og her-
udover se den som et ukendt Noget, der indiskutabelt eksi-
sterer. Se den som en universel ubekendt og dermed under 
alle omstændigheder som kvalificeret til betegnelsen ”X”. 
 
Ser vi bort fra gåden om energiens dybeste natur og 
identitet er det tilsvarende gådefuldt dels hvorfor den 
eksisterer, og dels hvorfor den fungerer, som den gør. 
Altså som universel skabeevne. Og ikke nok med det, 
men som en skabeevne, der ud af kaos i utallige former 

og tilfælde på autonom vis frembringer organisation, 
harmoni, skønhed og orden. Kort sagt: kosmos. Tilmed i 
en sådan grad og et sådan omfang, at en stadigt voksende 
skare af naturforskere mere eller mindre modstræbende 
begynder at tilslutte  sig tanken om intelligent design som 
forklaring på den rådende orden, hensigtsmæssighed og 
formskønhed i naturen. Altså dette at naturen på en lang 
række områder i strid med det såkaldte objektivitets-
postulat (den videnskabelige materialismes filosofiske  
hovedhjørnesten) og den ligeledes såkaldte entropilov 
(loven for tilvækst af kaos med tiden) frembringer ting og 
sager (fx levende organismer), der uvilkårligt leder tanken 
hen på overlagt projektskabelse og dermed formålspræget 
designvirksomhed i naturen. En designvirksomhed, der 
direkte og umiddelbart trækker på de muligheder, der 
knytter sig til verdensenergien som arbejds- og skabe-
evne betragtet. Men det rejser naturligvis spørgsmålet 
om, hvordan dette går til, og i endnu højere grad: hvad 
eller hvem, der står bag og således gør sig fortjent til 
betegnelsen designer…?

Med hensyn til det sidste af disse to spørgsmål – altså 
hvem eller hvad der spiller rollen som designer – svares 
der fra Martinus’ side, at det gør den første af de tre X-
profiler (altså X1), der jo henfører til princippet skabe-
ren/opleveren og i praksis tegner det initiale Noget – ”X” 
– i rollen som ultimativ årsag og ophav til al skabelse i 
verdensaltet og i samme forbindelse også rollen som ul-
timativt vidne til skabelsens resultater. Kort sagt fungerer 
som levende subjekt med rådighed over fænomenerne 
livsoplevelse og bevidsthed som en yderste konsekvens 
af den fuldbyrdede skabelse. Og vel at mærke: en tilsigtet 
konsekvens, idet netop tilvejebringelsen af livsoplevelse 
og bevidsthed er det egentlige og sande mål for det 
ur-begær, der som indledningsvis oplyst er drivkraften 
bag al den skabelse, verdensaltet under ét præsterer, og 
som det treenige funktionsprincip udgør den ultimative 
forudsætning for at kunne gennemføre. Og vel at mærke 
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gennemføre på en måde, der har frembringelsen af såvel 
objektive som subjektive fænomener som resultat – for 
en stor del af de objektive fænomeners vedkommende 
tydeligt præget af intelligent design.

Men så må vi vel også kunne få føling med dette første 
princip/X1 på samme måde, som vi kan få føling med 
både det andet og det tredje princip (X2/X3 alias energi/
stof), skulle man mene. Men det synes ikke at være til-
fældet. For medens både stoffet/X3 og energien/X2 i dag 
er kendt af alle oplyste mennesker, gælder dette ikke for 
det første princips vedkommende – princippet skaberen/
opleveren/X1. Selv den ihærdige naturvidenskab med 
fysikken i spidsen er uden føling med det og afskriver 
derfor dets faktiske eksistens. 

Jamen selvfølgelig! For det første er princippet skaberen/
X1 lige så immaterielt, som tilfældet er med dét initiale 
Noget/X, det er fremgået af, og som det tjener. Og for 
det andet lader det sig i pagt med sin rolle kun indirekte 
registrere i den verden, der omgiver os. Endda i dobbelt 
forstand på den måde, at det udspiller sin rolle ’bag’ ska-
beevnens/energiens princip/X2, som vi allerede i forvejen 
kun har indirekte føling med, idet energien mht. sin rolle 
udspiller denne bag den rolle, stoffet/det skabte/X3 spiller, 
og som er det eneste, vi har direkte føling med. 

Eller for at sige det lidt enklere samt i overensstemmelse 
med Martinus’ såkaldte hovedsymbol (symbol nr. 11): 
Stoffet/det skabte/X3 har vi direkte føling med i hverda-
gen. ’Bag’ dette princip ’skjuler’ energien/skabeevnen/X2 
sig, som vi dermed kun indirekte har føling med. Og bag 
dette princip igen ’skjuler’ princippet skaberen/opleve-
ren/X1 sig, som vi derfor kun dobbelt indirekte har føling 
med. Og følgelig er det ikke så sært, at det er svært at få 
øje på X1-princippet i den omverden af stof, vi direkte 
sanser, og som derfor tegner den umiddelbare virkelighed 
for os. Det så meget mere som det pågældende X1-princip 
tilmed er totalt immaterielt i sin natur. Og følgelig ser 
det ud, som om verdensenergien i den stoflige omver-
den totalt selvstændigt og dermed autonomt fungerer, 
som den gør, og i forbindelse hermed oven i købet også 
frembringer ting og sager, der spontant leder tanken hen 
på intelligent design. 

Men når dét er sagt, skal det også som en trøstende ef-
terbemærkning tilføjes, at medens X1-princippet af gode 
grunde ikke lader sig direkte registrere i den  materielle 
verden, har vi til gengæld direkte og umiddelbar føling 
med det i vores egen personlige, subjektive livsoplevelse 
og bevidsthed, idet det her gør sig gældende som den 
centrale instans, vi kalder JEG, og som karakteristisk nok 
spiller rollen som det centrum, hvorfra vor personlige 
viljeføring og skabelse udgår, og hvortil indtrykkene i 
vor daglige livsoplevelse også indgår (jfr. JEG går, løber, 
skriver, spiser, ser, hører, lugter, smager etc.)…

I praksis betyder samspillet mellem de tre X-profiler 
som den egentlige pointe, at verdensaltet som sådant 
har status som et levende gigantvæsen. Et gigantvæsen 
Martinus identificerer med begrebet Gud, og som om-
fatter overhovedet ALT, hvad der eksisterer, i forhold 
til hvilket mennesker, dyr og planter samt mikrober og 
alle mulige andre livsformer – såvel her på Jorden som 
helt andre steder i universet – de facto spiller rollen som 
livsenheder og gudekvanter. Eller sagt anderledes: tjener 
som livsorganer og -celler i det guddommelige alvæsen og 
derfor også helt selvfølgeligt har del i guddommens gud-
dommelighed. Alle sammen uden undtagelse!!! Hvilket i 
øvrigt bekræfter sig gennem det forhold, at ethvert af disse 
gudekvanter ved nærmere eftersyn afslører tilstedeværel-
sen af alle tre X-profiler i deres kosmiske opbygning og 
dermed i lighed med guddommen tegner sig som evigt 
fungerende treenige principper – blot i miniformat…

Efterskrift

 Som det fremgår, eksisterer der reelt kun ét X. Nemlig 
det ”X”, der som et immaterielt, navnløst Noget tjener 
som verdensaltets kosmiske  ur-grund, og hvoraf alt andet 
udspringer. Herunder dé tre arketypiske ur-former, der i 
treenigt samspil gør det muligt for det pågældende initiale 
X at frembringe såkaldt subjektiv virkelighed (repræsente-
ret ved livsoplevelse og bevidsthed) og på dette grundlag 
evigt tilføre sig selv status som levende. Som et levende 
alvæsen af guddommeligt format…

Dybest set er det altså slet ikke nødvendigt at operere med 
begrebet X0, hvis blot man husker at tage i betragtning, 
at tallene 1, 2 og 3 på treenig vis henfører til ét og samme 
X. Nemlig det ”X”, der som et initialt og immaterielt, 
guddommeligt Noget evigt tjener som fælles, kosmisk 
grundlag for dé tre ur-funktioner, de pågældende tal er 
eksponenter for: skaber/skabeevne/skabt.X0-begrebet 
er med andre ord blot en hjælp til at huske denne vig-
tige pointe og i samme forbindelse minde om, at det 
initiale, treenige X foruden den allerede manifesterede 
virkelighed rummer et uendeligt potentiale af endnu 
ikke åbenbarede muligheder for skabende udfoldelse. 
Et potentiale, Martinus i sin skitsebog fra 1924 be-
nævner ”det umanifesteredes energi” (diagram nr. 4)… 
 
(Kilde - Martinus: Livets Bog 2 stk. 529-556)
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v/Søren Ingemann Larsen

I sidste nummer af Den Ny 
VerdensImpuls (nr. 3/2008, 
side 43) fremkommer Marti-
nusrådet med en kommentar 
i anledning af debatten om 
0X. Man udtrykker heri 
overraskelse over, at intro-
duktionen af 0X har givet 
anledning til så megen de-
bat. I Martinusrådet ser man 
åbenbart ikke noget problem 
med at forklare, hvordan 0X 
skal forstås, men nøjes med 
at konstatere at ”Martinus blot valgte nogle nye nuancer 
og perspektiver, som han så ofte gør ved sine hyppige 
gentagelser af de enkelte analyser frem gennem vær-
kerne.” 0X er åbenbart bare en ny ”nuance” eller et nyt 
”perspektiv”, men vi får ikke nogen nærmere forklaring 
på denne ”nuance”. Og kan forekomsten af 0X med rette 
siges at være et eksempel på en af Martinus’ ”hyppige 
gentagelser”, når nu 0X kun er nævnt ét sted? – Besyn-
derlig konklusion.

Anderledes forholder det sig med Ole Therkelsens lange 
udredning om betydningen af 0X i samme nummer af 
Den Ny VerdensImpuls. I den forbindelse er det værd at 
bemærke, at Rådet understreger, at hvad Ole Therkelsen 
eventuelt udtaler vedrørende 0X, står udelukkende for 
hans egen private regning og derfor ikke er udtryk for 
Martinusinstituttets ”officielle” holdning.

Men Ole Therkelsen er den person, Instituttet i sin tid har 
betroet opgaven med at færdigredigere diverse efterladte 
Martinusmanuskripter, hvis resultat vi ser i bogen med 
titlen ”Den Intellektualiserede Kristendom”, og hvori 
0X-afsnittet forekommer. Dette i kombination med, at 
Ole Therkelsen tillige holder foredrag om 0X på Klint, 
gør, at Ole Therkelsen ikke er i en position, hvor han kan 
udtale sig om 0X, uden at det i et eller andet omfang tillige 
kan tages som udtryk for Instituttets holdning. Ellers må 
Instituttet pålægge Ole Therkelsen at undlade at udtale 
sig og holde foredrag om 0X.

Med andre ord - når nu Instituttet ikke selv byder på nogen 
forklaring - påkalder det sig særlig interesse, hvad Ole 
Therkelsen har udtalt om 0X, og derfor vil jeg tillade mig 

  Ole Therkelsen og 0X

følgende kommentarer i anledning af Oles ovennævnte 
artikel om 0X.

Det mærkværdige er, at anledningen til artiklen angiveligt 
er nogle spørgsmål, Uwe Thodt har stillet Ole vedrørende 
Oles bog om Darwin. Men Uwe spurgte ikke her til 0X. 
Så Uwe har god grund til at undre sig over, at Ole i den 
artikel beskæftiger sig så meget med 0X, som tilfældet er, 
når det slet ikke har direkte relation til det, Uwe spurgte 
om. Men det er da kun godt, at vi hører Oles tanker om 
0X.

Imidlertid kan det være svært at se, at Oles artikel bringer 
større klarhed over, hvordan 0X skal forstås.

Som jeg læser Ole Therkelsen, forstår han det ene øjeblik 
0X som værende en samlebetegnelse eller logisk forud-
sætning for X.1+X.2+X.3 og det andet øjeblik som ”i 
hovedtræk” lig med X.1

Det ene øjeblik siger Ole: ”I hovedtræk ser jeg ikke selv 
nogen væsensforskel mellem X1 og 0X, men jeg oplever 
alligevel en ny pædagogisk dimension ved indførelsen af 
begrebet 0X.” - Og Ole: ”Der er således ikke tale om, at 
Martinus med indførelsen af begrebet 0X ville rette på 
nogle misforståelser eller fejl i hovedværket, men snarere 
at han ville give en ny og højere vinkling på Guddommens 
jeg og det immaterielle.”

Og det næste øjeblik hævder Ole en ”matematisk” forskel 
mellem 0X og X.1. Hvordan kan 0X det ene øjeblik ”i 
hovedtræk” være lig med X.1 og det næste øjeblik være 
matematisk forskellig? Hvor er logikken her?
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Det bliver rigtig forvirrende, når Ole hævder, at 0X er lig 
med X.1 som en samlebetegnelse for X.1+X.2+X.3. Ole 
kan godt se, at det ikke er særligt let at forstå, så kun ved 
hjælp af ”mikrointuition” mener Ole, at det giver mening. 
Hvad mikrointuition er, får vi ikke noget at vide om, men 
Ole er åbenbart i besiddelse af denne sans. Det nærmeste, 
man kommer, er, at denne mikrointuition åbenbart er no-
get, der træder til, når logikken slipper op. Jeg tror, Ole 
får meget svært ved at få Martinus til at skrive under på, 
at ”intuition” er noget, der er hævet over logik - endda 
matematisk logik.

Men det er åbenbart et kardinalpunkt i Oles forståelse af 
0X, at X.1 betegner X.1+X.2+X.3, som Martinus skulle 
have brugt som ”en pædagogisk forenkling”. Men kan 
dette dokumenteres? - Jeg mener ikke, jeg har set noget 
sted, hvor Martinus direkte skriver, at X.1 betegner 
X.1+X.2+X.3. Vi savner en dokumentation fra Ole her.

I det hele taget er Oles artikel præget af fraværet af do-
kumentation.

Fx påstår Ole, at 0X er udtryk for nogle for ”høje” ana-
lyser. Ole: ”Når Martinus netop på dette sted afbrød sit 
arbejde med denne bog, var det fordi han med 0X endnu 
engang var gledet over i analyser, der var alt for høje i 
forhold til bogens formål”. Hvorfra ved Ole, at det var 
det, der fandt sted? - Det kan sikkert udmærket doku-
menteres, at Martinus har sagt, at han var i gang med 
nogle dybe analyser, men det kan ikke dokumenteres, at 
netop 0X-afsnittet var et resultat af det. Ole nævner jo 
selv til dokumentation, at Martinus til venner og med-
arbejdere har omtalt, at han var i gang med analyser af 
”Guddommen og guldglorien”. Men eftersom der intet 
i 0X-afsnittet står om ”guldglorien”, kunne det da tyde 
på, at 0X-afsnittet ikke er et af de steder, hvor Martinus 
kom ”for dybt” i sine analyser.

I øvrigt er det interessant at notere sig, at Ole refererer 
Martinus for at have sagt, ”at han gang på gang kom 
ind i alt for høje analyser, analyser som folk i dag slet 
ikke havde brug for, og som de måske først ville kunne 
forstå om flere hundrede eller om et par tusinde år”. Ole 
antager - uden dokumentation - at en af disse analyser er 
at finde i 0X-afsnittet. Og hvis vi - trods fravær af denne 
dokumentation - alligevel antager, at det er tilfældet, kan 
det undre, at Ole selv mener, at han forstår dette afsnit, 
når vi andre først vil kunne forstå det om ”flere hundrede 
eller om et par tusinde år”. Er Ole virkelig ”flere hundrede 
eller et par tusinde år” forud for os andre? - For man må 
vel antage, at han har forstået det, siden han og Rådet har 
ment at kunne udgive det i Martinus’ navn.

Et meget interessant afsnit er følgende:

Ole: ”Men Martinus søgte netop et enestående udtryk, 

som han fandt i 0X, hvor han ikke brugte punktummer. 
Ved at bruge punktummer som f.eks. i et eventuelt 0.1. 
eller X.0 markeres jo, at to forskellige enheder kobles 
sammen, og det indikerer en begyndende optælling, som 
ved de tre X-er. Med et begreb 0.1., måtte man vel også 
kunne tale om 0.2. og 0.3., men det ville jo fuldstændigt 
bryde med hele Martinus’ X-terminologi.” - Udover at Ole 
helt mangler at dokumentere, at ”Martinus søgte netop 
et enestående udtryk, som han fandt i 0X, hvor han ikke 
brugte punktummer” (hvad ved Ole dog om, hvad Marti-
nus ”her søgte” ....), mangler vi også dokumentation for, 
at der ligger en pointe i, at der ikke er punktum mellem 0 
og X. Hvor ved Ole fra, at det for Martinus betød noget, 
om der var punktum mellem 0 og X eller ej?

Det interessante ved dette er, at Martinus faktisk ikke var 
konsekvent med hensyn til, om han lod X efterfølge af 
punktum eller ej. Ved at studere de originale udgaver af 
Livets Bog, vil man finde både formerne ”X 1”, ”X.1” 
og ”X.1.”. Og endda også ”X-1”. Men formen ”X1” - 
som Ole i sine ”matematiske” spekulationer antager, at 
Martinus bevidst og systematisk har brugt - findes så vidt 
jeg kan se slet ikke i Livets Bog. Men hvorfra har Ole så 
X1? - Det har Ole fra de nye udgaver, om hvilke Rådet 
og Ole Therkelsen stædigt og vedholdende fastholder, 
at de ikke er ændret i ”indholdet”, men kun i ”formen”. 
Her har man nemlig - så vidt jeg kan se - konsekvent alle 
steder ændret til ”X1”.

Med andre ord baserer Oles matematiske spekulationer 
om fraværet af punktum mellem ”X” og ”1” sig på et 
falsk grundlag, som han selv - ved at tillade ændringer i 
originalen - har været med til at skabe. Dette viser endnu 
engang, at Martinus skal tages bogstavelig, når han gang 
på gang beder om, at der ”ikke må flyttes et komma” i 
hans værk. Mon ikke dette også gælder punktummer? - 
Efter dette må man da håbe, at flere efterhånden forstår, 
at vi ikke skal ændre noget som helst i Martinus’ værk 
eller i det hele taget forsøge at redigere i det.

Tragisk nok er Rådet for nuværende mere optaget af 
ved enhver given lejlighed at påberåbe sig en tvivlsom 
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privatejendomsretlig copyright end at sørge for, at Mar-
tinus’ værk ikke undergår ændringer. Vi er i den aparte 
situation, at ingen af dem, som Rådet ønsker at genere og 
lægge hindringer i vejen for ved hjælp af copyrightvåbnet, 
nogensinde selv kunne drømme om at ændre i værket. 
Det er kun Rådet selv, som netop er sat til at sørge for, at 
ændringerne ikke finder sted, der foretager disse ændrin-
ger. Og uden for Instituttet er vi - på grund af copyright’en 
- magtesløse tilskuere til sceneriet. Copyright’en skulle 
jo netop tjene til at beskytte værket mod ændringer, nu 
bruges den i stedet af Rådet og Instituttet som et skjold, 
så andre udenfor er forhindret i at beskytte værket mod 
disse ændringer. Samtidig med, at den bruges til at bremse 
udbredelsen af Martinus’ værk. I sandhed en bizar situa-
tion, som det er meget svært at se skulle harmonere med 
Martinus’ ønsker og være i Sagens interesse.

Til støtte for Oles matematiske forklaring på forskellen 
mellem X.1 og 0X (som Ole i øvrigt ikke ”i hovedtræk 
ser er væsensforskellige”) henviser Ole endvidere til 
studier hos numerolog og håndlæser Per Jan Neergaard 
og en bog forfattet af samme. Hvad Per Jan Neergaard 
og dennes bog specifikt bidrager med til oplysning om 
betydningen af 0X, er ikke klart for mig. Men jeg kan ikke 
tro, at Martinus har lagt sine analyser således til rette, at 
man for at forstå disse er nødt til at studere numerologi 
og talmystik. Jeg tror med andre ord ikke på, at der er 
nogen pointe at hente her heller.

I parentes bemærket ser vi, at samme Per Jan Neergaard, 
hvis erhverv det er at tilbyde håndtydning (gå selv ind 
på http://perjan.dk), nu udgør en del af Martinusrådet 
(måske på Oles anbefaling?). Det kan dokumenteres, at 
Martinus i sin tid gjorde meget for at holde sine analyser 
”rene” for sammenblanding og udvanding med andre 
”åndsdiscipliner”, såsom clairvoyance, astrologi og 
håndlæsning – uden at han dog dermed principielt tog 
afstand fra sådanne discipliner. Der er derfor al mulig 
grund til at formode, at dette ikke var gået i Martinus’ 
tid, og det tegner dystert for fremtiden, hvis rådet agter 
fremover at supplere sig selv efter det princip. – Dermed 
ikke sagt – skal det stærkt understreges - at Per Jan ikke 
udmærket kan være både begavet, intelligent og sympa-
tisk, jeg kender ham slet ikke personligt. Men med den 
professionelle profil, han har valgt, bør han ikke kunne 
være med til at tegne Martinusrådet.

Afslutningsvis vil jeg sige, at jeg tror, at grunden til, at 
så mange fristes til at tage 0X seriøst som et ny begreb 
hos Martinus, er, at vi på vores nuværende stade - og 
det gælder antagelig også Ole Therkelsen og Per-Bruus 
Jensen - ikke er bevidst i vores jegs identitet med guddom-
mens jeg. Vi ”savner” derfor et begreb, der kan adskille 
guddommens jeg fra gudesønnernes jeger. Men et sådant 
begreb opererer Martinus ikke med. Indtil vi selv får 

kosmisk bevidsthed og bliver bevidst i denne identitet, 
må vi nøjes med at henholde os til den logiske forklaring, 
vi får fra Martinus, nemlig at eftersom jeget dybest set er 
immaterielt og således ikke kan inddeles i ”individer”, 
har gudesønnerne dette jeg tilfælles med guddommen. 
Og dette immaterielle jeg er derfor i begge tilfælde X.1 
og kan ikke være henholdsvis 0X og X.1. Der er derfor 
ikke ”plads” til 0X nogen steder.

Livets Bog III, stk 1008:

       ”Da ingen som helst Oplevelse kan blive til uden 
netop i Kraft af, at den er en Afsløring af et eksisterende 
„Noget”s Afvigelse fra „Materie” eller „Bevægelse”, kan 
dette „Noget” dermed kun eksistere som „Bevægelsen”s 
Kontrast. Men „Bevægelsen”s absolutte Kontrast kan jo 
kun være det „faste Punkt”. Dette „faste Punkt” er Livets 
absolutte Akse. Om dette Punkt drejer hele Tilværelsen 
sig. En hvilken som helst Oplevelse af Liv kan altsaa i sin 
dybeste Analyse kun være sit Ophavs bevidste eller ube-
vidste Identitetsfornemmelse med dette „Bevægelserne”s 
„faste Punkt”. 

Det er rigtigt, at denne Identitetsfornemmelse, indtil 
dens Ophav har naaet „den store Fødsel” eller „kosmiske 
Bevidsthed”, er indpakket i en „timelig” Emballage eller 
er camoufleret i Maal- og Vægtfacitter. I dette Tidsrum 
har Væsenet derfor ikke nogen særlig Glæde af denne 
sin Identitet med det uforanderlige „evige Noget”, men 
tror sig eet med „Materien”, tror sig eet med Støvet, 
med Tilintetgørelse, med Døden. Men i denne mentale 
Mørkeperiode i dets Spiralkredsløb nærer det alligevel 
dybt i sit Indre et mere eller mindre bevidst lønligt Haab 
om denne dets Identitet med Udødeligheden og dermed 
med Uendeligheden eller Guddommen. Og det er for at 
stimulere og lette Adgangen til den virkelige Oplevelse af 
Genstanden for dette Haab, at vi her har belyst det „evige 
Noget” i Væsenet som udgørende dets eneste absolutte 
„faste Punkt”. 

mail@ingemannlarsen.dk - http://0x.ingemannlarsen.dk

 (hvor denne artikel og andre om 0x kan findes)
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v//Mischa Lim

I de senere år har man 
ofte hørt rådet for Mar-
tinus Institut referere 
til det Gavebrev af 18. 
juni 1980, som Martinus 
oprettede, inden han 
forlod det fysiske plan. 
Det er især én passage 
i Gavebrevet, som rådet 
fremhæver, og hvorved 
man retfærdiggør udgivelsen af Martinus’ ufærdige ma-
nuskripter. Senest nævner Ole Therkelsen Gavebrevet 
i sin artikel i Den Ny Verdensimpuls 3/2008, og han 
skriver: 

”Martinus testamenterede hele sit værk til den selv-
ejende institution Martinus Institut, og gav Institut-
tet retten til at færdiggøre ikke afsluttede arbejder.”  
(Se Gavebrevet på www.martinus.dk)

Men Martinus oprettede hele to testamenter, både 
ovennævnte Gavebrev samt den såkaldte Struktur, som  
Martinus underviste sit råd i de sidste mange år af sit liv. 
Ordlyden af dette sidste testamente er gengivet i Struk-
turbogen på side 4, og her siger Martinus:

”Strukturen skal være mit testamente for min Sags 
overdragelse til dens trofaste og kærlige med arbej-
dere efter mit ophør på det fysiske plan.”  
(Martinus i brev til medarbejdere den 28. april 1972

Gavebrevets mission

Gavebrevet blev oprettet, fordi det var Martinus’ fysiske - 
eller man kan også kalde det for hans verdslige testamente 
- og det blev oprettet, inden han forlod det fysiske plan. 
Dermed ville Martinus sikre sig, at det var Martinus In-
stitut og ingen anden, der arvede hans livsværk. Et sådant 
testamente er nødvendigt i vor fysiske verden, og for at 
undgå misforståelser lod Martinus sit Gavebrev udpensle 
indtil mindste detalje. Havde Martinus f.eks. undladt 
formuleringen: Retten til at færdiggøre ikke afsluttede 
arbejder, så ville eventuelle arvinger kunne anfægte dette 
og ville kunne gøre krav på dén del af Martinus livsværk. 
Men netop fordi Martinus var så utrolig samvittigheds-

Mar�nus ufærdige manukripter
set ud fra Gavebrev og Strukturen

fuld i alt, hvad han foretog sig, blev formuleringen af 
hans verdslige testamente så detaljeret, at der ikke var 
tvivl om, hvem der skulle arve hans Sag. Med den klare 
formulering ville Martinus ikke kun beskytte sit livsværk, 
men i aller højeste grad også sit råd. Dét og intet andet 
var Martinus fysiske testamentes mission.

Hvis man absolut vil udgive de ufærdige manuskripter, så 
kan man godt gøre det, for det kan ingen jordisk myndig-
hed sige noget til det, for som det fremgår af Gavebrevet, 
har Martinus Institut fået overdraget den juridiske ret 
hertil. Men her kommer Strukturen så ind.

Strukturens mission

Udover den nævnte verdslige side af Sagen må vi ikke 
glemme, at Sagen også har en åndelig side, og derfor må 
man sige: Vi vil så gerne udgive disse manuskripter, men 
kan vi nu også det? 

Og hvem kan svare på det? Det kan Strukturen, for 
Strukturen er Sagens åndelige testamente og er Marti-
nus’ anvisninger på, hvordan vi skal forvalte vores arv. 
Hvad er da Strukturen, og hvordan er den blevet til? 

Martinus underviste som sagt sit råd i næsten ti år i 
Strukturen, hans åndelige testamente. Alt blev optaget 
på bånd og udskrevet og givet til alle, der deltog i disse 
møder. Dette åndelige testamente er et aktivt og et evigt 
testamente,  som viser vejen til den nye verdenskultur, og 
som vi – og også rådet – skal arbejde efter hvert eneste 
sekund af vores liv. Så når der tales, handles og træffes 
beslutninger inden for Sagen, så skal det ske i overens-
stemmelse med Strukturen.

Ufærdige manuskripter  
uden forklaring

Med hensyn til de ufærdige arbejder så omtales disse også 
i Strukturen, og eftersom rådet de seneste år har været 
og stadig er i gang med at bearbejde disse manuskripter 
med henblik på udgivelse, vil det være en god idé at se 
på, hvad Strukturen siger herom. Lige nu er man i følge 
Ole Therkelsens førnævnte artikel i gang med at forberede 
en femte symbolbog til udgivelse.

Mischa og Martinus
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Om lige netop disse symboler siger Martinus: 
”Symbolforklaringerne skal skrives af mig. De er i 
mig, og jeg kan ikke overføre dem i andre mennesker. 
Skal de skrives, så skal de skrives af mig.”   (Martinus 
i Strukturen, rådsmøde 27.08.74)

”Jeg har jo lavet symbolerne før analyserne. Der ligger 
ingen særlig forklaring af mig til de nye symboler, og 
derfor mener jeg, at hvis nogen får ret til at fortsætte, 
hvad kommer der så ud af det?  Nogen tror jo, at de 
ved meget mere, end de ved. Heldigvis ikke alle, men 
der er altid nogle, som mener, de ved det hele, og at de 
nemt kan lave det færdigt. Men hvad bliver der så ud 
af det?” (Martinus i Strukturen, rådsmøde 5.8.80) 

Martinus ønskede altså ikke, at disse mangelfuldt forklare-
de symboler blev udgivet. Og han begrunder også hvorfor: 
”Og det er slet ikke noget, der er nødvendigt for men-
neskene, for det kommer de til af sig selv. Missionen 
er allerede lavet færdig for længe siden. Skulle det 
komme an på det, er der rigeligt materiale til, at man 
kan få kosmisk bevidsthed.” (Martinus i Strukturen, 
rådsmøde 27.08.74)

Manuskripternes fremtid

Martinus var i årenes løb meget optaget af, hvad der 
skulle ske med hans ikke afsluttede arbejder, og et lille 
års tid inden sin bortgang fra det fysiske plan kom han 
med flere muligheder: ”Jeg har sådan en masse stof 
liggende. Måske kan jeg nå at få skrevet i al fald det 
fjerde bind (DEV4) færdig, og måske kan jeg så … 
og nogle andre kan måske godt … stoffet kan jo godt 
reguleres … nogle andre kan måske godt skrive dette 
stof for sig selv. Sådan ligger landet hos mig.” (Marti-
nus i Strukturen, rådsmødet den 29. januar 1980)

Martinus bruger ordet ’måske’ indtil flere gange. Det er 
tydeligt, at Martinus har forsøgt at finde ud af, hvad der 

skulle ske med hans ufærdige manuskripter efter hans 
bortgang. Men på daværende tidspunkt havde Martinus 
endnu ikke en løsning på dette. Den beslutning kom først 
til ham på hans sidste aften på det fysiske plan. Jeg sad 
ved hans seng på hospitalet og pludselig sagde han klart 
og meget bestemt: 1) ”Der skal ikke udgives noget mere.” 
Og efter en pause: 2) ”Det er færdigt, som det er.” (Dette 
meddelte jeg rådet i brev af  9. sept. 2004). 

En højere vilje bestemmer

På baggrund af ovennævnte er det tydeligt, at hverken 
Martinus’ Gavebrev eller Instituttets Samarbejdsstruktur 
støtter rådet i deres antagelse af, at Martinus ønskede, at 
hans efterladte og ufærdige arbejder skulle bearbejdes og 
udgives. Det ses tydeligt, at Instituttet går imod sin egen 
Struktur, en Struktur, som de jo skal være vogtere af. 

”Det skal rigtigt pointeres, at det ikke er jeres vilje, der 
skal fremmes – det er en højere, og I er kun vogtere 
af, at det bliver efter denne højere vilje.” (Martinus i 
Strukturen, rådsmøde 25.09.74)

Begge testamenter er nødvendige, men har hver deres 
mission. I fællesskab beskytter de menneskehedens arv 
og giver os frihed i vores arbejde, så vi kan fremstå su-
veræne over for omverdenen. Vi er herre i eget hus og 
kan forvalte vores arv til glæde for alt og alle. Blot vi 
overholder landets love, så kan ingen myndighed blande 
sig, for det har Martinus sørget for med sit verdslige 
testamente. Og dermed gives der plads til arbejdet med 
det åndelige testamente, Strukturen og vor åndelige arv. 
For her er det Guds vilje, der taler, og det skal vi være 
lydhøre overfor, ligesom vi skal være vogtere af, at det 
bliver efter denne højere vilje.
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v/Toni Bjerremose

I Livets bog I, kap. 5, skriver Martinus om jordmenne-
skehedens modtagelighed for den ny verdensimpuls og 
beskriver i detaljer 2 forskellige mennesketyper, nemlig 
intelligensmennesket og følelsesmennesket. Intelligens-
mennesket har for megen intelligens i forhold til følelse, 
og følelsesmennesket har for meget følelse i forhold til 
intelligens. Med udviklingen når begge typer til sidst 
frem til at blive det, Martinus kalder ligevægtsmennesker 
med intelligens og følelse i balance. Men selvom ende-
målet altså er det samme, er vejen dertil meget forskellig 
for de 2 typer.

For i det hele taget at kunne læse Martinus må vi være 
i besiddelse af en nogenlunde ligelig blanding af intel-
ligens og følelse. Hvis vi mangler intelligens, vil vi ikke 
fatte analyserne, og hvis vi mangler følelse, vil vi afvise 
dem som fantasifuldt nonsens. Er intelligens og følelse 
derimod i rimelig balance, forstår vi analyserne et langt 
stykke af vejen, fordi vi kan forbinde dem med vore 
egne erfaringer.

Jeg mener altså, at der er 2 veje til Martinus: Den ma-
skuline vej, dvs. intelligensens vej, hvor intelligensen 
dominerer en smule over følelsen, og den feminine vej, 
dvs. følelsernes vej, hvor følelserne dominerer en smule 
over intelligensen. Den maskuline vej bruges oftest af 
mænd, og den feminine vej som oftest af kvinder. 
Det er derfor 2 forskellige mennesketyper med hver sin 
tilgang til Martinus: Det følsomme intelligensmenneske, 
som Martinus benævner ”den humane ateist”, og det 
intelligente følelsesmen-
neske eller den kloge 
humanist. Den første 
type er som oftest mand, 
og den anden type som 
oftest kvinde.

Hjertets intel-
ligens

Filosoffen John Engel-
brecht siger, at mænd 
ved mest, mens kvinder 
forstår mest, og selvom 
det nok er lidt af en 

Om den maskuline og 
den feminine vej til Martinus.

generalisering, er det nok rigtigt, at det ikke kun er med 
hjernens intelligens, at vi forstår, men også med hjertets 
intelligens - først da forstås tingene fuldt ud. 
Filosoffen og videnskabsmanden Blaise Pascal skrev 
engang i 1600-tallet, at hjertet har sine grunde, som 
forstanden ikke kender, og det er ligeså sandt i dag som 
dengang.

Hvad er vigtigst?

Da de fleste bøger i sekundærlitteraturen og ligeledes 
mange artikler om Martinus er skrevet af mænd, er der 
derfor en overvægt af bøger og artikler, der er skrevet 
af og til følsomme intelligensmennesker, altså et meget 
intellektuelt litterært materiale, der næsten kræver, at 
man har en akademisk uddannelse, for overhovedet at 
fatte bare noget af det. Det kan meget let blive en gold 
jongleren rundt med analyserne udelukkende for den 
intellektuelle fornøjelses skyld, og der er en vis tendens 
til at fortabe sig i tankekonstruktioner, og derved glemme 
det allervigtigste: nemlig at leve analyserne! 

Det ligger snublende nær at blive hovmodig over al sin 
intelligens og glemme at arbejde på at udvikle ydmyghed. 
Jeg fornemmer også en vis kulde i alt dette, og bliver i 
hvert fald ikke varm om hjertet af det!  Der bliver for 
megen intelligens og for lidt følelse i disse skrifter, idet det 
kun er min intelligens, der nås, og ikke mit hjerte. Derfor 
lader diskussioner f. eks. for og imod X0 mig fuldstændig 
kold – jeg tror nemlig ikke, at noget levende menneske 

kan fatte noget så uhånd-
gribeligt som det. Er det 
for øvrigt ikke også lige-
gyldigt, så længe vi ikke 
elsker vor næste som os 
selv og kan tilgive alt og 
alle altid? Når vi engang 
får kosmisk bevidsthed, 
kan vi gå på opdagelse i 
X0, hvis vi da til den tid 
synes, at det er særligt 
vigtigt!

Der er ikke skrevet me-
get til det intelligente 
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følelsesmenneske, der derved næsten udelukkende er 
henvist til selve kilden, altså Martinus’ egne værker, som 
for øvrigt ofte er lettere at læse end mange af sekundærlit-
teraturens bøger og artikler!

Den materialistiske videnskab og 
åndsvidenskaben.
 
Mit indtryk er, at sekundærlitteraturens intelligente skri-
benter ønsker at tiltrække de materialistiske videnskabs-
mænd, for at Martinus’ åndsvidenskab på en eller anden 
måde kan blive anerkendt som videnskab, og dermed 
taget seriøst. Problemet er bare, at ingen materialistisk 
videnskabsmand med respekt for sig selv vil røre åndsvi-
denskaben med en ildtang! Han vil, indtil han af livet selv 
får de følelseserfaringer, han mangler for at kunne forstå 
den, bekæmpe den som uvidenskabelig. Det nytter altså 
ikke at forsøge at tækkes den materialistiske videnskab 
– den har nemlig endnu ikke brug for Martinus.

Selvom det naturligvis kan være udmærket at skrive dok-
tordisputatser eller lignende for at gøre den akademiske 
verden opmærksom på Martinus, er det måske bedst, hvis 
man først gransker sine egne motiver hertil. Er det for i 
al beskedenhed, og fordi man ikke kan lade være, eller er 
det for at forsøge at glimre i den akademiske verden og 
derved tjene sig selv og sine egne ambitioner, i stedet for 
som en Jesus eller Martinus at tjene sine medmennesker 
og derved sig selv? 

De første skal blive de sidste

Men det er selvfølgelig ikke så glamourøst stille og roligt, 
i al ydmyghed og i det skjulte at tjene sine medvæsener, 
selvom det nok bringer en hurtigere frem til kosmisk 
bevidsthed! Jesus siger, at de første skal blive de sidste, 
og de sidste de første. Var det måske os, han tænkte på  
- vi, der som de første på jorden mødte Martinus’ ånds-
videnskab? Hvis denne viden stiger os til hovedet, og vi 

glemmer ydmygheden og næstekærligheden, bliver det 
måske os, der sidst af alle får kosmisk bevidsthed!

Nogle nedtoner måske følelsesenergien, fordi de er bange 
for at blive betragtet som tilhørende en nyreligiøs sekt, og 
hvad så? Der er alligevel langt til det almindelige men-
neskes forståelse af åndsvidenskaben, fordi de fl este kun 
ønsker et enten eller – altså enten religion eller videnskab 
- og ikke et både og, som åndsvidenskaben jo er. 

Den maskuline og feminine pol

Mit indtryk er, at mange ønsker at nedtone den feminine 
side i åndsvidenskaben ved at promovere den maskuline 
side, men Martinus brugte selv i ”Livets bog” skiftevis sin 
maskuline og sin feminine pol, når han skrev de forskel-
lige afsnit. Ingrid Okkels har fortalt, at Martinus i tekst, 
skrevet med almindelig tekst, markerede, at han havde 
brugt sin maskuline pol, og i tekst, skrevet i kursiv, mar-
kerede, at han havde brugt sin feminine pol. Han svingede 
altså hele tiden mellem den maskuline og den feminine 
pol. Det er måske også derfor, at Martinus kaldte sin sag 
for åndsvidenskaben – det feminine princip i form af ånd, 
og det maskuline princip i form af videnskab, der herved 
bliver forenet og danner en ubrydelig enhed. 

Brug det i praksis!

Enhver af os kan gennem vort eksempel påvirke vor om-
verden. Vi kan hver dag forsøge, som Martinus kalder det, 
at være som sole. Andre mennesker vil lægge mærke til, 
at vi udsender kærlighed, forståelse og tilgivelse. På den 
måde overvinder man alle forhindringer og når direkte 
frem til det bedste og smukkeste i hver og en af os.
Ved at tale til intelligensen alene og fremlægge åndsvi-
denskaben teoretisk, når man kun frem til de få, men ved 
i praksis at bruge analyserne til at udøve kærlighed og 
forståelse taler man til menneskers hjerter, og når derfor 
frem til alle!

Apropos regeringens argumenter for at gøre Danmark til en krigsførende nation:

Rent teoretisk eksisterer der allerede en fornemmelse af, at aggression og magtudfoldelse er noget negativt. 
Det medfører, at man camoufl erer sine krigshandlinger og sine begær. Det gælder om i den ydre fremtræden 
at få det til at se ud, som om det er helt andre ønsker, der ligger bagved, ønsker, som er uselviske og baseret 
på næstekærlighed.

Folk skal suggereres til at tro, at krigshandlingerne er forsvar for humanitet, moral og menneskelighed. Propa-
ganda er løgnens triumf, det er autoriseret  anvendelse af camoufl age og demoralisering. Men trods alt afslører 
propagandaen, at en ny og større kraft er ved at bryde frem i menneskenes sind, ellers behøvede man ikke at 
camoufl ere krig og magtmisbrug.

Martinus i artiklen ”To slags sult” (28/6-1948)
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Om  bøger
The Secret 
- Hemmeligheden

Af Rhonda Byrne

Borgens forlag 2007

198 små sider - 250 kr

ISBN 87-21-02999-9

anm. Ruth Olsen

Først fi k australieren Rhonda Byrne lavet en fi lm med 
denne titel, og derudfra blev denne bog til, hvis medvir-
kende stort set alle er fra USA. Det, Rhonda pludselig 
havde opdaget, var hvad vi kalder ”loven for tiltrækning”, 
og som forfattere i USA havde skrevet om i årtier på 
forskellig måde, bl.a. i bogen om Silvametoden, ja som 
Jesus faktisk havde fortalt om for 2000 år siden (Matt. 
21,22).

Men for Rhonda havde det altså været en hemmelighed, 
indtil hun i en livskrise fi k øje på den og opsøgte folk, der 
havde skrevet om den. Layout-mæssigt er det en smart 
lille bog, eventyragtig, men for mig at se er indholdet lidt 
overfl adisk. Der forekommer en masse påstande, som 
ikke er logisk underbyggede, hvorfor vi er overladt til 
at tro på dem. Måske er jeg, fordi jeg kender Martinus’ 
logiske analyser, blevet lidt for krævende, for det er ellers 
på mange måder en sympatisk og kærlig bog.

Bogen virker dog meget amerikansk ved sit fokus på at 
kunne tiltrække sig materiel velstand, godt helbred og 
en partner. Og sit fokus på troen. Den siger mange gode 
og rigtige ting om kærligheden som universel kraft, men 
nævner for lidt om forudsætningerne for at opnå det, 
man ønsker. Den får det nærmest til at se ud, som om 
”universet” er et tag-selv-bord.

F.eks. kan man læse (s.6): ”Hvorfor tror du, at 1% af 
befolkningen tjener omkring 96% af de penge, der tje-
nes?” .. fordi ”de forstår hemmeligheden”…”De tænker 
tanker om overfl od og rigdom, og de tillader ikke tanker 
i modstrid med dette at slå rod i deres sind. Uanset om 
de er klar over det eller ej, er det deres altoverskyggende 
tanker om rigdom, der har bragt rigdom til dem. Det er 
loven om tiltrækning i funktion.”

Her ser det altså ud, som om grådighed belønnes. (Hvad 
den aktuelle fi nanskrise synes at dementere) Loven om 

tiltrækning er ikke så enkel, som denne bog giver ind-
tryk af. Der er f.eks. noget, der hedder karma. Hvis din 
inkarnationsplan går ud på, at du i dette liv skal høste 
nogle nødvendige lidelseserfaringer, kan du ikke ved bøn 
eller nok så mange ønsker ændre på det. (Jfr. Martinus i 
”Bønnens mysterium” kap. 8) Men du kan ønske og få 
styrke til at klare lidelserne.

Bogen har nogle, hvad jeg vil kalde ”løsagtige påstande”. 
F.eks. påstås der (s. 58), at hvis du har et fedmeproblem, 
skyldes det, at du tænker ”fede tanker”, og så snart du 
holder op med det, vil du tabe dig – uanset hvad du spiser! 
Som om man kan ændre den slags kun med tanker. Der 
må nu engang også handling til. Men ifølge denne bog 
synes det kun at være et spørgsmål om at tænke rigtigt 
og tro nok på det. Hvis du ikke får det, du ønsker, er det 
fordi du alligevel ikke tænkte rigtigt og troede nok. Altså 
din egen skyld!

I det store og hele forekommer bogen mig meget optaget 
af noget selvisk. Det er ikke næstekærligheden, der er 
fokus på. Loven om tiltrækning er reel og logisk nok, det 
kan man læse i Else Byskovs bog. Hvis ”the secret”, fi lm 
som bog, kan få mennesker til at blive åndeligt søgende 
på et dybere plan, er det jo udmærket med sådanne po-
pulariserede udgaver.

Samfund uden Gud
Af Phil Zuckerman

Forlaget Univers

228 sider - 249 kr

ISBN 8791668210

Anm. Ruth Olsen

En amerikansk sociolog kom til Århus for i et år at forske 
i det, der set fra USA er et mysterium, nemlig: hvordan 
kan det være, at de to samfund (Danmark og Sverige), 
der er de mindst religiøst troende i verden, samtidig er 
de mest humane, med høj velstand og lav kriminalitet. 
Det kom der denne bog ud af.

Han gik rundt og spurgte folk om deres livsværdier, hvad 
de troede på og om de troede på Gud, og undrede sig over, 

En amerikansk sociolog kom til Århus for i et år at forske 
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hvordan man kan have en så høj moralsk standard uden 
at tro på Gud og Biblen. Hans sammenligningsgrundlag 
er det USA, hvor fl ertallet er meget religiøse, men hvor 
samfundet er ret inhumant med stor ulighed, fattigdom 
og kriminalitet.

Havde han kendt til Martinus’ verdensbillede, havde 
han haft den logiske forklaring, nemlig at den humane 
moralske standard afhænger af individernes lidelseserfa-
ringer gennem mange liv og ikke af religiøs tro. Når det 
er lykkedes de skandinaviske lande at opbygge rimelige 
velfærdssamfund, skyldes det altså, at der her er inkarne-
ret mange med forholdsvis høj åndelig udvikling. Altså at 
de fl este her har overstået de værste jordiske lidelser.

Det forfatteren imidlertid opdager, når han prøver at gå 
dybere ind i folks manglende gudstro, er at for mange er 
det faktisk kun kirkens Gud, de ikke tror på. Mange har 
deres egen private gudsopfattelse, som de dog har svært 
ved at konkretisere. Men i det hele taget er religiøse 
emner noget, der ikke optager sindene endsige noget, 
man snakker om. Emner som himmel og helvede anses 
nærmest som noget komisk. Det undrer også forfatteren, 
at selv uden en religion er folk fl est ikke bange for at dø, 
end ikke de gamle der er tæt på.

I bogen er der i øvrigt en lille historie om en ung mand, 
en af de få der åbent havde erklæret, han troede på den 
kristne Gud, som forfatteren traf igen, da han var tilbage 
i USA. Under sit års studieophold i USA havde den unge 
mand besøgt forskellige kirker, som der jo er mange af i 
det land. De oplevelser, han her havde fået, havde gjort 
ham til ateist, betroede han forfatteren. Den suggestion 
og manipulation, han havde følt sig udsat for, havde 
vakt hans afsky. Det var ikke en kristendom, han brød 
sig om!

Denne bog vil måske ikke sige danskere (og svenskere, 
de er også en del af de udforskede) så meget, men for 
amerikanerne (og andre superreligiøse) må den vække 
til eftertanke. For når det ikke er religionen, der forbed-
rer mennesket, hvad er det så? Og hvad er det, der er 
grundlaget for et humant samfund? Med Martinus ved 
vi det godt, og med tiden fi nder resten af verden også 
ud af det.

Esperanto 
– den direkte metode
Af Stano Marcek

Esperatoforeningen 2007

115 sider - 100 kr

anm. Ruth Olsen
ISBN 80-89-312-03-0

I den forgangne sommer havde Jonas et populært espe-
ranto-kursus på Martinus-centeret i Klint. I den anledning 
blev jeg klar over, at bogbiksen manglede noget i sit bog-
sortiment, nemlig en lærebog i esperanto. Så det har vi nu, 
en fi n een med mange billeder og en meget pædagogisk 
tilgang til stoffet. Den ser nem ud.

Hvis jeg havde været noget yngre, ville jeg gerne give 
mig til at lære det sprog, for det giver jo adgang til et 
efterhånden stort globalt netværk, og for rejselystne giver 
det mulighed for billige overnatninger rundt om i verden 
hos folk, man kan tale med. I næste inkarnation vil jeg 
lære det, har jeg besluttet.

Vi er nødt til at have et fælles globalt sprog, hvis jordens 
folk skal forenes, og jeg tror - ligesom Martinus gjorde 
– at det bliver esperanto. En skønne dag.

Drømmehealeren
Af Adam

Borgens forlag 2008

144 sider - 169 kr

ISBN 87-21-03036-0

Anm. Ruth Olsen

Forfatteren, der kun kalder sig Adam, er angiveligt kun 
16 år og stadig en skoledreng, men efter bogens indhold 
at dømme virker han utrolig moden og indsigtsfuld. Man 
kunne godt tro, der her er tale om en af de ”indigobørn” 
(stjernebørn), vi har hørt om skulle inkarnere på jorden 
i disse år.

Han fortæller, hvordan han kan se energier, der normalt 
ikke kan sanses, og om hvordan han med koncentreret 
tankekraft kan ændre i det energimønster, som ligger 
bag et menneskes sygdom. I begyndelsen virkede den 
ekstraordinære sanseevne forstyrrende, og han prøvede at 
undertrykke den, men v.hj.a. kloge forældre fi k han kon-
takt med mennesker, der kunne hjælpe ham med at forstå 
den og efterhånden ad erfaringens vej også styre den.

I dag betragter han sine evner som en gave, han har fået 
for at kunne hjælpe andre. Han er helt bevidst om, at det 
ikke nytter at fjerne en persons dårlige energier, hvis ikke 
den pågældende ændrer de livsvaner, der er årsagen. Han 
kan også se, hvornår et menneskes ”tid er kommet” og 
det er meningen, det skal diskarnere, og i så fald nøjes 
han med at lindre smerterne.

Han er i stand til at fjernheale og beskriver, hvordan det er 
muligt. Det skyldes, at vi alle i det højere vibrationsfelt, 
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hvor han henter sin healingsenergi, er forbundne, dvs vi 
er i kontakt med hinanden på det energiniveau, der ligger 
over tid-og-rum-dimensionen. Faktisk healer personen sig 
selv, det eneste han gør er at bringe sig i resonans med 
ham/hende og overføre information, forklarer han.

Da jeg begyndte at læse bogen, tænkte jeg, at det nok 
drejede sig om det, Martinus kalder lavpsykiske evner, 
men efter den beskrivelse, vi får, må det dreje sig om 
veludviklede intuitive evner, som jo ifølge Martinus er 
en udvidet evne til at se. Selv kalder Adam det ”en indre 
synssans”, og hans problem handlede hovedsageligt om 
at udvikle evner til at kunne tolke præcist, hvad han så.

Forlaget kalder (udenpå bogen) det, han gør, for ”mira-
kelhelbredelse”, men selv afviser han den betegnelse og 
siger, det kun opfattes sådan, fordi vi endnu ikke forstår, 
hvordan de fi nere energier virker. Men han er sikker på, 
mennesket fi nder ud af det engang og dermed indser, at 
alle mennesker på jorden er forbundet og udgør en enhed, 
et stort fællesskab.

Polförvandlingen i 
vardagen
Red. Pernilla Rosell och Lars 
Palerius

Martinus Forum skriftserie 
nr.1, 2008

165 sider - 200 sv.kr

ISBN 91-633-3387-3

Anm. Ruth Olsen

Pernilla og Lars efterlyste for et par år siden bidrag til 
en bog om, hvordan vi aktuelt oplever polforvandlingen 
i vore personlige liv. Nu er bogen udkommet med 13 
svenske, 4 danske og en enkelt engelsk bidragyder. Det 
er en samling meget forskellige historier, der er kommet 
ud af det, interessante på hver sin måde. Nogle er ret 
personlige, andre mere teoretiske og et par er næsten 
poetisk eventyragtige.

Oplevelsen af at leve i en overgangsperiode er det gen-
nemgående tema, men selv om det ikke gør livet lettere, 
så har den forståelse af situationen, som læsningen af 
Martinus’ værker har givet, gjort det til at leve med. Og 
det var vel just meningen med bogen, nemlig at udbrede 
kendskabet til, hvorfor det er blevet så svært – det med 
parforhold, kønsroller osv. Når man indser og forstår den 
logiske årsag og sammenhæng bag tidens problemer, 
bliver de nemmere at acceptere.

På bogens bagside står følgende: ”Menneskets psyke 
er under forvandling. En individualiseringsproces fi n-
der sted. Den gamle fl okbevidsthed med dens stærke 
instinktprægede selvopholdelsesdrift må vige for en 
ny bevidsthed, der kendetegnes af intellektualitet og 
humanisme. Denne psykiske proces kalder Martinus 
polforvandling.” 

Bogen fås: Pernilla Rosell Steuer, Rosbacken 21 
nb, 165 71 Hässelby.(Sverige) tlf. 08-385034 mail: 
rosellsteuer@hotmail.com

Korsvejens og 
gralsblodets 
hemmeligheder
Af Judith von Halle

Forlaget Jupiter

98 sider - 160 kr

ISBN 87-90678-30-2

Anm.Ruth Olsen

Jeg plejer at sige, at Rudolf Steiner mystifi cerede kristen-
dommen mens Martinus afmystifi cerede kristendommen. 
Judith von Halle udlægger i denne bog Steiner på en 
måde, der gør ham endnu mere mystisk – og derfor for 
mig at se uforståelig. Selv om man tolker fremstillingen 
symbolsk – her drejer det sig om begivenhederne på 
Golgata , er den så langt fra vor tids almindelige tænke-
måde, at jeg har svært ved at se, hvad man skal kunne 
bruge det til.

Forfatteren komme med mange gammel-kristelige på-
stande, f.eks. den om at Jesus var ”Guds inkarnation på 
jorden” og at han tog menneskenes synder på sig  og 
”forvandlede det syndige blod”. Hun siger, at det var Jesu 
”åndeliggjorte blod”, gralsblodet, som da det sivede ned 
i jorden gjorde menneskenes åndelige udvikling mulig. 
Hun påstår også, at Jesu døde krop sank ned i en revne i 
klippegrunden, som et jordskælv havde skabt.

Der er så mange ting i denne bog, som strider mod min 
logiske sans, og mod det Martinus har sagt, at jeg ikke kan 
tage den alvorligt. Det kan godt være, som Judith siger 
i forordet, at hun har særlige åndelige evner, og at hun i 
en påske har oplevet en stigmatisering. Men der står ikke 
noget i denne bog, som hun ikke havde kunnet hente hos 
Steiner eller i Biblen – så vidt jeg kan se.
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Vi ved godt, at Jesu korsfæstelse var en meget speciel 
begivenhed for menneskenes udvikling, men det kan godt 
forklares, så vor tids mennesker kan forstå det, sådan 
som Martinus har gjort i småbogen Påske. Det behøver 
ikke iklædes så mange mystifi cerende begreber, som det 
gøres i denne bog.

Livet – din spegel
Af Sören Grind

Världsbild förlag 2008

375 sider

290 sv. kr, 260 d.kr

ISBN 91-85132-78-2

Anm. Ruth Olsen

Sören har begået en meget fl ot bog – ”Livet dit spejl” 
med underskriften ”om menneskelig udvikling i et rein-
karnationsperspektiv”. Det er ikke så ofte, der udgives 
sekundærlitteratur til Martinus’ værk på svensk, så jeg er 
sikker på, den vil få en begejstret modtagelse i vort store 
broderland. Der kan siges meget rosende om bogen, bl.a. 
at den ikke er teoretisk tung, og at den forholder sig til 
almene problemer for mennesker i vor tid, så jeg spår den 
stor udbredelse langt ud over de i forvejen indforståede 
Martinus-kredse.

Bogen bærer præg af, at Sören er psykolog og har en 
fi n forståelse for, hvad mennesker har brug for i deres 
personlige udvikling. Ved at drage megen anden viden 
og andre inspirationskilder ind i sammenhængen, lykkes 
det forfatteren at gøre Martinus’ verdensbillede aktuelt 
og vedkommende. I forordet skriver han:

”I denne bog vil jeg påvise den mulighed for øget livs-
kvalitet og selvudvikling, som åbner sig, når man ser sin 
personlige og menneskelige udvikling i et større perspek-
tiv. Tankerne i denne bog er udtryk for mit ønske om at 
integrere mine erfaringer som menneske og psykolog 
med mit kosmiske livssyn, med håbet om at give andre 
med lignende interesser næring til sin menneskelige 
udvikling.
Målet er at bidrage til udviklingen af en psykologi 
grundlagt på et videnskabeligt orienteret åndeligt ver-
densbillede.”

Jeg har ikke nået at læse hele bogen, der udkom just som 
jeg var ved at være færdig med bladet – og selv om jeg 
ikke er nogen hurtig svensk-læser, har jeg dog fået ind-
tryk nok til at kunne se, at den er et vældig godt bidrag 

til udbredelse af åndsvidenskabens livsoptimistiske bud-
skab. Den kan bestilles på Stjärndistribution, wwwsdist.
se -   tlf. 29 0767676. Men jeg vil også rekvirere et lille 
oplag til min bogbiks.

At vågne op i drøm-
men - Nondual be-
vidsthed
At Leo Hartong

Borgens Forlag

166 sider - 160 kr.

ISBN 87-21-21-03125-1

Anm. v/ Gunder 
Frederiksen

Under denne titel har Leo Hartong beriget os med en bog 
på 166 siders spændende tankestof, der som undertitel 
kaldes ”Nondual Bevidsthed” - et begreb, der ifl g. bo-
gens bagside fortrinsvis benyttes inden for østlige skoler. 
Nonduale skoler er kendt som zen, advaita, taoisme eller 
dzogchen. Alle taler de om, at selvrealisation”ikke er an-
det end befrielse fra troen på et adskilt ego”. Det drejer 
sig altså om helhedstænkning – holisme. 

Det vil sige, den spændende tanke, at helheden fi ndes 
selv i det mindste atom, i molekylerne, i cellen og således 
videre op til super-, supergallaxen, osv. hvor vi med vor 
mentale begrænsning må opgive at fortsætte. Troen på 
et adskilt ego er ifl g. denne opfattelse en illusion. Når 
denne illusion falder bort, åbenbares verden, som den 
er. Et nøglebegreb til denne opfattelse udtrykkes med 
følgende metafor: Før oplysningen: ”hug brænde og bær 
vand og efter oplysningen: ”Hug brænde og bær vand”. 
Visdom som leder mine tanker hen på et Martinuscitat i 
”Vejen til indvielse”, hvor han siger: ”Ydmyghed er vejen 
til visdommens port”.

Ligesom titlen er også bogen som helhed fyldt med my-
sticisme. Det samme kan man sige om forfatteren. Han 
fortæller, at allerede i barndommen blev han gjort bekendt 
med ideen om, at ”livet havde en åndelig dimension”, men 
at han i dag ikke længere skelner mellem det åndelige 
og det verdslige. Hans hjem i Amsterdam var præget af 
psykiske healere og clairvoyance. Selv lod han fantasien 
få frit spil, når han lå på ryggen og så op i himlen og søgte 
efter det ”Intet”, som måtte være uden for det ”Noget”, 
som vi lever midt i.
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Katolicisme og åndelig søgen

 På et tidspunkt konverterede familien til katolicismen, 
hvilket gav yderligere stof til fantasien. Han hadede gan-
ske vist kirken, men var meget optaget af den religiøse 
undervisning, han modtog i skolen, selv om der var en 
del uafklarede spørgsmål angående Adam og Eva, Guds 
natur i forhold til uretfærdighed i verden m. fl. Leo blev 
en søgende sjæl, som havde en vis mistro til åndelige 
autoriteter. ”Livet måtte rumme meget mere end kun det 
synlige. Jeg troede på Gud, men kunne ikke acceptere det, 
jeg lærte om ham”. Som ung kom han i forbindelse med 
Raja Yoga. Sammen med moderen abonnerede de på et 
brevkursus. Læreren var professor i orientalske studier. 

Som det jo var mode i 60erne lærte han tidligt at ryge 
hash, og da han var umyndig, blev han anbragt på et hjem 
for adfærdsvanskelige unge, hvor han traf kriminelle, der 
f. eks. havde begået biltyverier, indbrud o. lign. Sammen 
med en af de ”straffede” flygtede de og oplevede et liv 
på gaderne, hvor han fik kendskab til hårde stoffer”. Han 
rejste på ”tommelfingeren” gennem Europa og kom som 
mange unge på den tid til Indien. Hans tilværelse var 
en broget fortælling om psykedeliske stoffer, fængsels-
ophold, tider med fattigdom og afsavn.  På et tidspunkt 
indtraf hvad han kaldte ”en højdepunktoplevelse”, hvilket 
stimulerede til yderlige åndelig søgen. Oplevelsen var for 
ham en åndelig opvågning, som viste sig i ”opgivelse af 
begreber og forventninger”, der indtraf ”helt af sig selv” 
uden at være resultat af en viljesakt”. 

Det er forfatterens påstand, som jeg for øvrigt godt kan 
dele med ham, at oplysning eller selvrealisation ikke er 
noget, der er forbeholdt de ”få udvalgte”. Den drejer sig 
om ”hvem og hvad, du virkelig er og ikke om, hvad du 
skulle være eller blive”. Den, der både ser efter, hvor kom-
passet peger hen og hvorfra det peger, har erkendelsen 
af sin egen sande natur inden for rækkevidde. For som 
det hedder i bogen: ”I denne erkendelse ses det erkendte 
og den, der erkender, som værende uadskillelige, idet de 
opløser sig i den rene bevidstheds udelte rum” (s.34). 
På side 37 får man at vide, at såfremt man er nået her til, 
er man det, der forstås ved en ”søgende sjæl”, så jeg må 
altså være ”budt velkommen i klubben”.  

Tolkning og evaluering

Efter ovenstående smagsprøve vil jeg prøve efter bedste 
evne at tolke og filosofere lidt over indholdet i denne 
spændende bog, som nok kan siges i nogen grad at være 
grænseoverskridende i al fald i forhold til ”mean stream”- 
tænkning. Det er heller ikke Martinus’ klare logik vi 
møder, men ikke desto mindre fascinerende tankestof. 

Man mere end fornemmer en ret udviklet bevidsthed bag 
forfatternavnet Leo Hartong. Bogen forekommer nok lidt 
sværmerisk, men ikke desto mindre udtrykker den en 
vis åndelig modenhed, som gør, at man ikke uden videre 
føler trang til at afvise den. Det er et møde med helheds-
tænkning – holisme – altså den fascinerende tanke, at 
helheden er i delene og delene i helheden, som her bl. a. 
præsenteres via begreber, symbolik og metaforer, som 
vi jo også er kendt med fra Martinus. Helheden er i hver 
af de mange celler, kroppen består af. Og når det f. eks. 
i Leo Hartongs fremstilling hedder ”du har helheden i 
dig og det er det samme som det, der er uden for dig”, 
så udtrykkes dermed at ”du ikke er adskilt fra noget som 
helst” (selv om det på naivrealistisk vis opleves således). 
Alle levende væsener er i princippet lig med Gud. Den 
rene bevidsthed er til stede.  

Når forfatteren præsenterer begrebet ”den rene bevidst-
hed” så er den - i modsætning til den menneskelige er-
faring som er en stadig foranderlig strøm - uforanderlig. 
”Den rene bevidstheds klare rum, hvori denne strøm løber, 
forandres ikke. Oplevelsen af tid og rum er en illusion, og 
det er den måde, hvorpå ”du viser dig” som en person. 

Og her kan vi passende slutte med Martinus, hvor han 
bekræfter den fysiske virkelighed som illusorisk, hvilket 
” vil sige, at der ikke i denne findes noget som helst, der 
i virkeligheden er det, det på det fysiske plan ser ud til 
at være, og at alle fysiske realiteter har sin årsag eller sit 
udspring på de kosmiske planer, ligesom de af de samme 
affødte eftervirkninger eller resultater også udfylder et 
kosmisk formål, bliver det således derigennem for det 
kosmiske væsen synligt, at den kosmiske tilværelse udgør 
den fundamentale eller virkelige form for oplevelse af 
livet”. (LB 1, s. 216). 

Og spørger vi så, hvor vi står i dag anno 2008, vil mange 
af os utvivlsomt mindes, at Martinus forudsagde tegn 
på nye tider efter årtusindskiftet, hvilket stort set falder 
sammen med forudsigelser fra Mayakulturen, hvor det 
hedder, at 2012 skulle være et skæbneår. Vi må imidlertid 
ikke glemme, at vi alle er udstyret med en fri vilje, og 
vi kan jo ikke præstere mere, end hvad vi til hver en tid 
gennem den barske virkelighed er blevet modne til. Mon 
ikke ”skæbnegudinden” også her har et par ord at skulle 
have sagt. Jeg tror det.  
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Delen og helheden 
v/Mette Lüchow

Jeg er deltager på et alternativt kursus. Vi sidder i rund-
kreds, og har lige fået at vide, at vort jeg er det samme 
som Guds jeg. Kursuslederen viser os Martinus hoved-
symbol og beder os nu om at sige: ”Jeg er Gud”! 
”Nej” tænker jeg ”Det kan jeg da ikke sige... Jeg er da 
ikke Gud; han er jo det hele... Det er jeg ikke... Jeg er... 
Jeg er en del af Gud! En ”gudesøn”, som Martinus ville 
kalde det... Nej, at sige: ”Jeg er Gud” vil for mig være 
det samme som, hvis min lillefinger pludselig kunne 
finde på at udbryde: ”Jeg er Mette!””
Jeg kommer til at smile ved tanken, og konkluderer: 
”Gud er helheden. Jeg er en del af denne. Som min lil-
lefinger er en del af mig.”

Delen og helheden. Er det ikke det, diskussionen handler 
om, når 0X og X1 diskuteres? 
Hvad er det egentlig Martinus skriver? Jeg slår op i Den 
Intellektualiserede Kristendom.
I stk. 134: ”Det immaterielle noget - 0X ... - danner 
Guds jeg....” 
”Hm! Guds jeg er altså det samme som 0X.”
I stk. 137: ”De levende væsener er ... hver især en ”jeg-
del” af Guds jeg...” 
”Ah ha...”
Videre i samme stykke: ”Vi er her ved det ”evige noget”, 
der nu igennem en meget lang skabelses- eller udvik-
lingsproces skal blive til et såkaldt ”levende væsen i 
Guds billede”” 

”Ja så! Vi starter altså som immaterielle jeger... Imma-
terielle ’noget’er’: Små ufærdige væsener, men teknisk 
set lig Gud selv”:
I stk. 135: ”Ethvert væsen udgør noget af Guds jeg...”
”X1, ikke?”
”...og noget af Guds åndelige legeme”
”Kan det være X2?”
”... og noget af Guds fysiske natur.”
”X3!” 
På det fysiske plan starter vi som minerallivsenheder 
-  med ”en evig talentkernestruktur for tilblivelse af 
”mennesket i Guds billede”(Stk 137) – og så går det el-
lers derudaf...

”O.K.! Så 0X er Guds jeg og X1 er mit jeg. X1 er en del 
af Guds jeg. 0X er alle Guds jeger tilsammen. Mit jeg og 
Guds jeg er begge af immateriel natur. Helheden og delen. 
De kan ikke adskilles” tænker jeg og giver min lillefinger 
et kys og siger til den: ”Men du og jeg min ven, vi to må 
engang sige farvel til hinanden”.

angående en misforståelse
v/Gunder Frederiksen

Angående det famøse OX tror jeg, vi kan blive enige 
om, at der her er sket en misforsåelse, og det er bedst, 
at vi indrømmer det fra starten og søger at rette, så godt 
det lader sig gøre. Når vi beskæftiger os med Gud, så 
er det jo det mest hellige og sublime, der overhovedet 
eksisterer, og når den slags kommer til ganske alminde-
lige jordiske mennesker, så kan der utvivlsomt let ske 
misforståelser. 
Så vidt jeg kan se, er det rigtigt, at det er Martinus selv, der 
har indført 0X (s. 223 i ”Den intellektualiserede kristen-
dom” ). Men det skulle aldrig have fundet vej til nogen 
bog, da det vil give anledning til en masse forvirring i et 
forfatterskab, som ellers fremtræder som udpræget rent 

og klart. Der er kun en forklaring, og det er, at Martinus 
ikke har brugt de intuitive evner, som normalt aldrig 
svigtede. Det er hovedværket, der er inspireret af Gud 
og dermed det aksiom eller det værk, der danner selve 
grundlaget for analyserne. Og der eksisterer 0X ikke. 
Måske skyldes misforståelsen Martinus’ høje alder. – Men 
sket er sket. At prøve at bortforklare noget er ingen god 
ide. Som jeg ser det, må vi indrømme fejlen og meddele 
den i såvel Impuls som Kosmos. 
Det allerbedste ville nok være at indsamle alle bøger med 
den famøse fejl og destruere dem. Men det er jo uover-
kommeligt. Alternativt kan man sende  en rettelsesside ud, 
som læserne så kan lægge i bøgerne på det rette sted. 
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TANKEKRAFT, MULIG-
HEDER OG FARER

v/Gunder Frederiksen

Verdensaltet er indrettet således, at der er tankekraft over-
alt. Dertil kommer, at alle levende væsener   benytter tan-
kekraft. Men hvad er tanker? Tanker er bevidsthed, som 
er overalt. Men der er betydelige forskelle på, hvorledes 
menneskene benytter deres tankekraft. Nogle er dygtige 
til at bruge deres tankekraft således, at den bliver brugt til 
noget positivt, og så er der mennesker, der benytter denne 
kraft til noget negativt. Tanker er jo mentale kræfter, som 
kan være til gavn og glæde, men også det modsatte f. eks. 
når de er af dræbende eller sårende natur. Derfor er det 
selvsagt uhyre vigtigt at styre sine tankekræfter.  Det er, 
hvad menneskene i større eller mindre grad er i stand til 
i modsætning til dyrene, der tænker instinktivt. 

Et særkende for mennesket er, at det er udstyret med en 
fri vilje, hvilket giver det store muligheder for skabelse 
af såvel  noget  godt og positivt og noget, der ikke er så 
godt. Dette betyder, at vi mennesker i vor dagligdag  har 
et stort ansvar, for tanker er  kræfter – mentale kræfter 
– der kan sendes ud mod omgivelserne – mod andre men-
nesker, mod dyr og planter, som er åbne  eller  modtage-
lige for påvirkning 
fra omgivelsernes  
mentale kræfter.    
Men hvad er det, 
der bestemmer, 
hvad mennesket 
er modtagelig for 
eller påvirkelig af? 
Det er faktisk dets 
eget  tankemøn-
ster eller mentale 
tilstand.  Tanker er 
jo også noget kon-
kret. Tanker udsen-
des og modtages 
i vidt forskellige 
frekvenser og bøl-
gelængder. Nogle 
er langsommere 
og andre hurtigere 
– nogle i længere 
bølgelængder og 

andre kortere alt efter tankernes natur. Det er tankernes na-
tur, der bestemmer deres bølgelængder  og dermed deres 
frekvens. Negative tanker bæres af andre bølgelængder 
end positive.  At det er vigtigt at styre sine tanker, har vi 
vist alle erfaret – på godt og ondt. 

Menneskene kan lære at styre deres tanker, men det 
kræver viljestyrke og omtanke samt en vis tålmodighed. 
Dette, at menneskene har fri vilje, giver det utrolig mange 
muligheder, for der er ingen grænser for, hvad man kan 
skabe af tankemønstre, og  hvordan man i det hele taget 
manipulerer med det vidunderlige redskab evnen til at 
tænke i realiteten er.  Det kræver viljestyrke at styre sine 
tanker, og viljestyrke er igen afhængig af, hvilket motiv, 
der ligger bag tankemønsteret. Det kan variere utrolig me-
get – lige fra den største og mest vidunderlige kærlighed, 
det mest dybfølte ønske om tilgivelse og inderligste bøn 
om hjælp, til mørke tankeenergier i form af hævn, drab, 
krigsmentalitet, men også sorg og fortvivlelse til glæde 
og jubel, der griber mennesket i stunder af ekstase f. eks. 
ved en uventet kærlig og lykkebringende begivenhed af 
ydre eller indre natur. 

Vi hører ofte, at 
menneskene står 
ved en skillevej.  
Jamen er det ikke 
noget, vi gør hele 
tiden i større eller 
mindre grad?  Vi 
har fået påbud om 
at lære at skelne 
mellem godt og 
ondt – den vig-
tigste af alle ev-
ner. En evne, der 
kræver blod, sved 
og tårer i spande-
vis at lære, men 
som også fører os 
gennem utrolig 
mange forskellige 
miljøer og udsæt-
ter os for den ene 
prøvelse efter den 
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anden på livets landevej eller måske rettere: i livets for-
skelligartede former for fysisk såvel som åndelig bjerg-
bestigning. Og her møder vi den ene skillevej efter den 
anden, hvor vi udsættes for at bruge vor frie vilje på den 
rette måde.  Vi kan vælge den gode og kærlige eller den 
onde og dræbende. Det kan være i det store, som i det 
små, hvor det blot er en irriterende flue, der skal have et 
klask eller stille og roligt lukkes ud af vinduet. Princip-
pet om valg møder vi i andre dimensioner: møder vi vor 
næste med et smil eller en vred og afvisende attitude. Vi 
har fri vilje. 

Her vil jeg imidlertid på baggrund af egne erfaringer 
indskyde en lille bemærkning. Jeg tror, at vi, som det, 
vi kun er, nemlig mennesker, hvilket vil sige på godt 
og ondt – altså blot på vej - undertiden kan komme for 
skade at foretage en handling, som ikke helt er, hvad vi 
dybest set har ønsket at gøre, og som vi derefter fortry-
der. Måske har man glemt at tænke sig om. Mon ikke de 

fleste fra sin barndom husker fars eller mors: ”Tænk dig 
om knægt”?  

Her mindes vi også profeten Paulus, hvor han sagde: ”Det 
gode, jeg vil, gør jeg ikke, men det onde, jeg ikke vil, gør 
jeg”.  Mon ikke vi alle på et eller flere tidspunkter i vort 
liv erindrer oplevelser, der svarer til Paulus beskrivelse. 
Men er det i grunden så mærkeligt, at vi undertiden 
kommer i en sådan situation, når vi ret betænker, at vi 
gennem århundreder – ja årtusinder har været tvunget 
til at benytte det dræbende princip for i det hele taget 
at overleve? Vanens magt er stor. Det, der er blevet til 
automatfunktion, så det sidder i rygmarven, kan vi ikke 
sådan uden videre smide ud.  Det vil længe dukke op især 
i situationer, hvor vi overraskes eller bliver udfordret på 
vor selvbeherskelse.  Her er en smule humoristisk sans 
en kostelig gave – og hvad der som regel følger i dens 
kølvand: en behagelig grad af uhøjtidelig indstilling til 
at undlade at ”hænge sig i bagateller”.  

v/Gunder Frederiksen

Definitioner skal helst være korte og klare. Hvis man 
inden for videnskab præsenteres for flere forskellige 
definitioner på det samme emne, vælges gerne den mest 
enkle, hvis den vel at mærke er dækkende. Det samme 
kan med fordel være gældende inden for Martinus kos-
mologi. 

Definitionen på et levende væsen er således meget enkel: 
Et levende væsen er et væsen, der kan opleve. Det vil sige, 
at opleveren har oplevelsesevne, som skaber et levende 
væsen. Det kan altså kortest defineres som skaberen med 
oplevelses- eller skabeevnen, der fører til skabelsen af 
livsoplevelsen. Allerkortest udtrykkes det som skaberen, 
skabeevnen og det skabte eller X1, X2 og X3.

Sådan er det levende væsen defineret i kildeskriftet Li-
vets Bog af Martinus, og det havde han direkte fra Gud. 
Såvidt jeg kan se giver alle spekulationer derudover bare 
anledning til forvirring.  

Om at definere 
et levende væsen
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v/ Per Holsner

Et forsøg på at beskrive individet bag det personlige 
navn Martinus og hans mission.

Noa`s ark

Vor vanskelige nutid beskrives foruden i Johannes Åben-
baring også flere andre steder i biblen. I Matth. 24.37-39 
står der at læse: ”Som det var i Noa`s dage, sådan skal det 
også være ved menneskesønnens komme. For i dagene 
før syndfloden åd og drak de, giftede sig og bort-giftede 
lige til den dag, da Noa gik ind i arken. De vidste ikke 
noget, før syndfloden kom og rev dem alle bort.” Selve 
Noa`s historie er fortalt i det Gamle Testamentes 1. Mo-
sebog kap. 5-10. Der fortælles, hvorledes han på Guds 
bud byggede arken, sejlede på syndflodens vand med sin 
familie og alle par af jordens dyr, indtil arken lagde til 
ved Ararat bjerget ved Kaukasus. Han var en gudfrygtig 
og retfærdig mand. Med Noa oprettede Gud en pagt for 
menneskeheden og jorden.

MARTINUS  OG  
HANS PERSONLIGHED

Ifølge en moderne åndsvidenskab indeholder Noa`s ark 
den talentkernepulje, som Gud har stillet til rådighed på 
jorden for menneskeheden, til udvikling af sig selv og det 
rigtige menneskerige. For Noa besad evnen til at kontakte 
Sofia`s visdom om menneskehedens udvikling gennem 
intuition, og bevarede således menneskeriget i sit hjerte. 
Begrebet ark henviser til urtid, bue og den båd, som fra 
Atlantis skulle føre mennneskehedens kultur videre frem 
til vor tid, efter at luften blev renset for mørkt tungt vand, 
og en regnbue sat på himlen med plads for helligåndens 
hvide due. Noa blev agerdyrker og plantede den første 
vingård, hvilket i jødisk tradition vil sige, at han grund-
lagde det første mysteriested.                 

Guds pagt

Gud oprettede en pagt med Noa, som indebar, at men-
neskene skulle spise vegetarisk. Fra Noa`s 3 sønner 
nedstammer en stor befolkning, og Gud velsignede dem 
med ordene: ”Men kød med liv i, med blod i, må I ikke 
spise. Og jeres eget blod vil jeg kræve hævn for; af ethvert 
dyr vil jeg kræve hævn for det, og af ethvert menneske 
vil jeg kræve hævn for et menneskeliv. Den der udgyder 
menneskets blod, skal få sit blod udgydt af mennesker. 
For i sit billede skabte Gud mennesket. Men I skal blive 
frugtbare og talrige, I skal vrimle på jorden og blive 
talrige på den.” Og regnbuen blev sat på himlen, som 
tegnet på den pagt, som Gud oprettede mellem sig og 
levende væsener på jorden.

Noa gjorde sønnen Sem til arvtager og stamfader til det 
semitiske folk, med hvilket Gud omkring 2000 år f k 
atter kunne forny sin pagt med menneskeheden gennem 
Abraham. Martinus har ofte henvist til Abraham, i hvis 
sæd kommende slægter skulle velsignes, og i 1. Mose-
bog  Kap.14.18-21 omtales denne nye pagt med ordene: 
”Melkisedek, kongen i Salem, kom med brød og vin. Han 
var præst for Gud den Højeste. Han velsignede Abram 
og sagde:” Velsignet være Abram af Gud den Højeste, 
skaberen af himmel og jord. Velsignet være Gud den 
Højeste, som gav dine fjender i din magt. Og Abram gav 
ham tiende af alt sammen.” 

I artiklen ”Giv kejseren hvad kejserens er og Gud hvad 
Guds er” skriver Martinus: ”Vort fysiske udseende, den 
organismes form vi lever i, og denne organismes navn er 
vor eneste ejendom, enten vi er kejser, eller hvad vi end 
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er. Alt andet er Guds og derfor hverken kejserens eller 
vor absolutte ejendom. Endog hvad vi frembringer med 
vor organisme, alt, hvad vi skaber, er i absolut forstand 
Guds værk.” (Kosmos 8/86). Så når Abram gav Gud 
en tiendedel af alt sammen, betød det den del, som var 
Abrams ejendom, og for sin lydighed, der gik så langt 
som til at ville ofre sin søn Isak, ændrede Gud hans navn 
til Abraham. Abraham blev således det jødiske folks 
stamfader. 

Mysterievæsen
Der fandtes mysteriesteder i Atlantis, det landområde mel-
lem Europa, Afrika og Amerika, som gik under i syndflo-
den. Disse orakler var inspireret af solsystemet og tilegnet 
solen eller hver sin planet. Det centrale mysteriested lå i 
nærheden af Irland og havde forbindelse med solen selv, 
og det regulerede overordnet de andre orakler indbyrdes. 
Lederen for solmysteriet hed Manu og må antages at være 
en inkorporation af Mikael. Det samme individ, der som 
Noa og Melkisedek formidlede forbundet mellem Gud, 
menneskeheden og jorden. Melkisedek grundlagde med 
Abraham de jødiske mysteriers profet-tradition, som blev 
afsluttet med den længe ventede Jesus Kristus, der på ny 
kom med brød og vin, og velsignede i Guds navn.            

Martinus Institut og Center
I vor tid indbyder Martinus 
atter til Herrens bord og 
som et klart udtryk for dette 
hænger Leonardo da Vinci`s 
berømte nadverbillede uden-
for Martinus stue, med hans 
hovedsymbolbillede ” Det 
evige verdensbillede” lige 
neden under. Og i Martinus 
symbolbillede nr. 23: ”Det 
færdige menneske i Guds 
billede efter hans lignelse” 
manifesteres en ny pagt med 
Gud og jorden gennem et kristusvæsen og med den hellige 
ånd i regnbuens tegn. Endnu engang skal luften renses, 
og denne gang for sjælens mørke skyer på den mentale 
himmel. Åndsvidenskaben og det ”Tredje Testamente”, 
som jo betyder den tredje pagt, indeholder den åndelige 
næring, som menneskene behøver for at udvikle sig og 
menneskeriget, ved livets love og Guds plan. Mennesket 
skal ikke leve af brød alene, men af Guds ord. 

I Danmark på Sjælland befinder menneskehedens nye 
centrale mysteriested sig til løsning af livets mening, og 
skabelse af det kommende menneskerige på jorden. I en 
tidsperiode, der ifølge en moderne åndsvidenskab siden 
år 1879 har ærke/arkai engel Mikael som tidsånd. Som 
engle tilhører det nederste trin på Jakobs himmelstige, 

ærkeengle det næste, så er arkaiengle det tredje trin, og 
den del af forsynet, der overordnet hjælper menneskene 
med udvikling af den individuelle personlighed og giver 
inspiration til de store kulturperioder, som f.eks. i sin tid 
den hellenistiske.

Med åndsvidenskaben skal menneskene nu komme til 
forståelse af, at lige som vi fysisk er omgivet af sten, 
planter, dyr og mennesker, så er vi hele tiden modsvarende 
omgivet af åndelige væsener, der er ligeså konkrete på det 
åndelige plan. Kun har vi endnu ikke udviklet de nødven-
dige nye organiske redskaber til at sanse dem. Sammen 
med naturens elementarvæsener er forsynets englehie-
rarkier nærværende for at hjælpe til med at skabe Guds 
værk, og i den nye humane kultur vil vi netop udvikle 
det nødvendige klarsyn, den inderlige klarhørelse og den 
åndelig-sjæleligt forenende medfølelse, som skal til for at 
menneskeheden kan finde sin plads i samarbejdet. 

Den nye kultur er allerede begyndt at dannes, er her med 
en helt ny verden at opdage og leve i. Og med hensyn 
til fremtiden skal Martinus have fortalt, at menneskehe-
dens kulturelle center om cirka 2000 år vil være flyttet 
til Kaukasus, området nær bjerget Ararat, hvor Noa i sin 
tid gik i land fra arken efter syndfloden. Dermed vil et 
kredsløb være afsluttet.

Og Prometheus, som i følge græsk mytologi af Zeus er 
lænket ved Kaukasus, fordi han vil give menneskeheden 
håbets ild, vil blive befriet. En gam gnaver på Prometheus 
lever, så længe han dyrisk er fængslet ved det mineralsk 
fysiske bjerg, og kun gennem kentauren Chirons offer og 
den indviede Herkules bedrifter kan han befries. Gennem 
fysisk, sjælelig og åndelig varme forenet i kærlighedens 
ild til visdomsfyldt gerning. 

Begrebet Manu  

Begrebet - navnet Manu vedkendes individer med en 
særlig mission, præcis som begrebet - navnet Buddha 
og Boddhisattva. Individet som traditionelt omtales som 
Manu siden Atlantis har den opgave at gennemføre den 
store kulturimpuls, som over en lang tidsperiode skal for-
me mennesket til et kristusvæsen og føre til udviklingen 
af menneskeriget på jorden. Selve ordet Manu hentyder 
til begreber som menneske, manuel og mental. Håndens 
frie rørlighed og det med tanken at kunne begribe udgør 
væsentlige evner og udviklingstrin til det at blive human, 
på vejen til det rigtige menneskerige. Og det er ikke uden 
grund at Martinus hedder Ma(rti)nus. Han forener en Bud-
dhas oplyste visdom med Jesus Kristus kærlighed, og kan 
antages at besidde Mikaels viljekraft til at overvinde vor 
tids mørke. Som kristusvæsenet Buddha-Maitreya, han 
som bringer det gode, gennem ordets belivende fakkel fra 
selve livet og ”Livets Bog”, forventes at gøre det. 
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En pudsig historie
v/ Jan Langekær

Som det måske er en del læsere af Martinus bekendt, faldt 
uret på væggen i Martinus barndomshjem ned, efter at 
det havde slået de 12 midnatsslag til ende, og Martinus 
blev født umiddelbart efter, altså i de tidligste timer af 
den 11. august 1890 på husmandsstedet ”Moskildvad” i 
Sindal. Dette kan alt man alt sammen læse om i bogen 
”Martinus Erindringer”, udgivet af Zinglersens forlag.

Det pudsige er imidlertid, at præcis 100 år efter, på da-
gen, faldt uret på væggen i ”Moskildvad” ned en gang 
til. Det var et ur af samme slags, som var blevet sat op 
samme sted, da sagens store mæcen Sam Zinglersen 
købte og gennemrestaurerede Martinus fødested og 
barndomshjem.

Under et besøg i 2006 hos bestyrerparret af Martinus 
barndomshjem ” Moskildvad”, Aksel og Marianne Kri-
stensen, fik jeg af Aksels nu bortgangne hustru Marianne, 
fortalt følgende historie:

 ”Da vi fejrede Martinus 100-årsdag her i ”Moskildvad”, 
i 1990, kom hen på eftermiddagen en af gæsterne Kar-
sten Andersen styrtende herop til vores bestyrerbolig og 
fortalte, at uret pludselig med et brag var faldet ned, me-
dens han og en anden gæst stod nede i huset”. Nedslaget 
efterlod et stort hak i gulvpanelet nedenunder, et hak man 
kan se den dag i dag i stuen i barndomshjemmet.

Det viste sig derefter, at uret stadigvæk kunne gå, og 
Aksel sørgede derfor for, at uret blev  hængt op og sat 
i gang igen på det samme sted som tidligere. Uret gik 
derefter upåklageligt indtil engang i år 2005, hvor det 
pludselig gik i stå og ikke længere kunne sættes i gang 
igen. Aksel tog derfor uret ned og lagde det i en stor 
gammeldags klædeskiste i barndomshjemmet.

I denne klædeskiste lå  uret så indtil den 6. maj 2007, 
hvor Aksel Kristensen viste en gæst rundt i barndoms-
hjemmet Moskildvad. 

Gæsten, som var kendt for at have mange forskellige 
talenter, bl.a. en meget stor teknisk indsigt, bad ved en 
pludselig indskydelse Aksel om at få lov til bese det bort-
gemte ur. Gæsten reparerede det, så det kunne gå. Straks 
derefter hængte Aksel og gæsten uret op igen.

Dagen efter, den 7. maj 2007 indviede Hjørring kom-
munes borgmester Finn Olesen, på Sindal bibliotek, den 
store internationale vandreudstilling kaldet ”Den Røde 
Tråd” i Martinus åndsvidenskabelige værk Det Tredie 
Testamente” i overværelse af ca. 130 besøgende fra ind 
og udland. 

Og her er der også en lille pudsighed, som bør fortæl-
les, nemlig at der hvor Sindal Bibliotek nu ligger, og 
vandreudstillingen om Martinus værk startede, der lå 
også langt tidligere sognefogedens, Svend Muncks gård 
kaldet ”Toftegaard”. 

På ”Toftegården” arbejdede Martinus som såkaldt Bels 
indtil 1907, hvorefter han rejste bort og arbejdede udenfor 
Sindal. Det pudsige er, at netop 100 år senere, nemlig  
i 2007 startede vandreudstillingen netop på dette sted, 
hvor Toftegaarden havde ligget. Denne udstilling er nu 
fremstillet i mange ens eksemplarer med tilhørende gratis 
informationsmateriale på mange sprog.

I dag går både Moskildvad-uret og vandreudstillingen 
støt og roligt videre…

Og det er ganske vist…
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Tibet - en anderledes udfordring

v/Gunder Frederiksen

På spørgsmålet, hvad er formålet med menneskehedens 
udvikling, vil et kvalificeret svar være ”at skabe det 
rigtige menneskerige, som det er beskrevet i Martinus´ 
omfattende forfatterskab. Går en sådan udvikling i stå i 
et land – eller et område 
– så vil forsynet træde i 
karakter – også selv om 
det kan blive smerteligt. 
Det er, hvad Tibet er et 
eksempel på. 

Efter Kinas voldelige 
besættelse af Tibet ud-
foldede den kinesiske 
regering store anstrengel-
ser for at legitimere dets 
hårdhændede handling. 
Efter massakren på den 
Himmelske Freds Plads 
udkom bøger, der leve-
rer såkaldt ”retfærdig-
gørelse” af Kinas ejen-
domsret til Tibet samt 
regeringens version af 
menneskerettighedernes 
tilstand på Verdens Tag. 
Dertil kommer utallige 
”velgerninger” f. eks. be-
skyttelse af Tibets sprog, 
relikvier, manuskripter 
”blomstrende studier i 
tibetansk” – alt sammen 
med henblik på at legi-
timere det, Kina kaldte 
”befrielsen af Tibet”. 

Sandheden er, at Tibet med et pennestrøg er reduceret 
til en region under Kinas regering. Om dette skriver 
forfatteren Claude B. Levenson således: ”Der kan ikke 
være tvivl om, at Kinas officielle version for Tibet har 
svært ved at overbevise ret mange og mindst af alle de 
tibetanere selv, som har fået mundkurv på i deres eget 
land. Men også i udlandet ser man med stor skepsis på 
denne særegne fortolkning af kendsgerninger og histo-
rie. Læsning af disse tekster med deres evindelige og 

opblæste gentagelser, der ikke kommer i nærheden af at 
underbygge argumentationen, er en gudsjammerlig kede-
lig ørkenvandring” (s. 103). Levenson beskriver tibetaner-
nes situation med følgende citat af den franske sociolog 

Louis-Vincent Thomas: 
Der findes ingen mere 
horribel død end den, der 
består i at fratage et folk 
dets kultur, dets rødder og 
det værdier – med andre 
ord dets identitet”. Vi, 
der har oplevet den anden 
verdenskrig, kan jo bare 
forestille os, hvordan det 
ville være, hvis besæt-
telsen under de ” fem 
forbandede år” skulle 
vare ved…
Men hvordan tog be-
folkningen den kinesiske 
besættelse?

Et enkelt citat har beskre-
vet deres besøg i det, der 
nu kaldes den autonome 
region, men som styres 
med hård hånd af den ki-
nesiske regering: ”Jeg fø-
ler det som om, jeg er gået 
på en scene. Folk omkring 
mig passer deres sager og 
opfører dette store stykke, 
men intet forekommer at 
være virkeligt. Alt ligner 
kulisser – jeg er nødt til 

at slutte mig til tilskuerne på scenen. Frygtelig er denne 
følelse” … Tibet viste sig at være et fordærvet sted, og 
alle helligdommene var så profaneret af den kommuni-
stiske ideologi, at jeg tabte min tro”. Jeg var fortvivlet. 
Jeg følte mig fuldstændig tømt”.. Befolkningens holdning 
kan beskrives med et enkelt ord: Apati. 

Men der er altid oaser i ørkenen. Ligesom danskerne (og 
utvivlsomt også andre) under den tyske besættelse mobi-
liserede deres humoristiske sans, så gjorde den tibetanske 
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befolkning det samme: ”En særlig tradition for ironiske 
og ofte kritiske strofer, som før i tiden havde vakt latter i 
Lhasas brede befolkning, kom igen til live til stort mishag 
hos den kinesiske besættelsesmagt”. ( s. 109).  

Kina er jo et stort land, og der er også afvigende menin-
ger om Kinas besættelse af Tibet. Den opfattelse, som 
har vundet størst udbredelse, betegnes som han-kinesere 
– altså dem, der tegner billedet af kineserne.  Men alle 
var ikke han-kinesere. Heldigvis fandtes der også selv-
stændige tænkende kinesere, som kunne gennemskue den 
kinesiske regerings glorificering af det, den kaldte befri-
else. Som en kommentar til den kinesiske hvidbog om 
”Tibet, dets suverænitet og menneskerettigheder” skriver 
en af de mest klarsynede ved navn Wei Jingsheng fra sin 
fængselscelle en protest, hvori han piller den officielle 
argumentation fuldstændigt fra hinanden, punkt for punkt 
i en metodisk gendrivelse” (samme s. 113).

Officielt hedder det fra Kina: Alle der er opdraget i den 
herskende ideologi blandt kinesere ”ved at Tibet tilhører 
Kina”. Ikke desto mindre er der flere dissidenter, som 
vover pelsen og udtaler sig om tibetanernes ret til selvbe-
stemmelse, og at det må være op til tibetanerne selv, om 
de ønsker at være en del af Kina eller ej. En af dem ved 
navn Wang Lixiong skriver, at ”lige så længe Tibet nægter 
at falde ind under den kinesiske suverænitets kontrol, vil 
ustabiliteten være fremherskende i Kina. 

Og i en senere vurdering tilføjer han: ”En leder af format 
er et af de elementer, der er mest mangel på for at få en 
politik, der kan forandre Kina. Han skal være en leder, 
som kan afbalancere alle faktorer og tillige skal han 
være begavet med en personlig karisma og en åndelig 
autoritet, som kan vinde accept og skabe beundring i 
hele verden. 

For kun en sådan leder vil være i stand til at føre Kina 
ind på en definitiv kurs i retning af demokrati og frihed. 
Samtidig må han ikke udnytte magten til personlig vin-
ding. – Kort sagt den leder, der behøves, må være ligesom 
Dalai Lama. At forfatteren til disse klartskuende linjer 
har pådraget sig hele det kinesiske regimets vrede, kan 
ikke undre.

Hvad siger Vesten?

Den 7. november 1950 retter Tibet en appel til FN, hvori 
der bl. a. står: ”Lige så længe det tibetanske folk bliver 
tvunget til at være underlagt Kina mod sin vilje, vil Ki-
nas invasion af Tibet være et klart eksempel på et stærkt 
lands overgreb på et svagt land.  Vi appellerer derfor ved 
Deres mellemkomst til alle nationer i verden om at gribe 
ind til vores fordel og bringe den kinesiske aggression 
til ophør”. 

Trods megen sympati vender alle undtagen El Salvador 
det døve øren til – formodentlig af angst for en omfat-
tende konfrontation. Selvom der var megen sympati med 
Tibet, så var det som Levenson skriver: ”De gode viljer 
gør mindre indtryk, da Beijing den 1. Sept. 1965 har 
oprettet Tibets Autonome region, som ikke desto mindre 
blev styret fra Kina. I FNs generalforsamling vakte sagen 
en ophidsende debat, hvorunder Tibets støtter især møder 
modstand fra Sovjet og Rumænien. Debatten slutter med 
tre resolutioner, som blev vedtaget den 21. okt. 1959 
med krav om at ”de fundamentale menneskerettigheder 
såvel som det tibetanske folks særlige kultur og religion 
skal respekteres”.  Kina forskanser sig imidlertid bag en 
facade af stumhed, så det ender med at Indien konstaterer, 
at ”Delhi ser ikke noget formål i at fortsætte diskussionen 
om situationen i Tibet i FN, al den stund, at der ikke er 
nogen af os, som er rede til at indsætte tropper i hverken 
Tibet eller Kina”. 

Hvad gør Danmark?

Danmark fører en såkaldt ”kritisk dialog” med Kina om 
menneskerettighedssituationen i Kina og nævner i denne 
sammenhæng forholdene i Tibet. Tibet tages desuden 
op som et separat punkt i samtalerne med de kinesiske 
ledere, men landet behandles som en del af Kina. Den 
kritiske dialog gennemføres også på EU-plan. Danmark 
støtter en selvstyreordning for Tibet og følger på det 
punkt Dalai Lama. Danmark opfordrer med jævne mel-
lemrum Kina til at indlede en dialog med repræsentanter 
for Dalai Lama. 

Udstyret med kosmologiske briller vil man være tilbøjelig 
til at spørge: Er det retfærdigt, at Tibetanerne, som har sat 
fredelig sameksistens i højsæde, skulle lide en så hård-
hændet behandling? Om man kan finde det rigtige svar, 
ved jeg ikke, men karmaloven er således skruet sammen, 
at tibetanerne ikke ville møde denne skæbne, såfremt de 
ikke selv havde været den første udløsende årsag. Og 
dertil kommer, at det er ikke i overensstemmelse med 
tilværelsens love, at et folk i kulturel henseende går i stå. 
Menneskehedens formål er udvikling. Det er derfor, vi 
er placeret her. Vort mål er et kærlighedens rige, og det 
kan kun bestå af rigtige mennesker. 

Det er, hvad der er fælles for hele menneskeheden inklu-
sive tibetanerne. Og deres lidelser vil føre dem nærmere 
målet. For som Martinus fremhæver: ”Smerter og lidelser 
er dybest set goder – omend ubehagelige goder, men dog 
goder. De bringer os nærmere det rigtige menneskerige”. 
Mon ikke tibetanerne har fået deres part af disse goder? 
Og så er det uafviselig sandhed, at tibetanernes hårde 
skæbne kalder på vor største medfølelse og sympati, 
hvorfor vi sender dem vore bedste ønsker for en bedre 
fremtid.  
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Meningen med vort eget 
og samfundets liv

v/ Joy Persson
Meningen må være, at ethvert menneske får mulighed for 
at udvikle de åndelige anlæg og evner, som det er født 
med og som - når de er udviklede - uvægerligt vil være til 
gavn og glæde for alle andre og for hele samfundet såvel 
som for individet selv.

Kun hvor dette ikke sker findes modsætningen mellem 
individ og samfund, som normalt ikke skulle eksistere. 
Men det beror på samfundet. Individets ret er altid at 
få udviklet sine åndelige evner, og samfundets pligt er 
at tilgodese denne ret. Så vil der være den skønneste 
harmoni mellem individ og samfund. Intet samfund har 
endnu levet op til dette ideal. Idealet af et samfund må 
derfor være et samfund, der har sine borgeres maksimale 
åndelige vækst som formål, og hvor alle andre funktioner 
kun har til opgave at fremme dette formål.

Borgerne i et sådant samfund vil vide at værdsætte dette 
og bidrage af bedste evne til samfundets funktion ved en 
minimal arbejdsindsats på de områder, hvor de har deres 
særlige evner (her praktiske evner), og ingen hverken kan 
eller vil undslå sig for sådan en ”arbejdstjeneste” – natur-
ligvis med løn – der har det fælles gode for øje, da alle 
nyder godt af den maksimale fritid, der fremkommer ved, 
at alle uden undtagelse yder deres lille bidrag, medens 
maskinen klarer resten. Maskinens egentlige formål er at 
sætte mennesket i frihed, men det synes ikke at være gået 
op for ret mange i vort nuværende samfund.

Idealsamfundets motto er, at lediggang er roden til al 
ÅND, og at maksimal ledighed må tilstræbes, så at alle 
kan få lejlighed til at udvikle og siden at udfolde netop 
de åndelige kvaliteter, som netop den mand eller kvinde 
besidder og har mulighed for at udvikle. Ikke alle er født 
med de samme anlæg og åndelige evner, så det, at en-
hver får anledning til at udvikle det, som deres specielle 
begrænsning tillader, betyder ikke, at alle bliver ”lige” 
i åndelig forstand – en fuldstændig abnorm tanke, som 
kun syge hjerner kan udklække. 

Frihed betyder, at enhver frit kan vælge den linje, det 
studium, den kunstgren, som netop drager hende (subsi-
diært ham). Lighed betyder, at alle har lige adgang til at 
følge deres valg uden at sociale og økonomiske forhold 
forhindrer dem i det, da alle (som sagt) har maksimum 
tid og minimum arbejdspligt. 

Broderskab betyder, at alle musketerernes gamle motto 
”en for alle, og alle for en” udbredes til at omfatte alle 

samfundets borgere, der i dette idealsamfund føler sig 
som søstre og brødre og af ”een ånd” trods den blom-
strende forskellighed, som følger af, at alle frit kan 
udfolde alle deres specielle evner til gensidig glæde for 
alle de andre.

Lighed betyder endvidere – det er vigtigt at få med – at 
alt arbejde lønnes ens, da alt er lige nødvendigt og intet 
derfor anses for bedre end noget andet. Ens timeløn for 
alle, uanset hvad de bestiller – eller yder som en service 
for deres fælles samfund – ophæver den påtvungne forskel 
i levestandard, som skaber så megen ond vilje og misun-
delse i dag. Forskellen i levestandard vil naturligvis stadig 
findes, også i idealsamfundet, for enhver vil selv vælge, 
hvilken levestandard han (subsidiært hun) vil opretholde 
som svarende til de små eller store materielle krav, man 
nu stiller. Da alt er frivilligt – også ”fattigdom” og enkel 
levevis – vil der ikke kunne opstå misundelse af nogen 
art, det er kun et spørgsmål om, hvad man helst vil bruge 
sine rigelige guldreserver til – for en høj levestandard er 
naturligvis mulig og selvfølgelig i et NY TIDs samfund 
med nye energiformer til sin rådighed, hvad enten det 
nu bliver solenergi eller andre og endnu ukendte ener-
gikilder.

En høj teknificering er naturligvis forudsætningen for en 
høj grad af frihed, så idealsamfundet vil være højt tekni-
ficeret, men ikke så ”mekaniseret”, at der ingen plads er 
for æstetiske hensyn – ”miljø og trivsel”, som det kaldes i 
dag – for en af de grundlæggende ideer i et idealsamfund 
er netop skønheden i alle former, på alle planer, og i et-
hvert forhold. Ingen hæslighed tåles i noget forhold. Alt 
er smukt og harmonisk, for det giver de bedste åndelige 



37

vækstbetingelser for den menneskeplante, man søger at 
udvikle: det humane, harmoniske åndsmenneske, som er 
sig sin enhed med kosmos bevidst og dermed sin enhed 
med alle de levende væsener, der findes indenfor hans/
hendes bevidsthedsradius, hvad enten denne radius nu er 
lille eller stor afhængig af det enkelte individs åndelige 
vækst, intelligens- og følelsesudvikling. 

Alt dette og mere til er et spørgsmål om klog og kærlig 
opdragelse af hver enkelt samfundsborger, så hver enkelts 
særlige særpræg på bedst mulig måde fremmes.  Nogen 
form for standardisering er aldeles utænkelig – og nogen 
form for konformitet ligeledes udelukket. Det siger sig 
selv. Hvor der råder en så høj grad af frihed, er enhver 
form for konformitet og standardisering en umulighed, 
et aldeles ukendt begreb. Insektsamfund vil fremkalde 
en gysen hos disse frie mennesker, hvis ånd har udviklet 
sig i fuldkommen frihed, og de ville næppe tro, at der 
engang i fjerne tider, i det tyvende århundrede eksisterede 
et statssamfund, hvis højeste ideal var insektsamfundets 
effektivitet gennem individets undertrykkelse. Samfund, 
hvis motto var at ”individet er til for samfundets skyld” 
– for statens skyld, hedder det endda – og ikke samfun-
det for individets. En sådan tanke vil være dem aldeles 
fremmed. At sådan noget som ”statsfjendtlig virksomhed” 
engang var et begreb, man henrettede mennesker for, vil 
forekomme dem en uhyrlighed, næppe til at tro. De ved 
alle at: staten er til for menneskets skyld, ikke mennesket 
for staten. Hvilken eksistensberettigelse skulle en stat vel 
have ”i sig selv”? 

Hvad tænkes der i øvrigt på med ”vo-
res samfund”?
I dag må vores samfund vel være det globale, internatio-
nale verdenssamfund, der – som det er blevet sagt – nu 
er én stor landsby på en ganske lille klode i et solsystem i 
mælkevejens udkant. Den lille klode må vi lære at elske, 
som vi før elskede vores land, det sted vi er født – og 
vi kan for øvrigt blot blive ved med at elske vort land 
alligevel, at holde af det sted, vi er vokset op, og hvis 
natur og ”sind”, vi er fortrolige med. Der behøver ikke 
at være nogen modsætning mellem en global bevidsthed 
– mental set – og en følelse af at ”høre til” i et lokalt om-
råde af det verdenssamfund, som bliver det næste skridt i 
menneskehedens samfundsdannelse fra mindre til større 
helheder, med fælles love og borgerrettigheder og frit 
valg med hensyn til hvor i verden, man vil bo – eller om 
man vil flytte rundt – det kan man naturligvis gøre uden 
restriktioner af nogen som helst art i det idealsamfund, 
jeg taler om.

Her vil jeg indskyde en lille historie: Nu er det jo sådan, 
at der altid er nogle, som er forud for andre og mere oppe 
på mærkerne, når det gælder om at vejre, hvilken retning 
vinden blæser, og menneskenes udvikling vil tage. Disse 
forløbere for det nye har det både godt og skidt, for dels 

har de antennen så højt i vejret, at de føler og inspireres 
af det nye, der kommer og er derfor ikke tynget af sortsyn 
som de jordædende ”realister” er så tilbøjelige til. Og 
dels er de på grund af dette fremsyn så ude af trit med det 
eksisterende samfundssystem, at de lider alle de kvaler, 
som en bjergbo føler, når han kommer ned i den snævre 
landsby og knap kan ånde for klaustrofobi. 

Disse pionerer for det nye er rastløse og utålmodige sjæle, 
som gerne snart ser deres vision realiseret, og derfor 
iværksætter de – længe før tiden og den træge hob er 
moden – bevægelser, som skal fremskynde udviklingen 
ved at henlede offentlighedens opmærksom på, hvor det 
bærer hen.

Planetary Cityzen
En sådan bevægelse var Planetary 
Cityzenship, skabt af Donald Keys, 
og dets Planetary Passport Service, 
der udstedte Panetary Pasports til 
alle dem, der er så meget af en pioner 
selv, at de drages af dette begreb og 
gerne vil fremme bevidstheden om 
det, om at vi alle er planetariske 
borgere og derfor burde have en 
selvfølgelig ret til at færdes frit over-
alt på kloden uden at blive hindret af 

kunstige, unaturlige grænser opsat af såkaldte ”suveræne 
stater”, der ikke vil have ”fremmede” på deres territorium 
– hovedrystende latterligt, men det er jo den barske vir-
kelighed i dag. Men altså ikke i morgen.  

En sådan passport-holder – en planetarisk borger med sit 
planetariske pas i lommen – besluttede at han ikke ville 
vise sit amerikanske pas ved hjemkomsten fra en såkaldt 
”udenlandsrejse”, skønt kun det var gyldigt naturligvis, 
han ville anstille en prøve. Han fortalte i paskontrollen, 
at han havde sit gyldige amerikanske pas, men ikke ville 
vise det, og han måtte derfor udfylde en masse papirer, 
men han kom ind i Amerika på sit planetariske pas! Han 
siger selv: ”Jeg havde en meget interessant og lærerig op-
levelse, der tjente til at styrke min planetariske bevidsthed 
– og jeg tør sige: ”flere af paskontorets personale med!

Elleve siders materiale med fotos er de dokumenter, 
der blev resultatet af mit vellykkede forsøg på at for-
cere USA’s grænsekontrol på mit planetariske pas, plus 
halvanden siders forklaring, som jeg fik lov at skrive på 
kontorpersonalets skrivemaskine. De kom alle sammen 
hen for at se, hvad det var, jeg sad og skrev, og de stirrede 
i forundring på mit planetariske pas, stillede spørgsmål 
og kom med kommentarer, hvoraf især to var uforglem-
melige: ”du lyder overhovedet ikke som en fra denne 
klode, du lyder som om du kom fra en fjern planet i det 
ydre rum” sagde en. Og en anden sagde: ”Jeg tror godt, 
jeg forstår, hvad det er, du vil; problemet er bare, at du 
er 2000 år forud for din tid”. 
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Boblen der brast

Endnu ved vi ikke, hvor dyb den 
aktuelle finanskrise bliver, om den 
f.eks. er begyndelsen til det ragnarok, 
Martinus bebudede. Alle, der har 
blot lidt forstand på de økonomiske 
mekanismer, har længe kunnet se, at 
den økonomiske ”boble” måtte briste. 
Boligprisernes udløsning af enorme 
friværdier skulle skabe problemer, 
for når der ikke ligger produktivt 
arbejde bag et forbrug, skabes en syg 
økonomi, ligesom de alt for nemme 
lånemuligheder frister til uansvarlig 
låntagning.

Det syge ved det økonomiske system 
med dets favorable spekulantvilkår 
er, at man tror penge kan avle penge. 
Det er ikke tilfældigt, at de fleste 
religiøse bevægelser er startet med 
at anse renter for ”syndigt”. Renter 
og aktieafkast bygger på den betragt-
ning, at penge er ligesom den sæd, der 
ved at blive lagt i jorden vokser op 
og formerer sig. Penge blev engang 
sidestillet med den mændenes sæd, 
der kan avle børn, hvorfor det sted, 
man før i tiden gemte sine penge i 
også hed en ”pung”.

Nu da alle former for spekulanter 
længe har haft frit spil, er megen ego-
isme blevet lokket op til overfladen 
for at blive udlevet. Derved er det 
blevet klart, hvor megen elendighed, 
systemets indbyggede appel til grå-
digheden skaber. Det hører jo med 
til ”de sidste tider”, at de mørke sider 
skal afsløres og udrenses.
Man vil nok nu søge at bøde lidt på ka-
pitalismens værste sider, f.eks. se nær-
mere på de skattefri ”paradis’er”, der 
siges at gemme flere penge end hele 

USA’s nationalprodukt. Men der er 
stadig lang vej til det solidariske inter-
nationale verdensrige, som Martinus 
har stillet os i udsigt.

Nogle positive tegn i tiden er der dog. 
Under folkeligt pres har flere store in-
vestorer erklæret, at de fremover kun 
vil investere ”etisk”, dvs tage sociale 
hensyn overfor den nye tids slaver i 
de løn-billige udviklingslande. I den 
globaliserede informationsverden er 
det blevet stadig sværere at skjule 
uhyrlig adfærd. Endnu er der kun små 
fremskridt, men tendensen vil øges 
i tiden, der kommer. Udviklingen i 
human retning er Guddommens plan 
med menneskeheden, så den kan ikke 
bremses.

Hvad er bevidsthed?

Dette var overskriften på en artikel i 
Ill.Videnskab 16/2008. Med kendskab 
til det åndsvidenskabelige verdensbil-
lede er det komisk at læse om, hvor-
dan videnskabelige forskere roder 
rundt i den blævrende hjernemasse 
for at finde bevidstheden. Nu tror de 
nok, de har fundet den, står der, men 
tilføjer klogeligt: måske.

De har fundet noget, som de nu me-
ner er stedet, Claustrum hedder det, 
for fra det sted er der forbindelse 
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både til og fra det meste af hjernen. 
De kalder det faktisk for ”en central 
relæstation”. Nu vil man så prøve at 
sende en svag strøm til denne relæsta-
tion og se, om der så opstår tanker og 
følelser. Det vil der nok, men hvilke 
vil afhænge af strømmens frekvens 
og bølgelængde.

Tanker og følelser er jo fine elektri-
ske svingninger. De opstår blot ikke 
i hjernen, men i vore ”åndelige” 
legemer. Men naturvidenskaben har 
endnu ikke opdaget, at vi har flere 
legemer ud over det fysiske, selv om 
det er noget, der er blevet skrevet 
om i århundreder. Hjernen er kun 
et ”antennesystem”, som Martinus 
udtrykker det.

Man skulle dog tro, de snart ville 
opdage denne sammenhæng, for i 
dag kan forskerne v.hj.a. scannere 
registrere de elektriske impulser for-
skellige steder i hjernen og derved 
– mener de – aflæse hvad personen 
tænker på, ligesom man kan lære at 
styre en computer med tanken (Ill.
Videnskab 12/2008). Dette må vel 
logisk føre til spørgsmålet: Hvor 
kommer de tanker fra, der skaber 
elektriske impulser i hjernen?

Stonehenge

I Ill. Videnskab 15/2008 stod der: 
”Trods mange undersøgelser har 
ingen endnu kunnet fastslå formålet 
med Stonehenge. Nu mener to briti-
ske forskere, at det var et hospital. 
Teorien er baseret på, at man i midten 
af Stonehenge har fundet blåsten, som 
er fragtet dertil fra stenbrud 25o km 
borte. Blåsten blev tillagt helbredende 
kræfter, fordi de blev brudt ved en 
hellig kilde.
Desuden er der usædvanligt mange 
skader og deformiteter på knogler, 
som er udgravet ved Stonehenge. 

Knoglerne stammer formentlig fra 
folk, der kom dertil i håb om at blive 
helbredt.”

Da Stonehenge uden tvivl var et 
helligsted, et indviet sted, hvor man 
dyrkede kontakten med guddomme-
lige kræfter, kan det ikke undre, at 
syge mennesker søgte til stedet for 
at søge ”healing” hos stedets præ-
steskab. Det er ikke så længe siden, 
man troede konger kunne helbrede, 
hvad de jo også kunne engang, da 
de var højt indviede personer. Karen 
Blixen fortalte f.eks., hvordan hendes 
afrikanske tjener troede, han blev 
rask, da han fik det brev, hun havde 
fået fra den danske konge, fordi hun 
bildte ham ind, det var kongens egen 
håndskrift.

Kirkekristendom er yt

De unge kristne gider ikke gå i kirke, 
men søger i stedet sammen i andre 
lokaler, hvor de diskuterer kristendom 
og tolker Jesu budskaber i fællesskab 
(hørte jeg i radioen for nylig). Det gør 
de i en slags protest mod den auto-
ritære én-vejs-kommunikation, der 
foregår i kirkerne. De behøver ikke 
en institution og et præsteskab. Det 
oplever de som ude af trit med vor tid, 
hvor folk kan læse selv og udveksle 
meninger på lige fod.

Der var faktisk i Præstø en præst 
engang i 1800-tallet, der steg ned fra 
prædikestolen og satte sig midt mel-
lem kirkegængerne for at diskutere 
dagens tekst med dem. Han ville ikke 
”tale ned” til folket oppe fra prædike-
stolen, men være som en ligemand. 
Han blev fyret.
Mon ikke præsterne nu må se i øj-
nene, at de er ved at være en uddøende 
”race”?

Talsmanden

Ifølge Johs. Evangeliet kap.16 lover 
Jesus, at han efter sin død vil sende 
”en talsmand, en sandhedens ånd” 
til disciplene. Når Biblen taler om 
en ”mand” og en ”han”, skyldes det 
uden tvivl oversættelsen. For som det 
fremgår af både Biblen og Martinus, 
er der tale om en ”helligånd” dvs en 
”hellig bevidsthed”, altså bevidsthed 
om helheden (hellig = helhed).

Nogle Martinus-folk har tolket dette 
og andre Martinus-udtalelser derhen, 
at ”talsmanden” er Martinus og hans 
værk Det Tredje Testamente. Men 
som jeg forstår Jesu ord, er der tale 
om en særlig højtvibrerende kosmisk 
energi, som er blevet kaldt flere ting 
– universets grundtone, intuitions-
energi, helligånden, guddommens 
bevidsthed m.m.

Den ”hellige” energi vil vi alle ud-
vikle os frem til engang at være mod-
tagelige for, hvorved vi får kristusbe-
vidsthed, kosmisk bevidsthed. Med 
den kommer vi i kontakt med vort 
alvæsens (Guds) bevidsthed, for som 
det siges: ingen kommer til faderen 
uden gennem kristusbevidsthed.
Martinus’ åndsvidenskab kan hjælpe 
os et stykke vej frem mod at blive 
modtagelige for ”sandhedens ånd”, 
men den kan ikke give os ”hele 
sandheden”, for som Martinus sagde, 
kunne han kun give os ”en skefuld 
ud af et helt vognlæs”. Han kan ikke, 
som Jesus ifølge Biblen udtrykte det: 
vejlede os til hele sandheden.

Hele sandheden får vi først adgang til, 
når vi selv og vor hjerne kan ”bære” at 
modtage den stærke intuitionsenergi 
i en så høj grad, at vi kan stille ind 



40

på visdomsoceanet og hente al den 
viden, vi har brug for. Dertil når vi 
ikke via teoretisk viden i en bog. 
Det vigtigste er ”livets tale” og de 
erfaringer, vi derigennem høster, men 
Martinus giver os en stor hjælp til at 
tolke og forstå denne ”livets tale”

Spirituel coaching

Da der var en radioudsendelse om 
”spirituel coaching”, var jeg interes-
seret i at se, hvori den adskilte sig 
fra al den anden coaching, der er in 
i tiden. Det handler alt sammen om 
”selvudvikling”, men her blev brugt 
lidt andre begreber. Der blev f.eks. 
sagt, at det drejer sig om ”at finde 
ind til sin egen åndelige kerne”, men 
det var svært at finde ud af, hvad der 
mere konkret mentes med det.

Der blev brugt ord som ”dybere 
identitet”, om ”at finde livets sam-
menhæng og dybere logiske mening”, 
være ”ansvarlig for helheden og 
forbundet med andre på et dybere 
plan”. Det lyder jo godt og rigtigt 
men temmelig luftigt. Men hvilket 
overordnet verdensbillede, bygger 
man på? Regner man mon med, at 
den store logiske forklaring på livets 
mening kan den enkelte finde inde i 
sig selv? Det kan vi vel først den dag, 
vi er tæt på kosmisk bevidsthed, og 
det er ikke just dér, vi er i dag. 

Raja-Bjarne

I TV var der d.9/10 en udsendelse om 
fænomenet Raja Bjarne. Man hørte, 

han var leder af TM (Trancendental 
Meditation) i Danmark. Vi fulgte ham 
bl.a. til hovedcentret i Holland, hvor 
den indiske mester Maharishi boede 
i noget, der lignede et kæmpeslot, og 
senere så man ham i Indien, da meste-
ren døde og hans lig skulle brændes.

Det appellerede til min humoristiske 
sans at se Bjarne gå rundt med konge-
krone på hovedet, alle de højtidelige 
ceremonier, og se hans elever prøve 
at overvinde tyngdekraften med ko-
miske kænguruhop. Det må være 
vældig gavmilde elever, han har, 
siden han kan bo i et stort hus med 
swimmingpool og med sine 8 børn 
fra 2 ægteskaber.

Hvis han bringer nogle folk glæde, er 
det da ok, men jeg kom til at tænke på 
forfatteren Umberto Eco´s bemærk-
ning om, at ”når folk ikke længere tror 
på Gud, tror de på hvad som helst”. 
Jeg vil tro, at en sådan udsendelse gør 
det sværere for folk i almindelighed 
at tage den nye spirituelle bevægelse 
seriøst.

Musikkens effekter

Vi ved godt, at musik gør noget ved 
vort følelseslegeme. Det ved man 
også f.eks. i kirkerne i USA, hvor 
man som regel bruger megen musik 
og sang for at forhøje den religiøse 
suggestion. Det er også noget, politiet 
er ved at forstå, for de må nemlig til 
at holde særlig øje med de diskoteker, 
hvor der spilles meget disharmonisk 

musik. Her vil der nemlig let opstå 
konflikter og slagsmål, har det vist 
sig.

Musikkens evne til at suggerere tilhø-
rerne blev bl.a. brugt i Hitlertyskland. 
Selv var Hitler i øvrigt særlig glad 
for Wagners musik, måske fordi den 
er næsten ligeså disharmonisk, som 
han selv. At så mange unge i vor tid 
føler sig tiltrukket af disharmoniske 
rytmer i musikken, siger noget om, 
hvor meget deres sind er i ubalance. 
Man føler sig jo tiltrukket af det, man 
er i samklang med.

Anoreksi

Jeg har læst en bog om spisefor-
styrrelser, der også spirituelt set er 
tankevækkende. Den hedder ”Spise-
forstyrrelsernes hemmelige sprog” 
af canadieren Peggy Claude-Pierre 
(Borgens forlag). Anoreksi kan tolkes 
på to måder. Den ene er, at personen, 
der oftest er et kærligt meget sensitivt 
væsen, tager den kristne moral alt for 
absurd bogstaveligt og påtager sig an-
svar og skyld for alverdens lidelser.

Hun (det er jo oftest piger/kvinder) 
kæmper for at skabe en perfekt ver-
den, især ved selv at være perfekt 
uselvisk og meget optaget af at be-
hage andre. Da hun ikke kan blive 
så perfekt, som hun mener, hun bør 
være, føler hun sig værdiløs og at hun 
svigter, ja får ofte et stort selvhad. At 
spise eller overhovedet at føle glæde 
kan for hende opleves som noget 
meget egoistisk.

Hun skaber sig det, forfatteren kalder 
”Det negative sind”, der bliver som en 
slags overmagt udenfor hende selv, og 
som styrer og kontrollerer hende. Hun 
har en dominerende indre stemme, 
der giver hende et helt forvrænget 
virkelighedsbillede. Hun har ”solgt” 
sin egen livsvilje og sunde fornuft til 
denne ”magt”.

Den anden mulige fortolkning er, at 
det handler om en besættelse. Det er 
jo, som om der er en fremmed vilje, 
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hun er nødt til at adlyde. Forfatteren 
tror ikke på, det drejer sig om besæt-
telse, men i sin terapi personliggør 
hun dog anoreksiens indre stemme for 
at gøre den til en fremmed magt, der 
skal jages ud. Og hun har åbenbart 
gode resultater med sin terapi.

En bøn bliver hørt

Jeg bad om styrke
og Gud gav mig vanskeligheder,
som gjorde mig stærk.

Jeg bad om visdom
og Gud gav mig problemer
som skulle løses

Jeg bad om velstand
og Gud gav mig hjerne og muskler,
som skulle bruges

Jeg bad om mod
og Gud gav mig farer,
som skulle overvindes

Jeg bad om kærlighed
og Gud gav mig mennesker,
der skulle hjælpes

Jeg bad om tjenester
og Gud gav mig muligheder,
der skulle udnyttes

Jeg fik ingenting af det,
jeg begærede.
Jeg fik det,
jeg behøvede.

Fechner

I fortsættelse af mine tidligere be-
retninger om personer, der har fået 
nogle glimt af åndelige sandheder 
og forsøgt at berige sine medmenne-
sker med dem, vil jeg fortælle om en 
tysk fysikprofessor, Gustav Theodor 
Fechner (1801-1889). Han blev mest 
kendt for sine undersøgelser af de 
ydre påvirkninger af sanserne, men 
da han kun anså hjernen for at være 
et bindeled mellem det fysiske og 
det åndelige, var det vor udødelige 
sjæl, der især optog ham. Det skrev 
han om i ”Den lille bog om livet efter 
døden”.

Han har formodentlig fået sine opfat-
telser fra nogle intuitive glimt, men 
han forstod ikke helt de egentlige 
sammenhænge. Han delte menneske-
nes evige liv op i tre stadier. Det første 
kaldte han dyb søvn, det andet så han 
som halvt søvn og halvt vågen, mens 
det tredje var lutter vågenhed. Hvor 
det andet stadie fører til ”beskrivelse 
af verdens ydre, fører det tredje til 
beskuelse af verdens indre”.

Han skriver om døden, at den kun er 
”en anden fødsel til en mere fri tilvæ-
relse … hvor man ikke længere skal 
anstrenge sig for ved ord og minespil 
at skabe en tanke hos andre, men glæ-
den ved tankefrembringelse vil bestå 
i åndernes umiddelbare indvirken på 
hinanden.”

Han gør en del ud af at beskrive, 
hvordan andres åndelige energi påvir-
ker os, en energi han kalder ”ånder”, 
hvad nok har medvirket til, at han 
ikke blev taget rigtigt seriøst af ret 

mange. Med kendskab til Martinus’ 
analyser fornemmer man nok, hvad 
han mener med begrebet ”ånder”, 
for hvordan beskrive usynlige ener-
gier på det tidspunkt? Han beskriver 
faktisk flokmentalitetens væsen, men 
med ord og begreber, der virker lidt 
mystificerende.

Hinsides den fysiske død vokser vi 
bogstaveligt sammen i åndelige fæl-
lesskaber, påstår han. Og hvis fæl-
lesskaber her i det fysiske har været 
disharmoniske, vil de opløses i ”det 
hinsidige”. Et sted skriver han: ”Her 
på jorden lever mennesket et ydre og 
et indre liv. Det indre liv er det ydre 
livs kerne. Udfra menneskets indre 
liv, dets tanker, udgår bølgeringe af 
energi så fine, at fysikeren slet ikke 
kan opfatte dem.”

Det er interessant at se, hvordan Fe-
chner ved hjælp af farver forsøgte at 
symbolisere en sjæls usynlige ener-
gimønster. Rækkefølgen af farverne 
genkender vi fra Martinus, men Fe-
chner har ikke fået rigtig fat i dette, 
at farverne, dvs energifrekvenserne, 
skifter i udviklingens forløb og derfor 
har ulige styrke.

Gurdjieff

Til beretningen om åndelige inspira-
torer i den ny verdensimpuls’ epoke 
hører en person som Gurdjieff (1866-
1949) vel også med. Han var født i 
Georgien men blev først lagt mærke 
til i Moskva 1912, hvor han havde 
samlet en lille gruppe elever.

Han omgav sig med en aura af mystik 
og virkede åbenbart meget suggestiv 
på sine tilhørere, for eleverne blev 
som regel hos ham trods hans ofte 
ubehøvlede behandling af dem, og 
selv om han – for mig at se – ikke 
havde så mange åndelige sandheder at 
byde på. Der findes stadig Gurdjieff-
grupper rundt om, men hans to bøger 
er ikke oversat til dansk. Derfor ken-
der jeg kun hans budskaber fra et par 
af hans elever. Den ene, Thomas de 
Hartmann, har skrevet bogen ”Vort liv 
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med Gurdjieff” (Guni Martins forlag 
1980) og den anden er Ouspensky.

Gurdjieff appellerede til mennesker, 
der ønskede at ændre deres bevidst-
hed, således at de selv kunne opleve 
den højere virkelighed bag den ma-
terielle og derved afdække ”livets 
gåde”. Det var hvad han stillede sine 
elever i udsigt, hvis de ”arbejdede 
med sig selv”. Hans ”opskrift” var 
bl.a. fysisk udmattelse, sindsoprivelse 
og undertrykkelse af sine følelser.

Han mente, man kunne fremprovo-
kere en hurtigere åndelig udvikling 
ved bevidst påført lidelse. Den idé 
har i øvrigt været et tilbagevendende 
fænomen gennem Europas historie, 
dette med gennem selvpineri at opnå 
åndelige oplevelser, kendt bl.a. fra 
kravet til munke og nonner om at 
piske sig selv.
Gurdjieff udviklede noget, han kaldte 
”hellig gymnastik”, hvor hensigten 
var at øge koncentrationsevnen. Han 
er refereret for at mene, at mennesket 
ikke har nogen udødelig sjæl, før 
det har arbejdet med sig selv for at 
danne den.

Jeg tror ikke Gurdjieff var den højt-
udviklede guru, han udgav sig for at 
være. Han virker mere som en person, 
der nyder magten over andre. Han 
krævede blind lydighed, påførte sine 
elever skyldfølelser og forlangte, de 
forsagede materielle ting og penge 
– og gav dem til ham. Han var kødspi-
ser og slagtede selv dyrene. Den slags 

tyder ikke på høj åndelig standard.
Det lykkedes ham at købe et slot i 
Frankrig i 1922, hvor han samlede 
nogle hengivne elever, og her skrev 
han sine to bøger. Eleverne forlod 
ham dog efterhånden og i 1933 blev 
slottet solgt. Det blev også i den tid til 
et par ture til det USA, hvor der altid 
har været en vis hang til tro i stedet 
for viden.

Falun Gong

På tiårsdagen for nedslagtningen af 
de unge studerende på Den Himmel-
ske Freds Plads (1999) rejste der sig 
pludselig en kæde af mennesker, der 
demonstrerede fredeligt i den del af 
Beijing, hvor den kinesiske topledelse 
bor. Denne gruppe kaldte sig Falun 
Gong. Regimet, som er bange for en-
hver form for organiseret opposition, 
udstedte forbud mod bevægelsen og 
flere medlemmer blev arresteret.

Men hvad er Falun Gong? Det er en 
variant af qigong (qi = kosmisk ener-
gi, gong = forædling, koncentration), 
som er en gammel kinesisk filosofi 
om, hvordan man ved særlige krops-
lige øvelser kan tiltrække sig kosmisk 
energi og således hæve bevidstheden, 
og i sidste ende håbe på at nå frem til 
at åbne ”det himmelske øje”. Falun 
betyder ”det himmelske kredsløb”. 
Man kan måske også kalde det en 
form for meditation. (Beskrevet i 
Impuls nr 2/2003)

Falun Gong blev grundlagt i 1992 
af Li Hongzhi (f.1951) og i 1996 
begyndte han at oprette Falun Gong-
grupper også i udlandet. Han agi-
terede for sin bevægelse bl.a. med 
løfter om, at de derigennem kunne 
opnå overnaturlige kræfter og hel-
brede deres sygdomme. I en tid hvor 
Kinas offentlige sundhedsydelser 
begyndte at koste penge, gav det stor 
tilslutning. Det siges, at det har kostet 
mange livet, at han frarådede at tage 
livsvigtig medicin, bl.a. insulin.

Li Hongzhi flygtede til USA og har 
åbenbart taget en del penge med, for 
i dag ejer han to millionvillaer i New 
York og New Jersey. Den danske 
filosofiprofessor David Favrholdt 
kalder Falun Gong for ”en antividen-
skabelig pusherbevægelse, der bilder 
tilhængerne en masse ind og lænser 
dem for penge”.
Ikke desto mindre blev Li i 2001 
indstillet til Nobels Fredspris og Sak-
harovs Frihedspris. For hvis nogen er 
ildeset i Kina, tror man automatisk, de 
er ”vestens helte”.

Kinas teknokrati

På grund af Olympiaden blev der for 
en tid sat fokus på Kinas autoritære 
teknokrati og manglende demokrati. 
Selv mener Kinas ledere, at de er 
nødt til at sætte visse begrænsnin-
ger for at sikre ro og stabilitet i det 
store land. Demokrati og ubegrænset 
ytringsfrihed vil blot føre til splid 
og fjendtlige meningsudvekslinger, 
til fraktionsdannelser der vil splitte 
befolkningen i interne stridigheder til 
skade for helheden, mener de.

Demokrati, som vi i vesten praktise-
rer, ville kræve megen tid og kræfter 
for at undgå kaos og nå frem til fælles 
løsninger, resoneres der. Og noget er 
der jo om det, når vi ser hvordan de 
f.eks. slås korporligt i parlamentet i 
Ukraine og ingen problemer får løst, 
eller ser hvordan det i USA handler 
mest om, hvem der har flest penge 
at agitere for. Når Kinas ledere selv 
udpeger de nye folk til ledelsen, sikrer Li Hongzhi
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de sig ro og orden ved at vælge lige-
sindede, dvs de der har de ”rigtige” 
meninger og holdninger.

Det ligner faktisk lidt den struktur, 
Martinus synes at gå ind for! Men 
altså i fremtids-samfundet! For han 
går også ind for demokrati, læser 
vi. Og selvfølgelig er demokrati det 
eneste rigtige, men det kræver faktisk 
en befolkning, der har respekt for 
spilleregler og for andres meninger. 
At skabe en demokrati-kultur tager 
tid. Det kræver, at de valgte ledere er 
lydhøre for mindretals meninger og er 
parate til kompromis-løsninger. Dertil 
er vi end ikke nået i Europa, skønt vi 
snart har haft et par hundrede år at øve 
os i. Det er stadig sjældent, at flertal 
tager hensyn til mindretal.

En manna-maskine

To engelske ingeniører faldt over 
en gammel jødisk bog, hvis indhold 
stammede fra Moses’ tid, hvor de 
mener at have fundet opskriften på 
en maskine, der kunne fremstille 
”manna”. Dette har de skrevet en 
bog om på hele 300 sider. Deres teori 
går ud på, at Moses fik opskriften på 
Sinai-bjerget sammen med de 10 bud. 
Hans opgave var jo, at han skulle be-
spise en masse mennesker på en lang 
vandretur gennem ørknen.

Efter de to ingeniørers viden og 
desuden kendskab til det sovjettiske 
rumprogram, hvor man opererer med 
en avanceret maskine til fremstilling 

af astronauternes ernæring udfra chlo-
rella-alger, mener de at kunne forstå, 
hvordan Moses’ maskine fungerede. 
Den var i øvrigt drevet af et mini-
atomkraftværk, siger de.

Manna-maskinen var den rigtige 
”pagtens ark”, påstår de, og det var 
kun et lille informeret præsteskab, 
der havde kendskab til, hvordan den 
skulle betjenes og vedligeholdes. 
Desuden skulle de sørge for, at ingen 
uvedkommende fik kendskab til den. 
Præsteskabets uddeling af mad/manna 
i templet sikrede deres magt. (Kilde 
Diføt-Nyt nr. 90/2008)

Bogens påstand om, at Moses fik 
sin tekniske indsigt fra ”besøgende 
fra rummet”, er for mig at se ikke 
troværdig. Da Moses var en indviet 
med en vis grad af kosmisk bevidst-
hed, har han vel selv kunnet ”stille 
ind” på visdomsoceanet og hente den 
viden, han havde brug for. Han havde 
sørget for, at ypperstepræsterne havde 
nogle elektriske anordninger i det 
”allerhelligste”, har Martinus fortalt. 
Mon det var en manna-maskine? Til 
nadverbrødet?

Russell og Martinus

Ifølge Russell er der omkring alle 
levende væsener både en indadgå-
ende og en udadgående energistrøm. 
Spændingen herimellem kan kaldes 
et magnetfelt eller en aura. Hvis den 
udadgående energistrøm er meget 
stærkere end den indadgående, er 
væsenet begyndt ”at synge på sid-
ste vers” i fysisk inkarnation. Hvor 
alvorlig en sygdom er, afspejles i 
hvor dominerende den udadgående 
energi er.
Da jordklodens indadgående energi-
strøm hovedsageligt foregår ved po-
lerne, ser vi nu, hvordan den svækkes 
i disse år og fortæller os, at jordkloden 
ikke har det godt.

Ifølge Martinus vil den indad-
gående energi, som han kalder 
tiltrækning,”indtryk”, blive ”vendt” 
i jeget (stilhedens X1) og sendt ud 

igen som ”udtryk”, frastødning. Men 
mig bekendt fortæller han ikke, hvad 
der sker, hvis der er stor ubalance 
mellem de to bevægelser. Altså mere 
frastødning end tiltrækning. Men 
det betyder vel, at livskraften ebber 
ud, når urbegærets tiltrækningskraft 
bliver for svag.

Klimaændringerne

2008 bliver det tredje år i træk, der har 
slået varmerekord i årlig gennemsnit-
stemperatur, hører man. De fleste er-
kender nu, at klimaet er ved at ændre 
sig, men der er ikke enighed om, hvad 
der er årsagen. FNs klimapanel har et 
bud, den danske forsker Svensmark 
har et andet bud, som der nu er lavet 
en film om. Den hedder ”The cloud 
mystery” (Klimamysteriet).

Svensmark mener, at det hovedsage-
ligt er skyerne, der styrer klimaet, og 
at skydannelsen styres af den kosmi-
ske stråling, og at denne stråling er 
øget de senere år. Det svarer jo meget 
godt til det, Martinus har skrevet om, 
at der fra Mælkevejens centrum nu 
stråler øget energi til Jorden for at 
fremskynde menneskenes bevidst-
hedsudvikling.

Og det er også hvad vi kan konstatere, 
der sker. For klimaændringerne øger 
vor bevidsthed om, at jordkloden er 
vort fælles livsgrundlag, og at vor ma-
terialistiske måde at leve og forbruge 
på har sine uheldige konsekvenser. Så 
uanset om det ikke er CO2-udslippet, 
der er den eneste ”synder”, er det nød-
vendigt vi besinder os på, hvad den 
umættelige forbrugermani fører til.
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Atomkraft

Der er så vidt jeg ved over 150 atom-
kraftværker på jorden i dag, og man 
planlægger for tiden mange flere. Det 
kan ikke undgå at ende galt. Martinus 
har kaldt atomkraft for ”sabotage 
af  jordkloden”. I sin allersidste tale 
sagde han bl.a. i forbindelse med det 
kommende ragnarok (iflg. Kosmos 
nr.9/2004):

”De tror, at de har gjort en drabelig 
opdagelse, men i længden kan de ikke 
garantere, at der ikke sker ulykker. 
Der kommer sikkert visse ulykker 
med i ragnarok…Hvad med affaldet? 
Det er tydeligt, at det er en sygdom i 
jordens indre. Når jorden er en sund 
levende organisme, skal alting gå i 
kredsløb, selv lossepladser går over i 
kredsløbet, men det gør atomaffaldet 
ikke. .. Giftstofferne overlever nemt 
de tønder, som de opbevares i. ..
Her under ragnarok vil man komme 
til at erfare, at atomkraften ikke er 
vejen.”

Walter Russell, som fik dybe åndelige 
indsigter (se Impuls 1/2007), giver 
en uddybende forklaring på, hvorfor 
atomkraften er så farlig (se Impuls 
2/2006). I en bog fra 1957 prøver han 
at råbe naturvidenskaben op med en 
grundig redegørelse for, hvorfor og 
hvordan atomkraften bl.a. kan af-
stedkomme store klimaforandringer. 
Fordi de radioaktive stoffer hører 
til i den døende ende af stoffernes 
oktavsystem, udsender de en giftig 
nedbrydende stråling. Det er en slags 
”forrådnelse”, og med al forrådnelse 
følger varme.

Almindelige folk fornemmer, at 
atomkraften er farlig. I et lille land 

som Danmark har ”folket” fået lov 
at være medbestemmende og dermed 
undgået atomkraftværker, selv om det 
nok ikke hjælper meget på kloden 
som helhed. Mon det var, fordi det 
var Martinus’ land? Vi skal jo være 
nogenlunde fredet i det kommende 
”ragnarok” og bare være ”lazaret-
land” for syge flygtninge.

Martinus-som-vi-kendte-
ham-DVDerne

De 8 DVDere med fortællinger af 
dem, der kendte Martinus, samt 
pluk fra gamle smalfilm, er omsider 
udkommet. Den 13. dec er der ”pre-
miere” på Instituttet, og det er så den 
formelle udgivelsesdato. Jeg har kaldt 
det et ”nostalgi-trip” for de, der er 
glade for Martinus’ åndsvidenskab. 
For uden kendskab til det, kunne 
filmene se ud som guru-dyrkelse. 
Persondyrkelse var imidlertid noget, 
Martinus absolut ikke ønskede!

Men vi er jo mange, der glæder os 
over at opleve både de personer, som 
efter filmene blev optaget fysisk har 
forladt jorden, og de gamle smalfilm, 
som er blevet teknisk forbedrede. 
Nostalgi kan være ret så hyggeligt! 
At være interesseret i, hvem personen 
Martinus var, er ikke det samme som 
”dyrkelse”. Historisk set er det godt 
og uvurderligt, at de film er blevet 
lavet. Se bladets bagside!

Martinus-information i 
Sverige

Da Thor Gjörvad forrige sommer var i 
Sindal for at se udstillingen ”Den røde 

tråd”, blev han inspireret til at forsøge 
noget lignende i Sverige. Sammen 
med Stiftelsen Tredje Testamentet i 
Göteborg gik de i gang. Det begyndte 
med en permanent udstilling i Än-
gelsberg, og siden har det taget fart 
med udstillinger og dertil hørende 
informationsmateriale i mange byer, 
hovedsageligt på biblioteker, men 
også på messer, kunstudstillinger osv. 
Et netværk af kontakter er skabt, og 
lokale medier har bragt oplysninger 
om Martinus og udstillingerne. Der er 
nu 3 permanente udstillinger.

Thor pointerer, at hensigten ikke 
er at missionere, men kun at infor-
mere. Han har i øvrigt en god ven i 
Tyskland, som vil være egnet til og 
interesseret i at lave en film om Mar-
tinus og hans værk – hvis der ellers 
havde været penge til det. Hvis nogen 
har ideer til andre informations-ini-
tiativer i Sverige kan man kontakte 
Thor på tlf. 0223 33067 eller mail: 
naturmed@glocalnet.net

Martinus-tale 1979

I bladet Kosmos nr.7/2008 var bragt 
den tale, som Martinus holdt på sin 
89-års fødselsdag d.11/8-1979, ”Kri-
sti genkomst – talsmandens komme”. 
Over artiklen stod ”ny version”, hvil-
ket jeg studsede over, for han holdt 
vel ikke en tale i flere versioner? Den 
første version blev bragt i Kosmos nr. 
8/1994, og sammenligningen afslører 
en del forskelligheder.

Derfor blev jeg interesseret i at høre, 
hvad han egentlig havde sagt. Hvis 
andre også er interesseret, kan de nu 
høre talen på www.martinus-on-tour.
info under linket info-materiale. Jan 
Langekær har analyseret forskel-
lighederne og hans mening kan man 
læse på www.det-tredie-testamente.
dk /forum/diskussionsforum.
Jan efterlyser i øvrigt nogle, der er 
interesserede i få  udstillingen ”Den 
røde tråd” til sin by! Han efterlyser 
også sponsorer til sit informations-
materiale. (Tlf. 2015 7811)
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Verdensfredskampagne

Dette mærkat er fremstillet af forlaget 
Nordisk Impuls til at sætte på breve 
og kort. Symbolikken i det er oplagt 
– vi er alle del af klodens helhed. 
Ark med 12 mærkater kan fås: www.
nordisk-impuls.dk Overskriften på 
arket lyder: ”Vær med til at beskytte 
verdensfreden – bidrag med din mo-
ralske støtte!

Visionspartiet

Visionspartiet, som bygger på et spi-
rituelt grundlag, har ikke opgivet at få 
foden indenfor i det danske folkestyre. 
Hvis du vil støtte bestræbelserne på 
at få spirituelle humanistiske syns-
punkter repræsenteret i kommuner 
og folketing, kan du se nærmere på 
www.visionspartiet.dk
Du kan også kontakte Visionspartiet 
på tlf. 4828 8700, Toftevænget 30, 
3320 Skævinge

Pengespild

EU’s forskningscenter Cern forsøgte 
– for 28 mia kr! - at frembringe et 
kunstigt Big Bang. Man ville finde 
en særlig partikel (kaldet hicks-par-
tiklen) fra universets begyndelse. De 
ved endnu ikke, at universet er evigt 
og derfor ikke har haft en begyndelse. 
Og de leder efter en partikel i en 
verden, der ikke består af partikler. 
Den fysiske verden frembringes ved 

at usynlig energis vibrationer sænkes 
og derved bliver til synlig energi, 
kaldet stof.

Obama

Valget af Barack Obama som USA’s 
præsident har stor symbolbetydning, 
ikke blot for racismeproblemet men 
også for menneskehedens fortsatte 
udvikling hen mod global integration. 
Han er jo selv et globalt mix. Men 
han vil ikke være den, der ”stikker 
sværdet i skeden” eller ”vender den 
anden kind til”. Hvis man inkarnerer 
som USA-borger, betyder det oftest, 
at man endnu ikke er færdig med al 
krig.

Vatikanet

Pavedømmet er en sær forældet 
størrelse. Vatikanstaten ville ikke 
anerkende staten Israel, før de havde 
genoptaget retssagen mod Jesus! 
Derfor skete det først i 1993. Da 
mente man åbenbart først, at sagen 
var forældet!
Vatikanet har i øvrigt officielt lige 
tilgivet John Lennon for at have sagt, 
at han var mere berømt end Jesus!
Flere og flere forskere er ved at 
erkende, at teorien om Big Bang er 
forkert – og det lige som Paven om-
sider havde accepteret den.

Naser Khader

Lederen af Liberal Alliance, Naser 
Khader, vil gøre Danmark til et 

center for oprør mod fundamentali-
stisk islam og dermed til endnu mere 
skydeskive for islamistiske hadfølel-
ser. Det er at tage den danske befolk-
ning som gidsler i ”ytringsfrihedens 
kampzone”. Men han er jo heller ikke 
danskfødt og kender derfor nok ikke 
Halfdan Rasmussens sang om, hvor-
dan vi hellere vil ”plukke kruspersille 
end at slås”.
Det islamiske ord for ”kætteri” er det 
samme som ordet ”fornyelse”, har jeg 
læst et sted.

Hjertet har også et køn

Undersøgelser viser, at når en kvinde 
får et hjerte fra en mand ved hjerte-
transplantation, falder det sjældnere 
så godt ud, som hvis en mand får et 
hjerte fra en kvinde. De bedste resul-
tater opnås, når hjertet kommer fra en 
af samme køn. Dette kan ikke undre, 
når vi ved at et organ som hjertet er 
et højtudviklet levende væsen, der 
vel gerne vil vibrere i harmoni med 
sit makrovæsen. Men også her synes 
det kvindelige altså at være mest til-
pasningsdygtig!

Hvordan pyramiderne 
blev bygget

En ægyptisk professor skrev i Cairo 
Times i 1998, at pyramiderne var 
bygget ved at ophæve tyngdekraften, 
at elektrostatiske ladninger og lydvi-
brationer blev anvendt til at løfte og 
stable de store stenblokke. Han havde 
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fundet disse informationer på to pa-
pyrusruller fra en grav ved Karnak-
templet, sagde han. Men så kom han 
i miskredit i hele den videnskabelige 
verden!

Skvalderkål

Ukrudtsplanten skvalderkål var en 
højt værdsat lægeplante i det gamle 
Rom og blev dyrket på marker uden-
for byen. Den blev især brugt mod 
podegra, urinsyregigt, derfor er dens 
latinske navn Aegopodium poda-
graria.

Salmonella

I løbet af det seneste år er antallet af 
salmonella-forgiftninger fordoblet. 
Menneskene får det ene ”vink” efter 
det andet om, at kødspisning har sine 
uheldige konsekvenser. Fødevaresi-
tuationen i verden tilsiger desuden, 
at der ikke er råd til at putte al den 
mad i dyrene. Det tales der mere og 
mere om i medierne, så også her går 
det måske fremad.
Forskning viser nu, at smittekilden 
til salmonella ikke er de ”vilde”, dvs 
frie, dyr. Den opstår hos de indespær-
rede, hvor immunforsvaret jo er brudt 
ned pga stress.

Adoptivbørn

Der forskes i så mange ting, f.eks:  
Hvert 8. adoptivbarn i Danmark får på 
et tidspunkt psykiske problemer, mens 
kun hvert 20. ikke-adopteret barn får 
det. Det kan ikke undre, eftersom så 
mange adopterede børn kommer fra 
andre dele af verden og altså ofte har 
et afvigende udseende. Derfor har 
de det ikke så nemt i dette fremmed-
forskrækkede samfund. Men da intet 

er tilfældigt, er det meningen, at de 
skal være just i dette land. Der bliver 
jo sørget for at enhver får den karma, 
der tilkommer dem.

UFO

Nu er ikke bare USA’s men også de 
danske militære arkiver åbnet med 
hensyn til deres fotos af registrerede 
UFO’er. Så nu får vi en hel temaaften 
på DR2 om emnet UFOer.

Lykkelige børn?

En undersøgelse viste, at engelske 
børn er de ulykkeligste i verden, mens 
danske børn skulle være de lykkelig-
ste. Derfor har man nu i England ind-
ført ”lykke-undervisning” i skolerne, 
især i form af kreative fag.

Gennem muren

Laserlys kan lyse gennem en mur, 
nemlig når to laserstråler sendes såle-
des, at opbølgen ophæver nedbølgen 
lige ved passagen. (Ill.Videnskab 
11/97) Når der er ligevægt mellem 
to modsatte bevægelser, ophæves 
kontrasten, og de eksisterer ikke mere 
i den fysiske verden, dvs de diskar-
nerer. Men de reinkarnerer åbenbart 
igen på den anden side af muren.

Korte ben – langt liv

Statistik kan bruges til mange ting. 
Forskere på Einstein College of Medi-
cine University i New York har fundet 
ud af, at de gener, der kan forbindes 
med et langt liv for kvinder også kan 
kobles med en lavere kropsstatur.

Hurtig sprogkundskab

En tjekkisk speedway-kører uden 
kendskab til det engelske sprog, blev 
slået bevidstløs i et styrt. Da han 
vågnede op kunne han tale flydende 
engelsk. Det holdt dog ikke længe, 
for da han efter nogle dage var ble-
vet helt rask igen, var evnerne borte. 
Måske havde han ved det hårde slag i 
hovedet fået åbnet et center, der bare 
lukkede igen.

Afrikas kvinder

Kvinderne i Afrika vil ændre tingenes 
tilstand. I Ruandas parlament er de 
56% af de valgte nu kvinder og er ved 
at ændre den gamle feudale organisa-
tion, bl.a. ved at sikre kvinder arveret 
til jord. I Uganda har man indført 
kønkvotering for at sikre kvinder 
deres retmæssige demokratiske ind-
flydelse, præsidenten her lærte noget 
som flygtning i Sverige i 80’erne! Det 
er ikke kun AIDS, der er ved at ændre 
Afrikas samfundsstruktur.
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v/Erik Gerner Larsson

(Erik Gerner Larsson,1907-74, som var sekretær hos 
Martinus gennem ca 35 år, var en utrolig flittig “altmu-
ligmand”. Ud over foredrag og studiekredse fik han også 
skrevet en masse. Nedenstående artikel er fra et af de 
mange 14-dagsbreve, han udsendte i 1940’erne. Det er 
fra 4/2-1944. Det egner sig udmærket til genbrug, selv 
om stilen nu forekommer os lidt gammeldags, f.eks. med 
De istedet for du osv.)

Har De aldrig oplevet, at en og anden sådan i “al venlig-
hed” har fortalt Dem, at en af deres bekendte siger sådan 
og sådan om Dem? Sikkert! Og har De så ikke lagt mærke 
til, at selvom denne bekendt slet ikke har sagt det, eller 
sagt det med en ganske anden betoning, altså langt mere 
“giftfrit”, så skaber den slags små “elskværdige” medde-
lelser en ganske speciel tilstand inden i een, som mildest 
talt er ubehagelig. Selv med den allerbedste vilje til ikke 
at lade sig gå på af den slags, mærker man hvorledes noget 
sker indeni een. Sagt i al korthed overdækkes ens mentale 
himmel pludselig af mørke og kedelige skyer.

Hvad er der da sket? Man har simpelthed fået en “injek-
tion”, der omgående har medført en forgiftning i ens ån-
delige legemer. Sladder, i hvilken form den end ytrer sig, 
er en kosmisk-kemisk kombination af åndelige energier 
med klart negativt formål. At denne forgiftning ikke altid 
giver sig de store, drastiske udslag, er i denne forbindelse 
ganske ligegyldig. Den er der, og den mærkes. Når jeg 
bringer dette problem på bane, er det, fordi jeg meget 
gerne vil gøre opmærksom på, at vi i den her omtalte 
oplevelse har et tydeligt billede på, i hvor høj grad vi i 
virkeligheden er åndsvæsener. Vi har ikke alene et fysisk 
legeme, som kan blive forgiftet, vi har også åndelige “le-
gemer”, der kan blive det samme. I virkeligheden går de 
fleste mennesker rundt med permanente småforgiftninger 
i disse åndelige legemer.

Martinus har sagt, at vort blod er som vor bevidsthed. 
Som sindets kvalitet er, bliver blodets. Tænker man lyse, 
skønne og ligevægtige tanker, bliver blodets kvalitet 
sundt, hvilket vil sige, at det evne til at bringe livskraft 
til vore organer er stærkt øget. Lige modsat når sindet 
er behersket af mørke triste tanker. Så mister blodet sin 
livgivende evne. Afmagnetiseret skyller det nu igennem 

Åndelige 
giftstoffer

de måske i forvejen syge væv, og resultatet bliver uund-
gåeligt en forringelse af både den fysiske og psykiske 
tilstand.

Når man med rette kan betegne den verden, vi lever i, 
som “helvede”, er det jo ikke på grund af dens ydre, 
fysiske struktur. Tværtimod. Vi lever på en klode, der 
rent materielt set har de mest strålende betingelser for 
at lade os alle opleve et liv i glæde og materiel velstand. 
Det helvede, vi oplever, er udelukkende et produkt af vor 
egen forkvaklede indreverden. Se på menneskenes ånde-
lige habitus, og de vil se, at på langt de fleste områder er 
de fast forankret i sympatiernes og antipatiernes tågede 
sfære. Overalt møder vi virkningerne af sjælelig forgift-
ning. Avisernes forsiger skriger os dagligt i møde med 
virkningerne af menneskets ringe tænkeevne. Overalt 
dirrer atmosfæren af vibrationerne fra tyndslidte nerver. 
Jo, det jordiske helvede er realistisk nok.

Men har vi tilsyneladende ikke indflydelse på de store 
begivenheder, så har vi det i højeste grad på vor egen 
lilleverden. Vi ved godt, at sladder er noget, vi bør tage 
afstand fra. Men vi bør også vide lidt om de kræfter, den 
udløser inde i os selv. Den, der bringer den omtalte med-
delelse “i al venlighed”, skal vide, at uanset meddelelsen 
rigtighed gør han eller hun det umådeligt svært for en, 
efter at “indsprøjtningen” er fuldbyrdet, at tænke kærligt 
på den, der tillægges giftigheden. Intet er så ubehageligt 
som dette pludselig at opdage, at det kniber én at omfatte 
et andet menneske med den sympati, man plejer. Hver 
gang vedkommendes billede løber én i tankerne, skyder 
der sig pludselig dårlige tanker ind i ens indstilling. Tviv-
lens sæd er begyndt at spire, og man opdager, at man har 
fået en byrde føjet til den, man i forvejen bærer på.

Sand eller usand, en giftig bemærkning gør altid fortræd. 
Den stjæler ens livskraft og bidrager direkte eller indirekte 
til, at ens levedage forkortes. Jeg beundrer Martinus for 
hans konsekvente holdning overfor “sjælelige giftstoffer”. 
Men i stedet for at dømme denne eller hin mentale frem-
træden, giver han en analyse af den og lærer os dermed at 
se, hvilket indhold den har. Derfor er den kosmiske viden 
præventiv. Dels lærer den os at være varsom med ord, og 
dels bidrager den til, at man efterhånden får “hård hud” 
på sit følelseslegeme, fordi der er så meget, man bedre 
forstår. (lidt forkortet af red.)
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v/Jan Langekær

Nedenstående historie viser, 
hvor bogstaveligt Martinus 
ønskede, man tog hans skrevne 
ord. Den er blevet mig fortalt 
af en person, som i mange år 
har oversat Martinus’ værker 
til sit modersmål.

”For mange år siden, da Mar-
tinus boede på Instituttet på 
Mariendalsvej, var jeg i en 
oversættergruppe, som da var i færd med at oversætte 
den lille bog ”Påske”. Vi havde i nogen tid diskuteret 
oversættelsen af forskellige udtryk i bogen, bl.a. det lidt 
specielle udtryk i slutningen af 10. kapitel, hvor Martinus 
skriver: ”Gudesønnens jordiske rester var indhyllet i et 
alentykt panser af sten suppleret med et bælte af romerske 
stridsfolk iklædt stål og jern.”

I vor oversættergruppe syntes man, at ordet ”alentykt” 
var noget gammeldags, nogle læsere vidste måske ikke, 
hvad ”alentykt” betød. Vi tog til Instituttet for at snakke 
med Martinus om det og forelagde ham forskellige forslag 
til et mere moderne ord, f.eks. ”et meget tykt panser af 
sten”, ”bag en stor sten” osv.

Et alentykt panser af sten

Martinus påhørte stille vore forskellige ”forbedrings-
forslag”, hvorefter han satte sin ene håndfl ade ned i 
bordpladen for ligesom at signalere til os, at nu var det 
altså meget vigtigt, at vi hørte godt efter. Samtidigt så 
han kærligt men også meget bestemt på os, hvorpå han 
sagde: at nu skulle vi virkelig være klar over, at hvis vi 
ikke ønskede at oversætte hans ord og tekster præcist, 
som han havde skrevet tingene på dansk, ja så skulle vi 
slet ikke oversætte for ham.”
(historiefortælleren er kendt af redaktionen)

Jesu grav

Demokrati

Det er ikke så mærkeligt, at menneskenes politiske struktur i dag hverken er sand ”demokrati” eller ”kom-
munisme”. Disse to politiske begreber kan nemlig udelukkende kun udgøre én og samme ting, nemlig en 
altomspændende ”varig verdensfred”. Hvad der ikke er virkelig ”fred” kan umuligt være ”demokrati” eller 
”kommunisme”. Sand ”demokrati” og ”kommunisme” kan udelukkende kun være en statslig struktur, et po-
litisk system, der garanterer individet dets fulde personlige frihed og alle frugter af dets talenter eller nyttige 
frembringelser.

Det er et system, der beskytter individet imod ethvert tyranni og misbrug fra andre væseners side. Det er et 
system, hvis fornemste opgave er at fi nde ud af hvilke talenter, der skjuler sig i enhver borger, der kommer til 
verden, for derigennem at kunne garantere samme borger den højeste udvikling eller uddannelse af de samme 
talenter, vidende, at kun på denne måde bliver individet til den højeste gavn og glæde for sig selv og staten.

Det er således et system, der er baseret på menneskelige evner og talenter i stedet for på penge og guld. Det 
er et system, der er baseret på den viden, at staten består af individer, og jo højere disse individers talenter og 
evner kan bringes op, desto større fuldkommenhed i ånd og kultur og til desto større velsignelse for borgerne 
vil samme stats fremtræden blive.
(Martinus i artiklen ”Åndsvidenskabens nødvendighed”, Kosmos 8/1947)
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ADSKILLENDE BEVIDSTHED

bevidstheden analyserer med et syn
der bekræfter det den kan fatte
så hvad vi ser og hvad vi overser
angiver vor bevidstheds grænse

for den som er lukket inde af sig selv
opstår et derude i samme lukkethed
om det så er religion eller videnskabelig materialisme
gøres svaret til et evigt ukendt derude

adskilt fra vor dybere vilje og forbundethed
fastholder vi os selv  i tro og mystik
for når livets årsag kun er derude et sted
kan gåden om livet ikke løses

når det oplevende væsens årsag
er derude et sted som skabende materie eller gud
gøres gud og materie til den årsag
der evigt hindrer os i at forbinde os med livet

der er intet som adskiller os
ud over vor adskillende bevidsthed
i takt med holdninger der forvandles
omskabes universet ved og i vor færden 

v/Robin Petersen

LYS OG MØRKE

den der træder ned, træder ind i lidelse
der er to slags lidelse, indidvidets og verdens
den der forløser individets, bliver velgører for verden

den der søger, bærer noget at miste
det eneste vi kan miste, er vor uvidenhed
den der forløser sin uvidenhed, bliver velgører for 
verden

enhver der stiller sig i lys, kaster skygge
der er to skygger, egoet og verden
den der forløser egoet, bliver velgører for verden

den der opløftes ser et hav af lidelse
den der forbliver i havet af lidelse
er lys der opløfter verden

STILHEDENS MODER

stilhedens moder
favner alt i universet
i hendes omsluttende fred
hviler du i den dybeste tryghed

stilhedens moder er i de lyde
der er de dybeste kærtegn
når du hviler i hendes favn
smelter du ind  universet

Digte
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Intelligensen udvikling

Det jordiske menneskes intelligens, evnen til logisk tænkning, som det er så stolt af, er i virkeligheden en evne, 
som endnu kun er ved at spire frem i dets bevidsthed. Det er begyndt at kunne bruge denne evne i forbindelse 
med fysisk sansning og fysisk skabelse. Man kan ved intelligensen hjælp orientere sig i den fysiske verden i et 
omfang, som menneskene aldrig tidligere har kunnet på samme måde, og resultatet er blevet, at menneskene 
bruger næsten al deres energi og skabeevne i koncentration på materien.

Videnskab, teknik, politik, industrialisme, reklame og lignende materialistiske tankeklimaer dominerer vor 
tid og vil en tid fremover endnu dominere de jordiske menneskers tilværelse. Det er ganske naturligt, at det 
går sådan, men det er lige så naturligt, at også denne tilstand vil degenerere, efterhånden som de enkelte men-
neskers bevidsthed udvides gennem oplevelser og erfaringer, der danner nye organer og en ny sanseevne i 
deres åndelige og fysiske legemer.

Det er jo netop det, der er ved at ske hos en del mennesker allerede. De er mætte af materialisme og ateisme, 
men deres instinkt er degenereret, så de ikke kan vende tilbage til gamle trosformer med dogmer og ritualer. 
For disse mennesker er der kun én vej frem, og det er at lære at bruge deres intelligens på det åndelige og ikke 
blot på det fysiske område.

En ny evne, intuitionsevnen, ligger latent i deres bevidsthed og vil kunne udvikles, efterhånden som der kom-
mer en vis balance i sindet mellem følelse og intelligens. I besiddelse af denne evne vil mennesket ikke mere 
behøve at tro på Gud eller på en åndelig tilværelse bag den fysiske, og det vil heller ikke behøve at tvivle 
derpå, det vil nemlig blive i stand til dagsbevidst at opleve begge dele som virkelighed.
(Martinus i artiklen ”Sanseevnen og den åndelige verden”, Kosmos nr.3/1974)

Hvis Jesus kom til Danmark idag, ville han så overhovedet få tålt ophold?
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MØDER - FOREDRAG - KURSER - STUDIEGRUPPER - UNDERVISNING
ESBJERG
Torsdag 22/1 Karmatanken i hverdagslivet 
v/Lene Jeppesen
Mandag 23/2 Bliv mere bevidst om dine tanker og 
følelser! v/Hanne Myrfeld
Møderne er kl 19 på Tobakken, Gasværksgade 2, 1.sal

HADERSLEV
Onsdag 21/1 Karmatanken i hverdagslivet 
v/Lene Jeppesen
Mødet er kl 19 på Bispen, Bispebroen 3

HERNING
Torsdag 19/2 Medfødte arveanlæg eller reinkarna-
tion og karma v/Ole Therkelsen
Torsdag 26/3 Skæbnevejen mod et paradis på Jor-
den v/Lars Gyde
Torsdag 2/4 Den frie vilje og livets love 
v/Ingolf Plesner
Torsdag 16/4 Bliv mere bevidst om dine tanker og 
følelser! v/Hanne Myrfeld
Møderne er kl 19.30 i ”Kulturellen”1.sal, Nørregade 7

HORSENS
Onsdag 25/2 Bliv mere bevidst om dine tanker og 
følelser! v/Hanne Myrfeld
Onsdag 1/4 Kunsten at være et godt menneske 
v/Anette Starke
Møderne er kl 19.30 på biblioteket, Tobaksgården 12

KLINT
10/5-16/5 Tysk ugekursus Kosmisk kemi og bønnens 
mysterium v/Ole Therkelsen
17/5-23/5 Forældreglæde og skaberglæde 
v/Ole Therkelsen
10/5-23/5 Studier i Livets Bog 5,del 1 
v/Eigil Kristensen
27/3-29/3 Kontakten mellem den fysiske og den ån-
delige verden – søvn, fødsel og død v/Ole Therkelsen 
og Lene Jeppesen
17/4-19/4 Et nyt helhedssyn på psykisk og fysisk 
sundhed v/Edly Grape og Mary McGovern
7/5-10/5 Livet – dit spejl 
v/Sören Grind og Solveig Langkilde
29/5-1/6 Pinseglans over livet v/Eigil Kristensen og 
Lene Jeppesen
Lørdagsforedrag kl. 14.30 på Terrassen:
14/3 Hvad er sandhed? v/Søren Olsen
4/4 Getsemane v/Lene Jeppesen
25/4 Bliv mere bevidst om dine ønsker og følelser 
v/Hanne Myrfeld

23/5 Den globale krise – en ny epokes fødsel 
v/Ole Therkelsen

KULLERUP
Søndag 28/12 kl. 14.30-21.30 –Eventyrlig dag for børn 
og voksne.
Fredag 9/1 kl. 18-søndag kl. 16 Mazdaznan
Der er kreativgruppe, terapigruppe, Martinusgruppe, 
vegetargruppe – hør nærmere tlf.6531 5431 eller www.
kullerup.dk

KØGE
Onsdag 28/1 Karmatanken i hverdagslivet 
v/Lene Jeppesen
Tirsdag 17/2 Klodens tilstand! v/John Klemens
Tirsdag 3/3 Partiskhed v/Søren Olsen
Tirsdag 24/3 Hvor kommer vores talenter fra? 
v/Eigil Kristensen
Tirsdag 7/4 Nutidens problemer – fremtidens løsnin-
ger v/Ole Therkelsen
Møderne er kl 19 i Teaterbygningen, tilmelding FOF 
5665 5322

KØBENHAVN
10/1 Det levende væsens åndelige struktur 
v/Sv.Å.Rossen
24/1 Karmatanken i hverdagslivet v/Lene Jeppesen
7/2 Dit liv er dine relationer v/Solveig Langkilde
21/2 Næstekærligheden – et udviklingsprojekt 
v/Søren Olsen
7/3 Medfødte arveanlæg eller reinkarnation og 
karma v/Ole Therkelsen
21/3 Livets Bogs struktur v/Mary McGovern
Alle foredrag er på Instituttet lørdage kl 15

Lørdag 14/2 kl. 13-16 Introduktion til Martinus 
åndsvidenskab v/Søren Olsen og Poul Dyrholm
Lørdag 28/2 kl. 10-16 Martinus’ analyser af Bibelen 
v/Aage Hvolby og Tryggvi Gudmundsson

Den 2. torsdag i hver måned kl. 19 Kosmologisk aften 
– samtaler
Studiegrupper ring og hør nærmere tlf. 3834 6280 el.se 
www.martinus.dk

ROSKILDE
Torsdag 22/1 Nutidens problemer – fremtidens løs-
ninger v/Ole Therkelsen
Torsdag 5/2 Karmatanken i hverdagslivet 
v/Lene Jeppesen
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Torsdag 19/2 Partiskhed v/Søren Olsen
Torsdag 5/3 Hvor kommer vores talenter fra? 
v/Eigil Kristensen
Torsdag 19/3 Dit liv er dine relationer
 v/Solveig Langkilde
Møderne er kl. 19, tilmelding FOF, Algade31, tlf. 4636 
6974

SILKEBORG
Onsdag 4/2 Dit liv er dine relationer 
v/Solveig Langkilde
Onsdag 18/2 Medfødte arveanlæg eller reinkarna-
tion og karma v/Ole Therkelsen
Onsdag 1/4 Den frie vilje og livets love 
v/Ingolf Plesner
Møderne er kl.19.30 i Medborgerhuset, Søvej 3

SINDAL
Tirsdag 17/2 Jordkloden er et levende væsen! 
v/Ole Therkelsen
Mandag 2/3 Den frie vilje og livets love 
v/Ingolf Plesner
Tirsdag 31/3 Hvorfor er jeg lige præcis den, jeg er? 
v/Lars Gyde
Tirsdag 21/4 Bliv mere bevidst om dine tanker og 
følelser! v/Hanne Myrfeld
Møderne er i Solgården , Norgesgade 1 kl. 19.30

SØNDERBORG
Tirsdag 20/1 Karmatanken i hverdagslivet 
v/Lene Jeppesen
Tirsdag 3/2 Dit liv er dine relationer 
v/Solveig Langkilde
Tirsdag 24/3 Hvorfor er jeg lige præcis den, jeg er? 
v/Lars Gyde
Møderne er kl. 19.30 på biblioteket, Kongevej 19-27

THISTED
Søndag 15/2 Medfødte arveanlæg eller reinkarna-
tion og karma v/Ole Therkelsen
Søndag 1/3 Den frie vilje og livets love 
v/Ingolf Plesner
Søndag 19/4 Bliv mere bevidst om dine tanker og 
følelser! v/Hanne Myrfeld
Møderne er kl. 15 i Plantagehuset, Plantagevej 18

TÅSTRUP
9/12 Juleevangeliet – lysets og mørket, julens prin-
cip
16/12 Julevangeliets beretning og symbolik
6/1 Syndernes forladelse – tilgivelse
13/1 Unaturlig træthed. En stærk forceret livsfor-
vandling
20/1 Talsystemet og helheden
27/1 Tanker – og tankens udvikling

3/2 Kosmisk kemi (I)
10/2 Kosmisk kemi (2)
17/2 Menneskets seksuelle udvikling
24/2 Hvor kan vi bruge viljen – hvad kan vi bruge 
den til?
3/3 Ønsker, håb og bøn – til nutidens mennesker
10/3 Loven for tiltrækning
Alle møder er tirsdage kl. 19-21.30 i Kulturcentret, 
Poppel Alle 12

VEJLE
Søndag 18/1 Tilgivelse – en helende proces 
v/Lene Jeppesen
Søndag 1/2 Dit liv er dine relationer 
v/Solveig Langkilde
Søndag 15/3 Den frie vilje og livets love 
v/Ingolf Plesner
Møderne er kl. 14 i ”Den 6.sans”, Gl.Havn 11-13

VIBORG
Torsdag 5/2 Dit liv er dine relationer 
v/Solveig Langkilde
Torsdag 5/3 Bliv mere bevidst om dine tanker og 
følelser! v/Hanne Myrfeld
Torsdag 2/4 Skæbnevejen mod et paradis på Jorden 
v/Lars Gyde
Møderne er kl. 19.30 i ”Stationen”, Lille Sankt Hans 
gade 7

ÅRHUS
Mandag 19/1 Karmatanken i hverdagslivet 
v/Lene Jeppesen
Mandag 2/2 Dit liv er dine relationer 
v/Solveig Langkilde
Mandag 16/2 Mentale fængsler! v/Ole Therkelsen
Mandag 2/3 Hvorfor er jeg lige præcis den, jeg er? 
v/Lars Gyde
Søndag 29/3 Seminar 10-16.30 i Beboerhuset, Roukær 
alle 1 Fra kvinde og mand til menneske 
v/Solveig Langkilde
Onsdag 15/4 Bliv mere bevidst om dine tanker og 
følelser! v/Hanne Myrfeld
Foredragene er kl. 19.30 i Studenternes Hus, sal 2, Ndr.
Ringgade 3, bygn.1420

SVERIGE
Nytårskursus 28/12-2/1 på Solsøkehem, Väsmanvägen 
23, Sunnansjö, info@solsokehem.se

HJØRRING
Udstillingen ”Den røde tråd” er på biblioteket i Hjør-
ring 6/1-16/2.
I øvrigt er udstillingen på biblioteket i HORSENS først 
slut d.31/12 og onsdag d. 10/12 kl. 19 holder Jan Lan-
gekær foredrag om ”Juleevangeliet, åndsvidenskaben 
og Det Tredje Testamente”.



Historien om syersken
En dag sad en syerske og 
syede nær elven, da hendes 
fingerbøl pludselig faldt i 
vandet. 
 
Da hun skreg op kom Gud 
til hende og spurgte, ’Mit 
kære barn, hvorfor græder 
du’? 
 
Syersken fortalte, at hendes 
fingerbøl var faldet i vandet 
og at hun behøvede det for 
at hjælpe sin mand til at 
tjene til livets ophold. 
 

Gud sænkede hånden ned i vandet og tog et fingerbøl op 
i guld indsat med perler. 
 
’Er dette fingerbøl dit’? spurte Gud. 
 
’ Nej’, sagde syersken. 
 
Gud sænkede igen hånden ned i elven og fandt et sølv-
fingerbøl med safirer. 
 
’Er dette fingerbøl dit’? spurgte Gud. 
 
Igen sagde syersken nej. 
 
Gud undersøgte bunden af elven igen og fandt et finger-
bøl i ler. ’Er dette fingerbøl dit’? spurgte Gud. 
 
’Ja’, sagde syersken. 
 
Gud blev så glad for kvindens ærlighed, at han lod 
hende beholde alle tre fingerbøl, og kvinden drog glad 
hjem. 
 
Nogle år senere gik syersken tur langs elvebredden med 
sin mand, da han pludselig trådte forkert og faldt ud i 
vandet og forsvandt. 
 
Da hun skreg om hjælp dukkede Gud op igen. ’Hvorfor 
græder du, mit barn’, sagde Gud. 

’Å Gud, min mand er faldet i elven!’ 
 
Gud rakte ned i elven og kom op igen med George 
Clooney. 
 
’Er dette din mand?’ spurgte Gud. 
 
’Ja’, græd syersken. 
 
Gud blev skuffet. ’Du 
lyver! Det er en synd!’  
 
Syersken forklarede, 
’Åhh, tilgiv mig min 
Gud, det er en misforstå-
else’.
 
Jeg tænkte, hvis jeg 
havde sagt nej til George 
Clooney, havde du måske trukket Brad Pitt på næste-
gang. 

Hvis jeg sagde nej til ham, ville du hente min mand op. 
Havde jeg da sagt ja, ville du give mig alle tre.
 
Gud, jeg har ikke det bedste helbred og kunne ikke tage 
vare på alle tre mænd, så det er derfor, jeg sagde ja til 
George Clooney. 
 
Og Gud lod hende beholde 
ham.  

Moralen i denne historie: Når 
en kvinde lyver, er det for 
en god og ærlig grund, og til 
bedste interesse for andre. 
 
Det var vores historie, og vi 
tror på den!. 
 
Hilsen 

Alle os kvinder.   
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En ny verdenskultur

Vi har lært, at for at man intellektuelt kan orientere sig i den fysiske verden med dens mangfoldige naturlove, må man have 
en videnskab, gennem hvilken man lærer disse love at kende for i praksis at kunne udfolde et liv og en skabelse i overensstem-
melse med lovene.

På grund ad menneskenes efterhånden stadig mere udviklede tænkeevne, som er en åndelig kraft, lever disse mennesker lige så 
meget i en åndelig verden, som i den fysiske. For at kunne orientere sig i denne åndelige verden, som også har mangfoldige 
love, må mennesket også have en videnskab, gennem hvilken det kan lære disse love at kende for at overholde dem.

Det er en sådan hjælpende faktor, der gives menneskene gennem den moderne åndsvidenskab, som omsat i praksis af stadig 
flere og flere mennesker i øst som i vest vil være grundlaget for en ny verdenskultur, hvis motto vil være ”enhver er sin næste 
nærmest”. 
(Martinus i foredraget ”Døende kulturfaktorer” 19/10-1952)
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200 kr pr. år (4 numre), 
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september og december

LØSSALG
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ARTIKLER og andet stof til næste nr. bedes 
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Artikelforfattere står selv inde for deres artikels 
indhold, der ikke nødvendigvis deles af redak-
tionen.

KOSMOLOGISK INFORMATION
er et bogforlag med speciale i sekundærlitteratur i relation 

til Martinus’ verdensbillede.
Få bogliste tilsendt! Forlags- og redaktionsadresse:

 Kosmologisk Information, 
Klintvej 104, 4500 Nykøbing Sjælland.

Tlf 59 30 52 72 (bedst hverdage ml kl 9-11)  

E-mail: kosmo-info@olsen.mail.dk
www.nyimpuls.dk

Her atter et blad, der viser mangfoldighe-
den og forskellighederne blandt de, der 
interesserer sig for Martinus’ verdensbil-
lede. Bladet har stort set det indhold, 
som vore skrivende læsere giver det. For-
men er til gengæld, hvad den næsten altid 
har været – lidt kedelig synes nogle, men 
så er den i hvert fald genkendelig!

Skulle vi lave et flottere og mere farverigt 
blad, ville det blive dyrere, for det er vort 
oplag alt for lille til (ca 800). Faktisk er 
portoen steget så meget i de sidste 10 
år (fra 9 kr til 16,50 kr, Sverige/Norge 
26 kr), at den er ved at sluge halvdelen af 
abonnementsprisen. Men endnu klarer vi 
at holde prisen på de 200 kr, vi er jo ikke 
en forretning, der skal tjene penge.

Men HUSK det er denne 
gang, du skal forny dit abonne-
ment!
Vi trykker altid et ekstra oplag blade, de 
sidste er jo de billigste – derfor kan ældre 
blade altid købes særlig billigt. Vi har pla-
ner om, at lægge de sidste mange årgange 
på vor hjemmeside – vi har jo aldrig opere-
ret med copyright!

På bagsiden af dette blad ses den flotte 
plakat, som Poul-Erik Lundquist har 
fremstillet til brug for annoncering af de 
forskellige Martinus-udstillinger. På den-
ne årgangs forside vil vi bringe forskellige 
flotte iskrystaller.

K h Ruth
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Martinus’ sidste store 
beslutning

v/Rolf Elving 

(oversættelse fra det svenske tidsskrift ”Ny Kultur” v/
Gunder Frederiksen)

I forbindelse med Martinus’ fødselsdag fejres hvert år den 
såkaldte ”mindedag” i Martinus’ Center i Klint. Den dag 
markerer også afslutningen på sommerens kursussæson. 
Her informeres om det arbejde, der er udført i løbet af 
året, der er gået. Udenlandske gæster beretter om hvad 
der sker i deres respektive hjemlande, og oversætterne 
beretter om deres arbejde. Til denne mindedag var Rolf 
Elving som tidligere medarbejder og personlig ven af 
Martinus indbudt til at tale i 1998. Vi bringer her Rolfs 
foredrag i sin helhed: 

Jeg vil gerne berette lidt om det, jeg kalder Martinus’ 
sidste store beslutning. Det, jeg har i tankerne, er den 
beslutning, som medførte, at Martinus’ samlede værk 
skulle blive kendt i verden under navnet Det Tredie 
Testamente. Oprindelsen til denne beslutning husker jeg 
tydeligt i dag. Det var i begyndelsen af 1977. Der udkom 
en parapsykologisk bog med titlen: ”Livet efter døden” 
af den svenske læge: Nils-Olof Jacobsson. Her blev 
Martinus omtalt sammen med mange andre forfattere, 
og man kan vel ikke sige andet end, at Martinus havde 
kompetence på dette område.

Men det, som på det tidspunkt var mest imponerende, var, 
at denne parapsykologiske bog omgående blev oversat 
til hele 18 fremmede sprog. Martinus blev da spurgt, om 
ikke det kunne fremme udbredelsen af hans verdensbil-
lede, hvis Olof Jacobsson skrev en introduktion til hans 
arbejde. Men Martinus var af den bestemte opfattelse, at 
han selv skulle skrive en introduktion, og det begyndte 
han straks på. Den første titel på introduktionsbogen var 
Den intellektualiserede Kristendom. Efter en tid erkendte 
han imidlertid, at introduktionsbogens titel skulle være 
Det tredie Testamente. 

Samtidig med at dette arbejde påbegyndtes, blev Mar-
tinus kontaktet af Borgens Forlag med tilbud om at få 
introduktionsbogen Det Tredie Testamente udgivet på 
deres forlag i stedet for som tidligere sket på eget forlag. 
Vi ved, at Martinus aldrig blev færdig med denne intro-
duktion. Da arbejdet med introduktionsbogen begyndte, 
ophørte arbejdet med den fjerde symbolbog (Det evige 

Verdensbillede del 4). Men som vi ved, blev Martinus 
aldrig helt færdig med hverken introduktionsbogen eller 
den fjerde symbolbog. Men han havde i al fald besluttet, at 
hans samlede værker skulle hedde Det tredie Testamente, 
når det nu for første gang skulle udgives på et offentligt 
forlag. Under arbejdets gang var Martinus blevet tilbudt 
at udgive hele sit samlede værk på Borgens forlag. 
Med navnet Det Tredie Testamente og med symbolerne: 
”Det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse” 
på forsiden og ”Gennem indvielsens mørke” på bagsiden 
(Helvede eller ragnarok), udkom hans værk på Borgens 
forlag den 24. november 1981. Martinus havde forladt 
den fysiske verden den 8. marts 1981. Martinus præci-
serede med andre ord sin mission, inden han forlod den 
fysiske verdens scene. Hans sidste store beslutning var 
offentligt at tilkende sit livsværk dets sande identitet. Til 
bibelens gamle og nye testamente var der yderligere føjet 
et testamente, det tredie testamente. Medens personen 
Martinus anonymt forlod denne verden, så at sige gennem 
bagdøren, så bestemte han, at hans mission skulle anvende 
hovedentreen på sin forudbestemte vej ud i verden. 
                

Martinus havde altså i løbet at 60 år skrevet fortsæt-
telsen af Bibelen. Bibelen består nu ikke længere af to 
testamenter, det gamle og det nye. Bibelen er hermed 
afsluttet med et tredie Testamente. Kristus forudsigelse 
om fremtiden er hermed gået i opfyldelse. Jeg citerer fra 
Johannes evangelium 14: 16-17: ”og jeg vil bede Faderen, 
og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos 
eder til evig tid: Sandhedens ånd, som verden ikke kan 
tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. Og fra 
Johannes 14: 26” … han skal lære eder alt og påminde 
jer om alt, hvad jeg har sagt eder”.

Det tredie Testamente

Det tredie Testamente er fortsættelsen af Kristus’ mission. 
I det tredie Testamente får vi det intellektuelle grundlag 
for Kristus’ fuldkomne væremåde. Denne grundlag viser, 
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at dette at ”elske sin næste som sig selv” er den eneste 
vej til et fuldkomment liv og til at opnå sand indsigt i 
livsmysteriets løsning. Kun gennem at ”elske sin næste 
som sig selv” kan vi komme hundrede procent i harmoni 
med den absolutte virkelighed. Med det Gamle, det Nye 
Testamente og det Tredie Testamente er brugsanvisningen 
komplet. Vi har fået en absolut fuldkommen praktisk 
model, nemlig Kristus’ kærlige og tilgivende måde at 
være på, samt et videnskabelig grundlag for denne væ-
remåde. Vi har også fået bevisførelse for kærlighedens 
kontakt med virkeligheden. Med navneforandringen 
fik Martinus’ arbejde en ”ydre” 
direkte forbindelse til bibelen og 
religionernes verden. Selvfølgelig 
har denne forbindelse eksisteret 
hele tiden. Men nu kan og skal 
den ikke længere skjules. Hvorfor 
bestemte Martinus ellers, at navnet 
Det Tredie Testamente skulle være 
det samlede værks hovedtitel? 
Man tænder ikke et lys og sætter 
det under en skæppe! 

Men skjuler der sig ikke her en målkonflikt? Det er jo ikke 
de troende mennesker Det Tredie Testamentes analyser 
henvender sig til. Tværtimod er det til de gudløse disse 
analyser i særlig høj grad er rettet. Dette er helt rigtigt! 
Men de gudløse mennesker er ikke blevet gudløse, fordi 
de har læst det Tredie Testamente! De er bare blevet intel-
ligensmæssigt overmættet af den gamle verdensimpuls’ 
tolkning af kærlighedsbudskabet. Den gamle verdensim-
puls har aldrig været genstand for videnskabeligt skolede 
hjerner. Det er det tredie Testamente derimod og den nye 
verdensimpuls. Den gamle verdensimpuls var beregnet 
for mennesker med en fungerende trosevne på guddom-
melige autoriteters udtalelser. 

Det troende menneske er endnu i kontakt med den tid-
ligere udviklingsspirals kosmiske bevidsthed gennem 
instinktet, hvilket skænker det den vidunderlige følelse, 
at alt hviler i de bedste hænder – Guds egne! Det er ikke 
forklaringen af denne følelses kontakt med virkeligheden, 
som her er det primære. Det er i denne sammenhæng ikke 
en gang væsentligt. Vi ser også at den gamle verdensim-
puls er lykkedes – i den form den nu engang har fået, og 
har været brød og ikke stene for millioner og atter mil-
lioner mennesker. Den gamle verdensimpuls er således 
ikke mislykket. Den har hjulpet utallige mennesker i 
sjælenød med det middel som i den givne situation var 
det bedst mulige.  

Men udviklingen står ikke stille, og derfor er det uund-
gåeligt, at den tid skulle komme, da denne tolkning af 
kærlighedsbudskabet måtte miste sin inspirationskraft. De 
mennesker, som i dag betegnes som ”gudløse”, er således 

bare dem, der er vokset ud over den gamle verdensimpuls. 
Det Tredie Testamentes opgave er intet mindre end at 
løfte det såkaldte ”gudløse” ud af den misforståelse, at 
begrebet Gud er udtryk for naivitet og overtro. Den store 
overraskelse bliver her, at Guds veje også forstandsmæs-
sigt kan undersøges og forstås. Den opfattelse, at ”når man 
er død, så er man død” er ikke så uimodsigelig og logisk 
underbygget, som den vantroende gerne tror. Det viser 
sig, at når denne forestilling analyseres højintelligent, så 
er den intet andet end ren og skær overtro. 

Når mennesket mister sin guds-
kontakt kan det så at sige selv blive 
gud. Det må løse problemerne 
selv og stole på egne kræfter. 
Denne forandrede livsholdning 
har medført, at den politiske be-
vidsthed mere og mere er kommet 
til at dominere over den religiøse 
bevidstheds livsholdning. Den po-
litiske bevidsthed forsøger at løse 
praktiske problemer ud fra ”sund 
fornuft”, hvilket i bedste fald bety-

der ud fra demokratiske beslutningsprocesser. I stedet for 
en udefinerlig trosopfattelse af de guddommelige love, 
stifter man nu selv love på majoritetsprincippets grund. 
Men opfattelser, som kun får magt i kraft af, at majoriteten 
opfatter dem som ”sande”, er ingen garanti for at de også 
udtrykker den absolutte sandhed. Udtrykker en opfattelse 
ikke den absolutte sandhed, er den ikke stabil. Den må 
hele tiden ændres i forhold til den virkelige sandhed. I det 
demokratiske system er folket blevet gud. Folket stifter 
love, som før kun Gud kunne gør det. 

Da man ikke automatisk er ”Guds billede”, er den enkeltes 
måde at gøre fyldest på ingen garanti for, at den politiske 
bevidsthed på alle punkter virkeliggør en total uselviskhed 
og menneskelighed. Det kunne den dogmatiske trosopfat-
telse heller ikke garantere. Da den absolutte sandhed om 
livets mening kun kan opleves af ”et rent hjerte” dvs. et 
moralsk fuldkomment kristusmenneske, så er det ikke 
overraskende, at verden i øjeblikket befinder sig i en 
moralsk krise.

Uanset hvad vi synes om titlen Det tredie Testamente, 
uanset om vi anser den for at være en ulempe eller en 
fordel i forbindelse med spredningen af Martinus’ arbejde, 
findes der ingen vej udenom dette begreb. Vi kan ikke 
ændre på Martinus’ beslutning. 

Der tilbagestår da kun at forsøge at forstå meningen med 
de beslutninger Martinus foretog. Her kan vi se, at Marti-
nus i den periode, da han skabte sit værk, holdt sin person 
i baggrunden. Det gjaldt om ikke at sætte sin egen person 
mere i fokus, end nødvendigt. Men allersidst, præcis inden 
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han forlod denne verden, besluttede han, at hans samlede 
værks titel var ”Det Tredie Testamente”. Tror man ikke, 
at han foretog denne navneforandring, fordi han anså, at 
den gavnede hans mission? Om et andet navn passede 
bedre, tror man da ikke, at Martinus var kommet på det? 
Han vidste hele tiden, at det var bibelen, den hellige 
skrift, han skrev fortsættelsen af. Han vidste selvfølgelig, 
at hans arbejde var fortsættelsen på og fuldbyrdelsen af 
Kristi mission. 

Åbningen af Martinus’ egen kosmiske bevidsthed foregik 
ved, at Kristusskikkelsen gik ind i ham og det overjordi-
ske lys, som nu strålede ud fra hans eget indre, oplevede 
han som beskrevet i bogen ”Omkring min missions fød-
sel”: Og se! Kontinenter og have, byer og lande, bjerge 
og dale lå badet i lyset fra mit eget indre. I det hvide lys 
blev jorden forvandlet til ”Guds Rige”. (kap. 16). At det 
lys, som forvandlede verden til Guds rige ikke kan være 
andet end Kristus’ alkærlige levemåde er givet. Men for at 
Kristus’ levemåde skal blive til almen gældende praktisk 
realitet, må denne levemådes kontakt med den absolutte 
sandhed, det vil sige kontakt med virkeligheden, bevises. 
Det er dette, som er ”hjælperen den hellige ånds” opgave. 
I det ”Tredie Testamente” bliver det evige bud: Du skal 
elske Gud over alle ting og din 
næste, som dig selv” videnska-
beliggjort. Da Martinus’ mission 
begyndte med den ovenfor cite-
rede hændelse, som står at læse 
mere om i bogen: ”Omkring min 
missions fødsel” og som sagt 
indledes med at Kristusskik-
kelsen gik ind i Martinus, er det 
naturligt at antage, at dette har 
tilknytning til Kristi mission. 

Hvad kan man da kræve af et 
værk, som udgør en fortsættelse 
af bibelens to testamenter? Først 
og fremmest må tredjedelen 
handle om samme emne, som de 
to indledende dele. En god for-
fatter bruger sædvanligvis i den 
afsluttende del at sammenknytte 
alle løse tråde til en meningsfuld 
helhed. Bibelen må ikke undta-
ges fra denne gode regel! Hvad 
er da bibelens, det Gamle og det 
Nye Testamentes kerneindhold? 
Jo, først og fremmest handler bi-
belen om Guds eksistens. Det er naturligvis Gud, som har 
hovedrollen i den Hellige Skrift. Derudover informerer 
bibelen os om Guds egenskaber. Vi lærer her, at Han er 
evig, almægtig, alvidende og frem for alt, at denne væl-
dige magt og denne vældige viden er forbundet med en 

ubetinget kærlighed til alt og alle. Vi får også kundskab 
om Guds skabelsesplan. Gud skaber mennesket i sit bil-
lede, at være ham lig. 

Dramatikken i denne skabelsesproces består i den evige 
kamp mellem ”det onde og det gode”. Sidst, men ikke 
mindst lærer vi profeterne at kende. Gennem dem åben-
barer Gud sin plan. Profeternes forskellige opgaver er 
tilpassede til den menneskelige bevidstheds forskellige 
udviklingsstadier. Profeterne er vejvisere. De leder ud-
viklingen frem mod højere moralske mål. De forudsiger 
fremtiden. Det er således sandhedens ånd eller den ”hel-
lige ånd”, som er bibelens egentlige forfattere. Med andre 
ord Gud selv.      
Af samme grund skal hvem som helst heller ikke ændre 
på teksterne i bibelen. Det må naturligvis kun de, som 
kan bevise, at de er opfyldt af ”den hellige ånd”. De, som 
virkelig er opfyldt af den hellige ånd ændrer dog intet. 
De kompletterer.

Kun en profet, udvalgt til at være talsmand for Guds 
højeste vilje og magt, kan forny indholdet i den ”hel-
lige skrift”. Man kan ikke bare påstå, at Det Tredie 
Testamente ikke handler om Guds eksistens. Man kan 

umuligt forestille sig en mere 
konkret og håndgribelig realitet 
end Guds eksistens, sådan som 
den viser sig ved studiet af Det 
Tredie Testamente. Efter dette 
eksisterer der intet andet end 
Gud. Alt eksisterende er Gud! 
Det Tredie Testamente indven-
der ikke noget mod det Gamle 
Testamentes opfattelse af Gud 
som evig, almægtig, alvidende 
og alkærlig. Tværtimod beviser 
samtlige Det Tredie Testamentes 
analyser dette. Det daglige liv 
set fra evighedens synsvinkel 
retfærdiggør til hundrede pro-
cent en Guddoms eksistens, i 
samklang med de allerhøjeste 
Guddommelige egenskaber. Det 
Tredie Testamente er heller ikke 
uenig i, hvad Gud konstaterer i 
første Mosebog: ”Og Gud så på 
alt, som han havde gjort, og se, 
det var såre godt”. (Mos. 1:31) 
Gud er absolut fuldkommen, og 
derfor er alt meget godt! Men når 

vi er færdigskabte i ”Guds billede” formår vi fuldt ud selv 
at opleve denne totale fuldkommenhed. 

Guds eksistens kan ikke retfærdiggøres uden at det kan 
bevises, at verdensaltets samlede funktion er hundrede 
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procent fuldkommen, til glæde og velsignelse for alt 
eksisterende. Er det ikke det, der åbenbares i Det Tredie 
Testamente? Guds plan med skabelsen er i overensstem-
melse med bibelen at skabe mennesket til ”Guds billede”. 
Denne plan og dette mål er Det Tredie Testamente i fuld 
samklang med. Det Tredie Testamente bekræfter således, 
at enhver vibration og bevægelse her i den fysiske ver-
den med usvigelig sikkerhed 
indblæser ”livets ånde” i de le-
vende væsener. Sagt med andre 
ord: skaber bevidsthed.  Når 
bevidstheden er færdigskabt, 
bliver gudesønnerne kronede 
med Guds egen bevidsthed, 
vi bliver eet med Faderen, får 
udødelighedsbevidsthed, og 
kan derefter via selvsyn konsta-
tere, at ”alt er såre godt”. 

Det Tredie Testamente synlig-
gør det usynlige, evige aspekt 
af livet. Det viser ikke kun, 
at vi er evige, men også at vi 
primært er åndelige og ikke 
fysiske i vor inderste natur. Det 
viser, at den fysiske materie er 
sjælens ”overfrakke”, hvilket 
er logisk, da vi ved, at vi her i 
den fysiske verden endnu i høj 
grad er bundet til det dræbende 
princips manifestation og der-
for er mere eller mindre farlige 
for vore omgivelser. Her i den fysiske verden handler 
alt således om at overvinde det dræbende princip. Det 
bedste, tydeligste og bedst kendte eksempels sejr over det 
dræbende princip er den korsfæstede Kristus’ tilgivelse 
af sine bødler. 

Her åbenbares gudemennesket i sin fulde glans i kød og 
blod. Her demonstreres det med kraft, at fjenden ikke 
eksisterer uden for os selv, men inden i os. Med den fulde 
forståelse af dette formår man til sidst at forstå alt. Også 
en grundløs korsfæstelse. Kristuseksemplets dybeste og 
virkeligste formål er således ikke at fritage menneskene 
for ansvaret for deres egne handlinger, de såkaldte syn-
der. Nej, tvært imod! Da vi altid høster, hvad vi sår, må 
vi alle nødvendigvis lære os at så ”det gode”. Det som 
sluttelig kommer til at overvinde det dræbende princip 
er udødelighedsbevidsthed. Det evige! Opstandelsen! 
Åndens fuldstændige sejr over materien! Over for ”det 
evige” bliver det dræbende princip virkningsløst. Totalt 
magtesløst! Det dræbende princip medfører ingen ulykke 
for nogen anden end den, som føler sig i stand til at udløse 
det. Den eneste vej til ”Himmeriget” er således uselvisk-
heden og ”det godes” vej. 

Kan man tænke sig en større forherligelse af Kristus end 
dette, at det kan påvises, at alle levende væsener uden 
undtagelser, vil blive som han, nemlig moralsk fuldkom-
men. Det Tredie Testamente er på ingen måde uenig med 
Kristus. Det opfylder fuldt ud det, som Kristus forudsagde 
om Hjælperen: ”Han skal forherlige mig, thi af mit skal 
han tage og forkynde for jer. (Joh. 16:14). 

Lad os gøre et tankeeksperi-
ment! Vi tænker os, at vi netop 
har gennemlæst bibelens 2 
testamenter og nu skal til at 
begynde med Det Tredie Te-
stamente.  Vi ser forsiden med 
symbolet ”Det færdige men-
neske i Guds billede”. At dette 
er navnet på symbolet fremgår 
ikke direkte. Der findes ikke 
nogen forklaring på symbo-
lerne, det være sig på forsiden 
eller bagsiden. Martinus har 
som sagt aldrig selv færdig-
skrevet introduktionsbogen.! 
Men vi ser på forsiden af Det 
Tredie Testamente symbolet 
for kristusbevidstheden, som 
naturligvis ikke kan forbindes 
med noget andet end ”tilgivel-
sesprincippet” udtrykt i ordene: 
”Fader, forlad dem, for de ved 
ikke hvad de gør”!

At vi finder dette symbol på Det Tredie Testamentes for-
side må siges, at være meget naturligt. Det er selve ”det 
godes” grundprincip. Det er med denne metode Guds 
rige skabes. Det er udelukkende med tilgivelsesmetoden 
at man finder vejen ud af mørket. Tilgivelse er det sollys, 
som får de mørke skyer på himlen til at opløses og for-
svinde. Med Kristus fuldføres også Guds skabelsesplan 
individuelt set for første gang her på jorden. Men denne 
plan gælder naturligvis ikke bare for Kristus. Den gælder 
for os alle! Vi er alle evige gudesønner. Kristus og det 
Tredie Testamente viser os vejen ind i fremtidens land, 
gudsriget. 

På forsiden af Det Tredie Testamente ser vi også, at et en-
kelt liv bare udgør et led i kæden af fysiske liv, af fysiske 
inkarnationer. Livet er evigt, og derfor uden begyndelse 
og slutning. Og som tidligere nævnt medfører vor pri-
mære åndelige naturs tilknytning til den fysiske materie, 
at bevidstheden her i den fysiske verden kan udvikles, 
hvilket ikke kan ske i den åndelige verden! Det er nemlig 
kun her i den fysiske verden, at det er tilladt at overtræde 
kærlighedsloven. Her æder vi af kundskabens træ på godt 
og ondt. Med den fysiske materie modellerer ”Den evige 
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Guddom” gudesønnerne til sit afbillede. Her i den fysiske 
verden skabes Guds bevidsthed. Gudesønnerne kommer, 
præcis som Gud, frem til at blive almægtig, alvidende og 
alkærlig. Dette er lige så vigtigt for Gud som for gude-
sønnerne. Guds bevidsthed er ikke færdigskabt, før den 
dyriske bevidsthed er fuldstændig omdannet, og når dette 
er sket, bliver det fuldkomne menneskerige en realitet. 
Dette er et rige, hvor alle elsker alle. Her er det ”en hjord 
og en hyrde”, det vil sige, alle er bevidste om sin egen 
samhørighed med Guddommen og kærlighedslovene. 
Dette symbol beretter tydeligt om det Tredje Testamentes 
indhold og budskab. Er det ikke i den skønneste harmoni 
med Bibelens store profetier? 

På bagsiden af bogen ser vi noget helt andet. Her kom-
mer selve helvede os i møde. Her ser vi konsekvenserne 
af, ”ikke at vide hvad man gør”. Her tror man, at fjenden 
er årsag til det onde, man selv oplever. Derfor gælder 
det om, at blive stærkere end fjenden. Magt og styrke er 
derfor drivkraften i det dyriske princips udvikling. Evnen 
at udløse det dyriske princip er på det jordiske udviklings-
stadium så genial, at den skulle kunne ødelægge jorden 
flere gange! Det vil sige om ingen højere magt fandtes. 
Dermed truer det dræbende princip alle og beskytter 
ingen, hvis den anvendes. Det er dette, der er ”de sid-
ste tider”. Det er den dyriske bevidstheds kulmination, 
djævlebevidstheden. 

Det tyvende århundrede er den forudsagte domme-
dagsepoke. Freden glimrer ved sit fravær. Det er alles 
krig mod alle. Midlet er materiel viden, våben og penge. 

Konsekvenserne er ”den stærkestes ret” og ”enhver er sig 
selv nærmest”, de ulykkelige skæbner og deres skygge 
– lidelsen – går dog ikke tabt. Fejltagelsen fører noget 
godt med sig. Lidelseserfaringerne skaber et nyt mentalt 
jordmenneske. Derfor sker det vidunderlige, at mørket 
forvandles til lys. Vi ser således allerede på forsiden og på 
bagsiden af Det Tredje Testamente, at indholdet handler 
om det gode og det onde. Altså samme problemstilling, 
som bibelen behandler. 

Går vi så videre i teksten, ser vi at de seks første kapitler 
i første bind af Det Tredie Testamente udgør en indled-
ning. Her får vi en oversigt over kernepunkterne i det 
Tredie Testamentes indhold. Hvilket mønster kan vi finde 
her, og udgør denne indledning en logisk fortsættelse 
af bibelens to tidligere Testamenter? I forordet oplyser 
Martinus om emnet for undervisningen, nemlig svaret på 
livets mysterium: ”Hvem er jeg, hvorfra kommer jeg, og 
hvorhen går jeg?” Emnet er således det evige liv. Martinus 
redegør også her for sine forudsætninger for autoritativt 
at udtale sig om disse ophøjede emner. Forudsætningen 
er en selvoplevelse af de evige realiteter. Man kan ikke 
komme bort fra, at emnet det evige liv også hører hjemme 
i den religiøse forestillingsverden. Det Tredie Testamente 
fortsætter således på det samme tema som det Gamle og 
det Nye Testamente. I forordet forsøger Martinus også 
at forhindre unødige misforståelser og betoner den ube-
grænsede tolerance, som hver studerende af Det Tredie 
Testamente bliver delagtig i fra selve kilden. Det Tredie 
Testamente udgør et forsvar for absolut alle levende 
væsener, både de s. k. hellige og de s. k. ugudelige, både 
dyr og mennesker.

Martinus skaber ikke en religion, men viser, at alle le-
vende væsener eksisterer som fødte medlemmer af livets 
egen religion, det vil sige livets direkte tale, og at denne 
religion omfatter intet mindre end selve altet, og varer fra 
evighed til evighed. Af samme grund kommer det Tredie 
Testamente, Livets Bog heller ikke for at manifestere 
fornemme forbud, religiøse lovparagraffer og straffebe-
stemmelser. Livets Bog som symbolsk udtryk for selve 
verdensaltet, er således identisk med selve virkeligheden. 
Altså er den af Martinus skrevne Livets bog en refleks af 
virkeligheden, livets egen religion. 

Det er denne direkte tale, som alt vurderes ud fra, og 
Martinus’ eget værk udgør som han selv siger ”en enkel 
nuance eller brøkdel i det mægtige samspil af kræfter, 
som hver dag viser sig for os et levende billedgalleri, hvor 
universet, solen, planeter og væsener med deres tilhørende 
skønhedsformer og inspirationsverden svæver forbi os, i 
forhold til vort udviklingstrin, mere eller mindre undrende 
øjne.” Dette er vel, hvad man kan kalde ydmyghed! Som 
vi ser, er alle døre åbne. Ingen intolerance eksisterer her. 
Alt er frivilligt. Her findes intet dogmatisk bånd. Det er 
sandhedens ånd, som henvender sig til den frivillige og 
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ægte sandhedssøger. ”Hver den som er af sandhed hører 
min røst” (Joh. 18:37). 

Efter forordet kommer kapitel 1, Verdenssituationen. Her 
konstateres, at vi for nærværende befinder os i en gam-
mel verdenskulturs undergang og en ny verdenskulturs 
fødsel. Verdenssituationen gør det til et klart faktum, at 
kærlighedsbudskabet i den form vi indtil nu kender det, 
ikke har haft tilstrækkelig kraft i sig til at forhindre ver-
denskrig og massemord. Lidelsen skaber dog en ny og 
større modtagelighed for kærlighedsbudskabet. 

I kapitel 2, Det guddommelige skabeprincip løftes vi op 
i evighedens sansedimension. Vi ser det helhedsperspek-
tiv, ud fra hvilket bibelens største guddommelige facit 
opleves. For eksempel at ”Alt er såre godt”. Da ondt og 
godt er al skabelses grundforudsætning og eftersom ingen 
evig livsoplevelse overhovedet skulle være mulig uden 
kontrastskabelse, bliver slutresultatet, at der ikke sker 
noget ondt i tilværelsen. Ubehag sker i rigt mål. Men 
dette ubehag er en absolut nødvendighed. Der findes 
altså blot to slags goder: ”det behagelige gode” og det 
”ubehagelige gode”. 

Livets oplevelse skifter evigt mellem de to kontraster. I 
vor evige vandring mellem kontrasterne dag og nat, lys 
og mørke bliver vi her i kapitel 2 placeret i vor aktuelle 
position i det kosmiske kredsløb, set ud fra et uendeligt 
udviklingsperspektiv. Her placerer Martinus også sig selv 
og sin mission i dens kosmisk korrekte sammenhæng, 
nemlig som tilhørende ”den lyse udstråling” af det gud-
dommelige skabeprincips manifestation. Her ser vi såle-
des Martinus’ mission i sin rette sammenhæng tilsammen 
med andre lysets verdensgenløsere. De har alle det fælles, 
at de viser menneskeheden vejen ud af mørket eller vejen 
ud af det dræbende princip. Uden forklaringen af mørket 
kan Guds eksistens aldrig retfærdiggøres. Udødeligheds-
bevidstheden forvandler således mørket til lys.

Kapitel 3 handler om Den ny verdensimpuls. Her ser 
vi, hvordan det store bud ”Elsker hverandre” bliver til 
videnskab. Dette indebærer blot, at næstekærlighedens 
kontakt med virkeligheden bliver åbenbaret. Vi kan ikke 
undgå at indse, at det her handler om en fortsættelse af 
Kristi mission. Det var denne intellektuelle underbyg-
gelse af kærlighedsbudet, som selv disciplene i den tid 
ikke kunne forstå.

Så følger kapitel 4. Et internationalt verdensrige under 
skabelse. Hvad åbenbares her? Står vi ikke her foran det 
af Kristus lovede gudsrige? Der er jo sagt, at der skal 
blive ”En hjord og en hyrde” her på jorden. Det Tredie 
Testamente er heller ikke her uenig med Kristus. Her får 
vi en analyse af, hvordan det dyriske og det menneskelige 
kæmper side om side i det jordiske menneskes sindelag. 
Og med den indviedes hjælp kan vi her se tre tusind år 
frem i tiden og konstatere det menneskeliges totale sejr 
over dyrebevidstheden. Gudsriget er på vej og kommer til 
at blive en realitet! Om ikke, så skulle Kristus’ ord ikke 
være sande, og da skulle han være en ”falsk profet”! Men 
således forholder det sig naturligvis ikke!

Nu er vi nået frem til kapitel 5, som her hedder Jordmen-
neskelighedens modtagelighed for den ny verdensimpuls. 
Her bliver den ”gode jord” analyseret. Også den mindre 
gode. Spørgsmålet gælder her hvem som i særlig grad 
har nytte af de oplysninger, som Det Tredie Testamente 
formidler. Her er det ikke uventet, at der forekommer en 
del modstand mod den ny verdensimpuls. Men da Det 
tredie Testamente udgør et universelt forsvar for alt og 
alle, bliver denne modstand ikke mødt med intolerance. 
Her fra Det Tredie Testamentes kilde ved man i al fald, 
at alle har ret. Hver og en ud fra sine egne individuelle 
forudsætninger.   

Det afsluttende sjette kapitel af selve indledningen 
behandler atter emnet fra dyr til menneske. Det ydre 
spejler det indre og omvendt. I kapitel 4, som handler om 
gudsrigets skabelse, beskrives resultatet af den dyriske 
bevidstheds forvandling til menneskelig bevidsthed i en 
”ydre” form: Verdensstatens tilblivelse. Et internationalt 
lov og retsvæsen. Videre behandles pengesystemets 
mangler og problemet med alt det, som handler om at 
gøre ret til magt. I kapitel 6 beskrives den indre organiske 
sjælelige forvandling af dyrebevidstheden til menneske-
bevidsthed. 

Her bliver vi informeret om den organiske proces, som 
foregår i os selv og rundt omkring os i alle levende væ-
sener, og som med tiden vil resultere i ”den store fødsel”, 
det vil sige den endegyldige genkomst af Kristus i vor 
egen bevidsthed. Her får vi en forklaring på, hvordan 
denne evne gradvis udvikles og sluttelig fører frem til 
at blive til ”det færdige menneske i Guds billede efter 
hans lignelse”.
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Den fortsatte læsning af Det Tredie Testamente handler 
om en rejse gennem evigheden og uendeligheden set 
med en kosmisk oplevelsesevne, som med tiden vil være 
menneskets personlige ejendom. 

Jeg har peget på nogle eksempler, som viser, at Det Tredie 
Testamente er afslutningen på det ”Den Hellige Skrift”. 
Det er en kendsgerning, som man ikke kan bortforklare, 
og absolut ikke for mit eget vedkommende. I Martinus’ liv 
i den fysiske verden var det af største betydning, at hans 
person ikke blev mere kendt, end hvad der var absolut 
nødvendigt. Blandt andet derfor skulle han have lov til 
at arbejde i fred og ro. Derfor kan man forstå, hvorfor 
han først til allersidst bestemte sig for at kalde sit værk 
ved dets rette navn Det Tredie Testamente. Hans arbejde 
havde indtil nu officielt været kendt under navnet Mar-
tinus’ kosmologi. Min personlige opfattelse er, at dette 
navn tilhører den periode, da Martinus skulle beskyttes 
mod at blive alt for kendt. Lige så stor en pligt, som det 
var for Martinus at holde sin egen person i baggrunden 
og derfor hellere hviske end at råbe sin missions korrekte 
identitet ud, lige så stor en pligt er det nu blandt os, som 
gerne vil hjælpe til med at føre Det Tredie Testamentes 
ophøjede visdom ud i verden, at nævne Martinus’ arbejde 
ved dets rette navn.  

For min egen del har jeg besluttet, at jeg altid vil anvende 
navnet Det Tredie Testamente, når jeg informerer om 
Martinus’ arbejde.

Det Nye Testamente er i dag oversat til 1200 forskellige 
sprog og dialekter, hvilket indebærer at Kristuseksemplet 
ikke er ukendt i verden. Tror man ikke, det gavner spred-
ningen af Det Tredie Testamente? Er det ikke enklere at 
gå fra det kendte til det ukendte end omvendt? Hver for 
sig trives de tre Testamenter ikke så godt, men tilsammen 
skaber de en helhed. Det gamle Testamentes tilhængere, 
jøderne venter stadig på den Messias, som ikke kom. Jesus 
påstod, at Guds rige ville komme, og ingen kan vel påstå, 
at det er kommet? Hvis ikke profetierne går i opfyldelse, 
er profeterne ikke profeter.

Kan Det Tredje Testamente da ikke stå på egne ben? 
Naturligvis langt bedre end de to første, men uden kob-
lingen til Kristusmissionen savnes et afgørende praktisk 
bevis for, at det er muligt at tilgive absolut alt. Selv når 
man er uskyldig korsfæstet. Hvilken højeste domstol kan 
undvære et så kendt vidne og bevis? Til dette kommer 
opstandelsen og døden, som fuldt ud beviser, at ånden 
hersker over den fysiske materie og ikke omvendt. Dette 
viser om noget, at der findes dækning for den opfattelse, 
at livet er evigt.

Når beretningen om korsfæstelsen er så omsorgsfuldt be-
varet, på trods af at den endelige analyse af dens dybeste 
mening endnu ikke er forstået, hvad skal der da ikke ske, 
når man forstår den virkelige mening fuldt ud? I lighed 
med alle store, hellige mysterier er korsfæstelsen almen-
gyldig dvs. den beskriver ikke bare et enkelt menneskes 
skæbnesituation, i dette tilfælde Kristi korsfæstelse, men 
udødeliggør samtidig et princip, som alle mennesker 
uden undtagelse kommer til at opleve i forvandlingen 
fra dyr til menneske.  Det er derfor, at Kristus’ korsfæ-
stelseseksempel stadig er højaktuelt! At blive korsfæstet 
er ingen eksklusivitet kun forbeholdt Kristus. Det var en 
almindelig måde at straffe forbrydere på i gamle tider. At 
tilgive sine bødler, når man er uskyldig dømt til døden, 
hører dog til det usædvanlige. At lære, at man skal elske 
sine fjender ligeså.

Er dette ikke omstændigheder, som vil støtte spredningen 
af Det Tredie Testamente? Hvis dette er tilfældet, hvorfor 
da ikke blive enig med Martinus om, at hovedtitlen på 
hans arbejde ikke længere er Martinus kosmologi, men 
Det Tredie Testamente? Er vi enige med Martinus på det 
punkt, da begynder vi også at anvende det af ham selv 
udvalgte rette navn, Det Tredie Testamente. 

Med disse tanker om Martinus’ sidste store beslutning vil 
jeg takke og hylde Martinus på denne mindedag til hans 
ære! Bibelen består nu af tre testamenter: Det Gamle, Det 
Nye og det Tredie Testamente.
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Elektrochok -
åndsvidenskabeligt set

v/Ruth Olsen

Der var i januar en udsendelse i radioen, hvor man for-
talte, at der i Danmark stadig gives ca 2000 psykiatriske 
patienter om året elektrochok. Ingen læger ved, hvordan 
eller hvorfor det virker, hørte man i udsendelsen, man 
konstaterer blot, at en del patienter på den måde får det 
bedre.
Nu kan man jo undre sig over, at man kræver en masse 
videnskabeligt velunderbyggede beviser for de såkaldt 
”alternative” behandlingsmetoder, mens der til metoden 
elektrochok åbenbart ikke kræves andet end nogle gen-
nemsnitlige erfaringsresultater.

Men hvorfor og hvordan virker egentlig et sådant elektrisk 
stød i hjernen? Jeg vil forsøge med baggrund i det, Marti-
nus har fortalt os, om jeg kan finde ud af en forklaring.

Først må vi konstatere, at hjernen og nervesystemet er et 
fin-elektrisk anlæg, som formidler elektriske impulser til 
og fra vore ”åndelige” legemer. Der er centrer i hjernen, 
som når de modtager energivibrationer fra omverdenen 
via vore sanser, omformer og videresender disse til for-
tolkning i vore højere og finere legemer, hvor vi jo har 
vore talentkerner. Reaktionerne mellem energierne udefra 
og energierne indefra bliver så til vore tanker dvs vor 
bevidsthed, som Martinus skriver i LB VI stk. 2160.

Videre i stk. 2161 siger Martinus: ”Da både de indad-
gående og de udadgående impulsarter er elektriske, kan 
de i særlige situationer kortslutte. Der opstår herved en 
disharmoni i oplevelsen. Kortslutningerne kan være af en 
så alvorlig art, at den fysiske bevidsthed i en overvejende 
grad kortslutter.”

Hjernen fungerer altså ved elektricitet, men det er den 
fine mellemkosmiske elektricitet, bioelektricitet, som 
Martinus kalder menneskets livskraft. Ved elektrochok 
bruges imidlertid makrokosmisk elektricitet (som regel 
130-145 volt), som er meget grovere. Ja så stærk kan den 
blive, at den kan bruges til dødsstraf! Den er jordklodens 
livskraft.

Hvordan skulle et så brutalt ”gok” til hjernens mikrovæs-
ner kunne udbedre noget? Jeg ser for mig radioapparatet, 
der ikke vil virke, men som ved et hårdt slag på kassen 
spiller igen – en løs forbindelse rystet på plads? Nej, 
den sammenligning kan nok ikke bruges her, hvor det 
drejer sig om nogle af vore højst udviklede mikrovæsner, 
hjernecellerne.

Sammenligningen holder kun så langt, at hvis der er en 
defekt i hjernestrukturen, kan de elektriske vibrationer 
forvrænges og gøre livsoplevelsen unormal (LB I stk. 
224). Men ville en sådan defekt ikke blot forværres ved 
at blive invaderet af en for systemet fremmedartet form 
for energi? Sker der i virkeligheden en slags invalidering, 
eller måske ligefrem en destruktion, af en del mikrovæs-
ner, således at de fleste af de negative tankeimpulser slet 
ikke kan komme frem til dagsbevidstheden? Vi hører jo 
om, hvordan hukommelsen forringes for en tid efter et 
elektrochok. Indtil nye mikrovæsner er inkarneret?

Depression

Elektrochok bruges åbenbart mest i forbindelse med dyb 
depression. Ifølge Martinus er årsagen til depression, at 
dagsbevidstheden oversvømmes af negative tankeimpul-
ser. Det kan der være mange grunde til, men Martinus 
nævner som en af de væsentligste ”unaturlig træthed” 
pga den forcerede udvikling, vi nu er inde i, og de der-
med forbundne modstridende impulser i vor bevidsthed 
(småbog nr. 16). Gammel vanebevidsthed strides med 
vore nye indsigter.

Men hvordan skulle elektrochok kunne hjælpe på det?
I LB II stk. 334 siger Martinus, at vi lever mentalt i en 
tid, hvor der foregår ”en kamp mellem følelsesenergien 
og tyngdeenergien om overtaget i væsenets bevidsthed.” 
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Hvis vi ikke har udviklet intelligensenergi nok til at 
kunne holde de to energier i en rimelig balance, og f.eks. 
følelsesenergien bliver for stærk i forholdet, bliver vi 
”melankolske”, siger Martinus, men jeg ved ikke, hvad 
han præcist mener med det ord.

Følelsesenergien er den energi, der ”sammenpresser”, 
hvorfor det, der er tungest, har mest følelsesenergi, skriver 
Martinus et sted. Måske er det derfor, vi har det folkelige 
udtryk om depressive mennesker, at de har et ”tungt sind”, 
de er ”tungsindige”. Prøver de således alt for krampagtigt 
at holde sammen på sig selv?
Den disharmoniske balance mellem de to modsatrettede 
energier tyngde og følelse skaber åbenlyst en uudholdelig 
høj spænding i nervesystemet.

I elektrochok-behandlingen bruges tyngdeenergi, så må-
ske sker der en eller anden ændring i spændingsforholdet, 
så en vis afslappelse kan indfinde sig. Mange kender det 
forhold, at en fysisk smerte kan få en permanent psykisk 
anspændthed til at ”kamme over” og tvinge nervesystemet 
til at slappe af.
Men hvorfor skulle det, at man tilføjer hjernens mikroin-
divider en smerte, få personens højeste instans, jeget, til 
at ændre sin håndtering af balancen mellem de to mod-
satte energier? Det gør det da heller ikke før efter mange 
elektrochok, 9-12 behandlinger skal der som regel til, før 
noget reelt ændrer sig.

Hvis det forholder sig sådan, at det er en for stærk ud-
vikling af følelsesenergien i forhold til tyngdeenergien, 
der er en del af forklaringen på depression, er det ikke så 
mærkeligt, at kvinder er i overtal i depressions-statistik-
ken. Man kunne også sige, at det handler om en for lidt 

udviklet intelligens, der ikke evner at holde følelsesener-
gien under kontrol og dermed ”holde balancen”.

Det ser ud til, at der i den vestlige verden bliver flere og 
flere, der har psykiske problemer, men i dag er behand-
lingen for det meste kemisk i form af medicin. Heller 
ikke med den form ved man dog ret meget om, hvordan 
og hvorfor det virker. Elektrisk strøm eller piller – jeg 
vil gætte på, det er lidt af det samme, der sker. Nemlig 
at mange af de negative tankeimpulser forhindres i at 
nå frem til dagsbevidstheden. Efter det mange patienter 
fortæller, forhindrer pillerne også mange andre impul-
ser i at få kontakt med nervesystemet, hvorfor en vis 
sløvhedstilstand er konsekvensen. Derfor er der dem, 
der foretrækker elektrochok frem for at spise sløvende 
medicin i årevis.

Ifølge Martinus er der ingen nem eller hurtig udvej. 
Psykiske problemer kan kun løses med psykiske midler, 
altså indsigt og åndelig udvikling, synes han at mene. I 
artiklen ”unaturlig træthed” angiver han kun ”univelsal-
midlet” – næstekærlighed og tilgivelse. Men jeg tror, han 
vil være fuld af forståelse for, at mennesker, der er helt 
”låst fast” i sortsyn, kan have god nytte af i en periode at 
få ”kemisk hjælp” til at komme ud af den onde cirkel og 
få skabt sig et mildere tankeklima.

Når lægevidenskaben engang er nået frem til en almen 
forståelse af menneskets åndelige struktur, og har fået reel 
kendskab til hvad hjernen i virkeligheden er, vil den se 
tilbage på vor tids elektrochok- behandling med samme 
hovedrysten, som den i dag ser tilbage på fænomenet 
”åreladning”.

Hvis alt andet mislykkes, så føj 5000 kr. til  regningen. 
Chok-terapi plejer at gøre underværker...
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v/Gunder Frederiksen

Intet begreb har som pengene magt over nutidsmen-
neskets sind. Den tysk-amerikanske psykolog og filosof 
Erich From skriver i ”Kunsten at elske”: Mennesket er 
blevet lavet om til en vare og oplever sin egen livskraft 
som en investering, der skal bringe det størst mulige ud-
bytte under de herskende markedsvilkår”. – Nok er denne 
lidet flatterende vurdering skrevet ud fra iagttagelser i 
privatkapitalismens højborg, USA, men mon man ikke 
også andre steder finder ”en rem af huden”?

Arbejdskraft købes og sælges i produktionslivet – tanker 
og meninger til pressen – selv følelser omsat i kunst-
værker gøres til genstand for udmåling i penge. – Er 
tilværelsen ikke tanker, følelser og handlinger? – Når de 
gøres til genstand for handel, investering og økonomisk 
vurdering, da er selve den jordiske tilværelse jo blevet 
en handelsvare.

Penge er blevet målestok for alle værdier – også de 
åndelige. Jo flere penge kunstværkerne koster, jo højere 
vurderes de tanker og følelser, der ligger bag dem.  Kom-
mer en person på tale i et selskab, spørge man som regel, 
hvilket erhverv han/hun har. Ganske uvilkårligt skal han 
placeres på den økonomiske rangstige. Han skal vurderes 
i penge.

Pengebegrebet under lup 

Kampen om penge

Kampen for tilværelsen er blevet en kamp om penge. 
Ikke så underligt at Martinus i ”Livets Bog” skriver, at 
”bankkontoen er blevet det faste punkt for vor kultur af 
i dag”.  Med den griskhed der åbenlys bringes for dagen 
i vor tids finansielle krise, føler man trang til at tilføje: 
- og den sekundære årsag til vor mangel på kultur. Intet 
enkelt begreb har som pengene virket som udløsende 
årsag til ulykker i form af skilsmisser, plyndringer, selv-
mord o. lign. De mest gråhårede af os kan svagt erindre 
finanskrisen i 1929, da millionærer i desperation sprang 
ud af skyskrabernes vinduer for at sige farvel til den fy-
siske verden, som ikke var værd at leve i, når man ikke 
havde styr på de elskede millioner. 

Griskhed er en udbredt sygdom. Selv om Jesus advarede 
mod havesyge (Lukas 12,15), var der selv på den tid til-
løb til finanskrise. Men det klarede mesteren særdeles 
håndfast.  På tempelpladsen væltede han simpelt hen 
vekselerernes borde, så pengene trillede ud over hele 
pladsen efterfulgt af håndfaste irettesættelser: ”I har gjort 
min faders hus til en røverkule”. Ham kunne vi godt bruge 
i dag i fysisk skikkelse.

Hvad er penge?

Et ”byttemiddel” vil langt de fleste omgående svare. Og 
hvis penge kun var et byttemiddel, så ville verden se helt 
anderledes og sandsynlig langt bedre ud. Det var, hvad 
Robinson Krusoe klart illustrerede, da han på den øde ø 
sparkede til guldklumpen.  Selv den mindste portion men-
neskeføde var mere værd. – Penge har ingen værdi i sig 
selv bortset fra en minimal fremstillingspris.  Men hvad 
er det dog for en sælsom magt, der ligger i dette begreb, 
at det i den grad kan hypnotisere en hel menneskehed? 
I et forsøg på at løfte sløret for pengenes gådefulde 
identitet, er det vist såre hensigtsmæssigt at se på, hvad 
der er grundlag for vor materielle  livsoplevelse for vor 
produktion og vor materielle behovstilfredsstillelse. 

Der er flere faktorer. Den første og mest åbenlyse er selve 
jordkloden med agerjord, skove, have med vegetation, 
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mineraler, dyreliv og alle former for kraft, der hører jorden 
til. Det er simpelt hen vor første produktionsfaktor. 

Men vi kommer ingen vegne, hvis vi ikke gør noget for at 
bearbejde denne den første produktionsfaktor: materien.  
Og her kommer vi til den anden produktionsfaktor: men-
neskehedens arbejdskraft, materielt og mentalt med eller 
uden maskiner, apparater, trækdyr osv. Ved at associere de 
to grundlæggende faktorer: jord og arbejde fremkommer 
vore forbrugsgoder dvs. alle ægte, materielle værdier. 
Ganske vist forekommer de to grundfaktorer i forskelligt 
blandingsforhold, men de er til stede begge to. Et stykke 
rengøringsarbejde består mest af begrebet arbejde, kun 
rengøringsmidlerne repræsenterer begrebet jord eller ma-
terie. Omvendt hvor det drejer sig om f. eks. en spiselig 
frugt. Her er begrebet arbejde måske kun præsenteret i 
selve plukningen, hvis man ikke repræsenterer producen-
ten. De to begreber jord (i udvidet forstand) og arbejde 
er absolutte betingelser for frembringelse af materielle 
forbrugsgoder. De er altså grundlag for et materielt liv 
på jorden på det udviklingstrin, hvorpå menneskeheden 
befinder sig i  øjeblikket. Omvendt kan vi også konstatere, 
at der ikke opstår ægte, materielle værdier som grundlag 
for vort materielle liv uden ved samvirke mellem de to 
faktorer: jord og arbejde. 

Pengene har kun funktionel værdi

Penge er altså – bortset fra den rent minimale fremstil-
lingspris – ikke ægte materielle værdier, hvilket for øvrigt 
fremgår i det følgende: Efter fremstilling af forbrugsgoder 
følger omsætning. Den har oprindeligt fundet sted ved 
byttehandel. En stenaldermand eller –kvinde, som f. eks. 
havde lavet to stenøkser kunne evt. bytte den ene bort 
mod en stenalderbåd (en ege, som den vist kaldtes), som 
naboen f. eks. havde to af. Efterhånden som befolknings-
tallet voksede, blev den form for handel utilstrækkelig; 
men kampen for tilværelsen skærpede stenaldermenne-
skets opfindsomhed, og man fandt på at skyde et mål ind 
mellem bytteobjekterne til fremme af samhandelen. De 
først anvendte måleenheder kender vi som perler (hvor de 
fandtes), kvæg eller andet, som alle havde nytte af. Dette 

illustreres således af den omstændighed, at ordet penge 
stammer fra det latinske pecus, der betyder kvæg. Senere 
har man således fundet på at udstede mønter og sedler, 
som man gjorde til mål for de ægte produktet, man ville 
omsætte.  Herved er omsætningen blevet ganske betydelig 
rationaliseret, ligesom det er blevet muligt i større omfang 
at opspare værdien af eget arbejde. 

Pengenes ægte funktioner består altså i, at de foruden at 
være omsætnings- og opsparingsmidler for udført arbejde 
også anvendes som mål for de reelle værdier, og inden 
for disse rammer optræder de som en særdeles værdifuld 
samfundsfaktor til gavn for almenheden. Men denne 
værdi er vel at mærke at ren funktionel natur.

Vi er her ved noget centralt i forsøget på at afdække 
pengenes illusion, idet vi har set, at det kun er pengenes 
funktioner, der har værdi – i sig selv er pengene stort set 
værdiløse. Fjerner vi funktionerne, er de lige så værdiløse 
som skrædderens målebånd, hvor der ikke er noget at 
måle, som vægtlodderne, hvor der ikke er noget at veje 
osv. osv. Et godt billede på pengenes afhængighedsfor-
hold til deres funktioner får man ved at tænke sig en 
mangemillionær og en fattig arbejder på hver sin øde ø. 
Den første er helt uden arbejdsevne, men forsynet med 
store skatte – den  anden er i stand til at arbejde, men uden 
penge. Mon ikke vi vil foretrække den arbejdsdygtiges 
rolle? Han vil som Robinson Krusoe være i stand til at 
redde livet i kraft af de to ægte produktionsværdier: jord 
og arbejde, medens millionæren befinder sig på gravens 
rand trods sine mange penge, hvis han vel at mærke ikke 
får lært at arbejde. I så fald kan han som Robinson sparke 
til guldet. Det er uden værdi på hans øde ø. 
I det levende og pulserende samfund ser det anderledes 
ud. Her er der så rigeligt brug for pengenes funktioner, 
hvorfor man så rigeligt kan drage nytte af det i princippet 
enestående påfund, som pengene jo er. 

Når pengene ikke desto mindre ikke er blevet til lutter 
gavn og glæde, men tvært imod har givet anledning til 
oceaner af lidelser og ulykker, så er det jo heller ikke 
pengenes skyld – men bevidstheden bag dem. Jordmen-
neskets bevidsthedsudvikling har medført et stærkt behov 
for magt, ære og position samt materielle goder, hvilket 
det under mere primitive forhold fik dækning for ved 
hjælp af sværdet, øksen og den maskuline styrke. Kampen 
for tilværelsen har efterhånden udviklet sig i mere human 
retning, så de voldsomme metoder er blevet forbudt, 
hvorfor menneskene har udviklet intelligens til at tage 
mere raffinerede våben i anvendelse. Og her indtager 
pengene en absolut førerstilling.

Dette middel, som ved hjælp af sine oprindelige nærmest 
guddommelige funktioner (de tre nævnte) var et veleg-
net middel til gennemførelse af det, Martinus kalder det 
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guddommelige forretningsprincip, nemlig: samme værdi 
for samme værdi, blev i stedet til ”Størst mulig værdi for 
mindst mulig værdi”. Man opdagede, at det man tidligere 
opnåede ved hjælp af våben og voldelige metoder nu 
kunne opnås ved intelligensmæssig udnyttelse af næsten 
ved hjælp af pengene – og det så meget mere, som det 
kunne – og stadig kan – finde sted inden for de af staten 
afstukne lovmæssige rammer. 

Pengene i sig selv blev mere og mere eftertragtede, hvilket 
har skabt vor tid største illusion: at pengene har værdi i 
sig selv. Hele det moderne forretningsliv, bank- og børs-
væsen, international handel og valutavæsen, ja, hele den 
moderne kultur bygger på den illusion, at penge i sig selv 
er ægte, materielle værdier.

Som virkning af pengenes illusion har man f. eks. været 
i stand til at udstyre pengene med rentefunktioner under 
henvisning til, at der også må betales for lån af produkter 
som f. eks. befordringsmidler og arbejdsredskaber o. lign. 
Men medens ejerne af disse produkter retmæssigt kan 
kræve dækning for slidtage, er dette ikke tilfældet for 
pengenes vedkommende. Som vist i det foregående er 
pengene ikke værdiskabelser i sig selv. Rentefunktionerne 
er arbejdsfrie, ikke værdier i sig selv – altså falske værdier. 
De opstår uden tilsvarende ægte værdiskabelse. Da man 
imidlertid kan købe det samme for en rentekrone eller en 
krone der er tjent ved profit eller grundspekulation, som 
man kan købe for en krone, der er indtjent ved ærligt 
arbejde, må der jo på anden måde være skabt købekraft 
for den falske krone. Hvor er den da kommet fra?

Da der jo, som det fremgår af det foregående, ikke opstår 
ægte værdier uden arbejde, ses heraf, at andre må udføre 
det arbejde, der giver rente- eller profitkronen købekraft. I 
produktionslivet er det således arbejdernes værdiskabelse 
(ikke rentenyderens), der skal skabe dækning for virksom-
hedens renteudgifter. Så snart en rentenyder køber ægte 
værdier for penge, der er indtjent ved hjælp af pengenes 
falske funktioner, tilegner han sig altså andres værdiska-
belse uden selv at yde noget til gengæld. Han opnår altså 
at få ”noget for intet” – i stedet for noget for noget. 

Da de nævnte falske kroner (penge indtjent ved hjælp af 
pengenes falske funktioner) jo ganske ligner de ægte og 
forekommer i blanding med de ægte og ikke gemmes hen 
i skuffer og skabe, men bringes ud i omsætningen, sker 
der automatisk og helt umærkeligt en kolossal flytning 
af værdier fra den arbejdende del af befolkningen til den 
formuende og undertiden ”uproduktive”. 

De nævnte kunstige funktioner tjener altså rent selviske 
formål, hvilket ikke alene består i at tjene penge uden 
arbejdsindsats for samfundet, men også i dette inden 
for lovgivningens rammer at kunne tilegne sig værdier, 
andre har skabt. I praksis viser det sig da også som en 
stadig glidende strøm af værdier fra den producerende og 
uformuende majoritet af de staters befolkning, hvor de 
nævnte falske funktioner udnyttes til den formuende og 
ofte uproduktive minoritet. Værdierne samles på stadig 
færre hænder – ikke alene inden for de enkelte stater, 
men inden for hele jordens område, hvilket bekræftes af 
den åbenlyse kendsgerning, at to tredjedele af jordens 
befolkning lever på eller under et eksistensminimum 
samtidig med, at truster, karteller, private rigmænd m. 
m. får stadig større pengemagt. 

Statsmagterne søger i større eller mindre grad at modvirke 
denne flytning ved hjælp af progressive skatteforanstalt-
ninger, gaver til udlandene m.m. hvilket er udtryk for en 
begyndende forståelse af det uretfærdige forhold, men 
disse foranstaltninger er udtryk for lappeløsninger, som 
ikke standser værdistrømmen – de vil i bedste fald kun 
virke delvis hæmmende. En fuldstændig standsning af 
værdiflytningen kan kun finde sted ved at fjerne årsa-
gerne: de kunstige eller arbejdsfrie indtægter, som altså er 
arbejdsfrie i den forstand, at arbejdet, der skal give dem 
købekraft, ydes af andre, end dem, der får indtægten. 

Foruden nævnte inhumane og himmelråbende uretfær-
dige virkninger medfører pengenes kunstige eller falske 
funktioner, at der opstår økonomiske vanskeligheder f. 
eks. i form af inflation. . Inflationen begynder, når den 
første arbejdsfrie krone er indtjent og vokser i takt med 
de arbejdsfrie indtægter. En økonomisk balancetilstand 
uden arbejdsfrie indtægter er kendetegnet ved, at 100 no-
minelle kroner = 100 tilsvarende værdiskabelser. Lånes de 
100 kroner nu ud mod f. eks. at få 108 kr. tilbage, skal de 
108 kroner nu derefter stå som mål for de samme værdier 
som de 100 kr. før udlånet. Der er derved sket akkurat det 
samme, som der sker, når man f. eks. hælder 8 centiliter 
vand i 100 centiliter mælk. – Mælken er blevet tyndere.  

De 100 kroner, som oprindeligt havde 100 enheders reel 
værdi har fået tilført en falsk værdi på 8 kroner, hvorved 
måleenheden (kronen) er blevet forringet. Dette er inflati-
on. I princippet er det det samme, når et sæt tøj med en ægte 
arbejdsskabt værdi på f. eks. 200 kr. sælges for 500 kr. eller 
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ling i retning af stadig voksende næstekærlighedsevne, 
som historien er et vidnesbyrd om, fortsætter i takt med 
karmabetingede smerte- og lidelsesoplevelser. Om 3000 
år skulle barmhjertighed og næstekærlighed være en 
dagligdags realitet og enhver form for uærlighed, vold, 
bedrageri o. lign. totalt utopisk. Martinus: Der eksisterer 
således ikke nogen som helst fysisk standsforskel blandt 
menneskene i verdensstaten. Der eksisterer kun åndsfor-
skel”. (LB s. 2895). Alt summer af harmoni, næstekærlig-
hed og fredelig sameksistens. Det rigtige menneskerige 
er en realitet. 

mere. De 500 kr. skal være dækning for en reel værdi på 
200 kr. Det er også infl ation.
Infl ation er en pengeforringende proces, der opstår ved at 
føje falske (eller kunstige) værdier til ægte. Det samme 
sker ved grundstigninger – kort sagt alle steder, hvor 
der opstår arbejdsfrie indtægter. Nu vil nogen måske 
indvende, at pengene har arbejdet, når de lånes ud, og 
da arbejde jo er en reel værdi, skal det også betales, men 
derved forveksler man jo pengene med det, de er målet 
for. Det vil nærmest blive betragter som en molbohistorie, 
såfremt man fortalte, at en skrædder – efter at have lånt 
et målebånd på 100 cm skulle tilbagebetale det med et 
målebånd på 108 cm., der alle var formindskede, så de 
tilsammen kun udgjorde en længde på 100 cm. Principielt 
er der imidlertid ingen forskel på det, og det vi gør, når 
vi opkræver renter eller tager fortjenester ud over den 
reelle værdiskabelse. 

Pengebegrebet i verdensstaten

 Selvom der har været udtænkt modeller for et mere 
retfærdigt pengesystem, så har det ideelle endnu ikke set 
dagens lys. Baggrunden herfor er naturligvis, at den nød-
vendige moralske standard ikke er til stede. Men med de 
kosmiske analyser omkring det rigtige menneskerige, har 
Martinus som det sikkert er de fl este bekendt, forudsagt, 
at pengene bliver afskaffet og erstattet af kvitteringer 
eller pas for udført arbejde. Betaling fi nder dermed sted 
som udtræk på disse arbejdskvitteringer (måske en slags 
klippekortsystem). Martinus: Idet pengene således er 
totalt afskaffet, kan absolut ingen som helst leve på andres 
bekostning. (LB s. 2895).  Dette skal naturligvis ses under 
den synsvinkel, at den kulturelle og menneskelige udvik-

Apropos fi nanskrisen

Nu eksisterer menneskeheden i realiteten ikke mere i stærkt afgrænsede ”nationer”. Det er kun af 
navn, kun på papiret, at verden er inddelt i stater. I realiteten er den allerede blevet én stat, til ét 
rige. Dens fremskredne videnskab, dens udvidede teknik, dens hurtiggående samfærdselsmidler, 
dens overvindelse af afstande, dens store eksport- og importevne m.m. har for længst indfi ltret 
nationerne i et sådant fasttømret forhold til hverandre, at den samlede menneskeheds identitet 
som én stat i verden er en uomstødelig kendsgerning.

Og jo hurtigere menneskene kommer til at opfatte denne absolutte virkelighed og handle deref-
ter, desto hurtigere vil den virkelige verdensfred være en kendsgerning.

(skrev Martinus 1934 i ”Bisættelse” kap. 3)
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v/Rico Boesen
 
USA’s nye præsident står i dag med et problem meget 
lig det, som hans forgænger Abraham Lincoln stod med 
i sin tid under den amerikanske borgerkrig: Krige koster 
som bekendt. Og Unionen fattedes penge. Så for at kunne 
finansiere denne udstedte han i årene 1862-64 for 450 
millioner dollars såkaldte “greenbacks”. Det var rente- 
og gældsfrie penge, skabt til et bestemt formål. Men de 
cirkulerede videre (som penge jo gør det!) og påvirkede 
udviklingen fremover. Således at en historiker kunne 
undre sig over, hvor “forbavsende hurtigt man forvandt 
krigens følger. Statsgælden nedbragtes i rask tempo”.

Nogen har moret sig med at lave et billede af Obama som 
den tidligere præsident Lincoln. Det viser sig at der er 
flere lighedstræk.... 

Måske havde han aldrig hørt om greenbacks; eller deres 
utraditionelle tilblivelse. For det hører sikkert til den slags, 
nogen gerne vil fortie. Ellers kan hans forundring kun skyl-
des, at vi i almindelighed er uvidende om, i hvor høj grad 
rentesystemet fordyrer alting for os. Og som derfor også 
giver os stadig mere tyngende og langvarige gældsbyrder.  
Det Abraham Lincoln gjorde dengang, kunne være en 
nærliggende løsning på en finanskrise også i dag. Den 
peger samtidig hen mod et pengesystem, som er radikalt 
forskelligt fra det privatstyrede bankvæsen, vi stadig lig-
ger under for og betjener os af.
 
Et historisk tilbageblik vil vise os, at dette bankvæsen 
udviklede sig på en måde, der måtte tilgodese egeninte-
ressen på bekostning af et samfunds fælles interesse. Bag-
grunden for det må søges tilbage i en fjern fortid, da man 
brød med princippet om fælleseje, og da man langt senere 
indførte et særligt byttemiddel som mellemled i handlen 

UDFORDRING FOR OBAMA
  

med varer. Så i stedet for – som man oprindeligt gjorde 
– at bytte vare for vare, så solgte man nu for ”penge” og 
købte for penge. Men det betød, at man måtte tillægge 
dem en selvstændig værdi. Ellers ville de jo ikke blive 
godtaget. Denne selvstændige værdi blev som oftest guld 
eller mønter af guld. Senere fandt man så på at opbevare 
sit guld hos guldmageren og få ”kvitteringer” i stedet. Det 
blev til vore sedler. Og guldmageren til bankdirektør.

De penge, der i første omgang indførtes for at lette hand-
len, kunne således selv blive et handelsobjekt og skaffes 
for den betaling, der består af renter og afdrag. Penge 
blev långivers ejendom, hans såkaldte ”kapital”. Som 
gav ham en merværdi for hans penge, uden at han selv 
behøvede at røre en finger. Og iværksætteren havde brug 
for hans penge, især under den historiske fase, der satte 
industrialiseringen i værk. Igennem Middelalderen havde 
man faktisk haft et etisk betinget forbud mod urimeligt 
høje renter. Men den holdt ikke for den tids økonomer, der 
som Adam Smith ønskede at appellere til den personlige 
egeninteresse og griskhed. Smith omtalte “kapitalisterne 
som den vigtigste samfundsklasse, fordi de fremmer det 
økonomiske liv ved at sætte deres penge i produktionen 
og derved skabe arbejdsmuligheder”. 

Den forståelse for penge og penges rolle, som ligger til 
grund for vort nuværende pengesystem, har vi arvet fra 
fortidens praksis. Vi har ikke haft fantasi og forståelse 
til at bruge penge til fordel for natur og samfund som 
helhed. Vi har heller ikke forstået, at renten ikke udeluk-
kende er en omkostning for låntageren. At den faktisk 
er en omkostning for hele samfundet. Eftersom vi som 
samfund ikke har nogen anden tilgang til penge end netop 
den form for udlånt kapital, som vi må genbruge til helt 
andre (sociale) formål.

Denne såkaldte kapital, der så godt som udelukkende 
består af papir, betød fart i udviklingen i industrialise-
ringens barndom. Den har i dag udviklet sig til et uhyre, 
et monster, som har taget magten fra os. Økonomernes 
”konventionelle visdom” kan ikke frigøre os fra den. Vi 
befinder os omtrent i samme situation som troldmandens 
lærling, der havde lært sig den magiske formel, der kunne 
få spanden til at hente vand af sig selv. Og som, da huset 
var ved at blive oversvømmet, blev grebet af panik. Fordi 
han ikke kendte den anden formel, der skulle få den til at 
høre op med det igen.
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Vi bliver nød til at indse, at hele dette narreværk med 
kunstig kapital og opskruede “værdier” er historisk be-
tinget. Det er et levn fra en feudal fortid, da magten og 
produktionsmidlerne lå hos de store jordbesiddere. Og 
dengang som nu lå man under for den forestilling, at der 
må ligge en eller anden form for sikkerhed for pengenes 
værdi i form af guld, obligationer og andet papir i ban-
kernes kældre. Denne forestilling burde man for længst 
have forladt til fordel for en klar forståelse for, at pengenes 
reelle værdi selvfølgelig afhænger af tilgangen til de varer 
på markedet, man ønsker at skaffe sig for dem.
  
Nu er spørgsmålet så, hvad vi kan gøre for at ændre på 
dette forhold. Kunne vi måske afbalancere denne ensidige 
læggen vægt på egeninteressen og fremme fællesinteres-
sen i stedet? Det Abraham Lincoln gjorde var et skridt i 
den retning. For papir og tal, som i sig selv intet er værd, 
skal selvfølgelig ikke koste et samfund noget. Og hvis 
private behøver lån og skal betale renter for at få det, så 
må det blive til fordel for samfundet - og ikke til fordel 
for private pengeudlånere.
  
Til at illustrere forandringen fra et privatstyret til et sam-
fundsstyret pengekredsløb har jeg lavet nedenstående 
tegning: 

På begge figurer ses fire rektangler, som repræsenterer 
de tre økonomiske sektorer samt banksystemet. Heri står 
“virksomheden” for erhvervslivet, “institutionen” for den 
sociale eller offentlige sektor, “hjemmet” for den ufor-
melle sektor. Og “banken” for alle pengeinstitutter.
  
I den privatstyrede model er det iværksætteren, som sætter 
det hele i gang. For det er ham, som trækker pengene ud 
som investering i sin virksomhed — til køb af produk-
tionsmidler og arbejdskraft. Derfra føres pengene som 
lønindkomst og fortjeneste til “hjemmet”, hvor de bliver 
til købekraft for et privat forbrug og via beskatning videre 
til et kollektivt forbrug af sociale ydelser som hospitals-
væsen, folkepension og lønninger til de ansatte.

Pengene cirkulerer således rundt i et ufuldbyrdet kredsløb, 
inden de så - i princippet i hvert fald - finder tilbage til 
den iværksætter, som engang lånte dem af banken med en 
forpligtelse til at betale lånet tilbage - og til at betale en 

rente oveni som prisen (y) for lånet. Denne rente bliver til 
det udbytte, som alle former for kunstig kapital søger at 
rage til sig. Den skal – som den samfundsstyrede model 
viser det – i stedet bruges til at betale for samfundets 
fælles opgaver. Med denne model vil vi stadig kunne 
have et privatejet erhvervsliv, som kan låne i banken og 
sælge sine produkter med fortjeneste. Hvis det da ellers 
er værd at støtte. Men pengene vil have skiftet karakter. 
De vil være social ejendom, eftersom bankens ” fortje-
neste”-  renten vil blive sendt videre i kredsløbet til de 
sociale institutioner. 
 
Et samfund må tage sig af reproduktive såvel som produk-
tive opgaver. Vi må så, før vi kan høste. Vi må opdrage 
og uddanne vore børn, før de kan gå ud i livet og gøre 
gavn. Vi må tage os af syge, ældre og handikappede som 
sociale opgaver, selvom vi ikke har udbyttegivende aktier 
i disse gøremål, hvilket i sig selv er en absurd ide! Men 
faktisk er det sådan, systemet fungerer i dag, idet renten 
også her udgør en voldsom belastning. Pengene alene står 
hævet over nogen som helst form for hensyntagen eller 
ansvarlighed overfor sociale opgaver.
  
Vi har forlængst skabt os en social sektor, som tager sig 
af disse opgaver. Vi skal blot frigøre den fra sin afhængig-
hed af lånt kapital. Det gør vi samtidig med, at vi frigør 
pengene fra deres binding til kapital og ejendom. Vi gør 
det ved at supplere bankernes lånefunktion med en “ga-
vefunktion” - således som det fremgår af tegningen.
  
Naturens orden sætter grænser for vækst. Det gør renter-
nes himmelflugt ikke - så længe penge ensidigt defineres 
som udbyttegivende ejendom. Med den samfundssty-
rede model tilfører vi pengene og banksystemet denne 
ansvarlighed. 
 
En sådan model vil være et afgørende skridt på vej mod 
den samfundsmodel, som Martinus foreskriver med 
arbejde som grundlæggende værdifaktor, og hvori om-
sætning bygger på princippet: samme værdi for samme 
værdi. Men det ligger jo nok lidt længere ude i fremtiden. 
Det er dog også i denne forbindelse interessant, at atom-
fysikeren Albert Einstein var inde på samme ultimative 
løsning, nemlig den “at samle alverdens værdipapirer til 
et kæmpebål. Vi kunne således fejre befrielsen fra alle 
tiders største tyran”.
  
Og med dette perspektiv kunne vi måske få endnu en 
overensstemmelse mellem de to præsidenter. For medens 
Abraham Lincoln befriede de sorte fra slaveriet, så må vi 
håbe, at Barack Obama vil befri vore husdyr, vor jord og 
dens ressourcer fra en lige så uværdig form for slaveri. 
Fra et slaveri, som udelukkende har skullet tjene tilfreds-
stillelsen af menneskers ønsker og behov. 
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Hvor kommer 
begejstringen fra?

af Søren Hahn
  
For mere end 30 år siden 
fik jeg for første gang 
en bog af Martinus i 
hånden. Det var den lille 
bog med titlen Vejen til 
Paradis. Hvad tænkte 
jeg, og hvad følte jeg? 
Det husker jeg ganske 
tydeligt. Jeg følte, at her 
stod jeg over for netop 
det, jeg altid havde søgt. 
Men samtidig var også 
min kritiske sans vakt og 
sat på højeste beredskab. Martinus skrev til mig, som en 
voksen ville skrive til et barn, han talte ned til mig på en 
måde, som ingen i vore dage ville få succes med, tænkte 
jeg. Skulle man begive sig ud i den slags, måtte det ske 
med et vist lune som hos en Sokrates, en Holberg eller 
en Kierkegaard. Men det fandt jeg ikke hos Martinus. 
Han virkede provokerende selvsikker og kolossal seriøs. 
På den anden side kunne jeg bestemt ikke afvise, at han 
havde ret, og så skrev han tilmed godt. Han kunne formu-
lere sig med klare og slående billeder fra det daglige liv, 
som jeg nemt kunne genkende. Men først og fremmest 
var det emnet, der tiltrak mig. Jeg kunne se, at han og 
jeg havde den samme opfattelse af, hvad der var vigtigt 
her i livet, hvad det hele gik ud på.

Men det betød jo i og for sig ikke, at han havde ret. 
Der kunne være andre muligheder, som vi begge havde 
overset. Når Martinus talte om ”det evige liv”, så var det 
som en realitet, der ikke kunne diskuteres, fordi han tog 
for givet, at et liv uden evighed ville være et liv uden 
kærlighed og retfærdighed. Men hvordan kunne han 
vide, at livet var kærligt og retfærdigt? Jo, dét var det, 
for dét kunne han se med sin kosmiske bevidsthed. Og 
hvis kærligheden og retfærdigheden ikke altid var lige til 
at få øje på for hans læsere, så skulle den nok blive det, 
når bare vi gik ud fra, at livet var evigt, og vi også selv en 
dag ville få kosmisk bevidsthed. På den måde forudsatte 
Martinus, hvad han ville bevise. Hans ræsonnement gik 
i ring og mundede tilmed ud i noget, der først kunne 
verificeres på et senere tidspunkt.

For at underbygge dette syn på livet og dets vilkår kunne 
Martinus yderligere pege på naturens geniale konstruktio-
ner og indbyrdes samarbejde - i det store som i det små. 
Det er et ældgammelt argument for Guds eksistens, som 
har været dømt ude siden Darwin. Ikke desto mindre har 
det altid øvet en vældig tiltrækning på mig, men jeg be-
undrer også Darwins løsning på det samme problem, fordi 
det på en fiks måde frigør naturvidenskaben fra religionen. 
I det følgende vil jeg undersøge disse modsætninger, 
som jeg selv har oplevet dem, og jeg håber naturligvis, 
at andre kan nikke genkendende til min historie. Jeg ved 
også, at mange gerne vil udbrede kendskabet til Martinus’ 
verdensbillede, og for dem vil det måske være nyttigt at 
vide, hvor deres egen begejstring kommer fra. Naturligvis 
er der mange veje, men som vi skal se, er kilden altid den 
samme. I hvert fald hvis vi skal holde os til Martinus’ 
egen forklaring på disse ting, og nogen bedre har jeg 
indtil videre ikke kunnet finde.

Videnskabeligt?

Men tilbage til min historie. Undervejs, mens  jeg læste 
disse mange bøger, tusindvis af sider, undrede jeg mig 
over mig selv. Hvor fik jeg al den energi fra? Hvor kom 
begejstringen fra? Mit studium var jo nok båret af en 
vældig interesse, men også ledsaget af en kritisk distance, 
som åbenbart ikke spændte ben for min flid. Hvorfor ikke? 
Hvorfor i alverden bruge så megen tid på disse bøger? 
Tilmed kaldte Martinus sit verdensbillede videnskabeligt. 
Kunne han tillade sig det? Mit svar er i dag, at det kunne 
han godt, og her kommer forklaringen.

Når jeg mener, at Martinus med god ret kan kalde sit for-
fatterskab videnskabeligt, skønt det hviler på præmisser, 
der bider sig selv i halen og først kan verificeres langt 
ude i fremtiden, så er det, fordi min forestilling om, hvad 
videnskab er, har ændret sig i takt med dette studium. 
Jeg har, som så mange andre, været stærkt præget af 
oplysningstidens idealer, der i 1700-tallet blev skabt for 
at befri verden for overtro og naive forestillinger. Men 
blandt moderne individualister og kritiske verdensborgere 
er disse idealer ikke længere nødvendige. Vi vil selv 
bestemme, hvad vi regner for videnskab, vi tager, hvad 
vi kan bruge og lader resten ligge. Med sit frie syn på 
begrebet videnskab bragte Martinus substans ind i mit 
liv. For første gang følte jeg mig forstået og fik tilmed et 
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helt verdensbillede at måle min egen forståelse med. Den 
blev legitim, logisk og rigtig.

Set i denne optik forudsætter Martinus det samme som 
jeg, og hans rolle var i virkeligheden ”blot” at give mig 
de rette ord og begreber, så jeg kunne sige mig selv, hvad 
jeg hele tiden havde følt og fornemmet, for ikke at sige 
”vidst”, nemlig at livet er evigt, og at der er en kærlig 
mening bag det alt sammen. Jeg så, hvordan det hele 
kunne hænge sammen, uden at der manglede noget. Det 
var udtømmende, der var ingen modsætninger, og det 
forekom mig, at dette måtte være den simpleste løsning 
af alle mulige. Alt sammen kriterier for det, der normalt 
går under navnet videnskab.

Hvad er det da, Martinus forudsætter, hvad er det, han 
tager for givet, hvad hviler hans bevisførelse på? Den 
hviler på, at hans læsere er sådan nogle som mig, dvs. folk 
med tro, håb og kærlighed, men uden et verdensbillede, 
der er stort nok til at rumme det hele på én gang.
Derfor mener jeg, at Martinus er selve indbegrebet af en 
god lærer. Måske ikke for alle, men for mig er han. Fra 
at fornemme ham som autoritativ er jeg gået over til at 
opfatte ham som en god ven, en sjæleven, der hjælper mig 
på gled. Han giver mig et skub i den rigtige retning, han 
er en ”fødselshjælper” eller ”jordemor”. To betegnelser 
som en anden stor lærer, Sokrates, brugte om sig selv.

Det religiøse instinkt

Man kunne også kalde Martinus en ”genløser”, dvs. en 
lærer, der løser op for elevens intuition og får ham til 
at huske. Eleven husker noget, som han altid har vidst 
- en ”glemt viden” - som var forsvundet eller fortrængt. 
Også det er set før, nemlig med Platon. Hans filosofi gik 
ud på, at vi ved fødslen fik en forseglet viden med os, en 
viden om det sande, det gode og det skønne. Den viden er 
det blevet Martinus’ opgave at lukke op for. Han bryder 
ikke seglet, men han hjælper sin læser og elev med selv 
at bryde det.

Nu 30 år senere føler jeg mig lige så fascineret af Mar-
tinus, som da jeg første gang stod med en af hans bøger 
i hånden. Men min kritik er afløst af et mere nuanceret 
blik på helheden, for jeg har indset, at beviset lå i mig 
selv. Det kan tilmed formuleres i et enkelt ord, et enkelt 
begreb eller princip, som jeg gerne vil pege på med et citat 
fra Martinus’ artikel ”Livets risiko” (sidst bragt i Kosmos 
2001-8), hvor han skriver: ”… den sjælelige organiske 
struktur, der befordrer tillid og tro på plan og hensigt bag 
skæbnen og dermed også troen på et Forsyn er ikke noget, 
der er oparbejdet ved ydre intelligens- eller tankemæssige 
forestillinger. Den kan derimod udelukkende kun være til 
stede som et med væsenet uløseligt forbundet religiøst 
instinkt.” . Og Martinus fortsætter:

”Det er dette instinkt, der senere hos det mere fremskred-
ne væsen, jordmennesket, er blevet iklædt dets tankelivs 
billeder i form af sproget. Disse billeder måtte naturligvis 
antage former, alt eftersom man havde fantasi til, såsom 
”onde” og ”gode” guder, og troen på disse guder førte 
menneskene frem til intelligensudviklingen, hvor man 
ikke mere kunne ”tro”, men ville ”vide”. Det religiøse 
instinkt bevirkede her den materielle viden. Efterhånden 
opdagede man, at denne viden ikke kunne gøre det, men 
resulterede i dommedagen – krig og lemlæstelse. Og 
det religiøse instinkt i væsenet udviklede så væsenets 
videbegærlighed på det åndelige eller kosmiske område. 
Væsenet opdager, at livet udviser livsytringsfacitter, og 
får udviklet sig mere og mere for til sidst ved oplevel-
sen af Guddommen og udødeligheden at blive ”Et med 
Faderen”.”

Når Martinus derfor bruger ordet ”videnskab” om sit 
verdensbillede, så er det ikke en videnskab om at tilsi-
desætte det religiøse, men tværtimod en videnskab om at 
legitimere det. Hans logik forudsætter en anerkendelse af 
menneskets iboende instinkt for det religiøse. Anerkender 
man ikke et sådant instinkt, eller fornægter man at have 
det, og kalder man det tilmed for overtro og primitive 
forestillinger – ja, så er der naturligvis ikke noget at sige 
til, at man har vanskeligt ved at acceptere Martinus som 
videnskabelig. Så er han slet ikke logisk. Og dette må så 
være konklusionen på denne lille undersøgelse: Jeg havde 
svært ved at se mig selv som et religiøst menneske, men 
det var jeg altså. Min begejstring og mit flittige studium 
var bevis nok.

Endnu engang måtte jeg give Martinus ret. Og nu vidste 
jeg tilmed hvorfor!
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Dialog
Det er vigtigt, at vi er venner

Af Else Byskov

Debatten om X0 ser i nogen 
grad ud til at have bragt sindene 
i kog, og der er visse personer, 
der mener sig berettiget til at slå 
andre oven i hovedet med samme 
X0, og påpege deres manglende 
eller fejlagtige forståelse af dette 
svære begreb.
Min umiddelbare reaktion på 
en af de seneste artikler om 
X0 i dette blad var ubehag og 
skuffelse. For det er lige nøjagtigt dette, som Martinus 
advarer imod i Samarbejdsstrukturen. Lad os se på et par 
Martinuscitater:

”Det er ikke så vigtigt, at vi er enige om analyserne, men 
det er vigtigt, at vi er venner. Det med analyserne skal 
nok ordne sig, det ordner karmaen. Vi behøver ikke at 
sidde og prædike så meget for hinanden. Men det gælder 
om at være venner” (Samarbejdsstrukturen 2.udgave 
side 50).

Endvidere skriver Martinus: ”Enhver ufred har udeluk-
kende sin rod i mental ”mindreårighed” eller uformuen-
hed i højintellektualitet” (Ibid. side 62).
Og: ”Det må indprentes kolossalt, ja på det kraftigste må 
det indprentes at komme bort fra uoverensstemmelser. Det 
store er at arbejde sammen og få uoverensstemmelserne 
væk og få harmoni mellem sig. ”(Ibid. side 62).
Om det at kritisere siger Martinus: ”Mennesker har i 
almindelighed den opfattelse, at det er ydre bånd, som 
hindrer deres frigørelse, og de er meget ofte fulde af 
kritik mod de ydre forhold, mod andre mennesker, mod 
omgivelserne i det hele taget. De ved ikke, at så snart et 
menneske udøver kritik, er det bundet. For at blive frie 
må menneskene nå frem til at hæve sig over alle begær 
og al kritik. (Ibid. side 61).    

Og desuden: ”At være ”højintellektuel” vil være det 
samme som at være ”alkærlig”, hvilket er det samme som 
med forståelse at elske alt og alle. Et sådant væsen kan 
ikke kritisere, tænke nedsættende eller handle ondt imod 
nogen eller noget, netop fordi det som en kendsgerning 
fornemmer og ser Gud som det dybeste ophav i enhver 
form for manifestation, i enhver form for skabelse, i en-
hver form for oplevelse” (Ibid. side 61).

”Vi skal øve os i at omvende os selv. Vi skal huske på, 
at det ikke er andre, vi skal kritisere. Det er ikke rådet, 
man skal kritisere. Det er ikke medarbejderne, man skal 
kritisere. Men man skal komme ind på at kritisere sig selv. 
Det skal være det store punkt” (Ibid. side 61).

Når vi kritiserer hinanden stempler vi os selv som mentalt 
mindreårige. Debatten om X0 kan i sig selv være inte-
ressant nok, hvis den kan holdes på et sagligt plan, men 
når den går over til at indeholde personlige angreb og 
verbal nedgørelse, ja så er debatten kørt helt og aldeles 
af sporet. Skulle vi ikke prøve at vise os værdige til at 
være medarbejdere i denne ædle sag ved at være hævet 
over bedreviden og verbale slag under bæltestedet? Jeg 
synes, at debatten om X0 nu er kommet derhen, hvor 
der må manes til besindelse. Lad os vise os som værdige 
medarbejdere ved at have respekt for hinanden og undlade 
personlige angreb og bedreviden. For hvem andre end 
Martinus selv ved præcist hvad X0 dækker?

Man kan så for fuldstændighedens skyld bringe et Bibel-
citat: Jesus siger i Johannes evangelium 13.34: ”En ny 
befaling giver jeg jer, at I skal elske hverandre: ligesom 
jeg har elsket jer, skal også I elske hverandre. Derpå 
skal alle kende, at I er mine disciple, om I har indbyrdes 
kærlighed”. 

Lidt om takt og tone

af Jan von Müllen

Jeg mener at kunne huske, at man en gang i Den ny Ver-
densIMPULS fra redaktionens side har understreget, at 
dialog var velkommen, men at diskussion for slet ikke at 
tale om skænderi var uforeneligt med bladets ånd, der jo 
gerne til en vis grad skulle genspejle kosmologiens ånd, 
herunder Martinus’ stærke ønske om at undgå fraktions-
dannelser og skyttegravskrige af enhver art. Beskriver han 
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Kritisk dialog

v/Ruth Olsen

Der er dem, der mener, at Martinus var imod enhver 
form for kritik, men det er vel et spørgsmål om, hvad 
man lægger i ordet ”kritik”. Der findes både konstruktiv 
og destruktiv kritik. Om den destruktive form brugte 
Martinus som regel betegnelsen ”ond kritik”. Jeg kan 
ikke forestille mig, at Martinus ville stemple fænomenet 
”kritisk dialog” som noget negativt generelt. Vi har jo 
lov at være uenige og give udtryk for det, uden af den 
grund at være uvenner.

Forskellige opfattelser giver stof til eftertanke, og det har 
vi brug for. At andre kan se anderledes på nogle ting, kan 
være en udmærket anledning til at se nærmere på ens egne 
”fastgroede sandheder”. Som daværende rådsmedlem Ib 
Schleicher sagde på mindedagen 6/8-1988, ”ligger de 
sidste problemer i, at vi ofte har så forskellige og stærke 
meninger om alt muligt” og citerer Martinus (LB IV) 
for at have skrevet, at ”selv de bedste venner kan ikke 
blive enige”.

Videre sagde Ib Schleicher den dag: ”Løsningen er, at 
kunne leve med modsatte meninger”, ja ”endda være 
interesserede i de andres synspunkter og baggrunden 
for dem. Vi vil være åbne over for alle de nye impulser, 
der kan ligge i de andres bevidsthed, åbne for den nye 
erkendelse, de muligvis kan føre frem til.” (Kosmos 
nr.2-1989)

At kunne være uenige på en ”civiliseret” måde er nu en-
gang et nødvendigt led i udviklingen af en demokratisk 
kultur. Ja, kritisk dialog er faktisk en forudsætning for 
al udvikling – efter min mening. Mange tror, at kritik af 
en andens mening er det samme som kritik af personen, 
men det behøver det jo slet ikke at være. Her synes jeg, 
Else Byskov tager fejl i sit indlæg. Men det er åbenbart 
sådan, hun har tolket Søren Ingemanns artikel i sidste 
Impulsblad. Det viser, hvor forskelligt, vi kan opfatte 
tingene.

Jeg så blot Ingemanns artikel som et forsøg på en logisk 
analyse af en opfattelse, der var forskellig fra hans egen. 
Vi behøver da ikke skjule, at der for tiden er divergerende 
meninger om, hvordan vi bedst administrerer arven efter 
Martinus, om f.eks. rettelserne i værket, copyright osv. 
Jeg tror vi alle er bedst tjent med en åben debat, og der-
efter kan vi så hver især vurdere, hvad vi selv mener.

Martinus sagde, inden han forlod den fysiske verden, at 
han ville følge ”sin sag” derfra, hvor han kom hen. Jeg 
har foretaget det tankeeksperiment, at han nu fra sine 
”højere luftlag” betragter sagens udvikling og finder, at 

ikke netop i første bind af Livets Bog, hvorledes visse ån-
delige samfund, der ellers begyndte så lovende, ofte ender 
med at blive overtaget af de samme sammenslutningers 
”rekrutter” for derpå at gå en sikker død i møde? 

Og har han ikke også ved mange lejligheder betonet, at 
venskab rangerer langt højere end enighed om analyserne, 
hvilket i øvrigt får mig til at tænke på en mindeværdig 
sætning i ”A Course in Miracles”, der kort og godt lyder: 
Vil du have ret eller vil du være lykkelig?

Mon der ikke er en del, der som jeg har følt, at det sidste 
årstids heftige debatter om bl. a. ”0X”, og hvad vi skal 
lægge i det, enkelte detaljer i Ole Therkelsens nye bog om 
intelligent design, politikken omkring ændringer i Mar-
tinus’ tekster og ”rådets” dispositioner i almindelighed, 
alle har været ført med en ildhu (for nu at sige det pænt), 
der ikke lader f. eks. halvfjerdsernes venstrefløjskontro-
verser meget efter, og lige som man dengang ofte med 
rette kunne sige, at den egentlige sag – et mere retfærdigt 
samfund – mere blev skadet end gavnet af den nidkære 
optagethed af små divergenser af sekundær betydning, 
forekommer det mig, at visse af frontkæmperne for Mar-
tinus’ kærlighedsvidenskab er gået langt over stregen og 
nærmest har leveret skoleeksempler på, hvordan man ikke 
skal føre sine synspunkter frem – i hvert fald ikke, hvis 
målet er at udvirke konstruktive ændringer, det også på 
lang sigt kan have opbakning fra alle parter. 

Det skal retfærdigvis siges, at rådet har været bemærkel-
sesværdigt venlig og imødekommende over for enhver 
kombattant og således undgået at komme ud i den selv-
modsigelse, som enhver ”kamp” for et synspunkt – i det 
mindste i en spirituel sammenhæng – nødvendigvis må 
udgøre. Ja, er det ikke næsten som om, at  jo mere man 
i et bestemt spørgsmål mener at stå på Martinus’ side, jo 
større er risikoen for at forråde selve kosmologiens ånd. 
Man kan hurtigt komme til, som en formand for LO en-
gang formulerede det ”at sejre ad helvede til”.  
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noget ikke helt er, som han kunne ønske det, og derfor 
vil gøre sin mening gældende. Men hvordan skulle han 
kunne gøre det?

Han er nødt til at gøre det ved at give en impuls til nogle 
mennesker, der er modtagelige for en sådan og som vil 
handle på den, selv om det nemmeste er at lade være. 
Nogle har således følt det nødvendigt at give udtryk for 
holdninger, der er anderledes end de ”på bjerget gælden-
de”. Og jeg har følt det vigtigt, at bladet lagde spalteplads 
til det. Dog i et vist begrænset omfang.

Til den videre debat om disse ”interne” anliggender, er 
der nu åbnet en hjemmeside på internettet: 
www.martinus-media.dk - for min vurdering er, at kun 
få af dette blads læsere er interesserede i denne debat. 
Og min holdning i øvrigt er, at vi alle handler ud fra god 
vilje og vor bedste og ærligste overbevisning om, hvad 
der er det rigtigste. Men i vor endnu ufuldkomne tilstand har 
vi alle muligheden for at tage fejl.

Når man tolker det, Martinus er citeret for i ”Samar-
bejdsstrukturen”, må man tage i betragtning, i hvilken 
sammenhæng, udtalelserne er faldet. Når han f.eks. siger, 
at al ”diskussion” må væk (s.32), er det i forbindelse 
med, at han ikke ønsker, vi ”missionerer” for hans sag 
og gennem debat vil søge at overbevise nogen, som er 
fjendtlige overfor hans værk. Han mener jo nok ikke, at 
venner ikke må diskutere.

På rådsmødet 16/12-75 er Martinus citeret for at sige 
(s.63): ”Vi vil gerne være lydhøre. Jeg mener, kommer 
man med gode råd, er vi da glade for det. Det er da klart. 
Det er kun dem, der selv vil bestemme, dem der bliver 
vrede, vi ikke skal diskutere med.”

Man må også tage i betragtning, at flere af Martinus’ 
udtalelser i ”Samarbejdsstrukturen” er udvalgt, tolket og 
gengivet af personer, der ikke har samme høje bevidsthed, 
hvorfor misforståelser nemt kan snige sig ind. Derfor er 
der al mulig grund til at føre en kritisk dialog – bare vi 
gør det i fredsommelighed og venskabelighed.

Informationsarbejde om 
Martinus’ værk

Rolf Elving, som var elev hos Martinus de sidste 11 år, har 
sammen med flere andre udarbejdet noget informations-
materiale vedr. Martinus’ verdensbillede. Det har givet 
anledning til nogle uenigheder omkring den copyright, 
som kun Instituttet har ifølge Rådets tolkning af Marti-
nus’ ønsker. Da en ven udtrykte betænkeligheder ved at 
deltage i oplysningsarbejdet, efter at have hørt fra nogle 
rådsmedlemmer, at man mente Rolfs materiale var ”ulov-
ligt”, skrev Rolf et brev til sin ven, hvori han klargjorde 
sin holdning. Følgende er et uddrag af dette brev:

af Rolf Elving

Jeg forstår din tvivl, hvis du vurderer det udfra den 
kommercielle verden, som loven om copyright er skabt 
for. Hvis der her var tale om et firma, hvis formål var at 
tjene penge, ville jeg være enig med dig. Men i forret-
ningslivet ville det næppe ske, at folk ville arbejde gratis 
for at udbrede kendskabet til et værk, udgivet af andre. 
Men Martinus’ mission er for mig ikke et firma eller en 
forretning. Havde den været det, ville jeg slet ikke have 
skrevet nogen information. Problemet kan anskues ud 
fra to perspektiver – et kommercielt og et spirituelt eller 
kosmisk. Jeg foretrækker det sidste.

Det Tredie Testamente er skrevet for at tjene hele men-
neskeheden. Det skal ikke reguleres strengt efter kom-
mercielle love. Især ikke når det drejer sig om informa-
tionsmateriale. Den slags materiale forærer firmaer væk 
– jeg har aldrig set noget firma bruge copyright, når det 
drejer sig om salgsfremmende materiale. Man ville kun 
være glade for, om nogen gratis ville informere om deres 
produkt, så længe informationen var korrekt. Så selv ud 
fra et kommercielt synspunkt, ville vort arbejde normalt 
blive modtaget med glæde.

Men jeg er overbevist om, at Martinus ikke betragtede 
sin mission som en forretning.
Men selvfølgelig er det ikke let at vurdere, når der er 
folk, der påstår, at deres forståelse af Martinus’ ønsker 
er den eneste rigtige. Der spredes rygter, oplysninger 
går fra anden til tredie hånd osv. Men jeg stoler på det 
personlige kendskab, som jeg fik i årene sammen med 
Martinus. Og ingen kan være i tvivl om, at Martinus ikke 
var en forretningsmand.

Ifølge min bedste overbevisning eksisterer der ingen 
copyright i almindelig forstand, når vi ser det i lyset 
af Martinus’ tænkning. Martinus levede og arbejdede i 
overensstemmelse med Gud. Han ønskede f.eks. under 
ingen omstændigheder at løse konflikter v.hj.a. domstols-
afgørelser. Som alt i hans undervisning drejede det sig 
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om at give og tilgive. Ved at gøre det, vil den almindelige 
brug af copyright-ideen blive nytteløs og neutraliseret. 
Så hvorfor bruge en masse penge på advokater til at 
forklare de juridiske rettigheder og hvad man skal gøre 
for at få dem overholdt? Penge som er givet for at sprede 
budskabet. 

Når vi ser på copyright-problemet ud fra et kosmisk per-
spektiv, ser det helt anderledes ud end det gør normalt. 
I fremtiden, når gaveprincippet er blevet lige så vigtigt 
som at-tage-princippet er i dag, vil copyright-begrebet 
blive et fænomen fra fortiden. Det er den vej, Martinus’ 
lære peger.

Ved at bruge et kosmisk perspektiv på vort oplysningsar-
bejde, hvad ser vi så? Lad os begynde med to udtalelser 
fra Martinus:

Denne mission er ikke en forretning, den er en moral.
Vi skal gøre mine bøger tilgængelige for den lavest mu-
lige pris.

Martinus ønskede at hjælpe menneskene. Hans arbejde 
var en gave til hele menneskeheden og i kontakt med 
gaveprincippet.

Lad os så se på, hvad det er, vi gør:

Vi følger i Martinus’ fodspor, når vi præsenterer hans 
arbejde sådan, som han selv gjorde – som Det Tredie 
Testamente.

Vi klargører meningen og betydningen af titlen på hans 
værk.
Vi gør det let for enhver at fi nde og købe hans bøger.
Vi, der arbejder med dette, tjener ikke en krone på det 
– det er en gave.
Vi gør informationsmaterialet tilgængelig for den lavest 
mulige pris, kun lige nok til at fortsætte informations-
processen.
Vi er meget omhyggelige med at det er i den allerbedste 
overensstemmelse med Martinus’ egne værker.
Vi hjælper andre Martinus-interesserede sådan, at de selv 
kan fortsætte med at oplyse om Det Tredie Testamente.

Behøver man Instituttets accept for at oplyse om Mar-
tinus’ værk? I så fald ville Instituttet med tiden blive en 
gigantisk verdensomspændende organisation. Men det 
var ikke Martinus’ ønske, at der skulle være en sådan 
kontrolinstans. Enhver kan etablere et Martinus-center, 
hvorfra man frit kan informere om hans værk. Værket er 
givet fri. Symbolerne er skabt for at åbne vor bevidsthed 
for de store kosmiske sandheder og ikke som dekoration. 
Derfor skal de ikke bruges uden forklaringer.

Dette er netop, hvad vi gør, giver forklaringer – og hen-
viser i øvrigt direkte til Martinus’ egne værker. Vi har 
hele vejen været åbne overfor Instituttet, men måske 
hænger deres uvilje sammen med, at vi ikke vil kalde det 
”Martinus Kosmologi” men fastholder Martinus’ sidste 
beslutning – at det skal hedde ”Det Tredie Testamente”. 
Da jeg var personlig meget tæt på Martinus i hans sidste 
år, ved jeg, hvor vigtig denne beslutning var for ham.

I 1933 skriver Martinus bl.a. ”til læserne” (Artikelsamling I s.14-15):

”Når mit arbejde er begyndt at vække interesse, er begyndt at skabe bevægelse, er det absolut nødvendigt, at denne 
bevægelse ikke bliver vildledt til at begrænse, indkapsle eller krystallisere sig i en forening, sekt eller et trossamfund 
og derved blive et ensidigt monopoliserende ”eneste saliggørende”.

Det er nemlig mit arbejdes mission at vise menneskene hen til Guds egen i form af de daglige erfaringer og oplevelser 
manifesterede ”tale” og derigennem gøre dem til frie åndsforskere og ikke til en kunstig åndelig sammenslutnings 
”embedsmænd” og ”undersåtter”.

oooooooo

”En sammenslutning, der udelukkende er baseret på den medfødte kærlighedsevne hos individerne, er jo en ægte el-
ler naturlig sammenslutning og kan kun eksistere under begrebet ”Hvad Gud har sammenføjet kan menneskene ikke 
adskille”. Den behøver derfor ingen love, ingen aftaler, ingen forskrifter, ingen løfter for sit sammenhold.

Hvert enkelt ”medlem” er jo en ”dråbe” af kærlighed. Og ligesom vanddråben er prædestineret til at smelte sammen 
med andre vanddråber og derved er med til at skabe oceanet, således er ”kærlighedsdråberne” også prædestinerede til 
at smelte sammen med andre ”kærlighedsdråber”, hvorved den naturlige sammenslutning eller et ”kærlighedsocean” 
kommer til syne.”
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Om  bøger
Mindeskrift for
Sam Zinglersen
Udgivet af venner

170 sider - ? kr

ISBN 87-992876-0-4

anm. Gunder Frederiksen

I december 2008 er vi blevet præsenteret for et fl ot min-
deskrift for Sam Zinglersen. Med et Martinussymbol som 
baggrund prydes bogens forside af et billede af Sam, som 
han altid blev kaldt i vennekredsen. Og venner havde 
han mange af.
Blot dette at blade i bogen er spændende, for den er så rigt 
illustreret, at man den ene gang efter den anden standser 
op, smiler og nikker genkendende. Mange gode minder 
trækkes frem, for Sam var yderst selskabelig anlagt. Han 
har været vært for utallige sammenkomster, og han nød 
det, og det samme gjorde vi andre som glade gæster. 
Det hedder på titelbladet, at bogen er udgivet af ven-
ner, men der skal ikke herfra lægges skjul på, at vi alle 
skylder Karine Schmidt en stor TAK for at dette smukke 
mindeskrift i det hele taget er blevet realiseret. 
Det er rigtigt, at bogen først og fremmest er et mindeskrift 
for et menneske, der har ydet en uvurderlig indsats for 
virkeliggørelsen af Martinus’ livsværk ”Det tredie Te-
stamente”. Men det er også – og ikke mindst – et skrift 
af historisk værdi. 
Martinus fastlagde den redaktionelle linje for sit tidsskrift 
Kosmos, som første gang så dagens lys i 1930-erne. Her 
udtalte han, at der ikke skulle være boganmeldelser og 
mødemeddelelser i dette tidsskrift. 
Dermed var der allerede lagt op til, at der for at sikre 
den frie meningsudveksling også måtte skabes endnu 
et tidsskrift. Resultatet blev tidsskriftet ”Kosmologisk 
Information”, der omkring 1990-erne skiftede navn til 
”Den Ny Verdensimpuls”, hvilket har medført, at Marti-
nus verdensbillede fi k et mere levende og varieret ansigt 
udadtil.
Med udgivelsen af bogen om Sam er der på prisværdig 
måde belyst et andet træk i opbygningen af det verdens-
billede, som i fremtiden kan være medvirkende til at 
virkeliggøre Martinus’ visioner om en fredelig verden, 

hvor respekt for menneskerettighederne og næstekærlig-
hed ikke blot er karaktertræk, der forsøges virkeliggjort 
ved juletid, men som er udbredt til hele året. Og dermed 
er forbindelsen mellem Sams prisværdige indsats og 
Martinus kosmiske verdensbillede realiseret.
Da Karina Schmidts arbejde for udgivelsen af mindeskrif-
tet for Sam er et led i denne proces, skal der herfra også 
lyde en stor TAK for hendes værdifulde indsats. 
 

Jesus fra Nazarat
Af Joseph Ratzinger

Gyldendal 2008

890 sider - 379 kr

ISBN 87--02-06257-1

Anm. Søren Svendsen

Fra Gyldendal foreligger en tungtvejende bog af Joseph 
Ratzinger (alias pave Benedikt XVI) med titlen ”Jesus fra 
Nazaret”, som allerede nu er blevet en bestseller. Paven 
har som teolog og professor allerede 80 titler bag sig, men 
med denne publikation har han forsøgt at gøre Jesus-skik-
kelsen mere håndgribelig og nærværende for moderne 
mennesker, tydeligvis inspireret af nutidens kontrover-
sielle populære debatter om den historiske Kristus eller 
”Jesu ansigt”, skildret i fx  Dan Browns bog ”Da Vinci 
mysteriet”, der har held med at fremstille et meget fysisk 
billede af Jesus fra Nazaret.
Den forrige pave Johannes Paul II var ret fi losofi sk i sit 
forhold til kristendommen , men pave Benedikt er mere 
”bibelnær” og mener, at den moderne adskillelse mellem 
troens og historiens Jesus er utroværdig, men står alligevel 
fast på, at tro og fornuft er komplementære størrelser.
Fremstillingen bærer præg af stor teologisk expertise, 
garneret med et væld af  citater og henvisninger til tek-
ster der støtter hans forståelse. Han er dybt forankret 
i de nytestamentlige skrifter, og derfra forsøger han at 
tegne et troværdigt billede af den Jesus, som fremstår 
af de fi re evangelier og ikke mindst af apostlen Paulus’ 
holdninger.
I forordet henviser han til andre betydningsfulde teologer 
som fx Rudolf Schnackenburg, der med sin bog ”Die Per-
son Jesu Christi im Spiegel der vier Evangelien” prøver på 
at hælpe troende mennesker, som moderne videnskabelig 
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Tiltræk miraklet
Af Poul Blak

162 sider - 198 kr

ISBN 978-87-991820-3-9

Lemuel Books 2007

Anm. Ruth Olsen

forskning i dag har gjort meget utrygge. ”Uden forank-
ring i Gud forbliver Jesu person skematisk, uvirkelig og 
uforklarlig”.
Man skal altså ikke forvente sig meget ”nyt” eller radikale 
betragtninger i pavens syn på Jesus fra Nazaret. Moderne 
videnskab formår ikke at slå skår i hans fremstilling af 
og tro på Jesus.
Man skal derfor ikke forvente dybe tekstkritiske udred-
ninger om fx Det Nye Testamentes tilblivelse eller til den 
begivenhed som kaldes ”Alterunderet”, beskrevet som 
en dramatisk hændelse fra kirkemødet i Nikæa i325 eft. 
Chr., der fortæller om den mirakuløse”udvælgelse” af de 
kanoniske kristne tekster, der nu udgør Det Nye Testa-
mente. På samme kirkemøde blev også læren om ”Jesus er 
Guddom” vedtaget, samtidig med at den dengang meget 
udbredte ”reinkarnationslære” blev  fordømt specielt efter 
den romerske kejsers indgriben. Men i juni 553 e.Kr. ved 
et kirkemøde i Konstantinopel blev reinkarnationslæren 
ved et regulært kup endegyldigt udelukket, da kejser 
Justinian under mødet fængslede pave Vigilius, der pro-
cederede for friheden til at antage reinkarnationslæren, og 
han blev ikke sluppet fri før han havde underskrevet en 
erklæring om total udelukkelse af reinkarnationslæren.” 
Enhver, der understøtter læren om sjælens præexistens 
og dermed den uhyrlige tro på dens genkomst, skal være 
belagt med kirkens band”.
Disse emner fi nder man dog ikke udpenslet i pavens 
bog.
Noget overraskende omtales den jødiske rabbiner og for-
fatter Jacob Neusner’s  bog ”Rabbi talks with Jesus” hvor 
rabbineren forestiller sig at tale med Jesus om Moseloven 
og konkluderer, at Jesus fortolker ”loven” helt forkert.
Pave Benedikt understreger dog, at man ikke skal opfatte 
hans bog og indholdet som læresætninger, hvor der tales 
”ex cathedra”, men at den kun udtrykker hans egne per-
sonlige overvejelser, og at det derfor står enhver frit for 
at ha’ en anden fortolkning. --En noget usædvanlig ud-
talelse af pavestolens indehaver. Og noget overraskende 
for vor tid er også at i 1199 forbød den daværende pave 
al bibellæsning af menigmand, og 30 år senere blev det 
under dødsstraf forbudt lægmænd at eje bibelen samtidig 
med at man heller ikke måtte betvivle Bibelens hellige 
indhold.. Det sidste kunne vel minde en del om vor tids 
muslimske holdning til Koranen.

Poul Blak var en ateistisk journalist, der gjorde grin med 
”det åndelige”, indtil han oplevede noget, der fi k ham på 
andre tanker (beskrevet i hans bog ”Løft låget”). Nu har 
han udgivet denne lille bog, der består af små historier 
og provokerende spørgsmål, især til de gammel-kristne. 
Han ser ikke ud til at være kommet over sin aversion mod 
organiserede religioner.

Han fi nder det ret morsomt, at vi i dagens Danmark sta-
dig fejrer ”Jesu himmelfart” med en helligdag, for hvor 
mange danskere ved, hvad det er! Det var i øvrigt noget, 
der først blev indføjet i Lukasevangeliet (og kun der) i 
år 170, altså længe efter Lukas var død. Oprindeligt stod 
der faktisk kun, at ”Jesus blev båret op til himlen”. Biblen 
giver han ikke meget for, skrevet som den er af folk, som 
han siger, ikke selv har oplevet det, de skriver om.

At den kristne kirke før i tiden har behandlet ”afvigere” 
lige så elendigt, som mange muslimske instanser gør i 
dag, ved vi godt – f.eks. var der gennem århundreder 
dødsstraf for menigmand at eje og læse i Biblen. Poul 
Blak fortæller, hvordan en engelsk teolog , John Wy-
cliffe, i 1382 oversatte Biblen til engelsk. Det opdagede 
Paven (der i øvrigt hed Martinus V!) først 44 år efter og 
beordrede så hans jordiske rester gravet op, så han kunne 
blive brændt på bålet.

Da en præst , W. Tyndale (1494-1536) igen oversatte 
Biblen til engelsk og fi k den sat i trykning, som jo nu 
var opfundet, slap han ikke. Selv om han var på fl ugt 
under andet navn, blev han fanget og offentligt henrettet 
i Bruxelles. 

For Martinus-læsere er der ikke megen ”åndelig føde” 
at hente i bogen, men nok en del underholdning. Poul 
Blak har humor.

Det Aramæiske 
Mysterium
Af Lars Muhl

90 sider + DVD - 298 kr

Lemuel Books 2008

ISBN 978-87-991820-5-3

Anm. Ruth Olsen

Lars Muhl har her skrevet 
en på mange måder højst interessant bog. Han kom på 
sporet af det særlige ved det aramæiske sprog via Edith 
R. Stauffers bog ”Ubetinget kærlighed og tilgivelse” 
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har stor indlevelsesevne, er det svært efter 2000 år helt 
at sætte sig ind i, hvordan tingene var dengang.
Når man har læst Martinus i mange år, er det sjældent 
man får en spirituel bog i hånden, man fi nder interessant 
og givende. Men det er denne.

Jorden er vort hjem
Af Gudrun M. Thomassen

Nordnorsk Forlag 2008

255 sider - 250 n.kr

ISBN 82-92183-33-5

Anm. Ruth Olsen

Da jeg så, at der var udkommet en norsk bog med nye 
kanaliseringer fra fænomenet ”Ambres”, blev jeg nysger-
rig, for Ambres har vi oplevet på fi lm gennem et svensk 
medie, og det lød vældigt seriøst. Havde han mon interes-
sant nyt at fortælle om vor aktuelle situation på kloden?

Men jeg blev temmelig skuffet. Det drejer sig her mest om 
almene fi losofi sk-psykologiske gode råd og betragtninger, 
af og til med udmærkede spirituelle anstrøg. Men vi er 
jo blevet ”kræsne” efterhånden som markedet bugner af 
bøger med spirituelle budskaber. Som den skeptiker jeg 
er, begyndte jeg at tvivle på seriøsiteten. Blev navnet 
”Ambres” blot brugt som trækplaster?

Da jeg så læste i det norske tidsskrift ”Ildsjelen”, at Am-
bres’ svenske medie havde protesteret mod bogen, fordi 
han vidste, at Ambres ikke brugte andre medier end ham, 
og at informationerne slet ikke stemte overens mellem 
”de to Ambres”, blev min skepsis bekræftet. I øvrigt også 
overfor fænomenet ”kanaliseringer” generelt, for på det 
område er vi jo overladt til ”at tro”, vi kan aldrig vide.

Men derfor er det alligevel en varm og kærlig bog med 
mange gode budskaber, som en del mennesker sikkert 
kan have stor glæde af.

Findhorn-retreat
Af Eckhart Tolle

Borgens forlag 2008

62 sider + 2 DVDere 
250 kr

ISBN 87-21-03316-3

Anm. Ruth Olsen

(omtalt i Impuls 1/2007. Hun var stødt på en essæisk 
adfærdskodeks, fundet blandt Dødehavsrullerne).

Lars Muhl gik i gang med et større forskningsarbejde i 
de gamle skrifter, og mener at have fundet ud af, at der 
knytter sig en transpersonlig psykologi til det sprog, Jesus 
talte, og som det er nødvendigt at forstå for helt at fatte 
Jesu budskaber.
Jesus – som i bogen konsekvent kaldes Yeshua – var 
nazaræer, hvilket betyder ”den indviede”. Han og Maria 
Magdalene (magdalenen betyder ”den ophøjede”) var for-
midlere af det, der på aramæisk hed ”Namosa D’Noohra” 
Lysets lov. Lars skriver (s. 11) :
”Nazaræerne var en mysterieskole udsprunget af Essæer-
nes broderskab på Karmelbjerget og ved Det Døde Hav. 
Nazari er aramæisk for ”Lovens opretholder” eller slet og 
ret ”indviet”. Nazaræerne praktiserede bl.a. afholdenhed 
fra kødspise og stærke drikke, afstod fra dyreofring og 
dyremishandling. Kvinder spillede hos dem en ligeværdig 
rolle side om side med de mandlige lærere og disciple.”

Der er nogle tankevækkende bemærkninger om sprog 
generelt. F.eks. at latin er maskulint, rationelt, adskillende 
og pragmatisk, hvorimod aramæisk er feminint, intuitivt, 
empatisk og helhedspræget, altid med fl ere betydningslag. 
”Aramæisk tales og forstås kun gennem hjertet”, siger 
Lars (s. 16) ”Det bygger på hjertets visdom”.

Eks: ”Alaha” er den himmelske fader/moder, den store 
hellige Enhed, det første skabende princip i universet, 
den skabende kraft. I denne Enhed lever mennesket. På 
aramæisk betyder begrebet ”himmeriget” en tilstand. 
Guds rige er ikke et sted men en tilstand. I det hele taget 
er der meget i denne aramæiske lære, der er i overens-
stemmelse med det, vi læser hos Martinus.

Når man således dykker ned i det sprog, Jesus talte, indser 
man let, hvordan alle misforståelser er opstået. Den tids 
mennesker var ikke i stand til at forstå dybden i de ord, 
Jesus brugte. Bogen er fuld af fi ne spirituelle indsigter, 
men hvor meget, der kommer fra Lars selv og den tolk-
ning, han giver ordene pga den viden, han efterhånden 
har opnået om det spirituelle, kan jeg ikke vurdere. Og 
det er også uvæsentligt.

Vi lever i en tid, hvor der fra mange sider gøres op med 
det Jesus-billede, kirken og den autoriserede teologi har 
skabt, og som i øvrigt er det spor, den nuværende Pave 
kører videre i med sin bog om Jesus. Lars giver et andet 
og nok så smukt og klogt billede af Jesus, og således 
også en dybere forståelse for de budskaber, han bragte. 
Ligesom Martinus gør!
Også Maria Magdalene får i denne bog sin oprejsning, 
selv om jeg har mine tvivl om, at hun var det, Lars gør 
hende til. Han er jo en poetisk sjæl. Men selv om han 
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Eckhart Tolle har fået næsten guru-agtig status i den 
vestlige verden. Ikke fordi han selv lægger op til det, 
men fordi det, han siger, åbenbart rammer noget, mange 
mennesker har brug for at høre. Faktisk er hans budskaber 
meget i pagt med gammel indisk visdomstradition: Vær 
stille og søg indad i dig selv, stop tankestrømmen og giv 
slip på tilknytningen til formernes verden.

Han minder mig lidt om Søren Brun i Radiserne, når 
denne siger: ”Stop verden, jeg vil af”. Med den forcerede 
udvikling, der foregår i vor tid, breder behovet sig for 
ind imellem at ”stå af ræset”. Tolle taler til dette behov, 
derfor giver hans ord genklang hos mange.

Da jeg første gang læste Tolles opfordring til at stoppe 
tankestrømmen og blot være til i nuet, tænkte jeg på 
Martinus’ udsagn om, at tankerne er vor livskraft, og 
derfor kan vi aldrig holde op med at tænke, men vi kan 
holde op med at være bevidste om, at vi tænker. Når man 
imidlertid hører godt efter, hvad Tolle faktisk siger, er han 
mere nuanceret end som så.

F.eks. siger han (s. 37): ”Du løser ikke problemer gen-
nem tænkning; du skaber problemer gennem tænkning. 
Løsningen dukker altid op, når du træder ud af tankepro-
cessen og bliver stille og fuldstændig nærværende om 
end blot for et øjeblik. Lidt senere, når tankerne vender 
tilbage, får du pludselig en kreativ indsigt, der ikke var 
der tidligere.”

Han siger mange kloge ting på de to DVDere, men hans 
små ”indeklemte” latterudbrud ind imellem distraherer 
mig. Måske fordi jeg ikke er nogen stor Tolle-fan, for 
at være ærlig. Jeg kan jo godt lide denne sansernes og 
formernes verden, som er så lærerig. Men det er måske 
bare, fordi jeg er pensionist og ikke skal leve op til tidens 
krav for at tjene til livets ophold.

I øvrigt viser den lille bog, at også Tolle forstår at nyde 
sansernes formverden, for den er fuld af meget smukke 
fotos af naturens fantastiske verden.

Judasevangeliet
Af Benjamin Iscariot

Forlaget Hovedland 2007

105 sider - kr ?

ISBN 978-87-7070-070-2

Anm. Ruth Olsen

Da jeg faldt over denne bog på biblioteket, undrede jeg 
mig. Jeg havde jo set de sørgelige rester af Judasevange-
liet (på internettet), da det var en verdenssensation for et 
par år siden (og skrev om det i Impuls 2/2006). Så hvad 
var så det her?

Der står på bogens bagside, at ”Judasevangeliet er inspi-
reret af en række tekster, der for ca 50 år siden dukkede 
op i Ægypten nær al-Minya. Bogen er resultatet af et 
kreativt samarbejde mellem professor Maloney (udpeget 
af en pavelig kardinal) og den engelske forfatter Jeffrey 
Archer.” Det er altså et ret bearbejdet værk!

I første afsnit står, at den er skrevet af Benjamin, søn 
af Judas Iscariot, og at det er historien, som hans fader 
fortalte ham. Han vil genrejse sin fars ære, for han var 
ikke den forræder, de andre disciple gjorde ham til. Han 
fi k ingen sølvpenge, og han hængte ikke sig selv efter 
sin kære mesters død på korset. Han fl ygtede derimod 
til Qumran ved Det Døde Hav, hvor han senere blev 
henrettet af romerne.

Bogen følger i store træk, hvad vi kender fra Bibelen, 
men der fortælles ting om Jesus, som ikke passer med 
den Jesus, som Martinus har beskrevet. Judas ender i 
øvrigt med at miste troen på, at Jesus var den bebudede 
Messias. Han fortalte sin søn, at mange af de historier, 
der verserede om Jesus, var ikke rigtige, det var noget 
som var hentet i det gamle testamente. Det om de 30 
sølvpenge var f.eks. hentet i Zak. 11,13.

Om dette skrift virkelig er, hvad Judas fortalte sin søn, 
står hen i det uvisse, men det gør det, der åbenbart skal 
ske i vor tid – det sår tvivl om det ”præsten prædiker”! 
Den gamle form for kristendom skal dø ud for at en ny 
form kan vinde indpas.

Levende Visdom
Af Søren Hauge

Lemuel Books 2008

750 sider - 449 kr

ISBN 87-991820-6-0

Anm. Ruth Olsen

Det er et gevaldigt værk, Søren Hauge her har skabt. I 
den er samlet al den teosofi ske lærdom, han har samlet i 
årenes løb, opdelt på afsnit der gør det rimeligt oversku-
eligt. Teosofi en har efterhånden mange år ”på bagen”, 



28

men Søren Hauge har søgt at sætte den ind i en nutidig 
sammenhæng, så den ikke opleves som et alt for teore-
tisk-abstrakt ”bygningsværk”. Han har også bragt Alice 
Bailey ind mere, end jeg synes, han før har gjort.

Det er en bog med utrolig megen spirituel oplysning, 
en kæmpe ”mundfuld”, som jeg ikke her kan yde fuld 
retfærdighed. Meget af det ville jeg opleve som et tros-
spørgsmål og stille mig tvivlende overfor, hvis jeg ikke 
havde haft Martinus’ logiske analyser i baghovedet, og 
således drage sammenligninger. Teosofi en har en vis 
appel til ateister, fordi den ikke virker så religiøs (Hvad 
Martinus’ lære godt kan!) Da den religiøse fanatisme nu 
synes at brede sig, står fænomenet religion ikke i noget 
særlig godt lys for tiden.

Søren Hauge kommer langt omkring i de nye spirituelle 
tendenser og diskuterer fænomenet ”New Age”, som han 
deler op i to generelle strømninger: en ret følelsesbetonet 
populistisk og en mental holistisk, hvor den sidste lægger 
vægt på paradigmeskiftet indenfor f.eks. den alternative 
forskning. I den første gruppe mener han, der er en ten-
dens til at blive regressiv med dyrkelse af guruer, orakler 
osv., og med noget, der kan ligne foragt for intellektet. 
Han skriver (s. 676):

”Når mennesker afgiver deres autenticitet og lader ka-
naliserede budbringere lede deres liv, så er der ikke tale 
om fremskridt, men om en tilbagevenden til tidligere 
udvikling Når nyhedshunger og fokus på karismatiske 
personer og sensationelle teknikker tager over, forsvinder 
fornyelsen og erstattes af gamle, alt for velkendte mønstre 
i en ny forklædning.”
”Det er ikke fremskridt, når oplevelser og følelser prio-
riteres på bekostning af tænkning og skelneevne. Det er 
ikke fremskridt, når selvbestaltede orakler skaber sek-
teriske grupperinger eller får folk til at tro på dem som 
autoriteter, i stedet for at der appelleres til det enkelte 
menneskes integritet og skelneevne.” 
Og således er der så mange kloge ord i den bog!

En ny stjerne på den politiske himmel?

Fænomenet OBAMA har virkelig sat gang i spekulatio-
nerne – alle spørger sig selv og hinanden om denne nye 
stjerne på Amerikas politiske himmel som præsident vil 
betyde et vendepunkt og kaste sine stråler over resten af 
verden og skabe ikke bare forandring, men en revolution 
i måden, man fra dette præsidentembede vil håndtere 
verdens politik?

Håbet blev tændt, visionen fanget, og impulsen til nyska-
belse blev grebet med begejstring! Ville det lykkes for 
Barack Obama at manifestere sine ideer? Har han den 
nødvendige styrke, som hans forbillede Abraham Lincoln 
havde til at stå fast, når modstanden melder sig? 

Dette og andre spørgsmål har de to kompetente forfat-
tere Asger Lorentsen og Søren Hauge sat sig for at søge 
svarene på. De har kastet sig over fænomenet OBAMA 
og søger med stor indsigt i såvel amerikansk historie som 
transpersonal psykologi og åndsvidenskab at gå bag om 
personen og undersøge - fra forskellige vinkler – hvilke 
ressourcer og potentialer denne nye, unge præsident har 
til at gennemføre og manifestere de forandringer, han 
med stor styrke lover. 

Det er der kommet en meget spændende bog ud af ikke 
mindst fordi den højere spirituelle dimension er taget 
med på råd, og det har tilsyneladende givet gode resul-
tater i kombination med Barack Obamas allerede under 
valgkampen dokumenterede evner som nyskaber og 
organisator. Alene den helt utrolige valgkampagne via 
internettet, e-mails, Facebook og You Tube, der skabte 
en græsrodsaktivitet, som er helt uden sidestykke. Ge-
nialt! 

Der er i øvrigt så mange detaljer omkring præsidenten 
i denne bog, som en anmelder gerne vil omtale, så jeg 
nævner lige en bog, som kendere af Martinus vil forstå, 
især da den også har en videre betydning for verden:
Obama oplever, at han har, hvad han kalder ”en løbende 
samtale med Gud”, fordi han dagen igennem stiller sig 
selv spørgsmål om hvad han laver og hvorfor, det kalder 
han at ”holde fast i sit moralske kompas”, og det oplever 
han som samtaler i sit indre. ”Jeg holder mine handlinger 
op imod den indre stemme, som i, hvert fald for mig er 
hørlig og som fortæller mig, når jeg er på rette vej, og 
når jeg er på afveje”. Således gør han løbende status over 
formålet med sine handlinger og ”hvordan de knytter an 
til en højere følelse af mening”.       

Et relevant spørgsmål, som forfatterne stiller, er derfor: 
”Er Barack Obama knyttet til en ny bølge, der stimuleres 
fra et højere rige?” Er Obama et lysende eksempel på 
en leder, der kan sætte en lavine af fornyelse i gang på 

Barack Obama
Af Asger Lorentsen og 
Søren Hauge

Lemuel Books 2009

176 sider - 250 kr.

ISBN 87-991820-8-4

anm. Joy Persson
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jorden? Kan han være katalysator for den nye impuls, 
der kan dreje udviklingen frem mod fælles idealer om 
fred og samarbejde?

Disse spørgsmål behandles nærmere hen imod slutningen 
af bogen, hvor hans horoskop studeres (han er løve f. d. 
4. August 1961). Flere clairvoyante observationer kunne 
tyde på at Obama er tilknyttet fornyende impulser fra 
transpersonlige riger, ligesom Abraham Lincoln, Franklin 
D. Roosevelt og andre tidligere fornyere, som ”the foun-
ding fathers”, der underskrev den amerikanske forfatning 
i 1787, der jo er USA’s åndelige arv og forbillede for de 
vestlige demokratier. Obama vil netop en genrejsning 
af det USA, der blev indstiftet i 1700-tallet af indviede 
disciple som Th. Jefferson, Benjamin Franklin m. fl . Som 
alle var bevidste om, hvad deres opgave var. 

I spirituelle miljøer funderes der over Obamas tidligere 
liv. Er han mon en reinkarnation at Lincoln, som Obama 
jo føler sig stærkt tilknyttet (en anden mulighed som 
forklaring på dette gives i bogen). Et andet spørgsmål 
fl orerer også: er han et ”stjernemenneske”? Der kommer 
fra en højere udviklet planet? I en BBC-reportage var der 
pludselig en reporter, der udbrød: ”Det er som om denne 
Barack Obama kommer fra en anden planet”. Det bliver 
også behandlet i denne bog, så der er nok at tænke over. 
Bogen indledes med Obamas sejrstale d. 4. november 
2008, så hvis I ikke fi k det hele med, kan man læse den 
imponerende tale her i sin helhed.

I forordet siger forfatterne, at det valg ikke var et ameri-
kansk valg, det var en global begivenhed, et gennembrud 
for den gode viljes verdensomspændende natur. Og vel 
netop derfor er to så kendte forfattere gået sammen om at 
skrive en bog om fænomenet Obama, fascinerende som 
det jo er, - også set i lyset af vor klodes generelle krise. 
”Selv om vi har skrevet hver sin del af bogen, og hver 
især har vore præferencer og særlige vinkler, har vi drøftet 
og suppleret hinandens bidrag, og vores syn på emnet 
er i meget høj grad sammenfaldende”, siger forfatterne. 
Hvilket fi nt arbejde.

Lige til sidst, hvis 
nogen skulle være 
bekymret for præsi-
dentens skæbne, er 
her en beroligende 
meddelelse fra et hø-
jere plan: ”et kraftigt 
skjold af Kristuslys 
gør ham til en af de 
mest beskyttede per-
soner på planeten. (s. 
158).                     

Møde med lyset
Af Dannion Brinkley

Sphinx Forlag 2003

160 sider - ? kr

ISBN 87-7759-219-0

anm. Gunder Frederiksen

Et møde med den åndelige verden

I bogen ”Møde med Lyset” beretter forfatteren Dannion 
Brinkley om den åndelige verden, som han efter en ulykke 
fi k et mere end almindeligt kendskab til. Det ualmindelige 
bestod bl. a. i, at han døde 2 gange. I byen Aiken i South 
Carolina, hvor han boede, oplevede han på et tidspunkt, 
at et uvejr var på vej. Han sidder ved telefonen og hører 
buldrende torden og regn, da lynet pludseligt slog ned, 
medens han talte i telefon. Han hører det som et larmende 
godstog, der buldrede forbi. Et elektrisk stød brændte 
gennem hans krop og smeltede telefonen. Den sønderlem-
mende smerte oplevedes, som var hans krop badet i syre. 
Han oplevede at blive kastet op i luften. Men smerten 
ophørte, da han bevægede sig ind i en anden verden, hvor 
der var en salig fred og ro. Han var ”død”.

Hans kone Sandy, der kort forinden havde taget et kursus 
i første hjælp, rensede hans hals, satte sig overskrævs på 
hans mave og begyndte at give kunstigt åndedræt. Hun 
pressede hårdt på brystet, og der kom nogle grynt, men 
Dannion mærkede intet, for han havde forladt sin krop. 
”Jeg må være død”, tænkte Dannion ganske fornuftigt. 
Han oplevede at blive kørt i ambulance på hospitalet, 
medens en tunnel var ved at danne sig ”som øjet i en 
skypumpe”. Tunnelen bevægede sig hen imod ham 
– en tunnel, som han senere beskrev som ”Tunnelen til 
evigheden”

Her var ingen grædende Sandy, ingen ambulancefolk i 
gang med at kickstarte hans døde krop, ingen desperate 
samtaler med hospitalet over radioen – kun en tunnel og 
den vidunderlige lyd af klokkeklang. Lyset blev mere og 
mere strålende og efterlod et ”paradis af skinnende lys” 
(s. 17). Et lysvæsen kom nærmere. Dannion følte en dyb 
fornemmelse af kærlighed samtidig med at hans egen 
krop føltes mindre massiv, som havde han med et slag 
tabt 20 kg. Kropsbyrden blev ladt tilbage, og han følte 
sig som en ubundet ånd. Lysvæsenet omsluttede ham. Det 
gav en følelse af tryghed og familiaritet, empati, sympati. 
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Væsenet oplevedes hverken som mandlig eller kvindelig, 
men kun som en mægtig kraft. 

Genoplevelse

Dannion begyndte nu at genopleve sit liv. Han kunne se 
alt, hvad der var sket med ham – og det var ikke spor 
behageligt. Han blev kort sagt konfronteret med den 
kvalmende realitet, at han havde været en selvoptaget og 
ondskabsfuld person. 

Han så sin egen vrede barndom. ”Jeg så mig selv pine 
andre børn ved at stjæle deres cykler eller drille dem i 
skolen – bl.a. en dreng, der havde et fremstående adams-
æble. Den gang det skete, syntes han, at han var sjov, 
men nu, hvor han genoplevede hændelsen, befandt han 
sig i drengens krop og oplevede den smerte, han havde 
påført ham. 

Og således genoplevede han hver eneste af de slagsmål 
– og det var mange – han havde været deltager i, men 
vel at bemærke med en væsentlig forskel: ”Jeg var nu i 
modtagerens ende”. ”Jeg oplevede den fortvivlelse og 
ydmygelse, min modstander havde følt. Nogle var selv 
ude om det, men andre var uskyldte ofre. Jeg havde væ-
ret umulig at kontrollere. Jeg havde endog pralet over 
for mine kammerater, hvordan jeg havde såret mine 
forældre”. 

Eftertanke

Senere, da han havde tænkt disse begivenheder igennem, 
forstod han, at ”mennesker, der slår på dyr eller er onde 
ved dem, kommer til at gennemleve det, dyrene har følt, 
når de selv skal igennem et livstilbageblik. Men det er 
ikke så meget, hvad man gør, der tæller, men hvorfor 
man gør det. At gennemleve at skade nogen bare for sjov 
er den værste smerte af alle. At genopleve en smerte for 
en sag, man tror på, er ikke nær så slemt. Det var, hvad 
Dannion især erfarede under den militære træning i bl. 
a. i forbindelse med Vietnam-krigen. Han kalder sig selv 
snigmorder, da han fik ordre til at myrde en embedsmand, 
der ikke gik ind for ”den amerikanske synsvinkel”. 

Alt i alt havde han deltaget i en halv snes drab, som det 
senere var hårdt at genopleve. Der var blot den formil-
dende omstændighed, at han slog ihjel i patriotismens 
navn. Også efter endt militærtjeneste fortsatte han med 
at arbejde inden for regeringen bl. a. med at udføre hem-
melige operationer bl. a. med at overføre våben til de 
militære interesseområder i andre lande. I tilbageblikket 
måtte han således opleve, hvilken frygt og smerte disse 
våben havde givet anledning til.

Han er død

Dannion fik senere at vide, at situationen i ambulancen 
havde været kaotisk. Sandy hulkede. Redderen fortsatte 
sine heltemodige oplivningsforsøg. Men der var stadig 
ingen reaktion. ”Han klarede det ikke” sagde den vagtha-
vende læge. En sygeplejerske ringede til lighuset. 

”Hvad sker der nu, når jeg er død? tænkte Dannion. Snart 
havde han svaret. Et smukt lysvæsen skinnede foran ham. 
Det var, som det sendte et beroligende lys af kærlighed, 
der fjernede enhver form for frygt. De mærkede en opad-
gående bevægelse, og Dannion fik en følelse af at være 
omgivet af svagt lysende dis, kølig og tæt som havgus. 
”Der var ingen skarpe tinder. Bjergene var blide med 
runde tinder og frodige sprækker i dybere blå farver” (s. 
31) ”Hvordan kommer jeg fremad? tænkte Dannion. ”Vi 
svævede af sted på den måde, som jeg altid har forestil-
let mig, at engle gør”. Dannion blev ved med at spørge 
lysvæsenet, men fik intet svar. Med bevidsthed om, at der 
ikke var noget, der kunne skade ham, slappede Dannion 
af i lysvæsenets nærvær. 

Der var tretten lysvæsener. Hver af dem repræsenterede 
et af de forskellige psykologiske karaktertræk, der er 
fælles for alle mennesker. Det var som om de hver for 
sig repræsenterede de forskellige tegn i dyrekredsen. 
Men spirituelt rakte de langt ud over, hvad der lå i stjer-
netegnene. Dannion blev klar over, at dette sted var et 
sted for undervisning. ”Jeg behøvede kun at tænke på et 
spørgsmål for i alt væsentligt at kunne opleve svaret. På 
under et sekund vidste jeg, hvordan lys fungerer, hvordan 
ånd inkorporeres i et fysisk liv, og hvordan det kan lade 
sig gøre, at mennesker handler og tænker på så mange 
forskellige måder”. Dannion følte en dyb ærefrygt ved at 
være i selskab med disse ophøjede væsener. 

Fremtidsvisioner

Efterhånden som væsenerne kom frem, kom der også 
billeder af begivenheder, som endnu ikke havde fundet 
sted. ”Det skete tolv gange, og tolv gange befandt jeg 
mig i en række hændelser, som ville ryste verden i frem-
tiden --------- og det blev vist mig lige så klart, som var 
det fjernsynsskærmen med aftennyhederne”. (s. 36). Da 
Dannion 18 år senere tænkte tilbage, kunne han tælle 
femoghalvfems af begivenhederne, som havde fundet 
sted. For eksempel blev der vist billede som forudsagde 
finanskrisen, som rystede USA og bredte sig til en lang 
række andre lande.  

”Jeg kunne se Amerika komme i en omfattende gælds-
sætning. Og visionerne beskrev et Amerika på vej ind i en 
spirituel tilbagegang”. Der var visioner af et demoraliseret 
land, stridigheder og had i det hellige land samt visioner 
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af atomødelæggelse samt miljøbevidsthedens religion og 
andre voldsomme begivenheder, der ryster verden f. eks 
scener fra en tredje verdenskrig. Gennem telepati kunne 
Dannion opfatte, at væsenerne sagde følgende: ”Hvis I 
følger det, som I altid har lært og fortsætter at leve, som 
I har gjort de sidste tredive år, vil alt dette med sikkerhed 
overgå jer. Men hvis I forandrer jer, kan I undgå den 
kommende krig.” – Interessant at mindes, at det også er 
begrebet forandring, USA’s præsident Obama har gjort 
til sit slogan under valgkampen. 

De åndelige væsener fortalte Dannion, at ”de, der tager 
ned på jorden, er helte og heltinder ”fordi I gør noget, som 
ingen andre spirituelle væsener har modet til at gøre”. (s. 
50) Det var, som den spirituelle viden blev præsenteret 
for Dannion som kasser af viden. Han spekulerede på, 
hvorfor alt det skete for ham. ”Hvad er scenerne i kas-
serne for noget, og hvorfor viser de åndelige væsener 
dem for mig?

Han fik svaret af det trettende lysvæsen, som havde 
mere magt end de andre. Uden ord fortalte han Dannion, 
at alt hvad han havde set, befandt sig i fremtiden, men 
forløbet af menneskelige begivenheder kan ændres, men 
menneskene skal først forstå, hvad de er. ”Her anser vi 
alle, som tager til jorden for at være store opdagelsesrej-
sende. Alt hvad der er nødvendigt er, at de opdager, at 
kærlighed er, at behandle andre, som de selv ønsker at 
blive behandlet”. 

Et forløsende møde

 Med et sæt bliver Dannion vildt begejstret, da han stø-
der på en kort meddelelse i dagens avis ”Dr. Raymond 
Moody holder foredrag ved University of South Coro-
lina over emnet: Hvad sker der med mennesker, der 
har overlevet efter at være erklæret klinisk døde”. 
For første gang blev Dannion klar over, at han ikke var 
alene om sine specielle oplevelser, som her blev kaldt 
nærdødsoplevelser. Men lægerne vidste på daværende 
tidspunkt praktisk taget intet om nærdødsoplevelser og 
var nærmest tilbøjelige til at kalde dem hallucinationer, og 
de blev som regel henvist til en psykiater, hvor de oftest 
kom i medicinsk behandling. Heller ikke præsterne var 
til megen hjælp, idet de betragtede oplevelserne som djæ-
velens værk. Bibelen beretter om en del oplevelser, som 
må betragtes som nærdødsoplevelser. ”Paven har længe 
indsamlet fortællinger fra medlemmer af kirken, som har 
haft møder med en åndelig verden gennem nærdød. Og 
Mormonkirken har samlet mange af den slags oplevelser 
i ” The Journal of Discourse”, som er en kommentar til 
deres troslære. Mange af Mormonkirkens ældste har selv 
haft nærdødsoplevelser. Døden defineres her som ”blot 
en overgang fra en tilstand eller sfære af eksistens til en 
anden” (s. 77-78). 

Raymond Moody har som bekendt skrevet flere bøger f. 
eks ”Livet efter livet” om nærdødsoplevelser og i forbin-
delse dermed holdt en lang række foredrag. I denne bog 
er elementerne slået sammen i følgende fællestræk

1. En oplevelse af at være død, hvor mennesker er 
klar over, at han er død.

2. En følelse af fred og fravær af smerte.
3. En ud-af-kroppen oplevelse, hvor personens ånd 

glider op over kroppen.
4. Oplevelsen af en tunnel, som ”afdøde” har en for-

nemmelse af rejse hurtigt igennem.
5. At se mennesker af lys – f. eks. afdøde slægtninge.
6. At blive budt velkommen af et særligt lysvæsen.
7. At gennemgå et livstilbageblik, hvor pågældende 

er i stand til at se hele sit liv og evaluere gode og 
mindre gode aspekter.  

8. En følelse af modvilje mod at vende tilbage til den 
fysiske verden

9. At gennemgå en transformation af personligheden, 
som er positivt for de fleste.  

Dannion var vildt begejstret for foredraget, idet meget af 
det, han hørte, svarede til oplevelser, han selv havde haft, 
og som han stod forholdsvis uforstående over for.
Efter foredraget spurgte Moody: ”Er der nogen her, der 
har haft sådanne oplevelser? Dannion var ikke sen til 
at fortælle, at det var ham, der var blevet ramt lynet, og 
som havde været omtalt i dagspressen. Det viste sig, at 
det havde Raymond Moody læst, og da han samlede på 
sådanne hændelser, spurgte han Dannion, om han måtte 
komme og få et interview, hvilket Dannion naturligvis 
med glæde sagde ja til, eftersom det var første gang, at 
han kunne tale til et menneske om sin hændelse, uden at 
nogen omgående løber sin vej. 

Et nyt liv

Ingen tvivl om, at mange Martinusstuderende har læst 
Raymond Moodys bøger, men det er ikke sikkert, at man 
ved, at hans venner har beskrevet ham som en krydsning 
mellem Anders And og Sigmund Freud. Dannion ople-
vede ham som overordentlig velbegavet og fyldt med 
humoristisk sans, så de blev snart gode venner.  Et nyt 
liv tog nu sin begyndelse for Dannion. Raymond Moody 
kom kørende til Dannion i en bil som man skulle tro var 
tegneseriens Fred Flintstones bil. Den ældgamle Pontiac 
var dækket med klistermærker, der til forveksling lignede 
forhistoriske hulemalerier. 
En humoristisk tone var anslået fra starten og snart sad 
de i hver sin gyngestol ivrigt drøftende oplevelser af de 
nye fænomener, som var af fælles interesse. ”Det var 
kærlighed ved første blik”. 
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Budskabet fra de nye børn - 
et budskab fra hjertet

Af Celia Fenn

Oversat og tilsendt af Bente D. Christensen

De nye børn, indigo- og krystalbørnene, er kommet til 
planeten for at være jeres børn. Men de er kommet med 
et bestemt formål, nemlig at hjælpe planeten med dens 
udvikling gennem processen kendt som opstigelse. Mens 
I har glæde af dem og oplever dem som en del af jeres 
familie og jeres fællesskab, har de et højere spirituelt 
formål.

Som enkeltpersoner har indigo- og krystalbørnene 
mange avancerede evner og talenter. De er ofte meget 
intelligente, kreative og har psykiske evner. De kan se 
og kommunikere med vejledere og engle, og de føler sig 
lige meget hjemme i den spirituelle verden som i den 
fysiske. Men det er i form af gruppearbejde, at deres 
energi og budskab er vigtigt. De arbejder sammen på 
planeten i en samlet gruppe for at bringe og forankre en 
ny slags energi.

Den energi kaldes krystal- eller  ´kristusenergien` som 
repræsenterer samme niveau som ́ kristusbevidsthed´. De 
nye børns budskab er et budskab fra hjertet. De arbejder 
i gruppe for at hjælpe menneskeheden med at åbne deres 
kollektive hjertechakra og tage imod den nye energi. For 
at menneskeheden kan blive i stand til at løfte deres be-
vidsthed op til det niveau, der er nødvendigt for at skabe 
et nyt samfund og en ny jord, var det nødvendigt med 
et kraftigt ”skub”. De nye børn er med deres arbejde i 
stand til at aktivere opstigelsesprocessen. De er mestre 
i opstigning.

Deres mål er at skabe et nyt samfund baseret på kærlighed 
og styrke, et samfund der eksisterer udenfor dualitet i en 
verden af harmoni. Dette gruppeprojekt af børn fra hele 
planeten tjener til at bringe den menneskelige familie 
sammen og er konceptet for et nyt samfund  kaldet ´den 
gyldne tidsalder` på jorden.

Menneskets fremtid i 
krystalenergien

I sidste del af det 20. århundrede havde menneskeheden 
programmeret  sig selv  og planeten til undergang. Mange 
profetier, fortællinger og overbevisninger havde fastsat 

de sidste tider` til denne periode. Hvis menneskene var 
blevet overladt til deres egne opfindelser, ville de sand-
synligvis have skabt en afslutning allerede, men mange 
på planeten var parate til at udvikle sig og var mere inte-
resseret i den ´gyldne tidsalder’, som også var forudsagt 
i profetierne. Og således lyttede den åndelige verden, og 
indigo- og krystalbørnene blev kaldt ind fra hele galaksen 
og fra jorden for at hjælpe med denne proces. Modige og 
smukke sjæle, avancerede sjæle, sjæle på mesterniveau 
hvis arbejde ville være at bryde igennem de gamle syste-
mer, som var blevet fast forankret og holdt udviklingen 
tilbage, for hurtigt at løfte bevidstheden, så menneskene 
kunne gå ind i jordens 5. dimension og være i stand til 
at fungere som flerdimensionelle menneskelige mestre 
eller engle. Vi er i denne proces af bevidsthedsskift lige 
nu. Vi kalder det ´opstigning`.

Krisen på planeten var stor i slutningen af det 20. år-
hundrede. Menneskeheden havde etableret et system, der 
skulle skabe et stabilt og velfungerende samfund. Men 
dette system var stagneret og var blevet undertrykkende. 
De økonomiske systemer, så vel som retssystemer, syge-
husvæsen og undervisningssystemer tjente ikke længere 
samfundet på den måde, de oprindeligt var udtænkt til 
at tjene. Det var blevet egoistiske og selvtilstrækkelige  
systemer, der var ødelæggende og undertrykkende. Men-
nesket havde generelt mistet den spirituelle dimension af 
livet og var blevet fokuseret på de lavere chakra-områ-
der af penge, sex og magt som værende livets mening. 
Materielt forbrug var blevet det altoverskyggende mål 
med livet i den udviklede verden, og dette koncept  blev 
hurtigt spredt ud over hele planeten og skabte samfund 
baseret på grådighed og materialisme.

I 1970´erne og 1980´erne bad mange lysarbejdere, som 
allerede arbejdede for det store skift eller opstigning, om 
hjælp, og deres bønner blev hørt. Indigobørnene blev 
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sendt hertil for at starte processen af hurtig bevidsthedsud-
vikling. I 1987 var der nok indigobørn og nok fremskridt 
var gjort til at ´Harmonisk Konvergens` begivenheden 
kunne finde sted, hvorved processen af aktivering og 
tilpasning af de nye krystalline fordelingsnet til den ny 
planet og den ny menneskehed blev igangsat. Denne pro-
ces var først helt færdiggjort i slutningen af 1990´erne, da 
de første krystalbørn begyndte at ankomme for at arbejde 
med det nye netfordelingssystem.

På det tidspunkt var ´end scenariet´ bortraderet fra den 
menneskelige kollektive bevidsthed, og den ny jord 
startede sin opbygning på de krystalfundamenter, der var 
lagt. En ny mennesketype begyndte at dukke frem, indigo-
krystalmennesket, også kaldet menneskeenglen. Det er et 
væsen, som er forbundet med de højere dimensioner så 
vel som de fysiske. Et psykisk og spirituelt væsen med 
kontakt til engleverdenen, men alligevel lykkelig for 
at være i menneskeform og arbejde hen imod at skabe 
´himlen på jorden´ på planeten.

De nye børn kommer 
– Indigo-krystaltidslinien 

De første indigobørn kom til jorden i 1940´erne. Anden 
verdenskrig havde renset en stor del af negativitet fra 
planeten og havde banet vejen for at de første avancerede 
væsener kunne begynde at inkarnere i fysisk form. Det var 
på dette tidspunkt at beslutningen  i de højere dimensioner 
blev taget, at jorden ville fortsætte, og at den ny gyldne 
tidsalder ville manifestere sig. I 1940, 1950 og 1960´erne 
blev fremtidens ledere af den ny jord, de første nye børn, 
født. De blev født overalt på jorden, og deres mission 
var at begynde processen med at stille spørgsmål og ud-
fordre, og på nuværende tidspunkt tjener mange af disse 
tidlige indigo’er som ledere og medhjælpere i processen 
for bevidsthedsskiftet, som er en del af opstignings- og 
overgangsprocessen.

 Disse tidlige indigo´er banede vejen for den første bølge 
af  indigo’er, som vi kunne kalde en ´masselanding´.  
I 1970´erne  inkarnerede en stor bølge af indigosjæle 
overalt på planeten og begyndte at ´bryde jordens energi 
op´. For hver ny indigo- eller krystalbarn der bliver født, 
bliver den kollektive bevidsthed automatisk løftet. Når 
mange inkarnerer samtidigt, bliver den kollektive bevidst-
hed løftet meget hurtigt. Den store fremgang i teknologi  
over de sidste 30 år kan ses som en gave fra indigo´erne, 
hvis avancerede bevidsthed førte menneskeheden ind i en 
accelereret udvikling på forskellige områder af jordmen-
neskets stræben.

Den første bølge af indigo’er er ved at være i 20´erne og 
30´erne. De er nu en del af det etablerede samfund og 
begynder at gøre en forskel dér.

I 1980´erne inkarnerede den anden bølge af indigo’er, 
endnu en bølge af avanceret bevidsthed.

I 1990´erne fortsatte indigo’erne med at inkarnere, men 
nu begyndte en ny type børn også at inkarnere. De første 
krystalbørn ankom sidst i 1990´erne. På det tidspunkt 
fungerede jordens nye krystalfordelingsnetværk godt nok 
til, at disse avancerede børn kunne begynde at inkarnere. 
Det er vigtigt at forstå, at disse børn er forankret i det nye 
netværk. De er drivkraften i deres familier og samfund, så 
folk kan skifte fra det gamle system til det nye. Med tiden 
vil alle mennesker blive født ind i det nye energinetværk, 
og det gamle vil ikke længere bruges. Så vil den ny jord 
være fuldt forankret.

I 2003 var der en begivenhed kendt som ´Harmonisk 
Konkordans´, hvor voksne mennesker  og lysarbejdere i 
stort antal begyndte at slutte sig til det nye energinetværk 
og blive voksne krystal- eller kristusvæsener/menne-
skeengle. For nogle var det ganske svært og dramatisk 
pludselig at finde sig selv i de nye stærke energier. Dette 
kræver at deres hjertechakraer er åbne, for det nye kry-
stalnetværk forbinder sig med hjertechakraet og ikke de 
lavere chakraer, som holdt det gamle netværk i gang.

Indigoerne og deres meddelelse 
til jorden

Indigobørn har fået dette navn fordi deres sjælsvibration 
var af en højere bevidsthed, som kunne forbindes med 
indigofarven i pandechakraet. De er født med særlige 
karaktertræk og evner.
De var fortrinvis højre-hjerneside orienterede væsener, 
de var kunstneriske, kreative og intuitive, og de var af 
naturen spirituelle. De elskede aktiviteter så som medita-
tion og yoga og at arbejde med krystaller. De var generelt 
ærlige og åbne, og integritet var meget vigtigt for dem. 
Deres venner var meget vigtige for dem, og når de blev 
ældre havde de for vane at danne grupper, som var et 
spejlbillede af  konceptet ´sjælsgrupper´eller ´klaner´. 
For indigo- og krystalbørn er gruppemennesker og kan 
lide at være en del af en gruppe.

Deres meddelelse og deres mission var at vise samfun-
det, de levede i, at det var låst inde i systemer, som ikke 
længere understøttede menneskelig vækst. De gjorde 
dette ved at demonstrere, hvor skadelige disse systemer 
var blevet. Deres første budskab var et socialt og fælle-
skabsorienteret budskab til deres familier. De nægtede at 
acceptere den kontrol og magtstruktur den typiske kerne-
familie havde, hvor faren var chef, og alle gjorde som de 
fik fortalt. De nægtede faktisk at acceptere dominerende 
og kontrollerende systemer af nogen art. Mange familier 
var rystet da indigo´erne holdt dette spejl op foran dem, 
som viste den grimme og destruktive side af traditionelt 
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kernefamilieliv. Gradvist er samfundet begyndt at forstå, 
at den eneste måde at arbejde med indigo-energi  er fra 
hjertet. Indigo´erne lærte deres forældre om forhandling, 
diskussion, ærlighed, åbenhed og at dele med andre. De 
lærte deres forældre om respekt: respekt for hinanden og 
for hvert eneste familiemedlem, og ligeledes om deres 
individuelle følelsesmæssige og fysiske behov.

Der kom et nyt forældre-paradigme ud af denne konfron-
tation mellem den gamle energi og  den ny indigo-energi. 
Forældre og barn blev nu set som partnere. Forholdet 
skulle baseres på kærlighed og personlig vækst for alle. 
At være forældre skulle være en hjertechakra aktivitet 
baseret på kærlighed og ikke en solar plexus aktivitet af 
kontrol og magt.

I uddannelsessfæren opstod den samme krise da indi-
gobørnene indtog skolerne i større antal. Indigo´er er 
meget intelligente og intuitive. De tænker hurtigt og 
de lærer hurtigt. De trives i frie og åbne omgivelser og 
begår sig dårligt i lukkede og kontrollerede omgivelser. 
Det var uundgåeligt, at de ville finde skolesystemet 
langsomt, kedeligt, frustrerende og uegnet til deres 
behov. De blev først diagnosticeret  som ADS-børn 
(opmærksomheds-mangel-syndrom) eller ADHS-børn 
(opmærksomheds-mangel-hyperaktiv-syndrom) af den 
traditionelle lægevidenskab og gjort til ́ problemer´, som 
skulle ́ ordnes´ for det meste med medicin. De, som ikke 
kunne ́ ordnes´ eller kontrolleres, blev oprørske og mani-
festerede selvdestruktive mønstre med narkotika, alkohol 
og vold. Men de får deres budskab igennem, nemlig at 
der er noget meget forkert med en uddannelse baseret på 
viden, som har meget lidt forbindelse med det virkelige 
liv. Den måde systemet fungerede på var et problem for 
disse væsener, hvis energi og intelligens gik langt ud over 
dette begrænsede system. Vores samfund befinder sig på 
de begyndende stadier til at finde en måde at uddanne 
disse børn, som kan imødekomme deres behov og være 
baseret i hjertet, så vel som i hjernen.

Også på sundhedsområdet har disse børn udfordret vores 
tænkemåde. Medicinen, der bliver brugt til at behandle 
ADS og  ADHS, helbreder ofte ikke, men undertrykker 
symptomerne. Mange forældre bryder sig ikke om at give 
deres børn anti-depressive stoffer og andre psykofarmaka                           
i så tidlig en alder. Bivirkningerne er generelt ukendte 
på nuværende tidspunkt. I stedet prøver mange at finde 
alternative løsninger og at  give deres høj-energi barn en 
naturlig diet baseret på økologisk føde, og eliminere al 
sukker og konserverede fødevarer  fra barnets diæt.

Børn af hjertet: Krystalbørnene 

Omkring 1998 begyndte de første ægte krystal- eller 
´kristusbørn´at inkarnere. Dette var fordi det nye ener-

ginetværk på jorden nu 
kunne understøtte disse 
rene og kraftfulde væ-
sener. Hvert krystalbarn 
der bliver født bliver født 
ind i det nye energinet-
værk og har potentiale 
til at blive fuldt opvågne 
og bevidste mestre på ni-
veau med kristusbevidst-
heden. De er spirituelle 
mestre i deres egen ret. 
Deres aura er meget me-
get klar og stærk, og den kan rumme alle strålerne i den 
ny jords energiaktivering: guld, magenta-rød, akvamarin, 
sølv-indigo og orange-røde stråler. Nogle tidligere kry-
stalbørn kom kun med guld- eller magenta stråler, for at 
hjælpe med at stabilisere disse, men de senere krystalbørn 
er født med evnen til at rumme alle de forskellige stråler 
efter behov, og disse børn kaldes ́ regnbue-krystal´ børn. 
De har generelt store klare øjne, som ligesom ser ind i 
din sjæl, og det er netop, hvad de gør! De er ofte rolige 
og fokuserede, men de kan blive hyperaktive, når deres 
energi kommer ud af balance. De er meget kærlige og gi-
vende og er glade for at dele deres energier med andre, der 
måtte have brug for dem. De er kraftfulde, og ofte er de 
frygtløse. De kan være overfølsomme overfor fødevarer 
og miljøet, fordi de er født med de rene organismer, som 
er en nødvendighed på den ny jord.

Krystalbørnene er clairvoyante og psykiske, de kan se 
engle og åndelige vejledere, og de kan ofte føle og se ind 
i fremtiden. De kender til tidligere liv og kan ofte tale om, 
hvem de var i tidligere liv.
De er også meget forbundet som en gruppe, og meget af 
deres arbejde for planeten bliver udført i gruppearbejde 
på et højere bevidsthedsniveau. Det er en af grundene 
til, at krystalbørn til tider kan være trætte, irritable og 
i dårligt humør. De har ofte arbejdet meget hårdt på et 
højere niveau for at hjælpe med at holde energien for 
opstigelsesprocessen.

Stigningen af antallet af autistiske børn på planeten er 
også relateret til denne proces. Autistiske børn har valgt 
at holde deres energi på et højere dimensionelt niveau, og 
som sådan hjælper de med at holde energiportalerne i de 
højere dimensioner, indtil nok ´almindelige´mennesker 
er opsteget til det niveau, og kan gøre dette arbejde, mens 
de stadig er i fysisk inkarnation.

Indigo- og krystalbørnenes gave til os: De bevæger sig 
ind i vores hjerter og opgraderer vores energisystemer 
til den nye jord! 

Kilde: www.starchildglobal.com
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Rudolf Steiners henvisning til 
Martinus og Kristi genkomst

v/Uwe Todt

Da den daværende teosofiske leder, Annie Besant, i 1911 
havde grundlagt ordenen ”Østens Stjerne” for at forberede 
Krishnamurtis ankomst, holdt Rudolf Steiner foredrag i 
teosofiske sidegrene i forskellige byer i Schweiz, Østrig 
og Tyskland, hvor han fremstillede sammenhængen om-
kring den kommende verdenslærer sådan, som en ”sand 
kender af okkultismen” så det, for derved at korrigere 
den falske sammenhæng omkring Krishnamurti. Dette 
byggede han på den buddhistiske overlevering, som siger, 
at forskellige Buddha’er vil afløse hinanden.

Efter denne overlevering vil der 5000 år efter Buddha 
(560 til 480 år f.Kr.) fremkomme en ny Buddha som ver-
densgenløser. Han vil blive kaldt Maitreya Buddha. Før-
hen virkede disse nye Buddha’er som Bodhisattva, som 
stadig inkarnerede på ny for at hjælpe menneskeheden og 
for at forberede sin sidste inkarnation som Buddha.
Som vi straks skal se, passer det, som Steiner anfører 
om det 20. århundredes Maitreya Buddha, vidtgående 
på Martinus, skønt Martinus selv ingen sammenhæng 

beskrev mellem sig og denne buddhistiske tradition.

Maitreya Buddha blev i den buddhistiske overlevering 
fremstillet som ”det godes overbringer”. Alt er såre godt 
er også Martinus’ centrale budskab. Endog det såkaldt 
onde ser han som noget godt og kalder det ”det ubehage-
lige gode”. Da han i april 1933 udgav sit første tidsskrift 

Kosmos, mundede den første artikel ud i udsagnet ”alt er 
såre godt”. Vi har nemlig her at gøre med hele hans værks 
kerneudsagn. Han skrev i artiklens slutning, at alt hvad 
han lærte var for alle mennesker og at livets evige gene-
ralfacit sluttelig ville munde ud i, at ”alt er såre godt”.

Rudolf Steiner anførte et yderligere kendetegn på Mai-
treya Buddha, som passer udmærket på Martinus. Han 
siger nemlig:
”Det er det karakteristiske tegn for alle Bodhisattva’er, 
som bliver en Buddha, at de lever et ukendt liv. Menne-
ske-individualiteten må i fremtiden i stadig højere grad 
udvikle sig selv. Det er karakteristisk for ham, at han går 
ukendt gennem verden i mange år, og først bliver kendt, 
når han ved egen indre kraft virker som et enkeltstående 
menneske. Gennem årtusinder, også gennem nutidige 
okkultister, er den fordring kendt, at hans væsen forbliver 
ukendt gennem hans ungdom indtil fødslen af forstands-
sjælen, ja indtil fødslen af bevidsthedssjælen.”
(Ifølge Steiner fødes forstandssjælen ved det 28. år og 
bevidsthedsjælen ved det 35. år)

I et andet foredrag angiver Steiner aktivitetens begyndelse 
mere nøjagtig. Vi læser:
”Det vil være ren okkult dilettantisme, hvis man påstår, 
at denne Maitreya allerede i de unge år vil være genken-
delig som en sådan. Mellem det 30. og 33. år viser han 
først sin identitet ved egen kraft, uden at han er blevet 
udpeget af andre.”

 Med disse udsagn vender Steiner sig imod at se Krishna-
murti som den kommende verdenslærer, da han jo var 
kendt længe før sit 30. år. Udsagnet er i fuld overens-
stemmelse med Martinus, der først efter sin store fødsel 
i en alder af 30 år blev kendt af nogle få mennesker, og 
som virkelig var alt af egen kraft, da han ingen højere 
uddannelse havde og ikke var blevet åndeligt uddannet 
af nogen.

Rudolf Steiner har også henvist til den kommende ver-
denslærers store fødsel og kosmiske bevidsthed. Men han 
har formuleret sine udsagn i antropososfiske begreber, 
som for udenforstående først må udredes, for at man kan 
se overensstemmelsen med Martinus. Han siger:
”Jo nærmere menneskeheden kommer det stadie, som 
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Maitreya Buddha har, gennemgår individet en særlig 
udvikling, som i sit højeste stadie er noget, som Jesus af 
Nazareth gennemgik ved dåben: han oplevede en udveks-
ling af individualitet (…) Maitreya Buddha levede til sit 
30.år med een særskilt individualitet, og så indtræder en 
udveksling, sådan som vi ser det med Jesus ved dåben i 
Jordanfloden.”

En ung Rudolf Steiner

Hvilken betydning havde Jesu dåb for Steiner, og hvad 
mente han med ”samlivet med en bestemt individualitet 
og den optrædende udveksling”? Han sagde, at med 
dåben i Jordan forbandt solånden Kristus sig med Jesu 
tre åndelige legemer. Han sagde ikke, at Jesus med Jor-
dandåben fik kosmisk bevidsthed, men han sagde, at han 
med dåben blev bevidst om sin guddommelighed og blev 
ét med faderen, hvilket er det, Martinus kalder ”kosmisk 
bevidsthed”. Udtrykket betyder altså – formuleret med 
Martinus-begreber – at den kommende verdenslærer op-
når kosmisk bevidsthed ved det 30. år. Martinus har aldrig 
talt om, at hans personlighed blev ”udvekslet” ved det 
30. år, men beskrev, at hans bevidsthed blev forvandlet, 
hvorved han dog forblev sig selv.

Om Kristi genkomst

I 1910 holdt Rudolf Steiner i forskellige tyske byer for-
uden i Palermo og Rom foredrag om Kristi genkomst. I 
disse foredrag beskrev han, hvordan der i de kommende 
2500 år vil vågne nye evner i menneskeheden. Der vil 
være flere og flere, som vil være i stand til på naturlig 
måde at se ind i den åndelige verden uden forudgående 

skoling. Derved vil de opleve Kristus som åndelig skik-
kelse ligesom apostlen Paulus gjorde i Damaskus. Det er 
dette, der menes med Kristi genkomst.
I denne sammenhæng peger Steiner på, at Maitreya Bud-
dha anså det som sin vigtigste opgave at henvise til den 
æteriske Kristus og gøre det muligt for mange mennesker 
at få en ”Damaskus-oplevelse”.

Damaskus-oplevelsen beskriver Martinus med følgende 
ord:
”På dette stadium møder aspiranten til den store fødsel 
altså verdensgenløseren eller Kristusvæsenet. Aspiranten 
bliver da vidne til dette væsen, der viser sig for ham i sin 
overjordiske herlighed. Han ser ham i et altgennemtræn-
gende hvidt strålevæld, udgående fra verdensgenløserens 
kosmiske legeme, der tilsyneladende er bygget op af 
millioner og atter millioner af mikroskopiske stjerner, der 
hver især funkler et lille strålevæld af snehvidt lys ud, der 
sammen med mangfoldigheden af de øvrige små stjerner 
danner det snehvide, altoverstrålende lysmateriale, af 
hvilket Kristusvæsenet organisme er bygget op.
Med denne sin altoverstrålende kosmiske lysorganisme 
gennemtrænger Kristusvæsenet nu aspirantens ånd og 
åbner hermed dennes talentkerner for oplevelse af kos-
misk bevidsthed.”

Ud af teksten kan man se, at den måde Martinus skildrer 
”Damaskus-oplevelsen” på, er den noget andet end det, 
Steiner forventede. Martinus taler ikke om at se den æte-
riske Kristus, men om at mennesket ved forvandlingen 
i den store fødsel bliver et Kristusvæsen. Dette bliver 
tydeligt i den følgende tekst:

”Det er denne psykiske proces, denne individets selvople-
velse af livets højeste og helligste fakta, som gør individet 
til det ”kristusvæsen”, verdensgenløseren bebudede som 
sin genkomst i ”himmelens skyer med megen kraft og 
herlighed”. Denne ”Kristi genkomst i skyerne” er således 
i første instans ikke en ydre begivenhed, men en indre i 
væsenets tanketåge pludseligt opstået vågen dagsbevidst 
oplevelse af sin egen gennem udvikling forvandlede 
tilstand fra ”dyr” til ”menneske”.

Det er denne af naturen selv iværksatte sjælsadling, 
”indvielse” eller ”store fødsel”, der udgør individets 
andet møde med kristusbevidstheden. Det første møde 
er mødet med hans visdom, ord og gerninger på det 
ydre fysiske plan, fortolket igennem religionen, kirken 
og præsterne. (..) Kristusbevidstheden er her – ikke ens 
egen – men derimod et andet væsens bevidsthed og kan 
derfor i dette tilfælde umuligt være eller blive andet end 
en andenhåndsoplevelse.

At verdensgenløseren, der selv havde nået kristusmenta-
liteten eller den kosmiske bevidsthed som førstehåndsop-
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levelse, og for hvem denne psykiske tilstand derfor var 
en vågen dagsbevidst kendsgerning, ikke kunne docere 
en andenhåndsoplevelse af denne tilstand som Guddom-
mens endelige og højeste hensigt og mål med det jordiske 
menneske, er selvfølgelig. (…) Nej, verdensgenløseren 
var bedre underrettet. Han vidste, at intet mindre end 
førstehåndsoplevelsen af den hellige ånd eller Guds egen 
bevidsthed som den, han selv var blevet overskygget af, 
kunne være Guddommens hensigt og kærlighedstilfreds-
stillelse med hensyn til alle levende væsener. (…)

At dette individets andet møde med kristusmentaliteten 
skal være en direkte selvoplevelse i form af dets egen 
psykes omdannelse til kosmisk bevidsthed eller gen-
nemstrømning af ”den hellige ånd” og ikke et ydre møde 
med Kristus i kød og blod, har han gjort begribeligt ved 
at erklære, at han på denne måde ikke vil være noget sted 
at fi nde, hverken ”her” eller ”der”, hverken i ”ørkenen” 
eller i ”kamrene”. (…)

Men når hans andet komme ikke skal være hans person, 
men derimod individets egen selvoplevelse af den psyke, 
den mentalitetsart åbenbaring, han selv var besjælet af, 
forstår man jo bedre, at dette andet komme ”ligesom 
lynet udgår fra østen og skinner indtil vesten”. Hvilken 
illumination kan være større end kosmisk bevidsthed eller 
”den hellige ånd”? Er lyset her ikke netop så stærkt og 
strålende, at det oplyser alle skyggesiders detaljer indtil 
en sådan grad, at Guddommens evige ord om sit eget 
udsyn: ”Alt er såre godt”, bliver til vågen dagsbevidst 
kendsgerning for det mod Guddommen søgende individ 
eller menneske.”
(uddrag fra småbog 8 ”Menneskeheden og Verdensbil-
ledet” kap. 54)

Martinus så altså mennesket som den ufuldkomne skab-
ning, som endnu ikke var født til sin sande bestemmelse 

som ”menneske i Guds billede”. Men indenfor de kom-
mende 3000 år vil det opleve fødslen af sin guddommelige 
bevidsthed Ved denne fødsel møder han da Kristus som 
den førstefødte, som han derefter ikke mere behøver som 
formidler mellem sig og Gud, for han vil da selv være 
ét med Gud.

Rudolf Steiner siger i øvrigt, at Maitreya Buddha havde 
til opgave i det 20. århundrede at give Kristus-begiven-
hedens virkelige betydning. Denne opgave havde han 
også i en tidligere inkarnation før Jesu fødsel. Dengang 
var han inkarneret som Jeshu ben Pandira (Jesus søn af 
Pandira). Jeshu ben Pandira levede omkring år 100 f. Kr. 
i Israel. Dengang fandtes der det jødiske ordens-samfund 
Essæerne, som i 1947 blev kendt ved fundet af dødehavs-
rullerne i Qumran.

Ifølge Steiner var Jeshu ben Pandira den åndelige leder af 
Essæersamfundet. Han fortalte, at et menneske af Davids 
stamme ville føre den himmelske verden ned på jorden, så 
den kunne fi nde indpas i dagsbevidstheden. Som Steiner 
fortæller, var det dengang anset som gudsbespottelse, 
at optage det guddommelige i sin dagsbevidsthed, fordi 
mennesket ikke var værdig til det. I indvielsesmysteriet 
måtte man lade dagsbevidstheden tilbage, når man be-
trådte den åndelige verden.

På grund af denne ”gudsbespottelse” blev Jeshu ben 
Pandira stenet og derpå hængt. Men han havde elever, 
der videreførte hans lære og disses efterfølgere fandtes 
senere blandt de kristne. Særligt var Matthæus-evangeli-
ets forfatter en sådan sen elev af Jeshu ben Pandira. Om 
disse udsagn af Steiner har Martinus mig bekendt aldrig 
ytret sig. Om sine egne tidligere inkarnationer har han 
aldrig talt.

(uddrag fra Uwe Todts bog ”Martinus, liv og værk” bind 
1. Oversat fra tysk efter bedste evne af Ruth)

Lyset er i verden

Der fi ndes millioner af mennesker, som er så langt fremme i udvikling, at de kan begynde at forstå intel-
lektualiteten bagved livet og naturen, dvs de love af hvis overholdelse det fuldkomne liv er et resultat. Til 
disse mennesker lyder det i dag: 

”Se, lyset er i verden, du behøver kun at studere, forske og åbne dig for dette lys. Du vil se, at alt uden omkring 
menneskets sfære er kosmisk kærlighed. Du vil opleve, at kærligheden er universets grundtone.”

(”Menneskehedens kærlighedshunger”, Kosmos nr. 3/1986)
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Af Anne Wedege

Om 500 år har man globalt indført Esperanto* som 
jordklodens fællessprog. Dette sprog lærer børnene i 
skolen allerede fra første klasse på linie med deres eget 
lands sprog.

Fremtidsromanen vokser stille og 
roligt, ikke mindst takket være 
jeres forskellige ideer og bud på 
et kommende fremtidsrige om 500 
år, i tid fra vore dage ca. en sjette-
del frem imod det rigtige menne-
skerige, som Martinus beskriver 
det. Flere har foreslået, at jorden 
om 500 år vil kommunikere med 
UFO’er. I det følgende har jeg leget lidt med, hvordan 
kommunikationen med folkeslag fra andre stjerner vil 
komme til at fungere, og hvordan et interstellart sprog 
vil lyde. 

Som hjælpere til samfundets udvikling er der ”De 
Fjerne”, korncirkel-folket, som har våget over jorden 
siden dens skabelse, og som gradvist bliver mere synlige. 
De kommunikerer med nogle få af de højst udviklede 
jordboere. De taler sammen på det universelle sprog. 
Kendere udi science fiction genren kalder eksistensen af 
et interstellart hovedsprog for en nem løsning, men jeg 
skal her redegøre for, hvorfor jeg alligevel har valgt et 
almengyldigt, interstellart sprog som den eneste logiske 
løsning på fremtidig universel kommunikation. 

Det interstellare sprog, som jeg kalder Stella, tales af 
alle i universet, som har nået et vist udviklingstrin, når 
de da ikke benytter tankeoverførsel. Sproget overholder 
de universelle love, som videnskaben her på jorden først 
lige så småt er begyndt at forstå betydningen af. Disse 
love ses overalt i os og omkring os, hvis man forstår at 
tolke dem. Det drejer sig om det evige spiralkredsløb, 
som betinger, at alt levende gennemgår forskellige faser, 
inden det vender tilbage til det principielt samme punkt, 
men på et højere niveau.

Spiralkredsløbet genkendes overalt. I årets gang: Vinter, 
forår, sommer, sensommer, efterår. I døgnets rytme: 
Nat, morgen, middag, eftermiddag, aften. I menneskers 
livsforløb: Åndelig tilstand, fødsel og barndom, ungdom, 

De fjernes sprog
voksenlivet, alderdommen, via døden tilbage til den 
åndelige tilstand, og herfra igen fødsel, barndom osv. Et 
levende væsens livskredsløb: Mineralriget, planteriget, 
dyreriget, det rigtige menneskerige, visdomsriget, salig-
hedsriget, og så igen mineralriget, planteriget osv. 
Jeg skal nok vende tilbage til sproget, men jeg skal lige 
forklare lidt om den menneskelige udvikling, som jeg 
forstår det ved at studere Martinus. Den menneskelige 
hjerne og menneskets talenter udvikles igennem en uen-
delig række af liv, og vi får adgang til mere og mere af 
den universelle visdom. Sagt med andre ord bliver vi 
bedre og bedre til at aflæse naturen og drage nytte af de 
opdagelser, vi gør.

Et godt eksempel herpå er kinesernes anvendelse af ele-
menternes naturlove. Kinesiske vismænd har forstået at 
inddrage naturens tale i et unikt behandlingssystem, hvor 
menneskets organer, energi og psyke anses for at afspejle 
naturens kredsløb**. Læren om de fem elementer har 
først vundet udbredelse i Vesten indenfor de sidste 20 år 
igennem akupunktur og feng shui.

Et andet eksempel er, at østlige vismænd opdagede 10-
talssystemet, de arabiske tal. Jeg skriver med vilje opdaget 
og ikke opfundet, for 10-talssystemet er hentet ud af natu-
rens evige kredsløb og oversat til matematik. Talsystemet 
blev et globalt sprog, da det blev bragt her til Vesten af 
araberne. Systemet er så logisk og genialt, at man har kun-
net udvikle computerteknologi og rumfart på baggrund af 
dette sprog. Årsagen til dets logik er, at det afspejler de 
universelle love om det evige spiralkredsløb. 
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Det evige spiralkredsløb og nuet

Liv udvikler sig som ovenfor nævnt igennem spiralkreds-
løb. For at udvikling kan erkendes, må der nødvendigvis 
være tale om et fast punkt, som den kan måles op imod. 
”Hun har udviklet sig.” Ja, men i forhold til hvad? ”I for-
hold til det, hun var sidste år.” Men fordi tiden (her ”sidste 
år”) også indgår i et kredsløb ligesom den pågældende 
kvindes udvikling, må tiden også nødvendigvis have et 
fast punkt for at kunne erkendes. Dette faste punkt er 
nuet. Nuet er stilhed, og i forhold til det kan man måle 
fortid og fremtid. Hvis det ikke var stilhed, ville det være 
enten fortid eller fremtid.

Romertallene blev erstattet af de arabiske tal. Det skete 
ikke kun, fordi de arabiske tal var mere praktiske, så at man 
nu kunne gange og dividere og kommunikere på 
tværs af den babyloniske sprogforvirring 
indenfor matematikken. Den dybere 
årsag til levedygtigheden hos det 
arabiske 10-talssystem ligger i, 
at systemet afspejler to super-
logiske og universelle på et 
højere udviklingstrin. 

Lad mig først gennemgå 
spiralkredsløbet i talræk-
ken: Alle tal, som jeg her 
vil tillade mig at kalde 
udvikling, udgår fra nullet 
med start i ettallet og af-
slutning i nitallet, og herfra 
når vi så tilbage til nullet, 
men på et højere niveau. Det 
var 10’erne. Processen gentages 
ved igen at bygge op fra et til ni, og 
igen er vi tilbage ved nullet – 20’erne. 
Det samme kredsløb, men rigere på er-
faring. Araberne har i sandhed forstået at afbilde et 
evigt kredsløb på en uhyre enkel måde. 10’erne, 20’erne, 
100’erne, 1.000’erne, minustallene, brøkerne, alle afgår 
ved døden for blot at genopstå. Ligesom egetræet i min 
have i oktober er nået til sin aftentid. Det er tid at putte 
sig for vinteren, bladene gulnes og falder af, godnat. 
Men blot for at vågne næste forår med grønne knopper, 
et år ældre.

Den anden universelle sandhed, der ligger gemt i det 
arabiske talsystem, er tilstedeværelsen af det faste punkt. 
Nullet! Nullet kan sidestilles med nuet, som er stilhed 
eller tomhed. Begrebet 100 ville ikke sige os noget, hvis 
vi ikke kender nullets stilhed.

Stella

Tilbage til mine forestillinger om Stella, det interstellare 
sprog. Det er et sprog med samme klarhed og logik som 
10-talssystemet, udsprunget af de samme naturlove. Der 
er nogen derude, der allerede taler det. Et sted i en fjern 
galakse, hvor folk for længst har lært at aflæse og forstå 
naturens rytme i en sådan grad, at den er blevet integreret 
i deres sprog.

Her på jorden er Esperanto blevet forudsagt til at være 
fremtidens sprog. Jeg har kigget lidt på sprogets gram-
matiske opbygning, og jeg genkender endnu engang den 
latinske grammatik, ganske vist dejligt forenklet. Men 
jeg kan ikke skimte nullet. Stilheden. Et universelt sprog 
må nødvendigvis have nullet indbygget for at kunne re-

præsentere det evige spiralkredsløb. Nullet 
i sproget skal fungere som det faste 

punkt, hvorfra sproget kan ud-
spille sig, eller sagt på en anden 

måde, nullet skal virke som en 
kontrast til sproget, ligesom 
nullet er kontrast til tallene. 
Nullet i mit sprog Stella kan 
kun være stilhed. Lytten. 
En sjælden kunst i vore 
dage, men med fremtidens 
humane udvikling mere 
udbredt: at lytte i stilhed, 

hvilket også betyder uden 
dagsorden eller fordomme.

Min tese er, at sproget endnu 
ikke er opdaget her på jorden. 
Kort sagt, vi er endnu ikke til-

strækkeligt udviklede.
Min roman foregår som tidligere nævnt 

om 500 år her på jorden i et samfund, som er 
langt mere humant udviklet end vore dages Skandina-

vien. Sproget, som tales ude i det kosmiske verdenshav, 
kræver en høj humanitet af brugerne, da man ellers ville 
sprede mørke og morderiske tanker i universet. Man kan 
godt udvikle ødelæggelsesvåben og konstruere bagva-
skelser på det. Man kan også skændes på det. Men man 
afstår fra at gøre det. Kun tanker, der er til glæde for 
helheden, kan udvikles på dette sprog. 
Grammatikken er ligeså enkel som 10’ernes og 20’ernes 
kredsløb, logisk opbygget som gentagelser på højere og 
højere trin. Lyden så smuk som årets gang, hver sætning 
er udtalt som et kærtegn, hvert udsagn udsprunget af en 
lyttende stilhed.

*) www.esperanto.dk
**) ”Sundhed og balance med de fem elementer” af Anne 
Wedege www.akupunktur-i-centrum.dk
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Af Gunnar Carlsson

Ved sin 89-års fødselsdag sagde Martinus bl.a. føl-
gende:
”Menneskene forstår ikke, at de vil få en ny kraft, der 
er analog med hjertet eller pulsen. Vi får jo vor kraft fra 
vort hjerte. Hvad er det, der får hjertet til at banke? – Det 
er ild og kulde. Derfor har vi en temperatur på 37 grader. 
Det er i balancen mellem ild og kulde, at der kan opstå 
en kraft. Hvis man kan bringe ild og kulde i en sådan 
harmonisk balance, kan man 
lave en ny kraft.
Den kan gå ved is og vand. 
Men det kan jeg ikke røbe, og 
jeg har heller ikke selv studeret 
den slags. Men intuitivt har jeg 
allerede set, at den kan blive 
fremtidens kraft. Hvorfor skulle 
menneskene ikke også kunne 
finde den kraft, som hjertet 
har?”

Hvad er det for en kraft, Marti-
nus mener? Vi skal i denne ar-
tikel søge at analysere, hvad der 
gemmer sig bag det ovenfor ud-
talte med baggrund i Martinus’ 
energilære, som den fremstilles 
i Det tredie Testamente, samt foretage sammenligninger 
med den materialistiske videnskabs meninger.

Energi og kraft

Alt hvad vi sanser udgør forskellige kombinationer af de 
seks grundenergier. Disse er altid bundet i en energikom-
bination, holdt sammen af et Jegs intellektuelle energier. 
Ingen grundenergi kan optræde alene. Udløsningen af 
de intellektuelle energier (intelligens, intuition og hu-
kommelse, samt når det gælder automatfunktioner også 
instinkt) er at betragte som en viljesmanifestation, som 
fører til etablering af forskellige energikombinationer.

Al kraftudløsning er en funktion af levende væseners 
manipulering med det fysiske eller psykiske energiocean. 
Kraften udløses ved at balancen mellem de kontrære 
grundenergier tyngde (eksplosiv) og følelse (kulde) for-
skydes i den ene eller den anden retning, når Jeget med 

sine viljesenergier tiltrækker eller frastøder respektiv 
tyngde- eller kuldeenergierne eller skaber en vis balance 
mellem disse, som afstedkommer en spænding.

De i den materialistiske videnskab omtalte kræfter 
gravitation, elektromagnetisme, den svage eller stærke 
kernekraft, er altså i sin kosmiske analyse intet andet 
end funktioner af levende væseners viljesudløsning. Det 
gælder for alt i kosmos. De bevægelser i energioceanet, 
som er følgen af levende væseners ageren, kan opleves 

som ændring af sted, tid, rum, 
forvandling og materie.

”Al materie er ånd”, siger Mar-
tinus. Hvad er da forskellen 
mellem fysisk materie og ån-
delig eller psykisk materie, 
som ud fra vor synsvinkel 
er elektromagnetisme i bred 
forstand? Kosmisk set er der 
ingen forskel – alt i det fysiske 
og psykiske energiocean er for-
skellige energikombinationer af 
de seks grundenergier. Oplevel-
sesmæssigt vil de forskellige 
væsener imidlertid, på grund af 
kosmiske skabeprincipper, i sin 
vandring gennem spiralkredslø-

bet skabe sig en forestilling om en fysisk verden ved at 
knytte den dagsbevidste oplevelse til specielle fysiske 
organer, vore fem sanser.
Disse, ligesom de faste, flydende, gas og plasmatilstande, 
er ikke andet end forskellige grundenergikombinationer, 
hvis interaktioner skaber forudsætningen for oplevelsen af 
en fysisk verden, hvilket altså er en illusion. Det gælder 
i øvrigt også den psykiske verden – det eneste reelle er 
Jeget, som er usanselig og derfor kun kan have definitio-
nen ”et noget, der er”.

Elektricitet

Alt hvad der opleves er i sin grundanalyse elektricitet 
i bred forstand. Hvordan kan den så opfattes som fast, 
flydende eller luftformig? Dette sker på grund af levende 
væseners agerende ved at visse energikombinationer 
bringes til at vibrere langsommere, så sanseorganerne for 
fysisk oplevelse (som også i sin grundanalyse er elektriske 

Hjertets kraft
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energikombinationer) kan reagere med de ”nedfrosne” 
energikombinationer, således at forestillingen om en 
fysisk verden etableres. At vi kalder de lavtvibrerende 
energikombinationer nedfrosne beror på, at de ved til-
trækning af kuldeenergi bliver mere lavtvibrerende. Hele 
det for de fysiske sanseorganer tilgængelige verdensalt er 
i sin analyse altså elektricitet i bred forstand.

Elektricitet kan være mikro-, mellem- og makrokosmisk 
afhængig af, hvor det skabende Jeg befinder sig. Den 
skabes af væsener i først og fremmest salighedsriget, når 
de i ekstase tænker tilbage på den just oplevede spiral. 
Ekstaseenergierne stimulerer i første omgang talentker-
nerne for instinkt og tyngde og energikombinationer med 
fortrinsvis hukommelses- tyngde- og instinktenergi ska-
ber da elektricitet i bred forstand. Processen kan være helt 
automatisk (C-viden) eller underlagt den dagsbevidste 
vilje. Denne styres af bevidstheden på forskellige niveau-
er (over- og underbevidsthed), og den kraftudløsning, der 
sker, afhænger af hvilken opfattelse vedkommende har. 
Opfattelsen er underkastet forandring som en funktion 
af tiden og oplevelserne. For tiden har det jordiske men-
neske ingen fri vilje til at påvirke automatprocesser i sin 
organisme mere end i begrænset omfang (f.eks. hjertets 
arbejde, tarmperistaltikken osv).

Når væsenerne skaber ”elektricitetsmaterie” eller strå-
leformige energikombinationer med overvejende hu-
kommelses-, instinkt- og tyngdeenergi, vil den videre 
udvikling, pga de kosmiske skabeprincipper, indebære 
øget tiltrækning af kuldeenergi. Den reaktion, der da 
sker, indebærer at vi får en overgangsform til fysisk 
materie, nemlig ilden. Denne udgør en serie bindinger 
og eksplosioner i energioceanet, afhængig af om kulde- 
eller tyngdeenergien dominerer. Bliver kuldedominansen 
mere permanent, får vi ”frossen elektricitet”, dvs sådanne 
energikombinationer, hvor spændingen mellem de kon-
trære tyngde- og kuldeenergier holdes indenfor en af 
det aktuelle væsen kontrolleret niveau, hvilket muliggør 
oplevelsen af faste, flydende eller luftformige materier.

Den elektricitet vi anvender i vort daglige liv er makro-
kosmisk elektricitet, det er de af jordklodevæsenet skabte 
bevægelser som automatfunktioner. Disse bevægelser kan 
vi manipulere og således skabe os anvendelig elektricitet. 
En sådan kraft er gravitationen, dvs jordklodejegets vil-
jesenergier etablerer en vis balance mellem de tiltrukne 
kulde- og varmeenergier, en balance som skaber spænding 
(LB 527). Gravitationen kan vi udnytte i f.eks. vandkraft-
værker. Vi skaber en kraftværksdam, hvor forholdene er 
relativt statiske. Ved at åbne sluserne (bryde ligevægt-
stilstanden) forandres en del af ligevægtstilstanden i 
vandmasserne, noget vi oplever som at de flytter sig. Dette 
kan vi anvende til at drive en turbine osv. 

Primusmotor er gradienten i gravitationen. Denne er 
stærkere jo nærmere vi kommer jordklodens centrum, 
en forskel som af os fysisk opfattes som forårsaget af 
afstanden fra midtpunktet, men som psykisk set er en 
tilstandsforskel eller forskellige vibrationshastigheder i 
forhold til jordklodens fokuseringspunkt i energioceanet. 
Andre af jordklodens skabte bevægelser som vinden og 
vandets kredsløb (i samspil med solsystem-individet) kan 
vi forvandle til en for os nyttig elektricitet.

Når det gælder kernekraft, som er makrokosmisk livs-
kraft, må vi indse, at den er alt for stærk til at anvende i 
biosfæren. De fissioner som foregår i jordklodens indre, 
og som ifølge Martinus udgør jordklodevæsenets livs-
kraft, er beregnet til væsener med en helt anden tidsskala 
end den, vi har, og i omgivelser som er helt anderledes 
end vor biosfære. Kernekraftaffaldet, som normalt kan 
indgå i jordklodevæsenets energiomsætning dybt nede 
i jordklodens indre, kan ikke omsættes på naturlig vis 
på overfladen uden at forårsage forstyrrelser, som fører 
til sygdomme, både for jordkloden og dens mikrovæse-
ner, inklusive menneskene. Det er som at transplantere 
maveceller til huden, hvilket må få svære følger, cancer 
m.m. Alt som opleves består af bevægelser, bevægelser 
som skabes af levende væsener og som vi med vor intel-
ligens bl.a. kan forvandle til nogle for os formålstjenlige 
energikombinationer.

Hjertet

Hjertet og lungerne udgør et organsystem, som ifølge 
Martinus er et mikroindivid i menneskets organisme. I 
forhold til andre organer er følelsesenergien her rigt re-
præsenteret. Fysisk set er hjertet en muskel, bestående af 
to forkamre og to hjertekamre samt et elektrisk lednings-
system, herunder bl.a. sinusknuden. Dette system udsen-
der små elektriske signaler til alle dele af hjertemusklen. 
For hvert signal sker en serie hurtige sammentrækninger 
af hjertemusklen, hvorved blodet presses gennem kam-
rene dels ud i det lille kredsløb til lungerne og tilbage, dels 
i det store kredsløb til hele kroppen og tilbage igen.

Processen begynder ved at en elektrisk impuls frem-
bringes i sinusknuden og udlades. Impulsen går videre 
til AV-knuden, der består af specialiserede muskelceller, 
beregnet til el-overføring. Impulsen standser op et øjeblik, 
så blodet når at blive presset fra forkamrene til hjerte-
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kamrene, og fortsætter til ”His knuden”, specialiserede 
celler, der ligner nerver. Herfra går impulsen til kamrenes 
vægge og endda helt ned til hjertespidsen.

Hvorfra kommer hjertet? Ser vi på det evolutionsmæssigt 
ved vi, at allerede dyr som f.eks. lancettfisken for over 
500 mill år siden havde udviklet blodkar, som kunne 
trække sig sammen og udvide sig. Hos fiskene har blod-
årerne siden fået en pulserende, to-kamret, blære, som 
hos padderne blev til tre rum. Nogle krybdyr bibeholder 
dette tre-rums hjerte, mens andre ”eksperimenterer” med 
et ufuldstændigt fire-rums hjerte. Det sidste trin i denne 
udvikling finder vi hos fugle og pattedyr. Hvad eller hvem 
ligger bag denne fantastiske udvikling, som er et af de 
bedste anatomiske sandhedsbeviser for evolutionslæren? 
Tilfældighed siger materialisten. Levende væsener mener 
åndsvidenskaben.

At hjertet er et selvstændigt levende væsen viser sig ved, 
at vi kan flytte det fra et individ til et andet. Vi kan endda 
hænge et hjerte op og give det en næringsopløsning, 
hvorved det slår. Hvad er det, som får hjertet til at slå? 
Det er elektricitet – som alt andet. Men hvad er det, som 
egentlig sker, og hvad er det for en kraft, Martinus talte 
om i sit foredrag?

Kraften

Af det ovenfor stående fremgår det, at hjertet er et selv-
stændigt levende væsen med egne ”organer”. El-led-
ningssystemet kan vi betragte som hjertets nervesystem, 
hvor sinusknuden svarer til hjernen. Når vi måler ”vort” 
EKG, er det altså i virkeligheden hjerteindividets elek-
triske aktivitet, vi registrerer. På samme måde har vore 
andre organindivider som hjernen, fordøjelsessystemet, 
muskulaturen osv sine egne elektriske systemer. Det 
samme gælder for cellespiralens individer og videre nedad 
og opad i spiralerne. Elektricitetens styrke er naturligvis 
helt forskellig. Jordklodevæsenets sædvanlige elektriske 
udløsninger i form af lyn har spændinger på millioner af 
volt, mens vore mellemkosmiske spændinger drejer sig 
om millivolt.

Det levende væsens organisme er i princippet et univers 
med naturkræfter på samme måde som det alment kendte 
univers. I vor organisme er der fænomener som blod-
omløb, vejrtrækning, energiomsætning men frem for alt 
tænkning. I bogen Bisættelse kap. 43 skriver Martinus: 
”Hvad er da tænkning, siden den spiller så stor rolle i 
individets tilværelse? Tænkning er en gennem individets 
hjerne- og nerveorganer koncentreret udløsning af ”over-
fysiske” kræfter. I henhold til Livets Bog er ”overfysiske” 
kræfter igen det samme som højere elektriske bølger eller 
vibrationer. Disse bølgers modtagelse og afsendelse gen-
nem organismen fornemmes dom ”tanker”. Denne for-
nemmelse er igen det samme som oplevelsen af livet.

Når et individ tænker, vil det altså sige det samme som, 
at der gennem dets nerver og hjerneorganer, der i dette 
tilfælde vil være at betragte som et ”radioanlæg” af 
overordentlig fin konstruktion, går en strøm af elektriske 
bølger, der i forhold til de sædvanlige radiobølger er over-
ordentlig mikroskopiske. Medens denne strøm indadtil 
opleves som tanke, som fornemmelse af livet, viser den 
sig udadtil som – magnetisme, der igen i dette tilfælde er 
det samme som det, vi kalder ”livskraft”.

Idet tankerne således er det samme som fine elektriske 
bølger, der gennemstrømmer organismen, vil enhver 
tænkning være identisk med en eller anden form for 
– ”elektrisering” af organismen, hvilket igen i dette 
tilfælde vil sige det samme som en ”overfysisk” kraft-
påfyldning. Denne ”elektrisering” eller kraftpåfyldning 
udløses direkte i blodet.

Tænkningen bliver derved det højeste fundament for 
blodets skabelse, og dets kvalitet må derfor stå og falde 
med tænkningens natur og kvalitet. Da blodet igen udgør 
det bærende fundament for selve organismens skabelse, 
vedligeholdelse og velbefindende, bliver tænkningen så-
ledes selve livets allerhøjeste manifestationsfaktor. – Det 
et væsen tænker, det bliver det.
Har det sygelige og abnorme tanker, vil dets organisme 
blive sygeligt eller abnormt magnetiseret, hvorved den 
i tilsvarende grad må fremtræde som usund og svækket, 
medens den ved lyse, sunde og normale tanker uundgå-
eligt vil komme til at fremtræde som udtryk for det højeste 
normale velvære.”

Konsekvens: Tanken er identisk med al kraft og bevæ-
gelse såvel i naturen som i organismen (kap.44).
Hvor kommer impulsen i sinusknuden fra? Materialistisk 
videnskab mener, at den er en følge af fysiske processer 
i hjertemusklen. Åndsvidenskaben mener, at den elektri-
ske impuls er en følge af hjerte-jegets vilje, udviklet til 
automatfunktion. Via A-, B- og C-viden har hjerte-jegets 
intentioner via overbevidstheden og hjertets psykiske 
legemer skabt sinusknuden med dens evne til at give 
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hjertemusklen elektriske impulser. Hjerte-jeget har der-
med befriet sig fra dagsbevidst at skabe impulserne. Vi 
kan sammenligne med vor vejrtrækning, som er blevet 
en automatfunktion med sit særlige organ for regulering 
af vejrtrækningen, hvilket medfører, at jeg ikke for hvert 
åndedrag må styre det viljemæssigt. (LB 2166)

Impulsen i sinusknuden er altså at betragte som en ud-
løsning af overfysiske kræfter fra hjerte-jegets psykiske 
legemer. For hjerte-jeget opleves impulserne som en del 
af tankerne dvs livets oplevelse. For omgivelserne som 
”nedad” er hjertecellerne og opad er hjertes makrovæsen, 
organismen, viser impulserne sig som respektive makro- 
og mikrokosmisk magnetisme, som er det samme som 
livskraft. Man kan også sige, at hele den elektriske proces 
i hjertet er viljestyret energiomsætning (som automat-
funktion) dvs virkning af hjertets gravitation.

Denne elektrificering eller tilførsel af livskraft sker fra 
hjertet direkte til blodet og bliver for de øvrige organer i 
organismen direkte oplevelser af livet, nogenlunde som vi 
oplever bevægelser mellem organismer af forskellig slags 
i vor mellemkosmiske verden. For hjertets mikrovæsener 
fremstår følgerne af elektrificeringen som naturkræfter, 
analog med vor oplevelse af ”vore” naturkræfter. Det er 
altså særdeles vigtigt, at ”opladningen” af blodet sker på 
et for mikrovæsenerne passende måde. Hvis ikke, dvs 
hvis naturkræfterne går imod organismens organer og 
øvrige mikrovæsener, bliver konsekvensen naturligvis 
sygdom og abnormitet.

I denne sammenhæng skal nævnes, at vi har en anden til-
førsel af overfysiske kræfter eller livskraft til organismens 
mikrovæsener, nemlig den som er en følge af der, der sker 
i hjernen og nervesystemet. Der er det organismens tanker 
(oplevelse af livet) som via nervesystemet formidles (som 
livskraft) til den fysiske krop, bl.a. hjertet. Er vore tanker 
forkerte, får vi en forkert krop.
Også andre organer har naturligvis sine elektriske syste-
mer. Disse er uundværlige for organismen og dens mikro-
væsener, men når det gælder styrken af elektrificeringen 
er den underlagt hjernen og hjertet.

Diskussion

Den kraft, man skulle kunne finde og som skulle være 
analog med hjertets kraft – hvordan udvinder man den? 
Vi plejer at sige, at vi leder efter den såkaldt frie energi, 
men som det er fremgået af det foranstående kan ingen 
energi forekomme frit. Vi søger en kraft, og kraft skabes 
ved viljestyret regulering af tyngde- og kuldeenergibalan-
cen. Alt, psykisk og fysisk, har sin balance som indebærer 
spænding eller kraft, forårsaget af den aktuelle ligevægt-
stilstand mellem tyngde- og kuldeenergi (LB 2174).

Hvad mener Martinus egentlig, når han påstår, at ”vi får 
jo vor kraft fra hjertet”? Som det er fremgået af ovenstå-
ende får vi virkelig tilskud af livskraft fra hjertet. Men 
for at denne livskraft, enten den kommer fra hjertet eller 
hjernen, skal kunne virke fordres der en energikombi-
nation (næring), som livskraften kan omsætte på et for 
organismen passende måde, så vi får den kraft, som er 
nødvendig for vore livsytringer. Det er hjertet, som sørger 
for denne transport af næringsemner, og vi kan derfor 
tilslutte os Martinus.

Videre siger Martinus: ”Hvad er det, der får hjertet til at 
slå? Det er ild og kulde. Derfor har vi en temperatur på 
37 grader. Det er i balancen mellem ild og kulde, der kan 
opstå en kraft.” Ser vi det ud fra hjertets synsvinkel, ser vi 
at dette skal have en temperatur på 37 grader for at kunne 
arbejde optimalt. Det er makrovæsenet, som giver hjertet 
mulighed for at holde temperaturen 37 grader. Men hvad 
indebærer det, at hjertet har temperaturen 37 grader? Ja, 
hele energioceanet er bevægelse eller energikombinatio-
ner under stadig forvandling. Hastigheden på omsætnin-
gen af bevægelserne har vi mennesker ”objektiveret” bl.a. 
i form af vor temperaturskala. En vis bevægelsesmængde 
i et medium kan måles og bestemmes til at indebære en 
vis temperatur. I virkeligheden er alle oplevede ting et  
hastighedsbegreb.(LB 522-527)

Afgørende for hastigheden er forholdet mellem tyngde- 
og kuldeenergierne, som er viljebaseret. Er balancen 
mere permanent, får vi en ting som i sig indeholder 
spænding mellem de kontrære tyngde- og kuldeenergier. 
Forskydes balancen til den ene eller anden side får vi en 
hastighedsforandring. Normalt indebærer dette, at hvis 
det er tyngdeenergien der får overtaget, får vi feber og 
hjertet arbejder hurtigere. Nedkøles kroppen bliver pulsen 
langsommere.

Temperaturen 37 grader indebærer en vis balance mellem 
tyngde- og kuldeenergierne. Det er i balancen mellem ild 
og kulde, der kan opstå en kraft, siger Martinus. Det må 
indebære, at der findes en anden kraft eller energiudløs-
ning end den, som bliver resultatet af, at balancen forsky-
des mellem tyngde- og kuldeenergierne på organniveau. 
Hvad er det for en kraft? Vi studerer hjertets arbejde med 
henblik på at forstå hjertets kraftudløsning.

Når hjerte-individet tænker og derigennem oplever livet, 
indebærer denne tænkning samtidig, at hjerte-individets 
krop magnetiseres, dvs den etablerede spænding mellem 
tyngde- og kuldeenergierne får en tilførsel af elektricitets-
materie (fortrinsvis hukommelses-, instinkt- og tyngde-
energi), som forandrer spændingen i retning mod højere 
hastighed. Pga hjertemuskelens rent organiske opbygning 
kanaliseres denne påvirkning af livskraft (elektrificerin-
gen) og forårsager hjertets sammentrækning. Kraftud-
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løsningen ledes videre via blodkarsystemet til kroppens 
forskellige dele, hvilket betyder, at hjertet går tilbage 
”hviletilstand” indtil næste livskraftudtømning sker. 
Man skulle af dette kunne drage den slutning, at hjertets 
tanker skulle ske rytmisk, men takket være sinusknudens 
funktion sker den regulering, vi oplever.

For at få bedre grundlag for den fortsatte diskussion, 
skal vi undersøge, hvad det egentlig er, der sker, psy-
kisk set. I den psykiske verden findes jo ingen afstand, 
afstandsbegrebet modsvares af tilstandsforskel, forskel-
lige vibrationshastigheder i de aktuelle energikombi-
nationer. Tankerne består af energikombinationer med 

 Af Per Holsner

Menneskeliggørelse af 
dyrisk instinkt.

Martinus fortæller, at mennesket ikke har været abe på 
denne klode, og at den første menneskeliggørelse af dy-
ret begyndte her for mere end 80.000 år siden. En første 
impuls, som bragte begyndende menneskelighed til de 
væsener, som dengang beboede jorden, og det religiøse 
instinkt med gudsdyrkelse af onde djævle og gode guder 
strækker sig lige fra denne allerførste tilsynekomst frem 
til en del af den nulevende menneskehed. Men nu er ifølge 
Martinus kroppen tilstrækkeligt udviklet til med moralsk 
logik at kunne tage imod kosmisk bevidsthed. 

Dette i en tid hvor menneskeheden med atomvåben kan 
udslette livsmuligheden for deres egen klode og kulmi-
nerer i djævlebevidsthed. Dermed er Gud nået så langt i 
sit skabte menneskebillede, at dette er blevet en Gud lig 
i skabelse af mørket eller helvede. Netop et krav for at 
få gudekapacitet med fuldkommen kundskab om godt 
og ondt. Opnået i en næsten 100.000 år lang krigskultur 
af det dræbende princip og megen smerte. For jordmen-
neskene skal alle igennem samme mængde af lidelse, 
for at blive et rigtigt menneske af godhed. Men ikke 
samtidigt.

JORDMENNESKEHEDENS  
OVERGANG  FRA  KRIG  TIL  FRED

Jesus Kristus vidste, at Faderen ville åbenbare åndsvi-
denskaben for menneskeheden hen mod dommedagens 
endeligt, til en trængselstid udtrykt som krigskulturens 
”sidste tider”, for at skabe forståelse for meningen bag 
mørket, og han lovede at sende ”Talsmanden den hellige 
ånd”.  

Jordens hjerne og begyndende kær-
lighedsorgan

Menneskeheden er jordklodens dagsbevidste fysiske sjæl 
og befinder sig i en skærsild ved tærskelen til fredens rige, 
over en afgrund hvorfra al ondskab endnu vil stige op i 
dette 21-århundrede, og hvor mange såkaldte bukke vil 
omskabes til får. Fårene som dem, der er kommet over 
djævlebevidsthed og ikke nænner at pine mennesker eller 
at dræbe dyr. ”Fårene, for hvem et virkeligt menneskerige, 
en fredens kultur har været bestemt, inden denne klode 
var størknet fra sin glødende tilstand…”, ifølge Martinus. 
En menneskehed, der som jordklodens hjerne og begyn-
dende kærlighedsorgan, må antages, som alle organer, at 
indeholde et specifikt antal celler eller mennesker, med 
hver sin funktion at fylde.

”At gøre alle menneskehedens enkelte individer til ge-
nier i udfoldelsen af hver sin særlige farveudstråling af 
kærlighedens funklende aspekter, således at den samlede 

forskellige vibrationshastigheder, hvilket indebærer at 
tyngde- kuldebalancen er forskellig, samt at spændinger 
i og mellem energikombinationerne findes overalt. Jegets 
viljeudløsning ”kanaliseres” via overbevidstheden og de 
psykiske legemer som automatfunktion til de psykiske 
energikombinationer, som af os opleves som fysisk ma-
terie pga vore fysiske sansers reaktioner med de aktuelle 
energikombinationer (LB 1950-53). Når tankerne på 
jegets bud er harmoniske og til gavn for helheden – ikke 
bare den aktuelle organisme – skabes behagsoplevelser 
for jeget. Hvis ikke, skabes det ubehagelige gode.

Fortsættelse følger i næste nummer af bladet....
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menneskehed kan blive en fuldkommen mental stjerneby 
med sole i enhver af uselviskhedens mest funklende, ly-
sende og varmende farver, er den guddommelige vilje af 
i dag”, står der i Det Tredie Testamente. 

Mennesker fra og til andre kloder

Tage Buch skriver i et Kosmos blad: ”Nytilkomne i be-
folkningseksplosionen skyldes for en stor del mennesker, 
der gennem mange liv har været tilknyttet kloden, mens en 
del er væsener fra andre kloder, som ikke på deres egen 
klode kunne få den skæbne, de nødvendigvis må have 
for at komme videre i deres udvikling. Derfor fødes de 
midlertidigt her, hvor ”dommedagen vil rase”, og hvor de 
således kan få deres karma, før de vender tilbage. En del 
af klodens egen befolkning, f.eks. primitive stammefolk, 
som ikke vil kunne følge den hastige udvikling, vil blive 
overflyttet ved reinkarnation til andre kloder, hvor deres 
udvikling vil få et jævnt forløb. Tilvæksten i befolkningen 
vil ikke fortsætte, men snarere aftage ved de kommende 
begivenheder, og gennem den regulering kloden rent 
automatisk foretager ved opbygningen af organismen”. 

Selv fortæller Martinus at: ”Karmaen for de mennesker, 
som ikke er kommet over djævlebevidstheden, vil blive 
samlet i den verdenskrig, som nu står for døren og snart 
ruller over jorden. En del mennesker tilhører andre 
kloder. De som ikke kan nå at blive færdige til kosmisk 
bevidsthed, må fortsætte på andre kloder med for dem 
naturlige reinkarnationsmuligheder. Jorden vokser frem 
til en tilstand, hvor der kun vil inkarnere mennesker, som 
er modne til at tage kosmisk bevidsthed”.(Artiklen ”Den 
nye kultur”) 

Dommedagen er den sidste del af den store tidsperiode, 
inden for hvilken kulturen har været baseret på krig, 
og når menneskeheden er delt op i 2 kontrære grupper, 
fårene og bukkene, er denne periodes ”sidste tider” kom-
met. Efter et kommende ragnarok vil bukkene ikke mere 
kunne inkarnere på denne klode, og det vil ændre verden 
fuldstændigt om til en kristen kultur. 

Kapitalismens og materialismens ka-
rakter

Diktatortilhængere forsøger på alle måder at kamuflere 
deres politik og påberåber sig, at den er det eneste virke-
lige demokrati. ”Den stærke mand” og diktatorprincip-
pets kvælende blæksprutte arme med sine sugeskåle, 
omslynger alle stater og individer. Denne usynlige magt 
tvinger uundgåeligt alle dagens politiske systemer mere 
og mere ind under diktatur og berøver menneskeheden 
friheden.

En djævel er et fantom, som mennesket selv har skabt i 
sit eget spejlbillede, og det materialistiske verdensbillede 
med sin kapitalisme, ejendomsret og sit krøsusprincip 
besætter hele jorden. Denne menneskehedens mørke dob-
beltgænger lever på andres bekostning og ” hele verdens, 
staternes, nationernes og de enkelte individers skæbne i 
dag, hviler på stabiliteten hos disse staters og væseners 
bankkonto…Den behersker fuldstændigt det daglige liv, 
er fundamentet for deres politik, militære aktivitet og 
sociale klasseinddeling” ( Stk. 1325-26 i ”Livets Bog”). 
Den materielle naturvidenskab har den særlige mission 
at bringe hele det fysiske arbejde frem til helautomatik. 
Ikke til i kapitalismens ånd at gøre menneskene enten til 
tiggere eller krøsuser.    

En hastigt voksende befolkning

Siden 2 verdenskrig er jordens befolkning vokset hastigt 
til over 6 milliarder mennesker. Da Martinus fortæller 
om mennesker, som kommer fra andre kloder, opstår 
spørgsmålet om hvem og hvor mange, der skal til for at 
omskabe menneskeheden til et organ for kærlighedens 
rige på jorden. Hvor hver og en behøves i en organisk 
enhed, netop alle de jordmennesker, som fra verden blev 
grundlagt står skrevet i livets bog, ifølge Johannes Åben-
baring Kap.13.8. Så når Martinus lige efter 2 verdens-
krig bedømmer antallet mennesker til over 4 milliarder, 
angives der så fårenes antal? For han skriver:” Hvis vi 
regner med, at der i dag er over 2 milliarder mennesker 
inkarnerede i kødet, og at omkring en modsvarende del af 
jordens mennesker befinder sig i diskarneret tilstand eller 
på det åndelige plan…”( Stk. 1369 i ”Livets Bog”).

Efter døden går mennesket gennem jordklodens åndelige 
legemer til en ny fysisk inkarnation på jorden og har gjort 
det i mange liv gennem næsten 100.000 år. Alle skal 
igennem samme mængde af lidelseserfaring for at blive 
et rigtigt menneske, gå i skole og prøve livets mange 
sociale roller. Nogle er ældre og andre yngre sjæle på 
udviklingsstigen.
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Jordklodevæsenet har nu besluttet sig for fremover til et 
bestemt tidspunkt kun at tage imod mennesker modta-
gelig for kosmisk bevidsthed, og indenfor dette tidsrum 
må jordmenneskene rense sine sjæle for at opnå denne 
tilstand. Derfor er der nu åbnet for jordklodens mørke 
sjælebyld, og al ondskab presses til overfl aden med sam-
tidig mulighed for andre kloders væsener at udleve sine 
primitive begær. Jordmenneskenes eget mørke udfordres 
derved forceret til selverkendelse i komprimeret smerte, 
således at de indenfor kort tid kan nå at udvikle sig til at 
opfylde klodens betingelser.

Over 4 milliarder mennesker

I-mennesker, som tidligere måtte til andre mere frem-
skredne kloder, kan tænkes at få mulighed for at komme 
tilbage og ligeledes primitive naturfolk, når de på en 
anden klode i et passende tempo har opfyldt jordens krav. 
I så fald vil jordmenneskene fortsat kunne udgøre en or-
ganisk enhed i jordklodevæsenet ved jordens store fødsel, 
og kan således antages at udgøre over 4 milliarder men-
neskeceller med 144.000 ledende personer i et senior og 
junior samfund af ældre og yngre sjæle. Alle de, som fra 
verdens skabelse har sit navn indskrevet i livets bog. 

Ikke uden grund kalder Martinus sit hovedværk for 
”Livets Bog”, med dens beskrivelse af livets love og 
den guddommelige plan for verdens skabelse. I samme 
grad som menneskets gerninger stemmer overens med 
denne bogs kærlighedsvidenskab, vil mennesker dømme 
sig selv i et helligt åndeligt lys, når der som det står i 
Johannes Åbenbaring Kap.20.11-15, for ”Guds åsyn” 
åbnes for livets bog, og menneskeheden dømmes.” Og 
hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han 
styrtet i ildsøen”  

I lignelsen om det forsvundne får står at læse i Luk. 
Kap.15.1-7:” Hvis I har 100 får og mister et. Efterlader 
I så ikke de 99 i ørkenen og går ud for at lede efter det 

bortkomne, til I fi nder det”, og i Matth. Kap.18.12-14: 
”Hvis en mand har 100 får, og et af dem farer vild, lader 
han så ikke de 99 blive i bjergene og går ud for at lede 
efter det vildfarne…Således er det jeres Faders vilje, at 
ikke et eneste af disse får skal gå fortabt”. Så det nedre 
og højere selv kan mødes i det sande kristusmenneske 
for alle indskrevne i livets bog.          

Johannes Åbenbaring eller Apokalypsen handler om vor 
tid med dommedag og dens nuværende overgang i de 
sidste tider. Ærke/arkai englen, som kæmper med mør-
kets drage om menneskeheden, hedder ifølge traditionen  
Mikael, som betyder ”Hvem er som Gud ” eller ”Guds 
ansigt/åsyn”. Og de 144.000 mennesker, som omtales som 
ledende, er dem, Johannes Åbenbaring Kap. 7 og 12 be-
skriver som værende beseglet på deres pande og stående 
på Zions bjerg sammen med Guds søn. Disse mennesker 
i gruppe A, kategori 1 og 2, afd.1 må nu antages være på 
plads i menneskerigets fosterkrop. Og de 4 jordens vinde, 
det vil sige de 4 elementer, ved at slippes løs, hvilket vi 
oplever som vor tids kaos i naturen.                                    

En ny kulturs fosterstadie
Det, menneskeheden er ved at opleve, er en gammel kulturs undergang. Den var bygget på religiøse kultur-
faktorer, som nu er døende. Materialismen, som afl øser dem, er kun en ny kulturs fosterstadie, en primitiv 
begyndelse til den organiske struktur, omfattende hele kloden, der bliver en virkeliggørelse af de gamle 
profetier om ”en ny himmel og en ny jord”.

(”Døende kulturfaktorer”, Kosmos nr. 1/1987)



47

K
O
R
T

F
O
R
T
A
L
T
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Israel og Palæstina

Nu har civilbefolkningen i Gaza at-
ter måttet opleve ”helvede på jord”, 
og nu skal Europas skatteydere atter 
betale for en genopbygning. Men der 
er vel en eller anden karmisk sam-
menhæng mellem tidligere tiders jø-
deforfølgelser i de europæiske lande 
og det, som jøderne nu koster dem. 
Vi betaler en ”karmisk gæld” så at 
sige. Også ved at FN må brødføde 
80% af Gaza’s befolkning pga Israels 
besættelse.

Hvorfor er flertallet i Israel ikke kom-
met længere i bevidsthedsudviklin-
gen end, at de stadig tror at krig efter 
alle de år løser noget problem? Der 
findes dog andre konfliktløsningsmo-
deller. Ifølge Martinus skyldes det i 
høj grad deres flokmentalitet. Han 
skriver i artiklen ”Nationalisme og 
internationalisme” om det flokdan-
nelsesfundament, som Moses gav det 
jødiske folk (Kosmos nr. 1/1985):

”Her står vi overfor floktilbedelsen i 
renkultur. Her møder vi en isolations-
politik af en så fasttømret karakter, 
at den har kunnet modstå alle angreb 
gennem de svundne årtusinder, skønt 
det samme folk eller den samme flok 
gang på gang har måttet vandre i 
landflygtighed.”

Det er Moses-religionens ”øje for øje, 
tand for tand” moral og den bevarede 
stammementalitet, der har skabt så 
mange vanskeligheder for jøderne. 
Overalt i verden har de (som regel) 
hæget om deres særpræg. Selv den 
danske overrabbiner Bent Lexner 
fortalte for nylig, at han ikke ville 
have, at hans søn giftede sig med en 

ikke-jøde. Deres tradition med om-
skæring af de små drenge må ingen 
forhindre dem i, osv.

Deres religion blokerer åbenbart for 
mange af dem for den almindelige 
indlevelse i, hvordan andre føler og 
tænker. Når f.eks. bosættere på den 
besatte vestbred uden videre tager 
jord og ejendom fra palæstinensere og 
mener, de har ret til det ifølge deres 
religion. Den israelske stat aner ikke 
engang, hvad der foregår af overgreb 
fra de jødiske bosættere, viser det sig 
(Orientering på P1 d.6/2).

Der er dog et mindretal af israelere, 
der har forladt Moses-religionen og 
prøver at ændre tingene. De har f.eks. 
foræret palæstinensere fotografiap-
parater, så de kan filme og dermed 
bevise overgrebene. Og som kvinden 
fra den raketramte by, der skrev til 
regeringen, at hun ikke ville have, de 
slog kvinder og børn ihjel i Gaza for 
hendes skyld.

Aktiv dødshjælp

Emnet ”aktiv dødshjælp” er nu igen 
kommet op til debat, bl.a. fordi der 
var en TV-udsendelse om, hvordan 
en håbløst syg mand tog til Schweiz, 
hvor han stille og roligt forlod denne 
verden efter eget ønske. Det virkede 
egentlig så harmonisk og fredfyldt, 
ledsaget af hans favoritmusik og med 
farvelkys af konen, der kærligt holdt 
ham i hånden hele vejen.

Samtidig hører man om en ung itali-
ensk kvinde, der har ligget i koma i 
17 år, kunstigt holdt i live bl.a. med 
næring sendt gennem en slange ned i 
maven. Familien havde tigget om, at 
man holdt op med det og lod hende 
få fred. Det var blevet afvist af myn-
dighederne, formodentligt presset af 
den katolske kirke. Hun har dog nu 
fået fred.

Hvordan ville Martinus have forholdt 
sig til ”aktiv dødshjælp”? At vi ikke 
selv sluttede livet i utide, f.eks. gen-
nem selvmord, var der ingen tvivl 
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om, at han mente var en dårlig ide. 
Døden skulle komme som ”noget 
naturligt, vi ikke selv bevidst har 
befordret” (Artiklen ”Hvad betyder 
døden”, Kosmos 2/1990). Men med 
de muligheder, der nu er for meget 
længe at holde kroppen kunstigt i 
live, er der vel netop ikke tale om, at 
døden får lov at komme som noget 
”naturligt”.

Men er det at sige ”nej tak” til læ-
gernes livsforlængende færdigheder 
det samme som ”bevidst at befordre 
døden”? Vil en sådan forlængelse i 
de fleste tilfælde ikke bare være ”at 
trække pinen ud”? Er det meningen, 
at nogen således skal ”aftjene noget 
lidelses-karma” til sidst? Vil den 
håbløse sygdom, vi evt. ”flygter” fra 
ved selv at slutte livet gennem ”aktiv 
dødshjælp”, blot komme igen i næste 
inkarnation?

Jeg har ikke svar på disse spørgsmål, 
men jeg er sikker på, at Martinus ikke 
syntes, vi skulle forlænge livet kun-
stigt. Men er vi først kommet under 
lægernes dominans, er det jo deres læ-
geløfte, der gælder. Vi kan godt skrive 
et ”livstestamente”, hvor vi frabeder 
os livsforlængende behandling, men 
vil det blive respekteret, hvis vi lig-
ger i en hjælpeløs tilstand og familien 
mener noget andet?

Vi har med Martinus fået en indsigt, 
der giver os en afslappet holdning 
til den fysiske død, men tiden umid-
delbart før kan dog stadig bekymre. 
De fleste af os ønsker nok, den dag 
”redskabet”, kroppen, begynder at 
gøre alt for mange ”knuder”, at vor 
”exit” ikke bliver trukket alt for meget 
i langdrag.

Barack Obama

USA’s nye præsident er blevet en 
interessant person at analysere. Det 
norske blad Ildsjelen har lagt hans 
horoskop, og det kan ikke undre, at 
det viser netop de egenskaber, vi al-
lerede har set ham udfolde en del af. 

Der står bl.a.: Med solen i løven har 
Obama en stærk følelse af egen iden-
titet og ønske om at have personlig 
indflydelse. Samtidig er han præget 
af idealer, som går i retning af at 
tjene helheden, genskabe balance og 
fungere effektivt og dynamisk.

Med ascendant i vandmanden vil han 
altid fremstå som unik og lidt ander-
ledes, og med månen i tvillingerne er 
han selvskreven som god kommuni-
kator. Han elsker at snakke, men er 
også åben for at lytte. Han kan bedst 
med en mandlig modspiller, derfor 
var han bedst med McCain som mod-
spiller end med Hillery Clinton.
I valgperioden gik Neptun frem og 
tilbage over Obamas ascendant, der-
for kunne han vække idealer, drømme 
og håb.

Obamas horoskop viser, at han har 
mange af forudsætningerne for at 
skabe dybtgående ændringer. Hvis 
der er nogle farer, der ligger på lur 
i horoskopet er det, at Obama er 
en underlig blanding af idealistisk 
varmhjertet drømmer og praktisk 

realist. Hvis han bruger sin magt 
til at påtvinge verden sine drømme 
og visioner, som den ikke er klar til 
endnu, kan det gå galt.

Drengen fra Mars

I Nyt Aspekt (januar 2009) stod der 
bl.a.:
”Boriska, en 13-årig russisk dreng, 
har siden han var ganske lille påstået, 
at han har levet på Mars i tidligere 
liv. Han beskriver i detaljer planetens 
teknik og levevilkår, og han siger, at 
han selv var pilot på de rumskibe, 
som hentede vand fra Jorden, da Mars 
begyndte at miste sin atmosfære.
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Boriska er blevet undersøgt af flere 
forskere. Hans aura beskrives som 
særpræget og hans adfærd som typisk 
for et indigobarn. Hans fantastiske 
viden overgår enhver fantasi, mener 
de.

Ubehageligt nok forudsiger han en 
stor katastrofe i 2009 på et stort kon-
tinent og i 2013 en endog større. Og 
polerne vil skifte, siger han. Mere 
opløftende beskriver han, at ”livet vil 
forandre sig, når den egyptiske sfinks 
åbner sig.” Og at ”der fødes specielle 
børn nu med ny viden, fordi store om-
væltninger er på vej på Jorden.”

Efter hvad jeg har læst hos Walter 
Russell, har Mars engang været, 
hvad Jorden er i dag, og som Venus 
vil blive i en fjern fremtid. Planeter 
fødes, udvikles og dør ligesom alle 
andre levende væsener. Så det er da 
ikke udelukket, at drengen kunne 
have haft en inkarnation på Mars 
engang, men det er millioner af år 
siden, så man må undres over, hvorfor 
han ikke for længst er færdig med at 
inkarnere fysisk.

I øvrigt har man fundet lidt sne dvs 
vand på Mars’s poler, så jeg stiller 
mig skeptisk overfor det med, at han 
skulle have hentet vand på Jorden. 
Selv om der engang vil blive mas-
ser af vand på Venus, når dens store 
skylag er fortættet nok, vil vi ikke få 
brug for at hente vand der, for over 
70% af Jorden er dækket af vand 
og hvis det engang formindskes, vil 
inkarnationen af liv nok for længst 
være ebbet ud.

Nu er man så begejstret over, at man 
har fundet metangas på Mars (TV 
1 15/1), for det skulle vise, at der 
engang har været biologisk liv på pla-
neten. Der har nok  i tidernes morgen 
stået masser af køer og pruttet der!

Strøm til hjernen

Lige da jeg var ved at gøre bladet 
færdigt, kom Ill. Videnskab nr.3/2009 

med en artikel om, hvordan man i 
USA eksperimenterer med elektrisk 
og magnetisk manipulering af hjernen 
i en behandling af migræne. Det viser 
sig, at dette kan lindre den stærke 
hovedpine hos de fleste. Dog 6 ud af 
16 forsøgspersoner mærkede ingen 
forskel.

Som det ses på billedet føres led-
ninger (indopereret) fra et batteri op 
til nerverne i baghovedet. Batteriet 
kan man have diskret i en lomme 
og herfra selv udløse strømmen og 
bestemme sin ”dosis”. Behandlingen 
med magnetisme kræver påvirkning 
fra en skanner, men den form synes 
at virke lige så godt, i øvrigt også på 
næsten halvdelen af kontrolgruppen, 
der nok kom i skanneren men ingen 
magnetisk impuls fik!

Forskerne kan ikke finde en forkla-
ring på, hvad der sker, men mener at 
nerveimpulserne svækkes, så de ikke 
udløser et smertesignal. Det svarer jo 
meget godt til det, jeg nåede frem til i 
artiklen om elektrochok (s.10). Man 
blokerer noget af forbindelsen til de 
finere energilegemer, så mikrovæs-
nernes råb om hjælp ikke når frem 
til dagsbevidstheden, altså en slags 
bedøvelse.

I øvrigt fortæller bladet, at i det gamle 
Rom (år 47) anbefalede kejserens 
hoflæge at lægge en levende elektrisk 
rokke på hovedet som kur mod ho-
vedpine! En sådan fisk kan give stød 
på op til 220 volt, så den kunne altså 
gøre nerverne følelsesløse.

Om at gå til præst

Jeg hører en del radio på P1. D. 1/12-
08 fortalte man om en undersøgelse, 
der viste, at mange unge mennesker 
holdt op med at tro på Gud efter, dvs 
pga, deres konfirmationsforberedelse. 
De følte sig skuffede, for de havde 
regnet med at få noget at vide med 
”mere kød på”. De oplevede Bibelens 
historier som ren uvirkelig eventyr, 
som de ikke syntes, de kunne bruge 
til noget.

Vi kan altså konstatere, at der nu 
vokser en generation op, hvor flere 
og flere ikke vil ”spises af” med 
tro men vil have viden. Det bliver 
stadig sværere for en uddannet ra-
tionelt-tænkende ungdom at tage de 
nuværende former for kristendom til 
sig. Når Paven f.eks. siger, at det er 
lige så vigtigt at beskytte menneskene 
mod homoseksualitet som at beskytte 
regnskovene, må de ryste på hovedet 
og spørge, hvad den katolske kirke 
egentlig forstår ved næstekærlighed. 
Gælder den kun en holocaust-for-
nægtende biskop, som nu er blevet 
genansat uden at skulle tage afstand 
fra tidligere holdning?

Der er så meget i vor tid, der gør de 
unge kritiske overfor kirkens religiøse 
tro. Men de skal jo nok gennem en 
ateist-periode, før de opdager Marti-
nus. I øvrigt er der stadig færre, der vil 
være præster i den danske folkekirke, 
så den gamle verdensimpuls’ form for 
kristendom vil nok dø ud af sig selv. 
Der har været specielt mange udmel-
dinger af folkekirken i den seneste 
tid, men biskop Lindhardt mener, det 
skyldes finanskrisen!
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Jesu sex-liv

Der er i den senere tid udkommet en 
del bøger, der påstår, at Jesus var gift 
med eller dog havde et erotisk forhold 
til Maria Magdalene. Med den viden 
om den seksuelle polforvandling, vi 
har fra Martinus, har Jesus med sin 
kosmiske bevidsthed slet ikke følt sig 
seksuelt tiltrukket af det modsatte køn 
i den almindelige forstand, vi kender 
til. Med sin dobbeltpolethed var hans 
seksualisme en alkærlighed, dvs han 
elskede alle. Han har formodentlig 
slet ikke haft ”brugbare” kønsorga-
ner, men dog haft glæde ved kys og 
kærtegn (LB V).

Der er ingen tvivl om, at Jesus havde 
et nært forhold til Maria Magdalene, 
fordi hun var den, der forstod ham 
bedst. Men alle hans disciple måtte 
afstå fra familie og ægteskab, hvis de 
ville følge ham. Ifølge Lukasevange-
liet 14,26 skulle han ligefrem have 
sagt, at man skulle ”hade sin fader og 
moder og hustru og børn osv”, hvis 
man ville være hans discipel. Jeg tror 
ikke, han har sagt ”hade”, men for at 
blive uselvisk alkærlige må de afstå 
fra ægteskabskærlighed, der jo logisk 
set er selvisk.

At vi som den åndelige udvikling 
skrider frem vil føle os stadig mindre 
tiltrukket seksuelt til det modsatte 
køn, er Martinus det bedste bevis for. 
Selv som ganske ung, før han fik sit 
kosmiske gennembrud, havde han 
ingen interesse for piger og følte det 
blot pinligt, når de blev forelskede i 
ham.
Det ”ægteskab” mange esoteriske 
skrifter beretter om, handler uden 
tvivl om foreningen af den maskuline 
og den feminine pol i det enkelte men-
neske. Det er jo det afgørende trin i 
udviklingen af kristusbevidsthed.

Børnebegrænsning

Jeg har før udtrykt min forundring 
over, hvad den dybere mening er 

med, at kvinders kropsbygning bliver 
mindre og mindre egnet til at sørge for 
inkarnationen af nye menneskesjæle 
her på Jorden. Allerede nu må næsten 
en tredjedel af børnene fødes ved 
kejsersnit her i landet og en endnu 
større procentdel i USA. Martinus 
har forklaret, hvordan poludviklin-
gen ændrer kvindens krop, men han 
har ikke mig bekendt fortalt, hvad 
løsningen på det deraf opståede di-
lemma er.

Er det med i forsynets plan, at børn 
i fremtiden i stadig højere grad skal 
skæres ud af moderens mave? Lige 
indtil den nye måde at inkarnere på 
er blevet en realitet, dvs til vi kan 
materialisere os selv? Men det vil jo 
tage mange generationer. Desuden vi-
ste Stanislav Grofs forskning, at børn 
født ved kejsersnit ser ud til at være 
psykisk svagere end de, der selv har 
måttet kæmpe sig ud i verden.

Konsekvensen bliver måske, at sta-
dig flere kvinder slet ikke ønsker at 
sætte børn i verden overhovedet. Vi 
ser, hvordan de fleste kvinder i vor 
tid v.hj.a. svangerskabsforebyggelse 
eller abort sørger for at få færre børn, 
så snart det er muligt. Martinus tog 
naturligvis afstand fra abort, men 
hvad mente han om forebyggelse af 
graviditet?

Det kan vi læse om i Livets Bog 

V stk.1480 og frem. Selv om ”be-
frugtningsforebyggelse i visse givne 
situationer må erkendes som en vel-
signelse”, mener han dog, det er en 
”forbrydelse” mod livslovene, hvis 
det sker af ren egoisme. Det ”vil 
være imod naturens love, hvis væse-
ner, der ikke af kropslige hensyn er 
uegnede til at føde eller mentalt set 
er uegnede” som forældre, begår (!) 
”befrugtningsforebyggelse”.

Men hvad forstår han ved ”egoisme” 
i denne sammenhæng? Her taler han 
bl.a. om ”unaturlig sparsommelig-
hedshensyn” og ”egoistisk materiel 
grund, såsom den ulejlighed eller 
gene, der er forbundet hermed”. Når 
jeg betragter verden af i dag, er mulig-
heden for forebyggelse af graviditet et 
af de største fremskridt, der historisk 
set er sket for kvinder. I patriarkalsk 
tid altså, for før det styrede kvinderne 
selv deres seksualitet og dermed antal 
graviditeter.
Jeg ser det ikke som egoisme at fra-
vælge muligheden for de 10-14 børn, 
man ofte fik før i tiden, og så endda 
med den store risiko for at dø tidligt 
i barselsseng, sådan som kvinder 
i U-landene stadig gør. Jeg ser det 
som kvindernes frigørelse fra tidli-
gere tiders ”slaveri” og dermed deres 
mulighed for at spille en nødvendig 
samfundsmæssig rolle til udvikling af 
en bedre verden.
Her er jeg altså absolut ikke enig med 
Martinus – hvis jeg ellers har forstået 
ham ret!

Hitler besat

Der er ingen tvivl om, at forsynet 
havde en ganske bestemt rolle for Hit-
ler. Han var et redskab for udløsning 
af de mørke kræfter, der skulle op og 
udleves, for således at give mange de 
nødvendige lidelseserfaringer. Men 
hvorfor var han mon så velegnet til 
den rolle? Mange har ment, han var 
besat, bl.a. på grund af hans unatur-
lige udtryk i øjnene.

Derfor var det interessant at høre 
en gammel radioudsendelse med 
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Hans Skaarups samtale med en 
dansk musiker og korrespondent, 
Henning R. Møller. Han levede i 
Berlin i 1930’erne og mødte Hitler 
ved flere lejligheder. Første gang 
var før han blev rigskansler, og da 
beskriver Møller ham som en mand 
uden personlighed, som en stiv ma-
rionetdukke. Da han ser ham intenst 
ind i øjnene, undres han over, hvor 
underligt udtryksløse, nærmest mæl-
kehvide, de er. 

Møller kommer med en for mange 
sikkert underlig bemærkning, nemlig 
at Hitler virkede som en, der stod 
vidåben for en besættelse af ånder. 
Da han senere møder Hitler igen, 
kan han konstatere, at magtfulde 
ånder er flyttet ind, siger han, for 
omkring hans person var der nu en 
stærk ubehagelig magtsfære, og hele 
hans adfærd virkede nærmest som en 
teaterforestilling.
Møller var musiker dvs kunstner og 
derfor sikkert god til at fornemme 
menneskers udstråling. Han brød sig 
ikke om nazismen og tog hjem til 
Danmark i 1939.

Er mælk sundt?

Ifølge en ny og meget omdiskuteret 
bog er komælk i virkeligheden usund 
ja skadelig for de fl este mennesker. 
Dette mente mejeristen Martinus 
ikke, i hvert fald undtager han netop 
mælk fra den animalske føde, vi skal 
undgå (Den ideelle føde” s.92). Den 
fhv. radiodoktor Carsten Vagn Hansen 
advarer faktisk mod mælk!

I Radioudsendelsen ”Apropos” 11/2 
fortalte han, hvordan mælken i vore 

dage er blevet ødelagt – af flere 
grunde. Dels fordi køerne ikke mere 
får den rette kost, dvs græs og halm 
med naturlige ukrudtsplanter, men i 
stedet i stor udstrækning fodres med 
importerede majs- og sojaprodukter. 
Det har halveret indholdet af de sunde 
omega-3 fedtsyrer. De nye kvægracer 
giver nok megen mælk, men vitamin-
indholdet er dårligere.

Videre fortalte han, at pasteurise-
ringen ødelægger enzymerne og 
homogeniseringen giver allergi, fordi 
fedtperlerne bliver så små, at de kan 
trænge direkte ind i blodbanerne, 
hvor der skabes en modreaktion fra 
immunforsvaret. Hvis køerne havde 
været sunde og landmandens hygiejne 
var i orden, ville det ikke være nød-
vendigt med den skrappe og ødelæg-
gende proces.

Man siger, mælk giver kalk til krop-
pen, men faktisk er det modsat. Idet 
mælk syrner kroppen, skaber den 

en basisk balance ved at tage kalk 
fra knoglerne, og således skabes 
knogleskørhed. Mælk indeholder 
væksthormoner, der kan være kræft-
fremkaldende. Når f.eks. så få kvinder 
i Kina får brystkræft, skyldes det, at 
de sjældent drikker mælk.

Det kan godt være, mælk var rimelig 
sundt, da Martinus var barn, men det 
er den altså ikke mere – ifølge vor 
”radiodoktor”. Kun i små mængder 
og fra økologiske landbrug!

Boet efter Sam mod Finn 
Bentsen

Martinus-instituttets revisor gennem 
mange år Finn Bentsen var økonomisk 
rådgiver for afdøde Sam Zinglersen. 
Det gjorde han åbenbart så dårligt, 
at den advokat, der ordner boet efter 
Sam, mener han har snydt for ca 2 
mill kr. Derfor har han anlagt sag 
mod Finn Bentsen på vegne af boet. 
Det foregår ved retten i Hillerød d. 
24/8 kl. 9.30 (sag. Nr BS 2-632/2008) 
Som vidner er indkaldt Willy Kuiper, 
Henry Hedegaard og Vagn Noach. Da 
vort retssystem er offentligt tilgæn-
geligt, har evt. interesserede lov at 
overvære retsmødet.

Intern-debatten

Som jeg fortalte i sidste blad, er der 
nu blevet åbnet en hjemmeside til 
den interne debat om håndteringen 
af arven efter Martinus. Den hedder 
www.martinus-media.dk

Fred og harmoni i dit eget liv

For at man selv kan få et fuldkomment liv i fred og harmoni, for-
dres det ikke, at alverdens mennesker også skal opfylde loven for 
livet. Det er absolut nok, at man selv opfylder denne lov. Man kan 
ikke opfylde den for noget som helst andet væsen, enhver må selv 
foretage denne opfyldelse eller kosmisk-kemiske proces med de 
”kemikalier”, som er vedkommendes følelser og tanker.

(”Menneskehedens kærlighedshunger”, Kosmos nr. 3/1986)
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MØDER - FOREDRAG - KURSER - STUDIEGRUPPER - UNDERVISNING
HERNING
Torsdag 26/3 Skæbnevejen mod et paradis på jorden 
v/Lars Gyde
Torsdag 2/4 Den frie vilje og livets love v/Ingolf Plesner
Torsdag 16/4 Blive mere bevidst om dine tanker og følel-
ser v/Hanne Myrfeld
Møderne er kl. 19.30 i ”Kulturellen”, Nørregade 7.

HORSENS
Onsdag 1/4 Kunsten at være et godt menneske 
v/Anette Starke
Kl. 19.30 på biblioteket, Tobaksgården 12

KLINT – program tilsendes tlf. 3834 6280

KULLERUP
Lør 18/4 - søn 19/4 Selvudvikling, psykoterapi og spiritu-
elle love
Fre 1/5 – søn 3/5 Kærlighedens orden – familieopstillinger
Lør 16/5 kl 1o-17 Simple living og meditation 
v/Silke Rowlin

KØGE
Tirsdag 24/3 Hvor kommer vore talenter fra? 
v/Eigil Kristensen
Tirsdag 7/4 Nutidens problemer – fremtidens løsninger 
v/Ole Therkelsen
Kl. 19 i Teaterbygningen

KØBENHAVN
Lørdag 21/3 kl.15 Livets Bogs struktur v/Mary McGovern
Hver 2. torsdag kl.19 er der Kosmologisk aften – samtaler
Desuden studiegrupper – ring og hør nærmere 3834 6280

ODENSE
Mandag 16/3 Bliv mere bevidst om dine tanker og følelser 
v/Hanne Myrfeld
Mandag 30/3 Kønsrollernes forvandling v/Lene Jeppesen
Mandag 20/4 Næstekærlighed – et udviklingsprojekt 
v/Søren Olsen
Mandag 4/5 Bevidsthedens skabelse v/Ingolf Plesner
Alle møder kl 19.30 i Munkevænget 7.
Desuden studiekreds hver anden mandag tilmelding tlf. 6614 
7424

SILKEBORG
Onsdag 1/4 Den frie vilje og livets love v/Ingolf Plesner
Kl. 19.30 i Medborgerhuset, Søvej 3

SINDAL
Tirsdag 31/3 Hvorfor er jeg lige præcis den, jeg er? 
v/Lars Gyde
Tirsdag 21/4 Bliv mere bevidst om dine tanker og følelser! 
v/Hanne Myrfeld
Kl. 19.30 i Solgården, Norgesgade 1

SØNDERBORG
Tirsdag 24/3 Hvorfor er jeg lige præcis den, jeg er? 
v/Lars Gyde
Kl. 19.30 på biblioteket, Kongevej 19

THISTED
Søndag 19/4 Bliv mere bevidst om dine tanker og følelser! 
v/Hanne Myrfeld
Kl. 15 i Plantagehuset, Plantagevej 18

TÅSTRUP
Tirsdag 10/3 Loven for tiltrækning
Kl.19 i Kulturcentret, Poppel Alle 12

VEJLE
Søndag 15/3 Den frie vilje og livets love v/Ingolf Plesner
Kl.14 i ”Den 6.sans”, Gl. Havn 11

VIBORG
Torsdag 5/3 Bliv mere bevidst om dine tanker og følelser! 
v/Hanne Myrfeld
Torsdag 2/4 Skæbnevejen mod et paradis på jorden 
v/Lars Gyde
Kl. 19.30 i ”Stationen”, Ll. Skt. Hansgade 7

ÅLBORG
Onsdag 11/3 Fra forretningsprincip til næstekærlighed 
v/Hanne Myrfeld
Kl. 19.30 i Teosofisk Forening, Engvej 8, Nr.Sundby

ÅRHUS
Søndag 29/3 Fra kvinde og mand til menneske 
v/Solveig Langkilde
Seminar kl. 10-16.30 i Roukær Alle 1
Onsdag 15/4 Bliv mere nevidst om dine tanker og følelser! 
v/Hanne Myrfeld
Kl. 19.30 i Studenternes Hus, 2.sal, Ndr.Ringgade 2, 
bygn.1420

OSLO
Fredag 7/3 Finanskrise i kosmisk belysning 
v/Ulf Sandström
Lørdag 25/4 Nutidsmenneskets udfordringer 
v/Lene Jeppesen
Kl.18 i Bjørnehuset, St.Hanshaugen – kontaktperson 
Terje Røst tlf. 6399 2518

UDSTILLINGER
Fra 29/3 Permanent udstilling ”Den røde tråd” i Døgnplejen, 
Solstien 1, Gudhjem
I juli på biblioteket, Frederiksværk
I august på biblioteket i Sønderborg
Hvor der er udstillinger i Sverige kan man se på lokalt.www.
tredjetestamentet.se



KOSMISK KEMI - af Lisbet Schou

Der findes en ting, jeg må se at få lært,
det allervigtigste bud:
at kende, forstå og erkende mig selv,
og derefter holde mig ud!

Alt det, som hos andre kan harme mig mest,
lever dybt i mit eget sind.
hvis ikke – så ville en irritation
nok aldrig falde mig ind.

De fejl, som jeg har, må jeg grave frem,
at solen kan skinne derpå,
at klart jeg kan skelne det billede, som
Gud gav mig at stirre på.

Ja, hver gang nogen har trampet mig ned
og gjort mig forlegen og vred,
var det blot en genspejling af, hvordan jeg
selv handled’ et helt andet sted.

Jeg spurgte min lærer: ”Hvor megen fortræd
skal et menneske finde sig i?”
”I alt, blot det ikke forgifter dit sind!”
Det kaldte han ”kosmisk kemi”.

”Skab først en balance imellem fornuft
og dit følelsesladede sind,
handl derefter roligt, kærligt og klogt,
gå aldrig over gevind!”

Men kosmisk kemi er et instrument
med grumme indviklet teknik,
thi hver gang jeg tror, jeg har lært mig lidt nyt,
har jeg set, hvor let det slår klik.

Så gælder det om at bevare sit mod
og øve sig meget mer,
man spiller jo ikke som en virtuos
blot ved at få et klaver.

Jeg længes jo selv efter kærlighed,
Forståelse, tryghed og fred.
Men det er nødvendigt at så det først
For at høste i eget bed.

(Lis Schou forlod for et år siden den fysiske verden, men vi kan 
stadig opleve hende i DVD-serien ”Martinus som vi kendte ham”).
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Vi skal være medskabere i en ny kultur

Menneskene er kommet ind i en kolossal forceret udvikling, hvor der sker mere på ti år, end 
der tidligere skete i århundreder. Ganske vist opfatter nogle mennesker den nuværende tilstand 
som om det gik den modsatte vej, mod menneskehedens undergang. Men det er absolut ikke 
tilfældet. Hvad vi oplever er en kulturs undergang, dens dødskrampe så at sige, men det er 
samtidig en ny kulturs fødsel og dermed dens fødselsveer. Derfor er der megen lidelse og så 
mange vanskeligheder.

Den universelle magt, vi kalder Guddommen, som har sendt de impulser til jorden, der har 
bevirket dens og menneskehedens udvikling indtil nu, står stadig bagved, hvad der sker. Men 
menneskene skal udvikles til at blive bevidste medskabere af en verden, hvor krigen i alle den 
afskygninger afløses af fred og gensidig forståelse og kærlighed, hvilket vil befri og udvikle den 
menneskelige skaberkraft til sådanne højder, at menneskene af i dag ville måbe, hvis de vidste, 
hvilke strålende guddommelige egenskaber, der ligger latent i hvert eneste menneske.

(Uddrag af Martinus foredrag 11/4-1960)
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Snekrystal

ABONNEMENTSPRIS

200 kr pr. år (4 numre), 
dog Sverige og Norge 220 kr, portofrit tilsendt.

Dansk giro: 925 4242 - Norsk giro: 7877 08 
07521 - Svensk giro: 39 27 16-7

Bladet udkommer medio marts, juni, 
september og december

LØSSALG
40 kr stk plus porto, i alt 50 kr

ARTIKLER og andet stof til næste nr. bedes 
fremsendt senest 1. august 2009
Artikelforfattere står selv inde for deres artikels 
indhold, der ikke nødvendigvis deles af redak-
tionen.

KOSMOLOGISK INFORMATION
er et bogforlag med speciale i sekundærlitteratur i relation 

til Martinus’ verdensbillede.
Få bogliste tilsendt! Forlags- og redaktionsadresse:

 Kosmologisk Information, 
Klintvej 104, 4500 Nykøbing Sjælland.

Tlf 59 30 52 72 (bedst hverdage ml kl 9-11)  

E-mail: kosmo-info@olsen.mail.dk
www.nyimpuls.dk

Så lykkedes det atter at få et blad ”stykket 
sammen”. Bagsiden er lidt speciel, for til artiklen 
på side 19 hører nogle tegninger, hvor farverne 
var vigtige, og til det er der jo kun omslaget.

OBS!!! De otte DVDere ”Martinus som vi 
kendte ham” annoncerede vi i sidste nummer til 
450 kr, men producenten har siden regnet nøje 
efter og kommet frem til, at de bør koste mere 
– altså vil de fremover sælges for 500 kr!

Med dette nummer følger et lille infohæfte, som 
Per Bruus-Jensen har ønsket blev sendt med. 
Læs lidt mere om det under ”Kort fortalt”.
Resten af Gunner Carlssons artikel om ”Hjer-
tets kraft” i sidste nummer er droppet, for efter 
en mindre ”opinionsmåling” viste det sig, at den 
var for svær at forstå.

Hvilke bøger vi anmelder, er lidt tilfældigt, for 
det afhænger af, hvad vi får tilsendt eller selv 
”falder over”. Skulle læserne finde bøger (ny-
ere), som de synes er spirituelt interessante, så 
ville det være dejligt, om man sendte os en lille 
beskrivelse/anmeldelse.

Denne årgang er en snekrystal-årgang, så når 
jeg til en artikel ikke kan finde anden illustration, 
bruger jeg en snekrystal. 

Vores hjemmeside har fået et nyt ”look”, for 
webmasteren hedder nu Nicolaj Holck.

Sommerhilsen
Ruth
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Jordmenneskenes 
skytsengel nr. 1

af Martinus

Vor organisme er et univers

I gamle dage troede menneskene på ”ånder”, ligesom 
de troede på engle, men en sådan tro bliver af de fleste 
mennesker i dag stemplet som ”overtro”. Man vil kun 
tro på realiteter, eller på det, man direkte kan opleve med 
sine fysiske sanser. Men hvad er der egentlig bag det, vi 
oplever med vore fysiske sanser? Den fysiske videnskab 
kan vise os, at f. eks. et menneskes fysiske legeme er 
andet og mere, end det vi ser. Et sådant legeme, ved vi, 
består af en hel serie organer, hvoraf hvert har sin funk-
tion i forhold til helheden, og er mennesket rask, har alle 
disse organer et godt samarbejde. Organernes funktion er 
nyttig og logisk, og de er hver for sig opbygget af mindre 
dele, der har en nyttig og logisk funktion inden for den 
helhed, som organet udgør. Organer, celler, molekyler, 
atomer og endnu mindre enheder udgør altså tilsammen 
en organisme for et levende væsen, der set i et mikro-
kosmisk perspektiv er som et helt univers bestående af 
partikler og tomrum. Tomrummet er blot ikke tomt, det 
er gennemstrålet af elektriske kræfter, af stråler og bøl-
ger.  Vi er ikke vant til at tænke på vort fysiske legeme 
som et univers og på vore organer og mindre fysiske 
partikler som mælkeveje, solsystemer og kloder, men 
menneskene har gang på gang i udviklingens løb, når de 
gjorde nye erfaringer, måttet lade gamle vanefordomme 
afløses af et nyt og større perspektiv, og det er også ved 
at ske i vor tid.

Makro-, mellem- og 
mikrokosmos

Det, der er ved at ske, er bl.a., at mennesket, der er blevet 
materialist og ikke mere kan tro på ånder, efterhånden 
skal lære at forstå, hvad ånd er, og at ingen som helst 
materiekombination, hvad enten den fremtræder som et 
mikro- eller makrokosmisk univers, kan eksistere uden 
at være en form for bevægelse og dermed udtryk for liv, 
bevidsthed og vilje, for åndelig kraft.   Foruden de kendte 
betegnelser makrokosmos og mikrokosmos anvender jeg 
i mine kosmiske analyser også udtrykket mellemkosmos, 
der dækker over den verden, vi normalt oplever gennem 
vore fysiske sanser og kalder virkeligheden, dvs. naturen 

og andre levende væsener. I mellemkosmos oplever vi 
dog kun virkeligheden på én måde, eller set i ét per-
spektiv. I mikrokosmos, fortæller videnskaben os, er alt 
bevægelse; selv i stenen eller den uorganiske, såkaldte 
døde materie er der bevægelse, og alt stof er, set i mikro-
kosmisk perspektiv: partikler og tomrum gennemstrålet 
af kræfter, som vi kalder stråler og bølger. 

I makrokosmos ved vi, at der også er stråler og bølger 
bag de makrokosmiske partikler, vi kalder kloder, sole og 
mælkeveje, og at der er formål med deres stråling og deres 
bevægelser. Det er for længst blevet en kendsgerning, at 
hele vort fysiske liv her på kloden er skabt gennem et 
samarbejde mellem solen og vor jord. Hvordan skulle 
det liv og den fremtræden, vi nu repræsenterer, kunne 
være blevet til og stadig opretholdes uden solens lys og 
varme? Det ville være umuligt. Men samtidig ved vi, at 
solen er centrum i et helt solsystem, som sammen med 
andre lignende systemer udgør en endnu større universel 
enhed, som vi kalder et mælkevejssystem, der eksisterer 
side om side med andre lignende systemer.

Alle disse mælkeveje, stjerner, sole og kloder udløser 
kosmiske kræfter eller energier, der er lige så nødvendige 
og lige så logiske og nyttige foreteelser som kraftudløs-
ningen i vore organer, celler og endnu mindre mikroen-
heder, de er nemlig alle sammen, i makro- såvel som i 
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mikrokosmos og vi selv i mellemkosmos: livsenheder, 
der er det samme som levende væsener. Levende væsener 
vil så igen sige: åndelige væsener, og åndelige væsener 
er væsener, der anvender de stråleformige energier, der 
udgør deres bevidsthed, til med deres begær og vilje som 
drivkraft at forme materien ved at tiltrække og samle dens 
enheder til organismer, hvorved disse materieenheder, der 
samtidig er livsenheder eller levende mikrovæsener, får et 
univers, hvori de kan leve. De levende væsener i makro-
, mellem- og mikrokosmos udgør således universer og 
stoffer for hverandre, samtidig med at alle tre kategorier 
har sin egen mellemkosmiske oplevelsesfære.

Hensigtsmæssighed og nytte i 
kosmisk perspektiv

Hele universet er gennemstrømmet af ånd, der er det 
samme som liv og bevidsthed og dermed tanke og vilje, 
begær og tilfredsstillelse af begær. Det ville være ulogisk 
at tro, at de vældige kræfter, som solene og mælkevejene 
repræsenterer, i millioner af år skulle sejle gennem rum-
met til ingen verdens nytte, medens væsener på en enkelt 
klode opdager hensigtsmæssighed bag alle funktionerne 
i deres organisme og bag andre funktioner i naturen helt 
ned i mikrokosmos. Hensigtsmæssighed og nytte set i et 
kosmisk perspektiv betyder naturligvis ikke blot, hvad der 
er nyttigt for menneskene set fra deres eget midlertidige 
lokale synspunkt, men hvad der er til gavn for helheden 
af levende væsener inden for en stor kosmisk enhed. En 
sådan enhed er jorden, som vi kalder ”vor klode”, den 
er en livsenhed eller et levende væsen, og det er snarere 
os, der tilhører den, eftersom vi er mikroindivider i dens 
fysiske organisme. Vort tilhørsforhold til jordkloden som 
levende makrovæsen er dog ikke noget ejendomsforhold, 
eftersom ét levende væsen aldrig kan eje et andet væsen, 

heller ikke sine mikrovæsener. Det er ikke et ejendoms-
forhold, men et næstekærlighedsforhold, der eksisterer 
mellem jorden som makrovæsen og jordmenneskene 
som mikrovæsener, ja, det er endda et så betydningsfuldt 
næstekærlighedsforhold, at jordklodevæsenet kosmisk set 
er menneskenes skytsånd nr. 1.

I kommende tider vil det blive videnskabens fornemste 
opgave at studere livets psykiske eller åndelige side, og 
man vil da erfare, at det ikke er livet, der er bundet til den 
fysiske organisme, men derimod den fysiske organisme, 
der er bundet til livet. Selve livet er det evige, medens 
organismen med alle dens materiekombinationer, der hele 
tiden er i bevægelse og under forvandling, er en timelig 
eller midlertidig foreteelse.

Ånd og materie

Vi kender fra vor egen livsfunktion, hvorledes vi med 
vor vilje og vore tanker regulerer vor manifestation og 
dirigerer vort fysiske legeme. Materialisten tror, at det 
blot er hjernen, der dirigerer og regulerer, for han er vant 
til elektriske regulatorer og transformatorer, det er bare 
”teknik”. Men der eksisterer ingen teknik i universet, 
hvor der ikke er en tekniker bagved, som har sat de tek-
niske funktioner i gang, og som også har ansvaret derfor. 
Vor hjerne er ganske vist det tekniske hovedredskab, 
afsender og modtager af viljens kraft, men den er kun et 
redskab - et redskab for hvad? For et ”noget”, der både er 
organismens ophav, dens opretholder og fornyer, men et 
”noget”, der ikke er håndgribeligt, og som materialistiske 
mennesker derfor er tilbøjelige til at tro er et ”intet”. 
Endda meget intelligente mennesker kan have denne 
tro uden at fatte, at de dermed er mere overtroiske end 
såkaldte naive mennesker, der tror på ånder. Dog siger 
disse intelligente mennesker ikke: ”Intet vil skrive et 
brev”, og heller ikke: ”Min hjerne vil skrive et brev”, 
de siger: ”Jeg vil skrive et brev”, og i denne daglige tale 
siger de sandheden: at deres Jeg, en åndelig kraft, føler 
trang til at skrive et brev og med sin vilje og sine evner 
sætter hele den fysiske struktur i gang, så ønsket bliver 
til fysisk virkelighed.

Ånd er psykisk eller stråleformig kraft, der udgår fra 
et kraftcenter eller et Jeg, det er vilje og bevidsthed, og 
uden denne uhåndgribelige realitet ville der overhovedet 
ikke eksistere noget håndgribeligt eller nogen trang til at 
gribe eller begribe. Men kan et åndeligt væsen, der altså 
er det samme som et psykisk eller stråleformigt væsen, da 
eksistere uden en fysisk krop? Det kan det, thi eftersom 
det er ophav til kroppen, eksisterede det før samme krop 
blev skabt, og det vil også eksistere, selv om kroppen dør, 
hvad alle kroppe gør før eller senere. Den fysiske krop 
er som før nævnt knyttet til livet, den er et midlertidigt 
redskab bygget op af levende mikrovæsener, som heller 
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ikke kan dø, men som, når tiden for kroppens opløsning 
er inde, vil overgå til det psykiske eller stråleformige plan, 
ligesom deres makrovæsen gjorde, og derfra vil de igen 
inkarnere på det fysiske plan, når tiden er moden dertil.

Alle væsener i mikro-, mellem- og makrokosmos lever 
i perioder på et helt åndeligt eller stråleformigt plan og 
i andre perioder oplever de som åndelige væsener livet 
gennem en fysisk organisme, men derfor er de jo ånder 
alligevel. Forskellen mellem hvad man i almindelighed 
kalder ”åndelige væsener” og ”fysiske væsener” består 
deri, at de fysiske væsener midlertidigt er bundet til en 
kombination af faste og flydende materier, der danner 
en særlig organisme, medens de åndelige væsener ikke 
mere har en sådan organisme, men oplever livet gennem 
stråleformige legemer. Absolut alle eksisterende ånder 
har for længere eller kortere tid siden haft en fysisk orga-
nisme. Intet væsen kan være ånd eller et levende åndeligt 
væsen, uden at det har været igennem inkarnationer i 
fysisk materie, ligesom intet væsen kan være et fysisk 
væsen uden i kraft af, at det bag sin fysiske organisme 
eksisterer som ånd.

Jordjeget og fortidens konger

Bag enhver fysisk organisme, det være sig lige så godt 
en klode eller en celle som en almindelig mellemkosmisk 
organisme af kød og blod, eksisterer der en dirigerende 
ånd, og det gør der også bag den klode, vi kalder vor 
jord. Jordklodens ånd, dvs. dens jeg i forbindelse med 
dens vilje og bevidsthed, er den højeste autoritet i jor-
dens område. Alle andre magtfaktorer såsom stormagter, 
præsidenter og konger har slet ikke den autoritet, man i 
almindelighed tillægger dem. Jordjeget og dets åndelige 
kræfter er klodens absolut suveræne eller virkelige konge. 
Om en såkaldt stormagt skal falde eller den skal gå frem, 
om en race skal udvikle sig i den ene eller den anden 
retning, om landegrænser skal lægges her eller der, om 
nationerne skal forenes til én verden, eller de skal blive 

ved med at være adsplittede og bekrige hverandre, er 
spørgsmål, der kun kan afgøres af jordens sande konge, 
jordånden eller jordjeget.

Det var dette jordens jeg, der med sin ånd i særlig grad 
besatte de enevældige konger i gamle dage.  Når det 
hed sig, at de var ”Guds sønner”, var det i virkeligheden 
selve jordånden, de stod nærmest. De var således centre 
for jordjegets fysiske talentkerner, og igennem disse 
konger kunne jordjeget regulere sine højest udviklede 
fysiske mikrovæseners, hvilket vil sige menneskehedens, 
fysiske og åndelige kurs. Igennem disse ”talentkerner” 
eller ”konger af Guds nåde” udsendte jordjeget sin vilje, 
som gennem kongernes diktatoriske magtudøvelse blev 
transformeret om til mellemkosmiske begivenheder. Det 
kongelige væsen afveg fra de almindelige væsener ved at 
være et ”indviet” væsen, hvilket vil sige et væsen af en 
så fremragende udvikling, at jordjeget kunne sende sin 
viljekraft direkte igennem dette væsen.  Det diktatur, som 
derved blev udøvet, var både i kontakt med jordjegets 
daværende begær, vilje og længsler og med menneske-
hedens daværende udviklingstrin, idet menneskene i 
de riger, som var underlagt kongerne, var primitive og 
uvidende væsener, der var uimodtagelige for direkte im-
pulser fra jordjegets ånd. Konger og diktatorer var således 
i lange tider de eneste væsener, der besad en psyke, der 
direkte kunne modtage jordjegets impulser. Men sådan 
skulle det ikke vedblive at være.

Jordens og menneskenes videre 
forvandling

Både et makrovæsen og dets mikrovæsener er naturligvis 
underkastet begrebet udvikling og forvandling, og det 
er årsagen til, at diktaturernes tid på jorden efterhånden 
ophørte. Jordens mikroindivider, de store menneskemas-
ser, begyndte at udvikle en mere selvstændig tænkeevne. 
De begyndte så småt at få de samme egenskaber som 
kongerne. Desuden begyndte kongemagten at degen-
erere, så der efterhånden blev mindre og mindre forskel 
på konge og folk.  Der begyndte endda at være væsener, 
hvis evne til at tænke rakte længere end den degenererede 
konges, og diktaturet begyndte at føles som et snærende 
bånd. Der blev ulydighed og oprør imod kongemagten, 
og nye tanker satte visse steder revolutioner i gang, der 
medførte forsøg på nye styreformer. Samtidig opstod der 
rivalisering om magten, idet ærgærrighed og magtsyge er 
noget af det, der først gør sig gældende, når forholdsvis 
primitive mennesker begynder at få kulturel udvikling. De 
vil alle sammen gerne være små konger, ja, allerhelst en 
lille Vorherre. Således blev der med udviklingen mere og 
mere uro blandt jordmenneskene eller jordåndens højest 
udviklede fysiske mikroindivider, og vi har set, hvordan 
denne forvandling har fundet sted gennem de seneste 
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århundreder og skabt større og større ufred, samtidig med, 
at jordmenneskene er gået fremad i fysisk, videnskabelig 
tænkning og teknisk kunnen.

Nu vil man måske sige: ”Hvorfor griber jordjeget dog 
ikke ind og forhindrer disse krige og revolutioner, 
hvorfor standser det ikke hele dette ragnarok i sin egen 
organisme?” Svaret er dette, at jordvæsenet netop i al-
lerhøjeste grad er i færd med at rydde op i sin organisme, 
og meget store forandringer vil ske i de kommende 
århundreder. Vi må jo ikke glemme, at begrebet tid er 
anderledes for jordmenneskene, end for et makrovæsen, 
der som jordkloden har sin dagsbevidsthed i en højere 
udviklingsspiral. Hvad der for jordklodevæsenet kun er 
forholdsvis kort tid, er for de jordiske mennesker nogle 
årtusinder. Men udviklingen er kommet mægtigt i skred 
også i forhold til den tidsoplevelse, jordmenneskene har. 
Ser vi ikke, at der i vort århundrede er sket meget mere 
end i mange tidligere århundreder tilsammen? Hvor der 
før var småkrige mellem stater, er der nu verdenskrige. 
Hvor man før havde primitive bøsser og kanoner som de 
højest udviklede mordvåben, har man nu atombomber, 
der på kort tid fra flyvemaskiner eller som raketter kan 
bringe død og ødelæggelse over den såkaldte fjendes 
vigtigste krigscentre, og hvor der før var mange stridende 
parter, er der faktisk nu kun to poler, som de stridende 
parter grupperer sig om. Grupperingerne kan skifte, men 
der vil stadig være de to poler, som vi nu kalder øst og 
vest, indtil striden er slut, hvilket ikke betyder jordens 
undergang, men tværtimod en ”ny” jord, dvs. en jord, 
hvor det er freden og næstekærligheden, der udvikles, 
altså en ny mentalitet, hvad udtrykket ”en ny himmel” 
dækker over eller symboliserer.

Jordklodevæsenet gør op 
med sig selv

Hvad betyder alle de brydninger, der nu finder sted på 
jorden iblandt menneskene, hvis vi skal prøve at se dem 
i et makrokosmisk perspektiv? Lad os, inden vi besvarer 
dette spørgsmål, først besvare et andet, nemlig: ”Hvorfor 
lever menneskene på jorden og ikke på en anden klode i 
universet?” Fordi menneskene som mikrovæsener med 
hele deres udstråling eller psyke er på bølgelængde med 
selve jordklodevæsenets udstråling. Derfor har loven for 
tiltrækning virket sådan, at netop sådanne individer, hvis 
nuværende skæbnedannelse passer ind i jordens skæbne, 
fødes eller inkarnerer her, og gør det så længe, de har noget 
at lære her og noget at udrette. Men det er jo netop, fordi 
jordmenneskene inden for deres udviklingsspiral står på 
nogenlunde samme udviklingstrin, som jordklodevæsenet 
gør det i sin spiral, dvs. et overgangsstadium fra dyr til 
menneske. Men de jordiske menneskers udviklingstrin 
spænder jo over en stor skala fra ret primitive intellektuelt 
uudviklede mennesketyper, som kan nænne at myrde og 

påføre andre væsener lidelse og smerte, over intellektuelle 
typer, der ligefrem er geniale til at sætte forbrydelser i 
gang og lade andre udføre dem, til forholdsvis kærlige 
mennesker, der dog ikke er særlig selvstændigt tænkende 
og endelig til kærlige mennesker, der også er intellektuelt 
udviklede og gerne vil bruge deres evner til gavn for 
helheden. Det er fire hovedtyper, men der er naturligvis 
en masse forskellige blandinger og overgangstyper; dog 
har hvert eneste individ blandt alle disse jordmennesker 
noget tilfælles med makrovæsenet jorden, ellers var de 
ikke inkarneret på denne klode.

Jordvæsenet kommer til at opleve ”den store fødsel” 
eller kosmisk bevidsthed i sin nuværende inkarnation, 
men det lever endnu på grænsen mellem selviskhed og 
uselviskhed eller egenkærlighed og næstekærlighed, og så 
længe det befinder sig i denne sfære i sit spiralkredsløb, 
vil dets bevidsthed delvis gennemstrømmes af selviske 
tankeklimaer og delvis af uselviske og humane åndelige 
kræfter. Når jordbevidstheden gennemstrømmes af disse 
kræfter, vil de samme kræfter naturligvis besætte de hver 
for sig passende talentkerner i dens fysiske organisme, 
og det vil sige jordmennesker. Man kan blive besat af 
jordjegets åndelige selviske kræfter i samme grad, som 
man selv er egoistisk, ukærlig og magtsyg, ligesom man 
bliver besat af samme makrovæsens uselviske og næste-
kærlige energier i samme grad, som man egner sig til at 
være talentkerne for disse kræfter. Vi ser således, at de 
”store mænd” i verdenspolitikken i virkeligheden kun er 
besat af jordjegets egne impulser af den art, som de selv 
i deres daglige liv sympatiserer mest med. Men når der i 
jordpsyken eller jordmentaliteten således fremtræder to 
kontrære, hinanden bekæmpende kræfter, betyder det, at 
jordånden er ved at gøre op med sig selv, sin egen tan-
keverden og sin moralske indstilling, og i dette opgør er 
det klart, at den samler alt, hvad der taler for diktatur og 
berøvelse af den enkeltes frihed til fordel for flokken om 
én tankepol, og alt, hvad der kan tale til fordel for større 
frihed for den enkelte i forhold til flokken eller staten om 
en anden, for at komme frem til det resultat, som vil være 
bedst for helheden.

Jorden er således i øjeblikket ved at ræsonnere, og da 
den lever i en helt anden tidsbane, end den mikrobane, 
vi lever i, er dens ”tanketid” af længere varighed end 
vor. Hvad der er et sekund for jordvæsenet, er måske 
et år eller et tiår for os.  Vi må derfor prøve at forstå, at 
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jordens tankefunktion og skiftende sindelag går gennem 
menneskeheden som kulturepoker. Jorden befinder sig 
netop i en krise, men det er den krise, som altid vil gå 
forud for en indvielse, og da jordklodevæsenet allerede 
er begyndt på denne åndelige proces for århundreder si-
den og først vil være færdig dermed om ca. 3.000 år, på 
hvilket tidspunkt ”det rigtige menneskerige” vil være en 
realitet på den fysiske jord, er det altså forberedelserne 
til denne tilstand, der nu er i gang her på jorden, en ud-
vikling, som jordklodevæsenets viljekraft i høj grad står 
bagved. Jordvæsenet beskytter og værner om de humane 
og næstekærlige kræfter, men samtidig renser det også ud 
i sin bevidsthed og sit legeme, og det oplever menneskene 
dels som bevidsthedsudvidelse i ord og gerninger af hu-
manistiske, næstekærlige mennesker, dels som nye tanker 
og større overblik over livslovene, som intellektuelle, 
kærlige mennesker er redskaber for, men også som krige, 
revolutioner og større og mindre katastrofer, som udløses 
af dertil egnede redskaber. Linjen for hele udviklingen 
ligger dog klar, og længe inden de nævnte ca. 3.000 år 
vil jordens forenede stater og arbejdet for hele menne-
skeslægtens vel være kommet langt. Meget afhænger af 
det enkelte menneske, man kan lære at samarbejde med 
de positive kræfter i jordklodens bevidsthed.

”Dommedag” og ”nye tider” set i 
kosmisk perspektiv

Der eksisterer i jordklodevæsenets bevidsthed to faktorer, 
som er i strid med hinanden, selviskhed og uselviskhed, 
og disse åndelige faktorer virker helt ind i det enkelte 
jordmenneskes bevidsthed i forhold til, som vedkom-
mende menneske er på bølgelængde med dem. Engang 
i fortiden virkede jordånden 100 % som skytsånd for 
jordmenneskene gennem de indviede konger, som var 
besat af makrovæsenets vilje. Det var det guddommelige 
diktatur. Diktaturet degenererede, fordi både jordvæsenet 
og jordmenneskeheden skulle opleve en langt højere 
bevidsthedstilstand, og ”nye tider” bebudedes af pro-
feter, som også i større og mindre grad var besat af nye 
impulser fra jordvæsenets vilje. Samtidig bebudede disse 
profeter forfærdelige tilstande, som skulle komme: ”De 
sidste tider”, ”dommedag”, og hvad man ellers har kaldt 
dem. Naturligvis måtte profeterne skildre deres fremtids-
visioner i deres eget billedsprog eller symbolsprog, og 
blandt senere tiders mennesker, der ikke forstod, at det 
var symbolsprog, opstod en blind tro på disse skildrin-
ger, som noget, der bogstaveligt skulle ske, som det var 
beskrevet. 

Nutidens mennesker ser i almindelighed på de gamle 
profetier som tågesnak, der ikke har noget med virke-
ligheden at gøre. Men hverken de blindt troende eller de 
materialistiske skeptikere har ret i deres opfattelse. ”De 
sidste tider”, ”dommedag”, ”ragnarok” osv. er realiteter, 

som menneskene er ved at opleve. Det er ”de sidste ti-
der” for en gammel kulturform, som dømmer sig selv til 
døden, og den ”ild” og det ”svovl”, som ”falder ned fra 
himlen” gennem ”ildspyende drager” og andre uhyrer, 
ifølge de gamle profeter, oplever menneskene gennem 
den moderne krigsførelses altødelæggende våben. Men 
jordvæsenet begår ikke selvmord, og menneskeheden 
skal ikke udslettes, alt det, der foregår på jorden nu og 
i de kommende år, har sin forklaring i det kosmiske 
verdensbillede, og når jordmennesket begynder at forstå 
universets, jordklodevæsenets og sin egen kosmiske 
struktur og indbyrdes forhold, vil det i samarbejde med 
jordklodens vilje og gennem bøn til og koncentration på 
universets evige skaber, som jordklodevæsenets bevidst-
hed også er koncentreret på, kunne overvinde alle mørke, 
destruktive kræfter og være med til at forvandle livet på 
jorden til at blive et ”Himmeriges rige” eller et ”rigtigt 
menneskerige”.

Organ - jeg’er som skytsengle i en 
organisme

En levende organisme kan ikke blot ses fra et fysisk syns-
punkt, hvor den med alle sine organer, celler osv. udgør 
en fysisk enhed; for det væsen, der har kosmisk klarsyn, 
kan den også ses i et åndeligt perspektiv. Ser man på et 
levende menneskelegeme i dét perspektiv, er der foruden 
menneskets jeg, der er makrojeg for helheden, også et 
jeg inkarneret i hvert eneste organ, samt bag enhver 
kirtelfunktion. Disse jeger er dirigerende skytsengle for 
myriader af mikrovæsener; celler, molekyler, atomer og 
elektroner, som igen for hver arts vedkommende bliver 
dirigeret af bestemte jeger. Hele organismen er således 
en organiseret verden, et univers med levende væsener, 
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der hver for sig på deres plan er skabende og oplevende 
og har en skæbnedannelse, der er årsag til, at de netop er 
tiltrukket til den verden, hvor de kan gøre de erfaringer, 
der befordrer deres videre udvikling. Ethvert fysisk organ 
i en organisme er altså en beboet verden, i hvilken der 
lever et samfund af væsener underlagt og styret af en 
skytsengel. Hvor det drejer sig om organerne i et sundt 
jordmenneskes organisme, er disse organer fuldkomne 
verdener, som for længst har fundet den mest fuldkomne 
form for organisation. I hjertet f. eks. er der ikke nogen 
vaklen med hensyn til om dets manifestation af blodom-
løbet skal være på den ene eller på den anden måde. Der 
er kun en måde, den mest fuldkomne, enhver anden måde 
ville være en abnorm, ufuldkommen, sygelig manifesta-
tion, som ville skabe disharmoni i hele organismen. 

De fysiske organer arbejder ved hjælp af deres skytsengle 
og den af dem organiserede samfundsorden så fuldkom-
men, at makrojeget, organismens indehaver, ikke behøver 
at skænke disse funktioner nogen tanke, ja, egentlig slet 
ikke mærker, at det har alle disse forskellige organer, 
der kosmisk set er små stater eller nationer med deres 
mikroindbyggere. Når disse organer fungerer så godt, 
er det fordi, der imellem disse små rigers indbyggere er 
opstået en total humanistisk fællesskab eller et virkeligt 
broderskab. Loven for næstekærlighed er her for længst 
blevet vågen dagsbevidsthed, og det er en praktisk selv-
følgelighed, at alle tjener alle. De ved, at hvis denne lov 
ikke bliver opfyldt, vil deres rige komme i konflikt med 
de omliggende riger (dvs. med andre organer) og det vil 
kunne betyde undergang for dem alle. Det enkelte individ 
i disse samfund er et hundrede procent medvirkende til 
samfundets (og dermed organets) beståen, ligesom sam-
fundet sørger for en hundrede procent beskyttelse af indi-
videts velfærd. Det er altså en politik, som endnu ikke er 
blevet almengældende blandt menneskene i de samfund, 
stater og nationer, der findes på jorden. Det vil altså sige, 
at når det gælder en organisme som jordkloden, er der 
visse områder, hvor der endnu hersker ufuldkommenhed 
i dens organisme, fordi der gør det i dens bevidsthed.

De færdige områder og det ufærdige 
område i jordvæsenet

Selv om der endnu er et område i jordklodevæsenets or-
ganisme, der er ufuldkomment, er der områder, hvor der 
hersker den skønneste fuldkomne orden og harmoni. En 
sådan organfunktion som dens omdrejning omkring sin 
akse foregår med en hundrede procent præcision, uden 
at jordvæsenet behøver at skænke denne side af sin natur 
nogen tanke. Omdrejningen foregår automatisk set fra 
jordjegets synspunkt, men det er fordi denne funktion 
eller dette talent er overgivet til en indviet skytsengel, der 
er jordens talentkerne for denne nødvendige del af dens 

livsfunktion. Det samme gælder jordens blodomløb og 
åndedræt, hvilket vil sige vandenes kredsløb, deres for-
dampning og fortætning og de på grund af denne proces 
opretholdte livsbetingelser for vegetabilske og animalske 
væsener i dens domæne. Dens ernærings- og fordøjelses-
proces foregår også set fra jordjegets side automatisk. 
Dens indtagelse af fysisk føde er dens opsummering i sin 
materie af det umådelige væld af solstof, det kvantum af 
lys og varme, den hvert døgn får fra solen.  Dette stof 
omdannes i forbindelse med luft- og vandkredsløbet til 
vegetabilsk og animalsk liv. Det er jordklodens sande 
fysiske føde, der virker fornyende og opbyggende i dens 
organisme.

Som vi ser, foregår her i princippet de samme livsfunk-
tioner, som i de jordiske mennesker ja, selv en form for 
søvn får den også, idet dens mikrovæsener i den del af 
dens organisme, hvor der er nat og mørke (bortvendt fra 
solen), har betingelser for hvile og søvn. Jordklodevæ-
senet er med hensyn til de fleste funktioner i sin fysiske 
organisme et færdigt udviklet væsen, hvis talenter eller 
evner er udviklet til det, jeg kalder C-stadiet, den fuld-
komne funktion. Men der er endnu et område, hvor dette 
makrovæsen ikke er færdig med at danne talentkerner,  
og hvor funktionerne ikke har nået den fuldkomne højde, 
”indvielsesgraden”, hvilket igen vil sige talentkerne-
funktioner, der er udtryk for total selvstændighed, total 
suveræn frihed i jordjegets favør, men uden samme jord-
jegets dagsbevidste medvirken. Dette ufærdige område 
i jordjegets organisme er det domæne, inden for hvilket 
dens mikroindivider udgøres af jordmennesker.

Diktaturets talentkerne eller 
skytsengel

Som tidligere nævnt, er der en nær forbindelse mellem 
den krise, jordvæsenet i øjeblikket befinder sig i, umid-
delbart før sin indvielse eller oplevelse af ”den store 
fødsel”, og den krise, de jordiske mennesker oplever. Det 
fuldkomne samarbejde, det fuldkomne fællesskab og bro-
derskab mellem jordmenneskene er endnu ikke opnået, 
hverken mellem de jordmenneskelige individer indbyr-
des eller mellem deres nationers og staters dirigerende 
skytsengle. Da der ikke er enighed mellem nationernes, 
racernes og folkenes skytsengle, kan der heller ikke være 
enighed mellem de fysiske overhoveder eller regeringer, 
da disse er midlertidige redskaber eller medier for disse 
skytsengle. Funktionen mellem skytsenglene er ikke af 
fysisk men af åndelig eller tankemæssig natur. De mod-
stridende ideologier, som nu gør sig gældende, har hver 
sin talentkerne eller skytsengel i jordjegets bevidsthed, 
hvorfra disse mentale bølgelængder udgår. 

Jordvæsenet har altså disse mentale klimaer i sit sind og 
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er ved at tage stilling til - ikke så meget hvilket klima, der 
skal dominere, som på hvilken måde det skal dominere. 
Det virkelige demokrati, eller det fuldkomne broderskab 
vil blive resultatet af jordvæsenets åndelige krise, som 
altså består i på hvilken måde, det skal etableres. Dik-
taturets talentkerne er endnu så meget vanefunktion, at 
den ikke lige på en gang kan sættes ud af spillet, selv om 
jordåndens modvilje er rettet mod den og ønsker at blive 
af med den. Diktaturets skytsengel er derfor stadig i funk-
tion, hvad vi jo også ser resultatet af i adskillige jordiske 
stater, hvis styre kalder sig demokratisk, men faktisk er 
en diktaturform. De forskellige magthavere bliver besjæ-
lede eller besatte af de bagved eksisterende skytsengle, 
derfor kan deres fremtræden til tider blive af en vældig 
kraft og intensitet. Det store problem for menneskene er 
at finde frem til en form for demokrati, hvor der hverken 
er statsundertrykkelse eller statsforfølgelse af individet, 
men tværtimod en frigørelse og en statsbeskyttelse af in-
dividets udviklingsmuligheder, således at samme individ 
lærer at forstå samarbejdets betydning og overvindelse af 
egoisme og magtbegær på andres bekostning.

Lysets og mørkets skytsengle

Ligesom der i det enkelte jordmenneskes bevidsthed er 
”to sind”, som vi kalder ”det onde” og ”det gode”, er 
der også to sind i jordklodevæsenets bevidsthed; netop 
derfor passer jordmenneskene ind i dette makrovæsens 
åndelige og fysiske struktur. ”To sind” er ensbetydende 
med to hovedtalenter i bevidstheden, og for sådanne ho-
vedtalenter findes særlige kraftcentre eller talentkerner, 
som er levende åndelige væsener. 
Disse to levende væsener i jord-
bevidstheden er også skytsengle 
for menneskeheden, og vi kan 
godt kalde dem ”mørkets engel” 
og ”lysets engel”, men det må 
pointeres, at det er vigtigt for men-
neskene at komme bort fra gammel 
mystisk overtro på dette punkt og 
i stedet se det naturlige i det. Det 
er lige så naturligt, at der findes to 
hinanden modstridende mentale 
organer i jordens bevidsthed, som 
at der findes organer i menneskets 
bevidsthed, der på den ene side 
kan udløse had og krig, på den 
anden kærlighed og humanitet. 
Hvis ikke vi havde såvel fysiske 
som psykiske mikroindivider i vor 
tjeneste til at danne vort fysiske 
og vore åndelige legemer, ville 
vi overhovedet ikke være i stand 
til at opleve livet eller manife-
stere nogen livsudfoldelse, og det 

samme gælder for jorden som levende væsen. 
Spiralkredsløbsprincippet, ifølge hvilket de levende 
væsener i universet danner verdensrum eller livsrum og 
materier for hverandre, er så fundamentalt, at veksel-
virkningen mellem makro- og mikrovæsener eksisterer 
bag al livsoplevelse og forbindes med de andre kosmiske 
grundprincipper, deriblandt også kontrastprincippet. De 
levende væseners oplevelse af mørke og lys er en væ-
sentlig side ved dette princip, og den forbindes altså med 
spiralprincippet på en sådan måde, at makrovæsenets og 
mikrovæsenernes mørke- og lysoplevelser og tilsvarende 
manifestationer er forbundet med og afhængige af hveran-
dre. Jordklodevæsenets mentale organer for henholdsvis 
mørke- og lysoplevelser er altså to kraftcentre eller ta-
lentkerner, to væsener, der hver på sin måde er skytsengle 
for menneskeheden. De har andre skytsengle under sig, 
og såvel de lyse som de mørke skytsengle udgør netop 
så mange ”transformatorer”, som er nødvendige, for at 
jordklodevæsenets mørke- og lysimpulser kan komme 
på bølgelængde med jordmenneskenes bevidstheds vi-
brationer af mørk og lys karakter.

Talentkernen eller skytsenglen i jordbevidstheden for 
det princip, som i så mange jordmenneskers mentale 
perspektiv nu må kaldes mørke, er ligefrem inkarneret i 
jordklodens fysiske organisme. Denne skytsengels fysi-
ske organisme består af alle de væsener på kloden, der 
udfolder det dræbende princip lige fra kødædende planter 
til jordmennesker. Dyrene er besjælet af den ”mørke” 
skytsengels bevidsthed, men dens mest udviklede ta-
lentkerner er de jordmennesker, som hylder magtens 

princip og i den forbindelse også 
det dræbende princip. Engang var 
dette princip hundrede procent 
dominerende på jorden, også som 
religion med blodige ofringer og 
sort magi, senere kom mere intel-
lektuelle kræfter til at dominere, 
videnskaben udvikledes og kom i 
magtprincippets og det dræbende 
princips tjeneste, alt sammen 
baseret på impulser fra den skyts-
engel, som gennem umådelige 
lange tider har været jordmenne-
skehedens egentlige leder, fordi 
jordklodevæsenets egen vilje 
besatte den. Den er symboliseret i 
Bibelen som ”slangen”, og natur-
ligvis er det denne skytsengel, der 
i senere tiders religioner er blevet 
karakteriseret som djævelen eller 
satan, som har ”onde ånder” i sin 
tjeneste og kæmper mod Gud for 
at få herredømmet over menne-
skeheden.
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Den ”mørke” skytsengels død

Det gælder om at skille al den gamle overtro ud af denne 
opfattelse og så alligevel forstå, hvad der symbolsk set 
er rigtigt i den, når vi ser den i et kosmisk, et universelt - 
organisk perspektiv. Den kosmiske sandhed om djævelen 
er den, at han er skytsengel for magt eller diktatur i sin 
egenskab af talentkerne i jordklodevæsenets bevidsthed.  
Han repræsenterer et princip, som jordklodevæsenet med 
sin vilje er ved at forlade, men naturligvis kan det ikke 
ske på en gang, det sker ved en gradvis degeneration, 
der efterhånden vil føre denne skytsengels ”død” med 
sig, hvilket vil sige, at den vil forsvinde fra jordklo-
devæsenets bevidsthed og organisme. Denne form for 
vanebevidsthed, som nævnte talentkerne eller skytsen-
gel repræsenterer, søger jordklodevæsenet nu bevidst at 
bekæmpe i sit eget sind. Men meget gamle vaner, der er 
dybt rodfæstet i bevidstheden, kræver det stor viljekraft og 
koncentration at overvinde. Denne ”mørkets skytsengel” 
er dog faktisk døende i jordbevidstheden, og jordvæse-
net er ved at sætte et andet princip i højsædet: alt hvad 
der ligger bagved næstekærlighedens, samarbejdets og 
demokratiets tankeklimaer.

”Det dræbende princip er da absolut ikke ved at uddø 
blandt jordmenneskene i øjeblikket”, vil man måske 
indvende. Det er det tilsyneladende ikke, men i virke-
ligheden er det dræbende princips stærke udfoldelse på 
jorden i vor tid ensbetydende med en flammes stærke 
opblussen kort før den slukkes. Døende væsener udløser 
en vis kamp imod døden, en kamp der til tider kan vise 
stor kraftudfoldelse som en slags krampe. Det er det, der 
er ved at ske med magtprincippets skytsengel og dermed 
med det gamle ”mørke verdensgenløsningsprincip”, som 
gennem en lang periode har været absolut nødvendigt 
for jordmenneskehedens udvikling, for at den kunne 
lære at ”kende forskel på godt og ondt”. Men samtidigt 
med, at en hovedtalentkerne er ved at dø bort fra vort 
makrovæsens bevidsthed og fysiske organisme, er der en 
anden, der er ved at fødes, hvilket kommer til at betyde, 
at jordjeget vil opleve ”den store fødsel”, og ”det rigtige 
menneskerige” vil blive en fysisk og åndelig virkelighed 
blandt menneskene.

Jordmenneskene bliver fysiske talent-
kerner for ”Lysets skytsengel”

”Lysets skytsengel” er rodfæstet som talentkerne i jord-
væsenets bevidsthed og er begyndt at inkarnere i samme 
væsens fysiske organisme, og ligesom diktaturets skyts-
engels fysiske inkarnation dannes af væsener lige fra 
kødædende planter til dyr og jordmennesker, der hylder 
kamp og magt og diktatur, er den lyse engels organisme 
ved at dannes af alle de jordmennesker, der efterhånden 

naturligt vil kunne blive dens mikrovæsener, fordi næ-
stekærlighedens og forståelsens vibrationer behersker 
deres sind. Det er fra denne næstekærlighedens talent-
kerner i jordvæsenets bevidsthed, at verdensgenløserne, 
der repræsenterer den lyse verdensgenløsning, udgår. 
Kernen i de højere religioner, dvs. deres næstekærlig-
hedsbudskab og deres lære om bønnens betydning eller 
koncentrationen på Guddommen, er impulser, der udgår 
fra denne lysets skytsengel, bag hvilken jordklodevæ-
senets vilje mere og mere er koncentreret. En skare af 
lysets væsener, som har kosmisk bevidsthed, og som 
tilhører samme udviklingsspiral som jordmenneskene, 
befinder sig i jordklodevæsenets åndelige legemer, som 
er de åndelige verdener, jordmenneskene oplever efter 
døden. Disse åndelige væsener er åndelige talentkerner 
for nævnte lysets skytsengel. De er kommet som bærere 
af en kosmisk impuls fra højere verdener, dvs. kloder 
med kosmisk bevidsthed og repræsenterer Forsynet eller 
selve Guddommens tankeverden, som de er ét med. Vi 
behøver ikke at kende disse væseners navne eller iden-
titet, de er Guddommens redskaber i jordklodevæsenets 
bevidsthed, og når vi beder til Gud, kommer vi naturligt 
i kontakt med disse væsener og deres hjælpere. Ja, det 
enkelte jordmenneske kan efterhånden selv blive en af 
deres hjælpere.

Jo mere de enkelte jordmennesker besjæles af den ånde-
lige bølgelængde, som er næstekærlighed i praktisk udfol-
delse, forenes deres bevidsthed med de lysvæsener, som er 
åndelige talentkerner i den voksende hovedtalentkerne for 
kristusbevidsthed eller kosmisk bevidsthed i jordklodens 
mentalitet. Jordmenneskene begynder da at blive fysiske 
talentkerner for samme kristusbevidsthed, det er ”Kristi 
genkomst på jord”. Det betyder menneskebevidsthedens 
forening med selve Guddommens tankeverden på en 
sådan måde, at viden om alle tings sammenhæng og 
betydning strømmer ind i menneskets sind og fylder det 
med kærlighed til alt og alle. En sådan kærlighed er ikke 
en følelsesbetonet sentimentalitet, men en med praktisk 
sans forenet væremåde, der er til gavn og glæde for 
helheden. Gennem denne væremåde forener mennesket 
sin vilje med jordklodevæsenets vilje og med den evige 
Guddoms vilje og bliver efterhånden et guddommeligt 
redskab i kærlighedens og visdommens tjeneste ligesom 
lysets skytsengel i jordvæsenets bevidsthed. Mennesket 
bliver da selv i sin daglige færden og livsudfoldelse en 
lysets skytsengel for de levende væsener, der kommer i 
berøring med.

Artiklen er en bearbejdelse af tre foredrag, Martinus holdt 
i april 1949 (den 3/4, 10/4 og 24/4) i Instituttets fore-
dragssal. Bearbejdelsen er foretaget af Mogens Møller 
og godkendt af Martinus. Første gang bragt i Kontaktbrev 
nr. 24-25 1971.
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HAR JORDKLODEN STYR PÅ SIN 

KLIMABALANCE?
v/Ruth Olsen

Dette nummers Martinus-artikel er valgt, fordi den viser os 
de overordnede principper for, hvordan jordklodevæsenet 
fungerer, og vi derved kan se, hvordan dets klima dybest 
set er et spørgsmål om dets sindstilstand. Jorden er ved 
at ændre sin mentalitet i mere positiv retning, læser vi, så 
vi kan vel bare tage det roligt og overlade det til jordklo-
devæsenet selv at genoprette balancen. Eller hvad? Mon 
ikke det skal bruge sine hjerneceller – menneskene – til 
at gøre noget ved problemet?

Når der opstår en ubalance i vor egen organisme, f.eks. en 
lungebetændelse, ved vi jo nok, det ikke er tilstrækkeligt 
at tænke positivt, men at lungerne også har brug for en 
håndsrækning i form af antibiotika. Så længe vi endnu ikke 
har udviklet evnen til at fjerne skadelige mikrober kun ved 
hjælp af bevidstheden, må vi via hjernen bruge intelligen-
sen til at finde fysiske løsninger på fysiske problemer. Det 
samme gælder vel jordkloden, går jeg ud fra.

Jordens klima er i høj grad styret af automatfunktioner i 
samvirke med andre universelle kræfter, især med solen 
som er et slags ”hjerte” for solsystemet. Nogle af auto-
matfunktionerne har naturvidenskaben opdaget, bl.a. Lo-
velock, som beskrevet i hans bog ”Gaia”, men de mangler 
viden om alle de processer, der foregår før virkningerne 
kan måles i den fysiske verden. De kan kun konstatere, at 
isen på polerne er begyndt at smelte på en måde, man ikke 
har set før, og at CO2-indholdet i atmosfæren er højere, 
end man tidligere har målt.
Så hvad er der galt?

Lad os se på, hvad Walter Russell (omtalt i flere tidligere 
Impulsblade) siger om de grundlæggende faktorer for 
Jordens eksistens som fysisk væsen. Først fastslår han, at 

det er Jordens bevidsthed, der skaber den indadgående 
spiralbevægelse, der har samlet og holder sammen på dens 
organisme. Martinus ville sige, det er dens urbegær, der 
tiltrækker de mikroindivider, den har brug for. Naturvi-
denskaben kalder det jordens tyngdekraft.

Russell beskriver jorden som overordnet set bestående af 
to indadgående komprimerende spiralbevægelser og to 
udadgående spiralbevægelser. De danner det spændings-
felt, som Jorden er, og hvis centrale del, den fysiske, er 
komprimeret til fast materie, ja inderst er kompressionen 
så stærk, at modstanden skaber en varme så stor, at den 
er blevet glødende, bortset fra den kerne der ligesom 
cyklonens øje ikke tillader mere kompression.

Man kan også sige, at Jorden lever i spændingsfeltet mel-
lem varme og kulde. Den indadgående spiralbevægelse 
bringer kulde fra det ydre rum, hvilket sker hovedsageligt 
ved de to poler, mens den udadgående spiralbevægelse 
bringer varmen indefra og bredt ud, dog mest ved ækvator. 
De to modsatrettede bevægelser er ikke i ligelig balance, 
hvorfor spændingsfeltet ikke er helt stabilt. Det giver sig 
af og til udslag i bl.a. jordskælv og vulkanudbrud.

Stof er et spændingsfelt

Russell forklarer, hvordan alt fysisk stof eksisterer pga 
en vis uligevægtig spændingsbalance, en slags ”spæn-
detrøje”, som det holdes fast i af væsenets bevidsthed. 
Med Martinus vil vi sige, balancen fastholdes af talent-
kernestyret automatfunktion. I vor egen krop stopper 
automatfunktionens kompression, når den har skabt 
en varme på ca. 37 grader, som er vor normale spæn-
dingsbalance. Man kan sige, det på en måde handler om 
”fængslede energier”, der gerne vil undslippe, hvis de 
fik lov, langsomt eller eksplosivt, for enhver bevægelse 
vil søge mod ligevægt, hvis den sættes fri, dvs tilbage 
til stilhedens ligevægtsocean, universets ”hvilehjem” 
udenfor det fysiske.

I stoffets spændingsbalance kan enten den indadgående 
bevægelse eller den udadgående have dominansen, alt 
efter om stoffet er under opbygning eller nedbrydning. 
Hvad jordkloden angår, har den indadgående spiral, dvs 
det regenerative princip, dominansen – endnu. Derfor 
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vokser Jorden stadig. Den tiltrækker ca. 100 tons ”stjer-
nestøv” hver dag, hvorimod en planet som Mars mister 
ca. 1 kg stof hvert sekund (Jens Kerte i bogen ”Universet, 
dødt eller levende?”, Aschehoug 2005). På Mars har den 
udadgående spiralbevægelse fået overtaget, og derfor 
er den en døende planet uden det magnetfelt, som den 
indadgående spiralbevægelse skaber.

Jorden bevæger sig i sin udvikling mod det modne og 
fuldvoksne stadium, iflg. Russell, dvs et stadie hvor de 
to modsatrettede bevægelser står lige stærke og altså er 
i harmonisk balance. Hvis styrken af den indadgående 
spiral aftager, vil vi få mindre kulde ind ved polerne, 
antager jeg. Man mener i øvrigt, at Jordens magnetfelt 
er blevet mindre i de senere år.

Hvor lang tid den proces tager, er ikke til at vide, sand-
synligvis tusinder af år. Men hvis det er det, vi 
ser begyndelsen på nu, er det måske ikke 
kun vort øgede CO2-udslip, der er hele 
årsagen. Vi skal muligvis under alle 
omstændigheder om nogle inkar-
nationer opleve bananpalmer gro 
i Grønland og Bangladesh-folket 
tvunget til at inkarnere andre 
steder på kloden pga hævet 
vandstand i havene.

Hvis styrken af den indadgåen-
de energispiral aftager, betyder 
det vel også mindre kompressi-
onsvarme, dermed færre jordskælv 
og vulkanudbrud, og i sidste ende en 
mere jævn fordeling af varme og kulde 
på jordkloden. Når vi er nået frem til at 
være rigtige mennesker, skulle vor jord jo blive 
nærmest paradisagtig, også klimamæssigt.

Schauberger

Østrigeren Victor Schauberger (1885 - 1958) beskæftige-
de sig også med jordklodens grundlæggende funktioner. 
Han kaldte de to modsatrettede energier for implosion 
og eksplosion og påviste, hvordan naturens opbyggende 
energi er den indadgående spiral (implosion) og den 
nedbrydende energi er den udadgående (eksplosion). Han 
forudsagde, at det ville gå galt, hvis menneskene fortsatte 
med kun at bruge den eksplosive nedbrydende kraft som 
energikilde i sin teknologi. Hvad vi stort set stadig gør!

Han mente – ligesom Russell – at alle de kemiske stof-
fer, også de organiske, skabes i det interstellare rum ved 
”kold fusion”, for kulde samler mens varme spreder. 
Derfor skabes der ikke kemiske stoffer ved fusion i solen. 
Sammensatte stoffer opbygges ved en forening mellem 

det, han kaldte ”feminine stoffer” (eks. brint, guld, og 
kobber) og ”maskuline stoffer” (eks. ilt, jern og nikkel). 
Han hævdede, at hvor ilt og kulstof samarbejder, er det 
af afgørende betydning, hvem af dem, der har dominan-
sen.

Hvis ilt dominerer, som f.eks. i vor fordøjelse, vil det 
opløse og sprede kulstoffet, mens der hvor kulstoffet 
dominerer, vil det bygge nyt væv op og frigive ilten i 
forædlet form, som det sker i planterne. I øvrigt sagde 
han, at planterne får sit kulstof hovedsageligt fra jorden 
og ikke fra luften! Almindelig ilt over 4 grader er en ag-
gressiv nedbryder, hvorfor vi behøver antioxidanter i vor 
mad! Ilt skal f.eks. bindes af en brint-dominans, som den 
jo bliver i vand, for at blive passiviseret. Al det her kemi-
snak, fordi jeg prøver at forstå, hvorfor CO2 er en giftig 
”cocktail” for livet på jorden. Ilt er da bare en del af det 

vi indånder, og kulstof består de fleste organismer jo i 
høj grad af. Men det er den, fordi ilten i CO2 

har dominansen, og så kan den være en 
farlig nedbryder.

Goethe kaldte naturens opbyg-
gende kræfter for ”det evigt 
kvindelige”. Både Schauberger 
og Russell har kaldt den indad-
drejende spiralbevægelse for 
den sammentrækkende, rege-
nerative og ”kvindelige”, mens 
den udadgående kaldes spre-

dende, opløsende og ”maskulin”. 
An- dre kulturer har kaldt det yin og 

yang. Martinus bruger udtryk som 
følelsesenergi og tyngdeenergi om de 

to modsatrettede energier. Videnskaben 
taler om plus og minus, spin op og spin ned 

osv. Det fysiske univers er organiseret digitalt!

For at kunne forandre og forny stoffernes sammensæt-
ning, må der kunne ske både nedbrydning og opbygning, 
men nedbrydningen skulle nødigt tage overhånd generelt. 
Det er fint i en kompostbunke, hvor vi jo også kan opleve, 
hvordan nedbrydning skaber varme. Med CO2 har vi fyldt 
atmosfæren med lidt for mange nedbrydende kræfter. Når 
dertil kommer de endnu stærkere destruktive energier 
fra atomkraftværkerne og deres affald, kan de hårfine 
spændingsbalancer i f.eks. vor krops celler forrykkes så 
meget, at de bliver degenerative, dvs at de ”eksploderer 
langsomt”, bliver til kræftceller. Også kønscellerne kan 
ødelægges og bevirke barnløshed.

Hvad kan Jordkloden gøre?

Naturvidenskaben siger, at Jorden (med sin geosfære og 
biosfære) er negativt ladet, mens atmosfæren er positivt 
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ladet. Det er blot andre udtryk for, hvor de indadgående 
hhv udadgående spiralbevægelser dominerer. Jordens 
overordnede spændingsbalance er normalt nogenlunde 
stabil, men når balancen af og til forrykkes ved at atmo-
sfæren er blevet alt for positivt ladet, kan ”Jordens og 
himlens favntag være voldsomt og lidenskabeligt” som 
lyn og torden eller som stærke cykloner.

Måske søger moder jord på den måde at genoprette 
balancen? Ved så at sige ”at rense luften”? Schauberger 
sagde, at det er de stærke elektriske udladninger i lyn, der 
gør foreningen af ilt og brint til vand, og at det er derfor 
der så godt som altid følger regn med tordenvejr. Hver 
for sig er de to stoffer jo bare knaldgas. Ifølge gammel 
folkelig visdom, mente man, jorden blev mere frugtbar, 
hvor lynet slog ned.

Har jordkloden en automatstyret forsvarsmekanisme, 
der ligner den, vi har i vor organisme? Når vore celler 
invaderes af ødelæggende mikrober med overvægt af 
tyngdeenergi, rykker de hvide blodlegemer ud, og med 
deres overvægt af følelsesenergi kan de påvirke og ændre 
de skadelige væseners spændingsbalance på en måde, 
de som regel ikke kan overleve. Som Martinus skriver i 
LBIII stk.946 bliver mødet mellem to energiarter enten 
”en sejr for den fremmede energi eller for individets 
energi.”

De hvide blodlegemer holder til i blodbanerne, hvor de su-
ser rundt og genopretter evt. ubalancer. Hvis vi skal søge 
en analog mekanisme i Jordens organisme, må den altså 
findes i forbindelse med vand, som jo ifølge Martinus og 
andre er Jordens blod. At vand har fantastiske egenskaber, 
når det ellers er sundt, ved vi fra Schauberger, Grander 
m.fl. Men hvordan det konkret skulle kunne medvirke 
til at nedsætte CO2 indholdet i atmosfæren, for slet ikke 

at tale om den radioaktive stråling fra A-kraftværkerne, 
kan jeg ikke gennemskue.

Måske er det ikke så meget vandet i sig selv, men det liv, 
det overalt danner et afgørende grundlag for, der kan give 
os noget af løsningen. Jeg hørte i en radioudsendelse, at 
man nu vil til at dyrke eencellede alger i stor stil på ha-
vet, fordi de ”spiser CO2 og frigiver ilt” og er velegnede 
til både brændstof og gødning udover, at de også skulle 
være sund føde for dyr og mennesker. Faktisk har algen 
chlorella længe været dyrket i Kina og Taiwan, fordi den 
har enestående helbredende egenskaber, ja styrker alle 
vore livsfunktioner, dvs den kan godt minde lidt om en 
slags vandets ”hvide blodlegemer”.

Jeg tror på, at vand kommer til at spille en vigtig rolle i 
moder Jords genopretningsplan. Ligesom vi med tankerne 
kan sende øget livskraft til vort blod, kan hun vel forsyne 
sit vand med livskraft? Havstrømmene kan hun uden tvivl 
påvirke med sine bevidsthedskræfter, ligesom vi med vore 
følelser kan påvirke blodets fart. Og havets strømninger, 
har det vist sig, har meget stor betydning for klimaet.

Iskerneforskningen i Grønland og på Antarktis har vist, 
at klimaet på Jorden tidligere har kunnet skifte meget 
hurtigt alt efter bl.a. havstrømmenes bevægelser. Da f.eks. 
Golfstrømmen skiftede retning, fik vi istid i Nordeuropa, 
og da den igen begyndte at strømme op langs Norge, steg 
temperaturen i Grønland 10 grader på blot 50 år. Den 
samme forskning fortæller imidlertid også, at CO2-ind-
holdet i atmosfæren aldrig har været så højt, som nu. Det 
problem kommer vi nok selv til at gøre noget ved.

Der er vist ingen tvivl om, at jordklodevæsenet for tiden 
er i fuld gang med at sende impulser til mennesker, der er 
modtagelige for dem, for at få gjort noget ved det. Måske 
var atomkraft-ulykken i Tjernobyl en slags varsels-impuls 
til os. Bevidstheden om, at den nuværende udvikling er 
uheldig, er trods alt stigende. Menneskene undgår dog 
nok ikke at skulle gennem mange dårlige oplevelser, især 
i form af sygdom, før vi er blevet kloge nok. For som vor 
”skytsengel nr. 1” beskytter Jordklodevæsenet nok vor 
frie vilje til at gøre de dumheder, vi skal lære af.
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v/Gunder Frederiksen

Den 12. februar var det 200 år siden en af verdens mest 
berømte naturvidenskabsmænd blev født til verden. 
Mange har sikkert allerede gættet, hvem der er tale om. 
Ganske rigtigt: selvfølgelig må det være Darwin, og når 
hans navn straks er på manges læber, så er det dels, fordi 
han i anledning af jubilæet er meget omtalt i medierne, 
men også fordi hans navn stort set er kendt af alle, der har 
haft en almindelig skolegang. På daværende tidspunkt var 
den almindelige opfattelse, at Gud var skaberen, og Gud 
havde skabt verden for 6000 år siden. Og sådan var den 
stadig indrettet. Det alment anerkendte verdensbillede 
var statisk – fiks og færdigt.

Som ung mand var der ingen, der ventede sig noget 
særligt af Charles Darwin. Han tegnede nærmest til at 
blive en skuffelse. Faderen vrissede ad ham, idet han  
mente, sønnen havde dårlige interesser: ”Du vil blive en 
skændsel for dig selv og hele din familie”, sagde faderen. 

Men som bekendt gik det anderledes. Charles blev født 
som den femte af en børneflok på 6 i Shrewsbury i det 
vestlige England. Både faderen og farfar var læger. Far-
faderen var desuden en kendt videnskabsmand, opfinder, 
poet og filosof. Han udformede endog en evolutionsteori, 
der mindede om Lamarcks tanker, og han var centrum 
i et videnskabeligt selskab, der talte andre berømtheder 
som James Watt, Joseph Priestley og andre. Moderen var 
svagelig og døde, da Charles var otte år. 

Som niårig kom Charles på kostskole. De syv år gik 
nærmest med udenadslære, hvilket var en pestilens for 
Charles. Han kunne simpelt hen ikke huske de græske 
vers, som på den tid var uundværligt, hvis man ville 
fremstå med en gentlemans dannelse. Alligevel elskede 
han poesi og Shakespeares skuespil, men kastede sig også 
over farverige romaner. I sommeren 1825 hjalp han til i 
faderens praksis, og som 16-årig tog han til Edinburgh 
for at studere lægekunst. Han oplevede underviserne 
som ”utåleligt kedsommelige”, og da han overværede 
to blodige operationer udført uden bedøvelse, blev han 
overbevist om, at lægegerningen ikke var noget for 
ham. I stedet begyndte han at uddanne sig inden for 
naturforskning. Han lærte at udstoppe fugle og læste sin 
farfars teori om arternes udvikling. Under studierne blev 
han også præsenteret for Lamarcks evolutionsteori. Han 
forlod lægestudiet. 

Studier i Cambridge

Og hvad så? Han kunne jo blive præst og få et embede 
med en fast indkomst. Faderen så det som en mulighed for 
at give sin søn en respektabel uddannelse. Selv tvivlede 
han i sit stille sind på, om han var stærk nok i troen. Al-
ligevel blev tre års studier i Cambridge fra 1828 en god 
tid. Studierne levnede rigelig tid til at dyrke jagt, træne 
hunde og samle på biller, og der blev også tid til ungdom-
melig druk, sang og spil, en tid han senere tænkte tilbage 
på med stor glæde.  

Her færdedes nogle af den tids dygtigste videnskabsfolk. 
Darwin deltog i forelæsninger og aftenmøder, som bota-
nikeren Steven Henslow afholdt. Her åbnedes for alvor 
Darwins interesse for naturhistorien, og det var Henslow, 
der senere foreslog Darwin som kandidat til en plads på 
forskerskibet Beagle, og Darwin blev hurtigt Henslows 
yndlingselev. Han satte også Darwin i forbindelse med 

Et evolutionært tigerspring
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Emma Darwin

en kendt geolog, der tog ham med på en studietur, hvor 
Charles lærte mange geologiske teknikker, som benyt-
tedes til studier i felten. Der blev også undervist efter 
teologen og filosoffen William Paleys bøger, der fremstil-
lede verden som indrettet på en måde, der var perfekt og 
harmonisk. Alt havde den plads i naturen, der var givet 
af Gud, og det fungerede lige så perfekt som tandhjulene 
i et ur. Det var utænkeligt, at de forandrede sig. Så ville 
samfundet mellem arterne bryde sammen som et smadret 
ur. Filosofien var ganske vist et direkte angreb på evo-
lutionstanken, men Darwin blev alligevel stærkt optaget 
af den – indtil videre. 

Trods udskejelserne tog Darwin i januar 1831 afsluttende 
eksamen som nr. 10 ud af 178 med særlig udmærkelse i 
teologi. Men en frenolog, som angiveligt kunne aflæse en 
persons evner på baggrund af kranieformen, havde også 
påvist, at Darwin ”havde en bule med nok pietet til 10 
præster”. Men ved et tilfælde kom han i stedet på verdens-
omsejling. Han blev hurtigt en del af den videnskabelige 
inderkreds i London og i Cambridge. Hans bøger om de 
naturhistoriske indsamlinger og observationer sikrede 
ham et ry som en grundig og indsigtsfuld videnskabsmand 
samt en pæn indtjening. Han delte rundhåndet ud af det 
materiale, han havde indsamlet, til en række af tidens 
dygtigste videnskabsfolk. Ligesom han holdt en stribe 
foredrag om sine opdagelser, hvilket bl. a. i 1839 blev 
belønnet med medlemskab af det prestigefyldte Royal 
Society. Samme år udkom hans rejseberetning ”The vo-
yage of the Beagle”, som gjorde ham berømt ud over de 
videnskabelige cirkler. Han nød selskabslivet og traf en 
række berømtheder i sin broder Erasmus’ klub. 

Hvad var bedst – en hund eller en 
kone?

Han savnede alligevel en livsledsager, men var usikker. 
”På den ene side var en kone en ledsager for livet, bedre 
end en hund og vejen til at få børn. På den anden sige ville 
der blive færre penge til bøger, og som ugift kunne man 
bruge tiden på at tale med intelligente mænd i klubben, 
og man slap for at aflægge besøg hos slægtninge”. Darwin 
valgte alligevel ægteskabet, og den udkårne blev kusine 
Emma, som sagde ja, trods sine store bekymringer over 
Darwins vaklende religiøse tro. Hun opdagede nemlig, 
at der var en del hos Darwin, som ikke passede præcist 
med bibelen. I sin selvbiografi, som Darwin skrev som 
67-årig, beskrev han sin vej fra ung troende, over tviv-
lende til agnostiker, der ikke anerkendte nogen tro som 
den endelige sandhed, og som ikke troede, der fandtes 
en gud. Man måtte indse, at spørgsmålet var umuligt at 
afgøre videnskabeligt. 

I løbet af otte arbejdsomme år fik Darwin samlet dati-
dens viden og sine egne observationer i to store og svært 
tilgængelige værker. Selv betragtede han det som sin 
videnskabelige svendeprøve. Hjemmet i Downe var et 
veritabelt videnskabeligt laboratorium. Nu kunne ingen 
længere affeje ham som useriøs amatør. 
Efter hjemkomsten fra sin lange rejse skrantede Darwin, 
og i lange perioder kunne han ikke arbejde. Sygdommen 
”gør livet uudholdeligt og sætter et stop for mit arbejde”, 
men på den anden side ”har sygdom sparet mig for sel-
skabelig adspredelse og morskab”. Han søgte lindring på 
kursteder, hvor han gennemlevede ”de mest hårrejsende 
vandkure med kolde omslag, varmebehandlinger med 
spritlamper og strenge diæter”.

Darwin var et hjemmemenneske, men han var ikke iso-
leret. Han havde daglig kontakt med mange folk. Han 
skrev breve til nære og fjerne bekendtskaber. På et enkelt 
år kunne han skrive op mod 500 breve. Unge videnska-
belige løver som Huxley og Joseph Dalton med flere var 
Darwins stemme og forlængede arm i London, Oxford og 
Cambridge. Hans teorier gav overalt anledning til livlig 
debat. Og som det måtte forventes: en del modstand fra 
religiøse kredse. Men den agtelse han nød i videnska-
belige kredse er blevet bekræftet ved, at hans afsjælede 
legeme i dag ligger begravet ved siden af Isaac Newton 
i Westminster Abbey. Som Darwin om nogen fortjente, 
blev han begravet med stor pomp og pragt. 

Naturens iboende kræfter

Darwins betydning for vor forståelse af livet og tilværel-
sen er uomtvistelig. Han skal således tilskrives en stor del 
af æren for at tilbagevise tanken om et statisk univers til 



16

gengæld for begrebet udvikling. Darwin havde studeret 
naturen så længe og så grundigt, at han fi k understreget, 
at tanken om en guddommelig engangsskabelse ikke læn-
gere nød særlig høj prioritet. Det hed således, at Darwin 
havde vist, at naturen ikke længere behøvede en gud-
dommelig skaber. Den kunne skam godt selv. Udvikling 
fandt sted i kraft af naturens egne iboende kræfter. På 
den måde er Darwin først og fremmest taget til indtægt 
for et ateistisk verdensbillede. – Om det er berettiget kan 
og bør diskuteres. 

Hvis man er af den mening, at hele den fantastiske ud-
vikling, som er præsenteret først og fremmest af Darwin, 
men naturligvis også andre, er skabt af nogle kræfter, som 
man kan kalde naturens iboende energi eller stræben mod 
stadig større perfektion, så prøver man at komme uden 
om en overordnet styrelse – en gud. Og det er så vidt jeg 
forstår, hvad der i dagens Danmark betragtes som main-
stream – eller såkaldt ”god tone”. Det er, hvad naturviden-
skaben har gjort til sit udgangspunkt for videre forskning. 
Dens udgangsanskuelse er ateistisk. Man skelner mellem 
såkaldt viden, der er videnskabens arbejdsområde og tro, 
der er grundlaget for religion. Skillelinjen mellem viden 
og tro er imidlertid uskarp og stadig til diskussion. 

Også Darwin er til diskussion. Blandt andet fremhæves, at 
der er stor mangel på mellemformer – missing links. Men 
DNA-teknologien, som jo er af nyere dato, viser netop, 
at udviklingen ikke er egal, men netop sker i spring. Be-
grebet mutationer var ikke kendt på Darwins tid. Dette og 
andre erfaringer er ikke i stand til at tilbagevise hovedtan-
ken i Darwins selektions- og udviklingsteori, men tvært 
imod at bekræfte den – dog med visse korrektioner. Nyere 
viden og fossilfund gør, at der stadig foretages mindre 
korrektioner i forsøg på at nærme sig sandheden. 

Et svar på alle disse tvivlsspørgsmål er givet af Marti-
nus. Med den logik og kærlighed, der er den røde tråd i 

fremstillingen af hele hans enestående værk på op mod 
6000 sider visdom, er al tvivl bortvejret. Hele verden er 
en altomfattende levende organisme, hvori vi alle lever, 
røres og er. Og hvad kan det være andet end det begreb, 
vi kalder Gud. Gud og verdensaltet er eet. Hele den ud-
vikling Darwin så fl ot har beskrevet er i bund og grund 
styret af højere kræfter, som sikrer, at alt hvad der kan 
fremtræde som tilfældigt, dybest set er led i en højere 
plan, som vi endnu mangler evner til at overskue. Måske 
man her vil indvende, at det er usandsynligt, at højere 
kræfter kan acceptere et verdensbillede, som indeholder 
ateistiske elementer. Svaret – som jeg ser det – ligger i den 
omstændighed, at det endelige mål for menneskehedens 
og det enkelte levende væsens vedkommende er, som vi 
ved det fra Martinus: ”det fuldkomne menneske i Guds 
billede”. Og hvordan skulle dette høje mål være realistisk 
uden en altomfattende læreproces, der også indebærer en 
ateistisk fase. Hvordan skulle det være muligt at ”elske 
sin næste”, hvis man ikke ved, hvad det vil sige?  

Men alene den omstændighed, at Darwin tager ”tiger-
springet” fra et statisk og stillestående verdensbillede 
til et dynamisk og levende gør, at han med rette kan 
betragtes som en værdig forløber for Martinus verdens-
billede. I samme forbindelse kan det være på sin plads at 
udtale behovet for et nyt og helt aktuelt videnskabeligt 
tigerspring – nemlig inden for den etablerede og dybt 
materialistiske videnskab. Mulighederne er til stede. Men 
brillerne skal pudses! 

På vej til visdommens port

Endnu er der mørke, farlige og højst uhyggelige ”dødszoner” at tilbagelægge for den jordiske menneskehed, 
inden alle jordmennesker har åbnet ”visdommens port”. Disse ”dødszoner” er ikke skabt af fysiske klimaforhold, 
men af tankeklimaer. Det er zoner, hvor hadets giftige flammer får de levende væsener til at lyve, bagtale, såre, 
lemlæste og dræbe hverandre, ikke fordi det som hos dyrene er en livsbetingelse, men for at erobre hinandens 
eventuelt mere fordelagtige plads i den store vandring mod, hvad menneskene kalder lykken.

( Martinus i artiklen ”Ydmyghed”, Kosmos 6/1988)
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”Alle tiders største tyran”  
v/Rico Boesen

Undertiden falder jeg over et udsagn – noget, som nogen 
har sagt eller skrevet, og som får nogle brikker til at falde 
på plads i mit verdensbillede. Eller som bare kaster lys 
over et emne, jeg selv har beskæftiget mig med. Det var, 
hvad der skete, da jeg i sin tid læste, at fysiker og nobel-
pristager Albert Einstein engang i en samtale havde givet 
udtryk for et ønske om at ”samle alverdens værdipapirer 
til et kæmpebål. Vi kunne således fejre befrielsen fra 
alle tiders største tyran”. Jeg kunne øjeblikkelig give 
dette min uforbeholdne tilslutning. For mig at se er her 
virkelig tale om et tyranni, som effektueres gennem 
pengeformidlingens særlige status som en forretning. 
For den skal selvfølgelig - som enhver anden forretning 
- kunne betale sig. Og da dette kun kan ske i form af 
renter, så er renten dermed kommet til at indtage rollen 
som den transformator, der overfører værdier fra natur 
og samfund til forskellige former for papir (sedler, aktier, 
obligationer mm.).

Hvorledes ser vi så dette i et kosmologisk perspektiv? For 
selv om vi kender vor historie rimelig godt, så får den 
først mening for os i en åndsvidenskabelig sammenhæng. 
Og når vi samtidig inddrager vor egen udvikling som mål 
for historiens mere eller mindre barske realiteter. Selv 
da kan det være svært nok at forstå, hvor megen smerte 
og elendighed, der åbenbart har skullet til for at ”dreje 
jordmenneskenes mentalitet over i en videnskabeliggjort 
åndsindstilling”. For det er selvfølgelig det, det handler 
om. Vi har skullet miste evnen til tro på etablerede auto-
riter og i stedet nære tiltro til, hvad vore sanser fortæller 
os, og til at bruge vor forstand.

Hvis vi betragter den nye tid, vi er på vej ind i, som følge 
af en smertefuld graviditet, så kan det give mening at se 
denne tilstand befrugtet gennem oplysningstiden i 1700-
tallet. Af blandt andre tænkere som John Locke, som 
med sin erklæring om, at alle mennesker er født frie og 
lige, blev inspirator for liberalismen og den amerikanske 
uafhængighedsbevægelse. Af Voltaire, som kæmpede 
for ytringsfrihed og tolerance. Af Adam Smith, som 
arbejdede på at afklare, hvorledes vi gennem produktivt 
arbejde kunne opnå større velstand. Og af fysikeren Isaac 
Newton, som forsøgte at vise, hvordan hele verden er 
skruet sammen, og at det er de samme naturlove, der 
gælder på jorden som ude i universet.

Når vi i dag ser tilbage på oplysningstiden, virker det 
som om den nye tid var umiddelbart forestående. Men 
der var på det fysiske plan alt for store interessekonflik-
ter, som skulle føre verden ud i 200 års revolutioner og 
verdenskrige. Det må Adam Smith have indset. Han var 
godt klar over, at en verden med almindelig velstand lå 
langt ude i fremtiden. Indtil da kunne det kun blive til 
velstand for de få og på bekostning af de manges armod. 
For han var tvungen til at alliere sig med kapitalisterne, 
som dengang var de eneste, der kunne investere i den 
nødvendige industrialisering.

Skønt verden siden da har gjort fremskridt på mange 
områder, frem for alt gennem demokratisering af sam-
fundsforhold, så er vi stadig - 200 år efter Adam Smith 
- afhængige af privat finansierede lån. Men det er ikke 
længre nogen nødvendig afhængighed. Det er en afhæn-
gighed, som er vokset ud af den feudale virkelighed og 
blevet til en illusion om pengenes selvstændige værdi og 
evne til at formere sig. Vi binder pengene til ejendom i 
stedet for til arbejde, hvorved noget arbejde bliver gjort til 
mindre vigtigt end andet. Det, der kan betale sig og give 
overskud, har forrang frem for den sociale omsorg. Det 
vil med økonomen Dominique Bouchets ord komme til 
at se ud som om ”den offentlige sektor er en omkostning, 
en åreladning, som kun kan foretages, hvis erhvervslivet, 
industrien, landbruget og bankerne giver os råd til det”.
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Gennem den vækst, konkurrence og det forbrug, den 
appellerer til, har vi givet renten en næsten religiøs sta-
tus. Men som Lars Muhl sagde for nylig i et interview: 
”Den hellige rente er en religion, som er ved at gå til 
grunde nu”. Dette passer 
rigtig godt sammen med det, 
Ken Carey fik nedkanaliseret 
for snart tyve år siden til sin 
bog ”Det tredje årtusinde”: 
”Den nuværende indretning 
af jeres verdens økonomi-
ske interesser er ikke blevet 
dannet ved en tilfældighed. 
Deres specifikke placering 
har mening og formål. De 
udgør en slags puslespil, et 
kredsløb, der kortslutter en 
illusion, hvis tid er ved at 
være omme”.

Den illusion, der skal kortsluttes, må være illusionen om, 
at vi hver især er os selv nærmest. Den vil ikke kunne 
klare udfordringen fra globaliseringens tidsalder, der gør 
det stadig mere tydeligt, at vi må leve eller dø sammen.Er 
det da denne erkendelse omkring alt levendes forbundet-
hed, vi har måttet vente på igennem 200 års kapitalisme? 
Vi har ikke kunnet bryde dens tyranni, så længe den var en 
del af os selv. Det var vel også det, den tjekkiske forfatter 

Kafka havde i tankerne, da han sagde: ”Kapitalisme er 
en tilstand i verden – og i sjælen”.
Ludvig Holberg, som selv var en fremragende repræ-
sentant for oplysningstiden, har i en af sine kendteste 

komedier ”Jeppe på Bjerget” 
skildret en kuet, fordrukken 
og fattig bonde. Men denne 
Jeppe havde en indre baron, 
som var parat til at tage over, 
da han fik lejlighed til det. 
Måske har vi mere til fælles 
med ham, end vi aner. Må-
ske er den fattige bonde i os 
blevet til en indre fattigrøv, 
som holder liv i en forældet 
samfundsstruktur? Vi køber 
skrabelodder og lottokupo-
ner og drømmer os til den 

store gevinst – hver især. Samtidig med at vi overser 
muligheden for at virkeliggøre den overflod, som ligger 
og venter på os. Hvis blot vi i højere grad gad beskæftige 
os med helheden og det fælles bedste.

Denne mulighed ligger i et samfundsstyret bankvæsen. 
Det er fremtidens løsen. Det vil blive et brud på de pri-
vatejede bankers pengemonopol. Og dermed et brud på et 
feudalt princip, som oprindeligt betød, at en fæstebonde 
skulle betale landgilde til herremanden.

Dette er en del af et indlæg, som Peter Zacho skrev til 
Sams bog om ”Martinus som vi husker ham”, men som 
ikke kom med i bogen.

v/Peter Zacho

Det skete for vel 30 år siden, at en mand havde voldtaget 
og dræbt en 4-årig pige. Manden blev fængslet. Hele 
landet talte om det frygtelige mord på den lille pige. Al-
les had blev rettet mod dette menneske. Måske var der 
nogle undtagelser. Der var i hvert fald én. Da vi talte med 
Martinus herom, sagde han:

”Ja, det er en meget frygtelig handling, denne mand 
har begået. Nu sender næsten en hel befolkning deres 
hadefulde tanker imod ham. Dette kollektive had når 
ham, og psykisk virker det ganske forfærdeligt på ham, 
selv om han ikke ved, at det er befolkningens had, der er 
årsagen. Men han er jo dog et menneske. Som modvægt 
sender jeg ham mine kærligste tanker. Jeg beder til Gud 
for ham.”

Det er en noget usædvanlig reaktion. Samtiden har ikke 
altid forstået Martinus’ reaktioner. I Livets Bog har 
Martinus kritisk analyseret ”kristendommen”. Men han 
slutter altid med at vise, at præsterne eller de kristne står 
på deres naturlige trin i udviklingen, og at de naturligvis 
har måttet tænke og handle, som de har gjort, med bål 
og brand.
Da alle sagens venner er ufærdige mennesker, har Marti-
nus sommetider givet udtryk for kritik, blandt andet også 
til mig og om mig.
Nogle tror, at det var intolerance hos Martinus, men det er 
jo en umulighed. Det er komplet umuligt for en kosmisk 
bevidst at være intolerant. Skulle Martinus være intolerant 
mod f.eks. mig, men sende sine kærligste tanker til en 
skrækkelig morder? Det er en absurd tanke.
Når man har gennemstuderet Det tredie Testamente og 
læst slutningsordene, de sidste 7 linier i dette imponerende 
værk, Guddommens gave til hele menneskeheden, da er 
man ikke i tvivl om Martinus’ suverænitet i kosmisk kemi, 
i den kærlighedsvidenskab, hvor der ikke findes grobund 
for den mindste form for intolerance.

Til eftertanke
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Den skabende Guddom
og Guddommens dobbeltrolle som 0X og X1

v/Mischa Lim

I sin artikel i Den Ny Verdensimpuls 3/2008 på s. 25 
skriver Ole Therkelsen (OT) under afsnittet ’X1’s dob-
beltrolle som X1 og som 0X’, at han som matematiker vil 
”forsøge at udtrykke de to nuancer” mellem 0X og X1 
og opstiller herefter følgende to ligninger:

               1.    X1 = X1 + X2 + X3
               2.    0X = X1 + X2 + X3

Konklusionen af disse ligninger må være, at X1 = 0X. 
Som kommentar hertil skriver OT, at ”både 0X og X1 
omtales af Martinus som ’det immatrielle’, ’den første 
årsag’ og ’den årsagsløse årsag’”, og OT kommer herefter 
frem til, at forskellen mellem dem ikke kan være særlig 
stor, idet han siger, at ”X1 er det af de tre X’er, der i sin 
natur kommer nærmest naturen af 0X”. Og senere kon-
kluderer han: ”I hovedtræk ser jeg ikke selv nogen væ-
sensforskel mellem X1 og 0X, men jeg oplever alligevel 
en ny pædagogisk dimension ved indførelsen af begrebet 
0X”. OT anser heller ikke forskellen for at være ”særlig 
stor”. Men hvad denne forskel indeholder, kommer OT 
desværre ikke ind på i sin artikel, selvom det netop er 
denne forskel, der må være årsagen til, at Martinus mente 
det nødvendigt at indføre det nye begreb 0X.

Begrebet 0X tilføjede Martinus i hånden i et maskinskre-
vet manuskript (DNV 3/2008, kopi af Martinus’ origi-
nalmanuskript), og her skriver Martinus også, hvad han 
mener med dette begreb. Når Martinus indfører noget nyt, 
er det, fordi ingen af de øvrige benyttede udtryk dækker 
det, han vil beskrive. Så derfor bør netop dét skærpe vor 
opmærksomhed og få os til at fordybe os i emnet. 

Det førnævnte manuskript var desværre ikke færdigbear-
bejdet til udgivelse og var heller ikke gennemkorrigeret af 
Martinus. Hvis manuskriptet skulle have været udgivet, 
havde Martinus også færdiguddybet sin analyse af dette 
nye begreb for os. 
Men i 2004 inkluderede rådet for Martinus Institut alli-
gevel dette manuskript i bogen ’Den intellektualiserede 
Kristendom’, og rådet havde selv færdigbearbejdet det. 
Man må gå ud fra, det er sket, efter at man har konsulteret 
sig med Instituttets Samarbejdsstruktur, hvori Martinus 
siger: ”Jeg tror ikke, man skal forsøge at lade nogen 
lave mine ufærdige manuskripter færdige. Men hvis man 

kan forstå, hvad jeg mener, må de udgives i ufuldstændig 
form.” (Strukturen stk 13.4)

Som det fremgår ovenfor, må der eksistere en forskel 
mellem 0X og X1, også selvom den ikke er ”særlig stor” 
ifølge OT. Men når der er en forskel, er det vigtigt at få 
klarlagt, hvad denne forskel indeholder. Jeg henvendte 
mig derfor direkte til OT for at få dette uddybet nær-
mere og fik svaret: ”Du kan, ligesom jeg, lave en egen 
fortolkning.” 

Dette svar undrede mig, og jeg kunne ikke undgå at tænke 
på rådets planlagte udgivelse af en ny symbolbog (Det 
evige Verdensbillede 5), hvor symbolforklaringerne hel-
ler ikke er færdigbearbejdede af Martinus, og jeg håber 
ikke, at Instituttet kommer med en fortolkning. Om disse 
ufærdige symboler har Martinus selv udtalt: ”Symbolfor-
klaringerne skal skrives af mig. De er i mig, og  jeg kan 
ikke føre dem over i andre mennesker. Skal de skrives, så 
skal de skrives af mig (...) (Strukturen, rådsmøde 27.8.74) 
Og Martinus siger endvidere: ”Jeg har lavet symbolerne 
før analyserne. Der ligger ingen særlig forklaring af mig 
til de nye symboler, og derfor mener jeg, at hvis nogen får 
ret til at fortsætte, hvad kommer der så ud af det? Nogen 
tror jo, de ved meget mere, end de ved. Heldigvis ikke 
alle, men der er altid nogle, som mener, de ved det hele, 
og at de nemt kan lave det færdigt. Men hvad bliver der 
så ud af det?” (Strukturen, rådsmøde 5.8.80). 

Da OT er tidligere medlem af rådet for Martinus Institut 
foruroligede hans svar og rådets indstilling til et ufær-
digt manuskript mig, for det første fordi man underviser 
i materialet, og for det andet fordi Instituttet kun må 
udgive sådanne manuskripter, såfremt man har forstået 
indholdet, og i så fald kun i den ufuldstændige form, som 
manuskripterne foreligger. Martinus beskæftiger sig med 
åndsvidenskab, og han bygger ikke sin viden på gisnin-
ger og fortolkninger, så der kan ikke indføjes personlige 
fortolkninger i hans værker.

Da jeg som sagt ikke kunne få noget svar på mine spørgs-
mål, begyndte jeg selv at fordybe mig i emnet.

Begreberne 0X og X1 
I føromtalte manuskript har Martinus anført eksistensen 
af begreberne 0X og X1. Vi har allerede hørt om X1 
som er Guds jeg, Skaberen. X2 som er Guds skabeevne 
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og X3 som er det skabte eller verdensaltet. Dette har jeg 
symboliseret i den ligesidede trekant (se fig. 1). Denne 
trekant er således den bærende ’konstruktion’ for den 
synlige del af Guddommen, som vi kender som alt det 
skabte, dvs. hele verdensaltet såvel det fysiske område 
som det åndelige (se ligning a) nedenfor).

0X er derimod et nyt begreb, og hvorfor dukker dette 
pludselig op i et ufærdigt manuskript? Hvilken mission 
har det? 
Det forklarer Martinus selv i det nu offentliggjorte ma-
nuskript. Martinus har igennem hele sit værk Det tredie 
Testamente, Livets Bog, beskæftiget sig med analysen af 
det levende væsen og dets eksistens, men ved at indføre 
dette nye 0X, løfter Martinus sine analyser op på et endnu 
højere plan, nemlig op på selve Guddommens virkelige 
plan, og siger herom: 

”Hvordan er de levende væsener og Guddommen for-
bundet med hinanden? – For at forstå dette må vi tilbage 
til det område i Guddommen, der fremtræder som et 
immaterielt noget, og som i virkeligheden udgør Guds 
’jeg’. Dette immaterielle noget vil vi herefter udtrykke 
som ’0X’. Dette jeg besjæler hele verdensaltet, både den 
fysiske og den åndelige side ved det. Det udgør det evigt 
levende noget. Men det fremtræder ikke som en frigjort 
materiemasse eller som et stofocean. At det er utilgænge-
ligt for al sanseoplevelse, forandrer ikke princippet. Det 
gør jo netop den her følgende erkendelse mulig. Hvordan 
skulle det levende væsens eksistens være mulig, hvis ikke 
der eksisterer realiteter, der var højere og finere end den 
fysiske og åndelige materie, som menneskene er i stand til 
at sanse? Det immaterielle noget – 0X – som altså ikke er 
materie og kun kan udtrykkes som ’immaterielt’, fordi det 
ikke kan sanses, danner Guds jeg og forekommer således, 
at det også danner jeg’et i ethvert levende væsen”. 

Hvad fortæller Martinus her? Martinus henviser til et 
område uden for det, vi hidtil har beskæftiget os med, 
nemlig det levende væsens eksistens og liv, det som hele 
Livets Bog går ud på, og som det også fremgår af alle 
hans symboler. Men bagved alt dette siger Martinus, at 
der eksistere noget andet, og det beskriver han som ’noget 
immaterielt noget’, og det har han givet betegnelsen ’0X’. 
Dette 0X må således ligge uden for det skabte område, 
uden for det verdensalt, som vi f.eks. kan se i hans hoved-
symbol. Her er verdensaltet omgivet af den sorte ’farve’. 
Dette må betyde, at det sorte på symbolerne udgør ’det 
immaterielle noget 0X’.

Som det fremgår af Martinus tekst, må Gud, før han 
kan blive ’synlig’ i en fysisk eller åndelig materie, dvs. 
i en X1-tilstand, forinden eksistere i en immateriel eller 
usynlig tilstand også kaldet 0X. Denne 0X-tilstand danner 
således baggrunden for, at Guds skabende funktion kan 

blive synlig, ligesom der står i Biblen: ”Og jorden var 
øde og tom, og der var mørke over verdensdybet. Men 
Guds Ånd svævede over vandene. Og Gud sagde: ”Der 
blive lys.” (1. Mosebog vers 2-4)

Martinus forklarer endvidere: ”Vi har her set, at ethvert 
levende væsen evigt og urokkeligt er forbundet med Gud. 
Hvad betyder det? – Det betyder tilsvarende urokkeligt, 
at Guds jeg er delt op i et uendeligt ocean af jeg’er. Ver-
densaltets materie eller fysiske og åndelige stofområde er 
gennemtrængt af ’det immaterielle noget’ 0X, der også her 
danner et materien beherskende fast punkt og fundament 
for det lille materieområde eller den jeg-del af Gud, til 
hvilket det er knyttet. Dette bliver derved ligesom selve 
verdensaltet fremtrædende som ’et levende væsen’. Det 
har et jeg, det har en åndelig og fysisk organisme.” 

Martinus viser, hvordan Guddommen 0X er forbundet 
med X1 minus X2 og X3. ’Forbundetheden’ og den deraf 
følgende ’spænding’ (er det urbegæret?) der opstår mel-
lem 0X og X1, sætter moderenergien i gang, som udløser 
en spaltning, hvorved Guds jeg bliver opdelt i et ocean 
af jeg’er. Disse udfylder det ’rum’, der symboliseres ved 
det hvide felt i fig. 2. Vi har her med en evig realitet at 
gøre, hvor 0X ikke kan komme til udtryk, før det for-
bindes med X1, og hvor X1 til gengæld heller ikke kan 
eksistere uden 0X. Da Sønnen lever, bevæger sig og er i 
Gud, så sker der en forvandling af Sønnen fra sekundær 
til primær bevidsthed, og dermed fornyes og opretholdes 
Guds primære bevidsthed. 

I ovennævnte ’rum’ kommer Den hellige Ånd til syne (se 
fig. 3, de farvede felter mellem 0 og 1). Inden for hele 
dette ’rum’ afspiller det levende verdensalt sig i en evig 
og uendelig variation. Da både tallene 0 og 1 er forbundet 
med X, som betegner Gud, bliver tallene beåndet eller 
besjælet. Her opstår således det treenige princip med 
Faderen, Sønnen og Helligånden, som er uadskillelige, og 
som gensidigt betinger hinanden (se fig. 4). Den forskel, 
som opstår mellem Gud som 0X og Gud som X1, kan 
herefter udtrykkes i følgende to ligninger:

a)  X1 = X1  +  (X2 + X3)
b)  0X = X1 – (X2 + X3)  

Som det ses af ligningerne har Guddommen en dobbelt-
rolle, idet Guddommen både er ligning a) og ligning b).
Da (X2 + X3) er udtryk for en illusion, kan både en 
fysiker og en åndsforsker acceptere disse ligninger. Nu 
fremgår det, at der rigtigt nok ikke består nogen væsens-
forskel mellem 0X og X1, men at den forskel, som OT 
ikke anser for ”særlig stor” er en illusion. Men hvilken 
illusion! For uden den ingen oplevelse, intet liv! Mens 
en fysiker ikke kan måle og veje en illusion, så er den 
åndsforskerens absolutte grundsten!  Så bare ved at æn-
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dre et plustegn til et minus i OT’s ligning kommer denne 
’ingen væsensforskel’ frem som ved et trylleslag! 

Kontrastparret X1 og 0X er udtryk for 
Guds hhv. sekundære og primære  
bevidsthed

Hvis vi skriver ligning a) som følger: X1 = X1 plus il-
lusion, så er X1 ’det immaterielle noget’ i denne tilstand 
altid ’synlig’, fordi det giver sig tilkende eller er tilgæn-
geligt for sansning. 
Når Den fortabte Søn forlader sin Faders hus, dvs. den ån-
delige verden, kommer han i sin X1-tilstand, idet Sønnen 
giver sig tilkende som et mineralvæsen og dermed bliver 
tilgængeligt for sansning. Herfra gennemgår Den fortabte 
Søn en individualiserings- eller bevidsthedsproces gen-
nem de seks tilværelsesplaner fra mineral, plante, dyr, 
menneske og fortsættende ind i de åndelige riger, hvor han 
lærer at komme ud af flokbevidstheden og blive et individ 
igen for derefter at blive et fuldkomment menneske ’i 
Guds billede efter hans lignelse’. I denne X1-tilstand er 
Sønnen et organ i Guds sekundære bevidsthed. 

Hvis vi skriver ligning b) som følger: 0X = X1 minus 
illusion, så er 0X ’det immatrielle’, ’den første årsag’, 
’den årsagsløse årsag’ og i denne tilstand ikke ’synlig’, 
fordi det ikke tilkendegiver sig hverken på det fysiske 
eller det åndelige plan. Eller som Martinus selv udtrykker 
det: ”0X er utilgængeligt for al sanseoplevelse.” 
Da Martinus fik sin store fødsel, oplevede han, at kroppen 
og alt omkring ham ikke længere eksisterede. Han befandt 
sig uden for tid og rum og i enrum med Faderen og blev 
her bevidst i sin 0X- eller sin jeg-som-er-tilstand og op-
levede dermed det skabte og dermed også døden som en 
illusion (se bogen ’Omkring min missions fødsel’).
 I denne 0X-tilstand er Sønnen et organ i Guds primære 
bevidsthed.

Den skabende Guddom 
– Forklaring til tegningerne

For alle tegninger gælder, at det sorte område omkring 
trekanterne symboliserer ’det immaterielle noget’, ’den 
første årsag’, ’den årsagsløse årsag’, 0X. (Se tegningerne 
på bagsiden af bladet!)

Figur 1 Gud/Faderen/Den ene
Trekanten X1, X2, X3 symboliserer Gud/Faderen. X1 er 
Guds jeg eller Skaberen, X2 skabeevnen og X3 det skabte. 
De tre X’er kan ikke adskilles, men betinger gensidigt 
hinanden. Denne trekant er den bærende ’konstruktion’ 
for den synlige del af Guddommen, som vi kender som 
alt det skabte, dvs. hele verdensaltet.

Figur 2 Sønnen/De mange
Trekanten X, 0, 1 symboliserer Sønnen, den jeg-del af 
Gud, til hvilket ’det immaterielle noget’ er knyttet. Den 
violette farve symboliserer den syvende grundenergi, 
moderenergien, som har udløst en spaltning, hvorved 
Sønnen, De mange, opstår. Mellem 0 og 1 i trekantens 
vandrette side opstår der uendelig mange muligheder for 
skabelse i al evighed. 

Figur 3 Den hellige Ånd
Trekanten X, 0, 1 symboliserer her Den hellige Ånd. 
Trekantens vandrette side mellem 0 og 1 med de farvede 
felter symboliserer de seks grundenergier med de seks 
tilværelsesplaner eller verdensaltet. Farvernes rækkefølge 
starter og slutter med indigofarven for at markere kreds-
løbsprincippet. Overgangen fra 0 til 1 indebærer uendelig 
mange udfoldelsesmuligheder for skabelse, sådan som 
det kommer til udtryk i verdensaltet. 

Figur 4 Den skabende Guddom

Når figur 1, 2 og 3 lægges ovenpå hinanden, opstår figur 
4 Den skabende Guddom. Trekantens 0X-side symboli-
serer Gud, Faderen eller den Ene, X1-siden symboliserer 
Sønnen eller De mange, og den vandrette side med de 
besjælede eller beåndede tal fra 0 til 1 symboliserer Den 
hellige Ånd. 

Betegnelsen for det levende væsen X1, X2, X3 og begre-
berne ’det immaterielle noget’ 0X og X1 udelukker ikke 
hinanden, tværtimod, de komplementerer hinanden.

’Det immaterielle noget’ 0X, Faderen, skaber og vedli-
geholder verdensaltet igennem Sønnen, idet Sønnen går 
gennem de seks tilværelsesplaner, mens Faderen forbli-
ver  det faste punkt og er ’usynlig’. På sin vandring er 
Sønnen ’synlig’ som X1, og først efter den store fødsel 
bliver han ’usynlig’ som 0X. Det er i denne tilstand, at 
Sønnen bliver ét med Faderen og bliver et organ i Guds 
primære bevidsthed. 

Der eksisterer ikke et mere intimt forhold end forholdet 
mellem Faderen og Sønnen, som det udfolder sig og 
kommer til udtryk gennem Den hellige Ånd. Treenighe-
den bestående af Faderen, Sønnen og Den hellige Ånd
kan derfor heller ikke adskilles, men betinger gensidigt
hinanden.
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v/Ruth Olsen

I 1980 udkom i USA en bog 
– ”The Aquarian Conspir-
acy” af Marilyn Ferguson, 
der bragte det optimistiske 
budskab, at en personlig og 
social transformation ville 
ske i løbet af 1980’erne. 
Det blev begrundet med, 
at vi nu var kommet ind i 
vandmandens tidsalder, og 
der var opstået et netværk 
af spirituelt bevidste menne-
sker, som uden at søge magt 
dog ville formå at ændre samfundet ved deres nye måde at 
tænke på. Selv om dette netværk endnu kun bestod af små 
grupper uden organisation eller kendskab til hinanden, 
ville de som enkeltpersoner påvirke deres omgivelser og 
således danne en samfundsændrende bevægelse. 

Hun mente, vi stod ved et historisk vendepunkt. Det 
byggede hun bl.a. på fysikeren Ilya Prigogines opdagelse 
af, hvordan udviklingen foregår i naturen. Han påviste, 
hvordan der i ethvert åbent system på et tidspunkt op-
står kaos/kriser, hvorudfra der derefter opstår en ny og 
højere orden. Det har man også kaldt et paradigmeskift. 
”Conspiracy” betyder i øvrigt ”at ånde sammen” (con-
spire), for Marilyn så den nye tid som den solidariske 
fællesskabs tidsalder. 

Som vi alle nu ved, kom der ingen ”spirituel revolu-
tion” i 80’erne eller derefter. Tværtimod har vi set en 
tendens hos flertallet til en tilbagevenden til en gammel 
liberalistisk tankegang i den vestlige verden. Det er 
den filosofi, der bygger på holdningen ”at enhver er sig 
selv nærmest”, at ulighed og konkurrence motiverer til 
stræben og økonomisk vækst og troen på, at ønsket om 
personlig vinding er drivkraften i al udvikling.

Vi har set en præsident Bush i USA og en Blair i Eng-
land dreje udviklingen tilbage til en krigskultur (verdens 
militærudgifter er steget med ca 45% i de sidste 10 år) 
og til det, Martinus kalder en ”bankkonto-kultur”. Selv 
i de nordiske lande har et flertal stemt regeringer til 
magten, der under camouflagen frihed og ”demokrati” 

har ladet pengene få mere og mere magt, bl.a. med fæ-
nomenet ”privatisering”, dvs man har lagt flere og flere 
samfundsfunktioner ind under det, Martinus kalder ”det 
falske forretningsprincip”. Generelt er der tilsyneladende 
sket en udvikling mod mindre humanisme, f.eks. i hold-
ningen til fremmede og ved beskæring af de almindelige 
menneskerettigheder under påberåbelse af terrortruslen.
For første gang i 150 år har Danmark deltaget i en an-
grebskrig (i Irak), vedtaget med kun 62 stemmer ud af 
179 i Folketinget, fordi mange ikke deltog i afstemnin-
gen og der dermed ikke var et flertal imod. Den smule 
demokrati, vi har, blev altså på en måde sat ud af spillet. 
Hvorfor statsminister Fogh var så opsat på at gå sammen 
med ”de tunge drenge”, kan 
vi nu bagefter nok gætte på. 
Da Fogh i sin ansøgning 
om at blive NATO-chef 
blev spurgt om, hvordan han 
ville håndtere dette, at der i 
NATO kræves konsensus-
beslutninger, argumenterede 
han med, at det var han så 
vant til fra det danske de-
mokrati! Og det var ikke 
engang en joke!

Det vi i dag kalder ”demokrati”, kalder Martinus faktisk 
for ”i stor udstrækning kapitaldiktatur” (LB IV stk.1358). 
Det fuldkomne demokrati kalder han ”kommunisme”, 
som for ham er det samme som næstekærlighed og ga-
vekultur. Det er ellers ikke just det, vi er kommet til at 
forbinde med ordet ”kommunisme”, fordi åndelige anal-
fabeter har ødelagt betydningen af det ord i deres forsøg 
på at realisere noget, de dybest set ikke forstod, hvad 
indebar, og som menneskene endnu ikke var modne til.

For som Martinus skriver i LB IV stk.1336: ”Når et ”kom-
munistisk samfund” må gå tilbage til forhenværende ”ka-
pitalistiske” tilstande, vil det afsløre, at man er gået for 
voldsomt til værks. Man er gået stærkere end udviklingen. 
”Kapitalismen” var ikke helt udlevet af de pågældende 
individer. Og det, der ikke er udlevet, vil hverken et individ 
eller et samfund kunne løbe fra, ligesom man heller ikke 
ved hjælp af ”diktatur” kan springe noget udviklingstrin 
over. Alt må udvikles.”
At kapitalismen med dens ”falske forretningsprincip”, 

Er der en 
bevidsthedsrevolution i sigte?
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dens dogmer og overtro på markedsøkonomiens selvre-
gulering, ikke er udlevet, har vi fået anskueliggjort i de 
seneste år, men vi har også nu med finanskrisen erfaret, 
hvor det fører hen. En Stein Bagger personificerer meget 
godt den tendens, Martinus beskriver i stk. 1346, nemlig 
den der bare udnytter ”den overdimensionerede besid-
delsesmulighed, der hidtil har eksisteret for de stærke, 
de durkdrevne og hensynsløse, uærlige medborgere, der 
i et umætteligt begær sætter hele deres liv ind på at få 
tilegnet sig så mange værdier som muligt for den mindst 
mulige eller slet ingen ydelse.”

En ny orden?

Er den nuværende finanskrise så det ”kaos”, der ifølge 
Prigogine vil føre til ”en ny og højere orden”? Med de 
enorme skatteyderpenge, man nu pumper ind i en anløben 
finanssektor, ser det ud til, at man stadig tror på markeds-
mekanismens velsignelser. For blot en del af de penge 
kunne hele verdens befolkning sikres rent drikkevand, 
hvorved millioner af liv kunne spares. Man øger godt 
nok statsmagtens rolle, men kun for at redde ”bankkonto-
kulturen”, altså det Martinus kalder ”privatinteressen”. 
Det sker dog under påberåbelse af ”fællesinteressen”, så 
krisen vil uden tvivl medføre en lidt større erkendelse af, 
hvor vigtig statsmagten er som varetager af vore fælles 
livsbetingelser, og hvor galt det går, når alt for meget 
overlades til grådighedens selviske privatinteresser.

Martinus forudsagde (LB I stk.94) statsmagtens stigende 
betydning som beskytter af individet og fællesskabet. 
Han siger: ”Statsmagten er i udvikling og pengemagten 
i degeneration”. Det er den uundgåelige virkning af 
den nye verdensimpuls. Endnu er statsmagten dog højst 
ufuldkommen, for som Martinus skriver (stk. 95): 

”At der findes væsener indenfor statsmagtens repræsen-
tanter, der er uædle, kan ikke forhindres, så længe den 
nye åndelige basis ikke er fundamental, og menneskene 
endnu ikke rigtig ser klart den moral, de veje og betingel-
ser, under hvilke det vordende ny samfundssystem fødes. 
Men efterhånden vil sådanne individer såvel indenfor 
pengemagten som indenfor statsmagten, der på grund 
af overlegen selviskhed i deres egen bevidsthed bliver 
egoismens, besiddelsens, udbytningens og krigens ly-
dige forkæmpere, forholdsvis hurtigt blive afsløret som 
usamfundsmæssige.

De er blinde politikere. De kæmper for adsplittelsen i 
stedet for sammenslutningen. De kæmper for vejen til lyk-
ken, men ser den ikke og løber ligesom forvirrede husdyr 
ved en ildebrand lige ind i ilden i stedet for at lade sig 
redde. De går imod naturen, de går i rette med verden-
senergierne og deres formål bliver derfor i det store og 
hele håbløst uopnåeligt. Og således kommer udviklingen 

til at gå sin gang, og verdensfredens store skabelse bliver 
bragt til fuldbyrdelse.”

Vi skal altså opleve megen forvirring endnu, inden for-
holdene forbedres for alvor. Men selv om vi har set tilba-
gegang på en del områder i de seneste år, er der samtidig 
sket udvikling og fremgang på andre områder, ikke kun 
på de teknologiske. Som en stille piblende understrøm 
er den spirituelle og humane bevægelse trods alt vokset. 
Ligesom finanskrisen og klimakrisen medfører en større 
erkendelse af, at jordkloden er en forenet helhed, og at 
der derfor kræves globale løsninger, således bidrager 
også den spirituelle bevægelse til en øget bevidsthed om 
menneskeheden som en enhed, der må finde ud af at leve 
fredeligt sammen på vor fælles jord.

Nok var Marilyn Ferguson alt for optimistisk dengang 
i 1980, for åndelig udvikling tager tid, men vurderet 
udfra det antal spirituelle bøger, der siden er udkommet, 
er interessen for åndelige emner steget betydeligt. Men 
nogen bevidsthedsrevolution skal vi nok ikke regne med 
foreløbig. Der sker dog mere under overfladen end det, 
de personfikserede medier bringer bud om i deres fokus 
på drama og dårlige nyheder.

Støt og roligt arbejder forsynet videre på den store plan 
– at skabe menneskene om i næstekærlighedens billede. 
Ind imellem svinger ”pendulet” blot tilbage for en tid, 
for at vi derved kan høste nogle nødvendige erfaringer. 
I øvrigt kan vi trøste os med, at ifølge Martinus har 
menneskene flere humane sider i deres ”bagage”, dvs i 
talentkernerne, end de har oppe i dagsbevidstheden i den 
aktuelle inkarnation.

Marilyn Ferguson 
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Til alle tider har der eksisteret kloge koner eller mænd, 
tryllekunstnere, hypnotisører eller hvad de nu kaldes disse 
mennesker, som helbreder ved håndspålæggelse, ved bøn 
eller ved hjælp af særlige urter. I takt med at sådanne 
mennesker melder sig på sundhedsmarkedet, oplever 
man også, at der kommer charlataner, som foregiver, at de 
har særlige evner til at helbrede. Af samme grund er det 
derfor uhyre vigtigt, at se sig godt for, når man vover sig 
ind på det gebet. At man er skeptisk er forståeligt. Men 
dermed er ikke sagt, at man for alt i verden skal holde sig 
fra alternative behandlere. Der fi ndes virkelig dygtige og 
solide alternative helbredere, hvad jeg i øvrigt selv har 
oplevet og kun har grund til at takke for. 

I Norge er der inden for dette område en stærk beretning 
om en et helt specielt menneske med usædvanlige kræfter. 
Det drejer sig om en mand ved navn Joralf Gjerstad også 
kaldet Snåsamannen, som forfatteren Ingar Stetten har ført 
samtaler med gennem halvandet år. Resultatet er denne 
bog, som er en sensationel beretning om denne mand.  På 
et tidspunkt skulle der i kommunen bygges et hospital. 
Eksperterne dvs. arkitekterne udregnede grundigt, hvad 
det ville koste og kom til et beløb på 6,5 millioner. ”Det 
skal forhøjes til 9,4 millioner”, sagde Gjerstad,  hvilket 
myndighederne dog kaldte ”politisk blindsyn” og derfor 
holdt sig til ”eksperterne”. Men ganske rigtigt, da byg-
geriet var færdigt, lød regningen på 9,4 millioner, akkurat 
som Gjerstad havde forudsagt. Og det var blot et enkelt 
eksempel på Gjerstads evne. Han havde klarsyn. 

Men ikke nok med det. Han havde også helbredende ev-
ner. Gjerstad opfattede sine evner som en Guds gave, som 
han derfor gav videre uden betaling. Da det blev kendt af 
offentligheden, strømmede folk naturligvis til. Igennem 
40 år lå besøgstallet på et højt niveau. Allerede tidligt 

om morgenen kom de første patienter, og der dannedes 
hurtigt kø foran Gjerstads bolig. Ja, der opstod ligefrem 
trafi kproblemer på vejen til hans bolig. 
Han nåede at udføre mere end 50 000 behandlinger gen-
nem 50 år. I januar 1993 viste Norsk TV en udsendelse 
om ham, hvilket udløste en usædvanlig stor tilstrøm-
ning, der faktisk holdt sig til Gjerstad i 2003 meddelte, 
at praksissen var lukket. I 2006 producerede NKR en 
ny dokumentarudsendelse om Snåsamanen under titlen 
”Kender du varmen”. Når han aldrig tog betaling var det, 
fordi den omstændighed, at han fra Gud havde modtaget 
disse evner var rigelig betaling for Gjerstad.

Snåsamannen, supplerende - v/Ruth O.

Jeg har også læst bogen om Snåsamannen fra det nordlige 
Norge og vil gerne fortælle, hvad jeg fi k ud af den. Det jeg 
lagde særlig mærke til var hans store uselviskhed og be-
skedenhed. Hans evner var så oplagt ikke ”lavpsykiske”, 
for det var ud fra kærlighed til menneskene, han brugte 
dem. Men han søgte åbenbart aldrig en dybere forståelse 
for, hvordan det gik til. Han var en god gammeldags kri-
sten og mente vel blot, det var Gud, der virkede gennem 
ham. Hvad det sådan set jo også var.

Jeg har læst en del bøger om healing. En af de bedre var 
David Harvey’s ”Kraften der helbreder”. Den søger at 
forstå, hvad der sker, og mener det handler om at komme 
i resonans med den højfrekvente universelle kærligheds-
energi. Hvis man kan det og kan åbne sig for den, kan man 
virke som en slags ”overføringskanal”. Egentlig hjælper 
man blot patienten med at åbne sig for kærlighedens 
healende bevidsthedskraft.

Harvey’s bog beskriver den forskning, der har vist, at når 
mennesker kan opnå følelsen af universel eenhed, opstår 
harmoniske synkrone vibrationer i hjernen, og med den er 
der mulighed for helbredelse, fordi den genopretter krop-
pens energibalance. Man har aldrig kunnet måle, hvad der 
foregår mellem healer og patient, for bevidsthedsenergi 
er så fi n, at den er svær er måle. Den fungerer udenfor tid 
og rum og kan derfor virke uafhængig af afstanden.

For Snåsamannen var det vigtigste den virkning, han 
kunne registrere. Han kunne f.eks. konstatere, at det han 
rørte ved blev varmere, selv om hans hænder forblev 
kolde. Han måtte altså være en slags overføringskanal 
for højfrekvent energi.
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Bogen er oversat fra amerikansk. Forfatterinden bliver i 
bogen præsenteret som rådgiver for personale inden for 
sundhedsvæsenet, der arbejder med særligt sensitive, råd 
til lærere, der arbejder med særlig sensitive elever og til 
arbejdsgivere.
At der er brug for dette arbejde fremgår af den oplysning, 
at de særligt sensitive skulle udgøre omkring 15 – 20 % 
af befolkningen i USA svarende til intet mindre end 50 
millioner, og man kan nok ikke forvente andet end, at et 
tilsvarende antal særligt sensitive må eksistere i Europa. 
Så bogen skulle have ærinde til et betragteligt antal. Men 
hvad forstår Elaine Aron ved begrebet særligt sensitive 
mennesker? Selv anfører hun bl.a. følgende kriterier: 

1. Har man en stærk forestillingsevne og livlige drøm-
me 
2. Er det at have tid for sig selv lige så vigtigt som mad 
og drikke 
3. Er du ”for genert” eller ”oversensitiv” efter andres 
mening” 
4. Bliver du hurtigt forstyrret af støj og uorden. 
Såfremt man svarer ja til disse kriterier, så er man måske 
et sensitivt menneske. Alle kan føle sig overstimulerede 
en gang imellem og i særlige situationer. Her tænkes imid-
lertid kun på mennesker, for hvem de nævnte karaktertræk 
er en del af hverdagen.

I bogen nævner Elaine bl. a. fl g. værktøjer til de særligt 
sensitive:

1. Værktøjer til at teste dig selv for dine særlige 
sensitive sider 

2. Muligheder for at se din fortid i et nyt og positivt 
lys og derved skabe større selvværd 

3. Forståelse for, hvordan sensitivitet påvirker par-
forhold og arbejdsliv

4. Tips om håndtering af overstimulering
5. Information om medicinering og om, hvordan du 

bør søge hjælp
6. Teknikker til berigelse af sjæl og legeme  

Som et eksempel på et særligt sensitivt menneske nævner 
Elaine en intelligent kvinde ved navn Kirsten, som tro-

ede ”hun var ved at blive skør”, og som havde meldt sig 
til behandling, fordi hun havde et indtrængende behov 
for nogen at tale med. Til trods for en god barndom i en 
god familie, følte hun sig anderledes, var bange for alt. I 
underskolen oplevede hun sig som lærernes kæledægge, 
men de sagde, at ”hun var fjern”, hvilket gav anledning 
til forskellige psykologiske og lægelige tests. Til sin egen 
overraskelse blev hun diagnosticeret som højt begavet. 

Hendes hjerne var normal. 

Bogen går ud fra, at hjernen har to systemer, hvilket altså i 
kosmologisk terminologi vil sige, at den bagved liggende 
personlighed har to karaktertræk 1. Adfærdsaktivering, 
som modtager impulser fra sanserne og giver lemmerne 
ordrer til at bevæge sig og 2. Adfærdshæmning, der fører 
os væk fra ting, der synes at være farebetonede. Dette sid-
ste system opfatter alt ved en situation og sammenligner 
det nuværende med det, der har været normalt, og det 
skulle netop ifl g. en forsker ved navn Kagan være det mest 
aktive hos ”hæmmede” børn. Hvis der er uoverensstem-
melse ”får systemet os til at standse op, indtil vi forstår 
den nye situation.” 

De to systemer til forklaring af sensitivitet leder også tan-
ken hen på to forskellige typer af særligt sensitive. Nogle 
behøver kun et midlertidigt system, som Elaine har valgt 
at kalde et stands for at tjekke-system, men et aktiverings-
system, som er endnu svagere. Den slags særligt sensitive 
kan være meget rolige, stille og tilfredse med et jævnt 
og enkelt liv. En anden slags særligt sensitive kan have 
et potentielt stærkere stands for at tjekke-system, men et 
aktiveringssystem, som også er meget stærkt – bare ikke 
helt så stærkt. 

Denne slags særligt sensitive vil både være meget nysger-
rige og meget forsigtige, dristige, men ængstelige, have 
let til kedsomhed og nemt blive overstimulerede. ”Man 
kan sige, at der er en stadig magtkamp mellem rådgiveren 
og den impulsive, ekspansive kriger inde i personen. En 
dreng ved navn Rob kunne ifl g. forfatteren tilhøre denne 
type. Han var den ene af et par tveæggede tvillinger med 
hver sit køn, og mod forventning ikke blot den mindste, 
men også den mest sensitive af de to. Sensitiviteten var 
arvelig.

Her melder psykologen sig med spørgsmålet: ”Hvilken 
type tilhører du (læseren)? Styrer dit stands for at tjekke 
rådgiversystem alene dit aktiveringssystem? Det vil sige: 
er det let for dig at være tilfreds med et stille liv? Eller 
er det de to forgreninger (adfærdsaktivering kontra ad-
færdshæmning) som styrer dig i stadig konfl ikt? Det vil 
sige, ønsker du altid at prøve nye ting, selv om du ved, 
at du bagefter vil være udmattet?
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Generthed

Generthed er frygten for at andre ikke kan lide os eller 
billige os. Elaine mener, at de fl este mennesker forveks-
ler sensitivitet med generthed. Generthed - selv kronisk 
generthed er ikke nedarvet. Det er sensitivitet. For mig at 
se er det at være genert det samme som at være mere eller 
mindre forlegen, trykket eller undselig. Det er knyttet til 
specielle situationer, hvor man føler sig usikker. Det er 
ikke det samme som sensitivitet. Men der er nok noget 
om, at den, der er født sensitiv, let kan føle sig genert. 
For eksempel ved pludseligt at blive genstand for andre 
menneskers opmærksomhed. Der skal meget til, før man 
f. eks. lader sig overtale til at holde tale for en kollega, 
ved en fødselsdag eller lign.  Man bliver let nervøs – føler 
sig som værende i gabestokken. At skulle holde en tale 
for en forsamling opleves som en næsten uoverstigelig 
overvindelse. Er man lidt genert anlagt siger man som 
regel nej til at træde frem for et publikum. I de fl este 
tilfælde er generthed blot et begynderfænomen. Den 
ekstroverte personlighed vil i de fl este tilfælde hurtigt 
kunne overvinde det, hvorimod den dybt introverte måske 
kan bære det med sig gennem det meste af livet, hvor det 
så måske i mindre grad optræder i næste inkarnation for 
efterhånden som en læreproces at blive erstattet af en 
behagelig frimodighed. Øvelse gør mester. 

Der er for øvrigt personlighedstræk hos de særligt sen-
sitive mennesker, der leder tankerne hen på de såkaldte 
Indigochildren, som for nogle år siden kom til verden bl. 
a. i USA. Der var tale om børn, som var ret tilbageholdne, 
men yderst kærlige og velbegavede. De havde lidt svært 
ved at begå sig blandt mere voldsomme skolekammerater, 
og trak sig derfor ofte tilbage. De klarede sig imidlertid 
bedre i Steinerskolerne, hvor man som bekendt lægger 
mere vægt på gennem kunstnerisk udøvelse at stimulere 
følelseslivet.  

– Her er det godt at have forståelse af reinkarnations-
perspektivet. Men selv om det er en mangel i hendes 
fremstilling, har hun ikke desto mindre formået ved hjælp 
af forskellige analyser at levere en absolut læseværdig 
bog omkring et emne, som vist ikke er særlig meget 
behandlet. 
 ”Særligt sensitive mennesker” er nyttigt læsning – na-
turligvis først og fremmest for mennesker, der selv er 
”særligt sensitive”, men også for andre – især når eller 
hvis man bevæger sig i et miljø med ”særligt sensitive 
mennesker”. Måske vil man her kunne bruge nogle af de 
værktøjer Elaine Aron, som den fagligt udrustede stiller 
til rådighed i bogen. – Af samme grund skal bogen her 
medgives min bedste anbefaling. Er der ikke behov for 
hendes råd til sin egen persona, så kan de måske benyttes 
overfor evt. sensitive i det miljø, hvor man i større eller 
mindre omfang bevæger sig.

Pater Pio
Af Lissie Lundh

185 sider - 195 kr

Katolsk Forlag 2008

ISBN 87-85213-94-5

Anm. Ruth Olsen

Pater Pio (1887-1968) var og er en kendt person i de fl e-
ste spirituelle kredse. Pilgrimme i stort tal opsøger hans 
kloster. Men hvem var han som menneske, og hvordan 
formede hans liv sig? Det er hvad denne biografi ske 
bog handler om, skrevet på baggrund af bl.a. de mange 
breve, han skrev, og samtaler med nogle af de personer, 
han hjalp.

Han blev født i en fattig syditaliensk bondefamilie, der var 
inderligt troende, og fi k navnet Francesco. Allerede som 
en lille dreng ville han hellere bede bønner end at lege 
med andre drenge. Som 5-årig fi k han sin første vision af 
Jesus, men han begyndte også at få grufulde oplevelser af 
djævleangreb. Forældrene var analfabeter men ønskede, at 
deres velbegavede søn fi k en høj uddannelse. Derfor tog 
faderen til USA i mange år for at tjene penge til det.
Efter studentereksamen blev Francesco optaget som munk 
i et kapucinerkloster, den orden som blev skabt af Frans af 
Assisi, for han havde altid ønsket ”at ofre sig til Herren”. 
I den ydmyge primitive klostercelle tilbragte Pio mange 
timer i inderlig bøn, bl.a. om at blive ”et brændende kær-
lighedsoffer”. Men dæmonernes djævelske angreb blev 
blot voldsommere.

Man kan undre sig over, hvorfor han, som var så opfyldt 
af kærlighed til Jesus og Gud, i det meste af sit liv blev 
generet af dæmoniske angreb. Min fornemmelse er, at 
fordi han i fl ere timer dagligt gav sig hen i dyb bøn, åbnede 
han sig – ligesom man risikerer ved overdreven meditation 
– for at blive besat af væsener fra det, der kaldes ”skærs-
ilden”, dvs den mellemtilstand hvor de døde endnu ikke 
har fået bortsuggereret deres negative sindstilstand. Det 
var i øvrigt netop de sjæle, han bad om at få lov at frelse, 
og altså åbnede kontakt til.

Faktisk led Pio af en hel del sygdom, som lægerne ikke 
kunne forstå. For mig at se er det logisk nok, at den tids 
usunde klosterliv og psykiske anspændthed, som de 
timelange bønner og den evige higen efter ”at være Gud 
til behag” måtte give (man skulle jo give slip på sin egen 
vilje og underlægge sig ”Guds vilje”), afstedkom en del 
legemlig ubalance. Pio klagede ofte over, at han følte sin 
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krop brænde. Jeg gætter på, han havde fået sluppet for 
megen kundalini-energi løs i sin krop. I 1910 fi k han smer-
telige sårmærker på hænderne. Selv om han ønskede at 
lide, som Kristus havde lidt, skulle det ikke være synligt, 
så han bad om, at mærkerne måtte forsvinde. Det gjorde 
de, men kun i et år, så kom de igen og forblev resten af 
hans liv, hvorfor han altid gik med handsker på. I øvrigt 
fi k han også sår på fødderne og i siden, sår der smertede 
og blødte.

Pater Pio er mest kendt for sine evner til at helbrede og 
for sine bilokationer, dvs hans evne til at materialisere 
en slags kopi af sig selv andre steder, hvor der var brug 
for ham. Det mest kendte eksempel er nok det, hvor han 
viste sig foran et amerikansk fl y, der skulle til at bombe 
et våbenlager i nærheden af Pios kloster og således fi k 
beskyttet klosteret. Bogen indeholder pilotens egen be-
retning.

Pater Pio blev kendt og elsket vidt omkring, hvad man 
skulle tro ville gøre ham populær i den katolske kirke. 
Men Paven var heller ikke dengang omgivet af lutter 
tolerante og næstekærlige folk, så der blev sat en smæ-
dekampagne i gang med falske beskyldninger mod Pio, 
så Paven beordrede strenge restriktioner for Pios virke, 
ja han skulle forblive lukket inde på sit kloster og således 
stoppe med sine velgerninger. Men da der vedblivende 
samlede sig protesterende folkemængder udenfor klo-
steret, blev der lidt efter lidt blødt op på restriktionerne 
(1934).

Det var dog ikke sidste gang, Pio havde problemer med 
den emsige pavestol. I 1950’erne blev han igen pålagt 
strenge restriktioner, og igen måtte folk protestere, ja de 
måtte gå så vidt at klage til FN over, at Paven fratog Pio 
sine menneskerettigheder. Men da måtte Paven give sig 
og klagen til FN blev trukket tilbage (1963).

Pios omsorg for de syge førte til bygningen af et hospi-
tal for penge, indsamlede af hans tilhængere. I dag er 
det stadig et velfungerende hospital, og i 1983 blev det 
godkendt som universitetshospital.
I 1967-68 forsvandt sårmærkerne og var helt væk, da 
han døde i sep.1968. Han er begravet i et granitsarkofag 
under sin gamle Santa Maria kirke i Rotondo, åben for 
offentligheden. I 2002 blev han helgenkåret, og for at 
rumme de mange pilgrimme er der i 2004 bygget en ny 
stor kirke, Sankt Pio kirken.

I øvrigt er der trængsel i Pavens helgen-galleri. Den 
forrige pave havde kåret over 2000 helgener i sin tid, 
ja bare i de sidste 15 år er der kåret over 800, hørte jeg 
i radioen d. 4/12-2004. Er der ikke ved at gå så megen 
infl ation i det begreb, at det er blevet nærmest værdiløst 
– ja, komisk?

Tro på tvivl

Af Jesper Hoffmeyer

Forlaget Ries 2009

264 sider, 250 kr

ISBN 87-91318-55-9

Anm. Ruth Olsen

Da Hoffmeyer skrev bogen ”En snegl på vejen” i 1993, 
syntes jeg, han var begyndt at forstå lidt af naturens måde 
at fungere på. Den materielle verden er en verden af kom-
munikation, skrev han, for alt er forskellige former for 
bevægelsesmønstre, som er tegn, livstegn, som vi må lære 
at tolke betydningen af. Tegnene er materielle, men betyd-
ningen er immateriel, skrev han. Det lød jo lidt i retning 
af det, Martinus forklarer om stofside og livsside.

Så da jeg hørte, han havde skrevet en ny bog, hvor han 
kritiserede naturvidenskaben for at være for dogmetro, at 
have tendens til ”fundamentalisme” og give for lidt plads 
til tvivl, blev jeg nysgerrig. Men bogen blev en skuffelse. 
For her hænger han næsten alt op på fænomenet gener. 
Han skriver om, hvordan generne ”tænder og slukker”, 
og således styrer f.eks. fosterets udvikling. Men han 
spørger åbenbart ikke sig selv, hvem det egentlig er, der 
tænder og slukker.

Det er stadig meningen med naturens tegn, der optager 
ham. Han refererer Augustin (ca år 400) for at have defi ne-
ret tegn som ”noget sanset, der henleder vor opmærksom-
hed på noget andet end sig selv” og for at have skrevet, 
at Gud taler til os gennem ”to store bøger – naturens bog, 
skaberværket, og Bibelen.” Augustin bygger på Aristote-
les (ca år 350 f.kr.), der i sit værk ”Organon” hævdede, 
”at ord er symboler, der henviser til indre forestillinger, 
dvs mentale oplevelser.”

Men Hoffmeyer vil ikke vide af begrebet Gud og mener, 
at en moderniseret udgave af evolutionsteorien kan for-
klare, hvordan naturen har udviklet ”betydningsbærende 
strukturer” og således ”opfundet den genetiske kode”. 
Som de fl este andre naturvidenskabsfolk tror han på 
materiens evne til at udvikle sig selv og gør ”evolution” 
til skaberen. Han taler om, at evolutionen har en formåls-
bestemt ”retning”, den er ikke blind, men stiller ikke sig 
selv spørgsmålet, hvem der mon dog har udstukket eller 
planlagt den retning.

Han forholder sig ironisk til alt, hvad han kalder ”ånde-
lige kræfter”, selv det biodynamiske jordbrug kalder han 
”åndeligt”. Han tror, den nye spirituelle interesse skyldes 
menneskets behov for en religiøs tro, og fordi naturviden-
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skaben er for kedelig og mangler ”sjæl”. Mennesker har 
brug for ”en stor sandhed” og kan ikke holde ud at leve i 
tvivl, mener han. Han fatter ikke, at spirituel indsigt kan 
bygge på rationel viden i stedet for tro.

Retten til at tvivle på alt synes at være Hoffmeyers høje-
ste værdigrundlag. Den tror han på! Det viser sig også, 
at han tror på de fl este af videnskabens dogmer. Bogen 
indeholder mange skråsikre meninger om det, andre tror 
på, som han jo mener er overtro. Kun hans egen ”overtro” 
er rationel og fornuftig!

Kybalion

Af ”tre indviede”

Lemuel Books 2009

150 sider - kr. 249

ISBN 87-92500-02-1

Anm. Ruth Olsen

Bogen er angiveligt en beskrivelse af den lære, som den 
gamle ægyptiske vismand, Hermes Trismegistos, skulle 
have givet sine elever, derfor kaldet ”den hermetiske 
lære”. Han formodes at have levet på Abrahams tid, men 
hvordan man er kommet i besiddelse af hans efterladte 
skrifter, melder denne bog ikke noget om. Bogen er en 
oversættelse af den, som oprindeligt blev udgivet i Chi-
gago i 1912 af William Atkinson, men vi får ikke noget 
at vide om, hvem ”de tre indviede” er, som angives at 
være forfattere til den danske udgave.

Hermes har uden tvivl været en af de højtudviklede per-
soner, der som Martinus også fortæller, har inkarneret 
på jorden for at give menneskene et skub i udviklingen. 
Han skabte – ifølge overleveringen – en mysterieskole 
i Ægypten, som blev opsøgt af mange, bl.a. en del græ-

kere. I øvrigt mente Edgar Cayce, at den visdom, der 
blev opbevaret og videregivet i de ægyptiske templer, 
var ”arvegods” fra indvandrere fra Atlantis.

Det er meget godt klaret, at der ud af de brudstykker, der 
har overlevet gennem tiderne, via afskrifter af afskrifter, 
er kommet en for vor tid nogenlunde forståelig bog. Men 
dels har forfatteren, Atkinson, uden tvivl kendt Blavat-
sky’s teosofi , dels har han fortaget en vidtgående fortolk-
ning. For visdom givet på ét sted og i én tid er vanskelig 
at omplante til helt andre steder og tider.

De universelle sandheder er naturligvis de samme, som vi 
kender fra nyere vismænd, men ”indpakningen”, ordene, 
ændrer sig. Jeg ved ikke, hvor meget jeg havde fået ud af 
denne bog, hvis jeg ikke i forvejen havde kendt Martinus’ 
logiske velunderbyggede forklaringer. Man fortæller, at 
den hermetiske fi losofi  bygger på syv principper.

Det første hedder ”princippet om mentalisme”, og det 
forklares så med, at ALTET er ånd og alt, hvad der ek-
sisterer dybest set er ånd, noget mentalt, der ”i sig selv 
er uerkendelig og udefi nérbar”. Her bruges begrebet 
”Altet” som det samme som Guddommen. Det andet 
hedder ”princippet om korrespondens” og er det princip, 
vi kender som sentensen ”som foroven, således forneden, 
som forneden, således foroven”.

Derudover er der ”princippet om vibration”, om polari-
tet, om rytme, om årsag og virkning og om de to køn. I 
forklaringerne hertil siges mange rigtige ting, hvor jeg 
genkender de anvendte ord fra teosofi en. Men Blavat-
sky øste jo også af den samme gamle visdomstradition. 
Historisk set er det meget interessant at læse om denne 
gamle tradition, men nu hvor vi har fået nyere og mere 
uddybende beskrivelser af de universelle sandheder, 
giver det mig ikke meget. Men der vil selvfølgelig være 
en del, der kan have glæde af at få visdommen serveret 
på denne måde.

Opstandelsen

”Opstandelsen fra de døde” er den tilstand, alle mennesker gennem deres udvikling er på vej til. Engang vil 
menneskene se tilbage på materialismens tidsalder, som vi nu ser tilbage på primitive menneskers liv, men man 
vil samtidig kunne se, at denne epoke har været en nødvendighed for at lære mennesket at tænke logisk, først 
i overensstemmelse med de fysiske love og derefter i overensstemmelse med de åndelige love, ikke som et blindt 
troende, instinktbetonet, automatvæsen, men som et dagsbevidst, højintellektuelt ”menneske i Guds billede”, 
der stråler guddommelig kærlighed ud fra sin bevidsthed i tanke og handling.

(Artiklen ”Sanseevnen og den åndelige verden”, Kosmos nr. 11/1989)
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Tanker, livskraft, kernekraft

v/Gunnar Carlsson

Martinus har flere gange advaret mod anvendelsen af 
kernekraft (eks. LB 2090, 2145) og i fødselsdagstalerne 
i 1979 og 1980. I denne sammenhæng nævner han ofte 
begrebet livskraft og påpeger tankernes betydning i alt, 
hvad der sker.
Kernekraftindustrien og den materialistiske videnskab 
mener at vide, hvad man gør, og for tiden er der en stærk 
opinion for at udbygge kernekraftværkerne. Man glem-
mer hurtigt! Men hvad er det, der egentlig sker, ud fra et 
åndsvidenskabeligt perspektiv?

Tanker

Martinus har indgående beskrevet, hvad tanker egentlig 
er. Bisættelse kap. 43: ”Eftersom tankerne er det samme 
som fine elektriske bølger, der gennemstrømmer orga-
nismen, vil enhver tænkning være identisk med en eller 
anden form for elektrificering af organismen”. 
Og kap.44: ”Når energi fremtræder i vibrationer eller 
bølger af en sådan natur, at den går direkte gennem 
hjerne og nerveorganerne og derved fornemmes som 
identisk med bevidstheden, opleves den som ”tanke”. 
Når den derimod fremtræder i andre former, kan den kun 
opleves indirekte eller som noget, der er udenfor tankeor-
ganerne eller adskilt fra bevidstheden og fremtræder da 
for individet som ”bevægelse”. ”Tanke” udgør således 
den inderste fornemmelse af bevægelse. ”Bevægelse” 
udgør den yderste konsekvens af denne fornemmelse.”

Vore tanker er den højeste ydre naturkraft for vor or-
ganismes mikrovæsner (kap. 48). ”Alle tanker er børn 
af begæret”. Tankerne er den energiform, som jeget 
anvender for at kunne opfylde sine længsler, dels som 
automatfunktion (C-viden) dels som dagsbevidst vilje-
styring. De er elektricitet eller stråleformig materie og 
kan derfor påvirke sine omgivelser, en form for magne-
tisme. Tanker er meget forskellige og virker derfor også 
forskelligt. Det gælder om at lære at tænke rigtigt for at 
kunne opleve ”det behagelige gode”, ellers bliver det ”det 
ubehagelige gode”.

Livskraft

Martinus skriver (LB 2175): ”Det spændingsforhold, som 
tyngde- og følelsesenergien skaber i væsenets psyke, er 

altså den kraft, som befordrer dets vilje- og tankekraft 
og dermed dets livsoplevelse og manifestation”. (LB 
2295): ”Tankekraften er det samme som den elektriske, 
magnetiske kraft ved hvis hjælp jeget forsyner alle sine 
fysiske organer med livskraft og velvære.”

Vore tanker skaber den ydre verden for vore mikrovæsener 
og kan ligestilles med, hvordan vi oplever jordklodevæ-
senets tanker i form af storme, regn og solskin, jordskælv 
m.m., som afspejler i vor ydre verden jordklodens indre 
tankeverden. Men tankerne alene kan ikke opretholde en 
organisme, der behøves hele tiden tilførsel af energi i form 
af føde. Denne udgør de energikombinationer, som livs-
kraften kan bruge til at virkeliggøre væsenets ønsker.

Mine tanker som er årsag til min livskraft kan være meget 
forskellige, sommetider domineret af tyngdeenergi, som-
metider af følelsesenergi. Det fører til forskellige ople-
velser for mine mikrovæsener. For disse kan livskraften 
være direkte ødelæggende i form af naturkatastrofer, mens 
harmonisk balance mellem tyngde- og følelsesenergierne 
hos makrovæsenet kan give paradisoplevelser. Tankernes 
energisammensætning eller form for elektricitet kan altså 
give forskellige virkninger af livskraften for mikrovæse-
nerne. Det samme gælder naturligvis også for relationen 
menneske-jordklode.

Når man studerer de forskellige spiralkredsløb, finder 
man, at afstanden mellem dem er højst forskellig. Af-
standen mellem organ og organisme er lille, både tids- og 
rummæssigt, dvs livslængden er omtrent den samme og 
størrelsen af organet er flere procent af organismen. An-
derledes med forholdet mellem menneske og jordklode, 
hvor et sekund for jordkloden modsvarer ca. fire år for os, 
og vor størrelse er forsvindende i forhold til jordklodens. 
Dette afspejles også i den form for livskraft-elektricitet, 
som væsenerne benytter. Jordklodens lyn har ofte en 
styrke på millioner af volt, mens vore mellemkosmiske 
udladninger kun udgør nogle millivolt. Det gælder om at 
være forsigtig med jordklodens makrokosmisk livskraft, 
mens organernes og organismens livskraft er omtrent 
den samme.

Når man bedømmer livskraftens virkninger, må man 
indse, at grænsen mellem fysisk og psykisk materie er 
forskellig for væsener i forskellige spiralkredsløb. Vor 
organismes grænse består af elementarpartikler, som er 
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vor kosmiske oktavs nedre fysiske grænse. Væsener i 
underliggende kosmiske oktaver er for os strålematerie, 
dvs elektricitet. For jordkloden ligger tilsvarende grænse 
ved celler eller makromolekyler, og mange enheder som 
for os er fysiske er for jordkloden elektricitet.

Vandet er livskraft for planetens mikroindivider. Vandet 
er imidlertid bare én af mange former for, hvordan vi 
oplever jordklodens livskraft. Lyn kan ses som livskraft 
med højere vibrationshastighed end vand. Det som vi 
fornemmer som den højeste vibrationshastighed på livs-
kraft fra jordkloden må være jordens gravitation, som er 
jordklodens viljesenergi omsat til automatfunktion (LB 
524-27). Andre af jordklodens livskraftformer oplever vi 
som endogene og exogene processer. Her skal vi hoved-
sagelig behandle den form for jordklodens livskraft, som 
vi oplever som kernekraft.

Kernekraft

I sin fødselsdagstale 1979 sagde 
Martinus bl.a.: ”Ved at bruge atom-
kraften er verden kommet ud i noget 
forkert, som må rettes af højere kræf-
ter. Man har sprængt atomkernen, og 
det skulle man aldrig have gjort. Da 
begyndte man at sabotere jorden. Da 
blev jorden faktisk ”mikrosyg”, altså 
syg i sit indre.” Mange andre steder i 
Livets Bog har Martinus advaret mod 
atomkraften.

Hvorfor er atomkraften så farlig for 
os? Jordklodens livskraft er totalt set 
uendelig meget kraftigere end vor. At 
vi trods dette kan inkarnere her skyl-
des, at livskraften i og omkring vor 
planets fysiske organisme er ujævnt 
fordelt. Ud fra vor synsvinkel er den 
stærkeste form for elektrificering, som afstedkommes af 
jordklodens livskraft, kernespaltningsprocesser. De er 
beregnet til at sikre jordens temperatur, dvs være årsag 
til at balancen mellem tyngde- og følelsesenergien kan 
fastholdes (som automatfunktion).

Disse processer er altså tilpassede til stofomsætningen i 
et makroindivid, som er uendelig meget både større og 
kraftigere end vi. De skal derfor finde sted på en sådan 
måde, at denne form for jordens livskraftudtryk ikke 
skader mikroindividerne, som inkarnerer på jordklode-
organismen. Jeg ser bort fra mineralmaterien og tænker 
nærmest på planter og dyr.

Hvordan skal det vi forstår ved livet beskyttes? Først må 
vi indse, at tidsskalaen er helt forskellig for jorden og for 

os. Vor fysiske stofomsætning sker i løbet af nogle timer, 
mens det for jordkloden tager tusinder af år. Det affald, 
vi producerer, går normalt i kredsløb i vort livsmiljø, 
biosfæren. Omløbstiden handler oftest om nogle få år. 
Derimod tager det affaldet fra fissionsprocesser (kerne-
spaltningen) mange tusinder, måske millioner år, hvilket 
set fra jordkloden er nogle døgn.

Det er derfor utrolig vigtigt for jordkloden og dens mi-
krovæsener at disse holdes adskilt fra fissionsprocesserne, 
som det også normalt sker. Biosfæren er af den plastiske 
jordskorpe beskyttet fra jordens indre, hvor klodens 
stofomsætning sker. Den magma som kommer op til 
overfladen ved vulkanudbrud indeholder næsten ingen 
radioaktive stoffer.

Hvad sker der, når vi starter fissioner i 
biosfæren? De radioaktive grundstof-
fer, vi anvender, er de mest energirige 
og som giver det kraftigste affald. Vi 
mangler teknik til at anvende mere 
”normale” radioaktive stoffer, som 
fungerer i jordens indre. Virkningen 
i biosfæren er så ødelæggende, at 
det kun er et tidsspørgsmål, før ka-
tastrofen bliver et faktum. Vi tror, vi 
kan opbevare det radioaktive affald 
på sikker vis, men hvordan skulle 
vi kunne gøre det i måske millioner 
af år?

Den radioaktivitet, vi allerede har 
udspredt, hvor meget cancer har den 
ikke og vil komme til at forårsage? 
Vi har ”gravet vor egen grav”, i 
hvert fald på lang sigt, hvis vi ikke 
får hjælp fra ”anden side” til at 
dematerialisere affaldet (noget som 
Martinus antyder) eller selv finder ud 

af det. Energikombinationen i denne form af jordklodens 
livskraft er så utrolig stærk, at hvis den kommer ind i en 
menneskelig organisme, vil celledelingsprocesserne løbe 
løbsk og forårsage cancer.

”Fader, forlad dem, for de ved ikke, hvad de gør”, sagde 
Jesus om sine bødler. Man kan sige det samme om atom-
krafttilhængerne. Ved man da ikke, hvad man gør? Man 
tror, man ved. Materialistisk videnskab har store kund-
skaber, når det gælder materien og dens virkninger, hvad 
moderne teknik på mange måder viser. Og dette til trods 
for at man savner videnskabeligt godtagne definitioner 
på de mest elementære begreber i tilværelsen. Det gælder 
så fundamentale fænomener som energi, materie, tid, 
rum og elektricitet. Man spiller altså med terninger, hvis 
egentlige værdier er ubekendte.
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Hvad er det, der sker i et kernekraftværk set ud fra ånds-
videnskaben? Jordklodeorganismens tanker medfører en 
elektrificering af dens fysiske krop. Kroppen er et resultat 
af tanker på C-viden-stadiet, altså automatfunktioner. 
Tankerne er primært ”barn af begæret”, sekundært er de 
reaktioner mellem jegets energier og omverdensenergi-
erne. Jegets fokuseringspunkt i energioceanet repræsen-
teres af dets centrum. Her er viljesenergiernes indflydelse 
stærkest, dvs her er de stærkeste spændinger i balancen 
mellem tyngde- og kuldeenergierne. Fysisk set giver det 
årsag til den indre, faste jern-nikkel kerne, hvor tempera-
turen er mere end 4000 grader, og det udenfor flydende lag 
på 3500-4000 grader. Man forstår, det kræver et kraftigt 
brændsel for på lang sigt at kunne fastholde disse tem-
peraturer i mødet med verdensaltets kulde.

De energikombinationer som skabes af viljesenergiernes 
aktivitet mht balancen mellem tyngde- og kuldeenergi-
erne i jordklodens indre gør det muligt for jern og nik-
kelindividerne at inkarnere. Deres livslængde må dreje sig 
om brøkdele af sekunder, men takket være den etablerede 
energitilstand, kan de gang på gang inkarnere på ny.  
Også andre mere eller mindre radioaktive grundstoffer 
kan inkarnere her, også i de dybere dele af kappen. Det 
er nedbrydningsprocesser fra disse stoffer, som giver den 
nødvendige varmeenergi i vor planets indre.

Men konvektionsstrømmene i kappen som fører radio-
aktivt materiale fra dybet op, hvor farligt er det? Disse 
strømme bevæger sig så langsomt, at de radioaktive 
processer nok når at afslutte på vejen op, materialistisk 
set. Åndsvidenskabelig set etableres forskellige energi-
tilstande i forhold til centrum, hvilket giver mulighed for 
mindre radioaktive stoffer at inkarnere.

Hvorfor frigøres der så megen energi ved kernespaltning? 
Principielt kan vi sammenligne et atom med et solsystem. 
I dette er den dominerende mængde energi i form af ”fros-
sen” elektricitet, materie i fysisk forstand, bundet i kernen, 
dvs i solen. Vor sols masse udgør 99,5 % af solsystemet. 
Hvis denne bundne energi frigøres, dvs tyngdeenergien 
bliver mere eller mindre fri af kuldeenergien, vil tyngde-
kuldeenergibalancen i de omgivende energikombinatio-
ner blive forrykket i retning mod eksplosion, hvilket igen 
fører til mere frigjort tyngdeenergi, 
så man får en kædereaktion.

Hvorfra kommer den første tyngde-
energidominerede energikombina-
tion, som starter kædereaktionen? 
I princippet kan enhver energi-
kombination, hvor tyngdeenergien 
er dominerende, forrykke balancen 
så det pågældende stof ”eksplode-
rer”. For at dette kan ske, skal der 

tilføres store energimængder og kernerne være usta-
bile. Kernevæsenet har da med sin viljesenergi skabt en 
tyngde-kuldebalance, som er ustabil og sårbar. Udbyttet 
af energi fra en kernespaltning er meget større end den 
tilførte energi. Hvor kommer den energi fra? Fysisk set er 
det oprindelige stofs masse større end affaldets masse. En 
del fysisk materie er dematrialiseret, dvs en del ”frossen” 
elektricitet er frigjort.

Åndelig set sker følgende. I en givet energitilstand inkar-
nerer et stort antal atomer af en bestemt slags. Tilgængelig 
energi vil på væseners bud anvendes til inkarnering, og 
den energi der ikke kan anvendes til dette formål bliver 
tilovers som stråleformig materie (selv i denne sker 
naturligvis inkarnationer men i vor underliggende kos-
miske oktav, utilgængelig for vore fysiske sanser). Når 
man så tilfører tyngdedominerede energikombinationer, 
forskubbes balancen i den givne energikombination og 
inkarnationsmulighederne forandres. Den tilgængelige 
mængde kuldeeenergi formindskes relativt set og antallet 
af inkarnationer formindskes. Reaktionerne mellem de 
nu inkarnerede væsener ændres og kan blive så heftig, 
at energikombinationerne brister. Chancen eller risikoen 
for at dette vil ske er meget lille under normale forhold, 
men mange af de nye stoffer, der er skabt, er ustabile, og 
når de kommer ud i biosfæren, hvor de normalt ikke hører 
hjemme, kan det få katastrofale følger.

Jeg har i bedømmelsen af kernekraften ikke nævnt alle 
de andre farer såsom spredningen af atomvåben, ter-
roristrisiko, ”den menneskelige faktor” i arbejdet på 
kraftværkerne, transporten af livsfarligt affald, spildet 
ved uranbrydning, den nærighed der tillader fortsat drift 
i faldefærdige anlæg, en del forskeres hybris ved at tro 
de ved, og politikernes korte tidsperspektiver osv. Men 
det mest besynderlige – her er det virkelig lykkedes for 
kernekraftlobbyen – man påberåber sig miljøhensyn.

Hvis kul, olie og gas fra den menneskelige virksomhed 
forårsager ”bumser og huller” i jordklodeorganismens 
hud (biosfæren), så indebærer atomaffaldet hudkræft. 
Martinus har i sine analyser givet os grundlag for at 
bedømme kernekraftens farlighed. Som jeg forstår ana-
lyserne, er det utrolig uansvarligt at bruge kernekraft. Det 

er som jeg ser det en af vore største 
misforståelser nogensinde, men i 
et kosmisk perspektiv er det måske 
nødvendigt for vor udvikling gen-
nem ragnarok til det rigtige menne-
ske. Det indebærer naturligvis ikke, 
at vi skal fortsætte med kernekraft, 
for vi har allerede nu tilstrækkelig 
erfaring med denne tåbelighed til at 
forstå, det straks må ophøre.
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Transmission
v/Birgit Klein

Menneskets manglende bevidsthed om de basale love 
svarer til en forgrovelse af de fysiske celler, som kroppen 
består af. Denne forgrovelse fratager mennesket fornem-
melsen af og evnen til at suge guddommelig livskraft til 
sig uden fysisk føde. Samtidig opstår den tvangstanke, 
at det bliver nødt til at trække livskraft ud af andre or-
ganismer for at eksistere. Jo mindre livskraft mennesket 
selv er i stand til at trække ud af Kosmos, jo mere vil det 
behøve at suge ud af andre organismer, dyr og natur, og 
for den sags skyld også andre mennesker. 

Når mennesket 
når de højere 
bevidsthedsni-
veauer vil det 
ikke behøve at 
leve af udnyt-
telse på denne 
måde. Menne-
skets naturlige 
fødeindtagelse 
er i virkelighe-
den meget lille, 
det behøver kun 
at spise kornpro-
dukter, grøntsa-
ger, nødder og 
frugt, specielt 
bælgfrugter som 
ærter og bøn-
ner har en me-
get højtudviklet 
energisammen-
sætning, og visse frugter som meloner indeholder også 
langt mere næring end de fleste på jorden er klar over.

Der er en nøje sammenhæng mellem et menneskets egen 
bevidsthed, den fysiske tilstand, dets forestilling om 
behov, og den tilstand mennesket har ført planeten ud 
i. Menneskets evne til at trække guddommelig livskraft 
til sig direkte er først og fremmest afhængig af om solar 
plexus og hjertecentret fungerer godt. Åbne og afbalan-
cerede chakras er i stand til at trække livskraft direkte 
fra kosmos. 

Menneskets trang til at fortære den livskraft, som det 
finder i naturen, skyldes således blokeringer i det fysiske 
legeme. Det skaber forgrovede og sultne celler, som ikke 
er i stand til at gå ind i det fine samarbejde med den gud-
dommelige kraft, der gennemstrømmer universet. Mange 
steder på jorden spiser mennesket fra tre til ti gange så 
mange proteiner, som det har behov for, alt efter hvor 
grove deres celler er. Fra den åndelige side kan vi se, 
hvordan disse proteiner skaber en fortykkelse af specielt 
nogle områder i det astrale felt (omkring pande- og is-
sechakret). Overforbruget er ikke bare unødvendigt, men 
direkte skadeligt for det menneskelige klarsyn.

Det fysiske liv be-
står af celler, der er 
nøje forbundet med 
Guds livskraft, og 
hvis forbindelsen 
til de opbyggende 
kærlighedsprin-
cipper i universet 
skæres over, vil 
organismen blive 
et lettere offer for 
mikroorganismer, 
som kan skabe syg-
dom. Afskaffelse af 
sygdom vil derfor 
først kunne foregå 
i virkelig pagt med 
livets opbyggende 
principper/energi-
er, når mennesket 
flytter sin opmærk-
somhed væk fra 

det, som det tror skal bekæmpes og til det egentlige, 
nemlig tilstedeværelsen af opbyggende psykiske energier 
i den truede organisme. Mennesket skal lære at forstå, 
hvad det er, der skaber mulighederne for angreb – hvilke 
tanker, følelser og handlinger. Det vil få konsekvenser for 
sundhedsvæsenet i alle lande og for menneskets forhold 
til dyr og natur. 

(Dette indlæg er modtaget fra Joy, som ikke husker, hvor 
hun har det fra.)
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RELIGION OG NATURVIDENSKAB I  ET 
MATERIALISTISK VERDENSBILLEDE 

”ANTIKRIST” 

v/Per Holsner

Falske ideologier og modeller

Det guddommelige skabelsesprincips mørke udstråling i 
sin dræbende karakter kulminerer i jordmenneskets kolde 
intelligens og dommedag. I en naiv sekterisk dogmatisk 
religiøsitet og/eller en naiv sekterisk materialistisk natur-
videnskab. Uvidende om sit sande væsen, Guds plan og 
kristendommen som det guddommelige skabelsesprincips 
lyse livgivende udstråling, bliver disse ideologier til 
mørke, kan ikke være sandt virkelige og skabende. 

Som Jesus Kristus blev kærlighedsmodel for det gode, så 
findes der for det antikristlige verdensbillede en personlig 
repræsentant som ond model at efterstræbe, og ifølge 
Joh. Åbenbaring Kap.13 vil han optræde sammen med 
sin profet i de ”sidste tider”, den tid menneskeheden nu 
går ind i. Som et negativt spejlbillede af kristusvæsenet, 
men for at vinde folkets gunst simulerer han det gode, 
og hans aktivitet er meget svær at gennemskue. Af Joh. 
Kap 5.43 fremgår det: ”Jeg er kommet i min Faders 
navn, og I tager ikke imod mig. Men kommer nogen i sit 
eget navn, så tager I imod ham”. Udover Jesus Kristus 
3 moralske fristelser af sjælskræfterne tanke, følelse og 
vilje i ørkenen lige efter Jordandåben blev hans selv per-
sonligt konfronteret med ”antikrist” i Getsemane natten. 
En overmåde svær nat uden søvn. 

Valget i lyset af Helligånden

Nu omkring 2000 år efter i dommedagens ”sidste tider” 
vil ethvert jordmenneske uundgåeligt skulle møde ”anti-
krist”, og frit skulle vælge mellem godt og ondt. Grund-
læggende består det antikristlige princip i, at jordmen-
nesket udvikler en selvhævdelse med idealet at være fri 
fra Gud, i betydningen at være absolut selvbestemmende. 
Tilsyneladende den absolutte frihed i sit eget verdensbil-
lede, men uden Helligånden bliver selvhævdelsen til en 
åndelig forgiftning i en materialistisk inspireret lavin-
tellektualitet, og ifølge Martinus som en mental robot. 
Uden Helligånden går det ikke at skabe fred, lighed og 
broderskab, som det fremgår af Joh. Kap 16.7-11:” For 

går jeg ikke bort, vil talsmanden, Helligånden ikke komme 
til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden 
om synd(fejltagelse), retfærdighed og dom. Om synd: 
at de ikke tror på mig. Om retfærdighed: at jeg går til 
Faderen, og I ikke ser mig længere(karma). Om dom: at 
denne verdens fyrste er dømt(”antikrist”). 

Det nedre og det højere selv

Det moralske frie valg, som menneskene nu står over for, 
er forbundet med samvittighed. Dette begreb og denne 
indre følelse blev menneskeligt muligt ved, at selvet 
gennem Jesus Kristus ved Golgata blev adskilt i en nedre 
fysisk og højere åndelig del som 2 selvstændige væsens-
led. Inden da var mennesket egocentrisk i en verden, hvor 
rå magt var ret. Men ved den åndelige verden kommer 
det an på udvikling af evnen til uselvisk hengivenhed, 
og ved Jesus Kristus blev selvet harmoniseret, så at jeget 
selvbevidst kan opleve både fra oven og fra neden. Siden 
hen måtte det nedre selv alt mere stige ned i det fysiske, 
så det ikke fik indflydelse på det højere selv i betydnin-
gen at kunne styre det. Ved denne deling opstår forholdet 
mellem bevidsthed og samvittighedens indre stemme, 2 
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væsensled der kan forestilles som 2 vertikalt stillede øjne 
med en fælles synsakse for kristus ”Jeg er” bevidstheden. 
Denne delingsproces afspejles i Jesus Kristus afskedstale 
med, at han går til Faderen, og dog går han ind i døden, 
ned i de underjordiske sfærer af helvede. 2 veje gik han 
samtidigt. Ind i døden og med sin bevidsthed realiserer 
han også ”Jeg og Faderen er ét”. Lige siden sker det til-
tagende, at den fra menneskelige betingelser uafhængige 
samvittighedsdel ophøjes, mens den nedre del som nævnt 
synker fysisk dybere.

Denne deling betegnes som sværdet i Matt. Kap 10.34: 
”Jeg er ikke kommet med fred, men med sværd”. Selvets 
mening er imidlertid ikke at forblive todelt, men er en vej 
menneskeheden må gå for at skabe et kristent samsyn, 
hvilket alene kan være den hele visdom. Opadtil de gode 
intentioner i himmeriget, nedadtil indsigten i det ondes 
magt og derved med mulighed for skabelse af et him-
melrige på jorden. Denne forbindelse kan udelukkende 
skabes i kærlighedsenergi og moralsk logik med sin til-
gang til hjertets åndelige sol, udviklet gennem 2000 års 
medfølt lidelseserfaring og lærerige fejltagelser. Men man 
skal ikke tro, at menneskets opgave er at gøre sig til en 
skål, der skal lade sig fyldes af nåden, og det nedre selv 
skal udslukkes for udelukkende at leve i det højere. Den 
virkelige opgave er møjsommeligt at forædle sin mørke 
dobbeltgænger, sin ufuldendte karakter i sit nedre selv, 
og gradvist rense sit hjerte til kristusbevidst samsyn med 
denne selverkendelses skabelse af sit højere selv. Og der 
skal også åndsvidenskabeligt findes et retmæssigt forhold 
til hele kristendommens væsen. Dette er livsmysteriets 
nye vej, som derved i dybeste mening adskiller sig fra 
de gamle mysterier. Hvad disse 2 øjne kan se er livets 
højere og nedre hemmeligheder, som der symbolsk angi-
vet i Matt. Kap 27.51-53 bliver åbnet for gennem Jesus 
Kristus korsfæstelse, hvor templets forhæng blev flænget 
i 2 dele, fra øverst til nederst og jorden skælvede, klip-
perne revnede.

Kristus genkomst ved 
talsmanden den Hellige Ånd

Den kendsgerning at Jesus Kristus måtte gennemgå 
umådelig lidelse som følge af menneskenes uretfærdige 
dom, er årsagen til, at kristus genkomst kan ske i vor tid, 
og at der findes en karmisk mulighed for at påvirke men-
neskeligheden. Den indebærer, at samvittigheden vækkes 
i sjælen, ved det højere selv eller åndsselvet i sin retmæs-
sige kristne relation til det nedre øjes syn af ondskabens 
mysterium, og således i en kristusbevidst synsakse får en 
vågen selvbevidst, men uselvisk omgang med den ånde-
lige verdens godes mysterium. Med mulighed for det øvre 
øje at skue fremtidens impulser og det nedre til at se ind i 
fortiden, så karmiske konsekvenser kan reguleres. På vej 
mod det tidspunkt i menneskets spiralkredsløb, hvor dets 

2 poler er udviklet til en jævnbyrdig konstellation, til en 
tilstand af helkønsvæsen lige bevidst i begge sine poler.

I ”disse sidste tider” vil kristus genkomst vække en 
elementær samvittighedsfølelse uden at vide hvorfra 
denne skamfølelse kommer, men som stammer fra sjæ-
len. Mennesket kommer til med en uimodståelig kraft 
at opleve skuffelse af de værdier, som de har opskattet 
som sande og skønne. En omvurdering af alle værdier i 
lyset af Helligånden. De som vil fortvivle, skal berøres 
og sjælen modtage en strøm af trøst og mod. De kom-
mer til at begynde på nyt og opleve glæde ved at arbejde 
for en ny kristen kultur i et internationalt verdensrige, 
starten på det rigtige jordiske menneskerige. De vil få 
kraft til at bære sit karmiske kors med heling af skæbne 
og fysisk-sjælelige lidelser. Sidst men ikke mindst, vil 
der vækkes et nyt klarsyn til liv, så mennesker kan se og 
vide hvad de gør. Således forvandles ved kristus genkomst 
menneskehedens negative adfærd mod Jesus Kristus til 
positivt. Med tilgivelse, for ”Fader tilgiv dem, for de 
ved ikke hvad de gør” ifølge Joh. Kap 23.34. Menne-
skesønnens varme fysiske sjæl gennem jordisk erfaring 
i det nedre selv og gudesønnens lyse åndelige sjæl i det 
højere selv med tilgang til himmelens visdom forenes 
således gennem kærlighedsenergi til livgivende kraft ved 
kristusimpulsen.

Døden og dødsriget - 
Elektromagnetisme

”Antikrist” eller døden i dødsriget vender ud og ind på 
kristendommen, ernærer sig ved at suge af menneskets 
sjælsliv og formår ikke at skabe levedygtigt nyt. I stedet 
for at belive sjælen positivt oppefra og indefra, i visdom-
mens lysende elektricitet og kærlighedens magnetiske 
livskraft, så udnyttes sjælslivet negativt nedefra og udefra 
i et antikristligt materialistisk verdensbillede. Det være 
sig en dogmatisk konstrueret religion, eller eksperimen-
ter som eksempelvis falsk politisk ideologi eller det frie 
markeds kapitalisme. Det udgår fra dødens mørke og 
underjordiske kræfter gennem menneskene i dødsriget, 
der som kosmiske lig lever i en alt mere politisk og øko-
nomisk skæv verden, ifølge Martinus. Han beskriver det 
som et mangehovedet uhyre med en omklamrende blæk-
spruttes utallige sugeskåle, der fra underjordiske huler og 
kratere forgifter kulturen, og kun kan tilintetgøres i dets 
hjerte, i dets hovedtalentkerne for den mørke udstrålings 
dræbende princip. Dog ikke ved pælens vold og magt 
gennem vampyrens hjerte, men med kærlig tilgivelse og 
fredelig visdom, hvorved menneskehedens mørke dob-
beltgænger udsultes i sine talentkerner og vissent knækkes 
af under vores fødder.

Tyngdeenergien ligger til grund for alt af fysisk natur og 
dets dybeste natur, hvor den gennemtrænger jordmen-
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neskets fysiske hjerne viser sig identisk med tanker, 
som vi kalder onde og befordrer det dræbende princip. 
Modsat virkende er følelsesenergien i sin vibrationsmåde 
og derfor bærende liv, er livgivende, hvilket dybest set 
er det samme som kærlighed. De finere fysiske åndelige 
vibrationer og stråler er i stand til at kombinere mørk 
elektricitet med negativ magnetisk livskraft, og når elek-
tricitet og magnetisme kommer i bevægelse opstår der 
stråleformig elektromagnetisme, som i den fysiske energi 
og lysets hastighed repræsenterer et stort felt af bølge-
frekvenser, der kan være mere eller mindre dræbende og 
bære onde tanker. Modsat i det moralsk åndelige område 
over lysets hastighed, hvor der udelukkende skabes liv, 
når moralsk logik i kærlighedsenergi stråler vibrerende 
god elektromagnetisme fra sjælens indre åndelige sol. I 
samme grad som en sådan positiv åndelig dagsbevidst-
hed trænger ind i den fysiske hjerne, bliver menneskets 
fysiske organisme også tiltagende mere fin og æterisk. Og 
efterhånden bliver organismen så transformeret og gen-
nemtrængt af åndelig materie, at reinkarnation selvbevidst 
kan foregå i vågen dagsbevidst 
viljestyring ved materialisation 
og dematerialisation, som det 
var tilfældet ved Jesus Kristus 
opstandelse.

”Antikrists” målsætning er at 
frakoble kristusimpulsen og 
skabe en egen kunstig verden 
i elektromagnetisk spøgelses-
substans. I det materialistiske 
verdensbillede ved med pen-
gemagt og raffineret teknik 
at gøre jordmennesket til et højere udviklet dyr i mate-
rialismens vold. Til i sansenydelse og bekvemmelighed 
som en mental robot fortsat at passivt zappe på alverdens 
informationsmasse fra den fysiske omverdens penge- 
og maskinkultur. I en tiltagende illusion af cyberspace, 
statistik og teoretiske modeller gennem computerkraft. 
Uvidende om at jordkloden er et levende væsen og har 
sin egen vilje, og ligesom menneskeheden er ved at blive 
et kristusvæsen.

Dommedagens afgørelse tvinges
gennemført

Som modvægt til dette djævelske dragescenario er kristus 
genkomst på jorden sket med start i 1900- tallet og det 
”Tredje Testamente” og åndsvidenskaben blevet tilgæn-
gelig for alle mennesker af god vilje. Jordmenneskeheden 
går nu ind i ”de sidste tider” og opgøret med ”antikrists” 
magt, hvor hvert menneske konkret og frit bliver stillet 
over for valget mellem godt og ondt. Tiden angives i 
Joh. Åbenbaring Kap. 14.6-13 med: ”De 3 engles doms-
forkyndelse”. I Martinus småbog ”Menneskeheden og 

verdensbilledet” kapitel 15 beskrives ”antikrist” og i 
kapitel 16 fremføres en klar beskrivelse af tidens alvor 
og det moralske valg: ”Kære jordiske mennesker! Vågn 
op og se dig omkring. Din gennem mange liv tilegnede 
intelligensevne og på anden måde erhvervede udviklings-
standard er i fare. Diktaturet eller ”antikrist” er ude 
efter dig. En dag kan valget også for dig udelukkende 
være koncentrationslejr eller stikkerembede, intellek-
tuel passivitet eller tortur, tyranni mod din næste eller 
døden for dig selv. Tiden er kommet, da dommedagens 
store bud således lyder til menneskene. Dit valg vil ikke 
længere blive udskudt til ind i fremtiden. Dommedagen 
er over verden. Afgørelsen tvinges nu gennemført. Men 
du kan altså selv bestemme, om du vil gå over til dom-
medagens ”venstre side” og være med i ”bukkenes” 
skæbne: dødens, grådens og lidelsernes domæne, eller 
om du vil overgå til dommedagens ”højre side” og være 
med i ”fårenes” skæbne: humanitetens, intellektualite-
tens eller kulturens ”nye himmel og jord”, opfyldelsen 
af juleevangeliets budskab: fred på jorden.”

Denne småbog blev udgivet 
efter 2. verdenskrig år 1950, og 
netop nu i disse år går vi over 
i ”de sidste tider”, som ifølge 
Martinus starter, når forsynet 
har delt menneskeheden op i 
2 kontrære grupper, fårene og 
bukkene. Tydeligt mærkbart 
gennem alle de kriser, der ho-
ber sig op globalt. Imidlertid 
også en tid hvor mørkets magt 
gør alt for at kamuflere sig i 

gode hensigter, og ifølge Joh. Åbenbaring kap.13 gives 
magt dertil i 3½ år ved ”antikrist” og hans profet, akkurat 
som Jesus Kristus var aktiv som person i 3½ år og havde 
en profet i Johannes Døberen. År 1938 siger Martinus: ”Vi 
oplever i øjeblikket dommedag og har gjort det de sidste 
100 år(siden omkring år 1840). Bogstaveligt talt skilles 
fårene fra bukkene. Det vil være klart for de fleste, at der 
i øjeblikket dannes 2 hobe overfor hinanden. På den ene 
side står Skandinavien med en mentalitet, som forkaster 
det dræbende princip og på den anden side står de store 
diktaturlande.” Den samlede dommedagsperiode over 
mørkets afgrund må således antages at strække sig fra 
omkring år 1840 til omkring år 2040/41, med en mørkets 
kulmination i 2. verdenskrig omkring år 1940/41 og med 
et opgør i ”de sidste tider” til en definitiv afgørelse inden 
år 2050.

De sidste tider

Med Martinus død år 1981 og rettighed til udgivelse af det 
”Tredje Testamente ” givet til et større offentligt forlag, 
blev Sagen frigjort af forsynet til hele menneskeheden 
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at forvalte frivilligt efter bedste evne. Efter 33 1/3 år 
(A-stadie) vil materialet i det ”Tredje Testamente” være 
bearbejdet og publiceret, gjort tilgængeligt på mange 
sprog, offentliggjort globalt. Omkring år 2014 indledes 
næste 33 1/3 års B-stadie(øvelse), og da foreligger Sagen 
klar til at modtage menneskehedens længsel efter denne 
nye livsstil og verdenskultur. Klar til at forstå og efterleve 
takket være Martinus Instituttet`s mangeårige arbejde.

I ”disse sidste tider” og i forbindelse med Maya kalen-
derens dato 21.12.12 som tidsangivelse for den gamle 
verdens slut, vil Helligånden gennem menneskehedens 
tærskelvogter veje og dømme, skille fårene fra bukkene. 
Og fårene vil vågne op til og være modne for Sagens nye 
kristne verdensimpuls. De vil da kunne fi nde Martinus 
”Tredje Testamente” klar, som den redningsplanke der 
skal føre jordmenneskene på ret kurs. Til trods for ”at 
djævlen vil rase stort, for han ved, at hans tid er kort”.  
Omkring år 2047/48 og med C-stadiets gode vilje vil 
grundlaget for fred i et internationalt globalt samfund 
være forankret, efter kulminationen af en ondskabens sid-
ste verdensbrand på jordkloden. I yderste nød og afmagt, 
i skyggen af en mislykket kultur vil jordmenneskenes 
eneste ønske være at få fred, frihed frigjort af mørket. 
Det bliver starten på opfyldelsen af julebudskabet:” Ære 
være Gud i det højeste og på jorden, fred til mennesker 
med Guds velbehag.”                        
 
Ved tiden for Golgata mysteriet var mysterievæsenet i en 
svær situation, menneskets selv havde som nævnt ingen 
kundskabsevne til den åndelige verden. Filosofi er kunne 
opstå, men ikke åndelig erfaring gennem det af naturen 
givne selv, der egocentrisk stod som en dækkende hin-
dring for sjælen til den åndelige verden. Der herskede 
stor fortvivlelse i mysteriekredsene, som i årtusinder 
havde ledet menneskeheden ved hjælp af guddommelig 
vejledning. I vor tid af ”de sidste tider” kommer det til 
et lignende tragisk nulpunkt, som alle på sit stadie skal 
gennemleve. De højintellektuelt indviede vil opleve en 

krise i åndsvidenskaben, deres elever mærke det som 
en fællesskabskrise og jordmenneskene for øvrigt gen-
nemleve en moralsk værdikrise i den ydre kultur. Med en 
opløsning af det materialistiske verdensbillede.

Den fortsatte indvielse gennem mørket, som vist på 
symbol nr. 19 i det ”Tredje Testamente” skal gøre op 
med krigskulturens intolerance, vist på symbol nr. 3. Og 
den afgøres i en afsluttende verdensbrand. Uden krig vil 
jorden derefter blive vidunderlig at leve på. Med Marti-
nus ord: ”Vor verden kan inden for relativ kort tid blive 
vidunderlig at leve i, når den grove karma er gennemlevet 
i det 20` ende århundrede og begyndelsen af næste”. Og 
fra artiklen ”Den nye kultur”: ”I næste århundrede vil 
stormagterne komme til at miste deres magt, og man vil 
komme til at samles om at rette verden op ved at skabe en 
international folkeret, der forbyder krig. Man vil komme 
til at ordne det således, at hele verden kommer under fæl-
les styre, så at der ikke er nogen, der hersker over olien 
eller andre værdier”.     
(Jesus Kristus levede i 33 1/3 år, og som tidligere be-
skrevet skabte denne tidsperiode en ny rytme i menne-
skehedens kulturliv, ifølge en moderne åndsvidenskab. 
Dette indebærer, at en vigtig ny kulturel impuls i tanke 
(A) efter 33 1/3 år overgår i følelsesmæssig øvelse (B) i 
ligeså mange år, med efterfølgende viljes (C) forankring 
til at virkeliggøre den i kendsgerninger.) 

Fårene og bukkene inkarnerer hver sit sted

Idet ”fårene” og ”bukkene” bliver skilt ud fra hverandre og derved mere og mere bliver bosiddende hver i 
sine lande, bliver det lettere for forsynet eller Almagten at give ”bukkene” den lidelsesproces, som de netop 
mangler for at komme på højde med ”fårene” i udvikling. Hvis ikke denne udskillelse fandt sted, ville 
”fårene” jo være en stor hindring eller spærring for ”bukkene”s krigs- og drabsudfoldelse.

(Artiklen ”Moralsk uddannelse” Kosmos nr. 8/1989)
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v/Annette Skov

Citat Martinus : ”At ”aabne” Livets Bog er altsaa ikke 
gjort ved blot og bar at aabne den rent fysisk, blade den 
igennem og” læse” den. Den kan desuagtet heraf for en 
sådan Læser være en absolut lukket Bog. Den kan kun 
virkelig aabnes af den, der har naaet et sådant Begær 
efter aandelig viden, at han i sin Søgen efter denne ikke 
lader sig hindre hverken af Stil eller Form. Hans Be-
vidsthed maa være saa aandeligt fremskreden , at disse 
nævnte Realiteter er blevet et saa ganske underordnet 
Spørgsmaal, at han ikke ønsker at spilde Tid med nogen 
som helst form for kritik af disse. Kun den, der er saaledes 
indstillet, kan gøre sig Haab om i nogen Grad at  kunne 
aabne Livets Bog og komme til den dybere Mening, som 
er skjult bag den for alle synlige Tekst og Stil.

Enhver Sandhedssøger eller Aandsforsker, der ikke har 
den her skildrende indstilling, men mere hæfter sig ved 
Stilen eller den ydre Form, er jo ikke Aandsforsker, men 
Stilforsker eller Forsker af den ydre Form. For et saadant 
Væsen kan den til Livets Bog knyttede ydre Form og Stil 
undertiden være en uovervindelig Hindring, idet al dets 
Energi udløser sig i Kritik af de i samme Form eventuelt 
fremtrædende smaa tekniske Fejl og grammatiske Ufuld-
kommenheder e.l. Først naar den dybere Mening i Livets 
Bog bliver Hovedtingen, og Stilen og Formen bliver en 
Biting for Læseren, da oplever han ”Den hellige Aand” 
gennem nævnte Bog.”

Når Martinus i dette citat tilsyneladende ikke vægter 
stilen og den ydre form nogen særlig værdi, er han så 
ligeglad med, om vi ændrer i hans værk?  Nej beviseligt 
ikke. I Instituttets love står der i dets formålsparagraf føl-
gende: § 3 Formål stk. 1: ”I hele sin virksomhed og med 
alle midler, der står til dens rådighed, skal institutionen 
udelukkende tjene følgende almennyttige formål:
Bevare Martinus samlede værker uændret, som de fore-
ligger fra hans side.”  
Det første af tre punkter taler for sig selv!!!

***
Martinus forklarer i dette citat, hvorfor sproget og stilen 
er så anderledes:
 

” Naturligvis paaberaaber jeg mig ikke, at min Stil skulle 
være aldeles perfekt, rent sprogmæssig set, dertil er der 
alt for stort et Svælg mellem det høje Stof, der er skildret, 

og det Trin, hvorpaa den almindelige Sprogteknik endnu 
befinder sig. Læserne maa nemlig gøre sig begribelig, at 
jeg har maattet skildre Detailler eller Realiteter fra Tilvæ-
relsesplaner, over for hvilke det gængse Sprog endnu er 
højest ufuldkomment. Dette kan nemlig endnu kun siges 
at være et fuldkomment Udtryksmiddel i Tilfælde, hvor 
der kun er Tale om Skildringen af materielle Problemer 
og Kendsgerninger. Da aandelige Erfaringer eller Kends-
gerninger jo er af langt nyere og sjældnere Fremtræden 
for de jordiske Mennesker end de materielle, er Sproget 
ganske naturligt i disse førstnævnte Felter ikke udviklet 
til en saadan Standard som i de sidstnævnte ”.

Martinus taler i artiklen om, at forfatteren som kun skal 
skildre materielle problemer, har et stort udvalg af ord og 
derfor vil kunne skabe et smukt sprog. Åndsforskeren der 
skal skildre erfaringer, som ligger uden for den materielle 
zone har derimod svært ved at finde ord, fordi det ønskede 
sprog naturligvis også ligger uden for denne zone. At der 
slet ingen ord findes på det jordiske plan for de åndelige 
detaljer, og at han må låne ord fra det materielle sprog. 
At manglen på det righoldige gloseforråd i den jordiske 
materielle zone er et stort problem. Martinus taler om 
det som en af årsagerne til kritikken af sproget i hans 
bøger. Kritikken som svinger fra at kalde Martinus sprog 
for ”knudret”, ”tungt”, vanskeligt”, besværligt”, til det 
smukkeste dansk der findes.

Indrømmer Martinus selv at sproget er kludret og an-
derledes?
Han forklarer hvorfor og ser problemet fra et højere 
perspektiv. Citat Martinus: ”Og jeg har ligesom enhver 
anden samvittighedsfuld og ærlig Skildrer af de højeste 
Problemer naturligvis været nødsaget til at bruge Udtryk 
eller Gloser, som jeg har ment var de absolut bedst egnede 
og garanterede den størst mulige Udelukkelse af Misfor-
staaelser, ganske uafhængig af, om de var i Harmoni med 
Stilens Skønhed og Rytme . Derved opstod der jo ganske 
naturligt Tilfælde, hvor denne er brudt. Men dette er jo 
dog af underordnet Betydning, naar udelukkelse af Mis-
forstaaelse af den dybere Mening i Beretningen derved i 
højere grad er garanteret. ”

Her er iflg. Martinus tale om et åndeligt sprog, som ikke 
kan omsættes til at kunne forstås af jordmennesket, uden 
Martinus med sin kosmiske bevidsthed låner af det mate-
rielle sprog, og møjsommeligt sammenstykker resultatet 

Aktuelle Citater 
fra Martinus’ artikel  

”Fortolkning Livets Bog” trykt i Kosmos i 1933
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til det fantastiske værk: Martinus Åndsvidenskab ”Det 
Tredie Testamente” 

Martinus udtaler sig ligeledes i artiklen om, at det tager 
tid inden gloseforrådet på jordkloden udvides. Citat Mar-
tinus: ”Da al Filosofi, Visdom eller Aandsvidenskab jo 
hører til de omraader, til hvilke det gængse Sprog endnu 
ikke har tilstrækkeligt Gloseforraad og derfor altid maa 
udtrykkes ved indirekte brug af Sproget eller ved Gloser, 
der i Virkeligheden er udtryk for Detailler inden for den 
materielle Verden, er det givet, at Stilen i en Skildring af 
aandelige Problemer aldrig nogen Sinde kan staa maal 
med Stilen i en Beretning om materielle Ting, ganske 
uanset hvem Forfatteren saa end er, og hvor genial han 
saa end maa siges at være, før engang i Fremtiden, naar 
Sproget bliver saa udviklet, at det yder det samme righol-
dige Gloseforraad til den førstnævnte Form for Beretning, 
som den nu yder til den sidstnævnte Form.” 

Efter at have læst artiklen ”Fortolkning af Livets Bog” fra 
Kosmos 1933, er det ikke muligt for mig at se, hvordan 
mennesker uden netop Martinus kosmiske bevidsthed skal 
kunne ændre i Martinus værker. At ændre er muligt, hvis 
der er tale om det materielle sprog, men hvem på denne 
jordklode kan lige nu frembringe ”Martinus sproget” 
udenfor den materielle zone? 

 Citat Martinus:
”Da ”Livets Bog” udgør et Værk, der er bestemt til at 
skulle udgøre en Beskrivelse af Tilværelsens allerstørste 
Problemer eller Livets højeste Analyser, kunde det al-
lerede paa Forhaand vides, at den ikke straks ville blive 
nogen ganske almindelig Lekture. Dens Særegenhed 
kommer endnu mere til Syne gennem dette, at den, bortset 
fra nogle enkelte Citater fra Biblen, ikke udgør en Sam-
mensætning af Citater eller Viden hentet fra andre Bøger, 
Værker eller Personer i Verden, men udgør et Resultat af 
et enkelt Væsens, hvilket vil sige min absolut egen, okkulte 
Oplevelsesevne eller kosmiske Sansning.”

Læseren vurderer:
Skal man ændre i Martinus Åndsvidenskab ”Det Tredie 
Testamente”, når Martinus som kosmisk bevidst og skaber 
af værket ikke længere er til stede på jorden?
Når Martinus originale værker nu er blevet til et historisk 
værk, er vi så interesserede i at vide, hvad der er nutids-
værket ? Og hvem der har skrevet det?

 ***

Tak til DEN NY VERDENSIMPULS for at have åbnet 
så vigtig en debat. At have divergerende meninger er 
helt normalt, og at ytre dem frit den naturligste sag i et 
demokratisk land som Danmark. At kunne dele og lære af 
hinanden er spændende og bl.a. derfor, vi er her på jorden. 

At blive uvenner, når vi ytrer os, er det sidste Martinus 
ønsker. Først der opstår diskussionen. Lad os med åbent 
sind og kærlige tanker fortsætte dialogen. 

Dagen før Henning – min livsven gennem mange år 
– forlod denne verden talte vi særlig dybt om Martinus. 
Hvor stor en inspirationskilde han er i vores liv, og hvor 
vigtigt det er, at alle interesserede følger sagen på vej ud 
i den store verden, og som det absolut mest logiske og 
kærlige, at Martinus sidste ønsker til fulde opfyldes :
”At bevare Martinus samlede værker uændret som de 
foreligger fra hans side”.
 
Martinus om inspirationskilden LB1 1950 -  Fortalen 
stk. 16:
”For ethvert Individ eller for enhver Sandhedsøger gæl-
der det altsaa om, i hans daglige Færden og Oplevelse af 
Livet, at finde de Væsener, de Manifestationsformer, den 
Lekture, den Beskæftigelse eller det Lidet eller Meget, der 
for ham maa være identisk med en absolut livgivende el-
ler stimulerende Basis for hans Udvikling  fra Uvidenhed 
til Viden, fra Mørke til Lys, fra Sorgens og Skyggernes 
Mørke Riger til Kærlighedens lysende Zoner foran den 
evige Guddom”

Når det handler om Martinus’ ”Det tredie Testamente” 
som inspirationskilde er der tale om et så unikt værk, at 
mine tanker føres hen imod, om ændringer gennem mange 
forskellige personer simpelthen kan yde skade og ændre 
inspirationen. Fortæl størstedelen af menneskeheden om 
tankens kraft og hvad den kan skabe, og der rystes på 
hovedet. Når Martinus skriver om Inspirationskilden, er 
det fordi vi ved mødet med denne oplever noget ganske 
uforklarlig specielt.

LB 1. Fortalen stk 17:
”For at hjælpe Sandhedssøgeren til at erkende, om han 
befinder sig ved den for ham særligt gældende rette Kilde, 
vil det her være nyttigt at oplyse, at saadanne Væsener, 
Ting eller Manifestationer, som er af særlig Inspirations 
værdi for et Væsen, eller saadanne Realiteter, der kan 
virke som identiske med ovennævnte stimulerende Ba-
sis, kendes meget let derpaa, at de ved Oplevelsen eller 
Sansningen sender en Strøm af Varmebølger, en Strøm 
af Livskraft eller Energi, en Strøm af Ideer, en Strøm af 
Længsel efter at repræsentere en større Fuldkommenhed, 
en Strøm af Haab og Tro på Forsynet eller Faderen, en 
Strøm af guddommelig Tilfredshed, Harmoni og Lykke, 
en uimodstaaelig Kærlighedstrang eller forøget Evne til  
at elske Alt og Alle gennem det paagældende Væsen.”

 TAK MARTINUS !
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I have a dream
v/Kjeld John Ledet

- sagde Martin Luther King gentagne gange i sin tale 
af samme navn, som han holdt i 1963. Talen gik over i 
historien, fordi talen var så følsom og kraftfuld, at det 
rislede ned ad ryggen på os, der dengang eller siden har 
hørt den. 

Som bekendt blev Martin Luther King dræbt i 1968, fordi 
han tillod sig at have en drøm om et kærligt samfund. Til 
stadighed dræbes mennesker overalt - fysisk, psykisk og 
i deres udtryk, for det er farligt at drømme sådan. 
Barack Obama er den nye 
præsident i USA! Men husk, 
der er kun fyrre år imellem 
drabet af en sort, der ”til-
lod” sig at have en drøm, 
og valget af en anden sort, 
der tør sige: ”Yes We Can! 
Verden bevæger sig ofte fra 
et penduludsving til et andet. 
Når det sker, tror vi gerne, at 
en stor revolution er sket. En 
virkelig revolution betinger 
imidlertid en kollektiv be-
vidsthedsudvikling.  

Er denne indre bevidstheds-
mæssige revolution så sket? 
Eller er det kun krusninger 
på overfladen? Lidt er der 
naturligvis sket. Alene fordi 
Obama er sort.  Alligevel 
er der mere end farven, der 
giver et slægtskab mellem 
King og Obama: Det at 
lægge skylden på en og 
kaste al håb på en anden 
kommer fra samme upå-
lidelige kilde - projektion.
Her er det så, at dette forløb 
har et budskab til os alle – også i Danmark. Det kan ikke 
nytte, at vi hverken projicerer vores had ud på nogle, ej 
heller forestillingen om at den rette leder skal redde os. 
For at drømmen kan opfyldes må vi alle øve os hver dag 
på at blive mere humane og kærlige.  

Også jeg har en drøm om, at det mere og mere skal lyk-
kes os at leve i fred og harmoni mennesker imellem. Jeg 
tillader mig endda at tro, at det allerdybest inde også er 
din drøm. Vi kan ofte mene, at den er urealisabel og naiv, 
men det er, når vi har lidt så store nederlag, hver gang vi 
har åbnet os, at vi har resigneret i en sådan grad, at vi har 
undertrykt den inderste længsel. 
Jeg har en drøm om, at vores største mål for vores til-
stedeværelse her på planeten ikke blot skal gå ud på, at 
vi mennesker skaber de bedste betingelser for os selv og 
hinanden, men også værner om alt andet liv i kærlighed 
og omsorg. Det vil sige vores natur og dyrene.

Jeg har en drøm om økono-
misk frihed. At vore vilkår 
ikke skal gå ud på, at den 
kloge hele tiden forsøger at 
blokke den mindre kloge for 
nogle penge. At vores sam-
fundsindretning ikke bygger 
på, at enhver skal yde, før han 
kan nyde, men at vi anerken-
der, at enhver har brug for at 
nyde, før han har overskud 
til at yde. Den enkelte vil 
helt sikkert af egen drift yde 
sit til helheden, når han først 
har fået forståelse, omsorg og 
kærlighed til den, han er.
 
Jeg har en drøm om, at vi 
anerkender hinanden - uden 
forbehold. Jeg véd, at når det 
lykkes, er det til salig fryd for 
alle involverede. Mennesket 
har den magiske egenskab til 
rådighed, at respekterer man 
fuldt og helt, hvad vi hver 
især repræsenterer, så opstår 
der synergi.
Jeg havde en drøm som barn, 
som ethvert barn har, at det 

dengang skulle lykkes os at skabe harmoni og kærlighed i 
vores lille familie, som dengang var min hele verden. Det 
lykkedes ikke. For der var meget andet, der fik magten. 
 
Mange andre har haft en drøm. Jesus havde en. Også han 
blev dræbt, men med sin død gjorde han klart, at det er 
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for intet at regne at blive klynget op med døden til følge 
imod det at give afkald på sig selv og sin drøm. Han ty-
deliggjorde, at det vigtigste er at åbne sig, uanset andre 
misbruger og besudler det. Det vigtigste er at stå op for 
sig selv og kærligheden frem for at hytte sit eget skind. 
Han var vejen, sandheden og livet. Han fortalte og viste 
os dermed i allerhøjeste grad, hvad det hele går ud på.
 
Selv om vi med vores angst og vores tillærte facon ofte 
holder hinanden på afstand, så kan vi holde drømmen i 
live. For vi kan hver især arbejde på at udvikle os selv 
derhen, at vi lægger op til at mødes mere i dag. 
Vores opgave er således at arbejde mest muligt på at kunne 
åbne os mere og mere for hinanden. Kunne indvi andre i 
vore inderste længsler, vores inderste angst, smerte, sorg, 
glæde og lykke. Det må vi gøre for at tage vare på os selv i 
kærlighed. Og hver gang vi åbner os en kende mere, kom-
mer vi andre i møde, så vi kan mødes mere i kærlighed. 
Nogle gange lykkes det helt at mødes – heldigvis. 
 
Det er en naturlig beskyttelse at lukke sig, hvis man bliver 
udsat for fysisk overfald og bank, når man har åbnet sig. 
Tie stille med sin drøm. Derudover har vi været udsat for 
følelsesmæssige overgreb, fordi mange har udnyttet vores 
åbenhed til at såre, nedgøre og latterliggøre os. Åbenhed 
er ofte blevet brugt af andre til at projicere alt deres eget 
ud i, sådan at vi på grund af vores åbenhed også fik andres 
problemer at tynges af. Eller når åbenhed blev udnyttet 
af mennesker, der ville have vores fortrolighed, for at de 
kunne hæve sig op over os og gøre sig til på vores bekost-
ning. Oven i købet forsøgte man også at klistre os ind i 
dårlig samvittighed over, at vi ikke åbnede os konstant, 
uanset vi sidst blev misbrugt.

Vi må arbejde med vores angst, resignation, vrede, sorg 
og smerte, sådan at vi skridt for skridt kan komme tilbage 
med større styrke, kraft og autoritet. Vi kan søge hjælp, 
så vi kan få fat i et større mod. For at vi i højere grad 
kan tåle det, at vi er helt alene. At vi ikke kan påregne 
opbakning til det at være os selv. Vi må lære at acceptere, 
at ethvert tab, enhver fejl, enhver hindring, ethvert slag og 
afslag ikke har været barrierer på vejen, men tværtimod 
fremmer vores proces. For at vi kan rejse os i al vor magt 
og vælde. Så kraften bliver så stor, at vi ikke kan væltes 
omkuld af nogen. Vi skal rejse os, selv om vi stadig slår 
hinanden ihjel, dræber hinandens ord og gerninger. Vi må 
blive mere og mere uimodtagelige for andres forsøg på at 
sabotere os. Alle har vi kun én chance, og det er at holde 
fokus hjemme i os selv. Sådan at vi vokser med henblik 
på at udfolde os selv i kærlighed. 
 
Vi skal således arbejde med det indadtil og øve os udadtil. 
Og vi har alle sammen mulighed for at øve os hele tiden 
og overalt. Være lidt mere venlig overfor kassedamen, end 
vi var i går. Holde tilbage for den gamle mand, der dårligt 

nok kan stå og vente mere på at komme over vejen. Prøve 
at gøre det lidt bedre sammen med vores nærmeste. 

Apropos udgangspunktet med sorte og hvide, så ville det 
også være godt, om vi arbejdede indadtil med de sider af 
os selv, vi fordømmer, så vi kunne fordømme lidt mindre 
udadtil. Og derved eksempelvis have lidt mere sympati 
for den, der har fået asyl i Danmark. Vel vidende at vi 
har umådeligt strenge krav til at få asyl, hvordan kan vi 
da forvente, at vedkommende lynhurtigt skal finde sig 
et job, passe det, lære det vanskelige sprog og i det hele 
tage integrere sig. Det til trods for at den såkaldt frem-
mede lige har været udsat for krigens helvede, forfølgelse 
– måske tortur, voldtægt eller ligefrem begge dele. Lad 
os i stedet for prøve at være ydmyge over for så stort et 
menneske, der overhovedet har overskud til at leve videre. 
Og hjælpe på vej, så godt vi kan. Selv om det naturligvis 
ikke er sagen, så er det dog forståeligt, hvis ”den frem-
mede” udøver hærværk og vold. Det er sådan, han har 
lært, at ethvert optræk til konflikt løses.  

Også den økonomiske krise giver anledning til revurde-
ring af, hvad der virkelig betyder noget i tilværelsen. En 
økonomisk krise vidner om, at man har tillagt noget større 
værdi, end det rettelig tilkommer, ellers kan krisen ikke 
opstå, for de egentlige værdier har jo ikke forandret sig 
– kun vurderingen af dem!

Uanset det absolut er forståeligt, når vi har mødt så meget 
modstand, at der i den grad er basis for at opgive drøm-
men, så betyder det at opgive, at vi opnår en form for 
død, hvor vi kun lever ”som om”. Som om alt er godt. 
Som om det er nok at tjene til livets opretholdelse. Som 
om vi er lykkelige. Som om det ikke rører os, at verden 
stadig er farlig, ukærlig og uæstetisk. 
Lad os holde fast i drømmen. Lad os arbejde mest muligt 
på at komme ud over vores afstandtagen. Lad os hjælpe 
hinanden, så vi kan mærke, at vi nærmer os drømmens 
fuldbringelse mere og mere.
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Af Uwe Todt

Ved studiet af Martinus litteratur kan man også få indsig-
ter, som Martinus ikke har udtalt, men som fremgår, når 
man betragter tillæg til hans analyser. Vi ved, at Martinus 
ikke har givet os alt, hvad han vidste, for han sagde, at 
han kun havde meddelt, hvad der svarer til en håndfuld 
ris ud af en jernbanevogn.

Når man betragter væsenets udvikling gennem spiral-
kredsløbet, opstår spørgsmålet: er det altid det samme 
enkeltvæsen, som i løbet af det uendelige tidsrum først 
er en partikel, så en celle, så et organ, så et mellemkos-
misk væsen, dernæst et himmellegeme, en sol, og en 
mælkevej? Eller kan det være, at mange væsener slutter 
sig sammen til et nyt væsen, og at dette sammensatte 
væsen senere igen deler sig op?

Hvad ser vi i naturen, når vi betragter molekyler, cel-
ler, organer og individer? Vi ser, at  på hvert trin virker 
mikrovæsener sammen som et nyt væsen. Millioner af 
molekyler bygger en celle, millioner og milliarder af cel-
ler bygger et organ og mange organer bygger et individ. 
Milliarder af mennesker udgør Jordens hjerne. Mange 
himmellegemer udgør et solsystem og milliarder af sole 
udgør en mælkevej.

Da cellernes, organernes osv fysiske kroppe er udtryk for 
levende væsener, betyder det, at væsener har sluttet sig 
sammen til et højerestående væsen for at kunne fortsætte 
livet i en mere omfattende spiral, for molekylerne der har 
sluttet sig sammen til en celle, er jo væsener, der danner 
et højere væsen, ligesom cellevæsenerne er sluttet sam-
men i et organ osv.

Det er vanskeligt at forestille sig, at væsener ved sam-
menslutning til en højere enhed kan fremstå som et højere 

Om sammenslutning 
af væsener

væsen. Vi antager, at hvert væsen har sit eget jeg. Må dette 
jeg så ikke opløses og fremstå som et nyt jeg, når væsener 
slutter sig sammen til et nyt væsen? Eller må et sådant 
højere væsen så ikke have indtil milliarder af jeg’er?

Men Martinus ser det anderledes. Hvert væsen består 
af X1, X2 og X3, dvs det universelle Jeg (X1) har både 
et universelt og individuelle evighedslegemer (X2) og 
individuelle legemer og liv (X3). Jeget (X1) er væsenets 
kerne og fælles med det guddommelige jeg. Det uni-
verselle jeg har åbenbart mangfoldiggjort sig i utallige 
jeg’er. Men det er kun tilsyneladende, for det forbliver i 
alle væsener det samme jeg, fordi det forbliver udenfor 
alle manifestationer. Dette jeg bliver ved væseners sam-
menslutninger med andre væsener altså slet ikke berørt. 
Det beholder sin identitetsfølelse og jegbevidsthed. Det 
som forandres er X2 og X3.

Ved sammenslutningen af væsener forbliver jeg’et det 
samme, men livsoplevelsen udvider sig, fordi evigheds-
legemet (X2) forener sig til et nyt væsen. X2’et er i hvert 
væsen underkastet store forvandlinger, som f.eks. ved 
overgangen fra plante til dyr, eller fra dyr til det rigtige 
menneske. Denne forvandling er langt større, end når 
væsener forener sig med væsener af samme art til et nyt 
væsen, hvorved deres individualitet bevares, ligesom 
organerne i en organisme forbliver selvstændige.
Hvordan kunne man forestille sig en sådan sammenslut-
ning? Det guddommelige verdensalt er allerede en sådan 
sammenslutning. Væsener, der hører til den samme frem-
tidige udvikling, går sammen gennem de mørke zoner og 
befinder sig efter at være færdige med denne mørkezone 
i et nyt kredsløb som et nyt væsen, der igen begynder 
som plantevæsen.

Adskillelse er et skabt fænomen

Ifølge Martinus er vores individualitet et skabt fænomen. 
Evigt uforanderlig er kun vort Jeg. Om dette kan vi læse 
(LB VII stk. 2474-75): Det er disse sanse- og manife-
stationslegemer, som jeg’et og overbevidstheden iklæder 
sig, der skaber en tilsyneladende adskillelse af de levende 
væsener og derved opretholder væsenernes oplevelse af 
deres individuelle tilstand og dermed oplevelsen af deres 
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adskillelse fra de øvrige væsener i tilværelsen.
Denne adskillelse fra de øvrige væsener i tilværelsen er 
således en skabt foreteelse. Men en skabt foreteelse kan 
ikke udgøre den virkelige analyse af situationen. Den kan 
kun være en tænkt modsætning til det absolutte.
En skabt foreteelse kan naturligvis altid blive sluttet sam-
men med andre skabte foreteelser.

Der findes yderligere grunde, der taler for, at væsener 
slutter sig sammen til højere væsener: Spiralkredsløbet 
efter vort mellemkosmos er himmellegemernes kredsløb. 
Hvis vi forestillede os, der ikke fandtes sammenslutninger 
af væsener, så måtte enhver af de myriader af væsener 
i vort mellemkosmos blive et himmellegeme som vores 
jord. Da ville formodentlig det hele verdensalt ikke række 
til at hvert væsen på vor jord kunne blive en planet. Men 
jorden er kun én af altets planeter. Hvis kun én ud af 
tusind sole i Mælkevejen har en planet med liv svarende 
til vores jord, da findes der alene i vores Mælkevej om-
kring 2 millioner jordkloder som vor. Da der imidlertid 
findes mange milliarder mælkeveje, kan man regne ud, 
hvor mange millioner gange milliarder jordkloder, der 
findes, for at de utallige myriader af væsener kan opstå 
som planeter i næste spiralkredsløb.

Dette problem består også for f.eks. de millioner gange 
milliarder celler, der slutter sig sammen til et organ, for 
så må der opstå milliarder nye organer, ligesom der må 
opstå nye mælkeveje for at alle solene kan fortsætte deres 
spiralvandring som galakser.
Det er også svært at forestille sig, hvordan et enkelt væsen 
kan opbygge alle de talentkerner, som er nødvendige for 
det næste store trin i spiralkredsløbet. Martinus siger jo, 
at hver organisme bliver opbygget som automatproces af 
talentkernerne. Der er altså talentkerner for hvert organ, 
for hvis det ikke var sådan, hvordan skulle organerne 
ellers kunne opbygges? Talentkernerne er opbygget ved 
at funktioner er blevet indøvet så meget, at de er blevet 
til automatfunktioner.

Betragter vi nu Jorden som vort næste makrovæsen: mi-
neralriget, planteriget, dyreriget og menneskene udgør 
Jordens organer. Men den samlede planteverden, dyre-
verden osv bygger ikke sammen et organ, for de forskel-
lige plante- og dyrearter udgør organer med forskellige 
energier. Indenfor disse organer kan så igen den enkelte 
plante, det enkelte dyr, det enkelte menneske sammen-
lignes med en celle.

Da Jorden byggede sin organisme op, måtte den have 
talentkerner for alle disse forskellige organer, altså f.eks. 
formerne til alle plante- og dyrearter. Men det er kun 
muligt, hvis Jorden i tidligere spiralkredsløb engang 
har været alle plante- og dyrearter. Vi mennesker, som 
ifølge Martinus engang skal fortsætte som planet, har 
imidlertid ikke været alle plante- og dyrearter, men kun 
de der i evolutionskæden førte til mennesket. Deraf følger, 
at de talentkerner, der er nødvendige for at opbygge en 
planetorganisme, har vi kun delsvis, og må altså slutte 
os sammen med andre for at kunne fortsætte vort spiral-
kredsløb i planetbanen.

Hvad ønsker kærligheden andet, end at forene elskende 
væsener med elskende væsener? Beskriver Martinus ikke 
den højere verden som opfyldelsen af denne længsel, 
hvor væsenerne lever sammen i kærlighed og enhed, og 
siger han ikke, at derfra stammer planen for den næste 
spiral?

I Det evige Verdensbillede, bind 3, 33,74 taler Martinus 
om forsynet. Han siger direkte, at væsener smelter sam-
men til et organ. Vi læser: ”De mest ophøjede væsener 
af dette jordmenneskenes guddommelige Forsyn har jo 
forlængst passeret den store fødsel….Efter passagen af 
denne kulmination i livets allerhøjeste visdom og alkær-
lighed tilhører det nu fundamentalt Guddommens primære 
bevidsthed. Det er denne guddommelige kvalifikation, der 
bevirker, at det organisk kan smelte sammen med lige-
sindede kvalificerede ophøjede væsener og danne dette 
Forsyn eller Guds organ for tanke- eller bevidsthedsud-
veksling mellem Gud og de ufærdige mennesker.”
Dette forsynets organ, som altså består af ”sammensmel-
tede” højere væsener, er ingen undtagelse, for videre i den 
samme tekst hedder det: Derfor er hver gruppe af sådanne 
væsener at betegne som en organisk enhed.

Individualitet og talentkerner

Som allerede sagt, opretholdes væsenernes udødelighed 
ved en sammenslutning til et højere væsen, for Gud-
dommens Jeg, som er rodfæstet i alle væsener, er evig. 
Individualiteten bliver ikke opløst, men sammenfattet i 
en højere helhed. I denne helhed er hver individualitet en 
bestemt facet, ligesom hver celle er en facet i et organ og 
hvert organ en facet i organismen. I den guddommelige 
verden lever væsenerne i en af kærlighed skabt enhed. 
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Vor krops organer levede ved slutningen af den forrige 
spiral i en sådan enhed i den guddommelige verden og 
opbyggede i dette samliv vore organers talentkerner. Før 
de har mistet deres individualitet i denne den guddom-
melige verdens enhed, går de gennem salighedsriget, 
hvorfra de igen dukker op i den fysiske verden til et nyt 
spiralkredsløb.

I vore organer har vi et fysisk udtryk for organvæsenets 
samvirke i den forgangne spirals guddommelige verden. 
I hvert organ er en individualitets virke i en forgangen 
organspiral udtrykt. Men vi kan ikke sige, at vi dengang 
var hjerte, øjne eller nyrer, for vi er en ny individualitet, 
som er opstået ved sammenslutning af alle organvæsener. 
Ethvert tidligere organvæsen lever videre i os. Derfor kan 
vi med rette sige: vi har alle været organer.

På Jorden lever over 6 milliarder mennesker. Deres or-
ganismer er så identiske, at deres æg og sæd kan forenes 

til nye organismer. Det betyder, at deres talentkernepulje 
stemmer overens i det væsentligste. Men det er ikke tæn-
keligt, at samvirket mellem 6 milliarders organvæsener 
i den guddommelige verden betød, at 6 milliarder mere 
eller mindre identiske talentkernepuljer opstod. Så måtte 
alle 6 milliarder mennesker nedstamme fra ét væsen, hvis 
talentkernepulje de har overtaget og siden individualiseret 
stadig mere. Det væsen, som alle nedstammer fra, bliver 
i Bibelen kaldt ”Adam”.

Hvis alle mennesker i deres inkarnationsrække nedstam-
mer fra ”Adam”, må de, hvis de kunne gå langt nok 
tilbage i erindringen fra tidligere inkarnationer, komme 
til et punkt, hvor deres erindringer fl yder sammen med et 
andet menneskes erindringer, hvor altså én individualitet 
lever videre som to individualiteter. Det kunne f.eks. være 
tilfældet med énæggede tvillinger.

Den åndelige sammenhæng i vor individualitet er sikret 
gennem hukommelsen. Denne sammenhæng bliver ikke 
opløst, når væsener forener sig og igen skilles, ligesom 
grenene på et træ, for overbevidsthedens hukommelse 
bevares. Som den ovenfor anførte citat viser, ser Martinus 
individualiteten som en skabt foreteelse, som igen må 
opløses. Evig er alene vor inderste kerne, som er identisk 
med universets Jeg. Da vi er identiske med denne kerne, 
er vi også evige. I den åndelige verden slutter væsenerne 
sig saligt sammen til et højere væsen, og i den fysiske 
verden adskilles de igen smerteligt i enkeltvæsener.

(oversat fra tysk: Ruth O.)

Hvordan en talentkerne bliver til
Bertil Ekström skrev i Kosmos 7/8-1990 i sin artikel bl.a.:

Da jeg engang fortalte Martinus, hvordan jeg af og til eksploderede, var ked af det og derfor ønskede et råd 
om, hvorledes jeg skulle komme væk fra den primitive handlemåde, svarede han: ”Bare bliv ved”.
Da jeg så protesterede, sagde han: ”Du var jo ulykkelig over din måde at agere på og angrede.”

Ja, sagde jeg, men det hjælper jo ikke…

Jo, det hjælper, fik jeg at vide. Der sker nemlig det, at for hver gang man bliver ked af det og angrer, fordi 
man har lavet noget, man ikke bryder sig om, så samles der menneskelige energier i ens bevidsthed, og disse vil 
med tiden danne en talentkerne. Denne talentkerne tager efterhånden magten over den, der nu virker automatisk, 
og som man har med sig fra fortiden. Denne degenererer nemlig, når den ikke længere får næring.
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v/ Gunder Frederiksen

Forestil dig, at du bliver vækket af stor alarm klokken 2 
om natten. Du springer op, og ind vælter en flok soldater, 
der uden videre vælter borde rydder skabe og skuffer, og 
da de åbenbart ikke finder, hvad de søger, begynder de 
at kropsvisitere beboerne – uden resultat. På spørgsmål 
om der ikke skal ryddes op efter dette kaos, slår de isra-
elske soldater en skraldende latter op. Det er, hvad Dana 
Golan som værnepligtig i Israel har oplevet og beretter 
om i Dagbladet Information d. 17.4.-9. Det er åbenbart 
hverdag i Israel. 

Hun skriver: ”Jeg glemmer aldrig den gamle kvinde 
– formodentlig familiens bedstemor. Sammen med de tre 
børn og deres mor stod hun i et hjørne og bare stirrede 
forskræmt ud i luften. ”Den nat forstod jeg, hvorfor 
palæstinenserne hader os” (Israelerne). ”Tænk hvis det 
var min familie, der blev ydmyget på den måde, så ville 
jeg også hade dem, der havde gjort det”.

Da Dana Golan som 18-årig kom til Hebron, var hun stolt 
over at være i den israelske hær. Hun ville gerne kæmpe 
for det land, hun elskede, og hun følte, at det var vigtigt 

Hvor hadet blomstrer
at beskytte den jødiske arv – ikke mindst i Hebron, som 
spiller en vigtig rolle for jødedommen. Det var her, en 
af jødernes forfædre, Abraham, boede og hvis afsjælede 
krop ligger begravet sammen med sin familie. Men efter 
nogle måneder fik hun en fornemmelse af, at der ikke var 
nogen sammenhæng mellem de værdier, hun underviste 
i og soldaternes hverdag. ”Soldaterne havde magten og 
våbnene. Ingen palæstinenser turde gøre modstand. Dana 
var vidne til flere hårrejsende episoder, hvor de israelske 
soldater misbrugte deres magt over palæstinenserne. Hun 
besluttede sig for at fortælle det til den øverstkommande-
rende i Hebron. Da han forstod, at hun ville berette om 
soldaternes hårdhændede metoder, svarede han blot: ”Vi 
har ikke mere at snakke om” Hun blev bare bedt om at 
forlade kontoret”.  

Danas opgave var at undervise i hærens værdier. De hand-
lede bl. a. om våbenbrug og respekt for andre mennesker. 
Men efter nogle måneder fik hun en fornemmelse af, at 
der ikke var sammenhæng mellem de værdier, hun skulle 
undervise i og soldaternes hverdag. En enkelt hændelse: 
”Der var nogen, der havde smidt en palæstinensisk dreng 
ud af en kørende jeep, så han blev alvorligt såret. Og det, 
der undrede Dana Golan, var, at de samme soldater var 
enormt søde over for hende. Hun besluttede sig for at 
fortælle den øverstkommanderende israelske officer om 
hændelsen. Men blev afvist: der var ikke noget at snakke 
om. Hun kunne bare gå. Endnu et eksempel på, at krig gør 
menneskene rå og brutale. For øvrigt blev netop Hebron 
betragtet som et af de værste steder at være udstationeret. 
Konfrontationerne mellem de jødiske bosættere og den 
palæstinensiske befolkning var ofte voldsomme. Spæn-
dingerne kulminerede i 1994, da en bosætter gik ind i en 
moske og skød vildt ind i en folkemængde og dræbte 29 
bedende muslimer og sårede langt over 100, inden han 
selv blev dræbt. Dana oplevede, at der var utrolig megen 
had og nervøs spænding. Hendes pointe blev understreget, 
da hun ser en håndværker åbne bagklappen på sin bil. På 
bagsiden af hans T-shirt stod med store bogstaver: ”Jeg 
handler kun med jøder”. Det må ikke være rart at leve i 
et land med en så negativ atmosfære.

Breaking the silence

På et tidspunkt hørte Dana Golan om en bevægelse, der 
under navnet ”breaking the silence” mere end antydede, at 
der må være en eller anden sandhed, som åbenbart bliver 
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dysset ned i stedet for at komme frem i dagens lys. Hvad 
kunne det være? Da Dana Golan hørte om, at bevægelsen 
afholdt nogle ture, sluttede hun sig til dem sammen med 
nogle venner. Efter et par ture blev hun opfordret til at give 
sit vidnesbyrd til en bog om kvindelige værnepligtiges 
rolle, som ”Breaking the Silence” udgiver. Dana Golan 
var positiv, idet hun så, at der var et stort behov for netop 
denne bog. Men på den anden side blev hun hurtigt klar 
over, at en sådan bog ikke var uden omkostninger. Den 
israelske hær er selvsagt ikke særlig begejstret for, at tid-
ligere soldater fortæller om handlinger, der stiller hæren 
i et dårligt lys i offentlighedens øjne, og det er store dele 
af offentligheden selvsagt heller ikke. 

Dana var klar over, at mange selv blandt hendes venner 
betragtede hende som forræder. ”Men jeg er nødt til at 
gøre det”, sagde hun. Og hun mente ikke, at hendes kær-
lighed til sit fædreland blev svækket ved at erklære sig 
uenig i mange af de beslutninger, den israelske regering 
tager. ”Jeg er israeler i mit hjerte”, sagde hun, ”men man 

skal nok have boet her i hele sit liv for at forstå det”. Det 
er selvsagt en kæmpestor udfordring for befolkningen at 
forstå, at både jøder og palæstinenser skal være der. Der 
er intet valg. Men hadet er stort. Og udfordringen derfor 
endnu større. Som Dana Golan siger: ”Mange israelere 
vælger at lukke øjnene for hvad der foregår i de besatte 
områder. Men vi kan ikke møde fremtiden med luk-
kede øjne”. Nok hedder det ”du skal elske din Gud og 
din næste som dig selv”. Men det hedder også ”Du skal 
elske din fjende”. Og jo nærmere han er, jo sværere er 
det. Det er netop, hvad israelere og palæstinensere kan 
tale med om. 

Det er en kæmpestor udfordring, denne betrængte befolk-
ning er udsat for. I et område, der er mindre end Jylland, 
er der en befolkningstæthed, der er dobbelt så stor som 
Jyllands og vel at bemærke er beboet af en sammenblan-
ding af folk med vidt forskellige etniske, politiske og 
religiøse livsanskuelser, og hvor spændingerne går langt 
tilbage i historien. Det er lysende klart, at en løsning på 
befolkningsproblemet må være, at palæstinenserne får 
deres eget land. Og det er jo også, hvad der er omdrej-
ningspunktet i den pågående debat om problemet. Og på 
grund af det nære forhold, der er mellem Israel og USA, 
er det også en stor udfordring til præsident Obama. Det 
er svært at forstå, hvordan det føles at have hele verdens 
øjne rettet mod sig. Men der er utvivlsomt en overordnet 
mening med det internationale scenario, der udspilles i det 
mellemøstlige landområde. Som på så mange områder er 
det et spørgsmål om, at menneskene må lære at konver-
tere had til kærlighed. Og det gælder ikke mindst i det 
område, hvor Kristus via en lidelsesfuld død på korset 
demonstrerede tilgivelsesprincippet for hele verden. 

Demokrati er kun i fosterstadiet

Alt diktatur på denne klode er dødsdømt og er ved at gå sin undergang i møde. Hitlers og Mussolinis 
endeligt og den skæbne, der overgik deres lande, er et eksempel på den ”ild, som er beredt djævelen og hans 
engle”, hvilket vil sige dræbere, terrorister og mennesker, der har begær efter magt over andre. Men der er vel 
ingen intellektuelle mennesker af i dag, der tror, at krigens, gaskamrene og terrorismens såkaldte kultur er færdig. 
Der findes stadig mange diktaturtilhængere, som søger at camouflere deres politik som demokrati, selv om den 
ikke har noget med virkeligt demokrati at gøre.

(foredraget ”Fårene og bukkene” 14/9-1947)
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Martinus online

Mon Martinus forudså de nye tekno-
logiske muligheder, internettet giver 
os til at brede kendskabet til hans 
værk billigt ud til alverden? Men det 
ville uden tvivl glæde ham.
For i sin 89-års fødselsdagstale sagde 
han bl.a. at vi ”skal hjælpe med til at 
gøre tingene billige eller gratis, for 
at så mange som muligt kan få så 
let adgang til at komme ind i Guds 
skabelsesproces og blive bevidste i 
den” (Kosmos nr. 7/2008).

Denne opfordring har nogle så taget 
op og lagt hele Martinus’ værk ud på 
en hjemmeside, www.Martinus-me-
dia.dk, i den udgave som forelå, da 

Historiens gang

Abraham Lincoln blev valgt ind i 
kongressen i 1846. John F. Kennedy 
blev valgt ind i kongressen i 1946. 

Abraham Lin-
coln blev valgt 
som Præsident 
i 1860. John F. 
Kennedy blev 
valgt som Præ-
sident i 1960.

B e g g e  v a r 
vældig opta-

get af borgerrettighederne. Beg-
ges hustruer mistede et  barn, 
mens de boede i Det Hvide Hus. 

Begge  P ræ-
sidenter blev 
skudt og dræbt 
på en fredag. 
Begge  P ræ-
sidenter blev 
skudt i hove-
det.

Nu bliver det meget mærkeligt:

Lincolns sekretær hed Kennedy, Ken-
nedys sekretær hed Lincoln.

B e g g e  b l e v 
myrdet af en 
person fra syd-
staterne. Begge 
p r æ s i d e n t e r 
blev efterfulgt 
af en fra sydsta-
terne med nav-
net Johnson.

Andrew John-
son, som ef-
terfulgte Lin-
coln, blev født 
i 1808. Lyndon 
Johnson, som 
e f t e r f u l g t e 
Kennedy, blev 
født i 1908.

John Wilkes 
Booth,  som 
myrdede Lin-
c o l n ,  b l e v 
født i 1839. 
Lee Harvey 
Oswald, som 
myrdede Ken-
nedy, blev født 
i 1939.

 
Begge morde-
re blev kendt 
med 3 navne. 
Hos begge er 
navnene sam-
mensat af 15 
bogstaver.
Hold nu fast:

 Lincoln blev myrdet i et teater ved navn 
”Ford”. Kennedy blev myrdet i en bil af 
mærket Lincoln, fabrikeret af ”Ford” 

Lincoln blev myrdet i et teater, og 
hans morder løb til et varehus for at 
gemme sig. Kennedy blev skudt fra 
et varehus, og hans morder fl ygtede 
til et teater og gemte sig der.
 
Booth og Oswald blev myrdet FØR 
retssagen kom op. 
Hvorfor skete alt dette på denne 
måde? Er det Gud, som vil vise os, 
at han styrer historiens gang? 

Abraham Lin-
coln blev valgt 
som Præsident 
i 1860. John F. 
Kennedy blev 
valgt som Præ-
sident i 1960.

B e g g e  v a r 
vældig opta-

B e g g e  b l e v 
myrdet af en 
person fra syd-
staterne. Begge 
p r æ s i d e n t e r 
blev efterfulgt 
af en fra sydsta-
terne med nav-
net Johnson.

John Wilkes 
Booth,  som 
myrdede Lin-
c o l n ,  b l e v 
født i 1839. 
Lee Harvey 
Oswald, som 
myrdede Ken-
nedy, blev født 
i 1939.
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Martinus forlod den fysiske verden. 
Hvis man på sin PC har en nyere 
version af ”acrobat reader” kan man 
læse og/eller downloade det hele. 
Men de fleste foretrækker dog at have 
en rigtig bog i hånden. Fordelen ved 
netudgaven er, at man her kan søge 
på og hurtigt finde bestemte ord og 
sætninger.
Nu ser jeg i det nye Kosmos-blad, at 
også Instituttet har lagt det meste af 
værket ud på dets hjemmeside www.
martinus.dk. Man kan også købe 
bøgerne via nettet, nemlig på shop.
martinus.dk.

Martinus har ikke gjort det let for In-
stituttet at vurdere, hvad han konkret 
mente, dets opgave skulle være. På 
den ene side skulle hans værk være en 
gave ”billig eller gratis”, sagen skulle 
”vokse frem forskellige steder” og på 
rådsmødet 9/9-80 sagde han: ”Sagen 
er skabt, og bøgerne er kommet ud, 
og så er de givet til verden, til samfun-
det. Hvordan samfundet så behandler 
denne gave, det må Forsynet om. Det 
er en sag mellem Forsynet og dem.”

På den anden side skrev han under på, 
at Instituttet skulle have copyright på 
hans værk. Men da jeg læste, han i et 
privat brev havde skrevet, han ”ikke 
er hjemme i juridiske foreteelser”, 
fik jeg en mistanke om, at han nok 
ikke har været helt klar over, hvad 
begrebet ”copyright” indebar. Det er 
skabt for en kommerciel verden, den 
forretningsverden Martinus i øvrigt 
ikke var den store tilhænger af. Det 
er ikke et begreb, der kan bruges til 
at bremse udbredelsen af et glædeligt 
spirituelt budskab.

Talsprog kontra 
bogstavsprog

Martinus har sagt, at alt er hastig-
hedsbegreber (LB III stk. 988), og 
at talrækken er et symbolsprog for 
bevægelse og udtrykker dermed livets 
struktur.
Walter Russell forklarer, at universets 
energier består af 7 oktaver, altså 

hastighedstrin, som hver indeholder 
7 frekvenser, altså syv vibrations-
mønstre, som indenfor vore sansers 
begrænsninger opfattes som toner af 
høresansen og farver af synssansen, 
og ellers som kemiske stoffer.

Tallet nul betyder i talsproget det uen-
delige og evige i modsætning til de 
øvrige tal, der står for det begrænsede 
og timelige (LB III stk.1014). Jeg 
skrev engang, at når Martinus havde 
sagt, at Jeget (X1) er det samme som 
talsprogets nul, ”så behøvede den vel 
ikke være længere”. Men det er den 
måske alligevel, for problemet synes 
at være, at vi ikke er opmærksomme 
nok på forskellen mellem, hvornår 
Martinus bruger bogstavsproget og 
hvornår talsproget.
Når han bruger talsproget er Jeg’et, 
altså det faste punkt, et nul (stk. 
1015), for i det sprog er vi med tallet 
1 kommet over i det begrænsede, i 
bevægelsen.

Det var ikke let for Martinus at 
forklare, at det levende væsen både 
består af det evige og det timelige, og 
måtte derfor give det hele betegnel-
sen X, så vi kunne forstå, at det var 
en enhed, der ikke kunne adskilles. 
Men da denne enhed altså har tre 
forskellige facetter, gav han det de 
tre tal (X1, X2, X3) for at gøre det 
begribeligt. Men på den måde gav 
han os også noget at spekulere over 
og diskutere! 

Humane kristne
idealer?

Danmark vil så gerne kæmpe for en 
bedre verden, siger regeringen. Så 
nu kæmper unge danske mænd og 
kvinder med livet som indsats i et 
land, hvor man risikerer dødsstraf for 
at videregive budskaber fra internet-
tet om kvindefrigørelse, hvor man 
kan finde på at lovgive mænd ret 
til at voldtage deres koner 4 gange 
om ugen, og hvor to unge, som var 
flygtet sammen, fordi de ikke måtte 
få hinanden, blev skudt.

Selvfølgelig koster den krigsindsats 
mange skattepenge, som havde væ-
ret mere nyttigt brugt på en human 
opgave, men mere alvorligt er det, 
at det koster mange af de udsendte 
unge deres psykiske helbred. Hvor-
når bliver man i de vestlige lande 
klar over, at menneskene er ved at 
udvikle en sensitivitet, der ikke tåler 
krigens primitivitet? I USA er der 
mange flere soldater, der er døde pga 
selvmord efter hjemkomst end der er 
døde i krigen.

Danske soldater har en præst med i 
krigen. Hvordan har den præst det 
mon med Jesu ord om ”at lade svær-
det blive i skeden” og ”vende den 
anden kind til”? Hvad fortæller han 
den soldat, der har det svært med 
sine følelser efter at have slået andre 
mennesker ihjel? Ifølge Martinus 
begår han ”forræderi imod næste-
kærlighedens evangelium” (LB IV 
stk. 1355).

Så udviser præsten i Brorsonskirken 
på Nørrebro en mere human og kri-
sten holdning ved at give de udviste 
irakiske asylansøgere husly. Efter 
at have levet så mange år i psykisk 
nedbrydende usikkerhed, burde de 
kunne få opholdstilladelse af humane 
grunde, som loven giver mulighed 
for. Mon regeringen vil tvangsfjerne 
dem fra en kirke med politiets vold og 
magt? Nogle af dem er i øvrigt kristne 
og derfor flygtet fra et Irak, hvor 
kristne ikke har det nemt. I skrivende 
stund er situationen uafklaret.
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Hvor vigtig er den 
hjerne?

Af og til berettes der om mennesker, 
der klarer sig udmærket trods meget 
få hjerneceller. Der er f. eks. historien 
om Roger, der kun har fem procent 
af sin hjerne tilbage efter sygdom, 
men som alligevel har en IQ på 126 
og har taget en universitetsgrad i 
matematik med bedste karakter. Og 
der er historien om Andrew, der blev 
født med et kranium, der næsten kun 
indeholdt væske, og som ingen troede 
ville overleve. Han er handicappet, 
men vokser.

Hvordan skal vi åndsvidenskabeligt 
forklare sådanne tilfælde? Vi ved, 
hjernen er et antennesystem for mod-
tagelse af energiimpulser fra vore 
”åndelige” legemer, men vi ved jo nok 
fra vor TV-antenne, at hvis den ikke 
er i orden, får vi ingen signaler ind. 
Mon impulserne kan virke direkte 
ind på resten af nervesystemet næsten 
udenom hjernen? 

Et andet fænomen, der undrer lægevi-
denskaben, er det man kalder ”blinde-
syn”. Nogle mennesker, der har fået 
ødelagt synscentret i hjernen, viser 
sig alligevel at kunne se en hel del. 
Her mener man, at sansesignalerne fra 
øjnene i stedet ”omdirigeres” til andre 
dele af hjernen, men ved en skanning 
af hjernen viser der sig ingen aktivitet 
(Ill. Videnskab 6/2009).

Sex og åndelig 
udvikling

Engang i 1967 blev Martinus ved 
et møde i Sverige spurgt, om sek-
sualdriften kunne forvandles til en 
åndelig kraft, dvs om yoga og seksuel 
afholdenhed kunne fremskynde den 
åndelige udvikling. Hertil svarede 
Martinus bl.a. (brev nr. 13/1967):

”Nej, man kan ikke ved at standse 
seksualdriften få nye åndelige kræf-
ter. Det får man ikke, men jeg forstår 
godt, at de indiske vismænd fordrer af 
deres elever, at de helst ikke skal blive 
forelskede i den tid, de får undervis-
ning, for det ødelægger fuldstændig 
undervisningen. Forelskelsen går 
imod intuitionsevnen. Hvis man er 
meget forelsket lammes intuitions-
evnen, og så kan man ikke fortsætte 
i den kosmiske udvikling. Man skal 
have forelskelsesevnen udlevet.

Derfor skal disciplene være afhol-
dende i den tid, de får kosmisk un-
dervisning. Men man får ikke højere 
evner ved at være afholdende. Og 
man skal heller ikke tro, at seksual-
driften tager af, det er ikke den, der 
er i vejen, tværtimod, det er jo den, 
der skal udvikles, men naturligvis på 
den rigtige måde.”

Hvad åndsvidenskaben 
dog kan beskyldes for!

Martinus blev ikke skånet for ubeha-
gelige beskyldninger. I 1964 fik han 
et brev fra en vred ægtemand, der 
bl.a. skrev: ”Undertegnede vil her-
med indbyde Dem til at overvære et 
partsmøde i Viborg, Vestre Landsret, 
i et uoverskueligt familiedrama, hvor 
De i sidste instans er hovedpersonen! 
Gennem den abnorme åndspåvirk-
ning min kone er fanatiseret af, har 
min kone i tre år gået sine egne veje 
og har nu søgt separation. Hun påstår, 
hun er i udvikling, modsat mig.”

Og videre: ”Jeg håber, at De person-
ligt vil give møde, eller evt. vil lade 

sekten repræsentere af en af Deres 
hjælpere. Min kone påstår, at hun og 
hendes ”klike” drives af næstekær-
lighed, men De ved udmærket, at 
Deres abnorme åndspåvirkning kan 
føre til ”nervesammenbrud og andre 
abnorme tilstande”, som De ordret 
giver udtryk for i et kontaktbrev af 
1963.

De bedes medbringe tilsvarende kon-
taktbreve og lignende, som min kone 
gennem tre år har modtaget, til
undersøgelse af psykiatriker. Venter 
Deres snarlige svar. Hvis jeg intet hø-
rer, må De regne med at blive tiltalt og 
tilkaldt af myndighederne og draget 
til ansvar – af hensyn til den børne-
flok, hvis skæbne er uoverskuelig!”

Martinus sendte en kopi af brevet til 
en god jura-ven, Jørgen Schou, og bad 
om råd, da ”jeg jo ikke er hjemme i 
juridiske foreteelser”, som han skrev. 
Hvordan historien endte, ved vi ikke, 
ud over at Martinus skrev et pænt per-
sonligt brev til manden. Men retssy-
stemet har næppe taget ægtemandens 
anklager alvorligt.

Da Jesus serverede fisk 
og brød

Vi kender alle historien om, hvordan 
Jesus ved sin bjergprædiken bespiste 
5000 mennesker med fisk og brød. 
Martinus har forklaret, at historien 
er helt symbolsk. Else Stochholm har 
i sin bog ”Hedenskab i kristendom-
men” dykket dybt i gamle skrifter og 
har en anden forklaring. På Jesu tid 
eksisterede der stadig i visse kredse 
en gammel folkelig religion, der var 
forbundet med kulten omkring den 
syriske gudinde Derceto, hvis tempel 
netop lå på det bjerg, hvor Jesus holdt 
sin prædiken, mener hun.

Hun var en fiskegudinde, fremstillet 
med fiskehale (apropos ”Den lille 
havfrue”), og det hellige fællesmåltid 
i denne kult bestod af fisk og brød! 
(Pavens hovedbeklædning er i øvrigt 
stadig en rest af en fiskehale!)
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Fiskegudinden havde en søn, der 
blev kaldt ”den hellige fisk”. Ordet 
ICHTHYS betyder fisk, - den der kan 
fiske den indre visdom op af sindets 
dyb, og den der fører sjæle til paradis, 
altså en frelser (jfr.  også ”fiskerkon-
gen” i Gralshistorien).

Jeg vil godt tro, Jesus kunne materia-
lisere et ”helligt fællesmåltid af fisk 
og brød”, hvor han samtidig kunne 
udtrykke sin afstandtagen til davæ-
rende kvindeundertrykkende religion. 
Men måske var det bare de mange 
kvinder tilknyttet templet, der som 
kvinder plejer – i hvert fald dengang 
- sørgede for maden.

At de gamle gudindereligioner ikke 
var helt uddøde på Jesu tid, ses også 
af noget, historikeren Diodor skrev 
på Augustus’ tid. Han beretter, hvor-
dan den person der træder i land ved 
Askalon (nuværende Gaza!) straks 
vil være omgivet af hvide duer fra 
gudindens nærliggende tempel. Hvide 
duer er som bekendt symbol på hel-
ligånden og på fred. Det må være 
skæbnens ironi, at der i Gaza engang 
lå et tempel, hvor man dyrkede den 
hvide fredsdue!

Jeg skrev i sidste Impuls, at Jesus’ slet 
ikke var interesseret i det modsatte 
køn pga hans poltilstand. I LB IV 
stk.1429 skriver Martinus, at Jesus 
var ugift, hvorfor han også af den 
grund blev anset for at være unormal. 
Men det var nok mest, fordi han præ-
dikede noget andet end præsteskabet, 
at han blev så ildeset af dem, at de 
ønskede hans død.

En skabelsesmyte

I Bogen ”Kosmiske modsætninger” 
(Lademann 1993) faldt jeg over 
følgende interessante beretning: ”I 
før-patriarkalske skabelsesmyter var 
verdens skaber en gudinde. Hos det 
gamle græske folk, pelasgerne, hed 
hun Eurynome. Hun skabte den første 
kosmiske modsætning mellem ”him-
len og havet”, mellem ånd og stof, så 
hun kunne danse på bølgerne og såle-
des skabe en hvirvelvind, en spiral, da 
de mente, der måtte være et samspil 
mellem modsatrettede kræfter til at 
sætte gang i skabelsesprocessen.

Hvirvlen blev til 
en slange ved navn 
Ofion, et hankøns-
væsen som befrug-
tede Euronyme, 
der tog form af en 
due og lagde ”det 
universe l le  æg”, 
som slangen snoede 
sig rundt om og således udrugede. 
Ud af det opstod alt. Euronyme og 
Ofion  blev imidlertid uenige, fordi 
han begyndte at hævde, det var ham, 
der havde skabt universet. Så bankede 
hun tænderne ud på ham og forviste 
ham til underverdenen. Af hans tæn-
der skabte hun menneskene.
Mon det er en myte fra overgangen 
mellem gudindekult og faderkult og 
derfor afspejler striden herimellem?

Forplantningens 
teknologi

Mænds sædkvalitet er for stærkt 
nedadgående. Men nu kan man købe 
donorsæd via nettet, endda med ”va-
redeklaration”, dvs beskrivelse af 
donorens alder, udseende, intelligens, 
uddannelse, musikalsk osv. Den do-
norsæd, der leveres i alt, altså såvel 
offentligt som privat, går i høj grad 
til enlige kvinder eller lesbiske(40%, 
i USA 60%).

Engang blev Martinus spurgt om, 
hvad han mente om kunstig befrugt-

ning. Han mente nok en sådan kun-
stig befrugtning kunne tiltrække en 
diskarneret ånd, ”så længe sæden på 
kunstig måde kunne holdes levende”. 
Men så er det egentlig fantastisk, det 
kan lade sig gøre, når donorsæden 
nedfryses i længere tid og først tøs op, 
lige før brugen. For sæd-væsenerne er 
jo diskarnerede ved nedfrysningen! 
De inkarnerer åbenbart igen ved 
optøningen, eller er det måske nogle 
helt andre, der så inkarnerer? Og så 
duer den ”varedeklaration” vel ikke 
længere.

Martinus tilføjer i sit svar, at ”der 
opstår et vist minus i denne fosterdan-
nelse, nemlig dette, at generationerne 
af dette afkom vil dø ud, da det efter-
hånden taber forplantningsevnen og 
således bliver ufrugtbare”. Desuden 
siger Martinus i sit svar, at ”kun der, 
hvor den kunstige befrugtning bøder 
på en kønslig invaliditet, kan den 
være at anvende. I alle andre forhold 
er den i højeste grad en overtrædelse 
af livsloven”. Altså overtræder den 
kvinde, ifølge Martinus, livsloven, 
når hun ved hjælp af donorsæd ”an-
skaffer” sig et barn, selv om hun ikke 
er ”kønslig invalid”, men blot ikke har 
fundet den ”rette” mand eller slet ikke 
ønsker sådan èn. 

Det er i øvrigt tankevækkende, at de 
nye teknologiske muligheder for at 
styre forplantningen har ført til, at 
der i Kina er 33 millioner flere mænd 
end kvinder, for når man kun må få 
ét barn, må dette ”dyrebare” væsen jo 
helst være en dreng. Der er ikke fol-
kepension i Kina, så en dreng regnes 
for at blive den bedste forsørger på 
ens gamle dage. Til gengæld får han 
svært ved at finde sig en kone! Der er 
samme situation i Indien, for her er 
det alt for kostbart med piger, der skal 
have medgift med for at blive gift.

Da Martinus skrev om børnebegræns-
ning i LB IV stk.1491, nævnte han (i 
år 1944), at der var ca. 4 milliarder 
inkarnerede og diskarnerede men-
nesker i jordklodens domæne. Nu 
er vi over 6 milliarder inkarnerede, 
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så vi må have fået et stort tilskud fra 
andre kloder!

Ps. Man kan blive afhængig af så 
meget – stoffer, alkohol, shopping, 
spil osv. Men nu hører jeg, at man 
også må opsøge hjælp for sin ”sex-
afhængighed”. Martinus siger, at sex-
lysten vil være stigende i fremtiden, 
så det lover ikke godt for samfundets 
sundhedsbudgetter, hvis det også vil 
blive anset for en slags sygdom!

Danske landmænd

De fleste danske landmænd er på 
overførselsindkomst. Svineavl giver 
underskud i dagens Danmark, så de 
kunne ikke overleve uden skatteyder-
nes bidrag via EU’s landbrugsstøtte, 
der asocialt går mest til de rigeste, og 
intet tyder på at bistandshjælpen til 
landbruget bliver sat ned foreløbig, 
uanset hvor længe de har været ”på 
støtten”. På en måde kan man sige, at 
ikke blot forbrugerne men også skat-
teyderne betaler for dyrenes elendige 
behandling, ja for dyremishandlingen 
rundt om på de store svinefabrikker.

Kød burde have den pris, det koster 
at fremstille det, så vegetarer ikke via 
skatten skal være med til at betale for 
at opretholde en produktion, de ikke 
bryder sig om. I øvrigt koster det 2000 
liter rent vand at fremstille en burger 
– i en tid, hvor der generelt på kloden 
mangler rent drikke vand!

I dag (26/5) hørte vi, at svenskerne 
er blevet bestyrtet over, hvordan 
svin behandles i Danmark. I Sverige 
har man mange flere restriktioner på, 
hvordan dyrene må behandles. Nu 
bliver dansk svinekød nok udsat for 
forbrugerstrejke. Det vil forhåbentligt 
få dansk landbrug og dens regering 
til at vågne op – og ja, de danske 
forbrugere.

Indsovnings-ryk

I Ill.Videnskab 7/2009 spørger en 
læser om, hvorfor det ofte giver et 
ryk i kroppen, lige som man er sovet 
ind. Svaret lyder: ”Disse ufrivillige 
ryk i kroppen udløses som alle mu-
skelsammentrækninger af nerver, der 
kommer fra rygmarven. Det må ske 
på et signal fra hjernen, men hvordan 
det udløses, og hvori det består, er 
stadig en gåde.”

Med kendskab til åndsvidenskaben 
kunne man have give et logisk svar, 
for da ville man vide, at årsagen er, 
at de finere ”åndelige” legemer for-
lader den fysiske krop for at gå på 
”natbesøg” i den åndelige verden, 
og efterlader blot instinktlegemet 
sammen med det fysiske legeme. 
Idet følelseslegemet frigør sig, kan 
det sommetider opleves som et ryk. 
I øvrigt kan det også opleves som 
et ryk eller som at falde, når det om 
morgenen vender tilbage. 

Reinkarnation i folkekir-
ken

I Kristelig Dagblad 22/5 var refereret 
en undersøgelse, der viste, at hvert 
femte medlem af folkekirken (17%) 
mener, at folkekirken bør acceptere 
troen på reinkarnation på linje med 
andre opfattelser af, hvad der sker 
efter døden. Kun 15% tror på ”kødets 
opstandelse”, men tror at kun sjælen 
kan genopstå.
34% siger, de har fundet deres egen 
måde at være religiøs på og 60% 
mener, der er noget rigtigt i alle re-
ligioner.

Homosex

Homoseksualitet er mange steder i 
den muslimske verden forbundet med 
dødsstraf. Selv i de europæiske øst-
lande og Rusland er de homoseksuelle 
ildesete og af og til forfulgte. Men det 
lykkes dem dog ofte, takket være bl.a. 
internettet, at finde sammen og støtte 
hinanden i kampen for deres men-
neskerettigheder. I de fleste vestlige 
lande er homoseksuelle nu accepteret, 
ja selv i det katolske Spanien har de 
lov at gifte sig.

Fordi der har været så megen tabu 
omkring dette emne, har det været 
svært at få økonomiske midler til 
forskning i dyrenes homoseksuelle 
adfærd. Men nu har nogle forskere 
fremlagt et seriøst materiale, der 
viser, at sex med partnere af samme 
køn er et meget udbredt fænomen i 
dyreverdenen (Ill.Videnskab 5/2009, 
se www.illvid.dk) Det ses tit hos hus-
dyr, hvilket for landmænd kan have 
uheldige økonomiske konsekvenser.

Nogle forskere fra Oregon State Uni-
versity i USA har specielt studeret 
vædderes adfærd. De fandt at kun 
50% af vædderne foretrak at parre sig 
med hunner, 20% var lige så interes-
seret i egne kønsfæller, 20% ville kun 
parre sig med egne kønsfæller, 10% 
var slet ikke interesseret i seksuel 
aktivitet. Det viser sig generelt, at ho-
mosex synes at give dyrene en bedre 
sundhedstilstand. Når hunner lever 
sammen med hunner undgår de han-
nernes aggressivitet, og de hanner, der 
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er fri for at slås om hunnerne, sparer 
sig megen fysisk nedslidning.

Dyrenes udbredte homoseksualitet 
synes ikke at stemme særlig godt 
med det, Martinus fortæller om det 
énpolede dyrerige!

Nykolonialisme

Fattige U-lande drænes for penge 
ved at vestens multinationale firmaer, 
som opererer i disse lande, med regn-
skabsmanipulationer ikke betaler skat 
af deres overskud der, men sender al 
overskud til et ”skatte-paradis”. Dette 
økonomiske dræn udgør mange gange 
de beløb, man modtager i ulandsbi-
stand. Det er altså på en måde disse 
firmaer, vi støtter med skatteydernes 
penge!

Når man studerer, hvor megen uret-
færdighed, der foregår rundt om på 
jorden, kan man ikke være i tvivl om, 
vi sandelig lever i ”de sidste tider”! 
Men de sidste tider betyder også, at alt 
skal komme frem i lyset, også f.eks. 
det seksuelle misbrug af børn i de 
katolske skoler, senest i Irland.

Kiromanti

”En tommelfinger, der er stoppet ind 
i hånden, er et sikkert tegn på usik-
kerhed, nedtrykthed, hjælpeløshed og 
mangel på tillid – især hvis fingrene 
knuges tæt sammen omkring tom-
melfingeren. På grænsen til døden, 
hvor livskraften ebber ud, vil tom-
melfingeren falde ind i hånden.”
Sådan står der i bogen ”Den levende 
hånd” (Lademann 1987). Mon bør-
nepædagoger er opmærksomme på, 
hvad dette tegn betyder?

Vedr. ændringerne i 
Martinus-værket

På hjemmesiden www.martinus-
media.dk  kan man læse Søren Inge-
manns reaktion på Instituttets forsvar 
i Kosmos nr. 3/2009 for rettelserne 
i Martinus-bøgerne, hvor man plæ-

derer for, at det er i orden at ændre i 
formen, så længe man ikke ændrer i 
indholdet.
Det mener Søren ikke er ok, for som 
han skriver: ”Sagen er, at der altid 
vil være og altid har været samme 
forhold mellem ”form” og ”indhold”. 
”Formen” er ”indholdets” fysiske 
manifestation, og så snart formen 
ændres, vil det medføre en uundgåelig 
ændring i indholdet.”

Søren Ingemanns lange indlæg slutter 
med at slå fast, at det er Martinus-
instituttets opgave ”at sørge for, at 
ingen forfalsker og laver ændringer 
i værket, så der bliver usikkerhed 
om dets originalitet og autencitet. 
Enhver skal kunne føle sig tryg ved, 
at værket, man har foran sig, er nøj-
agtig det, som Martinus efterlod sig 
ved sin bortgang. Og ikke værket i 
en form, som skiftende medarbejdere 
på Instituttet formoder, at Martinus 
muligvis ville ønske, at den var i, hvis 
han havde levet i dag.”

Martinus understregede altid, at man 
ikke behøvede at rette småfejl, der 
ikke kunne give anledning til mis-
forståelser, for det gjorde ikke noget, 
at det kunne ses, han var et ubelæst 
menneske.
I radioens udsendelse, der hedder 
”Sproglaboratoriet”, kunne man i 
øvrigt for nylig høre om, hvordan 
man nu bruger en del anstrengelser 
på at føre gamle værker tilbage til 
deres oprindelige tekst og således 
fjerne de ”moderniseringer”, der er 
foretaget i de sidste mange år, for nu 
mener man, der ”blæser nye vinde” 
desangående.

SUPERKORT FORTALT

I en folkehøring via internettet om, 
hvad man mente var de vigtigste ting, 
det nye EU-parlament skulle sætte 
på dagsordenen, fik esperanto et af 
højeste antal stemmer, dernæst kom 
forbud mod tyrefægtning!

I sidste Impuls fortalte jeg om, hvor-
dan man eksperimenterer med at sen-

de elektriske impulser via elektroder i 
hjernen for f.eks. at lindre smerter. Nu 
forsøger man også at bekæmpe fedme 
på den måde, nemlig ved med strøm at 
slukke sultfornemmelsen i den gamle 
del af hjernen. Det hedder DBS (deep 
brain stimulation). Det viser sig dog 
at give bivirkninger i form af øget 
tendens til selvmord. (P1 31/3)

Alt er elektricitet – kærlighed er en 
højere frekvens – forelskelse er kun 
en højere spænding.
Kun 17% af danskerne tror på, at 
de kommer i ”Guds himmel” efter 
døden. (P1 d. 9/4)

Mælkeallergi hos børn er faldet, for-
modentligt fordi flere og flere køber 
økologisk. (P! d.4/4)

En læge påstod i TV I 24/3, at man fik 
klogere børn af at spise fisk!

For enden af regnbuen står en kiste 
med guld, sagde et gammelt folke-
sagn. Regnbuen var symbolet på 
forbindelsen mellem Gud og men-
neske, kisten var ”gralen”, symbolet 
på genfødelsen, og guld var symbol 
på visdom.

Kolesterol skyldes 
vandmangel

Lægen Batmanghelidj skrev, at ko-
lesterol-”pakninger” er dehydrerede 
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cellers måde at overleve på. De ”pak-
ker sig ind” i et fedt-beskyttelses-lag 
for ikke at miste deres væske. Vore 
celler har samme behov som fostre 
for at leve i et vandmiljø.
Mange lidelser er i virkeligheden 
kroppens signal til os om, at den 
mangler vand. Når vi drikker meget 
vand, skal vi også have tilstrækkelig 
salt.

I Danmark har man i mange år løsag-
tigt givet de fleste ældre mennesker 
kolesterol-sænkende medicin – bare 
for en sikkerheds skyld. Nu har offi-
ciel dansk forskning vist, det slet ikke 
er nødvendigt. Det har de alternative 
altid vidst. 

Ytringsfrihed

Et ord, som et menneske rammes af,
kan forgifte et sind både nat og dag.
Det kan enten give glæde og overskud 
eller æde og gnave livet ud.
Ord påvirker livet på jord,
så vær varsom i valget af ord.
(Piet Hein)

En vits

Gud kiggede ned på Jorden og så alt 
det onde, der skete. Han sendte en 
engel ned for at undersøge sagen. Da 
hun kom tilbage, fortalte hun, at det 
virkelig stod slemt til, der var kun 5% 
gode mennesker.
Gud sendte så en af sine mandlige 
engle ned for at se på sagen fra den 
vinkel også. Han kom tilbage og 
fortalte, at det var rigtig nok, der var 
kun 5% gode.
Så besluttede Gud at sende en email 
til de 5% for at opmuntre dem til at 
holde modet oppe. Ved du hvad der 
stod i den email?
?
?
Nå, du fik den heller Ikke?

TV om Martinus

Samtaler om Kærlighedens viden-
skab, åndsvidenskaben, foregår i en 

TV-udsendelsesrække, 
produceret af Frede-
riksberg Mediecenter 
i samarbejde med Jan 
Langekær/ Fonden Det 
Tredie Testamente, sen-
des efter sommerferien 
på kanal København. 
Første gæst i studiet 
bliver Vagn Noach.

Udstillinger

Vandreuds t i l l ingen 
”Den røde Tråd” i Mar-
tinus’ åndsvidenska-
belige værk vises i en 
mindre udgave på Fre-
deriksværk bibliotek fra 
1/7 til 31/7, og i en stor 
udgave på Sønderborg 
bibliotek fra 10/8 til 9/9, 
hvor den åbnes d.10. 
kl.19.30 af byrådsmed-
lem, formand for kultur 
og fritid, Stephan Kleinschmidt. 
Bagefter er der foredrag om åndsvi-
denskabens ny epoke, og d. 25/8 kl 
19 er der foredrag om ”Kærligheden, 
evigheden og Guddommen”, begge 
af Jan Langekær. Se nærmere www.
det-tredie-testamente.dk

Infohæfte

Med dette blad 
følger et lille 
infohæfte, som 
Per Bruus-Jen-
sen har skrevet 
og ladet trykke. 
Det indeholder 
nok ikke no-
get, som dette 
blads læsere 
ikke kender i 
forvejen, men menin-
gen er, at man kan bruge det til at 
udbrede kendskabet til Martinus og 
hans værk. Læserne kan gratis re-
kvirere flere eksemplarer på forlaget 
Nordisk Impuls.

Lige fra sine ganske unge år har Per 
arbejdet på at udbrede kendskabet til 

Martinus’ værk, især til de, han kalder 
”humane materialister”. Det var den 
gruppe, Martinus mente, var den mest 
modtagelige for et nyt verdensbillede. 
Nok skal vi ikke ”missionere”, for 
som Martinus sagde: det er ”bien der 
skal komme til blomsten”. Men med 
dette infohæfte har Per forsøgt at 
skabe en lille attraktiv ”blomst”.

Spirituelt inspireret 
musik-CD

CDere er blevet en del af vort ”sor-
timent” i Bogbiksen. Anders Bränn-
gård, som nogle kender fra musikun-
derholdningen på kurserne i Klint, 
har indspillet to CDere med sine 
egne piano-kompositioner. Den ene 
hedder ”Meditation”, varer 44 min., 
og koster 50 kr.
Den anden hedder blot ”Glimt”, inspi-
reret som den er af et kosmisk glimt, 
og koster 70 kr.

Vi har også en CD, indspillet af Ole 
Saxe og venner, der hedder ”Unity in 
Contrast”. Det er musik inspireret i 
Klint. 57 min. Og koster 120 kr.



 Lidt tankegods
I løbet af 2000-tallet vil krige høre op, landegrænser ophæves, dogmer dø ud og mennesket 
leve med himmelsk håb. 

(Victor Hugo)

Jeg er på en mission udsendt af Gud. Gud sagde til mig: ”George, drag ud og bekæmp ter-
roristerne i Afghanistan”. Og det gjorde jeg. Og så sagde Gud: ”George, drag ud og sæt en 
stopper for tyranniet i Irak”. Og det gjorde jeg. 

(George W. Bush)

Du kan ikke være uvenner med din nabo, uden at du får fordøjelsesbesvær.
(Edgar Cayce)

Det er tilstrækkeligt, at mennesker holder sig til den kristne kærlighed. Det er ligegyldigt, 
hvad der sker med den kristne religion.

(Lessing 1777)

Bønner forandrer ikke virkeligheden. Nej, bønner forandrer mennesker, og mennesker for-
andrer virkeligheden.

(Kinesisk ordsprog)

Tag det første trin fuld af tillid. Du behøver ikke at se hele trappen. Tag blot det første trin.
(Martin Luther King)

Mennesker, grønsager eller kosmisk støv – vi danser alle til en mystisk melodi, som en 
usynlig fløjtespiller intonerer i det fjerne.

(Einstein)

At fokusere vor bevidsthed er en skabende handling.
(Neville)

Husk at det kan være en stor lykke ikke at få sine ønsker opfyldt.
(Dalai Lama)

Man må begynde med sig selv men ikke ende med sig selv.
(Martin Buber)

Den vestlige verden har haft den forestilling, at verden kunne forstås som adskilte dele. 
Andre kulturer har haft en sammenhængende verdensbeskrivelse. De var klogere, men de 
blev ikke klogere.

(Tor Nørretranders)

Jeg vil godt meddele, at jeg har løst gåden om verdens skabelse
(Stephen Hawking)

Forudfattede meninger og overvurdering af egne evner er de største hindringer for udvikling 
og vækst.

(Martinus)

Healing handler om at indpode sunde frekvenser i de syge områder. Det gælder om at støtte 
det gode, ikke om at bekæmpe det onde.
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Kærlighedens videnskab

Åndsvidenskaben vil blive en faktor i den jordmenneskelige kultur, som i fremtiden vil få overor-
dentlig stor betydning, idet den vil kunne hjælpe de enkelte mennesker bort fra flokbevidstheden 
og frem til en individuel tænkeevne. Mange mennesker tror ganske vist, at åndsvidenskaben 
blot er en ny religiøs sekt, eller en forening, man kan blive medlem af. Men det er en misfor-
ståelse.

Åndsvidenskab kan ikke udbredes ved propaganda eller suggestiv påvirkning, den kan modta-
ges af de mennesker, som er blevet søgende og ønsker at komme i nærmere kontakt med livets 
evige love. En sådan kontakt kan ikke opnås ved noget medlemskab og ikke engang ved 
studier, med mindre disse studier forbindes med en praktisering af næstekærlighed og tolerance.

Kernen i åndsvidenskaben er den samme kerne, som findes i de højere religioner, kærligheds-
budskabet. Derfor vil åndsvidenskaben ikke fortrænge religionerne, tværtimod, gennem den vil 
man forstå det, religionerne har givet menneskene gennem følelserne. Med hensyn til kristen-
dommen vil man forstå, hvor stor betydning det havde, at Kristus sagde: ”Tag dit kors og 
følg mig”. Den enkeltes kors er de besværligheder og lidelser, han eller hun må igennem, når 
de fjerner sig fra flokbevidsthedens nemme løsninger, selvhævdelse og vanetænkning.

Når mennesket er begyndt at fjerne sig fra meget af det, der er skik og brug, vil det let kom-
me til at føle, at det står ene med sine tanker og ønsker, men når det lærer de love og kræfter 
at kende, der ligger bag bønnens magt og forstår at bruge dem, vil det mærke, at det aldrig er 
ene, men at der står stærke åndelige kræfter bag den forvandling af jorden og menneskeheden, 
det nu er ved at blive en bevidst medarbejder i.
(Martinus)
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Der må frit kopieres fra bladet, men med 
kildeangivelse

Så går den dejlige sommer på hæld og fuglene 
er holdt op med at synge. Jeg håber læserne 
har haft mulighed for at ”høste” nogle D-vitami-
ner fra solens profit-frie udbud, så der er noget 
at stå imod med i den kommende vinter.

Som I ser, er portoen på bladet sat op siden 
sidst fra 16 kr. til 17,50, dvs af årets abonne-
mentspris på 200 kr, går nu de 70 kr. til porto. 
Trykningen koster ca. 90 kr., layout 16 kr., 
kuverter 4 kr. og så er der til diverse andre om-
kostninger ( papir, tlf/internet, el, prøvenr. osv) 
20 kr. Så det løber da rundt endnu.
At postvæsenet vilkårligt (vi skal selv finde ud 
af det over nettet) hæver portoen to gange om 
året nu og kan gøre det, fordi de reelt har mono-
pol på landsdækkende brevforsendelser, kunne 
nok irritere, men vi skal jo øve os i at give slip på 
den slags helbredsnedbrydende følelser!

I det hele taget lever vi i en tid, hvor vi får rigelig 
med chancer til at øve os i, hvordan man kommer 
af med sin eventuelle hang til protestfølelser! 
Det gælder om at finde alt det frem, der er at 
glædes over.
Jeg glædes f.eks. over, hvor trofaste dette 
blads lille læserskare er! Og jeg er glad for, at 
der er nogen, der har lyst til at dele sine tanker 
med andre ved at sende os en artikel i ny og næ. 
Derved sikres bladets spirituelle mangfoldighed.

Kh Ruth
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Døende Kulturfaktorer

af Martinus

De østerlandske folk er meget religi-
øst og åndeligt indstillet, men ganske 
uintellektuelle.

Gennem de østerlandske religioner lærer man, at medi-
tation er vejen til fuldkommenhed. Man lærer, at man 
helst skal slippe alle jordiske bånd og materielle begær 
og længsler og gå ind i ensomheden og udelukkende 
koncentrere sine tanker på Gud og de højeste ting. Dette, 
at gøre denne indstilling til det primære i de østerlandske 
folks kultur, har helt formet disse folks livsindstilling 
og væremåde. Men det har ikke givet dem fuldkom-
menheden. Millioner af mennesker i østens lande lever 
en kummerlig tilværelse i fare for at dø af sult, og andre 
millioner dør sultedøden, og der gøres næsten intet for 
at hjælpe dem.

De østerlandske folk er meget religiøst og åndeligt indstil-
let, men ganske uintellektuelle. Blandt disse
folk er der ganske vist opstået adskillige mere eller min-
dre vise mænd, som almenheden sætter højt i ære, men 
selvom disse vise naturligvis på mange områder har været 
guddommelige redskaber for de folk, blandt hvilke de 
har levet, har de ikke kunnet frelse deres folk eller skabe 
en solid og fredfyldt kultur for disse. Med undtagelse af 
verdensgenløserne, der har levet i østen, har disse vise 
ikke haft virkelig kosmisk bevidsthed; de har opnået en 
vis færdighed i psykiske eller okkulte eksperimenter, som 
nu hører fortidige udviklingstrin til.

Den østerlandske uintellektuelle, ån-
delige indstilling er blevet en flugt fra 
denne verden.

Det primære i de østerlandske folks religiøse indstilling 
var altså at koncentrere sig så lidt som muligt om det 
materielle og kun tænke på det åndelige, og selvom en 
sådan indstilling kan være til gavn på én måde, kan den 
også, som det har været tilfældet, føre til afsporing, så 
menneskene stagnerer eller kommer bort fra
den vej, der fører frem til de mål, der er menneskenes 
virkelige bestemmelse. Denne uintellektuelle, åndelige 
indstilling er blevet en slags sovepude, en flugt fra denne 
verden. Det primære i tilværelsen blev i for høj grad me-
ditation over åndelige spørgsmål og for lille en udvikling 
og træning i at omgås sin næste.

Gennem en kunstig træning i meditation blev mange men-
neskers åndelige indstilling overdimensioneret i forhold 
til deres moralske udviklingstrin, de ville helst leve i 
ensomhed borte fra andre mennesker. Selvom mange af 
disse eremitter kan være dejlige og behagelige mennesker 
at tale med, betyder det ikke, at de er modeller for det, 
der er menneskehedens sande mål. Livet er ikke dette, at 
man skal flygte bort fra mennesker til ensomhed og kun 
tænke på Gud. At flygte bort fra mennesker er at flygte 
fra de erfaringer og de berigende oplevelser, som samlivet 
med andre mennesker uundgåeligt vil give.

Den vestlige verdens dogmatiske, 
uintellektuelle opfattelse af kristen-
dommen.

Denne tendens til at gå uden om den virkelige vej, 
samlivet med andre mennesker og den ved dette samliv 
muliggjorte træning i at gøre det fuldkomment, har også, 
om end på en anden måde, vist sig i Vesten i den kristne 
verdensreligion. Her har man til trods for, at Kristus har 
vist eksemplet på det fuldkomne menneskes væremåde, 
skabt den sovepude, der hedder ”syndernes forladelse” 
og” frelse ved Jesu blod og nåden”. I denne dogmatiske 
opfattelse af kristendommen er det absolut ikke de gode 
gerninger, der er målet for menneskets stræben, her 
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gælder det blot om at komme ind i den flok, for hvem 
Kristus har ladet sig korsfæste. Ifølge denne dogmatiske 
kristendom er vi alle født i synd og har i os arvesynden 
og er allerede,
inden vi er født, kvalificerede til den evige fortabelse, 
hvis ikke vi trygler Gud om nåde og forløsning ved 
”lammets blod”.
Dette er her i Vesten den store sovepude for de mennesker, 
hvis mentalitet endnu er så uintellektuel på det åndelige 
område, at de kan synes, at dette ideal er guddommeligt. 
Men det har ikke noget med Kristi egen væremåde at 
gøre.

Den eneste vej til en fredens verden 
er udviklingen af den sande livs kunst 
i menneskets bevidsthed.

Disse højst uintellektuelle østerlandske og vesterlandske 
åndelige indstillinger har tydeligt vist, at de ikke kan 
føre menneskeheden til nogen virkelig verdensfred og 
til en tilstand, hvor livets goder er ligeligt fordelt blandt 
menneskene. Den eneste vej til en sådan fredens verden 
er udviklingen af den sande livs kunst i menneskets 
bevidsthed, hvilket vil sige, udviklingen af en evne til at 
kunne leve i fuldkommen harmoni med andre væsener 
i tilværelsen.

Livets vej er ikke en vej, på hvilken menneskene skal 
flygte fra hverandre og leve isoleret på ensomme
steder, og heller ikke en vej, hvor man skal albue sig 
frem på andres bekostning samtidig med, at man tror, 
man er frelst, når blot man beder om nåde og syndernes 
forladelse.

Meditation og ensomhed er ikke de 
idealer, som kan føre menneskehe-
den frem til fuldkommenhed, fred og 
lykke.

Hvis man tror, at frelsen ligger i en adskillelse fra andre 
mennesker, kommer man ud af træning med hensyn til 
at lære andre mennesker at kende. Man kommer bort fra 
træningen af alle de evner i sin bevidsthed, der skal bruges 
til at tilgive andre, tjene andre og forstå andre. Man får 
ikke alle de dårlige og ufærdige naturer i sit sind kaldt 
frem ved at være i ensomhed.
Men det er da blot en fordel, vil nogle sikkert mene. Nej, 
for når man ikke får kaldt dem frem, kan man naturligvis 
heller ikke komme til at få dem overvundet og fjernet. Et 
menneske kan jo sagtens fremtræde som et tilsyneladende 
godt menneske, når han bor isoleret fra andre mennesker, 
og man endda bringer ham føde og klæder og ærer og 

agter ham som en hellig mand. Det er udmærket at sidde 
og træne sig op i gode tanker, det kan vi alle have brug 
for at og til. Men det er ikke nok, at vi tænker på det 
gode, vi må udføre det i praksis, for at det kan få virkelig 
betydning.

Hvordan mon det ville gå adskillige eremitter, hvis livet 
pludselig kastede dem ud midt iblandt mennesker, der 
bagtalte dem, løj om dem, forfulgte dem og tilføjede 
dem alle de ubehagelige oplevelser, man kan komme ud 
for i den daglige tilværelse blandt mennesker? Mon de 
da, utrænede som de var i at leve under sådanne forhold, 
kunne bevare deres hellige atmosfære? Ville de da ikke 
gå materielt til grunde? Men det er jo det, østens folkeslag 
har gjort. De har ladet en uintellektuel, åndelig indstil-
ling lede dem bort fra udvikling i det daglige, praktiske, 
materielle liv, og vestens folk har på denne basis gjort 
sig til deres undertrykkere i århundreder. Det har fuldt ud 
vist sig, at meditation og ensomhed ikke udgør de idealer, 
der kan føre menneskeheden frem til fuldkommenhed, 
fred og lykke.

Det er livets mening, at liv skal forbin-
de sig med liv igennem kærligheden.

Men vestens ”syndernes forladelse” og” frelsen ved Jesu 
blod” og ”nåde” har heller ikke formået at give vestens 
folk virkelig beskyttelse eller fred. Utallige krige er ud-
kæmpet i Kristi navn, præster har velsignet våbnene og 
bedt Gud om sejr, og de virkeligt troendes skare er stadig 
blevet mindre, efterhånden som den intellektuelle evne 
er udviklet. Vestens mennesker står i dag udrustet med 
praktiske, intellektuelle evner, udviklet i kampen for til-
værelsen, men netop derfor har de religiøse dogmer også 
mistet deres betydning for dem, og livets værdier er for 
dem hovedsageligt blevet materielle værdier.
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Der er krig både i østen og vesten. Alle er i krig med 
alle, og der er knapt nok mulighed mere til at flygte ud 
i ensomheden. Selve Tibet, som har været et religiøst 
indelukke gennem årtusinder, bliver nu også gennem 
kommunisterne inddraget i materialismens sfære.

Hvad er det da, vi nu bliver vidne til? Vi bliver vidne 
til meditationens såvel som ”syndernes forladelses” og 
”nådens” kapitulation som bærende kulturfaktor. Så er det 
altså materialismen og gudløsheden, som skal sejre? Nej, 
det bliver hverken en sejr for øst eller vest, og selvom 
det har vist sig, at både østens og vestens ortodokse tros-
former er degenereret og må bukke under for praktisk 
materialisme, vil denne kulturfaktor alene vise sig at være 
lige så uholdbar som en alt for ensidig og uintellektuel 
åndelig indstilling. Det eneste, som kan hjælpe menne-
skeheden ud af den alles krig imod alle, som dominerer 
i verden i dag, er et nøje kendskab til livets fysiske og 
psykiske love. Livet har kun én eneste mening, og det er, 
at liv skal forbinde sig med liv, og denne forbindelse kan 
kun ske igennem kærligheden.

Kærligheden eller ”den hellige ånd” 
vil forvandle verden.

Men kærligheden er ikke blot kærtegn og en forening 
af levende væseners fysiske legemer med formering af 
slægten som resultat. Kærligheden er en kraft, som gen-
nemtrænger universet, vi kender den også gennem udtryk-
ket ”den hellige ånd”. Det, de store verdens genløsere har 
talt om, og som Kristus ved sit eksempel har
vist menneskene, er, at det er muligt for det enkelte 
menneske at forbinde sig med den guddommelige eller 
universelle kærlighed på en sådan måde,at man i stedet 
for at flygte fra livet her i den fysiske verden lader denne 
kærlighed strømme ind i samme verden og forvandle den 
ved praktisk væremåde.

Åndsvidenskaben vil danne 
grundlaget for en ny verdenskultur.

Men vi har lært, at for at man intellektuelt kan orientere 
sig i den fysiske verden med dens mangfoldige naturlove, 
må man have en videnskab, gennem hvilken man lærer 
disse love at kende for i praksis at kunne udfolde et liv og 
en skabelse i overensstemmelse med lovene. På grund af 
menneskenes efterhånden stadig mere udviklede tænke-
evne, som er en åndelig kraft, lever disse mennesker lige 
så meget i en åndelig verden, nemlig tankens verden, som 
i den fysiske. For at kunne orientere sig i denne åndelige 
verden, som også har mangfoldige love, må mennesket 
også have en videnskab, gennem hvilken det kan lære 

disse love at kende for at overholde dem.
Det er en sådan hjælpende faktor, der gives menneskene 
gennem den moderne åndsvidenskab, som omsat i praksis 
af stadig flere og flere mennesker i øst som i vest vil være 
grundlaget for en ny verdenskultur, hvis motto vil være 
”enhver er sin næste nærmest”. En sådan kulturs men-
nesker vil ikke flygte ud i ensomhed, selvom de til tider 
vil nyde at være alene. De vil heller ikke søge at komme 
til at tilhøre en lille flok af ”frelste” eller ”udvalgte” og 
mene, at alle andre er fortabte til ”helvedes evige ild”. 
De vil vide, at ”helvede”
er den verden af krig, hævn, had, bitterhed, misforståelser 
og selvskabte lidelser, menneskene sår og høster liv efter 
liv, så længe de ikke lever efter den universelle lov, som 
er alle loves fylde, næstekærlighedsloven. 

Træningen i at leve efter denne lov er den eneste virke-
lige vej til freden i en verden, hvor det bedste i østens 
og vestens kultur kan forenes. Da flygter man ikke bort 
fra denne verdens ”jammerdal” i en alt for ensidig medi-
tation på det åndelige, og man glemmer heller ikke den 
åndelige virkelighed og dens love for alt det, der foregår 
i den fysiske verden.

Vestens såkaldte kristne mennesker 
er ikke selv Kristi disciple, så længe 
de ikke forsøger at leve efter Kristi 
bud.

Mange af kristendommens tilhængere i vesten har gen-
nem lange tider haft den opfattelse, at de skulle drage ud 
som missionærer og dermed følge Kristi bud: ”Drag ud 
og gør alle folkeslag til mine disciple”. Og de har derfor 
søgt at omvende østens folk til den dogmatiske kristen-
dom med troen på ”syndernes forladelse”, ”nåden” og 
”frelsen ved Jesu blod”. De har uden tvivl gjort stor gavn, 
især gennem deres praktiske, intellektuelle evner, hvor de 
samtidig har virket som læger og lærere. Men så længe 
kristendommen hos vestens folk kun er en dogmatisk 
lære, man skal antage for at blive frelst, og ikke er et liv, 
man forsøger at leve efter Kristi bud, er vestens såkaldte 
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kristne mennesker ikke selv Kristi disciple, der kan skabe 
en kristen kultur.

Når Kristus har sagt: ”Derpå skal det kendes, at I er mine 
disciple, at I har indbyrdes kærlighed”, står det i den grad i 
modsætning til de såkaldte kristne landes kultur, at enhver 
østerlænding, der er begyndt at udvikle sin logiske sans 
og også er modtagelig for nye impulser, vil sige: ”Behold 
I blot jeres kristendom, den giver ikke noget godt resultat, 
men lad os få jeres videnskab og teknik, så vi selv kan 
skabe et moderne samfund.

Alle jordens folkeslag skal velsignes 
ved den sæd, Kristus har sået.

Vestens folk kan få naturens kræfter til at arbejde for sig, 
men de bruger de samme kræfter til at skabe bomber 
og andre ødelæggelsesmidler, som de bruger både mod 
hverandre og mod østens folk. Alle mulige variationer 
af krige og ufred hærger vestens lande, så disse landes 
folkeslag trænger mindst lige så meget til at blive Kristi 
disciple, som folkene i østen.

Det, menneskeheden er ved at opleve såvel i øst som i 
vest, er en gammel kulturs undergang. Den var bygget 
på religiøse kulturfaktorer, som nu er døende. Materia-
lismen, som afløser dem, er kun en ny kulturs fostersta-
die, en primitiv begyndelse til den organiske struktur, 
omfattende hele kloden, der bliver en virkeliggørelse af 
de gamle profetier om ”en ny himmel og en ny jord” og 
”én hjord og én hyrde”. Det vil blive en realitet, at ved 
den sæd, Kristus har sået, ”skal alle jordens folkeslag 
velsignes”, ikke ved at døbes med vand, ved dogmer og 

sakramenter, men, som Kristus også sagde ”ved at døbes 
med den hellige ånd.”

Den kosmiske videnskab eller åndsvi-
denskaben er en videnskab om såvel 
fysiske som psykiske naturlove.

Den hellige ånd, der er det samme som den kosmiske 
videnskab eller åndsvidenskaben, vil efterhånden kunne 
modtages og forstås både af østens og vestens mennesker. 
Ikke som en religiøs lære, der skal antages, for at man kan 
blive frelst, men som en videnskab om såvel fysiske som 
åndelige naturlove. Gennem åndsvidenskaben vil østens 
mennesker lære at forbinde deres åndelige indstilling 
med praktisk og logisk handlekraft og organisation af 
den fysiske verden til gavn for helheden. Og den vil lære 
vestens folk, at kristendom ikke er dogmer og ritualer 
og bøn om nåde, men efterligning af Kristi væremåde: 
at tjene. Og det vil i moderne forstand sige: at bruge den 
højt udviklede skabeevne, man efterhånden er kommet 
i besiddelse af, til skabelse af en kultur, som i stort og 
småt er baseret på fred og samarbejde mellem jordens 
mennesker.

Og mennesker i øst som i vest vil forstå, at om de i deres 
bøn til Forsynet siger: Gud, Fader, Allah eller Brahma, 
så er det blot forskellige navne på den Guddom, hvori vi 
alle ” lever, røres og ere”, hvis hellige ånd eller guddom-
melige bevidsthed gennemtrænger hele universet.

(Tale holdt 19/10 1952, første gang bragt i Kosmos 
nr. 17/1971)
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af Ruth Olsen

Når vi, der har læst Martinus’ værk og fundet det befri-
ende logisk, skal forklare en nysgerrig bekendt, hvad det 
er for noget, er det ikke nemt at fortælle med få ord. Nogle 
spørger: er det en religion? Men så skal vi til at diskutere, 
hvad vi mener med ordet ”religion”. 

Jamen, når Martinus’ værk hedder Det tredie Testamente, 
må det vel være en eller anden kristen religiøs sekt, siger 
nogle så. Det har fået mange til at undgå at bruge beteg-
nelsen Det tredie Testamente og i stedet kaldt det ”kos-
mologien”, selv om Martinus selv uhyre sjældent brugte 
det ord, men brugte ordet ”åndsvidenskab” det meste af 
tiden. Kosmologi er jo det ord, naturvidenskaben bruger 
om det fysiske univers.

Men hvad forstår folk flest ved ordet 
religion? Hvilke associationer duk-
ker der op fra ”tankekataloget”, når 
moderne mennesker hører det ord? 
Selv har jeg det meste af mit liv 
forbundet noget negativt med fæno-
menet religion, bl.a. fordi det så ofte 
har givet anledning til splid mellem 
mennesker. Det var vel også det, der 
fik vor forhenværende statsminister 
til at mene, religion skulle ”ud af det 
offentlige rum”. Af og til kan man høre bemærkningen: 
”Jeg tror på en Gud som en eller anden universel kraft, 
men jeg er ikke religiøs.”

Der synes i den senere tid at være sket en polarisering, 
dvs enten er man meget for, ofte på fundamentalistisk vis, 
eller også er man meget imod. Der udgives flere bøger 
end før, som sætter religionerne til kritisk debat, og i en 
TV-udsendelse for nylig (22/7) mente man ligefrem at 
kunne påvise, at religionerne er farlige, ja en trussel for 
menneskehedens overlevelse.

Ved Århus Universitet har en studerende skrevet en 
afhandling om Folkekirkens manglende interesse for 
at føre en åben dialog, f.eks. på internettet. Da han i 
radioen diskuterede dette med en præst fra København, 
Pless, forsvarede denne sig med, at Bibelen ikke stod til 
debat, for den var jo ”sandheden”, og sandheden kunne 
ikke diskuteres! Da den studerende indvendte, at f.eks. 
reinkarnationen vel kunne diskuteres, eftersom så mange 
kristne dog troede på den, mente Pless bare, at de tog 

fejl, for mennesket var enestående og derfor ikke ”til 
genbrug”.

Det synes at have forbigået mange præsters opmærksom-
hed, at mennesker i vor tid har opnået en vis intelligens 
og kan tænke selv. Det har fået de gamle kristne dogmer 
til at virke naive, intetsigende og uvedkommende. Det 
har Karl Aage Kirkegaard just påpeget i sin nye bog ”Har 
nutidens kristendom et budskab?” (anmeldt andetsteds i 
dette blad), hvor han tager dogmerne op til debat og vi-
ser, hvordan de er blevet uden mening i vor tid, selv om 
mange prøver at fortolke dem rent symbolsk.

Autoritær religion og humanistisk 
religion

Erich Fromm forsøgte i sin bog fra 1983 
”Psykoanalyse og religion” at give en bred 
definition af begrebet religion, nemlig ”et 
hvilket som helst tanke- og handlings-
system, der er fælles for en gruppe, og 
som giver individet en orienteringsramme 
og en genstand at tilbede”. Ifølge den er 
åndsvidenskaben altså ikke en religion, 
for her er ikke noget ”at tilbede”. Derud-
over skelnede Fromm mellem autoritær 
religion og humanistisk religion.

Den autoritære religion kræver blind lydighed og under-
kastelse under ”Guds vilje” (dvs præsteskabets tolkning 
af Guds vilje!), den tåler ikke afvigende meninger, kun 
Gud er herre over din skæbne, du er intet selv men kun 
et afmægtigt hjælpeløst barn, der blot kan håbe på den 
almægtiges tilgivelse. En sådan religion skaber angst og 
skyld og virker bremsende på menneskets udvikling til 
voksen modenhed, på selvstændigt initiativ og ansvars-
følelse. Den er patriarkatstidens fader- og autoritetsdyr-
kelse. Freud kaldte den en ”barndomsneurose”.

Med betegnelsen ”humanistisk religion” mente Fromm 
at kunne redde det bedste fra religionerne. Den betoner 
budskabet om kærlighed til næsten og human handling, 
den er tolerant overfor anderledestænkende og åben for 
udvikling af fornuft og egen styrke, erkender afhængighed 
af overordnede kræfter men søger at forstå dem.

Det, Fromm i virkeligheden her beskriver, er to forskel-
lige udviklingstrin på menneskehedens vej mod det rig-
tige menneske. Efterhånden som menneskene udvikler 

Er Martinus’ åndsvidenskab en religion?
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intelligensen og følelserne, gør de op med enhver form 
for autoritetsdyrkelse og erkender egen indflydelse på 
skæbnedannelsen, dvs det opløftende i at indse, man selv 
har mulighed for at ændre sit liv og skæbne. Dermed op-
hører behovet for et præsteskab til at tolke ”Guds vilje”, 
og menneskene begynder selv at søge efter at forstå det 
væsentligste, nemlig ”livets tale”.

Men hvor står den danske folkekirke i forhold til Fromms 
to religionsvarianter? Det afhænger nok mest af den 
enkelte præst. Da man sidste vinter inviterede folk til 
anonymt i TV at få råd fra en præst – man kaldte ud-
sendelserne ”skriftestolen”, gik rådet ofte ud på, at man 
skulle lægge sine problemer over i ”Guds hånd”, fordi de 
synes for tunge til selv at bære. Det forekom mig, at det 
var som at gøre ”klienten” til et hjælpeløst barn overfor 
en almægtig, men altså kærlig, Fader.

Det er måske nok en hjælp i nødens stund at kunne lægge 
problemerne/ansvaret over på en anden instans, men 
et sådant råd udspringer i grunden fra en opfattelse af 
Gud som en udenforstående autoritet. Ud fra Martinus’ 
verdensbillede ville rådet nok have været at bede om 
styrke til at klare problemerne selv og derved lære det, 
der var meningen med dem. Guddommen, som jo er det 
hele og allesammen, kan mobilisere sine hjælpere, når 
der er brug for det, til at indgyde ekstra energi til at klare 
vanskelighederne.

At tro eller at vide

Hvis man definerer religion som en overbevisning om en 
Guddoms eksistens, så kan man godt kalde åndsviden-
skaben for en religion, men hvis man definerer religion 
som en tro, så er den det ikke. Når Guddommen er alt, 
hvad der eksisterer, behøver man bare at åbne øjnene for 
at konstatere Guddommens eksistens. Hvad man ser med 
egne øjne, plejer man ikke at kalde en tro!

Selvfølgelig kan man godt sige, man tror på det, Martinus 
har fortalt, men det var ikke det, Martinus ønskede. Man 
skal fornemme med egne sanser, at hans beskrivelse af 
verdensbilledet er sandhed, dvs det skal opleves med 
egne logiske og/eller intuitive sanser som noget indly-
sende rigtigt, altså som viden og ikke som tro. Hvis man 
ikke kan det, har man næppe brug for Martinus. Men det 
kan være svært at forklare, hvad det er for en form for 
”viden”, vi opererer med, især hvis den er mere baseret 
på intuitive sanser end på logiske evner.

Så er det lidt ligesom når en clairvoyant fortæller mig, der 
ikke er clairvoyant, noget. For den clairvoyante opleves 
det måske nok som  en slags ”viden”, subjektiv viden, men 

for mig vil det være ”tro”, og så er jeg dybt skeptisk.

Når nogen er skeptisk overfor Martinus’ lære, er det ok, 
for meningen er jo, at vi selv skal lære at skelne mellem 
rigtigt og forkert. Vi skal ikke mere lade os manipulere 
af andres meninger, men selv tage stilling og finde ud af, 
hvad der er rigtigt – for os, hver især. Det betyder ikke, at 
der er forskellige universelle sandheder, men vejen frem 
til den er forskellig. Vi høster forskellige erfaringer, så 
vi tager ikke den samme rute frem til målet. Men målet 
er det samme for os alle.

Da jeg begyndte at læse Livets Bog, brød jeg mig ikke 
om alle de religiøse ord, Martinus bruger – og slet ikke al 
den snak om ”faderen”. Men efterhånden som helhedsbil-
ledet tegnede sig, forsvandt min dybe religions-aversion. 
Jeg indså, det var højst ufuldkomne menneskers misbrug 
og misfortolkninger af religionerne, der var det største 
problem. Men alle de gamle religioner står for fald nu og 
vil efterhånden langsomt dø ud.

Når man forstår meningen bag de ord, Martinus bruger, 
er ordene i sig selv ikke så vigtige. Som Martinus engang 
selv har sagt det – ”at der er et umoderne hylster omkring 
et guldsmykke, forringer jo ikke selve smykkets reelle 
værdi” (LBI). For mig er det uvæsentligt nu, om man 
kalder det en religion, og jeg har det helt fint med at 
bruge betegnelsen Det tredie Testamente, som Martinus 
ønskede. For de, der virkelig har brug for at finde ud af 
meningen med det hele her på jorden, skal nok tage sig 
den tid, det tager, at finde ”guldet” i Martinus’ verdens-
billede.

Men hvad mente Martinus selv med hensyn til religion? 
I Livets Bog I stk. 14 forklarer han, hvad han forstår ved 
religion, nemlig: ”livets direkte tale eksisterer som udgø-
rende tilværelsens absolut eneste fundamentale religion, 
idet den nemlig kun kan eksistere med absolut alle som 
lærere, med alle som elever og med alt som læresætnin-
ger.” Og i et foredrag 24/4-1960 (”Ånd og elektricitet”) 
sagde han bl.a. ”Det vil blive en åndelig videnskab, som 
vil afløse religionen og føre den fysiske videnskab frem 
til forståelse af livets og universets åndelige love og 
principper”.
Andre steder har han forklaret, hvordan det religiøse 
instinkt er degenereret og det religiøse princip er blevet 
politik, men at dette princip i sin kulmination bliver til 
kosmisk bevidsthed. Det er når alt kommer til alt et spil 
om ord, hvorvidt man kalder åndsvidenskaben en religion. 
Når vi siger, det er en ”intellektualiseret kristendom” og 
fortsættelsen af ”Kristi lære”, så vil folk i almindelighed 
alligevel opfatte det som religion.
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af Gunder Frederiksen
 
Mon ikke de fleste af os husker Sokrates fra vore stu-
dier? Vi skal ganske vist langt tilbage. Sokrates levede 
i Athen fra 469 til 399 før vor tidsregning. Men kan vi 
så ikke blive enige om, at det er ualmindelig flot, at vi 
i vor tid lærer om ham – ja, endog på områder, som vi i 
vor moderne tid har brug for. Sokrates satte dyden højt. 
Dyden er det vigtigste af alt. Og dyden kan læres. Det 
drejer sig om af befri sig fra de lavere instinkter. Dyden 
fører til den højeste lykke. ”Man finder lykken hos den, 
der gennem selvstændig tænkning har opnået indsigt på 
dette område – nemlig filosoffen”. Han har lært at anvende 
den uhildede fornuft, der for Sokrates er identisk med 
samvittigheden”.

Ja, det lyder jo vældig 
godt. Men har vi så 
lært det to et halvt tu-
sind år efter??? Over-
hovedet ikke. Vi skal 
søge med lys og lygte, 
hvis vi blot skal finde 
et enkelt menneske, 
der i sandhed er i stand 
til frit og ubesværet 
at bevæge sig lykke-
ligt på ”dydens smalle 
vej”. Efter flittig ran-
sagelse i hukommel-
sens kramkiste kan jeg 

kun pege på en eneste, som måske – måske ikke - i sit 
tænke- og handlemønster bevæger sig ubesværet inden for 
rammerne af ”det gode, etikken, kærligheden”.  Om jeg 
har ret, må læserne afgøre, når jeg peger på Dalai Lama 
som kandidat til titlen ”vor tids Sokrates”?

Som jeg for mit indre blik ser Dalai Lama med den 
vinrøde kappe slået over den ene skulder, medens den 
anden er åben for gigt eller iskias, kan jeg slet ikke få 
billedet til at passe i selskab med præsident Bush i det 
hvide hus og heller ikke med vor fhv.statsminister Fogh 
Rasmussen. Derimod ville det ikke volde megen besvær 
at danne et billede, hvor Dalai Lama sindigt og værdigt, 
men grublende eller eftertænksomt spadserede hen mod 
Akropolis i Athen eller måske siddende på pladsen med 
en skare lyttende disciple omkring sig. Derfor vover jeg 
at kalde ham vor tids Sokrates.

Flygtning

Efter at Dalai Lama blev flygtning, fordi kineserne ind-
vaderede og annekterede hans hjemland, har han som 
hjemløs rejst rundt i den vestlige verden og til stor ir-
ritation for den kinesiske stormagt modtaget klapsalver 
overalt – ikke på grund af magt - ikke på grund af rigdom 
- ikke på grund af en særlig position. Vi præsenteres her 
for et menneske, der i adfærd, tænkemåde og jævn og 
almindelig omgangstone præsenterer varme, medfølel-
ses- og indlevelsesevne – lige netop det, vi andre har så 
svært ved at mobilisere. Overalt bliver eksponenten for 
jævne, menneskelige evner som kærlighed og medfølelse 
modtaget med klapsalver. Dalai Lama er blot buddhi-
stisk munk, men blev for sine menneskelige egenskaber 
belønnet med Nobelprisen. Er verdensopinionen ved at 
bevæge sig i en god retning? – noget kunne tyde på det! 
Er det for meget at kalde ham vor tids Sokrates – eller 
en moderne Sokrates?

Men ikke nok med at han var en Østens vismand, han var 
også buddhistisk munk og blev modtaget i USA, som var 
han en moderne rockstjerne, og så var han jo flygtning. Og 
på listen over de hundrede mest indflydelsesrige menne-
sker i verden i året 2005 kunne man se Dalai Lamas navn 
sammen med helte og ikoner som Bill Gates. Som det 
hedder i den autoriserede biografi ”Dalai Lama” : ”Ingen 
tvivl om at listens brede spektrum fra den fantastisk rige  
til den fantastisk åndelige skulle appellere til at skabe 
interesse blandt en større læserskare” (s. 219). Det viser, 
hvordan det var lykkedes Dalai Lama at ”ætse sig ind i 
Vestens bevidsthed med sin besnærende enkle filosofi om 
medfølelse. Hvad er forklaringen på fascinationen af et 
menneske uden nogen personlig rigdom, uden nogen stat 
og uden nogen magt?  Er Vesten, der er dybt begravet i 
kold materialisme, dybest set 
fascineret af oriental mysti-
cisme? Her er der blot tale 
om en sød og venlig munk i 
en vinrød kjortel slængt over 
den ene skulder, men i besid-
delse af en naturlig charme 
og en hjertelig latter, der på 
en naturlig måde kan tale om 
kærlighed - og vise det.

I mange dele af Amerika bli-
ver Dalai Lama opfattet som 

Vor tids Sokrates?
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en moderne vismand. I manges øjne er han en moderne 
udgave af Sokrates, som på åbne pladser deler ud af sin 
visdom. Nu taler han for store tætpakkede sale: ”Had og 
mangel på medfølelse får dig til at føle dig spændt, svag 
og åndelig uren”, har Dalai Lama sagt. Under sit besøg i 
San Francisco skulle han holde et foredrag om ”intethed” 
på universitetet. Næsten seks tusind mennesker, de fl este 
studerende på universitetet, troppede op og lyttede. Som 
svar på, hvorfor unge mennesker føler sig tiltrukket af en 
skikkelse som Dalai Lama, hvis udstråling jo ikke er af 
en art, som de naturligt identifi cerer sig med, svarede en 
af de unge, der var katolik: ”Når jeg sammenligner paven 
Johannes Povl den anden med Dalai Lama og forsøger at 
komme længere end til lighedspunkterne, at de begge er 
munke og lever i cølibat, så står tilbage, at Dalai Lama 
er langt mere universel i sit budskab end paven.

Typisk for amerikanske studerende oplevede de Dalai 
Lama som ” havde han ikke været en buddhistisk mester, 
kunne han være blevet en cool rockstjerne, hvis tekster 
ville være knivskarpe og hvis musik kunne give os ån-
denød. Denne fyr er ikke fuld af bullshit som så mange 
andre”.  En anden udtalte sig således: ”Det der fascinerer 
mig ved Dalai Lama er, at han taler et fornuftsorienteret 

sprog, som ikke har bismag af stram og organiseret re-
ligion. Han minder om de gamle græske fi losoffer, som 
var i stand til at fortolke tilværelsen på en enkel, men 
alligevel dybdeborende måde”.  

På spørgsmål om han ville kalde sig selv religiøs eller 
spirituel, svarede han: ”Jeg defi nerer ikke mig selv, men 
jeg går ud fra, at jeg er mere spirituel, måske introvert. 
Jeg tror, at indre bevidsthed hidrører fra introspektion 
snarere end fra bøn eller meditation”. Religion kræver 
ofte en vis disciplin, der er visse regler, man skal følge. 
Spiritualitet er derimod en form for bevidsthed om noget, 
der er langt større end en selv. Det drejer sig om at forstå 
essensen af alt det, der omgiver en.

Til spørgsmålet, om Dalai Lama ville ønske fl ere tilhæn-
gere af Buddhismen, svarede han: ”Det passer ikke til min 
tankegang”. Det ville gøre mig lykkelig, hvis verden ville 
blive mere medfølende. Kærlighed og medfølelse er ikke 
følgevirkninger af nogen bestemt religion. Buddhismen 
er blot en af mange måder at søge sandheden på – en vej 
man kan følge for at leve et retskaffent og medfølende 
liv. Men jeg siger ikke, at det er måden”. 

Når mennesket tænker selv

Det tænkende menneske kræver ret til en selvstændig vurdering af alt, hvad det oplever. Det ønsker at 
anvende de erfaringer, det igennem den materialistiske videnskab er kommet i besiddelse af og evner derfor ikke 
længere at bøje sig for et åndeligt diktatur. Stilles det overfor en påstand, kræver det denne påstand belyst og 
begrundet, ikke alene for følelsen, men også for intelligensen. Og det er overfor dette krav, at de respektive reli-
gioner verden over kommer til kort. Thi lige så glimrende en næring de har været for følelsen, lige så umulige 
er de for intellektet. Religionerne er ikke skabt til mennesker, der kræver konkrete kendsgerninger.



11

af Lars Palerius

Mit stærke had til de uregulerede liberale markedskræf-
ters katastrofale fremfærd i verden, er i de sidste måneder 
blevet ikke kun en psykisk men også en fysisk plage for 
mig. Hadet, der er som et åbent sår i mit indre, kan beskri-
ves som tosidet. Den ene side vil straffe de formastelige. 
Den anden side kan ikke gøre en flue fortræd men nøjes 
med et ønske om et totalt sammenbrud for det nuværende 
økonomiske system til fordel for et helt nyt menneskeligt 
system. Denne konflikt æder mig op indefra.

Jeg har læst bog efter bog om emnerne samfundsudvik-
ling, globalisering og katastofe-kapitalisme i forsøg på 
at forstå de mekanismer, som styrer visse menneskers 
handlinger. Eller snarere for at forstå hvilke mekanismer, 
som styrer kapitalismen og de liberale markedskræfter. 
Kampen mellem de to sider i sindet er en indre kamp. 
Urgamle automatfunktioner i det sjælelige dyb, hvor 
selvopholdelsesdriften og den retfærdige harme hersker, 
strider mod et andet fremvoksende ideal, hvor tilgivelse 
og næstekærlighed udgør de ledende ord for den fremti-
dige samfundsstruktur.

Under mit besøg på Klint sommeren 2009, hvor temaet for 
ugen var ”et nyt samfundssystem”, sad jeg nogle minutter 
for mig selv udenfor pavillon A i grønne omgivelser. Mine 
tanker kredsede om det aktuelle emne og de kræfter, som 
stadig behersker mit sind, når begreber som uretfærdighed 
og udnyttelse af mennesker og natur dukker op. Under 
den tumult af splittede følelser, som skabes ved sådanne 
tankearter, hører jeg en indre stemme, som siger til mig, 
at ”det er på tide at slippe tempelridderen”.

I al sin enkelhed er denne opfordring både klargørende 
og omvæltende. I de sidste uger har jeg ved forskellige 
lejligheder tænkt på disse de kristne krigermunke. Jeg var 
ved en regression for nogle år siden blevet klar over, at 
jeg selv engang i fortiden havde tilhørt denne orden. Det 
jeg dengang så i mit indre var både klart og tydeligt. Jeg 
befandt mig i en kamp på liv og død et eller andet sted i 
Frankrig eller Spanien i 1300-tallet. Midt i kampens hede 
blev jeg dengang slået af den for mig lammende indsigt, 
at det ikke går an at tvinge noget andet menneske til en 
anden tro gennem sværdets magt.

Jeg sidder, udmattet af kampen og mentalt lammet af 
denne for mig omvæltende indsigt, let fremadbøjet på min 
hest og ser ned på mit mægtige blodige sværd. Sværdets 
skarpe kanter er rødfarvede af blod. I det øjeblik af total 
resignation bliver jeg angrebet bagfra af en fjende og 
falder til jorden. Liggende på ryggen når jeg ikke at værge 
for mig det dødbringende stød af et sværd, der rammer 
mig midt i brystet. Straks efter ser jeg for mit indre syn, 
hvordan et nøgent nyfødt barn svæver nogle meter over 
min døde krop og forlader dette krigsinferno, stigende lige 
op i skyen. Mit næste liv tager netop sin begyndelse …

Disse tempelriddere var, da de var stærkest og mest effek-
tive, en gruppe krigere som var almindeligt frygtede for 
deres kampduelighed, deres mod og ubrydelige loyalitet 
mod Tempelridderordenen og kristenheden. De lod sig 
ikke tage til fange levende men sloges hellere til sidste 
mand. At svigte sit løfte var helt utænkeligt. Retfærdig 
harme var et helt naturligt tankeklima for disse krigere. 
De havde længe trænet sig selv og sine heste til at blive 
meget effektive kampmaskiner. De udstrålede en uhørt 
kraft, hvilket i sig selv var skrækindjagende for mod-
standeren. 

Sværdet, som de så dygtigt håndterede i kamp, har form 
som et kors. Her er en interessant symbolsk parallel til 
Kristi kors. For tempelridderne har dette symbol en me-
get forstærkende kraft. De kæmpede med korset i hånd, 
symbolet for Kristi offer. Døde de i kampen, gjorde de 
det præcis ligesom Kristus – for menneskehedens frelse. 
Korset på ryggen af deres dragt forstærkede yderligere 
følelsen af retfærdighed og hellighed i den opgave, de 
var sat til at udføre. De blev drevet af en følelse af uover-

Rejsen indad 
eller tidspunktet, hvor en moderne Tempelridder steg af hesten
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vindelighed. De udgjorde efter deres egen mening Guds 
udvalgte tjenere. Det var deres ansvar at forsvare den 
rette lære og for enhver pris forhindre den muslimske 
”farsot” i at brede sig. Verdens skæbne hvilede helt enkelt 
i deres hænder.
Denne den krigeriske selvretfærdighedens urkraft har jeg 
svagt kunnet fornemme de seneste uger, når jeg har læst 
om katastrofekapitalismens udøvere og deres ødelæg-
gende fremfærd verden over. Disse kapitalens røvere og 
banditter udgør nu for mig den moderne variant af mus-
limerne i den gamle religionskrig mellem ondt og godt. 
Midt i disse ætsende tanker og sjæleligt opslidende følel-
ser af had ser jeg for mit indre syn følgende billeder:

Billede 1

Jeg ser en tempelridder bagfra i fuld krigsudstyr siddende 
på sin kraftfulde hest. Hesten er et meget muskuløst dyr, 
som tempelridderen er vokset sammen med. Hans ben 
forsvinder næsten ind i dyrets krop. Han sidder som limet 
fast til det. Vi har her et billede på den fuldkomne kriger 
som med ukuelig beslutsomhed og en ophøjet ro ser frem 
mod horisonten, mens han venter på nye kampopgaver.

Billede 2

Jeg ser nu, at tempelridderen er klatret ned af hesten og 
står med ryggen mod mig i bare underbukser. Scenen er 
på grænsen til det patetiske. Han udstråler den uhørte pine, 
som det indebærer for en mand i hans position at tage 
skridtet og afklæde sig sin rustning, klatre ned fra hesten 
og stå der ganske forsvarsløs – helt afvæbnet både fysisk 
og psykisk. Det er et syn af personificeret ynkelighed og 
hjælpeløshed, et syn af fortabelse af mening og ideal. En 
slags indre død opleves her med denne handling.

Billede 3

Den tidligere afklædte tempelridder står stadig med 
ryggen mod mig, men nu er han iført en fodlang kjortel 
med guldfarvet kant. Det er en kjortel en prins værdig. 
Jeg kan også se lidt af venstre arm og den sølvfarvede 
dragt, som han er iført, samt han brune skulderlange hår. 
Det ser ud, som om dragten består af noget som ligner 
store glitrende fiskeskæl. Manden står foran mig med en 
kongelig holdning og værdighed på en vej, som i stedet 
for at blive smallere mod horisonten, breder sig udad mod 
siderne, jo længere væk man følger den med blikket. Den 
stadig bredere vej leder lige ind i solen. Det er et billede, 
som udstråler ungdommelig kraft, mod og triumf.

Disse billeder indeholder megen esoterisk information og 
kundskab, som jeg bruger mange tanker på de følgende 
dage. 

I bilen hjem fra Klint nogle dage senere kommer der 
under en meditativ tilstand yderligere billeder til mig 
omkring samme tema. Billederne udgør fortsættelsen og 
afslutningen på budskabet fra den kærlige kraft, som hele 
tiden følger os i vor udvikling.

Den indre rejse

Jeg befinder mig stående foran indgangen til et slot. I mine 
hænder holder jeg et papir eller et ark. Det er ca 50 gange 
30 centimeter stort. Papiret er så lyst, at det ikke lader 
sig gøre at se, hvad der står skrevet på det. Det eneste jeg 
med sikkerhed ved er, at det drejer sig om et slags kort. 
Måske er det helt blankt? (Om det er tilfældet, er noget jeg 
kommer frem til og forstår senere i strømmen af billeder. 
Det er nemlig ikke meningen, at jeg på forhånd skal vide, 
hvad der venter mig).

Jeg er iført en tynd fodlang dragt med et bånd om maven. 
I båndet hænger der en decimeterstor nøgle af gammel 
model. (Det er en nøgle af jern, som man anvendte til 
at åbne porte i middelalderen). Jeg har også et trækors 
hængende om halsen. Korset er ca en decimeter stort. Da 
jeg betragter det for anden gang er det forsvundet. Jeg ser 
kun min overkrop med det tynde og bløde klæde.
Næste scene udspiller sig foran et middelalder-alter, hvor 
jeg ligger på knæ i bøn om renselse. Det er af største 
betydning, at jeg forbereder mig til det, som skal komme 
– før den rejse ind i borgens indre, som jeg skal til at 
foretage mig.

Billede 1

Fra dette kontemplative billede af indre bøn kastes jeg 
ind i næste scene. Scenen udgør min egen korsfæstelse. 
Jeg hænger fastsømmet på et kors kun iført et lænde-
klæde. Det hele udspiller sig i et tomrum, hvor kun den 
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dybeste menneskelige smerte og angst hersker. Det jeg 
oplever sammen med min egen dybe smerte og angst er 
hele menneskehedens dybeste smerte og angst. Denne 
smerte bølger frem og tilbage ligesom store tågebanker. 
Korset, jeg er fastnaglet til, hvirvler rundt som løv i en 
efterårsstorm. Smerten fra naglerne i fødder og hænder 
er eksplosiv og næsten uudholdelig. Den mindste lille 
bevægelse brænder som ild i kroppen.
Dette scenario synes at stå på i en evighed. Mit skrig af 
smerte tiltager i styrke og overdøver den brølende vind, 
som kaster mig hovedkulds hid og did, op og ned og til 
siden i heftige rykvise bevægelser. Det er en oplevelse af 
absolut smerte. En smerte uden ende. Det kors jeg hænger 
på er det samme kors, som jeg tidligere bar i en snor rundt 
om halsen, nu mange gange forstørret.

Da dette inferno af fysisk og psykisk smerte er mest uud-
holdelig, kommer der fra højre i billedet en engel med et 
lysende sværd. Jeg kan svagt ane konturerne af vinger, 
eller rettere den lys- og energikraft som dette levende 
væsen udstråler. Med en hurtig bevægelse fører englen 
sværdet ind i mit bryst – mellem tredje og fjerde ribben 
i højre side. I samme øjeblik dette sker ophører smerten, 
og næste billede viser sig for mig.

Billede 2

Jeg er nu på vej op ad en trappe. Det er en smal trappe 
med iskolde og slimede rækker af græsbevoksede sten. 
Jeg skynder mig op ad den så hurtigt jeg kan. Det er dog 
meget svært at komme frem, da det er en smal gang med 
lavt til loftet, som skal forceres i bøjet stilling. Jeg kigger 
skråt ned under opstigningen og ser da, at jeg er barfodet 
og klædt i en brunlig munkedragt.
Jeg aner nu at jeg begynder at nærme mig en dør eller en 
åbning. Da jeg løfter blikket en smule, ser jeg en men-
neskelig skikkelse tage form foran mig. Det jeg ser er 
konturerne af en kvinde, som efterhånden antager fast 
form. Kvinden som nu står blomstrende foran mig er 

overjordisk skøn, iført haremstøj med bar mave og helt 
umulig at modstå. Hun er sindbilledet på den fuldkomne 
kvinde, skabt for kønslig nydelse, fuldstændig betagende 
i sin skønhed. Hendes erotiske udstråling savner mod-
stykke.

Kvinden leder mig ind i en sal, hvor et enormt bord fyldt 
med mad og drikke møder mit blik. Her findes alle tæn-
kelige lækkerier for ganen. Jeg kan endda skelne andre 
underskønne kvinder stryge omkring i rummet. Mit blik 
er dog fastnaglet ved hende, som førte mig ind i rum-
met. Intet andet end hende lokker mig, mad og drikke 
ænser jeg ikke. Langs den ene væg findes en hvileplads 
bestående af et stort antal puder med kvaster i hjørnerne. 
Det er der vi er på vej hen. Lige da jeg er på vej til at 
give efter for mine seksuelle lyster, standser jeg op et 
øjeblik. Jeg mærker det instinktivt i hele kroppen og jeg 
siger det stille til mig selv – jeg vil ikke fortsætte med 
det her. I det øjeblik krakelerer den del af billedet, som 
mine øjne hviler på. Der opstår en revne i facaden som 
gør, at hele dette scenario af sanselig nydelse forsvinder 
ud i det tomme intet.

Billede 3

Næste begivenhed udspilles i en gigantisk sal fuld af guld, 
diamanter og ædelsten af forskellig slags. Salen består 
af flere lignende rum efter hinanden. Der er som om jeg 
var placeret midt i en historie fra ”Tusind og én nat”. 
Lysten til at eje disse skatte, at tage det glitrende guld 
og de skinnende sten i favnen, er uimodståelig. Denne 
scene repræsenterer den yderste form for grådighed. 
Begæret efter rigdom behersker hele mit sind og udgør 
mit livsmål.

Billede 4

Jeg ser nu skråt oppefra luften ned i en gigantisk lukket 
gård befolket med tusindvis muslimer, som lytter til deres 
lederes opildnende og stridslystne taler. Gården er omgær-
det af høje mure med et tårn til bønneudråb i hvert hjørne. 
Den religiøse leder holder folkemassen i et jerngreb med 
sin agitatoriske lederstil og sine befalinger. Hans ord er 
lov. Scenen beskriver den absolutte religiøse magt, som 
et menneske kan have over andre mennesker. Det hele 
udspiller sig i et muslimsk land i 1500-tallet.

Billede 5

Vi er nu flyttet nogle århundreder frem i tiden. Vi befin-
der os i et plads- og tidsmæssigt udefineret 1900-tal og 
bevidner her, hvordan en militær øverstbefalende leder 
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planlægningen af en militærmanøvre omkring et bord fuld 
af kort sammen med sine generaler. Det vi her ser er den 
totale hensynsløshed mod andre mennesker. Det er som 
om disse hans soldater ikke bestod af kød og blod men kun 
brikker i et spil, som ledes af denne øverstbefalende.
Vi taler her om krigerens totale magt med en position, 
hvor denne i kunsten at slå ihjel og lemlæste triumferende 
figur, selv slipper for at deltage i slagteriet. Han kan 
sorgløst, og med total mangel på empati, planlægge for 
kommende ødelæggelser. At slå ihjel er her blevet livets 
store mål og mening. Det indebærer for disse magtfuld-
kommenhedens mennesker en perverteret nydelse at styre 
og lede planlægningen af den kommende masseslagtning. 
De udgør kosmisk set mentale lig, som ser døden som 
livets tjener.

Billede 6

Vi befinder os i nutid midt i et inferno af kapitalspekula-
tion. Værdipapirer af forskellig slags, så som aktier, ob-
ligationer samt andre af finansmarkedet skabte symboler 
for penge, flyver rundt i luften i tusindvis i dette rum. 
Hele billedet fyldes af disse papirer. Hvad det her handler 
om er den sidste selviske handling på den menneskelige 
moralske udviklingens vej. Vi er her nået til vejs ende. 
Længere end til her kommer vi ikke, når det gælder egoets 
tilfredsstillelse. Den galskab i form af røverkapitalisme 
– hvor menneskets alle afarter og afsporinger fremtræder 
som ledestjerner og kulminerer – er den sidste station på 
denne udviklingsproces.

Den yderste fornedring, eller den yderste kontrast til 
kærligheden, opleves her. Mennesket og det levende liv 
er forvandlet til et værdipapir eller tal på en dataskærm. 
Børsen udgør Satans kirke og finansspekulanterne dens 
præsteskab. Alt er tingsliggjort, alt er en handelsvare. 
Den totale meningsløshed er et faktum. Den mørke ta-
lentkernes tjenere fejrer nu sine største triumfer. Gud og 

alkærligheden er her længst borte. Døden griner dig lige 
ind i ansigtet – den er blevet dette mentalitetsniveaus 
totale hersker. Mørkere end det her bliver det ikke på 
den jordiske himmel.

Billede 7

Jeg befinder mig tilbage i den absolutte tomhed. Det er 
den samme plads, hvor jeg indledningsvis sejlede om-
kring fastnaglet til et kors. Denne gang er der dog helt 
stille i ”rummet”. Svagt, svagt kan jeg ane konturerne af 
mit ansigt og overkrop. Disse konturer tager dog aldrig 
rigtig form, bliver aldrig til et tydeligt billede af mig selv. 
Men jeg ved med sikkerhed, at det er mig selv, jeg ser. Jeg 
er nået til den absolutte, den yderste substansløse tomhed 
bag hvilken, der ikke findes nogen materiel eksistens. Jeg 
findes ikke som fysisk person, jeg eksisterer ikke som det, 
jeg har troet, jeg var.

Hele den materialistiske side af tilværelsen er en gigantisk 
illusion. Dens inderste bestanddel er tomhed. Jeg har her 
på den indre rejse prøvet hele det materialistiske repetoire 
af egoistiske handlinger, som stilles til menneskets rådig-
hed i udviklingen af sine indre sjælsregioners mørkeste 
sider. Mere findes der ikke at foretage sig. Det sidste kort 
er udspillet og ligger der på bordet, totalt værdiløst i sin 
ensomhed. En håbløshed ud over al beskrivelse fejer ind 
over mig og holder mig i et jerngreb.

I dette øjeblik af yderste fortvivlelse viser sig igen for 
mine øjne den nøgle af jern, som jeg bar i snoren om livet 
ved rejsens begyndelse. Denne gang er den mangedob-
belt forstørret. Jeg ser forundret lige ind i den. Et øjeblik 
senere eksploderer nøglen og et gigantisk lysskin opstår, 
hvilket i en udvidende bevægelse imod mig vokser sig 
stadig større. Det er den absolutte kærligheds lys, jeg 
skuer. Nøglen, jeg fik i begyndelsen og med hvilken jeg 
troede, jeg skulle åbne en port, har i og med eksplosionen 
åbnet den port, som ikke er andet jeg selv.

Det er jeg, som skal åbnes gennem de oplevelser, jeg har 
haft på rejsen gennem den indre borg. Det er mit inderste, 
som er den dør, gennem hvilken det evige kærlighedslys 
skal strømme, når erfaringerne er høstet og udrensningen 
af mørket er afsluttet. Jeg er selv den sandhed, jeg har 
søgt gennem inkarnation efter inkarnation. Mørket er 
og forbliver en illusion. Det eneste der eksisterer er det 
evige kærlighedslys, som i al evighed har været til og i 
al evighed vil være til. Der findes kun lys …
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Afsluttende kommentar og slutsats

De ovenstående billeder kom altså til mig på et tidspunkt, 
hvor min sjælelige nød var størst. Fristelsen til at give op, 
falde hen i følelsen af tilværelsens totale meningsløshed 
pga det tryk, som hadet mod det kapitalistiske systems 
fremfærd fremkalder, er overhængende. Jeg ser faktisk 
i øjeblikket ingen mulighed for at finde et svar på denne 
min tilsyneladende uløselige indre konflikt. Hvordan 
skal jeg kunne få den mentale vægtskål til at tippe over 
i de nye idealers favør, når jeg sidder så stærkt fast i et 
gammelt mentalt fængsel af retfærdig harme?

Jeg har i lang tid viklet mig ind i selvmodsigende argu-
mentationer om det rimelige i ikke-kærlige tankegange og 
tænkte modtræk mod det ondes fremfærd. Dette byggede 
på gamle automatfunktioner og oplevelser på det esoteri-
ske område sammen med snart to årtiers tilegnelse af ny 
kundskab i form af analyserne i det litterære værk, som 
Martinus kalder ”Det tredie testamente”. Mine tidligere 
handlinger og tænkning som tempelridder langt tilbage i 
historiens støvede ørkenlandskab er stort set det samme, 
som min nuværende tænkning. I begge tilfælde, dengang 
som nu, oplever jeg problemet på samme måde. Såvel da-
tidens religionskrig, støttet af den tids kapitalmagt i form 
af kirken, som røverkapitalismens fremfærd i dag, må for 
enhver pris stoppes, og jeg må selv deltage i kampen, 
selv om det koster mig livet. Ellers svigter jeg både mig 
selv, mine idealer og den øvrige menneskehed. Verdens 
fremtid afhænger af min deltagelse i kampen.

Naturligvis er det her kun tankens og ikke selve hand-
lingens område. Alt for mange lidelseserfaringer gennem 
århundreders gang har gjort mig ude af stand til at handle 
direkte voldelig. Der er bygget en hindring op i mit sjæ-
lelige dyb, en modstand mod alle voldshandlinger. Jeg 
kan helt enkelt ikke længere for mig selv til at deltage i 
disse handlinger. Alligevel, trods denne viden, føler jeg 
det som om jeg svigter den gode sag. På en måde burde 
jeg selv deltage aktivt.
Jeg slår i dette tilfælde hovedet hårdt i væggen, stanger 
mig mentalt til blods. For ikke sandt, er det rigtigt at lade 
andre stå i frontlinien på barrikaderne og i konfliktom-
råderne, mens man selv høster frugterne af det? Burde 
vi ikke alle gøre vort yderste for at få standset det ondes 
fremfærd?

Judasmentaliteten – et udviklings-
trin i den mentale evolutionsproces

Det er på det her område det store mentale sammenstød 
mellem gammelt og nyt bliver et faktum. Dybt inde i 

mig findes der stadig rester af den gamle krigermenta-
litet i form af tempelridderen, hvilken er lig med gamle 
automatfunktioner. På min psykes overflade, i form af en 
tynd kulturel fernis som let kan krakelere ved tilstræk-
kelig stærk modstand, findes de nye tankegange, hvilket 
er lig med næstekærligheden med dens betingelsesløse 
kapitulation overfor og afstandtagen imod alle former for 
voldshandlinger. Sammenstødet bliver desto kraftigere 
nu, hvor der findes manifesteret en handlingsplan på det 
mentale og fysiske plan i form af Martinus 12 punkter i 
Livets Bog del 1.

Viljen til at forandre verden vinder af og til over forstan-
den. Århundreders længsel og venten på dette tidspunkt, 
da sandheden lægges frem i dagens lys er nu her – i 
form af Martinus ”Tredie Testamente” – og det sprænger 
næsten min barriere af utålmodighed. Det er her, just 
i dette øjeblik, min egen Judasdelpersonlighed træder 
frem i dagslyset. Jeg ønsker nu brændende præcist det, 
som Judas en gang ønskede – at hele verden skal få del 
i budskabet fra Mesteren. Jeg vil præcis som han hurtigt 
berede vejen for etablering af et nyt samfund uden under-
trykkelse. Jeg vil præcis som han forcere udviklingen, gå 
imod dets eget indbyggede tempo for menneskelig mental 
udvikling. Det er også her, i og med dette ønske, at det 
mentale niveau, som Judas repræsenterer, kommer til kort, 
det er her det mentale sammenstød bliver et faktum.

Der kan ikke ske nogen virkelig og bestående forandring 
af et samfund, før tilstrækkelig mange menneskers ud-
rensningsproces er afsluttet og mørket er gennemskuet. 
Martinus’ verdensbillede og dets budskab er klinisk 
befriet for voldshandlinger. Der vil aldrig lykkes for 
en eneste person eller sammenslutning af personer at 
anvende og virkeliggøre et samfund med disse analyser 
som grundlag, hvis der i dette på nogen måde indgår 
tvang eller voldshandlinger, fysisk som mentalt. Martinus’ 
verdensbillede, dets vej, mening og mål er og forbliver 
klinisk fri fra alle former for vold og indslag af retfærdig 
harme. Midt i denne min ulykkelige mentale tilstand, 
Judasdelpersonligheden, blev jeg tvunget til at indse dette 
og kapitulere. Jeg kan ikke gøre noget andet end at stige 
ned fra hesten og sige farvel til denne delpersonlighed, 
tempelridderen, hvor smerteligt det end kan være at skil-
les fra dele af egoet og dets vanebevidsthed. Jeg kan ikke 
andet end tålmodigt afvente tidens gang og den dyriske 
mentalitet udlevelse.

Man må som tempelridderen i de første billeder, afklæde 
sig sin udrustning, nedlægge våbnene og stå der utryg og 
tilsyneladende magt- og hjælpeløs, indtil samme person 
iklædes den statelige kjortel og den sølvfarvede dragt. 
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Nu dog i form af et kærlighedens mentale kraftfelt som 
beskyttelse i stedet for datidens fysiske ditto. Det er en 
proces af sorgarbejde, som kræver mod, styrke og vilje. 
Det er en meget smertelig proces, som alligevel inspirerer 
til en videre udvikling, til at frigøre sig fra al frygt, al 
angst og uro. For at vokse i kærlighedsevne kræves der en 
kapitulation overfor den, man er og ikke mindst overfor 
den, man engang var.

Rejsen indad i bevidsthedens skyggeregioner er efter 
min mening en obligatorisk rejse for hvert menneske på 
jorden. Den indgår i den undervisning vi dagligt tager 
del i fra forsynets side i form af den kommunikation, 
vi har med væsener på det fysiske og det åndelige plan. 
Tidspunktet og udtrykket i de arketyper og symboler, 
som gestaltes i vor natbevidstheds vildnis, og ind i mel-
lem meget skræmmende terræner, varierer naturligvis fra 
person til person. Men jeg vil mene, at disse ovenstående 
billeder er syv erfaringsplaner, som på en eller anden 
måde er obligatoriske skinbilleder på den illusoriske 
virkelighed, vi mennesker må se, leve ud, gennemskue 
og til sidst bortvælge. Befrielsen fra det ondes greb – de 
gamle automatfunktioner i egoets og selvopholdelses-
driftens tjeneste – ligger i just dette at se dem som dele 
af ens egen personlighed, se dem som dele af ens egen 
tidligere og nuværende personlighed.

I kraft af Martinus’ verdensbillede, med dets ufejlbarlige 
analyser af alt og alle, har menneskeheden fået det hidtil 

stærkeste og mest effektive redskab til at foretage sig 
denne indre rejse. Og til forskel fra det mentale klima, 
som beherskede min gamle tempelridder - hvor fjenden 
fandtes på det ydre plan – fi ndes fjenden nu udelukkende 
i vort eget indre landskab. Det er der, og kun der, kampen 
mod det onde og dets handlinger kan og skal føres. Det 
er i dette sjælelige område at afmonteringen og udsult-
ningen af den gamle krigeriske, selvretfærdiggørende 
vanebevidsthed skal ske.

Med denne altafgørende indsigt som et urokkeligt faktum 
kan jeg derfor af hele mit hjerte istemme den første af 
Martinus’ syv gyldne regler – ”Fjern begrebet fjender fra 
din bevidsthed”. Det er med den indsigt fast forankret i 
hvert menneskes hjerte at vejen til den længe ventede 
verdensfred ligger åben. Og med denne indsigt, med dens 
praktisering i alle hverdagens gøremål, vil den fremtidige 
verdensstat med dens kærlighed til alt levende langsomt 
men sikkert vokse frem og tage form. Natbevidstheden 
har da opfyldt sin funktion og stillet sig i det dagsbevidste 
livs tjeneste. Mørket er en gang for alle forvandlet til lys 
– til det Kristuslys, som fi ndes iboende i og omsluttende 
alt levende. Et lys som er synonymt med selve livet i dets 
uendelige mangfoldighed, skønhed og visdom.

(oversat fra svensk af Ruth)

På vej til indre balance

Mange mennesker befinder sig i et åndeligt tomrum. De har givet slip på noget gammelt, som ikke kunne 
inspirere dem mere, men de har endnu ikke fundet noget nyt, der kan hjælpe dem til at få den indre balance, 
ud fra hvilken det ydre kaos kan forvandles til kosmisk harmoni. Den overgangstilstand, hvori den jordiske 
menneskehed befinder sig, er den sidste fase af forvandlingen fra dyr til menneske, og den vil bibringe de enkelte 
individer sådanne erfaringer, at de bliver modtagelige for en ny verdensimpuls, som allerede nu stråler ind over 
jorden.

(Martinus i foredrag 11/4-1960)
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”DE SIDSTE TIDER” 
 - HØJBY KIRKE - 

af Per Holsner

Maya kalenderen har fascineret mange mennesker i mo-
derne tid, som udtryk for en tidligere højtstående kultur, 
men også på grund af dens tidsangivelse af en gammel 
”verdens ende”, angivet til at være ved midvinter den 
21/12 år 2012.

Martinus anvender også begrebet ”verdens ende” i sit 
Tredje Testamente for at beskrive Dommedagens slut 
på en gammel verden og starten på en ny kristen kultur, 
menneskeriget med fred på jorden. Bland andet i artiklen 
til symbol nr. 44 ”Loven for tilværelse – elske hinanden”, 
hvor der står: ” Det kan ikke råbes for stærkt ud, at jorden 
iler mod ”verdens ende”. Alle må gøre sig rede. En stor 
plan i den guddommelige verdensorden skal bringes til 
fuldendelse. Jorden skal slynges ind i en ny kosmisk bane, 
hvor alt som ikke er af ”renhed” af kærlighed må forblive 
udenfor. De stærke vibrationer fra Faderens zone opløser 
alle detaljer, som ikke er isoleret i kærlighed”.

I løbet af dette forår 2009 står det klart for højintellek-
tuelt indviede på globalt plan, at Martinus repræsenterer 
arkai/ærkeengel Mikael, og at det Tredje Testamente 
udtrykker den Hellige Ånd, bragt til menneskeheden 
ved kristus genkomst gennem Martinus i hans ”hvide 
og gyldne ilddåb”. Helt i overensstemmelse med en 
moderne åndsvidenskab er det kun Mikael, der som jord-
klodevæsenets hovedtalentkerne for lys, med Forsynets 
opbakning kan kaste Satan eller hovedtalentkernen for det 
dræbende princip, ud af jordens område. Og det sker nu i 
den aktuelle Dommedags periode, som begyndte omkring 
år 1840 ifølge Martinus og vil vare omkring 200 år med 
slut inden år 2050.

Martinus var dygtig til at tegne og male, billederne kunne 
blive meget detaljeret, ikke mindst i symbol nr. 23 ”Det 
færdige menneske i hans billede efter hans lignelse”. Det 
viser Mikael som kristusvæsen komme på skyerne med 
magt og herlighed, der i et tidernes vendepunkt drejer en 
stor orange kosmisk bue af det dræbende princip over til 
menneskerigets gule fredelige kærligheds kultur. I dette 
opgør og denne konflikt mødes de orange og gule farver 
også i de mindre buer og rektangler i symbolets nedre 
del, figurer som repræsenterer rækken af inkarnationer 
gennem tiderne. Fordelingen af farverne viser sig at være 
et nøje malet og differentieret tidsforløb.

Fra starten af den gule farve i en lille bue og frem til den 
definitive afslutning af det orange i et af rektanglerne 
forløber omkring de 200 år, som Dommedagen varer. 
Begyndelsen af den første gule farve i et af de orange 
rektangler markerer Den Nye Verdensimpuls første 
indslag omkring år 1900, med starten på ”Lysets tidsal-
der” eller Satya Yuga ifølge hinduistisk åndslære, mens 
det første gule indslag i de oven liggende orange buer 
viser Mikaels kamp i himlen med mørkets drage, som 
han år 1879 kastede ned på jorden blandt menneskene, 
og sammen med Forsynet også siden hen her forfølger 
med start år 1900, for endegyldigt at have fjernet Satan 
i løbet af Dommedagens sidste tider. Det gule indslag i 
den efterfølgende lille bue viser hændelsesforløbet på det 
åndelige plan omkring og efter 2 Verdens krig, hvilket 
J.B. Aharon beskriver i hans bog ”The spiritual event of 
the twentieth century. An imaginaton”, som tidligere er 
omtalt i min artikel ”Kosmisk åndsvidenskab i menne-
skeheden på jorden”.

År 1973 skete der en forstærkning af den kosmiske 
lysimpuls, ca. 33 1/3 år efter 2 Verdenskrigs åndelige 
kulmination år 1940/41, og denne gang med oliekrisen 
til følge. Det ses på symbolet hvor starten af den gule 
farve i den store kosmiske bue slår ned på det underlig-
gende rektangel. Efter yderligere 33 1/3 år slår en ny 
forstærkning af det kosmiske lysets impuls ned omkring 
år 2007 med de efterfølgende globale kriser, vi stadig 
befinder os i som en optakt til den 3 ½ års periode, som 
antikrist har til at forføre menneskene, maskeret i idelige 
gode hensigter.
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Den gule farve begynder først igen at fortrænge det orange 
i rektanglerne omkring år 1993, hvilket er et vigtigt år, 
hvor menneskeheden og naturvæsenerne i jordklodens 
elementarverden for første gang indleder et omfattende 
samarbejde til alles vel, et resultat af Findhorns indleden-
de arbejde i 1960´erne. Fra et bestemt tidspunkt omkring 
år 2000 bliver de små buer i symbolet endegyldigt gule, 
hvilket fra det tidspunkt markerer, at Moder jord fremover 
kun accepterer ”fårene” i sit reinkarnations kredsløb. 

En lille orange tunge i rektanglets øvre del henviser til 
Satans indledende og sidste 3½ års forsøg på at vildlede 
menneskeheden, som en ulv i fåreklæder ved at foregøgle 
stadig at kunne redde menneskene ud af de globale kriser 
med hjælp af kapitalisme, bevæbnet fred i et materialistisk 
verdensbillede, og at frihed og demokrati er muligt at 
opnå af denne vej, hvilket Martinus igen og igen absolut 
benægter.

Disse 3½ år, hvor antikrist og hans profet forsøger at løse 
verdens problemer med gammel vin på nye flasker, be-
gyndte denne midsommer år 2009 og afsluttes midvinter 
den 21/12 år 2012, som Maya kalenderen forudsagde. 
Denne periode kan objektivt betragtes som en slags 
eksamen i livets skole for hvert enkelt menneske, med 
henblik på om det har udviklet sig tilstrækkeligt gennem 
de seneste 2000 år til at leve som et humant kristent væsen 
og ikke kan forføres af antikrist. 

Hvis ikke målet er nået, vil Mikael med Forsynet i de 13 
hellige nætter fra juleaften år 2012 til Hellig Trekonger, 
som menneskehedens tærskelvogter i Dommedagens Hel-
lige Ånds lys i ”de sidste tider” stille dem på bukkenes 
side. Efter denne altafgørende dom er menneskeheden 
opdelt i fårene og bukkene, hvilket symbolet viser ved, 
at den orange farve successivt aftager i rektanglet, alt 
efter som bukkene dør ud og bort fra jorden. De kan ikke 
længere inkarnere på jorden, hvilket den oven liggende 
gule bue markerer.
         
I Højby kirke, en af Sjællands ældste og bygget i de 
første årtier af 1100 tallet, findes nogle af Danmarks 
bedst bevarede kalkmalerier fra middelalderen. Særligt 
kalkmalerierne i korets hvælvinger regnes for de skøn-
neste billeder skabt i dansk kirkekunst. Med et billede 
af arkai/ærkeengel Mikael, som vestvendt i en af de fire 
hvælvinger, med vægten i hænderne dømmer menneskene 
til enten får eller bukke, vejer deres moralske værdi. Mod-
sat på korets østre hvælv troner den opstandne Kristus 
på regnbuen i al sin herlighed med Maria ved sin højre 
og Johannes ved sin venstre side i knælende forbøn for 
menneskeheden. I den sydlige hvælving kalder Mikael 

med basunklang de døde op fra deres grave i dødsriget, 
og i den nordlige del ses den tunge vandring mod uhyrets 
gab i helvede. 

Korets billeder er formet til et kors og handler alle om 
Dommedagen, den som nu hele menneskeheden oplever 
de sidste tider af, til en definitiv afgørelse. Og det er 
absolut ikke en tilfældighed, at netop disse kalkmalerier 
kan opleves i Højby kirke, ikke langt fra Martinus Center. 
Forsynet ved hvad fremtiden har i sit skød.

Højby, byen ved højene, var i middelalderen en forholds-
vis stor og betydende by. Den var et fiskerleje dengang 
kirken blev bygget, og kirken blev stort anlagt efter da-
tidens forhold. Odsherred i middelalderen må nærmest 
betegnes som en ø, idet der kun var forbindelse til lands 
med det øvrige Sjælland over en smal tange ved Drags-
holm syd for Vejrhøj. Man var henvist til trafik ad søve-
jene, og den meget anselige Højby sø stod ved et sejlbart 
vandløb i forbindelse med Kattegat. Navnet Højby kan i 
dag relateres til den åndelige by, som har sit brændpunkt 
ved Martinus Center, hvor Martinus i sin tid anmodede 
gæsterne om sjæleligt at stille sin snavsede sko udenfor, 
analogt til Moses med henblik på det guddommelige 
møde på Sinai bjerget.

Martinus Center har til opgave at byde alle mennesker af 
god kristen vilje velkommen, til en forståelse af tidens 
kaos gennem det Tredje Testamente, hvor det er vigtigere 
at være venner i et tankeklima af kærligt fællesskab end at 
få ret. Det med sandheden skal nok komme hen ad vejen. 
Også indenfor centrets mere centrale medarbejdere skal 
fristelsen vedvarende modstås til at åbne sin egen butik 
og gøre karriere indenfor Sagen. Og Forsynet har god 
kontrol med det alt sammen.  
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Skal vi bare lade diktaturet
brede sig til hele verden?

af Hans Wittendorff

En Martinus-studerende mener, at Martinus er for unuan-
ceret i sit syn på krig og selvforsvar. Det er meget godt, 
at man skal ”stikke sit sværd i skeden” og ikke deltage i 
krig. Men hvis de allierede ikke havde bekæmpet Hitler, 
så havde nazismen nu været udbredt over det meste af 
verden. Det samme gælder alle steder, hvor demokratiet 
bekæmper diktaturet. Skal vi bare lade diktaturet brede 
sig? Det kan da ikke være Martinus’ mening?

SVAR: Måske er det en udbredt opfattelse, at Martinus 
ikke har nogen forståelse for de nationer og mennesker, 
som bekæmper diktaturstater eller udsender ”fredsbe-
varende soldater” til uroplagede områder. Men det er en 
forkert opfattelse. I juli 1945, da verdenskrigen netop var 
afsluttet, holdt Martinus et bemærkelsesværdigt foredrag 
i Klint under titlen Den mentale treenighed. Foredraget 
er offentliggjort som en artikel med samme titel i Arti-
kelsamling 1.

I denne artikel giver Martinus os et vældigt overblik over 
det udviklingsforløb, som hvert enkelt menneske gen-
nemgår, mens vi befinder os ”på et stadium mellem det 
angribende og myrdende rovdyr og det totalt næstekær-
lige kristusvæsen”. Når vi ser vores tv-avis, kan vi godt 
fornemme, at menneskeheden befinder sig et ellert andet 
sted mellem disse yderpunkter. Martinus benævner vort 
stadium som ”angrebs-” og ”forsvarsmentalitet”. Om de 
førstnævnte skriver Martinus, at de ”udgør de kosmisk-
kemiske kemikalier, af hvilke erfaringerne eller erken-
delsen af, hvad man ikke skal gøre, bliver dannet”. Disse 
stadier er med andre ord absolut nødvendige, hvis vi skal 
lære at kende forskel på ”godt og ondt”. Men hvad med 

”forsvarsmentaliteten”? Jo, siger Martinus, ”forskellen 
mellem disse to mentale tilstande vil være den, at medens 
motivet for ”angrebsbevidsthed” er hensynsløs ”selvisk-
hed” eller ”egoisme” eller begæret af sin næstes goder, er 
motivet for ”forsvarsbevidsthed” ”uselviskhed” eller en 
beskyttelsestrang over for næsten imod ”uretfærdighed” 
eller ”angrebsvæsenernes” overfald. Det er således en 
begyndende kærlighed over for næsten, der her kommer 
til syne.” (stk. 20.25)

Menneskeheden i ”livets 
smeltedigel”

Her, som så ofte før, oplever vi altså Martinus’ forståelse 
for alle trin på udviklingsstigen. I stk. 20.26 pointerer han, 
at ”bag ”forsvarsmentaliteten” er motivet i virkeligheden 
ganske ”uselvisk””, uanset om det er én selv eller andre, 
der bliver angrebet. Han udtrykker det meget kontant: 
”Det er ikke ”egoisme”, at man begærer sin ret til at 
leve”. Men han gør samtidig opmærksom på, at den 
menneskelige natur er sådan, at dét, der begynder som 
et berettiget og nødvendigt forsvar, let kan udvikle sig 
til egoisme og selviskhed, der derved får karakter af et 
angreb.

Menneskeheden er med andre ord anbragt i dét, Martinus 
kalder ”livets smeltedigel”. For en tilværelse, hvor vi 
må leve i skiftevis angreb og forsvar, er jo i hvert fald 
ikke fred. Men nu dukker der en ny faktor op. For alle 
de lidelser og smerter, som angrebs- og forsvarskrige 
påfører os, er ikke formålsløse.  De giver os erfaringer, 
der modner os og med Martinus’ ord bliver til ”intel-
ligens og medfølelse eller medlidenhed”, der igen er det 
samme som ”kærlighed” eller ”livslovens opfyldelse for 
det fuldkomne eller færdige væsen”. (20.28)

Nu fik vi således svar på vort spørgsmål. Diktaturet skal 
ikke have lov at brede sig uhæmmet. Vi er i en udvik-
lingsfase, hvor der vil være både nationer og soldater, 
som gerne vil bekæmpe diktaturstater og derved befri 
undertrykte folk fra diktaturets snærende bånd. Nu kan 
vi overskue det vældige udviklings-skuespil, som ”livets 
smeltedigel” udviser. Vi kan se, at ”væsenerne i ”for-
svarszonen” ligger nærmere fuldkommenhedsstadiet end 
væsenerne i ”angrebszonen”, idet de allerede er begyndt 
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at blive påvirket af ”erfaringen” og ”lidelsen””. Og vi 
kan se, at vi ikke selv ville kunne deltage i disse krige, 
men at der er andre, der gerne vil.

Alt uden undtagelse er 
Guddommens manifestation

Selv for ”gamle” erfarne Martinus-studerende kan det 
være vanskeligt at erkende, at det mørke, som krigene 
repræsenterer, er nøjagtig lige så nødvendigt som lyset. 
Med Martinus’ ord: ”Kun når alle medvæsener og alle 
ting uden undtagelse bliver synlige som udgørende Guds 
manifestation, ligegyldigt hvordan disse så end måtte tage 
sig ud for vort sansesæt, bliver alt synligt som nuancer 
i, eller impulser fra det samme væsen. Alt bliver identisk 
med de nødvendige lys- og skyggeregioner.” (LB 3-703) 
Derfor konkluderer Martinus, at ”det, der skal føre men-
neskeheden ud af dommedagens mørke, bliver således 
ikke den materialistiske videnskab, lige så lidt som det 

bliver det religiøse princip i den forældede fortolkning, 
der endnu gør sig gældende. Det bliver derimod først og 
fremmest igennem den erfaringsophobning, menneskehe-
den igennem dommedagens rædsler og besværligheder 
bliver tilegnet.” (LB 7-2522)

Krigens rædsler tjener med andre ord et formål. For nu 
forstår vi, at denne ”jordmenneskehedens nuværende 
herskende psyke”, der er en blanding af ”angrebs-” og 
”forsvarsmentalitet”, vil skabe længsel efter en bedre 
tilværelsesform, en bedre samfundsordning. Og at ”i 
virkeligheden er de to gruppers bevidstheds- eller men-
talitetsforskel altså kun et udviklingsspørgsmål”.

Ud af smeltediglen vil opstå ”mennesket i Guds bil-
lede”.

(hwittendorff@post.tele.dk)

To slags overtro

Den følelsesbetonede religiøse verden lever i troen på en defekt guddom, og den materialistiske eller fysisk-videnska-
belige verden lever i troen på gudløshed, på tilfældighed og kaos. Begge opfattelser afslører en i virkeligheden helt 
ud fantastisk overtro. Men på overtro kan intet bestå, og den nuværende verdenskultur er, trods al sin genialitet, en 
verden i sammenbrud.

(”En verdenskulturs undergang”, Kosmos nr.14/1971)
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af Ruth Olsen

I Illustreret Videnskab (9/2009) var der en stor artikel 
med overskriften ”Hvad er tyngdekraft?”, med en gen-
nemgang af de svar, naturvidenskaben hidtil har fundet. 
De er ikke overbevisende, heller ikke for forskerne selv. 
Så de søger stadig. Med store kostbare anlæg søger de 
efter en partikel, de kalder ”gravitonen”, som de mener er 
bærer af tyngdekraften. De søger også efter de ”gravitati-
onsbølger”, som Einstein forudsagde, måtte findes, men 
som stadig ikke er fundet. Opsendte rumsonder bevæger 
sig ikke helt, som beregnet efter ”tyngdeloven”.

Problemet er, at naturvidenskaben bygger på en forkert 
opfattelse af, hvordan universet fungerer. De kan måle, 
hvordan tunge ting falder til jorden. De kan konstatere, at 
mennesket går med begge ben på jorden, men de ved ikke 
hvorfor. Og det hjælper dem nok ikke meget, at vi med 
Martinus forklarer dem, at Jorden er et levende væsen 
med et urbegær, som tiltrækker det, Jorden ønsker.

Havde de derimod lyttet til det, Walter Russell (omtalt i 
tidligere Impulsblade) forklarede for dem allerede i 1929, 
havde de været en hel del klogere, for han går mere ind i 
de fysiske detaljer, end Martinus gør. Så lad os se, hvad 
Russell fortalte.

Russells verdensmodel

Al fysisk materie eksisterer på grund af to modsatrettede 
spiralbevægelser, en indadgående og en udadgående. 
Disse bevægelser skaber det spændingsniveau, der er 
specielt for hver slags stof. At de to bevægelser dybest 
set skabes af levende væsner, lader vi her være en under-
forstået selvfølgelighed.

Når vi kan gå trygt og roligt på jorden uden at være bange 
for ”at falde af”, når Jorden suser roterende gennem 
rummet, er det fordi vor organisme har omtrent samme 
spændingsniveau som jordkloden. Anderledes på månen. 
Fordi månen er døende, har dens udadgående spiralbe-
vægelse fået overtaget, og den har dermed fået et lavere 
spændingsniveau.

Ifølge naturvidenskabens tyngdelov burde månen falde 
mod Jorden. De siger jo, at en større masse tiltrækker en 
mindre masse. Men faktisk er månen ved at fjerne sig fra 
Jorden. Jo mere dens udadgående spiralbevægelse bliver 
den dominerende, jo mere vil den fjerne sig for til sidst 
at gå helt i opløsning, sådan som alle lig er dømt til at 
gøre. I øvrigt trækker månen ikke i noget her på Jorden, 
tidevand skyldes havenes skvulpen på grund af Jordens 
slingren.

En kuglerund form er i perfekt balance, men når den som 
Jorden begynder at blive bredere ved ækvator, dvs når 
cirklens radii ikke længere er lige lange, begynder den 
at slingre i sin rotation. Den må ligesom en linedanser 
”slingre” for at holde balancen.

Lige søger lige.

Lighed i spændingstilstand tiltrækker, ulighed frastøder. 
Æblet falder til jorden, mens en oppustet ballon stiger til 
vejrs. Stenen synker til bunds i havet, mens korkprop-
pen flyder ovenpå. Olie og vand frastøder hinanden, for 
de er alt for ulige i spændingstilstand. Der er kemiske 
stoffer, der tiltrækker hinanden, og nogle der frastøder 
hinanden. Det afhænger af, hvor stoffet befinder sig i 
spændingsfeltet mellem deres indadgående og udadgå-
ende spiralbevægelse.

Hvad er tyngdekraft?
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På solsystemets øvrige planeter er spændingstilstanden 
helt anderledes end på Jorden. På Mars er den f.eks. så 
lav, at der er meget koldt, for temperatur afhænger af 
spændingstilstand og ikke af afstanden til solen. På Mer-
cur er den så høj, at et stof, der er hårdt metal på Jorden, 
på Mercur ville være fl ydende. Her er den indadgående 
spiral meget dominerende, fordi den er en ung planet, så 
den høje spænding gør den er meget varm og tæt.

Ifølge naturvidenskabens tyngdelov burde planeterne 
falde ind i solen, for den siger jo, at jo større masse jo 
større tiltrækningskraft. Men sådan er det jo tydeligvis 
ikke. Planeterne befi nder sig just der, hvor deres spæn-
dingstilstand passer med omgivelserne. Russell foretager 
det tankeeksperiment, at en kæmpehånd tog Jorden og 
placerede den ude i f.eks. Jupiters bane. Den ville da 
straks svuppe tilbage på sin plads, hvor den spændings-
mæssigt hører til.

Planeterne sejler jo ikke rundt i noget ”tomt rum”. Rum-
met er fyldt med energi i ganske bestemte mønstre, som 
planeterne passer ind i og må følge. Naturvidenskaben 
er efterhånden blevet klar over, at der fi ndes masser af 
energi, de endnu ikke er i stand til at klarlægge, fordi det 
er usynligt for dem. De kalder det ”sort stof” og ”sort 

energi”. For åndsvidenskaben er det ikke spor ”sort”, for 
vi ved, at der er masser af energifrekvenser, som vi ikke 
endnu kan opleve med vore begrænsede sanser.

Forskerne mener, at det mørke stof udgør 21% og den 
mørke energi 75% af universet, og de kalder det ”mørkt”, 
fordi det ikke udsender det, de kan opfatte som lys. Men 
betingelsen for at udsende den slags lys er, at en kompri-
meret spænding frigives eksplosivt, sådan som det sker 
i solen og andre stjerner. Eller som når et stykke brænde 
i brændeovnen får frigivet sin komprimerede energi så 
hurtigt, at der produceres varme nok til at det lyser.
Man mener i øvrigt at ”mørkt stof har masse, fordi det 
bidrager til tyngdekraften”, mens ”mørk energi er en 
slags omvendt tyngdekraft” (Aktuel Naturvidenskab nr. 
5/2007). De har åbenbart opdaget, der er to modsatrettede 
bevægelser i universet! 

Tyngdekraft er fejlagtigt blevet gjort til en egenskab ved 
stoffet, skønt en kraft kun kan være en egenskab ved be-
vægelse. Der fi ndes i universet kun én kraft. Både Russell 
og Martinus kalder den elektricitet. (Naturvidenskaben 
taler om elektromagnetisme). Den har to retninger – indad 
og udad. Den indadspiralerende bevægelse kan tiltrække 
stof, når den er dominerende, som vi ser det i en cyklon, 
der hvirvler rundt og suger til sig.

Så længe den indaddrejende bevægelse dominerer over 
den udaddrejende, vil den samle energi, komprimere og 
integrere. Men alle bevægelser er underlagt periodiske 
rytmer. Der er en periode for opbygning og en periode 
for nedbrydning. Midt imellem er der en tid for lige-
vægtig spænding, et modent harmonisk stadie, men til 
sidst ophører al spænding, og væsenet diskarnerer ind i 
stilheden for en tid.
For vi ved jo, at bevægelse hører den fysiske verden til 
og kun kan skabes af levende væsener.

Det tænkende menneske

Det tænkende menneske kræver ret til en selvstændig vurdering af alt, hvad det oplever. Det ønsker at anvende 
de erfaringer, det igennem den materialistiske videnskab er kommet i besiddelse af og evner derfor ikke længere at 
bøje sig for et åndeligt diktatur. Stilles det over for en påstand, kræver det denne påstand belyst og begrundet, ikke 
alene for følelsen, men også for intelligensen.

(En verdenskulturs undergang”, Kosmos 14/1971)
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Der er tale om en lille bog i rødt omslag med billede af 
de to forfattere, der holder hinanden i hånden som tegn 
på deres samarbejde omkring bogen. Og det har de gjort 
godt. Ud over tre dages intens interview af Dalai Lama har 
Sebastian Nybo præsenteret en række etiske dilemmaer, 
som menneskene står over for i dag. Og han anviser nogle 
tanker og enkle værktøjer, vi hver især kan bruge for at 
rette op på klodens skæve udvikling. Langs ad vejen retter 
han en række spørgsmål til Dalai Lama, hvor resultatet 
så bliver drøftelse af de pågældende emneområder, der 
kommer til at udgøre substansen i bogen. Der er altså tale 
om en levende udveksling af  to menneskers livserfaring 
med særlig henblik på søgen efter det etiske menneske. 

For den, der studerer åndsvidenskab, vækker det positiv 
opmærksomhed, at man allerede fra start præsenteres 
for et kapitel med overskriften: ”Alt er et spørgsmål om 
kærlighed”, kærlighed til den jord vi lever på, kærlighed 
til vore medmennesker og kærlighed til det guddomme-
lige, der inspirerer og vejleder os. Men som det hedder 
i bogen: ”frygt og blind tro har indgivet os en tendens 
til at holde fast på det, vi har, aldrig at ønske ændringer. 
Svaret på dette dilemma er ifl g. forfatterne ”at stille ind 
på vor indre spirituelle åre”. 

Vi skal udvikle os ved at stille ind på vor indre spiritu-
elle åre. Menneskets næste udviklingstrin skal da være: 
homo spiritualis – det gælder overlevelsen! En gang var 
det nogle få indviede, der fortalte os, hvad og hvordan vi 
skulle tro. Men i nutidens globale verden vil de fl este ikke 
mene, der er brug for mellemmænd. Den menneskelige 

evolution vil indvarsle en æra, hvor menneskeheden står 
i direkte forbindelse med den åndelige verden.

Under drøftelsen af vore  mere eller mindre – især mindre 
– gode vaner og tilbøjeligheder er der stof nok til, at vi 
som almindelige borgere i sandhedens og især etikkens 
interesse må skamme os. Vi er ikke tolerante nok – og læg 
mærke til dette: Dalai Lama: ”Som helhed har kvinder 
større respekt for andres ret til at tro på noget andet, end 
de selv gør. Her er noget mænd kan lære af kvinderne”.  

Og igen Dalai Lama: ”Når jeg taler i Himmalaia-regio-
nerne er der fl ere kvinder end mænd – mændene siger, at 
de ikke har brug for religion. Men det er falsk selvtillid, 
når de tror, de ikke har brug for religion. Alle har brug for 
spiritualitet. Fra en biologisk betragtning kan det være, 
at kvinder kan forstå det bedre end mændene kan. Her 
bliver Dalai Lama pludselig lidt forsigtig: ”det kan lyde 
diskriminerende af mig - det kræver mere forskning”. 
Ja, han bliver ligefrem helt rar over for sine kønsfæller: 
”Mændene har lært at kontrollere deres aggression, og 
derfor vil de måske lære at vise dem samme respekt, som 
de viser hinanden”.

Og så kan jeg ikke dy mig for at pege på en åbenlys skøn-
hedsplet: Side 123 opremser bogen nogle retningslinier 
for etiske medarbejdere i erhvervslivet, som kan minde 
lidt om Martinus 7 gyldne leveregler, hvor en af dem 
lyder således: ”Den etiske medarbejder sender negativ 
energi tilbage til den kilde, hvor den kom fra”. Hvis 
der ikke her er tale om en fejltagelse – måske trykfejl, 
hvad ved jeg – så tyder denne  udtalelse på ”Øje for øje, 
og tand for tand”- princippet – et for længst henvisnet 
gammeltestamentligt princip, som ikke har det fjerneste 
lighed med hele tankegangen i den moral, de to noble 
herrer i øvrigt lægger for dagen. – Jeg gætter på, at det er 
en fejltagelse, som skal være tilgivet.  Og dermed mange 
TAK for bogen. Det har været inspirerende læsning, som 
jeg kan anbefale alle vore læsere.

Om Bøger
På sporet af det 
etiske menneske 
Sebastian Nybo med H.H. 
Dalai Lama

Kastaniehøj forlag 2009

140 sider, 250 kr

Anm. Gunder Frederiksen
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Endelig er den kommet – bogen som mange, der er inte-
resserede i og arbejder med videnskab, har ventet på. 
Da jeg i 1960-tallet var udvekslingsforsker i biologi i det 
daværende Sovjetunionen og i Canada, havde vi mange 
diskussioner om, hvad der egentlig var videnskab. Så 
længe vi holdt os til naturvidenskaben, havde vi vore 
postulater og vor lære at henvise til, selv om disse ikke 
på nogen måde kunne anses for at være beviste. Værre 
blev det, da fi losoffer og humanister blandede sig i legen. 
Vi indså snart, at det eneste vi vidste var, at vi ikke vidste 
noget. Men så vidste vi jo i det mindste dette.  

I de følgende årtier blev situationen ikke bedre - snarere 
tvært imod. Trods naturvidenskabens enorme landvindin-
ger forblev videnskabsbegrebet uden nogen videnskabe-
ligt anerkendt defi nition. Teorier og verdensbilleder blev 
sat op mod hinanden, og for forskeren i almindelighed 
blev det alt for megen tidsspilde at forsøge at forstå, 
hvad videnskab egentlig var for noget. Vedkommende 
måtte nøjes med at søge sine svar inden for sit alt for 
smalle område af ”videnskabeligt” arbejde. Mange luk-
kede sig ind i ”det materialistiske rum”, hvor kun mål og 
vægtfacitter ansås for videnskab. Gud, psyke og åndelige 
fænomener levnedes ingen plads i denne videnskab, men 
blev blot betragtet som følgevirkninger af rent materielle 
processer. 

”Solopgang over videnskaben” er en bog om grundlæg-
gende videnskabsteori. Her viger den forudindtagede 
læser måske tilbage – videnskabsteori, er det ikke kompli-
ceret og svært forståeligt? Jo, det er det utvivlsomt, men 
via enkle og klare eksempler lader forfatteren os få idelige 
”ahaoplevelser”, endog på områder som normalt er svært 
tilgængelige. Læg dertil at sproget er letfl ydende og enkelt 
samt at fremmedord så vidt muligt er undgået (hvor de 
forekommer, bliver de klart defi neret), så det er åbenbart, 
at denne bog henvender sig til en stor læserkreds. Alle-
rede på gymnasieniveau burde den være til stor glæde for 
interesserede elever frem for alt inden for naturvidenskab 

og fi losofi , men også for alle de unge, som søger at forstå 
eller vil have et alternativ til materialisme og religion. På 
universitetsniveau er den selvskrevet, mener jeg, og især 
for forskningsstuderende – hvor mange af dem får en klar 
oversigt over videnskabelige teorier i dag?

Forfatteren skriver i forordet: ”Det bliver stadig klarere 
for mig, at foruden at udgøre en øjenåbner som nuancerer 
billedet af, hvad videnskab egentlig er for noget, udgør 
videnskabsteorien også et anvendeligt udgangspunkt for 
en interessant brobygning mellem det etablerede natur-
videnskabelige synspunkt på den ene side og alternative 
ideer og teorier om menneskenes og verdensaltets natur 
og beskaffenhed på den anden side. Man kan i dag se 
mange tegn på sådanne spirende tanker og ideer i samfun-
det. Disse tanker er sandelig ikke nye i menneskehedens 
historie, men de har ikke noget rigtigt fundament at stå på 
i det moderne videnskabelige verdensbillede. De bliver 
derfor ikke genstand for videnskabelige diskussioner. 
Videnskabsteorien kan bidrage med et sådant funda-
ment og dermed understøtte en konstruktiv udvikling af 
videnskaben”. 

Har forfatteren da fået held med sit formål? Hvor det gæl-
der at nuancere forståelsen af, hvad videnskab er, bliver 
svaret ubetinget ja! Skulle nogen ville fordybe sig inden 
for et eller andet område, fi ndes der litteraturhenvisninger, 
som dækker det meste. 

Kan videnskabsteorien blive et fundament for en kon-
struktiv udvikling af videnskaben? I sidste kapitel præ-
senterer forfatteren et radikalt udvidet videnskabeligt 
verdensbillede baseret på den danske forfatter Martinus´ 
(1890 – 1981) forfatterskab. Med baggrund i analyserne 
først i bogen står det helt klart for mig, at Martinus´ ver-
densbillede i høj grad er videnskab. Det hele er desuden 
spændende, og jeg oplever en stor befrielse efter at have 
læst bogen. Mange videnskabelige dogmer har fået plads 
i sin sammenhæng og snævre grænser er visket ud. Det 
er virkelig en solopgang over videnskaben. 

(Om forfatteren: Magdalena Rosell er docent i medicinsk 
ernæringslære ved Karolingska instituttet og fi l. cand. i 
teoretisk fi losofi . Hun er desuden forelæser i videnskabs-
teori og pædagogisk udvekslingslærer ved Stockholm 
Universitet.) 

Solopgang over 
videnskaben
Af Magdalena Rosell

Världsbild förlag 2009

205 sider – 175 kr

anm. Gunnar Carlsson
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En ren nydelse at læse denne fi ne lille bog, med god 
dybde, masser af humor og smuk symbolik. Der er en 
varm og kærlig ånd over historien, og vennerne vi følger 
er ikke til at stå for, man kommer til at holde af dem.  

Bogen fi k mig til at refl ektere over mine sande mål i 
livet,
både de indre mål og de ydre mål, mit livs cirkler. 
Som dråben der rammer havets overfl ade og danner ringe 
i vandet.
Dråben mit jeg, de mindste ringe mine essentielle mål og 
de større ringe, de mere fysiske mål. 

Følge sin egen personlige strøm, den sti der føles sand, i 
et ocean af muligheder.
Ikke altid nemt at gennemskue sin sande strøm for et 
blandingsvæsen med modsatrettede strømninger, der 
både indeholder oceanets hengivende blidhed, klarhed 
og bølgernes rasen når det er uvejr. 
Mange farer lurer i det store ocean, hvornår følger jeg 
alkærlighedens strøm og hvornår bliver jeg opslugt af 
egoets mørke dyb.

En fortælling der både har bragt smilet frem ved tanken 
om den bredpandede havkat med det store ego og en 
frygt for, at vore kære venner i bogen skulle ryge på den 
blodtørstige fi skers krog.

Det er en bog der kan læses fl ere gange, da der er mange 
detaljer og masser af symbolik i historien.

God fornøjelse

En moderne Jobs bog, hvor et menneske, - i dette tilfælde 
en 40-årig fremgangsrig læge, - fratages efterhånden 
alt, hvad vi sædvanligvis anser for nødvendigt i livet: 
helbred, kraft til at gå, evne til at spise og endda til at 
trække vejret. Slangen der uventet sneg sig ind på ham 
var sygdommen ALS.

Men hvor Bibelens Job var sikker på, at Gud havde en 
plan med rædslerne, der ramte ham, og hvor han i det 
mindste beholdt sin hustru ved sin side, så bliver denne 
Job ribbet for alt - uden at fornemme et forsyn, og næsten 
værre end Jobs skæbne bliver det, at han som læge ved, 
hvordan det vil fortsætte nedad uden håb om bedring.

Sådan læste jeg om indholdet i forvejen, og jeg måtte 
straks have fat i bogen for at vide, hvordan det kunne gå 
til, at han klarede livet på trods af de umulige vilkår. For 
at han klarede det, fremgår jo af titlen: han tæmmede slan-
gen. Ikke uden angst, fortvivlelse og smerte. Ydmygelser 
og fratagelse af status, afmagt og afhængighed, er ingen 
af os rustet til. Jeg plejer ikke at græde, når jeg læser en 
bog, men her er det så levende skildret, at det var umuligt 
for mig ikke at være der selv. Det var ikke medlidenhed i 
betydningen at synes det var synd for ham, men snarere 
medleven, jeg oplevede, og forfatteren angler heller ikke 
efter at blive ynket, tværtimod kræver han at blive respek-
teret som den person han er og forbliver at være.

Fra Martinus ved vi, at alt afhænger af, hvordan vi 
forholder os til livets tilskikkelser, - om vi synker ned i 
vrede, sorg eller forurettelse, om vi mister livslysten og 
evnen til at sanse andet end egen ulykke. Og her er vel al 
mulig grund til at lade sig falde ned i det sorte hul. Det 
kan ikke blive værre. Jeg så engang på TV en amerikansk 
udsendelse om en læge ”dr. death” der skulle vise, hvor 
nødvendig dødshjælp kunne være, og vi så netop en 
kvinde, som led af den samme sygdom, og dengang gav 
jeg hende stiltiende ret i, at her var al grund til at hjælpe 
hende af med livet. 

Men i ”slangetæmmeren” lærer jeg noget andet. Midt 
i sorgen holder han fast i sin værdighed, sin integritet 
og interessen for de mennesker, der er om ham. Finest 
beskrevet, da hans elskede går fra ham, og han efter en 
sorg og skuffelse fi nder glæde i, at det nok er bedst for 
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hende sådan, ja ligefrem påskønner hendes ærlighed. Og 
livet lykkes altså for ham, han fi nder ro og omtanke, en 
måde stadig at lege med sine små børn og kan føle tak-
nemmelighed for det, der stadig er at glæde sig over. Det 
er ham der giver gaver. En af dem er en herlig lille bog, 
skrevet med en maskine, der reagerer på den lille kraft, 
han endnu har i fi ngeren, mens en anden maskine trækker 
vejret for ham. Man kunne unde ham at kende Martinus 
analyser, så kunne han glæde sig over den vældige kapital 
af livskunst, han kan tage med videre.. 

Der lå nu et ufærdigt manuskript på Instituttet, som så 
vidt vi ved, var delt op i fl ere dele og åbenbart med løse 
tilføjelser, der skulle gøre det egnet til at passe ind i hans 
øvrige værk, sådan som han havde udtrykt ønske om det 
overfor Thorell. Og der lå desuden et manuskript hos 
Per Thorell.

I 2004 samler og udgiver Instituttet deres udgave af det 
ufuldendte manuskript på Borgens forlag under titlen 
”Det Tredje Testamente. Den intellektualiserede kristen-
dom”.

Kurt Christiansen arvede Per Thorells udgave af Martinus’ 
manuskript sammen med bl.a. Thorells dagbog. Da de 
to Martinus-manuskripter, altså de manuskriptstumper 
som er samlet i ”Den intellektualiserede kristendom” 
og Martinus’ manuskript hos Thorell, afviger en del fra 
hinanden, har Kurt Christiansen nu udgivet Thorells 
udgave samt hans dagbogsnotater og tilføjet en længere 
forklaring på, hvorfor han har anset dette for nødvendigt. 
Han mener at kunne påvise, at en eller anden medarbejder 
ved Instituttet har omredigeret i Martinus’ tekst og delvis 
ændret i den.

Ved at optrykke Thorells udgave, som tydeligt ses at 
være renskrevet af Martinus selv, overlader han det til 
læseren selv at vurdere forskellen, men påpeger dog i 
indledningen, hvor forskellene er. Desuden ser man her, 
hvilke ændringer Thorell har foreslået i Martinus’ tekst, 
således at Kurts udgave både består af manuskriptet med 
og uden Thorells rettelser.

Kurt C. giver en grundig seriøs redegørelse for sin opfat-
telse, bl.a. hvorfor han mener, Martinus skelnede mellem 
på den ene side sine ”kernetekster”, dvs de af ham selv 
fuldførte og derfor absolut autoriserede, og det øvrige 
materiale på den anden side. Kurt C. er overbevist om, 
at det var Martinus’ hensigt, at kun kerneteksterne skulle 
ind under fællesbetegnelsen ”Det tredie Testamente”. Det 
var kun disse, Martinus betragtede som ”talsmanden den 
hellige ånd”, og som han satte et beskyttende hegn om-
kring med fællesbetegnelsen, for de skulle være absolut 
hellige og urørlige.

Når jeg læser om det meget lange forløb af manuskrip-
tets tilblivelse og om den usikkerhed, Martinus åbenbart 
havde om dets anvendelse, kan jeg ikke lade være med at 
tænke: Hvis det var mig, der havde sat mig for at skrive en 
bog, men gang på gang blev udsat for forhindringer i form 
af indre usikkerhed omkring bl.a. formuleringen, hvilket 
fi k projektet til at trække i langdrag, så ville jeg begynde 
at spørge mig selv, om det overhovedet var meningen, den 
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Som mange af dette blads læsere sikkert ved, arbejdede 
Martinus de sidste 10 år af sit fysiske liv (1971-81) på 
en bog, som han til at begynde med kaldte ”Det tredie 
Testamente”. Meningen var, at den skulle give et overblik 
over hans verdensbillede og gøre det klart, at hele hans 
værk var en videreudvikling af Kristi lære.

Da Martinus var ret dårligt seende på sine gamle dage, fi k 
han hjælp fra sin gode ven, Per Thorell, der løbende fi k 
manuskriptsider til korrekturlæsning og ændringsforslag, 
efterhånden som Martinus fi k skrevet dem. De første 20 
sider fi k Thorell allerede i 1973. De mødtes omtrent hver 
anden søndag i fl ere år, hvor de bl.a. diskuterede bogen.

Undervejs skiftede Martinus mening med hensyn til ma-
nuskriptets anvendelse. I oktober -79 begyndte han at tale 
om at dele det op, sådan at første del skulle indgå som 
tillæg til Livets Bog I og del 2 som tillæg til Livets Bog 
VII. I januar 1980 har Martinus fået en tredje ide, nemlig 
at del 1 skulle være indledning til Livets Bog, mens del 2 
skulle indgå i symbolværket Det Evige Verdensbillede.

Selv om Thorell (ifølge sin dagbog 13/1-80) plæderede 
ivrigt for det, holdt Martinus fast på, at manuskriptet 
ikke skulle være en selvstændig bog. Fra det tidspunkt 
ophørte han tilsyneladende med at skrive på det, selv om 
han tidligere havde sagt, der kun manglede 20 sider. Der 
stod det så, da Martinus forlod den fysiske verden natten 
mellem d. 7. og 8. marts 1981.
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skulle skrives? Vi ved jo nok, at når vi møder en masse 
modstand, er der noget galt med projektet.

Men dette kan vi ikke forestille os også skulle gælde Mar-
tinus. Men hvorfor ikke? Ifølge Thorells dagbog udtrykte 
Martinus tvivl om den endelige anvendelse og sagde, at 
han ”afventede den helt afklarende impuls”. Han sagde 
også, at han ”ikke ville frigive værket til publicering, før 
han selv var helt tilfreds og intuitivt følte, det var som 
det skulle være.”

Den afklaring nåede han så åbenbart aldrig frem til med 
hensyn til ”Det ufuldendte manuskript”. Men derfor står 
der da alligevel mange gode ting i det.

Har nutidens 
kristendom et 
budskab?
Af Karl Aage Kirkegaard

Lasertryk 2009

134 sider, 150 kr.

anm. Ruth Olsen

Teologen og gymnasielæreren Karl Aa. Kirkegaard har 
her med fornuftens ”briller” taget vor tids folkekirke og 
kristendom op til en nøje granskning. Hvad mener man 
med de ord, der bruges? Er der overhovedet sammenhæng 
og logik i præstens budskaber? Nærmer kirkens forkyn-
delse sig det intetsigende for moderne mennesker?

Han opstiller i forordet otte teser, som derefter uddybes 
i en række essays, hvor han påviser udviklingen fra den 
oprindelige over den traditionelle til den moderne kri-
stendom. Teserne er bl.a.: 
Den traditionelle kristendom er en følelsesbaseret tænk-
ning, dvs den udtrykker følelser og påvirker følelser.
Den traditionelle kristendoms forkyndelse lever af følel-
serne skyld og angst.
I løbet af kristendommens historie er den følelsesbaserede 
tænkning blevet stadig svagere og den fornuftsbaserede 
tænkning er blevet stadig stærkere.
Den moderne kristendom lever i en uklar svingen mellem 
fornuft og følelse, mellem kognitiv og emotiv mening..
Hovedparten af den moderne kristendom er i modstrid 
med den traditionelle kristendom.
Den aktuelle folkekirkelige kristendom er kognitivt en 
intetsigende religion.
De kristne dogmer analyseres og det påvises, hvor forskel-

ligt de kan tolkes, alt efter hvem der udlægger teksten. 
Også præster gennemgår jo en vis intelligensmæssig 
udvikling og må derfor forsøge at få de gamle begreber 
til at passe ind i en ny tid. Det gør just ikke hans tale let-
tere at forstå for menigmand. Han gør sine ord så tilpas 
udfl ydende, at den enkelte tilhører kan lægge det i dem, 
han/hun har brug for.

Men når ord får mange forskellige betydninger, er de på 
vej til at blive meningsløse og dermed intetsigende. Kir-
kegaard spørger (s. 85): Hvorfor fortsætter præsterne med 
at bruge ord, der hører hjemme i et forældet verdensbil-
lede? Hvorfor giver de ikke slip på de religiøse ord, der 
blot skaber forvirring om, hvad de indeholder?
Det mener han skyldes, at folkekirken er presset fra to si-
der. Fra den ene side er den presset af den moderne verden 
med dens rationalisme og humanisme. Præsterne vil gerne 
være moderne og ikke middelalderlige mørkemænd, der 
prædiker helvedes evige straf over de vantro. Fra den 
anden side er kirken presset af sin egen højrefl øj med dens 
krav om at holde fast i den traditionelle kristendom med 
dens bogstavelige forståelse af de kristne ord.

Præsterne vil altså støde nogen lige meget hvad de siger. 
Derfor fører de en intetsigende, meningsløs tale. De be-
fi nder sig i et dilemma mellem traditionel og moderne kri-
stendom, mellem bogstavelig og metaforisk fortolkning, 
og skiftes derfor til at stå på det ene og det andet ben.
Konklusionen er derfor, at (s. 83) ”den aktuelle folke-
kirkelige kristendom er en intetsigende religion. Den 
er som eventyrets kejser, der i virkeligheden ikke har 
noget på.”

Bogen her et en fi nt og seriøst indslag i den strøm af 
religionskritiske bøger, der udkommer i disse år. Den 
gamle verdensimpuls står for skud for at give plads til 
det nye mere intelligensprægede verdensbillede. Den 
gamle følelsesprægede religion er på vej ud, men det er 
ikke uden sorg, mange vinker farvel til den kirke, der har 
været en vigtig del af deres liv. Kirkegaard slutter bogen 
af med sit farvel til kirken således:

”En efterårsdag kører jeg hen mod den. Hvid og smuk står 
den stadig, og den passer godt ind i landskabet, som et 
monument over forrige tiders tro. Her har sjælene fundet 
trøst, og her har velsignelsen lydt søndag efter søndag..
Jeg parkerer bilen udenfor og ser på kirken. Jeg mærker 
den gamle trang til at gå indenfor. Men jeg tøver. Jeg 
kender dens indhold og ved, at den ikke længere kan give 
mig noget. Den har givet glæde og trøst i mange år, men 
nu ikke længere.
Jeg sidder lidt og ser på den. Så starter jeg bilen og kører 
videre. En tåre mærkes på kinden. Det er som at fl ytte 
hjemmefra.”
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På bogens bagside står der bl.a., at formålet med bogen 
er ”at forklare, hvorfor kolesterolkampagnen er en af 
de største medicinske skandaler i moderne tid. At der 
ikke fi ndes det mindste bevis på, at mættet fedt er sund-
hedsfarligt.” Her påpeges, ”hvorledes det er lykkedes 
medicinalindustrien og sundhedssektoren at dække 
over de skadelige, kræftfremkaldende, virkninger, som 
den kolesterolsænkende medicin – verdens mest solgte 
medicin – har.”

Uffe Ravnskov er en modig mand, der tør trodse medi-
cinalindustrien. Han er læge fra Kbh’s Universitet med 
en doktorgrad fra Lunds Universitet. Allerede i 1990 
afslørede han ”kolesterol-myten”, dvs den påståede 
forbindelse mellem kolesterol og hjerte-kar-sygdomme, 
men al den forskning, der har tilbagevist myten, er ble-
vet fortiet, rapporterne er ”kommet væk” eller nægtet 
publicering osv.

Eftersom hjerte-kar-sygdomme er de, der kræver fl est 
dødsofre i den vestlige verden (dog fi re gange så højt i 
USA som i f.eks. Italien), er man selvfølgelig interes-
seret i at fi nde ud af, hvordan de kan forebygges. Men 
man (= lægemiddelindustrien) har manipuleret læger og 
patienter til at tro, man kan forebygge med noget, man 
kalder kolesterol-sænkende medicin, statiner, som har 
farlige bivirkninger.

Det er en meget videnskabelig bog, men det jeg hæfter 
mig ved er, at det synes som om, det er skræmmekam-
pagnerne, folk bliver mest syge af, for når mennesker (og 
forsøgsdyr) bliver nervøse, får de problemer med hjertet. 
Når man tvangsfodrer forsøgsdyr, f.eks. kaniner, med 
kolesterolholdige substanser, dvs mad de ellers aldrig 
indtager, får de godt nok dårligt hjerte, men det er på 
grund af den skræk og mishandling, de oplever.

Det viser sig også, at når folk fl ytter til storbyerne, hvad 
de jo gør i stor stil i vor tid, stiger antallet af hjerte-kar-
sygdomme, for her får livsvilkårene stressniveauet til at 

stige markant. Dette bekræfter, hvad vi ved fra åndsvi-
denskaben, nemlig at det hovedsageligt er vore tanker og 
følelser, der er sygdomsfremkaldende. Forskning viser 
f.eks. at masaierne i Kenya, der normalt lever af meget 
kolesterolholdig mad, aldrig har hjerte-kar-sygdomme, 
men når de fl ytter ind til Nairobi, får de lige så ofte hjer-
teproblemer, som de andre byboere.

Men det er befriende at få at vide på seriøst videnskabeligt 
grundlag, at:
Folk med et højt kolesteroltal lever længere end folk med 
et lavt kolesteroltal.
Folk med et lavt kolesteroltal bliver ligeså åreforkalkede 
som folk med et højt tal.
Kolesterol beskytter os mod kræft og infektionssyg-
domme. Der fi ndes ikke god og dårlig kolesterol, begge 
typer er lige vigtige for vort helbred.

Det er en bog, alle læger og sundhedsmyndigheder bør 
læse. Den er ikke helt ny, så nogen må åbenbart have læst 
den og fået øjnene op – i hvert fald må vi konstatere, at 
man nu også i Danmark anbefaler mindre brug af den 
kolesterolsænkende medicin. Faktisk er den medicin 
ifølge denne bog så farlig, at den burde forbydes. Den 
har kostet mange livet. Men også det er der vel en dybere 
mening med – vi lever jo i ”de sidste tider”, hvor vi skal 
”høste” vor sidste karma!

Kolesterol – myter 
og realiteter
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Mellem døden og 
livet
Af Tove og Steen Kofoed

Forlaget Documentas 2009

175 sider, 229 kr.

Anm. Ruth Olsen

Bogen skildrer den rejse, vi alle gennemfører fra vi for-
lader den fysiske krop, indtil vi atter inkarnerer. Det gør 
den ved at fortælle nogle virkelighedstro historier om 
konkrete personer, hvad der gør det hele mere letforstå-
eligt og vedkommende.

Vi møder 87-årige Mary, der sover stille ind på pleje-
hjemmet. Og vi får en levende skildring af den 45-årige 
alkoholiker Jens, der har nok så svært ved at slippe den 
fysiske verden. Historierne giver megen klog indsigt i 
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livets vilkår i almindelighed og i efterlivet i særdeleshed. 
Ind imellem er der uddybende forklaringer af, hvad der 
foregår og hvorfor.

Tove og Steen medvirkede i sin tid i TV-udsendelserne 
”Åndernes magt”. Der blev ikke fulgt op på udsendel-
serne med seriøse forklaringer på, hvordan det går til, 
at afdøde sjæle stadig kan husere i den fysiske verden. 
Udsendelserne virkede derfor meget mystificerende på 
de fleste folk. I denne bog får man virkelig den grundige, 
seriøse forklaring. Selvfølgelig kan man også hente den 
viden hos Martinus (som man i øvrigt i denne bog opfor-
dres til at læse), men her gives denne indsigt på en måde, 
der nok er lettere tilgængelig.

Bogen er vældig oplysende og har bud til alle, også eller 
måske især de, der ikke mener at have åndelige interes-
ser. Døden angår alle, men mange ved ikke, hvordan de 
skal forholde sig til den, og lader den måske henstå i 
det uvisse, som noget mystisk. Sådan som f.eks. mange 
gammel-kristne præster gør. Her er alt lagt klart frem, 
afmystificeret.

Denne bog er en stor hjælp til at få fjernet alle tunge tan-
ker omkring døden, ja den er faktisk meget opmuntrende, 

fuld af glæde og kærlighed. Den er til at blive klogere 
af, også på hvordan vi får et bedre liv, mens vi er her på 
jorden. F.eks. er der i historien om Jens et afsnit om at 
tage ansvar for eget liv. Han bliver længe ved med at 
lægge al skyld på andre for sit alkoholiske liv, bl.a. hans 
hårde fader.

Først da han ser det hele i et større perspektiv og forstår, 
hvad meningen var med hans inkarnation, er han i stand 
til virkelig at tilgive sin far. Hidtil havde han kun givet 
en overfladisk påstået tilgivelse. I bogen beskrives det 
sådan (s.88):
”Men tilgivelse var noget helt andet, vidste han nu. Til-
givelse kom fra et sted dybt, dybt i en. Tilgivelse kom 
af forståelse og respekt. Tilgivelse hang ikke sammen 
med medlidenhed eller barmhjertighed. Nej, tilgivelse 
var en følelse, der var lige så stærk som sand ubetinget 
kærlighed.”

Bogen er en oplagt gave til de, der nok har forladt den 
gamle tro, men alligevel føler, der er ”noget mere” end 
dette ene liv og godt vil vide, hvad det er.
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af Gunder Frederiksen

Vil man danne sig et billede af, hvor Europa står på den 
kulturelle, politiske og sociale udviklingsstige, så kan 
det anbefales at læse Ralf Pittelkovs nyligt udsendte bog 
med titlen: ”Mit liv som dansker”.  Pittelkov er kendt 
som en erfaren analytiker og rådgiver, der ofte optræder 
som foredragsholder og deltager i politiske og kulturelle 
debatter, ligesom han er en kendt forfatter.

Pittelkov overrasker med 
kapitler i bogen, hvor 
han i forbindelse med 
analyser for fremtiden 
omtaler Europas vej mod 
forfaldet. Det er at gøre 
vold mod virkeligheden 
at omtale fremtidsudsig-
terne for Danmark og 
Europa, som han helst 
ville, nemlig i optimisti-
ske vendinger, siger han, 
for ”kendsgerningen er, 

at Europa er inde i en nedadgående udvikling, som er 
svær at vende”.  

Pittelkov fremhæver, at ”langt de fleste analyser af frem-
tidens globale situation slår fast, at Europa står til at tabe 
terræn, både økonomisk og politisk. Vi vil komme til 
at opleve en svækkelse af vort værdigrundlag. Europas 
oplysningstradition, frihedsværdierne, den sociale fred 
og velstand vil blive mærket af forfald, mener han, og 
begrunder det med, at der udefra kommer pres fra de 
nye lande, der stormer frem på verdensplan med Kina 
i spidsen. 

Pittelkov er imponeret af deres resultater, som vil reducere 
Vestens og især Europas indflydelse. Men vi vil også kom-
me til at mærke et pres indefra, nemlig i befolkningens 
sammensætning: Europa bliver stadig mere muslimsk, 
og Europas befolkning bliver væsentlig ældre. Der bliver 
færre i den arbejdsduelige alder til at skabe vækst og for-
sørge resten af befolkningen. Pittelkov peger på, at dette 
mønster findes i hele Europa. Tanken om Europa som 
et foregangsområde, som vi europæere ønsker at dyrke, 
mener Pittelkov ikke er holdbar.  Han begrunder det med, 
at vi mangler såvel den økonomiske som den politiske, 
militære og kulturelle kraft til en sådan rolle.

I en fremtidsrapport fra National Intelligence Coun-
cil hedder det: ”Trods et betydeligt lag af integrerede 
muslimer er det sandsynligt, at et voksende antal vil 
lægge større vægt på adskillelse i områder, der bygger 
på særlige muslimske kulturelle og religiøse sæder og 
skikke ”(Global Trends 2025, Washington DC, 2008) 
dvs. opsplitning i parallelsamfund. Resultatet vil blive 
smuldrende sammenhængskraft, kultursammenstød og 
tendenser til politisk radikalisering. 

Rapporten vurderer, at dette peger i retning af øgede 
spændinger i de europæiske samfund. Politikerne og de 
definerende klasser i samfundet har ikke taget ved lære 
af deres fejltagelser. Den europæiske elite er præget af 
politisk korrekt blindhed, som har selvdestruktiv karakter, 
hedder det. Frem for alt er der tale om manglende styring 
af indvandringen. Selv om vi naturligvis ikke må være 
selvopgivende, mener Pittelkov, at det er svært at være 
optimistisk på Europas vegne – det er umuligt at forestille 
sig, at den europæiske nedtur ikke vil berøre Danmark 
ganske betragteligt.

Magten flytter fra Vest til Øst

Pittelkov mener, vi går usikre tider i møde. Han peger på 
finanskrisen, som kan give betydelig ustabilitet i Europa, 
hvilket kan medføre øget modstand mod den globalise-
ring, som vi har stor gavn af. Som mange andre peger 
Pittelkov også på klimaproblemerne: Det er nødvendigt, 
at gennemføre en større omstilling i verdens energisy-
stemer. Der skal lægges øget vægt på vedvarende energi 
og alternative energiformer. Det er uvist om en sådan 
omstilling vil lykkes, og om det er tidsnok til at hindre 
en energikrise, eftersom der bliver stigende knaphed på 
de eksisterende fossile brændstoffer. 

Et andet problem er magtforskydningen økonomisk, 
militært og politisk. Nok er USA den altdominerende 
stormagt, men vil i fremtiden komme til at afgive magt 
f. eks. til Kina, som er i ”fuld fart mod en status som 
økonomisk og politisk stormagt”. Der sker i disse år 
en kolossal flytning af velstand og økonomisk magt fra 
Vest til Øst – primært Asien. Eksperter udtaler, at denne 
flytning af økonomisk magt er uden fortilfælde i moderne 
historie. Kina, Indien samt Rusland og Brasilien nævnes 
som nye økonomiske stormagter. Om få år skulle Kina 
være verdens næststørste økonomi efter USA. Kinas inve-

Hvordan ser det ud?
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steringer i andre lande 
øges stærkt. Europa 
bliver distanceret af 
de nye økonomiske 
stormagter. Der er ikke 
længere kun en stor-
magt: USA. Der tales 
blandt eksperter om en 
”multipolær verden”. 
Der skal regnes med 
flere magtcentre, der 
skal lære at finde en 
måde at leve sammen 
på.  Pittelkov fremhæ-

ver, at ”Kinas fremmarch og Vestens svækkelse trænger 
den europæiske oplysningstradition tilbage på globalt 
plan”. Samtidig bliver den europæiske oplysningstradi-
tion bragt i defensiven dels på grund af indre svækkelse 
og desuden af den voksende muslimske indflydelse. Der 
er fare for at resultatet i højere grad bliver et opløsnin-
gens end et oplysningens Europa, advarer den kyndige 
samfundsanalytiker.

For at vende udviklingen må der ske afgørende ændringer 
i elitens samfundssyn i retning af en ny bevidsthed om 
den betydning, som værdifællesskab, sammenhængskraft, 
tillid og sammenhørighed har for samfundet og en stærk 
vilje til at forsvare oplysningstraditionens frihedsvær-
dier.

Pittelkov efterlader imidlertid ikke meget håb: Han slutter 
pessimistisk: Udviklingen peger bestemt ikke i retning af 
et sådant holdningsskift hos den europæiske elite – tvært 
imod forlader eliten i stigende grad oplysningstraditio-
nens positioner. Pittelkov vil ikke give noget bud på, hvor 
langt og hvor hurtigt den europæiske oplysningstradition 
vil blive trængt tilbage. Men den er i defensiven: ”selv om 
danskerne synes mere indstillede på at kæmpe for den, 
så vil Europas vej mod forfald selvfølgelig også ramme 
os. Et forfald, der frem for alt skyldes en elite, der ikke 
har levet op til sit ansvar.”

Et større perspektiv

Ja, sådan kan det unægtelig se ud. En befolkning eller 
for så vidt et enkelt individ kan ikke præstere et højere 
udviklingstrin, end det til enhver tid præsterer. På den 
måde kan man med Martinus sige, at ”alt er såre godt”. 
Men tiden står jo ikke stille. Og vi skal regne med, at alt, 
hvad der sker, har en bestemt hensigt, nemlig at befordre 
menneskeheden frem mod en højere moralsk og etisk 
stade – et højere udviklingstrin. Det vil for menneskene 

sige en mennesketype for hvem kærlighed til ens næste er 
altafgørende. Det vil sige, at det bud, som blev født med 
Jesus Kristus, er, hvad alle stræber frem imod – uanset om 
de er bevidste om det eller ej. Det vil sige, at den tilstand, 
som er beskrevet som et Europa i forfald, kun er et trin på 
en lang udviklingsvej, som vi alle er deltagere i, og som 
har til formål gennem mange erfaringer på godt og ondt 
at skabe en mennesketype, der i forhold til det nuværende 
menneske er et menneske med virkelig menneskelige og 
humane karaktertræk og som i hele sin mentale og for 
øvrigt også fysiske udrustning ligger milevidt over, hvad 
vi i dag kender som alment gældende.

I forhold til fremtidsmennesket ser det altså ud som vi på 
nuværende stade repræsenterer et ret primitivt menneske, 
hvilket vi jo også får bekræfter ved at se os om i verden, 
hvor sult, fattigdom sygdomme, krige og alskens dårlig-
dom florerer i enormt målestok i store dele af verden, me-
dens en forholdsvis mindre  part har gode  livsbetingelser, 
sundhed, velstand og rimelige muligheder for at skabe et 
lykkeligt liv for sin familie og sine omgivelser. 

Men ser vi vore livsbetingelser i et kosmisk perspektiv, 
så er det jo, som det fremgår af Martinus’ kosmiske ana-
lyser de smertelige og ubehagelige oplevelser der faktisk 
tæller mest, eftersom det er dem, man lærer mest af. De 
lidelser, ubehageligheder, sygdomme, fattigdom osv. 
som vi selv gennemlever og som ingen af os kan slippe 
udenom, giver os relevante muligheder for at forstå an-
dres lidelser – og det er netop den kosmiske hensigt. Vore 
større eller mindre knaster og skæve mentale tendenser 
og karaktertræk skal slibes af, før vi kan besmykke os 
med titlen ”det rigtige menneske”. Og spørger man om, 
hvor længe det varer, lyder svaret, at det afhænger af det 
enkelte menneske, eftersom det er hvert enkelt menneskes 
private opgave i livet. Men ser vi os om i verden må vi 
nok indrømme, at det ikke ligger lige om hjørnet.

Men når Pittelkov beskriver udviklingen i nedadgående 
retning, så er det en rent materialistisk vurdering, som 
ikke betragter livet i dets rette perspektiv. Pittelkovs 
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vurdering omfatter kun et midlertidigt meget lille  trin på 
livets vej. Livet er evigt, og al udvikling forløber overord-
net i posiviv retning, nemlig i takt med de erfaringer vi 
alle gør os på livets landevej. I modsat tilfælde ville det 
være vanskeligt at sætte lid til en overordnet styrelse. Der 
er al mulig grund til at være optimistisk på livets vegne. 
At omtale udvikling som positiv, er ikke som Pittelkov 
åbenbart mener, at gøre vold på virkeligheden. Det er et 
spørgsmål om på baggrund af intens søgen at komme frem 
til at forstå livets sande natur og dermed den opgave som 
det er for hver enkelt af os.

Integration

Med de mange fremmede, der kommer til vort land, er 
danskerne blevet udsat for en ikke helt lille udfordring. 
Vi har fået mennesker med en helt anden kulturelt og 
etnisk baggrund nærmere ind på livet. Det er lidt af en 
prøvelse, når vi dagligt provokeres på vore holdninger 
til tvangsægteskaber, kvindeundertrykkelse, krav om ha-
lalslagtet kød, omskæring m. m. som for os mere minder 
om en længst forsvundet kultur – en kultur, som nærmest 
kan sammenlignes med middelalderens. Det er da heller 
ikke gået helt fredeligt til. Selv om vi danskere gerne vil 
udvise tolerance, viser det sig langt sværere at leve op 

til i praksis, end vi havde regnet med, og da mange af de 
fremmede med Islam som religiøs baggrund er tilbøje-
lige til at stemple anderledes troende som vantro, så kan 
konflikter næppe undgås. Danmark er blevet er uroligt 
land: konflikter, sammenstød med politiet, skyderier, vold 
er blevet dagligdagens kost især i storbyerne. Og noget 
lignende hører og læser vi om i andre europæiske lande, 
især i Frankrig er det gået voldsomt til. Fra Israel meldes 
stadig om sammenstød mellem Israelere og Palæstinen-
sere. At det er en kæmpe udfordring for mennesker med 
så vidt forskellige traditioner og religiøse anskuelser at 
leve sammen i et område, der med en væsentlig større 
befolkningstæthed ikke er meget større end Jylland er 
forståeligt. Men det er der naturligvis også en overord-
net mening med – ikke mindst i betragtning af, at det 
drejer sig af det område på jorden, hvor verdens største 
moralske geni levede som et enestående eksempel for 
hele verden.

Og når det overordnede spørgsmål lyder: Hvordan ser det 
ud? så er svaret givet med Jesus liv på jorden. Han var 
eksemplet, som det er vor opgave at leve op til. Og alle de 
mange lidelser, som vi for øvrigt selv har været de første 
udløsende årsager til er alt sammen redskaber, der har til 
formål at føre os frem til målet: det rigtige menneske.
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Mit møde med Martinus
af Laila Torp

Jeg har altid søgt efter en dybere mening med livet og 
har altid vidst, jeg skulle finde den Guddommelige kær-
lighed, jeg vidste bare ikke at den var så omfattende og 
stor. Jeg var taknemmelig, bare jeg fandt den Guddom-
melige kærlighed mellem min mand og mig. Det skulle 
da også vise sig, at mit livs kærlighed dukkede op, og så 
begyndte eventyret. Vi var begge to interesseret i livet 
og vi havde også mange åndelige oplevelser, som gav os 
mening med vores fantastiske liv.

Jeg læste meget og blev på en eller anden mærkværdig 
måde guidet frem til alle de bøger jeg læste, og det var 
som en kæde der hang sammen. Der gik nogle år med at 
indhente forskellig viden, og om hvordan verdensaltet 
med alle dets uforståelige bevidstheder hang sammen.
På et tidspunkt læste jeg også om religion og bøn, og det 
var der jeg mødte navnet Martinus for første gang. Bogen 
henviste til noget som hed Det Tredie Testamente, som 
var nedskrevet af Martinus, og jeg blev så interesseret, 
at jeg med det samme gik på mit lokale bibliotek og 
forespurgte om ”bogen”.

”Bogen” var ikke hjemme, men man ville prøve at få den 
hjem fra hovedbiblioteket. Jeg takkede og glædede mig 
enormt meget til at skulle hente den. Da dagen oprandt, 
var min overraskelse total, en stak indbundne bøger i en 
halv meters højde lå til mig. Er det Det Tredie Testamente 
spurgte jeg: Ja det er det du har bestilt, så jeg slæbte ”et 
halv tons” bøger med hjem, og tænkte: her må være 
noget stort.

Jeg kunne ikke komme hurtig nok i gang med at læse, 
og stor var min undren, for når jeg åbnede bøgerne og 
begyndte at læse, skete der noget inden i mig som jeg ikke 
var bevidst om dengang. Jeg var eet med det Martinus 
formidlede, men i dag ved jeg, at jeg modtog ”åbenba-
ringen” intuitivt.

Det er nu 25 år siden, og jeg har været dybt taknemmelig 
over at møde denne bevidsthed og lære at integrerer denne 
åndsvidenskab i mit daglige liv.

Martinus har også været hos mig et par gange i drømme 
og vist mig vejen. Sidste gang var for omkring 4 måneder 
siden. Det vil jeg meget gerne fortælle om, da det viser, at 

selvom han har forladt det jordiske plan, er han stadigvæk 
hos os når vi har brug for hans hjælp.
Jeg arbejder med forbøn og Kristusenergien. Jeg beder 
for mennesker, og folk kommer og lærer selv at åbne op 
for bønnens kraft.

Jeg har igennem længere tid følt, jeg var låst fast i noget, 
som jeg var klar til at komme videre fra, og det gjorde at 
jeg havde en følelse af, jeg kunne udrette mere end det 
jeg var i gang med. 
Der kom Martinus mig til hjælp i endnu en drøm jeg 
havde:
Jeg sad på en græsplæne med ca. 15-20 personer i en 
rundkreds. Vi kendte ikke hinanden, men vi var samlet 
alle i et åndeligt fællesskab, det var et kursus. Pludselig 
får jeg øje på Martinus, han er omkring 65 – 70 år. Han 
sidder i samme rundkreds lige overfor mig, og i samme 
øjeblik jeg ser ham, smiler han genkendende, rejser sig 
og kommer over til mig. Han sætter sig og lægger sin arm 
om mig, og jeg følte den guddommelige kærlighed han 
udstrålede. Så sagde han til mig: ”Jeg tænkte så meget 
på dig sidste år, jeg skulle ud og rejse”, han hentydede 
til ”Guds Land”, ”og jeg ville have dig med”, hvorpå jeg 
skulle til at spørge ham, hvorfor han dog ikke ringede til 
mig, men i stedet for kom jeg i tanke om, at jeg jo havde 
været på en rejse til Guds Land, Jeg havde været i Jesus 
Kristus fodspor i Israel, og det var jeg så stolt af at kunne 
fortælle ham. 

Martinus havde ingen kommentar til det, men lod mig 
tilbage med en følelse af noget nyt. Martinus rejste sig og 
forlod stedet ligeså stille som han var kommet, men han 
efterlod en følelse af en ny verdensbevidsthed.
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af Per Holsner

Der synes at være tvivl og diskussion angående retten til at 
foretage ændringer i Det Tredje Testamente, og i en sådan 
uoverensstemmelse er det frem for alt vigtigt at henvise 
til Martinus egne beslutninger og bevæggrunde.

I bogen ”Samarbejdsstrukturen” står at læse: ”Da Livets 
Bog udgør et standardværk for en ny verdensimpuls el-
ler den åndelige kraftbølge, der nu går hen over verden, 
og ud fra hvilken et altomfattende broderskab for alle 
levende væsener eller kærlighedsrigets manifestation på 
jorden vil komme til at udløses, har jeg været nødt til at 
omfatte mine i nævnte værk fremtrædende beskrivelser 
af tilværelsens højeste bærende realiteter med den størst 
mulige samvittighedsfuldhed.

Jeg har følt mig nødsaget til at måtte gøre alt for at 
forebygge misforståelse. Og det er denne samvittigheds-
fuldhed, der således har tvunget mig til atter og atter at 
måtte fremkomme med gentagelser i mine beretninger, for 
gennem hver ny gentagelse at kunne belyse nye momenter 
i de pågældende emner, således at disse på alle måder og 
fra alle sider kunne være fundamentalt underbyggede. Thi 
kun i tanken om at have gjort alt, hvad der stod i min magt 
for at forhindre misforståelse, har jeg kunnet befinde mig 
i kontakt med det Forsyn, på hvis bud jeg skaber Livets 
Bog. Og kun i harmoni eller samklang hermed kan jeg 
permanent være indhyllet i den kraft og styrke, der til sidst 
vil lade mine manifestationer uskadt gå gennem enhver 
form for kritik og modstand”.   

Martinus har sagt, at der ikke uden hans samtykke må 
foretages ændringer i bøgerne eller det han har skrevet, og 
hvis noget er skrevet primitivt, så skal det blive stående 
primitivt. Folk må gerne se, at Martinus ikke var særlig 
belæst. Åbenlyse trykfejl må ændres, men han mente i 
øvrigt, at der næppe var grund til at rette noget som helst. 
Martinus ønskede dog at følge den gældende officielle 
retskrivning.

Angående symbolbillederne uden tilføjet kommentar eller 
analyse, skulle ingen begynde at skrive analyse dertil i 
Martinus Instituttets navn. For som Martinus påpegede, 
tror nogle at de ved mere end de ved. Det samme syns-
punkt må også gælde eventuelle ændringer i Det Tredje 
Testamente, hvor hvert ord og sætning nøje ved Martinus 
hånd lader den Hellige Ånd stråle og strømme ind i den 
modtagelige læser. Det skal der ikke røres ved.

         
Den slovenske geomantist Marko Pogacnik har skre-
vet bogen ”Erdsysteme und Christuskraft” og her står 
bl.a. skrevet: ”Æter kan man forstå som byggestof til 
virkelighedens vitalenergiske tilværelsesplan. Sådan 
som materien fremstiller det faste stoflige byggestof 
til det manifesterede plan i verden, således fremstiller 
æter byggestoffet til det fint stoflige kraft niveau. Den 
vestlige verdens æterbegreb modsvarer det kinesiske 
ch´i og det indiske prana. Bag denne knappe definition 
gemmer der sig en hel palet af æteriske fænomener. 
Enkelte af dem forbindes med landskabets fint stoflige 
niveau, andre med levevæseners fint stoflige krop, atter 
andre med de kraftfelter som omgiver og gennemtrænger 
genstande”...”Ifølge min erfaring viser enhver genstand 
ved siden af den fysiske også en æterisk form. De står 
imidlertid ikke ved siden af hinanden, men gennemtræn-
ger hinanden gensidigt.

Ofte er æterformen bredere end sit fysiske komplement, 
i andre tilfælde mere smal. I første tilfælde iagttages den 
som aura, som omgiver det tilsvarende fænomen, i det 
andet tilfælde forekommer den som en fin gestalt, som 
svæver i det indre af undersøgelsesobjektet. Ligesom 
man kan se en fysisk genstand med kropslige øjne, er det 
muligt på et finere niveau at iagttage den modsvarende 
æterform og følelsesmæssigt berøre den. Det overra-
skende er, at der gennem æterformen udtrykkes meget, 
som ikke fremkommer ved genstandens fysiske form. For 
det meste handler det sig om spor af bevægelser eller om 
følelses- respektive tankekvaliteter. Når et fad f. eks en 
længere tid er blevet benyttet til at røre om i, vil denne 
bevægelse være at se i æterformen, også når fadet længe 
ikke bruges. Hvis fadet, for at blive ved eksemplet, tilmed 
tjente en rituel funktion, beriges dens ætergestalt med en 
særlig kvalitet.

Også en tekst er en slags genstand. Bogstaverne fremstil-
ler deres fysiske form, og de kompletteres med en slags 
”stående bølge” af æter strømning, som ledsager teksten. 
Det vil sige, at linjen på hvilken bogstaverne er stillet op, 

DET SKREVNE ORD
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er omvævet af et æterisk lag. Det ligner et regelmæssigt 
vævet mønster. På måden hvorpå dette mønster er ud-
formet, kan man f. eks afl æse de bevæggrunde, som har 
foranlediget forfatteren til at skrive den aktuelle tekst. For 
det andet er det muligt på grund af æterstrømmens styrke 
at afgøre den inspirerende kraft, der som kilde står bag 
den skrevne tekst. Ved en avis artikel er den ledsagende 
æteriske strøm tynd og sparsom som en tråd, ved en gen-
nem guddommelig kraft inspireret tekst derimod stærkt 
præget, og den står højt over de fysiske linjer i teksten. 
Dog må jeg betone, at en teksts begge niveauer, den fysi-
ske og den æteriske, er relativt uafhængige af hinanden. 
Æterformen bliver ikke påvirket ved måden, hvorledes og 
hvor ofte en tekst mangfoldiggøres. Også en mangfoldig 
oversættelse fra et sprog til et andet ændrer næsten intet. 
Sågar oversættelsens kvalitet kan ikke forandre en teksts 
æter krop meget.

Hvad derimod efterlader et klart spor i tekstens æter krop, 
er en indholdsmæssig forandring, hvorved en fremmed 
kraft fl yder ind i den oprindelige teksts organisme. Ved 
stedet for et sådant indbrud slår æterkroppens kvalitet 
om og fornemmes anderledes. Enkelte eksempler på 
dette har jeg allerede fundet i Johannes Evangeliet for 
nogle år siden, da jeg forberedte mig til et foredrag om 
passionen i Johannes Evangeliet, som uden tvivl er en 
højt inspireret tekst. Dens æterkrop er usædvanlig stabil 
og stærk. Æterstrukturen omgiver hver linje som et fl ere 
centimeter tykt skylag. Desværre fornemmes de frem-
mede dele i teksten, som yderligt næsten ikke bemærkes, 
des mere ubehagelige”.               

Biblens tekster i Det Gamle, Det Nye og Det Tredje 
Testamente kan opleves på 3 niveauer, alt efter læserens 
udvikling og bevidsthed, og kan således som inspirations 
kilde nå mange mennesker. Mest enkelt læses bøgerne 

bogstaveligt, vanskeligere er den symbolske tolkning, og 
kun meget få mennesker behersker den intuitive forståelse 
af teksternes dybde, og netop dette får forfatterne til at 
modsætte sig ændringer, som trods gode hensigter, dog i 
uvidenhed kan indebære en indholdsmæssig forandring, 
hvor små disse ændringer end må synes at være. Andre 
gange er ændringer i Biblen gjort bevidst vildledende.

Vel vidende om disse tidligere misvisende eller ubeha-
gelige ændringer i Biblen har Martinus måtte tage de før 
nævnte forholdsregler, som er så enkelt og tydeligt formu-
leret, at der ikke burde være nogen tvivl. Som eksempel 
på et tidligere givet forbud mod ændringer afsluttes der i 
Johannes Åbenbaring kap. 22 med disse ord: ”Jeg vidner 
for enhver, der hører profetordene i denne bog: Føjer 
nogen noget til dem, vil Gud tilføje ham de plager, der 
er skrevet om i denne bog, og trækker nogen noget fra 
ordene i denne profetiske bog, vil Gud fratage ham hans 
del i livets træ og i den hellige by, som der er skrevet om 
i denne bog. Han der vidner om dette, siger: ”Ja, jeg kom-
mer snart”. Amen, kom Herre Jesus!”. Dette eksempel 
viser hvor alvorligt man tog på ændringer i Biblen for 
2000 år siden, og straffen derfor gælder selvfølgelig ikke 
i dag, men at der ikke skal ændres gælder stadig.   

Martinus har skrevet om emnet ”Ordet” i en lille artikel 
af samme navn, og den som forstår det sande dyb i føl-
gende sætninger fra småbogen ”Omkring min mission” 
vil ikke begynde at bøje eller ændre ord og sætninger i 
Det Tredje Testamente: ”Mit ord er livets fakkel. Den 
guddommelige ånd i det lyser op i mørket, fjerner over-
troen og skaber kærligheden til Gud. Hver den, som lever 
i det, kommer til at elske Faderen og kan dermed aldrig 
vandre i mørke. Thi at elske Faderen, er at elske verden, 
er at elske alt og alle.”

Citat Einstein:

”Hvis vi fremviser det, vi iagttager og oplever, gennem logikkens sprog, udøver vi videnskab. Hvis vi 
viser det i former, hvis indbyrdes relationer ikke er tilgængelige for vor bevidste tanke, men intuitivt opfattes 
som meningsfuldt, udøver vi kunst.”

Altså udøver Martinus både videnskab og kunst!
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af Ingrid Holck

Når Martinus indprenter os, at vi aldrig må tale ondt om 
nogen eller noget, mener han så dermed at vi aldrig må 
kritisere?

Det er der sikkert andre end mig, som gerne vil have et 
svar på, for Martinus ”kritiserede” jo selv mange gange, 
men skyndte sig derefter altid at give udtryk for at det var 
kærligt ment. Her kommer et par eksempler

”Det siger jeg naturligvis ikke som kritik eller 
som udtryk for, at jeg er forarget over tilstandene” 
(Artikel ”Livskraftens oprindelse”, Kosmos 1968 
s.157)

”Jeg siger ikke dette for at kritisere dem, der spi-
ser kød,  men kun for at  advare og vejlede” 
(Artikel ”Kultur” s.115)

Ved at søge i hele værket på ordene ”saglig” og 
”kriti” får man flere overraskende resultater: 
 ”Da vejen til udvikling af al intellektualitet og kultur går 
igennem frihed til at tænke, frihed til at kritisere, hvilket 
vil sige påvise mangler eller fejl, frihed til at fremsætte 
ideer og forestillinger, der ikke akkurat ligger indenfor 
den autoriserede horisont, eller det der er blevet officiel 
skik og brug, samt absolut frihed til med sin stemmeret frit 
og åbent at være for eller imod ethvert påtænkt forslag i 
statsstyrelsen eller samfundsordningen, vil intet som helst 
diktatur nogen sinde kunne blive identisk med en virkelig 
kulturstat, idet det jo kun eksisterer i kraft af at fængsle, 
eller indskrænke frihed for den intellektualitet, der er 

den absolut uundværlige livsnerve, impuls eller det urok-
kelige fundament for enhver virkelig civiliseret kultur.” 
(Småbog nr. 12 ”Gavekultur” kapitel 6, s.32) 

Med andre ord: vi får her en klar definition af hvad ”til-
ladt kritik” er; idet Martinus siger, at vi i et frit samfund 
har ”frihed til at kritisere, hvilket vil sige påvise mangler 
eller fejl”. Han siger også, at denne saglige kritik er et af 
midlerne til ”udvikling af al intellektualitet og kultur”. 
 
Martinus skriver endvidere i småbog nr. 9, ”Mellem to 
verdensepoker”, s.8:

”At samme Verdensbillede bliver umuligt for den saglige, 
kritiske eller logiske Tænker, er ligesaa selvfølgeligt.” 
 
Vi opmuntres altså til at tænke sagligt, ”kritisk ”og lo-
gisk.

Et tredje sted, hvor Martinus forholder sig til saglig kritik, 
er i Logik, kapitel 6, s.34:
 
”Og kun det primitive Menneske, hvad enten det frem-
træder i Silke eller Pjalter, accepterer alt kritikløst, naar 
blot det kommer fra „Videnskaben”, Presse eller andre 
formentlige Autoriteter. — „Gode Ord fryder Daaren”.

Man må konkludere, at i følge Martinus er saglig kritik 
ikke alene tilladt, men vi er ligefrem ”daarer”, hvis vi 
”kritikløst” accepterer hvad der kommer fra autoriteter. 
Og i det omfang, hvor der er tale om ”saglig” og ikke 
”ond kritik”, rokker det ikke ved Martinus leveregel: ”Sig 
aldrig noget ondt om nogen eller noget”

Strøtanker om Martinus og Kritik

Luthers forsvarstale ved mødet i Worms.
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Martinus i bogen Bisættelse:

stk 119
”Og når en opfattelse akcepteres af mange væsener, bli-
ver den en kraft, ganske uafhængig af, om den er logisk 
eller ulogisk, om den er virkelig eller uvirkelig, om den 
er sandhed eller usandhed. Den har således sine forkæm-
pere, overfor hvilke et mindretal af modsat opfattelse får 
vanskeligheder ved at hævde sig. Dette kan naturligvis 
kun siges at være udmærket, for så vidt flertallet repræsen-
terer kendsgerningen, og mindretallet kun repræsenterer 
formodningen.

Men når tilfældet er omvendt, er vejen til sandheden 
noget af en bjærgbestigning. Menneskene er endnu så 
rodfæstet i dyrerigets traditioner, at de ynder at gå i flok. 
De går hellere i følge med flokken på en forkert vej, end 
de går alene på den rigtige vej. Men derved kommer de 
naturligvis også til at dele flokkens skæbne.”

Stk 121
”Men efterhånden som udviklingen skrider frem, vokser 
individerne ud af nævnte suggestion, får deres logiske
sans eller tænkeevne mere og mere frigjort af flokkens 
eller flertallets mening, begynder at klamre sig mere til 
virkeligheden end til flokken. Dette bevirker naturligvis 
ofte, at sådanne afvigende individer bliver „uglesete” og 
forfulgt af flokken. Og denne gene får naturligvis mange 
til at tøve med officielt at vedkende sig deres faktiske
mentale indstilling.

Men derimod er der heldigvis andre væsener, der er
længere fremskredne og som derfor ikke er bange for
flokkens skærsild. For dem er sandhedens afsløring og
praktisering det absolut eneste mentalt bestemmende i
deres fremtræden, ganske uafhængigt af hvilken lidelse, 
han, spot og bagtalelse fra den uvidende hob de så end
måtte være genstand for.

Og denne standhaftighed gør dem ganske vist til enere
i en ny flok, men i denne flok er det ikke flertallet eller
mængden, der er bestemmende, men derimod udelukken-
de enhver eners ny erobring af den absolute sandhed,
der er den eneste herskende manifestations kraft.”

Stk. 122:

”Deres evne til at „tro”er svigtende, hviket igen har affødt 
en anden tendens, nemlig trangen til at „vide”. Sådanne 
individer kan ikke suggereres til at finde hvile i andre 
opfattelser, i andres påstande, ligegyldigt af hvor stort 
et flertal disse opfattelser og påstande i forvejen så end 
er akcepterede. Sådanne væsener kan kun finde fred i en 
opfattelse, hvis rent intellektuelle analyser er blevet til 
kendsgerning.”

OM FLOKMENTALITET OG 
BJÆRGBESTIGNING
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af Karl Aage Kirkegaard

Nutidens mennesker er mere åndeligt 
søgende end fortidens mennesker. 
De er mere optaget af at forstå deres 
religion end fortidens mennesker var. 
Tidligere var mennesker optaget af 
at få tilfredsstillet nogle umiddel-
bare religiøse behov. Disse behov 
kunne f.eks. være behovet for at 

sikre sin tilværelse og behovet for at tilfredsstille nogle 
følelsesmæssige behov. Det kunne også være behovet 
for at få en vejledning om, hvordan man skal leve sit liv; 
en vejledning der havde guddommelig autoritet, og som 
man kunne stole på.
En sådan vejledning fandt de i Bibelen. Bibelen indeholdt 
Guds eviggyldige, ufejlbarlige ord. Hvis en påstand stod 
i Bibelen, måtte den være sand. Den behøvede ikke at 
blive yderligere begrundet.

Nutidens mennesker har i langt højere grad et ønske om 
at forstå og analysere deres religion. Det hænger sam-
men med, at vi i dag er meget mere oplyste end tidligere. 
Vi ved f.eks. mere om fremmede religioner som islam 
og buddhisme. Gennem vores uddannelsessystem er vi 
også langt mere trænet i at tænke logisk. Vi vil have en 
fornuftsmæssig begrundelse for de påstande, en religion 
fremkommer med. Af en religiøs forkyndelse forventer 
vi, at den giver en logisk mening, som kan forstås i lyset 
af de erfaringer, vi gør os i vores liv.

Hvordan lever nutidens kristendom op til disse krav? 
Er den nutidige kristne forkyndelse kendetegnet ved 
forståelighed, logik og intellektuel klarhed? Hertil må 
der svares nej. Den forkyndelse, som vi f.eks. møder i 
den danske folkekirke, er højst uklar og forvirrende. Jeg 
har tit siddet i en kirke og lyttet til præstens prædiken, 
mens jeg har tænkt: ”Hvad mener han dog med det, han 
siger?” Problemet i Den Danske Folkekirke er ikke alene, 
at der i forkyndelsen fremsættes påstande, som ikke bliver 
begrundet fornuftsmæssigt; problemet er yderligere, at 
det er svært at få fat i, hvad der egentlig bliver påstået. 
Forkyndelsen og påstandene bliver fremsat på en sådan 
måde, at det er højst uklart, hvad der egentlig bliver ment 
med det, der bliver sagt.

Problemet hænger sammen med, at Folkekirken som 
institution er bundet til en tradition, der går langt tilbage 
i tiden. Folkekirken er bundet til bestemte bekendelses-
skrifter, ritualer og salmer, der udtrykker tankegange, som 
langt de fleste af nutidens præster tager afstand fra. 

Et par eksempler kan illustrere problemet: I Den Augs-
burgske Trosbekendelse, der stammer fra 1530, og som 
er en af Folkekirkens fem bekendelsesskrifter, står der i 
artikel 9, at det er nødvendigt at blive døbt for at blive 
frelst. Det er et synspunkt, som præsterne i Folkekirken 
ikke deler. I den samme trosbekendelses artikel 4 står der, 
at mennesket kun kan frelses, hvis det tror på Kristus, som 
ved sin død på korset har lidt den straf, som menneskene 
egentlig skulle have lidt for deres synder. Dogmet om, at 
man kun kan blive frelst ved at tro på Kristus, har mange 
af Folkekirkens præster reelt forladt. Når det kommer til 
stykket, tror de ikke på, at ateister eller buddhister, som 
ikke tror på Kristus, vil gå fortabt.

Vi kan altså iagttage den forvirrende kendsgerning, at 
Folkekirkens nutidige forkyndelse reelt er i modstrid 
med tankegange i den samme kirkes trosbekendelser. 
Og Folkekirken har aldrig officielt annonceret, at den nu 
ikke længere tror på dogmet om dåben som nødvendig for 
frelsen og dogmet om frelsen ved troen på Jesus Kristus. 
Troen på disse dogmer er blot umærkeligt gledet ud ad 
bagdøren.

Men dogmerne spiller stadig en rolle som sproglige for-
muleringer i ritualerne, salmerne og prædikenerne. Dog-
met om dåben som nødvendig for frelsen dukker f.eks. op 
i Folkekirkens ritual for barnedåben, hvori der står: ”Vi 
takker dig, himmelske Fader, fordi du ved din enbårne 
Søn har givet os den hellige dåb, hvori du gør os til dine 
børn og skænker os Helligånden med syndernes forladelse 
og det evige liv.” Tankegangen er, at syndernes forladelse 
(og dermed frelsen) først bliver givet ved dåben.  

De gamle tankegange fra den traditionelle kristendom 
findes stadig i Folkekirken, i det mindste som sproglige 
formuleringer. Spørgsmålet er imidlertid, om de spiller 
en rolle som andet end sproglige formuleringer. Er de 
blot ord, der ikke længere bliver taget alvorligt? Det er 
der meget, der tyder på. 

Hvad siger nutidens kristendom?
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I alt fald bliver ordene ikke længere forstået sådan som 
de var ment i den traditionelle kristendom. I den moderne 
kristendom bliver ordene i stor udstrækning forstået bil-
ledligt, selv om de oprindelig ikke var ment sådan. F.eks. 
er det almindeligt, at Jesu opstandelse bliver forstået som 
en billedlig fremstilling af, at Gud er stærkere end alt 
det onde i verden. Men Jesu opstandelse var ikke ment 
som et billedligt udtryk af dem, der første gang fortalte 
om den. Den var ment bogstaveligt biologisk: at Jesus 
på tredjedagen blev levende, efter at han havde været 
død. Men de moderne præster fortolker ordene efter 
forgodtbefindende.

Hos Thorkild Grosbøll, som er tidligere sognepræst i Den 
Danske Folkekirke, sker der en gennemført billedlig for-
ståelse af de gamle kristne ord og dogmer. Han er så ærlig, 
at han indrømmer, at han forstår dem på en anden måde 
end de oprindelig var ment. I sin bog ”En sten i skoen” 
(fra 2003), skriver han, at han stort set ikke tror på nogen 
af trosbekendelsens formuleringer. Han tror ikke på Gud 
som himlens og jordens skaber, han tror ikke på Jesus som 
Guds søn, han tror ikke på Jesu opstandelse eller hans 
genkomst, og han tror ikke på kødets opstandelse eller et 
evigt liv. Han vil ikke lade sig binde af trosbekendelsen, 
men betragter den blot som et stykke ”brugspoesi”.

Det vil sige: Det, der står i trosbekendelsen, skal ikke 
forstås sådan som det oprindelig var ment, nemlig bog-
staveligt. Det skal i stedet forstås som poetiske udtryk for 
noget andet. ”Gud” skal ikke forstås som et højeste væsen, 
der har skabt og opretholder verden. ”Gud” skal i stedet 
forstås som et billedligt udtryk for noget i mennesket, 
nemlig den højeste grad af medmenneskelig kærlighed 
og omsorg. 

Men hvad har det med religion og kirke at gøre? Det er jo 
blot en psykologisk tanke, der er iklædt religiøst sprog.

Ofte formulerer præster sig på en sådan måde, at man 
umiddelbart tror, at de mener formuleringerne bogsta-
veligt, selv om de i virkeligheden mener dem billedligt. 

Grosbøll siger et sted (i forbindelse med en diskussion 
om den udbredte korruption i Italien): ”Er vi alligevel, 
når alt kommer til alt, ikke alle italienere for Vorherre?” 
(En sten i skoen, s. 79) Når man læser ordet ”Vorherre”, 
vil man umiddelbart tro, at Grosbøll mener den Vorherre, 
der er uden for os og betragter os alle. Men i virkeligheden 
bruger han blot ordet til at sige, at vi alle dybest set er 
korrupte. Sætningen ”Vi er alle italienere for Vorherre” 
er et billedligt udtryk for tanken ”Vi er alle dybest set 
korrupte”.

På den måde fører præsterne gang på gang lægfolk bag 
lyset. De uindviede tror, at præsterne mener noget andet 
end det, de faktisk mener. Et eksempel finder vi i et 
interview med biskop Niels Henrik Arendt i Kristeligt 
Dagblad den 1. august 2005. På spørgsmålet, hvorfor 
man skal døbe et barn, svarer han blandt andet: ”Der er 
noget rigtigt i, at barnet gennem dåben får Guds kærlig-
hed forærende. Derved bliver det et livsvilkår allerede 
fra begyndelsen.” 

Når man læser disse linjer, vil man umiddelbart forstå 
dem sådan, at Arendt mener, at før barnet bliver døbt, har 
det endnu ikke fået Guds kærlighed. Dåben er nødvendig 
for, at barnet får Guds kærlighed. Dette er imidlertid ikke, 
hvad Arendt mener. Det fremgår senere i interviewet, hvor 
han bliver presset af journalistens kritiske spørgsmål. I 
virkeligheden mener han, at dåben blot er et billede på 
Guds kærlighed. Og Guds kærlighed er der altid, og den 
kommer altid os mennesker i forkøbet – også selv om 
man ikke bliver døbt. Men han udtrykker sig sådan, at 
læseren ikke får fat i denne mening.

Problemet bliver forværret af, at Folkekirken er så rum-
melig som den er. Den kan både rumme gammeldags 
indremissionske præster og en moderne præst som Thor-
kild Grosbøll (som dog ikke er præst længere). Derved 
bliver det vanskeligt at formulere en forkyndelse, som alle 
præster kan skrive under på. Folkekirkens forkyndelse 
som helhed bliver derved intetsigende.

Kristendommen i Danmark er i stor udstrækning blevet 
til humanisme forklædt i kristelig sprogdragt.
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af Helmer Fogedgaard

Da jeg for nylig (juli 2009) i radioudsendelsen ”Vi-
denskabens verden” hørte en forsker sige, at i stoffets 
mikroverden gælder årsagsloven ikke længere, og at i 
den kan man kun regne med sandsynligheder, kom jeg til 
tænke på Helmer Fogedgaards gamle artikel fra Kosmos 
nr 3 fra 1971. Så her er den, lidt forkortet.(Ruth)

Da den materialistiske videnskab nødig vil acceptere 
noget oversanseligt, holder man sig til stoffets verden, og 
følgen bliver, at man forsøger at forklare liv som kemiske 
processer. Mærkeligt nok synes selv begavede viden-
skabsmænd at kunne slå sig til ro med denne primitive 
forklaring. For den dybere tænkende må næste spørgsmål 
jo blive: ”Jamen hvad er så de kemiske processer?” Der 
kan jo ikke ske noget af sig selv, så der må jo være nogen 
eller noget, der bevirker det.

Ja, naturligvis. Intet kan ske, uden der er liv. I stedet for 
at hævde, at liv er skabt af kemiske processer, må man 
som sandhedssøger nå til det modsatte resultat, nemlig at 
kemiske processer er en virkning af liv, dvs livsytringer. 
Ganske vist er det automatfunktioner i mineralriget, men 
det forandrer intet i princippet. Alt, hvad vi overhovedet 
støder på i universet, er livsytringer. Det hele er den evige 
Guddom under manifestation.

Materialistisk oplærte videnskabsmænd går ikke ind 
for, at der findes en Guddom, som manifesterer sig, men 
man kunne vel forvente så megen logisk tænkning, at 
de ville spørge sig selv: Hvad er det, der opretholder 
stoffets struktur? Hvad regulerer de indre bevægelser i 
atomerne, og hvad (eller hvem) opretholder den vibration 
i energiformerne, som får dem til at optræde som stof 
for vore sanser? Hvis disse vibrationer ophørte, ville alt 
forsvinde, idet det ville være ensbetydende med ophørt 
manifestation.

Man må erkende, at videnskaben har nået storslåede 
resultater indenfor stoffets verden. Alene afsløringen af, 
at stof er vibrerende energi er en genial erkendelse. Men 
hvorfor stoppe her og således ikke få klarhed over, hvad 
der holder vibrationerne i gang? En stor del af livsgådens 
løsning ligger jo netop her. Også den såkaldte ”døde ma-
terie” er jo levende. Den kan simpelthen kun sanses, fordi 
den er levende. Vort sanseresultat skyldes jo reaktionen 
mellem vore egne og de udefrakommende vibrationer. At 

stof kan sanses er bevis for, at det er levende. Bevægelse 
er livets kendemærke.

I sidste instans ender alt i livsytringer. De mere geniale 
forskere har jo også nok haft deres anelser. Således talte 
Niels Bohr allerede for mange år siden om ”individualitet 
i atomerne”. I atomforskningen har man opdaget, at man 
ikke bestemt kan forudsige det enkelte atoms optræden 
i en given situation, selv om det i de store linier (rent 
statistisk) synes at være lovmæssigt nok. Dette har fået 
nogle forskere til at tro, at årsagsloven ikke er gyldig i 
mikrokosmos. Men hvilke konsekvenser bringer det med 
sig? Hvis en så fundamental lov kan svigte, hører al logisk 
forskning op. Og hvad så med karmaloven, som jo også 
er baseret på årsagsloven!

Naturligvis gælder alle naturlove universelt, og den fun-
damentalt vigtige årsagslov kan ikke sættes ud af funk-
tion. I nogle tilfælde kan modsatrettede kræfter ophæve 
dens virkning, men det betyder jo ikke, at den er ude af 
funktion. Når årsagsloven tilsyneladende ikke gælder i 
mikrokosmos, skyldes det simpelthen, at man tror, man 
manipulerer med dødt stof, mens der i virkeligheden 
er tale om livsenheder, som ikke er til sinds at optræde 
ganske ensartet.

Lad os prøve med lidt analogi. Set fra Mælkevejen er 
Danmark måske et molekyle i et eller andet stof. De der-
værende videnskabsmænd forventer, at dette molekyles 
atomer (dvs Danmarks indbyggere) optræder ensartet. 
Det vil de også stort set gøre – altså rent statistisk – idet 
der er noget der hedder dansk mentalitet. Men der vil 
altid være enkelte, som er så meget individualister, at de 
adskiller sig fra den store masse. Det vil da for forskerne 
i Mælkevejen give til resultat, at årsagsloven ikke gælder 
i det, der for dem er mikrokosmos.

Stoffets gåde
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Der er masser af gåder i det såkaldt ”døde” stof, og mange 
filosoffer har i tidens løb forsøgt at løse dem. Men ”stof-
fets gåde” blev først løst til bunds og på genial måde, da 
Martinus lod sig inkarnere hos os. Hidtil har man talt om 
dualismens ånd og stof, som om de var modsætninger. 
Men Martinus har fortalt os, at X1 og X3 i sin dybeste 
analyse er identiske. Man stejlede i begyndelsen. Var det 
muligt, at ånd og stof kunne være det samme? I så fald 

er tilværelsen ikke dualistisk men monistisk. Og det er 
lige hvad den er.
Hele universet er opbygget som den ene kinesiske æske 
inden i den anden. Livsenheder i mikro- og makrokosmos 
danner legeme for hinanden. Til syvende og sidst er det 
hele lutter jeg’er (X1) i manifestation, der udgør samtlige 
spiralkredsløbs indhold. Eller som Martinus har sagt det: 
”Stof er jeg’er set i forskellige perspektivforhold.”

af Stephan Kleinschmidt

Ved åbningen af Martinus-udstillingen på Sønderborg 
bibliotek d. 10/8 holdt formanden for byrådets kulturud-
valg en tale, som bringes her (let forkortet):

Som formand for kultur og fritid i Sønderborg er det 
mig en stor glæde at få lov at være med til at åbne denne 
spændende og fuldt ud enestående udstilling. Den giver 
os indblik i en ny spændende verden – den giver liv og 
fornyelse og vil være med til at sætte fokus på, hvordan 
kunst og åndelig videnskab er med til at fortolke vores 
virkelighed.

Gennem årene er jeg ind i mellem stødt på navnet Marti-
nus. Denne danske forfatter og mystiker med efternavnet 
Thomsen har skrevet Livets Bog, der sammen med en 
række andre af hans skrifter i 1981 – det år Martinus 
døde – blev udgivet som ”Det Tredie Testamente”. Livets 
Bog er et værk i syv bind på i alt 3000 sider. Det kalder 
næsten på respekt i sig selv. Hvem var denne arbejds-
mand, mejerist og kontormand, der som 31-årig fik en 
”åndelig lysoplevelse”, som han selv oplevede som en 
åbenbaring?

Jeg er ganske enkelt blevet nysgerrig. Hvem var han, hvad 
ville han os, og hvorfor har han fået tilhængere både i og 

uden for Danmark? Jeg kender ikke alle svarene, men jeg 
har læst og hørt nok til, at min nysgerrighed nu er blevet 
endnu større. Og jeg er sikker på, at denne udstilling og 
det efterfølgende foredrag, vil medvirke til at besvare 
mine spørgsmål.

Jeg ved, at Martinus har grundlagt sin egen åndsviden-
skab. Og så er han symboltegner. Det gør mig stadig ikke 
så meget klogere. Det tredie Testamente er en åndsviden-
skabelig fortsættelse og færdiggørelse af biblen. Hans 
værk er beregnet på humant og videnskabeligt indstillede 
mennesker, der ikke er religiøse, ikke tror på dogmer, men 
som alligevel sympatiserer med Jesu kærlighedsbudskab. 
Med sit værk ønsker Martinus altså på et videnskabeligt 
grundlag at fastslå, at livets mening er kærlighed.

Bid for bid forstår jeg mere og mere af Martinus’ bud-
skab:
Livets mening er kærlighed
Det kan ”betale” sig at være et godt menneske.
Gennem reinkarnation udvikles mennesket til et kærlig-
hedsvæsen.
Jeg er fascineret. Det er spændende tanker, der måske kan 
gøre verden til et bedre sted. Men det er alligevel stadig 
lidt mystisk. Jeg glæder mig til at lære mere.

Et vindue til evigheden
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af Søren Jensen

Aftale om udstilling

Udstillingen kom lidt tilfældigt i stand ved at jeg havde 
nogle hyggelige samtaler med en mand på båden hjem 
til øen ”Styrsö” hvor jeg pt bor. Han nævnte at han var 
med i en forening, der ejer cafeen og museet. En dag 
tænkte jeg om man mon kunne lave udstilinger der, og 
selv samme aften møder jeg ham tilfældigvis igen på en 
lille sti hvor jeg bor, og får så et telefon nr til hende, der 
holdt dette. Da jeg ringede viste det sig, at hun skulle 
med båden om ½ time og det samme skulle jeg og så 
greb jeg nogle brochurer og afsted til båden, hvor vi fik 
vi ro og fred, så jeg kunne præsentere hende for dette nye 
vha. brochurene. Hun var meget positiv, hun så det var 
nyt, logisk og struktureret, og lovede at jeg kunne holde 
udstilling. Jeg sagde direkte at Martinus påstår, at dette er 
forklaringen på Kristi kærlighedsbud, og det afskrækkede 
hende ikke. Hun var med i Svenske Kyrkan, og synes det 
ville være godt med lidt debat på øen.
 
Sagen er virkeligt givet fri i Skandinavien nu. Det viser 
Jans og Thors udstillinger også tydeligt og alle kan i dag 
låne en udstilling og få brochurer til at uddele mm. Jeg 
havde brochurer på svensk, engelsk og tysk fordi der 
kunne komme turister forbi. 

Men måske skal Martinus sag først og fremmest gøres 
kendt i denne lille verden, Skandinavien – de lande der 
har et kors i deres flag. Måske finder vi de første pionerer, 
via sådanne udstillinger, dem der kommer til at bringe 
sagen videre. Men jeg tror også at det skal ske andre 
steder i verden.

Møder med mennesker på 
udstillingen

Det er i øvrigt spændende at lave sådanne udstillinger. Jeg 
kom i kontakt med mange spændende mennesker, som 
fik en chance til at fortælle mig deres historier, når nu de 
følte at de ”havde helle” og kunne tale om det åndelige 
her. Der var fx en kvinde der have oplevet at blive reddet 
fra døden 3 gange i træk på uforklarlig mirakuløs vis. Den 
ene gang blev hendes cykel af usynlige hænder løftet hele 
vejen over en bil og opad en bakke i sikkerhed. En anden 
kvinde havde haft besøg af sin afdøde mand.

De fleste besøgere kom alene eller parvis eller tre ad 
gangen. Kun når der var foredrag kom der flere på en 
gang. Det er helt fint at få disse ”drop ind” besøgere for 
så kan man tale frit og åbent om alt personligt også. Men 
man kan sagtens præsentere det for store forsamlinger 
på en gang.

En fransk kvinde kommer på besøg. Hun virker meget 
human, men har voldsom aversion mod alt religion. Det 
handler om mændene siger hun: ”..de vil have magt, de 
vil aldrig slippe magten, se bare i Iran, det ligger i deres 
natur.” Hun var human nok, men alt for allergisk mod det 
åndelige, hun var ikke åben endnu.

Der kom en del ældre mennesker og de var glade for at 
kunne sidde ned og hvile deres ben mens de kiggede på 
symbolerne – som de i øvrigt kunne læse om i brochuren. 
Det er en god ting, hvis blot folk får en brochure, behøver 
de jo ikke læse noget, for de kan læse derhjemme.

En gæst på udstillingen havde engang hørt om Martinus 
fra en ven. Samme dag … ser hun et opslag eller en tekst 
og genkender nu navnet, og hun tænker at ok det er vist 
et tegn, det her skal hun lige tjekke. Livet udvælger de 
modtagelige.

Erfaringer fra udstillingen på Styrsö 20. juni til 3. juli 2009
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Ruth Olsen

Englen i Højby kirke

Per Holsner nævner i sin artikel 
kalkmalerierne i Højby kirke. I 1990 
skrev Ebbe Kløvedal Reich faktisk 
en meget spændende bog om, hvor-
dan de blev til, ”En engels vinger” 
(Vindroseforlaget). Han forholder sig 
godt nok meget frit til det historiske 
stof, men det bliver den ikke mindre 
spændende af.

Bogens hovedperson er en fattig 
Odsherredsdreng, Hannes, der går 
i lære som kirkemaler hos en af de 
vejfarende svende fra Tyskland, som 
jo hovedsageligt var dem, der smyk-
kede vore kirker med kalkmalerier i 
middelalderen. Hannes vil så gerne 
lære at male engle. Det sker så i kir-
ken i Højby, dengang Odsherreds 
hovedstad.

Som det er typisk for Ebbe Reich får 
vi sideløbende en levende skildring 
af den tids Danmark, men Hannes er 
mest optaget af englene, især ærke-
englen Mikael, der vejer sjælene i en 
stor skålvægt. ”Hvorfor er det bedst at 
have en tung sjæl?”, spørger han sin 
mor, men hun ved det ikke. ”Men en 
dag skal vi møde ham og tale frit med 
ham, det kan jeg mærke”, siger hun.

Da Hannes senere spørger sin lære-
mester, mens de sammen arbejder på 
englene i Højby, får han at vide, at 
hvis Mikael finder, at sjælene vejer 
mere end synderne, kommer man 
i paradis. Mikael er en streng men 
retfærdig dommer, og Satan er bange 
for ham. Gabriel er der ingen, der er 

bange for, det var i øvrigt ham, der 
gav Muhammed Koranen. Mikael 
dømmer med Kristi milde retfærdig-
hed, så hvis man er ensom og fattig, 
behøver man ikke at være bange for 
ham, fortæller læremesteren, mens 
de maler Mikael tankefuldt smilende 
med sine prægtige vinger foldet ud.

På et tidspunkt bliver Hannes anklaget 
for et mord, han ikke har begået, og 
kommer i tugthuset. Mens han ned-
trykt sidder der, står Mikael pludselig 
ved siden af ham, og ”der bredte sig 
et lys inden i ham”. Mikael forsvin-
der, men Hannes sidder tilbage ”med 
noget, der lignede fred i sjælen”. Han 
frikendes da også.

Selv om man måske ikke tror på Per 
Holsners påstand om, at Martinus er 
inkarnationen af Mikael, så er det da 
en fin symbolik, at han ”sidder” der 
på væggen i den kirke, på hvis kirke-
gård, så mange Martinus-tilhængeres 
afsjælede legeme ligger begravet.

Joachim af Fiore

Joachim af Fiore (1135-1202) som 
var en cisterciensermunk fra Sydita-
lien, mente der skjult i Bibelen lå 
en fortælling om åndelig evolution. 
Efter ”faderens tid” (Det gl. Testa-
mente) over ”sønnens tid (Det nye 
Testamente) vil der komme en tredje 
tidsalder, helligåndens tid, præget 
af kærlighed, frihed, fællesskab og 
glæde. Den ville være ligesom som-
meren, der fulgte faderens vintertid 
og sønnens forårstid. En ny lærer vil 
træde frem for at vende menneskenes 
sind fra materielle ting til det ånde-
lige, spåede Joachim.

Den tredje tidsalder ville – efter en 
vanskelig periode – bringe kulmi-
nationen på Guds plan for verden. 
Erkendelsen af Gud ville blive åben-
baret direkte i alle menneskers hjerter, 
og hele jorden ville til sidst forenes 
i fred. Joachim mente, den tredje 
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tidsalder var nær, for han regnede 
sig frem til, at når der fra Abraham til 
Jesus var 42 generationer, måtte det 
samme antal generationer fra Jesu tid 
blive omkring år 1260.

Hans tilhængere brugte hans skrifter 
som baggrund for at kritisere pave-
vældet med dets grådige vellevned, 
og de producerede et skrift i Fiores 
navn – ”Det evige Evangelium” – der 
spåede kirkens dage talte. Mange af 
dem blev brændt som kættere.
Forventningen til ”en gylden tids-
alder” var store, men selv om den 
udeblev, levede Fiores ideer videre 
i århundreder. I dag kalder New Age 
bevægelsen den for ”vandmandens 
tidsalder”. Vi venter stadig på den 
”gyldne tidsalder”.

Får den muslimske 
selvmordsbomber sine 
72 jomfruer?

Når en selvmordsbombemand først 
er kommet gennem ”skærsilden”, 
hvor han med egne følelser oplever 
det onde, han har udsat sine medmen-
nesker for, så skulle han nok kunne 
få sine eftertragtede jomfruer. Men 
hvad han vil stille op med dem, når 
han ikke længere har nogen fysisk 
krop, er noget andet – det bliver vel 
ikke lige det, han i sin jordiske sek-
suelle fantasi havde forestillet sig. 
Og dog.

Martinus siger i artiklen ”Natbe-
vidstheden og paradiset” (Kosmos 
2/1971): ”Da væsenets ønskedrømme 

former dets paradis på det åndelige 
plan, vil væsenernes paradisoplevelse 
blive opfyldelsen af hvert væsens 
individuelle ønsketilværelse, uaf-
hængig af væsenets eventuelle mørke 
skæbne på det fysiske plan.”

Men gælder det også de enpolede 
seksuelle ønskedrømme? I Robert 
Monroes bog ”Fjerne mål” beskriver 
han tilværelsen i den åndelige ver-
dens nederste afdeling, som han siger 
han har besøgt. Her er menneskene 
åbenbart stadig opfyldt af deres sek-
suelle begær, for han beskriver dem 
som en bunke svedige kroppe, som 
var ”i konstant bevægelse, søgende, 
i forsøg på at gøre noget men uden 
nogensinde at blive tilfredsstillet.”

De kroppe, han beskriver, må være 
tankeskabte kroppe, men kan de 
svede og dyrke sex? Vi ved, at begæ-
ret efter alkohol prøver nogle afdøde 
at få tilfredsstillet via nogle fysisk 
inkarnerede, uden dog at kunne få 
deres tørst slukket. Det må vel gå 
begæret efter sex ligeså. Fysiske 
begær kan måske nok føles men ikke 
opfyldes på det åndelige plan, så vidt 
jeg har forstået, så de muslimske 
”martyrer” må formodes at blive 
slemt skuffede.

Krigstraumer

DR2 udsendte d. 11/8 en interessant 
amerikansk dokumentarfilm om en 
gammel mand, kaldet Snuffi, der hele 
sit liv havde måttet leve med dårlig 
samvittighed og mareridt på grund 
af det, han havde været med til som 
ung i krig. Først i Koreakrigen, hvor 
de dræbte mange uskyldige civile, og 
senere som såkaldt militær rådgiver 
i Vietnam.

I forsøg på at gøre noget godt igen 
havde han sluttet sig til nogle da-
kota-indianere i et reservat, for også 
overfor dem mente han, at USA’s 
hvide herskere havde begået frygte-

lig uret. En af disse indianere havde 
kæmpet for USA i Vietnam, men han 
kunne ikke klare at fortælle om, hvad 
han havde oplevet. Han havde en tid 
arbejdet for Vietnam-veteranernes 
forening, men han kunne ikke holde 
ud at se, hvordan veteranerne gik til 
i druk og andet stofmisbrug, og hvor-
dan mange begik selvmord. De kunne 
ikke klare at leve med minderne.

Snuffi havde i Vietnam med bl.a. slik-
poser narret en indfødt vietnamesisk 
bjergstamme til at støtte USA’s trop-
per. Kort tid efter lå alle landsbyens 
beboere massakreret af vietcong. 
Nogle af bjergstammens folk var 
flygtet til Laos og endt som flygtninge 
i USA, hvor de havde dannet deres 
eget lille samfund. Hertil drog Snuffi 
for at sige undskyld til de overlevende 
og efterkommerne.

Dette lille samfund havde en shaman, 
som prøvede at befri Snuffi for sin 
skyldbetyngede sjæl ved at sende den 
over i en gris, der derefter blev slagtet, 
så sjælen kunne bringe budskabet til 
de døde stammefæller i den åndelige 
verden. Shamanen gik i trance og 
kunne derefter meddele, at Snuffi var 
tilgivet, hvilket han faktisk følte som 
en lettelse.

Denne film – og flere andre lignende 
film, vi har set i de senere år – må 
give de endnu krigsparate stof til 
eftertanke. Man sender unge menne-
sker, der endnu ikke er færdige med at 
repetere tidligere liv, ud i oplevelser, 
som vil plage dem psykisk for resten 
af deres inkarnation. Vi ved nok, det 
er nødvendige lidelser, for at de kan 
nå frem til den afsky for krig, der skal 
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gøre verden mere fredelig.
Men selv om lidelserne ikke er me-
ningsløse, er det alligevel svært pas-
sivt at se på, hvordan unge umodne 
mennesker manipuleres til at tro, de 
ofrer liv eller mentalt helbred for en 
god, ja ”næstekærlig”, sag.

Hvad med ”Nuets 
kraft”?

Siden Eckhart Tolle’s bog ”Nuets 
Kraft” udkom i år 2000, har han 
næsten fået guru-status for mange 
i Danmark. Men hvordan forholder 
hans budskab om det med ”at leve i 
nuet” sig til det, Martinus siger om 
dette emne?

I 

sin bog siger Tolle (s. 64): ”Tid er 
ikke værdifuld, for den er en illusion. 
Det, du oplever som værdifuldt, er 
ikke tid, men det ene punkt, der er 
uden for tid, nemlig Nuet. Jo mere 
du fokuserer på tid – fortid og fremtid 
– jo mere går du glip af Nuet, som 
er det mest værdifulde, der findes. 
Det er det eneste, det er alt, hvad der 
findes.”

Martinus siger i artiklen ”Tiden, et 
åndeligt rum” (Kosmos 19/1970): 
”Tiden er en absolut nødvendig 
markering i det levende væsens 
tilværelse, uden den ville der ikke 
kunne være tale om en evig livsople-
velse. Det levende væsen ville uden 
tidsoplevelse kun eksistere i et evigt 
”nu” uden kontraster, oplevelse eller 
skabelse. Hvis der ikke var tid, kunne 

man jo heller ikke sanse tid, og der 
ville ikke være noget, der hed ”før” 
eller ”efter”, ingen skelneevne, intet 
perspektiv.

Når ”nu’et” ikke kunne gå over i en 
”fortid”, ville der heller ikke være 
nogen ”fremtid”, og en tilstand uden 
fortid og fremtid, er totalt uden fysisk 
og åndelig markering, hvilket vil sige, 
at den slet ikke er manifesteret, er 
uden nogen forbindelse med nogen 
oplevelsesevne og livsytring og der-
for ikke virkelig levende.”

Det er altså noget ganske andet Mar-
tinus siger end det, Tolle siger. Så kan 
man selv vurdere, hvad man synes, 
der lyder mest rigtigt.

Er koffeinkaffe usundt?

Martinus måtte holde op med at 
drikke kaffe, fordi han ikke kunne 
tåle det. Men hvad med alle os andre 
ufuldkomne væsner? Ifølge tidsskrif-
tet ”Aktuel naturvidenskab” (3/2007) 
skulle almindelig koffeinkaffe fak-
tisk være sundt – hvis det altså ikke 
overdrives.

Forskning har vist, at koffein ikke 
bare kvikker hjernen, men det ned-
sætter åbenbart risikoen for Alz-
heimers og Parkinsons sygdomme. 
Eftersom kaffebønner indeholder 
antioxidanter, mener man, at kaffen 
også nedsætter risikoen for en række 
andre sygdomme. Nogle har ment, at 
kaffe kan give dårligt hjerte, men her 
ligger forklaringen nok i, at mange 
kaffedrikkere også ryger og får for 
lidt motion.

Koffein i meget store mængder kan 
dog også virke som en gift, så hvis 
man sprøjter sine dræbersnegle med 
en stærk koffeinopløsning, så dør de. 
For som lægen Paracelsus engang 
slog fast: det er dosis der afgør, om 
et stof er gift eller medicin.
Man behøver altså ikke afstå fra sin 
morgenkaffe, men også her gælder 
det det gamle ordsprog: med måde 
er alting godt.

Sundhedsråd fra Piet Hein:
Kaffe uden fløde kan man ikke blive 
fed af.
Kaffe uden sukker får ens vægt til at 
gå nedad.
Kaffe uden kaffe, det er særlig 
sundt,
Men man føler sig så fjollet. Når man 
sidder og rør rundt.

Gode råd til de syge

Jeg så nogle af de TV-udsendelser, 
”skriftestolen”, hvor præsten Preben 
Kok gav råd til mennesker, der havde 
det dårligt, og undrede mig over man-
ge af dem. Jeg har nu læst hans bog 
”Skæld ud på Gud” (Informations 
forlag 2008), og min forundring er 
ikke blevet mindre. Han er hospitals-
præst, dvs han kommer til meget syge 
og døende patienter, og er i øvrigt 
supervisor for hospitalspersonale.

Han er en sympatisk person med me-
gen omsorg for sine medmennesker, 
men hvad er det for ”åndelig næring”, 
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han giver dem? Som folkekirkepræst 
har han de sædvanlige gammel-
kristne meninger, f.eks. den om at 
Gud kom til jorden som Jesus og tog 
ansvaret og straffen på sig for men-
neskenes synder. Derfor er vi ”frelst” 
på forhånd, uanset hvad vi gør, bare 
vi er troende.

Og vi kan stadig kaste ansvaret over 
på Gud, ja skælde ud på Gud, for den 
urimelige situation, han har bragt 
– her den syge – i. Og for, at han ikke 
har sørget for retfærdighed! Der står 
(s.12), det gælder om ”at holde fast i 
protesten” og blive vred. For sygdom 
kan ikke være ens egen skyld, og hvis 
man tager den skyld og det ansvar på 
sig, ”gør man sig selv til Gud”, siger 
han. Et sted står der, at ”mit nederlag 
er Guds, ikke mit” (s.61).

Dette her er noget ganske andet, end 
det Martinus og almindelig logisk 
sans fortæller os. At ”holde fast i 
protesten og vreden” kan da aldrig 
være godt for helbredet. Men det 
duer jo heller ikke at undertrykke 
sine følelser, så hvad gør man så? For 
mig at se, gælder det om at acceptere 
dem og dernæst øve sig i at give slip 
på dem. Men det forudsætter nok, at 
man er i stand til at se livet i et større 
perspektiv.

At sætte det hele i et større perspektiv 
er faktisk, hvad Martinus prøver at 
gøre i den artikel, der har fået beteg-
nelsen ”Svar på et brev fra en syg”. 
Her er ikke tale om at lægge ansvaret 
fra sig men om at forstå, at sygdom 
er et led i vor udviklingsproces frem 
mod at blive det fuldkomne næste-
kærlige menneske. Trøsten ligger i, 
at lidelsen gør vejen kortere til en 
lykkeligere skæbne, og at ingen slip-
per lettere end andre. Den evige lov 
er urokkelig og retfærdig.

Her er ikke noget med, at det er 
”Guds ansvar”, men at det gælder 
om at tænke rigtigt og optimistisk, 

og derved styrke sin livskraft. Vi kan 
bede om hjælp til at klare lidelserne. 
For som Martinus skriver: ”Alt hvad 
et menneske beder om, der går i ret-
ning af at hjælpe det til en uselvisk 
og næstekærlig væremåde, får det 
urokkelig bønhørt.”

Det undrer mig, at Martinus ikke til 
den syge fortæller, at en eventuel 
diskarnering ikke er noget at frygte. 
Viden om reinkarnationens faktum 
kan hjælpe mange, for når man ved, 
der venter en god ferie ”på den anden 
side”, og at man så kommer igen 
med en ny frisk krop, da er lidelserne 
trods alt lidt nemmere at klare. Døds-
angsten er for mange syge en del af 
lidelsen.

Uventet hjælpeaktion

Mandag d.13/4 var et kinesisk fragt-
skib ved at blive angrebet af so-
maliske pirater. Men da piraterne 
nærmede sig skibet, dukkede der flere 
tusinde delfiner op i havoverfladen 
og blokerede vejen mellem piraterne 
og skibet. Det medførte, at piraterne 
måtte vende om og forlade stedet, 
fortæller det kinesiske nyhedsbureau 
Xinuha.

Det er ikke første gang, vi hører om, 
hvordan delfiner kommer mennesker, 
som er i nød, til hjælp. Nogle dyk-
kere ved Australiens kyst var f.eks. 
ved at blive angrebet af en haj, men 
nogle delfiner lagde sig med livet 
som indsats imellem og reddede dem. 
Jeg tror, delfiner har så fintmærkende 
instinktive sanser, at de kan mærke 

menneskers følelser. Hvis menneske-
ne vidste, hvor meget dyr kan sanse, 
ville dyrenes vilkår her på jorden nok 
se noget anderledes ud!

Sofias historie

Sofia har skrevet en bog – ”En dansk 
jødes bekendelse” – hvor hun, som 
ikke var religiøs, en dag fik en slags 
telepatisk kontakt med Jesus. Derfor 
blev hun det, man kalder ”messiansk 
jøde”, dvs en jøde der tror på, at Jesus 
var den messias, som i det gl. testa-
mente blev bebudet skulle komme.

Jeg har ikke læst bogen, kun hørt 
om den i radioen, men jeg hæftede 
mig ved, dels at der faktisk er en del 
messianske jøder, dels at de orto-
dokse jøder anser dem for en slags 
kættere og diskriminerer dem. Da de 
ortodokse har uforholdsmæssig stor 
magt i Israel, sidder bl.a. på en stor 
del af embedsapparatet, betyder det 
f.eks. at messianske jøder ikke kan få 
statsborgerskab i Israel.
Det er ikke kun blandt muslimer, der 
er religiøse fanatikere!

En hjerneforskers 
nær-død-oplevelse

Jill er uddannet som neurolog. En dag 
får hun en hjerneblødning, der sender 
hende en tur på ”den anden side” i 
en nær-død-oplevelse. Det ændrede 
hendes syn på, hvad hjernen er. Hun 
fortæller:
”Nær-døden er et forbavsende roligt 
og venligt sted at være. Når du tror 
du dør, begynder du virkelig at leve. 
Der findes ingen død, kun uendeligt 
liv.”
”Jeg følte mig som en ånd, der lige 
var sluppet ud af flasken. Energien 
fra min ånd syntes at flyde som en 
gigantisk hval, glidende gennem et 
hav af stille eufori.”
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”Verden eksisterer kun som en sinds-
tilstand, et Nirvana. Verden kommer 
indefra. Hvert menneske skaber sit 
egen magiske væv gennem de følelser 
og tanker, det identifi cerer sig med. 
Hvert menneske er et center, og udfra 
det center spinder det en hel verden, 
et helt univers. Hvilken verden spin-
der du udfra dit center?”
”Jeg fandt Nirvana! Jeg så for mig 
skønne fredfyldte mennesker på jor-
den, medfølende, levende sammen. 
Mennesker som vidste, at de bevidst 
kunne vælge at træde ind i en højere 
sfære.”

Kan hjerneskade ændre 
sproget?

Weekendavisen havde d. 12/6 en 
artikel om et fænomen, der kaldes 
”Foreign Accent Syndrome” (FAS). 
Det handler om mennesker, som efter 
en hjerneskade pludselig begynder at 
tale med en accent, der lyder uden-
landsk. Det er meget generende for 
de, der rammes, som da en ærkeame-
rikaner f.eks. blev forsøgt snydt gang 
på gang bl.a. af taxachauffører, fordi 
de troede, hun var en fremmed. Hun 
lød som en østeuropæer.

Fænomenet er sjældent men ikke nyt. 
Det blev beskrevet allerede i 1907, 
og i 1947 tog en norsk professor det 
op i tidsskriftet ”Brain”. Her drejede 
sagen sig om en ung norsk kvinde, 
der begyndte at tale med tysk accent 
i 1941, efter at være blevet ramt af en 
granatsplint i hjernen. Det fi k naboer 
og venner til at undgå hende, fordi de 
troede hun var tysk spion.

Lægerne bortforklarer fænomenet 
som blot en mindre talefejl, som en 
lytter bare opfatter som fremmed 
accent. Men så er det jo underligt, at 
mange forskellige lyttere hører den 
samme fremmede tone. Mon ikke 
det i virkeligheden handler om, at 
hjerneskaden har åbnet op for dele 
af en gammel sprog-talentkerne fra 
tidligere inkarnation? Men en sådan 
for os logisk forklaring kan lægevi-
denskaben selvfølgelig ikke bruge!

Globalisme eller 
internationalisme

Martinus siger, at menneskene en-
gang vil forenes under én fælles ver-
densregering. Men vejen frem til det 
mål er brolagt med mange prøvelser. 
Den vej, verden i dag er ved at følge, 
synes ikke frugtbar. Det påviser pro-
fessor ved School of Public Affairs 
i Maryland, Herman E. Daly, i sin 
bog “Nødvendighedens økonomi” 
(Hovedland 2008).

Han skelner mellem internationali-
sering og globalisering. Det første 
er en frivillig sammenslutning af 
nationer, hvor demokratisk valgte 
politikere på velordnede betingelser 
skaber fri bevægelse over lande-
grænser for mennesker, varer og ikke 
mindst for viden. Det er en kulturel 
integration.

Globalisering er derimod den sam-
menslutning, som storfi nansen ska-
ber. Her drejer det sig mest om fri 
bevægelse for kapital, således at 
den kan høste mest mulig gevinst 

uden sociale og miljømæssige om-
kostninger, eventuelt udelukkende 
ved spekulation. Topfolk i store 
transnationale selskaber styrer på 
udemokratisk vis verdens økonomi 
og eliminerer således de nationale 
demokratier. Man udtager patentret-
tigheder, dvs monopol, på viden og 
basisfornødenheder, og forhindrer 
således reelt den fri konkurrence.

Globalisering i denne defi nition fører 
ikke til Martinus’ verdensrige, men 
man må jo håbe udviklingen rettes 
op på et tidspunkt. Verden har vir-
kelig brug for ”kulturel integration”. 
Det vil f.eks. være meget bedre at 
tilføre U-landene viden i stedet for 
at lade storfi nansen boltre sig i billig 
arbejdskraft og ribbe dem for deres 
råstoffer.

Også i EU har vi brug for noget 
mere ”kulturel integration”, f.eks. 
et fælles sprog. Jeg hørte, at man i 
EU-bureaukratiet ingen rigtig kon-
trol har med de penge, der udbetales 
til de nye medlemslande, fordi man 
i sit regnskabsmaskineri ikke kan 
håndtere deres anderledes bogstaver! 
Jeg tror ikke, EU for alvor bliver et 
demokratisk ”folkenes Europa”, før 
vi har et fælles sprog og kan bruge 
samme slags bogstaver.

Vor tids 
heksebrændinger

TV-udsendelsen ”Horisont” d.6/7 
bragte en grusom historie om, hvor-
dan mange børn i Nigeria gøres til 
”hekse” og forfølges, smides ud af 
deres familie og samfund, ja ofte 
mishandles til døde. Det var svært at 
fi nde ud af, hvad der gjorde nogle, 
ofte ganske små, børn til hekse, men 
de blev i hvert fald beskyldt for at 
være årsag til alt dårligt, der skete i 
deres miljø.

Afrika har generelt været præget af 
megen tro på overnaturlige væsner, 
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ja megen for os at se absurd overtro. 
Mange afrikanere er stærke følelses-
mennesker, der er nemme at mani-
pulerer og suggerere til at tro det ene 
eller andet. Det havde en snu kvinde 
benyttet sig af og skabt en fi lm, der 
på uhyggelig vis satte hekse-hysteriet 
i gang. Hun styrer, efter eget udsagn, 
150 kristne kirker i Nigeria, og var 
således blevet rig – ved de fattiges 
”aflad”? Hun ville ikke svare på 
journalistens spørgsmål om hendes 
forhold til Jesu kærlighedsbudskab.

Det fremgik af udsendelsen, at mange 
kristne kirker i Nigeria kører med på 
heksehysteriet. Men sådan var det jo 
også engang i Europa. Det var ofte 
dengang de kristne præster, der førte 
an i hysteriet, men vi havde dog ikke 
så stærkt et medie som fi lmen, til at 
sprede det. I Europas hekseforfølgel-
ser var det især enlige kvinder, det gik 
ud over – de sidste hekse blev brændt 
i slutningen af 1600-tallet – de var 
den tids magtesløse. I Nigeria i dag 
er det børn, der er de magtesløse og 
forsvarsløse.

Asa-troen lever!

I TV 26/7 så vi nogle af de udsendte 
danske soldater i Afganistan dyrke 
deres Asa-tro. De fortalte, at de var 
fast overbevist om, at hvis de døde i 

krigen, ville de blive hentet af valky-
rier og fulgt til Valhalla, hvor de ville 
blive opvartet med mad og drikke 
og slås for sjov. De havde meldt sig 
frivilligt til at gå i krig, for de var ikke 
spor bange for at dø.

Hvor mon de står i deres åndelige 
udvikling? Og hvordan mon solda-
ternes kristne feltpræst har det med 
dem? Jeg tror ikke, de tager deres 
Asa-tro ligeså alvorligt, som deres 
hedengangne forfædre gjorde. Det 
lød som en meget moderniseret ud-
gave, som vel for dem kunne være 
ligeså plausibel som kristendommens 
uvirkelige genopstandelses-teori.

Djævlementalitet i vor 
tid

Der er mange eksempler i disse ”sid-
ste tider” på den ”djævlementalitet”, 
Martinus har skrevet om vil være 
en konsekvens af, at intelligens kan 
udvikles uden at kærlighedsevnen 
følger med. Vi hører om det hver dag 
i medierne. I udsendelsen Horisont 
d.17/8 kunne vi f.eks. opleve fi nans-
svindleren Murdock (eller var det 
Maddok, Magok?), der åbenbart ikke 
havde den fjerneste dårlige samvit-
tighed over totalt at ødelægge andres 
liv, ja end ikke over at ribbe sine egne 
jødiske trosfæller.

Vi hører om, hvordan en kirkegårds-
tjener i New York tjente millioner på 
at tømme og fjerne en masse ret nye 
gravsteder og smide ligresterne væk, 
for at kunne sælge gravstedet hurtigt 
igen. For pengegrådigheden er intet 
helligt!

Men det går især ud over de mest 
sårbare og magtesløse – børnene og 
dyrene. Røde Kors har udsendt en 
rapport om, hvordan børn overalt 
handles, bortføres og misbruges, 
både til arbejde og sex. Det er dyster 
læsning. 

I TV kunne man se, hvordan fjer og 
dun plukkes af levende gæs, sådan 
at de samme gæs kan plukkes fl ere 
gange i deres levetid og ikke kun den 
ene gang efter, de er slagtet. Og det 
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foregår ikke kun i Kina, men også i 
EU. De fjer og dun kan sagtens være 
at finde i dynerne fra Jysk Sengetøj-
slager!

Hvis vi ikke havde det større perspek-
tiv på den aktuelle verdenssituation, 
som åndsvidenskaben giver, kunne 
man næsten ikke holde verden ud. 
Men al den lidelse hører jo med til vor 
tids forcerede udvikling af følelserne, 
så der er altså en dybere mening med 
den. Og nu hvor lyset forstærkes, træ-
der mørket  jo tydeligere frem.

De bortviste 
asylansøgere

I sidste Impuls-blad spurgte jeg, om 
regeringen mon med politiets vold og 
magt ville fjerne de irakiske asylan-
søgere fra Brorsonskirken. Det ville 
de. I nattens mulm og mørke, ak-
kompagneret af børnenes angstfyldte 
gråd, blev gruppen af mænd, som var 
forsamlet foran alterets Jesus-skik-
kelse, hentet og lagt i håndjern som 
gemene forbrydere.

Flertallet af de danske vælgere synes 
åbenbart det er ok – og derfor synes 
de fleste politikere det også, for de vil 
gerne genvælges. Det store mindretal, 
der synes noget andet, forsamlede 
sig i tusindvis på Københavns Råd-
husplads d. 18/8 i protest, og en 
stor gruppe præster (300) udsendte 

en skrivelse, hvor de beklagede, at 
Danmark var kommet så langt væk 
fra kristendommens barmhjertigheds-
budskab. Mener jeg at have hørt, jeg 
har ikke læst den.

I sin tale på 87-års fødselsdagen (trykt 
i Kosmos 7/2009) forudså Martinus 
krige ”nede ved Arabien og dernede”. 
Han mente ikke, vi ville kunne være 
helt uberørt af dem. Han har også 
engang udtalt, at i kommende krige 
ville vi i Norden blive ”lazaretlande”. 
Selvfølgelig er der grænser for, hvor 
meget de nordiske lande kan klare at 
afbøde på verdens lidelser, men netop 
i dette tilfælde med irakerne begynder 
det mere at ligne noget med ”ikke 
at tabe ansigt”, at vise hvor magten 
ligger.

Hvor bliver solpletterne 
af?

Solens såkaldte magnetfelt er stærkt 
svækket for tiden, og derfor er der 
stort set ingen solpletter. Det undrer 
forskerne, for ifølge den sædvanlige 
cyklus på 11 år, burde solpletmi-
nimum have kulmineret i 2006/07, 
sådan at vi nu skulle være på 
vej mod maksimum. Når der 
før har været en lang periode 
med solpletminimum, har 
det betydet et koldt klima på 
Jorden, f.eks. i 1600-tallet, 
men det er jo ikke just det, 
vi oplever lige nu.

Solens svækkede magnetfelt 
betyder også, ifølge for-
skerne, en svagere solvind, 
færre energirige partikler 
til Jordens atmosfære og en 

dårligere beskyttelse mod den kos-
miske stråling. Hvad det betyder for 
jordens klima, tør man ikke sige noget 
sikkert om. (Aktuel Naturvidenskab 
3/2009)
Hvordan ser problemet ud, hvis vi 
prøver at tage åndsvidenskabelige 
”briller” på?

Solen er et levende væsen, der ”træk-
ker vejret”, sådan at en ind- og ud-
ånding tager ca. 11 år. Det stærkere 
magnetfelt og solvinden skulle så 
være ”udåndingen”. Det ser altså ud 
til, at solen ”holder vejret” for tiden. 
Men hvorfor? Det naturvidenskaben 
kalder ”kosmisk stråling” og som man 
altså mener, vi nu ikke bliver så godt 
beskyttet mod, er vel især den, der 
kommer fra Mælkevejens centrum. 
Om den siger Martinus i småbogen 
”Påske” i sidste afsnit om vor tid: 
”Ind over Jorden lyser og funkler al-
lerede en ny og stor kosmisk verdens-
impuls. Fra et stort system i Mælkeve-
jens centrum bølger den i overjordisk 
glans direkte mod Jorden.”

Holder Solen sig lige nu lidt tilbage 
for at give plads til en anden form 
for energi, som vi behøver for at få 
sat skub i den åndelige udvikling 
her på Jorden? Eller som jeg læste i 
en bog, kaldet ”Kosmon Bible”, så 
har forskerne slet ikke forstået, hvad 
solpletter dybest set er. Denne bog 
påstår, at solpletter i virkeligheden 
er noget, der udenfor solen kredser 
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med den rundt, men set fra Jordens 
område forekommer de at være dele 
af solens selv.

Ifølge Walter Russell er Solen ved at 
”samle sig sammen” til at føde en ny 
planet. Han forklarer, hvordan det be-
gynder med, at Solen danner en ring 
af energi omkring dens ækvator, og 
når den har nået en vis størrelse, vil 
den løsrive sig. Men da et åndedrag 
for Solen tager ca. 11 jordår, må en 
”graviditet og fødsel” vel tager år-
hundreder, ja årtusinder.

Vi må nok foreløbig konstatere, at 
vi ikke ved ret meget om, hvad vor 
sol har gang i for tiden, men vi kan 
jo berolige os med, at den nok ved, 
hvad den gør og har styr på sit system 
af voksne og halvvoksne ”børn”, 
planeterne.

Boet efter Sam mod 
Finn Bentzen – fortsat

I Impuls nr 1/09 (s.51) fortalte jeg, 
at advokaten der ordner Sams bo har 
anlagt sag mod Sams revisor og øko-
nomiske rådgiver Finn Bentzen. Sa-
gen er i øvrigt udsat til d. 10/12. An-
klagen lyder på ”forringelse af boets 
værdi”, men jeg oversatte det til det 
mere folkelige udtryk ”snydt”. Det 

skulle jeg nok ikke have gjort, for nu 
har Finn Bentzen anlagt sag mod bla-
dets redaktører – Gunder Frederiksen 
og jeg – for ærekrænkelse efter straf-
felovens §267, der kan give fængsel 
op til 4 måneder.

Jeg udfærdigede et svarskrift med 
påstand om frifindelse, hvori jeg bl.a. 
påpegede, at vi ikke havde udtalt os 
om, hvad vi selv mente, men blot 
havde refereret anklagen fra boets 
advokat, hvilket jo er en informa-
tion, der er almindelig offentligt 
tilgængelig – bortset fra det famøse 
ord ”snydt”. Mit svarskrift blev ikke 
godkendt af retten i Holbæk, der nu 
har pålagt os at hyre en advokat. Der 
står det så lige nu. Fortsættelsen på 
denne ”føljeton” bringes i kommende 
numre.

En god søvn

Irritation, skuffelse, bitterhed, angst, 
dårlig samvittighed og lignende tan-
keklimaer kan skabe onde drømme og 
mareridt under søvnen, hvis man ikke 
forinden har fået overvundet disse 
tanker og følelser i sin bevidsthed. 
Ved at lære at falde i søvn på den 
rigtige måde lærer man faktisk sig 
selv at dø på den rigtige måde, dvs 
uden nogen ”ond cirkel” af negative 
tanker.

(Martinus i artiklen ”Gennem dødens 
port”, Kosmos 8/1988)

Menneskets fysiske 
legeme

Hele det jordiske menneskes fysi-
ske legeme er i virkeligheden kun 
udgørende en meget stærkt frem-
skreden plante og opretholdes i stor 
udstrækning ene og alene på plante- 
eller instinktbevidstheden. Dette 
vil altså igen sige, at dets legemes 
hovedfunktioner og opbyggelse i 
nævnte udstrækning sker uden dets 
hjernemæssige indblanden. Det er 
altså ”den guddommelige verden”s 
fuldkomne liv, som samme individ 
har tilegnet sig som vanebevidsthed 
under sin eksistens i den forudgå-
ende ”spiral”s intellektuelle zoner, 
der nu eksisterer som selvstændige 
funktioner i dets organisme.

(Martinus i Logik kap. 73)
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ESBJERG
Mandag 5/10 Har menneskene overhovedet en fremtid 
for sig? v/Lars Gyde
Mandag 16/11 Smerte – hvorfor denne smerte? 
v/Edith Grønbæk
Møderne er kl. 19 på Tobakken, Gasværksvej 2,1. grønt 
lokale

HADERSLEV
Onsdag 30/9 Mysteriet om bevidsthedens tilblivelse 
v/Ingolf Plesner
Mødet er kl. 19 på Bispen, Bispebroen 3

HERNING
Torsdag 1/10 Bønnen – fra angst-skrig til tryghed! 
v/Edith Grønbæk
Torsdag 5/11 At leve bevidst! v/Solveig Langkilde
Torsdag 19/11 Bevidsthedens skabelse v/Ingolf Plesner
Møderne er kl. 19.30 i ”Kulturellen”,1.lok.04-01, Nør-
regade 7

KLINT
Ugekursus 6/9-12/9 Hvordan bevidstgøres det ubevidste 
v/Solveig Langkilde
Ugekursus 13/9-19/9 Udviklingstrin på vejen mod lyset 
v/Ingolf Plesner
Ugekursus 13/9-19/9 Martinus’ symboler om sundhed 
og sygdom v/Ole Therkelsen
2-ugers kursus 6/9-19/9 Studier i Livets Bog 5,del 2 
v/Eigil Kristensen

Weekend-kursus 4/9-6/9 Individets frigørelse fra flokken 
v/Solveig Langkilde og Tryggvi Gudmundsson
Weekend-seminar 25/9-27/9 Det åndelige i kunsten 
v/Anne Külper, Rune Ôstensson og Lars Ôstnâs
Weekend-konference 25/9-27/9 Bevidsthedens myste-
rium v/Karsten Jensen
Weekend-retræte 23/10-25/10 Det personlige gudsfor-
hold v/Eigil Kristensen og Lene Jeppesen
Weekend-kursus 23/10-25/10 Sygdom og helbredelse i 
kosmisk belysning v/Ole Therkelsen

Weekend-kursus 6/11-8/11 Fordybelse i de menneskelige 
tankeklimaer v/Søren Olsen og Ingolf Plesner

Lørdag 19/9 Foredrag Ægteskabets lyksaligheder 
v/Karsten Jensen
Lørdag 3/10 Foredrag Mødet med vore medmennesker 
v/Lene Jeppesen
Lørdag 31/10 Foredrag Tankers indflydelse på helbredet 
v/Ole Therkelsen
Alle foredrag er kl.14.30 på Terassen.

KØGE
Tirsdag 22/9 Moral v/Søren Olsen
Tirsdag 29/9 Kan evigheden forstås? 
v/Ole Therkelsen
Tirsdag 6/10 Tilgivelse – en helende proces 
v/Lene Jeppesen
Tirsdag 13/10 Dødens illusion – livets virkelighed 
v/John Klemens
Tirsdag 27/10 Kærligheden som livsfundament 
v/Eigil Kristensen
Alle foredrag er kl. 19 i Teaterbygningen. Tilmelding FOF 
5665 5322

KØBENHAVN
Lørdag 26/9 Hovmodets forskellige ansigter 
v/Ib Frendø
Lørdag 10/10 Den intellektuelle kristendom 
v/Svend Åge Rossen
Lørdag 24/10 Nuet v/John Klemens
Lørdag 7/11 Klima og globalisering 
v/Ole Therkelsen
Lørdag 21/11 Ægteskabets lyksaligheder 
v/Karsten Jensen
Lørdag 5/12 At dyrke det menneskelige 
v/Lene Jeppesen
Alle foredrag er kl.15 på Mariendalsvej 94
For studiegrupper o.a. hør nærmere 3834 6280 eller 
www.martinus.dk

ROSKILDE
Torsdag 24/9 Moral v/Søren Olsen
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Torsdag 8/10 Tilgivelse – en helende proces 
v/Lene Jeppesen
Torsdag 22/10 Tankers indflydelse på helbredet 
v/Ole Therkelsen
Torsdag 5/11 Kærligheden som livsfundament 
v/Eigil Kristensen
Torsdag 19/11 Dødens illusion – livets virkelighed 
v/John Klemens
Alle foredrag kl.19, Kildegården, lokale 7. Tilmelding 
FOF 4636 6974

SILKEBORG
Onsdag 30/9 At blive et sandt menneske! 
v/Edith Grønbæk
Onsdag 21/10 Kønsrollernes forvandling 
v/Lene Jeppesen
Onsdag 18/11 Bevidsthedens skabelse 
v/Ingolf Plesner
Møderne er kl. 19.30 i Medborgerhuset, Søvej 3

SINDAL
Tirsdag 20/10 At dyrke det menneskelige! 
v/Lene Jeppesen
Tirsdag 3/11 At leve bevidst! v/Solveig Langkilde
Møderne er kl.19.30, Solgården, Norgesgade 1

SØNDERBORG
Tirsdag 29/9 Introduktion til Martinus kosmologi 
– kærlighedens videnskab v/Ingolf Plesner
Tirsdag 20/10 Hvad er sandhed? v/Søren Olsen
Onsdag 18/11 Har menneskene overhovedet en fremtid 
for sig? v/Lars Gyde
Møderne er kl. 19.30 på Biblioteket, grupperum ¾, 
Kongevej 19

THISTED
Søndag 4/10 Martinus og den ny verdensmoral! 
v/Ole Therkelsen
Søndag 18/10 At dyrke det menneskelige! 
v/Lene Jeppesen
Søndag 8/11 At blive et sandt menneske! 
v/Edith Grønbæk
Møderne er kl. 15, Plantagevej 18
VEJLE
Søndag 20/9 Har menneskene overhovedet en fremtid 
for sig? v/Lars Gyde

Søndag 15/11 Jeg vil elske dig for evigt! 
v/Hanne Myrfeld
Søndag 6/12 Jorden – et fartøj på evighedens umåde-
lige hav! v/Inge Spicker
Møderne er kl. 14 i ”Den 6.Sans”, Gl.Havn 11-13 st.

VIBORG
Tirsdag 6/10 Sygdom og helbredelse i kosmisk belys-
ning v/Ole Therkelsen
Tirsdag 27/10 Jeg vil elske dig for evigt! 
v/Hanne Myrfeld
Tirsdag 17/11 At blive et sandt menneske
 v/Edith Grønbæk
Møderne er kl. 19.30 i ”Stationen”, Lille Sankt Hans 
gade 7

ÅRHUS
Søndag 20/9 seminar Næstekærligheden – et udvik-
lingsprojekt! v/Søren Olsen
Kl. 10-16 i Beboerhuset, Roukær Alle 1, Højbjerg
Mandag 5/10 Sygdom og helbredelse i kosmisk belys-
ning v/Ole Therkelsen
Mandag 26/10 Jeg vil elske dig for evigt! 
v/Hanne Myrfeld
Mandag 9/11 Har menneskene overhovedet en fremtid 
for sig? v/Lars Gyde
Søndag 22/11 seminar Når bevidsthed bliver til! 
v/Ingolf Plesner
Kl. 10-16 i Beboerhuset, Roukær Alle 1, Højbjerg
Mandagsmøderne er kl. 19.30 i Studenternes Hus, sal 2, 
Ndr.Ringgade 3, bygn.1420

ÅLBORG
Mandag 7/9 Spis med omtanke – og få del i livsglæden! 
v/Lars Gyde
Onsdag 7/10 Martinus og den ny verdensmoral 
v/Ole Therkelsen
Mandag 19/10 At dyrke det menneskelige 
v/Lene Jeppesen
Onsdag 4/11 At leve bevidst! v/Solveig Langkilde
Tirsdag 1/12 Jeg vil elske dig for evigt! 
v/Hanne Myrfeld
Møderne er kl. 19.30 i Teosofisk Forening, Engvej 8, 
Nr.Sundby



Kærlighedens videnskab  Filosofiske krummer
Det levende væsen kan kun tiltrækkes imod sfærer, der har betingelser for dets videre 
udvikling.
(LB V 2189)

Du er på jorden for at tjene og elske, men det er ikke det samme som at være tjener, dvs du 
tjener pga dit eget indre behov ikke pga andres behov.
(Dyer)

Livets kilde er lyset. Buddha bar lyset ind i bevidstheden. Jesus bar lyset ind i hjertet.
(Jes Bertelsen)

Vær den forandring, du ønsker at se i verden.
(Gandhi)

Verdens folk kan leve sammen i fred. Vi ved det er Guds vision. Nu er det vor opgave her på 
jorden.
(Barack Obama i Cairo 4/6-09)

Degeneration af kroppen begynder, når man hører op med at bruge den, degeneration af 
bevidstheden begynder, når man ophører med koncentreret tænkning.
(W. Russell)

At leve er at øve sig i at give slip – at give slip er at leve.
(Steen Kofoed)

Det er kun døde fisk, der flyder med strømmen.
(Polsk ordsprog)

Uenighed er kundskabens moder.
(Karl Popper)

Det er en tragedie for videnskaben, når man slagter en smuk hypotese med et grimt faktum.
(Thomas Huxley 1825-95)

Tro på Gud på trods af fornuften. (Søren Kierkegaard)
Man kan ikke erkende Gud via fornuften. (Immanuel Kant)
At tro på Gud er filosofisk selvmord. (Albert Camus)
Man kan erkende årsagen (skaberen) ud fra virkningen (det skabte). (Pave Pius X)

Når du tænker på noget ubehageligt, banker hjertet hurtigere, fordi du elektrificerer 
blodomløbet. Det samme gør solen med jordens atmosfære.
(Kosmon Bible)

Den officielle videnskab regner det for bevidst skabelse, når noget er formet i en organiseret 
struktur efter en plan og hensigt. Altså er universet en bevidst skabelse.
(Gary E. Parker)

Søren Krarup fra Dansk Folkeparti er en slags islamist, når han siger, at demokratiet ikke 
har legitimitet, fordi det ikke er religiøst begrundet i Gud.
(Kai Sørlander)
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En jul der varer hele året

Det er ikke meningen, at julen, som det nu er tilfældet, kun skal vare nogle få dage i vinterens 
mørke. Det er julens formål, at dens ånd skal vare hele året rundt. De mennesker, som i dag 
mener, at julen har overlevet sig selv, er blevet forældet, har blot stirret sig blind på dens form. 
Ethvert intellektuelt udviklet menneske vil være i kontakt med dens ånd.

Intet normalt menneske ønsker i dag at mørket, hvilket vil sige alle uintellektuelle tankearter, 
skal beherske livet og udviklingen. I dag dræber man ikke af begær efter at dræbe, men 
derimod fordi man tror, at det er i lysets interesse. Det er det også, men på en ganske anden 
måde, end man tænker sig.

Selvfølgelig kan lyset ikke opleves hundrede procent realistisk på jorden, så længe der også 
skal være plads til mørket. Mørket skal fjernes, men ikke med mørke. Den eneste måde, 
hvorpå man virkeligt fjerner noget, er ved at lade det udleve sig selv. Mørket er i sig selv en 
energibølge, en brand, som må brænde op, før lyset kan udfolde sig totalt.

I dag er menneskene hele jorden over indstillet på, at lyset skal herske, og går således på en 
måde alle i samme retning. Men denne retning kan have flere eller færre afvigelser. Og det 
er i virkeligheden disse veje, man kæmper om i dag.

(Martinus i artiklen ”Julestjernen”, Kosmos 16/78)
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Der må frit kopieres fra bladet, men med 
kildeangivelse

Hermed en julehilsen fra Klint med lidt af det læse-
stof, jeg har fået samlet sammen siden sidst. Jeg har 
dog selv også skrevet en del. Jeg er under oplæring 
som layouter, så evt. fejl må I bære over med - al 
begyndelse er svær, men nogle talentkerner får jeg 
forhåbentligt!.

Når jeg ikke har kunnet finde anden illustration, har 
jeg brugt nogle af dette års korncirkler i England. I 
indholdsfortegnelsen har jeg skrevet de anmeldte bø-
gers forfatter i st f anmelderen. Det er mere logisk.

Man ved ikke, hvor længe endnu, vi vil foretrække at 
læse ord på papir, for nu er fænomenet ”E-bog” ved 
at komme på markedet, dvs en ”elektronisk bog”, som 
man kan ”fodre” fra internettet med bøger og blade 
og læse side for side, akkurat lige så behageligt som 
papirudgaverne – har jeg hørt.
Foreløbig fortsætter dette blad dog nogen tid 
endnu. Vi er jo en del, i hvert fald i min aldersklasse, 
der foretrækker at læse ”sort på hvidt”.

Der blev i oktober i øvrigt holdt bestyrelsesmøde i 
”den selvejende institution” Kosmologisk Information 
med to nye bestyrelsesmedlemmer. Navne og adres-
ser på bestyrelsens medlemmer samt årsregnskab 
tilsendes gerne til de, der måtte ønske det.

E-mail-adresser på bladets skribenter sendes også 
gerne til hvem, der måtte ønske det, hvis jeg ellers 
har den, f.eks. hvis man gerne ville kommentere deres 
artikel og komme i direkte dialog med dem via nettet.

Go’ jul!
Ruth
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Martinus

Udsigt over evigheden

Den snævre horisont

Når jordmenneskene i dag i så stor udstrækning savner 
lykke, skyldes det den omstændighed, at deres ånde-
lige horisont eller kosmiske udsigt er alt for snæver. 
De daglige begivenheder er så store, at de helt spærrer 
udsigten. Disse daglige begivenheder kan være så tætte 
og uigennemtrængelige, at de virker som stejle skrænter, 
som det føles umuligt at klatre over. Resultatet bliver, at 
de jordiske mennesker vandrer nede imellem begiven-
hedernes store og mørke slagskygger, der kan være så 
uigennemtrængelige for åndeligt lys, at man vandrer i 
totalt mørke og forbander Gud eller Forsynet, hvis man 
da i det hele taget tror, at et sådant eksisterer. Situationen 
kan tilspidses, så den resulterer i mord eller selvmord, og 
selvom så drastiske tildragelser ikke er daglige begiven-
heder, så er der alligevel hver dag som regel en lille smule 
myrderi. Man sparker og puffer til hverandre og albuer 
sig frem på andres bekostning. Man ødelægger hinandens 
normale velvære og livsglæde. Ja, så tæt er det mentale 
mørke, væsenerne vandrer i, at de slet ikke kender forskel 
på ”levende væsener” og på ”død materie”.

Mange af jordmenneskenes intellektuelle autoriteter 
hævder, at det levende væsen ingen sjæl har. De mener 
at være i stand til at konstatere, at dette væsen kun består 
af så og så mange kemikalier og stoffer, og at den særlige 
kombination, disse stoffer befinder sig i, alene er betin-
gelsen for, at der opstår det, vi kalder ”livet”, hvilket så 
igen forsvinder, hvis denne særlige kombination på en 
eller anden måde bliver forstyrret. Disse ”kloge mænd” 
hævder så som følge heraf., at der ingen udødelighed er, 
at det levende væsen kun er en timelig ting, der er be-
gyndelse og afslutning underkastet, og det vil altså igen 
sige, at man kun kender det levende væsen igennem de 
symptomer, der ufejlbarligt kendetegner enhver art ma-
terie eller stof. Man forstår ikke, at man i virkeligheden 
slet ikke ser det levende væsen.

Man vandrer i materiens store slagskygger og tror og 
fastholder som en indbildt kendsgerning, at alt er materie. 
Og når man tror sig ét med materien, må man også tro, 
man er ét med dødeligheden. Man tror, at ens liv skal 
forgå, ligesom man tror, at det engang har begyndt. Den 
åndelige horisont er blevet så lille, som den overhovedet 
kan blive.

Organismen er den største skygge

Når det levende væsen tror sig identisk med materien, 
ligger det under for den største illusion, der overhovedet 
findes. Hvordan kan man da vide, at dette er en illusion? 
Det kan man, fordi der findes højere udsigtspunkter, 
hvorfra man kan se, at materien er det samme som ”be-
vægelse”, medens de levende væsener repræsenterer to 
ting: ”bevægelse” og ”noget”, der igennem vilje dikterer 
bevægelsen. Det er ligegyldigt, hvilken form for materie 
vi vil pege på, den vil absolut uundgåeligt være ”bevæ-
gelse”, hvilket vil sige, at den er forvandling underkastet. 
Den er underkastet det, vi kalder ”tidens tand”. Visse 
former for materie forandrer sig kun ganske langsomt, 
usynligt for vore øjne, medens andre forvandler sig inden 
for brøkdele af sekunder.

De levende væseners organismer er i allerhøjeste grad 
underkastet forvandling, foruden at også de repræsen-
terer begrebet ”bevægelse” ved selv at kunne bevæge 
sig og sætte andre ting i bevægelse. Vi kan altså diktere 
bevægelse, og vi kan konstatere bevægelse. Her er det, 
at væsenernes tro på at være identiske med materien 
kolliderer med virkeligheden, idet de undlader i deres 
betragtninger at medtage det ”noget”, der dikterer og 
konstaterer bevægelse.

Dette ”noget” for-
nemmer det jordiske 
menneske som sit 
inderste ”Jeg”, og 
det vil engang gøre 
det af med enhver 
form for illusion el-
ler overtro, der går 
ud på, at det levende 
væsen skulle være 
identisk med mate-
rien og kun udgør 
en skabt eller time-
lig ting. Dette Jeg 
er ”det levende” i 
enhver materiekom-
bination, vi kalder 
en ”organisme”, og 
betinger, at denne 
fremtræder som ”et 
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levende væsen”. Selve denne organisme er, så mærkeligt 
det måske kan lyde, en af de største og vanskeligste skyg-
ger for jordmennesket at hæve sig op over. 

Det ser nemlig, at dets fysiske tilværelse på en måde står 
og falder dermed. Og da dets sanser til at skue kosmisk 
eller sjæleligt endnu er meget latente, kan det i sin fysiske 
tilværelse ikke se sit Jegs uafhængighed af organismen og 
heller ikke, at dens ophør ikke er en udslettelse af livet. 
Det tror på denne udslettelse af kroppen som en ”død” 
også for sit jeg, og når det lever i den illusion, at både 
det selv og Næsten er ét med stoffet eller materien, er det 
givet, at det også må handle ud fra denne illusion. Og i 
kulminationen af denne illusoriske tilstand finder vi det 
jordiske menneske af i dag. Det lever og handler ud fra 
den forestilling, at det kun skal leve en ganske bestemt 
lille tid (et enkelt jordliv), og når det så alligevel kom-
mer til at leve en mangfoldighed af jordliv, bliver der en 
disharmoni imellem væsenets tænke- og handlemåde og 
dets virkelige liv.

Disharmonien blandt de jordiske mennesker bunder først 
og fremmest i, at de tror om sig selv og andre, at de blot 
er timelige eller forgængelige ting, og handler derefter, 
medens sandheden er, at de alle er evige væsener. At væ-
senerne i denne tilstand ikke kan nyde glæden over deres 
evige liv eller virkelige udødelige eksistens er naturligvis 
en selvfølge, og det er denne disharmoni og illusoriske 
tilstand, der udgør den såkaldte ”død”. Anden død findes 
ikke i universet. Da jordmenneskene kulminerer i denne 
illusion, afslører de dermed, at de tilhører universets 
”dødsrige”, der er det samme som vildfarelsernes og 
krigens domæne.

”Kosmiske lig”

Når levende væsener indlader sig i krig, hidsige diskus-
sioner og kampe, intriger, sladder og bagtalelse, er det alt 
sammen kun ”dødens kendemærker”, de her åbenbarer. 
Når de forfølger hverandre og optræder med selvbestaltet 
retfærdighed og skal ”udrense” her og der, er det ligeledes 
en total blottelse af deres identitet som ”kosmiske lig”.
Men det er naturligvis i øjeblikket nødsaget til at være 
sådan. Lige børn leger bedst, og derfor må de ”døde” 
behandle de ”døde”, så længe de ikke kan forstå noget 
andet. 
Er der da noget andet? Ja, der er det føromtalte Jeg, som 
man umuligt kan identificere som stof, idet det altid viser 
sig at være et ”noget”, der igennem vilje dikterer stoffet. 
Da dette ”noget” ikke er stof og ikke er skabt, men i sig 
selv udgør ”skaberen”, kan det ikke have begyndt og vil 
aldrig nogen sinde kunne få nogen afslutning. Det vil altså 
i virkeligheden være i besiddelse af en evig tilværelse og 
må da også kunne hæve sig op til at være bevidst i og 
derigennem ét med denne evighed.

Og det er jo netop dette, det kan. Men for at kunne det, må 
det naturligvis opfylde de betingelser, gennem hvilke det 
er muligt at løfte sig op til dette sit virkelige niveau over 
tiden og rummet. Hvad disse betingelser er, skal vi om 
lidt vende tilbage til. Først må vi se på, hvilke betingelser 
der har bevirket, at jordmenneskene har mistet evnen til 
at opleve, at de er ét med evigheden. Det er nemlig ikke 
en evne, de aldrig har haft, det er en evne, de engang har 
mistet. Hvordan kan man vide det?

Det kan man, når man ser fra det kosmiske udsigtspunkt 
hævet over de materielle slagskygger. Og ethvert men-
neske vil engang komme til at besidde denne viden som 
sin egen, når det opfylder betingelserne for at opleve sin 
identitet som et evigt væsen. Det er blevet min opgave at 
hjælpe mennesker til at forstå, både hvad betingelserne 
var, for at de i sin tid blev ”kosmiske lig”, og hvad betin-
gelserne nu er, for at de kan ”opstå fra de døde”.

Ganske vist har de jordiske mennesker lært om det i deres 
børnelærdom, men det har i de fleste tilfælde været på en 
måde, hvor man tog de gamle beretninger så bogstave-
ligt, at deres kosmiske værdi så at sige er gået tabt. Også 
her kom materiens slagskygger til at dominere. Set i det 
kosmiske klarsyns perspektiv afslører de gamle skrifter 
imidlertid store og dybe sandheder i deres symbolske bil-
ledsprog, og selvom søgende mennesker i dag - og ikke 
mindst i fremtiden - i langt højere grad vil kunne inspi-
reres af en mere 
videnskabelig 
fremstilling af 
d e  k o s m i s k e 
principper, vil 
en sådan frem-
st i l l ing  i  s in 
grundanalyse 
ikke afvige en 
tøddel fra, hvad 
der i Bibelen er 
udtrykt i sym-
bolsprog.

”Det levende” og ”det døde”

Adam og Eva er det symbolske udtryk for hele den jor-
diske menneskeheds individer. Og hvad fortæller Bibelen 
om disse væsener? Den fortæller, at Adam og Eva oprin-
delig var i ”paradisets have”, hvor der ikke var ”synd”, 
ikke var disharmoni. Men så kom nydelsen af frugten på 
”kundskabens træ”, hvilket vil sige: interessen for ”æb-
let”, interessen for materien. Og væsenerne gik så meget 
op i materien, at de efterhånden helt tabte deres kosmiske 
bevidsthed og blev ét med materien. Derved kom de til at 
opfylde den guddommelige forudsigelse, der var knyttet 
til nydelsen af frugten fra kundskabens træ, nemlig den, 
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der er udtrykt i ordene: ”Æder ikke deraf, og rører ikke 
derved, at I skulle ikke dø”. 

Den ”død”, der her er tale om, er dette, at blive ét med 
materien og samtidig miste sin bevidsthed eller viden om 
sit evige liv. Findes der noget større udtryk for døden? 
Der er her tale om en OPLEVELSE af døden ved at 
æde af frugterne på kundskabens træ, træet ”på godt og 
ondt”. Hvis døden var en total udslettelse, kunne den jo 
ikke være nogen oplevelse. Noget, der ikke kan opleves, 
kan umuligt have nogen interesse i den guddommelige 
verdensplan, rent bortset fra, at en tilintetgørelse af det 
levende væsens Jeg er en umulighed, eftersom det i sig 
selv ikke er bevægelse, ikke er stof, men bare ”noget, som 
er”, og som har evne til at forbinde sig med materien og 
igennem denne forbindelse åbenbare sin eksistens eller 
nærværelse i universet. 

At Jeg’et kan regulere disse forbindelser ved at lade dem 
være begyndelse og afslutning underkastet, betyder ikke, 
at det i sig selv er dødeligt, men derimod, at det netop kan 
bestemme over ”døden”. Jeg’ et i det levende væsen udgør 
”det levende”, og stoffet eller materien udgør ”det døde”. 
”Det levende” kan altså forbinde sig med ”det døde”, og 
derved opstår manifestation, og det kan afbryde denne 
forbindelse, og manifestationen vil da opløses, men ”det 
levende” bliver ved med at være ”levende”, og ”det døde” 
bliver ved med at være det ”døde”, hvormed Jeg’ et atter 
kan forbinde sig og skabe nye manifestationer. Materien 
eller stoffet er således uforgængeligt, men stadig under 
forvandling. ”Noget” kan ikke blive til ”intet”, ligesom 
”intet” ikke kan blive til ”noget”. Tingenes totalværdi vil 
evigt være ”noget, som er”.

”Kundskabens træ” og ”livets træ”

Det jordiske menneske er altså gået så meget op i ma-
terien, at det føler sig ét med denne, det har mistet sin 
”kosmiske bevidsthed” eller sit kendskab til selve ”det 
levende”. For at få dette kendskab tilbage, må det nu til 
at spise af ”livets træ”, ligesom det, for at få kundskab 
om materien ”på godt og ondt”, måtte spise af ”kund-
skabens træ”. At spise af ”livets træ” vil sige at udvikle 
eller tilegne sig viden om selve ”det levende”, om Jeg’ 
et, om det, der behersker materien. Det vil sige at tilegne 
sig viden om ”skaberen” eller det viljeførende ”noget” 
bag alle manifestationsformer, såvel bag naturen som bag 
det levende væsen.

Vil denne tilegnelse af viden eller kundskab om ”det 
levende” da ikke være det samme som at nyde af ”kund-
skabens træ”? Det vil det ikke. Man kan nemlig i al 
evighed blive ved med at søge kundskaber om materien, 
man kan blive ved med at søge så og så mange lysår ud 
i verdensrummet uden at komme til nogen ende og uden 

at komme til nogen kundskab om sit Jeg, så længe man 
kun tror på og fatter mål- og vægtfacitter. Nydelsen af 
”kundskabens træ” gør blot individet til ét med materien 
i dets koncentration på, at en ting repræsenterer den eller 
den umådelige afstand eller vejer så eller så meget og har 
den og den konsistens osv. Blandt disse kundskaber er 
der intet, der fører på sporet af en evig tilværelse. Kund-
skaben om livet og udødeligheden kan umuligt tilegnes 
igennem den blotte og bare kundskab om materien. Den 
gør blot individet til ét med ”den kosmiske bevidstløs-
hed” eller den ”død”, der blev bebudet som en følge af 
”syndefaldet ”.

Frugterne på ”livets træ” udgør en helt anden slags 
facitter end dem, der er frugter på ”kundskabens træ”. 
Disse facitter har intet med mål og vægt at gøre, men 
fremtræder som alle de foreteelser, der udgør kendetegn 
på liv. Jeg kalder dem i mit hovedværk LIVETS BOG 
for ”livsytringsfacitter. På disse facitter kan der lige så 
godt opbygges en videnskab, som der kan opbygges en 
videnskab på mål- og vægtfacitter, men forskellen bliver, 
at man i det ene tilfælde analyserer materien, der igen er 
det samme som ”døden”, medens man i det andet tilfælde 
analyserer Jeg’et eller ”livet”.

Nu er jordmenneskene kommet dertil, hvor de kulmi-
nerer i viden eller videnskab om materien. De er blevet 
sådanne eksperter i ”døden”s manifestationer, at de er ved 
at være mætte af denne tilstand, ja, nogle føler ligefrem 
lede ved den og opfatter den i større eller mindre grad 
som ”helvede” og råber efter en ”varig fred”. Det vil i 
virkeligheden sige, at de længes efter den harmoni, der 
løfter deres bevidsthed op over materiens slagskygge. 
Den vil de også kunne opnå, og betingelserne er, at de 
i deres sind og i forholdet til deres omgivelser søger at 
manifestere freden.

Logik og kærlighed

Mere end nogen sinde tidligere i jordmenneskehedens 
historie hører man råbet om en ”varig fred”, og det er ikke 
mærkværdigt, at dette ønske opstår, for der er en større 
ufred og disharmoni på jorden, end der nogen sinde før har 
været. Den fysiske videnskab har haft enorm fremgang, 
det er lykkedes for forskerne at trænge ned i mikrokos-
mos og ud i makrokosmos og finde stadig nye mål- og 
vægtfacitter, og man taler om den strålende logik, man 
finder i alt såvel i det store som i det små. Men man ser 
overalt kun detaljer, og man bruger endda disse detaljer 
i krigens og ufredens tjeneste. Man bruger sin viden om 
mål- og vægtfacitter i atomverdenen til atombomber, og 
man tror, at en sådan skabelse også er baseret på logik. 
Ingen vildfarelse kan dog være større. 

Set fra det kosmiske udsigtspunkt er logik det samme 
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som kærlighed; at handle logisk vil i dette perspektiv 
sige at handle til gavn for helheden. Universet eller ver-
densaltet er i sig selv en evigt kulminerende kærlighed, 
og alle levende væsener – og dermed også den jordiske 
menneskehed - kan ikke eksistere uden at ”leve, røres 
og være” i denne kærlighed. Til hvilken som helst tid og 
på et hvilket som helst sted eller i en hvilken som helst 
tilstand, såsom i sorg og glæde, i ulykke og velvære, er 
alle levende væsener omgivet af universel eller guddom-
melig kærlighed. Den er det absolut eneste, der kan røre 
ved det levende væsens sanser, det eneste, der kan få disse 
til at reagere. Vi møder den overalt og til alle tider som 
universets kosmiske vibrationstilstand, der er identisk 
med Guddommens mentale strålekraft.

Hvordan kan det da være, at jordmenneskene råber efter 
fred, der i virkeligheden er det samme som kærlighed, 
når der overhovedet ikke er andet, der fra universets side 
kan virke på deres sanser end netop en altdominerende 
kærlighed? Dette råb kan kun afsløre, at der er noget 
i vejen med sansestrukturen og evnen til at sanse hos 
dem, der råber. Deres sanser reagerer ikke for universets 
helhedsenergi, kærligheden, men derimod kun for nogle 
af de lokale detaljer eller vibrationsarter, hvoraf den er 
sammensat. Vedkommende væsener tror derfor, at disse 
enkelte vibrationsarter er helheden og indretter deres liv 
efter denne tro. Men at indrette sit liv og sin tilværelse på 
en detalje eller en lokalitet i helheden i den tro, at detaljen 
eller lokaliteten udgør denne helhed, kan kun føre til en 
større eller mindre katastrofe. Det er sådanne katastrofer, 
der gør de jordiske menneskers skæbne ulykkelig.

Detaljeopfattelse og intolerance

Jordmenneskehedens mentale sfære er i det store og hele 
et hjemsted for ulykkelige skæbner, den kan siges at være 
selve ”helvede” eller mørkets rige. Årsagen til dette er 
ikke en ”fejl” i universet eller en ”vred gud”. der vil straffe 
menneskene; årsagen er en midlertidig mangel i de jor-
diske menneskers sanseevne, det jeg før kaldte ”kosmisk 
bevidstløshed”. Så længe de jordiske mennesker funderer 
deres liv, deres moralitet og viljeføring eller deres forhold 
til Næsten på lokale detaljer i verdensaltets struktur i 
stedet for på helheden i den tro, at deres detaljeopfattelse 
er udtryk for den absolutte sandhed, så længe vil også 
intolerance, konflikt og krig være de jordiske menneskers 
psykiske atmosfære.

Forskellige opfattelser af sandheden eller helheden skaber 
tilsvarende forskellig moral og levevis. Og den moral, der 
skabes på basis af detaljeopfattelse, er oftest den, at man 
tror om de anderledes opfattende, at de er ”umoralske”, at 
de er i konflikt med sandheden, at de er ”forbrydere” eller 
”fortabte sjæle”. Er det ikke netop i sådanne situationer, 
vi finder de dogmatiske religioner og de religiøse sek-

ter? De har ned igennem tiderne udløst en overordentlig 
stor intolerance i indbyrdes krige og forfølgelser. Har 
ikke selve den statsautoriserede ”kristendom” med sine 
inkvisitoriske heksebål, terrorhandlinger og bandbuller 
været i forreste række blandt alle intolerante? Man har 
endog dræbt, pint og lemlæstet i hans navn, der bad for 
sine bødler og mordere og sagde: ”Fader forlad dem, de 
ved ikke, hvad de gør”. og som sagde til ”røveren” på 
korset: ”I dag skal du være med mig i Paradiset”. 

Islams tilhængere har i Allahs og profetens navn søgt at 
udrydde alle ”vantro hunde”, der ikke ville blive muha-
medanere. De har erklæret ”hellig krig” mod anderledes 
troende. Alle parter har villet omvende eller dræbe 
hverandre, således at ”den rette tro”, deres egen, kunne 
udbredes over hele jorden. Uoverensstemmelser kan 
ganske vist også kun fjernes ved, at parterne kommer til 
at få et fælles syn. Men hvordan får en muhamedaner og 
en kristen et fælles syn? Hvordan kommer to kontrære 
parter i det hele taget i kontakt med hverandre? Hvordan 
bliver der fred mellem to krigsførende magter? Kan det 
ske ved, at den ene part, i kraft af sin styrke eller overle-
genhed, overvinder den anden part og bringer denne til 
at acceptere sin forestilling som den eneste rigtige? Nej, 
absolut ikke.

Det er rigtigt, at den ene parts styrke og overlegenhed 
kan bringe den anden til tavshed - i alt fald en tid - og til 
tilsyneladende at acceptere den sejrende parts forestilling 
på grund af denne parts overlegenhed. Men det er jo ikke 
fred, selvom det ganske vist kan udtrykkes som en slags 
ro. Men en ro, der opretholdes ved hjælp af tvang, er det 
samme som en indestængt kraft, og indestængt kraft er 
i virkeligheden det samme som en ”bombe”. En bombe 
repræsenterer altid en eksplosionsfare, en mulighed for 
katastrofe og destruktion, for død og lemlæstelse.

Hvor to parter, enten det er to væsener 
eller to grupper af væsener, ”slutter 
fred”, fordi den ene part er blevet 
sejrherre og forfølger sin sejr ved 
at udøve magt og diktatur over den 
anden, bliver den anden part skabt 
om til en ”bombe”. Og jo mere kraft, 
der er indestængt, desto større bliver eksplosionsevnen 
og -faren, og desto større må sejrherrens påpasselighed 
og vagtsomhed være. Under den overflade, som er dik-
taturmagtens ”opretholdelse af ro og orden”, eksisterer 
altså den overvundne parts ”bombementalitet” og den 
andens magtudøvelse og nervøsitet for at miste sit over-
herredømme. Det har intet som helst med fred at gøre, 
men er blot ”stilheden før stormen”, idet begge parter i 
virkeligheden er levende bomber.

Dette at være sejrherre udelukkende i kraft af magt, be-



7

tyder absolut ikke nogen virkelig fred for sejrherren. Det 
er blot en fortsat kamp. Han må stadig passe på de un-
dertrykte, de indestængte kræfter, de levende ”bomber”. 
Og er det ikke netop på denne måde, at jordens stater af 
i dag oprindelig er blevet til? Stater og landegrænser er 
udelukkende resultater af fortidige krige og bestemt af 
fortidige krigeriske sejrherrer. Derfor må staterne i vor tid 
også holde hær og flåde og stadig forbedre deres krigs- 
eller  ordmateriel for at forsøge at skabe sikkerhed om 
de engang opsatte grænser. Jordens stater er ladede med 
mentalt sprængstof, som jordmenneskene med teknisk 
raffinement i vor tid ”materialiserer” til fysisk sprængstof. 
Derfor er det foreløbig uundgåeligt, at alt dette spræng-
stof af og til bryder ud i kolossale eksplosioner i form af 
verdenskrige. Det er uundgåeligt, så længe eksplosionerne 
eller krigene kun betyder forskydninger af magtcentrerne. 
Om det ene eller det andet folk har magten fjerner ikke 
eksplosions- eller krigsfaren, så længe de jordiske men-
nesker kun begærer og besidder magten for magtens egen 
og ikke for rettens skyld.

Magtprincippet er et ældgammelt livsfundament i den 
jordiske menneskeheds historie. Det har været fundament 
for menneskehedens passage gennem hele dyreriget. 
Blandt dyrene er magtprincippet den allerfornemste 
dyd. Retsprincippet derimod, hvilket vil sige et forplig-
telsesbegreb eller ansvarsfølelse over for andre væsener, 
racer eller arter udover mage og afkom, eksisterer ikke i 
dyreriget. For dette riges væsener er beskyttelsen af deres 
egen organisme, forplantnings driften og omsorgen for 
afkommet så omfattende i forhold til deres ringe mentale 
kapacitet, at de umuligt kan rumme mere. Dyret kan ikke 
arbejde med interessesfærer, der ligger uden for dets eget 
liv og snævre tilværelseskreds.

Det kan ikke som det fuldkomne menneske lade sig 
korsfæste eller gå i døden for andre væsener, der er dets 
egen lille snævre kreds uvedkommende, ja, måske endda 
fjendtlige. Det bliver selv i den grad stræbt efter livet, 
at dets forsvar heroverfor ikke levner det tid til anden 
mental og legemlig udfoldelse end magtprincippet, hvad 
enten dette nu forekommer som fysisk styrke eller som 
overlegen snarrådighed, list og camoufleringsevne. Det 
må på en eller anden måde være overlegen for at klare 
sig i kampen for tilværelsen.
Da dyret ikke har andre udveje end dette magt- eller 
overlegenhedsprincip for hævdelsen af sin ret til at være 
til, kan religiøse og moralske forskrifter naturligvis ikke 
få betydning for det. Næstekærlighedsprincippet i men-
neskelig forstand ville være en overtrædelse af livslovene 
i det egentlige dyrerige.

Men de jordiske mennesker tilhører jo også dyreriget, så 
rets- og næstekærlighedsprincippet er vel egentlig også 

farlige for dem? Ja, de er farlige, nedbrydende og ødelæg-
gende for den dyriske side af det jordiske menneskes sind, 
men udviklende og livgivende for den menneskelige side. 
Den jordiske menneskehed befinder sig på en lang skala 
af trin i udviklingen fra dyr til menneske, og jo nærmere 
den befinder sig det egentlige dyrerige, desto større rolle 
spiller de ”dyriske” idealer, magt- og overlegenheds-
princippet. De jordmennesker, der er længere fremme i 
nævnte udvikling, står derimod disse idealer tilsvarende 
fjernere og har begyndt at betjene sig af andre idealer, 
som, når de engang når deres fulde udfoldelse, vil være 
en fuldstændig kontrast til magtprincippet.
Disse nye idealer går i retning af at ”vende den højre kind 
til, når man bliver slået på den venstre”, at overvinde 
tendenser til at stjæle, lyve og bedrage og udvikle sig til 
at elske sin Næste som sig selv og tilbede Gud igennem 
alle ting.

Retsprincippets gradvise indførelse

Igennem lange tider har der med visse mellemrum været 
inkarneret store bevidstheder på denne klode, mennesker, 
der med rette, som Kristus, kunne sige: ”Mit rige er ikke 
af denne verden”. Disse indviede væsener og verdens-
genløsere inkarnerede i længst forsvunden tid, først som 
indviede konger, dommere og herskere, senere, da kon-
geprincippet var degenereret, som profeter og vismænd. 
Alle disse væsener har i udstrakt grad sat deres præg 
på jordmenneskehedens udvikling. Virkningen af deres 
inspirerende indsats blandt de i udviklingen længst frem-
stående folk er det, vi i dag kalder ”kulturstater”.

I disse stater er der gennem tiderne skabt et retsvæsen, der 
forbyder menigmand at myrde, stjæle, bedrage eller på an-
den drastisk måde at genere sin Næste. Junglens magtprin-
cip er altså her ved at blive nedbrudt. Det er naturligvis 
ikke sket på en gang, og de jordiske mennesker har heller 
ikke været lige modtagelige for denne afløsning af ”den 
stærkeres ret” eller magt- og overlegenhedsprincippet. 
Man kan inddele jordmenneskene i visse grundkategorier 
i forhold til evnen til at efterleve den nye moral, der skal 
gøre dem mere menneskelige. Først og fremmest er der 
naturligvis de to hovedgrupper, hvoraf den ene består af 
dem, der kan overholde de juridiske love, og den anden 
af dem, der ikke kan. De sidstnævnte er dem, i hvilke 
de dyriske idealer endnu er så fremtrædende, at de kun 
kan se disse som idealer og i stor udstrækning funderer 
deres liv derpå. De finder det naturligt at stjæle, bedrage 
og i værste tilfælde at myrde, skønt de derved kommer 
på kant med de juridiske love.

Disse uudviklede sjæle udgør kultursamfundenes ”under-
verden”, der i virkeligheden er en mellemsfære mellem 
naturmenneskestadiet og de fremskredne kulturmenne-
sker. Man kan kosmisk set ikke sige, at de er forbrydere, 
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idet de ikke betjener sig af en handlemåde, som de i 
forvejen ved er forbryderisk.

De ved det måske teo-
retisk fra skoleunder-
visningen i den stat, de 
tilhører. Men det kan 
de kun opfatte som et 
forbud, og den indre 
sjælelige indstilling 
kan ikke ændres ved 
et forbud. Man kan 
ikke forbyde en løve 
at være en løve eller en 
tiger at være en tiger. 
Man kan ganske vist 
tvinge nævnte dyr til 
at udføre visse hand-

linger, der ikke er naturlige for dem, og således kan man 
også forsøge at tvinge den nævnte kategori af mennesker 
til at følge et adfærdsmønster, der for dem er uforståeligt. 
Men i begge tilfælde er der tale om dressur, og det kan 
meget let hænde, at naturen går over optugtelsen.

I kulturstaten forsøger man altså at dressere væsenerne fra 
omtalte ”mellemsfære” eller underverden til at udføre det 
kunststykke at balancere på den line, der hedder statens 
juridiske love. De, der endnu ikke har lært kunststykket, 
men træder udenfor, betegnes som forbrydere og straffes 
af dressørens ”pisk”, hvad enten den repræsenteres af 
dødsstraf, forbedringshus eller andre straffeforanstalt-
ninger. Alle jordiske mennesker har gennem en række 
inkarnationer oplevet noget sådant, og nogle gør det altså 
for øjeblikket. Mange er efterhånden blevet så bange 
for ”dressørens pisk”, at de kan udføre kunststykket og 
betragtes som ”agtværdige og lovlydige borgere”. Men 
så længe agtværdigheden og lovlydigheden kun beror på 
en teknisk kunnen og ikke en moralitet, der er naturlig for 
væsenet, hører det stadig hjemme i underverdenen, hvad 
dets mentalitet angår, selvom det udadtil har kulturstatens 
moral som ”fernis” over sin egentlige mentalitet. 

Hvis ikke det frygtede straffen, ville det handle efter sin 
egen ”dyriske” opfattelsesevne, og det har måske endda 
lært sig at gøre det uden at blive ”opdaget”, det har æn-
dret taktik og bruger ikke magtens, men snedighedens og 
listens overlegenhedsteknik. Vort samfund af i dag viser 
os tydeligt, at denne kategori af jordmennesker findes 
overalt, i alle samfundsklasser, også blandt de ledende. 
Og netop dette viser, at retsprincippet ikke er nok, når det 
drejer sig om ”det menneskeliges” udvikling på jorden. 
”øje for øje og tand for tand” har været et nødvendigt 
princip for jordmenneskene at lære. Men også det er kun 
detaljer og en slags mål- og vægtfacitter. Erfaringerne 
fører de levende væsener videre mod den tilstand, hvor 
de ikke kan nænne at gøre det, som lovene forbyder dem, 

ja, hvor der er meget mere end det, som lovene forbyder, 
de ikke kan nænne at gøre.

Det menneskelige i det jordiske menneske

I udviklingen fra dyr til menneske, som det jordiske men-
neske befinder sig i, har retsprincippet spillet og spiller 
stadig en stor og væsentlig rolle. Jordmenneskene er 
gradvis blevet belært om, at ethvert menneske har både 
pligter og rettigheder. Men ét er teori, og praksis ofte 
noget andet. Øje for øje og tand for tand princippet kan 
skabe disciplin på basis af en slags dressur, og det har 
også på denne måde været muligt at skabe former for lov 
og orden i mange stater.
Men love kan fortolkes, og samvittighedsløse, men sne-
dige lovfortolkere kan ved deres overlegenhed tiltage sig 
en magt, der blot adskiller sig fra junglens ved at være 
intellektuelt betonet. Både i forholdet mellem staterne 
indbyrdes og mellem borgerne i de enkelte stater har rets-
princippet ofte været brugt som ren og skær camouflage 
for magtbegær. Tyveri, løgn og bedrag, ja, endogså mord 
er blevet begået i retfærdighedens navn. 
Det vil altså sige, at hverken religionerne eller retsvæ-
senet, der begge er virkninger i kulturstaterne af de ind-
viedes og verdensgenløsernes belæring af den jordiske 
menneskehed, har været tilstrækkeligt til at gøre jord-
menneskene mere menneskelige. Begge dele har været 
nødvendige led i den påvirkning, der skal forvandle de 
jordiske mennesker til ”mennesket i Guds billede”, men 
de er kun stadier i udviklingen.

En tredie og mindst lige så vigtig faktor spiller ind i 
forvandlingsprocessen, og det er de jordiske menneskers 
individuelle skæbnedannelse baseret på universets evige 
love for årsag og virkning. Jeg omtalte tidligere, at der 
var to hovedkategorier blandt jordmenneskene, når 
det gjaldt forholdet til de juridiske love: de der kunne 
overholde lovene, og de der ikke kunne. De sidste har 
jeg omtalt, og de kan naturligvis inddeles i mange flere 
underafdelinger, end det er muligt i et foredrag. Det er 
dem, der fysisk og mentalt - i visse tilfælde kun mentalt 
- tilhører underverdenen.

Men hvad er nu årsagen til, at den første kategori af 
jordiske mennesker har let ved at overholde lovene? 
Nogle så let, at der slet ikke behøvede at være nedskrevet 
nogle love; de KUNNE alligevel ikke overtræde dem, de 
kunne ikke nænne det, fordi de bærer loven i deres hjerte. 
Sådanne mennesker er væsener, der er så langt fremme 
i udvikling af den rent menneskelige opfattelsesmåde, 
at de har fået en interessesfære, der går i retning af det 
uselviske. De begynder at føle glæde ved at gøre noget, 
der kan komme andre væsener til gode. Medens et så-
dant væsen tidligere kun var optaget af at gøre ting, der 
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udelukkende kom det selv til gode - denne handlemåde 
var jo i længst forsvunden tid en livsbetingelse - så er 
det nu ved at blive så stærkt indstillet på at leve til gavn 
for Næsten eller omgivelserne, at denne måde at leve på 
er ved at blive en livsbetingelse. Det er denne indstilling 
af bevidstheden, der udgør væsenets personlige retsbe-
vidsthed, der er det samme som den begyndende evne til 
at føle næstekærlighed, den evne, der først og fremmest 
udgør det menneskelige i det jordiske menneske.

De evige væsener og det evige liv

Men hvordan går det til, at væsenerne vokser i humanitet 
eller næstekærlighed? Hvad er fundamentet for den vir-
kelige hensyntagen til Næsten eller omgivelserne? Det 
skyldes udelukkende et voksende kosmisk udsyn, en evne 
til at sanse Næstens skæbne, hans glæder og sorger, Dette 
udsyn udgør en fornemmelse, der går langt dybere eller er 
meget mere gennemtrængende end det fysiske syn.
Det er en modtagelighed for andres vanskeligheder, li-
delser og smerte, der er så stor, at væsenets medfølelse 
næsten er en følelse af, at vanskelighederne, sorgerne 
eller lidelserne ramte det selv. Denne medfølelsesevne 
er ikke noget et menneske får forærende, den er udviklet 
liv for liv i en række fysiske inkarnationer, hvor vedkom-
mende væsen har sået smerte, sorg og lidelse i forholdet 
til sin Næste og derefter har høstet virkningerne deraf 
som egne smerter, sorger og lidelser. Det ved nu inderst 
inde, hvad lidelse er, og kan ikke nænne at være årsag til 
andres lidelse, ja, det har ikke ro, førend det kan hjælpe 
og trøste der, hvor det møder lidelsen på sin vej. 
Et sådant væsen har til fulde nydt af frugterne af ”kund-
skabens træ på godt og ondt” og er ved at ”blive ligesom 
Gud” dvs blive ét med den altomfattende universelle 
kærlighed. Det er begyndt at få kosmisk syn.

Medens det almindelige fysiske syn i sig selv er ganske 
neutralt og følelsesløst, er det kosmiske syn derimod 
selve fornemmelsen eller følelsen bag førstnævnte syn. 
For virkelig at kunne ”se” er det nemlig ikke nok at have 
gode fysiske øjne. Der må bag disse øjne også forekomme 
en evne til at vurdere det sete. Uden denne evne vil intet 
væsen være i stand til virkelig sjæleligt eller kosmisk at 
”se” det, det fysisk ser på. Det fysiske syn er en neutral 
evne, der har til opgave at registrere de fysiske lys-, 
skygge-, farve- og formvirkninger, og denne registrering 
bliver ens igennem ethvert normalt øje hos væsener af 
samme art eller race. Ikke desto mindre viser det sig gang 
på gang, at jordiske mennesker har et højst forskelligt syn 
på tingene, ja, lige fra den ene yderlighed til den anden.

Dette afslører en bag den fysiske synsevne dyberelig-
gende evne, som ikke er af fysisk natur, men af ren psy-
kisk eller sjælelig fremtræden. øjets neutrale registrering 

af omgivelsernes lys-, skygge-, farve- og formvirkninger 
føres via synsnerven til hjernen som elektriske impulser, 
som Jeget reagerer overfor, idet de virker på dets sjælelige 
struktur. Det er denne proces, vi kender under begrebet 
”tænkning”. For at den døde fysiske lys- og skyggeregi-
strering kan blive til bevidsthed eller liv, må der i forvejen 
i væsenets sansestruktur være noget, der kan tiltrække den 
og omdanne dens virkninger til sjælelige eller åndelige 
detaljer. Uden denne omformning ville de nævnte virk-
ninger umuligt kunne fornemmes af sjælen, dvs af den 
del af væsenets bevidsthed eller organiske struktur, der 
ligger uden for dets fysiske organisme og derfor overlever 
de fysiske inkarnationer.

Det ”noget”, der gennem den psykiske og fysiske sanse-
struktur tiltrækker og optager i sig de i øjets ”fotografiap-
parat” registrerede lys- og skyggevirkninger og omdanner 
dem til tanker eller bevidsthed og dermed til liv, er det i 
forvejen i væsenets struktur forekommende liv. Og da liv 
er det samme som tanker eller forestillinger, vil det altså 
være disse i forvejen boende tanker eller forestillinger, 
der bevirker eller afgør de nye sanseobjekters indlem-
melse eller ikke-indlemmelse i væsenets sjælsstruktur 
eller liv.
Hvis der ikke i forvejen i væsenet var liv eller bevidsthed, 
ville det være totalt umuligt for det at opleve noget som 
helst. Kun liv kan opleve liv, og derfor kan liv aldrig no-
gen sinde have begyndt, men er en absolut evig foreteelse 
i hvad og hvem som helst, det så end måtte vise sig. Liv 
kan kun fornemmes eller opleves i form af tanker og 
forestillinger og kan i sig selv kun være tanker og forestil-
linger hos et ”noget, som er”. Derfor betinges en hvilken 
som helst oplevelse af liv af forud eksisterende tanker og 
forestillinger. Der eksisterer således ikke i hele universet 
en ”første begyndelse” af liv. Liv har altid været og vil i 
al evighed fortsætte med at være et resultat af forudgå-
ende liv. Og da liv ikke kan eksistere uden at efterlade 
liv, hvilket vil sige, at tanker og forestillinger ikke kan 
eksistere uden at efterlade nye tanker og forestillinger, 
kan liv aldrig nogen sinde ophøre med at være til. Det 
udgør en evig realitet.

Den evige ånd er et evigt ”voksent” væsen

Udfra et vanebetonet materialistisk livssyn vil man 
hævde, at et lille barn, der kommer til verden, ingen tanker 
eller forestillinger kan have i sin bevidsthed. Det skulle 
så i henhold til ovennævnte være ganske uimodtageligt 
for sanseindtryk. Livsoplevelsen skulle være umulig for 
sådant et lille væsen. Men ikke desto mindre ser vi, at 
et sådant væsen udvikler mere og mere bevidsthed og 
giver udtryk for tiltagende liv. Er det nyfødte barn da 
ikke en ”første begyndelse” af liv? Kun hvis barnet var 
dødfødt og så alligevel var i stand til at repræsentere et 
tiltagende eller voksende liv, måtte vi erkende dette liv 
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for en ”første begyndelse”. Men sligt er jo aldrig nogen 
sinde sket og sker heller ikke. Det er rigtigt, at barnet 
i sin spæde, nyfødte tilstand ikke kan give detaljerede 
udtryk for tanker eller forestillinger, således som voksne 
kan det, men det betyder ikke, at det er totalt blottet for 
tanker og forestillinger.

En tanke eller fore-
stilling er i sit prin-
cip blandt andet en 
åndelig reaktion på 
fysisk sansevirkning. 
At denne åndelige re-
aktion ikke kan være 
iklædt et fysisk sprog 
hos det nyfødte barn, 
der endnu ikke har 
lært at tale, er kun 
selvfølgeligt. Et vok-
sent menneske kan 

heller ikke udtrykke tanker eller forestillinger i et sprog, 
det ikke har lært at tale. At det lille barn i sin spæde tilstand 
ikke åbenbarer stor tanke- eller sjælevirksomhed udadtil 
er blot naturligt, idet dets redskab (det fysiske legeme), 
hvorigennem det skal manifestere sin ånd og tanke, kun 
er i begyndelsen af sin skabelse. Hvordan skulle et væsen 
kunne manifestere hele sin bevidsthedsmæssige kapa-
citet, så længe det redskab eller den organisme, hvorpå 
manifestationen af denne kapacitet udelukkende beror, 
ikke er færdigbygget? Hvem kan sige, at sjælen og ånden 
bag skabelsen af spædbarnets voksende organisme ikke 
er et ”voksent” væsen? Det såkaldte barnestadium er i 
virkeligheden noget rent ”kropsligt”. Det er et spørgsmål 
om skabelse eller opbygning af en organisme. Den evige 
ånd bagved organismen er et evigt ”voksent” væsen, hvad 
enten den viser sig i den fysiske verden som et foster i 
moders liv, som et barn, et ungt menneske, et menneske 
i sin modne alder eller et gammelt menneske.

Hvis ikke ånden og sjælen bag et foster var et ”voksent” 
væsen, hvordan skulle organismen da nogen sinde blive 
voksen? Det er jo ikke organismen, der skaber væse-
net, men væsenet, der skaber organismen. Foster- og 
barnestadierne såvel som  alderdomsstadiet i et jordisk 
menneskes fysiske inkarnation er udelukkende baseret 
på legemets opbygnings- og  nedbrydningsstadier , der 
igen er baseret på kredsløbsprincippets love i naturen. 
Den fra den modne manddomsalder afvigende mindre 
manifestationskapacitet, der gør sig gældende før og 
efter den modne alder, skyldes absolut ikke selve sjæ-
len, men derimod organismemateriens afhængighed af 
kredsløbsprincippet. Dette princip betinger, at al materie 
konstant er på vandring i kredsløb, således at ingen som 
helst materiekombination eller skabelse vil kunne være 
bestandig, men er underkastet en evig forvandling.

Det levende væsens diskarnerede indre liv

Et liv fra undfangelse og fødsel til ”døden” indtræder, 
er altså ikke, som det opfattes set i et materialistisk per-
spektiv, hvor materiens ”slagskygger” dominerer, noget, 
der fra en første begyndelse iler sin totale afslutning i 
møde. Det er, set i et kosmisk perspektiv, hvor der ingen” 
slagskygger” findes, et jeg’ s berøring med den fysiske 
materie, en organismeopbygning, der igen må degenerere 
og gå i forfald til fordel for nye skabelsesprocesser. Men 
under disse reinkarnationer i materien, hvor jeg’et også 
oplever kredsløbsprincippet som karma eller skæbne-
dannelse fra inkarnation til inkarnation, finder også en 
forvandling sted i jeg’ets psykiske struktur.
Det levende væsen gør erfaringer (disse erfaringer har 
igennem årmillioner ført det gennem en fysisk udvik-
ling fra mineralrige, gennem plante- og dyrerige frem 
til det nuværende stadium, det er det, der er ”Adams og 
Evas” skabelse). Det er disse erfaringer, der ligger bag 
de skiftende fosterstadier i moders liv, og det er dette fra 
tidligere inkarnationer eksisterende diskarnerede indre 
liv, der betinger det nyfødte barns møde med den ydre 
verden.

Det er udelukkende dette indre liv bag sanserne, der be-
tinger vurderingen af den reaktion, der opstår i væsenets 
sanser ved disses møde med den ydre verdens energier 
og foreteelser. Det er det samme diskarnerede liv, der 
betinger væsenets mentale og legemlige fremtræden i den 
fysiske verden. Om det skal være mineral eller plante, om 
det skal være dyr eller menneske afgøres udelukkende 
af nævnte diskarnerede del af det levende væsen. Den 
bestemmer race, art og karakter, moralsk højde og intel-
lektuel kapacitet, kort sagt hele individets manifestation 
og evne til at opleve. Det, der lader to væsener se den 
samme fysiske ting på helt forskellig måde, skønt de 
begge har hundrede procent normale fysiske øjne, er disse 
væseners fra tidligere inkarnationer overleverede forskel-
lige erfaringsdannelse og dermed forskellige indre liv.

Når et i fysisk materie inkarneret væsen ser eller sanser 
et eller andet objekt fra den ydre verden, har det altså 
indstillet sit eget indre liv på nævnte sanseobjekt. Det 
vil sige, at to former for energikapacitet mødes, nemlig 
væsenets mentale energikombination eller bevidsthed og 
objektets energikombination. Hvis disse to kapaciteter er 
af samme styrke eller ”bølgelængde”, bliver reaktionen 
af deres møde en balance eller harmoni i vedkommende 
væsens bevidsthed. Denne harmoni fornemmes i sin mest 
fuldkomne form som en total ”forståelse” af sanseob-
jektet, hvilken oplevelse igen er det samme som en total 
oplevelse af ”sandheden” om dette objekt. Denne ople-
velse af et objekts virkelige eller kosmiske analyse, der 
igen er det samme som analysen af dets absolutte forhold 
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til det øvrige univers, er i realiteten blot individets indre 
energi, der på det specielle område, som sanseobjektet 
udtrykker, bliver af samme ”bølgelængde” som selve 
universets ”bølgelængde” eller grundtone.

Individet bliver altså igennem det pågældende san-
seobjekt ”ét med universet”. Det har her opnået den 
fulde frigørelse af andres meninger eller påstande og har 
dermed i kontakten med sanseobjektet nået en absolut 
mental suverænitet. Den absolutte viden eller kosmiske 
selvoplevelse af et sanseobjekts kosmiske analyse er den 
allerhøjeste oplevelse af sansning, det er selve oplevelsen 
af Guddommen eller dette: i det pågældende felt at være 
”et med Faderen”.

Kærligheden eller universets grundtone

Når et jordisk menneskes møde med et sanseobjekt 
resulterer i disharmoni eller manglende balance i dets 
bevidsthed, fordi det ikke var på ”bølgelængde” med 
objektet, kan denne disharmoni strække sig fra stadier af 
mere eller mindre ligegyldighed til den største vrede og 
følelse af forurettelse, og da er væsenet endnu et ”kosmisk 
lig”. Den kan også resultere i en undren, et spørgsmål, 

og da er mennesket på vej mod ”opstandelsen”, da er 
det søgende.
Hvis denne oprigtige tilstand efterhånden forbindes med 
en større og større kærlighed til alt levende, en ægte med-
følelse og forsøg på forståelse af, hvorfor et menneske er 
sådan og et andet sådan osv, vil vedkommende menneske 
begynde at opleve, hvorledes den snævre sansehorisont 
udvides. Man er ikke i stand til at hade nogen, heller ikke 
dem, der måske mener, at de er ens fjender. For man ken-
der deres kosmiske analyse og ved, at de netop i øjeblikket 
ikke kan være anderledes, end de er, samtidig med at de 
i realiteten uden at vide det er med til over for en selv at 
udløse den skæbne, man tidligere har sået.

Nu og i fremtiden er det det enkelte menneskes udvikling 
det gælder, dets evne til at være til gavn og glæde for 
andre og til at overvinde sin tilbøjelighed til at forveksle 
en enkelt lille bølge på livets hav med hele oceanet. For 
at komme til at forstå og opleve verdensaltets eller livets 
virkelige struktur, vil det være absolut nødvendigt, at ens 
indre verdens grundtone vibrerer i kontakt med universets 
grundtone, der er kærligheden. 
Det kan man, hvis man ser alt under evighedens synsvin-
kel.    (© Martinus Institut)



12

Ruth Olsen

I bogen ”Musik som medicin” (anmeldt længere fremme i 
bladet) fortælles om en forskning, der har vist, hvordan for 
tidligt fødte børn klarer sig bedre, når man i deres kuvøse 
afspiller en jævn rytmisk hjertelyd. Moderens hjertelyd 
betyder altså noget væsentligt for fosterets trivsel. Bogen 
har flere andre eksempler på, hvor vigtig lyd åbenbart er 
for vækstprocesser i naturen. F.eks. betyder fuglesang en 
hel del for kornets spiring og vækst, har det vist sig.

Da følgen af den megen brug af gifte i USA’s landbrug på 
et område næsten havde udryddet alle insekter og dermed 
også fuglene (jfr. Rachel Carsons bog ”Det tavse forår”) 
og en deraf følgende dårlig høst, eksperimenterede man 
med at sende fuglesangsfrekvenser ud over en nys tilsået 
kornmark. Det hjalp!

Man har også forsket i at udsætte planter for forskellige 
former for musik. Harmonisk musik øger planternes 
vækst, hvorimod disharmoniske lyde får dem til at gå ud. 
Det er altså ikke lige meget, hvilken slags musik, man 
spiller, ej heller i hvor lang tid, planter udsættes for den. 
Det kan også blive for meget. Heller ikke køer i stalden 
bryder sig om musik hele dagen, de har ligesom menne-
sker brug for stilhed ind i mellem. Heavy metal rock blev 
iøvrigt brugt som del af torturen på Guatanamo!

Når vi skal finde ud af, hvorfor musik og lyde i det hele 
taget kan have en så relativ stor virkning på levende 
organismer, må vi se på, hvad toner og lyd dybest set er. 
Lyd er energivibration. Alt i det fysiske univers er vibra-
tioner, dvs bevægelse forårsaget af spændingsforskelle. 
Al vibration har, eller rettere er, lyd, selv om vi ikke har 
sanser til at registrere ret meget af den. Ordet tone kom-
mer i øvrigt af tonus, som betyder spænding.
En nærmere redegørelse for fænomenet lyd skrev jeg om 
i Impuls nr. 3/2006!

Når alt stof - fast, flydende eller luftigt – er opbygget 
af vibrationer i forskellige mønstre og frekvenser, giver 
skabelsesberetningens udsagn ”I begyndelsen var ordet” 
mening, for ”ordet” er en materialisation af lyden, dvs 
af vibrationen, altså af den energi vi også kan benævne 
”lys” eller elektricitet. Til skabelsen af former kræves, at 
energien er organiseret på bestemte velordnede måder, 
og derfor oversættes skabelsesberetningen da også ofte 

som ”I begyndelsen var logos”. Musik er organiseret lyd. 
Organisatoren (skaberen) kalder vi en komponist. Støj er 
uorganiseret lyd.

Levende væseners organismer er opbygget af vibrationer 
i bestemte mønstre og frekvenser, hvilket ifølge Martinus 
er styret af Jeget og dets talentkerner i evighedslegemet, 
mens naturvidenskaben tror det hele styres af de kemi-
ske stoffer, som generne udgør. Menneskets organisme, 
alle dets organer og celler, er sammensat af utallige 
mikrovæseners organismer, som svinger på nogenlunde 
samme frekvens som deres makrovæsen, om end i en 
anden oktav. Der skal være en vis harmonisk samklang 
mellem mikro- og makrovæseners vibrationer, for at de 
skal kunne tiltrækkes af hinanden og indgå et frugtbart 
samarbejde.

Dette ses også ved undfangelsen, hvor det har vist sig, 
at det ikke er den sædcelle, der kommer først, som får 
lov at komme indenfor i ægget og befrugte det, men den 
som har den rigtige vibration. Sæd og æg skal være på 
”bølgelængde”, dvs der skal være resonans. Det samme 
gælder, når et menneske skal reinkarnere i Jordens orga-
nisme. Når Jorden derfor i sin udvikling er nået op i en 
højere frekvens, vil mennesker med en lavere vibration, 
dvs en ringere åndelig udvikling, ikke længere kunne 
reinkarnere som Jordens hjerneceller. Sådan skilles ”buk-
kene fra fårene”.

Liv, lyd og helbred
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Helbred

Spirituelt orienterede mennesker ved godt, at den men-
neskelige organisme ikke kun består af de vibrationer, 
der danner den fysiske krop men også af de energier, der 
normalt er usynlige for den almindelige synssans. Altså 
det som Martinus kalder ”den stråleformige”. Nu er alt jo 
dybest set stråleformig, eftersom alt er elektricitet, men 
noget af den svinger altså så tilpas langsomt eller tæt, at 
vi kan få øje på den som stof, eller som i nyere tid vi på 
anden måde er blevet i stand til at måle den. 

Naturvidenskaben er nået frem til at kunne registrere 
meget af den stråleformige energi og kalder det ”den 
elektromagnetiske skala”. Det hører til de teknologiske 
fremskridt, at man har fundet ud af at udnytte mange af 
de usynlige frekvenser. Det gælder f.eks. radiobølger, 
mikrobølger, ultralyd, den radioaktive stråling osv, uden 
man dog ved så meget om, hvordan disse vibrationer 
påvirker levende organismer.

Til trods for al den viden, man har i dag om strålingsener-
gier, har man endnu ikke i den almindelige lægevidenskab 
forstået, at den menneskelige organisme og alle dens 
celler styres af bioelektriske felter, hvor spørgsmålet om 
sygdom og sundhed afhænger af, om der er harmoniske 
eller disharmoniske svingninger i dette felt. Det er dog 
ellers længe siden, man fandt ud af at måle dette såkaldt 
”biomagnetiske felt”. Man skærer måske en kræftknude 
væk, men man aner intet om de vibrationer i den strålefor-
mige krop – også kaldet det æteriske legeme – som skabte 
kræftknuden. Derfor kommer kræften så ofte igen, fordi 
man ikke har ændret noget i sit tankeklima og dermed 
det æteriske legeme.

En af flere forskere på dette felt var den engelske fysiker 
George de la Warr (ca. 1900-1970), som fandt ud af at 
måle frekvensmønstrene for de forskellige organer og 
væv. Således blev han i stand til at konstatere afvigelser 
fra det normale, og ved at sende sunde frekvenser til det 
syge sted, kunne han åbenbart genoprette den normale 
balance, altså helbrede. Om dette skriver den danske 

forsker Paul Goos, der fortsatte Warrs arbejde, i bogen 
”Dimensioner uden grænser” (Strubes forlag 1972). Han 
fremstillede en slags medicin i form af vand, tilført de 
relevante frekvenser.

Goos nåede frem til den overbevisning, at det slet ikke 
er de kemiske stoffer i medicinalindustriens piller, der 
virker, men udelukkende deres energifrekvenser. Men 
da medicinalindustrien åbenbart ikke har nogen dybere 
viden om organismens energifrekvenser eller deres me-
dicins samklang eller nærmere mangel på samklang 
med disse, eksisterer der ingen medicin uden skadelige 
bivirkninger. Men den industri ville nok gøre alt for at 
modarbejde alle forsøg på at erstatte deres produkter med 
”frekvens-vand”.

Den russiske forsker Lakhovsky sagde i 1932: ”Enhver 
levende celle er en elektrisk resonator, kromosomerne i 
kernen fungerer som en svingningskreds og er omgivet af 
et svagt elektromagnetisk felt med en bestemt frekvens. 
Forandres cellernes naturlige frekvens vil der opstå syg-
dom.” (V.Schelderup: ”Helbredelsen grunde”, Munks-
gaard 1991) I samme bog står: Det er ikke energien i sig 
selv, der er det vigtige, men dens signal, dvs informatio-
nen i dens frekvensmønster, der er det vigtige. Velordnet 
struktureret energi indeholder information, mens uordnet 
energi dvs støj blot skaber kaos omkrig sig.

Der er i føromtalte bog om ”musik som medicin” refere-
ret (s.33) en interessant forskning (1980) af den franske 
biolog Helene Grimal. Hun tog nogle kræftceller og bom-
barderede dem med disharmoniske lyde i stigende skala. 
Efter en tid begyndte cellerkernerne og membranerne at 
opløses, hvorefter cellerne eksploderede. Ved forsøg med 
celler fra sundt væv var der nok i begyndelsen tegn på en 
vis desorganisering, men efter en tid reorganiserede de sig 
og kunne lade lyden uanfægtet passerere gennem sig.

Lydterapi

Der er mildt sagt intet nyt i, at toner og musik påvirker 
menneskene. Pythagoras (560-480 f.Kr.) sagde: ”Kun 
smukke harmonier og melodier er i stand til at genskabe 
ligevægten i et forstyrret sind og forny sindets sunde rela-
tioner til dets omgivelser og til verden.” Hans grundtanke 
var, at universet er bygget på harmoniske talforhold, der 
får deres mest direkte udtryk i musik. De samme propor-
tioner og former findes overalt i naturen.

Også for Platon var melodi og rytme vigtige midler til at 
skabe harmoni i krop og sjæl. Musikken ændrer sjælen 
og sjælen ændrer derpå kroppen tilsvarende, sagde han. 
I den tidlige kristne kirke var musikken en vigtig del, for 
som Augustin sagde: ”Musikken er bindeleddet mellem 
den guddommelige åndelige verden og den fysiske san-
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severden”. Hildegard af Bingen (1098-1179) mente sang 
og musik var ”en nøgle til at åbne paradisets port”, hun 
skrev ikke blot en bog om urtemedicin men skabte også, 
hvad der er blevet kaldt ”helbredende musik”.

Megen alternativ forskning har i dag påvist, at det er i 
vort (for de fleste) usynlige energifelt ubalancerne op-
står, som så siden forårsager sygdom i den fysiske krop. 
Altså opstår sygdommene først i tankernes og følelsernes 
stråleformige legemer! Det er også denne stråleformige 
verden musikken og andre lydfrekvenser først og frem-
mest påvirker. Vi kender det alle sammen, hvordan musik 
og sang gør noget ved os følelsesmæssigt og mentalt. 
Musik kan bruges til 
at berolige eller op-
hidse, til at suggerere 
eller forføre, på godt 
og ondt.

I den før nævnte bog 
om musik som medi-
cin fortælles om me-
gen ny forskning , 
f.eks.om hvordan mu-
sik kan øge immun-
forsvaret, bl.a. ved at 
fremkalde positive in-
dre billeder, hvordan 
den kan lindre smerte 
og depression bl.a. 
ved at flytte bevidst-
hedens fokus, hvor-
dan den kan dæmpe 
angst og stress, alt dog 
afhængig af, hvilken slags musik og hvilken slags person, 
det drejer sig om. Rolig blid musik kan f.eks. afhjælpe 
hyperaktivitet hos børn. Der er generel enighed om, at 
disharmoniske lyde er helbredsnedbrydende, især er 
vedvarende gadestøj meget ødelæggende for helbredet. 
Det er jo tankevækkende nu, hvor halvdelen af verdens 
befolkning bor i storbyer.

Man har med EEG-hjernescanning fundet ud af, at for-
skellig slags musik giver aktivitet i forskellige dele af 
hjernen. Hård og stærk rytmisk musik synes især at vise 

aktivitet i krybdyrhjernen – det gælder altså f.eks. dele 
af rockmusikken og militærmusikken. En del forskning 
gælder vor stemmes vibrationer og deres betydning. Man 
mener at have fundet ud af, at dybe frekvenser er knyttet 
til instinkt-området, de midterste frekvenser til sprog og 
social udvikling, mens ”de høje frekvenser er knyttet til 
den elektromagnetiske opladning af hjernen, især via 
det vi kan kalde de intuitive og spirituelle dimensioner” 
(s. 233)
Jeg har fremhævet dette citat, fordi det måske giver 
en forklaring på, hvorfor Martinus’ stemme lå så højt 
frekvensmæssigt! Hans hjerne var højt elektrisk ladet, 
specielt når han holdt foredrag.

Fra åndsvidenskaben ved 
vi, at tanker og følelser 
er vibrationer ligesom alt 
andet, om end i en ”finere” 
udgave, hvorfor de fore-
kommer som noget meget 
uhåndgribeligt for de fle-
ste. Men også de hørbare 
lydfrekvenser er noget ret 
så ”luftigt”, men derfor er 
vi dog ikke i tvivl om de-
res eksistens og virkning. 
Nu er det snart jul, og vi 
skal igen høre og måske 
selv synge de kære gamle 
julesalmer. De sætter os i 
en særlig stemning, nogen 
mere end andre alt efter 
hvilke erindringer, vi hver 
i sær har ”på lager” vedrø-
rende julen. For de fleste er 

det en positiv stemning, og det er jo godt for helbredet.

Lydterapi – også kaldet frekvensterapi – er uden tvivl 
en god og gavnlig terapiform, men hvis vi ikke ændrer 
vor måde at tænke på og dermed altså de dertil hørende 
frekvenser i vore stråleformige legemer, holder den af 
terapeuten eller healeren opnåede frekvensændring og 
eventuelle helbredelse ikke længe. Men det er dog opløf-
tende at vide, at tankefrekvenser er noget, vi selv i stand 
til at ændre på. Ikke fordi det er let, men det kan lade sig 
gøre lidt efter lidt.

Det, der er faldet i menneskenes lod at regulere, er i realiteten kun en ube-
tydelighed ved siden af den virkelige reguleringsfaktor: jordens åndelige atmo-
sfære, idet den er det direkte udløsende moment i jordens tiltræknings- og fra-
stødningsevne, og denne igen ifølge kosmiske analyser udgør fundamentet for 
jordens astronomiske forhold og dermed for dens klima. 
(”Den ideelle føde” s. 28)
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Gunder Frederiksen 
på baggrund af Ralf Pittelkov: ”Mit liv som dansker.

Man skal ikke følge særligt meget med i politik og sam-
fundsdebat for at støde på det lidt fremmedartede navn 
Pittelkov.  Det fremmedartede beror på, at Ralf Pittelkov 
har rødder tilbage til Polen. Men det er i Danmark, han  
har slået sine folder og naglet sit navn fast – vist endog 
med syvtommersøm? Det er dog først og fremmest i 
politiske kredse, Ralf er kendt. Som politisk rådgiver og 
samfundsdebattør kom han tæt på såvel oppositionen som 
regeringen og dette stort set uanset, hvilken farve den 
havde. Pittelkov var så vidt mulig politisk neutral, hvilket 
til gengæld gav ham kvalifikationer som bredspektret 
rådgiver på topplan. 
Og med hensyn til at vurdere, hvad det vil sige at være 
dansker, fik han muligheder for at opleve det såvel indefra 
som udefra. Ingen steder blomstrede danskheden så stærkt 
som i grænseområdet – altså i Sønderjylland. Og her har 
jeg personligt kunne dele erfaringer med Pittelkov, idet 
jeg havde min barndom og første delen af min ungdom i 
Åbenrå svarende til Ralfs opvækst i Sønderborg.  Såvel 
glorificeringen af danskhed og tilsvarende afstandtagen 
fra tyskhed har også præget en del af min  barndom og 
ungdom, indtil vi fik det mere på afstand og derved kunne 
se det med lidt mere modne briller. 

At lave en bedre verden

Ralf havde kolossal mod på livet, så her var de sønderjy-
ske erfaringsmuligheder alt for snævre – ikke mindst da 
impulser fra 68- forsøget på at forbedre verden virkede 
som trækplaster på mange unge mennesker, som havde set 
sig sure på autoritetsdominans og ” kæft, trit og retning”. 
Individualismen blomstrede ikke mindst i Ralfs menta-
litet og hermed oprøret mod den bestående mosgroede 
vanementalitet. Venstrefløjen demonstrerede mod ver-
densbankens topmøde i  København, og Ralf  blev suget 
med i voldsomme slagsmål med politiet. Motivet var an-
derledes, men ellers svarede det til, hvad vi kender i dag. 
Men der skal andet end hylende politibilers udrykning og 
knippelsuppe til for at  få fred og harmoni  i det lille Dan-
mark, som også havde ambitioner om fred og romantik.  
– I dag er der ikke meget, der gør, at vi med rette kan til-
lade os at være stolte af at være dansker. Mon ikke vi har 
lidt svært ved at lære af fortidens synder? Blandt meget 

andet er urolig-
hederne omkring 
de tvangshjem-
sendte flygtninge 
i Brorsonkirken et 
signal, der kunne 
tyde på det.

Ral f  P i t te lkov 
havde ikke blot 
ambitioner, men 
også flair for po-
litik.  I 1989 blev 
han opstillet som 
socialdemokra-
tisk kandidat ved 
Europa-Parlamen-
tet,  men var  på 
daværende tids-
punkt endnu for umoden og uegnet til det hårde liv som 
debattør, hvor der krævede spidse albuer.  Meget tydede 
alligevel på, at Pittelkov skulle ind i politik, idet han fik 
et tilbud fra socialdemokratiet om at blive international 
sekretær for partiet.  Det kom til at betyde et travlt rejseliv 
først og fremmest i Europa og efterhånden sammen med 
en kendt kvindelig politiker ved navn Karen Jespersen, 
som han blev gift med. 

Anker Jørgensen og Saddam Hussein

På en tur til Irak sammen med daværende statsminister 
Anker Jørgensen samt nogle journalister kom der bud til 
guiden i deres gruppe, at Mr. Jorgensen skulle møde hos 
selveste Saddam Hussein, og han skulle møde alene på et 
fastsat klokkeslæt. Der var ikke megen tid til at forberede 
sig til et så vigtigt og krævende møde. Men Anker Jør-
gensen tog det med stoisk ro. Han lagde sig simpelt hen 
på sengen i hotelværelset. Og kort efter bankede det på 
hos Pittelkov. Der stod Anker Jørgensen. Han var faldet 
i søvn, der var ingen forberedelse, og i hotellets gange 
sværmede med inden- og udenlandske journalister.   

Af en eller anden sandsynligvis magtpolitisk grund  
havde Saddam Hussein den praksis, at han for at sikre 
sin magt tog gidsler, som først blev løsladt, når eller hvis 
han havde opnået, hvad han ville. Da han nu skulle for-

Hvad vil det sige at være 
dansker?
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handle med danskere, havde han taget 36 ganske jævne 
og almindelige danskere til fange som gidsler. Men 
for Anker Jørgensen var det vigtigt at få disse gidsler 
frigivet, eftersom de og deres pårørende naturligvis var 
urolige ved situationen i kløerne på en diktator, der just 
ikke var kendt for kærlighed og blid omsorg.  Men med 
magten over de danske gidsler var det selvfølgelig klart, 
at Saddam havde de stærkeste kort på hånden. Billedlig 
talt havde han jo nærmest sat ”kniven på struben” af de 
danske gidsler. Han havde klart det stærkeste kort fra 
starten af  mødet.  

Ikke desto mindre lykkedes det at få antallet af gidsler 
frigivet og dermed var der ikke mere at blive i Irak efter. 
Der blev forhandlet med udenrigsministeriet i Danmark 
om, hvorledes gidslerne skulle bringes hjem. Til afsked 
modtog de som gave Saddam Husseins samlede værker 
på ti bind.  At Pittelkov kvitterede for besøget ved at 
smide samtlige bind i hotellets papirkurv, blev vist først 
opdaget, da det danske hold var over alle bjerge. Derefter 
kunne hjemkomsten beskrives som en sand triumf og 
Anker Jørgensen var uden diskussion udnævnt til Årets 
dansker.

Kommentar til Ruth Olsens klumme om Nuets 
kraft i Impuls nr.3.

Jeg har stor respekt for Ruth’s viden og evne til at reflek-
tere – men her må jeg komme med en indsigelse.
Jeg kan lige starte med at fortælle, at jeg har interesseret 
mig for Martinus Kosmologi i ca. 20 år, har læst meget, 
været til utallige foredrag på Instituttet, deltaget med stor 
fornøjelse i Klint ugerne, så jeg vil bestemt betegne mig 
selv om Martinus fan.

Men jeg underviser også i personlig udvikling – bl.a. i Lev 
i Nu’ets Kraft. Og Ruth har efter min mening ikke helt fået 
fat i, hvad Eckhart Tolle mener, når han siger at tid ikke 
er værdifuld fordi den er en illusion. Det han mener er, at 
vi ikke kan blive tilfredse og glade og lykkelige i andre 
øjeblikke end nu’et – derfor ligger værdien i livet dér. Han 
har ingen ønsker om, at tiden ikke fandtes, han er helt klar 
over – ligesom Martinus beskriver – at  tiden hjælper os 
med at strukturere vores liv, og at vi ikke kunne fungere 
uden denne inddeling af fortid, nutid og fremtid .

Det er ikke dér problemet ligger. Problemet er, at vi 
er kommet til næsten udelukkende at leve i fortid og 
fremtid. Og da vi kun kan være levende og handlende i 
dette hellige øjeblik, er det synd for os, at vi med vores 
fantastiske evne til at tænke os væk fra nu’et, dermed 
ødelægger megen evne til at føle os fredfyldte og glade 
midt i det som er lige nu.
Det er jo en ultra kort beskrivelse af dette meget vanske-
lige emne som filosoffer fra tidernes morgen har beskæf-
tiget sig med, men jeg måtte lige fortælle, synes jeg, at 
Martinus’ tanker går fint i spænd sammen med Eckhart 
Tolle’s, set fra mit univers.

De venligste hilsner med tak for dette fantastiske tids-
skrift
Lillian B.  Jansen
Taastrup  Have 43 2.tv
2630 Taastrup
Tel. 43996791/25776791
Mail: LeonaLillian@gmail.com

Kære Lillian,
Tak for din kommentar – jeg er altid glad for at få respons 
og dermed lidt debat! Jeg tror ikke, vi er særlig uenige, 
for jeg fornemmer jo nok, hvad Tolle mener. Jeg havde 
bare lyst til at problematisere hans enkle slogan lidt med 
Martinus’ noget mere komplicerede analyse af begrebet 
”nuet”.

Men måske skulle jeg så have brugt noget af det, Martinus 
skriver i LB IV stk. 1063-1071. Her skelnes først mel-
lem det levende væsens evige del og timelige del, altså 
jeg’et (X1) som står for evigheden, og det skabte (X3), 
der står for tiden, dvs det foranderlige. Det sidste deler 
han så op i fortid, nutid og fremtid. Da fortid og fremtid 
kun eksisterer i vor bevidsthed, dvs i vor tankeverden, 
er det kun nuet ”der eksisterer som en realistisk, praktisk 
oplevelse” (stk. 1067).
Set fra den vinkel, har du ret, så går Tolle og Martinus 
udmærket i spænd sammen!

Kærlig hilsen
Ruth

DIALOG
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Den mystiske virkelighed
Alex Riel

To mysterier

Den fysiske verden tages almindeligvis for givet, som 
rammen for vores sysler i hverdagen, og mange vil mene, 
at det er den egentlige virkelighed. Det 20. århundredes 
fysik har dog vist, hvorledes den fysiske verden er et 
ubegribeligt mysterium, der overgår vores sprog og fat-
teevne. 
Vores eksistens som levende og bevidste væsener er til-
værelsens andet faktum, der er mindst lige så mystisk; 
men som oftest også tages for givet. Hvem er det der 
ser ud gennem dine øjne lige nu? Hvad er en oplevelse? 
Hvem oplever? Det er bevidsthedens mysterier. Stiller 
man spørgsmål til den fysiske verden og bevidsthedens 
eksistens, åbner man op for tilværelsens mysterier og 
træder bevidst ind i den mystiske virkelighed. Livet i 
hverdagen bliver aldrig mere det samme, for rejsen ind i 
en større virkelighed er begyndt. 

Materiens mysterium 

Den mest præcise beskrivelse af den fysiske materie 
findes i kvantefysikken. Den fysiske verden består af 
kvanter (mindste kvantum energi), der kan være bølger 
og partikler, befinde sig flere steder samtidigt, og forblive 
forbundet på tværs af tid og rum. Kvanter kan opstå af det 
tilsyneladende tomme rum og forsvinde lige så flygtigt 
igen. Det viser sig at rummet (i atomet og i universet, altså 
overalt) ikke er tomt; men fyldt med en såkaldt potentiel 
eller virtuel energi. Denne såkaldte kvantevakuumsenergi 
kan bl.a. skubbe metalplader sammen, udvide universet, 

og er formentlig energikilden, der skabte Big Bang og 
hermed startede universet.
Den egentlige fysiske virkelighed er derfor dette ener-
gihav, hvorpå det fysiske univers kun er en midlertidig 
krusning af overlappende bølger, der opstår og forgår. 
Man ved endnu ikke meget om dette energihav. Det 
fungerer ikke som en bølge i vandet med en definerbar 
retning og hastighed i tid og rum. Der er mere tale om et 
informationsrum af muligheder, der virker som en kreativ 
kilde, for den verden, vi ser omkring os. 
     
De skjulte mysterier

Hvorfor interesserer mysterierne ikke mange mennesker i 
vores samfund? Hvorfor er der ingen formidling af dette 
i medierne? Det er der flere grunde til, men én væsentlig 
årsag er, at man i den vestlige kultur ikke har nogen in-
stitutioner som samler og formidler videnskab og filosofi. 
Den vestlige kultur har ikke længere nogen naturfilosofisk 
institution. Inden for naturfilosofi interesserer man sig for, 
hvad naturen er, og ikke kun hvordan den virker. I et sam-
fund uden naturfilosofiske institutioner bliver videnskab 
til teknologi og filosofi overflødigt. Videnskab bliver til 
nytte og filosofi bliver nytteløs. Mennesket har her løsre-
vet sig fra naturen og ser den som en nyttig ting. 
Kvantefysikken viser derimod, at verden ikke er en stor 
ting, der består af mange mindre ting. Kvantefysikken 
indikerer, at verden er noget andet end en ting, og det 
er ikke lige til at forstå. Kvantefysikken siger dog ikke 
hvad verden er, men peger kun på mysteriet. Vi må selv 
forholde os til det. 

Når mysterierne mistes 

Da jeg sidste sommer gik gennem parken, hørte jeg en 
ung pige i teenageralderen sige til sine veninder: ,,Hvorfor 
skal jeg vide noget om atomer? Jeg kommer jo alligevel 
aldrig til at møde en.” Jeg gættede på at hun nok lige 
havde været til en kedelig eksamination i fysik eller 
kemi. Hun repræsenterede for mig en hel kultur, der på 
trods af velstand og viden, har mistet evnen og lysten 
til at undre sig over tilværelsens store spørgsmål. Det er 
egentlig ikke hendes skyld, for vores vidensinstitutioner 
formidler stadig viden om verden og mennesket, der beror 
på maskinopfattelsen. En opfattelse som kvantefysik-
ken har tilbagevist (idet enkelte kvanter ikke fungerer 
via maskinelle årsags-virknings-relationer). Så længe 
maskinopfattelsen dominerer kulturens opfattelse af 
universet og menneske, vil kulturen være hypnotiseret 
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af sansernes verden og mysteriet forbliver skjult. Men-
neskeheden har dog opdaget at verden ikke virker som 
en maskine, og med tiden kan det danne grundlag for 
nye naturopfattelser, hvor mennesket er forbundet med 
en større virkelighed.

Bevidsthedens mysterium

Bevidsthedens gåder er os så nære, at vi let kan overse 
dem. Vi lever hele livet i et indre landskab af oplevelser, 
og oplever, at der et noget, der oplever, hvilket vi kalder 
for jeget. Hverken jeget eller vores strøm af oplevelser, i 
form af tanker, følelser og forestillinger, findes i hjernens 
fysiske processer. Bevidsthed synes at være noget andet 
end hjerneprocesser. Der findes desuden eksempler på 
mennesker, der lider af væskeansamlinger i hovedet (hy-
drocefalus), og har mistet 85-95 % af deres hjernemasse, 
men alligevel formår at være velfungerende. 

At bevidstheden er noget andet end hjernen, synes også 
at vise sig i den parapsykologiske forskning. Telepatiske 
forsøg med tankeoverføring er påvist i den såkaldte Gan-
zfelt-metode, med over 3000 forsøg på mange forskellige 
universiteter. Det samlede resultat viser, at mennesker 
kan overføre en mental repræsentation af fotografier eller 
videosekvenser til en anden person, der kan befinde sig 
overalt på kloden. 

En mere ubevidst form for telepati er også påvist i en 
række forsøg flere steder i verden. Her befinder to per-
soner sig i to forskellige rum, hvor man måler deres 
hjerneaktivitet via EEG (elektrisk måling af hjerneak-
tiviteten). Når den ene person lyses med en lygte i øjet, 
på tilfældigt valgte tidspunkter, da kan man registrere 
det elektrisk (via EEG) i begge personers hjerne. Deres 
hjernebølger reagerer samtidigt. I et nyt forsøg har man 
anbragt personer i en MRI-scanner, hvor man kan se, at 
områder i personernes visuelle cortex lyser op samtidigt, 
selvom de befinder sig i forskellige lokaler, når den ene 
person lyses i øjet. Det er dog kun den direkte modtager 
af lysglimtet, som er bevidst om dette. Personerne synes 
at være forbundet via ukendte kræfter i naturen. Det in-
dikerer at menneskeheden er mentalt forbundet; men at 
vi blot ikke er opmærksomme på dette i hverdagen.

Hvorfor er dette ikke formidlet i nyhederne? Hvorfor har 
det ikke øjeblikkeligt medført nye større forsøg, der kan 
be-eller afkræfte dette?

Verdensmaskinen og fraværet af naturfilosofiske institu-
tioner i den vestlige kultur er det ubevidste paradigme, 
som holder al dette skjult. Men til gengæld er der noget 
at finde, hvis man selv begynder at gå på opdagelse. 

Mystik og videnskab

Mystikerne er betegnelsen for mennesker, der hævder 
at have viden om livets store spørgsmål, via deres eget 
indre bevidsthedsliv. Selvom der er divergerende opfat-
telser inden for denne tradition, så er et gennemgående 
tema, at verden primært er bevidsthed eller ånd. Gennem 
store traditioner såsom hinduisme, buddhisme og vestlig 
mystik, og frem til moderne retninger, som fx Martinus 
kosmologi, viser mystikerne os verdensbilleder, der på 
logiske måder kan rumme de nye videnskabelige op-
dagelser. De giver os et alternativ til verdensmaskinen. 
Mens naturvidenskaberne er eksperter i at måle og veje 
den ydre natur, så har man ingen forståelsesramme for 
bevidsthedens indre natur. Her er mystikerne eksperter. 
Det har den amerikanske parapsykolog Dean Radin taget 
udgangspunkt i, med henblik på at undersøge både be-
vidsthedens og materiens mysterier i et nyt forsøg.

Mystikerne påvirker kvanter

Et klassisk kvanteforsøg er dobbeltspalteeksperimentet, 
hvor kvanter opfører sig som partikler, når de skal gen-
nem én spalte i et forsøg, men opfører sig som bølger, når 
der er to spalter åbne. Hvis man forsøger at se hvilken 
spalte kvanterne går igennem, forstyrrer man forsøget, og 
kvanterne opfører sig som partikler. Kvanter kan således 
være både partikler og bølger, og når man observerer dem 
i forsøgsopstillinger, kollapser de til partikler. Spørgsmå-
let er, om menneskers iagttagelse, dvs. deres bevidsthed, 
også kan påvirke forsøget og kollapse kvantebølgerne 
til partikler.

Amerikaneren Dean Radin samlede en lille gruppe af 
meditationsmestre, der havde dyrket meditation intens 
i det meste af deres liv, samt en anden gruppe, som kun 
havde mediteret uregelmæssigt i et par år. Dean Radin op-
stillede et dobbeltspalteeksperiment i et elektromagnetisk 
afskærmet rum og instruerede deltagerne til at forsøge at 
påvirke forsøget på bestemte tidspunkter. Hvis de kunne 
dette, ville kvanterne blive forstyrret og opføre sig som 
partikler i stedet for bølger. Meditationsmestrene kunne 
dette i nogen grad, men ikke de mere utrænede. Det er 
formentligt fordi, det er svært at fastholde et bevidstheds-
fokus på det samme punkt i en forsøgsopstilling, uden at 
tankerne begynder at flyde hen på andre emner. 
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Vi ser her en laser (He-Ne laser) der udsender lyskvanter (fo-
toner), som splitter laserlyset op i to retninger. Lyset forsætter 
mod to spejle (M1 og M2), hvor de reflekteres tilbage og via 
B registreres i et CCD kamera. Informationerne registreres 
i en computer. Forsøgsopstillingen kaldes for en Michelson 
interferometer og fungerer her som et dobbeltspalte eksperi-
ment, hvor to spalter er åbne. Forsøget  er isoleret i et elek-
tromagnetisk afskærmede rum, der også er lys og vibrations                       
isoleret.

Udenfor sidder der en meditationsmester, som i perioder instru-
eres til at fokusere på Et bestemt punkt i forsøgsopstillingen 
(fokusområdet), for hermed at forstyrre og  kollapse laserlyset. 
Dean Radin: TESTING NONLOCAL OBSERVATION AS A   
SOURCE OF INTUITIVE KNOWLEDGE. EXPLORE:  The 
Journal of Science and Healing, Volume 4, Issue 1, Pages 25-35.  
Dansk kilde: Alex Riel: Mystik & Videnskab s.149.
 

Mysteriernes virkninger                         

Dette forsøg har mange konsekvenser for vores opfattelse 
af bevidsthedens rolle i verden og er blot et eksempel 
på hvorledes ny naturfilosofisk forskning kan se dagens 
lys, hvis man ikke tager udgangspunkt i at verden er en 
død maskine. 
Denne forbindelse, imellem kvantefysikken og parapsy-
kologien, kunne med tiden medføre et videnskabeligt 
og filosofisk behov for at skabe en ny naturfilosofi, hvor 
bevidstheden spiller en primær rolle. Mystikernes ver-
densbilleder ville i såfald blive relevante, som åndsvi-
denskabelige forskningsprogrammer.
Videnskaberne har viden om observationer og mystikerne 
ved meget om observatørens natur og evner. Hvis dette 
er rigtigt, så beror et fremtidigt verdensbillede på viden 
fra både mystikerne og videnskaberne, og hermed er vir-
keligheden ikke længere helt så mystisk. Selvom denne 
kulturelle udvikling nok tager længere tid, så er den nye 
naturfilosofiske forening af mystik og videnskab blevet 
tilgængelig for søgende mennesker. Nye meningsfulde 
verdensbilleder er hermed ved at blive født.

Kun et stadium

Denne tilstand af materialisme og irreligiøsitet er kun et stadium på ve-
jen, som absolut alle mere eller mindre må passere, idet den materielle 
viden indtil en vis grad er porten ind til den kosmiske viden, om end det 
kun er lidelseserfaringerne, der kan lukke den op.
(Logik kap. 30)
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Af Harry Rasmussen
 
I disse tider, hvor den sekulariserede vestlige verden i 
stigende grad oplever mødet med og udfordringen fra 
den islamiske religions og kulturs absolutisme og funda-
mentalisme, vil der efter min opfattelse være grund til at 
se nærmere på de risici, der kan være forbundne med at 
svække eller fravige den århundredegamle humanistiske 
og demokratiske tradition, lande som f.eks. Danmark 
tilmed har nedfældet i deres respektive grundlov. Den 
danske grundlov erklærer eksempelvis, at den evangelisk-
lutherske troslære er det danske folks religion, men sam-
tidig indrømmer samme grundlov såkaldt religionsfrihed i 
den forstand, at andre trosretninger har lov til at eksistere 
og udfolde sig, dog under forudsætning af at disse ikke er 
i strid med grundlovens øvrige bestemmelser. 

Imidlertid er ikke alle enige i, hvordan man skal definere 
eller tolke begreber som demokrati og religionsfrihed. 
Nogle tolker snævert førstnævnte begreb som individets 
ret til frit at ytre sig og til frit at vælge, hvad man vil og 
ikke vil. Religionsfrihed bliver som følge heraf tolket 
som alle religioners ligestilling, hvad angår rettigheder, 
beføjelser og muligheder. Derfor hævder nogle, at selvom 
det drejer sig om, at et individ vælger at tilslutte sig 
en fundamentalistisk og absolutistisk religion og følge 
dennes påbud og forskrifter, som må anses for direkte 
udemokratiske, så er der alligevel tale om et frit valg. Og 
et frit valg er per definition et demokratisk valg.

Som det fremgår, så bider argumentet sig selv i halen: 
Demokrati lig frit valg lig demokrati. Det er derfor 
interessant at kunne konstatere, at moderne venstrefløjs-
politik, 

som i hvert fald tidligere indbefattede en kompromisløs 
og uforsonlig ateistisk religionskritik, synes nu at accep-
tere religiøst fundamentalistiske anskuelser og adfærd. 
Før henholdt man sig til Karl Marx’ og Feuerbachs opfat-
telse af religion som magthavernes middel til at holde de 
undertrykte klasser i ave og på plads i det kapitalistiske 
og liberalistiske samfundssystem. Imidlertid må man også 
konstatere, at demokratiets frihedsbegreb og grænseløse 
tolerance, som især findes indenfor politisk venstreradi-
kale og socialliberale kredse, er blevet kraftigt udfordret 
i nyere tid, hvor politiske og religiøse ekstremister har 
fået stadig større spillerum i store dele af verden. 
 

Autoritær og absolutistisk

Et fundamentalt problem med religioner og livsanskuel-
ser, der påberåber sig at være etableret gennem såkaldt 
guddommelig åbenbaring er hovedsagelig, at disse erfa-
ringsmæssigt gør krav på absolut autoritet både for sig 
selv og for den vismand eller profet, der har fungeret som 
’medium’ for åbenbaringen.
 
Eftersom en utvivlsom vismand som Martinus også hen-
holder sig til, at der ligger guddommelige åbenbaringer 
til grund for hans kosmologi, vil der efter min opfattelse 
derfor være mindst tre principielle spørgsmål, som det vil 
være fornuftigt og formålstjenligt at stille og tage under 
grundig og saglig overvejelse i den sammenhæng. Disse 
spørgsmål gælder den institution, som i praksis har til 
opgave og formål at administrere såvel den materielle 
som åndelige arv efter Martinus. De tre spørgsmål, der 
her tænkes på, drejer sig dog især om den åndelige arv 
i form af ”Det Tredje Testamente”, mere specifikt den 
kosmologiske lære, som Martinus har skabt og lagt navn 
til. De tre spørgsmål kunne f.eks. lyde som følger:    
 
1. Er det trods alt ikke udtryk for autoritær og absolutistisk 

indstilling og holdning, når man henholder sig til, at 
alt, hvad f.eks. Martinus Institut står for, overordnet 
set er bestemt og bestemmes af Guds vilje? 

2. I konsekvens heraf, bliver individet da andet, end en 
uselvstændig og i grunden viljeløs marionet i skabe-
rens hænder?

3. Er det ikke betænkeligt, når en institution, den være 
sig åndelig eller religiøs, påberåber sig guddommelig 
styrelse og dermed en vis (absolut) autoritet?  

 
Baggrunden for at stille disse tre spørgsmål, er den også 
indenfor Martinus-sagen dominerende forestilling om 
Guds forsyn eller omsorg for mennesket (specielt forsyn) 
og for den skabte verden (almindeligt forsyn), Guds op-

Guds vilje – tanker til overvejelse
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retholdelse og forudbestemmelse af denne, Guds virken 
i naturen og historien, som leder dem mod de af ’ham’ 
fastlagte mål. 
 

Det ”gode” og det ”onde”
Problemet med at opretholde forsyns-tanken er imid-
lertid det såkaldte ondes forekomst i verden, som det 
dog er muligt at forklare og retfærdiggøre ved hjælp af 
teodicéen, som hævder, at det onde indgår som en nød-
vendig del af Guds skaberværk og som sådan derfor er 
godt. Det fuldkomne (det gode) udgør sammen med det 
ufuldkomne (det onde) en helhed, som er mere omfat-
tende og dermed bedre end én, hvor der kun forekommer 
enten den ene eller den anden ting. Så meget desto mere 
som at det såkaldte onde tjener som 
en nødvendig kontrast, der fremhæver 
det gode, hvilket også kan udtrykkes 
sådan, at det gode og det onde udgør to 
sider af samme sag (helhed), idet mod-
sætningerne gensidigt forudsætter og 
betinger hinanden. Modsætningerne 
kan med andre ord ikke undværes i 
tilværelsen. 

Det gode og det onde er altså i en vis 
forstand ’lige gode’, hvilket Martinus 
har udtrykt på den måde, at mens det 
gode er ”det behagelige gode”, er det 
onde ”det ubehagelige gode”. Men i 
øvrigt hævder han, at ”den form for 
uvidenhed, der skaber intolerance, 
og dens følgesvende ”lidelserne””, er 
”den virkelige årsag til alt, hvad der 
hører ind under det, verden kalder ”det 
onde”. Der hvor uvidenhed fjernes, 
ophører det såkaldte ”onde” med at 
eksistere.”  (Livets Bog I, stk. 19).  
 
En konsekvent indstilling eller forestil-
ling om Guds forsyn og vilje er udtryk for det, der filoso-
fihistorisk betegnes som metafysisk determinisme, af latin 
determination: afgrænse, bestemme, mere specifikt den 
opfattelse, at den menneskelige vilje er årsagsbestemt og 
altså ikke ’fri’. Determinismen hævder, at virkeligheden 
er kendetegnet ved en altomfattende årsagssammenhæng 
(kausalitet), forstået således, at enhver begivenhed er 
årsagsbestemt på en sådan måde, at den indtræder som 
det uundgåelige udfald af forudgående betingelser. Deter-
minismen udlægger årsagssætningen ”enhver begivenhed 
har sin årsag” sådan, at der ikke blot er en forklaring, men 
netop en årsagsforklaring på hvad som helst. 

Konsekvensen af determinismen er som nævnt benæg-
telsen af, at mennesket har en fri vilje, forstået som en 
evne til at foretage et på forhånd uafgjort (frit) valg 

mellem flere forskellige dispositioner og/eller handle-
muligheder. 
Filosofihistorisk set er begrebet determinisme beslægtet 
med begrebet fatalisme, af latinsk fatalis, ’bestemt af 
skæbnen’, som dækker den verdensanskuelse, at alle 
hændelser i verden, såvel naturlige begivenheder som 
menneskelige handlinger, er forudbestemte og underlagt 
deres blinde skæbne. Denne grundopfattelse træffer man 
især eksemplificeret og udtrykt i de klassiske græske 
dramaer.
 
Det skal dog her indskydes og tilføjes, at i modsætning til 
determinismen og fatalismen, tillægger Martinus inden-
for konteksten af sin kosmologi individet en i kosmisk 

forstand udviklingsbetinget og dermed 
”relativt fri vilje”. (Se f.eks. Livets 
Bog II, stk. 307-8, 310). Den ’relativt 
fri vilje’ kan også bestå i, at et individ 
kan til- eller fravælge bestemte dispo-
sitioner og/eller handlinger. Det kunne 
f.eks. være, at vedkommende uden 
nogen form for pres eller påvirkning 
udefra bestemmer sig for at vælge eller 
tilslutte sig en bestemt religion eller 
livsanskuelse, eller omvendt, fravælge 
sådanne. 
 
Guds vilje og bestemmelse

Også H.C.Andersen mente, at alt, hvad 
bl.a. mennesker foretager sig, er udtryk 
for Guds bestemmelse og vilje. Blandt 
andet i medfør af den opfattelse, at 
Gud benytter sig af eksempelvis men-
nesker til at udføre sin vilje og fremme 
sine formål i netop forholdet til både 
enkeltmennesker og menneskeheden 
eller menneskesamfundet. Mere præ-
cist mente Andersen, at alt, hvad f.eks. 

hans ungdomsværge, Jonas Collin, traf af dispositioner 
og bestemmelser om hans ve og vel, overordnet set var 
udtryk for Guds eller Forsynets bestemmelse og vilje. 
Som yngre indrettede digteren derfor sine dispositioner 
efter sin værges råd og vejledning. Dog ikke altid med 
lige stor begejstring.

Men der er efter min opfattelse den afgørende forskel på 
en institutions og et individs henholden sig til, at dens og 
dettes handlinger og skæbne er udtryk for guddommelig 
bestemmelse og vilje, at institutionen uvilkårligt ’træder 
i Guds sted’ og kommer til at bestemme eller forvente, 
at individerne bør følge dens forskrifter, retningslinier 
og afgørelser, mens det for individet kun drejer sig om 
dette selv og dets eget selvvalgte personlige forhold til 
Gud eller Forsynet.
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Martinus Institut adskiller sig derfor i princippet ikke 
fra autoritære religioner som ortodoks jødedom og orto-
doks islam, eller autoritært ledede religiøse institutioner, 
som f.eks. Jehovas Vidner, Scientology m.fl. De nævnte 
religioner, trosretninger og livs- og verdensanskuelser 
baserer sig på et fundamentalistisk, dogmatisk og ab-
solutistisk skriftsyn, idet al objektiv eller fri bibel- og 
koranforskning forkastes. Man kan med et vist forbe-
hold sige, at Martinus’ kosmologi også baserer sig på et 
fundamentalistisk skriftsyn, ikke på de bibelske skrifter 
ganske vist, tværtimod, men derimod på Martinus’ egne 
skrifter, som ligeledes grundlæggende gør krav på at 
skulle opfattes som udtryk for autoritative guddom-
melige åbenbaringer, der via Martinus og a la Moses 
og Muhammed er blevet nedfældet i skriftsprog (bøger 
og artikler), tale (foredrag) og tegn (symboler). Men i 
øvrigt er der kun få lighedspunkter mellem den lære, 
der henholdsvis og respektive promoveres af jødedom-
men, islam, Jehovas Vidner og Scientology m.fl., og den 
lære, der ’administreres’ af Martinus Institut. Som lære 
betragtet står Martinus’ kosmologi desuden til fri og 
uafhængig disposition for alle interesserede, både hvad 
angår studium af analyserne og facitterne, og hvad angår 
fortolkningen eller udlægningen af disse.    
 

”Rigsråd” og ”Råd”

Ligheden mellem f.eks. Jehovas Vidner og Martinus’ 
Institut rækker dog videre, hvad organisation angår, idet 
førstnævnte har et ”Rigsråd”, sidstnævnte et ”Råd”, som 
i begge tilfælde afgør og bestemmer, hvad der er ret og 
rigtigt, og hvad der er i overensstemmelse eller even-
tuelt i uoverensstemmelse med sektens eller ”sagens” 
grundlæggende lære, statutter og øvrige forhold. Ingen 
af de to indbyrdes forskellige ”Råd” er i den forstand 
demokratiske, og kan af gode grunde heller ikke være 
det, hverken hvad angår valg eller sammensætning, men 
er derimod valgt på grundlag af teokratiske principper, 
idet man i begge tilfælde påberåber sig overordnet, gud-
dommelig styrelse. 

For Martinus-sagens vedkommende er Rådets medlem-
mer oprindelig udpeget af Martinus selv, og efter hans 
testamentariske bestemmelse derefter valgt ved selvsup-
plering. Jehovas Vidners Rigsråd er dog tillagt større 
beføjelser og er erfaringsmæssigt mere rigoristisk i sine 
dispositioner i forhold til medlemsskaren, end tilfældet 
er med Martinus-sagens ”Råd”. Sidstnævnte har kun in-
terne beføjelser, men ingen magtbeføjelser overhovedet 
i forholdet til ”sagens” tilhængere, som ikke er eller vil 
kunne blive ”medlemmer”, simpelthen fordi Martinus 
har valgt at friholde sin ”sag” eller ”mission” af risi-
koen for sektdannelse. At der så i realiteten forekommer 
fraktionsdannelser indenfor Martinus-bevægelsen, hvad 
angår opfattelsen og ’fortolkningen’ af Martinus’ kosmi-
ske analyser, er selvfølgelig uundgåeligt i betragtning af 
menneskers indbyrdes større eller mindre psykologiske 
forskelligheder. 
 

Tidsskriftet KOSMOS

Det forholder sig imidlertid lidt anderledes med ”Sagens” 
talerør, tidsskriftet KOSMOS, hvad angår ’eksterne’ 
beføjelser, idet andre skribenter end Martinus selv og 
de af ham og senere, efter hans død, af redaktionen god-
kendte skribenter, lejlighedsvis også har fået og fortsat 
får adgang til at skrive artikler til bladet. Men artiklerne 
skal selvfølgelig bedømmes og godkendes af redaktio-
nens medlemmer, og i nogle tilfælde delvis ændres eller 
korrigeres, før en eventuel publicering kan komme på 
tale. I princippet godkender man kun artikler, som enten 
forholder sig positivt og loyalt, men ikke nødvendigvis 
bogstaveligt til Martinus’ lære, eller som i hvert fald ikke 
i det væsentlige strider imod denne. Alt dette er der i og 
for sig ikke noget usædvanligt ved, for sådan foregår det 
i princippet på enhver anden bladredaktion i landet eller 
i verden. Måske lige bortset fra, at almindelige blade 
og tidsskrifter i reglen gerne modtager positiv kritik og 
svarer på denne, mens KOSMOS i henhold til Martinus’ 
eget ønske og bestemmelse skal friholdes for enhver 
form for kritik pro et contra. Bladets formål er bestemt 
og fastlagt af Martinus, og dets interne og overordnede 
forhold afgøres efter hans død alene af det til enhver tid 
siddende Råd. 

Det usædvanlige og måske betænkelige ved tidsskriftet 
KOSMOS består derimod i, at man fravælger artikler 
og forfattere, som ikke i et og alt stemmer overens med, 
hvilken opfattelse af Martinus’ kosmologi, den til enhver 
tid aktuelt siddende redaktion på i alt tre, eller som nu fire 
medlemmer, der dog heller ikke altid er indbyrdes enige, 
har og i bedste mening ønsker at promovere. 
Imidlertid ’forsvarer’ man sig med, at Rådet såvel som 
Kosmos-redaktionen er oprettet og institutioneret af Mar-
tinus selv, og hans bestemmelser og afgørelser betragtes 
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som ufejlbarlige og indiskutable, nemlig i medfør af, at 
de netop er udtryk for Guds vilje.

Den i realiteten autoritative styreform ændres ikke af, at 
der eventuelt forekommer uoverensstemmelser mellem 
Rådets medlemmer indbyrdes, og mellem Kosmos-re-
daktionens medlemmer indbyrdes, eller mellem Rådets 
medlemmer og Kosmos-redaktionens medlemmer. Eller 
af, at uoverensstemmelser afgøres ved simpelt stem-
meflertal gennem internt og i en vis forstand såkaldt 
’demokratisk’ valg.  
 

Generelle betænkeligheder

Generelt set er det betænkeligt, når Guds vilje tolkes 
sådan, at der også er risiko for at de fordomme og idio-
synkrasier, som det til enhver tid siddende Råd og den 
til enhver tid siddende Kosmos-redaktion eller øvrige 
medarbejdere på trods af al 
god vilje måtte have, skulle 
være udtryk for den guddom-
melige vilje. Dermed har man 
jo nemlig dels afskåret sig 
fra virkelig dialog og dels 
garderet sig imod enhver 
form for kritik, også selvom 
denne fremføres med saglige 
argumenter. Denne vil nemlig 
i bedste fald og til enhver tid 
blive afvist som ’opposition’ 
imod Guds vilje, og som så-
dan anses kritikken ikke alene 
for at være forfejlet men også 
nyttesløs. Imidlertid er det, 
hvad Martinus selv mente 
om Guds vilje og desuden 
også på forhånd godkendte 
og statuerede som retningslinjer for Rådet såvel som for 
Kosmos-redaktionen og øvrige medarbejdere. (Dette 
fremgår eksplicit af ”Samarbejds-strukturen for Martinus’ 
Institut”.) Konsekvensen af denne indstilling er bl.a., at 
autoritære fænomener som f.eks. nazismen og kommu-
nismen med hovedskikkelser som Hitler og Stalin, faktisk 
også tolkes som udtryk for Guds vilje. Kz-lejre og Gulag-
arbejdslejre er dermed også et udtryk for Guds vilje, som 
vi blot tolker negativt, fordi vi almindelige mennesker i 
henhold til Martinus ikke er i stand til at overskue det 
helhedsperspektiv, hvori fænomenerne indgår og rettelig 
bør ses, for at man kan gennemskue disses rette karakter 
og status, nemlig som nødvendige og uundværlige led 
i Guds plan med menneskeheden. (Se f.eks. Martinus-
artiklen Den øverste feltherre, Kosmos 5-1992)          

Derfor er det egentlig ikke så mærkværdigt, at en af Mar-
tinus’ moralske hovedregler og anbefalinger er, at ”man 

skal finde sig i alting”, netop fordi ’alting’ i både første 
og sidste instans er udtryk for Guds vilje, og denne er det 
når alt kommer til alt reelt set ikke muligt for mennesket 
eller andre levende væsener at sætte sig op imod, endsige 
ændre det mindste ved. 

Om at missionere

Det er en kendt sag, at en sekt som f.eks. Jehovas Vidner 
siden sin start omkring 1879 har drevet en omfattende 
og verdensomspændende missionsvirksomhed. Det, man 
ønsker, er naturligvis at udbrede kendskabet til ”den gode 
sag”, nemlig med det formål at ”tjene” sine tilhængere 
og føre disse ”frelst” gennem den forudsagte og derfor 
forventede, såkaldte ”dommedags” mareridtsagtige be-
givenheder. Og det så meget mere, som at man betragter 
sin ”sag”, sin ”tro”, sin ”overbevisning” eller sin ”viden” 
som universalt gældende for alle mennesker på kloden. 

Alle er uundgåeligt deltagere 
i det store drama på liv og 
død og opgøret om frelse 
eller ikke-frelse. Frelsesfor-
søgene sker dog ikke i alle 
tilfælde af næstekærlighed, 
men nok så meget, fordi 
egen frelse er gjort betinget 
af, hvor mange proselytter 
den enkelte er i stand til at 
erhverve for ”den gode sag”. 
Måske hovedsagelig derfor 
er der virkelig tale om en 
’mission’ i at udbrede sit 
’budskab’ og virke for, at så 
mange som muligt kan blive 
frelste. Det forhindrer dog 
ikke, at de, der anser sig selv 
for ’frelste’ eller kandidater 

til frelse, uden problemer sanktionerer og nærmest jubler 
over, at Gud straffer de formastelige syndere, der ikke vil 
– eller kan? – lade sig omvende til ”den rette tro”. 

Det er ufatteligt for et humant indstillet menneske, at 
de rettroende kan nære forestillinger om, at forhærdede 
syndere vil være fordømte til et evigt, smerte- og lidel-
sesfuldt ophold i helvedes brændende svovlsøer. Det skal 
da også straks tilføjes og kraftigt fremhæves, at sådanne 
inhumane forestillinger slet ikke forekommer indenfor 
Martinus’ kosmologi, som tværtimod konstaterer, at alle 
uden nogen som helst undtagelse er kandidater til ’frelse’, 
nemlig i form af en moralsk udvikling via et vist antal 
reinkarnationer, som på et eller andet tidspunkt sikrer 
den enkelte ”den store fødsel” til kosmisk bevidsthed. 
Det vil sige en bevidsthed eller bevidsthedstilstand, der 
betyder individets daglige samvær med Gud, og som 
sætter samme individ i stand til at se og opleve den dag-
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lige tilværelse som udtryk for Guds bevidsthed, vilje og 
bestemmelse.    
 
Indenfor Martinus’ ”sag” bliver der da heller ikke mis-
sioneret i dette begrebs egentlige forstand, idet Martinus 
grundlæggende havde den holdning til missionsvirksom-
hed, at det (frit citeret) ikke er blomsten, der skal komme 
til bien, men omvendt bien, der skal opsøge blomsten. 
Altså at det ikke er ”sagen”, der udadtil skal promovere 
sig selv i forhold til mulige interesserede, men derimod 
mulige interesserede, der på grundlag af et mere eller 
mindre påtrængende behov hos det enkelte menneske, 
selv skal opsøge ”sagen” eller dennes ’tilbud’: Martinus’ 
kosmologi. Denne indstilling er på Martinus’ foranledning 
nedfældet i det regelsæt i form af Samarbejds-strukturens 
statutter, som Martinus’ Institut og Martinus Center drives 
og arbejder på grundlag af. 
 
Men til trods for regelsættet, som påbyder, at der frem for 
egentlig missionsvirksomhed, i stedet skal drives oplys-
nings- og undervisningsvirksomhed, er der i tidens løb 
alligevel fra visse sider eller fra enkeltpersoner indenfor 
Martinus-sagen drevet en virksomhed, som med nogen ret 
vil kunne betegnes som tangerende missionsvirksomhed. 

Men det er altså sket uden Martinus’ – og efter hans død 
Rådets – sanktion. Men man har bare ingen beføjelser 
eller magt til at forhindre misbruget, for eftersom ’sagen’ 
ikke er en forening med medlemmer, så kan man ikke 
ekskludere personer, der må anses for at være i uoverens-
stemmelse med ’sagens’ etik og hovedformål. Set fra et 
almindeligt menneskeligt logisk synspunkt kan det derfor 
forekomme som om Gud her tilsyneladende er kommet 
i en vis modstrid med sin egen vilje, bestemmelse og 
hensigt! Set fra Martinus’ synspunkt er tingene i henhold 
til den evige verdensplan, han så for sig, derimod lige 
præcis sådan som de netop kan og skal være, hverken 
mere eller mindre. 
 
Det synspunkt kan vi andre så forholde os til, positivt eller 
negativt, alt efter hvad vi hver især evner og formår og 
føler behov for. Men som jeg ser det, må konklusionen 
på de ovenfor fremførte betragtninger kort og godt blive, 
at Martinus’ storslåede og betagende verdensbillede er 
så suverænt og originalt, at det i sig selv sprænger de 
snævre rammer, som en institutionaliseret administration 
og formidling uvilkårligt – og utilsigtet – nemt kommer 
til at repræsentere.   
 

v/Omraam M. Aïvanhov

Tag en frugt og tænk på, at den er fyldt med solens stråler: 
den er et brev fra skaberen. Alt afhænger af, hvordan vi 
læser dette brev. Hvis vi ikke læser det rigtigt, vil vi ikke 
få nogen glæde af det, og det er synd.
De fleste, der får et kærlighedsbrev, vil læse det om og 
om igen, glæde sig over det og tage vare på det. Men 
kærlighedsbrevet fra skaberen kaster vi i papirkurven, 
det fortjener ikke at blive læst.

Maden er et kærlighedsbrev fra skaberen, og man må 
prøve at tyde det. Efter min mening er det det stærkeste 
og mest udtryksfulde af alle kærlighedsbreve, fordi det 
siger: ”Jeg elsker dig, jeg giver dig livet, jeg giver dig 
nye kræfter …” Oftest sluger menneskene maden uden at 
forstå noget af dette brev, hvor skaberen også siger:

”Jeg ønsker, at du skal blive perfekt, mit barn, og at du 
skal blive velsmagende som denne frugt. For øjeblikket 
er du hård, sur og umoden. Du er endnu ikke klar til at 
blive spist. Derfor må du lære nogle ting. Denne frugt er 
blevet moden, fordi solen har skinnet på den. Bliv som 
denne frugt og lad den åndelige sol skinne på dig. Den 
vil forvandle alt det sure og ufordøjelige i dig og give 
dig strålende farver.”

Når vi spiser, taler maden til os, for maden består af for-
tættet lys og lyd. Hvis dine tanker altid er optaget af andre 
ting, hører du ikke lysets ”stemme”. Lyset er ikke adskilt 
fra lyden. Lyset synger, lyset er musik. Du må forsøge at 
høre lysets musik. Det taler og synger, det er det guddom-
melige ord. Man kan også sige, at vor ernæring er en slags 
strålebehandling. Alt levende og alle ting har sin specielle 
udstråling, og der findes personer som kan mærke disse 
stråler, som kan fange dem op og tyde dem.

Maden er et kærlighedsbrev
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Under denne bogtitel har Ole Therkelsen atter ud fra Mar-
tinus kosmiske verdensbillede beriget menneskeheden 
med ny viden samt nyttig og inspirerende stof til brug 
for skabelsen af en bedre verden. Jamen, menneskene 
bliver aldrig bedre, vil mange indvende – der har altid 
været krig, og der vil altid komme krig, hedder det. Og vi 
skal såmænd ikke følge særlig godt med i nyhedsformid-
lingen for at blive tilbøjelige til at give disse pessimister 
medhold.
Men sådan er verden trods alt ikke skruet sammen. Midt 
i dette sortsyn fremtræder Martinus verdensbillede som 
en vidunderlig kontrast. Ud fra en klar og logisk kos-
misk bevidsthed har han set direkte ind i den kosmiske 
virkelighed, der tegner billedet af en verden, der trods et 
hav af aktuelle problemer på snart sagt alle samfundets 
områder, bevæger sig mod tider, hvor fred, kærlighed og 
omsorg for de, der lider nød, er hverdagen.
    
Man skal ikke have boret sig særlig dybt ind i de store og 
tykke bøger, Martinus har fremstillet sit kosmiske ver-
densbillede i, før man bliver klar over, at her er der tale om 
noget særligt – noget nyt. I en tid, hvor alt bliver vurderet 
ud fra tekniske og materialistiske normer, er der her tale 
om et indhold og en fremstilling,  hvor åndelige værdier 
som kærlighed og logik tegner en konsekvent linie side 
efter side. Så hvis man vurderer Martinus Verdensbillede 
ikke blot ud fra dets kvalitet, men også ud fra dets aktuelle 
behov, så må man give de mange læsere medhold, der gør 
gældende, at dette fantastiske budskab burde være langt 
mere udbredt end det rent faktisk er tilfældet.

Måske er det sådanne tanker, der har været drivkraften i 
den kæmpeindsats, Ole Therkelsen gennem mange år har 
udfoldet for at udbrede Martinus verdensbillede. Somjeg 

ser det, er det ikke for meget at sige, at han har ofret 
en betragtelig del af sit liv for udbredelse af Martinus 
verdensbillede.  
Ole Therkelsens nyudgivelse ”Martinus og den ny ver-
densmoral” starter med beretningen om, at Martinus får 
kosmisk bevidsthed. Og han kommer i øvrigt vidt om-
kring. Eksempelvis kan nævnes Martinus’ og ikke mindst 
Oles store interesse for det internationale sprog Esperanto. 
I et foredrag i 1956 har Martinus således udtalt: ”Vi har set 
en idealist (Zamenhof) skabe et verdenssprog esperanto, 
som vil komme til at spille en overordentlig stor rolle, 
fordi det er skabt efter de guddommelige principper, og 
fordi det er logisk, og fordi det er let at lære”.
  
Esperanto har eksisteret siden 1887, og der er etableret 
et stort netværk af esperantister over hele jorden. Hvert 
år bliver der afholdt en stor international verdenskongres 
med deltagelse af 2-3000 deltagere fra 50–60 forskellige 
lande, og også her har Ole været en flittig foredragsholder. 
Udbredelsen af esperanto på verdensplan foregår imidler-
tid langsomt, idet det hovedsageligt er kendt af idealister, 
og de findes som bekendt ikke i hobetal. Menneskene 
er i ikke ringe grad bundet af vaner og traditioner. Også 
udbredelsen af vegetarisme foregår langsomt, selv om der 
er mange argumenter, der taler for en større udbredelse 
af afstandtagen fra kødspisning. Det er sundt at leve af 
frugt og grøntsager, det er mere hygiejnisk.
 
Dertil kommer, at det for menneskene er naturligt at nære 
kærlighed til disse yngre brødre i udviklingen, så alene 
den tanke at dræbe dyrene vækker afsky hos mange af 
os. Mange af os holder kæledyr. For øvrigt indebærer 
vegetarisme betydelige fordele, f.eks. med hensyn til 
sundhed, økologi og ressourceforbrug.    
Dertil kommer, at menneskehedens moralske og etiske 
udvikling er en særdeles sendrægtig affære. Vi kan 
ikke læse eller studere os ind i himlen. Der skal en hel 
anden skruphøvl til. 

Om Bøger
Martinus og den ny 
verdensmoral

Af Ole Therkelsen

300 sider, 250 kr
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kloster, der fik en ny prior, som forbød den megen sang 
og musik, de hidtil havde praktiseret. De skulle i stedet 
bruge timer i tavs bøn i deres celler. Resultatet var, at de 
alle tabte livsgnisten og mange blev alvorligt syge.

Et eksempel på negativ virkning er beskrevet således (s. 
222): ”Ødelæggende basfrekvenser er udforsket som et 
hemmeligt våben i krigsførelse. For hundrede år siden 
opdagede en fransk ingeniør dr. Gavraud den destruktive 
mulighed i dybe baslyde. Han konstruerede en maskine, 
som genererede subsoniske frekvenser. Disse frekvenser 
viste sig i stand til at male menneskers indre organer til 
grød. Opfinderen blev arresteret og maskinen ødelagt, da 
den arbejder, som fuldførte konstruktionen og satte den i 
gang, øjeblikkeligt døde.”

Videre står der: ”Hvad gør de subsoniske frekvenser, som 
i voksende omfang tages i brug for at øge ”trykket” i da-
gens popmusik, på længere sigt med vore indre organer? 
I punkmusikkens storhedstid plejede koncertgængere at 
tage rå æg med og lægge dem ved højtalerne på scenen. 
Midt under koncerten var æggene hårdkogte og klar til 
at blive spist.”

Bogen rummer utrolig megen viden om emnet ”lyd og 
helbred”, men her kan jeg kun nævne nogle få ting. Bogen 
er ikke helt ny, så den er nem at få fat i på biblioteket.

Jeg fandt denne lille bog på biblioteket under ”biografier” 
og blev nysgerrig, for på bagsiden står: ”Uden forudgå-
ende varsel havde jeg i maj 1978 en oplevelse, som æn-
drede mit liv totalt. Jeg så at universet var en stor levende 
bevidsthed. At evigheden var i alt og alle, og at kærlighed 
bandt hele universet sammen. Jeg så at alle mennesker er 
udødelige, at lykken for alle og enhver i det lange løb er 
helt sikker. Visionen varede blot nogle få sekunder men 
fik afgørende betydning for mig og mit liv.”

Forfatteren er en norsk læge, der har været langt omkring 
i det alternative forskningsmiljø for at finde noget af det, 
der kan berige det almindelige medicinske fagmiljø, 
når det gælder musik som terapeutisk redskab. Han går 
ikke ind på en egentlig spirituel tankegang, men meget 
af den forskning, han beretter om, viser indirekte, at 
mennesket primært er et åndeligt væsen og sekundært 
et fysisk væsen.

Musik som terapi synes at være i en rivende udvikling og 
er taget i brug på flere hospitaler. I bogen refereres til en 
fransk forsker, Dr. Tomatis, der har fremvist interessante 
resultater. F.eks. har han påvist, at den moder, der synger 
og nynner under svangerskabet, får mere rolige og glade 
børn. Jeg vil nu mene, at det i virkeligheden nok så meget 
handler om, at moderens humør og tankeklima påvirker 
fosteret. Og så skulle det jo tegne godt, at uønskede svan-
gerskabet med den frie abort er blevet reduceret!!

Med det stigende antal hyperaktive børn vi ser i dag, de 
såkaldte damp-børn, er der dog intet der tyder på, at alle 
ønskebørn er glade børn. Forskning generelt mangler 
indsigt i, at børn har egenskaber med sig fra tidligere liv. 
Men derfor er det ikke uden betydning for børns tryghed 
og ro, at der synges harmoniske vuggeviser for dem i 
begyndelsen af deres inkarnation. Det gør man måske 
ikke så meget mere.

Dr. Tomatis har udviklet en særlig lydterapi, der bl.a. 
kan sætte fart i udviklingen hos tilbagestående børn. Han 
fortæller om et eksempel, hvor en spansk dame kommer 
med sin dreng, som hun havde adopteret fra helt lille. Han 
talte dårligt og meget nødigt. Efter behandlingen kom der 
fart i hans lyst til at tale – men på portugisisk! Drengens 
biologiske mor var portugiser, og Tomatis mener så, at 
det var det sprog, drengen hørte under svangerskabet, 
der var årsagen. Mon ikke det var mere logisk at antage, 
drengen havde det med fra tidligere liv?

I bogen er der mange konkrete eksempler på sangens og 
musikkens betydning. Et af dem er den om munkene i et 
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Bogen er en fortælling om, hvordan dette hans kosmiske 
glimt sendte ham ud på en lang søgende rejse mod indre 
afklaring og om kampen mod alle de ufærdige sider. Han 
får vendt op og ned på livsværdierne, hans succesrige 
karriere i erhvervslivet skippes til fordel for et mere 
ydmygt job, ægteskabet ryger sig en tur, mens interes-
sen for spirituel litteratur fører ham langt omkring, bl.a. 
læser han Martinus.

Det er ikke nogen nem opdagelsesrejse, han er ude på. 
Vejen mod større selverkendelse er brolagt med en hel 
del prøvelser, men han får hjælp af nogle åndelige vejle-
dere, der – telepatisk går jeg ud fra – guider ham et godt 
stykke af vejen. Han er en énspænder, der nok opsøger 
forskellige spirituelle grupper, men aldrig føler lyst til at 
tilslutte sig nogen af dem.

Ud fra al den spirituelle visdom, han får tilegnet sig, ska-
ber han sin egen livsfilosofi og søger at leve efter den i 
praksis, om end det ikke er nemt. Det er f.eks. svært altid 
at være tolerant, især overfor dem, han kalder ”sb”ere. 
Det er dem, der skal høste deres erfaringer på ”den sorte 
bane”. Det er dem, der kun søger sine egne egoistiske 
interesser og søger lykken gennem magt over andre. De 
kan da godt være interessante og charmerende, så man 
kan nemt lade sig forføre. Men vi skal være glade for dem, 
siger han, for de giver jo os nogle nødvendige erfaringer, 
de dårlige erfaringer som lærer os at skelne.

Selv om Hans Garde har ført sin lange indre kamp i en-
somhed, har der også været en del lyspunkter, bl.a. fordi 
han som musiker (cello) har nydt sit samspil med andre 
musikere. Efterhånden kom han så langt, at han har fået 
lyst til at dele sine erfaringer med andre, og det kom der 
så denne lille bog ud af. Det er en meget fin skildring 
af, hvordan det kan være at blive smidt hovedkulds ud 
i den åndelige sandheds-søgen. For nogle kommer den 
spirituelle opvågnen langsomt som en blid brise, for 
andre, som forfatteren her, fører det ud i et følelsesmæs-
sigt stormvejr. 

I denne bog er temaet det samme som i den første bog, 
men der er kommet flere detaljer med om forfatterens liv 
i de mange år, han var på sin åndelige opdagelsesrejse. 
Der fortælles mere om genvordigheder og fejltagelser, 
men også om glæden ved at konstatere, man er kommet 
en pæn del af vejen og har lært at bruge meget af sine nye 
indsigter konstruktivt. Og ikke mindst glæden ved at føle 
en større frihed, f.eks. føle, at tolerance ikke længere blot 
er en tilkæmpet egenskab, men at den næsten er blevet 
en naturlig del af en selv.
Det er en flot beskrivelse af den frihed og lettelse, det 
giver at kunne acceptere verden og medmenneskene 
helt, som de nu engang er, fordi man forstår og kan se 
bag alt det tilsyneladende. Den evige længsel hærger 
ikke længere det sind, der har fået fred med sig selv og 
anskuer livet fra et evighedsperspektiv. Han skriver på 
et tidspunkt i sin dagbog (s. 127):
”Jeg føler mig som ørnen. Svævende mellem himmel og 
jord har jeg oplevet evigheden.
I lang tid har jeg haft brug for at leve i ensomhed. Min 
længsel efter større dybde fjernede mig fra den almin-
delige verden.
Jeg har forhåbentlig, langt om længe, drukket ensomhe-
dens bæger helt til bunds.
Nu håber jeg, at tiden er moden til atter at kunne vende 
tilbage til menneskets verden, og bare være den jeg er 
– rolig, klar og lysende.”
Når man ser sig selv ”som en dråbe i det kosmiske hav”, 
behøver man ikke have tjek på alting, heller ikke hele 
livets store mysterium. Selv om han erkender, at der er 
meget at lære endnu, er alt nu godt nok. Rejsen er ikke 
slut, siger han til sidst i bogen, men uanset hvilke udfor-
dringer fremtiden bringer, håber han, han vil være tro 
mod sig selv og sin opgave.

Alex Riel har her skrevet en utrolig indholdsrig bog 
på baggrund af meget stor viden om både det fysiske 
og det åndelige, dvs metafysiske, verdensbillede. Som 
han skriver i forordet, sætter han fokus på broen mel-
lem videnskab og mystik og peger på, hvor de mødes, 
for ”sammen kan de skabe et nyt verdensbillede for en 
fremtidig global kultur”.
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Martinus forudsagde, at naturvidenskab og åndsviden-
skab på et tidspunkt ville smelte sammen til et samlet 
verdensbillede. Alex Riel gør her sit til at fremme den 
udvikling. Fra fysikkens side sker tilnærmelsen via nye 
indsigter i det, man kalder ”kvantevakuummet”, dvs det 
energifyldte felt, hvorfra de fysiske partikler udspringer. 
For åndsvidenskaben er dette et bevidsthedsfelt, hvor de 
forskellige energifrekvenser repræsenterer forskellige 
bevidsthedsniveauer. Man kan også kalde det et infor-
mationsfelt.

Riel påviser, hvordan det er udviklingen af kvantefysik-
ken, der har banet vej for naturvidenskabens tilnærmelse 
til det verdensbillede, mystikere har forsøgt at beskrive i 
århundreder. Med erkendelsen af det energifyldte ”tom-
rum”, måtte det spørgsmål jo trænge sig på, hvad dette 
dybest set er og hvordan det fungerer, for her var det op-
lagt, at den gamle ”maskinmodel” ikke længere duede.

Dermed er forskningen kommet ind på et nyt og mere 
frugtbart spor, også indenfor biologien. Alex når hele ve-
jen rundt og får sammenflettet alle de forskellige aspekter 
af den nye forskning, også indenfor parapsykologien. Vi 
får en ”rundvisning” gennem alle de verdensbilleder, der 
har været ”på markedet” i tidens løb. Også Martinus er 
kommet med i det store helhedsbillede.

Bogen indeholder så megen information, at man må for-
undres over, hvordan det er lykkedes at få samlet og orga-
niseret så megen viden. Riel er god til at få systematiseret 
stoffet og få det fremlagt så tilpas pædagogisk, at det hele 
alligevel bliver overskueligt og forholdsvis letforståeligt. 
Dertil hjælper også de mange konkrete eksempler.

Der er et afsnit om forskningen vedrørende biologisk 
formdannelse. Her skriver han (s. 91): ”Ændrer man på 
de elektromagnetiske felter omkring fx fladorme, ændres 
deres form. Det tyder på, at felter skaber former via deres 
elektriske signaler. Elektriske signaler og andre signal-
stoffer får dna til at begynde kodningen. Men hvor får 
signalerne deres informationer fra?” Efter en beskrivelse 
af de forhåndenværende teorier vedr. ”selvorganisering”, 
stilles det – for os at se – selvfølgelige spørgsmål, om 
det ikke ville være nok så logisk at inddrage et bevidst-
hedsvæsen. Også ”Intelligent Design” får et ord med på 
vejen.

Der er et større afsnit om fænomenet ”bevidsthed”, om 
de forskellige forestillinger om den gennem tiderne, og 
om hvordan også den er underlagt en evolutionær udvik-
ling. Riel er cand.mag. i filosofi og vil gerne bevæge sine 
medmennesker til at tænke over de store eksistentielle 
spørgsmål som ”livets mening” og de store overordnede 
sammenhænge i tilværelsen. Denne bog er en yderst 
velegnet inspiration til en sådan filosoferen.

Dette er en fortsættelse af bogen ”Rejser ind i det ukend-
te”(2006), men har man læst om Robert Monroes eks-
perimenter med via lydfrekvenser (den såkaldte ”hemi-
sync”-metode) at tage på ud-af-krop udflugter, ved man, 
hvad det drejer sig om. (omtalt i Impuls nr.4/2004). 
Moen, der er ingeniør, tog på et kursus i Monroes institut 
for at lære teknikken. Selv om han i begyndelsen var me-
get skeptisk, var han dog også nysgerrig, og efterhånden 
lærte han at rejse ind i den såkaldt ”åndelige” verden. Ja, 
de rejser blev ligefrem en sådan besættelse for ham, at 
ægteskabet ikke kunne holde til det.

Bogen her er en beskrivelse af hans erfaringer fra sine 
ture til ”den anden side”. Meget af det vil forekomme en 
Martinus-læser knap så mystisk, som det nok vil være for 
de fleste. Vi har jo hørt om, hvordan den verden består af 
så fine energier, at tanker er i stand til at forme den. Al-
ligevel synes jeg, det er en underlig bog, for han bruger 
så mange specielle ord og begreber til at beskrive det, 
han oplever.

Det er da fint, at der spredes oplysning om, at der er 
masser af liv efter den fysiske død, men jeg tror ikke, at 
nogen der ikke ved det i forvejen vil tage bogen alvor-
ligt, de vil nok blot betragte den som udslag af en meget 
livlig fantasi. Og således vil de rent faktiske og nyttige 
oplysninger, som også findes i bogen, formodentlig ikke 
gøre så megen gavn. F.eks. den om, hvordan man hjælper 
de sjæle videre, der hænger fast i mellemtilstanden. Han 
nævner i øvrigt, at man ikke skal vise spøgelser sin frygt, 
for en morderisk sjæl vil bare nyde den.

Man kan vælge at læse bogen som en interessant roman, 
for kedelig er den ikke. Men man kan jo undres over, 
hvorfor nogen vil bruge så meget af sine dagtimer ”på 
den anden side”. For de fleste er det rigeligt at være der 
om natten!
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Bogen er oversat fra engelsk, men titlen er svær at over-
sætte (vugge til vugge), for begrebet er blevet betegnelsen 
for en global bevægelse. Undertitlen ”rigdom og vækst 
uden affald” beskriver, hvad det drejer sig om, nemlig en 
måde at producere på, der ikke skaber uanvendeligt og 
forurenende affald.

Da jeg omkring 1972 læste bogen ”Grænser for vækst” 
om bl.a. de tiltagende miljøødelæggelser, tænkte jeg, at 
det måtte ende galt, for et økonomisk system, der bygger 
på konkurrence og profitmaksimering, kan ikke omstille 
sig til mådehold og nul-vækst. Først når ”køb-og-kassér”-
mentaliteten er ved at lægge jordkloden øde og en masse 
liv er gået til grunde, vil menneskene vågne op og handle 
i samarbejde ud fra helhedens behov i stedet for ud fra 
egne eller pengenes interesser. Tænkte jeg.

Men måske kan de nuværende klimaproblemer og 
finanskrisen tvinge mange flere til at vågne op, inden 
ødelæggelserne er alt for fremskredne. Mange er be-
gyndt at tænke i nye baner, og opfindsomheden synes 
pt at blomstre på mange områder. Denne bog er et godt 
eksempel på det. Den viser, at vækst ikke behøver betyde, 
at vi drukner os selv i affald.

Forfatterne, der er hhv kemiker og arkitekt, påviser hvor-
dan vi kan efterligne naturens model for stoffets cirku-
lation og genanvendelse, dvs hvordan vi kan producere 
med materialer, der kan indgå i en evig genfødsels-cyklus 
i stedet for at blive brændt af i forbrændingsanlæg. Det er 
det, de lægger i begrebet ”vugge til vugge” som modsæt-
ning til fra ”vugge til grav”. Det grundlag, de bygger på, 
kalder de ”materiale-videnskab”. De har skabt en fyldig 
database, der foreslår alternative materialer.

I bogen beskrives ikke bare farligheden af de kemiske 
stoffer, vi omgiver os med (ud af 80.000 kunstigt skabte 
kemikalier er kun de 3.000 undersøgt for deres virkning 
på levende organismer), men beskriver mange alternative 
udveje. De mener, det er muligt kun at bruge gennemte-

stede ugiftige materialer, der kan genbruges igen og igen 
eller gå tilbage og gøre nytte i naturens husholdning.

De bruger et kirsebærtræ som eksempel på deres ”kon-
cept”: alt hvad træet producerer er til gavn for nogen. Dets 
hvide blomster falder ned og gøder jorden eller ernærer 
mikroorganismer, ligeså gør bladene om efteråret, frugten 
gavner andre levende væsener, osv. Når træet dør, opløses 
det langsomt og frigør mineraler til gavn for anden vækst. 
Mens det vokser, renser det luften for CO2 og producerer 
ilt. Det gør med andre ord verden bedre.

Således skal også alt, hvad mennesket producerer, være 
sundt og gavnligt, og materialerne skal kunne vende til-
bage til andre nyttige formål, når nye opfindelser kræver 
udskiftning af produkterne, og ellers skal de som biolo-
gisk nedbrydelige stoffer kunne fungere som gødning. 
Vækst er en naturlig proces og skal ikke bekæmpes, vi 
skal bare satse på den ”rigtige” og sunde vækst.

Som et eksempel på deres ideer skriver de (s. 160): I 
Kina repræsenterer styrofoam-emballage så stort et af-
faldsproblem, at folk kalder det ”hvid forurening”. Det 
ligger og flyder alle vegne i landskabet. Forestil dig, hvis 
man designede den slags emballage, så den på sikker vis 
kunne blive biologisk nedbrudt efter brug. Den kunne 
fremstilles af de stængler fra risplanterne, som efterlades 
på markerne efter høsten, og som i dag normalt bliver 
brændt. De er lettilgængelige og billige og kunne med 
en smule tilsætning af kvælstof fungere som udmærket 
gødning.

Næsten alt, hvad mennesker i dag producerer, har negative 
bivirkninger, oftest utilsigtet, fordi vi ikke gennemtæn-
ker tingene og overvejer alternativerne. Vi skal lære af 
naturen, hvordan vi skaber vækst uden skadelige bibirk-
ninger. Og vi skal ikke regne de skadelige omkostninger 
med i bruttonationalproduktet, som man gør i dag, for 
det giver et falsk billede af begrebet ”vækst”. De burde 
i stedet trækkes fra.

Jeg synes denne bog er opmuntrende, for den giver et 
glimt af håb i en tid, hvor vi ellers hører mest om alt det 
negative. Den er oversat til syv sprog, også kinesisk, og 
ideerne synes at sprede sig til flere og flere virksomheder 
verden over. Især har man taget dem til sig i Holland, hvor 
det i dag er muligt at købe mange slags ”cradle-to-cradle”-
produkter. Det er ved at blive et godt ”brand”!

Cradle to cradle

Af Braungart og 
Mcdonough

Arnold Busck 2009

215 sider, 199 kr

Anm. Ruth Olsen
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Under denne interessante overskrift har cand. mag. i 
filosofi Alex Riel skrevet en bog. Mon ikke de fleste, der 
støder på bogen, spørger sig selv: ”Hvad skal man forstå 
ved praktisk livsfilosofi? Et svar får vi allerede på bogens 
bagside: ”praktisk livsfilosofi handler om, hvordan men-
nesker skaber mening.” Og det er præcist, hvad bogen 
drejer sig om – altså at skabe mening med livet. Er det 
ikke også, hvad vi alle til hobe har brug for? Et liv med 
mening er værdifuldt i modsætning til det meningsløse 
liv. Hører vi ikke ofte om stakkels mennesker, der har 
psykiske problemer, fordi de ikke kan finde mening med 
noget som helst – i værste tilfælde kan det ende med 
selvmord
. 
For mig danner spørgsmålet om mening med livet straks 
associationer til wienerpsykiateren og filosoffen Victor 
Frankl. Som jeg har læst bogen, er han netop et efterlevel-
sesværdigt eksempel på, hvor meget det betyder at have 
en mening med livet. Hvilket i praksis vil sige, at skabe 
sig en mening med livet. Det var, hvad Victor Frankl selv 
under de allersværeste livsbetingelser var i stand til. Trods 
langvarigt ophold i en umenneskelig tysk koncentrations-
lejr, overlevede han – efter eget udsagn fordi han netop 
beskæftigede sig med essentielle spørgsmål som livets 
mening eller formålet med livet, med døden o. lign.
 
Han oplevede da også, at medfanger som ikke mobilise-
rede samme livsvilje eller søgen efter mening ikke over-
levede, medens han selv klarede sig overraskende godt.  
Selv beskæftigede han sig under fangenskabet med mu-
lighederne for at overleve. Ud fra sine erfaringer skabte 
han som psykiater logoterapien, hvor dette at søge efter 
livets mening netop er teoriens centrale element.(logos 
= gr. fornuft, tanke, filosofi, verdensfornuften)
.
Emnet om mening er aktuelt behandlet i Alex Riels bog 
med undertitlen ”Personlig livsfilosofisk udvikling”. På 
lærebogsagtig vis går Riel systematisk til værks. Han 
starter med at forklare, at en livsfilosofi rummer menne-
skers holdning til, hvad et menneske er, samt forestillinger 

om, hvad et godt liv rummer: 1. en virkelighedsopfat-
telse, 2. en personlig identitet, som både indeholder en 
eksistentiel og en psykologisk identitet samt 3. et sæt 
kærneværdier. 
Allerede i 5–8 års alderen forsøger børn at skelne fantasi 
fra virkelighed for at finde ud af, hvad der er sandt, for 
som det også hedder: ”Uden klar viden om, hvad virkelig-
heden rummer, føler man sig ikke tryg ved livet” (s.15). 
Derfor overtager man i starten sin kulturs lokale normer 
og skikke. Med dette som udgangspunkt, fremhæver Riel 
betydningen af at have en holdning til begrebet liv.  Han 
beskriver forskellige filosofiske virkelighedsopfattelser, 
og inddrager læseren. Dette sker ved gang på gang på 
gang at stille spørgsmål om, hvordan vi forholder os til 
tilværelsen og dens kærneværdier.
 
Med Sokrates som forbillede forsøger Riel at beskrive, 
hvordan man filosoferer. Og det er i store træk, hvad 
Riel vil med sin bog: at inspirere os til at filosofere over 
tilværelsen for at finde mening med vort eget liv, med 
universet som levende væsen osv. Også de nyopdagede 
spejlneuroner behandles. Alt i alt er der tale om et sær-
deles læseværdigt værk, som herfra kan medgives min 
bedste anbefaling.

Denne bog regnes som en klassiker inden for nyere 
zen-buddhistisk litteratur, og er den første bog der blev 
udsendt på Klims forlag. Klims forlag udgiver meget 
prisværdigt en serie primært buddhistisk orienterede 
bøger, der på forhånd må betegnes som bøger, der, i 
dansk oversættelse, henvender sig til et lille publikum. 
Idealisme eksisterer altså stadig mellem den metervare 
af populære og mere underholdnings-betonede bøger fra 
USA, som de store danske forlag har valgt at fokusere på 
for at tjene nogle gysser.

Suzuki, født 1905, japaner af oprindelse, var en af de 
første buddhistiske lærere, der slog sig ned og underviste 
i USA; 1959. Suzuki tilhører den retning som kaldes 
zazen. Bogen udgøres af en række små taler, den i USA 
højt respekterede Suzuki holdt sidst i 60`erne efter 
meditations-praksis. For meditations-forskrækkede 
Martinus-interesserede kan Suzuki´s, på mange måder, 
helt nede på jorden meditations-praksis og forståelse, 

Praktisk 
livsfilosofi

Af Alex Riel

Eget forlag 2009

210 sider, ? kr

Anm. 
Gunder Frederiksen

”AT BEGYNDE 
HVERT ØJEBLIK”

af Shunryu Suzuki
Klims forlag 2000

Anm. Robin W Petersen.
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måske hjælpe med til at opbløde nogle fordomme/ 
uvidenhed omkring meditation. 

Bogen er inddelt i 3 hovedafsnit: ret praksis – ret holdning 
samt ret forståelse. I hver afsnit reflekterer Suzuki over en 
række temaer efter zazen meditation, som udgiveren har 
valgt at kalde fx: ret bestræbelse – at tro på intet – erfaring 
ikke filosofi. Som læser mærker man, at Suzuki taler ud af 
væren og selvoplevelse og ikke bare er spekulativ. Som 
det altid er med folk der selv går vejen, er der masser af 
visdom og inspiration at hente under læsningen. Til tider 
brillant som i afsnittet: ”INTET SPOR”. Umiddelbart er 
fremføringen af teksten noget ustruktureret, man må da 
huske på, at den består af improviserede taler, der ikke 
var tiltænkt offentliggørelse.

At anmelde en bog, kan blive en langt mere omfattende 
proces end man måske lige havde forstillet sig. Ikke 
mindst hvis man som jeg, på den ene side kan være 
lidt hurtig med at konkludere, og på den anden også 
ønsker at yde teksten retfærdighed. Alle mennesker har 
nogle ”favorit” reaktioner, bl.a. vrede, som kan opstå af 
mange årsager. Men da en ”sidegevinst” ved vrede er, 
at det lukker ned for åbenheden, kan vredens eventuelle 
relevante beskyttelse let vende til rigiditet. Og inden man 
får gjort sig det klart, har det der opstod som en relevant 
beskyttelse, bredt sig ud i sindet som en mere generel 
emotionel tilstand og holdning, man bringer med sig ind 
i alle sine aktiviteter. Boganmeldelse inklusive.

”At begynde hvert øjeblik”, er ikke en bog der umiddelbart 
åbner sig for læseren. Det er snarere en bog der fordrer, at 
læseren åbner sig for teksten. Der var mit første irritations-
moment. Retfærdigheden på den anden side, kræver, at 
man som anmelder gør hvad man formår, for at opleve 
teksten også fra forfatterens udsigtspunkt. Buddhisme er 
i høj grad en videnskab om sindet. Det Suzuki, ligesom 
mange andre buddhistiske og spirituelle lærere i øvrigt 
formår, er at gennemskue alle de umiddelbart destruktive 
facetter i vores eksistens, vi så at sige lægger uden på os 
selv; med den konsekvens, at vi får sværere ved at mærke 
og skabe kontakt til os selv fri af alle disse lag.
I bogen giver Suzuki sit bidrag til, hvordan vi undgår 
yderligere indvikling i disse lag og i stedet kommer i 
kontakt med vor autentiske natur.

Her nogle citater fra bogen: 
”At leve i BUDDHA-naturens sfære (det universelle sind) 
betyder, at man hvert øjeblik dør som et lille væsen. Når 
vi mister balancen dør vi, men samtidig udvikler vi os, 
vi vokser. Alt, hvad vi ser, er under forandring, ude af 
balance. Grunden til, at alt er så smukt, er fordi det er 
ude af balance, men på en baggrund af perfekt harmoni. 
Så hvis I ser tingene uden at gøre jer klart, at baggrunden 
er buddha-naturen, vil alt fremtræde i lidelsesfuld form. 

Men hvis I forstår eksistensens baggrund, vil I forstå, at 
selve lidelsen er den måde, vi lever på, og hvorigennem 
vi udvider vort liv.” S.36.

”Hvis I får en vis erfaring for, hvordan ukrudtet i jeres 
sind forvandles til åndelig næring, vil jeres praksis gøre 
bemærkelsesværdige fremskridt.” S.41.

”Ifølge kristendommen er alt eksisterende i naturen 
noget, der er blevet skabt eller givet os af Gud. Det er den 
fuldkomne opfattelse af at give. Men hvis I tror, at Gud 
skabte mennesket, og at I på en eller anden måde er adskilt 
fra Gud, så er I også tilbøjelige til at tro, at I er i stand 
til at skabe noget andet, noget, der ikke er givet af Ham. 
For eksempel skaber vi flyvemaskiner og motorveje. Og 
når vi gentager:” Jeg skaber, jeg skaber, jeg skaber,” så 
glemmer vi hurtigt, hvad det er for et ”jeg” der skaber de 
forskellige ting; vi glemmer hurtigt Gud.”S.74.

”Formålet med at studere buddhisme er ikke at studere 
buddhisme, men at studere sig selv.” S.84.
”Hver af os må skabe sin egen sande vej, og hvis vi 
gør det, vil den udtrykke den universelle vej. Det er 
mysteriet.” S.122.
”Normalt finder vi det meget vanskeligt at leve i livets 
flygtighed, men det er kun inden for flygtigheden i livet, 
at vi kan finde glæden ved evigt liv.” S.134.

Et synspunkt jeg ikke umiddelbart deler er: ”Den 
grundlæggende lære i buddhismen er læren om altings 
flygtighed eller foranderlighed. At alt forandrer sig, er 
den grundlæggende sandhed i enhver eksistens. Ingen kan 
benægte denne sandhed, og hele den buddhistiske lære er 
sammenfattet i den.” Og videre: ”Denne lære forstås også 
som læren om jeg-løshed. Fordi alt til stadighed ændrer 
sig, findes der ikke noget blivende jeg.” S.112.

Dette synspunkt er essentielt i buddhismen. Hvis man 
har en anden erfaring, kan den buddhistiske opfattelse 
umiddelbart lyde som en analyse, der ikke er præcis eller 
omfattende nok. For der eksisterer jo netop et permanent 
Jeg. Nemlig det som bl.a. konkluderer og oplever, at alt 
forandrer sig! Samtidig må vi medgive buddhismen, at 
på det relative plan, det skabte, eksisterer alt jo netop ved 
sin foranderlighed. Men det bør også tilføjes, at selv på 
det relative plan er der absolut eksistens, nemlig i form 
af det relative jeg (sjælen) som et evigt og uforgængeligt 
princip. Hvorved vi ser, at det relative dybest set er 
indhyllet i det absolutte.
 
Desværre forklares de anvendte buddhistiske begreber 
ikke direkte, hvorfor en del potentielle læsere givet 
falder fra, inden de kommer i gang. Og det er synd, 
fordi buddhismen rummer en stor erkendelses-teoretisk 
dybde. 
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Suzuki understreger flere gange vigtigheden af at have et 
”begynder” sind. Begynder-sindets friskhed og åbenhed 
er essentiel i livet som i meditation. Ofte bliver mennesker 
grebet af at ville konstruere sig gennem livet. Vi tænker 
måske i den meditative proces: i dag nåede jeg hertil, i 
morgen fortsætter jeg så derfra. Dette er at konstruere. 
Vi tror vi skal et eller andet bestemt sted hen i en bestemt 
rækkefølge. I meditation vil en sådan holdning lukke 
åbenheden og dermed muligheden for at blive berørt af 
indsigt og uskyldens kærtegn. 
 
Når vi sætter os for at meditere, må vi gøre det med en 
uforudindtaget holdning, som én der er åben for, men ikke 
ved, hvad der skal til at ske. Dette er begynder-sindet. 
Begynder-sindet er en tilstand som er fuldkommen i sig 
selv! 

Sjældent, og heller ikke i denne bog, ”hører” man en 
spirituel lærer tale om, at der bag alle praksisser, bag alle 
ord og tavshed, er en atmosfære som direkte udtrykker 
og formidler den pågældende lærers væsen/eksistentielle 
natur. Har man evne til at sanse ind på det niveau, kommer 
man til en mere sand kontakt og forståelse af læren og 
dens praksisser, og dermed hvad man har brug for og 
hvad ikke, end om man lytter analytisk til 100.000 verbale 
udtryk og forklaringer. 
Jeg får ofte en følelse af noget livs-sterilt, noget ikke i livet 
involverende ved buddhismen. Noget ulidenskabeligt. 
Dette gælder i nogen grad også denne bog. Om dette er et 
fænomen der er kulturelt, religiøst eller betinget af andre 
forhold, fx i mig, ved jeg ikke. Bogen kan anbefales og 
rummer mange klare indsigter samt udsagn til eftertanke 
og efterprøvelse. Men det er også en bog, der kræver 
noget af sin læser.

Hvorfor jeg føler det, du føler
Erling Astrup

Nedenstående omtale af Joachim Bauer’s (herefter JB) 
bog ”Hvorfor jeg føler det, du føler” er be-gået af en 
lægmand udi neurobiologien.

Det har været spændende at sætte sig ind i en neurobio-
logisk tilgang til de mange aspekter af sam-
spillet mennesker imellem, som bogen inddrager. JB’s 
ærinde er ikke at reducere alt til neurobiolo-
gi, men ud fra sin faglige position at give sit bidrag til 
at belyse, hvilke faktorer der spiller ind i mø-dets gen-
sidige påvirkning.  Et centralt begreb i JB’s udredning 
af  ”hvorfor jeg føler det, du fø-ler” er spejlneuroner. De 
udgør et intersubjektivt rum og danner basis for inter-
subjektivitet.
Spejlneuronerne muliggør barnets følelsesmæssige kon-
takt med omgivelserne. Spejlneuronerne sørger for, at vi 
spontant og intuitivt forstår det andet menneskes følelser, 
handlinger og hensigter.

Hertil kommer, at vi aflæser den andens kropssprog, som 
også bliver spontant og intuitivt fortolket af  det ”optiske 
tilrettelæggelses- og fortolkningssystem”. Et centralt 
budskab ved spejlneuronerne er også, at de programmer 
til handling og følelser, som et individ besidder, ikke 
er et fuldkommen individuelt anliggende. Vi har alle 
reaktionsprogrammer, som man kan vælge imellem, og 
som er  parat til typiske situationer. Disse reaktionspro-

grammer kan aktiveres fra 
menneske til menneske 
gennem resonans. I kraft 
af spejlneuronerne har 
både subjektet og de so-
ciale omgivelser adgang 
til et rum for planlæg-
ning, hvor der produceres 
forestillinger og tanker 
om mulige handlinger. 
Hjernen betjener sig af 
et indre simuleringspro-
gram, når vi iagttager en 
anden persons handling. 
Det neuro-biologiske system danner grundlag for in-
tuitiv registrering af den andens handling og fremkalder 
resonans i form af kropsfornemmelser og følelser. Da det 
gælder alle mennesker, repræsenterer 
spejlnervecellerne et system, der frembringer et fæl-
les menneskeligt betydningsrum, og spejlneuro-nernes 
informationer om de situationer, vi befinder os i, gør 
disse forudsigelige og beregnelige og skaber tillid og 
fortrolighed.

Betydningen af samspillet barn-voksen.

For barnet kan en vellykket spejling føre både til sjælelig 
og fysisk lykkefølelse, hvorimod det kan få alvorlige 
følger, hvis dets følelsesmæssige grundbehov ikke tilgo-
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deses. Barnets spejlende imita-tion af den voksne, som 
JB betegner som dets ”identifikationsobjekt”, danner 
grundlaget for det,  Daniel Goleman har betegnet som 
”følelsesmæssig intelligens”, og som er betinget af den 
første intuitive grundfølelse af social forbundethed. JB 
taler om ”joint attention”, hvor man spejler et fælles mål 
for opmærksomheden som et eksempel på barnets evne 
til at afstemme sig intuitivt og spontant efter sit ”identi-
fikationsobjekt”. Dette igen er ansatsen til udviklingen 
af en ”følelsesmæs-sig intelligens”.

Neurobiologien leverer således i lighed med psykologien 
sit utvetydige belæg for, hvor alvorlige konsekvenser det 
kan få for et barn, hvis det svigtes af den voksne i sin 
opvækst. Det genetiske be-
redskab er ingen garanti for en gunstig udvikling, også re-
lationserfaringer og livsstil spiller en me-get stor rolle.
En vigtig evne, der kan risikere at gå tabt i opvæksten, er 
evnen til at føle empati. En forudsætning for at kunne føle 
empati er i flg. JB, at spejlsystemerne er trådt i funktion,  
at barnet gør erfaringer med medfølelse og dermed får 
udviklet sin egen følelsesmæssige resonans. Empati er 
således ikke medfødt. 
Hvis mulighederne for at skabe relationer bliver forpasset 
i barnets første år, kan det hæmme det neurobiologiske 
spejlsystems udvikling og få konsekvenser for barnets 
udvikling af selvfølelse, dets evne til at indgå i relation 
til andre og erhvervelsen af kompetence. Men evnen kan 
også gå tabt eller lide svære skader , hvis barnet udsæt-
tes for ekstreme erfaringer med følelseskulde. Som en 
social konsekvens af manglende evne til empati peger 
JB på fænomenet mobning, som i Danmark er blevet 
mere udbredt i skoler og på arbejdspladser i de senere 
år. Her er tale om udstød-ning af det sociale fællesskab, 
hvis invaliderende effekt kan påvises neurobiologisk, og 
som skyl-des en manglende ”joint attention” i relation til 
omgivelserne.

Men ét er at konstatere, at problemet findes og i en analyse 
at redegøre for mulige forklaringer på, at det eksisterer. 
Noget andet er at spørge til, hvad man kan gøre ved det. 
I denne konkrete forbindelse udstikker JB ikke nogle 
handlingsanvisninger. 
En mulighed, som JB peger på i anden sammenhæng, vil 
også kunne anvendes her. Den går ud på, at den voksne 
som identitetsobjekt er sig sit ansvar bevidst som værende 
et godt eksempel. Spejl-neuronerne stiller nemlig et fælles 
socialt resonansrum til rådighed, hvor det som et individ 
sanser, føler og gør fører til en spejlende aktivering af de 
neurologiske systemer hos det andet iagttagende individ, 
som om det selv sansede det samme, følte det samme eller  
udførte den samme handling. Her opstår en slags spontan 
følelse af en form for åndeligt fællesskab. 
JB leverer også et neurobiologisk belæg for at rette et 
kraftigt angreb mod medieverdenen med dens billeder af 

ødelæggelse og vold. Det er billeder som bliver oplagret 
som et neurobiologisk mønster, og som indgår i barnets 
forestillingsverden.
Med henvisning til undersøgelser, peger JB på, at det 
daglige forbrug af billedmedier med volds-indhold står i 
proportionalt forhold til unges voldelige adfærd. Forsk-
ningen i spejlneuroner har afdækket, at ved iagttagelse 
af voldsadfærd sker der det, at denne adfærd - efter først  
at være ind-kodet i programmerne - vil blive indført i 
nervecellenetværket og fremtræde som egne handlemu-
lig-hederder. At man ser noget, betyder ganske vist ikke, 
at man selv gør ligeså. Men der oplagres en model, som 
producerer et beredskab til at handle i en given situation. 
Det ville i denne sammen-hæng være godt med en bør-
neombudsmand, som havde børns tarv og udvikling som 
sit ansvarsom- råde, og som kunne arbejde på at være 
modvægt til nogle mediefolks kynisme.
Sluttelig kan man spørge: determinerer spejlneuronerne 
os til genetikken som neurobiologiske pro-
dukter uden en fri vilje?

Nogle neurobiologer har draget den frie vilje i tvivl, 
men det gør JB ikke. For JB er menneskers ad-færd 
ikke en årsag-virkningsproces, men et resultat af en 
indre proces med selvorganisering. Denne proces er 
organiseret således, at man har mulighed for at træffe et 
valg i enhver situation med bag-grund i det spektrum af 
handlingsprogrammer, individet til enhver tid har til sin 
rådighed. Desuden anfører JB, at hvis mennesket ikke 
kunne drages til ansvar for sine handlinger, ville der blive 
tale om en selvopfyldende profeti, idet spørgsmålet om 
social tilpasning så ville bortfalde.
Jeg kan varmt anbefale bogen, som behandler flere tanke-
vækkende problemstillinger, end der er plads til at komme 
ind på her. Det er altid inspirerende at være i selskab med 
et menneske, der har noget på hjerte, og som kombinerer 
sit engagement med stor faglig viden og indsigt.
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v/Per Holsner

Det Tredje Testamente og ”visdommens mestre”.

Vedrørende mennesker med en sund ligevægt mellem 
følelse og intelligens i sit bevidsthedsliv, skriver Martinus 
i ”Livets Bog” stk.123 bl.a.: ”Ja, det kan endog videre 
fremhæves, at enkelte af de nævnte væsener allerede har 
oplevet nogle af ”forløbersymptomerne til den store fød-
sel”, har fået delvis ”kosmisk bevidsthed” og fremtræder 
således som halv eller delvis indviede væsener og vil i 
de nærmeste kommende jordeliv møde den fundamentale 
oplevelse af den store fødsel, der i fuld udstrækning vil 
gøre dem til ”et med vejen, sandheden og livet”. Indtil 
da må disse væsener jo endnu få deres lys fra bøger, fra 
de såkaldte ”visdommens mestre” og fra verdensgen-
løserne.”

For den søgende sjæl opstår derfor spørgsmålet om, hvilke 
disse ”visdommens mestre” er, som i bogform kan bringe 
oplysning i overensstemmelse med det Tredje Testamente. 
Martinus selv har gjort det klart, at med det Tredje Testa-
mente i tillæg til det Gamle og det Nye Testamente, har 
menneskeheden det åndsvidenskabelige materiale, som 
kræves for at opnå den ”store fødsel”. Der kommer ikke 
noget yderligere testamente, og han mente også, at det 
som har været før det Gamle Testamente ikke mere har 
nogen aktuel værdi i den henseende.

Martinus kendskab til Rudolf Steiner.

Rudolf Steiner var ifølge Martinus et universalgeni, der 
havde haft nogle kosmiske glimt, og kendskabet til det 
antroposofiske arbejde havde Martinus fået gennem ven-
nen Bernhard Løw, som var leder af det Antroposofiske 
Selskab i Danmark. At være et geni i det universelle må 
kræve en delvis tilgang til kosmisk bevidsthed, og udover 
sine kosmiske glimt fik R.Steiner ifølge ham selv den, 
takket være inspirationer fra arkai/ærkeengel Mikael og 
visdommens mestre, hvilket kan være vel foreneligt med 
Martinus fortsatte tekst i ”Livets Bog” stk. 123:

”Her må dog tilføjes, at der findes ganske enkelte af disse 
væsener, der er kommet til at afvige fra reglen, og dels i 
kraft af deres egen halvindvielse og dels i kraft af støtte fra 
højere åndelige væsener er blevet ophav til fremragende 
åndelige ordner, bevægelser eller broderskaber.” 

Efter Steiners død inviterede B.Løw hans enke til Dan-
mark, til sit hjem og fortalte hende om Martinus arbejde. 
Men hun ønskede ikke at møde ham, og skal have haft 

kommentaren: ”Min mand har allerede givet verden, 
hvad den har brug for”. Ord som kan genkendes i ”Livets 
Bog” stk. 126: ”Da kræfterne fra den ny verdensimpuls 
allerede i længere tid i det skjulte har virket ind på anden 
afdelings væsener, føler de godt nok, at verden trænger til 
en åndelig fornyelse, og at en sådan fornyelse er i færd 
med at finde sted, men i deres naivitet, hovmod og ærger-
righed er enkelte af de nævnte væsener næsten urokkelige 
i den overbevisning, at nævnte fornyelse udelukkende kun 
kan komme gennem deres særlige samfund, og at dettes 
ophav har givet verden alt, hvad den behøver af åndelig 
viden, ja nævnte ophav bliver undertiden erkendt som 
en verdensgenløser, en slags ny messias, endog mod dets 
åbenlyse benægtelse”. 

Om dette samfund skriver Martinus tidligere i stk. 126: 
”… dette taber derefter i tilsvarende grad sin åndelige 
værdi, og kan ikke mere repræsentere den højde i åndelig 
standard, som det ved sin start fra sit ophavs hånd var 
bestemt til at skulle give udtryk for.”  Selv frasagde Steiner 
sig enhver form for persondyrkelse, var ganske ydmyg 
over for sin egen betydning i arbejdet for Sagen, og tiden 
efter hans død skulle da også vise sig at indebære mange-
årige vanskeligheder for det Antroposofiske Selskab.

Som eksempel på denne beskedenhed husker Martinus, 
at.Steiner til B.Løw ved et besøg i selskabets hovedkvar-
ter i Schweiz, i en sidste samtale fortalte, at der om 100 år 
formodentlig ikke ville findes noget, som hed antroposofi. 
I stedet ville der om få år fremstå en ny verdenslærer med 
behov for støtte, og han så en rift komme over skyerne i 
Danmark. B.Løw gav senere sin fulde støtte til Martinus, 
bekostede den første bogudgivelse, og i symbol billede 
nr. 23: ”Det færdige menneske i Guds billede efter hans 

RUDOLF STEINER OG HANS INDSATS FOR MARTINUS SAG.
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lignelse” har Martinus da også tegnet et Kristusvæsen som 
verdenslærer komme over Skandinavien på skyerne, med 
kraft og herlighed  til at trænge gennem disse skyer og 
vende det guddommelige skabelsesprincips mørke udstrå-
ling af krig til dets lyse modsætning af kærlig fred.

Antroposofiens forberedende arbejde for Sagen.

Indvielsen af Martinus Institut fandt sted søndag den 
3. oktober 1943. Martinus påpegede i sin tale, at Sagen 
først nu, hvor den havde fået sit eget hus, havde fået sit 
rigtige fysiske ansigt. Sagen havde hele tiden haft sine 
manifestationer på det åndelige plan, men først nu også 
på det fysiske plan, og han mindedes den søndag i sep-
tember 1928, da han for første gang viste sine symboler 
for fremmede. Det skete i B.Løw´s hjem i Ordrup, hvor 
de tilstedeværende stort set alle var antroposofisk inte-
resserede af B.Løw´s bekendtskabs kreds. Så åbenbart 
var det i denne interessesfære for Steiners forberedende 
arbejde, at Martinus Sag kunne slå rod.
 
Steiner begyndte at undervise i åndsvidenskab i forbin-
delse med indslaget af den nye verdensimpuls omkring 
år 1900, først i teosofiske kredse, men stiftede siden hen 
år 1913 det Antroposofiske Selskab i Tyskland, i en kon-
sekvens af hans modvilje mod det Teosofiske Selskabs 
forsøg på at udnævne sin egen indiske verdenslærer. Han 
var dybt kristen, og allerede år 1909 startede han med at 
tale om Kristus genkomst i nogle af sine mange foredrag 
rundt om i Europa, i hvilke han iblandt henviste til sine 
inspirationer fra ”visdommens mestre”.

Han lod et tempellignende stort bygningsværk Goethea-
num bygge, til Guds ord eller den verdenslærer, som han 
var bevidst om skulle komme, men det brændte ned nytårs 
nat år 1922/23 ved en påsat brand. Blot et eksempel ud af 
mange på den store modstand, Steiner mødte i sin opgave 
med at bane vej for den kristne kosmiske åndsvidenskab 
og Martinus Sag. Efterfølgende oprettede han en fri høj-
skole, Mikaels Skolen til formålet, men nåede ikke at få 
den færdiggjort inden sin død år 1925, - en død forårsaget 
af hans stadige kamp med mørket. Så tæt forbundet var 
han med den nye verdensimpuls og Sagens forberedelse, 
at det blev med sit liv som indsats.  

Selvom Steiners død medførte splittelse i det Antroposofi-
ske Selskab, så viste hans arbejde sig som nævnt at udgøre 
et fundament bæredygtigt nok til i de første år at støtte 
Martinus i Danmark. Lars Nibelvang, som var belæst i 
alverdens religioner med bøger om teosofi, antroposofi og 
lignende religiøse, filosofiske emner, bidrog dog forinden 
både økonomisk og med samtaler omkring Martinus ån-
delige oplevelser, og ud fra denne dialog kunne Martinus 
så selv i sit eget sprog iklæde sine kosmiske analyser 
de rette begreber. Senere støttede B.Løw også Martinus 

økonomisk, hvilket gav ham mulighed for at føre Sagen 
videre ud i verden. Både L.Nibelvang og B.Løw fandt 
begge de kosmiske analyser mere fuldkomne end noget 
andet åndsvidenskabeligt materiale.
 
Sædemænd.

I sin småbog ”Påske” skriver Martinus: ”Når forsynet på 
jorden gennem ”den mørke moral” og dens virkninger 
havde begyndt at skabe jordbund for en ny sæd, og det 
ligeledes havde sendt den nye sæd til jorden, måtte det 
også ligeså ufravigeligt stille ”sædemænd” til rådighed. 
Disse ”sædemænd” måtte indtil en vis grad være af en så-
dan natur, at deres legemssystem, deres nerver og hjerne 
kunne vibrere i kontakt med den hellige ånds bølger.… 
Den nye verdensmoral måtte for disse væsener være … 
ikke en teori, men en realistisk eller absolut synlig kends-
gerning. Kun derved kunne disse væsener få tilstrækkelig 
kraft til at træde frem imod hedenskabet…” 

En verdensgenløsers vej på jorden og løsning af sin 
mission er således nøje planlagt, både mht indhold og 
omgangskreds. For Martinus var jordbunden for hans Sag 
blevet forberedt dels gennem et næsten 2000 år gammelt 
humant kristent indslag, dels ved den moralske logik i 
form af den åndsvidenskab, som begyndte at blive manife-
steret og offentliggjort i den sidste tredjedel af 1800-tallet. 
Og lig en sædemand lykkedes det Steiner at forene det 
bedste fra flere okkulte åndelige strømninger, at knytte 
bånd til 1800-tallets tyske kulturelle åndsliv og lade en 
fornyet kristen kosmisk åndsvidenskab fremtræde i lyset 
af den nye verdensimpuls. Omkring år 1900 havde han 
haft et kosmisk glimt, som et møde med Kristus, hvilket 
blev udgangspunkt for hans virke, og ligesom Johannes 
Døberen i Palæstina ventede verdensgenløserens komme 
og sendte sine disciple til Jesus, bad Steiner antroposofer 
i Danmark om at støtte Martinus.

I ”den mørke moral” og al dens modstand, måtte Steiner 
i sin forskning skabe nye begreber for at beskrive og 
rumme den nye åndelige åbning fra forsynets side, i 
et bogstavssprog som endnu er utilstrækkeligt for den 
åndelige verden. Det er en tilbagevendende problemstil-
ling ved læsning af forskellige åndsforskeres materiale, 
at der er flere betegnelser for det samme, og ikke mindst 
derfor har Martinus i sit Tredje Testamente gjort sig stor 
umage med at klargøre begreberne. F. eks. svarer det 
antroposofiske begreb luciferisk til en overeksponeret 
religiøst, alt for følelsesbegejstret fantasi og begrebet 
ahrimansk til en undereksponeret materiel, alt for ky-
nisk kold lavintellektualitet. Begge som afsporing af 
Kristusbevidsthedens harmoniske humane medfølelse og 
moralske logik. Ved generelt at oversætte de forskellige 
åndsforskere på lignende måde, med Jesus og Martinus 
selvoplevede kendsgerninger som facitliste, kan detaljeret 
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viden fra seriøse forskere bedømmes. Og således kan 
verdensgenløsernes grundlæggende rammer fyldes ud 
med detaljer, der moralsk logisk passer ind i helheden, 
og som standard fastholdes med begreber fra det Tredje 
Testamente.   

Lige så umiddelbart det sker for et Kristusvæsen, ligeså 
vanskeligt kan man forestille sig det være for partielt 
indviede åndsforskere altid at opnå sande resultater, og 
Martinus henviser da også flere gange til sådanne falske 
resultater eller fejltagelser. For Steiners vedkommende 
f.eks. lod han sit lig brænde, omtalte Kristus som jordens 
jeg, og i sine undersøgelser af skæbne og genfødsler fandt 
han, at et jordmenneske kunne skifte køn fra et liv til et 
andet. Men ikke desto mindre anså Martinus ham for at 
være et universalgeni.

Mikael som skytsengel for Det rigtige Menneskeriges 
udvikling

Steiner var meget ensom i de sidste måneder af sit liv, 
hvor han forudså 2. verdenskrig komme og for Sagens 
skyld bad arkai/ærkeengel Mikael om hjælp. Det blev til 
hans sidste bog:  ”Antroposofiske ledesætninger” med 
undertitlen ”en kundskabsvej til Mikael mysteriet”, men 
for øvrigt skulle menneskeheden selv bane sig vej ud af 
mørket. Det vil sige ved hjælp af næstekærlighed, livets 
kosmiske analyser og egen fri vilje. Et afsluttende citat af  
Steiner kan være dette: ”…og således taler vi om en rigtig 
indsigt i Kristus impulsen, når vi i vor tid taler om en 
rigtig forståelse af Mikael impulsen”, og kun Mikael kan 
med forsynet og Faderkraften bag sig, modvirke hoved-
talentkernen for det dræbende princips mørke udstråling 
på jorden, og skabe rum og rammer for den fremtidige 
kærlige fredens kultur. Dertil er han prædestineret, og 
det er Martinus Sag.

”Hellige bøger”.
 
Har man interesse for biblens Johannes Åbenbaring med 
sine apokalyptiske beskrivelser af vor tid, så berører 
denne artikel ordene: ”Og de synger Guds tjener Moses 
sang og lammets sang” i stk. 15.3. Lammet er i vor tid 
Kristus genkomst, for det er en ny sang: ”Og de synger 
en ny sang foran tronen…” stk. 14.3. Ved den ”hvide 
ilddåb” påtog Martinus sig netop opgaven at føre kristen-
dommen videre til fuldkommenhed. Dette sker nu med 
det ”Tredje Testamente”, mens Moses fornyer sin sang 
gennem alle de åndelige forskere, som er tilpas ”rene 
af hjertet”, og det må være blandt dem, at inspirationer 
fra ”visdommens mestre” kan findes og blive til bøger 
med lysglimt af sand oplysning. Om selve det Tredje 
Testamente skriver Martinus i sin småbog ”Omkring min 
mission”: ”De har fået lov til at se fortidens åbenbarin-
ger gentage sig i nulevende kød og blod, været vidne 

til, hvordan visdommen bliver til, hvordan livets store 
facitter, de evige ”Guds ord” inkarnerer i fysisk materie, 
bliver til ”hellige bøger”, der kan være åndeligt brød for 
slægternes generationer gennem tid og evighed”. Men-
neskene skal ikke leve af fysisk brød alene, men også af 
Guds ord, hvilket han også udtrykker med ordene: ”Mit 
ord er livets fakkel”.

Store kosmiske impulser i det tyvende århundrede.

Ved sin 87-års takketale omtaler Martinus 3 store kosmi-
ske impulser. Den første kom i begyndelsen af 1900-tallet 
indenfor videnskaben. Her kan det næppe have drejet sig 
om naturvidenskaben alene, da store opdagelser, undersø-
gelser og resultat indenfor dette felt allerede forelå siden 
14-1500-tallet. Rimeligvis må der være tale om både 
natur- og åndsvidenskab. Hidtil havde åndsvidenskaben 
levet en skjult tilværelse i esoteriske kredse, men med 
H.P.Blavatsky´s teosofi blev det hemmelige offentligt 
tilgængeligt, og  med R.Steiner fik den kosmiske impuls 
sit indhold af kristendom på plads som centralt budskab. 
I fysikken betød den åndelige impuls en øget tanke-be-
vægelighed og ide-horisont med bl.a. relativitetsteori og 
kvantefysik.

Den kosmiske impuls omkring år 1920 åbnede menne-
skehedens tilgang til kosmiske analyser og bevidsthed 
gennem Martinus arbejde med det Tredje Testamente, 
som blev helt frigjort år 1981.
År 1973 kom den sidste af de omtalte store kosmiske 
impulser, som helt frigav selve det religiøse eller gud-
dommelige princip, dvs. den højeste ild etc. Her må det 
dreje sig om den guddommelige kraft bag al skabelse af 
bevidsthed, nemlig ”Ordet”, som jo dækker alt som hører 
ind under begrebet skabelse og manifestation og gør den 
indre samtale med Gud mulig. Med denne impuls blev 
vejen også åbnet for menneskenes udvikling fremover 
til ligesom Martinus engang at kunne sige: ”Mit ord er 
livets fakkel”.
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v/Uwe Todt

I Den ny Verdensimpuls nr. 2/2009 læser vi om homo-
seksualitet hos dyr: ”Fordi der har været så meget tabu 
omkring dette emne, har det været svært at få økonomiske 
midler til forskning i dyrenes homoseksuelle adfærd. 
Men nu har nogle forskere fremlagt et seriøst materiale, 
der viser, at sex med partnere af samme køn er et meget 
udbredt fænomen i dyreverdenen.”
Artiklen slutter med følgende ord: ”Dyrenes udbredte 
homoseksualitet synes ikke at stemme særlig godt med 
det, Martinus fortæller om det énpolede dyrerige.”
Modsiger homoseksualiteten hos dyr Martinuskosmo-
logien, eller må vi udvide vore forestillinger om Marti-
nuskosmologien?

Der findes et andet område, hvor vi møder en lignende 
tilsyneladende modsigelse. På symbol nr. 14 ”Det kos-
miske spiralkredsløb” ser vi syv spiraler, som er betegnet 
med bogstaverne A, B, C, D,E, F, G. Vi mennesker hører 
til fjerde spiral med bogstavet D. Denne spiral er mikro-
kosmos for spiralen E, klodespiralen. Spiralerne A til C 
er vort mikroliv, molekyler (A), celler (B) og organer (C), 
spiralerne E til G er vort makrokosmos dvs Jorden (E), 
solsystemet (F) og Mælkevejen (G).

Vor spiral D består af grundenergi-rigerne eller livsom-
råderne planteriget (rød), dyreriget (orange), det rigtige 
menneskerige (gul), visdomsriget (grøn), den guddomme-
lige verden (blå) og salighedsriget (indigo), hvortil også 
hører mineralriget. Denne med hver sin farve markerede 
grundenergi er områder, i hvilke de tilsvarende væsener, 
altså f.eks. planter eller dyr, kan gennemløbe en udvikling 
fra primitive til stadig mere fuldkomne former.

De samme farver finder vi også i de mikrokosmiske (A til 
C) og makrokosmiske spiraler (E til G), hvilket betyder, at 
de tilsvarende grundenergier også findes i disse spiraler, 
om end naturligvis i andre former.
Ethvert levende væsen befinder sig nu på et bestemt 
punkt i disse spiraler. Man ser på symbolet, at farverne 
i alle spiraler er ordnet sådan, at ethvert levende væsen 
er forbundet med den tilsvarende grundenergi-sammen-
sætning som dets makro- og mikroliv, dvs på tilsvarende 
udviklingstrin, for det er kun muligt for levende væsener 
at manifestere organismer med samme grundenergi-sam-
mesætning.

Dertil siger Martinus: ”Hvis de forskellige grundenergiri-
gers placering ikke var i samme rækkefølge i spiralerne, 

ville al livsoplevelse være en total umulighed. Da mikro-
livet samtidigt er materie eller materiale for makrovæse-
nernes legems- eller organismeopbygning og eksistens, er 
det ikke ligemeget, hvilket mikroliv makrovæsenet får til 
materiale eller materie til denne opbygning og eksistens. 
Hvordan skulle væsenerne f.eks. i det kosmos, vi tilhører, 
og som udgør vort mellemkosmos, kunne manifestere sig 
i en animalsk organisme og derved fremtræde som et dyr 
eller som et ufærdigt jordisk menneske, hvis ikke denne 
organisme var bygget op af de underliggende spiralers dy-
rerigers mikroliv?”( D.E.V., bind 1, symbol 14 stk.21)

Spiralen D er mikrolivet i spiralen E. Jorden befinder sig 
ifølge Martinus på samme punkt i sin spiral som men-
nesket i sin spiral, nemlig i overgangen fra dyr til rigtigt 
menneske. Hører så kun mennesket, som netop befinder 
sig på overgangen fra dyr til rigtigt menneske, til Jordens 
mikroliv? Martinus har jo sagt, at al livsoplevelse er 
umulig, hvis ikke mikroliv og makroliv hører til samme 
grundenergi-rige.

Kredsløb indenfor livsområderne

Vi ved fra Martinus, at også vort omgivende naturrige 
hører til Jordens mikroliv, altså mineraler, planter og dyr. 
Men når mineraler, planter og dyr også hører til Jordens 
mikroliv, så må de indenfor deres livsområder ligeledes 
gennemløbe et spiralkredsløb, således at de også kan 
befinde sig på overgangen fra dyr til rigtigt menneske, 
ellers kan den af Martinus nævnte betingelse om, at 
makrovæsen og mikrovæsener altid skal befinde sig på 
samme udviklingstrin, ikke blive opfyldt.
Det fører til den opfattelse, at væsener i de seks livsom-
råder også må gennemløbe et kredsløb, som fører fra 
planteriget til salighedsriget.

Dette kredsløb indenfor et livsområde vil jeg belyse med 
to sammenligninger:

Findes der homoseksualitet hos dyr?



38

Indenfor årets kredsløb svarer sommeren til den gud-
dommelige verden. Hvis vi nu tager en sommerdag, så 
har denne sommerdag, skønt den svarer til årskredsløbets 
guddommelige verden, dog også en mørke-kulmination, 
nemlig ved midnat, og en kulmination i lyset ved middag. 
Selv om det hele tiden forbliver sommer, består denne 
dog af nattens mørke, som svarer til vinter, og dagens lys 
som svarer til sommer.

Eller hvis vi tager menneskets reinkarnations-kredsløb, 
så har dette kredsløb en kulmination i mørket, som er i 
jordlivets midte, og en kulmination i lyset – efter døden, 
skønt det hele er et reinkarnationskredsløb, som kan 
fuldbyrdes på et endnu ret dyrisk eller et næsten rigtigt 
menneskeligt niveau. På denne måde går også vi, mens 
vi lever i menneskets livsområde, gennem mørket og 
senere gennem lyset, som kulminerer i den guddom-
melige verden.

Planters og dyrs kredsløb indenfor deres
livsområder

Vi kan udtrykke med bogstaver og tal, hvad jeg mener. 
Bogstavet D står for vor mellemkosmiske spiral, bogsta-
vet E står for klodespiralen.
Tallet 1 står for planteriget, tallet 2 for dyreriget, tallet 
3 for det rigtige menneskerige, tallet 4 for visdomsriget, 
tallet 5 for den guddommelige verden og tallet 6 for 
salighedsriget.

Jorden befinder sig i sin udvikling ved punktet E 3.2. 
Det betyder, at den tilhører klodespiralen (E), er et 
væsen der hører til det rigtige menneskerige (3), og er 
i sit livsområdes kredsløb endnu i dyreriget (2). Da vor 
jord nu befinder sig på overgangen fra dyreriget til det 
rigtige menneskerige, må dens tilhørende naturriger og 
åndelige riger befinde sig på samme punkt indenfor deres 
livsområder.

Det betyder: Planterne må befinde sig ved punktet D 1.2. 
Dvs de tilhører den mellemkosmiske spiral (D), er planter 
(1) og gennemløber indenfor planterigets livsområde et 
kredsløb fra 1 til 6. I dette kredsløb befinder de sig på 
overgangen fra dyreriget til det rigtige menneskerige (2). 
Hvordan kan vi forestille os det?
Ligesom kredsløbsprincippet indenfor årets kredsløb ikke 
optræder som planterige, dyrerige, menneskerige osv, 
men som sommer, vinter og overgangsformer mellem 
sommer og vinter, således gennemløber også planteriget 
i sit kredsløb andre former, der dog har lighed med de 
seks livsområder. Vi ved f.eks, at på dinosaurernes tid 
befandt også planterne på et lavere trin.

På samme måde må dyrene nu befinde sig på punktet D 
2.2, kort før overgangen til D 2.3. Det vil forklare, hvorfor 
der også optræder homoseksualitet hos dyr. Når dyrene er 
nået til D 2.3 vil de have udviklet sig videre, sådan som de 
i den hidtidige evolution stadig har udviklet sig. I dyrenes 
verden vil der vise sig noget af det rigtige menneskerige. 
Martinus har sagt, at ”alle farlige og giftige dyr ikke vil 
være her til den tid” (LB 1 stk 48).

I Martinus ufuldendte manuskript ”Den intellektualise-
rede kristendom” læser vi i kap.4 stk. 91:
”Og vi skal se i de kosmiske analyser, hvorledes både 
mennesker og dyr kommer bort fra det dræbende princip, 
når mennesket når frem til at blive det færdige menneske 
i Guds billede, og væsenerne dermed danner himmeriges 
rige på jorden. Da vil de nuværende giftige dyrearter være 
uddøde på jorden.”

Et dyr, der er kommet bort fra det dræbende princip, befin-
der sig ikke mere i dyreriget og må leve i en fuldstændig 
forvandlet verden. Det er ikke mere et dyr i dyreriget (D 
2.2) men et dyr i menneskeriget (D 2.3). Desværre har 
Martinus ikke uddybet det ovenfor anførte, så vi ved ikke, 
hvilken tilstand dyrene til den tid befinder sig i.

Modsiger denne opfattelse ikke andre udsagn fra Marti-
nus, hvor det dog klart fremgår, at det store kosmiske spi-
ralkredsløb går gennem seks livsområder, der ikke indeni 
hver danner endnu et kredsløb? Der er ingen modsigelse, 
hvis vi går ud fra, at Martinus har beskrevet kredsløbet 
fra D 3.1 til D 3.6 og ikke kredsløbet fra D 1 til D 6. Vi 
må tage i betragtning, at Martinus måtte formidle sin 
kosmologi til moderne materialistisk prægede mennesker. 
Hans udsagn måtte kunne knytte an til naturvidenskabelig 
viden, og det var kun muligt ved at beskrive kredsløbet fra 
D 3.1 til D 3.6 og ikke de 6 kredsløb fra D 1.1 til D 6.6.

Menneskets kredsløb indenfor sit livsområde

Kun det nuværende menneske er rigtig menneske i sin 
embryonaltilstand, ikke dyrene. Dyret må først gennem-
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løbe alle kredsløbets 6 zoner, før det i et nyt kredsløb kan 
begynde den menneskelige udvikling.
Mennesket begyndte sin jordiske udvikling som men-
neske i planteriget (D 3.1) og udviklede sig videre som 
menneske i dyreriget (D 3.2). Mennesket i planteriget 
bliver i Biblen beskrevet som Adam. Med skabelsen af 
Eva begyndte udviklingen af det enpolede dyremenneske, 
som dernæst repeterede det rene dyrerige. I den tid levede 
Adam og Eva lykkeligt i paradis. Da den modsatte pol 
vågnede i dem, altså i Adam den kvindelige pol og i Eva 
den maskuline pol, blev de fordrevet fra paradis.

Hvordan kan vi forestille os Adam som plantemenneske 
(D3.1)? Dertil finder vi et udsagn i Livets Bog 6 stk. 2107, 
hvor Gud skildrer gudesønnens jordiske udvikling. Det 
slutter med ordene:
”Med denne udløsning fra min ånds strålevæld skabte 
jeg den livsepoke, fra hvilken du fra en højere verden 
kom ind på det fysiske plan som det sovende lysvæsen, 
du i din bibel har lært at kende under begrebet ”Adam”.
I Livets Bog 4 stk. 1189 læser vi: ”Adam” udgør således 
her ”mennesket” på sit ”plantestadium”. Dette stadium 
er ”Adams dybe søvn”.

Der findes andre udsagn fra Martinus, af hvilke det frem-
går, at mennesket ikke udviklede sig fra det nuværende 
dyrerige, men stammer fra en anden evolution. Han siger 
nemlig i Livets Bog 7 stk. 2484:
”Før polforvandlingen begyndte var alle jordens men-
nesker uden undtagelse dyr i renkultur, selv om de ud-
gjorde en anden dyreart eller race end de væsener, vi i 
dag kalder ”dyr”.

Da aber tilhører de væsener, vi kalder ”dyr”, kan men-
nesket ikke have udviklet sig fra aber. Men de kan have 
inkarneret i abekroppe og efterhånden have ændret dem. 
Martinus siger, at mennesket er en ”Omskabelse fra 
dyreriget”, ingen direkte fortsættelse af dyr. Vi læser i 
bogen ”Logik”, 18.kap.:
”Bibelen udtrykker, at menneskets skabelse var en ”om-
skabelse” i følgende ord: Og Gud herren havde dannet 
mennesket af støv, af jorden og blæst livets ånde i hans 
næse, og mennesket blev en levende sjæl. Men hvad 
er ”støv”, hvad er ”jorden” og hvad er ”livets ånde”? 
Er det ikke netop grundanalysen af alt, hvad der var i 
forvejen? Er ikke ”støvet” og ”jorden” det samme som 
”stofferne”, materialerne, kemikalierne, kødet, blodet 
eller dyrene?”

Menneskets tilblivelse er altså en omskabelse af dyrene. 
Men da mennesket, før polforvandlingen begyndte, var 
en anden dyreart eller race end dem, vi i dag kalder dyr, 
må denne ”omskabelse” være sket udfra en anden art, en 
art der var ved at fuldende sit kredsløb som dyr.

Skønt Martinus betegner de nuværende mennesker som de 
højst udviklede dyr, tilhører de et andet rige end dyrene, 
for de skal jo snart overgå til det rigtige menneskerige. 
Dyrene tilhører en anden udviklingscyklus og ”vil aldrig 
blive jordmennesker under samme form som de nule-
vende jordmennesker, idet formen til den tid vil være 
afløst af nye og skønnere former for legemer” (Livets 
bog stk. 286). De nuværende dyr må først gennemløbe 
alle kredsløbets seks zoner, før de i et nyt kredsløb kan 
blive omskabt til menneske.
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Ruth Olsen

Vor tids materialistiske verdensbillede kan blive udfordret 
på mange måder. En af dem er det, der kaldes ”sun-ga-
zing”. Det er en idé om, at man ved at kigge nogle minut-
ter hver dag på solen, når den lige er stået op eller lige før, 
den går ned, får den energi, man behøver, og således ikke 
har brug for mad. Det er også kaldt lysernæring.

Det skrev jeg om i Impuls 2/2006 på baggrund af, hvad 
den australske kvinde, der kalder sig Jasmuheen, agiterede 
for. Men hun var ikke til 
at tage alvorlig, synes 
jeg. I Impuls 2/2008 
anmeldte Gunder Fre-
deriksen bogen ”Leve 
af lys” af Rolf Dorset. 
Den var et lidt mere 
seriøst bud på fæno-
menet, fordi han dog 
erkendte, at det højst 
kan være nogle ganske 
få specielle mennesker, 
der vil kunne omsæt-
te solenergi nok til at 
holde alle kroppens 
funktioner kørende i 
årevis uden fast føde.

Det afholder dog ikke en del mennesker fra at tro på og 
forsøge sig med den nye ”dille” – sun-gazing. Selv i et så 
seriøst tidsskrift som ”Psykologimagasinet” (nr. 6/2009) 
promoveres fænomenet med en stor artikel om den 72-
årige indiske sol-yogi Hira Ratan Manek. Han skal i 14 
år udelukkende have levet af sol og vand og flere gange 
være blevet testet af videnskabsfolk. Når jeg anser ham 
for at være relativ seriøs, er det bl.a. fordi han ikke tager 
penge for sine foredrag.

Jeg synes dog, det er tankeløst at rejse rundt i verden og 
agitere for sin særlige måde at leve på, som om alle og 
enhver kan leve af lidt solkiggeri. Ja, han påstår endda, 
det vil kunne helbrede alle fysiske og psykiske skavan-
ker og få én til at leve længere. Han siger, kroppen er et 
solpanel, og at solenergi er det eneste, vi behøver. Det er 
ret så provokerende i en verden, hvor tusindvis dør af sult 
hver dag, især i de lande, hvor der ellers er mest sol.

Så det kan altså ikke være så enkelt. Men som Manek 
forklarer, skal man se direkte på solen om morgenen 

(eller aftenen), hvor den er svag, og det skal gøres med 
opmærksomhed. For som han siger: ”Det handler om 
bevidsthed”. I øvrigt kan man læse mere på hans hjem-
meside: www.solarhealing.com.

Fra Martinus ved vi, at vi skal et godt stykke ind i det 
rigtige menneskerige, før den åndelige udvikling er blevet 
så fremskreden, at vi kan leve af luft-molekyler alene, 
så hvad kan være meningen med, at der allerede nu står 
personer frem og påstår, det er muligt at leve uden fast 
føde? Er det, som Rolf Dorset skriver, for at udfordre 

tidens eensidige fokus på 
det materielle og således 
få mennesker til at inte-
ressere sig for et bredere 
verdensbillede? Altså 
for at få menneskene til 
at overveje, hvad energi 
dybest set er?

Organismen er et ”fin-
elektrisk anlæg”, der skal 
”oplades” af og til. Lys-
energi er det samme som 
elektricitet – al energi er 
jo forskellige former for 
elektricitet – så hvorfor 

skulle solenergi ikke være nok? Sammen med al den 
anden energi vi får – via åndedraget, via chakraerne og 
via samvær med andre levende væsener. Og ikke mindst 
via vore egne positive kærlige tanker, der som Martinus 
forklarer ”magnetiserer blodet”.

”Åndelige”, dvs stråleformige, energier er ikke nok, for-
klarer Aïvanhov, for menneskets opgave er på nuværende 
udviklingstrin at deltage i jordklodens stofforvandlings- 
og cirkulationsproces. Heller ikke planter kan nøjes med 
solens energi men optager stoffer fra jordbunden for at 
forvandle dem til føde for højere udviklede væsener. 
Regnorme, planter og dyr skal alle bidrage til materiens 
udvikling, siger han, vi skal så at sige ”åndeliggøre” stof-
fet (”Ernæringens yoga” s. 110), ”hvert udviklingstrin har 
en pligt til at ernære sig fra lavere niveauer for at hjælpe 
dem i deres udvikling.”

Ifølge Martinus er de stoffer, han kalder B-livsenheder, 
naturligt beregnet til at skulle optages i menneskets or-
ganisme, ”for at deres videre udvikling kan befordres” 
(Den ideelle føde” s. 79). B-livsenhederne er den del af 
maden, der ikke dræbes ved fordøjelsen men går levende 

Sun-gazing/sol-kiggeri
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over i menneskets organisme. Som mikrovæsener er det 
altså en livsbetingelse at blive optaget i et makrovæsen for 
at de kan udvikles, ligesom vi må optages i jordklodens 
organisme, for at vi kan udvikle os.

Mennesket er medspiller i et større projekt, der handler 
om stoffernes interaktion og cirkulation. Måske er der 
nogle få, der ”får lov” at ”overtræde” spillets regler og 
træde ud af projektet, men det er absolut undtagelsen. Selv 
den dag vi kan leve af luft, er vi deltagere i stofudveks-
lingen, om end på et finere plan. Til den tid er det blevet 
indlysende for alle, hvordan vi er dele af den samme 
helhed, og hvordan vi alle udveksler energier.

I bogen ”Ernæringens yoga” skriver Aîvanhov i kapitlet 
”Udvekslingen lov” (s.128):
”Udvekslinger er selve grundlaget for livet, udvekslinger 
med maden, vandet, luften og medmenneskene, ja med 
alle universets skabninger. Når vi går og ser på solop-

gangen, drikker vi den ”ambrosia”, som solen sender ud 
overalt. Derfor bør I koncentrere jer på solen hver morgen. 
Forsøg at indånde og absorbere de kvintessenser, den sen-
der ud. Det forbedrer helbredet, intellektet bliver klarere, 
hjerterne glæder sig og viljen bliver stærkere.

Du siger, at du allerede har gået og set på solopgangen i 
mange år, og at du endnu ikke har følt nogen forskel. Det 
er fordi, du ikke ved, hvordan du skal se på den. Det er 
måden du gør tingene på, intensiteten i din kærlighed og 
dine tanker, som giver resultater, ikke den tid du bruger. 
Solen er føde, kære brødre og søstre, den allerbedste føde, 
det må I aldrig glemme.”

Jo, solens energi er vigtig, men altså ikke det eneste, vi 
skal leve af. Så hvis du prøver men ikke klarer at leve af 
den alene, behøver det ikke være din bevidstheds udvik-
ling, der er noget i vejen med! Det er bare ikke meningen 
med vort liv på jorden – endnu.

En Nostradamus-kode
v/Ruth Olsen

Jeg er faldet over en meget speciel  Nostradamus-fortolk-
ning. Det siges, at der siden hans død i 1566 er udkommet 
54 bøger med forskellige tolkninger af Nostradamus’ 
profetier, så noget kunne tyde på, at der er et eller andet 
væsentligt, han har at sige os, selv om næsten ingen 
har forstået, hvad det konkret er. Den internet-udgave, 
jeg her har fundet, af svenskeren Kjell Höglund, er helt 
speciel ved at bygge på lidt af det samme princip som 
”Bibelkoden”, der udkom for nogle år siden (omtalt i 
Impuls 1/2000).

Kjell Höglund mener at have fundet nøglen til den kode, 
der synes at være brugt til i nogle ret så uforståelige vers 
at indlejre informationer om vor tid, dvs om ”de sidste 
tider”. Det var jo også den tid, der optog Bibelens Jo-
hannes i hans ”Åbenbaringer”, hvor det bl.a. forudsiges, 
hvilke syv tegn, der vil præge ”de sidste tider”, nemlig: 
religiøs vildfarelse, revolutioner, krig, sult, miljøødelæg-
gelse, naturkatastrofer og sygdomme.

Nostradamus var velbevandret i den gamle okkulte 
visdom, i astrologi, alkymi og numerologi, ligesom han 
som jøde udmærket kendte den dybere betydning af kab-
bala’en. Kjell prøver at sætte sig i Nostradamus’ sted, 
i en tid hvor det var farligt at beskæftige sig med det 

okkulte, hvordan skulle han så formidle de fremtidssyn, 
han åbenbart havde set? Han kreerer altså en form, der 
rummer både åbne og skjulte budskaber.

Kjell H. bryder nu Nostradamus’ vers op og sætter dem 
sammen på en anden, en systematisk periodisk, måde, 
og grupperer dem i en pyramideform. Hvert vers sættes 
ind i en firkant på 13 gange 13 felter og bygger pyrami-
den op af disse firkanter. Når han fylder hver firkant ud 
med et vers og bogstaverne fra det franske sprog, som 
Nostradamus brugte, kan han få øje på andre ord ved at 
sætte bogstaverne sammen på en anden måde. Således 
begynder han at ane et system, hvor ordene giver mening, 
synes han, ligesom han finder talmæssige sammenhænge 
med pyramiden.

I de to første vers, hvor Nostradamus siger noget om sin 
metode, finder han ordene ”create” og ”branches” og 
tolker dem sådan, at versene skal sættes op som grene på 
et træ, et kabbala-træ. Ved den anderledes måde at sætte 
bogstaverne sammen på, finder han nu ord og navne, der 
havde med vor tid at gøre. Han finder f.eks. navne som 
ABBA og Mona Selin, Estonias forlis og mordet på Oluf 
Palme. En masse andre interessante navne på personer fra 
nyere historisk tid dukker op, men da jeg ville efterprøve 
hans metode, begyndte jeg at blive skeptisk, for der skulle 
godt nok megen fantasi til for at finde de bogstaver, der 
gav mening.
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Da forfatteren er en meget historisk og spirituelt vel-
orienteret person, er der da vældig mange interessante 
oplysninger iblandt, f.eks. at Hitler begik selvmord val-
borgsnat, som er den vigtigste nat i satanisternes kalender. 
I samme vers sammenstilles Hitler og Saddam Hussein, 
der begge spås et totalt nederlag. At ”kongen af terror” 
her tolkes som et meteornedslag gør mig også skeptisk, 
jeg ville nærmere tro det måtte være en atombombe, evt. 
over Israel (Harmagedon!).

Nostradamus placerede i øvrigt 
sit vers 34 om EU som 6.66! 
Tallet 666 er materialismens og 
pengegrådighedens tal, stam-
mende fra det gl. testamentes 
1.kon.10,14, hvor det fortælles, 
at det guld der årligt kom til kong 
Salomon vejede 666 talenter.

Om Martinus

Ifølge denne Nostradamus-for-
tolkning omtales Martinus i fire 
vers, nemlig vers 50-54. Jeg ci-
terer, hvad Kjell Höglund skriver 
(s. 175-179), og tegner den første 
firkant efter hans opskrift, så 
måske nogle læsere kan se noget, 
jeg ikke kan se! Opskriften er, at 
man begynder forfra på samme 
vers, hvis det ikke kan fylde alle 
13x13 felter ud. Så prøv selv!

Vers 50:
Le diuin verbe donrra á la fubftance,
Côprins ciel terre, or occult au laict myftique:
Corps, ame, efprit ayant toute puiffance,
Tant foubz fes pieds comme au fiege Celique.

Analyse: Op langs I-J kolonnerne MARTINUS THOM-
SEN sammen med COSMOS to gange.

Vers 51:
Salon, Manfol, Tarafcon de SEX. l´arc,
Où eft debout encor la piramide:
Viendront liurer le Prince Dannemarc,
Rachat honny au temple d’Artemide.

Analyse: I nordlige del af den østre korridor MARTINUS 
sammen med SEX. I vestre del af nordlige korridor SA-
LOMON sammen med LE LIVRE DE LA VIE (livets 
bog) og MARTINUS THOMSEN (MAR to gange i kors). 
I række 8 HONNEY (honning) og udgående fra M i Mar-
tinus opad langs E-kolonnen MIEL (honning).
Martinus kaldes i dette vers prinsen af Danmark og 

sammenlignes med den vise kong Salomon. Martinus’ 
hovedværk hedder ”Livets bog” og indeholder bl.a. en 
dybtgående analyse af det sexuelle mysterium. Han be-
tegnede selv sine analyser som ”honning” (der skulle ikke 
missioneres, for bierne skulle komme til honningen!)
I tilslutning til prinsen af Danmark finder vi HAMLET 
to gange (fra L7 og B8), det bekræfter tolkningsmetoden, 
for hvordan skulle dette være en tilfældighed?

Vers 52:
Vne nouuelle fecte de Phi-
lofophes,
Mefprifant mort, or, hon-
neurs & richeffes:
Des monts Germains ne 
feront limitrophes,
A les ensuyure auront appuy 
& preffes.

Analyse: I 5. række CHESS 
(skak) hvorfra MARTINUS 
THOMSEN løber nedad i 
østre korridor og forener sig 
med SEPT LIVRES PHI-
LOSOPHES (syv filosofiske 
bøger) og IRIS (regnbuen). 
I 4. række HONNEY (hon-
ning). Foruden tekst anven-
der Martinus symbolbilleder 
i regnbuens grundfarver 
og hovedværket er udgivet 

i syv bind. Skakspillet er symbol for kampen mellem 
mørket og lyset.

Vers 53:
En bref feront de retour facrifices,
Contreuenans feront mis à martire
Plus ne feront moines, abbez, ne nouices,
Le miel fera beaucoup plus cher que cire.

Analyse: I 5. række MARTIN som ud mod østre korridor 
går over i TROIS TESTAMENT (tredje testamente) og 
MARTINUS. Nede i det sydvestlige hjørne ordet QUEST 
(søgende), altså søgende ny åndelig kundskab.
Ifølge den åbne tekst vil honning (miel) blive meget mere 
værd end voks (cire), altså det tredie testamente mere 
værd end den gamle religion.

Konklusion: Hvad vi end kan mene om den her fremlagte 
fortolkningsmetode, tror jeg Kjell Höglund er inde på 
noget, der ikke er helt forkert. Jeg tror på, at Nostrada-
mus har lagt skjulte budskaber om ”de sidste tider” ind 
i sine vers, men vi mangler for mig at se stadig den helt 
rigtige nøgle. 
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Ruth Olsen

Voldsomme soludbrud i 2012?

Året 2012 har pga Mayakalenderen 
sat sving i dommedagsfantasier. Der 
er f.eks. lavet en film, der ved hjælp af 
smarte teknologiske tricks fremmaner 
et ragnarok af uhyrlige dimensioner. 
Alt ødelægges – undtagen muslimer-
nes sorte firkant i Mekka, for det turde 
man ikke.

Under overskriften ”Orkan i solsy-
stemet” har Ill. Videnskab (13/2009) 
beskrevet et andet skrækscenario for 
2012. Med ca. 11 års mellemrum sker 
der eksplosioner på solen, der ”kaster 
energi som fra milliarder af atombom-
ber ud i solsystemet”, står der. Ifølge 
hidtidig soladfærd skulle der komme 
en sådan solstorm i sommeren 2012. 
Spørgsmålet er blot, hvor kraftig den 
bliver.

Hvis den bliver lige så stærk som su-
per-solstormen i 1859, vil den kunne 
lamme det meste af verden, fordi den 
kan ødelægge næsten alle elektriske 
systemer og især kommunikations-
satelitterne ude i rummet. I 1859 var 
man ikke så afhængig af elektriske 
installationer, som vi er i dag, men 
selv dengang skabte den stor ravage, 
bl.a. blev flere telegrafstationer sat i 
brand.

Siden da har solstormene ikke været 
så kraftige, men i 1989 var den dog 
stærk nok til at nedbryde el-nettet i 
Østcanada og mørklægge det meste 
af provinsen Quebec, så 6 millioner 
var uden strøm i mange dage. Ved sol-
stormen i 2003 blev områder i såvel 
Canada, Sverige og det nordlige USA 
mørklagt og 50 millioner var berørt. 
Omkostningen blev over 6 milliarder 
dollars.

Forskerne er foruroligede over, at de 
endnu ikke har viden nok om solens 
adfærd, så de kan forudsige, hvornår 
der igen kommer en super-solstorm. 
Iskerneforskningen har dog vist, at 
der i de sidste 450 år kun har været 
den ene superstorm i 1859.
Men skulle der komme sådan en i 

2012, hvordan ville dens resultat se ud 
sammenlignet med forudsigelserne, 
som f.eks. Inge Stoltenberg samlede i 
sin bog ”Vor verdens fremtid” (Strube 
1984)?
Det eneste skulle være det med de 3 
dages mørke, for hvis alle elekticitets-
systemer på jorden nedbrydes, bliver 
der jo mørkt i en periode. Måske vil 
der også opstå mange brande. Vi får 
se.

Smertens folk

Vi har just i Europa fejret 20-års dagen 
for murens fald, den mur der adskilte 
Øst- og Vesteuropa. Samtidig har det 
for mange været en påmindelse om, at 
der er en anden skammelig mur – den 
i Palæstina. Israel er blevet lidt af ”et 
blødende sår” på denne jordklode. 
End ikke Barack Obama har kunnet 
få den israelske regering til at rokke 
sig en tøddel, og den har ikke den 
mindste respekt for FNs vedtagelser 
eller folkeretten i det hele taget. 

Når en så højt respekteret dommer 
som Goldstein (som selv er jøde) 
udfærdiger en rapport om Israels 
uhyrlige adfærd under Gaza-krigen, 
affærdiges den bare som ”propaganda 
mod Israel”, selv om mange af Israels 
egne soldater har bevidnet det.
Og når en svensk avis bringer en 
historie om, at Israel tager organer 
til transplantation fra palæstinensi-
ske fanger, fordi jøder ikke må tage 
organer fra døde jøder, bliver Sverige 
straks hængt ud for jødehad og anti-
semitisme.

Hvad skal dette ende med? Hvis man 
kunne se den enorme mørke energi af 
hadfølelser, der hænger over Mellem-
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østen, ville det være et skræmmende 
syn. Faktisk har Martinus søgt at 
symbolisere den i sit symbol nr. 3, 
kaldet ”intolerance”. Martinus har i 
flere af sine symboler tegnet jordklo-
den, men dette er det eneste symbol, 
hvor han har vendt jordkloden med 
Mellemøsten forrest.

Vi ser desuden her, hvordan det 
brænder i området Irak, Afghanistan, 
Pakistan og Indien. Faktisk er Kina 
med. De to stjerner symboliserer 
modsætningerne, der slås, og således 
forhindres de lyse stråler i at nå frem. 
Jeg tolker det sådan, at de sidste store 
krigsaktiviteter, der skal udkæmpes 
her på jorden, bliver i dette område.

Hjerne-doping

Der er snart ikke det menneskelige 
problem, medicinalindustrien ikke 
mener, de kan løse med piller og tjene 
penge på. Sidste nye vidunderpille 
hedder ”neuro-enhancement-præpa-
rat”, også kaldet ”brain-drugs”.

En forsker ved Århus Universitet, 
Steen Nepper Larsen, flyder over af 
begejstring sådan (Information 6/11): 
”Vi står overfor et skelsættende forsk-
ningsmæssigt nybrud, der betyder, at 
vi snart vil blive tilbudt farmaceutiske 
produkter, med hvilke vi kan forbedre 
vores ydeevne og livskvalitet. Det bli-
ver muligt at styrke hukommelsen og 
skærpe koncentrationsevnen. Vi kan 

blive bedre til at træffe beslutninger. 
Vi kan undgå stress, forvirring og 
emotionel ubalance – og forbedre vor 
indlæringskompetence, gøre os mere 
nysgerrige, risikovillige og kreative. 
Samtidig vil samfundets almene 
åndelige niveau blive højnet og de 
svageste grupper blive løftet frem.”

Raske mennesker siges at stå i kø – i 
USA – for at få fat i denne medicin 
for at blive mere succesrige, især unge 
mennesker, der skal til eksamen. Den 
glade Århus-forsker mener i fuldt 
alvor, at staten skal donere et sådant 
medikament til de dårligst fungerende 
borgere, så de kan præstere bedre. 
Fagre ny verden!! Det er faktisk 
lidt uhyggeligt, for hvor ender den 
tankegang?

Men så galt går det ikke, for disse 
”menneske-forbedrende” forskere 
ved ikke, hvad hjernen dybest set 
er. De vil ende med at blive slemt 
skuffede, når de opdager, at de men-
neskelige egenskaber ikke sidder i 
hjernens kemi og derfor ikke kan 
ændres med kemi. Man kan måske 
gøre den mere åben og modtagelig 
for vibrationer (dvs informationer) 
fra de åndelige legemer, men hjernen 
kan ikke modtage informationer af en 
højere standard, end hvad de åndelige 
legemer er udviklet til. Man vil sik-
kert bare få endnu flere sindsforstyr-
rede mennesker ud af det.
(Den nævnte artikel er skrevet på 
baggrund af en tysk, se www.gehirn-
und-geist.de)

Genforskning

Konsekvenserne af den omsiggriben-
de genforskning nærmer sig på nogle 
områder det absurde, fordi man tror, 
gener kan fortælle mere, end de fak-
tisk kan. F.eks. tror man, at gentest-
ning af fostervansprøver kan afsløre 
psykisk sygdom, bl.a. scizofreni, hos 
fosteret. Hvad skal forældrene dog 
stille op med den slags oplysning? 
Da psykisk sygdom er svær at leve 
med og derfor ikke noget, forældre 
ønsker for deres barn, tør de måske 

ikke andet end at vælge abort.

Hvor mange ulykker skal forskernes 
uvidenhed mon afstedkomme, før de 
bliver klar over, at psykisk sygdom 
ikke sidder i den fysiske krop og dens 
gener? Man tror også, at man ved fo-
sterdiagnostik kan fastslå, om fosteret 
har gener for brystkræft. Man hører 
om unge piger, der lader deres bryster 
fjerne, hvis deres gener ”siger”, at de 
er i fare for at udvikle brystkræft.

Når man engang i fremtiden har fun-
det ud af de egentlige – dvs de ”ånde-
lige” - årsager til sygdom, vil man se 
tilbage på vor tids gen-fiksering som 
åndelig formørkethed.

Spørgetime

I Kosmos-bladet 8/09 er refereret 
nogle svar, Martinus gav ved en 
spørgetime på Villa Rosenberg juli 
1973. Især et af svarene – det om at 
brugen af prævention skulle være 
en overtrædelse af livsloven – har 
givet anledning til undren. Artiklen 
begynder faktisk med en oplysning 
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om, at Martinus ikke brød sig om, at 
spørgetimerne blev optaget på bånd, 
formodentligt fordi han var klar over, 
at sådanne korte uformelle svar kunne 
give anledning til misforståelser for 
de, der ikke kendte hans værks ud-
dybende analyser i øvrigt.

Han bad altså om ikke at blive optaget 
på bånd, hvad man så alligevel gjorde, 
ellers kunne det jo ikke være givet vi-
dere på skrift. Hvad med respekten for 
Martinus´ ønsker? Heldigvis er der i 
samme blad en artikel af Sören Grind 
om ”Seksualitetens forvandling”, der 
på en fin og forståelig måde giver 
forklaringen på, hvorfor prævention 
er noget midlertidigt, der vil blive 
overflødig i fremtiden. Vi får også at 
vide, hvilke præventionsformer, man 
kan bruge for at undgå ”det dræbende 
princip”.

I næste Kosmosblad ( nr.9) giver 
Hans Wittendorff på spørgsmål fra 
nogle undrende læsere en uddybende 
forklaring med relevante citater fra 
Livets Bog. Her fremgår det, at det 
Martinus fortalte om prævention 
handlede om den fremtid, vi først er 
på vej hen imod.
Men historien viser, hvor nemt der 
kan opstå misforståelser. Det er 
vigtigt at huske for andre, der også 
ind imellem optræder som aktør i en 
spørgetime.

Kernesund familie – sådan

For nogen tid siden udkom en bog 
med denne betegnelse på Politikens 
forlag. Den fortæller om, hvordan en 
familie ved at lægge sine kostvaner 
om slap af med allergi, eksem og 
alskens helbredsproblemer samt 
børnenes adfærdsforstyrrelser. Siden 
kørte der en debat i medierne, hvor 
diverse ”eksperter” fra det etablerede 
system er fremkommet med en masse 
kritik, især fordi bogen advarer mod 
homogeniseret mælk og kemikalie-
hvid glutenmel.

Nu har jeg læst bogen, og selv om den 
ikke tager afstand fra kød, falder den 

meget godt i tråd med det, Martinus 
fortæller i ”Den ideelle føde”. Nemlig 
at frisk frugt og grønt skal være vor 
vigtigste ernæringskilde. Men den 
viser også, hvor svært det er i vor 
tid at undgå alle de giftstoffer, som 
industrien tilfører – ikke bare maden, 
men alle de produkter, vi omgiver os 
med i dagligdagen.

Man kan kalde det en helsekostbog, 
for den anbefaler mange ting, der stort 
set kun kan fås hos helsekostfirmaer 
og  – forretninger. Den anbefaler 
f.eks. at bruge ”birkesød” (udvundet 
af birkebark) i stedet for sukker, men 
det kan man jo ikke købe i nærmeste 
brugs. Bogen giver en masse opskrif-
ter på alternativ sund mad – og web 
adresser på, hvor man kan få de for-
skellige varer. Men man bliver også 
klar over, hvor dyrt det kan være i 
dagens Danmark at leve sundt!

Der er mange kosttilskudsråd, så det 
er ikke så sært, det etablerede system 
ikke bryder sig om bogen, der gøres 
jo meget for tiden for at kriminalisere 
fænomenet ”kosttilskud”. For fami-
lier med børn vil der være nyttige 
(ufarlige) råd at afprøve, før man går 
over til medicinalindustriens ofte 
skadelige medikamenter.

Bogen er smart og lækkert designet, 
men det er vel nødvendig, hvis man 

pr-mæssigt skal sejle op mod mad-
industriens lobbyvirksomhed. Gode 
råd om sund mad er ikke nemme at 
følge, heller ikke Martinus´ råd. Han 
anbefaler f.eks. friske fuldmodne 
frugter, men de findes næsten ikke 
mere i butikkerne, fordi de fleste 
frugter høstes umodne af hensyn til 
transport og holdbarhed.

Kød

Der gives megen inspiration for 
tiden til at blive vegetar. Kødet i 
supermarkederne viser sig at være 
for gammelt, fordi man fusker med 
datomærkningen, der lyves om fedt-
procenter, der er måske salmonella i 
det osv. Og nu kommer den engelske 
klimaguru, Lord Stern, og opfordrer 
folk til at blive vegetarer for at redde 
jordens klima!

Andre klimaaktører opfordrer folk til 
at droppe det med at holde hund, fordi 
den med sin kødspisning belaster 
klimaet. Kødproduktionen er årsag til 
18% af CO2-udledningen. Desuden 
vil 5 mennesker kunne spise sig mæt i 
grøntsager hver gang, 1 person spiser 
sig mæt i kød. Faktisk kunne det sikre 
mad til 25 millioner, hvis amerikaner-
ne skar 5% ned på deres kødforbrug. 
Det nuværende system fungerer bare 
ikke sådan, at hungerramte ulandsfolk 
kunne få det, der spares i USA. Men 
tankevækkende er det.
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Det er også provokerende, at EU’s 
bønder som pengeafpresning de-
struerer mælk og anden føde, mens 
mennesker dør af sult andre steder i 
verden. Hvis det ikke kan betale sig 
at importere foder fra u-landene for at 
putte det i EU’s køer for at producere 
mælk, fristes man til at sige: så hold 
op! Men så fik de alligevel bevilliget 
2 mia. skatteyderpenge mere for at 
fortsætte. Og det selv om EU’s be-
folkning nok ville blive sundere ved 
at drikke mindre mælk!

Vaccination

Man har gjort det til en historisk 
kendsgerning, at det var opfindel-
sen af vaccinationen, der fik nedsat 
dødeligheden pga de gængse infek-
tionssygdomme i f.eks. det gamle 
København. Andre har påpeget, at det 
nok så meget var mere viden om en 
bedre hygiejne, der gjorde udslaget. 
Vi kan ikke gøre eksperimentet om, 
så det vil aldrig blive opklaret.

Men der har i mange kredse altid 
været en vis skepsis overfor fænome-
net vaccination. Det er jo under alle 
omstændigheder kunstige stoffer, der 
tilføres organismen, så helt uden bi-
virkninger kan de ikke være, om end 
en sund stærk organisme kan klare at 
udskille dem igen.

Anderledes skulle det være med den 
nye vaccination mod influenza H1N1, 
efter hvad jeg har læst, nogle tyske 
forskere har lagt ud på internettet. De 
mener, der i vaccinen er nanopartikler, 
som ikke er biologisk nedbrydelige. 
Nanopartikler er så små, at de kan 
trænge gennem cellemembranerne, 
især i hjernen, og dér forbliver de. De 
kan således være kræftfremkaldende, 
og ved at forstyrre hjernecellerne kan 
de forårsage demens, alzheimer m.m., 
for hjernen har ikke noget effektivt 
”rensningsanlæg”. Også i byernes 
trafik-os er der nanopartikler, hvorfor 
de nævnte sygdomme er hyppigst i 
storbyerne.

Man har da også konstateret en del 
bivirkninger ved den nye vaccine, 
især i Norge og Sverige, hvor man jo 
var tidligt ude. Der meldes om flere 
alvorlige tilfælde, især har en del fået 
allergi og én besvimede. 
Men også i Danmark har man allerede 
konstateret alvorlige bivirkninger, 
flere har fået åndenød, der var en, der 
aborterede, og en ældre hjertesvag 
døde. Vi har dog nok ikke endnu set 
de alvorlige langtidsvirkninger, som 
de tyske forskere har bebudet.
Tankevækkende er det, at WHOs råd-
givere, som anbefalede det storstilede 
vaccinationsprogram, er på lønnings-
listen hos det firma, der fremstiller 
vaccinen!

Man spurgte engang Martinus, hvad 
han mente om vaccinationer. Det ville 
han ikke give råd om, men sagde den 
slags kun var midlertidige løsninger. 
Han erkendte dog, at ”vaccinationens 
virkninger i den menneskelige or-
ganisme indtil en vis grad er giftige 
eller på en måde udgør en brutalitet 
og lidelse overfor organismen” (”Mi-
krokosmos”, Kosmos nr. 10/1977)

Krigsskader

Krig har mange slags ofre. En særlig 
slags er de soldater, der troede, de 
kunne klare det psykisk, men som 
resten af deres inkarnation må lide 

under forskellige traumer, natlige 
mareridt osv. På militærets budget 
vokser udgiftsposten ”psykologisk 
efterbehandling” år for år.

Men nu mener nogle forskere at have 
fundet løsningen, nemlig ved kemisk 
manipulering at lukke ned for de celler 
i amygdala, der menes at fremkalde 
angstreaktionerne. Således tror man 
at kunne sætte personen i stand til ”at 
gemme grimme minder af vejen” (Ill. 
Videnskab nr. 13/2009)

Det kan godt være, man kan lukke ned 
for noget af hukommelsen, for hjer-
nen er jo kun et ”modtagerapparat”. 
Også i et almindeligt radioapparat 
kan man sætte nogle stationer ud af 
spillet, så informationerne ikke når 
frem. Men de natlige mareridt har 
ikke meget at gøre med den fysiske 
hjerne, for da er bevidstheden jo et 
andet sted end i kroppen. Men måske 
kan man sørge for, at oplevelserne i 
natbevidstheden slet ikke kan tages 
med over i dagsbevidstheden.

Men spørgsmålet er, hvilket slags liv 
den får, som har slukket for en del af 
sine alarmklokker, hvilket angstre-
aktionerne jo er. Eftersom vi lever i 
en tid, hvor følelsen af afsky for krig 
skal intensiveres, er der jo en dybere 
mening med ekssoldatens lidelser. 
Men det gør næppe livet lettere for 
ham, at han ved det.

I øvrigt arbejder man på at erstatte 
soldater med højteknologiske robot-
ter, USA har allerede 12.000 der bru-
ges til transport. De får ikke psykiske 
skader! Det er jo ligesom man nu har 
erstattet en del krigsfly med de så-
kaldte ”droner”, førerløse bombefly, 
der kan fjernbetjenes.

Skæbnens ironi

Da Danmark – ligesom USA – anså 
talibanerne for frihedskæmpere, fordi 
de sammen med de brutale krigsherrer 
fra Den Nordlige Alliance bekæm-
pede de sovjettiske styrker (russerne 
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sagde de ville indføre kvindefrigørel-
se og demokrati!), tog vor nuværende 
statsminister Lars Løkke Rasmussen 
til Afghanistan for fra partiet Venstre 
at uddele penge til Talibans kamp. 
Ja, han lod sig fotografere i muja-
hedinernes klædedragt, som det ses 
på billedet!

I øvrigt fik Taliban masser af våben 
foræret af USA. Nogle af de våben 
bruges formodentligt nu mod bl.a. 
danske og amerikanske soldater. Ak 
ja, sådan kan der hurtigt blive vendt 
op og ned på venner og fjender!

Totalitær tænkning

Når et politisk system føler sig trængt 
og mener at skulle kæmpe for sit 
”liv”, sniger totalitære tendenser sig 
nemt ind, først i det små, senere bre-
der det sig lidt mere osv. Terrortruslen 
har f.eks. betydet indskrænkninger i 
de demokratiske frihedsrettigheder. 
Man kan stort set ikke rejse som turist 
til Danmark fra ikke-EUlande, ja det 
er næsten umuligt at få lov til at få 
besøg af en ven fra et ikke-EUland. 
Asylansøgere behandles ofte nærmest 
som kriminelle, og de der finder på 
at hjælpe dem, anses også for kri-
minelle.

Men også på andre og måske knap så 
væsentlige områder, ser vi Danmark 
ved at forandre sig til et ”forbuds-dan-
mark”. Eksempelvis: Hvis du har en 
hobbykniv liggende i din bil, kan du 

få 7 dage i fængsel. Går du med i en 
demonstration, risikerer du at havne i 
fængsel. Men en lov om forbud mod 
at bære burka – privat – blev dog ikke 
til noget.

Hvad mon er den dybere mening med, 
at vi skal opleve den slags tilbagegang 
i frihed og humanisme? Måske er det 
for at få flere til at vågne op og be-
sinde sig på, hvad totalitarisme er!

”De sidste tider”

Vort globale økonomiske system kan 
siges at have haft en ”nær-død-ople-
velse”, men med 4.000.000.000.000 
dollar af skatteydernes penge blev det 
genoplivet!
Hvis det ikke var, fordi vi ved, det 
hører ”de sidste tider” til, var det ikke 
til at bære at læse om al det snyd og 
bedrag, der florerer i verden i dag på 
bekostning af almindelige hæderlige 
mennesker.

I bogen ”McMafia” af Misha Glenny 
(Gyldendal 2009) kan man læse om, 
hvordan både det lovlige og det krimi-
nelle bedrageri fungerer. Om hvordan 
overskud fra produktiv virksomhed 
går i skattely, hvilket f.eks. betyder, 
at u-landene snydes for 9 gange så 
mange penge, som de får i bistand 
fra de rige landes skatteydere. Liech-

tenstein har 31.000 indbyggere, men 
90.000 holdingselskaber!

Den kriminelle såkaldt ”sorte økono-
mi” menes at overgå ”den hvide”, dvs 
det er penge fra narko, slavehandel og 
prostitution, våben osv. Og de synes 
ikke at have problemer med at få 
pengene ”vasket hvide”, det kan f.eks. 
ske i England og Israel. De fleste folk 
i Schweiz er ansat i finanssektoren. 
Globalt udgør valutaveksling (spe-
kulation) 1 milliard dollar om dagen, 
40 gange mere end værdien af den 
samlede globale vareomsætning.
Barack Obama sagde: ”Der er en 
bygning på Cayman Island, der hu-
ser 12.000 selskaber. Det er enten 
verdens største bygning eller verdens 
største skattebedrag.” Caymanøerne 
er britiske!

Bogen fortæller om, hvordan en del 
russiske mafia-folk uden videre kunne 
få statsborgerskab i Israel, også selv 
om de ikke var jøder, og med et sådant 
pas kunne de frit rejse i Europa og ud-
øve deres kriminelle adfærd. I Italien 
har man overladt affaldshåndtering 
til mafiaen, så farligt og radioaktivt 
affald sænkes bare i Middelhavet. 
På kystområdet udfor affaldet ses nu 
en stor stigning i antallet af kræft-
tilfælde.

Med til opremsningen af, hvor be-
drøveligt verden ser ud lige nu, hører 
vel også, at Kronprins Frederik er 
gået ind i en Olympisk Komité, hvor 
en hel del medlemmer er dømt for 
kriminalitet.

Men alt er ikke kun sørgeligt. Der 
er opstået en organisation af se-
riøse journalister fra hele verden, der 
samler oplysninger fra de såkaldte 
”whistleblowere” for at offentliggøre 
på deres hjemmeside (wikileak.org) 
meget af det bedrageri, der foregår i 
store firmaer, banker osv. De ansatte 
kender ofte til det, men tør ikke stå 
åbent frem. Journalisterne tjekker 
oplysningernes seriøsitet. Så det en-
der jo nok med, at alt en skønne dag 
kommer frem i lyset.
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Naturkatastrofer

Der har i TV været en udsendel-
sesrække om de forskellige former 
for naturkatastrofer i vor tid – om 
skypumper, oversvømmelser, lavi-
ner, jordskælv osv., hvorved mange 
mennesker er omkommet eller kom-
met til skade. Der synes at være sket 
en forøgelse af disse hændelser i 
de senere årtier. Mange mener, det 
skyldes klimaforandringer, men det 
kan ikke vides.

Martinus kalder naturkræfterne for 
”Guds tale” (Kosmosbladet 9/09), 
så det hører helt åbenbart med til 
forsynets plan, at mange nu skal have 
deres lidelseserfaringer intensiveret 
på den måde.

Nauru

Ude i det store stille hav ligger en lille 
ø, der hedder Nauru. I modsætning til 
de fleste stillehavsøer har den undgået 
at blive en koloni af et vestligt land, 
men den har ikke undgået at få vestlig 
livsstil. Så nu har over en tredjedel 
af alle de ca. 10.000 indbyggere fået 
diabetes 2. Det gælder børn, unge 
som gamle.

Øens leder forudser, hans folk således 
vil uddø om føje år, og søger forgæves 
at få dem tilbage til deres traditio-

nelle madvaner. Men øen er blevet 
oversvømmet af billig amerikansk 
fastfood, og det er jo meget nemmere. 
Overalt i verden stiger antallet af dia-
betes 2 foruroligende, det tjener det 
danske firma Novo Nordisk jo godt på 
med deres insulin, men at årsagen har 
noget at gøre med livsstil og madva-
ner, er der vist ingen tvivl om.

Superkort fortalt

Kristne i Kina
Antallet af kristne i Kina er stærkt 
stigende, hørte man i TV 15/11. Man 
mener, der nu er ca. 50 millioner. Selv 
om Kina formelt har religionsfrihed, 
er det alligevel stærkt begrænset, 
hvad myndighederne accepterer. Der-
for må de ofte samles i mindre private 
lokaliteter, men det gør just ikke det 
ægte inderlige engagement mindre. 
Men alle jordens folk skulle vel også 
ende med at blive ”Jesu disciple”!

Om at røre rundt
Astronomerne har undret sig over, 
at spiralgalakser har sine stjerner så 
jævnt fordelt, men nu har de opda-
get, at det er galaksens rotation, der 
fordeler stjernerne så ensartet (Ill.
Videnskab 14/09).
Hurra! Det har en almindelig husmor, 
der rører kagedejg eller opbagt sovs, 
altid vidst!!

Retssagen mod Pol-pot
FN har brugt megen tid og penge på 
at få etableret et retsopgør mod de 
Pol-pot-folk, der stadig lever. Den er 
blevet modarbejdet af Cambodias re-
gering, hvoraf nogle er tidligere Pol-
pot folk. De fleste cambodianere tager 
det roligt – de tror nemlig på karma og 
er derfor sikre på, at de skyldige nok 
alligevel skal få deres onde gerninger 
tilbage før eller senere.
Det var måske også sådan, vi skulle 
betragte nogle af vore forbrydere?

Var det Martinus?
Man kan tolke Johannes Åbenbaring 
på mange måder, men nogen tror 
han forudsagde Martinus sådan (i 
kap.14,6): ”Og derefter så jeg en en-
gel flyve midt oppe under himmelen. 
Han havde et evigt evangelium at 
forkynde for dem, der bor på Jorden, 
for alle folkeslag og stammer og tun-
gemål og folk.”

Farvel og tobak
er en gammel talemåde. Nu lukker 
og slukker den sidste cigaretfabrik i 
Danmark, og det er selvfølgelig ikke 
tilfældigt. Men det har også en fin 
symbolbetydning! Der er jo stadig 
færre rygere i de nordiske lande, men 
desværre lykkes det for denne industri 
at kapre flere og flere ”tobaks-jun-
kier” i de fattige lande.

Fremskridt
Det er opmuntrende når der sker små 
fremskridt hist og her. F.eks. har man 
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i Katalonien i Spanien - efter folke-
krav – fremsat lov om forbud mod 
tyrefægtning!

Spøgelse på sporet
Ifølge radioavisen 25/9 måtte DSB 
tilkalde en ”åndemaner”, dvs hjælp 
til at få manet den ånd bort, som blev 
ved med at forstyrre togdriften ved at 
gå rundt på sporene. Det var åbenbart 
lykkedes den afdøde at materialisere 
sig så meget, at togførerne tydeligt 
kunne se ham.

Fadervor
I nogle folkeskoler skal alle elever, 
uanset de bryder sig om det eller ej, 
starte dagen med at bede fadervor. 
Men sagde Jesus ikke, at man skulle 
gå ind i sit lønkammer og bede!

Ruth Olsen

Flere har undret sig over, hvad bag-
grunden er for, at advokaten i Sams 
bo har trukket Finn Bentzen i retten, 
sådan som jeg skrev om i en kort 
notits under ”Kort fortalt” i Impuls 
1/09. Den sag er i øvrigt atter udskudt 
– til engang i det nye år. Det er en 
lang historie, der ligger bag, men jeg 
har dels ment, at alle de detaljer ikke 
hører hjemme i dette blad, dels har jeg 
ikke lyst eller interesse i at blotlægge 
og udbrede belastende fakta om en 
anden person i dette bredere forum.

Det havde nok ellers kunnet spare 
nogle personer for ubehagelige op-
levelser, hvis man havde kendt lidt 
til, hvilken person, man havde med 
at gøre, dvs hvis Martinus Instituttet 
havde været mere vågen og mindre 
”lukket”. Alle har jo troet, at en revi-
sor for Martinus-sagen kunne man da 
uden videre have tillid til, sådan som 
Sam fejlagtigt havde vurderet.

Da jeg nu engang er stor tilhænger af 
åbenhed, og da jeg som konsekvens 
af Finn Bentzens retssag mod mig har 
måttet sætte mig ind i sagens faktiske 
forhistorie, har jeg nu nedskrevet 
denne, sådan at jeg kan sende den som 
mail til dem, der måtte ønske det, evt. 
sende et udprint. Det vil kun handle 
om de objektive kendsgerninger, der 
foreligger, sådan at jeg ikke risikerer 
endnu en retssag.

Da jeg fandt en artikel i et gammelt 
Kosmos-blad (nr.4/1984) af Tage 
Buch og Søren Hahn under over-
skriften ”Åbenhed”, syntes jeg, den 
passede ind i denne sammenhæng. 
Derfor har jeg plukket følgende ci-
tater fra den:

”En forudsætning for forståelse, 
harmoni og fred mellem mennesker 
er åbenhed. Problemer løses ikke, 

medmindre alle oplysninger kommer 
frem. Lukkethed og hemmeligheds-
fuldhed mellem mennesker giver 
mulighed for – og fører som regel 
til – fejltagelser og misforståelser. 
For der, hvor virkeligheden ikke er 
til stede, har man kun gætterierne at 
holde sig til. Lukkethed afføder derfor 
besvær, lidelser og mange gange kon-
flikter. I lukkede rum trives alskens 
uhumskhed.”

-----
”Åbenhed og ærlighed er et kosmisk 
princip, og man må altså selv ”være 
en gave”, også hvis man vil arbejde 
for, at Martinus sag skal blomstre og 
bære frugt. Uden åbenhed får man 
ikke selv tilbagevirkning og dermed 
heller ikke selv oplysninger, og hvis 
man ikke er åben, får man ikke tillid, 
og uden tillid kan virkeligt samar-
bejde ikke finde sted”.

----
”Den åbenhed, som er et resultat af 
et kærligt og oplyst sind, vil altid 
være en ægte gave, til hvilken der 
ingen betingelser hæfter sig. Den 
gives ikke for at lede en fjende på 
vildspor, den skinner ikke med gavers 

Hvorfor fører Sams bo retssag mod Finn Bentzen?
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lånte genskin, og den er heller ikke en 
hensynsløs og trættende konverseren. 
Og sidst men ikke mindst: der hæfter 
sig ikke noget heroisk ved den, som 
der gjorde i den form for ”åbenhed”, 
hvormed den danske sagnhelt og 
nationalpatriot ”Holger Danske” 
kæmpede. Han fægtede nemlig ”med 
åben pande”, dvs med visiret slået op, 
så man kunne se, hvem man havde 
foran sig.

Et eksempel på den rette åbenhed

Åbenhed er således mange ting, og 
man kan ikke forvente hverken af 
sig selv eller andre, at den form for 
åbenhed, der naturligt vokser ud af et 
kærligt og upartisk sind, er noget, der 
lige med ét er nemt at praktisere. Men 
det gælder om lidt efter lidt at indrette 

sin tilværelse på en sådan måde, at 
man ikke skal holde rede på to slags 
virkelighed, nemlig en, der vender 
udad og en, der vender indad. For så 
er det jo netop, man altid skal passe 
på med, hvad man siger og gør.

Man må leve sit liv, sådan at det ikke 
er nødvendigt at forholde andre sine 
oplysninger, eller som Martinus en-
gang udtrykte det: ”Ens liv må kunne 
tåle dagens lys”, og hans eget liv var 
ikke skjult, men levet i overensstem-
melse med hans idéverden. Livets 
Bog er i virkeligheden hans selvbio-
grafi, hans livs bog og andres livs bog. 
I dagligdagen var han så forbavsende 
åben, at enkelte mennesker, der kom 
ham nær, kunne få den opfattelse, at 
så åben kunne han da ikke være over-
for alle, og at de således havde hans 

særlige fortrolighed. Men sådan var 
han faktisk overfor alle. Han havde 
ingen favoritter.

Den samme åbenhed og beredvillig-
hed til at give sig selv og til at give 
alle oplysninger, som Martinus havde, 
må også alle hans sags medarbejdere 
og interesserede have eller lære sig. 
Han udstrålede selv venskab. For ham 
var venskabet, åbenheden og friheden 
for den enkelte en helt nødvendig for-
udsætning for et frugtbart samarbejde. 
At ikke alle kunne leve op til denne 
forudsætning, vidste han godt, og vi 
havde da også fuld frihed til at være 
lukkede og til at fejle på alle måder, 
og så opleve virkningerne, det øde-
lagde ikke hans venskab og kærlighed 
til os. Sådan en holdning kunne man 
jo lære noget af.”

Martinus citat:

Når det ikke har betydning, at man tror på mine analyser, hvordan kan man da komme til 
kundskab om, at analyserne er rigtige? Det kan man ved at bruge sin logiske sans og sin 
kærlighedsevne. Og i forhold til som man besidder disse bevidsthedskræfter, vil man efter-
hånden ved egen kraft nå frem til en virkelig forståelse og oplevelse af det store slutfacit ”alt 
er såre godt”.

Arbejdet med åndsvidenskaben stiller visse krav til den studerende ikke blot rent intellek-
tuelt, den side af sagen er ikke den vanskeligste. Hvis man tilegner sig stoffet lidt efter lidt, 
efterhånden som man har brug for det, vil hjerneceller, der endnu ligger latent i ens hjerne, 
udvikles, og man vil mærke, hvordan evnen til at forstå tingene gradvis vokser.
(Artiklen ”Frihed, frigjorthed og fred”, Kosmos 5/1979)
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ESBJERG
Mandag 1/2 Kender du skæbnens eller karmaens 
logik? v/Hanne Myrfeld
Mandag 15/3 Sygdom og helbredelse i kosmisk belys-
ning! v/Ole Therkelsen
Møderne er kl. 19 på Tobakken, Gasværksvej 2,1. grønt 
lokale

HADERSLEV
Onsdag 17/3 Sygdom og helbredelse i kosmisk belys-
ning v/Ole Therkelsen
Mødet er kl. 19 på Bispen, Bispebroen 3

HERNING
Torsdag 21/1 Kender du skæbnens eller karmaens 
logik? v/Hanne Myrfeld
Torsdag 11/2 Martinus og den ny verdensmoral 
v/Ole Therkelsen
Torsdag 11/3 Har menneskene overhovedet en frem-
tid for sig? v/Lars Gyde
Møderne er kl. 19.30 i ”Kulturellen”,1.lok.04-01, 
Nørregade 7

KLINT
Ugekursus 2/5-8/5 Kærlighedstalentets forvandling 
v/Solveig Langkilde
Ugekursus 9/5-15/5 Sygdom og helbredelse i kosmisk 
belysning v/Ole Therkelsen
2-ugers kursus 2/5-15/5 Studier i Livets Bog 6,del 1 
v/Eigil Kristensen

Weekend-kursus 19/3-21/3 Vores seksuelle forvand-
ling v/Ole Therkelsen og Lene Jeppesen
Weekend-kursus 9/4-11/4 Energi og bevidsthed 
v/Gunnar Carlsson og Karsten Jensen
Weekend-kursus 29/4-2/5 Søvnen, døden og det ube-
vidste v/Sören Grind og Solveig Langkilde
Konference 21/5-24/5 Det åndelige i kunsten og vi-
denskaben v/Anne külper, Lars Östnäs, Karsten Jensen 
og Rune Östensson

Lørdag 13/3 Foredrag Hvad er intelligens og hvor 
fører den os hen? v/Søren Olsen
Lørdag 27/3 Foredrag Nutidsmenneskets eksistentielle 
krise v/Lene Jeppesen
Lørdag 17/4 Foredrag Lidelse og bevidsthed 
v/Karsten Jensen
Lørdag 15/5 Foredrag Martinus og den ny verdensmo-
ral v/Ole Therkelsen
Alle foredrag er kl.14.30 på Terassen.

KØGE
Tirsdag 19/1 Meditation og bøn v/Eigil Kristensen
Tirsdag 26/1 Tankers indflydelse på helbredet
 v/Ole Therkelsen
Tirsdag 2/2 Hvem er Gud v/Søren Olsen
Tirsdag 9/2 Det ”tredje” køn v/John Klemens
Alle foredrag er kl. 19 i Teaterbygningen. Tilmelding 
FOF 5665 5322

KØBENHAVN
Lørdag 13/2 kl. 10-16 Introduktion til Martinus ånds-
videnskab v/Søren Olsen og Tryggvi Gudmundsson
Lørdag 9/1 kl. 15 Kan evigheden forstås? 
v/Ole Therkelsen
Lørdag 23/1 kl. 15 Livsstil og sundhed
v/Mary McGovern
Lørdag 6/2 kl.15 Det treenige princip 
v/Svend Åge Rossen
Lørdag 20/2 kl. 15 At leve bevidst v/Solveig Langkilde
Lørdag 6/3 kl. 15 Partiskhed v/Søren Olsen
Lørdag 20/3 kl. 15 Guds sanse- og skaberedskaber 
v/Poul Dyrholm
Alle foredrag er på Mariendalsvej 94
For studiegrupper o.a. hør nærmere 3834 6280 eller 
www.martinus.dk

ROSKILDE
Torsdag 14/1 Kan evigheden forstås? v/Ole Therkelsen
Torsdag 28/1 Hvem er Gud? v/Søren Olsen
Torsdag 11/2 At dyrke det menneskelige 
v/Lene Jeppesen
Torsdag 25/2 At leve bevidst v/Solveig Langkilde
Torsdag 11/3 Meditation og bøn v/Eigil Kristensen
Alle foredrag kl.19, Kildegården, lokale 7. Tilmelding 
FOF 4636 6974

SILKEBORG
Onsdag 20/1 Har menneskene overhovedet en fremtid 
for sig? v/Lars Gyde
Onsdag 10/2 Sygdom og helbredelse i kosmisk belys-
ning! v/Ole Therkelsen
Onsdag 24/2 At leve bevidst! v/Solveig Langkilde
Onsdag 10/3 Kender du skæbnens og karmaens lo-
gik? v/Hanne Myrfeld
Møderne er kl. 19.30 i Medborgerhuset, Søvej 3

MØDER - FOREDRAG - KURSER - STUDIEGRUPPER - UNDERVISNING
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SINDAL
Tirsdag 26/1 Har menneskene overhovedet en frem-
tid for sig? v/Lars Gyde
Tirsdag 23/2 Smerten – hvorfor denne smerte? 
v/Edith Grønbæk
Tirsdag 23/3 Kender du skæbnens eller karmaens 
logik? v/Hanne Myrfeld
Møderne er kl.19.30, Solgården, Norgesgade 1

SØNDERBORG
Onsdag 27/1 Kønsrollernes forvandling! 
v/Lene Jeppesen
Tirsdag 23/2 At leve bevidst! v/Solveig Langkilde
Tirsdag 16/3 Sygdom og helbredelse i kosmisk belys-
ning v/Ole Therkelsen
Tirsdag 13/4 Kender du skæbnens eller karmaens 
logik? v/Hanne Myrfeld
Møderne er kl. 19.30 på Biblioteket, grupperum ¾, 
Kongevej 19

THISTED
Søndag 31/1 Har menneskene overhovedet en frem-
tid for sig? v/Lars Gyde
Søndag 21/2 Kender du skæbnens eller karmaens 
logik? v/Hanne Myrfeld
Søndag 21/3 Smerten – hvorfor denne smerte? 
v/Edith Grønbæk
Møderne er kl. 15, Plantagevej 18

VEJLE
Søndag 24/1 At dyrke det menneskelige! 
v/Lene Jeppesen
Søndag 21/2 At leve bevidst! v/Solveig Langkilde
Søndag 7/3 Bevidsthedens skabelse v/Ingolf Plesner
Søndag 11/4 Smerten – hvorfor denne smerte? 
v/Edith Grønbæk
Møderne er kl. 14 i ”Den 6.Sans”, Gl.Havn 11-13 st.

VIBORG
Tirsdag 26/1 At dyrke det menneskelige 
v/Lene Jeppesen
Tirsdag 9/2 Har menneskene overhovedet en fremtid 
for sig? v/Lars Gyde
Mandag 8/3 Bevidsthedens skabelse v/Ingolf Plesner
Møderne er kl. 19.30 i ”Stationen”, Lille Sankt Hans 
gade 7

ÅRHUS
Søndag 17/1 seminar Den ny verdensimpuls 
v/Alex Riel Mathiasen
Kl. 10-16 i Beboerhuset, Roukær Alle 1, Højbjerg
Mandag 25/1 At dyrke det menneskelige! 
v/Lene Jeppesen
Mandag 8/2 Martinus og den ny verdensmoral
v/Ole Therkelsen

Mandag 22/2 At leve bevidst! v/Solveig Langkilde
Mandag 15/3 Kender du skæbnens eller karmaens 
logik? v/Hanne Myrfeld
Møderne er kl. 19.30 i Studenternes Hus, sal 2, Ndr.
Ringgade 3, bygn.1420

ÅLBORG
Tirsdag 12/1 Har menneskene overhovedet en frem-
tid for sig? v/Lars Gyde
Tirsdag 9/2 Sygdom og helbredelse i kosmisk belys-
ning v/Ole Therkelsen
Tirsdag 16/3 Smerten – hvorfor denne smerte? 
v/Edith Grønbæk
Tirsdag 20/4 Kender du skæbnens eller karmaens 
logik? v/Hanne Myrfeld
Møderne er kl. 19.30 i Teosofisk Forening, Engvej 8, 
Nr.Sundby

”Et vidue til evigheden” 
Udstillinger om Martinus verdensbillede, 
Kom og oplev de store livsspørgsmål illustreret og 
forklaret i en kosmisk symboludstilling. 
Udstillingen er baseret på Martinus epokegørende 
åndsvidenskabelige værk Det Tredie Testamente. 
 
En oversigt over de førstkommende allerede fastlagte 
udstillinger: 
Darmstadt, Prinz-Christians-Weg 13, Tyskland, lø-
bende udstilling fra November 2009 og nogle måneder 
fremover. 
Hillerød, Frederiksborg Centret, 9-10 januar 2010 
Frederiksberg, Falkonercentret, Krop-Sind-Ånd, 5, 6. 
og 7. februar 2010 
Herning, Kulturhuset Kulturellen, 4. februar til 28. 
marts 2010 
Nørrebro, Nørrebro Bibliotek, Hele marts måned 2010 
Hørsholm, Hollistisk sommerfestival, 3-7 juli (af af 
dagene) workshop og udstilling. 
Køge, Teaterbygningen, 4-5 september 2010 
Berlin, Februar og marts 2011 
Mange flere udstillinger er under forberedelse Dan-
mark, Sverige, Tyskland og USA. 
 
Udstillingerne arrangeres og sponsoreres af non-profit 
organisationen Fonden Det Tredie Testamente,
Vester Gade 6A, DK-2605 Brøndby. 
Medhjælpere, sponsorer og grafikere til disse udstil-
linger søges. 
Sponsorering af udstillingerne kan ske til Fonden 
konto i 
Danske Bank, Reg. nr. 3572 Kontonummer 3572 518 
515 
Jan Langekæ r Tel: 2015 7811ttt@langekaer.dk 
www.det-tredie-testamente.dk



Musikalske strøtanker
Hvis vi havde været i stand til at formulere en absolut og fuldstændig forklaring på musikkens væsen og virk-
ning, ville dette også være en tilfredsstillende forklaring på universets opbygning. (Arthur Schopenhauer)

Der er to fundamentale kosmiske sandheder om universets opbygning: hørbar lyd og ikke-hørbar lyd.
(Upanishaderne)

Alle vækster synger deres egne toner, det vil sige de udsender målbare frekvenser, som er forskellige fra plante 
til plante. En almindelig blomstereng toner en symfoni hvert øjeblik. (Dr. David Cahen)

Kan du høre, hvordan blomsterne synger, mor? (Trevor Pinnock 5 år)

Alle de centrale elementer i musik findes i opbygningen af menneskekroppen og den måde, kroppene kommuni-
kerer på. (J.Blacking)

Der vil komme en tid, hvor man vil omtale sygelige tilstande i musikalsk terminologi, sådan som man f.eks. vil 
tale om et ustemt klaver, der trænger til at få justeret sine tonehøjder indbyrdes. (Rudolf Steiner)

Læger med et godt musikalsk øre afslører komplikationer i hjerte og lunger langt oftere end musikalsk uskolede 
læger. (Audun Myskja)

Musikken er den dybest virkende ikke-kemiske medicinering, vi kender. (Oliver Sacks)

I fremtiden vil menneskene blive nødt til at beskytte sig mod støj med samme agtpågivenhed, som de i dag be-
skytter sig mod bakterier. (Robert Burton)

Det mest abstrakte filosofiske system er m.h.t. metode og endelige mål intet mere end en avanceret kombination 
af naturlige lyde. (C.G. Jung)

Gud respekterer mig, når jeg arbejder, men elsker mig, når jeg synger. (Tagore)

Nøglen til helbredelse ved musik ligger i overtonerne. (P.V. Khan)

Overtonesang giver adgang til områder af hjernen, som normalt ikke bliver brugt. (Jill Purce)

Lydens impuls bliver absorberet af kroppen. Sådan regenereres kroppen og bliver opladet med nye kræfter.
(Hazrat I. Khan)

Musikkens rytmiske periodiske system, bygget på toner og oktaver, viser os den principielle metode, der bruges i 
naturen til opbygning og nedbrydning af spænding og dermed af stof. (Walter Russell)

Der findes ingen folkeslag, der ikke synger.
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• 

retfærdighed og kærlighed
religion, sex og 
Kosmologi eller åndsviden-
skab?



Nu gælder det forstandens klare lys
Nu er den jordiske menneskehed ved at glide ind i et udviklingsstadium, hvor den ikke 
mere kan føres ved følelsesmæssig påvirkning, ceremonier og gamle traditioner. Nu er det 
intellektualitetens eller forstandens klare lys, der skal have indpas i hvert enkelt individ. Det 
skal med sin hjerne og forstand, i naturens egne foreteelser, opleve livets logik, hvilket vil sige: 
den højeste visdom og kærlighed.

Det er den, der som et intellektuelt sollys må komme til at stråle ud fra alle fremtidens 
undervisningspaladser og gøre krig, myrderi og lemlæstelse til overtro, dårskab og primitivitet, 
og de evige fakta til videnskabelige facitter. En livsoplevelse, der skal gøre sig gældende, 
førende og bærende i en sådan kultur, kan ikke være en tillært, overleveret dogmeverden, 
der ikke må undersøges eller ransages.

Den må være selve den ny kulturs virkelige sjæl, den må være livet selv, den må være så 
stor en sandhed, at selve kulminationen af intellektualitet ikke på nogen som helst måde kan 
aflive den som et falsum, men derimod bliver nødsaget til at stadfæste den som en i kontakt 
med evigheden fremtrædende urokkelig kendsgerning, der er ”ét med vejen, sandheden og 
livet”.
(Livets Bog II stk.570)
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Martinus
Retfærdighed, behagelighed 

og kærlighed

Jordmenneskets misforståelse af begrebet kær-
lighed

Det mest ufærdige begreb i det jordmenneskelige sind 
er begrebet kærlighed. Hvis ikke det var således, ville 
verden i dag se helt anderledes ud, end den gør. Hvad er 
da den virkelige eller absolutte kærlighed? Kærlighed er 
en udstråling af energi, der er til nytte og gavn for alle 
levende væsener. Men dette, at den er til nytte og gavn for 
alle levende væsener, er ikke ensbetydende med, at den 
er til glæde for alle levende væsener. At noget er til nytte 
eller gavn behøver ikke at betyde, at det absolut fornem-
mes som behageligt i det øjeblik, det sker. Kærlighed kan 
fornemmes som noget, der i højeste grad er ubehageligt, 
og her er vi ved kilden eller årsagen til jordmenneskenes 
misforståelse af begrebet kærlighed.

Når kærlighed eller noget, der er til nytte og gavn for de 
levende væsener, fornemmes som ubehageligt, hvordan 
kan man da vide, at det er kærlighed? For mange menne-
sker er det meget svært at forstå, idet de direkte forbinder 
begreberne kærlighed og behagelighed og mener, at alt det 
ubehagelige, de oplever, både er ukærligt og uretfærdigt. 
De kan måske godt se, at noget ubehageligt, som et andet 
menneske oplever, er retfærdigt. ”Det har han rigtig godt 
af”, siger man. ”Han kunne have ladet være med at opføre 
sig, som han gjorde.”

Men kan de samme mennesker også sige sådan, når det er 
dem selv, det går ud over? Som regel ikke. Og kan de det, 
vil de til nød kunne se, at det var retfærdigt, at de fik den 
eller den ubehagelige oplevelse, men at det var kærligt, 
det har de allerfleste i øjeblikket svært ved at forstå, fordi 
de ikke kan se livet i et tilstrækkeligt stort perspektiv.

Jesu lidelser nyttig for verden

De jordiske mennesker har i fortiden dannet sig moralbe-
greber, der er baseret på forfølgelse af ting, der i virkelig-
heden var livsvigtige, men som de mente var uretfærdige 
og dermed ukærlige, blot fordi de var ubehagelige. Var 
ikke forfølgelsen og henrettelsen af Kristus baseret på, at 
ypperstepræsterne, farisæerne og de skriftkloge mente, at 
hans fremtræden og væremåde var en underminering af 
alt det, der for dem var behageligt og retfærdigt, nemlig 
deres egen magt og position?

At Jesu position og magt tiltog, var for dem højst ube-
hageligt og i deres øjne også uretfærdigt. At den var 
nyttig for verden og menneskeheden og dermed udtryk 
for den højeste kærlighed lå uden for deres sansefelt og 
fatteevne. Det forstod Kristus, og derfor kunne han sige: 
”Fader, forlad dem, de vide ikke, hvad de gøre”. De dømte 
udelukkende på dette, at hans fremtræden var ubehagelig 
for dem selv.

Noget lignende er sket mange gange i senere tider, 
endogså i Jesu navn, hvilket ikke er ensbetydende med, 
at det også var i Jesu ånd. Da inkvisitionen oprettedes, 
var den baseret på angst for, at særlige psykiske kræfter 
betegnet som ”mørkets magter”, ”djævelen” og ”satan” 
gennem såkaldte hekse, troldmænd og kættere skulle få 
større magt end kirken og gejstligheden.

Disse formentlig hekseriudøvende mænd og kvinder 
var i højeste grad til ubehag for de gejstlige autoriteter, 
idet man troede, at de kunne underminere deres magt 
og position, og derfor flammede heksebålene rundt om i 
de kristne lande. Om de mennesker, der blev myrdet på 
bålet, var nyttige eller unyttige i absolut forstand, kunne 
de gejstlige dommere ikke have nogen viden om, men de 
vidste, at de var farlige for kirkens magt, derfor var de 
ubehagelige, og derfor var det i deres øjne retfærdigt, at 
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de skulle henrettes. De var altså i den samme situation, 
som de gejstlige autoriteter, der myrdede verdensgenlø-
seren.

Korstogenes tid er endnu ikke forbi

Korstogene, som vi har læst om i historien, var baseret på 
det samme grundlag. Det var uønsket af og ubehageligt 
for de kristne, at det hellige land skulle tilhøre hednin-
gerne, skønt det vitterlig i højere grad var disse hedningers 
hjemstavn, end det var de kristnes. Og så ignorerede man 
verdensgenløserens ord om at stikke sværdet i skeden, 
”fordi hver den, der ombringer med sværd, selv skal 
omkomme ved sværd”, og søgte tværtimod med sværdet 
at erobre det hellige land for de kristne.

Man har i det hele taget i menneskehedens historie gang 
på gang følt sig berettiget til at dræbe og påføre andre 
lidelser alene ud fra det synspunkt, at deres virksomhed, 
ja måske blot deres tilstedeværelse, var en trussel mod 
ens egen behagelighed, magt og position. Og som det 
var i fortiden, er det også i nutiden, selv om de moderne 
”korstog”, ”kætterbål” og ”korsfæstelser” foregår på en 
lidt anden måde end i gamle dage.

Forretningsverdenens principper

Menneskene er i vor tid i allerhøjeste grad indstillet på det, 
der for den enkelte eller for mindre grupper af mennesker 
kan være behageligt. Om det så er gavnligt eller skadeligt 
for det øvrige samfund eller den øvrige menneskehed, er 
ligegyldigt. Forretningsverdenens principper er baseret 
på idealet ”den størst mulige gevinst eller fortjeneste”. 
Ganske vist skulle man jo tro, når man læser reklamer, 
at menneskenes liv blev langt lykkeligere, når de bruger 
de forskellige produkter, der reklameres for, og at for-
retningsfolkene kun er indstillet på at være menneskenes 
velgørere, men det er ikke helt i overensstemmelse med 
sandheden. Bag kulisserne foregår en magtkamp om 
fortjeneste og position, hvor man bekæmper hinanden, 
fordi det er ubehageligt, hvis konkurrenterne får for 
megen magt.

Hvad der er nyttigt eller unyttigt i absolut forstand, altså 
for hele menneskeheden, skænker man ikke en tanke. Den 
yderste konsekvens af disse forhold bliver verdenskrige, 
hvor menneskene, idet de kæmper mod de ubehagelighe-
der, som de mener, fjenderne påfører dem, skaber endnu 
større ubehageligheder for fjenderne og dermed endnu 
større ubehageligheder for dem selv.

I det kosmiske perspektiv

Begrebet retfærdighed går i jordmenneskenes opfattelse 
ud på, at den enkelte får det, som han eller hun har ”for-

tjent”. Vi kender det fra det gamle testamente udtrykt i 
ordene ”øje for øje og tand for tand”. Begreberne hævn 
og straf er ikke blot gammeltestamentlige begreber, 
men også yderst moderne. Vort samfund i dag er endnu 
baseret på det gamle testamentes moral og ikke på den 
moral, som ligger til grund for det nye testamente eller 
den virkelige kristendom.

Hvad er da det nye testamentes moral? Det er, at man skal 
elske sine fjender, elske dem, der hader og forfølger en, 
og vende den højre kind til, hvis man bliver slået på den 
venstre. Det var jo det, Kristus lærte, og det var også det, 
han viste i praksis. Han fortalte, at Gud er kærlighed, og 
han vidste, at intet af det, der kan hænde et menneske, 
er uretfærdigt eller ukærligt, når det ses i et kosmisk 
perspektiv, hvilket vil sige i et perspektiv, hvor man kan 
sanse og opleve i evighedens synsvinkel og se tingene, 
begivenhederne og de levende væsener fra Guddommens 
udsigtspunkt.
Det kan almindelige mennesker naturligvis ikke, ikke 
endnu, men de kan lære det. Åndsvidenskaben er en 
faktor i det moderne samfund, som lidt efter lidt vil lære 
menneskene at forstå og manifestere den virkelige og 
absolutte kærlighed.

Alt er baseret på årsag og virkning

Hvorledes står nu begreberne retfærdighed og kærlighed 
i forhold til hinanden? Mange mennesker hævder, at de 
er kontraster, at man ikke kan være retfærdig og samti-
dig kærlig, fordi kærligheden udelukker retfærdighed 
og omvendt. Men det er ikke rigtigt, hvis man skal se 
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på kærlighed og retfærdighed i et kosmisk perspektiv. 
Kosmisk set er den højeste kærlighed og den højeste 
retfærdighed et og det samme.

At et menneske høster, som det har sået, er ikke blot 
retfærdigt, det er også kærligt, selv om det kan være 
ubehageligt. Det er nemlig denne høst, der giver erfarin-
ger, viden og forståelse. Erfaringer, viden og forståelse 
medfører en ny måde at tænke og handle på, en livsfor-
vandling eller udvikling. Alle de ubehageligheder, men-
neskene oplever, er ikke tegn på, at livet er uretfærdigt 
og ukærligt, og det er ikke hævn eller straf, men årsag 
og virkning.

Det kan menneskene ikke forstå, så længe de ikke kan 
forstå den guddommelige verdensplan. Så længe deres 
mentale struktur er baseret på princippet ”selviskhed”, 
vil de opfatte alt i forhold til, som det virker behageligt 
eller ubehageligt over for dem selv. Det behagelige kalder 
de ”godt”, og det ubehagelige kalder de ”ondt”. Det er 
dyrenes mentale struktur, og det er samtidig en meget 
væsentlig del af det jordiske menneskes psyke.

Det er denne selviske bedømmelse af tingene, der bragte 
Kristus på korset, den er roden til hele den ”dommedagse-
poke”, menneskeheden oplever. Men hvad er det, der 
”dømmes til undergang” i denne dommedagsepoke? Det 
er hverken menneskene eller jorden, det er den mentalitet, 
der opfatter selviske behageligheder som livets primære 
faktor, der er dømt til undergang. Der findes en vej ud 
af denne ”dommedagstilstand” eller ”helvede”, og det 
er kærligheden.

Det store slutfacit på livets mysterium

De kosmiske analyser bliver udelukkende skabt for at 
vise menneskene, at alt er såre godt. Det er det store 
slutfacit, den egentlige løsning på livets mysterium. De 
udregninger, som fører til dette facit, giver åndsviden-
skaben på en sådan måde, at den udviklede åndsforsker 
kan se, hvorledes det passer ind i hans eller hendes egen 
skæbne og livsoplevelse.

Det er blevet gentaget og gentaget for menneskene: ”Du 
skal elske Gud over alle ting og din næste som dig selv”. 
”Du skal vende den højre kind til, når du bliver slået på 
den venstre”. ”Den, der ombringer med sværd, skal selv 
omkomme ved sværd”. ”Hævner eder ikke, I elskelige, 
jeg vil betale, siger den herre Zebaoth.” ”Det, I vil, andre 
skal gøre mod eder, det skal I gøre imod dem.” 

Men har menneskene forstået disse facitter? Det har de 
ikke, så ville livet på jorden være anderledes, end det er 
i dag. De har kunnet føle, at der måtte være noget rigtigt 
i det, men ikke kunnet handle efter det. Så skabte man 

dogmer, efter hvilke det ikke var det vigtigste at leve ef-
ter disse principper, blot man troede på dem, og specielt 
troede på, at Kristus med sin død på korset havde forsonet 
den gamle retfærdige, hævnende gud. Man ”kom ny vin 
på gamle læderflasker”, idet man pressede Kristi lære om 
kærlighed ind i et dogmesystem af forsoning og nåde, 
som i virkeligheden hører hjemme i de gamle ofringsre-
ligioner. Men det var naturligt, at det skete.

Menneskeheden var endnu ikke moden til at forstå kærlig-
heden. Gennem Kristus var den dog vist for åbent tæppe. 
Det var demonstreret, at det var muligt at hænge på et 
kors og tilgive og i kærlighed bede for de mennesker, 
man efter en almindelig jordmenneskelig tankegang ville 
kalde ”fjender”. I dag er ”de gamle læderflasker” ved at 
sprænges, flere og flere mennesker kan ikke inspireres 
af dogmatik, men ønsker at forstå, ønsker at kende ud-
regningerne til de livsfacitter, som de føler må være de 
rigtige.

Åndelig videnskab kan lære menneskene om 
retfærdighed og kærlighed

Den fysiske videnskab, som gennem mål, vægt og fysi-
ske beregninger har lært mennesket så meget om årsag 
og virkning og kredsløb, når det gælder fysisk materie, 
kan ikke lære menneskene noget om retfærdighed og 
kærlighed eller andre åndelige realiteter. Det kan kun en 
åndelig videnskab. Den fysiske videnskab og den tekniske 
udvikling kan være med til at gøre livet behageligere for 
menneskene på mange områder.

Men så længe disse behageligheder er forbeholdt visse 
grupper af mennesker og ikke er baseret på at være til 
gavn og glæde for hele menneskeheden, er de ikke ba-
seret på kærlighed, men på selviskhed. Videnskaben og 
teknikken bruges også lige så godt i krigens som i fredens 
tjeneste, bruges til at udrydde grupper af væsener, som 
man mener er til gene og ubehag for den gruppe, man 
selv tilhører.

Den moderne krig er i allerhøjeste grad baseret på teknik 
og videnskab, på kendskab til stoffernes reaktion i den 
fysiske verden. Men hvad med freden, som menneskene 
længes efter i en sådan grad, at de siger, at de kæmper for 
freden? Den virkelige og totale fred må også baseres på 
videnskab. Ikke en videnskab om fysisk materie, men en 
videnskab om de åndelige eller psykiske materier, som 
er årsag til den fysiske materies svingninger, vibrationer 
og kredsløb.
En sådan videnskab bliver også en videnskab om retfær-
dighed og kærlighed. En sådan videnskab vil ikke stå i 
modsætning til religionen, men tværtimod vise ind til 
religionens kærne af sandhed bag alle dogmerne.
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Redskab for det ubehagelige eller det behagelige 
gode

Når nu det store slutfacit, som den søgende forsker kan nå 
frem til ved et grundigt studie af den åndelige videnskab, 
er, at alt er såre godt, må man jo der ud fra også slutte, at 
krigene, kætterbålene, religionsstridighederne og men-
neskenes selviske ønsker om at opnå behageligheder, 
selv om det må ske på andre menneskers bekostning, er 
såre godt.

Det er det også. Intet af alt 
dette kan undværes i den store 
verdensplan, men det skal ikke 
vedblive at være sådan. Det er 
såre godt, at menneskene gen-
nem loven for årsag og virk-
ning eller sæd og høst kan lære 
at gøre det mod andre, som de 
gerne vil, at andre skal gøre 
imod dem. Og det er såre godt, 
at menneskene efterhånden vil 
blive i stand til at lære, at de al-
tid har to muligheder: at være 
redskab for det ubehagelige 
gode, eller at være redskab for 
det behagelige gode.

Ud fra dette valg sår de samtidig den sæd, de i fremtiden 
kommer til at høste. Den gamle udtalelse fra Bibelen: 

”Hævner eder ikke, I elskelige, jeg vil betale, siger den 
herre Zebaoth”, er en kosmisk kemisk formel, og forkla-
ringen er, at det ikke er det enkelte menneskes opgave 
selv at sørge for, at ”han, der har gjort sådan mod mig” 
og ”hun, der har sagt sådan og sådan” får, hvad de har 
fortjent ”og har rigtig godt af”.

Ifølge verdensplanen kan de ikke undgå engang at hø-
ste, hvad de har sået, ligesom man selv ikke kunne det. 
Guddommen har redskaber nok, der netop står på det 
udviklingstrin, som passer til at udløse en sådan skæb-

nebølge. Men det menneske, 
som er begyndt at komme på 
bølgelængde med universets 
kærlighed, vil mere og mere 
vælge at blive brugt som 
redskab til at fjerne ”hel-
vede”, krig, lidelse, nød og 
elendighed på jorden ved 
med sin levevis at stråle 
ligesom solen både på ”ret-
færdige” og ”uretfærdige”.
Et sådant menneske er et af 
Guddommens redskaber til 
at skabe fred på jorden, fordi 
det med sin dagsbevidsthed 
er indstillet på at være til 
gavn for helheden, både med 

sin følelse, sin intelligens, sin intuition og sin praktiske 
væremåde.                           (fra foredrag d. 1/12-1946)

At sanse med hjertet
Væsenet har i virkeligheden fået en ny sanseevne. Medens det tidligere mere eller 
mindre sansede med instinktet og hjernen, sanser det nu i kraft af hjertet, hvilket vil 
sige med dets nye kærlighedssans. Universets grundtone alkærligheden, som i virke-
ligheden behersker alle foreteelser, er en verden, et element, der skjult er til stede for 
almenheden på samme måde, som lyset skjult er til stede for det blinde menneske.

Men ligesom lysets tilstedeværelse efterhånden igennem årtusinderne bevirkede sy-
nets tilblivelse hos de levende væsener, således bevirker universets grundtone eller 
alkærligheden alkærlighedssansens tilblivelse hos det levende væsen
(LB V stk.1725)
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Af Ruth Olsen

Jeg er glad for nu at være i stand til – i lighed med nogle 
antikvariater i øvrigt – at kunne tilbyde de oprindelige 
udgaver af Livets Bog i deres smukke hvide bind med 
guldstjernen udenpå, sådan som Martinus i sin tid selv 
valgte at udgive dem, da han fik muligheden.

Jeg tror, det var meget bevidst, han valgte det hvide ”look” 
til disse ”hellige” bøger, som jo bringer Den ny Verdens-
impuls – i modsætning til Den gamle Verdensimpuls, 
Bibelen, der mig bekendt næsten altid har haft et sort 
bind. Farver er for Martinus vigtige symboler i sig selv. 
Om farverne hvid og sort siger han i LB II stk. 498, at 
”lys og mørke” fremtræder i deres fysiske form som hvid 
og sort. Det, der ligger ovenfor vort eget udviklingstrin, 
fornemmes som hvidt, hvorimod det, der ligger under, 
fornemmes som sort.

Derfor er det for mig den rene logik, at Livets Bog skal 
være hvid, og at det er en misforståelse, når Instituttet har 
udgivet bøgerne med de 
to symboler 23 og 19 på 
for- og bagside. Men 
var det da ikke efter 
Martinus’ eget ønske? 
Efter hvad jeg har hørt 
fra mennesker, der var 
tæt på Martinus i hans 
sidste år, kreerede han 
et smudsomslag med 
de to symboler, og at 
meningen så var, at der 
på dette omslags ”inderflapper” skulle stå en forklaring på 
symbolernes betydning. Han mente jo ikke, symbolerne 
skulle udgives uden en forklaring, for i så fald ville de 
blot fremstå som ”dekoration”.

For mig er Livets Bog en ”hellig” bog, dvs et værk der 
indeholder den ”højeste visdom”. Derfor opleves det 
misvisende, når den fremstår i en ”farvespraglet billig-
bogslignende” udgave, og med moderne layout. Omslaget 
er altid det første indtryk, og symbolerne forekommer 
forvirrende, når man ikke kender den dybere mening med 
dem. Livets Bog må godt være ”et smykke i gammeldags 
indfatning”, med de letlæselige ret store bogstaver på mat 
papir. Mange synes, de nyreviderede udgaver med mindre 
bogstaver og på blankt papir er sværere at læse.

Desuden er jeg sikker på, det ikke var spor tilfældigt, at 
Martinus valgte at lade side-nummereringen være fort-
løbende gennem alle værkets syv bøger.

Men mennesker er forskellige og har forskellige menin-
ger om denne sag. Jeg har jævnligt plæderet for, at man 
i det mindste skal have et frit valg mellem de oprindelige 
udgaver og de moderniserede udgaver. Dette har Rådet 
for Martinusinstituttet tilsluttet sig i princippet, bl.a. i 
en artikel her i Impuls nr.4/2007, men mente sig ikke 
i stand til at realisere dette foreløbig, økonomisk og 
arbejdsmæssigt.

Et sådant frit valg er nu blevet en realitet, takket være en 
stor frivillig indsats af nogle engagerede ”Martinus-fans”. 
Og takket være nogle gavmilde sponsorer kan værket 
endda fås til antikvariatspris – 1000 kr inkl. Moms for 
alle 7 bind. At jeg ikke er den eneste, der fornemmer, at 
Martinus ånd, sjæl eller energi – hvad man end kalder 
det – stadig er i de gamle udgaver men er ”blegnet” i de 
moderniserede, viser sig i efterspørgslen efter udgaverne 

med ”det hvide bind”. 
Antikvariaterne ved 
godt, de er blevet ”kult” 
og har skruet prisen op 
derefter.

Originaludgaven af Li-
vets Bog 1-7, som er 
udgivet på Åndsviden-
skabsforlaget, sælges fra 
Bogbiksen i Klint, men 
også Instituttet vil tilby-

des et oplag til salg, for selvfølgelig skal vi samarbejde 
fredeligt for sagens skyld. Med den overkommelige pris 
vil det være muligt også at bruge værket som gave. Alle 
åndsvidenskabelige forskere kan således få mulighed 
for at få opklaret ”livsmysteriet” billigst muligt, sådan 
som Martinus udtrykte ønske om i talen på sin 90-års 
fødselsdag.

Efterhånden som menneskene i vor del af verden bliver 
materielt set ”mætte”, og der kommer økonomisk trange 
tider, hvilket mange forudser, formodes stadig flere at 
begive sig ud i en søgen efter ”livets mening”. Så vil der 
blive brug for det logiske verdensbillede, Martinus har 
givet os adgang til.

Om originaludgaven af Livets Bog
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Af Kurt Christiansen

Ifølge tidsplanen for trykning og indbinding af faksimi-
leudgaven af Livets Bog bind 1 til 7, vil dette bogværk 
være til salg i bogbiksen i Klint, samtidig med at dette 
nummer af Den Ny Verdensimpuls udkommer. Jeg finder 
det derfor naturligt, at jeg siger et par ord om faksimile-
udgavens tilblivelse.

Der har i de sidste år været en løbende kritik af det for-
hold, at interesserede læsere af Martinus værk, Livets 
Bog, ikke har kunnet købe bøger med den originale tekst. 
Denne kritik er rejst fra flere sider, såvel mundtligt som 
skriftligt. Her kan specielt nævnes Jan Langekærs og 
Søren Ingemann Larsens artikler, hvori de har kritiseret 
dette forhold.
Henvendelser til Martinus Institut om sagen blev besvaret 
med, at de bøger der bliver udgivet, og hvor teksten er 
revideret af Instituttet, er fuldt tilfredsstillende, endda 
bedre og mere up to date end originalen, og, at de ori-
ginale tekster kun er interessante for ganske enkelte 
forskningsinteresserede, og sådanne interesserede kan 
købe originalbøger antikvarisk. 

Vi var nogle stykker der ikke mente at denne synsvinkel 
var rigtig, og at den er stærkt kritisabel, da Martinus 
udtrykkelig har udtalt, at der ikke må ændres et komma 
i teksterne.
Resultatet af vores observationer blev, at det var nødven-
digt at fremstille en faksimileudgave af de oprindelige 1. 
udgaver af Livets bog. Disse udkom fra 1932 til 1960. 

Vi var klar over, at det ville blive en bekostelig affære, 
hvis de skulle fremstilles i en god kvalitet. En sådan 
højkvalitetsfremstilling kunne kun gennemføres til en 
fornuftig pris, hvis der blev trykt minimum 500 sæt (i 
alt 3500 enkeltbøger). 
Der kunne naturligvis trykkes et lille antal lavkvalitets-
bøger via ”print on demand trykning”, og det er meget 
billigt (50-75 kr. pr bog) men det var klart, at læserne 
gerne ville erhverve bøger i en kvalitet hvor man kan føle 
tilstedeværelsen af den ægte ånd fra dengang Martinus 
levede, og ikke i en - forbrug og smid væk kvalitet.

Skulle vi kunne leve op til dette scenarie, skulle der bruges 
mange penge for at imødekomme disse ønsker. En un-
dersøgelse af priser i Tjekkiet og i Danmark viste, at det, 
ligesom da jeg fik trykt martinusbiografien, var billigst 
at trykke bøgerne i Tjekkiet, hvorfra vi fik et tilbud. Det 
lykkedes imidlertid at få tilbud i Danmark der lå relativ tæt 
på prisen i Tjekkiet, nemlig fra Bogtrykkeriet i Holbæk, 
som i forvejen trykker dette blad. Ved at vælge Danmark, 
kunne vi spare adskillige ture til Tjekkiet for at holde øje 
med, at processen skete som vi ønskede det.

Da alt dette blev klart, var der straks to fantastiske do-
natorer, vi kan også kalde dem mæcener, der meldte sig 
på banen. Det var naturligvis mennesker der tilhørte den 
føromtalte kreds af personer, der ikke var tilfreds med, at 
der kun kunne tilbydes reviderede udgaver af Livets Bog. 
Disse to mennesker, der på grund af deres beskedne ka-
rakter, ikke vil have deres navn nævnt, lagde momentant 
450.000 kr. på bordet, taget af deres meget begrænsede 
private midler.

 

Vedrørende faksimileudgaven af 
Livets Bog bind 1 til 7
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Jeg tilbød, non profit, at lave det praktiske 
arbejde, da jeg ikke har nogen penge jeg kan 
tilbyde.
Jeg scannede alle sider ind som billedfiler, 
og layoutede bøgerne ved hjælp af det nyeste 
Adobe Creative Suite program. Udgivelsen 
sker fra mit nys etablerede forlag, Åndsviden-
skabsforlaget, mens salget sker fra Bogbiksen 
i Klint.

Med hensyn til indbindingen, var vi alle enige 
i, at den så vidt mulig skulle ligge så tæt op 
ad originalen som det kunne lade sig gøre. 
Efter anbefaling fra trykkeriet, henlagde vi 
indbindingsarbejdet til et af de rigtigt store 
bogbinderier i Danmark, J. P. Møllers Bog-
binderi A/S i Haderslev. 
Der kunne under ingen omstændigheder tænkes på nogen 
form for billig limet paperback, som vi jo alle ved, før 
eller siden går op i limningen, ofte efter ret kort tids brug. 
Paperback har også et look som i sig selv, er uden nogen 
som helst pondus.

Som sagt, går jeg ud fra, at når læserne har modtaget 
nærværende blad, ligger der faksimileudgaver til salg i 
bogbiksen i Klint til en pris af 1000 kr. inklusive moms, 
pr sæt. Det svarer til en gennemsnitlig pris pr bog på 
142,86 kr. inklusive moms.
Efter at have læst denne lille solstrålehistorie, er der 
nok nogle læsere der vil tænke, hvordan kan andre end 
Instituttet trykke Livets Bog, når Martinus Institut har 
copyright på alt hvad Martinus har skrevet?
Hertil må svares, at det kan man godt. Den omtalte copy-
right er nemlig ikke nogen egentlig copyright i traditionel 
økonomisk forstand. Det ved rådet ved Instituttet også 
godt. De har selv slået det fast i et såkaldt ”informati-
onsbrev fra rådet”, dateret ”Februar 2009”. Her har de 
skrevet et specielt afsnit om deres forståelse af, hvordan 
deres copyright skal fortolkes og forstås. Dette afsnit ses 
efterfølgende:

”Copyright – ikke et økonomisk spørgsmål 
Copyrighten har i andre sammenhænge ofte den 
funktion at beskytte de økonomiske rettigheder for 
indehaveren af ophavsretten, men sådan forholder 
det sig ikke for MI, når det drejer sig om ”Det Tredje 
Testamente”. Martinus havde ganske vist nogle 
forventninger til økonomien, idet han forudså, at 
MI i fremtiden gennem bogsalget vil få betydelige 
økonomiske ressourcer, bl.a. til udbygning af det 
internationale kursuscenter i Klint. Men det vil efter 
vores bedømmelse nok først ske på lidt længere sigt, 
og måske endda først for alvor efter copyrightens 
ophør i år 2051. I dag giver trykning og salg af “Det 
Tredje Testamente” underskud – på alle sprog. Men 

det er MI´s opgave, at bøgerne alligevel skal gøres 
tilgængelige, og de økonomiske gaver vi får er med til 
at muliggøre dette. 
Det, vi derimod anser for meget vigtigt, er copyrightens 
beskyttelse af indholdet i Martinus’ værk. Denne 
beskyttelse af de ”immaterielle værdier” omtales i den 
del af ”Loven om ophavsret”, som handler om ”Droit 
moral”. I lovens § 3 står der bl.a. 
Stk. 2. Værket må ikke ændres eller gøres tilgængeligt 
for almenheden på en måde eller i en sammenhæng, 
der er krænkende for ophavsmandens litterære eller 
kunstneriske anseelse eller egenart. 
Vi vil således gerne gøre det klart, at copyrighten ikke er 
et pengespørgsmål for MI. Det er et spørgsmål om be-
skyttelse og kvalitetssikring af ”Det Tredje Testamente”. 
Vi omtaler i det følgende nogle eksempler på, hvorfor 
denne beskyttelse er så vigtig.”

Rådet siger her helt entydigt: 

Det, vi derimod anser for meget vigtigt, er copyrightens 
beskyttelse af indholdet i Martinus’ værk. Denne 
beskyttelse af de ”immaterielle værdier” omtales i den 
del af ”Loven om ophavsret”, som handler om ”Droit 
moral”. I lovens § 3 står der bl.a. 
Stk. 2. Værket må ikke ændres eller gøres tilgængeligt 
for almenheden på en måde eller i en sammenhæng, 
der er krænkende for ophavsmandens litterære eller 
kunstneriske anseelse eller egenart. 
Vi vil således gerne gøre det klart, at copyrighten ikke 
er et pengespørgsmål for MI. Det er et spørgsmål om 
beskyttelse og kvalitetssikring af ”Det Tredje Testa-
mente”.

Hermed kan jeg fastslå, at vi faktisk ved at udgive faksi-
mileudgaven af Livets Bog bind 1 til 7, gør det som MI 
egentlig skulle gøre, nemlig udgive ”den ægte vare” så 
interesserede er sikker på at det de læser, netop er det som 
stod i det oprindelige værk. 
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Dette kan man specielt være sikker på når det drejer sig 
om en faksimileudgave. Hvis man har ændret noget i 
forhold til det der står i originaludgaven er det ikke en 
faksimileudgave. 

Instituttet har netop ikke genudgivet det originale værk 
selv, selv om de er blevet opfordret til det. Vi overtræder 
derfor på ingen måde copyright-bestemmelsen. Vi har 
netop været inspireret til at udgive faksimileudgaven 
fordi MI selv overtræder den copyright som de skulle 
håndhæve. Det gør de ved at udgive rettede versioner 
af Livets Bog som de endda påstår, er den mest ægte 
vare. Det er imidlertid noget som rådet selv skal stå til 
regnskab for på et senere tidspunkt. Forsynet vil være 
deres dommer.

Jeg tror bestemt ikke det efterfølgende vil ske, men er 
der nogen der vil gøre indsigelse over udgivelsen af 
faksimileudgaven skal de henvende sig til Åndsviden-

skabsforlaget, og dermed til mig, da jeg formelt står som 
udgiver.

Jeg vil her til slut rette en dybfølt tak til de to sponsorer, 
der så uegennyttigt tog 450.000 kr. op og lagde på bordet, 
og derved gjorde det muligt at realisere det som vi alle 
følte var en opgave, som vi på den ene eller anden måde 
måtte og skulle udføre.
Jeg håber, at læserne vil tage godt imod dette fantastiske 
værk som netop indeholder ”den ægte vare”, og som jeg 
håber, vil være i stand til at genskabe noget af den op-
rindelige opløftede og trygge stemning som mennesker 
fortæller mig, at de oplevede medens Martinus endnu 
levede på det fysiske plan. Vi har prøvet at genskabe en 
form for Martinus ægte ånd gennem bøgernes udform-
ning. Indholdet står Martinus selv for, og så til den billigst 
mulige pris.
Jeg må slutte med at sige det som Martinus ville sige i en 
sådan situation: ”Alt er såre godt”.

Vor tids fødselsveer

Hvert eneste menneske vil nødvendigvis gennem sin skæbne i dette og kommende liv gøre 
de erfaringer, som er nødvendige, for at de kan tåle at erhverve en frihed, der ikke fører det 
ud i udskejelser, men giver det evne til at beherske både den fysiske og den åndelige materie 
i overensstemmelse med livets love. Men visse udskejelser må erfares, og det er menneskene 
i fuld gang med i øjeblikket. En ny verden er ved at fødes, og det er lige så meget denne nye 
verdens fødselsveer, som det er den intellektuelle jungles dødskamp, menneskene oplever.
(Artiklen ”Den store frigørelse”, Kosmos 11/1978)
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Af Ruth Olsen

Det, der på et tidspunkt fik mange af os til at tage afstand 
fra al slags religion, er den undertrykkelse og alle de 
overgreb, der er og stadig bliver foretaget med baggrund 
i religiøs tro. Et af de moderne eksempler på en sådan 
brug af religion kan vi læse om i Miriam Williams bog 
”Hjernevasket til prostitution” (Vintens forlag 1999), 
der handler om den sekt, der kalder sig ”Guds børn”, nu 
blot ”Familien”.

Miriam blev som teenager tiltrukket af sekten, da hun var 
åndeligt søgende og længtes efter et fællesskab, hvor hun 
med sin idealisme kunne være med til at ”gøre verden 
bedre”. Hun ville så gerne være en slags missionær, der 
hjalp sine medmennesker til at få et bedre liv ved at finde 
Guds kærlighed. I 70’ernes USA var der mange ensomme 
unge mennesker, der længtes efter kærlighed. Det er der 
stadig – over hele verden.

Det, der gør en sådan sekt til alt det, man må advare unge 
mennesker imod, er: organisationen er totalt topstyret af 
én person (guru, konge, ”far”) og hans særligt udpegede 
ledere. Han har monopol på at tolke ”de hellige skrifter”, 
her Bibelen, og styrer de menige tilhængere med det, han 
kalder ”Guds vilje”, som han påstår, han har fået ”åben-
baret”. I sekten ”Guds børn” kaldte lederen sig Moses 
David og fortalte, han var den ”talsmand”, som Jesus 
havde bebudet skulle komme.

Indoktrineringen skete bl.a. ved, at man kun måtte læse 
lederens skriverier, kaldet MO’s breve. Afvigende me-
ninger eller kritik var ”syndigt” og blev straffet med 
forskellige former for ydmygelser. Der var et uformelt og 
uigennemsigtigt spionsystem, der indrapporterede, hvis 
nogen sagde og gjorde noget, der ikke var acceptabelt.

Fællesskabet byggede på en stærk skelnen mellem ”os” 
og ”de andre”, de gode indenfor og ”de fortabte” udenfor, 
som det gjaldt om at ”frelse”. Man skulle være lydige 
”Guds tjenere”, der gik ud og missionerede på gader og 
stræder for bl.a. at samle penge ind til sektens fortsatte 
”næstekærlige” virke. De menige levede i ydmyg fat-
tigdom, mens lederne levede ret fedt.

På et tidspunkt finder lederen MO på, at ”næstekærlighed” 
også betød, at medlemmerne skulle tilbyde sex som mid-
del til at overbevise ”de fortabte” om, hvor stor ”Guds 
kærlighed” er. Så gav det jo desuden også en del penge! 

Mange af sektens kvinder 
var så opsat på at ”ofre sig 
for Gud”, at de således lod 
sig prostituere. De var jo så 
hjernevaskede, at de næsten 
var holdt op med at tænke 
selv og troede på den om 
”hellig prostitution”.

Lederen selv omgav sig 
med et harem af elskerinder, 
som han også sendte ud som 
”menneske-fiskere” v.hj.
a. seksuelle ydelser. Først 
da han i sine ”hyrdebreve” 
begyndte at opfordre til 
sex med børn, stod den her 
nævnte bogs forfatter af og ”vågnede op”. Da havde hun 
brugt 18 år af sit liv i sekten og fået 5 børn (prævention 
var ikke tilladt). Men at frigøre sig fra det eneste sociale 
netværk, hun havde på det tidspunkt, var ikke let. Bagefter 
har hun forsøgt at hjælpe andre afhoppere, hvoraf nogle 
ikke klarede det men begik selvmord.

Hvad prostitution bevirker

Der foregår i vor tid tilsyneladende mere og mere fy-
sisk seksuel aktivitet, der intet har at gøre med gensidig 
sympati endsige kærlighed. Kvindehandel, voldtægt, 
sexturisme, sexmisbrug af børn osv. Jeg ved ikke, om det 
er blevet værre end ”i gamle dage”, for tvangsægteskaber 
og sexmisbrug af børn f.eks. har vel altid været et udbredt 
fænomen i patriarkatets tid.

Men måske har udviklingen af det, Martinus kalder 
”djævlebevidsthed” (stærkere udvikling af intelligens 
end af følelse) sammen med det øgede seksuelle behov, 
Martinus taler om som noget, der følger med i en vis pe-
riode af polforvandlingen, indgået en ”uhellig alliance” 
i vor tid?

Walter Russell mener, at en del af tidens psykiske pro-
blemer har noget at gøre med disharmoniske seksuelle 
relationer. I sin bog ”The message of the divine Iliad” 
(s.159) siger han bl.a.: Enhver person har sit eget be-
stemte energimønster og rytme, som er skabt af hans 
tænkning/bevidsthed. Et seksuelt forhold påvirker hver 
eneste celle, blodets strøm og nervesystemet, oplivende 

Religion, sex og suggestion
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eller nedbrydende, alt efter om partnerens energimønster 
er i harmoni (resonans) eller disharmoni med ens egen 
vibration.

Russell sammenligner de to partnere i et seksuelt forhold 
med batteripolerne plus og minus. Hvis man forbinder to 
meget forskelligt dimensionerede batteripoler, sker der 
skader, en slags kortslutning. Mennesket er et elektrisk 
system, derfor kan der opstå skader i nervesystemet og 
dermed i hjernen, når der etableres en fejlforbindelse. 
Han taler også om, at den resonante forbindelse oplader 
organismen, hvorimod den disharmoniske aflader.

Ligesom for Martinus betyder et ”seksuelt forhold” for 
Russell ikke blot det, der vedrører kontakt mellem køns-
organer, men også alle de andre energiudvekslinger, der 
foregår mellem levende væsener. Vi tiltrækkes af dem, 
vi er på bølgelængde med, for det er en universel lov at 
”lige tiltrækker lige”. Er vi sammen med nogen, der ikke 
er ”lige”, vil vi søge at udligne forskellen, siger Russell, 
dvs vi vil prøve at finde en midtpunktsbalance. Lidt lige-
som når saltvand blandes med ferskvand og ender med 
en fælles balance derimellem.

Hvis de to partnere står på meget forskellige trin i udvik-
lingen, vil den mindst udviklede altså trække den anden 
nedad. Men da mennesket har en høj grad af fri vilje, kan 
han/hun i stedet vælge at leve i konstant disharmoni, hvis 
det ikke er muligt at gå hver til sit. Russells synspunkt er 
altså, at disharmoniske nære relationer er psykisk nedbry-
dende, således at der skabes f.eks. depressioner, hvilket 
især skaber hjerte-karsygdomme. Han sammenligner også 
det ”umage” par med det, der kan ske, når man blander 
forkerte kemiske stoffer. Det kan sommetider give eks-
plosive reaktioner.

Ifølge Martinus er et ægteskab mellem to, der står på 
meget forskelligt trin i udviklingen dvs i polforvandlingen 
det, han kalder ”et ulykkeligt ægteskab”. Hvis man kun 
bliver i det af praktiske og økonomiske grunde, taler han 
om ”korsfæstelse” eller ”prostitution” (LB V stk. 1833). 
Martinus er ikke imod skilsmisser, for de er for ham en 
selvfølgelig del af udviklingen, men han siger, det ville 
være bedre ikke at gifte sig, hvis man ikke kan overholde 
”ægteskabets forpligtelser”.

I småbogen ”To slags kærlighed” siger Martinus (kap.49): 
Det kan ikke være kærligt at indlade sig i et ægteskab, 
hvis man ikke mere har talent for at kunne overholde 
ægteskabsloven og gøre samlivet lykkeligt for den anden 
part i ægteskabet og de eventuelle børn. Skilsmisse eller 
et ægteskabs opløsning bør kun finde sted i en situation, 
hvor væsenerne er så psykisk forskellige, at de ikke kan 
bringes til at leve i harmoni med hinanden og derfor 
dagligt lever i ufred.”

Martinus nævner ikke noget konkret om, hvad det bety-
der for den enkelte mht. psykisk og fysisk sygdom, når 
man lever i et disharmonisk seksuelt forhold. I bogen 
”Bisættelse” har han beskrevet, hvad negative tanker og 
følelser betyder for helbredet, så de negative følelser, 
der følger med et dårligt ægteskabeligt pligt-forhold, har 
selvfølgelig konsekvenser.

Hvad med den egentlige prostitution? I dagens debat 
om prostitution er der altid nogle, der mener, det er ok, 
når blot kvinden har valgt det frivilligt. Bortset fra det 
tvivlsomme i hvor frivilligt det er, når hun har brug for 
pengene eller er hjernevasket til det, så viser det sig altid, 
at de efter en tid får store psykiske problemer og stærke 
følelser af afsky for mænd generelt. Nogle griber så til 
narkotiske stoffer for at bedøve ubehaget.
For Russell er dette et selvfølgeligt resultat, fordi den 
slags umage forhold vil ødelægge al livsenergi, ”bat-
teriet” bliver så at sige helt ”afladet”, hvorved personen 
”degenererer” åndeligt.

For at vende tilbage til den bog, jeg nævnte i begyndelsen, 
så er det bemærkelsesværdigt, at forfatteren ”overlever” 
med en hel del personlig integritet og livsgnist i behold. 
For mig at se skyldes det, at hun det meste af tiden er 
overbevist om, at hun tilbyder sex af næstekærlighed for 
at udbrede Guds kærlighed og ikke for egen vinding. Der-
for undgår hun de stærke negative følelser. Indtil den dag 
hvor illusionen brister, og hun må erkende hvilke løgne, 
hun har ladet sig spinde ind i. Men også kærligheden til 
sine børn redder hende fra personlig opløsning. Desuden 
beder hun til Jesus, når hun føler sig mest ulykkelig.

Bogen viser med al tydelighed, hvorfor Jesus advarede 
mod ”falske profeter”, og hvorfor det er så vigtigt, at 
menneskene holder op med at forlade sig på ”tro”, men 
bevarer sin kritiske sans og søger viden og sandhed. Det 
er ikke så meget religionen i sig selv, der er det store pro-
blem, men hvad den kan bruges til, så længe menneskene 
er så ufuldkomne.
Men hvorfor forbliver en ret så intelligent kvinde så længe 
i en organisation, der ikke byder på megen glæde endsige 
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kærlighed? Nok var der mange kærligheds-floskler, men 
det var jo blot tomme ord, for de fleste følte sig utilpas 
ved at være så kritisk overvågede.
Noget af forklaringen ligger formodentligt i det, Martinus 
kalder ”besættelse” eller suggestion. I sin artikel ”Besæt-
telse” (Impuls 1/2002) beskriver han, hvordan man kan 
suggereres til at tro på løgne, andre fortæller os, dvs man 
bliver ”i nogen grad besat af den andens tankeverden”. 
Han nævner også ”religiøs besættelse”, der især rammer 
de autoritetstro og ”binder sektens tilhængere i en fælles 
åndelig atmosfære”.

For at kunne blive fanget ind af religiøs suggestion og 
den dermed forbundne manipulering skal man ikke blot 
være autoritetstro men også have bevaret en hel del af sin 
”flokbevidsthed”, dvs evnen til at give afkald på meget 
af sin individualitet og egen tænkeevne, for at tilpasse 
sig ”flokkens” meninger. Det skulle imidlertid ifølge 
Martinus være noget, vi er på vej til at udvikle os bort 
fra. Ser vi på verden i dag synes dette dog at have lange 
udsigter! 

Kun en ussel Bille --- !
Af Helmer Fogedgaard

Paa mit Skrivebord kommer en lille graa Bille langsomt 
kravlende. Den ser saa beskeden og uanselig ud. Hvad vil 
du lille, usle Kryb? Du kommer jo hen imod mig. Tror du, 
at jeg interesserer mig for dig? Du er jo nærmest hæslig 
især paa Bagsiden ligesom alle andre Insekter. Skal jeg 
taale dig paa mit Skrivebord? Var det ikke rimeligst at 
gøre kort Proces med dig og mase dig? Saadan plejer 
Folk jo at gøre.

Lad mig alligevel se lidt nærmere 
paa dig, du lille Kræ. Nu er du et 
Par Gange stødt imod min Haand, 
og du trækker dig resigneret 
tilbage og begynder troskyldigt 
at traske i en anden Retning hen 
over Bordet. Hver Gang jeg, som 
det drilagtige Menneske, bremser 
dig paa din nye Rute, standser du 
blot, og efter lidt Betænksomhed 
drejer du en helt ny Vej. Der 
kommer ingen Protest fra dig, 
og du irriteres ikke, saadan som et Menneske vilde være 
blevet.

Lille forunderlige Bille! Hvordan kan du dog være saa 
uendelig taalmodig? Stadig drejer du stille af, naar jeg 
kommer dig i Vejen. Jeg kender ingen saa beskeden 
og sagtmodig som du. Hvor kunde vi Mennesker lære 
uendelig meget af din Væremaade. Beskedenhed, Yd-
myghed, Sagtmodighed, Blidhed og Taalmodighed er 
dit Væsens Kendemærke. Kun de allerstørste blandt 
Menneskene har kunnet staa Maal med dig!

Kære lille Bille! jeg er kommet til at holde af dig. Jeg vil 
ikke drille dig mere. Og dræbe dig kunde jeg naturligvis 
aldrig tænke mig. Du har jo heller ikke gjort mig noget 
ondt. Du er her blot, fordi vi begge er født til samme 
Verden. Vi er underkastet de samme Love. Ja ingen af 

os kan gøre anderledes, end vi gør. Vi er nødt til at følge 
den Natur der bor i os. Skulde jeg da dræbe dig, fordi du 
følger din iboende Natur og kommer kravlende paa mit 
Skrivebord? Aldrig!

Vi er to Sjæle, der mødes paa Livets Vej. Kanske at jeg 
mener, at jeg er mere end dig. Det er maaske min Fejl. 
Kun min egen Indbildskhed kan faa mig til at mene, at det 
Liv, der besjæler mig, skulde være mere guddommeligt 
end dit. Nej, kære lille sagtmodige Bille, du er ligesaa 

meget værd som jeg. Vi fylder begge 
vor Plads i Universet, hvor Skaberen 
har sat os. Vi er kosmisk set lige 
værdifulde. Begge er vi langsomt paa 
Vej op imod en forklaret Tilværelse. 
Kun det illusoriske Tidsbegreb skiller 
os.

Kære yngre Broder! Jeg elsker dig, 
fordi det Liv, der bor i dig, er det 
samme Liv, som besjæler alle andre 
Skabninger i det ganske Univers. 

Ligesom enhver anden er du en Aabenbaring af den Gud, 
der virker i alt levende. Du er en fuldgyldig Repræsentant 
for DEN STORE ENE, hvis universelle Liv og Kærlighed 
bor bag enhver Form og gør alle Væsener til et eneste 
altomfattende Broderskab.

Kærtegne dig fysisk kan jeg ikke, kære lille Bille. Dertil er 
du rent legemligt for beskeden. Du kunde jo tage Skade. 
Men jeg vil kærtegne dig i mine Tanker, og jeg vil love 
aldrig nogensinde at dræbe dig eller dine Slægtninge. Mit 
Møde med dig paa Skrivebordet vil faa varige Følger for 
mig. Du lærte mig saa meget. Du fik mig til at meditere 
over det højeste og jeg saa, at DEN HØJESTE ogsaa bor 
i dig! Denne Erkendelse om den universelle livgivende 
Kærlighed, som sammenknytter alle levende Væsener, 
er Lysets Vej og den virkelige Lykkes Vej.
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Af Kurt Christiansen

Der har gennem de senere år været en diskussion om, 
hvorvidt man skulle give Martinus forfatterskab be-
tegnelsen kosmologi eller åndsvidenskab. Der har ind 
imellem været skriftlige tilkendegivelser af synspunkter 
desangående. Jan Langekær har skrevet et dialogindlæg 
i Den Ny Verdensimpuls nr. 4/2006 under overskriften 
”Kosmologi versus Åndsvidenskab – Kosmolog versus 
Åndsforsker” der plæderede for brugen af betegnelsen 
”åndsvidenskab”. Langekær gengiver som begrundelse, 
et svar som Martinus gav til en person, der efterspurgte 
et navn til ”Martinus-Bevægelsen”. En lille del af svaret 
lød:

”Da mit åndsarbejde således er en manifestation af 
og en vejledning i verdensbilledets evige analyser, kan 
det slet og ret kun være at betegne som kosmisk viden-
skab, der igen er det samme som ”Åndsvidenskab”, 
ligesom de studerende af denne åndsvidenskab kun 
kan være at udtrykke som ”Åndsforskere”. At udtrykke 
mit åndsarbejde og dets interesserede forskere ved 
nogen anden betegnelse kan kun være udtryk for en 
total misforståelse.”
Spørgsmål og svar blev bragt i et Kontaktbrev i 1951 
under betegnelsen ”Spørgsmål 26”.

Jeg oplever jævnligt, når jeg hører forelæsninger, bl.a. af 
astrofysikere, at de betegner deres forskningsgren som 
”kosmologi”. Emnerne kan f.eks. være supernovaer, 
røde dværge, neutronstjerner, sort stof og megen anden 
forskning omkring det fysiske univers. Det skal her 
bemærkes, at disse naturvidenskabsmænd, i hvert fald i 
deres videnskab, ser helt bort fra den ikke fysiske del af 
universet/altet. 
Vi står her over for en modsætning deri, at hvis vi kalder 
Martinus værker for ”kosmologi”, betegner det noget 
helt andet end det, som videnskabsmænd taler om under 
samme betegnelse. Astrofysikeren taler alene om det 
fysiske univers, medens Martinus jo nok taler om det 
fysiske, men i særdeleshed om det ikke fysiske.

Hvordan er det gået til, at man lægger to så forskellige 
betydninger i ordet? Lad os først se hvordan forskellige 
leksika forklarer ordets betydning. 
I Allers Illustrerede Konversationsleksikon fra 1908 står 
der:

”Kosmologi (gr.), ”Verdenslære”, Indbegrebet af alt 
det, der af Verdensaltet kan erkendes ved vore Sanser 
og vor Forstand. Hertil må altså regnes saavel Kos-
mografi, Verdensbeskrivelse, som Kosmonomi, Læren 
om Verdenslovene, og Kosmosofi, hvor en filosofisk 
(metafysisk) Spekulation, ofte med stærk Tilsætning af 
Mystik, søger at komme til Kendskab om Verdensaltets 
indre Sammenhæng.”

I Salmonsens Konversationsleksikon fra 1923 står der:
”Kosmologi (gr.), en navnlig i den ældre Filosofi 
forekommende almen Lære om Verden og dens Helhed, 
dens Oprindelse og Udvikling, dens Bestanddele, de 
Kræfter der virker i den, de almene Love, der gælder 
for den, etc.”

I Den Store Danske Encyklopædi fra 2006 står der:
”kosmologi, (af kosmos og -logi), lære om Univer-
sets materielle struktur og rum-tidslige opbygning. 
Ofte dateres de vestlige kosmologiers oprindelse til 
Thales fra Milet (500-t. f.Kr.), der lærte, at verden er 
en vandomskyllet skive under en himmelhalvkugle. Et 
århundrede senere hævdede Parmenides, at kosmos 
er kugleformet og endeligt, og at det dagligt drejer 
sig om sin akse. Hos Aristoteles nåede kosmologien 
sin foreløbige afslutning. Ifølge hans kosmologi er 
Universet endeligt og opbygget af kugleskaller, hvorpå 
stjernerne og planeterne er fæstede. Kugleskallerne 
drejer sig om deres fælles centrum, hvori Jorden, 
som er ubevægelig, er placeret. Denne opfattelse 
holdt sig praktisk talt uanfægtet til renæssancen, hvor 
Nicolaus Cusanus og Giordano Bruno postulerede 
rummets uendelighed, og Kopernikus skitserede en 
heliocentrisk astronomi. For at kunne give en meka-
nisk forklaring på de himmelske legemers bevægelser 
formulerede Descartes i 1600-t. en teori om Univer-
set som bestående af materielle hvirvler, hvorimod 
Newton med sin lære om massetiltrækningskraften 
udformede en dynamisk kosmologi. 
1700-t. blev kosmologiens klassiske århundrede. 
Her formulerede Kant, Laplace og Lambert, der alle 
var newtonianere, kosmologier, der byggede på den 
tanke, at kosmos er et system af galakser. I 1900-t. 
har interessen for kosmologi igen været stor, især i 
forbindelse med overvejelser over Universets opståen 
og udvikling.”

Martinus litterære værk,
kosmologi eller åndsvidenskab?
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I Politikens Nudansk Ordbog fra 2007 står der:
”Kosmologi, sb. –en. Studiet af universets struktur 
og udvikling.”

Vi ser her, at ordet ”kosmologi”, gennem den viste periode 
fra 1908 til i dag, har ændret betydning. Betydningen 
er indskrænket fra at omfatte såvel det fysiske som det 
”ikke fysiske” til, at naturvidenskaben nu fuldstændig har 
overtaget ordet ”kosmologi”, og at det nu kun står for den 
videnskabelige målbare del af universet, her i særdeleshed 
de aspekter som astrofysik-
ken og astronomien står for. 
De ikke fysiske aspekter er 
således helt forsvundet fra 
indholdet i begrebet ”kos-
mologi”.

På det tidspunkt hvor Mar-
tinus skrev Livets Bog var 
det, som vi kan se af det 
foregående, nogenlunde le-
gitimt at benytte udtrykket 
Kosmologi om Martinus 
forfatterskab. 
Det var imidlertid ikke 
Martinus selv der brugte 
betegnelsen kosmologi. 
Det var den kreds af men-
nesker der fandtes omkring ham, der brugte ordet. Alle 
talte om ”Martinus kosmologi”, ikke om ”Martinus 
åndsvidenskab”. Martinus brugte imidlertid selv udtryk-
ket ”åndsvidenskab”. Det fremgår tydelig af det svar han 
gav en spørger, og som jeg har gengivet i begyndelsen 
af teksten.
Jeg har ikke nogen viden om, at Martinus prøvede at 
tilrettevise sin omgangskreds med hensyn til ordvalget, 
selv om deres ordvalg ikke var i overensstemmelse med 
hans ønsker. Han lod dem bruge ordet kosmologi uden at 
forsøge på at ændre praksis. Selv om han nok ikke brød 
sig om deres ordvalg, var det jo ikke særligt misvisende 
på dette tidspunkt.

For god ordens skyld har jeg ladet min PC undersøge, 
hvor mange gange der står ordet ”kosmologi”, og hvor 
mange gange der står ordet ”åndsvidenskab” i de syv bind 
”Livets Bog” og de fire bind ”Det Evige Verdensbillede”. 
Resultatet blev, at ordet ”kosmologi” ikke forekommer 
en eneste gang i de to sæt bøger, medens ordet ”åndsvi-
denskab” er brugt 50 gange. Disse tal taler jo for sig selv, 
og peger klart på, hvilken betegnelse man bør bruge om 
Martinus forfatterskab, set fra Martinus synspunkt.

Jeg var allerede klar over den ovennævnte problemstilling 
da jeg skrev biografien om Martinus i 2005. Jeg valgte 
dengang alligevel at skrive biografien med brug af ordet 
”kosmologi”. Jeg gjorde det, fordi det var under den 

betegnelse, man kendte Martinus arbejder. Jeg har dog i 
forordet, på side 8, skrevet en bemærkning og forklaret 
hvorfor jeg valgte at bruge ordet kosmologi i stedet for 
åndsvidenskab.
Af det foregående, må det imidlertid nu stå klart, at vi 
ikke kan fortsætte med at bruge begrebet ”kosmologi” 
om Martinus litterære arbejde. Ordet har gennem de 
sidste 100 år fået et andet betydningsindhold, og vi må 
derfor tage et andet og mere dækkende ord i brug hvis vi 

ønsker at være opdaterede 
og følge med tiden. Det er 
jo heldigvis også ganske 
let. Vi behøver ikke på no-
gen måde at gøre vold på 
materialet, og samtidig vil 
vi, i vores sprogbrug, være 
mere i overensstemmelse 
med Martinus eget sprog-
brug, hvis vi skifter ordet 
”kosmologi” ud med ordet 
”åndsvidenskab”.

Lad os, inden vi gør det, se 
om ordet ”åndsvidenskab” 
netop står for det som er 
nedlagt i Martinus forfat-
terskab. Det kan vi gøre ved 

at undersøge, hvad der sprogligt ligger i ordet. Lad os 
som før, gå ind i forskellige leksika og se hvordan disse 
beskriver dette ords indhold.

Mærkeligt nok er der ingen af de ovenfor nævnte leksika, 
der har en forklaring på hvad der kan lægges i ordet 
”åndsvidenskab”. Det skyldes formodentlig, at man op-
fatter ordet som et sammensat ord, bestående af ”ånd” og 
”videnskab”. Disse to ord har de forskellige leksika og 
ordbøger naturligvis en redegørelse for. Det er imidlertid 
ikke lige så entydigt, da problemstillingen så bliver lidt 
mere kompleks. 

Ordbog over det danske Sprog fra 1918 som ikke har 
ordet ”kosmologi”, men ordet ”åndsvidenskab” siger 
dog følgende:

”Aandsvidenskab, videnskab, som har menneskeaan-
dens udvikling og frembringelser til genstand.”

Ser vi på hvad Salmonsens Konversationsleksikon 1915 
(bind 1) siger om ordet ”ånd” læser vi følgende:

”Aand, Grundbetydningen af Ordet Aand er i vor go-
tiske Sprogæt Aandedræt, oprindelig er det ligetydigt 
med Aande; Odin skabte Mennesket ved at give den 
livløse Ask ”Aand” (af Roden ”an”, at blæse…..). 
Med Kristendommen kom Aand til at betegne Livets 
sjælelige Side som selvstændigt Væsen modsat den 
legemlige…..; Dansk gav Aand denne betydning og 
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lod Aande gælde det fysiske Liv…
Aand betegner nu i Filosofien det samme som Begre-
berne Bevidsthed og Sjæl.”

Andre bøger beskriver det brede spektrum hvori ordet 
ånd kan indgå, og her er en af begrebsformerne identisk 
med ovenstående.
Begrebet åndsvidenskab er imidlertid ikke et ukendt ord, selv 
om det ikke er beskrevet i nævnte leksika. Ser vi lidt på et par 
filosoffer fra Martinus-perioden kan vi f.eks. læse i ”Den Store 
Danske” på nettet. Her finder vi bl.a. følgende:

”Wilhelm Windelband, 1848-1915, tysk filosof og filoso-
fihistoriker, professor i Freiburg, Strasbourg og Heidelberg. 
Windelband, der tilhørte den nykantianske Badenskole, 
hævdede i modsætning til Kant et grundlæggende skel 
mellem naturvidenskaber og åndsvidenskaber; naturvi-
denskaberne er nomotetiske, dvs. at de udforsker almene 
love, mens åndsvidenskaberne er idiografiske, dvs. at de 
beskriver det individuelle i sin egenart.”

”Wilhelm Dilthey, 
1833-1911, tysk 
filosof og idéhisto-
riker; professor i 
Berlin 1882-1905. 
Diltheys vigtigste 
indsats var hans 
videnskabsteo-
retiske analyse af 
åndsv idenska -
berne (Geiste-
swissenschaften), 
dvs. samfundsvi-
denskab og hu-
man iora ,  hv i s 
selvstændighed 
over for natur-
videnskaben han 
betonede. Dilthey var inspireret af tysk historicisme 
og af Schleiermachers hermeneutik og dialektik. For 
Dilthey omfatter erfaringsbegrebet ikke blot uafhæn-
gige sanseerfaringer, men livet i hele dets rigdom. 
Verden opleves derfor ikke som en række uafhængige 
data, men som en struktureret enhed. Det erfarede 
organiseres i det førbevidste af de såkaldte livska-
tegorier, som fx ”værdi”, ”formål” og ”mening”. 
Disse livskategorier er empiriske generalisationer, 
som har deres rod i et historisk-kulturelt fællesskab. 
Ifølge Dilthey forklarer vi naturen, dvs. giver årsags-
beskrivelser af ydre, kvantitative og tilbagevendende 
fænomener, mens vi forstår det åndelige og dets ydre 
manifestationer, som alle er unikke; fagudtrykkene er 
erklären og verstehen. Forståelsen bygger på indfø-
ling, der ikke blot er en intuitiv genoplevelse, men en 
metodisk kunst, hvor analyse og syntese ikke kan skil-

les ad, jf. den hermeneutiske cirkel. Denne forståelse 
er til dels subjektiv og (historisk) relativ, men hviler 
på noget alment.”

Det ovenfor viste, er kun et par eksempler. Vi ser at 
begrebet ”åndsvidenskaber” i flertal, er betegnelsen for 
humaniora og samfundsvidenskab. Det strider ikke imod 
at vi bruger betegnelsen åndsvidenskab om Martinus 
forfatterskab. Der er her blot tale om en helt specifik og 
unik ”åndsvidenskab”.
I det ovenfor citerede, får vi en fornemmelse af forskellen 
i erkendelsesmåde og forskningsmetoder for naturviden-
skaber og åndsvidenskaber. 
Ser vi under ordet ”videnskab” i Den Store Danske på 
nettet, kan vi få en dybere forståelse af forholdet mellem 
grundvidenskaberne og åndsvidenskaberne. Selv om 
afsnittene tilsammen er ret omfattende for denne artikel, 
er det nødvendigt, netop at se på emnet videnskab, da 
der har været en stående diskussion om, hvorvidt det 
Martinus skrev, kan betegnes som videnskab. Jeg har 
kursiveret enkelte tekstafsnit for at læseren særligt skal 
bemærke disse.

Videnskab, almen betegnelse for systematiske metoder 
til at frembringe, ordne og udbrede viden og kunnen 
samt resultaterne af denne aktivitet og de organisa-
tionsformer og administrative enheder (som fag og 
discipliner), hvorunder den foregår. Den viden og 
kunnen, der er videnskabelig, rækker ud over etableret 
lærdom, dvs. hvad der er almindeligt accepteret, og 
hvad der umiddelbart kan forstås eller iagttages. Den 
fokuserer på ny erkendelse skabt gennem forskning, 
et ord, der ofte benyttes synonymt med videnskab. 
Betydningen af det danske ord videnskab er, som det 
tyske Wissenschaft, meget omfattende og henviser til 
næsten alle former for systematisk viden om natur, 
kultur og samfund. Derimod er det engelske science 
(afledt af lat. scientia) mere snævert og betegner 
normalt naturvidenskaber. Mens videnskab stræber 
mod erkendelse og besvarelse af hvorfor-spørgsmål, 
er teknologi orienteret mod at opnå praktiske løs-
ninger og besvare hvordan-spørgsmål. Der er dog 
ingen skarp adskillelse mellem (natur)videnskab og 
teknologisk forskning. Det er karakteristisk for al 
videnskab, at dens påstande kan gøres til genstand 
for åben og kritisk diskussion og, i princippet, ikke 
udelukker tvivlere eller anderledes tænkende. I mod-
sætning til fx mystiske og religiøse erkendelsesformer 
er videnskaben offentlig.

Som vi kan se af det foregående, opfylder Martinus forfat-
terskab helt de kriterier der her er stillet op for videnskab, 
som sådan. Martinus forfatterskab er opstillet som en 
samlet ”hypotese”, tilvejebragt via evner som vi andre 
endnu ikke er i besiddelse af. Den er hverken mystisk 
eller religiøs, selv om nogle fejlagtigt kalder Martinus 
en moderne mystiker. 
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Man må forstå Martinus forfatterskab som en detaljeret 
beskrivelse af et udviklingsforløb. Et udviklingsforløb 
som enhver kan gå ind og afprøve/efterforske efter 
evne. Der kræves ikke dyre apparater eller kemikalier. 
Videnskabeligt set, må vi kalde forfatterskabet for en 
”videnskabelig hypotese” som enhver frit kan gå ind i og 
efterprøve. Ja vi kan nærmest ikke lade være/blive fri for 
det. Logisk og videnskabeligt set, må det Martinus beskri-
ver betegnes som en hypotese vedrørende udvikling, så 
længe den ikke er tilstrækkeligt dokumenteret i alle for-
hold. Enhver anden synsvinkel ville være uvidenskabelig 
og baseret på tro. Det er derfor, Martinus højt og tydeligt 
sagde, at ingen skulle nøjes med at tro, man skal gå ind 
og afprøve om det der siges er sandheden. Kun via denne 
synsvinkel kan hypotesen behandles videnskabeligt. Vi 
må imidlertid konstatere, at vi på vores stade, ikke kan 
afprøve og udforske alle facetter i hypotesen, men den 
kan afprøves langt hen ad vejen.

Afgrænsning

Det er vanskeligt, og formentlig udsigtsløst, at definere 
videnskab og skarpt afgrænse den fra, hvad der ikke 
er videnskab. Alligevel har dette ofte været forsøgt. 
Således har man hævdet:  1) at videnskab er en forfi-
nelse af dagliglivets erfaringer; 2) at den er teoretisk, 
modsat praktisk viden; 3) at den er karakteriseret ved 
formen af sine udsagn, fx at de skal være universelle 
og matematisk formulerede; 4) at den er karakteri-
seret ved bestemte metoder og procedurer, fx ekspe-
rimenter; 5) at den giver objektiv viden via sociale 
mekanismer til sikring af dens offentlige karakter; 6) 
at den resulterer i offentlig tilgængelig viden i form 
af bøger og artikler.

Om end disse synspunkter indfanger væsentlige aspek-
ter af videnskabens natur, er de langtfra dækkende eller 
i stand til at udelukke de opfattelser, der intuitivt be-
tragtes som ikke-videnskabelige. Ikke blot er der store 
forskelle mellem de forskellige former for videnskab, 
men begrebet har også ændret sig væsentligt gennem 
historien. Ingen enkelt formel synes at kunne indfange 
denne forskellighed og historiske variation. Hertil 
kommer, at ordet videnskab benyttes i forskellige 
betydninger. Det henviser ofte til bestemte metoder 
og erkendelsesformer, men også til de produkter eller 
resultater, der stammer fra disse, herunder verdens-
billeder. I social forstand vil videnskab derimod ofte 
betegne institutioner, discipliner og professioner. Hver 
af disse betydninger er forskellige og medvirker til, 
at begrebet videnskab ikke har nogen entydig defini-
tion. Under alle omstændigheder er videnskab knyttet 
til ekspertise og har som sådan stor social autoritet, 
hvilket er grunden til, at ikke-videnskabelige opfat-
telser, fx af religiøs art, ofte betegner sig selv som 

videnskabelige (kristen videnskab, transcendental 
meditation og dianetik er eksempler). 

Videnskabens egenart diskuteres ofte i forbindelse 
med alternative videns- og erkendelsesformer, som så 
betegnes pseudo- eller paravidenskaber (dvs. falske 
videnskaber eller vidensformer hinsides de etablerede 
videnskaber). Historiske eksempler på sådanne er al-
kymi, astrologi, frenologi, mesmerisme og spiritisme. 
Om end disse områder normalt vil betegnes som 
ikke-videnskabelige, er det vanskeligt at pege præcis 
på, hvori deres mangel på videnskabelighed består. 
Historisk set har disse og lignende områder spillet en 
vigtig videnskabelig rolle (positiv såvel som negativ) 
og kan ikke klart adskilles fra egentlig videnskab. 
Dette betyder dog ikke, at det er omsonst at skelne 
mellem videnskab og pseudovidenskab, blot at en 
sådan skelnen i mange tilfælde er problematisk. Den 
fungerer ofte implicit, enten forskningspolitisk eller i 
videnskabsmændenes og offentlighedens bevidsthed.

Vi skal her bemærke at Martinus arbejder adskiller sig 
stærkt fra religiøse indfaldsvinkler til samme emneom-
råde. Man skal bemærke, at Martinus arbejder danner et 
helhedsbillede af ”altet”. Et helhedsbillede som ikke fra 
vores ståsted kan efterforskes i alle detaljer, men som 
ikke som mange religioner kræver, at man i visse situa-
tioner ser bort fra visse normale fysiske love. Martinus 
tekster kan derfor ikke indskrives under det man i teksten 
kalder ikke-videnskabelige opfattelser, fx af religiøs art. 
Martinus beskrivelse af udvikling, er langt hen ad vejen 
underbygget af eksempler fra det virkelige fysiske liv, og 
selv om perspektivet er uendeligt mere omfattende end 
videnskabens hypotese om vores lokalunivers opståen via 
et ”big bang”, er den dog videnskabeligt set af samme 
karat men i meget større format.
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Klassifikation og inddeling
Videnskabernes genstandsområder er forskellige 
og afspejles i standardopdelingen mellem naturvi-
denskab, samfundsvidenskab og humaniora (eller 
kulturvidenskab)(bemærk at man her bruger udtrykket 
”kulturvidenskab” i stedet for ”åndsvidenskab”). Alle 
disse typer af videnskab benytter sig af abstraktioner 
og modeller, men på forskellige niveauer og med 
forskellige metoder. Naturvidenskabelige fænomener 
styres af naturlove, og ved at undersøge egenskaber, 
der er fælles for ting eller fænomener, kan man få 
indsigt i lovene. Denne nomologiske (eller nomoteti-
ske) form for viden har ikke umiddelbar relevans for 
mange human- og samfundsvidenskaber, hvis områder 
ikke på samme måde er lovbundne, og hvor man i 
højere grad vil basere viden på ikke-gentagelige og 
kontingente enkeltfænomener (jf. idiografisk). Om 
end betingelserne for opnåelse af viden i natur- og 
humanvidenskaber således er forskellige, vil også den 
humanistiske forsker ofte søge efter forklaringer, der 
er baseret på regulariteter og generelle hypoteser.

Nomotetisk, (af nomo- og tithenai ’opstille, fastsæt-
te’), om videnskab, der søger at være lovopstillende. 
Naturvidenskab kan siges at forsøge at opstille almene 
love, mens åndsvidenskaber, dvs. 
humaniora og samfundsviden-
skab, er idiografiske.

Idiografisk, (af gr. idios ’egen, 
ejendommelig, særegen’ og af-
ledn. af graphein ’(be)skrive’), 
om videnskab, der beskriver 
enkelttilfælde. Den tyske filosof 
Wilh. Windelband stillede viden-
skaber, hvis emner er unikke og 
ugentagelige, over for videnska-
ber, som rummer almene love. 
De første kaldte han for idiografiske videnskaber, og 
hertil regnede han historievidenskaben, de sidste for 
nomotetiske videnskaber.

Her må vi konstatere, at Martinus ”hypotese” påpeger, 
at alt i det store og hele er lovbundet. Det betyder, at 
Martinus videnskab her må siges at være nomotetisk. Det 
skal dog forstås på den måde, at der alligevel langt hen 
ad vejen er plads for det enkelte individs frie vilje. Det 
er det der giver mulighed for at ”forsøgsresultaterne” kan 
være forskellige og varierende.

Metoder og objektivitet

Alle videnskaber ønsker at forklare eller belyse fæ-
nomener og ikke blot beskrive dem, men der er stor 
forskel på, hvad der opfattes som acceptable forkla-
ringsmodeller. Den klassiske naturvidenskabelige 
model, kausalforklaringer baseret på lovmæssigheder, 
har ført til stor indsigt i naturens mest fundamentale 
mekanismer.

Som naturvidenskaben har sine karakteristiske meto-
der, har samfunds- og humanvidenskaberne deres. Det 
er her almindeligt anerkendt, at studiet af kulturelle 
og sociale fænomener ikke kan foregå med naturvi-
denskabens metoder, men må bygge på eller inkludere 
begreber som forståelse, hensigt og kommunikation. 
Denne distinktion, og især afvisningen af deduktivt-
nomologiske metoder i humanvidenskaberne, blev 
understreget af W. Dilthey i slutningen af 1800-t. 
Ifølge Dilthey og mange senere humanistiske forskere 
kan åndslivet og menneskelige bevidsthedsfænomener 
ikke forklares, men må forstås ”indefra”. I human-
videnskaberne vil man ofte fokusere på forståelse 
snarere end forklaring, således som tilfældet er i 
fænomenologiske og hermeneutiske traditioner. Her 
er motiver, meninger og intentioner afgørende snarere 
end årsager til handlinger og tanker. Indlevelse i eller 

genoplevelse af tekster og deres kon-
tekster er centrale elementer. Dilthey 
ønskede at etablere hermeneutikken 
som en universel metodologi for 
åndsvidenskaberne. (hermeneutik, 
(af græsk hermeneuein ’fortolke’), 
læren om, hvordan tekster eller andre 
meningsfulde enheder forstås.)

Selvom kausalforklaringer er domi-
nerende i naturvidenskaberne, er de 
ikke enerådende. Især i de biologiske 
videnskaber benytter man i et vist 
omfang forklaringsmodeller, der sva-
rer til, hvad der kendes fra human- og 

samfundsvidenskaberne. Dette kan være genetisk-
historiske forklaringer, funktionelle forklaringer eller 
formålsforklaringer.

Videnskab tilstræber objektiv viden i den forstand, at 
videnskabelig erkendelse må være upartisk og inter-
subjektiv. Kun på denne måde kan der skabes enighed 
eller konsensus om videnskabelige påstande, der netop 
har en offentlig karakter, dvs. i princippet er tilgænge-
lige for og kan kontrolleres af alle mennesker. I praksis 
er den videnskabelige offentlighed dog begrænset til 
et lille samfund af specialister. Megen videnskab er 
elitær og forbeholdt eksperter. Ikke blot kræver den 
højt specialiseret viden, ofte er den også formuleret 
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i et sprog, der adskiller sig stærkt fra dagligdagens. 
Den humanistiske forsker vil benytte en lang række 
specielle termer og begreber, mens man i de eksakte 
naturvidenskaber bruger matematikken som sprog. I 
naturvidenskaben og i dele af samfundsvidenskaberne 
kan den ønskede objektivitet opnås gennem eksperi-
menter, der kan gentages, varieres og kontrolleres. I 
forbindelse med forudsigelser giver eksperimentelle 
metoder mulighed for at få indsigt i de mekanismer, 
der ligger til grund for iagttagne fænomener.

Martinus hypotese har forklaringsmodeller der går på 
tværs af det fysiske og ikke fysiske, hvilket betyder, at 
det i en vis udstrækning ikke er muligt at efterprøve de 
ikke fysiske afsnit af forløbene. Det er dog muligt efter 
en vis træning, at afprøve noget mere. Her tænker jeg på 
brug af bønner og lignende. Inden for objektivitetsproble-
matikken er det indlysende, at Martinus tekster beskriver 
”objektivt målelige” delafsnit i udviklingssystemet.

Enhedsvidenskab

I 1900-t. har så forskellige filosofiske opfattelser som 
logisk positivisme og dialektisk materialisme forsøgt 
at skabe rammer for en enhedsvidenskab, men uden 
held. Drømmen om en enhedsvidenskab omfattende alt 
fra astrofysik til dramaturgi er forblevet en drøm. Om 
end drømmen stadig næres af tiltag inden for system-
videnskab, opfattes den i dag som utroværdig og er i 
det væsentlige afvist. Idéen om en enhedsvidenskab 
kan være reduktionistisk (fx afledt af fysikken som 
ideal), men behøver ikke at være det. Den vil dog 
typisk omfatte forsøg på at klassificere videnskaberne, 
ofte i et hierarkisk system som hos Comte. Mens en 
egentlig enhedsvidenskab næppe findes, er der mange 
eksempler på integration mellem videnskaber og di-
scipliner i form af tværvidenskaber. Disse er normalt 
inden for samme type videnskab (som geofysik eller 
biokemi), men i nyere tid er der også opstået ambitiøse 
tværvidenskaber, hvor naturvidenskab er koblet til 
samfunds- eller humanvidenskabelige traditioner (fx 
økologi, biosemiotik og kognitionsforskning).

biosemiotik, studiet af den levende naturs processer og 
systemer ud fra et tegnteoretisk (semiotisk) perspektiv. 
Biosemiotik er ikke en del af biologien, men udgør 
snarere en særlig teoretisk forståelsesramme for bio-
logien. Ifølge biosemiotikken må alle den levende 
naturs processer forstås i lyset af deres karakter af at 
være tegnprocesser.

Som vi ser her, har videnskaberne været nødt til at ac-
ceptere, at der kan være, og er, flere måder at forske på, 
med hvert sit karakteristiske sæt værktøj. Det er specielt 

interessant med biosemiotikken der arbejder med ideen 
om styring via tegnsprogsprocesser. Jeg ser det nærmest 
sådan, at man bruger tegnsprogsprocesser som begreb for 
at undgå at tale om en guddommelig styring.

Videnskabsforskning
Der findes ingen enkelt, kanoniseret lære om viden-
skaben, men en række forskellige metavidenskabelige 
discipliner, der har videnskaben som studieobjekt. 
Videnskabsforskning (eng. science studies, science 
of science) er i det væsentlige en samlebetegnelse for 
historiske, filosofiske, sociologiske og økonomiske 
studier af videnskaben og i princippet en integration 
af sådanne studier…..

Den naturvidenskabelige revolution (omtrent fra Ga-
lilei til Newton, ca. 1590-1700) betegnede et radikalt 
brud i videnskabsopfattelsen, primært for de nye 
naturvidenskaber, men indirekte også for de spæde 
human- og samfundsvidenskaber. Revolutionen var 
ikke blot erkendelsesmæssig, men også social, idet 
de første videnskabelige institutioner, selskaber og 
tidsskrifter blev til i perioden.

Først i 1800-t. blev videnskaberne accepterede akade-
miske discipliner og også professioner, deres udøvere 
kunne leve af. Det engelske ord for videnskabsmand 
(scientist) blev først konstrueret i 1833 som en nyttig 
betegnelse for en person, der ikke blot dyrkede viden-
skab (dvs. var natural philosopher), men også ernæ-
rede sig af det. Mens det danske ord videnskab fandtes 
på Holbergs tid, og videnskabelig omkring 1790, 
optræder videnskabsmand først omkring 1850.

Professionaliseringsprocessen skete uensartet fra 
videnskab til videnskab og fra land til land. I det 
væsentlige var naturvidenskaberne etableret omkring 
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1840, mens humaniora som professionel videnskab 
først var en realitet omkring 50 år senere, og sam-
fundsvidenskaberne i det væsentlige hører til 1900-t. 
I denne forstand er videnskab altså en ganske ny 
institution. Dette samt videnskabens eksponentielle 
vækst afspejles kvantitativt i, at mere end 80% af alle 
videnskabsmænd, der nogensinde har levet, stadig er 
i live i dag (2001)….

I 1900-t. ændrede videnskaberne sig meget betydeligt, 
men på forskellig vis. Det metodologiske og erken-
delsesmæssige grundlag for naturvidenskaberne har 
groft set været uændret siden 1600-t., mens der har 
været voldsomme ændringer i human- og samfunds-
videnskaberne, hvor det ene paradigme har afløst det 
andet. For alle vidensområder har den samfundsmæs-
sige forankring ændret sig stærkt, 
måske stærkest for de stedse mere 
økonomisk og militært vigtige 
naturvidenskaber….

Videnskabsteori er en noget bre-
dere betegnelse for videnskabsfi-
losofi, dvs. studiet af videnskabens 
metoder, normer og filosofiske 
forudsætninger samt dens gen-
standes natur. Videnskabsfiloso-
fien omfatter således ontologiske, 
epistemologiske og metodolo-
giske aspekter af videnskaben, 
mens videnskabsteoretikere ofte 
vil inkludere også sociale og ideologiske aspekter og 
dermed knytte an til videnskabssociologien….

…Ifølge den traditionelle opfattelse af videnskab, 
delt af både Popper og de fleste positivister, vokser 
videnskaben kumulativt, dvs. via ophobning af nye 
erkendelser på allerede indvundne erkendelser. Uanset 
om dette billede er rimeligt for naturvidenskaberne el-
ler ej, så synes kumulering af viden kun i ringe grad at 
karakterisere den udvikling af viden, der foregår inden 
for humaniora. Også her bygger man på eksisterende 
viden, men den har ikke samme stabile, kumulative 
og indiskutable karakter, som den normalt har i na-
turvidenskaberne…. 

Efter traditionelle forestillinger er videnskaben etisk 
set neutral, idet man ikke ud fra videnskabelige ar-
gumenter alene kan afgøre etiske og værdimæssige 
spørgsmål. Da videnskaben beskæftiger sig med, 
hvordan ting er, ikke med, hvordan de bør være, har 
den ikke normativ karakter. Normer er udtryk for 
menneskelige værdier og som sådan fremmede for 
objektiv videnskab. Dette synspunkt er dog ikke an-
erkendt i dele af human- og samfundsvidenskaberne, 
hvor en skelnen mellem det deskriptive og normative 

kan forekomme kunstig eller umulig. Denne skelnen er 
desuden ret ny, idet den i det væsentlige stammer fra 
det naturvidenskabeligt dominerede videnskabsideal 
fra 1600-t. I moderne videnskab er det klart, at mange 
etiske problemer er intimt forbundne med videnska-
ben, herunder de natur- og sundhedsvidenskabelige 
områder. Det er stadig et spørgsmål, hvor dybt denne 
sammenhæng går, men i det mindste har den bred 
gyldighed inden for de videnskaber, der beskæftiger 
sig med mennesker, fra medicin over psykologi til 
antropologi og litteraturvidenskab. Emnet er af speciel 
vigtighed inden for de medicinske videnskaber.

Hele spørgsmålet om videnskabsetik har to aspekter, et 
sociologisk og et mere principielt. Som menneskelig 
aktivitet er videnskaben baseret på visse normer af en 

etisk karakter, der bl.a. omfatter krav 
om fordomsfri vurdering af videnska-
belige påstande samt standarder for 
publicering og samarbejde mellem 
forskere. Disse normer fungerer som 
etiske retningslinjer i forskersamfun-
dene. Det klassiske fysikinspirerede 
videnskabsideal kan indirekte have 
etiske konsekvenser, netop i kraft af 
dets skarpe skelnen mellem viden 
og værdier. Det kan bruges til at re-
ducere værdimæssige spørgsmål til 
spørgsmål, der kan analyseres rent 
videnskabeligt, og derved ophæve 
eller benægte deres subjektive og 

etiske karakter. Man har således søgt at definere men-
neskelige værdier ud fra objektive videnskabelige 
kriterier, fx ved at basere moralbegreber på biologiske 
mekanismer. Sådanne forsøg er kontroversielle og har 
ført til megen kritik, også fra videnskabelig side.

Ved begyndelsen af 2000-t. er videnskaben stærkere 
og mere udviklet end nogensinde. Men den er også 
fragmenteret i en sådan grad, at et fælles begreb om 
videnskab kan synes utopisk. De forskellige former 
for videnskab går deres egne veje, og der er ingen 
tegn på konvergens. Samtidig med at videnskaben 
bliver stedse mere nyttig og når stedse dybere erken-
delser, bliver dens autoritet anfægtet fra mange sider. 
Videnskaben er skabt af den vestlige kultur og har 
selv omformet denne kultur, men den må til stadighed 
forsvare sin berettigelse.

Jeg har taget det sidste afsnit om videnskabsforskning 
med, fordi det giver et godt billede af udviklingen af vi-
denskaberne som begreb og som institution. Vi ser at den 
moderne videnskabsopfattelse er langt mere bredspektret 
end tidligere. 
Som vi kan se er der sket en rivende udvikling inden 
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for videnskaben. Den traditionelle grundvidenskabelige 
forskning er ikke mere enerådende til at definere nor-
merne på forskningsområdet. Det er ikke mere kun det 
der håndgribeligt kan måles og vejes der tæller. Der er 
nu også kommet andre former for måleresultater ind i 
varmen.
Det betyder, at der er fin plads for den åndsvidenskabelige 
hypotese som Martinus står for, og som af den grund med 
føje kan håndteres som en videnskab. Denne konstatering 
er meget vigtig, idet det åbner muligheden for at betegne 
Martinus litterære værk som ”åndsvidenskab”. Det be-
tyder også, at der er en god mulighed for en forening 
mellem andre videnskabsgrene og åndsvidenskaben. En 
foreningsproces som Martinus forudsagde, ville opstå på 
et tidspunkt i fremtiden.
Det betyder, at de retningslinier for livet i universet, såvel 
det fysiske som det ikke fysiske som Martinus har beskre-
vet i sit forfatterskab er relevant som forskningsobjekt, 
også videnskabeligt set.

Henset til at astrofysikken og andre videnskaber der 
beskæftiger sig med himmelrummet har annekteret be-
tegnelsen kosmologi, og derned ændret indholdet af dette 
ord derhen, at kosmologi alene betegner udforskningen 
af den fysiske del af universet, er det vigtigt, at man ikke 
fortsat bruger dette ord om Martinus forfatterskab.

Jeg mener, at jeg i det foranstående har ført bevis for, 
at det nu er naturligt at man bruger betegnelsen åndsvi-
denskab om Martinus forfatterskab, og dem der seriøst 
beskæftiger sig med dette som åndsforskere eller ånds-
videnskabsforskere. Specielt fordi udtrykket kosmologi 
er blevet meget misvisende, nu hvor naturvidenskaben 
har annekteret ordet helt og holdent, og dets valør er 
blevet ændret.
Ved at kalde Martinus litterære værk for åndsvidenskab 
lever man samtidig op til Martinus ønske om, at det netop 
var den betegnelse som skulle bruges, hvilket han alle-
rede i 1951 udtalte så klart som gengivet i begyndelsen 
af teksten. 

Den største hindring i opnåelsen
af den højeste viden.

En af de uligevægtstilstande, som hovedsageligt kan følge individet længst frem i dets vandring mod lyset, for tilsidst at blive 
en total hindring for oplevelsen af den højeste viden, er begæret efter at brillere. Sålænge et individs højeste ønske er at kunne 
brillere over andre, gennemsyrer dette ønske dets forskning, ja endog meget ofte uden at individet er sig det rigtigt bevidst. Denne 
forskning bliver derfor i virkeligheden mere et „kapløb”, en udstrakt kamp eller energiudfoldelse for at komme først til en viden, 
som ens næste helst kun skulle have adgang til gennem en selv, end den bliver et udtryk for en virkelig trang til at uddanne sig 
i den store kærlighed eller i dette at „elske sin næste som sig selv”.

Et sådant individs forskning bliver således ikke en stimulering af dets egen given afkald til fordel for næsten, men derimod en 
„hamstring”, en erobring af åndeligt gods, en manifestation af begæret efter guldet, efter at blive en „rig mand”, overført til et 
åndeligt plan. Sådanne væsener ville altså have chance for at kunne blive dette plans „kapitalister”’, hvis ikke netop begæret efter 
at brillere var den største hindring for tilegnelse af den højeste åndelige rigdom. Adgangen til at „se Gud” kan ikke „hamstres”, 
kan ikke uddeles som „præmie” for et „kapløb”, der er stimuleret eller båret af frygten for, at næsten skulle komme først. „Guds 
rige” er ikke et konkurrenceobjekt.

Dette betyder naturligvis ikke, at disse individer ikke kan tilegne sig eller „hamstre” megen viden, tværtimod. Men da al virkelig 
åndelig viden umuligt kan blive selvoplevet, sålænge den er udtryk for „hamstring”, skal tilfredsstille forfængelighed, skal tilstræbe 
magt, bliver disse nævnte individers åndelige viden kun teoretisk, der hvor den ikke er stagneret i dogmer. Det „hamstrede gods” 
er kun tomme etiketter for produkter, de endnu aldrig selv har oplevet. Deres „megen viden” eller formentlige „høje åndelige 
standard” er kun ydre glimmer, er kun en række „gode ord”. Men da disse som bekendt imponerer eller „fryder dårer”, kan de her 
nævnte individer virkeligt opnå at få tilhængere og beundrere, blive ledere af små „religiøse sammenslutninger” eller „cirkler” 
og således få en vis tilfredsstillelse af deres forfængelighed.”

(Kapitel 13 i småbog ”Om mine kosmiske analyser”)
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v/Gunder Frederiksen

Det er der vist mange, der gerne vil vide. Men sikkert kun 
få, der har et klart og troværdigt svar. Fra USA har verden 
ikke desto mindre fået et bud på, hvordan klimakrisen 
kan løses, der kan karakteriseres som et tungtvejende bud 
fra en person, som ved, hvad han taler om. Det drejer sig 
om Nobelprismodtageren Al Gore, som har mange års 
forskning omkring miljøproblemer bag sig. Al Gore var 
vicepræsident under Bill Clinton og kandidat til præsi-
dentposten ved valget i år 2000, hvor han led et historisk 
lavt nederlag til George W. Busch. Og det har der sikkert 
været en mening med. Al Gore skulle ikke være præsident, 
han skulle arbejde med miljøproblemer. I årtier har han da 
også arbejdet ihærdigt og målbevidst som forkæmper for 
miljøet og klimaet. En del af vore læsere vil sikkert også 
huske hans tidligere præstation ”En ubekvem sandhed”, 
som han blev belønnet for med Nobelprisen.

Al Gore er ikke kommet gratis til fredsprisen. Miljøpro-
blemer har fra ungdommen været hans hjertesag. Han 
har foretaget utallige rejser i ind- og udland for med film 
og foredrag at vække folks opmærksomhed omkring den 
truende miljøkrise. Al Gore er optimist. ”Det eneste, vi 
mangler er viljen til at handle i fællesskab”, siger han. 
Han fremhæver desuden, at vi har alle de redskaber, vi 
skal bruge for at løse den miljøkrise, som vi står os ved 
at betragte som en udfordring, som vi rent faktisk har 
påført os selv.
 
Hvad med fremtiden?

Men hvad vil Al Gore så svare, hvis vi spørger ham om 
jordklodens – og altså vor – fremtid? Hans svar er klart 
(eller uklart om man vil). Det er VORES VALG!  Det er 
samtidig titlen på hans nylig udsendte bog, som desuden 
bærer undertitlen: Sådan løser vi klimakrisen. Bogen 
skal altså forstås som en anvisning på, hvorledes vi kan 
befri os fra de mange dommedagsprofetier, der er stillet 
os i udsigt. På den første side hedder det da også med et 
bibelcitat fra 5.mosebog 30:19: ”Jeg har stillet dig over 
for livet og døden, velsignelsen og forbandelsen. Så vælg 
da livet, for at du og dine efterkommere må leve”. – Altså: 
Det er vores valg. – Selvfølgelig vil vi vælge livet, men 
kan vi??? – Al Gore svarer side 15: ”Vi kan løse klima-
krisen. Det bliver uden tvivl hårdt, men hvis vi vælger at 
løse den, nærer jeg ingen som helst tvivl om, at det vil lyk-
kes”. Al Gore er optimist. Han peger på nødvendigheden 

af samstemmende global 
handling. Han betragter 
sin store velskrevne og 
vel illustrerede bog som 
en køreplan for løsnin-
ger, der kræver fælles 
indsats. Og han peger 
på en positiv ungdom, 
der er fast besluttet om 
at sætte en stopper for 
den globale opvarmning. 
Selv om der er en del 
uenighed om, hvorvidt 
og hvornår olieproduktionen topper, så skulle der være 
bevis for, at verden nærmer sig eller måske allerede befin-
der sig på kulminationen af den globale olieproduktion. 

Her peger Al Gore på solenergien og henviser bl.a. til 
Spanien, hvor der er store solcelleparker, der produce-
rer mange megawatt elektricitet, samt solcelleanlæg i 
Vatikanet, der sørger for varme, afkøling og lys. Bogen 
giver også anvisninger på, hvorledes man ved bygning 
af villaer og andre former for huse kan indrette solceller 
på tagene, så fremtidige huse i så stor udstrækning som 
muligt kan få deres egen energi fra solen. Som bekendt 
er der flere andre former for vedvarende energi f. eks. 
vindmøller. Men bogen oplyser desuden, at ”Mængden 
af den potentielt tilgængelige geotermiske energi er 
”praktisk taget ubegrænset”. Det lyder jo fantastisk.

Men hvad er geotermisk energi? Om det skriver Al Gore: 
”Geotermisk energi er den potentielt største – og indtil 
videre den mest misforståede energikilde. Både USA og 
resten af verden råder over den. Den kommer fra klodens 
eget dyb. Den amerikanske energiminister Steven Chu har 
således givet udtryk for, at mængden af geotermisk energi 
praktisk taget er ubegrænset. Og ifølge en rapport fra FNs 
World Energy Assentment er de geotermiske ressourcer 
kolossale. De beskrives som godt 280.000 gange større 
end det årlige forbrug af primær energi i hele verden.  To 
andre eksperter Bruuce Green og Gerald Nix vurderer, 
at ”landets geotermiske ressourcer nede i en dybde af tre 
kilometer svarer til energiforbruget i 30.000 år i USA 
med det nuværende niveau. Og Massachusetts Institute 
of Technology har vurderet at den teknisk tilgængelige 
mængde at amerikanske geotermiske ressourcer er om-
kring 2000 gange større end det årlige forbrug af primær 
energi i hele USA.

Hvordan løser vi klimakrisen?
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Dertil kommer, at geotermisk energi har flere fordele i 
forhold til andre energiformer. I modsætning til kul, olie 
og gas giver geotermisk energi i praksis ingen CO2-
udledninger og i lighed med solenergi er geotermisk 
energi tilgængelig næsten overalt på kloden. Den findes 
både i undergrunden under udviklingslandene såvel som 
under de velstående lande. Men i modsætning til sol- og 
vindenergi er den stabil. Det hedder videre, at når først 
et geotermisk anlæg er på plads, producerer det energi 
døgnet rundt. Bogen bringer en illustration, der viser, 
at den geoterniske energi findes i jorden i et bånd, der 
forløber overalt på kloden. Det gælder altså bare om 
at finde hvor. Den er lettest at finde, hvor de tektoniske 
plader støder sammen, og hvor der er aktive vulkaner. 
Det største geotermiske kraftværk i verden ligger ved 
gejserne i det nordlige Californien. Men der er jo også 
gejsere andre steder – bl. a. i Island, hvor praktisk taget 
hver eneste bygning opvarmes af varmt vand fra den 
tektonisk aktive undergrund. 

I tilknytning hertil beskriver bogen et system, der er 
forkortet til EGS (altså forstærket GEOTHERMAL 
SYSTEMS ). Det fungerer således: ”Man borer mange 
kilometer ned i jorden for at finde varme, ofte tørre klip-
per.  Vand med overtryk pumpes ned i brønden, hvor det 
”forøger” feltet ved at slå sprækker i klippen, gennem 
hvilke vandet kan flyde. Det vand, der nu er opvarmet 
pumpes tilbage til overfladen, hvor det konverteres til 
damp for at drive en turbine, der producerer elektricitet. 
EGS-produceret elektricitet og varme vil kunne erstatte 
den eksisterende kul-, olie- og gasbaserede energi og 
dermed eliminere dens omfattende udledninger af CO2. 
Det hedder desuden, at ”den geotermiske energi i klipper 
med lavere temperatur (mellem 100 og 130  grader) kan 
udnyttes direkte til opvarmning af bygninger uden de 
energitab, der opstår i forbindelse med omformning af 
varme til elektricitet.

Den dag i dag er parlamentsbygningen og flere andre 
bygninger opvarmet med geotermisk varmt vand. I 
Klamath Falls, Oregon, har man i mere end 100 år brugt 
varme fra geotermiske kilder direkte til rumopvarmning. 
Også EU er med på at udforske og udvikle EGS. EU har 
således iværksat et projekt i Soultz-sous Forets i Frankrig 
tæt ved grænsen til Tyskland. Andre projekter er på vej i 
Tyskland, Schweitz, Storbritanien, Tjekiet og flere andre 
lande. I Australien er syv offentligt ejede virksomheder 
i fuld gang med at udforske og udvikle mulighederne 
for EGS. I København er et sådant anlæg allerede nu i 
fuld gang.
I USA har man også det biobrændsel, der går under navnet 
elefantgræs, som minder om siv, men er blot kraftigere. 
Det betragtes som et lovende biobrændsel, der vokser 
hurtigt og er meget lidt krævende. Det kan også dyrkes 
under vore himmelstrøg. 

Og hvordan gik det så?

I begyndelsen af december 2009 var København i mil-
jømæssig henseende midtpunkt for hele verden. Så godt 
som alle verdens lande var repræsenteret ved eksperter 
og interesserede mennesker i et helhjertet forsøg på at 
redde verden fra en truende miljøkrise. Den omfattende 
indsats skal ses som en fortsættelse af Kyoto protokol-
len, der blev vedtaget i december 1997 som et vigtigt 
instrument i kampen mod truende klimaændringer. Den 
indeholder FNs rammenkonvention om klimaændringer. 
37 industrialiserede lande samt EU forpligtede sig til at 
reducere deres udledning af drivhusgasser med gennem-
snitlig fem procent. Selv om det ikke lyder af så meget, 
så skal det ses i lyset af, at det er det første forsøg på 
i fællesskab i FNs regi at yde en international indsats 
omkring et alvorligt område. 

Når 119 statsledere mødtes i København var det, fordi 
Kyotoprotokollen udløber i 2012, og det er derfor vigtigt, 
at landene kan blive enige om en aftale, der kan gælde fra 
dette tidspunkt og fremover. Ambitionerne, der gik under 
navnet COP15 drejede sig om det største klimatopmøde 
nogensinde uden for New York. De lande, der har valgt 
at sende deres ledere, står for 89 % af verdens bruttona-
tionalprodukt (BNP).  De repræsenterer 82 % af verdens 
befolkning og hvad der her er af særlig betydning: de 
udleder 86 % af drivhusgasserne på globalt plan – heraf 
de 15 lande, der udleder mest.  
 Dagbladet Information 21.12.o9 kalder resultatet en 
tragedie, som ligger på to planer: For det første svigtes 
menneskenes ihærdige indsats for en ambitiøs global og 
bindende aftale. Ganske vist anerkender erklæringen ”den 
videnskabelige vurdering, at ”stigningen i den globale 
temperatur bør være under to grader, men den angiver 
ikke, hvornår udledningernes vækst skal toppe – FNs 
klimapanel har sagt ”inden 2015”. Men den definerer 
ingen mål for CO2 reduktion, hverken på kort eller lang 
sigt, og hverken for i- eller ulande. 
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Nuet
Med hensyn til væsenets fængsling i ”tiden”, da har det kun en meget lille 
plet at bevæge sig på. Denne lille plet hedder ”nuet”. ”Nuet” er kun en gnist, et 
lynglimt af det vældige bål, det selv udgør i form af evigheden. I sandhed, her 
kulminerer gudesønnen i dødens oplevelse. Evigheden er i ham en kolos uden 
liv. Hans liv er tusind og atter tusind, ja er et helt ubegrænset antal årmillioner, 
men hans dagsbevidste vågne kendskab til dette hans enorme livsterræn tæl-
ler kun timer og dage.

(LB V stk 1610)

En norsk astrolog leverede for ti år siden en forbløffen-
de præcis spådom om den økonomiske situation i 2008.
I 1998 blev den norske astrolog Per Henrik Gullfoss 
bedt om at se ti år frem i tiden af Norges førende er-
hvervsavis Dagens Næringsliv. Han skulle give et bud 
på, hvordan han troede, at erhvervslivet og økonomien 
ville se ud i 2008. Og spådommen kan sagtens tåle 
dagens lys her ti år efter. De har nemlig vist sig at være 
forbløffende præcise, skriver Dagens Næringsliv.

Meget vil falde bort 
- 2008 bliver året, hvor vi får gennemgribende foran-
dringer. En ny restrukturering af erhvervslivet begyn-
der. Meget vil falde bort. Sikre og faste værdier bliver 
vigtige frem for at handle med papir-penge. 2008 bliver 
året, hvor det som ikke har reel dækning forsvinder. De 
som har været optaget af lette løsninger vil få proble-
mer. Her er det ikke nok at pynte på tingene. Foran-
dringerne vil helt sikkert blive grundige og vare til 
langt over år 2020, sagde Per Henrik Gullfoss i 1998.
- Antyder du et krak i 2008?, spurgte journalisten ham 
tilbage i 1998.
- Det vil ske store ændringer, blandt andet med struktu-
rerne på det økonomiske plan, svarede astrologen Per 
Henrik Gullfoss.

Imponeret over egne spådomme 
I dag siger han, at han egentlig er lidt imponeret over 
sine ti år gamle spådomme. - Normalt kommer jeg ikke 
med spådomme. Det jeg gør, er at vejlede ved hjælp af 
et horoskop. Men det er meget lettere at spå om et land 
end en person. Det er meget mere præcist, siger astro-
logen til Dagens Næringsliv.

At hans spådomme om norsk økonomi skulle komme 
til at passe på hele verdens tilstand er så en anden sag.

Men astrologen holder sig ikke tilbage med at komme 
med nye spådomme om fremtiden for den globale øko-
nomi. Nu spår Per Henrik Gullfoss følgende:

2011 og 2012 bliver de værste år 
Vi går krævende tider i møde. Finanskrisen har hidtil 
bare været en forsmag på det, som kommer. 2009-
2010 vil blive hvileår, hvor man prøver på at reparere 
de gamle strukturer med gammel medicin. Men når 
det ikke længere virker, så eskalerer krisen, siger Per 
Henrik Gullfoss.

Han ser i stjernerne, at årene 2011-2012 vil blive 
specielt hårde med store ændringer i magtstrukturer og 
fare for megen aggression og indre og ydre konflikter 
og krige på grund af knappe ressourcer.
Eksempelvis vil mangel på mad i dele af verden blive 
et stort problem, ifølge astrologen.
Det er påfaldende præcise spådomme fra Per Henrik 
Gullfoss, og det er skræmmende få antal økonomer, der 
kunne forudsige krisen.

Astrolog forudså krisen allerede i 1998
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Om Bøger
Livet – dit spejl

Af Sören Grind
Världsbildforlaget 2009
390 sider, 290 kr
En psykolog om Martinus 
Åndsvidenskab
- en bog, der giver ”hjælp 
til selvhjælp”.

Anm. Hans Wittendorff

I forordet til sin bog skriver Sören Grind: ”En stor del 
af nutidens psykologi er baseret på forestillingen om, 
at vi kun lever én gang. Bevidstheden betragtes som et 
biprodukt af evolutionen. Vor personlighed ses som et 
resultat af arv fra vore forældre og det miljø vi vokser 
op i. Tanker og følelser reduceres i dette paradigme til 
et resultat af molekylære processer i hjernen og det hor-
monelle system.

I en kosmisk livsanskuelse er det derimod bevidstheden, 
der er den skabende kraft bag evolutionen. Der har vi alle 
et evigt jeg med en dertil knyttet overbevidsthed, som er 
den usynlige organiserende kraft bag hvert enkelt individs 
organisme og udvikling.” 

Dermed er temaet lagt for denne glimrende bog, hvor 
psykologen Sören Grind nænsomt fører sin læser frem 
gennem en psykologi, som er baseret på et kosmisk ver-
densbillede. 

De mange danskere, der kender Sören Grind fra talrige 
kurser og foredrag i Martinus Centret i Klint, kan glæde 
sig til over, at denne bog nu er oversat til dansk. Som 
praktiserende psykolog har forfatteren et vældig stort 
erfaringsmateriale, og når det kombineres med et dybt 
kendskab til Martinus’ analyser og – ikke mindst – Sören 
Grinds kærlighed til sine medmennesker, så bliver resul-
tatet en bog, som virkelig vil hjælpe læserne gennem den 
vanskelige – men også spændende – udviklingsperiode, 
vi alle må gennemleve.

Sören Grind er ikke bange for at ”udlevere” sig selv og 
de vanskeligheder, han selv har været igennem. Og midt i 
alvoren glemmer han ikke humoren, - som når han fortæl-
ler, hvordan han i sin ungdom absolut ville vise pigerne, 

at han bestemt hørte til de ”bløde” mænd, og derfor fik 
langt ”pigehår” og sad og strikkede.

Bogen er på alle måder sagligt velfunderet og indeholder 
utallige guldkorn. Her er et af dem: ”For at vores sjæls 
pletter kan blive synlige for os, er vores negative adfærd 
og holdninger nødt til at blive reflekteret i karmaens spejl 
ved hjælp af medvæsener.” Hvis man læser dette citat 
ganske langsomt og eftertænksomt, går det op for én: Ja, 
vi har brug for hinanden og for alle vore medvæsener. 
Det betyder dybest set, at hvert enkelt menneskes liv får 
mening og sammenhæng med omverdenen.

Bogens bredde og faglighed fremgår af de enkelte deles 
overskrifter: ”Livet er en personlig undervisning” – ”Per-
sonlighedens udvikling” – ”Den menneskelige bevidsthed 
vokser frem” – og endelig slutter den med en præsentation 
af Martinus Kosmologi.  I Sverige har bogen vakt stor 
interesse, og det samme vil uden tvivl ske her i Danmark. 
For blandingen af Sörens faglighed som psykolog og 
hans nænsomme indføring i de livslove, der styrer det 
enkelte menneskes skæbne – livets spejl – vil interessere 
og hjælpe alle, der søger en mening med livet.

”Livet – dit spejl” er på ca. 375 sider og udkommer på 
dansk ca. 30. april. Den koster kr. 290 (+ eventuel porto) 
og kan købes i Bogbiksen, Klintvej 104, Klint, 4500 
Nykøbing S, eller hos 
Scientia Intuitiva
Torpevej 5, 5900 Rudkøbing, tlf. 24 26 24 78

En rejse gennem
Mayas Slør

Af Per Bruus-Jensen
64 sider - 72 kr

 Nordisk Impuls 2010

Anm. Bent Christensen

Per Bruus-Jensen er velkendt af Impuls’ faste læsere som 
en kompetent og flittig forfatter af sekundærlitteratur om 
Martinus’ kosmologi. Nu har han skrevet en ny lille bog, 
der handler om Mayas slør, som er et begreb, der stam-
mer fra Østens religioner, hvor det betegner tilværelsens 
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blændværk eller illusion. Et slør, der skjuler livets inderste 
hemmelighed. Mayas slør er derfor ofte blevet opfattet 
som et negativt begreb. Men begrebet er imidlertid også 
blevet udlagt positivt (f.eks. af Ramakrishna) som Guds 
skabende kraft. Og det er i dette lys, man skal se PBJ’s 
bog. At tilværelsen beror på et stort illusionsnummer i 
den forstand, at den er noget ganske andet, end det umid-
delbart ser ud til, udtrykker Martinus i øvrigt meget klart 
i Livets Bog II stk. 549. 

PBJ inddeler Mayas slør i fire underafdelinger.
Det første og groveste af de fire slør er den fysiske verden, 
og i den forbindelse kommer bogen naturligt nok ind på 
materiens opbygning. Moderne fysik har vist, at det vi 
kalder stof eller materie næsten udelukkende består af 
tomrum. Den naivrealistiske oplevelse man har af den 
fysiske verden, er som bekendt ganske livagtig, men ikke 
desto mindre en illusion.

Det næste slør er det, Martinus kalder den åndelige ver-
den, men som PBJ foretrækker at kalde den parafysiske 
verden. Denne verden eksisterer parallelt med den fysiske 
verden, men til forskel herfra er de parafysiske energier 
underkastet de levende væseners viljeføring og kan antage 
en hvilken som helst form, væsenet kan forestille sig. Den 
parafysiske verden kan ikke opfattes af de fysiske sanser 
eller detekteres ved hjælp af fysiske måleinstrumenter og 
fremstår derfor for os fysiske væsener som et tomrum. 
Og dog! Den nyere fysik har afsløret, at det man tidligere 
troede blot var tomrum, er ret så kompliceret og indehol-
der energi på en eller anden mystisk måde. F.eks. kan der 
ud af det tilsyneladende rene ingenting spontant skabes 
partikler, som derefter forsvinder igen i løbet af en brøkdel 
af et splitsekund. PBJ ser dette som en mulig forbindelse 
mellem de to indtil nu omtalte slør. En indikation af, at 
der bag den fysiske verden befinder sig en parafysisk 
verden, hvis energier kan materialisere sig.

Det tredje slør er så subtilt, at det kun kan udforskes af en 
bevidsthed med viljeført intuition af høj standard – alias 
kosmisk bevidsthed. Vi er nu i det område, Martinus 
kalder X2. Herfra virker de kosmiske skaberprincipper 
og de seks grundenergier (instinkt-, tyngde-, følelses-, 
intelligens-, intuitions- og hukommelsesenergien) på de 
to første slør.

Med det sidste og mest subtile slør bevæger vi os yderli-
gere et trin op i hierarkiet. Vi er nu kommet til evigheds-
planet, som omfatter urbegæret (det fundamentale begær 
efter livets oplevelse) samt moderenergien, hvoraf de seks 
grundenergier udspringer.

Til sidst finder vi selve ophavet til Mayas slør. Dette sidste 
princip (X1) er hverken energi, kræfter eller stof. Man kan 
kalde det skaberen eller opleveren, idet det bruger slørene 

som middel til at skabe livsoplevelsen. Det gælder for 
både Guddommen og de enkelte levende væsener.
Det levende væsen er dog ikke kun skaberen alene, men 
en helhed, der består både af skaberen og slørene.
Bogen kan godt læses med udbytte, selvom man ikke 
har kendskab til Martinus’ arbejde. Men for dem, der i 
forvejen kender hans analyser, er det jo altid interessant 
at se dem fra en ny vinkel.
Det kan måske endda lægge en brik til forståelsen.

Intelligente Celler
Overbevisningens biologi: 
De mirakuløse kræfter i 
bevidsthed og stof

Bruce H Lipton

Borgens Forlag 2009
246 sider, 250 kr.

Anm. Kurt Christiansen

Bruce H. Lipton er født i 1944. Fik sin Ph.d. grad i 1971 
med afhandlingen: Myogenesis in Cell Culture: An ul-
trastructural study.
Han har fungeret som forsker og underviser på forskellige 
universiteter, fortrinsvis i USA. Har skrevet en række 
videnskabelige artikler og er medforfatter på en række 
bøger.
Han fik på et tidspunkt i sin karriere et lille kosmisk glimt 
som ændrede hans syn på livet. Han kalder det en ”aha”-
oplevelse. Dette har bevirket, at han har lagt sit liv helt 
om, og har skrevet denne bog.

I de første kapitler gør Lipton rede for hvordan viden-
skaben ser på nedarvning, hvor generne er i centrum. 
Han konstaterer, at den nye videnskabsgren ”Epigene-
tikken” vender op og ned på den traditionelle opfattelse 
af legemsudvikling og evolution. Epigenetikken er en 
videnskabsgren der synes at vise, at der er nogle endnu 
ikke forståede mekanismer, der styrer cellens brug af sine 
gener. Disse mekanismer er derfor stærkt medbestem-
mende for cellernes udvikling fra stamceller til specielle 
legemscelletyper (Menneskekroppen består af 200 for-
skellige celletyper). 

Han peger på, at mekanismerne for celledifferentiering, 
som omtalt i epigenetikken, er styremekanismer som 
grundlæggende kommer til cellen udefra, og at cel-
lemembranen med dens receptorer er det system i cellen 
der modtager informationerne om, hvordan cellen skal 
håndtere sine gener. Han kalder cellemembranen for cel-
lens hjerne (det er nok lidt for forenklet). 
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I sine forklaringer omkring cellens virkningsmekanisme 
inddrager han evolutionen som begreb, idet han begynder 
med at se på encellede organismer som model. 
Lipton siger om evolutionen, at den basalt, i det mindste i 
de tidlige faser, er sket fordi de encellede væsener havde 
behov for at slå sig sammen til legemer, for derved bedre 
at kunne udvikle sig videre, da samarbejde var fordel-
agtigt i konkurrencen for overlevelse (det lyder ganske 
plausibelt). Da celleklumperne blev for store, skete der 
en differentiation, så cellegrupper fik hver sine opgaver. 
Nogle celler blev specielt udviklet til hjerneceller for at 
centralisere den udefra kommende styring for hele cel-
lesystemet.

Lipton inddrager kvantefysikken i sine overvejelser om-
kring de føromtalte styremekanismer. Han gør dog ikke 
specielt rede for hvordan denne kvantefysik influere på 
udviklingen. Jeg tror, at han mest fokuserer på det fak-
tum, at kvantefysikken påpeger, at der ikke er nogen helt 
forståelig forskel på stof og energi (energibølger). Det er 
energibølger, som Lipton mener, er dem der sendes til de 
enkelte cellers menbran i encellede væsener, og til hjer-
necellerne i højere udviklede organismer, og som virker 
styrende  i forbindelse med cellernes differentiering.

Med dette in mente, kritiserer han samfundet for at ligge 
under for medicinalindustriens gammeldags måde at op-
fatte sygdomme på. Lipton mener, og sikkert med rette, at 
man langt hen ad vejen kan kurere en række sygdomme 
med tankens magt, og her er ingen bivirkninger. Han 
påpeger, at netop placeboeffekten er et eksempel på dette. 
Jeg er helt enig med ham i dette synspunkt.
Netop dette postulat er et af de vigtige i bogen, og bør 
forstås og efterprøves af mennesker som har vilje og 
evne til at afprøve det. Han giver nogle gode eksempler 
på hvad der kræves af personen, for at vedkommende 
kan kommunikere med sine celler, og dermed påvirke 
deres ”levevis”.

Lipton går derefter over til at se på fosterets udvikling, fra 
den første sammensmeltning af æg- og sædcelle til dets 
fødsel og efterfølgende udvikling til ”skelsår og alder”. 
Han påpeger, at fosterets udvikling er meget afhængig 
af, især moderens psykiske og fysiske tilstand, helt fra 
undfangelsen. Heri er jeg enig med ham et langt stykke af 
vejen. Det er velkendt, at mange skavanker kan tilskrives 
forhold i forbindelse med svangerskab m.m.. 
Lipton påpeger også betydningen af den prægning (kær-
lighed m.m.) som barnet får som lille og i barneårene. 
Det er noget ret elementært, men Lipton strækker sig så 
langt, at han egentlig mener, at sådanne ydre påvirkninger 
kan ændre arveanlæggene hos det nye væsen. Hvis det 
skulle være tilfældet, kan det efter min opfattelse kun ske 
ved, at den epigenetiske påvirkning af celleudviklingen 
har indflydelse på nogle ændringer af genstrukturen som 

genmutationer. Det vil videnskaben nægte er tilfældet, og 
jeg er indtil videre enig med videnskaben. Her mener jeg 
Lipton går for langt, selv om jeg følger ham langt hen 
ad vejen, også der hvor den traditionelle videnskab for 
længst er stået af. Men hverken videnskaben eller nogen 
andre, heller ikke jeg, ved endnu hvad epigenetikken som 
forskningsgren kan påvise desangående.

Først i ”Efterskrift” går Lipton ind og forklarer noget om, 
hvorfor han har skiftet fra at være en traditionel viden-
skabsmand (forsker), til en forsker der inkorporerer Gud i 
sit paradigme og føler sig sikker på, at denne kombination 
er sandheden. Det er hans redegørelse for dette, der får 
mig til at mene at han har fået et lille kosmisk glimt. 
Jeg mener, at Liptons bog er særdeles læseværdig. Den 
giver en mulighed for (i hvert fald på et overfladisk 
niveau), at ikke specialister kan forstå nogle af de meka-
nismer, der er ansvarlige for vores væren og udvikling. 
Og som konsekvens heraf, kan få en forståelse af, at man 
et stykke hen ad vejen har en mulighed for at helbrede 
sig selv. Endvidere, at man gennem påvirkning af afkom-
met, allerede under svangerskabet, kan bidrage til det nye 
væsens positive udvikling. 
Lipton har virkeligt forsøgt at bringe den komplicerede 
molekylærgenetik ned i græshøjde. Ikke desto mindre har 
han en god litteraturliste som man kan dykke ned i hvis 
man vil vide mere om emnerne. 

Da jeg så, at Lipton inddrog epigenetikken i sin forståelse, 
blev jeg meget glad, for jeg har for ca. 1 år siden læst en 
store videnskabelige håndbog om emnet (Epigenetics, 
forlag: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2007, 
502 sider). Da jeg læste den opfattede jeg, at det er her 
vi skal finde grænsefladen (berøringsfladen) mellem 
åndsvidenskab og naturvidenskab på disse felter. Bogen 
”Epigenetics” er meget anbefalelsesværdig for dem der 
har en vis baggrundsviden på dette felt.
Jeg blev så glad da jeg så, at Lipton også havde opfattet 
dette, og det er derfor med glæde, at jeg anmelder, og 
absolut kan anbefale hans bog for enhver der er interes-
seret i disse problemstillinger. 

Da jeg læste Liptons bog oplevede jeg, at Lipton, langt 
hen ad vejen ser på det fysiske og det ikke fysiske, på 
samme måde som man ser på det, når man har forstået 
åndsvidenskaben. Jeg er sikke på, at Lipton ikke har no-
gen kendskab til åndsvidenskaben, som den er beskrevet 
af Martinus. Det er imidlertid et godt eksempel på, at 
man kan nå frem mod målet, også uden at have studeret 
Martinus åndsvidenskab. 
Hvis Lipton havde kendt til åndsvidenskaben kunne han 
imidlertid have inkorporeret begrebet talentkerner i sin 
udlægning af evolutionen, men det har han til gode. 
Lipton ville også have haft en bedre forklaring på, hvor-
for der er problemer med organtransplantation. Hvorfor 
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organer let bliver afstødt af kroppen. Han forklarer det 
imidlertid næsten som åndsvidenskaben ville have gjort 
det, men han mangler den dybere forståelse. Han siger 
imidlertid, at det er signalerne der ikke er helt kompatible, 
og deri har han ret. Det han ikke er klar over er imidlertid, 
at kompatibiliteten af disse signaler er bestemt af, hvor-
vidt cellevæsenerne i organet er helt på samme åndelige 
udviklingsniveau som cellevæsenerne og personen der 
modtager organet. 

Lipton nævner også et eksempel på, at en person der 
fik implanteret et hjerte, kom til at lide af trang til øl, 
kyllingekroketter og motorcykler, hvilket var en helt ny 
tilstand for vedkommende. Man fandt ud af, at den der 
havde doneret hjertet, havde hang til nævnte. Hvis Lip-
ton havde kendt åndsvidenskaben ville han vide, at det 
var den diskarnerede sjæl der manifesterede sine fysiske 
behov, via modtageren af sit hjerte.

Antikrist

Af Aksel Haaning

175 sider, 200 kr.
Forlaget Vandkunsten 2009

Anm. Ruth Olsen

Bogen her tager fat i det 
evigt uafklarede problem 
indenfor den ”kristne kul-
turarv”, nemlig dette: Hvis 
Gud er god, retfærdig og al-
mægtig, hvorfra kommer så 
”det onde” i verden? Faktisk 
er det først blevet afklaret 
med den nye åndsvidenskab, men den kender denne bogs 
forfatter ikke. Her får vi en ”oplysningsrejse” gennem 
kristendommens historiske tid.

Det vi kalder ”oplysningstiden” var en række intelligente 
menneskers opgør med kirkens enevælde og dens fastlåste 
dogmer, der var blevet en hæmsko for fornyelse og for 
udviklingen mod en mere retfærdig samfundsorden. Kir-
kens monopol på at tolke verden og Jesu lære var blevet 
utålelig, efterhånden som menneskene i stadig højere 
grad kunne tænke selv.

Bogen beskriver de forskellige udbrydergrupper, der 
opstod gennem tiden, men som kirken slog hårdt ned 
på. På Balkan opstod f.eks. omkring år 1100 en kristen 
bevægelse kaldet ”Bogomilerne”, der mente at pavekirken 
var ”djævelens værk” med al dens grådighed, korruption 
og magtbegær. De mente man skulle gå i Jesu og disciple-

nes fodspor og leve spartansk og ydmygt. De døbte med 
”ånd” i stedet for med vand, og kvinder var med på lige 
fod med mænd.

Fra 1360 gik Paven på kætterjagt mod bogomilerne og i 
1400-tallet måtte de flygte i tusindvis for at redde livet. 
Senere slutter mange af dem sig til islam, fordi musli-
merne lover dem beskyttelse mod den kristne kirke.
Omkring samme tid blev også den kristne bevægelse 
”katharerne” forfulgt og udslettet som kættere. Deres 
høje etisk-moralske normer tiltrak mange tilhængere, 
derfor var de blevet en farlig konkurrent og udfordring 
for pavekirkens magt.

Den gruppe, som de europæiske kristne især lagde for had, 
var jøderne. De havde jo korsfæstet Jesus og ikke villet 
anerkende ham som den af profeterne bebudede Messias. 
”Jødeproblemet” var ikke nazisternes opfindelse!! Det 3. 
koncil i 1179 vedtog en række antijødiske bestemmelser: 
de skulle fratages en række erhverv, kristne måtte ikke 
tage ansættelse hos jøder eller bo i deres nærhed, og jøder 
skulle gå i en særlig klædedragt på offentlige steder.

De verdslige myndigheder fulgte kirken, også med regler 
om, at jøder skulle bære et særligt mærke. I Frankrig 
skulle det være gult, i Østeuropa rødt. Det med at pålægge 
jøderne at gå med en gul stjerne var heller ikke nazisternes 
opfindelse! Pave Innocens III skrev rundt til konger og 
fyrster om bl.a. ”at underkaste jøder evig trældom”.

Fik jøderne det så lidt bedre med Martin Luthers opgør 
med pavevældet? Tværtimod, han udpenslede de mest 
primitive anklager og rygter, der verserede. Jeg vil her 
tage et længere citat med fra Luthers bog fra 1543 for at 
vise, hvilken indoktrinering det tyske folk blev udsat for 
på den tid, og hvordan noget af grunden til nazisternes 
jødeudryddelser blev lagt.

”Hvad skal vi kristne da nu stille op med dette forkastede, 
forbandede jødiske folk? At affinde os med dem, skal 
vi ikke, de er nu hos os, og vi kender til deres løgne og 
forhånelser. Vi kan ikke slukke den guddommelige vredes 
uophørlige brand, ej heller omvende jøderne….Men jeg 
vil nu give mine gode råd.
Synagoger og jødiske skoler skal afbrændes, og de byg-
ninger, som ikke kan brænde, skal man overdynge med 
jord og begrave, så man i al evighed ikke mere skal kunne 
se et brudstykke af dem. Det skal man gøre til Guds ære, 
for vi kristne skal ikke længere finde os i offentligt frem-
førte løgne og forbandelser.
….
Man skal fratage jøderne alle deres bønnebøger og de 
talmudiske skrifter. Under trussel om dødsstraf skal man 
forbyde rabbinerne at undervise – de er banditter, som 
bruger det arme folks lydighed til deres egen ulydighed 



29

mod Herrens lov, og de inddrypper gift i det jødiske folk. 
Man skal helt ophæve det frie lejde til landevejene, for 
jøderne har intet at gøre i udlandet.

Man skal forbyde jøderne at drive ågerforretninger, og 
man skal fratage dem alle kontanter og klenodier af sølv 
og guld, for alt, hvad de har, har de taget fra os. Det 
dovne skælmeri skal vi banke ud af ryggen på dem. Vi 
skal være lige så kloge som Frankrig, Spanien, Böhmen 
og andre og uddrive dem af landet for altid. For Guds 
vrede mod jødernes synd er så stor, at den gennem blød 
barmhjertighed kun bliver værre. Derfor under alle om-
stændigheder: væk med dem.”

Krystalmennesket
Af Anni Sennov

294 sider
Good adventures publishing  
2009

Anm. Ruth Olsen

Da der på forsiden af bogen 
står ”om åndens vej ind i 
kroppen og hverdagen”, blev 
jeg nysgerrig, for hvad men-
tes der med det? Som undertitel står ”krystalliseringspro-
cessen”, hvad menes der mon med det, for ifølge almin-
delig sprogbrug betyder det jo overgangen fra flydende 
til fast materie, så hvad kunne det have med åndelighed 
at gøre? ”Åndelig” energi er jo stråleformig.

At de, der begynder at læse spirituelle bøger, bliver 
forvirrede over de mange forskellige ord og begreber, 
der bruges på højst forskellig vis, er ikke så mærkeligt. 
Med ”krystallisering” menes her ”at lade ånden trænge 
helt ned i stoffet og ind i den fysiske materie”. Det lyder 
meget mystisk på en Martinus-læser som mig, for hvis 
ånden ikke hele tiden havde været der, havde vi jo slet 
ikke været levende.

Videre kan man læse, at denne ”sammensmeltning af ånd 
og krop for alvor kan aktiveres ved, at vi mennesker får 
foretaget en Aura-Transformation”. Hvad er så det?  På 
s.14 står der: ”Under aura-transformation transformeres 
alle følelsesmæssige ubalancer, så de forsvinder helt ud af 
auraen, hvorved disse ikke risikerer at virke forstyrrende 
ind, når eventuelle gamle kropserindringer helt nede på 
celleplan skal slippes i forbindelse med kropskrystal-
liseringen”.

Selv om forfatteren uden tvivl ønsker at bringe et godt 
og positivt budskab om højere åndelig udvikling, så er 
det formuleret på en måde, jeg synes er meget svært at 

forstå. Desuden er der mange ting i bogen, der strider 
mod Martinus’ logiske verdensbillede, hvilket jo er mit 
vurderingsgrundlag. Men i øvrigt er der da mange gode 
råd med hensyn til almindelig personlig udvikling.

Det er befriende, at kroppen her ikke frakendes sin værdi, 
hvad mange andre åndelige budbringere ellers ofte har 
en tendens til. Tilsyneladende har nogle glæde af den her 
anviste vej til personlig udvikling, hvilket bogens cases 
beretter om, og det er jo fint. Men for nogle vil bogen 
nok øge forvirringen over vor tids store spirituelle ”su-
permarkedsudbud”.

Livskræfter
Perspektiv på selvhjælp.

Af Greta Bylund

Forlaget Kolofon 2009
224 sider
ISBN 978-82-300-0630-6

Anm. Ruth Olsen

Greta Bylund har med sin pædagogik-uddannelse, sin uddan-
nelse som gestaltterapeut og sit kendskab til åndsvidenskaben 
skrevet en fin og letlæselig (norsk) bog, der handler om alle de 
problemer, som vor tids almindelige mennesker bakser med. 
Den viser, hvordan vi kan ”tage hånd om” vor egen udvikling 
og blive mere bevidste om vore muligheder for nå frem til 
større livsglæde.

Hun sammenligner – ligesom taoismen – livet med en flod, 
der strømmer og hele tiden vil lede os frem mod stadig højere 
bevidsthed, hvis vi ikke modarbejder strømmen i angst for, 
hvor den vil føre os hen. Alt livs iboende kræfter søger mod 
vækst og udvikling, hvis der ikke stilles hindringer i vejen af 
destruktive kræfter.

Greta har arbejdet som vejleder i selvhjælp for traumatiserede 
mennesker og har derfor erfaring med, hvordan man i psykisk 
selvforsvar kan blokere sine følelser, dvs ”man tør ikke flyde 
med livets flod, men bliver i udkanten af strømmen. Ophob-
ningen af fornægtede følelser udtrykker sig i form af fysiske 
ubalancer og smerter i kroppen, ja bliver årsag til sygdom.” 
(s. 45)

De følelser, der er ”stuvet af vejen” og ”glemt” bliver hæn-
gende ”som en udholdende vagthund”, som Greta skriver, og 
” frygten hindrer os i at tage de dårlige oplevelser frem og 
konfrontere dem” for således at blive i stand til at give slip 
på dem. Selvhjælpsprocessen sættes som regel i gang, ”når 
vi længe har mærket fravær af glæde og oplever livet som en 
ørkesløs vandring i fastlåste spor.”
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Bogen her indeholder vældig mange gode råd om, hvor-
dan vi kommer ud af ”de fastlåste spor”. Hun definerer 
selvhjælp som ”at arbejde bevidst og målrettet, med skær-
pet opmærksomhed, i forhold til sin adfærd og tænkning, 
for derved at kunne tage bevidste valg og realisere sit 
potentiale for glæde og vækst.”
Der er f.eks. også gode råd om, hvordan vi lærer at sætte 
grænser, venligt og bestemt, og hvordan vi erkender, ac-
cepterer og viser vore følelser konstruktivt.

Det er en livsklog bog om ”at sejle på livets flod” til glæde 
for sig selv og andre. S. 168 skriver hun: ”Rejsen på Livets 
Flod er et billede på en indre rejse. I begyndelsen vægrer 
vi os mod en sådan rejse. Vi vil hellere have fokus på vore 
ydre oplevelser, rejser og ekspeditioner. Men efterhånden 
presser en indre rejse sig frem i vor bevidsthed.

Greta fortæller: Thor Heyerdahl blev på norsk fjernsyn 
spurgt: Hvilken rejse er efter din mening den vigtigste, 
den ydre eller den indre? Eventyreren Heyerdahl, som har 
taget så mange ”ydre rejser” svarede straks og engageret: 
Åh, det er uden tvivl den indre rejse.”

- om at spise dyr

Af Jonathan Safran Foer

Forlaget ..2010

400 sider – 300 kr.

Anm: Gunder Frederiksen

Bag denne lidt usædvanlige overskrift fornemmer jeg dels 
en forskersjæl, men også – og ikke mindst en spasmager. 
Nok en lidt usædvanlig kombination. Ikke desto mindre 
en sammenkobling, der har affødt intet mindre en læsbar 
”mursten” på knap 400 sider. 
En eller anden opmærksom læser vil måske sige: ”Der 
er nok tale om en af de fanatiske vegetarer, der som 
sædvanligt skal lufte deres ligeså sædvanlige kæpheste…  
– Skudt forbi!”. Mere præcis er Berlingske Tidende med 
følgende estimat: ”en forbløffende original debutant, der 
kun var 25 år, da hans bog udkom i USA”.
Også sproget er ungdommeligt – undertiden lidt sprælsk. 
Overalt myldrer det således med mærkelige hændelser 
og skæve ideer.  Er man ikke en uforbederlig tørvetriller, 
overgiver man sig på ”nåde og unåde”.  Men lutter spas 
er det trods alt ikke. Jonathan Safran Foer prøver ihær-
digt via en veludviklet fantasi at sætte sig ind i ofrenes 
oplevelse. En beskrivelse af de sammenstuvede kyllinger 

på cementgulv svarer således i menneskeperspektiv til en 
stopfuld elevator af mennesker, der beskrives således: 
”Elevatoren er så fuld, at dine fødder tit ikke kan nå gul-
vet. Efter et stykke tid i den overfyldte elevator begynder 
nogle at blive voldelige, andre går fra forstanden og 
bliver sindssyge, nogle bliver kannibalistiske. Døren vil 
kun gå op en gang, nemlig når dit liv er forbi. Din sidste 
tur går til slagteriet!  (s. 62). 
Ikke alle kyllinger er burhøns, nogle er mere heldige, de 
er æglæggere. De, der ikke er burhøns, er heldige. De 
har op til 900 kvadratcentimeter at leve på. I forhold til 
1930-erne er den gennemsnitlige hønes ægproduktion 
mere end fordoblet. At der er tale om ren og skær pro-
duktion viser sig ved, at slagtekyllingerne skal levere så 
meget kød som muligt. ”Der er i tidens løb manipuleret så 
meget med deres gener, at de i dag kan opnå den ønskede 
slagtevægt på den halve tid. Slagtekyllingernes daglige 
tilvækst er ifølge Jonathan blevet forøget med – tro det 
om du vil: 9400 %. – 
Men hvad gør man med æglæggernes hanekyllinger? 
Det triste svar på hankønnets vegne er, at hanner ikke 
kan bruges til noget. Det er grunden til, at samtlige ha-
nekyllinger – mere end 250 millioner kyllinger om året i 
USA – bliver destrueret. - DESTRUERET? Hvad vil det 
sige??? ”De fleste æglæggerhanekyllinger bliver i dag 
destrueret ved, ”at de bliver suget op gennem en række 
rør og lander på en elektrisk plade, der dræber dem. 
Nogle bliver proppet ned i store plastikbeholdere, hvor 
de svageste bliver trådt ihjel. Nogle bliver destrueret ved, 
at de bliver kørt igennem en slags kæmpehakkemaskine 
– man skal her forestille sig en flok levende kyllinger, 
der bliver smidt i en flishakker. DYREMISHANDLING 
–  ja holocaust! Verden må forvente et snarligt oprør fra 
kyllingedynastiet!

BIFANGST
Hvad forstår man ved bifangst? Bifangst er fisk, der bliver 
dræbt ved et uheld – bortset fra, at det selvfølgelig ikke 
er et uheld. Bifangsterne er en uundgåelig følge af de 
moderne fangstmetoder inden for fiskeriet. ”Vore dages 
industrifiskeri er noget, der som regel omfatter store 
mængder højteknologisk udstyr og meget få fiskere. 
Det giver sig udslag i enorme fangster og mindst lige 
så enorme bifangster. Angående rejefangst med trawl er 
normen, at mellem 80 og 90 % af de dyr, der bliver truk-
ket op af havet i trawlene ikke er rejer, men andre havdyr 
eller fisk, og de dør, bliver smidt over bord og bliver kaldt 
”bifangst”. Og det til trods for at en betydelig del af den 
form for bifangst er udryddelsestruede arter. Rejer udgør 
kun ca 2% af det samlede forbrug af havdyr.
Angående tunfisk nævner Jonathan navnene på 145 andre 
dyrearter, der ofte bliver dræbt fuldstændig uden grund 
i forbindelse med tun-drabene. Og dette sker for at man 
kan servere ”sushi” – angiveligt en meget attraktiv diner 
for honette gæster på dyre restauranter.
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Og når læserne nu spørger, om der ikke forekommer dy-
remishandling, så lyder svaret: Hvad er dyremishandling? 
Det er der utvivlsomt mange forskellige meninger om, 
afhængig af hvor man selv befinder sig i denne proces. På 
en måde er det faktisk op til landbrugets organisationer 
at definere, hvad der er dyremishandling og hvad, der 
ikke er dyremishandling. Hver gang branchen indfører en 
ny praksis og f. eks. begynder at skære haler eller andre 
uønskede legemsdele bort bliver den 
nye praksis takket være CFE-reglerne 
(Common Farming Exeptions) – altså 
generelle undtagelser inden for land-
bruget – altid automatisk lovlig.

Lovlig smart – ikke? Men ikke nok 
med det. En af de processer praktisk 
taget alle industrielle ægproducenter 
benytter sig af er, at manipulere med 
belysningen og foderet for at forøge 
produktiviteten, og det sker ofte 
på bekostning af dyrenes velfærd. 
Ægproducenterne bruger disse trick 
for at snyde hønsenes ”indre ur”, så 
de eventuelt kan få dem til at lægge 
æg tidligere eller på bestemte tids-
punkter. Hønsene omskabes til rene 
pengemaskiner for ejerne. På indu-
strifarmene bliver de unge høner anbragt i skure, hvor 
belysningen dæmpes, og de får stærkt proteinfattig føde, 
næsten på sultegrænsen, så dyrenes krop reagerer som om 
de nærmer sig hungersnød. Det får hønsene til at tabe alle 
fjerene (”fjerskifte”) som en proces der tager 2 – 3 uger. 
Når de alle er nået til den samme fase i fjerskiftet, bliver 
der skruet helt op for lyset, og lyset er tændt 16 – 20 timer 
i døgnet for at få hønsene til at ”tro”, at det er blevet forår. 
Samtidig giver man dem højproteinfoder. Det får hurtigt 
hønsene til at begynde at lægge æg.             

Producenterne har udviklet det til en sådan perfektion, 
at de bogstaveligt kan indlede og afslutte et fjerskifte, 
når de selv har lyst. ”Det er ikke spor usædvanligt, at 
æg fra fabrikshøns – der lever pakket sammen i enorme 

stalde med betongulv og uden vinduer – bliver solgt 
som frilandsæg. Hvad kan forbrugeren gøre? ”Det mest 
fornuftige vil være, at vi som forbrugere bare må gå ud 
fra, at ”frilandsæg” kan betyde æg, der er lagt af høns, 
som er blevet afnæbbet, fodret med antibiotika og sidst, 
når de er ”udtjent” vil blive slagtet på alt andet end en 
human måde. Forfatterens holdning viser sig i følgende 
sætning: ”Jeg kunne have en flok høns gående under 

min køkkenvask her midt inde i New 
York og fuldt lovligt hævde, at de var 
frilandshøns. (s. 80). 
Ifølge reglerne fra USA’s Landbrugs-
ministerium må slagtet fjerkræ kun 
sælges som ”fersk”, hvis den indven-
dige temperatur på intet tidspunkt har 
været under 3,3 grader celcius, men 
der er ingen tidsbegrænsning på, hvor 
længe noget kan blive ved med at være 
”friskt”. Kyllinger, der ikke har været 
frosset er pr definition altid fersk, så 
længe de ikke har været i en fryser.  
Læserne kan med god grund sætte 
spørgsmålsstegn ved alle disse udred-
ninger om opdræt af kyllinger og æg-
produktion. Hvad har det med kosmo-
logi at gøre? Ikke så lidt al den stund 
vi beskæftiger os med kærlighed – og 

mangel på kærlighed – til dyr. Kort sagt dyrevelfærd, som 
åbenbart er lidt – eller måske meget  - af en mangelvare i 
disse store fabriksagtige institutioner for æg og kyllinge-
produktion. Bogen er i sig selv et værdigt og velbegrundet 
defensorat for kærlighed til dyr. Et område som Jonathan 
Safran  besluttede at vie sit liv, da han først blev klar over, 
hvor sørgeligt – ja, nærmest rædselsfuldt det stod til i 
disse fabriksagtige opdrætningsinstitutioner.
Og så gør han det godt. Som det hedder i en anmeldelse 
på bogens bagside: ”Her er omsider en fortælling, der be-
væger, overrasker, udfordrer og engagerer sin læser langt 
ud over det sædvanlige. Så langt at man slet ikke kan se 
det sædvanlige for bare stjerner i øjnene, når sidste side 
er vendt. Fremstillingen når virtuose højder ….guddom-
melig litteratur fra det kringelkrogede New York. 

Et glimt af ”den hellige ånd”
Nutidens mennesker, der i almindelighed er så bange for udtryk, der har med ”Gud” eller ”det 
hellige” at gøre, vil mene, at de ikke har nogen kontakt med ”den hellige ånd”, og så er sandhe-
den dog den, at hver gang et menneske glæder sig, fordi det har været muligt for ham eller hende 
at glæde et andet menneske, er det et lille glimt af ”den hellige ånd”, vedkommende oplever. Den 
hellige ånd er ikke en person eller en ting, men en bevidsthedstilstand.
(Artiklen ”Frihed, frigjorthed og fred”, Kosmos 5/79)
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Af Per Holsner

Gennem mange års studier og praksis kan det Tredje Te-
stamente som livsmysteriets løsning langsomt begynde 
at blive forståelig og sandsynlig. Ikke mindst gennem 
Martinus symbolbilleder med deres intuitive vinduer til 
Guds rige, hvor symbol nr. 32: ”De 12 grundfacitter el-
ler livsmysteriets løsning” lyser kraftfuldt og danner den 
enhedsanalyse hele verdensaltet i sig selv udgør. Det er 
sandelig en mægtig konklusion Martinus her gør med 
disse 12 stjernefelter, som et koncentrat af det Tredje 
Testamentes kosmiske grundanalyser, til forståelse og 
overvindelse af de sidste hindringer for at opnå det rig-
tige menneskeriges tilstand af fred og kærlighed. Den 
indvielse gennem ondskabens mørke i alles krig mod 
alle, der i vor tids aktuelle dommedag endnu vil have 
magt i 3-4 årtier, med krigsenergi i alle variationer mel-
lem mennesker og indbyrdes mellem nationer gennem alt 
fra våben, mobning, profit, sladder, manglende bistand 
til udviklingslande, kemisk forurening etc. 

Ved at koncentrere løsningen på denne jordklodes krise 
frem for alt til et kvantitativt mål af CO2 og gøre luften til 
en handelsvare, har antikrist lykkedes med at projicere og 
trække det grundlæggende problem af menneskehedens 
dyriske mørke tankeklima i den globale atmosfære, ned på 
det materielle og kapitalistiske plan. Ned i de dødes rige 
af kosmisk bevidstløse mennesker, hvor klimaets negative 
påvirkninger skaber frygt og fattigdom. Men jordkloden 
som levende væsen har fuld kontrol, og forandringerne 
må ses som symptomer på omdannelse i dens aktuelle 
tilstand af den ”store fødsel”. Forståelsen af Martinus 
symboler til efterlevelse er nødvendig som aldrig før. Her 
skal gøres et forsøg på at sætte symbol nr. 32 i relation 
til biblens skabelsesberetninger.

Skabelsens dag 6 og 7.

I den ægyptiske hermetiske tradition med oprindelse om-
kring år 2400 f. k. beskrives der 78 grundkomponenter. 
Tilsvarende har det Tredje Testamente 12 grundfacitter og 
63 livssubstanser, og de 3 aspekter af urvisdommen, som 
ikke blev medtaget af Martinus kan vedrøre det treenige 
princip, hvor X1, X2, X3 som skaberen, skabeevne og det 
skabte, forenet kan manifestere den højeste ild, livets fuld-
kommenhed og visdommens lys som Guds alkærlighed, 

almagt og alvisdom. Denne allesteds nærværende Guds 
ånd, der som en cirkel omslutter og gennemtrænger seks-
stjernens nedre og øvre trekant af Moder jord og Fader 
himmel til en helhed i ”Det evige verdensbillede” og lig-
ger til grund for de 12 grundfacitter. For livssubstanserne 
begynder ved urbegæret og ender med X1, X2, X3, som 
det treenige princip så transcendent igen forbinder med 
urbegærets immanens.
        
Verdensgenløseren Moses tog den ægyptiske visdom 
med sig ved sin udvandring med det jødiske folk, som 
beskrevet i Anden Mosebog: ”Exodus”. Han var i besid-
delse af et for menneskeheden kulminerende instinktivt 
klarsyn og blev religiøst vejledt af Gud. Ikke mindst 
det gør det interessant at sammenligne urvisdommen i 
Første Mosebog ”Genesis” kap.1 med Martinus symbol 
nr. 32, der ligesom i Mos. Kap.1.31 på 6`te dagen, i sit 
12`te stjernefelt kan konkludere, at ”alt er meget godt” i 
skabelsen af himmel og jord. Det på trods af at Martinus 
i bogen ”Logik” kap. 18 beskriver biblens 6`te dag som 
”et udtryk for den tidsperiode eller det tidsafsnit i udvik-
lingen, hvor ”dyret” udvikler sig til ”menneske”. 

Den tid hvor alle jordmennesker skal gennemleve samme 
mængde af smertefuld mørke for at træde over tærsklen 
til det rigtige menneskerige og ind i den 7`de dag, ifølge 
Martinus. For han fortsætter: ”Men også denne ”store 
dag” vil engang forsvinde for at give plads for en ny skøn 
”dag” i skabelsens historie, give plads for morgendæm-
ringen af den ”7`ende dags” opdukken af nattens tåger, 
den dag der skal være en ”hviledag for Herren”, eller 

VERDENSALTETS 12 GRUNDFACITTER 
ELLER LIVSMYSTERIETS LØSNING.

SKABELSESBERETNINGEN I PERSPEKTIV AF DET GAMLE, NYE OG TREDJE TESTAMENTE.
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den hvor al kamp er ophørt, hvor al lidelse er endt, hvor 
al tanke, vilje, energi er faldet til hvile i koncentrationen 
på verdensaltets absolut eneste ”faste punkt”: Den evige 
Guddom, og hvor den store ”hvile” er dette, ikke at for-
urolige sig af nogen som helst disharmoni eller manglende 
kontakt med livets love. ”Den 7`ende dag” er dette rige, 
som i dag ”ikke er af denne verden”, men som efter ”den 
6`te dags” ophør på kloden, som en ny ”himmel” og ”ny 
jord” alligevel skal lyse over kloden”.
 
Stjernefelt 5 + 6 som dyreriget og 11 + 12 som 
intuitionsriget.        
         
På skabelsens 6`te dag dør jordmennesket døden på kund-
skabens træ som kosmisk lig, i det kosmisk bevidstløse 
menneske kulminerer det Guddommelige skabelsesprin-
cips mørke udstråling i dommedagens djævlebevidsthed, 
og i symbol nr. 32`s stjernefelt 6 ses den nedre trekant af 
fysisk jeg -fornemmelse netop vendt op og ned i forhold 
til stjernefelt 1, hvor Guds ånd svæver over vandene i 
modsætning til jordmenneskets begrænsede fysisk præ-
gede lavintellektualitet, indkapslet i materien eller ”det” 
over sig. Den hvide trekant i den øvre del af stjernefelt 
6 er også vendt modsat til det fysiske selvs trekant og 
oplevelses sfære, som udtryk for menneskets højere og 
højeste selv, vejledt gennem Forsynet i Guds primære 
bevidsthed.   

Guds primære bevidsthed udadtil kulminerer i stjernefelt 
12, hvor det levende væsen i stigende grad gennem fel-
terne 7-12 er blevet til en lysende og varmende sol for 
sine omgivelser. I dette 12`te felt er det levende væsen 
som mest blevet et med Gud med hensyn til udadrettet 
aktivitet, og det sker i det guddommelige intuitionsrige 
med et liv helt i den højeste ild. Her er det kosmiske åbne 
klarsyn mest udviklet og tyngdeenergien latent, i mod-
sætning til det jordiske menneskes forhold i stjernefelt 
6. Men også modsat felt 5 der kan repræsentere det rene 
dyrerige, udtrykt ved det ”levende væsen” åbenbaret i 
form af en fysisk organisme med fri rørlighed, i en vågen 
fysisk og instinktivt begrænset dagbevidsthed af tanke-
bevægelser – i tyngdeenergiens drivkraft og stadig med 
flokbevidsthed, hvilket først overvindes i stjernefelt 6 
ved et personligt sjælsliv og kulminerer i det højere selvs 
sjælsstruktur af selvstændigt kristusvæsen i felt 7, hvor 
det forener sig med alle andre eksisterende kristusvæsener 
i Guds primære bevidsthed.

Modsat det rene dyrerige ses i stjernefelt 11 den fysiske 
bevægelses åndelige modsvarighed i form af skæbne-
lovens egne cirkelbevægelser, der netop i sit slutfacit 
bringer alle levende væsener til i deres væremåde at 
blive til glæde og velsignelse for alt levende, i kontrast 
til dyrerigets begær efter at være sig selv nærmest i det 
dræbende princip. Denne karmalov forvaltes i det gud-

dommelige rige, så både stjernefelterne 5 og 6 kan såle-
des repræsentere dyreriget og felterne 11 + 12 udtrykke 
intuitionsrigets guddommelige verden.

Stjernefelt 1 + 2 som salighedsriget og 7 + 8 som 
menneskeriget.
         
Den 7`de dags morgenrøde, det rigtige menneskerige 
som Martinus allerede forude ser hæve sig af støvet, kan 
være stjernefelt 7, hvor mennesket efter den ”store fød-
sel” ved sit jeg i den hvide trekant som årsagsløs årsag 
og kristusvæsen i Guds primære bevidsthed, gennem sit 
X2 af violette stråler og den hvide Hellig Ånd intuitivt 
formår at kontakte jordklodevæsenets talentkernepulje. 
Mennesket kan således sjæleligt fra en ”ny himmel” 
med tilgang til denne pulje, gennem kæden af årsag og 
virkning med skabelse og oplevelse i materiens grund-
energier, skabe en ”ny jord”. Menneskeheden er plan-
lagt til denne opgave. Og ved Martinus ”hvide ilddåb” 
befandt hans sjæl sig atmosfærisk i denne nye himmels 
luft af kærlighedsenergi eller jordklodevæsenets auriske 
følelseskrop/foster og havde udsyn over den fysiske jord 
i dens hvide stråleglans.  

Når menneskets 2 poler opnår sjælelig ligevægt i den 
”store fødsel”, så begynder den øvre pol at overtage den 
fortsatte fysiske transformation fra J til K menneske. På 
lignende måde skal menneskeheden i jordens følelseskrop 
eller sjæl, efter dennes ”store fødsel” i stjernefelt 7 struk-
turere jordklodevæsenets fysiske krop til en ”ny jord”. Når 
den er færdig skabt ved tærsklen til felt 8, vil menneskene 
successivt ikke have mere at lære på det fysiske plan og 
foretrækker derefter en sjælelig tilværelse i kærligheds-
energi uden fysisk tyngde. De vil tiltagende glædes ved 
jegets skabeevne i det levende væsens treenighed, som 
en forberedelsestid til visdomsrigets tankeverden. Det 
sker i stjernefelt 8.      

I stjernefelt 1 svæver Guds ånd over vandene, og intet 
sted i spiralen har det levende væsen større lighed med 
Gud Fader som skaber, end i salighedsriget hvor det 
kan give liv til sin helt egen indre verden efter ønske, 
af materialet fra alle detaljerede erindringer i sit gen-
nemlevede spiralkredsløb, uden at skulle bekymre sig 
om ydre omstændigheder. Det sker ikke som i felt 7 med 
dets ansvarsfulde skabelse af et prædestineret ydre ån-
deligt sjælelig og fysisk rige, men i det inderste åndelige 
rum, uendeligt fuld af salige kombinations muligheder. 
Følelseskroppen med sin mulighed for bevidst kontakt til 
den ydre verden er her latent, modsat dens kulmination 
i menneskeriget. 

Imidlertid forårsager den salige oplevelse af den tidligere 
spirals mørke efterhånden en kraftig længsel efter igen 
realistisk at opleve sig indviklet i det guddommelige ska-
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belsesprincips mørke udstråling og materie. Denne kraft 
sætter som vist i stjernefelt 2 en årsag-virknings kæde i 
gang gennem talentkernerne af instinkt og tyngde, der 
som elektrisk energi formår ubevidst at bryde igennem til 
den fysiske verden. Overfor i stjernefelt 8 der frigør men-
neskene sig tværtimod fra den jordiske tyngde til fordel 
for en ydre åndelig tilværelse med dagsbevidst kontrol af 
årsag og virkning gennem tankeprojektionernes udtryk 
i kærlighedsstof. Det stof der i Guds primære verden på 
tilværelsesplanerne visdoms- og det guddommelige rige 
bliver tiltagende finere og lettere at arbejde i. 

Således kan stjernefelterne 1 + 2 repræsentere salighedsri-
get og felterne 7 + 8 udtrykke menneskeriget samt Genesis 
dag 7 med overgang til en åndelig dag 8. I dette perspektiv 
kan felterne 3 – 6 være Guds sekundære bevidsthed og den 
resterende del repræsentere Guds primære bevidsthed.    

Stjernefelt 3 + 4 som planteriget og 9 + 10 som 
visdomsriget.

Vel foreneligt med, at Martinus stjernefelt 6 modsvarer 
Genesis 6`te dag, kan symbolet ”det levende væsen” i felt 
5 repræsentere dyrenes skabelse eller det rene dyrerige, 
ligesom billedet i stjernefelt 4 med sin guddommelige 
logiske plan i form af planeter, sol og galakse i hensigts-
mæssige kredsløb og sfærisk harmoni, kan genkendes i 
Genesis 4`de dag: ”Gud skabte de 2 store lys, det største 
til at herske over dagen, det mindste til at herske over 
natten, og stjernerne”. Og som planteriget retmæssigt 
udgør føde for mennesket, således giver vor sol instinktivt 
jorden sin næring. 

I himmel legemernes indbyrdes rytme trækker solen 
planteverden frem af jorden med blade, blomster og 
frugter i årstiderne, og lægger nye frøkorn til kommende 
år. Instinktenergien formår organisk at forme planterne i 
den vegetabilske materie, lige så smukt som formerne for 
planetkredsløbene har vist sig at fremtræde i en moderne 
datagrafik. Modsat stjernefelt 4 ses i felt 10 kredsløbs-
princippet symboliseret i sit evige forløb af små som 
store spiraler, og i kontraster som mellem lys og mørke. 
I overensstemmelse med den logiske plan for verdens 
manifestation, den plan som allerede i den forrige spirals 
visdomsrige på mange måder blev forsøgt skitseret og her 
holdt de levende væsener beskæftiget, ifølge P.Bruus-
Jensen i bogen ”X3”, lektion 59. 

I dette visdomsrige eller i Guds tankeværksted begyndte 
de nytilkomne først med at fortælle hinanden levende 
billeder af deres biografi fra de tidligere tilværelsesplaner, 
for senere på kryds og tværs af organismeprincippets 
spiraltrappe og livsenhedsprincippet, interaktivt at ud-
veksle og kombinere oplevelserne i mægtige og dynamisk 
skiftende tanke billedformationer til stor gensidig glæde. 

Denne interaktivitet i livsenhedsprincippet og mellem 
forskellige spiraltrin fra atomer til galakser, symboliseres 
i stjernefelt 9 ved princippet ”væsener inde i væsener”, 
som et afbillede af Guddommen med sine mange boliger. 
Nye kombinationer opstår, som efterhånden i stjernefelt 
10 bliver til forslag på nye kredsløb i næste kosmiske 
spiral, for der eventuelt som talentkerner at blive vækket 
til live og realiseret, som frøkornet eller agernet bliver 
til et stort egetræ.            
 
Livsenhedsprincippet indebærer, at alle væsener passer 
ind i guddommens store sammenhæng, ”I ham vi alle 
lever, røres og er”. Hertil forudsættes og kræves fuldkom-
menhed, både åndeligt vertikalt og fysisk horisontalt, 
hvilket stjernefelt 3 symboliserer med sit hvide kors.  Det 
udtrykker Genesis 3`dje dag med ordene: ”Gud sagde: 
”Jorden skal grønnes: Planter der sætter frø, og alle slags 
frugttræer, der bærer frugt med kerne, skal være på jor-
den!” Og det skete; jorden frembragte grønt, alle slags 
planter, der sætter frø, og alle slags træer, der bærer frugt 
med kerne.”

Dette beskriver forankringen af Faderens jomfruelige 
tankekim i Moder- eller ”den evige livskerne” – som 
guddommelig sæd (Gud sagde) i livmoderen (Jorden 
skal grønnes) til jordisk fødsel (Og det skete) -, samt på-
viser talentkerneprincippet både i sit åndelige og fysiske 
perspektiv med analogi til frøet og kernen i planteriget, 
og senere hen vil også det rigtige menneskerige af et 
sennepskorn vokse til et stort træ, i hvis grene himlens 
fugle kan bygge rede. I planteriget udvikles alt instinktivt 
og gennem talentkerner, fuld af visdom. På 3`dje dagen 
fortættes det flydende vandprincip til det faste jord- eller 
stenprincip, analogt til at funktioner gennem A, B, C stadi-
erne viljemæssigt kan krystallisere åndeligt i talentkerner 
og fysisk i frø eller sæd.

Således kan stjernefelterne 3 + 4 repræsentere planteriget 
med relation til dag 3 og 4 i Genesis, og felterne 9 + 10 
udtrykke visdomsriget.
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Skabelsens første dag.

”I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden”. Dette 
mægtige budskab indleder hele Genesis og den første 
dag. Og det Faderen skabte først af alt, var for sig selv 
at udtænke en grundlæggende og overordnet plan med 
indhold af de nødvendige ideer til jomfruelige tankekim 
for en kommende verden i skabelsesprincippets mørke og 
lyse guddommelige udstråling og manifestation.

I den inderste åndelige sfære hævet over den ydre åndelige 
og fysiske materie, og med Guds Ord: ”Lad der blive 
lys” initieres tankemæssigt skabelse af den nye kosmiske 
spiral med sin mørke og lyse kulmination af nat og dag, 
for at fylde den øde, tomme jord over urdybets mørke. I 
stjernefelt 1 ses derfor Guds hellige ånd selvbevidst svæve 
over materien, med evne til gennemsyret af moderener-
gien at kunne gennemtrænge de øvrige 6 grundenergier 
til verdens skabelse ved hjælp af talentkerneprincippet 
og jomfruelige tankekim, der enten lives op instinktivt 
eller opleves bevidst gennem ”Moderkernen” til skæb-
neelementet - efter Guds retningslinjer.

At det velsignes, udtrykkes her i Genesis også ved, at Gud 
kalder, dvs. skaber og godkender lyset som dag og mørket 
som nat. Således skabte Gud grundlaget for en verdens 
tilblivelse ved at afsætte en mørk del af guddommen til 
urdybet, som rytmisk ved hjertepuls og Hellig Åndens 
åndedræt stadig vil have forbindelse med Guds primære 
bevidsthed i Forsynets lys, så ny bevidsthed i det levende 
væsen planmæssigt efterhånden kan opstå, idet der ved 
Ordets fortsatte skabelseskraft gennem plante- og dyre-
riget sker en tiltagende refleksion ved lyset, for til sidst 
at blive til kosmisk bevidsthed i det færdige menneske i 
Guds billede efter hans lignelse, ”Og der blev lys. Gud 
så, at lyset var godt”.

Skabelsens anden dag.

På Genesis anden dag skabte Gud en himmelhvælving 
mellem de øvre og nedre vande, og kunne dermed af 
salig længselsenergi gennem instinkt- og tyngdeenergi 
ved elektricitet fæste det inderste åndelige med det ydre 
fysiske plan. Denne hvælving eller forbindelse mellem 
kosmisk ånd og mineralriget udvikles videre gennem 
plante- og dyreriget i en mellemtilstand af koblings- og 
sjælskrops kvaliteter, for i jordmennesket at lade skabel-
sesprincippets lyse og mørke udstråling mødes gennem 
menneskets 2 poler, så det rigtige menneske dobbeltpolet 
sluttelig kan harmonisere lysets visdom og den naturlige 
livskrafts varme til hjertets kærlighedsenergi i sjælen. 
Hvilket gør det muligt for menneskesjælen selvbevidst 
at formidle kontakten mellem Guds rige og den fysiske 
jord i den årsag-virknings kæde, som i en ”ny himmel” 
skal skabe en ”ny jord”. Denne livets årsag-virknings 

kæde ses primært symboliseret vertikalt i stjernefelt 2 
og sekundært horisontalt i felt 7. 

Skabelsens dag 3, 4, 5 og 6.

På Genesis 3`dje dag har Gud forankret alle jomfruelige 
tankekim i Moderkernen, hvorfra alle talentkerner rea-
liseres, perfekt lagt til rette for det levende væsens både 
fysiske og sjælelige udvikling, fra plantetilværelse frem til 
det rigtige menneskeriges fuldkommenhed, hvilket Mar-
tinus symboliserer ved et hvidt kors i sit 3`dje stjernefelt. 
Såvel Genesis 4`de dag og det 4`de stjernefelt beskriver 
den guddommelige orden i sfærernes harmoni og rytmer 
ved himmellegemernes indbyrdes kredsløb indeni kreds-
løb, med deres evne til udstråling og refleksion af lys, til 
at skabe bevidsthed. Det rene dyrerige skabes på Genesis 
5`te dag, vist i stjernefelt 5 med et af hovedsymbolerne 
for det levende væsen, og endelig bliver skabelsen af det 
jordiske menneske omtalt i Genesis 6`te dag modsvarende 
stjernefelt 6. Dette jordmenneske er på vej til at blive 
”Guds afbillede efter hans lignelse”, hvilket Jesus Kristus 
vidnede om for omkring 2000 år siden: ”Jeg er vejen, 
sandheden og livet”, samtidigt med at han profeterede 
den kommende 7`ende dag ved det rigtige menneskerige, 
Guds rige på jorden.

Skabelsesberetningen i det Nye Testamente.
         
Også det Nye Testamente har sin skabelses beretning. I 
prologen af Johannes Evangeliet i kap.1 står skrevet: ”1. 
I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet 
var Gud (verden i Gud som tænkt og kreativt projekt). 
2. Det var i begyndelsen hos Gud (endnu ubevidst i det 
mineralske). 3. Alting blev dannet gennem Ordet, og 
ingenting blev til uden det (så alt bliver fuldkomment og 
såre godt). 4. I Ordet var liv (kraft gennem sol og kreds-

løbenes rytmer). 5. Og livet blev til menneskehedens lys 
(gennem dyretilværelsen). 6. Og lyset skinner i mørket 
(i jordmennesket). 7. Og mørket overvandt det ikke (den 
store fødsel realiseres)”. ”Ordet” betyder den skabende 
kraft bag al manifestation og bliver i evangeliet fysisk 
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repræsenteret ved Jesus Kristus komme på 6`te dagen, 
ham som Johannes vidner om. For Ordet blev kød og 
tog bolig i blandt os, ”Lyset, det sande lys, som oplyser 
ethvert menneske, var ved at komme til verden. Han var 
i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden 
kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog 
ikke imod ham. Men alle dem der tog imod ham, gav 
han ret til at blive Guds børn, dem der tror på hans navn. 
De er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands 
vilje, men af Gud”. 

Med mørke, lys og sandt lys henviser Johannes Evange-
liet til kvaliteter af bevidsthed, og hele fortsættelsen på 
evangeliet beskriver faktisk løsningen på modsætnings-
forholdet mellem mørkets og lysets kræfter. Ja, selv når 
det gælder denne konflikt for hele menneskeheden i vor 
aktuelle dommedag, modtager Johannes guddommelig 
inspiration til at skrive sin Johannes Åbenbaring eller 
Apokalypsen.
I vor tid kan Martinus i kontrast til denne dommedags 
mørke på lignende måde sige: ”Mit Ord er livets fak-
kel”, og de, som tager det Tredje Testamente til sig, vil 
før eller senere opleve den ”store fødsel”, hvor ”de ikke 
bliver født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, 
men af Gud”. 

Som 12 hjerteblade i et rytmisk åndedræt.

I symbol nr. 32 befinder den 12 takkede stjerne sig mel-
lem de 2 polers harmoniske ligevægt i midten, som Guds 
primære bevidsthed i gulgrøn kærlighed, og periferiens 
enpolede væsener i orange tyngde. Stadig med tyngde-
energiens drivkraft i sit spændingsforhold til følelsesener-
gien i stjernefelternes orange kanter, med rækkevidde 
til periferiens fysiske mørke, mens der i selve felterne 
åbnes for det hvide kosmiske klarsyn til de evige grund-
principper af violet moderenergi og til grundenergiernes 
6 spiralkerner. Som et hjertets puls i åndedrættes rytme 
mellem himmel og jord.

I hjertet strømmer kredsløbets puls af varm livskraft, fra 
urdybet gennem den ordinære pol, og forenes her med 
åndedrættets helligt lysende rytme og den intellektuelle 
pol fra Guds himmel, så hjertechakraet med sine 12 blade 
intuitivt i kærlighed kan fornemme og udstråle kontakt til 
alle stjernens 12 felter med efterfølgende klar forståelse. 
Også det rigtige menneskerige har sin hjertemidte og skal 
omgives af 12 strålende strukturer, svarende til Martinus 
12 punkter for et kommende internationalt verdens rige, 
som beskrevet i ”Livets Bog 1” kap.4.

v/Jan Langekær

Hellige bøger og værker, det være sig de gamle trosreli-
gioners bøger såsom Hinduernes Bagavagita, Jødernes 
Tora, d.v.s. Mosebøgerne, Koranen eller Bibelen, som 
jo alle er kendt som hellige bøger, d.v.s. bøger som 
beskriver guddommelige love og principper, har alle 
haft det problem, at rigtigheden af det skrevne er ble-
vet betvivlet, fordi menneskene i tidernes løb menes at 
have tilføjet små og store rettelser i nævnte værker, så 
de kunne styre de troende masser.

Argumentet man tit hører om de kristnes gamle Bibel 
er, at den er der rettet så meget i, at man slet ikke kan 
stole på det skrevne mere.
Martinus skriver om et af eksemplerne på rettelserne 
i Bibelen, nemlig der hvor der står: ”du må ikke blive 
vred på din broder”. Her har bibelskriverkarlene i tidens 
løb lavet en lille ”forbedring”, så der nu står ”du må 
ikke blive vred på din broder uden grund”. Udsagnets 
betydning ændrer hermed fuldstændig karakter, som 
det ses.

Martinus værk Det Tredie Testamente med Livets Bog 
I -VII som hovedværket, må jo også i allerhøjeste grad 
siges at være et såkaldt helligt værk, eftersom det med 

sine åndsvidenskabelige analyser beskriver de åndelige 
love og principper. Martinus var klar over, at han måtte 
sikre, at hans eget værks absolutte ægthed altid var og for-
blev fuldstændig uantastet af andre menneskers flygtige 
meninger om værkets karakter og egenart, åndeligt såvel 
som sprogligt. Han vidste godt at blot den mindste rettelse 
samtidig er en viderefortolkning og en forvanskning af 
hans eget skrevne ægte værk.

Det var ham derfor magtpåliggende, at der ikke blev rettet 
eller pillet ved hans åndsvidenskabelige værk. Han vidste 
godt at pillede/rettede man ved hans barn, Det Tredije 
Testamente, ville man samtidig lave en slags overgreb på 
barnet, som kunne slå det ud af kurs i mange århundreder 
fremover.
Derfor kan vi nedenfor se, med hvilken stærk konsekvens 
Martinus søgte at bevare sit værks ægthed efter hans 
bortgang:
”Strukturen skal være mit testamente for min sags over-
dragelse til dens trofaste og kærlige medarbejdere efter 
mit ophør på det fysiske plan”. (brev til medarbejderne 
28/4-1972).
På s.102 i Strukturen udgivet 1992 står bla. følgende: ”Der 
må ikke uden Martinus samtykke foretages ændringer i 
bøgerne eller i det, han har skrevet” (rådsmødereferat 
13.01.76)    

Hellige bøger
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Af Ruth Olsen

I Livets Bog stk. 658-662 forklarer Martinus, at jord-
kloden har fået forskubbet sin aksehældning i forhold til 
solen og mener, det skyldes ”en overdreven tyngdeudfol-
delse i Jordens bevidsthed”. Om dette er forårsaget ved, 
at et andet himmellegeme ”er kommet i farefuld nærhed 
af jordbanen” eller ”en helt anden ydre fysisk forete-
else”, kan han ikke sige noget nærmere om. Men det er 
altså denne aksehældning, der er årsag til de årstider og 
det klima, vi har i vor tempererede zone af jordkloden, 
fortæller Martinus.

Da intet som bekendt er tilfældigt, må denne aksehæld-
ning altså være med i den store plan for udviklingen på 
jorden og ikke noget ”uheld”. I øvrigt fortæller Martinus 
os, at alt er ”lovbundet”, så måske er ordet ”invalid”
ikke det rigtige ord i denne sammenhæng, for der er vel 
så ikke noget ”unaturligt” ved jordens aktuelle tilstand.

Walter Russell (den før så omtalte) har en anden og for 
mig at se nok så logisk forklaring på jordens aksehæld-
ning. Han siger: En planet fødes som alle andre levende 
væsener ud af en forældreorganisme, altså her af solen. 
Fra solpletterne! I begyndelsen har ”barnet”, den nyfødte 
planet, sin nordpol vendt mod sit ophav, hvorfra den får 
sin kraftige ernæring.

Efterhånden som ”barnet” frigør sig mere og mere fra sit 
ophav, ændres dets rotationsakse sådan, at dets nordpol 
flytter sig mere og mere for til sidst efter millionvis af år 

at have drejet 90 grader, dvs dets ækvator er blevet paral-
lel med solens. Det sker når planeten har gennemlevet 
sin barndom og ungdom og er nået til sin fuldvoksne 
modenhed. På det tidspunkt siger Russell, at den er blevet 
”biseksuel”, for da har den opnået harmonisk ligevægt 
mellem polerne. Dertil er vor jordklode endnu ikke helt 
kommet, derfor hælder den lidt stadigvæk.

Merkur er altså nu i sin barndom, Venus er nærmest 
teenager, hvorimod Mars er på vej ind i sin alderdom. De 
store gamle gasplaneter er så ældede, at de er ved at gå i 
opløsning. Når jeg godt vil ”købe” Russells model, er det 
fordi den udover at være logisk også forklarer noget, jeg 
før har undret mig over. F.eks. at flere ting synes at vise, 
der engang må have været tropisk klima i Grønland, og det 
kan vel ikke kun skyldes andre havstrømme end i dag.

Solsystemet generelt

Alle fysiske organismer, hvad enten det drejer sig om et 
atom eller en planet, eksisterer på grund af en spænding 
mellem en indadgående spiralbevægelse og en udadgå-
ende spiralbevægelse. Martinus kalder de to ”kontrære” 
bevægelser for tyngdeenergi og følelsesenergi, for til-
trækning og frastødning osv (styret af urbegæret). Russell 
kalder dem også for den regenerative og den degenerative 
bevægelse. Under en organismes opbygning er det den 
indadgående bevægelse, den regenerative, der er do-
minerende. Men begge bevægelser vil altid være der, i 
forskellige spændingsforhold. Det er lovbundne rytmiske 
ændringer i dette spændingsforhold, der afstedkommer 

en planets rotation, ligesom det 
er rytmiske automatstyrede spæn-
dingsændringer i hjertemusklerne, 
der får vort hjerte til slå. Derimod 
er det viljestyrede spændingsæn-
dringer i benmusklerne, der gør 
os i stand til at gå.

Man kan sammenligne en planet 
med et slags batteri, som solen 
oplader om dagen, men som 
aflader om natten, når ”stikket 
til solen er trukket ud”. Planeten 
Merkur har front mod solen så 
længe ad gangen, fordi den rote-

Er vor jordklode invalid?
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rer så langsomt om sig selv (dens døgn er på 58 timer), 
at den får en gevaldig opladning, dvs den ”lever” i høj 
spænding og dermed høj varme – om dagen. Fordi dens 
indadgående spiralbevægelse dominerer så meget over 
dens udadgående, bliver den stofligt meget koncentreret 
i sin kerne. Derfor har den en relativ større massefylde 
end de andre planeter.

Merkur har næsten ingen atmosfære, ifølge naturvi-
denskaben, men de ved jo heller ikke, at atmosfære er 
afhængig af, hvor stærk den udadgående, degenerative, 
bevægelse er, og den er logisk nok meget svag på Mer-
kur. Derimod har de store døende gasplaneter (Jupiter, 
Saturn m.v.) megen atmosfære, for en planet er netop 
døende, når dens udadgående energier dominerer over 
de indadgående.

Naturvidenskaben tror, at jo større en planet er, jo mere 
tyngdekraft har den til at holde på en atmosfære af gasar-
ter. Men sådan hænger det slet ikke sammen, iflg. Russell, 
den har tværtimod meget lidt tyngdekraft, dvs meget lidt 
indadgående energistrøm. Dens atmosfære består af udad-
strømmende energi. De store gasplaneter er just svulmet 
op, fordi deres ”tyngdekraft” er i aftagende. 

Videnskabens teori om ”magnetfelter” er også helt for-
kert, ifølge Russell. Disse felter er skabt af spændings-
forholdet mellem de to modsatte energier og ikke, som 
videnskaben påstår, på grund af en jernkerne, der roterer. 
De mener, Merkur har en stor jernkerne, så de forstår ikke, 
hvorfor den så ikke har noget særlig stort magnetfelt. Men 
det får dem åbenbart ikke til at spørge sig selv, om deres 
jernkerne-teori er forkert! Også magnetfeltet afspejler 
den udadgående energistrøm, der derfor kan danne en vis 
beskyttelse mod den kosmiske stråling som et modtryk.

Eftersom magnetfeltet, magnetosfæren eller planeternes 
aura, hovedsageligt består af den udadstrømmende energi, 
er det naturligvis større på den side, der vender bort fra 
solen. Af samme grund har de gamle planeter med deres 
dominans af den udadgående degenerative energi et større 
magnetfelt, end de unge planeter. Da naturvidenskaben 
bruger betegnelsen ”magnetisme” om en tiltræknings-
kraft, er ordet ”magnetfelt” et helt forkert ord i denne 
sammenhæng.

Solen skaber med sin energiudveksling med omgivelserne 
et stort spændingsfelt, kaldet heliosfæren. Dette felt 
bliver svagere jo længere væk fra solen, man kommer. 
Planeterne ”svømmer” rundt i dette felt på netop den 
plads i spændingsfeltet, som harmonerer med deres egen 
spændingsbalance. Derfor rykker planeterne efterhånden 
længere ud i solsystemet, efterhånden som årmillionerne 
går og den pågældende planet modnes hvorved den æn-
drer sin spændingsbalance. Også naturvidenskaben har 
konstateret, at Jorden meget langsomt øger sin afstand til 
solen, så det bekræfter jo Russells beskrivelse.

Hvad med klimaet?

Har disse overordnede udviklingsprincipper nogen 
betydning for klimaet på jorden? Ja, på den måde at en 
ændring i spændingsforholdet mellem de to modsatrettede 
energier, også betyder ændring i temperatur. Hvad angår 
menneskets organisme beskriver Martinus, hvordan en 
balanceforskydning pga forøget tyngdeenergi giver feber 
(bl.a. i LB II stk. 589). Dette må vel også gælde jordklo-
den som organisme for et levende væsen – eller hvad?

Naturvidenskaben mener, varme – dvs temperatur – er en 
virkning af bevægelse. Men det er ikke helt rigtigt, siger 
Russell. Varme opstår ved den indadspiralerende bevæ-
gelses kompression, der møder modstand fra den mod-
satte udadgående bevægelse. Det skaber høj spænding. 
Når denne udadgående bevægelse igen får dominansen 
skabes afkøling, fordi den spreder varmen ud på et stort 
område, dvs at spændingen derved falder.

Varme er altså et spørgsmål om spænding. Vi ved, at på 
den side af jordkloden, der vender bort fra solen, natsiden, 
har den udadgående energistrøm fået en vis overvægt, 
spændingen falder og dermed også temperaturen. Man 
kan også sige, at om dagen sker der en elektrisk opladning, 
spændingen stiger, og om natten sker der en afladning. 
På toppen af et højt bjerg er der et lavere tryk, dvs lavere 
spænding, og derfor er der koldere end nede i dalen. Et 
andet eksempel: vi har nok alle mærket, hvordan for-
dampning af vand, f.eks. fra vore hænder, føles afkølende. 
Fordampning er en udadgående energibevægelse, derfor 
er den afkølende.

Spørgsmålet er nu, om spændingsniveauet og dermed var-
men i jordens atmosfære er steget i de seneste årtier, sådan 
som de fleste klimaforskere mener. I år har vi godt nok 
haft en kold vinter i Europa, men årsagen hertil (hørte jeg 
i radioen) skyldes bl.a. Golfstrømmens afbøjning op mod 
Sydgrønland, sådan at Nuuk på et tidspunkt kunne have 
10 plusgrader, mens Portugal havde 10 minusgrader. De 
har dog også haft ekstrem kulde i det nordøstlige Kina.

Mange forskningsresultater, og hvad vi øvrigt selv kan 
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konstatere, peger på at noget er ved at ændre sig i klimaet 
her på jorden. Men jeg tror, årsagen er mere og andet end 
det øgede CO2-indhold i atmosfæren. Russell påpegede i 
sin tid, at brugen af atomkraft ville ændre spændingsba-
lancen i jordens atmosfære i en farlig retning, og at den 
ville blive den nedbrydende energi, der ville få de mest 
alvorlige konsekvenser for menneskeheden. Men ham har 
videnskaben aldrig villet lytte til. Martinus har sagt lidt 

af det samme, men ham vil man da slet ikke lytte til, for 
han lyder endnu mere ”religiøs” end Russell. Så er der 
kun den med lidelseserfaringerne tilbage!
Det er under alle omstændigheder positivt, at der er kom-
met fokus på, at hele jordkloden er et fælles anliggende. 
Selv om der ikke kom så meget ud af det klimamøde i 
København, så var det da med til at ”globalisere” bevidst-
heden hos mange. 

v/Jan Langekær

Da der for tiden foregår en livlig mail-korrespondance om 
Martinus-Instituttets administration af ”Sagen”, om deres 
mange lønnede ansatte med pension, som ingen rigtig ved, 
hvad konkret laver, om Willy der bliver siddende som formand 
trods rotationsprincippet osv, har jeg pillet nogle Martinus-ci-
tater frem fra forskellige rådsmøder i hans tid. De er godt nok 
meget ”løsrevne”, og det er jo aldrig helt fair at tage citater 
ud af deres sammenhæng, men derfor kan de jo godt være 
tankevækkende.

”Alt, hvad vi foretager os, skal kunne tåle dagens lys.”
”Vi skal ikke drive erhvervsvirksomhed” (5/2-74)
”Her arbejder man frivilligt” .. ”Det skal ikke være for at tjene 
penge” (22/1-74)
”Hvis det er for at få en levevej, så er det ikke det rigtige, så 
fører man ”disharmoni” ind i sagen” (10/12-74).
”Det skal være på den måde, at man arbejder uden kontrak-
ter.”(5/3-74)
”Vi skal bort fra retsforfølgelser”. (5/3-74)
”Vores arbejde er det vanskeligste i verden, for vi kan ikke 

tage hensyn til forretning. Vi kan slet ikke bruge de princip-
per.” (30/4-74)

”Man skal ikke blive siddende i rådet, det er ikke gavnligt. 
Nogle mennesker har en vældig evne til at få andre til at holde 
med sig, og så får de magt”. (20/9-77)
”Formandskabet skal gå på omgang” (26/2-80)
”Man skal ikke lade venskab gå forud for Sagens tarv. Denne 
sag er større end venskab. Det går f.eks. ikke, at man lader en 
af sine venner få en fordel her på Instituttet.” (16/9-80)

”Det er min mening, at bøgerne skal være så billige, som det 
overhovedet kan lade sig gøre.” (5/2-74)
”Bøgerne skal helst være i hvidt bind med guldtryk. Det gør 
dog ikke noget, hvis de små bøger er grønne, blå eller har en 
anden farve.” (5/2-74)

Uddybende materiale kan fås ved henvendelse på tlf. 2015 7811 
eller mail: jan@langekaer.dk

Martinus sagde engang ….
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Af Robin Petersen

ER DER NOGEN HJEMME ?
Under et af vinterens mange kraftige snefald, ryddede jeg 
efterfølgende vejen foran huset, så 2 biler havde adgang 
til parkering foran min bopæl. Hvis 1 bil bruger 4/4 til 
parkering, havde jeg ryddet ca. 10/4 (jeg er jo en venlig 
og betænksom sjæl). Da jeg dagen efter kommer hjem 
har en bil 4/4 parkeret således, at der foran den er plads til 
3/4 bil og bag den tilsvarende 3/4. Nu fylder min bil 4/4, 
så jeg kunne altså kun parkere 3/4 af bilen. Og da min bil 
som de fleste er i ét stykke, måtte jeg opgive parkering, 
også fordi der ikke var andre ledige pladser på vejen. I 
en tilstand hvor fred og tilgivelse ikke var min primære 
(undskyld), kontakter jeg ejeren af bilen og spørger ham, 
i et tonefald som ikke lagde op til åben debat om emnet, 
hvorfor han dog har parkeret så han blokerer hele arealet 
med sin bil. Nu var det kun af pædagogiske grunde at 
jeg spurgte ham, for jeg kendte jo allerede årsagen: Han 
var simpelthen fraværende i al sin selvoptagethed, ellers 
parkerer man jo ikke sådan.
Ligeledes forklarede jeg ham, at jeg havde ryddet vejen 
for at 2 biler kunne holde på 
arealet; hvortil han indigneret og 
med en snert af forurettet foragt 
bemærkede:”Jeg vidste ikke der 
var reserverede pladser”! ”Det 
er der heller ikke, jeg har blot 
ryddet parkeringsmulighed til 2 
biler”, svarer jeg tilbage, for lige 
som at få ham på sporet af, ikke 
blot hvad han tror jeg siger, men 
af hvad jeg rent faktisk siger. 
Men da var hans ”hørelse” vist 
forlængst gået i selvsving.

EN ÅNDELIG LÆRER
For nylig befandt jeg mig i en lærerig situation hvor jeg 
modtog undervisning af en eksistentiel mester. En bekendt 
havde sin kæreste og deres 6 måneder gamle spædbarn på 
besøg under en konference. Jeg skulle selvfølgelig lige 
hen og hilse på og se den lille. Vi får øjenkontakt og smiler 
til hinanden. Så giver jeg hende fuck-fingeren. Hun hager 
sin lille hånd fast i den. Vi smiler og sådan noget som 
man nu gør med en lille en man ikke kan kommunikere 
sprogligt med. Hun udtrykker allerede en vis selvbevidst-
hed som antyder at hun er præget af ildelementet. Det kan 
jeg godt li´. Hun er sød. Og inden jeg får tænkt mig om 
stryger jeg hende på kinden.
Hele hendes respons ”sagde”: Det kan jeg ikke li´! Jeg 

havde ladet min impuls til at kærtegne hende tage over, 
uden at mærke efter om det var passende i situationen  
Ved min handlen mistede vi den kontakt og ligeværdighed 
som indtil da havde været mellem os, til fordel for mit 
behov for at gøre hende lille og sådan en nuttet en man 
ager på kinden.
Gad vist hvor mange små kroppe der tilsvarende lige nu 
udsættes for samme misforståede kærlighed.

BETONKOMMUNISME
Forleden hørte jeg en ”debat” i radioen, hvor en repræsen-
tant for regeringen kaldte et forslag fra en repræsentant 
for oppositionen for betonkommunisme.
Men hvad er egentlig betonkommunisme?
Det er et skældsord man bruger for at beskrive at ved-
kommende er gået helt i stå og dertil er temmelig langt 
ude med sit forslag. Betonkommunist er en person med 
middelalderlige betragtninger som vedkommende ønsker 
at påtvinge andre mod disses egen vilje.
Hvis man således kan få andre (vælgerne) til at tro, at 
ens politiske modstander er betonkommunist, har man 
samtidig også fået defineret sine egne helt anderledes 

positive og humane tanker, forslag 
og holdninger. 
Ved således at ”debattere” på emo-
tionelle domme frem for respekt og 
reelt indhold, bliver en sådan ”debat”, 
et trist eksempel på manipulation, 
tvivlsom etik og intelligens. Alt det 
som får mange begavede mennesker 
til at få kvalme over politikere.
Men heldigvis var der også en komisk 
side ved indslaget, omend sikkert 
ufrivillig. Jo, for det var jo netop re-
geringsrepræsentanten (herefter blot 
kaldet tanten), der udviste en beton-

kommunistisk adfærd, ved mekanisk at undlade at for-
holde sig åbent og reflekterende til indholdet i det forslag 
oppositionens repræsentant fremførte, men i stedet blot 
stemple det som betonkommunisme. En sådan foragt for 
et medmenneskes synspunkt som tanten derved udtrykte, 
er jo et fuldgyldigt eksempel på en betonkommunistisk 
holdning. Dette vil derfor givet forårsage, at befolkningen 
stemmer pågældende politikker samt alle andre beton-
kommunister ud af folketinget og ind på nationalmuseet 
ved næstkommende valg. Der kan de forstenede tanter 
så stå til skræk og advarsel med tankestrukturer fikseret i 
beton, alt imens de forgæves forsøger at fatte, hvordan de 
kan blive opfattet som betonkommunister når de mener 
sig værende frihedselskende humane liberalister.    

BLADE AF LIVETS BILLEDBOG.
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Af Ruth Olsen

I sidste nummer af bladet var der en artikel af Erling 
Astrup, der hed ”Hvorfor jeg føler det, du føler” (Den kom 
i sidste øjeblik pr mail, så jeg nåede ikke at læse korrek-
tur!). Artiklen var skrevet ud fra en bog med samme titel, 
hvori der plæderes for, at indlevelsesevne er et spørgsmål 
om udvikling af nogle celler i hjernen, som neurobiologer 
kalder ”spejlneuroner”. Altså skulle den evne afhænge af 
nogle kemiske stoffer i hjernen.

Ud fra Martinus’ åndsvidenskab beror den menneskelige 
indfølingsevne på erfaringer, indhøstet gennem mange 
tidligere liv, og ikke på den fysiske hjerne. Hjernen er 
blot et slags ”transmissions-værktøj”, som formidler de 
mentale og følelsesmæssige evner, som vi har udviklet og 
lagret i vore talentkerner. Hvis vi kan ”føle hvad andre fø-
ler”, skyldes det udelukkende, at vi selv har oplevet noget 
tilsvarende og derfor kan genkende følelsen. Vi behøver 
ikke at kunne huske det dagsbevidst, men det ligger der 
i det, som psykologer kalder ”det ubevidste”.

I Livets Bog VI stk. 2228 skriver Martinus bl.a.: ”Lidel-
seserindringerne, der er billeder eller kopier af oplevel-
serne, overgår som mellemkosmiske elektriske impulser 
til et særligt batteriorgan i skæbneelementet for herfra 
igen i det kommende ny jordliv atter at kunne overgå til 
væsenets fysiske dagsbevidsthed og gøre sin virkning. 
Denne virkning bliver dog ikke af væsenet oplevet eller 
sanset som erindringer. Denne evne er endnu forbeholdt 
et senere udviklingsstadium i det store spiralkredsløb.

Nævnte erindringsimpulser bliver derimod i væsenets 
kommende liv overført til væsenets fysiske dagsbevidst-
hed som en evne til i påkommende tilfælde mentalt eller 
sjæleligt at opleve andre levende væseners lidelse. Denne 
evnes kapacitet eller styrke vil således være afhængig af, 
hvor stort et område af lidelseserindringer, man har fået 
opsummeret i sit skæbneelement i tidligere liv. Denne 
evne til sjæleligt at fornemme andre levende væseners 
lidelse kendes under begrebet ”medlidenhedsevne”, der 
i virkeligheden er det samme som næstekærlighedsev-
nen.”
De fleste kender den smertelige følelse, man oplever, når 
man ser andres lidelser f.eks. på TV, for vi har alle oplevet 
mange lidelser i tidligere liv. Der kan selvfølgelig være 
mennesker, som på grund af skader i det redskab, hjernen 
er, har fået delvis ødelagt de dele, som formidler energi-
vibrationer fra de ”åndelige” legemer, dvs adgangen til 
talentkernernes erindringslager er blevet begrænset.

Men der findes også stadig mennesker her på Jorden, 
som åbenbart endnu ikke har fået tilstrækkeligt mange 
lidelseserfaringer, sådan at de kan nænne at gøre gru-
somme ting mod andre mennesker og dyr. Der er f.eks. 
landmænd, som ikke kan tolke grisenes smertesignaler, 
når de kastrerer dem, eller måske kan de gøre sig selv 
døve for deres egen ”indre stemme”?

Når der er børn, der synes at have meget lidt medliden-
hedsevne, skyldes det formodentligt, at de er på et stadie, 
hvor de endnu repeterer tidligere livs udviklingstrin. De 
har tilsyneladende ikke adgang til hele deres talentker-
nepulje fra tidligere liv. Måske er der centre i hjernen, 
der hos børn endnu ikke er udviklet til at kunne overføre 
den slags energier, ligesom de fleste voksne mangler at få 
udviklet de hjernecentre, som vi skal bruge til at formidle 
den stærke intuitionsenergi.

I den nævnte artikel tales der om, at når børn vokser op 
under følelsesmæssigt ringe betingelser med store sociale 
svigt, har de svært ved at udvikle evnen for empati. Men 
hvis tingene forholder sig, som Martinus fortæller os, 
skulle det ikke kunne lade sig gøre at få sine tidligere livs 
erfaringer annulleret på den måde. Når dårlige sociale 
vilkår og ringe empatisk adfærd ofte hænger sammen 
(men slet ikke altid!), skyldes det nok, at vi inkarnerer 
dér, hvor vi passer ind i forhold til eget udviklingsniveau. 
Eller vi inkarnerer dér, hvor vi kan høste de manglende 
lidelseserfaringer.

I skrivende stund ser vi, hvordan der efter jordskælvet 
i Haiti foregår noget af en alles kamp mod alle om mad 
og vand, dvs de stærkeste vinder oftest i denne ”jungle-
lovstilstand”. Ja, vi ser hvordan unge og stærke mænd 
overfalder nødhjælpstransporterne og tilraner sig maden 
med vold. Ved naturkatastrofer andre steder i verden ser 
man ofte de overlevende hjælpe hinanden, men det er 
åbenbart ikke så udbredt her i Haiti. Hvorfor? Nogle vil 
forklare det med, at i det land vokser man op under så 
barske og uretfærdige vilkår, at det er en barsk mentalitet, 
der udvikles. Og at det hovedsageligt er den type, der 
overlever, jfr. Darwinismen. Med åndsvidenskaben vil vi 
nok mene, at det er mindre udviklede individer, der ofte 
inkarnerer her, fordi her passer de, eller her kan de høste 
deres manglende lidelsesoplevelser.
  
Det reelle i opdagelsen af de såkaldte ”spejlneuroners” 
betydning er, som jeg ser det, at vi udvikler kropslige 
elementer, efterhånden som vore bevidsthedsenergier 
har brug for det. Ånd styrer materien. Altså: efterhånden 

Om at føle hvad andre føler
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som vi udvikler indlevelsesevne, for slet ikke at tale om 
næstekærlighedsevne, skal der være tilsvarende fysiske 
formidlingsorganer. Krop og psyke hænger sammen. 

Hjerne og nervetråde skal kunne vibrere i resonans med 
de energier, vi modtager fra de åndelige legemer, hvis det 
skal blive til en dagsbevidst oplevelse.

Af  Kjeld Kjertmann

Som det nok vil være læserne bekendt, besluttede Marti-
nus at betegne sit samlede værk Det Tredie Testamente. 
Ikke desto mindre havde han siden 1971 arbejdet på 
manuskriptet til en bog som han kaldte Det Tredie Te-
stamente. Den skulle forklare og tydeliggøre at Livets 
Bog er en fortsættelse af Jesu mission og en opfyldelse af 
hans forudsigelser om talsmanden der skulle komme efter 
ham. Men som årene gik, blev Martinus mere og mere i 
tvivl om hvordan den påtænkte bog skulle struktureres 
og samordnes med Livets Bog. Han drøftede løbende 
manuskriptet med Per Thorell som på Martinus’ opfor-
dring læste korrektur og skrev små forslag til sproglige 
ændringer. Den endelige version renskrev Martinus selv. 
Den slutter midt i en sætning og blev aldrig blev gjort helt 
færdig. Også her har Per Thorell tilføjet enkelte, mindre 
ændringsforslag. 

Interessante detaljer
Nu begyndte Martinus i stedet at arbejde med forskellige 
tekstudkast som han overvejede at bruge som prolog til 
Livets Bog. En endelig beslutning om hvordan det ren-
skrevne manuskript og de øvrige tekstfragmenter skulle 
udgives, nåede der ikke at foreligge fra Martinus side. 
På trods af det uafklarede beslutningsgrundlag valgte 
instituttet så efter Martinus død at udgive en bog under 
titlen Det Tredje Testamente. Den er sat sammen af afsnit 
fra det omtalte manuskript og nogle af de andre efterladte 
tekster. Hele dette forløb giver naturligt nok anledning til 
spørgsmål hos interesserede i sagen. Og Kurt Christiansen 
satte sig for at undersøge sagen nærmere og har nu udgivet 
en bog med sine resultater på eget forlag.

Det er blevet til en prisværdigt grundig undersøgelse som 
kaster interessant lys over detaljer der ellers ville have 
været utilgængelige for andre end en snæver kreds. I 
betragtning af den store offentlige interesse for Martinus’ 
arbejde som må forudses i fremtiden, er sådanne studier 
meget velkomne. Ikke mindst når de som her er udført på 
grundlag af skriftligt kildemateriale og holdt i en tolerant 
tone. Med et lunt sideblik til forsynet og en sund, kærlig 
skepsis kan sådanne arbejder sætte spørgsmålstegn ved 
om det nu også altid er de klogeste og rigtigste valg in-
stituttets medarbejdere foretager.

Usvækket intuition
I dette tilfælde kan man have sine tvivl. Med PerThorells 

dagbogsnotater fra ugentlige samtaler med Martinus 
som kilde, kan Kurt Christiansen dokumentere hvordan 
Martinus til det sidste bevarede og benyttede sin fulde 
kosmiske intuition når han skrev eller talte om hvordan 
han bedst kunne afrunde sin mission her på Jorden: ’Jeg 
har ingen interesser ud over at gøre Guds vilje’, sagde han 
en dag til Per Thorell. Kurt Christiansen tolker Martinus’ 
mange overvejelser om hvordan han bedst kunne udnytte 
de forskellige tekststykker, som udtryk for alderstræthed 
i den ikke-intuitive, praktiske del af hans hjerneaktivi-
tet, hvor hans kosmiske intuition derimod ikke viste det 
mindste tegn på svækkelse. Det sidste kan man overbevise 
sig selv om ved at læse den renskrift af det uafsluttede 
manuskript som Kurt Christiansen gengiver i sin bog. Her 
har han affotograferet manuskriptet på venstresiderne i 
sin bog, sådan som det forelå fra Martinus’ side med Per 
Thorells tilføjelser, og har så på højresiderne afskrevet 
teksten, men uden Thorells tilføjelser. På den måde kan 
læseren selv vurdere den oprindelige tekst og betydningen 
af Thorells ændringsforslag. Fin tekstdokumentation.

Kludetæppe
Personligt finder jeg Per Thorells ret beset få ændrings-
forslag ubetydelige og overflødige. Men de har skadet 
manuskriptets skæbne i den forstand at instituttet har 
brugt dem som påskud for ikke at ville udgive det med 
henvisning til at Martinus vist nok havde udtalt at han 
var utilfreds med dem. Men når jeg sammenligner det 
manuskript som Kurt Christiansen har efterforsket og 
gengivet i sin bog, med instituttets udgivelse Det Tredje 
Testamente - Den Intellektualiserede Kristendom, må jeg 
sige at det oprindelige manuskript langt mere konsistent 
og overbevisende tilgodeser den oprindelige intention, at 
gøre rede for Livets Bog m.m. som en fortsættelse af Jesu 
mission. Der er en klar gennemgående, fremadskridende 
linje som fuldstændig mangler i det kludetæppe af tekst-
fragmenter som instituttets udgave består af. Vurderet 
tekstlingvistisk er den et uskønt syn. Og jeg finder det 
lidet betryggende at en udgivelse af denne karakter får 
den ophøjede titel Det Tredje Testamente.

Litteratur
Kurt Christiansen: Martinus ufuldendte manuskript til bo-
gen Det Tredje Testamente. Med en historisk redegørelse 
ved Kurt Christiansen. Åndsvidenskabsforlaget. 2009.

Kritisk undersøgelse af en Martinus-udgivelse



43

K
O
R
T

F
O
R
T
A
L
T

Ruth Olsen

Haiti

Jordskælvet i Haiti med alle dets 
menneskelige lidelser har vi kunnet 
følge i medierne i flere uger. Vi, der 
ved, at intet er tilfældigt, må spørge 
os selv, om det skyldtes de mange 
mørke energier, der trivedes just der, 
som jordklode-jeget på den måde 
søgte at udrense? At det var et sam-
fund, hvor der tiltrængtes en gevaldig 
forandring, kan ingen være i tvivl 
om. Fattigdom og stor ulighed, kor-
ruption og kriminalitet osv var nået 
det ubærlige.

Men hvorfor gik det slet ikke ud over 
de rige, der i årtier har udnyttet alle 
landets ressourcer og ikke bekymret 
sig det fjerneste om at få skabt et an-
det og mere retfærdigt samfund? De-
res store flotte huse stod der nærmest 
uberørte. Vi kan synes, det ikke er fair, 
men vi ved jo, at i det større perspek-
tiv vil den karmiske retfærdighed dog 
ske fyldest. Der har åbenbart været 
en skæbnemæssig grund til, at disse 
mennesker er inkarneret just der. Og 
så må vi trøste os med, at de der blev 
knust i ruinerne hurtigt overgik til en 
anden og bedre verden.

Nogle af de ”superkristne” højre-
fløjsfolk i USA har været ude med 
argumenter om, at det skulle være 
”Guds straf” for al den hedenske 
woodoo-dyrkelse, der florerer på øen. 
Bortset fra at Guddommen ikke giver 
sig af med at straffe, så er woodoo 
ikke kun noget med sort magi (stod 
en woodoo-præst og fortalte i TV), 

men en primitiv tro er det jo, som gør 
det meget nemt at manipulere med 
mennesker.

Under alle omstændigheder er en 
moralsk udvikling nødvendig i Haiti. 
Vi så f.eks. hvordan mange – især 
unge stærke mænd – forsøgte selvisk 
og brutalt at tilkæmpe sig adgang 
til nødhjælpen på kvinder og børns 
bekostning.
Men det var i hvert fald opmuntrende 
at se al den velvilje i den rige del af 
verden, som trods finanskrise har 
givet mange penge til hjælpearbej-
det. Og eftersom Jordens indre ild-
tilstand er døende iflg Martinus (LB 
II s.540), må vi vel gå ud fra, at de 
store naturkatastrofer også vil dø ud 
efterhånden.

Det mystiske Haiti

I et Ill. Videnskab (10/2003) fandt jeg 
en artikel om det fænomen, der kaldes 
”zombier”, og som tilsyneladende sta-
dig er noget, man kan støde på i Haiti. 
Ifølge myterne er zombier afdøde, 
som har rejst sig fra graven eller er 
opgravede lig, som er gjort (næsten) 
levende af en woodoo-troldmand ved 
hjælp af nogle hemmelige stoffer. Det 
er ikke bare almindelige spøgelser.

Faktisk er fænomenet blevet under-
søgt, først af den amerikanske etno-
graf Zora N. Hurston i 1937, og siden 
i 1980 af en forsker fra USA, Wade 
Davis. Zora undersøgte en kvinde, Fe-
licia, der efter at være flakket forvirret 
rundt var blevet indlagt på et hospital. 
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Hun var ude af stand til at sige, hvem 
hun var, men hendes bror og far kunne 
identificere hende. Hun var blevet 
forgiftet og virkede død, hvorfor hun 
var blevet begravet. Hun blev dog 
gravet op igen og givet noget mod-
gift, hvorefter hun i mange år havde 
arbejdet som viljeløs robotagtig slave 
på en sukkerrørsplantage.

Wade Davis var en etnobotaniker, der 
boede i en længere periode i Haiti. 
Han analyserede de giftstoffer, som 
woodoo-troldmændene, kaldet boko-
rer, brugte til at nedsætte livsfunktio-
nerne på sine ofre så meget, at de var 
som skindøde. Det var en blanding 
af forskellige plante- og dyregifte, 
bl.a. tetradotoxin og noget, der var 
udvundet af den store agatudse. Hvis 
ofret overlevede den midlertidige 
begravelse, fik det en dosis pigæble, 
som gjorde sindet sløvt og modta-
gelig for ordrer og dermed lette at 
kontrollere.

Hvor udbredt fænomenet har været 
og om det stadig eksisterer i Haiti 
er svært at vurdere. Men man mener 
det engang var brugt som en form for 
hævn, men også af plantagejere over-
for genstridige arbejdere, fordi det 
gjorde dem til lydige slaver. Angsten 
for at blive gjort til en zombie eksiste-
rer dog stadig hos en del i Haiti.

EU’s fattigdomsår 2010

EU har udråbt 2010 til et år, hvor man 
skal bekæmpe fattigdom, for den er 
der stadig meget af i Europa, især i de 
nye EU-lande, men det er jo noget de 
enkelte landes egne regeringer skal 
tage sig af. Uligheden mellem rige 
og fattige er steget temmelig meget 
i de senere år, også i Danmark, som 
ellers førhen har søgt at skabe en mere 
solidarisk fordeling af samfundets 
goder. Set i lyset af Martinus’ be-
skrivelse af den retning, udviklingen 
nødvendigvis må tage, synes den nu 
at gå baglæns.

Ifølge den fattigdomsgrænse, som 
EU har defineret, er man fattig, hvis 
man må leve for mindre end 60 pct. 
af det enkelte lands middelindkomst. 
OECD har sat grænsen ved 50 pct., 
og i så fald er man fattig i Danmark, 
når man har mindre end 98.145 kr.om 
året brutto. I Danmark lever der såle-
des ca. 50.000 børn, der må betegnes 
som fattige og altså ikke kan få, hvad 
gennemsnitsbørn kan få.

Nu kan vi godt mene, at det ikke 
er pengene og de materielle goder, 
der tæller, men for børn betyder 
det alverden, hvis man f.eks. er den 
eneste i klassen, der ikke kan holde 
børnefødselsdag, eller den eneste der 
ikke har en mobiltelefon osv. Voksne 
kan bedre klare at gå i genbrugstøj, 
undvære mobilen osv, men en pc er 
næsten efterhånden nødvendig, hvis 
man skal kommunikere med offent-
lige myndigheder.

Det er faktisk en skæbnens ironi, at 
i det år, hvor det var meningen, man 
skulle støtte de fattigste, har man 
givet de rigeste store skattelettelser, 
mens de små indkomster næsten 
ikke har fået noget – og hvor statens 
overtagelse af den krakkede Roskilde 
Bank (det var den der gav Danmarks 
højeste direktørløn!) koster hver 
eneste dansker 2000 kr. i skatteyder-
penge.

Man tror, man kan løse finanskrisen 
ved at få folk til at bruge flere penge, 
derfor skattelettelserne. Men de rige 
kan næppe øge deres forbrug – bortset 
fra til udenlandsrejser, og det gavner 
jo ikke produktionen og arbejdsløs-
heden. Hvis man gav de fattige lidt 
mere i stedet for som nu at skære ned 
på bistandshjælpen, så ville det blive 
omsat til forbrug. Jeg har svært ved at 
se logikken i vor tids politik.

Leasingkapitalisme.

Stein Bagger – ham der solgte ”luft”, 
hvis nogen har glemt det – startede 
faktisk sine svindelnumre med den 
ide, han fik fra Farum-borgmesteren 
Brixtofte. Ideen hedder ”leasing”.  
Brixtofte skaffede sig rede kapital 
ved at sælge skoler og anden offentlig 
ejendom, og leasede, dvs lejede, dem 
så mod årlig lejebetaling. I stedet for 
at erlægge ejendomsskat fik han så 
fradrag for en driftsudgift. 

Stein Bagger lavede leasingkontrak-
ter på it-udstyr, der ikke fandtes. En 
leasingkontrakt er – troede bankerne 
– penge værd, lidt ligesom et pante-
brev. Leasingkarusellen er blevet en 
ny uigennemskuelige finansmodel. 
Man leaser f.eks. sin bil i Tyskland og 
undgår dansk registreringsafgift osv.
Kapitalismen er en ideologi, hvis 
logik lægger op til spekulation og 
egoisme – på fællesskabets bekost-
ning. Det må vi nok acceptere at leve 
med lidt endnu.
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Flere og flere nærsynede

En epidemi af nærsynethed breder sig 
over kloden, fortæller Ill. Videnskab. I 
Europa og USA må næsten hver tredje 
skoleelev bruge briller eller kontakt-
linser for at kunne se, hvad læreren 
skriver på tavlen. Også mange steder 
i fjernøsten er stadig flere børn nær-
synede. I begyndelsen af 1900-tallet 
havde kun én procent af grønlænderne 
denne synsfejl, i dag er det hver anden 
grønlænder, der har brug for briller. I 
Nepal er kun 1 pct. nærsynede.

Der gættes på mange forskellige 
årsager. Ernæringseksperter mener, 
det skyldes fødevarer med et højt 
indhold af stivelse, fx hvidt brød 
og morgenmadsprodukter, fordi det 
forhøjer insulinniveauet, hvilket på-
virker øjets udvikling. Forskere peger 
på, at lande, der har overtaget vestlig 
livsstil men ikke vestens madvaner, 
ikke har nær så mange tilfælde af 
nærsynethed.

Diskussionen om hvad der er arv, 
og hvad der er miljø, er også med 
her, for nærsynethed optræder oftest 
i bestemte familier, hvorfor nogen 
mener, det ligger i generne! Og så er 
der dem, der mener, det simpelthen 
har at gøre med den måde, vi bruger 
øjnene på i vor tid. Den megen læs-
ning og computer-kiggeriet belaster 
øjenmusklernes finindstilling. Og det 
er just, hvad Martinus også engang 
fortalte.

Det er et problem, at der er flere 
erhverv, man er udelukket fra, hvis 

man ikke har normal synsevne, fx 
kan man ikke blive pilot, så nu kan 
man med en laseroperation gøre synet 
normalt igen.

Held og uheld

De, der ikke kender eller tror på 
karma-princippet, undrer sig over, 
hvorfor nogle mennesker altid er 
heldige, mens andre er forfulgt af 
uheld. Så det har man også givet sig 
til at forske i. Den engelske profes-
sor i psykologi Richard Wiseman 
har brugt ti år på at finde ”heldets 
mekanismer” og skrevet en bog om 
det, ”The luck factor” (Ill.Videnskab 
14/2003). I fire punkter har han tegnet 
en psykologisk profil af det heldige 
menneske sådan:

Heldige mennesker er mere opmærk-
somme på de muligheder, der viser 
sig, og udnytter dem.
Heldige mennesker er gode til at lytte 
til deres intuition. De forbedrer deres 
intuitive formåen ved fx at meditere 
og rense hjernen for uvedkommende 
tanker.
Heldige mennesker forventer et 
godt liv, der således bliver en ”selv-
opfyldende profeti”. De positive 
forventninger overskygger eventuel 
modgang. Det lyse livssyn fremmer 
samspillet med omgivelserne og 
får det bedste frem i sine medmen-
nesker.
Heldige mennesker formår at vende 
uheld til held. I stedet for at dvæle 
ved ulykken tænker de på, at det 
kunne have været værre. De tackler 
modgang på en måde, så de ender med 
at komme styrket ud af den uheldige 
situation.

De, der kender noget til begreberne 
karma og skæbnebuer, vil nok mene, 
der er noget væsentligt, professoren 
har glemt at tage med i betragtning. 
Men vi er jo ikke uden indflydelse 
på vor aktuelle skæbne, så hans gode 
råd er alligevel værd at lytte til. Po-
sitiv tænkning kan sommetider gøre 
underværker!!

Den katolske kirke
 og rumvæsener

Da Giordano Bruno omkring år 1600 
tillod sig at mene, der var flere ver-
dener med liv, blev han brændt som 
kætter. Nu siger den katolske kirke, at 
den eventuelle eksistens af ”broder-
rumvæsener” ikke er noget problem. 
Hvis der findes mange andre kloder 
i universet med levende væsener, 
er de jo også skabt af Gud. ”Vi kan 
ikke sætte grænser for Guds kreative 
frihed”, som de nu siger. (Det er kun 
menneskenes kreative frihed, de vil 
sætte grænser for!)

Vatikanet har holdt en større konfe-
rence om astrobiologi for religiøse 
ledere og videnskabsfolk. Emnet var, 
hvordan man skulle forholde sig til 
eventuelle beviser for, at der findes 
liv uden for jorden. Kun en evangelisk 
fløj synes at være bekymret. Gary 
Bates fra Atlanta i USA udtalte: ”Ud 
fra et teologisk perspektiv ville ikke-
jordisk liv faktisk være en hån mod 
selve årsagen til, at Kristus døde for 
vores synder, for vores frelse.” (Diføt-
nyt 94/09)
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Engang diskuterede Vatikanets teo-
loger, hvor mange engle, der kan stå 
på et knappenålshoved. Nu diskuterer 
de, om Frelseren vil frelse alle intel-
ligente livsformer i hele universet, 
eller om der måske er andre frelsere 
på de andre planeter.
Martinus har fortalt os, at liv vil in-
karnere overalt, hvor der er mulighed 
for det, så selvfølgelig er der masser 
af liv på andre kloder. Alle vil før 
eller senere udvikle sig frem til at få 
kosmiske bevidsthed – og altså blive 
”frelst”. Undervejs vil de få hjælpere 
fra det store forsyn, som vi har fået 
det her på jorden.

Afrikas kvinder

Den store Danmarksindsamling 
nåede i år rekorden på 130 mill. 
Halvdelen af disse penge skal gå til 
Afrikas kvinder, for så ved man, de 
gør nytte. Efter mange års borgerkrig 
i Liberia, Vestafrika, har de nu fået en 
kvindelig præsident, Ellen Johnson, 
som med myndighed og retfærdighed 
er ved at få sat skik på det hærgede 
land. Hun har givet kvinder en særlig 
status, i regeringen og i politiet. Det 
har omsider skabt fred.

Jeg har lige læst en bog fra biblioteket 
om hende. Hun er en meget speciel 
person med en ganske særlig skæbne. 
Bogen viser med al tydelighed, hvor-
dan forsynet sørger for, at de personer, 
der er udset til en særlig opgave, er 
beskyttet, indtil tiden er inde. Hun har 
været i fængsel flere gange og overle-
vet trods mange trusler på livet. 

Hvordan Jesus blev til Kristus

Under overskriften ”Dygtig mar-
kedsføring gjorde Jesus til Kristus” 
bringer Ill.Videnskab (17/2004) en 
artikel, hvor man vil forsøge at mis-
kreditere Jesu og dermed kristendom-
mens betydning. Der opridses hvilke 
tre ”salgsfremstød”, der slog andre 
religiøse kulter af banen, nemlig:
Evangelierne. Bibelens forfattere 
opdigtede detaljer om Jesus, sådan at 
det kristne budskab appellerede til så 
mange som muligt.
Øjenvidnerne. Mens de andre kulter 
dyrkede guder fra mytologien, kunne 
de første kristne sige: ”Jeg har set og 
hørt det hele selv”.
Missionærerne. De kristne optog alle 
på tværs af sociale skel. Efter dåben 
kunne den omvendte straks gå ud og 
hverve flere nye sjæle.

Man påstår, at evangelierne er ”et 
religiøst salgsmateriale”, hvor man 
”sælger Jesus som Messias”. Og at 
dåben var en effektiv hvervekam-
pagne. Den blev bl.a. effektiv, fordi 
også kvinder kunne blive døbt.
Det, der ikke står noget om i den 8-
siders lange artikel, er hvad årsagen 
mon kan være til, at kristendommen 
med alle dens fejl og mangler og 
troen på Jesus har kunnet holde sig 
så levende i over 2000 år!

I øvrigt mener man, at Jesus helbredte 
syge med cannabis. Den påstand 
er fremsat af nogle forskere, efter 
de har nærlæst de bibelske tekster. 
Heraf fremgår det, at Jesus’ salve-
olie indeholdt cannabis-ekstraktet 
keneh-bosum. 

Udviklingsbaner

I symbol nr. 29 beskriver Marti-
nus, hvordan der findes forskel-
lige udviklingsbaner for levende 
væsener i dette univers, også på 
Jorden. Insekter har f.eks. en 
helt anden udviklingsbane end 
de nuværende jordmennesker. 
Det gælder også, så vidt jeg ved 
fuglene. Det kom jeg til at tænke 

på, da jeg i Ill.Videnskab (8/2009) 
læste, at fugle og insekter ikke har 
samme slags kønskromosomer som 
pattedyrene.

Hos mennesker og andre pattedyr 
kaldes hannens kromosomer XY og 
hunnens XX, og det er kromosomet 
i hannens sædcelle, dvs enten X eller 
Y, der afgør barnets køn. Hos fuglene 
kaldes hannernes kromosomer ZW og 
hunnernes ægcelle har enten Z eller 
W, således at det er ægcellens kromo-
som, der afgør afkommets køn.

Ikke alle insekter har kønskromoso-
mer, men de der har, f.eks. græshop-
per og kakerlakker, findes der kun én 
slags som kaldes X, og kønnet afgøres 
af om kromosomet findes i ét eller to 
eksemplarer. Hos krybdyr som f.eks. 
skildpadder og krokodiller benyttes 
slet ikke systemet med kønskromo-
somer, her afgøres afkommets køn 
af temperaturen, når æggene udruges. 
Bier og myrer har en anden meget 
speciel måde at afgøre kønnet på, 
da der som bekendt kun er een hun 
i hvert bo, der lægger æg, og kønnet 
afgøres af, hvordan larverne passes 
og hvilke job, der er brug for at blive 
besat.

Martinus fortæller, hvordan alle 
udvikles fra dyr til menneske, men 
som Uwe Todt forklarede i sidste nr 
af Impuls, er det ikke de nuværende 
dyr på Jorden, der engang vil blive 
til mennesker her på kloden, ikke 
engang de nuværende aber vil få et liv 
som mennesker her på jorden, men på 
en anden klode som passer til deres 
udviklingstrin.
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Mystisk byggeri

I det sydlige Florida står resterne af 
et mystisk slot, Coral Castle, byg-
get med gigantiske stenblokke og 
tonstunge porte. Det er bygget af en 
enkelt mand, den lettiske immigrant 
Edward Leedskalnin, som startede på 
det i 1920 og brugte de næste 31 år på 
det indtil sin død. Hvilken teknik han 
brugte, er lidt af et mysterium. Selv 
om han gerne viste besøgende rundt, 
gjorde han sig store anstrengelser 
for at forhindre folk i at se, hvad der 
egentlig skete, når han arbejdede.

Nogle drenge, der engang sneg sig 
ind på byggepladsen, påstod at Leed-
skalnin havde fået de store sten til at 
svæve som heliumballoner. Således 
opstod der myter om, at han havde 
genopdaget de gamle egypteres byg-
gemetode, eller om at han havde fået 
hjælp af rumvæsener, ja måske fundet 
kilden til visdom – ”de vises sten”. 
Stenene er ikke muret med mørtel, 
de er hugget så præcist ud og passet 
så godt sammen, at man ikke kan 
presse selv det tyndeste knivsblad ind 
imellem dem.

Leedskalnin, som var en lille spinkel 
mand, brugte ingen maskiner. I 1986 
skulle den ni tons tunge stenport 
repareres. Den havde siddet så fint 

afbalanceret, at selv et lille barn 
kunne skubbe den op med en hånd. 
Der var nemlig boret et hul lodret ned 
gennem stendøren, og i hullet var der 
sat en metalstang, som hvilede på et 
leje, der nu blot var tæret og skulle 
udskiftes.

Der var brugt 1100 tons kalksten til 
opførelsen af slottet. Nogle af stenene 
er større end dem, der blev brugt til 
opførelsen af Cheopspyramiden, og 
murene står så solidt, at ikke engang 
orkanen Andrew i 1992 gjorde nogen 
skade, selv om alt andet i området 
blev tilintetgjort. Men opklaringen af, 
hvordan han bar sig ad, tog han med 
sig i graven. (Ill.Videnskab 1/2010)

Dømt som heks i 1944

Historien begynder i 1941, hvor en 
tysk ubåd skød det engelske krigs-
skib Barham i sænk og 861 sømænd 
druknede. Det engelske admiralitet 
besluttede at holde tabet hemmeligt. 
Samtidig afholdt den skotske kvinde 
Helen Duncan en åndelig seance, 
hvor hun fortalte, at Barham var gået 
ned. En død sømand fra skibet over-
bragte hende nyheden.

I første omgang fik udtalelsen ingen 
konsekvenser, men tre år senere da 

den hemmelige D-dag nærmede sig 
– ville myndighederne ikke risikere, 
at Helen Duncan igen afslørede noget, 
og idømte hende derfor ni måneders 
fængsel efter en lov om heksekunst 
fra 1735.

Abers kostvaner

For videnskabens forskere er aben et 
interessant forskningsobjekt, da det 
er så nærliggende at drage paralleller 
til mennesket. Ved University of Wi-
sconsin har man fulgt 76 rhesusaber 
gennem 20 år. Halvdelen fik normal 
diæt, de andre fik 30% færre kalorier. 
Det viste sig, at aberne på den kalo-
riefattige kost levede meget længere 
og fik næsten ingen sygdomme, des-
uden bevarede de mere hjernemasse 
i de dele af hjernen, der har at gøre 
med motorik, problemløsning og 
hukommelse. I normaldiæt-gruppen 
var 37% døde efter de 20 år af kræft, 
hjerteproblemer eller diabetes.

Andre forskere har fundet ud af, at 
også aber trøstespiser, når de er ud-
sat for psykosocial stress. I forsøget 
opstillede man hos en gruppe aber to 
automater med foderpiller, den ene 
indeholdt føde med lavt fedtindhold, 
den anden med et højt fedtindhold. 
De underordnede aber, dvs dem med 
lav status, spiste stort set hele tiden, 
mest af det fedtholdige, mens høj-
status-aber nøjedes med at spise, når 
de var sultne og da som regel af det 
fedtfattige.
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Og hvad kan man så konkludere ud 
fra det? At vor tids fedmeproblemer 
har noget at gøre med stress og lav 
status?
Og at mange af vore sygdomme skyl-
des dårlige madvaner?

Jeg hørte, at hver 5. inder nu har 
diabetes, og at tallet også stiger 
dramatisk i Kina. Her er det ikke 
entydigt forbundet med overvægt, for 
det rammer ligegodt unge og slanke 
personer. Der er virkelig behov for en 
grundlæggende forståelse af sundhed 
og sygdom, også en større forståelse 
af, hvad industrialiseret madproduk-
tion gør ved vort helbred.

Er sojaprodukter sundt?

Meget af den mad, som vegetarer 
spiser, indeholder soja. Men er den 
altid sund? Faktisk advarer eksperter 
mod at spise for meget soja (avisen 
24timer 7/12-09). Det meste af det 
soja, der handles på verdensmarkedet 
er dyrket i u-lande og er gensplejset. 
I Brasilien rydder man regnskoven 
for at dyrke soja. Da soja således er 
billigt, indgår det i alle mulige mad-
varer, faktisk i 70% af almindelig 
mad, fra kødretter til brød, kager og 
drikkevarer. Det drejer sig om over 
100.000 forskellige madvarer.

En af de eksperter, der advarer mod 
at spise for mange sojaprodukter, er 
lægen Carsten Vagn Hansen – også 
kaldet ”radiodoktoren”. Han og flere 
andre mener, vi normalt har bedst af 
at spise det, der dyrkes på vore egne 
geografiske områder. Soja står iøvrigt 
på fødevarestyrelsens allergen-liste. 
Nogle mener, soja kan øge risikoen 
for brystkræft. Man har beregnet, at 

børn der får sojabaseret modermælks-
erstatning får østrogen svarende til 
fem p-piller dagligt.

Da soja fremtræder under 17 forskel-
lige navne, bl.a. vegetabilsk olie og 
tofu, er det umuligt at finde ud af, 
hvornår et produkt indeholder soja. 
Nogle vil mene, det må være godt 
nok, eftersom japanerne og kineserne 
spiser så meget soja, men faktisk 
spiser de kun gærede sojaprodukter 
kaldet ”den gode soja”. Nogle for-
skere på DTU Foods vil gerne lave 
nogle seriøse undersøgelser, men er 
begrænset af de store industriinte-
resser, der er på spil, og som nødig 
giver slip på deres ”produktionshem-
meligheder”.

På vej mod én verden

Telefonen var 40 år om at få 1 million 
brugere. Internettet præsterede det på 
3 år! Efter 40 år, dvs i 2009 var 1,7 
milliarder mennesker ud over hele 
kloden på nettet. 92% af alle hjem 
i Grønland er koblet på nettet, mens 
kun 0,1% er på nettet i Burma. Der 
var i 2009 i alt 226.099.841 hjem-
mesider, og der oprettes 700.000 
nye sider hvert minut. Op til 65.000 
gange i sekundet klikkes der ind på 
web-leksikonet Wikipedia.

Der er faktisk flest brugere i Asien, 
nemlig 42%, mens Europa tegner 
sig for 24,1% og Nordamerika for 
15,1%. En gennemsnitsbruger sender 
48 e-mails i døgnet, globalt blev der 
i 2008 sendt 210 milliarder e-mails, 
heraf var over 70% spam. Der ligger 
10.000.000.000 fotos på Facebook, 
så skal man blot se et sekund på hver, 
skal man leve i 300 år!

Selv om sproget endnu er en barriere 
mod at få samlet hele verden til én 
enhed, er der dog med internettet 
gjort et stort skridt fremad, idet auto-
matiske oversættelses-muligheder 
stadig forbedres. Indtil nu er engelsk 
det mest brugte internetsprog (464 
millioner), derefter kommer kinesisk 
(321 millioner). Det går fremad mod 
den vision, Martinus oprullede for os 
med én verden med én regering.

Den uudslettelige atomenergi

I Ill.Videnskab 8/2009 fortælles om 
en forskning, der viser, at de atom-
prøvesprængninger man foretog i 
årene 1955-63 stadig kan spores i 
menneskers celler overalt på jorden. 
Også mennesker, der endnu ikke var 
født i prøvesprængningernes år, er 
mærket af dem, især i de af hjernens 
nerveceller, som vi bevarer hele 
livet. Med den mad, vi spiser, får vi 
strålingsenergien ind i kroppen. Med 
atomenergiens spredning er nationale 
grænser blevet irrelevant.
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I denne for Europa og USA så kolde 
isvinter kan man undre sig over, at der 
alligevel stadig smelter mere og mere 
af Grønlands indlandsis. Da jeg læste 
om, hvordan der i de arktiske egne 
konstant er blevet sejlet på kryds og 
tværs af både sovjettiske og amerikan-
ske atom-ubåde i den kolde krigs tid, 
forstår jeg det bedre. Atomenergiens 
opvarmende strålingsenergi kan man 
ikke kontrollere. Den er stærkere, end 
man tror, hvad svenske forskere nu 
for nylig har fået kendskab til. Den 
kan på få år gennemhulle enhver 
kobberindkapsling, så alle de svenske 
atomaffalds-sikringer er ikke meget 
værd, må man nu erkende.

Der findes dog mennesker, der kan 
tåle at leve et langt liv med atomener-
giens virkninger i kroppen. Japaneren 
Tsutomu Yamaguchi var i Hiroshima, 
da USA smed en atombombe over 
byen. Mirakuløst slap han med svære 
forbrændinger, men tog næste dag til 
sin hjemby Nagasaki. Pligtskyldig 
mødte han op på sit arbejde med 
bandager, og så kastede USA endnu 
en bombe – over Nagasaki. Men også 
den overlevede han utroligt nok. Nu 
64 år senere er han stadig i live, 93 
år gammel, men dog alvorlig syg af 
kræft.

Historien viser, at hvis man ikke har 
karma til at skulle herfra, kan man 
overleve mangt og meget!

Det viser også historien om sygeple-
jersken Violet Jessop, der overlevede 
tre skibskatastrofer. Første gang var i 
1910, da luksuslineren Olympic gik 
ned syd for England. Anden gang 
var hun med Titanic, da det gik ned i 
1912. Fire år senere arbejdede hun på 

hospitalsskibet Britannic, som stødte 
på en mine i Middelhavet og gik ned. 
Efter de tre katastrofer arbejdede hun 
55 år på søen uden uheld. I 1971 døde 
hun af hjertestop, 83 år gammel.

Tilgivelse kan betale sig

At være vred og bitter på andre men-
nesker gør kun rygsmerter og forhøjet 
blodtryk værre. Omvendt reduceres 
lidelserne, hvis vi tilgiver dem, vi er 
vrede på. I en amerikansk undersø-
gelse deltog 58 rygpatienter, hvoraf 
nogle fik traditionel medicinsk be-
handling, mens andre blev undervist 
i en buddhistisk meditationsteknik, 
der sigter mod at fremme følelsen af 
tilgivelse.

De patienter, der nåede frem til at 
tilgive andre, havde færre smerter i 
ryggen end andre patienter. Tenden-
sen var den samme i en tilsvarende 
undersøgelse af 98 patienter med for 
højt blodtryk.

Aber kræver retfærdighed

Ligesom mennesker bliver også aber 
vrede over uretfærdighed, vider en 
ny undersøgelse. En række aber 
blev trænet i at handle med sten. Når 
aberne gav forskerne en sten, fik de 
et stykke agurk. Så længe alle fik et 
stykke agurk, var alle glade, men da 
forskerne begyndte at give nogle af 
aberne en vindrue i stedet, nægtede 
de andre aber at tage imod agurken i 
10 af 25 tilfælde.

Da man begyndte at give druer til 
aber uden at forlange sten til gengæld, 
nægtede de andre aber at deltage i 20 
ud af 25 tilfælde. Resultaterne tyder 
på, at retfærdighedssansen er en 
– evolutionært set – gammel sans.

Glæde smitter

Det er de mest selvfølgelige ting, 
der i disse år udsættes for forskning. 
At glæde smitter er nu videnskabe-
ligt bevist af en forskergruppe fra 
University of California. I 20 år har 

man fulgt 5000 mennesker indenfor 
samme netværk og opdaget, at glæde 
spreder sig helt ud i tredje led af net-
værket. Dvs at hvis du bliver glad, 
vil glæden sprede sig til dine venners 
venner – altså folk uden for din egen 
omgangskreds.

Ifølge forskergruppen forklares det 
med, at glade mennesker er mere 
venlige og hjælpsomme overfor an-
dre, og det smitter af. Man skulle så 
tro, at dårligt humør vil have samme 
effekt, men det er heldigvis ikke lige 
så smitsomt som glæde. (Ill.Viden-
skab 7/2009)

Vi bliver klogere

Flere undersøgelser viser, at unge i 
dag scorer højere i en IQ-test, end 
unge gjorde for få årtier siden. På 
40 år er intelligenskvotienten (IQ) 
således steget med mindst 10 point 
i gennemsnit. Psykologerne undrede 
sig. Gang på gang måtte de ændre de 
test, de brugte til at måle intelligens. 
Både børn og unge klarede flere op-
gaver end tidligere, og så fandt de ud 
af, at de unge simpelthen var blevet 
klogere.

Nu mener man, det må skyldes livet 
i byer og den øgede stimulering af 
hjernen, bl.a. via computerspil. Vi 
der har læst Martinus undrer os ikke, 
for det er jo netop meningen med 
”den store plan” for menneskehedens 
udvikling her på jorden. Men al den 
stimulering af børn og unge i vor tid 
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via skolegang og de teknologiske 
fremskridt er jo nok med til at sætte 
turbo på processen. Så håber vi bare, 
at den følelsesmæssige udvikling kan 
følge med.

Sommerbørn er de lykkeligste

I en britisk undersøgelse med 40.000 
deltagere viste det sig, at de der var 
født om foråret eller sommeren var 
mere lykkelige og optimistiske, end 
de der var født efterår og vinter. De 
allermest lykkelige er maj-børn. 
Psykologen bag undersøgelsen an-
tager, at årsagen til resultatet er, at 
sommerbørn i livets første måneder 
omgives af glade og positive men-
nesker, der nyder solen, varmen og 
udendørslivet.

Et andet sted har jeg læst, at vinter-
børn er de mest sejge og udholdende 
og derfor kæmper sig frem i verden, 
mens sommerbørn nemt kan forfalde 
til det letteste og alt for hurtigt giver 
op overfor modgang i livet.

Infralyd skaber angst

Infralyd er lydbølger, der er så dybe, 
at vi ikke kan opfatte dem. Men de 
påvirker os alligevel, viser en britisk 
forskning. Man inviterede en større 
gruppe mennesker til en koncert. 
Halvdelen af koncerten blev ledsaget 
af uhørlig infralyd. Efter koncerten 
blev publikum bedt om at fortælle 

om eventuelle følelser, som musikken 
havde vækket i dem. Det viste sig, at 
den musik der blev ledsaget af infra-
lyd hos en fjerdedel havde fremkaldt 
følelser som angst og sorg.

Hvad er en politistat?

Klimatopmødet i København fik mig 
til at spekulere alvorligt over, hvad 
man skal forstå ved en politistat. Når 
man sætter nonner, Hara Krishna-
munke og andre fredelige demon-
stranter, heriblandt en journalist fra 
Kenya, i fængsel efter at have siddet 
i håndjern på et koldt decemberfortov 
i flere timer uden mulighed for at 

Oplevelsen af åndsvidenskaben

Oplevelsen af åndsvidenskaben som kendsgerning er i stor udstrækning automat-
funktion. Den er en åndelig eller psykisk gave, der som en mental kraft overskygger 
væsenets bevidsthed, medens den materialistiske videnskab derimod kun er et resultat 
af viljemæssig forskning, eksperimentering og iagttagelse. Man forstå derfor, at me-
get fremtrædende videnskabsmænd, der er kapaciteter i material forskning og viden, 
undertiden ignorerer åndsvidenskaben som fantasi, som spekulation og digt.
(LB 7 stk. 2535)

komme på toilettet, så er der noget 
galt med dagens Danmark. Har terror-
frygten virkelig gjort vore politifolk 
så skræmte?
Det er tankevækkende.

Gammelt indisk råd
Det gamle indiske epos Mahabharata 
fortæller, at man skal afholde sig fra 
at spise kød for at opnå god hukom-
melse, skønhed og et langt liv.

Pythagoras
Den græske filosof Pythagoras spiste 
ikke bønner. Han var overbevist om, 
at alle sjæle startede deres liv som 
bønne.
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MØDER - FOREDRAG - KURSER - STUDIEGRUPPER - UNDERVISNING

DRAGØR
Martinus-Studiekreds , kontakt Vagn Noach 
tlf. 3253 2653 el mail: noach@post5.tele.dk

ESBJERG
Mandag 15/3 Sygdom og helbredelse i kosmisk
belysning! v/Ole Therkelsen
Mødet er kl. 19 på Tobakken, Gasværksvej 2,1. grønt 
lokale

FREDERIKSHAVN
Mandag 8/3 Jeg vil elske dig for evigt – om to slags 
kærlighed v/Hanne Myrfeld
Mødet er kl. 19.30 i Teosofisk Forening, Skolegade 8

HADERSLEV
Onsdag 17/3 Sygdom og helbredelse i kosmisk
belysning v/Ole Therkelsen
Mødet er kl. 19 på Bispen, Bispebroen 3

HERNING
Torsdag 11/3 Har menneskene overhovedet en 
fremtid for sig? v/Lars Gyde
Mødet er kl. 19.30 i ”Kulturellen”,1.lok.04-01,
Nørregade 7

KLINT
Ugekursus 2/5-8/5 Kærlighedstalentets forvandling 
v/Solveig Langkilde
Ugekursus 9/5-15/5 Sygdom og helbredelse i kosmisk 
belysning v/Ole Therkelsen
2-ugers kursus 2/5-15/5 Studier i Livets Bog 6,del 1 
v/Eigil Kristensen

Weekend-kursus 19/3-21/3 Vores seksuelle forvandling 
v/Ole Therkelsen og Lene Jeppesen
Weekend-kursus 9/4-11/4 Energi og bevidsthed 
v/Gunnar Carlsson og Karsten Jensen
Weekend-kursus 29/4-2/5 Søvnen, døden og det 
ubevidste v/Sören Grind og Solveig Langkilde
Konference 21/5-24/5 Det åndelige i kunsten og 
videnskaben v/Anne külper, Lars Östnäs, 
Karsten Jensen og Rune Östensson

Lørdag 13/3 Foredrag Hvad er intelligens og hvor 
fører den os hen? v/Søren Olsen
Lørdag 27/3 Foredrag Nutidsmenneskets eksistentielle 
krise v/Lene Jeppesen
Lørdag 17/4 Foredrag Lidelse og bevidsthed 
v/Karsten Jensen

Lørdag 15/5 Foredrag Martinus og den ny 
verdensmoral v/Ole Therkelsen
Alle foredrag er kl.14.30 på Terassen.

KØBENHAVN
Lørdag 6/3 kl. 15 Partiskhed v/Søren Olsen
Lørdag 20/3 kl. 15 Guds sanse- og skaberedskaber 
v/Poul Dyrholm
Alle foredrag er på Mariendalsvej 94
For studiegrupper o.a. hør nærmere 3834 6280 eller 
www.martinus.dk

OSLO-NORGE
Lørdag 13/3 kl. 11-16 Hvad sker, når vi dør? 
v/Ingemar Fridell
Lørdag 17/4 kl. 11-16 Kreativitetens kredsløb 
v/Lars Östnäs
Begge møder i St.Hanshaugen Eldresenter, Lovisen-
berggt. 4 E

ROSKILDE
Torsdag 11/3 Meditation og bøn v/Eigil Kristensen
foredrag kl.19, Kildegården, lokale 7. Tilmelding FOF 
4636 6974

SILKEBORG
Onsdag 10/3 Kender du skæbnens og karmaens
logik? v/Hanne Myrfeld
Mødet er kl. 19.30 i Medborgerhuset, Søvej 3

SINDAL
Tirsdag 23/3 Kender du skæbnens eller karmaens 
logik? v/Hanne Myrfeld
Mødet er kl.19.30, Solgården, Norgesgade 1

SØNDERBORG
Tirsdag 16/3 Sygdom og helbredelse i kosmisk 
belysning v/Ole Therkelsen
Tirsdag 13/4 Kender du skæbnens eller karmaens 
logik? v/Hanne Myrfeld
Møderne er kl. 19.30 på Biblioteket, grupperum ¾, 
Kongevej 19

THISTED
Søndag 21/3 Smerten – hvorfor denne smerte?
v/Edith Grønbæk
Mødet er kl. 15, Plantagevej 18
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TÅSTRUP
Studiegruppe i åndsvidenskab, forskellige emner, ingen 
forberedelsespligt
Hver tirsdag kl. 19-21.30. Tåstrup kulturcenter, 
Poppel alle 12
www.martinus-taastrup.dk

VEJLE
Søndag 7/3 Bevidsthedens skabelse v/Ingolf Plesner
Søndag 11/4 Smerten – hvorfor denne smerte? 
v/Edith Grønbæk
Møderne er kl. 14 i ”Den 6.Sans”, Gl.Havn 11-13 st.

VIBORG
Mandag 8/3 Bevidsthedens skabelse v/Ingolf Plesner
Mødet er kl. 19.30 i ”Stationen”,
Lille Sankt Hans gade 7

ÅRHUS
Mandag 15/3 Kender du skæbnens eller karmaens 
logik? v/Hanne Myrfeld
Mødet er kl. 19.30 i Studenternes Hus, sal 2,
Ndr.Ringgade 3, bygn.1420

ÅLBORG
Tirsdag 16/3 Smerten – hvorfor denne smerte? 
v/Edith Grønbæk
Tirsdag 20/4 Kender du skæbnens eller karmaens 
logik? v/Hanne Myrfeld
Møderne er kl. 19.30 i Teosofisk Forening, Engvej 8, 
Nr.Sundby

Udstillingen ”Et vindue til evigheden”
kan ses i Kulturhuset Kulturellen i HERNING 
indtil 28/3!!
Desuden kan den ses på NØRREBRO Bibliotek 
hele marts måned.

Hjemmesiden Martinus-media.dk er ændret til:
www. martinus-webcenter.dk – her kan man 
bl.a. se Jørgen Knudsens Martinus-film, nu 
tekstet til mange sprog bl.a. esperanto.

FRA UDSTILLINGEN PÅ KULTURELLEN



Små historier
Mange tror, de fleste mennesker gerne vil leve evigt, men da man lavede en undersøgelse på spørgsmålet ”Kun-
ne du tænke dig at leve evigt?”, viste det sig, at kun 33% svarede ja, 52% svarede nej, mens 15% svarede ved 
ikke. De ved jo ikke, at ingen kan undgå at leve evigt!!

Når børn spiser meget frugt, falder risikoen for at få kræft som voksen med op til 35 procent, viser 70 års bri-
tiske undersøgelser. Skal vi bremse samfundets tiltagende sundhedsudgifter, skal vi altså snart til at gå over til 
frugternæring!

I 2006 sad 9,3 millioner af verdens befolkning i fængsel, hvilket svarer til 0,15 procent. USA er det land i ver-
den, der har flest fængslede, nemlig 0,75 procent af den samlede befolkning. Burkina Faso og Nauru har færrest 
fængslede med hver 0,02 procent.

Personer, der er vokset op med en eller flere søstre, er mere harmoniske og følelsesmæssigt stærke end perso-
ner, der er vokset op med en eller flere brødre. Det konkluderer forskere fra University of Ulster på baggrund af 
interview med 571 personer fra 17 til 25 år.

De guldbelagte vinduer, der findes i kirker og slotte, er ikke kun smukke. Guldbelægningerne renser også luften 
for skadelige VOC-gasser, der afgives af lak, maling og møbler. Det er fysiker Huai Yong Zhu, der har opdaget, 
at sollys gør guldet katalytisk aktivt, så det nedbryder gassen. Det er altså ikke så mærkeligt, at guld er populært 
som smykker!

Tidligere blev bibelen betragtet som bogen over alle bøger. Det var derfor naturligt, at græsktalende jøder navn-
gav den med det græske ord for bog, biblia. Dette ord stammer måske fra byblos, der betyder papyrus. Ordet går 
igen i bibliotek og bibliofil.

Den italienske astronom Francisco Sizzi skrev i 1610, at alt, hvad der var usynligt for det blotte øje, heller ikke 
fandtes. Det var derfor spild af tid at bruge teleskoper, når de bare viste ting, der ikke eksisterede.

For de gamle grækere var De Olympiske Lege en stor begivenhed, som fortsatte også under romerne. Men i år 
394 e.Kr., efter over 1000 års konkurrencer, satte pave Theodosius 1. en stopper for Legene, som han kaldte for 
hedensk gudedyrkelse.

@ har over 1000 år på bagen. Det blev indført i middelalderen af munke, som opfandt forskellige forkortelser 
for at spare på det kostbare pergament. Blandt andet blev det latinske ad (til,ved,nær) til @, hvor d’ets opstreg 
slynger sig omkring a’et.

Ordet Yahoo, der er navnet på en internetportal, optrådte første gang i 1726 i Jonathan Swifts satiriske roman 
”Gullivers rejser”. Her er yahoo navnet på en race af grove undermennesker.

Malaria overføres via myggestik, men tidligere troede man, at sygdommen skyldtes onde ånder i aftenluften. 
Derfor fik lidelsen sit navn ved en sammensætning af ordene for dårlig (mal) og luft (air).

Forskning viser, at ældre mennesker er gladere og mere tilfredse end unge – og (eller fordi?) de er bedre til at 
leve i nuet.

Buddhister er gladere og roligere end andre, viser ny forskning. Hjernecentre, som har med godt humør at gøre, 
er langt mere aktive hos buddhister.

”Når vi er ude sammen, og der er andre kvinder til stede, kan jeg kun genkende min kone på skoene”, sagt af en 
saudisk ægtemand. (apropos burka-debatten!)
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Shangri-la
Åndsvidenskaben er et Shangri-la. I filmen ”Tabte horisonter” hed det sig, at men-
neskene i Shangri-la sad inde med en viden, der kunne frelse verden. Vi kan i allerhø-
jeste grad sige, at vi sidder inde med den viden, på hvilken hele menneskehedens fremtid vil 
komme til at bero.

Jeg kan sige det fuldstændigt sikkert, fordi jeg ved, at der nu er givet menneskeheden 
alle de oplysninger, der skal til for at livsmysteriet kan åbenbares for menneskenes forstand, 
uden at de behøver intuition for at sætte sig ind i det. Vi er et sådant og har et sådant 
Shangri-la her. Vi har det, der vil blive fremtidens kulturfundament.

Men det er ikke så let at komme til dette Shangri-la. Der er, som vi ser i filmen, høje 
bjergtinder og klippeformationer, der skal overvindes. Det Shangri-la, som de kosmiske 
analyser udgør, er også noget, der ikke er så ligetil. Der er mange mennesker, som slet 
ikke kan tage denne vandring. 

Symbolsk set er to tredjedele endnu åndelige analfabeter, men en tredjedel er stærkt på vej 
til Shangri-la. De har gennemgået deres mørke karma. Det er dem der ikke længere 
vil føre krig. De er blevet humane og kan ikke nænne at gøre andre fortræd.

(Fra en tale Martinus holdt på sin 79-års fødselsdag)
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LEDER
Som det ses af dette nummer, er lysten til at 
ytre sig stor blandt Martinuslæsere – og det er 
dejligt. Forskellige meninger luftes, og det er jo 
netop, hvad der er hensigten med dette blad. 
Her er ingen meningsbegrænsning, heller ikke 
hvis den skulle være kritisk, blot den ikke bliver 
det Martinus kaldte ”ond kritik”.

Det prøver jeg at undgå, men hvad der opfattes 
som sådan, kan åbenbart tolkes forskelligt, så nu 
har nogle få afmeldt bladet, fordi de fandt, det 
indeholdt for megen kritik af Martinusinstituttet, 
sådan som det fremgår af et indlæg i bladet.
Men da Instituttet opfatter sig selv som ”sagens 
hoved”, er det vel naturligt nok, at ”resten af 
organismen” forholder sig til dets gøren og laden 
og gerne vil sende nogle ”signaler.

Det er ikke fordi man underkender Instituttets 
og Rådets store arbejde og velmente iver for 
at holde ”sagen” levende. Men vi ønsker jo alle, 
at den ved fælles hjælp fortsat kan være og 
blive en livskraftig bevægelse, der kan glæde og 
begejstre, også kommende generationer.

Da ord på papir kan virke hårdere, end de er 
ment, foreslår jeg (se under Kort Fortalt) en 
dialog-konference, hvor divergerende meninger 
kan udveksles ”face to face”, dvs hvor man kan 
se dem fremsat med lidt humor og ”glimt i øjet”. 
Vi må kunne finde ud af at håndtere uenighe-
der på en fredelig måde. Vi gør det jo, når alt 
kommer til alt, så godt vi kan hver især for vor 
fælles sag.

Vedlagt dette nummer ses i øvrigt eksempler på 
det materiale, der følger med de udstillinger, som 
bl.a. Jan Langekær organiserer.

Med forårshilsen
Ruth
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Martinus

Det evige livsfundament
Forud for enhver skabelse, enhver frembringelse, må der 
altid først skabes et fundament, et grundlag, på hvilket 
denne skabelse kan hvile. Hvis dette fundament eller 
grundlag ikke bliver tilstrækkeligt stabiliseret, kommer 
den pågældende skabelse til at vakle eller synke i grus. 
Hvis man skal bygge et hus, må det bringes til at hvile 
solidt på grunden. Skal man bygge en maskine, må man 
i forvejen have udarbejdet en fuldkommen plan, efter 
hvilken den kan bygges.

Naturligvis må der også være en plan for huset og et 
fysisk fundament for maskinen, ja, for en hvilken som 
helst skabelse i den fysiske verden må der være både et 
mentalt og et fysisk grundlag, ellers ender skabelsen i 
det rene kaos og bliver ikke til gavn for nogen eller no-
get, og det skulle dog være meningen med skabelse og 
frembringelse, at det skulle være til gavn og glæde for 
levende væsener.

Med hensyn til det enkelte menneskes daglige tilværelse, 
har denne jo så absolut et fysisk fundament. Vi lever på 
jorden, som er det faste grundlag under vore fødder, og 
selv om det hænder, at vi sejler på vandet eller flyver i 
luften, så er jorden alligevel fundament for vor fysiske 
tilværelse. Vi vender fødderne mod jordens centrum, og 
på dette afhængighedsforhold er oplevelsen gennem vore 
fysiske sanser og vor fysiske bevidsthed baseret.

Ude i verdensrummet er der ikke noget ”op” eller ”ned”, 
”højre” eller ”venstre”, disse former for sansning er af-
hængige af vort fysiske livsfundament, jordkloden. Har 
de jordiske mennesker også et lige så fast holdepunkt 
eller fundament i tilværelsen, når det drejer sig om den 
mentale eller åndelige side af livet, som de har, når det 
drejer sig om den fysiske?

Det har de ikke. Tværtimod må man vist sige, at den 
tilstand, den jordiske menneskehed befinder sig i, tyde-
ligt viser, at et sådant fundament, en plan, hvorefter de 
kan bygge deres liv, mangler. Den jordiske tilværelse er 
et virvar eller kaos af viden og uvidenhed og derfor af 
sorg og glæde, sygdom og sundhed, smerte og velvære, 
fattigdom og rigdom. Denne uorganiserede, kaosagtige 
blanding af mentalt lys og mørke eller uvidenhed skaber 
bitterhed, fjendskab og krig, selv om menneskene længes 
efter en verden af fred.

Man vil gerne skabe freden, men er ikke i stand til at un-
derbygge eller stabilisere denne fred med et tilstrækkeligt 

åndeligt grundlag. Man tror, at våben og magtanvendelse 
kan være grundlag for en varig fred, men vil gang på gang 
erfare, at med et sådant fundament synker freden i grus. 
Man frygter for, hvad fremtiden vil bringe. Angst og frygt 
både for krig, sygdomme, arbejdsløshed og fattigdom 
plager mange mennesker, og bag disse former for frygt 
ligger angsten for døden, som man tror er ensbetydende 
med udslettelse.

Menneskene ønsker ikke at dø, men at leve

Fordi menneskene oplever et jordmenneskeligt kaos om-
kring sig, tror de, at de også selv er en del af dette kaos, 
noget tilfældigt og planløst, der lever et liv fra fødsel 
til grav, og så er det slut. Og menneskene ønsker ikke, 
at det skal være slut, de ønsker ikke at dø, men at leve. 
De kan være utilfredse med én form for liv, f.eks. et liv 
i fattigdom, sygdom og elendighed, og det får dem til at 
længes efter kontrasten dertil, et liv i rigdom, sundhed 
og velvære.

Men det er ikke livet i sig selv, de er utilfredse med. 
Ganske vist kan mennesker i deres uvidenhed finde på 
at begå selvmord, og  man vil mene, at det er fordi, de 
vil af med livet. Men det er det ikke. Det er den specielle 
livsform, de i øjeblikket er lede og kede af, de vil af med, 
og hvis de kunne blive tilbudt en anden og bedre, ville de 
øjeblikkelig acceptere.

Selvmordere vil lære, at de ikke kan tage deres liv, selv 
om de dræber deres fysiske krop, og de vil i kommende 
liv lære at overvinde de situationer og forhold, som fik 
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dem til at prøve at slippe udenom dem ved at begå selv-
mord. Men hvorfor kan et menneske ikke begå selvmord, 
hvorfor kan vi ikke dø? Fordi døden ikke er en kontrast 
til livet, fordi der i absolut forstand ikke eksisterer nogen 
død, men kun liv.

Døden er en bevidsthedsindskrænkning

Vi vågner hver morgen og skal leve livet, vi skal opleve 
behageligheder og ubehageligheder gennem vore sanser, 
vi skal arbejde, tænke, handle og modtage en masse ind-
tryk, og det skal vi, siger man, fordi vi er ”levende”, vi 
er ”noget”. Disse udtryk ”levende” og ”noget, der lever” 
opfatter man som kontraster til ”død” og ”noget, der dør”. 
Men vi er ikke ”noget, der lever” i dag og måske i morgen 
”noget, der dør”, vi er selve livet.

Vi kan ikke undgå at leve, vi kan ikke adskilles fra livet, 
og livet kan kun være liv. 
Det er rigtigt, at der er 
noget, vi kalder ”døden”, 
men den kan kun eksistere 
som en tænkt modsætning 
til livet, den eksisterer kun 
som en skabt ting. Den 
er analog med alle andre 
tids- og rumdimensionelle 
foreteelser. Livet derimod 
er disse skabte foreteel-
sers ophav, livet er dødens 
skaber. Det lyder måske 
som et paradoks, men er 
dog sandheden.

Livet eksisterede, før døden blev til, og livet vil overleve 
døden og eksistere, når døden er ophørt. Døden er kun 
en bevidsthedsnuance, en bevidsthedsindskrænkning, 
en midlertidig latent form for livsoplevelse. Den udgør 
livsoplevelsen i sin minimum- eller mindsteudfoldelse, 
og man kan derfor udtrykke den som ”mørket”, der igen 
er det samme som uvidenhed om livet. Døden er selve 
den tilstand, de fleste jordiske mennesker i øjeblikket 
befinder sig i, medens de tror, de lever.

Liv i dette ords fulde betydning kan man ikke kalde de 
jordiske menneskers tilværelse. De tror på døden, og 
gennem deres tanker, følelser og handlinger skabes kaos, 
krig, had, bitterhed, utallige lidelser og smerter. Ganske 
vist kan menneskene også skabe orden og plan inden for 
visse områder, de kan udføre fredelige handlinger, elske, 
gavne og fornøje hverandre, men det er mørket, der do-
minerer deres tilstand, det er våbenmagt og pengemagt, 
de forsøger at have som livsfundament, og de stater og 
samfund, man forsøger at bygge på et sådant fundament, 
må vakle og synke i grus.

Gennem det enkelte menneske skabes freden

Det gælder også det, som det enkelte menneske jordmen-
neske forsøger at bygge med disse to magtfaktorer som 
fundament eller grundlag. Naturligvis bruger det enkelte 
menneske ikke i almindelighed våben over for andre. Så 
meget er de jordiske mennesker udviklet, at det – rent 
bortset fra krigen – er undtagelser, når folk bruger vå-
ben mod hinanden, i alt fald inden for vor kulturkreds. 
Men ikke desto mindre udfoldes dette princip alligevel i 
stor udstrækning mand og mand imellem. Det er alle de 
uoverensstemmelser, der findes rundt omkring på arbejds-
pladserne og i hjemmene, tilstrækkeligt bevis på.

Menneskene forbitrer hver eneste dag hinandens tilvæ-
relse med vrede ord, had, skinsyge, surhed og irritation. 
De laver intriger mod hverandre, lyver, bagtaler og 
sladrer. Alt dette er ikke liv, det er døden eller ”de dø-

des rige”, og det var alt dette, 
Kristus talte om, da han sagde: 
”Lad de døde begrave deres 
døde”. Nu skal man ikke tro, at 
jeg vil male jordmenneskenes 
livsudfoldelse udelukkende i 
sorte og triste farver, det er dog 
kun én side af menneskenes liv, 
ganske vist den dominerende, 
men der findes jo samtidig i 
menneskenes sind så meget 
kærligt, fint og humant.

Der findes vidunderlige evner, 
som kan komme til udfoldelse 
inden for kunst, videnskab, 

teknik, undervisning og meget mere, evner for logisk 
tænkning og skabelse, evner til at udfolde livsglæde og 
humør, til at elske og kærtegne, til at nære oprigtigt og 
sandt venskab. Alt dette er kræfter, ved hjælp af hvilke 
en vidunderlig verden kunne bygges op. Men vi ved jo 
af erfaring, at man ikke kan bygge uden grundlag og 
fundament.

Det fysiske fundament har vi, en vidunderlig klode, hvor 
der kunne skabes et fysisk paradis, når goderne blev 
fordelt ligeligt mellem alle mennesker, og energi og ar-
bejdskraft blev sat ind i det livgivende princips tjeneste 
i stedet for i skabelsen af mordvåben og stadig forbed-
rede krigstekniske frembringelser. Og når man ligeledes 
koncentrerede sig om at arbejde til gavn for helheden i 
stedet for at bruge sin energi til profitjageri, reklame og 
økonomisk krig.

Jeg ved udmærket godt, at det er lettere sagt end gjort, 
og at der vil gå et stykke tid, inden en forandring kan 
gennemføres, fordi menneskene endnu ikke har gjort 
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de nødvendige erfaringer, som vil få dem til ikke blot at 
længes efter en sådan tilstand men også at realisere den. 
Der er dog adskillige mennesker i dag, som har gjort 
tilstrækkeligt med erfaringer på disse områder, og som 
derfor i det små kan begynde at skabe en fredens verden. 
Den må nemlig skabes gennem det enkelte menneskes 
indsats.

Men denne indsats kræver, som før omtalt, ikke blot et 
fysisk, men også et åndeligt eller mentalt grundlag, en 
plan, hvorefter der kan bygges. Men en sådan plan findes, 
og det er blevet min opgave at vise de mennesker, som 
er modne dertil, denne plan, så de kan begynde at bygge 
et virkeligt menneskerige op på denne klode.

Verdensaltet er en levende organisme

Nu vil man måske indvende, at det enkelte menneske da 
ikke på én gang kan give sig til at lave verden om. Det 
er også rigtigt, det kan det ikke, det tager sin tid, og til 
det arbejde kræves der mere end et menneske. Men der 
er en meget væsentlig ting ved denne store forvandlings-
proces, der kan begyndes på med detsamme, ja, den er så 
væsentlig, at verden slet ikke kunne forvandles, hvis ikke 
den bliver påbegyndt, og det er forvandlingen af men-
neskets eget sind eller bevidsthed, en indre forvandling, 
som med tiden vil blive en meget væsentlig faktor i den 
senere forvandling af den ydre verden.

Hvis det jordiske menneske kun havde dette ene liv til 
at opleve og skabe i, var livet håbløst og meningsløst. 
Da var det døden og kaos, der regerede verden. Men 
verdensaltet er en levende organisme og ikke en død 
mekanik. De fysiske forskere, som blot studerer den 
fysiske materie, erkender, at dens kombinationer både i 
makro- og mikrokosmos viser logik og lovmæssighed, 
og man taler derfor om verdensaltet som ”kosmos”, det 
ordnede, logiske verdensalt i modsætning til ”kaos”, der 
betyder uorden og tilfældighed.

Men hvad findes der bag alle disse materiekombinationer, 
som danner såvel mælkeveje, solsystemer og kloder, 
som mennesker, dyr og planter, og som i mikroverdenen 
bygger lignende systemer op, som vi kan studere i makro-
kosmos? Der findes en plan og en planlægger, der findes 
en evig Guddom, for hvem hvert atom, hver celle, hver 
plante, dyr eller menneske og hver klode, hvert solsystem 
og mælkevejssystem er lige vigtige faktorer i denne plan, 
som er ensbetydende med alle disse væsners udvikling 
frem mod en tilstand, hvor de selv begynder bevidst at 
tage del i skabelsen eller forvandlingen og bliver Gud-
dommens redskaber, hvorigennem nye ideer, nye former 
og nye udviklingsbaner kommer til at udvikle sig.

Det væsentligste i dag er at lære Guddommens 
plan at kende

Det som for det jordiske menneske nu er det væsentligste, 
og jeg tænker her især på de mennesker, som er mæt af 
krige, magtkampe og tilegnelse af rigdomme på andres 
bekostning, er at lære den plan at kende, som Guddom-
men har med jordkloden og menneskeheden. Denne plan 
er allerede begyndt at virke i mange menneskers sind, 
derfor alle disse bestræbelser på at skabe fred, selv om 
det hidtil er mislykkedes. Når det er mislykkedes, er det 
på grund af uvidenhed og manglende erfaringer, og det 
kan man jo ikke bebrejde nogen.

Det er ”døden” og ”mørket”, der endnu hersker over jor-
den. Og menneskene gør sig til et med begge dele og tror, 
de skal dø og forsvinde i mørket eller ”det store intet”, 
som de siger. Men intet levende væsen kan nogensinde 
forsvinde. Dets tids- og rumdimensionelle fysiske legeme 
kan forsvinde, men Jeg’et, skabeevnen og bevidstheden, 
som er selve livet, fordi de er et med universets Jeg, uni-
versets skabeevne og universets bevidsthed, vil fortsætte 
sine oplevelser på de åndelige eller elektriske planer og 
vil på ny skabe sig en fysisk organisme og arbejde videre 
på sin skæbnedannelse i den fysiske verden.

Gennem denne skæbnedannelse afslører den evige Gud-
dom efterhånden planen eller hensigten med det enkelte 
menneske og med hele menneskeheden, thi efterhånden 
som det enkelte menneske ved at så og høste fra liv til liv 
gør sine erfaringer, ændres dets livsindstilling, det begyn-
der at søge efter en mening, og den, der søger, vil også 
finde. Dets tidligere hårdhed vil erstattes af medlidenhed 
og kærlighed, dets uvidenhed vil afløses af viden, så der 
kommer lys i mørket.

Dets tidligere bevidsthedsindskrænkning vil afløses af 
bevidsthedsudvidelser, det vil opleve en virkelighed om-
kring sig, som er langt større end den, som kan opleves 
med fysiske sanser. Det vil blive dagsbevidst i, at det er 
et udødeligt væsen, og en følelse af taknemmelighed og 
ydmyghed vil opfylde dets sind. Det vil ikke tale om det til 
andre, men andre vil kunne mærke det på dets væremåde, 
dets humør, livsglæde og hjælpsomhed.

For det vil begynde at afskaffe det onde ved at gøre godt, 
vreden ved at vise kærlighed, døden ved at give sit liv, 
hvad det så end må koste af korsfæstelse. Intet mørke, 
intet ondt, ingen krig kan overleve den strålende visdom 
og kærlighed, der vil åbenbare sig gennem det gudsbe-
vidste og med guddommen forenede menneske. For et 
sådant væsen må mørkets skygger vige.
(Fra foredrag 25/2-1951)
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v//Ruth Olsen

I 1970’erne optrådte en ung israeler ved navn Uri Geller 
med demonstration af forskellige paranormale evner, 
bl.a. kunne han bøje gafler ved tankens kraft. Dengang 
– det var før jeg kendte noget til Martinus og hans værk 
– tænkte jeg blot, at nok lød det fantastisk, men hvad 
skulle vi bruge det til? Det kunne jo da ikke gøre verden 
bedre, hvilket var hvad jeg var mest interesseret i på det 
tidspunkt.

Nu har jeg hørt, at Martinus var vældig optaget af fæno-
menet Uri Geller og mente, han ville få stor betydning for 
videnskabens udvikling, så jeg gav mig til at genlæse en 
bog om ham for at se, om han så adskilte sig fra alle de 
andre såkaldt paranormale fænomener, der er rapporteret 
om i de senere mange år. Ofte læser man jo en bog på en 
helt anden måde, når der er gået en del år.

Den mest interessante bog om Uri Geller er skrevet af 
den amerikanske forsker Andrija Puharich (Forlaget 
Rosenkilde og Bagger 1974), som fulgte Uri i nogle år 
for at gøre videnskabelige forsøg med ham. Nu hvor jeg 
genlæser bogen, og ikke som tidligere bare afskriver 
indholdet som alt for virkelighedsfjernt, finder jeg at 
Puharich er en mere interessant person end Uri.

Som alment anerkendt videnskabsmand var Puharich 
begyndt at interessere sig for forskning i det paranormale. 
Det begyndte med hans møde i 1951 med den indiske 
vismand, dr. Vinod fra Poona, der ved at holde på hans 
ringfinger præcist kunne fortælle hele hans livshistorie 
og spåede ham en fremtid som pioner indenfor parapsy-
kologisk forskning.

Det viste sig ved et senere møde, at denne dr. Vinod ved 
at falde i trance kunne formidle budskaber fra ”højere 
væsener”, hvori det blev åbenbaret, at Puharich ville få en 
specialopgave med at formidle viden om bl.a. relationen 
mellem stof og energi, om materialisation og demateria-
lisation. Sådan forstod jeg altså de kryptiske budskaber, 
der kom fra de ”højere væsener”, der kaldte sig ”De Ni 
principper og kræfter”.

De budskaber, Puharich modtog fra ”De Ni” ved mange 
lejligheder bogen igennem, er så svære at forstå meningen 
med, at jeg oprindeligt afskrev det hele som ”hjerne-
spind”. Når han så tilmed i bogens forord fortæller, at han 
ikke har lov til at fortælle alt, hvad han har fået at vide, 
forekommer det hele lidt for vidtløftigt for en skeptiker 

som jeg, der nok ved man ikke skal tage alt for ”gode 
varer”, der kommer fra ”den usynlige verden”.

Senere oplever Puharich flere mystiske ”sammentræf” og 
fænomener, der viser for ham, at der er nogle ”styrende 
væsener”, der fra et højere plan dirigerer begivenheder-
nes gang på jorden. F.eks. tager han til Brasilien for at 
undersøge en naturlæge Arigó, en mirakeldoktor, der 
kunne foretage smertefri operationer uden bedøvelse 
eller antiseptik og som sagde, han blot var ”redskab for 
en højere magt”, en afdød ånd ved navn Frits. Under sit 
ophold i Brasilien oplever Puharich i øvrigt nogle UFOer. 
Arigó omkommer kort efter ved en trafikulykke, hvilket 
han selv havde forudsagt.

Puharich møder Uri

I 1971 læser Puharich om en ung mand i Israel, der optræ-
der i Showbiz med telepatiske og andre psykiske evner, 
så han beslutter at tage til Israel for at møde Uri Geller 
og teste hans evner. 
Uri – hvis navn betyder ”lys” – blev født i Tel Aviv i 1946 
af ungarsk/østrigske jøder. Faderen var militærmand, 
men forældrene blev skilt da Uri var 3 år. Ud over en lidt 
omtumlet barndom var der intet specielt ved Uri, bortset 
fra at han en dag opdagede, han kunne flytte urets visere 
ved koncentreret tankekraft. Det brugte han dog kun som 
lidt sjov underholdning og havde nærmest glemt det, da 
han som ganske ung gik ind i militæret.

Uri syntes ikke at have haft noget imod krig. Han beun-
drede sin militær-far og opfattede ligesom han araberne 
som en trussel, der skulle bekæmpes. Det var i øvrigt, 
mens han lå på hospitalet med skader på armene efter 
deltagelse i erobringen af Jerusalem, han mødte Hannah, 
der senere blev hans kone.

Efter militærtiden fik han job i et eksportfirma pga sine 
gode sprogkundskaber, men hans stærke ønske om at tjene 
mange penge fik ham til at bi-jobbe dels som fotomodel 
og dels ved at optræde med sine særlige evner. Han blev 
anset som en særlig dygtig tryllekunstner, selv om han 
selv vidste, evnerne var ægte. Berømmelse og penge 
synes at være det vigtigste for ham, og til sidst tjente han 
nok til at blive professionel ”mirakelmager” og sagde 
kontorstillingen op.

Da Puharich i august 1971 møder Uri, accepterer Uri 
at lade sig teste af ham, skønt han tidligere har afvist at 
lade videnskabsfolk se nærmere på hans evner. Gennem 

Uri Geller - fik han nogen betydning?
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forskellige forsøg bliver Puharich klar over, at Uri’s 
evner er ret usædvanlige. Da han spørger Uri, hvor han 
tror hans evner kommer fra, svarer han bl.a.: ”Jeg tror, 
at jeg i telepatien overgår lysets hastighed. Jeg føler, at 
telepatiske bølger bevæger sig hurtigere end lyset.”

Puharich tror på, at en dybtgående undersøgelse og 
dokumentation af Uri’s evner vil føre til en ”revision af 
filosofi og videnskab”, ja til ”en ny videnskab”. På et 
tidspunkt udtrykker han forundring over Uri’s egoisme 
og fortæller ham, at ”livets og tilværelsens formål er at 
udvikle ens sjæl til en højere tilstand”. Til det svarer Uri: 
”Jeg ved intet om min sjæl, end ikke om jeg overhovedet 
har én.”

For at hjælpe Uri til ”at finde sin sjæl” 
forslog Puharich ham at blive hypno-
tiseret. Det ville han ikke, men senere 
kom han og accepterede, fordi som 
han sagde, ”han var blevet drevet til 
det af en stærk impuls”. Det er første 
gang, vi får fornemmelsen af, at Uri 
føler sig styret af ”nogen” udefra. 
Senere bliver det mere klart, at Uri 
synes at være redskab for ”usynlige 
væsener”.

Under hypnosen kommer det frem, 
at Uri som ganske lille oplevede en 
UFO, hvorfra en skikkelse viste sig 
hvis udstråling var så stærk, at han 
besvimede. Desuden fortæller han, 
at han har fået ting at vide, som han blot endnu ikke 
må fortælle om. Under hypnosen lyder en stemme, som 
ingen ved hvor kommer fra, der siger at det er den, der 
har programmeret Uri, fordi han skal være deres hjælper 
til at hjælpe menneskene, og at Putarich er udset til at 
tage sig af ham.

Puharich havde optaget det hele på kassettebånd, men da 
han bagefter spillede båndet for Uri, blev Uri rædsels-
slagen og rev kassetten ud og lod den forsvinde, tilsyne-
ladende ved dematerialisering. Bogen igennem fortælles 
om stemmer fra usynlige væsener (der mest handler om 
advarsler vedrørende krig mod Israel), om båndoptagelser 
der forsvinder på mystisk vis, og om UFO-observationer, 
som åbenbart kun optræder for Uri og Puharich.

”Stemmerne”, som kalder sig ”De Ni”, kommer for det 
meste med så kryptiske budskaber, at jeg ikke finder 
det mærkeligt, at de aldrig har haft indflydelse på den 
videnskabelige udvikling. De taler f.eks. om en ”snarlig 
masselanding” på Jorden af overjordiske (usynlige?) 
væsener, men mig bekendt, skete der ikke noget specielt 
i tiden efter da (1973), så ”de” må åbenbart have ombe-

stemt sig. Eller er det øgede antal korncirkler efter den 
tid deres tegn på, at ”de er her”?

En anden gang taler ”stemmerne” om, at de har efterladt 
nogle bøger på vor klode, og at Uri vil finde dem i de 
kommende år. Det har vi aldrig siden hørt noget om. De 
siger også et sted, at der ikke vil komme en person som 
Uri med en så speciel opgave i de næste 50 år, en tung 
byrde hviler på ham ”som hjælper for universet”. Der 
siges også noget om en ”Kundskabens Bog”, som snart 
vil komme og ”blive den mest historiske begivenhed, 
mennesket nogensinde vil modtage”.

De – hvem det så end var – må 
åbenbart siden have opgivet Uri som 
deres redskab, for efter nogle ture 
til USA og Europa med optræden 
som ”gaffelbøjer” tog han særdeles 
vellønnede jobs hos olieselskaber, 
hvor hans evner blev brugt til at finde 
olieforekomster. Derved blev han den 
millionær, han nok mest af alt havde 
ønsket, og ifølge avisomtale i 1986 
ejede han da 5 luksushuse, var gift 
med Hannah og havde fået to børn. 

Uri’s betydning?

Fik Uri så den betydning for den 
videnskabelige eller åndelige udvik-
ling, som selv en Martinus åbenbart 

troede? Nej, for dels er naturvidenskaben ikke så let at 
ryste ud af deres fastslåede paradigme, og dels fik Pu-
harich og andre videnskabsfolk ikke lov at foretage de 
forsøg og undersøgelser, der var nødvendige. Ja, Puharich 
fik end ikke af ”De Ni” lov at offentliggøre alt, hvad han 
fik at vide.  Men måske ville nærmere undersøgelser af 
Uri’s evner heller ikke have ført til noget som helst. For 
som Uri selv siger på et tidspunkt: ”Nu ved jeg med sik-
kerhed, at evnerne ikke er mine egne. De er udslag af et 
højere væsens kraft”.

Nu hvor man er gået på jagt efter at finde ud af, hvad 
det, man kalder ”sort stof” og ”sort energi” er for noget, 
vil man en skønne dag begynde at ane sammenhængen 
mellem tankekraft, telepati og bevidsthedens energi. Man 
er jo også ”gået på jagt” efter at finde ud af, hvad be-
vidsthed dybest set er.  Der er i de seneste årtier kommet 
så megen oplysning, bl.a. gennem de mange beretninger 
fra nær-døds-oplevelser og fra de efterhånden flere, der 
er begyndt at få kosmiske glimt, at denne større indsigt 
efterhånden også vil nå frem til naturvidenskabens for-
skere. Ja, flere vil opdage, at ”Kundskabens bog” faktisk 
ligger parat, hvis ”stemmerne” ellers med den benævnelse 
mente Martinus’ værk..
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 Af Rolf Elving

Det var Martinus hensigt selv at skrive samarbejdsstruktu-
ren. Som det er nu, er der faktisk tale om en forfalskning. 
De citater, som udvælges i den af rådet publicerede og 
redigerede samarbejdsstruktur, giver det indtryk, at det er 
Martinus rene og uforfalskede mening. Men det er ikke 
altid helt sandt. Det drejer sig om fortolkninger. 

Da underlaget for disse fortolkninger ikke er tilgænge-
lige for andre uden for rådet, bliver mulighederne for at 
opdage, at det her drejer sig om fortolkninger, vanskelige 
for ikke at sige umulige for alle andre. Og er det ikke 
betænkeligt, at en samarbejdsstruktur, som ophøjes til 
lov nærmest på lige fod med de evighedsanalyser, som 
Martinus eget værk indeholder, skal være højeste lov 
inden for Martinus Institut?  Er det en åndsvidenskabelig 
fremgangsmåde? 
 
Når det nu forholder sig så-
dan, at Martinus selv skulle 
skrive samarbejdsstrukturen, 
hvilke kvalifikationer har så 
endnu kosmisk bevidstløse 
mennesker for at kunne for-
holde sig så upartisk, som det 
kræves, for at løse en opgave 
af denne art? Det er jo netop 
den totale upartiskhed, som er 
betingelsen for ved selvsyn at 
opnå kosmisk bevisthed.

Når rådet i sin tid ville lukke 
munden på mennesker, som 
kom med relevante spørgsmål med hensyn til forskellige 
dispositioner inden for sagen, valgte rådet et citat, hvor 
Martinus siger: ”De som kritiserer, kan bare gå.” Der 
fortælles her intet om, hvad det var, de kritiserede, eller 
hvilken slags kritik Martinus egentlig hentydede til. Men 
rådsmedlemmerne var her ikke i tvivl, de vidste, hvem 
de ville have til at tie stille.

Det er klart, at hvis mennesker føler, at Martinus evige 
verdensbillede ikke er noget for dem, så må de gå. Hvis de 
ikke tror, at reinkarnationstanken har noget med virkelig-
heden at gøre, så er der ingen inspiration at hente i Mar-
tinus undervisning. Så må de gå. Det er jo helt frivilligt, 
om vi interesserer os for Martinus værk. Men det betyder 
ikke, at Martinus var imod saglige og sandhedselskende 
samtaler om, hvordan vi på bedste måde skal arbejde for 

at opfylde det, som er alle sande Martinus-venners ønske, 
at udføre alt arbejde med hensyn til Martinus mission i 
kontakt med analyserne. Dette er netop, hvad Martinus 
sagde angående rådets funktion: ”De skal bare gøre det 
efter de kosmiske analyser.” ”Vi har jo analyserne.”

Martinus selv ville aldrig kunne skrive en samarbejds-
struktur, som var i konflikt med selve hans hovedværk 
Det Tredie Testamente. I den første udgave af Instituttets 
love fra den 25. maj 1982 har man endnu ikke accepteret, 
at Martinus ønskede, at hans værk skulle blive kendt i 
verden som Kristi missions fortsættelse. Heller ikke jeg 
selv var på den tid kommet til den indsigt. Ved eksempler 
på annoncer opmuntrer det her mennesker til at anvende 
begrebet kosmologi. Hvad mere er misforstået? At værket 
er intet mindre end selve Det Tredie Testamente står trods 
alt på selve omslaget, som Martinus selv har tegnet og 
bestemt titlen på …

Bare det ikke går så vidt, at 
teksten også ændres, til trods 
for at der i Instituttets love, 
som er godkendt af Martinus, 
tydeligt står, at værket skal 
bevares uændret, sådan som 
det foreligger fra hans hånd. 
Det er for mig tydeligt, at 
sympatier og antipatier gør sig 
gældende. De partiske briller 
farver dømmekraften.

Man valgte endog et andet 
farvet citat, som det jo let sker, 
når noget tages ud af sin sam-

menhæng, nemlig: ”Det vigtigste er, at vi er venner.” Den 
underforståede mening af dette citat blev til, at de, som 
har afvigende opfattelser om, hvad der er i kontakt med 
de kosmiske analyser, ja, de er fjendtligt indstillede. Man 
fravalgte (bevidst?) en anden udtalelse fra Martinus side, 
hvor han siger: ”Denne sag står over venskab.” 

Sandheden blev således af Martinus placeret højere end 
venskab. Man kan naturligvis ikke for enhver pris være 
venner med alle. Ikke hvis betingelsen er, at man i alt skal 
tilslutte sig et hvilket som helst synspunkt. Man kan og 
bør naturligvis tænke med varme og kærlighed på alle, 
selv om meningerne er forskellige. Med tiden bliver vi 
alle beriget med erfaringer, som gør det muligt at blive 
fuldstændig enige. Så begge aspekter af disse to citater 
er sande. Men det gælder om at kunne anvende dem på 

Om samarbejdsstrukturen
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rette måde … og sådan er det ikke sket. At sandheden 
står over venskab savnes … Hvorfor?

På den tid da samtalen fandt sted, var rådsmedlemmerne 
diskussionspartnere. Martinus kunne, når han talte med 
dem, se de problemer, der skulle løses – men ikke svarene. 
Dem kendte han allerede. Det var altså ikke af den grund, 
at rådsmedlemmerne forstod den kosmiske samarbejds-
struktur, som Martinus talte med sine rådsmedlemmer om. 
Tværtimod, det var, fordi de ikke forstod den.

At de så følte sig kaldet til alligevel at skrive den, i stedet 
for som tanken var, at Martinus selv skulle skrive den, 
må vel anses som tilgiveligt, da man jo under de mange 
samtaler fik indprentet, hvor vigtigt det var, at samarbejdet 
nu skulle ske på en helt ny måde, uden kontrakter og uden 
bindende aftaler, og hvor alle var velkomne til at være 
med, altså under så frie og kærlighedsfulde former, at det 
overgår en almindelig og jordisk bevidst organisatorisk 
anlagt persons fatteevne, hvordan denne kolossale frihed 
kan fungere i praksis. Vi ved jo, at Martinus allerede i 
forordet til sit hovedværk skriver, at den nye verdens-
impuls ikke har med jordiske love og forbud at gøre, da 
den lærer os, at livet selv i form af Guds direkte tale er 
vor alles læremester.

Ny måde at arbejde sammen på

Lige efter Martinus bortgang fra denne verden holdt et 
rådsmedlem en tale.
Det følgende er en smagsprøve og et citat: ”Der skal ikke 
herske nogen som helst tvivl om, at Martinus arbejde skal 
gøres tilgængeligt i hele verden.
Tænker vi traditionelt, kommer man umiddelbart til at 
forestille sig, at dette skal ske gennem en verdensorga-
nisation. Sådan har jeg selv tænkt for mange år siden, da 
jeg kom ind i dette arbejde.”
Citat slut.
Samme rådsmedlem fortalte også mig, at han havde 
lavet en verdensomspændende organisationsplan, som 
havde ligget i tyve år uden nogen som helst kommentar 
fra Martinus side. Hvornår kom så denne indsigt, som 
citatet siger? 

Jo, efter at Martinus havde sagt, hvordan han tænkte, 
hvilket altså var helt anderledes, end hvad hans nære 
medarbejdere havde tænkt. Det er fra disse bevarede 
samtaler med Martinus fra begyndelsen af halvfjerdserne, 
at man senere valgte at citere mere eller mindre vilkårligt. 
Medarbejderne var for de flestes tilfælde vant til at arbejde 
i større firmaer, hvor de også havde lederstillinger … 
Dette var en hæmsko. Tankerne gik i traditionelle baner. 
Overordnet og underordnet. Her er der ikke meget, som 
har med den kristne moral at gøre, når det gælder samar-
bejdsstrukturer og ledelsesformer. Derfor så meget desto 

mere fantastisk, at der skete et sådant gennembrud, som 
ovenstående citat viser!!

Citatet fra rådsmedlemmet fortsætter: ”I de senere år er 
det imidlertid blevet krystalklart, at dette arbejde skal 
følge en helt anden vej. En vej, som fører til en verdens-
kultur, hvor princippet skal være at give hvert enkelt men-
neske størst mulig frihed og bedst tænkelige muligheder 
for at udvikle sig.”

Som vi her har set, skinner det tydeligt igennem, at der 
er sket en vigtig indsigt og forandring af talerens egen 
oprindelige mening og en bedre forståelse af Martinus 
intentioner. Til sidst blot også lige dette citat fra rådsmed-
lemmets tale: ”Det vigtigste er, at arbejdet bliver udført, 
ikke hvem, der gør det. Eller sagt på en anden måde, så 
burde det være vigtigt for enhver af os at have et ønske 
om at gøre det, som ingen andre gør.” Citat slut.

Hvad angår det oplysnings- og informationsarbejde, 
som nu sker i forbindelse med ønsket om at gøre Det 
Tredie Testamente tilgængeligt for menneskeheden, så 
sorterer dette arbejde helt præcis under den ovennævnte 
definition ”et arbejde, som ingen andre gør” eller har vist 
nogen som helst lyst til at gøre. Dette arbejde bekæmpes 
fra Instituttets side nu med copyright-våbnet. Man gør 
gældende, at dette oplysningsarbejde burde være noget, 
som Instituttet skal gøre. Men hvem hindrer dem i det? 
Absolut ingen. 
Men fra Instituttets side gør man, hvad man kan for at 
miskreditere det, som nu er sket. Der findes nu et fær-
digt oplysningsmateriale, som på informationsniveau 
tilstræber at gengive værkets indhold og røde tråd. Det 
påstås, at dette oplysningsmateriale ikke yder værket fuld 
retfærdighed. Hvilken information gør det? Det kan jo 
kun studiet af selve værket gøre.

Men hvordan kommer man til det? Al oplysning i dette 
materiale henviser altid til Martinus egen litteratur. Altid 
med oplysninger, som viser, hvor Martinus bøger kan 
købes osv. Oplysningsmateriale, som for den, der er 
modtagelig, giver den søgende samtlige nøgler til alt, 
hvad Martinus har skrevet.

Hvordan kan man med copyright-våbnet bekæmpe et 
sådant uselvisk projekt?
Alle arbejder ulønnet. Ingen tjener på det, for alt leveres 
til indkøbspris. 

Hvad beløber lønomkostningerne for Instituttets medar-
bejdere sig til? Rygtet siger 2,5 millioner danske kroner … 
Og så betaler man endda for omkostninger, som Martinus 
ikke ønskede udført, man ændrer i litteraturen. Dette er i 
direkte modstrid med de love, som Instituttet skal følge. 
Formålsparagraffen må ikke ændres. Hvorfor følger man 
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ikke sine egne love? Vilkårligheden viser sig således på 
flere områder: visse ting synes man om, andre ikke.
 
Iøvrigt står der i Instituttets originale love i formålspara-
grafen, at Instituttet skal ”Oplyse om disse værker, og fra 
Instituttets side skal der foretages et oplysningsarbejde 
for at udbrede kendskabet til Martinus værker. (…) Det 
skal desuden ske ved, at Instituttet udgiver eller medvirker 
til udgivelse af oplysningsarbejde - på så mange sprog 
som muligt.”      

Det siges, at Martinus Institut skal blive rig på bogsalg. 
Men Martinus siger: ”Dette er ikke en forretning, det er 
en moral.” Hvordan kan det være moralsk at efterstræbe 
rigdom, et spørgsmål, som må stilles, når man fra samme 
Instituts side underviser i den kristne moral. Eller gør 
man det? Martinus siger, at bøgerne skal laves så billigt 
som muligt. Hvordan kan man så blive meget rig? Hvad 
var det, som Jesus sagde til den rige yngling? Ville Mar-
tinus være uenig med Jesus på dette punkt? Er Martinus 
ikke selv i kontakt med sine kosmiske analyser? Er han 
i konflikt med Kristus? Var det ikke Kristus, som skulle 
forherliges med Det Tredie Testamente?

Særlig besynderligt bliver det, når man modarbejder det 
oplysnings- og informationsarbejde, som viser hele Mar-
tinus samlede forfatterskab. Hvordan skal mennesker få 
kendskab til Martinus værk, uden at der informeres om 
dets eksistens? Hvordan kan man blive rig uden at sælge 
bøger, hvis man nu tror, at det er målet? Hvorfor har Insti-
tuttet nu fået bøgerne tilbage fra Borgens Forlag? Svaret 
er, at de ikke sælger. Ingen forretningsmand er interes-
seret i en så dårlig forretning. Disse forretningsmænd er 
jo desuden ikke i stand til at forklare værkets indhold. De 
har ikke studeret litteraturen og kan ikke skrive relevant 
oplysnings- og informationsmateriale. Nu er dette sket 
med hjælp fra mennesker, hvor én var en nær og fortro-
lig ven af Martinus og derudover tidligere ansvarlig for 
Instituttets undervisning og udvalgt til rådsmedlem på 
livstid af Martinus personligt. 

Det er som altid formildende, når vi forstår, at de, som 
strides, ikke ved, hvad de gør. Men der er åbenbart fra 
Instituttets side alt for mange forskellige sympatier og 
antipatier indblandet i såvel bekæmpelsen af oplys-
ningsarbejdet som i fremgangsmåden med skabelsen 
af samarbejdsstrukturen. Det viser sig i det af Martinus 
ikke ønskede arbejde med rettelserne i hans værk, i den 
økonomiske interesse i forbindelse med brugen af copy-
right-våbnet, som direkte forhindrer formålet om at tjene 
penge, da bøgerne knap nok kan sælges, uden at folk ved, 
at de eksisterer, kort sagt, partiskheden lyser igennem med 
hensyn til fortolkningerne af Martinus intentioner.

Det bliver ikke bedre af en nærmest total gennemført 
hjernevask af alle besøgende på Martinus Center, hvor 
man vilkårligt - ud fra sin partiskhed baseret på adgang 
til hemmelige dokumenter - fylder mennesker med Marti-
nuscitater i skæret af, at dette er Martinus absolutte ønske 
og vilje. Uden at give dem, der bliver udsat for denne 
propaganda, nogen som helst mulighed for en nøgtern 
vurdering. Man gemmer sig således bag Martinus.
Der er altså her anledning til at tænke sig om. Vogte sig 
for råt at sluge det, som vilkårligt serveres fra hemmelige 
dokumenter. Vi kan uden videre - hvis vi anstrenger os 
- på baggrund af Martinus eget værk let afgøre, om det 
er den rene vare, Kristus-moralen, eller om det er den 
længst levende afgud, som er i gang, dvs. tilbedelse af 
ens eget ego … Det er en selvfølge, at det er Martinus 
Instituts opgave i alt at tilstræbe det, som er i kontakt med 
alkærlighedens moral.

Samarbejdsstrukturen er et partsindlæg fabrikeret af 
endnu kosmisk set bevidstløse individer. Hvis den op-
højes til lov, sættes Martinus eget værk allerede nu ud 
af spillet.

(Rolf Elving var personlig elev hos Martinus 1970-74, og 
udvalgt af Martinus som rådsmedlem på livstid. Forlod 
Rådet i 1986)

Artiklen oversat fra svensk af Pia Schlüntz.
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Af Søren Jensen
 
Fra Martinus første gang udgav sit værk var det i og for 
sig offentligt - en slags offentlig hemmelighed. Men fra 
og med Martinus i 1980, i fuld offentlighed foran 1200 
tilhørere i Falkoner Centret, bekendtgjorde værkets 
endelige titel, var der ikke noget at skjule. Man skal 
ikke sætte lyset under en skæppe, men på en stage hvor 
det kan lyse for alle. 
 
Martinus holdt sine store foredrag i det offentlige - det 
skulle altid være offentligt - ligesom hans samlede 
værk blev udgivet på et stort kendt forlag. Den nye 
verdenskultur skal skinne og lyse som et fyrtårn for de 
nødstedte ofre for den gamle verdenskultur. 
 
Men Martinus værk bliver ikke kendt af sig selv. Men-
neskene kaster sig ikke uden videre over mange tusinde 
kosmiske analyser. Hvad tror en udenforstående om 
Det Tredie Testamente? Det er ikke religion, sekt eller 
sammenslutning, men hvad er det så? Hvad betyder 
kristussymbolet på forsiden og dødningehovedet på 
bagsiden? Der kan opstå mange associationer. 
 
Selv den, der har læst Martinus værk kan mangle over-
blik. Kan man kort og kontant forklare en udenforstå-
ende, hvad dette er? Dette er opgaven, som den forelig-
ger. Martinus gav stafetten videre til os, der kender til 
Det Tredie Testamente. 
 
Når vi vil oplyse om værket, kan vi ikke uden videre 
hoppe over den titel, Martinus selv gav det at blive 
kendt under. Det må forklares, at kristendommens 
grundlæggende påstande analyseres og føres til bevis. 
Reinkarnationen og skæbneloven viser, at det vitterligt 
er saligere at give end at tage, at tilgive halvfjerdsinds-
tyve gange halvfjerdsindstyve, at elske din næste som 
dig selv, at den, der har to kjortler, skal dele med den, 
der ingen har, og bekymre Eder ikke for mad, drikke 
eller klæder. Søg først Guds rige og hans 
retfærdighed, så skal alt dette gives jer i tilgift. Alt får 
videnskabelig begrundelse. Den sande Jesus-kristen-
dom er frasorteret al dogmatisme. 
 
Dermed hæves den kristne verdensmoral, kærlighe-
den, fra tro til logik. Kærlighedslogikken kan dermed 
udgøre virkelig stabil grund for den nye verdenskultur 

- ligesom troskristendommen og de andre religioner var 
grundlaget for den forrige kulturepoke. Nutidens kon-
flikter og materialisme er blot en overgang til det nye. 
Den får alle humane og logisk tænkende at søge efter 
svar på det, som sker i og omkring dem. Det er vores 
opgave, at hjælpe mennesker til at opdage dette svar. 
 
Martinus så behovet for at udarbejde information om 
hans værk. Dette behov er nu opfyldt. Der foreligger 
en sådan færdig information, der kan give nye interes-
serede hurtigt overblik. I bakspejlet ser det ud som en 
logisk plan har foldet sig ud, som et træ der skyder 
stadigt flere knopper. 
 
- Martinus skriver sit værk og offentliggør det inden sin 
bortgang under den endelige titel. 
- Martinus sidste elev frem til sin bortgang, Rolf El-
ving, udgiver efter nogle år en kort introduktionsbog til 
værket. Bogen viser sig at blive startskuddet til infor-
mationsprocessen. 
- De første udstillinger om værket under dets rigtige 
navn finder sted i Danmark, Sverige og udlandet. Nye 
hjemmesider, servicecentre og komplette informations-
materialer ser dagens lys. 
 
Forskellige sammenhænge kræver forskellige mate-
rialer. Ved præsentationen af de kosmiske symboler, 
kunne man til f.eks. ikke hænge Martinus lange origi-
nale forklaringer op ved siden af hvert enkelt symbol. 
Således opstod de første symbolintroduktioner. De 
mange udstillinger gjorde det netop muligt at udvikle 
informationsmaterialet trin for trin og teste dets kva-
litet. Det gav endda mulighed for at genopfriske de 
originale farver på de kosmiske symboler. Dette ses fx 
i symbolbøgerne, hvor den lyse indigo fremtræder grå. 
Her kunne vi ikke bruge de symboler til tryk, vi fik på 
diskette fra MI. Referencen er Martinus originale værk. 
Alt rettes til i en stadig kvalitetssikring fra udstilling til 
udstilling. 
 
Kan det også gøres enkelt? Martinus skrev sit værk til 
såvel sømanden på havet som den intellektuelle i sit 
kammer. Det er hans store fortjeneste. Kan vi også gøre 
det enkelt? Og kan vi informere og ikke missionere? 
Mange forstår endnu ikke forskellen på information og 
undervisning. Information er en neutral beskrivelse af 
værket og dets mission. At undervise og tage imod de 

Informationsmateriale om Martinus værk
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mennesker, der herefter bliver interesserede er en helt 
anden opgave. Det er forskellige opgaver. 

Informationsmaterialet
 
Herunder præsenteres forskellige informationsredska-
ber. Det har kostet megen tid, penge og engagement 
at nå så vidt. Lad os glæde os sammen og nu bringe 
disse redskaber til anvendelse, så de kan hjælpe med 
til at øge kendskabet til Martinus eget værk. Alt bliver 
oversat til stadig flere sprog. Sig derfor til, hvis du kan 
hjælpe med dette. 
 
Trykte materialer:
 
Roll-up (En selvstående plakat) - /Et vindue til evighe-
den/. En mini-udstilling i sig selv eller en vejviser til 
udstillinger og arrangementer. 
Introduktionsbrochure –”Den intellektualiserede kri-
stendom”. 
Udstillingen – ”Et vindue til evigheden” visualiserer 
og forklarer helheden i Martinus værk via 18 kosmiske 
symboler (før kaldet ”Den røde tråd”). Alt findes også 
som en brochure til såvel besøgere som informatører. 
 
”Symbol og litteraturkatalog”. Denne komplette 
oversigt over alle Martinus symboler og litteratur kan 
ligeledes downloades fra hjemmesiderne eller fås i fine 
fortrykte udgaver. 
 
Hjemmesider:
 
Samme år som Martinus gik videre (1981), kunne vi 
begynde at få hver vores PC. Siden fik vi adgang til 
internettet, og uanset hvor vi befinder os i verden, har 
vi nu adgang til www.det-tredie-testamente.dk (og de 
sproglige søstersider). Her kan man føre dialog, dis-
kutere de kosmiske analyser, downloade materialer og 
meget andet. Her er dokumentation og muligheder for 
de interesserede. 
 
Det Tredie Testamente indeholder epokegørende 
påstande. Det er logisk at forvente sig spørgsmål som: 
Hvem tror sig ret til at skrive dette? Hvordan kan han 
vide dette? Hvad menes med fortsættelse af Kristus-
missionen? - Spørgsmål der kan besvares relativt enty-
digt nu, hvor det færdige værk er udgivet. Der må ikke 
ændres i Martinus værk efter hans bortgang, og det er 
derfor muligt at skabe et endeligt neutralt informations 
og oplysningsmateriale om indholdet - en gang for alle. 
Da denne bundne opgave efterhånden må siges at være 
løst kan kvalitetssikringen af materialet klinge af og 
lede til information, udstillinger mm. 

Med det stigende antal udstillinger, studiegrupper og 

andre aktiviteter opstod så behovet for en præsentation 
af disse aktiviteter: www.lokalt.det-tredie-testamente.
dk. Via denne hjemmeside kan studiegrupper og andre 
selv informere, som det fx fremgår af den svenske side 
www.lokalt.tredjetestamentet.se. 
  
Udstillinger:
 
Alt i alt er det blevet lettere for mennesker overalt i 
verden at informere om Martinus værk. Besøgende på 
udstillinger og foredrag kan få færdigt trykte materialer 
med sig hjem. De kan danne sit eget overblik hjemme 
i lænestolen. Før skulle man hver især ”opfinde hjulet 
på ny”, hver gang man ville informere i medier el-
ler afholde udstillinger. Nu kan man blot selv læse en 
kvalitetssikret introduktion. Ja, man kan 
endda låne hele udstillinger, der er parate til at sættes 
op på væg eller tavle. Den sparsomme tid kan anvendes 
til andet. 
 
Det er en lov, at man ikke får ny kosmisk viden kun til 
sig selv. Viden skal ikke ”rådne i sækken”. Alle vil vi 
videregive det, vi selv har fået i Det Tredie Testamente 
og alle kan give en hånd. Det kan ikke gøres af andre 
end de, der kender til værket. 
 
Afsenderen af materialer og hjemmesider er en svensk 
stiftelse og en dansk fond dannet i henholdsvis 1999 og 
2004 med det entydige og bundne formål at informere 
om Martinus værk. Disse nonprofit institutioner hviler 
på private menneskers støtte, da de til dags dato ikke 
har fået støtte af Martinus Institut. Det store informati-
onsarbejde står og falder altså med privat hjælp. I dag 
er Martinus Institut en velhavende institution, men det 
er Fonden og Stiftelsen ikke. 
 
I Danmark kan det ulønnede nonprofit oplysningsarbej-
de støttes via Fonden Det Tredie Testamente. Danske 
Bank Reg. nr: 3572 Konto: 3572 518 515. I Sverige 
kan man støtte via Stiftelsen Tredje Testamentet.
Eksempler på informationsmaterialet er vedlagt dette 
blad.



13

Astrologisk orientering.
 Af Peter Wraae

Som interesseret i både astrologi og Martinus Kosmologi, 
er det jo fristende at sætte disse to verdener eller universer 
sammen, for at se om der kan siges noget om den tid, vi 
er på vej imod.
Når man ser på de astrologiske konstellationer der er på 
vej, er de markante.  Der er stor aktivitet på himlen, og 
der er flere af planeterne, der uafhængigt af hinanden går 
i forbindelse med hinanden. Den 26.6.2010 står de fleste 
af planeterne i aspekt til hinanden, undtagen Venus (fred, 
harmoni og skønhed). De fleste i uharmonisk spænding, 
og det er i sig selv usædvanligt. 

Det er navnlig de såkaldte kollektive planeter Saturn, 
Uranus, Neptun og Pluto, som ligger længst fra jorden, 
og derved bevæger sig langsomst i forhold til jorden, 
som giver indvirkning i vores samfund, fordi de påvirker 
alle. 
Eksempler på dette kunne ses, da 
Neptun (bl.a. opløsning og kommu-
nisme) og Saturn (bl.a. kontrol og 
grænser) var i konjunktion i Stenbuk-
kens tegn i 1989, og stort set på dato 
faldt muren i Berlin, og resten af den 
østeuropæiske kommunistiske verden 
brød sammen.
Et andet eksempel, af nyere dato, var 
da Pluto i 2008 bevægede sig fra Skyt-
ten ind i Stenbukken på det tidspunkt, 
hvor finanskrisen startede.

Tilbage til 26.6.2010, hvor der bliver måneformørkelse, 
ser vi en serie spændingsaspekter begynde og være aktive 
i længere tid. Det drejer sig om Pluto og Saturn, og lidt 
senere mellem Pluto og Uranus. 
Pluto og Saturn er i sig selv stærke planeter, der gerne vil 
kontrollere begivenhederne, og når de går i forbindelse 
med hinanden, betyder det ofte opgør og oprør. Menne-
sker der har denne konstellation i deres fødselshoroskop, 
fortæller, at de ofte føler sig begrænset af autoriteter. Det 
findes også i Israels horoskop, og man kan vist roligt sige, 
at de føler, at der er autoriteter der begrænser dem.
Saturn og Uranus går i konjunktion med hinanden tre 
gange, første gang november 2009 og sidste gang august 
2010. 

Pluto og Uranus skal igennem et længere forløb. De går i 
konjunktion hele fem gange mellem 2012 og 2015, men er 
allerede aktive fra denne sommer. Det er usædvanligt, at 
planeter går i konjunktion fem gange. De gjorde det bl.a. 
under den franske revolution, som astrologisk set også 

blev hjulpet frem af opdagelsen af Uranus (frihed, lighed 
og broderskab). Denne cocktail af disse to begivenheder 
skabte et større blodbad, hvor adelen og kongefamilien 
blev myrdet.
Dette aspekt udløser ikke automatisk myrderier, men 
sættes ofte sammen med optøjer og revolutioner, som 
kan blive til ekstremisme og terror. 
Der er en hel del fællestræk tilbage til 1930erne, hvor 
Pluto, der lige var opdaget, Saturn og Uranus var i spæn-
ding, ikke helt som nu, men tæt på. 

Hvad der yderligere giver anledning til eftertanke er, at de 
nævnte aspekter aktiverer horoskoper for nogle af verdens 
vigtige lande og organisationer: England, USA, Kina og 
EU. Der vil i disse lande komme til at ske uforudsigelige 
hændelser, og deres hovedstæder vil være inddraget i de 
aspekter, der er på vej. Specielt USA bliver påvirket, og 
det er muligt at EU-samarbejdet kommer til at knage 
yderligere i fugerne. 

Der er ingen tvivl om, at disse stærke planetkonstellatio-
ner vil virke ind på verdens udvikling 
de kommende år, og efter min opfat-
telse vil de gøre det på en måde, som 
vi vil opfatte som voldsomme og 
udfordrende. Detaljerne i en sådan 
udvikling er det umuligt at sige noget 
præcist om, men når man nu tager 
Martinus´ forudsigelser om, at vores 
økonomiske system vil bryde sammen 
på et tidspunkt, og så samtidig lige nu 
ser på, hvor vores samfundsudvikling 
er på vej hen, ligger det jo lige for at 
sige, at opsvinget ikke findes rundt om 

det næste hjørne, tværtimod. Vi er tydeligt på vej mod 
noget, der er meget sværere, end det vi har nu.
Der er dog områder indenfor teknologisk udvikling, IT, 
alternativ energi og el-biler som er positivt spekteret

De tre tunge planeter Saturn, Pluto og Jupiter og Uranus i 
konjunktion går alle sammen ind i kardinale tegn som har 
med ledelse, styring og kontrol at gøre, og vil derved virke 
udfordrende på dette felt. Det betyder, at de uforudsigelige 
og pludselige begivenheder verden står over for let kan 
blive til problematikker om, hvem der har ledelsen eller 
styringen - og eventuelt en revolution, som i sin værste 
version, kan ende i krig. 
Der kan tillige blive konflikter mellem regeringer og de-
res befolkninger om nedskæringer, som befolkningerne 
ikke vil acceptere. Beslutninger og handling vil blive 
dominerende.

De begivenheder vi bliver vidne til i perioden maj-oktober 
i år, vil blive begyndelsen på temaer som vil være aktive 
i perioden 2010 til 2016. 
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Af Birgitte Svennevig

Et offer for en trafikulykke kommer ind på skadestuen. 
Den unge mand er bevidstløs, han reagerer ikke på, 
at personalet taler til ham, på det skarpe lys i øjnene 
eller den hårde prikken, der normalt fremkalder en 
smertereaktion. 
 
Efter en måned har han fået det lidt bedre; nu sover 
han om natten og er vågen om dagen. Han kan tygge 
maden, og han udstøder af og til forskellige lyde. Men 
han reagerer stadig ikke på tiltale eller på møder med 
familiemedlemmer, han følger hverken personer eller 
genstande med øjnene, og han synes i det 
hele taget at være ubevidst om, hvad der 
foregår omkring ham.  
 
Hjernescanninger viser svære skader på 
dele af hjernen, og han diagnosticeres 
følgelig som værende i det ”vegetative 
stadie” og overlades derefter til almindelig 
pleje resten af sit liv. 
 
»Det er dybt bekymrende at tænke på, 
at neurologiske afdelinger verden over 
kun bruger ydre tegn til at afgøre, om en 
person er ved bevidsthed,« mener Morten 
Overgaard, seniorforsker og lektor ved 
Århus Universitetshospital. 
 
Morten Overgaard er en af verdens 
førende forskere i bevidsthed og 
står bag det nystartede internationale projekt 
”MindRehab - consciousness in basic science 
and neurorehabilitation”, der ved at kombinere 
neurovidenskab og psykologi skal undersøge 
bevidstheden hos mennesket. 
 
Bevidsthed er en vanskelig størrelse at have med at 
gøre, medgiver han. Men ikke så vanskelig, at man må 
opgive at finde den hos hjerneskadede patienter. 
 
»Det kan godt være, at en patient ikke kan tale, 
blinke, svede, få øget hjertebanken eller på anden vis 
respondere på de stimuli, en læge udsætter ham for. 
Men derfor kan der godt være en bevidsthed,« siger 
Morten Overgaard 
 
 Men hvad er bevidsthed? At man kan høre og tale? 
At man kan tænke? At man ved, hvor man er, og hvad 

der foregår omkring en? Morten Overgaards bud er, at 
bevidsthed er alt det, et menneske oplever subjektivt. 
 
Bevidsthed er altså ikke blot at kunne tale - det kan 
talecentret i hjernen principielt klare alene, uden at man 
er bevidst - men at lægge en egen oplevelse i de ord, 
der bliver sagt og hørt. 
 
Hvis bevidsthed er lig med subjektiv oplevelse, forstår 
man godt de våde håndflader hos sagkundskaben. For 
noget mere uberegneligt, umåleligt og uvejeligt findes 
næppe. 

 
Forståeligt nok viger lægevidenskaben uden om at 
beskæftige sig med subjektive oplevelser, men mere 
overraskende er det måske, at psykologien ofte gør 
ligeså - især efter at behaviourismen kom på banen i 
1930’erne og 1940’erne. 
 
Behaviourismen beskæftiger sig ikke med, hvad det 
enkelte menneske oplever, men hvordan det reagerer. 
Den tager udgangspunkt i observerbar og målbar 
adfærd og ikke i formodede, indre psykiske forhold 
eller i individets bevidsthed. Den kognitive terapi, 
som efterhånden er den førende terapiform blandt 
psykologer, beskæftiger sig heller ikke med bevidsthed, 
men fokuserer på, hvordan vi reagerer og handler. 
 
Læger og psykologer kan bede et menneske om at 

Jagten på den forsvundne bevidsthed
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tænke på sin mor og være ret sikre på, at personen vil 
tænke på den person, som er vedkommendes mor. De 
vil formentlig også kunne registrere hjerneaktivitet 
i det område, der har med sprogforståelse at gøre på 
en scanning. Men de har ingen mulighed for at vide, 
hvordan personen oplever ”mor” - dette er en subjektiv 
oplevelse, og det er personens bevidsthed, der afgør 
hvordan ”mor” opleves. 

I skjul for scannere 

Tilbage til den indlagte unge mand: Selv om han ikke 
kan svare eller reagere på anden måde, og selv om 
hjernescanninger viser, at visse centre af hans hjerne 
er ødelagte og inaktive, er det altså muligt, at hans 
bevidsthed - hans oplevelse af verden omkring ham - er 
bevaret og arbejder et sted, hvor ingen scanner kigger. 
 
Netop denne tanke lå bag de undersøgelser af 
hjerneskadede, der sidste år ryddede avisforsider over 
hele verden. Forskeren Adrian Owen fra Medical 
Research Council Cognition and Brain Sciences Unit 
i Cambridge, England og kolleger fra University of 
Cambridge og det belgiske universitet i Liège havde 
ikke alene fundet fuld bevidsthed hos en patient, der 
i mange år havde været diagnosticeret som vegetativ 
og dermed uden bevidsthed, men også formået at 
kommunikere med patienten. 
 
Forskerholdet brugte en scanningsteknik, der i 
modsætning til almindelige scanninger kiggede efter 
variationer i aktivitet, når patienten blev bedt om at 
forestille sig forskellige aktiviteter. 
Til dato er ca. 50 vegetative patienter blevet undersøgt 
på lignende måde, og i fem af tilfældene har forskerne 
fundet en bevidsthed, der kunne kommunikere ved 
at forestille sig aktiviteter, som kunne ”ses” på 
scanningerne. 
 
»Der findes utvivlsomt mange bevidste mennesker, 
der er diagnosticerede som vegetative,« mener Morten 
Overgaard. 
Den anvendte scanningsteknik kan for eksempel kun 
opdage bevidsthed hos dem, der forstår det talte ord. 
Det er også en forudsætning, at de kan høre. Begge 
færdigheder kan sagtens være fraværende samtidig 
med at patienten er ved fuld bevidsthed. 
 
»Der er mange forskellige grader af bevidsthed. Måske 
har en patient kun lige bevidsthed nok til at kunne 
opleve smerte. Måske han er i stand til at opleve andre 
sansepåvirkninger. Men så længe der er bevidsthed, er 
der et menneske,« pointerer Morten Overgaaard. 
 

Hjernen kan reparere sig selv 

Bevidsthed er ikke en konstant størrelse. Den kan 
tilsyneladende vokse og blive stærkere. Det oplevede 
neurologen Nicholas Schiff fra Weill Medical College 
og Cornell University i New York, da han undersøgte 
Terry Wallis, der pludselig vågnede op efter at have 
befundet sig i skiftevis det vegetative og det såkaldt 
minimalt bevidste stadie i 19 år. Terry havde ingen 
anelse om, at han havde været væk fra verden i 19 år 
og fortsatte så at sige sit liv, hvor han havde sluppet det 
i 1984. 
Hvordan var det muligt? 
 
Nicholas Schiff undersøgte Terry Wallis to gange 
med en såkaldt diffusion tensor-teknik. Denne teknik 
siger intet om hjernens struktur eller aktivitet, men 
registrerer i stedet, hvilke forbindelser der findes 
mellem de forskellige regioner i hjernen. 
 
Den første scanning blev foretaget otte måneder efter 
Terry Wallis’ opvågnen og viste, at hans hjerne var 
rimeligt intakt, men at nervetrådene mellem venstre og 
højre hjernehalvdel lignede noget, der var blevet flået 
fra hinanden. 
 
18 måneder senere blev Terry Wallis scannet igen, og 
denne gang var der opstået nye nervetråde mellem de 
to hjernehalvdele i det bagerste af hjernen. Der var 
også markant mere aktivitet i hjernedelen cerebellum, 
som arbejder med bevægelse og koordination. 
Hjernen havde altså arbejdet, mens Terry lå umælende 
hen i sin sygeseng og var i gang med at reparere sig 
selv. 
 
Hvis bevidsthed skal ses som et individuelt neuralt 
korrelat - en universel struktur, der varierer fra 
person til person - er Terry Wallis’ historie måske et 
vidnesbyrd om, at et menneskes bevidsthed kan komme 
og gå og måske ligefrem genopstå. Og i særdeleshed 
om, at man ikke skal afskrive bevidsthedens eksistens, 
blot fordi den for en stund ikke lader sig registrere.
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Af Ruth Olsen

Som det fremgår af Birgitte Svennevigs indlæg (taget 
fra internettet), er videnskaben helt i vildrede med, hvad 
bevidsthed egentlig er. Med moderne teknologi som skan-
nere kan man nu undersøge hjernens måde at fungere på. 
Man mener således at have fundet ud af, hvilke tanker 
og følelser, der aktiverer hvilke dele af hjernen. Men det 
gør jo ikke forskerne klogere på, hvor den energi kommer 
fra, der forårsager aktiveringen. Det, de i virkeligheden 
kun finder ud af, er bevidsthedens måde at bruge hjernen 
på. Nok er hjernen et fantastisk og kompliceret redskab, 
men altså dog kun et redskab.

Dette har Martinus og mange andre kloge folk i tidens løb 
fortalt, uden det hidtil er taget alvorligt. Men faktisk har 
også naturvidenskabens forskere vist det, hvis de ellers 
havde været åbne for at drage de logiske konklusioner af 
deres egen forskning. Men så længe de ikke vil anerkende 
begrebet ”åndelige legemer”, vil de ikke være i stand til 
at finde bevidstheden.

De mest oplagte eksempler på, at bevidstheden ikke sidder 
i hjernen, er nok de tilfælde, hvor man har konstateret, 
at store dele af en persons hjernevæv mangler, men at 
personen trods dette kan fungere rimeligt normalt intel-
ligens- og følelsesmæssigt. Dette burde føre til, at man 
begyndte at søge efter, hvor bevidstheden så kunne være, 
men i stedet har man bare puttet den slags tilfælde i den 
efterhånden større og større kasse, der hedder ”uforklar-
lige mystiske fænomener”.

Af andre eksempler kan nævnes de tilfælde, hvor en 
totalbedøvet patient efter operationen kan fortælle i 
detaljer, hvad lægerne foretog sig under hele forløbet, 
som om patienten sad og kiggede på oppe under loftet. 
Den slags kan ikke bare afskrives som drøm eller hal-
lucinationer, som man ellers gør med så mange andre 
ud-af-krop oplevelser.

I øvrigt indeholder litteraturen masser af historier, der 
beskriver hvordan fortælleren vurderer sin egen gøren og 
laden, som om han betragtede sig selv udefra. Men det 
er jo noget, vi alle sammen gør, undtagen når vi bliver 
så optaget af noget, at vi ”glemmer os selv”. Det er så 
almindeligt, at næsten ingen undres over, hvordan det 
går til, ej heller undres nogen over, at vi i vore tanker 
kan være et helt andet sted, end der hvor vores krop er. 
Men foreløbig er videnskaben så optaget af, hvad de kan 
måle i hjernen.

Man har fundet ud af ved skanninger af mediterende 
munkes hjerner, at der sker væsentlige ændringer i hjer-
nens energimønster under meditationen. Det kan ikke 
undre en, der kender åndsvidenskaben, at en ændring i 
bevidsthedstilstanden afspejles i hjernen. Man fandt også 
ud af, at mediterende personer fik et mere positivt livs-
syn og stærkere immunforsvar, og drog den konklusion, 
at det var ændringen i hjernen, der bevirkede dette. Men 
forsøget viste jo blot, at bevidstheden (jeg’et) styrer ikke 
bare hjernen men også humør og immunforsvar.

Til smertelindring er der på mange hospitaler taget meto-
der i brug, der sigter på at bruge bevidstheden til at ændre 
smerteoplevelsen. Således tilbydes f.eks. patienterne på 
et hospitals brandsårsafdeling et computerspil, hvor man 
flyver gennem et islandskab og skyder med snebolde 
mod snemænd, eller de sendes på rejse i et virtuelt sne-
landsskab. Det virker afkølende på de brændende sår, og 
viser endnu engang, hvor meget bevidstheden styrer vore 
kropsoplevelser.

Et andet eksempel på, hvordan bevidstheden styrer krop-
pens funktioner, er mange mænds hormonelle reaktioner 
på, at de venter barn. I et canadisk forskningsprojekt har 
man fundet ud af, at før barnets fødsel stiger den vordende 
faders hormonniveau sådan, at prolaktin stiger med 20% 
og kortisol stiger med 100%. Til gengæld falder testoste-
ron med 33% efter fødslen. Hormonændringen kan give 
symptomer, der ligner en gravid kvindes, bl.a. kvalme og 

Bevidsthed
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vægtstigning. Forskningen 
gælder godt nok kun et be-
grænset antal forsøgsperso-
ner, men måske er det ikke 
bare klynk, når vi hører om, 
hvordan vordende fædre i 
nogle såkaldt primitive kul-
turer måtte gå til sengs med 
graviditetsproblemer.

Placebo

Et fænomen, som er oplagt til at føre videnskaben på 
sporet af, at bevidstheden er noget andet end organismen 
og overordnet denne, er det man kalder placebo-effekten. 
Det velkendte eksempel er den om patienten, der tror 
han får en smertestillende pille, men i virkeligheden 
blot får en kalktablet, og alligevel oplever at smerterne 
forsvinder. Hjerneskanninger viser, at snydepillen rent 
faktisk udløser smertelindrende stoffer – endorfiner – i 
hjernen. Altså har de således selv ført bevis for, at det er 
bevidstheden og ikke medicinen, der udløser hjernens 
kemisk/elektriske aktivitet.

Det udelukker selvfølgelig ikke, at også nogle af medici-
nens kemiske stoffer kan udløse aktivitet i hjernen, f.eks. 
i form af blokeringer, der forhindrer bevidsthedens evt. 
negative indflydelse på hjernen, hvorved personen kan 
opleve en bedring i sindstilstanden. Det er det, der har 
fået videnskabens forskere til at tro, at det er hjernen, der 
styrer bevidstheden. Men reelt har man blot forstyrret 
bevidsthedens forbindelseslinie til sit redskab.

Det må vel også regnes til en form for placebo, når 
mennesker oplever mirakelhelbredelse v.hj.a. ”hellige 
relikvier”, selv om de genstande ofte er fup, f.eks. handler 
om en splint af Jesu kors, hvoraf der findes så mange, at 
der kunne blive til flere kors.

Ydre årsager som f.eks. uheldig kost og livsstil, forurenet 
miljø osv. kan selvfølgelig påvirke hjernen, således at den 
bliver et dårligere redskab for bevidstheden. Man mener 
f.eks., at hvis man får for lidt omega-3-fedtsyrer, som 
er nødvendige for cellemembranerne i hjernen, kan det 
forårsage depression. Måske kan den nye fedtforskræk-
kede vestlige livsstil have en vis andel i årsagen til det 
øgede antal depressioner?
For at en placebo-pille kan virke, vil det ofte være nød-
vendigt, at det er en autoritet, f.eks. en læge, der giver 
pillen. De fleste mennesker er endnu så autoritære, at de er 
villige til at tro på, hvad en myndighedsperson bilder dem 
ind, og derved lade sin bevidsthed påvirke/styre. Det så 
vi også for nylig, da man i Frankrig gentog eksperimentet 

med at sætte nogle forsøgspersoner til at straffe en person 
med livsfarlige elektriske stød, når han svarede forkert. 
Så længere er vi altså endnu ikke kommet, end at mange 
stadig lader sig manipulere af andres meninger i stedet 
for at tænke selv.

Og således tror de fleste stadig, at deres bevidsthed sidder 
i hjernen, hvorfor de også tror, deres bevidste liv slutter, 
når hjernen ikke kan fungere mere. Det er jo hvad de gang 
på gang læser og hører. Senest hørte vi i et TV-show d. 
30/4 lægen Peter Lund Madsen underholde med historier 
om, hvad ”hjernen tænker”, og ”hjernen beslutter” osv. 
Mon der slet ikke blandt hans publikum eller TV-seere 
var nogle logisk tænkende personer, der spurgte sig selv: 
Hvis det er en samling blævrende celler i hjernen, der 
er ansvarlige for et menneskes adfærd, hvem eller hvad 
skal så straffes for f.eks. kriminelle handlinger? Kan en 
samling kemiske stoffer have en fri vilje? Man hører det 
for sig i retssalen: det var ikke min skyld, det var min 
hjernes.

Nu har nogle forskere i øvrigt sat spørgsmålstegn ved, 
om vi overhovedet har en fri vilje, fordi de i deres hjer-
neskanninger har kunnet konstatere, at hjernen synes at 
reagere og beordre handling, før bevidstheden har taget 
beslutningen. Efter deres målinger er hjernen 550 mil-
lisekunder forud for bevidstheden. Det viser bare, at de 
ikke ved, hvad bevidsthed er.

Hvor sidder personligheden?

Der findes en del forskning, der har fået videnskaben til 
at tvivle på, om personligheden nu også alene sidder i 
hjernen. Noget tyder på, mener nogle nu, at den sidder 
lige så meget i hjertet. Det, der har ført dem ind på den 
idé, er bl.a. de eksempler på, at mennesker der får en 
hjertetransplantation kan ændre personlighed i retning 
af donorens.

Følgende historie fra USA stod i Ill.Videnskab 15/2005: 
En 56-årig skolelærer oplevede efter sin hjertetransplanta-
tion, at han både dag og nat havde et syn, hvor han så Jesus 
for sig. Derefter kom et skarpt lysglimt, og han mærkede 
en intens varme i sit ansigt. Konen til den 34-årige poli-
timand, som donerede hjertet, fortalte, at manden døde 
under tjenesten, da han ville anholde en narkohandler 
og på klods hold blev skudt i ansigtet. Gerningsmanden 
havde langt hår, skæg, rolige udtryksfulde øjne og min-
dede således om Jesus. Læreren, der fik politimandens 
hjerte, genoplevede det synsindtryk, som donoren havde 
haft, lige inden han blev dræbt.

Andre hjerte-modtagere har fortalt om ændrede mad- eller 
musikfavoritter, en lesbisk kvinde blev pludselig hetero-
seksuel, og nogle havde erindringer om noget, de slet ikke 
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havde oplevet. En forsker på Uni-
versitetshospitalet i Wien beretter, 
at 6% af alle, der har fået en andens 
hjerte, oplever personlighedsforan-
dringer, og i tyske undersøgelser er 
der tale om 21-31%.

Man har forsøgt sig med en forkla-
ring, der bygger på det faktum, at 
hjertets elektromagnetiske felt er så 
stærkt, at det kan registreres på over 
30 meters afstand. Dermed mener 
man, at det kan påvirke hjernen, 
hvor man jo alligevel stadig tror, 
personligheden sidder. Jeg har før i 
dette blad forsøgt mig med en ånds-
videnskabelig forklaring gående ud 
på, at den afdøde donor stadig føler 
sig knyttet til sit vitale organ og 
således kan besætte modtagerens 
bevidsthed. Det har nemlig vist sig, 
at når modtageren sender kærlige taknemmelighedstanker 
til den afdøde donor, ophører personlighedsforstyrrelserne 
som regel.

Personligheden, dvs bevidstheden, hører til vore såkaldt 
”åndelige” legemer, altså de usynlige stråleformige lege-
mer, som med deres elektriske vibrationer gennemtrænger 
organismen. Det forvirrer de videnskabelige forskere, at 
de kan registrere aktivitet i hjernen, selv om personen 

sover eller på anden måde er bevidstløs. 
Men som Martinus forklarer, består 
vore åndelige legemer af forskellige 
slags energier, hvoraf en del er det, han 
kalder ”instinktenergi”. Det er den, der 
sørger for alle de automatfunktioner, 
der holder organismen i gang, mens vi 
sover eller kroppen ligger i koma.

Instinktenergien bruger naturligvis 
også hjernen som forbindelsesled til 
kroppen og kan registreres, selv om 
personen er uden dagsbevidsthed. Det 
er den tilstand videnskaben kalder ”ve-
getativ” og som vel nærmest svarer til 
det, Martinus kalder ”natbevidsthed”. 
Men der er flere mellemtilstande, alt 
efter hvor meget eller hvordan hjerne-
redskabet er beskadiget.

Nu er en dansk forsker i Århus så ”gået 
på jagt efter bevidstheden”. Så bliver det interessant at 
se, hvor langt han kommer. Foreløbig har han defineret 
bevidsthed som alt det, et menneske oplever subjektivt. 
Med den opfattelse må han vel før eller senere nå frem 
til, at selv uden en fysisk hjerne kan mennesker godt have 
”subjektive oplevelser”, men da er som regel afskåret fra 
at fortælle om dem til andet end ”medier”, der er i stand 
til at modtage telepatiske budskaber. Så måske skal vi 
vente til, at også læger får telepatiske evner!

Vor tankeverden

I den indre verden er vi selv en guddom, der hersker i et univers: vor egen tankeverden. 
I dette univers lever millioner af mikrovæsener, som vi opbygger vor tankematerie 
med, ligesom vi opbygger vor fysiske organisme med fysiske mikrovæsener.
De mikroindivider, som vore tankearter består af, er blevet tiltrukket af os, fordi de 
passer til vort udviklingstrin.
(Kosmos 10/89 ”Tankens magt”)
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Af Per Bruus-Jensen
         

Refleksioner over hjerneteorien efter radioudsendelse
på DR P1 den 20.03 (Videnskabens Verden)

Iflg. den materialistiske hjerneteori er det, vi kalder ”jeg/
vi” (sammen med alt muligt andet af subjektiv karakter) 
helt og aldeles og uden undtagelse et produkt af hjernens 
autonome virksomhed, og set i dette lys er ethvert levende 
væsen i virkeligheden et sagesløst offer for sin egen 
hjerneaktivitet. Herunder mht. bl.a. kriminel virksomhed 
og lignende for menneskets vedkommende. Og følgelig 
burde alle former for sanktioner og straffende adfærd 
fra samfundets side anlægges på helt andre kriterier end 
de nugældende med deres forankring i forestillingen om 
individets ansvarlighed over for egne handlinger.

Fx anlægges på betingelsesløs tilgivelse kombineret 
med pragmatisk orienteret vilje til på en anstændig måde 
løbende at ’rense op’/’rense ud’ i samfundslegemet, 
uanset om den valgte praksis strengt taget har noget med 
retfærdighed at gøre eller ej. Ja, selve dette udtryk er i 
lyset af moderne hjerneforskning simpelthen absurd. Der 
bor nemlig iflg. denne slet ikke nogen ”ånd” i maskinen, 
som man kan gøre ansvarlig for dens adfærd (Koestler); 
der er KUN maskinen, som via et netværk af autonome 
responsenheder på 100% autogen vis producerer hele det 
mentale ’set up’ repræsenteret ved såkaldte tanker, følel-
ser, sanseindtryk, drifter, moralnormer, motiver og til-
skyndelser mv. samt i konsekvens af dette også løbende et 

sæt ’outputs’ i form af personlige livsytringer manifesteret 
som individuelle handlingsliv og adfærdsmønstre. 

Hele vores jura og lovgivning bør med andre ord omvur-
deres og omskrives. Vore hjerner må i deres erkendelse af 
egen autonomi og magtfuldkommenhed tilskynde sig selv 
til at barsle med en helt ny og anderledes justits og etik 
end den nugældende og dermed generere en ægte ’støvle 
strop’-præstation. Hvor absurd det ud fra sit grundlag 
end må forekomme.

Man kan i samme forbindelse undre sig over forskernes 
udelte begejstring for resultaterne af deres forskning: 
nemlig at se mennesket og dermed sig selv reduceret 
til et prosaisk, robotagtigt produkt af den stedfindende 
hjerneaktivitet. Det virker for en 
’ikke-troende’ som en særegen form for perversion, ge-
nereret af hjerner der totalt er gået i nihilistisk selvsving. 
Og tænker man nærmere efter, forekommer hele scenariet 
mest af alt som et stort og raffineret konspirationsplot med 
ukendt ophav. Med mindre grund-antagelsen er forkert 
derhen, at der i strid med den herskende hjerneteori ikke 
desto mindre rent faktisk forekommer en ”ånd” i maski-
nen. En ånd, der i respekt for fysikkens og fysiologiens 
love både ubesværet og meningsfuldt samarbejder med 
den, således som alle vise gennem tiderne har hævdet, 
og som også Martinus gør gældende...

Hjernespind
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Af Harry Rasmussen

For år tilbage kaldtes Martinus’ Verdensbillede for ”ånds-
videnskab” og Martinus Institut hed Martinus Åndsviden-
skabelige Institut. Men på et tidspunkt omkring slutningen 
af 1950’erne gik man væk fra ordet og begrebet åndsvi-
denskabelig og kaldte herefter Martinus’ Verdensbillede 
for ”Martinus’ kosmologi”, og Instituttet for ”Martinus 
Institut”. Martinus kosmologi handler jo foruden om de 
levende væsener på Jorden, herunder ikke mindst men-
nesket, også om kosmos eller universet og verdensaltet. 
Sidstnævnte har i henhold til Martinus både en fysisk og 
en åndelig sfære, som er integreret i hinanden. Imidlertid 
har der i de senere år været begrundede indvendinger 
imod brugen af ordet og begrebet kosmologi i forbindelse 
med Martinus’ Verdensbillede, og et ønske om så at sige 
at ville vende tilbage til ’roden’ og igen kalde Martinus 
verdensbillede for en åndsvidenskab, har trængt sig på. 

Senest har forfatteren, pensioneret lektor med speciale 
i plantefysiologi og biokemi, Kurt Christiansen (KC), 
fremført vægtige saglige argumenter for, at begrebet 
kosmologi burde erstattes af begrebet åndsvidenskab i 
forbindelse med Martinus’ livsværk. KC har på forlaget 
Kosmologisk Information i 2005 udgivet 2-bindsværket 

”Martinus og hans livsværk Det Tredie Testamente – en 
biografi”, som i hvert fald efter min mening er et uundvær-
ligt videnskabeligt værk, når det drejer sig om Martinus’ 
liv og karriere. KC går heri bagom den mytedannelse, der 
i tidens løb har dannet sig omkring personen Martinus. 

Men det er specielt i artiklen Martinus litterære værk, 
kosmologi eller åndsvidenskab? som står at læse i Den 
Ny Verdensimpuls nr. 1-2010, side 14-21, at KC plæderer 
for at udskifte betegnelsen kosmologi med betegnelsen 
åndsvidenskab, når det drejer sig om Martinus’ verdens-
billede. KC er nemlig kommet frem til den opfattelse, at 
Martinus kosmiske analyser, sådan som disse fremtræder 
i hovedværket Livets Bog 1-7, opfylder kriterierne for 
med rette at kunne karakteriseres og betegnes som en 
åndsvidenskab. Til dels i samme forbindelse har KC i 
øvrigt taget initiativ og skaffet midler til at foretage et 
genoptryk og udgivelse af originaludgaven af Livets Bog 
1-7, og med et udstyr og en indbinding, der svarer til den 
oprindelige førsteudgave. Det er angiveligt sket, fordi de 
senere udgaver af Livets Bog, herunder især dem, der er 
udkommet på Borgens Forlag, ikke i alle detaljer svarer 
til originaludgaven. Der er blevet rettet og tilføjet hist 
og her i værket af Rådet for Martinus Institut, men vel 
at bemærke i en ærlig, god og hensynsfuld mening, som 
i hvert fald efter min opfattelse ikke kan betegnes som 
væsentlige indgreb i originalværket. Der har nærmest 
været tale om en slags korrekturlæsning, hvorunder man 
har rettet stave- og trykfejl. (1)

Udgivelsen af Livets Bog er som nævnt sket på Borgens 
Forlag siden 1981, men er dog senere atter overtaget af 
Martinus Institut. Udgivelsen er karakteriseret dels ved, 
at der på denne udgivelses omslag gengives to symboler: 
på forsiden symbol nr. 23. Det færdige menneske i Guds 
billede efter hans lignelse, og på bagsiden symbol nr. 19. 
Gennem indvielsens mørke. (Helvede eller ragnarok), 
hvilket dog angiveligt er sket med Martinus’ forhånds-
godkendelse, idet han selv allerede i 1978 havde givet et 
udkast til bogomslaget, som også var blevet prøvetrykt. 
Og dels er indholdsfortegnelsen, som Martinus oprindelig 
satte foran hvert kapitel, efter almindelig skik og brug 
anbragt samlet forrest i bøgerne.

Hvad omslag angår, gælder det samme genudgivelsen 
af mindre bøger, som f.eks. ”Logik” og ”Bisættelse”, 
samt den lange række af såkaldte småbøger, som alle 
fremtræder i ny og ’moderne’ skikkelse, der i hvert fald 

Kosmologi eller åndsvidenskab?
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ikke ligner originaludgaverne fra 1940’erne og senere. 
Bøgernes indhold er dog det samme, men dette har så at 
sige skiftet ’frakke’ efter ’modens’ krav om modernitet. 
Hvilket der dog sådan set ikke i sig selv er noget galt med. 
Men det er samtidig en kendsgerning, at der generelt set 
står større respekt om den originale ’vare’, som ophavs-
manden – i dette tilfælde Martinus – i en vis forstand har 
haft i hånden. Antikke bøger er normalt i højere kurs end 
nyere bøger. (2)   

Men tilbage til KC’s omfattende argumentation og 
begrundelse for genindførelse af ordet åndsvidenskab 
som betegnelse for Martinus’ verdensbillede. 
Umiddelbart lyder begge dele besnærende, ikke mindst 
fordi KC påpeger, at i Martinus’ to store hovedværker 
”Livets Bog” 1-7 og ”Det Evige Verdensbillede” 1-
(foreløbig) 4, forekommer ordet ”kosmologi” ikke en 
eneste gang, hvorimod ordet ”åndsvidenskab” er blevet 
brugt 50 gange. Og vel at mærke af Martinus selv. Men 
samtidig må man dog konstatere, at KC synes at tage 
lidt let på den kendsgerning, at det også er Martinus 
selv, som fra omkring 1959-60 og fremefter benyttede 
og i hvert fald sanktionerede, at udtrykket ”kosmologi” 
blev benyttet af hans nærmeste medarbejdere, herunder 
ikke mindst af Per Bruus-Jensen, som ifølge ham selv i 
høj grad var enig i valget. Derfor må man nok sige, at 
KC’s forslag om at genindføre ordet ”åndsvidenskab” 
for det første er ’ahistorisk’, i hvert fald set på baggrund 
af den fortræffelige ”Begivenhedsoversigt” (på Martinus 
Instituts hjemmeside, www.martinus.dk) over Martinus-
sagens historiske forløb, hvoraf man kan få et indtryk af, 
hvornår betegnelsen kosmologi blev indført, men dog 
ikke umiddelbart hvorfor. 

Imidlertid er det så heldigt, at der i henhold til Ole Ther-
kelsen i Kosmos 2004 – nr. 11-12 findes et kildemateriale, 
et brev dateret september 1959 og et brev fra januar 1960, 
hvor det af begge breve umiskendeligt fremgår, at det var 
Martinus selv, der indførte ordet og begrebet kosmologi 
som betegnelse for sit verdensbillede eller sine kosmiske 
analyser. I førstnævnte brev, som var stilet ”Til alle mit 
arbejdes trofaste venner!” fortæller Martinus, at et af 
resultaterne af Erik Gerner Larssons to rejser til Indien i 
1957-58 og 1959-60 var oprettelsen af et center for ”vor 
kosmologi eller åndsvidenskab”, nemlig ”den kosmologi 
eller åndsvidenskab, det er blevet min mission at bringe 
menneskeheden.” (3)
I brevet fra januar 1960 går Martinus ind for at benytte 
betegnelsen ”Martinus kosmologi” i stedet for ”Martinus 
åndsvidenskab”, hvilket utvetydigt fremgår af et brev til 
Gerner Larsson, som på det tidspunkt igen opholdt sig i 
Indien. I brevet står der bl.a. følgende:

”Når du kommer hjem, tror jeg, vi skal snakke lidt sam-
men om navnet på vor Sag. Jeg tror, det vil være mere 

rigtig og mere praktisk at kalde vort arbejde ”Martinus 
Kosmologi” i stedet for ”Martinus Åndsvidenskab”. I 
ordbøgerne udtrykkes ”kosmologi” som det samme som 
”Læren om verdensaltet, dets oprindelse, udvikling og 
indretning, ligesom kosmologisk bevisførelse står opgivet 
som slutning fra verdensbygningens eksistens til Gud 
som dens årsag.”

På den baggrund må man konstatere, at Kurt Christiansens 
og Jan Langekærs henvisning til, hvad Martinus har skre-
vet i et kontaktbrev i 1951, altså ikke er nogen brugbar og 
gyldig argumentation for at ville genindføre betegnelsen 
”åndsvidenskab”. At droppe sidstnævnte begreb, var efter 
min opfattelse en klog disposition fra Martinus’ side, 
for på den tid var der flere, som begyndte at mene, at 
betegnelsen ”åndsvidenskab” var for ambitiøs, og måske 
ligefrem provokerende. Der fandtes jo folk dengang, og 
gør det vel endnu, som var af den opfattelse, at en religiøs 
og/eller filosofisk lære, især hvis og når denne gør krav på 
autoritativ gyldighed, ikke kan være videnskab, omend 
den nok kan behandles videnskabeligt, hvilket primært 
vil sige objektivt kritisk. (4)
 

I henhold til ”Begivenhedsoversigten” (# 361) anvendte 
Martinus som nævnt angiveligt selv første gang beteg-
nelsen kosmologi for sin åndsvidenskab omkr. 1960, men 
ordet var allerede da blevet brugt i 1957 i den engelske 
udgave af Erik Gerner Larssons ”Kursus i Martinus 
Åndsvidenskab” (1948), hvor ordet åndsvidenskab 
blev erstattet af ordet Cosmology. I de følgende år ind i 
1960�erne blev brugen af begrebet kosmologi mere og 
mere brugt i Martinus-litteraturen, herunder konsekvent 
af Per Bruus-Jensen, bl.a. i hans foredrag, brevkursus 
og bøger, og begrebet åndsvidenskab blev efterhånden 
trængt i baggrunden, men var naturligvis mere eller 
mindre underforstået.

Som tilfældigt valgte eksempler på anvendelsen af or-
det og begrebet kosmologi i forbindelse med Martinus 
verdensbillede i hans egen levetid, kan nævnes: 1966 
ændredes Stiftelsen Martinus Institut i Sverige til Stif-
telsen Martinus Kosmologi. 1969 ændredes hovedet på 
tidsskriftet KOSMOS og samtidigt fik bladet undertitlen 
Tidsskrift for Martinus Kosmologi. 1971 ændredes 
undertitlen dog til Tidsskrift for Martinus Institut. Efter 
Martinus død i 1981 fik Tysk KOSMOS i 1985 ny under-
titel: Martinus Kosmologie. 1987 fik Dansk KOSMOS 
undertitlen Martinus Kosmologi. 1990 udgav Instituttet 
pjecen  ”Martinus kosmologi”. En introduktion. Oversat 
og trykt på flere sprog. Af Samarbejds-strukturen 1992 
fremgår det af paragraf 15 d, at betegnelsen  kosmologi 
skal bruges officielt, bl.a. i avisannoncer o. lign. Sådan 
kunne man blive ved. Ordet kosmologi var åbenbart 
kommet for at blive.  
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Man kan måske tilmed sige, at indførelsen af begrebet 
kosmologi var nærliggende, eftersom Martinus allerede 
fra 1933 udgav sit tidsskrift under navnet ”KOSMOS”, 
som efter forskellige ændringer i format og udstyr fik sin 
foreløbige form i 1969, hvor det samtidig fik undertitlen 
”Tidsskrift for Martinus Institut”, og undertitlen blev 
da også et par år senere, i 1971, konsekvent ændret 
til ”Tidsskrift for Martinus Kosmologi”, i 1987 altså 
ændret til ”Martinus Kosmologi”, en undertitel bladet 
endnu har i 2010, hvor disse linjer skrives.

Det er naturligvis rigtigt at ’kosmologi’, sådan som KC 
påpeger, i dag hovedsageligt anvendes inden for den 
fysiske udforskning af verdensrummet / kosmos som 
helhed, dets struktur og udvikling. Men tidligere betød 
ordet ’kosmologi’ en metafysisk lære om verdensaltet, 
altså kort og godt læren om altings sammenhæng i 
det store så vel som i det små, fysisk som psykisk og 
åndeligt. Det er selvfølgelig i den sidstnævnte betydning 
af begrebet, at Martinus’ kosmologi skal forstås. Når 
Martinus’ navn derfor sættes foran ordet kosmologi, 
fremstår betegnelsen ”Martinus’ kosmologi”, og alene 
af den grund burde ingen derfor være i tvivl om, at der 
hermed menes dén metafysiske kosmologiske lære om 
verdensaltet i sin helhed og i sine detaljer, herunder især 
de levende væseners betydning i sammenhængen, som 
Martinus brugte omkring 60 år af sit liv på at manifestere 
i form af en lang række enestående symboler, foredrag, 
bøger og artikler.

Imidlertid har Rådet for Martinus Institut klogelig 
valgt ”den gyldne middelvej” i spørgsmålet: 
”Kosmologi eller åndsvidenskab?”, idet Knud 
Højgaard fra Martinus Instituts historiske arkiv, 
venligst har henledt min opmærksomhed på, at 
der i Rådets julebrev 2004 bl.a. står følgende: ”I 
præsentationen af Martinus’ arbejde vil der i nogle 
tilfælde være særlig fokus på den overordnede 
titel på hans værker ”Det Tredie Testamente” og 
i andre tilfælde på de betegnelser, han benyttede 
til at karakterisere indholdet af sine værker, dvs. 
betegnelser som ”Martinus Kosmologi”, ”Martinus 
Åndsvidenskab”, ”Martinus Verdensbillede” og 
”Martinus kosmiske analyser”. Da interessen 
for analyserne opstår hos mennesker med meget 
forskellig interessemæssig baggrund, ser vi det som 
positivt, at der arbejdes med forskellige vinkler i 
præsentationen”. 

Der er dog efter min opfattelse det problem med 
ovennævnte holdning, at et begreb som ”Det Tredie 
Testamente” antyder eller indikerer, at Martinus’ 
verdensbillede har religiøs karakter, og religion 
anses ikke som sådan for at have relevans til 
begrebet videnskab, altså til fri forskning. Desuden 

vil det overfor offentligheden sandsynligvis virke 
både forvirrende og selvmodsigende med de mange 
begreber og betegnelser. Hvorfor så ikke vælge 
den udvej, i officiel sammenhæng slet og ret at 
betegne Martinus’ kosmiske analyser for ”Martinus’ 
Verdensbillede”, som jo rummer alle de nævnte 
betegnelser og begreber?  Det fratager jo ingen 
muligheden for internt og overfor ’indviede’, at 
benytte en anden betegnelse, som f.eks. Martinus’ 
kosmologi, sådan som jeg ved, at flere andre og ikke 
mindst jeg selv foretrækker. (5)

Noter og kilder:
 
1.  Vedr. Martinus’ ufuldendte manuskript til specialbogen 

”Det Tredje Testamente” og dennes forside smudsomslag, 
se det i note 7 nævnte værk af Kurt Christiansen, samt 
samme forfatters ”Martinus og hans livsværk Det Tredje 
Testamente – en biografi”, se Appendiks F.

2  Kosmos 2004 nr. 11-12. – Vedr. Erik Gerner Larssons to rejser 
til Indien, se Knud Højgaard: ”Martinus’ sags historie i 
Indien. Et tilbageblik i anledning af 25-året for Erik Gerner 
Larssons død.” Temahæfte nr. 7, udgivet af Kosmologisk 
Information 1998.

3   En konsistent kritisk afhandling, som har til formål at ef-
terprøve den åndsvidenskabelige gyldighed af Martinus’ 
kosmiske analyser og disses såkaldte ”livsfacitter”, mang-
ler stadig! Der har dog været gjort flere tiltag i den retning, 
som f.eks. i og med John Engelbrechts idéhistoriske ”Den 
intuitive tanke. Fra LaoTse til Martinus – en idéhistorisk 
udviklingslinie 1-2” (1982), og Sven Åge Rossens ligele-
des idéhistoriske ”Martinus’ Verdensbillede. Et idéhistorisk 
studie” (2008), men begge afhandlinger har den ’svaghed’, 
at de på forhånd er indforståede med Martinus’ kosmologi, 
hvilket strengt taget er uvidenskabeligt. Derimod vovede 
i sin tid den ellers estimerede og sagkyndige Johannes 
Hohlenberg at kritisere indholdet i Martinus’ udgivelse 
i 1932 af ”Et internationalt verdensrige under skabelse”. 
Se evt. herom i artiklen ”Om at finde sig i kritik – om en 
kritisk anmeldelse” på www.livetseventyr.dk. 

4   Vedr. betegnelsen ”Det Tredje Testamente” forholder det 
sig formentlig sådan, at Rådet for Martinus Institut ikke 
er frit stillet, men på baggrund af Martinus’ bestemmelser 
er forpligtet på at benytte denne overordnede betegnelse. 
Det må naturligvis respekteres.
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Af Edith S.Grønbæk

”Han åbenbarede, at kun gennem kærligheden til alle dem, der 
ikke kan lide os, går vejen til det evige lys. Kun denne kærlig-
hed kan gøre det levende væsen til ét med sin kosmiske Fader 
og ophav eller til “mennesket i Guds billede”. Det var ikke så 
mærkeligt, at han kunne sige, at “jeg og Faderen vi er ét.”
(LB 1717)

Hvor er det opløftende og skønt, når vi i hverdagen møder 
et menneske, som er kærligt og lyttende. Et menneske, 
der ikke blot ønsker at tale om sig selv og sine egne be-
drifter. Det, at være sammen med et menneske, der selv 
ønsker ”hele scenen”, kan være meget energiberøvende, 
hvorimod man fyldes af ny energi og nyt mod på livet, 
når et andet menneske har været nærværende og lyttende 
over for os.

Martinus har i sit store værk fortalt os, at vi i fremtiden skal 
blive mennesker, der bliver bedre og bedre at være sammen 
med. Gradvis skal vi nemlig vokse frem til at blive ”et men-
neske i Guds billede efter hans lignelse”. Men vor vej hen mod 
dette mål kan vel nok af og til være besværlig og lidelsesfuld. 
Ikke desto mindre kan det blive nogle liv, der er fyldt med 
større og større velsignelser.
Thi det, vi sår, skal vi også høste.

Lidelse, medfølelse, intuition og gudsoplevelse

Vores skæbnevej er præget af nogle ganske bestemte nøgle-
ord, som knytter sig til bestemte afsnit af vor udvikling. Et 
af nøgleordene er ”lidelse”. Vi har nemlig i utallige liv skabt 
lidelse både for andre og for os selv. Vi har været krigere i 
bogstavelig forstand – og i overført betydning. Begge dele har 
vi høstet frugten af; nemlig lidelsen i vort eget liv. Lidelserne 
har så haft – og har – den effekt, at der udvikles medfølelse 
og begyndende næstekærlighed i vort indre. Når vi studerer 
Martinus værk, forstår vi, at denne næstekærlighed åbner op 
for intuitionen, der så vil bane vej for det egentlige mål: den 
fuldkomne gudsoplevelse.

Men lige nu hersker der i vort indre en blanding af junglemen-
talitet og en længsel efter fred. Vi har to idealer, der kæmper 
om pladsen – dyrerigets ideal, at søge vort eget, måske endda 
på andres bekostning og det rigtige menneskeriges ideal, at 
vi vil elske vor næste som os selv. Martinus kalder, som vi 
ved, denne tilstand en ”sfinx-tilstand” eller han kalder os ”en 
flygtning mellem to riger”.
Vi er evige væsner, som inkarnerer i materien her på jorden. 
I småbog 13, Juleevangeliet, taler Martinus om, at vi i lighed 
med Jesus fødes og lægges i en ”krybbe”. Denne ”krybbe” er 

i kosmisk forstand den ”…endnu ”pattedyret” tilhørende orga-
nisme og krop”. Martinus fortæller, hvorledes det er nødvendigt 
for os at fødes i en ”stald”, altså blandt andre dyre-væsner og 
i en dyre-krop som hanvæsner og hunvæsner, indtil vi når en 
udvikling, hvortil der vil høre et højere udviklet legeme, et 
æterisk legeme, som ikke er en krop tilhørende et han- eller 
hun-væsen.

Samvittigheden

På vor vandring lige nu har vi som jordmennesker fået et red-
skab, som er af afgørende betydning for vor udvikling - nemlig 
vor samvittighed. Martinus giver i et foredrag fra 1942* en 
definition af, hvad en samvittighed er: ”En bevidsthedstilstand, 
hvor der hersker konflikt mellem idealerne fra det rigtige men-
neskerige og dyrerigets automatfunktioner”. Han fortæller os 
samtidigt, at denne samvittighed skal være som ”et lysende felt 
foran os”. Her har vi altså en vejviser, som vi kan bruge, når vi 
begynder at arbejde på vor udvikling viljemæssigt.
Denne samvittighed havde dyret ikke. Det rigtige menneske vil 
heller ikke have den, fortæller Martinus, for når vi når denne 
udvikling, vil næstekærligheden være en automatfunktion 
hos os.

Idealet fra Menneskeriget

Lad os nu se på dette vidunderlige ideal fra det rigtige men-
neskerige.
Faktisk kan vi se det helt præcist på symbol 23, som Martinus 
kalder ”Det færdige menneske i Guds billede efter hans lig-
nelse”. Her er tilgivelsen rådende. Godt nok kan skæbnebuerne 
fra fortiden være mørke, men de ”vendes” til lyse buer, når 
tilgivelsen råder. Mennesket gengælder ikke ondt med ondt 
mere. Det har så at sige trænet efter det nye ideal. Symbolet 
viser tillige, at høsten bliver af samme art.
Vi ved, at vi lige nu prøver at handle efter dette ideal, men det 
mislykkes ofte for os. Erkendelsen deraf kommer os til gode, 
eftersom vi må konkludere, at det kun kan betale sig at handle 
efter dette høje ideal – og langsomt trin for trin opøver vi os 
til at handle næstekærligt.

Vor indvielses vej

Jordmenneskets udvikling er en slags ”indvielse”, som Mar-
tinus på forskellig måde taler om i sit værk. I småbog 15a 
”Ud af mørket” taler han om 3 grader af indvielse mod lyset: 
Den første grad af indvielsen handler om, at vi alle må igen-
nem liv, hvor vi er tilknyttet en religiøs tro, altså hvor vi har 
et instinktivt og følelsesmæssigt forhold til en guddom, som 
vi definerer som et ideal i forhold til den udviklingsgrad, vi 
selv befinder os i. I Gamle Testamente havde man en tro på en 
straffende og retfærdig Gud, der tog parti for sit eget folk. Og 

Et menneske i Guds billede
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hvor mon man havde dette ideal fra? Fra sig selv og de ledere, 
man havde. Det var sådan, man mente, at man skulle være. I 
det nye Testamente kom Jesus med et nyt ideal, men dette ideal 
lå så fjernt fra det gamle ideal, at man naturligt kom i strid om 
dette. Dog eftertiden udvikledes troen på Kristus og idealet, 
men stadigvæk var der tale om en tro, der knyttede sig til en 
autoritets udtalelser.
Den anden grad af indvielsen handler om, at vi alle må igennem 
liv, hvor troen på guddommen er væk. Forstanden er blevet 
stærkere end følelsen og instinktet, og afhængigheden af de 
religiøse autoriteter afløses af en materialistisk og ateistisk 
epoke. Martinus kalder denne tid for ”Indvielsen i mørket og 
lidelserne”. Mange befinder sig måske glimrende et stykke tid 
i ateisme og materialisme, men der vil også her indtræde en 
mættelse og et nyt savn …

Den tredje grad af indvielsen siger, at vi alle kommer igennem 
liv, hvor lidelsens frugt, som er medfølelsen og næstekærlig-
heden, bliver en dominerende faktor. Nu vil de kosmiske glimt 
komme til mennesket. Først sporadisk, og sjældent mere end èt 
glimt i hvert liv (se LB6 stk.2139). Men efterhånden vil disse 
fylde mere og mere for slutteligt at kulminere i den kosmiske 
fødsel, som Martinus selv oplevede.

En anden måde at beskrive vor indvielse på, får vi i en af de 
andre småbøger af Martinus, småbog 21a ”Det psykiske tem-
pel”. Her sammenligner han vor psykiske udviklingsvej med 
den struktur, der var i det jødiske tempel. Her var opdelingen, 
at yderst var forgården, hvor alle kunne komme, dernæst var 
der det hellige, hvor kun præsterne kom. Endeligt var der det al-
lerhelligste, hvor kun ypperstepræsterne kunne komme; thi dèr 
var den sande gudsoplevelse. Om disse ypperstepræster (som 
ifl. Bibelens kulturhistorie havde deres vigtigste opgave i at gå 
i forbøn for og bringe ofre for folket), fortæller Martinus os, at 
de kan symbolisere de mennesker, der er rene af hjertet. 
Og det er jo de rene af hjertet, der skal se Gud.

Martinus fortæller, at i forgården, hvor alle kunne komme, 
herskede der en flokbevidsthed, som han sammenligner den 
første tid af vor personlige udvikling med.  I det hellige, hvor 
præsterne kom, var der en evne til selvstændighed og lederskab, 
som vi udvikles hen imod, når vi vender os fra flokbevidsthe-
den. Men at kunne ”stå selv” som en slags ”leder” er altså ikke 
det endelige mål – for det var jo som sagt i det allerhelligste, 
hvor ypperstepræsterne oplevede Guds nærhed, målet var. I 
dette ”rum” var Guds ånd tilstede på en særlig måde. 

Vor udviklings tankeklimaer

Når vi studerer symbol 33, ”De dyriske og menneskelige 
tankeklimaer”, får vi en meget præcis fremstilling af, 
hvilke tankeklimaer, vi vil blive behersket af i fremtiden 
– og hvilke, vi er ved at vokse fra. Det dræbende princip 
i vor levevis er heldigvis aftagende. Ligeledes de lidel-
sesbefordrende tankearter. Men vi kan se på symbolet, 
at begge dele er noget, vi stadig må kæmpe mod. Sidst-
nævnte giver sig jo bl.a. udslag i jalousi, bedrageri, had, 
magtsyge og hævnlyst.

Disse ting kan vi fint camouflere i vore motiver, så vi tror, 
at vi handler ”retfærdigt”. Hovmodet har Martinus endda 
antydet vil følge os langt frem i vor udvikling, og vi ved 
det måske ikke altid. Det var iøjnefaldende, da vi pralede 
af vor fysiske styrke og vore sejre, men mere skjult er 
det for os selv, når vi f.eks. tænker, at vi er ”klogere” end 
andre eller ”højere udviklet” end visse andre…

I samme symbol kan vi se, at næstekærligheden som tankeklima 
endnu kun fylder minimalt i vort sind. Egenkærligheden – eller 
”dansen om den længst levende afgud” består, og selv om det 
har været naturligt for os gennem mange liv at elske vore egne, 
altså vor nærmeste familie og venner, er der et langt stykke 
vej til alkærligheden, hvor den instinktive og følelsesmæssige 
kærlighed tilføjes  logik og intuition, så at vi kan elske alle 
mennesker. Her og nu er vi virkelig i gang med træningen, 
må man sige…

Den sande livskraft

Et meget vigtigt område på vor udviklingsvej er også, hvorledes 
vi får vor livskraft gennem vor daglige føde. I symbol 38, som 
hedder ”Mennesket og animalsk og vegetabilsk føde” fortæller 
Martinus os noget om nogle åndelige livsenheder (de røde), der 
kan berige os, og andre livsenheder, der ikke kan optages i vor 
organisme (de gule og grønne). Kun de røde kan dermed forsyne 
os med næring og livskraft. De øvrige bliver nedbrudt, opløses 
af vor mavesyre og kommer ud i vor afføring som lig. De gule 
og grønne hidrører fra animalsk føde. Da ethvert drab medfører 
smerte, står vi derved tillige med et moralsk spørgsmål. De 
røde livsenheder hidrører fra vegetabilsk føde, altså planter og 
frugter, hvor drabet ikke opleves som smerte…
Jeg opfordrer læseren til selv at studere dette symbol nær-
mere.

Det er altså ikke ligegyldigt, hvilken føde vi indtager i hverda-
gen. Mange er allerede bevidste om dette, men giver sig selv 
”god tid”, evt. med ord om, at det kan man nå i næste liv. Ja, 
naturligvis kan man det. Man kan også udsætte næstekærlighe-
den til andre mennesker til næste liv, men konsekvenserne skal 
man jo medregne; livet bliver så ikke af samme kvalitet…

Fremtidsudsigten

Vi er på vej mod et langt rigere liv i fremtiden, end vi har nu. 
Når vi inkarnerer i vore kommende liv, vil vi omskabe vor be-
vidsthed, så vor oplevelses- og skaberevne vil bringe os langt 
større velsignelser end nu. Vor lokalbevidsthed vil gradvist 
omdannes til universalbevidsthed, så vi kan opleve Guds røst 
i naturen, omgivelserne, de daglige hændelser osv. Opleve 
livets tale helt klart. Samtidigt vil vi mere og mere skabe efter 
”solens princip”, solen, der ”skinner både for retfærdige og 
uretfærdige”. Vi vil slutteligt opnå den kosmiske bevidsthed, 
der gør os til et organ i Guds primære bevidsthed.
Men lige nu øver vi os. Og lad os hjælpe og opmuntre hinanden 
i den proces!

* Martinus foredrag den 12. Juli 1942 over emnet ”Samvit-
tighed”. 
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Om Bøger
Korncirkler

Af Eva-Marie 
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Dette er en flot og meget oplysende bog om et emne, 
som nok fascinerer de fleste af os. Den er en udvidet og 
oversat udgave af den tidligere norske bog, og den har 
masser af smukke farvebilleder.
Korncirkler er ikke noget nyt fænomen, men først fra 
ca. 1991 begyndte der at komme så mange og i så fanta-
stiske former, at interessen for dem bredte sig for alvor. 
Siden er der rapporteret om 12.000 korncirkler, især i 
Sydengland.

I dette område er der mange helligsteder fra meget gamle 
dage, og når man plotter de steder ind på et kort, de selv 
samme steder hvor der også har været flest korncirkler, 
opdager man, de stort set følger de to energilinier, der 
løber tværs over Sydengland, og som er blevet kaldt Mi-
chael- og Marialinierne. De snor sig om hinanden ligesom 
slangerne på Hermesstaven, og hvor de krydser hinanden 
lå engang de største hellige monumenter og kultsteder.

Bogen bringer en mængde interessant oplysning – øjen-
vidneberetninger, teorier om hvordan korncirklerne 
skabes og videnskabelige undersøgelser af hvilke ener-
gier, der er på spil, samt hvordan de påvirker kornet og 
jordbunden. Det viser sig, at jordbunden påvirkes no-
genlunde på samme måde som ved lynnedslag. Mange 
har observeret UFO-agtige fænomener i forbindelse med 
korncirklernes opståen.

Der har været spekuleret meget i, hvad korncirklerne be-
tyder, om der er særlige budskaber i dem til menneskene 
og i så fald hvilke? Mønstrene er blevet analyseret og 
mange fortolkninger er blevet udlagt. Lad mig nævne et 
par stykker. D. 9/8-2005 kom et usædvanligt mønster. 
Indeni et keltisk kors var der et mayasymbol, en meget 

kompliceret lægning af kornet, kaldet ”Saq Be”, som 
betyder ”hvide hellige vej” altså Mælkevejen, som for 
mayaerne afspejlede menneskets åndelige udvikling.

Samme år kom en formation, der ved opmåling viste sig 
at indeholde de centrale tal fra mayakalenderen. I 2008 
kom i Avebury en korncirkel, der viste vort solsystem, og 
efter planeternes placering på denne, kunne man regne 
ud, at den viste hen til datoen 23/12-2012. Hvad alt dette 
betyder er ikke helt til at vide, men tilsyneladende skal 
vi gøres opmærksom på, at det nok ikke er tilfældigt, at 
mayakalenderen slutter i 2012.

I august 2002 opstod en korncirkel, der ved nøjere gransk-
ning viste sig at åbenbare en række af geometriens gåder. 
Umiddelbart lignede den en torus-cirkel, hvor ringen er 
dannet, så den ligner en DNA-streng, men da man målte 
elementerne nøjagtigt op, viste de sig at indeholde tal, 
der findes i Platons bystruktur, i de ”himmelske byer” i 
Johs. Åbenbaring, og de centrale forholdstal i såvel Khe-
opspyramiden som i Stonehenge. De samme tal går igen 
i størrelsesforholdet mellem Jorden og Månen.

En korncirkel fra 1995 viser Pythagoras tabel, kaldet hans 
”lambdoma”, der udtrykker sammenhængen mellem de 
musikalske harmonier og de universelle matematiske for-
hold. Jeg er således ikke i tvivl om, at det er nogle højere 
udviklede væsener, der skaber korncirklerne, for dermed 
dels at bringe viden, men måske især for at gøre alle disse 
i materien nedsunkne jordboere klar over, at der findes en 
anden verden som er overordnet den fysiske verden.

At der står meget bevidste væsener bagved, viser sig 
også ved de eksempler på, hvordan mennesker ligefrem 
har kunnet ”bestille” bestemte formationer. Et enkelt 
eksempel fra bogen: I august 2005 havde Bert Jansen fo-
tograferet et tempelridderkors i en gammel kirke. Han og 
vennerne besluttede at meditere på billedet og ønske sig 
en sådan korncirkel. To dage efter lå den som bestilt!

Som det her kun kan antydes, er denne bog en guldgrube 
af viden omkring fænomenet korncirkler, den er en ren 
fornøjelse at læse. Den må være en oplagt gave til alle 
tvivlerne!
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Forfatterens forældre var kristne missionærer i Kina, 
men han har fået sin uddannelse i USA som religions-
historiker og –filosof og har haft professorstillinger på 
flere universiteter. Hans ærinde med bogen er at gøre op 
med naturvidenskabens indskrænkede verdensbillede 
og påvise, hvordan der er og altid har været et større 
verdensbillede. Han kalder det religiøst, som vi andre vil 
kalde åndsvidenskabeligt.

Det er ikke fordi han vil frakende videnskaben dens store 
fortjenester, men den kan jo ikke give svar på menneskets 
store eksistentielle spørgsmål om mening og sammen-
hæng. Han kalder de to verdensbilleder for ”kosmologi” 
hhv ”metafysik”, dvs ”en lille fortælling”, der kun handler 
om den fysiske verden, og ”den store fortælling”, som 
handler om det hele. Den lille fortælling ender ulykkeligt, 
den store fortælling ender lykkeligt, siger han.

Fordi det naturvidenskabelige verdensbillede er så be-
grænset, giver det ofte følelsen af fremmedgørelse og af 
at være indespærret som i en slags tunnel. Men han øjner 
lys for enden af tunnelen, dels fordi de fleste mennesker 
alligevel har bevaret en fornemmelse af, at der er ”noget 
andet og mere”, dels fordi flere og flere er begyndt at søge 
efter ”den større virkelighed”.

Han har et afsnit om begrebet ”sandhed”, hvor han proble-
matiserer forskellen mellem relativ og absolut sandhed. 
Eftersom det naturvidenskabelige verdensbillede ændrer 
sig med tiden og udviklingen, vil ”sandhed” blive opfattet 
som noget relativt. Dette kan nok medføre en udstrakt 
grad af tolerance og accept af forskellighed, men kan 
også indeholde usikkerhed og faren for nihilisme, dvs 
værdiløshed, da intet så har blivende værdi.
Absolut sandhed, som det metafysiske verdensbillede 
postulerer at indeholde, giver nok større følelse af sik-
kerhed, men kan nemt føre til dogmatisme og fanatisme, 
ja fundamentalisme.

Huston Smith har mange fine overvejelser om materie 
kontra bevidsthed og påpeger det absurde i, at materie 
skulle kunne skabe bevidsthed. I den forbindelse fortæller 
han en sjov historie fra en science-fiktion roman, hvor en 
fremmed fra rummet vender hjem fra et besøg på Jorden 
og beretter til vennerne:

”De er lavet af kød”
”Kød??”
”Ja, vi samlede nogle af dem op og undersøgte dem. De 
er lavet fuldstændig af kød.”
”Det er umuligt. Hvad med radiosignalerne?”
”De bruger radiobølgerne til at tale med. Men signalerne 
kommer fra maskiner.”
”Hvem lavede så maskinerne. Det er jo dem, vi ønsker 
at kontakte.”
 ”De lavede maskinerne. Det er det jeg prøver at fortælle 
dig. Kød lavede maskinerne.”
”Det er jo latterligt. Hvordan kan kød lave maskiner? Er 
de måske en kulstofbaseret intelligens, der gennemgår et 
kødstadium?”
”Niks. De bliver født som kød og dør som kød.”
”Ok, måske er de kun delvis kød, du ved, et kødhoved 
med en elektronplasmahjerne indeni.”
”Men jeg sagde dig jo, vi undersøgte dem. De er kød 
hele vejen igennem.”
”Ingen hjerne?”
”Jo, men den er også lavet af kød.”
”Jamen, hvad frembringer så tænkningen?”
”Du forstår det ikke, vel? Hjernen, kødet, bevirker tænk-
ningen.”
”Tænkende kød? Be’r du mig om at tro på tænkende 
kød?”
”Ja, bevidst kød. Elskende kød. Drømmende kød. Kødet 
er det, som det hele drejer sig om!”

Bogen sætter fokus på en del af de spørgsmål, som mange 
i vor tid tumler med, og som synes at give religionerne 
ny vind i sejlene. Det er de spørgsmål, som Martinus 
har givet svar på, og det på en måde så man undgår de 
religiøse institutioner med deres dogmer og suggererende 
flokbevidsthed. Men Huston har endnu ikke haft chancen 
for at lære Martinus værk at kende.

Huston er belæst og akademisk, men på en ret god måde, 
så sproget ikke er blevet for tungt. Han skriver hoved-
sageligt ind i den amerikanske debat om religion kontra 
videnskab, men han gør det i et heroisk forsøg på at bygge 
bro over den kløft, der synes at blive bredere i disse år.
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Denne bog er en moden mands opsummering af, hvad 
han gennem et langt liv har lært, det er et forsøg på at 
systematisere sine erfaringer, skrevet på et ret jordnært og 
ind i mellem underholdende sprog. Han har prøvet og læst 
mange ting, men den røde tråd i bogen er Jungs psykologi. 
Da han bygger sit verdensbillede på Jung, er det klart, at 
det er temmelig mangelfuldt, men derfor kan der jo godt 
være mange kloge og interessante overvejelser.

Han ser menneskets udvikling mod stadig større bevidst-
hed afspejlet i chakra-systemet. De to nederste chakra 
svarer til de første stammesamfunds fælles-bevidsthed 
og kollektive identitetsopfattelse, hvilket betød de ret 
så fredelige matriarkater. Først med åbningen af solar-
plexus chakraet kom ego-bevidstheden ind i verden og 
dermed de krigeriske patriarkater med dertil hørende 
konkurrence, egoistiske profit- og magtbegær samt privat 
ejendomsret. Egoet er en mester i at projektere alt dårligt 
over på andre.

Nu mener han, vi er på vej mod at få åbnet hjertechakraet 
og dermed på vej til en højere bevidsthed, der bygger på 
selvet i stedet for egoet, hvilket vil føre til samfund med 
næstekærlighed og ligeværd, samarbejde og uselviske 
helhedshensyn. Han sammenligner ego-fasen med en 
frugt, der er ved at blive overmoden og nærmer sig for-
rådnelsesfasen. Men denne sidste fase er også den, hvor 
frøene til en ny fase frigøres.

Han har et afsnit, han kalder ”logik”. Her skelner han 
mellem naturvidenskabens abstrakte logik, der bygger 
på matematik, og noget han kalder ”analogik”, som han 
påstår især kvinder bruger. ”Analogik” bygger på selvføl-
gelige analogier, dvs sammenligninger med noget, som 
alle erfaringsmæssigt kender til. Ifølge dette må Martinus 
vel kaldes ”analogiker”, for når han vil gøre f.eks. reinkar-
nationen logisk indlysende, henviser han til, hvordan dette 
princip hersker overalt i naturen i øvrigt: træer og buske 
visner om vinteren men genopstår om foråret osv.

Religion definerer Hedvard som: ”Den kilde, hvorfra et 

individ eller en kultur henter sin sandhed”. Altså er na-
turvidenskaberne efterhånden blevet den vestlige verdens 
religion. Han mener også den har en ”trosbekendelse”, 
som lyder: ”Jeg tror på den hellige, af iagttageren uaf-
hængige, objektivitet, og jeg forsager subjektiviteten og 
alle dens gerninger.” Derfor er videnskabsmænd parat 
til at sluge mange kameler, når blot de ikke er i modstrid 
med deres grundlæggende antagelser.

Han slutter sit afsnit om ”Sandhed og religion” med føl-
gende: ”Vi lever i egoet, i solar plexus. Nedad mod hara 
og stammesamfundet finder vi overtroen, den magiske 
verden. Det er ikke fordi, den ikke virker, vi har forladt 
den, men fordi videnskaben for det meste er mere effek-
tiv til at løse dagliglivets problemer. Opad mod hjertet 
møder vi den ægte mystik. Når vi betænker, at egoet altid 
ser verden gennem projektionen, og at hjertechakraets 
indhold er kærligheden (=at se), kan man sige, at mystik 
er at leve i virkeligheden.

På samme måde som videnskaben var magien overlegen, 
vil den ægte mystik være videnskaben overlegen, indtil en 
passende andel af menneskene har nået hjertet. Til den tid 
vil det, vi i dag kalder mystik, blive kaldt videnskab.”

Af forfatterens litteraturliste fremgår det, at han har læst 
Martinus, men det synes jeg ikke hans bog bærer noget 
præg af. Han har åbenbart ikke kunnet få Jung og Mar-
tinus til at passe sammen.

LOVEN

Af Tony Burroughs

Sphinx forlag 2009

200 sider – 230 kr

Anm. Ruth Olsen

Forfatteren Tony levede som 
landmand på Hawaii, da han 
en dag fik kontakt med ”en 
usynlig ven”, Lee Ching, 
som han skriver ”kom til mig i mit sind, i drømme”. 
Denne Ching er hans guide bogen igennem. Tony skaber 
nu, på baggrund af guidens informationer og gode råd, 
sammen med nogle venner det, han kalder en ”intenti-
ons-cirkel”, dvs en gruppe der i sluttet kreds udtrykker 
deres gode intentioner, altså ønsker, for således at skabe 
et bedre liv for dem selv, ja for hele verden. De bruger 
det, som er blevet alment kendt som ”Loven for tiltræk-
ning”. Denne bog handler om den amerikanske udgave 
af ”loven”, dvs den om at du kan opnå lige, hvad du vil, 
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blot du tænker og ønsker stærkt og inderligt, for så sørger 
”universet” for det.

For som Tony skriver et sted: ”Hvad det er meningen, 
at du skal have, vil komme til dig. Lige som de af jer, 
der er på linie med det Højeste Gode, til sidst vil opleve 
jeres højeste ideal, således vil jeres daglige behov også 
blive opfyldt. Du vil aldrig skulle bekymre dig om din 
overlevelse, fordi der findes en speciel mekanisme, som 
blev indført for længe siden, der regulerer og garanterer, 
at alt, hvad du behøver, vil være der for dig akkurat i det 
øjeblik, du har brug for det.”

Spørgsmålet er nu, hvad ”der er meningen”, og hvad der 
menes med ”at være på linie med det Højeste Gode”. 
Der står ikke meget om, hvorfor der er ønsker som ikke 
opfyldes, bortset fra et eksempel med en kvinde, der efter 
mange måneders stærke ønske om at få en kæreste, stadig 
var alene. Hun får at vide, at det skyldes, hun endnu ikke 
er spirituelt udviklet nok. Altså er det ens ”egen skyld”, 
når ”universet” ikke leverer!

Tony tager til det vestlige USA, hvor han i de følgende 
år rejser rundt og opretter mange intentions-cirkler, ja der 
opstår efterhånden en større bevægelse, der får mange til 
på den måde at søge efter et bedre liv ved hjælp af ”loven 
for tiltrækning”. Ja, også mange kirker har taget ”loven” 
til sig og fortæller deres menigheder, hvor let det er at få 
det, man ønsker.

Jeg har læst om en, der mener, at dette omsiggribende 
budskab var noget af årsagen til finanskrisen, for når 
folk ønskede sig et hus, selv om de ikke havde penge til 
det, og så kom ned i banken og fik tilbudt al det lån, de 
behøvede, tog de det som et tegn på, at ”universet” på 
den måde opfyldte deres ønske. Mange må være blevet 
slemt skuffede over det ”univers”!

Der står meget rigtigt og kærligt i bogen, men jeg bliver 
altid så skeptisk, når man prøver at bilde folk ind, at de 
åndelige love er mere enkle, end de faktisk er. For uanset 
hvad vi måtte ønske, slipper vi jo ikke for de udfordringer, 
som er nødvendige for vor udvikling. Vi slipper ikke for 
at lære at tænke selv i stedet for at tro på, hvad andre 
fortæller.

Om originaludgaven af Livets Bog 

Ruth Olsen og Kurt Christiansen samt Jan Langekær har 
givet udtryk for, hvor glade og tilfredse de er med at have 
genskabt Livets Bog, bind 1 til 7, som kan erhverves for 
1000 kr., og lad mig skynde mig at lykønske jer med 
projektet.
Herefter bliver Instituttet kritiseret sønder og sammen, alt, 
hvad de foretager sig er forkert. Iflg. artiklerne må der ikke 
være symboler foran og bag på bøgerne, og der må ikke 
foretages rettelser, selvom der både er trykfejl/skrivefejl 
eller retskrivningsfejl.
Indholdet i artiklerne oser langt væk af mistænkelig-
gørelse og fjendskab overfor Instituttet, det er faktisk 
ligegyldigt hvad M.I. laver, så er det galt. Hensigten er 
klar: Instituttet burde indse, at det er de 3 ovennævnte 
personer, der burde lede Instituttet, for dem, der sidder 
der, du’r ikke. Alt dette står at læse mellem linjerne.
Følg venligst nedenstående vejledning og læs selv hvor-

dan der bliver arbejdet med sagen.
Martinus Institut har i en lang artikel i Kosmos nr. 3, 2009. 
redegjort for hvordan instituttet arbejder for Bevarelse 
og behandling af Det Tredje Testamente
Klik venligst ind på: martinus.dk
Klik videre ind på Martinus Institut (i venstre side )
Klik på dagligdagen, under punktet bevarelse og behand-
ling af Det tredje Testamente – klik på læs mere.
Nederst på siden Uddybende redegørelser finder du en 
lang artikel, der redegør for, hvordan instituttet arbejder 
og dokumenterer, hvad der tidligere stod, og hvad det er 
blevet rettet til, så alle kan følge med og selv konstatere, 
at der ikke er rettet noget indholdsmæssigt, men alene 
sproglige rettelser.
At al denne mistænkeliggørelse af M.I. får lov at fylde 
så meget i bladet virker temmelig usmageligt og gør, at 
jeg hermed opsiger mit abonnement på Den ny Verdens-
impuls.
Bent Rasmussen 

KOMENTAR TIL UDGIVELSEN AF FAKSIMILEUDGAVEN AF LIVETS BOG
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Af Else Byskov

”Jeg tror, at Gud bliver lidt småsur, når vi går forbi farven 
lilla i naturen uden at lægge mærke til den”.
Dette citat kunne man for et par år siden læse i det en-
gelske spirituelle månedsblad ”Kindred Spirit”, og det er 
inspireret af Alice Walkers verdensberømte bog ”Farven 
lilla”.

Nu ved vi fra Martinus, at Gud nok ikke bliver hverken 
småsur eller fornærmet, men det kan alligevel være en 
god idé at tage den pointe op, at det er vigtigt at huske at 
se skønheden i livet.

I dag bliver vi tæppebombet med dårlige nyheder og dom-
medagsprofetier som aldrig før. Der er global opvarm-
ning, terrorisme, jordskælv, oversvømmelser, økonomisk 
krise, klimaforandringer, overbefolkning, krig, forurening 
osv. Hvis man kun fokuserer på de negative sider af livet 
på Jorden lige nu, så er det nemt at blive deprimeret og 
nedtrykt. Det ser jo ærligt talt sort ud. Der er dem, der 
mener, at de ikke kan være glade, fordi der findes alle de 
negative tendenser lige nu. 

”Hvordan har du det?”, spurgte jeg en bekendt. ”Jo, jeg 
har det fint, men med de klimaforandringer kan jeg jo 
ikke være glad”, sagde han.
Kan man nu ikke det? Skulle man ikke lige se, om man 
ikke kunne finde noget lilla at se på i stedet for? Jo, men 
mange vil så mene, at hvis man gør det, så bliver man 
beskyldt for at være urealistisk og verdensfjern. Eller 
hvad?

Nej, for det er ikke godt at gå rundt og være 
nedslået og deprimeret, for dermed nedbryder 
man sit helbred. Martinus kommer ind på dette 
i artiklen ”Unaturlig træthed”. Han skriver:
”Det er farligt at vandre i alt for lang tid i de-
pression. Depression er nemlig det samme som 
sygdom i tænkeevnen. Den deprimerede har 
mistet evnen til at se tilværelsen i dens normale 
fremtræden. Han kan kun se den i et sort mentalt 
lys. Han vandrer hele tiden i tankeverdenens 
skyggeregioner. Det er ligesom, han ikke kan fin-
de vej ud af disse skyggeregioner og ind i tanke-
verdenens solskinsegne.”  (Martinus:”Unaturlig 
træthed”, kapitel 2, Småbog nr. 16 ”Reinkarna-
tionsprincippet”).  

”Tankeverdenens solskinsegne” – sikke et skønt begreb, 
som Martinus her introducerer. Men hvorfor er det lige, 
at vi skal vandre ind i disse tankeverdenens solskinsegne? 
Det skal vi fordi det kun er med solskin i sindet, at vi kan 
opretholde vores naturlige legemlige sundhed. Om dette 
interessante aspekt siger Martinus:
”Da alle tanker er en strålekraft, der ikke blot gen-
nemstrømmer og ledes gennem hjernen, men også gen-
nemstrømmer atom- eller mikrostrukturen både i blodet, 
muskulaturen og nerverne, bliver det ikke lige meget, 
hvilke tankearter der således går gennem organismens 
mikroliv og organer. Da glædestanker udgør den normale 
livskraft i den animalske organismestruktur, bliver denne 
livskraft altså beskadiget i samme grad, som mennesket er 
fyldt med vredes-, depressions- eller martyriumstanker.” 
(Ibid. kapitel 9).      

Hvis vi i lang tid fokuserer på de negative aspekter af 
livet på Jorden lige nu, så underminerer vi vores livskraft. 
Den menneskelige organisme er nemlig beregnet til kun 
at kunne fungere optimalt, når det er glædestanker, der 
gennemstrømmer dens mikrostruktur. Sådan er vi altså 
indrettet: vi må tænke glædestanker for at kunne opret-
holde vores normale sundhed. Med depression og negativ 
tænkning underminerer vi vores helbred. Vores tanker er 
en langt mere betydningsfuld faktor i vores helbred, end 
de fleste mennesker tror. Martinus går så vidt som til at 
sige, at vores tanker er den største faktor i vores helbred 
– vigtigere end både gener, arv og miljø.

Martinus siger: ”Som vi her har berørt, udgør tanken 

Farven lilla
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altså det samme som individets livskraft og er dermed 
hovedfaktoren i bestemmelsen af individets sundhed og 
sygdom såvel legemligt som sjæleligt.” (Bisættelse, kap. 
48).
Men hvad skal vi så gøre for at undgå at blive depri-
merede, når der nu er klimaforandringer, terrorisme og 
jordskælv?      
Der er kun ét at gøre: brug din evne til at fokusere. Lad 
være med at fokusere på alt det, du ikke bryder dig om 
og som gør dig ked af det, irriteret og sur. 

Jamen, det kan jeg da ikke, vil de fleste nok indvende, for 
jeg bliver jo hver dag konfronteret med alt det dårlige. 
Ja, det kan man jo blive, hvis man vælger at se nyheder 
på de danske kanaler. Men det kan man jo bare lade være 
med. I det hele taget er det en god idé, at være meget mere 
kræsen med hensyn til, hvad man fodrer sin bevidsthed 
med, end mange mennesker er. Man skal tænke på at 
ens bevidsthed er ens ”allerhelligste” – det er sædet for 
ens tanker, og når man ukritisk lukker tristheder ind, så 
forurener man i virkeligheden ikke blot sine tanker men 
dermed også hele legemet. Så man bør faktisk passe på 
som en smed med, at man ikke lukker for meget af det 
negative ind.

Men det ville være meget bedre, hvis der ikke var terro-
risme, klimaforandringer og krig. Hvis bare de ting var 
væk, så kunne jeg være glad. Jeg kan først blive glad, når 
verden bliver bedre. Ok, men så må du nok indstille dig på 
at vente meget længe. Eller akceptere at du underminerer 
dit helbred med dine triste tanker. Eller vælge en anden 
strategi: Øv dig i at fokusere på det, du kan lide, lær at 
lede efter farven lilla og vær taknemmelig over de dejlige 
mennesker og ting du har i dit liv. 

Taknemmelighedstanker er et rigtigt godt sted at begynde, 
hvis man gerne vil væk fra det at tænke negativt. Alle har 
noget at være taknemmelig over, om det så bare er en lille 
ting som en god kop kaffe, et smil, en god ven, et varmt 
måltid mad, osv. 

Men hvad nu hvis mine tanker har ”sat sig fast i rillen”, 
sådan at jeg ikke kan komme væk fra at tænke negativt? 
Ja, så kan man øve sig i at bruge og styrke sin evne til at 
fokusere. Man kan sige, at vi allesammen har millioner 
af mulige tanker til vores rådighed. På samme måde som 
vi kan skifte kanal på vores radiomodtager, hvis vi ikke 
bryder os om det, de sender på 103,4 FM, så kan vi også 
”skifte kanal” for vores tanker. Hvis den tanke, du tænker 
lige nu, gør dig ked af det, så ”skift kanal”! Det er dig, 
der har ”fingeren på knappen til kanalvælgeren”. Det er 
ikke din mand eller din mor.

Der er ingen som helst grund til at dvæle ved triste og 
negative tanker. De ødelægger bare dit helbred. Find en 

glad og positiv tanke at tænke. Dem er der millioner af, 
så det er bare om at vælge dem, du holder allermest af. 
Du skal ikke forvente, at verden laver sig om som ved et 
trylleslag, så du kan blive glad. Den eneste sikre måde at 
finde varig glæde på er ved at blive god til at fokusere på 
det, der gør dig glad. Og er du først blevet god til det, så 
har du frataget verden og alle de andre muligheden for at 
gøre dig ked af det og ”bestemme” i din tankesfære. Så er 
du suveræn, for så er det kun dig, der bestemmer hvilke 
tanker, der bliver tænkt inde i dit hoved.

Jamen, men hvad så med verdenssituationen og alt det 
forfærdelige, der sker? I den forbindelse kan vi lige huske 
på, at Martinus siger, at ”alt er såre godt”. Situationen 
her på kloden er helt som den skal være, når man tager 
vores og klodens udviklingstrin i betragtning. Vi er stadig 
ufærdige mennesker, ”sårede flygtninge mellem dyreriget 
og menneskeriget”, og derfor er vi stadig ufærdige. Vi er 
som umodne æbler på æbletræet, og Jorden er også stadig 
umoden. Men lige så sikkert som det er, at æblerne bliver 
modne engang, lige så sikkert er det, at vi og Jorden en 
gang bliver modne. Når det sker, vil en fredens verden 
opstå. 

Vi skal ”bare” huske på, at vi lever i en verden, der endnu 
ikke er færdigskabt. Og dermed er det klart, at der vil 
være manifestationer her af en umoden og ufuldkommen 
karakter. Vi har intet at frygte og intet at være kede af. 
Vi er evige væsner, og selv om det af og til ser sort ud, 
så ved vi med Martinus’ analyser, at resultatet er givet: 
Om ca. 3000 år er Jorden færdigskabt og så vil det rigtige 
menneskerige opstå.
Indtil det sker, er det bare om at søge ind i tankeverdenens 
solskinsegne og fokusere på farven lilla. 

Læs mere om tankens magt i Else Byskovs bog ”Loven 
for tiltrækning” som lige er udkommet i USA med titlen 
”The Art of Attraction” (www.smalldogma.com)
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Af Per Holsner

Sagens nødvendige bevægelse

Forsynet har fuldkommen kontrol over menneskenes 
fremfærd på jorden med hensyn til Guds plan for jord-
klodevæsenet og menneskeheden, det gælder både i dets 
mørke og lyse aspekter. For på trods af, at det umiddelbart 
kan give indtryk af kaos, fuldføres planen ufravigeligt 
trin for trin for det kommende menneskerige. Det har vi 
Martinus ord for, og det beviser han matematisk smukt i 
sine logiske kosmiske analyser tilgængelig for alle inte-
resserede. ”Alt er såre godt”. 

Bevægelse er livets kendetegn, hvor alt nyt skal fordø-
jes og gammelt føres væk for at give plads, hvilket dog 
ikke sker uden modstand. En måde for forsynet til at 
måle bevægelse i en aktuel tilstand med henblik på en 
bestemt åndelig plans udviklings muligheder, er ved gen-
nem verdensgenløsere, visdommens mestre eller andre 
kvalificerede mennesker fra tid til anden, at konfrontere 
en sags medarbejdere med vigtige spørgsmål eller speci-
fikke opgaver inden for rækkevidde. Derved kan sagens 
forankring og potentialet for den videre udvikling bedøm-
mes. Det er nemlig forsynets opgave hele tiden at holde 
de nødvendige fremskridt levende og i bevægelse, for at 
undgå stagnation med risiko for forkalkning. 

Ved at gøre det på den måde, bedømmes de enkelte 
medarbejderes evner på det fysiske plan, hvor arbejdet 
jo skal gøres, og den frie vilje spiller ind. Det er begræn-
set hvor meget af sine kvalifikationer, mennesket kan 
overføre fra nattesøvnens åndelige mellemtilstand, hvor 
forsynet har fuld tilgang til dets kapacitet og båndlagte 
talentkerne pulje. Den gode vilje skal vises i fysisk praktik 
og gøres. 
Også ved afgørende valg eller skæringspunkter i en sags 
udvikling, som f. eks valget af leder er det vigtigt for 
Forsynet at finde den rette. 

Hvem er jeg

I den moderne åndsvidenskab er der beskrevet flere så-
danne situationer med afgørende valg og ved tilstande 
truet af stilstand, hvor bevægelsen for alt i verden skal 
holdes levende, og hvor det for Forsynet eventuelt kan 
blive nødvendigt at søge uden for gruppen, blandt andre 

dertil egnede. Også inden for Martinus Sag prøves med-
arbejdere ved behov. F. eks da Martinus ved et møde på 
Martinus Instituttet til den forsamlede kreds meddelte, at 
han nu vidste, hvem han var, og tavshed spredte sig i grup-
pen. Ingen stillede ham spørgsmålet om hans identitet. 
Og det selvom en af hans undervisningsteknikker netop 
var, at afvente elevens spørgsmål, før han underviste, for 
derved at sikre sig elevens modtagelighed - en gammel 
esoterisk forholdsregel blandt åndelige lærere.

I det Nye Testamente findes der en tilsvarende situation i 
Matth.16.13-16: ”Da Jesus kom til området ved Cæsarea 
Filippi, spurgte han sine disciple: ”Hvem siger folk, at 
menneskesønnen er?” De svarede: ”Nogle siger Johan-
nes Døberen, andre Elias, og andre igen Jeremias eller 
en anden af profeterne”. Så spurgte han dem: ”Men I, 
hvem siger I, at jeg er?” Peter svarede: ”Du er Kristus, 
den levende Guds søn.” På dette svar, som intuitivt kom 
direkte fra Faderen, byggede Jesus Kristus sin kirke, og 
Peters nøgler har siden tilhørt den katolske paverækkes 
myndighed frem til i dag. 

Martinus autoritet

I det 21`århundrede med menneskets langt mere udvik-
lede intelligens, skal livsmysteriet løses baseret på det 
humane menneskes eget frie initiativ. Martinus stillede 
derfor et indirekte spørgsmål den dag på Instituttet. 
Men da ingen spurgte til hans identitet, måtte han selv 
svare: ”Jeg har autoritet”, uden at han derved røbede 
sin personlighed. Vi ved, at Martinus på sin fødselsdag 
d. 11.08.79 havde myndighed til at fortælle, at det Tredje 
Testamente er ”Talsmanden den Hellige Ånd”, og ud fra 
dette, sammen med hans biografi og arbejde for Sagen, 
kan vi danne os et indtryk af hans autoritet, og den viser 
sig at være mægtig.

For hvem har i Jordklodevæsenet blandt menneskene 
bortset fra klodens Jeg, større bemyndigelse end ”jordens 
hovedtalentkerne for Guds skabelsesprincip for den lyse 
udstråling, jordens vicekonge med ansvar for alt hvad 
der kommer ind under begrebet højere human kultur, 
den bebudede ny himmel og jord”? Således beskriver 
Martinus faktisk hovedtalentkernen til at være identisk 
med verdensgenløseren for skabelse af den nye højere 
humane kultur, og er det ikke netop den Sag, som han 
selv har fået ansvaret for?

MARTINUS AUTORITET
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Den verdensgenløser som fremover ved hvert menneskes 
”store fødsel” vil omfavne de tilbagevendende gudesøn-
ner, som Guds åsyn eller ansigt og kaldes Mikael, som 
betyder ”hvem er som Gud, Guds åsyn eller ansigt”. 
Således at den hjemvendte gudesøn kan indgå i auraen 
af Faderens primære bevidsthed i fællesskab med alle de 
andre Kristus væsener. Vi er alle små talentkerner eller 
små sennepskorn i mindre eller større vækst i Martinus 
hovedtalentkerne, og derved delagtig i udviklingen af 
det ”nye himmeriges rige” på en ”ny jord”, i overens-
stemmelse med livsenhedsprincippet. Martinus har med 
sit liv viet sig denne opgave og giver os alle liv af sit liv, 
forenet med Faderen som han er. For bedre at forstå denne 
sammenhæng skal der henvises til følgende citater fra det 
Tredje Testamente.

Martinus liv i Sagen

På sin fødselsdag år 1961 siger Martinus blandt andet: 
”Jeg ser nu, at min guddommelige kærlighedsmission, 
som alle trofaste venner har gjort til deres mission, og 
mit liv til deres liv, har sejret.
I småbogen ”Omkring min missions fødsel” står der at 
læse: ”Og for virkeligt at forstå, må man efter evne gøre 
min mission, mit arbejde identisk med sit eget liv. Kun 
den, der gør dette, kan komme til at erfare sandheden 
om en forklaret tilværelse i det hvide og gyldne lys, en 
tilværelse i organismer af blændende solskin”.

Andre steder i det Tredje Testamente skriver han: ”Mit 
ord er livets fakkel” – ”Kun ved at give sit liv for andre 
bliver ens lys til en alt gennemtrængende klar flamme, en 
åbenbaring af Guds stråleglorie. Kun væsener der har 
gjort deres liv til en fakkel i denne stråleglorie kan frelse 
verden” – ”I min hånd var blevet givet en overjordisk fak-
kel, hvis himmelske lys det var blevet min mission at føre 
frem over verdens kontinenter og have” - ”Det er blevet 
mit liv at vise menneskene, hvad det er vidne til, og hvor-
dan det er på det højere plan. Hvert eneste menneske på 
jorden skal få tændt sin kærligheds ild og som et levende 
guddommens lys funkle sit hjertets lys og varme udover 
alt og alle” - ”Den varige fred på jorden kan kun være 
alkærligheden fra himlen. Når hvert menneske forstår 
sin mission og bliver lysende med klar flamme, da har 
verdensgenløsningen fuldført sin mission” – ”Den him-
melske illumination, som den samlede jordmenneskehed 
da vil udstråle, er Guds riges fødsel på jorden.”

”De interesserede omkring mit ånds arbejde vil altid sam-
men danne en sag, som urokkeligt, fundamentalt hviler i 
sig selv, fordi den er selve åndsfrihedens struktur og så-
ledes nøglen til opfyldelsen af ”den store indvielse”, ”det 
frigjorte menneske eller mennesket i Guds billede” -
”Kom hid alle I min Faders velsignede ,I som skal arve 
det rige, som har været jer forberedt fra verdens grund-

læggelse. Hvad Gud føjer sammen, kan menneskene ikke 
skille, og hvad Gud sætter i gang fuldføres. Hvert eneste 
menneske har en opgave og en mission, når det gælder 
om at skabe fred på jorden.” 

Guds ord til menneskene             

Med denne autoritet kan Martinus i ét med Faderen der-
for skrive: ”Derfor lyder Guds røst til menneskeheden i 
dag: ”Ikke ved vold og ikke ved magt, men med mit åsyns 
strålevæld i din hjertevarme overfor alt og alle, vil du se 
krigen synke i grus og fredens solskin lyse og varme for 
din fod. Thi for den som har mit åsyns strålevæld i hjerte 
og forstand, i sind og væremåde, eksisterer mørket ikke. 
Alt er lys, alt er kærlighed, alt er glæde”. ”Kommer hid til 
mig, alle I, som er besværede, og jeg skal give jer hvile” 
og ”Se, jeg er med jer alle dage, gennem alle tider, i alle 
ting, i al evighed”. Og således kan enhver blive lykkelig, 
blive salig, blive ”ét med Faderen”.

Valg til rådet

For at vende tilbage til Martinus valg af efterfølger som 
rådsformand, fandtes der således ikke en klar kandidat, 
som det var tilfældet for Jesus Kristus i valget af Peter 
som leder. Med henblik på det første råd efter sin fysiske 
død skal Martinus i året 1980 have sagt: ”I bliver ved, så 
længe I kan, for I er jo dem, der er inde i Sagen. I bliver 
så længe, I er friske”. I fuld tillid til, at rådets valg af 
efterfølgere ville være værdige. Det måtte prøves. Vel 
vidende at rådet undertiden kunne gøre fejl, men deraf 
lærer man, og rådet skal nu engang tage de nødvendige 
beslutninger, der må respekteres som forudsætning for 
et sundt samarbejde. 

Angående den fortsatte ledelse sagde han i andre sammen-
hæng: ”Der skal ikke komme nogen og sige, de skal være 
min efterfølger. Efterfølgere, det må være alle I andre. 
Det kan ikke være en enkelt person”. ”Rådet er så at sige 
i stedet for mig”. ”Man skal ikke blive siddende i rådet, 
det er ikke gavnligt”, et kredsløbsprincip som åbenbart 
skulle gælde efterfølgende.” Ingen skal have en særlig 
magt. Alle skal være lige.” ” Formand er kun et navn. Der 
må jo være én, som folk kan henvende sig til”. ”Udadtil 
er det nødvendigt med en formand, én der skal sørge for, 
at tingene bliver udført og holdt i orden”. 
”Formandskabet skal gå på omgang, for en person kan 
sidde og have et voldsomt publikumstække. Der er men-
nesker, der kan vinde alle mennesker. De kan sidde og 
blive matadorer, bestemme alting og få magt. Det skal 
de ikke. Det skal være fælles alt sammen”. (Citater fra 
Samarbejdsstrukturen kap. 10)

Til rådets formand efter sin død valgte Martinus sin se-
kretær gennem mange år, Grete Brinkhard. 
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Af Jan Langkær

Engang i 1960´erne afholdt 
Omraam (Mester) Mikhaël 
Aivanhov (1900 - 1986), 
som var en franske filosof 
og pædagog af bulgarsk 
herkomst,  en tale som 
er nedskrevet i hans bog 
”Weihnachten und Ostern 
in der Einweihungslehre”. 
 
Her kan man på side 97 læse 
følgende profeti, som måske 
kan have interesse for åndsfor-

skere og andre mennesker med interessere for det spirituelle. 
 
Martinus gav som bekendt først den 13. august 1978 sit 
samlede værk den ny hovedtitel Det Tredie Testamente.

Mikhaël Aivanhov  sagde:

… jeg siger jer, at der findes et Gammelt Testamente 
og der findes et Nyt Testamente; i dette øjeblik, vil der 
gives et Tredie Testamente. Det er under forberedelse. 
Det skal ikke betyde, at de to første ikke indeholdt 
nogle sandheder,  men de talte t i l  menneske-
ne fra hver deres epoke, i hvilke de blev skrevet. 
I dag har tiderne ændret sig, vi behøver et Tredie 
Testamente, og jeg forsikre jer at det vil komme. 
Dette vil ikke tilbagevise de foregående, men give nye 
forklaringer og forklare meget på den rigtige måde. 
 
Det Nye Testamente modsiger ikke det gamle, bortset 
fra mange steder, hvor der består en lille forskel, thi 
på Moses tid var menneskene sådanne, at man ikke 
kunne give dem anden lære end den om retfærdighed. 
S å  k o m  J e s u s  o g  m i l d n e d e  M o s e s  b u d -
s k a b  g e n n e m  s i n  l æ r e  o m  k æ r l i g h e d e n . 
I dag hvor menneskene igen har nye ønsker og behov, 
forbereder Kristus, som våger over menneskeheden, igen 
et nyt Testamente. Måden og af hvem det bliver skrevet, 
behøver jeg ikke at sige jer, men det vil blive sådan. 
Kirken vil naturligvis ikke kunne acceptere dette, thi den 
forbyder selv Herren at tilføje noget som helst, præcist 
som det Gamle Testamente forbød Jesus at blande sig i 

Guds anliggender. Men ligegyldigt om kirken vil accep-
tere det eller ej, så vil mine ord realisere sig.

Tarabic

En anden profeti kommer fra den serbiske profet Mitar 
Tarabic (1829 - 1899) som var en ganske simpel mand, 
som forudså både 1. og 2. verdenskrig, kommunismens 
diktatur og fald, samt profetier om tiden, vi nu lever i og 
den tid, der ligger lige foran os. Profetien, der herunder 
er nævnt, handler om Manden fra Norden, hans visdoms-
bøger og hans tilhængere m.m,( kan findes på nettet ) 
 
”En lille mand, som vil åbenbare sig i et lille folk oppe i 
Norden, vil komme og undervise menneskene i Alkær-
ligheden og tilværelsen. Men denne mand vil få mange 
falske tilhængere og modstandere, og vil få såvel succes 
som modstand. Menneskene i hans omgivelser vil ikke 
forstå, hvad ægte menneskekærlighed er. Imidlertid vil 
hans visdomsbøger og alle ord, som han talte til men-
neskene, blive bevaret, og menneskene vil komme til 
at indse, hvilke vrangforestillinger de førhen havde. 
 
 
Nostradamus

Martinus talte selv om ”Opklaringen af NOSTRADA-
MUS PROFETIER /v C. S. Billenstein som en meget 
interessant bog. Billenstein kendte af gode grunde 
ikke noget til Martinus. I den bog er et kapitel, ”For-
udsigelsen om den kommende Tro”, som er særdeles 
interessant. (På fransk har Nostradamus dog skrevet 
”den kommende nye guddommelige viden” og ikke tro) 
 
 Her skriver Bil-
lenstein bl.a.: ! ” 
Ved opklaringen 
af profetierne i 
året 1920 skal vort 
slægtled modtage 
forudsigelsen om 
den kommende 
tro ........(s. 156:) 
”Loven som vil 
blive ivrigt begæ-
ret af Kristne og 

TRE PROFETIER
fra Mikhaël Aivanhov, Mitar Tarabic og Nostradamus
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Vantro, idet den tilrettelægger Profetiers Ånd, følger 
hverken den ene eller den anden af disse, men beva-
rer gennem Kristendommen den store Messias Bud. 
Den meddeler Guds Ord til alt, hvad der er til, såvel i 
himlen som på jorden eller skjult i det tåget uklare, idet 
Ånden får hele magten over legeme og sjæl såvel som i 
Himlens bolig.

Ofret vil ikke længere være det sjælløse legeme. 
Dødens dag ændres til en fødsel, Guds Ånd vil 
gøre sjælen lykkelig, der ser Ordet i dets evighed. 
Idet det naturlige stilles meget højt, det ophøjede ikke 
nedsættes, vil den sene tilbagevenden gøre den bekym-
rede tilfreds. Åbenbaringen bliver ikke uden debat, men 
man bruger og spilder al sin tid derved. 

Loven er efter dette forkyndelsen af en tro, der ved 
en dogmefri opfattelse af Guds Ord som grundlaget 
for hele tilværelsen, lærer os, at alt styres og ledes 
af Guds Ånd. Som Ordet har lydt fra Profeterne, og 
som det mere eller mindre udpræget er blevet for-
klaret af de store Religionsstiftere, taler det igennem 
de opklarede profetier om store, evige Love, som vi 
Kristne kender fra Biblen og Kristi Forkyndelse af de 
store Bud, der påbyder Kærlighed til Gud og Næsten, 
og indprenter os troen på GUD og et liv efter Døden ” 
 
I Profetierne er alt belyst og bedømt ud fra et ubønhørligt 

krav om ærlighed og retskaffenhed. Uret fordømmes, og 
løgn er løgn, hvem der end fremsætter den, og kan ikke 
bortfortolkes.

Det enkelte menneske står direkte og frit overfor sine 
pligter mod Gud og Næsten og vil blive dømt efter 
sine gerninger, når Sjælen efter døden stedes for Guds 
dom. Dersom vi i tillid til vor jordiske fornuft tiltror os 
at kunne fornægte eller forvanske de guddommelige 
love, fører det ubønhørligt til vor fordærv. Overfor disse  
velkendte, store sandheder er teorier og forklaringer 
overflødige.

Ingen menneskelig magt kan påtvinge os en trosopfat-
telse, der er i strid med vores overbevisning. Historien 
lærer, at alle forsøg herpå fører til ufred, nød og elendig-
hed, thi troen er et rent personligt anliggende...

Og interessant side 172:

”Troen kan derfor først udformes , når vi er kommet til 
klarhed over vor begrænsning !”

 OG ...til sidst side 173: 

”Hvad der er fortalt om troen gør os opmærksom på, at vi 
selv her på jorden er i stand til at finde al den vejledning 
der er fornøden, for på rette måde at kunne erkende vor 
stilling i forholdet til Gud og vor Næste.”

Restkarma

Den mørke karma, som menneskene i den nye verdensgenløsningsepoke vil komme til at opleve, 
vil komme i nogle få impulser. Der vil være et mellemrum imellem hver impuls med adgang for 
humanitetsudfoldelse og lys karma. Disse menneskenes mørke karmaimpulser vil være af en 
sådan natur, at menneskene bliver helt drejet bort fra det dræbende princips politik.
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v/Kurt Christiansen

Jeg har lige læst den nyligt udkomne bog om Niels Bohr: 
”Filosoffen Niels Bohr” (459 sider), skrevet af professor, 
dr.phil. i filosofi og videnskabshistorie Davis Favrholdt.
Det interesserede mig hvad Favrholdt kunne oplyse om 
Niels Bohrs indstilling til det guddommelige, specielt da 
Bohr var en af de fysikere, der med sin forskning lagde 
grunden til, at atombomben blev udviklet. 
Der er skrevet mange bøger om Niels Bohr, men Favr-
holdt er særdeles kvalificeret til et sådant arbejde, da han 
har været elev af Bohr, og samtidig har et imponerende 
overblik over filosofien som videnskab.

Det er interessant, at Niels Bohr, efter forlydende, har haft 
øje på Martinus åndsvidenskab. Der går flere historier, om 
hvor megen kontakt der har været, men nøgtern vurderet, 
har jeg kun troværdig oplysning om, at Bohr har overvæ-
ret (i det mindste) en af Martinus forelæsninger. Uanset 
dette, er det interessant at få et indblik i hvad Bohr tænkte, 
og forholdt sig til, med hensyn til ”det ikke fysiske”.

Jeg har valgt fortrinsvis at se på kapitel 5 i bogen. Dette 
kapitel har overskriften ”God’s Eye View”, Her ser man 
på filosofiens, og specielt på Bohrs syn på Gud som til-
skuer til den fysiske verden.

Ifølge Platon findes der to verdener, en sanseverden, det 
er den vi lever i, og fornemmer gennem vore fysiske 
sanser, og så findes der en ”ideverden” der rummer det 
evige sande. Den sande ideverden er en modsætning til 
vores fysiske sanseverden, hvor alt er foranderligt og 
forgængeligt. Ideverdenen, den ikke fysiske, indeholder 
ifølge filosofien, traditionelt, og generaliserende, en 
(eller flere) gud/guder, og muligvis også en himmel og 
et helvede. Det er denne guddom i ideverdenen der har 
skabt vores sanseverden. Vi ser, at det drejer sig om en 
dualisme, men hvor der er en forbindelse mellem de 
to verdener. Denne dualisme er gennem tiden blevet 
konkretiseret og detailbeskrevet på forskellig måde, i de 
forskellige religioner.

Selv om der gennem tiden er ombygget meget på denne 
oprindelige opfattelse, er den nok stadig et godt udtryk 
for det almindelige menneskes opfattelse af, hvordan det 
hele hænger sammen. 

Vi mener, at vi no-
genlunde kender den 
verden vi er i, men 
vi ved ikke hvad 
der er på den anden 
side (i den ideverden 
hvor Gud residerer). 
Det er denne duali-
stiske opdeling, der 
i sin mere ”enfol-
dige” beskrivelse 
giver mulighed for, 
at man kan anskue 
det sådan, at Gud 
står uden for univer-
set i sin egen verden 
”ideverdenen” og 
har det fulde over-
blik over den fysiske verden – og efter eget ønske kan 
bryde ind i den fysiske verden, og påvirke den. På grund 
af guddommens fulde overblik over begge verdener, kan 
man sige, at ”ideverdenen” som er guddommens verden, 
repræsenterer det ”evige sande”.

Favrholdt skriver side 159: 
”I den løbende debat om kvantemekanikkens filosofiske 
status omtaler man ideen om, at man kan beskrive hele 
universet set udefra som ”God’s Eye View” – Guds syns-
punkt – eller ”The Angelic Point of View” – englenes 
synspunkt”. 
Favrholdt siger efterfølgende: 
”Al tale om, at man kan forestille sig, hvordan universet 
ser ud ”udefra”, er ifølge Bohr det rene nonsens. Han 
(Bohr) skriver direkte følgende om Laplaces universelle 
verdensånd:”

”Rent bortset fra, at en sådan ydre intelligens ikke ville 
være i stand til at kommunikere med os og fra problemet 
om, hvordan en sådan iagttager ville være i stand til 
at holde regnskab uden at blande sig i fænomenernes 
forløb (meget problematisk) må vi holde fast ved, at vi 
ved videnskab – især som fysikkens udvikling har lært os 
det – må forstå muligheden af at foretage menneskelige 
observationer og vore muligheder for at ordne dem.”
Bohrs ”Steno-Forelæsning i Medicinsk Selskab”, 20. 
februar 1957.

Fysikeren Niels Bohrs indstilling til begrebet 
”God’s Eye View”
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I relation hertil refererer Favrholdt lidt af et interviev 
med Bohr den 17. Nov. 1962. Her taler Bohr om Max 
Planck:
”Planck var virkelig religiøs, og derfor talte han til os på 
den måde og kom til København og holdt et fint foredrag, 
hvor han sagde, at vi ikke kan have en beskrivelse i rum 
og tid og af impuls og energi til samme tidspunkt. Men 
han sagde, at et gud-lignende øje bestemt kunne vide, 
hvad der var energi og impuls… og så sagde han… du 
har talt om et sådan øje, men det er ikke et spørgsmål 
om, hvad et øje kan se, det er et spørgsmål om, hvad du 
mener med at vide. Og så sagde han, at jeg måske havde 
ret, men at det var indviklet for ham. Jeg sagde, nej det 
er ikke spor indviklet, det er kun et spørgsmål om man 
vil gå ind i det eller ej.”

Favrholdt prøver i sin bog, at anskueliggøre situationen 
ved at beskrive de to tænkte observationsmuligheder. Et 
uden for universet værende observerende væsen, og et 
inden i universet værende og observerende væsen. 
Han påpeger, at hvis vi tænker os et guddommeligt øje 
der uden for universet ”iagttager” universet, må vi forstå, 
at dette øje/dette væsen må bruge fysisk kendte percep-
tionsmetoder til at iagttage dette univers, via lysbølger, 
lydbølger, radiobølger m.m. Det er ikke muligt, at der kan 
komme sådanne bølger ud fra universet, for ellers ville 
det jo ikke være begrænset, og derfor kan det ”altseende” 
guddommelige øje, ud fra dette synspunkt, ikke ”iagttage” 
noget i den betydning, som vi nødvendigvis må lægge i 
disse ord. Samtidig må det konstateres, at dette guddom-
melige væsen er uden for tid og rum.

For at fænomenet skal have relevans, må der forstås noget 
andet end det der er indeholdt i vores begrebsrammer for 
sådan en iagttagelsessituation. Dette lægger Favrholdt 
ind under begrebet filosofisk fantasteri. Han understøtter 
hermed Bohrs indstilling til denne tænkte situation.
Ser vi på et væsen inden for universets rammer, et men-
neskeligt væsen, der ser på tingene i sine omgivelser, 
og undersøger dem med de til rådighed værende fysiske 
værktøjer, er der altid tale om en synsvinkel eller et per-
spektiv. Dette giver nogle absolutte begrænsninger, og 
iagttagelsen kan derfor ikke være fuldkommen. Det er det, 
som man mener, er årsagen til de efterfølgende omtalte 
problem i beskrivelsen af kvantemekanikken.

Årsagen til denne diskussion er spørgsmålet om, hvorvidt 
der kan forekomme et væsen, en position, et ståsted, der 
giver mulighed for at observere og tale om en elektrons 
position og impuls på samme tid. Det har ikke været 
muligt for fysikerne. Favrholdt sammenfatter Bohrs 
opfattelse af dette ved at fastslå: 

”Det er iagttagelsesvilkårene og dermed betingelserne 
for beskrivelse, der medfører, at man i kvantemekanik-

ken må give afkald på kontinuitet, determinisme og 
anskuelighed.”
”Vore iagttagelsesbetingelser i såvel klassisk fysik som 
kvantemekanik hænger sammen med, at vi er en del af 
verden. Vi kan ikke forbinde nogen mening med ”at be-
tragte verden udefra”.
”Derfor er al tale om transcendens, om noget hinsidigt, 
som vi kender det i filosofien fra Platon og fremefter, 
meningsløs.”

Disse betragtninger betyder, at der ikke er nogen (end 
ikke en guddom) der kan give en helhedsbeskrivelse for 
en lang række forhold i kvantemekanikken. Der findes, 
ifølge denne synsvinkel, ikke nogen mulighed for på en 
dækkende måde at erkende kvantemekanikken.
Det er helt logiske tanker der har ført til disse konklusio-
ner. Det er helt logisk, at der ikke kan være et altseende 
væsen uden for universet der kan benytte sig af univer-
sets fysiske love til at observere dette. Skulle dette være 
tilfældet ville det stride imod al logik.

Med det foran refererede perspektiv in mente, er det 
imidlertid interessant at konstatere, at åndsvidenskaben 
netop påpeger, at Gud (”det guddommelige aspekt”) ikke 
er uden for universet, men udgør universet i sin helhed, 
både den fysiske og den ”ikke fysiske” del. Denne mu-
lighed har ikke været inddraget i overvejelserne i det 
ovenfor beskrevne. 
Det faktum, at det guddommelige ”altseende øje” netop 
er inden for universets rammer, fjerner, med et slag, hele 
problemstillingen om observationsmuligheder, når man 
ikke er en del af universet. 
Samtidig fjerner dette faktum også den tidligere omtalte 
dualistiske betragtningsmåde der baseres på, at der findes 
en fysisk sanseverden og en ”ideverden” som to adskilte 
verdener. Et forhold som ingen rigtig kan forholde sig 
logisk til. 
Selv om der findes et ”mayas slør” der adskiller/afblænder, 
ved overgangen 
fra den ene ver-
den til den anden, 
set fra den fysiske 
sanseverdens side, 
men ikke fra den 
åndelige verdens 
side, er disse to 
”verdener” helt in-
tegrerede, selv om 
de ikke er bland-
bare som sådan, på 
grund af det som 
åndsvidenskaben 
betegner som væ-
rende forskelle i 
energifrekvenser. 
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Vi ser hermed, at når videnskaben får øjnene op for disse 
forhold, forsvinder en del af problemstillingerne som 
dug for solen.

Det andet problem i ovennævnte problemstilling, hvorvidt 
et guddommeligt væsen der findes inden for universet, en 
guddom med et ”God’s Eye View” der også virker inden 
for universet, har en mere fuldkommen måde at opleve 
sine omgivelser (det fysiske) på, kan ikke besvares ud 
fra fysikkens præmisser. Det kan det imidlertid ud fra 
åndsvidenskabens oplysninger. 
Det forholder sig jo sådan, at den guddommelige platform 
hvorfra Gud betragter den fysiske verden, er baseret på, 
at Gud repræsenterer det absolut faste punkt, og det er 
netop dette problem der gør, at fysikken ikke kan bruge 
et fysisk menneske som den absolutte observatør, da 
dette fysiske menneske ikke udgør et absolut fast punkt. 
Der er skrevet en del om problemerne ved, at den fysiske 
observatør ikke er forankret til et absolut fast punkt. At 
hans udsyn ikke sker fra et fast punkt.

Vi får dermed anskueliggjort en antydning af, en fornem-
melse af, hvad forskellen er på at have et fast punkt som 
ståsted, i forhold til ikke at have det. Det er derfor, at 
åndsvidenskaben påpeger betydningen af det faste punkt 
som ståsted, og nævner begrebet Guds udsigtspunkt som 
netop det faste punkt.

Bogen bruger også en del sider på at efterforske de inspi-
rationskilder, som førte Niels Bohr frem til sine fantasti-
ske tanker om fysikken og efterfølgende resultater. Det 
er klart, at Niels Bohr var meget filosofisk tænkende, og 
stiftede bekendtskab med de filosofiske strømninger og 
tanker der havde været gennem tiderne, og dem der var 
gældende på hans tid. 
Man har gerne villet tilskrive specielle inspirationskilder 
en grundlæggende årsag til hans exceptionelle tænkning, 
og her prøve at finde nogle tanker i filosofien der kunne 
have været befrugtende for hans specielle tænkning. 
Det har imidlertid ikke været muligt at pege på noget 
specielt. 

En sådan erkendelse kan heller ikke være en overraskelse 
for den åndsvidenskabelige forsker, for denne ved, at 
ideerne kommer til den enkelte i ”kvantespring” via 
væsenets intuition/intuitionsevne, via massive intuitive 
input fra visdomsriget. Sådanne intuitive input kommer 
imidlertid ikke til ”hvem som helst”, men til den person 
der er udset til at modtage informationerne, fordi vedkom-
mende har de fornødne evner og den fornødne udvikling 
til at implantere de nye ideer på det fysiske plan. Her har 
vi, lige som i kvantefysikken, en manifestation af en ikke 
kontinuert determinisme, men noget der netop svarer til 
et kvantespring, som når en elektron springer fra en skal 
til en anden.

Netop fordi kvantefysikken er så meget mere avanceret, 
og langt hen ad vejen ikke mulig at forklare ud fra et 
klassisk fysisk tankesæt, er det ikke overraskende, at 
de der seriøst arbejder med kvantefysikken bliver stillet 
overfor spørgsmålet, og stiller sig selv spørgsmålet om, 
hvorvidt den kvantefysiske erkendelse mon nærmer sig 
det ”ikke fysiske” (åndelige). ”Dette åndelige”, som man 
så vidt mulig ikke vil have med i overvejelserne inden for 
naturvidenskaberne, på grund af vanskelighederne med 
at måle og veje inden for dette område. 

Kvantefysikken er langt hen ad vejen en forskningsgren 
hvor man ikke kan anstille logiske fysiske forsøg, set fra 
den klassiske fysiske synsvinkel, for derved at afprøve 
teorier, og derved få logiske forståelige svar. Vi kan som 
eksempel tænke på det klassiske to-spalte-forsøg. Det var 
her nødvendigt for Bohr, at indføre ”komplementaritet” 
som begreb. Komplementaritet udsiger, at stiller man et 
forsøgsmæssigt spørgsmål om en proces ud fra en syns-
vinkel, udelukker det muligheden for, samtidig at stille 
spørgsmålet fra en anden synsvinkel (i hvert fald at få 
svar på dette).

David Favrholdt skriver i afsnittet ”Bølge-partikel-dua-
lismen-III” følgende:

”Forsøg med udladningsrør viste, at elektroner frem-
træder som velafgrænsede partikler. Men Davidsson og 
Germer kunne påvise, at elektroner ved gennemgang 
gennem krystalgitre udviser interferensmønstre, som 
tillader nøje bestemmelse af elektronernes bølgelængde 
ved forskellige hastigheder. Ifølge klassisk fysik er der 
ingen løsning på dette paradoks. Det ligger i begrebet 
partikel, at to partikler ikke kan optage samme sted i rum-
met. Bølger, derimod, kan udmærket krydse hinanden, 
interferere, superpositioneres og derefter forlade hinanden 
igen uden at være mærket af det. To kugler, der fra hver 
sin side kommer løbende i en rende, støder sammen og 
kastes tilbage. To bølger der kommer fra hver sin side i et 
svingende tov, løber gennem hinanden uden at påvirkes 
heraf. Derfor synes det ganske umuligt at acceptere, at 
for eksempel elektroner på en gang skulle kunne være 
både bølger og partikler.

Bohrs svar på dette problem var, at det ikke giver mening 
at spørge om, hvad en elektron er ”i sig selv”: Om den 
er en partikel eller en bølge (”bølgepakke”) eller noget 
helt tredje. Man skal derimod være opmærksom på, at 
når elektroner i et forsøg optræder som bølger, er det 
udelukket, at man kan karakterisere dem som partikler, 
det vil sige bestemme deres position, bane og impuls, og 
når man anstiller forsøg, hvor de optræder som partikler, 
kan de ikke samtidig fremtræde som bølger; man kan ikke 
tilskrive dem bølgelængde, frekvens med videre.
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Man har altså at gøre med to typer forsøg, som gensidig 
udelukker hinanden. Men begge er uundværlige for, at 
den teoretiske bygning, som kaldes kvantemekanikken, 
og som udformedes i årene 1925 til 1927, kan rodfæstes i 
empiriske data og eksperimentelle erfaringer. Det er som 
sådanne hinanden gensidigt udelukkende forsøgsopstil-
linger, at Bohr først brugte ordet ”komplementær”. De er 
komplementære til hinanden, fordi de gensidigt udelukker 
hinanden og samtidig supplerer hinanden.
Der udviklede sig i årene 1927 til 1935 en omfattende 
diskussion om den erkendelsesteoretiske tydning af kvan-
temekanikken. Diskussionen centreredes blandt andet om 
det såkaldte to-spalte-eksperiment.”

Bohrs syn på religion

I kapitel 7 med overskriften ”Niels Bohrs syn på religion”, 
gør Favrholdt rede for hvordan Bohr forholdt sig til reli-
gion. Favrholdt beskriver Bohrs indstilling ved hjælp af 
forskellige refererede tekster. Jeg gengiver nogle få sæt-
ninger som jeg finder repræsentative. Favrholdt nævner, 
at Bohr respekterede andre menneskers tro, når blot den 
ikke antog fordømmende karakter.

Bohr udtalte til sin kone Margrethe Bohr, at han ville 
ønske at han kunne skrive en bog om religion. Han var 
ked af den rolle, som religion spiller. Han påpegede at 
der dukker så mange usandheder op, og han sagde, at det 
ikke var godt for mennesker at holde fast ved ting, som 
så vidt han kunne se, ikke var sande.

I et brev til Max Delbrück siger Bohr: ”Naturligvis op-
hører subjektet, lige som hele indholdet af bevidstheden, 
at eksistere når vi ikke længere lever.”

Heisenberg fortæller, at Bohr, vedrørende ”livets me-
ning”, kunne sige, ”at ordet ”mening” altid bør etablere 
en forbindelse mellem det, om hvis mening det drejer 
sig, og noget andet, f.eks. en hensigt, en forestilling, en 
plan. Men livet – dermed menes jo helheden, også den 
verden, vi oplever, og der er der jo slet ikke andet, med 
hvilket vi kunne forbinde det.”

Bohrs opfattelse var også, ”at livets mening består i, at 
det ingen mening har at sige, at livet ingen mening har. Så 
bundløs er netop hele denne stræben efter erkendelse”

”I et brev fra 1938 udtrykker Bohr sagen således: …den 
eneste ”mening”, vi kan tillægge tilværelsen, er, at det 
er principielt meningsløst at sige, at tilværelsen er uden 
”mening”.”

Af det refererede ser vi, at Bohrs store problem ligger i, 
at han opfatter ”religionernes” Gud som værende uden 
for universet. Ud fra Bohrs logik, er et sådant postulat 

uden mening, da han ikke mente, at der var noget uden 
for universet. Det kan vi med åndsvidenskaben i bagho-
vedet godt følge ham i, men forskellen i opfattelse består 
i, at åndsvidenskaben siger at Gud netop er identisk med 
universet, og derfor ikke udenfor.

Favrholdt siger på side 211:
”Om åbenbaringer skriver han (Bohr) i et privat brev:
…vil jeg gerne straks sige, at jeg står selv ganske fremmed 
over for enhver på såkaldte åbenbaringer grundet reli-
giøs tro, og at jeg frygter, at forskellige ytringer fra mine 
afhandlinger vedrørende de begrænsninger af tilvante 
forklaringer af fysiske fænomener, som den atomfysiske 
forskning har afsløret, ofte misbruges ved at diskuteres i 
ganske anden sammenhæng.”

Vi kan let se, at Niels Bohr, på grundlag af et enkelt af 
Martinus foredrag, naturligvis ikke havde mulighed for 
at få øje på det helt specielle som åndsvidenskaben siger 
om det guddommeliges relation til det fysiske. 
Set fra Bohrs synspunkt, taler Martinus på grundlag af 
modtagne ”åbenbaringer”. Dette har haft en negativ virk-
ning på Bohr, da Bohr netop tog afstand fra en sådan vi-
densoverførsel. Det er derfor naturligt, at han mentalt har 
vendt ryggen til, og ikke ment at åndsvidenskaben kunne 
give noget konstruktivt bidrag til hans verdensanskuelse. 
Denne synsvinkel støttes også af, at Favrholdt i slutningen 
af kapitlet skriver, ”at Bohr var en erklæret modstander af 
al tale om telepati, telekinese, præcognition etc.”

Havde Bohr forstået hvad åndsvidenskaben forklarer 
om Guds placering i forhold til det fysiske univers, ville 
denne opfattelse helt have lukket debatten om proble-
merne med at forstå Guds mulighed for at betragte, forstå 
og kommunikere med det fysiske univers, sådan som dette 
perspektiv ses med naturvidenskabens briller. Det ville 
have åbnet helt nye perspektiver for dybere forståelse af 
universets relation til det ikke fysiske. Det ville imidler-
tid ikke have løst de kvantefysiske forståelsesproblemer 
umiddelbart.

Det jeg har beskrevet ovenfor er på ingen måde udtøm-
mende for forståelsen af Bohrs indstilling til universet, 
kun et lille udpluk som jeg mener, kunne være interessant 
at høre om, for mennesker der interesserer sig for ånds-
videnskaben, og ser denne som en absolut modsætning 
til videnskaben.
For dem der ønsker en dybere indsigt i Bohrs tankeverden 
kan jeg meget anbefale bogen ”Filosoffen Niels Bohr” 
skrevet af David Favrholdt. Som et lille supplement til 
denne bog kan jeg også anbefale Jens Bangs bog ”Strejf-
tog i Niels Bohrs tanker”. Den sidste er kun på 88 sider, 
men Jens Bang er fysiker, og har været videnskabelig 
sekretær for Bohr. Han har derfor en lidt anden indfalds-
vinkel til Bohrs tankesæt.
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Af Toni Christina Bjerremose.

For at lære den evige sandhed at kende må vi først 
tilegne os førstehåndskendskab og praktisk viden om 
usandheden, dvs. kontrasten til det fuldkomne liv, f.eks. 
had, hævn, løgn og sygdom. Det jordiske menneske le-
ver i en skyggedal, hvor det ikke kan få et fuldkomment 
overblik over det virkelige liv. For at finde sandheden 
må mennesket forlade den mørke dal og begive sig op 
i højderne for der at kunne få et større udsyn over den 
virkelige verden.

Denne bestigning af den evige sandheds tinde er i begyn-
delsen hård og meget pinefuld, men efterhånden, hvor 
vi lidt efter lidt frigør os fra vores tunge bagage: had, 
egoisme, griskhed, hovmod, selvforgudelse og sensati-
onslyst, begynder vore åndsevner at bære os videre op, 
fortæller Martinus. ”

Når uselviskhed, kærlighed, intuition og ydmyghed er 
blevet de altbeherskende faktorer” i vor bevidsthed, 
kommer vi ”på bølgelængde med verdensaltets logik” 
og bliver løftet op til at kunne overskue ”mysteriernes, 
illusionernes, overtroens og fejltagelsernes dybe af-
grunde, dræbende faldgruber og stejle klippeskrænter.” 
På bjergets top ”i visdommens klare sollys” oplever vi 
den højeste sandhed.(1)

Vi må her forstå, at vi for at lære denne sandhed at kende 
må kunne gennemskue den fysiske verdens blændværk 
og blot betragte denne som sekundær, mens den åndelige 
verden er den primære virkelighed.

Livets bog.

”Ligesom en bog repræsenterer to former for virkelighed, 
således udgør hele universet eller verdensaltet ligeledes 
to former for virkelighed. Den første form for virkelighed 
ved en bog udgøres af alt det ved bogen, der er fysisk syn-
ligt, hvilket igen vil sige: det materiale, af hvilket bogen 
består, såsom tryksværte og papir.  Men tryksværte og 
papir er jo ikke det primære ved bogen. Det primære ved 
bogen er dens mentale indhold, hvad enten det er et digt, 
et eventyr, en rejseskildring eller en videnskab etc. Og 
for at åbenbare dette usynlige indhold er bogens fysiske 
struktur jo skabt. Men da det ikke er bogens usynlige 
indhold, der er skabt for bogens skyld, men derimod den 
fysiske bog, der er skabt for det usynlige indholds skyld, 
bliver bogens fysisk synlige del således kun det sekun-
dære ved bogen. Begge de to realiteter ved bogen udgør 
hver for sig en form for virkelighed. Og vi kan kalde den 
fysiske side ved bogen ”den sekundære virkelighed” og 
den usynlige del ved bogen ”den primære virkelighed”, 
skriver Martinus.(2)

For at kunne få glæde af bogens indhold, må vi kunne 
læse bogen. En analfabet er udelukket fra det åndelige 
og mentale indhold, men kan betragte bogen med dens 
papir, tryksværte, indbinding og udsmykning, berøre den, 
måle og veje den, lugte til den og smage på den. Hvis 
analfabeten vil have adgang til bogens primære indhold, 
dvs. digtet, historien, eventyret, romanen osv., må han 
ved hjælp af andre mennesker, der er i stand til at læse 
bogen, enten selv lære at læse eller lytte til andre, mens 
de læser op af bogen.

”Hele universet eller verdensaltet er i virkeligheden en 
eneste stor bog. Da hele universet udgør livet, bliver det 
således i sig selv til ”Livets bog”. Denne altomspændende 
bog har også to former for virkelighed, nemlig dens fy-
siske, synlige fremtræden og struktur og dens usynlige 
indhold. Og da det materielt synlige, hvilket vil sige: alle 
universets fysiske detaljer, kloder, sole og mælkeveje, 
samt de levende væseners organismer, mennesker, dyr, 
planter og mineraler osv. ligeledes kun er foreteelser, 
igennem hvilke noget usynligt åbenbarer eller tilkende-
giver sig, bliver denne synlige verden således i princip 
det samme som bogens tekst. Dette materielt synlige 
er således kun til, for at dette usynlige herigennem kan 
tilkendegive sig og åbenbare sine hensigter, planer og sin 

Hvad er sandhed, om livets bog og 
det perfekte talsystem.
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viljeføring eller sin samlede eksistens. Derved bliver hele 
universets ydre fysiske detaljer således kun fremtrædende 
som det sekundære, medens det usynlige, som åbenbarer 
sig igennem det synlige, bliver det primære i tilværelsen”, 
skriver Martinus.(3) 

Hele den fysiske natur er altså som én stor bog bestående 
af bogstaver og sætninger, som vi efterhånden vil lære at 
kunne læse. For den indviede er intet i naturen tilfældigt, 
og enhver form, farve eller lyd har en hemmelig betyd-
ning, som vi alle en dag vil lære at kende. Størsteparten 
af menneskeheden er i dag at betragte som analfabeter i 
læsning af ”Livets bogs” åndelige indhold og har derfor 
ringe indsigt i livets virkelige natur.

”Ligesom der bag en bogs tekst ligger en usynlig be-
retning, et digt, en fortælling, et eventyr, en videnskab 
etc., således ligger der også bag det daglige materielle, 
synlige livs detaljer en stor detaljeret beretning, et gud-
dommeligt eventyr, ja man kan måske sige selve even-
tyrets eventyr. Dette eventyr er livsmysteriets sande og 
absolutte løsning. 

Den daglige materielle verdens synlige detaljer er således 
kun ord, sætninger og tekster i en guddommelig tale, i et 
overjordisk sprog, i en udløsning af tanke, bevidsthed og 
vilje, der igen kulminerer i viden og kærlighed”, skriver 
Martinus og fortsætter: ”For at komme til at opleve det 
usynliges fremtræden bag ved den materielle verdens 
foreteelser må man også her kunne ”læse” netop de mate-
rielle foreteelsers fremtræden som ”tekst” og ”bogstaver” 
for dette usynliges eksistens og natur.”(4) 

Vi ser altså, at den materialistisk indstillede videnskabs-
mand kosmisk set er analfabet og ude af stand til at læse 
i ”Livets bog”. Han kan måle og veje ”bogen”, men det 
åndelige indhold, der er det essentielle og allervigtigste, 
er han ude af stand til at begribe. Vi har alle gennem 
millioner af år i planteriget og dyreriget udviklet alle 
vore fysiske sanser, og i øjeblikket er vi ved at udvikle 
vores intuition, der efterhånden vil give os adgang til 
at sanse den åndelige verden. Ligesom den blinde ikke 
kan se, fordi hans synssans for en tid er sat ud af spillet, 

således kan det moderne kulturmenneske ikke opleve 
den åndelige verden, før det har udviklet åndelige sanser, 
der som sagt er under udvikling gennem den voksende 
intuitionsenergi.

Usynlige funktioner.

I vort moderne samfund er vi vant til, at mange ting har 
en usynlig funktion. Vi behøver blot at tænke på en cd, en 
dvd, et videobånd og lignende. Hvis vi præsenterede en af 
disse ting for et primitivt naturmenneske, ville vedkom-
mende jo kun kunne forholde sig til det rent fysiske og 
ikke til det egentlige indhold, som jo ville være usynligt 
og krævede elektriske apparater for at kunne afsløre sin 
egentlige funktion. Han ville måske i sin iver efter at finde 
det hemmelige indhold ødelægge tingen og så bagefter 
påstå, at der intet hemmeligt var ved den.
Det samme oplever vi med videnskabsmænd, som f.eks. 
dissekerer hjernen og bagefter påstår, at fordi de ikke kan 
finde ånden eller bevidstheden, så eksisterer den ikke.

Nu skal dette ikke betragtes som en kritik af den materia-
listiske videnskab, der udfører et fantastisk vigtigt arbejde 
med sin systematiske undersøgelse af materien, og herved 
gør en uvurderlig indsats, men det er blot en understreg-
ning af, at dens forskningsresultater, der kun bygger på 
mål- og vægtanalyser, ikke udgør hele sandheden.

”Hele den daglige fysiske tilværelse er altså for det 
levende væsen en eneste stor vandring i ”bogstaver” og 
”tekst”, en vandring i en vældig guddommelig tale, en 
vandring i en enestående henvendelse fra en evig Gud-
dom … Tænk – Guddommen så nær og dog så fjern fra 
det endnu ufærdige jordiske menneskes dagsbevidste 
oplevelsesevne. Det vandrer i denne store åbenbaring, 
denne Guddommens store tilkendegivelse uden at vide, 
hvad det er, det ser eller bliver vidne til. Det eneste store 
fornødne for det jordiske menneske er således udeluk-
kende dette: hurtigst muligt at komme til at lære at ”læse” 
denne ”tekst” og ”tale”, lære dette Guddommens eget 
sprog at kende,” skriver Martinus.(5)
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Det faste punkt og bevægelsen.

Vort evige Jeg er inddelt i 3 X’er, hvor X1 er det faste 
punkt og vores centrumfornemmelse, X2 er skaberevnen 
og X3 det skabte, dvs. al bevægelse.
””Det levende væsen” kan således kun eksistere som 
en kombination af et ”fast punkt” og ”bevægelse”. En 
analyse af ”det levende væsen”, der kun udtrykker ”be-
vægelse”, hvilket igen er det samme som kombination af 
mål- og vægtfacitter, er ingen analyse af nævnte væsen, 
men kun en direkte analyse af materie (…) alt, hvad 
det levende væsen overhovedet kan opleve, er kun dets 
egen afvigelse fra tingene. Men da tingene er materie og 
dermed ”bevægelse”, bliver alle eksisterende oplevelser 
således urokkeligt identisk med et ”nogets” oplevelse af 
sin egen afvigelse fra ”materie”, fra ”bevægelse”. Alle 
eksisterende oplevelser i tilværelsen, alt, hvad der kan 
sanses, er således kun dette, at ”det oplevede noget” ikke 
er hverken ”materie” eller ”bevægelse”. I modsat fald 
ville det altså være ét med ”materien” eller ”bevægelsen”, 
skriver Martinus.(6)
Der må altså være et fast punkt til at sanse bevægelsen, 
idet bevægelse ikke kan sanse anden bevægelse.

Tallenes betydning.

Talrækken kan ligeledes kun eksistere som en kombi-
nation af et fast punkt og bevægelse, og i den, fortæller 
Martinus, repræsenterer tallet nul ”det faste punkt”, og 
tallene fra et til ni repræsenterer ”bevægelsen”. Nullet 
er således talrækkens absolutte midtpunkt. Talrækken er 
på samme tid et kredsløb og et genialt sprog, der både 
udtrykker ”det evige” og ”det timelige”, ”det faste punkt” 
og ”bevægelse”. Den er et guddommeligt sprog, som vi 
efterhånden vil lære at kunne forstå på andre måder end 
de rent fysiske, for gennem tallene taler Gud til os. Dette 
talsprog kan indeholde informationer, som vi endnu kun 
kan drømme om, men en dag vil vi læse det ligeså let, som 
vi på samme tidspunkt vil kunne læse i ”Livets bog”.

Nullet repræsenterer som sagt det faste punkt, dvs. Jeget, 
og de andre tal repræsenterer det, som det faste punkt 
foretager sig. I enhver sætning er der et grundled og et 
udsagnsled, og i talsproget er nullet grundleddet og alle 
de andre tal er udsagnsled.

”En sætning kan (…) ikke opbygges af mindre end 
to ord. Det samme gør sig gældende i talsproget. Der 
må ligeledes mindst to tal til for at kunne udtrykke en 
fuldkommen mening. Den mindste sætning, vi derfor 
kan skrive med tal, ser således ud: ”0 1.” Her er nullet 
”grundordet”, medens ettallet er ”udsagnsordet””, skriver 
Martinus.(7) 

Al bevægelse er kredsløb, og derfor markerer tallene sig 
ligeledes som kredsløb. Tallene fra 1 – 9 er et kredsløb, 
tallene fra 10 – 19 er et nyt kredsløb, og fra 20 – 29 lige-
ledes et nyt kredsløb osv. Vi tager således værdien af det 
forudgående kredsløb med ind i det nye, så derfor bliver 
det ikke helt det samme som det forudgående kredsløb. 
Det er altså en slags spiralkredsløb, vi ser her ved talsy-
stemet, men til forskel fra det rigtige spiralkredsløbs 6 
riger eller afdelinger, har talsystemet 9 enheder – tallene 
fra 1 – 9, der hele tiden gentages blot med tilføjelsen af 
værdien fra det forudgående kredsløb. ”Skriver vi f.eks. 
11, betyder det første ettal (…), at vi har et kredsløb bag 
os, mens ettallet til højre derimod betyder, at vi også har 
tilbagelagt en enhed i det nye kredsløb”, tilføjer Marti-
nus.(8)

”Hvis man udelader tallene af en talsætning og kun skriver 
nul, udtrykker man udelukkende (…) ”uendeligheden”. 
Men at udtrykke uendeligheden, er i virkeligheden det 
samme som ikke at udtrykke noget sanseligt, thi uende-
ligheden kan ikke sanses (…). Og det er derfor, at men-
neskene undertiden fejlagtigt opfatter dens fundamentale 
udtryk: ”nullet” som et udtryk for et ”intet”, skriver 
Martinus (9) og fortsætter: ”Vi har her fået et første lille 
indblik i, at der bag nullet således skjuler sig ikke et ”in-
tet”, men et ”noget”, et ”noget”, som kom frem i lyset eller 
erkendelsen i det påfølgende spiralkredsløb. Og således 
vil nullet ikke i nogen som helst placering i talsystemet 
kunne bringes til at være udtryk for et absolut ”intet”. 
Hvis det forekommer i forbindelse med et tal, udtrykker 
det ”noget”. Og hvis det forekommer helt alene udtrykker 
det også ”noget”. Det udtrykker da intet mindre end hele 
verdensaltet, uendeligheden og evigheden”.(10)

Der er ingen grænser for, hvor stort eller hvor lille et tal 
kan blive. Vi kan til enhver tid enten lægge et tal til eller 
trække et tal fra. Vi ser altså uendeligheden for vore un-
drende øjne. Talsystemet er til forskel for bogstavsystemet 
perfekt, da sidstnævnte endnu ikke har fundet sin endelige 
form. Talsystemet er enkelt, kan udtrykke både fysiske 
og ikke-fysiske forhold, og indeholder således både 
evigheden og uendeligheden. Ved sin enkle, men geniale 
struktur viser talsystemet sig at være af guddommelige 
oprindelse, fordi, som en meget klog mand engang har 
sagt: ”Det højest opnåelige er enkeltheden,” 

(1)   Logik, kap. 16
(2)   LB 6, stk. 2050
(3)   LB 6. stk. 2052
(4)   LB 6, stk. 2055
(5)   LB 6, stk. 2064
(6)   LB 3, stk. 1007
(7)   LB 3. stk. 1013
(8)   LB 3, stk. 1020
(9)   LB 3, stk. 1014
(10) LB 3, stk. 1023



42

I et gammelt Kosmos-blad fra 1933 stod følgende spørgs-
mål (der afspejler den tid) og svar, lidt forkortet:

Sp: I et skriftsted i Bibelen står, at ”en retfærdig bøn 
formår meget”. I forbindelse med dette tænker jeg på 
Kristi ord på korset, da han bad for sine fjender og sagde: 
”forlad dem, thi de ved ikke, hvad de gør.”
Jøderne, som i deres uvidenhed forfulgte og korsfæ-
stede deres Genløser, har jo ikke trods denne bøn kunnet 
slippe for, som der står andetsteds, at fædrene synd skal 
nedarves på børnene til tredje og fjerde led, for vi er jo 
stadigvæk vidne til, hvorledes jøderne er udsat for had 
og forfølgelse.

Nu spørges der, er forfølgelserne mod disse folk udløst 
på basis af hin forbrydelse, som tidligere slægter begik, 
og som bestod i Kristi korsfæstelse og død, og i så fald 
vil disse forfølgelser ikke da blive bragt til ophør, alt som 
virkningerne af den nye verdensimpuls spores?

Svar: Da en bøn er et begær, og et begær i okkult belys-
ning er en åndelig energi-udløsning, der, hvis begæret er 
stærkt nok, til sidst, om end ad usynlige veje, vil resultere 
i bønnens opfyldelse, kan en bøn formå endog overordent-
lig meget. Men da bønnen virker ligeså godt i mørkets 
som i lysets tjeneste, bør man vogte meget nøje på, at ens 
bøn, hvilket i dette tilfælde altså vil sige et hvilket som 
helst ønske, ikke er af en sådan natur, at dets opfyldelse 
bliver til gene og lidelse for andre væsener, thi i så fald 
hører det ind under ”sort magi”, og vil som sådan sluttelig 
falde tilbage på sit ophav med tilsvarende ubehagelige 
eller mørke virkninger.

Med hensyn til jødernes forfølgelse, da er denne meget 
mindre et resultat af dette folks korsfæstelse af verdens-
genløseren end et resultat af dets standhaftige vedhol-
denhed ved deres endnu ikke udlevede religion (”øje for 
øje – tand for tand”) eller dets for vestens folk forældede 
traditioner.

Havde flertallet indenfor det jødiske folk været modta-
gelige for kristendommen, sådan som den udgik fra ver-
densgenløserens person, og helt havde kunnet acceptere 
denne i sin renkultur, kan det ikke nægtes, at jøderne 
ville være blevet overordentlig mange lidelser kvit og i 
dag have været det førende folk i verden på livets højeste 
religiøse område.

Jødernes lidelses- eller trængselstid skyldes et særligt uli-
gevægtigt forhold mellem deres intelligens og følelse, og 
at dette forhold netop bliver afhjulpet gennem lidelserne. 
Jødernes lidelseshistorie vil således være forbi, alt efter-
som den får affødt den naturlige balance mellem intel-
ligens og følelse i det nævnte folks bevidsthedspsyke.

I Kosmos nr. 5/1933 stod flg:

Sp: I det daglige liv bliver man vidne til, at et meget stort 
antal mennesker må bruge briller. Hvorfor er det men-
neskelige syn så svækket?

Svar: Hovedårsagen til, at det menneskelige syn i så stor 
udstrækning er svækket, er at finde i den omstændighed, 
at den jordiske menneskehed i det sidste århundrede ved 
hjælp af opfindelsen det stærke kunstige lys har fået evne 
til at gøre nat til dag. Denne kunstige forlængelse af dagen 
betyder jo merudnyttelse af synet. Denne merudnyttelse 
kan synsorganerne kun udvikles til at tåle ved en langsom 
træning gennem flere generationer.

De første generationer må derfor netop komme til at 
repræsentere svækkelse af synet i mange forskellige nuan-
cer, i særdeleshed da de mere og mere beskæftiger sig med 
detaljer eller genstande af mindre formater, blandt andet 
ved læsning og skrivning. Men menneskenes synsorga-
ner vil sluttelig blive trænet op til at være denne tilstand 
overlegen, og de kommende generationer vil således 
efterhånden blive hævet over synssvækkelse.

Læsere spørger – Martinus svarer
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Den katolske kirke

Paven og den katolske kirke har 
det svært i disse tider, hvor – som 
Jesus bebudede – ”alt skal åbenba-
res”. Det begyndte med nogle folk 
i USA, der som børn var blevet 
sex-misbrugt af katolske præster. 
Store erstatninger måtte udredes. Da 
der først var åbnet op for det lumre 
hemmelighedskræmmeri, fik mange 
andre mod til at stå frem.

En advokat i USA vil have Paven 
anklaget og straffet, fordi han som 
medvidende til kriminel adfærd 
intet foretog sig for at forhindre, det 
fortsatte, men i stedet holdt hånden 
over forbryderne eller blot ignore-
rede de skriftlige henvendelser, han 
fik om det. Også nogle af hans egne 
præster søgte forgæves at få ham 
til at gøre noget, dengang han sad 
som den ansvarlige for den slags i 
Vatikanet.

Paven har altså ikke kunnet være 
uvidende om overgrebene. Heller 
ikke hans egen bror, der er leder 
af en drengeskole i Regensburg 
(den med det berømte drengekor), 
kan have været uvidende om de 
sexovergreb, der foregik på hans 
skole. Paven burde som den øverste 
ansvarlige fyre de uduelige ledere, 
også den biskop i Irland, der formo-
dentlig mod bedre vidende påstod, 
han ikke vidste noget, og som det 
irske folk forlangte fyret. Men han 
fik blot et beklagende ”hyrdebrev”. 
Så nu melder mange sig overalt ud 
af den katolske kirke.

Det krakelerer for ”Den ufejlbarlige 
Guds Stedfortræder på jorden”. Den 
11/3 kunne man læse om, at Vatika-
nets førende eksorcist gennem 25 
år, den 85-årige præst Amorth, har 
udgivet en bog om sine Vatikan-
erfaringer, der har fået ham til at 
konkludere, at djævelen har fundet 
vej ind i de hellige gemakker.

Men så må man konstatere, at han 
ofte har været på besøg det sted, 

for det er ikke så få forbrydelser, 
korruption og tvivlsomme økono-
miske transaktioner, der gennem 
årene er foregået i dette ”Guds hus”. 
Vatikanets bank sørger for, at den 
katolske kirke altid har været godt 
økonomisk sikret, bl.a. ved at være 
boligspekulant, og indtil for nylig 
har den i øvrigt ejet aktier i et firma, 
der producerer præventionsmidler!

I 1075 udgav pave Gregor 7. et 
diktat om, at Paven var ufejlbarlig 
og altid havde ret osv. Dette befæ-
stede den magt, han udøvede i flere 
århundreder, bl.a. da han i inkvisi-
tions- og hekseforfølgelsernes tid 
indførte et taliban-lignende regime i 
Europa. Dette diktat er aldrig blevet 
ophævet, men mon ikke det var på 
tide, det blev det?

Det har været forudsagt, at efter 
denne pave vil der kun komme 
een mere i kort tid, og så vil hele 
det katolske imperium falde sam-
men. Jeg har hørt, at Martinus også 
skulle have sagt noget om, at efter 
den pave, som prøver at rette op på 
kirkens mange fejl, er katolicismens 
dage ved at være talte. Og den nu-
værende prøver trods alt at indføre 
lidt moral indenfor sit ”Imperium”. 
I ord i hvert fald.

Paven Benedikt XVI

Den nuværende pave er meget 
filosofisk og teoretisk. Han vil gerne 
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belære sine medmennesker om, 
hvad der er rigtigt og forkert. Set på 
baggrund af de problemer, han har 
med sine pædofile præster, var det 
lidt interessant at læse den rundskri-
velse, han udsendte som nyudnævnt 
pave i 2006 (optrykt i bogen ”Se 
på Kristus og Gud er kærlighed”, 
Katolsk forlag 2009).

Han begynder med at nævne, der er 
tre slags kærlighed, på græsk hed-
der de ”eros, agape og philia”. Eros 
beskriver han som den seksuelle 
kærlighed mellem mand og kvinde, 
agape er næstekærligheden og philia 
er venskabet. Han påpeger, at eros 
slet ikke er nævnt i det nye Testa-
mente, her bruges mest ordet agape, 
mens philia bruges om forholdet 
mellem Jesus og hans disciple.

Han mener, det siger noget væsent-
ligt om kristendommen, at den slet 
ikke beskæftiger sig med eros. Fra 
den græske kultur ved vi, skriver 
han, at eros ”er rusen, en overvæl-
delse af fornuften gennem et ”gud-
dommeligt raseri”, som river men-
nesket ud af sit snævre liv, og som 
overvældet af en guddommeligt 
magt lader det erfare den højeste 
salighed.” Derfor mener han, blev 
eros i tidligere frugtbarhedskulter 
fejret som ”forening med det gud-
dommelige”
Men, understreger han, ved at dyrke 

dette ”guddommelige vanvid” i tøj-
lesløshed, viser det os klart, ”at eros 
har brug for tugt og renselse”. Ellers 
fører det let til, at den nedværdiges 
til sex og en vare, der kan købes og 
sælges, og til misbrug af medmen-
nesket. Paven vil altså gerne ”rense” 
eros for dens perverterede former, 
dvs alt hvad der ligger udenfor 
ægteskabet mellem en mand og en 
kvinde.

Martinus har beskrevet den erotiske 
oplevelse som ”et lille glimt af den 
højeste ild”, en kort forsmag på 
den guddommelige salighed. Men 
han tror ikke på det med ”tugt og 
renselse”. Kun gennem sine egne 
dårlige erfaringer kan mennesket 
udvikle sig frem til at være til glæde 
for andre i stedet for selvisk at søge 
egen nydelse gennem magtmisbrug 
overfor de svagere.
Nok mente Martinus, vi skulle 
bruge Jesus som et ideal, men vi 
behøver ikke leve i cølibat, fordi 
Jesus gjorde det!

Gud sidder i generne!

Nu har en amerikansk genetiker, 
Dean Hamer, fundet ”genet for 
Gud”! Det hedder VMAT2. Det 
fandt han på den måde, at han stille-
de en række forsøgspersoner nogle 
spørgsmål om spirituelle emner og 
sammenlignede resultatet med deres 
genetiske baggrund. Han mente dog 
ikke, det havde noget at gøre med 
en bestemt religion.
Som han sagde: ”Spiritualitet er en 

personlig følelse eller åndelig til-
stand, mens religion er en kollektiv 
institution, et regelsæt for, hvordan 
de følelser skal håndteres. Hamer 
mener, vi er genetisk disponeret for 
at tro på Gud, fordi det har givet en 
evolutionær fordel.” og ”Gud sidder 
i vort DNA og i hjernens kemiske 
stoffer”. (Ill.Videnskab 1/2006)

En anden forsker, englænderen Ste-
phen Unwin, doktor i teoretisk fy-
sik, har opstillet et regnestykke for, 
hvor stor sandsynligheden er for, 
at Gud eksisterer, og mener den er 
67 %! Nogle af elementerne i hans 
regnestykke lyder: Godhed eksiste-
rer – 10 point. Ondskab eksisterer 
– 1,5 point. Bøn har effekt – 2 point. 
Mirakler sker – 1 point. Religiøse 
oplevelser er virkelige – 1 point.
Det sætter han så ind i en kom-
pliceret ligning, og får således sit 
resultat.
Det er svært at tage den slags 
forskere alvorligt, men det er da 
underholdende.

På en læserundersøgelse ud fra 
spørgsmålet: ”Kan Guds eksistens 
nogen sinde påvises videnskabe-
ligt?”, svarede 80% nej, 13% ja og 
7% ved ikke. Men de ved jo heller 
ikke, hvad Gud er!

Uønsket kommunikation

I radioen var der d. 31/3 en udsen-
delse, der handlede om mennesker, 
som generes af at høre stemmer. 
Der skulle være omkring 200.000 
danskere, der på den måde pånø-
des en ufrivillig kommunikation. 
Cirka hver tredje af dem har sær-
lige problemer, fordi stemmerne 
er negative. Ved skanning af deres 
hjerner, har man fundet ud af, at det 
er talecentret, der aktiveres, ikke 
høreorganerne.

Man har med medicin søgt at af-
hjælpe problemet, men på den måde 
sker der blot en slags lammelse af 
hjerneceller, hvilket kan medføre 
forringelse af nogle normale funk-
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tioner. Derfor har man nu forsøgt 
sig med en anden form for behand-
ling, nemlig at få patienten til at gå 
i dialog med stemmerne! Det skal 
ske på en venlig måde og ikke på en 
konfliktskabende måde.
I radioudsendelsen hørte man om en 
ung mand, der således havde opnået 
fred ”inde i hovedet” og kun hørte 
stemmerne 5-10 minutter lige før, 
han sov ind om aftenen.

Hvordan skal vi forstå dette, ånds-
videnskabeligt set? Skyldes det, at 
”forhænget” mellem den fysiske og 
astrale verden er blevet tyndere? 
Eller at der er sket en udvikling af 
hjernen, således at den er begyndt 
at blive mere modtagelig for fi-
nere vibrationer? Altså en form for 
telepatiske evner. Eller har en del 
mennesker gjort sig åbne for ind-
trængen af væsener fra den astrale 
verden ved meditation, stofmisbrug 
eller anden form for nedsat jeg-sty-
ret tankevirksomhed? Er flere blevet 
en svagere ”herre i eget hus”, som 
Martinus kalder det?

At den omtalte unge mand til sidst 
kun hørte stemmer lige før han sov, 
kunne tyde på, det hænger sammen 
med den tilstand, hvor vi giver slip 
på den aktive tankevirksomhed og 
overlader hjernen til instinkener-
gien. Vi hørte ham fortælle, at de 
negative stemmer ville have ham 
til at gøre destruktive ting, men vi 
hørte ikke noget om, hvad de posi-
tive stemmer ville fortælle.

Nu er der opstået et netværk af 
”stemmehørings-grupper”, hvor 
man kan støtte og hjælpe hinanden 
med at finde ud af, hvordan man 
bedst takler den uønskede kom-
munikation. Så det kan jo være, vi 
hører mere om, hvad det egentlig er, 
de stemmer vil.

Personlighedsspaltning

Vi kender fænomenet ”den spaltede 
identitet” fra f.eks. filmen om ”Dr. 
Jekyll og mr. Hyde”, men der er 

lavet mange andre film over dette 
emne. Faktisk er det et mere udbredt 
problem, end de fleste nok tror. Man 
mener således, at op til hver tiende 
af de psykiatriske patienter i USA 
lider af DID (Dissociative Identity 
Disorder), der er den officielle be-
tegnelse for sygdommen.

Siden psykologiens første tid har 
det været kendt, at nogle mennesker 
kan skifte personlighed, sådan at 
patienter i sin ene personlighedstil-
stand oftest ikke husker noget fra, 
da han var i sin anden tilstand. Man 
har forsøgt sig med forklaringer om 
traumer fra barndommen og dermed 
stærke fortrængningsmekanismer. 
Men de to (eller flere) personlighe-
der er alt for forskellige til, at den 
forklaring kan bruges.

Med de nye muligheder for hjer-
neskanninger har det vist sig, at en 
patients forskellige personligheder 
reagerer helt forskelligt på samme 
slags stimuli, dvs det er forskellige 
dele af hjernen, der aktiveres hos 
”de to”. Det mener en anden forsker 
kunne forklares med, at de fleste af 
os nu engang har en tendens til at 
ændre personlighed alt efter, hvilke 
omgivelser vi befinder os i. F.eks. 
ændrer mange totalt deres mening, 
når de ændrer tilhørsforhold, altså 
ændrer”flok”.
Men det forklarer jo ikke, at den 

”ene person” ikke husker, hvad 
”den anden” har foretaget sig. Det 
er noget, der ind i mellem argumen-
teres med af kriminelle, der mener 
de ikke kan være ansvarlige for, 
hvad ”den anden” har gjort. Dette 
er dog ikke noget, der accepteres af 
domstolene. Og dog kan det faktisk 
godt være rigtigt.

Problemet er, at ingen synes at tage 
begrebet ”besættelse” alvorligt 
– endnu. Ifølge Martinus er det en 
kendsgerning, at afdøde personer, 
der endnu befinder sig i ”mellemtil-
standen” tæt på den fysiske verden, 
kan besætte og således overtage en 
andens bevidsthed for en tid. Men 
det er kun muligt, når en person er 
så svagt funderet, at der er ”åben 
adgang”. I så fald er det den afdødes 
bevidsthed, der bruger personens 
hjerne som redskab.

Når man engang bliver klar over 
denne sammenhæng og tager den 
seriøst, vil ”helbredelse” i mange 
tilfælde være ret enkel, nemlig at 
hjælpe personen til ”at blive herre 
i eget hus”, som Martinus udtryk-
ker det. Det kan ske ved, at man 
gennem terapeutisk behandling får 
styrket personens evne til stærk og 
selvstændig tankevirksomhed.

Om at slå ihjel

Oberst Lars Møller har udgivet en 
bog, der hedder ”Vi slår ihjel – og 
lever med det.” Den består af samta-
ler med nogle af de soldater, der har 
været i Afghanistan. Selv om det er 
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unge mennesker, der er vokset op 
i en såkaldt ”kristen kultur”, hvor 
der i århundreder er blevet prædiket 
forbud mod at slå ihjel, har de det 
tilsyneladende ikke dårligt med at 
gøre det.

De føler ikke, det er deres eget 
private ansvar, for de gør det jo for 
deres land, det er deres demokratisk 
valgte regering, der har sat dem til 
det. Og desuden tror de på, hvad de 
er blevet fortalt, nemlig at de gør 
det for at hjælpe nogle folk i Afgha-
nistan. De har ikke været tvunget til 
det, men selv valgt det. De er på en 
slags ”frelser-mission”.

I en radioudsendelse udspandt der 
sig en diskussion med obersten om, 
hvorvidt vi alle pga vor demokra-
tiske styreform var medansvarlige 
for de dødsofre, som ”vore” soldater 
forårsagede. Nu var der ikke noget 
stort aktivt flertal i Folketinget, der 
i sin tid tog beslutningen om at gå 
i krig, men derfor mener jeg ikke, 
man kan gøre de, der stemte imod 
ansvarlige, og da slet ikke de væl-
gere, der før valget intet vidste om, 
hvad det valgte flertal senere kunne 
finde på. Vi kan påduttes at være 
med til at betale de økonomiske om-
kostninger, bl. a. til de mange unge 
førtidspensionister (over 300 fore-
løbig), psykologhjælp også til deres 
børn osv., men vi kan ikke påduttes 
det moralske ansvar.

Med åndsvidenskaben ved vi, at 
vi selv bærer ansvaret for alt, hvad 
vi gør. Det er det, der skaber vor 
skæbne. Derfor kan ingen soldat 
”dulme” sin samvittighed ved at 
lægge ansvaret for sine handlinger 
over på nogen anden instans, uanset 
hvor demokratisk den kaldes, sådan 
som obersten forsøger at hjælpe 
dem med at gøre. 

Mange af dem ved det godt et eller 
andet sted inderst inde. Derfor er 
der så mange, der har det dårligt 
bagefter. Med udviklingen får vi 
en samvittighed, der ”råber stadig 

højere”. Det ses bl.a. af, at vi i år 
allerede har haft ni selvmordsforsøg 
blandt hjemvendte soldater fra Af-
ghanistan. De vidste åbenbart ikke, 
at deres nervesystem var højere 
udviklet, end de troede. Som Mar-
tinus siger: et menneskes åndelige 
udvikling kan måles på, hvad det 
kan nænne at gøre.

Apropos krig

I TV d. 21/4 kunne man se en 
dokumentarfilm om ”Manden, som 
med en løgn sendte verden i krig”. 
En mand i Irak havde efterhånden 
snydt og bedraget så mange men-
nesker i sit hjemland, at han for 
at undgå deres hævn, måtte søge 
asyl i Tyskland. Her fik han hurtigt 
opholdstilladelse ved at bilde efter-
retningstjenesten ind, at han vidste, 
Saddam Hussein havde masseøde-
læggelsesvåben, og kunne udpege 
nøjagtigt hvor og hvordan, de var 
gemt.

Den oplysning gik videre til CIA i 
USA, men da tyskerne snart for-
nemmede, at irakeren var fuld af 
løgn, advarede de USA herom. Men 
daværende præsident Bush havde 
brug for den løgn, og så rullede 
sagen, som vi ved. Det mest tanke-
vækkende ved den historie er, hvor-
dan ”de ansvarlige” tager de store 
beslutninger i denne verden.

Men så må vi jo trøste os med, 
at intet er tilfældigt, og at det så 
åbenbart var meningen, at en masse 
mennesker skulle have nogle ud-
viklingsmæssigt nødvendige lidel-
seserfaringer ved den lejlighed. Og 
nu må det tyske politi øge landets 
statsunderskud for at bruge mange 
penge på folk, der skal passe godt 
på løgnhalsen. For der er temmelig 
mange irakere, der har mistet deres 
kære pga den krig, de mener han 
var årsag til, og som nu føler et stort 
hævnbehov.

Food, inc.

Med jævne mellemrum kommer 
der film, der viser hvor dårligt det 
står til i fødevareproduktionen, især 
hvad angår behandlingen af dyrene. 
Og for hver gang bliver der formo-
dentligt og forhåbentlig lidt flere 
vegetarer og øko-forbrugere.

Nu er der kommet en amerikansk 
film, Food inc, til Danmark, forelø-
big kun til biograferne, men senere 
på året vil den blive vist i TV. Efter 
anmeldelserne at dømme er den 
skræmmende og pinefuld at se på. 
Dansk landbrug har selvfølgelig 
været ude med argumenter om, at 
den kun viser forholdene i USA, og 
at det ikke står så dårligt til i Dan-
mark. Men vi er såmænd godt på 
vej her også.

Trods det er danskerne de største 
kødspisere i verden, og de som er 
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det bekymrer sig åbenbart endnu 
ikke meget om, hvordan kødet 
produceres, bare det er billigt. 
Hvad der ved denne film måske kan 
have en vis effekt er, at den kæder 
fødevarernes ringe kvalitet sammen 
med de stigende helbredsproblemer, 
f.eks. med fedme, sukkersyge osv.

Vi har måske ikke så mange vegeta-
rer i Danmark – endnu, men blandt 
de, vi har, er der ret mange aktive. 
Vi har f.eks. to vegetar-tidsskrifter, 
der begge bringer dejlige ”grønne” 
madopskrifter. Det ene henvender 
sig især til de helt unge, Anima hed-
der det (info@anima.dk), det andet 
hedder ”Vegetaren” og har eksiste-
ret i 100 år (kontakt@vegetarforeni
ngen.dk). 

Alternativ til ligbrænding

Martinus har forsøgt at lære menne-
skene at tage kærligt hensyn til sine 
mikroindivider, også efter vi har 
forladt den fysiske krop. Han har 
fortalt, hvorfor vi ikke bør lade vort 
lig brænde, og fortalt hvordan den 
ideelle bisættelse skal være, når det 
engang bliver muligt. Liget skal stå 
i fred i fællesmausolæer, indtil alt 
organisk liv er ophørt, dvs diskarne-
ret, og så først begraves i jorden.

Martinus’ eget lig blev balsameret 
med formalin, åbenbart efter eget 
ønske. Men er det, hvad der er mest 
nænsomt overfor mikrovæsenerne? 
Mere nænsomt end en almindelig 
jordfæstelse? I bogen ”Bisættelse” 
kap. 201 skriver Martinus, at vi 
helst skal ”give mikroindividerne 
tilbage uskadte, beskyttet og frelst 
til den verden og de forhold, der for 
dem er vejen til livet og lyset.” For 
”lånt materiale skal gives tilbage til 
naturen på en værdig måde.”

Men er formalin ikke en slags gift 
for de endnu levende mikroindivi-
der i kroppen? Og hvorfor skriver 
Martinus i kap. 198 lige efter, hvor 
han skriver at ligbrænding vil blive 
forbudt, at ”ikke engang balsame-

ring vil være tilladt” i fremtidens 
samfund. Det er i øvrigt mig be-
kendt det eneste sted, han overhove-
det nævner ordet balsamering i sine 
skrifter.

En svensk biolog, Susanne 
W.Mäsak, har udviklet, hvad hun 
kalder et ”miljørigtigt alternativ til 
ligbrænding”. Det er en form for 
frysetørring, der består i at kisten 
med liget sænkes ned i flydende 
kvælstof på minus 195 grader. Bag-
efter vil det ved en let omrystelse 
pulverisere og fylder nu så lidt, at 
det efter at være renset for evt. me-
talrester kan lægges i en lille kasse, 
fremstillet af majsmel. Den kan 
begraves i kun 20-40 cm’s dybde, 
da den ikke forurener grundvandet 
med forrådnelsesbakterier, og alle-
rede efter 12-20 mdr. vil liget være 
omdannet til miljøvenlig kompost. 
(Ill.Videnskab 12/2006)

Frysetørrings-anlægget skulle nu 
stå klar i Jönköping, men jeg har 
ikke hørt, hvordan det senere er 
gået projektet. Spørgsmålet er, 
hvor nænsomt det i grunden er 

overfor mikroindividerne at fryse 
dem ud af inkarnation. Hvad mon 
Martinus ville have ment om denne 
metode? Så længe vi ikke kan vælge 
det bedste, hører denne vel med til 
det næstbedste.

Lysets gåde

For naturvidenskaben er lyset stadig 
en gåde, men selv om de ikke ved, 
hvad det egentlig er, har man fundet 
ud af at bruge dets særlige egen-
skaber på utallige måder, fordi det 
som alt andet i naturen opfører sig 
lovmæssigt. Man ved godt, lys er 
energivibrationer, som ikke lyser i 
sig selv men først når det reflekteres 
af de utallige partikler, der findes i 
atmosfæren. Derfor er rummet så 
mørkt, så snart vi kommer udenfor 
jordens atmosfære.

Før Einstein så man kun lyset som 
bølger, der svingede op og ned lige-
som havets bølger. Da man fik mu-
lighed for at udforske det nærmere, 
mente man at kunne konstatere, at 
det bestod af bittesmå partikler, som 

Årsag-virkningskæden hos Martinus - og lysets reinkarnation hos 
Russell
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man kaldte fotoner. Men så fandt 
man ud af, at det kunne optræde 
som både bølge og partikler, til-
syneladende på samme tid. Stor 
forvirring.

Hvis man havde lyttet til Walter 
Russell, da han allerede i 1929 
udsendte sin første bog, havde man 
været en del klogere. Han forklarer, 
hvordan alt er energivibrationer, 
dvs elektricitet. Det, vi oplever 
som lys, består af den bevægelse, 
som utallige minivæsener skaber. 
De bevæger sig ud og ind af fysisk 
inkarnation så lynhurtigt, at viden-
skaben ikke når at opdage, hvad det 
egentlig foregår.

Man mener lyset bevæger sig med 
ca. 300.000 km i sekundet i tomt 
rum. Der findes ikke noget ”tomt 
rum”, men videnskaben kan (endnu) 
ikke måle diskarnerede væseners 
energier og kalder det derfor ”mørkt 
stof” eller ”mørk energi”. Faktisk 
”rejser” lyset ikke i bogstavelig for-
stand. Det inkarnerer og diskarnerer. 
Der findes celler i vor krop, der kan 
diskarnere og inkarnere på mindre 
end en time, og da de såkaldte foto-
ner er så enormt meget mindre, kan 
deres livscyklus klares på brøkdele 
af sekunder.

Den danske fysiker Lene Hau er 
blevet berømt for at have præsteret 
”at bremse lyset”. Det gør hun ved 
at sende en ”lysimpuls” gennem 
en natriumsky, der så kold at den 
er lige ved det absolutte nulpunkt. 

Det der sker, som jeg med kendskab 
til Russell ser det, er at ”lysvæse-
net” i en (superkort) periode holder 
op med at inkarnere. Når ”lysim-
pulsen” forlader natriumskyen, 
fortsætter den sine normale inkarna-
tions-cykler. Videnskaben siger, at 
lysimpulsen gendannes, og det er jo 
sådan set rigtignok.

Sorte huller

Naturvidenskaben har længe un-
derholdt os med mange forskellige 
teorier om noget, de kalder ”sorte 
huller” i universet. Det skulle være 
steder, især midt i galakserne, hvor 
tyngdekraften påstås at være så 
stærk, at den suger alt stof i dets 
omegn til sig ned i ”hullet”. Samti-
dig viser de billeder, f.eks. af Mæl-
kevejens centrum, der er alt andet 
end ”sort”, og de forklarer også, at 
det er omkring det sorte hul alle de 
nye stjerner dannes. Det er tem-
melig selvmodsigende. Så nu har 
man forsøgt sig med en ny teori om 
”hvide huller”, sådan at stoffet fra 
det sorte hul forsvinder gennem et 
”ormehul” og genopstår i et ”hvidt 
hul”, altså det indsugede stof fra et 
hul ”genfødes” i et andet hul! (Ill.
Videnskab 7/2010).

De forvilder sig her ud i nogle 
bizarre teorier, fordi de ikke kan 
finde ud af, hvordan den universelle 
skabelsesproces i grunden foregår. 
Fra åndsvidenskaben ved vi, at 
alt er bevægelse, spiralbevægel-

ser bestående af to modsatrettede 
bevægelser, sådan at den indadgå-
ende bygger op og den udadgående 
bryder ned, generelt set. Hvem der 
med sin bevidsthed skaber bevægel-
sen vil jeg forbigå her.

Ind mod midten af spiralen er bevæ-
gelsen stærkest, mest koncentreret 
og således varmest, så her sker den 
fortætning, der producerer stjerner. 
Men allerinderst er der et mindre 
sted, hvor der er stilhed. Ligesom i 
orkanens øje! Herfra kan videnska-
ben ikke måle nogen udstråling og 
tror, det skyldes stærk tyngdekraft, 
altså et ”sort hul”. Faktisk er der 
masser af udstråling fra ”hullet”, 
nemlig af bevidsthedsenergi, men 
den slags kan de fysiske forskere jo 
ikke måle.

Fra Mælkevejens centrum strømmer 
denne bevidsthedsenergi ud gennem 
hele galaksen og beliver hele sy-
stemet, ligesom vore tankeenergier 
beliver vor organisme. Mælkevejens 
tankeenergi kan akkurat som vores 
svinge – i mørke og lyse tankekli-
maer. Efter hvad Martinus skriver, 
rammes Jorden just i vor tid af 
nogle lyse tankevibrationer, det han 
kalder ”Den nye Verdensimpuls”. 
Så gælder det om at prøve at ”svin-
ge med” og komme på bølgelæng-
de, ellers kan disharmonierne blive 
mere grelle, end de er i forvejen, og 
skabe psykisk og fysisk sygdom. 

Om at sikre sin genfødsel

På Bali har de en særlig form for 
”konfirmation”. Den består i at få 
filet sine hjørnetænder! Målet med 
tandfilingen er at understrege den 
menneskelige side og nedtone den 
dyriske. Spidse hjørnetænder hører 
til hos dyr og dæmoner, mens det 
rene menneske skal kunne fremvise 
en fin og jævn tandrække. Når man 
forlader det jordiske liv, skal de fine 
tænder hjælpe med til at komme 
ind i dødsriget på en måde, der gør 
den pågældende fortjent til at blive 
genfødt.
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Ære den der æres bør

Uden den kvindelige biofysiker Ro-
salind Franklin var DNA-dobbelt-
spiralen ikke blevet opdaget i 1953. 
Da Watson og Crick så Rosalinds 
resultater med røntgen-diffraktion, 
gik løsningen op for dem, og de 
publicerede så det hele i deres eget 
navn uden at nævne, hvor de havde 
det fra. I 1962 fik de så nobelprisen 
for det.
Rosalind Franklin blev aldrig aner-
kendt for sin indsats. Hun døde af 
kræft som 37-årig formodentlig på 
grund af sit forskningsarbejde med 
røntgenstråling. Videnskabens histo-
rie er fuld af kvindelige pionerer, 
som ingen kender i dag, fordi det 
var mænd, der tog æren.

Advarsel mod rumvæsener

Den berømte videnskabsmand Ste-
phen Hawking (ham i rullestolen) 

udtalte til Ritzau, at ”rumvæsener 
findes, men de er formentlig så far-
lige, at vi gør bedst i at undgå dem.” 
Hans udtalelser gik vidt omkring, 
og bare fordi han er professor, 
bliver han citeret, som om det var 
visdomsord. 

Videre sagde han: ”Hvis rumvæsner 
nogensinde kommer på besøg, tror 
jeg, at resultatet vil minde om da 
Columbus ankom til Amerika. Det 
endte ikke særligt godt for india-
nerne.” og ”For min matematiske 
hjerne er det fuldstændigt rationelt, 
at der skulle eksistere rumvæsner. 
Udfordringen er at regne ud, hvor-

dan de rent faktisk er.”
Han forestiller sig, at rumvæsner 
der besøger Jorden er os teknolo-
gisk overlegne og kommer, fordi de 
har udpint deres egen planet. 
Det er vist det, der kaldes en pro-
jektion! Vi forestiller os altid, at 
andre ligner os. Men selvfølgelig vil 
væsner, der er så langt i udviklingen 
at de kan besøge andre planeter, dvs 
kan dematerialisere og re-materia-
lisere sig, også være kommet langt 
mht det med næstekærligheden.

Thorvaldsens frygt

Billedhuggeren Thorvaldsen, der 
skabte den skønne Jesus-skikkelse, 
følte sig åbenbart ikke beskyttet 
af de højere magter. Da han skulle 
fotograferes i 1840, gjorde han 
bukketegnet for at beskytte sig mod 
kameraets ”onde øje”, dvs pege-
fingeren og lillefingeren formes så 
det ligner bukkehorn, et gammelt 
hedninge-tegn for styrke.

Fotografiet var et helt nyt og fryg-
tet medie, så Thorvaldsen var ikke 

alene om at være bange for det. Der 
var en udbredt forestilling på den 
tid, at fotografiet trak et lag af den, 
der blev fotograferet. Noget af livets 
essens, troede f.eks. Balzac, ville 
blive overført til billedet.

Skæbnens ironi?

I den bibelske by Harmagedon (nu 
Megiddo) har israelske arkæologer 
fundet verdens sandsynligvis ældste 
kirke fra før år 313, da kristendom-
men blev accepteret i romerriget. 
Resterne af kirken ligger inde i et 
moderne topsikret fængsel. Det var 
en palæstinensisk indsat, der fandt 
det skjulte mosaikgulv, der bl.a. vi-
ser to fisk og med en inskription der 
nævner ”Guden Jesus Kristus”.

Harmagedon er en ganske særlig by 
ifølge Bibelen, den er selve symbo-
let på dommedag, så vidt jeg husker. 
Og i Bibelkode-bogen nævnes den 
som det sted, der først vil blive lagt 
i ruiner, ja der står noget om en 
atombombe, der skulle falde netop 
der.

Farve virker

Sportsudøvere, der kæmper i rødt, 
har størst chance for at vinde, har 
det vist sig. Ved OL i Athen i 2004 
foretog nogle forskere en undersø-
gelse af resultaterne i fire sports-
grene: boksning, romersk brydning, 
taekwondo og fribrydning. I tre 
ud af fire tilfælde vandt kæmperen 
i rødt, på trods af, at der i de fire 
discipliner trækkes lod om dragtfar-
ven.

Der gættes på, at årsagen må være, 
at den røde farve forbindes med 
styrke og aggressivitet, så modstan-
deren ubevidst bliver bange for den 
rødklædte kæmper. Hvis farveterapi 
har noget på sig, hvad mange jo 
mener, så er det vel mere ham, der 
bærer den røde farve, der styrkes, 
dvs får øget sin tyngdeenergi, for at 
tale martinusk.
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Voldelig adfærd menes at være 
en genfejl

Nu hvor genforskningen har høj 
prestige, er der ikke grænser for, 
hvad man kan finde ud af på det 
område. Nu har man fundet ud af, 
at særligt aggressive og voldelige 
mænd har et specielt gen. Derfor 
begynder man at stille spørgsmåls-
tegn ved, hvor meget de ”kan gøre 
for det”. Nogle forskere fra New 
Zealand fandt det og kaldte det 
MAOA.

Allerede i fostertilstanden kan 
det måles, om drengen f.eks. har 
for meget testosteron i blodet og 
således kan forudsiges at blive født 
med et hidsigt temperament – me-
ner man. Kan det så også gå hen 
og blive årsag til at vælge abort? 
I øvrigt har en canadisk forsker 
Peter Hurd påvist, at mænd er mere 
aggressive, hvis deres ringfinger er 
lang i forhold til pegefingeren! (Ill.
Videnskab 13/2005)

Det er de utroligste resultater, man 
får ud af at bytte om på årsag og 
virkning. Da det nu engang er be-
vidstheden, der afgør hvilke gener, 
der belives, kan man næppe ændre 
adfærden ved at manipulere med 
generne. Man ændre jo ikke årsa-
gen, bevidstheden, ved at ændre på 
virkningen.

Dyrenes sanser

Så godt som alle græssende køer 
på den nordligste del af jordkloden 
vender hovedet den samme vej, 
nemlig mod den magnetiske nord-
pol. Et tysk-tjekkisk forskerhold har 
ved hjælp af programmet Google 
Earth studeret 8510 græssende og 
hvilende køer i 308 flokke fordelt på 
seks kontinenter. Bortset fra særlige 
forhold som f.eks. kraftig vind og 
regn, vendte de næsten alle med 
hovedet mod nord.

De mener nu, køernes adfærd må 
skyldes deres sans for jordens 

magnetfelt. Vi kan måske tilføje, at 
de energilinier, som mange mener 
findes i jorden overalt på kloden 
også kan være medvirkende årsag. 
Der er jo energistrømninger, som vi 
ikke sanser, men som dyrene med 
deres endnu stærke instinktenergi 
kan sanse.

På Kyotos universitet har man un-
dersøgt, hvor godt chimpanser kan 
huske. Det viste sig, at de huskede 
bedre end de studerende i en række 
forsøg, der bl.a. gik ud på at hu-
ske rækkefølgen af nogle tal. (Ill.
Videnskab 9/2008) At aber har mere 
hukommelsesenergi end mennesker 
kan ikke undre den, der kender til 
grundenergiernes udvikling og af-
vikling gennem de levende væsners 
spiralkredsløb.

Det evige evangelium

Gennem hele middelalderen verse-
rede der i nogle kredse forventnin-
ger om en snarlig ”tredie tidsalder”, 
en videreudvikling af kristendom-
men. Den byggede på Joachim af 
Fiores vision (beskrevet i Impuls 
3/2009) og var søgt beskrevet i det, 
man kaldte ”Det evige evangelium”.

G.E. Lessing (1729-81) fortsatte 
Joachims tanker i sin lille bog 
”Menneskeslægtens opdragelse”, 
genudgivet på forlaget Fisker & 
Schou 1994 i Billeskov Jansens 
oversættelse. Lessing lever i det, 
der er blevet kaldt oplysningens 
tidsalder, hvor man er begyndt at 
forholde sig kritisk til de religiøse 
overleveringer og tror på ”den men-
neskelige fornuft”.

Hans tese er, at Gud opdrager men-
neskene med ”åbenbaringer”, dvs 
budskaber tilpasset hvad menneske-
ne kan forstå og være modtagelige 
for. I begyndelsen, på menneskenes 
barnestadie, måtte de opdrages med 
straf og belønning. Med Jesus fik 
”den menneskelige fornuft et nyt 
skub i den rigtige retning”, siger 
han.

Men Jesu sandheder ”var ligesom 
et facit, som regnelæreren forud 
meddeler sine elever, for at de til en 
vis grad kan rette sig ind derefter 
under regnearbejdet. Ville eleverne 
nøjes med det meddelte facit, så 
ville de aldrig lære at regne og ville 
kun dårligt opfylde den hensigt, den 
gode lærer havde, da han gav dem 
en ledetråd for deres arbejde.”

Lessing mener altså, at menneskene 
selv skal ”regne” sig frem til, om 
det givne facit er rigtigt ved hjælp 
af sin fornuft. Her giver han udtryk 
for et slags oprør mod kirkens for-
søg på at forhindre folk i at tænke 
selv og dens forfølgelse af de, der 
tænker kritisk og mener noget andet 
end kirken. Han deler Joachims 
overbevisning om, at Guds plan 
med menneskene er, at de skal 
udvikle sig frem mod stadig større 
fuldkommenhed, og at udviklingen 
vil ende med at skabe fred og lykke 
på jorden.

Han skriver: ”Den skal komme, 
sikkert og vist, fuldendelsens tid. 
Forstanden vil efterhånden blive i 
stand til at overbevise mennesket 
om, at fremtiden bliver lykkeligere. 
Da vil mennesket gøre det gode, 
fordi det er det gode, ikke af hensyn 
til vilkårlige belønninger.”
”Den skal sikkert komme, tiden for 
et nyt evigt Evangelium, som det 
var lovet os i selve den nye Pagts 
grundbøger” (Bibelen).

”Måske havde allerede visse per-
soner i det 13. og 14. århundrede 
opfanget en stråle af dette nye, 
evige evangelium og tog kun fejl, 
idet de forkyndte dets tilsynekomst 
som nært forestående. Måske var 
deres tanke om verdens tre aldre 
ikke nogen tom grille. I den tredje 
alder vil ”den nye pagt” blive lige 
så antikveret, som ”den gamle pagt” 
er i dag.”

”De havde blot alt for megen hast. 
Tiden modnes langsomt, det evige 
forsyn går sin umærkelige gang. 
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Hvert enkelt menneske må gennemløbe sin bane frem 
mod fuldkommenheden. Kan det nå det i ét og samme 
liv? Nej, det kan et menneske ikke. Hvorfor kunne ikke 
ethvert menneske have befundet sig mere end én gang i 
denne verden? Hvorfor skulle jeg ikke komme igen, så 
ofte jeg er moden til nye kundskaber og nye færdighe-
der? Og er ikke hele evigheden min?”

Disse citater viser, at en del mennesker var langt frem-
me i deres tænkning i 1700-tallet. Men det kunne være 
farligt at have kontroversielle meninger, så den lille bog 
kom først ud året før, Lessing døde. 

Små fremskridt

Samsung har udviklet en 
mobiltelefon, der er produce-
ret af en type plastik, der kan 
nedbrydes i naturen. Dens 
hårde skal består af 40% 
majs.
Også i pc-branchen sker 
noget. Firmaet PlayEngine 
har lanceret tastatur, mus og 
skærm lavet af bambus, der 
således har erstattet plastik.

Om faksimileudgaven af Livets Bog

Det er ingen hemmelighed, at Martinusinstituttet ikke 
har set med velvilje på genoptrykningen af den oprinde-
lige udgave af Livets Bog og har gjort, hvad de kunne 
for at bremse den. Nu hvor jeg har solgt en del af dem, 
må jeg konstatere, at noget der har skabt så megen 
glæde, kan ikke være forkert.

Vi står alle hele tiden overfor at skulle vurdere, hvad der 
er rigtigt og forkert. Jeg er slet ikke i tvivl om, at Marti-
nusrådet ud fra de bedste hensigter gør, hvad de mener, 
er det rigtige. Vi kan se forskelligt på nogle ting og være 
uenige, men det har vi lov til at være.  Vi er jo ikke no-
gen ”sekt” eller forening med bindende regler for, hvad 
vi må mene og gøre.

I  vurderingen af ”rigtigt og forkert” må vi have et eller 
andet grundlag at gå ud fra. Et grundlag kunne f.eks. 
være: det der skaber glæde er mere rigtigt end det, der 
skaber sorg. I denne sag må vi se på hensigten, dvs 
bedømme om der handles uselvisk for ”Martinussagen” 
som helhed, for bevarelse af Martinus værk uantastet for 
eftertidens generationer og for skabelse af den nemmest 
mulige adgang til at lære værket at kende.

Vi er en del, der meget gerne vil være med til aktivt at 
føre ”sagen” videre i Martinus’ ånd og efter hans ønsker. 

Ingen, der har læst hans værk, ønsker at skabe konflikt. 
Men da det aldrig vil kunne undgås, at der opstår diver-
gerende meninger, må der udvikles en model for en i 
åbenhed fredelig håndtering af den slags.
Derfor foreslår jeg, at vi afholder en konference for 
”de aktive” med emnet: ”Hvordan efterleve Martinus’ 
ønsker i højst mulig grad?” Baggrundsmaterialet for 
denne skulle bl.a. indeholde referaterne fra rådsmøderne 
i Martinus’ sidste år.

En sådan dialog-konference foreslår jeg også for at und-
gå al for megen intern-debat i dette blad. Et eller andet 
sted skal der jo være mulighed for at frustrationerne kan 
komme åbent frem i stedet for at cirkulere ”i krogene”. 

Jeg ved godt, at de fleste blot vil læse bøgerne og helst 
ikke vil blandes ind i administrative anliggender. Men 
jeg forudser, der om føje år vil opstå mange grupper og 
studiekredse rundt om, og med det vil ideer og initia-
tiver poppe op i ønsket om at udbrede kendskabet til 
Martinus’ værk. Sikkert også en del, som Rådet ikke 
vil bryde sig om. Men hvor meget skal Rådet prøve at 
bremse det?

Ifølge Martinus skulle vi overlade det til forsynet, for 
sandheden og det ægte vil bestå, mens usandheden og 
det uægte vil forgå, har han sagt noget om, så vidt jeg 
husker.
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Hvis parringstilstanden ophører i løbet af 500-
3.000 år, vil jorden så blive affolket?.
 
Svar v/Hans Wittendorff
 
Spørgsmålet er både interessant og relevant. Man får 
måske bedst en fornemmelse af svaret ved at se på hoved-
symbolet (nr. 11). Her har Martinus placeret jordkloden på 
det sted, der passer med klodens udvikling. Men omkring 
kloden har han vist en aflang figur, der markerer spænd-
vidden i menneskehedens udvikling. Nederst, nærmest 
dyrerigets kulminationspunkt, finder vi de mest primitive, 
brutale mennesker, som kan nænne at gøre de mest ufatte-
lige grusomheder. Øverst, nærmest menneskeriget, finder 
vi de mest udviklede, de mest næstekærlige mennesker.  
 
Hvis vi nu forestiller os udviklingens gang, så flytter vi 
billedligt talt denne del af symbolet (kloden og men-
neskeheden) op i det gule felt, menneskeriget. Og så 
forstår vi, at i umådelig lange tidsperioder vil det fortsat 
være sådan, at de mest udviklede forlader parringstil-
standen til fordel for kærtegn og alkærlighed, mens de 
mindst udviklede stadig vil betjene sig af den fysiske 
parring. Læs fx slutningen af stk. 1766 i Livets Bog 5: 
 
Da forplantningsprincippet og den herpå baserede selv-
opholdelsesdrift udgør den klippefaste kerne i dyrets 
psyke og eksistens og derfor er den vanskeligst 

opløselige, vil samme kerne selvfølgelig blive det 
allersidste, der vil gå under af alle de foreteelser i 
jordmenneskets bevidsthed, som det har tilfælles med 
dyret. Og det er givet, at denne kerne ikke så godt kan 
gå under, før der er dannet et nyt forplantningsprin-
cip med så udviklede organer, at det er bæredygtigt 
nok til at kunne viderebefordre den nye arts beståen. 
 
Men hvad sker der så, når de sidste fra den nuværende 
menneskehed er nået frem til at ”forlade parringstilstan-
den”. Der sker sådan set ikke de helt store ændringer. Så 
længe jordklodevæsenet udviklingsmæssigt befinder sig 
i den energitilstand, vi kalder ”menneskeriget”, vil det 
tiltrække ”mikrovæsener” (mennesker) fra andre kloder, 
hvis udvikling nøjagtig passer til dette udviklingstrin.

Med andre ord: Det er en kontinuerlig proces, der varer 
millioner, måske milliarder af år (efter vores tidsregning).
Men efter disse, for os næsten ufatteligt lange tidsperio-
der, når klodevæsenets jeg naturligvis også frem til det 
punkt, hvor det forlader den fysiske verden. Så bliver 
kloden altså affolket, som du skriver, og alle former for 
liv vil ganske, ganske langsomt ophøre. Men det sker 
altså først om så ufattelig lange tidsperioder, at vi næppe 
har nogen mulighed for helt at forstå det. 

Spørgsmål om polforvandlingen



Små historier
I salmen ”Kirken den er et gammelt hus” skrev Grundtvig i det sidste vers bl.a.: 
”Selv bygger ånden kirke bedst, trænger så lidt til drot som præst, ordet kun helliger huset.”
Men verset findes ikke i nogen salmebog, for gammel kristendom mener jo ikke at kunne undvære præster!

Forskere fra et universitet i Ohio har påvist, at sår heler langsommere hos de, der udviser negative følelser i for-
hold til de, der tænker positivt. Jo mere fjendtligt, forsøgspersonerne opførte sig, des langsommere helede deres 
sår.

For græske mænd i antikken var det rent juridisk kun utroskab, hvis de var konen utro med en kvinde, ikke med 
en anden mand.

I 397 e.Kr. udstedte den romerske kejser Honorius en lov, som forbød mænd at vise sig i Rom iført bukser. På-
klædningen har altid været vigtig for lovgiverne – åbenbart!

I middelalderens Mellemeuropa var det ikke tilladt at bekæmpe skadedyr, før en embedsmand havde oplæst en 
opfordring til dyrene om at forlade stedet. Det må kaldes ”dyrebeskyttelse”!

Ultraortodokse jøder er mere uforsigtige fodgængere, end israelere generelt er, viser ny forskning. De ultraorto-
dokse lægger skæbnen i Guds hånd og bryder reglerne hele tre gange oftere, end andre israelere gør.

Mennesket fornyer sin hud cirka hver 27. dag og mister omkring 600.000 hudpartikler i timen. En person på 70 
år vil således have drysset op mod 40 kg hud af sig i løbet af livet. Vore celler sørger således med deres diskar-
nation for, at husdyrmiderne har nok at spise!

På spørgsmålet ”Tror du, at akupunktur virker?” svarede 74,7% ja, 13,7% nej og 11,6% ved ikke. Nu hvor en 
læge har fusket med at give indsprøjtning med binyrebarkhormon i stedet for akupunktur, uden patientens vi-
dende, har troen måske ændret sig lidt!

På spørgsmålet ”Har du oplevet at finde løsningen på et svært problem, mens du sov?” svarede 61% ja, 26% nej 
og 13% ved ikke. Jo, der er hjælp at hente fra ”den anden side”!

Handelshøjskolen i Stockholm har ved hjælp af spillet ”Fangernes dilemma” påvist, at flinke mennesker vinder, 
mens de, der straffer andre, taber. 

Såvel hvide som farvede amerikanere ligger under for fordomme overfor sorte. Hjerneskanninger viser, at begge 
grupper får negative associationer, når de ser et mørkt ansigt. Det tager sin tid at få ændret på de gamle talent-
kerner!

Ved at undersøge 600 tvillingepar mener man at have fundet ud af, at boglig begavelse sidder i generne, fordi 
alle forældrenes anstrengelser for at udvikle børnenes boglige evner ikke havde nogen særlig effekt. Der er 
mange ting, der skal revurderes den dag, det med talentkerner og reinkarnation går op for videnskaben.

Det kan godt være esperanto bliver et verdenssprog engang, men indtil videre er der gang i forskningen med at 
udvikle en mobiltelefon, der kan fungere som tolk. Til og fra hvilke sprog afgøres af dets program. Det skal jo 
nok lykkes hvad angår de mest gængse ord, men tænk hvilke muligheder for misforståelser!

Gennem de senere år er et stadig stigende antal piger begyndt at spille fodbold. Det følger naturligvis med pol-
forvandlingen. Men det er dog endnu sådan, siger en træner, at drengene kommer, fordi de kan lide at konkur-
rere mod hinanden, mens pigerne overvejende kommer for det sociale.
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Fra tro til viden
Hele verdensbilledets struktur, både dets timelige og dets evige detaljer, forekommer nu i 
kosmiske analyser, der udgør sammenhængende tankerækker, logisk opbyggede som konkret 
næring for intellektet eller forstanden. I kraft af væsenernes egne erfaringer sammenholdt 
med disse analyser bliver den virkelige sandhed om verdensbilledet til levende konkret virke-
lighed.

Den udviklede eller åndelig modne forsker kan således ved hjælp af sit eget erfaringsmate-
riale eftertænke og derved kontrollere enhver førende detalje, enhver førende foreteelse i ver-
densbilledets kosmiske analyser og derved nå frem til ved selvsyn at opleve disse som konkret 
viden, sandhed og virkelighed.

Disse verdensbilledets kosmiske analyser iklædt intelligensmaterie og dermed gjort tilgænge-
lige for almindelige intellektuelle sanser som kontrollabel videnskab og dermed blevet overført 
fra følelsens og instinktets domæne, hvor de kun var tilgængelige som ukontrollable trosdog-
mer eller profetiske postulater, til forstandens og den vågne dagsbevidstheds klare realistiske 
område.

Hele verdensbilledet, dets psykiske eller åndelige såvel som dets materielle eller fysiske side 
er dermed blevet til håndgribelig eller konkret virkelighed. Og da denne viden kun kan af-
føde væremåden: at elske sin næste som sig selv og forståelsen af, at ”alt er såre godt”, samt 
klarsynet af væsenernes egen udødelighed eller evige eksistens som ét med Guddommen, 
forstår man, hvordan det nuværende udslag af den kosmiske verdensimpuls eller verdensgen-
løsning har banet vej for menneskets forvandling fra at være et uindviet til et indviet jord-
menneske.

(Martinus i Livets Bog V stk. 1897)
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Der må frit kopieres fra bladet, men med 
kildeangivelse

Det var den sommer!

I sidste nummer skrev jeg, at der med 
bladetfulgte eksemper på det materiale, 
der hører med til udstillingerne, som bl.a. 
Jan Langekær organiserer. Det viste sig, 
at materialet vejede for meget og såle-
des ville sætte portoen en tak op. Men 
dennegang har jeg gjort bladet 4 sider 
mindre, og så kan det være med.

Artiklerne i dette blad viser den forskel-
lighed og mangfoldighed, vi kan have i 
opfattelsen af mange ting. Som bekendt 
er jeg stor tilhænger af åben dialog, for 
så kan vi hver især selv vurdere argu-
menterne. Når alt kommer til alt må vi jo 
alle handle ud fra, hvad vi finder rigtigst 
for os selv.

De bøger, der anmeldes i dette blad, er 
oftest meget tilfældigt valgt. Det afhæn-
ger af, hvad jeg lige falder over eller 
får tilsendt. Jeg har som regel ikke disse 
bøger til salg, men henviser til almindelige 
boghandlere eller biblioteket.

Jeg har valgt sommerfugle som forside 
tema i år. De glæder jo os alle med deres 
vidunderlige farvepragt. Men nu hørte 
jeg, at vore sommerfugle er på retur, 
for pga bl.a. landbrugets forurening 
mangler de vilde blomster i landskabet!

Med sensommerhilsen
Ruth
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Martinus

Loven for tilværelse
Til symbol nr. 44 ”Elsker hverandre” skrev Martinus 
tilbage i 1930’erne følgende forklaring:

Hen over evighedens umådelige hav går et lille fartøj. 
Det er på rejse i verdensrummet. Det svæver mellem 
stjernerne. Det bevæger sig i ”himlen”. Dette lille fartøj 
hedder ”jorden”. Dets fornemste passagerer er men-
nesker. Men det har også andre passagerer, nemlig alle 
de øvrige levende væsener, der hører ind under jordiske 
former for liv. Det er en art 
”Noahs ark”.

Nævnte fartøj følger en be-
stemt rute, der strækker sig 
ligeså langt som ”havet”. 
Denne rute hedder ”tiden”. 
Tiden og evigheden er såle-
des lige udstrakt. Men tiden 
er ligesom alle andre befær-
dede ruter eller alfare veje 
inddelt i måleenheder. Den 
form for måleenheder, der af 
det jordiske menneske bliver 
opfattet som mærkepæle i 
dets kosmiske rejse, er dem, vi har lært at kende som: år, 
måneder, uger, dage, timer og sekunder. Af disse udgør 
årene de mest fundamentale for samme væsen.

Hvert ”nytår” er således en fundamental ”milepæl” i det 
jordiske menneskes rejse med jorden gennem verdens-
rummet. Der findes naturligvis ”mærkepæle” for langt 
større måleenheder eller afstande i denne rejse, såsom: 
århundreder, årtusinder, årmillioner; men sådanne er for 
de ”himmelske rejsende”, der er nået frem til at leve i 
bevidsthedslag, hvor tusinde år er som én dag og én dag 
som tusinde år. Og af den art ”passagerer” er der endnu 
yderst sparsomt på jorden. For disse rejsende er den endnu 
et for primitivt befordringsmiddel.

Den har endnu ikke disse for en sådan bevidsthedstilstand 
tilpas komfortable ”kabiner”, ”saloner” eller ”kahytter”, 
tjenlige for den rigtige menneskelige manifestation eller 
for væsener, levende og sansende udelukkende gennem 
”den hellige ånd”, for væsener, der for længst i maskulin 
og feminin ligevægtig polforening har lagt pattedyrets 
zone bag sig og som fuldendte ”gudemennesker” er op-
standen i ”det rige, som ikke er af denne verden”. Disse 
væsener har deres specielle ”fartøjer”, skønne og lysende 

verdener, oaser mellem sole, harmonier i farver, stråler 
og kærlighed.

Anderledes er det med jorden. Den er endnu ikke byg-
get for ”himmelske rejsende” af en sådan rang. Dens 
fornemste opholdsrum er endnu kun at betragte som 
”stalde”, thi de er beregnet  for væsener med delvis dyrisk 
bevidsthed, væsener, der i kraft af han- og hunformens 
tyngde som individ af pattedyrets zone, af naturen kun ser 

sin ”næste” i det modsatte 
køn, og således kun overfor 
dette kan praktisere noget af 
overholdelsen af det store 
bud: Elsker hverandre, el-
ler ligesom dyrene endnu 
kun kan forstå kærligheden 
gennem ægteskab, afkom 
og familie, kan således kun 
opleve kærligheden i form 
af ”spire” – ikke i form af 
”blomst” eller kulmination. 
Jordens fornemste 
”passagerer” må endnu være 
i rum sammen med dyrene, 

må endnu ”æde sammen med svinene”. Jorden er endnu 
kun et ”skib” for ufærdige væsener, ”forlorne sønner”, 
men på rejse i ”himlen” med kurs mod den evige Fader.

Den lyse udstråling

Gennem tiden og rummet svæver jorden altså som en 
lille stjerne. Dens kurs i evigheden er som før nævnt 
rettet mod den evige Fader, verdens centrum, alle tings 
”faste punkt”. Den har harmoni og kærlighed til mål. Den 
nærmer sig den virkelige lykkes land mere og mere. Dette 
må nødvendigvis bevirke, at dens åndelige atmosfære må 
blive påvirket deraf. Denne påvirkning giver sig da også 
til kende som den i Livets Bog omtalte ”lyse udstråling 
fra det guddommelige skabeprincip”. Og for ca. to tusinde 
måleenheder eller ”Nytår” siden fik jorden i sin kosmiske 
fart de første svage lysskær fra et forklaret land i sigte.

Disse lysskær, der fra det fjerne kastede sin glans ind 
over det jordiske ”himmelskib” i form af tre store ver-
densreligioner ”Buddhisme”, ”Kristendom” og ”Islam”, 
blev det nævnte fartøjs største oplysende momenter og 
fundamentale varsler om et ”forjættet land” forude. De 
blev synlige beviser for jordens fart mod verdens centrum, 
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mod kulturens og civilisationens ophav, mod kilden til al 
harmoni, lykke og kærlighed. De nævnte religioner var 
således en forklaret zones yderste forposter, de synlige 
kendemærker for jordens tiltagende kurs ind imod lysets 
rige, mod solenes sol.
Det lille himmelfartøj i form af jorden har altså i de 
sidste årtusinder permanent været indenfor lysskæret fra 
Faderens rige. Dette forhindrer dog ikke, at det samme 
fartøj i årtusinder længere tilbage i tiden i form af en 
fremragende høj kultur har haft endog meget stærke glimt 
af denne guddommelige atmosfære. Men det var endnu 
for langt borte fra lysets centrum. Tætte ”kosmiske skyer” 
vældede frem og formørkede lyset. Og jorden sejlede 
atter i mørket, kun svagt oplyst nu og da ved ”erindrin-
gerne” fra fortiden. Disse ”erindringer” kan endnu som 
brudstykker i stærk forvitret eller formørket form spores 
i de primitive naturmenneskers moralbegreber og fore-
stillinger om livet.

Men jorden er nu nået så nær ind til lysets kilde, at in-
gen kosmiske skyer mere vil formå at formørke lyset 
helt. Jorden kan aldrig mere i denne spiral komme til at 
bevæge sig helt i mørke. Men dette betyder naturligvis 
ikke, at menneskene dermed er fri for alt, hvad der er af 
ubehagelig natur, tværtimod. Jo mere jorden nærmer sig 
lyset, jo mere oplyst den bliver, desto mere bliver det 
synligt, hvor ufuldkommen den er.

Ting, der før i mørket syntes at forekomme gavnlige, 
pragtfulde og behagelige, bliver nu i det begyndende lys 
stundom synlige som i højeste grad skadelige og undermi-
nerende. Således opfattedes f.eks. erobring, drab, krig og 
hævn i fortidens mørke som menneskehedens fornemste 
mål, livets højeste og skønneste mening, i lyset bliver 
de nævnte realiteter derimod synlige som de udløsende 
momenter for alt, hvad der kommer ind under begrebet 
”en ulykkelig skæbne”, alt hvad der er lidelse og smerte. 
Det i mørket opfattede ”paradis” bliver i lyset således 
synligt som ”helvede”.

Jordens skyggeside

At der på jorden ikke kan forekomme særlig stor harmoni, 
lykke og ligevægt, så længe dens passage strækker sig 
gennem en sådan afsløringstilstand, er jo ikke så vanske-
ligt at fatte. Ligesom enhver anden ting, der på afstand 
bliver oplyst fra en lyskilde, har en skyggeside, således 
har jorden også en skyggeside, nemlig den der vender ud 
imod mørket eller bort fra det åndelige lysskær forude i 
dens kosmiske kurs. Og det er givet, at de ”passagerer” 
på jorden, der har deres pladser på den del af ”dæk” eller 
”kahyt”, der vender imod lyset, bliver påvirket af afslø-
ringerne, får en anden opfattelse af jorden og tilværelsen 
end dem, hvis pladser er på den del af ”fartøjet”, som 
ligger i mørke eller vender bort fra lyset.

Meningerne om, hvad der er fuldkommenhed, hvad der er 
”helvede”, og hvad der er ”paradis”, bliver naturligvis for-
skellige. ”Passagerernes” opfattelse af alle ting er således 
helt forskellige, det gælder lige fra de mindste til de største 
detaljer ved livet, lige fra hygiejne, ernæring, beklædning 
til opfattelsen af selve livets store problemer, loven for 
tilværelse, udødelighed, moral og næstekærlighed. Men 
når opfattelserne er så forskellige, er jo dermed enhver 
form for fred, harmoni og ligevægt uden fundamentale 
betingelser på jorden for tiden, eller så længe den i sin 
himmelske fart endnu ikke er nået så langt ind i lyset, at 
dette omgiver den på alle sider, således at ingen ”pas-
sagerer” befinder sig i mørke.

Og betingelserne for fred er næsten blevet endnu mindre i 
de allersidste år, idet jorden for tiden er gledet ind i en ny 
stor kosmisk lysbølge fra det guddommelige rige forude. 
Da jordens møde med denne lysbølge jo ligger to tusinde 
måleenheder nærmere lyskilden end dens møde med 
religionernes lysbølge, vil førstnævnte lysbølge jo være 
af en langt større styrke, af en meget stærkere glans end 
denne. En endnu meget stærkere kontrast mellem lys og 
mørke vil derved komme til at gøre sig gældende.

Det der i religionernes lysbølge forekommer som 
fuldkomment, bliver nu ofte i den ny lysbølge eller 
verdensimpuls synligt som ufuldkomment. Det der i reli-
gionernes glans forekommer som ganske ubetydelige og 
intetsigende detaljer bliver undertiden her i det stærkere 
lys synligt eller afsløret som store afgørende realiteter i 
de enkelte individers skæbnedannelse, årsagen til deres 
svære modgang eller lidelser.
Og i samme grad som kontrasten mellem lys og mørke 
således forstærkes er også uroen og disharmonien mellem 
jordens ”passagerer” blevet forstærket. Kampen mellem 
lys og mørke er taget til og vil blive endnu meget mere 
voldsom, alt eftersom jorden mere og mere nærmer sig 
verdensaltets højeste lyskilde. Over jordens kontinenter 
vil blodet atter komme til at flyde. Store forskelligartede 
begreber om lys og mørke vil sætte menneskene op imod 
hverandre.

Alle tror at arbejde i lykkens og lysets tjeneste og sætter 
hver især hele sin energi og kraft ind på at gennemføre 
sine ideer og planer. Mange partier, både politiske og 
religiøse opstår, og hver især tror at være netop det sær-
lige specielle gode, der skal frelse menneskeheden ud af 
dens nuværende kaos og vildfarne tilstande. Men ideerne 
fra mørkesiden er endnu for dominerende og forstærker 
yderligere sin kraft, alt eftersom lyssiden bliver stærkere 
og stærkere.
Her gælder naturens lov også: jo stærkere lys desto 
stærkere skygge. Men lyset vil jo efterhånden komme så 
nær, at skyggesiden helt må forsvinde. Og det er næsten 
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som om, at mørkesiden føler denne sin undergang nærme 
sig, ja den har endog allerede begyndt at udløse sig i en 
slags dødskamp. Noget af denne har vi allerede oplevet i 
begivenhederne i 1914-18. Millioner af sjæle verden over 
kan tale med herom. Gennem en fireårig lang rædselsnat 
oplevede de ”helvede” i renkultur.

Men efter den mørke nat brød lyset atter frem. Men 
mørket var ikke aflivet, var ikke overvundet. Jorden var 
endnu alt for langt borte fra den store lyskilde, til at lyset 
kunne få et virkeligt overtag over skyggesiden. ”Helvede” 
fortsattes på jorden under nye former. Umådelige energier 
eller kræfter fra mørkesiden blomstrer frodigt. Nye fan-
tastiske mordmidler er opfundne. Jorden er i øjeblikket 
udrustet til at kunne manifestere det dræbende princip 
i en sådan udstrakt renkultur og med en så omfattende 
styrke, at den i sin kosmiske bane i verdensrummet al-
drig før har været ude for 
noget blot tilnærmelsesvis 
lignende.
Syndfloden og verdens-
krigen er kun bagateller 
overfor den manifestation 
af mørke, der nu vil kunne 
udløses på jorden, og i 
realiteten kun venter på det 
udløsende moment for som 
”en tyv i natten” at komme 
til manifestation. Derfor 
gælder lignelsen om ”de ti 
brudejomfruer” mere for i 
dag, mere for nutiden end 
for noget som helst andet tidspunkt i verdens historie. Thi 
”ingen får vide dagen eller timen, når dette skal ske”. Men 
tiden er nær. Døden, sorgen og lidelserne skal atter gøre 
deres store høst på jordens kontinenter, gråd og tænders 
gnidsel atter kulminere.

Derfor bør det guddommelige varsko, ”våger og beder, at I 
ikke skulle falde i fristelse, ånden er vel redebon, men kø-
det er skrøbeligt”, runge med fornyet kraft ud over verden. 
Det burde lyde gennem den samlede verdens radiofoni, 
det burde kunne høres helt ned til Zulukaffernes kraale 
og ildlændernes grenhytter og helt op til de nordligste 
bopladser på ismarkernes øde, såvel som gennem Østen 
og Vesten. Det kan ikke råbes for stærkt ud, at jorden iler 
mod ”verdens ende”. Alle må gøre sig rede.

En stor plan i den guddommelige verdensordning skal 
bringes til fuldendelse. Jorden skal slynges ind i en ny 
kosmisk bane, hvor alt som ikke er af ”renhed”, af kær-
lighed, må forblive udenfor. De stærke vibrationer fra 
Faderens zone opløser alle detaljer, som ikke er isoleret 
i kærlighed.

Det store mål

Mens menneskeslægten ruster til kamp, drab og lemlæ-
stelse, mens mørkesidens ”passagerer” forbereder sig på 
ikke at vende den højre kind til, når de bliver slået på den 
venstre, på ikke at eftergive sin næste, men derimod lade 
ham trælle så meget for sig som muligt, opretholde sit eget 
liv i luksus og glæde på bekostning af andres sundhed og 
førlighed, lykke og velvære, samt hævne, hade og forfølge 
så meget som muligt osv, ruller jorden videre ind i en 
ny umådelig kosmisk lysbølge, der fra ”Faderens zone” 
kaster sine stråler frem gennem verdensrummet.

Denne lysbølge vil komme til at forcere jordens udvikling. 
Men forceret udvikling betyder forstærket lidelse. Jordens 
mennesker vil få den resterende del af sine lidelser, hvilket 
vil sige de tilbagevendende virkninger af de årsager, de 

gennem deres fejlagtige 
levemåde har frembragt, 
koncentreret over en for-
holdsvis kort tidsperiode. 
Derved bliver lidelserne 
stærkere, end hvis ud-
løsningen blev fordelt 
over en længere distance 
af tid.

Men dette bevirker så 
til gengæld, at jordens 
kurs mod lysets regioner 
derved ligeledes bliver 
forceret, og menneskehe-

dens himmelske fartøj vil således på en kortere strækning 
frem i tiden end tre årtusinder nå ikke alene at få ”det 
forjættede land” i sigte, men også nå så meget ind i selve 
dettes regioner af lys, at skyggesiderne til den nævnte 
tid for største delen vil være fjernet. Jorden vil da have 
lagt den dyriske zone, det dræbende princip bag sig, er 
ikke mere et befordringsmiddel for sorg, sygdom og 
lemlæstelse, men er ved sin overståede passage gennem 
lidelseszonen blevet et ”fartøj” med ”guddommelige 
rejsende”, der har ”fuldkommen løbet”, opnået visheden, 
er blevet ét med Faderen.

Lad os derfor hilse det nye år velkommen i tanken om, at 
den jordiske menneskehed med udgangen af det gamle år 
er kommen en måleenhed endnu nærmere lykkens regio-
ner, og at dens individer trods nuværende og tilstundende 
lidelsestilstande dog er ”himmelske rejsende”, udødelige 
”passagerer” på en stjerne i en stjerneverden, med kurs 
mod livets, lysets og lykkens tinder. Og at der således 
allerede nu op over den mørke jord, det mørke dyrerige 
fra den fjerne horisont forude er begyndt at funkle og 
stråle en atmosfære af lys, der udelukkende vibrerer i 
kærlighedens store bud ”Elsker hverandre”.
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Hvad er intelligens og hvor sidder den?

v/Ruth Olsen

Hjerneforskningen optager utroligt mange naturviden-
skabsfolk i disse år, for man synes at være overbevist om, 
at når bare man finder ud af, hvordan hjernen fungerer, 
vil man med snedig manipulation kunne forbedre men-
neskets intelligens. Men faktisk ved man ikke rigtig, hvad 
intelligens dybest set er for noget.

Man tester og måler den såkaldte intelligenskvotient (IQ), 
men den fortæller kun noget om, hvor god man er til at 
løse bestemte opgaver. Derfor har man nu fundet på noget, 
man kalder ”generel intelligens”, som er et mål for flere 
forskellige slags evner. Med skanninger af hjernen mener 
man at have fundet ud af, hvilke dele af hjernen, der ak-
tiveres ved hvilke sanseindtryk 
og tankeprocesser.
Tidsskriftet Ill.Videnskab 
(nr.10/2010) kan således be-
rette, at nu ved man, at intel-
ligensen sidder i hjernebarken, 
og at intelligensen er højere 
jo hurtigere nervesignalerne 
bevæger sig. 

Man mener også at have på-
vist, at mænd og kvinder bru-
ger hjernen på en lidt forskellig 
måde, men man vover dog 
ikke at påstå, at mænd er mere 
intelligente end kvinder. Det 
var der en dansk psykiater 
– Torkil Vanggaard – der på-
stod engang i 1970’erne, men det slap han ikke godt fra, 
for da var kvindebevægelsen jo på sit højdepunkt. Man 
mener nu, at mænd generelt er bedre til matematik og 
har bedre rumlig sans, mens kvinder er bedre til at ud-
trykke sig skriftligt og mundtligt og til at forstå ordenes 
betydning. Men dette ændrer sig jo, efterhånden som 
polforvandlingen skrider frem.

Forskernes problem er, at de ikke har fundet ud af, at 
hjernen kun er en ”mellemstation” mellem omgivelsernes 
energier og vore åndelige legemer, herunder intelligens-
legemet. Martinus har forklaret, at der er forskel på det, 
han kalder ”fysisk dagsbevidsthed”, dvs oplevelsen af 
den fysiske sansepåvirkning, og ”åndelig dagsbevidst-
hed”, som er oplevelsen af meningen med de elektriske 
impulser, som hjernen formidler. Det første har ethvert 

primitivt dyr, mens det sidste er noget, der kræver en vis 
udvikling af det åndelige intelligenslegeme.

Først når hjernen er i stand til at formidle den højere 
energifrekvens, som intelligensenergien er, kan man 
begynde dagsbevidst at tænke og analysere og dermed 
forstå betydningen af de energiimpulser, der er resultatet 
af samspillet med omgivelsernes energi. Hjerneforskerne 
har ikke opdaget, at nerveimpulserne har forskellig finhed 
og frekvens og dermed forskelligt meningsindhold. Men 
at det ikke er hjernen, der tænker eller tolker energiimpul-
serne, synes det endnu ikke at være faldet dem ind.

Martinus skriver i LB I stk. 224: ”Hjerne- og nervesyste-
met udgør således individets ”port” ind til den åndelige 
verden. Alt eftersom jordmenneskets åndelige legemer 

endnu er uudviklede, vil det altså 
være offer for den overtro, at ”por-
ten” eller hjerne- nervesystemet er 
årsag til dets åndsfunktioner og er 
således endnu ubevidst i de faktiske 
forhold. 

Nævnte overtro bliver yderligere 
stimuleret af den omstændighed, at 
der i ”porten” til den åndelige ver-
den findes små særlige åbninger for 
de særlige arter af elektriske bølger, 
hvilket altså igen vil sige, at der 
i hjerne- og nervesystemet findes 
særlige centrer eller komplekser for 
de forskellige åndsfunktioner. Man 
vil altså være offer for den illusion 
at tro, at disse særlige centrer er 

selve årsagen til funktionerne, medens de i virkeligheden 
kun udgør særlige indstillingsorganer for fysisk afsen-
delse og modtagelse af de tilsvarende særlige åndelige 
energibølger eller vibrationer.”

Når forskerne i deres skannere konstaterer, at forskel-
lige bevidsthedsfunktioner aktiverer forskellige dele af 
hjernen, er det altså disse ”centre”, de finder.
Alt eftersom vore åndelige legemer udvikles, vil der 
åbnes centre i hjernen til samspillet med disse legemer. 
Hjernens, dvs redskabets, udvikling styres jo af bevidst-
heden. Jeg har læst (Ill.Videnskab 7/2004), at: ”Ny forsk-
ning viser, at hjernecentre vokser, hvis man begynder at 
spille et instrument”. Således mener man, at musik har 
en gavnlig indflydelse på intelligensen. Det har man kaldt 
”Mozart-effekten”.
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Et eksempel: som barn klarede Einstein sig dårligt i sko-
len, men så fik han en violin og blev efterhånden dygtig 
til at spille. Dette gjorde, at han også klarede sig bedre 
på andre områder, og til sidst blev han en af skolens 
dygtigste elever. Dette skulle tale for, at musikudøvelse 
forbedrer ”hjernens vejnet” og forbindelsen mellem de 
to hjernehalvdele. Men det har ikke noget at gøre med 
hjernens størrelse, for Einsteins hjerne vejede kun 1230 
g mod de 1400 g, der er normalt for mænd. Einstein var 
dog ikke klogere, end at han i 1939 opfordrede Roosevelt 
til at konstruere en atombombe, for han havde jo fundet 
formlen for, at selv en beskeden masse stof kan forvandles 
til en enorm energi.

Hjertets intelligens

På det seneste har man fundet ud af, at også hjertet har 
en form for intelligens. Ved forskning på Heart Math 
Institute i USA har det vist sig, at hjertet har ca. 40.000 
neuroner, der fungerer som en enhed med hukommelse 
og evne til under visse betingelser at træffe selvstændige 
valg. Hjertet har således en slags hjerne, der står i tæt for-
bindelse med hele nervesystemet, og fordi det har samme 
slags celler som hovedhjernen, har de ingen problemer 
med at ”tale sammen”.

Hjertet kunne vel også tænkes at være en ”port ind til den 
åndelige verden”, dvs stå i forbindelse med vore åndelige 
legemer, ikke mindst følelseslegemet. Det har vist sig, 
at hjertets ”hjerne” kan formidle psykiske tilstande fra 
hjertet til hjernen og påvirke hjernens evne til at tænke. 
Positive og harmoniske følelser skaber harmoniske elek-
triske bølgemønstre, der er kohærente, hvilket fremmer 
tænkeevnen, mens følelser som frustration, depression og 

aggression skaber uharmoniske bølgemønstre, der hæm-
mer tænkeevnen. (Alex Riel: ”Mystik og videnskab” s. 
134).

Videre skriver Alex Riel: ”Vi kan påvirke andre men-
nesker via hjertet, idet hjertets elektromagnetiske felt 
strækker sig ud over 1 meter fra kroppen, og her kan vi 
mærke andres mentale tilstande og påvirke dem. Det kan 
hjernen ikke. Hjertet virker som empatisk antenne, der 
står for den umiddelbare oplevelse af gruppeempati og er 
afgørende for, i hvilken grad man kan opfange en grup-
pestemning. Socialiseringen afhænger af, om hjernen tør 
lytte til hjertet, der har et elektrisk felt, som er 60 gange 
stærkere end hjernens.”
Når der er denne nære forbindelse mellem hjerte og 
hjerne, er det ikke så mærkeligt, at en hjertetransplanta-
tion kan ændre et menneskes psyke. Hjertets betydning 
rækker langt ud over, hvad man hidtil har troet, og har 
mange flere funktioner end at sørge for blodets cirkulation 
af livsenergi i kroppen.

I sin bog ”Det selvhelbredende menneske” (Aschehoug 
2004), har Susanna Ehdin et afsnit om følelsernes intel-
ligens, hvor hun refererer til Daniel Golemans bog med 
samme titiel. Han beskriver betydningen af at være fø-
lelsesmæssigt kompetent for at klare sig godt, på jobbet, 
i familien, i samarbejdet med andre osv. Han kalder det 
EQ (emotionel intelligens), og påviser at mennesker med 
høj EQ er bedre ledere, bedre og hurtigere problemløsere 
osv.  Han siger, at jo mere veludviklet vort følelsesliv er, 
desto mere kan vi gøre brug af tankekapaciteten, for de 
to områder stimulerer hinanden.
At følelse og intelligens gerne skulle harmonere kender 
vi også fra åndsvidenskaben.

Forskning har i øvrigt vist, at også fordøjelsessystemet 
har sin form for intelligens, som de kalder ”tarmhjernen”, 
fordi den synes at kunne tænke og tage beslutninger 
selv (Ill. Videnskab 10/2004). Den indeholder 100 mill. 
nerveceller, ligeså mange som hele rygmarven, og 30 
forskellige signalstoffer af samme slags, som man kender 
fra hjernen, f.eks findes over 95% af kroppens serotonin i 
tarmen. Tarmens nerveceller er yderst følsomme overfor 
signaler fra resten af kroppen og er således også i tæt 
kontakt med hjernen såvel som hjertet.

Oplevelse er genkendelse

Nogle forskere drømmer om at kunne forbedre menne-
skets intelligens ad kunstig-kemisk vej. Det er en absurd 
forestilling, når de end ikke ved, hvad intelligens i virke-
ligheden er. Men hvad man end tror den er, vil den vokse 
i takt med de erfaringer, vi gør os. Og erfaringer kan vi 
ikke undgå at samle, mens livet opleves. Erfaringer kan 
ikke fås i pilleform.
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Da al oplevelse er en form for genkendelse, er det af 
afgørende betydning, at vi får opbygget os et stort erin-
dringslager. Men det er også vigtigt, at det er nemt og 
hurtigt at få fat i erindringerne, dvs de allerede indhøstede 
erfaringer, når man skal bruge dem. Her gør intelligens-
energien sin uvurderlige nytte ved at samle og organisere 
erindringerne i et slags ”kartotekssystem”, der er mere 
genialt end noget computer-mappesystem, bl.a. fordi det 
kan virke automatisk.

Vi bygger hele tiden dette ”kartotek” større og bliver ved 
stadig øvelse bedre til at jonglere med denne ”samling”. 
Jo flere erindringer af samme eller lignende art, jo stær-
kere er vor genkendelsesevne. Vi kan endda ved hjælp 
af intelligensenergien udbygge samlingen ved selv at 
sætte erindringerne sammen på nye og kreative måder. 
Vi er således blevet et skabende væsen og ikke blot en 
erfarings-indsamler. Martinus sammenligner erindrin-
gerne med ”byggeklodser” (LB I stk.189), hvormed vi 
kan opbygge helt nye ”formationer”. Den folkelige vits 
til betegnelse af den, man regner for mindre intelligent: 
”Han har ikke så mange brikker at flytte med”, er altså  
ikke helt forkert.

Da jeg første gang læste Martinus’ beskrivelse af dette 
vort store righoldige erindringslager, var jeg forundret 
over, hvordan der var ”plads” til alt det. Der ligger jo 
erindringer fra uendelig mange liv, ja fra vort ”evige 
livspanorama”. Og selv om det er begrænset hvor meget 
af det, vi kan ”fiske” op i dagsbevidstheden, er det der 
dog alt sammen hele tiden og øver sin indflydelse ube-
vidst. Men nu hvor vi kender nogle computeres store 
informationslager - kapacitet, begynder man at forstå, 
hvad der er muligt med de finere og hurtigere energier, 
vi kalder ”åndelige”.

Det er i øvrigt interessant at opleve, hvordan for længst 
glemte minder kan dukke frem i dagsbevidstheden, når 
vi hører en bestemt melodi eller støder på en særlig duft. 
Selv oplevede jeg for nylig at støde på en duft, der fik en 
barndomshave til at tone frem for mit indre øje, en duft 
jeg ikke siden barndommen havde mødt. 
Størstedelen af erindringslageret virker dog oftest ube-
vidst. Det sker f.eks. hvis man straks forstår (det meste af) 
Livets Bog første gang, man læser den. Det ville næppe 
ske, hvis man ikke i tidligere liv allerede havde stiftet 
bekendtskab med tanker i den retning. Genkendelsen kan 
bevirke, at det nu opleves som ”viden” og ikke mere som 
”tro” (LB I stk.189).

Når hjerneforskerne konstaterer, at mænds og kvinders 
intelligens er lidt forskellig, er det let at forklare med 
baggrund i åndsvidenskaben. Mænd og kvinder har jo 
samlet forskellige erfaringer og opøvet forskellige fær-
digheder i de forgangne liv og har derfor også opbygget 

lidt forskellige erindringsfelter. Men det begynder nu at 
udjævne sig efterhånden som polforvandlingen skrider 
frem, og vi er begyndt at samle erfaringer på næsten de 
samme områder.

Hukommelsen

Intelligens er altså ifølge Martinus dels et spørgsmål om, 
hvor mange erindringer dvs erfaringer af nogenlunde 
samme slags, der er samlet i ét felt, hvorved genkendelses-
evnen er blevet forstærket, dels et spørgsmål om evnen til 
at sætte disse erfaringer sammen på nye måder og således 
blive klogere ad en rent åndelig vej. Vi er derved blevet 
skabende væsener, der kan kreere nye ideer og indsigter. 
Hvad vi nu mangler i hukommelsesenergi, kan vi efter-
hånden kompensere for med intelligensenergi.

Også hukommelsen har naturvidenskabens forskere for-
søgt at finde i de forskellige dele af hjernen, f.eks. har 
man fundet ud af, at korttidshukommelsen ”sidder” et 
andet sted end langtidshukommelsen. Når vi med ånds-
videnskaben ved, at hjernen kun er en ”mellemstation” 
mellem det fysiske og det åndelige, kan det ikke undre, 
at forskellige energier bruger forskellige dele af hjernen, 
sådan som Martinus beskriver det i LB I stk.224 (”særlige 
centre for de forskellige åndsfunktioner”).

Forskerne tror, det er hjernens neurale netværk, der gem-
mer vore erindringer, lidt ligesom informationer gemmes 
på PC’ens harddisk. Men der er alligevel mange ting, de 
må undres over. F.eks. har de fundet ud af ved hjælp af 
skannere, at hjernen i nogle genkendelsesprøver har valgt 
det rigtige, før personen bevidst har valgt. De mener, det 
svarer til, når vi oplever, vi ved noget, men ikke kan få 
det op i dagsbevidstheden (”jeg havde det ellers lige på 
tungen”). Det betyder vel bare, at der er nogle brøkdele 
af sekunders forsinkelse i ”omstillingsbordet”! I øvrigt 
mener forskerne, at hjernen har en lagerkapacitet på op 
til 10 i 8422’ende potens, 10 med 8422 nuller efter -  i 
gigabites!

Nogle hollandske forskere har påvist, at korttidshukom-
melsen med det kemiske stof ampakim kan forbedres 
med op til 68%, fordi det får nerveimpulserne til løbe 
hurtigere. Til gengæld forringes langtidshukommelsen 
med 20%. 
Forskningen har også vist, at dyr synes at have en bedre 
hukommelse end mennesker, - til forskernes store forun-
dring, for mennesket har jo i deres øjne en meget større 
”harddisk”, altså hjerne. Men som Martinus har fortalt 
os, betyder vor udvikling, at hukommelsesenergien for-
mindskes mens intelligensenergien øges.
I øvrigt forbavses mange forskere af dyrs ”intelligens” 
– f.eks. ravnenes, men de kender jo heller ikke forskellen 
på instinktenergi og intelligensenergi – endnu.
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v/Else Byskov

Nu raser debatten i Martinuskredse om det store værks 
titel: ”Det Tredje Testamente”. Lad os starte med at fast-
slå, at Martinus, da han var oppe i firserne, fik en stærk 
åndelig impuls, som fortalte ham, at hans værk var “Det 
Tredje Testamente” og dermed efterfølgeren til Det Nye 
Testamente. Dermed kan man vel sige, at Martinus’ værk 
er en del af selve Bibelen – den guddommelige vejledning 
til jordmenneskene.  Værket er også “det meget”, som 
Jesus ikke kunne fortælle sine disciple for 2000 år siden, 
fordi “de ikke kunne bære det endnu”.

Vi, der kender og elsker Martinus’værk, har ingen pro-
blemer med at kalde det “Det Tredje Testamente”, for 
det er indlysende, at det er det: guddommelig vejledning 
tilpasset til det moderne, intellektuelle menneske, hvis 
intelligens har udviklet sig i så høj en grad, at det har 
mistet sit religiøse instinkt. 

Martinus’ værk er altså åndelig føde for dem, der ikke 
længere kan lade sig besnære af religionens magi, og som 
derfor har vinket farvel til de dogmatiske religioner.  For 
at man skal ”være klar” til at finde interesse i Martinus’ 
værk, skal man være færdig med trosbaseret religion, og 
det betyder, at værket i høj grad henvender sig til ateister. 
Jeg var selv ateist i 30 år, da jeg ”faldt over” Martinus. 
Martinus siger selv, at ateisme kun er en overgangsfase, 
en periode hvor man giver slip på den åndelige ballast, 
man har med sig, sådan at man kan blive en ”ny flaske”, 
hvorpå ny vin kan hældes. I ateismeperioden tørrer man 
tavlen ren, så man bliver klar til ny indsigt. Martinus’ 
værk henvender sig i høj grad til ateister. 

Og det er her, at problemet med titlen ”Det Tredje Testa-
mente” opstår. Ordet testamente lugter af religion, og det 
er jo lige netop det, som mange af de potentielle proselyt-
ter er færdige med. Når man insisterer på at ”sælge” en 
titel, der lugter af religion til ateister og mennesker, hvis 
religiøse instinkt er dødt, svarer det til at man vil sælge 
røde bøffer til vegetarer og whisky til afholdsmænd. Det 
lugter alt for meget af alt det, man lige er blevet færdig 
med, og som man derfor tager afstand fra. At forsøge at 
markedsføre åndelig føde til ateister som ”Det Tredje 
Testamente” er nok ikke lige det, man lærer i faget mar-
kedsføring på Handelshøjskolen. 

I 2002 fik jeg udgivet en introduktionsbog om Martinus i 
USA med titlen ”Death Is an Illusion – a Logical Explana-

tion Based on Martinus’ Worldview”. I den bog skriver jeg 
loyalt at Martinus’ værk er ”Det Tredje Testamente”. Jeg 
har i de forløbne 8 år fået en masse respons på bogen, og 
en helt gennemgående kommentar har været: Hvor er det 
interessant, bare det ikke hed ”Det Tredje Testamente, det 
har generet mig meget. Det er vel nok prætentiøst, hvem 
tror han han er? Og kommentarer i samme stil. Der er 
ingen tvivl om, at testamentereferencen skubber mange 
potentielle læsere bort, og at vi skyder os selv i foden, når 
vi insisterer på at ”her har vi Det Tredje Testamente”.
 
Jeg synes derfor, at vi skal gå to veje. Den ene vej er den, 
der argumenteres for af Fonden Det Tredje Testamente: 
vi skal udbrede kendskabet til Martinus’ værk som ”Det 
Tredje Testamente”. Det skal stå allerøverst og med fede 
typer: HER ER DET TREDJE TESTAMENTE. Fint, men 
vi skal være klar over, at vi dermed har skubbet mange 
potentielle læsere bort. Men der vil naturligvis også være 
læsere, der ikke har problemer med testamentereferencen, 
og som derfor samler værket op alligevel. 

Den anden vej er én, hvor vi i sekundærlitteraturen gen-
giver det fantastiske indhold i værket uden at referere til 
noget testamente.  På den måde kan vi få gjort mange flere 
læsere interesserede, og det vil have en langt bredere appel 
blot at lade testamentereferencen ligge i første omgang. 
Når man så har stiftet bekendtskab med materialet og kan 
se den strålende logik, der gennemstrømmer det, ja så vil 
man være langt mere villig til at acceptere, at det er Det 
Tredje Testamente. Men man behøver ikke at skilte med 
det ”up front”, for ikke at skræmme potentielle læsere 
væk. Og man kan godt have glæde og gavn af værket 
uden at vide det med testamentet.  

Jeg tror ikke, at Martinus har problemer med, at vi gør 
begge dele. Det behøver ikke at være et enten eller. Det 
kan lige så godt være et både og. Martinus kan jo godt se 
problemet, og ingen ved bedre end han, at ateister ikke 
kan besnæres af noget, der smager af religion. Og man 
kan vel sige, at al den stund Martinus selv insisterede på, 
at hans værk ikke var et trosobjekt, så har det vel ikke 
noget med religion at gøre, og dermed er en insisteren 
på testamentekonneksen et paradoks. ”Det her er ”Det 
Tredje Testamente”, men det har ikke noget med religion 
at gøre”. ”Øh, hvad snakker du om?” vil mange sige. 

Vi må leve med testamenteparadokset, og når man har sat 
sig godt ind i værket, er det ikke et problem, at vi her har 
et materiale, der insisterer på ikke at være et trosobjekt 

Testamenteparadokset
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og alligevel er en del af Bibelen. Men det kræver mange 
timers studier at nå til den erkendelse, at der ikke er et 
paradoks – kun et tilsyneladende paradoks. Paradokset 
ophører, når vi forstår, at værket er åndelig føde for dem, 
hvis religiøse instinkt er dødt, og som derfor ikke længere 
kan føres ved tro. Det ophører, når vi forstår, at tro skal 
erstattes af viden. Så VED vi, at vi her har åndelig føde 
til det moderne intellektuelle menneske, og at denne ån-
delige føde er Det Nye Testamentes fortsættelse.     

Men det er svært for nye interesserede at forstå, og vi 
taber en masse mennesker på gulvet, hvis vi ikke stiller 
os lidt mere afslappede overfor det med testamentet. Det 
behøver man ikke at vide lige med det samme. Det kan 

komme hen ad vejen, jo mere man sætter sig ind i værket. 
Vi forlanger jo heller ikke at et barn, der lige har lært at 
læse, skal studere Kant og Hegel i første klasse. 

Der er ikke noget forkert i at gå to veje. Jeg mener, at vi 
roligt kan afsøge de muligheder, der er, for at udbrede 
kendskabet til værket, for at så mange mennesker som 
muligt kan få glæde af det – også uden at insistere på det 
med testamentet. Martinus var ikke smålig, og jeg tror 
han tager det afslappet, hvis vi gemmer det med testa-
mentet til senere. 

Else Byskovs nye bog om Martinus: ”Ten Great Ways to 
Understand the World – The Larger Perspective on the 
Leading Edge of Thought” er ude nu på Amazon.com

Kristendommen skulle føre til materialisme
Kristendommen kunne føre menneskene til et materielt stadium, fordi den ikke gav oplysning 
om reinkarnation. Den skulle kun give oplysning om det ene liv, og derved kunne menneskene 
ikke få den rigtige forklaring på livets mysterium. Kristus kendte udmærket til reinkarnationen, 
men det skulle menneskene ikke, for så ville de ligesom i østen blive ved at være religiøse og 
ikke give sig fuldstændig hen i materien. Ved at hengive sig til materien kom de til at opleve 
kulminationen af mørket.
(Kosmos 11/91 ”Kristendommens verdensepoke”)
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v/Per Bruus-Jensen
 Vi må elske hinanden,
                                 eller dø…!
                           U’Thant   
Jesus og hans samtid

Set i lyset af mennesket som et produkt af millionårig 
evolution er det både fristende og nærliggende at 
stille følgende spørgsmål:

Hvordan kunne en skikkelse som Jesus tro, at 
mennesket ville være i stand til at nå til ’frelse’ via 
praktisering af dyder, som ikke gennem fortidens 
evolution havde været højt prioriteret af ’naturens 
orden’ og derved var blevet naturligt indbygget i den 
menneskelige psyke og hele organiske struktur…? 
Tvært imod havde egenskaber som selviskhed, 
hensynsløshed og magtfuldkommenhed hele vejen 
igennem haft højeste prioritet som overlevelseskva-
liteter betragtet og var i samme forbindelse gennem 
årtusinder blevet ætset ind i den menneskelige psyke 
og mentalitet som noget, man ikke uden videre 
viljemæssigt hverken kunne eller burde sætte sig 
ud over. Og desuden: hvad var det i det hele taget 
for en ’frelse’, Jesus stillede i udsigt…? Frelse fra 
hvad…? Fra døden som noget definitivt, til fordel 
for et evigt liv…? Eller fra evig fortabelse i et dæ-
monisk helvede…? 

Nuvel! Men er døden (hvis den faktisk er endegyl-
dig) ikke den sande frelse, i og med at den én gang 
for alle, og dermed evigt, løser det enkelte menneske 
fra dette at eksistere og dermed fra såvel muligheden 
af et evigt helvede som muligheden af evig berø-
ring med al den brutalitet, grumhed og lidelse, som 
livet i den fysiske verden jfr. historiens gang indtil 
overflod er så rigt på…? Og derfor igen: hvad var 
det mere nøjagtigt, Jesus stillede det dødelige men-
neske i udsigt som belønning for en livsførelse, det 
i medfør af evolutionens millionårige ’belæring’ 
rent faktisk på forhånd var afskåret fra at kunne 
praktisere – såvel i fortiden som i nutiden…? Vidste 
Jesus det mon selv…? Var han overhovedet bevidst i 
den evolutionære proces…? Og i bekræftende fald: 
var det – set i et evolutionsperspektiv – i det hele 
taget rimeligt, at han i moralsk henseende revsede 
sin samtid, som han gjorde…?

Martinus og det 
alternative menneskesyn

Til besvarelse af disse provokerende spørgsmål kan med 
fordel trækkes på det verdensbillede og menneskesyn, 
Martinus plæderer for, idet mennesket her fremstilles 
som udødeligt og dermed som et væsen, der på forhånd 
er garanteret evigt liv.

Men hvis mennesket virkeligt er evigt og udødeligt, hvor-
dan kan det så være, at vi alle uden undtagelse før eller 
siden hjemsøges af netop død og undergang. Og hvordan 
forklares det, at vi indtil nu ikke har drevet det videre end 
til at udgøre et højt udviklet dyr med ophold i en tung og 
besværlig fysisk materieverden (diagram zone D). Et dyr, 
der intelligensmæssigt godt nok overgår alle andre væ-
sener i denne verden, men som moralsk og adfærdsmæs-
sigt stadig i vid udstrækning udviser primitive, dyriske 
træk…? Endog til overmål som følge af samspillet mel-
lem netop intelligensen og den dyriske moral, idet dette 
samspil sætter sidstnævnte i stand til at manifestere sig i 
en grad og et omfang, som ingen andre dyr kan måle sig 
med (masseslagterier, våbenbrug og krigsførelse, tortur, 
etniske udrensninger, vivisektion, økonomisk udbytning, 
etc. etc.). Med andre ord: burde det evige og udødelige 
menneske ikke for længst være nået videre i sin udvikling 
end til dette trods alt ydmyge trin …?

Også disse to vigtige spørgsmål har Martinus svar på. 
Svar, der hvad døden angår henviser til fænomenet rein-
karnation som en måde efter behov at kunne erstatte 

Om Jesus og menneskets frelse
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enhver tabt organisme med en ny og herved   kompensere 
for den rolle, netop døden spiller i den fysiske verden. Og 
svar, der med hensyn til det øjeblikkelige udviklingstrin 
tager udgangspunkt i den oplysning, at det evige liv for 
hvert eneste levende væsen i praksis former sig som en 
vandring gennem et uendeligt spiralkredsløb. Et kredsløb, 
der for hvert omløb ekspanderer mere og mere, samtidigt 
med at hvert omløb i forholdet 1:1 er opdelt i en fysisk-
materiel sektor samt en åndelig-spirituel sektor, og hvor 
det endvidere for menneskets vedkommende gælder, at 
det sammen med mineralerne, planterne og dyrene for 
nuværende befinder sig i den fysisk-materielle sektor 
af et nærmere bestemt omløb. Hvilket ifølge sagens 
natur igen betyder, at vi både bag os og foran os har en 
åndelig-spirituel sektor, hvor den førstnævnte henfører 
til et fortidigt omløb, som vi af visse grunde har forladt, 
medens den sidstnævnte knytter sig til det indeværende 
nye omløb som en ventende fremtid.

Med hensyn til den fortidige tilknytning til et tidligere 
spiralomløbs åndelige-spirituelle sektor har vi mindel-
ser om dette via Bibelens beretning om Adam og Eva i 
Paradisets Have, hvor de som mennesker først levede i 
permanent og harmonisk samkvem med Gud, men senere 
via det såkaldte syndefald satte dette privilegium over 
styr og som straf blev henvist til en anden verden uden 
for Paradisets Have. En verden af tidsler og torne, død og 
smerte samt hårdt arbejde, alias et nyt spiralomløbs fysisk-
materielle sektor. Kort sagt den verden, vi nu finder os 
placeret i, idet navnene Adam og Eva iflg. Martinus skal 
ses som symboler for netop den menneskelige livsform 
og fremtoning.

Men hvis mennesket i skikkelse af Adam og Eva under 
deres ophold i Paradisets Have har haft status som rene 
åndsvæsener, hvordan kan de så fra det ene øjeblik til 
det næste være blevet omplantet til den tunge, fysiske 
materieverden, således som Bibelen fremstiller det, iklædt 
hertil svarende tunge, fysiske organismer…?

En oplagt gåde! Men noget sådant har der iflg. Mar-
tinus absolut heller ikke været tale om. Tværtimod er 
’fordrivelsen fra Paradisets Have’ sket gradvis og har 
som et spørgsmål om tilpasning i praksis formet sig som 
et langvarigt evolutionsforløb med tilknytning til både 
mineralske, vegetabilske og animalske stadier. Stadier, 
hvorunder Adam og Eva ikke alene lidt efter lidt har 
udskiftet deres tidligere rent spirituelle livsform med en 
stadig mere udtalt fysisk-materiel eksistensform, men 
desuden på individplan er blevet præget og formet af de 
overlevelsesvilkår, som generelt kendetegner den fysiske 
materiezone. Ikke mindst dens dyrerige, der gennemført 
er domineret af det krav, at den enkelte i konkurrence på 
liv og død med forekommende medvæsener må tilkæmpe 
sig alle basale livsfornødenheder – i første række føde, 

men også et personligt territorium som grundlag for 
forsørgelse af en mage og tilkommende afkom. Og som 
det vil forstås, er det netop her i det nye spiralomløbs 
dyrerige, underkastet naturens barske orden, at vi i dag 
finder Adam og Eva. Finder dem som det avancerede 
dyr og gryende nye menneske, repræsenteret ved hele 
menneskeheden samt alt, hvad den står for.

Evolutionen og
menneskehedens fremtid

Det er hermed på Martinus’ vegne blevet belyst, hvordan 
det kan anses for legitimt, at mennesket trods sin udøde-
lige evighedsnatur for nuværende ikke er nået længere end 
til at befinde sig i en situation som den netop beskrevne; 
dvs. i en tilstand som avanceret repræsentant for et fy-
sisk dyrerige, der ved sine krævende eksistensvilkår på 
dybtgående måde har sat sit præg på det. Men samtidig 
rejser netop denne situation spørgsmålet om, hvordan man 
skal komme videre herfra…? Altså hvordan mennesket 
inden for en overskuelig tid skal bære sig ad med helt at 
afkaste dyrehammen og i samme forbindelse kvalificere 
sig til genindtræden i Paradisets Have; dvs. genindtræde 
som rent åndsvæsen i det nye spiralomløbs åndelige-
spirituelle sektor…?

Spørgsmålet er så meget mere aktuelt og påtrængende 
som menneskeheden i det store og hele stadig overvejende 
lever i pagt med selvopholdelsesdriftens årtusindgamle 
logik og aggressive normer, således som hele den aktuelle 
verdenssituation p.t. vidner om, og hvilket taler for, at den 
pågældende ’logik’ med tilhørende selviske moralnormer 
i tidens løb ligefrem er blevet organisk indbygget i den 
menneskelige natur og derfor kun vanskeligt kan fraviges. 
Thi for os alle gælder det mere eller mindre, hvad Paulus’ 
i sin tid sagde om sig selv: ”det gode, jeg vil, det gør jeg 
ikke, men det onde, jeg ikke vil, det gør jeg.” Og hvordan 
løse dette problem i en verden, der i konsekvens af netop 
denne situation på næsten alle områder fremdeles appel-
lerer til just selvopholdelsesdriften i det enkelte menneske 
og herved så at sige holder sig selv ved lige…?

Som udgangspunkt for et svar på dette vigtige spørgsmål 
skal peges på det organ, som i pagt med selvopholdel-
sesdriftens logik og normer gennem hele evolutionen i 
dyreriget mere end noget andet har bestemt og formidlet 
det enkelte menneskes overlevelsesbestræbelser. Nemlig 
dets fysiske hjerne. Og følgelig er det også netop her, 
der i første række over en bred kam må sættes ind, hvis 
menneskeheden inden for en overskuelig tid skal kunne 
gøre sig håb om en tilstrækkelig radikal ændring i sin 
situation. Dvs. en ændring, der kvalificerer os til som en 
selvfølge at kunne opfylde betingelserne for etablering 
af en højere og lysere verdensorden end den nugældende. 
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En helt igennem ægte menneskelig verdensorden, der 
omfatter alle mennesker, og som er præget af humanitet 
og næstekærlighed samt en organisk baseret lyst til ude-
lukkende at virke til fordel for tilværelsens livgivende 
princip og i samme forbindelse totalt forsage dens dræ-
bende princip, som for nuværende er i højsædet. For uden 
at kunne præstere dette er mennesket heller ikke egnet 
til at indtræde i spiralomløbets åndelige-spirituelle sektor 
med tilhørende verdener og varigt føre sin tilværelse her. 
Men hvordan skal man forestille sig, at et sådant vidtgå-
ende sceneskifte faktisk er muligt…? Tilmed inden for 
en overskuelig tid.

For at forstå dette må vi tage udgangspunkt i en kort frem-
stilling af den menneskelige hjernes basale opbygning.
Groft beskrevet kan hjernen hos mennesket opdeles i to 
hovedområder, der samvirker, nemlig ”den gamle hjerne” 
og ”den nye hjerne”, og vi skal i det følgende se lidt 
nærmere på dem begge.

1. Den gamle hjerne

Som tilhørende hvirveldyrenes udviklingslinie er ud-
gangspunktet for den menneskelige hjernedannelse 
rygmarven, som mennesket har til fælles med fiskene, 
og som dermed spejler disses udviklingstrin. Imidlertid 
kan rygmarven ikke i sig selv betragtes som en egentlig 
hjernestruktur; en sådan kommer først beskedent til syne 
på tidspunktet for paddernes og især krybdyrenes æra 
på Jorden og viser sig som en tilvækst af nye organiske 
anlæg i forlængelse af rygmarvens forpart (medulla, 
hjernestamme mv.). Anlæg, der på den ene side mulig-
gør en ny og mere avanceret bearbejdning af tilflydende 
sanseindtryk, end der hidtil har været mulig, og som 
på den anden side i overlevelseskampens tjeneste også 
muliggør en adfærd, der tilpas matcher denne nye virke-
lighedsopfattelse – alt sammen i overensstemmelse med 
et ultra-elementært overlevelsesprogram, repræsenteret 
ved behovet for føde og sex samt magt og styrke til at 
sikre sig disse basale livsfornødenheder.

I pagt med sin placering på den evolutionære tidslinie 
omtaler man dette første egentlige hjerneområde som 
reptilkomplekset (MacLean). Det følges senere på tids-
punktet for de lavere pattedyrs tilsynekomst på udvik-
lingsstigen op med endnu en organisk nydannelse, nemlig 
den såkaldte limbiske vinding eller slynge, der muliggør 
en helt ny form for omsætning af såvel ydre som indre 
påvirkninger til subjektive repræsentationer. 

Med hensyn til disse repræsentationer drejer det sig i 
praksis om de såkaldte emotioner eller følelser, således 
at den limbiske slynge må ses som den organiske basis 
for det såkaldte følelsesliv med hele dets vældige arsenal 
af stemninger fra de lyseste lyse til de mørkeste mørke, 

samt endvidere dets register af sympatier og antipatier 
og meget, meget mere af samme art.

Når man i denne forbindelse taler om den limbiske 
slynge, hænger det sammen med, at det pågældende 
hjerneområde i praksis hvælver sig rundt om det ældre 
reptilkompleks og herved indkapsler dette, således at de 
to områder kommer til at danne en samarbejdende enhed 
– den såkaldte gamle eller arkaiske hjerne.

Den nye hjerne

Imidlertid standser hjernens udvikling ikke her, men 
følges på tidspunktet for de højere pattedyrs tilsynekomst 
(aber, humanoider mfl.) op med etableringen af endnu et 
bidrag til styrkelse af overlevelseskampen, repræsenteret 
ved de højere lag af hjernebarken – den såkaldte neo-
cortex; sædet for de intellektuelle funktioner. Og især er 
den udviklingslinie, der fører frem til det moderne men-
neske her blevet tilgodeset, således at mennesket i dag 
mht. overlevelsesstrategier i princippet overgår samtlige 
andre højere livsformer på Jorden.

Men vel at mærke også kun i princippet, idet det nye 
hjerneområde på det seneste afslører sig som et tveæg-
get sværd i den forstand, at det også sætter mennesket i 
stand til at udtænke midler til at udrydde både sig selv 
og alt andet liv på Jorden – helt i strid med den ellers så 
succesfulde selvopholdelsesdrifts logik og interesser. Og 
hvad værre er: man viser også i stigende grad vilje til i 
praksis at ville betræde det globale selvmords fornufts-
stridige vej, således som den aktuelle verdenssituation 
med stadig flere eksempler vidner om. Men hvorfor…? 
Hvorfor denne fuldstændigt irrationelle dødsdrift hos 
mennesket...?
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Svar: I høj grad fordi det intellektuelle hjerneområde på 
afgørende vis er under indflydelse – og i mange tilfælde 
domineret – af det sæt primitive kræfter og overlevelses-
programmer, der er lagret i den gamle, arkaiske hjerne, 
og derfor stiller sig til rådighed for en adfærd, der er 
relevant for netop dette arsenal af faktorer. Og just dette 
er menneskehedens sande, aktuelle situation og problem: 
naturen/udviklingen har i form af det neo-cortikale sy-
stem stillet en skabeevne til rådighed, som med næsten 
ubegrænset styrke og rækkevidde kan træde i både det 
godes og det ondes tjeneste, men har samtidig i vid ud-
strækning underlagt denne skabeevne et ældre, primitivt 
hjerneområdes irrationelle forvaltning. Et hjerneområde, 
der (jfr. beretningerne i fx. de islandske sagaer) bl.a. er 
suverænt mht. fremmaning af alle mulige trusler, fjen-
debilleder og aversioner. Og ydermere et hjerneområde, 
der også som næsten en fast regel overlader det til den 
sofistikerede neo-cortex at konfrontere de ydre kilder til 
disse fjendebilleder mv. og gøre op med dem så effektivt 
som muligt – koste hvad det vil... Og hvad stiller vi op 
over for dette, når man tager i betragtning, at mellem 85 
og 90% af samtlige menneskehedens dispositioner rent 
faktisk er styret og domineret af aktiviteten i den gamle, 
arkaiske hjerne –  altså reptilkomplekset og det limbiske 
system…? (Man behøver blot at tænke på den mentale 
aktivitet under fx en fodboldkamp – såvel på banen som 
på trænerbænkene og hos tilskuerne.) Og følgelig rejser 
det spørgsmål sig: Har vi ikke på forhånd tabt kampen 
om en ny og bedre verdensorden og dermed en skønnere 
verden at leve i…?

LØSNINGEN 
Om det organiske grundlag
for en ny verdensorden

Så vidt undertegnede bekendt har ikke andre end Martinus 
indtil nu været i stand til at mønstre et kompetent og tro-
værdigt svar på dette spørgsmål og dermed en sandsynlig 
profeti mht. udsigterne for menneskehedens fremtid. En 
profeti, der både tager hensyn til den foreliggende, dystre 
problemstilling, og som samtidig ser sig i stand til at for-
mulere en såvel naturlig som lykkelig udgang på samme 
problemstilling. Dvs. en udgang, der er ensbetydende med 
en positiv opfyldelse af de fleste menneskers længsel efter 
en ny og højere verdensorden.

Martinus om
den nærmeste fremtid

Fra Martinus’ side lægges der ikke skjul på, at menneske-
heden som et led i sin færdigskabelse står over for hidtil 
ukendte udfordringer og prøvelser. Men det drejer sig 
udtrykkeligt om udfordringer og prøvelser, der vil påvirke 

det på en sådan måde, at det på et rent organisk grundlag 
vil blive i stand til som noget helt naturligt og selvfølgeligt 
at leve op til de krav, en sådan verdensorden må stille til 
den enkelte.   Hvilket frem for alt vil sige udvisning af 
troskab mod denne verdensordens spilleregler og i samme 
forbindelse evne til at praktisere næstekærlighed uden 
forbehold af nogen art.  

Som betingelse for disse skelsættende forandringer peger 
Martinus med sin egen kosmiske bevidsthed som grund-
lag på to sæt forudsætninger: 
1. For det første tilsynekomsten af et radikalt, moralsk 
gennembrud hos det enkelte menneske. Et gennembrud, 
der til fordel for en gennemført humanistisk moral, tænke- 
og væremåde fuldstændigt ændrer det gamle, arkaiske 
hjerneområdes funktionsmønster og rolle i det samlede 
aktivitets- og adfærdsbillede. 

2. Og for det andet etableringen af det organiske grund-
lag for en helt ny seksualitet, der allerede nu ligger i 
svøb i mennesket, og som ved sit gennembrud til daglig 
praksis af sig selv vil tilskynde det til på alle områder 
helt og fuldt og uden forbehold af nogen art at vie sit liv 
til udfoldelse af næstekærlighed i ordets allerdybeste og 
bredeste betydning.
Og hvad mere er: Som følge af et forestående forceret 
evolutionspres vil flertallet af menneskehedens repræsen-
tanter iflg. Martinus have nået både det første og det andet 
af disse to mål inden for de kommende 3000 år, hvilket er 
en overskuelig tid målt med den, der er gået forud…

Ad 1. 
De sidste tider og 
det moralske gennembrud

Med hensyn til det moralske gennembrud vil dette komme 
som en frugt af de nederlag, prøvelser og lidelser, som det 
enkelte menneske i dets egenskab af et udødeligt væsen 
allerede har med sig fra det millionårige evolutionsforløb, 
der ligger bag det, suppleret af de lidelser og prøvelser, 
det i medfør af sin endnu ufærdige natur via skæbneloven 
yderligere vil nedkalde over sit hoved i tiden, der ligger 
foran det, indtil det øjeblik hvor det moralske gennembrud 
netop indtræder.

Det organiske grundlag for denne proces har iflg. Mar-
tinus form af det forhold, at mennesket ikke kun er sin 
fysiske organisme, men bag denne også råder over en fin-
stoflig eller para-fysisk organisme, der ikke alene sikrer 
dets personlige udødelighed og evne til at reinkarnere, 
men også tjener som ’arkiv’ eller ’database’ for samtlige 
de oplevelser og erfaringer, det med henvisning til netop 
reinkarnationsprincippet høster fra liv til liv, og hvor ikke 
mindst arsenalet af lidelses- og nederlagserfaringer i den 
her beskrevne sammenhæng har betydning. 



15

Det har de pågældende erfaringer i første række på den 
måde, at de er underkastet en slags lutringsproces, der 
med tiden udvider og forhøjer deres indehavers følsomhed 
– først på egne vegne, men senere i stigende grad også 
på andres vegne. Dog uden at væsenet/mennesket under 
sine fysiske inkarnationer foreløbigt har andet indtryk af 
det end et mere eller mindre udpræget anlæg for samvit-
tighed og human følelse i den praktiske hverdag. Men før 
eller senere nås et mætningspunkt, der som sin vigtigste 
konsekvens medfører et bortfald af den barriere, der hidtil 
har afskåret den fysiske hjerne fra at have fuldgyldigt 
indtryk af det forædlede følelsespotentiale på det para-
fysiske plan, således at dette potentiales energier nu (på 
bekostning af reptilkompleksets indflydelse) pludselig 
med fuld styrke baner sig vej ind i specielt hjernens 
limbiske system og herved gør individet bevidst i sin 
sande følsomhed. Både på egne og på andres vegne, af 
hvad art ’de andre’ end er. Og resultatet bliver naturligvis 
en fuldstændig revurdering af kriterierne for det berørte 
menneskes hidtidige moralske praksis. 

En revurdering, der under alle omstændigheder lader det 
tage afstand fra enhver tanke, følelse og handling, der vil 
kunne være til skade for nogen eller noget i dets omgi-
velser. Og vel at mærke ikke kun fordi det intellektuelt 
forstår det forkerte i sådanne tiltag, men simpelthen fordi 
det realistisk føler, at det lige så godt kunne rette dem 
mod sig selv. Og på denne måde opnås det foreløbigt, at 
væsenet med det moralske gennembrud bag sig på et rent 
organisk grundlag i det mindste afholder sig fra at gøre 
nogen eller noget fortræd. 

Men ikke nok med det; det moralske gennembrud med-
fører også, at den gamle, arkaiske hjerne pludselig på 
en helt ny både positiv og konstruktiv måde formår at 
samarbejde med det neo-cortikale system samt de her 
virkende intellektuelle energier og herved – i modsætning 
til tidligere – giver anledning til opståen af direkte lyse 
og livgivende tankeklimaer i den menneskelige psyke 
og bevidsthed. Tankeklimaer, der samtidig på forhånd 
udelukker tilstedeværelsen af såvel fjendebilleder som 
alt andet af destruktiv og negativ karakter. 

Og det kan for fuldstændighedens skyld tilføjes, at men-
neskeheden uden netop den omtalte generalomstilling 
af sit hjernemæssige funktionsmønster af rent organiske 
årsager ville være afskåret fra i praksis at kunne virkelig-
gøre en ny og højere verdensorden. I det mindste inden 
for en overskuelig tid. Og spørgsmålet er derfor samtidigt, 
om vi med den nugældende verdensorden som grundlag 
vil kunne overleve længe nok til, at det faktisk nogen 
sinde måtte lykkes for os…? Det turde være mere end 
tvivlsomt – fortidens evolutionstempo kontra nutidens 
samt fremtidens drabs- og destruktionskapacitet taget i 
betragtning…

Ad 2. 
Det globale sceneskifte 
og den nye seksualitet

Som det fremgår, ser Martinus for sit vedkommende det 
moralske gennembrud som et fremtidig faktum, der via 
sin fuldbyrdelse betegner et første vigtigt skridt på vejen 
mod et globalt sceneskifte i form af en ny verdensorden, 
præget af humanitet og samvittighedsfuld hensyntagen. 
Og vel at mærke ikke tilvejebragt gennem en tilkæmpet 
viljesakt, men (til glæde for Paulus og alle andre med 
ham) i konsekvens af rent organiske omstændigheder.

For imidlertid at den nye verdensorden ikke kun skal dreje 
sig om dette ikke at gøre fortræd mod nogen eller noget, 
men i lige så høj grad blive et spørgsmål om direkte at 
gøre godt mod alt og alle – altså praktisere kompromisløs 
næstekærlighed – kræves der tydeligvis andet og mere end 
blot det moralske gennembrud i menneskeheden som hel-
hed. Nemlig tilsynekomsten af organiske forudsætninger 
for som noget naturligt og selvfølgeligt at udfolde netop 
ubetinget næstekærlighed; hverken mere eller mindre. Og 
spørgsmålet er derfor, om vi tør regne med en opfyldelse 
af disse betingelser også...?

Hertil svarer Martinus klart og tydeligt ”Ja” og henviser 
samtidig endnu engang til den tidligere omtalte finstof-
lige/parafysiske organisme som grundlaget for denne 
bekræftelse. Emnet er imidlertid meget omfattende og 
må derfor i nærværende fremstilling skæres ned til det 
mest væsentlige.

Som udgangspunkt skal nævnes, at mennesket med det 
moralske gennembrud bag sig i konsekvens af sin nye 
følsomhed og hele ændrede hjernevirksomhed naturligt 
får føling med en helt ny type seksualitet. Men vel at 
mærke en seksualitet, der ikke har til formål at tilgodese 
biologisk reproduktion, men derimod at tilskynde til 
konkret udfoldelse af næstekærlighed i alle dens mulige 
former. 

I praksis former en sådan kærlighedsudfoldelse sig som 
formidling af såvel platoniske som ikke-platoniske kær-
tegn af både fysisk, emotionel og intellektuel art, og hvor 
de ikke-platoniske kærtegn kan lede til ekstaseformer (læs 
orgasmeformer), der p.t. er ukendte for de fleste, men 
som under alle omstændigheder både overgår og radikalt 
afviger fra den form for seksuel ekstase, vi for nuværende 
kender, der helt står og falder med kønslig aktivitet og 
derfor er kendetegnet ved udpræget fysisk observans. Og 
så meget mere overtrumfer den nye seksualitets orgasme-
former den nuværende kendte form, som de i praksis kan 
optræde i to radikalt forskellige varianter, der efter behag 
kan kombineres og i det hele taget lader sig ’administrere’ 
på mange forskellige raffinerede måder. 
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Grundlæggende drejer det sig om henholdsvis en emo-
tionel og en intellektuel orgasmevariant, der for begges 
vedkommende subjektivt giver sig til kende som en 
sjælens ekstase langt mere end en legemets ekstase til 
trods for, at de begge hos det fysisk inkarnerede men-
neske formidles af dets fysiske hjerne: den emotionelle 
variant af det limbiske system og den intellektuelle af 
neo-korteks. Dog ikke isoleret, men i afvejet samspil 
med resten af hjernestrukturen plus yderligere dennes 
interaktion med den tidligere omtalte bagved eksisterende 
parafysiske organisme, der tjener som det primære sæde 
for den nye seksualitet. Det skal imidlertid tilføjes, at 
sproget af gode grunde ikke slår til, når det drejer sig om 
at formidle et autentisk signalement af de omtalte nye 
orgasmeformer. Men dette gælder jo allerede mht. til den 
kendte orgasme – ja, endog med noget så simpelt som fx 
farven rød. Først i det øjeblik, man personligt og direkte 
har erfaret de pågældende fænomener, har det mening 
at kommunikere dem i sproget til andre ’indviede’, og 
vi skal derfor heller ikke dvæle yderligere ved emnet i 
nærværende sammenhæng. 
Til gengæld skal det fremhæves, at den nye seksualitet 
mere end noget andet vil komme til at tjene som drivkraft 
og ’motor’ for den udfoldelse af næstekærlighed, der vil 
kendetegne den nye, globale verdensorden og sikre dens 
beståen. Og en ting mere: som eksponent for en sjælens 
ekstaseform langt mere end en legemets tjener den nye 
seksualitet sammen med det moralske gennembrud også 
på længere sigt naturligt til at kvalificere og dermed for-
berede mennesket til en fremtidig genindtræden i det nye 
spiralomløbs åndelige-spirituelle sektor – den fordums 
tabte Paradisets Have…

Afsluttende bemærkning

I indledningen til nærværende artikel blev det spørgsmål 
rejst, om Jesus mon i sin tid havde kendskab til det omfat-
tende kompleks af faktorer vedr. menneskets situation og 
fremtid, der her i yderst beskåret form er lagt frem...? Vi 
ved det ikke, men skal man tro hans egne fordums udta-
lelser vedr. sine aktuelle muligheder og dertil lægger hans 
profetiske forudsigelse om en fremtidig talsmand, der 
skulle komme og åbenbare hele sandheden om verdens 
og menneskets overordnede skæbne, kan man bestemt 
ikke udelukke, at han vidste fuld besked…
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ibid: “Den seksuelle Revolution”, 2006

Tekst til spiralsymbol s.11
Diagrammet viser et udsnit af det kosmiske spiralkredsløb 
med dets generalopdeling i et fysisk-materielt område (X) 
og et åndeligt spirituelt område (Y). Samtidig markerer 
’D’ det   dyrerige, som mennesket p.t. udviklingsmæs-
sigt er knyttet til i det nugældende omløb. (I praksis er 
spiralkredsløbet uendeligt og omfatter dermed [udover 
de viste] utallige omløb såvel nedad i det små som opad 
i det store.)            
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Jesu sande mission 
og om korsets hemmelige symbolik.

v/Toni Christina Bjerremose

Bibelen består som bekendt af to dele, nemlig ”Det 
gamle Testamente” og ”Det nye Testamente”. ”Det gamle 
Testamente” er jødernes hellige skrift, mens ”Det nye 
Testamente” kun omhandler Jesu liv og forkyndelse samt 
hans disciples oplevelser efter hans død. De to testamenter 
er hinandens diametrale modsætninger, idet ”Det gamle 
Testamente” bygger på Moselovens ”øje for øje og tand 
for tand”, mens ”Det nye Testamente” tydeligvis bygger 
på en højere udviklet moral, der kommer til udtryk i Jesu 
bud om næstekærlighed: ”Du skal elske din næste som dig 
selv”. Derfor er det ikke så mærkeligt, at ligegyldig om 
man går ind for hævn og gengældelse eller for tilgivelse 
for alt og alle altid, kan man til enhver tid hente støtte for 
sit synspunkt i Bibelen og promovere sin egen opfattelse 
af etik og moral. Og netop af den grund er Bibelen måske 
verdens mest misbrugte bog.

Fundamentet i den kristne tro og Jesu egentlige 
mission.
 
Inden for den traditionelle kristendom er det Jesu kors-
fæstelse, død og opstandelse, der sammen med troen på 
syndernes forladelse i al fortid, nutid og fremtid er det 
helt centrale. Netop denne tro på, at Gud har ofret sin 
eneste søn, for at vi alle kan blive frelst fra fortabelsen i 
helvede, udgør fundamentet i den kristne tro.

Intet kan dog ifølge Martinus være mere forkert. Af 
uvidenhed har kirken overset Jesu helt grundlæggende 
mission, nemlig at være et forbillede for os alle.

Da Jesus blev født for ca. 2.000 år siden, var han måske 
det første rigtige kosmiskbevidste menneske, der har levet 
her på jorden. Han var en gæst fra ”Det rigtige menneske-
rige”, og kunne derfor med fuld ret sige til Pilatus: ”Mit 
rige er ikke af denne verden”. For dette rige bliver først 
fysisk virkelighed her på jorden om ca. 3.000 år.

Jesu mission var at vise, hvordan et rigtigt menneske 
optræder i enhver situation. Og Jesu væremåde både 
forbavsede og rystede hans samtid. Hvem andre end en 
gud eller en søn af en gud kunne gøre de ting, han gjorde? 
Og hvem andre end Jesus kunne tage en korsfæstelse og 
samtidigt bede til Gud for sine bødler? Ingen af hans 

samtid og sikkert heller ikke noget nulevende menneske 
ville være i stand til det. Derfor opstod dogmet, at Jesus 
måtte være Guds søn. Han kunne det, som ingen andre 
kunne, og måtte derfor være guddommelig, så opnåel-
sen af hans væremåde måtte naturligvis være uopnåelig 
for syndige mennesker! Men at opnå Jesu væremåde er 
naturligvis ikke let, men bestemt ikke umuligt, idet det 
faktisk er meningen, at vi alle sammen på et tidspunkt 
skal udvikle os frem til, som Martinus med et blink i øjet 
udtrykker det, ”at kunne tage en korsfæstelse uden at blive 
fornærmet”…! Jesus var altså en model, et forbillede for 
enhver, der vil tage sit kors og følge ham, dvs. gennem 
lidelse bekæmpe sine ufærdige sider for til sidst at blive 
som ham og få kosmisk bevidsthed. Jesus var vores ældre 
bror og ikke mere Guds søn, end vi alle er Guds børn, og 
derfor siger Jesus ifølge Johannes-evangeliet, kap. 10 v. 
34: ”I er alle guder!” Vi er alle dele af Gud og desuden 
et Forsyn, en guddom for alle vore mikrovæsener, der 
danner vort fysiske legeme.

Jesus ”(…) elskede sine fjender og bad for dem, som ha-
dede og forfulgte ham. Han åbenbarede, at kun gennem 
kærligheden til alle dem, der ikke kan lide os, går vejen til 
det evige lys. Kun denne kærlighed kan gøre det levende 
væsen til ét med sin kosmiske fader og ophav eller til 
”mennesket i Guds billede”. Det var ikke så mærkeligt, 
at han kunne sige, at ”Jeg og Faderen vi er ét”” skriver 
Martinus.(1)

Vor opgave som tjenere for andre.

Jesus sagde: ”Jeg er kommet for at tjene” og viste det i 
praksis bl.a. ved at vaske disciplenes fødder, og i Mattæus-
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evangeliet kap. 20 v. 26 – 28 står der: ”(…) den, som vil 
være stor iblandt jer, han skal være jeres tjener; og den, 
som vil være den første iblandt jer, han skal være jeres 
træl. Ligesom Menneskesønnen ikke er kommen for at 
lade sig tjene, men for selv at tjene (…)”.
Han sagde også: ”Du skal elske din næste som dig selv” 
og viste herved i praksis forskellen på parringskærlighe-
den, der er partisk, og næstekærligheden, der er upartisk. 
Han opfordrede også til at tilgive alt og alle 70 gange 7 
gange dvs. altid. Alt dette er noget, vi bør øve os i hver 
dag: at prøve at gå i Jesu fodspor, at tage hans kors og 
følge ham på lidelsens vej til kosmisk bevidsthed.

Hvem er rigtige kristne?

Martinus skriver, at det at være 
kristen er en væremåde, altså 
at efterligne Jesu væremåde i 
at tjene, udøve barmhjertighed 
og næstekærlighed og at tilgive 
alt og alle altid. Man kan derfor 
konstatere, at mange såkaldt 
kristne ikke er kristne, og at 
mange ikke-kristne i virkelig-
heden er rigtige kristne!

Martinus har udtalt, at så længe 
kristendommen kun er en dog-
matisk lære, man skal antage 
for at blive frelst, og ikke er et 
liv, man forsøger at leve efter 
Kristi bud, er de såkaldt kristne 
mennesker ikke selv Kristi di-
sciple, der kan skabe en kristen 
kultur.(2) Når Kristus har sagt: ”Derpå skal det kendes, 
at I er mine disciple, at I har indbyrdes kærlighed”, står 
det i den grad i modsætning til de såkaldte kristne landes 
kultur.

Det moderne gudløse menneske kontra det reli-
giøse følelsesmenneske.

I mange kristne lande har den materielle og tekniske 
udvikling taget fart og fjernet de fleste menneskers fokus 
fra det religiøse.

 Martinus har inddelt menneskeheden i 3 grupper: Lige-
vægts-, følelses- og intelligensmennesker, og pga. den 
voksende intelligensenergi og degenerationen af talent-
kernen for tro bliver flere og flere ateister, og kirkerne 
står mere og mere tomme.

Det nøgterne intelligensmenneske er vant til at bruge sin 
intelligens til at udforske materien og vil efterhånden også 
prøve at dissekere de religiøse dogmer. De vil så vise sig 

ikke at kunne stå for en nærmere logisk undersøgelse, 
idet de er skabt til troende mennesker med en endnu ikke 
udviklet intelligensmæssig kritisk sans på det religiøse 
område. For de moderne intelligensmennesker mister de 
religiøse dogmer deres betydning, og livets værdier er for 
dem hovedsagelig af materiel art. 

For et menneske, der kan tænke selv, virker det jo også 
noget mærkeligt at få at vide gennem kirkens udlægning 
af kristendommen, at Gud er alkærlig, alvidende og al-
mægtig, og så opleve Gud fremstillet som en hævnens 
gud, der straffer ikke-troende syndige mennesker ved at 

dømme dem til evig pine i hel-
vede. Hvis Gud er alkærlig, kan 
han da ikke nænne at idømme 
nogen en evig straf, og hvis han 
ikke ved, at de mennesker, han 
selv har skabt, ikke er engle og 
derfor hele tiden handler forkert, 
er han ikke alvidende, og hvis 
han ikke kan redde dem fra hel-
vede, er han ikke almægtig. Det 
virker ulogisk, at Gud i stedet 
for at straffe onde mennesker 
for deres forbrydelser, ofrer sin 
eneste søn - et helt uskyldigt 
væsen - til en grusom død på 
korset, blot for at de virkelige 
forbrydere kan slippe for straf 
bare ved at tro på Jesus. De kan 
endda vente med at angre deres 
synder, indtil de ligger på deres 
dødsleje, få syndsforladelse af en 
præst, og straks derpå få adgang 

til Paradiset og det evige liv!

Og hvad med alle de stakkels mennesker, der blev født 
før Jesus og af indlysende grunde ikke har troet på ham? 
Hvorfor skal de pines i helvede i al evighed, når de ikke 
selv har haft indflydelse på, hvornår de blev født? Alt 
dette skriger til himlen, og vi kan let se, at logik ikke er 
de religiøse dogmers stærke side! Derfor vender flere 
og flere materialistisk indstillede intelligente mennesker 
kirken ryggen og betragter enhver tale om Gud som kul-
minationen af enfoldighed. 

Det troende følelsesmenneske derimod har slet ikke be-
hov for at bruge sin intelligens på religiøse emner. Det 
er fuldkommen tilfreds med den sovepude, der hedder 
”syndernes forladelse” og ”frelse ved Jesu blod og nå-
den”, skriver Martinus. Det betragter det nærmest som en 
synd at sætte spørgsmålstegn ved de religiøse dogmer og 
finder trøst i sætningen: ”Guds veje er uransagelige”. Men 
ifølge åndsvidenskaben vil alle engang i fremtiden få lyst 
til at ransage og lære at ”tænke Guds tanker efter”.
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Handlede Judas efter Jesu befaling?

For at Jesu mission skulle lykkes, var der flere faktorer, 
der skulle være i orden. For det første nyttede det ikke 
noget, at Jesus evt. fortrød i sidste øjeblik og flygtede 
fra korsfæstelsen, hvad han udmærket kunne have gjort, 
og derudover var det vigtigt, at Judas ikke svigtede den 
meget vigtige opgave, det var tilsyneladende at forråde 
Jesus, der ifølge det nyfundne ”Judas-evangelium” faktisk 
selv bad ham om det. Men hvad enten Judas handlede 
efter Jesu befaling eller selv tog initiativet, står det klart, 
at Judas var overbevist om, at Jesus ved tilfangetagelsen 
ville vise sin guddommelige magt og fysiske urørlighed. 
Men da Judas så, at Jesus frivilligt lod sig arrestere og 
senere blev udsat for tortur og forhånelser, blev han for-
færdet, væmmedes ved sig selv og blev grebet af selvhad. 
Han så derfor selvmordet som eneste udvej.

Men Jesu mission var blevet en fiasko uden Judas’ offer. 
Stakkels Judas er nok den person, der gennem de sidste 
2.000 år er blevet hadet og forbandet af flest mennesker. 
Der kommer sikkert et tidspunkt, hvor Judas kommer til 
ære og værdighed igen, idet han var en medvirkende årsag 
til, at Jesu mission lykkedes. Hvis Judas havde nægtet at 
angive sin elskede Mester til ypperstepræsterne, havde vi 
måske ikke haft kristendommen i dag. Derfor vil Judas 
for altid være et stort navn indenfor verdensgenløsningen, 
dvs. verdens frelse, og fremtidens mennesker vil velsigne 
hans gerning, fordi de da forstår baggrunden for den. Mar-
tinus har bl.a. behandlet Judas’ rolle i bogen ”Påske”. 

Den højeste form for tilgivelse.

”Det, der skal føre menneskene ud af dommedags- eller 
helvedesepoken, er således ene og alene udviklingen af 
de menneskelige egenskaber, de egenskaber, der udgør 
fundamentet for den virkelige absolutte varige fred 
og velbehagelighed, som er bebudet menneskeheden i 
juleevangeliet”, skriver Martinus og fortsætter: ”Disse 
egenskaber er i allerhøjeste grad blevet åbenlyst praktisk 
demonstreret af verdensgenløseren Kristus på Golgathas 
kors. Her ser vi det totalt fuldkomne menneskes reaktion 
på de lidelser, der blev ham påført af fjendtligt indstillede 
medvæsener. Vi ser, hvorledes han tilgav dem og bad for, 
at de ikke skulle komme til at lide for det, de havde gjort 
imod ham. Vi ser, at han vidste, at hans bødler ikke vidste, 
hvad de gjorde. Derfor ønskede han ikke, at de skulle 
straffes. Hans mission blev således at vise det fuldkomne 
menneskes væremåde. Denne hans væremåde og indstil-
ling til sine fjender eller bødler er således i virkeligheden 
modellen for den fuldkomne væremåde, den der fører til 
opstandelsen og livet, lyset og lykken. Det er denne væ-
remåde, der bliver resultatet af udviklingen.”(3)

Mange mennesker i den vestlige verden mener, at politik 
og religion skal holdes skarpt adskilt, og flere har kriti-
seret kristne præster for at blande sig i såkaldte politiske 
spørgsmål og afgørelser. I andre dele af verden bestemmer 
religionen alt, og skriftsteder fra hellige bøger bruges 
til at sanktionere enhver handling. Dette skræmmer af 
gode grunde det materialistiske moderne menneske, der 
jo mener, at enhver form for religion enten er af det onde 
eller i bedste fald rystende naiv.

Kahlil Gibran skriver i ”Profeten”: ”Er religion ikke 
enhver gerning og enhver betragtning. Og det, som 
hverken er gerning eller betragtning, men et under og 
en overraskelse bestandigt opdukkende i sjælen, selv 
medens hænderne mejsler i stenen eller betjener væven? 
Hvem kan adskille sin tro fra sine handlinger, eller sin 
anskuelse fra sit kald?”

Livets egen religion.  

Så for at vi kan nå frem til den, Martinus kalder for ”Li-
vets egen religion”, må vi udvikle vor etik og moral, og 
derigennem hele samfundets etik og moral, og det kan 
vi kun gøre ved at forholde os til livet omkring os, og 
derfor også til forskellige politiske love og udtalelser. Det 
er derfor naturligt, at præster, der jo bør være vogtere af 
det kristne kærlighedsbudskab, protesterer mod politiske 
beslutninger, der er i modstrid med Jesu ord om barmhjer-
tighed. Hvem skulle ellers holde politikerne i ørerne, når 
de vedtager hjerteløse love etc.? Men da flere politikere 
er udprægede intelligensmennesker, har de for meget 
intelligens i forhold til følelse. De mangler derfor evnen 
til at føle medlidenhed, da følelsesenergien kun vokser 
gennem lidelseserfaringer. Der er således en ubalance, 
som man for øvrigt slet ikke kan bebrejde dem, da de jo 
ikke kan handle efter erfaringer, de endnu ikke har fået. 
Men da universet altid vil søge mod ligevægt, vil disse 
mennesker helt automatisk tiltrække disse erfaringer. 
Livet selv vil derfor lidt efter lidt sørge for en optøning 
af isklumperne i de kolde hjerter, og med tiden vil vi alle 
udvikle os mod større og større næstekærlighed og derpå 
være parate til ”Livets egen religion”.

Korsets tegn. 

Mange har gennem tiden undret sig over, hvorfor en 
verdensreligion som kristendommen bruger et tortur- og 
mordredskab ”korset” som hovedsymbol.
Martinus forklarer, at den vandrette retning i korsets tegn 
symboliserer den rent fysiske materielle forskning, mens 
den lodrette retning symboliserer forskningen i det imma-
terielle, der ligger bag den rent håndgribelige materie.

Videnskaben i dag forsker stort set kun ”på tværs” af 
materien (den vandrette linje), hvilket vil sige fra yder-



20

grænserne ned i mikrokosmos til ydergrænserne op ad i 
makrokosmos. Man vil jo på et tidspunkt nå den yderste 
grænse for, hvor langt ned i mikrokosmos et mikroskop 
kan bringe os, og ligeledes en yderste grænse for hvor 
langt selv det største teleskop på jorden kan bringe os ud 
i verdensrummet. Denne vandrette linje i korset symboli-
serer altså den begrænsede forståelse, videnskaben i dag 
kan nå gennem udelukkende mål- og vægtfacitter!

Den lodrette linje i korsets tegn symboliserer den frem-
tidige videnskabs forskning ”på langs” af materien, dvs. 
i den bagvedliggende åndelige viljeføring – altså det 
levende væsen. Denne forskning adskiller sig fra forsk-
ningen ”på tværs” af materien ved at den er uendelig og 
grænseløs.

”At udtrykke de her nævnte to retninger for forskning, 
på hvilke oplevelsen af det virkelige kendskab til livets 
sande identitet er baseret, lader sig ikke gøre i fysisk form 
uden gennem to linjer, der går på tværs af hinanden. Men 
to linjer, der går på tværs af hinanden, er jo – ”korsets 
tegn”. Og vi har altså her den allerdybeste eksisterende 
analyse af dette ”symbol”, som gennem kristusbegi-
venheden blev så aktuelt for Vestens nationer.” skriver 
Martinus og fortsætter: ”Korset er altså i virkeligheden 
et urokkeligt tegn på eller symbol over al sansnings 
fuldkommenhed. På sansningens fuldkommenhed beror 
jo det højeste lys i bevidstheden. Korset bliver derved fra 
evighed til evighed uomstødeligt lysets symbol – ganske 
uafhængigt af Kristus. Men da Kristi død var så betyde-
lig, at den blev en verdensgenløsning, og således var en 
altoverstrålende kærlighedsmanifestation, og denne død 
netop blev fuldbyrdet på et kors, kom korsets tegn atter 
frem i lyset, kom til at opleve en renæssance. Dets identitet 
som ”lysets symbol” blev urokkelig stadfæstet og vil til 
sidst blive hædret af alle folk gennem alle tider”.(4)

Korsets tegn vil altså gå fra udelukkende at være et kri-
stent symbol til at blive et universelt symbol, som alle 
mennesker uanset kultur og religion vil forstå og føle 
ærefrygt for. 

Kristi genkomst. 

Mange har gennem de sidste 2000 år ventet på Kristi 
genkomst, men er alle gået skuffede i graven. ”I mange 
religiøse kredse, sekter og samfund har man mere eller 
mindre tilbøjelighed til at opfatte det bibelske udtryk eller 
begreb ”Kristi genkomst” som udtryk for en personlig 
fysisk genkomst af verdensgenløseren,” skriver Martinus. 
(5) Jesus siger dog ikke på noget tidspunkt, at han selv 
kommer tilbage, men fortæller sine disciple, at han vil 
sende dem ”Talsmanden den hellige ånd”, som Martinus 
forklarer, ikke er en person, men hellig viden, hellige 
skrifter, kosmisk videnskab.

Martinus blev på et tidspunkt spurgt, om han var den 
genfødte Kristus. Dette afviste Martinus på det bestem-
teste og tilføjede så om Jesus, at denne var gået videre i 
sin åndelige udvikling og derfor ikke mere behøvede at 
blive født ind i den fysiske verden.

Men hvad er så ”Kristi genkomst”?
”Alle mennesker skal således i kraft af udviklingen en-
gang komme til at opleve ”Kristi genkomst” – ikke som 
en profet eller verdensgenløser i kød og blod udenfor 
dem selv, - men derimod som en indvielse i den kosmiske 
bevidsthed eller humane psyke, som verdensgenløseren 
var indviet i, og som betingede hans fremtræden i ver-
densgenløsningens tjeneste som modellen for skabelsen 
af ”mennesket i Guds billede”, skriver Martinus. (6) 
”Kristi genkomst” betyder altså i virkeligheden blot 
”kosmisk bevidsthed”.

Vi kan i dag lade os inspirere af både Jesus og Martinus, 
ikke mindst fordi de var udsendt af Forsynet som en sam-
let verdensgenløsning. Når vi læser i Det nye Testamente, 
forstår vi Jesu ord bedre, fordi det, vi tidligere følte var 
dunkelt, nu er blevet oplyst og forklaret af Martinus’ 
analyser i form af Det tredje Testamente. Og gennem en 
udvikling, der vil tage flere tusind år, hvor alle de dyriske 
sider skal afvikles og de menneskelige sider udvikles, 
vil vi engang selv kunne byde Kristus velkommen i vor 
bevidsthed. 

(1): LB 5, stk.1717.
(2): Fra et foredrag holdt på Martinus Instituttet d. 19.10.1952
(3): LB 7, stk. 2460
(4): Bisættelse, kap. 30
(5): Den Intellektualiserede Kristendom stk. 7
(6): LB 5, stk. 1734
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Af Mischa Lim 

I spørgsmålet omkring udgivelsen af Martinus ufærdige 
værker har der været en del skriverier mellem Martinus 
Institut (Instituttet) og mig (ml). Da vi ikke er kommet 
nærmere en løsning, og Instituttet ikke ønsker at fortsætte 
vores brevveksling, henvender jeg mig nu til Sagens 
venner for at gøre opmærksom på rådets kontroversielle 
beslutninger angående Martinus ufærdige arbejder. 

Min efterfølgende redegørelse baserer sig på Strukturen 
som værende den Sandhed, der taler. For om Strukturen 
siger Martinus: ”Sagen skal bruge sin Struktur, som den 
er indrettet fra åndelig side, og som vi hele tiden skal være 
lydhøre overfor.” (Strukturen 21.05.74). ”Bestyrelsen 
(dvs. rådet/ml) skal være vogtere af Sagens struktur og 
indhold.” (Rådsmøde10.12.74) Til orientering refererer 
jeg visse steder til Strukturcitater, der endnu ikke er of-
fentliggjort, men som lå hos Martinus. 

Vi ved, at den, der søger Sandheden, ikke kan bringe 
splittelse mellem venner. Tværtimod. For når vi som to 
parter i en sag søger Sandheden, åbnes der for fred og 
fordragelighed, og vi knyttes tættere sammen i venskabets 
bånd. Den splittelse, der opstår, er imidlertid en splittelse 
mellem de menneskelige og dyriske tendenser. Men ved 
at holde fast i Sandheden vil vi forenes og blive én stor 
familie. Og er det ikke dét, det hele drejer sig om? Er det 
ikke dét, hele vor rejse går ud på?

Sandheden tilhører hverken den ene eller den anden part, 
men derimod Sandhedens Ånd, og det er mit håb, at vi 
må mødes i denne Ånd. 

1. INDDELING AF DE UFÆRDIGE ARBEJDER 
I løbet af de seneste år af sit liv har Martinus ved forskel-
lige lejligheder givet udtryk for, hvad der skal ske med 
hans ufærdige arbejder, og hvis vi ser på hans udtalelser 
herom, kan vi inddele dem i tre grupper:

a) Arbejder, der skal udgives
Her drejer det sig om Strukturbogen og Det evige Ver-
densbillede 4, om hvilke Martinus har sagt, at disse to 
bøger skal udgives. Den beslutning tog Martinus, inden 
han forlod den fysiske verden. Det var således ikke rådets 
beslutning at udgive disse to bøger, nej, de udførte bare 
det, Martinus havde givet dem besked om. Og begge 
bøger udkom da også i hhv. 1992 og 1994. 

b) Manuskripter, der 
kan udgives
I Strukturen stk. 13.4 
Ufærdige manuskripter 
siger Martinus: 
”Jeg tror ikke, man skal 
forsøge at lade nogen 
lave mine ufærdige ma-
nuskripter færdige. Men 
hvis man kan forstå, 
hvad jeg mener, må de 
udgives i ufuldstæn-
dig form.” (Rådsmøde 
22.01.74). 
Dvs. at hvis man har forstået indholdet, så kan disse ma-
nuskripter udgives. Men, understreger Martinus, hvis de 
udgives, så skal det ske i deres ufuldstændige form. De 
ufærdige værker må med andre ord ikke gøres færdige. 
Det er blandt disse arbejder, at vi fi nder nogle ufærdige 
manuskripter til en bog, som Martinus først kaldte ’Det 
Tredie Testamente’, og som Martinus arbejdede på de 
sidste 
7-10 år af sit liv. Hen ad vejen har Martinus opdelt ma-
nuskriptet i mindre stykker. Noget blev taget ud, noget 
føjet til, der blev rokeret om på indholdet, og noget blev 
planlagt sat ind i andre sammenhænge. 
Efter Martinus bortgang har Instituttet arbejdet med disse 
manuskripter, som man i 2004 udgav under navnet Den 
Intellektualiserede Kristendom (DIK), og som man så in-
kluderede som en del af Det Tredie Testamente (DTT). 
 
c) Symboler, der endnu ikke kan udgives 
De nye symboler betegner Martinus som ikke hørende til 
de førnævnte, ufærdige manuskripter, og i august 1974 
siger han herom i Strukturen stk. 13.5 Symboler uden 
forklaring:
”Symbolforklaringerne skal skrives af mig. De er i mig, 
og jeg kan ikke føre dem over i andre mennesker. Skal de 
skrives, så skal de skrives af mig.” 
Martinus fortsætter og forklarer: 
”Og det er slet ikke noget, der er nødvendigt for men-
neskene, for det kommer de til af sig selv.
Missionen er allerede lavet færdig for længe siden. 
Skulle det komme an på det, er der rigeligt materiale til, at 
man kan få kosmisk bevidsthed.” (Rådsmøde 27.08.74) 

HVORFOR ”DET ER FÆRDIGT, 
SOM DET ER”
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Seks år senere, i august 1980, omtaler Martinus igen disse 
symboler, idet han siger: 
”Jeg har jo lavet symbolerne før analyserne. Der ligger 
ingen særlig forklaring af mig til de nye symboler, og 
derfor mener jeg, at hvis nogen får ret til at fortsætte, 
hvad kommer der så ud af det? (Rådsmøde 05.08.80)

Og Martinus fortsætter med en forudsigelse, eller er det 
mon en advarsel: ”Nogen tror jo, de ved meget mere, 
end de ved. Heldigvis ikke alle, men der er altid nogle, 
som mener, de ved det hele, og at de nemt kan lave det 
færdigt. Men hvad bliver der så ud af det?” (Rådsmøde 
05.08.80) 
Selv om Martinus siger, at der ”ingen særlig forklaring” 
ligger fra ham til de nye symboler, så skriver rådet v/Sol-
veig Langkilde alligevel i sit brev af den 26.11.2008 til 
mig, at der ikke er tale om uforklarede symboler, hvorfor 
de kan udgives. 

Solveig Langkilde refererer videre i sit brev følgende 
Martinus-udsagn: ”Jeg kan naturligvis ikke skrive lange 
forklaringer om hvert symbol, men jeg kan jo skrive om 
principperne for hvert symbol. Og så kan man ud fra 
Livets Bog og de andre værker forstå principperne.” 
(Rådsmøde 18.01.1981. NB Denne sidste udtalelse er 
ikke medtaget i Strukturen.)

Martinus understreger her endnu en gang, at rådet hver-
ken kan og skal forklare disse ufærdige symboler og 
kommer selv med to forslag 1) Enten skriver han selv 
om principperne, eller 2) man må vente, til man ud fra 
egne erfaringer selv kommer til at forstå dem, hvorefter 
de nye symboler vil komme til deres fulde ret og blive til 
glæde for os alle. Da Martinus symboler er landkort over 
de højeste åndelige verdner, er det nemt at forstå, at kun 
Martinus kan give en fuldkommen beskrivelse af dem. 

Som bekendt fik Martinus ikke skrevet disse principielle 
forklaringer, og selv om Martinus tydeligt har sagt, hvad 
der skal ske med symbolerne, og selv om Martinus har 
advaret mod, at tro, at andre nemt kan lave dem færdige, 
arbejder rådet/Instituttet ufortrødent videre med at færdig-
gøre dem til udgivelse som Det evige Verdensbillede 5 
og 6 under fællestitlen Det Tredie Testamente. 

2. HVORFOR NOGET KAN UDGIVES OG ANDET 
IKKE 

I Strukturen skelner Martinus mellem manuskripter og 
symboler. 
De ufærdige manuskripter er det samme som A-viden, 
som ligger på det teoretiske område, mens symbolerne 
uden forklaring er B-viden, som ligger på det praktiske 
område. De ufærdige manuskripter skal således forstås 
med vort intelligenslegeme, mens symbolerne skal forstås 

med vort følelseslegeme, dvs. livet giver os de nødven-
dige lidelseserfaringer, vi modnes, og forståelsen for dem 
vil vokse i dette legeme. Derfor siger Martinus også: ”Og 
det (nemlig det at skrive disse symbolforklaringer/ml) er 
slet ikke noget, der er nødvendigt for menneskene, for det 
kommer de til af sig selv. (Strukturen stk. 13.5) 

Martinus har hele tiden haft et fuldstændigt overblik over 
disse symboler, som lå uden eller med ”ingen særlig for-
klaring”. Han har som sagt selv bestemt, hvad der skal 
ske med dem. Men han har ikke bedt os om at færdiggøre 
dem. For at forstå dem skal vi først igennem den nævnte 
modningsproces, og det er ikke en viljesakt.

Selvfølgelig bliver alt, hvad Martinus har skrevet til 
velsignelse og glæde for os mennesker i takt med, at 
vi udvikles og modnes. Når vi på nuværende tidspunkt 
ikke er udviklede nok til helt at forstå alt det, Martinus 
har skrevet, vil det sige, at det er kærligst at vente med at 
udgive disse, da de endnu ligger for højt for os. 

3. MARTINUS SIDSTE FOREDRAG

I sit sidste foredrag sagde Martinus bl.a.: ”Der er lavet et 
testamente, der sikrer, at der er et fast punkt, en vagt eller 
et råd, som vi nu kalder det, der skal holde det gående 
således, at man ikke laver om på bøgerne, analyserne, 
teksterne osv. Denne vagt skal sørge for, at man ikke kan 
komme og trænge sig ind i centret. Man kan arbejde med 
analyserne alt det man vil, man kan danne studiekredse 
og holde foredrag, det er frit. Men i centrum skal man 
kun have de mennesker, der er født til at skulle bevare 
analyserne, og derfor kan man ikke tage enhver ind i 
centret. Det er noget, der kommer under en særlig åndelig 
kosmisk magt.” (Martinus tale på hans 90 års fødselsdag 
09.08.80)

4. MARTINUS SIDSTE BESLUTNING 

Som allerede nævnt har Martinus ved flere lejligheder 
sagt, at han i de seneste år var kommet ind på alt for høje 
analyser. Set i bakspejlet har disse ufærdige arbejder væ-
ret den sidste løse ende, Martinus skulle tage stilling til, 
og derfor kunne Martinus på sin allersidste aften på det 
fysiske plan sige: ”Der skal ikke udgives noget mere. Det 
er færdigt, som det er.” Og dette begrundede Martinus 
faktisk ved senere at tilføje: ”Det ligger for højt.” 
Denne sidstnævnte bemærkning var i øvrigt Martinus 
eneste ordrette udsagn, som jeg refererede til rådet på 
rådsmødet den 8. marts 1981. Og det var det sidste Mar-
tinus sagde om den sag. Ca. fem timer senere forlod han 
det fysiske plan. 

Hvis rådet havde taget det brev alvorligt, som jeg skrev til 
dem den 09.09.2004 om Martinus sidste beslutning, ville 
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de have set, at det stemte overens med Strukturen. Men i 
stedet affærdigede man mig og besluttede sig til ikke at tro 
på, at jeg kunne huske, hvad Martinus havde sagt til mig 
på denne ganske særlige aften for 23 år siden! 

At jeg ikke har glemt Martinus sidste ord til mig, bekræftes 
ikke alene af Strukturen, men understreges endnu en gang 
af det faktum, at Martinus lovede os at sige til, hvornår 
hans arbejde var færdigt, for han har sagt: ”Jeg har følt, at 
jeg skulle sige til, før jeg forlader denne verden”. – ”Når 
mit værk er færdigt, så er jeg ikke mere på dette plan” 
(Kosmos nr. 10/2009 side 314). Og dét løfte holdt han, da 
han sagde det til mig på sin sidste aften. 

5. OPSUMMERING AF RÅDETS BEGRUNDEL-
SER 

Rådet har i sin korrespondance med mig fremført fire be-
grundelser for udgivelsen af de ufærdige arbejder. 

a) Rådets første begrundelse kan 
vi finde i rådets beslutning fra 
1992, som de har tilføjet i Struk-
turen stk. 13.5, og som lyder som 
følger: ”Der findes symboler, 
som Martinus kun har forklaret i 
båndforedrag. Disse forklaringer 
kan være tilstrækkelige til, at de 
kan bearbejdes og godkendes af 
rådet med henblik på udgivelse.” 
(Rådet 1992)
Vi ser, at rådet med deres beslut-
ning fra 1992 kommer med deres 
egen mening og vurderer, at de 
kan lave disse ufærdige symboler 
færdige og udgive dem og undlader 
helt at konsultere Strukturen. For 
rådet burde ikke have taget beslut-
ningen fra 1992 og burde slet ikke 
have indføjet den i Strukturen, for 
den går direkte imod den øvrige del 
af stk. 13.5, hvor Martinus siger: ”Symbolforklaringerne 
skal skrives af mig. De er i mig, og jeg kan ikke føre dem 
over i andre mennesker. Skal de skrives, så skal de skrives 
af mig”. (Rådsmøde 05.08.80) 
Hvis Instituttet alligevel udgiver symboler, hvor der ingen 
særlig forklaring ligger fra Martinus hånd, så har vi alle-
rede set Martinus kommentar herpå: ”Hvad kommer der 
så ud af det?” (Rådsmøde 27.08.74). Og vi kommer nok 
til at se, at det passer. Men det lader vi være en sag mellem 
Rådet og Gud. 

b) Rådets anden begrundelse: Martinus Gavebrev. 
Rådet nævner, at Martinus Gavebrev giver dem alle ret-
tigheder til Martinus manuskripter. Denne begrundelse 

har jeg afvist i min artikel i Impuls nr. 4/2008 ’Martinus 
ufærdige manuskripter set ud fra Gavebrev og Struk-
turen’ (www.nyimpuls.dk), idet dette Gavebrev kun er 
Martinus verdslige og juridiske testamente, som ene og 
alene har til formål, at beskytte Instituttet mod den ydre 
fysiske verden. Inden for Martinus sag er det det åndelige 
testamente, der gør sig gældende, og det er Strukturen. 
Heri står der ganske tydeligt, hvad vi fx skal gøre med 
de ufærdige manuskripter. Gavebrevet kan således ikke 
bruges som begrundelse for at udgive disse manuskrip-
ter, for Gavebrevets mission var kun at sikre, at det var 
Martinus Institut og ingen anden, der arvede.   

c) Rådets tredje begrundelse: Kontaktbrev sept. 1955
Martinus skriver i dette brev til Sagens venner: ”Med 
Deres interesse og sympati for denne min opgave er De 
således med til at sikre verden dette fundamentale kul-
turdokument.” Martinus henvender sig her direkte til de 
daværende interesserede, der med deres interesse og deres 

sympati er med til at sikre verden 
dette dokument, idet de optager det 
pågældende storkursus på bånd. 
Men rådet bruger Martinus ord til 
at understøtte og begrunde deres 
eget ønske om at ville udgive disse 
nye symboler. Rådet siger: ”Det er 
vores ønske, at opfylde det Marti-
nus skrev i 1955, at ’sikre verden 
dette dokument’ ved at udgive alle 
8 foredrag på dvd eller i bogform.” 
(Solveig Langkildes brev 26. nov. 
2008) 
 
Rådets ønske bunder i et følel-
sesudtryk, som intellektuelt ikke 
er bundet til de kosmiske love og 
principper. Kærlighed er intel-
lektualiseret følelse, og Martinus 
ønske er udtryk for en sådan. 
Derfor kan Martinus skrive disse 
forklaringer til sine symboler. Det 

kan rådet derimod ikke, for deres ønske mangler kosmisk 
fodfæste. 

d) Rådets fjerde begrundelse: Ingen okkult skole
Rådet v/Solveig Langkilde begrundede over for mig, at 
Instituttet ikke må have en mentalitet ligesom en okkult 
skole og skriver: ”Martinus betoner, at et af de helt afgø-
rende aspekter ved den nye verdensimpuls – i modsætning 
til tidligere tiders okkulte skoler – er, at visdommen skal 
være åben og frit tilgængelig for alle. Derfor vælger 
vi at følge Martinus og offentliggøre materialet, så det 
bliver tilgængeligt for alle, og ikke kun for et fåtal, som 
har adgang til Instituttets arkiver.” (Rådets brev/Solveig 
Langkilde 26. nov. 2008) 
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Men dette kan naturligvis heller ikke være en begrundelse, 
for DTT er livsmysteriets løsning, som alle allerede for-
længst har fået adgang til i fuldt omfang. Hvis vi ser på 
symbolet Lyset på forsiden af DTT og ser med hvilken 
kraft og herlighed det stråler og ser, hvordan mørket må 
vige for denne kraft, så forstår vi også, at netop lysets 
fremkomst umuliggør, at der kan opstå en okkult skoles 
mentalitet! 

Konklusion
Rådets begrundelser om at udgive disse ufærdige symbo-
ler understøttes slet ikke af Strukturen, men går derimod 
alle direkte imod Strukturen. Rådet har således i sin 
argumentation kun gjort brug af lokallogik, og vi ved, at 
når lokallogikken møder verdenslogikken, så vil lokal-
logikken sprænges. Og så siger Martinus: ”Hvad kommer 
der så ud af det?” Ja, resultatet er, at alt går i stå. 

6. LOKALLOGIKKEN OG VERDENSLOGIK-
KEN 

Hvem skal vogte over værket? Strukturen siger det klart: 
”Rådet er værkets vogtere”. (Strukturen 06.01.1981)
I Strukturen bliver vi gjort opmærksom på, at rådet ikke 
kun er vogtere af selve værket, men at der følger endnu en 
opgave med. Rådet/Instituttet har nemlig også forpligtet 
sig til at arbejde i Strukturens Ånd eller Sagens Ånd, 
udtrykt i Det Tredie Testamente, dvs. at synliggøre Ånden 
i tanker, ord og handling. Uden dét er Strukturen, Det 
Tredie Testamente en død bog og kan som sådan aldrig 
kaldes for Det Tredie Testamente eller Livets Bog. At 
arbejde med denne Struktur er 
det samme som at arbejde med 
verdenslogikken.
Igen ser vi, at Martinus efterlod 
os to testamenter, det fysiske 
testamente, som kan betegnes 
som det passive, og det ånde-
lige som er det aktive, og begge 
testamenter er lige vigtige. 
Inden for Sagen er Martinus ån-
delige testamente, dvs. Struk-
turen, det nye, det levende, det 
skelsættende, og det er dét, der 
gør Martinus Åndsvidenskab 
til noget enestående og ganske 
epokegørende. 
Når Instituttet ikke arbejder 
eller tilpasser sig sin Struktur 
i gerning og dåd, så kan rådet 
og Instituttets medarbejdere 
ikke være dem, der viser os 
andre vejen til den nye verden-
skultur. 
Vi ved fra Martinus, at hele 

verdensaltet er bygget på de samme love og princip-
per, som kommer til udtryk i Strukturen. Strukturen 
er verdenslogikken! Rådet og deres medarbejdere på 
Instituttet kan kun synliggøre verdenslogikken igennem 
et nøje samarbejde med Strukturen. Med andre ord, når 
vi arbejder med Strukturen og arbejder i dens ånd, så 
arbejder vi med verdenslogikken. Alle andre former for 
samarbejde beror på lokallogik og dermed på manglende 
viden. Denne manglende viden kan vi gøre noget ved, 
idet vi netop råder over Strukturen. Strukturen er det 
overordnede redskab til forståelsen af vort indbyrdes, 
tætte og frie samarbejde. 
Martinus siger det på denne måde: ”Verden vil komme 
til at se, at vi laver den nye verdens kultur. Det bliver 
vore ideer og ting, man kommer til at arbejde med”. Og 
Martinus advarer: ”Hvis vi laver forkerte ting - det kan 
jeg ikke være med til.” (Strukturen 12.09.78)
 Og: ”Vi har en Struktur, som enhver må indrette sig efter 
eller forlade arbejdet. Vil man deltage i skabelsen af den 
nye verdenskultur, er man velkommen under de vilkår, som 
kommer til udtryk i Bogen.” (Strukturen 22.01.74).   
Hvorfor vil Martinus have, at vi absolut skal indrette os 
efter Strukturen? Kun et 100%  harmonisk samarbejde 
i Strukturens ånd skaber de nødvendige betingelserne 
for fremgang for den nye verdenskultur. Men hvis man 
ikke kan acceptere disse, må man forlade arbejdet, siger 
Martinus. 

7. INSTITUTTETS TOLKNINGER AF DE UFÆR-
DIGE ARBEJDER  

Rådet skriver i deres redegørel-
se af oktober 2004, stk. 2 Insti-
tuttets opgaver med værkerne 
og efterladt materiale: ”Det er 
således et vigtigt kendetegn, at 
budskabet først og fremmest 
bliver formidlet via Martinus’ 
egne ord og symboler og ikke 
skal gøres afhængigt af andre 
personers udlægninger og 
tolkninger”. 
Men som vi skal se i det føl-
gende, kan rådet/Instituttet 
ikke sige sig fri for netop at 
benytte sig af tolkninger!  
Martinus siger, at hvis vi for-
står hans ufærdige manuskrip-
ter, så kan de udgives i deres 
ufuldstændige form. Som et 
eksempel på at Instituttet til 
trods for Martinus klare ud-
sagn alligevel bearbejder og 
udgiver manuskripter, som de 
ikke helt forstår, kan jeg anføre 
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følgende eksempel: 
Martinus livsværk DTT, sådan som det fremstår færdigt 
og afsluttet fra Martinus hånd, kan umuligt indeholde 
tolkninger. Alligevel fremgår det af min korrespondance 
med tidligere rådsmedlem Ole Therkelsen (Ole), at det 
netop er dét, der er sket med bogen Den Intellektualise-
rede Kristendom, som Instituttet har udgivet som hørende 
med ind under DTT. I manuskriptet introducerer Martinus 
et helt nyt begreb, som han kalder 0X. Ole omtaler dette 
0X i en senere artikel i Impuls 3/2008 og skriver bl.a. 
herom: 
”I hovedtræk ser jeg ikke selv nogen væsensforskel mel-
lem X1 og 0X.” 

Selv om Ole siger, at han ikke ser nogen væsensforskel 
mellem X1 og 0X, så er der en forskel. En forskel, der 
ikke kan udtrykkes som hverken stor eller lille, væsentlig 
eller uvæsentlig, for i kosmisk betydning er intet hverken 
stort eller småt, og alt er væsentligt. Det, som Ole ikke 
selv ser som nogen ’væsensforskel’ kan i realiteten være 
nøjagtig den forskel, der får læsset til at vælte. Ole prø-
ver med to ligninger at vise denne såkaldte ”ikke nogen 
væsensforskel”, men da ligningerne ikke angiver nogen 
forskel, kontaktede jeg Ole og spurgte ham: ”Hvori be-
står den nævnte forskel, og hvornår bruger Martinus 0X 
i stedet for X1 og omvendt? For dette savner jeg svar på 
i din artikel.” (E-mail til OT 21.10.08). 

Og Oles svar til mig lød: ”Det er ikke Instituttets opgave 
at tolke Martinus’ analyser. Du kan, ligesom jeg lave en 
egen tolkning.” 
Selvfølgelig giver Instituttet ligesom Martinus ingen 
tolkning, for Instituttet har aldrig beskæftiget sig med 
tolkninger. Men med Martinus Instituts udgivelse af Det 
Intellektualiserede Kristendom har Ole nu afsløret og 
erkendt, at Instituttet efter Martinus bortgang er begyndt 
at benytte sig af tolkninger i forbindelse med deres bog-
udgivelser. 

Man kan kun undre sig over, at Instituttet har bearbej-
det og udgivet ufærdige manuskripter, som de ikke har 
forstået. Seriøse studerende af Martinus værker skal 
ikke ’slås’ med tolkninger, der måske eller måske ikke 
er rigtige, for Det Tredie Testamente kan ikke indeholde 
tolkninger, da

 Det Tredie Testamente er den urokkelige,  
den absolutte og den fuldkomne Sandhed. 

8. RÅDETS BLINDE ØJE

Den eneste, der med rette kan sige om værket DTT: ”Det 
er færdigt, som det er”, er Martinus selv, og han har ef-
terladt os sit værk uden løse ender. Det gælder for såvel 

de færdige som de ufærdige værker, for selv de ufærdige 
værker er færdige, som de er. Hvis de skal udgives, må 
de kun udgives i deres ufuldstændige form. 
Når man arbejder med Martinus Sag, fyldes man med 
ydmyghed over for Martinus store mission, hvis omfang 
og betydning vi næppe rigtigt fatter, men som vi trods alt 
er med til at hjælpe frem. 
Martinus har været så kærlig at give os retningslinjerne 
for, hvordan vi kan fremme hans Sag. Vi må derfor, når 
Sagen kommer på afveje, alle hjælpe til med at få den ind 
på rette spor igen. For Sagen er jo vores alles Sag. 
Da det er svært at forholde sig passiv, når den Sag, som 
betyder så meget for én, bevæger sig væk fra den sikre vej, 
har jeg følt mig nødsaget til at udarbejde denne analyse 
af begivenhederne. 

Martinus siger i Strukturen: ”Det skal rigtig pointeres, at 
det ikke er jeres vilje, der skal fremmes, - det er en højere 
vilje, og I (rådet/ml) er kun vogtere af, at det bliver efter 
denne højere vilje.” (Strukturen 25.09.74). Hvordan kan 
rådet, som ’kun’ er vogtere af Martinus livsværk, arbejde 
videre på det, de skal være vogtere af? Når rådet både 
retter og tilføjer ting i et afsluttet værk som DTT, er det 
det samme som at sætte sig til at male videre på et færdigt 
kunstværk som f.eks. ’Mona Lisa’. Hvis man gjorde det, 
ville der bestemt lyde et ramaskrig verden over. Mon ikke 
Sagens venner vil være enige med mig i, at det er ganske 
barokt, at man i verden i dag passer bedre på ’Mona Lisa’, 
end Instituttet gør på Det Tredie Testamente? Hvilket 
af disse to kulturværker har mon den største betydning 
for menneskenes fremtid: ’Mona Lisa’ eller Det Tredie 
Testamente? 

Hvad rådet end måtte tænke, mene eller ønske om ud-
lægningerne i denne redegørelse, så er én ting sikker: 
Instituttet skal finde sig i, at de ufærdige værker forbliver 
ufærdige og ikke kan tilføjes Det Tredie Testamente, som 
er et færdigt værk. Martinus har bestemt, at vi ikke må 
ændre så meget som et komma i hans værk, og det samme 
gælder for hans ufærdige værker. Til trods herfor har rådet 
bearbejdet og udgivet en hel bog, Den Intellektualiserede 
Kristendom, og har endog tilføjet den som tilhørende en 
del af Det Tredie Testamente!
 
9. HVORFOR ”DET ER FÆRDIGT, SOM DET 
ER”
DA DET TREDIE TESTAMENTES KENDETEGN 
ER UROKKELIG, ABSOLUT OG FULDKOMMEN 
VIDEN, KAN NOGET, SOM ER UDTRYKT I EN 
UFÆRDIG OG UFULDSTÆNDIG FORM ALDRIG 
GÅ UNDER NAVNET DET TREDIE TESTAMENTE. 
DERFOR SAGDE MARTINUS OGSÅ TIL MIG PÅ 
SIN SIDSTE AFTEN: ”DET ER FÆRDIGT, SOM DET 
ER”
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Om Bøger
Enten-eller
Både – og?

Af Nikolaj Pilgaard Peter-
sen

Forlaget siesta 2010

490 sider – 200 kr

Anm. Ruth Olsen

Bogen har undertitlen ”Hvad er verden? En afsøgning 
af argumenter”, og i indledningen står der om bogens 
hovedsigte: ”en undersøgelse af mulighederne for at 
opstille en samlet og indre konsistent model for verdens 
og eksistensens grundlæggende natur, og herudfra belyse 
spørgsmålet om en eventuel mening med denne eksistens 
og dermed med livet selv.” Intet mindre!

Forfatteren søger med denne bog at udvide det naturvi-
denskabelige erkendelsesgrundlag, så det kan rumme 
også det metafysiske verdensbillede. Til dette formål 
har han indsamlet en imponerende mængde forskning 
og sat sig ind i en utrolig mængde viden. Han bruger i 
øvrigt konsekvent ordet ”kosmologi” om det kun fysi-
ske verdensbillede, hvad der er korrekt nutidssprog, og 
”åndsvidenskab” om det samlede verdensbillede. Bogen 
er befriende udogmatisk, undersøgende og kritisk.

Første del af bogen handler hovedsageligt om den mate-
rielle verdensopfattelse, om fysik, biokemi osv. Han tager 
fat i videnskabens paradokser og uløste problemer. Han 
gennemhuller mutationsteorien som forklaring på livets 
udvikling og beskriver menneskets utroligt komplekse 
biokemi, uden dog at hævde en ”intelligent designer” 
bagved, men udelukker det heller ikke. Han lader alle 
muligheder stå åbne. Her er ingen skråsikkerhed, han 
påpeger blot umuligheden af tilfældigheder.

Som et tænkt eksempel på konsekvensen af den materielle 
livsforståelse, skulle det kunne lade sig gøre at sætte et 
menneskes hele DNA-information ind i en computer, 
sende den til en computer langt væk og her genfremstille 
mennesket ud fra ”opskriften”. Hvis man således kan 
skabe to kopier, hvad så med bevidstheden, identiteten 
og jeg-oplevelsen?

En af hans kommentarer til debatten om menneskets ”frie 
vilje”: jo mere man baserer sig på, at bevidsthed kun er 
neurale og kemiske processer i hjernen, jo mere tvivlsomt 
bliver det at forfægte menneskets frie vilje med tilhørende 
ansvar og skyld.

Vi får en grundig beskrivelse af den megen forskning i 
det, der kaldes PSI, altså dette ad psykisk vej at kunne 
påvirke fysiske processer, dvs med tankekraft, samt i 
fænomenet tankeoverførsel. Det synes at bekræfte Platons 
påstand om, at der fi ndes to verdener, en materiel og en 
åndelig. Det blev hos senere fi losoffer til det dualistiske 
skel mellem legeme og sjæl. For Spinoza (1632-1677) 
var stof og bevidsthed to sider af samme mønt, dvs de 
hører sammen skønt forskellige.

Bogen har et afsnit om ”den mystiske enhedsoplevelse”, 
hvor han bl.a. citerer noget fra Dostojevskij’s roman 
”Idioten”: ”Hans følelse af at leve og hans selvfølelse 
forstærkedes næsten tidobbelt i disse øjeblikke og blus-
sede op som en hurtig række af lyn. Hans hjerne og hjerte 
fyldtes af et ganske usædvanligt lys; al hans uro, al tvivl 
og nervøsitet forsvandt med ét og afl østes af en ligesom 
ophøjet fornemmelse af uendeligt klarsyn”.
Vi ville måske med Martinus kalde det et ”kosmisk 
glimt”, men nogle naturvidenskabelige forskere kalder 
det ”en overstimulering af hjernen, hvorved det optræder 
synkronicitet mellem de to hjernehalvdele”.

Vi får et overblik over, hvor langt forskningen af nær-død-
oplevelserne er kommet, her med vægt på den ændring 
af den menneskelige bevidsthed, den afstedkommer, 
hvilket bl.a. giver personen en højere moral. Forfatteren 
er optaget af, hvad der får mennesket til at udvikle etik 
og moral. Naturvidenskaben mener, at f.eks. altruisme 
må have haft en evolutionær overlevelsesfordel, men den 
forklaring er ikke brugbar, når mennesker sætter eget liv 
på spil for at hjælpe andre.

I bogen er der et temmelig langt kapitel om Martinus’ 
åndsvidenskab,(hvilket formentlig var grunden til, at 
forfatteren optrådte som taler på årets mindedag på Mar-
tinus-centeret i Klint). Han viser en god forståelse for 
indholdet af Martinus’ verdensbillede, uden at det i sin 
videreformidling virker ”frelst”. Forfatteren er ude på at 
forstå, han er på opdagelsesrejse og vil gerne dele sine 
opdagelser med os andre.

Derfor beskæftiger han sig også en del med fi losoffen Spi-
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noza, som sagde, at etisk adfærd kommer af større viden 
og indsigt. Han brugte også logikken i sine argumenter i 
stedet for religiøse trosdogmer.
Jeg ser denne bog som et led i en begyndende tendens til 
en forening mellem naturvidenskab og åndsvidenskab. 
Den slags vil der fremover sikkert komme fl ere af, for 
mange mennesker har brug for en sådan klog afklaring 
efterhånden som intelligensen udvikles.

Traktat om de tre bedragere

Præsenteret af 
Frederik Stjernfelt

Informations forlag 2010

175 sider – pris?
Anm. Ruth Olsen

Vi lever i en tid, hvor kritik-
ken af fænomenet religion har fået ny vind i sejlene. 
Det har givet anledning til at genoptrykke dette meget 
gamle skrift, som verserede i 16-1700-tallet. Det menes 
at have været en del af baggrunden for det, der siden er 
blevet kaldt ”oplysningstiden”. Da der ikke dengang 
var ytringsfrihed og kirken havde stor magt, turde ingen 
lægge navn til det, men man mener noget af det skyldes 
Spinoza, der levede i Holland, som var tidens mest fri-
sindede land i Europa.

Spinoza var portugisisk jøde, hvis familie havde måttet 
fl ygte fra inkvisitionen, men da han udtrykte kritik af 
det gamle testamente, blev han smidt ud af det jødiske 
samfund i Holland. Han blev kaldt ”fritænker”, fordi han 
ikke troede på en personlig Gud men mente, Gud var 
iboende i naturen.

Meget af skriftet er lidt for fantasifuldt, set med mine 
øjne. De tre bedragere er Moses, Jesus og Muhammed. 
Moses’ bedrag lykkedes kun p.gr.a. våbenmagt og folks 
uvidenhed, siges der, han var blot en snu politiker, der 
påstod han havde sin magt direkte fra Gud. Jesus får en 
knap så hård medfart, for da han var klogere end Moses, 
fi k han tilhængere ved at give håb i stedet for at skabe 
frygt. Men han sagde bare, påstås det, hvad Platon havde 
sagt før ham, og bildte de godtroende folk ind, at han var 
af guddommelig afstamning.

Muhammed beskrives som den største svindler, der lok-
kede alle ignoranterne med sanselig nydelse i paradis, hvis 
de ofrede deres liv for ham. Og hvis de ikke tilsluttede sig 
hans lære, kunne de få hovedet kappet af. Alle religioner 
får en sønderlemmende kritik – for deres primitive appel 
til uvidenheden, for deres indbyrdes bekrigen hinanden, 

og ikke mindst for deres barbariske forfølgelse af alle 
anderledestroende.

Helt afskriver man dog ikke begrebet Gud. Et sted står 
der: ”Generelt kommer enhver overtro og vildfarelse i 
religionen af, at man ikke har den fornødne agtelse for 
Gud. Vi minder ham om os selv, vi trækker ham ned på 
vort eget niveau, vi dømmer ham efter vore egne kri-
terier, vi pynter ham op efter forgodtbefi ndende. Hvor 
blasfemisk!”
Alt i alt menes den ynkelige elendighed at skyldes politi-
keres og andre magtsyges grove misbrug af folks barnlige 
uvidenhed og hang til overtro.

Skriftet virker meget inspireret af det antikke Græken-
lands fi losoffer, og det ender med at erklære, at skriftet 
er til alle de, der nærer kærlighed til sandheden og den 
sunde fornuft.

Genopfi nd kroppen,
genopdag sjælen

Af Deepak Chopra

Borgens forlag 2010

340 sider – kr 299

Anm. Ruth Olsen

Da jeg i sin tid læste Chopras bog ”Livets videnskab”, var 
det en slags øjenåbner for mig med mit dengang naturvi-
denskabelige verdensbillede, hvilket gødede jordbunden 
for min senere forståelse for Martinus’ værk. Siden da 
har Chopra skrevet mange bøger, men efterhånden som 
antallet voksede, begyndte han at gentage sig selv, syntes 
jeg. Med denne han seneste bog ville jeg prøve at se, om 
der var kommet lidt fornyelse ind i billedet.

Og jo, lidt er der kommet. Han har fulgt med i forskningen 
indenfor sit felt – medicinen, og har sine korrigerende 
bemærkninger til det, han kalder lægevidenskabens ”tros-
artikler”, som alle de studerende indoktrineres i. Hans 
hovedærinde er stadig at påvise bevidsthedens indfl ydelse 
på kroppen. Kroppen er blot energi, derfor kan bevidst-
heden ændre kroppen, siger han.

For tiden er det især generne, der fokuseres på og søges 
manipuleret med. Traditionelt har man hævdet, at vi er 
født med et sæt gener, der er faste og uforanderlige. Men 
nu har man måttet erkende, at generne faktisk ændres 
gennem livet, afhængig af hvordan man lever. Chopra 

siger, at mange af generne kan man tænde eller slukke 
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for, alt afhængig af personens adfærd og erfaringer. Det 
er måske nok bekvemt for mange, hvis årsagen til en 
lidelse skyldes medfødte gener. Hvis vi derimod må 
erkende, at vi med vor bevidsthed er med til at aktivere 
hhv deaktivere generne, må vi til at indrømme vor egen 
del af ansvaret.

Chopra prøver med (også) denne bog at forbinde det 
materielle og det spirituelle, det synlige og det usynlige. 
Han bruger begrebet ”sjælen” som en slags ”trådløs” 
forbindelse mellem kroppen og det højere Selv, og me-
ner den nedtrapper den stærke kosmiske energi til det 
lavere niveau, som kroppen kan optage. Han bruger også 
begrebet ”sind”, som når han i bogens undertitel skriver 
”krop-sind-forbindelsens glemte mirakel”. Det er ret 
forvirrende for mig, nu jeg har vænnet mig til det med 
de ”åndelige legemer”.

Ordet ”guru” betyder egentlig ”den der spreder mørket”. 
Din guru er dit eget højere Selv, din indre vejleder, som 
du kan bede om at få råd fra, og kan få det, hvis du ellers 
forstår at lytte efter. Han påviser alt det vidunderlige, 
der kan ske, når man har den rette bevidsthed. Selv om 
hans buddhistiske opvækst ikke fornægter sig, mærker 
man nok, han nu bor i USA og taler til et amerikansk 
publikum.

Han fortæller eksempler på, hvad en ændring af be-
vidstheden kan medføre, og giver opskrifter på, hvordan 
negative overbevisninger kan blive til positive overbevis-
ninger og dermed skabe mirakler. Således passer bogen 
her meget godt ind i den strøm af budskaber, vi får for 
tiden, om at det er vor måde at tænke på, der kan gøre 
den store forskel.

Succes for Sjælen

Af Sonia M. Miller

Forlaget Det blå Hus 2010

315 sider, 280 kr.

Anm. Ruth Olsen

Dette er endnu en bog om ”loven for tiltrækning”, så jeg 
blev nysgerrig for at se, hvori den adskilte sig fra alle de 
andre bøger om det emne, som er udkommet i den seneste 
tid. Selv om den også lover, at man kan tiltrække det, man 
ønsker, har den dog nogen beskrivelse af, under hvilke 
betingelser, det kan lade sig gøre. Forfatteren kalder bo-
gen en ”brugervejledning”, og siger det er en sådan bog, 

hun ville ønske fandtes, da hun begyndte sin åndelige 
opdagelsesrejse, hvor hun har måttet samle ”små bidder” 
fra mange forskellige kilder.

Hun begynder med, hvad hun kalder ”mystikerens 
formel”, som hun mener er baseret på den universelle 
kosmiske lov, der virker hvis man forstår at bruge den 
rigtig. Den lyder: Trin 1: Gør dig klart, hvad du ønsker. 
Trin 2: Lad som om du allerede har det. Trin 3: Hold op 
med at stå i vejen for dig selv. Trin 4: Hils det velkom-
men i dit liv.

Du skal være villig til at tro, at det er bevidstheden der 
skaber din virkelighed, siger hun. Da lige tiltrækker lige, 
vil du få de tanker og følelser tilbage i dit liv, som du selv 
udsender. De energier, du selv indeholder tiltrækker til-
svarende energier. Altså må man lære at styre sine tanker 
og følelser, så man får udrenset alle negative elementer.

Det er ikke let, men det kan lade sig gøre selv at vælge 
hvad man tænker og føler. Ikke ved at undertrykke eller 
fornægte sine følelser, men ved først at lytte til budskabet 
i dem og dernæst sætte dem fri. Man forstærker kun det, 
man gør modstand mod. Man skal ikke lade sig styre af 
sine følelser, men bruge dem rigtigt. Følelserne er driv-
kraften, der giver tankerne og drømmene liv og fokus, 
siger hun og sammenligner det med den elektricitet, der 
får brødristeren til at fungere.

Positive tanker og følelser har en højere vibrationsfre-
kvens end de negative, det gælder om at forhøje sin vibra-
tion. Det kan man f.eks. gøre ved at visualisere eller lade 
som om, man har det, man ønsker. ”Loven for tiltrækning” 
ordner resten, skriver hun (s. 113): ”Hver gang du fi nder 
måder, hvorpå du kan føle dig godt tilpas med det liv, du 
har, vil du tiltrække mere af det samme.” 

Der er nogle anvisninger på de måder, der kan øge din 
”vibration”. Find f.eks. ting i dit liv, du kan være taknem-
melig for. Find og fokuser på hver en lille god ting, du 
kan glæde dig over. At give betingelsesløst, at tjene andre, 
er også måder, hun mener øger ens vibration og dermed 
muligheden for at tiltrække tilsvarende gode energier. 
Endemålet er at bringe sig i samklang med den universelle 
kærlighed, hvor det gælder at ”søg så skal du fi nde”.

Bogen indeholder mange gode velmente råd. Det er 
faktisk en ret god bog. Ind i mellem lidt ”amerikansk”, 
f.eks. når hun forklarer, hvorfor de fattige bliver ved at 
være fattige: det er fordi de altid tænker på det de mangler 
– og så bliver det sådan, som de tænker. Vi bliver jo det, 
vi tænker. Altså er vi stadig ”vor egen lykkes smed”, dvs 
er du ikke lykkelig er det dit eget ansvar. Det er en meget 
individualistisk tid, vi lever i.
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Den stenede vej

Af Lone Jagtfelt

Ca’Luna 1997

192 sider – pris?

Anm. Ruth Olsen

Det begyndte som for så mange andre med en åndelig 
søgen. Lone og hendes mand Ole fi k fat i en bog, der be-
skrev fremgangsmåden til, hvordan man kunne kontakte 
sit indre og gå tilbage til tidligere liv. Det viste sig, at Ole 
kunne gå i trance, at han var et medie. De besluttede så, at 
de måtte have mere viden om tingene. I forordet står: 
”Hvor skulle vi så fi nde det, det var faktisk en stor jungle, 
da vi så ud i den alternative verden, hvor var vores sand-
hed? Vi fandt ret hurtigt vores fundament ”Teosofi en”, 
som vi byggede vor ny viden op på. Vi fi k en forståelse 
for, hvad vi skulle bruge det til, bestemt ikke uden kamp, 
fordi vores verdensbillede væltede”.

Ole bruger nu sine evner som medie til at hjælpe andre 
og give dem gode råd. Det er disse råd, bogen handler 
om. Folk kommer med deres bekymringer og ønsker 
vejledning, om alt muligt, stort som småt. De spørgsmål, 
han får, viser hvordan vi står på meget forskellige trin på 
den åndelige udviklings vej. De råd, han giver, er stort 
set de samme budskaber, der strømmer fra alle sider ud 
til menneskene i vor tid.

Det handler om, at uselvisk kærlighed er det ”ene for-
nødne”, og at vi skal prøve så langt evnerne rækker at 
leve derefter. Vi er her for at lære, meningen med livet 
er at øge vor viden og forståelse. Derfor er livet ”en ste-
net vej”, for smerterne er vor læreproces. Ind imellem 
kommer der nogle meget kontante bemærkninger, f.eks: 
”blomstermedicin er for de, der vil snyde sig selv” og 
”numerologi er blændværk”. 

For en Martinus-læser er der ikke meget at hente i den 
bog, vil jeg mene, men der er da mange almene og kærlige 
råd til rådvilde mennesker. Eftersom vi er så forskellige, 
er det jo godt, der er lidt spirituel næring af alle mulige 
slags. Jeg genkender de teosofi ske ”sandheder” i meget af 
bogen, og et sted (s. 7) står der da også: ”Det er bestemt 
at teosofi en er den eneste og sandeste. Den vil følge med 
den guddommelige vilje om fornyelse og være med til at 
fremme forståelsen for de sjæle, der end ikke ved, at denne 
del af livet eksisterer, også for de sjæle der i dag kæmper 
for et ståsted i den store forvirrede verden.”

Hold dog op med at være 
så god!

Af Birthe Kirk

Kastaniehøj forlag 2009

190 sider 250, – kr

Anm. Ruth Olsen

Birthe Kirk har arbejdet som astrolog siden 1971 og arbej-
det med Personlig Vækst Kurser 1980- 2006. Med denne 
bog giver hun en lidt anden indfaldsvinkel til astrologien, 
end vi plejer at få. Hun beder os om at glemme alt om 
vort eget tegn og i stedet se tegnene som 12 synsvinkler 
på tilværelsen. Disse 12 vinkler skal prioriteres lige højt. 
De er vore læremestre, siger hun. Vi har en læremester 
for hver måned.

De fi re elementer – ild, jord, luft og vand kalder hun 
”Vorherres byggestene”, og beskriver på underholdende 
vis disse elementers andel i det store skabelsesdrama. 
Derefter får vi så de tolv tegns gode og mindre gode 
sider, deres særpræg og fortrin, et for et, med et væld 
af oplysninger, aktuelle og relevante for vor tid. Man 
bemærker straks, at forfatteren har beskæftiget sig med 
andet end ”at kigge stjerner”. Astrologi bliver her bredt 
ud, hun viser med denne bog, at astrologien ikke skal 
bruges til at sætte nogen i bås.

Bogen er på en måde en slags håndbog i personligheds-
udvikling. Hun vil, vi skal bruge astrologien til at udvikle 
vore potentialer og ikke mindst – have det lidt sjovere. 
Under bogens titel står der da også : ”- det giver plads 
til kærlighed og godt humør”!  Hun gør mange steder op 
med al for megen selvudslettende uselviskhed – som det 
også fremgår af bogens titel. 

Efter 6 af tegnene er der nogle opgaver, og med bogen 
følger en CD, som man kan lytte til og blive ledt ind i en 
dyb afslappet, meditativ tilstand. Sidst i bogen er der et 
kapitel, der hedder ”Rejsen hjem”, hvor hun understreger 
vigtigheden af den spirituelle udvikling, og allersidst et 
kapitel om ”Hypnose og selvhypnose”, hvor vi i stedet 
for at lade os hypnotisere af omgivelserne råder os til at 
give os selv positive suggestioner.

Hvis man kun har kendt til Birthe Kirk som astrolog, 
vil man nok blive overrasket over, hvor vidt denne bog 
spænder. Hun er en livsklog kvinde – og absolut ikke 
kedelig.
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I bladet ”Vegetaren” (nr.2/2010) stod en artikel om Carol 
J.Adams, der har skrevet en del bøger om vegetarisme, 
hvor hun bl.a. påpeger, at der er en forbindelse mellem 
patriarkalsk kultur og kødspisning. At blive vegetar kan 
således også ses som et oprør mod patriarkatet og kvin-
deundertrykkelsen, ja mod magt og dominans i det hele 
taget, især overfor alle vore levende medskabninger.

Nogle anser mænd, der er vegetarer, for at være lidt 
”umandige”, for en maskulin mand er jo ham, der i 
tidernes morgen var den store jæger, der skaffede kød-
maden hjem til bostedet, mens kvinderne bare samlede 
planteføde, der dog i parentes bemærket vurderes til 
dengang at have udgjort ca. 90% af menneskenes over-
levelsesgrundlag.

Var kvinderne så i datidens primitive samfund glade for 
det kød, mændene hjembragte fra deres jagter? Overho-
vedet ikke! For de var bange for, at de dræbte dyrs sjæle 
skulle hjemsøge det lille samfund og forsøge at hævne 
sig. Kvinder og børn spiste slet ikke kød, ja ville end ikke 
røre det, for det blev man ”uren” af. De ville heller ikke i 
lang tid efter røre de mænd, der havde spist ”blodmad”.

Om oprindelsen til at kødmad 
indtil for relativt nylig stort set 
kun har været for mænd, kan 
man læse om i den engelske 
antropolog Evelyn Reed’s bog 
”Womens evolution” (”Kvin-
nans utveckling”, forlaget 
Röda Rummet 1978). Her har 
hun samlet al den viden, hun 
kunne opdrive om primitive 
kulturer – fra opdagelsesrej-
sendes historier, missionærer 
og fra de allerførste antropo-

loger, der foretog egentlig forskning overalt i verden al-
lerede i 1800-tallet. Samt nogen arkæologisk forskning. 
Jeg vil prøve at uddrage lidt af det væsentligste af denne 
bog.

Hun begynder med at fastslå, at de første mennesker ikke 
så nogen principiel forskel mellem dyr og mennesker. 
Mennesker var kun de, der tilhørte deres egen gruppe 

eller klan, alle an-
dre var dyr, som altså 
var potentiel mad. At 
spise nedlagte fjender 
fra andre klaner anså 
man derfor ikke som 
kannibalisme! Hun 
konstaterer også, at de 
første menneskegrup-
per var moderklaner, 
et fællesskab af sam-
arbejdende kvinder, 
som det var lykkedes 
at tæmme gruppens mænd til indbyrdes social adfærd 
indenfor i gruppen.

For at skabe en social gruppekultur måtte mændene over-
vinde deres fjendtlighed overfor andre mænd og deres 
indbyrdes kamp om dominans. Således mener hun, at 
det var kvinderne, der skabte de taburegler, der sikrede 
de første menneskegruppers fredelige sammenhold og 
dermed overlevelse. Et vigtigt tabu var det, man har 
kaldt ”incest”. Det handler ikke ret meget om sex men 
mest om mad, siger hun. Ordet ”tabu” betyder ”urørlig”, 
og skulle i kannibalismens tid sikre, at klanens kvinder 
og børn ikke blev anset for en madmulighed. Sult er jo 
en stærkere drivkraft end sexbehov, men faktisk er ordet 
mad og sex næsten det samme de fleste steder i de tidlige 
kulturer.
Måske havde myten om Kronos, der åd sine egne børn, 
en oprindelse i en gammel historisk virkelighed?

Incest var altså en regel om, at mænd skulle holde sig på 
en vis afstand af gruppens kvinder og børn. Mændene 
boede for sig selv, og først når drengene var 10-12 år 
flyttede de fra kvindehuset, hvor man kun spiste plante-
kost, over til mændenes hus. Der var strenge regler for de 
ofte langvarige renselses- ritualer, mændene skulle 
gennemføre, når de havde dræbt og spist dyr eller 
været i krig mod andre stammer. Drab gjorde udøverne 
”urene”, bl.a. fordi de derved blev åbne for invasion af 
mørke kræfter.

Kvinders magiske kraft

Hvordan gik det til, at kvinderne dengang havde en sådan 
magt og autoritet, at de kunne få mændene til at overholde 

Kvinder og kødspisning
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disse taburegler, ja så de endda troede, der ville ske de 
forfærdeligste ulykker, hvis de brød dem? Fordi de var 
overbevist om, at kvinderne havde magisk kraft. De kunne 
jo selv konstatere, hvordan kvinderne ud af egen krop 
kunne skabe nyt liv. Kvinden var livgiveren, der sikrede 
den evige kosmiske cyklus af liv, død og genfødsel. Hun 
nærede jordens frugtbarhed, for hun var i pagt med na-
turens skabende kraft, Den Store Moder, Gudinden. Og 
i øvrigt blev drengene præget af kvinderne i de første år, 
hvor de nok med drabelige historier har fået indprentet 
faren ved at bryde reglerne.

Incest-tabuet betød også, at sex kun foregik på kvindernes 
initiativ, hvorfor de sjældent fik mere end 3-4 børn. Nogle 
har ment, at kvindernes lave seksuelle aktivitet hang 
sammen med deres plantekost, andre at det hang sam-
men med de meget lange amningsperioder. Men da sex 
hovedsageligt foregik ude i bushen med de, der er kaldt 
”svogerklanens” mænd, findes ingen sikker viden.

For det primitive menneske sad livskraften i blodet, 
hvilket er logisk nok, også for os, der har læst Martinus. 
Moderklanen, også kaldet en totem, bestod af de, der 
er udgået fra samme blod, altså et blodslægtskabsbånd, 
nærmest et helligt bånd. Der kunne i dette indgå et særligt 
totemdyr, som derved også blev ”fredhelligt og urørligt” 
og derfor ikke måtte dræbes og spises.

Svinet var åbenbart engang det semitiske 
folks totemdyr og er således blevet noget 
uspiseligt for jøder og muslimer. Tabureg-
ler har man som regel glemt oprindelsen 
til, og hvad der engang har været ”helligt” 
er ofte senere blevet noget ”urent”. Særlig 
helligt var egne klankvinders, dvs søstres 
og mødres, blod, som det var frygtelig 
farligt at ”spilde” f.eks. ved at gøre hende 
fortræd. Måske er det herfra vi har ordet 
”blodskam”? Evelyn Reed mener, at tra-
ditionen med at bemale kroppen med rød 
okker var en slags beskyttelse, fordi det 
signalerede ”urørlighed”.

Mænd skabte på et tidspunkt blodsbro-
derskaber, venskabsbånd, ved at blande 
blod eller endog drikke hinandens blod 
(oprindelsen til nadveren?), men kunne 
også begrundes i, at man havde spist af den samme blod-
mad. Drab på blodslægtskabets medlemmer eller andre 
brud på stammens regler krævede blodhævn (æresdrab). 
Men det hører en lidt senere tid til, for i moderklanstiden 
synes den største straf at være at blive dømt fredløs, men 
det var også slemt nok i en tid, hvor enhver fremmed 
kunne dræbes og måske spises.

Ofte kunne synderens klan genoprette freden, ”ligevæg-
ten”, ved at ofre et medlem, en ”syndebuk” som stedfor-
træder til den forurettede klan. Senere kunne man nøjes 
med en gedebuk. Da Abraham nøjedes med at ofre en 
gedebuk i stedet for Isak, var det hverken en naboklan 
eller forfædrenes ånder, han havde syndet mod, men 
endnu højere magter, åbenbart. Faktisk er det den gamle 
syndebuks-tænkning, der ligger bag ideen om Jesus som 
sonoffer.

Hvordan dyr blev til ægtemænd

Evelyn Reed mener, at det også var kvinderne, der op-
rindeligt skabte de særlige indvielsesritualer for mænd. 
Når moderklanens mænd ikke måtte røre deres egen 
klans kvinder, heller ikke seksuelt, måtte disse kvinder 
finde sexpartnere i en anden klan. Men disse mænd var 
jo for hendes brødre blot dyr og dermed potentiel mad. 
Måske er det grunden til den ældgamle myte om kvinders 
samkvem med dyr?

Løsningen var indgåelse af en slags ægteskabsforbund 
med en anden klan, så de kunne levere ægtefæller til 
hinanden. De blev kaldt svogerskabsklaner. Men disse 
fremmede mænd måtte gennem et indvielsesritual, hvor 
”dyret dødes” og blev genfødt som menneske. Kvinder 
behøvede ingen indvielse, for de var allerede mennesker 
ved ikke at spise kød. Hvorfor mænds indvielse foregik 

ved omskæring kan undre, for var den 
forhud nu så dyrisk? Og hvorfor holder 
jøder stadig fast ved det ritual?

Det tog lang tid for ægtemagen at få et godt 
forhold til hustruens moderklan, især til 
hendes brødre. Han var en fremmed gæst 
og måtte iagttage de strengeste taburegler, 
især overfor svigermoderen. Måske derfor 
hun fik sit dårlige ry? Der blev udvekslet 
gaver ved enhver lejlighed, især i form af 
mad, for at forhindre fjendtligheder. Det 
varede meget længe, inden ægtefæller 
begyndte at bo sammen, men det varede 
endnu længere, før de begyndte at spise 
sammen. Faktisk blev det først et ægte-
skab, som vi forstår det, da de begyndte at 
spise sammen. Og der findes endnu mange 
steder, hvor de stadig ikke gør det.

Kvinder hverken forberedte eller spiste kød, selv op i 
romertiden var det stadig kun mænd, der stod for kødma-
den. Det var omkring maden, der var de fleste taburegler, 
og det er også de regler, der har holdt sig længst. En del 
findes stadig, f.eks. jødernes regel om ikke at blande 
mælk og kød, (fordi mælk var børne/kvindemad og kød 
kun for mænd?).
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Børnene vedblev at være moderklanens børn, og selv om 
faderen havde givet sin søn megen omsorg under opvæk-
sten (pigerne interesserede ham vist ikke), måtte sønnen 
som ca. 10-årig flytte til morbroderen for at blive oplært 
i voksenlivet. Moderens brødre var hendes børns beskyt-
tere og evt. hævnere. Faderen måtte så at sige ”ofre” sin 
søn til moderslægten. At børnene fik deres identitet gen-
nem moderens slægt ses stadig hos jøderne i dag, hvor 
man er jøde, hvis moderen er det, uanset hvad faderen 
er. Der forblev et spændt forhold mellem ægtemanden og 
morbroderen, og sønnerne var splittede i deres loyalitet 
mellem faderen og morbroderen.

De græske tragedier beskriver de konflikter, der opstod 
i overgangen fra det traditionelle mødrene slægtskabs-
bånd og det nye faderskabsbånd. Ødipus’ problem var 
ikke incest i vor forstand, han vidste jo ikke, hvem hans 
mor var, men en loyalitetskonflikt mellem faderslægt 
og moderslægt. I historien om Antigone ser vi, hvordan 
blodsbåndet til broderen, til moderslægten, er stærkere 
end til mand og barn.

Patriarkatets sejr

Landbrugets udvikling, der mere og mere blev overtaget 
af morbrødre/sønner, giver mulighed for ophobning af 
rigdom og dermed til privat ejendomsret. Kvindernes 
indflydelse daler, det er moderklanens mænd, der tiltager 
sig mere og mere magt. Evelyn Reed betegner denne over-
gangsperiode ”fratriarkatet”. Individuelle mænd begynder 
at indhegne sig en privat jordlod, som de ønsker skal gå i 
arv til deres søn og ikke til søstersønnen. Konflikten mel-
lem fratriarkatets mænd og patriarkatets mænd er i fuld 
gang og ender med patriarkatets sejr. Respekten for den 
store modergudinde blegner, hun degraderes efterhånden 
som mandlige guder opstår.

Faderen vandt til sidst sønnerne over på sin side, bl.a. 
ved for en tid at gøre sig til ”en mandlig mor” og derved 
få retten til at eje hustruens sønner. Nogle steder gik han 
ligefrem i barselsseng, andre steder overholdt han blot de 
dertil knyttede taburegler, nemlig ved både før og indtil to 
år efter fødslen ikke at røre våben, ikke spise kød og ikke 
skade noget levende væsen. Man tænkte stadig magisk og 
var bange for at skade barnet med ”onde ånder”.

Ordet ”fader”, på semitisk ”abu”, kommer af ordet ”ejer”. 
Det var altså i begyndelsen ikke et biologisk begreb men 
betegnede et ejerforhold. Han ejer nu sine børn og har 
købt sig fri af gamle traditioner. Hustruen, eller rettere 
hendes evne til at føde børn, har han købt med en ”brude-
pris” til hendes slægt, som han i øvrigt kan kræve tilbage, 
hvis hun ikke giver ham sønner. Pigerne interesserer ham 
først, da han kan ”sælge” dem for en brudepris.

Med intelligensens udvikling er han begyndt at tvivle 
på, ja kassere de gamle taburegler, der førhen beskyttede 
kvinderne. Han er ikke bange for forfædrenes ånder læn-
gere. Kvinderne mister magten over deres egen seksualitet 
og må føde 12-18 børn, hvis de ellers overlever så længe. 
Myten om Lillith, der ville bestemme selv, siger noget 
om en svunden tid. Efter læsningen af Evelyn Reeds bog, 
som er både seriøs og velunderbygget, må man spørge 
sig selv: Hvor og hvornår var ”de lykkelige ægteskabers 
zone”?

Og hvornår begyndte ”djævlementaliteten” at vinde ind-
pas? Var det for de ca. 4-6000 år siden, da patriarkatet 
var slået igennem og ofte med våbenmagt organiserede 
dets magthierarkier, af herrer og slaver, rige og fattige, 
over- og underordnede osv. Med patriarkatet forsvandt de 
fleste tabuer omkring kødspisning og alle forestillinger 
om, at også dyr har en sjæl. Det har kostet vore husdyr 
mange lidelser.

I matriarkatet var mænd urene, når de havde spist blod-
mad, men nu blev det omvendt kvinderne, der var urene, 
især ved menstruation. Hendes forhenværende ”magiske 
evner”, som vi måske vil kalde ”lavpsykiske”, blev til 
heksekunst, som hun skulle brændes for.
Når jeg synes Evelyn Reeds bog er interessant, er det dels 
fordi den handler om menneskets lange udviklingsvej, 
dels fordi den fortæller noget om, hvorfor der ser ud, 
som der gør, de steder hvor patriarkatet stadig er på sit 
højdepunkt, f.eks. Irak og Afghanistan.

Da mennesket stadig havde en del instinktenergi og op-
levede verden besjælet, nåede ondskaben og barbariet 
ikke de grusomme tilstande, vi siden har set. Men som 
Martinus fortæller, er det en nødvendig del af udviklingen, 
at vi skal helt ned i mørket, inden vor længsel mod lyset 
bliver stærk nok. Mørket skal kulminere, før udviklingen 
vender. I vor tids patriarkalske stammesamfund, som vi 
bl.a. ser i mellemøsten, er man formodentlig nu ved at 
nå ”bunden”.
Men patriarkatet er på retur mange steder, og humaniteten 
er trods alt på vej frem.

Det er i øvrigt interessant at konstatere, at Den Store 
Moder, Gudinden, havde et kultsted her i Odsherred, 
hvor Martinus-centeret ligger. Her blev hun dyrket i 
århundreder og kørte hvert forår i sin ”solvogn” for at 
styrke naturens frugtbarhed. Så det er logisk nok, at der 
her skulle ligge en skole i åndsvidenskab! 
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Som Martinus nævner i forklaringen til symbol 44 før i 
dette blad, har der for årtusinder siden været en ”frem-
ragende høj kultur” her på jorden. Måske havde man 
dengang en så stærk instinktenergi – som jo er rester 
af tidligere intuitionsenergi – at man havde en indsigt i 
kosmiske sandheder, som siden er gået tabt. Noget synes 
at vise det, bl.a. nogle af de ældste overleverede eventyr, 
der indeholder en viden, som de fleste i dag ikke forstår 
og derfor ikke kan se.

Men det har den amerikanske kulturhistoriker William 
Thompson fået øje på. I sin bog ”Mytisk landskab” 
(Munksgaard 1990) har han fokuseret på eventyret ”Klok-
keblomst” og søgt at påvise, at det indeholder viden om 
livets udvikling på jorden, om menneskets udvikling, og 
om planeternes bevægelser i solsystemet. Han mener, det 
afspejler overgangen fra matriarkat til patriarkat og derfor 
må være omkring 4-6000 år gammelt, men indeholder 
elementer der er meget ældre. I det hele taget ser han 
eventyret som en historie om alle de vigtige overgange 
for livet på jorden. Om hans tolkninger holder, kan jeg 
ikke vurdere, men jeg synes de er interessante.

Han bruger den tyske udgave af eventyret, dvs det som 
Grimms nedskrev, fordi det menes at være det mest op-
rindelige. Det begynder med en mand og en kone, hvor 
konen venter et barn. Hun ser gennem et lille vindue 

bagest i huset (dvs hun ser 
tilbage i tiden), at nabo-
konen i sin have har nogle 
planter, hun har mægtig lyst 
til. Nabokonen hedder frau 
Gothel (Gothel betyder ”Den 
lyse Gud”, altså tidligere 
Gudinden), og hun er meget 
vidende om planters kraft. 
Derfor anses hun i senere 
tider for en heks.

Eventyrets mænd har ingen 
navne, også derfor tolker 
han det som endnu hørende 
til matriarkatets tid. Frau 
Gothel kan måske også tolkes 
som moderklanens ældste 

kvinde, den for mænd dengang mest ærefrygtindgydende 
skikkelse. Alle klanens børn tilhører hende, således også 

barnet, der får navnet Klokkeblomst. Da hun bliver 
kønsmoden passer frau Gothel særlig godt på hende 
ved at lukke hende inde i et tårn uden trappe (=urørlig). 
Klokkeblomst må derfor bruge sine lange fletninger for 
at få besøg – også af prinsen. I Gudinde-tiden var mænds 
adgang til kvinder en besværlig sag.

Da Thompson ville se nærmere på symbolikken med 
tårnet, opdager han hvordan planten klokkeblomst er 
udformet. Inde i den lille lyslilla blomst skyder en høj 
stilk, et ”tårn”, i vejret og prøver at lokke insekter til 
med pollen fra andre planter. Lykkes det ikke, deler 
stænglen sig i to, der snor sig om hinanden lidt ligesom 
fletninger. Således er den i stand til at befrugte sig selv. 
Den repræsenterer således overgangen fra enkønnet til 
tvekønnet formering.

Da han nu var begyndt at interessere sig for planter og 
deres formering, opdager han, at frau Gothels pæne 
blomsterbede ligner cyanobakteriernes indre opbygning. 
Disse bakterier, som var de ”førstefødte” her på planeten, 
skabte den iltholdige atmosfære, der var betingelsen for 
den videre udvikling af livet her på jorden. Men skulle 
udviklingen være tilpasningsdygtig nok, måtte den ukøn-
nede formering, dvs den evige mor-datter-replikation, 
erstattes af den kønnede formering, en ny orden skabes 
med hankøn og hunkøn.

De to køn får imidlertid ingen let gang på jorden. Ikke 
bare betyder det nu, at livet må fysisk dø og genfødes 
i en bestandig cyklus, men der ligger mange prøvelser 
forude, for at livet kan udvikles. Eventyrets Klokkeblomst 
og prins må gennem mange lidelser. Prinsen fordrives 
af klanmoderen, han bliver blind – symbolsk for tab af 
indsigt (instinkt) – og Klokkeblomst må i stor nød klare 
sine tvillingebørn alene. De to børn er af hver sit køn, den 
eenpolede tilstand er stadfæstet.

Da de igen finder hinanden er det kærligheden, der hjæl-
per dem. Tårerne fra hendes øjne – dvs symbolsk for 
indholdet af hendes indsigt – kurerer hans blindhed. Og 
således får deres lidelsesfulde udvikling til sidst en lyk-
kelig udgang. Sammen kan de leve i harmoni i kongens 
(Guds) rige. 

Thompson opdagede endnu et lag i eventyret. Klok-
keblomst er en femfoldig blomst og hører derfor med 
til den gruppe, der kaldes ”Venus’ spejl”, fordi den er et 
spejlbillede af det mønster, som planeten Venus med sin 

Den tabte visdom
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bevægelse danner på himlen i det præ-kopernikanske 
verdensbillede. Hvis Klokkeblomst er Venus, så må frau 
Gothel, ”Den lyse Gud”, være månen, og så kan prinsen 
være Mars. Mars opholder sig et stykke tid alene og derpå 
skærer hans bane Venus’. Men så kommer månen, Mars 
fordrives og må vandre ud i ødemarken, væk fra Venus 
og jorden, men vender senere tilbage til Venus igen.

Solen tolker han som kongen. Venus blev symbol på li-
vets tilbagevenden, når hun stiger op fra underverdenen 
som morgenstjernen med tvillingerne Castor og Pollux 
i tvillingernes tegn, hvilket sker om foråret. Han finder 
det interessant, at konjunktionen af Venus med tvillinge-

stjernerne i Tvillingens tegn forekom i perioden 6-4000 
år f. kr., for i denne periode finder man det matrilineære 
samfunds storhedstid, hvilket ikonerne på væggene i 
Catal Hüyük viser.

Eventyret fortæller om overgange. Enhver overgangtid 
har sine farer. Ligesom cyanobakterierne skabte deres 
egen ”forurening” og dermed forvisning fra lyset til mør-
ket, er menneskene måske nu ved at skabe den fysiske og 
mentale forurening, som kan sætte deres eget liv på spil 
– mener Thompson. Men Martinus har forsikret os om, at 
helt så galt går det ikke, vi vender tilbage til lyset.

I småbog 23, ”De levende væseners udødelighed”, 
skriver Martinus i kap.11 bl.a.:

Virkeligt demokrati eller kommunisme er lige akkurat 
en modsætning til de bestående politiske systemer af i 
dag verden over. I dag er hver stats regering blevet en 
magtgruppe med en mere eller mindre åbenlys eller 
camoufleret, diktatorisk myndighed og udfoldelse, me-
dens de øvrige borgere i tilsvarende grad er mere eller 
mindre åbenlyst eller camoufleret slavelænket af nævnte 
magtgruppe. Over for denne magtgruppe er individet 
ganske ubeskyttet i samme grad, som den har diktatorisk 
myndighed.

At sådanne politiske systemer ikke er ”fred” men ”krig”, 
er selvfølgeligt. Dette, at der inden for de såkaldte demo-
kratiske lande forekommer stemmeret eller valgfrihed, har 
ikke været i stand til at kunne sikre en regeringsform, der 
kunne fjerne de diktatoriske restriktioner, påbud, indgreb 
i ejendomsret og formueforhold, som i alle lande er blevet 
gældende. Ligeledes har det vist sig, at fagforeningsbevæ-
gelser, arbejdsgiverforeninger, strejker og lockouter heller 
ikke har kunnet skabe fred indenfor samfundene.

Alt inden for de demokratiske stater er alt andet end de-
mokrati, lige såvel som alt inden for de kommunistiske 

stater er alt andet end virkelig kommunisme. .. Hverken 
demokrati eller kommunisme er mere det ophøjede ideal, 
de var tiltænkt at skulle udgøre ved deres start eller op-
rindelse. Derfor er de herskende politiske strukturer af 
i dag fra en idealistisk begyndelse efterhånden havnet i 
et styrt imod afgrunden .. imod den ”dommedag”, der 
allerede er begyndt at sænke de mest effektive dikta-
turstater i grus.

Og i kap. 12 i uddrag: Diktaturprincippets kvælende blæk-
spruttearme med deres sugeskåle omslynger alle stater og 
individer, uden man vil gøre sig denne sandhed klar. Thi 
disse sugeskåle placerer sig som uskyldige, uundgåelige 
nødforanstaltninger. .. Sukkende og stønnende under dette 
diktatoriske åg, som almenheden har fået foregøglet som 
sandt demokrati, afføder denne tilstand en forstærket 
opblussen af ”nationalismen”.

OK – det er skrevet i en anden tid end den, vi nu lever 
i, men det var fristende at fremdrage det, fordi vi på det 
seneste har oplevet, hvordan demokratiet, eller vel rettere 
det lille flertalsdiktatur, er under pres pga den såkaldte 
”terrortrussel” og af den grund har set sig ”nødsaget” til 
at indskrænke de almindelige frihedsrettigheder. Det er 
tankevækkende, hvor meget befolkningen accepterer, nå 
frygten lammer den sunde fornuft. 

Vor tids demokrati
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– inspireret af Rolf Elving’s artikel i sidste nummer.

v/Søren Olsen

En inspirerende oplevelse i Klint.

Det var i en arbejdsuge for en del år siden. Rigtig mange 
var kommet for at gøre i stand og vedligeholde i Klint. 
Eigil har sammen med Klintegruppen lavet en plan for 
alt det, der skal laves. Men op dukker tre personer, som 
godt kunne tænke sig at give møblerne og puderne rundt 
om i sommerhusene nyt frisk betræk. Nu kunne Eigil 
have sagt, det står ikke på min liste, og det er ikke absolut 
nødvendigt, derfor må de tre male vinduer i stedet. Men 
det gør han ikke! Han lader dem gøre det, de kunne tænke 
sig! Det som de ville finde glæde ved at lave! Hvad Eigil 
tænkte i situationen, ved jeg ikke, men han kunne have 
tænkt: Forsynet har sendt tre personer, der vil kunne gavne 
på et område, som vi i Klintegruppen ikke har tænkt på. 
Det må vi være åbne overfor! 
Det er på smukkeste vis et praktisk eksempel på, hvordan 
Forsynet ned i detaljer blander sig i denne sags udvikling, 
og hvordan vi kan være åbne for, at lade det ske.

Jeg både undres og glædes hver gang jeg hører om, at 
nu er den eller den person i et fremmed land begyndt 
at oversætte DTT (Det Tredje Testamente) til et sprog, 
som ingen havde regnet med, at der skulle oversættes til 
i nogen nær fremtid. Hvorfor lige det sprog nu? Forsynets 
veje er ofte uransagelige! Alle de, der i dag er optaget 
af at oversætte værket til mange forskellige sprog, har 
hver deres historie at fortælle, om hvordan deres skæbne 
bragte dem i kontakt med Danmark, det danske sprog og 
Martinus åndsvidenskab. For ikke at glemme de, der har 
haft som stor inspirationskilde at oversætte til esperanto. 
Alle blev de født ind på denne planet længe før de tog fat 
på deres opgave. Forsynet vidste, hvad de ville komme 
til at arbejde med. Selv vidste de det ikke - i hvert fald 
ikke bevidst.
Denne fortælling gælder selvfølgelig alle! Alle mennesker 
på jorden i det hele taget! Forsynets måde at arbejde på 
viser sig bare så tydeligt indenfor denne sags udvikling, 
herunder formentlig også den gren af sagen, der arbejder 
indenfor rammen www.det-tredie-testamente.

Denne sag kan umuligt udvikle sig harmonisk og i en 
næstekærlig ånd, uden at alle vi jordiske parter indser 
og indretter os på, at Forsynet spiller den helt afgørende 
overordnede rolle. Ingen af os har en indsigt og et over-

blik over denne sags udvikling, der gør det muligt at 
påstå, at vi ved bedst. Vi spiller hver vores rolle med 
vores evner og synspunkter. Vi er brikker i et dynamisk 
udviklingspuslespil hvis færdige billede og tidsramme, 
vi kun kender i grove træk.

Samarbejdsstrukturen.

Man må sige om denne nyttige lille bog, at den kan kun 
blive til nytte, hvis den læses i den rette ånd, som Rolf 
også skriver. Det gælder også alt i DTT. Citater er sjældent 
indlysende selvforklarende! De skal læses i den ånd, som 
hele værket udtrykker. Og hvad er så denne ånd? Det er 
desværre – det er udviklingens vilkår – en ånd vi er ved 
at lære at forstå teoretisk og derfra bringe til praksis. Vi er 
i gang med at forstå og samtidigt udbrede kendskabet til 
en næstekærlighedens ånd, som vi endnu kun i begrænset 
omfang kan praktisere, ja som vi kun glimtvis kan fatte. 
Den fysiske og åndelige forvandling vi skal undergå, 
for at være og bære denne ånd i sit rene udtryk er så 
omfattende, at alle, der læser DTT, må gøre sig klart, at 
vi hver især formentlig har rigtig meget at lære endnu. 
Hvis vi f.eks. begynder at bekrige hinanden med f.eks. 
citater, kan vi være helt sikre på, at vi ikke bærer denne 
ånd. Citater gør det aldrig alene - heller ikke indenfor 
informations-, oplysnings-, og undervisningsarbejdet. 
Vi forstår stykkevis – via tekststykker - og derfra må vi 
bygge os op til det store overblik. Vi kan få meget hjælp 
fra Forsynet også i den proces. 

Det er Forsynet / Gud der har bragt hver af os frem til de 
åndelige forudsætninger, vi i dag besidder. Det er vigtigt 
at indse Forsynets rolle både i sagens udvikling og vores 
personlige udvikling. Ikke nok så meget eller nok så 
dygtigt udført informations- og oplysningsarbejde kan 
ændre en tøddel på et menneskes udviklingstrin. Man 
kan f.eks. ikke læse sig til moral, men man kan lære at 
blive opmærksom på moralens store betydning, hvis man 
i forvejen er moden for det.
I denne sammenhæng har vi alle et problem at slås med, 
for hvis vi kritiseres af nogen, hvad er da den rette handle-
måde og moral. Ikke at tage til genmæle? At starte en citat 
krig? At forsvare sig i den rette ånd, hvilket jo ret beset 
vil være at takke sin kritiker? At give udtryk for at man 
måske forstår vedkommendes argumenter, men at man 
selv ser anderledes på tingene men selvfølgelig kan tage 
fejl. Hvilket er helt legitimt. Man kan endda argumentere 
forsigtigt for sit synspunkt, men argumenterne kan aldrig 
blive et våben indenfor næstekærlighedens rammer.

Op af den åndelige muddergrøft 
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Information kontra undervisning.

Skal vi alle lære at skelne skarpt mellem information og 
undervisning og derefter kun bedrive informationsvirk-
somhed, sådan som de gør indenfor www.det-tredie-
testamente? Sådan kan man opfatte Rolf’s indlæg, men 
jeg ikke sikker på, at det er det, han mener. Jeg synes, at 
det er et stort og fint stykke arbejde, der lægges inden-
for denne ramme for udbredelse af kendskabet til DTT. 
Den indsats er båret af meget gåpåmod og inspiration. 
Men hvorfor skal denne succes resultere i utilfredshed 
med, hvordan andre gør det, herunder hvad rådet gør 
eller ikke gør? Andre finder forhåbentlig også glæde og 
inspiration ved, at gøre det på deres måde. Alle udgør vi 
en Forsynets palet af måder, at gøre det på. Ingen enkelt 
måde at gøre det på, kan være den eneste saliggørende. 
I lyset af at vi alle er Forsynets redskaber her på Jorden, 
vil det så ikke være mest logisk og kærligt at antage, at 
information og undervisning supplerer hinanden. Begge 
dele er nødvendige! Alle andre antagelser vil være i 
konflikt med Forsynet, ja vil være at gå i rette med Gud, 
da vi jo netop samlet set udgør en palet af inspiration, 
tilbud og måder at gøre alt muligt på. Frihed spiller som 
Rolf nævner en helt afgørende rolle indenfor denne sag. 
Denne sags udvikling må skulle bæres af mangfoldighed 
på samme måde, som naturen er mangfoldig. 

På Københavns Universitet, hvor jeg arbejder, bruges 
der mange penge på information om, hvad vi tilbyder 
af studieretninger, men når de studerende er startet på 
universitetet, bliver de ikke informeret om kemi, fysik 
og matematik – de bliver naturligvis undervist. Når det 
gælder en del af det trykte materiale, som tilbydes af  
www.det-tredie-testamente.dk, opfatter jeg det i øvrigt 
som gående langt ud over, hvad jeg opfatter som infor-
mation. Hæftet, hvor samtlige symboler beskrives kort, 
er det kun information?

Copyright
Et andet vigtigt emne Rolf bringer op er rådets holden 
fast ved håndhævelsen af copyrighten. Rolf argumenterer 
for at opgive copyrighten, da det er imod sagens ånd at 
tro, at copyrighten på sigt vil gøre Martinus Institut vel-
havende gennem salg af bøgerne over hele verden. Og 
det må netop være på sigt, da der mig bekendt i dag er 
underskud på den konto, der dækker bogsalg. Nu er det et 
af rådets væsentligste opgaver at beskytte værket, og det 
er svært at forestille sig, hvordan man skulle kunne det, 
hvis man ikke håndhæver copyrighten. Det i øvrigt ganske 
uafhængigt af om man er enig eller uenig i rådets måde et 
håndhæve denne beskyttelse. Jeg vil endda påstå – selvom 
det kan lyde tåbeligt - at det reelt ikke ligger i rådets magt 
at opgive denne copyright. Forsynet er gennem rådet en 
stærk magt eller brik i det store puslespil, som denne sag 
efterhånden repræsenterer af information, undervisning, 

foredrag, artikler, bøger, tidsskrifter, internetportaler og 
fora fra mange sider og i mange lande.

Hvem her på det jordiske plan kan se bare 3 år ind i 
fremtiden omkring denne sags udvikling? Hvem her på 
det jordiske plan kan afgøre, hvad der gavner denne sags 
udvikling bedst indenfor de næste 50 - 100 eller 500 år? 
Vi må have tillid til Forsynet og genkende dette Forsyn, 
når vi ser det! Også hvis man bedømmer det, som noget 
man måske synes er tåbeligt eller skadeligt eller modar-
bejder sagens udvikling! Eller som en mur rettet mod mine 
interesser - min plan. Det er en af de opgaver, man som 
åndsforsker naturligt må sætte sig for at opøve, at opnå 
en bedre gudskontakt, en bedre kontakt til Forsynet. At 
gøre sig åben for vejledning og inspiration ovenfra i alle 
livets sammenhænge. Altså en indstilling der er milevidt 
fra en holdning, der udtrykker: ”Jeg ved bedst!” 
Heller ikke rådet kan dække sig ind under at ”vide bedst”! 
Der stilles naturligvis de samme personlige krav til rådets 
medlemmer, som til alle andre indenfor denne sag. Hvor-
når man er upartisk / partisk i en sag er umådeligt svært 
at afgøre. Selvfølgelig dur det ikke, hvis håndhævelsen 
af copyrighten gør det umuligt for enkelt individer og 
grupper at udføre oplysningsarbejde. På den anden side 
er rådet nødt til at tage stilling til måden det gøres på.

Rådet udgør naturligvis en vigtig brik i sagens udvikling, 
uanset hvad man måtte mene om rådets beslutninger, og 
uanset at rådet naturligvis kan tage uhensigtsmæssige be-
slutninger. Det handler altid om moral og næstekærlighed 
– den rette ånd. DTT handler i sin kærne om, at vi skal 
lære, forstå og praktisere ånden i det, Jesus spørger den 
skriftkloge om, i lignelsen om ”Den barmhjertige Sama-
ritan”: ”Du skal elske herren din Gud af hele dit hjerte 
og med hele din sjæl og med hele din styrke og med hele 
dit sind, og din næste som dig selv”. (Luk. 10,27) Alle 
analyser og forklaringer i DTT går op i disse vise ord, 
som loven hviler på. Det er den korteste måde at udtrykke 
forholdet mellem Gud/Forsynet og næsten.

Næstekærlighed handler bl.a. om at udvise den dybeste 
respekt for en hvilken som helst næste. Denne dybe re-
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spekt må da også gælde alle de mennesker, der arbejder 
og spiller forskellige roller indenfor denne sags udvik-
ling! Denne respekt må naturligvis også gælde, selvom 
man måtte være dybt uenig i, hvad disse andre mennesker 
beslutter eller opsætter af forhindringer, som man ikke 
forstår eller kan acceptere. Der, hvor man personligt eller 
som gruppe løber ind i en mur, som man ikke kan accep-
tere, der løber man ind i personlig skæbne, og man løber 
i tilfældet med copyrighten ind i Forsynets beskyttelse.
Vi har altid personligt noget at lære af modgang og mure, 
især hvis modgangen bringer utilfredshed eller ligefrem 
vrede op i os. Når nogen (jeg kender ikke til www.det-tre-
die-testamente.dk ’s forhold i den sammenhæng) derfor 
underkender rådets beskyttelse af værket via copyright og 
krænker copyrighten, da er og bliver det et spørgsmål om 
næstekærlighed og moral og tilmed et opgør med selve 
Forsynet. Altså et opgør med den instans, hvis visdom 
man gennem DTT prøver at forstå.

Elsker man Gud når man gør det? Elsker og respekterer 
man sin næste, når man gør det? Har man ikke netop 
med en sådan handling bygget sit oplysningsarbejde om 
næstekærligheden på et fundament, hvor man som ud-
gangspunkt har forbrudt sig mod samme næstekærlighed? 
Har man ikke helt overset eller misforstået hvilken rolle 
rådet, man selv og alle andre spiller i det store perspektiv? 
Ja hvad det hele går ud på!

Jamen! – kan man så indvende – når Forsynet lader 
det lykkes at krænke copyrighten, så må det vel være 
i orden. Man opfatter måske sig selv som en åndelig 
frihedskæmper, der har vundet et slag og selvfølgelig 
helt uegennyttigt givet folket yderligere fri adgang til 
dette værk. Man glemmer imidlertid, at samme værk i 
sin kærne ér en moral. Det handler ikke om, hvad man 
ved krænkelser udadtil kan opnå i retfærdighedens, fri-
hedens og uegennyttens navn! 
Det handler om, hvad man kan 
udvikle og træne på indadtil i 
næstekærlighed, og at denne 
næstekærlighed umuligt kan 
dække mangel på respekt for 
andres synspunkter og det de 
er sat til at varetage - utilfreds-
hed med hvad andre gør eller 
ikke gør - utilfredshed med 
Forsynet! Næstekærligheden 
er langt mere langmodig og 
stille af natur - fornemmer jeg 
- for hvis forholdene funge-
rede på sådanne vilkår i den 
åndelige verden, hvorfra For-
synet virker, ville Himmelen 
ikke være en Himmel men en 
åndelig muddergrøft.

Det handler om at kende sine rammer for positivt at 
virke indenfor denne sag. Det handler om at se sit virke 
i relation til de mange ansigter Forsynet fremtræder med 
og få kontakt med dette Forsyns vilje og ikke mindst den 
kærlighed, den udtrykker. Det handler om altid at spørge 
sig selv, er det udtryk for mangel på respekt overfor 
næsten, at jeg tager denne beslutning eller gør dette eller 
hint. Selvfølgelig må man være uenig, men det afgørende 
er måden man er uenig på – hvilke grundenergier og 
dermed midler man tager i anvendelse i sit forsøg på at 
vinde gehør for sine synspunkter eller gennemføre sine 
ideer. At man f.eks. forstår at trække sig, når man kan se, 
at Forsynet åbenbart vil noget andet, som man godt nok 
ikke kan forstå. Men sådan er det med rigtig meget af det, 
der foregår i verden, der er mange mure, som ikke lader 
sig bryde ned indenfor næstekærlighedens rammer. 

Vil jeg som menneske forsøge at bevare perspektivet 
og synet lidt fra oven i mit arbejde med denne sag, eller 
vil jeg ned i den åndelige muddergrøft, hvor utilfreds-
heden råder og perspektivet bliver overordentligt nede 
på jorden? Sammen kan vi gøre det meget bedre! Med 
indbyrdes respekt og indbyrdes kærlighed kan vi gøre 
det meget bedre! 

PS: I grunden er der vel ikke noget fordækt eller ukærligt 
i at Martinus Institut engang i en nok lidt fjern fremtid 
går hen og bliver meget rigt. Forestil dig, at der engang 
downloades 10 millioner eksemplarer af DTT fra nettet 
om året – eller hvad man nu gør til den tid – og MI får en 
royalty på f.eks. 1 kr. / eksemplar - penge som selvfølgelig 
bruges til nyttige formål. Eller forestil dig at værket kan 
hentes gratis, men at det vælter ind med gaver til sagens 
udvikling. Copyright problematikken generelt kan i øvrigt 
umuligt bedømmes ud fra den tid, vi lever i.
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Autisme

Antallet af autistiske børn er steget 
foruroligende meget i de senere år, 
faktisk næsten 4-dobblet på 10 år. 
Autister kan ikke eller har svært 
ved at leve sig ind i og forstå andres 
følelser, dvs de mangler indfølings-
evne, hvilket gør det vanskeligt for 
dem at begå sig blandt andre men-
nesker.

Forskere mener at have fundet ud 
af, at når vi indlever os i andres fø-
lelser og handlinger aktiveres nogle 
særlige hjerneceller, de kalder spejl-
neuroner. Men hos autister aktiveres 
de ikke normalt. Når man skanner 
deres hjerne, mens de betragter 
f.eks. et grædende barn, er der ingen 

reaktion. De har også svært ved at 
efterligne og lære af andres adfærd, 
hvorfor mange fremstår som re-
tarderede. Det har dog vist sig, at 
noget af den manglende evne kan 
opøves ved langvarig og intensiv 
træning.

Prøver vi at se på dette fænomen ud 
fra åndsvidenskaben, må vi spørge: 
Er udviklingen af autistens følelses-
legeme ”kørt af sporet” i tidligere 
liv, eller er det hjernens evne til at 
formidle de energier, der normalt 
giver oplevelsen af genkendelse? 
Altså er det de åndelige legemer 
eller blot ”omstillingsbordet”, der er 
noget i vejen med? Man kunne også 
forestille sig, at det var adgangen 
til noget af erfaringslageret, der var 
blokeret. Selv aber har dog en vis 
forståelse for, hvad artsfællers an-
sigtsudtryk betyder. Til gengæld har 

mange autister en formidabel evne 
til at huske konkrete detaljer.

Men hvorfor inkarnerer der så 
mange med en sådan defekt just i 
disse år? 
Min veninde havde en autistisk 
søn og opsøgte en clairvoyant for 
evt. at få opklaret, hvorfor han blev 
født sådan. Hun fik at vide, at han 
i tidligere liv havde undertrykt sin 
indfølingsevne og begået grusomme 
ting mod medmennesker. I hans ak-
tuelle inkarnation skulle han, ved at 
være ude af stand til at gøre nogen 
fortræd, genoprette de beskadigede 
talentkerner. Da hun spurgte, hvor-
for han blev født just hos hende, fik 
hun blot det svar: fordi du er i stand 
til at klare det!

Jeg har derfor tænkt på, om der 
under anden verdenskrig var en 
hel del, der underminerede deres be-
gyndende evne til at føle medliden-
hed, og således gav denne spirende 
evne et tilbageslag? Måske er det 
disse sjæle, der er inkarneret i de 
senere år? 

Det vilde vejr

I skrivende stund får en masse 
stakkels pakistanere en stor portion 
lidelseserfaringer. Vandmasserne 
har jaget dem fra hus og hjem, fordi 
floden Indus er gået over sine bred-
der og dækker nu efter sigende næ-
sten en tredjedel af Pakistan. Også i 
Kina er der oversvømmelser, og for 
ikke så længe siden var det i Polen.

Det kan godt være, klimaforan-
dringerne er en del af årsagen, men 
faktisk fortalte Viktor Schauberger 
allerede i 1920-30’erne, at det er, 
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hvad der vil ske, når man ikke lader 
floderne følge deres naturlige vej og 
ikke lader skov eller anden robust 
vegetation gro langs flodbredden. 
Han forklarede, hvordan skoven 
afkøler vandet, så det ikke løber for 
langsomt og dermed afsætter slam 
i bunden. Jo langsommere vandet 
strømmer, jo mere vil bundfælde sig 
i flodlejet, og til sidst må floden gå 
over sine bredder og oversvømme 
omgivelserne.

Ingen har nogensinde taget Schau-
bergers advarsler alvorligt. Man har 
endda bygget dæmninger og diger, 
der har medvirket til at gøre vand-
strømmen endnu langsommere, 
så floden ikke kunne transportere 
materialerne med ud til havet, hvor 
det kunne gøre nytte i deltaets 
opbygning. Men det kan være, man 
efterhånden kan se det, Schauber-
ger så. Måske. 

Afghanistan – dilemma

Før i tiden var det religionen, der 
appellerede til menneskers offer-
vilje og hengivelsestrang. I dag er 
det mere blevet en politisk form for 
manipulation med denne idealisti-
ske trang til ”at ofre sig selv i en 
større sags tjeneste”. For hvordan 
bedømme, hvad der er ”en større 
sag”? Under 2. verdenskrig gik dan-
skere i tysk krigstjeneste på østfron-
ten for at bekæmpe bolsjevismen, i 
dag tager nogle til Afghanistan for 
at bekæmpe terrorisme.

Nogle går også ind i krigen for at 
skabe demokrati og menneskerettig-
heder i Afghanistan. Men mon man 
har gjort sig klart, hvilke normer og 
traditioner, de er oppe mod i dette 
gamle patriarkalske stammesam-
fund? Der synes ikke at være megen 
humanisme eller moralske normer 
blandt de herskende ”høvdinge”. 
For nylig (d.16/8) blev f.eks. to 
unge elskende stenet ihjel, fordi 
forældrene ikke ønskede, de skulle 
have hinanden. Og en kvinde blev 

skudt pga utroskab. Der lød ingen 
protest fra regeringen i Kabul!

NATO venter på, at landets egne 
soldater selv kan klare at opretholde 
lov og orden. Men ”lov og orden” 
synes at være et temmelig relativt 
begreb i et land, hvor man åbenbart 
altid er parat til at holde med de 
stærkeste. Da mange nu mener, det 
er taliban, så vender de våbnene 
mod de NATO-soldater, der skal 
uddanne dem. 

Ikke så mærkeligt, at der hver 
måned må sendes 7 danske soldater 
hjem i utide pga psykiske pro-
blemer. De har ellers en feltpræst 
med til  - ja til hvad? Jeg troede en 
kristen præsts rolle var at trøste og 
bringe Jesu ord om at ”elske sine 
fjender”. Men så hørte jeg i et klip 
fra filmen ”Armadillo” præsten vel-
signe de soldater, der skulle ud på 
en opgave, hvor de om nødvendigt 
måtte slå ihjel.

Det er virkeligt et dilemma for Dan-
mark, at vi er blevet en krigsførende 
nation i nogle områder på jorden, 
der har en helt anden karma, end 
den, de nordiske lande har generelt. 
Mange spørger sig selv, med hvilket 
formål unge danskere giver deres 
liv. F.eks. hørte jeg, at kvinderne i 
Basra-området i Irak har fået det ret 
meget værre, siden Saddam Hussein 
blev væltet, for nu har nogle reli-
giøse fundamentalister fået magt og 
har indført mange kvindeundertryk-
kende regler.

Men vi ved jo, der er en dybere 
mening med alt det, der sker, om 

end det ind i mellem kan være svært 
at se den. Det er i øvrigt tankevæk-
kende, at Afghanistan engang har 
haft en høj kultur. Det lå på den be-
rømte ”silkevej”, der bragte rigdom 
og kultur til landet. Da Alexander 
den Store, 329 f.Kr. indtog Det 
Baktriske rige, som Afghanistan 
hed dengang, på sin vej til Persien, 
giftede han sig med
en baktrisk prinsesse. Det var såle-
des under græsk indflydelse indtil 
perserne erobrede det år 100. Da 
Hamid Karzai indtog præsident-
paladset, lå der en enorm 2000 år 
gammel guldskat i kælderen. Den 
afspejler hvilket forfinet multikultu-
relt rige, det engang var.

Universet er et hologram

Sådan lød overskriften på en artikel 
i Ill. Videnskab, og under overskrif-
ten stod: ”En fundamental ny idé er 
på vej inden for kosmologien. Me-
get tyder på, at universet er en form 
for optisk illusion svarende til de 
velkendte tredimensionale billeder, 
der stråler ud fra hologrammerne på 
vores betalingskort.”

Nu er nogle forskere – ifølge artik-
len -  nået frem til den opfattelse, at 
alt er information. Der står: ”Objek-
ter lagrer og udveksler information. 
Det er informationerne, der giver 
objekterne deres indhold og funk-
tion”. Og så mener man, at et ”sort 
hul” er en særlig tæt pakket infor-
mationsmængde. Ingen information 
går nogensinde tabt, for den er 
”indprentet i lyset”, holografisk.

Selv om alt dette lyder lidt svæven-
de, får man alligevel fornemmelsen 
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af, at nogle videnskabelige forskere 
er på vej mod en erkendelse af, at 
lys er vibration som er information, 
der er evig. Altså noget i retning af 
det, vi kalder ”visdomsoceanet”.

Mysteriet Nan Madol

På en lille ø i Stillehavet ligger 
nogle ruiner, der forbløffer forsker-
ne. Den er en blandt mange små øer 
i Mikronesien, ud for øen Pohnpei, 
2000 km øst for Ny Guinea. I dag 
er den øde, men engang lå der en 
by med en imponerende arkitektur 
bestående af gigantiske stenblokke. 
De arkæologer, der har besøgt 
ruinerne, kan ikke forstå, hvordan 
de over 50 tons tunge sten er blevet 
rejst ovenpå hinanden eller trans-
porteret dertil. De består af basalt, 
som kun findes på den modsatte 
side af øen 20 km væk.

Ifølge de lokale folk blev stenene 
fløjet tværs over øen ved hjælp af 
magi. Man mener byen engang 
var det ceremonielle og politiske 
hovedsæde i Saudeleur-dynastiet 
fra ca. 500 til 1628. Det var et dybt 
religiøst folk, der tilbad havet, og 
selv i dag opfatter Pohnpeis beboere 
ruinerne som hellige og frygtindgy-
dende.
Efter beliggenheden kunne bygnin-
gerne godt stamme fra det forsvund-
ne land, kaldet MU, eller i hvert 
fald fra den tid, da pyramiderne i 
Ægypten blev bygget. 

Jesus er stadig interessant

En professor Doron Nof ved Flo-
rida State University mener at have 
fundet en mulig videnskabelig 
forklaring på, hvordan Jesus kunne 
gå på Genesaret Sø. Klimaet var 
væsentlig koldere dengang, derfor 
mener hun, der godt kunne dannes 
isflager på søens ferskvandsoverfla-
de, hvorpå Jesus kunne gå. Selv en 
professor vil altså have legenderne 
til at passe!

En anden forsker mener, at Jesus 
helbredte syge med cannabis. Det 
mener han at have fundet ud af 
ved at nærlæse de bibelske tekster, 
hvoraf det skulle fremgå, at Jesus’ 
salve-olie indeholdt cannabis-eks-
traktet keneh-bosum. Det kan så 
være optaget gennem huden.

Nogle amerikanske forskere ved 
Mayo-klinikken har forsøgt at 
klarlægge, hvad Jesus rent medi-
cinsk døde af på korset. De mener 
det var en kombination af kvælning, 
blodtab og væskemangel. Normalt 
kunne de korsfæstede hænge længe, 
inden de døde, men Jesus døde efter 
få timer. Det mener man skyldes 
den forudgående tortur, der betød 
store blodtab og udmattelse.

Det er da godt, at al denne fokus på 
personen Jesus ikke helt har sendt 
hans budskab i glemmebogen.

Pave pinlig

I radioen d. 15/7 hørte jeg, at Paven 
skulle have sagt, at kvindelige 
præster er en forbrydelse på linie 
med sex-overgreb på børn. Hvori 
består ”forbrydelsen”? Går han ud 
fra en særlig katolsk sharia-lov? Vi 
er nogle, der mener, at kravet om 
cølibat er nok så ”forbryderisk”, 
for det er ikke bare en seksuel men 
også en mental kastration. Det er 
hvad Martinus siger om dette at fra-
tage mennesker en for dem normal 
seksuel udfoldelse:

LB V stk. 1911: ”Man udvikler 
ikke mennesket eller fjerner dets 
primitivitet ved at lukke det ind i 
endnu mere primitive forhold, hvor 
det endog tager skade på sin sjæl 
eller psyke, ved at man har udeluk-
ket det fra dets højeste sjælelige 
eller psykiske sundhedsnæring: den 
seksuelle trangs naturlige tilfreds-
stillelse. At denne mentale kastra-
tion er porten ind til en hel serie af 
seksuelle afsporinger, er kun hvad 
der igennem åndsvidenskaben viser 
sig som selvfølgeligt.”

Her taler Martinus godt nok om 
fanger i fængsel, men det er jo 
principielt det samme. I fængslerne 
har man dog i vor tid indset dette 
og indført besøgsrum, hvor der kan 
dyrkes sex med kæresten. Så langt 
er Paven åbenbart endnu ikke kom-
met i sin forståelse af den menne-
skelige natur.

Paven klapper udstoppet løve
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Men den stakkels paves problemer 
med sit ”pavedømme” hober sig sta-
dig op. Sidst hørte vi om, hvordan 
den tyske katolske kirke er afsløret i 
økonomisk svindel ved at præsterne 
tager de penge i egen lomme som 
skulle bruges til socialt hjælpear-
bejde.

Tyrefægtning

Nu er det vedtaget ved lov i den 
spanske delstat Katalonien, at ty-
refægtning er forbudt. Inden loven 
trådte i kraft, lykkedes det en tyr, 
der just var ført ind i arenaen, at 
”tænke nok er nok”, så den sprang 
over indhegningen og ind på tilsku-
erne, hvoraf nogle fik en hård med-
fart. Nu må man så håbe, resten af 
Spanien også efterhånden vil ophøre 
med den form for dyremishandling.

Men tyrefægtning er en meget lang 
tradition. Det begyndte faktisk i 
Rom i år 264 f.Kr. som del af de 
gladiatorkampe, rige romere arran-
gerede som et ritual, i de første 150 
år for at fejre en senators begravel-
se. Ordet ”gladiator” betyder fægter, 
og de fleste gladiatorer var fanger 
eller slaver, der blev sendt i ringen 
for at kæmpe mod vilde dyr. Der 
blev ligefrem oprettet gladiatorsko-
ler rundt om i romerriget. Hvorfor 

denne form for kamp mellem dyr og 
menneske ophørte alle andre steder 
end i Spanien vides ikke.

Akupunkturs virkning er bevist

I Danmark tilbyder nu næsten halv-
delen af de praktiserende læger aku-
punktur, for både læger og patienter 
oplever, at det faktisk virker, især 
når det drejer sig om ledsmerter 
o.lign. Alligevel har naturvidenska-
ben længe afslået at anerkende det. 
Men en stor amerikansk undersøgel-
se efter alle videnskabens regler har 
nu bevist det. Men alle er dog enige 
om, at det ikke er hvad som helst, 
der kan kureres på den måde.

Der er ud over det med nålene kom-
met tre andre former for akupunktur 
”på markedet”. Elektroakupunktur, 
hvor nålene stimuleres af en svag 
elektrisk strøm, hvilket forstærker 
virkningen. Laserakupunktur for 
de der ikke bryder sig om nåle. Og 
akupressur, der blot er en form for 
trykmassage på de relevante punk-
ter. Der er også noget, man kalder 
”øreakupunktur”, hvor man nøjes 
med nåle i bestemte punkter i øret, 
fordi man mener der i øret er forbin-
delseslinier til alle kroppens dele.

Nogle påstår, akupunktur kun virker 
ved at udvande smertesignalet, og 
det kan være godt nok for at bryde 
en ond cirkel, f.eks. få kroppen til 

at slappe af. Andre mener, at aku-
punktur opløser blokeringer og øger 
cirkulationen af den almindelige 
livsenergi, hvorved kroppens egen 
evne til helbredelse aktiveres. 

Gode råd om slidgigt

Stadig flere mennesker plages af 
slidgigt, også stadig yngre menne-
sker. Årsagen mener forskerne skal 
findes flere steder, men en del af den 
skyldes alt for meget stillesiddende 
liv og for stor overvægt. Mange 
læger udskriver bare smertestillende 
medicin, evt. binyrebarkhormon, 
hvis ikke det er helt derude, hvor 
de foreskriver indsættelse af et nyt 
led. Eller indsættelse af guldstykker 
omkring leddet.
Andre læger anbefaler vegetarkost, 
motion, vægttab og glucosamin. 
Af naturmedicin anbefales ingefær, 
hybenpulver og fiskeolie.

Margaret Hill har fundet, hvad hun 
kalder ”the drug-free way”, baseret 
på den erkendelse, at gigt er urinsy-
rekrystaller, der aflejres i leddene, 
når vi får alt for syreholdig kost. For 
meget syre bliver normalt reguleret 
af kroppen selv, hvis vi ellers får 
andet, der kan neutralisere den. Men 
der er i vor tid alt for dårlig balance 
mellem syre og base i den mad, vi 
spiser.

Derfor har hun fundet frem til en 
kur, der hovedsageligt består af 
økologisk æblecidereddike, både 
indvortes og udvortes. Dertil kom-
mer honning og rørsukkersirup. Et 
lille hæfte, der hedder ”Et skridt på 
vejen til helbredelse af gigt” er skre-
vet af engelske Sarah Gall, der selv 
blev helbredt med Margarets kur, er 
oversat af Bente Duch Christensen, 
hos hvem det kan købes.
Ønskes nøjere oplysninger: www.
margarethillsclinic.com eller: www.
arthritisrecovery.co.uk
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Nyt fra vegetarfronten

Forskere foreslår nu, at der læg-
ges klimaskat på kød. Det kunne 
reducere CO2 med 50% og frigive 
landsbrugsarealer til f.eks. bioener-
gi-afgrøder. 
Hollandske forskere foreslår, det 
i EU vedtages at reducere kød og 
mælk med 33% inden 2020. Alle 
omkostninger ved produktion af kød 
og mælk bør inkluderes i prisen, 
mens udviklingen af sunde plante-
baserede fødevarer bør støttes.

Der er udkommet en ny bog om 
mælk, der hedder ”Hvad er det, du 
drikker?” Forfatterne gennemgår 
en lang række forskningsresultater, 
der i forskellig grad sætter mælk 
i forbindelse med typiske vestlige 
civilisationssygdomme som fedme, 
diabetes, hjertesygdomme, kræft, 
demens, autisme og akne. Bogen 
har fået stærk kritik, men læs og 
døm selv.

Der er sat fornyet fokus på for-
bruget af antibiotika i landbruget 
og den for mennesker livsfarlige 
resistens, som det betyder.
I en artikel i Information skriver 
Morten Lassen bl.a. ”Måske man 
bare skulle blive vegetar, inden 
naboen bliver det og det bliver total 
mainstream – eller bare inden jor-
den går under”.
En international kampagne er skudt 
i gang, den lyder: Stop kastration af 
grise i hele EU.

Månedens citat: (af professor på 
Fødevareøkonomisk Institut) ”Hvis 
der er noget, vi skal forbyde, er det 

da at producere svin. Tænk hvor 
mange kalorier, det destruerer at 
producere de 18-20 millioner svin. 
Det korn burde gå til de fattige i ste-
det for. Hvis vi snakker om mang-
lende moral og etik, så må det være 
kødspiserne.”

Den rigtige Frankenstein?

Da Mary Shelley skrev sin roman, 
var hun muligvis inspireret af det 
tyske slot Frankenstein, hvor den 
excentriske læge og teolog Johann 
Conrad Dippel blev født i 1673. 

Den højt begavede Dippel opfandt 
både en olie, som hindrede betæn-
delse i sår, og farvestoffet berliner-
blåt. Men han dyrkede også alkymi 
og astrologi, og ifølge lokale rygter 
arbejdede han på en udødeligheds-
eleksir og gravede kroppe op til sine 
eksperimenter.

Rygterne kan dog have skyldtes, 
at Dippel lagde sig ud med alt og 
alle. Det lykkedes ham endda at 
provokere den danske konge – og 
tilbringe godt 12 år i fængsel for 
majestætsfornærmelse.
Mary Shelleys far en af samtidens 
kendteste filosoffer og selv berømt 
for en række uhyggelige romaner, 
så det er vel ikke udelukket, at hun 
kan have kendt noget til Dippel og 
hans slot Frankenstein. Hun kaldte 
sit frankenstein-monster for Den 
moderne Prometheus, den græske 
helt, der stjal ilden fra guderne og 
bragte den til jorden.

Børns usynlige venner

Psykologer slår nu fast – ifølge 
Ill. Videnskab – at forældre ingen 
grund til bekymring har, hvis de 
hører deres børn snakke med ”ind-
bildte” venner. Tværtimod, siger de, 
for børn med fantasi-venner er ofte 
meget kreative og socialt velfunge-
rende. Usynlige venner er en helt 
normal del af små børns liv.
Undersøgelserne viser, at børn med 
usynlige venner er mindre generte 
end andre børn, og at de har en god 
evne til at sætte sig ind i, hvordan 
andre børn har det.  De usynlige 
venner forsvinder normalt, når bør-
nene bliver 7-10 år gamle.

Psykologerne kunne åbenbart ikke 
forestille sig, at de ”usynlige” ven-
ner for børnene måske ikke var så 
usynlige endda. Det er slet ikke 
ualmindeligt, at mindre børn stadig 
husker deres tidligere liv og taler 
om det, når de har lært at tale. De 
bliver bare sjældent taget alvorligt. 
Og så er det glemt ved 7 års alde-
ren, ligesom en drøm svinder bort 
efter en tid. 

Kort-kort fortalt:

Bare en drøm?

Naturvidenskabsfolk har svært ved 
at finde ud af, hvad nær-død-ople-
velser er. Men de vil alligevel gerne 
have en mening om det og finde en 
forklaring. Så de siger, det bare er 
en drøm. Og forklarer det med, at i 
livstruende situationer bliver hjerne-
stammen alarmeret via den såkaldte 
vagusnerve, hvilket kan udløse 
drømmesøvn. Det kalder de ”viden” 
og ikke ”tro”!

Uden de ved de, har de faktisk ramt 
lidt rigtigt. For både under søvn 
og under en nær-død-oplevelse går 
bevidstheden en tur på ”den anden 
side”, med den forskel, at en almin-
delig drøm ikke giver samme stærke 
uforglemmelige oplevelse som en 
nær-død-oplevelse.
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Nordpolen smelter

Det er nu kommet frem, at Sov-
jetunionen har dumpet tonsvis af 
atomaffald i det arktiske område 
nord for Rusland uden nogen særlig 
form for beskyttelse. Når dertil 
kommer USA’s atomkraftdrevne 
base i Nordgrønland og det forulyk-
kede B-52 fly med atomraketter, 
så er det ikke så mærkeligt, at isen 
smelter på jordens nordkalot. Atom-
energi sætter fart i isens molekyler, 
det betyder varme.

Den polforvandling!

Statistikken viser, at ældre over 60 
år vil skilles oftere end før, faktisk 
er antallet fordoblet på 10 år.

Pigerne klarer sig nu bedre end 
drengene i uddannelsessystemet. 
Nogle mener, det er fordi systemet 
er sådan skruet sammen, at det fa-
voriserer pigerne. Så det vil ligestil-
lingsminister Lykke Friis gøre noget 
ved, siger hun. Jeg troede ellers, 
det oprindelig var mest mænd, der 
skabte vort uddannelsessystem!

Aspartam

Dette kunstige sødemiddel (som 
USA’s tidligere krigsminister Rum-
sfeld blev milliardær på) har jeg 
skrevet om før, for mange mener, 
det er den rene gift. Nu har det vist 
sig, at hvis gravide indtager drikke 
tilsat dette sødemiddel, vil 73% af 
dem føde for tidligt. Nu hvor man 
har forbudt så mange harmløse 
helsekostprodukter, må man spørge, 
hvorfor giftstoffet aspartam stadig 
må hældes i drikke til indvortes 
brug.

Vækst – af hvad?

Det mangler ikke på opfordringer 
fra regeringen om, at vi skal ”svinge 
betalingskortet” og forbruge noget 
mere. Privat forbrug altså. For det 
giver vækst, siger man, og beskæf-
tigelse. Alt imens må fællesskabets 
forbrug sættes ned, det med skoler, 
veje, broer osv., som om der var 
mindre beskæftigelse i at bygge 
skoler og hospitaler, vedligeholde 
veje osv end i det private forbrug, 
der ofte handler om udlandsrejser. 

Der er ikke længere råd til al den 
sociale velfærd, for vi skal jo 
konkurrere med lande, der har langt 
færre udgifter til fælles goder. Fæl-
lesinteressen kontra privatinteres-
sen, som Martinus beskriver. Og alt 
imens opfordrer klimaforskere os til 
at nedsætte forbruget af hensyn til 
CO2-udledningen!

Patent på yoga

Indien vil til at tage patent på yoga, 
dvs alle 900 yogastillinger, for at 
bremse den udvikling, der er ved at 
tage form i de vestlige lande, hvor 
man er begyndt at tage patent på be-
stemte yogastillinger.

Antroposofisk plejehjem

Der er skabt en støtteforening til ud-
bredelse af antroposofiske seniorbo-
fællesskaber og plejehjem, og man 
har fået godkendelse af Servicesty-
relsen til at levere plejeboligydelser. 
Nu mangler der bare penge og et 
egnet sted. Kontakt: Birgit Noya, 
www.antropos-seniorbopleje.dk

Kæledyr giver bedre helbred

Vi har hørt det før, men nu er der en 
masse forskning om det. En hund 
eller kat i huset er godt for hjerte-
sundheden. Det giver lavere blod-
tryk og færre fedtstoffer i blodet. 
Virkningen på helbredet er faktisk 
større med et kæledyr end med mo-
tion og fedtfattig kost.

Kiropraktikkens opfinder

Daniel Palmer åbnede en kiro-
praktikskole i USA i 1897. Han 
var skolelærer, biavler og healer. 
Han mente forskydninger mellem 
ryghvirvlerne var årsag til de fleste 
sygdomme, fordi det skabte for-
styrrelser i nervesystemet. Ved sin 
manipulation af rygsøjlen hjalp han 
mange mennesker, og i 1902 havde 
han uddannet 15 kiropraktorer. Han 
betragtede sig selv som grundlæg-
ger af en ny religion på linie med 
Kristus og Muhammed. I 1913 døde 
han af tyfus.
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Internettets CO2-udslip

Hver gang vi logger på internettet, 
involverer det servere. I kraft af 
den stigende nettrafik bliver disse 
servere flere og større. Et skøn 
lyder, at nettets servere bruger 60 
milliarder kilowatttimer om året. 
Det svarer til to procent af det glo-
bale CO2-udslip eller det samme 
som verdens samlede flytrafik.

Yggdrasil

Asken Yggdrasil var ifølge den 
nordiske mytologi ”livets træ”, og 
myten siger, at når denne ask dør, 
kommer ragnarok. Nu er asketræ-
erne faktisk ved at dø, for de er an-
grebne af en svamp, man ikke kan 
gøre noget ved. Svampen ødelæg-
ger helt ned i roden, så asken kan 
ikke som lindetræet, der for nogle 
år siden var angrebet af insekter, 
komme sig igen.
Altså lurer ragnarok!!

Selma Lagerlöfs ”eftermæle”

Mimi Arnborg, der havde sær-
lige sensitive evner, udsendte via 
Sphinx forlag en bog i 1977, der 
hed ”At dø – er at leve”, med for-
ord af Edith Ryssel. Heri står bl.a. 
de nedskrevne budskaber, hun fik 
fra et væsen i den åndelige verden, 
kaldet ”Adif”. Men der står også 
nogle budskaber, hun fik fra den 
afdøde svenske forfatterinde Selma 
Lagerlöf.

Mimi havde kendt Selma, mens 
denne stadig var inkarneret, og de 
havde brevvekslet lidt. Da Selma 
var gået over på ”den anden side”, 
tog hun kontakt til Mimi og bad 
om at måtte bruge hendes hånd. 
Derefter fulgte med jævne mellem-
rum nogle budskaber, som Mimi 
nedskrev. Hun beskrev, hvor vidun-
derligt hun havde det der, hvor hun 
nu var.

Jeg vil citere et af budskaberne 
med overskriften ”Livet er evigt 
– intet forgår” (s. 131):
”En dag tog en leder mig med ud i 
det store rum. Vi havde netop talt 
sammen om den betrængte jord 
med de mange uløste problemer og 
om menneskenes kamp for at finde 
frem til sandhed, tryghed og ret. 
Og jeg spurgte: ”Hvornår vågner 
mon Moder Jord til åndeligt liv? 
Er der dog ikke en morgen forude, 
hvor fornuften og kærligheden vil 
sejre over alt det lave?”

Da blev jeg ført til en verden bebo-
et af et fremskredet folk, der hørte 
en fjern fortid til og nu havde nået 
en højere udvikling. Nogle af disse 
havde endog været banebrydere i 
det gamle Atlantis, der sank i havet 
for årtusinder siden. Andre havde 
levet, da kulturen blomstrede i 
Persien, Ægypten og Sydeuropa. 
De havde sat deres spor, og den 
dag i dag kan man glæde sig over, 
hvad de formåede, de deres templer 
båret af ranke søjler og betragte de-
res kunstskatte og hvad de efterlod 
engang.

Man kunne tænke sig, at disse 
slægter, der for længst er døde, 
enten er udslettet eller forsvundet i 
det store uudgrundelige dyb. Men 
sådan er det ikke. I Guds hus går 
intet tabt. I disse fjerne verdener 
levede de, ventende på en ny mis-
sion.
Gennem deres tale forstod jeg, at 
hjælpen til vor klode er nær. De 
forberedte sig til at blive genfødt 
her for at påvirke vor udvikling i 
positiv retning. Alt vil forandres og 
blive nyt inden for de kommende 
hundrede år.

De vil bære med sig deres kunnen 
og viden. De vil påvirke vor reli-
gionsopfattelse og forståelse af det 
guddommelige princip, og kunsten 
vil få en blomstringstid, således at 
det guddommelige lys genspejles i 
toner, i farver og i det skrevne ord.
En for en vil de atter betræde vor 
jord, en for en vil de blive knyttet 
til stoffet og sætte deres stempel. 
Det lyder måske som en utopi, 
men det blev vist mig således. 
Guds kærlighed lyser mig i møde 
gennem det alt sammen. Intet er 
forsvundet, intet er glemt. Når 
Guds time er inde, bliver det atter 
til velsignelse og brugbart i hans 
store skaberværk.

Det var den lille tone, jeg ville slå 
an i dag, men der kunne skrives 
mange bøger om alt det, jeg har 
set og hørt. Man brænder her af 
længsel efter at delagtiggøre men-
neskene i den store sandhed, at 
Gud er kærlighed, livet er evigt, og 
intet forgår.”
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Dødsstunden
I Erik Gerner Larssons kursushæfte nr. 6  fra 1952 fandt 
jeg følgende beretning, skrevet i 1888 af en amerikansk 
clairvoyant læge, Andrew Jackson Davis. Han beskriver, 
hvordan han med sit clairvoyante syn fulgte en kvindes 
dødsproces,(lettere forkortet).

v/Andrew Jackson Davis

Patienten var en kvinde på hen ved 60 år. Otte måneder 
før sin død besøgte hun mig med nogle mindre mavepro-
blemer. Jeg så tydeligt, at hun ville dø af en kræftagtig 
mavesygdom, uden jeg dog kunne skønne den nøjagtige 
tid (thi jeg kan ikke åndeligt måle tid og rum). Jeg beslut-
tede at ville være tilstede og iagttage den fremadskridende 
udvikling af dette fænomen, idet jeg som hendes læge kom 
i hendes hus.

Da hendes dødstime kom, var jeg til al 
held i en passende legems- og sjælstil-
stand til at kunne fremkalde den ”ophø-
jede tilstand”, og søgte den gunstigste 
stilling, hvorfra jeg ubemærket kunne 
anstille iagttagelserne. Under disse om-
stændigheder skred jeg da til at udforske 
dødens hemmelighedsfulde processer 
og til at lære, hvad det betyder for en 
individuel menneskeånd at gennem de 
forandringer, som følger af den udvortes 
opløsning.

Jeg så, at den fysiske organisme ikke 
længere kunne være redskab for det 
åndelige princips hensigter eller fornø-
denheder. Men legemets forskellige indre organer syntes 
at modsætte sig den levendegørende sjæls bortdragen. 
Muskelsystemet kæmpede for at beholde bevægelsens 
element. Karsystemet for at tilbageholde livselementet. 
Nervesystemet anstrengte alle kræfter for at beholde 
sansningens element, og hjernesystemet arbejdede for at 
tilbageholde forstandsprincippet.

Som to venner modsatte legeme og sjæl sig af al magt 
de forskellige omstændigheder, som gjorde deres evige 
adskillelse tvingende og absolut. Disse indre stridigheder 
fremkaldte, hvad der for de materielle sanser så ud som 
højst gyselige og smertefulde fornemmelser. Men jeg blev 

usigelig taknemmelig, da jeg så, at hine fysiske manife-
stationer ikke var tegn på smerte eller ulyksalighed, men 
ganske simpelt betød, at ånden var i færd med for evigt at 
opløse sit fællesskab med den materielle organisme.

Nu indhylledes ligets hoved pludseligt i en fin, svag, blød, 
lysende tåge, og ligeså øjeblikkeligt så jeg den store og 
den lille hjerne udbrede deres inderste dele. Jeg så dem 
ophøre med deres særegne galvaniske funktioner, og derpå 
så jeg dem blive stærkt ladede med livselektriciteten, der 
gennemtrængte de underordnede systemer – det vil sige: 
hjernen som helhed erklærede sig pludseligt at herske ti 
fold mere over legemets ringere dele, end det var tilfældet 
i sund tilstand. Dette fænomen går ufravigeligt forud for 
den fysiske opløsning.

Nu var dødsprocessen eller åndens skilsmisse fra legemet 
begyndt. Hjernen begyndte at tiltrække de elementer, som 
havde betinget liv, bevægelse og fornemmelse, til dens 
forskellige og talrige underafdelinger. Hovedet blev inten-
sivt strålende, og jeg lagde særlig mærke til, at i samme 
forhold, som organernes yderpunkter blev mørke og kolde, 
viste hjernen sig lys og glødende.

Nu så jeg i den bløde tåge, der 
udstrømmede fra og omgav hendes 
hoved, et utydeligt omrids af et 
andet hoveds dannelse! Læseren 
må erindre, at disse oversanse-
lige processer ikke er synlige for 
nogen, med mindre den åndelige 
iagttagelsesevne er udviklet. Kun 
åndelige øjne kan skue åndelige 
ting. Det nye hoved udfoldede sig 
mere og mere tydeligt, og det blev 
så ubeskrivelig tæt og intensivt 
strålende, at jeg hverken kunne se 
igennem det eller betragte det så 
ufravendt, som jeg ønskede.

Medens dette åndelige hoved blev 
udviklet og organiseret udfra og ovenover det materielle 
hoved, så jeg, at den omgivende aura-sfære var i stærk 
bevægelse. Men efterhånden som det nye hoved blev 
tydeligere, forsvandt denne lysende tåge gradvis. Dette 
lærte mig, at hine auraelementer, som i begyndelsen af 
forvandlingen blev dragne fra systemet til hjernen og 
derfra udskiltes i form af en tågekreds, var uadskilleligt 
forbundne i overensstemmelse med universets guddom-
melige affinitetsprincip, som gennemtrænger og bestem-
mer over ethvert materielt atom, og havde udviklet det 
åndelige hoved, som jeg så.

Med undren og ærefrygt betragtede jeg de hellige og har-
moniske processer, som foregik i mit påsyn. På samme 
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vis, som jeg havde set det åndelige hoved udskilles og 
organiseres, så jeg i naturlig fremskridende orden den 
harmoniske udvikling af hals, skulder, bryst og den hele 
åndelige organisme. Deraf syntes det med ubestridelig 
vished at fremgå, at de utallige smådele af ur-grundstof-
fet, som udgør menneskets åndelige princip, lovmæssigt 
er begavede med visse valgslægtskaber, analoge med et 
udødeligt venskab. De medfødte tendenser, som hendes 
sjæls grundbestanddele og væsenheder lagde for dagen ved 
at forene og organisere sig, var de virkende og iboende 
årsager, der udviklede hendes åndelige organisation.

Hendes fysiske legemes mangler og misdannelser var 
næsten fuldstændigt fjernede i det åndelige legeme. Det 
syntes med andre ord, at hine arvelige indflydelser, som 
oprindeligt hæmmede den fulde og rette udvikling af 
hendes fysiske konstitution, nu var fjernede, og at derfor 
hendes åndelige konstitution, som var hævet over disse 
hindringer, blev sat i stand til at udfolde og fuldkom-
mengøre sig i overensstemmelse med alle skabte tings 
almene tendenser.

Medens denne dannelsesproces foregik, fremviste det 
materielle legeme tegn på uro og smerte, men de forårsa-
gedes alene ved de vitale kræfters bortgang fra lemmer 
og indvolde til hjernen og derfra over i den opstigende 
organisme. Ånden rejste sig i en ret vinkel over det for-
ladte legemes hoved og hjerne. Men umiddelbart forud for 
den endelige opløsning af det slægtskabsforhold, der i så 
mange år havde bestået mellem det åndelige og materielle 
legeme, så jeg en klar strøm af livselektricitet. Deraf lærte 
jeg, at hvad man sædvanligvis kalder ”død”, kun er en 
”fødsel” af ånden fra en lavere til en højere tilstand.

Jeg lærte, at overensstemmelsen mellem et barns fødsel 
i denne verden og åndens fødsel til en højere verden, 
er absolut og fuldstændig – lige til navlestrengen, der 
fremstilles ved den tråd af livselektricitet, som i nogle 
minutter fandtes mellem og forbandt de to organismer 
med hinanden. Her bemærkede jeg også, hvad jeg aldrig 
tidligere havde erholdt kundskab om, at en ringe del af 
dette livselektriske element vendte tilbage til det forladte 
legeme lige efter navlestrengens frigørelse, og at den del 
af dette element, som vendte tilbage til den jordiske or-
ganisme, straks udbredte sig gennem hele skikkelsen og 
således forhindrede dens øjeblikkelige opløsning.

Det er ikke rigtigt at overgive et lig til jorden, før opløs-
ningen ufejlbarligt er begyndt, thi selv om livet virkelig 
synes svundet, bør liget ikke nedsænkes i graven, hvis der 
ikke foreligger bestemte vidnesbyrd om denne indgribende 
forandring. Navlestrengen bliver nemlig undertiden ikke 
sønderrevet, men drages ud til det finest mulige mellemled 
for sympatisk forbindelse mellem legemet og ånden. Dette 
finder sted i tilfælde af skindød, hvorved individet efter at 

have været borte i nogle dage eller timer vender tilbage 
som fra en fredelig rejse, og kan meddele sine åndelige 
erfaringer.

Så snart ånden, hvis afskedsstund jeg iagttog, helt havde 
frigjort sig for det hårdnakket vedhængende legeme, ret-
tede jeg min opmærksomhed på dens sindsstemninger, 
og jeg så hende da begynde at indånde de fineste eller 
mest åndelige dele af den jordiske atmosfære omkring 
hende. Først syntes hun kun med vanskelighed at kunne 
ånde i det nye fluidum, men efter nogle sekunders forløb 
ind- og udåndede hun naturens åndelige elementer med 
den største lethed og velbehag. Hun var i besiddelse af 
udvortes proportioner, der i enhver henseende var identiske 
med de proportioner, som karakteriserede hendes jordiske 
organisme, kun forbedrede og forskønnede.

Dette er en vidunderlig og trøstefuld sandhed. Hun lignede 
sit tidligere jeg så meget, at havde hendes venner set hende 
(som jeg så hende), ville de sikkert have udbrudt: ”Nej, 
hvor du dog ser godt ud. Hvor du er kommet dig!” Jeg så 
hende føje sig efter og vænne sig til de nye elementer og 
opløftende fornemmelse, som tilhører det indre liv. Jeg 
bemærkede hendes filosofiske rolighed, og at hun ikke tog 
del i de forskellige familiemedlemmers beklagelser over 
hendes bortgang fra jorden for at udfolde sig i kærlighed 
og visdom i de evige sfærer. Hun forstod med et blik, at 
de blot kunne stirre på den kolde livløse skikkelse, som 
hun nylig havde forladt, og hun fattede straks, det kun var 
på grund af manglende kundskab hos dem, at de sørgede 
over hendes blot fysiske død.

Den tid der gik med hele den forandring, jeg så, var om-
trent to og en halv time, men dette giver ikke nogen regel 
angående den tid, enhver ånd kræver for at frigøre sig. Så 
snart den ”nyfødte” var blevet vant til de nye omgivende 
elementer, steg hun ved en blot viljeanstrengelse ned fra 
sit ophøjede stade umiddelbart over liget, og skred lige 
ud gennem døren og ud i atmosfæren. Hun vandrede i 
atmosfæren ligeså let og på samme måde, som vi betræder 
jorden. Øjeblikkeligt efter hendes udgang af huset slut-
tede to venlige ånder sig til hende, og efter at de kærligt 
havde hilst og talt sammen, begyndte de tre på den mest 
yndefulde måde at stige op gennem klodens æteriske hyl-
ster. Tilbage lå larvens livløse kolde organisme, som den 
lykkelige sommerfugl nylig havde forladt.

Lad sindsro herske i de døendes kamre, vær glade og hold 
opstandelsesfest, når den udødelige sjæl er gået bort, for 
når et legeme dør på jorden, da fødes en sjæl i himlen. 
For den oplyste er der ”ingen død mere”. Bestræb jer for 
at leve i fred på jorden, berig jeres indre menneske med 
videnskabens og den filosofiske kundskabs ædelstene.
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DRAGØR
Martinus-Studiekreds  hver tirsdag kl. 15.30-17, start 
d.20/10
kontakt Vagn Noach tlf. 3253 2653
eller mail: noach@post5.tele.dk

ESBJERG
Tirsdag 5/10 Hvordan kan man træne i at blive et 
balancemenneske? v/Hanne Myrfeld
Tirsdag 23/11 Kunst, tro og magi v/Ingolf Plesner
Møderne er kl. 19 på Tobakken, Gasværksvej 2,1. grønt 
lokale

FREDERIKSHAVN
Onsdag 6/10 Er mennesket et evigt væsen? 
v/Edith Grønbæk
Torsdag 25/11 Hvem/hvad er Guddommen, og hvor-
dan styres det mangfoldige univers og det enkelte 
menneskes liv og udvikling? v/Lars Gyde
Møderne er i Teosofisk Forening, Skolegade 8

HERNING
Torsdag 30/9 Hvordan kan man træne i at blive et 
balancemenneske? v/Hanne Myrfeld
Torsdag 14/10 Kontakten mellem den åndelige og 
fysiske verden v/Ole Therkelsen
Torsdag 11/11 Nutidsmenneskets eksistentielle krise 
v/Lene Jeppesen
Møderne er kl. 19.30 i ”Kulturellen”,1.lok.04-01, Nør-
regade 7

KLINT
Ugekursus 12/9-18/9 Personlighedens udvikling 
v/Ole Therkelsen
Ugekursus 19/9-25/9 Den ny verdensmoral 
v/Ole Therkelsen
2-ugers kursus 12/9-25/9 Studier i Livets Bog 6,del 2 
v/Eigil Kristensen

Weekend-kursus 10/9-12/9 Ledetråde til visdom, 
glæde og næstekærlighed 
v/Søren Olsen og Ingolf Plesner
Weekend-kursus 23/9-26/9 Mim vilje, din vilje og 
Guds vilje 
v/Tryggvi Gudmundsson og Solveig Langkilde
Weekend-kursus 1/10-3/10 Nærvær og indre balance 
v/Eigil Kristensen og Lene Jeppesen
Weekendworkshop 22/10-24/10 Formidling af Marti-
nus kosmologi v/Solveig Langkilde og Sören Grind
Weekend-kursus 5/11-7/11 Det talentfulde menneske 

v/Edly Grape og Mary McGovern
Lørdag 4/9 Foredrag Karmaens logik 
v/Hanne Myrfeld
Lørdag 25/9 Foredrag Søvn, drømme og døden 
v/Ole Therkelsen
Lørdag 9/10 Foredrag Den lavpsykiske og den høj-
psykiske indsigt v/John Klemens Nielsen
Lørdag 23/10 Foredrag Verdensfredens skabelse
v/Ida Jind
Alle foredrag er kl.14.30 på Terassen.

KØBENHAVN
Oplysning herom fås på www.martinus.dk
eller tlf. 38 34 62 80

SILKEBORG
Onsdag 13/10 Kan evigheden forstås?
 v/Ole Therkelsen
Onsdag 10/11 Nutidsmenneskets eksistentielle krise 
v/Lene Jeppesen
Onsdag 24/11 Er mennesket et evigt væsen? 
v/Edith Grønbæk
Møderne er kl. 19.30 i Medborgerhuset, Søvej 3

SINDAL
Tirsdag 21/9 Hvordan kan man træne i at blive et 
balancemenneske? v/Hanne Myrfeld
Tirsdag 12/10 Vejen til vores lykke – kendskab til 
livslovene v/Edith Grønbæk
Tirsdag 9/11 Hvad er tanker og bevidsthed i virkelig-
heden for en størrelse? v/Lene Jeppesen
Møderne er kl.19.30, Solgården, Norgesgade 1

SVENDBORG
Tirsdag 9/10 Ægteskab? Lykke, krise, venskab, 
single v/Ingolf Plesner
Mødet er kl. 19.30 på Færgegården, Færgevej 13

SØNDERBORG
Tirsdag 21/9 Introduktion til Martinus kosmologi 
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Filosofiske krummer
Sandheden kan kun findes ved et beslutsomt skridt ind i metafysikkens rige. (Max Planck)

Hvis en asiat bad mig om en definition på Europa, var jeg nødt til at svare ham: Det er den del af verden, som 
er hjemsøgt af det utrolige bedrag, at mennesket er skabt af intet, og at hans nuværende fødsel er hans første 
indtræden i livet. (Schopenhauer)

Læren om reinkarnation er hverken absurd eller nytteløs, det er ikke mere overraskende at blive født to gange 
end én gang. Alt i naturen er genopstandelse. (Voltaire)

Vi må rimeligvis have eksisteret før dette liv, vi har blot mistet erindringen om det. Hvis evigheden eksisterer 
efter dette liv, må den vel også have eksisteret før det. (Leo Tolstoj)

Det mentale og det materielle er to sider af en samlet proces, der kun er separerede i tanke og ikke i virkelighed. 
I stedet er der én energi, der er grundlaget for alt eksisterende. (David Bohm)

De få iblandt jer, der vil blive virkelig lykkelige, er dem, der har søgt og lært, hvordan man skal tjene. (Albert 
Schweitzer)

Jeg er overbevist om, at den Almægtige nok skal finde en måde at fortælle mig detpå, hvis han ønsker, at jeg 
skal gøre eller ikke gøre en bestemt ting. (Abraham Lincoln)

Hvor verdens behov og dine unikke talenter mødes, dér ligger dit kald. (Aristoteles)

Skønt vi rejser jorden rundt for at finde skønheden, skal vi selv have den med, ellers finder vi den ikke. (Ralph 
Emerson)

Det smukkeste, vi kan opleve, er det mystiske. Det er kilden til al sand kunst og videnskab. (Einstein)

Vi lever alle under den samme himmel, men vi har ikke alle den samme horisont. (Konrad Adenauer)

I forskellige bevidstheder er den samme verden et helvede og en himmel. (Ralph Enerson)

At gavne og fornøje, hav stedse det for øje. (J.H.Wessel)

Et godt eksempel er bedre end tusind argumenter. (Gladstone)

Hvis man ikke finder fred i sig selv, er det unyttigt at søge den andre steder. (Rochefoucauld)

Den, der gør uret, er ulykkeligere end den, der lider uret. (Demokrit)

For alle gode tanker, de kan slet ikke dø,
Før endnu bedre tanker er spiret af deres frø. (I.P.Jacobsen)

Hvis vi vender den rigtige vej, behøver vi kun at blive ved med at gå. (Buddhistisk talemåde)

Kærlige ord kan være korte og lette at sige, men deres ekko lever evigt. (Mother Teresa)

Vær ikke bange for at gå langsomt frem. Frygt kun at stå stille. (Kinesisk ordsprog)

Det som larven kalder verdens ende, kalder mesteren en sommerfugl. (Richard Bach)



Den Ny VerdensIMPULS
Klintvej 104 - DK-4500 Nykøbing Sjælland

Tlf. 59 30 52 72 - Giro 9 25 42 42
E-mail: kosmo-info@olsen.mail.dk

Hjemmeside: www.nyimpuls.dk



v

Tidsskrift for åndsvidenskab

NUMMER 4- DECEMBER  2010 - 28. ÅRGANG



Solen er en fysisk julestjerne i vort lille område af universet. Men der findes også en 
åndelig julestjerne, en kosmisk impuls, som rammer jordkloden med sine livgivende stråler og 
bølger. Også denne åndelige sol kaster sit lys over menneskene. Den har tidligere gjort det 
gennem alle religionerne, gennem kunsten og videnskaben, og den gør det nu også gennem 
åndsvidenskaben.

Det er ikke alle mennesker, som endnu er modne til at modtage denne nye impuls, nogle 
befinder sig mentalt set så langt inde i nattens eller vinterens mørkezone, at lyset fra denne 
kosmiske sol eller julestjerne endnu ikke kan nå derind. Men ligesom det er et spørgsmål 
om tid, hvornår den fysiske sol får mørket til at vige, er det også blot et spørgsmål om tid, 
hvornår strålerne fra den nye verdensimpuls trænger længere og længere ind i flere og flere 
menneskers mentale vintermørke.

Mange søgende mennesker er allerede begyndt at fornemme dette lys i bevidstheden, ikke 
som en ny tro eller religion, men en erkendelse af universets evige love og principper. Hvor 
denne erkendelse virkelig rodfæstes i bevidstheden, vil alle former for had og bitterhed og 
utilfredshed med andre mennesker forsvinde lidt efter lidt, en virkelig juleglæde vil vokse frem 
i sindet, en glæde, som aldrig kan tages fra en.

(Martinus i en tale 18/12-1949)

                     En åndelig julestjerne
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Der må frit kopieres fra bladet, men med 
kildeangivelse

Så er det jul igen …

Og på bagsiden af dette blad er der nogle forslag til, 
hvad man kan bruge som julegaver! Vi har stadig 
et mindre oplag af Tverskovs trilogi ”Udfordring til 
videnskaben”, som er en værdig og billig gave til åndeligt 
søgende. Her har forfatteren samlet en utrolig mængde 
visdomsudsagn fra de vise gennem tiderne samt resultater 
fra den alternative forskning.

Og så vil jeg lige minde om, at gamle Impuls-numre 
kan fås billigt, ved køb over 10 stk. faktisk for 5 kr. pr stk. 
plus porto.

Som det ses i dette blad er de selvstændige initiativer til 
at udbrede kendskabet til Martinus’ værk i vækst rundt 
om. En fond til oplysningsaktiviteter i Norge og et 
informationscenter i Sverige. Og Else Byskov har 
nu fået udgivet bøger i USA, i Tyskland og er på 
vej med en bog i Spanien.

Til sidst en stor tak til de mange, der ved sidste abonne-
mentsfornyelse betalte lidt mere end de 200 kr. Så kan 
vi holde prisen dernede lidt endnu trods portoforhøjelserne. 
Men det er først med næste blad, der kommer girokort 
for 2011!

Ha’ en go’ jul kære læsere
Ruth
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Samtidig med, at vi er vidne til, at menneskeheden er inde 
i sin anden grad af indvielse, hvilket altså vil sige: indvi-
elsen i mørket, oplevelsen af virkningerne af dens mørke 
eller dræbende væremåde, dens ufærdige tilstand, ser vi 
begyndelsen til menneskenes tredie indvielsesepoke.

Alt eftersom menneskene kommer igennem mørket eller 
lidelsesepoken, er deres humane evne eller næstekærlig-
hed blevet tilsvarende stærkt udviklet. De er nået frem til 
at få et større og større samvittighedsnag, hver gang de har 
begået en ond eller ukærlig handling imod deres næste. 
De begynder at ønske humanitet i alle foretagender. De 
ønsker humane love både over 
for dyr og mennesker.

Igennem deres spæde, men 
nu tiltagende intuitionsevne 
begynder de at føle, at mørket 
eller lidelserne ikke kan være 
noget tilfældigt, men må have 
en eller anden retfærdig årsag, 
være et led i en guddommelig 
plan eller mening. De begynder 
at lægge mærke til, at naturen 
i sine øvrige skabelsesproces-
ser eller foreteelser er absolut 
logisk, hvilket vil sige, at de 
er til glæde og velsignelse for 
levende væsener i deres slutfacitter.

Disse mennesker ønsker at skabe fred i verden og er 
sjælen i fredsligaer, humane foranstaltninger, forsorg og 
dyrebeskyttelse og lignende. De samme mennesker er 
naturligvis også antimilitarister, militærnægtere og mod-
standere af dødsstraf og af rå og brutale fængselsforhold. 
De er også imod at dræbe dyr og lever derfor kun ved 
vegetarisk føde. De er ligeledes internationalt indstillede 
og sympatiserer med tanken om en for alle lande fælles 
verdensregering.

Alt hvad der går i retning af humane eller fredelige bilæg-
gelser af stridigheder, har disse menneskers hele sympati. 

Mennesker med denne stærkt fremtrædende humanitet 
eller næstekærlighed er alle væsener, der har været 
igennem i alt fald hovedparten af mørkets og lidelsernes 
epoke eller den store indvielses anden grad. Det viser 
deres stærke trang til at vænne sig af med al brutalitet, 
hidsighed, bebrejdelser, bagtalelse, usandfærdighed, 
ligesom de føler stærk antipati imod at leve på andres 
bekostning. De kendes også på deres store hjælpsomhed 
over for ulykkeligt stillede medvæsener.

Som vi her ser, begynder lyset og varmen fra solskins-
foredraget i Galilæa at lyse og varme i deres hjerter. Og 

deres bevidsthed begynder at 
vende sig helt bort fra 
materialismen og gudløshe-
den og tilbage til verdensgen-
løsningen. Disse mennesker 
længes efter at få opklaret 
livsmysteriets løsning. De 
længes efter en åndelig viden 
eller videnskab, der kan ret-
færdiggøre deres afvigelse fra 
flertallet med hensyn til deres 
humane eller næstekærlige 
livsindstilling, deres antipati 
imod krig og dødsstraf og 
dyredrab, kødspisning osv.

Disse mennesker er blevet så humant udviklede, at de 
begynder at føle, at udviklingen må gå i den retning, de 
selv er inde på, men de kan endnu ikke ved egen hjælp 
komme til klarhed over den absolutte evige sandhed, den 
livsmysteriets løsning, det virkelige kosmiske kærlige 
verdensbillede, de med deres humane evne og begyn-
dende intuition begynder at føle eksisterer.

Disse mennesker er nu atter modne for verdensgenløs-
ningens vejledning. Men nu er det ikke en ny på dogmer 
baseret religion, de søger. En sådan er de totalt uimodtage-
lige for. Nu er det derimod et af en åndelig eller kosmisk 
videnskab manifesteret verdensbillede, analyseret ud i 
logiske detaljer, tilpasset og gjort tilgængeligt for en på 

Martinus

Tredie og sidste grad af menneskehedens 
store indvielse
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intelligens, humanitet og intuition kombineret sanseevne, 
de er modtagelige for.

Er et menneskes sanseevne blevet så udviklet, at den 
udgør en fremragende kombination af disse bevidstheds-
evner, kan det kosmiske eller evige verdensbillede, den 
evige sandhed om Guddommen, de levende væseners 
udødelighed samt universets grundtone, kærligheden, ved 
forskning eller studium blive til teoretisk kendsgerning. 
Og ved et indgående studium permanent at holde sig det 
evige verdensbilledes kosmiske analyser for øje kan det 
ikke undgå at føre sandhedssøgerens væremåde mere 
og mere i kontakt med kærlighedsloven eller nævnte 
grundtone.

Og med denne væremådes udvikling til daglig vane be-
fordrer den intuitionsevnens videre vækst. Og med denne 
udvikling begynder væsenet igennem den at møde den 
virkelige verden, det virkelige liv hinsides den fysiske 
verden. Dette møde med den anden virkelighed end den 
fysiske, den kosmiske virkelighed, sker kun i form af 
ganske svage glimt.
Et sådant glimt mærkes som et mere eller mindre pludse-
ligt nedslag i bevidstheden af et uendeligt skønt velvære, 
en behags – eller glædesfornemmelse, man ikke før 
har kendt mage til. Den kan endog i visse tilfælde give 
væsenet fornemmelsen af at være indhyllet i et stærkt 
hvidt lys.

Men oplevelsen er kun en moment- eller øjebliksople-
velse. Alligevel efterlader den i væsenet et lille glimt af 
kosmisk viden. F.eks. kan det i et sådant kosmisk glimt 
opleve sin egen udødelighed. Det får ikke denne ople-
velse i analyserede, logiske detaljer. Det kan derfor ikke 
forklare eller bevise denne sin udødelighed for andre 
mennesker. Det ved bare, at det er absolut udødeligt.

Et sådant kosmisk glimt er en overordentlig stærk inspi-
rationskilde i lange tider for det pågældende væsen. Men 
efterhånden vil dog eventuelle andre ufærdige sider i væ-

senets væremåde skabe lidt mørk karma, men væsenet vil 
altid tænke tilbage på denne sin guddommelige oplevelse. 
Og når det får udlevet sin karma på nævnte ufærdige felt, 
kan det atter blive modtageligt for et nyt kosmisk glimt. I 
dette kan det eventuelt opleve reinkarnationen, i et næste 
glimt kan det opleve f.eks. skæbneloven eller dette, at 
man udelukkende er sin egen skæbnes dybeste ophav. Og 
således kan man igennem kosmiske glimt opleve evige 
facitter fra den højeste viden.

Men kosmiske glimt er ikke endemålet. Så længe væsenet 
endnu er ufærdigt, selv om det er fremragende udviklet, 
kan det i heldigste tilfælde kun opleve de højeste og 
evige fakta i kosmiske glimt. Imellem disse kosmiske 
glimt er der mere eller mindre lange mellemrum alt ef-
ter størrelsen af det mentale område af ufærdig tilstand, 
væsenet skal have færdigudviklet, inden det kan få det 
næste kosmiske glimt.

Og således fortsætter den tredie grad af menneskets 
kosmiske indvielse, indtil væsenet ikke mere har noget 
ufærdigt i sin mentalitet eller væremåde, men permanent 
opfylder kærlighedsloven, der samtidig er loven for livet. 
Det er nu nået frem til ”at elske Gud over alle ting og sin 
næste som sig selv”. Da indtræder den store guddom-
melige indvielse, jeg har udtrykt som ”Den store fødsel”. 
Den er selve kulminationen af indvielsens tredie grad. I 
denne lyskulmination får væsenet permanent kosmisk 
bevidsthed.

Det kan derefter ikke blot af hjertet opfylde kærlighedslo-
ven i væremåde over for næsten, men det er også perma-
nent bevidst i den absolutte og kosmiske virkelighed bag 
den fysiske. Og da er det tjenligt til at leve i de højeste 
verdener i Guds primære bevidsthed hinsides reinkarna-
tionen, hinsides al fysisk tilværelse. Det er nu selv suve-
rænt blevet solskinsforedragets totale lys. Det er blevet 
”vejen, sandheden og livet”. Guds skabelse af ”mennesket 
i sit billede efter sin lignelse” er sket fyldest.
(Fra småbogen ”Ud af mørket”, 12. kapitel)
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v/Ruth Olsen

I Impuls nr. 1/2009 bragte jeg under ”Kort Fortalt” en 
lille notits om den retssag, som afdøde Sam Zinglersens 
bo-advokat havde anlagt mod Finn Bentzen, som var 
Sams og Martinusinstituttets tidligere revisor. Denne 
bo-advokat mente, at Finn Bentzen ved dårlig rådgivning 
for Sam havde ”forringet boets værdi” med mindst et par 
millioner kroner. Da Sam Zinglersen oprindeligt havde 
testamenteret alle sine værdier til Martinus-sagen, mente 
jeg, uden at tænke nærmere over det, at ”sagen” således 
var blevet ”snydt” for de penge.

Midt i juli står der pludselig en mand fra Holbæk Ret 
ved min dør med en stævning fra Finn Bentzens advokat 
lydende på en anklage for ærekrænkelse efter straffelo-
vens §267 og §273. Problemet var, at jeg havde skrevet, 
at bo-advokaten mente, Finn Bentzen havde ”snydt” …. I 
stedet for som det juridisk korrekt hedder: ”havde forrin-
get boets værdi”. Denne i Impuls 1/2009 nævnte retssag 
er i øvrigt stadig ikke i skrivende stund afgjort.

Finn Bentzens retssag mod mig (og Gunder Frederiksen) 
blev afgjort i Holbæk Ret d. 19/7 – 2010, således at vi 
blev dømt, og altså dømt til at betale det hele, i alt er det 
blevet til over 70.000 kr., bl.a. fordi vi blev pålagt at hyre 
en advokat i stedet for at føre sagen selv. Da jeg altså nu 
er dømt efter straffeloven, kan jeg faktisk betegne mig 
selv som en kriminel!!

En retssag er – især set med en Martinus-læsers øjne – en 
meget absurd forestilling. Da jeg engang læste jura på 
Københavns Universitet og kom til 3. år, hvor vi læste 
strafferet, skulle vi overvære en del retssager som del 
af studiet. Da blev jeg klar over, at det erhverv ikke var 
noget for mig. Mine illusioner om ”upartiskhed” endsige 
”retfærdighed” i dansk retsvæsen måtte jeg med sorg 
opgive. Det var vel også derfor Martinus sagde, ”vi skal 
bort fra retsforfølgelser”.

Vort juridiske retssystem er hovedsageligt baseret på hen-
syn til forretningslivet (ud over det med ”lov og orden”). 
Fordi Finn Bentzen kunne overbevise dommeren om, at 
mit lille ord ”snydt” kunne ødelægge hans revisorvirk-
somhed, vandt han. At de 10-20 læsere af Impuls, som 

overhovedet havde lagt mærke til min lille notits, nok 
ikke kunne ødelægge så meget, betød ikke noget. Og 
hensynet til, at Martinus-sagen evt. gik glip af mange 
penge, vejede ikke tungt al den stund, at Martinus-Insti-
tuttes rådsformand sad og vidnede i retten til fordel for 
Finn Bentzen.

I skrivende stund udbasuneres det i alle danske medier, 
at Danmarks Radio’s (nu fhv) generaldirektør Plummer 
i en bog har beskyldt Berlingskes chefdredaktør Lisbeth 
Knudsen for at have ”fiflet” med regnskaberne, da hun 
var leder på TV-avisen. Hun overvejede en retssag mod 
ham for ærekrænkelse, men frafaldt, da hun fik en und-
skyldning. Det var hun altså ”stor” nok til, hun behøvede 
åbenbart ikke hævn.

Hvis Finn Bentzen havde henvendt sig til mig og klaget 
over mit ordvalg i den lille notits, ville han selvfølgelig 
straks have fået en uforbeholden undskyldning og en be-
rigtigelse i næste blad. Det er sådan, jeg forstillede mig, at 
”åndsforskere” søger at rette op på de fejl, vi naturligvis 
ikke kan undgå at gøre af og til.

Efterfølgende overvejelser

Når man oplever noget ubehageligt, giver det altid anled-
ning til at spørge sig selv, hvad meningen med det mon 
kan være. Det kunne selvfølgelig være pga en gammel 
udestående karma fra tidligere liv, men det kunne også 
være, fordi jeg skulle bruge oplevelsen til noget konstruk-
tivt. I hvert fald har alt dette tvunget mig ud i en nærmere 
undersøgelse af Finn Bentzens rolle, ikke bare i forhold 
til Sam Zinglersen og baggrunden for boets retssag mod 
ham, men også hans rolle i forhold til Martinus-sagen i 
det hele taget.

Martinus sagde, vi skulle være ”sandhedssøgere”. Nok 
skal vi prøve at være tolerante og kærlige, men vi skal 
jo ikke være blinde og ”tossegode”. Sandheden skal ikke 
skjules i en misforstået næstekærligheds hensigt. Marti-
nus sagde jo også, at sandhed er vigtigere end venskab. 
Vi bruger ofte udtrykket, at vi ”har tillid til forsynet”, 
dvs til at forsynet sørger for at rette op på det, der måtte 
gå skævt. Men sådan kan vi ikke skyde ansvaret fra os 
for at søge så langt vore evner rækker at skelne mellem, 

En lang og lærerig historie
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hvad der er falskt og sandt. Og handle derefter. Forsynet 
har jo da brug for menneskelige redskaber.

Jeg vil altså prøve at forske i Finn Bentzens rolle for 
Martinus-sagen og for alle dem, der i tillid til hans ”sta-
tus” indenfor sagen, har fået nogle kedelige oplevelser. 
(F.eks. har det kostet Steen Kofoed og hans Healerskole 
dyrt at have næret tillid til denne ”revisor”, men retssagen 
herom afgøres først i februar.) Jeg vil prøve at finde ud af, 
hvorfor Martinus på rådsmødet d. 24/6-1980 sagde: ”Finn 
skal ikke have for meget magt. Han skal have sit arbejde 
udenfor – som revisor. Han skal ikke tro, at han, fordi 
han ordner gavebreve og testamenter, har en fortrinsret, 
men det skal han vide, at det er noget, han gør af sig selv 
uden at forlange det mindste.”

Ved sin 79-års fødselsdag sagde Martinus blandt andet følgende:

Mange mennesker og navnlig de, der er nået frem til de kosmiske analyser, er 
nået ud over sektdannelse og blevet til frie mennesker. De er ikke bundet af 
sammenslutninger. Man kan ikke binde en viden i sammenslutninger. Viden er 
noget, der bliver givet til menneskene, efterhånden som de udvikler sig til det. 
De kosmiske analyser er beregnet for disse mennesker, og de er pionererne 
for den nye verdenskultur.
(Kosmos 8/1993)

Det er Martinus-sagens ve og vel, der ligger mig og 
forhåbentligt os alle på sinde, derfor må vi søge at lære 
af de fejltagelser, der sker, og være vågen overfor de 
muligheder for at blive ”ført bag lyset”, der altid vil 
foreligge i en ”sag”, der skal føres videre af ufuldkomne 
mennesker. Når jeg vil prøve, så godt jeg kan, at samle 
op på nogle erfaringer, er det mest af hensyn til sagens 
historieskrivning for eftertiden. Så kan vore ”efterkom-
mere” sige: og hvad kan vi så lære af det?

PS. Jeg fik i øvrigt et brev med udskrift af dommen fra 
Finn Bentzen 13/9-10. Brevet begynder således: ”I oven-
nævnte sag fik jeg heldigvis ret i, at uartige, grundløse 
og direkte urigtige offentliggørelser omkring min person 
ikke betaler sig.”
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Per Bruus-Jensen

Om Jeget, Egoet og Sindet

I tidens løb er jeg ofte blevet spurgt, hvad man i henhold 
til Martinus kosmologi mere præcist skal forstå ved begre-
berne Jeget, Egoet og Sindet, idet dette ikke altid er let at 
gennemskue, samtidig med at det heller ikke altid er let at 
holde de tre begreber meningsfuldt ud fra hinanden. Og da 
de under alle omstændigheder indtager nøglepositioner i 
den særlige disciplin, Martinus kalder ”Kosmisk Kemi”, 
og som har med det kosmiske verdensbilledes praktiske 
nytte i hverdagen at gøre, har jeg i forbindelse med min 
egen optagethed af dette emne fundet anledning til at 
præcisere de tre begreber nærmere:

1. JEGET = det virtuelle, guddommelige Noget/X0 
uden for tid og rum i rollen som princippet skaber/op-
lever/X1.

2. EGOET = jegets forståelse af sig selv i dets tilknytning 
til specielt den fysiske virkelighed og det hermed for-
bundne rollespil (mand/kvinde, konge, tjener, slave etc.), 
og hvilken tilknytning dermed tager sit udgangspunkt i 
individets binding til den fysiske organisme, således at 
Egoet i praksis genereres og udbygges fra fødsel til død 
og med henvisning til reinkarnationen også re-genereres 
og omprofileres fra liv til liv.

I samme forbindelse er den fysiske organisme med dens 
hjernestruktur en åndelig spændetrøje i den forstand, at 
den i mødet og vekselvirkningen med den fysiske om-
verden tvinger Jeget/Egoet til at forholde sig realistisk til 
denne omverden med samt dens natur og eksistensvilkår. 
Dvs. efter bedste evne tilpasse sig sin selvforståelse denne 
natur og disse vilkår (adaption).

3. SINDET = en permanent funktion af samspillet mel-
lem objektiv og subjektiv virkelighed på den fysiske 
virkeligheds præmisser, hvor det objektive aspekt er re-
præsenteret ved den fysiske organisme og hjernestruktur i 
rollen som fysisk skabeevne for Jeget, samtidig med at det 
subjektive aspekt er repræsenteret ved den livsoplevelse 
og det bevidsthedsliv, det samme Jeg via organismens 
sansevirksomhed og øvrige livsudfoldelse til stadighed 
er genstand for og kan reagere på.

Heraf fremgår det, at egoet (og dermed Jegets subjektive 
selvforståelse) fra vugge til grav løbende produceres af 
sindet og i takt med den tilflydende erfaringsdannelse 
hele tiden ændres, udvides og opdateres. Hvilket som en 
feedback-effekt omvendt præger sindets tilstand og funk-
tionsmåde, således at der mellem sindet og egoet består 
et  gensidigt påvirkningsforhold. Og hvilket igen den 
anden vej rundt indebærer, at kan man mere eller mindre 
’lamme’ sindes virksomhed, vil man samtidig tilsvarende 
opnå at suspendere egoet, så der på bevidsthedsplanet til 
sidst kun forekommer den rene jeg- eller subjektfornem-
melse (ren eller tom bevidsthed).

Men hvordan opnå dette i praksis…? Simpelthen ved efter 
behov at fokusere 100% koncentreret på ”Det guddom-
melige Noget”s tidløse tilstedeværelse i én selv i Nu’et 
– og kun det – idet denne strategi som rettet mod et mål 
af direkte modsat natur af hjernens, sindets og egoets 
natur automatisk vil suspendere disse faktorers tyranniske 
virksomhed, for så vidt bestræbelsen lykkes.

Som understøttende og indledende teknik kan det i den 
forbindelse anbefales at stille mentalt ind på, hvad ”Det 
guddommelige Noget”  udtrykkeligt ikke er: kroppen, 
hjernen, sindet, tankerne, følelserne, ønskerne, begærene, 
ambitionerne, borgerprofilen etc. etc. Altså at man ind-
vendigt i fuld koncentration siger til sig selv: min egen 
sande og dybeste natur er ikke noget af alt det flygtige; 
er ikke kroppen; er ikke sindet; er ikke hjernen; er ikke 
tankerne; er ikke følelserne; er ikke begærene; er ikke 
ambitionerne; er ikke min borgerprofil, men derimod 
tidløs væren i Nuet hinsides alt dette. 

For jo mere, man koncentrerer sig og fokuserer på denne 
pointe, og får processen til at lykkes, des mere slipper 
man for det første fri af sindets og egoets rastløse ping-
pong-virksomhed. Og samtidig vil man langsomt, men 
sikkert i voksende grad opleve, at man erkendelses- og 
fornemmelsesmæssigt mere og mere nærmer sig den 
virkelighed, man kosmisk set i dybeste forstand er frem-
gået eller udsprunget af, og hvilket af Jeget/X1 subjektivt 
vil blive registreret som direkte og umiddelbar kontakt 
med et uendeligt potentiale af fred, harmoni og usigelig 
livsfylde, i forhold til hvilket alt andet vil tegne sig som  

En vej til mental suverænitet
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fuldstændigt ligegyldige sæbebobler, der blæser i vinden. 
Man vil i stigende grad erkende, at man er ét med det 
tidløse, guddommelige Noget. At man som et kosmisk 
planktonvæsen på pelagisk vis ubekymret svæver rundt 
i dette tidløse, guddommelige ocean af væren, fred og 
harmoni, hvor absolut intet ondt kan ramme én. 

Men hvad der er mindst lige så vigtigt: via denne fred-
fyldte oplevelse og erkendelse af livets dybeste sandheder 
og værdier skabes der – som den egentlige pointe – sam-
tidig et både fysisk og mentalt overskud, der på et helt 
nyt grundlag lader én møde og tackle den virkelighed, 
som man hinsides den meditative tilstand stadig er knyttet 
til. Nemlig den fysiske verden og hverdag med alle dens 
udfordringer, opgaver, problemer og besværligheder. Og 
følgelig kan den her skildrede fremgangsmåde til opbyg-
ning af mental suverænitet samtidig ses som udtryk for 
en praktisk udnyttelse af dén særlige metodelære, som 
den personlige kosmiske kemi med dens forankring i det 
kosmiske gudsbegreb og verdensbillede naturligt trækker 
på og anbefaler… (redigeret uddrag af bogen ”Kosmisk 
Kemi”, Nordisk Impuls 2008.)

Diagramforklaring:

Stor cirkelflade symboliserer ”Det Guddommelige No-
get”/X0 – kilden og udspringet for ALT, hvad der i øvrigt  
bidrager til at tegne virkeligheden, herunder fysiske 
organismer med tilhørende bevidsthedsliv, som bl.a. om-
fatter fornemmelsen af et Jeg eller subjekt, der i praksis 
fungerer som kombineret skaber og oplever. 
     
I rollen som oplever påføres Jeget umiddelbart indtrykket 
af et sind, der i praksis er en funktion af samspillet mel-

lem organismen (primært hjernen) og bevidstheden, og 
hvilket samspil til enhver tid ved sin karakter og kvalitet 
er afgørende for den personlige livskvalitet som sådan 
– dvs. sindets tilstand generelt. 
     
Og med henblik på maksimering af netop den personlige 
livskvalitet tilstræber Jeget i rollen som skaber samtidigt 
at profilere sig selv så ideelt som muligt og opbygger 
herigennem med tiden et ego, der løbende udtrykker Je-
gets aktuelle selvforståelse og ’personlighed’ – herunder 
om det oplever sig selv som en succes eller fiasko, for at 
nævne nogle yderpunkter (eksemplificeres for tiden af 
DRP1’s udsendelsesrække ”I Hegnet”, der hver torsdag 
med vekslende temaer bringer slutreplikken: ”Jeg vil sku’ 
da ikke bare være sådan en dum gås fra Danmark”).
     
Som tingene fungerer, påvirker sindet og egoet permanent 
og gensidigt hinanden på en måde, der afskærer Jeget 
fra at opleve og dermed komme til forståelse af sin egen 
sande og dybeste identitet som repræsentant for ”Det 
Guddommelige Noget”/X0 med alt, hvad dette står for. 
Og for så vidt man derfor ønsker at komme til erkendelse 
af sin egen dybeste natur og herkomst, ligger der iflg. 
sagens natur helt oplagt en opgave i at få greb om en 
teknik, der gør det muligt at suspendere eller ’lamme’ 
samspillet mellem netop sindet og egoet. Ikke permanent, 
naturligvis, men efter behov fra tid til anden...
     
Mht. til Jegets skabe- og oplevelsesevne/X2 må man 
tænke sig denne som et dybere lag af diagrammet. Et lag, 
der ligger under det synlige lag, og som sikrer, at alt her 
fungerer som det er vist… (Rentegning og digitalisering 
af diagram: Linus Larsson.) 
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v/Martha Font

Da jeg gik forbi “Bogbiksen” i sommer, sagde Ruth, at 
hun præsenterede i bladet forskellige mennesker, som på 
en eller anden måde manifesterer den ny verdensimpuls, 
og at hun havde hørt, at nogle af Martinus Centrets gæster 
havde nævnt en colombiansk vismand. Hun spurgte mig, 
om jeg kendte noget til ham. Jeg formodede, det drejede 
sig om Gerardo Schmedling, og vi aftalte, at jeg ville 
skrive lidt om ham til bladet. 

Gerardo Schmedling Torres blev født d. 5. maj 1946 i den 
colombianske by Chía i nærheden af Bogotá og forlod 
den fysiske verden d. 28. februar 2004 i Bogotá. Han 
var autodidakt filosof, humanist, pædagog og sociolog 
og arbejdede i mange år som rådgiver, konsulent og 
igangsætter for diverse projekter inden for samarbejde 
og personlighedsudvikling.

Allerede i barndommen tænkte han meget over de 
vanskeligheder, som præger de menneskelige relationer 
og følte, at han måtte gøre noget ved det. Senere hen førte 
dette ham til at forske i menneskers oprindelse og i årsa-
gen til, at de befinder sig på jorden, hvor de lever i nogle 
sociale strukturer, som begrænser freden og muligheden 
for tilfredsstillelse af deres åndelige behov. Han undrede 
sig over, at der i relationerne mellem menneskene hersker 
mistillid, angreb, egoisme og angst.

Som 22-årig havde han i forbindelse med en lammelse 
en nærdødsoplevelse, hvor han mødte ikke-fysiske 
væsner. Efter denne oplevelse, og mens han kom sig 
over sygdommen, brugte han nogle år til at fordybe 
sig i forskellige åndelige emner. På et senere tidspunkt 
forskede og eksperimenterede han over de ikke-fysiske 
dimensioner og gjorde nogle erfaringer, som fuldstændig 
ændrede hans livs retning og fik ham til at forstå sin 
barndoms tanker og følelser. 

Kærlighedens videnskab

Efter denne periode brugte han resten af sit liv til at 
undervise i det, han kaldte ”kærlighedens videnskab”, 
en eksistentiel-, åndelig- og udviklingsfilosofi, som 
hjælper til at forstå meningen med livet, betydningen 
af erfaringerne og de værktøj, som man behøver for at 
gå igennem lidelsen, sygdommen og de konflikter, som 

rammer menneskeheden. 
Han skabte ”Skolen for Magi 
og Kærlighed”, som består 
af 13 væsentlige moduler 
og 4 supplerende moduler. 
Hver modul fokuserer på 
et bestemt område, som 
dirigerer vores liv og den 
måde, hvorpå vi kan anvende 
visdommens værktøj for at frigøre os fra lidelsen og af-
hængigheden af de ydre ting og opnå lykken samt leve 
i fred med vores medvæsner. Han havde en stor gruppe 
elever i forskellige byer i Colombia og Venezuela. I dag er 
han kendt i flere spansktalende lande, USA og Canada.

De, der kendte Gerardo Schmedling, beskriver ham som 
et meget fint menneske, der gav sig fuldstændig for at 
tjene andre. Som et vist og helstøbt menneske, hjælp-
som, blid og harmonisk. Han efterlod et vigtigt didaktisk 
materiale, som er gennemtrængt af den ny verdensimpuls 
ånd. Lige som Martinus gør han kærlighed til en viden-
skab, som hos ham er en slags praktisk kosmologi, der 
besvarer – dog på en meget mere begrænset måde end 
hos Martinus – menneskehedens spørgsmål: Hvem er vi? 
Hvor kommer vi fra? Hvor går vi hen?

”Skolen for Magi og Kærlighed”

Hans ”Skole for Magi og Kærlighed” er en skole, hvis 
formål er at hjælpe menneskene at leve i overensstemmelse 
med livets love (et begreb, vi også kender fra Martinus) 
og føre dem til et ”rigtigt menneskerige”, som nok hos 
Gerardo Schmedling begynder et sted i slutningen af 
det, han kalder fjerde niveau eller på femte niveau. Han 
beskæftiger sig kun med jordmennesket og menneskene 
fra højere civilisationer og opererer først og fremmest 
med syv udviklingsniveauer: 

• Det første niveau karakteriseres af uvidenhed 
og primitivisme, væsnerne på dette niveau er 
instinktive og befinder sig meget tæt på dyret. 

• Det, der kendetegner det andet niveau er ”magten 
er ret” (øje for øje og tand for tand), på dette ni-
veau findes ingen lovgivende struktur og ingen 
nation. Her hersker kampen for magten og den 
animalske føde. 

Gerardo Schmedling Torres, 
en lærer fra den ny verdensimpuls
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• På det tredje niveau finder man en lovgivende 
struktur, penge og et økonomisk system, udbud 
og efterspørgsel, individualisme. Hen ad vejen 
på det tredje niveau opstår demokratiet, og man 
begynder at prioritere det humane aspekt over 
for det økonomiske. Økologiske katastrofer 
forekommer her.

• På de fjerde niveau forsvinder det meste af 
den sociale uretfærdighed. Pengene mister sin 
magt. Individet lærer at respektere og tjene sine 
medmennesker, at samarbejde og leve i fred 
med hinanden. Teknologien breder sig, hvilket 
medfører meget mere fritid til den åndelige 
udvikling. Hvad angår ernæring slutter man med 
at ”ofre” andre levende væsner, som han kalder 
det – dvs. man bliver vegetar. 

• På det femte niveau forsvinder den private 
ejendom, ligesom grænserne og pengene. Der 
findes en harmonisk verdens administration. 
Teknologien dækker det fysiske arbejde, og 
individet kan nu udvikle sit fysiske, mentale 
og åndelige potentiale. Universets orden og 
alle væsners rettigheder bliver respekteret. 
Regeneration af det økologiske miljø. Politiet 
er unødvendigt, kontrollen findes i bevidstheden 
og respekten inde i mennesket. Det niveau hører 
dog i højere grad til andre planeter.

• Sjette niveau: Perfekt harmoni med universets 
lov og orden. Teknologien begynder at forsvinde, 
og man begynder at håndtere materien fra åndens 
side. Ernæringen begynder at bestå af universets 
energier. Væsenet begynder at lære at gå ind og 
ud af materien uden at behøve at fødes og dø. 
Dette opnås på næste niveau. Der er ikke behov 
for love.

• Syvende niveau: Kærligheden og en perfekt 
håndtering af materien. Væsenet opnår det, 
som Gerardo Schmedling kalder ”permanent 
bevidsthed”, som er en slags kosmisk bevidsthed. 
Materialisation og dematerialisation. Materien 
findes, men væsenet behøver den ikke mere, det 
elsker, respekterer og værner om den. Derfor 
er brødrene på det syvende niveau pædagoger 
for alle mennesker på de lavere udviklingsni-
veauer.

Så vidt jeg forstår, findes der mere i hans verdensbillede 
efter disse niveauer. Han taler også om en udviklingsspi-
ral, om Guds åndedræt og om, at universets kontraktion 
og ekspansion er evige processer, der svarer til Guds 
indånding og udånding. Ting, som vi kender fra Martinus, 

men jeg ved ikke rigtigt, hvad Gerardo Schmedling 
lægger deri.

Arbejdet på ”Skolen for Magi og Kærlighed”

På vejen til den humane dimension, som er en lang 
proces, arbejder eleven med sig selv for at være lydig over 
for livets love og universets orden. Hans/hendes fulde 
engagement i kærlighedens tjeneste giver anledning til 
nogle virkninger, som set udefra kan virke som magiske, 
derfor navnet ”Skole for Magi og Kærlighed”. Men i 
virkeligheden er disse virkninger ydre afspejlinger af 
den indre realitet, som er blevet opnået i bevidstheden 
med det personlige arbejde for vækst. I forbindelse med 
det arbejde er der tre vigtige elementer, som må søge 
at komme i ligevægt lige som de tre vinkelspidser i en 
ligesidet trekant:

• På den øverste vinkelspids: sandfærdig og 
tilstrækkelig information.

• Ved den venstre vinkelspids for neden: et 
videnskabeligt sind, så logisk og seriøst som 
muligt. Et sind, som ikke accepterer at tro, men 
udelukkende vil se resultater. 

• Og til sidst ved den sidste vinkelspids til højre 
træningen og håndtering af livsenergien. 

Ved den videnskabelige metode om forsøg og fejltagelse 
afpudser disciplen sin metodologi og accepterer, at hvis 
det opnåede resultat ikke er det ønskede, skyldes det, at 
han/hun har begået en fejl. Det drejer sig om at lære af 
det og gøre det bedre eller anderledes næste gang. Dette 
er også i overensstemmelse med, hvad Martinus siger: 
det drejer sig ikke om tro men om viden, og man lærer 
af sine fejltagelser. 

Livsenergi

I forbindelse med livsenergien siger Gerardo Schmedling, 
at det afhænger af den livsenergi, vi har i os, om vores 
bevidsthed befinder sig i lyset eller mørket. Og at en 
depression er blot et fald af livsenergiens niveau, som 
overskygger sindet og forhindrer individet i at se en 
løsning på sin nuværende problematik eller at finde andre 
veje eller løsninger, da de, som man plejer at bruge, er 
blevet ubrugelige. Martinus taler også om livsenergi.

Kærligheden

Gerardo Schmedling siger også, at kærligheden er den 
højeste af alle love, den er ”Faderens gyldne lys”, som 
oplyser universet fra atomernes indre. Dens stråler kan 
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aldrig slukkes, men uvidenheden lægger tykke lag, som 
forhindrer kærlighedens evige lys i at gå igennem, på 
samme måde, som skyerne forhindrer solens lys og varme 
at trænge igennem. Og at mørket ikke findes, det er kun er 
resultatet af at forhindre lyset i at trænge igennem. Ifølge 
Martinus er kærligheden universets grundtone, og mørket 
er faktisk mangel på lys.

Acceptologi

Hans modul 7, som han kalder ”Acceptologi” har 
som formål at frigøre af lidelsen. Når man lider, skal 
man spørge sig selv: Hvad er det, som jeg ikke vil 
acceptere?
Ikke-at-acceptere bringer uorden i det pædagogiske 
design, som mestrene har skabt, for at menneskene skal 
opnå udviklingen af den ”permanente bevidsthed”. Som 
jeg allerede har nævnt, er brødrene på det syvende niveau 
pædagoger for alle udviklingsniveauer. Det får mig til at 
tænke på Martinus visdomsrige og guddommelige verden. 
I de forskellige moduler er der mange slags værktøj, som 
kan bruges til hjælp.

Skolens formål

Hele ”Skolen for Magi og Kærlighed” er en udviklingsvej, 
dens formål er at hjælpe mennesker at bringe universets 
grundtone, kærligheden, tæt på deres liv. Eleven skal 
først og fremmest udvikle sin forståelse og omdanne 
sit sind ved at studere de love, som dirigerer naturen, 
videnskaben, teknologien, de menneskelige forhold, 
filosofien og tænkningen for at opnå at hans/hendes 
intellektuelle og logiske sind accepterer vigtigheden af 
den træning og de øvelser, der vil føre ham/hende til 
at håndtere viljemæssigt sin energi og til sidst komme 
i kontakt med sit eget centrum og blive til et oplyst 
menneske, en ”kærlighedens troldmand”. ”Troldmanden” 
kommer i kontakt med de højere dimensioners tanker, 
med Guds tanker.

Den, der vil gå i denne skole, gøres opmærksom på, 
at vi i vort indre har to kræfter: vor dybe essens, som 
slet ikke kan forurenes og ”dyret”, egoet (set her som 
selviskheden), som kaster sig over de andre og skader os 
selv. Og samtidigt skal man være klar over, at alt, hvad 
vi gør imod vores næste, vil komme tilbage til os, dvs. at 

man er selv årsagen til alt, hvad man møder. Det ubehag, 
som man møder fra et andet menneske, skal ikke tages 
personligt. 

Ud over at være tæt på, har vedkommende den 
tilstrækkelige mængde uvidenhed, som er nødvendig 
for at udføre denne ubehagelige opgave. Samtidig er 
det også vigtigt at vide, at universet vil bruge vores 
egen uvidenhed. Da andre menneskers skæbne kræver, 
at de skal gøre nogle lidelseserfaringer: blive angrebet, 
kritiseret, osv., er det os, der kan være de redskaber, de 
har behov for.

Guldkorn

I de forskellige moduler findes der mange flere hvad jeg vil 
kalde ”guldkorn”. Den ny verdensimpuls gennemtrænger 
hele Gerardo Schmedlings lære:

• Alt, hvad vi betragter som problemer, og som 
vi ikke accepterer ved netop at betragte det som 
problemer, er nødvendige lektier, som vi skal 
lære. 

• Hvordan kan jeg vide, at der er noget, som jeg 
har accepteret? Fordi det sker ikke mere for mig 
eller forsvinder fra mit liv.

• Den guddommelige plan tillader ikke i sin 
absolut og vidunderlige fuldkommenhed, at vi 
skal opleve situationer, som vi ikke kan magte. 
Hvis vi gør et godt arbejde og på forhånd kan 
acceptere alt det, der ville bringe os lidelse, vil 
der ikke ske os noget på de fysiske erfaringers 
plan bortset fra udslettelsen af vores dødelige 
krop, når den bliver ubrugelig, og vi ikke mere 
har behov for den. Og dette giver ikke anledning 
til lidelse men derimod til glæde. 

• Tankerne er levende væsner, er energibølger, 
som bevæger sig i rummet med stor hastighed. 
Fremmede tanker kommer ind i os, og vores 
tanker går ind hos andre. Der findes tanker, 
der bringer fred og andre, der bringer ufred. 
Kærlighedens tanker er forbundet med en højre 
bølgelængde end de andre.

• Det at lave fejl må ikke ses som noget dårligt men 
som muligheden for at lære noget nyt. I stedet for 
straffen skal vi bruge en af kærlighedens værktøj: 
undervisning.

• De skæbner, som børnene kommer med, var 
der allerede på forhånd og blev ikke skabt af 
forældrene. Disse ånder har set i disse forældre 
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den perfekte mulighed for at komme og arbejde 
med deres skæbne. Forældre bliver på den måde 
en meget stor hjælp til børnenes åndelige udvik-
ling. Når børnene klager over deres forældre, er 
de lige så uvidende som dem. De tror, at deres 
forældre er årsagen til deres problemer, men årsa-
gen er dem selv. Forældrene er den hjælp, de har 
behov for, for at komme ud af problemerne.

Sammenfatning

Gerardo Schmedling fletter disse ”guldkorn” ind i sine 
moduler uden yderligere forklaringer, han fokuserer på 
bevidsthedens udvikling med kærligheden for øje. Det, 
der giver ”Skolen for Magi og Kærlighed” mening og 
dybde, er den praktiske anvendelse af disse åndsvidenska-
belige sandheder. Jeg kender ikke nok til hans teoretiske 
baggrund til helt at vurdere den, men mit indtryk er, at 
det væsentlige er hans åndelige pædagogik.

Til sidst…

Og til sidst nogle spændende ting vedr. Gerardo Schmed-
ling Torres aner, som jeg er kommet i besiddelse af og 
har bekræftelser på. 
I de spansktalende lande har man to efternavne: det første 
er faderens og det andet er moderens. 
I hans tilfælde er det første efternavn af tysk oprin-

delse. Hvordan skal det forstås? Lad os begynde som i 
eventyrene: 

Der var en gang i Tyskland en adelsmand, som pga. en 
duel, han havde rodet sig ind i, flygtede til Danmark. Han 
var bange for at miste livet i duellen. Det var i gudsåret 
1805. Han havde en ven i Tåsinge, som gav ham husly. 
Adelsmanden hed Carl Johan Ludvig Wilhelm von 
Schmedling. Han blev forelsket i en pige fra egnen, og 
de giftede sig på Valdemar slot, hvor han havde fået husly 
og hvor hun arbejdede. De flyttede til Nordjylland og 
boede i Tornby, Vidstrup og Astrup ved Sindal, hvor de 
drev møllen (ja, det var SINDAL!).

Nogle af deres sønner drog til Norge, hvor én af dem 
giftede sig med en norsk kvinde. De boede i egnen 
omkring Trondheim. De fik flere børn. (Der er en del 
Schmedling’er i Norge i dag). En af deres sønner blev ejer 
af et rederi og bosatte sig senere i Nordspanien, i byen 
Bilbao. Han giftede sig der med en tysk kvinde. En af 
deres sønner Carlos Guillermo Schmedling Trilke kom til 
Colombia i forbindelse med skibsvirksomheden, bosatte 
sig der og blev gift med en colombiansk kvinde. 
Denne Carlos Guillermo Schmedling Trilke blev farfar 
til Gerardo Schmedling Torres. 

Fra årets korncirkel-høst i England
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v/Rolf Elving

Da jeg kan læse, at mine kommentarer til Martinus 
Instituts samarbejdsstruktur har inspireret til artiklen: 
“Op af den åndelige muddergrøft” vil jeg her give 
nogle replikker til emnet. 

Først må jeg sige, at jeg synes det er en underlig artikel, 
da det vel ikke kan anses for troligt, at ophavet til artiklen 
mener om sig selv, at han befinder sig i en muddergrøft. 
Hvem er det så artiklen sigter til?

Det er en kendsgerning, at den samarbejdsstruktur som så 
stærkt fremhæves af Martinus Instituts råd som værende 
autoritativ og grundlæggende for, hvordan arbejdet inden-
for Instituttet skal foregå, er en citatsamling baseret på do-
kumenter, som ikke er tilgængelige for andet end et fåtal 
mennesker. At den regnes for særdeles betydningsfuld af 
rådet bliver også tydeligt, idet man faktisk markedsfører 
denne bog via annoncer til en almenhed, som i forvejen 
er ukendt med Martinus eget forfatterskab! Hvilken inte-
resse kan offentligheden have af en samarbejdsstruktur, 
når den i forvejen overhovedet ikke aner noget som helst 
om hvad Martinus og hans værk står for? 

Hvis den omtalte bog er så betydningsfuld, så er det 
vel også vigtigt, at den er korrekt i forhold til den ånd 
Martinus selv repræsenterer og som vi kan få kendskab 
til via hans forfatterskab? Ellers styrer vi i den forkerte 
retning. I særdeleshed da den bruges som vejledende for, 
hvem der er med og hvem der imod, hvem der hører til 
indenfor kontra udenfor, denne såkaldte sag. Det er jo 
ellers lige præcis sådan en sekt bliver til. Nogle er med, 
andre ikke. Hvis enhver kommentar af denne samarbejds-
struktur opfattes som intolerant, negativ kritik, ja, så må 
man vel mene at indholdet er fuldendt, og alle som har 
indsigelser imod dette, hører hjemme i den “åndelige 
muddergrøft“.

Det er således åbenlyst at rådet regner denne bog for 
særdeles vigtig. Grunden til dette er naturligvis, at det 
er med denne bogs hjælp, man håber at kunne styre 
sagen. Bogens formål er således rettet mod “de andre”. 
Imod dem der skal styres. Men hvem er det så, der skal 
styres indenfor sagen? Skal nogen i det hele taget styres? 

Hvem er kvalificeret til en sådan opgave? – Kun dem 
som ikke ønsker påtage sig en opgave af denne art. Hele 
dette gammeldags magtprincip er jo netop det som Det 
Tredie Testamentet fuldstændigt viser vejen bort fra. En 
ny verdenskultur vil opstå på de alkærlige principper, vi 
her får åbenbaret, og den kultur ligner ikke det vi kender 
fra fortiden – heldigvis. 

“De skal her opdage, at her har de det godt“, konstaterede 
Martinus. Her er alle med. Hele verden er med, betonede 
Martinus tit, også sekter og samfund, om end dette kan 
undre nogle, ja, alle uden undtagelse er med. Af samme 
grund behøves der inden for sagen ikke kontrakter eller 
bindende aftaler. Der er ingen der skal styres. I den ny 
verdensimpuls er vi under en personlig og helt frivillig 
styrelse på moralens område. 

Gennem den ny verdensimpuls er det således et andet 
princip, der toner frem og som skal blive bærende. Alt 
sker her ud fra frivillighedsprincippet. En moral som ikke 
udspringer fra vores eget hjerte, men kun er en tilpasning 
til ydre autoriter, love og regler er ikke en virkelig moral, 
men blot dressur. Ser vi ikke nu, at verden i stærkt tempo 

Op af den åndelige muddergrøft 
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er ved at frigøre sig fra hele den magtstruktur som har 
været baseret på “den gamle verdensimpuls”? 

Den, i mine øjne, mest afslørende enkelte detalje ved 
samarbejdsstrukturen er citatet; “Dem der kritiserer må 
gå.” Man skal ikke komme og kritisere her. Så er man dis-
kvalificeret. Dette synspunkt underbygges med Martinus 
som autoritet. Også andre aspekter som her fremhæves er 
i mine øjne partisk farvede. Ikke mindst det med rådets 
overordnede rolle. At den er overordnet er en sag, men 
det svarer ikke umiddelbart på spørgsmålet, hvori denne 
funktion egentlig består. Uden denne forståelse bliver på-
stande om den overordnede rolle i bedste tilfælde blot en 
halv sandhed. Der skal nemlig ikke være over- og under-
ordnede i den gennem Det Tredie Testamente inspirerede 
samarbejdsmodel. Dem der mener sig at være sagens så 
at sige overordnede skal afskaffe den gamle model og 
indføre den nye… Derfor understregede Martinus da han 
instruerede sit råd i sin tid: “I skal bare følge analyserne, 
analyserne er de overordnede”. 

Enhver interesseret skal jo netop i følge disse overordnede 
principper træne sig op til at blive det tjenende, alkærlige 
menneske. Det er det tjenende princip som er løsningen. 
Dette gælder ikke ”blot de andre” dem der defineres som 
værende ”udenfor”, men selvfølgeligt også alt det, der 
sker indenfor Martinus Institut´s virksomhed. Instituttet 
skal jo fortsat virke i Martinus ånd, dvs i menneskehedens 
tjeneste. Instituttet er således et tjenende organ. Her skal 
gavekulturen stråle, lyse og varme. Alle aktiviteter må 
have dette mål i sigte hvis disse skal være i kontakt med 
det overordnede, dvs analyserne. Ingen forskel her således 
mellem ”indenfor” kontra ”udenfor”.

Det er i mine øjne en meget farlig vej, man nu er slået ind 
på. Samarbejdsstrukturen bliver, i de forkerte hænder, et 
våben, et glimrende middel for magtmennesker. Er det 
ikke netop kontrolbegær, manglende åbenhed og uvilje 
til dialog som kendetegner 
denne type mennesker? Det 
er naturligvis ønskeligt, 
at udviklingen ikke går i 
denne retning. Da denne 
bog så stærkt fremhæves 
fra Instituttets side, ja, jeg 
mener ligefrem frem, at den 
bruges til den rene hjer-
nevask, som den styrende 
hånd, er det nok sundt at vi 
åbner vore øjne lidt ekstra, 
når det gælder denne bogs 
indhold og tillempning. 

Af denne grund har jeg 
anset det for en pligt at 

påpege, at det ikke kan tages for givet, at de citater som 
her vises frem er absolutte udtryk for Martinus person-
lige synspunkter, om end vi taler om citater. Jeg kan vise 
helt andre citater frem som peger med den selvsamme 
Martinus ord på et andet billede af Martinus holdning. 
Når rådet citerer: ”Det vigtigste er at vi er venner” og 
undlader samtidigt at pege på en anden udtalelse hvor 
Martinus siger: ”Denne sag står over venskab” så bliver 
ubalancen tydelig. Det handler således både om venskab 
og sandhed ikke kun det ene. Uden dette komplement 
bliver jo netop ubehagelige sandhedssigere jaget på flugt. 
Hvor havner vi så? 

Jeg var selv vidne til denne proces – da Martinus talte 
om den meget anderledes måde Instituttet skulle arbejde 
på – da jeg i halvfjerdserne havde personlig kontakt med 
Martinus. Jeg sad også på første parket når det gælder den 
beslutning, som jeg kalder for Martinus sidste store be-
slutning, nemlig den der bestod i at værket efter Martinus 
bortgang skulle offentliggøres som det han mener det er: 
Kristusmissionens fortsættelse, den forudsagte Talsman-
den Den Hellige ånd som Kristus lovede skulle komme 
og forklare “det meget” menneskeheden ikke hidtil havde 
haft evner til at forstå. Jeg kan endnu ikke se, at denne 
beslutning respekteres eller er blevet forstået i nogen 
særlig grad indenfor Martinus Instituts medarbejderkreds 
29 år efter at Martinus forlod denne verden. 

Hvorfor modarbejder man ellers det informationsmate-
riale vi har lavet, der hvor det er muligt? Det har, mildt 
sagt, været meget trægt med forståelse her… På den ene 
side viger man ikke tilbage for at citere Martinus, når det 
gælder sin egen udvalgte ”overordnede” position, som 
der ikke må indsiges noget imod, nemlig der hvor det 
hævdes, baseret på Martinuscitater, at rådet er indsat af 
Gud, på den anden side når Martinus selv bestemmer sit 
værks endelige titel og mission, ja, så modarbejder man 
bestræbelserne på her at komme Martinus imøde! Er 

ikke også Martinus indsat 
af Gud? Er partiskheden 
ikke let at se her? Der hvor 
det er behageligt, altså til 
fordel for egen position, 
der finder man citater som 
støtter, men der hvor det 
koster lidt, hvor der kræves 
såvel indsigt som mod, der 
flygter man. Historien gen-
tager sig.

Det må nemlig forstås at 
samarbejdsstrukturen er 
en citatsamling, baseret på 
udtalelser som Martinus 
gjorde i en lukket kreds. 
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Det har slet ikke været Martinus hensigt, at disse private 
samtaler skulle bruges på denne måde. Samtalerne var 
beregnet som opvarmning, som forberedelse til at han selv 
skulle skrive. Valget mellem de udtalelser som er med, og 
de som er udeladt, er helt baseret på de personlige præ-
ferencer som de enkelte personer fandt betydningsfulde 
ud fra subjektive vurderinger. Det var i virkeligheden 
Martinus hensigt, at han selv skulle skrive denne samar-
bejdsstruktur. Hans nære omgivelser spillede rollen som 
sparringspartnere. Gennem de reaktioner Martinus her 
fik, kunne han se hvor svaghederne, dvs. problemerne 
var. Det var samtidigt en måde at undervise på. Da er det 
jo godt, at dem der undervises får lov til at komme frem 
med sine egne tanker i første omgang. Reaktionerne må 
jo ses i dette perspektiv. Også forståelsen. 

Kunne Martinus trænge igennem med sine synspunkter? 
Var modtageligheden den rette? Det forløb egentlig lige 
præcis på samme måde som i begyndelsen af Martinus 
mission i forholdet til Lars Niebelvang. Lars trænede 
Martinus i at gøre analyserne stærke med sine mange 
spørgsmål. Men Lars kunne ikke skrive Martinus bøger. 
Det var altså ikke fordi omgivelserne/sparringpartnerne 
var klar over den samarbejdsmodel som Martinus øn-
skede, at han talte med dem om dette. Tværtimod, det 
var fordi de ikke var det. Dette gør en vis forskel. Det er 
værd at huske på...

Jeg har fulgt hele denne proces ud fra et særligt per-
spektiv. En dag, da jeg sidder og spiser sammen med 
Martinus i hans spisestue, spørger jeg ham: “Når nu du 
ikke længere er her mere og du skal overgive ansvaret til 
bestyrelsen – sådan kaldtes den dengang – hvis nu ikke 
disse mennesker er fuldkomne, hvordan skal du så kunne 
undgå at disse ufuldkommenheder ikke også kommer til 
udtryk”? 

Fik jeg nu også et svar på dette spørgsmål? Ja, Martinus 
gentog atter og atter, at vi skal pille alt det væk som skaber 
problemer i alle andre foretagender. Idéen om verdensor-
ganisationen forsvandt. Der fandtes dem blandt Martinus 
medhjælpere som havde lavet en verdensomfattende 
organisationsplan. Den præsenteredes for Martinus, men 
blev derefter liggende gennem tyve år ukommenteret af 
Martinus, ifølge ophavet til denne plan. Martinus tænkte 
således anderledes.

Alt som havde med forretningslivet at gøre forsvandt. Vi 
er en moral - ikke forretning, understregede Martinus. 
Instituttet skulle ikke trykke og sælge bøger. Alt som 
havde med ansættelse, lønninger, kontrakter og lignende 
forsvandt. Også mulighederne for strejke, konflikter om 
løn og lign. Alle funktioner skulle gå på skift, der er såle-
des ikke nogle livsstillinger, og jeg var nok selv den første, 
da jeg som undervisningsansvarlig frivilligt begrænsede 

min ansvarsperiode til tre år. Det var Martinus ønske, at 
sådan skulle det være på hver position, “ellers rager de 
magt til sig”. Alle er med, uden undtagelse, så ingen skal 
meldes ind eller ud. Der skal ikke være love og regler. 
Intet skulle ændres i skrifterne. Her har vi nogle holde-
punkter, ud fra hvilke vi nu kan sammenligne med hvad 
der faktisk er sket. Er vi nu også på vej i denne retning? 
Det kan man kontrollere.
Ja, jeg peger her kun på selve retningen, altså på det jeg 
mener peger imod det nye. Der er naturligvis meget mere 
som må belyses, men der er tendenser, der viser hvorhen 
Martinus sigtede og hvad det bestod i, hvad det betød, at 
man skulle “pille alt det væk”, som skaber de problemer vi 
kender fra den verden, vi i dag lever i. Ikke særlig overra-
skende var det eneste der blev tilbage dette ene - moralen. 
Kristusmoralen eller alkærlighedsmoralen. At denne kurs 
blev holdt skulle netop rådet være en garant for: “I har 
bare at følge analyserne, det er egentlig ret enkelt…!”  
 
Der gøres i muddergrøftartiklen meget ud af copyright. 
Det jeg har medvirket til er at skabe informationsmate-
riale, der har sit udgangspunkt i den kendsgerning, at 
Martinus værk udgives under titlen Det Tredie Testa-
mente. Ingen indenfor Instituttets medarbejderskare har 
følt dette som væsentligt. Ellers ville jeg jo have været 
fri for denne opgave. At information ikke er det eneste 
saliggørende forstår enhver. Men en interesse for noget 
plejer at begynde med, at man får information om dette 
nogets eksistens, hvad det hele går ud på, hvad der skre-
vet indenfor emnet osv. Altsammen selvfølgeligheder. 
Og da der nu eksisterer et enestående værk, som faktisk 
bærer titlen Det Tredie Testamente, hvordan kan man 
så undgå i forbindelse med information om dette, også 
at forklare hvad der skal forstås med denne titel? Det er 
da indlysende, at der skal informeres om værket og dets 
indhold sagligt og nøgternt. At dette skal ske er ligeledes 
indskrevet i formålsparagrafen, som ikke kan ændres.
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Jeg kan konstatere at Instituttet stadigvæk bruger den lille 
informationspjece jeg skrev i firserne: ”Et optimistisk 
livssyn”. Pudsigt nok er heller ikke den godkendt af det 
daværende råd, på trods af at jeg selv var rådsmedlem 
dengang. Det var faktisk en privatperson i Jylland som 
forstod hvilken frygtelig mangel, der var på ”første- kon-
takt-materiale” og som derfor begynde at trykke den helt 
på egen hånd, så jeg er vant til proceduren…Instituttet 
har heller ikke spurgt mig om de må bruge den, men det 
må de selvfølgelig, blot de ikke begænser brugen af den 
betinget af krav om respekt for copyright-rettigheder, i 
dette tilfælde nogle de ikke har. 

Det er for mig indlysende at informationssituationen æn-
dredes i og med dette at Martinus offentliggjorde sit værk 
som Det Tredie Testamente. Denne omstændighed kan 
ikke forbigås, da enhver, der køber bøgerne umiddelbart 
ser værkets titel. Hvorfor skal ikke også titlen på værket 
forklares? Har Martinus begået en fejl her? Denne betyd-
ningsfulde forandring var i sin tid anledning til at Kosmos 
fik nyt design og genkendelseseffekt med forsidesymbolet 
fra bøgerne placeret på forsiden i miniatureformat, med 
en kort forklaring. Meningen var at værket, nu med sin 
endelige titel, demaskeret, skulle begynde sin færd ud 
i det offentlige. Ambitionen var også, at Kosmos ikke 
skulle forblive et internt organ. 

Tidskriftet og værket skulle gensidigt støtte hinanden 
også i arbejdet med at hjælpe Det Tredie Testamentet ud 
i verden. Da dette skete var der en forklaring med til de 
to symboler. Senere fjernede Instittutet forklaringerne 
og efter en tid også symbolerne. Ingen medarbejdere på 
Insituttet forstod koblingen mellem værkets offentligø-
relse, vandringen ud til boghandlerne, vandringen ud 
på markedet og nødvendigheden af information. Nu er 
bøgerne tilbage på Institutet. At bringe et værk af dette 
format ud i verden (Danmark, Tyskland, Sverige, Island, 
USA osv.) uden nogen som helst letfattelig, saglig infor-
mation lader sig ikke gøre.

I det informationsmateriale jeg har medvirket til at skabe 
er der alle vegne henvist til Instituttets copyright. Men 
det var ikke nok. Det skulle skrives alle vegne, under 
hvert symbol. Det gør vi så nu. Copyright-rettighedderne 
bliver hverken større eller mindre af at den samme ting 
siges en eller hundrede gange. Instituttets copyright har 
således aldrig været truet pga dette materiale. Her oplyses 
om alt hvad Martinus har skrevet, og alt dette arbejde er 
lavet gratis. Hvis nogen kan tjene en krone på at Martinus 
bøger bliver kendte så er det udelukkende Instituttet! Hvis 
Institutet skulle have købt dette arbejde ville der være tale 
om mange milioner danske kroner. Men det er således en 
gave. Nu betaler Institutets milioner for at lave ændringer 
i værket som ikke skal laves. 

Så når Instituttet, her med Sørens Olsens hjælp, udbre-
der falske rygter om at copyright’en er krænket med 
dette materiale skyder han/de sig selv i foden. Intet 
fornuftig menneske bruger copyrighten til at bekæmpe 
saglig information om det værk man selv har påtaget sig 
opgaven, at informere om. Denne opgave er indskrevet 
i formålsparagraffen som ikke må ændres - Martinus 
Åndsvidenskabelige Institut – LOVE af 25. maj 1982 
med rådets kommentarer.

At jeg ikke kunne lave dette materiale sammen med dem 
der ikke med hjertet kan acceptere og forstå at værket er 
Kristusmissionens fortsættelse er naturligt. Nej, al tale om 
”copyrightbrud” i denne sammenhæng er kun et figen-
blad, som her skal skjule den totale ubekvemmelighed, 
der har hersket mht. den omstændighed at Martinus på 
denne åbenlyse måde offentliggjorde sit værks tilknytning 
til Kristusmissionen og dermed til Bibelen. Og som jeg 
påpegede i min første artikel vedrørende håbet om at blive 
rige på salg af Martinus litteratur. Rige mht. de bøger om 
hvilke Martinus sagde: ”Vi skal gøre dem så billige som 
det overhovedet lader sig gøre”. ”Og der er ingen, der vil 
få lyst til at tjene penge på det.

For det er også min mening at bøgerne skal være så 
billige som det overhovedet kan lade sig gøre. Der 
skal ikke tjenes penge på det. Selvfølgeligt skal det 
gå rundt.” Citat Martinus, ligesom han gentager dette 
foran 500 tilhørere ved sin fødselsdagstale 1979 ved-
rørende sagens penge i fremtiden: ”Men de skal jo gå 
til at hjælpe til at gøre tingene gratis og billige og få så 
mange, der kan få så let adgang til at komme ind i Guds 
skabelsesproces og blive bevidst i den...” (hør foredra-
get på hjemmesiden www.det-tredie-testamente.dk ) 
 
Men Søren Olsen synes, at det er glimrende at sagen får 
samlet en formue sammen. Hvordan var det nu med den 
der alkærlighedsmoral som er sagens kerne? Som den 
gode Søren mente, at jeg i muddergrøften ville ha godt 
af at huske på?

Da jeg som sagt omgikkes med Martinus i den periode, 
da han arbejdede med og traf denne beslutning, så har 
det ligeledes her været et pligtspørgsmål for mig ikke at 
svigte ham med hensyn til dette, at hans værk netop er det 
titlen siger at det er. Nu er situationen den, at eleverne, 
med mesterens lånte autoritet har udgivet en bog, en 
samarbejdsstruktur, som de tildeler samme autoritet som 
var den skrevet af Martinus selv. Det er sikkert sket med 
de bedste hensigter. Men det duer ikke. For mig er det 
åbenlyst, at den bliver misbrugt. Men hvad nytter det nu 
til at klage? Nej, ikke ret meget. Men hvis nogen befinder 
sig i en muddergrøft så er det eneste konstruktive at hjælpe 
den ulykkelige ”op af lortet”, så godt det går.
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Jeg vil til sidst minde om nogle meget enkle ting som 
synes mig glemte, men som måske kan bidrage til et løft 
opad. Der skulle i følge Martinus intention laves en enkel, 
kort information til dem som kommer til Martinus Center 
som helt nye og ukendte med hvad ”det hele” her drejer 
sig om. En ekstern information således. At indholdet 
her ikke skal handle om at rådet er udvalgt af Gud, at 
dem der kritiserer må gå, om juridiske spørgsmål, om 
ikke at lave retssager - vi uddannes jo i at tilgive, om 
ejendomsret og foretningsaspekter, er jo selvfølgeligt. 
Det er ikke indenfor disse fag de besøgende på Martinus 
Center søger viden.

Disse mennesker som her møder op længes efter løsnin-
gerne på livsmysteriet. De søger mening og kærlighed i 
tilværelsen og livet. Det der i denne eksterne information 
må være det helt centrale er vel det livssyn som Det Tredie 
Testamentet står for. Det er her alt fokus bør være. Det 
er jo dette livssyn som all undervisning har til formål at 
underbygge og vise i praksis. Det kan gøres kort. Da Det 
Tredie Testamentet videnskabeliggør dette: ”Elsk Gud 
over alle ting og din næste som dig selv” så er jo den 
rigtige tone dermed slået an fra starten af. Denne holdning 
er jo alle loves opfyldelse og dermed også opfyldelsen af 
Instituttes love... Med en god start er meget vundet.

Alt har sin tid under solen. Åndeligt søgende menne-
sker som kommer til Centret skal ikke involveres i en 
masse administrative spørgsmål som ikke har nogen 
som helst relevans mht deres besøg på Centret. Hvis 
jeg går på restaurant vil jeg spise, helst velsmagende, 
mad, i hyggelige omgivelser - ikke blandes in i re-
staurantens interne problemer, personalekonflikter og 
anden gnidsel. Jeg vil spise min mad i ro og fred. Helst 
i hyggeligt selskab. Den nuværende samarbejdsbog 
blander på uheldig vis det interne og eksterne sammen. 
 
Formålet med undervisningen på Martinus Center er jo 
at uddanne mennesker, så de bliver selvstændige med 
hensyn til forståelsen af Det Evige Verdensbillede såle-
des at de, ligesom jeg selv gjort det, kan tage hjem og 
fortsætte arbejdet lokalt på en betryggende måde. Her 
på Centret lærer vi nok om det evige, men dermed ikke 
sagt at vi her skal blive evighedsstudenter... skolen er 
en gennemfartspassage hvor vi bliver forberedt for den 
fortsatte rejse. 
Målet er at vi sammen skal hjælpes ad med at bringe det 
rigtige menneskeriges varmende kærlighedsideal ind i 
verden. Centret skal således støtte og kvalitetssikre selv-
stændige aktiviteter runt om i verden gennem at tilbyde 
en grundig uddannelse i Martinus samlede værk. Da jeg 
efter mine tre år som ansvarlig for undervisningen fort-
satte rejsen ud i verden (Göteborg) var der en helårsplan, 
et kredsløb, som i form af studiemuligheder aktiverede 
alt det Martinus forfatterskab omfatter.

Det er naivt at tro at denne subjektivt selekterede citat-
bog kan spille rollen som model for hele verden. Meget 
naivt. Læg den nuværende bog på hylden og lær af de 
erfaringer som nu er indhøstede. Start med den korte 
eksterne information. Det vil lette meget. Det interne skal 
jo ske i samme ånd som det der gælder i forholdet til det 
eksterne. Det er kun mht rent praktiske forhold, at der er 
forskel. Måske kan vi hjælpes ad med at sige farvel til 
muddergrøften... 

Jeg er godt klar over at det ikke kan undgås at føles som 
ubehageligt det jeg nu skriver, da jeg belyser det som 
jeg mener peger i retning af løsninger der står i kontrast 
til de løsningsforslag som andre indenfor Instituttet har 
peget på. Men at noget opleves som ubehageligt betyder 
ikke nødvendigvis, at det også er ukærligt. Der er mange 
ubehagelige oplysninger i Martinus værk – kødspisnin-
gens konsekvenser, misbrug af narkotiske stoffer, alkohol, 
cigaretter osv. – men der er jo en kærlig hensigt med 
disse oplysninger, som vi er frie til at forholde os til lige 
som vi selv vil.

Gennem studiet af Det Tredie Testamente uddannes vi 
til at tolke livets direkte tale og det er med henvisning 
til mine erfaringer af denne tale mine synspunkter her 
fremføres. At analysere ærligt og oprigtigt er sandheds-
søgning, sandhedsøgning er nødvendigt hvis vi skal forstå 
og finde kærligheden. Søg og du skal finde, hedder det 
som bekendt.
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v/Søren Jensen

Else Byskov skrev i sidste nummer om ”Testamentepa-
radokset”. Det fik mig til at fundere over, at så mange 
anstrenger sig for at kalde Martinus værk noget andet 
end det hedder. Hvad er det mon, der er så ubekvemt? 
For min del er dette afgjort af Martinus selv. Da dette er 
afgjort får vi derimod valget imellem at tjene sagen og 
informere om dette værk på den måde, Martinus har givet 
os det, eller at gå vores egne veje og anvende de kosmiske 
principper til at lyse på vores egne tanker. Sådan er det 
og sådan vil det blive. 

Else skriver: ”der er ingen tvivl om at testamenterefe-
rencen skubber mange potentielle læsere bort”, og at 
vi dermed ”skyder os selv i foden”. Formålet er altså at 
DTT skal få så mange læsere så hurtigt som muligt. Men 
Martinus har intet ønske om ”at komme hurtigere frem” 
end Gud vil det. Læs fx artiklen om A, B, C kritikere - 
som i øvrigt ofte har været anvendt som argument mod 
den neutrale information om, at dette epokegørende 
værk nu findes. Hvis vi for at komme hurtigere frem 
fjerner den for nogle svært fordøjelige religiøse kon-
tekst, altså udelukker Kristus, kærlighedseksemplet, fra 
værket - hvad er det så for læsere vi derved tiltrækker? 
 
Deri ligger svaret! 

Titlen Det Tredie Testamente, den religiøse sprogbrug 
og kristussymbolet på forsiden nagler dette værk til den 
kristne tradition og de facitter som det skal forklare:  
”Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte” og ”din 
næste som dig selv” – ”hvad i vil, at mennesker skal gøre 
mod jer, det skal i også gøre mod dem” – ”jeg var tørstig 
og i gav mig drikke, jeg var fremmed og i tog imod mig, 
jeg var nøgen og i gav mig klæder, jeg var syg og i tog 
jer af mig, jeg var i fængsel og i besøgte mig” (Matt. 
evangeliet kap. 22, 7 og 25) ”når du vil holde fest, så 
indbyd fattige, vanføre, lamme og blinde” – ”I kan ikke 
tjene både Gud og mammon” – ”hvor din skat er, der vil 
også dit hjerte være” – ”bed for dem, der mishandler 
Eder” (Luk kap. 14, 16 og 6).

Hvis man ikke har lyst til at efterleve disse kristendom-
mens kernefacitter, er det vel ret så ubekvemt med denne 
strålekaster i nakken – der er vel grænser for, hvor mange 
gange man kan holde foredrag om at være ”den mindstes 
tjener” uden at bukserne springer ... Men for det men-
neske, der plaget af mørke og lidelse søger sig frem til 

DTT, er disse facitter derimod den eneste redning. Dette 
menneske er fyldt med motivation til at gøre det gode, det 
behøver blot en forklarende vejledning, og den får det her. 
Teorien skal anvendes til træning, det er formålet. Det er 
derfor mennesker med denne hunger, der udgør den gode 
jordbund for de kosmiske analyser. Uden denne hunger 
og efterfølgende praksis bliver enhver åndelig viden mest 
til fordærv – ”avnerne rådner i sækken”. 

Kristuslyset i DTT er så stærkt at det kan føre os hele 
vejen, frem gennem flere liv mens alkærligheden modner 
i vores bryst. Lyset afslører alt i os, som ikke er færdigt, 
ikke bare det vi gerne vil se på i dag, men også det vi 
ikke kan se endnu. Det kan naturligvis være ubekvemt 
at leve under en sådan strålekaster, og man kastes må-
ske hid og did af sine lavere naturer med ønsket om at 
”slukke” den der lampe. Kampen mod sin lavere natur 
er kampen med sine projektioner. Men i denne kamp 
hjælper kristuslyset mere end noget andet, thi i dette lys 
peger alle projektioner aller tydeligst tilbage på en selv. 
Kristus var virkelig fuldkommen. Her har vi svaret. Det 
er ikke noget at skjule.

Det Tredie Testamentes kernefacitter skal have lov at 
stråle og vise vej for nødlidende verden over. ”Kommer 
til mig Eder som er besværede og jeg skal give Eder 
hvile.” Lyset skal ikke under skæppen, men op på stagen 
så det kan stråle og skinne ud til alle sider. Dermed er 
”testamenteparadokset” løst. Paradokser handler ikke om 
noget som er umuligt. De er kun paradokser sålænge vi 
ikke forstår dem...

Martinus-værkets betegnelse
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v/Lars Palerius

”Tanker og handlinger er kraft og energi, og al energi i 
verdensaltet går i kredsløbog skaber årsag og virkning 
og skæbne” (Martinus – Længsel, Kosmos 4/1989)

Hvornår fødes det mentale klima, som repræsenteres af 
den barmhjertige samaritan indeni os? Hvornår er vi ikke 
længere præsten eller levitten, som går forbi den af røvere 
mishandlede mand? Hvornår tager vi af vor egen lomme 
for at den ubemidlede mand får den pleje, han behøver 
for at blive frisk?

Da jeg i 1960’erne gik i underskolen, havde vi kristen-
domsundervisning på skemaet. Dele af den undervisning 
gjorde et varigt indtryk på mig. Faktisk er det stort set kun 
disse dele af undervisningen, som jeg husker fra den tid. 
Særlig stærkt mindes jeg beretningen om den barmhjer-
tige samaritan, som med sit universelle kærlighedsbud-
skab slog en streng an i mit indre og siden da har haft en 
særlig plads i min bevidsthed. Med en i de unge år stærk 
men udefineret retfærdighedsfølelse, talte beretningen 
til noget dybt grundlæggende i mig. Jeg mindes barnets 
umiddelbare glæde over den barmhjertige samaritans 
uforfærdede og uselviske handling. Hvordan han, til  for-
skel fra præsten og levitten, blev fuld af medlidenhed med 
den mishandlede mand. Hvordan han standsede op og 
forbandt hans sår og transporterede den skadede til et hus, 
hvor han kunne få hvile og forplejning. Hvordan han, til 
forskel fra præsten og levitten, ikke gjorde nogen forskel 
mellem den skadede og sig selv og med en selvfølgelighed 
bistod den nødstedte. Det var, forstår jeg nu, eksemplet 
på næstekærlighed omsat i praktisk handling, som gjorde 
det stærke indtryk på mit dengang unge sind.

Hvad jeg forstod på lærerindens kommentarer var, 
hvilket beretningen også med al tydelighed viste, at det 
ikke er helt risikofrit at færdes i disse af røvere hærgede 
steder. At den barmhjertige samaritan overvandt sin 
formodede angst og udførte sin hjælpende indsats, trods 
åbenbar risiko for sin sikkerhed, viser en beslutsomhed 
der bunder i livsvisdom. Den slags ureflekteret mod gør 
selv i dag et stærkt indtryk på mig og fungerer som en 
moralsk ledestjerne, som jeg forsøger at rette mit indre 
kompas efter.

At bearbejde og besejre sin angst er en følelsesmæssigt 
udfordrende opgave. Ligeså at se mennesket bag dets ydre 
forfaldne facade. Århundreder med sjælelig styring via 
ego’et – som med selvopholdelsesdriftens, ejendomsret-
tens og forplantningens mekanismer stadig sidder som 
et sejt klister i sjælens vindinger og indbyder til stærk 
modstand mod forandringer – kan ikke afvæbnes med 
noget andet end dens modsætning: uselvisk tjeneste. At 
sætte sig ud over egoets angst og ulystfølelser ligesom den 
barmhjertige samaritan er en udfordring ligeså interessant 
som den er svær.

Hvor mange gange har jeg ikke, med nogle få undtagelser, 
i forskellige sammenhænge opført mig som præsten eller 
levitten i beretningen og gået forbi en nødstedt og hjælp-
trængende pga ulyst, usikkerhed eller angst. Hvor mange 
gange har jeg ikke bagefter fået stof til eftertanke over 
min adfærd. Hvor ofte har det ikke føltes både håbløst og 
skammeligt ikke at omsætte et indre ønske om at være til 
nytte for medmennesker i praktisk handling. 

Og til forskel fra den barmhjertige samaritan har jeg, så 
vidt jeg kan huske, aldrig været udsat for potentiel fare i 
forbindelse med at gå forbi en nødstedt person i tunnel-
banen eller på gaden, som jeg havde kunnet bistå med at 
give en skærv eller købe et blad. Hvad er det i mig som 
værger sig mod at hjælpe mennesker i disse situationer? 
Hvad er det i mig som føler modvilje? Hvad er det i mig, 
som får mig til at tvivle?

Den sociale elendigheds dynamik

Der findes til at begynde med en stærk håbløshedsfølelse 
forbundet med fænomenet udslåede og tiggende menne-
sker. En utvetydig følelse af en samfundsmæssigt mislyk-
ket velfærd. Plagsomt tydeligt bliver disse menneskers 
elendige situation i offentlige miljøer. At der i Sverige 
er sket en forøgelse i antallet af boligløse og tiggere i 
de sidste 10-15 år kan kun få benægte, som har gået en 
tur eller kørt med tunnelbanen i Stockholms indre by. At 
der også på byens gader er sket en forøgelse af psykisk 
funktionshæmmede, som tidligere sås på institutioner, er 
ligeledes et faktum.

Den barmhjertige samaritan eller 
opfordring til at ændre sindelag
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Hvad beror det på? Hvilket mentalt klima behersker de 
politiske beslutningstagere? Er det alene økonomiske 
faktorer, dvs såkaldt nødvendige besparelser af hensyn 
til bevarelse af det kapitalistiske system, som er årsag til 
disse tilstande? Findes der en bevidst ideologisk styring 
af politikken og mentaliteten til fordel for nogle få ud-
valgte? Findes der hos disse beslutningstagere en tanke 
eller et ønske om, at disse psykisk syge mennesker skal 
klare sig selv på en eller anden måde trods mangel på 
samfundsmæssig støtte i form af bofællesskab, personlig 
assistance eller anden form for livsnødvendig hjælpeind-
sats? Hænger denne forøgelse af personer, som åbenlyst 
er slået ud, sammen med den politiske omvæltning, der er 
sket i Sverige, til fordel for de liberale markedskræfters 
stadig mere ukontrollerede og dominerende fremfærd? 
Hænger det sammen med det menneskesyn, som følger 
med denne ideologi og legitimerer en sådan udvikling? 
Naturligvis gør det det.

Jeg vil her inden vi går videre i teksten – selv om sam-
menligningen halter betænkeligt – sammenligne det 
socialdemokratiske tankegods, bygget på solidaritet og 
ligeværdighed, med den gode samaritan, og det mar-
kedsliberale tankegods, bygget på den stærkes ret, med 
præsten og levitten i beretningen om den barmhjertige 
samaritan. Den socialdemokratiske bevægelse har i årtier 
været båret af tanker om lighed, retfærdighed og soli-
daritet. Det har altid været en grundlæggende ambition 
indenfor bevægelsen, selv om den i flere tilfælde i tidens 
løb er kommet til kort m. h. t. at værne de svageste grup-
per i samfundet.

Dette kan desværre ikke siges om de liberale markeds-
kræfter, som i de senere år har domineret svensk politik. 
Her råder den grundlæggende mentale tilstand, at den 
som er mest begunstiget og klarer sit daglige liv, dvs de 
allerede velbjergede, også skal have de største fordele. 
De andre har så at sige selv skylden, selv om man ikke 
officielt udtrykker sig sådan indenfor ”Det nye arbej-
derparti” Moderaterne. Langtidssyge og arbejdsløse er 
her særligt udsatte. Vi har nu i Sverige et urovækkende 
stort antal unge mennesker, som ikke har mulighed for 

at forsørge sig selv, som ikke har mulighed for at komme 
ind på arbejdsmarkedet eller boligmarkedet. Hvad det i 
fremtiden vil føre til på det menneskelige plan for disse 
unge mennesker, er ikke svært at forestille sig.

At Moderaterne på et par punkter har besindet sig, og 
endda i visse henseender har tillagt sig en traditionel 
civiliseret socialdemokratisk velfærdsretorik, viser 
snarere socialdemokraternes rådvildhed og mangel på 
nytænkning i det hårde økonomiske tidehverv, end på 
en oprigtig forandring af den markedsliberale politik. 
Fra markedsliberalt hold handler det stort set om politisk 
propaganda, hvor der bag retorikken om at lavere skatter 
er vejen til lykken, og ”det skal betale sig at arbejde”, 
gemmer sig ideologiske spindoktorer og stærke økono-
miske interessegrupper, som for enhver pris vil stå vagt 
om sine privilegier.

Selvfølgelig skal mennesker kunne forsørge sig ved et 
arbejde, men under ingen omstændigheder på bekostning 
af de svage grupper i samfundet, som det nu er tilfældet. 
Her kræves en helt anden omfordelingspolitik, et helt 
andet syn på hvordan de fælles ressourcer skal fordeles. 
I den socialdemokratiske bevægelse har man ikke kunnet 
omforme sin politik udfra sine gamle idealer om lighed, 
retfærdighed og solidaritet til noget, som i vor tid kan 
udgøre en modpol til de kræfter, der som en damptromle 
drager hen over det socialpolitiske økonomiserede vel-
færdslandskab. Tværtimod har man på flere punkter i 
stedet solgt sig til den markedsliberale gruppes tankebaner 
om privatisering indenfor pleje, skole og omsorg. Denne 
populistiske eftersnak klinger falsk, når man benytter sig 
af en retorik, der hylder begrebet retfærdighed, hvilket 
også viser sig i dalende vælgertal. Socialdemokratiet 
befinder sig for tiden i en dyb identitetskrise.

I mine øjne er det, der i øjeblikket sker gennem den af 
markedet styrede afregulerings- og liberaliseringsbølge 
at ligne ved en antitese overfor den lange periode af so-
cialdemokratisk styre – tesen. Den socialdemokratiske 
regeringsperiode indebar et styre, som gennem en stærk 
stats regulerende funktioner førte vort førindustrialiserede 
samfund, præget af dyb uretfærdighed og fattigdom, til 
at blive en international model for en rimelig fordelings-
politik med udjævning af klasseforskelle og en velfærd i 
verdensklasse som slutresultat.
Men udviklingen står ikke stille og til sidst faldt den so-
cialdemokratiske regering på sin egen manglende evne 
til at følge med i menneskers udvikling mod behov for at 
tage ansvar for eget liv. Eller for at udleve egoismen, om 
man vil. Hvilket jo heller ikke er meningen. Lighed og 
retfærdighed er noget helt andet end behovet for at hævde 
sig og sikre sig muligheden for at berige sig. Mange men-
nesker i Sverige vil nu ikke længere se en stærk stat som 
garant for menneskers grundlæggende behov. I stedet er 
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det nu op til individet selv at tage ansvaret for den del.

Socialdemokratiet var i begyndelsen af 2000-tallet blevet 
et begreb, som for mange mennesker var synonymt med 
manglende evne til at give mennesker arbejde og dermed 
hindre det derpå følgende udelukkelse, økonomisk og 
socialt. I stedet blev vælgerne lokket over til en politisk 
højrefløj, som i begyndelsen lovede flere arbejde, at sætte 
skatten ned og få orden på statens finanser. Kort sagt en 
bedre og lykkeligere verden i frihedens tegn. Men frihed 
for hvem og på hvilke vilkår?

”Det er ikke egoisme at man ønsker sin ret til at leve. 
Egoisme opstår først hvor man på næstens bekostning be-
gærer ting, som er helt overflødige eller unødvendige for 
ens egen eksistens eller mulighed for at leve.” (Martinus 
– Den mentale treenighed 3, Kosmos nr 5/1975)

Det markedsliberale paradigmeskift

Vi har i de senere år været vidne til et mentalt paradig-
meskift. Den privatiseringsbølge som for alvor begyndte 
i 80’erne, og som med uformindsket kraft fortsætter her i 
2000-tallet, resulterede i at mange statslige og kommunale 
virksomheder indenfor pleje, skole og omsorg blev solgt 
ud til private foretagender, som driver deres virksomhed 
med profitinteresse for øje. De drives med kravet fra 
aktieejere om at gevinsten skal stige år for år. Det risiko-
kapitalselskab, som i mange tilfælde ejer de private ud-
lejningsboliger, vil naturligvis se deres virksomhed køre 
med så høj gevinst som muligt. Store beløb geninvesteres 
ikke i virksomheden men havner i lommerne på private 
personer. Der spares v hj a lave lønninger, dårligere aftaler 
for natarbejde og færre ansatte. Den fysiske og psykiske 
arbejdsbelastning øges bandt de ansatte med kommende 
nedslidning og sygefravær til følge.

Klienterne ses som en handelsvare og personalet som 
udskiftelige brikker i det profitstyrede spil. Det er svært at 
få et heltidsjob i den private virksomhed i dag. Denne rent 
økonomiske holdning til personale og klienter får konse-
kvenser på alle planer. Man kan ikke forsørge sig selv på 
deltid med de i dag lave lønninger indenfor plejesektoren. 
Mange ansatte tvinges derfor til at tage ekstraarbejde ved 
siden af for at få det til at hænge sammen økonomisk. Den 
som ikke er loyal overfor foretagenet men åbent udtrykke 
sin misfornøjelse må gå. At udtrykke sin mening åbent er 
ikke risikofrit. Situationen minder ikke så lidt om gamle 
tider, hvor fabriksejeren var den, der bestemte og de an-
satte tav stille og gjorde, som der blev sagt. Bryder man 
sig ikke om stedet, må man gå andetsteds hen. Dette er 
virkelighed på dagens arbejdsmarked.

Offentligt indblik i virksomheden strider mod grund-
synspunktet i mange virksomheder. Hvor det handler om 

at tjene store penge, der skal det offentlige ikke stikke 
næsen i. Hvis virkeligheden bag de smukt udformede 
informationsbrochurer i firfarvetryk kom frem, dvs pro-
fitmaksimeringen som inderste drivkraft, ville store dele 
af den velpudsede facade krakelere. Resultatet af priva-
tiseringsbølgen bliver frihed for de allerede velbjærgede, 
for de som havde en fysisk og mental kapital at sætte 
ind. Resten af befolkningen må tilpasse sig de herskende 
tilstande og prøve at klare sig så godt de kan.

”Hele den nuværende kultur er stort set blot en profitjagt, 
en kamp om penge.” (Martinus, Kosmos 6/1997)

Det svenske folks pensionspenge, som i spekulations-
øjemed valser rundt på børsen, udgør store dele af det 
økonomiske værktøj, som aktiemarkedets matadorer 
jonglerer med på verdens børser. Følelsen af objektivitet 
og upersonlighed gør den spekulative adfærd endnu far-
ligere og indgiver disse mennesker følelsen, at det altid 
er nogen andre, som rammes, hvis de risikofyldte speku-
lationer mislykkes, ikke dem selv. Med tal på en skærm 
leger de med vores fremtid, vor kommende tryghed. Ar-
rogance og hovmod fejrer her triumfer. At der kommer en 
regnskabets tid for denne adfærd er ikke indenfor disse 
menneskers mentale horisont.

Troen på markedets muligheder for at gøre underværker 
– den eneste vej ifølge højre i 1990-tallet – ligner en sekts 
indstilling til livet. Det er et verdensbillede som indenfor 
sine rammer vil bringe menneskelighedens frelse. Når 
bare det selvregulerende marked får frit spillerum, vil 
alt blive til det bedte. Det økonomiske incitament er og 
bliver, ifølge dette verdensbillede, den gulerod som driver 
mennesket til at handle. Menneskets egoisme, i kombi-
nation med kampen for at overleve, er de forudsætninger 
der er grundlag for menneskeligt samvær ifølge den 
økonomiske model som kaldes hyperkapitalismen – det 
økonomiske tidehvervs nye farsot. Et mentalt klima som 
er ledende i børsverdenen. Her råder bogstavelig talt jung-
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lens lov. Her findes ikke plads for den svage og mindre 
bemidlede. At æde eller blive ædt er hvad der her gælder. 
I dette tankesystem er undergangen indbygget.

”Vrede eller fjendskab er en instinktiv, organisk mobili-
sering af individets kampevne, som sigter på at besejre 
eller uskadeliggøre modstanderen. Ligeså nødvendig og 
logisk som denne kampevne er for dyret, ligeså ulogisk 
og livsnedbrydende er den for det fremskredne kulturmen-
neske.” (Martinus, Kosmos 7/1998)

Valgfrihed?

I valgfrihedens eller snarere valg-tvangens navn tvinges 
mennesker nu til at gøre flere økonomiske valg for at 
passe sit hus. Vil man have en tryg alderdom må man 
selv sørge for at skaffe sig en sådan ved smarte aktie-
placeringer på børsen. En tiltagende forretningsmæssig 
indstilling til hverdagen gennemsyrer nu mange menne-
skers liv, hvilket betyder at tankerne hos mange tvinges 
ind i mere selvcentrerede baner. Når statens muligheder 
for via skatter og andre indtægter at hjælpe mennesker 
formindskes, flyttes ansvaret for at klare egne interesser 
mere og mere over på den enkelte. Samfundsklimaet 
forandres, bliver hårdere.

Virksomheder på den internationale scene får nu stadig 
mere magt over menneskers privatliv. Det er nu alment 
accepteret at åbenlyst handle og tænke på sig selv og sine 
egne behov. Retorikken i den borgerlige samfundsdebat 
gennemsyres af egennytte. Den tidligere maskerede 
egoisme behøver ikke længere nogen maske. Den kan 
nu for tiden uden skam vises frem for åbent tæppe. Få 
mennesker beriges på det store flertals bekostning. Ikke 
bare økonomisk men også socialt.

”I vor tid hylder man hovedsageligt princippet: det er 
bedre at tage end at give, det kaldes også profit, og selv 
om der findes meget godt og hæderligt forretningsliv, går 
tendensen mere og mere i retning mod at et fåtal – det være 
sig mennesker eller stater – kommer til at besidde mid-
lerne og magten og udnytter de mange som er mere eller 
mindre ejendomsløse.” (Martinus, Kosmos 11/1994)

En anden tankegang – hvor gamle socialdemokratiske 
værdier som lighed, retfærdighed og solidaritet var 
normgivende og lå til grund for et forsøg på at udjævne 
indkomstkløfterne – betragtes i dag af mange som både 
naiv og forstokket. Ja, som yderst kontraproduktiv. 
Angsten, om end på et ubevidst plan for de fleste, er den 
mentale kraft som behersker sindet hos det store flertal af 
medborgere. Angsten for at stå uden forsørgelsesmulighe-
der, at havne i fattigdom, bliver stadig tydeligere jo mere 
markedet spænder skruerne og bagbinder almindelige 
menneskers spillerum.

Med sit økonomiske system bygget på udlån, renters 
rente og fiktive værdier i form af elektroniske penge på 
en dataskærm har dansen om guldkalven længe været et 
faktum. Markedet og kapitalen, med dens fysiske og men-
tale udbytning af mennesker og naturressourcer, danser 
stadig hurtigere rundt om den og kan når som helst falde 
omkuld. I faldet vil de komme til at drage det nuværende 
samfundssystem med sig som et korthus, der er bygget 
på kortsynet økonomisk profitmaksimering. Fysisk og 
verbalt våbenskrammel og selvforherligelse har ikke en 
chance for at modstå dets iboende destruktive kraft. Den 
kraft der har ført denne samfundsopbygning til tops vil 
også blive dens fald.

Når den har fuldført sin mission – at blotlægge den 
menneskelige egoismes ødelæggende konsekvenser 
–vender den sig mod sine egne. Faldet findes naturligt 
indbygget i systemet. Det vil føre til en forvandling og 
en frigørelse af det menneskelige sind til fordel for ægte 
bestående livsværdier som just lighed, retfærdighed og 
solidaritet. Denne forvandling vil indebære en begyndelse 
på en tidsalder, hvor fornuft og altruisme vil blive den 
mentale indstilling som præger forholdet mennesker imel-
lem. Følelsen og forståelsen af begrebet enhed bliver pr 
automatik til en del af det menneskelige begrebsapparat. 
Livet vil ikke anses som noget man har, men som noget 
man er. Med en let gysen vil fremtidens mennesker se 
tilbage på denne tidsepoke, hvor det højeste ideal var 
at satse på sig selv og udtænke den smarteste måde til 
at tilrane sig økonomiske fordele på andres bekostning. 
Indoktrineringen af dette økonomiske ideal er blevet 
dybt indprentet i menneskers bevidsthed, og maskeret til 
noget godt og indlysende, naturligt og ønskværdigt. Et af 
djævlementalitetens mange ansigter.

”Dyrets natur er princippet ”at tage”. Det rigtige menne-
skes natur er princippet ”at give”. (Gavekultur, kap.5)

Hyperkapitalismens grænse

De seneste 20-25 års økonomisering af hverdagen med 
næsten religiøs fortegn har nu fået et ordentligt knæk. 
Børsen – som udgør den kirke til hvilken investerings-
sultne og grådige små- og storsparere begiver sig som 
bedende spekulanter – har nu i mangt og meget tabt store 
dele af sin tidligere glans. Staten og skatteyderne må igen 
træde ind på scenen som frelsere i nøden, når boblen på 
finansmarkedet gang på gang brister. Gælden i mange af 
verdens lande antager efterhånden groteske højder. Det 
virker næsten som om hele den finansielle del af verden 
er blevet vanvittig. En virkelighedsopfattelse hvor pro-
fitmaksimering og øget forbrug er ledestjerne kan ikke 
andet end krakelere til sidst.
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Den tiltalende tanke om øget frihed er blevet væk i efter-
tankens syge bleghed. Der findes ingen ægte frihed under 
det økonomiske åg, kun slaveri. Menneskets behov for 
selvbestemmelse har længe indebåret alt for lidt omtanke 
for andre. Den egoisme, vi dagligt er vidne til i menne-
skers sind, vil når de nødvendige erfaringer af personlige 
og sociale nedture er gjort resultere i en øget omtanke 
for sin næste. Det vi nu er vidne til er konsekvenserne 
af frihed uden ansvar. Den illusoriske tanke at jeg ure-
flekteret kan leve godt på andre menneskers bekostning 
vil langsomt men sikkert skifte til en gennemgribende 
forståelse for det fælles bedste.

Vanskelighederne og udfordringerne på det personlige og 
sociale plan er den læremester, som underviser os om de 
spilleregler, der gælder for at få et godt liv. Tænkningen 
ændres gradvis til fordel for en global tænkning i stedet 
for en lokal. Mennesket udvider sine indre og ydre græn-
ser. Tiden for det der kaldes deliberativ demokrati, hvor 
vægten bl.a. ligger på et fælles ansvar og aktiv deltagelse 
i den samfundspolitiske samtale, kommer snart på den 
nationale og internationale scene. Det deliberale demo-
krati er en demokratiform, som ”accepterer både juridisk 
regulering og direkte og indirekte statslige indgreb i de 
flerkulturelle konflikter, og den betragter normativ dialog 
og uenighed i den civile offentlighed som væsentlig for 
en flerkulturel demokratisk statsform” (Seyla Benhabib: 
Jämlikhet och mångfald, 2002 s.153)

Som jeg ser det er indførelsen af  den deliberale demo-
kratiform på det nationale plan et vigtigt skridt mod den 
i fremtiden dæmrende globale demokratiproces, som vil 
blive udformet og administreret af en upartisk verdens-
regering. Det vil ske på et tidspunkt, hvor Martinus’ 12 
punkter er hver mands mentale ejendom.
”At forandre menneskenes begær efter at gøre alt til pri-
vatejendom til i stedet at være et begær efter at gøre alt 
til fællesejendom det er at føre menneskeheden ud af de 
dyriske traditioner ..” (Martinus, Gavekultur kap.4)

Det hele er et spørgsmål om moral

Menneskets moralske frihedslængsel savner altså i mine 
øjne i hverdagen det så væsentlige anstrøg af gensidig 
hensyntagen, hvor min nabos velbefindende bliver 
forudsætningen for mit eget mentale velbefindende. 
Besværlighederne og udfordringerne vil blive så gen-
nemgribende og af den slags, at det eneste der vil bære 
frugt er samarbejde og atter samarbejde, nationalt som 
internationalt. Efter det nuværende banksystems sam-
menbrud vil lighed, retfærdighed og solidaritet igen blive 
positive ord i samfundsdebatten.

Martinus’ tolv punkter fra Livets Bog I kap. 4 vil blive 
vejledende for fremtidens mennesker, når disse tager over 

og skaber det fredens rige, 
som de fleste af jordmen-
neskene så inderligt læn-
ges efter. Forestil dig en 
verden uden angst, uden 
våben, uden kommuni-
kationsproblemer, uden 
fattigdom, uden miljøø-
delæggelse, uden økono-
misk uretfærdighed, uden 
kriminel virksomhed, uden misbrug, uden nogen form for 
mentale eller fysiske overgreb på mennesker eller natur. 
For godt til at være sandt?

I Livets Bog VII stk 2658 giver Martinus os med 41 
punkter et koncentrat af det Tredie Testamentes hovedind-
hold. Disse 41 punkter beskriver krystalklart mennesket 
og dets plads i verdensaltet, dets indre bestanddele, dets 
skæbnedannelse, dets forhold til intolerance og vredesud-
brud, dets mangelfulde juridiske system, dets voksende 
intuitionsevne, dets indstilling til moralspørgsmål, dets 
forhold til den kommende verdensstat m. m.
Martinus skriver videre i LB VII stk 2661 om det sindelag, 
som i stor grad præger de mennesker, der er modtagelige 
for og længes efter urokkelige kosmiske fakta præsenteret 
i logiske sammenhængende tankerækker, hvor slutresul-
tatet i hver skabelsesproces munder ud i konstateringen: 
Alt er såre godt”.

I samme grad som man har udviklet intellektualiseret 
følelse eller næstekærlighed og intuition, og samtidig 
længes efter løsningen på livets mysterium, kan man 
begynde at forstå de kosmiske analysers identitet med 
virkeligheden eller den evige sandhed. Da denne sandhed 
er en redegørelse om den evige Guddom, hans bevidsthed 
og organisme, verdensaltet, som er kulminerende kærlig-
hed, er det ikke svært at forstå, at det først og fremmest er 
kærlige mennesker, som begynder at opleve de kosmiske 
analyser som urokkelig virkelighed.

Disse mennesker kendes let på deres begyndende kærlige 
sindelag. De er vokset fra drabstendensen. Nogle er endda 
kommet så langt, at de hellere selv vil lide end se andre 
lide. De nænner ikke at gøre andre fortræd, hverken men-
nesker eller dyr. Mange af dem er blevet vegetarer, ikke 
for deres helbreds skyld men fordi de føler modvilje mod 
at slå dyr ihjel. De kan heller ikke acceptere krig eller 
hævntogter og straf. Naturligvis kan de ikke være bødler. 
Det er en glæde for dem at hjælpe andre i nød, dyr som 
mennesker. De er således mere eller mindre vokset fra det 
sindelag, som den gængse civilisation og kultur er baseret 
på. De accepterer heller ikke den kirkelige udlægning om 
evig fortabelse, om evigt helvede, om en vred Guddom, 
som straffer ”syndere”.
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Afslutning
Opleves det nye fremvoksende sindelag fjernt? Jeg tror, 
at de fleste af os, som for alvor interesserer os for Mar-
tinus’ kosmiske analyser og efter bedste evne forsøger 
at omsætte disse i hverdagen, i det mindste begynder at 
strejfe de opregnede kendetegn på det nye fremvoksende 
sindelag. Der findes naturligvis dage, hvor den nye kul-
turs ideal føles fjern, dage hvor sidder fast i en negativ 
vanebevidsthed og ser verden gråtoner. På samme måde 
findes der dage, hvor man let i sindet uden større besvær 
kan tune ind på den frekvens, som har alkærligheden og 
uselviskheden som kendetegn. Det er disse dage man må 
gemme i sit indre og passe på. En dag opdager man, at der 
i ens indre findes flere af disse dage end man troede.

Jovist, man vokser. Men da der ikke findes nogen stør-
relser fra et kosmisk perspektiv, findes der heller ingen 
grænser for, hvor meget solskin man kan gemme i sit in-
dre. Jeg ser frem til den dag, da den sidste mentale skygge 
endelig toner bort til fordel for den guddommelige kær-
ligheds evige stråleglans. Den dag da det mentale klima i 
menneskeheden kun er lyst og du og jeg skinner om kap 
med vore medvæsener i det evige, kosmiske eventyr som 
Martinus kalder Guds primære bevidsthedszone. En tid 
hvor det mentale klima, som beskrives i beretningen om 
den barmhjertige samaritan, på en naturlig og organisk 
måde er blevet en integreret og fast forankret del af den 
menneskelige mentalitet.

 
v/Jan Langekær 
 
Ret beset skulle man inden for sagen arbejde efter de 
principper, som Martinus ønskede, nemlig gaveprin-
cippet, gratisprincippet. Altså ingen forretning, ingen 
merværdi, ingen moms, ingen kursusafgifter, ingen 
kontrakter(men frivilligt), ingen ansættelser, ingen over 
og underordnede (kun rette sig efter 
analyserne) ingen indmeldelser, ingen udmeldelser, 
bare frit som solen. 
 
Her er Martinus naturligvis helt på linie med Jesu 
udsagn: 
I har fået det for intet, giv det for intet!, siger Jesus i 
Matt. 10: 8. 
 
Apostlene forlangte ikke kursusgebyr for at fortælle 
til andre, hvad Jesus havde sagt. Paulus arbejdede som 
teltmager under sine rejser for ikke at ligge nogen til 
byrde.  Han siger i 1. Kor, 9:18: ”Hvad er så min løn?” 
Den at jeg som forkynder af evangeliet arbejder gra-
tis?? 

(Noget tyder dog på, at der allerede på Pauli tid var 
nogen, der fik en vis løn som ældste! Penge trænger ind 
overalt og ofte sker, at de demoraliserer mennesker).  
Det rigtigste er at bruge gaveprincippet, som både 
Jesus og Martinus gjorde. 
 
Selv i templer og kirker er der normalt gratis adgang, 
og ingen kirker forlanger kursusgebyr for at forkynde 
evangeliet! 
På samme måde burde det være overalt inden for sa-
gen, det er selvklart. 
 
Man kan så spørge sig, hvor skal pengene til sagens 
drift så komme? 
De vil naturligvis komme fra gaver og arv i stor stil, 
når de interesserede opdager hvor gennemført næste-
kærligt sagen efter gaveprincippet opfører sig. 
 
Har man tillid til gaveprincippet inden for sagen, så vil 
det også fungere. 
 
Så enkelt er det.

Giv det for intet
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Følgende er et forkortet uddrag fra en artikel i Kos-
mos nr. 12/1984:

Af Peter Zacho

I 1947 studerede jeg den store pædagog Amos Comenius’ 
lære. Han kaldes ”den moderne pædagogiks fader”. Jeg 
tænkte ved mig selv, at Comenius og Zamenhof var 
samme ånd. Kort tid efter modtog jeg et brev med et foto 
fra indvielsen af et monument opstillet i Comeniuspar-
ken i hans fødeby i Tjekkiet. Øverst på dette monument 
sås esperantos symbol, den femtakkede grønne stjerne 
der symboliserer de fem verdensdele. Under dette lød 
teksten: ”Til minde om dr. L.L.Zamenhof, som fuldførte 
Comenius’ værk”.

Det er muligt at genkende tidligere store i deres senere 
inkarnation. Jeg var nu sikker på, at Zamenhof var en 
reinkarnation af Comenius (1592-1670). Ved siden af sin 
”Store undervisningslære” skrev Comenius sin ”Paneger-
sia” (Verdensopvækkelse). I sin bog ”Via Lucis” (Lysets 
vej) profeterede han om en tid, da menneskeheden ville 
bruge ét universelt sprog.

Det sprog skabte han altså i en senere inkarnation som 
Zamenhof. Sine tanker om moral, religion og Gud har 

Zamenhof nedfældet i værket ”Homaranismo”, læren 
om menneskehedens udvikling. Heri skriver han bl.a. 
”I templet for Homaranismo vil jeg lytte til værkerne af 
menneskehedens største lærere, når de taler om liv og 
død, om forholdet til vort Jeg, til universet og evigheden. 
Dette tempel skal opdrage ungdommen til forkæmpere for 
sandhed, retfærdighed og broderskab mellem alle.”

Der er flere ting, der peger på, at esperanto er kommet 
for at blive. I Livets Bog stk. 191 har Martinus skrevet: 
”Alle jordens folk vil således engang komme til at tale 
det samme sprog, det samme tungemål.” Den japanske 
Oomotobevægelse anvender esperanto, Bahaisterne, der 
arbejder for at forene alle i en religion uden dogmer bru-
ger esperanto, og der er opstået en verdensomspændende 
venskabsbevægelse på grundlag af esperanto.

Det internationale sprog er vokset frem og blevet et 
socialt fænomen i pagt med den voksende internationa-
lisme. Men vi lever i en tid, hvor de mørke kræfter mere 
og mere gives fri i desperate handlinger. Det præger alt 
menneskeliv, og esperanto er naturligvis ingen undta-

Esperanto – Zamenhof og Comenius

Comenius
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gelse. Zamenhofs tanker præger meget lidt lederne i det 
nuværende esperanto-samfund. Man taler mere og mere 
om et esperanto uden ideologi, altså uden moral.

Men det er blot noget midlertidigt. Den humanistiske, ja 
spirituelle, baggrund for skabelsen af esperanto vil blive 
forstået fuldt ud en dag. Martinus sagde: ”De store hu-
manister kan i almindelighed ikke forstå mine ting. Deres 
store intellekt forbyder dem at tro på noget religiøst, fordi 
de jo aldrig har hørt religion fremsat videnskabeligt, for 
forstanden. Men de udfører i høj grad Guds vilje. Derfor 
er de mine disciple.”

Zamenhofs vision udtrykte han således: ”Uligheden og 
hadet mellem folkene vil først forsvinde, når hele men-
neskeheden har ét sprog og én religion.” Uden tvivl vil 
esperanto blive en medvirkende kraft i skabelse af ver-
densfreden, for til den tid vil det være sammenknyttet 
med den moral, Zamenhof har givet udtryk for. Unesco 
har anerkendt ham som ”en af verdens store”. Men han 
var alt for beskeden og ydmyg til at ville ophøjes.

Supplerende betragtninger

Af Ruth Olsen

Da jeg aldrig havde hørt om Comenius, slog jeg ham op 
på google, og blev klar over, at han var en af oplysnings-
tidens modige reformatorer, som den katolske kirke søgte 

at forfølge. Derfor var han på flugt det meste af sit liv, og 
endte som så mange andre af tidens ”flygtninge” i den tids 
mest frisindede land Holland. Alligevel lykkedes det ham 
at få realiseret noget af sin pædagogiske nytænkning, der 
bl.a. handler om at man kommer længere med ”guleroden 
frem for stokken”, om en grundskole for både piger og 
drenge og om ”livslang læring” for alle.

Hans politiske og religiøse projekt er, at der skal være 
religionsfrihed, og at der skal skabes en international 
orden, der prioriterer fred og menneskelig sameksistens. 
Til dette må der udvikles et fælles sprog. Mennesket må 
lære at ”læse i livets bog”, som er naturen, og forstå den 
harmoniske måde, alt udvikles i naturen på.

I EU har man noget, der kaldes ”Comenius-programmet”. 
Det giver støtte til undervisningsprojekter, der bygger på 
Comenius’ tanker. Herfra så jeg at f.eks. Egå Gymnasium 
havde fået støtte. I hans fødeby i Tjekkiet er der nu et 
museum om ham.

Han havde ikke nogen let gang på jorden, hans forældre 
dør tidligt, hans første kone og alle deres børn dør af 
pest, det samme gør hans anden kone og børn. At han 
selv overlever denne pestramte tid, er der nok en dybere 
mening med. I hvert fald har han sat sine spor i europæisk 
kultur. Og som Peter Zacho mener, samlede han dengang 
de erfaringer, som han i et senere liv som Zamenhof kunne 
bygge videre på.

I konflikt med sig selv

Idet det jordiske menneske i sig rummer to kontrære processer, en der nedbryder dyrets natur, og 
en der opbygger modsætningen til nævnte natur, nemlig den ”rigtige menneskelige”, er samme 
væsen på forhånd dømt til at være et væsen, der mere eller mindre befinder sig i konflikt med 
sig selv, rent bortset fra den konflikt eller strid med medvæsenerne, det stadig befinder sig i, og 
som den resterende del af den dyriske psyke i dets bevidsthed stadig vil afstedkomme.
(Martinus i LB V stk. 1767)
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Ti nye måder at se 
verden på

Af Else Byskov

Books on Demand 2010

228 sider – 179 kr.

Anm. Ruth Olsen

Else Byskov har begået en ny bog med baggrund i Mar-
tinus’ verdensbillede. Hun har en utrolig god måde at få 
forklaret det hele på – klar, logisk og uhøjtideligt. Og 
ind imellem med en forfriskende humor. Hun formår at 
relatere de sværeste emner til noget, de fl este kender til 
i vor tid.
Mange spirituelle bøger får gjort alt det såkaldt ”ånde-
lige” mere mystisk, end det er. Else gør omvendt, får 
det ”ned på jorden”, til noget indlysende ”almindeligt”. 
Hun rammer det sprog og den tone, der er gængs hos de 
fl este i dag.

Elses sproglige færdigheder yder jeg nok bedst retfær-
dighed ved at citere et par afsnit fra bogen. Efter at have 
skrevet om,”hvordan får vi vores karma leveret”, beskri-
ver hun forholdet mellem karma og Loven for tiltrækning 
sådan (s. 99):
”Hele vores tankesfære er magnetisk. Vi kan også ud-
trykke det på følgende måde: vores bevidsthed og alle de 
”ingredienser”, den rummer, udgør et elektrisk felt, som 
opererer på en bestemt bølgelængde. Med det tankemix 
som vi har i vores bevidsthed tiltrækker vi bølgelængder 
”derudefra”, som er ligesom vores egne. Det betyder at 
en tankesfære, som er domineret af positive tanker, vil 
tiltrække positive mennesker, omstændigheder og forete-
elser. Og en tankesfære, der er domineret af negative tan-
ker, vil tiltrække negative mennesker og foreteelser.”

Derefter forklarer hun, at hvis Peter har slået nogen 
ihjel og stadig har drab ”på hjernen”, vil han uvægerligt 
før eller senere tiltrække en, der har samme mentalitet, 
f.eks. William. William ”ser rødt”, når han ser Peter, og 
fremprovokerer et slagsmål, der ender med at William 

slår Peter ihjel. Hvis William bliver spurgt om, hvad det 
var ved Peter, der provokerede ham, vil han ikke præcist 
være i stand til at sige, hvad det var.

William var altså et passende instrument for ”leverancen” 
af Peters karma. Når vi i vor tid hører om, hvad de fl este 
oplever som ”meningsløs” og ”tilfældig” gadevold, kan 
vi ikke altid gennemskue sammenhængen, men vi ved 
den er der. 

Et andet sted i bogen (s.121) får hun forklaret rein-
karnationen v.hj.a. sommerfuglen. Som hun skriver: 
”Reinkarnation bliver afsløret lige for øjnene af os i 
sommerfuglens forvandling”. Fra æg til larve til puppe 
til færdig sommerfugl, altså fi re forskellige legemer og 
dog det samme væsen.

Denne bog vil være særdeles velegnet som gave til de 
”sejge”, der ikke tror der er en større logisk plan med 
deres eksistens her på jorden, og ikke mener de har brug 
for at få ”meningen med det hele”.
Else Byskov har i øvrigt netop fået udgivet en bog i 
USA – ”The undiscovered country”, med undertitlen 
A non-religious Look at life after death. Den her ovenfor 
anmeldte bog er ligeledes udkommet i USA på Amazon. 
Så nu begynder Martinus så småt at blive lidt mere kendt 
i det store land. I øvrigt er hendes bog ”Døden er en il-
lusion” ved at udkomme i Spanien, den udkom i Tyskland 
allerede i 2006.

Om bøger



28

Om tro og viden

Af Dalai Lama

Aschehoug forlag 2005

215 sider – 100 kr

Anm. Ruth Olsen

Dalai Lama er næsten 
blevet mere kendt og afholdt i den vestlige verden end 
Paven. Og det er ikke så underligt, for udover sin kær-
lige udstråling er han meget mere åben, udogmatisk og 
jordnær, også i sin videbegærlighed. Det viser denne bog, 
hvor han fortæller om sine forsøg på at sætte sig ind i, 
hvor langt naturvidenskaben er kommet i sin forskning 
og søger at sammenligne dette verdensbillede med det 
buddhistiske.

Han har ført lange samtaler med nogle af de mest kendte 
naturvidenskabelige forskere og inviteret fl ere til sympo-
sium i sit eksilhjem i Indien, Dharamsala. Han har også 
engang besøgt Niels Bohr Instituttet i København. I sin 
sammenligning med buddhismen lægger han vægt på 
lighederne, han er jo et harmonisøgende menneske. Det 
fælles udgangspunkt er, siger han, vor søgen efter sand-
hed. Også dette at bruge erfaringen, dvs den empiriske 
metode, mener han er fælles.

Den kritiske fornuftsbaserede tilgang er vigtig for ham. Et 
sted skriver han (s. 33): ” Selv om buddhisme har udviklet 
sig som en religion med en karakteristisk samling tekster 
og ritualer, kan den tekstmæssige autoritet i buddhismen 
strengt taget ikke veje tingere end en forståelse baseret på 
fornuft og erfaring. Faktisk underminerer Buddha selv i en 
berømt udtalelse sine egne ords autoritet, da han formaner 
sine tilhængere om ikke at acceptere gyldigheden af hans 
belæringer. Han råder folk til at teste sandheden af det, 
han har sagt, gennem logisk undersøgelse og personlig 
eksperiment.”

Heller ikke naturvidenskaben kan påberåbe sig personlige 
eller tekstmæssige autoriteter, siger han. Også den hviler 
på mange subjektive elementer. Buddhismen indeholder 
et bredere verdensbillede, for den fysiske videnskab 
mangler metafysikken og dermed etikken. Han fi nder 
Darwins teorier uendelig mangelfulde, fordi den ikke 
levner plads for altruisme og medfølelse, som dog er en 
vigtig del af menneskets overlevelsesstrategi.

Hvad angår bevidsthed mener han naturvidenskaben 
kunne lære en del af buddhismen, skønt der også heri er 
divergerende meninger, fordi buddhismen har udviklet 
sig en hel del gennem tiderne. Han undrer sig over, at 
naturvidenskaben kan afvise noget, de ikke er i stand til 
at modbevise, f.eks. Guds eksistens og reinkarnationen.

Han slutter med at skrive: ”I vore dage har videnskab og 
spiritualitet mulighed for at komme tættere på hinanden 
end nogensinde før og kaste sig ud i en fælles stræben 
for at hjælpe menneskeheden med at leve op til udfor-
dringerne, vi står overfor. Gid vi alle som medlemmer af 
den menneskelige familie måtte reagere på den moralske 
forpligtelse til at gøre dette samarbejde muligt.”

Den indre rejse hjem
(The inner journey home)

Af A.H.Almaas

Forlag?

700 sider kr. ?

anm. v/ Göran Rudengren

A.H.Almaas er grundlæg-
ger af en åndelig skole, som hedder Ridwan School. Han 
er født i Kuwait 1944, fl yttede til Californien før 20-års 
alderen og uddannede sig i USA. Han begyndte at studere 
fysik, men kom i kontakt med psykoanalysen og hoppede 
fra. Han kombinerer åndelige og indre undersøgelser af 
verden med psykoanalysen, og har gennem årene udviklet 
noget, han kalder ”The diamond approach”. Det byg-
ger meget på en træning i evnen til at opleve den indre 
verden, og just der fremtræder diamanter i forskellige 
farver og former.

Udover fl ere andre bøger har han udgivet denne på over 
700 sider, hvor han behandler menneskesjælen. Han 
beskriver hvordan sjælen er og hvorfor det er så svært 
at få begreb om den. Ifølge ham er sjælen udgangspunkt 
for bevidstheden, og eftersom sjælen stadig ændrer sig, 
går vi rundt med stadig foranderlige tanker og følelser. 
De første tre dele af bogen behandler sjælens funktion og 
struktur så at sige, for den er egentlig udpræget formløs. 
De sidste tre dele behandler rejsen hjem, hvordan men-
neskesjælen udvikles og bliver ét med Væren. 

I et appendix beskriver han, hvordan sjælen betragtes i 
vesterlandsk og østerlandsk religion og i sufi smen. Den 
sidste ligger ham særligt på hjerte.
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En gang i min ungdom læste jeg en bog om neuroser 
udfra en psykoanalytisk vinkel. Den gjorde mig lidt 
mindre negativt indstillet overfor psykoanalysen, om 
end jeg stadig har svært ved visse af teorierne. I Almaas’ 
tænkning har psykoanalysen en stor betydning, og han 
sætter den på en måde ind i den åndelige udvikling, bl.a. 
gennem undersøgelser af sindet og ego’et. Som Martinus 
forklarer han , at egoets opbygning er et nødvendigt trin 
i udviklingen for at kunne anvende sin intelligens og 
blive bevidst.

Men efterhånden kommer man til et punkt, hvor man skal 
lade ego’et bag sig. Ego’et medfører jo forsvar for sine 
handlinger og tanker, og dette skal opløses, man skal bare 
fl yde med i bevidsthedens strøm og være den, man inderst 
inde er, del af Væren. Når man har integreret sjælen helt 
i Væren, da er man kommet hjem. Det påstås i bogen, at 
analysens mål er, at neurotikeren skal opdage sit virkelige 
indre jeg og leve let og spontant efter det. Det er netop 
det, Almaas påstår, vi skal udvikles til.

Vi skal spontant være den, som vi er, og verden er da 
egentlig ganske enkel. Vi skal ikke i det lange løb have 
nogen stræben, men lige nu skal vi stræbe efter at blive 
integrerede autonome mennesker, som er os selv. Individ 
betyder enhed. Når vi har nået den bevidsthed, handler 
vi altid automatisk rigtigt.
Bogen er ind i mellem svær at tilegne sig, selv om den 
ikke er svær at forstå. Han respekterer videnskab og 
kundskab. Det er interessant at se, hvad han kommer 
frem til ved at undersøge, hvad der sker, når mennesker 
går ind i sig selv og undersøger, hvad de da oplever. Når 
alt kommer til alt er vi alle inderst inde det sorte lys, som 
Martinus betegner som X1.
(oversat fra svensk og forkortet af Ruth O.)

Shakespeare

Af Søren Hauge

Lemuel Books 2010 

348 sider – 349 kr.

Anm. Ruth Olsen

Det er et gedigent forsk-
ningsprojekt, Søren Hauge 
her har udgivet. Med over-
bevisende historisk ma-
teriale påviser han, at Shakespeare i virkeligheden var 
Francis Bacon, og at personkredsen omkring ham var 
medlemmer af den hemmelige Rosenkors-orden.

Bogen er en opdagelsesrejse ind i den tids England, dvs 
omkring år 1600, fuld af detaljer om personerne og be-
givenhederne i Bacons liv. Vi får en masse viden om de 
åndelige og kulturelle bevægelser i renæssancen, hvor 
den hermetiske og altså esoteriske visdom dyrkedes 
i hemmelige broderskaber blandt nogle få oplyste og 
velberejste mænd.

Han skriver (57): ”Den spirituelle livsforståelse, som vi 
i denne bog kalder for hermetisk, er en fællesbetegnelse 
for tilgange til livet og det guddommelige, der integrerede 
områder som alkymi, astrologi, magi og kabbala med re-
ligion, fi losofi , kunst og videnskab. Det var et helhedssyn, 
som i sin kerne var esoterisk, det vil sige orienteret mod 
dybere forståelser og indsigter, som ligger bag den fysiske 
verden og bag den traditionelle religiøse livstolkning.”

Bacons ærinde med sine skuespil var oplysning, men 
meget af det var så kryptisk pakket ind, at de dyberelig-
gende budskaber næppe er blevet forstået af ret mange. 
Og det gør de vel stadig ikke. Åndelig visdom er endnu 
ikke kommet i høj kurs.
For mennesker, der er interesseret i historie, kryptografi  
og altså Shakespeare, er bogen en sand guldgrube af op-
lysning. Man bliver virkelig klar over, at Francis Bacon 
var inkarneret med en speciel opgave. Han skrev i øvrigt 
meget andet end skuespil. ”Novum Organum” er nærmest 
en videnskabelig afhandling, fuld af dyb indsigt om na-
turens lovmæssigheder. Han var en pioner og fornyer på 
det videnskabelige felt.

Han fi losoferede over de forskellige videnskabelige me-
toder således (s.271): ”De eksperimenterende mennesker 
er som myren – de samler og anvender kun. De ræson-
nerende minder om edderkopper, som laver spindelvæv 
ud af deres egen substans. Men bien tager middelvejen: 
Den indsamler materiale fra havens og markens blomster, 
men fordøjer og forvandler det gennem sin egen kraft.”

Loven om tiltrækning

Af Jack Canfi eld m.fl .

Forlaget Det blå Hus 
2010

320 sider – 270 kr.

Anm. Ruth Olsen

Endnu en bog om det 
emne! Da det vel ikke er 
alle tilsvarende bøger fra 
USA, der oversættes og 



30

sælges her i Danmark, begynder jeg at forstå, hvorfor der 
opstod den mening, at det var den slags bøger, der havde 
sin andel af årsagen til fi nanskrisen i USA. Folk tolkede 
jo bankernes velvillige udlån til at købe hus som, at det 
var meningen de således skulle have deres ønske opfyldt. 
De havde tiltrukket muligheden ved deres eget ønske!

På bogens omslag står f.eks.: ”De mennesker, der lever 
et liv, hvor deres drømme og intentioner bliver til virke-
lighed, bruger den direkte adgang til den universelle lov 
– Loven om tiltrækning. Den virker uanset om vi vil det 
eller ej, men ved at udnytte den positivt, kan vi få opfyldt 
de ønsker, vi hver især har til livet.”
Det positive ved bogen er, at den nok vil gøre en del 
læsere mere bevidst om, hvad de egentlig ønsker, og få 
dem til at overveje, hvordan de kan gøre noget for at gå 
i den rigtige retning. At øve sig i at tænke positivt er jo 
altid godt.

Bogen består af 37 personlige beretninger, som viser, at 
det faktisk ikke er nemt, som bogens omslag antyder. De 
fl este må yde en større indsats og gøre noget selv for at 
få det, de ønsker. Det gør den lidt mere seriøs, end jeg 
først troede, selv om der mest fokuseres på de ting, der 
er lykkedes. Vi hører ikke meget om, hvad man gør, hvis 
ønskerne alligevel ikke opfyldes og ting mislykkes.

Det er ikke en bog for håbløse fattigrøve, personerne 
fremstår som temmelig ressourcestærke. Der er ej hel-
ler fokus på den form for lykke, der bedst opnås ved at 
være til glæde for andre. Det er mest selviskheden, der 
er appel til.

Nyd Nuet

Af Annie Dunch

Dunchsforlag 2010 

98 sider – 125 kr.

Anm. Ruth Olsen

Bogen har undertitlen ”Et 
liv med mindre tankekaos” 
og består af en række gode råd om, hvordan man kan øve 
sig i at ”få ro i sindet”. Der er også nogle øvelser, hun 
kalder ”nærværsøvelser”. Der er råd om, hvordan man 
kan forholde sig til dårlige oplevelser med livsglæden i 
behold. Og mange andre kloge råd til at forbedre sit liv. 

I bogen fortæller Annie om, hvordan hun selv ændrede 
et stresset liv, gav slip på bekymringerne og kastede sig 

ud i det uvisse. Ved at gå ud i naturen fi k hun det, hun 
kalder ”lyksalighedsserum”. Stilheden i naturen blev til 
stilhed i sindet.

Det er en sød lille bog, med mange livskloge tanker. 
Der er også kloge ord fra andre, bl.a. Martinus. Og fra 
buddhisten Thich Hanh, der siger, at hvis vi vil fred i 
verden, må vi starte med at skabe fred i os selv og med 
vore omgivelser. Og C.S.Lewis, der har sagt: ”Nuet er 
det punkt, hvor tiden rører evigheden”.

Indvielse i 
menneskehedens frem-
tid

Af Asger Lorentsen

Lemuel Books 2010 

330 sider – kr?

En ikke-anmeldelse af 
Ruth Olsen.

Jeg har ikke tænkt mig at skrive en almindelig anmeldelse, 
for faktisk forstår jeg ikke bogen, ud over at jeg kan se 
det er en fremtidsroman, altså Asgers forestilling om, 
hvordan verden ser ud om 700 år. Den er 3. og sidste bog 
i en trilogi, han har kaldt ”Blade af Livets Bog”. Han ved 
ellers udmærket godt, hvad Livets Bog er, men måske 
vil han gerne skabe associationer til Martinus’ værk. Det 
synes jeg er synd, for hans bog har uendelig lidt at gøre 
med det, Martinus har skrevet. Dertil er den alt for fyldt 
med mystiske ord og for mig uforståelige verdensfjerne 
begreber.

For nogle år siden skrev han en bog, han kaldte ”Den nye 
verdensimpuls”, selv om han kendte vort blad, der har 
eksisteret i over 25 år. Jeg har aldrig forstået hvorfor, men 
selvfølgelig har han lov at gøre, som han vil.
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Mirakelkost til  din 
hjerne

Af Jean Carper

Haase og Søns forlag 
2002

368 sider 99,95 kr.

Anm. Gunder Frederiksen

For at have et godt liv, også når man bliver gammel, er det vigtigt 
at bevare hukommelsen. Nu er tilværelsen imidlertid indrettet 
således, at det langtfra altid er tilfældet, at man har bevaret sin 
hukommelse i alderdommen. Det er en kendt sag, at de fleste af 
os (måske alle) med alderen får sværere og sværere ved at huske. 
Det opleves på mange måder. Adresser og personnavne smut-
ter let. Men ikke altid. Det er som om vort følelsesliv her kan 
spille en rolle. Selv i alderdommen kan mange huske f. eks. en 
ungdomskærestes navn eller oplevelser fra en spændende rejse til 
Amerika. Også alvorlige begivenheder kan have prentet sig så 
hårdt i hukommelsen, at man husker dem hele livet igennem.

Vil man prøve at forstå begrebet hukommelse, vil det være klogt 
at skelne mellem korttidshukommelse og langtids hukommelse. 
Mon ikke de fl este har oplevet, at de har glemt hvor man lige 
har lagt en nøgle, glemt et telefonnummer, eller lignende – altså 
svigtende kort tids hukommelse? For nogle af os kan det være 
meget generende. Man prøver i så tilfælde at notere og notere, 
hvilket naturligvis er en god hjælp. Men det er naturligvis bedre, 
hvis man altid havde alt på rede hånd. 
Anderledes hvor talen er om langtidshukommelsen. Man kan 
være enormt dygtig til at huske familiemedlemmers fødselsdage 
eller historiske begivenheder.

Noget tyder på, at vore hjerneceller også er følsomme over for 
næringsstoffer og kemiske forbindelser. Det er der en kvinde, der 
har skrevet en bog om. Hun er journalist ogforfatter og hedder
Jean Carper. Bogen hedder ”Mirakelkost til din hjerne”. Og hun 
er på linie med de forskere, der er i gang med at revidere deres 
forestilling om, at vi er født med en arvelig fastlagt hjerne med 
et afmålt potentiale. I bogen gennemgår hun alle de fødevarer, 
vitaminer, mineraler og fedtstoffer, der har vist at kunne gøre 
hjernen mere effektiv og holde dens celler friske - og andre, der 
bare er med til at nedbryde dem. 

Det er aktuel viden, at ” hjerneceller kan fortsætte med at vokse og 
brede sig, selv helt op i alderdommen. Herom skriver Jean Carper: 
Hvilken type fedt man forsyner hjernen med fra fødsel til død 
er en af de mest gennemgribende afgørelser, man kan foretage, 

når det drejer sig om at gavne eller skade hjernen. Det er faktisk 
højaktuelt - noget man bør tænke på, for eksempel, når ens børn 
går på fastfood-restaurant og spiser pizza med masser af fed ost. 
Herom skriver Jean Carper: Disse mættede fedtstoffer kan faktisk 
give hjernecellerne en forkrøblet vækst. 

KORT og GODT: En kost med højt indhold af animalsk fedt 
kan føre til diabetes eller en forløber for diabetes, der fremkalder 
insulin- og glukoseforstyrrelser, der igen fører til svækkelser af 
hjernen og hukommelsen. Og realiteterne er således, at antallet af 
mennesker med insulinresistens stiger dag for dag i Amerika, 
fordi den amerikanske befolkning (og maske også vor egen?) 
bliver stadig federe og ældre.
Lægerne har angiveligt konstateret en voldsom stigende forekomst 
af insulinresistens og type 2-diabetes (en voksensygdom) hos 
børn især fede børn. En undersøgelse fra 1999 skulle vise, at 
hvert eneste af 21 overvægtige børn i alderen 10  til 17 år havde 
karakteristiske  tegn på insulinresistens (Columbia Presbyterian 
Medical Center New York), hvilket betragtes som en alarmerende 
ny udvikling. Nu er 20 procent af alle nye tilfælde af diabetes hos 
børn og unge af voksentypen og har forbindelse med overvægt, 
insulinresistens og meget

Fedtholdig kost. Det betyder, at alvorlige diabeteskomplikationer 
bl. a. hukommelses- og tænkeproblemer samt hjertelidelser vil 
kunne ses tidligere hos disse børn, nemlig i 20 -30 års alderen,  i 
stedet for i alderdommen, hvilket specialister med rette betragter 
som foruroligende.
Der er udsigt til, at denne voksende insulinresistens-epidemi 
fremkalder hukommelsessvækkelse hos mange intetanende men-
nesker, som blot godtager den som en naturlig følge af normal 
aldring.  En uheldig udvikling, som der bor gøres noget ved!
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v/Ruth Olsen

Det er i de senere år blevet in at skrive sin egen biografi. 
Det vil jeg dog ikke gøre, selv om min nuværende in-
karnation er ved at synge på sidste vers og har været ret 
så spændende og lærerig. Men jeg tror, der er nogle træk 
ved mit livsforløb og udvikling, som en del åndsviden-
skabeligt interesserede nok kan nikke genkendende til. 
Martinus’ værk ville jo ikke have sagt os noget, hvis ikke 
der forud, i dette såvel som tidligere liv, havde indlejret sig 
en hel del erfaringer som forståelsesgrundlag og dermed 
modtagelighed.

Født (1941) langt ude på lan-
det i en fattig skovarbejderfa-
milie med ni børn, var skolen 
og skolens bibliotek dengang 
eneste kilde til viden om ver-
den. I dag hvor der tales så 
meget om ”danske værdier”, 
som de indvandrede grupper 
fra fattigere lande bør tilegne 
sig, får det mig til at tænke 
på, hvor meget de ”værdier” 

har ændret sig på blot den ene inkarnation, som jeg har 
nogenlunde tilgængelig i dagsbevidstheden. Og hvor 
foranderlige den slags er alt efter aktuelle livsvilkår.

I min tidlige barndom og i mit miljø var begreber som 
demokrati, ytringsfrihed osv. nogle ret abstrakte ver-
densfjerne fænomener, fordi al interesse var samlet om 
at overleve materielt. Når jeg fortæller mine børnebørn, 
at de første store begivenheder, jeg oplevede var, da vi 
fik en brønd med pumpe, så vi slap for at gå efter vand 
i en kilde, eller da vi fik indlagt elektricitet, tror de jeg 
digter historier.

Når politikerne i dag taler om samfundets ”grundvær-
dier”, ved de så godt selv, hvad de mener med det? Mon 
de mener ”åndelige værdier”? Hvis vi i mit barndoms-
miljø fik nogle ”åndelige” værdier, var det mest gennem 
de mange danske sange, som blandt andet vi søskende 
samledes i skumringstimen om at synge. En af de sange 
jeg dengang holdt meget af, vil jeg citere her, for jeg tror 
ikke der er mange, der kender den mere. Slet ikke unge 
mennesker.

Lykken er ikke gods eller guld, lykken er ikke storhed og 
ære, lykken kan selv i den ringeste vrå arbejdets frugter 
på bordet bære.
 
Lykken har rod i det ærlige sind, lykken er nøjsomheds 
rige broder. Lykken er altid: at være sig selv, aldrig træl-
bunden af livets goder.

Lev ej i tomme ønskers rus! Drik ej misundelsens bitre 
bæger! Rigere fryd vil du fange, når ret, andres glæde 
dit hjerte kvæger.

Lykkeligst den, som har fred med sig selv, fred med sin 
Gud og fred med sin næste! Går det i verden så op eller 
ned, han har af lykken dog vundet det bedste.

Det har på det seneste fået mig til at tænke på, hvor meget 
det var sangene/salmerne i stedet for præsternes prædi-
kener, der i tidens løb har sået nogle små frø af kristne 
moralværdier. Jeg er ikke vokset op i noget religiøst 
hjem, og da jeg spurgte min mor på hendes gamle dage, 
hvorfor hun aldrig havde gået i kirke, svarede hun, at 
præsterne sagde for meget vrøvl og at Jesu budskab om 
næstekærlighed var nok for hende.

I mine unge oprørske år så jeg helt anderledes på den 
citerede sang. Da jeg begyndte at se på verden og dens 
uretfærdigheder med kritiske øjne, så jeg sangen såvel 
som religion i det hele taget som led i overklassens un-
dertrykkelse af underklassen. Det, jeg som barn havde 
oplevet som en trøst i fattigdommen, så jeg nu som en 
slags talerør for magthavernes interesse i at holde de fat-
tige nede i tilfredshed med deres livsvilkår.

Jeg var kommet til storbyen, hvor de nye medier især TV 
gav os en del indblik i verdens tilstand. Vietnamkrigen 
rasede. Afsky for krig og vold har vi med os fra tidligere 
inkarnationers smertefulde oplevelser, men hvad skulle 
man stille op med de følelser af sorg, smerte, vrede og 
afmagt, som de daglige TV-reportager fra slagmarken 
vakte? Når man ikke tror på en højere styrelse, som man 
kan lægge ansvar og mening over på, må man gøre i det 
mindste den smule, der står i ens magt for at bekæmpe 
”det onde”.

Så for dog at gøre noget aktivt gik jeg ind i en Vietnam-ko-
mite, hvor vi bl.a. samlede penge ind til de vietnamesiske 

En udviklingshistorie
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frihedskæmpere. I dag ville jeg sikkert været blevet dømt 
for ”støtte til terror”, eftersom USA, og meget af tiden 
også Danmark, anså Vietkong for terrorister. Men den 
slags terrorlove, vi har i dag, var der ikke dengang.

Engagementet førte mig og mange andre dengang ind i 
politik. I et demokrati er der jo den mulighed for at gøre 
noget med sin indignation og sit ønske om at være med til 
at skabe lidt retfærdighed. ”Solidaritet” skulle ikke bare 
være en teori men noget praktisk. Mange politikere taler 
gerne ved højtidelige lejligheder om, at vort samfund byg-
ger på ”kristne værdier”, men når næstekærligheden skal 
omsættes i praktisk handling, tæller kun ”den egoistiske 
privatinteresses frie marked”.

Slutspil

Efter mange års forgæves forsøg på at ændre en lille 
smule i det politiske landskab, opgav jeg. Men netop 
da, just som en deprimerende disillusionskrise var sat 
ind, og jeg således var ”parat”, dukkede ”læreren” op. I 
form af ”Livets Bog”. En bekendt kom og forærede mig 
hele værket som gave, fordi som hun sagde: ”jeg fik det 
selv som gave, men det siger mig ikke noget.” Så smart 
arbejder ”forsynet” altså!

Dermed fik mit liv en ny drejning, en ny og befriende 
måde at se verden på. Det gik op for mig, at det ikke var 

op til mig at ændre noget ved verden eller overhovedet 
nogen andre end mig selv. Der var en dyb mening med 
”galskaben”. Jeg fik således en kærlig håndsrækning til 
at få lært at acceptere verden og andre mennesker, som 
de er. Jeg indså, at jeg har lov til at nøjes med at gøre det, 
jeg har mulighed for at gøre uden at have skyldfølelser 
over alt det, jeg ikke kan gøre noget ved.

Da jeg således erkendte, at jeg ikke mere skulle slås for 
noget, ønskede jeg at bruge den sidste del af dette liv 
til ”blot at nyde at være til” men samtidig søge mere 
viden. Det er aldrig for sent at blive klogere, for vor 
udvikling tager vi jo med os i næste liv. Som arbejdsløs 
uden udsigt til job, søgte jeg ud af storbyens larm for at 
finde stilhed.

På forunderlig vis havnede jeg i min søgen i Klint, hvor 
der netop var en gammelt hus billigt til salg. Huset lignede 
mit barndomshjem, og jeg vidste bare, at her skulle jeg 
leve resten af dette liv. Jeg havde aldrig før haft en så stærk 
intuitiv følelse af, at her ”hørte jeg til”. Det var som om 
”ringen var sluttet”. Her ville jeg leve ”i fred med mig 
selv og i fred med min næste”. Den gamle sang så jeg nu 
i en anden betydning.

Det viste sig snart, at her var en opgave, hvor jeg kunne 
bruge nogle af de evner, jeg havde opøvet gennem alle 
de aktive år. Man vil jo gerne gøre lidt gavn. Den opgave 
forsøger jeg nu at løse så godt jeg kan ud fra, hvad jeg 
føler og mener er rigtigt. Selv om det virker, som om 
udviklingen mod humanisme er gået i stå, ja på visse 
områder nærmest går baglæns, giver det ikke anledning 
til nedtrykthed, for nu ved vi jo, der er en dybere mening 
med det. Gammel mørk karma skal udleves, for at den 
åndelige udvikling kan intensiveres. Men der er dog 
også områder, hvor der er fremgang, f.eks. ydes der trods 
økonomisk krise mere til humanitært arbejde rundt om i 
verden. Og den åndelige søgen er generelt forøget.
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v/Omraam M. Aivanhov

Man siger ofte at det er hjertet som forstår, og man snak-
ker om hjertets intelligens. Hvilket hjerte drejer det sig 
om? Det er selvfølgelig ikke det fysiske hjerte, organet 
der sender blodet rundt i kroppen. Nej, det sande hjerte 
er solar plexus. Det er solar plexus, som føler og forstår. 
Hjernen kan bare studere lidt, skrive og snakke, men det 
er umuligt at forstå tingene rigtigt med hjernen. Man må 
erfare ting med hele sit væsen for at forstå dem.

Når man føler noget, enten det er frygt, angst eller kær-
lighed, føles det hverken i hjernen eller det fysiske hjerte 
men i solar plexus. Det vigtigt at være klar over, at solar 
plexus kontrollerer de fleste funktioner i den fysiske 
krop, og frem for alt er det den, som har skabt hjernen 
og giver den næring. Hvis solar plexus holder op med at 
give hjernen næring, bliver man træt, får ondt i hovedet 
og kan ikke tænke længere. Deres indbyrdes kommuni-
kation er meget vigtig.

Solar plexus er en slags omvendt hjerne. I hovedets hjerne 
ligger den grå masse yderst og den hvide masse inderst, 
men i solar plexus er det omvendt: den grå masse ligger 
inderst og den hvide masse ligger yderst. Takket være 
den hvide masse kan solar plexus føle alt, hvad der sker 
i cellerne i hele organismen. Derfor kan den hele tiden 
arbejde for at opretholde ligevægt i organismen. Hjernen 
føler ingenting med mindre alt går helt galt, men den ved 
ikke, hvordan den skal ordne problemerne. Hvis hjertet 
slår for hurtigt eller for langsomt, eller hvis det gør ondt 
i maven, vil hjernen ikke kunne gøre noget som helst. 
Hvis solar plexus har normale forhold, kan den gribe ind 
og genoprette balancen, eftersom den har kontakt til alle 
kroppens celler.

Med hjernens udvikling opnåede mennesket selvbevidst-
hed og blev et individuelt væsen. Solar plexus, som er 
sædet for underbevidstheden, sætter derimod mennesket 
i forbindelse med den universelle energi, livets hav. Den 
forbinder mennesket med hele kosmos, hvad hjernen 
ikke kan, da den endnu ikke er tilstrækkeligt udviklet til 
det. Menneskehjernen er udviklet på et ret sent tidspunkt, 
derfor er den endnu ikke så perfekt organiseret, som den 
vil blive senere.

Eftersom hjernen ikke 
er konstrueret til at 
tåle store belastninger, 
opstår der for tiden 
mange nervøse li-
delser, fordi moderne 
mennesker lægger for 
megen vægt på hjer-
nearbejde. Man må 
lære at fordele arbej-
det mellem de to cen-
tre: det som er nede i 
maven og det som er 
oppe i hovedet, så der 
kan være ligevægt. 
Menneskets hjerne er som en lampe, der oplyser, tæn-
ker og ser. Men hos de fleste mennesker er den ingen 
god lampe, fordi den har for ringe forbindelse med sin 
energikilde, solar plexus. Det hedder ”solar” fordi solar 
plexus er forbundet med solen, og solen er hjertet i vor 
del af universet.

Hjernen og solar plexus repræsenterer menneskets to po-
ler, den udstrålende og den modtagende. Denne polaritet 
findes overalt i naturen. Alting i naturen er et samarbejde 
mellem to poler. Hjernen er aktiv og dynamisk, men den 
bliver hurtigt træt, hvis den ikke støttes af solar plexus, 
ja den går helt i baglås hvis den modarbejdes af solar 
plexus. Hvis man føler, at hjernen er ved at blive blokeret, 
kan man massere solar plexus i retning mod uret, og efter 
nogle minutter vil tænkeevnen igen fungere.

Solar plexus har i sine arkiver al kundskab fra den fjer-
neste fortid, og det er op til hjernen at få den frem og 
udtrykke den. Derfor er kommunikationen mellem dem 
vigtig. Solar plexus er altså også en hjerne, men på en 
omvendt måde. Den hvide substans, som ligger yderst 
i solar plexus, kommunikerer med den hvide substans, 
som ligger inderst i hjernen, og den grå masse, som ligger 
inderst i solar plexus, kommunikerer med den grå masse, 
som ligger yderst i hjernen. Krydsningen sker i nakken. 
Hvis kommunikationen føles for dårlig, bør man massere 
nakken for at genoprette strømmen.
Nakken er en vigtig passage. Hvis man trykker for hårdt 
på en persons nakke, kan man dræbe vedkommende, 
for da kan livskraften fra solar plexus ikke nå frem til 
hjernen.

Mennesket – et polvæsen
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Solar plexus er vor usynlige kraftkilde. Også vor sol har 
en usynlig kraftkilde. Den har jeg kaldt ”den sorte sol”. 
Den forsyner vor sol med den energi, den behøver for 
at kunne skinne. Det samme princip ser vi hos træerne. 
Det er rødderne, usynlige for os, som forsyner træet med 
energi, således at det kan bære blomster og frugt. Fjernes 
rødderne, dør træet.

Kontakt til universets hjerte

At studere, vurdere og forstå ting betyder ikke, at man 
har berørt universets hjerte, det er kun et forberedende 
stadium. Når du er i stand til at udsende en intens kær-
lighedskraft fra dit eget hjerte, vil universets hjerte svare 
gennem loven om affinitet og ekko. For at røre ved uni-
versets hjerte må man vibrere på samme bølgelængde 
som det, dvs at man må udsende den samme uselviske 
kærlighed.

Når det, du beder om, ønsker og begærer, ikke kun drejer 
sig om dine personlige interesser, men hele menneskehe-
dens og universets bedste, da vil dine ønsker vibrere på 
samme bølgelængde som universets hjerte. Og eftersom 
universets hjerte er livets, lykkens, skønhedens, poesiens 

og musikkens kilde, ja kilden til alt som er strålende og 
guddommeligt, vil du selv modtage dette liv og denne 
lykke og stråleglans.

For mange år siden, da radioen ikke var så udviklet 
som nu, lavede mange deres eget krystalapparat. For at 
opfange radiobølgerne måtte man flytte på en lille nål 
langs overfladen af krystallen til man fik kontakt. Når 
nålen berørte visse punkter, hørte man straks stemmer 
og musik. På andre punkter hørte man ingenting. Selv 
om man berørte krystallen til højre og venstre, hørte man 
ingenting, for man fik ikke kontakt med dens ”hjerte”. 
Der findes også et hjerte i universet, men hvis man ikke 
kender de love, det følger, kan man ikke opnå kontakt, 
og kan derfor ikke opfange bølgerne og modtage åben-
baringer fra det.

For at røre ved universets hjerte må man være intens i sin 
uselviske kærlighed. Denne kærlighedskraft udsendes og 
styres fra solar plexus, mens hjernen hviler. Der findes en 
anden form for tanke, end den hjernen formidler.

(uddrag fra bogen ”Auraen og menneskets åndelige cen-
tre”, kap. 2 – forkortet)

Mayaernes yin og yang

Tiltrækning og frastødning

Den højeste ild skaber to energistrømninger, der er betingelsen for al skabelse og den 
hermed forbundne tænkning og viljeføring, der er hovedfunktionen i livets oplevelse. 
Hele det levende væsens daglige liv består udelukkende i oplevelsen af tiltrækning og 
frastødning.
(Martinus i LB V stk. 1791)
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v/Arnold Therner, Nike Therner, Steen Löth og 
Birgitta Therner

Vi vil her informere om, at vi har startet et nyt kosmo-
logisk informationscenter: 
”NEW COSMIC PARADIGM – NCP”, og vi ind-
byder samtidig alle interesserede til at besøge vores 
hjemmeside www.newcosmicparadigm.org
     Vi arbejder både i Sverige og Danmark, og hjem-
mesiden er foreløbigt to-sproget (svensk - dansk), men 
vor målsætning er, at alt materiale på sigt også skal 
findes på engelsk. Projektet er langsigtet, og vi befinder 
os nu i begyndelsen af opbygningsfasen og har behov 
for både en støttegruppe og flere medarbejdere, se også 
info sidst i dette indlæg.

NCP’s formål er at informere om Det Kosmiske Ver-
densbillede som et helt nyt virkelighedskoncept med 
fokus primært på den fremstilling af Martinus Kosmo-
logi, som Per Bruus-Jensens arbejde og forfatterskab 
repræsenterer. Men fokus er naturligvis på det kosmi-
ske paradigme i sin helhed og dermed også på øvrige 
arbejder, der baner vej for en forening af åndsviden-
skab, naturvidenskab og humaniora.
   
Trods alle kriser, katastrofer og konflikter, som vi til 
stadighed er vidne til på forskellige planer, befinder 
menneskeheden sig i en ekspansiv og meget positiv 
udviklingsfase. Vi står over for et paradigmeskifte; 
etablering af et nyt Kosmisk Paradigme, indebærende 
en større bevidsthed hos mennesket og dermed en Ny 
Tid … NCP ønsker at informere, inspirere og virke på 
en måde, der tjener til at understøtte denne udvikling 
og overgang.

NCP bygger frem for alt på den kosmiske viden, som 
Martinus formidlede gennem sin kosmologi; både 
repræsenteret ved Martinus egne værker og Per Bruus-
Jensens banebrydende forfatterskab. (Se bl.a. følgende 
emner under www.newcosmicparadigm.org : ”Præsen-
tation af New Cosmic Paradigm”; ”Martinus og Per 
Bruus-Jensen – Det Kosmiske Verdensbillede”; ”De to 
Grene” og ”Arkiv og Historik”).

På et tidspunkt stillede Martinus Per Bruus-Jensen/PBJ 
den opgave at præcisere, systematisere og konkretisere 
dén intuitive viden, han selv besad og formidlede, og 
han underviste med dette for øje personligt PBJ gen-
nem mere end et decennium.  Som noget væsentligt i 

denne forbindelse inddrog den daglige undervisning og 
de medfølgende samtaler jævnligt emner og områder, 
som Martinus ikke selv havde taget op i sine værker, 
men som i dag i alt væsentligt forefindes i PBJ’s forfat-
terskab.
     
Efter årene hos Martinus har PBJ ud fra en bred tværvi-
denskabelig orientering også lagt et stort arbejde i over 
en bred front at bygge bro mellem Martinus Kosmologi 
og naturvidenskaben. Som vi ser det, har PBJ i fuldt 
mål løst den opgave, Martinus i sin tid stillede ham. 
Det er vor hensigt gennem NCP i videst muligt omfang 
at formidle oplysning om det foreliggende arbejde, da 
vi betragter det som et afgørende kundskabsfundament 
for det paradigmeskifte, menneskeheden står på træ-
skelen til. Ikke mindst hvor det drejer sig om mødet 
mellem ”Science and Spirituality”.

Det gamle, materialistiske verdensbillede er i færd med 
at smuldre, og naturvidenskaben kæmper med mange 
uløste og spændende gåder. Man ved fx ikke, hvad 
bevidsthed, livsoplevelse, energi og materie dybest set 
er. Til gengæld nærmer man sig (ikke mindst inden for 
partikel- og astrofysikken) den viden og virkeligheds-
opfattelse, som de såkaldte mystikere gennem tiderne 
har plæderet for, og som også Martinus er eksponent 
for. Ja, ikke blot dette, men med sin kosmologi også på 
mange punkter langt overgår. 
    
Det er i samme forbindelse tankevækkende, at stadig 
flere repræsentanter for naturvidenskaben nu jævnligt 
taler om ”the meeting between Science and Spiritua-
lity”. Dette gør man ud fra det faktum, at man via sin 
forskning i stigende grad kommer frem til resultater, 
der til forveksling er på linie med den virkeligheds-
beskrivelse, som alle store mystikere til alle tider har 
været fælles om. Martinus tilsluttede sig i høj grad selv 
til tanken om ”the meeting between Science and Spiri-
tuality” gennem bl.a. sin betoning af, at naturvidenska-
ben og den åndelige videnskab før eller siden vil mødes 
og forenes i en fælles videnskab; ”en altomfattende 
kosmisk videnskab” (se eksempelvis Livets Bog 1, stk. 
136; stk. 180; stk. 230 samt Det Evige Verdensbillede 
1, sid. 84).

Som en vigtig pointe sætter Det Kosmiske Verdensbil-
lede os i stand til at bedre forstå virkeligheden her og 
nu. I takt med en øget forståelse med tilhørende udvi-
det bevidsthed om netop Livet og Virkeligheden bliver 

Nyt svensk informationscenter
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vi med tiden også i stand til at skabe en bedre verden 
at leve i. En verden, hvor samfundet er gennemsyret 
af ægte humanistiske værdier. Egoistisk og kortsigtet, 
materialistisk handle- og væremåde vil automatisk 
blive erstattet af en adfærd baseret på humanisme og 
altruisme. Vi kommer til at leve i harmoni og samklang 
med naturen og Jorden, samtidig med at vi opdager og 
erkender universet som noget levende. En levende vir-
kelighed, der spiller rollen som overordnet scene for alt 
andet – herunder jordkloden med tilhørende biosfære. 
NCP vil virke til fordel for en sådan udvikling af men-
neskelig erkendelse.

Gennem årene har PBJ ofte givet udtryk for, at han 
skrev for fremtiden – og vi fra vor side bedømmer, at 
fremtiden omsider er her og nu … PBJ er 78 år og er 
som følge af et langvarigt, hårdt arbejdsliv mærket af 
nedslidning og svigtende helbred, hvilket er en med-
virkende årsag til, at vi foruden informationsvirksom-
heden i NCP nu også ønsker at skabe en stiftelse/fond 
i den hensigt at overtage forlaget Nordisk Impuls og 
dermed PBJ’s samlede forfatterskab (inklusive eksi-
sterende boglager) for på denne måde at sikre dette 
vigtige materiale for fremtiden og ligeledes gennem 
oversættelser gøre det alment tilgængeligt for hele 
menneskeheden. Sammenlagt er dette et stort og vigtigt 

arbejde, en meget spændende opgave, hvor vi behøver 
at være flere personer til at løse den. Og vi opfordrer 
derfor enhver, som på den ene eller anden måde kunne 
tænke sig at deltage i projektet, til at tage kontakt med 
os!

Du som ønsker at: 

- Få fortsat information fra os
- Indgå i en støttegruppe 
- Arbejde aktivt med etablering af en stiftelse/

fond
- Samarbejde på den ene eller anden måde 

er Varmt Velkommen til a t kontakt os  på  
ncp@newcosmicparadigm.org eller pr. telefon + 
46.500.436243 resp. + 46.708.984198.

For oplysninger vedr. etablering af en Stiftelse/Fond, se 
også www.newcosmicparadigm.org ;    ”Støttegruppe 
og Fond” 

New Cosmic Paradigm 
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 Når jeg spurte Anne Brostigen om hvordan Norsk Mar-
tinusfond startet, og da svarte hun:

- Fondet oppsto af en konkret livssituasjon.
Jeg var innlagt på et sykehus, og jeg var så syk at jeg 
trodde jeg skulle dø, og fordi jeg ikke selv har noen barn, 
begynte jeg å tænke på hvordan jeg best kunne bruke min 
formue. Jeg er veldig interessert i Martinus Kosmologi, så 
da tenkte jeg, at en del af pengene mine kunne brukes til 
et fond som kunne gi alle som ønsker det en mulighet til 
å støtte Martinusaktiveter i Norge. Sammen med venner 
begynte vi så å starte et fond i september 2007, som fik 
navnet Norsk Martinusfond. 
Nå viste det seg, at jeg overlevde, og i dag er jeg med i 
fondet som styremedlem.

                                                                                       

                                                   Helen C.
     

Gavefondet er stiftet for å støtte aktiviteter, som har til 
formål å spre kunnskap om Martinus` åndsvitenskap.

Fondets  adresse:
Norsk Martinusfond
P.B. 9364
0150 Oslo

Webadresse: martinusfond.no
Mail: info@martinusfond.no
Telefon: +47-40 05 02 26

Cultura  Bank
Kto.no. 1254.20.32012 (Senter)
Kto.no. 1254.20.32004 (Aktiviteter)

SWIFT: DNBANOKK
IBAN: NO61-1254.20.32012 (Senter)
            NO83-1254.20.32004 (Aktiviteter)                                                                                     

   

Norsk Martinusfond
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Det er ikke slangens skyld, at kundskabens frugt har sat 
sig fast i halsen.

For meget af det gode kan være vidunderligt. 
(Mae West)

Alder spiller ingen rolle, hvis man ikke er en ost.
(Gunilla Dahlgren)

Børsen er et Monte Carlo uden musik.(Siemens)

Computeren ligner menneskene: intelligens uden mo-
ral. (Osborne)

Integration: når en haj æder en sild.

Pengetransplantation lykkes næsten altid for lægerne.

Gud helbreder og lægen inkasserer honoraret. 
(Franklin)

Folk der bor i et glashus er nødt til at lukke op, når det 
ringer på døren.

Hvor dumhed står i blomst, bliver ukrudt kaldt for 
visdom.

Reklame er legaliseret løgn. (Wells)

Reklame skal virke som giftgas. Den skal ramme ner-
vesystemet.( G.Lois)

En fredelig og enig verden er advokaternes mareridt. 
(N.Mailer)

Ordsproget siger at et æble om dagen holder lægen 
væk. Ja, hvis man kan ramme! (Breinholst)

I vindstille har selv vejrhanen en fast karakter.

Gud er ikke død, han har bare ikke lyst til at blande sig.

Hvor ville kristendommen ha’ været, hvis Jesus i stedet 
for at blive korsfæstet havde fået 12 år – med mulighed 
for nedsat tid for god opførsel. (Donovan)

Det vanskeligste ved at få en løve og et lam til at 
græsse sammen er, at få løven til at æde græs.

Pas på folk, der vil ofre deres liv for en sag, de vil også 
ofre dit liv for den!

Jeg ved godt, man ikke skal sprede rygter, men hvad 
skal man ellers stille op med dem? (a. Leai)

Hvor der handles, der snydes.

Selv havet må frygte en tåbe.

Der er for få morsomme gravsten.

Grafitti-jokes

Fra årets korncirkel-høst
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Ruth Olsen

Krigens virkninger

Krig er et effektivt middel til at 
give mange mennesker de lidelses-
erfaringer, der er nødvendige for 
at fremme den åndelige udvikling. 
Det er en beklagelig kendsgerning. 
Men som vi har konstateret i disse 
år, er det en virkning, der ikke kun 
rammer ofrene, men også krigens 
udøvere, soldaterne.

De fysiske skader kan måske lap-
pes sammen, men de psykiske sår 
synes uhelbredelige. En del prøver 
at dulme de mentale smerter med et 
stofmisbrug. Mange begår selvmord 
i forsøg på at flygte fra de endeløse 
mareridt, og så må vi håbe for dem, 
at der på ”den anden side” står en 
frelsende engel, der forholdsvis hur-
tigt kan hjælpe den angrende sjæl.

En særlig slags mental lidelse får 
de, der har været med til at udøve 
tortur, viser det sig. I USA er ud-
kommet en bog af Joshua Phillips, 
som bl.a. via interviews med Irak-
krigens amerikanske torturbødler, 
viser den sindsnedbrydende lang-
tidsvirkning af at have været med 
til den slags handlinger. Jeg håber 
ekspræsident Bush læser bogen!

Det er hjerteskærende beretninger, 
men for de der kender åndsviden-
skaben er det trods alt positivt at 
konstatere, at den åndelige udvik-
ling nu er nået så langt frem, at 
samvittighedens røst ikke mere helt 
kan overhøres. Det gælder nok især 
de umodne unge mennesker, der går 
ind i hæren, fordi det er eneste øko-
nomiske udvej i et USA med tårnhøj 
arbejdsløshed for de unge.

I Danmark hører vi, at nynazister 
som f.eks. dem fra organisationen 
White Pride med glæde melder sig 
til krigstjeneste i Afghanistan. De 
har måske ikke så mange problemer 
med samvittigheden, men de gør 
næppe meget for at ”erobre hearts 
and mind” i lokalbefolkningen. Det 
gør den amerikanske privatiserede 

”hær” Black Water i hvert fald slet 
ikke, de kan jo uden ansvar overfor 
nogen regering slå civile mennesker 
ihjel, og så får de endda temmelig 
højere løn end regeringssoldater.

Vandrer i-mod lyset

Da jeg læste i en profeti (Tarabic), 
at Martinus skulle få mange mod-
standere, kunne jeg ikke forstå, 
hvem det skulle være, eftersom 
næsten ingen kender ham. Og i 
dem, der kender hans værk, kan der 
vel ikke vækkes megen modstand, 
for han fornærmer jo ingen. Men så 
faldt jeg over en artikel fra 1934 af 
en Sigurd Hansen, der som fremtræ-
dende medlem af bevægelsen ”Van-
drer mod lyset” sammenlignede sin 
”tro” med Livets Bog.

Årsagen til artiklen var, at en del af 
hans tilhængere følte sig tiltrukket 
af det, Martinus skrev og talte om. 
Hvis Martinus kunne være årsag til 
”frafald”, blev han jo ”farlig” og 
måtte have modstand! Altså måtte 
Sigurds tilhængere have at vide, at 
de tog fejl, for kun ”Vandrer mod 
lyset” havde sandheden!

Først ironiserer han over, at Mar-
tinus ved sin ”åbenbaring” måtte 
have bind for øjnene, og altså ikke 
kunne se klart! Så opponerer han 
mod ideen om, at Gud er i alt og 
at vi alle er dele af Gud, når han 
nu ”ved”, at Gud måtte stå udenfor 
verden for at kunne skabe den. At vi 
alle er evige væsener kan han heller 
ikke gå med til, vi skal jo slutte hos 
Gud, at leve evigt ville være ”en 
trædemølle”, det er ”vås”, siger han.
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Til sidst sætter han trumf på og 
siger, at Livets Bog er til skade for 
de mennesker, der tror på den. Den 
er et ”åndsforladt produkt” – ”et 
gudsbespotteligt dokument”. At 
postulere at ”alt er såre godt”, og at 
det onde blot er det ”ubehagelige 
gode”, er for den gode Sigurd noget 
forfærdelig vrøvl.
Når Martinus engang bliver virke-
lig kendt og accepteret af mange, 
vil han først for alvor få modstand, 
nemlig fra dem, der mener de har 
patent på en anden ”sandhed”!

Afradikalisering

Hvordan unge mennesker bliver 
terrorister optager medierne og po-
litikerne i disse år. Bliver de forført 
og hjernevasket af andre, f.eks. af 
fanatiske imamer? Fylder de arabi-
ske TV-kanaler de herboende mus-
limer med had til vesten, sådan som 
Dansk Folkeparti mener, hvorfor de 
vil have dem lukket ned og parabol-
antennerne fjernet fra ghettoerne i 
Danmark. Hvor grundlæggende er 
dette partis demokratiske holdnin-
ger, når det således vil bestemme, 
hvad andre må se og høre? Det er jo 
hvad totalitære stater gør.

Men kan man overhovedet forfø-
res til noget, der dybest set ikke er 
i samklang med noget i personen 
selv? Nej, ikke ifølge åndsviden-
skaben. Vil det så sige, at flertallet 
af det danske folk var med på at gå 
i krig, da de blev ”forført” til det af 
Anders Fogh? Hvis man ikke ved, 
hvad motiver og hensigter er, eller 
hvis årsagen indhylles i ”næste-

kærlige” motiver, er det jo svært at 
sige fra, så er det nemmere at ”tie 
og samtykke”.

Man kan måske nok for en tid få 
mennesker til at ændre holdninger 
v.hj.a. hjernevask, dvs ved at man 
først nedbryder et menneske mentalt 
før man indoktrinerer andre menin-
ger i ham. Det er jo derfor tortur 
kan få de fleste til at indrømme og 
mene hvad som helst. Men efter 
en tid i normale livsforhold, vil de 
blive sig selv igen. Men kan man 
blive terrorist på den måde?

En terrorist er en, der er parat til at 
slå tilfældige uskyldige mennesker 
ihjel for ”sagens” skyld. Det er vist 
den almindelige definition. I debat-
ten hører man ofte, at enhver kunne 
blive terrorist under de derfor rette 
betingelser. Men ifølge åndsviden-
skaben vil man aldrig kunne blive 
tiltrukket af den slags adfærd, hvis 
man er nået så langt i sin åndelige 
udvikling, at man ikke længere kan 
nænne at gøre andre fortræd.

De, der ikke er nået så langt, vil 
man ikke kunne stoppe med nok 
så megen ”afradikalisering” eller 
forbud mod arabiske TV-kanaler. 
De såkaldt ”yngre brødre” i udvik-
lingen, terrorister såvel som andre 
kriminelle skadevoldere, kan vi 
kun beskytte os mod med et dygtigt 
politi og efterretningsvæsen. Des-
værre. Det nytter nok ikke meget 
at tale til den ”sunde fornuft”, de 
endnu ikke har udviklet.

Nocebo-effekten

Placebo-effekten er velkendt. Hvis 
man tror, man får en medicin, der 
hjælper, så får man det også straks 
bedre. Det modsatte gælder også, 
dvs hvis man er overbevist om, at 
man har en alvorlig sygdom, så kan 
det nemt ske, at man rent faktisk 
bliver syg. Det kaldes nocebo-effek-
ten. Alene frygten for sygdom eller 
for en eller anden fare kan medføre 
det, man frygter. Placebo betyder i 
øvrigt ”jeg vil behage” og nocebo 
betyder ”jeg vil skade”.
Ordet placebo stammer faktisk op-
rindeligt fra en salme i den latinske 
bibel. Ordet var betegnelse for sal-
mer sunget ved dødsfald af profes-
sionelle grædekoner. Samtidig blev 
ordet brugt i betydningen ”spytslik-
ker”, altså en der ”behager”. Først i 
slutningen af 1700-tallet fik det den 
betydning, vi kender i dag.

I Ill. Videnskab 13/2010 fortæl-
les i forbindelse med en artikel om 
nocebo-effekten en historie om, 
hvordan en lærer fik kvalme og ho-
vedpine, fordi han mente skolen var 
fuld af benzinos. Snart måtte over 
100 elever til læge med de samme 
symptomer. En grundig undersø-
gelse af skolen viste imidlertid ikke 
det mindste tegn på benzindampe. 
Det er vist det, man engang kaldte 
”massehysteri”. Man kan også sige, 
at angsten for noget har en tilbøje-
lighed til at tiltrække det, man er 
bange for. Eller det man tænker, 
bliver man.
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Vi ved jo nok, og denne forskning 
viser det, at det er bevidstheden, der 
styrer kroppen. Derfor har det stor 
betydning, hvilke bekymringer bl.a. 
medierne skaber i en befolkning. 
Forskerne siger, at negative forvent-
ninger påvirker hjernen, der derpå 
skaber ravage i organismen. Men de 
spørger åbenbart ikke sig selv, hvor 
forventningerne kommer fra.

D-vitaminet

Det er først for nylig, man er blevet 
klar over, hvor vigtig D-vitaminet 
er for vort helbred. Det er en ener-
giform, der hidrører fra Solen, så 
vi får den enten direkte via solens 
stråler eller fra en ernæringskilde, 
hvori solenergien er oplagret. Jeg 
skal ikke her gå nærmere ind på 
D-vitaminets biologiske virkning, 
den kan man læse om i seneste Ill. 
Videnskab (14/2010).

Ordet ”vitamin” kommer af ”vita”, 
som betyder ”liv”, og ”amine” som 
betyder ”kendetegn”. Det passer 
meget godt med det, Martinus har 
sagt om, hvad vitaminer er. Han har 
fortalt, hvordan vi i fordøjelsen skil-
ler madens stof fra dens ”ånd” og 
kun optager ”ånden” i os, mens stof-
fet forlader kroppen med afføringen.

Citat: ”Denne af materien udskilte 
mikroånd udgør altså den virkelige 
næringsværdi. Det er reaktionen af 

dette mikroliv eller denne mikro-
ånd, der udgør det, vi kalder ”vita-
miner”.
Så er det, jeg spørger mig selv: Hvis 
jeg kun tager madens ”ånd” til mig, 
hvad er det så, jeg bliver fed af? 
Og hvad med Martinus’ egen store 
mave? Og hvad er det for en ”ånd”, 
der bor i en syntetisk frembragt 
vitaminpille?

Hjernedoping

Medicinalindustriens ser det som 
sin hovedopgave at tjene penge. 
Derfor ses – især i USA – en aktiv 
reklameindsats for at sælge ikke 
bare huskepiller, aktivitetsdæmpen-
de piller (retalin) osv, men også nu 
”antisovepiller”, modafinil. De blev 
oprindeligt udviklet til personer, der 
pludselig falder i søvn når som helst 
og hvor som helst, hvilket er farligt 
især for bilister.

Men mange andre har ment at have 
brug for at holde sig vågen lang tid 
ad gangen. Der er f.eks. den stude-
rende, der vil kunne læse i døgn-
vis lige før eksamen. Og nu hvor 

leveomkostninger stiger og lønnen 
falder, har mange brug for at have 
flere jobs, ekstra natarbejde f.eks., 
og de siges at være glade for pil-
lerne. I USA mener man, der er flere 
millioner ”på pillen”.

Den synes ikke at have bivirk-
ninger, men ingen kender endnu 
langtidsvirkningen. Som vi ved, 
bl.a. fra Martinus, er søvnen uhyre 
vigtig for vort helbred. Vi reparerer 
vort nervenetværk, mens vi sover, 
så søvnberøvelse får nerverne til at 
”hænge i laser”. Det er jo derfor, 
det bruges som tortur i fængslerne. 
Selvfølgelig vil den slags kunstige 
antisovemidler ”hævne sig” på et 
tidspunkt, ligesom man nu ser nogle 
fatale konsekvenser af de præstati-
onsfremmende midler som anabol-
ske steroider.

Stjernedannelsen

Når naturvidenskabens forskere skal 
forklare, hvordan vor sol er opstået, 
siger de, at en ”stor sky af støv og 
gas trak sig sammen p.g.a. tyngde-
kraft og begyndte at rotere”. De ser 
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åbenbart ikke den manglende logik 
i den forklaring. De påstår jo også, 
at jo større et fysisk legeme er, jo 
større tyngdekraft, så hvordan kan 
den allerede være der, inden der er 
noget legeme?

De mangler at forstå, at Solen er 
et levende væsen, en bevidsthed, 
der søger inkarnation i den fysiske 
verden ved at tiltrække de energier, 
den skal bruge til det. Ikke ”støv” 
men den energi, som forskerne nu 
kalder ”mørk energi”, fordi de først 
kan se og måle den, når den toner 
frem som lysende gasskyer. De ved 
nok i dag, at universet er fuld af 
”mørk energi”, men at det er den, 
stjerner dannes af og ”lever” af, har 
de endnu ikke rigtigt erkendt. De 
mener dog, Mælkevejen er født af et 
”sort hul”.

Som et levende væsen kan Solen 
både tiltrække og frastøde energi. 
I begyndelsen er tiltrækningen den 
helt dominerende, men efterhånden 
tiltager den udadgående energi og 
skaber på et tidspunkt en harmonisk 
balance, indtil balancen tipper og 
den udadgående strøm bliver den 
dominerende – til sidst så meget, at 
den ”taber livsgnisten” og diskarne-
rer. Forskerne mener nu, det vil ske 
om 6 milliarder år, men det er ren 
spekulation.

Det er i øvrigt lidt morsomt at høre 
(i radioen P1 20/9), at fysikprofes-
soren Steven Hawking i sin nye 
bog om ”Guds eksistens” påstår, 
at der ikke findes nogen skaber, at 
universet har sat sig selv i gang og 
at ”alting kommer af intet”. Han 

manglede vist et fag i skolen, der 
hed ”logik”!

Den naturlige bevægelse

Ved bypassoperationer bl.a. bruger 
man at indsætte et stykke kunstig 
blodåre i hjertet. Nu har man fundet 
ud af at gøre den spiralsnoet, lige-
som de rigtige blodårer, for derved 
at nedsætte risikoen for, at der 
opstår blodpropper i dem.

Man har været længe om at tage den 
viden til sig, som allerede Walter 
Schauberger kom med i 1920’erne, 
nemlig at væske, hvad enten vand 
eller blod, skal bevæge sig spiralfor-

migt for at undgå, der ophobes slam 
langs siderne af vandløbet eller 
blodåren.

Den spiralsnoede bevægelse er 
grundlæggende i universet, og er 
naturens måde at sikre ”transporten” 
på, også f.eks. når vand skal hæves 
op fra træets rødder til bladene. Spi-
ralbevægelsen er så effektiv, at den 
kan overvinde tyngdekraften selv i 
de højeste træer.

Hoved-problemet

Mennesket fødes til den fysiske 
verden med så stort hoved, at det 
for de fleste kvinder er noget af en 
prøvelse at sørge for, der fortsat 
inkarnerer mennesker her på klo-

den. Flere og flere kvinder i den 
vestlige verden foretrækker da også 
kejsersnit, f.eks. fødes 40% af de 
italienske børn (62% i Napoli) ved 
kejsersnit, i Danmark kun 22%.

Jeg har læst, at vort kranie er vokset 
med 15% i løbet af de seneste 700 
år, og man mener den udvikling 
fortsætter.  Det fik mig til at speku-
lere på, om vi behøver større hove-
der for at klare næste trin i vor ån-
delige udvikling. Vi skal jo udvikle 
nye centre i hjernen for at kunne 
modtage stadig stærkere energier, 
så vidt jeg forstår på Martinus. Så 
må vi blot håbe, det ikke varer alt 
for længe, før vi kan klare reinkar-
nationen ved materialisering. Eller 
skal de ”lavere udviklede” kvinder i 
en periode være ”rugemødre” for de 
”højere udviklede”? 

De syge dyr

At danske avlsdyr, især svin, har 
det som torturofre i staldene, ser 
vi jævnligt i medierne. Derfor er 
der en enorm stigning i antallet af 
syge dyr, der må sendes til destruk-
tion. Deres immunforsvar er jo helt 
nedbrudt. Sidst har vi hørt, hvordan 
hvert 8. svin er fyldt med den mul-
tiresistente bakterie MRSA cc398. 
Den overføres let til mennesker, 
hvilket giver hospitalerne store pro-
blemer, fordi det er svært at finde et 
antibiotika, som kan bekæmpe den.

Når flere og flere bakterier er blevet 
resistente, skyldes det landbrugets 
enorme overforbrug af antibiotika 
igennem mange år. Importerede 
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kyllinger er f.eks. fulde af resistente 
bakterier, fordi antibiotika bruges 
som en slags vækstfremmere, så 
vidt jeg forstår. I profittens hellige 
navn overhører man forskernes 
advarsler. Man skal jo klare sig i 
konkurrencen.

Det er ikke så mærkeligt, at udgif-
terne til sygdomsbehandling vokser 
bestandigt. Man burde opstille et 
realistisk regnskab for, hvad det 
traditionelle landbrug reelt koster 
samfundet. Så ville det vise sig, er 
jeg sikker på, at det slet ikke kan 
betale sig for skatteyderne at holde 
liv i den sundhedsskadelige og mil-
jøødelæggende kødproduktion.
Nu vil man i øvrigt lægge skat på 
”fedt”, punktafgifter hedder det, 
dem har vi et sandt virvar af, for 
her gælder skattestoppet åbenbart 
ikke. Det viser sig, at ”fedtskatten” 
kommer til at ramme alt kød – af 
administrative grunde. Og så er den 
måske ikke så dum endda!

Der nedlægges flere og flere slag-
terier i Danmark. Måske er det et 
fingerpeg om, hvad det er for en 
fremtid, der er ved at blive planlagt 
fra ”højeste sted”. En skønne dag 
får vi forhåbentlig en stor offentlig 
kampagne for ”stop kødspisning” 
ligesom den om ”stop rygning”. 
Men sundhedsfaren skal nok være 
mere tydelig, inden det sker. At 
Bill Clinton fortæller i alle medier, 
at han vil sikre sin sundhed ved at 
blive vegetar, er ikke nok, selv om 
det da hjælper.

Den nyeste undersøgelse viser i 
øvrigt, at det går fremad i Danmark. 

Der er 25%, der siger de er vege-
tarer, og 61% mener, der er gode 
grunde til at undgå kød. Hørte jeg i 
radioen d. 18/11.

Ophavsret kontra 
ytringsfrihed

I Politiken 21/9 var der en artikel 
om ophavsret i anledning af, at 
avisen havde trykt den bog om en 
jægersoldats oplevelser, som forsva-
ret ville have nedlagt fogedforbud 
imod. Til trods for at avisen ikke 
havde forfatterens eller forlagets 
tilladelse, slap de for tiltale, så vidt 
jeg forstod, fordi bogen allerede 
lå på internettet. Eller måske fordi 
det var den bedste gratis reklame, 
bogen kunne få?

I artiklen redegør lektor ph.d. ved 
det Juridiske Fakultet Morten Ro-
senmeier for, hvordan hensynet til 
ytringsfriheden i flere domme ved 
bl.a. EU-domstolen har tilsidesat 
ophavsretten. I en hollandsk dom 
blev en, der var anklaget for uden 
tilladelse at have udgivet nogle 
Scientology-skrifter, frifundet af 
hensyn til ytringsfriheden.

Rosenmeier mener, loven om 
ophavsret bør laves om, nu hvor 
ytringsfriheden har fået meget mere 
vægt end tidligere og spiller en sta-
dig større rolle, og hvor internettet 
gør det vanskeligt at håndtere.
Når jeg ser, der i en spirituel bog 
står noget om copyright, får jeg det 
indtryk, at spredningen af dens bud-
skab åbenbart er mindre vigtigt end 
indtjeningen, men det skyldes vel 
mere forlaget end forfatteren.

Gud eller demokrati

Islamisterne er imod demokrati, for-
di de mener, at det kun er Gud, der 
skal bestemme. Det er jo smart at 
bruge det med, at noget er bestemt 
af Gud, for eftersom ingen nule-
vende har den helt ”varme linie” 
til denne ”almægtige”, kan enhver 
komme og påstå, noget er bestemt 

af Gud. Og vi har ingen mulighed 
for at efterprøve, om det der engang 
er skrevet ned – enten fra Jesus eller 
Muhammed – nu også er korrekt 
hørt eller forstået.

Det bliver under alle omstændighe-
der blot påstand mod påstand. Det 
nytter ikke noget at påberåbe sig 
”sund fornuft”, logik, eller noget 
almenmenneskeligt indlysende, 
når ”Gud har talt”. Og Gud taler 
og tænker ligesom i middelalderen 
– basta!

Biodiversitet

Der har lige været afholdt en FN-
konference om, hvordan man skal 
redde de truede arter fra at uddø. 
Men hvor meget er det overhove-
det op til os mennesker at regulere 
det? Ifølge åndsvidenskaben er det 
jordkloden og dens tankeklima, 
der afgør, hvilke væsener, der kan 
inkarnere her på kloden.

Derfor er det vel noget omsonst at 
bruge en masse penge på at forsøge 
at holde liv i de, der alligevel er be-
stemt til uddø, fordi de ikke længere 
passer ind i jordens ”bølgelængde”. 
Isbjørne, tigre, pandaer osv. Især 
vil rovdyr passe meget dårligt ind 
her, når Jorden kommer nærmere 
al-kærligheds-stadiet. Man er ellers 
nu ved at genindføre arter som ulve 
og bjørne i områder, hvor de længe 
har været udryddet.

Men det er jo menneskets ”skyld”, 
de er udryddet, siger man. Ja, vi har 
åbenbart handlet som jordklodens 
”redskaber”, kunne vi indvende. 
Skal vi så ikke også være redskaber 
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for at bevare dem? F.eks. ved at 
flytte de, der er truet af klimaforan-
dringerne? Eller ved kunstig be-
frugtning hjælpe dem, der synes at 
have svært ved at inkarnere?

Ifølge åndsvidenskaben skal vi 
overlade de ting til jordklode-væse-
net. Faktisk burde vi være glade for, 
at der er udsigt til, at de for menne-
sket farlige dyr forsvinder til inkar-
nation på en anden klode. Slanger 
f.eks.! De er årsag til 50.000 døds-
fald pr år, har jeg læst, mens kro-
kodiller kun slår 3000 ihjel pr år. I 
øvrigt har ”husdyr” 30.000 liv på 
samvittigheden ifølge tabellen.

Foreløbig er der åbenbart brug for 
de farlige dyr lidt endnu. De er en 
del af ”karma-regnskabet” og er 
med til at sørge for, at en del men-
nesker får deres nødvendige lidel-
seserfaringer. Men jeg er meget 
usikker på, hvor meget mennesket 
må gå aktivt ind for at udrydde de 
farlige dyr. Vi må jo ikke slå ihjel! 
Dvs det må vi godt, hvis de truer 
højereudviklede væseners liv, siger 
Martinus. Hvornår gør de det, og 
hvad med den biologiske balance, 
hvis f.eks. alle rovdyr blev udryd-
det, så blev der jo alt for mange 
græsædere. Nå, det ordner Jordvæ-
senet jo nok!

Lascaux-hulerne

Malerierne – næsten 2000 i alt – i 
de sydfranske grotter i Lascaux har 
altid været lidt af et mysterium. 
For hvordan kunne de for 16.000 år 
siden skabe et sådant kunstværk og 
hvorfor, de var jo primitive stenal-
dermennesker. Nu har det vist sig, at 

malerierne afspejler en dyb indsigt i 
astronomi, så måske var de slet ikke 
så primitive!

Ved hjælp af moderne computertek-
nik har nogle forskere rekonstrueret 
stjernehimlen, som den så ud på da-
værende tidspunkt, og sammenlig-

net med de prikker og tegn, der ses 
på malerierne, og fundet en slående 
sammenhæng. En tyr har f.eks. prik-
ker, der svarer til stjernerne i hoben 
Hyaderne i stjernebilledet Tyren. 
De har også fundet en månekalen-
der bestående af en række af 29 
prikker, hvor rækken afbrydes med 
en ”sløjfe”, præcis hvor månen er 
fraværende ved nymåne.

Det der også overraskede forskerne 
var, at den største grottes indgang 
lå sådan, at solens sidste stråler på 
midsommerdagen faldt ind gennem 
den lange gang og oplyste maleri-
erne. At hulerne var beregnet til et 
helligt kultisk formål, kan der ikke 
længere være tvivl om. Der er ikke 
tale om ”jægeres byttedyr”, for den 

tids vigtigste byttedyr er der slet 
ikke. (Ill. Videnskab 11/2008).

Jeg er ret sikker på, at det var flygt-
ninge-immigranter fra Atlantis, der 
skabte malerierne. Hulerne ligger 
nær det baskiske område, og man 
har jo konstateret, at det baskiske 
sprog minder meget om mayaindia-
nernes. Begge de to folk kom fra 
Atlantis ifølge Edgar Cayce.

Karma-konsekvens

Aivanhov siger i bogen ”Menne-
sket, herre over sin skæbne” noget 
om, hvorfor nogle påtager sig en 
lidelse, de ikke har karma til. Han 
mener ikke, Jesus var den eneste. 
Men det jeg hæftede mig ved, var 
hans forklaring om, hvorfor Jesus 
ikke hjalp Johannes Døberen fra at 
blive halshugget. Han skriver:

”En dag hørte Jesus, at Johannes 
Døberen var blevet fængslet, og 
teksten i biblen siger bare, at da 
Jesus hørte det, trak han sig tilbage 
til Galilæa.” Disciplene ved godt, 
at Johannes Døberen er en reinkar-
nation af Elias, en af fortidens store 
profeter, så de forstår ikke, hvorfor 
han skal lide så grum en skæbne, og 
hvorfor Jesus ikke redder ham.

Men Jesus ved, at Johannes skabte 
netop den karma, dengang han 
levede som Elias, og derfor har han 
ikke lov til at gribe ind. Elias havde 
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i sin kamp mod ”hedninge”, dvs 
Baal-tilhængerne, ladet nogle af 
dens præster halshugge. Den karma 
måtte han ”betale”, da han kom 
tilbage som Johannes Døberen.

Koma-tilstand

Vi hører, at man på hospitalerne 
lægger hårdt sårede patienter i kun-
stig koma i en tid. Hvorfor gør de 
det? Hvad er koma-tilstanden, siden 
det betyder, at kroppen bedre kan 
komme sig?
Koma svarer til en meget dyb søvn 
eller bevidstløshed, dvs dagsbe-
vidstheden er koblet fra, og dermed 
er den elektriske tankestrøms slid 
på nerverne ophørt. Som Martinus 
fortæller, repareres nervesystemet 
mens vi sover. Kroppens evne til at 
regenerere sig selv fungerer altså 
bedst, når bevidstheden er slået fra. 
Det er det, lægerne har opdaget.

Det er sket, at en patient, der lå 
bevidstløs efter en ulykke, vågnede 
op efter mange år og kunne leve 
videre, tilsyneladende uden større 
svækkelse. Nu har man fundet ud 
af at kunne vække en koma-patient 
med et dopamin-lignende stof, 
apomorfin, så selv patienter meget 
tæt på det, man kalder hjernedød, 
blev næsten helt raske uden skade 
på hjernen.

Den forhenværende israelske leder 
Ariel Sharon har nu ligget i koma 
i mange år. Det var ham, der var 
ansvarlig for nedslagtningen af 
palæstinensiske flygtninge i to 
flygtningelejre i Libanon, så hvad 
mon han oplever, nu hvor hans 

bevidsthed i en sådan koma-tilstand 
befinder sig i den åndelige verden? 
Han er vel stadig i skærsilden, for så 
længe sølvtråden ikke er bristet, kan 
han jo ikke komme videre på ”den 
anden side”. De gør ham altså ikke 
nogen tjeneste ved at holde hans 
krop kunstigt i live. 

Den katolske kirke

De har det ikke nemt – katolik-
kerne. Slet ikke da det blev spredt 
ud over den ganske verden, at Va-
tikanets bank havde fået beslaglagt 
sine værdier, mens man undersøgte 
anklagerne for hvidvask af sorte 
penge.

Da en af årets nobelprisvindere var 
en forsker i kunstig befrugtning, 
måtte Paven protestere. Han kunne 
jo da ikke sidde overhørig, at man 
præmierede noget så ”ugudeligt” 
som at blande sig i Guds eneret til at 
skabe liv!

Og nu gør kvindelige katolske 
præster i USA oprør, fordi de ikke 
er anerkendt af Paven. De gør op-
mærksom på, at kvindelige præster 
var lovligt i den katolske kirke indtil 
det 12. århundrede.

”Familien”

Der findes i USA en magtfuld reli-
giøs gruppe, der kalder sig ”fami-
lien”. Den er ret hemmelighedsfuld 
omkring sit virke, men det siges, 
at nogle af USA’s rigeste og mest 
indflydelsesrige personer deltager. 
”Familien” siger, at Gud ønsker og 
velsigner mænd med magt – f.eks 
Hitler, Stalin og Mao – de er Jesu 
arvtagere!

Det kan godt være, Gud har ønsket 
de nævnte ”mørkemænd”, de skulle 
jo være redskab for udløsning af 
en masse karma og tilvejebringelse 
af megen lidelseserfaring, så selv-
følgelig er de udpeget fra ”højeste 
sted”. Men at kalde dem Jesu arvta-
gere er noget slemt vrøvl. For denne 
”familie”, der åbenbart anså Stalin 
for ”velsignet”, må det at Tea-party-
bevægelsen kalder Barack Obama 
en reinkarnation af Stalin være ok. 
Jeg mente ellers ikke de troede på 
reinkarnation!

Gravskrift med humor

Da Benjamin Franklin var 22 år 
forfattede han sin egen gravskrift. 
Den blev nok ikke realiseret, da 
tiden kom, men den siger jo noget 
om hans tanker. Den lød sådan:

Her ligger bogtrykker Benjamin 
Franklins legeme,
Som bindet på en gammel bog, hvis 
indhold er revet ud
og berøvet sin skrift og forgyldning, 
som føde for ormene.
Men værket vil ikke gå tabt, for det 
vil, som han troede,
udkomme igen i en ny og forbedret 
udgave,
rettet og korrigeret af forfatteren.

Mystik i Peru

Arkæologer har opdaget en række 
over 2500 år gamle gigantiske teg-
ninger indridset i den tørre ørken-
jord. Der er ca. 50 figurer, så store 
at de kun kan ses fra luften, og de 
dækker tilsammen et areal på 150 
kvadratkilometer. De menes altså at 
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være betydelig ældre end de be-
rømte nazca-linier. Nu mener man 
i øvrigt, at nazca-linierne er desig-
net af præster fra det nærliggende 
Cahuachi-kompleks, en religiøs by, 
der er under udgravning. Stentøj og 
kunst fundet i Cahuachi har nemlig 
samme symboler som dem, man 
kender fra Nazcasletten.

Sort sol

I det sønderjyske marsklandskab 
ses hvert år et særligt fænomen, der 
kaldes ”sort sol”. Det er enorme 
stæreflokke, der holder ”flyveopvis-
ning” i så tætte og så velkoordine-
rede formationer, at mange undres 
over, hvordan de synkroniserer 
deres bevægelser, og hvorfor de 
ikke kolliderer.

For at få dog nogen forståelse af 
det, må man vide, at fugle p g a vel-
udviklet instinktenergi har udpræ-
gede telepatiske evner. Jeg forestil-
ler mig, at de ligesom cellerne i vor 
krop reagerer som én enhed, når de 
samles i en flok. Vi kender mange 
andre dyrs evne til at synkronisere 
deres bevægelser, f. eks. i fiskesti-
mer.

Den sidste nadver

I løbet af de seneste 1000 år er Jesus 
og hans disciple blevet stadig mere 
sultne. Det viser analyser af 52 
af de mest kendte malerier af den 
sidste nadver. Cornell University 
har afsløret, at måltidet er blevet 
69% større, mens brød og tallerken 
er blevet 23 og 66 procent større i 
perioden. Det afspejler den almin-
delige udvikling.

Et erindringsbillede

Erik Gerner Larsson, sekretær for 
Martinus gennem mange år, mindes 
her en af sine gode oplevelser sam-
men med mesteren:

Jeg stod en dag ved stranden sam-
men med Martinus, en meget meget 
skøn sommerdag, og bølgerne kam-
mede over inde ved strandkanten, 
ganske små med denne vidunderlige 
rislende lyd, vi alle har oplevet. Så 
sagde Martinus, da han havde stået 
og betragtet det et øjeblik:

Erik, sådan er et menneskes liv, 
hverken mere eller mindre. Det 
synes så stort mens det leves, og 
så snart I træder ud af jeres fysiske 
legeme, og det I kalder døden har 
fuldbyrdet sit værk i jeres orga-
nisme, så vil I opfatte det svundne 
liv som sådan en lille bølge. Foran 
jer ligger det vældige ocean med 
sine millioner – utalte millioner – af 
bølger.

De nye spåmænd

Vor tids spåmænd sidder i finans-
sektoren og tjener tykt på men-
neskets hang til overtro og mystik. 
Hvilke aktier og investeringer, der 
giver det største afkast er jo i sidste 
ende et spørgsmål om tro. De fleste 
mennesker kender som regel ikke 
de forskellige firmaers og selskabers 
økonomiske tilstand, slet ikke når 
det som nu kanaliseres gennem in-
vesteringsselskaber. Der er desuden 
meget hemmelighedskræmmeri i 
den samfundssektor. Så de må bare 
tro, håbe og gætte.

Men uanset hvordan det går, sikrer 
lederne sig deres månedlige million-
gage, og selv om de skulle vise sig
at være ret så uduelige, får de 
alligevel et ”gyldent håndtryk” i 
millionklassen. De har ingen risiko, 
for skulle det gå galt, sikrer skat-
teyderne dem alligevel. En underlig 
verden, vi lever i!
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En drøm

Jeg havde en drøm, hvor jeg stod i 
en boghandel omgivet af et hav af 
bøger om Martinus og fortolkninger 
af hans værk, altså det vi kalder 
sekundær-litteratur. Jeg havde for-
nemmelsen af, at tiden var omkring 
2-300 år fremme fra nu. En kunde 
kom og spurgte til Martinus’ eget 
oprindelige værk og jeg forklarede 
ham, at det var så gammeldags i 
sit sprog, at han var nødt til også at 
have andre forfatteres fortolkende 
skrifter ved siden af.

Da han spurgte, om man da ikke 
havde ført Martinus’ egne bøger 
sprogligt up to date, måtte jeg 
beklage, men det havde man været 
nødt til at opgive, efterhånden som 
sproget ændrede sig. I så fald ville 
det jo ikke længere være Martinus’ 
værk, hvis man skulle ændre så 
meget. Men med hjælp fra alle de 
bøger af personer, der har et dybt 
kendskab til Martinus’ åndsviden-
skab, går det sagtens an, bedy-
rede jeg kunden. Det var han godt 
tilfreds med og gik glad ud af døren. 

 
GMO’s velsignelse?

Det skulle være så godt – gensplej-
sede planter, der er modstandsdygti-
ge overfor insektangreb. Jo, fl uer og 
biller kan ikke leve på disse planter, 
men det kan f.eks. blomstertægen, 
som har udviklet sig til et skadedyr 
nu, hvor den har markerne for sig 

selv. Sådan går det ofte, når man 
piller alt for meget ved naturens 
balance!

Lys-information

Planter kan genkende og reagere 
på informationer i lys, der rammer 
dem, viser et forsøg foretaget af 
polske forskere fra Warsaw Uni-
versity. Det viser sig at planter har 
et cellekommunikationssystem, der 
minder om vores nervesystem.

Planterne bruger systemet til at 
sende informationer om lys, der 
rammer et enkelt blad, til resten af 
bladene. I lyset kan planterne af-
læse, hvilke af årstidens sygdomme 
der er til stede i omgivelserne. (Ill. 
Videnskab 17/2010)

En Martinus-profeti

I 1977 udtalte Martinus, at jøderne 
aldrig ville give besat jord tilbage, 
og at dette ville blive til virkelig 
krig. Så er spørgsmålet, om de krige 
vi siden har set er de, som Martinus 
talte om, eller om der kommer et 
meget større brag i de kommende 
år. 

Våben-vanvid

Staten Texas, som har 17 millioner 
indbyggere, har 68 millioner regi-
strerede våben.

Småbøgerne

Martinus skrev en række småbøger, 
som er velegnede som ”smagsprø-
ve” til de, der ikke kender Martinus’ 
åndsvidenskab. Derfor ville Jan 
Langekær gerne have et lille oplag 
med i sine udadvendte aktiviteter. 
Han spurgte derfor Martinus-in-
stituttet, om han kunne få nogle i 
kommission og afregne hele beløbet 
for de, han solgte, og levere resten 
tilbage straks. Dvs det var kun et 
kort lån. Det kunne han ikke. Nogle 
velvillige personer har nu hjulpet 
ham med at få trykt et oplag billigt i 
Tjekkiet, som han kan sælge for 20 
kr. pr stk., fordi ingen skal tjene på 
det. Bogbiksen har også fået nogle 
til salg. Det drejer sig om følgende:

Den ideelle føde, Påske, Blade 
af Guds billedbog, Omkring 
min missions fødsel, Gavekul-
tur, Menneskehedens skæbne, 
Menneskeheden og verdensbil-
ledet, Mellem to verdensepo-
ker, Kosmisk bevidsthed, Jule-
evangeliet, Hvad er sandhed?, 
Den længst levende afgud, 
Bønnens mysterium.

Den øverste tekst og stjernen er 
trykt i guld, resten i sort.

Fra årets korncirkelhøst
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v/Martinus

(Følgende er nogle uddrag af bogen ”Bisættelse”, som 
jeg fik trang til at genopfriske efter at have læst, hvordan 
man nu kan vække komapatienter efter flere år, uden de 
synes at have taget megen skade. Det rimer jo ikke helt 
med det, Martinus her skriver. Hvordan kan man overleve 
18 år i koma, som jeg har hørt om?   Send et par ord her 
til bladet om, hvad du mener! Ruth O.)

43. kapitel:

”Hvad er da tænkning, siden den spiller så stor rolle i 
individets tilværelse? Tænkning er en gennem individets 
hjerne- og nerveorganer koncentreret udløsning af ”over-
fysiske” kræfter. I henhold til Livets Bog er ”overfysiske” 
kræfter igen det samme som højere elektriske bølger eller 
vibrationer. Disse bølgers modtagelse og afsendelse gen-
nem organismen fornemmes som ”tanker”. Denne for-
nemmelse er igen det samme som oplevelsen af livet.

Når et individ tænker, vil det altså sige det samme som, 
at der gennem dets nerver og hjerneorganer, der i dette 
tilfælde vil være at betragte som et ”radioanlæg” af over-
ordentlig fin konstruktion, går en strøm af elektriske 
bølger, der i forhold til de sædvanlige radiobølger er over-
ordentlig mikroskopiske. Medens denne strøm indadtil 
opleves som tanke, som fornemmelse af livet, viser den 
sig udadtil som – ”magnetisme”, der igen i dette tilfælde 
er det samme som det, vi kalder ”livskraft”.

Idet tankerne således er det samme som fine elektriske 
bølger, der gennemstrømmer organismen, vil enhver 
tænkning være identisk med en eller anden form for 
– ”elektrisering” af organismen, hvilket igen i dette 
tilfælde vil sige det samme som en ”overfysisk” kraft-
påfyldning. Denne ”elektrisering” eller kraftpåfyldning 
udløses direkte i blodet.

Tænkningen bliver derved det højeste fundament for 
blodets skabelse, og dets kvalitet må derfor stå og falde 
med tænkningens natur og kvalitet. Da blodet igen udgør 
det bærende fundament for selve organismens skabelse, 
vedligeholdelse og velbefindende, bliver tænkningen 
således selve livets allerhøjeste manifestationsfaktor. Det 
et væsen tænker, bliver det.

Har det sygelige eller abnorme tanker, vil dets organisme 
blive sygeligt eller abnormt magnetiseret, hvorved den 
i tilsvarende grad må fremtræde som usund og svækket, 
medens den ved lyse, sunde og normale tanker uundgå-
eligt vil komme til at fremtræde som udtryk for det højeste 
normale velvære.

Fra 45. kapitel:

Er de tankearter eller tankeklimaer, som passerer gennem 
individets tankeorganer og dermed skaber dets vilje- eller 
handlemåde, af en unormal eller abnorm karakter, bliver 
samme individs blodmagnetisering eller livskraftover-
føring og dermed dets organisme som tidligere nævnt 
også unormal og abnorm, idet nævnte kraftoverføring er 
identisk med tænkningen.

Da de jordiske menneskers udvikling i de senere årtier er 
gået uforholdsmæssigt stærkt frem, befinder de samme 
mennesker sig i tilsvarende grad i en udviklingszone, hvis 
normale tankeklimaer de endnu ikke rigtig er blevet for-
trolige med. Følgen heraf bliver, at de i stor udstrækning 
betjener sig af ældgamle tankeklimaer (forestillinger), 
hvis energiudløsende natur kun kan være at betragte som 
normal magnetisme eller livskraft for organismer i lave 
primitive dyriske stadier, som de jordiske mennesker med 
den højeste del af deres bevidsthed faktisk for længst har 
forladt.

Mellem de jordiske menneskers organismer og tankekli-
maer er der således i tilsvarende grad en vis disharmoni. 
En vis form for unormal tænkning og dermed overføring 
af en tilsvarende unormal livskraft til organismerne vil 
derfor være fremherskende. Disse organismer kommer 
derved i samme grad til at fremtræde som syge, som 
svækkede, som modstandsløse overfor infektion m.m. 
Organismerne er stemplede med smerte og lidelse.

Fra 49. kapitel:

Uden en eller anden form for tænkning og den dermed 
identiske magnetisering vil organismen udgøre et ”lig”.
Her vil man måske komme med den indvending, at et 
væsen tænker ikke, når det sover eller på anden måde er 
bevidstløs, og dog udgør dets organisme under en sådan 
tilstand ikke noget lig. Men hertil må jeg bemærke, at 
alle former for bevidstløshed kun kan opretholdes på 

Tænkning – en naturkraft
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basis af et vist livskraftoverskud i blodet, og at enhver 
organisme derfor i et sådant tilfælde uvægerligt vil gå 
sin undergang i møde, blive til et lig, når dette overskud 
er opbrugt, hvis ikke individets tankeorganer inden dette 
tidspunkts indtræden igen er begyndt at fungere og en ny 
fortsættende livskrafttilføring derigennem atter er bragt 
til udløsning.

Og det er jo netop i henhold hertil, at man foretager opliv-
ningsforsøg i sådanne tilfælde, hvor bevidstheden, hvilket 
altså vil sige tankefunktionen, ved katastrofal påvirkning 
er sat ud af stand til ved egen kraft at vende tilbage.

Ethvert levende væsen har således altid et vist livskraf-
toverskud, der betinger, at tænkningen gennem det på-

gældende legeme for en tid kan standses eller sættes ud 
af funktion uden at have døden til følge. Det får derved 
en større modstandsdygtighed i kampen for tilværelsen, 
får betingelser for at overleve katastrofer, lemlæstelser 
eller påvirkninger, der ellers uundgåeligt ville have udløst 
dets undergang.

Til sidst en sætning fra sidst i 51. kapitel:

Kun når den ”fysiske” ”tankestandsning” er inde, hvilket 
vil sige, når individet på ”det fysiske plan” befinder sig i 
dyb søvn eller på anden måde er bevidstløs, oplever det 
tankeprocessen og dermed livet gennem de øvrige, altså 
”åndelige” legemer.

Arbejde og sport

Det er livets mening, at alle, der har en fysisk organisme, må arbejde for at holde denne organisme fri af dege-
nerationens farlige skær. Der findes i vore dage utallige mennesker, der udelukkende er beskæftiget med intel-
lektuelt arbejde, altså mennesker hvis rent fysiske funktioner er yderst reducerede, såvel som der findes utalte 
hundreder af tusinder, hvis tilværelse består i enkle og ensformige bevægelser bag maskiner eller på kontorer.

For alle disse mennesker gælder der, at store dele af deres organismer ikke udsættes for normalt brug, hvad 
der uundgåeligt medfører kropslig degeneration. At sund gymnastik og sport drevet under normale former her 
spiller en uhyre rolle i den almindelige sundheds tjeneste, er ubestrideligt, men ulykkeligvis er megen sport, der 
kunne være af uvurderlig betydning for sundheden i vor tid, takket være en grov spekulation i overdrevne kon-
kurrencer, ført ud i sin egen karikatur, hvad en almindelig gennemlæsning af bladenes omsiggribende sportsre-
ferater hurtigt vil bekræfte.

Dette forhold vil imidlertid regulere sig selv, efterhånden som menneskelig kultur afløser nutidens pengegriske 
profitjageri. I sin egen natur er sporten et middel til at bevare en normal sundhed. I vor tid er den for mange ble-
vet et mål, en profession der alene dyrkes med gevinst for øje. Denne tilstand udgør i virkeligheden en vanhel-
ligelse af sporten, en udartning der bærer spiren til sin egen undergang i sig selv.
(Martinus i foredraget ”Den menneskelige arbejdsevne” 30/1-1949)
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BRØNDBY
Studiekreds søndage kl. 14-17 i ulige uger
Sted: Vestre Gade 6

DRAGØR
Martinus-Studiekreds  hver tirsdag kl. 15.30-17
kontakt Vagn Noach tlf. 3253 2653 el mail: 
noach@post5.tele.dk

ESBJERG
Tirsdag 22/2 Hvem/hvad er Guddommen, og hvor-
dan styres det mangfoldige univers og det enkelte 
menneskes liv og udvikling? v/Lars Gyde
Tirsdag 22/3 Er mennesket et evigt væsen? 
v/Edith Grønbæk
Møderne er kl. 19 på Tobakken, Gasværksgade 2,1. 
grønt lokale

FREDERIKSHAVN
Onsdag 26/1 Smerten – hvorfor denne smerte? 
v/Edith Grønbæk
Mandag 28/2 Nutidsmenneskets eksistentielle krise 
v/Lene Jeppesen
Mandag 28/3 Martinus og den ny verdensmoral 
v/Ole Therkelsen
Møderne er i Teosofisk Forening, Skolegade 8

HERNING
Torsdag 3/2 Er mennesket et evigt væsen? 
v/Edith Grønbæk
Torsdag 3/3 Hvem/hvad er Guddommen, og hvordan 
styres det mangfoldige univers og det enkelte men-
neskes liv og udvikling? v/Lars Gyde
Torsdag 24/3 Kunst, tro og magi v/Ingolf Plesner
Møderne er kl. 19.30 i ”Kulturellen”,1.lok.02-01, 
Nørregade 7

KLINT
Få program tilsendt – tlf. 59 30 62 eller 38 34 62 80 
eller info@martinus.dk

KØBENHAVN
Oplysning herom fås på www.martinus.dk eller 
tlf. 38 34 62 80

NØRRESUNDBY
Tirsdag 1/2 Hvordan kan man træne i at blive et 
balancemenneske? v/Hanne Myrfeld
Tirsdag 1/3 Nutidsmenneskets eksistentielle krise 
v/Lene Jeppesen
Onsdag 30/3 Martinus, Darwin og intelligent design 
v/Ole Therkelsen
Møderne er kl. 19.30 i Teosofisk Forening, Engvej 8

SILKEBORG
Onsdag 26/1 Hvem/hvad er Guddommen, og hvor-
dan styres det mangfoldige univers og det enkelte 
menneskes liv og udvikling? v/Lars Gyde
Onsdag 2/3 Vejen til vores lykke – kendskab til livs-
lovene v/Edith Grønbæk
Onsdag 30/3 Kunst, tro og magi v/Ingolf Plesner
Møderne er kl. 19.30 i Medborgerhuset,
Bindslev Plads 5

SINDAL
Tirsdag 1/2 Gud – den højeste intellektuelle kraft 
v/Solveig Langkilde
Tirsdag 1/3 Hvem/hvad er Guddommen, og hvordan 
styres det mangfoldige univers og det enkelte men-
neskes liv og udvikling? v/Lars Gyde
Tirsdag 29/3 Kan evigheden forstås? 
v/Ole Therkelsen
Møderne er kl.19.30, Solgården, Norgesgade 1

SØNDERBORG
Onsdag 2/2 Gud – den højeste intellektuelle kraft 
v/Solveig Langkilde
Onsdag 2/3 Hvad er tanker og bevidsthed i virkelig-
heden for en størrelse? v/Lene Jeppesen
Tirsdag 5/4 Er mennesket et evigt væsen? 
v/Edith Grønbæk
Møderne er kl. 19.30 på Biblioteket, grupperum ¾, 
Kongevej 19

THISTED
Søndag 30/1 Hvordan kan man træne i at blive et 
balancemenneske? v/Hanne Myrfeld
Søndag 27/2 Vejen til vores lykke – kendskab til 
livslovene v/Edith Grønbæk
Søndag 27/3 Hvem/hvad er Guddommen, og hvor-
dan styres det mangfoldige univers og det enkelte 
menneskes liv og udvikling? v/Lars Gyde
Møderne er kl. 15, Plantagevej 18

MØDER
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TÅSTRUP
Tirsdag 4/1 Symboler over det evige, fysiske og 
psykiske verdensalt
Tirsdag 18/1 Livskunst og skabende kunst
Tirsdag 1/2 Hvorfor har bønnen stor betydning?
Tirsdag 15/2 Sundhedens ABC
Tirsdag 1/3 Hvem er min næste – jeg skal elske?
Tirsdag 15/3 Sandheden, den bedste vej til
helbredelse
Møderne er kl. 19-21.30. Tåstrup kulturcenter,
Poppel alle 12
www.martinus-taastrup.dk

VEJLE
Søndag 30/1 Gud – den højeste intellektuelle kraft 
v/Solveig Langkilde
Søndag 27/2 Kønsrollernes forvandling 
v/Lene Jeppesen
Søndag 10/4 Er mennesket et evigt væsen?
v/Edith Grønbæk
Møderne er kl. 14 i  DOMUS, Ved Sønderåen 1

VIBORG
Tirsdag 8/2 Hvem/hvad er Guddommen, og hvordan 
styres det mangfoldige univers og det enkelte men-
neskes liv og udvikling? v/Lars Gyde
Tirsdag 1/3 Hvordan kan man træne i at blive et 
balancemenneske? v/Hanne Myrfeld
Torsdag 31/3 Martinus og den ny verdensmoral 
v/Ole Therkelsen
Møderne er kl. 19.30 i ”Stationen”, Lille Sankt Hans 
gade 7

ÅRHUS
Søndag 23/1 Seminar kl. 10-16, Roukær Alle 1,
Det evige liv som grundlaget for en meningsfuld 
tilværelse v/Alex Riel
Mandag 31/1 Gud – den højeste intellektuelle kraft 
v/Solveig Langkilde
Mandag 28/2 Hvordan kan man træne i at blive et 
balancemenneske? v/Hanne Myrfeld
Mandag 14/3 Hvem/hvad er Guddommen, og hvor-
dan styres det mangfoldige univers og det enkelte 
menneskes liv og udvikling? v/Lars Gyde
Møderne er kl.19.30 i Studenternes Hus, stue 2,
Ndr.Ringgade 3
Seminar søndag 10/4 kl. 10-16 Selv-erkendelsens 
kunst v/Karsten Jensen

ÅLBORG
Onsdag 2/2 Hvordan kan man træne i at blive et 
balancemenneske? v/Hanne Myrfeld
Onsdag 2/3 Har mennesket overhovedet en fremtid 
for sig? v/Lars Gyde
Onsdag 30/3 Martinus, Darwin og intelligent design 
v/Ole Therkelsen
Møderne er kl. 19.30 i DOF NORDKRAFT,
Kjellerups Torv

Der er Martinus-udstilling i Ålborg 4.-6. marts

Hvad med de naturkatastrofer?

Ligesom Jorden måtte have sine vulkanske traditioner, før den nåede frem til stilheden og 
ligevægten under sine kontinenter og have, således må jordmenneskeheden også i sin fuld-
kommengørelse gennemleve sine vulkanske traditioner, før den når ind i den stabilitet, stil-
hed og ligevægt under sine mentale kontinenter og have, der skal til, for at dens høje ånd og 
kultur eller virkelige evige liv kan blomstre i sin fulde kulmination: kærligheden.

(Martinus i LB V stk. 1674)



Filosofiske krummer
Den absolutte sandhed vil uundgåeligt overvinde enhver form for usandhed. (Martinus)

Ånd er det princip, som styrer alle hændelser. (Heraklit)

Kirken i dag er Kristi grav og teologiens sten er rullet for indgangen. (Alice Bailey)

Enhver bærer inden i sig selv beviset på sin egen udødelighed. (Goethe)

En erkendelse, som ikke udtrykkes i handling, er som et frø, der aldrig spirer. (E.J.Michael)

En kristen stat er, hvis man skal følge Evangeliets ord, en utænkelig tanke. (John Locke, 1689)

Vi skal ikke måles ved, hvad vi har, men hvad vi giver. (Edgar Cayce)

Det vigtigste er ikke, at man falder, men måden man rejser sig på. (Nelson Mandela)

Hellere ægte storhedsvanvid end falsk beskedenhed. (Erik Clausen)

For den, der kun har en hammer i sin værktøjskasse, ser alle problemer ud som et søm. (A.Maslow)

Det er ikke nemt at finde lykken i os selv, og det er ikke muligt at finde den nogen andre steder. (Replier)

Det vigtigste i livet er kærlighed, mod og humor. Lidelse er lykkens pris.(Karen Blixen)

Intet er godt eller slet i sig selv, men det er tanken, som gør det dertil. (Shakespeare)

Slangen repræsenterer den hvirvel i urhavet, som skaber den fysiske verden. (Blavatsky)

Den der er forelsket i sig selv vil ikke møde mange rivaler. (Lichtenberg)

Hadet er kærligheden, der er mislykkedes. (Søren Kierkegaard)

Gad vide hvor længe de sagtmodige kan bevare jorden, når de har arvet den. (Hubbard)

Man kan ikke sætte en fri mand i fængsel, for en fri mand er fri selv i et fængsel. (Platon)

At yde retfærdighed i én time er lige så meget værd som at bede i 100 timer. (Koranen)

Et mirakel er kærlighed, der er gjort synlig. (Michael)

Det er oplevelsen af det onde, der skaber en klarere indsigt om det gode. (Plotin)

Humor er: åndens solskin, eksistensens vinterfrakke, hjertets harmoni, blommen i Columbus’ æg, et rednings-
bælte i livets strøm, et antibiotika mod fanatismens virus. (Wilde)

Hvis du er lykkelig, er det din egen skyld, for der er masser af ting i verden at være ulykkelig over. (Storm P.)

Karneval er oprindelig en katolsk fest efter 40 kødløse dage. Ordet kommer af carnem levare, som betyder at 
”fjerne kødet”.
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Tidsskrift for åndsvidenskab
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Arbejdet med åndsvidenskaben stiller visse krav til den studerende. Ikke blot rent 
intellektuelt, den side af sagen er ikke den vanskeligste. Hvis man tilegner sig stoffet 
lidt efter lidt, efterhånden som man har brug for det, vil hjerneceller, der endnu ligger 
latent i ens hjerne, udvikles, og man vil mærke, hvordan evnen til at forstå tingene 
gradvis vokser, og lige sådan evnen til at forklare analyserne for andre, der virkelig er 
hungrige efter en sådan viden og indsigt.

Men selv om man koncentrerer sig om det teoretiske studium, må den praktiske væ-
remåde ikke glemmes, den er endnu mere vigtig, for den er helt ens egen. Og man 
kan virkelig tale om praktiske øvelser, for ligesom ingen kan blive geni inden for nogen 
kunstart uden at øve og træne og have tålmodighed og arbejde og atter arbejde, er der 
heller ingen, der kan blive geni i kærlig livsudfoldelse til gavn og glæde for omgivel-
serne uden at træne og øve sig og gøre fejl, men lære af det og efterhånden udvikle et 
virkeligt menneskeligt kærlighedstalent.

At de kosmiske analyser er rigtige, vil den studerende kunne komme til kundskab om 
gennem sin kærlighedsevne og sin logiske sans. Begge disse bevidsthedskræfter må 
bruges, og jo mere man arbejder med disse kræfter i sit eget sind og søger at afbalance-
re dem, desto større mulighed er der for intuitionsenergiens indtrængen i dagsbevidsthe-
den. Og gennem intuitionen kommer man i kontakt med det universelle hav af viden, 
som er Guds bevidsthed eller den hellige ånd.

(Martinus i foredraget ”Frihed, frigjorthed og fred” okt. 1940)

Øvelse giver mester
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Det er i høj grad tiltrængt, at de jordiske mennesker kan 
blive i stand til at skelne klart mellem fysisk og åndelig 
oplevelse. Det hersker stor forvirring med hensyn til dette 
spørgsmål. Menneskene ved i virkeligheden ikke, hvad 
der i sig selv er fysisk, og hvad der er åndeligt. Derfor 
er det ofte meget vanskeligt for menneskene at forstå 
den åndelige tilværelse og specielt den tilværelsesform, 
der gør sig gældende, når man ikke mere har det fysiske 
legeme at opleve igennem.

Der er mange former for åndelig oplevelse, som menne-
skene tror er fysiske, og derfor tror de, at disse oplevelser 
må ophøre ved dødens indtræden, altså når det fysiske 
legeme adskilles fra de åndelige legemer. Da livet i den 
fysiske verden er så stærkt baseret på den fysiske sans-
ning, tror mange mennesker, at denne sansning er det 
primære i al oplevelse, og de kan ikke forstå, hvordan livet 
skulle kunne fortsætte efter kroppens død, da de ikke kan 
forestille sig livsoplevelse i situationer, hvor den fysiske 
sansning er ophørt. Gennem en sådan opfattelse bliver 
døden det samme som tab af bevidsthed. Det er faktisk 
den overtro, som i dag behersker millioner af mennesker, 
selv om de kalder sig kristne og er døbt i Faderens, søn-
nens og helligåndens navn.

Det er disse dødstilhængere, som er de dominerende 
blandt jordmenneskene i øjeblikket, det er disse mest 
hårdkogte materialister, som sætter skred i den moderne 
krigsudfoldelse, enten den så kaldes kold krig, eller den 
udfolder sig gennem atombomber eller andre former for 
moderne helvedesmaskiner. Krig under enhver form har 
kun til hensigt at dræbe alt, hvad der opfattes som fare-
truende, konkurrerende eller rivaliserende. Alt det, som 
på nogen måde kan være til gene for ens livsudfoldelse, 
ja, måske en trussel mod ens eget liv, må ryddes af ve-
jen efter denne overtro. Man tror, man kan rydde det af 
vejen, og aner ikke, at man på denne måde tværtimod 
forværrer forholdene og sår en fremtid for sig selv, som 
man vil komme til at høste under endnu mere faretruende 
omstændigheder.

Intet kan dræbes og ingen kan dræbes

Krigens tåbelighed vil blive langt mere indlysende, når 
man når frem til at forstå, at intet kan dræbes, og ingen 
kan dræbe. De ”fjender”, man tror at have dræbt, kan 
aldrig dø, og den ”hævn”, man tror at have fået, vil blot 

komme igen på den måde, at ”fjenden” atter hævner sig. 
At man har kunnet ødelægge nogle væseners fysiske 
legemer vil i værste tilfælde bevirke, at disse ”fjender” 
eventuelt kan forfølge en i deres psykiske tilstand, og er 
man krigerisk indstillet, er man absolut ikke beskyttet 
mod en sådan forfølgelse.

I alle tilfælde sker der jo det, at disse ”fjender” igen fø-
des, ligesom man selv gør det, i nye fysiske legemer, og 
ifølge universets lov for tiltrækning og frastødning vil 
man atter og atter komme til at stå ansigt til ansigt med 
sine dødsfjender, og man vil, som skæbneloven udfolder 
sig, skiftevis komme til ”at bide i græsset”, indtil hadet 
kan afløses af tilgivelse, forståelse og sympati.

En sådan tåbelig og him-
melråbende ulogisk livs-
form er som en vandring, 
der fører længere og 
længere ind i et ”hel-
vede”. Og dette ”krigens 
helvede” er jo ikke blot 
noget, der angår krigene 
mellem nationer og sta-
ter, der føler sig som 
arvefjender, det gælder 
også i de enkelte menne-
skers privatliv. Også der 
udkæmpes voldsomme 
krige, og selv om våb-
nene sjældent er dolk 
eller pistol, men almin-
deligvis ord, intriger og 
andre langsomt virkende 
våben, er disse krige dog 
lige så blodige og helvedesagtige som krigene mellem 
nationerne.

Magtbegær, jalousi, misundelse og mange andre lignende 
jordmenneskelige egenskaber udfolder sig rundt omkring 
i det daglige liv på arbejdspladser og i hjemmene. Mange 
former for ”fjendskab” underminerer menneskers ner-
vesystem, og hævn og had skaber et ”helvede” omkring 
dem, som ikke ville eksistere, hvis de blot ville lade være 
med at hade de mennesker, de tror er deres fjender. I virke-
ligheden har intet menneske nogen anden fjende end den 
umenneskelige side af sin egen bevidsthed. Efterhånden 

Martinus 
Fysisk og åndelig oplevelse
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som dette går op for mennesket, og det begynder at sætte 
sig ind i livets mysterium og arbejde med sig selv, vil alt 
dette dog gradvis ændres, og mennesket vil lære at se, 
hvad der er psykisk, og hvad der er fysisk, hvad der er 
materie, og hvad der er ånd.

Kvantiteter, kvaliteter og moralitet

Jo mere udviklet et fysisk væsen er, jo mere åndeligt er 
det. At det er mere åndeligt vil ikke sige, at det konstant 
skal befinde sig i en verdensfjern henrykkelsestilstand 
uden kontakt med andre mennesker i den daglige tilvæ-
relse. Der er tværtimod brug for dets indsats i det daglige 
liv. Der er brug for dets større viden, dets logiske sans og 
for den indsigt, det kan have i de fysiske begivenheder 
med en forståelse af den åndelige verden som baggrund. 
Denne viden, logiske sans og evne til at se de fysiske 
begivenheder i et større perspektiv udgør det, vi kalder 
ånd.

Ånd er således det samme som bevidsthed, og den ån-
delige verden, som eksisterer bag den fysiske verden, 
er menneskenes viden, deres tanker og følelser. Og det, 
de samme mennesker kommer til at opleve, når de gen-
nem den såkaldte død er blevet ude af stand til at sanse 
gennem fysiske sanser, er netop den del af denne store 
tankeverden eller bevidsthedsverden, som de med deres 
egen bevidsthed er i stand til at komme på bølgelængde 
med. Da der jo eksisterer mange grader af viden og be-
vidsthed, kan menneskehedens åndelige verden inddeles 
i mange mere eller mindre beslægtede detaljeområder, 
der igen kan inddeles i kategorier og grupper efter deres 
særlige natur.

Det lyder måske mærkeligt, at menneskenes bevidsthed 
kan kaldes en verden, fordi materialistisk indstillede 
mennesker jo er tilbøjelige til at mene, at en verden er 
noget, der er udenom en og kan karakteriseres ved be-
skrivelser i mål og vægt, i højde, længde og bredde. Den 
åndelige verden kan ikke måles på en sådan måde, den 
fylder ikke noget i samme forstand som den fysiske. Ikke 
desto mindre kan man godt tale om en slags mål, også 
når det drejer sig om den åndelige verdens tilstande. Det 
er ikke kvantitetsmål, det da kommer til at dreje sig om, 
men derimod mål af kvalitet, af åndelig viden, moralitet 
og udfoldelse af skabeevne.

Den indre verden af tankebilleder

Der findes mange kategorier af viden hos den jordiske 
menneskeheds enkelte individer. Der er noget, som næ-
sten alle ved, og der er specialviden af mange forskellige 
arter. Der er viden om os selv og om andre mennesker. 
Der er viden om dyrene og planterne. Der er vor viden 
om fortiden, om nutiden og vore håb for fremtiden. Der 

er viden om sygdom, fattigdom, sult og elendighed, men 
der er også viden om sundhed, rigdom og velvære. Der 
er viden om farver og former, om toner og rytmer. Der er 
gennem det sidste århundrede også kommet ny viden ind 
i mange menneskers bevidsthed om atomer og elektroner, 
om elektricitet og andre variationer af stråler og bølger. 
Der er kommet viden til om sole og mælkevejssystemer, 
om planeters og drabanters kredsløb i himmelrummet 
og meget mere.

Ligesom menneskeheden er omgivet af en ydre fysisk 
verden, rummer den også en indre verden, en verden af 
tankebilleder eller bevidsthedsbilleder. Hvert menneske 
rummer en hel verden af sådanne billeder. Nogle af disse 
tankebilleder har det fælles med mange andre mennesker, 
der kan ligefrem tales om kollektiv tankemateriale. An-
dre tankebilleder har det måske kun fælles med ganske 
få medmennesker, og nogle er det ene om at have. Men 
ethvert menneske har en indre verden af tankebilleder 
side om side med den ydre verdens detaljer.

Selv om det er et fysisk væsen, er det også et åndeligt væ-
sen. Det eksisterer faktisk i to verdener, den ydre fysiske 
og den indre psykiske, og ligesom det kan opleve detal-
jerne i sin ydre verden, således kan det også efter behag 
opleve sin indre verdens detaljer. I det første tilfælde må 
det koncentrere sin bevidsthed udad, og oplevelsen bliver 
en fysisk eller materiel oplevelse, medens det i det andet 
tilfælde må koncentrere sig indad i sin egen tankeverden, 
og oplevelsen bliver en åndelig oplevelse.

Det fysiske væsen må karakteriseres som et 
åndsvæsen

Men medens væsenet i kraft af sin vilje kan standse sin 
fysiske oplevelse ved at lukke sine øjne og falde i søvn, 
kan det aldrig i noget tilfælde være uden åndelig oplevelse 
eller åndelig funktion. Da det ligeledes i mange situa-
tioner kan opleve åndeligt uden nogen som helst fysisk 
medvirken, medens det aldrig i noget som helst tilfælde 
kan opleve fysisk uden den åndelige oplevelsesevnes 
medvirken, bliver det ikke den fysiske sansning, men den 
åndelige oplevelsesevne, der er den primære, medens den 
fysiske kun er en sekundær oplevelsestilstand. Derfor må 
det fysiske væsen karakteriseres som et åndsvæsen, og 
dets fysiske fremtræden er kun en biomstændighed ved 
dets evige åndelige eksistens.

At man ikke kan opleve fysisk uden i kraft af ånd er ikke 
så vanskeligt at forstå. Selve dette at vi kan kende ting 
og væsener er jo ikke blot fysisk sansning, men også 
åndelig funktion. Vi kan i brøkdele af sekunder hente 
billedmateriale frem fra vort åndelige arkiv, vor hukom-
melse. Og står vi overfor noget, vi ikke kender eller ved 
noget om, reagerer vi ganske anderledes, end der hvor 
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vi står overfor ting og personer, vi har billeder af i vor 
indre verden.

I situationer, som mennesket er ukendt med, prøver det 
ganske naturligt at finde materiale frem fra sin indre 
verden, som det kan sammenligne med, og forsøger 
at drage paralleller. For eksempel opfattede negrene i 
Afrika i begyndelsen de hvide mennesker, som kom i 
flyvemaskiner, som guder, der kom ned fra himlen. Det 
kunne de jo direkte hente ud fra deres indre religiøse og 
mytologiske verden. Senere, da de havde lært disse ”gu-
der” lidt nærmere at kende, ændredes deres opfattelse, og 
de kan i dag hente billeder frem af deres bevidsthed, som 
får dem til at møde de flyvende fremmede med våben i 
stedet for at kaste sig for deres fødder.

Fantasi og drømme

At åndelige oplevelser kan eksistere uden fysisk med-
virken, kan vi også se derigennem, at vi kan genopleve 
tankebillederne af tidligere fysiske oplevelser, også af 
ting og væsener, som ikke mere findes på det fysiske 
plan. Ganske vist ligger der en fysisk sanseoplevelse 
forud for disse åndelige genoplevelser, men vi kan også 
opleve noget i vor indre verden, der kan karakteriseres 
som nyoplevelser. Vi kan med vor fantasi kombinere, 
arrangere og planlægge ting, som slet ikke findes på det 
fysiske plan, men som måske netop gennem vor skabende 
evne kan blive fysiske realiteter, altså fysiske ting fremstår 
gennem vor skabende ånd.

At vi også gennem vor ånd uden nogen fysisk sansning 
kan komme ud for nyoplevelser, kan blandt andet blive 
til kendsgerning gennem de oplevelsesformer, vi kalder 
drømme. Mon ikke de fleste mennesker indenfor drøm-
menes område har haft visse nyoplevelser og set personer 
og ting, som de aldrig har set på det fysiske plan? Har 
ikke mange mennesker i drømme oplevet de skønneste 
bygningsværker og naturscenerier og hørt den dejligste 
musik? Mange har oplevet i drømme at flyve gennem 
rummet uden at behøve flyvemaskine, de har oplevet, at 
det, de kan tænke sig til, men som ikke kan opleves på 
det fysiske plan, det kan i mange tilfælde opleves på det 
psykiske plan.

Man siger ganske vist bagefter, at det var jo kun en drøm, 
og drømme kan måske for det meste synes som noget 
forfærdeligt roderi. Men når de gør det, er det blot, fordi 
de gennem opvågningsprocessen er blevet mere eller 
mindre indfiltret i den tankeverden, der udgør menneskets 
vågne dagsbevidsthed. Det kan jo også ske, at man har 
drømme med sig ind i den fysiske tilstand, som står skarpt 
og klart, og hvis man ikke var vågnet op til den fysiske 
dagsbevidsthed, ville drømmen ikke bare have været en 
drøm, men selve virkeligheden.

I jordklodens åndelige legemer

Når et menneske dør, som man siger, altså når dets fysiske 
organisme mister forbindelsen med de åndelige legemer 
og bliver et lig, lever individet i en tankeverden. Men 
det er ikke blot i sin egen tankeverden, det oplever. Den 
første tid efter døden, den der kan kaldes mellemtilstan-
den, eventuelt ”skærsilden”, oplever væsenet sin egen 
tankeverden, men senere, når det ved egen eller skyts-
åndernes hjælp har fjernet eventuelle mørke tanker, der 
også efterlades som en slags mentale ”lig”, har det med 
sine lyse mentale energier, hvilket vil sige alt det i men-
nesket, som er baseret på humanisme, næstekærlighed 
og intellektuelle evner, mulighed for at forbinde sig med 
den store tankeverden eller mentale verden, som er selve 
jordklodens åndelige legemer.

Ligesom jordklodens fysiske legeme udgør en fysisk 
verden for os, udgør dens åndelige legemer en åndelig 
verden, hvori vi kan opleve alt det, som vi efter vor 
egen bevidstheds udvikling er i stand til at komme på 
bølgelængde med. Men det er ikke blot efter døden, at 
det jordiske menneske er i forbindelse med jordklodens 
åndelige legemer og de ”celler” eller åndelige væsener, 
som lever der. Det er hvert eneste menneske også, medens 
det lever i sit fysiske legeme.

Det er kun et spørgsmål om udvikling, hvornår jordmen-
nesket begynder at blive vågen dagsbevidst ikke blot i sin 
fysiske tilværelse, men også i sin åndelige fremtræden 
eller i sin identitet som et evigt åndsvæsen, der lever ikke 
blot i jordklodens legemer, men i den evige Guddoms 
fysiske og åndelige legemer, der er det samme som det 
evige, uendelige univers. Vejen til at opleve denne enhed 
og blive vågen dagsbevidst i den, går igennem kærlighe-
den til alt levende og evnen til med sin skabende kraft at 
være til gavn og glæde for levende væsener. Det er altså 
ikke hadet og hævnen og frygten, der skaber sikkerhed 
og velvære, men udelukkende den visdom, som er baseret 
på tillid og kærlighed.

(Fra et foredrag 16/4-1950)
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v/Ruth Olsen

Der er stadig mennesker i Danmark, som agiterer for at vi 
skal have atomkraft her i landet. Men da de ikke kan bort-
forklare affaldsproblemet, har de ikke megen fremgang. 
De tror dog, at det problem vil blive løst i nær fremtid, 
for de ved ikke, at det slet ikke er muligt at løse. Nu er de 
begyndt at argumentere med, at hvis man bruger stoffet 
thorium i stedet for uran, er der ikke noget problem.

Martinus har flere gange nævnt, at atomkraft er farlig for 
menneskene og en sabotage mod jordkloden. Walter Rus-
sell, der fik nogle gevaldige kosmiske glimt i 1920’erne, 
har forklaret mere konkret, hvorfor det er farligt, også 
hvorfor thorium ikke er meget forskellig fra uran, for det 
ligger kun et trin før uran i den dødsproces, som disse 
stoffer i den sidste ende af den kemiske skala er i gang 
med.

Alle stoffer, hvis fysiske livscyklus er ved at slutte, er 
farlige at indføre i den menneskelige organisme. Det 
gælder rådne planter og frugt såvel som råddent kød. Ja, 
det gælder også menneskenes egen udånding, som ville 
slå os ihjel, hvis vi ikke havde andet at indånde. Indånding 
er en livgivende proces, udånding er en dødsproces og 
er de rene giftstoffer for dyr og mennesker, så derfor er 
naturen kreeret så viseligt, at der er planter til ”at rense 
luften”.

Walter Russell skrev i 1957 en hel bog om, hvad atom-
kraft er. Da han så, hvordan atomkraftværker begyndte 
at skyde op på jorden, måtte han forsøge at råbe viden-
skaben op, for de vidste tydeligvis ikke, hvad de gjorde. 
Han begynder bogen med en kort definition: ”Radiation 
(dvs udstråling) er det normale døds-princip. Alt i naturen 
dør normalt ved langsomt at udstråle dets energi (varme). 
Radioaktivitet er det hurtige eksplosive døds-princip.”

Han forklarer, hvad atomer grundlæggende er, og hvordan 
det, som vi oplever som stof, opbygges og nedbrydes. 
Et atom er ligesom alle andre væsener en bevidsthed, 
der skaber og altså omgiver sig med to modsatrettede 
energistrømme (elektriske tankestrømme), nemlig en 
indadgående og en udadgående. Det som Martinus kalder 
tiltrækning og frastødning. Så længe den indadgående 

strøm er den stærkeste, er stoffet under opbygning, men 
når den udadgående overtager dominansen, er stoffet 
begyndt sin nedbrydning. Det er spændingsforholdet mel-
lem disse to bevægelser, der afgør hvilket slags kemisk 
stof, det handler om.

Det er også denne spænding, der ved at samvirke med 
vore sansers energier, får os til at opleve det som stof, 
dvs skaber illusionen af noget fast. Bevægelserne i sig 
selv kan vi ikke sanse, kun virkningen af dem. Apropos 
børnesangen: ”Blæsten kan vi ikke få at se ..” men fort-
sætter med at fortælle, at kun når den rusker i træernes 
blade, kan vi se den.

Russell afviser Niels Bohrs atommodel, for et atom er 
som alt andet i naturen bygget op omkring et hulrum 
med ringe af bevægelse udenom, akkurat ligesom vore 
celler, kroppen som helhed, træer osv. Det har ingen fast 
kerne. Hvis den indadgående bevægelse lykkes at nå en 
meget høj grad af kompression, bliver varmen så stærk, 
at der udbryder brand, sådan som det sker i vor sol. Den 
undgår kun en total eksplosion, en supernova-eksplosion, 
på grund af verdensrummets kulde.

Atomer fødes, modnes, dør og reinkarnerer ligesom alle 
andre væsener. Når et atom er begyndt sin nedbrydnings-
proces, svulmer det op og roterer hurtigere. Det gør også 
en døende planet som Jupiter, som er svulmet op og trods 
størrelsen kun bruger 9-10 timer om at rotere en gang om 
sig selv, hvor Jorden bruger 24 timer. Videnskaben siger, 
at Jupiter udsender dobbelt så meget energi, som den mod-
tager. Ja selvfølgelig, for dens udadgående bevægelse har 
overtaget dominansen, så den stille og roligt kan sygne 
hen og forlade den fysiske verden.

Atomkraft – en sabotage mod jordkloden
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Der skal livskraft, bevidsthedskraft, til at holde en fysisk 
organisme frisk og levende, dvs til at fastholde den ind-
adgående energistrøm stærk. Det er let nok at dø, det er 
blot ”at give slip”, for så vil det stof, organismen består af, 
automatisk søge tilbage mod ligevægt, stilhedens hvile. 
Fysisk stof er jo en slags ”fængslet energi”, kosmisk set 
en bevidsthedsstyret uligevægt. Som Russell skriver: 
”Den normale tilstand i dette univers er en ligevægtig 
stilhed. Bevægelse er et skabt fænomen, der udgår fra 
stilheden og vender tilbage til stilheden. Det kan sam-
menlignes lidt med, hvis man kaster en sten i en sø med 
helt rolig overflade. Den bryder ligevægten og skaber 
ringe, som al bevægelse gør, men søen vender automatisk 
igen tilbage til sin rolige overflade efter en tid. Der skal 
en kraft til at bryde ligevægten, men der skal ingen kraft 
til at genoprette den”.

Både thorium og uran er stoffer, som er langt henne i 
deres dødsproces, og meningen med dem er, at proces-
sen skal gå sin langsomme gang, spredt ud dybt nede i 
jorden. Her gør deres stærke udstråling deres naturlige 
gavn ved at nedbryde jordklodens hårde undergrund, 
hvorved de gør de mineraler (og vand) tilgængelige som 
planterigets rodnet skal bruge. Men også for at holde 
på jordens indre varme, så den ikke afkøles for hurtigt. 
Jordkloden må holde sig en vis legemstemperatur, akkurat 
ligesom vi må.

Af og til sendes deres ”arbejdsresultat”, deres nedbryd-
ningsprodukter, op til overfladen med strømmene af 
lava og aske ved vulkanudbrud for at bidrage til at skabe 
muldlag. Vulkaner kan altså være nyttige led i kreds-
løbssystemets ”transportbånd”. De skaber frugtbarhed 
omkring sig og får derved mennesker til at trodse faren 
ved at bosætte sig tæt ved.

Det tåbelige er, at man er begyndt at hente disse farlige 
stoffer op og koncentrere dem, at ”opformere” hedder 
det vist, så de bliver endnu farligere. Man tror man kan 
styre udstrålingen i kraftværkerne, men der findes intet 
materiale der kan bremse denne stråling, for den har evne 
til at gennemtrænge alt. Russell beskriver, hvordan et 
uranatom, set med kosmisk klarsyn, udsender millionvis 
af sylespidse ildkugler i sekundet, mikroskopiske sole, 
med ufattelig fart, dvs nær lysets hastighed.

Intet kan holde dem tilbage. De vil findes i den luft, vi 
indånder, i det vand vi drikker, og i den mad vi spiser. 
Cellerne i vor krop er levende, så længe de kan bevare 
deres naturlige spændingsbalance, som svarer til de ca. 
37 grader. De radioaktive stråler ændrer cellernes balance 
eksplosivt, sådan at de begynder deres dødsproces hur-
tigere end nye celler kan nå at reinkarnere. Det kalder 
vi kræft. Cellerne er jo ”fængslet” energi, en elektricitet 
som radioaktive stråler kortslutter. Vore celler er en slags 

batterier, der behøver ”opladning” af vor elektriske tanke-
energi, mens radioaktivitet så at sige ”aflader” dem.

De mest sårbare celler i vor krop er sæd- og ægcellerne, 
hvorfor brugen af atomkraft øger menneskenes ufrugtbar-
hed. Men også blodceller og de ufødte fostre er sårbare 
overfor den radioaktivitet, der allerede nu findes overalt i 
atmosfæren, især koncentreret 200-300 meter oppe ifølge 
Russell, men som ”falder ned” efterhånden, hvad der kan 
tage mange år. Når Jesus sagde om ”de sidste tider” at 
”ve de frugtsommelige”, 
var det så fordi han vid-
ste, at disse tider ville 
være fyldt med farlige og 
forurenende stoffer, som 
især kan skade ufødte 
fostre?

Radioaktivitet skaber 
varme, for stofs ned-
brydning skaber varme, 
derfor betyder brugen 
af atomkraft, at tempe-
raturen på jordkloden 
stiger. Da Russell skrev sin bog (1957) mente han, den 
allerede var steget én grad, selv om der da kun var få 
atomkraftværker. Nu er der så vidt jeg husker 3-400, der 
har produceret ca 300.000 tons affald, som ligger i højst 
usikre lagre.

Naturvidenskabens uvidenhed på dette felt er skræm-
mende. Vi undgik kun atomkraftværker på dansk jord 
på grund af almindelige menneskers intuitive fornem-
melse af, hvad det er. Det hjælper blot ikke meget, når 
alle lande omkring os har dem. Vi må blot stole på det, 
Martinus forsikrede os om, nemlig at Jordkloden som 
vor skytsengel vil gribe ind og forhindre den helt store 
katastrofe, inden det er for sent. Men inden da skal mange 
nok gennem den læreproces, som de af atomkraften skabte 
sygdomme betyder.
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Ved Otto Hesselbjerg Pedersen

Martinus Institut og deres Råd har i nogle år været udsat 
for ”kraftig beskydning” og voldsom kritik her i tids-
skriftet. 
Denne kritik har i hovedsagen drejet sig om følgende 
punkter:
1. Økonomi. 
2. Bogen ”Samarbejdsstrukturen”.
3. Udgivelse af bøger og andet materiale efter Martinus’ 
bortgang. 
Så vidt jeg erindrer, har Rådet ikke svaret officielt på den 
fremførte kritik her i tidsskriftet. De har måske henholdt 
sig til Martinus’ ”7 gyldne leveregler” om bl. a. ikke at 
tage til genmæle og Jesu råd om ”at vende den anden 
kind til”.

Her følger nogle af mine tanker og kommentarer til 
kritikken. 

Som jeg ser det, arbejdede Martinus mere for fremtiden, 
end for den tid han levede i. Meget vil ændre sig inden-
for de næste 500 år på jordkloden for ikke at tale om de 
varslede ændringer om ca. 3.000 år, som vi alle ser frem 
til med længsel. 

Når Martinus i sine sidste ca. 10 leveår ”underviste” 
sine medarbejdere, tænkte han også på fremtiden og de 
ændringer, der fremkommer, når menneskeheden - efter 
voldsomme oplevelser - bliver mere humant indstillet. 
Jeg tror, at noget af den fremsatte kritik bunder i de for-
skellige tidshorisonter, der her er tale om. Menneskeheden 
vil bevæge sig fremad ”i små skridt” efterhånden som 
flertallets bevidsthed ændrer sig. Dette på samme måde 
som ændringerne frem til nu er foregået. 

Jeg tror, at nogle af Instituttets kritikere i deres iver og 
entusiasme ”er kommet til at bevæge sig foran forsynet”, 
for nu at benytte et af Martinus’ egne begreber. Dette 
begreb forstår jeg bl. a. således, at man vil handle efter 
nogle regler, som samfundet i sin helhed endnu ikke er 
kommet frem til med hensyn til human væremåde - og 
samtidig forlange at andre agerer ligeså. 

Ad 1. Økonomi.
Efter min mening vil det være forkert, hvis vi ”Martinus 
interesserede” her og nu ville prøve at leve fuldt og helt ef-
ter de 12 punkter, der er angivet vedrørende det fremtidige 
Verdensrige i Livets Bog I stk. 117. Det vil jeg betragte 
som hørende ind under begrebet ”tossegodhed”! 
Hvem af Jer vil her og nu tilskøde Jeres ejendom - og 
hvad I så i øvrigt ejer - til fællesskabet = Den nuværende 
stat? 

Jeg satte i min ansættelse i sin tid i DSB stor pris på, at der 
forelå en ansættelseskontrakt og at jeg blev aflønnet efter 
de gældende regler - herunder at der blev afsat et beløb 
hver måned til min pension, hvilket jeg har gavn af i dag! 
Jeg ville da ikke have arbejdet gratis for Den danske stat, 
selvom jeg kunne have høstet god karma derved. 

På samme måde synes jeg, at det er helt naturligt at folk, 
der lægger deres hele og daglige arbejdskraft i arbejde 
på Klint og på Martinus Institut (MI), har ordnede ar-
bejdsforhold efter de nu gældende regler i Danmark (dk). 
Dette inklusive mulighederne for, at de kan få en god 
pensionisttilværelse. Jeg skal for god ordens skyld oplyse, 
at jeg ikke arbejder for eller har nogen arbejdsmæssig 
tilknytning til MI. 

Som jeg har forstået det, fulgte Martinus nidkært alle de 
love og regler, der var gældende i hans levetid. Her og 
nu har MI naturligvis også kun mulighed for at opfylde 
de af Martinus overleverede opgaver ved at benytte sig 
af de regler, der nu for tiden er gældende i vores i øvrigt 
velordnede samfund.

Det er godt, at der kommer gaver og arv ind fra taknem-
melige ”Martinus interesserede”, ligesom det er godt, at 
Instituttet får visse indtægter - eller økonomisk balance 
- via deres meget værdsatte kursus og foredragsvirk-
somhed. Sidstnævnte kan kun lade sig gøre via det store 
og prisværdige frivillige arbejde, som de interesserede 
yder. Jeg ved godt, hvad kurser og foredrag kan koste i 
erhvervslivet. 

For mig er det helt naturligt, at der skal betales fuld nor-
mal pris for de af MI udbudte værker af Martinus. Hvis 
der derved fremkommer et overskud, er det efter min 

Kommentarer til debatten angående Martinus 
Instituttet
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mening kun godt. Jeg betragter de fra Bogbiksen udbudte 
småbøger og hele første udgaven af Livets Bog som rene 
”piratudgaver” og vil på ingen måde støtte disse tiltag. 
Angående udgivelse af førsteudgaven af Livets Bog vil 
jeg henholde mig til MI’s Råds udtalelse herom og vil 
anbefale alle at undlade at købe disse bøger. Rådet har 
konsulteret deres advokat, der klart oplyser, at denne 
udgivelse er i strid med loven om ophavsret og copyright. 
Rådet oplyser samtidig, at de i dette tilfælde vil vende 
den anden kind til og ikke sagsøge udgiveren af denne 
udgave, men de opfordrer alle til at købe bøgerne via de 
lovlige kanaler. 

Hvordan Rådet vil stille sig til de nu udgivne ”piratud-
gaver” af småbøgerne, ved jeg ikke.
Vi lever her og nu i en meget ufuldkommen verden, men 
vi ”Martinus interesserede” kan da hver især prøve at 
overholde vort lands gældende love. 

Ad 2. Bogen ”Samarbejdsstrukturen”.

Vedrørende ”Samarbejdsstrukturen” opfatter jeg det på 
følgende måde: Folkene på MI har efter bedste evne 
prøvet at trække det ud af Martinus’ udtalelser, som bedst 
dækker forholdene i vort samfund fra vores nuværende 
tidsalder og nogen tid fremad. Ikke nødvendigvis forhol-
dene om 500 år eller om 3.000 år. 

Jeg har i DSB (det nuværende Banestyrelsen) arbejdet 
som mellemleder (projektleder) i mange år. Jeg har været 
med til talrige organisationsændringer, ligesom jeg fra mit 
udgangspunkt har kunnet iagttage de forskellige interes-
senters ageren. Det gælder lige fra Folketinget og den 
ansvarlige minister over den administrerende direktør, 
teknisk direktør, overingeniør o. s. v. og til min plads i 
hierarkiet og organisationen og helt frem til de udførende 
folk i jernbanesporene og vedrørende de tekniske instal-
lationer. Det har været interessant og lærerigt og har 

givet mig en masse erfaringer vedrørende organisation, 
samarbejde og ledelse i ”erhvervslivet”! 

Da jeg første gang læste ”Samarbejdsstrukturen” igen-
nem, slog det mig, at dette var en bog for fremtidens 
samarbejde i en organisation. Hvor mange århundreder 
frem den så kan gælde, vil jeg ikke udtale mig om. Men 
om nogle hundrede år vil der nok komme mennesker, 
der kan udstikke retningslinierne endnu længere frem 
i tiden!

Ad 3. Udgivelse af bøger og andet materiale efter 
Martinus’ bortgang. 

I nærværende gode og interessante tidsskrift har der 
også været store og drabelige diskussioner vedrørende 
udgivelse af bøger m. m. efter Martinus’ bortgang. Dette 
har Ole Therkelsen udførligt behandlet i sin anden bog: 
”Martinus og den ny verdensmoral”. Det drejer sig især 
om 13. kapitel: ”Værket - Det tredje Testamente”. I dette 
kapitel gennemgås Martinus’ arbejde med at udføre sit 
livsværk helt frem til sin bortgang samt MI’s arbejde 
i årene herefter. Jeg regner med at Oles fremstilling 
af dette forløb i overvejende grad også dækker Rådets 
synspunkter. 

Jeg har fulgt interesseret med i alle indlæggene her i tids-
skriftet og jeg har for nyligt læst kapitlerne 12(bl.a. om 
0X), 13 og 14(om Kristi genkomst) i Oles bog igennem 
igen. Efter denne gennemlæsning føler jeg mig helt tryg 
ved MI’s forvaltning også af denne overleverede opgave, 
men jeg vil naturligvis respektere, at andre læsere kan 
have en anden opfattelse!
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Kære Martinus
Jeg ved nok, du ikke er i stand til fysisk at læse mit brev 
til dig, men jeg skriver alligevel i håb om, at du kan for-
nemme, hvad jeg vil. Jeg vil nemlig ønske, at du på en 
eller anden måde, derfra hvor du nu er, kunne hjælpe os 
med at få opklaret de misforståelser, jeg synes, der har 
sneget sig ind i ”din sag”.

Nogle af misforståelserne skyldes jo, at du – som jeg ser 
det – har givet os nogle ret så modsatrettede meldin-
ger om, hvordan vi helst skulle videreføre denne ”sag”, 
sådan konkret og administrativt. Vi vil alle så gerne 
gøre det bedst mulige for at varetage og videregive den 
kostelige arv, du gav os. Men det er faktisk slet ikke så 
nemt at finde ud af, hvad du egentlig ønskede.

F.eks. sagde du ofte, at dit værk var en gave til menne-
skeheden, at det var ”alles ejendom” (12/11-74) og frit 
som solen. Gaver er noget, der gives uden betingelser, 
har du også pointeret. (Kan man tage copyright på 
gaver?) Du sagde også (9/9-80) ”Jeg har jo ikke eneret. 
Det er jo ikke mine analyser”. Samtidig gav du Rådet 
besked på at vogte nidkært over ”gaven”, kaldte dette 
Råd for ”sagens hoved”, men understregede dog, at der 
ikke var nogen ”overordnet”, for eneste overordnede var 
Det Tredie Testamente, analyserne.

Du var så bekymret for, om nogen efter din bortgang 
skulle ændre i dine bøger eller misbruge dem til egen 
personlig vinding. Du brugte udtrykket ”Der må ikke 
ændres et komma”, og begrundede det med at ”det gør 
ikke noget, om man kan se, jeg ikke var nogen belæst 
mand”. For at beskytte værket mod ændringer, gav du 
Instituttet noget, de har tolket som almindelig copy-
right. Kendte du de juridiske regler for copyright? (du 
skrev jo engang du ikke havde forstand på jura). Eller 
troede du, de blot beskyttede værket mod ændringer? 
Det ”gavebrev” til instituttet, som du skrev under på, 
har man tolket derhen, at de gerne må modernisere dit 
værk, var det meningen?

På nogle områder var du så lidt konkret, at det åbner 
op for højst forskellige tolknings-muligheder. F.eks. 
sagde du (7/8-74), at i stedet for at kritisere Instituttet 
for, hvad det ikke gør, skal man ”bare gå i gang og gøre 
det selv”. Det kan bl.a. tolkes derhen, at når Instituttet 
ikke giver et frit valg mellem de oprindelige udgaver af 
Livets Bog og de moderniserede udgaver, er det i orden, 
at nogle andre sørger for det.

Jeg har før fået en form for svar fra dig i drømme, da jeg 
var i tvivl om, jeg skulle overtage Gunders ”firma”, så jeg 
prøvede igen den udvej m h t originaludgaverne af Li-

vets Bog. Jeg mener, du gav et ok. Og den glæde, jeg har 
kunnet medvirke til at skabe hos mange, fordi de kunne 
få den oprindelige udgave, har for mig også bekræftet, 
at det var godt nok. Den medvind det projekt i øvrigt 
har haft, kan vel også tolkes som et positivt tegn.

Du sagde, at du ville følge din ”sag”, efter du forlod din 
jordiske tilværelse. Er det således dig, der har sendt de 
impulser til nogle folk udenfor Instituttet til at gøre 
noget aktivt? Kunne du så ikke også give os nogle 
impulser til at komme over uenighederne og frem til et 
konstruktivt samarbejde?

”Vi er ikke en forretning men en moral”, sagde du igen 
og igen. Og i en fødselsdagstale sagde du, at bøgerne 
skulle være så billige som muligt, ja helst gratis. ”Der 
skal ikke tjenes på det”, sagde du (5/2-74). Men du 
sagde også på et tidspunkt, at de engang ville give Insti-
tuttet store indtægter. Det rimer jo ikke.

Hvad mente du i grunden, når du dels sagde, at ”det 
vigtigste er at vi er venner”, dels sagde at ”sagen er vigti-
gere end venskab”. Du vidste jo nok, hvilke ufuldkomne 
væsener, du overlod ”sagen” til, så derfor så du dig vel 
nødsaget til at gøre rådsmedlemmerne ret så kritiske og 
restriktive m h t hvilke personer, de valgte ind i ”inder-
kredsen”. Men du har vel også vidst, at mennesker flest 
i dag som regel vælger efter sympatifølelser. Hvad det 
kan føre til, har du selv beskrevet i Livets Bog VII side 
2887 stk. 29, nemlig til ”tossegodhed” og dermed risiko 
for at kunne blive ”ført bag lyset”. Ligesom det betyder, 
at klikedannelse er svært at undgå.

Hvorfor nåede du mon aldrig selv at få skrevet det 
”strukturhæfte”? Du vidste om nogen, at intet er tilfæl-
digt. Så det var det vel heller ikke! Tager jeg fejl, når jeg 
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tror, det var fordi din opgave kun var at få nedskrevet 
det åndsvidenskabelige verdensbillede, og resten skulle 
overlades til forsynet? Det var jo også, hvad du sagde, 
når nogen i Rådet udtrykte bekymring over, hvad andre 
kunne finde på efter din bortgang. Derfor ville de gerne 
have en del kontrolregler, men dertil svarede du bl.a. 
(16/12-75): ”Så snart vi har love og sådan noget, så er vi 
ude i en sekt. Og så er det døende. Så forkalker det.”

Måske vidste du også godt, at en fastlåst struktur og 
nogle institutioner alligevel ikke kan forblive uændret i 
en verden, der bestandig ændrer sig. At dit værk beva-
res uændret er det vigtigste, ikke de former og instan-
ser, som endnu ufuldkomne mennesker står for. Men 
en skønne dag er vi kommet så langt i udviklingen, at 
ydre formaliteter ikke betyder noget. Du ønskede at 
skabe en ideel struktur, der skulle passe for fremtidens 
selvstyrende individer af høj moral, som ikke behøver 
ledere og autoritetsinstanser.

Jeg kan godt se, det var et dilemma for dig, at du skulle 
overlevere din sag til ufærdige mennesker, der kunne 
risikere at køre den af sporet i misfortolkninger og ind-
byrdes uenighed. Det er jo hvad vi kender alt for godt 
fra den gamle kristendom med dens utallige sektdan-
nelser. Derfor var det så vigtigt for dig, at der ikke var 
noget med medlemskab og foreningsdannelse. Men du 
ville også sikre dig mod, at det hele ikke endte i det rene 
kaos og opløsning. Du sagde derfor også, at der dels 
skulle være en ledelse, men ingen ledere. Så du kan vel 
nok forstå, der er skabt forvirring.

Jeg fungerede i nogle år i en græsrodsbevægelse, hvor 
der af principielle grunde ikke var nogen ledelse, hvor 
alle kunne komme og gå, som de ville. Et månedligt 
fællesmøde var eneste myndighed, alle arbejdede gratis 
og frivilligt. Der var mange og lange diskussioner, for 
vi ville nå til enighed. Det lykkedes som regel at finde 
nogle konstruktive kompromisser, fordi vi alle følte, at 
vor fælles sag og altså helheden var vigtigere end den 
enkelte.

Mon ikke det var en slags ”fremtidsmodel”, du forestil-
lede dig, kære Martinus? Men vi skal nok nå frem til 
den, hvis vi altså vil det. Hvis vi vil søge efter at finde 
fredelige måder at forholde os til uenigheder på, er-
kende at ingen af os er ”fuldkomne” eller har ”patent på 
det eneste rigtige”, og lytte åbent og ærligt til hinandens 
argumenter. 

Når du engang sagde, at vi ikke skulle ”diskutere”, mente 
du vel diskutere med dem, der var helt afvisende over-
for dit verdensbillede. Du mente jo nok ikke, det skulle 
bruges til at lukke munden på de af tilhængerne, der 
havde lidt afvigende meninger, vel?

Jeg forstår godt din bekymring for, hvad en alt for løs 
struktur ville kunne føre til. Den slags giver jo altid mu-
lighed for, at der opstår ”uformelle ledere”, der ønsker 
magt til at styre det hele i den retning, som de mener 
er det eneste rigtige. Men som du gang på gang poin-
terede, så står forsynet jo bag denne sag, så i det lange 
løb vil kun det sande og ægte bestå, mens det uægte og 
falske vil forgå.

Og imens kan vi få lov at gøre nogle lærerige fejltagel-
ser, få skærpet vor logiske vurderingsevne for således 
at finde den rigtige vej. Var det meningen? Har du helt 
bevidst ladet os få nogen tid til selv at finde ud af det? 

Den vigtigste pejlesnor sagde du gang på gang skulle 
være analyserne. Dem kan vi bare følge, hvis vi kommer 
i tvivl om noget. Men det havde alligevel været rart, om 
du ind imellem gav os et stilfærdigt praj, om vi er på 
rette vej eller er kommet ind på et uheldigt sidespor.

PS. Hvorfor slog dit værk ikke igennem i offentlighe-
den, som du troede så fuldt og fast på ville ske umiddel-
bart efter din bortgang? Hvad har bremset den udvik-
ling? Du sagde engang (22/1-74), at ”vi skal holde vores 
ægte, så vokser det”. Men siden din bortgang i 1981 er 
det næsten ikke vokset, Hvor er problemet? Er det fordi 
vi ikke har holdt det ”ægte”? Ja, hvad mente du egentlig 
med det ord ”ægte”?

Kærlig hilsen
Ruth

(Citaterne med dato er taget fra rådsmøde-referaterne, 
nedskrevet efter båndoptagelser)
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Gud og fremtiden

Af Adrian Bentzon

Tiderne Skifter 2010

250 sider – kr?

Anm. Ruth Olsen

Selv om bibliotekerne 
kun har et sparsomt ud-
valg af de spirituelle bøger, der udkommer, må man 
konstatere, at emnet ”Gud” er kommet til at fylde lidt 
mere på hylderne i den senere tid. Men de afspejler en 
anden slags søgen efter det religiøse end førhen.
Det er denne bog et meget godt eksempel på. Forfatteren, 
der er vokset op i en familie, der havde været ateister i 
fl ere generationer, havde ikke noget forhold til det reli-
giøse, da han i en moden alder spontant fi k noget, han 
selv kalder: ”åbenbarede visioner – en række oplevelser 
af klarsyn, hvor universet udvidedes betydeligt, og store 
sammenhænge stod klart i pludselige øjeblikke af ind-
sigt.”

Som en naturvidenskabeligt og socialistisk orienteret 
person gav det stof til eftertanke, og han begyndte en 
søgen efter ”det åndelige”. Oplevelsen har dog åbenbart 
skabt mere forvirring end klarhed, for det er ret så diffuse 
resultater, han når frem til – for mig at se.
Han skriver f.eks.: ”Hvis der skal være nogen Gud, som 
man fuldt ud kan acceptere, så må det være fremtiden. 
Gud er fremtiden”. Det tolker han udfra en vision han 
havde, hvor et stærkt lys som en slags ild forekom ham 
at ligge ude i fremtiden.

De impulser han i øvrigt får er ikke alle lige behagelige, 
fl ere er temmelig underlige, synes jeg. Så selv om han 
tror, de kommer fra en gud-lignende højere instans, 
forekommer det mig, at det er et eller andet diskarneret 
væsen, der spiller ham et puds. Han har en (telepatisk) 
”samtale” med nogen, der viser det åbenbart ikke dre-
jer sig om et højere udviklet væsen. Men han har læst 
Walsch’s samtaler med Gud, så nu tror han også, det er 
Gud han har kontakt med.

Forfatteren er en meget belæst og velorienteret person, 
der normalt er ret så realistisk og jordnær, men kontakten 
med et væsen udenfor den fysiske verden er for ham så 
stærk en oplevelse, at han ser ud til at have mistet noget 
af sin logiske sans. Så selv om der er mange kloge over-
vejelser om dette og hint, så sidder man tilbage med en 
følelse af forvirring.
Bogen er ikke kedelig, men der er så mange ”løse brik-
ker”, at man som Martinus-læser ikke kan lade være med 
at tænke: læs Livets Bog, kære ven, så du kan få en bedre 
sammenhæng i alt det, du gennem et langt liv har oplevet 
(han er over 80 år).

Godt og sundt
for børn

Af Charlotte Bech

Arnold Busck 2010

365 sider – 250 kr.

Anm. Ruth Olsen

Jeg hørte i en radioudsendelse at en højtuddannet læge, 
Charlotte Bech, der har undervist på Universitets lægestu-
dium, frarådede forældre at give deres børn kød at spise. 
Det lød jo interessant, at der åbenbart er kommet endnu 
en pioner indenfor den etablerede lægevidenskab. Så jeg 
fi k fat i den bog, hun har skrevet, for at se hvordan hun 
kombinerer det traditionelle med det alternative.

Det gør hun faktisk rigtigt godt, seriøst og oplysende. Hun 
viser, hvordan man ofte kan undgå medicinalindustriens 
produkter med de mange skadelige bivirkninger ved at 
bruge naturens egne midler, som både er billigere og 
uskadelige. Hun har i øvrigt videreuddannet sig i holistisk 
behandling bl.a. i ayurveda-medicin.

Bogen gennemgår de mest relevante emner for børns 
sundhed, ordnet alfabetisk, så den er let at bruge som 
opslagsbog. Et af de afsnit jeg især hæftede mig ved drejer 

Om Bøger
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sig om fænomenet ADHD, tidligere kaldet DAMP, altså 
de hyperaktive med indlæringsvanskeligheder. Børn med 
den diagnose er mere end tidoblet i de sidste ti år, og har 
bl.a. betydet en underminering af folkeskolens økonomi, 
fordi disse børn kræver specialbehandling.

I bogen kan vi læse om, hvordan den medicin, man oftest 
giver disse børn, Ritalin, er et meget skadeligt narkotisk 
stof. Ud over at skabe narkomaner, fordi det farmako-
logisk ligner amfetamin og kokain, har det en generelt 
ødelæggende virkning på børnenes sundhed, psykisk og 
fysisk. Deres vækst hæmmes f.eks., sådan at Ritalin-børn 
er noget mindre end deres jævnaldrende. I dag er der 
25.000 børn på ritalin, en forøgelse på 6000 gange fl ere 
end for 20 år siden.

Det må vel nærmest kaldes kriminelt, at vore sund-
hedsmyndigheder har tilladt dette stof til børn, men 
lægemiddelstyrelsen er jo også nu privatiseret sådan, at 
medicinalindustrien står for 80% af deres omkostninger 
til lønninger osv. Og Ritalin tjenes der enorme profi tter 
på, skønt der ingen sikker videnskabelig dokumentation 
er for dets virkning. Mange læger er nu begyndt at advare 
imod stoffet.

Bogen giver mange gode råd om, hvordan man kan 
hjælpe disse børn, bl.a. ved sund økologisk mad, motion 
og ordentlig nattesøvn. Det fi k mig til at tænke på en 
TV-udsendelse for nylig om en ung engelsk idealist, der 
prøvede at få nogle skolebørn til at spise sund mad. En 
næsten umulig opgave, fordi børnenes smagsløg i den 
grad havde vænnet sig til industriens fastfood, at de ikke 
brød sig om andet, og da slet ikke friske grøntsager og 
frugt. Han påviste, hvordan børnene kom af med deres 
hyperaktivitet og fi k nemmere ved at lære noget i skolen, 
da deres kost blev lagt om.

Industriens færdige madprodukter ødelægger simpelthen 
børnenes mentale udvikling. Undersøgelser har i øvrigt 
vist, at der er markant fl ere nedbrydningsprodukter fra 
sprøjtemidler i urin fra børn med ADHD. Man ved i dag 
ikke ret meget om, hvordan de mange kunstige kemi-
ske stoffer, der bruges i industri og landbrug, påvirker 
børn, der jo ved ikke at være færdigudviklede er meget 
sårbare.

I afsnittet om sukkersyge er et af de gode råd at undgå 
de hormonforstyrrende stoffer. Men det er jo ikke let for 
almindelige mennesker at gennemskue, hvor de stoffer 
fi ndes. Det er i dette afsnit man fi nder det råd om at undgå 
kød, især forarbejdet kød som f.eks. kødpålæg, for det 
giver en 41% højere risiko for sukkersyge, har det vist 
sig. Dengang børn fl est legede ude i solen i stedet for at 
sidde foran en computerskærm, så man sjældent børn 

med sukkersyge. I dag må man give råd om motion og 
indtagelse af D-vitamin.

Denne bog er altså en rigtig god vejviser for forældre, 
der vil deres børn det godt. Vidste du for resten, at WHO 
anbefaler ayurvediske metoder, fordi ”det er et holistisk 
sundhedssystem, der ser på individets liv som helhed, 
både sjælen, sindet, kroppen, familien og omgivelserne, 
og derfor ikke bare retter sig mod den fysiske krop, men 
også mod moralske og åndelige værdier.” 
Der er altså trods alt nogen fremgang at spore!

En moderne
troldmand

Af Dorte Kvist

People’s Press 2008

205 sider – 200 kr.

Anm. Ruth Olsen

Dette er en biografi  om 
en meget speciel person. 
”Troldmanden”, alias Karl Johan Jensen, blev født i År-
hus 1934 i en ganske almindelig familie, hvor faderen 
var skolelærer. Der var intet særligt ved ham som barn, 
og som ung gik han ind i civilforsvaret, hvor han en tid 
underviste på offi cersskolen. Han blev leder af brandtil-
synet i København og passede sit arbejde med tilfredshed 
i 18 år. Han var en levemand, der elskede fester, alkohol, 
cigaretter, kvinder, dyre biler og smart tøj.

En dag læste han i ugebladet Ude og Hjemme om iris-
diagnose, blev nysgerrig og tog på et kursus i Tyskland 
for at lære det. Senere blev det også til et kursus som 
heilpraktiker. En dag, mens han stadig var brandinspek-
tør med villa og swimmingpool i Birkerød, hørte han 
en stemme, som sagde at han ”skulle arbejde for dem”. 
Da han ikke reagerede, kom stemmen senere igen fl ere 
gange. Til sidst accepterede han sit ”kald” fra det, han 
kaldte ”bestyrelsen”.

Fra da af udvikledes hans evner for clairvoyance og he-
aling, så han til sidst blev en genial hjælper for sygdoms-
ramte mennesker. Hans ekstraordinære evner rygtedes, 
så han manglede aldrig klienter, ja ofte havde han alt for 
mange. Fra omkring 1970 blev han kendt som naturlægen 
Kalle Jaurup, et navn han havde giftet sig til.
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Han mente det udelukkende var tanker, der kunne hel-
brede, for alle sygdomme var tankeformer, sagde han. Han 
troede ikke på nogen Gud, men talte i stedet om ”univer-
set” og lign. I øvrigt mente han selv, han var kanaliseret. 
Han søgte hele livet efter dybere forklaringer på alle de 
åndelige ting, han oplevede. Han kunne åbenbart bevæge 
sig ud og ind i de forskellige ”frekvenser”, f.eks. kunne 
han følge de døde til ”himmelens port”.

Mange af de forklaringer på de universelle ”mysterier”, 
som han fandt frem til, forekommer mig lidt vidtløftige 
og usammenhængende, og mange af dem stemmer slet 
ikke overens med de forklaringer, vi har fået fra Martinus. 
Men det er jo svært at vurdere for folk fl est, så han gjorde 
et dybt indtryk på mange, hvoraf en del har bidraget til 
denne bog, hvor de fortæller om deres oplevelser med 
ham. Alle siger de, han var et meget kærligt og hjælpsomt 
menneske.

En af dem er Lars Muhl, der har skrevet en hel bog om 
ham – ”Seeren fra Andalusien” – hvor man får et ganske 
godt billede af ham og den mystik, han omgav sig med. 
En anden fortæller om, hvordan Sai Baba en gang mødte 
truende op da de talte om ham, fordi Calle havde sagt, at 
Sai Baba var ”en mørk energi”. Et rådsmedlem i Marti-
nus-sagen, Per Jan Neergaard, har også bidraget til bogen 
med bl.a. en historie om, hvordan de sammen talte med 
planeterne og beskrev, hvad mineraler tænkte og følte.

I 1995 tog Kalle navneforandring til Calle Montségur, 
fordi han i en vision af den sidste stormester for tempel-
ridderne havde fået til opgave at ”tage ansvar for bjerget 
Montségur”, hvorfra katharerne blev drevet i døden af 
Paven i 1200-tallet.
Calle forlod jorden i 2007 i sin lejlighed i Sydspanien.
Efter at have læst bogen kan man ikke lade være med at 
spekulere på, hvad den dybere mening mon var med at 
give denne person disse særlige evner. At han var redskab 
for ”højere kræfter”, er der for mig ingen tvivl om. Måske 
var det blot for at gøre menneskene opmærksom på, at 
verden ikke kun består af det fysiske.

Frejas spådom

Af Lars Muhl

Lindhardt og Ringhof 2010

Ca. 100 sider, 250 kr.

Anm. Ruth Olsen

Lars Muhl har skrevet en lille 
tynd bog – tynd både i form 

og indhold. Den består hovedsageligt af nogle små digte. 
Teksten hertil skulle han angiveligt have fået – nærmest 
kanaliseret vist – ved et besøg på en lille holm udfor 
Samsø ved en sø her, der kaldes ”Frejas øje”. Han mener 
digtene udtrykker en gammel nordisk tradition, som han 
således er blevet kaldet til som fødselshjælper at genop-
live. Derfor undertitlen ”Det glemte sprog”.

Jeg har svært ved at se noget gammelnordisk i digtene, 
for ordene handler meget om noget fra vor egen tid. Og 
jeg har også svært ved at se nogen spådom. Men det 
kan jo være, det blot er mig, der befi nder mig i en helt 
anden tankeverden end Lars Muhl. Han er nu engang en 
poetisk sjæl, mens jeg måske alt for hurtigt spørger mig 
selv: hvad kan jeg så bruge det til? Digtene vil jeg kalde 
små ”følelsesglimt”, der ind i mellem godt kan være 
tankevækkende.

Eksempel: (vers 67)
fylder børn med metadon fra b r
slukker lys der aldrig
blev tændt slukker sort samvittighed
i sorte svin

Til sidst i bogen er et afsnit om runer, som jo var vort 
første forsøg på et skriftsprog her i Norden. Muhl mener, 
at runer havde en langt dybere betydning end vore dages 
bogstaver. Derfor brugte fortidens shamaner ”at kaste 
runer”, når de skulle spå om fremtiden.
Til allersidst i bogen er aftrykt de tegninger, der var på 
det guldhorn, der blev fundet i 1639, og som man nåede 
at aftegne, før guldhornene blev stjålet og omsmeltet.

Ophæv tyngdekraf-
ten

Af Caroline Myss

Borgen 2010

245 sider – 280 kr.

Anm. Ruth Olsen

Caroline Myss har læst 
Teresa af Avila og har 
her fundet inspiration til 
”en ny model” for helbre-
delse. Den hedder ”bøn og nåde”. Den betyder, man skal 
give slip på fornuften og logikken og hengive sig til en 
”mystisk forvandling”, et sjælens ”indre slot”.
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I forordet siger hun: ”Da jeg så at sige anbefaler læseren 
at lade fornuften blive uden for døren og træde ind i den 
mystiske bevidstheds rum – ikke kun for at blive helbredt, 
men som en måde at leve på – har jeg valgt titlen ”Ophæv 
tyngdekraften”. Ordet tyngde kommer af det latinske 
ord gravis, der betyder alvorlig eller tungtvejende. Det 
handler altså om tanker og følelser, der er alvorstunge 
eller tynger, som med andre ord ophober følelsesmæssig, 
psykologisk og intellektuel tyngde.”

Hun mener, vi skal slippe fortidens fortrædeligheder, dens 
frygt og negativitet, og tilgive alt og alle. Vi skal ikke 
prøve at fi nde årsagerne til, hvorfor vort liv er som det er, 
for det kan vi alligevel ikke, siger hun. Vi skal holde op 
med vort konstante spørgsmål HVORFOR. At fi nde me-
ningen og formålet med at leve er ikke en rationel proces 
men en ”mystisk erfaring”, et ”åbenbaringsglimt”.

Vi skal turde tage springet og følge intuitionen, følge 
sjælen i stedet for sindet, som hun siger. Hun bruger den 
beskrivelse, som middelalderens Johannes af Korset giver 
om ”sjælens mørke nat”, til at forklare hvad hun mener 
med at give slip på fornuftens styring. Første stadie i 
hans ”mørke nat” kalder han en ”renselse”, det er san-
sernes sammenbrud, en given sig hen til sin egen indre 
verden og sin magtesløshed, til sin ”indre kernekraft, 
kærligheden”.

Undervejs møder han ”de syv dødssynder”, de som vi 
skal turde konfrontere os med for at kunne frigøre os fra. 
De er: Hovmod, griskhed, nydelsessyge, raseri, frådseri, 
misundelse og dovenskab. Dermed er vejen banet for en 
indre transformation. Resten er bøn og nåde.
Nåde er ifølge Myss (s. 134) ikke nogen vag guddom-
melig substans, ikke en logisk intellektuel evne, som 
kan indeholdes i en enkel defi nition. Den må opleves og 
erkendes af den enkelte indefra. Det er en guddommelig 
kraft, som kan betvinge naturlovene, som det ses i for-
bindelse med mirakler.

Hun opregner syv ”nådegaver”: Ærefrygt, fromhed, 
forståelse, sjælsstyrke, rådgivning, viden, og visdom, og 
giver dem alle en længere uddybende forklaring, der gør 
dem relevante for vor tid.
At læse de gamle mystikere har åbenbart givet Myss en 
noget anden indfaldsvinkel, end den vi har set i hendes 
andre bøger. Hun er blevet grebet af tidens hang til det 
mystiske. Hun skriver (s. 29): ”Ved mystisk forstår jeg, 
at der kræves indgriben af en højere magt opfyldt af gud-
dommelig vilje.”
De af os, der har læst Martinus’ lille bog ”Bønnens magt”, 
ser ingen grund til at nedvurdere fornuften og logikken. 
Men måske er det kun et spørgsmål om, hvordan vi tolker 
ordene.

Min vej hjem

Af Birgit Klein

Forlaget Helia 2010

424 sider – kr?

Anm. Ruth Olsen

Birgit Klein, som har 
skrevet 9 spirituelle bø-
ger, har her skrevet en 
slags selvbiografi . Hun er født 14/4-1945. Efter en for 
den tid ret så normal barndom, præget af en ateistisk og 
socialistisk far, kastede hun sig som ung ud i tidens hip-
pie-liv og eksperimenterede lidt med stoffer i det små. 
Hun fi k en universitetsuddannelse i psykologi, som hun 
dog aldrig har brugt professionelt. Fik barn, blev gift og 
ret hurtigt skilt igen.

Interessen for åndelige ting begyndte for mange i de år, 
så Birgit begyndte på et TM-meditationskursus, derefter 
også et astrologikursus. Der var ikke job at få i hendes 
fag, så den stod på understøttelse, alt mens forskelligt 
new-age blev afprøvet, herunder stor interesse for sund 
kost, yoga, pendulering osv. Også en del spirituelle bøger 
fi k hun læst. Blev gift igen i de år.

På et tidspunkt ca. 1982 oplever hun at have fået kontakt 
med den åndelige verden i form af et budskab fra hendes 
åndelige vejleder Johannes, der beder hende om at kon-
centrere sig om sin åndelige udvikling. Hun siger, hun 
hørte Jesus kalde på hende og bede hende om at arbejde 
for ham.
I 1983 udkom hendes første bog ”Jorden dør uden kærlig-
hed”, angiveligt kanaliseret fra Johannes, men også med 
budskaber fra Gud, Jesus, Maria og fl ere andre ”opstegne 
mestre”. Det er en lille sød og varm bog, der uden tvivl 
har været til glæde for mange. Men da jeg læste den, var 
jeg allerede begyndt at læse Martinus, så jeg tænkte: Det 
kan måske godt være rigtigt, men det kan jeg jo ikke vide, 
for her er jeg helt overladt til at tro.

Jeg er ikke i tvivl om, at Birgit har haft nogle for hende 
banebrydende åndelige oplevelser, for med al hendes 
meditation åbnede hun jo for væsner fra ”den anden side”. 
At der også kom uheldige væsner igennem, fortæller 
hun om i denne bog, også om hvordan det lærte hende 
”at sortere”.



16

Nogle har ment, hendes bøger blot indeholder, hvad 
hun har kunnet læse sig til i andre spirituelle bøger, men 
interessen for netop hendes bøger har vist, at hun har en 
særlig god måde at formidle det på. Så det har selvføl-
gelig været meningen, at hun skulle have den opgave. 
Hun skriver et sted, at hun aldrig har været interesseret i 
at fordybe sig i f.eks. Martinus, for hun skulle have det 
”indefra mig selv”.

Hendes biografi  tegner et billede af en ret så privilegeret 
kvinde, der har haft tid og råd til at koncentrere sig om 
sin egen følelsesmæssige udvikling og sit eget nære liv. 
Men hun har for mig at se forsømt at udvikle en bredere 
samfundsmæssig horisont. Rig eller fattig er for hende 
nu et spørgsmål om karma og derfor blev hun højreori-
enteret og udtrykker glæde over ikke længere at være 
venstreorienteret.

Hun er fl ere gange i Israel for at svømme med delfi ner, 
og i den forbindelse har hun helt overtaget Israels syn på 
palæstinenserne, dvs de er forfærdelige og har ganske 
uret. Hun har åbenbart ikke megen forståelse for, hvad 
det vil sige at nogen kommer og uden videre tager ens 
hjem og land. Hvad om det var sket for os i Danmark? 
Hun udtrykker afstandtagen til de fremmede, vi har her i 
landet, og kan åbenbart ikke se det spirituelt overordnede 
perspektiv, dvs ser det som led i den globaliseringsproces, 
der i sidste ende skal føre til ét samlet folk i ét samlet 
verdensrige.

Når hun et sted (s. 250) siger, at hun er på vej til kosmisk 
bevidsthed, lyder det som om hun tror, det ligger ”lige 
om hjørnet”. Men da hun også siger, at en pacifi st blot 
er en der er konfl iktangst, og at man ofte skal gennem en 
krig for at få fred, tror jeg hun må belave sig på en hel 
del inkarnationer inden da.
Bortset fra det, er hendes bog ganske interessant, for den 
siger meget om, hvor forskelligt den spirituelle udvik-
lingsvej kan forme sig. Den fortæller om store såvel som 
små ting i hendes liv, ganske ærligt og velment.

Visdom fra 
Plejaderne

Af Barbara Marciniak

Borgens forlag 2010

285 sider – kr ?

Anm. Ruth Olsen

Der står om forfatteren, 
at hun er et internationalt 

hyldet trancemedium, har en BA i samfundsvidenskab 
og har modtaget budskaber siden 1988 fra et kollektiv 
af multidimensionale åndelige væsener fra Plejaderne. 
Hendes bog ”Lysets sendebud” har solgt i mange tusinder 
verden over.

I bogen præsenterer plejaderne sig bl.a. sådan: ”Vi er 
rejsende gennem tid og mangfoldige dimensioner.. I øje-
blikket er vi for alvor fokuseret på et bestemt sted og et 
bestemt tidsrum, nemlig Jorden fra året 1987 til og med 
2012. Det lader til, at dette sted i denne periode sikrer 
sandsynligheden af en triumferende præstation, hvor 
nogle af livets majestætiske mysterier, for en kort stund, 
bliver virkeliggjort og åbenbaret. Vi er her for at iagttage 
og deltage i denne begivenheds storhed.”

Bogen består derefter i en kaskade af ret så komplice-
rede ord og sætninger, som jeg for det meste har svært 
ved at fi nde sammenhængen i og meningen med. Men 
at der skal ske noget helt omvæltende i december 2012 
står åbenbart helt fast. Det med at energivibrationen på 
Jorden skal hæves i årene 1987 til 2012 har vi hørt før, 
så får vi jo se, hvad det indebærer. Jeg er som altid meget 
skeptisk. For hvad er det for væsener, hun mener at kana-
lisere? Deres holdninger virker temmelig amerikanske, 
f.eks. deres hang til konspirationsteorier og deres stærke 
afstandstagen overfor al statsstyring.

Bogen består af mange lidet konkrete udsagn som f.eks: 
”Når først I ser et større virkelighedsperspektiv, kan I 
slippe de følelser af magtesløshed, som holder jer og jeres 
slægt fangne”. Eller: ”I er pionerer, der bereder vejen for 
en ny fortolkning af virkeligheden”. Eller: ”Menneskehe-
den er ved at forberede sig på at omdefi nere den usynlige 
verden hinsides videnskabens og religionens argumenter 
og begrænsninger.”

Følgende citat (s.66) lyder nu ganske interessant: ”I har 
lært, at alt eksisterende er forbundet med et ubegræn-
set interaktivt net, som vi kalder tilværelsens net. Alle 
begivenheder, store og små, er oplagrede i dette net af 
intelligent energi, som har en ubegrænset erindringsevne 
blandt sine mange andre egenskaber. Jeres internet er 
en symbolsk model af dette tilværelsesnet – et forsøg i 
den materielle verden på at efterligne nettet og gentage 
dets grænseløse energi. Skønt dette net altid er til stede 
og ikke har noget servergebyr, kræver startgebyret at I 
er nødt til at mestre jeres sind og kende jer selv for at 
komme online.”
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Kristendommen
under forvandling

Af Viggo Mortensen

Forlaget Univers 2005

240 sider – 100 kr.

Anm. Ruth Olsen

Da jeg faldt over denne bog, troede jeg den beskrev et 
opgør med gamle dogmer og en ny fortolkning af Bibelens 
tekster, både med hensyn til nyfundne Jesus-ord og de 
nye spirituelle strømninger, der jo begge indeholder f.eks. 
reinkarnationen. Men her er ingen forslag til en radikal 
nyorientering, nærmest blot en konstatering af, hvor sløjt 
det står til i folkekirken. Og så en historisk gennemgang 
af kristendommens udvikling.

Nok erkender man vor tids individualistiske og mangfol-
dige spiritualitet, der synes at have meget lidt brug for 
præsternes prædikener, ligesom man indser tabet af det 
religiøse fællesskab i kirkerne, men her er ingen løsnin-
ger. Man konstaterer også, at der med indvandringen er 
opstået et væld af det, man kalder imigrant-menigheder, 
og bogen indeholder en opremsning af dem med deres 
medlemstal.

I en tid hvor den kristne kulturarv vakler, og hvor mo-
raliteten synes at være overtaget af bl.a. FNs menneske-
rettigheder, kan det undre, at regeringen pludselig fi nder 
på at indføje i kontrakten med Danmarks Radio, at den 
skal arbejde på grundlag af ”danske værdier, herunder 
den kristne kulturarv”. Men nu er den Anders Fog jo 
også ude af billedet, der mente religion skulle ud af det 
offentlige rum!
Folkekirken har ellers været ret god til at tilpasse sig de 
herskende ideologier. At den har tilpasset sig det mate-
rialistiske verdensbillede viste roskildebiskoppen Jan 
Lindhardt, da han afskaffede ”den evige sjæl”!

Jeg tror folkekirken en dag bliver nødt til at acceptere, 
at menneskers åndelige behov ikke behøver institutioner 
endsige et præsteskab. Fællesskaber omkring udveksling 
af spirituel viden og erfaringer vil menneskene fremover 
etablere selv, eventuelt via internettet. Men de gamle 
gudshuse, kirkerne, kan godt bruges af den enkelte til 
stille bøn/meditation ind i mellem. Der er jo en særlig 
energi i de bygninger, der i århundreder har rummet så 
megen inderlig tro og håbefulde tanker.

Bogen slutter med en sød lille historie:
En mand kommer forbi en byggeplads og spørger en af 
arbejderne, hvad han laver. Han svarer:” Dag ud og 
dag ind slæber jeg sten og mørtel. Hver dag det samme 
slid.” Manden går videre og spørger den næste, der også 
slæber sten og mørtel, hvad han laver. Han svarer: ”Jeg 
bygger en katedral”.

Min søgen efter det 
spirituelle

Af Birgit Marie Schmidt

Mellemgaard 2011

165 sider – 200 kr.

Anm. Ruth Olsen

Dette er en moden kvindes 
selvbiografi ske beretning 
om, hvor hendes åndelige 
søgen førte hende hen. Født 1936 i Korsør, hvor hun har 
boet hele livet og arbejdet som sygehjælper. Først da bør-
nene var store, begyndte hun at læse spirituelle bøger og 
gå til foredrag herom. Via et kursus i zoneterapi blev hun 
bragt videre til alt det, den alternative verden indeholder 
i al sin brogede mangfoldighed af godt og skidt. Hun har 
også været hos clairvoyante, men erkender at man her 
nemt kan risikere at blive narret.

En dag hører hun en indre stemme sige, at hun skal 
skrive en bog. Ved et besøg hos en, der kunne det med 
kanaliseringer, fi k hun også besked på at skrive en bog 
men først på et senere tidspunkt. Det begyndte hun så på 
en dag, og selv om det ikke var nemt for hende, blev det 
alligevel til en god og udviklende proces.

Bogen består dels af rejseoplevelser fra hendes liv, bl.a. 
til pyramiderne, dels af andre oplevelser som f.eks. en 
alvorlig sygdom. Hun gik sammen med sin mand ind 
i Liberal-katolsk kirke, der jo hovedsagelig bygger på 
teosofi en. Hun har fl ere gange været hos Birgit Klein, og 
her fi k hun beskeder fra Jesus, hvem hun i et tidligere liv 
skulle have kendt, da han gik på jorden.

Man kan se, hun har læst Birgit Kleins bøger, for fl ere 
afsnit i bogen genkender jeg som taget fra disse bøger. 
Men ellers handler det mest om den undervisning, hun 
får hos en clairvoyant, og de kanaliserede budskaber 
hun får her.
Der er udkommet mange bøger af den her type, men alle 
formidler jo på hver sin måde, og når blot nogle har glæde 
af dem, er det jo fi nt.
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Meg og kosmos

Af Ole S. Larsen

Kursiv Media 2011

114 sider – 180 kr.

Anm. Ruth Olsen

Når man har lært Mar-
tinus’ verdensbillede at 
kende, får mange en stærk trang til at dele sin glædelige 
indsigt med andre. Det er blot sjældent (endnu) man mø-
der mennesker, der har lyst til at høre om det. Men så kan 
man jo prøve at skrive en bog om sine mange fantastiske 
indsigter og håbe på, den vil ”fl yve” ud i verden og nå 
frem til de, der lige står og har brug for netop det budskab. 
Nu er det jo også blevet økonomisk overkommeligt selv 
at stå for udgivelsen af sin bog.
Det har denne norske forfatter her så gjort. Så må man 
håbe, at det norske bogmarked for spirituelle bøger ikke 
er lige så ”oversvømmet”, som det danske. For denne 
giver faktisk en god indfaldsvej til nogle af de åndelige 
emner. Den er let læselig og ikke så teoritung som så 
meget andet på det ”marked”. Den har en fi n beskrivelse 
af det nye åndeligt søgende menneske, bl.a. med fokus på 
ændringerne i de kønslige forhold og ægteskab, men også 
fænomenet ”konkurrence” med dets negative virkninger 
tages op. Begrebet penge har et særligt afsnit.

Til sidst gives nogle gode råd om, hvordan vi kan klare 
os i en verden, der ikke er særlig positiv og forstående, 
og dog bevare vor indre styrke og sindsro.

Slip sindet fri

Af: Sakyong Mipham

KLIMS LOTUSBØGER
ISBN 978-87-7955-566-2

Anm. Robin W.Petersen

Sakyong er søn af den i 
vesten kendte buddhistiske 
lærer Chögyam Trungpa. Sakyong er desuden en af de 
første i en ny generation af Tibetanske buddhister som 

er opvokset i vesten, USA. Dette mærkes tydeligt i for-
tællestilen og den måde Sakyong refererer til sit liv på. 
Ligesom bogen i højere grad end mange tidligere bøger 
om buddhisme, er støvsuget for uforståelige termer, der 
kun henvender sig til en lille kreds af kendere. Men i bo-
gens indhold er der stadig tale om traditionel buddhistisk 
fi losofi  på ”godt og ondt”.

Buddhismen hører jo til blandt de levende religioner, 
dvs en religion, der modsat de ”døde” religioner som 
fx kristendom, islam og jødedom, ikke blot foregiver 
at være et defi nitivt budskab fra en spirituel verden til 
efterlevelse. Basta! Buddhismen udgør i højere grad en 
nuets erkendelsesvej til frigørelse for den enkelte. 

Den buddhistiske livsfi losofi  rører det moderne menneske 
mere end mange andre livsanskuelser, bl.a fordi buddhis-
men betoner det rationelle, ateistiske, ydmyge og humane. 
Vi ser dertil, at buddhistisk fi losofi  i større eller mindre ud-
strækning er tilstede i selvudviklingsmiljøer, samt inden 
for coaching og den spirituelle modeverdens menukort, 
i det aspekt af meditation der kaldes mindfulness. 

Selvindsigt, medfølelse, meditation, positiv tænkning 
og analyse af lidelsens årsag er centrale temaer i bud-
dhismen. Men man må også gøre sig klart, at når vi 
siger buddhisme, siger vi også en speciel vej og form 
for selvindsigt.   

Den buddhistiske fi losofi  er i lige så høj grad en afvik-
lingsfi losofi  som den er en udviklingsfi losofi . Hvilket 
skal forstås således, at for buddhisten handler det om 
at komme fri af de lag af begrænsninger hvormed vi er 
fanget i illusionernes verden. Når buddhisten gennem 
vedvarende praksis udfører den aktivitet at opløse alle 
illusioner (hvordan han så end ved/fi nder ud af, hvad som 
er illusorisk eller ej) træder han ind i ”verden som den 
er”. Hvorimod en fi losofi  som Martinus´, er en udvik-
lingsfi losofi , der beskriver hvordan mennesket gennem 
sine inkarnationer modnes til højere og højere former 
for bevidsthedsliv, ikke ved direkte afvikling, men ved 
omformning via erfaringsdannelse. 

Vi kan med Martinus sige, at der skal en forudgående 
erfaringsdannelse til før ægte afvikling bliver mulig. 
Buddhisten derimod forestiller sig, at alle mennesker 
i princippet har de samme muligheder for frigørelse, 
hvilket jo er i modstrid med fx Martinus´ fi losofi  som 
påpeger den nødvendige, gennem årtusinder langsom-
melige forædling af hvert individs moral og erfaringer 
som grundlag for højere bevidsthed. Buddhismens variant 
af udvikling, hvor selvet ikke gennemgår en udvikling, 
men snarere blot angiver en forvikling der skal opløses 
indtil tomhed erkendes, danner måske baggrunden for at 
buddhister opfatter selvet som en forhindring. 
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Meditation (ikke at forveksle med det Martinus fejlag-
tigt definerer som meditation) står centralt, når nutidens 
mennesker ønsker at komme ind i en dybere og mere 
fuld kontakt med og forståelse af sig selv. Denne bog, 
handler som mange andre buddhistiske bøger om at opnå 
frigørelse via meditation, ved med meditationen at lære at 
se, forstå og beherske sit sind og dets indhold (hvis man 
overhovedet kan opdele i sind og indhold).

Er bogen så en støtte dertil? Ja og nej. Ja, for buddhister, 
og fordi der er mange almene anvisninger i bogen, som 
enhver uanset hvad man iøvrigt tror på, kan anvende som 
praktiske instruktioner. Især for begyndere i meditation er 
der fine analogier for at anskueliggøre diverse holdninger 
og tilstande, som vi også finder det inden for moderne 
psykologi og coaching. Samt dertil gode praktiske ret-
ningslinjer for siddestilling og andre af de vanskeligheder 
den praktiserende kan støde på, som fx at have en for 
stram eller for slap tilgang til sin meditation. Ligesom der 
ved al buddhistisk tekst er megen visdom i bogen. 
Men selv om forfatteren tilsyneladende forsøger at be-
skrive udviklingsprocessen, eller snarere afviklingspro-
cessen, i dens overordnede forløb mod frigørelse, gøres 
dette med en lang række specifikke eksempler der, trods 
de tydeligvis er ment til pædagogisk anskueliggørelse, 
ofte forekommer mig at være så særprægede, at de næppe 
udgør anvisninger for mediterende i almen forstand. 
Dette kan ikke undgå at virke forvirrende for begyndere 
i meditation, hvis man tror, at Sakyongs beskrivelser 
angiver nogle almene processer og ikke blot noget han 

har oplevet eller hæftet sig ved i sit eget virke som me-
diterende buddhist og underviser. Læsere som er ukendte 
med buddhistisk tankegang, vil således have svært ved at 
følge teksten trods dens moderne sproglige form, fordi 
den udtrykker den specielle buddhistiske anskuelse.   

Som mediterende med en mangeårig praksis uden for et 
religiøst tilhørsforhold, savner jeg en mere almen fremhæ-
velse af meditationens temaer, faser og processer i bogen. 
Ligesom jeg finder Sakyong i al for udstrakt grad giver 
udtryk for, at bestemte reaktioner i processen udeluk-
kende optræder under specifikke meditationsformer. Min 
erfaring er, at så mekanisk fungerer meditationsprocessen 
ikke. Her finder jeg Sakyongs fremstilling værende for 
mental, snæver og maskulin.

Også i denne buddhistiske bog, som i mange andre 
buddhistiske bøger jeg har læst, overser forfatteren 
tilsyneladende en problemstilling i sin egen anvendelse 
af begreberne, når han bemærker at: ”vi” kan se alt er 
under forandring. Hvorfor han konkluderer, at intet er af 
blivende natur; uden han reflekterer over, hvilken rolle 
dette ”vi” som konstaterer at alt er underlagt forandring 
spiller. 
Men set i forhold til andre religioners dogmatisme, er det 
befriende, at buddhismen dog har den åbenhed i sig, at 
den tilstræber logik og ønsker at føje sig for sandheden 
og ikke udelukkende søger at proklamere sandheden.

Alkærlighedens tilblivelse
Grundet på denne mentale sult er væsenet kommet ind i sin sidste store dimensionelle fase. Det har 
i virkeligheden fået en ny sanseevne. Medens det tidligere mere eller mindre sansede med instinktet og 
hjernen, sanser det nu i kraft af hjertet, hvilket vil sige med dets nye kærlighedssans. 

Universets grundtone alkærligheden, som i virkeligheden behersker alle foreteelser, er en verden, et element, 
der skjult er til stede for almenheden på samme måde, som lyset skjult er til stede for det blinde men-
neske. Men ligesom lysets tilstedeværelse efterhånden igennem årtusinderne bevirkede synets tilblivelse 
hos de levende væsener, således bevirker universets grundtone eller alkærligheden alkærlighedssansens 
tilblivelse hos det levende væsen.
(Martinus i LB V stk. 1725)
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v/Ruth Olsen

Edgar Cayce, som de fleste af dette blads læsere nok 
kender som ”Den sovende profet”, fortalte om essenerne 
og deres ”dødehavsruller” mere end 10 år før, de blev 
fundet. Når han gik i trance, kunne han fortælle mange 
dengang ukendte detaljer om dem, i forbindelse med de 
”readings” han gav til folk, der havde haft tidligere liv i 
dette miljø. ”Essener” betyder i øvrigt ”forventning”, for 
de forventede og forberedte sig på den Messias, der var 
profeteret om skulle komme.

Det var en sekt, som havde andre meninger end tidens 
religiøse autoriteter, f.eks. tog de afstand fra dyreofringer 
og den tids udbredte slaveri. Desuden deltog kvinder på 
lige fod med mænd og kunne have ledende funktioner. 
De boede i fællesskabsgrupper ud over hele Palæstina, 
men også i andre lande deromkring, f.eks. havde de en 
skole i Egypten. Det var fredelige folk, der ikke deltog i 
nogen form for krigerisk adfærd. De levede af agerbrug, 
var vegetarer og havde i det hele en høj moral.

Det var ikke noget munke-samfund, heller ikke i det Qum-
ran hvor dødehavsrullerne blev fundet, og der var ingen 
krav om cølibat, man frarådede blot seksuel aktivitet, 
mens man studerede. De havde et center, et tempel med 
en profetskole, på Karmelbjerget, hvor man studerede 
astrologi, numerologi, drømmetydning m.m. Mange drog 
på pilgrimsfærd til dette tempel, som var blevet grundlagt 
af profeten Elias.

Det var i dette essenersamfund på Karmelbjerget, Jesus 
blev født og voksede op. Her havde man længe vidst, han 
skulle fødes lige der og var forberedt på at hjælpe ham 
”hele vejen”. Cayce fortæller, at Jesu mor Maria boede 
der, at hun var Jesu tvillingesjæl, en højtudviklet som 
kendte sin opgave, før hun blev inkarneret. Fordi det var 
en i visse kredse berømt visdomsskole, kom der folk fra 
mange lande, også ”vise mænd fra østerland”. Det var 
også herfra, flere af Jesu disciple var ”rekrutteret”, bl.a. 
Judas.

Essenerne var ildesete af det etablerede præsteskab og 
de herskende romere, fordi de talte om at der hos dem 
skulle komme en ”konge”, som ville ændre verden. Det 
var jo en trussel mod deres magt.

I øvrigt bekræfter Cayce, at Jesus rejste til bl.a. Indien 
og var der i 3 år. Han var også i Egypten, hvor han fik en 
indvielse i pyramiden. Om hans tid i Egypten skulle der 
ifølge Cayce ligge beskrivelser gemt i pyramiden, men 
som først vil blive fundet, når menneskene er blevet mere 
åndeligt udviklede.
På spørgsmålet, om Jesus specielt elskede Maria Mag-
dalene, svarede Cayce, at Jesus elskede alle og ingen 
specielt, for Maria Magdalene var han som en broder.

Essenersamfund havde eksisteret i mange hundrede år, og 
konflikter havde i tidens løb jævnligt delt dem op i forskel-
lige grupper, men de blev forenet ind i mellem, især da 
Jesus kom. I tiden lige før og efter korsfæstelsen blev de 
udsat for megen forfølgelse og forsøg på udslettelse. De 
overlevende flygtede til andre lande, hvor de etablerede 
fællesskaber efter forbillede fra de oprindelige essenere, 
som f.eks. de kristne i Rom.

Mange har undret sig over, at Bibelen slet ikke nævner 
essenerne, men da den bog blev skrevet, havde det længe 
været meget upopulært om ikke ligefrem farligt at kalde 
sig essener. Og i øvrigt var de fleste af dem begyndt at 
kalde sig kristne.

Edgar Cayce om essenerne
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Af Kurt Christiansen

Åndsvidenskaben som den beskrives af Martinus (i det 
følgende betegnet åndsvidenskaben) beskæftiger sig også 
med spørgsmålet om hvorvidt vores fysiske tilværelse er 
en illusion. Åndsvidenskabens indfaldsvinkel til emnet 
fremkommer bl.a. som en stor analyse af X1-X2-X3 i 
bind 2 af Livets Bog, men er i øvrigt spredt ud over det 
samlede værk.

Opfattelsen af, at den fysiske 
tilværelse er en illusion, finder 
vi også i den hinduistiske forstå-
elsesverden, så denne opfattelse 
er ikke af nyere dato. Illusions-
problematikken er således også 
blevet erkendt tidligere, af specielt 
åndeligt udviklede seere. Inden for 
hinduismen taler man om ”mayas 
slør”. Ordet ”maya” er sanskrit og 
betyder: ma = ikke og ya = dette. 
Altså: maya = ”ikke dette”. Jeg vil 
imidlertid ikke i denne sammen-
hæng komme nærmere ind på den 
hinduistiske forståelsesmåde. Jeg 
vil kun beskæftige mig med ånds-
videnskabens forståelsesramme. 

At det er relevant at se lidt på 
ovennævnte aspekter omkring for-
ståelsen af den fysiske tilværelse, 
kan begrundes deri, at mange men-
nesker har læst om ovennævnte i 
Livets Bog, men som jeg oplever 
det, har kun et meget lille fåtal 
opnået en dybere forståelse af 
problemet. Jeg skal derfor, i det 
følgende prøve om jeg kan gøre 
situationen lidt mere overskuelig. 
Det er ikke fordi emnet ikke er 
præsenteret godt i Livets Bog, men 
forklaringer findes fordelt igennem 
hele værket, og er derfor lidt van-
skelig at få samling på. Måske kan 
emnet blive lidt lettere forståeligt 
med nogle sammenfattende og lidt 
anderledes præsenterede facts.

De i det efterfølgende angivne tal i parenteser henviser 
til sider i de originale tekster (førsteudgaven og 
faksimileudgaven af Livets Bog) hvor emnet er omtalt. 
I de fleste tilfælde strækker emnet sig også over de 
nærmeste sider. Det er således op til læseren selv at afgøre 
hvor meget der skal læses for at forstå den originale tekst 
omkring et givet emne. Emnet kan også være omtalt andre 
steder i Livets Bog uden at disse steder er angivet. I nogle 
af de viste tekster fra Livets Bog er fed skrift brugt for at 

Er vores oplevelse af den fysiske verden 
baseret på en illusion?
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fremhæve visse passager.
For at holde artiklen nede på et mindre sideantal, er jeg 
nødt til at gå ud fra, at læseren nogenlunde kender de 
forskellige refererede begreber som grundbegreber.

For at få den rigtige indfaldsvinkel til emnet, er det bedst 
at vi griber sagen an ved at se på hvad vi forstår ved et 
levende væsen, og hvordan vi skal forstå det i forhold til 
den fysiske tilværelse som vi lever i, qua at vore sanser 
er konstrueret til at modtage påvirkninger fra det fysiske 
område, og i princippet kun fra dette område. Efterhånden 
som mennesket bliver mere udviklet, får det imidlertid 
mulighed for også at få udvidet sit sanseområde.

Ifølge Livets bog består det levende væsen (såvel gud-
dommen, som alt levende, fra det største til det mindste 
væsen) af tre uadskillelige, men individuelt analyserbare 
elementer X1, X2 og X3.

X1.

X1 repræsenterer jeg’et, væsenets inderste kerne. Det 
er dette som vi ubevidst refererer til når vi siger ”jeg 
oplever”. Dette jeg er ikke på nogen måde stoflig, og 
eksisterer uden for tid og rum. Det vil sige, at det ikke 
er observerbart, og det er ikke begrænset af begreberne 
tid, rum og materie. 
Da vi kun kan forholde os til vores omgivelser via vore 
sanser (synssansen, hørelsen, følesansen osv.), er det 
logisk, at X1 ikke er observerbart. Vi har nemlig ingen 
sanser der kan observere noget der ikke er tid og rum-
baseret. 
X1 findes i evigheden og uendeligheden. Et begreb vi 
ikke rigtig kan forholde os til på anden måde end, at det 
repræsenterer hele verdensaltet, både det vi ikke kan se 
fordi det tilhøre uendeligheden, og derfor er uden for tid 
og rum, og det der er inden for tid og rum, det vi kan se 
med vores nuværende sanser, samt dem vi får udviklet (in-
tuitionsevnen) når vi skifter til et af de andre af de 6 riger 
som tilhører X3 (det skabte). I Livets Bog sammenfattes 
de 6 riger i samlebetegnelsen ”underbevidstheden”.

329. „Overbevidstheden” kunde ikke bruges af 
Væsenet, hvis der ikke til den ogsaa var knyttet en 
anden stor Faktor, nemlig „Underbevidstheden”. 
Medens „Overbevidstheden”s Organer i Form af 
„Skæbneelement” og „Talentkerner” eksisterer i den 
syvende Materie: „Moderenergien”, eksisterer den 
anden nævnte Bevidsthedsfaktors Organer i Materier 
henhørende under de seks andre Grundenergier i 
Tilværelsen. Som Organer for „Underbevidstheden” 
eksisterer det fysiske Legeme i Forbindelse med de 
fem andre Legemer, som det levende Væsen har til 
Raadighed for sin Manifestation. (403)

At X1 ikke tilhører tid og rum betyder imidlertid ikke, 
at det ikke findes overalt. Det er nemlig overalt tilstede-
værende, uden at vi kan fornemme det direkte. Det kan 
kun fornemmes indirekte ved dets påvirkninger af X3, 
via X2. X1 er i sig selv evig absolut stilhed, og dermed 
også det absolut faste punkt. Det faste punkts betydning 
for oplevelsen skal ikke drøftes her.

Det skal her bemærkes, at X1 er det samme X1 for såvel 
guddommen som alle levende væsener i alle de 6 riger, 
altså alle væsener fra de mindste til de største. Der findes 
derfor, i princippet, kun et eneste X1 som repræsenterer 
alt levende (2381). Et naturligt spørgsmål er nu, om der 
da i virkeligheden kun eksisterer et eneste levende væsen? 
Hertil må svaret blive, både et ja og et nej.

Et ja fordi det X1 der er tale om, også er guddommens 
jeg. Guddommen oplever sig selv gennem alle levende 
væsener, som guddommen bruger som oplevelsesredska-
ber. Alle levende væsener er Guds oplevelsesredskaber, 
og dermed en del af guddommen som sådan.

534. Men i denne rytmiske Bevægelse møder vi for 
første Gang „Perspektivprincippet”, idet der her er 
Tale om en Oplevelse af Størrelses- eller Kontrast-
forhold. I Realiteten eksisterer der i Verdensaltet 
kun „det guddommelige Noget”. Det er dette evige 
„Noget”, der „ser sig selv” i Form af alle eksiste-
rende Kontraster, hvilke igen i sin dybeste Analyse 
kun udtrykker „perspektiviske” Forhold og dermed 
er illusoriske. Dette vil igen sige, at alt det, der sanses 
eller opleves, i Virkeligheden er „det guddommelige 
Noget”. Dog opfatter eller sanser vi det ikke i denne 
dets kontrastløse eller „immaterielle”, men derfor ikke 
mindre absolutte, Eksistens, fordi denne Eksistens 
simpelthen ikke er tilgængelig for Sansning. Den er jo 
før Sansningen. Og det er derfor, vi er blevet nødsaget 
til at udtrykke dets Analyse her som blot og bar „et 
Noget, som er”.(659)

Et nej fordi alle levende væsener, samtidig med at de er 
Guds oplevelsesredskaber, også, til en vis grad, er selv-
stændige væsener, og oplever sig selv. Væsenerne har 
hver deres egne sanser (og deres egne talentkerner) som 
skifter fra rige til rige i de 6 riger.  Se f.eks. vedrørende 
den guddommelige verden (475).

532. Men idet Jeg’et saaledes bliver Eet med denne 
Energi, bliver det for første Gang her synligt som 
reaktionsdygtigt. Det kan reagere overfor de øvrige 
seks Grundenergier i Tilværelsen. Resultatet heraf 
er en Opretholdelse og Vedligeholdelse af Overbe-
vidstheden. Ved Hjælp af denne Realitet opretholder 
Jeg’et sin evige „Individualitet” og udgør en selv-
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stændig Enhed i Verdensaltet. Overbevidsthedens 
Eksistens skyldes altsaa i første Instans Jeg’ets delvise 
Identitet med „Moderenergien” og dets herigennem 
fremtrædende Evne til at reagere overfor de øvrige 
Energier i Tilværelsen. Denne Reaktion er saa meget 
desto mere vigtig for Jeg’et, eftersom den udgør hele 
dets samlede Bevidsthedsliv og gør samme Jeg til „et 
levende Væsen”. (657) 

Den energi der er tale om ovenfor er moderenergien. 
Moderenergien er smeltet sammen med Jeg’et ved 
hjælp af urbegæret. Det er moderenergien sammen med 
urbegæret der styrer de 6 grundenergier hos det enkelte 
væsen ved at regulere på deres relative styrke, og jeg’et 
bliver derfor reaktionsdygtig i dette regi, og derned i X3. 
Moderenergien danner dermed overbevidstheden som er 
skabeevnens generalorgan, og som har skæbneelementet 
med talentkernerne som sit organ (306, 403, 448, 651, 
656, 657, 658, 1707, 2374, 2375, 2872). Det er antagelig 
lidt vanskeligt at håndtere denne problemstilling, derfor 
de mange henvisninger.

X2.

X2 er væsenets skabe- og oplevelsesevne. Denne ska-
beevne er, som ovenfor beskrevet, fast knyttet til X1, og 
er ligesom X1 uden for tid og rum, og tilhører dermed 
evigheden som ikke er observerbar. X1 er det inderste 
ubevægelige jeg, som i sig selv ikke kan udsende energier 
uden ved hjælp af X2, men kan resonere på, og forholde 
sig til, udefra kommende påvirkninger, hvilket vil sige, 
at det kan opleve. Oplevelsen består i, at X1 igennem X2 
er i stand til at reagere overfor omverdenen. X2 er i stand 
til at håndtere energierne, såvel energier der kommer ind 
fra X3, som energier som jeg’et ønsker at udsende til X3 
(1174, 1175). 

Hvilke energier er det så der er tale om? Det drejer sig, 
som foran nævnt, om de 6 grundenergier (instinkt-, 
tyngde-, følelses-, intelligens-, intuitions- og hukommel-
sesenergien). Der findes kun disse 6 manipulerbare ener-
gier i universet. Det er dog således, at den enkelte energi 
kan kombineres med de andre energier i uendelig mange 
kombinationer og styrkeforhold, hvilket giver uendelig 
mange muligheder (det er det der opleves i X3). 

I X2 findes imidlertid som nævnt en 7. energi, moder-
energien. Denne er imidlertid ikke manipulerbar, men 
genererer evigt et samspil med jeg’et via et individuelt 
urbegær, såvel i guddommen som i de enkelte levende 
væsener. Dette urbegær repræsenterer livsviljen generelt. 
Det er en automatfunktion i væsenet. Det er alle levende 
væseners begær efter at leve og opleve.

529. Bag alle synlige eller manifesterede Foreteelser 
ved det levende Væsen eksisterer som før nævnt „Ur-
begæret”, hvilket vil sige: Lysten til Manifestation, der 
igen er det samme som Lysten til Livet. Denne Lyst 
eller Længsel ligger ganske udenfor Individets fysiske 
Dagsbevidsthed, idet den eksisterer som permanent 
Vanebevidsthed eller er en evig Automatfunktion. 
Dette Begær er ganske enkelt i sin Analyse, idet 
det kun kan være rettet imod Manifestationen i sin 
Helhed. Det er ikke rettet imod nogen som helst 
speciel Gren eller Retning i Stoffet. Det er en evig 
eksisterende Tiltrækning imod alt og alle, imod Ondt 
og Godt, imod Harmoni og Disharmoni. Det er det 
urokkelige Bindemiddel imellem Jeg’et, dets „Over-
bevidsthed” og „Skæbneelement”. Det er Urkraften 
i dets „Evighedslegeme”. Det er „den højeste Ild”s 
Grundkilde eller dybeste Udspring. 
Men det er her ikke i specificeret Tilstand. Det er i 
det Stadium, i hvilket det i Form af „X. 2.” endnu er 
navnløst i sin Natur. Det har ingen anden Analyse 
end denne, at det knytter „Overbevidstheden” og 
„Skæbneelementet”, fra hvilke det udgaar til „Un-
derbevidstheden”, uløseligt til Jeg’et. Det har sine 
Rødder i selve „det guddommelige Noget”. Ja, det 
kommer endog til Syne som delvis identisk med denne 
navnløse Realitet. Det begynder i denne. (655)

Det er imidlertid også urbegæret, der sammen med mo-
derenergien, håndterer de 6 grundenergiers styrketilstand, 
der hele tiden skifter i det enkelte væsen. Herved opstår 
en del af individualiteten.

Dette Urbegær har, som tidligere i „Livets Bog” be-
lyst, sit Sæde i Overbevidstheden eller „X. 2” og er 
den første organiske Funktion. Det er dette Begær, 
der leder alle Væsenets mentale Funktioner ind i 
Rytmer eller Kredsløb. Det er dette Begær, der ligger 
til Grund for Væsenets Hunger og Mættelse. Det er 
saaledes i sig selv Princippet „Hunger og Mættelse”. 
Det er dette Begær, der holder hver Grundenergi i sit 
bestemte Kredsløb og Forhold til de øvrige Grund-
energier i Spiralens seks forskellige Riger saaledes 
som vist paa Symbol Nr. 9. 

Dette „Urbegær” bestemmer altsaa Væsenets men-
tale Hunger, hvad enten denne er efter det dræbende 
Princips Moselovstilværelse, eller Objektet for den 
er Lysets eller Næstekærlighedens Kristusmenta-
litet. Det bevirker altsaa, at hele den menneskelige 
Begærtilstand og Villieføring og den heraf følgende 
Manifestation er af en organisk Natur. Naar Jord-
menneskeheden befinder sig i Kapløb med Hensyn 
til Skabelsen af raffinerede Mordvaaben eller genialt 
Krigsmateriel, er denne deres mentale Indstilling 
rodfæstet i „Urbegæret”s rytmiske Funktion. Den er 
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altsaa rent organisk bundet.(1641)

X2 repræsenterer som vist overgangsfasen mellem den 
absolutte stilhed i X1 og den absolutte bevægelse i X3. X2 
repræsenterer skabeevnen derved, at den på anfordring fra 
X1, kan håndtere grundenergier som den så kan sende ud 
i X3. Indgående energier fra X3 modtages i X2, energier 
som X2 derefter præsenterer for X1 i et overgangsområde 
som åndsvidenskaben beskriver som et område bestående 
af et uendeligt væv af ”guldtråde” (2367, 2373).

„De gyldne Traade er nævnte Moderenergis Passage 
igennem Grænseomraadet mellem det umanifesterede 
og det manifesterede. De udgør den allerførste eller 
højeste Form for Sansning af din og min evige Struk-
tur. En højere Sansning kan ikke finde Sted. De udgør 
saaledes det manifesteredes allerhøjeste Horison-
trand. Hinsides denne Horisontrand eksisterer altsaa 
kun dit og mit Jeg, samt al Bevægelses allerførste 
Begyndelse. Men denne Bevægelse er her hinsides de 
gyldne Traades Domæne utilgængelig for Sansning og 
vil derfor evigt forekomme som umanifesteret. 

”Men ikke desto mindre er det denne Bevægelse eller 
Vibration, der paa denne Side af de gyldne Traades 
Lysrand, altsaa her i den tids- og rumdimensionelle 
Verden, bliver til vore Organismer, til vore bevidste og 
ubevidste Livsfunktioner, til vor Tanke- og Villieføring, 
til vor Manifestation og Væremaade. Her fra denne 
vor evige Væren bag Livstinderne udsender vi til den 
materielle Verden alle vore Livsimpulser og modtager 
igen fra den samme Verden Tilbagevirkningerne eller 
Reaktionerne af disse vore Impulsers Møde med den 
nævnte Verdens Impulser. Disse Reaktioner er det 
samme som vor Livsoplevelse.” (2374)

Bemærk, at her beskrives en individualitet i jeg’tilstanden 
der skal sammenholdes med tilsvarende tilkendegivelse 
i det tidligere gengivne afsnit. Dette på trods af, at X1 er 
den samme unikke enhed i guddommen og alle levende 
væsener. Vi får en uddybende forklaring i følgende:

Vi oplever os selv som et dirigerende Jeg, der oplever 
og skaber igennem sin Organisme. Ethvert levende 
Væsen udgør saaledes et oplevende og skabende Jeg. 
Alle disse Jeg’er bliver at betragte som eet eneste 
stort Jegelement i Verdensaltet. Det bliver dette Alts 
absolut eneste virkelige „faste Punkt”. Dernæst bliver 
alle de levende Væseners Mentalitet eller Bevidsthed 
saaledes Verdensaltets Bevidsthedselement.(2616)

Her i de gyldne trådes område vendes de indgående 
energier, og sendes tilbage til X3 i den form (en energi-
konstellation) som X1 vælger. Det kunne f.eks. være, at 
der fra X3 modtages nogle ukærlige energivibrationer, 

som så vendes og sendes tilbage som nogle kærlige ener-
givibrationer. Dette er kun et tænkt gunstigt eksempel. 
Bevægelsens/energiernes berøring med X1 fremgår af 
følgende:

789. I „X. 2” har al „Bevægelse” og dermed al Be-
vidsthed sit absolut første Udspring. I Omraadet for 
„X. 2” forekommer der altsaa, som før nævnt, den 
ejendommelige Tilstand, som ikke findes i noget som 
helst andet Omraade, nemlig den, at „Bevægelsen” 
grænser op til — ikke et relativt — men et absolut 
„fast Punkt”. Men naar dette „faste Punkt”, som jo 
er det samme som „X. 1 eller Jeg’et, i sig selv ikke 
udgør „Stof” eller „Materie”, hvordan kan det da have 
nogen Indflydelse paa „Bevægelsen”? — Og hvordan 
kan „Bevægelsen” have Indflydelse paa Jeg’et, hvis 
Natur er absolut Stilhed?

Ja, her vil Svaret være, at disse to Faktorer ikke har 
den allermindste direkte stofmæssige Indflydelse paa 
hinanden. De nævnte Faktorers Møde finder Sted paa 
en Maade eller i en Situation, til hvilken man ikke har 
noget Sidestykke indenfor Sansernes Verden. Deres 
Møde er i sig selv usanseligt. Jeg’et er jo i Forvejen 
usanseligt og kan derved ikke i sig selv udgøre nogen 
sansemæssig Kontrast til „Bevægelsen”. Denne vil 
derfor i det Øjeblik, den møder Jeg’et og derved ikke 
mere har andre Bevægelsesarter til Kontrast, være 
udenfor Sansning. Den vil i denne Situation fuld-
stændig være lig med selve det „X.”, i hvilket den er 
gaaet op. Men da dette, „Bevægelsen”s Møde med 
Jeg’et ikke desto mindre efterlader den for Sanserne 
tilgængelige Virkning, vi kalder „Livets Oplevelse”, 
hvilket er det samme som Væsenets Fornemmelse 
af „Jeg” og „Det”, kan dette Møde mellem Jeg’et 
og „Bevægelsen” ikke bortforklares eller benægtes, 
men maa blive staaende som al Sansnings allerførste 
Udspring.

At Mødet mellem de to nævnte Faktorer ikke er af den 
Art, hvormed vi ellers betegner to Energiers Berøring 
med hinanden, bliver ogsaa til Kendsgerning paa an-
den Maade. Naar to Energier berører hinanden, sker 
der en Kollision mellem de to „Bevægelsesarter”. Det 
er en saadan Kollision, vi almindeligvis udtrykker som 
en „Reaktion”, ligesom det er den samme Reaktion, 
der bevirker det, vi kalder „Slitage”, „Forvitring”, 
„Tidens Tand” eller lignende.
Da Jeg’et ikke er „Stof” og følgelig heller ikke repræ-
senterer „Bevægelse”, kan der ingen „Slitage” finde 
Sted ved „Bevægelsen”s Møde med Jeg’et, saaledes 
som Tilfældet er med „Bevægelsen”s Møde med en 
anden „Bevægelse”. Dette Møde mellem Jeg’et og 
„Bevægelsen” ligger saaledes udenfor alt, hvad der 
kommer ind under Begreberne „Slitage” eller „Tidens 
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Tand” og repræsenterer derved en „evig Væren” 
eller det, der udtrykkes som Væsenernes „Udødelig-
hed”.(987)

X2 står ikke blot for ovennævnte forhold. I X2 findes, 
som nævnt ovenfor, den mekanisme som genererer og 
vedligeholder de 6 grundenergier. Via urbegæret og 
moderenergien, også kaldet evighedslegemet fordi det 
fungerer som et legeme på linje med de andre 6 legemer, 
sørger X2 også for at de 6 grundenergier hele tiden skifter 
i styrke, således, at det levende væsen gennemløber de 
6 riger i den rigtige rækkefølge, og i det rigtige tempo, 
således, at såvel guddommen som det levende væsen hele 
tiden oplever kontraster, og dermed får sin oplevelsesevne 
vedligeholdt. Evighedslegemet indeholder de 6 andre 
legemer som organer.

Foruden ovennævnte indeholder X2/evighedslegemet 
også skæbneelementet, som et organ. Dette indeholder 
alle det enkelte levende væsens talentkerner, dem som 
væsenet har opbygget gennem sit virke i X3. Hele dette 
dynamiske system findes i skæbneelementet (398, 399, 
400, 401, 448, 477, 651, 658, 667, 827, 1175, 2457, 2713). 
Også ”den kosmiske bevidsthed” har hjemme i skæb-
neelementet. Væsenets mulighed for at udnytte denne 
bevidsthed helt, eller som en mindre del som intuition, er 
bestemt af grundenergiernes konstellation (593, 594).
De 6 grundenergier håndteres af overbevidstheden som 
beskrevet i det følgende:

465. „Kosmisk Bevidsthed” har saaledes sit Sæde 
i Individets „Evighedslegeme”. Her har Jeg’et op-
summeret sine højeste sjælelige eller intellektuelle 
Værdier. Her forekommer det Organ, jeg i „Livets 
Bog” har udtrykt som „Skæbneelementet”. Her har 
det sine „Skæbnefrø” eller „Talentkerner”, Det er 
denne Del af Jeg’ets Bevidsthed, der udgør „Over-
bevidstheden”. Og det er herfra, det udsender sine 
Ønske- eller Begærenergier, dels i automatisk Form og 
dels i dagsbevidst Villieform. Dette sidste gælder dog 
kun Væsener med „kosmisk Bevidsthed”. Med disse 
Energier rammer det den ydre Verdens Energier, og 
der opstaar Skabelse eller Manifestation. De automa-
tiske Funktioner udløser sig i Organismeskabelse, 
hvilket vil sige Skabelsen af de seks Manifestations-
legemer: Instinkt-, Tyngde-, Følelse-, Intelligens-, 
Intuitions- og Hukommelseslegemet, der tilsammen 
danner den Del af Jeg’ets Bevidsthed, vi kalder 
„Underbevidstheden”. Ethvert af disse Legemer 
udgør saaledes kun et underordnet Organ i Væsenets 
„Overbevidsthed”, men har dog til Opgave, paa et 
vist Tidspunkt i Spiralens Kredsløb, at bære Individets 
Dagsbevidsthed. Disse seks Legemer er Redskaber for 
Individets Jongleren med, eller Beherskelse af, de seks 
tilsvarende Grundenergier i Tilværelsen.(593)(For at 

forstå de 6 legemers relation til overbevidstheden og 
underbevidstheden, se da også DEV I side 30, origi-
naludgaven 1963).

For i dybden at forstå begrebet ”evighedslegeme” og 
dets forhold til overbevidstheden, må vi læse følgende 
om dette.

372. I en Verden, hvor Materien saaledes direkte for-
mer sig efter Tankens mindste Bud, bliver den indbyr-
des Korrespondance mellem Væsenerne naturligvis 
ogsaa af en hel anden og langt fuldkomnere Natur, end 
den man kender i de tunge Materiers Sfærer. Naar det 
jordiske Menneske skal meddele andre Væsener sit 
Hjertes inderste Dyb, kan det kun ske paa en indirekte 
Maade. Det er selv begravet eller indhyllet i tunge, 
fysiske Materier, og kan kun meddele eller afsløre 
sig ved at sætte disse i Svingninger, hvilket vil sige 
udforme disse Materier, saa de bliver Symboler for, 
eller Kopier af, de Tankeformationer eller Tankebil-
leder, det ønsker at aabenbare eller afsløre. Men da 
den tunge fysiske Materie ikke paa nogen Maade 
direkte kan lystre Tanken, maa det levende Væsen ad 
andre Veje faa denne Materie til at lystre. Dette sker 
netop ved, at Tanken direkte lystrer de aandelige 
Materier, hvilket vil sige de intellektuelle Grund-
energier. I disse former Materien sig, som allerede 
nævnt, paa Tankens Bud. 

Disse Udformninger af den intellektuelle Materie kal-
der vi her paa det fysiske Plan „Idéer”. Disse „Idéer” 
kan blive af en temmelig stabil Karakter, idet den 
Tankekoncentration, hvilket vil sige, det Ønske eller 
Begær, paa Basis af hvilket nævnte Idéer eksisterer, 
kan blive af en permanent Natur, kan blive til Vanebe-
vidsthed og dermed til Automatfunktion. Dette vil igen 
sige, at vedkommende Tanker eller Idéer opretholdes 
af Individet, uden at dette behøver at være permanent 
hjernemæssig bevidst i denne Funktion. 

Et Resultat af denne Funktion er saaledes de 
psykiske Organismer, der jo er det samme som 
Individets aandelige eller sjælelige Legemer. Her 
i „Livets Bog” udtrykkes disse Legemer som „un-
derfysiske”. De har i samme Bog faaet Navn efter 
den underfysiske Materie, i hvilken de hver især er 
skabt. Og vi har allerede lært disse at kende under 
Begrebene „Instinktlegemet”, „Intelligenslegemet”, 
„Intuitionslegemet” og „Hukommelseslegemet”. 
Disse Legemer er alle af en underfysisk Natur. De an-
dre Legemer „Tyngdelegemet” og „Følelseslegemet” 
er i Følge deres Identitet, som henholdsvis udgørende 
Varme- og Kuldelegeme eller som en Mellemting 
heraf, at betragte som „fysiske” Legemer.
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Som vi allerede har lært, bærer de underfysiske Le-
gemer „Natbevidstheden” og de to andre Legemer 
„Dagsbevidstheden” hos det jordiske Menneske. 
Endvidere eksisterer, som ogsaa tidligere berørt, 
„Overbevidstheden”, der bæres af Individets 
„Evighedslegeme”, i hvilket dets „Skæbneelement” 
og „Talentkerner” eksisterer og som her i „Livets 
Bog” ogsaa er udtrykt under Begrebet „X. 2.”
373. Medens de fire underfysiske Legemer direkte 
bliver til paa Tankens eller Ønskets Bud, bliver de to 
fysiske af en mere vanskelig og for Tanken uhaand-
terlig Natur. Derfor kan disse Legemers Skabelse kun 
befordres ved Hjælp af allerede eksisterende fysiske 
Legemer, hvilket vil sige, igennem „Forældreprincip-
pet”.(476). Læs også (329, 592, 595, 596, 600)

Vi skal her erindre, at alt det vi har set i X2 indtil nu (også 
de omtalte væseners talentkerner som sådan), tilhører 
evigheden, og derfor overlever væseners ”død” på det 
fysiske plan. Det nævnte er også evigt uforanderligt, med 
undtagelse af væsenets selvopbyggede talentkerner, som 
hele tiden skifter i forhold til det levende væsens aktivi-
teter i X3. De 6 grundenergier er som princip også evige, 
men deres styrkeforhold i det enkelte X2 er timeligt og 
skifer hele tiden i en fastlagt rytme ved hjælp af urbegæret 
og moderenergien.

Det ovenfor fremkomne spørgsmål som ikke blev udtøm-
mende besvaret tidligere, nemlig spørgsmålet om hvori 
individualiteten for det enkelte levende væsen består, 
kan nu besvares.

X1 er i princippet det samme X1 for alle levende væsener, 
også guddommen. X2 og X3 er individuel for alle levende 
væsener (2381). Derfor begrebet ”Gudesønner”.

Alle X2’er indeholder i et vist omfang det samme grund-
materiale for skabelse, samt det der sørger for at generere 
grundenergierne. X2 er imidlertid, i sin øjeblikstilstand, 
et specielt X2 for hvert enkelt individ. Det gælder for 
det første grundenergiernes styrkeforhold kombineret 
med sult- mættelsessituationen, men individualiteten er 
specielt iøjnefaldende med hensyn til talentkernerne, der 
jo er af en helt individuel konstellation, som er baseret på 
det enkelte væsens interesser og evner på dets specielle 
sted i spiralkredsløbet. 

De 6 grundenergiers tilstand med hensyn til styrke, er som 
sagt helt individuelt, på et givet tidspunkt betragtet. Det 
forhold er helt indlysende når vi tænker på et mineral, en 
plante, et dyr, et væsen i visdomsriget og et væsen i den 
guddommelige verden osv. Når de betragtes på samme 
tidspunkt, er de vidt forskellige steder, på vidt forskel-
lige stadier i deres udvikling, og derfor iøjnefaldende 
individuelle.

767. Naar det levende Væsen eller den „kosmiske 
Kemiker” skaber sit Liv eller sin Oplevelse af Tilvæ-
relse, kan dette Liv eller denne Tilværelse kun blive 
Udtryk for disse seks forskellige Skabeformer eller 
Materiekombinationer. Disse seks forskellige Skabe- 
eller Udtryksformer bliver saaledes Livets Generalko-
lorit. Og vi har allerede her i „Livets Bog” lært denne 
seksfoldige Kolorit af Livet at kende som Spiralens 
seks Riger med tilhørende levende Væsener. Naar 
vi siger: Instinkt-, Tyngde-, Følelses-, Intelligens-, 
Intuitions- og Hukommelsesvæsener, udtrykker vi 
dermed i Virkeligheden kun særlige Koloreringsfor-
mer for Livet. 

Selve det levende Væsen, hvilket vil sige: Jeg’et og dets 
Overbevidsthed eksisterer jo bag disse Former og har 
i denne dets Egennatur ingen ydre Kolorit. Her er de 
levende Væsener hver især kun at udtrykke som et 
eksisterende „Noget”, er kun et Princip og vil som 
saadan være ens, hvilket vil sige, at de er hævet over 
enhver Form for Synlighed eller Tilgængelighed 
for Sansning. Forskelligartetheden hos de levende 
Væsener udgøres kun af den Del af de samme Væ-
sener, der er „skabt”, hvilket vil sige: er et Produkt 
af Sanser og kan derfor kun opleves ved Hjælp af 
Sanser. 

Og igennem disse Sanser og ved Hjælp af den Afslø-
ring af et overordentligt Princip, som dirigerer disse 
Sanser og for hvilket de er Redskaber, er det, at Jeg’et 
og dets Overbevidsthed bliver til levende Kendsger-
ninger. Men da samme Jeg og dets Overbevidsthed 
er al Kolorits Skaber eller Frembringer og saaledes 
altid maa være forud for enhver Skabelse, kan det i 
sig selv ikke være koloreret, hvilket altsaa vil sige: 
udtrykke nogen Form for fysisk eller psykisk Synlighed 
eller Sansetilgængelighed. Og dette er som bekendt 
Grunden til, at vi har udtrykt dette som „X. l”, og dets 
Overbevidsthed som „X. 2”.

Det vi derimod har udtrykt som „X. 3”, er netop de to 
Princippers Samarbejde og Resultatet heraf, hvilket 
igen er det samme som Skabelsesprocessen og dens 
Resultat. Disse to Faktorer udgør alt, hvad der er ble-
vet til ved Hjælp af Sanser og kan opleves ved Sanser. 
Dette for Sansning tilgængelige „Noget” udgør altsaa 
det, vi kalder „Livet”. Uden dette „Noget” eller det 
tredie „X” vilde „X. l” og „X 2” være lig „Intet”, da 
der ingen Skabelse eller Oplevelse vilde finde Sted. 
Men uden disse to første „X”er vilde Livet ligeledes 
være en Umulighed eller lig „Intet”, da dette ikke er 
selvstændigt, men ustandseligt afslører sig som et Re-
sultat af et Jeg og en Overbevidsthed og sammen med 
disse to Principper udgør den Treenighed, der, som vi 
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allerede gentagne Gange tidligere har erkendt, er et-
hvert levende Væsens kosmiske Grundanalyse.(963)

Med det sidst anførte, er det iøjnefaldende, at da X1 ikke 
kan sanses, kan vi ikke lokalisere individualiteten i denne 
del af det levende væsen. Vi kan kun konstatere denne 
individualitet ved at betragte det ”synlige” ved væsenet, 
den skabte del der tilhører X3, såvel væsenets fysiske som 
åndelige manifestationer, og her er den meget synlig. 

X3.

Det tredje element i det levende væsen er X3. X3 er den 
skabte verden. Indelukket i tiden og rummets dimensio-
ner. Det er den, vi daglig oplever, men vi oplever kun den 
fysiske verden med vore fysiske sanser. 

Lad os starte med at fastlægge hvad der er det 
specielle ved X3. 

X3 repræsenterer, og indeholder ikke andet end bevæ-
gelse. Vi ved, at det skabende væsen er Jeg’et X1. Dets 
skabeevne findes i X2. X3 er hermed at fastlægge som 
det skabte. 

Hvordan skaber jeg’et i X3?

Skabelse sker delvis som en bevidst handling hos væsenet, 
og delvis som automatfunktion. Den bevidste skabelse 
sker gennem følgende række processer. 
Jeg’et (X1) besidder anlæg og evner for at skabe. Disse 
findes i X2/evighedslegemet, og er baseret på jegets be-
vidsthed. - Bevidstheden benytter sig af tanker/tankebille-
der. - Disse fremkalder ønsker og begær. - Dette medfører 
en viljereaktion der fra X2 udsender en kraft imod X3. 
Dette er skabeprocessen. – Denne proces fremkalder en 
reaktion i X3 der er identisk med en bevægelse. –Denne 
bevægelse som sker i X3 er det som reelt er det skabte, 
og som i fortættet form fremtræder som stof. Dette kan 
opleves af det energiudsendende levende væsen, gennem 
dets sanser, men kan også fremkalde sansereaktioner 
hos andre væsener, og kan hos disse væsener fremkalde 
en reaktion som kan afstedkomme andre reaktioner og 
bevægelser, og så fremdeles. (2615, 1616, 2627)

Af denne procesrække kan man direkte aflæse, at X3 
kun indeholder udsendte energier/bevægelsesarter, og 
at disse bevægelser fremkalder andre bevægelser ved 
bevægelsernes berøring/påvirkning af hinanden. Alt det 
der foregår inden for tid og rumsfæren, X3, er således 
noget helt andet end det vores fortolkning af vore san-
seoplevelser fortæller os at vi oplever. Illusionen bliver 
understøttet af, at nogle bevægelsesophobninger, af vore 
sanser opfattes og fortokles som stof. Det gælder f.eks. 

vores egne legemer. 
At vores legemer ikke udelukkende består af vores egne 
udsendte energier, men også består af en mængde andre 
mikrovæseners energier, ændrer ikke på dette faktum. 
Mikrovæsenerne er dem, vi ved vores ønsker og begær for 
skabelse har tiltrukket, og som hjælper os med at danne 
disse vore legemer.

Åndsvidenskaben har imidlertid en mere omfattende 
definition af bevægelse end vi normalt bruger i vores 
dagligdag, og samtidig med at den forklarer dette, giver 
den også en forklaring på hvordan tid og rum opstår. 
Åndsvidenskaben omtaler først de almindelige bevægel-
sesarter, men fortsætter:

2306. Foruden de forannævnte Bevægelsesarter findes 
der et helt Ocean af andre Former for Bevægelse, som 
udtrykkes ved andre Navne eller Betegnelser. Den 
Ændring, der sker med et Menneske eller et andet 
levende Væsen, fra det bliver født og vokser igen-
nem Barndommen og Ungdommen, Manddommen 
og Alderdommen er i Realiteten ogsaa en Form for 
Bevægelse. Men her udtrykker vi Bevægelsen som 
„Forvandling”. Med dette Begreb betegner vi i Dag-
liglivet en Mangfoldighed af Bevægelser. Klimaets 
Ændringer fra Vinter til Foraar, fra Foraar til Som-
mer og Efteraar og atter tilbage til Vinter og Foraar 
og saaledes fortsættende er ogsaa en Bevægelse, vi 
udtrykker som „Forvandling”. Under det samme 
Begreb betegner vi ogsaa Materiens eller Stoffernes 
Ændringer ved kemiske Processer. 

2307. Men idet en Ting forvandles eller ændres til at 
udgøre en anden Ting, kommer den derved til at mar-
kere Tilblivelse og Ophør. Men Tilblivelse og Ophør 
kan ikke finde Sted uden at markere Eksistenstid for 
den Ting eller det, der er begyndt og igen ophørt. 
Eksistenstid er igen det samme som det, vi kalder „Al-
der”, der igen er det samme som et „Tidsrum”. Vi ser 
saaledes her, hvorledes „Bevægelse” skaber „Tiden”. 
Uden Bevægelse og den heraf affødte Forvandling 
vilde „Tiden”s Opstaaen være en total Umulighed. 
Hvis Jorden ikke drejede sig rundt om sin egen Akse, 
vilde Aar og Dage, Timer og Minutter ikke eksistere. 
2308. Da en Bevægelse ikke kan eksistere uden at 
indvirke paa andre Bevægelser, opstaar der her Re-
aktioner. Disse Reaktioner kan i visse Tilfælde gaa i 
Forbindelse og danner da en Kontakt. Denne Kon-
takt udviser da en Gennemsnitsreaktion af samtlige 
Indvirkninger. Denne Gennemsnitsreaktion kan være 
mere eller mindre fortættet, alt eftersom den bestaar 
af mange eller færre Enkeltreaktioner. Og det er 
denne mere eller mindre fortættede Gennemsnitsre-
aktion eller Bevægelsesmasse, der overfor de fysiske 
Sanser virker som „Stof” eller „Materie”. Alt, hvad 
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der eksisterer som „Stof” eller „Materie”, det være 
sig Kød og Blod, Staal eller Granit, Sand eller Vand, 
Mælk eller Honning o. s. v. er kun organiserede Re-
aktionskombinationer af Bevægelser. Bevægelsen er 
saaledes her blevet til „Stof” eller „Materie”. 

2309. Da de nævnte Reaktionskombinationer af Bevæ-
gelse fremtræder i forskellige Former for Fortættelse 
i Form af Materie eller Stof, kommer de derved til at 
markere Volumen, der igen er det samme som Plads- 
eller Rumforhold. Enhver Form for Stof eller Materie 
optager Plads og udgør saaledes et vist Rumforhold. 
Uden Bevægelse vilde der ikke eksistere nogen som 
helst Markering af Rum-, Plads- eller Størrelsesfor-
hold.(2584, 2585)

Det treenige Princips to Principper „X. 2.” og „X. 
3.” udgør saaledes tilsammen et „Illusionsprincip”. 
Det er dette Princip, vi i den daglige Tilværelse møder 
i Form af alt, hvad der kommer ind under Begrebet 
„Perspektiv”. Vi vil derfor her i „Livets Bog” betegne 
nævnte Princip ved Udtrykket „Perspektivprincip-
pet”. Som vi her har set, vilde al Sansning være 
umulig uden dette Princip. Men naar al Sansning er 
umulig uden nævnte Princip, bliver samme Princip 
jo Sansningens og dermed selve Livets eller Bevidst-
hedens allerhøjeste Analyse, thi Liv og Sansning er 
jo identiske. „Perspektivprincippet” udgør saaledes 
Løsningen paa selve „Livets Gaade”. Med Løsningen 
eller Forstaaelsen af dette Princip eksisterer der ikke 
mere noget „Livets Mysterium”.(680)

Vi må med det samme slå fast, at det vi oplever som den 
fysiske verden, og som vi er en del af med vores fysiske 
legeme, og som vi er omgivet af i form af andre væseners 
fysiske legemer, ikke er hele den verden der hører ind 
under X3. Det repræsenterer kun den grove fysiske del.

Vore sanser, og vores turnus gennem de 6 
riger i spiralkredsløbene.

Alle de 6 fysiske og åndelige riger er lige, og fuldgyldige 
dele af X3. 
At vi ikke på nuværende tidspunkt kan opleve alle de 6 
riger med vore fysiske sanser skyldes blot, at disse 6 rigers 
tilstande spænder over et langt større område af bølge-
længder end vore fysiske sanser er i stand til at opleve. 
Det er jo sådan, at styrkefordelingen, genereret i X2, af de 
6 grundenergier, er bestemmende for hvad vi kan opleve 
på det fysiske plan. Det er derfor de forskellige riger kan 
være indvævet i hinanden i tid og rum, uden at de direkte 
viser sig for hinanden gennem vore fysiske sanser.
Vi har imidlertid nogen kontakt med de andre riger gen-
nem vores hukommelse, vores intelligens og vore tanker 

m.m., idet disse energier ikke er af fysisk natur, men også 
er bevægelsesarter der tilhører X3. 

Væsener fra de højere riger (dem vi kalder de åndelige) 
har en mere omfattende sanseevne. Disse væsener kan 
hjælpe væsener i de lavere riger (de riger vi kalder de 
fysiske). Væsenerne i de åndelige riger har nemlig sanser, 
så de også kan observere og påvirke væsener i de fysiske 
riger via deres åndelige sanseevner, medens væsenerne i 
de fysiske riger, ikke har sanser så de direkte kan obser-
vere i de åndelige riger. Vi ser herved, at det er mulig at 
se nedad i frekvens og energiniveauer, men det er ikke 
muligt at se opad i højere frekvensområder. 

De fysiske væsener får dog med mellemrum muligheden 
for, i perioder, at være på gæsteoptræden i de åndelige 
riger (holde ferie fra det fysiske). Det er de perioder, 
hvor de er diskarnere fra det fysiske plan. Væsenerne fra 
de fysiske riger fungerer her, i en periode, i deres andre 
legemer.
Vi er jo, med vores 6 legemer, prædestineret til at skifte 
mellem de 6 riger. Det sker efterhånden som styrkefor-
holdet mellem de 6 grundenergier skifter i vores X2 
således, at en anden grundenergi der passer for et af de 
andre riger, bliver dominerende. Dette skift sker delvis 
automatisk og systematisk via automatfunktioner i X2, 
men også, i en vis udstrækning, på basis af vores vilje, 
ønsker og udvikling, baseret på vores erfaringer. Vores 
eget oparbejdede erfaringsgrundlag kan være fremmende 
eller forsinkende på denne udvikling via sult- og mæt-
telsesprincippet. Det er her vores frie vilje kommer ind i 
billedet, og hermed vores individualitet. Det der trods alt 
er det ultimative adgangsgivende moment, er den ændring 
af styrkeforholdet mellem de 6 grundenergier, der sker i 
evighedslegemet i X2.

X3 i forhold til X1 og X2

Hvor findes X3 i forhold til X1 og X2? 

X3 er dybest set en del af X1, eller i hvert fald en inte-
greret del af væsenerne X1+X2+X3. Da X1 og X2 som 
repræsenterer evigheden og uendeligheden ikke kan siges 
at være noget sted henne, men er overalt, må man med 
rimelighed kunne sige, at X1+X2 findes ”sammesteds” 
som X3. X3 er jo en tænkt medsætning til X1 idet X1 
sammen med X2 repræsenterer uendeligheden medens 
X3 repræsenterer den af tid og rum afgrænsede kopi (de 
6 riger) af samme, altså timeligheden. 
At X3 er en tænkt situation/kopi af X1 forstås derved, 
at man kan se (ved en uendelig halvering af en tids og 
rumdimensioneret enhed) at en enhed i X3, i sin dybeste 
analyse repræsenterer evigheden og uendeligheden, eller 
vi kan sige, indeholder evigheden og uendeligheden i sig 
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(2289). At vi med vore sanser oplever skabte ting og væ-
sener på en anden måde er grundlæggende en illusion.

Guddommens oplevelse i forhold til de andre 
levende væseners oplevelse

Vi er bekendt med, at guddommen, samt ethvert andet 
jeg, i form af sit X1 separat, ikke kan opleve sig selv. I og 
med, at guddommen som et levende væsen (verdensaltet) 
ligesom alle andre levende væsener, også har skabeevnen 
X2, benytter guddommen sig af muligheden for at skabe 
en tids og rummæssig baseret kopi af sig selv, som det 
herved bliver mulig at erkende via sanser. Dermed kan 
guddommen opleve sig selv.
Guddommen skal, for at opleve sig selv, opleve hele dette 
verdensaltet på en gang, da guddommen repræsenterer/er 
dette, hverken mere eller mindre. Det vil sige, at Gud evigt 
skal være nærværende og oplevende i alle de 6 riger der 
repræsenterer X3. 

Her afviger den guddommelige oplevelse af X3 sig fra 
det enkelte levende væsens oplevelse af sit X3, sin del af 
det guddommelige X3. Det enkelte levende væsen skaber 
en oplevelsesmulig kopi af sig selv ligesom guddommen, 
men det levende væsen kan kun opleve sig selv, samt 
skabe, i et specielt lokalområde af guddommens X3. Det 
vil sige, at vi alle sammen tilhører og skaber i det gud-
dommelige totale X3, men kun kan opleve og agere i et 
lille område af dette store X3. 

Årsagen hertil er bl.a., at det enkelte væsens X2 via dette 
X2’s moderenergiområde/evighedslegeme sørger for, at 
der til enhver tid er en speciel konstellation af de 6 grund-
energier som favoriserer oplevelsen i et specielt rige, og 
afskærer væsenet fra at være dagsbevidst i de andre. 
Dette problem eksisterer ikke for guddommen. Gud-
dommen oplever nemlig hele den skabte verden gennem 
samtlige de levende væsener samtidig. 

Guddommen kan naturligvis ikke opleve mere gennem 
det enkelte væsen end det enkelte levende væsen selv 
kan opleve. Men da guddommen oplever gennem alle 
levende væsener, og da der altid, og på samme tid, er 
levende væsener tilstede i alle riger, med hver deres 
grundenergikonstellation, kan guddommen på den måde 
komme til at opleve alle de 6 grundenergier i maksimu-
mindstilling samtidig. Det er derfor, at guddommen kan 
være allestedsnærværende, og til enhver tid, og overse 
hele X3.
Man må ud fra det forud nævnte ikke misforstå situationen 
sådan, at guddommen har sit X3 og hvert levende væsen 
har sit. Sådan er det ikke. Det er de enkelte væsener 
tilsammen der skaber guddommens X3, eller sagt på en 
anden måde, så er guddommens X3 skabt af summen af 
de enkelte væseners X3, som indsmeltes i det store X3.

Vi ser ud fra analyserne, at X3 findes overalt. Det gør X1 
og X2 også. X1 og X2 kan vi ikke opleve, men X3 oplever 
vi. Det er derfor kun X3 vi i praksis kan forholde os til. 
Det enkelte levende væsen oplever sig selv og sine omgi-
velser i nuet. Vi oplever, gennem vore sanser, energiers/
bevægelsers berøring med andre energier/bevægelser. 
Vore sanser fortæller os hvad vi oplever. Dette synes 
imidlertid, ud fra vores erfaringer, at være en helt anden 
historie en den, at det kun er ovennævnte farveløse ener-
gier/bevægelser det drejer sig om. Da vi må acceptere, at 
det alligevel, dybest set, kun er disse energier vi oplever, 
må vi konstatere at vores oplevelser er illusioner. 

Hvilke egenskaber ved X3 er medvirkende til 
vores illusionsoplevelser?

Grundlæggende må vi nok sige, at det er vores sanser 
der bevirker at vi ser energier og energiophobninger som 
mere eller mindre faste stoflige ting. Det skal dog forstås 
således, at de egentlige fysiske sanseredskaber, syn, hø-
relse m.m. klart videreformidler de fysiske svingninger 
som de modtager. Disse bliver imidlertid videresendt til 
”bevidstheden”. Dette sker via hjernen. Bevidstheden er 
ikke hjernen som sådan, idet åndsvidenskaben siger, at 
hjernen er et antennesystem (265, 266) (Dette skal ikke 
uddybes her). I bevidstheden bliver sanseindtrykkene 
fortolket. Det er bevidstheden, der via hukommelse og 
erfaringslager giver en fortolkning af oplevelsen. Hvis 
det kun var ”råenergier” der blev registreret og opfattet 
i deres ”råenergitilstand”, ville det ikke berige væsenet 
med noget som det kunne bruge til livets egentlige op-
levelse. 

Heldigvis er det heller ikke sådan. Gennem perspektiv-
princippet og kontrastprincippet, der som navnene siger, 
giver oplevelsen perspektiv og kolorit, bliver oplevelsen 
værd at opleve, og energierne bliver gjort synlige for den 
der oplever. Det er herved at illusionerne opstår, men det 
er også herved at livet bliver værd at leve. 
Videnskaben er slet ikke enig med åndsvidenskaben. 
Vandene skilles når der skal gives en forklaring på årsager 
og virkninger, på væsenernes oplevelsespotentiale eller 
forståelsen heraf, og perseptionsorganernes signaler i 
forhold til hjernens fortolkningsmekanismer, for at sige 
det videnskabeligt. Her har videnskaben nogle helt andre 
forklaringer end åndsvidenskaben, eller slet ingen forkla-
ringer. Videnskaben er naturligvis af den opfattelse, at det 
er den fysiske hjerne der klarer det hele, og at det er der 
bevidstheden sidder.

Hvorfor er det nødvendigt at skabe illusioner?

540. Men selv om alt, hvad der er synligt eller san-
seligt, ikke er det, det ser ud til at være, men i sin 
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dybeste Analyse er identisk med „Noget Nr. l”, bliver 
der dog den Kendsgerning tilbage, at „Illusionerne” 
eksisterer. „Noget Nr. l” har Evne til at frembringe 
eller skabe — ikke absolutte Realiteter — men „Il-
lusioner”. 
Hvorfor kan „det guddommelige Noget”s Skabelse 
saaledes udelukkende kun være eller blive „Illusio-
ner”? — Ja, Svaret er mere ligetil, end man maaske 
straks er tilbøjelig til at mene. Den nævnte „Skaber” 
har nemlig ikke noget som helst Materiale at skabe 
af andet end — sig selv, sit eget Væsen. Han maatte 
derfor, for at skabe absolutte Realiteter, udslette sit 
eget absolutte Væsen (Noget Nr. 1). Men da „Noget” 
umuligt kan blive til „Intet”, lader det sig jo ikke gøre. 
Naar „Noget Nr. I” ikke desto mindre skaber „Noget 
Nr. 3”, maa det ene af de to „Noget” være illusorisk. 
Da „Noget Nr. l” i Analysen maa være forud for 
„Noget Nr. 3”, er det dette „Noget”, der er virkeligt, 
og „Noget Nr. 3” der er uvirkeligt. Hvis ikke det var 
saaledes, vilde det være umuligt for „Noget Nr. I” at 
blive Herre over „Noget Nr. 3”. Og uden dette Her-
redømme vilde dets Eksistens som „levende Væsen” 
være en Umulighed. (667, 668)

Perspektivprincippet

Det vigtigste forhold som gør sig gældende i vores 
oplevelse på det fysiske plan er perspektivprincippet. 
Perspektivprincippet omtales bl.a. i 1. bind af Livets Bog 
hvor der også forklares hvordan vi skal forstå alder.

267. Her vil der muligvis for Læseren opstaa Spørgs-
maalet om, hvorledes det kan gaa til, at de levende 
Væsener ikke befinder sig paa samme Trin i Udvik-
lingen, naar de dog alle uden Undtagelse udgør evige 
Væsener, og der i Henhold hertil saaledes ikke kan 
eksistere Væsener, der i absolut Forstand kan være 
yngre eller ældre end andre Væsener, men at alle Væ-
seners Eksistens i Realiteten udgør det samme Facit 
eller er lig: Evigheden. 
Hertil vil der være det at oplyse, at alle Væseners 
Eksistenstid naturligvis er lig Uendeligheden, men 

denne Eksistenstid markeres ikke i Kraft af Energierne 
og derfor ikke af Forvandlingen eller Udviklingen. 
Dette vil altsaa igen sige, at et levende Væsens nuvæ-
rende Udseende, dets Størrelse, dets Begavelse, dets 
Fuldkommenhed eller Ufuldkommenhed, dets Trin i 
Udviklingen og dets Legemskultur, ikke paa nogen 
som helst Maade kan være Udtryk for nævnte Væse-
ners uendelige eller evige Eksistens, men er derimod 
kun Udtryk for et Princip, der bunder tilbage i „X 
2” og under Begrebet „Perspektivprincippet” i et 
senere Afsnit vil faa sin fulde Belysning. Her kan vi 
kun oplyse, at ligesom Perspektivet for Kunstneren 
betinger enhver Form for Billeddannelse, saaledes 
betinger det ogsaa for det levende Væsen enhver Form 
for Sansning.
Da Uendeligheden eller enhver Form for Ubegræns-
ning er det samme som en Ligevægt mellem det 
levende Væsens Egenbevægelse og Omgivelsernes 
Egenbevægelse, og Ligevægten mellem to Former 
for Bevægelse neutraliserer Kontrasten mellem disse, 
og Kontrasten igen udgør Betingelsen for de samme 
Bevægelsers Tilgængelighed for Sansning, bliver 
Uendeligheden eller en hvilken som helst Form for 
Ubegrænsning i sin absolute Natur utilgængelig  for 
Sansning. Begrænsning udgør altsaa den Uligevægt 
eller Kontrast mellem det levende Væsens Egenbevæ-
gelse og Omgivelsernes Egenbevægelse, der betinger 
enhver Form for dets Manifestation eller Sansning. 
Derfor bliver en hvilken som helst Begrænsning, hvil-
ket altsaa vil sige en hvilken som helst Manifestation, 
det være sig Ting, Størrelse eller Væsen, identisk med 
„en forklædt Uendelighed”.

Dette betyder saa igen, at Individets uendelige eller 
evige Eksistens kun i Form af Begrænsning kan op-
leves og i denne timelige Tilstand i Realiteten udgør 
„en forklædt Evighed”. Alle levende Væsener, de 
saakaldte „Yngste” og „Ældste”, de „Mindste” og 
de „Største”, fremtræder saaledes i absolut Forstand 
med den samme „Alder”, den samme Størrelse, nem-
lig: Evigheden og Uendeligheden. Men en Alder, der 
udgør Evigheden, er ingen Alder, og en Størrelse, der 
er uendelig, er ingen Størrelse, idet begge Realiteter 
mangler Begyndelse og Afslutning og derved bliver lig 
X i sin Grundanalyse. Og det levende Væsen kommer 
derved til Syne for os i et Plan, hvor det hævet over 
Tiden og Rummet er helligt og urørligt i sin evige 
Fremtræden.

Med Hensyn til Perspektivprincippet, da er det dette, 
vi bliver Vidne til, naar vi befinder os paa en Vej, der i 
en lang lige Linie fortaber sig i Horisonten. Vi ser da, 
at denne Vej, der overalt f. Eks. er femten Meter bred, 
i Horisonten gaar sammen i en Spids. Fra Horisonten 
og til det Sted, hvor vi befinder os, viser denne Stør-



31

relse sig altsaa for vor Sanseevne i alle Størrelser indtil 
femten Meter. Ligesom disse forskellige Størrelser er 
identisk med den samme Størrelse eller Enhed, saa-
ledes er ogsaa en hvilken som helst anden Genstand 
for Sansning, hvilket vil sige alle Manifestationer, lig 
den samme Enhed, det samme Facit, nemlig: „X” 
eller Uendeligheden. Perspektivprincippet udgør 
altsaa i sin højeste Analyse den Begrænsning, der 
gør Uendeligheden eller Verdensaltet tilgængelig 
for Sansning og dermed Livets Oplevelse til en 
Kendsgerning. 
De levende væseners Alder, Udviklingsstandard, deres 
Størrelse, Manifestation eller hele Fremtræden for 
Sanseevnen er saaledes i absolut Forstand ikke Udtryk 
for Alder, men for et kosmisk Perspektivforhold. De 
levende Væseners Alder, Udviklingsstandard, deres 
Størrelse, Manifestation eller hele Fremtræden for 
Sanseevnen er saaledes i absolut Forstand ikke Udtryk 
for Alder, men for et kosmisk Perspektivforhold. Et-
hvert levende Væsens saakaldte Alder vil i Realiteten, 
altsaa i Form af dets evige Eksistens, være identisk 
med Betingelsen for at samme Eksistens kan komme 
til det levende Væsens egen Kundskab. (315, 316)

Et vigtigt forhold som perspektivprincippet genererer 
er, at visse dele i universet opleves som ganske små. 
Det er f.eks. dele som atomer, elektroner, mikrober og 
andet småkravl. Andre dele opfattes som meget store, så 
som himmellegemerne. Set fra et udsigtspunkt uden for 
perspektivets område, via kosmisk bevidsthed, er disse 
foreteelser lige store, og vore oplevelse derfor en illusion. 
Se tekstudsnittet nedenfor.

Martinus har beskrevet en vandring med guddommen 
gennem udsigtspunkter som han kun selv kunne opleve 
via sin kosmiske bevidsthed. Nævnte rejsebeskrivelse er 
en genfortælling af den oplevelse han selv fik gennem sin 
indvielse og opnåelse af den kosmiske bevidsthed. Den 
er beskrevet i Livets Bog side 2357 til 2415.

Da det er lige saa urokkelig en Kendsgerning, at Væ-
senet er underkastet en evig Skiften af „Indvikling” og 
„Udvikling”, og hver Skiften danner en Enhed, vi kal-
der et „Kredsløb”, og Væsenets „evige” Eksistens kun 
kan opleves i Form af en lige saa „evig” eller endeløs 
Kæde af disse Enheder eller Kredsløb, maa noget af 
denne Kæde være nærmere ved Væsenets nuværende 
Krelsløb og noget af den fjernere fra samme Kredsløb. 
Da Enhederne i den nærmere Del af Kæden ifølge 
Perspektivprincippet, paa hvilket al Sansning jo beror, 
fremtræder større end Enhederne eller Kredsløbene 
i den fjernere Del, har vi jo allerede her Aarsagen til 
Opfattelsen af de nævnte „Kosmos”. 

Mikrokosmos og Makrokosmos er saaledes blot 

Udtryk for sansemæssige „Størrelsesbetegnelser” i 
Væsenets evige Kredsløbskæde. At disse „Størrelses-
betegnelser” er relative er naturligvis en Selvfølge. 
Begreberne „Mikrokosmos” og „Makrokosmos” 
udtrykker kun de fremmede Kredsløbs perspektiviske 
Forhold til Væsenets nuværende Kredsløb. I Forhold 
til Evigheden vil disse „Kosmos” naturligvis hverken 
kunne udtrykke Nærhed eller Fjernhed eller noget 
andet Maal- og Vægtfacit, men udelukkende være lig 
„X”. Et „Noget”s Fremkomst af „Intet” er saaledes 
i dette Tilfælde ikke nødvendig for Tilstedeværelsen 
af ovennævnte „voksende” Kredsløb. (1329. Se også 
1350, 1351, 1353, 1373, 2289)

Også lyset som vi oplever det, er underlagt perspektiv-
princippet (623, 624, 625, 626, 627, 630, 631).

Perspektivprincippets tilhørsforhold til X2, og dets nød-
vendighed for livets ”oplevelse”, samt dets hovedansvar-
lighed for illusionerne, ser vi i efterfølgende.

555. I vor Forskning af „kosmisk Kemi” kom vi til det 
allerhøjeste „Stof”: „Urbegæret’’. Men „Urbegæret” 
førte os frem til Synet af den for Sanserne synlige 
Verdens illusoriske Tilstand og denne Tilstands Nød-
vendighed, for at Livet i det hele taget kan eksistere. 
Dernæst kom vi til Erkendelsen af „Perspektivprincip-
pet” eller den Realitet, igennem hvilken Illusionerne 
opstaar. Vi saa dette Princips kosmiske Analyse som 
udgørende „X. 2” og „X. 3” og dets heri opgaaende 
sidste Analyse som identisk med „det guddommelige 
Noget”. Og vi naaede dermed Toppen paa al Analy-
sering. (685)
„Perspektivprincippet” er saaledes Fundamentet 
for enhver Oplevelse og Skabelse af den absolutte 
Sandhed. Vi vil derfor udtrykke dette Princip som 
„Livssubstans Nr. 52”. (1223)

Der kan fremføres meget mere omkring perspektivprin-
cippet, men dette overlades til læserens egen udforskning 
af Livets Bog.
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Kontrastprincippet.

Et i X3 lige så vigtigt princip som perspektivprincippet 
er kontrastprincippet. For at kunne opleve livet er det en 
nødvendighed at opleve kontraster. Møder man ingen 
kontraster er der ikke noget der kan sætte tingene/situa-
tionerne/oplevelserne i relief. 
En nødvendighed af, at X1 skaber en kontrast til sig selv 
i form af X3, og dermed illusioner har vi i følgende:

Hvis „Noget Nr. 3” var hundrede Procents jævnbyrdig 
med „Noget Nr. 1”, vilde Kontrastprincippet og der-
med Sansning være en Umulighed. Thi nævnte Princip 
er netop i sit allerførste Udspring identisk med den 
Underlegenhed, der kendetegner „Noget Nr. 3”. At 
„Noget Nr. 3” virkeligt er „Noget Nr. l” underlegen 
bliver til Kendsgerning igennem dets Identitet som 
„Bevægelse” og den heraf uundgaaelige Virkning, vi 
kalder „Foranderlighed”. Bevægelse vil i alle eksiste-
rende Former og Tilstande være en Aarsagsvirkning 
og bliver derved uundgaaeligt identisk med „et Noget, 
der er et andet Noget underlegent”. Da dette andet 
„Noget” kun kan være „Noget Nr. 1”, bliver dette 
sidste „Noget” saaledes Tingenes Herre og Ophav. 
Denne dets høje Identitet hviler altsaa udelukkende 
paa den Omstændighed, at „Noget Nr. 3” er udgø-
rende Illusioner.(668)

Og vi er her ved de to store Grundfaktorer i al Op-
levelse af Livet eller i enhver Form for Sansning, 
nemlig: den mentale Lysfornemmelse og den mentale 
Mørkefornemmelse ud fra hvilke alle andre Former for 
Modsætninger i Livet manifesteres. Disse to Faktorer: 
Fornemmelsen „Ubehag” og Fornemmelsen „Be-
hag”, vil vi henholdsvis udtrykke som „Livssubstans 
Nr. 30 og Nr. 31”. De samme to Faktorer udgør igen 
tilsammen Fundamentet for al Oplevelse eller Sans-
ning, nemlig: „Kontrastprincippet”, der igen vil være 
at udtrykke som „Livssubstans Nr. 32”.(1181)

Vi skal ikke her komme nærmere ind paa de timelige 
Sansemetoder, men blot fremhæve, at naar Tingene 
i Sanseomraadet baade kan være mere eller mindre 
„nær” eller „fjern” fra Sanseomraadets Centrum og fra 
andre Detailler i det samme Omraade og ligeledes kan 
være „lettere” eller „tungere” end andre Ting i nævnte 
Omraade, har vi her det Princip, hvorpaa al Sansning 
beror. Uden dette Princip vilde Sansning være totalt 
umulig. Det er nævnte Princip, vi kender som „Kon-
trastprincippet” indenfor Sanseomraadet. 

Hvis alle Ting var lige store, vejede det samme, 
havde samme Farve etc., hvad skulde saa markere 
Detaillernes Begrænsning, der igen er det samme 
som Tingenes „Synlighed” eller Tilgængelighed for 

Sansning? — Denne Tingenes „Begrænsning” eller 
„Synlighed” opretholdes udelukkende af dette Princip, 
der er det samme som „Perspektivprincippet”, der 
igen har sin Uroprindelse i „X. 2”, som vi senere skal 
komme tilbage til.(1353)

Uden Vinterprincippet ingen Sommer, uden Mørket 
ingen Kundskab om Lyset. Uden Kontrastprincippet 
ingen Mulighed for Markering af Begrænsninger, 
uden Begrænsninger ingen som helst Sansning og 
uden Sansning ingen som helst Oplevelse af Livet og 
den heraf følgende Bevidsthedsskabelse eller Menta-
litetsdannelse. „Mørket” og „Lyset”, „Sommeren” 
og „Vinteren”, „det onde” og „det gode” er saaledes 
hver for sig uundværlige Midler eller Redskaber i den 
guddommelige Skabelsesproces. Uden disse Forete-
elser ingen som helst „Indblæsning i Adam af Livets 
Aande”.(1639)

„Lyset” og „Mørket”, „det Gode” og „det Onde”. 
Begge disse Zoner strækker sig hele Spiralkredsløbet 
rundt. Der eksisterer saaledes ikke et eneste Punkt 
eller Omraade i dette Kredsløb, hvor de ikke begge 
eksisterer. Hvis det ikke var saaledes, hvis der var et 
Omraade i Kredsløbet eller et Tidsafsnit i det levende 
Væsens indre Liv, hvor de ikke begge eksisterede i 
dets Væsen, maatte dette Liv forme sig som totalt 
kontrastløst, hvilket igen vil sige: totalt uden Ma-
nifestationsevne. Et saadant levende Væsen kunde 
hverken opleve eller manifestere sig, idet denne Proces 
jo udelukkende er baseret paa Kontrastprincippet. 
Enhver Oplevelse eller Sansning er jo kun en Ople-
velse og Skabelse af Kontraster. Der, hvor der ingen 
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Kontraster findes, er der heller ingen Oplevelse eller 
Skabelse mulig.(1706)

Vi har nu forstaaet, at Livets Oplevelse, af hvilken Art 
den saa end maatte være, udelukkende kun eksisterer 
i Kraft af Kontrastprincippet. For at en Oplevelse 
kan finde Sted, maa Oplevelsens Objekt være noget, 
der afviger fra alt andet i sine Omgivelser. Det er 
denne Afvigelse, der markerer det oplevede Objekt. 
Der, hvor dette ikke befinder sig i noget Kontrastfor-
hold til Omgivelserne, kan det ikke opleves. Der er 
der ikke noget, der markerer dets Eksistens. For at 
kunne opleve Detaillerne, f. Eks. et hvidt Sanseobjekt, 
maa disse Detailler afmærkes med noget, der ikke er 
hvidt.(2257)

1972. Med Polforvandlingen udløses Kontrastprin-
cippet, Væsenets Mulighed for Oplevelsen af Lys og 
Mørke paa alle Livets Omraader.(2281)

I Kraft af, at Kontrastprincippet er en absolut uund-
værlig Betingelse for, at Oplevelse kan finde Sted, maa 
Guds Bevidsthed og Sansning saaledes ogsaa omfatte 
alle eksisterende Kontraster.(2640)

Det, det i særlig Grad drejer sig om, er dette, at komme 
til at forstaa, at hele det ufærdige Menneskes Bevidst-
hed eller Mentalitet og den heraf følgende Væremaade 
udelukkende kun er bygget op af to store mentale 
Energikombinationer. Disse to Energikombinationer 
udgør det, vi kender som Hadet og Kærligheden. Vi 
ved ogsaa, at disse to Energiarter hører ind under 
Kontrastprincippet, paa hvilket al Sansning er baseret. 
Hadet repræsenterer mentalt Mørke, og Kærlighe-
den repræsenterer mentalt Lys paa samme Maade, 
som sort Farve repræsenterer Mørke, og hvid Farve 
repræsenterer Lys rent fysisk materielt set. Imellem 
det helt mørke og det helt lyse eksisterer der mange 
Kombinationer mentalt set. Af disse bestaar alle le-
vende Væseners Bevidsthed.(2657)

Ethvert Sanseobjekt opleves saaledes kun i Kraft 
af, at det udgør en Kontrast til dets Omgivelser. Det 
afviger saaledes fra Omgivelserne enten ved at være 
mørkere eller lysere, ved at have andre Farver, andre 
Former, en anden Volumen, en anden Smag o.s.v. 
— Alt, hvad der kommer ind under skabte Foreteel-
ser, udgør hver især en Kontrast til Omgivelserne, 
i modsat Fald vilde det umuligt kunne sanses eller 
opleves. Al Livsoplevelse er saaledes en Umulighed 
uden Kontrastprincippet. Det højeste Udslag af disse 
to modsatte Principper kommer til Syne som kulmi-
nerende Kærlighed og kulminerende Had. Fysisk set 
kommer de blandt andet til Syne som kulminerende 
Solskin og kulminerende Natmørke.(2716)

Konklusion

Vi har gennem tekststoffet klart set, at X3 kun består af 
energier/bevægelser i uendeligt antal. Da energier og 
bevægelser i sig selv ikke udgør liv, kan man ud fra dette 
synspunkt sige, at X3 er et område uden noget levende. 
Ikke desto mindre oplever vi den fysiske verden som 
absolut levende, på grund af perspektivprincippet og 
kontrastprincippet der fremkalder illusionerne.  
Er det så et udtryk for, at det vi oplever, er illusioner som 
vi må forholde os til? 
Svaret må blive både et ja og et nej. 

Et ja fordi åndsvidenskaben belærer os om, at hverken 
tiden eller rummet dybest set eksisterer, at der ikke er 
noget godt og ondt, at der ikke er noget smukt og grimt, 
at der ikke er noget stort og småt osv. 
Dette er jo helt rigtigt, men det er set fra et udsigtspunkt 
uden for tid og rum med evigheden som målestok. På 
dette udsigtspunkt er vi uden for det vi kalder det levende 
væsens område, nemlig kombinationen af X1+X2+X3. 
Her kan intet opleves, her findes intet liv som sådan. Dette 
udsigtspunkt er således ikke relevant for vores vurdering 
af livet, som vi står midt i, som levende væsener. Det er 
netop derfor, at jeg’et har været nødt til at skabe noget, 
så det kan opleve sig selv.

Et nej, sådan at forstå, at illusionen naturligvis eksisterer, 
men ikke bevirker, at det vi oplever i tid og rum er noget 
falsk i den forstand. Ikke sådan, at det for alvor forfalsker 
vores oplevelser, så de er ubrugelige, og vi derfor må 
tage afstand fra dem. X3 er jo netop en kopi af jeg’et, 
som gør det muligt for jeget at opleve sig selv, baseret 
på tids- og rumfænomenet, på perspektivprincippet og på 
kontrastprincippet. Det er denne oplevelse af os selv vi 
skal forholde os til. Det er herigennem vi kan udvikle os 
og få tilfredsstillet vores sult- og mættelse.

Det vi alligevel skal lære at forstå via den  panoramaover-
sigt vi har fra det guddommelige udsigtspunkt er, at vi 
skal forholde os til mikrokosmos og makrokosmos som 
de perspektiviske fremstillinger som de er, af levende 
væsener ligesom os selv.

Man kan måske symbolsk se på situationen således, som 
hvis vi betragter en flok børn der alle sidder udenom en 
sandkasse, og leger i den ved at bygge sandslotte og grave 
huller. Ingen af børnene er inden i sandkassen. De sidder 
udenfor langs kanten.

Betragter vi nu denne sandkasse, kan vi med rette sige 
at den er et område uden liv. Det er kun børnenes arme 
og hænder der er inden i sandkasseområdet. De levende 
børn er udenfor. Der sker imidlertid en masse inden i 
sandkassen, baseret på børnenes kreativitet. Børnene 
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gør sandkassen levende, og gør den brugbar for kreati-
vitet og udvikling. Det er lidt på denne måde jeg ser på 
tilværelsen. 

Derfor siger jeg: ”Lad os lege videre i sandkassen, og 
udvikle os. Det er egentlig ganske underholdende, og 
også udviklende”.
Jeg vil alligevel give åndsvidenskaben de sidste ord. 
Jeg har sammensat nogle udpluk der belyser netop det 
spørgsmål der er det aktuelle: - Hvordan skal vi forholde 
os til den reelt eksisterende illusion?
 

1062. Hvis vi som urokkelige fysiske Facitter udtrykker, 
at der hverken er „evig Indvikling”, „evig Udvikling” 
eller „evigt Spiralkredsløb” til og yderligere, ligeledes 
som urokkelige fysiske Facitter, docerer, at der hverken 
er Kærlighed eller Guddommelighed eller lignende 
til, gør vi os saaledes, som i ovennævnte paavist, 
skyldig i en temmelig farlig Overtrædelse af Logikkens 
Love. Ja, en større tankemæssig Abnormitet kan ikke 
aabenbares i de paagældende Felter. Vor Fremtræden 
som Offer for Tankedril eller Tankeforvirring med 
Hensyn til Udredning og Forstaaelse af Timelighedens 
og Evighedens Analyser i „Livets Bog” er saaledes 
aabenlys. Og det er netop for at stabilisere den ærlige 
og modne Forskers fuldkomne Klarhed over, og den 
heraf følgende rigtige Anvendelse af „Livets Bog”s 
kosmiske Analyser, at vi her indleder det nye Bind 
med en særlig Pointering af, hvorledes disse Analyser 
maa forstaas, og fra hvilket Synspunkt Tingene bliver 
Illusion, og fra hvilket de er Virkelighed, thi uden 
denne Forstaaelse vil Læserens Udbytte af de nævnte 
Analyser i større eller mindre Grad blive Tankedril, 
en Foreteelse, der er saa meget desto mere farlig for 
Læseren, eftersom den ofte, navnlig hvis han endnu 
er aandelig umoden, vil blive direkte fremtrædende 
som „Tærskelens Vogtere”.(1331)

”At Tingene fra et vist Synspunkt er Illusion er gan-
ske rigtigt, men dette Synspunkt ligger som nævnt 
ganske ”udenfor” Livet og kan umuligt anvendes 
som logisk Rettesnor i nogen som helst Villieføring. 
At det ligger ”udenfor” Livet betyder ikke, at det ikke 
eksisterer.”(1323)

1065. Idet ovennævnte Jeg kan erkende eller opleve 
sig selv som et villieførende „Noget”, der kan jonglere 
med Energi, Bevægelse eller Stof og derved skabe 
„stoflige” Foreteelser, og det saaledes som disse 
Foreteelsers Skaber kan erkende sig selv som værende 
„udenfor” disse, og ingen af disse Foreteelser derfor 
kan udtrykke dets Analyse, er det klart, at det kun 
kan opleve sin egen højeste Analyse som „X”. Men 
som „X” er det jo ikke udgørende noget „levende 
Væsen”. Da er det kun: „Noget, som er”. Det bliver 

kun udgørende et „levende Væsen” i Kraft af sin 
Evne (X.2) til at opleve sig selv „indeni” disse af det 
selv frembragte „skabte Foreteelser” (Organismen 
og Bevægelserne) og fremtræder da for dets egne 
Sanser som „et levende Væsen”. Forskellen i denne 
dets Analyse som „levende Væsen” og dets Analyse 
som „X” markeres i den Omstændighed, at det i den 
første Analyse udgør „Nuet”, medens det i den anden 
Analyse udgør „Evigheden”.(1333)

Ung eller gammel -
 det afhænger af, hvordan 

man ser på det!
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v/Walter Russell og Ruth Olsen

Jeg overvejede at oversætte og bringe her et par afsnit 
af Walter Russells bog ”The secret of light” for at vise, 
hvordan han forklarer det faktum, som vi også kender fra 
Martinus, at den fysiske verden blot er en illusion men 
dog opleves som virkelighed. Men mange af de ord, han 
bruger, kan ikke bare lige oversættes, så jeg forsøger mig 
med et meget løst referat. Det er altså Russell set gennem 
mine ”briller”.

F.eks. bruger han ordet ”lys” om den bevidsthedens kraft, 
der som usynlig årsag skaber de bevægelser, som den 
fysiske verden består af. Måske er det det, som Martinus 
kalder ”den hellige ånd”. Denne lysets bevidsthedsverden 
er det eneste, der eksisterer, alt andet ser kun ud, som 
om det eksisterer, ja faktisk er det kun Guds bevidsthed, 
der eksisterer, men den er vi jo alle en del af. Fra lyset, 
stilhedens kosmiske lys, udgår tanker, som er elektriske 
vibrationer, bevægelser i to modsatte retninger, hvorved 
skabes de utallige kombinationer, som vi oplever som 
den fysiske verden.

Russell skriver: ”Tiden er kommet i menneskets lange 
rejse fra materiens jungle til dets spirituelle bjergtop, hvor 
det skal leve mere og mere i det kosmiske lys-univers 
af alviden og mindre i det elektriske vibrations-univers 
af sansning. Han må vide, at dette evigt skabende uni-
vers, som synes så virkeligt for ham, blot er en kosmisk 
biografforestilling, forfattet af mester-dramatikeren. 
Det er et elektrisk projekteret skuespil af flerfarvet lys 
og lydbølger, et spil af årsag og virkning, vist på et sort 
baggrundslærred af forestillingen om rum og tid. Årsa-
gen er virkelig, men virkningen er kun en efterligning af 
virkeligheden”.

Som Platon også en gang sagde: Den usynlige immate-
rielle ide er det virkelige, dens overføring til den fysiske 
verden er blot en skygge (en kopi). Men det er jo nød-
vendigt at omsætte ideen til vor vibrationsverden, hvis vi 
skal være i stand til at sanse og dermed opleve den. For 
vi kan kun sanse bevægelse, endnu.

At en stilhedstilstand ved hjælp af lys skal projekteres op 
på et lærred for at blive til bevægelse, sammenligner Rus-

sell lidt med en biograffilm, hvor personerne kun opleves 
som levende bevægelser p.gr.a. projektørlyset. Slukkes 
dette lys, forsvinder billederne. Uden det kosmiske lys 
var der ingen fysisk verden at opleve.

Russell skelner mellem viden og information. Viden 
tilhører bevidsthedens usynlige verden og angår årsag, 
mens information hører til sansernes fysiske og altså 
virkningens verden. Eftersom naturvidenskaben kun be-
skæftiger sig med virkningens verden, endnu, besidder de 
kun information og ikke viden. Men viden er menneskets 
egentlige ”kraft”, så når mennesket lærer at tænke ud fra 
viden i stedet for kun information, bliver det for alvor 
”Guds medskaber”. Og så kan vi f.eks. materialisere med 
tankens kraft.

Russell siger, at alt hvad der eksisterer på jorden findes 
i solens bevidsthed som ide, og alt hvad vi altså oplever 
er blot projektioner fra solen. Menneskene er således kun 
udfoldelsen af ideen om menneske, kopier af ideen om os, 
hidrørende fra solens lys. Når solen slukkes, ophører der-
med livet på jorden. Dog kun i fysisk forstand, altså!

Det videnskaben og folk flest kalder lys er blot elektriske 
vibrationer, der simulerer (efterligner) ideen lys. Når en 
dansk forsker er blevet berømt for ”at standse lyset”, er 
det altså bare vibrationerne det er lykkedes at bremse lidt. 
I øvrigt siger Russell, at den form for lys ikke ”rejser” 
nogen steder og dermed ikke har nogen hastighed, men 
det diskarnerer og reinkarnerer så hurtigt, at det ser ud, 
som om det bevæger sig. Det hopper op og ned ligesom 
bølgerne på havet.

  Lysets hemmelighed
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Al bevægelse består af et samvirke mellem kontraktion 
og ekspansion, skiftevis med overvægt til en af de to til-
stande. Når den vibration, som videnskaben opfatter som 
lys, er på sit højeste kompressionsniveau, kan den se ud 
som partikel, og når den igen ekspanderer og altså breder 
sig ud, kan den opleves som bølge. Derfor kan man godt 
sige, at ”lyset er både partikel og bølge”.

Alt i den fysiske verden er timelige og altså midlertidige 
kopier af det, der findes som virkelige og evige ideer i 
hvad vi ofte kalder ”den åndelige verden”, det kosmiske 
stilheds-univers. Men der skal jo være en bevidsthed, 
som ønsker at skabe en kopi og altså sætte processen i 
gang med at omsætte/opdele ideens kosmiske lys i de to 
modsatrettede bevægelser, der er grundlaget for fysiske 
fænomener. Det sker ved hjælp af tanker, som er det første 
skridt i denne skabelsesproces.

Russell prøver at forklare det vanskeligt forståelige ved, 
hvordan stilhed bliver til bevægelse, med nogle eksem-
pler. I et agern er der ikke et egetræ, men der er ideen 
om et egetræ. Et agern har en instinkt-bevidsthed, der 
vil udfolde ideen, når muligheden for det er der. Ej hel-
ler findes blomsten i det lillebitte blomsterfrø, men den 
er noget som ideen kan inkarnere i. Måske er det, som 
Russell kalder ”ideen”, det samme som det, Martinus 
kalder talentkerner?

Et andet eksempel: Du har i din bevidsthed ideen om 
en melodi. Den tilhører endnu stilhedens immaterielle 
verden. For at omsætte den til noget, der eksisterer i den 
sanselige fysiske verden, må du skabe de nødvendige 
lyd-vibrationer. Først former du dem i tanken, så griber 
du guitaren og ved at sætte strengene i bevægelse, skaber 
du en kopi af det, der først blot var en ide, en indre vision. 
Ideen er evig, derfor kan du nu kopiere den i alle de ek-
semplarer, det skal være. Hvis du alligevel ikke synes om 
den, lader du strengene hvile, lyden dør ud og ideen går 
tilbage, hvor den kom fra, stilhedens kosmiske ocean.

Vi hører i de mange spirituelle ”loven om tiltrækning”- 
bøger, at når du ønsker noget, så er det der allerede. Ja, i 
den åndelige ide-verden er det der, men vi skal selv gøre 
noget for at skabe kopien af det ønskede. At skabe det 
i tanken er godt nok første skridt, men det skal være en 
meget koncentreret tankeform, hvis den skal kunne virke 
ind på den fysiske verdens tunge vibrationer, sådan uden 
videre. Så langt er ikke ret mange endnu kommet. Så vi 
må stadig bakse med de tunge materier for at skabe det, 
altså kopien af det, vi har undfanget i tanken.

Guddommen - dvs alles jeg - udsender og modta-
ger energi, tiltrækker og frastøder.

Fængslet i tiden
Med hensyn til væsenets fængsling i tiden i ”tiden”, da har det kun en meget lille mikroskopisk plet 
at bevæge sig på, ja er næsten naglet til stedet. Denne lille plet hedder ”nuet”. ”Nuet” er kun en 
gnist, et lynglimt af det vældige bål, det selv udgør i form af evigheden.

I sandhed, her kulminerer gudesønnen i dødens oplevelse. Evigheden er i ham en kolos uden liv. 
Hans liv er tusind og atter tusind, ja er et helt ubegrænset antal af årmillioner, men hans dagsbevid-
ste vågne kendskab til dette hans enorme livsterræn tæller kun timer og dage.
Martinus i LB V stk. 1610)



37

v/Lars Palerius

I stearinlysets svagt blafrende skin, som 
skaber mærkeligt formede skygger på 
væggene i rummet, skygger som af og til 
bevæger sig lidt frem og tilbage som om 
de havde deres eget liv, nedskriver jeg 
en monolog i en tilstand af dyb træthed, 
afmagt, og hvor paradoksalt det end kan 
lyde, med den dybeste glæde og sjælelige 
tilfredsstillelse. For nu er tiden kommet, da 
jeg med facit i hånden, i form af Martinus’ 
præsentation af livsmysteriets løsning, kan føre en sam-
tale om etik og moral med altings skaber. For mit indre 
visualiserer og menneskeliggør jeg på en lidt naiv måde 
denne altings skaber for ligesom et barn at krybe op på 
denne kulminerende kærligheds knæ og der omsluttes i 
den grænseløst kærlighedsfulde favn.

Her åbner jeg i fuld fortrolighed mit hjerte om det, som 
i tilværelsen har plaget mig mest siden jeg var barn 
– spørgsmålet om det ondes mål og mening. Eller i Mar-
tinus’ terminologi, Guds sekundære bevidsthed. Det er en 
usminket monolog rettet direkte til Gud. Den er skrevet 
som et led i en helingsproces, som berører de dybeste 
dele af min sjæl.

I min nuværende inkarnation er der sket det fantastiske, 
at jeg har fået del i Martinus’ kosmiske analyser af Gud, 
livet og tilværelsen. At læse hans udlægninger af livets 
inderste mening var som en eksplosion af glæde i mit 
indre. En grænseløs taknemmelighed gennemstrømmede 
mig. Århundreders spørgsmål om Gud og universet kunne 
nu få sit endegyldige svar. Jeg kan rigtigt fornemme histo-
riens vingeslag. Opleve hvordan epoker af uvidenhed og 
manglende indsigt, nu med en teoretisk forståelse af Gud 
og alt levendes inderste slægtskab, kan begynde at blive 
korrigeret i den rigtige retning. Men oj hvor hårdt den 
gamle af frygt prægede religiøse tankegang sidder fast!

Menneskets hele seksuelle struktur er stadig i hovedsagen 
præget af enpolethed og det gamle gudsbilledes selvcen-
trerede indstilling overfor een selv og omgivelserne. Jeg 
konstaterer at en teoretisk forståelse af Martinus’ analyser 
og gudsbegreb, hvor fantastiske disse end er, ikke er nok 

til at skabe ligevægt i min sjæl. Hvor-
for? Kan det være på grund af det enkle 
faktum, at det må være selvoplevet for 
til fulde at nå frem til indsigten om, at 
alt er såre godt? Min frustration over 
dette faktum er hovedmotivet bag min 
monolog, mit spørgsmål til Gud.

Uden vished om en betingelsesløs kær-
lighed fra Altets midtpunkt var disse 
linier ikke blevet skrevet. Modet ville da 
have svigtet mig. Min tak går til Altets 

midtpunkt og dets sendebud Martinus, fordi de har givet 
mig den gave at få del i den kundskab, som nu formidles 
til menneskeheden gennem Livets Bog. Jeg er også tak-
nemmelig for den evige kosmiske struktur, som i form af 
polforvandlingen muliggør denne forvandling fra enpolet 
primitivitet til en mere og mere civiliseret dobbeltpolet 
indstilling til livet og medmenneskene.

Det der nu er anledningen for mig til at skrive disse linier 
er en gennemlæsning af de optegnelser, jeg har fra min 
hidtil eneste regression, som fandt sted den 17/1-2005. 
Efter en rimelig guidning fra en meget kompetent kvinde 
kom jeg ned i en mental tilstand, hvor jeg i klare billeder, 
der rummede både fysiske og psykiske genoplevede 
følelser og reaktioner, fik et tilbageblik på nogle af mine 
tidligere inkarnationer. Det der gik som en rød tråd gen-
nem disse inkarnationer var mit forhold til Gud, magten 
og medmenneskene, samt på hvilken måder jeg havde 
handlet på de respektive tidspunkter, farvet af og indlært 
i den tids religiøse orden.
Gennemgående for inkarnationerne var også budskabet 
om voldens fordærv, magtens selvfølgelige udøvelse og 
drab i Guds navn, samt den helt ødelæggende virkning af 
at ligge forrest i den religiøse udvikling i forhold til mine 
klosterbrødre. I praksis indebar det at sætte spørgsmål 
ved de personer og den institution, den katolske kirke, 
som anså sig selv for at have fortrinsret i tolkningen af de 
hellige skrifter. Noget jeg kom til at betale dyrt for.

Inkarnation nr. 1

I denne inkarnation fremtrådte jeg som en muslimsk hær-
fører med magt over mange mennesker. Jeg anførte trop-

Uslingen
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perne i de krige, som førtes, og havde også som opgave, 
med livet som indsats, at beskytte en meget højt anset 
person som tilfældigvis gemte sig i en grotte i ørkenen. 
Personen med høj status symboliserede den lære, jeg var 
en del af. Min opgave med at beskytte denne person var 
at betragte som en hæder.
På et tidspunkt forventede vi et angreb mod vore be-
fæstninger fra kristne soldater. Det var med afsky vi 
betragtede disse barbarer fra nord, som havde til hensigt 
at besudle og øve vold på vore landområder, hellige 
pladser, kvinder og børn. Ved sammenstødet med disse 
ukultiverede barbarer beskadigede jeg min venstre skul-
der. Jeg var ikke længere kampduelig og blev plejet af en 
i lægekunsten kompetent kvinde. Min ældste søn skulle 
nu overtage positionen som leder for tropperne. Fra det 
telt hvor jeg lå og hvilede ud efter skaden, så jeg min søn 
stå bøjet over et bord med kort. Han vender sig og går 
mod teltåbningen, hvor han bliver stående et kort øjeblik. 
Inden han forsvinder ud vender han sig om og ser på mig. 
Nu sker det mærkelige, at han i samme øjeblik tøjmæssigt 
forvandles til en fjendesoldat. Jeg indser umiddelbart, 
at der ikke er nogen forskel på min søn og den forhadte 
fjende, som vi slås mod. Min søn kunne lige så godt være 
en ung mand fra fjendegruppen. Den forbavsende indsigt 
var, at der ikke er nogen forskel på os mennesker, hvad 
enten vi er venner eller fjender, kristne eller muslimer. Vi 
tilhører dybest set samme menneskehed, vi er alle børn 
af Gud udgået fra samme kilde.

Inkarnation nr. 2

I en anden inkarnation ser jeg mig selv som en tiårig 
barfodet dreng i bondetøj, der leget på en bondegård i 
England. Husene ligger som en firkant. Jeg leger på det 
græs, som findes i midten af gårdspladsen. Jeg må af og 
til hjælpe min far med snedkerarbejde, bliver efterhånden 
lærling hos ham.
I den følgende scene ser jeg mig selv siddende som en 
ung mand på en hest i tempelriddermundering. Hesten er 

fuld af kraft og stiller sig på bagbenene inden den løber af 
sted i fuld galop. Pladsen hvor jeg ser mig selv næste gang 
er en slagmark et sted i Portugal eller Spanien. Jeg er helt 
udmattet af kampen. Jeg er også lammet af den indsigt, at 
krig ikke er den måde, hvorpå et fredeligt budskab skal 
formidles til de utro og forhadte muslimer.

Rundt omkring mig er der en frygtelig larm. Lyden af he-
ste, skrig fra kæmpende og sårede soldater, og våben der 
slår mod hinanden er øredøvende. Jeg holder mit sværd i 
højre hånd og ser med bøjet ryg ned på dets blodbestænkte 
blad. Sværdet har en rille i midten, hvilket gør den lettere 
at håndtere. Inden jeg får set, hvordan det går til, er jeg 
overmandet af en fjendesoldat, som med afsindig kraft 
hopper på mig fra sin hest og skubber mig ned på marken. 
Jeg havner på ryggen med fjenden over mig og når ikke 
at forsvare mig mod hans spyd, som han med voldsom 
kraft støder i brystet på mig.

Jeg dør på slagmarken og ser mig nu fra et perspektiv, 
som nærmest kan sammenlignes med det, man ser når 
man vender en kikkert om og ser ud over landskabet. 
Slagmarken er nu formindsket og forladt. Mit blik fæst-
ner sig ved det, jeg derefter ser – en nøgen, nyfødt baby 
som svæver lige over min døde krop. Langsomt stiger 
babyen op i skyen. Jeg får nu lov at overvære min næste 
fødsel. Det er en forløsnings-scene hvor både mor og 
barn til al held overlever. Denne gang fødes jeg i et slot 
et sted i Frankrig.

Jeg vokser op og bliver soldat, bliver en musketer som 
tjener kongen og kirken. En af mine opgaver bliver at 
stå vagt om den herskende samfundsorden. Jeg lever nu 
i en tid, hvor kættere behandles voldeligt af den katolske 
kirkes medlemmer. En begivenhed af den slags, hvor jeg 
selv medvirker, bliver vendepunktet for mig i den inkar-
nation. Jeg får sammen med nogle andre musketerer til 
opgave at fange og hente en ung pige på 16-17 år i en 
naboby. Hun er anklaget for noget jeg ikke rigtig er klar 
over. Jeg føler at det hele ikke går rigtig til. Vi henter 
pigen og fører hende til borggården, hvor et heksebål er 
forberedt. Et podium er bygget op til det. I midten, lidt 
højere end de andre medlemmer af samfundets topfolk, 
sidder en katolsk præst eller biskop i hvid-røde klæder 
med en sort frakke over skuldrene. 

Hele skuespillet er ikke andet end en magtdemonstration 
fra kirkens side. Anklagerne mod pigen er fra ende til an-
den et rent påhit. Hvad vi her bevidner er et førsteklasses 
justitsmord. Kirken vil statuere endnu et eksempel for at 
kue befolkningen yderligere. Jeg er mens forberedelserne 
til pigens aflivning gennemføres fået fuld indsigt i, hvad 
det handler om. Pigen måtte ifølge kirkens repræsentanter 
dø i den gode Guds navn. Hun er en heks og skal derfor 
renses i flammerne for at hendes sjæl skal kunne reddes 
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fra helvede. Jeg iagttager knust afretningen fra en plads 
højt oppe i et af tårnene med udsigt over hele borggården. 
Mens dommen iværksættes står jeg og skærer mig med en 
kniv over venstre hånds pulsåre i bundløs afsky og afmagt 
over mine handlinger, over min medvirken i forbrydelsen 
mod pigen. Min egen smerte er dog ikke nok til at dæmpe 
den angst og det had, jeg føler mod den katolske kirkes 
magtovergreb. Jeg står med ryggen mod væggen, skævt 
bøjet, med blikket på det brændende bål og græder min 
afsky over kirkens magtovergreb højlydt ud, mens blodet 
drypper ned på gulvet fra mit venstre håndled.

Næste scene jeg bliver vidne til i denne inkarnation viser, 
at der er gået mange år siden aflivningen af den unge pige. 
Jeg har for længst afsluttet min tjeneste som musketer og 
sidder nu som en gammel mand på en parkbænk. Begi-
venheden med den unge pige og min egen delagtighed 
i hendes aflivning var noget, jeg aldrig kom over i dette 
liv. Jeg sidder nedbrudt af sorg og anger hvilende på en 
stok. Intetsteds, ikke i nogen sammenhæng, ser jeg en 
mulighed for at få tilgivelse. Pludselig ser jeg i højre 
øjenkrog et lysvæsen åbenbare sig, som sagte sænker sig 
ned fra skyen mod den plads, hvor jeg befinder mig. Helt 
perpleks løfter jeg hovedet og stirrer lige ind i ansigtet på 
det væsen, som nu svæver nogle meter ovenfor mig og 
som udstråler en grænseløs, tilgivende kærlighed.

Jeg indser nu at dette væsen er kommet til mig for at tage 
mig til sig, for til sidst at komme med den så eftertragtede 
tilgivelse. Med et jublende indre løfter jeg mine hænder 
mod lysvæsenet og tages imod af dette med en salighed 
som trodser enhver beskrivelse. Denne begivenhed bliver 
også den, som sætter punktum for denne inkarnation. I 
samme øjeblik jeg overgiver mig til lysvæsenet standser 
mit hjerte åg jeg falder død om på marken. Jeg er til sidst 
kommet hjem til den plads hvorfra alt har sit udspring.

Inkarnation nr. 3

I den inkarnation jeg til sidst vil berette om ser jeg mig 
selv i begyndelsen som en lille dreng i 10-års alderen, 
bosat et sted i det, som nu kaldes Tyskland. Her udspil-
ledes en meget brutal scene sig for mine øjne. Jeg er 
ved at skulle kastreres. Jeg ser mig sidde nøgen i en stor 
trætønde med vand, fastholdt i armene af to bastante 
damer. Ind i rummet kommer en katolsk præst med en 
kniv i hånden. En af damerne bøjer sig ind over mig og 
siger, at det som nu skal ske er for mit eget bedste. Hele 
ceremonien foregår fordi den katolske kirke behøver 
nye kastrater til de utallige messer og andagter, som jeg 
fremover skal medvirke i.

Scenen med den lille dreng som kastreres er den, som 
påvirker mig mest fysisk. Hele scenen er så realistisk, så 
frygtelig at genopleve at det føles som at få et spark i ma-

ven. Jeg bliver meget utilpas af at beskue det hele. Dren-
gens fortvivlede modstand vejer intet mod de voksnes 
styrke. Efter udrettet opgave tørrer præsten den blodige 
kniv af i et håndklæde, som han siden kaster nonchalant 
på gulvet og forlader rummet. Jeg ligger nu på en bænk 
rystende i fosterstilling indsvøbt i et håndklæde. Dette 
er et overgreb, som kommer til at forfølge mig resten 
af den inkarnation. I næste scene ser jeg mig selv stå og 
synge i koret på en platform i en kirke. Rækværket af træ 
er smukt udsmykket med ornamenter af forskellig slags. 
Jeg er mellem 18 og 20 år gammel.

Den scene som afslutter denne inkarnation udspiller sig 
i et kloster. Jeg er i 50-års alderen. I dette kloster har jeg 
i flere tilfælde havnet i unåde hos abbeden. Jeg er flere 
gange blevet indkaldt til ham for at blive udspurgt. Min 
intellektuelle kapacitet og mine tolkninger af skrifterne 
skræmmer abbeden. Han betragter mine udlægninger 
næsten som vranglære selv om de efter min mening 
holder sig indenfor kirkens religiøse rammer. Jeg deler 
ikke kirkens og klosterets syn på religionen, på hvordan 
skrifterne skal tolkes.  Den er i mine øjne alt for dogma-
tisk og streng. Her handler det fra abbedens side som 
sædvanlig mere om magt end om at lytte til budskabets 
inderste kerne og forsøge at følge Kristi eksempel. Mit 
friere syn på Kristi kærlighedsbudskab udgør ifølge ab-
beden en fare for sammenholdet i klosteret. Han advarer 
mig adskillige gange og maner mig til tilbageholdenhed 
med hvad jeg tænker og synes, når det gælder religiøse 
spørgsmål.

Jeg sidder i næste 
scene i min klo-
stercelle og ser ud 
gennem vinduet. 
Min mentale til-
stand er i højeste 
grad i oprør. I min 
sjælelige ensom-
hed og nød er jeg 
gennem spekula-
tioner af forskel-
lig slags drevet til 
randen af, hvad 
min bevidsthed 
kan klare. Jeg er 
helt enkelt ved at 
miste forstanden. 
Hallucinationer 
med skrækindjagende billeder driver mig til afsind. Jeg 
skriger ud min angst og forbander alt og alle. I dette kul-
sorte sjælelige mørke føler jeg mig fuldstændig forladt. 
Jeg er knust af indsigten i det udsigtsløse i at blive befriet 
fra det helvede, som livet i klosteret indebærer for mig. 
Grænsen for at begå selvmord er meget nær.
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En sen aften befinder jeg mig inde i klostergården. Jeg er 
på vej til min celle da jeg ud af øjenkrogen ser to mænd, 
som forfølger mig. Jeg vender mig om og ser de gemmer 
sig bag en pille. Hurtigt skynder jeg mig ind i mit rum og 
stænger døren. At låse den går desværre ikke. Jeg sætter 
mig på min stol og venter med store sjælelige kvaler på, 
hvad der skal ske. I samme øjeblik rykkes døren op og 
mændene styrter ind. Med vold trykker de mig ned på 
gulvet. En af mændene stikker en kniv i brystet på mig 
og jeg dør kort efter.

Jeg myrdes efter ordre fra abbeden, som ikke længere 
klarede mine udlægninger om Gud og universet. Mange 
af dem var på et andet og højere intellektuelt niveau end 
det, han selv kunne præstere. Jeg truede helt enkelt hans 
position som autoritet i klosteret og skulle derfor udryd-
des. Scenen afsluttedes med at jeg ser min grav sammen 
med de andre munkes, som døde før mig. Graven er 
dækket af tynd sne over et tykt lag jord, hvilket gør at 
den ser større ud end de andres, der var sunket p g a vejr 
og vind.

Spørgsmålet om lidelsens mening

Jeg lægger optegnelserne på bordet. Siddende tilbage 
i følelsen af afmagt føler jeg, at jeg må have svar på 
spørgsmålet om det ondes mål og mening. Jeg har i tre 
tilfælde set mig følge det herskende gudsbilledes ledere, 
været deres lydige tjener. I to af inkarnationerne har jeg 
på en eller anden måde gjort oprør mod den religiøse 
magtudøvelse, da jeg fik indsigt i deres fejlagtighed. 
Hvad er det jeg har været vidne til? Findes der et svar på 
spørgsmålet om, hvorfor religionen er ond? Gud, findes 
der et svar? Gud .. hører du mig?

Nu er tiden kommet. Jeg er helt enkelt tvunget til at gå 
til det grundlæggende med spørgsmålet om lidelsen og 
dets mening. Spørgsmålet som er råbt ud gennem mil-
lioner af sårede struber gennem tidernes gang. At undgå 
det spørgsmål er for mig helt umuligt, helt udelukket. 
Meningen med livet står og falder med svaret på det 
spørgsmål.

Gud .. hvorfor? HVORFOR, er det nødvendigt med al 
den lidelse på jorden? Denne næsten grænseløse lidelse, 
alt for ofte udført i dit navn. Hvorfor? Gud, du altings 
inderste væren, Kan man få et svar på det spørgsmål? 
Et svar som udgør den sidste og afgørende brik i den 
allerede ret store forståelse af de kosmiske analyser. Et 
svar som kan lindre den sjælelige smerte, som sidder 
fast som en torn i mit hjerte og min sjæl – og som med 
ét slag for intellektet kan retfærdiggøre det ocean af 
fysisk og psykisk lidelse, der findes udbredt over alle 
jordens kontinenter. Er der mulighed for at den torn kan 

fjernes i den her inkarnation? Eller vil det forfølge mig 
gennem yderligere et par, tre kommende liv?

Hvor findes den nøgle, det hjælpemiddel, som kan dirke 
den jernring op som omgiver mit hjerte? At jeg skal 
kunne løse denne kæmpeopgave på egen hånd, mener 
jeg ikke er muligt. Mit håb står til Gud. Ved at gøre mig 
stille og ydmygt byde Gud ind til en samtale håber jeg 
at møde denne Altets midtpunkt det sted, hvor der ingen 
adskilthed findes. Vejen ind til det hellige mødested går 
for min del via sprækkerne i min sårede sjæl til der, hvor 
den evige guddommelige gnist er rodfæstet. Det er et 
sted bagved tid og rum hvor egoets destruktive kraft ikke 
når, et sted hvor denne tyran ikke styrer og regerer som 
en despotisk konge. Der kan mødet finde sted og denne 
monolog begynde. Noget jeg har længtes efter at gøre i 
meget lang tid. Lykkes det denne gang?

Jeg ser ind i de mest kærlighedsfulde øjne. Den sjælelige 
varme jeg mærker fra Altets midtpunkt giver mig det mod 
og den ro, jeg behøver for at tage det første emne på min 
liste op. Århundreders enpolede gudsbillede sidder dybt 
rodfæstet i mit indre. Et gudsbillede som indeholder et 
dualistisk verdensbillede, hvor en god kraft kæmper mod 
en ond. Hvor der findes en straffende, men kærlig Gud, 
som skal blødgøres med allehånde ofre, regler, ritualer 
og adfærd. Et gudsbillede som indeholder det sataniske 
indslag af truslen om evig fordømmelse, om for al evig-
hed at brænde i helvede. Et af den kristne kirkes mest 
effektive religiøse og politiske våben, når det gælder at 
kontrollere masserne.

At være betingelsesløst elsket af denne Gud var der aldrig 
tale om. Her måtte, trods al sjælelig ufuldkommenhed 
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som tilsammen umuliggør et rent og uselvisk levned, 
den faderlige kærlighed fortjenes. Nok er det længe siden 
mit sind blev styret af dette dramatiske verdensbillede. 
Men de udefinerlige minder fra dette verdensbilledes 
tyranniske tid giver ekko i mit indre ligesom lyden fra 
et underjordisk skrækkabinet, hvor de fortabte sjæle 
udskriger deres angst i den iskolde nats sparsomme lys. 
Med denne konstatering er det let at narre sig selv til at 
tro, man er befriet fra overtro og vildfarelser. At det ikke 
forholder sig sådan er ikke svært at konstatere. For ikke 
sandt, hvor meget af tankerne styres ikke af rester fra 
det gamle verdensbillede? Kan man en eneste dag lade 
være med at tænke i selviske baner? Kan man være helt 
indstillet på at tjene sin næste, koste hvad det koste vil? 
Lykkelig det fåtal som i dag ejer den evne. Lykkelige de 
mennesker hvis hjerte er faldet til ro. Lykkelige de hvis 
ego har sluppet taget om sjælen og er forvandlet til at 
være i det livgivendes tjeneste.

Jeg sætter mig nu rigtigt til rette i den guddommelige favn 
og drister mig til at stille det første spørgsmål. Spørgsmå-
let om det enpolede gudsbillede og dets konsekvenser.

Det enpolede gudsbillede

Gud … det andet jeg vil tale om er det gudsbillede, jeg 
har levet med gennem inkarnationerne. Det gudsbillede 
jeg har dræbt og blevet dræbt for, det gudsbillede jeg har 
forbandet og tilbedt. Findes Gud som jeg har forestillet 
mig ham? Ham? Er det rigtigt opfattet? Jeg vil påstå 
at den Gud, som er blevet tilbedt i tidernes gang i den 
traditionelle kristendom, ikke har meget med virkelig-
hedens Gud at gøre. Gud er ikke partisk. Gud kan man 
ikke købslå med. Gud kan man ikke blødgøre med nogen 
form for offer. Gud er ikke nogen man må præstere noget 
for for at blive elsket. Gud gør ingen forskel på et eneste 
levende væsen. Gud betragter intet menneske som mere 
værd end andre. Gud sidder absolut ikke i noget fjernt 
hjørne og betragter menneskeheden på behørig afstand 
– en opfattelse som har styret den religiøse tænkning 
gennem lange tider. Gud er ikke straffende og vred som 
det Gamle Testamentes model. Det eneste man kan sige 
om Gud, inden det afgørende møde med denne urkraft 
fandt sted og selvoplevelsen er et faktum, er at Gud er. 
Hverken mere eller mindre. Gud er. At forestille sig noget 
andet er at tro andre menneskers udsagn eller at lade sig 
styre af egne projektioner og ønsketænkning.

Gud og det levende væsen

Det siges at Gud er nærmere dig end du selv er. I denne 
påstand ligge sandheden, vil jeg mene. Gud udgør dit 
allerinderste, dit dybeste selv. Det du er ”gjort” af. Gud 
agerer udfra to forskellige positioner. Dels som værende 
altings kilde – hvor Gud er lig med dig selv – og dels udfra 

positionen hvor Gud for begges regning har tildelt dig en 
oplevende funktion. Men alligevel er det Gud som hele 
tiden oplever og registrerer. Der findes kun Gud. Gud er 
den eneste eksisterende foreteelse i verdensaltet. At sige 
at vi her udgør en slags marionetter, som Gud trækker i 
trådene for, er at miste pointen. Alle vi levende væsener 
i verdensaltet er unikke væsener med vor egen oplevel-
sesevne og tanke. Vi er og forbliver suveræne væsener 
med fri vilje. Vist er denne frie vilje i lange perioder af 
det evige cykliske udviklingsforløb kraftigt beskåret pga 
vor i denne periode begrænsede oplevelsesevne. Men 
ikke desto mindre.

At det forholder sig på denne måde tilskrives det faktum, 
at Gud for at kunne opleve sig selv og sit liv må manife-
stere en kontrast til sin egennatur, den evige tomheds ska-
bende urkilde. Gud skaber som en følge af dette faktum 
en uendelig mængde selvstændige, på et plan illusoriske 
dele af sig selv, opbygget på principielt samme måde.

Gud har kun sig selv at skabe udfra, og livet kan kun op-
leves under de forudsætninger som Gud selv lever under. 
Disse forudsætninger er ét evigt jeg, en evig skaberevne 
og oplevelsesevne samt et ocean af evigt vekslende mani-
festationsformer i fysisk såvel som åndelig materie. Disse 
tre principper udgør tilsammen det, vi kalder et levende 
væsen. Disse tre principper garanterer en evigt fornyet 
livsoplevelse i al evighed.

At se Gud indebærer derfor at se alt, som overhovedet 
eksisterer, som Gud. Gud er dog mere end summen af alt 
som eksisterer. Gud er sin egen væren plus alt levende og 
skabt. Men virkelig at se og opleve Gud ligge endnu et 
stykke ude i fremtiden for de fleste af os. Til dette kræves 
udviklede sjælelige organer og en fuldendt moral. En mo-
ral som er identisk med den totale uselviskhed og næste-
kærlighed. Hvert levende væsens indre må være hundrede 
procent i kontakt med Guds indre for at den afgørende 
resonans kan opnås. Den sidste sjælelige brik må således 
passe eksakt i livs-puslespillet. I dette magiske fortryl-
lende øjeblik – hos Martinus kaldt ”den store fødsel” 
– finder oplevelsen af den totale sammensmeltning sted. 
Det er den absolutte slutgyldige og evige væren som her 
afslører sin identitet. Ved den begivenhed har Gud åbnet 
porten til himmelriget og taget dig ind i det allerhelligste. 
Gud har taget dig hjem til sig selv. Du er blevet en lysende, 
tjenende celle i den oplevelsessfære, som Martinus kalder 
Guds primære bevidsthed. Et bevidsthedsområde som 
udgør alt levendes inderste hjemsted.

Jeg gør en kort pause i min tale som for at afvente en 
reaktion, en tilladelse til at fortsætte min monolog. I 
min afmagt overfor tingenes verdslige tilstand stiller 
jeg faktisk liets herre og skaber til ansvar for al den 
lidelse, der indgår som et nødvendigt led i fornyelsen 
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af livsoplevelsen. Trods dette faktum – hvorfor er dette 
nu nødvendigt? Jeg hæver forsigtigt, lidt brødbetynget 
blikket. Hvad er det jeg forventer? En tilrettevisning eller 
en straf af en slags?  Det som møder mit blik er de mest 
kærlighedsfulde øjne. I disse findes ikke spor af vrede. 
Fra disse øjne stråler kun den absolutte kærligheds totale 
hengivenhed og ømhed. I glansen fra dette blik tager jeg 
et nyt tilløb og fortsætter min monolog.

Det afgørende spørgsmål om ondt og godt

Gud .. den største udfordring jeg skal møde i denne in-
karnation er at forlige mig med indsigten i at du, Gud, 
er både ond og god. Når det gælder forekomsten af det 
onde findes der ingen udenforstående kraft, som jeg kan 
skyde skylden på, som jeg kan rette min afmagt og mit 
had mod. Der findes ingen djævel, der findes kun dig Gud. 
Du udfører onde handlinger og har gjort det i al evighed. 
Du kommer også i et givet område af den evigt ekspan-
derende kosmiske spiral til at udføre onde handlinger i 
al evighed, samtidig med at du udfører gode handlinger 
i andre områder af nævnte spiral. Det helt afgørende 
spørgsmål er dette: hvordan skal jeg kunne elske og forstå 
den livgivende og over al forstand kærlige Gud, når dette 
væsen samtidig udfører de mest bestialske handlinger?

Jeg ser dybt ind i mig selv, ser i bakspejlet og betragter 
tidens turbulente gang. Hvor mange gange har jeg ikke 
følt den dybeste fortvivlelse over ondskabens iskolde greb 
om min sjæl og mine handlinger? Hvor mange gange 
har jeg ikke forbandet Gud og hele eksistensen? Hvor 
mange gange har jeg ikke selv været ondskabens lydige 
redskab og hærget og dræbt i den gode Guds navn? Jeg 
mærker hvordan seklers følelser af afsky, fortvivlelse, 
afmagt og bundløs had mod alt og alle vælder op i mig. 
Det føles som om jeg når som helst kan kaste en stinkende 
forbrydelsens sorg op, forvandlet til bræk. Jeg føler mig 
grænseløst narret. Jeg føler mig taget ved næsen af en 
ondsindet fremmed magt som i tidernes løb ligesom en 
virus har beslaglagt min krop og sjæl og ernæret sig ved 
mine handlinger og tanker. En kraft som i blinde har fået 
mig til at udføre de mest sataniske handlinger i troen 
på, at det var det eneste rigtige. Jeg har været den onde 
krafts lydige tjener. Jeg har udgjort et redskab for Guds 
sekundære bevidsthed i umindelige tider. Talen om den 
frie vilje fremstår i dette øjeblik som det rene nonsens. 
Vi har gennem lange perioder ingen egentlig fri vilje. Vi 
er da overladt til vor højst begrænsede enpolede horisont 
og til en omgang i udviklingsspiralen, som indebærer en 
beklemmende vilje- og tankemæssig begrænsning.

Har du som er interesseret i etiske og moralske spørgsmål 
– med udgangspunkt i et evigt herskende verdensbillede 
hvor alt er såre godt – tænkt den tanke, at du hader Gud? 
Hader den nedbrydende, destruktive del af dette verdens-

billedes evige, uindskrænkede hersker? Hvis ikke, så 
prøv! Vover du at gå imod århundreders indoktrinering af 
dit sind om, at du skal elske Gud over alt andet og frygte 
Djævelen? Tør du se vrangbilledet af den Gud du tilbad 
og gav dit liv for? Tør du råbe lige ind i ansigtet på dette 
væsen med ordene, at det kan ikke være på den måde? 
Vover du at se Uslingen, ja, virkelig SE Uslingen? Gud 
KAN ikke være ond. Jovist, man kan annamme et teore-
tisk billede af Gud og verdensaltet. Men når man virkelig 
SER hvad det indebærer, at Gud er ond, da er det svært 
ja næsten umuligt at udholde den tanke. HVORDAN er 
dette muligt?

Her gør jeg en kort pause før jeg fortsætter. Denne gang 
uden at møde blikket fra Altets midtpunkt, uden at afvente 
en godkendelse. Jeg er alt for berørt af øjeblikkets alvor til 
at lade mig nøjes. Samtidig stiller jeg mig selv ængsteligt 
spørgsmålet – hvem er jeg der vil stille Gud til vægs? Vi 
er nu ved orkanens øje. Jeg er fremme ved det spørgsmål 
som i tidligere inkarnationer indebar min sjælelige un-
dergang og død. Skammens rødme brænder hedt på mine 
kinder. Jeg tager et dybt åndedrag og fortsætter.

Uslingen eller det kosmiske slægtskab

Gud .. kan det være sådan at Du er Uslingen, selve kernen 
i al usselhed? Kan det være sådan, at Uslingen i dig og 
Uslingen i mig selv er samme Usling? At det er dig Gud 
som er ussel via mig og anvender mig som dit redskab 
for dine gemene handlinger? Hvad er det så med min 
delagtighed? Jeg udfører jo disse usle handlinger af fri 
vilje, eller …? For jeg kan vel ikke fornægte, at jeg er 
og har været ussel og definitivt har og har haft en bevidst 
aktiv del i det hele? Hvis det nu er sådan, at du Gud er 
nærmere mig end jeg er nærmere mig selv, kan svaret 
ikke være andet end ja. Du Gud er ussel via mig, gennem 
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mig, sammen med mig. Vi udfører bestialske handlinger 
sammen. Vi frådser i ondskabens sødme. Og dette, for min 
del, i troen på at jeg gør det rigtige og dermed skaffer mig 
en plads i paradiset. Må alle hedninge brænde i helvede, 
dræb dem alle, mænd kvinder og børn! Ja, sandheden kan 
være svær at acceptere. Men, Gud og jeg er og forbliver 
ét. Konsekvensen af dette kan ikke blive andet end den, at 
Gud og jeg udgør tvillingerne Usling – massemordernes 
og stympernes hellige våbendragere. På nogen anden 
måde kan det ikke forholde sig. Eller ..?

Jeg ser for mit indre billeder af menneskets desperate for-
søg på gennem historiens gang at blødgøre den tyranniske 
og dømmende Gud gennem den ene mærkelige handling 
efter den anden. Blodet nærmest stænker over alt og alle 
og løber frem i vældige floder, som truer med at drukne 
hele menneskeheden i sit vanvid. Billederne vækker en 
dyb fortvivlelse i mig. Menneskets begrænsede horisont 
når det gælder forståelsen af, hvad og hvem Gud er, er 
yderst beklemmende. Fysiske og psykiske overgreb, det 
ene værre end det andet, udgør kanterne i menneskets 
Golgatavandring gennem tiden. I blinde famler det efter 
den indsigt eller kundskab som til sidst skal gøre det til 
en suveræn hersker over sig selv, sine tanker og drifter.
Men nu, hvad kan man gøre NU? Er vi egentlig blevet 
så meget klogere?  Sidder grinet ikke fast i halsen når 
vi morer os over gamle tiders ritualer, hvoraf et flertal 
stadig er højaktuelle?

Eller hvad med Pavens hat, dette krebsegildelignende 
udstyr? Godt nok ikke noget ritual, men den er en del af 
den katolske kirkes udklædningstøj. Den katolske kirke 
er på ingen måde de eneste fjolser i denne sammenhæng. 
Se dig om i den religiøse verden. Jeg tror du får svært ved 
ikke at trække på smilebåndet ind i mellem.

Jeg stille mig igen spørgsmålet om det skal være på den 
måde. Findes der en anden måde at tilegne sig kundskab 
på end ved at slagte hinanden? For det er vel dette, det 
handler om, at tilegne sig kundskab? Når jeg virkelig 
kender virkningerne af en vis handling, så gør jeg den 
ikke igen, hvis den skader mig selv, eller ..? Naturligvis 
ikke. Der hvor jeg ved, hvad det handler om, der handler 
jeg logisk, dvs kærlighedsfuldt. Kærlighed og logik er 
det samme, det udspringer fra samme kilde – Den evige 
visdom. For mig er Den evige visdom eller Altets midt-
punkt egentlig bedre ord end Gud, da det er kønsneutralt. 
Gud har ikke noget køn. Gud er en blanding af to prin-
cipper, det maskuline og det feminine princip. Den ene 
er givende, den anden modtagende. Disse to poler udgør 
omdrejningspunktet i vor livsoplevelse – de er den evige 
motor, som driver udviklingen fremad. Summen af disse 
to principper i en ligeværdig, harmonisk blanding er lig 
med visdom. Det ER den evige visdoms signum.

De seksuelle poler og deres forvandling

Ligger forklaringen til vor nuværende elendige selvcen-
trerede tilstand gemt i disse to princippers, eller polers, 
indbyrdes forhold,, dets kapacitet og rækkevidde? Kan 
menneskets krigeriske og selvretfærdiggørende sider 
forklares med en ubalance dem imellem? Er det Gud eller 
Den evige visdom som er i ubalance? Eller er det men-
nesket som er det? Svaret er både og. Den evige visdoms 
maskuline og feminine principper er lokalt i ubalance. 
Fra et kosmisk perspektiv er det ikke tilfældet. Den evige 
visdom har et fysisk-mentalt område i sin uendelige or-
ganisme, hvor en modsætning til dens egennatur hersker, 
hvilket er lig med had og død. Ligeså har Den evige vis-
dom et mentalt område, hvor den totale næstekærlighed 
og uselviskheden udgør fundamentet for livsoplevelsen. 
Begge disse foreteelser, ondt og godt, udgør evige og 
livsnødvendige bestanddele i den fysisk-mentale gud-
dommelige organisme. Ingen af dem kan undværes, om 
vi ønsker det eller ej.

Hvordan hænger det sammen? Er Gud eller Den evige 
visdom to-delt? Den evige visdom er lig med kærlighed. 
Kærligheden er den eneste kraft i tilværelsen som er selv-
fornyende, som er genopbyggende. Kærligheden er Den 
evige visdoms inderste bestanddel, dets evige eksistens’ 
absolutte fundament. Samtidig er Gud, eller Den evige 
visdom, ødelæggende og nedbrydende indtil grænsen 
for det makabre. Havde gnostikerne ret når de hævdede, 
at materiens Gud –Dimiurgen- var en lavere variant af 
den kærlige og grænseløst gode immaterielle Gud? Nej, 
men de var sandelig på sporet. Opdelingen i godt og ondt 
er ikke et spørgsmål om hierarkier eller steder, er ikke 
et spørgsmål om hvilken Gud der hersker her eller der. 
Den evige visdom er ét, IKKE todelt, og er lig med alt 
som eksisterer. Følgelig er Den store visdom både ond 
og god. I dette faktum ligger den VIRKELIGE mentale 
udfordring – at forstå at samme guddommelige kærlige 
kraft udfører både onde og gode handlinger. Samtidig, i 
al evighed.

Martinus og livsmysteriets løsning

For ikke sandt, hvordan skal man kunne elske nogen 
som er bevidst ond, nogen som vil skade én? I forsøget 
på at løse dette delikate spørgsmål er mangen en lærd 
person kommet til kort i tidernes løb. Utallige fysiske 
og verbale religiøse stridigheder verden over har kostet 
millioner af mennesker livet. Den ene såkaldte sandhed 
efter den anden har afløst hinanden. Regenter er kommet 
og gået, religioner, lærer og sekter ligeså. Alle er de uden 
undtagelse faldet på manglen på kundskab om Gud og 
menneskets fælles kosmiske identitet, det levende væsen 
evighedsnatur, hvor begge faktorer, Gud og mennesket, 
udgør forudsætningen for hinandens livsoplevelse.
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I Livets Bog fremstilles begreberne X1, X2 og X3 sam-
men med Gud primære og sekundære bevidsthed af 
Martinus som livsmysteriets løsning. Med den fulde 
forståelse af disse analyser er det sidste forhæng draget 
til side. Evigheden og uendeligheden bliver nu til et le-
vende faktum. Menneskets inderste, evige og udødelige 
bestanddele ligger nu åbent. Teodicéproblemet har gen-
nem Martinus’ kosmiske analyser fået sin definitive og 
endegyldige løsning. Fra og med i dag kan mennesket 
stille sit etiske og moralske kompas ind mod de levende 
væsener, som Martinus kalder for Det guddommelige 
Noget. I den virkelighed, som indtil nu har ligget skjult i 
den Den evige visdoms uendelige dyb, findes de moralske 
rettesnore som sagte men sikkert vil blive en del af den 
menneskelige tænkning og handling. En retfærdig kultur 
vil vokse frem der hvor magtens griskhed nu hersker. Et 
fredens verdensrige vil i en ikke al for fjern fremtid være 
et faktum på jorden. Den fortabte søn er dermed vendt 
tilbage til sin Fader.

Jeg ser på ny op mod Gud og møder igen de kærligste 
øjne. Ja, jeg tror bestemt at det guddommelige blik er 
om muligt endnu mere kærligt nu end ved begyndelsen 
af monologen. Er det sådan at lidt af stråleglansen fra de 
himmelske øjne hidrører fra mig? Spejler mine øjne sig 
i Guds øjne? Betyder den tiltagende stråleglans fra de 
himmelske øjne at jeg, gennem denne samtale om det som 
jeg oplever som det sværeste at indoptage i hverdagen, 
måske en dag i denne inkarnation kan nå det punkt, hvor 
jeg helt og fuldt kan hvile i den guddommelige verdens-
ordens kærlighedsmanifestationer? Som tidligere lader 
jeg spørgsmålet stå åbent og håber.

Det Tredie Testamente – den med længsel ventede 
skat

Gud .. jeg er i løbet af samtalen, i din kærlige og liv-
givende nærhed, for alvor begyndt at forstå dybden i 
sandheden om Den store visdom.  Den sandhed at den 
i alle situationer og i alle forhold, hvor mærkeligt dette 
end kan lyde, er ligeså grænseløs, upartisk og selvudle-
verende kærlighed. Hvordan den end ser ud som. Om 
dette handler Martinus’ epokegørende værk, Det Tredje 
testamente. I disse skrifter findes sandheden om Gud, 
mennesket og skabelsen. Det siges at der i pyramiderne 
vil findes nedlagt information, som har at gøre med den 
endegyldige information om menneskets udvikling. Jeg 
tror at Martinus’ Livets Bog er den information. Bogens 
forside prydes af det stråleformede kors med en trekant, 
en pyramide, i midten. Jeg vil mene at den trekant, pyra-
miden, er den pyramide som der her sigtes på. Martinus’ 
tredje testamente er den pyramide, hvori den evige kund-
skab om livet selv kan hentes. Mennesket behøver slet 
ikke grave i sandet i Egypten. Kundskaben findes allerede 
mellem denne mærkelige bogs hvide omslag.

Lyset er nu næsten brændt ned. Skyggerne på væggen er 
på en eller anden måde blevet anderledes. Mere levende 
og selvstændige forekommer det mig. Som om de har 
fået næring af samtalen med Gud. Ja, er det ikke sådan 
det går til? Skyggerne på min væg er helt afhængig af , 
er et resultat af, den lyskilde som står på mit bord. Præcis 
sådan er det med vort forhold til Gud. Vi er også helt 
afhængige af den lyskilde som denne foreteelse udgør. 
Så længe vi ikke er vor egen urokkelige lyskilde, dvs 
kosmisk født, er vi mennesker at ligne med de skygger 
som stille bevæger sig på væggene i rummet. Vi blafrer 
bogstavelig talt hid og did.

Indebærer dette at blive ét med Gud det samme som at 
blive sin egen lyskilde? Ja, det gør det. På det sted bag tid 
og rum hvor ulighederne ophører, hvor sammensmeltnin-
gen sker, der fuldbyrdes meningen med livet. Der træder 
vi ind i Guds primære bevidsthedszone som fuldgyldige 
medborgere, hvilke nu er færdige med at vandre ad den 
tornebestrøede sti, som har omskabt mennesket fra et 
enpolet krigsvæsen til et dobbeltpolet fredsvæsen. Æoner 
af tid venter nu den hjemvendte, fra dødsriget opstandne 
gudesøn, i verdener som vi stakkels nutidsmennesker i 
bedste fald kun formår at gøre os begribelig i den aller-
svageste afglans.

Epilog

Jeg løsriver mig forsigtigt fra Altets kærlige omfavnelse 
og ser mig om i rummet. Ser ud gennem vinduet, ud 
over det dunkle landskab hvor morgengryet så sagtelig 
begynder at gøre sit indtog. En fugl, dagens første, synger. 
Til lyden af fuglesang konstaterer jeg, at kærligheden er 
den eneste kraft i universet som formår at læge, forny og 
opretholde livet i dets evige form. Dette er sandheden om 
Gud, sandheden om livsmysteriets løsning, sandheden om 
Guds primære og sekundære bevidsthed.

Denne tilsyneladende så indlysende konstatering, indser 
jeg, er et møde med Gud. Et møde med Altets midtpunkt. 
Just nu, i dette øjeblik, hviler jeg helt i dette faktum. 
Spørgsmålet om det ondes mening slipper jeg nu. Det 
føles ikke længere relevant denne tidlige morgen. At 
det så sagte lysner udenfor kan stå som et sindbillede 
på, at det også lysner i mit indre. Et sjælens velsignede 
morgengry som bringer bud om den lyse dag, som en 
gang skal indfinde sig i mit sind. Den dag da mørkets 
skygger til sidst har måttet vige for det guddommelige 
lys’ magiske kraft.

Trætheden kommer nu krybende over mig. Jeg puster 
lyset ud og lægger mig søvnigt på sengen. Inden jeg sover 
fornemmer jeg i et kort øjeblik med taknemmelighed, 
hvordan det føles at befinde sig i den grænseløse kærlig-
heds svimlende nærhed …
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Af/Per Bruus-Jensen

Som enhver kan konstatere, finder al livsoplevelse sted 
i det, vi kalder Nu’et. Vi ser, hører, lugter, smager, føler, 
tænker og planlægger samt alt muligt andet i Nu’et, men 
hvad er dette Nu egentlig for noget…?

Umiddelbart opfatter vi Nu’et som noget, der har med 
fænomenet tid at gøre, nemlig på den måde, at det udgør 
mødestedet og skæringspunktet mellem fortid og fremtid 
og således repræsenterer indbegrebet af nutid. Men me-
dens de to førstnævnte former for tid (fortid og fremtid) 
kan tilskrives en vis udstrækning (i vores bevidsthed), 
er Nu’et totalt blottet for udstrækning; det har ikke i 
mindste måde del i hverken fortiden eller fremtiden, men 
repræsenterer udtrykkeligt ’stedet’, hvor sidstnævnte via 
fænomenet oplevelse momentant og helt aktuelt glider 
over i førstnævnte. Hvad er det, der foregår…? Hvad er 
i det hele taget Nu’et for noget…?

Som udgangspunkt for et svar på dette kan det noteres, 
at Nu’et først og fremmest er noget, der opleves,  hvil-
ket igen vil sige, at det er en ’ting’ med subjektiv status 
og dermed en ’ting’, der relaterer sig til fænomenet ”en 
oplever” – et subjekt. Nemlig det subjekt, vi alle hver 
især har indtryk af som vort Jeg (Jeget oplever Nu’et, 
og gør det ydermere i Nu’et). Og dette er på ingen måde 
tilfældigt, idet Nu’et iflg. Martinus i virkeligheden er 
Jegets eget konstante ur-indtryk eller ’ur-syn’ af sig 
selv i rollen som princippet ”oplever”.  Et indtryk, der 
konstant formidles af dets skabe-/oplevelsesevne. Og da 
Jeget som sådant for den kosmiske bevidsthed er evigt 
og uendeligt og dermed uden for tid og rum, præges dets 
ur-indtryk af sig selv i overensstemmelse hermed. Nem-
lig på den måde, at Nu’et ikke alene konstant og statisk 
opleves som ét og det samme, men også som totalt blottet 
for udstrækning i nogen som helst forstand. Det er ikke 
så og så langt, eller så og så kort (gjort op i tid); i stedet 
optræder det som dét knivskarpe fokus- og skærings-
punkt, hvor fremtid via løbende livsoplevelse glider over 
i fortid. Eller sagt anderledes: Nuet fungerer uafbrudt som 

dén momentane scene af tomhed og stilhed, hvorpå alt 
andet tilhørende livsoplevelsens fænomenverden udspil-
les for Jeget og herved på den ene side beriger Nu’et med 
stadig skiftende kolorit (herunder forestillingen om tid), 
og på den anden side samtidigt tilfører Jeget voksende 
selvforståelse; dvs. Ego-bevidsthed. I det mindste for 
menneskets vedkommende.

Men hvad er så Jeget for noget…?

Iflg. Martinus repræsenterer Jeget livets første og højeste 
kosmiske funktionsprincip, idet det i praksis spiller rollen 
som princippet skaber/oplever. Dvs. rollen som første 
årsag til fænomenet skabelse og i samme forbindelse 
via såkaldt livsoplevelse rollen som ultimativt vidne til 
skabelsens resultat.

Rent rollemæssigt er Jeget altså den instans eller faktor i 
det levende væsen, hvorfra initiativerne til skabelse udgår, 
og hvortil indtrykkene af den samme skabelse med samt 
dens resultater indgår. Men hvordan bærer Jeget sig i 
praksis ad med at udfylde denne rolle; hvad er det i sig 
selv for noget…?

Mht. den sidste del af dette spørgsmål er svaret som 
allerede indledningsvis oplyst, at Jeget er et kosmisk 
funktionsprincip; dvs. et universelt eller arketypisk Noget, 
der – drevet af et evigt ur-begær – spontant varetager en 
ganske bestemt principiel funktion. Nemlig på den ene 
side at virke som initiativtager og dermed initial årsag til 
skabelse, og på den anden side via såkaldt oplevelse at 
tjene som vidne til såvel den eksekverede skabelse som 
dens løbende strøm af resultater. 

Men igen: hvordan bærer Jeget sig ad med i praksis at 
udfylde denne krævende rolle; hvad er Jeget for noget 
rent substantielt…?

Hertil svarer Martinus overraskende, at Jeget som sådant 
er noget rent immaterielt, og at det i pagt hermed som 
funktionsprincip betragtet kun kan løse sin særlige op-
gave gennem dette evigt at befinde sig i komplementært 
samspil med et andet kosmisk funktionsprincip. Nemlig 
det funktionsprincip, der i forhold til Jeget spiller rollen 
som netop skabe- og oplevelsesevne for det, og det så 
effektivt, at det pågældende samspil både objektivt og 
subjektivt har hele den såkaldte materielle verden og 
virkelighed til følge med samtlige dens stoffer, processer, 
energier og kræfter.

Jeget og ”Det evige Nu”
At leve i nuet er livets teknik -
og alle folk gør deres bedste,
men halvdelen vælger det nu,
som gik,
og halvdelen vælger det næste.
Piet Hein
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Imidlertid rejser dette uundgåeligt spørgsmålet, hvordan 
det immaterielle Jeg kan øve styrende indflydelse på 
den omtalte skabe- og oplevelsesevne i betragtning af, 
at denne som ansvarlig for bl.a. den materielle verden og 
virkeligheds eksistens tydeligt nok selv må have status 
som noget materielt…? Hvordan er et sådant styrende 
samspil mellem det materielle og det immaterielle over-
hovedet muligt…?

Det er det på den måde – oplyser Martinus uventet for de 
fleste – at skabe- og oplevelsesevnen bag om sit tilsynela-
dende materielle image rent faktisk er lige så immateriel 
som det Jeg, den har til opgave at tjene. Det er den på 
den måde, at alt det materielle ved roden er et spørgsmål 
om ENERGI, og hvor det samtidig gælder, at energi for 
den kosmiske bevidsthed ikke er noget materielt, men 
derimod noget immaterielt (læs åndeligt), der er forlenet 
med evnen til at simulere det materielle på utallige må-
der. I utallige skabte former og skikkelser – biologiske 
livsformer inklusive.

Jeget plus dets skabe- og oplevelsesevne er altså ved ro-
den gjort af ét og det samme immaterielle ’ur-stof’/”X” 
og formår på dette grundlag funktionsmæssigt at samar-

bejde og supplere hinanden på en hensigtsmæssig måde 
i den forstand, at Jeget/X1 via sin funktionelle status 
og det hermed forbundne herredømme over skabe- og 
oplevelsesevnen/X2 bliver i stand til ikke alene at sikre 
sig et ’nøgent’ indtryk af sig selv som et evigt Nu, men 
også at supplere dette elementære indtryk med utallige 
skabte tillægseffekter – altså kolorit i form af mangeartet 
livsoplevelse. Ja dette i en sådan grad, at eksistensen 
ikke alene får obligatorisk værdi for Jeget, men i pagt 
med dets immaterielle uforgængelighed og udødelighed 
simpelthen engagerer, fascinerer, henfører og tryllebinder 
det fra evighed til evighed…

PS!
Som efterbemærkning skal det for en ordens skyld 
nævnes, at der med afsæt i Martinus’ kosmologi består 
en mulighed for bevidst at fremkalde oplevelsen og er-
kendelsen af det evige Nu i dets initiale, nøgne renkultur 
eller ur-form – en mulighed, der fuldstændigt risikofrit 
er tilgængelig for praktisk taget alle, som seriøst og al-
vorligt ønsker at udnytte den. Metoden er beskrevet i en 
tidligere artikel i dette blad; se DNV nr. 4, 2010: ”En vej 
til mental suverænitet”. 
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Diagramforklaring
Diagrammet viser i overblik de komponenter, der i fæl-
lesskab ligger til grund for Jegets oplevelse af et evigt 
Nu og i fortsættelse af dette fænomenet tid.
     De to cirkelfigurer øverst i diagrammet henfører til 
Jeget/X1 og dets skabe- og oplevelsesevne/X2. 
     I virkeligheden er de to X’er ikke adskilt fra hinanden, 
men danner i fællesskab et to-enigt funktionskompleks, 
der drevet af Jegets ur-begær eksekverer den dynamik, 
som lader Jeget opleve og erkende sig selv og dermed 
skænker det subjektiv status. I første instans som et evigt 
Nu, og i fortsættelse af dette som en ’kolorering’ af Nu’et, 
kendt som ’livets oplevelse’ i en mangfoldighed af former. 
Former, der foruden bevægelse bl.a. inkluderer fænome-
net tid som både nutid, fortid og fremtid.
   Mht. alt dette befinder Jeget/X1 sig definitivt i gæld til 
sin skabe- og oplevelsesevne/X2, der med sin rådighed 
over 7 grundenergier tilvejebringer livsoplevelse på for-
skellige niveauer. Af disse niveauer skal her specielt fo-
kuseres på henholdsvis dyrets og det jordiske menneskes 
tilstand, vist som henholdsvis kasse a og kasse b.
     Vedr. kasse a: Her ses dyrets situation i forhold til 
begrebet tid, kendetegnet ved at dyret i medfør af mi-
nimal intelligens ikke er sig hverken Nuet eller sit Jeg 

bevidst, men blot spontant og ureflekteret oplever livet 
som momentane sanseindtryk, der refererer til en ydre 
fænomenverden og følgelig heller ikke omfatter forestil-
linger om hverken nutid, fortid eller fremtid.
     Vedr. kasse b: Her ses det jordiske menneskes situa-
tion, der udmærker sig ved, at mennesket takket være 
et vist mål af intelligens er blevet bevidst i sig selv som 
et individ, der ikke alene er udrustet med et personligt 
Jeg, men også ser dette Jeg som genstand for løbende 
livsoplevelse i Nu’et. En livsoplevelse, det via hukom-
melse tilmed kan genfremkalde i Nu’et og dermed hen-
føre til en såkaldt fortid, samtidig med at det på dette 
erfaringsgrundlag via sin intelligens også kan forudse 
kommende livsoplevelse med reference til en ligeledes 
såkaldt fremtid.
     Vedr. kasse c: Iflg. Martinus er hele Jegets subjektive 
tidsforståelse med dens udgangspunkt i Nu’et en frugt 
af dets skabe- og oplevelsesevne/X2, og sammen med 
al anden dagsbevidst livsoplevelse repræsenterer denne 
frugt det træk hos mennesket, vi kalder sindet, og som er 
skueplads for hele dets såkaldte indre liv. Et liv, der også 
– og ikke mindst – omfatter pleje af Egoet. Altså pleje af 
Jegets selvopfattelse eller image til enhver tid…
Rentegning og digitalisering af diagram: Linus Latsson)

Hvad du selv kan gøre
Mange mennesker går og er bange for en kommende krig, men jeg må understrege, at der 
ikke er nogen grund til at ængstes for nogen som helst form for krig, hvis man arbejder på 
at fjerne krigen fra sit eget domæne. Hvis man prøver på med sine tanker og handlinger at 
skabe fred og forståelse i den atmosfære, der omgiver en, arbejder man for hele menneske-
hedens fremtid, for en ny verdenskultur, hvor alles største glæde og lyst vil være at leve for 
at tjene andre.
(Martinus i artiklen ”Fårene og bukkene”)



48

K
O
R
T

F
O
R
T
A
L
T

Ruth Olsen

Sjæl og videnskab

TV DR 2 har haft en serie, hvor der 
blev sat fokus på, hvad bevidstheden 
er og kan på baggrund af videnskabe-
lig forskning. Den første udsendelse 
fortalte om de mange forsknings-
resultater vedrørende fænomenet 
placebo, f.eks. er det blevet påvist, at 
de såkaldte lykkepiller i 85-90% af 
tilfældene slet ingen reel virkning har, 
men at det er troen på deres virkning, 
der er afgørende.
Til gengæld har de mange uheldige 
bivirkninger. Det ved producenten 
godt, for pillernes manglende virk-
ning viste deres egen forskning. Også 
sundhedsstyrelsen kender til det, men 
alligevel får offentligheden ikke no-
get at vide.

Der var i udsendelsen også en tankevæk-
kende historie om en kvinde, som havde 
været invalid i mange år, men som blev 
rask, da hun troede hun blev opereret 
med stamceller i hjernen. Da hun fik at 
vide, det var en ”snydeoperation”, blev 
hun syg igen.

Når nu al denne viden findes om, at det 
hovedsagelig er bevidstheden og ikke 
giftig medicin, der betyder noget for 
helbredet, er det dog fantastisk, ja næsten 
kriminelt, at den indsigt ikke har nogen 
indflydelse på den lægevidenskabelige 
uddannelse endsige i praksis indenfor vor 
kostbare sundhedssektor.

Det sidste afsnit i serien handlede om 
nær-døds-oplevelser og den efterhånden 
omfattende forskning, der er foretaget 
af dette fænomen. Mange har forsøgt 
sig med alle mulige teorier, f.eks. mener 
nogle forskere i Slovenien at det skyldes 

en øget mængde kuldioxid i blodet, men 
de fleste, der har beskæftiget sig seriøst 
med emnet, er endt med den konklusion, 
at vor bevidsthed eksisterer uafhængig 
af kroppen.

Det giver dermed en helt anden opfattelse 
af døden end det, folk flest stadig tror. Det 
kan undre, at der efter al den oplysning, 
der er kommet frem siden teosofferne 
begyndte i 1800-tallet, og den enorme 
mængde bøger, der er skrevet om det 
siden, stadig er en udbredt tro på, at den 
fysiske død betyder enden på det hele.

Men mon ikke en sådan TV-udsendelse, 
endda genudsendt i ”prime-time”, kan 
få virkelig mange til at ”vågne op” og 
revidere deres tro? Især måske fordi 
den bygger på vor tids ”religion” - den 
naturvidenskabelige forskning.

Motion

Vi lever i en tid, hvor flere og flere kun 
arbejder med hovedet og ikke med 
resten af kroppen. Det giver nogle 
sundhedsproblemer, er man blevet 
klar over, så nu er der kommet fokus 
på motion. Forskningen har vist, at 
vore muskler ikke blot er ”lydige 
redskaber”, men at de udskiller en 
lang række stoffer af vital betydning 
for vort helbred, når de er i aktivitet 
(Ill. Videnskab 4/2010).

At motion styrker hjerte og lunger 
har man længe vidst, det nye er opda-
gelsen af at musklerne er et hormon-
producerende organ. De producerer 
bl.a. et signalstof tilhørende gruppen 
cytokiner, 100 gange mere når de ar-
bejder end når de er i hvile, det er et 
stof der sørger for at musklerne får til-
ført energi fra fedtdepoterne. Insulin 
opbygger energilagrene, mens dette 
cytokin nedbryder dem, og uden dette 
vil insulinen blive overbelastet og evt. 
bryde sammen. Derfor modvirker 
motion udviklingen af diabetes.

Ud over flere andre gavnlige virknin-
ger, vil aktive muskler også medvirke 
til en forøgelse af stoffet BDNF, som 
er vigtigt for hjernens funktion, bl.a. 
for hukommelsen, indlæringsevnen 
og humøret. Endorfinerne er altså 
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ikke det eneste, der får motion til at 
forbedre humøret.

At vi skal passe godt på vor orga-
nisme, selv om den kun er et redskab, 
har Martinus påpeget flere steder. 
I et foredrag (”Den menneskelige 
arbejdsevne”) sagde han bl.a.: ”Hvis 
vor organisme ikke holdes i funktion, 
vil den blive sygelig og døende” – og 
”Det er livets mening, at alle der har 
en fysisk organisme, må arbejde for 
at holde den fri af degenerationens 
farlige skær.”

Det kan nu opleves lidt sært f.eks. 
at løbe, hvis man ikke har noget at 
løbe efter. Men nu har en smart fyr 
opfundet et sjippetov, der kan lade to 
batterier op, mens du sjipper. På 20 
minutter kan du lade batterierne både 
til mobilen og fjernbetjeningen op. Så 
er hopperiet ikke helt formålsløst!

Fagre ny verden

For nylig så man en TV-udsendelse 
(DR 2 d.5/2), hvor et velhavende 
engelsk bøssepar ved at tage til USA 
havde købt sig til en børneflok. På 

internettet kunne de sidde hjemme 
og udvælge den kvinde, der skulle 
levere æg, og hvilken anden kvinde, 
der skulle være rugemor. Efter be-
frugtningen af ægget kunne de endda 
sortere dem fra, de ikke ønskede.

I denne udsendelse om ”designer-
børn” kunne man også se, hvordan 
folk, der havde penge nok, kunne 
vælge hvilket køn og fravælge de, 
der havde ”uheldige gener”, også de 
gener man i dag tror bærer psykiske 
sygdomme. Man besøgte også en do-
norsædbank, hvor man via internettet 
kunne få en masse oplysninger om 
hver donor. En smuk intelligent mand 
kunne således blive far til omkring 
150 børn. Med så mange halvsø-
skende uvidende om hinanden kunne 
der vel være risiko for, de blev gift og 
fik børn med hinanden.

I en tid hvor den fremskredne polfor-
vandling betyder flere og flere bøsser 
og lesbiske, og hvor forplantningsev-
nen ad sædvanlig vej er dalende, er 
fremtidsperspektivet tankevækkende, 
især fordi også dette livsområde er 
blevet profitstyret.

Der er også dem, der tænker i ”de-
signerbørn” ud fra andre motiver. 
F.eks. var der en professor, der i fuld 
alvor mente (radioens P1 13/1), man 
burde begrænse uintelligente folks ret 
til formering og opmuntre begavede 
kvinder til at få flere børn. Han var be-
kymret over, at det var de intelligente 
kvinder, de med de ”gode gener”, der 
fik de færreste børn i EU, for det ville 
medføre kulturens nedgang i Europa, 
mente han.

Nu er der mange, der får uhyggelige 
associationer til nazismens tid, når de 
hører den slags, så han får ingen op-
bakning. Men den stakkels professor 
ved ikke, at intelligens slet ikke sidder 
i generne og således kan nedarves på 
den måde. I det gamle Sovjetunionen 
var der engang en biolog, Lysenko, 
der mente man kunne arve foræl-
drenes indlærte viden, ja også deres 
politiske holdning, men han blev gjort 

helt til grin i vestens forskerverden.

Hvis det kunne se ud, som om Ly-
senko havde lidt ret, er det, fordi de 
der skal inkarnere ofte tiltrækkes af 
forældre, som de er i en vis samklang 
med. Det sker f.eks. at musikalske 
børn fødes i musikalske familier osv. 
Men det handler om talentkerner i 
skæbneelementet og ikke om gener-
nes kemiske stoffer.

Ifølge Martinus vil al den eksperimen-
tering med menneskenes forplantning 
høre op af sig selv, fordi resultaterne 
er ufrugtbare. Men så længe der er 
fattige frugtbare kvinder og mænd 
at købe til det, vil det vel fortsætte, 
ihvertfald indtil hele vor moralske 
kultur er ændret. Eller måske indtil de 
inkarnerende sjæle er blevet for kloge 
til at spille med i det ”show”?

Nyt energiniveau?

Martinus har sagt, at der i vor tid 
strømmer en særlig kosmisk energi 
fra Mælkevejens centrum ind over 
jordkloden, en ny verdensimpuls. An-
dre er kommet med lignende udsagn 
og ment, det vil betyde en forstærk-
ning af den åndelige udvikling, men 
at det også vil betyde flere psykisk 
forstyrrede mennesker, der ikke kan 
tåle den ”nye vin” på deres ”gamle 
flasker”.

Martinus har også sagt, at den nye 
energi især rammer de nordiske 
lande i første omgang, mon det er 
derfor vi her er mest ramt af psykisk 
sygdom, især blandt børn og unge? 
I Danmark bliver hvert fjerde barn i 
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skolen henvist til psykolog, og hver ti-
ende voksen må have psykologhjælp. 
Fænomenet autisme er firedoblet i de 
sidste 10-12 år, men det kunne måske 
også skyldes inkarnationen af sjæle, 
der i sit tidligere forsøg på inkarnation 
blev en provokeret abort.

I den gamle bog ”Oasphe”, kanali-
seret af en tandlæge i USA i 1925, 
beskrives det på den måde, at når hele 
solsystemet tager sin galaktiske rund-
tur omkring Mælkevejens centrum, 
møder den forskellige energiudstrå-
linger, som vil have indvirkning på 
jordkloden. Nogle skaber mørke-ud-
vikling, andre skaber lys-udvikling.

I Swedenborgs tolkning af Johs. 
Åbenbaring mener han, at sætningen 
”En stor sten kastes i havet” betyder 
at stenen står for ”sandhed” og havet 
står for ”menneskeheden”, således at 
det hele betyder en stærk åndelig ind-
strømning fra højeste sted. Desuden 

skulle englenes blæsen i basuner også 
betyde en åndelig energistrøm ind 
over Jorden.

Alt dette kom jeg til at tænke på, da 
jeg i Ill. Videnskab (9/2008) læste, 
at forskerne havde opdaget nogle 
særligt energirige ”partikler”, der ved 
sammenstød med Jordens atmosfære 
bliver til kaskader af nye energirige 
”partikler”. Man mener de kommer 
fra et galaktisk centrum, som de tror 
er et ”sort hul”, fordi energitætheden 
her er så stor, at de ikke kan opfange 
noget lys herfra. Men teorien om 
”sorte huller” er begyndt at vakle, og 
de må erkende de ikke ved noget i 
virkeligheden.
Jeg har sat ”partikler” i gåseøjne, for 

faktisk burde det hedde ”energipak-
ker”, der er jo ikke tale om fysisk stof, 
som iøvrigt også blot er energi.

Cyberkrig

Internettet er lovprist for mange ting. 
Det skaber kontakt verden over, det er 
hurtigt og sparer en masse porto, det 
skaber et øget generelt informations-
niveau, afslører magthaveres løgne og 
korruption – og så kan det bidrage til 
tyranners fald, sidst set i Egypten.

Men det er også blevet et farligt våben 
for nogle smarte umoralske banditter, 
ikke bare ved at narre godtroende 
folk, men også ved at kunne tømme 
andres bankkonto. De er så snu, at 
de kan liste sig ind i andres compu-
tersystem ved at foregive, de er en 
opdatering.

Cyberkrig handler dog mest om det, 
der foregår mellem nationer og øko-
nomiske interesser. Så nu har NATO 
fået et ”cyberforsvar”, og USA har 
fået en ”cyberkrigsgeneral” med 
30.000 ansatte. Man mener Kina har 
uddannet tusindvis af hacker-eksper-
ter, cyberspioner, der er trængt ind og 
tappet følsom information af politisk, 
militært og økonomisk art i 130 lande. 
Ethvert nyt sikkerhedssystem bliver 
hurtigt omgået.

Det er selvfølgelig udmærket, at ingen 
længere kan skjule noget, sandheden 
skal jo frem i lyset – før eller senere. 
Men det betyder også, at enhver ny 
opfindelse f.eks. lynhurtigt bliver 
afluret og kopieret af andre (især af 
Kina), således presses der på for at få 
etableret den globale økonomi og det 
samlede verdensrige, som Martinus 
bebudede. Men det er måske lige lov-
lig tidligt, for den moralske udvikling 
halter alt for langt bagefter.

Akupunktur

En dansk gymnasiepige, Nanna, har 
fundet ud af, hvorfor akupunktur 
virker. Altså med en del hjælp fra 
sin mor, der er professor i neurobio-

logi. Nålestikkene får cellerne til at 
danne stoffet adenosin, som lammer 
smertenerverne, har hun påvist. Den 
gængse teori har været, at smerten 
fra nålestikkene fik hjernen til at pro-
ducere morfinlignende stoffer, men 
Nanna troede ikke på den forklaring, 
for efter hendes erfaring gav de tynde 
nåle ingen smerter.

Forsøg viste at koncentrationen af 
adenosin blev 24 gange så højt som 
normalt i de påvirkede celler, hvorved 
de nærmest gik i dvale. Adenosin 
modvirker betændelsestilstande og 
får blodkarrene til at udvide sig, hvor-
ved blodgennemstrømningen øges. 
Man mener det er derfor akupunktur 
virker på flere forskellige lidelser og 
ikke kun på smerter.
Og så har det ingen dårlige bivirk-
ninger!

Epigenetik

For alle de, der ikke ved, at vore egen-
skaber er udviklet gennem mange liv 
og er noget, vi tager med os ind i en ny 
inkarnation, er det stadig et uafklaret 
spørgsmål, hvad der skyldes arv og 
hvad der skyldes miljø. Men at alt 
hvad der er arv ligger i generne, synes 
der hidtil ikke at have været megen 
tvivl om. Og generne kan miljøet ikke 
lave om på. Troede man.

Forskningen af bl.a. enæggede tvillin-
ger har vist noget andet. Det viser sig, 
at gener kan ændres i løbet af et liv. 
Man har længe vidst, at vi har mange 
flere gener, end vi aktuelt bruger, men 
hvad der styrer aktiveringen hhv. de-
aktiveringen af dem er ikke afklaret, 
med andre ord: hvad er tænd-og-sluk 
mekanismen?



51

Enæggede tvillinger er selvfølgelig ret 
ens, ellers havde de heller ikke valgt 
at inkarnere så tæt, f.eks. ligget i den 
samme livmoder i ni måneder. Men 
de er forskellige på mange måder, for 
de er jo stadig to sjæle medbringende 
lidt forskellige erfaringer fra tidligere 
liv. I en TV-udsendelse mødte vi f.eks. 
to mænd, opvokset i samme familie, 
hvor den ene var homoseksuel og den 
anden heteroseksuel, selv om de var 
udgået fra de samme gener.

I øvrigt har man længe vidst, at 
eenæggede tvillinger ikke er helt ens 
genetisk fra fødslen, for kun 92% af 
dem har samme type fingeraftryk.

I udsendelsen mødte vi også to andre 
enæggede tvillinger, der havde valgt 
meget forskellige retninger i livet, 
hvilket havde påvirket og dermed 
ændret deres gener, så både den fysi-
ske fremtoning og deres adfærd var 
ret så forskellig. Anden forskning har 
ligeledes påvist, at bevidstheden kan 
ændre en persons gener. Så efterhån-
den nærmer naturvidenskaben sig fra 
mange sider det faktum, at bevidsthe-
den er udviklingens styrende instans. 
Og så er det jo sørgeligt, man bilder 
folk ind, at en sygdom som f.eks. 
kræft ligger i deres gener og således 
er nærmest uundgåelig.

At gener kan ændres ved hjælp af 
kost, har nogle museforsøg på Duke 
University i USA vist. En musemor, 
som plejede at få gule fede unger, gav 
man nogle særlige kosttilskud, hvilket 
betød at hendes unger blev brune og 

slanke. Kosten var altså nok til at 
aktivere nogle gener og deaktivere 
nogle andre.

Renlighed skaber sygdom

Noget tyder på, at vor megen fokus 
på hygiejne har skabt mulighed for 
andre slags sygdomme end de, vi 
med renligheden har forhindret. Det 
har åbenbart gjort immunsystemet 
så forvirret, at det overreagerer og 
angriber kroppens egne celler. Det 
giver sygdomme som allergi, astma, 
diabetes, sklerose og leddegigt. De 
kaldes ”de riges sygdomme”, fordi 
de hovedsageligt findes i den rige del 
af verden.

Det ser ud som om manglen på udefra 
kommende opgaver for immunfor-
svaret under barnets opvækst betyder, 
at det ikke får den rette træning og 
”opdragelse”. Det har f.eks. vist sig, 
at byboere har tre gange så stor risiko 
for at få allergi og astma som folk på 
landet.
Lige før murens fald var 5% af 
befolkningen i Østtyskland ramt af 
allergi, mens det i Vesttyskland var 
25%. Men ti år efter genforeningen 
lå det på samme niveau i begge 
landsdele.
Diabetes forekommer stort set ikke 
i Afghanistan, hvor kun 10% har 
adgang til rent drikkevand. Ill.Viden-
skab 8/2008)

Denne historie får mig til at tænke på, 
hvad den dybere årsag til dette kan 
være. Jeg tror jo på, at det er bevidst-
heden, der er kroppens vigtigste sty-
rings-instans, og at intet er tilfældigt. 
Det kunne næsten se ud til, at vi skal 
have sygdom som led i vor åndelige 
udvikling, en erfarings-opdragelse så 
at sige. Og kan vi ikke få den på den 
ene måde, bliver der sørget for, vi får 
det på en anden måde. Eller hører det 
til den rige verdens karma?

Reservedele til kroppen

Vor krop består af de mikrovæsener, 
som vi har tiltrukket, fordi vi ”svin-

gede sammen”. Havde vi ikke på en 
eller anden måde været i samklang 
med dem, havde vi ikke været i stand 
til at fastholde dem.
For tiden arbejdes der ihærdigt på 
at skabe ”reservedele” for de dele 
af kroppen, der ikke mere fungerer. 
F.eks. kan man læse om, hvordan det 
er lykkedes at producere et kunstigt 
hjerte, en teknisk pumpe, der holdes 
i gang med strøm fra et batteri. Men 
også blod er det blevet muligt at 
fremstille kunstigt, så manglen på 
donorer kan afhjælpes, og således at 
det kan bruges til alle uanset blod-
type. Hæmoglobin er svært at skabe 
syntetisk, men så har man skaffet det 
fra køers blod.

Jeg forstår godt, at man kan erstatte 
skeletdele uden videre, for det er jo 
blot mineral-væsener, men blodet og 
hjerter er højtudviklede væsener. Nok 
vil liv inkarnere overalt, hvor der er 
mulighed for det, men hvad slags liv 
inkarnerer i kunstigt fremstillede or-
ganer? Det må vel være laverestående 

væsener i forhold til de, som inkarne-
rer i naturlige organer. Hvordan vil 
det påvirke det menneske som helhed, 
der bærer rundt på dem?

En 27-årig mand fik i 2006 et kunstigt 
hjerte, fremstillet af uorganiske mate-
rialer. Han har det så fint, at han har 
valgt ikke længere at stå på venteliste 
til et donorhjerte. Han cykler og går 
i motionscentret, så problemet for 
ham er bare at sørge for altid at have 
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batterier nok opladet.
Selv om vor krop blot et redskab 
for bevidstheden, så er det alligevel 
forunderligt, at et så vitalt organ som 
hjertet på denne måde åbenbart kan 
unddrage sig bevidsthedens styring.

Martinus siger i Livets Bog stk. 
2167: ”Alle vegne, hvor der opstår 
betingelser for dets inkarnation i 
fysisk materie, der inkarnerer livet 
uundgåeligt, hvad enten betingelserne 
herfor skabes kunstigt eller på natur-
lig måde.”

Kød-bekymring

Det sker jævnligt, at menneskene får 
motivation til at blive vegetarer. Sidst 
så vi dioxin-skandalen i Tyskland, 
hvor dette giftstof i foderet til kyl-
linger og svin gav folk anledning til 
at fravælge animalske produkter eller 
i det mindste gå over til økologisk 
mad.

Men mange er bekymrede for, om de 
ved at gå over til kun plantekost så 
får protein nok, for videnskaben har 
jo bildt folk ind, at de behøver protein 
fra kød. Det er også budskabet i tids-
skriftet ”Ill. Videnskab”, som ikke 

altid er lige seriøst. Det fik en læser 
til at protestere (nr.12/2010) og til at 
pointere, at de største og stærkeste dyr 
ofte er planteædere, som f.eks. elefan-
ter, gorillaer, næsehorn, flodheste osv. 
Selv var han veganer og havde opnået 
topresultater som vægtløfter.

Bladets redaktør måtte give ham 
ret, men forsvarede sig med, at 
planteæderne i dyreverdenen havde 
et helt andet fordøjelsessystem end 
menneskene, derfor var de i stand til 
at nedbryde plantematerialet, hvad 
mennesker havde svært ved. Desuden 
hævdedes det, at planter har så lidt 
protein i forhold til kød, at der skal 
meget til for at opfylde vores behov.

Man burde forære denne redaktør en 
vegetar-kogebog, så han kunne blive 
klogere på, hvor vegetarer får rigelig 
protein fra!
Der opdrættes hvert år 55 milliarder 
dyr til slagtning. Vi er ca. 8 mia. 
mennesker på kloden, så hvem spiser 
alt det kød? Det er jo ikke verdens 
fattige folk.

Dødskriteriet

Nogle efterskoleelever faldt i det 
kolde vand udfor Præstø. Deres krop-
stemperatur sank helt ned til omkring 
16 grader, hvorved hjertet og dermed 
kredsløbet gik i stå i nogle timer, 
hjernen fik således ikke ilt og gik i 
dvale, dvs der kunne stort set ikke 
måles liv i den.

Det var heldigt for dem, at lægerne 
i dag ved, det stadig er muligt at 
genoplive dem og få hjertet i gang. 
Vi skal ikke mange år tilbage, før 
de ville være blevet erklæret døde, 
og man var så eventuelt begyndt at 
bruge deres friske unge organer til 
transplantation. I skrivende stund er 
de i stedet atter vågnet op og ved fuld 
bevidsthed.

Måske vil vi få at vide, hvad de ople-
vede, mens de var ”døde”, så endnu 
flere i dette land kan blive klar over, 
at bevidstheden eksisterer uafhængigt 
af kroppen. Og de unge mennesker 
kan have fået en oplevelse, der for 
altid har ændret deres forestillinger 
om liv og død, et gevaldigt moralsk 
og åndeligt løft.

Hjerneforskning

Det kan være ret så underholdende at 
læse om tidens hjerneforskning, ikke 
bare når en yngre nydelig forsker fu-
sker med den og formår at charmere 
modne mænd som en rektor og en 
minister, så hun både kunne blive 
professor og få store forskerpriser.

Det særligt underholdende i denne 
forskning opstår, fordi forskerne ikke 
er klar over, at hjernen blot er et slags 
”omstillingsbord” for bevidstheden. I 
Ill.Videnskab (18/2010) kunne man 
f.eks. læse: ”Tidligere troede man, 
at psykiske sygdomme udsprang af 
ubalance i sindet, som ikke havde 
fysiske årsager. Men nu kan forskerne 
aflæse lidelserne i hjernen.”

Og så følger en beskrivelse af, hvor i 
hjernen de forskellige psykiske syg-
domme opstår. Der er ikke grænser 
for, hvad man tror, man kan helbrede 
ved manipulering af hjernens kemiske 
stoffer. Med de nye skanningsmetoder 
kortlægger man også, hvor i hjernen 
de forskellige slags tanker ”opstår”, 
og hvor f.eks. hukommelsen ”sid-
der”. Ja, man tror, det snart er muligt 
at overføre viden og intelligens fra 
én person til en anden. Ved at sætte 
strøm til hjernen har man jo ”påvist” 
– mener man – at det er muligt at styre 
hjernens funktioner.
Den dag uvidenheden ophører ….
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Selvmord

Hvert år ”dør” ca. 1,5% af verdens 
befolkning på grund af selvmord. 
Flest selvmord sker i Østeuropa, hvor 
Litauen topper med 455 selvmord pr 
1 mill. Indbyggere. I Danmark er der 
ca. 650 selvmord om året, mere end 
dobbelt så mange som trafikdræbte, 
men for få år siden var selvmordstal-
let helt oppe på over 900. Det er mest 
mænd over 50 år, der vælger at forlade 
Jorden på den måde.

Gad vide om de ville have valgt denne 
”udvej”, hvis de havde vidst, hvad det 
indebar? Havde vidst at de slet ikke 
kan dø i virkeligheden, og at de pro-
blemer, de forsøger at flygte fra, blot 
bliver udskudt til næste inkarnation. 
Men man kan selvfølgelig håbe på, 
at livsvilkårene er ændret så meget 
næste gang, de kommer, at de bedre 
kan klare ”opgaven”. Og at der til den 
tid er en mere udbredt almenviden 
om, hvad døden er.

Der står i øvrigt i Johs. Åbenbaring 
(9,6) om ”de sidste tider”: ”Menne-
skene søger døden, men finder den 
ikke.”

Drømmesøvn

Det har undret videnskaben, at hjer-
nen arbejder så ihærdigt, mens vi 
sover. Man regner med, det er fordi 
den skal ”ordne” dagens indtryk. Men 
hvad så med spædbørn, der sover det 
meste af tiden, der er jo grænser for 
mængden af deres indtryk. Deres søvn 
indeholder meget mere af det, man 
kalder REM-søvn, dvs drømmesøvn 
(50% mod voksnes 20%), som er hjer-
nens mest aktive ”natarbejde”.

Det er ikke så mærkeligt, at spædbørn 
tilbringer så meget af tiden i drømme, 
for da er de jo i den åndelige verden, 
hvor de just er kommet fra. De har 
brug for en langsom og blid overgang 
til den barske fysiske verden.

Forskerne undrer sig i øvrigt over, at 
trods hjernens aktivitet under søvnen 
producerer den ingen tanker. Tror de. 
Men de ved jo ikke, at det slet ikke 
er hjernen, der producerer tanker. Og 
så undrer de sig over, at blindfødte 
personer kan se i drømme og fortælle 
om det, de har set, ja nogle kan endda 
tegne det.

Lykke-stof?

Man har fundet ud af, at forelskede 
mennesker producerer et stof, oxy-
tocin, der angiveligt skulle give øm-
hedsfølelser. Det samme stof finder 
man hos nybagte mødre, når de pusler 
deres barn. Ja, selv hos dyr, der dan-
ner monogame parforhold, er stoffet 
blevet konstateret.

Derfor har nogen fået den ide, at man 
skulle give folk et tilskud af oxytocin 
for at nedsætte det høje skilsmissetal!! 
Men disse forskere har jo heller aldrig 
hørt om fænomenet ”polforvandling”! 
Bortset fra det er det nu engang ikke 
kemiske stoffer, der skaber følelser, 
men omvendt følelser der kan påvirke 
kroppen til at skabe stoffer. 

Søtofte-hospital

Midt i det smukke midtsjællandske 
landskab ligger Søtoftegård, engang 
etableret som en bred åndsvidenska-
belig skole. Nu er det blevet til landets 
første holistiske ”hospital”, kaldet 
Søtoftekur. Initiativtageren, ildsjælen 
Anne Poulsen, kalder det et hospital, 
fordi ordet oprindelig betyder herberg 
for pilgrimme eller gæstehus, hvor 
søgende kan få ophold og hvile.

Meningen med stedet er, at man her 
kan få mobiliseret sine selvhelbre-
dende kræfter og blive opmuntret til 
at få ændret sin livsstil. Det bygger 
på et holistisk menneskesyn, som er 
tiltrængt i en tid, hvor det almindelige 
sygehusvæsen er ved at bukke under 
som følge af de mange livsstilssyg-
domme. Der behandles ikke konkrete 
lidelser, men der arbejdes med øget 
bevidsthed, komplementære terapier 
og hjælp til selvhjælp.

Teamet på SøtofteKur består af 11 
personer, som tilsammen dækker et 
bredt spektrum af behandlingstilbud: 
kost, primært vegetarisk, healing, 
blomstermedicin, drømmeanalyse, 
meditation, clairvoyance osv. Der 
udarbejdes en individuel handlings-
plan. (uddrag fra artikel i Nyt Aspekt 
nr. 1/2011)

Karma?

Den 16. juli 1945 satte det ameri-
kanske krigsskib USS indianapolis 
ud fra San Francisco lastet med den 
atombombe, der skulle kastes over 
Hiroshima. Da det 10 dage efter 
havde afleveret bomben på stille-
havsøen Tinian og vendte hjemad, 
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blev det ramt af to torpedoer, der fik 
skibet til at brække over og gå ned på 
blot 12 minutter.

Af de 1196 mand om bord gik de 300 
ned med skibet, de resterende flød 
omkring og klamrede sig til bræd-
der. Men da solen stod op begyndte 
hajerne at angribe. Efter fire døgn 
blev de, der stadig var i live, 321 i alt, 
opdaget ved et tilfælde af en pilot og 
reddet. Resten var ædt af hajerne.
Når man læser sådan en historie er det 
godt at huske på, at de ret hurtigt er 
kommet over på ”den anden side” til 
lyset og freden. Men tænk hvor me-
gen angst, der først skulle udholdes.

I det selv samme år, 28. juli 1945, fløj 
et B-25 bombefly ved et uheld ind i 
Empire State Building og borede et 
hul på 5 gange 6 meter i 78. og 79. 
etage. Der omkom dog kun 14 menne-
sker ved den lejlighed, men dengang 
det hus blev bygget, var der åbenbart 
udført et nok så holdbart projekt end 
det, der lå bag World Trade Center. 
Udslag af dårlig karma? 

Og så til de helt korte …
Tankens kraft
Fordi man har fundet ud af, at tanker 
er elektriske vibrationer, eksperimen-
teres der nu med at overføre disse 
vibrationer direkte fra elektroder i/på 
hjernen til en computer. Man mener 
også man kan styre en mobiltelefon 
ved hjælp af tanker. Alt sammen ud 
fra den overbevisning, at tanker pro-
duceres i hjernen.

Fri energi
I havet ud for Hawaii forsøger man 
nu at fremstille energi ved at blande 
varmt overfladevand med koldt 
bundvand. Så vidt jeg husker, har 
Martinus engang sagt noget om, at 
man kan få energi ud af forskellen 
mellem varme og kulde, dvs mellem 
den udvidende og sammentrækkende 
bevægelse. Så måske får de noget ud 
af det i Hawaii.

Orkaner giver nyt liv
Når de stakkels folk i cyklonbæltet 
i USA ser deres ejendomme raseret, 
er det nok en ringe trøst, at den orkan 
der er kommet farende ind fra Atlan-
ten, har pustet nyt liv i havet. Men 
faktisk følger der en opblomstring af 
fytoplankton i hælene på disse orka-
ner, fordi de hvirvler næringsstoffer 
op til overfladen. Hav-ørkner kan 
således blive til frodige spisekamre 
for havets dyr.

Empati
Fra TV-programmet ”Fra sans og 
samling”: I en kvindens hjerne kunne 
man måle aktivitet, når hendes elske-
de fik påført smerte, som om det var 
på hende selv. Men var det en person, 
hun havde antipati mod, var der ingen 
reaktion, dvs ingen medfølelse. På 
mænd kunne man måle udløsning af 
dopamin, dvs belønning, når de havde 
hævnfølelser.
Er vi alligevel ikke kommet læn-
gere?

Om at opfatte hensigten
Med den fysiske dagsbevidsthed 
opfatter vi kun bevægelser. Med den 
begyndende åndelige dagsbevidsthed 
opfatter vi hensigter. Men hvor nemt 
kan vi ikke misforstå og misfortolke 
andres hensigter, fordi vor åndelige 
opfattelsesevne er så uudviklet! Den 
er jo endnu kun en anelse. Mange er 
dog ved at få ganske gode fornem-
melser for negative energier. Men 
bankrådgiverens egoistiske hensigter 
har de fleste åbenbart svært ved at 
opfange!

De to-sprogede
Hvis man har talt to sprog flydende 
hele livet, har man langt mindre risiko 
for at blive dement, end hvis man kun 
er opvokset med ét sprog, viser forsk-
ning fra York University i Toronto. Så 
måske er den globale folkeblanding, 
der tvinger folk til at have mere end 
ét sprog, ikke så galt endda!

Håb fra Rusland?
Edgar Cayce sagde i en reading 29/6-
1944: ”Fra Rusland kommer verdens 
håb, ikke fra det kommunistiske, det 
vil tage mange år, men princippet at 
hvert menneske lever for sin næste 
er født.”

Fødevarepriserne
Fødevarepriserne stiger, ikke så me-
get fordi der ikke produceres mad 
nok, men fordi den går til dyrefoder. 
Den økonomiske vækst i lande som 
bl.a.Kina og Indien betyder flere, der 
har råd til at spise kød. Så må mil-
lioner i den fattige verden gå sultne i 
seng hver dag.

Grådighed
Den afgående bankdirektør, der havde 
kørt Amagerbanken i sænk, sørgede 
for at rage 20 mill. Kr. til sig i af-
gangshonorar. Bestyrelsen fik også 
gaflet en del millioner til sig, inden 
de blev fyret. Hvordan har de det 
mon, når de i TV kan se en ung pige 
græde over, at de fik hende narret til 
at sætte hele sin børneopsparing på 
14.000 kr i aktier i den nu krakkede 
bank? Det er da altid noget, at vi ved 
deres karma nok skal indhente dem 
en skønne dag.
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Bibel-reklame
Bibelselskabet tilbyder at få biblen 
serveret på mobilen, de kalder det 
”mobiblen”. Men for at gøre dette 
kendt, sætter de reklame for det på 
busserne og ville også gerne have det 
på taxaerne. Men da temmelig mange 
taxachauffører er muslimer, fik de 
herfra et nej tak. Da den gamle form 
for kristendom synger på sidste vers, 
mener de åbenbart det nødvendigt at 
tage desperate initiativer. Men den 
slags religiøse tiltag i det offentlige 
rum virker for anmassende for de 
fleste danskere, tror jeg.

Hospitalskoder
Medierne har lavet et stort nummer 
ud af, at lægerne har besluttet, at der 
er visse uhelbredeligt syge og allige-
vel døden nær, som ikke skal have 
genoplivningsforsøg ved hjertestop. 
Hvis folk flest havde vidst, at døden 
i virkeligheden er det bedste der kan 
ske for disse meget syge mennesker, 
ville der have lydt en tak til de læ-
ger, der er modige nok til at sige fra 
overfor at holde folk kunstigt i live. 
Men det varer nok en rum tid endnu, 
før det er almen viden, at døden kan 
være en befrielse.

Ole Therkelsen rundsendte på tysk 
en skrivelse til alle Martinusin-
teresserede i Tyskland m.v. for at 
argumentere for ulovligheden i, at 
Åndsvidenskabsforlaget har udgivet 
en række småbøger i førsteudgaver. 
Vedlagt fulgte gavebrevet oversat 
til tysk.

Det fik mange til at reagere med 
skriftlige tilkendegivelser, bl.a. Søren 
Ingemann, som det ses nedenfor:

Søren Ingemann skrev bl.a. føl-
gende d. 16/2:

I meddelelsen kommer det til at 
fremstå, som om det var vigtigt for 
Martinus (starker Wunsch von Mar-
tinus) at overdrage ejendomsretten 
til værket til netop Instituttet. Det er 
fri fantasi og spin og mangler hold i 
virkeligheden. – Den realitet, vi kan 
forholde os til, er, at Martinusinstit-
tuttet reelt var den eneste juridiske 
person, Martinus kunne overdrage 
sine rettigheder til.

- Han ville jo allerhelst have over-
draget værket til hele menneskeheden, 
men det kan man jo ikke juridisk, og 
derfor var Instituttet på det tidspunkt 
”den mindst ringe løsning. Martinus 
havde jo nok også håbet, at Instituttet 
var de mest egnede til at sørge for, 
at der ikke blev lavet ændringer i 
værket, hvilket desværre ikke holdt 
stik, på trods af at han gang på gang 
understregede vigtigheden af dette.

Problemet med Gavebrevet er, at 
det aldrig burde have været noget 
problem.

Hvis Martinusinstituttet -

1) - selv havde udgivet værket - i 
bogform såvel som på nettet - i 
dets ORIGINALE form

2) - og havde gjort det i så høj 
kvalitet som muligt og så billigt 
som muligt

altsammen i fuld overensstem-
melse med Martinus ønsker

- ville ingen have behøvet bekymre 
sig det mindste om ‘Gavebrevet’.

Men Martinusinstittutet har jo netop 
gjort det modsatte. Det der udgives 
af Martinusinstituttet er dokumenter-
bart IKKE identisk med det origi-
nale værk, og bøgerne er af RINGE 
kvalitet og koster alligevel betydelig 
mere end de behøver. Og det originale 
værk ligger IKKE frit tilgængeligt 
på internettet til fri afbenyttelse, selv 
om det ikke koster noget at gøre det 
tilgængeligt på internettet.

Resultatet er, at Gavebrevet- i strid 
med Martinus ønsker - er blevet en 
bremseklods for udbredelsen af Mar-
tinus originale værk.

Det er på denne baggrund det skal ses, 
at frivillige og ulønnede mennesker 
nu på eget initiativ og uden fortjeneste 
har udgivet en del af værket i dets 
ORIGINALE form, både som bøger 
og på nettet. Dette er kun sket, fordi 
Martinusinstituttet ikke selv har øns-
ket eller magtet at gøre det.  Og hidtil 
har Instituttet ikke haft noget at bes-
tille med hensyn til at gribe ind over 
for forfalskning af værket, idet de selv 
paradoksalt nok er de eneste, der har 
lavet om på det originale værk.

DEBAT OM GENUDGIVELSEN AF 
ORIGINALLITTERATUREN
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BRØNDBY
Det Tredie Testamente og Martinus åndsvidenskab. 
Studiekredse alle søndage i ulige uger kl. 14-17 
i lokalerne hos Fonden Det Tredie Testamente, 
Vestre Gade 6, Brøndbyøster, 2605 Brøndby. 
Heldags Workshops arrangeres jævnligt. 
Der lægges vægt på levende undervisning 
og praktisk dialog. Henvendelse: Jan Langekær 
Tel: 2015 7811 www.det-tredie-testamente.dk

DRAGØR
Martinus-Studiekreds  hver tirsdag kl. 15.30-17
kontakt Vagn Noach tlf. 3253 2653 el mail: 
noach@post5.tele.dk

ESBJERG
Tirsdag 22/3 Er mennesket et evigt væsen? 
v/Edith Grønbæk
Mødet er kl. 19 på Tobakken, Gasværksgade 2,1. 

FREDERIKSHAVN
Mandag 28/3 Martinus og den ny verdensmoral 
v/Ole Therkelsen
Mødet er i Teosofisk Forening, Skolegade 8

HERNING
Torsdag 3/3 Hvem/hvad er Guddommen, og hvordan 
styres det mangfoldige univers og det enkelte men-
neskes liv og udvikling? v/Lars Gyde
Torsdag 24/3 Kunst, tro og magi v/Ingolf Plesner
Møderne er kl. 19.30 i ”Kulturellen”,1.lok.02-01, Nør-
regade 7

NØRRESUNDBY
Onsdag 30/3 Martinus, Darwin og intelligent design 
v/Ole Therkelsen
Mødet er kl. 19.30 i Teosofisk Forening, Engvej 8

SILKEBORG
Onsdag 2/3 Vejen til vores lykke – kendskab til livs-
lovene v/Edith Grønbæk
Onsdag 30/3 Kunst, tro og magi v/Ingolf Plesner
Møderne er kl. 19.30 i Medborgerhuset, Bindslev Plads 

SINDAL
Tirsdag 29/3 Kan evigheden forstås?
 v/Ole Therkelsen
Mødet er kl.19.30, Solgården, Norgesgade 1

SØNDERBORG
Onsdag 2/3 Hvad er tanker og bevidsthed i virkelig-
heden for en størrelse? v/Lene Jeppesen

Tirsdag 5/4 Er mennesket et evigt væsen? 
v/Edith Grønbæk
Møderne er kl. 19.30 på Biblioteket, grupperum ¾, 
Kongevej 19

THISTED
Søndag 27/3 Hvem/hvad er Guddommen, og hvor-
dan styres det mangfoldige univers og det enkelte 
menneskes liv og udvikling? v/Lars Gyde
Mødet er kl. 15, Plantagevej 18

TÅSTRUP
Tirsdag 1/3 Hvem er min næste – jeg skal elske?
Tirsdag 15/3 Sandheden, den bedste vej til helbre-
delse
Tirsdag 29/3 Er skuffelser åndelige fejltagelser?
Tirsdag 12/4 Arver vi vores talenter?
Tirsdag 26/4 Vær gartner i din egen bevidsthed
Tirsdag 10/5 Usynlige energier og kræfter
Tirsdag 24/5 Spørgsmål, samtale, hygge og under-
holdning
Møderne er kl. 19-21.30. Tåstrup kulturcenter, Poppel 
alle 12 ,www.martinus-taastrup.dk

VEJLE
Søndag 10/4 Er mennesket et evigt væsen?
 v/Edith Grønbæk
Mødet er kl. 14 i  DOMUS, Ved Sønderåen 1

VIBORG
Torsdag 31/3 Martinus og den ny verdensmoral 
v/Ole Therkelsen
Mødet er kl. 19.30 i ”Stationen”, Lille Sankt Hans gade 

ÅRHUS
Mandag 14/3 Hvem/hvad er Guddommen, og hvor-
dan styres det mangfoldige univers og det enkelte 
menneskes liv og udvikling? v/Lars Gyde
Mødet er kl.19.30 i Studenternes Hus, stue 2, Ndr.
Ringgade 3
Seminar søndag 10/4 kl. 10-16 Selv-erkendelsens 
kunst v/Karsten Jensen

ÅLBORG
Onsdag 2/3 Har mennesket overhovedet en fremtid 
for sig? v/Lars Gyde
Onsdag 30/3 Martinus, Darwin og intelligent design 
v/Ole Therkelsen
Møderne er kl. 19.30 i DOF NORDKRAFT, Kjellerups 
Torv
Der er Martinus-udstilling i Ålborg 4.-6. marts

MØDER



Følgende småbøger, som er faksimileudgaver af de 
oprindelige førsteudgaver, kan nu købes for 20 kr 
pr stk. De har ikke numre og følger således slet ikke 
helt de af Instituttet udgivne udgaver.

Menneskehedens skæbne
En ny verdenskultur er ved at blive født. Videnskaben 
vil udvikle sig til åndsvidenskab, en kommende demo-
kratisk verdensregering vil sikre fred og humane for-
hold for alle.

Påske
Om Jesu mission, og menneskehedens vej gennem 
mørket til lyset.

Hvad er sandhed?
Nutidsmenneskets evne til at tro på religiøse autoriteter 
aftager. Mennesket baserer sig mere og mere på fakta, 
viden og egen erfaring.

Omkring min missions fødsel
Her redegør Martinus for de oplevelser, som satte ham i 
stand til at beskrive det kosmiske verdensbillede.

Den ideelle føde
Den vegetariske føde er den naturlige for mennesket på 
dets nuværende udviklingstrin og bliver mere og mere 
nødvendig, hvis man vil holde sig fri af sygdom og 
andre former for ulykkelig skæbne.

Blade af Guds billedbog. Pinseglans over livet.
I et poetisk sprog skildrer Martinus vort liv i den natur, 
der er Guds organisme.

Den længst levende afgud
Selviskhed er afgudsdyrkelse, uselviskhed  er den egen-
tlige kristendom.

Menneskeheden og verdensbilledet
Naturvidenskaben registrerer kun naturens ydre side. 
Livet er derimod noget indre, er oplevelse og bevidst-
hed.

Mellem to verdensepoker
Hvorfor er der mørke og lidelse i verden? Hvorledes 
livet selv gør reinkarnation til kendsgerning. Det nuvæ-
rende mørke er et ”tøbrud” før et kosmisk forår.

Kosmisk bevidsthed. Mental suverænitet.
Vejen til kosmisk bevidsthed går gennem udvikling af 
evnen til at forstå og tilgive sine medvæsener, evnen for 
næstekærlighed. 

Bønnens mysterium
Beretningen om ”den fortabte søn” symboliserer forhol-
det mellem Guddommen og det levende væsen. Bøn-
nens funktion er at etablere kontakt til det universelle 
væsen, som vi lever i.

Omkring mine kosmiske analyser. Vejen til indvielse. 
Gavekultur.
Hvad der kræves for at kunne forstå de kosmiske ana-
lyser. Ydmyghed er vejen til visdom. Gaver skal være 
uden betingelser.

Juleevangeliet
Juleevangeliet er en symbolsk beretning om menneskets 
skæbne, om dets udvikling fra staldens dyrerige til det 
rigtige kristusmenneske.

Hinsides dødsfrygten. Den sekundære og den pri-
mære opstandelse. Primitivitet og overtro.
Frygt er menneskehedens største problem, men den kan 
overvindes.

På kærlighedens alter. Meditation. Udødelighed. 
Djævlebevidsthed og Kristusbevidsthed.
Kærlighedens praktiske væremåde er verdens frelse.

Menneskeheden ét med Gud. Dømmer ikke. Vejen, 
sandheden og livet.
Guddommen og de levende væseners livsbetingende 
samhørighed. Absolut kristendom.

Kulturens skabelse
Om de faktorer som ligger bag kulturens udvikling.

Vejen til paradis I og II
Hvad paradis er og hvad det bliver, når vi er færdige 
med at inkarnere i det fysiske.

Livets vej. Mentale fængsler. De levende væseners 
udødelighed. Åndsvidenskabens nødvenighed.

Verdenssituationen og ”Guds billede”. Jeg’et og 
evigheden. Guds skabelse af mennesket.

Verdensfredens skabelse.

Martinus-småbøger
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Lyset er i verden

Der findes millioner af mennesker, som er så langt fremme i udvikling, at de kan 
begynde at forstå intellektualiteten bagved livet og naturen, dvs de love, af hvis 
overholdelse det fuldkomne liv er et resultat. Tıl disse mennesker lyder det i 
dag: 
”Se, lyset er i verden, du behøver kun at studere, forske og åbne dig for dette 
lys. Du vil se, at alt uden omkring menneskets sfære er kosmisk kærlighed. Du 
vil opleve, at kærligheden er universets grundtone. Du vil efterhånden erfare, at 
alle vegne, hvor de guddommelige love opfyldes, funkler og stråler glæden, lykken 
og saligheden.

Du ser den i morgen- og aftenrøden, du føler den i solens varme og lys. Du 
ser den i sommerens blomstertæppe og i det nys udsprungne løv. Du mærker 
den i den svalende, duftende sommerregn og føler Guddommens nærhed i som-
mernattens eventyrlige spil af lys og mørke. Selv midt i vinterens mørke og 
kulde vil du kunne opleve den i snekrystallernes funklende spil og isblomsterne på 
din rude.

Du vil, når du åbner dit sind, erkende den i livets fundamentale kredsløb, der er 
en timeliggørelse af evigheden og en eviggørelse af timeligheden. Dit sind vil blive 
ét med denne kærlighed, og du vil give den til andre gennem dine tanker, følelser 
og handlinger.”

Åndsvidenskaben eller ”kærlighedsvidenskaben”, der giver oplysning om LOVEN 
FOR LIVET, vil med tiden blive en hjælp for millioner af mennesker til at lære 
at få herredømme over deres eget sind, så det kommer til at vibrere i kontakt 
med ”universets grundtone” til gavn og glæde for helheden. Det vil tage sin tid, 
men det har stor betydning, at nogle mennesker er begyndt allerede i dag.
(Martinus)
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Der må frit kopieres fra bladet, men heslt 
med kildeangivelse

Da dette år er valgt til et insektår, 
er der en mariehøne på forsiden.

Der er faktisk ikke rigtig noget at skrive om i sådan en ”leder” 
– artiklerne taler for sig selv. Det mest interessante, der er sket siden 
sidst, er vel nok det såkaldte ”arabiske forår”. Derfor har jeg søgt 
at sætte lidt fokus på begrebet ”frihed”.

Påstanden om, at muslimer ikke interesserer sig for demokrati, har 
nu vist sig at være forkert. Religion står ikke i modsætning til de-
mokrati. Men mens de fleste muslimer nu ønsker demokrati, synes 
interessen for det at falde i de vestlige lande, hvor der er sørgeligt 
lave stemmetal ved valgene.

Nu skal vi snart have valg i Danmark, så må vi se, om det 
også gælder her, eller om vi i de nordiske lande stadig vil stå vagt 
om muligheden for at give udtryk for ”folkeviljen”. De utallige 
meningsmålinger kan jo ikke erstatte vor tur i stemmeboksen.

Noget andet: som I ser, er der stemplet PP på kuverten. 
Postvæsenet har atter ændret deres prispolitik, så med frimærker 
ville forsendelsen blive meget dyrere end trykningen af bladet. 
Med PP sparer vi ca. 2000 kr pr kvartal i forhold til det med 
frimærker. For hvor man før skulle have over 1000 breve ad 
gangen for at forhandle sig til lidt rabat, er det nu kun 500.

Til sidst vil jeg blot erindre om, at retssagen Sams bo mod 
Finn Bentzen finder sted i Hillerød d. 29/6 kl. 9.15-16 og 
d. 30/6 kl. 9.15 -13. Ønsker man at overvære retssagen, bedes 
man kontakte Vagn Noach (noach@post5.tele.dk eller tlf. 
32532653) af hensyn til antal tilhørerpladser.

Kærlig sommerhilsen
Ruth
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I de sidste århundreder af menneskehedens historie har 
begrebet ”frihed” spillet en større og større rolle. Store 
menneskemasser har forsøgt at tilkæmpe sig frihed gen-
nem revolutioner og oprør. Tyranner er blevet styrtet, 
og blodige borgerkrige er udkæmpet mange steder på 
jorden. Man har forlangt ”frihed, lighed og broderskab”, 
og større friheder og en vis lighed er da også opnået på 
nogle områder i mange lande, men broderskabet er det så 
som så med både mellem lande indbyrdes og i de enkelte 
landes befolkninger. Misundelse, nag og jalousi, brødnid 
og magtbegær florerer stadig mellem stater og mellem de 
enkelte mennesker.

Derfor er det i virkeligheden heller ikke megen frihed 
eller lighed, der findes blandt de jordiske mennesker, de 
er i høj grad fængslet og bundet på mange felter. Frihed, 
lighed og broderskab er nemlig ikke blot tre begreber, de 
er i virkeligheden tre sider af det samme begreb, og derfor 
vil der aldrig blive en virkelig menneskelig frigørelse på 
jorden, førend frihed og lighed er baseret på et virkeligt 
broderskab.

Slaveri er svært at afskaffe

Slaveri findes der vel ikke mere i verden? Efter sigende 
skulle det endnu i sin gamle form eksistere visse steder i 
Afrika, men ellers regner man det for et overstået stadium 
i menneskehedens udvikling. Dog har det eksisteret for 
ikke lang tid siden og eksisterer endnu visse steder som 
koncentrationslejre, hvor såkaldte politiske forbrydere 
holdes indespærret og må gøre slavearbejde, hvis de da 
ikke bliver udsat for endnu værre behandling.

Alt dette er så groft og primitivt, at det forholdsvis 
hurtigt vil ophøre i en civiliseret menneskehed. Men er 
begrebet ”slaveri” derfor ophørt på jorden? Det er det 

ikke, og det vil også tage sin tid, inden det fuldstændig 
ophører. Det vil nemlig tage tid, inden de enkelte men-
nesker ophører at slavebinde hinanden, og navnlig vil 
der gå tid, inden det enkelte menneske ophører med at 
være slave af sin egen ufærdige bevidsthed, der binder 
og lænker det til en ulykkelig skæbne, som det længes 
efter at blive frigjort fra og ofte mener, at andre bærer 
skylden for.

Alle mennesker vil engang i fremtiden komme til at op-
leve det, jeg kalder ”den store fødsel”, og det vil samtidig 
blive ”den store frigørelse”, de i så lang tid har længtes 
efter. De vil da komme til at opleve, at alle de ydre bånd, 
de i så lang tid har følt sig bundet af, i virkeligheden har 
været virkninger af bånd, der bandt deres egen bevidst-
hed. Det er en indre frigørelse, der også lidt efter lidt 
vil føre til en ydre frigørelse af den enkelte og af hele 
menneskeheden.

Tvungne leveveje

En form for ”fængsling” af menneskene er ligefrem 
organiseret som de såkaldte tvungne leveveje, som er 
en tung byrde for mange mennesker, der dag ud og dag 
ind må tilbringe mange timer ved et arbejde, der ikke 
kan aftvinge dem nogen interesse ud over, at det er 
nødvendigt, for at de kan tjene til det daglige brød. Igen-
nem deres børnelærdom har menneskene lært om dette 
gennem Guds ord til Adam efter ”syndefaldet”: ”Jorden 
skal være forbandet for din skyld” og ”i dit ansigts sved 
skal du æde dit brød”.

Findes der da livsformer, hvor denne tilstand ikke ek-
sisterer? Det gør der i høj grad. Både den livsform, der 
eksisterer forud for det jordiske menneskes tilstand, og 
den livsform, jordmenneskene i deres udvikling er på vej 
imod, er langt mere frie hver på sin måde, end den jordiske 
menneskeheds livsform er det. Den førstnævnte livsform 
er ”dyreriget”. Ser vi på dyrene, er det almengældende 
dette, at de lever et liv, der på mange måder er meget mere 
frit end jordmenneskenes. Dyrene kan i naturen alminde-
ligvis bjærge deres føde, når og hvor det passer dem. Det 
kan ofte være svært for et jordisk menneske.

Blandt jordmenneskene eksisterer der masser af forbud 
og former for ejendomsret. Det hedder her: ”Du må 
ikke stjæle”, hvilket altså vil sige: ”Du må ikke krænke 

Martinus 

Den store frigørelse
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ejendomsretten”. Men hvad er ejendomsretten? Er den 
ikke for en stor del et magtspørgsmål? Den der besidder 
meget har i kraft af dette også mere magt, og han bruger 
måske denne magt til at tilegne sig flere besiddelser og 
herigennem en forøget magt. Hvordan kan et menneske 
komme til at besidde mere magt end et andet menneske? 
Det kan det, hvis det på visse områder har en overlegen 
intelligens, hvormed det kan udnytte mindre intelligente 
og på en vis måde få dem i sin magt.

Det er især gennem en afsporing af forretningsprincippet, 
at et menneske kan få magt i vore dage, og når jeg siger 
”afsporing”, mener jeg dermed, at forretningsprincip-
pet i sin egentlige form er guddommeligt, nemlig som 
en udveksling af lige værdier for lige værdier, medens 
begrebet ”profit” kan udarte til udnyttelse, bedrageri og 
tyveri i camoufleret form.

Magtmidlet i dag er penge, penge og atter penge. Alt kø-
bes og sælges, det gælder hver eneste ting, der skal til for 
at opretholde livet. Hvis et menneske vil leve, må det købe 
sine livsfornødenheder, som i reglen besiddes af andre. 
Man kan ikke regne med at gå hen og få føde, klæder og 
husly gratis, men må for at skaffe disse livsfornødenheder 
”sælge sig selv”, dvs sin arbejdskraft og sine evner. Denne 
handel kaldes en levevej og er kosmisk set også en form 
for slaveri, selv om den er mildere 
end den form, hvor slaverne blev 
pisket og direkte købt og solgt på 
markeder.

Dyrets frihed og jordmenne-
skets frihed

Ovenstående er ikke nogen kritik 
af de nuværende samfundsforhold 
eller noget forsøg på at ophidse 
nogen til at vælte dem med en ny 
blodig revolution. Det er en analy-
se af forholdene, som de har været, 
og som de er, for derved at komme 
frem til hvordan de kan blive. Når 
der i ”det egentlige dyrerige”, som 
de jordiske mennesker engang for 
millioner af år siden har tilhørt, 
på en måde hersker større frihed 
med hensyn til at tilegne sig føde 
og husly, betyder det jo ikke, at 
dyrene i det hele taget er mere frie væsener end jordmen-
neskene. Tværtimod, de har ikke frihed til at tænke, til 
at slutte fra årsag til virkning, således som de jordiske 
mennesker begynder at kunne.

Jordmenneskene er ved at vokse ind i en større frihed 
end dyrene, men denne frihed kan kun opleves på basis 

af kontrastprincippet, og det vil sige erfares på baggrund 
af ufrihed og tvang, som skal overvindes. I begyndelsen 
får menneskenes intelligens (symboliseret i Bibelen med 
udtrykket ”at æde af kundskabens træ på godt og ondt”) 
dem til at overvinde ydre tryk og bånd både fra naturen 
og fra andre væsener, og dyrerigets lov ”den stærkestes 
ret” forvandles fra at være en ret hævdet ved fysisk kraft 
til at blive en ret hævdet af snedigt overblik og snarrådig 
intelligens.

Jordmennesket ”gør sig jorden underdanig”, men trods 
alle tilsyneladende større friheder blot for at opdage, at 
”jorden er forbandet”, og at slid og slæb for det daglige 
brød, enerverende jag for at følge med i det større og større 
tempo, stadig stærkere konkurrence på alle områder, 
trusler om mere og mere omfattende krige, mulighed for 
at stadig flere mennesker rammes af såvel fysiske som 
psykiske sygdomme og meget andet har stækket dets 
frihed, så det må føle sig som det mest bundne væsen 
på denne klode, bundet af virkningerne af at have villet 
have frihed på andres bekostning, frihed uden lighed og 
broderskab, dvs anarki og alles kamp imod alle. Det er det, 
den jordiske menneskehed i øjeblikket er ved at opleve.

Frihed og erfaring

Dette kan måske lyde lidt som en 
”dommedagsprædiken”, men det 
er nu ikke meningen, i alt fald ikke 
i den gængse betydning. Jeg står 
ikke her og siger: ”Du må ikke” 
og ”du skal”, eller for at foregøgle 
Dem, at De er fortabt til et evigt 
helvedes pine, hvis ikke De gør, 
hvad jeg siger. Tværtimod, det 
er min opgave at fortælle men-
neskene, at de er på vej ind i en 
ny epoke, et rigtigt menneskerige, 
som vil være ensbetydende med 
den frigørelse, menneskene længes 
efter.

Men det er hverken gennem nogen 
form for åndeligt diktatur eller 
pludselig mirakelforvandling, at 
denne nye tilstand skal komme. 
Det er et udviklingsspørgsmål, det 

drejer sig om den evolution, der lidt efter lidt gennem 
flere livs eller inkarnationers erfaringer og evner finder 
sted i det enkelte menneskes bevidsthed. Jeg kan ikke 
lave mennesker om ved at holde foredrag eller skrive 
bøger, men hvorfor henvender jeg mig da overhovedet i 
skrift og tale til mennesker, der vil læse eller høre, hvad 
jeg har på hjerte?
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Det gør jeg, fordi jeg ved, at der efterhånden er flere 
iblandt jer og i fremtiden vil blive endnu flere, som har 
gjort de erfaringer, der får jer til at længes efter en friere og 
mere fredelig verden at leve i. Men I er måske tilbøjelige 
til at tro, at det kun er en ønskedrøm, et fata morgana, 
og at det aldrig vil kunne blive anderledes, end det er, 
eventuelt kun værre.

For sådanne mennesker i nutiden og fremtiden, som livet 
selv har ”lavet om”, har jeg fået til opgave at skabe mine 
kosmiske analyser og give jer et overblik over årsager 
og virkninger, som med tiden i forbindelse med praktisk 
væremåde vil kunne give jer en langt større frihed end 
det jordiske menneske nu har. Men det er en frihed, som 
kun kan opnås ved det enkelte menneskes arbejde med 
sig selv og gennem dets forhold til den evige Guddom. 
Vejen til frihed, lighed og broderskab går kun gennem 
den form for tænkning og væremåde, som Kristus omtalte 
med ordene: ”Elsk Gud over alle ting og din næste som 
dig selv”.

Erfaring og åndelig videnskab bliver frihedens 
fundament

”Det er religionen, som skal frelse og befri verden”, siger 
nogle mennesker, og det vil mene er i overensstemmelse 
med førnævnte citat af Kristus. Men det er ikke rigtigt. 
Det er tænkning og væremåde, der skal til. Hvis religion 
i sig selv havde kunnet ”frelse verden”, så måtte den for 
længst være blevet frelst af de store verdensreligioner, 
hvis lære om kærlighed til Gud og medmennesker er 
blevet prædiket gennem mange årtusinder.

Religionerne har virket suggererende og trøstende og har 
også i nogen grad været vejledende for visse grupper af 
mennesker, der på grund af en særlig udvikling og erfa-
ringsdannelse havde behov for dem. De har holdt dem 
tilbage fra udskejelser nærmest gennem en slags dressur. 
I dag fører menneskenes erfaringer dem i almindelighed 
længere bort fra religionen, i al fald fra dogmerne.

Vi ser altså, at det, der er den ledende faktor, er erfa-
ringerne – lige frem til verdenskrige og atombomber. 
Religionen har ikke kunnet forhindre nogen af delene, 
ej heller alle de krige, vredeseksplosioner, hævnakter 
og intriger eller den forfølgelse, sladder og magtkamp, 
der florerer mand og mand imellem den dag i dag og vil 
gøre det også i fremtiden, indtil menneskene er blevet så 
kloge af deres erfaringer gennem mange liv, at de ikke 
mere kan nænne at udsætte andre for sådanne oplevelser, 
hvis virkninger de har følt i deres egen bevidsthed. Selv 
om menneskene ikke kan huske deres lidelseserfaringer 
fra tidligere liv, så eksisterer de i bevidstheden som en 
grænse for, hvad man kan nænne at gøre.

Hvert eneste menneske vil nødvendigvis gennem sin 
skæbne i dette og kommende liv gøre de erfaringer, som 
er nødvendige, for at de kan tåle at erhverve en frihed, 
der ikke fører det ud i udskejelser, men giver det evne til 
at beherske både den fysiske og den åndelige materie i 
overensstemmelse med livets love. Men visse udskejel-
ser må erfares, og det er menneskene i fuld gang med i 
øjeblikket. En ny verden er ved at fødes, og det er lige 
så meget denne nye verdens fødselsveer, som det er den 
intellektuelle jungles dødskamp, menneskene oplever.

Man begynder at forstå, at ethvert menneske, der fødes 
til verden, har krav på livsfornødenhederne, og at mo-
nopolisering af disse er umenneskelig. Revolutioner har 
dog oftest blot betydet nye magthavere og nye besid-
delsesløse, en bytten roller, men sådan vil det ikke blive 
ved. Ideen om ”én verden” eller jordens forenede stater, 
om en fremtidsstat, hvor tvungne leveveje er afskaffet, 
og slaveriet udføres af maskiner, eksisterer allerede på 
jorden.

I LIVETS BOG kap. 4 har jeg skildret de jordiske men-
neskers sociale fremtidsskæbne, og de kommer ikke til at 
blive en række ensrettede robotter, men mennesker med 
kosmisk bevidsthed, som udfolder strålende kunstnerisk 
skabeevne uden jalousi eller ønske om at brillere og spille 
rolle. Der bliver plads til alle, og alles evner vil komme 
til udfoldelse til gavn og glæde og velsignelse for næsten 
og for helheden. Det er den store frigørelse, menneske-
heden er på vej imod, og de bånd, der binder og hindrer 
frigørelsen, er de enkelte jordmenneskers egoistiske vaner 
og deres uvidenhed.
Efterhånden som skæbneerfaringerne trænger ind i den 
enkeltes sind, vil dette åbne sig i længsel efter ny viden, 
som befrier mennesket fra mentale fængsler og fører det 
frem til mental suverænitet.

(Fra et foredrag i Klint d.6/7-1953)
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v/Ruth Olsen

Nu lyder kravet om frihed og demokrati i mange arabi-
ske diktaturstater. Det er ikke længere muligt at skjule 
for befolkningen her, at der findes bedre måder at leve 
på i andre lande, især ikke for de unge, der har adgang 
til den nye informationsteknologi, som det er svært for 
magthaverne at censurere. Ønsket om frihed er blevet 
stærkere end frygten for diktatorernes ofte grusomme 
undertrykkelse, ja stærkere end frygten for at dø.

Det er, som Martinus har beskrevet, helt i overens-
stemmelse med forsynets plan med menneskeheden, 
at diktatorerne skal falde. Men hvorfor er oprøret ikke 
kommet før? I de vestlige lande begyndte kampen for 
frihed allerede i 1700-tallet. I 1690 udsendte englæn-
deren John Locke et skrift, hvori han argumenterede 
imod det enevældige kongedømme og for menneskenes 
frihed og lighed.

I de følgende år fulgte oplysningstidens 
debat, f.eks. med den opfattelse, at ”men-
neskene er født lige og frie” og født med 
en sund fornuft og derfor i stand til at 
være medbestemmende i samfundets sty-
reform. Disse tanker blev nedfældet i den 
amerikanske uafhængighedserklæring i 
1776 og i den franske forfatning i 1789. 
Senere blev ordene gentaget i FNs men-
neskerettighedserklæring i 1948.

At de muslimske diktaturstater er med i 
FN, siger blot noget om, hvor lidt magt-
haverne i disse lande respekterer FNs 
grundlag. Nogle har ment, at det hænger 
sammen med deres religion, hvor man jo 
mener, man kun skal rette sig efter det, man anser for 
Guds skabte love (eks.sharia), og ikke de menneske-
skabte vedtagelser. Det er ikke religionen i sig selv, 
der har bremset udviklingen i de arabiske lande, men 
nok så meget den patriarkalske, autoritære kultur, der 
stadig hersker i disse overvejende stammesamfund, og 
som danner rammen for den måde, mange her tolker 
og misforstår Koranen.

I Martinus-foredraget ”Frigørelse af flokbevidstheden” 
har han beskrevet, hvordan flokinstinktet, gammel 
primitiv vanetænkning og traditionen om ”magt over 
ret” stadig behersker store dele af menneskeheden. Ja, 

selv i ret fremskredne kulturer, ligger flokbevidstheden 
ikke længere væk, end at der forholdsvis nemt kan ap-
pelleres til den med propaganda og suggestion, som 
man så det i 30’ernes Tyskland. Men også i dagens 
Danmark kan man se mange, der hellere vil følge 
flertallet eller de stærkeste, end at tænke selvstændigt 
og tage besværet med at finde sine egne personlige 
standpunkter og eventuelt stå alene med dem.

Hvilken frihed?

Det er selvfølgelig ikke tilfældigt, at det mest er byfolk, 
der nu i de arabiske lande går forrest i kravet om frihed. 
De er ved at frigøre sig af stammesamfundets snærende 
bånd, og mange unge har fået en skoleuddannelse, der 
til en vis grad har trænet deres tænkeevne. Men hvad 
mon de forstår ved begrebet ”frihed”? Det er jo ikke 
noget èntydigt begreb, ligesom der kan være flere for-

skellige opfattelser af, hvad demokrati er.

Der har i de filosofiske diskussioner været 
skelnet mellem ”frihed fra” og ”frihed til”. 
Der er frihed fra tvang, slaveri, vilkårlige 
overgreb, censur osv, og så er der frihed 
til uddannelse, social sikkerhed, medind-
flydelse osv. Jonathan Franzen har skre-
vet en roman, han kalder ”Frihed”, hvor 
han søger at beskrive forskellen mellem 
præsidenterne Clinton, Bush og Obamas 
forestillinger om frihed. For Bush og hans 
parti republikanerne handler frihed hoved-
sageligt om statens mindst mulige indgreb 
i den personlige selvbestemmelse, f.eks. 
den uindskrænkede ret til at bære og bruge 

våben, udnytte næsten enhver mulighed for at tjene 
penge og bruge dem, som man vil, ejendomsrettens 
ukrænkelighed osv. Altså privatinteressen hævet over 
fællesinteressen.

For Clinton var frihed noget, der også indebar en vis 
grad af ansvar overfor fælles anliggender. For Obama 
er frihed mere nuanceret. Han vil gerne sikre, at frihed 
ikke hovedsageligt kun er for de stærke, men vil gerne 
bruge staten til at give de svage mere frihed ved at be-
grænse de stærkes uhæmmede frihed. Men det er lidt 
suspekt i et USA, hvor det får ham til at ligne en socia-
list, der vil føre USA i retning af de nordiske lande, hvor 

Frihed
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man ikke bare har villet mere frihed men også mere 
lighed, altså ikke kun frihed fra men også frihed til, dvs 
hvor man i en periode søgte at hæve fællesinteressen 
på bekostning af privatinteressen. (En udvikling der 
dog i de senere år har været i tilbagegang.)

Som Martinus siger i dette blads første artikel, så er 
frihed uden ”lighed og broderskab” ikke rigtig frihed, 
det er nærmere anarki og frihed på andres bekostning. 
Og her er broderskabet det vigtigste, dvs næstekærlig-
heden. For først når den kloge ophører med at narre den 
mindre kloge, og ingen længere nænner at gøre andre 
fortræd, kan alle opnå virkelig frihed.

Hvis frihed?

Som der heraf ses, findes frihed i mange former alt 
efter et samfunds aktuelle udviklingstrin. I Danmark 
ynder vi at citere udtrykket: ”Der skal være frihed for 
Loke såvel som for Thor”. Det har jeg opfattet som 
et udsagn om, at så længe det ikke udarter til vold og 
fysiske overgreb, skal alle have lov til at have deres 
destruktive meninger og udbasunere dem i det offent-
lige rum i billeder såvel som ord. Selv en imam, der 
kræver dødsstraf for homoseksualitet, må komme og 
sige, hvad han vil.

Ytringsfriheden skal, koste hvad det vil, være ubegræn-
set. Altså bortset fra når man krænker nogens ”ære”, 
dvs hovedsageligt deres økonomiske interesser. For 
det er stadig pengene, der tæller mest og som giver 
adgang til størst frihed. Frihed kan ikke ses uafhængigt 
af magt, og i samfund hvor penge er magt, er det i høj 
grad pengene, der bestemmer frihedens indhold. Vi 
mener, vi er kommet langt mht at sætte ”ret over magt”, 
men det kan koste mange penge at bruge retssystemet, 
så det er der ikke så mange, der tør kræve og få deres 
ret. De får altså mulighed for at øve sig i at ”vende den 
anden kind til”!

Alle religioner har påbud om, at du ikke må gøre mod 
andre, hvad du ikke ønsker, andre gør mod dig. Det 
er nok enkelt i teorien, men ikke nemt at overholde i 
praksis. Så diskussionen kan fortsætte i det uendelige 
om, hvornår noget er et overgreb og faktisk krænker 
andres frihed. Hvis man f.eks. mener, alle bør have 
frihed til at kunne trække vejret i sund frisk luft, er det 
vel en krænkelse af denne frihed, at vi samtidig kræver 
vor frie ret til at forurene luften med den omsiggribende 
privatbilisme.

Ydre og indre frihed

Der findes mennesker, man kan sætte i fængsel, og de 
vil stadig føle sig frie. De har nemlig en indre frihed, 

som ingen kan tage fra dem. For dem er det ikke den fy-
siske krop men deres bevidsthed, der er det afgørende. 
Ja, der er dem, som under tortur kan flytte bevidstheden 
helt udenfor kroppen, og som så at sige oplever, at det 
ikke er dem selv, der bliver pint. Altså lidt i retning af 
det, der sker i en nær-døds-oplevelse.

Den frihed, der er uafhængig af den ydre fysiske ver-
den, synes at være en ideal-tilstand, som en del orien-
talske mystikere mener, vi skal tilstræbe. De kalder 
det ”ikke-tilknytning”. Som jeg har forstået det, mener 
man, at når vi har frigjort os fra alle materielle begær 
og ønsker, ja fra alt i denne fysiske verden, opnår vi 
den ultimative frihed.

Det forekommer mig at være en ”luksus”, som de, 
der allerede har det mest fornødne som mad, bolig og 
tøj, kan tillade sig. For det er jo lidt svært for ”sultens 
slavehær” at ignorere kroppens smertesignaler el-
ler deres børns hungergråd. Og hvad ville vi lære af 
lidelserne i denne fysiske verden, hvis det var muligt 
at ignorere dem?

Det ser ud til, at også Martinus mener, frihed er et 
spørgsmål om at frigøre sig fra begær, bortset fra 
urbegæret, som er vort grundlæggende begær efter at 
leve. I foredraget ”Frihed, frigjorthed og fred” siger han 
bl.a.: ”For at blive frie må menneskene nå frem til at 
hæve sig op over alle begær og al kritik. Menneskene 
er i en vis form for unatur, så længe de begærer.” Og 
”Ingen mennesker kan være helt frie, så længe de ikke 
er i kontakt med naturens og universets kræfter. De er 
tværtimod ofte i direkte disharmoni med disse kræf-
ter, hvilket medfører, at de kommer til at opleve triste 
skæbner, sygdomme og lidelser. For at kunne blive frie, 
må menneskene først og fremmest vide, hvad det er 
for bånd, der binder dem. Først da vil de kunne befri 
sig og opleve virkelig frihed.”

Den frihed, Martinus her taler om, er ikke helt den 
samme, som vi normalt lægger i det ord. Det er en 
frihed, vi først opnår, når vi lever i harmoni med uni-
versets ”grundtone”, alkærligheden. Det indebærer 
f.eks. ”frihed til at tilgive andre og til at undlade at 
blive hævngerrig, bitter, skuffet, deprimeret eller ir-
riteret over andres væremåde.”

Indtil vi når så langt skal vi have frihed til at gøre de 
erfaringer, der skal føre os frem til den egentlige frigø-
relse. Dvs frigørelse ”af alt det i vor forestillingsverden, 
der ikke er i overensstemmelse med sandheden, dvs 
livets evige love”. Som Jesus også sagde det – det er 
sandheden, der vil gøre os frie.
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v/Marja Silverfall

For nogle år siden berettedes det i svensk TV i et program, 
der hed ”Nobelprisen 2003”, at nogle forskere på Uni-
versity of Nottingham havde konstateret, at mennesker 
med skizofreni , hvis hjerne var blevet analyseret med 
magnetkamera, opviste samme billede når de hørte stem-
mer indefra som når raske mennesker hørte almindelig 
tale. De seneste forskeropdagelser fra England viser altså, 
at da man egentlig ledte efter noget andet ved hjælp af 
hjerneskanning, opdagede man pludseligt, at ”stemme-
hørere” virkelig hørte stemmer ”udefra”.

Området i hørecenteret i hjernen viste udslag og ak-
tiveredes ved stemme-hallucinationerne. Af dette har 
man forstået, at de virkelig hører stemmer som kommer 
udefra. Det var altså ikke deres indre tanker fra under-
bevidstheden som dukkede op, men det sted i hjernen, 
som aktiveres når man hører almindelig dagligdags 
tale, aktiveredes også når mennesker hørte de såkaldte 
stemme-hallucinationer.

Jeg mailede til University of Nottingham og fik svar fra 
Dr. Morris, som bekræftede dette og han gav mig flere 
kildehenvisninger.(i)
Dette bekræfter altså det Martinus påstod: at de som hører 
stemmer påvirkes af en udefrakommende stemme, enten 
det er et inkarneret eller diskarneret væsen, dvs et synligt 
eller usynligt åndeligt væsen. Martinus advarer mod fejl-
agtig meditation og mener, at man kan, i sin uvidenhed om 
de åndelige verdener, tiltrække sig besættende væsener 
fra mellemtilstanden eller den såkaldte ”skærsild”, altså 
fra det område som energimæssigt vibrerer nærmest vor 
egen fysiske verden.
Læs gerne Martinusartiklen ”Besættelse” i Kosmos nr. 
10/1990. En sammenfatning kan læses i min artikel 
”Besættelse – overtro eller virkelighed” i Den Ny Ver-
densimpuls 8/1999. Begge artikler kan også læses på 
min hjemmeside ”Kundalini kortslutninger – risici og 
information”, http://kundalini.se

Nogle år senere påstår også den svenske psykiater Dr. Åsa 
Nilsonne det samme i et videnskabeligt program i svensk 
TV. Hun udtrykte sin forundring da hun første gang så en 
sådan hjerneskanning og resultatet. Hende kontaktede jeg 
også, men hun havde ikke tid til at svare, meddelte hun.
Ingen virker derimod til at have spekuleret videre over, 

hvad dette kan indikere. Men for mig var det interessant, 
eftersom forskningsresultatet støtter og bekræfter Marti-
nus’ besættelsesforklaring.

Der findes knapt nogen læge som i dag anser deres pa-
tienter for at være ramt af ”besættelse”. Man kalder det 
en ”psykose”. Symptomerne forklares som forvirring, 
høre-forvildelse, tankeforstyrrelser og vaneforestillinger. 
Nogle mere dybtgående åndelige forklaringer har man 
ikke, selv om mange patienter hævder, at det er virkelige 
væsener som taler i deres hoved.

For nogle år siden læste jeg bogen ”Jag vill ha en egen 
måne” af den svenske sanger Ted Gärdestads bror, Ken-
neth Gärdestad. Han og Teds nærmeste venner beskriver 
Teds psykiske forandring, efter han var gået med i den in-
diske guru (Osho) Bhagwans bevægelse. Ted mediterede 
med Osho-metoden og boede på hans meditationscenter 
i Oregon, USA, i lange perioder i 80’erne.
Her følger korte uddrag af bogen:

MOD INDRE STEMMER

Af og til dukkede han (Ted) op på arkitektkontoret, hvor 
jeg arbejdede. Han talte om forskellige lyde som forstyr-
rede ham. Det kunne være stemmer og han sagde, at det 
var onde magter, som var efter ham og ville ham noget 
ondt. Jeg talte ham imod og sagde, at der findes ingen 
onde magter kun onde mennesker. Og du tror bare at du 
hører de der stemmer. Han blev utrolig vred og sagde, 
at enten tror du på mig eller du har taget parti for de 
onde magter. Han sagde det på sådan en måde, at jeg 

At høre stemmer er ikke noget indbildt hjernespøgelse
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følte jeg skulle passe på.Jeg prøvede nogle gange mere 
at få ham til at indse, at de der stemmer kun fandtes i 
hans hoved og at ingen andre hørte dem. Det var en stor 
misforståelse og havde nær kostet mig livet. Han tog et 
kraftigt tag i min strube og holdt fast. Til sidst slap han 
taget. Hvorfor han gjorde det ved jeg ikke, men måske 
holdt han af mig.

Det var anden gang nogen forsøgte at kvæle mig og jeg 
havde fået nok. Jeg måtte spille med. Finde en anden 
måde at kommunikere på. Andre ord som ikke satte 
spørgsmålstegn ved hans oplevelser. Bare deltage. Sige 
at det måtte være forfærdeligt at blive udsat for sådanne 
ekstreme plager. Spørge til hvad vi kan gøre? Findes der 
noget som kan ændre på det som sker? Jeg lærte mig at 
se fremad. Forsøgte at få Ted til at håbe på en forandring. 
Vi søgte efter terapeuter. Jeg havde nogle kontakter. 
Passede det? Vi diskuterede strategier og psykologi og 
læste bøger. Vi kontaktede amerikanske ”healere”. Ofte 
forsøgte jeg at vejlede. Få ham til at flytte fokus. Hvornår 
spiller ishockeylandsholdet næste kamp? Hvem tror du 
bliver udtaget? Nogle proffs? Husker du hvilket år Uffe 
Sterner spillede proffhockey i USA?”

Kenneths kone beretter:

”En gang da jeg lå og hvilede mig hørte jeg ham komme 
ind, selv om døren var låst. Ted begyndte at tale engelsk 
med djævlene i sit hoved: ”I’m gonna chop your heads 
off”. Men Gud, hvad er det her?, tænkte jeg. Hjælp! Jeg 
blev skrækslagen. Jeg ved at han var i knivskuffen. Blodet 
isnede i mine årer og jeg lå så musestille jeg kunne. Det 
var første gang jeg fik mistanke om, at Ted var alvorlig 
syg. Siden rejste han til USA igen, og jeg fortalte ikke 
noget om det til Kenneth. Det var skræmmende, men 
samtidig syntes jeg jo det var synd for Ted. Mit forhold til 
ham forandredes. Af og til var jeg bange for ham”.

Broderen beretter:

”Politiet kom og hentede Ted. Jeg spekulerede på om 
naboerne så den sorthvide Volvo, da vi kørte af sted. Ted 
var forholdsvis rolig. Jeg troede han ville gøre modstand, 
men han gik skamfuld mellem de stærke politiarme ud til 
den ventende bil. Vi kørte stille ind mod den psykiatriske 
afdeling på Karolinska. Ingen blinkende blålys, ingen 
sirener, bare et dunkende hjerte af sorg og en forvirret 
bror.”
….
”Man kunne ikke diskutere med ham om årsagen til alle 
lydene og stemmerne. Han var helt overbevist om, at det 
var usynlige kræfter som med vilje ville skade ham. For 
ham var de ligeså virkelige som fuglesang om foråret og 
havets friske brus. Vi hører det, men kan ikke altid pege 
på det.”

Ted kunne ikke få magt over stemmerne og 1997, dagen 
efter midsommerdagen, kun 41 år gammel begik han 
selvmord ved at kaste sig ud foran et tog.
Dette er en stærk bog om en søgen, som forkortede et 
ungt menneskes liv.

Har så lægevidenskaben annammet en ny tænkemåde 
indenfor psykose- og skizofrenihypoteserne pga de nye 
opdagelser? Det ser ikke sådan ud. Det tager tid inden tan-
kegangen forandres og nogen begynder at sammenkoble 
dette forskningsresultat med en åndelig tænkning.

Martinus fortalte i en spørgetime i Varnhem 26/5-1969, 
hvordan han måtte hjælpe nogle kvinder med perverse 
besættende væsener, som havde indsmigret sig hos dem. 
Som parentes kan jeg nævne, at oplevelser med voldtæg-
ter af usynlige væsener er almindelige bi-effekter blandt 
de, der sysler med kunstige åndelige øvelser, hvilket 
naturligvis opleves som skræmmende.

Martinus fortæller:
”Jeg kan ikke anbefale mennesker at have denne kontakt 
(gennem seancer) med den åndelige verden. Men på den 
anden side må man jo også erkende, at der kan ske vældig 
meget godt i kontakten med den åndelige verden. Der sker 
jo megen healing f.eks. gennem medier. Det er ved flere 
tilfælde sket at healing har fundet sted. Men man kan ikke 
anbefale det almindelige menneske at begynde med det. 
Jeg har selv oplevet, at mennesker er kommet til mig og 
har været helt ude af balance på grund af besættelse. Og 
derfor bør man ikke have nogen kontakt med åndelige 
væsener. Man kan jo ikke se dem, mennesker kan jo ikke 
se dem. De åndelige væsener kan jo komme som om de 
var strålende engle, meget dejlige, og de lover store mis-
sioner og så videre. Det har jeg oplevet at mennesker er 
kommet ud for.

(…) så findes der jo andre tilfælde, hvor man søger oplys-
ninger om fremtiden og oplysninger om andre mennesker 
og så videre. Den slags skal man ikke gøre. Og da kom-
mer der noget farligt .. truende ind. Jeg har oplevet at en 
kvinde kom en aften da klokken var elleve og var vældig 
oprørt. Hun sagde: må jeg komme ind og tale med dig? 
Ja, det må De gerne. Jeg er blevet besat, sagde hun. Er 
De besat? Ja, jeg er blevet voldtaget fire gange i dag af 
en ånd.  – Voldtaget .. det var vel ikke noget fysisk ..Jo, 
det var. Jeg kan ikke arbejde, og jeg kan ikke gå til lægen, 
for så havner jeg på Sct.Hans (sindsygehospital). Ja, det 
bør De heller ikke gøre. De skal ikke gå til læge, sagde 
jeg, men De skal gøre hvad jeg siger.

Den her ånd havde skreget til hende, at hvis hun gik til 
Martinus, så slår jeg dig ihjel. Men hun var altså allige-
vel kommet til mig, hun var i øvrigt vældig interesseret 
i det åndelige. Og jeg sagde til hende: De skal ignorere 
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denne ånd fuldstændig. Når den råber og skriger – den 
kan overhovedet ikke gøre Dem noget. Men lige nu er De 
hypnotiseret af den, og De er bange. Den har Dem helt 
i sin vold. Men det må De ignorere, De må fuldstændig 
erkende at De er et selvstændigt menneske. De skal ikke 
tage nogen hensyn til den. Og jeg stimulerede hende 
voldsomt op, og så skulle hun komme tilbage. Hun måtte 
jo komme tilbage af og til, hun behøvede jo den energi. 
Og så lykkedes det for hende at besejre ånden.

Det med ånden var begyndt med at hun havde været 
sammen med nogle venner. Og de havde moret sig med 
en leg, hvor man med bogstaver med ånders hjælp frem-
staver meddelelser. Og selv det med automatskrift, hvor 
man tager en blyant i hånden og sætter den mod papir. 
Da hun kom hjem ville hun prøve det også. Og så snart 
hun havde sat sig til rette var der en hånd som greb fat 
i hendes hånd, og så skrev den en 
lang meddelelse. Og denne medde-
lelse var jo vældig tillokkende for 
hende, hun skulle have en stor mis-
sion. Og der stod meget om hvad 
hun skulle gøre, først og fremmest 
skulle hun have fine underbukser 
på. Hun skulle have vældig fine 
underbukser, det lyder jo også 
mærkeligt. Men hun troede på det. 
Hun blev jo helt salig ved tanken 
om hvad der kunne tænkes ske.

Og siden førte det til at ånden helt 
fik magt over hende. Da opdagede 
hun jo at det var en pervers ånd, 
at det var en seksuelt pervers ånd, 
som hun var blevet fuldstændig 
behersket af og ikke komme fri af. 
Men siden kom hun fri af den og 
brændte de fine underbukser. Dem 
ville hun aldrig bruge mere…

Men altså, jeg fortæller det bare fordi noget sådant kan 
ske. Og nu er det ikke mere end tre uger siden en ny dame 
ringede til mig, og hun var også besat og hun var også 
voldtaget. Så måtte jeg sige det samme til hende. Nu 
håber jeg det løste sig for hende. Hun skulle også bede 
til Gud, hun måtte bruge bønnen, for det er jo den store 
kraft, som man har adgang til.

Men det er altså det man skal være forsigtig med, hvis 
man giver sig af med den slags. Men der er jo mange 
mennesker som uden at vide af det har mediale evner. Og 
da har de meget let ved at komme i kontakt med sådanne 
fysiske mennesker. Men jeg anbefaler at man ikke behøver 
beskæftige sig med sådant, for det er ikke vejen. Det er 
ikke den vej vi skal gå. Spiritismen er jo den livstilstand 

vi kommer til efter døden. At søge kontakt med det her 
på det vågne plan, det skal man ikke gøre. At der findes 
sådan kontakt, og at der er startet sådanne cirkler og de 
gør en del godt, det kan man jo ikke have noget imod bare 
de holder sig til dette gode.

Men der kræves ingen høj moral eller moralsk udvikling 
for at have mediale evner. Derfor er der mange medier 
der er falske. De lyver. De finder på at sige det og det, de 
kan sige at det er ånder, og ånden siger at du skal gøre 
det og det, hvilket kan være helt usandt. Og det er jo 
heller ikke let for mennesker at kontrollere. Det er altså 
et vældig farligt felt at komme ind på hvis man ikke har 
kendskab til de her ting.

Derfor: hvis man holder sig til sin bøn og til sit hver-
dagsliv og til at udvikle sin bevidsthed i retning mod 

menneskekærlighed og så videre, 
så færdes man på den rette vej. 
Jeg vil ikke sige at det er syndigt 
eller at man ikke skal gøre det, 
for som jeg sagde før sker der 
megen healing, der sker jo meget 
godt gennem spiritismen, men der 
sker også meget ondt. Og det har 
jeg nu vist gennem eksempler, at 
der kan ske sådant ondt. Det kan 
ske med mennesker som ikke ved 
om de har mediale evner, og som 
pludselig kan blive behersket af 
en sådan ånd.

Nu er disse ikke de eneste. Der 
har været mange andre menne-
sker som har været besatte som 
er kommet til mig, men det var 
ikke i så høj grad. Det var jo men-
nesker som let kunne komme ud 
af det. Men man kan regne med 
at det er en stor procentdel af de 

mennesker som ligger på sindssygehus – dem skulle man 
kunne tale med og få ud af den illusion de befinder sig 
i. De er slet ikke sindssyge, de burde få at vide at de er 
besatte af ånder. Det er ånder der taler gennem dem, det 
er ikke dem selv.

Derfor er der en stor fare ved at komme ind på disse 
områder. Og det siges jo også at man ikke skal tale med 
de døde, det siger Bibelen jo også. Men det behøver man 
ikke tage så … Men vi så jo også at Saul opsøgte et sådant 
medium for at finde ud af hvordan det ville gå. Og Saul 
fik at vide at han ikke burde spørge de døde, men han fik 
i al fald at vide han skulle dø næste dag, og så vidt jeg 
husker faldt han i slaget.
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Men jeg vil også sige at der kan komme meget godt ud 
af det, hvis man er kvalificeret til det, og stærk nok til det 
og kan skelne mellem ånderne. Da kan der jo ikke være 
nogen fare, hvis man kan gøre noget godt ud af det og 
hjælpe ånderne på den anden side. Men kan man ikke 
det .. man skal aldrig deltage i det for fornøjelsens skyld, 
bare for sjov skyld. Det skal man ikke ..”

Hvad der kan gøres

Martinus mener at efterhånden som lægevidenskaben 
begynder at erkende at der findes en åndelig verden, kan 
lægen med hjælp af et seriøst og virkeligt vidende medium 
tage kontakt med det besættende væsen og på den måde 
forsøge få denne til at slippe taget, hvilket jo ikke er helt 
risikofrit. Mediet er jo i farezonen for selv at blive besat 
af det besættende usynlige væsen.

Hvad man selv kan gøre for at befri sig fra ”stemmerne”, 
hvis man får hjælp til at forstå sin ”sygdom”, er at ig-
norere disse stemmer fuldstændig. Så snart man hører 
noget eller mærker noget ubehageligt omkring sig skal 
man, ifølge Martinus, rette sin tanke på Guddommen og 
sige: ”Fader, vær hos mig!” Det interessante her er, at 
Martinus opfordrer os til at blive selvstændigt fungerende 
individer også på dette område. Han uddrev ikke ånder af 
sine hjælpsøgende, men opfordrede dem til at blive stærke 
og tilbagetage herredømmet over ”sit hus”, dvs over sine 
egne tanker og handlinger, hvilket er det eneste som giver 
blivende sjælelig sundhed i det lange løb.

Jesus, på sin side, udførte mirakler for den tids mennesker 
som endnu ikke var kommet så langt i selvstændig tænk-
ning, ved at uddrive onde ånder helt åbent i folkeforsam-
linger. Men selv han gjorde det ved sin Faders hjælp for 
han svarede sine kritikere: ”Om det så er med Guds ånd 
jeg uddriver de onde ånder, så er Guds rige jo kommet 
til jer.” Og han stillede dem spørgsmålet: ”Hvordan skal 
nogen kunne gå ind og plyndre en stærk mand for hvad 
han ejer, hvis han ikke først binder ham?” (Matt.12:29)

Det gælder altså om at være herre i sit eget hus og ikke 
lade døren stå åben for hvem som helst. Noget at tænke 
på i disse tider når man sætter så stor tiltro til forskellige 
guru’er, medier og terapeuter, som mener de af egen kraft 
kan rense menneskers hus eller sind fra hjemsøgelse og 
sjælelig besathed. Ifølge den svenske Nationalencyklo-
pedien betyder besathed: ”en alternativ bevidsthedstil-
stand som opleves at være en  følge af fremmede ånders, 
dæmoners eller guddommes overtagelse af menneskets 
personlighed ”.

Vigtigt at påpege i denne sammenhæng er, at Martinus 
mener der ikke findes ”dæmoner”, men at alle væsener 

som nu findes på det åndelige plan tidligere fandtes på 
det fysiske plan. Alle mennesker der ”dør” er ikke engle 
men har endnu forskellige bindinger og begær på det 
fysiske plan og søger derfor redskaber, dvs mennesker, 
til at udføre opgaver for dem som f.eks. hævn, krimi-
nalitet, mord osv. Eller de kan ikke slippe deres begær 
efter alkohol, narkotika m. m. Hvis man ikke kender de 
kosmiske love kan man åbne sig for sådanne mørke besæt-
tende diskarnerede ånder gennem f.eks. at meditere på en 
forkert måde, hvilket betyder at man slipper kontrollen 
over sit tankeliv.

Lys besættelse er derimod mere usædvanligt eftersom 
de mere kærlige mennesker hurtigt forlader den åndelige 
mellemtilstand, hvorfra besættelse kan ske på det fysiske 
plan, mener Martinus. De drager hurtigt videre til højere 
områder på det åndelige plan efter de har forladt det 
fysiske liv. Desuden er tankepåvirkning, besættelse, af 
andre mennesker ikke noget som ligger for et højtudviklet 
mere kærligt menneske. De kender jo til ”den frie vilje” 
og at alle behøver at udvikle sig til fuldkommenhed i sit 
eget tempo. Uden at blive hvisket til og påvirket fra den 
åndelige verden.

i)”Spatial and temporal mapping of neural activity associ-
ated with auditory hallucinations” http://www.thelancet.
com/journals/lancet/article/PHS0140-6736(98)05923-
6/fulltext B.R.
Lennox, S.Bert, G.Park, P.B.Jones and P.G.Morris, Lan-
cet 353 (9153), 644(1999), “The functional anatomy of 
auditory hallucinations in ashizophrenia”.

Et ouija-bræt
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Om Bøger
2012 og tiden efter

Af Diana Cooper

Det blå hus 2010

240 sider – 270 kr

Anm. Ruth Olsen

I spirituelle kredse er året 
2012 blevet noget meget 
specielt, fordi mayaernes 
kalender slutter i decem-
ber det år. Men man kunne 
argumentere med, at den vel var nødt til at slutte et eller 
andet sted, selv om den metode, de brugte, nok kunne 
fortsætte meget længere.
Da der imidlertid er skabt en forventning om, at der det 
år skal ske noget særligt, er det oplagt for en, der mener 
at kunne kanalisere ”højere magter”, dvs ærkeengle, at 
udgive en bog om denne nære fremtid. Interessen er der 
jo på forhånd og mulighederne for et godt salg dermed 
sikret.

Bogens omslag lover ”konkrete forudsigelser”, men det 
meste af det nu så generelt, at de fleste selv kan tænke 
sig til det, især hvis de kender lidt til den udviklingsplan, 
der foreligger for jorden og dens mennesker fra bl.a. 
Martinus. Og ifølge den kan den åndelige udvikling her 
på jorden ikke ske i pludselige store spring.

Men her sættes altså årstal på, hvornår ”det store spring 
fremad” skal ske. I 2012 begynder den store omvæltning, 
”hvis vi er klar til det” som der står, og i 2032 har vi ”den 
gyldne tidsalder” for alvor. ”Såfremt vi bruger energien 
med visdom”, tilføjer forfatteren. Så er hun dækket ind, 
hvis det alligevel ikke sker, for så er det menneskene selv, 
der ikke er klar til det eller ikke vil det!
I øvrigt udpeger hun 33 ”kosmiske porte”, hvor der på 
jordkloden vil strømme ”højfrekvente lysstråler af Guds 
kraft” ind. Der er et fint kort i bogen, hvor disse porte er 
indtegnet, men ingen af dem findes i Skandinavien, så 
Martinus ”påstand” om, at den nye verdensimpuls’ energi 
først strømmer til Norden skulle så ikke være rigtig??

Det er da på mange måder en positiv og opmuntrende 
bog, for vi vil jo alle ønske, der snart kom fart i den 

åndelige udvikling, men jeg kan ikke lade være med at 
blive skeptisk, når forudsigelserne efterfølges af et ”hvis 
tilstrækkelig mange er modne til det” osv. Jeg lever sik-
kert ikke her på jorden i år 2032, så jeg kommer nok 
ikke til at konstatere, om min skepsis er fair. Men bogens 
påstand om, at de fleste til den tid f.eks. kan kommunikere 
telepatisk, tror jeg ikke på – bortset måske fra nogle få 
højt udviklede.

Bogen er absolut ikke kedelig, for der er en masse underhol-
dende og interessante oplysninger og påstande om fremtiden. 
Man kan jo betragte den som en god roman! Dens grundlæg-
gende budskab er vigtigheden af kærlighed til alt liv, så den er 
på den måde et udmærket bidrag til vor tids spirituelle søgen 
efter end dybere mening. En del vil dog nok blive bekræftet i 
deres fordom om, at new age blot er for fantaster.

Hypnose – 
afmystificeret

Af Anne-Marie Harnum

Dansk Psykologisk forlag 
2009

192 sider

Anm. Ruth Olsen

Da denne bog påstår at afmystificere begrebet hypnose, 
måtte jeg jo se nærmere på den. Her argumenteres for, 
at hypnose er et godt terapeutisk redskab, også kaldet 
hypnoterapi, til at ”omprogrammere” menneskers nega-
tive og dermed destruktive tankebaner i positiv retning. 
Da forfatteren åbenbart ikke kender noget til fænomenet 
besættelse, ser hun ingen risiko ved at bruge hypnose, 
men pointerer dog vigtigheden af, at terapeuten har et 
godt kendskab til, hvad han/hun har med at gøre og har 
de rette hensigter.

Det grundlæggende formål er at få klienten til at bruge 
sine tanker til at ændre sin psykiske og/eller fysiske til-
stand. For at kunne bruge sin forestillingsevne bevidst og 
fokuseret må klienten bringes i en ”dybere bevidstheds-
tilstand” uden nødvendigvis at gå i en egentlig trance. 
Det er der forskellige teknikker til, f.eks. kan man bede 
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klienten forestille sig at gå ned ad nogle trapper dybere 
og dybere trin for trin. Det ligner jo meget det, vi kalder 
fantasirejser.

Hun beskriver den megen forskning, der foregår ved-
rørende menneskets evne til ved hjælp af bevidstheden 
nærmest at kunne skabe mirakler, som f.eks. placebo, selv 
om man må erkende man ikke kender den grundlæggende 
mekanisme i det. Hun beskriver også den forskning, der 
har påvist, hvad der foregår i hjernen, når der sanses 
noget udefra i forhold til, når det samme blot forestilles 
tankemæssigt. F.eks. om man rent faktisk ser en rød stol 
eller kun forestiller sig at se en rød stol. I hjernen er der 
ikke den store forskel!

Det har vist sig, at der er ti gange så mange nervefibre, 
der sørger for informationer fra ”top til bund” som fra 
”bund til top”. Sansning udefra har man registreret som 
information der går fra ”bund til top”, hvorimod tanke-
forestillinger registreres som ”top til bund”- informa-
tioner. Man mener hjernen er hierarkisk opbygget, men 
hvad den ”top” er, der sender forestillinger, kan man ikke 
sige noget om.
Det svarer jo lidt til det, Martinus har beskrevet som ”at 
sanse fra neden og sanse fra oven”!

Der er meget som forskerne endnu ikke forstår, fordi de 
stadig tror bevidstheden sidder i hjernen. Hvordan går det 
f.eks. til, at man kan suggerere nogen til ikke at kunne se 
noget, der står lige foran dem. Eller hvordan går det til, 
at man kan operere smertefrit blot ved hjælp af hypnose? 
Forskerne har meget at lære endnu om forholdet mellem 
krop og bevidsthed. At bevidstheden eksisterer uafhængig 
af kroppen er nogen dog begyndt at ane, så nu passer 
operationspersonalet på hvad de siger, når patienten er i 
totalbedøvelse. Det er nemlig sket, at patienten bagefter 
kunne fortælle det!

Bogen her har gode intentioner, men det kan ikke skjules, 
at hypnose er en slags ”given slip” på selvkontrollen for 
derved at åbne sig for terapeutens påvirkning. Altså en 
form for suggestion. Det kan i mange situationer være 
udmærket, når det som i denne bog handler om at ændre 
negative tankebaner. F.eks. kan man få en klient til at flytte 
sin indre evigt selvkritiserende stemme ned i storetåen for 
at få den ”af vejen” og derved højne selvværdet.

Det har vist sig som en god terapi for PTSD-patienter, 
der martres af negative indre billeder, som f.eks. soldater 
fra fronten. Men det er problematisk, at der i bogen slet 
ikke advares mod risikoen for, at andre end terapeuten kan 
vinde indpas og påvirke det menneske, der i højere grad 
end normalt har åbnet sig for andres påvirkning.
Det kan også undre, at hun slet ikke går ind på det fak-
tum, at der under hypnose kan dukke erindringer op fra 

tidligere liv, og som stadig er en vigtig del af klientens nu-
værende personlighed. Men at nævne den mulighed ville 
formodentlig miskreditere hende blandt kollegerne.

En ufuldendt 
selvbiografi

Af Alice A. Bailey

Sankt Ansgars Forlag 
2004

270 sider

Anm. Ruth Olsen

Jeg synes det er interessant 
at læse biografier om de 
personer, som forsynet åbenbart har udset til at have en 
særlig rolle i udbredelsen af de åndelige budskaber. Der 
var ellers ikke noget i Alice Baileys barndom og opvækst 
(1880-1947), der tydede på, at hun skulle blive en stor 
inspiration for de mange, som havde brug for just hendes 
specielle formidling af den åndelige visdom.

Hun blev født ind i den engelske overklasse, men hun 
mistede meget tidligt både sin mor og far, så hun kom 
derfor til at bo hos bedsteforældrene på deres store gods, 
og fik i øvrigt en klassisk uddannelse med især sprog, 
hvorfor hun en tid kom på skole i Frankrig. Nok blev hun 
opvartet af tjenestefolk, men der var streng kold disciplin 
og en nærmest fundamentalistisk kristendom i det hjem. 
Denne ret så uforsonlige religiøse tro tog Alice til sig 
som sin egen og var derfor meget optaget af at ville ud 
og ”frelse” andre.

Det førte hende ind i et arbejde på kristne soldaterhjem, 
først i Irland, siden i Indien, som jo dengang var en en-
gelsk koloni, hvor mange engelske soldater var udstatio-
neret. Blandt dem var der en, som hun blev forelsket i, og 
de blev så hjemme i England gift, uanset hendes familie så 
skævt til at hun således giftede sig langt under sin stand. 
Ægtemanden ville gerne uddanne sig til præst, hvilket 
åbenbart var nemmere i USA, så de rejste til Ohio.

Da han var færdig havde han job forskellige steder, de 
fik tre børn, men ægteskabet gik dårligt, for han viste sig 
at være en voldelig og uansvarlig type. Det blev meget 
vanskelige år, især efter hendes økonomiske arv slap op 
og det i det hele taget var svært at få penge fra England, 
da første verdenskrig var brudt ud. Til sidst besluttede 
hun at opløse ægteskabet og måtte hutle sig igennem bl. 
a. med hårdt arbejde på en fiskefabrik, alene med sine 
tre piger.
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Da hun var flyttet til Californien fik hun kontakt med en 
lokal teosofisk forening, som hun engagerede sig meget 
i. Her mødte hun sin anden ægtemand, Foster Bailey, og 
sammen gør de en stor indsats for teosofien i USA. På 
et tidspunkt bliver hun telepatisk kontaktet af et væsen, 
der kalder sig K.H. (Koot Hoomi), også kaldet ”tibeta-
neren”, der ønsker hun skal skrive bøger efter diktat fra 
ham. Det kom hun så til at gøre i mange år med jævne 
mellemrum.

Også på anden måde havde hun glæde af sin kontakt med 
dette ”væsen”. F.eks. søgte hun råd om, hvordan hun 
skulle håndtere den opståede konflikt indenfor teosofien. 
Den handlede bl.a. om uenigheden om den tiltagende 
centralistiske topstyring, der delte lokalafdelingernes 
holdninger mellem de autoritære der ville følge ”central-
magtens” diktat og de, der ville lokal selvbestemmelse. 
Alice Bailey mente, man med Annie Besant i spidsen var 
ved at afspore hele sagen og havde forladt de grundlæg-
gende teosofiske principper.

Hun fik det råd at opbygge sin egen skole, hvad hun 
gør i 1923, det der blev til Arkanskolen. Navnet er hvad 
Blavatsky havde ønsket. Denne skole fik efterhånden 
afdelinger i mange lande, og bygger på nogle principper 
der var vigtige for Alice, f.eks. at den skal være usekterisk 
og gratis, dvs udelukkende fungere på frivillige bidrag. 
Ud over de mange bøger, hun fik skrevet holdt hun et 
stort antal foredrag i mange lande. Således blev de sidste 
mange år af hendes liv vældig frugtbare.

Erindringer om 
sjælerejser

Af Michael Newton

Borgens forlag 2011

366 sider

Anm. Ruth Olsen

Newton er blevet en kendt forfatter i de voksende spiri-
tuelle kredse over hele den vestlige verden pga bøgerne 
”Sjælerejser” og ”Livet mellem livene”. Hjemme i USA 
har han oprettet ”The Newton Institute”, hvor man med 
hypnose angiveligt fører folk tilbage ikke bare til tidligere 
liv men også til tiden mellem inkarnationerne.

Denne bog er en samling ”cases” fra sådanne regressions-
rejser, altså beretninger om konkrete menneskers ople-
velser under hypnose, og om hvilke gavnlige virkninger, 
man mener det har haft på deres nuværende inkarnation. 
Man skulle således kunne få svar på, hvad meningen er 
med ens liv og med de problemer, man møder i dette liv. 
Det bliver derved lettere at acceptere sine vanskelighe-
der, fordi de ses som opgaver i den aktuelle inkarnations 
læreproces.

Den første historie handler om en gift kvinde, der møder 
en anden, som hun hellere vil være gift med. Han afviser 
hende dog. I sin regression oplever hun, at denne anden er 
en sjæleven, der kun optræder i hendes liv for at fremkalde 
en krise og dermed mulighed for en forandring i hendes 
mentalitet, dvs mulighed for ”at vågne op”. Imellem to 
inkarnationer oplever hun, at et ”råd” af højtudviklede 
væsener hjælper hende til at forstå, hvordan hun skal 
vælge det, der er bedst for hendes åndelige udvikling.

I en anden historie handler det om en kvinde, der i sin 
regression kommer tilbage til en inkarnation, hvor hun 
optræder som en mand i romertiden. Bogen her er altså 
blandt de mange, der påstår, man kan skifte køn fra en 
inkarnation til den næste. Om man tror på det eller ej kan 
synes uvæsentligt, men det bidrager til en vis mistillid 
til alt det andet, personerne oplever under regression. Da 
Newton og hans medarbejdere fører deres klienter ned i 
en dyb hypnotisk trance, kan de aldrig være sikre på, at 
det er personens egne erindringer, de ”fisker op”, men 
nogle helt andre personers erindringer. (Jfr. Sv.Å.Rossens 
artikel i Impuls nr. 4/2008)

Bortset fra det rummer bogen mange gode råd, som 
klienterne har glæde af, men ved en nøjere læsning fore-
kommer det mig, at disse råd ikke er meget anderledes 
end hvad en god fysisk inkarneret terapeut med spirituel 
indsigt kunne give. Men da regressionsoplevelsen åben-
bart gør et dybt indtryk på den pågældende og giver et 
bredere perspektiv på tilværelsen, for nogle lidt i retning 
af det nær-døds-oplevelser kan give, er der vel også en 
større mening med den slags aktiviteter.

Alle de mange historier kan læses som almindelig god 
underholdning. Det er jo ofte nogle barske liv, vi alle har 
haft i tidligere inkarnationer. Om det der fortælles om livet 
mellem inkarnationerne kan man vælge at tro på, men før 
eller siden får vi jo alle lejlighed til at konstatere om der 
er noget rigtigt i det.
Der fortælles i denne bog intet om den risiko for besæt-
telse, som der ved hypnose åbnes op for, og som der 
fortælles om i Marja Silverfalls artikel her i bladet. Men 
man har ved redigering af historierne selvfølgelig sorteret 
alt det problematiske fra.
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Afhængighed 
– din skjulte gave

Af Mary O’Malley

Borgens forlag 2007

380 sider

Anm. Ruth Olsen

Man kan være afhængig af 
mange ting – alkohol, tobak 
og andre stoffer, men også 
af mad, spil, forbrug og 
anerkendelse osv. Begrebet 
afhængighed er karakteriseret ved, at der er noget der har 
taget magten over en person, dvs det er ikke mennesket 
der bestemmer, men det er blevet behovet der styrer 
mennesket.
Det særlige ved denne bog er, at den fortæller om, hvordan 
afhængighed egentlig er en gave, der kan hjælpe én til 
bedre at forstå sig selv og de bagvedliggende problemer. 
Det gælder ikke om at kæmpe imod afhængigheden men 
om at gå i dialog og kærligt samarbejde med den.

Om hvordan dialogen kan forme sig, skriver hun (s.82): 
”Jeg vil gerne lære dig at kende. Jeg er ved at lære ikke 
at hade dig. Faktisk er jeg ved at lære at respektere dig. 
Jeg kan se, at du er født af et ønske om at passe på mig. 
Ved at gøre mig følelsesløs har det været din hensigt, at 
jeg ikke skulle mærke virvaret af rædsel, selvhad og for-
tvivlelse. Men det bragte os aldrig det ophør af smerte, 
som vi higer efter, og nu er du løbet løbsk. Jeg ønsker at 
blive løst fra denne krig, vi fører med hinanden. Jeg vil 
gerne lytte til det, du har at sige. Jeg vil gerne byde dig 
indenfor i mit hjerte igen. Vi har begge to betalt en høj 
pris for vores manglende kommunikation.”

I stedet for at give afhængigheden al den energi, som 
den får, når vi kæmper imod den, er vejen frem accept, 
tilgivelse og ”at elske os selv indefra”. Bogen foreslår 
forskellige øvelser, der hjælper os til at nå frem til det 
for mange så vanskelige: at elske sig selv. Kun således 
vil vi også være i stand til at elske andre. Når vi holder 
op med at bekæmpe os selv, behøver vi heller ikke at 
bekæmpe andre.

Man skal bruge afhængigheden til ”at finde vejen hjem”, 
til at åbne sig for den kærlighed, universet er fuld af, og 
sådan ende med at kunne sige farvel og tak for det, den 
lærte os. Om dette ”farvel” siger hun (s. 376): ”Dette 
farvel kan indeholde nogen bedrøvelse. Det er normalt, 
for du sørger over tabet af en gammel måde at finde trøst, 
tryghed og kontakt på. En af de måder, du kan sige farvel 

på, er at tænde et lys hver dag i en uge til ære for din 
afhængighed, og når du gør det, takke den for alt det, den 
har lært dig. Du kan skrive breve til din afhængighed og 
derpå brænde dem. Du kan købe et kort, der anerkender 
afslutningen på et forhold, og så sende det til din afhæn-
gighed på din egen adresse. Det findes mange måder at 
sige farvel på.”

Ud fra Martinus’ verdensbillede er de usunde behov, som 
er opøvet gennem længere tid, blevet til talentkerner, som 
det tager sin tid at erstatte med andre og mere naturlige 
behov. Vi har simpelthen tiltrukket de mikrovæsener, der 
er behovets grundlag, så kun ved at ændre vore tankeener-
gier kan vi tiltrække en anden slags og sætte i stedet. Men 
den mere konkrete vej frem til at ændre tankevaner hører 
vi ikke så meget om hos Martinus. Derfor er en bog som 
denne en udmærket vejleder, også for alle de, der prøver 
at hjælpe mennesker ud af ”afhængigheds-fælden”.

Under himlen over jor-
den

Af Birgit Strandbygaard

Forlaget Alfa 2011

140 sider – 189 kr.

Anm. Ruth Olsen

I denne tid, hvor en stadig 
større del af den danske 
befolkning består af pen-
sionister, er der brug for 
bøger, der kan give inspiration til en meningsfuld alder-
dom. Dette er sådan en bog. Den har undertitlen ”At blive 
ældre med mod og mening”. Det er en personlig beretning 
om det at blive gammel med glimtvise tilbageblik på det 
levede liv, fra barndom og ungdom. Af og til farvet af det 
vemod, som mange ældre kender til, når de ser tilbage 
på en svunden tid.

Det er historier, fortalt med den poetiske nerve, man ken-
der fra Birgits tidligere bøger. Og hun har det med, som 
nok huserer i bevidstheden hos de fleste ældre mennesker, 
om ikke alle, døden. For Birgit, der kender og har læst 
Martinus - og før da ”den tibetanske dødebog” – er den 
ikke så svær at forholde sig til. Problemet er snarere det 
fremadskridende fysiske forfald, som man må forlige sig 
med og blive ven med.

Hvis bare ikke det er ”ånden”, der forfalder, er der stadig 
så mange glæder og indsigter, livet kan bringe, når man 
som forfatteren her bevarer sin åbne nysgerrighed. Bogen 
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er fuld af kloge refleksioner over den tid, vi lever i. f.eks. 
skriver hun (s.52): ”Vi er et samfund stort set uden ånd. 
Moderniteten dræbte den mytiske gud, men ikke ånden 
bag formen, og derfor gav det os en åndens frihed. Denne 
frihed er desværre blevet brugt til at udrydde ånd, sådan 
at vi i vesten har fået et udbredt tab af spiritualitet.”

Med alderen kommer det indre liv til at fylde mere og 
mere i forhold til det ydre liv. Mange ting får en anden 
betydning, noget bliver uvæsentligt, mens andre ofte små 
ting får en dybere mening. Man får andre værdier, der gør 
livet meningsfyldt. Man får tid til en anden måde at være 
på, tid til en ny udvikling.

Alt i alt en god og klog bog, der blander spirituel indsigt 
med hverdagens erfaringer på en fin måde.

Den ny verden ifølge
Mr Tompkins

Af George Gamow og
Russel Stannard.

Oversat af Jan Tauber

Engelsk version:
Cambridge University 
Press 1999

Dansk version:
Nyt Teknisk Forlag 2003
256 sider

Anm. Kurt Christiansen

For nogen tid siden kom en af mine venner med denne 
bog, og bad mig om at læse den og fortælle hvad jeg 
mente om bogens pædagogik. 
Denne er en meget speciel bog. Den er skrevet som en ”ro-
man”, men med et spindelvævstyndt handlingsmønster. 
Der er ikke brugt mange linjer på dette handlingsmønster, 
men mønsteret er alligevel godt. Det bringer stoffet ned på 
et, for det almindelige menneske, genkendeligt niveau. 
Bogen handler reelt om kvantefysik, hverken mere eller 
mindre. 

Kvantefysik er overordentligt vanskeligt tilgængelig, 
hvis man reelt ønsker at forstå hvad det drejer sig om. 
Jeg har gået til flere forelæsningsrækker om kvantefysik 
og astrofysik, så jeg ved hvor svært det er. Selv vores 
højtuddannede undervisere må jævnligt erkende, at de 
ikke intellektuelt forstår en del af kvantefysikkens ele-
menter, men alligevel virker kvantefysikken nøjagtigt 
som de matematiske beregninger forudsiger. Praktiske 

forsøg kan kun udføres i et vist omfang. CERN er et af 
de steder hvor meget vigtige forsøg udføres.
Med dette i mente er det klart, at det er overordentligt 
svært for ”almindelige mennesker” at få nogen som 
helst fornemmelse af hvad kvantefysik er, og hvad det 
indebærer. 
Kvantefysik har ikke så stor betydning i vores praktiske 
hverdag. Vi beskæftiger os her med for lave hastigheder 
og for store masser. Den bliver først aktuel i praksis når vi 
arbejder med bevægelser i nærheden af lysets hastighed, 
og når vi beskæftiger os med enkeltpartikler i atomare 
størrelser, og det gør de færreste i deres dagligdag.

For at give almindelige mennesker en mulighed for at få, 
blot en lille smule forståelse af kvantefysikken, er denne 
bog skrevet. Det er ikke nogen ”hvem som helst” der har 
skrevet den. George Gamow var en af hovedpersonerne 
bag Big-Bang teorien, og han beskrev i teorien den kos-
miske baggrundsstråling. Russell Stannard født 1931 er 
professor emeritus. Læs om begge på Wikipedia.
Begge forfattere har i deres karriere og forfatterskaber 
forsøgt at gøre videnskab forståelig for almindelige men-
nesker, og via denne bog i særdeleshed.

I forsøget på at gøre kvantefysikken forståelig, ”blæser” 
man fænomenerne op, så de kan opleves nærværende 
for almindelige mennesker. Det gør man ved at lade Mr. 
Tompkins falde i søvn under videnskabelige forelæsnin-
ger, og i søvne oplever han de kvantefysiske fænomener 
et i størrelsesforhold som ham selv. 
Han oplever f.eks. bevægelser med store hastigheder, nær 
lysets hastighed, og hvordan det påvirker tid og størrelser 
(rumtid, det firedimensionale kontinuum bestående af 
tid og rum). 

Han oplever bl.a. hvordan det opleves når man står i et 
”system” i bevægelse og betragter et andet ”system” i 
bevægelse. Det er det der indgår i relativitetsteorien. 
Problemstillingen kan med rette opfattes som værende i 
relation til åndsvidenskabens opfattelse af det som denne 
kalder ”det faste punkt”. 
Mr. Tompkins bevæger sig i universet, oplever sorte hul-
ler, og her oplever han også det krumme rum. 
Han bliver utrolig lille, og oplever at være en elektron 
som tilhører et atom. Her bliver han særdeles bange for 
en forbifarende positron, og med rette. Han oplever også 
at være en elektron der bliver påvirket af en spænding. 
Herved bevæger han sig som elektron gennem kobber-
ledninger. 

Når man læser disse afsnit kan man ikke lade være at 
tænke på, hvordan åndsvidenskaben beskriver en rejse 
i universet, hvor man oplever alt fra det mindste til det 
største som værende på størrelse med en selv.
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I et spil ”kvantebillard” oplever Mr. Tompkins konse-
kvensen af Heisenbergs ubestemthedsrelationer der siger, 
at hvis man bestemmer en partikels position præcis, 
kan dens impuls ikke fastlægges præcis, og hvis man 
bestemmer impulsen præcis, kan man ikke bestemme 
positionen præcis.

På en ”kvantesafari” oplever Mr. Tompkins via nogle 
zebraer og løver et fænomen, der blev erkendt gennem det 
gamle klassiske dobbeltspalteeksperiment. Dette eksperi-
ment viser, at man ikke kan opfatte energi og partikler som 
to veldefinerede tilstande knyttet til specielle partikler. 
Bølgeenergi og stof er to sider af samme sag.

Han oplever at blive undervist i at håndtere partiklerne i 
atomkernen, nukleonerne. 
Via et besøg på CERN bliver han undervist i hvad man 
skal forstå ved de små partikler der fremkommer, når 
kerner bliver beskudt med højenergipartikler. 
Dette var nogle få tilfældigt udvalgte eksempler.
Man har optegnet nogle ganske få matematiske udtryk, 
som vil kunne forstås af mennesker, der har været vågne 
og aktive i fysik- og matematiktimerne i gymnasieti-
den.
Rygraden i bogens undervisning er Mr. Tompkins ven 
”Professoren”, der efterhånden bliver hans svigerfader. 
Han holder forelæsninger der sætter Mr. Tompkins fantasi 
i bevægelse. Samtidig underviser disse forelæsninger 
også læseren. De er nemlig holdt på et helt elementært 
plan.
Alt hvad der siges er videnskabeligt korrekt. Der benyt-
tes de korrekte videnskabelige betegnelser for alt. Til 

gengæld er der bag i bogen en ordliste, så man kan få 
repeteret hvad der skal forstås ved hver enkelt betegnelse, 
hvis man ikke ved det i forvejen.
Da bogen er udgivet i 2003 er de nyeste landvindinger fra 
videnskaben ikke med. Det gør ikke så meget, der er ikke 
noget nyt der strider imod det, som bogen fortæller.
Bogen er oversat af Jan Tauber. Han er astrofysiker, og 
derfor særdeles kompetent til at transformere stoffet fra 
engelsk til dansk.

Bogen er overordentlig pædagogisk god, selv om noget 
af stoffet, selv på pædagogisk form, kan være lidt van-
skeligt at forstå. 
Bogen er moderat anbefalelsesværdig for mennesker, der 
har et dybere kendskab til kvantefysik. Disse mennesker 
kan læse den som et godt eksempel på, et godt forsøg på, 
at gøre vanskeligt tilgængeligt stof forståeligt. Naturligvis 
vil der ikke være noget nyt i bogen for dem.

For mennesker, der har blot har et rimeligt godt kendskab 
til fysik, kemi og matematik, er den særdeles anbefalel-
sesværdig, hvis disse mennesker ønsker at få en dybere 
forståelse af kvantefysikken. For mig er kvantefysik 
meget spændende, og underbygger min fornemmelse af 
et muligt fremtidigt samspil mellem naturvidenskab og 
åndsvidenskab.
For mennesker der ikke har noget rigtig kendskab til fysik, 
kemi og matematik er den ikke anbefalelsesværdig. Disse 
mennesker vil ikke kunne forstå det som bogen fremlæg-
ger og forklarer, selv om det er gjort så let tilgængeligt 
som muligt.
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DET STORE SKISMA
Af Toni Christina Bjerremose.

Indenfor de seneste år er der sket en beklagelig udvikling 
indenfor Martinussagen, idet 2 fløje står stejlt overfor 
hinanden, hvorfor en fremtidig spaltning ulykkeligvis 
truer.
De 2 fløje er hhv. Rådet ved Martinusinstituttet / medar-
bejdere og undervisere ved instituttet og i Klint versus 
en række aktive personer, der i en årrække forgæves har 
forsøgt at få et samarbejde i gang med instituttet, men 
som af forskellige grunde har måttet opgive.
 Da jeg er et idealistisk indstillet menneske, har jeg fra 
begyndelsen (meget naivt er jeg klar over nu) forventet 
et meget højt udviklingsniveau for rådsmedlemmerne og 
underviserne på instituttet og i Klint, men er desværre 
blevet rystet over at blive mødt med en nedladende ar-
rogance, eller er blevet direkte ignoreret af nogle af de 
ovennævnte. Det er desuden påfaldende, at både nogle af 
rådsmedlemmerne, underviserne og ansatte på instituttet 
rent intellektuelt kan Martinus’ analyser både forfra og 
bagfra, men de kan desværre ikke bruge dem i praksis i 
dagligdagen!

Til forskellige sammenkomster på instituttet er det ikke 
nemt at komme alene, skal jeg hilse og sige, hvis man 
ikke kender nogen, da man ellers kan få lov til at stå alene 
ude ved væggen eller i en krog, da der ikke er én eneste 
– og da slet ikke rådsmedlemmer eller undervisere – der 
kunne drømme om at gå hen til den ensomme ukendte 
og byde vedkommende velkommen. Det sammen gælder 
i Klint – hvis ikke du er en meget udadvendt type, der 
selv aktivt går hen til folk og snakker op med dem, ja, 
så kan du være meget, meget ensom i Klint, da ingen 
fra ledergruppen åbenbart mener at have ansvar for at 
vise venlighed og hjælpsomhed overfor nye gæster. Kun 
udenlandske gæster er tilstrækkelig interessante til at få 
særbehandling. 

Der er et filmklip, hvor Martinus efter et foredrag siger 
farvel til alle tilhørerne, og det er tydeligt at se, at hver 
enkelt har Martinus’ fulde opmærksomhed, mens der 
gives hånd. Desuden er jeg bekendt med, at Martinus’ 
sekretær Erik Gerner Larsson altid gik rundt i Klint og 
hilste på nye gæster og sørgede for, at de blev introduceret 
til andre, der kunne hjælpe dem til rette. Denne hjertelige 
omsorg savnes i allerhøjeste grad i dag!

Derudover har jeg selv, og er bekendt med andres lig-
nende erfaringer, oplevet at få at vide af en underviser, 
der samtidigt er tilknyttet Kosmosredaktionen, da han på 
et tidspunkt uhyre håndfast censurerede et manuskript, 
jeg havde indsendt, at jeg jo ifølge Martinus skulle lære 
at finde mig i alt! At han så kunne nænne at sætte sig til 
dommer over mig og desuden ydmyge mig ved en sådan 
fordrejning af Martinus’ ord, var meget afslørende for 
hans eget udviklingstrin og faktisk temmelig skræm-
mende. Han vil nok hævde, at det blev sagt for sjov, men 
sådan noget spøger man ikke med!

For at begrunde kravet om rettelser og censur, fik jeg at 
vide, at noget af det, jeg havde skrevet, kunne misforstås! 
Man har sandelig ikke høje tanker om Kosmos-læser-
nes intelligens og opfattelsesevne, når det skulle være 
nødvendigt at rette i en artikel, som uden problemer af 
nogen art blev optaget i et andet blad, der åbenbart havde 
større tiltro til dets læseres evne til selv at vurdere og 
læse indenad!
Kosmosredaktionen opfordrer i bladet læserne til at sende 
artikler ind, men hvis andre har oplevet det samme som 
jeg, kan jeg godt forstå, at det efterhånden kun er Tor-
denskjolds soldater, der skriver i Kosmos, dvs. medlem-
merne af Kosmosredaktionen selv og et par få andre, der 
er inde i varmen.

Det er svært at være neutral, når man af folk på Marti-
nusinstituttet bliver behandlet nedladende arrogant ved 
f.eks. at de ikke gider hilse på en, når man møder dem 
og selv siger goddag, og at man bliver mødt med cen-
sur, hvis man tillader sig at have en anden mening end 
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den på bjerget. Man er hverken skriftligt i Kosmos eller 
mundtligt på instituttet / Klint interesseret i nogen dialog 
med anderledes tænkende. Martinus er i flere tilfælde og 
måske især i forbindelse med udtalelser om den seksuelle 
polforvandling meget uklar, hvad Kurt Christiansen i sin 
glimrende bog af samme navn har bevist, men hverken i 
rådet eller på instituttet er man interesseret i en diskussion 
om emnet, og artikler, der ikke er lige efter Kosmosre-
daktionens opfattelse, bliver enten afvist eller udsat for 
omfattende censur.

Ifølge regler på Martinusinstituttet må der ikke sælges 
litteratur, som Martinus ikke er forfatter til, dvs. at al 
sekundærlitteratur er bandlyst. Men at boksen med de 8 
DVD’er, som Hans Skaarup og Thorsten Dreyer udsendte 
i december 2008, 
heller ikke måtte 
sælges på institut-
tet, der endda selv 
havde givet et stort 
tilskud til udgivel-
sen, er temmelig 
uforståeligt. Derud-
over måtte nævnte 
Hans Skaarup og 
Thorsten Dreyer stå 
i sne, slud og kulde 
i flere timer uden-
for instituttet for at 
sælge disse DVD’er 
ved julereceptionen samme år! Da flere af gæsterne ud-
trykte deres forundring over og misbilligelse af instituttets 
beslutning, fik de 2 ophavsmænd til DVD’erne til sidst 
allernådigst lov til at sælge boksene indenfor i varmen.  
Samtidigt måtte udgiverne af ”Mindeskrift for Sam Zing-
lersen” ligeledes stå frysende udenfor Martinus instituttet 
og uddele det til alle interesserede på trods af, at hverken 
Martinus selv eller instituttet havde klaret sig uden den 
uselviske økonomiske støtte, som de havde modtaget fra 
den netop afdøde Sam Zinglersen. Så denne behandling 
var åbenbart takken fra instituttets side for denne uvur-
derlige hjælp!

Mener man virkelig, at dette var i Martinus’ ånd? Hvor 
var næstekærligheden henne? Den var ligesom med så 
meget andet gået til ved en meget kold og udelukkende 
hjernemæssig tilgang til udtalelser af Martinus.
Det samme gælder ved instituttets håndtering af hele 
copyrightsagen, hvor man igen og igen henviser til Mar-
tinus’ gavebrev, der giver retten til instituttet. Men når 
instituttet sover i timen og intet gør for at udbrede kend-
skabet til Martinus og endda bliver fornærmet på dem, der 
aktivt går ind for en udbredelse, og endog forbyder dem 
adgang f.eks. til Klint, ja, så er der et problem. Sidst men 
ikke mindst har instituttet viftet med gavebrevet og truet 

med copyrightrepressalier, da andre har udgivet en smuk 
udgave af Livets bog – af instituttet kaldt en piratudgave 
– som instituttet selv for lang tid siden burde have udgivet 
i stedet for den ualmindelig grimme discountudgave fra 
Borgens Forlag! Selv med det famøse gavebrev i hånden 
må instituttet efterhånden indse, at Martinus’ værk ikke 
kun tilhører den lige nu siddende ledelse af instituttet, 
men hele menneskeheden!

Jeg synes, at Martinusinstituttet ved sin firkantede og 
stivnede holdning selv er skyld i, at mange tidligere støt-
ter nu vender dem ryggen og nærmest bliver kastet over 
i den anden lejr. Ved en større fleksibilitet, tolerance og 
kærlighed ville alt dette ikke være sket. Der må og skal 
være plads til forskellige opfattelser, ellers vil det ende 

som det store skisma i 
1054, hvor den kristne 
kirke blev delt i hhv. 
den romerskkatolske 
kirke og den græsk-
katolske kirke, for 
selvom Martinussa-
gen ikke er religiøs, 
opfører ledelsen sig 
ligeså magtfuldkom-
ment som den davæ-
rende romerskkatol-
ske kirke, der mente, 
at kun de og ingen 
andre havde sand-

heden og derfor smed en bandbulle i hovedet på den 
græskkatolske.
 
Rådet har i mange, mange år nærmest intet gjort for at 
udbrede kendskabet til Martinus, og det er beskæmmende 
at se, at når personer udenfor instituttet aktivt og for 
egen regning har udstillinger kørende både i Danmark 
og i udlandet, er de ugleset af instituttet, der samtidig 
modarbejder dem.
Først indenfor de seneste 2 år er der pga. udskiftninger 
i rådet sket en ny udvikling på instituttet, ved at f.eks. 
Livets bog o.a. er blevet lagt ud på nettet. Men mon ikke 
det er gået ekstra stærkt, fordi man har følt sig presset? 
Udefra ser det ud som om, at instituttet lukker sig om sig 
selv, hvorved der indenfor inderkredsen let opstår en ind-
forståethed og selvgodhed og en følelse af ”dem” og ”os”. 
Men var det ikke Martinus’ mening, at vi skulle arbejde 
for en kærlighedsmoral i stedet for en krigsmoral?
Man må dog trods alt håbe, at der lidt efter lidt vil ske en 
åbning og måske en håndsrækning ud efter den anden fløj, 
således at vi undgår det omtalte skisma, der vil være en 
falliterklæring. Hvis ikke vi kan samarbejde med andre 
mennesker, der er interesserede i det samme som os, hvor 
er vi så henne? Martinus siger jo netop, at vi godt må være 
uenige, bare vi er gode venner! 
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af akupunktør Anne Wedege

I sidste nummer af Impuls var der en notits om, at nu er 
det blevet bevist, at akupunktur virker, fordi nålestikkene 
får cellerne til at danne stoffet adenosin, som lammer 
smertenerverne. 

Forskere indenfor den vestlige tradition har igennem 
årene forsøgt at forklare akupunkturens virkning ud fra 
målelige fysiske årsager. Man har forklaret det som ud-
løsning af hormoner (bl.a. endorfiner, som er kroppens 
smertestillende morfin) samt udløsning af andre kemiske 
stoffer, som har indflydelse på kroppens indre selvregule-
rende system.  Man har sågar indsprøjtet radioaktivt stof 
i akupunkturpunkter for at bevise eksistensen af meri-
dianerne. Også triggerpunkter er brugt som forklaring. 
Et triggerpunkt er et ømt punkt i en muskel, som man 
finder ved at trykke rundt i området. 

Når videnskaben engang i fremtiden begynder at forstå, 
at der er noget, som ikke kan måles og vejes med fysiske 
redskaber, vil de kunne forklare, hvorfor akupunktur vir-
ker. Og så vil de begynde at anerkende, at dette umålbare, 
som vi kalder ånd, er den oprindelige årsag til sundhed og 
helse. Når man begynder at forske i det åndelige, vil man 
komme til at forstå livsenergien, som kineserne kalder qi 
(udtales tji). Og så vil man forstå, at når qi’en flyder frit, 
vil både krop og sind være i naturlig balance, og der vil 
være helse og harmoni.

Jeg har arbejdet som akupunktør i snart 20 år, og det er 
for mig fagligt interessant at læse Martinus’ beskrivelse 
af mellemkosmisk elektricitet. Jeg mener, at det, som 
Martinus beskriver som mellemkosmisk elektricitet er 

det samme, som akupunk-
tørerne forstår som qi. I LB 
6 har jeg fundet følgende 
citater:

LB2153 Hele organismens 
funktion befordres (……) 
udelukkende ved mellem-
kosmisk elektricitet. Ved 
denne drivkrafts anven-
delse, både med og uden 

ledningsnet, beherskes hele organismens funktion og 
vedligeholdelse. 

Dette stemmer fint overens med tilstedeværelsen af de af 
de gamle kinesere kortlagte energilinjer i kroppen. Fra top 
til tå gennemstrømmes vi af fine kanaler af qi. Kineserne 
kalder det meridianer, Martinus kalder det ledningsnet. 
       

Der findes adskillige indicier for, at qi’en er elektricitet. 
Langs energilinjerne ligger der små søer af energi. Dette 
er akupunkturpunkterne, og de kan faktisk måles ad elek-
trisk vej. Der findes punktsøgningsapparater, som virker 
ved hjælp af en supersensitiv søger, der lyser, når den 
glider hen over et akupunkturpunkt. Patienten mærker 
som oftest et lille stød, når nålen finder punktet. Og jeg 
har i mit arbejde adskillige gange fået et fint lille elektrisk 
stød, når nålen, jeg holder i, rammer patientens energi. 
Mine akupunkturkolleger erfarer det samme.

En af de første nedskrevne lærebøger om akupunktur er 
Den gule Kejsers Klassiker fra det 27. årh. før vor tids-
regning. Heri kan man læse, at hvis der er blokeringer 
eller stagnation i meridianerne, og qi’ens frie forløb bliver 
forhindret, opstår der sygdom og smerter. Begrænsning 
af qi’en og dens gennemløb af organerne oplever vi som 
træthed og depression, og fravær af qi opfatter vi som død. 
Tilstrækkeligt med fritflydende qi oplever vi som energi, 
harmoni og velvære. Overskud af qi giver rastløshed og 
hyperaktivitet. Det stemmer ganske godt overens med 
Martinus’ beskrivelse:

LB2153 Da det levende væsens fysiske organisme, som 
nævnt, er et elektrisk anlæg, kan den naturligvis også 
kortslutte. Da nævnte organisme er en kombination af 
mange forskellige apparater (organer), der hver især 
drives ved elektrisk kraft, kan de naturligvis hver især 
kortslutte, uden at de øvrige apparater kortslutter. Der 
kan derved opstå lokale kortslutninger i organismen. 
Dette vil i bedste tilfælde ikke betyde, at hele organismens 
funktion standser. Sådanne lokale kortslutninger kender 
menneskene ikke. De kender kun deres virkninger. Disse 
virkninger udgør alt, hvad der kommer ind under begre-
bet ”sygdomme”. Alle sygdomme udgør, i deres inderste 
analyse, som vi her skal se, mellemkosmiske elektriske 
kortslutninger ganske uanset, hvordan de så end på den, 
for de fysiske sanser tilgængelige overflade, måtte tage 

Derfor virker akupunktur
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sig ud, og ganske ligegyldigt, hvilke nævnebetegnelser 
de her har fået.

Hver meridian med tilhørende organ har sin egen opgave 
i kroppen. Hvis der er sundhed og balance, har alle meri-
dian/organer samme kraft og samarbejder harmonisk. In-
den for meridianlæren taler man om, at hver meridian kan 
forstås som en medarbejder i et samfund og har opgaver, 
som ligner de opgaver, vi som borgere og medarbejdere 
i vort samfund varetager. Tyktarmen er skraldemanden, 
leveren er arkitekten, milten er transportsektoren, blæ-
ren er hydro-ingeniøren osv. Hjertet har den fornemme 
plads som Kejseren. Vi finder en lignende beskrivelse 
hos Martinus:

LB2152 Igennem de nævnte organers virksomhed bliver 
vi vidne til både tekniske, kemiske, optiske, elektriske, 
automatiske og viljeførte funktioner akkurat ligesom i et 
højmoderne, fysisk fabriksanlæg. 

Akupunktørens opgave er at afdække de indbyrdes dishar-
monier, der måtte være opstået i meridianerne/organerne 
(kortslutningerne). Ved hjælp af tolkning af personens 
fremtoning, og her kigger akupunktøren på følelsesliv, 
kroppens spændinger, stemmens klang, ansigtets farve 
og pulsens karakter, kan akupunktøren afdække, i hvilke 
meridian/organ ubalancen ligger. Og fra at have afdækket 
problemet er der ikke så langt til at gøre noget ved det. 
Ved hjælp af nålene kan akupunktøren give ”klassens 
problembarn” (meridian/organet) den opmærksomhed, 
som barnet har brug for. Et eksempel:

Lunge- og tyktarms-meridianerne samarbejder inden for 
det samme element og har til fælles opgave at tage ind og 
slippe. Lungerne modtager energi igennem den luft, vi 
indånder. Når vi indånder energi, føler vi os inspirerede 
og opløftede. Tænk bare på, hvordan vi har det efter en 

rask gåtur. Tyktarmens opgave er at slippe giftstoffer, 
som er skadelige for kroppen, og den skal også slippe 
gamle ubrugelige tanker og ideer. Hvis tyktarmen ikke 
kan slippe, vil lungerne naturligt ikke være i stand til at 
modtage nyt. Man kan jo ikke fylde mere på, hvis man er 
fyld med affald. Derfor vil man opleve en tilstand af for-
stoppelse og åndelig fastlåshed. Akupunktørens opgave 
her er altså at skabe harmoni mellem de to medarbejdere. 
Dette kan hun gøre ved fx at stimulere tyktarmsmeridia-
nen, så der kommer gang i elimineringen med stor lettelse 
og en følelse af frihed til følge. 

Det er inspirerende at læse hos Martinus, at den dybeste 
årsag til sygdom er vort tankeklima, og det, der virker 
bedst på alle vore skavanker, er at ændre tankerne. Det 
er desværre ikke så let med et slag i alt at tænke posi-
tivt og kærligt. Der går nok nogle inkarnationer for mit 
vedkommende, inden mit tankeklima holder op med at 
være sygdomsfremkaldende. Og så er det jo godt, at der 
indtil den dag findes akupunktur til at tage sig af mine 
dårligdomme. Interessant nok bliver mit humør bedre, 
når jeg får akupunktur, og det kan jeg også se hos mine 
patienter. Ikke bare fordi symptomerne bedres, men der 
kommer faktisk luft og lethed ind i tankerne, også selvom 
symptomerne ikke forbedres med det samme.

Tilbage til det videnskabelige bevis for akupunkturens 
virkning. Det kommer. Jeg husker, at der for mange år 
siden på forsiden af dagens avis stod: ”Cigaretrygning 
årsag til lungekræft”. Dette kom på et tidspunkt, hvor 
alle vidste, at rygning var en af de allervigtigste årsager 
til lungekræft. Det var altså en gammel nyhed, der her 
blev bragt frem som dagens nyhed. Måske vil der om 
20 år som breaking news blive udråbt: ”Akupunkturens 
gåde er løst”, og nyhedsmediet vil forklare de undrende 
læsere, at forskere har fundet noget, der hedder energi, 
og at det fremstår som elektricitet i kroppen.

Litteratur: Sundhed og balance med de fem elementer af 
Anne Wedege. 
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Per Bruus-Jensen

Først af alt 
ér det navnløse, guddommelige Noget

”X”
Mere præcist har det pågældende Noget 

 ’form’ af et evigt og uendeligt verdensdyb
af immateriel natur.

Et verdensdyb,
der ikke desto mindre

er hjemsted for et
uudtømmeligt potentiale

af skabemuligheder
eller skabekim
i virtuel form 

samt hjemsted for et evigt 
og umætteligt begær

efter at realisere og virkeliggøre
dette skabepotentiale

og herigennem lære sig selv
at kende

– både som skaber og som oplever,
kort sagt: som et levende væsen

der omfatter ALT…

Med henblik på opnåelse af dette mål
tilskyndes det guddommelige Noget

konstant af sit ur-begær 
til at trække på sit lager 

af virtuelle skabemuligheder
til fordel for en permanent aktivering af
især tre arketypiske funktionsprincipper 

  der i treenigt samspil
lader det navnløse, guddommelige Noget 

træde i karakter som netop 
”et levende væsen”;

det vil sige ”Et Noget”, 
der kan og vil opleve

– herunder ikke mindst: sig selv…

Som de tre overordnede funktionsprincipper tje-
ner:

1. princippet skaber/oplever, X1
2. princippet skabe- oplevelsesevne, X2

3. princippet ”det skabte”, X3.

 Af disse basale funktionsprincipper spiller
X1 rollen som både årsagsløs årsag til skabelse 

og ultimativt vidne til skabelsens resultater.

Samtidig spiller X2 rollen som X1’s forudsætning 
for 

i praksis at kunne løse sin opgave

Og endelig spiller X3 rollen som resultatet 
af samspillet mellem X1 og X2

– objektivt som subjektivt. 

Konklusion
Da alle tre funktionsprincipper

ved roden fremgår 
af det samme immaterielle Noget/”X”

er de også alle tre
i deres dybeste grund

ikke alene selv af immateriel beskaffenhed,
men er også bundet sammen

i treenigt samspil
hvilket alt i alt på ultimativ vis 

udgør forudsætningen for
at de overhovedet kan samarbejde … 

  

   

Om verdens grundvold
(i forenklet fremstilling)
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Af Kurt Christiansen

De to ord i overskriften dækker grundlæggende over det 
samme begreb, idet evolution blot er det engelske udtryk 
for udvikling som danskere har taget til sig i forbindelse 
med videnskabens studier af udvikling, i stor udstrækning 
inspireret af Darwins arbejder. Men er det så entydigt 
hvad man tænker på når man taler om udvikling/evolu-
tion? Nej det er det slet ikke.

Åndsvidenskabens forståelse af begreberne

Når man taler om udvikling inden for åndsvidenskaben 
(her bruges udtrykket evolution næsten ikke), tænkes 
specielt, og først og fremmest, på åndelig udvikling som et 
mål for udvikling. Udvikling inden for åndsvidenskaben 
går på levende væseners åndelige udvikling der i det store 
perspektiv fører det levende væsen fra det ene rige til det 
næste. Fra dyreriget til det rigtige menneskerige, fra det 
rigtige menneskerige til visdomsriget og fra visdomsriget 
til den guddommelige verden. Dette forløb er baseret på 
en klar udvikling af den åndelige side af væsenet. 

Herfra sker der i åndsvidenskabens optik en ”indvikling”, 
som også er en slags udvikling/evolution, men er ”et slags 
tilbageskridt” set fra et åndeligt udviklingssynspunkt. 
Dette tilbageskridt, åndeligt set, er en ubetinget nødven-
dighed, og har også sin naturlige forklaring som jeg ikke 
skal komme ind på her. 

Det er imidlertid stadig et led i en udvikling fysisk set, 
idet man her begynder et nyt spiralkredsløb som omdan-
ner væsenet til et væsen i et overliggende spiralkredsløb. 
Menneskevæsenet omdannes f.eks. til et klodevæsen. 
Denne indvikling fører væsenets åndelige udvikling 
tilbage fra den højeste åndelige udvikling i den gud-
dommelige verden, via salighedsriget/mineralriget og 
”planteriget” (som i denne sammenhæng ikke skal opfat-
tes bogstaveligt men symbolsk) til den laveste åndelige 
udvikling i midten af dyreriget, som her heller ikke skal 
forstås bogstaveligt men symbolsk (betegnende et specielt 
tilstandsniveau). Herfra sker der igen en åndelig udvikling 
i det næste spiralkredsløb. 

I denne forbindelse er der slet ikke set på den fysiske 
udvikling, altså den ikke åndelige udvikling. Det vil sige 
udviklingen af legemerne. Årsagen til at åndsvidenskaben 

ikke interesserer sig så meget for den legemlige udvikling 
skyldes, at den fysiske udvikling, langt hen ad vejen bliver 
dikteret af den åndelige udvikling, og har et ”efterslæb” i 
forhold til den åndelige udvikling. Den fysiske udvikling 
halter bag efter den åndelige udvikling, og bliver frem-
provokeret af denne (via sult og mættelse). 
Det er derfor, at de mennesker der er nået ind i det rigtige 
menneskerige, ikke i begyndelsen har et legeme der er 
frigjort fra den dyriske form for seksualitet. Det bliver 
først færdigdannet når menneskevæsenerne i slutningen 
af det rigtige menneskerige bliver i stand til at inkarnere 
og disinkarnere sig selv, efter sit eget ønske.

Inden for åndsvidenskaben skelnes der således mellem 
en åndelig udvikling og en ”fysisk” udvikling, hvor den 
åndelige udvikling går forrest en del af spiralkredsløbet 
og trækker den fysiske udvikling med sig, og en anden 
halvdel hvor den åndelige udvikling skrues tilbage, og 
hvor den fysiske udvikling fortsat forløber (evolutions-
mæssigt betragtet) derved, at det fysiske legeme overgår 
til dannelsen af et legeme i et nyt og højere spiralkreds-
løb. Det vil sige, at legemet gennemgår en fuldstændig 
omkalfatring af sin fysiske tilstand. 
Dette kan vel symbolsk beskrives således, at det der driver 
den åndelige udvikling er en donkraft der skubber den 
åndelige udvikling opad udviklingsmæssigt til et vist højt 
niveau og trækker legemsudviklingen med sig. Derefter 
sænkes donkraften til sit basisniveau igen, hvorfra den 
igen skubber åndsudviklingen opad. 

Medens donkraften sænkes fra sit højeste til sit laveste 
niveau, fortsætter imidlertid den fysiske udvikling, idet 
der fysisk skabes et helt nyt legeme, på et for dette legeme 
basalt udviklingsniveau, som så igen videreudvikles 
samtidig med den ny åndelige udvikling.
Uden at jeg skal komme dybere ind på det emne her, skal 
jeg blot erindre om, at denne donkraft virker via, eller 
udgøres af, de 6/7 grundenergier, hvoraf de 6 energier 
hele tiden ændrer styrke, baseret på bl.a. den 7. energi, 
moderenergiens, påvirkninger.

Naturvidenskabens forståelse af begreberne

Vi har nu kort set på begreberne udvikling og evolution 
som åndsvidenskaben benytter dem. Lad os nu se på 
hvordan naturvidenskaben ser på det.

Udvikling – Evolution
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Naturvidenskaben benytter begge begreber, men bruger 
fortrinsvis begrebet evolution til at beskrive levende 
væsentypers (arters) udvikling gennem millioner af år. 
Videnskaben ser, at arter spaltes op, således, at en del af 
arten udvikler sig i en retning, og en anden del i en anden 
retning. Ud fra denne erkendelse danner naturvidenskaben 
et stamtræ hvor der sker en udspaltning/grendannelse når 
en art udspalter sig i to arter. Videnskaben ser udspaltnin-
ger i stort tal, og dermed bliver stamtræet udstyret med 
mange grene af forskellig længde. 

Man prøver så at sætte tid på, således at stamtræets gren-
længder repræsenterer tiden fra udspaltningstidspunktet 
til nutiden, eller til det tidspunkt hvor arten er forsvundet 
igen. Det vil sige, at Træet på en måde er sat ind i et ko-
ordinatsystem hvor y-aksen er tiden, og x-aksen ikke er 
egentlig defineret. Grenafstanden udtrykker nemlig ikke 
entydigt artsforskellen som sådan, fordi artsforskel ikke 
tidligere har kunnet kvantificeres. Måske kan det gøres 
hvis man tager genforskellene/DNA-sekvens-forskellene 
med i overvejelserne, men denne mulighed er af nyere 
dato.  

Videnskaben ser kun evolutionen som en fysisk udvikling, 
fortrinsvis styret af genetikken, og fortrinsvis baseret på 
mutationernes indvirkning på denne (dog nu modificeret 
af en vis forståelse af epigenetikken). Naturvidenskaben 
har tidligere set mutationerne, der danner basis for evo-
lutionen, som baseret på tilfældigheder. Dette er nu ved 
at ændre sig noget, idet epigenetikken anviser, at der 
eksisterer nogle reguleringsmekanismer som man ikke 
tidligere har været opmærksom på. 
Den åndelige side benægter naturvidenskaben eksistensen 
af, og undlader derfor at inddrage denne side i evoluti-
onsbegrebet.

Begrebet udvikling bruges naturvidenskabeligt mest om 
små udviklingsintervaller som forløber i et enkelt indi-
vid, i dets levetid, f.eks. udvikling fra barn til voksen, 
og videre frem til gammel og olding. Altså udvikling 
gennem et liv. 
Vi skal her huske på, at naturvidenskaben jo ikke beskæf-
tiger sig med sådanne begreber som reinkarnation. Derfor 
kan de, ifølge sagens natur, ikke tale om udvikling i et 
større perspektiv, henset til det enkelte individ/væsens 
videre udvikling gennem reinkarnationen. Videnskaben 
må helt og holdent knytte evolutionen til mutationernes 
tilfældighed, og dermed sammenkæde væsensudviklingen 
fra generation til generation.

Det som videnskaben oplever som det der driver evolutio-
nen, er nok stadig det grundlæggende begreb ”survival of 
the fittest” (de bedst egnede overlever) som blev formu-
leret af Herbert Spencer, men blev heftet på Darwin.
Videnskaben diskuterer imidlertid kraftigt hvordan man 
skal forstå dette. Man kan ikke blive enige om, hvorvidt 
det alene er egenskaber ved individets genetik i den ene 
ende (på molekylært niveau), eller om det er egenskaber 
ved artsgruppen og dens livsfunktion (et slags grup-
pefænomen) der er bestemmende, dog stadig baseret på 
mutationer, i den anden ende af spektret. Grundlæggende 
opfatter videnskaben stadig mutationerne som værende 
den diversitet der danner den egentlige basis for mulig-
heden for evolution, hvor evolutionen derfor stadig ses 
som værende baseret på tilfældigheder.
Jeg skal ikke udvikle disse problemstillinger her, da de er 
meget omfattende, og måske uforståelige for udenforstå-
ende. I denne problemstilling indgår f.eks. også ekstreme 
miljøændringer gennem tiderne, og deres indvirkning på 
evolutionen.

Det basale er imidlertid, at naturvidenskaben siger, at 
det bedst ”egnede” individ får mulighed for at få mest 
afkom, og dermed mulighed for at sætte det største præg 
på de efterfølgende generationer af arten. Ved det bedst 
egnede skal her forstås, det individ der lettest kan skaffe 
sig passende føde, og som er bedst egnet til at overleve 
i de på det tidspunkt bestående habitater, området af et 
givent miljø. Det grundlæggende begreb ”survival og the 
fittist” (de bedst egnede overlever), er imidlertid baseret 
på en cirkelslutning, og derfor ikke noget rigtigt bevis 
for påstanden.

Et klassisk eksempel er Darwins redegørelse for forskel-
lige typer finkenæb hos finkefugle på nogle tropiske øer 
i Stillehavet. Darwins konklusion var, at en bestemt type 
næb var bedst egnet til at få fat i føde på en given ø. Der 
var forskellige øer, og fødesituationen var forskellig på 
øerne, derfor udviklede fuglene forskellige næbformer. 
Dette kunne ses som et eks. på, at det var de fugle med 
den bedst egnede næbform for at tilegne sig den aktuelle 
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fødeform der overlevede. Dette var imidlertid evolution i 
et meget kort tidsinterval. Formodentlig i en periode med 
et ensartet og stabil habitat.
Problemstillingen er her præsenteret i ultrakort form. Man 
skal dog forstå, at der også er en lang række andre faktorer 
der betyder noget genetisk, f.eks. ”anlæg for sundhed” i 
det givne miljø og meget andet.
Med denne ultrakorte antydning af åndsvidenskabens og 
videnskabens syn på evolution og udvikling skal vi nu se 
hvad vi kan bruge det til.

Hvor naturvidenskab og åndsvidenskab kan mødes i 
en fælles opfattelse, og hvor enighed ikke kan etab-
leres

Den alvorligste divergens mellem naturvidenskaben og 
åndeligt indstillede menneskers indstilling skal ikke søges 
omkring dem der er åndsvidenskabeligt indstillet. Den 
divergens finder vi mellem kristenreligiøse menneskers 
indstilling til evolution og naturvidenskaben. Fundamen-
talistiske kristenreligiøse mennesker kan ikke acceptere, 
at mennesket skulle nedstamme fra abelignende væsener. 
Dette har bevirket, at sådanne mennesker har dannet grup-
per som har fået betegnelsen Kreationister, og betegnelser 
som Intelligent Design tilhængere.
Sådanne mennesker tror på Bibelen bogstav for bogstav, 
og fastslår derudfra, at jorden er omkring 6000 år gam-
mel og at Gud har skabt alle arter enkeltvis, og skabte det 
hele på 6 dage. Der er ikke nogen grund til at sige mere 
om dette fænomen her, da det er så langt fra intelligent 
og logisk tænkning som man kan komme.

I åndsvidenskaben får vi imidlertid besked på, at vi netop 
er udviklet gennem planteriget og dyreriget, og har udvik-
let os frem imod ”det rigtige menneskerige”, som vi vil 
kunne befolke om ca. 3000 år. På dette tidspunkt har en 
stor del af de menneskelige individer udviklet en tilstræk-
kelig alkærlig bevidsthedsmæssig tilstand (donkraften har 
nået en passende højde for dette udviklingsstade).
Vi er i øjeblikket i sidste halvdel af dyreriget. I selve 
dyreriget har vi som sjæl (jeg) betragtet, befundet os i 
mange millioner år i forskelligt udformede legemer.
 Alligevel har mennesker store problemer med at stå 
i Zoologisk Have og se på aberne og tænke på, at vi 
nedstammer fra sådanne. Jeg kan godt forstå at de har 
problemer, for det gør vi nemlig slet ikke. 
Nu vil læseren måske standse op og sige ja men det gør 
vi jo. Svaret er et klart nej. 

På et tidspunkt for nogle få millioner år siden var vi i 
fysisk udvikling nået til en abeform som ikke eksistere 
nu. Derfor kan vi ikke nøjagtigt sige hvordan vi så ud 
dengang. Vi kan kun forestille os det i grove træk. Vores 
søstre og brødre som vi netop ser i Zoologisk Have, ligner 
slet ikke væsenerne på det tidspunkt hvor menneskelin-

jen skilte sig ud. På dette lidt uspecifikke tidspunkt fik 
nogle af os lyst til at gå på to ben for at få de andre to fri 
til at bruge til noget andet. Ønsket var stærkere hos os i 
menneskelinien end hos en del af vore søskende. Derfor 
lærte vi hurtigere at gå på to ben. Samtidig ønskede vi 
også brændende at eksperimentere med de nu frigjorte 
ben så de kunne hjælpe os til at få noget mere spændende 
ud af tilværelsen. 
Som mennesker med indsigt i åndsvidenskab kan vi let 
forstå, at sådanne stærke ønsker, over tid, bliver opfyldt 
ved at vi opbygger talentkerner, og øver os i den nye brug 
af de to lemmer. Dette medfører, at lemmerne udvikles 
så de bliver mere egnede til at tilfredsstiller vores ønsker. 
De omdannes til hænder med en meget mere alsidig 
funktion. 
For at kunne styre sådanne hænder var der naturligvis 
brug for en mere udviklet hjerne. Den udviklede vi også. 
Med udviklingen af en større hjerne opstod nye ønsker om 
at opleve og forstå livet langt mere detaljeret end vores 
urform ønskede det. Også dette ønske fik vi opfyldt. På 
den måde er vi blevet til den mennesketype som vi er i 
dag. Disse positive ændringer i vores fysiske legeme er 
langt hen ad vejen styret af ændringsmuligheder baseret 
på mutationer. Ændringer som ad epigenetisk vej er 
ledet i den gunstige retning (heri er naturvidenskaben 
helt enig).
Det er dog ikke gået lige hurtigt for os alle sammen. Nogle 
af os har endnu brug for en hel del udvikling af hjernen 
for at være på forkant med situationen. Det kommer af 
sig selv når sådanne mennesker får et stærkt ønske om 
det. Indtil da vil de blot være lidt bag efter, men stadig 
på vej.
Vore søskende i zoologisk have havde andre ønsker, som 
de også har fået opfyldt. Disse ønsker førte dem blot ad 
en anden vej så de fik et andet udseende og en lidt anden 
hjerneudvikling.



26

Dette var en meget forsimplet gennemgang af udviklin-
gen/evolutionen hos mennesket fra abestadiet til menne-
skedyret som vi ser det/os i dag. Der skete nemlig også 
mange andre forandringer i den periode. Forandringer 
som gjorde kroppen mere egnet til at opfylde vores 
ønsker.
Her kan vi konstatere, at naturvidenskaben og åndsvi-
denskaben er helt enige om udviklingsforløbet fysisk 
set (også genetisk og epigenetisk set). Det som de to 
videnskaber ikke er enige om, er de kræfter der driver 
den udvikling som vi kan iagttage.

Nu vil læseren måske spørge, hvor blev den åndelige 
udvikling nu af i dette forløb? Den åndelige udvikling er 
jo den som åndsvidenskaben sætter højest. Den åndelige 
udvikling blev listet ind af bagdøren, for den fysiske 
udvikling, var specielt væsenets store ønske. Ønsket om 
en åndelig udvikling var endnu ikke blevet formuleret 
som et ønske hos væsenet. 
Samtidig med vores stræben efter fysiske evner, så vi 
kunne klare os mere komfortabelt igennem vores liv, 
skete der også på andre felter forandringer. 

Som abevæsen og tidligere, havde vi fået indbygget en 
selvopholdelsesdrift der gik ud på at tænke på sig selv 
og familien for at sikre sig selv og de nærmeste bedst 
muligt, også på bekostning af vore medvæsener. Det var 
det selvopholdelsesinstinkt vi havde til rådighed, og som 
var indbygget i vores bevidsthed. Et instinkt som var 
nødvendigt for, overhovedet at kunne overleve. Det er 
dette som åndsvidenskaben kalder instinktenergien. Da 
vores udvikling og leveform blev mere avanceret som 
menneskedyr med stor teknisk viden, blev netop dette 
instinkt en pestilens for os. Vi bekæmpede hinanden uden 
fornuftig grund, og bekæmpelsesmidlerne blev meget 
mere avancerede og dermed langt mere fatale end de var 
da vi kun var en abeform. 

Nu træder donkraften som jeg omtalte ovenfor i funktion. 
Nogle af os blev mere og mere klar over, at vi måtte se på 
vores medvæsener, specielt dem der lignede os selv mest 
(vore ”medmennesker”), på en ny måde, og prøve at leve 
i velordnede grupper der efterhånden blev til samfund og 
udvidede sig til landområder (lande) med orden og system 
i tingene. Der måtte opstilles etiske/moralske regler. Det 
er den udvikling som vi står midt i nu.

Det er ikke alle menneskevæsenerne der er nået så langt 
i deres udvikling, men dem der har udviklet sig hurtigst, 
frontløberne, har forstået det, og prøver at dreje men-
neskenes udvikling ind i sådanne baner. Der er dog store 
forskelle i de enkelte menneskevæseners udvikling, og de 
mest tilbagestående må naturligvis holdes i kort snor, for 
ikke at ødelægge situationen for de mere udviklede. Det 
er heri vi skal se den åndelige udviklings første trin.

Det næste spørgsmål som må stilles, og jeg håber den 
intelligente læser allerede har stillet det. Hvad så med alle 
de af vores medvæsener der ikke har haft nøjagtig den 
samme sult, ønsket om den samme specielle udvikling, 
som os, og som vi mener, er mere tilbagestående end os 
mennesker?
Her må svaret klart være, at også disse væsener har 
udviklet sig i samme tidsrum. Jeg nævnte i begyndelsen 
kun det sted hvor vi udskilte os fra abegrundformen, 
således at vi gik i en anden retning end de andre aber i 
vores abepopulation. 
Inden vi går videre skal vi dog slå fast, at der er sket et 
utal af udspaltninger inden for dyreriget i det tidsinterval 
som udviklingens tidslinje beskriver. Vi taler her kun om 
den fortid som vi kan efterforske videnskabeligt. Denne 
udforskning har givet anledning til, at der kan tegnes 
et evolutionstræ/stamtræ med et stort antal grene som 
skiller sig ud fra stamtræets stamme på vidt forskellige 
tidspunkter.

Som vores medvæsener skal vi således forstå hele det 
store antal forskellige væsenstyper tilhørende dyreriget. 
De væsener som vi kan få øje på når vi ser os omkring i 
naturen. Væsener tilhørende planteriget lader vi ude af 
betragtning i denne sammenhæng. Dem er der ikke plads 
til i denne historie. Dem kan vi se på i en anden historie 
af samme art.

Vi må konstatere, at vores medvæsener i dyreriget har 
gennemgået en udvikling der er lige så interessant og 
betydningsfuld som menneskets, men disse medvæsener 
har udviklet sig i helt andre retninger, og de er derfor 
ikke så nemme at forstå. De er også ret vanskelige at 
sammenligne med os selv, da vi ikke kan kommunikere 
med dem på intellektuel vis. 
Netop dette fænomen, samtidig med at naturvidenskaben 
benægter åndsudvikling som en del af evolutionen, be-
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virker, at naturvidenskaben helt uretmæssigt bruger den 
tekniske kunnen som mål for hvor højt man er udviklet. 
Dette er grundlæggende, set fra åndsvidenskabens syns-
punkt for udvikling, helt forkert. 
Heri er vi langt hen ad vejen helt uenige med naturvi-
denskaben. Den erkender ikke nogen åndelig udvikling 
som sådan, evolutionsmæssig betragtet, og kan derfor 
kun måle ud fra den tekniske standard, hvor den mest 
avancerede tekniske udvikling er målet for udvikling. 
Naturvidenskaben sætter derfor mennesket højest, og 
opfatter alle dyr som ”underudviklede” i forhold til 
mennesket. 
Når jeg her taler om åndelig udvikling taler jeg om en 
åndelig udvikling der stiler imod alkærlighedens udvik-
ling, ikke den side af udviklingen (som naturvidenskaben 
leder efter i hjernen) der fremkalder evner til at håndtere 
større teknisk kompleksitet, så som naturvidenskabelige 
discipliner.

Ser vi på vores medvæsener kan vi vel nok udskille nogle 
væsenstyper (arter) som vi med rette kan sige ikke helt er 
nået så langt som mennesket. Når vi tillader os at sam-
menligne, skal vi imidlertid passe på, at det er en objektiv 
sammenligning vi udfører. Vi kan jo ikke endnu tale de 
andre væseners sprog, og spørge dem hvad de tænker og 
føler, for tænker og føler det gør de. Man har nu påbe-
gyndt forsøg med at kommunikere med medvæsenerne 
på videnskabelig eksperimentel vis, men også på måder 
som naturvidenskaben ikke vil acceptere som brugbare, 
nemlig telepatisk kommunikation i billedsprog.

Vi kan under ingen omstændigheder tillade os at gå ud fra, 
eller tro, at vores/menneskets udviklingsbane er den der 
er længst fremme, som naturvidenskaben definere det. Set 
fra et åndsvidenskabeligt synspunkt, er det bevidstheden 
målt på alkærlighedsevnen der er målestokken, og her har 
vi svært ved at sammenligne. Ser vi os omkring må vi 
konstatere, at vores ”dyriske” natur, langt hen ad vejen, 

er meget dominerende hos et stort antal mennesker, selv 
om disse mennesker i forhold til dyrene er ret avancerede 
teknisk set.
Man har set, at delfiner viser et handlingsmønster der har 

kærlige elementer som kan anes, måske er de meget mere 
alkærlige end vi kan forstå, og måske mere alkærlige 
end gennemsnitsmennesket. Når vi engang får udviklet 
muligheden for at kommunikere med dem, kan vi få et 
svar på sådan et spørgsmål. 

Mennesker der har kunnet kommunikere med husdyr, 
har oplevet en højt udviklet bevidsthed hos disse dyr. 
Også i stor udstrækning hos grisen, som vi slår ihjel 
uden skrupler. 
Insekterne udgør et helt kapitel for sig selv. Jeg kan ikke 
gå dybere ind i dette område end at konstatere, at mange 
insektarter har en højt udviklet samlivsform i deres grup-
pefællesskaber, som ligger langt over menneskets evner i 
dette område. Dette fænomen er naturvidenskaben også 
klar over, og studerer insekters sociale livsformer med 
stor interesse. Endda for, hvis det er muligt, at lære noget 
af dem.

Hvis vi vender tilbage til det sted hvor vi står og betragter 
dyrene i Zoologisk Have, eller ser på et dyr i naturen, eller 
et af vore husdyr, er det eneste logiske at tænke, at dette 
dyr er en af vore ”søstre” eller ”brødre” der for mange 
år siden valgte at gå en anden vej end vi har ønsket. En 
vej der ikke inkluderede så megen teknologisk færdighed 
og teknisk viden, men som måske til gengæld stilede 
mere imod det som en del af menneskeheden nu har fået 
øje på, og nu stiler imod, og ser som et mål, at udvikle 
alkærlighedsevnen. Vi skal gøre os klart, at teknologisk 
forfinethed ikke er et mål for reel udvikling generelt set, 
når man inkludere det åndelige udviklingspanorama.

Vi skal dog ikke forfalde til romantisk følelsesmæssig 
fantasitænkning, og forestille os, at alle dyr omkring os 
er overordentligt fint åndeligt udviklede. Det er naturlig-
vis ikke tilfældet. Også her er der en stor variation. Alle 
væsener udvikler sig ikke lige hurtigt. 

Udviklingen er, ifølge åndsvidenskaben, baseret på vores 
sult og mættelsespotentiale, og dette udviser en stor va-
riation. En ting er imidlertid helt sikker. Uanset hvilken 
vej det enkelte væsen vælger at gå, vil hvert enkelt væsen 
bevæge sig gennem de seks riger som åndsvidenskaben 
har defineret, og i den rigtige rækkefølge. Vi skal blot 
holde os for øjet, at vi har misforstået situationen fuld-
stændig hvis vi tror at alle væsener, når de indgår i det 
rigtige menneskerige, skal ligne os mennesker. Det er slet 
ikke tilfældet. Vi skal nemlig gøre os klart, at betegnelsen 
”menneskerige” ikke er et udtryk for væsenernes fysiske 
udformning, men et udtryk for væsenets åndelige udvik-
lingstilstand, uanset udseende og fysisk formåen.

Vi er nu nået frem til at se på om naturvidenskaben er mere 
eller mindre enig i de foran nævnte forhold. Forhold som 
jeg har ridset op i et åndsvidenskabeligt perspektiv.
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Vi kan let konstatere, at åndsvidenskaben og naturviden-
skaben er helt enige om den fysiske evolutions forløb, 
såvel tidsmæssigt som fysisk praktisk. Naturvidenskabens 
landvindinger omkring genetik og epigenetik strider ikke 
imod åndsvidenskabens syn på disse erkendelsers betyd-
ningen for evolutionen.
Åndsvidenskaben siger imidlertid ikke noget om hvor-
dan man skal forstå genetikken og hvordan den styres. 
Åndsvidenskaben taler kun om sult og mættelse. Altså 
åndeligt betingede drivkræfter. Det er imidlertid helt 
logisk for den der har en dyb indsigt (det er langt fra nok 
med en overfladisk forståelse) i såvel åndsvidenskaben 
som naturvidenskaben, at de er fuldt forenelige og enige 
når man ser på evolutionens/udviklingens fysiske frem-
træden, samt den tidshorisont det drejer sig om for at 
etablere den konstaterede evolution. Det kræver specielt 
en dyb indsigt i begge videnskaber at forstå hvordan 
bevidstheden kan spille sammen med den fysiske side af 
det enkelte væsen, og få det hele til at gå op i en højere 
enhed sådan som vi oplever den de facto. Det sidste kan 
naturvidenskaben slet ikke forholde sig til.

Det er således, at når man specielt skal forstå hvad der 
driver evolutionen, og specielt forstå hvorfor der over-
hovedet er en evolution og hvad den skal være der for, 
at man finder, at de to videnskabsformer er uforenelige, 
i hvert fald på nuværende tidspunkt.

Som tidligere nævnt nægter naturvidenskaben at erkende, 
at livet har en åndelig side. Naturvidenskaben kan pr. de-
finition kun forholde sig til det fysiske, det der kan måles 
og vejes. Det er derfor, at naturvidenskaben har så travlt 
med at studere hjernemassen hos væsener, og mener at 
de her kan finde de mekanismer som de nu er klar over 
at de ikke kan undvære, i forsøget på at forstå den mere 
avancerede side af evolutionen. 

Det betyder, at naturvidenskaben på nuværende tidspunkt 
er nødt til at forklare det hele ud fra rent fysiske elementer 
og faktorer. Det betyder, at naturvidenskaben ser evolutio-
nen ud fra det forenklede fysiske forhold som er indeholdt 
i det grundlæggende begreb ”survival og the fittist” (de 
bedst egnede overlever), som imidlertid er baseret på en 
cirkelslutning, og derfor ikke er noget rigtigt bevis for 
påstanden. Det ved naturvidenskaben godt, men den har 
endnu ikke noget bedre at sætte i stedet. Dette problem 
nager imidlertid naturvidenskaben meget, og derfor 
forsøger man også at få nogle flere og mere nuancerede 
indfaldsvinkler til at forklare fænomenet.

Naturvidenskaben har to problemer: 

For det første kan den kun forklare evolusionsprocessen 
ud fra tilfældigheder. De tilfældige genetiske mutationer. 
Man prøver energisk at finde andre måder at forklare evo-

lutionen på, for at få en mere målrettet proces at se. Det 
vil komme i små trin gennem epigenetikken der viser, at 
der er biokemiske ”systemer” der sorterer i mutationerne, 
således at der sker en udvælgelse som giver grundlag for, 
at det hele munder ud i et positivt tiltag. 

Naturvidenskabens andet problem er, at man ikke ved 
hvad det er der skal opfattes som den fornuft der via disse 
”systemer” foretager udvælgelsen af nye mutationer, og 
reparerer de skadelige. Man er således ikke kommet så 
langt at man kan se noget nyt perspektiv. Det er jo helt 
forståeligt når man endnu ikke accepterer, at der bagved 
hvert væsen, såvel som bagved ”naturen”, er en bevidst-
hed der har indflydelse på resultatet. Først når man når 
frem hertil vil de overordnede linjer falde på plads, og alt 
vil kunne forstås som logisk og formålstjenligt.

Med denne manglende erkendelse, kan naturvidenskaben 
naturligvis ikke se nogen egentlig mening med evolutio-
nen. Det betyder, at hele evolutionen som naturvidenska-
ben ser den, grundlæggende, som helhed, er formålsløs og 
tilfældig. Man ser slet ikke noget fornuftbestemt grundlag 
for evolutionen som helhed. 
Dette er jo også helt forståeligt og naturligt. Man kan kun 
indføje noget formålstjenligt i evolutionen hvis man ind-
drager en, bagved legemet, og bagved naturen, værende 
bevidsthed som har indflydelse på den fysiske krop og na-
turen, og som spiller sammen med den veldokumenterede 
genetik som ubetinget spiller en vigtig rolle i evolutionen 
såvel åndsvidenskabeligt set som naturvidenskabeligt set. 
For at forstå dette til bunds, er det absolut nødvendigt 
med den dybe indsigt i begge discipliner.

Sammenfattende kan man sige, at naturvidenskaben har 
givet os uvurderlige værdifulde oplysninger om de fysiske 
faktorer der har indflydelse på væseners udvikling og 
”plasticitet”. Oplysninger der er absolut nødvendige for 
at forstå noget overhovedet. 
Naturvidenskaben er imidlertid kørt fast, idet den ikke 
kan forklare det fornuftbetonede udvælgelsesmønster der 
bevirker, at evolutionen er fornuftbestemt. At evolutionen 
har et naturligt formål.
Naturvidenskaben må derfor på nuværende tidspunkt 
konkludere, at evolution er en tilfældig proces hvor de 
væsener der tilfældigvis har fået en genetik der favorisere 
dem i forhold til deres medvæsener med hensyn til alle 
fysiske forhold, og som medfører et større antal afkom-
sindivider, er den proces der driver evolutionen.
Man kan sige, at en sådan konklusion er brugbar, men slet 
ikke tilfredsstillende for en egentlig forståelse.

Her har åndsvidenskaben den store fordel, at man via 
denne har fået forklaret, ud fra erkendelsen af et bagved 
værende jeg med sine talentkerner, i det enkelte væsen, 
og et højere væsen, der sørger for, at alt sker på den mest 
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logiske og intelligente måde, at absolut intet er tilfældigt, 
men såre logisk og målrettet.
Først når naturvidenskaben tager mod til sig, og ændrer 
sin restriktive måde at opfatte verden på, og erkender, at 
der også findes nogle ”bevidstheder” som man må tage 
med i overvejelserne, hvilket vil betyde, at naturviden-
skaben laver sine grundlæggende kriterier for accepteret 
videnskab om, vil naturvidenskaben kunne opnå en lig-
nende, langt mere logisk og omfattende erkendelse, som 
den åndsvidenskaben lægger op til.

Jeg har i det foregående fremlagt naturvidenskabens situa-
tion som den er mainstream. Det betyder, at der naturligvis 
er sider af naturvidenskaben der prøver at finde en vej hen 
til det som jeg i det foregående har peget på som en mere 
fuldgyldig forståelse af evolution/udvikling, nemlig en 
kombination af naturvidenskab og åndsvidenskab. I dette 
grænseområde finder vi, inden for naturvidenskaben, bl.a. 
biosemiotik som en videnskabsgren. Biosemiotik opfatter, 
at naturen og udviklingen er styret af et tegnsystem. 

I Wikipedia kan man læse denne udmærkede definition 
af begrebet biosemiotik: Biosemiotik (βίος bios, græsk: 
liv; σημειον, semeion, græsk mærke eller tegn) er studiet 
af den levende naturs processer og systemer ud fra et 
tegnteoretisk perspektiv. Det er et voksende felt, som 
studerer produktion, virkning og tolkning af tegn i det 
fysiske og biologiske område i et forsøg på at integrere 
fundene inden for videnskabelig biologi og semiotik for 

at danne et nyt syn på liv og mening som iboende egen-
skaber i den naturlige verden.

Jeg ser sådan på det, at det er et første tiltag i at acceptere 
en åndelig styrende magt i universet. Man taler ikke om 
de forkætrede ord Gud og bevidsthed, men omskriver 
dem som ”tegn”. Den danske Jesper Hoffmeyer er en af 
dem der arbejder inden for dette felt.

Lad os til slut vende tilbage til det punkt hvor vi har 
forstået evolusionens/udviklingens gåde, og står og ser 
ud over naturen, ser dyr og mennesker i bevægelse. Du 
tænker nu at du skal hjem og have en god middag.
Når du tænker, at du lige så gerne spiser en Maren ko, en 
Søren gris, en Iver hane, din kusine Magda eller din onkel 
Oskar eller naboens broder Karlo, er du i hel balance med 
dig selv, er konsekvent og uden skrupler. Så er alt såre 
godt, men du er endnu meget dyrisk i den fremfærd.
Det er mere kærligt hvis du tænker, at du ikke ønsker at 
spise nogen af dem, fordi de alle sammen er en del af 
din familie. Så er alt også såre godt, men mindre dyrisk, 
mere alkærligt.

Hvis du ikke helt går ind for nogen af delene, men kun 
halvt, så har du et alvorligt forklaringsproblem, eller 
også har du ikke fattet noget som helst af det jeg har 
forklaret.

Suveræn viden
Det er ikke meningen, at menneskene skal blive ved med at være kosmiske analfabeter og opleve 
alle de mange ting uden at vide, hvad det er de oplever. Det er ikke meningen, De skal overvære 
en guddommelig åbenbaring og så ikke ane, at det ér en guddommelig åbenbaring. Så længe men-
neskene kun har fået deres viden fra andre væsener, fra verdensgenløsere, fra kirkerne, profeterne 
osv, befinder de sig kun på et barnestadium. En viden, man har fra andre, og som man ikke selv 
kan opleve og dokumentere, er jo ikke en suveræn viden. Men den viden, man kan tilegne sig 
ved egen kraft og egne sanser, gør os suveræne. Hvor man selv kan se, bliver man uafhængig af 
andre. Det er det, der er meningen.
(Fra foredraget ”Sommerlandet” maj 1954)
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Af Uwe Todt

Jeg har læst en meget interessant bog. Den handler om, 
hvad den meget medialt begavede polske kvinde Lucyna 
Lobos har oplyst om Cheopspyramiden, om det indtil nu 
ubekendte sted for Farao Cheops’ grav, om rummene i 
den vældige Sphinx, og om indholdet i de underjordiske 
rum mellem Sphinxen, Cheopspyramiden og Cheops 
grav. Desuden beskriver hun stedet for en vældig labyrint, 
som nu er dækket af ørkensand.

Denne labyrint blev beskrevet af den græske historiker 
Herodot, til hvem den blev vist. Da Herodot er meget 
troværdig i sine oplysninger, tror arkæologerne, at denne 
labyrint virkeligt har eksisteret. Den skulle have bestået 
af 3000 rum, fordelt på to etager. Den første etage er efter 
Lucyna Lobos’ oplysninger styrtet sammen og dækket 
af sand. Underetagen skal endnu være intakt. Den skal 
indeholde tavler med 
beskrivelser af Atlan-
tis’ historie og den 
efteratlantiske historie 
indtil bygningen af 
labyrinten.

Labyrinten befandt 
sig ved en sø, hvor 
Egyptens største oase 
i dag findes. Søen blev 
opslugt af Nilen. La-
byrinten var forbun-
det underjordisk med 
Cheopspyramiden og de to andre pyramider i Giza. Under 
Cheopspyramiden, i og under Sphinxen og i rummene 
mellem Sphinxen og Cheops grav skal der befinde sig 
tavler, hvor bygningen af pyramiden bliver beskrevet. 
Lobos’ oplysninger er blevet efterprøvet med GPG-radar 
(der går 60 m dybt). Resultatet var, at der på det angivne 
sted findes nogle hævede forskydninger i undergrunden, 
sådan at hun godt kan have ret.

Cheopspyramiden skulle være bygget af nogle ”udenjor-
diske” eller ”guder”. Bygningen foregik om natten. Men-
nesker var også medvirkende. Stenene var varme, da de 
blev sat på plads. De blev med en laserlyslignende stråle 
nøjagtigt tilskåret og afkølet med vand af mennesker. 
Over bygningen svævede nogle ”skiver”, som bragte og 
nedlagde stenene. Stenene svævede i luften under ”ski-
ven” uden fastgørelse. Der var også lys-skiver, 

som oplyste landskabet. Stenene blev udskåret i Egyptens 
stenbrud og transporteret gennem luften. De udenjordiske 
havde deres basisstation bag månen. De skulle være kom-
met fra en af Orions planeter.

Pyramiden består af ca. 2,5 mill. Stenblokke, som for det 
meste vejer ca. 2.500 kg. Nogle få vejer ca. 70.000 kg.. 
Der blev bygget på pyramiden i 20 år. Der blev altså byg-
get 125.000 kvadrer pr år. Hvis man regner med, at der 
blev bygget 200 dage om året, bliver det 625 kvadrer pr 
dag, med 10 timers arbejdsdag altså 1 stenblok pr minut. 
At det skulle være umuligt for menneskelig arbejdskraft 
uden maskiner er indlysende.

Ifølge Lucyna Lobos blev labyrinten bygget først, dernæst 
blev Sphinxen bygget, det var 1000 år før cheopspyrami-
den blev bygget. Hvornår blev Cheopspyramiden bygget? 
I bogen siger det væsen, som taler gennem Lucyna Lobos, 

at det kan han ikke 
oplyse, da han be-
finder sig udenfor ti-
den. Hun siger så, at 
vi i dag lever 6.500 
år efter bygningen af 
Cheopspyramiden. 
En anden gang hed-
der det, at pyramiden 
blev bygget i skor-
pionens tidsalder.

Efter bogen begyn-
der vandmandens 

tidsalder i 2012. Før den lå fiskenes tidsalder, før den 
vædderens osv. Hver tidsalder varer ca. 2.160 år. Det 
astrologiske kredsløb, det såkaldte platoniske verdensår 
er 12 x 2.160 år = 25.920 år. Skorpionens tidsalder endte 
ved 8 x 2.160 og begyndte ved 9 x 2.160. Bygningen af 
Cheopspyramiden skulle altså være sket for ca. 18.000 år 
siden. I de forudgående platoniske år kunne bygningen 
også være sket. Så ville det være for 44.000, 70.000 eller 
96.000 år siden.

I bogen fortælles også om de oplysninger, Lucyna Lobos 
har givet om polske arkæologiske fund, som viste sig 
rigtige. Hvad angår Egypten er udgravningerne efter laby-
rinten begyndt, men de er ikke kommet ret langt endnu.
Bogen er oversat fra polsk til tysk. Kan fås: Andrzej 
Wojcikiewicz: Die Erweckung des Pharaos.
( Artiklen her er oversat fra tysk af Ruth)

Hvordan pyramiderne blev til
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v/Ruth Olsen

Det synes som om buddhismen har erobret den vestlige 
verden, især i form af det fænomen, man kalder ”mind-
fulness”. Der er opstået utallige centre, hvor man kan 
gå på kursus og blive ”oplært” i dette, og en del virk-
somheder er begyndt at tilbyde den slags kurser til deres 
medarbejdere. Frit oversat betyder mindfulness ”bevidst 
nærvær”, lidt i retning af det, som Eckhardt Tolle kalder 
”at leve i nuet”. Selv om mindfulness har sit grundlag i 
buddhismen, er den form som dyrkes i vesten i høj grad 
tilpasset vestlig kultur.
Det centrale er stadig meditation, men hvor man i vesten 
søger at bruge det til stress-reduktion, sundhed og ”wel-
lness”, er målet med det i østen at opnå højere bevidst-
hed, frigørelse fra ”tilknytning” til illusionernes fysiske 
verden, ja håb om egentlige åbenbaringer.

Professor i klinisk psykologi, Peter Elsass, har brugt 
mange år på at sætte sig ind i især den tibetanske bud-
dhisme og har just udgivet en bog, ”Buddhas veje”, hvor 
han søger at sammenligne vestlig og buddhistisk psyko-
logi. Med bl.a.den som udgangspunkt vil jeg prøve at se 
nærmere på det nye modefænomen.
Mange mindfulness-terapeuter underbetoner dets tilknyt-
ning til buddhismen eller understreger, at buddhismen 
ikke er en religion men en filosofi, for mange her i vesten 
har ordet religion fået en dårlig klang..

De fleste forskere på området påpeger dog, at buddhismen 
har næsten alt det, der kendetegner en religion, nemlig 
hellige skrifter, templer, ritualer, doktriner, en trosbeken-
delse og religiøse autoriteter. Men den har ingen snævre 
dogmatiske rammer, og har derfor med sin fleksibilitet 
haft ret nemt ved at tilpasse sig det vestlige menneskes øn-
ske om selv at sammensætte sin egen spirituelle ”menu”. 
Som Dalai Lama engang sagde kan man udmærket være 
en kristen buddhist. Der er i øvrigt 4 godkendte buddhi-
stiske trossamfund i Danmark.

Meditation er blevet importeret til vesten med anbefalin-
ger, som får den til at se ud som nærmest ”lykkepiller”, 
sådan som man f.eks. kan læse om den i bøger fra Tran-
cendental Meditation (TM). Men det er ikke uproblema-
tisk at overføre et fænomen som meditation til en kultur, 
der bruger det på en helt anden måde end man gør i østen, 

hvor man skal oplæres af en mester, der selv har brugt 
mange år til at lære faldgruberne at kende.

Hvad den ”tomhedstilstand” i sindet, som man med de 
fleste meditationsformer tilstræber, kan åbne for f.eks. i 
form af besættelse, ses af Marja Silverfalls artikel her i 
bladet. Men der opstår også andre problemer, når man 
begynder at lave gruppemeditationer på alle slags kurser 
udfra hvad man blot har læst sig til. Således oplevede 
jeg engang på et kursus, hvor vi var sat til at meditere 
på vort dybe åndedræt, at der var en deltager som brød 
totalt sammen i panikangst. Hun havde åbenbart brugt 
kort vejrtrækning til at holde angsten under kontrol, men 
kursusarrangørerne vidste ikke, hvad de skulle stille op 
med et menneske, der gik i psykisk opløsning, de havde 
jo bare læst, hvor fredfyldt og lykkelig man blev af at 
meditere!

Når mindfulness-meditationerne tilsyneladende und-
går de uheldige problemer, skyldes det formodentligt, 
at det som regel er ”loving kindness” og ”compas-
sion”, altså næstekærlighed og medfølelse der skal 
opmærksomheds-trænes på. Positive kærlige tanker 
kan jo virke som en slags beskyttelse. Det er den 
koncentrerede nærværende opmærksomhed, det 

Mindfulness
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handler om at opøve, men det er ikke lige meget, hvad op-
mærksomheden rettes mod.

Ifølge buddhismen er det ikke følelsen, der skal sættes 
fokus på, men på vor egen holdning til følelsen. Man skal 
altså opnå en form for distance til følelserne for derved 
at få dem under kontrol. De hører den fysiske verden 
til og er derfor jo blot en illusion. Det hele går ud på at 
ændre bevidstheden. Peter Elsass nævner i sin bog, at 
meditationer med fokus på næstekærlighed har vist sig at 
kunne mindske smerterne hos kroniske smertepatienter. 
Jeg vil dog tro, det var kærlige positive tankeenergier, 
der gjorde udslaget!

Peter Elsass interviewede nogle buddhistmunke, der 
havde været i kinesisk fængsel og oplevet grusomme ting 
uden de åbenbart var blevet dybt traumatiserede. Om det 
skriver han: ”En af dem fortalte, at det var Buddhas lære 
der gav ham en særlig styrke. Den var som en discipli-
nering af sjælen, som standsede hadet, ikke som en måde 
at glemme på, men snarere ved at udvise en ubegrænset 
kærlighed og omsorg. En af dem følte endda medfølelse 
med sin kinesiske bøddel, fordi han måtte bøde med flere 
liv i sin reinkarnation på grund af sine misgerninger. Han 
havde dog hjulpet bødlen i hans fremtidige liv ved ikke 
at tage imod og gengælde hadet.”

Mon en dybt troende kristen ville være i stand til at bære 
sådanne lidelser uden varige psykiske skader? Næppe, for 
dels mangler han troen på reinkarnation, dels er næste-
kærligheden ikke så grundigt indøvet i hans bevidsthed. 
En buddhistmunk får (som regel) trænet sin bevidsthed 
til at udvikle en universel og betingelsesløs accept af sine 
vilkår, en kærlighed til alt levende og mindre selvoptaget-
hed. Det er hvad de forstår ved ”spirituel vækst” og som 
er målet for deres mindfulness-praksis. Kærlighedsevne 
er altså noget, man mener der kan bevidst optrænes.

Ifølge Martinus er det nu nok så meget lidelseserfaringer, 
der fører til medfølelse, alkærlighed og altså spirituel 
vækst. Den kan man ikke meditere eller ”nærværs-træne” 
sig til. At det er næstekærlighedsevnen og de dermed for-
bundne tankenergier, der er den egentlige sundhedsfaktor, 
viser f.eks. historien om ham, der overlevede i en tysk 
koncentrationslejr, fordi han var så optaget af at hjælpe 
andre, mens de der var mest optaget af egne lidelser 
sygnede hen og døde.

Hvad kan man opnå?

At man i vesten har lidt andre mål med at dyrke mind-
fulness end i østen, betyder ikke at den ikke kan gøre 
en hel del gavn, bl.a. til at nedsætte vor tids alt for høje 
stressniveau. At øge sin koncentrationsevne på det, man 
aktuelt oplever og foretager sig og kun det, kan f.eks. 

mindske fremtidsbekymringer og fortidsærgrelser, i hvert 
fald i den tid, man øver sig i nærvær. En væsentlig stres-
sfaktor ligger jo nok så meget i alt det, man burde gøre 
end i det, man rent faktisk gør.

Det har vist sig, at man kan tabe sig ved at træne sin 
opmærksomhedsevne. Ved at koncentrere sig om hvad 
og hvor meget, man spiser, får man en øget kontrol over 
sine spisevaner. Mange overvægtige spiser tankeløst, 
altså med ”mindlesness”. I en radioudsendelse hørte jeg, 
hvordan en mindfulness-terapeut forklarede, hvad dette 
bevidste nærvær egentlig er. Hun sagde: inden du spiser 
f.eks. et jordbær, så begynd med at koncentrere opmærk-
somheden på dets farve, dernæst på dets duft og lad det 
så langsomt mase i munden mens du lader smagen sive 
helt ind i bevidstheden.

Forskere har i øvrigt fundet ud af, at man kan blive mæt 
blot ved tankens kraft. Ved at forestille sig, man spiser 
uden at gøre det, reagerer kroppen på tanken alene. Det 
kan så nedsætte behovet for mad – for en tid. Denne 
forskning siger det, vi ved, nemlig at det er bevidstheden 
der styrer kroppen. Men derfor skal den jo alligevel have 
tilført den form for energi, som maden repræsenterer.

I buddhismen er den hyppigst anvendte bøn ”Om mani 
padme hum”, som oversat betyder noget i retning af ”O, 
du som er juvelen og lotusblomsten”. Meningen er, at 
denne bøn, gentaget i én uendelighed, skal transformere 
ens forurenede krop og bevidsthed og dermed føre til 
spirituel indsigt og visdom, altså forbedre ens karma. I 
vesten går man ofte rationelt til værks, så nu kan man 
på internettet finde en hjemmeside om buddhisme, hvor 
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der står: ”click here for a good karma” og så få at vide, 
hvordan man kan blive renset fra en opsparet negativ 
karma ved at downloade ”Om mani padme hum” på sin 
computer og høre det så mange gange man vil. Og det er 
ikke engang humoristisk ment!

Alle religioner har søgt at påvirke menneskene til en mere 
human adfærd. I østen har motiveringen oftest været 
overbevisningen om karma som et faktum, i det kristne 
vesten har det været troen på, at der var en Gud, som 
holdt øje med en. At Jesus sagde, vi kommer til at høste 
som vi sår, har sjældent været rigtigt forstået. Man kan 
måske ”dressere” nogle mennesker til at opføre sig bedre 
v.hj.a. trusler om straf eller løfte om belønning i paradis, 
men moral er dybest set et spørgsmål om indre kvalitet 
udviklet gennem mange inkarnationers livserfaringer. Vi 
tror dog stadig på, at opdragelse nytter, og at psykologien 
kan være til stor hjælp her.

Peter Elsass er interesseret i at finde ud af, om buddhis-
men kan tilføre vestlig psykologi noget, der kan bruges til 
løsning af de stigende psykiske problemer i vor tid. Men 
han mener, der er alt for stor forskel i holdningen til de 
mest centrale begreber. Jeg’et f.eks. er for os i vest noget, 
der bør styrkes for at vi kan være og handle i verden som 
et helt og velintegreret menneske, mens det i øst synes at 
være noget, der bør nedtones om ikke udslettes, hvilket 
han mener kan bruges som en flugtmekanisme fra livets 
krav og udfordringer.

På den ene side søger man at vende opmærksomheden 
indad (”self-aware-ness”), på den anden side søger 
man at fremelske en oplevelse af énhed med alt, ja hele 
universet. Ifølge Elsass risikerer dette at befordre den 
grandiose narcissisme, der synes at øge for tiden, altså en 
form for idealiseret jeg-løshed, hvormed man mener at 
kunne undgå negative følelser. Fordi man lægger afstand 
til dårlige følelser som f.eks. vrede, betyder det ikke man 
slipper af med dem.

Hvor vi i vest lægger vægt på et godt socialt netværk for 
at få et sundt og tilfredsstillende liv, fordi vi mener, at det 
er i samspil med andre man opnår personlig udvikling, 
har man i buddhismen noget, der kan kaldes ”ikke-til-
knytnings-doktrinen”, dvs man bør ikke knytte sig til 
denne verdens flygtige fænomener. Elsass skriver: ”bud-
dhismens belæringer om ikke-tilknytning bliver opfattet 
af de dårligt integrerede personer som en rationalisering 
for at undgå stabile vedvarende relationer, frygten for 
intimitet og nærhed retfærdiggøres.”

Elsass fastslår, at mindfulness ikke hjælper på uforløste 
psykiske problemer. I buddhismen findes slet ikke ord for 
de mest udbredte psykiske sygdomme som f.eks. depres-
sion og manglende selvværdsfølelser, og derfor er det ikke 

noget, man forholder sig til. Dalai Lama, som har fået en 
del indblik i vestlig kultur, har udtrykt forundring over, 
hvor megen lav selvværd, der findes her.

Som psykolog kan Elsass ikke være enig i buddhismens 
forklaring om, at lidelsens årsag er begær og tilknytning, 
og at lidelsens ophør derfor er at finde i disses ophør. Det 
kan man som åndsvidenskabelig forsker heller ikke være 
enig i, men at lidelsens ophør hænger sammen med en 
ændring af bevidstheden er rigtig nok. Vi kan blot ikke 
ændre bevidstheden i retning af alkærlighed og visdom 
ved hjælp af mindfullness.

Men man kan blive god til så mange andre ting med den 
træning i at øge sin koncentrationsevne, som mindful-
ness indebærer. Der er således opstået noget, man kalder 
”mindfulness power”, som henvender sig til erhvervslivet, 
fordi den kan forbedre en persons effektivitet og produk-
tion. Men så er man kommet ret langt væk fra den oprin-
delige mening med det, som jo var ”loving kindness”!

En anden vinkel på det med ”nærvær”

Jeg vil her bringe nogle citater fra Catherine Ingrams 
bog ”Nærvær” (Borgen 2005), for hun har en lidt anden 
tilgang til emnet, som hun kalder ”vågen bevidsthed”, og 
som viser hvor forskelligt man kan opfatte og tolke det, 
som den buddhistiske lære fortæller. Hun var en typisk 
rastløs amerikaner på evig jagt efter nye oplevelser for 
at kunne føle sig levende, da hun fandt sin indiske guru, 
der lærte hende at hvile i sig selv og i stilheden med 
bevidst nærvær.

”For helt og fuldt at leve os selv ud som mennesker er det 
vigtigt at undersøge overbevisninger, der kunne hæmme 
os i vores totale udtryk, og se på hvordan vi bruger dem 
til at undgå dybe følelser. Mange spirituelle traditioner op-
fordrer til ulegemlig transcendens eller ophøjet afvisning 
af tilknytning til præcis det, som udgør et lidenskabelig 
engageret liv. De lægger vægt på, at alle fænomener er 
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forbigående, hvilket ofte misforstås, som at ingen af dem 
betyder noget.”

”Disse verdensanskuelser – alt er en illusion, alt er fuld-
komment, alt er karma – kan dække over fejhed. De kan 
bruges til at dæmpe vores følelser for dem, der lider eller 
er mindre heldige. Tilhængerne af troen på verden-som-
illusion siger ofte om mennesker, som lider, at det ikke 
sker i virkeligheden, det er kun en drøm. Tilhængerne af, 
at alt er fuldkomment, mener at der sker nøjagtigt det, som 
er meningen ifølge Guds vilje. Og tilhængerne af karma 
mener, at elendigheden er retfærdig, at de der lider bare 
betaler af på en karmisk gæld. Sådanne overbevisninger 
bruges ofte af umodne mennesker til at begrunde egoi-
stisk opførsel.”

”Vores første skridt i retning af at udvirke forandring er 
at finde kærlighed i vores hjerter. Vi er nødt til gennem 
vores eget liv at vise et eksempel på de værdier, vi står 
for. Som Gandhi sagde, lad os være den forandring, vi 
ønsker at se.”
”Ens vågne bevidsthed genkender sin egen natur i alt 

og ser kilden til den som kilden til alt. Vi oplever så alt 
i kærlighed og helhed, idet vi ikke blot oplever skønhed 
i visse genstande, mennesker eller steder, men som et 
vågent hjertes intelligens, der er ét med sin verden.”

”Den skønhed, vi oplever manifesteret udadtil, er en di-
rekte afspejling af vores indre virkeligheds skønhed. Har 
du lagt mærke til, hvordan en du elsker, eller en der blot 
har været venlig mod dig, pludselig kan se smuk ud, selv 
om du kunne have opfattet det samme ansigt som grimt? 
Hvad var det som forandrede sig? I vågen bevidsthed er vi 
ikke udelukkende afhængige af synsindtryk for at opleve 
skønhed, fordi vi erkender, at kærlighed er den bedste vej 
til oplevelsen af skønhed.”

Ingrams bog kan godt betragtes som søde ”lommefi-
losofiske” betragtninger, men den fik mig til at tænke 
på, at Jesu budskab om næstekærlighed synes at skulle 
serveres i lidt buddhistisk indpakning for at glide ind i 
mange vestlige ateisters bevidsthed. Bevidstheden ville 
dog ikke have været modtagelig uden den var modnet til 
det gennem mange forudgående liv. 

Om at tænke rigtigt
Åndsvidenskaben er et vældigt studium, og der er det store plus ved det, at lige så snart De begynder 
at beskæftige Dem med åndsvidenskaben og analysere tingene ud, kommer De til de gode tankemate-
rier, som bliver til strålende livskraft i organismen. De kommer til at føle glæde og velvære ved det, og 
der er det gode ved det, at De ikke behøver at vente på de andre. De kan nå verdensfreden inde i Dem 
selv og blive hævet ud over karma og sygdomme og blive immun over for alle de besværligheder og 
bekymringer, som menneskene i almindelighed går med. Det kan man hæve sig ud over ved at lære at 
tænke rigtigt.
(Fra foredraget ”Sansedefekter” 1954)
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  Kosmisk glimt

v/Hendrik Willemaz

I Kosmos 1956 var der en artikel, jeg her vil bringe et 
uddrag af, fordi den så fint beskriver, hvad et kosmisk 
glimt kan være. Det er fra en bog, som en hollandsk 
elektroingeniør udgav i 1955 om sine oplevelser.

Den trykkende tåge fra det snævre, byrdefulde liv om-
kring mig veg fuldstændig tilbage, og skyggerne opløste 
sig i strålerne fra et intenst skinnende og varmende, 
hvidgyldent lys af en ubeskrivelig storhed, af en perfekt 
fuldkommenhed, renhed, kærlighed, ophøjethed og en 
vibrerende, skabende vitalitet. Der var ligesom et ocean 
af dette fuldkomne lys. Nu forstod jeg først, hvad virkelig 
det ”indre lys” er, som overstråler solen, og som for os 
mennesker endnu kun er meget svagt eller helt lukket 
ude.

Lysoceanet syntes at komme i bølger fra en strålende evig 
uendelig kilde af skabende lys, som vibrerer igennem alt 
og derigennem opretholder alt og lader alting blive til og 
stadig fornyes. Det første, som jeg gennemlevede helt til 
bunds, var, at jeg nu ”vidste”, ja med sikkerhed erkendte, 
at det var ”dette”, som 
jeg så længe havde søgt 
og hungret efter. At op-
leve dette er mere end 
lykke, hvortil der altid 
som modsætning må 
eksistere ulykke. Her 
var der ingen antydning 
af modsætning, her var 
alt enkelt, perfekt og 
så fuldkomment, at der 
absolut ingen plads var 
for noget som helst ne-
gativt.

Det hele blev åbenbaret 
med en skarphed, en 
klarhed og en ubeskri-
velig oplysthed, som jeg 
kun vil kunne antyde 
som en ”fuldkommen 
bevidsthed”. Dette var 
kilden til vor individu-

elle bevidsthed. Herfra kommer den. Denne fuldstændige 
bevidsthed, dette lys som indeholder den højeste ophø-
jede kærlighed, denne åndelige kraft, det var alt sammen 
fuldstændig ”ét”. Alt var forståeligt, tydeligt, simpelt, 
velgørende og sandfærdigt med en overflod af godhed.

Dette var nu forbundet med en enkel, men dog dyb, alt 
gennemtrængende ”viden”, en viden som ikke havde 
noget med forstand at gøre. Her var ingen ”pro eller kon-
tra”, ingen diskussion, ingen vaklen, ingen analysering. 
Den ”var”, og denne viden var uden nogen som helst 
komplikationer, ganske enkel, og alt var fuldstændig 
gennemsigtigt som krystal. Også ”troen” var fordampet 
overfor denne positive ”viden”.

Igennem det hele havde jeg stadig den stærke følelse af 
den ”bærende altomfattende kærlighed”, som trængte 
gennem alt og bandt alting sammen. Bølgerne af overflod 
gik igennem mig og gennemtrængte mig med en klar 
viden om den universelle sandhed, at ”alt er såre godt” 
Godt som det er nu, også her på jorden. Selv det mest 
negative, de største prøvelser, den største tilsyneladende 
elendighed havde alligevel sin rod i denne uendelige alt-
omfattende godhed og skulle igen føre tilbage hertil. Det 

er simpelthen iscenesat 
på denne måde.

Det var ligesom et ”stort 
hjerte”, som til stadighed 
ernærer og opretholder 
hele skabelsen, for der 
strømmer faktisk ud 
herfra en gennemsigtig 
med lys gennemtrængt 
substans, der minder 
om vand, et indre ”li-
vets vand”, som træn-
ger igennem og beliver 
hele vor skabelse. Det 
er selve den drivende, 
levende kraft, som er 
til stede bag ved vor 
ydre skabte fremtræ-
den. Denne kraftstrøm 
fremkalder øjensynligt 
den hvirvlende kraft i 
et atom og forårsager 
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Forsynets plan med os

Den måde, hvorpå enhver af os skal komme til at manifestere lyset, er forudset af Forsynet, og en plan er 
lagt for vor fremtid, den plan vor samvittighed og vore idealer fortæller os om, hvis vi lytter tilstrækkeligt 
intenst til den indre røst. Derfor er det bedst, at vi i dag, når vi igennem vore tanker, ord og handlinger 
er med til at forme vor fremtid, tager hensyn til Forsynets plan med os ved at lytte til samvittigheden.

De virkninger, vi i dag med vor væremåde fremkalder, vil blive årsag til virkninger, vi møder i kom-
mende år og kommende liv. De vil være medvirkende til vor fremtidige fysiske og mentale fremtræden 
og medbestemmende for kommende lyse og mørke pletter i vor bevidsthed.
(Fra foredraget ”Samvittighed” juli 1942)

dannelsen af enhver forud ønsket form for alt det skabte 
i vor verden.

Med stor glæde så jeg på nær hold, at disse strømme ikke 
alene flød igennem mit legeme, men også igennem alle 
medpassagererne i kupeen. De så på mig og jeg på dem, 
men de bemærkede ikke, hvad jeg så og gennemlevede 
helt ind til kernen af mit væsen. Nemlig ”at jeg var dem 
og de var mig”. Vi var fuldkommen ét, udeleligt ét som 
dråberne i et ocean. Der var ingen adskillelse fra dem 
eller fra nogen som helst i hele verden.

I vor tid, hvor det undertiden ser ud, som om vi går tilbage 
imod stadig mindre menneskeværdige tilstande, er det 
blevet en brændende nødvendighed at vide, hvad livet 
egentlig tjener til, hvad det forlanger af os og hvad som 
må fuldbyrdes. Ud af en sådan viden må der kunne gro 
en kraftig genopbyggende reaktion. Ethvert menneske har 
en indre pligt til at gøre sig selv regnskab for formålet 
med sin eksistens og til at undersøge, hvad livet venter 

af ham og da også at gøre dette. Alt, hvad vi har læst, alt 
hvad man har foreholdt os, er kun ord, tomme ord, og 
disse må nu fyldes med levende værdi.

Livets formål er bevidsthedens forøgelse. Vor sjæls store 
rejse begyndte i ubevidst fuldkommenhed, derefter fik vi 
den bevidste ufuldkommenhed, hvor lyset blev formør-
ket, og den ender i bevidst fuldkommenhed. Vi er som et 
frø, der er stoppet ned i den mørke kolde jord, hvilket er 
nødvendigt for at det kan spire og gro. Der er mennesker, 
som endnu ikke ønsker at vide af lidelsens nødvendighed, 
og søger af al magt at undgå den. Men hvis man bryder 
en æggeskal for tidligt, kommer der ingen sund kylling 
ud af den. Kyllingen må selv bryde skallen af sin egen 
livstrang.

Når en person gennem svære oplevelser kommer til dy-
bere indsigt og stiller sig åben for den vitale energi, så 
kommer denne også. Igennem det åbne strømmer der da 
en bølge af livsenergi.
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Hvad tanker kan
v/Annie Besant

Selv om teosoffen Annie Besant stort set ikke siger andet 
end det, vi kender fra Martinus, gør hun det på en lidt 
anden måde og bruger nogle andre ord, f.eks. astralle-
geme hvor Martinus siger følelseslegeme osv. Det er ofte 
godt at få flere vinkler på et stof, for indimellem forstår 
man derved lidt mere. Eller det kan bare være interessant 
og underholdende. Følgende er uddrag fra hendes bog 
”Tænkeevnen” fra 1906.

Bevidstheden vil bestandig ændre sin vibration, indtage 
en ny slags og forkaste en gammel. Når vi kommer i 
berøring med en, hvis tanker er ophøjede, vil hans tanke-
vibrationer vække vibrationer i vore mentallegemer, der 
er i stand til at svare. Den nytte og fordel, vi modtager 
fra ham, beror i stor udstrækning på vor egen tidligere 
tænkning, og vor ”forståelse” af ham, for vor evne til at 
svare betinges af denne.

Han kan kun tænke sine egne tanker, men når han gør 
det, fremkalder han derved tilsvarende vibrationer i tan-
kestoffet omkring sig. Disse spiller på os og fremkalder 
i vore mentallegemer sympatiske vibrationer, som igen 
påvirker bevidstheden. En tænker udenfor os kan kun på-
virke vor bevidsthed ved at vække disse vibrationer i vore 
mentallegemer. Men det er ikke altid, at fremkaldelsen 
af sådanne vibrationer, der kommer udefra, umiddelbart 
efterfølges af forståelse.

Virkningen ligner undertiden den, som solen, regnen og 
jorden øver på frøkornet, der ligger begravet i mulden. 
Man mærker i begyndelsen intet synligt svar på de vibra-
tioner, der spiller på frøkornet, men i dets indre er der en 
fin sitren af det besjælede liv. Denne sitren vil vokse sig 
stærkere og stærkere dag for dag, indtil det voksende liv 
bryder frøskallen og udsender rødder og vækstspire.

Således også med sjælen. Der er en svag dirren ind-
vendig i bevidstheden, før den er i stand til at give et 
svar udad på de indtryk, den har modtaget. Og selv om 
vi endnu ikke kan forstå en ædel tænker, så er der dog 
indeni os en ubevidst sitren, som er forløberen for den 
bevidste reaktion. Når vi går fra en stor personlighed, er 
vi lidt nærmere det rige tankeliv, som udstrømmer fra 

ham, end vi var tidligere. Tankespirer er blevet født i os, 
og vore sjæle er hjulpet fremad i deres udvikling.

Efter et afsnit om, hvordan man styrker tænkeevnen, 
kommer et afsnit om tankeoverføring.

Tankeoverføring

Mange nærer et ønske om at udøve tankeoverføring og 
drømmer om den fryd, det ville være at kunne komme i 
forbindelse med en fraværende ven uden hjælp af telefon 
eller post. Mange mennesker synes at tro, at de kan udføre 
dette med megen liden anstrengelse og bliver forbavsede, 
når de gør total fiasko i deres forsøg. Det er dog klart, at 
man må kunne tænke, før man kan overføre en tanke, og 
en vis evne til at tænke koncentreret, for at kunne sende 
en tankestrøm gennem rummet.

De svage, vaklende tanker hos de fleste mennesker frem-
kalder kun flimrende vibrationer i tankeatmosfæren, viser 
sig og forsvinder hvert øjeblik, frembringer ingen bestemt 
form og er kun i besiddelse af den laveste livskraft. En 
tankeform må have skarpt omrids og stærk livskraft, hvis 
den skal kunne sendes i nogen bestemt retning og ved 
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ankomsten til sit bestemmelsessted være stærk nok til 
der at fremkalde en reproduktion af sig selv.

Der er to metoder for tankeoverføring, hvoraf den ene 
kan betegnes som fysisk, den anden som psykisk, idet den 
ene tilhører såvel hjernen som sjælen, den anden derimod 
sjælen alene. En tanke kan fødes af bevidstheden, vække 
vibrationer i mentallegemet, derpå i astrallegemet, sætte 
bølger i gang i den fysiske hjernes ætermolekyler og en-
delig i dens tætte molekyler. Ved disse hjernevibrationer 
påvirkes den fysiske æter, og bølgerne vandrer udover, 
indtil de når en anden hjerne og fremkalder vibrationer i 
dennes tætte og æteriske dele.

Denne modtagende hjerne forårsager nu vibrationer i det 
astrallegeme og derpå i det mentallegeme, som er knyttet 
til den, og vibrationerne i mentallegemet fremkalder ende-
lig svarvibrationer i bevidstheden. Dette er de mange trin 
i den bue, som en tanke gennemløber. Men denne ”loop-
line”-vandring er ikke nødvendig. Bevidstheden kan, når 
den forårsager vibrationer i sit mentallegeme, rette disse 
direkte mod den modtagende bevidstheds mentallegeme 
og således undgå den beskrevne runde.

Lad os se på, hvad det sker i det første tilfælde. Der er et 
lidet organ i hjernen – pinealkirtlen – hvis funktion ikke 
kendes af vesten fysiologer. Det er et rudimentært organ 
hos de fleste mennesker. Men det er ved at udvikle sig og 
vil i fremtiden komme til at udføre sin rette funktion i alle 
mennesker. Denne kirtel er organet for tankeoverføring, 
ligesom øjet er organ for synet.

Hvis man tænker meget intenst på en enkelt idé, tænker 
med koncentration og vedholdende opmærksomhed, vil 
man blive sig en svag sitren eller kriblende fornemmelse 
bevidst i pinealkirtlen. Denne sitren finder sted i den æter, 
der gennemtrænger kirtlen, og fremkalder dér en svag 
magnetisk strøm. Denne strøm er det, som forårsager den 
kriblende fornemmelse i kirtlens tætte molekyler. Hvis 
tanken er stærk nok til at fremkalde strømmen, da ved 
tænkeren, at det er lykkedes ham at frembringe sin tanke 
til en sådan skarphed og styrke, at den kan overføres.

Denne vibration i pinealkirtlens æter sætter bølger i gang i 
den omgivende æter ligesom lysbølger, blot meget mindre 
og hurtigere. Disse bølgebevægelser spreder sig udad i 
alle retninger, idet de sætter æteren i bevægelse, og disse 
æterbølger frembringer så igen bølgebevægelse i æteren 
i en anden hjernes pinealkirtel, hvorfra de i regelmæssig 
rækkefølge overføres til astral- og mentallegemet og på 
denne måde når bevidstheden. Hvis denne anden pine-
alkirtel ikke kan reproducere disse bølgebevægelser, vil 
tanken gå ubemærket forbi og ikke gøre mere indtryk, 
end lysbølger gør på en blind mands øjne.

Den anden tankeoverføringsmåde består deri, at tænke-
ren, når han har skabt en tankeform på sit eget plan, ikke 
sender denne ned til hjernen, men retter den umiddelbart 
mod en anden tænker på mentalplanet. Evnen til at gøre 
dette med fuldt overlæg betegner en langt højere sjæls-
udvikling, end den fysiske overføringsmetode betegner, 
thi afsenderen må være selvbevidst på mentalplanet for 
at kunne udøve denne virksomhed.

Denne evne udøver vi dog alle indirekte og ubevidst, da 
al vor tænkning forårsager vibrationer i mentallegemet, 
og disse vibrationer på grund af tingenes egen natur må 
forplante sig gennem det omgivende tankestof. Der er 
ingen grund til at indskrænke betydningen af ordet tan-
keoverføring til den bevidste overførelse af en speciel 
tanke fra en person til en anden. Uophørligt påvirker 
vi alle sammen hinanden ved disse tankebølger, der 
udsendes uden nogen bestemt hensigt, og det der kaldes 
”den offentlige mening”, bliver i stor udstrækning til på 
denne måde.

De fleste menneskers tanker går langs bestemte linier, 
ikke fordi de omhyggeligt har gennemtænkt et spørgsmål 
og kommet til en slutning, men fordi store folkemængder 
tænker langs disse linier og fører andre med sig. En stor 
tænkers stærke tanke går ud i tankens verden og opfanges 
af receptive sjæle. De reproducerer hans vibrationer og 
styrker således tankebølgen, idet den påvirker andre, der 
også styrker den osv. Derved kan den blive stadig stærkere 
og påvirke folkemasser.

Den offentlige mening udøver, når den engang er dannet, 
en herskende indflydelse over det store flertal, idet den 
uophørligt hamrer på alle hjerner og vækker tilsvarende 
bølgebevægelse i dem. Der er også visse nationale måder 
at tænke på, bestemte og dybe kanaler, der er resultatet 
af den uophørlige reproduktion gennem århundreder 
af ensartede tanker, som skriver sig fra en nations fæl-
les historie, sæder og skikke. Disse modificerer alle de 
sjæle, som fødes i nationen, og alt hvad der kommer 
udefra undergår en forandring gennem den nationale 
vibreringsmåde.
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Det for individet meget praktiske spørgsmål, som opstår 
af kundskaben om den uophørlige og almindelige tanke-
overføring, er følgende: Hvad godt kan jeg vinde og hvad 
ondt kan jeg undgå ved at indse, at jeg må leve i en blan-
det atmosfære, hvori gode og onde tankebølger stedse er 
aktive og banker på min hjerne? Hvorledes kan jeg vogte 
mig mod skadelig tankeoverføring, og hvorledes kan jeg 
drage fordel af den velgørende? Hvert enkelt menneske 
er selv den, der til stadighed virker på sit mentallegeme. 
Andre påvirker det lejlighedsvis. Den taler jeg lytter til, 
den forfatter hvis bog jeg læser, påvirker mit mentalle-
geme. Men de er kun midlertidige.
Min egen indflydelse over sammensætningen af mit 
mentallegeme er langt stærkere end nogen andens, og jeg 
selv bestemmer min sjæls normale vibrationshastighed. 
Tanker, som ikke harmonerer med denne, vil blive slynget 

til side, når de berører sjælen. Hvis et menneske tænker 
sandhed, kan en løgn ikke huses i hans sjæl. Hvis han 
tænker kærlighed, kan had ikke forstyrre ham. Hvis han 
tænker visdom, kan uvidenhed ikke lamme ham. Heri 
alene er sikkerhed og tryghed.

Sjælen må ikke få lov til at ligge så at sige brak, thi da 
vil et hvilket som helst tankefrø kunne fæste rod og 
vokse. Den må ikke få lov at vibrere, som den vil, thi 
det betyder, at den vil svare på en hvilken som helst for-
bifarende vibration. Deri ligger den praktiske lærdom. 
Den, der praktiserer denne, vil snart finde dens værdi. 
Han vil opdage, at ved tænkning kan livet gøres ædlere 
og lykkeligere, og at det er sandt, at vi ved visdom kan 
gøre ende på smerten.

Bibliotekets åndelige kraft

Et bibliotek er et sted, hvor åndelig kraft er opmagasineret i fysisk materie, og gennem 
den proces, vi kalder læsning, kan den frigøres og oplade den menneskelige bevidsthed. 
En bog, der interesserer et menneske, er jo som et element, der afgiver energi til et mod-
tagerapparat. Og bogen har den fordel frem for et almindeligt elektrisk element, at den 
ikke indeholder mindre kraft, fordi et menneske har modtaget impulser ved at læse den, 
eller hundrede mennesker har gjort det.
(Martinus i foredraget ”Ordet)
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Ruth Olsen

En appel til de unge

Diktatorernes tid er ved at være forbi 
her på jorden, sagde Martinus, men 
endnu vil de dog koste megen men-
neskelig lidelse. De fleste vil nok 
mene, at alle de unge menneskers liv, 
som det nu koster i de arabiske lande 
at bringe diktatorerne til fald, er en 
meningsløs omkostning. Men kender 
man åndsvidenskaben ved man, at 
ingen lidelse er meningsløs. Det er 
den stærkeste udviklingsfaktor mod 
en mere human verden. Og de kom-
mer jo snart igen, for når man dør som 
ung, reinkarnerer man hurtigt.

Der er dog også andre faktorer, der 
inspirerer til udvikling, f.eks. de 
mennesker der ved eget eksempel 
påvirker andre. Et sådant eksem-
pel er den 93-årige veteran fra den 
franske modstandskamp under 2. 
verdenskrig, Stéphane Hessel, hvis 
lille pamflet ”Gør oprør” er blevet lidt 
af en bestseller i mange lande. Det er 
en appel fra en gammel mand til den 
unge generation om ikke at finde sig 
i nogen form for diktatur, heller ikke 
finanskapitalens diktatur.
Lars Hug har i øvrigt lavet en særlig 
sang om ham, som han turnerer rundt 
med denne sommer.

Hessel påviser, hvordan de interna-
tionale finansmarkeder truer freden 
og demokratiet, bl.a. ved at skabe en 
enorm kløft mellem rige og fattige. 

Alt det, han kæmpede for og fik gen-
nemført, nationalt såvel som i FN, 
hvor han sad med i den gruppe, der 
formulerede FN’s erklæring om men-
neskerettigheder i 1948, mener han nu 
så småt er ved at blive sat over styr i 
dagens Europa.

Han er glad for den erklæring de 
dengang skabte i FN om, at stater 
forbydes at begå massedrab på deres 
egen befolkning. De kan ikke længere 
forhindre FN’s indblanding med hen-
visning til egen suverænitet. Han tror 
på, at FN trods sin endnu svage magt, 
har været med til at så et frø, som 
undertrykte folk har kunnet bruge i 
deres frihedskamp.

Han opfordrer i sit lille skrift de unge 
til at bruge de nye kommunikations-
muligheder til at danne netværk og 
kæmpe ikke-voldeligt for deres fri-
hed og sociale rettigheder som f.eks. 
demokrati. Det er vigtigt for ham at 
understrege, at opstand og protest 
skal være ikke-voldelig, også fordi 
det i virkeligheden er det stærkeste 
våben.
Og så henviser han bl.a. til den fre-
delige protestdemonstration, som 
palæstinenserne samles om ved 
apartheidmuren i landsbyen Bil’in 
hver fredag, og som har hidset den 
israelske regering op til at kalde det 
”ikke-volds-terrorisme”. Man skal 
vist være israeler for at karakterisere 
ikke-vold som terrorisme, siger han, 
som selv er født halvjøde og har været 
i tysk kz-lejr.

Nogle mener, Hessels lille pamflet 
som inspiration har været med til at 
sætte demonstrationerne i de arabiske 
lande i gang. Men større omvæltnin-
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ger kræver mange sammenfaldende 
faktorer. Nogle mener, det er fordi 
planetkonstellationerne er til det just 
nu. Det er vel også, fordi det passer 
ind i forsynets plan, men der skal jo 
mennesker til at udføre planen!

Når en religion misforstås

En af mange grunde til, at jeg i sin tid 
gjorde op med al religion, var da jeg 
læste om 15-1600-tallets heksebræn-
dinger. Det var dengang religionen 
havde en magt, der svarer lidt til det, 
Irans præstestyre har i dag. Jeg troede, 
alt det med hekse begyndte med de 
pavelige inkvisitorers skrift ”Hek-
sehammeren” i 1484. Men nu læser 
jeg i en historisk afhandling af Louise 
Kallestrup (”I pagt med djævelen”), 
at det var Thomas Aquinas (ca 1270), 
der lagde det egentlige grundlag for 
hekseprocesserne.

Han skrev, at alle former for magi, 
også den gavnlige der kan medføre 
helbredelse, var at påkalde djævelen, 
også selv om ”synderen” (altså he-
aleren!) bedyrede, hun kun påkaldte 
de guddommelige kræfter. Også 
spådomme, mirakler og astrologi 
var ifølge ham strafbart kætteri. Man 
skulle vist passe på ikke at fortælle 
det i skriftestolen, hvis man havde 
haft en ud-af-krop oplevelse, for det 
betød man havde indgået en pagt med 
djævelen!

I Danmark havde teologerne samme 
holdning som de katolske paver til 
magi, dvs de skelnede ikke mellem 
hvid og sort magi. I Sjællandsbiskop-
pen Peder Palladius’ ”Visitatz Bog” 
(1540) skrev han til sine menigheder 
om de kloge koners ”signen og ma-
nen”, dvs deres forsøg på helbredelse 
ved en slags bøn: ”Det kan godt være, 
du synes du får det bedre, men din 
sjæl skal blive fordømt ind i helvedes 
afgrund.”
Menneskene måtte ikke tro, at det 
var muligt at kontrollere sin skæbne, 
de måtte ikke ”tage riset fra Guds 
hånd”.

Efter Luthers reformation blev straf-
fene strengere, men da retssystemet i 
Danmark var delvis verdsligt, blev de 
ikke helt så strenge, som teologerne 
ønskede. Den almindelige befolkning 
kunne jo ikke forstå, at helbredelse 
ved magi, dvs gode gerninger, skulle 
straffes. Den udbredte brug af tortur 
fik dog ofte ”heksene” til at indrømme 
hvad som helst, så de derved alligevel 
endte på bålet.

Vi kan i dag undres over, hvad den 
dybere mening har været med denne 
skamplet på kristendommen. Hvis det 
kun havde drejet sig om at dæmme 
op for den sorte magi, var det måske 
forståeligt. De mørke kræfter havde 
endnu på den tid stor indflydelse på 
Jorden, så der var vel en vis idé i 
at forsøge at skabe afstand til dem. 
Men den angst, der blev udbredt ved 
kirkens fremfærd, skabte sin egen 
form for mørke. Så Jesu budskab om 
næstekærlighed havde svært ved at 
trænge igennem den tykke tåge af 
uvidenhed.

Voodoo

Jeg kendte engang en vestafrikansk 
flygtning, der var lejer i mit hus. 
Han var rimeligt veluddannet, havde 
gået i en skole, som den engelske 
kolonimagt havde etableret før de 
forlod landet, så han talte godt en-
gelsk og havde lært en masse om 
f.eks. europæisk geografi men intet 

om den afrikanske. Hans kristne tro 
sad ikke særlig dybt. F.eks. var han 
helt hysterisk med at få sine afklip-
pede negle og hår brændt straks, for 
at ingen skulle kunne bruge dem til 
sort magi imod ham.
Hvis man er opvokset med magisk 
tænkning, er den åbenbart ikke nem 
at slippe. Han var ellers ret god til at 
fornemme, hvad ”den hvide mand” 
ønskede, han skulle mene.

Det kom jeg til at tænke på, da jeg i 
Danida’s, dvs Udenrigsministeriets 
blad ”Udvikling” (nr. 2/2011) læste 
et interview med en voodookonge i 
det vestafrikanske land Benin. Han 
forklarede, at for afrikanere er voodoo 
lig med Gud, og alle ressourcer på 
Jorden er en gave fra Gud til os alle 
sammen. Og fortsætter: ”Voodoo er 
ikke ond og ikke djævelen. Troen 
er baseret på guddommelighed og 
prædiker for, at folk ikke skal være 
voldelige og onde. Vi er pacifister.”

”Tilhængerne af voodoo kalder sig 
animister. Vi tror, at hvis man beder 
om, at noget ondt skal ske andre, vil 
det ramme én selv.” – ”Gud gør alt, 
og der er kun én Gud. Hvad enten vi 
snakker om Buddha, Krishna, Gud 
eller Allah, er det én og samme Gud, 
og derfor er der heller ingen onde 
religioner. Det er menneskene, der 
er onde.”

I Benin er der både kristne og mus-
limer, så den oprindelige tro er nok 
blevet grundigt påvirket, eller måske 
siger han blot det, han mener den 
hvide mand gerne vil høre. Han skulle 
jo have 170 kr for et kvarters inter-
view. Da voodoo fulgte med slaverne 
til Haiti og Brasilien, fulgte der en del 
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både sort og hvid magi med. Så selv 
om der sker en vældig udvikling i de 
afrikanske lande for tiden, hænger 
der nu nok en del magisk tænkning 
ved endnu.

Faktisk opfatter mange naturviden-
skabsfolk vores moderne spirituelle 
snak om energier som ”magisk tænk-
ning”!! De opererer da ellers selv med 
”usynlige kræfter”!! 

Et stjernebarns kranie?

Nyt Aspekt nr. 2/2011 har en interes-
sant historie (fået fra det norske blad 
Ildsjelen) om fundet af et kranie, der 
afviger betydeligt fra et jordmenne-
skes kranie. Det er halvt så tykt, halvt 
så tungt, men dobbelt så stærkt. DNA-
analyser har vist, at det må hidrøre fra 
en anden planet.

Den amerikanske forsker Lloyd Pye 
troede først, det blot var et menne-
skeligt misfoster, men efter mange 
grundige undersøgelser, er han kom-
met til den overbevisning, at det må 
have været en krydsning mellem et 
rumvæsen og et menneske. Det har 
mitokondrie-dna som fra en jordisk 
mor, men kun 60% af dets kerne-dna 
passer med et menneske. Det skal her 
bemærkes, at en abe har 97% kerne-
dna som et menneske.

Den etablerede naturvidenskab vil 
naturligvis ikke tage det alvorligt, de 
ville end ikke tage imod en invitation 
til en film og et foredrag om det. Men 
andre er begyndt at se en sammen-
hæng med de gamle beretninger om 
”gudemenneskers” besøg på Jorden, 
hvor de ”parrede sig med menneske-
nes døtre”. Kraniet er i øvrigt 900 år 

gammelt ifølge en kulstof 14 datering, 
og blev fundet i Mexico.

Jeg har godt nok altid ment, at de 
”gudemennesker”, myterne taler 
om, vel var højtudviklede væsener 
fra en anden og mere fremskreden 
planet, men at de inkarnerede her i de 
forhåndenværende menneskekroppe. 
Ligesom Martinus jo måtte tage til 
takke med en ”abekrop”. Men måske 
skal jeg til at revidere min mening?
Lloyd Pye’s bog om The Starchild 
Skull kan i øvrigt hentes gratis på 
www.starchildproject.com.

Fælles- eller privatinteressen

Danmarks fremtid skal bygges på de 
initiativer, som folkelige fællesskaber 
sætter i værk for at løse de fælles 
opgaver. Sådan var det engang med 
andelsbevægelsen, sådan begyndte 
vindmølle-eventyret, sådan startede 
sygekasserne, højskolerne, tele- og 
postvæsen, togdriften, energi- og 
vandforsyningen osv.
I de senere år er meget af det over-
gået til privatinteresser og en del gået 
videre til international finanskapital, 
der kun tænker i profit i stedet for 
i samfundets behov. End ikke skat 
betales der ret meget af overskuddet, 
for det placeres i skattely. Danmark er 
således blevet drænet for mange af de 
penge, der skulle sikre fællesskabets 
interesse.

Det synes ikke, som om Martinus 
forudså denne udvikling, da han 
skrev om, hvordan fællesinteressen 
ville vinde frem på bekostning af 
privatinteressen. Men han havde nok 
også her kun det lange og principielle 
perspektiv i tankerne. Imens vi venter 
på opfyldelsen af den forudsigelse, 
kan vi lære noget om konsekvensen 

af den endnu så stærke selviske grå-
dighed.

Politisk forsøger man for tiden at 
motivere til udvikling og vækst ved 
hjælp af frygt. Frygten for at vi ikke 
kan følge med i den globale kon-
kurrence, frygten for at Kina skal 
overhale os i rigdom osv. Helt ned 
i børnehave og folkeskole skal man 
vænne børnene til, at vi lever i en 
verden, hvor vi ikke ”overlever”, hvis 
vi ikke klarer os i det globale kapløb 
– i ”survival of the fittest”.

Men behøver vi denne evige vækst? 
Er det ikke bare en indbygget meka-
nisme i pengesystemets funktion med 
dets krav om formering og afkast? 
Faktisk er vækst den måde naturen 
fungerer på, ja det er egentlig et 
grundlæggende princip i hele univer-
set. Det afgørende spørgsmål er blot, 
hvilken slags vækst taler vi om?

Vi ønsker os en åndelig vækst. De 
materielle behov kan vi selvfølgelig 
ikke ignorere, så længe vi har en fy-
sisk organisme, men der er grænser 
for, hvor meget vi behøver. Vi er nået 
dertil, hvor vi skal til at omprioritere 
de værdier, der skal satses på. Vi skal 
satse på vækst i viden, dvs på uddan-
nelse, og f.eks. skabe en masse gratis 
skoler i åndsvidenskab.
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I arbejderbevægelsens velmagtsdage 
blev der oprettet gratis biblioteker, 
gratis skoler og universiteter, stu-
diestøtte osv. Alt det, der har dan-
net grundlaget for vort såkaldte 
velfærdssamfund. Det var visioner 
for et oplyst folkestyre med ”frihed 
og lighed”, som nu synes at blive 
rullet noget tilbage. Men vi har dog 
stadig et ret oplyst samfund. Det 
næste spring fremad kunne ske ved 
at folkelige fællesskaber etablerede 
gratis skoler i åndsvidenskab overalt 
i landet. For når livet atter opleves 
dybt meningsfyldt, vil lysten og idé-
rigdommen blomstre igen til at løse 
tidens mange samfundsproblemer, 
forestiller jeg mig.

Så kunne vi blive den ”Verdens spiri-
tuelle hovedstad”, som Rolf Jackson 
skrev om i det seneste nummer af Nyt 
Aspekt. Med eksemplets magt - og in-
ternettet/TV – vil ideerne sprede sig. 
Men det hele skal opstå ”nedefra”, fra 
folkelige bevægelsers initiativer, som 
det altid før har været. Men endnu er 
den spirituelle bevægelse i Danmark 
hverken særligt enige eller ”folke-
lige”. Så de fleste af os kommer nok 
til at vente til næste inkarnation!

Virker hadkampagner?

På DR 2 d. 19/4 kunne man se en 
dokumentarfilm om, hvordan jødiske 
fanatikere i USA skaber en hadkam-
pagne mod alle, der ytrer den mindste 
kritik af Israel eller jøder i det hele 
taget, ja opfinder episoder, der skal 
bevise alles jødehad, hvilket medierne 
gladelig videresender. De er så stærk 
en organisation, at de endda kunne 
få en professor fyret, blot fordi han 
havde udtrykt kritik af Israels politik 
vedr. bosættelserne på Vestbredden.

I filmen så vi også, hvordan børn og 
unge i Israel indoktrineres i had mod 
palæstinenserne, ja indpodes en kon-
stant frygt for hele omverdenen, for 
de får at vide, at alle udenfor Israel 
er jødehadere. Da en gruppe unge 
israelere var på udflugt til et kzlejr-
museum i Polen, var de derfor meget 

forundrede over, at de mødte lutter 
venlighed overalt i Polens byer.

Kampagnerne virker altså – ved at 
skabe frygt. Og frygt kan få folk til at 
acceptere grusom ”forsvars”adfærd. 
Folkemordet i Rwanda er et typisk 
eksempel på, hvad der kan ske, når 
medierne oppisker et frygtbaseret had 
dag efter dag i et stykke tid. Så bliver 
selv velkendte naboer til uhyggelige 
monstre, man ikke tør lade leve.
Vi har set, hvordan der i Europas 
såkaldt civiliserede lande skabes en 
sådan frygt for ”de fremmede”, at 
demokratiet kan bruges til at indføre 
inhumane lovregler imod dem. Og 
hvad har terrorfrygten ikke kunnet 
bruges til!

Vi må trøste os med, at hadkampag-
nerne kun virker så længe, der er en 
udbredt uvidenhed og folk flest tror 
på det, de får fortalt, i stedet for selv 
at undersøge sagerne. Det giver håb 
for fremtiden, at menneskeheden nu 
er inde i en intens udviklingsproces. 
Hadkampagner virker jo kun på dem, 
der er modtagelige.

Når mentaliteten smelter

I skrivende stund er der møde i Det 
Arktiske Råd, for nu hvor stadig mere 
af isen smelter på jordklodens nord-
kalot, skal de derved for menneskelig 
aktivitet brugbare områder reguleres, 
så det ikke giver anledning til fjendt-
ligheder landene imellem.

Martinus har forklaret os, at is og 
kulde i princippet er det samme som 
negative mentale tilstande. Ifølge det-
te må det være jordklodens udvikling 
i retning af større alkærlighed, der nu 
er ved at smelte polernes is, og altså 

ikke så meget det med CO2-udlednin-
gen. Så kan vi vel forvente, at inden 
vi er færdige med at inkarnere her 
på Jorden, dvs når vi og jordkloden 
har fået kosmisk bevidsthed, er der 
vel slet ikke mere nogen is tilbage 
på kloden.

Der vil så være en ligelig og behagelig 
temperatur over det hele – som jeg 
har forstået det – sådan at vi overalt 
kan dyrke de mange herlige frugter, 
Martinus har fortalt, vi skal leve af 
til den tid. Når vort mentale klima er 
blevet lutter sommer, må vi gå ud fra, 
det også gælder jordkloden, dvs der 
bliver ikke noget, der hedder vinter 
og store varmeregninger.

Mon ikke vi vil komme til at savne 
kontrasterne? Eller måske vil vi da 
skabe dem selv, bl.a. gennem kunst-
nerisk udfoldelse. Vor sidste tid på 
Jorden skal jo være en glædelig og 
kærlig legetid, hvor arbejdet er blevet 
en hobby.

Det skadelige landbrug

Der er mange grunde til, at det tra-
ditionelle landbrug bør afskaffes og 
erstattes af noget, der bygger på reel 
viden om, hvad der er godt for menne-
skene – og dyrene. Det gammeldags 
landbrug er blevet en stor økonomisk 
belastning for samfundets skatteydere 
– i hele EU.

Da så megen forskning viser, at kød er 
usundt, bortset fra for hunde og katte, 
burde kødproduktionen nedtrappes 
gevaldigt. Dermed kunne vi dels 
spare al den import af dyrefoder (og 
mindske belastningen på fødevare-
priserne), dels kunne vi undgå al den 
dårlige karma, der følger med vor tids 
dyredrab og dyremishandling.



44

Det er på grund af kødproduktionen, 
at landbruget står for 40% af lan-
dets luftforurening og en hel del 
CO2-udledning. Desuden forurener 
landbruget vort grundvand, så stadig 
flere drikkevandsboringer må lukkes. 
Det står på flere måder for negativ 
vækst, fordi de skal have tilført dob-
belt så megen kalorieenergi, som de 
producerer.

I DR2’s deadline 11/4 hørte man, at 
”uendelig træthed” er blevet en ny 
sygdom, som breder sig med stor hast 
for tiden. Ifølge Martinus overbelaster 
kødspisning vor organisme, fordi 
den er ved at blive alt for forfinet til 
at klare en sådan belastning for ofte. 
Meget af den tiltagende træthed kan 
simpelthen skyldes organismens ud-
mattelse pga. den mad, man spiser.

Der forskes meget i disse år i, hvorfor 
vi ældes. I radioens P1 d. 13/4 kunne 
man høre en forskers ”banebrydende” 
resultat: Vi ældes, fordi vi spiser og 
trækker vejret!! Så nu vil man prøve 
at finde ud af, hvordan man kan for-
hindre de skader, det giver! De kunne 
eventuelt begynde med at se på al den 
forskning, der har vist, at vegetarer 
ældes langsommere, og at det at spise 
lidt mindre som regel også giver et 
længere liv.

Regeringen siger, den gerne vil, at 
vi lever længere (og altså arbejder 
mere), men samtidig anses alle de 
gamle som en økonomisk byrde 
– ”ældrebyrden”, som den kaldes. 
Hvad med at regne på, hvor meget 
det forældede og forgældede landbrug 
koster, hvis alt regnes med? Så skal 
vi måske begynde at tale om ”land-
brugsbyrden”?

Pavedyrkelse

Påsken er overstået med dens sædvan-
lige sammenstimlen på pladsen foran 
Peterskirken i Rom. Paven har holdt 
sin lidet overraskende tale med alle 
de tilhørende ritualer. Der er åbenbart 
stadig mange folk, der har brug for 
denne form for persondyrkelse og 
”skuespil”.

Nu har han så saligkåret den forrige 
pave Johannes Poul d.2., og en hel-
genkåring vil snart følge. Mange har 
undret sig over, hvorfor det skulle gå 
så meget hurtigere, end det plejer. Og 
hvad har den tidligere pave gjort for 
at fortjene denne ære? Har han udført 
nogle mirakler? Har han ikke bare 
sørget for, at sexovergrebene på børn 
i den katolske kirke blev ignoreret så 
længe?

Men noget godt for sit hjemland Po-
len gjorde han. Nemlig ved at sørge 
for, at nogle penge han fik (i aflad?) 
i nogle neutrale brune kuverter gik 
videre til modstandskampen mod det 
kommunistiske styre. Det kan dog 
ikke gøre ham til en helgen i katolsk 
forstand.

Men jo, et mirakel mener man han 
har udført – efter sin død. En fransk 
nonne siges at være blevet helbredt 
for sin parkinsons syge ved at bede 
til han i hans ”himmel”. Derfor sa-
ligkåringen!
I øvrigt er der nu fra Vatikanet udgået 
besked om, at alle de præster, der 
begår sexovergreb mod børn, straks 
skal meldes til det lokale politi. Det 
vil paven ikke mere have noget at 
gøre med.

Libyen kontra Afghanistan

I Libyen er det folkets flertal, der 
efter alt at dømme ønsker frihed og 
demokrati, og de vil selv kæmpe for 
det. I begyndelsen prøvede de med 
ikke-voldelige demonstrationer, som 
jo havde givet resultat i deres nabo-
lande. Men da de blev angrebet med 
overvældende våbenmagt, gik de til 
forsvar.

I Afghanistan ved vi ikke, hvor mange 
der reelt ønsker demokrati, eller hvor 
meget befolkningen selv vil kæmpe 
for det. Der er ikke masseprotester 
mod talibanernes terror, mod deres 
nedbrænding af pigernes skoler osv. 
Da en tåbelig præst i Florida af-
brændte en Koran, kunne de derimod 
komme ud og protestere i massevis. 
Det førte til bl.a. 13 FN-medarbej-
deres død.

Før man gik ind i en så tvivlsom op-
gave som krigen i Afghanistan, burde 
man vel have sikret sig, at der i det 
land var et folkeflertal, der ønskede 
det. Men som Martinus har skrevet, 
er krig en form for religiøs kultus, og 
i den sammenhæng kan man vel kalde 
Anders Fogh en ypperstepræst. Han 
ønskede religion ud af det offentlige 
rum – og satte sin egen i stedet. Så han 
passer godt som topfigur i NATO!

Fredelige ikke-voldelige demonstra-
tioner synes nu at kunne blive en 
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større magtfaktor end krudt og kugler 
– hvis man altså bare er mange nok! 
Det viste sig senest ved de palæsti-
nensiske flygtninges demonstration 
ved den israelske grænse 15/5.

Frihedens vugge

Odsherred har altid været noget 
særligt. Det var her bronzealderens 
religiøse kult hørte til, og hvor man 
dyrkede ”den store gudinde”, som 
sørgede for solens genopstandelse og 
markernes frugtbarhed, når hun kørte 
rundt i sin ”solvogn”.

I 

Odsherred var den sociale bondebe-
vægelse stærk og skabte i 1865 Val-
lekilde Højskole med dens grundtvig-
ske frihedsidealer. ”Frihedens vugge” 
er området blevet kaldt, for det var 
kendt for at have en både politisk og 
religiøs aktiv befolkning. Derfor var 
der mange netop herfra, der rejste ud 
til det nye land Amerika for dér at 
realisere deres frihedstrang.

Ida Frøkjær Jensen har rejst til USA 
for at prøve at finde sporene efter 
Odsherreds udvandrere. Det har hun 
skrevet en bog om. Derover gjorde 
mange af dem sig gældende ved at 
etablere højskoler, folkeskoler og 
universiteter, særlige danskerkolonier 
osv. Der var energi og fremdrift i dem, 
for her var jo ingen fast og stiv kultur, 
de måtte tilpasse sig.

Nu ligger der en åndsvidenskabelig 
skole i Odsherred, altså i Klint. Det 
er selvfølgelig ikke tilfældigt. Nu 
venter vi bare på, at fortidens fremsyn 
og aktive livsgnist atter dukker frem 
af materialismens tåger og beliver 
stedet, så glæden og geisten gør det 
til et frugtbart grosted for åndelig 
udvikling.

En mærkelig historie

I TV2’s udsendelse Dags Dato d. 25/4 
fik vi en meget mærkelig historie fra 
det virkelige liv. Den er forblevet et 
mysterium for det engelske politi. 
Den handlede om to svenske kvinder, 
ènæggede tvillinger, den ene var gift 
i Irland, hvor hun havde to små børn, 
den anden var kommet fra USA for at 
de kunne ses i England.

Der udspiller sig nu en sær begiven-
hed på en motorvej, hvor først den 
ene, bagefter også den anden, kaster 
sig ud midt på vejen i den tunge 
trafik. Det hele filmes af en tilskuer 
med mobiltelefon. På forunderlig vis 
dør de ikke, men den ene bliver hårdt 
kvæstet og indlagt på et hospital. Den 
anden er ikke så tilredt, men kæmper 
med besynderlige kræfter imod at 
blive hjulpet, dvs hun begår faktisk 
vold mod politiet og anholdes.

Efter frigivelsen flakker hun rundt i 
området og inviteres til at overnatte 
hos en flink mand. Ham dræber hun 
den næste dag og går sin vej. Hendes 
sære adfærd er en gåde for alle, hun 
møder. Hun bliver fanget og sat i 
fængsel, hvilket hun tager ganske 
roligt.

Det er oplagt for mig at se, at det 
handlede om en besættelse. Det var 
simpelthen en anden bevidsthed, 
der havde taget magten over deres 
adfærd.

Er grønt altid sundt?

Vi hører også nu fra officielt hold, at 
vi skal spise mere frugt og grønt af 
hensyn til helbredet. Da meget af det, 
vi kan købe i butikkerne er dyrket et 

andet sted på kloden, og derfor skal 
transporteres en lang vej, må hold-
barheden kunstigt forlænges. Det kan 
man bl.a. gøre ved radioaktiv bestrå-
ling, fordi en sådan stråling dræber 
bakterier og andre sygdomskim. Det 
skal fremgå af mærkningen, hvis 
varen er bestrålet, men det kigger de 
færreste nok efter.

Vi får at vide, at denne metode til 
konservering ”stort set anses for 
sikker, fordi varen ikke er i direkte 
kontakt med det radioaktive stof, som 
udsender strålingen” (Ill.Videnskab 
5/2011). Men hvad sker der med alle 
de andre livsenheder, som grøntsager-
ne og frugten består af? Hvis strålin-
gen kan slå bakterier ihjel, kan den vel 
også slå disse livsenheder ihjel, dvs få 
den ”ånd”, der gør stoffet levende, til 
at diskarnere. Det er ellers denne side 
af stoffet, som ifølge Martinus udgør 
vor egentlige ernæring.

I småbogen ”Den ideelle føde” forkla-
rer Martinus, hvordan vor ernæring 
består af to former for livsenheder, 
som han kalder A og B.  A-livsenhe-
derne skal nedbrydes, f.eks. ved kog-
ning, for at frigøre B-livsenhederne, 
som er de eneste, der kan indgå i vor 
organisme uden videre. Det er disse 
livsenheders ”ånd”, der beliver vor 
organisme, så vidt jeg har forstået.

Men hvad hvis den radioaktive bestrå-
ling har fået også B-livsenhedernes 
”ånd” til at diskarnere? Så er det 
bestrålede frugt og grønt jo blevet 
ernæringsløs, må man vel konkludere. 
Eller har jeg misforstået noget?
Ifølge Walter Russell forlader radio-
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aktive stråler aldrig den organisme, 
de er trængt ind i. Hvis det er rigtigt, 
er det falske tryghedsforsikringer, den 
materielle naturvidenskab disker op 
med, når den bedyrer, at ”strålingen 
ikke bliver siddende i fødevaren”. De 
vil tværtimod følge med maden ind i 
vor krop. Nok er mad-bestrålingen 
ikke så stærk, men i princippet er det 
vel det samme som har gjort, man 
ikke kan dyrke jorden i flere kilometer 
udenfor Tjernobyl-værket.

Den forskning!

I radioavisen d.4/3 hørte man, at 
Danmark havde bevilliget 1 mill. kr. 
til ungarske forskere for at påvise, 
hvor i hjernen, hukommelsen sidder! 
Bortset fra, at det er det forkerte sted 
at lede efter den slags, er det en lidt 
underlig beslutning at tage samtidig 
med, at der skæres ned på pengene til 
dansk forskning.

Men sådan er der så megen for os at 
se overflødig forskning. Der er f.eks. 
forskere indenfor medicinalindu-
strien, der mener, man kan udvikle 
medicin, der kan forbedre den men-
neskelige moral! Hvis det havde 
været muligt, burde den industri være 
de første til at indtage medicinen. 
De såkaldte ”lykkepiller” har i hvert 
fald haft nogle højst ”umoralske” og 
ulykkelige konsekvenser for en hel 
del børn og unge. Man er efterhånden 
ret sikker på, de har bevirket mange 
selvmord blandt mindreårige.

Det er en tankevækkende udvikling, 
vi er inde i for tiden, hvor antallet af 
psykisk syge børn og unge i årene 
2003 til 2010 er steget fra ca 2000 
til over 13.000. Og i de sidste 9 år 

er antallet af psykisk syge i det hele 
taget steget med 40%, har jeg læst. I 
de samme år er der skåret ned på den 
del af sundhedssektoren.

Vi ved, der må være en eller anden 
mening med det, men hvor skal 
løsningen komme fra? Den kommer 
i hvert fald ikke fra medicinalindu-
strien. Men måske og forhåbentligt vil 
det i sidste ende føre til, at vi i sam-
fundet får nogle andre livsværdier, 
nogle udbredt solidariske og altså 
næstekærlige grundværdier. 

Men just nu ser det ikke alt for op-
muntrende ud. Man lavede f.eks. en 
undersøgelse, hvor man spurgte et 
stort antal mennesker i flere lande 
om, hvad de ville bruge pengene til, 
hvis de vandt 2 mill.kr. Danskerne var 
de mest egoistiske og ville kun bruge 
dem på sig selv og egne hovedsage-
ligt materielle fornøjelser. Forskerne 
bag undersøgelsen kaldte danskerne 
”livsnydere”. Jeg ville nok bruge et 
lidt andet ord for det!

Verdensstaten

Martinus sagde i et foredrag nov.1947, 
at ”verdensstaten blev til, da den første 
jordomrejse var fuldbyrdet.” Nogen 
mener, den blev til med vedtagelsen 
i FN 1948, mens andre siger, det først 
var da vi kunne se jordkloden i sin 
helhed ude fra rummet. Da måtte vi 
indse, at nationer og landegrænser var 
noget kunstigt. Jorden var så åbenlyst 
én enhed, et fælles hjem.

Internettet har gjort sit til at kitte 
verden lidt mere sammen, og i dag 
suser der satelitter rundt om Jorden, 
der i stand til at tage ret så klare bil-
leder af næsten alt, hvad der foregår 
på jordoverfladen. En skønne dag 
kan magthavere f.eks. ikke foretage 
overgreb på fredelige demonstranter, 
uden det kan dokumenteres med bil-
leder og fremlægges i FN. Så mangler 
vi bare et effektivt FN-politi.

Men indtil videre må billeder taget af 
mobiltelefoner smugles ud, som f.eks. 

nu fra Syrien, for at fortælle verden, 
hvad der foregår, og forhåbentligt 
medvirke til, at diktatorer ikke kan 
blive ved med at mishandle deres 
folk. Foreløbig er Libyens Gadaffi an-
klaget for den Internationale domstol, 
og således på en måde dømt fredløs 
på jorden.

Så selv om den ”fuldbyrdelse” af 
verdensstaten, Martinus mente var 
en realitet, foreløbig må nøjes med 
at være realiseret på det åndelige plan 
(for det var vel det han mente??), ved 
vi den nu er på vej til også at blive 
manifesteret på det fysiske plan.

Kønsmodenhed

Børn bliver i vore dage meget tidli-
gere kønsmodne, end de gjorde for 
nogle år siden. I 1840 fik pigerne 
deres første menstruation i alderen 
17-18 år, i dag er de knapt 13 år. 
Brysterne er bare indenfor de sidste 
10-20 år begyndt at vokse frem et år 
tidligere, dvs nu allerede lige inden 
de fylder 10 år. Også drengene køns-
modnes tidligere end før, selv om de 
er lidt bagefter pigerne.
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Forskerne har forsøgt sig med for-
skellige forklaringer på årsagerne, 
foreløbig har de tre teorier: de hor-
monforstyrrende stoffer i miljøet, 
den kraftigere kost i opvæksten med 
tendens til overvægt, og så den mere 
spektakulære – fraværet af den biolo-
giske far i hjemmet, (med henvisning 
til evolutionære træk i dyreriget).

Selv om levestandarden i den vestlige 
verden har været stabilt høj siden 
1960 er pubertetsalderen blevet ved 
med at falde siden. Vi ved at ringe 
ernæringstilstand udskyder køns-
modningen. Fra sportens verden ved 
man, at hård fysisk træning også kan 
forsinke puberteten, så måske handler 
den tidlige kønsmodning om, at børn i 
vore dage sidder alt for meget stille.

Hvis vi skulle forsøge en forklaring 
ud fra åndsvidenskaben, kunne det 
måske være dette, at vi repeterer de 
foregående inkarnationer på et stadig 
tidligere stadie i opvæksten. Selv om 
denne repetition gælder den mentale 
tilstand, ved jo at bevidstheden har 
den afgørende indflydelse på den 
fysiske organisme.
(kilde: Ill.Videnskab 4/2011)

Respekt for sjælen

D. 29/4 var radioens reporter på 
besøg i et hospitals lighus. Ham, der 
havde passet lighuset i det meste af 
sit arbejdsliv, skulle gå på pension og 
fortalte løst og fast om sit job. Bl.a. 
fortalte han, hvordan han altid lod 
et vindue stå åben, for at den dødes 
sjæl kunne komme ud, når den forlod 
kroppen.

Han vidste åbenbart ikke, at den ån-
delige del af mennesket ikke kan for-
hindres af noget materielt, fordi en så 
”luftig” vibration kan gennemtrænge 
alt i den fysiske verden.

 Men han havde nok ikke set, hvordan 
et spøgelse bevæger sig rundt!

Så talte Sokrates

Sokrates blev dømt til døden af en 
folkeforsamling i det gamle Græ-
kenland. Man mente han opildnede 
ungdommen til oprør. Hans venner 
kunne ikke forstå, hvorfor han ikke 
bare flygtede. I en af sine mange taler 
sagde han:
”Det at frygte døden er det samme 
som at foregive at være klog uden at 
være det, for man foregiver at vide 
noget man ikke ved. Ingen ved nemlig 
besked med døden, heller ikke om 
den eventuelt er det største gode for 
et menneske, men folk frygter døden, 
som om de vidste, at den er det største 
onde.”

Lykkelig tankeløs

Ill.Videnskab skrev følgende: ”Det 
er unikt for mennesker, at vi kan lade 
tankerne vandre. Det gør, at vi kan 
erkende, lære, vurdere og planlægge. 
Men ny forskning viser, at evnen 
har en bagside: Vi bliver ulykkelige 
af det. Ved hjælp af et program til 
smartphones har forskere fra Harvard 
University dagligt stillet 2250 men-
nesker spørgsmål om, hvad de lavede, 
og hvordan deres humør var.

Deres tanker vandrede ca. halvdelen 
af tiden under alle aktiviteter, på nær 
sex, og analysen viste, at vi er mindre 
glade, når tankerne vandrer. Evnen 
giver os store fordele, men sænker 
vores lykkefølelse. Lykken er åben-
bart at leve i nuet.” 

Vegetarpar nægtet adoption

To vegetarer bosat på den græske ø 
Kreta har fået afvist en anmodning 
om at adoptere et barn, fordi myn-
dighederne var bekymrede over deres 
spisevaner. Beslutningen om afslag er 
taget, fordi parret ikke spiser hverken 
kød eller fisk, og man frygter det vil 
gå ud over barnet.
 
Den lokale socialdirektør siger: ”Vi 
har rådført os med den medicinske 
afdeling på Kretas Universitet, og 
her siger man, at barnets kost bør 
indeholde kød, fisk osv. Vi diskrimi-
nerer ikke, men vi er forpligtet til at 

undersøge disse spørgsmål.”
Vegetarparret har nu indbragt sagen 
for retten.
(kilde: Ritzau 10/3-11)

Atomkraftens velsignelse?

I Lise Debel Christensens bog ”New 
Age etik” (Gyldendal 1996), læste 
jeg følgende (s.40): ”Spangler (ham 
fra Findhorn) giver en meget positiv 
omtale af kerneenergi og anser den 
moderne udnyttelse af denne energi 
for at være en manifestation og en 
tilkendegivelse af, at den ny tids ener-
gier nu er blevet givet fri, så de rigtig 
kan begynde at arbejde på Jorden.

Denne holdning genfindes i ekstrem 
grad hos Alice Bailey, der kun tre 
dage efter atombombesprængningen 
over Hiroshima beskriver denne som 
en særlig stor åndelig begivenhed, for 
samtidig blev ”den frelsende kraft” 
frigjort på det åndelige plan!”
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Norsk intro-bog

Ole S. Larsen har skrevet et lille 
hæfte om grundprincipperne i det, 
han kalder Martinus-systemet. Der 
findes ikke så mange sådanne små 
”smagsprøver” på norsk, som der 
er på dansk. Så det er jo ganske fint. 
Han har givet det undertitlen ”Norsk 
introduksjonsbok for nybegynnere”. 
Ole er foredragsholder i dette emne 
og har udgivet bogen ”Meg og kos-
mos”, anmeldt i sidste Impuls.
Hæftet kan fås: Ole S. Larsen, Arn-
stein Arnebergsvei 5, 0274 Oslo.

2020-planer

Mens der arbejdes med 2020-planer i 
Danmark, der mest går ud på at spare 
sig til økonomisk balance, har Kina 
vedtaget en 2020-plan for afskaffelse 
af fattigdommen. Det skal ske ved at 
hæve lønningerne og mindske den 
store forskel, der er opstået mellem 
rig og fattig i Kina. Så det ender vel 
med, at det ikke længere kan betale 
sig for de vestlige virksomheder at 
flytte til Kina. Og i allersidste ende 
vil der ske en social udligning over 
hele kloden, som det jo er FNs frem-
tidsdrøm.

Karma

Tornadoer og oversvømmelse hærger 
i USA for tiden. Mon det skyldes den 
mørke karma, man her pådrog sig ved 
at uddrive den oprindelige indianer-

befolkning og senere behandlingen 
af slaverne?

Floden Mississippi gået over sine 
bredder og har oversvømmet et så 
stort område, at man har måttet eva-
kuere hen ved 25.000 mennesker. 
Nu er man så småt ved at blive klar 
over, at årsagen især er, at man har 
rettet dets løb ud, så vandet ikke kan 
strømme frit i dets naturlige bugtnin-
ger. Det var ellers, hvad Schauberger 
fortalte alverden i 1920’erne, nemlig 
at den slags sker, når man går imod 
naturens måde at fungere på. 

Og noget helt andet: Hviderusland 
fik ikke et eneste point ved den nylig 
afholdte musikkonkurrence og lå helt 
i bund. Sangen var en ublu hyldest til 
det land, vi kalder Europas sidste dik-
tatur, og da dets grove undertrykkelse 
af menneskerettighederne er kendt, 
blev der nok også stemt politisk, 
bevidst eller ubevidst. Det er også en 
slags karma, men det hjælper jo nok 
ikke på rette vedkommende.

Tysk ungdom vil ikke slås

Tyskland vil gerne erstatte deres hær 
af værnepligtige med professionelle 
soldater. Men trods store reklame-
kampagner og løfter om god løn, er 
der så godt som ingen, der melder sig. 
Vor tids unge mennesker i Tyskland 
har sandsynligvis i deres tidligere in-
karnation fået mere end nok af krig!

Hvorfor nonner dækker ørene
Nonners tætsiddende hovedbeklæd-
ning skyldes, at man i den tidlige 
kristne kirke mente, at jomfru Maria 
var blevet besvangret gennem øret.

Katolikker opfordrer til kødfrie 
fredage

Biskopper fra England og Wales 
opfordrer nu alle katolikker til at gen-
optage den gamle katolske skik med 
ikke at spise kød om fredagen.

Nu ser vegetarerne frem til at høre om 
lignende initiativer fra danske præster 
og imamer.

TV sender på alle kanaler mad-ud-
sendelser konstant. Men de handler 
næsten aldrig om vegetarretter.

Madspild

”Man skal ikke græde over spildt 
mælk, siger et gammelt ordsprog, 
men det kan godt være svært at lade 
være, når vi ved, at danskere spilder 
mælkeprodukter og anden mad til 
en værdi af mindst seks milliarder 
kroner” -

siger:

Landbrigsminister Niels Høegh
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Ved Peter Wraae

I juni nummeret 2010 skrev jeg en 
artikel om den  periode, vi er på 
vej imod. Her beskrev jeg  hoved-
tendenserne i de påvirkninger som 
planeter i højeste grad har på vores 
tid. Når planeterne, de yderste i 
vores solsystem, går i aspekt med 
hinanden, betyder det, at de indvir-
ker på de begivenheder, der sker 
i verden rundt omkring os. Nu vil 
jeg benytte lejligheden til at se lidt 
tilbage på, hvad der egentlig er gået 
i opfyldelse. 

I artiklen skrev jeg bl.a. om Pluto 
og Saturn som var i aspekt i 2009 
og 2010. Senere skrev jeg om Pluto 
og Uranus, som fik et virksomt 
aspekt i løbet af 2010, og som fort-
sætter helt til 2015. Begge aspekter 
udløser ofte revolution, oprør og 
modstand mod autoriteter.
Det sidste aspektet var aktivt under 
den franske revolution, og jeg synes 
nok, at man kan sige, vi nu er vidner 
til en stor revolution i de muslimske 
lande. Disse samfundsændringer er, 
efter oplysninger fra de journalister, 
der har dækket begivenhederne, 

startet og organiseret gennem digi-
tale medier som Twitter, Facebook 
og mobiltelefoner, som er en natur-
lig følge af Uranus - Pluto aspektet. 
Uranus står bl.a. for IT og internet, 
Pluto bl.a folkemasser. Vi vil sand-
synligvis i denne periode desværre 
nok også se en del cyberterrorisme  
Vi er slet ikke færdige med dette 
aspekt, tværtimod, det er som nævnt 
først ovre i 2015. Så vi har meget 
mere i vente.

Af andre begivenheder kan nævnes, 
at jordskælvet i Japan skete, da 
Uranus gik ind i Vædderen. For-
rige gang det skete, i 1927, var der 
ligeledes et stort jordskælv i Japan 
og Kina, som dræbte flere hundrede 
tusinde mennesker. Uranus vil til 
efteråret gå tilbage til Fiskenes tegn, 
for igen, lige efter nytår, at gå ind i 
Vædderns tegn endnu en gang. 
Denne konstellation fører ofte nye 
opfindelser med sig, så hvad mon vi 
har i vente på denne front ?

Fra en astrologisk synsvinkel er 
vi altså stadig på vej mod store 
omvæltninger og spændingsfyldte 
begivenheder.

Astrologisk orientering.
Martinus-citater

Hverdagens diktatorer

Ønsket og begæret efter at være den 
stærkeste og vise, at man er den 
stærkeste, findes endnu i menneskets 
bevidsthed. Trangen til at dominere 
med sin vilje og sine meninger over 
en lille eller en større kreds af medvæ-
sener ligger i mange menneskers sind. 
Der findes diktatorer i massevis rundt 
om på kloden, ikke blot i spidsen for 
stater og samfund, men også i forret-
ningsverdenen, på arbejdspladser og 
i familier. Ja, hvert eneste menneske 
har en diktator i sig, selv om denne 
diktator naturligvis ikke er lige frem-
trædende hos alle.
(Fra foredraget ”Når man spiller ha-
sard med livet” )

Kultur

Humaniteten vil komme til at beher-
ske den nye kultur. Uden humanitet 
ingen kultur. Befordrer De tendenser, 
der hører hjemme på et andet trin 
end det, der repræsenteres af Deres 
ideal, så lever De i disharmoni med 
Dem selv. Forudsætningen for at 
blive lykkelig er den, at der er over-
ensstemmelse mellem tænke- og 
handlemåde.
(Fra foredraget ”Kultur” april 1942)

Sandhedssøgeren

Sandhedssøgeren ved, at han skal 
søge sandheden der, hvor den er at 
finde: i naturen, i livet - ikke i bøger 
eller teorier alene. Hævet over sym-
pati og antipati, udelukkende optaget 
af sandheden for sandhedens egen 
skyld, efterforsker han den i alt, hvad 
han oplever.
(Fra foredraget ”Kultur, april 1942)
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Uddrag af Mogens Møllers artikel:

”Livet er en karrusel, har man kørt nogle omgange, må 
man betale - og så ta’r man en tur til”. Sådan lyder en 
af Storm P.’s ”fluer”, og det er i høj grad en ”kosmisk 
flue”, der på sin måde kan fortælle både om kredsløb, 
skæbnedannelse og reinkarnation. Det er noget yderst 
alvorligt, og dog er det kun en lille spøg. Det er en be-
kræftelse af  Kumbels digt om, at ”den, som kun ta’r 
spøg for spøg og alvor kun alvorligt, han og hun har 
faktisk fattet begge dele dårligt”. Spøg og alvor er lige 
nødvendige ingredienser i livets kemi, og det menneske, 
der kan skabe en god balance mellem dem i sit sind, er 
nok værd at møde. Lys og mørke, kulde og varme, glæde 
og sorg o.s.v. er komplementære begreber, siger man i 
moderne filosofi, d.v.s. at man forstår, at disse kontraster 
kun tilsyneladende udelukker hinanden, i virkeligheden 
eksisterer de på grund af hinanden. De dybe sandheder er 
altid dobbelte, da det modsatte også er en dyb sandhed. 
Og det er en dyb sandhed, at livet er både til at græde 
over og til at le ad.

Men hvad er i grunden humor? Det er svært at forklare, og 
så er der desuden den fare forbundet dermed, at humoren 
let går fløjten under forsøget på at definere den, ligesom 
en vittighed ophører med at være morsom, hvis der skal al 
for megen forklaring til. Ganske vist er der den mulighed, 
at forklaringen i sig selv bliver morsom - måske ufrivilligt 
- men så er den jo blot blevet til en ny vittighed. Humor 
betyder ”fugtighed”, siger sagkundskaben. Set som 
kontrast til den vindtørre, kedelige alvorsmand, der er så 
tør, at det støver, når han ryster på hovedet, kan man nok 
bedre forstå betydningen af denne ”fugtighed”. Vi plejer 
jo også at sige om vittigheder, der er lidt langt ude, at de 
er vandede. De er altså blevet lidt for fugtige! Det kunne 
tyde på, at en særlig kemisk blanding af tørhed og fugt 
helst skal til, for at humoren kan komme til sin ret.

Apropos ”kemisk blanding” kan der opstå mærkelige 
situationer på grund af noget, der ikke findes, som da 
Martinus engang i en jysk by skulle holde foredrag om 
”kosmisk kemi”, og det første ”s” i ”kosmisk” manglede 
i annoncen. Enkelte af tilhørerne var tydeligt desoriente-
rede. Men skæbnen kan også ligge i et manglende bogstav, 
for i alt fald én af de personer, der kom for at høre om  
”komisk kemi”, blev så glad for den kosmiske ditto, at 
det blev en skelsættende oplevelse i vedkommendes liv, 
hvori kosmologien i fremtiden blev en absolut uundværlig 
ballast.

HUMOR OG RELIGION

Det er en almindelig og udbredt opfattelse, at religion er 
noget højtideligt, der absolut ikke kan have med humor 
at gøre. Ikke mindst gælder det for kristendommens 
vedkommende. Evangeliet betyder dog:  ”Det glade 
budskab”, så der skulle også være plads for livsglæde 
og humor blandt kristne mennesker. Meget tyder på, at 
Kristus absolut ikke har været en højtidelig prædikant, 
som senere tiders højtidelige prædikanter gerne har villet 
gøre ham til. ”I sier myggen fra og sluger kamelen”, siger 
han til farisæerne. Et sådant levende, humørfyldt billed-
sprog kommer ikke fra en tør og højtidelig bodsprædikant 
med løftet pegefinger, men fra et virkeligt menneske, 
der i sin bevidstheds skatkammer rummer både helgen, 
klovn og vismand.  

”Den, der er ren, kan kaste den første sten”. ”Giv kejseren, 
hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er”. ”Hende skal 
meget tilgives, thi hun har elsket meget”. Disse og adskil-
lige andre Jesusord skal nok have gjort adskillige af dem, 
der var til stede, da de blev sagt, lidt stramme i masken. 
Hos dette menneske var det religiøse jo ikke noget, der var 
højt hævet over livet i denne ”jammerdal”, men tværtimod 
noget, der gennemtrængte hverdagen og var ét med den, 
så den ophørte med at være den jammerdal, menneskene 
gør den til. Det var stik imod de højtideligt-religiøses syn 
på den strenge og højtidelige Jahve; det var jo gudsbespot-
telse. ”Gudsbespotteren” fik sin ”velfortjente straf”, men 
hans budskab klinger og stråler gennem årtusinderne og 
vil gøre det ind i fremtiden.

Noget af dette budskab lyder sådan:  
”Sandelig siger jeg eder, hvad som helst I binder på 
jorden, skal være bundet i himlen; og hvad som helst 
I løser på jorden, skal være løst i himlen”. Blandt det 

HUMOR OG LIVSKUNST
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forløsende må vi ikke glemme humorens guddommelige 
gave til menneskene, den store humor, som også lyser i en 
Buddhas smil eller stråler ud fra den kinesiske mystiker 
Chuang Tsi’s tankebillede:  
”Engang drømte jeg, at jeg var en sommerfugl. Jeg fløj 
glad omkring og tænkte ikke på andet end at være som-
merfugl. Da med ét vågnede jeg, og det stod klart for mig, 
at jeg var Chuang Tsi. Men nu ved jeg bare ikke, om jeg 
var Chuang Tsi, der drømte, at jeg var en sommerfugl, 
eller om jeg i virkeligheden er en sommerfugl, der drøm-
mer, at den er Chuang Tsi”.

DEN LÆNGST LEVENDE AFGUD

Det menneske, der virkelig forsøger at have kosmologien 
som basis for sin livsudfoldelse og væremåde, vil ikke 
kunne undgå at opleve, at humoren er en meget væsentlig 
faktor i den ”kosmiske kemi”, d.v.s. i den måde, hvorpå 
man blander sin bevidstheds energier. Er man tilbøjelig 
til at tage sig selv lidt for højtideligt, bliver det let en 
form for dyrkelse af ”den længst levende afgud”, bl.a. 
fordi man bruger for lidt energi til at prøve at sætte sig 
ind i andres situation. Med humoren som livsholdning har 
man ganske vist evne til at se ”skæven i sin broders øje”, 
men man tager det ikke højtideligt ved at blive forarget 
og fuld af kritik, for man ser også ”bjælken i  
sit eget øje”.

I humorens perspektiv ser man også, at dyrkelsen af den 
strenge og vrede gud egentlig er dyrkelse af ”den længst 
levende afgud”. Igennem deres vrede og indignation over 
for ”de ugudelige” (d.v.s. dem, der har en anden opfat-
telse) føler ”de hellige” sig ”retfærdige”, for de er jo ”på 
den rigtige side”, de har Gud med sig og handler i hans 
navn, også når de hader, forfølger og dræber anderledes 
tænkende, de aner ikke, at det i virkeligheden er deres 
eget magtbegær, de dyrker og tilbeder, og at  
det er grunden til, at de holder så godt fast ved en sådan 
gudsdyrkelse.

Diktatorer, alle slags fanatikere og meget ensidigt udvik-
lede mennesker (deriblandt også en del partielle genier) 
har sjældent megen humor, måske er det en af årsagerne 
til, at deres skæbne ofte forløber tragisk. Man kan natur-
ligvis ikke bebrejde et menneske, at det ikke har humo-
ristisk sans, såvel som man ikke kan bebrejde nogen, at 
de ikke er musikalske eller har sans for matematik. Men 
da vi alle er på vej mod ”kosmisk bevidsthed”, og humor 
er en absolut nødvendig bestanddel af en sådan bevidst-
hedstilstand, er vi altså også alle på vej til at udvikle vor 
sans for humor. Men hvordan kan vi gøre det?  

Det er ikke noget, der kan læres bevidst, ligesom kær-
lighed heller ikke kan læres bevidst. Det er noget, der 
vokser frem ved, at vi skaber grobund for det ligesom 

kærlighedsevnen - d.v.s. ved at vi søger at overvinde det 
i vort sind, der kan karakteriseres som ”det sentimentale 
rovdyr”.

DET SENTIMENTALE ROVDYR OG DET EVIGE 
SMIL

Når verden af i dag kan karakteriseres som en ”intellek-
tuel jungle”, er det fordi, en alles krig imod alle er det 
dominerende tankeklima. Fysisk er de fleste mennesker 
endnu ”rovdyr”, og mentalt kan vi alle til tider vise både 
tænder og klør, eller vi kan bruge mental camouflage, da 
vi ikke som dyrene har mulighed for at gøre det fysisk. Vor 
camouflage hedder bl. a. løgn, forstillelse og propaganda 
og eksisterer i utallige variationer, ”jamen der er da ikke 
bare krig, forstillelse, løgn og propaganda til i verden”. 
Nej, der er bl. a. også sentimentalitet. Sentimentalitet er 
følelsesliv, der er stillestående som vandet i en sump og 
derfor har tilbøjelighed til forrådnelse og opløsning. 

Intelligensen må til for at grave grøfter og kanaler. Et 
rigt følelsesliv er en af de faktorer, der adskiller os fra 
det egentlige dyrerige, men på grund af uvidenhed og 
egoisme sker det let, at disse bindende kræfter bliver til 
følelsesknuder i sindet, knuder af sentimental tossegod-
hed, selvmedlidenhed, depression, angst, nærtagenhed og 
andre former for overfølsomhed. De slår indad i sindet og 
danner ”giftige sumpe”, som bl. a. den humoristiske sans 
er et lægemiddel imod, ja, det er faktisk utroligt, som den 
kan virke rensende og opløsende og sammen med intel-
ligensen danne kanaler, hvorigennem følelserne får afløb, 
og sindet fra at være sumpet udvikles til et kildevæld, 
et net af bække, åer, floder og søer med klart rindende, 
fornyende og livgivende vand.

Da bliver følelsen til det, vi kalder medfølelse, samfø-
lelse, finfølelse, hengivenhed, tålmodighed, sympati og 
kærlighed. Dette rige menneskelige følelsesliv kan af 
intelligensen ledes og styres til de mentale områder, hvor 
fornyelse og udvikling i øjeblikket mest er tiltrængt. Men 
uden humor går det ikke, specielt ikke uden den humor, 
vi kan udvikle i os selv som ”tilskuer” til vort eget livs 
skuespil. Den ”tilskuer”, der véd, at vi hverken kun er ham 
(eller hende), som vi tror, vi er, når vi mentalt er nede i 
kælderen, eller ham (hende), vi tror, vi er, når vi føler os 
på toppen som en ”farlig karl”. 

Vi har mange ”roller” i livets spil, og vi er ”tilskueren”, 
der oplever dem alle, men vi er først og fremmest den 
instruktør og medforfatter af vort livs skuespil, det evige 
”Jeg”, der med de mentale kræfters ”tråde” har mulighed 
for at trække ”os selv” op af det mentale kælderdyb med 
et tavst medvidende smil. Og vi er det ”Jeg”, som med 
det samme smil kan sige til ”os selv” på toppen: ”Hvo 
som synes at stå, se til, at han ikke falder”.
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LIVETS SKOLE i Brøndbyøster, blev officielt indviet 
søndag den 3. april 2011, hvor Martinus sidste person-
lige elev Rolf Elving var inviteret til at holde et fore-
drag om ”Pædagogikken i
Livets Bog I”
På dagen deltog 33 indbudte personer med interesse i 
Martinus Åndsvidenskab.

Bag LIVETS SKOLE står Jan 
Langekær og hans frivillige team af 
medhjælpere. LIVETS SKOLE til-
byder alle interesserede teoretisk og 
praktisk undervisning i de åndelige 
livslove, principper og redskaber 
som beskrevet i Martinus Ånds-
videnskab Det Tredie Testamente. 
Skolens formål er at lægge kimen 
til den næste
generation af undervisere, der 
- med støtte fra LIVETS SKOLE 
- ønsker at starte studiegrupper for 
andre.

For tiden har skolen to klasser 
med henholdsvis 9 og 7 elever, og 
der undervises fra begyndelsen af 

Livets Skole
september til slutningen af juni hvert år. Der undervises 
ud fra faksimileudgaver af Martinus originale bøger 
fra Åndsvidenskabsforlaget, dvs de bøger der ikke er 
foretaget ændringer i.

En inspirationsforedragsrække på ialt ca. 14 foredrag 
starter desuden fra:

søndag den 4. september 2011 med Vagn Noach
som taler om ”Menneskets seksuelle polforvandling”, 
og

søndag den 25. september med Rolf Elving 
som taler om ”Tanker omkring et evigt verdensbillede”
 
De øvrige foredragsholdere er:
Hans Skaarup, Toni Bjerremose, Birgit Mørup Madsen,
Thor Gjörvad, Hans Lybecker Larsen, Søren Jensen og 
Jan Langekær. 

Datoer, foredragsholdere og titler på foredrag kan om 
kort tid ses på skolens hjemmeside: www.livetsskole.
info

Yderligere information om LIVETS SKOLE fås ved 
henvendelse til Jan
Langekær, jan@langekaer.dk eller mobil 2015 7811



Følgende sentenser er taget fra Kahlil Gibrans bog 
”Sand og bølgers skum”:

Forårets blomster er vinterens drømme fortalt ved englenes morgenbord.

Når det er dig en nydelse at elske din næste, ophører det at være en dyd.

Tungsind er blot en mur mellem to haver.

Den som vil dele din nydelse, men ikke din smerte, vil miste nøglen til en af paradisets syv porte.

Mennesket er to mennesker. Et er vågent i mørke, det andet sover i lys.

Du kan ikke le og være uvenlig på samme tid.

Det er vor bevidsthed der underkaster sig vore selvgjorte love, aldrig vor ånd.

En uoverensstemmelse kan være genvejen mellem to sind.

Det virkeligt store menneske er det, som ikke vil beherske nogen, og som vil beherskes af ingen.

Ensomhed er en tyst storm, der bortriver alle vore døde grene. Dog sender den vore levende rødder 
dybere mod den levende jords levende indre.

Dersom din næste sårer dig, kan du glemme denne uret. Men sårer du ham, vil du altid huske det. I 
sandhed, din næste er dit mest følsomme selv iklædt et andet legeme.

Mærkværdigt at man skal beklage de træge til bens, men ikke de træge i ånden. Og de blinde på 
øjnene mere end de blinde af hjertet.

Dersom vinteren ville sige: ”Foråret rummes i mit hjerte”, hvem ville da tro vinteren?

Hvordan skulle jeg miste troen på livets retfærdighed, når de der sover på dun ikke har skønnere 
drømme end dem, der sover på jorden?

Jeg oplevede en anden fødsel, da min sjæl og mit legeme elskede hinanden og blev forenede.

Jeg længes mod evigheden, fordi jeg dèr skal møde mine uskrevne digte og mine aldrig malede bil-
leder.

Om efteråret samlede jeg alle mine bekymringer og begravede dem i min have. Og da det blev april, 
og foråret kom for at parre sig med jorden, voksede der i min have blomster anderledes end alle 
andre blomster.

Hvad om modgang skulle blive et nyt vindue i den østre mur af dit hus?
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Der er et rige, hvis lys stråler forude, men som endnu kun skimtes i sit første svage morgen-
skær. Vi kan iagttage dette rige med vore egne vågne dagsbevidste sanser. Vi behøver 
ikke blot at holde os til Bibelens ord om Himmeriges rige. Det er en langt større 
kendsgerning i det daglige liv end det er udtrykt i nævnte hellige bog. Hvor og hvad er 
Himmeriges rige? Der er sagt, ”Himmeriges rige er inden i eder”. Det er altså forelø-
big en mental tilstand.

Det er altså ikke et rige, der kan skabes ved nogen som helst politik eller noget diktatur. 
Det er et rige, der vokser i menneskene i form af deres humane evne. Denne evne vil føre 
alle mennesker så vidt, at de hellere selv vil lide, end at de vil have, at andre skal lide. Den 
vil få menneskene til at føle glæde ved at være til glæde og velsignelse for alle andre levende 
væsener.

Efterhånden som denne mentale evne vokser, vil den altså fjerne al krig, fjendskab, ond 
kritik, al ukærlighed og ufølsomhed såvel mod dyr som mod mennesker. Dette rige er altså 
noget, der vokser inde i alle mennesker. Her er det endnu hos nogle kun et lille frø, som 
et sennepskorn, men hos andre er det allerede ved at blive til et stort træ, i hvilket himmelens 
fugle kan komme og bygge reder.

Det gør hvert eneste menneske til en guddommelig kærlighedscelle. Af disse kærlighedscel-
ler eller enheder bygges således hele menneskeheden op til at blive et verdensrige, i hvilket alle 
tjener alle. Ingen kan nænne, at andre skal have det dårligere end én selv. Himmeriges 
rige er således en organisk udvikling, der finder sted i den menneskelige mentalitet, og som 
kan iagttages fysisk og derigennem blive til kendsgerning.

Martinus

Himmerigets rige
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Af Martinus

Ethvert levende væsen er i virkeligheden en foreteelse, 
som er i bevægelse, og det gælder ikke alene i den be-
tydning, at vor fysiske krop bevæger sig fra sted til sted. 
Bag den fysiske bevægelse eksisterer en anden form for 
bevægelse, som man kalder forvandling. Alle levende 
væsener er undergivet en proces, i kraft af hvilken de 
umuligt kan vedblive at være det samme væsen som før. 
Denne forvandlingsproces er både en fysisk og en åndelig 
realitet. Den fysiske forvandling oplever vi som barndom, 
ungdom, manddom og alderdom, og det kan opleves med 
de fysiske sanser, at organismen i en fysisk inkarnation 
gennemgår disse forvandlinger.

Men et fysisk liv er jo ikke blot en forvandling af en 
fysisk organisme. Bag denne ydre forvandling ligger en 
indre mental forvandling baseret på oplevelse og erfaring. 
Enhver ny oplevelse er en ny erfaring, og en ny erfaring er 
en bevidsthedsberigelse. Alle levende væsener på denne 
klode er underkastet en forvandlings- eller udviklings-
proces fra primitive mentale tilstande til højintellektuelle 
tilstande i organismer, der vil være langt bedre redskaber 
for oplevelse og udfoldelse af skabende evner, end de 
nuværende fysiske organismer er.

Denne store forvandlingsproces er særlig aktuel for de 
væsener, der fremtræder her på jorden som mennesker. 
Og at den i særlig grad er aktuel for mennesker beror 
på, at de er nået så langt frem i udviklingen, at de kan 
begynde at opleve den dagsbevidst i modsætning til dy-
rene, der endnu kun oplever gennem instinkt og meget 
primitiv følelse.
Dyrets oplevelse er en slags automatfunktion. Dyret kan 
ikke overtræde nogen morallove, men opfylder gennem 
sit instinkt de love, som gælder for dyreriget og for den 
specielle art, de tilhører. Ræven kan ikke få dårlig samvit-
tighed, fordi den har ”stjålet” en høne, og tigeren heller 
ikke, fordi den har dræbt et andet levende væsen.

Mord, tyveri, jalousi og meget andet af lignende art, 
som blandt mennesker er et udtryk for den højeste grad 
af umoralitet, er kulminerende dyder i dyreriget. Hvis 
rovdyret fik ”dårlig samvittighed”, døde det af sult. 
Men hvorfor kan et menneske få dårlig samvittighed, 

og hvorfor oplever mennesket, som dog også tilhører 
dyreriget, livet på en helt anden måde end de mange dyr 
på denne klode?

Mellem det jordiske menneske og de andre væsener her 
på kloden, som tilhører dyreriget, er der den væsentlige 
forskel, at jordmennesket er på vej ud af dyreriget mod 
et højere udviklingsstadium, hvis principper og love al-
lerede begynder at gøre sig mere eller mindre gældende 
i dets bevidsthed. Dyrets mentale bevægelser er instinkt-
betonede og skaber ingen konflikt i mentaliteten, men 
hos det jordiske menneske findes både en degenererende 
dyrementalitet og en begyndende menneskementalitet, 
og spændingen mellem disse to former for mentalitet vil 
uundgåeligt skabe konflikter og indre kampe i det jordiske 
menneskes sind. Dyret bliver ledet og styret af sin egen 
selvopholdelsesdrift, som pr instinkt får det til at gøre 
det rigtige i den specielle situation, det oplever. Og ”det 
rigtige” vil for dyret altid sige det, der er til gavn for det 
selv eller dets arts beståen.

Selviskhedens lykke og ulykke

I det jordiske menneskes bevidsthed er der ved at opstå en 
natur, som går i modsat retning af dyrets natur. Mennesket 
må mere og mere selv tage stilling til sin livsform eller 
livsudfoldelse ved hjælp af vågen dagsbevidst viljeføring. 
Denne vågne dagsbevidste viljeføring går ofte imod den 
fra dyreriget nedarvede selvopholdelsesdrift, som endnu 
bor i det jordiske menneske som vanebevidsthed. Derved 
opstår der konflikt. Medens det hos dyret medfører en 
naturlig og lykkelig livsoplevelse at følge selviskheden, 
skaber det hos mennesket ulykke og lidelse at følge denne 
tendens.

Mennesket føler det måske ikke straks, netop fordi selv-
opholdelsesdriften er vanefunktion. Men det oplever 
efterhånden virkningerne af sin selviskhed, og disse erfa-
ringer skaber bevægelse eller forvandling i bevidstheden, 
en kursændring er ved at finde sted. Hvor kursen før var 
sat mod ”den stærkeres ret”, og det at gavne betød at 
gavne sig selv, må det jordiske menneske nu for at opleve 
lykken begynde at skabe denne selv med sin vilje ved at 
bekæmpe sin selviskhed og de i dets væsen nedarvede 
dyriske drifter og begær. Det må med sin vilje tvinge sig 
til at give afkald på mange af de foreteelser, det begærer, 

DEN MENTALE KURSÆNDRING
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men som det kan begynde at se vil være til besvær eller 
lidelse for andre væsener.

I samme grad, som det med sin vilje kan gøre det, vokser 
det ind i et nyt livsstadium, dets liv begynder at følge en 
kurs, hvis mål det er at leve til gavn for helheden, og hvis 
resultater eller virkninger ikke er drab, røveri og kamp, 
men næstekærlighed og en udfoldelse af intellektuelle 
evner, der vil forvandle jorden til en verden, hvor huma-
nitet, kunst og videnskab vil blomstre som aldrig før og 
staterne forenes til én menneskestat, hvor begrebet ”den 
stærkestes ret” ikke kendes.

Om at sejle på det mentale verdenshav

Der er allerede blevet gjort meget for at hjælpe menne-
skeheden frem mod en sådan tilstand, men der mangler 
stadigvæk noget, for at menneskene kan nå den. Reli-
gionerne har hjulpet menneskene et godt stykke frem, 
og nogle mennesker kan endnu hjælpes af deres blinde 
tro på frelse gennem religionen. Men der bliver flere og 
flere mennesker i alle dele af verden, der ikke kan nøjes 
med at tro. Deres rent videnskabelige indstilling til livet 
og deres udviklede intelligens gør dem ude af stand til 
tro på dogmer eller inspireres af ceremonier. De forlanger 
kendsgerninger og vil gerne forstå og ikke blot tro. De 
mangler et ”kompas” til at styre deres kurs efter.

Menneskene er som en hel serie små skibe, der sejler på 
et stort mentalt verdenshav. De skal alle sammen til den 
samme havn, men de er højst uenige om kursen. Derfor 
hersker der et forfærdeligt kaos på dette hav, og katastro-
fale sammenstød hænder hvert øjeblik. Ikke alene støder 
enkelte skibe sammen og beskadiges eller ødelægges der-
ved, men det kan ske, at hele grupper af skibe bliver sejlet 
i sænk. Verdenskrige, revolutioner, sabotage og hvad man 
nu kalder alle disse krigshandlinger, er sådanne kollektive 
sænkninger af skibene på det mentale verdenshav.

Skibene kan gå under, men kaptajnen vil altid få et nyt 
skib at sejle med, og kaptajnen er i dette tilfælde det 
levende væsens Jeg, som skal prøve at finde den rigtige 
kurs mod det fælles mål, den fælles havn, som er den 
mentale tilstand, der er karakteriseret som ”mennesket 
i Guds billede”.

Mange af de søfarende har tilbøjelighed til at mene, at 
de alene kende den rette kurs og absolut sejler rigtigt, 
mens sagen er den, at de i virkeligheden er på vildspor 
og ikke vil kunne finde havnen med de midler, de bruger 
til at orientere sig.

De prøver, til tider med vold og magt, til tider med fana-
tiske udtalelser, at overtale andre skibe til at følge deres 
kurs. De er bundne til særlige teorier og forestillinger 

af politisk, religiøs eller anden art, hvis mål, påstår de, 
er alle menneskers mål. Men ingen religiøs bevægelse, 
ingen sekt eller verdensreligion og absolut intet af de i 
dag eksisterende politiske partier vil nogen sinde nå frem 
til at få alverdens mennesker til tilhængere. Alle disse 
”bevægelser” bevæger sig mere eller mindre i gal retning. 
Deres ”kompas” er misvisende.

Hvorledes ytrer disse livskompassets misvisninger sig? 
De ytrer sig på den måde, at disse politiske og religiøse 
bevægelser og også mange foreninger af idealistisk art 
ganske vist taler om næstekærlighed og humanitet. Men 
de forstå slet ikke kærlighedens væsen. De har voldsom 
sympati for noget og stærk antipati mod noget andet, en 
antipati, som i visse tilfælde udfolder sig som ”hellig 
vrede”, ”retfærdig harme”, ja til tider som had.

Men det er umuligt for skibene på det mentale verdenshav 
at nå den havn, de længes efter, så længe de endnu har 
had eller antipati ombord. Den virkelige menneskelige, 
som Kristus har vist menneskene, og som alle fortidens 
største vise har talt om, vender sig ikke med antipati mod 
nogen eller noget. Kristus sagde: ”Du skal elske dem, der 
hader og forfølger dig”, og han talte om at tilgive ikke 
blot syv gange, men halvfjerds gange syv gange dagligt. 
Intet menneske kommer vel nogen sinde ud for at skulle 
tilgive flere gange på én dag.

Men kan man da lære at tilgive? Ikke så længe man kun 
bruger sine følelser. Først når man med sin intelligens 
virkelig forstår, at intet menneske i øjeblikket kan være 
anderledes, end det er, fordi det med sin væremåde re-
præsenterer et bestemt midlertidigt udviklingsstadium 
baseret på erfaringer og oplevelser i fortiden, kan man se, 
at det ”ved ikke, hvad det gør”. Hvis det virkelig vidste 
det, ville det ikke gøre det.

Når man ikke selv kan nænne at gøre det, som det andet 
menneske har gjort, er det jo fordi, man i sin bevidsthed 
har erfaring for, at det ikke er rigtigt at gøre det. Men 
det har det andet menneske altså ikke erfaring for i sin 
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bevidsthed endnu, derfor handler det som det gør. Men 
det vil få erfaringerne i fremtiden, fordi det må høste, 
som det har sået, og så vil det til den tid heller ikke mere 
kunne nænne at gøre sådan. Man kan ikke forlange af 
noget levende væsen, at det skal handle ud fra erfaringer, 
det endnu ikke har. Det ville jo være det samme, som 
hvis man ville forlange, at et barn skulle handle som et 
voksent menneske. Kosmisk set er der mange voksne 
mennesker på jorden, der endnu er som børn, men gen-
nem kommende inkarnationer vil også de blive mere og 
mere ”voksne”, dvs mere og mere menneskelige i deres 
tankegang og handlemåde.

Om at sætte sin kurs imod en fredens verden

Nu vil nogle mennesker sikkert spørge: ”Men er da ikke 
også den såkaldte åndsvidenskab blot 
en religiøs sekt, som vil søge at hverve 
proselytter og giver udtryk for at have 
patent på sandheden? Er den ikke også 
et skib, som søger at overtale andre 
til at følge sin kurs?” Dertil må jeg 
svare, at der over mit arbejde aldrig 
nogensinde vil blive dannet forening, 
sekt, menighed eller parti af nogen art. 
Og ligeledes, at intet menneske skal 
overtales til at blive ”medlem”, da der 
ikke er noget at blive medlem af.

Mennesker, som føler sig tiltrukket 
af mine kosmiske analyser og føler 
trang til at studere det verdensbil-
lede, jeg skildrer i mit hovedværk 
LIVETS BOG og andre bøger, gør det på grund af den 
indre bevægelse eller forvandling, der allerede er ved at 
ske i deres mentalitet. Hvis ikke man i sin bevidsthed 
allerede besidder visse erfaringer, vil mit arbejde slet 
ikke have interesse for én. En indre organisk funktion 
må være til stede, og det er den funktion, man kalder 
næstekærlighed. En menneskelig kærlighed, der ikke 
udfolder sig ved også at rumme had mod det såkaldte 
”onde” og ”uretfærdige”.

Når dette ”onde, uretfærdige og djævelske” er resultater 
af en ufærdig tilstand, kan det jo ikke i øjeblikket være 
anderledes, end det er. Men det er absolut ikke meningen, 
at alt dette skal vedblive at eksistere på kloden. Udvik-
lingen eller forvandlingen af de levende væsener skrider 
frem, selv om mennesker til tider synes, at det ikke går 
hurtigt nok.

I vor tid er vi dog inde i en forceret udvikling. Alt går 
hurtigere nu, end det gjorde for århundreder siden. Derfor 
vælder det også ind over den jordiske menneskehed med 
erfaringsmateriale. De store verdenskrige, revolutionerne, 

arbejdsløshed, de mange både fysiske og psykiske syg-
domme, de personlige besværligheder hvert menneske 
kommer ud for, alt dette er medvirkende til, at menneske-
nes længsel efter fred bliver stærkere og stærkere.

Også deres intelligens udvikles, derfor har videnskab 
og teknik så store fremskridt. Men videnskab og teknik 
alene kan ikke skabe fred i verden, så var freden skabt 
for længe siden. Religionerne, sekterne og partierne kan 
det heller ikke. De får tværtimod mindre og mindre magt 
over mennesker, fordi disse, efterhånden som intelligen-
sen udvikles, hverken kan tro på religiøse eller politiske 
dogmer. Nej, kursændringen, vejen mod freden, må 
skabes i det enkelte menneskes egen bevidsthed gennem 
erfaringer og oplevelser.

Hvad kan åndsvidenskaben da gøre, hvor-
dan kan den være til gavn for søgende 
mennesker? Det kan den derigennem, at 
det menneske, som er i besiddelse af et 
stort erfaringsmateriale, ved studiet af de 
kosmiske analyser kan få orden på dette 
materiale i sin bevidsthed. Det kan be-
gynde at se sammenhængen og meningen 
bag tilsyneladende tilfældige og menings-
løse begivenheder og oplevelser. Det får 
perspektiv bag sin oplevelse i stedet for, at 
livet tidligere syntes fladt og trivielt.

Men det er sit eget erfaringsmateriale, 
mennesket har som grundlag, og så har 
det mulighed for gennem arbejdet med 
sig selv, ved at følge åndsvidenskaben, 

ikke blot i teorien, men også i praksis, at styre mod den 
mentale havn, som er den fred, mennesket længes efter. 
Den vil blive en indre virkelighed hos mennesket, men 
den vil også blive en ydre realitet derigennem, at den vil 
komme til at stråle ud gennem menneskets tanker, følelser 
og handlinger i hverdagen.

Hvordan kan man vide, om man med sit mentale skib 
har sat kursen imod fredens havn? Man kan mærke det 
på sine reaktioner over for sine omgivelser. Bliver man 
let gal i hovedet, sur eller irriteret og ukærligt kritiserer 
andre menneskers indstilling og væremåde, så er der noget 
galt med kompasset, og der kan være fare for kollisioner 
eller grundstødninger. Men sætter man sin vilje ind på og 
beder forsynet om hjælp til at kunne møde den enkelte 
situation og det enkelte menneske med den sympati og 
den form for kærlighed, der vil være mest til gavn i øje-
blikket, vil vredens og irritationens mørke skygger vige, 
og næstekærlighedens sol vil stråle og funkle gennem 
bevidstheden.

(Fra et foredrag i Klint d. 9/8 – 1948)
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Af Ruth Olsen

Gunder Frederiksen, som startede dette blad og den 
selvejende fond ”Kosmologisk Information” for ca. 29 
år siden, forlod den fysiske verden d. 29/6. Han blev over 
90 år, så han nåede at høste mange erfaringer i dette liv. 
Han var oprindelig skolelærer i Århus, hvor han videre-
uddannede sig til skolepsykolog.

Det blev et vendepunkt i hans liv, da 
han mødte Martinus og åndsvidenska-
ben. At udbrede dette verdensbillede 
brændte han derefter for i resten af 
sin inkarnation. Han havde et stort 
behov for ”at gøre en forskel”, og det 
gjorde han virkelig også, både gen-
nem sit blad, ved de bøger og hæfter 
han skrev, og ved utallige foredrag 
rundt om i landet. Desuden oprettede 
han i sit hus på Klintvej 85 en lille 
bogcafe, som var åben to gange om 
ugen sommeren igennem, hvorfra han 
solgte Martinus-litteratur og andre 
spirituelle bøger.

Som ung led han af epilepsi, men som 
han fortæller i filmen ”Martinus som 
vi kendte ham”, mener han at Marti-
nus helbredte ham for denne sygdom. 
Senere fik han mavekræft, som han dog blev helbredt for 
ved at blive vegetar, er hans sikre overbevisning.

Gunder var altid parat til at eksperimentere med de for-
skellige spirituelle ideer, som han hørte eller læste om, 
hvad enten det gjaldt pendulering eller ”superioniseret” 
vand. Ja, han tog ligefrem en tur til Tyrkiet for nærmere 
at undersøge dette vand. Omkring årtusindskiftet fik han 
den ide at opsøge en numerolog. Han følte åbenbart, han 
havde brug for en ændring i sit liv, og måske kunne en 
navneændring skabe en positiv ændring, var hans tanke. 
Derfor ændrede han sit navn fra Gunner til Gunder.

Hvad vi end mener om numerologi, er en navneændring 
i hvert fald et signal til forsynet om, at man ønsker noget 
ændret i sit liv. Og en ændring fik Gunder da også, nem-
lig en hjerneblødning, der betød, at han måtte overlade 
redaktionen af ”sit kære barn”, bladet, til mig som på det 
tidspunkt hjalp ham med regnskaberne. Efter nogen tid 

kom han sig dog ganske godt, og bladet blev i en del år 
til ved et samarbejde. Han forblev længe som formand i 
bestyrelsen for ”kosmologisk Information”.

Gunder havde to store sorger i sit liv. Den ene var, at han 
fik en konflikt med Martinus kort før denne forlod Jorden. 
Det betød at han blev ”sat ud på et sidespor” i ”sagen”. 
Gunder var åbenbart for ærekær til at gå til Martinus 
personligt og bede om tilgivelse, men bad – så vidt jeg 

har forstået – blot om en forklaring på 
sin udelukkelse. Den besked han fik fra 
Martinus, har han fortalt mig, var blot, 
at meningen jo nok var, at han skulle 
noget andet. Og således opstod altså 
dette blad.

Da jeg kom som ganske ny og ”uvi-
dende” til Klint og Gunder spurgte, 
om jeg ville hjælpe ham med bladet, 
forstod jeg ikke den modstand, ja 
grænsende til kulde, jeg fornemmede 
fra ”de ledende” indenfor ”sagen” 
mod Gunders virksomhed. Han måtte 
f.eks. ikke reklamere for sin bogcafe 
til kursisterne på Martinus-centeret. 
Fra Gunder selv kunne jeg ikke få en 
forklaring, men ved at spørge nogle af 
de gamle i ”sagen”, kunne jeg forstå, 
at det hang sammen med den gamle 

konflikt med Martinus og om de forskellige meninger, 
der havde været om, hvordan ”sagen” skulle køre videre 
efter Martinus’ bortgang.

Den anden store sorg i Gunders liv var, at hans søn døde af 
kræft som kun 32-årig og at hans datter, Helle, nu eneste 
barn, aldrig har villet have noget med ham at gøre. At han 
aldrig fik mulighed for en forsoning med hende, pinte ham 
utrolig meget, især i hans sidste år. Det undrede mig, at 
hun fik lov til hver sommer overfor kursisterne i Klint at 
udsprede sit uforsonlige had til sin far.

Jeg håber inderligt for ham, at han nu har mødt Martinus 
”på den anden side” og at de er blevet kærligt forsonede. 
Nok havde Gunder nogle stejle sider i sin personlighed, 
men på sine gamle dage fandt han alle sine elskelige sider 
frem. Dem havde han nemlig også mange af, og de fleste 
der kendte ham mødte altid en venlig åbenhed. Ære være 
hans minde.

MINDEORD FOR GUNDER
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v/Ruth Olsen

En besøgende i Bogbiksen her i sommer efterlyste tema-
hæftet om angst, men det er udsolgt. Så lovede jeg i stedet 
at bringe en artikel om dette emne her i bladet. Derfor.

Martinus holdt i 1953 et foredrag med titlen ”Hvorfor 
lever mennesker i en overdimensioneret frygt?” (Kosmos 
1985/11). Den handler mest om angsten for den fysiske 
død, og denne angst ligger da også som en slags grund-
stemning i mange menneskers liv. Måske endda selv om 
man kender til reinkarnationens realitet og godt ved, at 
den såkaldte død kun er en overgang til et andet og bedre 
liv i en anden dimension.

Den angst, der synes at brede sig i vor tid, forekommer 
ikke i særlig høj grad at handle om angst for den fysiske 
død, hvad det meget høje selvmordstal kan tyde på. Den 
kan heller ikke skyldes bekymring for materiel nød, for 
den er trods alt ikke speciel stor i vort samfund. Nogle 
mener, den stigende angst skyldes de mange krav, man 
skal leve op til i disse moderne tider, hvor det er blevet 
så kompliceret at begå sig. Det er ikke kun den ældre 
generation, der føler større og større afmagt overfor 
”udviklingen”. Det er faktisk især de unge, der har svært 
ved at finde ”meningen med det hele”.

Nu skal vi måske her skelne, som Søren Kierkegaard 
gjorde, mellem angst og frygt. Selv om det er en lidt 
teoretisk forskel, anses frygt for nemmere at håndtere, 
fordi den så ofte har forbindelse med noget udefrakom-
mende. Til frygt er det lidt lettere at finde en årsag, som 
man måske kan ændre på eller undgå. Det er på mange 
måder en nyttig følelse, der kan få os til at handle.

Angst er noget meget mere diffust, en indre følelse som 
man ofte ikke forstår årsagen til. Det er som om, det er 
noget, man selv skaber med sine egne tanker. Man ved 
ikke hvorfor, men hjertet galoperer, benene ryster, og 
man føler sig handlingslammet. Efter oplevelsen af et 
angstanfald begynder mange at begrænse sin adfærd 
mere og mere, og til sidst tør man måske slet ikke gå 
uden for en dør.

Ifølge Martinus hører angst med til at være ”en flygt-
ning mellem to riger”, nemlig mellem dyreriget og 
menneskeriget. Vi er på vej til at blive mere ”åndelige” 

og har fået en større tænkeevne. Vi har fået evnen til at 
forestille os mere eller mindre virkelige farer og truende 
fremtidssituationer. Vi er også blevet i stand til at vurdere 
os selv og vor adfærd, alt efter hvilken moralsk norm, 
vi måtte have sat os som ideal eller blevet opdraget til. 
Selvværdsfølelsen har det ikke for godt. Usikkerhed og 
utryghed er voksende, nu hvor mange af tidligere tiders 
sociale netværk smuldrer.

Med intelligensens udvikling er vi kommet af med ang-
sten for mange af de indbildte fænomener, der plagede 
bl.a. middelalderens mennesker. Men der er ikke blevet 
mindre angst i verden af den grund. Der er så mange 
andre angstskabende hændelser i verden, som vi med de 
moderne medier får kendskab til. Atombomber, terror, 
forurening, global opvarmning, tørke og hungersnød. Der 
er nok at bekymre sig om, hvis man har en ængstelig natur, 
og tror man er medansvarlig for verdens tilstand.

Selv om man med åndsvidenskaben ved, at vi kan tage 
det roligt, fordi der er et forsyn, som har ”styr på det”, 
og alt sker som det nu engang er meningen, så virker 
det beroligende at opsende den bøn, der lyder: ”Giv mig 
styrke til at gøre noget ved det, jeg kan gøre noget ved, 
og styrke til ikke at bekymre mig om alt det, jeg ikke kan 
gøre noget ved.” For det er jo lidt af et dilemma, at vi har 
fået en del indlevelsesevne i de lidelser, vi bl.a. gennem 
medierne bliver vidne til, uden dog at kunne gøre ret 
meget for at hjælpe og lindre deres smerte.

Når Martinus mener, at angst nu engang hører med til 
at være menneske i denne tid med forceret udvikling, 

ANGST
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skal vi så lære at leve med den og acceptere, at det er 
de lidelseserfaringer, der er nødvendige for vor åndelige 
udvikling? Men det hjælper jo nok ikke den angstlam-
mede at vide, der er en dybere mening med tilstanden. 
Man vil søge efter hjælp.

En opskrift

Den franske læge David 
Servan-Schreiber me-
ner, han har fundet ud af, 
hvordan man kan komme 
fri af angsttilstanden. Det 
beskriver han i bogen 
”Behandling af stress, 
angst og depression uden 
medicin eller terapi” (Gyl-
dendal 2004). Han ved 
godt nok ikke så meget 
om, hvor tankerne og 
følelserne egentlig kom-
mer fra, men han ved en 
hel del om, hvad kærlige 
og taknemmelige følelser 
kan bevirke.

Først gør han rede for den forskning, der har påvist, 
at også hjertet er en slags hjerne, og at det er ved et 
harmonisk samarbejde mellem hjerte og hjerne, der er 
baggrunden for psykisk velvære. Det mest afgørende er 
hjertes rytme, som styres af vore følelser. Den rytme kan 
vi lære at styre, mener han.
I tilstande af stress, angst eller vrede bliver hjerterytmen 
uregelmæssig og kaotisk, hvilket giver et enormt energi-
tab og medfølgende koncentrationsbesvær, mens sinds-
tilstande som medfølelse, taknemmelighed og kærlighed 
gør hjerterytmen regelmæssig og ”kohærent”.

For at opnå kohærens i hjerterytmen må man følge for-
skellige trin: først skal man vende opmærksomheden mod 
sit indre og lade alle bekymringer vente, trække vejret 
langsomt og dybt og forestille sig, man trækker vejret 
gennem hjertet for at rense det. Derefter sender man det 
en følelse af påskønnelse og taknemmelighed, evt. kan 
man visualisere noget eller nogen, man holder meget af. 
Hjertet forbedrer nu sin kohærens, hvilket påvirker den 
emotionelle hjerne, der reagerer ved at forstærke hjertets 
harmoniske rytme osv i en kædereaktion der ender med 
ligevægt.

Der er udviklet et computerprogram, hvor man på en 
skærm selv kan følge virkningen på sit hjerte ved forskel-
lige slags tanker og følelser, hvordan det f.eks. virker, hvis 
man taler kærligt til sit hjerte! Selv om det kan se ud, som 
om et kaotisk og alt for hurtigt bankende hjerte i sig selv 

kan skabe angstfølelser, så ved vi fra åndsvidenskaben, 
at den fysiske organisme, også hjertet, er styret af de ån-
delige legemer, altså bevidstheden. Det er faktisk også, 
hvad den i bogen refererede forskning viser, selv om den 
ikke ved, hvor bevidstheden sidder.

Men da forfatteren er læge, vil han så gerne finde nogle 
praktiske metoder til at hjælpe sine patienter af med 
angsten og de bagvedliggende følelsesmæssige traumer. 
En af metoderne kalder han EMDR (eye movement de-
sensitization and reprocessing), dvs de hurtige rytmiske 
øjenbevægelser fra side til side, man kender fra drømme-
søvnen. Det ser ud til, at blot nogle minutter med sådanne 
øjenbevægelser kan hente de traumatiske oplevelser op fra 
underbevidstheden til bevidst og afslappet iagttagelse. De 
gamle følelsesknuder skulle nu kunne omprogrammeres 
med intelligensens vurdering og forbindes med andre 
slags, dvs med positive følelser.

Jeg vil prøve, om jeg kan forstå dette åndsvidenskabeligt. 
Ifølge denne gemmer vi vore oplevelser i et ”erindrings-
kartotek” i overbevidsthedens skæbneelement. Martinus 
skriver (LB VI stk. 2228), at vi gemmer ”erindringerne, 
der er billeder eller kopier af oplevelserne, som mellem-
kosmiske elektriske impulser i et særligt batteriorgan i 
skæbneelementet.” Naturvidenskaben tror, vi gemmer 
dem i hjernen eller kroppen i øvrigt, men det er lige meget, 
for de er jo et sted.

Det vigtige her er, at vi kan ændre på, hvordan erindrin-
gerne er organiseret. Derom skriver Martinus LB I stk 
188: ”Erindringer er ikke genstande, man kan tage med 
sine hænder. Men dette forhindrer ikke, at de alligevel er 
”genstande”, der kan ”løftes” og ”bæres rundt”, omfor-
mes eller forvandles. Men der kræves altså et dertil egnet 
legeme. Dette legeme er identisk med det i jordvæsenet i 
fostertilstand fremtrædende intelligenslegeme.”
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Mange angsttilstande, f.eks. det der hedder PTSS (post-
traumatisk stress syndrom), kan udløses af lyde, lugte 
eller andet, der oprindeligt var knyttet til den traumatise-
rende oplevelse. Erindringerne kan altså hentes op igen i 
dagsbevidstheden ved f.eks. associationer. Men ofte er det 
kun den tilhørende angstfølelse, der genopleves, og det 
gør det svært at få oplevelsen ”omrokeret” i erindringskar-
toteket, dvs få den placeret i en ”afdeling” der er mindre 
eller slet ikke ladet med angst. Som jeg ser det.

Man skal have adgang til hele oplevelsen for at kunne 
bearbejde den intelligensmæssigt og få den sat tilbage et 
andet sted i ”kartoteket”, efter at have fået den forbundet 
med nogle positive følelser. En klient opfordres f.eks. til at 
have medfølelse med den person, der dengang blev udsat 
for den traumatiserende oplevelse, og nu hvor hun er et 
andet sted, kan hun sige farvel til den med kærlighed.

Men hvorfor skulle de omtalte øjenbevægelser skabe 
adgang til ellers fortrængte oplevelser? For lægen, der 
bruger metoden, er den stadig som lidt ”hokus pokus”, 
men hans erfaring er, at den virker. Jeg forestiller mig, 
at der opstår en form for hypnotisk trancetilstand. Vi 
ved, at selv erindringer fra tidligere liv kan hentes op 
i dagsbevidstheden ved hjælp af hypnose. Men jeg har 
svært ved at se, hvad det har at gøre med drømmesøvnens 
øjenbevægelser, men måske er det den del af natten, vi 
går på besøg i den åndelige verden?

Lægen er godt klar over, at det ikke er alle former for 
angst, hans ”hokus-pokus”- metode hjælper på. Så han 
har mange andre forslag. Han påpeger f.eks. dagslysets 
betydning, især solens lys, vigtigheden af sund nattesøvn, 
motion og den rigtige kost, særligt mener han omega 3 
fedtsyrer er vigtige. Akupunktur nævnes også. For nogen 
kan et kæledyr betyde meget, i det hele taget kan omsorg 
for andre have helsebringende virkninger, ja kærlighed 
under enhver form. Også bøn kan være virkningsfuld.

Og dermed er vi igen tilbage ved det, Martinus har fortalt 
os igen og igen. At det er næstekærligheden, der er ”kraf-
ten, der frelser os fra angst og depression”. Men den kan 
vi jo ikke fremelske ved en viljesindsats, men kun gen-
nem lidelseserfaringer, siger han. Er vor tids angstfyldte 
medmennesker så i gang med en uafvendelig læreproces, 
som det ikke nytter at ”kurere” dem for? Selvfølgelig nyt-
ter det at hjælpe mennesker til bedre at forstå, hvordan 
tingene hænger sammen. En lidelse hører jo op, når vi 
har lært det af den, som det var meningen.

Tilføjelse

Nu hvor så mange soldater vender tilbage fra diverse krige 
med ”sår på sjælen”, også kaldet PTSD, forskes der en del 
i, hvordan man kan slette ubehagelige minder. Da man 
tror, minderne sidder i hjernen, leder man efter ”delete-
knappen” og mener at have fundet den i amygdala, den 
gamle primitive del af hjernen. Ved at give en pille med 
stoffet propranolol, synes det som om, man kan blokere 
for den del af hukommelsen, hvor de uheldige erindringer 
er ”arkiveret”.

En anden metode er på forhånd at forhindre traumatiske 
oplevelser i at blive gemt. Det mener man at kunne opnå 
ved at sprøjte et enzym ind i hjernen, så minderne ikke 
”sætter sig fast”. Det har åbenbart virket på forsøgsmus. 
(Ill. Videnskab nr. 10/2011)

Jeg ved ikke, om politikerne har dårlig samvittighed 
ved at sende unge mennesker ud i krige, der ødelæg-
ger deres mentale sundhed. Men i så fald ville det nok 
gøre det meget lettere for dem, hvis der blev opfundet 
en ”anti-traume-vaccination”, som soldaterne kunne få 
inden udsendelsen.

Tænk hvor meget menneskene bliver sparet for den dag, 
uvidenheden ophører!

PS. Jeg hørte lige i radioens program ”Orientering”, at 
forskning nu har vist, at de der får for lidt salt i maden, 
har størst risiko for at få hjerteanfald. Vi skal altså ikke 
tro alle de truende advarsler om ”det farlige salt”. Men 
som i alt andet er det om at finde en balance. 
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v/Per Bruus-Jensen

Om spiralkredsløbet generelt

Som kendere at Martinus’ kosmiske verdensbillede vil 
vide, fremstiller Martinus verdensaltet som et evigt og 
udødeligt, levende væsen, der er uendeligt i sin udstræk-
ning, og som har opsplittet sig selv i et uendeligt antal 
livsenheder, kendt som de levende væsener.

Grunden til dette ’arrangement’ er den enkle, at det 
kosmiske al-væsen, Gud, herved løser sig selv fra den 
ensomhed, der ellers ville være en kendsgerning, eftersom 
Gud i pagt med sin uendelighed er det eneste væsen af 
sin art, der eksisterer. 

Endvidere tilfører Gud sig selv et oplevelsespanorama, 
der er sammensat af den uendelige skare livsenheders 
personlige livsoplevelse, idet kriteriet for et levende 
væsen iflg. Martinus frem for alt er dette, at det udgør et 
Noget, der kan og vil opleve. 

Og endelig sikrer Gud sig også konstant fornyelse af sin 
altomfattende livsoplevelse, idet hver eneste livsenhed i 
konsekvens af indflydelsen fra det såkaldte ur-begær hele 
tiden stræber efter  at forny og højne sin egen livsople-
velse og derved bidrager til implementering af de samme 
træk for den samlede guddommelige livsoplevelses 
vedkommende.

Som middel til både at sikre og forny livsoplevelsen 
disponerer den enkelte livsenhed på Guds vegne over 7 
såkaldte grundenergier, der tilsammen tjener som indi-
videts skabeevne, og som fungerer på den måde, at den 
syvende behersker de seks andre, samtidig med at den 
syvende beherskes af individets Jeg, der således via netop 
den syvende får magt og kontrol over de seks øvrige med 
samt dé særlige skabende egenskaber og muligheder, der 
knytter sig til dem hver især.

Som et udtryk for rationel udnyttelse af de enkelte 
grundenergiers skabekraft inddrages de efter særlige 
retningslinier i individets skabelse på en sådan måde, at 
de én for én får lejlighed til udtømmende at demonstrere 
hele deres  potentiale.

I praksis medfører dette, at individets livsoplevelse og 
erfaringsdannelse kommer til at forme sig som en van-
dring gennem et kredsløb i seks afsnit eller riger, hver især 
primært præget af én af grundenergierne. For imidlertid 
at sikre fornyelsesmomentet, skifter kredsløbet til et nyt 
niveau, når det omsider er fuldbyrdet, og hvilket sker 
hver gang, et kredsløb er afviklet. Og følgelig kommer 
den enkelte livsenheds livsbane til at forme sig som en 
evig vandring gennem sammenhængende kredsløb, der 
bliver mere og mere omfattende og derfor under ét får 
karakter af et ekspanderende spiralkredsløb.

Om spiralkredsløbet og
varmelærens første hovedsætning

Det ekspanderende spiralkredsløb er altså en konse-
kvens af kravet til livsoplevelsens evige fornyelse, idet 
det nævnte krav netop imødekommes gennem de nye 
måder, grundenergierne kan udnyttes på fra det ene 
enkeltkredsløb til det næste, og hvilke måder i praksis 
er uendelige.

At dette virkeligt er tilfældet kommer hos Martinus til 
udtryk gennem hans redegørelse for de såkaldte organis-
meprincipper, af hvilke han opererer med syv kosmiske 
standardprincipper, der efter tur afløser hinanden, nemlig 
1. elementarpartiklens princip, 2. cellens princip, 3. orga-
nets princip, 4. organismens princip, 5. klodens princip, 
6. solsystemets princip, og endelig 7. galaksens princip, 
der for sit vedkommende afløses af en gentagelse af det 
første princip, men i en højere form – dvs. elementarpar-
tiklens princip, men nu i skikkelse af hele universer – og 
således fremdeles.

Tager man nu i betragtning, at samtlige verdensaltets 
uendelige skare af levende væsener er knyttet til det eks-
panderende spiralkredsløb og således alle uden undtagelse 
over tid er genstand for vækst, rejser det spørgsmålet om, 
hvorledes dette er muligt. For ikke sandt: vækst kræver 
noget at vokse af, og da det er samtlige livsenheder i ver-
densaltet, der er genstand for vækst, kræver sandsynlig-
gørelsen af dette scenario ifølge sagens natur, at der kan 
svares på spørgsmålet om, hvad der stiller sig til rådighed 
for denne vækst. Ikke mindst i betragtning af, at summen 
af levende væsener allerede i udgangspunktet 

Om varmelæren og det
ekspanderende spiralkredsløb
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disponerer over alt det stof og al den energi, der eksisterer, 
efter som summen af væsener udtrykkeligt er uendelig. 
Og altid har været det…

Da jeg engang først i 1960’erne under en af vore van-
dreture i Dyrehaven konfronterede Martinus med denne 
problemstilling, svarede han spontant: ”Jamen der er da 
nok af energi og stof; der er jo altid alt det, der er brug for. 
Verdensaltet er jo uendeligt.” Hvorefter han kom med en 
længere, meget abstrakt udredning, som jeg på daværende 
tidspunkt så godt som intet forstod af. Hvorimod jeg i 
mine tanker fokuserede på det, man inden for fysikken 
kalder varmelærens første hovedsætning, der siger, at ” 
summen af energi i universet er konstant; der hverken 
skabes eller forgår energi”. Og da denne sætning anses 
for ukrænkelig, var det virkeligt svært for mig at forstå, at 
der kunne eksistere et evigt ekspanderende spiralkredsløb, 
idet et sådant jo netop til stadighed kræver tilvækst af 
energi og stof, der for sidstnævntes vedk. (jfr. formelen 
E=mc²) som bekendt er bunden energi, 

Men så hørte jeg nogle år senere om big-bang-teorien, der 
midt i 1960’erne   kom på banen, og med denne en mente 
begyndte jeg at ane en løsning, der bekræftede mulighe-
den af det ekspanderende spiralkredsløb. Ifølge bb-teorien 
eksisterede det stof og den energi, der i dag konstituerer 
universet, nemlig  slet ikke forud for big-bang. Hvilket 
i praksis vil sige, at det ganske univers med dets tid og 
rum samt sine utalte galakser, stjerner, planeter, støvskyer, 
mørke stof og mørke energi alt sammen iflg. den højeste 
naturvidenskabelige ekspertise er opstået af ingenting. Ja, 
du læste rigtigt: af ingenting, hvilket mildest talt er endnu 
mere fantastisk  end det, som præsten prædiker i kirken, 
idet denne trods alt opererer med en Gud som ophav til 
verdens tilblivelse.

Men hvad mere er: samtidigt er en sådan forklaring på 
ultimativ vis i strid med varmelærens første hovedsætning 
og ophæver som følge heraf denne, med mindre den på-
gældende forklaring som alternativ rummer en løsning, 
der er forenelig med netop bevarelsessætningen. En løs-
ning, der følgelig også siger god for det ekspanderende 
spiralkredsløbs eksistens og dynamiske ’opførsel’.

Om spiralkredsløbet og det 
uendelige, virtuelle verdensdyb – 0X
I lang tid var det inden for videnskabelige kredse næsten 
tabu at tale om eksistensen af noget, der havde været før 
big-bang. Man kunne med den verdensberømte, engelske 
matematiker Stephen Hawkings ord lige så godt spørge, 
hvad der befinder sig nord for nordpolen. Men langsomt 
begyndte der ikke desto mindre at komme forskere på 
banen, der havde mod og begavelse til at fremsætte nogle 
lovende teorier gående ud på, at big bang havde taget 
udgangspunkt i et hypersymmetrisk ur-plan af virtuel 
karakter og i praksis skyldtes spontan opståen af såkaldte 
kvantefluktuationer, der forstyrrede symmetrien, og som 
med en enorm energiudladning til følge gav anledning 
til fremkomsten af netop big-bang-hændelsen. Men hvis 
dette har kunnet lade sig gøre én gang, hvad skulle der 
så være i vejen for, at det kan lade sig gøre igen…? Eller 
for den sags skyld mange gange…? Hvor går i det hele 
taget grænserne for, hvad det hypotetiske, hypersymme-
triske ur-plan kan præstere…? Hvad er rent faktisk dets 
kapacitet, når det kommer til stykket...? Er den fx stor 
nok til at kunne ’fodre’ et ekspanderende spiralkredsløb 
med stof og energi i al evighed…?

Diagramforklaring
Diagrammet i sin helhed udtrykker Guds evige ska-
belse af det ekspanderende spiralkredsløb (udsnit). 
En skabelse, der muliggøres af samme Gud i dennes 
egenskab af et treenigt funktionskompleks, udtrykt ved 
den hvide trekant i venstre side af diagrammet. Selve 
den hvide farve henfører i samme forbindelse til Guds 
Jeg/X1, ligesom det violette cirkelfelt uden om trekanten 
henfører til Guds skabeevne/X2. Og endelig udtrykker 
spiralen til højre det ekspanderende spiralkredsløb med 
dets seks naturriger, hvilke under ét har status som det 
skabte resultat af skabeevnens virksomhed/X3. – Det skal 
tilføjes, at diagrammet faktisk også utilsigtet omfatter 
0X-faktoren, nemlig repræsenteret ved det hvide papir, 
som diagrammet er trykt på, og som også kommer til 
udtryk som den hvide farve i trekanten, der her henfører 
til det guddommelige Jeg/X1. Og det er ikke tilfældigt, 
at dette sammenfald gør sig gældende, idet Jeget/X1 i 
virkeligheden er identisk med 0X i rollen som princippet 
skaber/oplever og derfor også kan symboliseres ved den 
samme signatur – den hvide farve – svarende til, at 0X 
faktisk er basis for alt andet, der eksisterer. 
Design: dr.tecn. I.G.Hannemann.
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JORDKLODENS KARMA

Jorden er et væsen, der har påbegyndt ”den store fødsel”. Den har ikke nogen særlig døds-
karma til gode. Den kan derfor ikke komme ind i nogen unaturlig død. Dens organisme kommer 
ikke til at gå under ved noget menneskeligt påfund af atomeksplosioner, bål og brand.

Oplevelsen af den store fødsel giver den overordentlig stærk tankeaktivitet. Impulserne herfra 
danner refleksimpulser, der gennemstrømmer menneskeheden, hvilket har indvirket på men-
neskehedens aktivitet og sat denne i et hurtigere tempo.

(Artiklen ”De kosmiske kræfter bag verdensgenløsningen”)

Vi ved det ikke, men det kan til gengæld betragtes som 
interessant, at Martinus i sin allerførste skitsebog fra tiden 
1924-29 har fremstillet en tegning, hvor der optræder et 
område, han kalder ”det umanifesteredes energi”. Og 
tilsvarende er det interessant, at han i sit allersidste værk  
– ”Den intellektualiserede kristendom” – opererer med 
en totalt immateriel faktor, han kalder 0X, og som han 
beskriver som kilden til alt, hvad der i øvrigt eksisterer 
– de tre øvrige X’er inklusive. Og endelig er det for 
undertegnede højest tankevækkende, at både fysikkens 
hypersymmetriske ur-plan og Martinus’ 0X-faktor udpræ-
get er i tråd med dén meget abstrakte redegørelse for ek-
sistensen og vedligeholdelsen af det evigt ekspanderende 
spiralkredsløb, som Martinus i sin tid fremkom med under 
vores vandring i Dyrehaven, men som jeg på daværende 
tidspunkt ikke fattede ret meget af. En redegørelse, hvis 
pointe i fornyelsesøjemed er, at det guddommelige Jeg/X1 
under indtryk af sit ur-begær grundlæggende har til op-
gave ved hjælp af skabeevnen/X2 at omskabe de virtuelle 
potentialer i 0X-sfæren til en form som skabte ’ting’/X3 
– såvel objektivt som subjektivt…

Kilder:
Martinus: ”Den Intellektualiserede Kristendom”, Mar-
tinus Institut
ibid.: ”Skitsebog fra 1924-29” – Se Sol & Måne af Per 
Bruus-Jensen
Bruus-Jensen, Per: ”Martinus og det levende Verdensalt”; 
gratis infohefte
ibid.: ”Det Kosmisk Gudsbegreb”, Nordisk Impuls 
2007
Laszlo, Ervin: “Quantum Shift in the Global Brain”, 
Inner Tradisions 2008
Riel, Alex: ”Mystik & Videnskab”, Forlag 1.dk 2009
Rosell, Magdalena: “Soluppgång över vetenskapen”, 
Världsbild förlag 2009
Smolin, Lee: “Trouble with Physics”, First Mariner 
Books 2007
Steinhardt/Turok: “Endless Universe”;( Beyond the Big 
Bang), Broadway Books
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Partsindlæg fra Forlaget

Signalement af Forlaget Nordisk Impuls ApS

Forlaget Nordisk Impuls er et anpartsselskab med en 
anpartskapital på DKR 387.500. Samtidigt råder forlaget 
i dag over et varelager til en nedskrevet, netto kostpris-
værdi af kr. 405.000, hvilket modsvares af en aktuel netto 
salgsprisværdi af kr. 1,52 millioner.

Forlaget blev grundlagt i 1981 med det principielle sigte 
at støtte og så vidt muligt praktisk varetage udgivelsen af 
seriøs, åndsvidenskabelig litteratur – herunder litteratur, 
der baner vej for sammensmeltning af åndsvidenskab, 
naturvidenskab og humaniora.

Højt prioriteret er i denne sammenhæng Per Bruus-
Jensens forfatterskab med dets supplerende bidrag til 
fremstillingen af dét skelsættende verdensbillede, som 
grundlæggende skyldes den danske mystiker og intuiti-
onsbegavelse Martinus (1890-1981). 

Forlaget ser det også som en nærliggende opgave i videst 
muligt omfang at medvirke til skærpelse af interessen 
for fred, humanitet og næstekærlighed på vor klode 
– ikke kun formelt, men også i praksis gennem udvalgte 
initiativer.

Hvorfor det må anses for både ønskeligt og på-
krævet at sikre Per Bruus-Jensens forfatterskab 
for fremtiden

Når der særligt lægges vægt på sikring af Per Bruus-
Jensens forfatterskab, skyldes det først og fremmest den 
rolle, Martinus personligt har spillet i forbindelse med 
dets tilblivelse. Nemlig at besvare alle de mange spørgs-
mål, der meldte sig for PBJ, da han i 1959 af Martinus fik 
til opgave at skabe en systematiseret fremstilling af det 
kosmiske verdensbillede i dets fulde omfang.

Forud for dette opdrag var gået en periode med indgående 
studier af Martinus’ egne værker, suppleret af intensiv 
undervisning gennem mange måneder hos Martinus selv. 
Og med dette som grundlag påbegyndtes i 1960 den sy-
stematiserede fremstilling af det kosmiske verdensbillede, 
nøje overvåget af Martinus personligt.

 
Som projektet skred frem, opstod der imidlertid gang på 
gang behov for supplerende oplysninger fra Martinus’ 
side, for at den systematiserede fremstilling på udtøm-
mende vis kunne gennemføres, og der fremkom herved 
i adskillige tilfælde helt nye oplysninger fra Martinus, 
som ikke var medtaget i hans egne værker. 
Og ikke mindst dette faktum gør det både ønskeligt og 
påkrævet at sikre den systematiserede fremstilling af det 
kosmiske verdensbillede for fremtiden 
– specielt X-værket. Dette så meget 
mere som netop dette værk for de første 
73 lektioners vedkommende (ud af i alt 
92) er kontrolleret og godkendt samt 
i to eksemplarer signeret af Martinus 
selv (hvoraf det ene eksemplar i dag er 
overdraget til Det Kgl. Danske Biblio-
teks Småtrykssamling).

Som nævnt er det specielt X-værket første 73 lektioner, 
Martinus har kontrolleret og godkendt, hvilket vil sige, at 
det pågældende værk mht. disse lektioner helt igennem 
gengiver det kosmiske verdensbillede, som Martinus selv 
har set og erkendt det og derfor i lighed med hans egne 
værker bør tilkendes status som autoriseret kildemate-
riale. Dette så meget mere som han i sit forord til X-værket 
anbefalet det som lærebogsmateriale for uddannelsen af 
kommende lærekræfter i hans kosmologi.
 
Imidlertid er PBJ’s forfatterskab ikke blevet stående ved 
gennemførelsen af det nævnte X-værk, men omfatter 
yderligere en række arbejder, der med udgangspunkt i det 
kosmiske verdensbillede efterfølgende giver nogle kva-
lificerede bud på, hvorledes dette helt igennem åndelige 

Information vedr. ønsket om etablering 
af en fond, der kan overtage 

Forlaget Nordisk Impuls
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syn på virkeligheden modsigelsesfrit lader sig forbinde 
og forene med det virkelighedssyn, naturvidenskaben står 
for; her i første række fysikken og evolutionslæren. Og 
følgelig er dette en grund mere til at sikre disse arbejder 
for fremtiden, idet det må være klart for ethvert seriøst 
sandhedssøgende menneske, at vi først har den komplette 
redegørelse for verden og eksistensen, den dag det ånde-
lige og det fysiske samt det objektive og det subjektive 
på perfekt og modsigelsesfri måde ses gående op i en 
højere, meningsfuld og betagende enhed. 

EN FOND SOM DEN IDEELLE LØSNING
Om den aktuelle situation og de aktuelle behov…

Med hensyn til fremtidssikring af PBJ’s forfatterskab 
anses en fondsdannelse (med forlagets anparter i rollen 
som urørlig grund-kapital) af sagkyndige som den bedste 
løsning, idet forlagets skæbne dermed ikke står og falder 

med enkeltpersoners skæbne og dispositioner, hvorimod 
forlagets interesser i pagt med de rådende vedtægter samt 
under offentlig myndigheds kontrol fremmes og plejes af 
den siddende fondsbestyrelse. 

Som særlig anledning til et initiativ af den art skal nævnes, 
at PBJ nu nærmer sig de 79 år, samt at han helbredsmæs-
sigt er mærket af et langt, hårdt og krævende arbejdsliv, 
der gør det aktuelt at tænke fremad på forlagets vegne. Et 
’generationsskifte’ må imødeses inden for en overskuelig 
fremtid og dermed også behovet for både en fremtids-
sikker selskabsform og for nye ’hænder’, der kan og vil 
tage over.
Og skulle derfor nogle, der læser dette, føle sig tilskyndet 
til at slutte op om projektet med råd og/eller dåd, hører 
vi meget gerne fra vedkommende via vores E-mailad-
resse: 
mail@nordisk-impuls.dk

Til 2011-årgangen af Impuls har jeg valgt insekter som 
forsidebillede, for dels er deres mangfoldighed og detalje-
rigdom fascinerende, dels udgør de faktisk langt de fleste 
af jordens dyrearter, ca 60%. De indgår som uundværlige 
led i naturens økosystemer og jordens fødekæder.

Martinus kaldte dem ”gæster” her på Jorden, fordi de 
tilhører en helt anden kosmisk udviklingsbane end jordens 
øvrige dyrearter. Om dem skriver han (LB I stk. 285): 
”Disse små væseners daglige liv og færden udgør i 
virkeligheden, for det kosmiske syn, et eventyr om en 
førjordisk tid, om et liv på fremmede verdener, verdener, 
der i natur, størrelse og forhold er ganske afvigende fra 
jordklodens tilstand.

Insekter
Disse fra en førjordisk tilværelse endnu synlige realiteter 
giver sig blandt meget andet udslag i dette, at disse væse-
ner er udstyrede med legemer, der i fysisk styrke i forhold 
til deres format lader alle øvrige væsener på jordkloden 
blive til rene svæklinge.

Endvidere udgør de samfund, der med hensyn til indbyr-
des organisation og individordning i forhold til enkelte 
primitive jordmenneskesamfund ikke lader noget som 
helst tilbage at ønske, og som igen, indenfor sit eget 
udviklingstrin i jordzonen, fuldstændig savner sit side-
stykke.”

Ruth Olsen
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v/Ruth Olsen

Jeg har læst en interessant bog, som jeg gerne her vil gøre 
en hel del ud af. Vi har hørt og læst om ”stjernebørn” 
og ”indigobørn”, som skulle blive født på Jorden for at 
højne det åndelige niveau her, ja også Martinus har sagt 
noget om, at der fra slut-firserne skulle inkarnere nogle 
ret højtudviklede personer fra andre planeter. Børnene 
i denne bog forekommer som nogle meget seriøse ek-
sempler på det.

Bogen er blevet til delvis på grundlag af det, en mor har 
skrevet ned af hvad hendes to små drenge har fortalt fra 
de kunne tale, dvs fra de var omkring 3 år. Drengene 
hedder Marcos og Flavio og er født i Argentina. Bogen 
er oversat til tysk og hedder ”Ich komm’ aus der Sonne” 
(ch.falk-verlag). Selv om de begge har ekstraordinære 
evner, er det den yngste Flavio, der er mest speciel. Som 
3-årig sagde han: ”Gud er det hele, og alt som eksisterer 
er dele af Gud.”

Da han var 5 år fortalte hans far ham en legende, der siger, 
at en glemselens engel kysser et barn ved fødslen, så det 
ikke husker, hvor det kommer fra. Til det svarer Flavio, 
at han bøjede hovedet til siden, så englen kun rørte ham 
ganske lidt, og derfor husker han. Og så tilføjer han: ”Nu 
kommer der flere børn, som medbringer erindringer om 
Gud. Det sværeste er ikke at huske det, men at finde ord 
for det.”

Da Flavio er 9 år og har fået en computer, skriver han 
selv om sine erindringer bl.a. følgende: ”Jeg husker bedre 
tiden før fødslen end de første 3 år efter, fordi dengang 
kunne jeg overskue alt, for da så jeg ikke med fysiske 
øjne. På denne planet, der er så tæt, er jeg for første gang. 
Jeg var forberedt til det på andre planeter, for at øve mig 
i at være i en fysisk krop. Her lærte jeg om, hvad tid og 
rum er, og at Jorden er en verden af modsætninger.

Jeg blev tiltrukket af min mors åndelige energi, som jeg 
forbandt mig med. Efter fødslen forblev jeg åndeligt 
forbundet med hende, derfor husker jeg ikke noget fra de 
første 3 år, jeg søgte at forstå verden gennem hendes ånd. 
Engang da hun så en film i biografen, så jeg den også, 
og da blev jeg bevidst om, at jeg måtte skille min verden 
fra hendes. Der var skrækscener i filmen, som gjorde mig 
bange. Jeg kunne ikke forklare hende, at jeg trådte ud af 

min krop, når jeg sov, og 
således kunne følge med 
hende.

Efter den tid blev mit liv 
svært. Min svage krop 
var et problem, især det 
med maden havde jeg 
svært ved at vænne mig 
til. Om dagen var jeg 
træt, om natten besøgte 
jeg andre planeter som en 
slags ”korrespondent”, og 
fortalte de andre væsener 
der om, hvad der foregik 
på Jorden. De fandt det meget besynderligt. Jeg vidste, 
jeg måtte blive her, men følte mig ret ensom. Min broder 
blev ældre og begyndte at blive mere lukket.

Da jeg var 5 år, lærte jeg en kvinde fra Brasilien at kende, 
hvis opgave det var at fortælle om de spirituelle sam-
menhænge. Vi havde meget til fælles, og hun fortalte 
mig, jeg måtte tage vare på kroppen som mit instrument 
til at udføre min opgave, dvs jeg måtte tage fysisk næring 
til mig, hvor svært det end var. Senere lærte jeg andre at 
kende, der ligesom jeg havde et bestemt arbejde at gøre, 
nemlig at indlede en forandring på Jorden. For Jorden 
skal til at være mindre fysisk og mere åndelig”.

Faderen har et kapitel, hvor han fortæller om, hvor kærlige 
og indsigtsfulde, hans drenge er, og hvor forunderligt det 
er at høre dem tale ud fra en indre sikker vished. Flavio 
er den mest teoretiske og taler med størst overbevisning, 
men han er fysisk skrøbelig. Faderen fortæller om van-
skelighederne ved at opfostre den slags børn, f.eks. dette 
at de kan læse ens tanker, men han håber hans erfaringer 
kan komme andre til gode, nu hvor der åbenbart skal 
fødes flere af dem her på Jorden.

Moderen fortæller om, hvor speciel svangerskabet og 
fødslen havde været. Og broderen Marcos fortæller om, 
hvor megen glæde de havde af hinanden, hvordan de 
opfandt historier om mennesker, der levede i forskel-
lige dimensioner, krydret med de erfaringer, de begge 
medbragte fra en anden verden. Men ellers består bogen 
hovedsageligt af Flavios filosofiske ytringer, som mode-
ren nedskrev efterhånden som han voksede op.

Han kom fra solen
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Brudstykker af Flavio’s filosofi

Som 3-årig siger Flavio: ”Jeg er meget andet og mere end 
min krop. Livet her er et tryllenummer, det er ikke den 
virkelige virkelighed.”
Som 4-årig siger han: ”Virkeligheden er sand, fordi den 
kommer fra Gud”. ”Når det her liv er forbi, går vi ind i 
et andet liv. Der er så mange slags liv.”

Som 5-årig synes han stadig, det er underligt at spise 
fast føde. Han siger: ”Jeg ved, jeg må spise og vokse, så 
jeg kan løse min opgave. Altså må jeg løslade ”den lille 
hund” i min mave, den animalske del af mig. Man må 
bygge sit Jeg op for at fastholde sjælen i kroppen. Livet 
er som lysstråler, der gennemtrænger alt, også planterne, 
derfor kan de mærke, når du ødelægger dem. Myrerne har 
et andet slags liv, de er forbundet med hinanden, så de 
kun har én fælles forstand. Kun menneskene står alene, 
så de tror forstanden sidder i hjernen, og at livet sidder i 
kroppen. Men livet kommer fra stjernerne, og stjernerne 
kommer fra Gud”.

I en samtale med moderen siger han (5 år): ”Du må 
bruge tankeenergi for at kunne bevæge din krop. Når 
jeg er vågen, er den største afstand jeg kan nå med min 
tankeenergi min stjerne. Fra den kan jeg få ekstra energi, 
så jeg kan rejse overalt på denne planet telepatisk, men 
når jeg sover, kan jeg rejse til andre verdener.”
Moderen spørger: ”Hvad er din stjerne?”
Flavio: hvert menneske har en stjerne. Min stjerne er 
gylden, andre stjerner kan have andre farver. På min 
stjerne kan jeg bevæge mig frit og let, og alt er virkeligt 
der. Mennesker har to slags liv, et fysisk ”trylleliv” og et 
åndeligt, der er virkeligt.”

Flavio siger til sin mor (6 år): ”Du er en gammel sjæl her 
på Jorden, derfor er din opgave at passe på mig nu. Du 
er endnu en ”barnepige”, men jeg er en ”budbringer”. 
Min opgave er at oplyse her på Jorden om den åndelige 
verden, og mens jeg sover, er det mit arbejde at oplyse 
andre verdener om, hvordan der er her på Jorden. Her 
behøver jeg ord for at gøre mig forståelig, i andre verdener 
er det mere enkelt, for der kan jeg sende mine budskaber 
ud telepatisk, og de der vil, opfanger dem.

De synes denne jordiske verden er ret utrolig, f.eks. dette 
at man fører liget af andre væsener ind i sin krop efter at 
have kogt det, bare for at trække en lille smule energi ud 
af det. På andre planeter får man sin energi direkte fra 
kilden. Også dette, at man må kommunikere ved at sende 
lyde ud af munden, synes de er mærkværdigt, og så er 
meningen med lydene endda forskelligt, alt efter hvor 
man bor. Det betyder jo også, at man kan lyve, men det 
ved de ikke hvad er.”

Som 7-årig fortæller Flavio: ”For at kunne komme til 
Jorden, måtte jeg via Solen, ellers havde jeg ikke kunnet 
trænge ind i dette planetsystem. Man kan sige, at en sjæl 
fødes som sjæl, når den løsnes fra det guddommelige 
væsens kerne. Den vandrer derefter gennem mange slags 
væsener, gennem forskellige livsformer, og vender så igen 
tilbage til kernen, mange erfaringer rigere. På den måde 
har min sjæl mange erfaringer, men i denne verden har 
jeg kun lidt øvelse.”

Både Flavio og Marcos begyndte allerede som 3-årige at 
tale om, hvordan de, når de sover, tager ”hjem”, dvs til 
en åndelig verden. Ja bare de lukker øjnene, kan de gå 
gennem en ”trylledør”, siger de, og komme hjem. De har 
nemt ved at se engle, for de kan ses på deres violette lys. 
Marcos siger, at han ikke er så ny på Jorden, som Flavio 
er, og for ham er opgaven mest at helbrede og udbrede 
kærlighed.
I en samtale mellem de to, er de enige om, at Jesus kom fra 
Sirius, for det er viljekraftens og kærlighedens stjerne.

Som 6-årig siger Flavio: ”Jesus var en ganske særlig per-
son. Hans opgave var at indlede den åndelige udvikling 
i retning af kærlighed her på Jorden. Men nu vil religion 
ikke mere være nødvendig, fordi alle skal finde Gud i sit 
eget indre.”

”Jeg er nødt til at gå i skole for at lære alle de mærkelige 
bogstaver og ord, ellers kan jeg ikke løse min opgave. 
Jorden er speciel, fordi materien og energien her er så tæt. 
Omkring år 2000 er tætheden størst, derefter bliver den 
stadig mindre tæt og altså mere åndelig. Om ca. 50.000 
år er Jorden blevet helt åndelig.”

En dag leger den 5-årige Flavio med en anden dreng, der 
synes han ser et spøgelse. Så prøver Flavio at forklare 
ham, at der er masser af usynlige væsener omkring dem, 
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men at det ikke er noget at være bange for. Men det gør 
ikke drengen mindre bange, så han løber skræmt til sin 
mor, der trøster ham og siger, at Flavio nok bare har set 
for meget fjernsyn!
Selv om drengene siger noget til andre børn, som disse 
synes er meget underlige, bliver de ikke mobbet i skolen. 
De er ligesom beskyttet af deres stærke kærligheds-ud-
stråling.

Med barnlige tegninger forsøger Flavio som 8-årig at 
beskrive, hvordan universet har forskellige energiplaner, 
fra det tætteste til det fineste. Det astrale plan deler han 
op i en positiv og negativ afdeling, det sidste er hvad 
mennesker kalder ”helvede”, og hvor de der ikke ved, de 
er døde, kommer hen i en kort periode, indtil de bliver 
hjulpet af med deres negative energier.

Der er et plan, han kalder ”missionsplanet”, hvorfra hjælp 
kan gives til menneskene, hvis de beder om det, og herfra 
kan nogle inkarnere på Jorden for at støtte menneskene 
i deres åndelige udvikling. Det er derfra, jeg kommer, 
siger Flavio. Han har mange forklaringer til sine teg-
ninger, som man dog nok skal have læst Martinus for at 
kunne forstå.

Som 9-årig har han en samtale med Ama, hende der 
gjorde det praktisk muligt at få bogen udgivet, den lyder 
sådan i uddrag:

Hvorfor er Solen så vigtig?
Flavio: Fordi den er Guds stedfortræder, den repræsen-
terer kernen.
Hvordan får menneskene forbindelse med kernen?
Flavio: Solpletternes chakra er kilden, og kronechakraet 
er kernen.

Ama: Kan man sige, at der mellem mennesket og kilden 
eksisterer en energikæde? Har ethvert menneske en tråd 
til kilden?
Flavio: Egentlig er der to eller tre tråde, en for kroppen 
og en for sjælen. Ved døden sønderrives tråden til krop-
pen, men sjæletråden er som en elastik, der trækker sig 
sammen. Vejen hjem til den guddommelige kærlighed går 
hurtigere end udturen, for du kender allerede vejen.

Som 9-årig bliver Flavios beskrivelser mere teoretiske. 
Stadig med ret så barnlige tegninger forsøger han at 
forklare sjælenes spiralkredsløb, polforvandlingen, pla-
neternes indflydelse på Jorden, om tid og rum osv. Men 
i puberteten synes han at miste interessen for de dybere 
emner, begynder at lægge lidt afstand til ”sin” bog og 
kalder ”forfatteren” Flavito, dvs den lille.

Senere som voksen skriver han et efterord i bogen, hvor 
han mener, bogen nok er væsentlig, men erkender, at der 
nok ikke er så mange, der vil forstå den. Nu er det blevet 
mere musik og ordenes poesi, der optager ham, men også 
computerteknik, hvori han har et job som underviser. 
Han har helt vænnet sig til livet på Jorden og nyder stort 
set det samme, som alle andre nyder, også eller især 
kærligheden.

Hvad han senere vil komme til at betyde, f.eks. når han 
er over 30 år og færdig med repetitionsalderen, er ikke 
til at vide. Måske var det kun det, han gav som barn, der 
var meningen med den inkarnation? Vi får se.

En bog som denne må for mange være ret så tankevæk-
kende, selv om det ikke altid for selv en Martinus-læser 
står lysende klart, hvad han forsøger at få os til at for-
stå.



18

v/Charles Leadbeater

Teosoffen Leadbeater (1847-1933) har skrevet om ”ok-
kult kemi”, hvilket bladet Diføt-Nyt havde en artikel om i 
1988. Fra denne artikel har jeg taget følgende uddrag:

Det er blevet diskuteret meget, især blandt fysikere, 
hvilke egenskaber den substans har, som rummet ifølge 
videnskabelige hypoteser må være opfyldt af. Fra den 
ene side hævdes, at den er uendelig tyndere end selv den 
tyndeste luftart, fuldstændig uden friktion og uden vægt. 
Den anden påstår, at den er tættere end det tætteste faste 
stof. I denne substans forestiller man sig, at materiens 
fineste atomer flyder, ligesom støvgran i en solstråle, og 
at lys, varme og elektricitet er dens vibrationer.

Teosofiske forskere, som anvender metoder, der ikke 
er tilgængelige for den fysiske videnskab, har været i 
stand til at undersøge materiale af en finere tilstand end 
den luftformige og har observeret, at det er ved hjælp af 
vibrationerne i dette finere materiale, at lys, varme og 
elektricitet manifesterer sig for os. Det var det, viden-
skaben engang kaldte æteren.
Lad os kalde denne substans for ”koilon”, da den udfylder 
det, man plejer at kalde det tomme rum.

I en gammel okkult afhandling læser vi om en ”farveløs 
åndelig væske”, som eksisterer overalt og danner det 
første grundlag, på hvilket vort solsystem er bygget. Da 
dens substans er af en anden art end den, der kendes på 
Jorden, tror menneskene, som ser igennem substansen, i 
deres uvidenhed, at det er tomt rum. Der er ikke én fin-
gerbreddes tomt rum i hele det grænseløse univers.”

Det fortælles i denne afhandling, at ”modermaterien” 
danner denne rummets æter som dens syvende grad af tæt-
hed, og at alle synlige sole siges at have denne som deres 
”substans”. Kun ”moder-substansen” er homogen, og den 
er tættere end nogen anden for os kendt substans.

Vi ville måske vente, at fysisk materie var en fortættelse 
af denne ”koilon”. Men nej, materie er ikke koilon, men 
fravær af ”koilon”. Det som er grundlag for, hvad vi opfat-
ter som fysisk materie, er ligesom bobler i dette koilon. 
Ligesom bobler i vand ikke er vand, men tværtimod er 
de steder, hvor vand er fraværende. Materie er det rum, 
der opnås ved at trænge en uendelig tæt substans tilbage, 

det er så at sige ”huller i rummet”.

Hvad er den kraft, der kan blæse bobler i en substans af 
uendelig tæthed? De gamle kaldte denne kraft for ”Ånde-
draget”, det var ham der blæste ånd i ”rummets vande” og 
skabte de bobler, der bygger universer. For os teosoffer er 
det ”Logos’ åndedrag”, som fylder disse rum, det er hans 
kraft, der opretholder dem mod ”koilons” enorme pres. 
De er fulde af hans liv, af ham selv, og alt hvad vi kalder 
materie er besjælet af hans guddommelighed.

Som det står skrevet ”jeg skabte dette univers af en del 
af mig selv”, det er skabt af hans udånding. Og når han 
indånder, lukker rummets vande sig igen, og universet 
vil være forsvundet. Det er kun et åndedrag. Boblerne 
hvirvles ind i de forskellige kombinationer, vi kalder 
atomer, som samles til molekyler og på det fysiske plan 
bliver til de kemiske stoffer.

Hvordan er det muligt, at vi kan bevæge os frit omkring, 
hvis det vi opfatter som ”tomt rum” i virkeligheden er 
uendelig meget tættere end alt andet? Det er forskellen, 
der gør det. Ligesom vand og luft kan passere et stykke 
tøj, luft kan passere gennem vand, selv om vand er tæt-
tere end luft, et astralt væsen som en ”ånd” (spøgelse) 
kan passere gennem en mur, en gnom passere frit gennem 
en klippe og går omkring inden i jorden lige så bekvemt, 
som vi går rundt i luften.

Et dybere svar er, at det eneste bevidsthed kan genkende 
er bevidsthed, vi er en del af Logos’ natur, og kan derfor 

Rummets æter
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kun sanse de ting, som er af samme natur som Ham. 
For os er ”koilon” ikke-manifestation, fordi vi ikke har 
udviklet evner, som sætter os i stand til at genkende 
den. Ligesom astronomerne kun kan observere enkelte 
elementer i Mælkevejen men ikke dens helhed, fordi de 
selv er en del af den, er det umuligt for os at fatte det 
væsen, som universet er. Vi må nøjes med at undersøge 
de delelementer, der er indenfor vor rækkevidde.

Supplerende kommentar
v/Ruth Olsen

Det som Leadbeater her kalder ”koilon” er vel det Mar-
tinus kalder ”moderenergien”, grundlaget for alle andre 
energier, og det naturvidenskaben kalder ”mørk energi”. 
Men hvad mon der menes med, at den skulle være meget 
tættere end den energi, som vi oplever som fysisk materie? 
Måske fordi den vibrerer hurtigere?
At det såkaldt ”tomme rum” er meget koldt kunne godt 
betyde, at det er tæt, for kulde er jo en sammentrækkende 
energi ifølge Martinus.

Vi ved at energien svinger i et utal af forskellige fre-
kvenser. Vi ved også at de kan fungere stort set uden at 
forstyrre hinanden, sådan som vi kender det fra f.eks. 
radiobølger. Og vi ved, at vi kan leve intetanende tæt på 
en masse usynlige væsener, fordi vi ikke har sanser til at 
registrere deres energifrekvens. Vi sanser næsten kun det, 
der vibrerer i nærheden af vor egen frekvens.

Vort æterlegeme (følelseslegeme?), som jo svinger på 
en højere frekvens end den fysiske krops sanseorganer, 
kan opfange mange flere frekvenser, men endnu opleves 
disse kun som fornemmelser. Med udviklingen vil vi dog 
få udvidet det, Martinus kalder vor ”sansehorisont”. Men 
foreløbig gør vore begrænsede sanser det vanskeligt at 
forstå, at det vi oplever som ”tomt” i virkeligheden måske 
er det mest ”fyldte”.

Faktisk er selv naturvidenskaben på sporet af dette. 
Fysikeren David Bohm siger i bogen ”Videnskab og 
kreativitet” (Ask 1989) s. 171 følgende: ”Den nuvæ-
rende kvantefeltteori indebærer, at det, der forekommer 
at være tomt rum, indeholder en umådelig mængde 
”nulpunkts-energi”. Materien er så at betragte som en 
relativt lille krusning eller forstyrrelse på overfladen af 
dette energi-hav. 

Hvis vi går ud fra nogle rimelige antagelser, indeholder 
én kubikcentimeter tomt rum en energimængde, der er 
langt større end den, man kunne tilvejebringe ved en ker-
nespaltning af alt eksisterende i hele det kendte univers. 
Men eftersom vi selv består af denne materie, ser vi lige 
så lidt af dette energihav, som en fisk formodentlig ser 
vandet i det hav, den svømmer i.”

Ifølge Walter Russell er alt, som eksisterer i universet, 
resultatet af forskellige elektriske spændingsforhold. Det 
der ser ud som ”tomt rum” er blot konsekvensen af, at 
det består af en ligevægtig spænding. Det vi forstår ved 
”at skabe” er, når nogen (= et levende væsen) med sin 
tankeenergi bryder ligevægten, hvorved der opstår en 
hvirvel. Det er hvad f.eks. vor sol har gjort. Den skabte 
en ”boble” i det noget tættere energihav! Måske?

Sådan har Leadbeater tegnet det, han kalder 
en ”upa”, dvs den allerførste ”partikel”, der 
manifesterer sig ud fra det kosmiske energihav, 
den første ”boble”  Et brintatom består således 
af 18 ”upaer”.  
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Pyramidegåder 
& Tempelmysterier

Af Erik Ansvang og Thora 
Lund Mollerup
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Anm. Ruth Olsen

Denne bog indeholder en fantastisk mængde viden om 
pyramiderne og det gamle Egypten, hvoraf det mest spæn-
dende er dens grundlæggende indsigt i den oprindelige 
esoteriske visdom, uden hvilken man ikke kan forstå ret 
meget af meningen med pyramiderne.

I begyndelsen gøres grundigt rede for, hvordan datidens 
egyptiske civilisation havde sit grundlag i Atlantis, og 
hvorfor pyramiderne derfor er meget ældre, end de 
egyptologiske forskere i dag tror. Fra adskillige kilder 
hentes belæg for, at pyramiderne blev bygget ved at 
ophæve tyngdekraften. Forskernes seneste teorier ind-
drages, hvor det er relevant, men der bygges en hel del 
på teosofi ens grundlæggere som f.eks. Blavatsky, Besant 
og Leadbeater, men også Alice Bailey citeres.
Man bruger dog i bogen konsekvent ordet ”åndsviden-
skab” i stedet for teosofi , også når det gælder de teosofi ske 
teorier om rodracer.

Der er meget mere at opdage om pyramiderne, end de 
sædvanlige egyptologer har fundet ud af, når man som 
her inddrager alle tilgængelige kilder, også astronomi og 
astrologi. Forskerne går ofte fejl af f.eks. inskriptioner, 
fordi de ikke forstår de gamle symboler og tankegangen 
bag dem. Bogen her forsøger virkelig at indleve sig i den 
tids måde at tænke på, således at symbolikken træder frem 
i al sin meningsfuldhed. De gamle legender og billedernes 
symboler og ritualer får her en logisk forklaring.

I et gammelt koptisk skrift, som i dag opbevares i Oxford, 
står der:
”Pyramiderne bevarer visdommen og kundskaben om for-
skellige videnskaber – videnskaben om matematik og ge-
ometri – som optegnelser til oplysning for dem, der senere 

kan fatte dem. Pyramiderne rummer viden om stjernerne 
og deres baner med fortidens historie og forudsigelser om 
fremtiden. Pyramidernes konstruktion og mål, deres pla-
cering og deres interiør såvel som eksteriør symboliserer 
bestemte grundlæggende naturlove.”

Alt dette søger bogen at påvise. Vi læser om mysterie-
skolerne og om indvielser, om livet i almindelighed og de 
religiøse forestillinger i den tids Egypten. Påstanden om, 
at Jesus skulle være blevet indviet i en egyptisk loge, vil 
jeg nu sætte spørgsmålstegn ved. Hvorfor skulle han have 
brug for det, når en Martinus ikke behøvede den slags?

Ud fra en egyptisk tekst mener man at kunne påvise, at 
korsfæstelsens symbolik fra Det Nye Testamente stam-
mede fra Egypten, der stod: ”Neofytten skal bindes på 
trækorset, han skal dø, han skal begraves og skal stige 
ned i underverdenen. Efter den tredje dag skal han bringes 
tilbage fra de døde og skal bæres op til himlen for at blive 
hans højre hånd, fra hvem han kom, idet han nu har lært 
at lede levende og døde.”

Det er et stort seriøst fl ot projekt, som forlaget her har 
kastet sig ud i. Jeg hører da også, at bind 2, der skulle 
udkomme i efteråret 2011, nok forsinkes på grund af 
pengemangel.
 

White Feathers 
visdom

Af Robert Goodwin

Forlaget Etheria 2010

170 sider

Anm. Ruth Olsen

Dette er en bog med kanaliserede budskaber fra et ret 
højt udviklet væsen, der kalder sig White Feather, til et 
engelsk medie, Robert Goodwin. Som læserne nok har 
lagt mærke til er jeg altid skeptisk overfor kanaliserede 
bøger, men denne var faktisk en positiv oplevelse. Når 
jeg bedømmer en spirituel bogs seriøsitet, bruger jeg 
Martinus’ værk som vurderingsgrundlag, og i denne var 
der ikke noget, jeg fandt utroværdigt.

Om Bøger
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Hvem er denne ”White Feather”? Han er ikke en indianer, 
men ifølge bogen bruger han en indianers astrale legeme 
at udtrykke sig igennem for at kunne nå igennem til den 
lavere vibration, som et jordisk inkarneret væsen lever 
i. Han beskriver, hvor svært det er at etablere en god 
kontakt til et egnet jordisk medie, faktisk skabte han 
forbindelsen til sit medie Robert før denne trådte ind i 
sin krop ved fødslen.

Videre fortæller han: ”Jeg arbejdede sammen med ham 
i hans barndom, selv om han ikke var bevidst om min 
tilstedeværelse. Dette er nødvendigt for at frembringe 
den meget fi ne justering af harmonien, der er absolut 
nødvendig for at kunne kommunikere på denne måde. 
Forbindelsen skal til stadighed revurderes og fi npudses, 
for alle fremskridt er en fortløbende proces.” Det blev til 
et samarbejde gennem næsten 40 år som stadig foregår 
i forbindelse med The National Spiritualist Church i 
Birmingham.

Dette er endnu et eksempel på, hvordan der for tiden 
arbejdes på at højne bevidstheden her på jorden. White 
Feather anser sig selv for at være et led i den undervis-
ningsplan, der er lagt på ”højeste sted” for at intensivere 
de jordiske menneskers åndelige udvikling.

Eksempler på overensstemmelsen med Martinus’ lære er 
hans beskrivelse af lidelsens betydning som læreproces. 
Han siger (i uddrag): ”I er nødt til at opleve mørket for 
at kende lyset. I kan lære meget af det, I kalder ”uheld”, 
og hvis I ikke gør det, er en lektion gået til spilde. Men 
I vil opdage, at omstændighederne så gentager sig, ikke 
på helt samme måde måske, men I vil altid ende ved den 
samme korsvej, hvor I er nødt til at tage en beslutning. I 
kan enten reagere negativt og give efter for frygt, tvivl og 
smerte, eller positivt med håb, tillid og kærlighed.”

”Frygt er sjælens hovedfjende. Der udkæmpes mange 
slag i jeres verden – sygdom, had, undertrykkelse, grå-
dighed, selviskhed – men bag meget af dette ligger der 
frygt. Frygt dræner åndens vitale energier. Frygt er som 
en cancer, der fortærer al rationel tænkning og er årsag til 
megen sygdom. Men hvor der er viden og ræsonnerende 
tankegang, hvor der er mulighed for at tænke, analysere, 
argumentere og forstå, der dæmrer det, at frygt er noget 
der skal overvindes. Frygt kommer af uvidenhed.”

Et sted (s.60) siger han, at jo mere vi udvikler os og 
bliver åndeligt bevidste, des større ansvar har vi. Ikke 
bare overfor andre mennesker men også overfor dyrene. 
Selv om vi er blevet ret så individuelle, er vi stadig del 
af eet hele. Hvad vi gør mod andre, gør vi mod os selv. 
Faktisk er vor behandling af dyrene årsag til mange af 
vore sygdomme, som desværre kun vil forøges i de kom-
mende år. Helbredsproblemerne her på jorden vil ikke 

blive løst, før menneskene forstår deres moralske ansvar 
for helheden. 
Og så tilføjer han, at han desværre må fortælle os, at så 
længe der er så mange penge at tjene på sygdom, vil der 
være mennesker, der ønsker at bevare denne verdens 
sygdomme.

I et afsnit om healing taler han bl.a. om farvernes betyd-
ning, og fortæller at vi kan trække forskellig slags energi 
ind med åndedrættet ved at bruge vor forestillingsevne. 
Ved at forestille sig farverne blå, purpur, guld og hvid ved 
vejrtrækningen får vi højfrekvent energi, mangler vi vital 
energi kan vi fokusere på rød og orange. Trænger man til 
afslapning forestiller man sig den grønne farve. Derfor 
er frugt og grøntsager så sundt for os, fordi de som regel 
har den grønne frekvens, der virker healende.

Han refereres s. 82 for at sige: ”Jeres kirker – her taler jeg 
om jeres ortodokse religion – er som tomme skaller, der 
omslutter et vakuum. I, der søger sandheden, behøver ikke 
disse bygninger. I har jeres eget tempel, jeres fredhellige 
sted dybt inden i jer selv. Der hvor det ortodokse ender, 
begynder den sande åndelighed. Der hvor religionen 
ophører, begynder den åndelige søgen og åbenhed.”

Han taler også en del om, hvordan de fl este mennesker 
manipuleres af forskellige magtinstanser i vor tid, således 
at sandhedens lys skjules af uvidenhedens skyer. Det er 
vigtigt for ham at få menneskene til at afvise at lade sig 
styre af andres meninger, så de kan nå frem til at tænke 
og vurdere selv. Men han er ikke pessimist på jordmen-
neskenes vegne, for han bebuder også en ”morgenrøde”, 
der er ved at tone frem i den fjerne horisont.

Denne bog er godt nok ikke den allerhøjeste visdom, men 
for mange kan den være et ganske godt skridt på vejen, 
bl.a. fordi den er så enkel og nem at forstå.

Maya Fridan
er clairvoyant –
er du?

Af Kirsten Ahlburg og 
Maya Fridan

Lemuel Books 2011

164 sider – kr.

Anm. Ruth Olsen

Maya Fridan blev kendt, da 
hun medvirkede i nogle TV-udsendelser, så interessen for 
denne bog vil derfor nok være ret stor. Her får vi noget at 
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vide om, hvem hun er, hvem hendes guider er, og hvad 
clairvoyance er.
Ud over at give clairvoyant rådgivning har hun også 
oprettet en skole, hvor de der har evner og interesse for 
det kan lære ”håndværket”. Nok er det blevet populært 
at gå til en clairvoyant i stedet for til en psykolog, men 
man undres dog over, at der kan være ”kunder” nok til 
alle de, der i disse år uddannes i det ”fag”.

Bogen her giver seriøs oplysning om spirituelle emner 
generelt, og den foregiver ikke, at det er ”endegyldige 
sandheder den clairvoyante kommer frem med, men 
muligheder” (s. 60). Man skal selv vurdere, beslutte og 
handle derefter, siger hun. Hun understreger også, at man 
skal have en høj moral for at arbejde med clairvoyance. 
Men hun kommer ikke ind på det, Martinus har fortalt om 
forskellen mellem lavpsykiske og ”højpsykiske” evner.

Ifølge Martinus er det jo højst problematisk at genoplive 
de lavpsykiske clairvoyante evner, som hører en tidligere 
udviklingsperiode til. I det hele taget er det risikabelt at 
lukke op til væsener i den åndelige verden, hvis ens egen 
åndelige udvikling ikke er kommet så langt, at man er 
sikker på, det kun er de gode åndelige hjælpere, man får 
kontakt med. Det er fi ne velmente råd, Maya kommer 
med i denne bog, men jeg mangler nogle konkrete råd 
om, hvordan man skelner mellem det, der kommer fra de 
gode hjælpere, fra eventuelle ”drilleånder” eller blot egne 
tanker. Det kommer jo dog gennem den samme hjerne.

Men hun siger en del om, hvordan man kan beskytte sig 
mod negative kræfter, ligesom hun fortæller om vigtig-
heden af at være ”herre over vort eget liv. Vi skal hele 
tiden øve os i at være egen herre. Det er ikke de andres 
skyld, når noget føles ubehageligt. Det er os selv, det skal 
lære at forholde os til omgivelserne og tage ansvaret for 
vores egne reaktioner.”(s.115) Et sted siger hun, at man 
”tiltrækker åndelige vejledere, der matcher en selv. Den 
vibration, man har, vil tiltrække en lignende vibration 
blot på et lidt højere udviklingstrin.”(s.25)

Flere og fl ere har brug for hjælp og støtte til at klare vor 
tids stress- og angstfyldte hverdag. Det kan være svært for 
rådgiveren at undgå at tage del i klientens smerte. Fordi, 
som hun siger (s.118) ”Der sker i det nye årtusinde en 
større og større åbning af hjertet hos hele menneskeheden 
med en højere udviklet indfølingsevne til følge. Dette gør 
det sværere end tidligere at holde en mere følelsesmæssig 
afklaret distance til forskellige livssituationer. Før var 
det nemmere for behandlerne at holde sig upersonligt 
engagerede, da de ikke på samme måde kunne fornemme 
klientens smerte.”

Maya er også rådgiver for fl ere erhvervsvirksomheder, 
kan f.eks. sidde med ved ansættelsessamtaler med nye 

medarbejdere. Hun har også hjulpet dem med at afsløre 
tyveri i virksomheden f.eks. Dette vil jeg mene er noget 
problematisk at bruge clairvoyante evner til, fordi jeg 
ikke mener, man kan have 100% sikkerhed for, at oplys-
ningerne er helt korrekte.

Bogen igennem er der mange forslag til øvelser, som er 
ganske gode. Hun mener i øvrigt, man kan få en bedre 
intuition ved hjælp af koncentrationsøvelser, men det er 
vel afhængig af, hvad man mener med ”intuition”. Den 
Martinus taler om afhænger af udviklingen af næstekær-
lighedsevnen.

Bogen slutter med de velkendte ord om bønnens virk-
ning:
Jeg bad om styrke – og Gud gav mig vanskeligheder.
Jeg bad om visdom – og Gud gav mig problemer at 
løse.
Jeg bad om velstand – og Gud gav mig hjerne og muskler 
for at arbejde.
Jeg bad om mod – og Gud gav mig farer at overvinde.
Jeg bad om kærlighed – og Gud gav mig mennesker at 
elske.
Jeg bad om gaver – og Gud gav mig muligheder.
Jeg fi k ingenting af det, jeg ville have. Men jeg fi k det, 
jeg havde brug for.

TESTIMONY 
of LIGHT

Af Helen Greaves

Penguin USA 2009
ISBN 978-1-58542-704-
8
Oprindelig engelsk 1969
Ikke oversat til dansk

Anm. Ruth Olsen

Der er efterhånden kommet en del bøger om, hvordan 
livet former sig i den verden, hvor vi havner, når en fysisk 
inkarnation er færdig. Men hvor troværdige er de? Her vi 
jo henvist til at tro. Men jo fl ere, der giver os sammen-
faldende historier, jo større bliver sandsynligheden for, 
at der er noget rigtigt i det. 
Martinus har givet os nogle meget troværdige hovedlinier, 
men detaljerne overlader han stort set til vor egen logiske 
sans. For når livet efter den fysiske ”død” i så høj grad 
formes af vor egen tankeverden, vil det liv naturligvis 
være forskelligt alt efter den enkeltes udviklingstrin.
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Derfor er det interessant at læse en bog som denne, der 
fortæller om så mange konkrete oplevelser, som en højt-
uddannet tidligere sydafrikansk nonne Frances Bank har, 
efter hun er ”gået over”. Hun fortæller om dem telepatisk 
til sin bedste veninde, Helen Greaves, der har gode mediu-
mistiske evner. Andre af hendes nære venner bekræfter i 
forordet, at hendes fortællestil er den samme som den, de 
kender fra hendes tidligere skrifter. Hun beskrives som en 
stærk selvstændig kvinde, der bl.a. turde gå imod kirkens 
opfattelse af reinkarnation, og som deltog i spirituelle 
eksperimenter.

Tre uger efter Frances Bank’s fysiske død, meldte hun 
sig til Helen Greaves under dennes meditation. Hun tog 
pen og papir og skrev ned efter diktat. Frances var da på 
en slags hospital, hvor hun skulle komme til kræfter og 
vænne sig til sit nye liv. Der var smukke omgivelser, et 
”sølvskinnende” lys og kærlig pleje, men hun sov meget i 
begyndelsen. Hun oplever sin egen begravelsesceremoni 
og opdager, at når hun koncentrerer sine tanker, kan hun 
trænge igennem den tætte energi på jordplanet.

Efter hun er blevet helt frisk, fl ytter hun til sin egen hytte 
med en smuk have, men tager ofte tilbage til ”hvilehjem-
met”, hvor hun dels får mere information, dels tager del i 
omsorgen for nyankomne. Hun oplever det hele som en 
vældig læreproces, nu hvor hun har fået et meget bredere 
perspektiv på alt, også eller især på sine jordisk indhø-
stede erfaringer, som hun genoplever på en slags fi lm.

Hun vælger at blive en tid på ”hjemmet” i stedet for at 
gå videre til sin ”egen gruppe”, fordi det giver hende en 
stor glæde at kunne hjælpe de ”nye”, som ofte ankommer 
temmelig forvirrede, ja nogle også bange. Vi får en fi n 
beskrivelse af, hvordan nogle er svære at hjælpe, fordi de 
er ”lukket inde i sig selv”, i deres egne bedrøvede tanker. 
Omsorg og kærlighed får dem til at åbne sig.
Først når de er klar til det, konfronteres de med det af-
sluttede livs begivenheder, de gode og dårlige, men det 
er kun dem selv, der dømmer, her mødes de med lutter 
forståelse og medfølelse.

Forskellige personer beskrives. Der var f.eks. manden, 
som var blevet hængende længe i nærheden af sin fysiske 
familie i bitterhed mod konen. Da han omsider vender 
sig mod lyset, hjælper Frances ham af med de negative 
følelser gennem lange samtaler i hendes have. Der var 
lægen, som gjorde en alvorlig fejl og søgte at dulme 
samvittigheden med narkotika, der til sidst ødelagde hans 
helbred. Der var den dygtige videnskabsmand, som havde 
arbejdet meget for atomkraft, men endte med at indse det 
farlige ved sådan at bruge atomernes kraft.

Efter en tid fortsætter alle ”ind i lyset”, når de har opnået 
en vis grad af forståelse. Nogle er så langt i deres udvik-

ling mod uselvisk kærlighed, at de straks kan gå videre, 
når de er vågnet op af deres ”overgangssøvn”. Men der 
er også dem, der bliver hængende længe i ”skyggeland”. 
Hun nævner f.eks. en nazileder, der begik selvmord, da 
krigen var tabt, og som i 20 år var fanget i sine egne 
onde tanker. Til sidst blev han dog hjulpet, da han bad 
om hjælp. Han var stadig en tid omgivet af en mørk aura, 
men alle søgte at heale ham med kærlighed, også et af 
hans ofre, en jødisk kvinde. Til sidst blev han stærk nok 
til at genopleve sit livsforløb, erkende sine fejl, fortryde 
og begynde sin vej mod lyset.

Selv om dette er en lidt ældre bog, er den spændende på 
grund af de mange detaljer og personskildringer. Om den 
har medvirket til, at England synes lidt længere fremme i 
spirituel henseende, er ikke til at vide, men nu hvor den 
også er udkommet i USA, kan man jo håbe, der bliver en 
større indsigt ”over there”. Den virker mere seriøs end så 
meget af det, der ellers er på markedet om det emne.

Mit liv som 
clairvoyant

Af Gjertrud Berlon

Sphinx 2001
190 sider kr 19

Anm. Ruth Olsen

Gjertrud gav clairvoyant 
rådgivning, før der gik 
infl ation i den virksomhed. 
Man kan sige, hun selv medvirkede til, der blev så stor 
konkurrence i ”faget”, eftersom hun oprettede en skole, 
der gav uddannelse i det til mange, der havde lyst og 
evner for det.
Denne bog er en selvbiografi, som fortæller om en 
barndom i Jungshoved på Sydsjælland (f.1943) i et lille 
stråtækt hus med stokroser. Hendes mor havde visse 
psykiske evner, så da Gjertrud tidligt havde nogle pa-
ranormale oplevelser, kunne moderen berolige hende, 
men advarede dog mod at fortælle det til andre. Hun 
begyndte som barn at spille harmonika og vandt nogle 
amatørkonkurrencer.

Som 14-årig kom hun ud at arbejde med rengøring på et 
plejehjem, senere i Roskilde, hvor hun traf en bagersvend 
og giftede sig med ham som 20-årig, med hvem hun fi k sit 
eneste barn, Pia. Nogle år senere begyndte hendes søgen 
efter at fi nde ud af, hvad hendes lidt mærkelige oplevelser 
betød. Hun begyndte at læse om teosofi , okkultisme, tarot 
osv, hvad der senere førte hende til åndsvidenskab.
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Ægteskabet gik ikke, og hun mødte en healer, Walter 
Berlon, der fi k hende til at deltage i kurser på Kosmos 
Center hos Steen Landsy. Her blev hun klar over, at hun 
havde evner, der kunne bruges konstruktivt. Sammen med 
Walter købte hun lejlighed i København, hvorefter en travl 
tid begyndte med ”sittings” og foredrag. Også ”spøgel-
seskurser” på Dragsholm Slot blev det til, samt kurser i 
personlig udvikling sammen med en gestaltterapeut.

Ind imellem beskrivelserne af sine mange oplevelser, har 
hun nogle gode fornuftige bemærkninger om den alter-
native verden, som hun var blevet en del af. F.eks. siger 
hun om dette at tilbyde ”at rense aura”, at det er noget 
vrøvl, for det er kun ved at ændre sine tanker og følelser, 
man kan ændre auraen. Der er mange oplysninger om 
spirituelle emner med i bogen, fortalt i et letforståeligt 
sprog.

Hun og Walter købte et stort hus i Brønshøj, hvor de bl.a. 
etablerede nogle kurser, de kaldte ”positiv energi”. Det 
blev en travl tid, hvor de begge havde mange ”klienter”, 
og Gjertrud blev et kendt ansigt, også i ugebladene. Men 
på et tidspunkt holdt ægteskabet ikke længere, og snart 
måtte hun forlade det store hus, så hun fi k en boligmæssigt 
turbulent tid. Det var først i 1997 hun fi k skabt Clairvo-
yance-skolen, først på Frederiksberg, senere i år 2000 på 
Ørnevej i nordvestkvarteret.

Gjertrud forlod denne verden i april 2011, men hun nå-
ede langt omkring med sine budskaber om den åndelige 
verdens realitet.

Jons bok

Af Jon Schau

Hippie Media 2009, Nor-
ge

190 sider

Anm. Ruth Olsen

Der er mange veje, der kan 
føre til en rivende åndelig 
udvikling. For Jon blev det et par nær-død-oplevelser i 
forbindelse med en alvorlig sygdom. Han var, bl.a. fra 
TV, en kendt komiker i Norge, en som ”ikke troede på 
noget”, da han i en komatilstand blev sendt et par ture ”på 
den anden side” og oplevede noget, der totalt ændrede 
hans verdensbillede.

Han blev åben for en kommunikation med et væsen, han 
kalder Gud, og samtalerne med denne er blevet til denne 
bog. For os som læsere er det uvæsentligt, hvem han taler 
med, men at det er en eller anden højtudviklet ”person”, 
bliver man hurtigt klar over. Det kunne faktisk godt være 
hans eget ”højere selv”, denne vidende ”instans”, som vi 
alle indeholder, men som vi blot ikke normalt har adgang 
til i vor fysiske inkarnation.

Da han spørger ”væsenet”, om det ikke i grunden er ham 
selv, han snakker med, får han svaret: ”Jo, på en måde. 
Vi er jo alle én”. Det er meget interessante emner, der her 
bliver taget op til diskussion. F.eks. hvad vil det sige at 
være ”oplyst”? Svaret er, at det kan man ikke være, når 
man lever på jorden, for i så fald ville den opleves som 
den illusion, den er, dvs den ville forsvinde. Men det ville 
være temmelig uhensigtsmæssigt, så længe vi nu engang 
er her for at lære noget. Vi kan dog godt af og til tage en 
pause fra illusionens verden.

De har en samtale om det at være søgende. Søgen er en 
evig proces, for da livet er evigt og i stadig forandring, 
kan man ikke blive ”færdig”, dvs nå frem til færdige 
facitter én gang for alle. Man må ikke holde op med at 
søge, sådan som mange religiøse mennesker gør, fordi de 
mener, de har en bog med alle svarene. ”Så går de i kirke 
hver søndag for at fortælle sig selv, at det stadig passer, 
det de vidste sidste søndag.”

Jon får i sin dialog gjort grundigt op med sin tro på autori-
teter, hvad enten de hedder Jesus, Buddha eller andet, for 
han bliver hele tiden henvist til at tro på sig selv. Det er 
ham selv, der skal fi nde ud af, hvad han mener, f.eks. om 
han er enig med det, Jesus sagde osv. Vi er selv skabere 
af vor verden, siges det igen og igen, og har altså dermed 
ansvaret for vort eget liv og skæbne. Når vi ikke længere 
kan give andre skylden, tvinges vi til at fi nde årsagerne 
og til at ændre på dem.

I en diskussion om, hvorvidt Jesus var Messias, får Jon 
at vide, at vi er alle Messias, for: ”Mennesker er som lys. 
Lys som endnu ikke er tændt. Jesus kom for at vise, hvad 
der sker, hvis vi tænder det lys. De fl este misforstod dette. 
De så ham som STOR, fordi han havde tændt lyset. Dette 
lys er i alle mennesker, og når det tændes, er det Messias. 
Hans håb var at fl ammen fra hans lys ville tænde alle de 
andres lys. Det skete desværre ikke.”

Det er en meget fi n og tankevækkende bog, Jon har 
skrevet. Hans åbenhed og ærlighed giver indtryk. Der er 
ingen tvivl om, at han har fået sin særlige opgave i den 
spirituelle modningsproces, menneskene er inde i nu, og 
her altså især for folk i Norge.
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Zerolimits -
ingen begrænsninger

Af Joe Vitale

Forlaget ThankYou 2010

230 sider

Anm. Ruth Olsen

Det er utroligt så mange opskrifter på en vej til rigdom, 
sundhed og fred, der fl orerer i USA i disse år. Her er så én 
til, men den adskiller sig ved at bygge på en terapiform 
med rødder i Hawaii, ho’oponopono, en metode til ”at 
fjerne de mentale forhindringer, der står i vejen for dig, 
og frigør dit sind”, står der på bogens bagside, og videre: 
”Forestil dig, at du visker sindets tavle ren og begynder på 
ny uden forudfattede meninger, så du kan leve i en verden 
af daglig undren. Forestil dig, at alt – hvad som helst – er 
muligt. Faktisk er alt muligt, når du ser på verden uden 
mentale bindinger.”

Det begyndte med at hypnoterapeuten Joe Vitale hørte 
om, hvordan en terapeut i Hawaii havde helbredt en hel 
hospitalsafdeling med kriminelle psykisk syge blot ved 
at læse deres journaler, dvs uden at møde dem personligt. 
Han havde bare sagt ”undskyld, jeg elsker dig, og tak” 
om og om igen til navnet i journalen. Han forklarede, at 
han tog ansvaret på sig selv for disse personer og overgav 
alt, hvad der dukkede op i ham til Det Guddommelige og 
bad om, at det blev forløst.

Den hawaiianske terapeut, Hew Len, forklarer for Joe, at 
man healer andre ved at heale sig selv. For alt hvad der 
kommer ind i dit liv er en del af dig selv. Du healer dig 
selv ved at ”nulstille”, dvs rense dig for dine erindringer 
og dermed dit ”program”. ”Man kan leve sit liv på to må-
der”, forklarer han. ”Ud fra erindringer eller inspiration. 
Erindringer er gamle programmer, der gentages. Inspira-
tion er Det Guddommelige. Det er vores nultilstand, det 
er der, hvor vi ikke har nogen begrænsninger”.

Det gælder om at forvandle fejlagtige tanker i sig selv og 
i klienten til perfekte tanker om kærlighed. Der opremses 
nogle indsigter, der må tilegnes, bl.a.:
Det fysiske univers er en manifestation af mine tanker.
Hvis mine tanker er perfekte, skaber de en fysisk virke-
lighed fyldt med kærlighed.
Der er ikke noget, der hedder derude. Alt eksisterer som 
tanker i mit sind.

Der er et længere afsnit om alle de mirakler, metoden 
har bevirket i konkrete menneskers liv. Og til sidst får vi 
at vide, hvorfor vi skal sige ”undskyld” og ”tilgiv mig”. 
Det er for at tilkendegive, at noget, uden at du ved hvad 
det er, er kommet ind i dit sind/system, men at du ønsker 
tilgivelse for, at det kom til dig. Du beder ikke Det Gud-
dommelige om at tilgive dig, du beder om hjælp til at 
tilgive dig selv.

Derefter siger du ”tak” og ”jeg elsker dig”, tak udtrykker 
din tro på, at spørgsmålet vil blive løst til bedste for alle 
involverede. ”Jeg elsker dig” transformerer energien fra 
blokeret til strømmende, dvs etablerer ”nultilstanden” 
som er en tilstand af ren kærlighed og uden begræns-
ninger.

Bogen er på fl ere måder tankevækkende, men det meste 
af den siger vel ikke meget andet, end vi ved fra så mange 
spirituelle bøger, nemlig dette at kærlige tanker kan være 
healende. Men at man skulle kunne ændre hele verden 
ved at ændre sig selv, er nok en påstand, der kan medføre 
skuffelser hos en og anden. Men det er det eneste sted, 
vi kan begynde!
Vi har i øvrigt før bragt en historie om ho’oponopono, 
nemlig i Impuls 4/2006.

Hjælp – det spøger!

Af Harald G. Jensen
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Forfatteren har her op-
dateret sin tidligere bog 
om dette emne, altså om 
hvordan man hjælper de 
”afdøde” sjæle op i lyset. Han og hans samarbejdspartner 
Kate tager ud og hjælper folk, der generes af usynlige væ-
sener i deres hus. Bogen søger at afmystifi cere fænomenet 
”spøgelser”, hvad det nok også kunne trænge til. For de, 
der så TV-serien ”Åndernes magt” og blev forvirrede, er 
det udmærket at få sat nogle ting på plads, hvad bogen 
gør meget godt.

Hans oplysninger om, hvad der sker efter den fysiske død, 
forekommer mig noget skråsikre, men alt i alt lyder det 
meste rimeligt nok, og er samstemmende med så meget 
andet, vi kan læse om dette emne. Men vi er jo henvist til 
at tro eller ikke tro. Han siger et sted, at ”tavlen er visket 
ren”, når vi igen reinkarnerer. Der må være noget, han har 
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misforstået, men han kender nok ikke begrebet ”skæb-
neelementet”. Han nævner dog i anden sammenhæng 
fænomenet karma, så vi fødes ikke med nogen ”ren tavle”. 
Der synes også at være en manglende forståelse for det, 
vi kalder ”syndernes forladelse”. Der refereres i øvrigt en 
del fra Michael Newtons bog ”Sjæleskæbner”.

Sprog og stil kan virke lidt ugebladsagtig, men måske vil 
det give en del læsere, der ellers ikke vil beskæftige sig 
med åndeligt stof. F.eks. fortælles der om prins Joachims 

pral med, at han har en ”hvid dame”, der spøger på hans 
slot. Han afviste dog et tilbud om at få hende ekspederet 
derfra. Bogen består mest af alle de fantastiske oplevelser, 
forfatteren har haft som ”spøgelsesjæger”. 

Ind imellem er historierne knap så troværdige, og der er 
en del, jeg vil kalde ”løse påstande”, men de er ganske 
underholdende. Man kan læse meget af det som spæn-
dende krimi. Hjemmesiden er: www.siriusmedia.dk

Kim blev født  den 8. juli 1923 og henrettet ved skyd-
ning den 6. april 1945 i en alder af kun 21 år. Det 
enestående ved Kim er hans breve og hans syn på sine 
bødler.

Bogen bør læses af alle der interesserer sig for næste-
kærlighed idet man her får et indblik i hvad det vil sige 
at være kærlig mod sin 
næste under vanskelige 
forhold.

Efter en tortur hvor han 
bevidstløs bæres til sin 
celle skriver han:

”Alligevel uden at jeg er 
bange uden at jeg viger 
tilbage banker mit hjerte 
hurtigere hver gang der 
er en der standser uden 
for min dør. Det må være 
noget rent fysisk selv om 
det jo så afgjort er et sanseindtryk der forsager det.
Det slog mig allerede lige bagefter hvor jeg nu forstår 
noget nyt af Jesusskikkelsen. Det er ventetiden der er 
prøven.”

Alle sandhedssøgende bør læse Martinus lille artikel: 
”Den sekundære og den primære opstandelse” udgivet 
af åndsvidenskabsforlaget i 2010 samt bogen ”Kim” 
udgivet af hans mor efter henrettelsen i 1945.

Jesu opstandelse

Af Vagn Noach

Søndag morgen efter langfredag fandt Jesu opstan-
delse sted. Jesu blev genkendt af Marie Magdalene 
og senere af samtlige disciple der var forsamlet i 
et rum med afl åste døre af frygt for jøderne. Jesu 
materialiserede sig selv en metode der er kendt og 
som ikke behøver at kræve et højt udviklet moralsk 
væsen.  

Disse begivenheder har i Kirkelig regi overstrålet 
Jesu egentlige mission nemlig den lære menneskene 
at vise næstekærlighed udtrykt ved ordene ”du skal 
elske din Gud over alle ting og din næste som dig 
selv”.

Det er meget få mennesker der kan udvise denne 
egenskab men i 1945 blev der udgivet en bog med 
titlen ”Kim” fra Thaning og Appels forlag.
Bogen handler om en ung frihedskæmper og det 
er hans breve der er udgivet af hans mor Vibeke 
Malthe-Bruun.
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Af Søren Ingemann Larsen

Martinus skriver i småbogen “Menneskeheden og verdens-
billedet“ (oprindelig fra Kosmos 1948) på side 39 følgende: 
Vil livets tale her ikke være at udtrykke således: ”Kære 
jordiske menneske! Vågn op og se dig omkring. Din 
igennem mange liv tilegnede intelligensevne og på anden 
måde erhvervede udviklingsstandard er i fare. Diktatu-
ret eller ”antikrist” er ude efter dig. En dag kan valget 
også for dig udelukkende være koncentrationslejr eller 
stikkerembede, intellektuel passivitet eller tortur, tyranni 
imod din næste eller døden for dig selv. Tiden er kommet, 
da dommedagens store bud således lyder til menneskene. 
Dit valg vil ikke længere blive udskudt til ind i fremtiden. 
Dommedagen er over verden. Afgørelsen tvinges nu gen-
nemført.[...]
 
Martinus beskriver endvidere i småbogsartiklen 
“Åndsvidenskabens nødvendighed” (oprindelig fra 
Kosmos 1947), at menneskeheden ligefrem befinder 
sig i et “styrt imod diktaturet”, drevet af en magt, 
menneskeheden endnu ikke er sig bevidst. Side 56: 

Diktaturprincippets kvælende blæksprut-
tearme med sine sugeskåle omslynger alle 
stater og individer i dette øjeblik, uden 
at man i virkeligheden vil gøre sig denne 
sandhed klar. Thi disse sugeskåle placerer 
sig som uskyldige, uundgåelige nødfor-
anstaltninger, såsom ”valutapukler”, 
varermangel, prisforhøjelser, lønkampe, 
strejker, lockouter og arbejdsløshed. 
Disse dødbringende sugeskåle tvinger så 
igen regeringerne, ligegyldigt om disse 
er demokratiske eller kommunistiske, til 
diktatoriske foranstaltninger med hensyn til adgangen 
til bolig, varme, lys og klæder, til befordring, udrejsetil-
ladelse, til salg og køb af varer. [...] 

Det er rigtigt, at denne udviklingsproces ikke har været 
ønsket og i virkeligheden heller ikke i dag er ønsket af 
folkene der, hvor de ikke ligefrem af opflammende propa-
ganda i diktaturets favør bliver suggereret. Den er noget, 
der finder sted trods menneskenes bestræbelser efter at 
have villet skabe demokrati eller kommunisme. Den er 
noget, religiøse såvel som politiske kræfter endnu ikke 
har kunnet råde bod på lige så lidt som den materielle 
videnskab.

 
Ifølge Martinus vil det uundgåelige resultat af dette blive, 
at der før eller siden vil blive skabt en verdensregering. 
Men hvor verdensregeringen i Martinus’ fremstilling 
ses som noget ubetinget positivt - en “redning“ -  gør 
det modsatte sig gældende i den diskussion om samme 
emne, der verserer i de efterhånden store og i omfang 
stigende bevægelser, især i USA, der går under betegnel-
sen “konspirationsteorierne“. Her ses idéen om verdens-
regeringen som noget klart negativt, noget i retning af 
virkeliggørelsen af George Orwells big brother samfund, 
som den fx kommer til udtryk i hans roman “1984“. 
 
“Konspirationsteorierne“ dækker bl.a. over en teori 
om, at der i den nuværende magtstruktur i verden 
- centreret omkring USA og England - er en mere el-
ler mindre skjult magtelite, hvis mål det er via en ky-
nisk masterplan at tiltvinge sig magten over planeten. 
 
Vi er således vidne til en polarisering mellem denne 
påståede elitestyrede masterplan og en i omfang sti-
gende bevægelse, som kæmper for at vække en so-
vende befolkningsmajoritet til at erkende og gøre sig 

eksistensen af denne masterplan 
bevidst. Der er tale om, hvad 
man kan kalde en “opvågnings-
bevægelse“ - en “awakening“. 
 
Omfanget af denne påståede 
elitære masterplan forstærkes 
og understreges af, at de domi-
nerende nyhedsmedier - både 
i og uden for USA, herunder 
Danmark, enten overhovedet 
ikke omtaler disse teorier el-

ler, hvis de gør, som regel uden videre affejer dem 
som useriøse, udspekulerede og uden betydning. 
 
Ifølge konspirationsteoretikerne er disse nyhedsme-
dier (“main stream media“) - mere og mere centreret 
på få magtfulde hænder som de jo viser sig at være 
- selv et vigtigt element i masterplanen, idet de mere 
eller mindre bevidst indgår som led i propagandaen 
ved i god nazi-propaganda-stil at være bestilt til at 
dække over den “virkelige“ virkelighed og i stedet 
bilde den sovende, godtroende, kritikløse og autori-
tetstro befolkning en anden virkelighed ind, som ikke 
er “virkelighed“, men som passer ind i masterplanen. 
 

Konspirationsteorierne - To slags “verdensregering“ 
- Åndsvidenskabens nødvendighed
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Centralt og skelsættende i denne forbindelse står 11. 
septemberbegivenheden i New York i 2001, hvor World 
Trade Centre som bekendt blev jævnet med jorden. 
 
De dominerende nyhedsmedier, både internationale 
og danske, fremstiller som bekendt begivenheden som 
et “terrorangreb“ udført af Osama bin Laden, hvilket 
har ført til krigene i både Irak og i Afganistan. Og 
begge disse krige nyder fuld opbakning fra det dan-
ske folketing og et stort flertal af den danske befolk-
ning, og tilsvarende i USA og andre “vestlige“ lande. 
 
Heroverfor står en stigende opinion, der stiller 
spørgsmålstegn ved denne version af virkeligheden. 
 
En del af denne opinion forsøger at nøjes med at forholde 
sig til nogle tekniske “facts“, der ikke holder i den officielle 
fremstilling, uden at gå nærmere ind på “konspirationer“. 
Et eksempel på dette er http://ae911trouth.org, som er en 
flok af arkitekter, sprængningseksperter og kemikere, som 
ønsker en ny undersøgelse af 9/11, specielt med hensyn 
til hvad der fik bygningerne til at styrte sammen. En af 
dem er den nu pensionerede lektor i kemi, danskeren 
Niels Harrit, hvis videoer let kan findes på internettet. 
 
Andre går videre og mener at kunne dokumentere, at 
sandheden om 9/11 er den, at der er tale om en afled-
ningsmanøvre (“false flag operation“) fra en mere el-
ler mindre skjult elite med det formål at retfærdiggøre 
krigene i Irak og Afganistan. Der skulle således være 
tale om et “inside job“. Se fx http://www.youtube.
com/watch?v=wjtNiTm99e8 som er et interview med 
Dr Steve Pieczenik på den alternative nyhedskanal “the 
Alex Jones show“. 

I dette interview forklarer Steve Pieczenik, som i 
mange år har været en medarbejder tæt på flere ame-
rikanske præsidenter, at 11. september var et “inside 
job“, og at Bin Laden døde af naturlige årsager i 
2002. I det hele taget er Alex Jones et godt sted at 
starte, hvis man via internettet vil orientere sig om, 
hvad der foregår inden for disse alternative kredse. 
 
Der er tydeligvis både skidt og kanel blandt konspi-
rationsbidragene, men under alle omstændigheder er 
der så meget seriøst i det, at det er mærkværdigt, at de 
dominerende nyhedsmedier stort set slet ikke forholder 
sig journalistisk til dem. De må da i det mindste have 
en nyhedsværdi. Man kan jo også læse det indledende 
Martinuscitat sådan, at vi faktisk også har en pligt til ikke 
blot at sidde passivt hen - “Vågn op og se dig omkring“. 
 
Som indledningsvis nævnt handler en væsentlig del af 
konspirationsdiskussionerne om magtelitens både skjulte 
og åbenlyse planer om at etablere en “verdensregering“. 

Faktisk tales der helt åbenlyst om en “New World Govern-
ment“. Men det fylder overraskende lidt i den aktuelle debat. 
 
Et eksempel er en bog “Ecoscience“ forfattet af John 
Holdren, som for nærværende beklæder en højtstå-
ende post som Obamas videnskabelige rådgiver. 
 
Se  fx  h t tp : / / zombie t ime .com/ john_holdren / 
 
Endvidere findes en meget grundig gennemgang af 
denne bog i følgende foredrag af Webster Tarpley: 
 
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
w a t c h ? v = T 3 E o 2 Y T Q U r 8 & N R = 1 
 
h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = O E B a
9 v W V j F 0 & f e a t u r e = r e l a t e d  ( k o r t  v e r s i o n ) 
 
I  John Holdrens bog opereres åbenlyst  med 
“Planetary Regime“, “One World Government“, 
“New World Order“, “Optimum Population“ (1 mil-
liard !), “Stop Third World Development“,“The 
Populat ion Bomb“,  “Compulsory Abort ion“. 
 
Webster Tarpley er en meget belæst økonom og hi-
storiker, hvis bidrag virker meget veldokumenterede. 
 
Konspirationsteoretikerne opfatter således idéen om 
en verdensregering som kulminationen af mørke, 
medens Martinus’ idé om verdensregeringen mod-
sat udgør et væsentligt element i vejen ud af mørket. 
 
Man må derfor nøje skelne mellem den “mørke“ og den 
“lyse“ version af verdensregeringen. Måske den mørke 
version - “Antikrist“ - først vil forsøge at tage magten, 
hvilket synes at være i gang for tiden, hvorefter den, når 
den har udlevet sig selv, vil blive afløst af den lyse version. 
Vi får se. Det er bemærkelsesværdigt, at konspirations-
teoretikerne generelt er præget af et “sortsyn”, for de ser 
ikke dommedagen som en dør ind til en bedre verden 

http://www.youtube.com/watch?v=T3Eo2YTQUr8&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=OEBa9vWVjF0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=wjtNiTm99e8
http://zombietime.com/john_holdren/
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- et “himmeriges rige”. De er derimod lokalt fikseret 
på den “onde” verdensregering og ser den ikke som et 
nødvendigt led i en udvikling - som Martinus jo gør det. 
 
Martinus beskriver den kommende verdensregering eller 
verdensstat mange steder i sit værk og foredrag. I 7. bind 
af Livets Bog findes en meget grundig beskrivelse i det 
koncentrat i 41 punkter, som afslutter Livets Bog, og ne-
denstående citater er taget derfra. Som det ses, understre-
ger Martinus, at den af ham bebudede verdensregering ab-
solut ikke har noget med magt og undertrykkelse at gøre. 
Tværtimod vil den blive resultatet af udviklingen ud af en 
verdenssituation præget netop af magt og undertrykkelse: 

39 [Analyserne viser,] At den i Dag eksisterende politi-
ske Kampverden i Verdensstaten vil være totalt ophørt, 
eftersom Generalløsningen paa al Politik til den Tid vil 
være fundet og eksistere i Praksis. Naar noget er kom-
met i Balance, behøver det ikke at søge Balancen. Naar 
al Politik har fundet sin Balance, behøver Menneskene 
ikke mere at søge efter denne Balance. Derved falder al 
politisk Kamp væk. Naar alle Verdens Stater saaledes 
har fundet den politiske Balance og frivilligt er blevet 
til eet Rige eller een Stat, er der ikke mere noget som 
helst Grundlag for Krig. Alt Militærvæsen falder bort. 
Der kan højst være Tale om et Verdenspoliti bag den 
Øvrighed, som Verdensregeringen da vil udgøre. Denne 
Verdensøvrighed og dens Verdenspoliti vil ogsaa komme 
ind under den lovbefalede Arbejdsydelse for de Menne-
sker, der her har Kvalifikationer og Uddannelse, og for 
hvem denne særlige Ydelse betyder et Kald, en Glæde 
og Livslyst.[...]

41 [Analyserne viser,] At Verdensstaten med alle dens 
guddommelige baade fysiske og kosmiske Goder umuligt 
kan skabes ved Magt eller Diktatur. Vi har derfor heller 
ikke aabenbaret disse Analyser af denne kommende Ver-
densstat, dette guddommelige Verdensrige paa Jorden for 

dermed at skabe et politisk Parti, der med Vold og Magt 
skulde tvinge det frem i Dag. Ingen som helst selvbestaltet 
jordmenneskelig materiel eller religiøs Magtgruppe kan 
skabe nævnte guddommelige Verdensstat. Den er ikke no-
get, man kan skabe, saaledes som man kan skabe materi-
elle fysiske Anlæg, Bygningsværker, Fabrikker, Jernbaner, 
Broer, Dæmninger o.s.v. — Verdensstatens Skabelse er 
en Sindelagsskabelse, hvilket igen vil sige, at den er en 
psykisk, kosmisk eller aandelig Skabelse. Fundamentet i 
denne Skabelse er det kosmiske Kredsløbsprincip.
 
Som det tydelig ses, er “verdensstaten“ ifølge Martinus ra-
dikalt forskellig fra den “verdensstat“ som en angloameri-
kansk magtelite mere eller mindre åbenlyst ønsker at skabe. 
 
Der vil nok være mange konspirationsteoretikere, der 
ellers i øvrigt ville dele synspunkter med Martinus’ 
analyser, som i deres lokale perspektiv vil stejle, når 
de opdager, at Martinus opererer med en verdens-
stat. Mange af disse vil måske straks konkludere, at 
Martinus må være en del af den elitære magtkonspira-
tion. Man må håbe, de i så fald hurtigt bliver klogere. 
 
Under alle omstændigheder synes det som om, despe-
rationen og følelsen af meningsløshed både indadtil 
og udadtil i den nuværende verdenssituation skærpes 
i accelererende tempo - i fuld overensstemmelse med 
Martinus’ analyser. Det forekommer derfor lige så indly-
sende, at flere og flere i takt hermed vil have behov for og 
gavn af at søge svar og forklaringer i disse analyser - og 
dermed bekræfte “Åndsvidenskabens nødvendighed”. 
 
PS: De ovennævnte internetlinks vil forventeligt efter 
nogen tid ikke virke længere, men så må man se, om man 
til den tid kan “google“ sig frem til dem. - I øvrigt kan man 
ved at downloade nærværende nummer af DNV direkte 
klikke på links’ne (eller kopiere dem), så man undgår at 
skulle indtaste de lange komplicerede adresser.

Sandt - ikke sandt

Der er to måder, hvorpå man kan blive narret: den ene er at tro på noget, der ikke er sandt. Den anden er at 
nægte at tro på noget, der er sandt.

(Søren Kierkegaard)
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En misforståelse

Til min undren læser jeg i Den Ny Verdensimpuls nr. 
2/2011, at
”udgiverne af Mindeskrift for Sam Zinglersen  måtte stå 
frysende uden for Martinus Institut og uddele bøgerne til 
alle interesserede, på trods af at hverken Martinus selv 
eller Instituttet havde klaret sig uden den uselviske økono-
miske støtte, som de havde modtaget fra den netop afdøde 
Sam Zinglersen. Så denne behandling var åbenbart tak-
ken fra Instituttets side doe den uvurderlige hjælp!”

Du har inderlig ret, Toni Christina Bjerremose, at Sam 
Zinglersen siden sine ungdomsår har gjort et utrætteligt 
og helt uvurderligt arbejde for Martinus og Sagen. Det 
ved alle! Og det bliver da naturligvis også i allerhøjeste 
grad påskønnet på såvel Martinus Institut som på Mar-
tinus Center.

Men jeg vil gerne her rette en stor misforståelse: Vi var be-
stemt ikke henvist til trappen uden for Martinus Institut.
Jeg er ked af, at du ikke spurgte mig selv på forhånd. Så 
havde du undgået at vildlede læserne.

Den rette sammenhæng er følgende:

Det var min veninde og undertegnede der efter eget ud-
trykkelige ønske stod på trappen til Martinus Institut og 
uddelte mindebøgerne om Sam. Jeg havde på forhånd 
ytret mit ønske til Willy, idet jeg fandt det for overvæl-
dende, at bøgerne blev åbnet, mens jeg var til stede: jeg 
syntes, det skulle være en julegave til alle, når man gik 
hjem fra den hyggelige julereception på Martinus Institut. 
Her havde Willy på den kærligste måde omhyggeligt an-
nonceret dette i foredragssalen forinden.

Den decembereftermiddag på Instituttets trappe mindes 
jeg som en meget smuk, varm og lys oplevelse, hvor alle 
med glæde og interesse modtog et eksemplar af minde-
bogen om Sam – helt i den fredelige ånd, som ubetinget 
var Sams.

Karine Smidth
Bispebjergvej 63, 1.th
2400 Kbh NV

Dialog

Kære Karine Smidth!

Jeg er da ked af, at jeg har misforstået situationen, da du 
og din veninde uddelte mindeskriftet om Sam Zinglersen, 
men den misforståelse er jeg bestemt ikke ene om at have 
næret. Jeg ved helt positivt, at både Hans Skaarup og 
Thorsten Dreyer var blevet bedt om at opholde sig uden 
for instituttet, mens de solgte de 8 DVD’er ”Martinus 
som vi kendte ham”, og jeg hørte flere gæster udtale 
sig meget, meget kritisk og forarget over instituttets 
beslutning, som alle, jeg talte med, som en selvfølge 
også gik ud fra, at I ligeledes var underlagt. Men det er 
da glædeligt, at jeg har taget fejl, og tak fordi du gjorde 
mig opmærksom på det.

Med venlig hilsen

Toni Christina Bjerremose
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Af Marja Silverfall

Tak til Toni Christina Bjerremose for artiklen ”Det 
store skisma i DNV 2/2011!

Jeg genkender alt det, du skriver om. Du er ikke alene om 
at være blevet mødt på den måde, som du beskriver!
Hvis man ikke kan sætte spørgsmålstegn ved oplevelser 
og lade dem komme frem i lyset, som mange er blevet 
ramt af, så bliver vi jo passive ja-sigere, og et sådant 
væsen er ikke et selvstændigt tænkende væsen eller kan 
blive åndelig suveræn; et menneske i Guds billede.

Her følger nogle tanker om, hvad jeg har oplevet gennem 
de 20 år, jeg har studeret kosmologi og besøgt kurser i 
Varnhem og i Klint.

Den største myte indenfor kosmologibevægelsen i dag 
er, at vi ikke åbent må udtrykke afvigende meninger om 
analyserne, fordi vi først og fremmest skal ”være venner”. 
Det indebærer, at hvis man har forskellige meninger om 
noget i Livets Bog, skal den der ikke deler majoritetens 
mening tie stille, alt for at bevare ”venskabet”, hvilket 
indebærer at sandhedssøgeren må bøje sig. 
Sådan tror jeg ikke, Martinus har ment, at de evige sand-
heder skal håndteres, for da er kosmologibevægelsen 
ikke bedre end en sekt. Majoriteten behøver ikke altid 
at vide bedst, det har historien ofte givet eksempler på. 
Tværtimod.

Gruppesjælen, majoritetens meninger, har til alle tider 
behøvet sin balance og krævet sine ofre. Den enkeltes 
behov for at udtrykke sig frit har næsten altid måttet stå 
tilbage for gruppens, og resultatet bliver da stilstand, 
ikke udvikling. 
Hvilken lykke at ikke alle her i verden har givet efter for 
gruppepresset, men vovet at hævde sine afvigende me-
ninger med bestemthed, ellers var vi ikke kommet videre 
i udviklingen. Martinus mener jo også, at overvindelse 
af modstand er det, der resulterer i forandring og giver 
udvikling (Logik kap. 20).

Magtbehovet hos os er ikke udlevet, bare fordi man er 
begyndt at læse kosmologi. Man kan meget vel anse sig 
for at have tolkningsretten til Livets Bog, når man har 
tilkæmpet sig en autoritetsposition indenfor kosmologibe-

vægelsen. De magtbehov som findes blandt autoriteterne, 
men ikke mærkes når man blot er besøgende kosmolo-
gistuderende, kunne vi tydelig se, da vi arbejdede som 
teknikere i foredragssalen to somre i Klint for mange år 

siden. Det var faktisk en ganske chokerende oplevelse. Og 
vi kan stadig opleve dette magtbehov hos mange indenfor 
kosmologibevægelsen.

Eller som en af foredragsholderne åbent skrev på et 
Martinus-forum:

”Ligeså findes der mange kampe mellem kosmologer, 
som har forskellige positioner indenfor bevægelsen, om 
hvem der har ret i forskellige sager. Dette er noget som 
ikke diskuteres eller blot ignoreres. For mig var det dog 
meget ubehageligt at deltage i lærermøderne i Klint, 
hvor stridigheder skulle afgøres – under foregivende 
af at man førte samtaler, var det i stedet positioner, der 
skulle bevogtes.”

Det er næsten umuligt at arbejde under sådanne forhold. 
Ude i almindeligt arbejdsliv findes skrevne regler, som 
alle kender, men ikke på Klint. Der må man lære sig 
at balancere mellem forskellige viljer hos forskellige 
magtpositions-individer. Bogen ”Samarbejdsstrukturen” 
anvendes som lovbog, efter autoriteternes egne meninger 
og behag.

Den egentlige magt ligger altså i de uskrevne love, som 
man ikke taler om, og som kan være delvis ukendte. Når 
presset fra nogen udenfor mod gruppen øger, kan man 
udse den afvigende som syndebuk, en fra de rettroende 
frafalden kætter. Man behøver ikke udtale sin ”bandbulle” 
højt til den afvigende, men kan vise den gennem forskel-
lige attityder eller indskrænkninger i smug. Eller pege 
fingre og overses.

Selv har jeg været udsat for, at alt hvad jeg løbende skrev 
på en kosmologi-mailliste pludselig først skulle granskes 
og modereres af en irriteret mandsgruppe af kosmologer, 
som ikke brød sig om mine meninger, inden de måtte 
læses af andre! Sådan noget plejer man at kalde for dik-
tatur og censur. Det enkelte menneskes ansvar for sine 
meninger udelukkes. Gruppesjælen forvandler medlem-
merne til en flok og klapjagten går i gang.

En tak
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Gruppepresset ser altid sådan ud: ”Vær med os, som 
ved det rigtige, eller ud i kulden med dig.” Det er få der 
vover at gå imod en gruppe pga frygten for at stå alene. 
Jeg har ikke siden skrevet på den mail-side. Jeg går mine 
egne veje.

Derfor er jeg taknemmelig for, at et sådant blad som 
”Den ny Verdensimpuls” findes, med redaktører som tør 
publicere meninger, som ikke altid følger kosmologiauto-
riteternes. Og at man der kan læse om mennesker, som 
markerer fejlagtighed ved ”civil ulydighed”, som nu f.eks. 
det med at udgive bøgerne i deres oprindelige udgave 
(Tak!). Risikoen for sekterisme mindskes dermed.

For selv om Martinus har sagt, at hans ”sag” aldrig kan 
blive en sekt, indebærer det ikke, at autoritære jordmen-
nesker, som læser kosmologien, ikke kan forsøge at gøre 
den til en sekt. Vi er endnu alle sammen ufuldkomne, 
så ingen af os kan hævde at ”vide bedst”. Det sundeste 
og kærligste er vel at tale eller skrive om de forskellige 
meninger, vi har om det, vi har læst og lært af kosmolo-
gien, udfra vore forskellige erfaringer på livets vej mod 
fuldkommenhed.

For ét er sikkert: vi har alle forskellige erfaringer fra tid-
ligere og dette liv! Vi kommer fra to modsatte hold, den 
ene gruppe fra den maskuline pols hold, den anden fra 

den feminine. Det giver om noget forskellige synsvinkler 
på livets oplevelser! Man kan lære meget af hinanden 
gennem komminikation.

Jeg vil takke Gunder Frederiksen og Ruth Olsen som i 
alle årene har publiceret mine artikler om risikoen ved 
kunstige åndelige øvelser, som Kosmos-redaktionen i 
alle årene har afvist. Min mail-udveksling med Martinus 
Institut ”Åbent brev og spørgsmål til Martinus Institut 
2007-01-03” findes at læse på vor hjemmeside: Kosmisk 
Upplysning – Martinus kosmolog – Kosmiska kåserier:
http://www.silverfall.se/frid/tredje-testamentet-blogg.
php?msglD=81

Med venlig hilsen fra en trofast svensk DNV-læser!

(oversat fra svensk af Ruth O.)

Om at bestemme

At ville bestemme over vor næste, hvordan han skal reagere og opføre sig, at ville diktere ham sin 
vilje, sin væremåde og livsopfattelse, er en af de største hindringer for jordmennesket i at nå frem 
til at opleve livslykken, som ikke er baseret på, hvad der sker, men på hvordan man selv reagerer 
over for det, der sker.

(Kosmos 7/93 Martinus i artiklen ”Alt er såre godt”)
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v/Annie Besant

Jeg fandt følgende artikel i tidsskriftet Theosophia, ud-
givet i 1931,s.97. Den bringes kun i uddrag, nemlig de 
dele af den, som har generel betydning også for spirituelle 
bevægelser i dag. Det hun kalder ”samfundet” er den 
teosofiske bevægelse, og sproget afspejler naturligvis den 
tid, den er skrevet og oversat til dansk i.

Den største fare, der truer Samfundets fremtid, er den 
almindelige menneskelige tilbøjelighed til gerne at ville 
høre til majoriteten. Folk holder af at være sammen med 
andre, der har samme mening som de selv, som ikke gi-
der tænke selv, men får deres tanker færdiglavede. Når 
en stor forandring tiltrænges, er det nødvendigt at gøre, 
hvad H.P.B. (Blavatsky) gjorde: lægge uhyre vægt på 
tankefrihed.

En stor fare for Teosofisk Samfund er fastslåelsen af, hvad 
man kunne kalde teosofisk ortodoksi, dvs at vi krystal-
liseres i læren om visse bestemte doktriner og således 
risikerer at blive en sekt blandt andre sekter. Det er ikke 
min mening at angribe andre tænkningsformer, men jeg 
vil gøre opmærksom på, hvad der for mig er en fare for 
krystallisering, den fare at vi skal blive en organisation 
af enstænkende mennesker.

Jeg mener, at teosofien bør stræbe efter fuldstændig 
tankefrihed som en ret, ethvert menneske skal have ret 
til at danne sig sine egne anskuelser. Men han må ikke 
gøre sin ”ret” til noget, han søger at pålægge andre. Den 
frihed til selvudtryk, han gør krav på, bør han tilstå alle 
sine omgivelser. Han må ikke søge at pålægge nogen 
anden sin mening som noget autoritativt, for enhver har 
ret til at have sin egen mening.
Og således mener jeg, at vi i vort Teosofiske Samfund 
bør holde på idealet for fuldkommen ytringsfrihed såvel 
som for fuldkommen tankefrihed.

I samfundet skulle vi gerne nå en ligevægt mellem fornuft 
og kærlighed, fordi vi gør krav på at være et universelt 
broderskab. I samfundet tiltrænger vi at komme fuldkom-
menhed så nær, som det er os muligt.
…..
Om I nogensinde bliver vrede på et menneske, der er af 
en anden mening end I selv, så skal I ikke dadle ham, men 
gennemskue den lurende tvivl i eders eget sind, for 

den er det, der i virkeligheden forskrækker eder, frygten 
for at den juvel, I holder på som sandhed, kan vise sig 
at være uægte.

Og således vil jeg ganske ligefremt udtale den tro til eder, 
at i den fulde, ubundne, individuelle tankefrihed ligger 
Teosofisk Samfunds sikkerhed, og at vi bør opmuntre 
meningsforskelligheder i vore loger. Vi bør være glade 
for, at der kommer en, hvis mening adskiller sig fra den 
øvrige loges. Desværre er det ofte således, at en loge 
er tilbøjelig til at vise kulde overfor en, som udtaler en 
mening, der er stridende imod tankestrømmen i logen. I 
udelukker derved et muligt fragment af sandheden, som 
I har manglet eller endnu ikke tænkt over og bedømt.
…
Hold fast ved fornuften og tro ikke en ting, fordi en anden 
tror eller siger det. Tillad eder aldrig at være en af dem, 
der sidder ved et møde og hører en taler sige, at det og 
det er rigtigt, og alle sidder stille og ser venlige ud. Lyt 
med vågent sind!

På den måde skal I stadig kæmpe eder hen imod fuld-
kommenhed, idet I forstår, at hver gang I modarbejder 
eders snæverhed, gør I et skridt fremad, idet I ikke lader 
eder beherske af fordomme angående ting, I endnu ikke 
fuldt ud har bedømt. Fremskridtet til fuldkommenhed er 
langsomt. Men Kristus ville ikke have påbudt noget, som 
det var umuligt at udføre.

Om at undgå krystalisering
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v/Ruth Olsen

Da jeg fik tilsendt forlaget Lemuel Books nyudgivelse af 
”Khan’s sufi-perler”, tidligere udgivet på Borgens Forlag, 
fik jeg lyst til nærmere at undersøge fænomenet ”sufisme” 
i stedet for blot at skrive en almindelig anmeldelse af 
bogen. I nyudgivelsen har Lars Muhl skrevet et forord, 
hvor han fortæller om, hvordan han i en kriseperiode i 
sit liv fik denne lille bog med aforismer ”sendt som fra 
himlen”, som et svar på ”ethvert sandt søgende men-
neskes bøn”.

Lars Muhl nævner specielt følgende aforisme: ”Udvid 
mit hjerte, Herre, gør det så favnende som himlen, så at 
hele kosmos kan genspejles i min sjæl”. Sufi-perlerne er 
af en sufimester, Hazrat Inayat Khan (1882-1927), men 
hvem var han egentlig?
Sankt Ansgars Forlag udgav en bog om ham i 1975, skre-
vet af en af hans nærmeste disciple hollænderen Sirkar 
van Stolk. Den bog fik mig til at forstå, at sufisme kan 
være mere og andet, end jeg hidtil havde troet.

Jeg mente, at sufisme blot var en lidt verdensfjern esote-
risk del af Islam, som dyrkede en masse ritualer, herunder 
det, jeg og nok de fleste, især har hæftet os ved, hvirvel-
dansen, hvor man i lange hvide gevandter danser rundt 
og rundt indtil man kommer i ekstase. Sufien Rumi’s 
kærlighedsdigte fra 1200-tallet kender nogle nok også.

Ellers vidste jeg ikke noget om sufisme, da jeg engang 
læste i Nyt Aspekt (1/1998) bl.a. følgende: ”Den mystiske 
dimension i sufismen er noget, man ikke kan forstå gen-
nem logisk tankegang. Man skal give slip på lysten til at 
forstå og i stedet opleve hvert øjeblik som et mysterium.” 

Så afskrev jeg sufismen som 
”uinteressant”, for jeg havde 
ikke lyst til at give slip på mit 
ønske om at forstå.

Men så læste jeg den bog 
om Khan og blev klar over, 
at han hørte til den gruppe 
af spirituelle budbringere, 
som forsynet har sørget for 
kunne komme menneskene 
til hjælp i deres åndelige 
udvikling.
Khan blev født i Indien i en 
familie af kendte musikere, 

Forskellig slags sufisme
og selv blev han også en dygtig musiker. På et tidspunkt 
følte han behov for en åndelig lærer og fandt en, han 
harmonerede med. Hos ham blev han i nogle år, men lige 
før hans lærer døde, sagde han til sin unge elev: Rejs til 
den vestlige verden og forèn øst og vest. Gud har givet 
dig store evner og en stor opgave at udføre.

I 1910 rejste Khan så til USA, og her var det ikke kun hans 
smukke musik, folk ønskede at høre, men nok så meget 
den visdom, han gav til alle, der ønskede det. Han prø-
vede aldrig at omvende nogen, og han prædikede aldrig 
nogen bestemt tro, men talte om, hvordan alle religioner 
havde en kerne af den samme sandhed. Efter hans opfat-
telse havde ”hans” sufisme sin oprindelse i den ældgamle 
visdom, som bl.a. var udgået fra Ægypten.

Hans tilhængere ville gerne have et navn på den filosofi, 
han udbredte, men han ville helst ikke have noget, for så 
snart en bevægelse gives navn, mente han den kunne blive 
anset for en religion eller sekt og komme i modsætning 
til noget andet og således blive indsnævret. Han ville 
undgå enhver form for dogmer og separatisme. Andre 
budbringere fra Gud har ikke givet deres lære et navn, 
det var noget deres tilhængere gjorde senere.

Efterhånden som bevægelsen bredte sig, også i Europa 
efter hans mange rejser her, måtte der dog nogen orga-
nisation til. Da han bosatte sig i Paris, sammen med sin 
amerikanske kone, blev der oprettet en sommerskole i 
Suresnes lidt vest for Paris. Her havde druiderne haft et 
helligt sted, og der havde også været et kristent kloster i 
middelalderen. Khan fandt, at det var et sted, som allerede 
var blevet ”åbnet”, dvs et sted som modtog og videregav 
de åndelige vibrationer.

Khan’s sufisme

Hvad var så det centrale i den sufisme, som Khan var 
budbringer for? Han talte om mennesket som del af den 
universelle helhed, om kærlighed som den fælles livskraft 
der forbinder alle universets dele med hinanden. Han 
talte om den åndelige verden som den usynlige årsag til 
den materielle, og om hvordan mennesket gennem erfa-
ringerne i den fysiske verden løftes til et stadig højere 
bevidsthedsniveau. Osv.
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Meget af hans lære kan vi som Martinus-læsere nikke 
genkendende til. Der var dog også en del buddhisme i 
hans filosofi, hvorimod der var knapt så megen islam, så 
vidt jeg kan se.

Men som han altid understregede, så bygger alle religio-
ner i deres oprindelse på stort set det samme, forskellene 
er noget menneskene har skabt. Han forudsagde, at alt det 
dogmatiske og begrænsende ville forsvinde, efterhånden 
som mennesket udvikledes, og en dag ville man nå frem 
til en fælles viden og forståelse for det guddommelige. 
Dermed ville der opstå fred og et ægte broderskab på 
jorden.

Han talte om tre ”sufi-stråler”, nemlig kærlighed, har-
moni og skønhed. Van Stolk, der skrev bogen om ham, 
fortæller hvordan hele hans væsen udstrålede kærlighed, 
og hvordan han under sine foredrag ligefrem højnede 
energiniveauet i forsamlingen. Van Stolk havde et meget 
dårligt helbred, men Khan helbredte ham på forunderlig 
vis. Han kunne formidle højere vibrationer.

Om åndelige budbringere siger Khan, at når tvivl og ky-
nisme breder sig, når en civilisation er blevet forkrøblet 
og rodløs, og mennesket er i åndelig nød, dvs når men-
neskene er fortvivlede og forvirrede, vil ”en mekanisme 
uvægerlig sættes i gang for at komme den nødlidende 
menneskehed til undsætning” i form af en ny guddom-
melig budbringer. Hjælpen kommer som et nyt åndeligt 
budskab, en ny impuls. Skønt de grundlæggende sandhe-
der altid er de samme, vil forkyndelsen hver gang være 
tilpasset tidens behov.

Krishna siger i Bhagavadgita: ”Når dharma (moralen) 
går i opløsning, vil jeg fødes igen.” Dette ”jeg” brugte 
han ikke i betydningen det personlige jeg, men ”den 
guddommelige sandhed, jeg repræsenterer”. Siden da har 
Jorden haft besøg af en del budbringere, men det er en 
kendsgerning, at kun få mennesker får øje på deres egen 
tids budbringer i begyndelsen. Denne er heller ikke let at 
opdage, for som talerør for lyset, kærligheden og visdom-
men, gør han ikke megen væsen af sin personlighed og 
giver altså som regel ikke stort indtryk på menneskers 
”ydre selv”. Vor tids ”profet” vil ikke proklamere sin 
identitet, men kun arbejde. Han vil lade sit arbejde vidne 
for sig, om han var sand eller falsk.

Khan beskæftigede sig med alle slags hverdagsproblemer, 
som f.eks. opdragelse, sundhed og kunst, og han skrev en 
del bøger, som dog ikke er oversat til dansk. Der er stadig 
nogle grupper i forskellige lande, men ikke i Danmark. 
Bevægelsen – The Sufi Order International – har hoved-
kvarter i Suresnes ved Paris, hvor nu hans barnebarn, Pir 
Zia som bor i USA, fortsætter arbejdet med at udbrede 

sufi-budskabet, nu bl.a. via internettet.
Hvilken betydning fik Khan for menneskenes åndelige 
udvikling? For en del enkeltpersoner fik han stor betyd-
ning, og deres indsigt tog de formodentlig med sig i næste 
inkarnation, således at de sikkert som nulevende er med 
i den voksende spirituelle bevægelse, vi nu oplever. Men 
de forskellige religiøse grupperinger her på jorden synes 
ikke at være blevet mere forsonlige overfor hinanden. 
Endnu. Men at han har været med til at gøde jordbunden 
for den nye verdensimpuls er der ingen tvivl om.

Til sidst et par af Khan’s ”sufi-perler”:

Et religiøst ritual er for det åndelige menneske ikke andet 
end adspredelse.

Hvis ikke vi skal bygge vort håb på sandhed, på hvad 
skal vi da bygge?

Kærligheden er et våben, som kan nedbryde alle forhin-
dringer på ens vej igennem livet.

Pluk ikke blomster, det vil blot forsinke dig på vejen 
fremad, og når du går videre, visner de bort. Betragt 
dem derfor, nyd deres skønhed, og når du fortsætter din 
vandring, vil de smilende hilse dig langs vejen på din 
videre færd.
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Dommen vedr. retssagen ”Sams bo mod Finn Bentzen” 
er i skrivende stund stadig ikke kommet, og nu kan jeg 
ikke vente længere med at få sendt bladet i trykken.Men 
uanset hvad dommen går ud på, var retssagen i sig selv 
en tankevækkende begivenhed. Ifølge statsaut. revisor 
Vagn Noach – nok den der har sat mest grundigt ind i 
hele sagen – kan der ikke rejses tvivl om, at Finn Bent-
zens økonomiske rådgivning af Sam havde nedsat boets 
værdi med ca. 2,5 mill.kr. Han har sendt følgende indlæg 
til bladet og her skal det lige pointeres, at Sam var Mar-
tinus’ faste støtte og økonomiske bidragyder gennem en 
hel menneskealder.(Ruth O.)

Af Vagn Noach 
 
Til fordel for Finn vidnede fra Instituttet Willy Küiper 
og Ole Therkelsen.
Man kan undre sig over de to herrers kendskab til Mar-
tinus lære.
Havde de søgt fakta havde de set følgende billede.
 
Sam blev født i 1912
Han startede sit firma i 1935 23 år gammel
Han købte Ternevej 5 i 1956 43 år gammel
 
I 1978 da han var 66 år gammel og havde drevet sin 
virksomhed som et privat firma i 35 år uden problemer, 
stiftede han på foranledning af Finn Bentzen et Anparts-
selskab.
 
På daværende tidspunkt var Sam´s indtjening meget høj 
efter datidens forhold. Hans årlige indkomst var på kr. 
750.000 og til sammenligning kan jeg nævne, at min 

årlige indkomst som statsautoriseret revisor og direktør 
for et stort revisionsfirma udgjorde kr. 250.000.
 
Årsagen til stiftelsen var skattetænkning. 
Det første regnskab for Anpartsselskabet angiver en 
good-will på kr. 560.000, der på daværende tidspunkt 
var skattefri.
Hidtil havde Sam betalt skat til samfundet af sin store 
indkomst helt i overensstemmelse med Martinus lære. 
Nu blev han involveret i skattetænkning. Sam stolede 
fuldt og helt på Mi´s revisor og satte sig ikke ind i, hvad 
det var der foregik. Heri bestod hans fejl, som man kan 
kalde at være naiv. 
Sam selv havde han et meget lille privatforbrug og brugte 
resten af sin store indkomst på at støtte Martinus og hans 
sag.
 
Naiviteten fortsatte. Da Sam var 79 år gammel foreslog 
Finn Bentzen, at hans ejendom blev solgt ind i selskabet. 
Sam havde ejet ejendommen som privat person i 35 år, 
og alle revisorer vidste, at det var det mest tåbelige, man 
på daværende tidspunkt kunne gøre: at sælge sin private 
ejendom ind i et selskab.

Her var der tale om rådgivning i modsat retning af skat-
tetænkning.
Denne rådgivning kunne måske hænge sammen med, at 
Finn i 1991 var indtrådt i Anpartsselskabets bestyrelse og 
i 1993 var påbegyndt sin erhvervelse af anparter i Sam´s 
selskab, hvor nu alle Sam´s værdier var blevet samlet. 
Sam som privat person ejede ikke mere noget, og hans 
indtægt bestod kun af den folkepension, han fik udbetalt 
fra det offentlige. 
 
I 2004 da Sam var 92 år og indlagt på hospitalet, bekendt-
gjorde Finn, at det nu var ham der ejede Anpartsselskabet 
og dermed Sam´s værdier.
 
Resten af historien kender de fleste.
 
For den kærlige og intelligente læser melder der sig 
følgende spørgsmål:
Hvorfor skulle Sam efter 35 års virksomhed i en alder af 
66 år, der hvor andre bliver pensioneret, pludselig stifte 
et Anpartsselskab og indgå i en skattetænkning, der var 
i modstrid med Martinus lære?

Vedr. Finn Bentzen-sagen
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Hvorfor skulle Sam´s ejendom, i hans alder af 79 år og 
efter 35 år i privat eje, pludselig sælges ind i hans An-
partsselskab?
 
Hvorfor begyndte Finn at opkøbe Sam´s anparter?
 
Martinusinstituttets forklaring i retssalen var den, at det 
var til Martinus sagens bedste, uden at de to vidner hen-
holdsvis Willy og Ole kunne forklare, hvorledes det gik 
til, at Finn´s erhvervelse af Sams værdier var det bedste 
for Martinus sagen.   
 
Hvorfor det var til Martinus sagens bedste, at Finn er-
hvervede alle Sams værdier til en brøkdel af deres værdi 
og efterfølgende påførte Sam et tab på 2,5 million, må 
henstå i det uvisse, hvis ikke de to vidner kan finde en 
ny fornuftig forklaring.
 
Mit gæt er, at der var tale om en form for ”snyd”, som 
Martinus Institut åbenbart støttede.
Deres loyalitet lå ikke hos Sam, men hos Finn Bentzen, 
eller også var de så uintelligente, at de ikke anede eller 
forsøgte at sætte sig ind i, hvad der foregik. 
 
Den der har læst Martinus værk kender hans holdning til 
”bedragere”. Jeg citerer:

”Den humane Evne er jo en udviklet stærk Sympati for alt 
Levende. Men en saadan Sympatifølelse kan lige saavel 
være ulogisk som logisk. En ulogisk Sympatifølelse er 
det samme som det, vi i Livets Bog har udtrykt som ,,Tos-
segodhed”. Tossegodhed er at understøtte eller hjælpe 
„Svindlere” og „Bedragere”, der under en camoufleret 
Nød, Sygdom eller Elendighed søger at udnytte Menne-
sker med stor Sympatifølelse og saaledes uberettiget 
eller under falsk Foregivende søger at leve højt paa dis-
ses Gavmildhed. At understøtte saadanne Mennesker er 
det samme som at føre disse Mennesker i Fordærv. En 
saadan Sympatifølelse kan derfor ikke udtrykkes som 
„Kærlighed”. 
 
Hvis vi erstatter ordene ”Nød, sygdom eller elendighed” 
med ordet ”Pengebegærlighed” får vi Martinus advarsel 
mod personer, der forsøger at udnytte andre.  
 
Det tjener Sam til ære, at da det først gik op for ham, at han 
var blevet udnyttet, gav han ikke op selv om hans alder 
nu var 92 år. Men da han søgte hjælp i Martinusinstituttet, 
fandt han ikke dér nogle ”barmhjertige samaritanere”.

 Han måtte et andet sted hen for at finde dem..

Alkærlighedens tilblivelse
Universets grundtone alkærligheden, som i virkeligheden behersker alle foreteelser, er en verden, 
et element, der skjult er til stede for almenheden på samme måde, som lyset skjult er til stede for 
det blinde menneske. 

Men ligesom lysets tilstedeværelse efterhåmden igennem årtusinderne bevirkede synets tilblivelse 
hos de levende væsener, således bevirker universets grundtone eller alkærligheden alkærligheds-
sansens tilblivelse hos det levende væsen. 

(Martinus i LB V stk. 1725)
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Kære venner.

En stor tragedie er som jer alle bekendt indtruffet i Norge. 
Alle er vi rystede over denne udladning af had og fana-
tisme, der er gået ud over så ufatteligt mange uskyldige 
– de fleste børn og unge. De pårørende går ind i en meget, 
meget svær sorgproces, nogle sjæle på de indre planer har 
brug for hjælp, og hele det norske folk går en meget svær 
tid i møde. Jeg mærker, hvordan jeg kobles ind i smerten, 
mine tårer løber, og mit hjerte bløder for alle de kære 
søstre og brødre, der er så smerteligt berørt. 

Som ved alle tragedier, der rammer menneskeheden, 
har denne i sig kimen til en smuk udvikling, der går på 
større dybde i folkesjælen, større evne til medfølelse, 
tolerance og solidaritet, og åbning af hjertet for livets 
sande værdier af kærlighed, medfølelse, glæde, fred 
og trivsel. Naturligvis kan ikke blot Norge lære noget 
værdifuldt af denne katastrofe. Den kan hjælpe alle men-
nesker til større sammenhold og stimulere den spontane 
medmenneskelighed, som så smukt er kommet til udtryk 
i dag fra mennesker over hele jorden. Vort ønske om fred, 
tolerance, medmenneskelighed, frihed og demokrati kan 
styrkes, og vi bliver klogere på de måder, hvorpå vi kan 
stoppe mørkets indgang i mennesker.

Alle os, der har sagt ja til bevidst at samarbejde med de 
indre riger om at fremme Gudsrigets indgang i menne-
skeheden, kan give en hjælp, således at udviklingsproces-
sen for det norske folk går så optimalt og smertefrit som 
muligt. I dag, d. 23. juli, har jeg modtaget en inspiration 
om tragedien i Norge:

Norge er på vej ind i en dyb sorgforløsning. Det er 
en sorg, der også handler om en gammel smerte, en 
gammel sorg, som udrenses sammen med den sorg og 
smerte, som opstod som følge af de tragiske hændelser. 
Det vises, hvordan der er stor åndelig bevågenhed på at 
hjælpe Norge, på at hjælpe den norske befolkning til en 
proces, der vil stimulere at flere nordmænd begynder at 
lytte indad, at reflektere dybere over, hvad der er livets 
ægte værdier. Processen vil vække længslen hos mange 
til at forbinde sig til kærlighedens rige, som giver indre 
liv, trivsel og skønhed.

Derfor er denne tragedie i Norge – hvor ufattelig og smer-
telig den end måtte være – en stor hjælp på det norske 
folks udviklingsvej.

Der er meget, meget stor hjælp fra de indre verdners 
side til, at Norge og folkesjælen kommer styrket ud af 
denne prøvelse – styrket i forhold til at være endnu mere 
dedikeret til at arbejde for en fredeligere verden. Norge 
har en afgørende rolle i forhold til at fremme freden på 
jorden. I forhold til dets størrelse står Norge som en af 
de ypperste nationer, der arbejder mest dedikeret for en 
bedre verden og for mere fred.

I den norske folkesjæl ligger et stærkt viljespræget 
element. Denne form for mere personlig vilje vil blive 
blødt op i den kommende proces. Der er en stolthed i det 
norske folk – en stolthed over endelig at være blevet en 
uafhængig nation. Derfor har der været en tendens til, 
at denne stolthed i nogle befolkningsgrupper fik et for 
nationalistisk islæt. Denne tragedie med det mest for-
vrængede udtryk for nationalisme vil få større grupper i 
den norske befolkning til at reflektere og til at give mere 
slip og over til en indre proces, der vil blødgøre denne 
nationale stolthed, således at en stærkere global broder-
/søsterskabsforståelse bliver mere fremtrædende.

Den norske befolkning ser, hvor skadeligt det er, hvis den 
nationale stolthed bliver til den nationalisme, fanatisme 
og had, som terrorangrebet var et udtryk for. 

Når chokket fortager sig, vil solidaritetsfølelsen over 
for brødre og søstre, der kæmper for højere idealer, 
blive stærkere. Det er en solidaritet, der rækker ud over 
landets grænser, og som omfatter alle brødre og søstre 
verden over, der kæmper for fred og broder-/søsterskab 
i deres område. Processen vil forstærke det norske folks 
engagement i menneskehedens lidelse. Den vil gøre det 
muligt på et dybere plan at identificere sig med mennesker 
i nød. Det norske folk vil på en dybere måde forstå lidel-
sen indefra på et tidspunkt – som i dag – hvor folket ikke 
lever under den lidelse, som mange brødre og søstre gør 
det rundt om på jorden – fattigdom, sult, krig, sygdom. 
Sensitiviteten og medfølelsen i den norske folkesjæl vil 
blive forstærket i denne proces.

Materialisme erstattes af større indre følsomhed. De 
materialistiske tendenser blev fremmet af, at Norge på 
grund af sin olie blev en af jordens absolut rigeste natio-
ner. Denne materialisme erstattes af, at flere lytter mere 
indad og finder de ægte, indre værdier.

(tilsendt fra en af bladets læsere)

ASSISI-NYT 
Om tragedien i Norge
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Den sidste del af Kahlil Gibrans bog ”Profeten” 
lyder således:

Og en digter sagde: Tal til os om skønhed.

Og han svarede:
Hvor vil I søge skønhed, og hvorledes skal I finde den, 
om ikke den selv er jeres vej og jeres vejleder?
Og hvorledes vil I tale om skønhed, om ikke den selv 
sammenfletter jeres ord?
De sårede og de forurettede siger:
»Skønheden er blid og venlig.
Som en ung moder vandrer den iblandt os, halvt skamfuld 
over sin egen stolthed«.
Og de ildfulde siger: »Nej, skønheden er noget mægtigt 
og grusomt.
Som stormen rusker den jorden under os og himlen over 
os«.
De trætte og de bekymrede siger: »Skønheden er en blid 
hvisken. Den taler i vort indre.
Dens stemme giver efter for vor tavshed som et svagt 
blus, der blafrer af frygt for skyggen«.
Men de urolige siger: »Vi har hørt dens råben mellem 
bjergene,
Og med råbene lød der tramp af hove og susen af 
vingeslag og løvers brølen«.
Ved nattetid siger byens vægtere: »Skønheden vil opstå 
med gryet fra øst«.
Og ved middagstid siger arbejderne og de vejfarende: 
»Vi har set den læne sig over jorden fra solnedgangens 
vinduer«.

Om vinteren siger de indesneede: »Med foråret vil den 
komme i spring over bakkerne«.
Og høstfolkene siger i sommerheden: »Vi har set den 
danse med efterårsløvet, og vi så en snedrive i dens 
hår«.
Alt dette har I sagt om skønheden;
Og dog talte I ikke om den, men om utilfredsstillet 
behov.
Og skønheden er ikke et behov, men en fuldbyrdelse.
Den er ikke en tørstende gane eller fremstrakte, tomme 
hænder,

Men snarere et begejstret hjerte og en fortryllet sjæl.
Den er ikke det billede, I ville se, eller den sang, I ville 
høre,
Men snarere et billede I ser, om end I lukker øjnene, og 
en sang I hører, om end I tilpropper jeres øren.
Den er ikke saften bag den furede bark eller en vinge 
fæstnet til en klo.
Men snarere en evigt blomstrende have og en skare af 
evigt svævende engle.
Orphalesere! Skønhed er liv, når livet løfter sløret fra sit 
hellige ansigt.
Men I er livet, og I er sløret.
Skønhed er evigheden, der betragter sig selv i et spejl.
Men I er evigheden, og I er spejlet. 

Og en gammel præst sagde: Tal til os om religion.

Og han sagde:
Har jeg på denne dag talt om noget andet?
Er religion ikke enhver gerning og enhver betragtning.
Og det, som hverken er gerning eller betragtning, men 
et under og en overraskelse bestandigt opdukkende i 
sjælen, selv medens hænderne mejsler i stenen eller 
betjener væven?
Hvem kan adskille sin tro fra sine handlinger, eller sin 
anskuelse fra sit kald?
Hvem kan sprede sine timer foran sig og sige: »Denne for 
Gud og denne for mig selv, denne for min sjæl og denne 
for mit legeme«?
Enhver af jeres timer er vinger, der flakker gennem 
rummet fra selv til selv.
Den, der kun bærer sin moral som sine stads- klæder, 
måtte hellere være nøgen.
Vind og sol skal ikke flænge huller i hans hud.
Og den, som lader sin adfærd bestemme af morallære, 
indespærrer sin sangfugl i et bur.
Den mest fribårne sang kommer ikke gennem tremmer 
eller gitre.
Og den, for hvem gudsdyrkelse er et vindue, som kan 
åbnes, men også lukkes, har endnu ikke besøgt sin sjæls 
bolig, hvis vinduer forbliver åbne fra solopgang til 
solopgang.
Det daglige liv er jert tempel og jeres religion.

Profeten skrev
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Hvornår I end betræder dette tempel, tag jert alt med 
jer.
Tag ploven og essen og køllen og lut’en,
De ting I skabte af nødvendighed, og de ting I skabte af 
lyst.
Thi I kan ikke i jeres grublen hæve jer højere end 
jeres egen formåen eller synke dybere end jeres egne 
mangler.
Og tag alle mennesker med jer;
Thi i tilbedelse kan I ikke svinge jer højere end deres håb 
eller fornedre jer dybere end deres fortvivlelse.
Og vil I kende Gud, behøver I ikke derfor at løse gåder.
Se jer hellere omkring, og I skal se ham i leg med jeres 
børn.
Og se ud mod himmelrummet; og I skal se ham vandrende 
i skyen, se hans udbredte arme i lynet, og se ham nedstige 
i regnen.
I skal se ham smile i blomsterne, derefter opstige og vinke 
med sine hænder i træerne.

DA TOG Almitra til orde og sagde: Vi vil nu spørge dig 
om døden.
Og han sagde:
I vil kende dødens hemmelighed.
Men hvorledes skal I finde den, medmindre I søger den 
i livets midte?
Uglen, hvis øjne er bestemt for mørket, kan ikke afsløre 
lysets mysterium.
Ønsker I virkelig at skue dødens ånd, da må I åbne hjertet 
vidt mod livets legeme.
Thi livet og døden er ét, ligesom floden og havet er ét.
I dybet af jeres håb og længsler ligger jeres tavse viden 
om det hinsidige;
Og som frø drømmende under sneen, drømmer hjertet 
om forår.
Hav tillid til drømmene, thi i dem er porten til evigheden 
skjult.
Jeres frygt for døden er blot hyrdens skælven, når han 
står foran tronen og venter på, at kongen skal lægge sin 
hånd hædrende på ham.
Er hyrden ikke bag sin skælven opfyldt af glæde over, at 
han skal bære kongens tegn?
Men er han ikke så meget mere opmærksom på sin 
skælven?
Thi hvad er det at dø, andet end at stå nøgen i vinden og 
at smelte sammen med solen?
Og hvad betyder det, at åndedraget ophører, andet end 
at det frigøres fra sin hvileløse rytme og kan opstå og 
udfolde sig og ubetynget søge mod Gud?

Kun når I drikker af stilhedens flod, skal I virkeligt 
synge.
Og når I har nået bjergets tinde, da først skal jeres 
opstigning begynde.
Og når jorden gør krav på jeres ben, først da skal I rigtigt 
danse.

Og det var blevet aften.
Og seersken Almitra sagde: Velsignet være denne dag 
og dette sted, og din ånd som har talt.
Og han svarede: Var det mig, der talte?
Var ikke også jeg en tilhører?
Derefter gik han ned ad tempeltrappen, og hele skaren 
fulgte ham. Og han nåede ud til skibet og stod på 
dækket.
Og med ansigtet atter vendt mod folket hævede han sin 
stemme og sagde:
Orphalesere! Vinden byder mig at forlade jer.
Så travlt som vinden har jeg ikke; og dog må jeg 
afsted.
Vi vandringsmænd, der altid søger ad de ensomme stier, 
begynder ingen dag, hvor vi sluttede den foregående, og 
ingen solopgang finder os, hvor solnedgangen efterlod 
os.
Selv medens jorden sover, er vi på vandring.
Vi er tidselplantens frø, og det er i vort hjertes modenhed 
og fylde, at vi overgives til vinden og spredes.
Få var mine dage iblandt jer, og endnu færre var de ord, 
jeg talte.
Men skulle min stemme tone bort i jeres øren og min 
kærlighed blegne blandt jeres minder, da vil jeg vende 
tilbage.
Og jeg vil tale af et rigere hjerte og med mere beåndede 
læber.
Ja, med tidevandet vil jeg komme tilbage,
Og skal døden end skjule mig og den højere stilhed 
omslutte mig, vil jeg dog atter søge forståelse hos jer.
Og jeg skal ikke søge forgæves.
Om noget i min tale var sandhed, vil denne sandhed 
åbenbare sig med mere forklaret røst og i ord mere 
beslægtet med jeres tanker.
Med vinden drager jeg bort, Orphalesere, men ikke ud 
i tomheden;
Og er denne dag ikke en opfyldelse af jeres savn og af 
min kærlighed, lad den da være et løfte til en kommende 
dag.
Menneskets behov ændres, men ikke dets kærlighed 
eller dets ønske om, at kærligheden må tilfredsstille dets 
behov.
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Nu er bogen ”Bisættelse” udkommet i den udgave, Mar-
tinus efterlod os. Man har dermed fået et frit valg mellem 
den rettede udgave og så denne, som er i det fine hvide 
bind med guldstjernen og i samme format som Livets 
Bog. Man får endda Martinus’ autograf med, idet det er 
et genoptryk af den bog, som Martinus gav Tage Buch 
og Syssen i julegave 1979 med en særlig varm og kærlig 
dedikation. På hans lidt rystende håndskrift ses, at han 
på det tidspunkt nærmer sig de 90 år.

Bogens titel lyder måske ikke særlig interessant, men går 
man først i gang med at læse den, finder man ud af, at 
det med bisættelse kun er en mindre del af bogen. Alt det 
øvrige er nogle grundlæggende kosmiske analyser, som 
ikke findes nær så præcist beskrevet i hans øvrige værker. 
Det er en jeg har haft rigtig megen glæde af.

Da den kun er trykt i et mindre oplag, koster den 140 kr. 
Plus porto hvis man ønsker den tilsendt.

Vid derfor, at jeg vil vende tilbage fra den højere 
stilhed.
Morgentågen, der driver bort ved solopgang og kun 
efterlader markens dug, vil opstå og fortætte sig til en 
sky, og derefter falde ned som regn.
Og ikke ulig morgentågen har jeg været.
I den stille nat har jeg vandret i jeres gader, og min ånd 
er søgt ind i jeres huse,
Og jeres hjertes rytme var i mit hjerte, og jeres ånde var 
på mit ansigt, og jeg kendte jer alle.
Ja, jeg kendte jeres glæde og jeres smerte, og når I sov, 
var jeres drømme mine drømme.
Og ofte var jeg som en bjergsø iblandt jer.
Jeg afspejlede tinderne i jer, og de bølgende skrænter; ja, 
endog jeres tankers og ønskers strejfende hjorde.
Og til min stilhed strømmede som bjergbække jeres børns 
latter, og som floder jeres yndlinges længsler.
Og når de nåede mit dyb, ophørte bækkene og floderne 
dog ikke med deres sang.
Men noget, som var blidere end latter og højere end 
længsel, kom til mig.
Det var det ubegrænsede i jer;
Dette uendelige menneske, i hvem I alle blot er fibre og 
celler;

Han i hvis sang al jeres syngen blot er en lydløs 
pulseren.
Det er i dette uendelige menneske, I har uendelighed.
Og ved at skue ham, skuede jeg jer og elskede jer.
Thi hvilke højder kan kærligheden nå, som ikke er inden 
for denne grænseløse sfære?
Hvilke syner, hvilke forventninger og hvilke formodninger 
kan overstige denne helhed?
Som et mægtigt egetræ dækket af æbleblomster er det 
uendelige menneske i jer.
Hans styrke binder jer til jorden, hans duft bærer jer mod 
himlen, og i hans bestandighed har I udødelighed.
Det er blevet sagt jer, at ligesom en lænke er I svage som 
det svageste i jer.
Dette er kun den halve sandhed. I er også stærke som det 
stærkeste i jer.
At måle jer efter den mindste gerning, er at beregne 
oceanets styrke efter bølgens flygtige skum.
At dømme jer for det ufuldkomne i jer er at bebrejde 
årstiderne deres vekslen.
Ja, I er som et ocean;
Og om end dybtgående skibe afventer højvande ved 
jeres kyster, kan I ligesom oceanet ikke fremskynde jert 
tidevand.

”Bisættelse i gammel udgave
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Ruth Olsen

Offentligt producerede 
narkomaner

Smertestillende morfinlignende 
medicin tages nu dagligt af over 
400.000 danskere. På 10 år er det 
steget med 25%. Medicinalindu-
strien er vældig opfindsom, når 
det gælder om at få lægerne til at or-
dinere stadig mere af deres produk-
ter – og skatteyderne betaler. Men 
mange læger ved vel ikke, hvad de 
ellers skal stille op med det stigende 
antal klagende patienter.

Medicinen er ikke bare stærkt 
vanedannende, men den har ved 
længere brug mange livstruende 
bivirkninger som f.eks. hormonfor-
styrrelser, nedsat immunforsvar og 
knogleskørhed.

”Ondt i livet”, dvs depression, 
menes nu at være ”sygdom nr. 1” i 
Europa og koster samfundene i EU 
over 900 milliarder om året, har 
man regnet sig frem til. Mest i tabt 
arbejdsfortjeneste. Alligevel inve-
steres der i sundhedsvæsenet næsten 
kun i de fysiske sygdomme.

Det er en skræmmende udvikling, 
at det i så høj grad er de unge, der 
i deres følelse af afmagt, menings-
løshed og ensomhed ”dopes” med 
medicin for ”at holde livet ud”. 
Antallet af selvmord blandt unge er 
stærkt stigende. Set i det perspektiv, 
er det vel et ”sundhedstegn”, når de 
unge går på gaden og laver ”bal-
lade”, som vi har set i London og 
nu også Berlin. Men mest ”sund” 
er den form for oprør i fællesskab, 
som man ser i Spanien, hvor mange 
unge finder sammen og ser ud til at 
hjælpe hinanden.

Fællesskab og gensidig hjælpsom-
hed i stedet for medicin må være 
”løsningen”. Men øget individua-
lisme er et naturligt led i menne-
skehedens udvikling i denne pe-
riode, siger åndsvidenskaben. Dette 
udelukker dog ikke muligheden for 
større fællesskab, men det stiller 
større krav til vor evne for tolerance 
og accept af forskellighed! Det, der 
dog bedst kunne løse problemet, var 
vel at finde ”livets dybere mening”. 
Meget kan jo udholdes, når man kan 
se ”meningen”.

Der er i øvrigt en hjemmeside 
– www.depressioner.dk som vil ud-
brede kendskabet til naturlige, me-
dicinfri metoder. Her er der mange 
gode råd, og andre kan her indsende 
kommentarer og forslag.

Finanskrise

Det er nogle ret så modsigelses-
fyldte signaler, den danske rege-
ring udsender i denne tid. Selv om 
danskerne faktisk er de folk, der 
har størst personlig gæld, klages 
der over, at folk sparer op i stedet 
for at bruge penge. Man vil have 
privatforbruget sat i vejret, hvorfor 
man giver tilskud til diverse private 
initiativer. Samtidig skærer man ned 
på alt det, som er fælles goder. Nu 
står modsætningen mellem privat-
interessen og fællesinteressen helt 
klart!

Uligheden vokser gevaldigt, også 
globalt. Nu ejer 1% af menne-
skeheden de 40% af alle jordens 
økonomiske værdier. De store 
økonomiske magthavere på denne 
klode kan sætte enhver demokra-
tisk valgt regering ud af spillet. De 
kloge narrer stadig de mindre kloge. 
Ingen nok så velment politiker tør 
ændre på det, end ikke en præsident 
i USA.

Finansmarkedet er totalt uden sty-
ring (bortset fra Kina!). Blot nogle 
rygter kan udløse alvorlige kriser. 
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For folk fl est forekommer den 
verden som det rene hasardspil. Det 
ville være som et underholdende 
computerspil, hvis det ikke var, 
fordi der er så mange menneske-
lige skæbner på spil. Men hvis alle 
spådommene er rigtige, varer det 
ikke så længe, før hele fi nansboblen 
brister. Så bliver der virkelig brug 
for den gensidige hjælpsomhed!

Jeg hørte i øvrigt, at Sai Baba ved 
sin fysiske død efterlod sig en 
kæmpeformue, 47 milliarder plus 
en masse guld og sølv. Hvordan har 
han kunnet nænne at sidde på sådan 
en ”pengetank”, mens millioner 
af hans landsmænd sultede og led 
stor nød? Han kunne have startet 
en næstekærlig bank med minilån i 
stedet for ham Yunos, der åbenbart 
nu er afsløret som en grådig penge-
haj, der har skabt mange ulykkelige 
skæbner.

Mørkets kulmination

Det kan godt være, at mørket har 
kulmineret her i Norden og vi kan 
øjne lyset forude, men andre steder 
på kloden er mørket virkelig på sit 
højeste. En enkel gal mand i Norge 
kan ikke ændre billedet, for reelt har 
han medvirket til at udløse en stær-
kere udvikling af medfølelsesevnen 
hos mange i de nordiske lande.

På det sted, der kaldes Afrikas 
Horn, ser vi det kulminerende 
mørke. Her er der rigtig mange, som 

f.eks. er ligeglade med de nødli-
dende hungerramte kvinder og børn. 
Man stjæler med vold og magt føde-
varehjælpen for ved salget af den 
at berige sig selv. Der er åbenbart 
ikke grænser for, hvad man her kan 
”nænne”.

For nylig så man også i TV en ud-
sendelse om, hvordan albinoer, dvs 
de der er født uden mørk pigment 
i huden, bliver behandlet i Tanza-
nia. Det er ellers ikke, fordi ”hvide 
mennesker” ikke er æret og respek-
teret i det meste af Afrika, men her 
drejer det sig om mennesker med en 
medfødt fejl, ikke om europæere. Så 
er det, som så ofte i dyreverdenen, 
om at ”kanøfl e den anderledes”, den 
svage. Overtroen fl orerer, og man 
tror der ligger trolddom, bag det 
”abnorme”.

Det afrikanske kontinent ”høster” 
mange lidelseserfaringer i disse år. 
Den nuværende hungerkatastrofe 
medfører store lidelser langt ud i 
fremtiden. Selv om det nu lykkes at 
hjælpe mange til at overleve, vil de 
børn, som har været underernæret, 
ikke bare få en dårlig fungerende 
hjerne og andre organer. Men det 
har vist sig, at hvis man har fået 
dårlig ernæring under opvæksten og 
senere som voksen får mad nok, er 
risikoen for at få diabetes 2 ekstra 
stor. Det er just, hvad vi nu ser i 
Indien og Kina.

Satanisme

Ligesom vi mente, at troen på 
djævle og onde ånder var fortid, 
dukker skrækhistorier op i medierne 
om unge mennesker, der dyrker sa-
tan og udfører drabsritualer på øde 
kirkegårde osv. Og fi lmindustrien 
øjner chancen for at tjene penge på 
menneskers trang til et godt gys.
Aagaard fra Dialogcenteret hjem-
bragte for nogle år siden fra USA 
ideerne fra organisationen ”Satanic 
Panic” om, at en satandyrkelse 
bredte sig i vesten blandt de unge, 
bl.a. på grund af den musik, de lyt-

tede til som f.eks. ”Black Metal”. 
Flere præster tog kampen op mod 
dette ”uvæsen”, og mange giver sig 
i dag af med djævleuddrivelse.

Lars Munk Sørensen satte sig for at 
undersøge, hvor meget rygterne om 
de mange satanister havde på sig. 
Han tog ud og interviewede nogle 
af dem, der kalder sig satanister. 
De er for det første meget få, og det 
er meget forskelligt, hvad de tror 
på. Nogle er blot en slags ung-
domsoprørere, der har behov for at 
tage afstand fra det, de kalder ”det 
kristne hykleri”. Andre synes om at 
dyrke ærefuld maskulin råstyrke, og 
mener de opnår frihed ved at dyrke 
modsætningen til kristen ”pænhed”.

Andre føler sig tiltrukket af skræk-
romantik og tror på magiske kræf-
ter, dvs på en måde de afmægtiges 
forsøg på at få magt ved hjælp af 
magi. Også ASA-troen ser Munk 
Sørensen som udtryk for nogle unge 
menneskers længsel efter, hvad de 
forestiller sig som fortids storhed i 
pagt med naturens højere magter. 
Han fandt i sit feltarbejde ikke me-
gen dyrkelse af  ”det onde”.

Efter TV-udsendelserne om ”Ånder-
nes magt” opstod en del fascination 
af ”det overnaturlige” og mystiske, 
for udsendelserne gav jo ingen reel 
forklaring på, hvad der dybest set 
var på færde. Der burde have været 
nogle lange udsendelser om, hvor-
for der hverken var noget unaturligt 
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eller farligt ved, at nogle afdøde 
sjæle havde svært ved at frigøre sig 
fra det jordiske plan, og om hvordan 
enhver har mulighed for at hjælpe 
dem over i lysets rige.

Krishnamurti – uenighed

I et Teosofi sk tidsskrift fra 
1930’erne læste jeg følgende 
spørgsmål til Leadbeater, en af de 
øverste ledere, og hans svar:
Teosofi sk Samfund har foreskrevet 
sine disciple en bestemt vej, den ok-
kulte vej. Krishnamurti, der af Præ-
sidenten for T. S. er blevet erklæret 
at være Verdenslæreren, forkaster 
den okkulte vej og taler kun om 
den individuelle vej. Derved opstår 
for enhver teosof dette spørgsmål: 
hvilken vej er den rette, den alle-
rede påbegyndte okkulte eller den 
frie, individuelle vej? Jeg ser ingen 
mulighed for at forene disse to. 

Svar: Søg ikke at forene dem, men 
vælg den, De fi nder bedst. Der er 
disse to veje. Det har der altid væ-
ret. Begge veje fører til den samme 
top. Een vej passer for én type, en 
anden for en anden type. Gå den 
vej, der falder Dem mest naturlig. 

Så siges det, at Dr. Besant har sagt, 
at Krishnaji var Verdenslæreren. 
Men hun har kun sagt, at han var en 
manifestation af Verdenslæreren, 
og det er noget helt andet. De vil 
kunne forstå, at en manifestation på 
det fysiske plan af et så vidunderligt 
væsen kun kan være meget begræn-

set. Jeg vil sige: bryd ikke Deres 
hoved med disse ting, men tag fra 
hver side hvad der kan være til gavn 
for Dem.

… og sådan kom man altså ud af det 
pinlige ved, at Krishnamurti allige-
vel ikke ville være Verdenslæreren!

Kun én Gud

Mange her i vesten har efterlyst en 
intern kritisk debat muslimer ind-
byrdes. Den fi ndes – men stort set 
kun blandt de, der bor i vesten og 
derfor har ytringsfrihed. Det gælder 

f.eks. Reza Aslan, en iransk-ameri-
kansk islamforsker, der har skrevet 
bogen ”Kun én Gud” (People’sPress 
2008). Udover at være en seriøs 
dybdeborende kritik af alle de for-
drejninger af Muhammeds lære, 
der har fundet sted i historiens løb, 
påviser han også, hvordan fanatiske 
muslimers terror hovedsageligt har 
ramt andre muslimer. Han ser det 
som en slags muslimsk borgerkrig.

Muslimer verden over er dybt split-
tede, siger han, en splittelse der i 
øvrigt begyndte allerede 30 år efter 
Muhammeds død. Uddannelse, indi-
vidualisme og informationsnetværk 
har undermineret det muslimske 
præsteskabs magt, for også mange 
muslimer vil i dag selv fortolke de-

res religions indhold. Kampen mus-
limer imellem står om ”den rette 
tro”, og nogle fanatikere mener så 
at ville ”rense” troen ved at udslette 
de med den ”forkerte” tro. Ligesom 
USA og co. ville udrense kommuni-
ster for ikke så længe siden.

Alle der i vor tid har så travlt med at 
dæmonisere islam og ophidse svage 
gemytter til had og/eller frygt, burde 
læse denne bog. Så kunne man 
håbe, de blev lidt klogere på, hvem 
der er værst til at skabe fjendebille-
der og konfl ikt. 
Der er i Danmark højst 5% musli-
mer, og eftersom disse nye danskere 
ret hurtigt tilpasser sig hvad angår 
børnetal, vil det ikke stige ret meget 
fremover.

Astrologisk

I sidste Impuls fortalte Peter Wraae, 
at Uranus’ og Plutos stillinger ville 
udløse oprør og modstand mod 
autoriteter i årene 2010-15. Han 
fortalte også, at jordskælvet i Japan 
skete, da Uranus gik ind i væd-
deren, og at da det skete i 1927 var 
der også et mægtigt jordskælv med 
tusindvis af omkomne. Den stilling 
opstår igen lige efter nytår, så mon 
det igen udløser store jordskælv?

En anden astrolog, Lyn Birkbeck, 
havde i sin bog i 1907 forudsagt den 
økonomiske krise i 2008 og mener, 
den vil vare til 2020, med en slags 
kulmination i årene 2012-14. Han 
forudsiger også stramninger, øget 
kontrol og styring, som imidler-
tid forstyrres af det, han kalder en 
”rebelsk Uranus”, der ønsker mere 
frihed og vil lave ravage for at nå 
sit mål. Det positive er, at alt dette 
vil skabe øget bevidsthed og berede 
vejen for store globale forandringer.

Også den norske astrolog Per Gull-
foss ser svære tider komme. Han 
skrev: ”Vi går en krævende tid i 
møde. Finanskrisen er indtil nu bare 
en forsmag på, hvad der kommer. 
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2009-10 var hvileår, hvor man prø-
vede at reparere de gamle strukturer 
med gammel medicin. Men når den 
ikke virker længere, tager krisen 
til.”

Ormus

I Nyt-Aspekt 4/2011 var der en 
meget interessant artikel om et stof, 
som kaldes Ormus. Dets kemi synes 
at afvige fra andre kendte stoffer. 
Det findes overalt, især i havvand, 
og kan udvindes til brug for alt 
muligt – til at øge jordens frugtbar-
hed og planters grokraft, til at bedre 
menneskers helbred m.m.
Den etablerede videnskab går som 
sædvanlig langt udenom sådanne 
opdagelser, men stoffet synes da 
også svært at analysere med de 
gængse metoder. Det er skruet 
sådan sammen på en sådan måde, at 
det normalt ikke reagerer kemisk.

Det blev opdaget i 1970’erne af 
en bonde i Arizona, hvis jord er af 
vulkansk oprindelse. Det var først 
ved langsom opvarmning, det fik en 
form, der kunne analyseres kemisk. 
Straks tog bonden patent på det. 
Men som artikelforfatteren, den 
engelske immunolog Roger Taylor, 
skriver, kan havvand ikke tages 
patent på, og det er herfra det er 
nemmest at udvinde stoffet.

Det med den langsomme opvarm-
ning henleder tanken på alkymiens 
processer, men historien lyder seriøs 
nok, og der er allerede producenter, 

der har etableret sig et marked. Der 
er vældige fremtidsperspektiver i 
dette Ormus, mener Taylor, men det 
kræver et mere udbredt kendskab 
til det og mere seriøs forskning, 
hvilket Taylor derfor efterlyser 
– kontakt mail: rogerbt@onetel.
comMere oplysning kan fås: www.
subtleenergies.com

Grandervandet

Vi har før her i bladet omtalt det 
specielle vand, der kaldes Grander-
vand efter navnet på den østriger, 
der opdagede det – i Impuls 3/2002, 
1 og 3/2003. Siden har det bl.a. væ-
ret omtalt i TV, så ganske langsom 
har flere og flere fået øje på dette 
vands særlige egenskaber. Mange 
virksomheder bruger det nu.

Det seneste jeg har hørt er, at ka-
talysatorfabrikken Haldor Topsøe 
har installeret Grander-enheder på 
vandforsyningen til sine køle- og 
pumpesystemer, hvilket har ført til, 
at alle deres tidligere slam-proble-
mer er ophørt. Det har så sparet dem 
for en masse penge. Hos firmaet 
Danisco undgår de nu alle tilkalk-

ningsproblemerne. Men det irrite-
rer dem lidt, at de ikke kan forstå, 
hvordan og hvorfor, det virker.

Både DTU og Teknologisk Institut 
er derfor gået i gang med en forsk-

ning, som de håber kan gøre det 
klart, hvad der gør dette vand så 
anderledes. Hidtidige forsøg på ana-
lyser har ikke kunnet finde nogen 
forskel fra almindeligt vand. Men 
de virksomheder, der har prøvet 
det, er godt tilfreds med, at det altså 
virker.
Oplysninger fås www.vandvital.dk

To slags tyngdekraft?

I bladet ”Aktuel Naturvidenskab” 
(3/2011) beskrives en forskning, der 
mener at have påvist, at Einstein 
havde ret, når han påstod, at ”en ro-
terende genstand trækker rumtidens 
stof med sig rundt”. Ved målinger i 
satelitter, der bevæger sig i en bane 
rundt om Jorden, kan det nu kon-
stateres, at der ikke blot er en kraft, 
der trækker nedad, men også en 
kraft der trækker i samme retning, 
som Jorden roterer, dog mindre jo 
længere væk fra Jorden, man kom-
mer. Det kalder man også en slags 
tyngdekraft.

Ifølge Walter Russell er det en selv-
følgelighed, eftersom Jorden er en 
energihvirvel med både en udadgå-
ende og en indadgående bevægelse. 
Så længe den indadgående domine-
rer over den udadgående, som når 
det gælder Jorden, vil genstande 
indenfor denne hvirvel naturlig-
vis påvirkes. Havde man kunnet 
måle påvirkningen på en genstand, 
der bevægede sig rundt om f.eks. 
Jupiter, ville man have konstateret 
en modsat virkning, for her er den 
udadgående bevægelse stærkere end 
den indadgående.

For at forstå dette kræves kendskab 
til, at Jorden – såvel som enhver 
anden planet – er et levende væsen, 
der med sin bevidsthed tiltrækker 
såvel som frastøder, men altså her 
som automatfunktion. Jorden er 
stadig så ung, at den tiltrækker mere 
end den frastøder, men altså med en 
spiralformet hvirvelbevægelse.
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De syv segl

Hedengangne Carl V. Hansen har 
fortolket Johannes’ Åbenbaring 
på baggrund af hans teosofi ske 
verdensbillede. De syv segl er 
således vore chakraer, siger han, 
og ”bogen” der er forseglet med de 
syv segl er vor sjæl (bevidsthed). 
”Lammet”, der kan ”åbne bogen”, 
er kristusbevidstheden.

Den menneskelige evolution består 
i den gradvise åbning af ”de syv 
segl”, men det foregår ikke uden 
fødselsveer. Dyrerigets vaneadfærd 
stiger op fra underbevidstheden for 
”at føre krig mod lammet”, så længe 
kun de tre nederste chakraer er 
åbne. Solar plexus, som er ”dyrets 
trone”, har stadig magt. Men nu 
er vi ved at åbne det fjerde ”segl”, 
hjertechakraet, som er det ”kryb-
berum”, hvori kristusbevidstheden 
bliver født.

Åbningen af hjertechakraet skaber 
en særlig forbindelse til solen, ”den 
store hvide trone”. Når denne solens 
”maskuline” kraft forbinder sig med 
jordens ”feminine” kraft, fi nder ”det 
mystiske bryllup” i ”Kana” sted. 
Det sker i menneskets rygsøjle, 
”kana” betyder ”rør”. Et nyt kos-
misk princip er dermed født, ”slan-
gen”, kundalini, er givet fri.

Med Martinus ville vi sige, at 
polforvandlingen er fuldført, der er 
blevet ligevægt mellem den masku-
line og den feminine pol, hvorved 

kosmisk bevidsthed er blevet en 
realitet, og vi har fået kristusbe-
vidsthed.

En teoretisk buddhist

Journalisten Erik Meier Carlsen, 
der i tide og utide hentes ind for 
at udtale sig om alt muligt i TV, 
har i et stort interview i dagbladet 
Information (16/8) luftet nogle af 
de mange svære fremmedord, han 
mestrer. Han anser sig selv for at 
være tibetansk buddhist, og har ikke 
høje tanker endsige meninger om 
alle de åndelige retninger, han ikke 
selv tilhører.

Han siger f.eks.: ”Teosoffernes 
reinkarnations-ideer er påvirket af 
darwinismen: Individet udvikler 
sig fra liv til liv i stadig fremgang. 
Tibetanerne derimod siger, at det er 
uhyre sjældent, at man bliver gen-
født som menneske. Langt de fl este 
genfødes som dyr, og de fl este tibe-
tanere er rædselsslagne for at blive 
genfødt, mens genfødslen hos os let 
bliver en fl ugt fra dødens realitet. I 
buddhismen er målet at frigøre sig 
fra det evige kredsløb, der spær-
rer den forskelsløse kærlighed og 
uhindrede klarhed, som er sindets 
dybeste natur, inde i den egocentri-
ske indskrænkning.”

På spørgsmålet om, hvorfor vi 
bliver stadig fl ere mennesker på 
jorden, hvis man ikke genfødes 
som menneske, svarer han: ”I det 
store billede udgør menneskene en 
uendelig lille andel af alle levende 

væsner, hvis du medregner bakterier 
og encellede organismer. Men det 
er ikke reinkarnation og karma, der 
står i centrum for den buddhistiske 
tænkning.”

Han er nu i gang med en kandidat-
uddannelse i religionshistorie ved 
Kbh.’ Universitet.

Portrætsamtaler

Jeg kan godt lide at læse biografi er. 
Denne bog (Tina Varde: ”De ser”, 
documentas 2008) rummer små 

skæbnefortællinger om personer, 
som alle er ret kendt i spirituelle 
kredse. Fælles for dem er, at de 
med deres særlige evner er optaget 
af at hjælpe andre. En del af dem 
har ikke haft nogen ”let gang på 
jorden”, men de har formået at få 
noget godt ud af deres erfaringer.

For fl ere af de medvirkende har 
Martinus’ værk været et inspireren-
de bekendtskab. Det har især været 
Steen Landsy’s Kosmos-Center, 
der har formidlet interessen for det 
åndsvidenskabelige verdensbillede. 
Han og hans Center har i mange 
år været en uvurderlig del af det 
spirituelle landskab i vort ellers så 
materialistiske lille land.



47

Nogle af bogens personer har været 
i England, hvor man jo har en noget 
mere udbredt interesse for det 
spirituelle. Der er f.eks. over 500 
spiritist-kirker med medier i stedet 
for præster. Derfor er der da også en 
større del af befolkningen i Eng-
land, for hvem reinkarnation er en 
selvfølgelig realitet.
Jeg nåede ikke at få bogen med 
under ”boganmeldelser” – ”kort 
fortalt” laver jeg til sidst – men den 
er ganske interessant læsning.

Sindsro

En af de i ovennævnte bog om-
talte personer, Steen Kofoed, har 
nu etableret et behandlingssted for 
psykisk syge, Sindsro Instituttet, 
Hjaletvej 51, Bakkebølle Strand, 
4760 Vordingborg. Her har han 
sammen flere andre skabt et sted 
med både kurser og ophold, alle 
med det formål at støtte det enkelte 
menneske i at genfinde kontakten til 
sin indre ro.

Sindsro’s filosofi bygger på de fire 
vigtige værdier nærvær, omsorg, 
ansvar og handling. Ud fra den 
holistiske tanke arbejdes både med 
kroppen – motion og kost, sindet 
– kreativitet og terapi, og det ånde-
lige aspekt – ro, stilhed og sindsro-
behandliner. Se www.sindsroinsti-
tut.dk
(Fra Nyt Aspekt 4/2011)

Katolske problemer

Der er protestdemonstrationer mod 
Pavens besøg i Spanien lige nu, for 

flere og flere spaniere kan ikke se 
nogen grund til at bruge millioner 
på sådan en paradeopvisning. Man 
er især utilfreds med pavens hold-
ning til de homoseksuelle.

Kvinder i den katolske kirke gør 
oprør, især i USA og Australien. De 
kan ikke se nogen grund til, hvor-
for kvinder ikke skulle kunne blive 
præster og biskopper, så nu gør de 
det, som det passer dem. De kan 
endda henvise til, at det var noget 
sædvanligt i kirkens første 300 år. 
Pavens autoritet smuldrer, han er 
simpelthen ude af trit med den tid, 
han lever i.

Hvor omstillingsparat er han og 
hans kirke? Jeg læste et sted, at Va-
tikan-koncilet i 1964 havde vedtaget 
en erklæring, der bekræftede ”ek-
sistensen af Helvede som det sted, 
hvor den evige straf for synd fore-
går.” Jeg har ikke hørt noget om, at 
den vedtagelse er blevet ophævet! 
Endnu.

Set fra månen

Astronauten Ed Mitchell, der var 
det sjette menneske, der betrådte 
månen, gjorde sig følgende tanker 
deroppefra:
”Da jeg så på Jorden fra månen, 
fik jeg en pludselig og dyb følelse 
af det formålsbestemte i Altet. Jeg 
vidste, at der under de hvide skyer 
på den fredeligt udseende klode 
var et stigende kaos. Mandskabet 
i rumskibet Jorden begik mytteri 
mod universets orden. Jeg har ikke 
løsningen på krigens, ressourcespil-
dets og forureningens problem. Men 
jeg tror, at løsningen skal søges ved 
at den enkelte ser ind i sig selv. Det 

først fornødne er at udvide bevidst-
heden, åbne tanken udad og se vor 
planet i en helt ny synsvinkel. Så 
vi virkelig fatter, at Jorden umuligt 
kan overleve ved den tankegang, 
som har domineret indtil nu.”

Chopins hallucinationer

Den polske komponist Frederic 
Chopin var gennem hele sit liv 
plaget af hallucinationer. Ill.Viden-

skab skrev: ”Vrangforestillingerne 
er blevet tilskrevet en særlig form 
for epilepsi. Forskerne har studeret 
beskrivelser af anfaldene. De for-
moder, at lidelsen er blevet overset 
i den depression, der også plagede 
Chopin. Hans hallucinationer var 
ofte ødelæggende. F.eks. så han 
spøgelser under et besøg i et kloster 
i 1838. Og i 1848 måtte han indstil-
le en koncert, da der pludselig kom 
uhyggelige væsener ud af klaveret.”

Mon ikke den berømte komponist 
blot var en særlig følsom person, 
der kunne se det, som mindre sensi-
tive ikke kunne se?

Portostøtte til hvem?

Det er blevet dyrt at få omdelt 
tidsskrifter i dette land. Det meget 
seriøse blad ”Aktuel naturviden-
skab” undrer sig over, hvad det er 
for blade, det er politisk besluttet 
skal have portostøtte. Det gælder 
f.eks. sportsforeninger og skrifter 
med religiøse emner, men også ”de 
fattige” aktionærer får 300.000 kr 
om året til deres blad ”Aktionæren”, 
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og Dansk Golfunion får 750.000 
kr til at udsende deres medlems-
blad. ”Indre Missions Tidende” får 
500.000 kr osv.

Således sørger Staten, dvs skat-
teyderne, for at opretholde post-
monopolets indtægter. Men hvor-
for skal dette statsmonopol, som 
postvæsenet reelt er, bruge en masse 
penge på at organisere et cykel-
løb som ”Post Danmark rundt”? 
Nu hvor der skal spares overalt, 
skolelærere og sygeplejersker fyres 
i store tal og bistandsmodtagere 
må leve under fattigdomsgrænsen, 
hvorfor skal der så ikke spares på 
portostøtten?

Drengene sakker agterud

Man forstår ikke, hvorfor drengene 
ikke længere klarer sig lige så godt 
som pigerne i folkeskolens og ud-
dannelsessystemets boglige ræs. 
Nogle mener, det er skolen, der er 
noget i vejen med, eller også mener 
man, det er forældrenes skyld, fordi 
de ikke stiller krav nok til drengene 
om at koncentrere sig.

Med viden om polforvandlingens 
konsekvenser for de to køn, undres 
man imidlertid ikke. Den betyder 
nemlig, at pigerne i denne tid er i 
fuld gang med at udvikle intelligen-
senergien, mens drengene til gen-
gæld er ved at udvikle følelsesener-
gien. Vi skal jo ende med at begge 
køn opnår ligevægt mellem de to 
grundenergier.

Drengenes feminine pol vokser, 
hvilket gør dem mere følelsesbe-
tonede. Og pigernes maskuline pol 
vokser, som det bl.a. ses ved, at 
mange piger er blevet mere aggres-
sive og slås korporligt indbyrdes. 
Disse ændringer gør just ikke livet 
nemmere, men en del bekymringer 
kunne nok spares, hvis man kendte 
de naturlige årsager.
 
Norges nationalhymne

Den sang, der er blevet sunget mest 
i de seneste sørgedage i Norge, 
er Nordahl Griegs poetiske sang, 
”Kringsatt av fiender”, skrevet i 
1936 med titlen ”Til ungdommen”. 
Den har også jeg sunget meget i 
bl.a. 1970’ernes fredsbevægelse og 
den socialistiske bevægelse. Den 
rørte noget følelsesmæssigt i os, der 
troede, vi var ved at skabe en bedre 
verden. Den var også meget afholdt 
af hedengangne leder af SF, Aksel 
Larsen. Griegs bog ”Ung må verden 
endnu være” var en af mine ynd-
lingsbøger som ung.

Nordahl Grieg var journalist og 
omkom som 41-årig i et bombefly 
over Berlin i 1943. Der blev indviet 
en mindesten for ham i Potsdam i 
Berlin i 2003. Også her i Danmark 
har vi følt den norske sorg over det 
meningsløse drab på så mange unge 
mennesker. Vi har i medierne hørt 
sangen, men for dem, der ikke fik 
fat i teksten, bringer jeg den her:

Kringsatte af fiender
gå inn i din tid.
Under en blodig storm
vi dig til strid.
Kanskje du spør i angst,
Udækket, åpen:
”Hvad skal jeg kjempe med,
hvad er mit våpen?”

Her er ditt vern mot vold,
Her er ditt sverd:
Troen på livet vårt,
Menneskets verd.
For al vår fremtids skyld:
Søg det og dyrk det.

Dø, om du må, men
Øk det og styrk det!
Stilt går granatenes
glidende bånd.
Stans deres drift mot død,
stans den med ånd!
Krig er forakt for liv,
fred er å skape.
Kast dine krefter inn,
døden skal tape!

Edelt er mennesket,
jorden er rik,
findes her nød og sult,
skyldes det svik.
Knus det, i livets navn
skal urett falle.
Solskin og brød og ånd
ejes av alle.

Da synker våpnene
maktesløs ned.
Skaper vi menneskeverd,
skaper vi fred.
Den, som med høyre arm
bærer en byrde,
dyr og umistelig,
Kan ikke myrde.

Dette er løftet vårt
fra bror til bror:
vi vil bli gode mot
menneskenes jord.
Vi vil ta vare på
skjønheten, varmen,
som om vi bar et barn
varsomt på armen.

Nordahl Grieg
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Af Kahlil Gibran

(Følgende er blot et uddrag af bogen:)

Da sagde Almitra: Tal til os om kærlighed.
Og han løftede sit hoved og så ud over folke skaren, 
medens stilheden sænkede sig over den. Og med kraftfuld 
røst begyndte han at tale: 
Når kærligheden kalder jer, følg den, 
Er dens vej end stejl og stenet. 
Og favnes I af dens vinger, da giv jer hen til den,
Skulle I end såres af det sværd, som er 
skjult i dens svingfjer.
Og når den taler til jer, tro den, 
Om end dens røst skulle sønderrive jeres 
drøm me, som nordenvinden forøder havens 
blomster.

Thi ligesom kærligheden kroner jer, skal 
den også korsfæste jer. Ligesom den øger 
jeres vækst, skal den også sørge for jeres 
beskæring.
Ligesom den hæver sig til jert højeste 
og kær tegner jeres spædeste kviste, der 
sitrende stræk ker sig mod solen,
Således skal den også nedstige til jeres rod 
og ruske dens klamrende fæste i dybet.
Som markens neg sanker den jer til sig.
Den tærsker jer for at gøre jer nøgne.
Den sigter jer for at rense jer for avner.
Den kværner jer til hvidhed.
Den ælter jer, til I er smidige;
Og da overlader den jer til sin hellige ild, at I kan blive 
helligt brød til Guds hellige gæstebud.

Alt dette skal kærligheden gøre imod jer, at I må kende 
hjertets hemmeligheder og ved dette kendskab blive en 
del af livets hjerte.
Men dersom I af angst kun vil søge kærlighe dens fred og 
kærlighedens glæder,
Da er det bedre for jer, om I dækker jeres nø genhed og 
begiver jer bort fra kærlighedens tær skelo,
Til den uomskiftelighedens verden, hvor I skal le, men 
ikke al jeres latter, og græde, men ikke alle jeres tårer.

Kærligheden giver intet andet end sig selv og tager kun 
fra sig selv.
Kærligheden besidder ikke og vil ikke besiddes;
Thi for kærligheden er kærlighed alt.
Når I er opfyldt af kærlighed, sig da ikke:
»Gud har taget bolig i vort hjerte«; men snarere skal I 
sige: »Vi dvæler i Guds hjerte«.
Og tro ikke, I kan bestemme kærlighedens kurs; thi 
dersom kærligheden finder jer værdige, skal den 
bestemme jeres kurs.

Kærligheden har intet andet begær end at 
op fylde sig selv.
Men dersom I elsker og dog må begære, 
lad da jeres begær være disse:
At opløses og blive som en rislende bæk, 
der synger sin sang til natten;
At kende den alt for store følsomheds 
smerte;
At  såres  af  je res  egen inds ig t  i 
kærligheden;
Og at udgyde jert blod modstandsløst og 
med fryd.
At vågne ved morgengry med et bevinget 
hjerte og med taksigelse for en ny dag at 
leve i kær lighed.

At hvile i middagstimen og åbne sindet mod kærlighedens 
højder;
At vende hjem ved aften opfyldt af taknemme lighed;
Og da at overgive jer til søvnen med en lovsang på 
læberne og en bøn for den elskede i hjertet.

Da talte Almitra atter og sagde: Og hvad om ægteskab, 
herre?
Og han svarede:
Sammen blev I født, og sammen skal I forblive.
Når dødens hvide vinger øder jeres dage, skal I forblive 
sammen.
Ja, sammen skal I forblive endog i Guds tavse 
erindring.
Men lad der være afstande i jert samvær.
Og lad himlens brise danse imellem jer.

Profeten

Kærligheden har intet andet begær end at 
op fylde sig selv.
Men dersom I elsker og dog må begære, 
lad da jeres begær være disse:
At opløses og blive som en rislende bæk, 
der synger sin sang til natten;
At kende den alt for store følsomheds 
smerte;
At  såres  af  je res  egen inds ig t  i 
kærligheden;
Og at udgyde jert blod modstandsløst og 
med fryd.
At vågne ved morgengry med et bevinget 
hjerte og med taksigelse for en ny dag at 
leve i kær lighed.
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Elsk hverandre, men gør ikke kærlighed til en 
forpligtelse.
Snarere skal den være som vuggende vande mellem 
sjælenes kyster.
Fyld hinandens bæger, men drik af hver sit.
Giv hinanden af jert brød, men spis ikke af samme 
skive.
Syng og dans tilsammen og vær glade, men lad dog 
hinanden alene.
Ligesom lut’ens strenge er alene, om end de sitrer med 
samme melodi.
Giv jeres hjerter, men ikke som hinandens besiddelse;
Thi kun livets hånd kan rumme jeres hjerter.
Og stå sammen, men dog ikke for nær hinanden;
Thi templets søjler er adskilt,
Og cypressen og egetræet vokser ikke i hinandens 
skygge. 

Og en kvinde, som trykkede sit barn ind til sig, sagde: 
Tal til os om børn.
Og han sagde:
Jeres børn er ikke jeres børn.
De er sønner og døtre af livets længsel mod sig selv.
De kommer ved jer, men ikke af jer,
Og selv om de er hos jer, tilhører de jer ikke.

Jeres kærlighed kan I give dem, men ikke jeres tanker;
Thi de har deres egne tanker.
Deres legemer kan I yde husly, men ikke deres sjæle;
Thi deres sjæle dvæler i huset af imorgen, som I ikke kan 
besøge, end ikke i jeres drømme.
I kan stræbe efter at blive som de; men søg ikke at danne 
dem i jert eget billede.
Thi livet bevæger sig ikke baglæns og dvæler ikke ved 
det forgangne.
I er buerne, hvorfra jeres børn udsendes som levende 
pile.
På uendelighedens bane har bueskytten målet for øje, og 
han spænder jer med al sin styrke, at hans pile må bevæge 
sig hastigt og langt.
Glæd jer, når bueskytten spænder jer i sin hånd;
Thi ligesom han elsker den flugtende pil, således elsker 
han også buen, der bliver tilbage.

Da sagde en rigmand: Tal til os om at give.
Og han svarede:
Kun lidet giver I, når I giver af jeres ejendele.
Thi i sandhed, det er livet, der giver til livet, medens I, 

der mener at være givende, blot er tilskuere.

Og I, der modtager - og til dem hører I alle - lad jer ikke 
tynge af taknemmelighed, for at I ikke derved skal lægge 
åg på jer selv og på den, som giver.
Snarere bør gaverne blive som vinger til opløftelse for 
både giver og modtager;
Thi at føle megen skyldtyngde er at tvivle på gavmildheden 
hos giveren, som har den ædelmodige jord til moder og 
Gud til fader.

Da sagde en gammel mand, som ejede et herberg: Tal 
til os om at spise og at drikke.
Og han sagde:
Gid I kunne leve af jordens dufte og som epifyten ernære 
jer ved lyset.
Men da I nu må dræbe for at leve og fratage den nyfødte 
modermælken for at slukke jeres tørst, lad dette da være 
en offerhandling.
Og lad jeres bord stå som alter, på hvilket skovens og 
markens rene og uskyldige ofres for det, der er renere og 
mere uskyldigt i mennesket.
Når I dræber et dyr, da bør I sige til det i hjertet:
»Ved den samme kraft, hvormed du ombringes, skal også 
vi ombringes; og som du, skal også vi fortæres.
Thi loven, der overgav dig i vore hænder, skal overgive 
os i en mægtigere hånd.
Dit blod og vort blod er intet andet end saften, som nærer 
himlens træ.«
Og når I med tænderne knuser et æble, sig da i hjertet 
til det:
»Dine kærner skal have liv i vort legeme, Og din 
morgendags knopper skal blomstre i vort hjerte,
Og din duft skal være i vor ånde, Og sammen skal vi fryde 
os gennem alle årets tider.«
Og når I ved høst sanker vingårdens druer for at bringe 
dem til persen, sig da i hjertet:
»Også vi er en vingård, og vor frugt skal sankes til 
vinpersen,
Og ligesom den nye vin skal vi bevares i evige kar.«
Og ved vintertide når I tapper vinen, lad da fra hjertet 
opstige en sang for hvert bæger;
Og lad der i sangen være en ihukommelse af dagene i 
høst og af vingården og af persen.
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Møder
BRØNDBY
Søndag 4/9 Ægteskabet og seksualiteten 
v/Vagn Noach
Søndag 25/9 Om døden og reinkarnation 
v/ Toni C. Bjerremose
Søndag 16/10 Kristendommen iflg. Martinus’
åndsvidenskab v/Hans Lybecker Larsen
Søndag 6/11 Tanker omkring det evige verdensbillede 
v/Rolf Elving
Søndag 27/11 Vær gartner i din egen bevidsthed
v/Birgit M. Madsen
Alle møder er kl. 13-14.45 i Livets Skole,
Vestre Gade 6, Brøndbyøster.
Kontakt: Jan Langekær tlf. 2015 7811

DRAGØR
Martinus-Studiekreds  hver tirsdag kl. 15.30-17, 
start d. 4/10
kontakt Vagn Noach tlf. 3253 2653 el mail:
noach@post5.tele.dk

ESBJERG
Tirsdag 20/9 Nuet og Evigheden v/Ingolf Plesner
Tirsdag 25/10 Ønsker der vil blive opfyldt
v/Edith Grønbæk
Møderne er kl. 19 på Tobakken, Gasværksvej 2,1. grønt 
lokale

FREDERIKSHAVN
Mandag 19/9 Sygdom og helbredelse i kosmisk belys-
ning v/Ole Therkelsen
Mandag 31/10 Humanitetens vokseværk
v/Solveig Langkilde
Mandag 14/11 ”Kan det overhovedet betale sig at være 
et venligt, humant og næstekærligt menneske i den 
verden, vi lever i?” v/Lars Gyde
Møderne er kl.19.30 i Teosofisk Forening, Skolegade 8

HERNING
Torsdag 22/9 Kontakten mellem den åndelige og fysiske 
verden v/Ole Therkelsen
Torsdag 6/10 Kønsrollernes forvandling
v/Lene Jeppesen
Torsdag 3/11 Humanitetens vokseværk 
v/Solveig Langkilde
Møderne er kl. 19.30 i ”Kulturellen”, lok.02-01, 
Nørregade 7

KLINT og KØBENHAVN
Oplysning om møder her fås på www.martinus.dk
eller tlf. 38 34 62 80

SILKEBORG
Onsdag 21/9 Sygdom og helbredelse i kosmisk belys-
ning v/Ole Therkelsen
Onsdag 5/10 Kønsrollernes forvandling
v/Lene Jeppesen
Onsdag 9/11 Nuet og Evigheden v/Ingolf Plesner
Møderne er kl. 19.30 i Medborgerhuset, 
Bindslev Plads 5

SINDAL
Tirsdag 20/9 Kontakten mellem den åndelige og fysiske 
verden v/Ole Therkelsen
Tirsdag 4/10 Ønsker der vil blive opfyldt
v/Edith Grønbæk
Tirsdag 16/11 Reinkarnation og udvikling
v/Alex Riel Mathiasen
Møderne er kl.19.30, Aktivitetshuset, Norgesgade 1

SØNDERBORG
Onsdag 21/9 Introduktion til Martinus kosmologi 
– kærlighedens videnskab v/Ingolf Plesner
Tirsdag 2/11 Humanitetens vokseværk
v/Solveig Langkilde
Tirsdag 15/11 Reinkarnation og udvikling
v/Alex Riel Mathiasen
Møderne er kl. 19.30 på Biblioteket, grupperum ¾, 
Kongevej 19

THISTED
Søndag 11/9 Ønsker der vil blive opfyldt
v/Edith Grønbæk
Søndag 2/10 Nutidsmenneskets eksistentielle krise 
v/Lene Jeppesen
Søndag 13/11 ”Kan det overhovedet betale sig at være 
et venligt, humant og næstekærligt menneske i den 
verden, vi lever i?” v/Lars Gyde Nielsen
Møderne er kl. 15, Plantagevej 18
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TÅSTRUP
Tirsdag 6/9 Ydmyghed, selverkendelse, ønsker og 
længsler
Tirsdag 13/9 Læsegruppe
Tirsdag 20/9 Ægteskabet og seksualitetens udvikling
Tirsdag 27/9 Læsegruppe
Tirsdag 4/10 Fremtidens begravelser
Tirsdag 11/10 Læsegruppe
Tirsdag 25/10 Den ideelle føde og de nye madtrens
Tirsdag 1/11 Læsegruppe
Tirsdag 8/11 Indvielse – jordelivets faser
Tirsdag 15/11 Læsegruppe
Tirsdag 22/11 Kosmisk kommunisme og demokrati
Tirsdag 29/11 Læsegruppe
Tirsdag 6/12 Julen har englelyd
Tirsdag 13/12 Juleafslutning med gaveprincippet
Møderne er kl. 18.30 - 21.30. Tåstrup kulturcenter, 
Poppel alle 12
www.martinus-taastrup.dk

VEJLE
Søndag 25/9 Ønsker der vil blive opfyldt
 v/Edith Grønbæk
Søndag 30/10 Nuet og Evigheden v/Ingolf Plesner
Søndag 13/11 Reinkarnation og udvikling
v/Alex Riel Mathiasen
Søndag 27/11 ”Kan det overhovedet betale sig at være 
et venligt, humant og næstekærligt menneske i den 
verden, vi lever i? v/Lars Gyde Nielsen
Møderne er kl. 14 i  DOMUS, Ved Sønderåen 1

VIBORG
Tirsdag 4/10 Nutidsmenneskets eksistentielle krise 
v/Lene Jeppesen
Tirsdag 1/11 Humanitetens vokseværk
v/Solveig Langkilde
Onsdag 23/11 (NB kl. 14!) Dit liv skal ikke være nemt 
– Det skal være godt! v/Hans Wittendorff
Møderne er kl. 19.30 i ”Det gamle apothek” Nytorv 3

ÅRHUS
Søndag 18/9 Seminar kl. 10-16, Roukær Alle 1, Hvad 
sker der i verden – hvad sker der i vores liv?
v/Solveig Langkilde
Mandag 3/10 Nutidsmenneskets eksistentielle krise 
v/Lene Jeppesen
Mandag 31/10 Ønsker der vil blive opfyldt 
v/Edith Grønbæk
Mandag 14/11 Reinkarnation og udvikling 
v/Alex Riel Mathiasen
Møderne er kl. 19.30 i Studenternes Hus, stue 1,
Ndr.Ringgade 3
Seminar søndag 20/11 kl. 10-16 Roukær Alle 1,
Kilden til livsglæde v/Søren Olsen

Hjemmesiden Martinus-media.dk er ændret til:
http:// martinus-webcenter.dk – her kan man bl.a. se 
Jørgen Knudsens Martinus-film, nu tekstet til mange 
sprog bl.a. esperanto.

BOGBIKSEN I KLINT



Hvis den eneste bøn, du opsender gennem et helt liv er ”tak”, er den fuldt tilstrækkelig.
(Mester Eckhart)

Hvorfor skønner I ikke ud fra jer selv, hvad der er det rette? (Jesus, Lukas 12,57)

Vi er hvad vi tænker. Alt hvad vi er opstår med vore tanker. Med vore tanker skaber vi verden. (Buddha)

Det du er, taler højere, end det du siger. (M.Inayat Khan)

Den virkelige opdagelsesrejse består ikke i at søge nye steder, men i at have nye øjne. (Marcel Proust)

Ved at straffe mennesker efter juridiske love, bryder man den kosmiske lov om at tilgive. (Martinus)

At se gør vi ved naturligt lys, at indse ser vi ved åndeligt lys. (Swedenborg)

Den eneste handling, der kan udtrykke kærlighed, er at give betingelsesløst. (Walter Russell)

De som vil leve livet smukt, formår ikke dette ved hjælp af æresbevisninger eller rigdom, men kun i kraft af 
kærlighed. (Platon)

Vi skal passe på ikke at gøre intellektet til vores gud. Den har ganske vist stærke muskler, men ingen personlighed. 
Det kan ikke herske, kun tjene.(Albert Einstein)

Den kærlighed, som har noget evigt, uendeligt til genstand, opfylder vor sjæl med en ren glæde, fri for ethvert gran 
af smerte. Det er dette ophøjede gode, vi bør stræbe efter. (Spinoza)

Gud døde dengang mennesket fandt det fornødent at bevise hans eksistens. (V.Grønbech)

Ømtålelige indre svagheder, der oprøres over mild kritik, er som syge legemsdele, der ømmer sig ved den 
nænsomste berøring. (Sri Yukteswar)

Den lidelse, der ligger i ikke at kunne elske, er det, man forstår ved helvede. (Dostojevskij)

Skinsyge er et uhyre, som undfanger sig selv og som fødes af sine egne indvolde. (Shakespeare)

At elske er at ophøre at leve for sit eget Jeg for at kunne leve for andre. (Aristoteles)

Intet bidrager mere til fred i sindet end ikke at have nogen mening overhovedet. (Lichtenberg)

Et religiøst ritual er for det åndelige menneske ikke andet end adspredelse. (Inayat Khan)

Man er fri, når man er i stand til at elske de love, vor tilværelse er underlagt. (Karen Blixen)

Ordet næstekærlighed eksisterer slet ikke i Bibelen. (Jesper Langballe, præst og medlem af Folketinget for Dansk 
Folkeparti)

I et ægteskab er der tre parter: dig og mig – og os. (Dr. Margrethe d. II)

Filosofiske krummer
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Fred i stedet for frygt

Så længe menneskehedens opfattelse af universet og dermed af Guddommen til en vis 
grad i virkeligheden kun udgør opfattelsen af et fantom, en sjælløs robot i form af na-
turens eller universets kræfter, vil juleevangeliets fred på jorden og der heraf følgende 
store velbehag for menneskene være en umulighed. Frygt og fred er lige så uforenelige 
som vand og olie.

Årsagen til denne frygt, som behersker menneskene mere end nogensinde, er altså i 
virkeligheden bevidst eller ubevidst frygten for døden. Det er denne deres opfattelse 
af, at de i deres liv og tilværelse er stedet over for et gudløst univers, en livløs almagt, i 
hvilket alle kræfter, der ligger over menneskenes magtdomæne, befordres af tilfældig-
hed, der både direkte og indirekte skaber dødsfrygt i den jordmenneskelige livsopfat-
telse og bliver en altbeherskende faktor i menneskenes væremåde. Det er denne døds-
frygt, der er kendetegnet på, at menneskene lever på en afsporet livsopfattelse.

Hvis menneskene vidste, at døden er en ganske naturlig proces akkurat som dette 
at fødes, spise og drikke, sove og være vågen og er lige så livsbetingende for en evig 
livsoplevelse, som nævnte foreteelser er livsbetingende for den fysiske tilværelse, ville 
dødsfrygten være så afkræftet, at den umulig kunne eksistere med den sygdomsbefor-
drende og krigsskabende kapacitet, hvormed den i dag behersker både nationerne og 
det enkelte menneske.
(Martinus i artiklen ”Udødelighed” kap. 3)
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Der må frit kopieres fra bladet, men med 
kildeangivelse

Nu går vi snart ind i det år 2012, som så mange tror på 
vil blive et skelsættende år. Alt tyder da også på, at det 
globale økonomiske system nu vil vise mere tydeligt 
end nogensinde, hvor destruktivt, det fungerer.
At det system har magten ses ved, at de har kunnet 
afsætte to statsministre!

Mange unge mennesker, der generelt er mere veluddan-
nede end tidligere generationer, har ikke store chancer 
for at skabe det liv, de har drømt om. Derfor kommer vi 
nok til at se stadig større protestbevægelser i det nye år. 
For ulighederne i verden bliver mere og mere iøjefal-
dende.

Det er som om modsætningerne skærpes, økonomisk 
og politisk. Overfor flere millioner TV-seere kan man 
f.eks. i Danmark udokumenteret tillade sig at kalde lan-
dets statsminister en løgner. I politik synes der åbenbart 
ikke at være etiske sandhedsnormer.

Jo, mørket sænker sig for tiden, på flere måder. Men så 
gælder det om at tænde lys, hvor vi kan. Og trøste os 
med, at vi ifølge Martinus faktisk lever i et ”kosmisk 
forår”. Vendepunktet nærmer sig. Vi har trods verdens 
lidelser lov at glæde os over at bo i de nordiske lande 
– og holde jul med taknemmeligt sind.
Alt går jo som det skal - ifølge planen, den kan vi ikke 
ændre meget på.

Go’ jul - og godt år 2012, trods alt!
Ruth

Forsidens bille hedder Lamprocyphus augustus 
og findes i Brasilien. Dens skel manipulerer således 
med sollyset, at der opstår interferens. Derfor mener 
at kunne bruge den som model for en ny computer-
generation, der atbejder med fotoner i stedet for 
elektroner. Se nærmere under ”Kort fortalt”.
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Af Martinus

(Dette er skrevet for Kosmos 1934, altså før 2. verdens-
krig, hvorfor man fornemmer Martinus’ viden om, hvad 
der forestår. Men med den globale finanskrise, vi uden 
tvivl  har i vente, trænger vi stadig til at blive mindet om 
de store perspektiver!)

Hen over evighedens umådelige hav går et lille fartøj. 
Det er på rejse i verdensrummet. Det svæver mellem 
stjernerne. Det bevæger sig i ”himlen”. Dette lille fartøj 
hedder ”Jorden”. Dets fornemste passagerer er men-
nesker. Men det har også andre passagerer, nemlig alle 
de øvrige levende væsener, der hører ind under jordiske 
former for liv. Det er en art ”Noahs ark”. Nævnte fartøj 
følger en bestemt rute, der strækker sig lige så langt som 
”havet”.

Denne rute hedder ”tiden”. Tiden og evigheden er således 
lige udstrakt. Men tiden er ligesom alle andre befærdede 
ruter eller alfare veje inddelt i måleenheder, der af det 
jordiske menneske bliver opfattet som mærkepæle i dets 
kosmiske rejse, er dem, vi har lært at kende som år, må-
neder, uger, dage, timer, minutter og sekunder. Af disse 
udgør årene de mest fundamentale for samme væsen.

Hvert ”nytår” er således en fundamental milepæl i det 
jordiske menneskes rejse med jorden gennem verdens-
rummet. Der findes naturligvis mærkepæle for langt 
større måleenheder eller afstande i denne rejse, såsom 
århundreder, årtusinder, årmillioner, men sådanne er for 
de ”himmelske rejsende”, der er nået frem til at leve i 
bevidsthedslag, hvor tusinde år er 
som én dag og én dag som tusinde 
år. Og af den art ”passagerer” er der 
endnu yderst sparsomt på jorden.

For disse rejsende er den endnu et 
for primitivt befordringsmiddel. 
Den har endnu ikke disse for en 
sådan bevidsthedstilstand tilpas 
komfortable ”kabiner, saloner eller 
kahytter”, tjenlige for den rigtige 
menneskelige manifestation eller 
for væsener, levende og sansende 
udelukkende gennem ”den hellige 
ånd”, for væsener, der for længst i 

maskulin og feminin ligevægtig polforening har lagt pat-
tedyrets zone bag sig og som fuldendte ”gudemennesker” 
er opstået i ”det rige, som ikke er af denne verden”. Disse 
væsener har deres specielle ”fartøjer”, skønne og lysende 
verdener, oaser mellem sole, harmonier i farver, stråler 
og kærlighed.

Anderledes er det med jorden. Den er endnu ikke bygget 
for ”himmelske rejsende” af en sådan rang. Dens fornem-
ste opholdsrum er endnu kun at betragte som ”stalde”, thi 
de er beregnet for væsener med delvis dyrisk bevidsthed, 
væsener, der i kraft af han- og hunformens tyngde, som 
individ af pattedyrets zone, af naturen kun kan se sin 
næste i det modsatte køn og således kun over for dette 
kan praktisere noget af overholdelsen af det store bud: 
Elsker hverandre, kun kan opleve kærligheden i form af 
”spire” – ikke i form af ”blomst”. Jorden er endnu kun 
et ”skib” for ufærdige væsener, men på rejse i ”himlen” 
med kurs mod den evige Guddom.

Gennem tiden og rummet svæver jorden altså som en 
lille stjerne. Dens kurs i evigheden er rettet mod den 
evige Guddom, verdens centrum, alle tings faste punkt. 
Den har harmoni og kærlighed til mål. Den nærmer sig 
den virkelige lykkes land mere og mere. Dette må nød-
vendigvis bevirke, at dens åndelige atmosfære må blive 
påvirket deraf. Denne påvirkning giver sig da også til 
kende som den ”lyse udstråling fra det guddommelige 
skabeprincip”.

For ca. to tusinde måleenheder eller 
nytår siden fik jorden i sin kosmi-
ske fart de første svage lysskær 
fra et forklaret land i sigte. Disse 
lysskær, der fra det fjerne kastede 
sin glans ind over det jordiske 
”himmelskib” i form af de tre store 
verdensreligioner: buddhisme, 
kristendom og islam, blev det 
nævnte fartøjs største oplysende 
momenter og fundamentale varsler 
om et forjættet land forude. De blev 
synlige beviser for jordens fart mod 
verdens centrum, mod kulturens og 
civilisationens ophav, mod kilden 
til al harmoni, lykke og kærlighed. 

Ved årsskiftet
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De nævnte religioner var således en forklaret zones 
yderste forposter, de synlige kendemærker for jordens 
tiltagende kurs ind imod lysets rige, mod solenes sol.

Det lille himmelfartøj i form af jorden har således i de 
sidste årtusinder permanent været inden for lysskæret fra 
Faderens rige. Dette forhindrer dog ikke, at det samme 
fartøj i årtusinder længere tilbage i tiden i form af en 
fremragende høj kultur har haft endog meget stærke glimt 
af denne guddommelige atmosfære. Men det var endnu 
for langt borte fra lysets centrum. Tætte ”kosmiske skyer” 
vældede frem og formørkede lyset. Og jorden sejlede atter 
i mørke, kun svagt oplyst nu og da ved ”erindringerne” 
fra fortiden. Disse erindringer 
kan endnu som brudstykker i 
stærkt forvitret og formørket 
form spores i de primitive natur-
menneskers moralbegreber og 
forestillinger om livet.

Men jorden er nu nået så nær ind 
til lysets kilde, at ingen kosmiske 
skyer mere vil formå at formørke 
lyset helt. Jorden kan aldrig mere 
i denne spiral komme til at be-
væge sig helt i mørke. Men dette 
betyder naturligvis ikke, at menneskene dermed er fri for 
alt, hvad der er af ubehagelig natur, tværtimod. Jo mere 
jorden nærmer sig lyset, jo mere oplyst den bliver, desto 
mere bliver det synligt, hvor ufuldkommen den er.

Ting, der før i mørket syntes at forekomme som gavnlige, 
pragtfulde og behagelige, bliver nu i det begyndende lys 
stundom synlige som i højeste grad skadelige og undermi-
nerende. Således opfattedes f.eks. erobring, krig og hævn 
i fortidens mørke som menneskehedens fornemste mål 
og mening. I lyset bliver disse realiteter derimod synlige 
som de udløsende momenter for alt, hvad der kommer 
ind under begrebet ”en ulykkelig skæbne”, alt hvad der 
er lidelse og smerte. Det i mørket opfattede paradis bliver 
i lyset synligt som helvede.

Ligesom enhver ting, der på afstand bliver oplyst fra en 
lyskilde, har en skyggeside, således har jorden også en 
skyggeside, nemlig den, der vender ud imod mørket el-
ler bort fra det åndelige lysskær forude i dens kosmiske 
kurs. Og det er givet, at de ”passagerer” på jorden, der 
har deres pladser på den del af ”dæk” eller ”kahyt”, der 
vender imod lyset, bliver påvirket af afsløringerne, får en 
anden opfattelse af jorden og tilværelsen end dem, hvis 
pladser er på den del af ”fartøjet”, som ligger i mørke 
eller vender bort fra lyset.

Meninger om, hvad der er fuldkommenhed, hvad der er 
”helvede”, og hvad der er ”paradis”, bliver naturnødven-

digt forskellige. ”Passagerernes” opfattelse af alle ting er 
forskellige, det gælder lige fra de mindste til de største 
detaljer ved livet. Men når opfattelserne er så forskellige, 
er jo dermed enhver form for fred, harmoni og ligevægt 
uden fundamentale betingelser på jorden for tiden, eller 
så længe den i sin himmelske fart endnu ikke er nået så 
langt ind i lyset, at dette omgiver den på alle sider, således 
at ingen ”passagerer” befinder sig i mørke.

Betingelserne for fred er næsten blevet endnu mindre i 
de allersidste år, idet jorden for tiden er gledet ind i en ny 
stor kosmisk lysbølge fra det guddommelige rige forude. 
Da jordens møde med denne lysbølge jo ligger to tusinde 

måleenheder nærmere lys-
kilden end dens møde med 
religionernes lysbølge, vil 
den jo være af en langt større 
styrke, af en meget stærkere 
glans end dengang. En endnu 
stærkere kontrast mellem lys 
og mørke vil komme til at 
gøre sig gældende.

Kampen mellem lys og mør-
ke er taget til og vil blive 
endnu mere voldsom, alt 

eftersom jorden mere og mere nærmer sig verdensaltets 
højeste lyskilde. Over jordens kontinenter vil blodet 
komme til at flyde. Store forskelligartede begreber om 
lys og mørke vil sætte menneskene op imod hverandre. 
Alle tror at arbejde i lykkens og lysets tjeneste. Mange 
partier, både politiske og religiøse, opstår, og hver især 
tror at være netop det specielle gode, der skal frelse men-
neskeheden ud af dens kaos og vildfarelser. Men ideerne 
fra mørkesiden er endnu for dominerende og forstærker 
yderligere sin kraft, alt eftersom lyssiden bliver stærkere. 
Her gælder naturens lov også: Jo stærkere lys, desto 
stærkere skygge.

Mørkets dødskamp

Men lyset vil jo efterhånden komme så nær, at skyg-
gesiden helt må forsvinde. Og det er næsten, som om 
mørkesiden føler denne sin undergang nærme sig, ja, 
den har endog allerede begyndt at udløse sig i en slags 
dødskamp. Noget af denne har vi allerede oplevet i be-
givenhederne i 1914-18. Millioner af sjæle verden over 
kan tale med herom. Gennem en fireårig lang rædselsnat 
oplevede de ”helvede” i renkultur. Men efter den mørke 
nat brød lyset atter frem

Men mørket var ikke aflivet, var ikke overvundet. Jor-
den var endnu alt for langt borte fra den store lyskilde, 
til at lyset kunne få et virkeligt overtag på skyggesiden. 
”Helvede” fortsattes på jorden under nye former. Umå-
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delige energier eller kræfter fra mørkesiden blomstrer 
frodigt. Nye fantastiske mordmidler er opfundet. Jorden er 
i øjeblikket udrustet til at kunne manifestere det dræbende 
princip i en sådan grad og med en så omfattende styrke, at 
den i sin kosmiske bane i ve4densrummet aldrig før har 
været ude for noget blot tilnærmelsesvis lignende.

Syndfloden og verdenskrigen er kun bagateller over for 
den manifestation af mørke, der nu vil kunne udløses på 
jorden, og i realiteten kun venter på det udløsende moment 
for som ”en tyv om natten” at komme til manifestation. 
Derfor gælder lignelsen om ”de ti brudejomfruer” mere 
for i dag, mere for nutiden end for noget som helst andet 
tidspunkt i verdens historie. Thi ”ingen får vide dagen 
eller timen, når dette skal ske.”

Men tiden er nær. Døden, sorgen og lidelserne skal at-
ter gøre deres store høst på jordens kontinenter, gråd og 
tænders gnidsel atter kulminere. Derfor bør det guddom-
melige varsko, ”våger og beder, at I ikke skulle falde i 
fristelse, ånden er vel redebon, men kødet er skrøbeligt”, 
runge med fornyet kraft ud over verden. Det burde lyde 
gennem den samlede verdens radiofoni, det burde kunne 
høres helt ned til sulukaffernes kråle og ildlændernes 
grenhytter og helt op til de nordligste bopladser på ismar-
kernes øde, såvel som gennem selve østen og vesten.

Det kan ikke råbes for stærkt ud, at Jorden iler mod ”ver-
dens ende”. Alle må gøre sig rede. En stor plan i den gud-
dommelige verdensordning skal bringes til fuldendelse. 
Jorden skal slynges ind i en ny kosmisk bane, hvor alt, 
som ikke er af ”renhed”, af kærlighed må forblive udenfor. 
De stærke vibrationer fra ”Faderens” zone opløser alle 
detaljer, som ikke er isoleret i kærlighed.

Medens menneskeslægten ruster til kamp, drab og lem-
læstelse, medens mørkesidens ”passagerer” forbereder 
sig på ikke at vende den højre kind til, når de bliver 
slået på den venstre, på ikke at tilgive deres næste, men 
derimod lade ham trælle så meget for sig som muligt, 
opretholde deres eget liv i luksus og glæde på bekostning 
af andres sundhed og førlighed, lykke og velvære, samt 
hævne, hade og forfølge så meget som muligt osv., rul-
ler jorden videre ind i en ny umådelig kosmisk lysbølge, 

der fra ”Faderens zone” kaster sine stråler frem gennem 
verdensrummet.

Denne lysbølge vil komme til at forcere jordens udvik-
ling. Men forceret udvikling betyder forstærket lidelse. 
Jordens mennesker vil få den resterende del af deres 
lidelser, hvilket vil sige de tilbagevendende virkninger af 
de årsager, de gennem deres fejlagtige levemåde har frem-
bragt, koncentreret over en forholdsvis kort tidsperiode. 
Derved bliver lidelserne stærkere, end hvis udløsningen 
blev fordelt over en længere distance af tid.

Men dette bevirker så til gengæld, at jordens kurs mod 
lysets regioner derved ligeledes bliver forceret, og men-
neskehedens himmelske fartøj vil således på en kortere 
strækning frem i tiden end tre årtusinder nå, ikke alene at 
få ”det forjættede land” i sigte, men også nå så meget ind 
i selve dettes regioner af lys, at skyggesiderne til den tid 
for størstedelen vil være fjernet. Jorden vil have lagt den 
dyriske zone, det dræbende princip bag sig, er ikke mere 
et befordringsmiddel for sorg, sygdom og lemlæstelse, 
men er ved sin overståede passage gennem lidelseszonen 
blevet et kosmisk ”fartøj” med ”guddommelige rejsende”, 
der har ”fuldkommen løbet”, opnået visheden, er blevet 
ét med Guddommen.

Lad os derfor hilse det nye år velkommen i tanken om, at 
den jordiske menneskehed med udgangen af det gamle år 
er kommet en måleenhed endnu nærmere lykkens regio-
ner, og at dens individer trods nuværende og tilstundende 
lidelsestilstande dog er ”himmelske rejsende”, udødelige 
”passagerer” på en stjerne i en stjerneverden med kurs 
mod livets, lysets og lykkens tinder. Og at der således 
allerede nu op over den mørke jord, det mørke dyrerige, 
fra den fjerne horisont forude har begyndt at funkle og 
stråle en atmosfære af lys, der udelukkende vibrerer i 
kærlighedens store bud: ”elsker hverandre”.
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Af Ruth Olsen

I radioen var der for nylig en udsendelse om, hvad en 
del døende patienter oplever umiddelbart før, de forlader 
deres fysiske krop. En sygeplejerske fortalte, at det ikke 
var usædvanligt, at de døende ser nogle af sine afdøde 
slægtninge komme for at tage imod dem. Det kunne 
også være en lysende skikkelse, de så og tolkede som 
en engel, evt. som Jesus. Især børn ser ofte engle i tiden 
før de dør.

Mange naturvidenskabsfolk vil gerne bortforklare fæ-
nomenet med ”hallucinationer på grund af iltmangel i 
hjernen”, fordi de åbenbart ikke kan erkende, der er noget, 
de endnu ikke forstår. For den åndsvidenskabeligt interes-
serede forsker er der intet mystisk ved fænomenet. Det 
skulle lige være en vis undren over, hvordan vi pludselig 
får en udvidet sanseevne i vor sidste stund på jorden.

I omtalte radioudsendelse optrådte også Rolf Slot-Henrik-
sen, der har udgivet bøger om emnet på grundlag af den 
udforskning af de døendes oplevelser, han har udført. I 
hans seneste bog ”Der er mere mellem himmel og jord” 
(forlaget Rafael 1990) klager han over, hvor lidt man i 
dagens Danmark bekymrer sig om de døendes åndelige 
behov. Som præst kunne han ønske sig bedre mulighed 
for, at plejepersonalet var i stand til at tale med patienterne 
om døden og give dem lidt religiøs trøst, i betragtning af 
at ca. 80% af danskerne dør på hospital eller plejehjem. 
I øvrigt gør han opmærksom på, at den megen medicin, 

der gives døende, slø-
ver bevidstheden, så 
de måske slet ikke 
bemærker, at nogen 
kommer for at hente 
dem.

Hans bog begynder 
med en kort beskri-
velse af tidligere ti-
ders mere naturlige 
forhold til døden, 
bl.a. fortæller han, at 
der i middelalderen 
eksisterede ”døde-
bøger”, der især var 
populære under den 

store pestepidemi. De handlede mest om, hvordan man 
skulle leve et hæderligt og ydmygt liv for at få en god 
død, dvs få adgang til det evige liv i en paradisisk himmel 
sammen med de kære, der var gået forud.

Han bebrejder oplysningstiden for at have stemplet alle 
historierne om, hvordan livet former sig efter døden, 
som overtro og dermed har frataget det åndelige dets 
betydning. Men oplysningstiden var også en tid, hvor 
alle skrækhistorierne om en evig skærsild blev forsøgt 
aflivet, og en tid der skabte baggrunden for en videnska-
belig forskning og udvikling, hvilket vi i dag kan se den 
dybere mening med.
De europæiske dødebøger sagde ikke noget om reinkar-
nation, som Slot-Henriksen da også afviser og mener blot 
er ”et filosofisk system til at forklare lidelsen i verden”.

Hvad der sker efter den fysiske død er noget, der har 
optaget menneskene så langt tilbage, som vi kan følge 
deres eksistens her på kloden. Det ses bl.a. af tidligere 
tiders begravelsesskikke, der ofte gik ud på at forhindre 
de afdøde i at komme tilbage som genfærd. Den forestil-
ling, at der slet ikke er noget ”bagefter”, er ganske ny i 
menneskehedens historie. Alle store verdensreligioner har 
nogle, om end nok så ukonkrete, beskrivelser af, hvad vi 
kan forvente os efter den fysiske død.

Religionerne om livet efter døden

I hinduismen findes læren om reinkarnation for den 
enkelte i nye jordiske liv, dvs læren om at vi alle har en 
evig sjæl. Hvilke liv vi genfødes til afhænger af karma. 
Kun hvis man havde levet et meget uhæderligt liv fuld 
af ondskab, kunne man blive genfødt som dyr, men det 
var en stor sjældenhed. Denne ide findes i øvrigt også i 
buddhismen. Men måske skulle det blot forstås sådan, at 
meget primitive mennesker blev opfattet som dyr?

Buddhismen bærer præg af at være opstået i en tid, hvor 
stor nød og sygdomme hærgede i Indien. Det var således 
ikke så sært, at mange drømte om at kunne slippe fri for 
at blive genfødt til alle disse jordiske lidelser. At opnå 
en slags jeg-løs tilstand, uden engagement i den jordiske 
illusionsverden, blev en form for ideal, det var værd at 
stræbe efter, dvs en slags ”død fra denne verden” for at 
blive ”genfødt” som en åndelig vågen og oplyst. I nogle 
former for buddhisme synes man ikke at acceptere, at vi 

Om døden
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har en evig individuel sjæl, men mener vi ved den fysi-
ske død går ind i det store kollektive bevidsthedsocean. 
Buddha menes i øvrigt at have sagt, at livet efter døden 
er det unyttigt at spekulere over!

I 1990 udgav Strubes forlag en bog om ”Den tibetanske 
dødebog”, skrevet af bl.a. Timothy Leary. Den handler om 
den form for ”død”, der traditionelt er knyttet til fænome-
net ”indvielse”, hvor man i en form for ekstase får adgang 
til ekstraordinære bevidsthedslag. Efter beskrivelsen må 
det være det, der også er blevet kaldt en kundalini-rejs-
ning. I denne bog er sådan en søgen efter ”at blive oplyst” 
knyttet sammen med indtagelse af psykedeliske stoffer, 
så den har sikkert medvirket til at føre nogle mennesker 
på farlige afveje, det som Martinus advarede imod. 
Den oprindelige tibetanske dødebog var en slags ”brugs-
anvisning” for den døende, så han kunne indstille sig 
på, hvad der ventede. Desuden gav den gode råd til de 
efterladte, så de ikke med deres sorg skulle forstyrre den 
døde på hans vej mod lyset.

At visse former for buddhisme har sat sit præg på den 
vestlige verden, ses bl.a. af bogen ”At vågne op i drøm-
men” af Leo Hartong (Borgens forlag 2008). Her plæ-
deres for, at ”frelsen” ligger i at erkende, at verden blot 
er en illusion, en drøm, og at forestillingen om at vi har 
en individuel sjæl også blot er en illusion. Derfor kan vi 
godt opgive vor søgen efter at finde ud af, hvem vi er, for 
vi har intet individuelt selv men er blot en ret så anonym 
dråbe i et kosmisk hav. Sådan kan man i hvert fald opfatte 
bogen, men der er mange selvmodsigelser i den. 

I jødedommen synes der oprindeligt ikke at have været 
mange ideer om et ”dødsrige”. Hvad der skete med et 
menneske efter den fysiske død, overlod man vist bare til 
Jahve. Egypternes og grækernes dødsrige, Hades, som det 
efter myterne åbenbart var muligt at besøge og komme 
tilbage fra, lå ikke rigtigt for jødernes tankegang. Deres 
”evige liv” var så åbenlyst knyttet til slægtens viderefør-
sel, siden de var så påpasselige med at føre slægtshistorier. 
Først ca. 160 år f.v.t. opstod ideen om en dommedag med 
kødets opstandelse og om befrielsen ved en Messias (Da-
niels bog kap. 12). Ham de stadig venter på.

Essæerne troede på de godes opstandelse på dommens 
dag, hvorimod de onde måtte flakke hvileløst rundt. 
Retfærdighed findes kun efter døden.

Kristendommen er selvfølgelig dybt præget af jødedom-
men, dvs også her finder vi forestillingen om ”kødets 
opstandelse på den yderste dag”. Nok taler man om en 
”evig sjæl”, men hvad den foretager sig indtil ”opstan-
delsen” hører man ikke meget om, bortset fra at de gode 
sjæle kommer ”hjem til Gud”. Selv om Jesus sagde, at vi 
skulle fødes på ny af ”vand og ånd”, og man i begravel-

sesritualet siger, at ”af jord skal du igen opstå”, har man 
afvist al tale om reinkarnation siden ca.år 325.

Når Jesus talte om en ”opstandelse” (Markus 12,25), var 
det så åbenlyst en opstandelse fra den åndelige død, han 
mente. Når mange kristne sekter opruller deres skræksce-
narier om den ”evige pinsel”, som skal ske med de onde 
efter døden, mener de, at de blot holder sig til Bibelens 
ord. Men Bibelen er ikke noget sandhedsvidne om, hvad 
Jesus rent faktisk har sagt om det emne. Når han på korset 
inviterede røveren med sig hjem til Paradis, er det nok, 
fordi han mente, der var plads til alle slags!

Islam ligner på mange måder de to andre religioner, der 
opstod i samme område. Allerede mens Muhammed 
levede opstod de første forvrængninger af de budskaber, 
han modtog som åbenbaring. Livsvilkårene gjorde det 
åbenbart nødvendigt at omfortolke visse begreber. Jihad 
betød f.eks. den anstrengelse, man skulle gøre sig for at 
følge ”Guds vej” og gøre sig fortjent til Paradis efter dø-
den. Senere blev der opfundet ”en lille jihad”, der betød 
bekæmpelse af de vantro. Det med en ”martyrdød” og 72 
jomfruer i Paradis var ikke noget oprindelig muslimsk.

Alle religioner synes at have opereret med en form for 
evigt ”helvede” efter døden for de, der ikke levede ”det 
rigtige og ærlige liv”. Da intet er tilfældigt, må vi gå ud 
fra, det var meningen, der i en barbarisk periode af men-
neskehedens historie måtte være både ”pisk og gulerod” 
som et pædagogisk middel til at fremme en mere human 
adfærd. Men derfor oplevede mange det faktisk som en 
befrielse, da de fik den overbevisning, at der slet ikke var 
noget efter den fysiske død.

Han har forberedt sig i tide - ved at sove i den 
kiste, han skal begraves i!
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De nye tider

De fleste havde ”i gamle dage” en instinktmæssig fornem-
melse af, at der var noget ”bagefter”. Men da instinkterne 
forfaldt, den religiøse tro ligeså, og naturvidenskaben 
voksede, blev flere og flere overbevist om, at vi kun har 
dette ene korte liv. Denne ”overtro” er der imidlertid 
blevet rokket gevaldigt ved i de sidste ca. 100 år, bl.a. 
med teosofiens logiske forklaringer på reinkarnationen, 
siden af andre spirituelle bevægelser indenfor det, vi 
kalder ”new age”, og altså nu med den indlysende logik, 
hvormed Martinus har beskrevet, hvordan den fysiske død 
i virkeligheden er en fødsel ind i en overfysisk verden til 
en form for ferie, indtil vi atter fødes til et jordisk liv.

Alle disse indsigter er dog endnu ikke kommet til det 
store flertals kendskab. Men det, der i de seneste år har 
gjort indtryk på rigtig mange, er alle de beretninger, der 
er kommet både i bogform og på film, om de såkaldte 
nær-døds-oplevelser. Disse har endda gjort så stort et 
indtryk, at nogle naturvidenskabelige forskere er blevet 
interesseret.

Nu hvor flere og flere genoplives efter et hjertestop, er 
det blevet muligt at samle så mange beretninger om, hvad 
mennesker oplever, efter de formelt set er døde, at der 
er grundlag for en egentlig forskning i fænomenet. Så 
længe det var et spørgsmål om at tro, hvad nogle få har 
oplevet, kunne det måske nok drages i tvivl med forskel-
lige bortforklaringer, men efterhånden som tusindvis har 
fortalt om næsten det samme, begynder andre end den 
nær-døde at tage det alvorligt.

Den forsker, der nok er blevet mest kendt for sin forskning 
i nær-døds-oplevelser, er amerikaneren Raymond Moody. 
Det har han skrevet flere bøger om. Først kom ”Livet efter 
livet” (Borgen 1977), dernæst ”Mere om livet efter livet” 
(1978) og sidst ”Livet før livet” (1990). I det dogmatisk-
kristne USA har han ikke mødt lutter velvilje. Han viser 
jo, at den gængse kristendom tager fejl på flere områder, 
f.eks. deres forestillinger om helvede, men også deres tro 
på en dømmende Gud.

Troen på en sådan Gud baseres i øvrigt på en oversæt-
terfejl, især i de amerikanske udgaver. Jesu ord ”dømmer 
ikke, thi den dom I dømmer med, med den skal I selv døm-
mes” er blevet til: ”Gud dømmer jer, ligesom I dømmer 
andre”. Moody kan berette, at det i nær-døds-oplevelser 
altid er personen selv, der dømmer sine egne fejl. Der 
står ingen Gud med ”løftet pegefinger”, kun en lysende 
skikkelse med kærlig forståelse overfor den angerfulde, 
der er blevet klogere.

Moody’s forskning viser, at alle der har været på et ”lyn-
visit” på ”den anden side” kommer tilbage med en indsigt, 

der grundlæggende ændrer 
deres livsholdning. Nu ved 
de, at det er kærligheden 
og mere viden, der er det 
vigtigste. Jeg skal ikke her 
gå nærmere ind på det, de 
fleste nær-døde oplever, 
men jeg har hæftet mig 
ved den ”summende lyd”, 
der synes at følge med en 
del på deres rejse gennem 
”tunnellen”. Jeg vil for-
søge at forstå, hvad den 
betyder.

Forskellige vibrationsgrader

Vort fysiske legeme består hovedsageligt af organisk ma-
terie, der har en lavere vibrationsgrad end vore åndelige 
legemer p.g.a. mængden af tyngdeenergi, siger Martinus 
(”Bisættelse” kap. 66). Når vi forlader den fysiske krop, 
drager vi altså af sted i en hurtigere vibrerende organisme. 
Vibrationerne er jo elektriske, så jeg forestiller mig, at det 
af det fysiske frigjorte legeme har en højere spændings-
tilstand, og at det er dette, der giver oplevelsen af salig 
lykkefølelse, men som altså også kan give fornemmelsen 
af en ”snurrende brummen”.

Vi kender lidt til denne højere spændings- eller vibra-
tionstilstand fra orgasmen, og måske er det også det, 
som stofmisbrugere kalder ”at blive høj”. Martinus har 
forklaret, at energien i kosmisk bevidsthed er så stærkt 
vibrerende, at vor nuværende fysiske organisme endnu 
ikke kan tåle den, hvorfor han da også har advaret imod 
at forsøge sig med det, der kaldes en kundalini-rejsning. 
De der har prøvet at få et naturlig udløst kosmisk glimt, 
fortæller da også om fornemmelsen af en forhøjet ener-
gitilstand. 

Da kærlighed er en harmonisk ligevægt mellem følelses-
energien og intelligensenergien, og begge disse energier 
har en højere vibrationstilstand end tyngdeenergien, fore-
kommer det logisk, at kærligheden trives der, hvor vi har 
ladt den fysiske krop bag os. Kærlighed er en forhøjet 
vibration, som derfor giver lykkefølelse.

Forskningen i nær-døds-oplevelser giver ikke megen 
viden om, hvordan livet former sig ”derover”, hvis man 
ikke hurtigt vender tilbage til sin krop men vælger at blive, 
hvad mange er stærkt fristet til. Religionerne har aldrig 
haft meget konkret at fortælle om ”livet i Paradis”, hvad 
der har fået nogle til at tro, der måtte være kedeligt. Vi 
har fået en del kanaliserede budskaber om, hvordan livet 
former sig ”på den anden side”, men de historier vælger 
mange ikke at tro på.
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Et af de mest seriøse bud på, hvordan livet er på de ”højere 
tilværelsesplaner”, har vi fået fra Martinus. I den verden er 
det vore egne tanker, der former vore omgivelser, fordi det 
er en nok så ”luftig” vibrationsverden end den, vi har på 
jorden. Første gang man hører dette, er det svært forestille 
sig, men efterhånden som den teknologiske udvikling 
skrider frem, bliver det nemmere at forstå. Nu har det 
f.eks.vist sig, at man kan styre visse elektriske apparater 
ved hjælp af koncentreret tankekraft. Fjernbetjeningen til 
mange apparater styrer ved hjælp af en elektrisk stråle, 
ved vi. Vore tanker er faktisk også elektriske ”stråler”, 
blot normalt så svage, at de ikke kan ændre meget ved 
den fysiske verdens ret så tunge energier. Forståelsen for 
”paradisets” stråleformige verden vil øges efterhånden, 
som vi udvikler vor brug af ”strålerne” mere og mere, 
som det vi faktisk allerede gør med f.eks. mobiltelefonen, 
GPS’en osv.

At vi også her på jorden i ret høj grad styrer vort liv med 
vore tanker, er der endnu ikke så stor forståelse for. Man 
tror på udtrykket, at ”tanker er toldfri”, men mange er 
dog ved at forstå, hvor meget tankerne f.eks. påvirker 
vort helbred. Når vi (normalt) ikke kan læse andres 
tanker her på det jordiske plan, som man kan på det ån-
delige plan, skyldes det kun, at vor fysiske hjerne ikke 
kan omsætte så fine vibrationer (endnu). Heldigvis må 
vi nok sige, for efterhånden er vor atmosfære fyldt med 
så mange ”stråler” fra alverdens sendemaster, at vi ville 
blive syge af dem. Hvad nogle meget sensitive personer 
faktisk også bliver.

Reinkarnationens logik

Der er mange i den vestlige verden, som nu indser det 
logiske i, at vi inkarnerer igen og igen til et liv i den 
fysiske verden med hvilepauser derimellem på et højere 
tilværelsesplan. Vi kan hente mange eksempler på dette 
grundlæggende princip i naturens verden. Træernes blade 
visner og dør om efteråret og ”genfødes” til nyt liv om 
foråret. Kredsløbsprincippet findes overalt, i døgnets 
rytme, i vor vågen- og søvntilstand osv. I vor egen orga-
nisme diskarnerer og reinkarnerer dens mikroorganismer 

til stadighed livet igennem.  Organismeudskiftningen 
som princip ses også i f.eks. sommerfuglelarvens for-
vandling.

For de der har læst Martinus’ værker, er der intet underligt 
i, at det fysiske legeme kan gå til grunde mens bevidst-
heden lever videre. Bevidstheden afhænger jo ikke af 
nogen fysisk organisme. Derfor kan vi tage det, vi har 
lært i det ene liv med os ind i det næste. Hvis det ikke 
havde været sådan, kunne det ikke forklares, hvordan en 
Mozart f.eks. kunne komponere musik som 4-årig, eller 
hvordan det går til, at menneskehedens udvikling i det 
store og hele går fremad.
Engang troede man, at hvert barn fødtes totalt uvidende, 
en ”tabula rasa” som man kaldte det, altså som en ”tom 
tavle”. Så har der været teorien om, at intelligens lå i ge-
nerne, andre har ment det især lå i opvækstmiljøet. Alle 
disse teorier kommer til kort overfor de mange konkrete 
eksempler, der ikke passer ind i teorierne. Dem har man 
(=det meste af videnskaben) dog valgt at ignorere.

Men nu er flere og flere børn begyndt at fortælle om deres 
tidligere liv, så snart de kan tale, og stadig flere forældre 
er villige til at tro på dem. Selv min egen datter, som 
hidtil har afvist al tale om reinkarnation, har fået to børn, 
som begge har talt som en selvfølge om tidligere liv. De 
er dog nu så gamle, at det er glemt, ligesom vi glemmer 
vore drømme.

Nogle modige videnskabelige forskere har nu etableret en 
forskning omkring reinkarnation. En af de mest kendte 
er dr. Ian Stevenson, der har gjort et stort arbejde for at 
få verificeret det, børn fortalte om deres tidligere liv. Det 
er der kommet et meget digert værk ud af med fakta, der 
ikke kan tilbagevises. En del af dette værk er udkom-
met på dansk ”Tyve tilfælde der tyder på reinkarnation” 
(Forlaget Logos 1970).
Problematisk er derimod de historier om tidligere liv, 
der fremkommer ved hypnotisk regression, også selv 
om man som i en TV-serie rejser ud og finder de steder, 
personen tidligere skullet have levet. Der er nemlig ikke 
sikkerhed for, at det, man i regressionen oplever, er ens 
eget og ikke en andens liv. Er man først i kontakt med 
det store ”åndelige arkiv”, kan man få fat i den forkerte 
”skuffe”.

Engang var jeg meget optaget af al den uretfærdighed, 
der hersker her på kloden. Hvorfor skulle nogen fødes 
til rigdom og andre til den dybeste armod osv? Men 
med indsigt i reinkarnationens realitet, er det blevet lidt 
mindre sindsoprivende at være vidne til vor tids abnorme 
uligheder. Det er godt at vide, der er en dybere mening 
med det også, og at der en dag vil være en ende på alle 
grusomhederne. Retfærdigheden vil sejre til sidst.
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- en kommentar i anledning af MI’s nye udgave af 
Livets Bog første bind -

Af Søren Ingemann Larsen
 
Martinusinstituttet har for nylig udgivet en ny og ændret 
udgave af bind 1 af Livets Bog. Siden Martinus’ bortgang 
i 1981 er Livets Bog således blevet udgivet i 4 forskellige 
udgaver, nemlig 1981, 2003, 2006 og nu 2011. Allerede 
her må man spørge sig, hvordan dette kan gå til, når Mar-
tinus’ kategorisk forlangte, at absolut intet må ændres i 
værket uden hans godkendelse, formelt bekræftet i den 
første paragraf i Martinusinstituttets egen lov for dets 
eksistens, som lyder som følger: Værket skal bevares 
uændret, som det foreligger efter Martinus’ død. Her 30 
år efter forfatterens død er værket således på trods af  at 
dette blev ændret i hele 4 omgange.

Heldigvis er det originale værk i 2010 blevet udgivet på 
initiativ uden for Martinusinstituttet, således at Livets 
Bog nu kan erhverves i en form, som harmonerer med 
Martinus’ ønsker. Denne “nødløsning” var reaktionen 
på mange års overtalelsesforsøg fra manges side på at 
få Martinusinstituttet til at forstå, at de var på gale veje 
ved gang på gang at lave ændringer i værket. Men disse 
bestræbelser har der hos Instituttet ikke været lydhørhed 
overfor. Instituttet ser mærkværdigvis intet problem i på 
en og samme gang som hovedopgave at skulle være garant 
for, at ingen ændringer foretages i værket, samtidig med 
at de selv ændrer i værket efter egne opsatte principper. 
En oversigt over denne debat kan findes på 
www.martinus-webcenter.dk under ”debat”.

Anledningen til den seneste nyudgivelse (2011) har 
tydeligvis været den ovennævnte udgivelse af origina-
len på initiativ af folk uden for Instituttet. For denne 
originale udgave er ikke blot uændret med hensyn 
til indhold men også med hensyn til form og udstyr. 
Dette sidste til forskel fra Martinusinstituttets udgaver 
fra 1981, 2003, 2006, som alle var udført i paperback 
og i et udstyr, som udover at divergere fra origina-
len simpelthen ikke kunne holde til at blive brugt. 
 
Så der måtte tydeligvis ske noget. Men i stedet for at ran-
sage sig selv og endelig indse, at de havde begået en fejl 
ved at udgive bøger, der ikke bestræbte sig for at komme 

så tæt på originalen som praktisk muligt, har Instituttet nu 
i 2011 udgivet Livets Bog i en form, der fjerner sig endnu 
mere fra originalen, hvad indholdet angår, men søger at 
nærme sig originalen, hvad udstyret angår.

Tilsyneladende har man fejlagtigt konkluderet, at grun-
den til den store succes, som det i 2010 udgivne origi-
nalværk har fået, er, at den har det originale hvide stive 
bind. Men at bogen har hvidt stift bind i overensstem-
melse med originalen, nytter jo ikke noget, hvis teksten 
ikke er original. Det vigtigste må da være indholdet. 
Effekten er, at det originale hvide stive bind i den nye 
udgave let kommer til at skygge over, at teksten ikke 
er original. Det minder næsten om historien fra bibelen 
om “de kalkede grave”. Den intetanende køber vil jo 
tro, at indholdet svarer til sit ydre. Men det gør det ikke. 
 
Men man må sige, at det virkelig er et smukt resultat, 
Instituttet nu kan præsentere i form af den nye udgave: 
Lækkert fra inderst til yderst. Smudsbind, tilsyneladende 
solid indbinding med perfekt stjernesymbol i guldtryk på 
forsiden, fint klart moderne layout med moderne skrift-
typer. Disse moderne løsninger harmonerer også fint med, 
at retskrivningen er opdateret (hvilket jo skete allerede 
med 2003-udgaven), og der kan også findes gode argu-
menter for, at indholdsfortegnelsen står i marginen ved 
hvert stykke og ikke som i originalen samlet enten bagest 
i bogen eller - som det undtagelsesvis fandt sted i første   
bind - samlet før hvert kapitel.

En “smuk” misforståelse
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Men problemet er, at Martinus ønskede det anderledes. 
Der er ingen grund til at antage, at Martinus ikke nøje har 
overvejet layoutet i bogen. Det gælder både indholdsfor-
tegnelsens placering, skrifttyper, headerens udformning 
og pagineringen, som jo i originalen er fortløbende over 
alle 7 bind. Martinus har ikke bestemt disse ting, for at 
andre - og da slet ikke Instituttet - skulle give sig til at 
lave ændringer i dette efter hans død.

Hvorfor vælger man fx at skrive LIVETS BOG med 
små bogstaver på titelblad og ryg, når Martinus nu har 
skrevet det med store bogstaver. Og hvorfor ændrer 
man nummereringen af bindene fra romertal til araber-
tal. Og med hvilken ret ændrer man det samlede værks 
hovedtitel, som Martinus ønskede skulle være “Det 
Tredie Testamente”, til “Det Tredje Testamente”. Det 
svarer da til at ville ændre “Politiken” til “Politikken”. 
 
Specielt angående pagineringen er denne nu blevet totalt 
ændret to gange i forhold til originalen, så nu vil der nær-
mest herske kaotiske tilstande, når man i studiegrupper 
sidder med forskellige udgaver og skal koordinere, hvor 
man er. Og med den fart, Instituttet har på, er der ingen 
grund til at tro, at 2011-udgaven er den sidste, hvor også 
pagineringen bliver ændret.

Indholdsmæssigt er der som sagt i 2011-udgaven lavet 
endnu yderligere ændringer i forhold til de ændringer, 
der allerede var lavet i 2003 og 2006 udgaverne. (Og 
husk: Martinus sagde, at der ikke må ændres så meget 
som et komma uden hans godkendelse). Det er givetvis 
altsammen gjort i en god mening, men man har, som 
det fremgår ovenfor, blot misforstået sin opgave, som 
består i at bevare værket uændret, således at læseren 
ikke skal være i tvivl om, hvad der er Martinus’ helt 
egen tekst, og hvad der er resultatet af senere ændringer. 
 
Men Instituttet har ikke desto mindre villet “forbedre” 
teksten. Den skulle tydeligvis være “moderne” for at 
undgå, at “moderne” læsere ville finde budskabet “gam-
meldags”. Men som Martinus sagde: “Hvis folk ikke kan 
forstå “gammelt dansk”, så må de lære “gammelt dansk””. 
Og det er jo en misforståelse at tro, at man kan moderni-
sere et sprog ved blot at modernisere retskrivningen uden 
tillige at ændre ordvalg og formuleringer. Tværtimod 
bliver den harmoni og balance, der er mellem Martinus’ 
“gammeldags” sprogtrin jo forstyrret, når man ved at 
modernisere retskrivningen får læseren til at glemme, at 
teksten er skrevet for 80 år siden.

Hvis en modernisering skal gennemføres, må teksten 
skrives om, og så er der i virkeligheden tale om en over-
sættelse. Og det kan der udmærket i fremtiden blive brug 
for, men så skal det tydeligt fremgå, at der er tale om en 
oversættelse og ikke en original.

Det fremgår, at teksten i 2011-udgaven er blevet sam-
menholdt med manuskriptet, og tankegangen bagved 
dette er i sig selv glimrende, og det er godt, at det er 
blevet gjort. Martinus sagde jo, at manuskriptet er den 
autentiske tekst. Men det er indlysende, at det i prak-
sis vil bero på et subjektivt skøn, hvilke ændringer 
eventuelle divergenser skal medføre i bogteksten. For 
man kan jo ikke bare udgive manuskriptet, med alle 
de fejl, dette også har. Og det fremgår ikke af 2011-
teksten, hvor der er lavet om. Vi får blot at vide, at vi 
skal være forberedt på, at der er foretaget ændringer. 
 
Og det samme gælder jo også med ændringerne i ret-
skrivningen. Selv om det i mange tilfælde vil være 
oplagt, hvad der er grund til at ændre, hvis man da vil 
modernisere i retskrivningen, vil det i praksis være 
sådan, at der er en glidende overgang fra disse tilfælde 
til mere tvivlsomme tilfælde, hvor det er op til et sub-
jektivt skøn, om der kan laves ændring af retskriv-
ningsmæssige grunde eller ej. Og det er ikke synligt for 
læseren, hvilke overvejelser der kan have ligget bag. 
 
Resultatet er, at der er indlagt et usynligt slør mellem 
læseren og den originale tekst, og det er jo præcis det, 
Martinus har ønsket at undgå. Han var klar over, at han 
udfordrede sproget til den yderste grænse for at søge at 
udtrykke sine kosmiske analyser til en læserskare, som 
endnu manglede meget i udvikling til fuldtud at kunne 
forstå, hvad han skrev. Det er derfor indlysende, at han 
ønskede at undgå, at mennesker fra denne læserskare 
skulle ændre det mindste i teksten, for de kunne jo ikke 
vide, om de forstod den helt.

Men sådanne overvejelser går tilsyneladende totalt he-
nover hovedet på Instituttets medarbejdere. De vandrer 
trygt, der hvor engle ikke tør træde. At de tør ændre noget 
som helst i denne tekst, når Martinus endda så mindeligt 
har bedt dem lade være, kan kun betegnes som tragisk. 
 
Den langtidsholdbare og videnskabeligt set forsvar-
lige løsning vil være at udgive originale udgaver i 
form af eksakte kopier af førsteudgaverne, for enhver 
seriøs videnskabsmand vil altid søge til den originale 
kilde, og han/hun vil ikke nøjes med en tvivlsom an-
denhåndskilde, hvis en sikker førstehåndskilde findes. 
- Disse førsteudgaver kan man så ledsage med lister 
- fx vedligeholdt på internettet - af diverse tekstkritiske 
iagttagelser i form af divergenser mellem udgaverne, 
herunder i forhold til manuskriptet. Og dette vig-
tige arbejde er Instituttet jo åbenbart i fuld gang med. 
 
Men der må ikke ændres i den originale tekst. 
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Af Per Bruus-Jensen

Om begreberne 
energi kontra grund-energi
Begrebet energi kommer af græsk og betyder  virke-
evne/arbejdsevne/skabeevne. I det følgende vælger vi 
udtrykket skabeevne.

Hvordan formidles skabeevne i praksis…? Hvordan kom-
mer fænomenet skabeevne rent praktisk til udtryk i den 
hverdag, vi kender…?  

Gennem forskellige slags ’apparater’, der tilsvarende 
varetager forskellige slags funktioner. Fx sansning gen-
nem et sanseapparat; forstandsvirksomhed gennem et 
forstandsapparat – dvs. en hjerne; dynamik og bevægelse 
gennem et bevægeapparat osv.

Når begrebet energi defineres som skabeevne, må ud-
trykket grund-energi henfører til skabeevne på et dybere 
plan end energi i almindelighed. Altså skabeevne af en 
mere elementær og basal karakter end energi i fysisk 
forstand*.

Som Martinus fremstiller sagen, hviler al materiel vir-
kelighed på eksistensen af i alt 7 grundenergier, hvor 
den enkelte grundenergi i første række spiller rollen som 
skabende årsag til den spontane dannelse og eksistens af 
et organisk ’apparat’, der i overensstemmelse med den 
bærende grundenergis særlige skabeprofil tjener som 
omsætningsredskab for vedkommende grundenergi.  

Det praktiske udtryk herfor er i første omgang eksistensen 
af et parafysisk apparat eller legeme for hver af grund-
energierne; altså i alt 7 legemer, hvoraf de seks er rod-
fæstet i det syvende – det såkaldte evighedslegeme – der 
navnemæssigt er begrundet i det forhold, at det evigt og 
ukrænkeligt genererer de seks øvrige legemer og samti-
digt kontrollerer og styrer deres indbyrdes skabekapacitet 
til enhver tid. Altså omfanget af deres evne til at omsætte 

netop den grundenergi, de hver især har navn efter og er 
redskab for (vedr. dette: se eventuelt Martinus ”Det Evige 
Verdensbillede”, bind 1, symbol nr. 12, side 61).

Tilsammen danner de syv legemer på integral vis en 
parafysisk organisme. En organisme, der som sådan 
under ét tjener som omsætningsapparat for samtlige syv 
grundenergier. 

Omvendt fungerer de enkelte legemer som organsystemer 
i denne parafysiske organisme – organsystemer, der er 
hensigtsmæssigt udformet med henblik på den særlige 
grundenergi, de hver især er skabende redskab for.

Der skal i det følgende tegnes et kort signalement af de 
enkelte legemer med hensyn til den særlige funktion 
med tilhørende ’produkt’, de hver især er redskab for 
rent principielt.

1. Instinktlegemet. Som navnet siger, er instinktlege-
met omsætningsredskab for den grundeenergi, Martinus 
omtaler som instinktenergien, og som er eksponent for 
alt, hvad der kommer ind under begreberne autonomi og 
automatfunktioner. 

2. Tyngdelegemet. Tilsvarende er tyngdelegemet omsæt-
ningsredskab for den næste grundenergi – tyngdeenergien 
– der i praksis er eksponent for alle former for bevægelse 
og dynamik.

3. Følelseslegemet. I sin egenskab af omsætningsredskab 
for følelsesenergien er følelseslegemet garant for alt, hvad 
der kommer ind under begrebet perifer sansning med 
tilhørende sanseapparat; fx syn, hørelse, lugt, smag og 
naturligvis evnen til på enhver måde at føle. Og i pagt 
med dette varetager følelseslegemet også mere eller 
mindre registrering, kontrol og styring af det dynamiske 
tyngdelegeme.

Om grundenergierne
og deres roller i praksis

Fodnote:
*) En vigtig forskel på grundenergierne og fysisk energi 
er i øvrigt, at grundenergierne ikke direkte kan omsættes 
til hinanden og således indbyrdes skifte ’form’, sådan som 

det er tilfældet med fysisk energi. Den enkelte grundenergi 
ér, hvad den er, medens derimod fysisk energi kan skifte 
form i en uendelighed: fx varmeenergi til mekanisk energi 
til elektrisk energi til kemisk energi etc. etc.
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4. Intelligenslegemet. Som omsætningsredskab for intel-
ligensenergien er intelligenslegemet indrettet til i samspil 
med de fem øvrige legemer at varetage alle former for 
fornuftsvirksomhed og hensigtsmæssighed.

5. Intuitionslegemet. Og som omsætningsredskab for 
intuitionsenergien er intuitionslegemet indrettet til på 
den ene side at befordre alle former for idéskabelse og 
på den anden side at gennemskue og forstå indviklede 
sammenhænge, af hvad art de end måtte være.

6. Hukommelseslegemet. Endelig varetager hukom-
melseslegemet i sin egenskab af omsætningsredskab 
for hukommelsesenergien alle former for arkivering af 
oplevede ting samt dertil genfremkaldelse af arkiverede 
ting for bevidstheden.

7. Evighedslegemet. Som omsætningsredskab for mo-
derenergien tjener evighedslegemet først og fremmest 
som basis og kilde for de seks øvrige grundenergier med 
tilhørende legemer, der for de sidstnævntes vedkom-
mende organisk er rodfæstede i evighedslegemet og i  
samme forbindelse næres og kontrolleres af dette på en 
sådan måde, at det overordnede resultat bliver eksisten-
sen af en evig og urokkelig kosmisk verdensorden. En 
verdensorden, der via et sæt såkaldte skabeprincipper til 
stadighed tilsikrer, at overhovedet al skabelse i verdensal-
tet bag om det ydre skin til enhver tid er præget af orden 
og hensigtsmæssighed.
 
Man kan imidlertid med baggrund i disse oplysninger 
spørge, hvordan en grundenergi både kan fungere som 
sådan og samtidig tjene som omsætningsredskab for sig 
selv…? Hvad er dybest set forskellen på den enkelte 
grundenergi og så det legeme, der tjener som omsæt-
ningsredskab for den…?

Svaret er iflg. Martinus dette, at det enkelte legeme ikke 
kun består af den grundenergi, det er omsætningsredskab 
for, men af alle 6 arbejdsenergier i forskellige kombina-
tioner, styret af moderenergien og svarende til symbolet 
over grundenergiernes kombination (”Det Evige Verdens-
billede”, symbol nr. 12).

Om det dybere formål 
med grundenergiernes eksistens
Energi betyder som indledningsvis nævnt skabeevne; og 
tilsvarende betyder grundenergi elementær, basal skabe-
evne. Men hvorfor eksisterer der mon sådanne former for 
skabeevne…? Eller for at vende spørgsmålet på hovedet: 
hvordan ville verden se ud, hvis der ikke fandtes energi 
og dermed heller ikke nogen skabeevne…?

Svaret er naturligvis – både fra Martinus’ side og fra 
naturvidenskaben: der ville slet ikke findes nogen ver-

den – hverken fysisk, parafysisk eller åndelig – idet 
verden i alle dens former 100% er et spørgsmål om 
energi. Selv det mest massive fysisk stof er helt igennem 
en koncentration af energi, hverken mere eller mindre 
(såkaldt masseenergi).

Nuvel, men det rejser blot et andet spørgsmål, nemlig 
dette: Er der nogen som helst grund til, at der ér en verden; 
at verden faktisk eksisterer…? Kunne der ikke ligeså godt 
være ingenting…?

”Nej!”, svarer Martinus og sekunderes mht. dette syns-
punkt af alle store mystikere tilbage gennem tiden. ”Bag 
alt stof og al energi eksisterer der et endnu dybere og 
endnu mere basalt virkelighedsplan end det, energibe-
grebet henfører til. Et initialt plan af rent immateriel og 
dermed 100% åndelig natur. Men samtidig et plan, der 
ikke desto mindre tjener som udspring og kilde for alle 
former for energi, og via dette også alle former for stof 
og materie. 

Og hvad mere er: dette kosmiske ur-plan er spontant gen-
nemsyret af en umættelig længsel efter at lære sig selv og 
sine skjulte muligheder at kende. Martinus omtaler denne 
længsel som et ur-begær og tilføjer overraskende, at det 
nævnte begær på den ene side i pagt med sit væsen spiller 
en rolle som uudtømmeligt udspring og initial fødekilde 
for alt, hvad der kommer ind under begrebet energi og 
dermed skabeevne, samtidig med at det på den anden 
side peger tilbage på det kosmiske ur-plan selv som ”et 
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Noget”, der kan og vil lære sig selv og sine muligheder 
at kende, og som i pagt med dette i universel målestok 
får status som princippet skaber og oplever – kort sagt: 
”kosmisk subjekt”.

Men hvordan skal dette subjekt blive i stand til at opleve 
sig selv og sine skjulte muligheder i betragtning af, at det 
som udgangspunkt er fuldstændigt immaterielt og dermed 
også totalt kontur- og kontrastløst…? Det kan det vel lige 
så lidt, som et seende øje kan se sig selv. Med mindre det 
har et spejl at se sig i…Helt rigtigt! Og følgelig drejer 
det sig for subjektet om med sig selv og sit ur-begær 
som udgangspunkt at skabe et passende spejl. Og det er 
netop her fænomenet skabeevne/energi for alvor kommer 
ind i billedet, idet subjektet med dette aktiv til rådighed 
vil være i stand til på illusionistisk vis at simulere en 
modsætning til sin egen immaterielle og konturløse ur-
natur. En modsætning, subjektet i sin egenskab af samme 
modsætnings dybeste årsag og udspring med fuld ret vil 
registrere som en spejling af sig selv og dermed som en 
måde at opleve sig selv på, rent principielt. 

Går vi imidlertid fra det principielle i sagen over til det 
mere konkrete, konfronteres vi supplerende med subjek-
tets behov for variation og fornyelse mht. selve den måde, 
hvorpå det oplever sig selv, idet total ensformighed før 
eller siden vil ophæve den ønskede virkning, akkurat som 
duften af en vellugtende rose før eller senere vil fade ud 
og helt forsvinde, hvis man uden ophør bliver ved med 
at lugte til den. Og det er specielt her, grundenergierne 
kommer i spil som afgørende skabefaktorer, idet alle-
rede de 6 første af disse vil være i stand til i al evighed 
at tilfredsstille subjektets behov for netop variation og 
fornyelse mht. den måde, det ’ser’ sig selv på. Og vel at 
mærke: vil kunne gøre det effektivt. Dette vil fremgå af 
følgende ræsonnement:

Tyngdeenergiens rolle:
Først og fremmest er der brug for brud på dén totale 
tomhed og stilhed, der som udgangspunkt kendetegner 
ur-planets immaterielle værensform, således at der kom-
mer bevægelse og dynamik ind i billedet. Og netop dette 
sørger tyngdeenergien for – grundenergi nr. 2. Og tages 
det samtidigt i betragtning, at bevægelse og dynamik kan 
udfoldes på uendeligt mange forskellige måder, vil man 
allerede i denne ene grundenergi kunne se et potentiale 
for skabelse, variation og forandring, der tilsvarende er 
uendeligt (man behøver blot at tænke på elektronernes 
uendeligt mange forskellige bevægelsesmønstre i atomer-
nes verden – de såkaldte elektronbaner).

Følelsesenergiens rolle:
Men lige så vigtig bevægelsen er, lige så vigtigt er det 
at kunne registrere, kontrollere og justere den, og netop 
dette tager grundenergi nr. 3 sig af – følelsesenergien. Og 

ligeledes her kan dette udøves på et utal af forskellige 
måder, hvilket de føromtalte elektronbaner ligeledes er 
et eksempel på.

Instinktenergiens rolle:
Til aflastning af fænomenet ”opmærksomhed” vil det i 
mange tilfælde være fordelagtigt og rationelt at kunne 
automatisere de allerede nævnte funktioner. Altså bevæ-
gelsesfænomenet på den ene side, og såvel registreringen 
som justeringen af dette på den anden side, og netop denne 
opgave løser den første af grundenergierne – instinktener-
gien – og ligeledes på utallige forskellige måder.

De tre første grundenergiers samspil
Det skal nu nævnes, at de tre første grundenergier i de-
res samspil med hinanden naturligt kommer til at danne 
grundlag for alt, hvad der kommer ind under begreberne 
stof/materie og kræfter, og dermed noget at bevæge.
    Forklaringen er iflg. Martinus, at tyngdeenergien som en 
del af sin skabeprofil repræsenterer et udvidende princip, 
samtidig med at følelsesenergien omvendt repræsenterer 
et sammentrækkende princip, således at de to grundener-
gier i deres samspil med hinanden umiddelbart giver an-
ledning til opståen af fænomenet spænding, og via denne 
effekt også fænomenerne substans, kraft og kræfter. Og 
lægger man hertil tyngdeenergiens dynamiske tendens 
plus følelsesenergiens registrerende og kontrollerende 
tendens samt endelig instinktenergiens automatiserende 
tendens, har vi ved roden dé nøglefaktorer, som alle for-
mer for stof og materie kosmisk set befinder sig i gæld 
til – fysiske såvel som parafysiske og rent åndelige – af 
hvilken grund Martinus også under ét omtaler dem som 
”de materiedannende grundenergier”.

De bevidsthedsdannende grundenergier:
Med fænomenet stof/materie inde i billedet er samtidigt 
grundlaget for eksistensen af såkaldte organismer blevet 
etableret – såvel i fysisk som i parafysisk forstand (be-
grundelsen for forekomsten af   netop organismer følger 
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senere). Og med rådighed over organismer følger også 
naturligt spørgsmålet om disses anvendelse i rollen som 
spejle for subjektet, idet det må erindres, at det universelle 
eller kosmiske subjekt er til stede i hver eneste eksiste-
rende organisme og herved giver den status som individ. 
Eller rettere sagt: det optræder bag hver eneste organisme 
som dens initiale og kosmiske ur-grund. Dog – uanset 
hvordan man ser på sagen har summen af organismer som 
det helt centrale til formål at tilføre subjektet ”et samlet 
syn” af sig selv i form af såkaldt oplevelse (compound-
oplevelse). Og det er netop i denne sammenhæng de tre 
næste grundenergier er af afgørende betydning. Nemlig på 
en måde, der har bevæget Martinus til under ét at omtale 
dem som ”de bevidsthedsdannende grundenergier”. Men 
hvad er i det hele taget bevidsthed for noget…? 

Intelligensenergien:
I henhold til Martinus og hans kosmiske verdensbillede 
skal fænomenet bevidsthed helt elementært defineres som 
viden om væren. Eller mere præcist: viden om Nogets 
væren, og det er ikke mindst i denne sidste betydning, 
at der er en sammenhæng mellem bevidsthedsbegrebet 
på den ene side, og i første række intelligensenergien på 
den anden, idet netop denne grundenergi som en del af sit 
virke på helhedens vegne sætter subjektet i hver eneste ek-
sisterende enkelt-organisme i stand til at erkende sin egen 
individuelle væren og således giver det viden om denne 
væren som et bidrag til den universelle livsoplevelse og 
spejleffekt. Hvilket man også kan udtrykke på den måde, 
at individet som et bidrag til den universelle compound-
oplevelse takket være intelligensenergien er i stand til at 
præstere selverkendelse. Dog forudsat at samme intel-
ligensenergi hos den enkelte er til rådighed i fornødent 
omfang. Nemlig et omfang, der muliggør beståen af den 
såkaldte spejlprøve(!), der jo også forekommer inden for 
både moderne menneske- og dyrepsykologi (man holder 
et spejl op foran en person eller et dyr og giver agt på, 
om vedkommende identificerer billedet i spejlet med sig 
selv eller ej).

Pointen er, at et væsen med evne til selverkendelse gene-
relt skelner mellem sig selv og sin omverden og i samme 
forbindelse søger at forstå denne omverden på en måde, 
der er til fordel for det selv. Enten i rent interesseøjemed 
(fx teknik og videnskab), eller med henblik på tilrettelæg-
ning af adfærdsstrategier, der generelt leder til indfrielse 
af forekommende behov, ønsker og forventninger. Og 
hele tiden befinder resultatet sig i gæld til specielt intel-
ligensenergien i dens egenskab af eksponent for alt, hvad 
der kommer ind under begreberne erkendelse, fornuft og 
hensigtsmæssighed. Og anskuet på netop denne måde lig-
ger det uden videre i kortene, at intelligensenergien er en 
vigtig medspiller i subjektets bestræbelser på hele tiden 
at finde nye veje til skabelse af variation og fornyelse af 
dets oplevelse af sig selv og sine potentialer.

Intuitionsenergien:
Imidlertid overgås intelligensenergien mht. dette langt af 
den næste grundenergi i rækken – intuitionsenergien – idet 
denne gennem træk på ur-planets uendelige sum af virtu-
elle skabemuligheder giver anledning til fremkomsten af 
såkaldte idéer. Idéer, der i sammenhæng med eksistensen 
af de mange organismer kan tjene som udgangspunkt for 
en uendelighed af netop nye måder at tilføre det univer-
selle oplevelsesbillede variation og fornyelse.

Med hensyn til dette kan peges på to generalstrategier at 
følge, hvor den ene er repræsenteret ved ordinær variation 
og forandring på samme kvalitetsniveau – altså design-
kunst i al almindelighed – medens den anden i tilgift hertil 
også udmærker sig ved stadige løft af kvalitetsniveauet.

Som eksempler på 
udslag af den først-
nævnte general-
strategi kan næves 
sådan noget som 
smykkekunst, mode, 
musik, maleri og ar-
kitektur inden for en 
given tradition for at 
nævne nogle men-
neskelige skabelser; 
og rigdommen af 
organismedesign på samme evolutionstrin for tilsvarende 
at pege på nogle af ’naturen’s skabelser (fx virusformer, 
bakterieformer, kiselalger, gopler etc). Og tilsvarende 
kan for den anden generalstrategis vedkommende som 
eksempler nævnes den biologiske evolution på Jorden 
i almindelighed, og udviklingen i den menneskeskabte 
teknologi i særdeleshed (fx våbenteknologi, computer-
teknologi, finansvæsen, landbrugsmetoder og sygdoms-
bekæmpelse etc.).

Hukommelsesenergien: 
Som basis for alt, hvad der kommer ind under begrebet 
erfaringsdannelse er det endeligt klart, at også hukom-
melsesenergien er en vigtig medspiller i spørgsmålet 
om fornyende strategier i skabelsesfeltet, idet allerede 
vundne erfaringer og præstationer med både fornyelse og 
forbedring for øje på konstruktiv vis kan lægges til grund 
for et frugtbart samarbejde med både intelligensenergien 
og intuitionsenergien. Hvilket samtidig bekræfter, at også 
hukommelsesenergien i høj grad gør sig fortjent til at 
blive henregnet til de bevidsthedsskabende grundener-
giers kategori.

Moderenergien: 
Som allerede nævnt fungerer moderenergien (med afsæt 
i det såkaldte ur-begær) som kilde og udspring for de 
netop omtalte seks grundenergier og er faktisk dermed i 
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en vis forstand den første grundenergi, når det kommer 
til stykket. Hvilket yderligere bekræfter sig på den måde, 
at moderenergien også via et sæt særlige skabeprincip-
per definerer en vis kosmisk verdensorden, som de seks 
øvrige grundenergier mht. deres virke altid er underka-
stet og bundet af. Herunder det skabeprincip ved navn 
livsenhedsprincippet, der ligger til grund for eksistensen 
af autonome organismer med tilknytning til en fælles sub-
jekt-faktor, i kraft af hvilket de fungerer som selvstændige 
levende væsener – individer.

Uden at det her er muligt at gå i dybden med emnet skal 
det nævnes, at de føromtalte skabeprincipper som repræ-
sentanter for moderenergien ikke er en samling tilfældige 
effektgeneratorer, men derimod tilsammen via samspillet 
med de seks øvrige grundenergier lige akkurat opfylder de 
betingelser, der skal til for at det immaterielle ur-felt bliver 
i stand til at fremstå som et mere eller mindre materielt 
verdensalt. Ganske vist med status som en illusion, men 
ikke desto mindre særdeles effektfuldt.

Endvidere skal det tilføjes, at det heller ikke er tilfældigt, 
at det materielle verdensalt i praksis er et spørgsmål om 
mere eller mindre materielle organismer i en bestemt or-
ganisation, idet netop dette træk – den enkelte organisme 
– løbende over tid kan gøres til genstand for designkunst 
i både statisk og evolutionær forstand og herved effektivt 
bidrage til den variation og fornyelse inden for skabelses-
sceneriet, som der i konsekvens af kravene fra ur-begæret 
er behov for fra evighed til evighed. Hvortil – som en 
ikke uvigtig pointe – kommer det enorme variations- og 
fornyelsespotentiale, der knytter sig til organismernes 
indbyrdes samkvem og vekselvirkning.

Konklusion:
Med rådighed over de syv grundenergier kan det univer-
selle subjekt i al evighed tilføre sig selv livsoplevelse og 
bevidsthed, der til stadighed er præget af tilfredsstillende 
variation og fornyelse…

Om den parafysiske virkelighed
kontra den fysiske organisme
Gør vi status over det virkelighedsbillede, der hermed 
tegner sig, er vi konfronteret med følgende:

Først af alt ER det immaterielle ur-plan sammen med 
ur-begæret, der gennemsyrer det.

Ud af ur-begæret træder evigt moderenergien med sine 
kosmiske skabeprincipper og etablerer sig spontant som 
et evighedslegeme.

Ud af moderenergien træder de seks øvrige grundenergier, 
og ud af disse træder endvidere de seks øvrige parafysiske 
legemer i deres egenskab af omsætningsredskaber for de 
respektive grundenergier.

Tilsammen bærer og nærer evighedslegemet plus de seks 
øvrige legemer i perioder et større eller mindre antal fy-
siske organismer, gennem hvilke der kan høstes særlige 
fysiske erfaringer. Hvilket arrangement befinder sig i gæld 
til det såkaldte livsenhedsprincip.

Men hvordan spejler grundenergierne og de syv parafy-
siske legemer sig i den fysiske organisme…?

På den måde, at stoffet, som organismen er gjort af, 
sammen med dets organisering overordnet spejler de tre 
materiedannende grundenergier, samtidig med at specielt 
hjernen og centralnervesystemet ved sin funktionalitet 
spejler de tre bevidsthedsdannende grundenergier. Og en-
delig sikrer moderenergien i rollen som evighedslegeme 
dels, at såkaldte fysiske sanseimpulser bliver omsat til 
kvalitativ livsoplevelse for subjektet, og dels at individet 
er underkastet den verdensorden, som de kosmiske skabe-
principper er garanter for, og som i form af skæbneloven 
bl.a. har til følge, at det på sig selv er henvist til før eller 
senere at opleve det, som det gør imod andre…

Kilde:
Martinus: Livets Bog, bind 2; specielt stk. 529, 530, 534, 
536 og 540. Se også ”Det evige Verdensbillede”, bind 1, 
symbol nr. 6, side 31 samt symbol nr. 12, side 61.
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v/Ruth Olsen

Hvem er de egentlige magthavere i de såkaldt demo-
kratiske lande? De som nu demonstrerer overalt imod 
finanskapitalen, f.eks. ”besæt Wall Street”-bevægelsen 
i USA, er ikke i tvivl. Det er pengesystemet der regerer 
i verden, dvs nogle ret få finansfyrster, der aldrig har 
fået noget folkeligt mandat til deres magt over millioner 
af menneskers liv, mennesker hvis liv de også er totalt 
ligeglade med, da det for dem kun 
handler om profit.

En økonomiprofessor udtalte i TV 
de tankevækkende ord: ”politikerne 
er bange for finansmarkedet og vil 
gøre alt, hvad det forlanger”. Så 
er det ligegyldigt hvad vælgerne 
mener. Det er slet ikke personer, de 
unge demonstranter og politikerne 
er oppe imod, men et ”marked”, et 
upersonligt uhyre, som er ”uden-
for pædagogisk rækkevidde”, dvs 
appel til menneskelig humanisme 
er omsonst. Et ”marked” besidder i sagens natur ingen 
næstekærlighed! Men vakler ”uhyret”, må skatteyderne 
træde til, for alle synes at frygte for dets fald.

Bortset fra nogle ganske få lande, har alle lande i verden 
en tung gældsbyrde at slæbe rundt på og som kun bliver 
større efter rentes-rente princippet. Alle tror, eller håber 
på, at de kan ”vækste” dvs producere og eksportere sig 
ud af gældsfælden. Men miljøfolk har regnet ud, at så 
mange jordkloder har vi ikke til rådighed, at det kan lade 
sig gøre, at alle kommer op på vestlig levestandard. Vi 
kan ikke producere os ud af problemet med den form for 
produktion, vi hidtil har kendt.

Hvornår mon det går op for flere politikere på globalt 
plan, at det er finansmarkedets mekanismer, der er syge-
lige og destruktive, og begynder at finde nye løsninger 
på det egentlige problem, nemlig at få vareomløbet til at 
glide med spekulationsfrie penge, dvs penge der ikke kan 
hentes profit ved at blive handlet med, og som ikke med 
renters rente kan gøre folk og lande til gældsslaver.

Der er i øvrigt mange måder, et land kan blive forgældet 

på. Lad os tage eksemplet TDC, som en multinational 
hedgefond opkøbte for mange milliarder, altså penge de 
bare belånte firmaet med bagefter. Siden har de på mange 
måder udsultet det økonomisk for at give enorme hono-
rarer til topfolkene, sådan at TDC i dag ikke bare har en 
kæmpegæld at forrente og afdrage, men også er drænet 
for de innovationsmidler, de skulle bruge til at følge med 
i den rivende teknologiske udvikling, hvorfor de nu er 
sejlet agterud selv om de har ”malket” brugerne hårdt. 
(Se Poul Nyrup Rasmussens bog om hedgefonde, lidt af 

en krimigyser).
Historien minder mig om 
Storm P-vittigheden med 
hunden, der fodres med sin 
egen hale!

Hvordan gik det til, at penge 
holdt op med at være et nyt-
tigt byttemiddel til at blive 
en selvstændig handelsvare 
og spekulationsobjekt? Det 
mener David Icke at have en 
forklaring på i sin bog ”and 
the truth shall set you free”. I 

kap. 3, som har overskriften ”papirmagt”, argumenterer 
han for, at penge ikke er noget, der eksisterer i virkelig-
heden. Det er noget vi leger, og det går kun, så længe alle 
tror på legen. Hvis hele finansmarkedet kollapsede og 
alle penge blev værdiløse, ville bonden stadig producere 
mad og husene, skolerne og fabrikkerne stod der stadig, 
så man ville hurtigt opfinde en anden måde at bytte med 
hinanden på. Jorden og alle de andre rigtige værdier vil 
stadig være der.

Icke beskriver, hvordan de første banker i den vestlige 
verden var Tempelriddernes. Med gaver og arv blev de 
den rigeste organisation i Europa, deres templer i Paris 
og London blev finansielle centre. Både Frankrigs konge 
og Paven havde gæld hos dem, så de to gik i ledtog for at 
udradere Tempelridderne og tyvstjal alle deres rigdomme. 
Kristendommens oprindelige forbud mod at tage renter 
var glemt og det banksystem, som i dag kontrollerer 
menneskeheden, var blevet udviklet.

Byttemidlet var i begyndelsen guld og sølv, så for en sik-
kerheds skyld begyndte ejerne at opbevare deres rigdom 
hos guldsmeden, som havde sikre rum til det. Til gengæld 

Finanskrise
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fik de papirkvitteringer, som de brugte som betalingsmid-
del, en slags anfordringsbeviser. Da alle disse beviser jo 
aldrig blev indløst på én gang, begyndte man at se sit snit 
til at udstede flere papirpenge, end der var dækning for. 
Penge var således noget, der nemt kunne fremstilles og 
lånes ud for renters rente. I dag er penge for det meste 
blot frit svævende tal, der flyttes fra en computer til en 
anden. Om der ligger reelle værdier bagved har de mistet 
forbindelsen med. Som når man f.eks. køber og sælger 
en afgrøde 20 gange, længe før den overhovedet er sået 
endnu. Det er vist det, der kaldes ”optioner”.

Nok er der lovregler om, hvem der må udstede penge-
sedler, men da f.eks. aktier og obligationer og andre 
såkaldte ”bankprodukter” (såkaldte derivater) også er en 
slags pengeskabelse, er der ingen reel kontrol med, hvad 
og hvor meget, der cirkulerer i det finansielle system. 
Man har regnet ud, at det kun er ca 1% af de penge, der 
cirkulerer globalt, der har noget at gøre med udveksling 
af varer og tjenesteydelser.

Penge er blevet verdens største handelsvare, og alle 
regner med, at der skal falde en pæn fortjeneste af til 
sælgeren, hver gang de skifter ejer. Dvs at man skal have 
”mereværdi for mindreværdi”, det som Martinus kalder 
”camoufleret røveri”. Det er i finanssystemet de største 
gevinster hentes. De arbejdsfrie indtægter her overgår 
alle andre former for indtægter, og så er de endda som 
regel skattefri, eller gemt i skattely. Derfor havner de 
fleste stater i dyb gæld, hvis de blot vil yde et minimum 
af offentlig service til deres borgere.

I Schiller Instituttets blad 1/2000 står der at læse: ”City 
of London er verdens største center for handel med 
ingenting. Her købes og sælges der hver dag valuta for 
ét tusinde milliarder dollars. Kun én procent har at gøre 
med udveksling af varer og tjenesteydelser på tværs af 
landegrænser. Resten er ren spekulation. Det samme 
sker på Wall Street i New York. Millioner af almindelige 
amerikanere har pumpet milliarder af dollars i selskaber, 
der er aktive på det nye elektroniske internet. At de alle 
giver underskud er tilsyneladende ligegyldigt – så længe 
aktiekurserne stiger.”

Penge som mordvåben

Det Martinus kalder ”bankkonto-kulturen” er det, vi 
kalder finansverdenen. I Livets Bog IV stk. 1319-30 
beskriver han det ”falske forretningsprincip”, som denne 
finansverden bygger på, nemlig størst mulig værdi for 
den mindst mulige værdi. I stk. 1319 skriver Martinus: 
”Igennem dette ”falske forretningsprincip” får fortidens 
barbari og hensynsløse begærlighed overfor næstens 
ejendom en adgang til tilfredsstillelse eller udløsning, 
der unddrager sig øvrighedens eller ”retsvæsenets” ind-
griben, ja, er endog ligefrem autoriseret og beskyttet af 
dette eller statens love.”

Og i stk. 1325: ”Medens køllen, buen og sværdet var det 
direkte våben i tidligere kulturperioder i menneskehedens 
historie, blev ”bankkontoen” senere i den moderne kultur 
eller det ”falske forretningsprincip”s domæne, det mest 
raffinerede mordvåben. Med dette våben kan indehaveren 
bringe ikke blot sin næste, men hele stater, verdensriger, 
folkeslag og racer til ruin, fattigdom, sult, tårer, livslede 
og selvmord.”

”Ja, så raffineret og skjult er dette våbens dræbende kraft, 
at medens sværdets brug mod næsten til sidst fører til 
”tugthus” og ”dødsstraf”, fører ”bankkontoen”s benyt-
telse som ”mordvåben” i stor udstrækning til hæder og 
ordensdekorationer, titler eller den højeste agtelse for 
ikke at sige tilbedelse fra samfundets side. I sandhed, det 
dræbende princip er igennem dette nye våben blevet så 
intellektuelt camoufleret, at det i dag er fundamentet for 
hele verdens ”civilisation”.”

”Intet under at den ”bankkontoens” kultur, som vor civi-
lisation af i dag udgør, knager og revner, skaber mentale 
jordskælv og eksplosioner. Det er nemlig den hemmelige, 
langsomt dræbende giftige virkning af ”bankkontoernes” 
brug som skjulte eller camouflerede mordvåben, der 
kommer til syne. Det er karmalovens uafviselige ”sæd 
og høst”. Det er de yderste konsekvenser af Moseloven: 
”Øje for øje og tand for tand”.

Det er kulminationen af virkningerne af ”hellere at tage 
end at give”. Det er blomstringen af at elske sig selv mere 
end næsten. Intet under, at der skulle en Jesus af Nazareth 
til for at skabe nye veje, ad hvilke menneskeheden kunne 
føres bort fra dette selviskhedens mareridts camouflerede 
mordvåben, dette dødens eller mørkets princips sidste 
forsøg på at beholde jordmenneskeheden i sit dræbende 
edderkoppespind.”

Jeg går ud fra, det er en forestående global nedsmeltning 
af finans-kulturen, Martinus her forudsiger. Men vi ved 
ikke, hvor mange år der vil gå med diverse lappeløsninger. 
Måske vil det f.eks. lykkes at lægge lidt skat på penge-
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transaktioner (den såkaldte tobin-skat), men det ændrer 
jo ikke på systemets grundlæggende sygdom, dvs det 
”falske forretningsprincip”.

Med mellemrum opstår der konstruktive ideer til nogle 
løsninger på hovedsageligt lokalt plan, som f.eks. det 
der kaldes LETS (local employment trading systems), en 
form for ”bytteringe”, hvor folk går sammen og skaber en 
alternativ måde at udveksle varer og tjenesteydelser på. 
Nogle steder udstedte man endda særlige LETS-penge. I 
USA blev et sådant system kaldt ”Barter”. Jeg ved ikke, 
om disse initiativer i dag stadig eksisterer der, hvor de var 
mest udbredt, nemlig i England, Canada og Australien. 
I Danmark gik de ret hurtigt i stå igen, for vi er nok et 
alt for lovreguleret land til, at der er plads til en egentlig 
parallel-økonomi.

JAK-bevægelsen er vel det eneste alternativ på finans-
området, som det er lykkedes for at overleve. Som et 
bankvæsen med rentefri ind- og udlån er den nok betyd-
ningsfuld for de enkelte medlemmer, men den rokker 
jo ikke ved den globale finansverdens vanvid. Hvordan 
overgangen fra vor tids absurde tilstand på finansmarkedet 
til den fremtidstilstand, Martinus har skitseret, vil blive, 
er svær at forestille sig. Men jeg tror menneskene i den 
svære tid, som kommer, vil udvikle en højere moral og 
større gensidig hjælpsomhed. Det er det, der skal ændre 
verden.

Penge åndelig set.

Asger Lorentsen udgav i 1995 et lille hæfte om ”penge 
i åndelig forståelse”. Heri skriver han bl.a.: ”Misbrugen 
af penge til materialistiske formål, tryghedsformål eller 
magtformål er så vidt udbredt på planeten i dag, at Me-
steren Djwahl Kuhl har forklaret, at hvis menneskeheden 
ikke lærer at arbejde med penge på den rette måde, da 
risikerer vi som samlet menneskerige den karma, at 
penge, som vi kender dem, vil ophøre med at eksistere 
på denne planet.

Penge er en gave fra Hierarkiet, der er givet menneskehe-
den på et vist trin, for at vi kunne lære at anvende dem. Vi 
har haft nogle tusinde år til at eksperimentere med penge, 
men vi er nødt til at gøre os færdige med disse eksperi-
menter inden for rimelig kort tid. Hvis ikke dette sker, vil 
misbruget blive så omfattende, at karmaloven vil bevirke, 
at vi ikke mere får lov til at bruge denne energi.

Og hvis penge ophører med at eksistere på vor planet, 
før vi er udviklede til at leve i et pengeløst samfund, vil 
vi opleve en kollaps af verdensøkonomien. Vi vil se en 
betydelig ringere levestandard og langt færre tekniske 
hjælpemidler. En omfattende fattigdom vil sprede sig 
over hele planeten.

Vi har nogle årtier eller lidt mere til at demonstrere, at 
vi ønsker at anvende penge på en anden måde, der ikke 
nærer grådigheden hos individet, familien, grupper el-
ler nationer. Dette gælder menneskeheden som helhed. 
For det enkelte individ siger loven, at når vi kommer til 
aspirantvejen, må vi ophøre med at misbruge penge, idet 
vi må tilegne os den rette brug af penge. Hvis ikke, vil vi 
finde større forhindringer på vor vej, og vi vil møde en 
blokerende karma, som svarer til misbruget af penge.”

Til disse Asgers overvejelser, kunne man tilføje, at det 
måske netop er et kollaps i verdensøkonomien, der skal 
til for at få opbygget noget nyt og bedre. Fra naturviden-
skaben ved vi, at der ofte skal en periode med kaos før 
et gammelt mønster kan blive erstattet af et nyt mønster. 
En sådan periode med kaos er naturligvis lidelsesfyldt for 
mange, men den kan formodentlig give et vældigt skub 
til erkendelsen af nødvendigheden af en verdensregering. 
Det vil gøre det mere klart end nogensinde, hvor afhæn-
gige vi alle er af hinanden her på kloden, og hvor meget 
Jorden allerede er blevet én enhed.
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Af Robin W Petersen

Når man som Martinus, foretager dybtgående analyser, 
og man endog ønsker og mener disse vil fremstå som 
urokkelige sandheder for fremtidige generationer, er det 
vigtigt at ord og begreber anvendes stringent, således at 
læseren kan opleve konsekvens i disse ord og begrebers 
anvendelse. Fordi ingen formentlig helt har kunnet følge 
Martinus ind i sine analyser, eller har turdet eller villet 
påpege mesterens inkonsekvens i fremførelsen, forekom-
mer der begreber og ord i værket som har divergerende 
betydning. Dette er så en udfordring for læseren, men det 
er en hæmning for det formål hvormed Martinus skrev 
sit livsværk.

Ord som fx: liv og sansning, anvendes på skift i ordenes 
almene betydning samt i Martinus´ egen betydning, uden 
at læseren i tilstrækkelig grad gøres opmærksom på dette, 
med mulig forvirring til følge. Til tider taler Martinus om, 
at jeget ikke kan sanses. Til andre tider, at jeget unddrager 
sig al sansning. For senere at skrive, at jeget unddrager 
sig ordinær sansning. For andre steder at bemærke, at 
jeget kun kan opleves med kosmisk sansning! Begrebet 
bevidsthed, defineres på tilsvarende vis så forskelligt, at 
definitionerne skaber mere forvirring end klarhed. Og 
om livet siges det: ”.. livet er ikke noget, der i sig selv er 
levende”. Øhmm, nå!

En anden vanskelighed ved værket er, at trods Martinus 
løbende, selv, på pædagogisk vis, stiller spørgsmål i tek-
sten, hvorefter han besvarer disse, er der stadig mange 
uafklarede aspekter som gør, at man som læser af og til 
oplever, at analyserne ikke står klare, men ofte efterlader 
én, sådan én som mig ihf, med uafklarede spørgsmål, 
der fra et analytisk synspunkt kan lede i flere retninger; 
hvilket den fortsatte debat om hvad Martinus egentlig 
mener med det han har skrevet, vidner om.

En del af uklarhederne handler om emnets vanskelighed 
og læsernes manglende forudsætninger. Fx lever menne-
sker flest i en lineær og dualistisk bevidsthed, det mange 
gør synonym med en logik, a la; a fører til b, b fører til c, 
etc. Altså reduktionisme, eller rigtig/forkert tankegang. 
Bevidstheden formår selvfølgelig ikke at rumme eller 
opleve en kompleksitet og enkelhed den ikke en åben 
for eller moden til. ”Logik” anvendes da blot som en 
ubevidst metode til at bekræfte vor egen begrænsede 
opfattelsesevne. Dette skaber uundgåeligt problemer med 

at forstå Martinus, da fx X-begrebet er hinsides lineær 
og dualistisk logik.

Skal vi forstå X-begrebet (X1) som andet end teori, må 
vi først opleve tilstanden, før vi kan skelne den fra X2 og 
X3.  En anden væsentlig vanskelighed ved at forstå værket 
er, at Martinus omtaler et emne ud fra mange forskellige 
niveauer, hvilket kan give oplevelsen af manglende logik, 
men egentlig blot er en naturlig følge af den progression, 
et begreb som fx kærlighed gennemgår i den enkeltes ud-
vikling. Men den største vanskelighed ved værket, handler 
i mine øjne om en grundlæggende mangel på gennemført 
pædagogisk struktur og tydeliggørelse i fremlæggelsen 
af materialet. 

Et begreb som flere af de der mere indgående studerer 
værket, har hæftet sig ved, er introduktionen af begrebet 
0X på de sidste sider af: DEN INTELLEKTUALISE-
REDE KRISTENDOM (DIK). 
Anvendelsen af dette nye begreb allersidst i Martinus´ 
forfatterskab har forståeligt nok skabt røre blandt de 
som ønsker at kunne forstå Martinus. Vi er en del der via 

0X - ER DER NOGET DER ER SOM DET ?
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mentale ”gymnastikøvelser”, forsøger at 
få klarhed over begreberne. Mentalt må 
vi forsøge afkode systematikken, bl.a. 
ved at sammenstille temaer Martinus 
omtaler flere steder i værket.  

Jeg fulgte interesseret debatten om 0X 
for et par år siden her i bladet og var 
egentlig lidt rystet over at opdage, hvor 
aldeles forskelligt man forholdt sig til 
den samme tekst. Dertil ventede jeg på, at 
en eller anden af Martinus ”eksperterne” 
fremførte det synspunkt jeg syntes lå lige for. Men det 
skete ikke.

Min helt banale oplevelse af, hvad det er Martinus vil 
med begrebet 0X, til forskel fra begrebet X1 er, at han 
ganske enkelt ønsker at markere forskellen mellem Gud-
dommens Jeg (kaldet 0X i DIK) og Gudesønnernes Jeger 
(X1). Følger man tekstens overordnede tema i DIK stk. 
131-137, kan det bemærkes, at Martinus her analyserer 
Guddommens struktur. 

I stk. 134 og 135, hvori benævnelse 0X optræder, er 
temaet, at forstå relationen mellem Guddommen og de 
enkelte levende væsener. Martinus siger direkte at 0X 
danner (er/udgør) Guds Jeg (min parantes) .Og altså ikke 
forstået som, at Guds Jeg opstår ud af 0X. Samtidig gør 
Martinus det klart, at der ikke eksisterer noget Jeg udover 
Guds Jeg (DIK stk. 134). Hvorved alle Gudesønnernes 
Jeger (X1) er aspekter af Guds Jeg, idet ALT er Gud (se 
fx også ”TO SLAGS KÆRLIGHED” kap. 27).    

LIVETS BOG 2, stk. 539: ”Det treenige princip” er såle-
des afsløringen af livets største mystik. Det er løsningen 
på selve tilværelsens gåde. Og med forståelsen af denne 
løsning er al mystik ved det levende væsens sande iden-
titet dermed fjernet. Når vi her i ”livets bog” betegner 
dette princip som ”X. 1.”, ”X. 2.”, og ”X. 3.” eller som 
”noget nr. 1”, ”noget nr. 2” eller ”noget nr. 3”, skyldes 
det således ikke en ufuldkommen analyseringsevne, men 
derimod den omstændighed, at nævnte udtryk fuldt ud 
dækker dette livets absolutte fundament. Det er selve 
dettes absolutte fuldkomne analyse. Det har ikke nogen 
som helst anden form for analyse.

Alt, hvad der kan siges udover de her i treenighedsanaly-
sen fremsatte udtryk, vil umuligt kunne være udtryk for 
”treenighedens” analyse, idet det uundgåeligt kun kan 
være en analyse af en eller anden af nævnte ”treenighe-
dens” frembringelser. ”Det treenige noget” er og bliver 
i al evighed således det absolut altdækkende udtryk for 
livets eller tilværelsens allerhøjeste analyse.” (Min un-
derstregning).

X1 = Jeget/Selvet. X2 = skabeevnen. X3 = det skabte.
Det Martinus her udtrykker er, så vidt jeg forstår det, at 
ALT, manifest såvel som ikke manifest, skabt såvel som 
uskabt, Gud såvel som Gudesønnerne, er inkluderet i den 
treenige analyse! Derfor kan begrebet 0X, forstået som 
Guds Jeg, kun være en del-analyse af X1. Hvis det således 
var 0X som skabte Guds Jeg; altså, at Guds Jeg opstod 
ud af 0X, eller, at Guds Jeg var 0X og Gudesønnernes 
Jeger da X1, ville der pludselig ikke længere være 3 men 
4 faktorer i analysen! Således at analysen af Gud ville 
udgøre: 0X - X2 - X3, og analysen af Gudesønnerne: X1 
- X2 - X3. Det ville være en katastrofe for hele værkets 
troværdighed om Martinus hidtil ”lige” havde glemt eller 
overset at få det med! 

Sidst i DIK stk. 134 siger Martinus, at Guds Jeg også 
danner Jeget i ethvert levende væsen. Og videre til stk. 
135.: ”Vi har her set, at hvert eneste levende væsen evigt 
og urokkeligt er forbundet med Gud. Hvad betyder det? 
- Det betyder tilsvarende urokkeligt, at guds jeg er delt 
op i et uendeligt antal jeger.” 

Det som i denne forbindelse er min enkle pointe er; 
at det der har skabt noget af forvirringen omkring 0X 
er, at Martinus i sit ufærdige manuskript, ikke har fået 
tydeliggjort, at Guds Jegs (som kaldet 0X) opdeling i et 
uendeligt antal Jeger, er det (Guds) Jeg han almindeligvis 
inkluderer i X1. Martinus har jo gentagne gange nævnt, at 
Gud og Gudesønnernes struktur, har den samme analyse: 
Altså X1, X2, X3. I princippet udgør både Guds Jeg og 
Gudesønnernes Jeg altså Jegstrukturen X1. 

Men da der også er en forskel mellem Guds X1 og Gude-
sønnernes samme, idet Gudesønnernes Jeg opgår i Gud, 
mens Guds Jeg ikke opgår i noget, er det min opfattelse, 
at Martinus har ønsket at give Guds Jeg en specifik beteg-
nelse, for at markere denne forskel; uden at han hverken 
helt fik afsluttet samt begrundet sine betragtninger i det 
ufuldendte manuskript til DIK. Dog, det er hvad jeg læser 
ud af teksten. Og fordi Gud i analysen går ”forud” for, 
er ”over” Gudesønnerne, forsøger Martinus sig ved at 
benævne Guds Jeg som 0X og Gudesønnernes Jeg som 
X1. Af princip er de dog ens og udgør benævnelsen X1 
i den treenige analyse. 
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Hvis vi tænker videre i det spor, så havde Martinus nogle 
problemer med sin betegnelse 0X. For det første har han, 
under analysen af talrækken i Livets Bog, bind 3, defineret 
tallet 0 som værende lig bogstavet X. Så når han bruger 
benævnelsen 0X, siger han faktisk det samme to gange. 
Og det er uhensigtsmæssigt for forståelsen og systematik-
ken, selv om tallet 0 også antyder noget der er gået ”forud” 
for (X) 1 (X1 forstået som Gudesønnernes Jeg), hvilket 
vel var det han søgte at forklare i symbolform. 

Heraf følger, at Martinus ikke rigtigt kan bringe en 
special betegnelse for Gud ind, fordi han i sin originale 
opbygning begynder med X, som altså også er lig 0, og 
derefter tallene 1, 2, 3. Så han har haft det  problem i sit 
manuskript, at finde en måde hvorpå han i symbolform, 
kan få bragt Guddommens Jeg ind mellem X og X1. Eller 
måske mere korrekt; finde en symbolsk måde at opdele 
X1 i både et Gudsaspekt og Gudesønsaspekt. Men det 
kan Martinus ikke hvis han samtidig skal holde sig til 
den oprindelige symbolform.

Årsagen til at Martinus har valgt at placere tallet 0 foran 
bogstavet X, hvor han ellers sætter bogstavet X foran 
tallet (X1, X2, X3), kan som nævnt være et forsøg på at 
få udtrykt det guddommeliges særstatus. Men den holder 
ikke symbol-logisk set. Både fordi 0 og X er det samme, 
samt fordi, nullet da ville komme til at antyde, at Gud, 
som synonym med 0´et, opstod FØR ”noget som er” (X), 
hvilket også ville være noget af en ”nyhed” i værket. 

Nogle har så forsøgt at ”hjælpe” Martinus, ved at bytte 
om på 0 og X, så vi får betegnelsen X0. Det virker umid-
delbart lidt mere logisk at få nullet over på denne side af 
X´et, men det ændrer jo ikke ved det forhold at 0 og X 
angiver det samme. Ligesom der yderligere ved dette er 
det problem, at X1 i den treenige analyse er lig X, ”noget 
som er” (det X som også X2 samt X3 kan analyseres 
”tilbage” til). 1´tallet er altså dybest set også lig X i den 
treenige analyse. 

Hvis nullet så tilsvarende er lig X som et nyt påhæng til 
den treenige analyse, får vi det rene kaos, hvor både X, 0 
og X1 i princippet er det samme (noget som er). Får nullet 
i stedet en anden funktion, i form af fortløbende tælling, 
som adskiller sig fra den funktion Martinus har tillagt det 
i talsystemet, skabes der forvirring i principperne og den 
treenige analyse falder og bliver en kvartet. 

Ud fra disse betragtninger føler jeg mig overbevist om, 
at betegnelsen 0X (såvel som en eventuel X0) ville være 
blevet slettet af Martinus selv igen. Problemet er egentlig 
ikke så stort og snarere spekulativt end substantielt, for 
selv om både Guds og Gudesønnernes Jeg symboliseres 
ved X1, er vi jo gennem Livets Bog gjort bekendte med 
den principielle forskel.   

 At der ikke er noget der går forud for Jeget/X1, nævner 
Martinus bl.a. på s. 170 - 171 i DIK: ”Nævnte jeg afviger 
fra alt andet i universet ved ikke at have nogen som helst 
skabelsesanalyse af sig selv, da det aldrig nogen sinde 
er blevet skabt, men evigt har eksisteret.” Og længere 
nede:” Vi har altså her i det absolut højeste ”levende no-
get” (Jeget) fundet livets ophav. Dette ophav er således 
livets absolut første årsag. Denne årsag kan ikke være en 
virkning af nogen forudgående årsag, da den er absolut 
alle årsagers og virkningers ophav og frembringer eller 
skaber. Skaberen (Jeget) er det højeste ”noget” og kan 
derfor ikke være skabt” (mine parenteser).

Martinus gør det også her fuldstændig klart, at der ikke 
eksisterer noget før Jeget. Men jeg skal medgive at fx 
hans anvendelse af ordene på s. 223 DIK: ”... danner 
Guds jeg”, kan vække forestillinger om processer gående 
forud for Jeget. Jeg skal tillige medgive, at Martinus ikke 
fyldestgørende har beskrevet, hvorledes Jeget da fyldes 
af indhold og hvor det indhold kommer fra/opstår ud af, 
hvilket har ledt til flere teorier blandt kosmologer, som i 
mine øjne ikke holder sig inden for rammerne af Marti-
nus´ verdensbillede og den treenige analyse. 

Til sandsynliggørelse af ovenstående gælder også, at det 
som nævnt ville være en katastrofe om Martinus nærmest 
på sit dødsleje, pludselig begyndte at introducere et helt 
nyt og afgørende aspekt og tolkning i sine analyser og 
sit livsværk som gør den treenige analyse ugyldig! En 
tolkning flere på forskellig vis ellers indirekte lagde op 
til i den forgangne debat. Vi ser dertil også i gengivelsen 
af det pågældende manus (som blev til DIK), at Martinus 
har foretaget en del rettelser og virker søgende i sin tekst, 
omkring anvendelsen af begreberne. 
Så 0X?  Niksenbiksen! Den går ikke. Interesserede kan 
jo læse den pågældende tekst i DIK med ovenstående 
indstilling og se om det giver mening. 
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Af Kurt Christiansen

Mange mennesker siger, at de har svært ved at finde ord 
når de ønsker at bede til Gud/forsynet.

De nedenfor skrevne sætninger har en meget dyb betyd-
ning, og er helt i overensstemmelse med det Åndsviden-
skaben har lært os. Dybden, som det enkelte menneske 
føler og oplever ved at gennemtænke sætningerne, er 
naturligvis bestemt af det enkelte menneskes udvikling 
og dets indsigt i den universelle åndsvidenskab. 
Sætningerne som er helt universelle/generelle kan, til 
privat brug, naturligvis modificeres og suppleres af den 
enkelte efter eget ønske, men kan forhåbentlig, i denne 
skrevne form, på en eller anden måde, tjene som inspi-
ration til det enkelte menneske. Ordvalgene er noget 
mere omfattende end nødvendigt, og måske lidt genta-
gende. Det er imidlertid rart at føle sig i kontakt med det 
guddommelige/”det ikke fysiske” i en lille stund. Derfor 
det lidt omfattende og tidsforbrugende sprogbrug. Dette 
giver mulighed for supplerende tanker i forbindelse med 
bønnen.

Det intelligente overvejende menneske vil måske sige: 
Hvorfor skal vi bede om noget. Alt sker alligevel efter 
Guds vilje alene. Det er vel også rigtigt til en vis grad. 
Du bestemmer imidlertid selv hvilken retning du vil gå 
i livet. Dermed bestemmer du selv hvor stenet og lang 
vejen som du vælger, skal være. Man kan derfor med god 
grund bede Gud og sine personlige hjælpere om hjælp til, 
at vejen ikke skal blive alt for lang, tung og trættende. 

Gennem sådanne bønner får man også følelsesmæssigt en 
nærmere kontakt med den guddommelige verden. En kon-
takt som du vil fornemme vil støtte dig i svære tider.

Jeg har i teksten valgt at bruge betegnelsen Gud. Det 
er naturligvis lige meget hvad man kalder det højeste 
åndelige væsen (eller hierarki, om du vil). Du kan sige 
Gud, Allah, Buddha, ”Forsynet”, ”Den højeste energi” 
eller hvad du har lyst til. Det er den åndelige tyngde du 
lægger i dine ord, der er afgørende.

En bøn til Gud som kan bruges i dagligdagen, eller efter 
behov.
Direkte baseret på åndsvidenskab.

1) Kære Gud du som er overalt.

2) Jeg takker dig for din uendelige årsagsløse kærlig-
hed imod mig og imod alt levende fra det mindste til det 
største.

3) Tak fordi du hører alle vore bønner, og hjælper os 
alle på den allerbedste måde.

4) Tak fordi du lærer os alkærligheden trin for trin.

5) Tak fordi du er med alle væsener der har det rigtigt 
svært, og hjælper, trøster, leder og lindrer for hver især 
på bedste måde.

6) Tak fordi du er med mig, mine kære, og alle levende 
væsener. Tak fordi du leder os alle til at gå ad din vej, så 
vi kommer til at se og forstå, lære og udvikle os, så alt er 
såre godt. 

-----------------

7) Jeg beder dig om du fortsat vil være med mig og alle 
levende væsener.

8) Jeg beder om du fortsat vil høre alle vore bønner, og 
hjælpe os på den allerbedste måde, så alt fortsat må være 
såre godt.

9) Jeg beder om du fortsat vil lære os alkærligheden trin 
for trin.

10) Jeg beder om du fortsat vil være med alle væsener 
der har det rigtigt svært, og hjælpe, trøste, lede og lindre 
for hver især på allerbedste måde.

11) Jeg beder om du fortsat vil være med mig, mine kære, 
og alle levende væsener, og fortsat lede os alle ad din vej 
for at vi kan se og forstå, lære og udvikle os. Således, at 
alt fortsat vil være såre godt.

12) Din vilje ske i al evighed og på alle måder.

13) Tak fordi du er med alle levende væsener, og hjælper 
os på allerbedste måde. Tak fordi du er os alle nær og 
hjælper os, også selv om vi ikke altid selv er opmærk-
somme på, at du er hos os.

Det er ikke svært at tale med Gud!
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14) Tak mine kære hjælpere som altid er mig nær. Tak 
fordi I hjælper mig på allerbedste måde efter Guds vilje. 
Tak for alt hvad I gør for mig.

----------------

15) Tak Gud fordi du altid er med os alle. Tak fordi du 
lader os gennemgå såvel behagelige som ubehagelige 
goder, så vi på den måde kan lære alkærligheden trin for 
trin, og samtidig føle, at livet er dejligt og værd at leve, 
selv om ikke alt er lige behageligt.

 
16) Din vilje ske i al evighed.

17) Jeg lægger alt i din hånd.

18) Jeg ønsker kun at din vilje må ske.

===================

Forklaring til valget af de skrevne sætninger.

Gud er hverken et han- eller hun-væsen, derfor undlader 
jeg den kønsbetegnende artikel.

Ad 1. Indledningen (opkaldet). Gud er overalt, fordi 
hans jeg omfatter samtlige levende væseners jeg’er. Gud 
kommunikerer med alle sine fysiske væsener gennem de 
specielle væsener, der findes i Guds primære bevidsthed. 
Det vil sige, gennem væsenerne i den primære bevidst-
hed, som findes i de tre åndelige riger, der også fysisk er 
overalt. Fysiske og ikke fysiske riger er ikke fysisk ad-
skilte. De eksisterer kun på forskellige bølgelængder, men 
samme sted som den fysiske verden som vi oplever.

Ad 2. Tak til Gud for den årsagsløse kærlighed Gud ud-
øver mod alt fra det encellede væsen til mastodonten, inkl. 
Mennesket. Det gælder også for den subatomare partikel 
og galaksen. Vi kan blot ikke bevidsthedsmæssigt overse 
disse fjerne områder.

Ad 3.  En tak fordi vi ved, at Gud hører alle vore bønner 
og hjælper os i sin alkærlighed, uanset hvor vi står mel-
lem godt og ondt. Dette er en tak fordi Gud hjælper og 
leder alle, til enhver tid og på alle måder, dog uden at vi 
mister vores individuelle råderum mellem godt og ondt. 
En tak for Guds lederskab, der for os indbefatter såvel 
behagelige som ubehagelige goder.

Ad 4.  En tak fordi vores belæring ikke blot indbefatter 
fysisk og intelligensmæssig udvikling, men også indbe-
fatter udviklingen af alkærlighedsevnen, som kun kan 
læres gennem lidelsen.

Ad 5.  En tak for hjælpen som Gud udøver mod væsener, 
der har det rigtigt svært. Væsenerne har det af og til svært, 
fordi væsenet også skal lære alkærlighed gennem lidelse. 
En tak fordi denne ledelse ikke fører til værre oplevelser 
end det er nødvendigt. En tak fordi Gud samtidig med 
lidelsen giver væsenet styrke til at gennemgå denne li-
delse og lære af den.

Ad 6.  En tak, fordi den ledelse Gud udøver, sker ad en 
vej som Gud har fastlagt for vores udvikling. En vej 
som giver os muligheden for at lære af vore fejltrin. En 
mulighed for at vi kan komme til at forstå den store sam-
menhæng på et eller andet tidspunkt, når vi får kosmisk 
bevidsthed, hvad vi alle når på et eller andet tidspunkt. 
Herved vil alt være såre godt.

Ad 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12.  Den første serie sætninger var 
takkesætninger for Guds indsats for det enkelte væsen. De 
efterfølgende sætninger er en serie bønner om, at denne 
indsats må fortsætte i det uendelige. Dette er nemlig en 
nødvendighed for levende væseners videre udvikling.
At takke Gud for det han har gjort, og gør for os, som vi 
udsagde i de første sætninger, er helt væsensforskelligt 
for det at bede Gud om at fortsætte med denne hjælp. 
Der er i sagens natur ingen grund til at tro, at Gud ikke vil 
fortsætte med det, men det betyder ikke, at vi ikke skal 
tilkendegive vores ønske om at det må fortsætte, da det 
er helt afgørende for vores fortsatte udvikling.

Ad 13.  En gentagen tak, men en speciel tak fordi vi 
også får hjælpen selv om vi ikke selv er opmærksomme 
på denne, eller ikke fornemmer at det er en hjælp, fordi 
den ikke specielt går efter vores forudfattede ønsker. I 
erkendelse af, at Gud har det store overblik, og vores er 
stærkt begrænset.

---------------

Ad 14.  På den ikke fysiske side har vi, hver af os, en 
gruppe hjælpere der specielt er tilknyttet vores person. 
Her retter vi en tak til vores egne individuelle hjælpere 
på den ikke fysiske side. Disse vore hjælpere hjælper os 
på bedste måde, enten vi fornemmer det eller ikke. Det 
specielle ved disse hjælpere er, at deres hjælp altid, helt 
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og holdent, er en hjælp baseret på Guds vejledning og 
retningslinjer for vor udvikling. Disse væsener arbejder 
helt efter Guds vejledning. 

Naturligvis arbejder alle væsener på det åndelige plan som 
hjælpere for Gud, og efter Guds vejledning (måske med 
undtagelse af salighedsvæsener som ikke er til rådighed 
for omverdenen, men er i deres egen indre bevidsthed), 
men så vidt jeg forstår, er de specielle, individuelle (dag-
lighjælpere) ikke tilhørende Guds primære bevidsthed, 
men er hjælpere, der har valgt, som deres opgave i diskar-
neret tilstand, at hjælpe inkarnerede medvæsener.

Vi siger tak til dem for det de gør for os, vel vidende, at 
deres handlinger helt er bestemt af Guds plan med vores 
udvikling. De handler ikke helt på eget initiativ, men de 
gør dog en stor indsats for os, som vi bør sige tak for.

Ad 15.  En speciel tak fordi Gud, uanset om vi bryder os 
om det eller ej, leder os gennem såvel ”behagelige” som 
”ubehagelige” goder. Hvis vi ikke allerede forstår det, 
bliver det absolut også muligt for os selv, efterhånden at 
forstå, at de ubehagelige goder er en nødvendighed for 
vores sunde udvikling. Ellers ville det jo ikke være muligt 
at lære alkærligheden trin for trin. Vi ønsker samtidig, at 
denne ledelse må ske i al evighed.

Ad 16.  En bekræftelse på, at vi mener det alvorligt, og 
at vi lægger alt i Guds hånd, også selv om vi ikke altid 
føler situationen som behagelig og legende let.

Ad 17.  Til slut slår vi fast, at uanset hvad vi inderst inde 
ønsker, så ønsker vi inderst inde alligevel, at Guds vilje 
må ske fyldest, ene og alene.

Ad 18.  En gentagende bekræftelse på, at vi virkelig mener 
vores bøn alvorligt.

Man kan så sige amen eller hvad man ellers har lyst til 
og føler nødvendigt.

Er der brug for en anden bøn når vi har 
”Fader Vor”?

Svaret er både et ja og et nej.

”Fader Vor” er jo en bøn indstiftet for uendeligt mange 
år siden. På et tidspunkt hvor man ikke var udviklet til at 
kunne forstå åndsvidenskabens budskab, og ikke havde 
fået det præsenteret.

Er du et udpræget følelsesmenneske, og er fuldt tilfreds 
med den gamle bøn, skal du ikke benytte en anden. 

Åndsvidenskaben (Martinus) fandt det dog nødvendigt 
at fortolke ”Fader Vor”, for at dem der bruger den, i 
åndsvidenskabelig belysning, kan forstå hvad vi beder 
om i denne bøn.

Nu, hvor vi har hele det åndsvidenskabelige tekstma-
teriale, vil det være muligt at opbygge en ny og mere 
tidssvarende bøn på dette grundlag. En bøn som er 
umiddelbart logisk for det udviklede menneske der har 
forstået åndsvidenskaben, og ønsker at gøre brug af dette 
nye paradigme.

Derfor har jeg udviklet denne bøn, og har brugt den dag-
ligt i mange år. Jeg stiller den nu til rådighed for ethvert 
veludviklet og interesseret menneske, som en model som 
der kan ombygges på efter behov, og efter selvstændige 
ønsker.

Intelligens er ikke nok
Da den totale viden om den stråleformige eller åndelige verden bag den fysiske omfatter mere, end hvad 
intelligens i sig selv kan løse eller udregne, kan mennesket ikke blive bevidst i denne verden uden ved at 
få udviklet de evner, med hvilke det kan skabe kontakt med de områder, der ligger udenfor intelligensev-
nens rækkevidde. Disse evner er kærligheden og intuitionsevnen.
(Martinus i ”Guds skabelse af mennesket” kap.4)
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v/Alcyone

Der gik på et tidspunkt rygter om, at den bog, Martinus 
lånte af Nibelvang og mediterede efter, før han fi k sin 
kosmiske bevidsthed, skulle være den, der hed ”Ved me-
sterens fødder”. Men når man kigger i den, er det oplagt, 
at det slet ikke var den, han lånte. Man har aldrig fået 
opklaret, hvilken det så var. Uanset hvad, så bringes her 
et lille afsnit fra ”Ved mesterens fødder”, som er et lille 
hæfte med mesterens råd til eleven om betingelserne for 
at ”betræde vejen”.

Al kundskab er nyttig og den dag vil komme, da du besid-
der al kundskab. Men så længe du kun formår at tilegne 
dig en del, så pas vel på at vælge den mest nyttige del. 
Gud er visdom så vel som kærlighed, og jo mere visdom, 
du besidder, jo mere kan du åbenbare af Gud. Derfor må 
du studere. Men studer først det, der bedst vil sætte dig i 
stand til at hjælpe andre.

Arbejd tålmodigt med 
dine studier – ikke for at 
menneskene skal beundre 
din visdom. Ikke heller for 
at du selv skal føle den 
lykke, det er at være vis, 
men fordi det kun er den 
vise, som kan yde virkelig 
hjælp. Hvor meget du end 
måtte ønske at hjælpe så 
længe du er uvidende, 
gør du let mere skade end 
gavn.

Du må skelne mellem det sande og det falske. Du må lære 
at være sand fuldt ud – i tanke, ord og handling. Først i 
tanken, og dette er ikke let, thi der fi ndes mange usande 
tanker i verden, megen tåbelig overtro, og ingen som er 
slave af overtro, kan gøre fremskridt.

Derfor må du ikke antage nogen tanke, fordi den anses 
for rigtig af mange andre mennesker, eller fordi den har 
været en trossætning i århundreder. Du må selv tænke sa-
gen igennem, selv danne dig en mening om, hvorvidt den 
er antagelig for din fornuft. Husk på, at om end tusinde 
mennesker er enige om en sag – dersom de intet ved om 
denne sag, da er deres mening ganske uden betydning.

Den, der ønsker at vandre vejen, må lære at tænke selv. 
Overtro er et af verdens største onder, et af de hæmmende 
bånd, som du ganske og aldeles må frigøre dig for.

Vær sand i handling. Gør aldrig noget forsøg på at synes 
at være andet, end hvad du er, thi alt sligt er en hindring 
for sandhedens klare lys, der bør skinne igennem dig, 
ligesom solens lys skinner gennem klart glas.
Du må skelne mellem det selviske og det uselviske. Thi 
selviskhed har mange former, og når du tror, at du for 
stedse har udryddet en af dem, dukker den op i en ny 
skikkelse så stærk som nogensinde. Men lidt efter lidt vil 
du blive så opfyldt af tanken om at hjælpe andre, at der 
slet ingen tid levnes dig til at tænke på dig selv.

00000

Ønsk dig ikke psykiske kræfter. De vil komme, når Meste-
ren ved, at det er bedst for dig at eje dem. At fremskynde 
deres udvikling medfører ofte store vanskeligheder. Den 
der ejer dem vildledes let af rænkefulde naturånder, eller 
han bliver indbilsk og tror, at han er ufejlbarlig. I alle til-
fælde kan den tid og den styrke, der anvendes for at vinde 
disse evner, bruges i arbejdet for at hjælpe andre.

De vil komme i løbet af udviklingen – de må komme, og 
dersom Mesteren ser, at det vil være nyttigt for dig, at 
deres udfoldelse fremskyndes, så vil han sige dig, hvor-
ledes dette trygt kan gøres. Indtil da er det bedre for dig 
at være dem foruden.

Ved mesterens fødder

Arbejd tålmodigt med 
dine studier – ikke for at 
menneskene skal beundre 
din visdom. Ikke heller for 
at du selv skal føle den 
lykke, det er at være vis, 
men fordi det kun er den 
vise, som kan yde virkelig 
hjælp. Hvor meget du end 
måtte ønske at hjælpe så 
længe du er uvidende, 
gør du let mere skade end 
gavn.
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v/Ruth Olsen

Kristendommens epoke har indtil for ret nylig været en 
kvindeundertrykkende epoke. Men kristendommen var 
faktisk også en religion, som i begyndelsen gav kvinder 
mulighed for at bryde med traditionens kvinderolle. Det 
gjorde Thekla, og hun blev i nogle århundreder det, vi i 
dag kalder ”en rollemodel” for en del andre kvinder. Hun 
var stærk og turde insistere på at ville bestemme selv.

Det begyndte ifølge legenden med, at Paulus kom til hen-
des hjemby Ikonium i nuværende Tyrkiet for at fortælle 
om Jesus og hans lære. Thekla blev så betaget af det, 
hun hørte, at hun ville døbes og følge med Paulus for at 
udbrede det kristne budskab. Da hun var af det bedre bor-
gerskab og var lovet bort til et tvangsægteskab, måtte hun 
gennem mange prøvelser for at kunne følge sit kald.

Hvad der er reel historie, og hvad der er senere tildigtet 
myte, er ikke til at vide, men faktum er, at der opstod en 
Thekla-kult vidt udbredt i den kristne verden, dvs også 
i store dele af Europa. Historien beretter, at Paulus blev 
anklaget for at være ”troldmand og forfører”, og Thekla 
blev dømt til at blive brændt på bålet for sit ærekrænkende 
brud med familiens normer. Men ilden ville ikke røre 
hende, og Gud sendte en vældig regnbyge.

Så blev hun forjaget fra byen og sammen med Paulus tog 
hun til Antiokia. Hun var ung og smuk, så en mand her 
ville absolut giftes med hende. Da han greb fat i hende, 
slog hun ham og ”rev hans kappe i stykker og slog kran-
sen af hans hoved”. Da han var en stor mand i byen, fik 
han hende ført for de vilde dyr, men ”løven slikkede blot 
hendes fødder”. Ingen vilde dyr ville røre hende. Thekla 
proklamerede: ”Jeg er den levende Guds tjenerinde, hans 
søn har beskyttet mig”. Kvinderne i byen jublede, og en 
rig enke tog hende til sig og hjalp hende.

Da Paulus ikke ville døbe hende, gjorde hun det selv, og 
erklærede at hun ville leve ren og uberørt, viet til den 
kristne Gud. Hun klippede sit hår kort og ”ændrede sin 
tunica, så hun brugte den, som mænd gør”. Hvor længe 
hun fulgte Paulus vides ikke, men omkring år 190 klager 
en af ”kirkefædrene”, Tertullian, over at Paulus skulle 
have tilladt hende, en kvinde, at undervise og døbe, ja at 
hun var så fræk at kalde sig en ”Jesu apostel”.

At Thekla fik samlet sig en større tilhængerskare af 
kvinder, hvoraf en del må have haft økonomiske midler, 
ses af at hun fik etableret et større klosteranlæg med en 
mægtig basilika på sydkysten af Lilleasien. Der opstod 
med udspring herfra en egentlig Thekla-kult, og stedet 
blev et meget velbesøgt valfartssted for pilgrimme, åben-
bart gennem flere hundrede år. Det fortælles, hun kunne 
helbrede syge mennesker, selv efter sin død.

Hvad var det ved kristendommen, som i de første århund-
reder i så høj grad tiltrak kvinder? Der skød nonneklostre 
op mange steder på kvinders eget initiativ, og særlige 
kristne kvindehuse blev etableret flere steder i Europa, 
hvor kvinder hjalp hinanden med alt det praktiske og tog 
sig af syge og fattige i området. De havde gjort Jesus til 
deres ”brudgom”, og synes virkelig at have taget det med 
næstekærligheden alvorligt.

Som kristendommen blev forstået dengang, var dette at 
leve i cølibat noget eftertragtelsesværdigt, for det var jo, 
hvad Jesus havde gjort, og han var idealet, man ønskede 
at efterligne. Som Paulus havde sagt, var ægteskab kun 
for de svage sjæle. Ifølge Paulus’ 1. brev til Kor. (7,32-35) 
kunne man enten leve et Kristus-liv eller et kønsliv. Mænd 
kunne ved dåben blive åndelige i stedet for kønslige. 
Kvinder måtte forblive kønslige eller blive som mænd.

For kvinder var det dengang som regel ikke muligt selv 
at bestemme over sin seksualitet, så klosterlivet blev 
eneste respektable udvej til undgåelse af uønsket sex og 

Historien om THEKLA
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farlige graviditeter. Og fremgik det ikke af Bibelen, at 
man måtte vælge mellem ”Martha og Maria”, mellem 
den materielt/kropslige og den åndelige, og var det ifølge 
Jesus selv ikke Maria, der havde valgt det bedste?

Som ”ren jomfru”, dvs næsten som mand, blev man 
respekteret indenfor den kristne ideologi. Havde Jesus 
ikke selv sagt, at ”i himlen tager man ikke til ægte”, og at 
”riget” ville komme, når ”det mandlige ikke er mandligt 
og det kvindelige ikke kvindeligt” (Thomasevangeliet 
stk.23). Desuden sagde Jesus (Thomasevangeliet stk. 
112) at, ”enhver kvinde, der gør sig selv mandlig, skal 
gå ind i himmelens rige”. Man havde naturligvis ikke 
forstået det med polforvandlingen, og at det var noget 
der lå mange generationer ude i fremtiden. Det med at 
”være ren i hjertet” forbandt man med kyskhed, og i øv-
rigt troede de første kristne, at det med ”rigets komme” 
lå lige om hjørnet.

Som Paulus prædikede: ”Velsignet er de, som lever i 
afholdenhed, for til dem vil Gud tale” og ”Velsignet er 
de kyskes kroppe, for de vil behage Gud og skal ikke gå 
glip af deres løn”. Et sådant kyskhedsideal blev for mange 
kvinder en form for frigørelse i en tid, hvor alternativet 
var seksuel undertrykkelse.

Efterhånden som kirkerne blev mere og mere patriarkalsk 
autoritære, kunne man dog ikke acceptere, der var kvinder 
udenfor mænds kontrol. Nonneklostrene fik mandlige 
overhoveder og de mindre kvindehuse blev beordret 
nedlagt. Og man(d) gjorde, hvad man kunne for at få 
skubbet Thekla-skikkelsen helt ud i glemselens mørke, 
denne ”frække kvinde, der formastede sig til at undervise 
og døbe”. Det var kvinderne, der længe holdt legenden 
om Thekla i live, hun var blevet en slags skytsengel for 
dem.

Nogle tyske arkæologer fandt og udgravede resterne af 
Thekla-helligdommen i 1907. Thekla er en af de tolv kvin-
defigurer på Lisbjergalteret, som nu findes på National-
museet i København. Selv i middelalderens Nordeuropa 
kendte man altså til ”Den hellige Thekla”, men ellers er 
det lykkedes ret godt at få udraderet denne kristendom-
mens store kvindeskikkelse fra historiebøgerne, skønt 
legenden har foreligget i utallige oversættelser – syrisk, 
koptisk, latin, græsk, armenisk, ja sågar arabisk.

Jorden er endnu ufuldkommen

Den store ”organisme”, i hvilken menneskene befinder sig som ”mikrovæsener”, er således i sin 
natur af samme kvalitet som det jordiske menneskes. Dette vil altså igen sige, at det jeg, der har 
jordkloden til organisme, heller ikke tænker rigtigt. Dette væsens tankeenergi eller livskraft, der 
er identisk med vore ”naturkræfter”, er således heller ikke fuldkommen. Der opstår naturkata-
strofer, oversvømmelser, vulkanske udbrud, jordskælv, cykloner, dødbringende varme og kulde, 
altså en besværliggørelse af livsbetingelserne for dets ”mikroindivider”, hvortil menneskene 
hører.

(”Bisættelse” kap. 100)
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Forfatteren og musikeren Lars Muhl er én af de få 
danskere, der har sat sig ind i aramæisk, det næ-
sten uddøde sprog, som Jesus menes at have talt. 
Når Lars Muhl ser med friske øjne på dette sprog 
og på oversættelserne derfra, så kommer der nogle 
overraskende resultater ud af det.

På aramæisk betyder ordet ”synd” fx ”at skyde 
ved siden af”. Og når Jesus siger til den helbredte 
”Rejs dig op og tag din seng og gå, - du er hel-
bredt”, så kan det lige så godt betyde ”Rejs dig op 
og tag ansvaret for dig selv”.

I en samtale med journalisten Poul Blak i Morgen-
avisen Jyllands-Posten fremhæver Lars Muhl, at 
den nuværende ”kristne” kirke har fjernet sig fra 
Jesu oprindelige budskab om det allervigtigste: 
Næstekærlighedsbudskabet. Med Lars Muhls ord: 
”Ny Testamente rummer så megen visdom, som 
kirken desværre ikke forstår eller ønsker at forhol-
de sig til. Og reaktionen viser sig nu. (...) Flere og 
flere mennesker kan ikke mere stilles tilfredse ved 
den glædesløse trosbekendelse i Folkekirken. En 
trosbekendelse, som intet har med Jesu grundlæg-
gende lære at gøre.”.

I en hjertelig mail har Lars Muhl givet tilladelse 
til at bringe denne udgave af Fadervor i hans egen 
oversættelse:

Den aramæiske himmelbøn

Himmelske Ophav
Du, som er overalt
Helliget være Dit navn
Komme Dit Rige
Ske Din vilje
Her og nu i al evighed.
Fyld os med Din nådes kraft
Og løs os af de bånd, vi binder hinanden med.
Led os ud af fristelse, befri os fra os selv
Og giv os styrke til at være ét med Dig
Lær os tilgivelsens sande kraft at kende
Og lad vore fremtidige handlinger
Vokse frem af dette hellige øjeblik.
Amen.

Nu kan vi hver især danne os en mening om, 
hvordan denne oversættelse stemmer overens med 
vores egen opfattelse og med Martinus’ analyser. 
For mit eget vedkommende har navnlig linjen Lær 
os tilgivelsens sande kraft at kende virket stærk og 
befriende - og helt i overensstemmelse med Marti-
nus Åndsvidenskab.

Hans Wittendorff
       
hwittendorff@post.tele.dk    

DEN ARAMÆISKE HIMMELBØN

Peter Fich: ”En rose så jeg skyde”
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Om Bøger
DØDEBOGEN

Af Erik
Meier Carlsen

238 sider – ca 300 kr

Borgens forlag 2010

Anm. Ruth Olsen

Journalisten E. Meier 
Carlsen, der jævnligt 
optræder i medierne, 
har dyrket tibetansk buddhisme i tre årtier. Nu har han 
gjort et kæmpearbejde med at nyoversætte Den Tibetan-
ske Dødebog og givet den mange forklaringer med på 
vejen. Det er en bog, mange har hørt om, men de færreste 
læst, fordi den er så vanskelig tilgængelig. Den hører til 
en kultur, som for os i vesten forekommer meget frem-
medartet.

Dødebogen har sin rod i Tibets oprindelige shamanisme, 
men er naturligvis påvirket af buddhismen, som først kom 
til Tibet omkring 6-800 år e.kr. Den menes først at være 
blevet nedskrevet i 1300-tallet. Man får i begyndelsen 
af denne bog en gennemgang af Tibets historie. Vi hører 
f.eks., at det engang har været et mægtigt krigerisk kon-
gerige, der havde erobret store dele af naboregionerne, 
så måske det ikke så ”tilfældigt”, karmisk set, at det i dag 
er blevet et undertrykt folk.

Dødebogen er en vejledning til den døde, som skal gen-
nem ”en farefuld passage”, og meningen er at den skal 
læses højt for den døde mange gange i de første dage 
efter overgangen. Han skulle således være forberedt på 
de mindre behagelige visioner, han kan opleve. Men den 
er også en slags bøn fra de pårørende om, at ”de højere 
magter” vil hjælpe ham gennem ”skærsilden”, så vidt 
jeg forstår den.

Forestillingen om reinkarnation og karma eksisterede 
før buddhismen. At kroppen ikke regnes for noget, når 
først døden er en realitet, ses af den tibetanske skik med 
at hakke kroppen i småstykker og give dem til gribbene. 

Det kan man betragte som praktisk ”genbrug” og en 
måde at undgå spredning af sygdom. Men det forudsætter 
overbevisningen om, at man har en sjæl, som frigjort af 
kroppen er draget af sted på rejsen til det hinsides.

Dette passer egentlig dårligt med det, Buddha skulle have 
sagt, nemlig at der ikke fi ndes noget evigt selv eller no-
gen individualitet. Men buddhisme viser sig også her at 
kunne tolkes på fl ere måder. Ifølge denne dødebog synes 
det ikke at være noget rart sted, man kommer hen efter 
døden, men kommer man godt gennem mørket, angsten 
og skrækvisionerne, kan det åbenbart lykkes at nå frem 
til ”befrielsen”.

Jeg skal ærligt indrømme, jeg har meget svært ved at 
forstå denne bog, og jeg er glad for de nok så forståelige 
beskrivelser, Martinus har givet os. Det kan godt være, 
vi skal gennem en mellemtilstand, der måske ikke er ren 
lykke, men vi ved jo, der i så fald altid er mulighed for at 
bede om hjælp. Med alle de oplysninger vi nu har, bl.a. 
fra nær-døds-oplevelserne, om hvad vi kan forvente os at 
møde ”på den anden side”, behøver vi ikke den angst for 
døden, som denne dødebog synes at forudsætte.

Det kan godt være, tibetanerne engang har haft glæde af 
deres dødebog, og at den historisk set er ret interessant, 
men jeg kan ikke se, hvad vi i vor tid kan bruge den til. 
Vi ved, at der i ”dødens grænseland”, når de almindelige 
sanser er sat ud af spillet, opstår visioner som ofte vil 
være præget af, hvor langt i udviklingen vor bevidsthed 
er. Men der kan også hentes værdifulde indsigter i dette 
”grænseland”, ofte brugt af shamaner. 

Det får mig til at tænke på et gammelt eskimoisk mund-
held, som lyder:
”Lad det menneske, som vil have en vision, hænge sig i 
sin hals. Når hans ansigt bliver violet, tag ham så ned og 
lad ham fortælle, hvad han har set.”
Det er altså også en måde at få nær-døds-oplevelser på!
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Det skrantende
tyranni

Af Rico Bo

Skriveforlaget 2011

105 sider – 109 kr.

Anm. Ruth Olsen

Rico Bo har skrevet en 
meget aktuel bog om det 
syge fi nanssystem. Når en 
del Martinus-folk kender 
forfatteren som Richard 
Boesen, er det p g a den lille bog ”Alternativ økonomi”, 
som Kosmologisk Information udgav i 1997, og hvor 
Rico bidrog med et par kapitler.

I en tid hvor fi nanskapitalen pisker de folkevalgte poli-
tikere rundt i manegen og afsætter statsministre, er det 
forfriskende, at der her kommer en selvlært ”bonderøv” 
(som han kalder sig selv) og afslører deres magiske tryl-
lenummer – at få noget reelt værdiløst som penge til at 
regere hele verden. ”De har jo ikke noget på”, søger han 
her at påvise.

Han begynder med et eventyr om en drage, der bestemmer 
alt, men ikke interesserer sig for andet end at vokse. Og 
alle accepterer åbenbart, at det vigtigste er at fodre den 
og holde den i live. Dernæst har han et skuespil i 3 akter, 
der viser hvordan en økonomiekspert kan køre en ellers 
sund virksomhed i sænk, fordi han kun bekymrer sig om 
dragens velbefi ndende.

Vi får beskrevet, hvordan folk dør af sult, mens madvarer 
destrueres for at holde priserne oppe. Der mangler ikke 
mad i verden, men pengesystemet forhindrer en rimelig 
fordeling. Banksystemet dræner U-landene for langt fl ere 
penge, end der gives i ulandsbistand. Bogen viser, hvor-
dan det kapitalistiske system virker mere og mere grotesk. 
Økonomi er blevet kaldt ”en makaber videnskab”, fordi 
den støtter et system, der i så høj grad appellerer til sel-
viskhed og grådighed.

Dette er dog nogle økonomer nu ved at indse, men det 
er stærke kræfter, de er oppe imod, fordi verdens penge-
fyrster ofte også har sat sig på medierne og således kan 
manipulere med ”den offentlige mening”. Der er således 
stor forvirring om, hvad der er den egentlige værdiska-
belse i et samfund. Man tror i fuldt alvor, at penge i sig 
selv kan skabe værdi, og overser at det kun er arbejde, 
der kan give pengene nogen værdi.

Selv en konservativ som tyskeren Schirrmacher har set, 
der er noget galt. Han skrev: ”Globalisering betyder kun, 
at bankerne river gevinsterne ved internationale handler 
til sig, mens de fordeler tabene på skatteydere i alle na-
tioner.” Det er ikke kun de demonstrerende unge, der er 
begyndt at forstå, hvem der reelt styrer og kontrollerer 
”verdens gang”. Flere og fl ere af verdens fattige kan med 
den nye teknologi kommunikere viden til hinanden. Når 
grækerne går på gaden i protest, er det jo fordi de godt 
ved, at de virkelige syndere går fri mens ”de små fi sk” 
rammes.

Der skitseres i bogen et nyt system, hvor det privatstyrede 
pengekredsløb erstattes af et samfundsstyret, således at 
det er fællesskabets, dvs helhedens, interesser der tilgo-
deses. Således vil vi kunne erstatte destruktiv vækst med 
konstruktiv vækst, og afskaffe den ”hensynsløse ulighed”, 
som det privatstyrede pengesystem skaber.
Et særligt kapitel giver historiske eksempler på, hvor 
godt det gik de steder, hvor man frigjorde sig fra det tra-
ditionelle banksystem og skabte egne rentefri penge – og 
fortæller hvor hårdt den slags forsøg blev bekæmpet.

Einstein kaldte pengene ”alle tiders største tyran”. Derfor 
bogens titel, for Rico mener, tyrannen nu skranter. Men 
jeg gætter på, der kommer uendelig mange forsøg på 
kunstig åndedræt, før det for alvor kommer dertil, hvor 
vi kan gøre det, Einstein mente vi skulle:
”samle alverdens værdipapirer til et stort bål, så vi sam-
men kan fejre befrielsen fra alle tiders største tyran”.

Tegn og undere

Af  Albert C.Gaulden

Aschehoug 2003

255 sider

Anm. Ruth Olsen

Vi kender det fra så 
mange andre spirituelle 
bøger – dette med at 
fi nde svar på spørgsmål 
eller problemer, vi har 
tænkt på, ved noget vi ”tilfældigt” falder over. Det kan 
være en notits i avisen, en radioudsendelse, et skilt på 
vejen osv. Det er blevet kaldt ”synkronicitet” eller sam-
mentræf, og som regel skal vi være vågne overfor den 
slags for overhovedet at lægge mærke til det.

Det er det, denne bog handler om, og som forfatteren 
kalder ”Guds sprog”, dvs den måde Gud bruger til at kom-
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munikere til os. Jeg vil nok mene, det er vor skytsengel, 
der således forsøger at guide os, men det er jo lige meget, 
hvad vi kalder det.

Forfatteren er ikke kommet nemt til sin forståelse af, at 
vi faktisk kan blive vejledt hen ad vejen, hvis vi ellers er 
åbne for det. Han blev født med klumpfod, havde en svær 
og kærlighedsløs barndom og levede som alkoholiker i 
20 år. Han bad godt nok ind i mellem til Gud, men han 
lyttede aldrig efter et svar. Indtil den dag, hvor han sad 
i en fængselscelle pga spritkørsel, og pludselig hørte en 
indre stemme.

Fra da af blev han opmærksom på ”Guds sprog” og 
begyndte en udvikling i en ny og spirituel retning. Han 
har nu etableret en slags terapicenter, hvor han hjælper 
andre til at lytte og forstå det ”sprog”. For det er faktisk 
noget, man kan lære at blive god til. Bogen viser, hvor 
nuanceret dette sprog er. Det kan bestå i pludselige in-
tuitive ideer, en drøm der gentager sig, men altså også 
telepatiske budskaber.

Han opfordrer dog til at bevare en sund skepsis, så man 
ikke fokuserer hele sit liv på at opdage tegn eller på at 
tolke alt, hvad man oplever, som budskaber fra Gud. 
Det meste af bogen er ”historier fra det virkelige liv”, 
dvs hans erfaringer fra deltagerne i terapikurserne. Og 
selvfølgelig bærer bogen præg af den amerikanske kultur, 
den udspringer af, en kultur, der ud over så meget andet 
også er fuld af håb og gode viljer.

Til sidst et citat fra bogen (s. 227), der viser hans kærlige 
hensigter og håb: ”Hvis en afgørende mængde mennesker 
begynder at arbejde med det nye sprog, så tror jeg, at en 
usædvanlig ny æra uden grænser kunne blive indledt. I 
denne miraklernes gryende tidsalder kunne vi blive vid-
ner til bemærkelsesværdige ændringer, efterhånden som 
mange af os kom ind på Guds frekvens. Kanaliseringen 
af hans kærlighed og helbredende energier gennem os 
og til andre kunne resultere i spontan helbredelse. Løgn 
kunne forsvinde, efterhånden som vores antenner blev i 
stand til at opdage og uskadeliggøre truende vibrationer 
af falskhed eller bedrag, efterhånden som vi stødte på 
dem.”

OM DØDEN
Af Jørgen L.Thomsen 
(red.)

Fadl’s forlag 2011

340 sider

Anm. Ruth Olsen

Dette er en for det meste tør og saglig gennemgang af alle 
de praktiske problemer og regler, der er i forbindelse med 
den fysiske død, og er skrevet af en lang række eksperter 
på de forskellige områder. Det er en udmærket opslagsbog 
– om f.eks. obduktion, om dødskriteriet, livstestamenter 
osv. Når der på bogens bagside står: ”Døden er en gåde. 
Vi ved ikke, hvad der sker efter livet”, må vi smile lidt, 
for det er jo gængs ”overtro” eller rettere ”den alminde-
lige uvidenhed”.

Midt i al denne almene kontante oplysning, kommer et 
afsnit om ”Martinus og døden”, hvor Ole Therkelsen su-
perkort fortæller om, hvorfor livet er evigt og døden kun 
en illusion osv. Jeg ved ikke, hvem denne fl otte kostbare 
bog egentlig henvender sig til, og om læserne opdager 
hvor modsætningsfyldt den er. Anmelderen på Jyllands-
posten betegnede Martinus-afsnittet som ”missionerende” 
og ”et fejlskud i en ellers sober bog”.

Martinus-kapitlet virker da også ude af trit med bogens 
øvrige stof, måske bortset fra det om ligbrænding. Dette 
er dog så afvigende fra den almindelige holdning, at der 
i det mindste er blevet lagt så meget mærke til det, at det 
forarger den omtalte anmelder. Man skal jo nok kende 
en hel del til Martinus’ hele verdensbillede for at forstå, 
hvorfor han betegner ligbrænding som en slags mord.

En bog som denne vil formodentlig komme til at stå på 
en del biblioteker, så måske vil en og anden alligevel få 
noget at tænke over og gå videre med. Men den viser først 
og fremmest, at det nok varer længe, før sandheden om 
hvad døden er, får en større udbredelse.

Mød din skytsengel

Af Märtha Louise og Elisabeth Samnøy

Lemuel Books 2011

205 sider, 359 kr.

Anm. Ruth Olsen
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Der lægges ved denne udgivelse vægt på, at det er den 
norske prinsesse, der står som medforfatter. Det er da 
også kendt fra medierne, at prinsessen har oprettet en 
engleskole i Norge, og at landets biskopper er gået i rette 
med hende og påstået, at hun fraviger den kristne lære. 
Det er lidt komisk al den stund, der er mange historier 
om engle i Bibelen.

Bortset fra det – er dette en meget smuk bog med mange 
skønne billeder. Den kaldes en ”spirituel selvudviklings-
bog”, og der er da også mange gode råd til, hvordan man 
gør sit liv bedre, om f.eks. meditationsteknikker, ja der 
er endda madopskrifter på dejlig vegetarisk mad. Men 
en egentlig ”opskrift” på, hvordan man får kontakt med 
sin skytsengel, er der nu ikke. Det er jo et spørgsmål om, 
hvad man forstår ved ”kontakt”.

I et afsnit om engle står der (s. 161): ”Hver engel afspejler 
et aspekt af den universelle kærlighedskraft. Det er lige 
så enkelt for os mennesker at møde englene, som det er 
at kommunikere med vores hjerter.”
”Englene er der altid for os. De kan hjælpe os med at 
lære os selv bedre at kende. De kan hjælpe os med at 
finde vores vej, sådan at vi kan leve vore liv i glæde og 
kærlighed.”
”Det eneste, som kan hindre os i at komme i kontakt med 
englene, er os selv. Men vælger vi at sige ja til, at de skal 
tage del i vores liv, så får vi svar. For at noget skal kunne 

ske, må der lyde et ja fra hjertet. Hvis du virkelig mener 
det, i ærlighed, så kommer svarene også til dig, før du 
ved af det.”

Det lyder jo godt og smukt, men så enkelt er det ikke for 
de fleste. Hvis man imidlertid er åben for bogens udstrå-
ling af dejlige kærlige energier, kan man have megen 
glæde af den.

Tærskelens vogter
Værd at lægge sig på sinde for de mennesker, der mener at yde noget for Martinussagen. Følgende adva-
rende ord skrev Martinus i artiklen “Tærskelens Vogtere”,(Kosmos nr. 7 fra 1937) 
 
Hvis et Væsen t. Eks. i sin Begejstring eller Glædesrus i større eller mindre Grad har ydet Lyset eller de 
eller den Person, gennem hvilken Lyset manifesteres, økonomisk Støtte, fysisk Arbejde eller andre særlige 
Udryk for Sympati, saa vil de ufærdige Naturer, som Modsætning til de færdige, skabe tilsvarende Krav 
eller Fordringer om Favorisering eller særlig Hensyntagen til deres Person. Begejstringen for Lyset kan 
naturligvis være saa stærk, at den kan holde disse Krav eller Fordringer borte en Tid. Men efterhaanden som 
Tilknytningen til Lyset ved de faa færdige eller fremskredent udviklede Anlæg bliver mere dagligdags, kan 
denne ikke holde Begærene fra de ufærdige Anlæg i Skak. Og der opstaar derfor efterhaanden i de paa-
gældende Væseners Mentalitet en tilsvarende voksende Misstemning, der tilsidst bliver større end Glæden 
over Lyset. De ufærdige Naturer, der jo alle uundgaaeligt er af egoistisk Natur, skaber en Følelse af, at man 
er tilsidesat, ignoreret og miskendt af selve Lysets Repræsentanter. Man føler sig uretfærdig behandlet af 
dem, man har hjulpet eller støttet. Denne Følelse kan endog blive saa stærk, at man føler sig berettiget til at 
gaa imod dette ”Martyrium”, søger at bekæmpe dette. Og uden at man faktisk ved af det, er man inde i en 
Forfølgelse og Bekæmpelse af det Lys, man før elskede overalt på jorden.
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KORT FORTALT
 Af Ruth Olsen
Vissarion

En aften for nylig kunne man i TV 
se en interessant film om en rus-
sisk mand, der påstår, han er den 
genfødte Jesus. Han kalder sig 
Vissarion. Langt ude i Sibirien har 
han og hans tilhængere opbygget 
en mindre by med et stort og smukt 
tempel. Med en utrolig stor og 
uselvisk arbejdsindsats, har de her 
skabt et fællesskab, hvor alle synes 
glade og engagerede.

Men hvem er manden, og hvad er 
hans budskab? Han var oprindelig 
en almindelig politibetjent, som 
kollegerne huskede for hans ven-
lige måde at klare sagerne på. Som 
30-årig fik han en ”åbenbaring”, 
formodentlig det vi ville kalde et 
”kosmisk glimt”, som totalt ændre-
de hans liv. Han fik f.eks. pludselig 
evner som kunstmaler, men væ-
sentligst var, som nogle tilhængere 
fortalte, han fik en særlig udstråling 
af kærlighed.

Af filmen fik man ingen oplevelse 
af hverken oratorisk begavelse 
eller andre evner for at ”forføre”, 
han virkede nærmest kedelig. Men 
der må jo være noget særligt ved 
ham, for tilhængerne forekom både 
begavede og veluddannede. Flere 
havde forladt store stillinger for at 
flytte ud i Sibiriens store skove.

Hans budskab er helt kort skitse-
ret: Tiden er kort, dommedagen er 
nær og efter den kommer retfær-
digheden. Vi skal leve efter Guds 
love, undgå egoisme og alle giftige 
tanker og følelser. Jorden er et 
levende væsen og dets hjerte ligger 
i Sibirien. Vi skal ikke spise kød. 
Reinkarnation er en selvfølge.

I det lille samfund er man tilhæn-
ger af al den nye teknologi – man 
bruger solenergi, sender SMS’er 
og er på youtube. Men der er skabt 
nogle tilbedelses-ritualer omkring 
”guruen”, som må forekomme 
underligt for moderne mennesker. 
Han har i øvrigt fået sig en ny og 
meget ung kone samt små børn, 
så det med at være den ”genfødte 
Jesus” er naturligvis utroværdigt, ja 
virker nærmest lidt grinagtigt.

Men da han jo siger mange rigtige 
ting i overensstemmelse med det, 
vi kalder den nye verdensimpuls, er 
han uden tvivl en del af forsynets 
plan med at få hævet det åndelige 
niveau på jorden. Og ikke mindst 
i Rusland er der behov for noget 
mere spiritualitet – i stedet for 
religion.

Moses var en krigsherre

Jøderne var ikke slaver men kri-
gere og herrefolk i Egypten, har 
forskere fundet ud af ved udgrav-
ningen af jødernes hovedstad Ava-
ris, engang en velstående handels-
by i det østlige nildelta. Man har 
fundet ud af, at en klimaforandring 
i det 19. årh. f. Kr. skabte tørke og 
dermed en folkevandring fra davæ-
rende Israel til det frodige område 
omkring Nilens delta.

Her slog jøderne sig ned og blev 
rige og magtfulde, viser fund fra 
området. Ja, de var i en periode 
de dominerende i landet, og deres 
soldater tog i en kort overgang 
magten i den egyptiske hovedstad 
Memphis. Jøderne blev der i ca. 
180 år. Egyptiske kilder beskriver 
dem som ”Hyksos”, der betyder 
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”de fremmede herskere”. Moses 
var en jødisk stammehøvding.

Man har regnet ud, at det mægtige 
vulkanudbrud på den græske ø 
Santorini år 1628 f.kr. i virkelighe-
den var det, der udløste ”de ti pla-
ger” over Egypten, og som skabte 
en hungersnød, der atter drev jø-
derne på vandring hjemad til Israel. 
(kilde: Ill.Videnskab 15/2010)

Gabriele-Stiftung

Gabriele Wittek (f.1933) i Würz-
burg, Tyskland, begyndte i 1970 at 
høre stemmer fra ”den anden side”, 
som opfordrede hende til at arbejde 
for Jesu budskab om næstekærlig-
hed. Hun påtog sig nu rollen som 
”Guds talerør” for vor tid, og hun 
begyndte at organisere grupper, 
hun kaldte ”Jesus-celler”. Hun ind-
talte på bånd de budskaber, hun fik 
fra ”stemmen”, som hun regnede 
med var Jesus, og således spredte 
hun dem til de grupper, som der er 
blevet flere af.

Bevægelsen er vokset, og i dag 
menes der at være mindst 10.000 
medlemmer, udover i Europa også 
i Amerika og Afrika. Al moderne 
kommunikation er taget i anvendel-
se, de har f.eks. flere TV-kanaler. 
Bevægelsen kalder sig nu ”Univer-
selles Leben”.

Ideologisk ligner den andre New-
Age bevægelser en hel del, f.eks. 
med troen på reinkarnation og 
karma, skæbnebestemmelse via 
årsag-virknings-loven, vegetarisme 
osv. Der er kritikere, der mener, at 

Gabriele topstyrer det hele meget 
autoritært, og en del er gået i skuf-
felse efter at have ofret alle deres 
penge på sagen.

Det er åbenbart blevet en velstå-
ende organisation, for nu har den 
købt et stort stykke land i nærheden 
af Würzberg, hvor der er skabt et 
”fredens land”, et næstekærlighe-
dens rige for mennesker, natur og 
dyr.

En huskepille?

Med jævne mellemrum udråbes det 
glade budskab, at man har opfun-
det en pille, der kan få hjernen til 
at fungere mere effektivt. Tilbage 
i 1998 var man (næsten) sikker på, 
at en ny ”huskepille” var løsnin-
gen på det stigende antal demente 
og alzheimerpatienter blandt den 
vestlige verdens ældre personer. 
Et stof – ampakiner – havde ved 
forsøg vist sig at kunne forbedre 
hukommelsen.

Kort fortalt gik det ud på, at dette 
stof kunne gøre nogle receptorer 
mere åbne for at modtage en strøm 
af elektrisk ladede partikler. Så selv 
om man med årene havde mistet en 
del receptorer, kunne de tilbagevæ-
rende blive mere effektive.

Nu ved man som åndsforsker, at 
hukommelsen ikke sidder i hjer-
nen, men så længe vi lever på det 
fysiske plan, skal vi bruge den 
som en slags ”radiomodtager” for 
de åndelige energier, som alle er 
former for elektricitet. Den elektri-
ske aktivitet, som forskerne konsta-
terer der foregår i hjernen, er altså 

udveksling af bevidsthedsimpulser 
mellem vore åndelige legemer og 
vor fysiske hjerne. Det er således 
forståeligt, at man kan forbedre 
hukommelsen, hvis det er muligt at 
forbedre ”modtagerapparatet”.

Hukommelsesenergien er på vort 
nuværende udviklingstrin i sin 
laveste styrke, så vi skal nok ikke 
have ødelagt alt for mange af 
receptorerne, før det alligevel ikke 
nytter noget billedligt talt at ”skrue 
op for lyden”. Desuden er der flere 
andre ting, der også skal fungere i 
det samspil, der skal bringe ele-
menter fra erindringskartoteket 
op i dagsbevidstheden. Så det 
blev aldrig nogen succes med den 
huskepille.
Men siden da er der opstået andre 
bemærkelsesværdige resultater ved 
at sætte strøm til hjernen.

Hul i hovedet

En kvinde starter roligt med at 
bore. Da hun når gennem kranie-
væggen, sprøjter blodet ud, og hun 
går smilende og triumferende hen 
mod kameraet. Sådan foregik det, 
da Amanda Fielding i starten af 
70’erne i sit hjem i London borede 
hul i sit eget hoved. Det skete uden 
bedøvelse og foran ægtemanden 
Josephs snurrende videokamera. 
Indgrebet, som kaldes trepanering, 
havde til formål at udvide Aman-
das åndelige indsigt.
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Trepanering kendes fra forhistorisk 
tid. Fund af menneskekranier fra 
stenalderen og senere perioder viser, 
at sårene ofte er helet i kanten, og at 
personen altså har overlevet indgre-
bet. Årsagerne til den slags indgreb 
kunne være flere, lige fra uddri-
velse af onde ånder til behandling 
af hovedpine, epilepsi og psykiske 
lidelser. I dag tror man ikke på den 
slags, men i 1962 argumenterede 
en hollænder, Bart Hughes, for at 
et sådant hul i hovedet kunne højne 
bevidsthedsniveaet.

Han mente, at små børn fødes med 
åndelig visdom, men at denne går 
tabt, fordi kraniet gror sammen i 
dets første leveår. Derved mister 
bevidstheden sin forbindelse med 
de højere dimensioner. Den historie 
troede Amanda og Joseph på, så de 
levede – efter eget udsagn lykkeligt 
– sammen i mange år, begge med 
hul i hovedet. Men om de fik mere 
åndelig visdom, melder historien 
ikke noget om. (Ill.Videnskab 2/98)

Havde de haft kendskab til Marti-
nus’ verdensbillede, havde de vidst, 
at åndelig udvikling ikke beror på 
den fysiske hjerne. Nok er det en 
lidelse at bore hul i sin hovedskal, 
men det er ikke den form for lidelse, 
der giver det store spring fremad i 
åndelighed.

Lig på udstilling

Sicilien er speciel på mange måder. 
Her findes f.eks. spredt ud på øen 
13 klosterkrypter med mumificerede 
lig, hvoraf en del er ret godt bevare-
de. Mindst 2000 lig hænger, sidder 
eller ligger, iklædt deres bedste tøj 
fra dengang de døde, dvs ca 1500-
tallet for nogle men 1800-tallet for 
de fleste. Der er en afdeling for 
kvinder og en afdeling for børn.

De havde en særlig måde at udtørre 
ligene på, og fordi krypten er kølig 
og af porøs kalksten, er ligene ikke 
gået i forrådnelse. I dag er det ble-

vet en indbringende turistattraktion. 
Især er en lille pige, Rosalia, blevet 
kendt, fordi hun er så velbevaret, at 
det næsten ser ud, som om hun bare 
sover.

Da jeg læste historien i ”National 
Geographic” (2/2009), tænkte jeg 
på, at dette var jo næsten efter Mar-
tinus’ opskrift på, hvordan vi helst 
skulle behandle vore døde kroppe, 
nemlig ved udtørring indtil alle mi-
krovæsnerne er diskarnerede. Men 
i vort kolde fugtige klima ville det 
vel koste en masse energi at skabe 
de rette tørringslokaler.

I øvrigt er man på Sicilien også nu 
begyndt at bruge indsprøjtning af 
kemikalier i ligene for at bevare 
dem. Udstilling af mumificerede lig 
er åbenbart blevet for god en for-
retning til, at man vil forlade denne 
skik.

Ligsamlerne i Bangkok

Der findes i Thailands hovedstad 
Bangkok grupper af unge mænd, 
som rykker lynhurtigt ud og samler 
de døde, evt de sårede, op, så snart 
de over politiets bilradio hører, der 
har været en trafikulykke. De brin-
ger de døde til lighuset og beder for 
deres sjæl. De unge arbejder for en 
buddhistisk organisation, som blev 
dannet i 1970 for at frelse de dødes 
sjæle, og som sørger for en religiøs 
begravelse.

Organisationen konkurrerer med 
andre ”ligsamlere”, hvis sponsorer 
er forretningsfolk, som på den måde 
investerer i at forbedre deres karma 
og reinkarnationschancer. Men også 
ligsamlerne selv mener, de arbejder 
for en god sag, som vil bringe dem 
lykke. Bangkok lider under mangel 
på ambulancer, og de fleste ligsam-
lere er trænet i førstehjælp.

Kritikere mener, der er gået for me-
get profit i sagen, og at den intense 
jagt på stadig flere lig overskyg-
ger den smukke religiøse hensigt. 
Desuden mener de, at ligsamlerne 
ofte stjæler smykker og penge fra 
de døde.

Stemmer fra den anden side

Jeg har læst om det før, påstanden 
om at man på en meget fintfølende 
båndoptager kan modtage stemmer 
fra de fysisk afdøde. Da jeg læste 
om det i Lyall Watson’s bog ”På 
grænsen til døden”, måtte jeg tage 
fænomenet op til seriøs overvejelse. 
Han er videnskabsmand (biolog) 
og har selv eksperimenteret med 
det med et for ham overbevisende 
resultat, om end han kun nølende 
må erkende det.

Han forstår det jo ikke. Han følte 
sig mærkelig til mode, skriver han, 
ved at sidde i et tomt værelse og 
sige: ”God aften kære venner fra 
det hinsidige”. Men det var sådan, 
det bedst virkede. Man prøvede at 
opstille en modtager i et menneske-
tomt rum, dvs et rum som ikke blot 
var afskærmet for alle andre slags 
stråler, som atmosfæren jo i dag er 
fyldt med. Men det fungerede ikke 
uden menneskers tilstedeværelse!
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Hvordan kan vi prøve at forstå 
dette? Vi ved, at de fysisk afdøde 
kan påvirke vibrationer i den fysi-
ske verden med deres tankenergier. 
Det kunne vi f.eks. konstatere i TV-
serien ”Åndernes magt” for nogle 
få år siden. Altså må vi tro, de også 
kan påvirke en båndoptager. Da et 
sådant apparat er konstrueret til at 
omsætte elektromagnetiske vibra-
tioner til lyd indenfor visse frekven-
ser, så gælder det vel bare for de 
”afdøde” om at fi nde de brugbare 
frekvenser.

Men for at den diskarnerede vil gøre 
sig den ulejlighed, skal vedkom-
mende vel se et formål med det, 
eller i hvert fald opleve et levende 
menneskes ønske, som jo er tiltræk-
ningsenergi. Altså sender man ikke 
sine tankevibrationer til en maskine 
i et tomt rum. På den her måde, kan 
jeg fi nde en vis logik i fænomenet. 
Så er det bare mærkeligt, at de ikke 
blander sig mere i al vor æterbårne 
kommunikation i øvrigt.

Tvangstanker

OCD (obsessive compulsive dis-
order) også kaldet tvangstanker 
har været en lidt gådefuld lidelse 
for lægerne hidtil. Nu mener man 
dog v.hj.a. hjerneskanning at have 
fundet ud af det, for man kan se, 
hvordan en impuls bliver ved at 
køre rundt og rundt i hjernen. Det er 
som om hjernen er sat på ”repeat” 
og patienten ikke kan fi nde ”de-
lete”-knappen.

Men det er jo ikke nogen forkla-
ring på, hvorfor nogen føler trang 
til f.eks. konstant at vaske hænder, 
eller føler stor angst, hvis de kom-
mer til at træde på stregerne mellem 
fl iserne osv. De må udføre en masse 
tvangshandlinger, selv om de med 
deres fornuft fortæller sig selv, at 
det er formålsløst nonsens.

Hvordan kan dette forstås åndsvi-
denskabeligt? I de tilfælde, hvor 

tvangstankerne handler om en 
impuls til at øve vold mod sine 
kære, kan vi tale om en egentlig 
besættelse fra en ubehagelig person 
på ”den anden side”. Men hvad med 
de andre mere uskadelige indsky-
delser? Selv om det her nok drejer 
sig om en person, der er meget åben 
for påvirkning fra andres energier, 
er det jo svært at forstå, hvem der i 
den åndelige verden skulle have in-
teresse i at påføre en fysisk inkarne-
ret person sådan meningsløs adfærd. 
Men det siges jo, der fi ndes mange 
”drilleånder”.

I dag forsøger man hovedsageligt 
at hjælpe ofrene med antidepressiv 
medicin (lykkepiller), og det virker 
formodentligt, fordi det blokerer 
modtageligheden for andres på-
virkninger. Martinus’ råd ville nok 
være: sørg for at blive ”herre i dit 
eget hus”, dvs øv dig i at tage kon-
trol over dine egne tanker. Men det 
er jo lettere sagt end gjort. Nogen 
hjælp ville der nok være at hente i 
en forståelse af det verdensbillede, 
Martinus har givet os, for det vil 
bl.a. betyde indsigt i, at det nytter 
noget at bruge ”bønnens magt”, dvs 
bede om hjælp fra forsynet, skyts-
englen eller hvad man ellers tror på.

Antisemitisme

Jeg har skrevet om, hvor hadefuld 
Martin Luther var overfor jøder, 
men det undrede mig, at Søren 
Kierkegaard skrev så negativt om 
jøder, som jeg har læst om i Peter 
Tudvad: ”Stadier på antisemitis-
mens vej” (Rosinante 2010).

Nok stod der i den tids (dvs 1800-
tallets) ”Dansk ordbog” fra Viden-

skabernes Selskab om en jøde: ”en 
ågerkarl, en vindesyg, pengeger-
rig købmand, som fordrer ubillig 
vinding på sine varer eller udlånte 
penge”, men man forestiller sig dog 
ikke, at en fi losof som Kierkegaard 
lå under for fordomme. Måske har 
det, at bladet ”Corsaren” som gjorde 
grin med ham, var udgivet af jøden 
Meir Goldschmidt, optændt hans 
harme.

Men hans aversion mod jøder var 
lidt mere sofi stikeret, end hvad 
der var gængs på hans tid. For han 
vendte især sin afstandtagen mod 
deres religion, som han benævnte 
”hedenskab”, dens tilhængere kaldte 
han ”vantro, sanselige egoister 
m.m.”

Søren Kierkegaard var jo en kristen 
fundamentalist, der tog afstand fra 
demokrati af samme grund som de 
islamistiske fundamentalister, nem-
lig at det kun er Guds love, der skal 
råde i verden, og at menneskeskabte 
love ingen gyldighed kunne have.

Vand

I DR2 var der d. 15/11 en TV-ud-
sendelse om, hvordan rent drikke-
vand er ved at blive en så stor man-
gel de fl este steder på jorden, at man 
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forudser opstande, ja måske endda 
krige, pga vandmangel. Årsagerne 
er fl ere, men det skyldes hovedsage-
ligt mente man, at vand ved priva-
tisering er blevet en vare, som store 
private selskaber skal tjene profi t 
på, ja selv regnvand har man forsøgt 
at gøre til ”privat ejendom”.

I mange år gjorde Verdensbanken 
det til en betingelse for at yde lån 
til u-lande, at de privatiserede deres 
grundvand. Store virksomheder 
som f.eks. Coca-cola og Nestlé m.fl . 
bruger så store mængder vand i 
deres produktion, at befolkningen i 
deres område måtte købe dyrt vand 
på fl aske, hvis de ville slukke deres 
tørst. Folkelige protester er blevet 
slået ned med hård hånd, som f.eks. 
i Bolivia, hvor det endda kostede 
tab af liv.

Forurening er en anden grund til 
mangel på rent drikkevand. Også i 
Danmark har man måttet lukke fl ere 
vandboringer pga landbrugets kemi-
kalieforurening af grundvandet. De 
fl este industrivirksomheder kræver 
så meget vand, at der ved opsugning 
af grundvand visse steder er opstået 
”huller”, dvs undergrunden bliver 
usikker og kan få store bygninger til 
at vakle. I en stor by som Chicago 
må vand hentes i rør 1500 km væk. 
Vandforsyningen til de store byer 
kan således blive mål for sabotage 
med katastrofale følger.

Vi ved nok, at vor tid er en del 
af ”dommedag”, men jeg havde 
ikke forestillet mig, at manglende 
adgang til at slukke sin tørst i det 

sundeste af alt, rent vand, skulle 
blive en væsentlig del af ”de sidste 
tider”. Der har været forskellige 
forudsigelser om, at ved den tid vil 
vandet være forgiftet. Måske er det, 
som Johs. Åbenbaring 8.kap. hand-
ler om: ”og en tredjedel af vandene 
blev til malurt, og mange af menne-
skene døde af vandet, fordi det var 
blevet bittert”.

Den nævnte TV-udsendelse forudså, 
at manglen på fersk rent vand vil 
blive den største globale udfordring 
i tiden, der kommer. Afsaltning af 
havvand er så dyrt, at det ikke løser 
problemet generelt. Måske det vil 
blive Grønlands store chance at 
sælge smeltet indlandsis i stedet for 
olie?

Valgkamp

Vi har haft valgkamp for nylig i 
Danmark. Gennem medierne blev vi 
overdænget af kaskader af ord, ofte 
fordrejende, manipulerende og med 
uunderbyggede påstande. Demokra-
ti er nu engang konkurrence på ord 
og meninger, men medierne gør det 
hele til en slags ”boksekamp” med 
deres tro på slåskampens under-
holdningsværdi og deres behov for 
sensationer. Derfor opstiller de altid 
to ”kamphaner” overfor hinanden 
og kommenterer med sportsudtryk.

Ganske små historier og fejltrin 
blæses op til enorme dimensioner 
og gentages i én uendelighed, så 
folk fl est fi nder det ubehageligt og 
bliver trætte af ikke bare politikerne 
men ofte også af demokratiet i det 

hele taget. Og det er ærgerligt, for 
selv om vort demokrati så langt fra 
er det bedst mulige, må vi værne 
om det i al dets ufuldkommenhed, 
indtil den moralske udvikling kan 
forbedre det.

Medierne burde have mere respekt 
for, hvad ord er og kan, når de 
fylder æteren med giftige hadefulde 
ord. Sådanne negative vibrationer 
har en virkning på menneskers 
bevidsthed, det har en nylig udgivet 
bog, som analyserer det offentlige 
sprogbrug i 30’ernes Tyskland, 
vist. Martinus kaldte det ”åndelige 
giftstoffer”, som vi således får ind 
gennem ørene, og kalder det ”men-
tal afføring”, når det slippes ud af 
munden. 

En modig kvinde

Ayaan Hirsi Ali er et eksempel på, 
at selv om man er født i Somalia, 
kan man godt være kommet langt i 
sin åndelige og intelligensmæssige 
udvikling. Hun fl ygtede fra et uøn-
sket tvangsægteskab til Holland, fi k 
asyl, tog en universitetsuddannelse 
og blev valgt ind i det hollandske 
parlament, da hun havde fået stats-
borgerskab.
Da hun skabte en fi lm om kvinders 
undertrykkelse i muslimske lande 
sammen med instruktøren van 
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Gogh, blev han myrdet på åben 
gade, og hun har siden måttet have 
konstant politibeskyttelse.

Det har dog ikke fået hende til at tie 
stille, og nu har hun fået sin 3. bog 
oversat og udgivet i Danmark, ”No-
maden” (Gads forlag 2010). Hun 
bor nu i USA, hvor hun stadig må 
leve med beskyttelse døgnet rundt, 
som hun dog her selv skal betale. 
Hun rejser verden rundt og holder 
foredrag i sin kamp mod kvinders 
vilkår i de muslimske lande og for 
frihed og demokrati.

Jeg er ikke i tvivl om, at hun fra 
begyndelsen har været udset til 
sin svære opgave. Ligesom ”det 
arabiske forår” har sine udpegede 
”helte”, skal der mange andre ”brik-
ker” til for at sætte gang i forsynets 
plan med at få ændret de forældede 
kulturer her på jorden.

Gopler spænder ben 
for atomkraft

Moder Jord har mange veje til at 
få bremset op for brugen af atom-
kraft. En af dem hedder gopler. Den 
globale opvarmning har ført til en 
enormt stigende mængde vand-
mænd. I både Skotland og Japan er 
atomkraftværker blevet ramt af så 
massive stimer af vandmænd i kø-
levandet, at det har saboteret driften 
af reaktorerne.

På et skotsk værk var en tæt suppe 
af vandmænd ved at blokere ristene, 
hvorigennem reaktorernes kølevand 
trækkes ind, således at reaktorker-
nen var ved at blive overophedet, og 
man måtte lukke den ned. Lokale 
fiskere måtte hyres til at få vand-
mændene fjernet i hele det omgi-
vende farvand.
Det samme er sket i Japan, hvor 
også jordskælv og tsunami har 
forårsaget lukninger, således at kun 
19 af Japans 54 atomreaktorer for 
øjeblikket fungerer.

Også i Israel kæmper man med 
massive mængder af vandmænd, 
der har generet Orot Rabin-værkets 
indtag af kølevand fra Middelhavet, 
så medarbejderne har måttet arbejde 
i døgndrift med at skovle vand-
mænd væk fra kølevandsindtaget. 
Tilbage i 1997 måtte det dengang 
idriftværende Barsebäck-værk skrue 
ned på grund af vandmænd ved 
køleristene.

Mange af de franske atomkraftvær-
ker ligger ved floder og er altså af-
hængig af, at der er vand nok i dem 
til køleanlæggene. Klimaforandrin-
gerne medfører risiko for, at vandet 
i floderne skrumper, og i så fald må 
værkerne lukkes ned. (Information 
11/7-2011) 
Hvis vor ”skytsengel nr. 1”, Jord-
klodens jeg, beslutter sig for at 
forskåne menneskene for en del af 
de sygdomme, brugen af A-kraft 
medfører, skal hun nok finde måder 
at gøre det på!

Planternes liv

Naturvidenskaben har svært ved én-
tydigt at definere, hvad liv er. Men 
at alt levende udveksler energi med 
omgivelserne, er man dog enige 
om. Hvordan planterne modtager 
og afgiver energi er efterhånden ret 
kendt. I en tid hvor jagten på energi 
er intensiveret, foregår megen forsk-
ning i planters produktion af energi, 
som jo dybest set er elektricitet. 

På Stanford University i USA har 
man fundet ud af at tappe elektrisk 
strøm fra alger, men andre planter 
kunne ligeså godt bruges. Det er fo-
tosyntesen, der skaber de energirige 
elektroner, man tapper.
Interessen for de vibrationer, der 
udgår fra planter, har ført til andre 

slags opdagelser. En forsker i Japan, 
Ken Hashimoto, har opfundet et 
apparat, der kan omsætte en plantes 
vibration til lyd, og således har han 
påvist, siger han, at man kan høre 
planter skrige, når man skærer i 
dem.

Man har fundet ud af, at hvis man 
giver et enkelt blad på f.eks. en 
tomatplante et elektrisk stød, kan 
man få planten til at danne naturlige 
insektgifte. Så kan man håbe, den 
opdagelse kunne medføre færre 
kemiske giftstoffer i fødevarepro-
duktionen. Det er i øvrigt ikke kun 
planterne, der således kan finde ud 
af at beskytte sig. Det gør vor hud 
også. Når en bakterie lander på vor 
hud, går huden selv i gang med at 
danne antibiotika, der dræber bak-
terien. Men vor hud er da også det, 
der ligner planter mest, nemlig den 
del af vor organisme, hvor instinkt-
energien står stærkt.

Planter tager selvfølgelig ikke kun 
energi til sig gennem rodnettet, for 
faktisk er bladene nok det vigtigste. 
De ligefrem suger solens energi til 
sig, men også andre former for kos-
misk stråling kan de indfange, det 
er jo derfor bladene er formet som 
antenner. Der er dog grænser for, 
hvor megen stråling, de kan tåle. 
Det har vist sig, at al den trådløse 
Wi-Fi stråling, vi bruger i dag, vil 
efter nogle måneder få bladene til at 
visne på de planter, der står mest i 
”skudlinien”.
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Venus står for tur

Ifølge Walter Russell fødes pla-
neterne ud af solen og fjerner sig 
efterhånden mere og mere fra deres 
ophav og modnes, ligesom andre 
levende væsener gennem barndom, 
voksenalder og alderdom. Jorden 
er således nu ved at blive voksen, 
mens Mars er gået ind i sin ”tredje 
alder”. Venus er endnu i en ureger-
lig pubertet, men en gang vil den 
overtage Jordens rolle.

At vor jord engang har lignet det, 
Venus er i dag eller er ved at blive, 
fortæller Martinus faktisk i bogen 
”Logik”, kap. 17, således:
”Vi begiver os tilbage til fjerne 
tider, da en menneskelig fod endnu 
aldrig havde betrådt Jordens kon-
tinenter. En stærk varmeudstråling 
fra klodens eget indre befordrede en 
stor tropehede overalt på dens over-
flade og fremkaldte en umådelig 
cirkulation i vandfordampningen. Et 
uigennemtrængeligt skylag dække-
de permanent den ganske horisont.

Intet øje havde endnu skuet en blå 
himmel eller set solens hvide lys. 
Dertil var atmosfæren alt for tyk. Et 
evigt tusmørke rugede overalt. Livet 
levedes i en skyggernes verden. 
Umådelige tropeskove bredte sig 
fra kyst til kyst. I den fugtige hede 
luft myldrede livet frem. Vi befinder 
os i ”Den sjette dag”s første spæde 
morgenrøde, den dag hvis middags-
sol endnu lyser over verden, og 
hvis aftensol det jordiske menneske 
endnu aldrig har set gå ned. Vi er 
midt i Guds skabelse af dyr og men-
nesker.”

Et bi-suk!

En hilsen til menneskene:
”Vi vil nødigt fornærme den ophø-
jede skabning, menneskene, men vil 
I ikke godt værne om vor kostba-
reste ejendom, honningen, og ikke 
fratage os slet så meget af den. Vi 
deler gerne med jer indenfor rime-
lighedens grænser, men vi synes nu 
– i al ærbødighed – at det er ved at 
tage overhånd.
Vil I i det mindste tænke på, når I 
spiser et stykke mad med honning, 
hvor mange bi-timer der ligger bag 
indsamlingen, og sende os en venlig 
tanke.
Med venskabelig hilsen
Bierne.”

Kæmpefrugter

Martinus har fortalt os, at når vi 
kommer så langt i udviklingen, at 
vi kun behøver leve af frugt, vil der 
opstå mange andre og større former 
for frugt. Det kom jeg til at tænke 
på, da jeg læste, at der af sig selv 
var opstået en ny æblesort, som er 
38% tungere, 15% større og som 
er mere sprød og smager bedre. 

Ved undersøgelse af dens DNA ser 
det ud til, at der er sket en form for 
mutation. Vi behøver altså ikke gå 
og rode med genmanipulation, for 
det vil komme af sig selv – ser det 
ud til.

Spirituel oplysning

I sidste nummer af Nyt Aspekt var 
der en artikel med denne overskrift 
(af Ben Ormstad). Som jeg for-
stod artiklen, mener forfatteren, at 
”spirituel oplysning” nærmest er et 
håbløst projekt. Han skriver f.eks.: 
”Først må det gøres krystalklart, at 
dét at tale om oplysning er umuligt. 
Konceptet er totalt umuligt at fange 
i ord. Det er det ordløse. Det tidløse. 
Alt. Ingenting. Samtidig er det langt 
hinsides alt og ingenting.”

Jeg er nu glad for, at det lykkedes 
Martinus at sætte ord på det ”ordlø-
se”! Ormstad siger også: ”Helt ærlig 
må jeg sige, at der ingenting er for 
dig – den person du tror du er – i 
oplysning. For at forstå dette, må du 
droppe ideen om, at du er en person 
i det hele taget.” Jeg forstår artiklen 
sådan, at hvis man erkender, at alt 
her i vort jordiske liv kun er en il-
lusion, så kan vi ligeså godt opgive 
at lære noget af det.

Det er svært at finde ud af, hvad ar-
tiklens forfatter egentlig ville – tage 
håbet om at kunne blive klogere 
fra os? Eller har jeg misforstået det 
hele? Mon Nyt Aspekt nogensinde 
får kritisk respons på deres artikler?

Jesus blev ikke korsfæstet

Jesus blev hængt op på en pæl. Det 
mener den svenske doktor i teologi 
Gunnar Samuelsson efter at have 
nærlæst antikke tekster på græsk, la-
tin og aramæisk, uden at finde om-
tale af korsfæstelse. Misforståelsen 
skyldes en forkert oversættelse af 
det græske ord stavros, der snarere 
end kors betyder pæl eller bjælke.
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Sjælens skiftende status

Der har i tidens løb været forskel-
lige meninger om, hvordan det var 
med den sjæl. I år 1799 var det 
strafbart at benægte læren om ”den 
menneskelige sjæls udødelighed”. 
Man kunne faktisk få op til 3 års 
tugthus eller landsforvisning i op til 
ti år.

Valg i Polen

Der har for nylig været parlaments-
valg i Polen. En del præster i den 
katolske kirke benyttede lejlighe-
den til at propagandere til fordel 
for det mest reaktionære parti. De 

mente det var Guds vilje, at det parti 
skulle have de troendes stemme, ja 
det ville give dem syndsforladelse, 
påstod nogle præster. Samtidig talte 
de imod den siddende regering. 

Den katolske tro er åbenbart ikke 
så stærk i Polen mere, som den har 
været, for den siddende regering 
vandt jo. Desuden kom det parti ind 
med mange mandater, som var gået 
til valg på fri abort, homoseksuelles 
ret til ægteskab og religion ud af det 
offentlige rum. Så det går trods alt 
fremad, for først når evnen til at tro 

er blegnet, kommer den åndsviden-
skabelige udvikling.

Vegetar-nyt

I Frankrig har man ved lov pålagt 
skolernes kantiner, at der skal være 
kød i alle børnenes måltider. Vi ved 
jo nok, at Frankrig kæmper med 
næb og klør i EU for at opretholde 
det urentable franske landbrug ved 
hjælp af diverse støttebidrag. Det 
landbrug skal altså støttes, uanset 
det så skal koste børnenes sundhed! 
Frankrig protesterede også ihærdigt 
imod EU-forslaget om en ugentlig 
kødfri dag i Europa. Det land er 
virkelig for tiden Europas ”syge 
mand”.

Forskere fra Oxford University har 
påvist, at kødspisning i høj grad 
øger risikoen for at udvikle grå stær 
og andre former for synsnedsæt-
telse.

Der er en underskriftindsamling 
i gang mod forslaget om at bruge 
grisegyllen til biogas, fordi det vel 
betyder så, at det vil vare endnu 
længere med at få nedsat mængden 
af slagtesvin i Danmark.

Det farlige landbrug

Det er med al tydelighed påvist, at 
brugen af vækstfremmere, dvs anti-
biotika, i landbruget har skabt mul-
tiresistente bakterier, som smitter de 
landmænd, som passer dyrene. Men 
også landmændenes naboer kan 
blive smittet, har det vist sig. Det er 
bakterier, som lægerne har meget 
svært ved at bekæmpe. De anvendte 
vækstfremmere er midlertidigt 
blevet forbudt i EU, men kontrol-
len med, om det bliver overholdt, er 
meget mangelfuld.

Man har fundet ud af, at frøers hud 
indeholder antibiotiske stoffer, der 
ser ud til effektivt at kunne bekæm-
pe ellers multiresistente bakterier. 

Så nu skal nok en masse frøer lade 
livet for at bøde på menneskenes 
dumheder.

Om at leve i nuet

Piet Hein:
At leve i nuet er livets teknik,
Og alle folk gør deres bedste,
Men halvdelen vælger det nu, som 
gik,
Og halvdelen vælger det næste.

Det nu, som er gået, er altid forbi,
og det næste blir aldrig det rette.
Næ, sørg for, at nuet, du lever i,
Eengang for altid er dette.

Efter 11/9

Efter terrorangrebet d. 11/9-2001 
blev mange amerikanere grebet af 
flyskræk og tog bilen i stedet for at 
flyve. Det kom til at betyde, at der 
i mange dage efter angrebet døde 
flere i trafikken hver dag, end der 
var døde d. 11/9 i World Center.

Den store stigning i benzinpriserne 
har i øvrigt medført, at færre men-
nesker i USA går i kirke!

Den forskning!

Forskning har vist, at de der lever 
længe ikke er mere sunde eller mere 
psykisk stabile end andre, men at de 
er mere nysgerrige!

Bloddonorer lever længere end 
andre, helt op til 30% længere!
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Og så har man fundet ud af, at kaffe 
gør, at man bliver mindre depressiv!

En data-himmel?

Hvor går de slettede og ”døde” data 
fra computeren hen? En buddhistisk 
munk i Japan har startet et virtuelt 
”informations-tempel”, hvor man 
kan bestille mindehøjtidelighed for 
tabte data. Sørger man over tabet, er 
der også trøst at hente hos munken 
på internettet.

Materialisering

Det blev fortalt i TV, at man nu kan 
printe i 3D, dvs i tre dimensioner, 
og der blev fremvist en violin, der 
var printet ud på den måde. Med 
stor begejstring udtrykte man sin 
overbevisning om, at alt kan skabes 
på den måde i fremtiden, altså med 
en printer. Den måde at materiali-
sere på, som Martinus har fortalt os 
vil blive en realitet engang, dvs med 
tankens kraft, lyder nu mere enkelt!

Racerenhed

Der er dem, der mener at nazister 
og ortodokse jøder har lidt tilfæl-
les, nemlig en ideologi om ”racens 
renhed” og blodslægtskabets betyd-
ning.

Brand i KB-hallen

KB-hallen har haft en stor betyd-
ning for mange københavnere. Her 

kom de til sportsbegivenheder, 
til rockkoncerter osv. Så det var 
for mange noget sørgeligt, at den 
brændte. Det skete mens man var 
ved at opstille en stor udstilling 
– en porno-udstilling. Der er som 
bekendt ikke noget, der er tilfældigt 
– så mon ikke hallens skytsånd sør-
gede for den blev ødelagt? Den pas-
sede ikke ind i det energimønster, 
der var opbygget i hallen gennem 
tiderne.

Talentkerner

På Statens Museum for Kunst i 
København sidder en 9-årig dreng 
og maler billeder, der er så impo-
nerende, at han allerede har solgt 
malerier for 879.000 kr. Det talent 
har han selvfølgelig opøvet i et eller 
mange liv før dette.

Model for fremtidens 
computer?

Den brasilianske bille, Lam-
procyphus augustus, som er på 
forsiden af dette blad, er noget 
ganske særligt. Forskere fra Utah 
University har studeret dens skæl 
og er nået frem til, at de meget vel 
kan danne grundlag for fremtidens 
hurtige optiske computere. Disse 

skal baseres på kredsløb af lys, 
således at fotoniske krystaller leder 
lysfotoner i stedet for som nu, hvor 
kredsløbet er baseret på elektroner.

Fysikere har længe ledt efter et 
materiale, der kan skabe de ideelle 
fotoniske krystaller, der er i stand til 
at manipulere og forstærke lys, så 
det kan bruges i integrerede kreds-
løb. Nu har forskerne fundet ud af, 
at billen, der er 2-3 cm lang, kan 
have de rette egenskaber.

Billens skjold udsender en irise-
rende grøn farve, der ikke opstår 
som følge af pigmenter, men fordi 
dens skæl manipulerer sollyset, så 
der opstår interferens. Fysikerne 
opdagede, at skællene havde en git-
terstruktur, der minder om diaman-
ter, som er en ideel struktur. Billens 
skæl består af 200 blokke af kitin, 
der er arrangeret i alle retninger. 
Derfor iriserer skællene, uanset 
hvordan de bliver belyst. Og det er 
netop hvad forskerne søger.

Martinus i foredraget ”To 
verdener”:

Kosmisk forår

De jordiske mennesker kan sam-
menlignes med planterne, som 
overvintrer, med de bladløse træer i 
skoven,, eller med georginerne, hvis 
rødder tilsyneladende er visne om 
vinteren, men ikke desto mindre er 
fulde af livskim til en farvestrålende 
livsudfoldelse i sommerens lys og 
varme. Alle hårdkogte materialister 
og ateister er sådanne ”blomsterrød-
der”, der lever en mørk, indskrum-
pet tilværelse, tilsyneladende visne 
og døde. Men ikke desto mindre vil 
de, når de engang udplantes i et kos-
misk ”forår”, vokse og i en kosmisk 
”sommer” komme til at udfolde et 
farvestrålende liv.
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Vedr. Finn Bentzen-sagen

I sidste blad nåede jeg ikke at få 
dommen i retssagen ”Sam’s bo mod 
Finn Bentzen” med. Finn Bentzen 
blev frikendt, dels fordi han ikke 
siden 1987 havde været revisor i 
ansvarlig forstand, dvs registreret 
eller statsautoriseret, dels fordi Sam 
i sin naive tillidsfuldhed selv havde 
skrevet under på alle de papirer, 
Finn havde forelagt ham. Hele 
dommen på 30 sider kan læses på 
bladets hjemmeside.

De i dommen refererede vidnefor-
klaringer til fordel for Finn Bentzen 
må give anledning til dyb forun-
dring. I hvert fald rejser de nogle 
spørgsmål, som retssagen ikke gav 
svar på.

Det fremgår af dommen, at Marti-
nus-Instituttet gav sin godkendelse 
af de ændringer, der efter Finn 
Bentzens rådgivning blev foretaget i 
den juridiske status af Sams økono-
miske værdier, dvs at de blev lagt 
ind i et nyoprettet anpartsselskab. 
Instituttet stod jo på det tidspunkt 

ifølge Sams testamente som enear-
ving til hele hans formue. Institut-
tet var vidende om og godkendte 
ligeledes, at hovedparten af Sams 
anparter blev overført til det private 
firma ”Finn Bentzen Invest”.

Forespurgt om grunden til denne 
godkendelse, blev det forklaret, at 
Finn Bentzen havde lovet at opsætte 
sit eget testamente til fordel for 
Martinus-sagen, således at Sams 
værdier alligevel ville komme til 
at tilfalde ”sagen” i sidste ende. 
Forespurgt om man havde fået 
noget dokument på dette, hvad man 
måtte benægte, blev man gjort op-
mærksom på, at i fald Finn Bentzen 
pludselig døde, ville alle de af Sams 
værdier, der da lå i hans Invest-
firma, tilfalde Finn Bentzens private 
arvinger.

Nu lykkedes det imidlertid Sam, 
ved hjælp af en advokat, at købe 
sine anparter tilbage. Derefter 
ændrede han sit testamente til fordel 
for vedligeholdelsen af Martinus’ 
barndomshjem Moskildvad, fordi 
som han begrundede det med, han 
havde mistet tilliden til Instituttet.

Men hvad bevægede Martinus-In-
stituttet til at handle, som de gjorde 
i denne sag? Hvilken glæde skulle 
Martinus-sagen have af, at Sams 
værdier blev flyttet til Finn Bent-
zens private firma uden garanti 
for at de ville ende hos Instituttet?  
Dette henstår som et åbent spørgs-
mål. Alt det er måske ikke så vigtigt 
mere nu. Hvad der er vigtigt er: 
hvad skulle vi lære af hele denne 
ùlykkelige sag?

Måske var det dette: de der har 
påtaget sig det store ansvar at stå 
i centrum for videreførelsen af 
menneskehedens dyrebare arv, 
Martinus’ værk, må til stadighed 
være vågne overfor muligheden af 
at blive påvirket til at handle ulo-
gisk. Vi er alle endnu ufuldkomne 
væsener, derfor må vi åbent og 
ærligt erkende, at vi jo kan tage fejl. 
Martinus-sagen er for vigtig til stri-
digheder og stor nok til at rumme 
uenigheder.

I øvrigt har Finn Bentzen atter an-
lagt ærekrænkelsessag ved Holbæk 
ret, denne gang mod Vagn Noach 
for hans artikel i blad nr.3/2011 og 
mod mig som redaktør af bladet.

(Som det ses af den her optrykte 
kopi af en overskrift til Finn Bent-
zens regnskabaflæggelse overfor 
Martinus Instituttet, trykt i bladet 
”Kosmos”, var det ikke så sært, at 
mange troede, han var ansvarlig 
revisor)

Hverdagens diktatorer
Ønsket og begæret efter at være den stærkeste og vise, at man er den stærkeste, findes endnu i menneskets 
bevidsthed. Trangen til at dominere med sin vilje og sine meninger over en lille eller en større kreds af medvæ-
sener ligger i mange menneskers sind. Der findes diktatorer i massevis rundt om på kloden, ikke blot i spidsen 
for stater og samfund, men også i forretningsverdenen, på arbejdspladser og i familier. Ja, hvert eneste menne-
ske har en diktator i sig, selv om denne diktator naturligvis ikke er lige fremtrædende hos alle.
(Martinus i foredraget ”Når man spiller hasard med livet” )
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Spørgsmål: 
Kan sådanne store problemer som f.eks. forsyn, reinkar-
nation og udødelighed hæves ud af mystikkens regioner 
og åbenbares som virkelige uomstødelige kendsgerninger 
eller acceptable videnskabelige facitter, tilgængelige for 
intellektuel efterforskning analogt med andre videnska-
ber?

Svar:
Ovennævnte problemer kan ligesom alle andre åndelige 
problemer af den indviede eller intellektuelt udviklede, 
kosmisk bevidste iagttager klarlægges i form af viden-
skabelige facitter, der i sig selv er uomstødelige beviser 
for den, der kan følge med i analyserækken. Men da 
problemer eller foreteelser af så høj rang som disse, der 
er verdensstrukturens bærepiller og følgelig må blive al 
højeste kulturskabelses faste urokkelige fundament, udgør 
de foreteelser, der hæver sig udenfor tid- og rumdimen-
sionel tænkning og opfattelse.

Disse emners dokumentation eller bevisførelse i form 
af videnskabelige facitter eller åndsvidenskab må derfor 
afvige fra den almindelige kendte videnskabs facitter 
derved, at de ikke som disse kan erkendes ved almindelige 
fysiske sanser og den heraf følgende materialistisk beto-
net intelligens. De kan kun erkendes igennem en højere 
udviklet bevidsthedsmæssig eller åndelig struktur. Men 
en højere åndelig struktur eksisterer udelukkende som et 
resultat af en højere udviklet etisk eller moralsk tænkning 
og imaginationsevne. 

Når de højeste problemer således kun kan løses igennem 
en på humanitet og sandhedskærlighed baseret sansning, 
skyldes det netop den omstændighed, at de ikke direkte 
fysisk kan ses eller opleves, men kun igennem tænkning, 
intuition og imagination, altså evner der kun bliver fuld-
komne igennem et væsens totale fuldkomne åndelige 
eller mentale suverænitet, altså en tilstand der umuligt 
kan eksistere hos det væsen eller menneske, hvis tanker 
i alt for høj grad beherskes eller formes af personlige 
eller egoistiske begærs tilfredsstillelse. Et væsen, hvis 
tankefunktion er kastebold for alle mulige delviske begær, 
kan umuligt opleve eller udforme den absolutte analyse 
af den evige virkelighed eller sandhed.

De lave dyriske eller selviske begær kan ikke blænde eller 
forvanske den fysiske sansning. Et træ ses ligeså godt af 

en tyv som af et ærligt menneske. Sådanne sanseformer 
har menneskets moralske struktur ingen indflydelse på. 
Først der, hvor væsenet jonglerer med oplevelsen eller 
sansningen på det intellektuelle eller åndelige plan, kom-
mer den moralske struktur til at udgøre en medvirkende 
faktor i skabelsen af det endelige facit i oplevelsen.

Så længe væsenets stærke egoistiske begær eller ønsker 
behersker mentaliteten, vil det forme sin åndelige ople-
velse eller sansning og dermed sine erfaringer, dets intel-
ligens og imaginationsevne mere til fordel for opnåelsen 
af disse begærs tilfredsstillelse end for virkeligt at afsløre 
sandheden. Det åbenbaring af sandheden bliver derved 
mere et billede af væsenets mentale svaghed eller ustabi-
litet end på den virkelige sandhed. Kun det væsen, der er 
totalt hævet over alle egoistiske begær i sin bevidsthed, 
kan derfor opleve og meddele sandheden i dens strålende 
renkultur.

Der forekommer således to slags sansesæt: et fysisk og et 
åndeligt. Igennem det fysiske oplever væsenet kun de fy-
siske reaktioner og disses analyser igennem intelligensen, 
hvilket danner grundlaget for den moderne materialistiske 
videnskab. Den åndelige sansning er baseret på intuition 
og total uselvisk tænkning. Det er på denne sidste sanse-
form, at det evige verdensbillede og en nu begyndende 
ny verdensepokes kulturskabelse og den heraf følgende 
varige fred på jorden, vil blive baseret.

Spørgsmål til Martinus – og svar
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1. Alle former for uselviskhedens sejr over 
selviskheden. Fællesinteressens sejr over 
privatinteressen.

2. Skabelsen af en international demokra-
tisk verdensstyrelse.

3. Alle landes afrustning til fordel for 
oprettelsen af et internationalt upartisk 
verdenspoliti.

4. Udvikling af et internationalt åbent lov- 
og retsvæsen, der repræsenterer viden-
skabens ypperste væsener på åndelige 
såvel som på materielle områder.

5. Afskaffelse af private individers besid-
delse af værdierne til fordel for verdens-
statens tilegnelse af disse.

6. Afskaffelse af penge til fordel for ind-
førelse af et individs personligt ydede 
arbejde som eneste betalingsværdi og 
kvitteringen herfor som eneste betalings-
middel for samme person.

7. Oprettelse af et for hele verdensstaten 
fælles barndoms-, alderdoms- og syg-
domsfond på basis af afdrag fra arbejds-
kvitteringerne.

8. Udnyttelse af maskinerne til forkortning 
af den materielle arbejdstid til fordel for 
studiedage og åndsforskning.

9. Afskaffelse af voldspolitik og blodsudgy-
delser.

10. Afskaffelse af tortur-, prygle- og døds-
straffe til fordel for kyndige interne-
rings- og opdragelsesforanstaltninger.

11. Udvikling af vegetariske næringsmidler, 
sundhed og legemspleje, sunde og lyse 
boligforhold.

12. Udvikling af åndsfrihed, tolerance, 
humanitet og kærlighed til alle levende 
væsener, til mennesker og dyr, til planter 
og mineraler.

De 12 hovedpunkter for det kommende verdensrige
(Fra Livets Bog s.126)
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Af Mejbritt Ræbild

Oplysnings- og informationsarbejdet omkring eksistensen 
af åndsvidenskaben og Det Tredie Testamente af Martinus 
fortsætter ufortrødent i Danmark og udlandet.

Her et par eksempler på referater fra udstillinger som 
netop er blevet afholdt i Sverige, Danmark og Tyskland. 
Først et referat af Søren Jensen som sammen med 
Stiftelsen Tredje Testamentet, Gøteborg, stod bag udstil-
lingen ”Et vindue til evigheden” i Gøteborg den 22. til 
25. september 2011. Søren fortæller: “Martinus’ sidste 
beslutning var som bekendt at offentliggøre sit værk helt 
uden camouflage. Det skal være helt utvetydigt, at dette 
er Det Tredie Testamente, fortsættelsen og afslutningen 
på Bibelen. Martinus placerede derfor symbolet med 
Kristus på forsiden af sit værk. 
Påstanden er, at Kristus’ egen profeti er gået i opfyldelse: 
”Jeg har endnu meget at sige eder, men I kan ikke bære det 
nu” men ”Talsmanden, den Hellige ånd, som Faderen vil 
sende i mit Navn, han skal lære eder alle Ting, og minde 
eder om alle Ting, som jeg har sagt eder” (Joh. 16:12 
og 14: 25-26). Det Tredie Testamente skal altså forklare 
Kristi ord og væremåde; næstekærligheden.

Hvis dette lykkes bliver alkærligheden ophøjet til vi-
denskab for alle verdens folk. Kærligheden er broen, 
der spænder sig tværs over alle forskelle. Kun denne bro 
leder uhindret tilbage til Gud, Faderen, Brahma, Jehova 
eller Allah! Der er altså ingen grund til at være flov over 
at tale om Kristus og korsfæstelsen, for der ser vi den 
færdige væremåde: når man ikke engang skal hævne sig 
på sine bødler, hvem skal man så behandle ukærligt? 
Ja, alt dette skriver jeg for at forklare informationen om 
Det Tredie Testamente. Derfor ser materialet ud som det 
gør; bøger, brochurer, hjemmesider (www.det-tredie-
testamente.dk) og udstillinger mm. Dette arbejde bliver 
mere og mere synligt. Flere og flere mennesker er i gang 
uafhængigt af hinanden. F.eks. deltog Stiftelsen Tredje 
Testamentet i Bogmessen i Göteborg 22.-25. september 
2011 med over hundrede tusinde deltagere, langt over 
tusinde flyers blev delt ud. 

Dernæst var vi på plads på ”Livsstilsmässan” i Borås 
samtidigt med udstillinger i Borlänge og Strömsund. Ja, 
selv i Stockholm blev Det Tredie Testamente vist frem på 

gader og stræder - og i tunnelbanen nedenunder. Alt dette 
i oktober 2011. Du kan læse detaljerne på den svenske 
lokale hjemmeside www.lokalt.tredjetestamentet.se.”

Annette Skov fortæller om udstillingen i Århus: 
ÅRHUS - KROP, SIND OG ÅND MESSE den 30. 
september- 2. oktober 2011. Små lamper fra standen har 
lige præcis fokus på det væsentlige på udstillingen ”et 
vindue til evigheden.” Lyset lander på de mange inspi-
rerende Martinus symboler og tekster som repræsenterer 
åndsvidenskaben Det Tredie Testamente. At sulten efter 
ny indsigt er stor, viser sig tydeligt ved mødet med de 
mange dejlige mennesker, der er mødt op på standen 
med uendelige spørgsmål. Denne gang er mange yngre 
mennesker mødt op. Århus er en universitetsby og små 
grupper af religions-historie studerende viser særlig 
interesse og møder op alle dagene med åbent sind og 
særdeles mange spørgsmål.

 Det interessante er, at nok undres man over bibelens fort-
sættelse ”Det Tredie Testamente,” men efter forklaringen, 
men efter forklaringen om, hvorfor Martinus har skrevet 
værket, øges interessen blandt mange af de besøgende. 
Der er stor interesse for og salg af specielt Rolfs bog. 
Det uændrede værk Livets Bog og småbøgerne er meget 
populært og der blev solgt en del bøger og informati-
onsmateriale.

Foredragene ”Verdensituationen set i kosmisk perspektiv” 
v/Jan Langekær og ”Hvorfor er kærligheden videnskab” 

Oplysnings- og informationsarbejdet om 
Det Tredie Testamente
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v/Rolf Elving bliver hørt af mange interesserede og 
emnerne drøftes videre på standen. Enkelte, mangeårigt 
interesserede i Martinus og sagen, er helt enige i, at 
Martinus værket er åndsvidenskab, men har svært ved 
at acceptere at hele værket ER og naturligvis hedder Det 
Tredie Testamente. 
Heldigvis kan vi anbefale disse rare mennesker at lytte 
til Martinus’ egne ord. I foredraget fra Martinus 90 års 
fødselsdag hersker der absolut ingen tvivl om, at værket 
ER åndsvidenskaben Det Tredie Testamente. Foredraget 
kan høres på: 
       www.det-tredie-testamente.dk

 

Hans Jürgen Schäfers brev (se det oversatte brev neden-
for) om Frankfurter Buchmesse den 12. til 16. oktober 
2011. En udstilling som Fonden Det Tredie Testamente i 
Brøndby sammen med Henry Nold, Hans-Jürgen Schäfer 
og Ninni står bag. 

Kære Jan, 

Endelig finder jeg tiden, til at skrive dig en kort messebe-
retning. I princippet ønsker jeg ikke at sammenligne dette 
års messestand med standene fra de foregående år. Hvad 
jeg i år fandt særdeles positivt var gennemsigtigheden, 
åbenheden og standens klarhed i budskabet. Standen hed 

kort og godt ”Das Dritte Testament.” Ganske særligt vil 
jeg fremhæve den gode kvalitet af dine skriftfriser, som 
sammen med symbolerne gav en optimal løsning. Vigtigt 
var det også, at Martinus værk stod i forgrunden, og ikke 
sekundærlitteraturen. 
Også de tyske og engelske informationsbrochurer, som du 
medbragte, var meget professionelt lavet. Dette år havde 
jeg det subjektive indtryk, at samtalerne med publikum 
var mere intensive og talrige end i de tidligere år. De 
daglige åndsvidenskabelige foredrag af dig, sammen med 
Henry var indholdsmæssigt gode, og godt understøttet af 
opstillingen af symboler og bøger i baggrunden. 
Uheldigvis var beliggenheden af den til standen tilhørende 
”Cafe der Verlage” noget uden for den store publikum-
strafik. 
Desuden mener jeg principielt ikke, at Martinus åndsvi-
denskab hører til i det esoteriske hjørne af messen. Derfor 
er jeg også glad for at vi næste år har besluttet at lægge 
vores stand et andet sted i messehallerne. Mit facit er: 
Alt i alt positivt! Særligt vil jeg nævne det gode samar-
bejde mellem dig, Henry, Ninni og mig, et samarbejde 
som forløb meget harmonisk. Jeg sender dig mange tak. 
Hjertelige hilsener fra Darmstadt

Hans-Jürgen und Ninni

Læs mere om de tyske aktiviteter på deres hjemmeside
www.dasdrittetestament.info

 
LIVETS SKOLE i åndsvidenskab i Brøndby

Af Mejbritt Ræbild

Citat af Martinus ”Arbejdet med åndsvidenskaben stiller 
visse krav til den studerende. Ikke blot rent intellektuelt, 
den side af sagen er ikke den vanskeligste. Hvis man 
tilegner sig stoffet lidt efter lidt, efterhånden som man 
har brug for det, vil hjerneceller, der endnu ligger latent 
i ens hjerne, udvikles, og man vil mærke, hvordan evnen 
til at forstå tingene gradvis vokser, og lige sådan evnen til 
at forklare analyserne for andre, der virkelig er hungrige 
efter en sådan viden og indsigt. Men selv om man kon-
centrerer sig om det teoretiske studium, må den praktiske 
væremåde ikke glemmes, den er endnu mere vigtig, for 
den er helt ens egen.”

LIVETS SKOLE i åndsvidenskab er en skole, hvor 
undervisningen i Martinus værk LIVETS BOG I-VII og 
symbolbøgerne I-IV er det centrale. Vi er alle elever og 
alle lærere. Derfor er det også et ”krav” at man som elev 
skal have lyst til at deltage aktivt, siger Jan Langekær. 
Efter tur fremlægger eleverne et symbol - alle i gruppen 
bliver bedt om at læse symbolet derhjemme samt give 
konstruktiv evaluering af fremlæggelsen på dagen. ”På 

Henry Nold og Hans-Jürgen Schäfer
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den måde forstår vi bedre, fordi vi kommer i dybden, og 
der bliver sat ord på” udtaler Hellebeth Hansen, som har 
været elev i studiegruppen siden efteråret 2010. Vi læg-
ger også vægt på at drage paralleller til dagligdagen – det 
gør det nærværende og spændende fortsætter Hellebeth. 
LIVETS SKOLE i åndsvidenskab blev officielt indviet 
den 3. april 2011, hvor Martinus’ sidste personlige elev 
Rolf Elving holdt et spændende foredrag om pædagogik-
ken i LIVETS BOG Bind I.

Siden den 4. september 2011 og fremover bliver der 
holdt foredrag på skolen hver 3. søndag. Mange spæn-
dende emner bliver taget op, og foredragene har været 
godt besøgt hver gang. På www.det-tredie-testamente.dk 
under ”lokale aktiviteter/livets skole i Brøndby” kan du 
downloade vores brochure, der fortæller lidt om skolen og 
her kan du finde datoerne på, hvornår foredragene bliver 
afholdt. En halv time før hvert foredrag holder en af ele-
verne fra skolen et kort ”prøveforedrag” eller som Chris 
Daimo på sin lune måde sagde, da han stod for opgaven 
til det seneste foredrag: ”det er som at varme op til et 
kendt band.” Chris fortalte om symbol nr.20 ”Syndernes 
forladelse” den 6. november 2011, og varmede scenen op 
på en let forståelig og elegant måde til foredraget af Rolf 
Elving ”Tanker omkring det evige verdensbillede.” Chris 
gjorde det fremragende – på en forståelig, interessant og 
spændende måde for alle de 42 fremmødte, hvoraf der 
både var nye interesserede mennesker, og de gæster, der 
har studeret Martinus i mange år. 

Vi har i øjeblikket 2 hold, der skiftevis har studiegruppe 
hver anden søndag. Hold 1 bliver undervist af Jan Lange-
kær, stifter af LIVETS SKOLE i åndsvidenskab og Birgit 
Mørup Madsen, som er studiegruppeleder på hold 2, har 
kendt til Det Tredie Testamente siden 1980, studeret og 
læst værket fra 1993. Hold 3 og hold 4 er i støbeskeen, 
og her har vi yderligere dygtige lærere at trække på. Du 
kan ikke melde dig ind i eller melde dig ud af LIVETS 
SKOLE i åndsvidenskab – det er gratis at deltage - det 
eneste vi betaler er et lille tilskud til huslejen, så vi har et 
sted at være. Vi afholder workshops, hvor vi inviterer for-

skellige spændende mennesker. Vi har været på udflugter 
bl.a. i Mundekulla i Sverige, vi har været til fødselsdag 
hos en af Martinus venner Tage Buch, som blev 100 år 
den 25. juni 2011, og vi planlægger at besøge Martinus’ 
mausolæum på Frederiksberg i det nye år. Vi skal på 
sundhedsmesse i Falconer Centret den 3. - 5. februar 
2012 og til Ålborg den 
2.-4. marts 2012. 

På disse messer tager de elever med fra skolen, der har 
lyst. ”Det er sjovt, spændende og lærerigt at tale med 
gæsterne” siger Bente Hilbo fra hold 1 – ”inden vi prø-
vede det første gang, var vi selvfølgelig spændte på om 
vi var klar til at svare på spørgsmål om åndsvidenskaben 
– vi havde jo ikke læst det så længe, men det gik over al 
forventning” siger Pia Daimo, også fra hold 1 i LIVETS 
SKOLE. Sidst men ikke mindst har vi et spændende pro-
jekt på den Holistiske Højskole i Gram til april.…. 

For at følge med tiden har Mejbritt oprettet en Facebook-
side, der hedder LIVETS SKOLE i åndsvidenskab, hvor 
hun bl.a. lægger billeder op fra foredragene, og hun håber 
på, at du har lyst til at deltage aktivt ved at skrive lidt, 
når du har noget på hjertet. Det er altid dejligt at ”møde” 
flere mennesker med samme interesse.

Citat af Martinus ”Lyset i betydningen viden og viden-
skab er stærkt tiltagende, men varmen, næstekærligheden 
skorter det endnu meget på, og kærlighed kan ikke læres 
på universiteter og læreanstalter. Den læres kun i livets 
egen skole gennem skæbnedannelse fra liv til liv.”

Husk den årlige juleafslutning med foredraget ”juleevan-
geliet – den kosmiske/åndelige og symbolske betydning” 
v/Jan Langekær
søndag den 18. december kl. 13:00
Der serveres alkoholfri gløgg og 
æbleskiver bagefter. Tilmelding til 
Jan Langekær Tel.: 2015 7811
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En lille bog med titlen ”The spirit of the unborn” udkom 
på engelsk i 1918. Følgende er uddrag herfra. Den der 
taler i bogen er det store Selv, den ånd, som besjæler alt, 
det guddommelige Selv, dvælende i de ufødtes ego, som 
henvender sig til menneskeheden. Bogen var tilegnet ”den 
kommende races forældre”.

”Jeg er de ufødtes ånd. Jeg kommer for at bede om bedre 
legemer for mig at tage bolig i. Jeg kommer for at tale 
indtrængende til nuværende og fremtidige forældre, også 
de unge som mulige kommende forældre, thi også hos 
dem er der urenhed, som vil hindre mit sande udtryk. 
Tiden er nu inde til at sætte skel i verden mellem de men-
nesker, som forbereder sig til at modtage og grundlægge 
den nye race og dem, som er uforberedte.

Over menneskenes verden hænger der en smudsig, 
klæbrig sky af sanselighed. I denne sky må jeg stige ned. 
Gennem denne næsten uigennemtrængelige mur må jeg, 
de ufødtes ånd, passere til min nye inkarnation. Jeg venter 
tålmodigt på, at den kvælende sky skal spredes. Dette 
må blive anderledes, dersom I ønsker mit komme. Kun 
i de rene legemer kan jeg fødes. Jeg er den fremtidige 
races ånd.

Jeg ønsker mig legemer, der ikke er plettet af forbrydelser 
mod barmhjertighedens lov og af blodsudgydelser. Der 
må ikke være spor af grusomhed i de hjerter, hvori jeg 
skal fødes. Ingen slagtning og dræben må finde sted der, 
hvor jeg skal færdes. For at dræbe for at skaffe sig føde 

Brudstykker af de ufødtes ånd

er et brud på min lov, som er kærlighedens lov. Tænk på, 
hvordan du værdsætter livets manifestation i dig selv.

Menneske, du som blev betroet omsorgen for disse umæ-
lende, værgeløse skabninger, dine yngre brødre, som du 
skulle hjælpe og lede mod en højere udvikling, du står nu 
anklaget som skyldig i de værste forbrydelser mod dem. 
Men de vildledte mennesker er at beklage, thi enhver 
handling har tilbagevirkende kraft, ifølge loven falder 
virkningerne af deres grusomheder tilbage på dem selv.

Dræb ikke, selv ikke forbrydere. Deres død er hverken til 
hjælp for dem selv eller samfundet. Læg bånd på deres 
handlinger, giv dem af din kundskab, anvend kærlighe-
dens lov.
(Fra Tidsskrift for Teosofi 1928)

Sexovergreb på børn
I den senere tid har vi hørt om flere tilfælde af seksuelle overgreb på børn. Om den slags siger 
Martinus (LB V stk. 1858):

Som vi ser af nærværende analyser, formaner livet selv mennesket til at betragte det seksuelt 
umodne eller mindreårige som helligt og urørligt. Det seksuelle princip eller den højeste ild 
er skabelsens rat. Ved hjælp af dette rat styres alt i universet. En forkert drejning her bliver en 
afsporing i skabelsen. En total seksuel forførelse af en mindreårig er det samme som plantnin-
gen af et frø, der kan vokse og blive til et stort lidelsens træ, hvis stamme og grene breder sig 
op igennem og udover flere inkarnationer eller jordliv for de pågældende væsener. 
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Bogen LOGIK i dens oprindelige udgave er nu ud-
givet og fås i det smukke hvide bind med guldstjernen 
udenpå – koster 130 kr.

Desuden er udgivet de første 3 symbolbøger – Det 
Evige Verdensbillede – i samme flotte udgave – (og 
hvor bladene ikke falder ud) sælges som helt sæt, dvs 
alle 3, for 300 kr.

Da bøgerne på en måde er ”antikvariske”, er prisen 
heller ikke højere, end hvad man i dag kan få dem for i 
landets antikvariater – hvis de ellers har dem.

Åndsvidenskabsforlaget har udgivet:

Nu kan man altså få Livet Bog, Bisættelse og så nu 
også disse i samme format og udseende. Nu ligner de 
dermed virkelig, det de er, et helligt værk!

De 21 småbøger, som omtalt i Impuls 1/2011, kan 
stadig købes for 20 kr pr stk.

Henvendelse: Kosmologisk Information eller Livets 
Skole.

Nyt fra NEW COSMIC PARADIGM - NCP

Som mange af jer måske allerede kender til, deltog vi i 
den internationale  bevidsthedskonference TSC - To-
ward a Science of Consciousness, som i år var lagt i 
Sverige og Stockholm Universitet. (Konferensen arran-
geres årligt af Arizona University.) De kontakter vi fik 
under konferensen har givet os meget og vi har arbejdet 
videre med stor inspiration, hvilket bl.a. er resulteret 
i to nye sider på hjemmesiden. Vi har fornylig fået 
megen positiv feedback på disse bl.a. fra just Arizona 
University, hvilket også motiverer os til dette uddrag, 
som vi håber kan inspirere Dig!

Lænker til de nye sider:
 
Fra TSC-Konferencen m.m. ”Outloock on Con-
sciousness, Physics, Science ... ”  
Svensk version: http://www.newcosmicparadigm.org/Out-
lookCPSSV.aspx
Dansk version:  http://www.newcosmicparadigm.org/Out-
lookCPSDK.aspx   
Engelsk version:  http://www.newcosmicparadigm.org/Out-
lookCPSENG.aspx

“Det Kosmiske Verdensbillede - Introduktion og 
Teori”     
Svensk version: http://www.newcosmicparadigm.org/IN-
TROochTSV.aspx
Dansk version: http://www.newcosmicparadigm.org/INTRO-
ogTDK.aspx
Engelsk version: http://www.newcosmicparadigm.org/IN-
TROandTENG.aspx
 
 Ang. bogen ”Fysiken, Martinus Kosmologi och Teorin 
om Allt” hvor Leif Pettersson fremlægger Grundener-
giteorin – GET, så er den lidt forsinket, men vi håber at 
kunne udgive bogen på både svensk og engelsk om-
kring årsskiftet, nærmere information kommer på vår 
hjemmeside. Omslaget (svensk) vedlægges denne mail.
 
Vi vil også bede om din hjælp til at sprede informa-
tion om New Cosmic Paradigm til alle, du tror kan 
være intresseret! Vi sender gerne visitkort om du vil ha 
til uddeling.

Varme hilsner fra NCP
v/Arnold Therner, Steen Löth, Nike Therner og Andrea 
Möllenkvist.
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BRØNDBY
Studiekreds i Livets Skole søndage kl. 14-16.30
Sted: Vestre Gade 6, Brøndbyvester
Se artiklen s.
Kontakt: 2015 7811, www.livetsskole.info

DRAGØR
Martinus-Studiekreds  hver tirsdag kl. 10-12 
i Wiedergården 1.sal
Kontakt: Vagn Noach tlf. 3253 2653 el mail: 
noach@post5.tele.dk

ESBJERG
Onsdag 1/2 Klima og globalisering v/Ole Therkelsen
Tirsdag 13/3 Kan det overhovedet betale sig at være 
et venligt, humant og næstekærligt menneske i den 
verden, vi lever i? v/Lars Gyde Nielsen
Mandag 26/3 Reinkarnation og udvikling 
v/Alex Riel Mathiasen
Møderne er kl. 19 på Tobakken, Gasværksgade 2,1. 
grønt lokale

FREDERIKSHAVN
Mandag 23/1 Nuet og Evigheden v/Ingolf Plesner
Mandag 6/2 Reinkarnation og udvikling 
v/Alex Riel Mathiasen
Mandag 19/3 Bøn og meditation v/Lene Jeppesen
Møderne er i Teosofisk Forening, Skolegade 8

HERNING
Torsdag 19/1 Ønsker der vil blive opfyldt! 
v/Edith Grønbæk
Søndag 12/2 kl. 11-16 Nøglen til positivt livssyn! 
v/Eigil Kristensen
Torsdag 1/3 ”Kan det overhovedet betale sig at være 
et venligt, humant og næstekærligt menneske i den 
verden, vi lever i?” v/Lars Gyde Nielsen
Torsdag 22/3 Bøn og meditation v/Lene Jeppesen
Møderne er kl. 19.30 i ”Kulturellen”,1.lok.02-01,
Nørregade 7

KLINT
Få program tilsendt – tlf. 59 30 62 eller 38 34 62 80 
eller info@martinus.dk

KØBENHAVN
Oplysning herom fås på www.martinus.dk eller tlf. 38 
34 62 80

SILKEBORG
Onsdag 11/1 Kan det overhovedet betale sig at være 
et venligt, humant og næstekærligt menneske i den 
verden, vi lever i? v/Lars Gyde Nielsen
Onsdag 1/2 Ønsker der vil blive opfyldt
v/Edith Grønbæk
Onsdag 29/2 Frihed, sundhed og tankekraft
v/Solveig Langkilde
Onsdag 21/3 Bøn og meditation v/Lene Jeppesen
Møderne er kl. 19.30 i Medborgerhuset, 
Bindslev Plads 5

SINDAL
Tirsdag 31/1 Hvorfra stammer vores talenter? 
v/Martha Font
Tirsdag 21/2 Nuet og Evigheden v/Ingolf Plesner
Tirsdag 28/2 Frihed, sundhed og tankekraft
v/Solveig Langkilde
Tirsdag 6/3 ”Kan det overhovedet betale sig at være 
et venligt, humant og næstekærligt menneske i den 
verden, vi lever i?” v/Lars Gyde Nielsen
Møderne er kl.19.30, Solgården, Norgesgade 1

SØNDERBORG
Tirsdag 10/1 Kan det overhovedet betale sig at være 
et venligt, humant og næstekærligt menneske i den 
verden, vi lever i? v/Lars Gyde Nielsen
Tirsdag 31/1 Klima og globalisering v/Ole Therkelsen
Onsdag 7/3 Ønsker der vil blive opfyldt! 
v/Edith Grønbæk
Tirsdag 20/3 Bøn og meditation v/Lene Jeppesen 
(grupperum 5)
Møderne er kl. 19.30 på Biblioteket, grupperum ¾, 
Kongevej 19

THISTED
Søndag 15/1 Hvorfra stammer vores talenter? 
v/Martha Font
Søndag 29/1 Sygdom og helbredelse i kosmisk belys-
ning v/Ole Therkelsen
Søndag 25/3 Den svære vej frem mod det rigtige 
menneskerige v/Lars Gyde Nielsen
Møderne er kl. 15, Plantagevej 18

Møder
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TÅSTRUP
Tirsdag 3/1 Udvikling til fremtidens samfund
Tirsdag 17/1 Talent for skæbnemodtagelse
Tirsdag 31/1 Genetisk udvikling og kosmiske 
udviklingsbaner
Tirsdag 14/2 Hvordan og hvornår kan vi benytte den 
fri vilje?
Tirsdag 28/2 Frihed – frigjorthed og fred
Tirsdag 13/3 Hvad siger Martinus om de 5 sanser?
Tirsdag 27/3 Livet efter døden – hvad tror du?
Tirsdag 17/4 Hvordan skal vi forstå tærskelens 
vogtere?
Tirsdag 24/4 Afslutning med hygge og 
underholdning
På de øvrige tirsdage er der læsegruppe!.
Møderne er kl. 18.30 - 21.30. Tåstrup kulturcenter, 
Poppel alle 12
www.martinus-taastrup.dk

VEJLE
Søndag 29/1 Tag med på en rejse herfra til evighe-
den – en rejse fra det lokale til det kosmiske per-
spektiv v/Inge Spicker
Søndag 26/2 Frihed, sundhed og tankekraft 
v/Solveig Langkilde
Søndag 18/3 Bøn og meditation v/Lene Jeppesen
Møderne er kl. 14 i  DOMUS, Ved Sønderåen 1

VIBORG
Torsdag 12/1 Kan det overhovedet betale sig at være 
et venligt, humant og næstekærligt menneske i den 
verden, vi lever i? v/Lars Gyde Nielsen
Torsdag 2/2 Klima og globalisering v/Ole Therkelsen
Mandag 20/2 Nuet og evigheden v/Ingolf Plesner
Mandag 5/3 Ønsker der vil blive opfyldt
v/Edith Grønbæk
Møderne er kl. 19.30 i ”Det gamle apothek”, Nytorv 3

ÅRHUS
Søndag 22/1 Seminar kl. 10-16, Roukær Alle 1, 
Højtiderne – og sjælens højtider v/Ingolf Plesner
Mandag 30/1 Kontakten mellem den åndelige og 
fysiske verden v/Ole Therkelsen
Mandag 27/2 Frihed, sundhed og tankekraft
v/Solveig Langkilde
Mandag 12/3 Kan det overhovedet betale sig at være 
et venligt, humant og næstekærligt menneske i den 
verden, vi lever i? v/Lars Gyde Nielsen
Møderne er kl.19.30 i Studenternes Hus, stue 1, 
Ndr.Ringgade 3
Seminar søndag 25/3 kl. 10-16 Menneskets spirituelle 
og seksuelle udvikling v/Alex Riel Mathiasen
Beboerhuset, Roukær Alle 1



Døden er ikke at udslette lyset, den er at slukke lampen, fordi morgenen gryr. (R.Tagore)

I forhold til reinkarnation og karma virker alle andre opfattelser smålige og snæversynede. (Richard Wagner)

Med skæven i næstens øje, skal ingen brobygger regne. Broerne mellem os bygges, af bjælkerne i vores egne. 
(Piet Hein)

Der er fejl på begge sider, siger de, der er for dovne til at undersøge en sag og for fejge til at vælge side.
 (Hohlenberg)

Skæbnen har kun det net at fange os i, som vi selv fletter til den. (Eva Hemmer Hansen)

Jeg hylder fri tale, frie meninger, frie tanker. Jeg tror dette er betingelsen for al sund vækst. (Annie Besant)

Sandhedens dør kan aldrig lukkes op med fordommens nøgle. (Pascal)

Disciplene spurgte Jesus: Gavner omskærelsen? Jesus svarede: Hvis den gavnede ville deres mor avle dem omskår-
ne. Men den sande omskærelse i ånd gavner fuldt ud. (Thomasevangeliet)

At modarbejde sandheden er at gå i rette med solen, det er at trodse stjernernes gang (Martinus)

Der er endnu mennesker, som lønnes af staten for at fortælle folk, de kan komme i helvede efter døden, og der er 
folk, som uden at kny betaler for det. (Frejlif Olsen)

Vor ånd er et væsen, der ikke kan tilintetgøres men vedbliver at virke fra evighed til evighed. (Goethe)

Præsterne siger, vi skal tro på et liv efter døden, men de kalder os ugudelige, når vi netop kommer og vil bevise, at 
de døde lever. (Dr. M.Savages)

Al sund føde fanges uden net eller fælde. (W. Blake)

Fortiden kan vi ikke ændre, men vi kan ændre vore tanker om den. (Louise Hay)

Livet er intelligens, der rider omkring på kemiske stoffer. (Deepak Chopra)

Det, vi mennesker kalder ”at lære”, er ikke andet end erindring. (Sokrates)

Sjælen har hverken begyndelse eller ende. Hver sjæl kommer ind i denne verden styrket af sine sejre og svækket af 
sine nederlag i sit forrige liv. (Origenes 185-254 e.kr.)

Der er en plan for hver enkelts udvikling, en grovskitse. Når vi handler i overensstemmelse med den, føles det vi gør 
rigtigt. (Lis Greene)

Den der pønser på hævn, holder sine egne sår friske. (Francis Bacon)

Moralen er ikke blevet bedre, fordi det ikke længere er præsterne men politikerne, der administrerer den. 
(Hohlenberg)

Filosofiske krummer
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Livets mening

På samme måde som menneskene i kraft af den materialistiske viden-
skab efterhånden har tilegnet sig herredømme over rent fysiske ele-
menter, således vil menneskene nu i kraft af en sjælelig eller kosmisk 
videnskab blive herre over tænkning og viljeføring. 

Uden dette herredømme vil jordmenneskene aldrig opnå den i jule-
evangeliet forkyndte ”fred på jorden” eller den ”velbehagelighed” eller 
lykke ved at være til, som er livets mening.

Det er denne forandring i indstilling til livet, der gør nutiden til en be-
gyndende ny verdensepoke, i hvilken man mere og mere føres af vi-
denskab, ikke blot på det materielle område, men også på tankens og 
viljens eller det psykiske område. 

Humanitet og næstekærlighed bliver til videnskab og derefter til en 
selvfølgelig omskabelse af livet til kærtegn, skønhed og glæde.
(”Menneskeheden og verdensbilledet” kap.53)
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Artikelforfattere står selv inde for deres artikels 
indhold, der ikke nødvendigvis deles af redak-
tionen.

KOSMOLOGISK INFORMATION
er et bogforlag med speciale i sekundærlitteratur i relation til 

Martinus’ verdensbillede.
Få bogliste tilsendt! Forlags- og redaktionsadresse:

 Kosmologisk Information, 
Klintvej 104, 4500 Nykøbing Sjælland.

Tlf 59 30 52 72 (bedst hverdage ml kl 9-11)  

E-mail: kosmo-info@olsen.mail.dk
www.nyimpuls.dk

Der må frit kopieres fra bladet, men med 
kildeangivelse

Kære Impuls-læsere!

Så er det atter tid for abonnements-fornyelse!

Håber I lægger mærker til, der stadig ikke er prisfor-
højelse på bladet!

For de - som nu er de fleste - der bruger netbank, har 
jeg foran gironummeret skrevet reg.nr.3208.

Da jeg ryddede op i ”firmaets” papirer hos Gunder, 
så jeg, at de første numre kostede 1,08 kr at udsende 

med posten - nu koster de 19,50 kr!

Men økonomien balancerer stadig, fordi vi ikke skal 
give overskud og ingen lønudgifter har.

Det har givet noget vrøvl med Erhvervs- og Selskabs-
styrelsen, så nu må vi ændre vore vedtægter, beslut-
tede vi på vort bestyrelsesmøde i december. Forslag 
til nye vedtægter trykkes på indersiden af dette blads 

omslag. 

Bestyrelsen består nu af: Bent Hansen (formand), 
Ruth Olsen, Torben Svendsen, Pia Christensen, 

Yngve Asplund - supll: er Steen Jørgensen og Flem-
ming Martinussen.

Jeg er ny i faget ”layouter”, så der skal nok være 
svipsere - og denne gang har jeg haft problemer med  
computeren, som nok er ved at blive for gammel. Alt 
skabes jo med indbygget forældelse i vore dage - så 
vi en udsendelse om i TV - vort økonomiske system 

ville jo bryde sammen, hvis vi ikke hele tiden var 
nødt til at forbruge stadig mere!!

Go’ læselyst

kærlig hilsen Ruth
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Af Martinus

I almindelighed opfattes udtrykket ”den hellige ånd” som 
et abstrakt begreb, hvorfor det af mange mennesker både 
føles uvirkeligt og som et resultat af en slags overtro i 
lighed med mange andre religiøse forestillinger. Det kan 
derfor være af betydning for det åndeligt interesserede 
menneske at komme til klarhed over, hvad det virkeligt 
er, hvad der skjuler sig bag dette begreb.
Sagen er nemlig den, at den kraft, som udtrykket ”den hel-
lige ånd” dækker over, betyder umådeligt 
meget for alle levende væsener, for alle 
eksisterende livsformer. Uden ”den hel-
lige ånd”, denne det allerhøjeste udtryk for 
kraft, ville ingen skov nogen sinde grøn-
nes, ingen eng dækkes af vårens blomster 
og intet væsen nogen sinde opleve total 
sundhed eller velvære.

Ja, så betydningsfuld er denne kraft, at 
uden den ville vor klode aldrig nogensinde 
være blevet omformet fra en glødende 
ildkugle til den vidunderlige boplads for 
mennesker, den er i dag. Og uden denne 
kraft ville mennesket aldrig være kommet 
i besiddelse af den fuldkomne organisme, 
det har i dag, dette guddommelige redskab, 
gennem hvilket det på et givet tidspunkt 
i sin udvikling vil komme til at opleve at 
blive ”ét med Gud”, blive et væsen ”i Guds billede”. Ja, 
uden ”den hellige ånd”s eksistens ville der overhovedet 
ikke eksistere nogen som helst form for bevidsthed eller 
oplevelse af liv.

Da udtrykket ”den hellige ånd” i virkeligheden er det 
samme som Guds ånd eller bevidsthed, er det ikke uden 
grund, at Bibelen begynder skabelsesberetningen med 
ordene ”Guds ånd svævede over vandene”. Nu er tiden 
kommet, da begrebet ”den hellige ånd” ikke skal vedblive 
blot at være et abstrakt begreb. Årsagen hertil er den, 
at dersom den kraft, der skjuler sig bag dette begreb, 
ikke bliver åbenbaret i sin virkelige natur i form af en 
klar og realistisk viden, tilgængelig for ethvert udviklet 
menneske, vil menneskeheden aldrig blive fri af krigens 
byrder og elendighed. Sult, trældom og undertrykkelse 
vil da fremdeles beherske store domæner indenfor den 

jordmenneskelige kultur, og den så længselsfuldt begæ-
rede varige fred vil forblive en utopi.

Hvad er da ”den hellige ånd”? Ja, hvad er ”ånd” i det 
hele taget? Ånd er liv, og liv er det, der gør en organisme 
levende. Når ånden eller livet totalt forlader en organisme, 
bliver organismen til et lig. Vi siger da om det væsen, 
der før åbenbarede sig igennem organismen, at det er 

”afgået ved døden”. Den organisme, 
som før var et levende udtryk for liv 
og ånd, ligger nu stille hen og går sin 
opløsning i møde.
Undersøger vi imidlertid denne døde 
organisme, vil vi i de fleste tilfælde se, 
at den endnu indeholder alle de organer, 
der før betingede dens tilsynekomst 
som levende. Den hjerne, det hjerte, de 
lunger og de nyrer, kirtler, tarme osv, 
der før eksisterede, eksisterer stadigt, 
der magler absolut ikke noget synligt, 
noget fysisk.
Derimod mangler der nu det, der før 
gjorde organismen levende. At dette 
ikke skulle være noget, fordi det er 
usynligt, er en alt for absurd tankegang i 
røntgen- og radiobølgernes tidsalder til, 
at man kan tage denne tanke alvorligt.

Det primære ved organismen

Det er i dag en urokkelig videnskabelig kendsgerning, 
at der ud over den faste, flydende og luftformige materie 
eksisterer en stråleformig. Og intet menneske kan be-
stride den kendsgerning, at forskellen mellem et lig og 
et levende væsen ikke bestemmes af noget fysisk synligt, 
men derimod af dette, at det, der før viste sig som ønske, 
vilje, handling, kort sagt som væremåde, nu er forsvundet. 
Tilbage er kun redskabet for disse funktioner.
Det der er forsvundet, er således det primære ved det 
levende væsen, som organismen før udgjorde. Men da 
det, der ytrede sig som ønske, vilje eller begær, var det 
vigtigste ved organismen, bliver det også en kendsger-
ning, at det er det, der var det primære og ikke organismen 
selv, der ganske tydeligt kun var et redskab for disse 

Den hellige ånd



4

ytringer. Det var disse kræfter, som fik 
organismen til at bevæge sig og handle, 
og ikke omvendt.

Og på samme måde som med det 
jordiske menneske, således også med 
dyrene, ja med alt, hvad vi kalder le-
vende. Når det ”noget”, som udtrykker 
livet, går ud af en plante eller et dyr, 
visner eller dør organismen. Når alle 
tilsyneladende døde eller visne planter 
og træer om foråret på ny grønnes og blomstrer, er det 
udtryk for, at det samme usynlige ”noget”, der året før 
forlod det, på ny er vendt tilbage. Det er dette usynlige 
”noget”, vi kalder livet eller det levende, og det er, som 
vi ved, absolut ikke detaljeløst, selv om vi ikke kan tage 
og føle på disse detaljer på samme måde, som vi kan 
erkende, veje og måle den fysiske organismes detaljer, 
dens organer, lemmer og hjerne.

Livet er således ikke blot en ensartet kraft, der strømmer 
ind i organismerne og gør dem levende. Denne kraft er 
organiseret og inddelt i særlige fra hverandre afvigende 
”bølgelængder”. Det er denne organisering af ånd, der 
betinger, at nogle organismer bliver til menneskeorga-
nismer, andre til dyr og atter andre til planter. At denne 
kraft også er til stede i mineralmateriens verden, nævnes 
blot for fuldstændighedens skyld.

Den åndelige verden er kendsgerning

Når denne umådelige mængde af fysiske forskelligar-
tetheder, der allerede er tilrettelagt og bestemmes af 
den usynlige kraft eller materie, der inkarnerer i orga-
nismerne, vitterligt eksisterer som en for alle aldeles 
åbenlys kendsgerning, bliver det også en kendsgerning, 
at denne usynlige kraft i tilsvarende grad i forvejen må 
være bearbejdet af organer eller organismer, der ikke er 
af fysisk karakter.

Hvorledes skulle de ellers kunne give sig udslag i alle de 
forskellige fysiske virkninger, vi er vidne til, og som får 
den fysiske materie til at fremtræde i den mangfoldighed 
af organismer, vi på alle sider er omgivet af? De usynlige 
organer eller organismer, igennem hvilke den lige så 
usynlige ånd skaber og inkarnerer i de fysiske organismer, 
er således udtryk for, at der eksisterer en verden uden 
for den fysiske, en verden, som kun kan betegnes som 
værende af åndelig natur.

Da denne åndelige verden kan inkarnere i eller over-
skygge den fysiske, og ikke omvendt, så finder vi her det 
levende væsens virkelige verden eller hjemsted. Her er en 
verden, der er hinsides døden. Døden udtrykker kun det 
levende væsens udskillelse fra en fysisk organisme. Den 

udtrykker aldrig i noget som helst 
tilfælde eller situation en tilintetgø-
relse eller et totalt ophør.

Det levende væsen er et åndeligt 
væsen og hjemmehørende i en ånde-
lig verden. At dette er en urokkelig 
kendsgerning, ses let deraf, at alt 
det, vi kalder vor bevidsthed, vore 
erfaringer og oplevelser, kun kan 
erkendes i form af ”tanker”, der helt 

er af psykisk natur. Hvis de var fysiske, behøvede vi ikke 
at oversætte dem til fysisk tale eller skrift eller på anden 
måde indirekte overføre dem til fysisk materie. Var de 
fysiske, kunne alle og enhver se dem, og vi behøvede da 
ikke at fortælle eller nedskrive dem.

Ånd kan fremtræde både som had og kærlighed, 
viden og uvidenhed

For at gøre vore ønsker, begær og længsler, vor viden og 
vor hensigt begribelig for vore omgivelser, må vi overføre 
denne vor indre skjulte psykiske tilstand til enten tale, 
skrift eller lyd. Heraf ser vi, at det levende i verdensaltet, 
i mineraler, planter, dyr og mennesker er ånd. Ånd er igen 
bevidsthed, og bevidsthed er tanker. Tanker er viden, 
forestillinger, begær, had, bitterhed og vrede, ligesom de 
er sympati, forståelse og kærlighed. Ånd fremtræder altså 
som to store modsætninger: had og kærlighed. Disse viser 
sig igen som to andre store modsætninger: uvidenhed og 
viden. Og dermed er vi nået frem til hovedproblemet i 
denne artikel: ”den hellige ånd”.

Naturligvis er al ånd i sin dybeste analyse hellig. Når der 
er tale om den samlede manifestation af universets ånd, vil 
denne ånds slutfacit vise sig at være fuldkomment, deraf 
de evige ord: ”Og Gud så alt, hvad han gjorde, og se, det 
var såre godt”, hvilket vil sige: til glæde og velsignelse 
for alt og alle. Tværtimod viser denne ånd, disse tanker 
sig som årsag til forbandelse og smerte for de levende 
væsener. Den ånd, der skaber direkte forbandelse, smerte 
eller lidelse, skaber ødelæggelse af andre menneskers 
lykke og tilværelse, kan ikke udtrykkes som hellig. Og 
det er denne ånd, der for tiden martrer det jordiske men-
neskesamfund.

Alt for mange mennesker tror, at de kan skabe glæde og 
velsignelse for dem selv ved at mangfoldiggøre overtræ-
delsen af det femte bud: ”Du skal ikke dræbe”. Derved 
bliver de udtryk for det princip, der i form af frost og 
kulde får plante- og dyrelivet til at stagnere om vinteren. 
Disse menneskers ånd er således dødbringende, og deres 
væremåde kan ikke i menneskelig forstand kaldes hellig. 
Den er kun hellig indenfor universets styrelse i form af 
dette, at uden det levende væsens adgang til at udløse 
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død og forbandelse kunne det aldrig komme til at forstå 
forskellen mellem godt og ondt, forskellen på, hvad der 
er til velsignelse, og hvad der er til forbandelse.

Når forbandelse, død og undergang kan finde sted blandt 
de levende væsener, så er dette, set i kosmisk perspektiv 
fra Guds eget udsigtspunkt, en absolut nødvendighed for 
at mennesket i kraft af sin egen fri vilje kan komme til 
at vide, hvordan det bedst kan tilegne sig en væremåde, 
der absolut kun kan skabe glæde og velsignelse for andre 
levende væsener. Uden denne frie adgang til at skabe 
mentalt mørke, skabe lidelse og død, kunne det levende 
væsen aldrig ved egen viden og forstand, ved egne erfarin-
ger arbejde sig frem til en væremåde, hvor det hundrede 
procent fremtræder som et væsen ”i Guds billede”.

Hvis det var således, at det levende væsen ikke havde 
nogen som helst mulighed for at skabe mørke, men helt 
automatisk var godt og kærligt, ja så havde det jo ingen 
bevidsthed. Da var det blot en slags maskine.  At kærlig-
hed ikke alene er et gode, men er det største gode, har man 
kun adgang til at opleve igennem det realistiske møde med 
dets modsætning. Kosmisk set er al ånd således hellig.

Mennesket må lære at gøre sin ånd ”hellig”

Men nu er det altså menneskets forhold til ”den hellige 
ånd”. Mennesket er på et udviklingsstadium, hvor Gud-
dommen er i færd med at forme det ”i sit billede”, hvilket 
vil sige: lære det alt det onde, det mørke at kende derved, 
at det af egen fri vilje udøver mørkets gerninger. Da det 
ved denne sin handlemåde handler imod næstekærlighe-
dens lov, udløser det uundgåeligt kræfter, som vender sig 
imod det selv i form af en ulykkelig skæbne.

Ulykkelige skæbner opstår således der, hvor det levende 
væsen er til ulykke, til forbandelse, smerte og lidelse for 
sine omgivelser. Indenfor dette mentale område er det 
således ikke den hellige ånds princip, det manifesterer, 
men derimod den mentale vinters princip. Men vinterens 
princip er dødbringende. Ved at udløse dette princip liv 
efter liv og høste virkningerne deraf i form af en ulyk-
kelig skæbne, vil det levende væsen uundgåeligt opdage 

årsagen til sin ulykkelige tilstand og begynde at gøre sin 
ånd hellig, hvilket altså vil sige: bringe den i kontakt med 
universets kærlighedskræfter.

Når vi igennem naturen har adgang til at opleve forskel-
len på vinter og sommer, på nat og dag, så er det jo netop 
for at se forskellen på de to slags manifestationer, på de 
dødbringende og de livgivende, på de der skaber under-
gang, og de der skaber velsignelse, glæde og lykke for 
de levende væsener.
Mennesket, der hader og forfølger, mennesket, der ved 
sin bitterhed, vrede og skuffelse hæmmer andre menne-
skers glæde og lykke og får dem til at føle sig ulykkelige, 
er alt for meget i kontakt med vinterens princip og må 
uundgåeligt høste virkningerne heraf. Det udfolder ikke 
den ånd, der får forårets dejlige liv til at bryde frem i 
sin næstes mentalitet, den ånd, der tænder lyset i den 
håbløst syges øjne, og får smilet til at bryde frem på den 
sørgendes ansigt.

Man må således lære at gøre sin ånd hellig. I samme 
grad som man formår at træne sig op til kun at leve for 
at gøre andre lykkelige og glade for livet, er man i kon-
takt med den væremåde, som er sommerens princip, den 
væremåde, der giver liv, den væremåde, der lader ens ånd 
være hellig på samme måde, som Guds ånd er det. Det 
er denne sin ånds væren ét med Guds ånd der betinger, 
at man er ”i Guds billede”.

Igennem dette at være ”i Guds billede” åbnes ens be-
vidsthed, og man får del i Guds bevidsthed, hvad der det 
samme som at opleve den store indvielse eller ”den store 
fødsel”. Fra det øjeblik, man har oplevet denne totalt og 
fået kosmisk bevidsthed, er man blevet åndeligt suveræn. 
Man har da universets højeste viden i sit eget indre og 
skal ikke længere tilegne sig viden gennem andre. Man 
oplever da universets højeste viden og visdom gennem 
sine egne sanser, og man ser da den hellige ånd lyse i 
alle levende væsener, ganske uafhængigt af, hvordan de 
så end måtte manifestere sig i øjeblikket. Er de banditter, 
røvere, mordere eller kun simple bagtalere, ved man, at de 
blot er i færd med at lære, hvorledes man ikke skal bære 
sig ad i det virkelige liv hinsides al jordisk vildfarelse og 
overtro, hvordan man ikke skal leve, om man ønsker at 
være ét med Gud.

Med denne, den højeste åndelige oplevelse bag sig, er man 
for bestandigt trådt ud af den mentale vinters kolde og 
dødbringende område og i stedet trådt ind i det kosmiske 
forårs varmende og livgivende tankeklima. Den evige 
guddommelige ånd gennemstrømmer nu ens bevidsthed, 
og ens vandring gennem livet bliver en uafbrudt åbenba-
ring af verdensaltets evige grundtone: næstekærligheden, 
der er lyset i den evige ånd over vandene.
(Fra et foredrag i 1954)



6

 v/Ruth Olsen

Hvis ens liv former sig sådan, at man må arbejde hårdt 
for overhovedet at overleve fra dag til dag for sig og sine 
børn, vil spørgsmålet om livets dybere mening nok ikke 
være så påtrængende. Men for mange i den rige del af 
verden vil det spørgsmål uundgåeligt dukke op, for nogen 
måske kun ind i mellem, for andre kan det ligge der hele 
tiden som en nagende tvivl om livet er værd at leve.

Det synes som om jo bedre vi får det materielt, jo sværere 
bliver det ”at overkomme livet”, hvis vi skal dømme efter 
det stigende antal mennesker med mentale sygdomme 
som f.eks. depression, eller med alkohol- og anden form 
for stofmisbrug, samt de mange selvmord.
Dengang vi levede i en gammel autoritær og religiøs 
kultur, slog vi os måske til tåls med præstens ord om 
”blot at lægge vort liv i Guds hånd og lade hans vilje 
ske”. Men det kan vi ikke længere, for dels har vi mistet 
vor ”barnetro”, dels har mange erkendt, at vi i høj grad 
selv bærer ansvaret for vort eget liv og skæbne.

Da jeg var ung og søgte efter ”livets mening”, faldt jeg 
over den filosofiske retning, der hedder ”eksistentia-
lisme”. Ifølge denne har livet kun den mening, vi selv 
giver det. Her er ingen højere instans at klamre sig til 
eller højere idealer at ”ofre sig for”. Man påstår eksi-
stentialismen byggede på Søren Kierkegaard, der som 
noget centralt i livet sætter det ”selv der forholder sig til 
sig selv”. Men han havde dog stadig Gud ”i baghånden”. 
Eksistentialisterne havde ligesom filosoffen Nietsche 
erklæret ”Gud død”, så mennesket var altså dermed helt 
overladt til sig selv og sin overbevisning om kun at have 
det ene korte liv på jorden.

Nietsche sagde i øvrigt også: ”Den der ved, hvorfor han 
lever, kan udholde næsten hvad som helst.” Men det var 
jo netop dette ”hvorfor”, der var blevet til et problem, 
nu hvor det at formere sig og føre slægten videre ikke 
længere var formål nok. Måske var det dette menings-
tomrum i mellemkrigsårenes Europa, der fik folk til at 
søge ”en stærk mand” eller andre autoritære ”ismer”, de 
kunne dyrke. 

De fleste søger stadig en mening, men klog af skade har 
”ismerne” ikke længere den samme tiltrækningskraft. 
Men nu ser det ud til, at man i de tidligere østlande al-

ligevel føler sig tiltrukket af autoritære nationalistiske 
ledere. De troede deres nye frihed automatisk ville give 
dem ”livets mening”. De mistede meget af deres religiøse 
tro i sovjettiden, så jeg tror de er i vildrede med, hvor de 
nu skal hente en højere mening.

Men den vildrede er såmænd udbredt overalt i den vestlige 
verden. Større materielt forbrug, TV-underholdning og 
udenlandsrejser kan for de fleste ikke fylde det åndelige 
tomrum. Hvis man som åndeligt søgende går på biblio-
teket for at finde svar på, hvad ”livets mening” er, kan 
man f.eks. finde bogen ”Mening, indsigt og medfølelse”, 
redigeret af Johs. Møllehave. Den vil søge svar på livets 
mening, siges det på omslaget. Men i forordet står der, at 
det er op til den enkelte selv at finde det, man kan højst 
skitsere nogle muligheder!

I bogen er der en filosof, der siger det gælder om ”at blive 
den, man er”. En præst siger, 
det handler om ”at vide sig 
elsket af Gud”, og en psyko-
log mener, ”der ikke er noget 
svar, fordi der ikke er nogen 
mening”. Der var i øvrigt en 
præst, som i TV-udsendelsen 
”Et splitsekund” d. 7/2 ved 
en begravelse sagde, man 
ikke skulle prøve at give det 
meningsløse en mening, for så 
kom man bare galt af sted!

Nu kan man håbe, at vor sø-
gende sjæl på biblioteket fandt lidt mere nærende åndelig 
kost, f.eks. i form af Martinus’ værk Livets Bog. Det er 
godt nok ikke letfordøjelig føde, men hvis man er sulten 
nok, har tid og tålmodighed, kan man her begynde at se 
sit liv i et strålende meningsfyldt evighedspanorama. 
Alt er her logisk forklaret, så man opdager, der er en dyb 
mening med alting.

Man vil opdage, at vi hver især er med i en storslået plan, 
hvori vi alle har vor vigtige rolle at spille. Ingen erfaring 
høster vi forgæves. Alt hvad vi lærer her på jorden tager 
vi med os i næste liv, så vi kan fortsætte på et trin højere 
næste gang. Selv om livet ind imellem kan se sort ud 

Livets mening
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med modgang, sygdom og 
sorg, er det trods alt knapt 
så svært at bære, når vi ved, 
det kun er midlertidigt.

På et tidspunkt får vi ”fri-
kvarter”, så vi kan hvile ud i 
en lidelsesfri højere verden, 
få nyt mod og møde de per-
soner, vi mistede her i den 
fysiske verden. Og i næste 
inkarnation er også vore 
medmennesker kommet et 

skridt længere i åndelig udvikling, så vi forhåbentlig 
møder en nok så kærlig verden, end den vi forlod. Vi er 
alle på rejse mod stadig højere udvikling. Som Martinus 
beskriver, vil den øgede energistrøm, som jorden og alle 
dens levende væsener udsættes for i disse tider, betyde 
en forceret udvikling.

Det kan dog også betyde, der i en periode kommer svære 
tider, for som Martinus skriver i LB I stk. 63: ”Den nye 
verdensimpuls har også symptomer, der er af ubehagelig 
art, og disse har givet sig udslag i de senere tiders store 
politiske bevægelser og omvæltninger, samt seksuelle 
abnormiteter, ulykkelige ægteskaber og sindssyge, hvilke 
realiteter for en stor del netop vil være at henregne under 
de reaktioner, der nødvendigvis må opstå der, hvor den 
nye verdensimpuls kolliderer med de gamle begreber eller 
opfattelser af livet.”

Når vi ved, hvorfor verden og menneskene er, som de er, 
kan vi lære at acceptere dem uden negative følelser. Når 
alt kommer til alt har alle, vi møder på vor vej, deres rolle 
at spille i vor læreproces. Og som vi ved, er det vigtigste 
nu engang, hvordan vi selv forholder os til det, vi oplever. 
Bortset fra det kan vi altid bede om styrke til at klare de 
genvordigheder, vi møder.

I øvrigt er de fleste af dem, der har haft en nær-døds-ople-
velse, ikke i tvivl om, hvad der er meningen med livet på 
jorden – det vigtigste oplever de er kærlighed og viden.
Hvis man vil fornemme, hvor langt man er i sin udvikling 
mod næstekærligheden, så skal man bare prøve at mærke 
efter, hvor dybt meningsfyldt man oplever det at hjælpe 
andre, især hvis disse ikke er nogen, man kender eller har 
sympati for! Men man skal selvfølgelig heller ikke være 
”tossegod” og lade sig udnytte.

Martinus sagde engang, at livets mening faktisk blot var, 
at det skulle opleves. Men dette er jo set ud fra det store 
kosmiske perspektiv. I vort nuværende afsnit af spiral-
kredsløbet er det vigtigste for os, at al oplevelse er en del 
af vor udvikling mod det store om end ”foreløbige” mål: 
et harmonisk verdensrige bygget på alkærlighed. Det er 
mening nok, for længere kan vor forestilling alligevel 
ikke række lige nu. 

Livets mening er altså, at vi skal udvikle evnen for næ-
stekærlighed. Så vi har masser af formål med at være 
her på jorden. 

Kosmisk ansvar
Der vil være den forskel på fortidens og fremtidens mennesker, at medens fortidens og det 
store flertal af nutidens mennesker ikke føler noget ”kosmisk ansvar”, vil fremtidens men-
nesker helt komme til at basere deres liv på et sådant ansvar. Det er denne menneskehedens 
forvandling, det vil være åndsvidenskabens mission at fuldføre netop i kraft af, at ingen som 
helst anden form for videnskab vil være i stand til at afstedkomme denne forvandling.

    (”Menneskeheden og verdensbilledet”  kap. )
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Af Hans Wittendorff

I de senere år har der været skrevet meget – og diskuteret 
meget – om pædofili hos katolske præster, om børne-
pornografi på nettet og om familiemedlemmers misbrug 
af børn. Flere har efterlyst, hvad Martinus skriver om 
dette.

Lad os først slå fast, at den seksuelle drift ikke lader sig 
standse ved cølibat eller på andre unaturlige måder. Med 
Martinus’ ord i Livets Bog, bind 5, stk. 1736: ” Det er 
igennem årtusinder, grundet på at religioner og præste-
skab også har betragtet det som syndigt at beskæftige sig 
med det omtalte problem, blevet et mysterium, der som 
nævnt var i alles tanker eller bevidsthed uden at måtte 
videreføres til åbenlys tale og interesse. Men da det var 
en drift, der umuligt kunne standses, hvor meget man så 
end forsøgte at leve i cølibat og askese, eller hvor meget 
man så end betragtede det som syndigt at have seksuelle 
tanker i sin hjerne, måtte den skaffe sig afløb ad andre 
veje end de naturlige. ”

De fleste mennesker har nok en instinktiv afsky for, når 
den tilbageholdte drift giver sig udslag i seksuel udnyt-
telse af børn. Det er yderst 
begrænset, hvad Martinus har 
skrevet om dette emne, og han 
bruger slet ikke ordet ”pædofil”. 
Men han peger på menneskehe-
dens store uvidenhed om den 
seksuelle polforvandling som 
årsagen til de mange afsporin-
ger og seksuelle abnormiteter. 
Dette emne er beskrevet på en 
glimrende måde i Livets Bog, 
bind 5, fra stk. 1856 til 1859, 
hvorfra de følgende citater er hentet.

Som beskrevet i Martinus’ analyser, vokser vores ”mod-
satte pol”, det vil sige mandens feminine og kvindens 
maskuline pol. Denne udvikling sker normalt på en 
ganske ”blid” og langsom måde, hvor kvinden mærker 
en større selvstændighed og manden en større følsom-
hed. Hvis denne vækst sker på en abnorm måde, kan der 
opstå det, vi kender som ”den feminine mand” og ”den 
maskuline kvinde”.

I stk. 1856 skriver Martinus:” For begge disse over-
dimensionerede poltyper, “den mandlige kvinde” og 
“den kvindelige mand”, gælder det, at det nye væsen 
i deres bevidsthed ikke er nær så udviklet som deres 
mange inkarnationer gamle normale pols væsen, der nu 
er trængt alt for meget tilbage af den modsatte pols alt 
for stærkt fremtrædende overdimensionering og dens 
heraf følgende føring af væsenets dagsbevidsthed. Denne 
overdimensionering er altså ikke baseret på udvikling, så 
ville den netop ikke have været abnorm. Den er derimod 
baseret på den omstændighed, at dens ophav på et eller 
andet tidspunkt i tidligere liv har været genstand for en 
seksuel forføring eller et andet abnormt forhold, der har 
været i stand til at sætte det pågældende væsens seksuelle 
tankebane i en forceret aktivitet og flugt fra den normale 
udviklingslinie.”

Når den voksne ikke har nok i samkvem med andre 
voksne

Om dette forhold skriver Martinus videre: ”Denne sek-
suelle forførelse eller anden årsag til afsporingen kan 

f.eks. være foregået på den måde, at 
et voksent menneske, hvis tilbøjelig-
hed til at søge kønslig tilfredsstillelse 
hos sit eget køn, har udartet sig til en 
sådan dimension, at det ikke har nok 
i samkvemmet med voksne, men er 
så afsporet, at det begærer seksuelt 
samkvem med umodne, med mindre-
årige eller børn.”

Nu kan vi konkludere: Når for 
eksempel en mand ikke er i stand 

til at beherske denne abnorme, forcerede vækst af den 
feminine pol, dette ”nye væsen i hans bevidsthed”, og 
hans normale, maskuline bevidstheds-pol er trængt så 
langt tilbage, at den ikke kan hjælpe ham til normal ba-
lance, så kan der opstå denne uheldige kombination, som 
overtager hans dagsbevidsthed. Han har fået pædofile 
tilbøjeligheder, der kan give sig udslag i heteroseksuel 
eller homoseksuel retning.

Pædofili i kosmologisk belysning
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Som anført har de fleste normale mennesker en voldsom 
aversion mod en sådan seksuel udnyttelse og forførelse 
af børn. Pædofili straffes hårdt, og pædofile lever en kum-
merlig tilværelse i fængslerne. På en måde er denne aver-
sion mod deres handlemåde forståelig, men i kosmologisk 
belysning skulle man formentlig hellere prøve at behandle 
disse syge mennesker ud fra Martinus’ analyser.

Lad os slutte med endnu et dybt alvorlig citat fra stk. 
1858:
”Vi ser således her, hvorledes livet selv igennem nær-
værende analyser formaner mennesket til at betragte 
det seksuelt umodne eller mindreårige som helligt og 

urørligt. Det seksuelle princip eller den højeste ild er 
skabelsens rat. Ved hjælp af dette rat styres alt i universet. 
En forkert drejning her bliver en afsporing i skabelsen. 
En total seksuel forførelse af en mindreårig er det samme 
som plantningen af et frø, der kan vokse og blive til et 
stort lidelsens træ, hvis stamme og grene breder sig op 
igennem og ud over flere inkarnationer eller jordliv for 
de pågældende væsener.”

Er man interesseret i emnet, giver det stof til eftertanke 
at læse de omtalte stykker i Livets Bog.

(hwittendorff@post.tele.dk)

En bøn a f Frans a f Assi si

Herre, gør mig til et redskab for din fred!
Lad mig så kærlighed, hvor der er had,
tilgivelse, hvor der er forurettelse,
enighed, hvor der er splid,
tro, hvor der er tvivl,
håb, hvor der er mørke,
og glæde, hvor der er bedrøvelse.

O, guddommelige Herre!
Giv, at jeg ikke så meget må søge at blive trøstet,
som at trøste,
ikke så meget at blive forstået,
som at forstå,
ikke så meget at blive elsket,
som at elske.

Thi det er ved at give, at vi modtager,
det er ved at tilgive, vi tilgives,
og det er ved at dø, at vi fødes til evigt liv.
Amen

(Citeret ved en begravelse for nylig for en af
 Martinus-sagens trofaste tilhængere)
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Apropos indlægget af Robin W Petersen i forrige nr. af 
bladet.

Af Per Bruus-Jensen

Idet jeg kun har min egen uendelighed
at skabe det timelige af,
vil uendeligheden også være til stede
i ethvert udtryk for timelighed
Gud

Så længe mennesket har eksisteret, har det interesseret 
sig for den verden og virkelighed det er sat i – dels af 
nysgerrighed og dels af praktisk grunde, idet viden om 
virkeligheden også giver øget sikkerhed når det drejer sig 
om at vekselvirke med den omgivende verden.

Som det tydeligste og mest målbevidste udtryk for denne 
optagethed af verden og virkeligheden tjener naturviden-
skaben og den hermed forbundne forskning gennem de 
sidste godt 450 år. Og hvad mere er: man er i dag i stand 
til at levere et svar, der mht. autenticitet og rækkevidde 
synes meget nær en endelig løsning, når det drejer sig om 
at forklare, hvad verden dybest set ved hjerteroden er for 
noget. Nemlig energi, jfr. Albert Einsteins berømte formel 
E = mc2, der meget enkelt siger, at alt stof i virkeligheden 
er koncentreret energi, og hvilket bl.a. bekræftes af både 
atombomber og såkaldte kernekraftværker mv.

Imidlertid kan selv denne vidtrækkende løsning ikke være 
det endelige svar på verdens og virkelighedens sande 
identitet. For hvad er så energi for noget…? Er det 
noget materielt eller noget ikke-materielt, når det kom-
mer til stykket– fx noget åndeligt, således som alverdens 
mystikere til alle tider har hævdet …? Og hvorledes i det 
hele taget afgøre det via en forskning, der i form af natur-
videnskaben grundlæggende er anlagt på dette at måle og 
veje…? For hvordan kan en sådan metode være relevant 
for det spørgsmål, der skal tages stilling til…?

Formodentligt kun på den måde, at måle- og vejemetoden 
i en ultrasofistikeret form bringer et faktamateriale til veje, 

der gennem eminent deduktiv tækning og dermed frem-
ragende åndsvirksomhed definitivt leder frem til svaret. 
Og vel at mærke på en sådan måde, at det pågældende 
svar kan verificeres eksperimentelt. Men dermed er det 
pågældende svar i mindst lige så høj grad et produkt af 
åndsvidenskab, som det er et produkt af klassisk naturvi-
denskab, og det baner dermed samtidigt vej for en kvalifi-
ceret stillingtagen til de udsagn om virkelighedens sande 
væsen, som hidrører fra den såkaldte mystikertradition, 
og til hvilken også Martinus på højst bemærkelsesværdig 
vis rent historisk hører (1890-1981).

Dette sidste vil fremgå af følgende:

Først af alt ér ifølge Martinus et uendeligt, immaterielt 
’Noget’, der i praksis har ’form’ af et 100% virtuelt po-
tentiale af skabende muligheder – herunder muligheden 
for at frembringe en illusionistisk modsætning til sit eget  
immaterielle/virtuelle væsen og udgangspunkt. Dvs. en 
objektiv/materiel form for virkelighed.

Først af alt …
Om al åndsvidenskabs sande grundlag og udgangspunkt.
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Drevet af et evigt iboende og umætteligt ur-begær til-
skyndes det initiale Noget til konstant at udnytte disse 
muligheder til fordel for opnåelse af erkendelse af egen 
eksistens og væren.
Generalresultatet af dette tiltag er fænomenet LIV.

I praksis opnås det pågældende generalresultat ved at det 
initiale Noget i medfør af det virkende ur-begær træder i 
karakter som et treenigt funktionsprincip, repræsenteret 
ved særprincipperne 1. skaber/oplever; 2. skabeevne/
oplevelsesevne (læs energi) samt 3. skabte/oplevede il-
lusioner alias formernes timelige verden. For takket være 
træk på netop denne særlige trojka af muligheder bliver 
det initiale Noget i stand til at erkende sig selv som sub-
jektiv virkelighed i form af livsoplevelse og bevidsthed. 
Og ikke blot dette, men vil kunne opnå det på utallige 
forskellige måder og dermed måder, der tilfredsstillende 
harmonerer med en evig eksistens og tilværelse for det 
initiale Nogets vedkommende.

Det pågældende anonyme Noget (X0) træder med andre 
ord i karakter som et altomfattende, levende væsen, der 
i al evighed konstant er optaget af ønsket om at skabe 
fornyelse i sit totum og herved forny indtrykket af sig 
selv som sådant.
Følgelig er alt og alle på godt og ondt ligeværdige dele af 
dette evige og uendelige al-væsen og dets stræben.

Pointer: 
At der i form af universet og vor erkendelse af det over-
hovedet forekommer et virkelighedskompleks at tage 
stilling til, skyldes helt og holdent den rolle det univer-
selle ur-begær spiller, idet netop ur-begæret er kilden til 
al energi i tilværelsen…

Idet det objektive og det subjektive ved roden er gjort 
af det samme immaterielle ’ur-stof’, er de to former for 
virkelighed også som noget selvfølgeligt i stand til at 
spille sammen og øve indflydelse på hinanden, således 
som fænomenet LIV netop forudsætter: oplevelse til-
skynder til handling, ligesom handling giver anledning 
til oplevelse…

At universet som udgangspunkt er immaterielt udgør 
endelig grundlaget for alt, hvad der kommer ind under 
begreberne de-materialisering, re-materialisering og 
teleportation…

Afsluttende bemærkning
Det skal stærkest muligt understreges, at ovenstående 
naturligvis kun er en kort og koncentreret introduktion 
til det verdensbillede med tilhørende virkelighedsbeskri-
velse, som stammer fra Martinus. For yderligere indføring 
henvises til:

”Martinus skitsebog”, symbol nr. 1 m. tilhørende tekst, 
gengivet i forfatterens ”Sol & Måne” 2001.
Martinus: ”Den Intellektualiserede Kristendom”, 2004.
Forfatterens artikel: ”Om verdens grundvold” i DNV nr. 
2, 2011.
Lynne Mc Taggart: ”Fältet”, 2001.
Pim van Lommel: ”Consciousness Beyond Life”, 2007. 

Vi står ved en grænse
Mange forskere har i dag en anelse om, at de står ved en grænse til en højere sansedimension, som ikke 
er tids- og rumdimensionel. Derfor kan den ikke analyseres gennem mål- og vægtfacitter. Det er evig-
hedsdimensionen, de er begyndt at ane, og det vil komme til at spille en stor rolle i menneskenes daglige 
tilværelse og helt komme til at ændre deres livssyn og væremåde, efterhånden som deres anelse af denne 

dimension gradvis ændres til forståelse, oplevelse og erkendelse.

(Fra foredraget ”Tids-og rumdimensionel sansning og livsmysteriets løsning”, 1948)
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af Søren Hahn

Kære læsere af dette blad! Hvor er det dejligt, at vi har 
sådan et blad. Selv skriver jeg for det meste i et andet 
blad, i Kosmos, der jo er Instituttets blad. Men jeg læser 

selvfølgelig også i Impuls, og det, jeg især interesserer 
mig for, er alt det, som på nogen måde går imod eller er 
modsat Instituttets politik.

For politik er det. Både Instituttets holdning og den 
holdning, som ofte kommer til udtryk her i Impuls. Når 
Søren Ingemann f.eks. i sidste nummer af bladet kalder 
Instituttets nye udgave af Livets Bog, bind 1, for ”en 
smuk misforståelse”, så er det udtryk for en politik, der 
bygger på Martinus’ udtalelse om, at der ikke må ændres 
i hans værker.

Den udtalelse går Instituttet selvfølgelig også ind for. Det 
er først, når vi kommer til fortolkningen af den, at vejene 
skilles. Begge parter kan dog være enige om, at ændrer 
man på et kommas placering, så ændrer man ofte ganske 
afgørende på indholdet og meningen med teksten. Det må 
man ikke. Men så er der også de såkaldte ”skønhedsplet-
ter”, som Martinus ikke mente, der var nogen grund til at 
ændre. Hvad med dem?

Nu ved jeg ikke, hvornår noget regnes for en skønheds-
plet, men jeg holder meget af det sted i Livets Bog, bind 
2, stk. 360, hvor Martinus i min udgave af bogen fra 1968 
omtaler de koldblodede dyr som ”koldblodige”. Jeg elsker 
denne lille fortalelse og så den gerne bevaret. Betyder det 
så, at jeg også synes, at den skal gå igen i oversættelser 
til andre sprog?

Læg mærke til, at dette er en liden tue, der kan vælte et 
helt læs af spekulationer ned over os. Aha! - man kan 
altså diskutere, om der virkelig ikke må ændres noget 
i Martinus’ værker. Man kan blive uenige, tolke ham 
forskelligt. Det er det, jeg kalder politik, og jeg mener 
ikke noget ondt med det. Men det er så her, at Søren 
Ingemann og Instituttet har hver sin holdning, skønt de 
begge ønsker at være loyale over for Martinus. Det er 
som i folkestyret, hvor politikerne kun vil det bedste, 
men alligevel ikke kan enes.

Derfor er politik interessant på to måder. Det er interes-
sant, når man har en politik, som man vil forsvare over for 

en anden politik. F.eks. ved at kalde den anden politik for 
en misforståelse, hvad den nødvendigvis også må være 
- ellers var det jo ens egen politik, der var noget galt med. 
Men politik er også interessant, når man som jeg finder, 
at begge parter argumenterer lige godt uden at fatte, at 
de aldrig vil nå hinanden. Det er som to sprogspil med 
hver sit sæt spilleregler.

I politik kan man være til højre eller til venstre, og i 
tolkningen af Martinus kan man forstå ham ordret eller 
i overført betydning. Eksplicit eller implicit. Og hvad 
er det mest rigtige? Er det f.eks. rigtigt at ændre i hans 
værker ud fra de retningslinier, som vi finder i Instituttets 
Samarbejdsstrukturen, stk. 13.6, side 94? Umiddelbart 
synes jeg, det vil være rimeligt, men jeg forstår udmær-
ket Søren Ingemanns modsatte holdning, der går på en 
eksplicit tolkning af Martinus ønske om, at vi ikke må 
ændre noget.

Fint nok, men hvor let er det ikke at være i opposition til 
Instituttet? Det er som i folkestyret. Så længe man sidder 
i opposition, vælger man gerne de enkle løsninger. Men 
har man først fået regeringsansvaret, bliver det straks 
mere kompliceret. Så viser det sig, at det slet ikke er så 
enkelt bare at tage Martinus på ordet. Jeg har allerede vist 
et lille eksempel på det.

Apropos en smuk misforståelse
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Altså, kære læsere! Vi kan lige så godt se i øjnene, at 
der her er tale om to politiske modsætninger, som står 
stejlt over for hinanden. Er der noget nyt i det? Nej, det 
viser bare, at vi er jordmennesker. Og eftersom det ikke 
nytter at drømme sig til en bedre verden, hvorfor så ikke 
affinde sig med den, vi har? Jeg ved godt, at det er en 
slem pille at sluge, men tungen op og ned med den! Luk 
øjnene og tænk på Martinus’ ord om, at vi skal lære at 
finde os i alting.

Og hvordan ser verden så ud, når vi åbner øjnene? Den lig-
ger badet i det dejligste solskin, hvor folk fra begge lejre 
falder hinanden om halsen af glæde over Instituttets ny-
este udgave af første bind af Livets Bog og ligeledes jubler 
over, at værket nu også kan fås som nøjagtige kopier af 
det oprindelige værk. Uden Instituttets tilladelse ganske 
vist, men det er korrekt påtalt og fortjener tilgivelse, for 

her har Søren Ingemann og hans folk virkelig gjort et 
godt stykke arbejde, som vil gøre enhver diskussion om 
eksplicit kontra implicit overflødig ud i al fremtid. Alle 
kan nu få, hvad de vil have. Men en god historie er det, 
og den fortjener at blive optegnet i ”oldermandens avis”, 
som det hedder i et af H.C. Andersens eventyr. Og skulle 
der endnu være nogen tilbage, som skumler i krogene, så 
er det ikke de politiske modsætninger, der er problemet, 
men dem selv.

Til slut skal I høre, hvor let og elegant Martinus formu-
lerer det, jeg lige har prøvet på at sige. Citatet stammer 
fra: Mentale fængsler, bog 22b, kap. 14: 
”Det kosmisk frie menneske er nået så langt frem i ud-
vikling, at det ejer den guddommelige egenskab: ikke at 
vente sig verden eller væsenerne anderledes, end den og 
de netop er.”

Den gamle indianerhøvding Seattle sagde (1850):

”Vi er en del af jorden, og jorden er en del af os. De duftende blomster er vores søstre. Hjorten, 
hesten og den mægtige ørn er vores brødre. Alle tilhører den samme familie. Alle ting er forbund-
ne.
Jorden er vores mor. Det som overgår jorden, overgår også jordens børn. Mennesket har ikke 
skabt livets væv, det er bare en tråd i vævet. Det mennesket gør mod dette væv, gør det også mod 
sig selv.”

Albert Einstein sagde:

”Et menneske er en del af den helhed, vi kalder universet. Mennesket oplever sig selv og sine 
tanker og følelser som noget, der er adskilt fra resten, et slags optisk bedrag af vores bevidsthed. 
Dette bedrag eller denne illusion er en slags fængsel for os, som begrænser os til vores personlige 
begær og til hengivenhed overfor nogle få nærmeste personer.
Vores opgave må være at befri os selv fra dette fængsel ved at udvide vores cirkel af medfølelse og 
kærlighed til at omfatte alle levende væsener og hele naturen i sin skønhed.”
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Af Ruth Olsen/Walter Russell

Martinus har engang sagt noget om, at vi 
i fremtiden vil kunne tage al den energi, 
vi har brug for ud af luften, men han kom 
ikke nærmere ind på hvordan. Lidt nærmere 
kom Walter Russell (1871-1963), som jeg 
har skrevet om flere gange, bl.a i Impuls 
1/2007, 3/2007 og 3/2006. Efter 39 dages 
undervisning på ”den anden side” prøvede 
han at give den viden, han her fik, til en 
verden, hvor stort set ingen forstod ham.

I 1939 holdt han et foredrag på et møde for elektronik-
folk i New York, hvor han prøvede at forklare, hvordan 
brint vil kunne erstatte olie. Han kaldte foredraget ”ind 
i brintalderen”. Følgende er uddrag fra dette foredrag. 
Efter at have nævnt bekymringerne over, at olien en dag 
vil slippe op, siger han:

”Det er sørgeligt at se manglen på visioner hos videnska-
bens folk, når de ikke kan indse, vi har en grænseløs for-
syning af brint, som er det billigste og bedste brændstof, 
verden nogensinde har kendt, og som blot venter på, at 
mennesket tager det i brug. Brint er den mest fantastiske 
substans, som solen skaber i sin ydre atmosfære, og som 
findes rigeligt i Jordens højere atmosfære. Også vore 
oceaner er uudtømmelige lagre af passiv brint, som kan 
regenereres til aktiv brint. En oceandamper kunne skaffe 
sig al det brændstof, den behøver fra enten luften over el-
ler vandet under den. Den behøver blot en brint-generator, 
som ikke fylder meget.”

Derefter går han over til at forklare nærmere, hvad brint 
er: ”Brint er ikke en ”ting”, det er en tilstand, som ska-
bes af lyset fra solen og rummets mørke. Det er i dette 
møde mellem lyset og mørket, varmen og kulden, at brint 
opstår. Brintflammer springer tusinder af mil op i solens 
atmosfære, men der er ikke noget brint i solen eller på 
dens overflade, for så ville solen eksplodere.”

”Brint, såvel som alle andre kemiske stoffer, springer frem 
fra rummet (space), når det rette spændingsforhold er til 
det, og forsvinder igen, når det forhold ophører. Kemiske 
stoffer er spændingstilstande mellem positiv og negativ 
elektricitet. Med overvægt af den positive aktivitet opstår 

stof og med overvægt af den negative 
forsvinder det.

At skabe brint ud af vand ved elektro-
lyse er en besværlig og kostbar metode. 
Hvis solen kunne tale, ville den komme 
med en satirisk bemærkning om men-
neskets manglende evne til at forstå, 
hvordan den gør det. Stoffer opstår, for-
svinder og genopstår alt efter forholdet 
mellem de to modsatrettede bevægelser, 

kaldet plus og minus. Ilt f.eks. forsvinder, når du ånder 
ind, men spændingsforholdet i din organisme tiltrækker 
kuldioxid i stedet.”

Men hvordan?

Dette var uddrag fra foredraget, men jeg blev ikke meget 
klogere på, hvordan mennesket skulle kunne skabe det 
spændingsforhold, der får brint til at springe ud af ”den 
blå luft”. Så gik jeg på opdagelse i Russells bog ”A new 
concept of the universe”, udgivet i 1953. Her forklarer 
han det helt grundlæggende:

Virkeligheden er bevidsthed. Bevidstheden projicerer sine 
ideer ved hjælp af tankeenergi, som er tovejs-elektricitet, 
positiv og negativ, tiltrækning og frastødning. Disse to 
modsatrettede bevægelser skaber spændingsfelter, hvis 
mangfoldighed giver os oplevelsen (illusionen) af alle 
de forskellige slags stoffer. Felterne er spiralbevægelser 
af både indad- og udadgående bevægelse, og en ændring 
i forholdet mellem disse to bevægelser, dvs en ændring 
af spændingsforholdet mellem dem, vil ændre på hvilket 
slags ”stof” vi oplever.

Vi kan f.eks. forstærke den indadgående bevægelse. Det 
svarer lidt til, at man ved at stramme (forkorte) en guitar-
streng kan ændre dens tone. Som sagt er alt stof spiralbe-
vægelser. Ved at ændre på spiralbevægelsens omdrejning, 
ændres stoffets art. Brint kan f.eks. fremstilles ved at 
ændre kvælstofs spiralbevægelse 90 grader. Russell siger, 
at der er ingen problemer ved at hente uanede mængder 
af kvælstof fra atmosfæren, fordi balancen i atmosfærens 
sammensætning hele tiden vil blive genoprettet.

En løsning på energiproblemet?
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Al bevægelse er elektricitet, ved vi, bl.a. også fra Mar-
tinus. Men selv om vor tankeenergi er elektricitet, kan 
jeg ikke forstå, hvordan vi med den skulle kunne ændre 
kemiske stoffer på nuværende tidspunkt. Jeg har Russell 
mistænkt for at tage forskud på en fremtidig tilstand, hvor 
vi bliver i stand til at koncentrere vore tanker så meget, at 
vi kan materialisere og dematerialisere fysisk stof. Men 
måske har jeg ikke forstået ham rigtigt.

Der er dog ingen tvivl om, at den dag videnskaben virkelig 
forstår processerne i det fysiske univers og er kommet 
over alle misforståelserne, vil mange af tidens problemer 
blive løst. Russell gjorde, hvad han kunne, men var nok 
for tidligt ude. Hans oplysning om, hvordan alle fysiske 
stoffer er organiseret i 9 oktaver er ellers så logisk. I de 
første 4½ oktaver dominerer den indadgående bevægelse, 
dvs den positive opbyggende elektricitet. I de sidste 4½ 
oktaver dominerer den udadgående bevægelse, dvs den 
nedbrydende negative elektricitet.

Brint ligger midt mellem 3. og 4. oktav, mens kulstof 
ligger midt mellem 4. og 5. oktav, som er det modne 
ligevægtspunkt. Det er kulstofs harmoniske spiralbevæ-
gelse, der har gjort det brugbart som organisk stof for 
levende væsener. Kun et sådant stabilt ligevægts-stof 
kan bære gennemstrømningen af så stærk åndelig energi 
som f.eks. intelligens og intuition. Kulstoffet er et slags 
slutprodukt på et langt opbygningsforløb, herfra begynder 
nedbrydningen.

Hvordan lærer vi at bruge naturens skabende metode i 
vore produktionsprocesser i stedet for som nu næsten 
udelukkende at nedbryde det, naturen har skabt? Om vi 
skaffer os energi ved at brænde affald i kraftværkerne 
eller laver biogas af plantemateriale, er det stadig ned-
brydningsprocesser, vi udnytter. Akkurat ligesom i vore 
bilers benzinmotorer. Det var det, Viktor Schauberger 
kaldte eksplosions-energi og ”dødsteknik”.

Schauberger (1885-1958) ønskede, vi skulle lære at bruge 
naturens livgivende ”bioteknik”, det var det han kaldte 
”implosion”. Det er den indaddrejende hvirvelbevægelse, 
som f.eks. er i stand til at løfte vand fra træets rødder 
mange meter op til dets blade. Men hverken Russell eller 
Schauberger er blevet taget alvorligt af de dominerende 
indenfor naturvidenskaben. Derfor står vi nu med bl.a. 
global opvarmning og miljøproblemer.

Måske er det fordi, man bare ikke har forstået, hvad bud-
skabet fra de to visionære herrer gik ud på og derfor heller 
ikke har prøvet at forske i den retning. Det kræver jo, at 
man ændrer sin måde at tænke på. Og i så fald kunne man 
holde op med at bruge milliarder på at lede efter en my-
stisk ”hicks-partikel”, men indse der ikke findes partikler, 
kun spændingsfelter mellem to modsatte bevægelser. Nok 

taler man om bølger i stedet for partikler, men man ved 
åbenbart ikke, at de er dele af spiralbevægelser.

Sit grundlæggende budskab har Russell beskrevet således: 
”Dette univers er grundlagt på kærlighedsprincippet om 
at give i stedet for at tage, på lige udveksling mellem 
modsætninger. Guds universelle organisme er funderet 
på harmonisk balance mellem at give og få (giving and 
regiving). Hvad der gælder Guds organisme gælder også 
menneskets. Manglen på kærlighedens princip om lighed 
og balance i udvekslingen mennesker imellem skaber 
disharmoniens ufred og sygdom.”

Er ”fri energi” allerede realiseret?

I et religiøst mini-samfund i Emmental i Schweiz menes 
et apparat, der ubegrænset kan tappe det universelle 
energihav, at være opfundet. Det kaldes ”Testatika” og er 
blevet demonstreret for flere videnskabsfolk, men det er 
stadig en gåde, hvordan det konkret fungerer. En af dem 
har beskrevet det sådan: ”Maskinen bygger på princippet 
om elektrostatisk adskillelse af de allestedsnærværende 
positive og negative ioner.” – ”To skiver bringes i mod-
satrettede omdrejninger ved håndkraft og kan så fortsætte 
af sig selv” – uendeligt. Herfra kan tappes 300 volt jævn-
strøm, der kan bruges til både lys og varme.

Folkene bag maskinen har ikke ønsket den udbredt til en 
verden, der ikke ”overholder Guds lov”. Deres talsmand 
har sagt: ”Afgørelsen ligger ikke hos os mennesker, men 
hos en højere instans.” Grundlæggeren af minisamfundet, 
Paul Baumann, som lige er død 93 år gammel, har bl.a. 
sagt: ”Vi gør aldrig noget, som elektronerne ikke er ind-
forstået med. Vi forsøger hellere at finde ud af, hvad det 
er, de egentlig vil. Vi har banet vejen for denne forståelse. 
Man skal udøve næstekærlighed mellem mennesker og 
i hele naturen.”

På spørgsmålet om det inden for teknikkens verden hand-
ler om at agere i harmoni med naturen, siger talsmanden: 
”Præcis, man skal spørge naturen: kan du hjælpe mig med 
dette? Vi er af den overbevisning, at menneskeheden først 
må lære at være taknemmelig for skabelsens gaver. Det 
forudsætter, at man har blik for skabelsens skønhed og 
ikke kun betragter den som manipulerbart materiale, man 
kan profitere af. Vi skal tage vare på skabelsen.”
(Kilde: Diføt-Nyt nr. 101/2012)
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Af Lisa v. Schmalensee Magnússon

I forbindelse med meddelelsen om, at vi påtænker at 
starte en ny skole, den vi indtil videre kalder belx&y-
skolen, som tager udgangspunkt i martinuskosmologien 
og den konstruktive og belivende kommunikation, er 
jeg blevet kontaktet af en del mennesker, som tilbyder 
at ville undervise i martinuskosmologi. Jeg er meget 
taknemmelig for interessen og imødekommenheden, 
men jeg ser også nødvendigheden af at præcisere, 
hvorfor alle, der er involverede i skolens dagligliv, skal 
beherske den konstruktive og belivende kommunikation.  
 
Nogle vil måske indvende, at eftersom Martinus 
jo ikke kendte til den, kan den vel ikke have noget 
med hans kosmologiske analyser at gøre. Nej, er 
svaret. Det har den heller ikke på den måde. Den 
har imidlertid med dem at gøre på en anden måde. 
 
Lad os huske på, at Martinus’ analyser alene peger på en 
lovmæssighed, som virker gennem alt i universet. Den 
rummer overhovedet ikke en pædagogisk praksis. Som 
alle, der kender bare en smule til Martinus vil vide, har 
han sågar udtalt, at han hellere vil være sammen med 
en glad kødspiser end en sur vegetar, og jeg har da også 
mødt tilstrækkelig mange bitre mennesker, som hører til 
under ”sagen” til at jeg giver ham ret. Det er altid mere 
belivende at være sammen med glade og taknemmelige 
end sure og bitre mennesker. Men der var aldrig fordøm-
melse af nogen art fra hans side, for han forstod jo, at 
enhver handling havde en årsag, og at intet menneske 
i sig selv var ophav til nogen som helst ”ond” gerning. 
 
Man kan sagtens kende til samtlige analyser og alligevel 
ikke have essensen af konsekvenserne i rygmarven så 
at sige. Ikke have dem implementeret. Ikke have dem 
som automatfunktion. Og det er jo også helt naturligt 
og helt forståeligt. Derfor kan man sagtens kende til 
analyserne og alligevel dømme andre mennesker. Når 
man gør det, oplever man ikke disse menneskers hand-
linger som ubehagelige goder, man har for som lektie.  
 
Den pædagogik, som vi vil forsøge at praktisere på 
belx&y-skolen, tager udgangspunkt i, at alt hvad der sker 
i vort liv, er noget, vi kan lære af. Oplever vi ubehag ved 
noget, ja, så er der et eller andet, som skal korrigeres, 

og vi må finde ud af hvad og hvordan. Opleves der om-
vendt behag, ja, så er der noget, som vi kan gøre meget 
klogt i at udvikle og komme til at gøre meget mere af. 
 
Martinus skriver i sine analyser, at vi på vej til det rig-
tige menneskerige, altså i reanimationsprocessen, hvor 
vi fornyer os selv rent åndeligt i bestræbelserne på at 
opnå fred på jord, vil komme til at se mange forskel-
lige slags nye pædagogiske redskaber blive udviklet. 
 
Den belivende pædagogik er et af disse, og den 
har som udgangspunkt det pædagogiske formål at 
fremme alle processer, som skaber FLOW i vort 
stresshormonsystem. De eksisterende pædagogi-
ske metoder gør det ikke i tilstrækkeligt omfang. 
 
Hvis vi kigger på, hvad der er af pædagogiske metoder, 
kan vi inddele dem i to hoveblokke, hvoraf den ene som 
udgangspunkt fordrer lydighed og den anden lader stå til. 
Man kan egentlig sige, at den ene har sin inspiration rent 
mentalitetshistorisk fra det gammeltestamentlige eller 
endog prægammeltestamentlige, altså hedenske, ”du må 
ikke”-paradigme, hvor der er straf i vente til den skyldige, 
(et paradigme vort retsvæsen i en vis udstrækning også 
baserer sig på, således taler mange jo om, at der, for at 
ens retsbevidsthed kan være intakt, må falde straf over 
de skyldige) og så et nytestamentligt, hvor vi i princip-
pet skal elske vor næste, men hvor det pædagogiske 
redskab består i at vende den anden kind til og tilgive. 
Man kan sige, at det udmunder sig i den henholdsvis 
straffende pædagogik og den anerkendende pædagogik. 

Den ny belivende pædagogik er
 en konfronterende pædagogik
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Hvor ser vi dem? Hvor som helst der fordres lydighed, 
har vi den prætestamentlige bevidsthed og ældste gam-
meltestamentlige bevidsthed, hvor som helst der tilgives 
og lades stå til den nyere gammeltestamentlige og nytesta-
mentlige bevidsthed. Begge varianter findes her i landet, 
hvor lydighedsdimensionen vel er størst i de muslimske 
koranskoler og det anerkendende princip i de moderne 
folkeskoler. Når muslimer således hellere vil have deres 
børn i en katolsk friskole end en almindelig folkeskole, er 
årsagen således altid, at der i disse er mere af det, de kalder 
disciplin, men det er et udtryk der dækker over lydighed. 
 
Den belivende pædagogik tager sit udgangspunkt i det 
tredje testamentes forståelse af, at ordene på korset 
”Tilgiv dem, thi de ved ikke hvad de gør” giver os en 
oplysning om, at det går gruelig galt, når man ikke 
ved, hvad man gør, for vi bliver jo korsfæstet af det, vi 
kommer til at lide under det, hvorfor det naturligvis er 
en stor lise for den menneskelige sjæl at komme til at 
vide, hvad det egentlig er, vi går rundt og gør. Derfor 
skal alle, der arbejder på skolen, hver gang vedkom-
mende kommunikerer, vide, hvad det, man tænker, 
siger og gør kan have af virkning, og om denne virk-
ning er gunstig for opnåelse af fred på jord, så at sige. 
 
Til dette brug er den ikke voldelige kommunikation enormt 
anvendelig. Men min erfaring er, at den ikke kan stå alene. 
Den bliver hjælpeløs og kan virke afstumpet, hvis ikke den 
bruges i en dybere psykologisk og kosmologisk forståelse. 
 
Den ikke voldelige kommunikation opererer med, at 
man har en indre sjakal og en indre giraf, og formålet 
er at få aktiveret og brugt giraffen, den forstående og 
kærlige med overblik, så meget som muligt. Efter at 
have arbejdet med konceptet nogle år, kunne jeg se, at 
det ikke gik bare at operere med, at man har denne indre 
sjakal. Man er nødt til at forstå, at denne såkaldt indre 
sjakal er reminiscenser af dele af oplevelser langt tilbage 
i barndommen. Oplevelser som har aflejret sig som del-
personligheder, hvilket Jung har arbejdet dybtgående med 
og Ole Vedfelt herhjemme også har beskæftiget sig med 
på yderst seriøs vis.

Det basale i disse delpersonligheder dannes, mens vi er 
børn, og eftersom børn, når de er helt små, ganske enkelt 
spejler deres omgivelser, er formålet med pædagogikken 
i børnehaven at få børnene til at spejle en mangfoldighed 
af begivenheder, som imidlertid har det til fælles, at de 
alle ender godt, således at børnene får nogle indre facit-
ter af at føle sig velkomne i denne verden og af, at man 
altid kan nære tillid til, at alt ender godt. Er de kommet 
ud af denne første barndomsperiode med disse facitter, 
vil de være i stand til at gå den næste fase, som er grund-
skoleniveauet, igennem med stor appetit på indlæring. 

 
I denne periode er det vigtigt, at barnets indre forestil-
lingsevne får lov til at udvikle sig optimalt. Steiner har 
gjort sig mange tanker om måder dette kan ske på, og jeg 
er dybt inspireret af dem og ser hvor fantastiske redskaber, 
der ligger i hans indsigter. Men han har hovedsagelig 
fokuseret på børn, der så at sige er inkarneret med svæk-
kede talentkerner, og han har ikke taget højde for, at børn 
gennemgår forskellige temaer i denne repetitionsfase, 
selvom de har samme alder. Afhængigt af hvorledes de 
tidligere inkarnationer har været, har man jo, i henhold til 
logikken i kosmologien, forskellige niveauer af talenter 
med sig i sjælens rejsekuffert. 
Nogle børn er ganske enkelt mere mentale end andre fra 
barnsben af, og jeg tror det er overmåde vigtigt at forstå, 
at mentale eller det man i gamle dage kaldte boglige 
evner, rent faktisk også kan være yderst kreative, hvis 
man stimulerer dem rigtigt. Min egen datter, som gik på 
Bernadotteskolen i de første grundskoleår og var meget 
glad for det, viste sig at blomstre helt ekstraordinært 
tankevækkende, da hun som 11-årig kom i en såkaldt 
sort boglig skole i et helt fremmed land med et helt 
fremmed sprog (islandsk), alene fordi hendes mentale 
evner pludselig blev set og mødt og stimuleret. Jeg kan 
også huske at en af lektorerne på dansk, Pil Dahlerup, 
på et tidspunkt fortalte, at Bernadotteskolen havde væ-
ret det helt rigtige for søsteren Ulla, happeningpigen, 
der ikke var så mental, men slet ikke havde været rar 
for hende selv, der var hovedsagelig mentalt funderet. 
 
Når man kender martinuskosmologien ved man, at nye 
erogene zoner på et tidspunkt opstår i det mentale område. 
Det vil altså på et tidspunkt blive sjovt også for børn at 
tænke. Ikke bare dagdrømme følelsesmæssige fantasier, 
men tænke. Bliver barnet imidlertid ikke hørt og set som 
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netop det barn det er, med det det nu engang har med sig 
i sin helt særlige rygsæk, og med et bevidsthedsniveau, 
som det ikke på nogen måde selv kan tage ansvaret 
for, ja, så vil det uanset hvad komme til at lære enten 
under det ældste gammeltestamentlige paradigme (ly-
dighedsparadigmet) eller nytestamentlige (laden stå til). 
 
Det er det jeg mener med, at barnet må opleve at me-
ningen tager til. Meningen for det enkelte barn af at 
være lige præcis på dette sted og gøre netop disse ting.  
For et kunne møde børn tilstrækkelig klart, er det 
vigtigt, at man kender sig selv krystalklart, og at man 
kender de andre voksne på skolen krystalklart. Dermed 
kan samarbejdet komme til at foregå på en måde, hvor 
noget aldrig fejes under gulvtæppet, men hvor ethvert 
ubehageligt gode til enhver tid tages alvorligt som en 
kosmisk meningsfuld udfordring, der har en årsag, som 
har med os selv at gøre, og som vi egentlig anser det 
for at være vor hellige pligt at korrigere så godt vi kan. 
 
Derfor vil et sådant begreb som sladder heller ikke 
eksistere på skolen. Det befinder sig i samme bevidst-
hedsparadigme som lydighed. Når det er blevet anset 
for ufint at sladre om andre børn, skyldes det, at man 
derved har kunnet komme til at sætte andre i et dårligt lys, 
som undertiden kunne påføre dem straf. Men i belx&y-
skolen er det straffende univers ikke-eksisterende. 
 
Vi tager det alvorligt, at når nogen har gjort noget, som 
et barn på skolen har det dårligt med, så er det rigtigt at 
fortælle om den iagttagelse man har gjort til en voksen 
– og om sine følelser, og om sine behov, og om hvad 
der skal til for at få det dækket. Så lytter vi også til 
den anden part. Det er godt at fortælle om, så det ube-

hagelige gode kan komme i lyset og blive undersøgt 
nøje, så man kan forhindre at det sker igen. Det, der 
er ubehageligt for en i fællesskabet, er ubehageligt for 
alle i fællesskabet. Så det drejer sig om at finde løs-
ninger, som alle i fællesskabet kan have det godt med. 
 
Det er på den måde, at vi kan hjælpe begyndelsen til 
det homokratiske samfund på vej rent pædagogisk. 
Det er også grunden til, at vi vil arbejde i ad hoc grup-
per. Da børn er forskellige, oplever de ikke alle højst 
grad af behag ved nødvendigvis at være sammen med 
de samme i alle fag. Nogle er interesserede i hvor langt 
der er til månen og til Solen allerede i 2. klasse, andre 
har endnu ikke for alvor forstået hvad en kilometer er. 
 
På denne måde kan man sige, at belivende pædagogik er 
en yderst konfronterende pædagogik og meget forskellig 
fra både den straffende og den anerkendende. Ethvert 
ubehageligt gode behandles nemlig præcis som den 
nihovedede hydra i herkulesmyten. Det nytter hverken 
at hugge et hoved af, for så kommer der bare to nye i 
stedet, eller at ignorere den, for så bliver man ved at tro, 
at den er der og derfor også med at frygte den. Nej. Den 
må op i lyset, så man kan se, at der bare er tale om virk-
ninger af årsager, som ingen dybest set ønsker, men som 
bare er resultatet af gentagelser af fejltagelser grundet 
misforståelser, og så skvatter den sammen og viser sig 
bare at være summen af de ønsker, som lige nu er nul. 
Og ubehaget er væk, for så er der intet at frygte mere. 
 
Det er en pædagogisk praksis, som kræver stor erfaring af 
lærere og pædagoger. Det teoretiske grundlag er beskrevet 
i min bog ”Belivelse – at turde ville livet med fokus på 
friværdien i frontallapperne”. 

Girafsprog?
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Martinus’
verdensbillede

Af Sv. Å. Rossen

Kosmologisk
Information  2008

480 sider – 250 kr

Anm. Ruth Olsen

Vi har før skrevet om dette fantastiske værk, men det 
fortjener endnu en omtale. Der ser ud til at være kom-
met en fornyet interesse for faget ”fi losofi ”, hvad man 
kan erfare ved at høre radio. Med en gren af faget der 
kaldes ”praktisk fi losofi ”, forsøger man at komme ud af 
”elfenbenstårnet” og gøre fi losofi  brugbart for en bredere 
del af befolkningen.

Derfor kan det undre, at man her åbenbart ikke har op-
daget Martinus’ værk. Måske hænger det sammen med 
det lidt religiøst-prægede sprog, Martinus benytter, og 
som har fået nogen til at tro, det bare handler om en form 
for ”religiøs sekt”. Den vildfarelse kunne nemt manes i 
jorden, hvis man gav sig til at læse Rossens beskrivelse af 
Martinus’ åndsvidenskab. Her udlægges teksten i et ”op-
dateret” sprog og i en seriøs fi losofi sk begrebsramme.

Rossens bog burde være en oplagt del af pensum for en-
hver fi losofi -interesseret, for her kan de fi nde løsningen 
på alle de ”løse ender”, som alle tidligere fi losoffer har 
efterladt sig. Her er svar på de gennem hele Europas hi-
storie konstant tilbagevendende spørgsmål: Hvad er livets 
mening? Hvorfor er vi her på jorden? Hvor kommer vi 
fra, og hvor går vi hen?
 
Som der står på bogens bagside: Martinus’ verdensbillede 
er unikt i verdenshistorien. Det handler om meningen med 
livet, om menneskets udvikling som led i evolutionen og 
om fremtiden i et rigtigt menneskerige. 

Gennem hele verdensaltet går der ifølge Martinus en 
permanent strøm af kærlighed, som det er udviklingens 
mål, at vi mennesker skal komme i forbindelse med.

Prisen er nu nedsat til 250 kr – i det håb, at mange fl ere 
kan få glæde af dette store værk, som godt nok ikke er 
let som en kriminalroman, men man har jo lov at læse 
den i ”småbidder”.

Jeanne d’Arc

Af Kirsten Grubb 
Jensen

Forlaget Alfa 2011

142 sider

Anm. Ruth Olsen

De fl este har hørt om Jeanne dÀrc, hende som med nær-
mest overnaturlige kræfter førte an i en bekæmpelse af 
Englands besættelse af Frankrig i 1400-tallet, men som 
blev brændt på bålet i 1431, 19 år gammel. Det er der 
skrevet mange bøger om, produceret fi lm og teaterforestil-
linger om. Så hvorfor endnu en bog? Fordi denne hæver 
sig op over legende-stoffet og graver dybt i de konkrete 
historiske fakta.

Hvad fi k denne naive bondepige til at kaste sig ud i tidens 
magtpolitiske spil? Og hvorfor lykkedes hendes projekt? 
Her må forsynet have været med i spillet. Men hvorfor 
skulle hun ende på bålet? Fordi uden den retssag, som 
inkvisitionen foranstaltede for at få hende dømt, havde 
eftertiden nok aldrig haft nogen viden om hendes gud-
dommelige inspiration. Hun ville være blevet glemt, og 
dermed var hun ikke blevet en vigtig brik i det nødvendige 
opgør med pavekirken, som på den tid var kørt af sporet. 
Harmen over sagen mod Jeanne d`Arc var stor i brede 
kredse i Europa, og den blev således medvirkende til en 
religiøs reformations-bevægelse.
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Jeanne begyndte som 13-årig at høre stemmer og få visio-
ner. Sammen med stemmerne kom et vældigt lysskær, så 
hun var sikker på, at stemmen kom fra Gud. Efterhånden 
stod budskabets indhold klart for hende: hun skulle befri 
Frankrig og sørge for, at den franske tronarving blev 
kronet til fransk konge i domkirken i Rheims.
Hun begiver sig som 17-årig af sted uden forældrenes 
vidende. Hun følte sig beskyttet, for hun vidste jo, hun 
gik i Guds ærinde. Overalt mødte hun folkelig velvilje, for 
ifølge en gammel spådom skulle landet befries af en ung 
uskyldig pige. Det lykkedes for hende at få den franske 
tronfølger i tale, selv om hans hoffolk mente hun var gal, 
for ”stemmerne” havde givet hende et hemmeligt tegn, 
der overbeviste ham om hendes mission.

Hendes projekt gik som det skulle, men den engelske 
indfl ydelse var stadig stor, specielt på kirkelige øvrig-
hedspersoner, så hun blev smidt i fængsel og kom for 
en inkvisitions-domstol. Men hvad lød anklagerne på? 
Først den sædvanlige: at hun var en kætter, fordi hun 
ikke troede på Gud på den ”rigtige” måde. Trods mani-
pulerende spørgsmål og trussel om tortur, var hun ikke i 
tvivl om at have handlet rigtigt, dvs som Gud ønskede. I 
forhørsprotokollen er noteret, at hun er ”stolt, modig og 
arrogant” og har en ”magisk udstråling”.

Man prøver forgæves at få hende overbevist om, at ”stem-
merne” drejer sig om en djævlebesættelse. Noget man 
tog meget alvorligt var, at hun havde klippet sit hår på 
”mandefacon” og taget mandsdragt på. Det hjalp ikke, 
at hun forklarede, det som kvinde var nødvendigt som 
en beskyttelse f.eks. mod voldtægt. Man henviste til 5. 
Mosebog kap. 22/5.

Hun spørges igen og igen, om hun underkaster sig Paven 
og hans kirke, men hendes svar om, at hun kun gør, hvad 
Gud befaler hende, var ikke godt nok. I en tid, hvor Paven 
har eneret på at tolke ”Guds vilje”, og hvor den ”eneste 
vej til frelsen går gennem pavekirken”, var det farligt selv 
at ville tolke Guds vilje. Til sidst har man dog nedbrudt 
hende psykisk så meget, at hun vil underkaste hvad som 
helst. Men det hjalp hende ikke, hun dømmes bl.a. som 
”løgner og falsk profet”.

I 1450, altså 19 år efter hendes død på bålet, begyndte 
man en ny retssag, hvor de positive vidner turde stå frem, 
og i 1455 får hun oprejsning, kætterdommen bliver om-
stødt. Nu begyndte fl ere og fl ere at betragte hende som en 
”hellig person”, og i 1920 – næsten 500 år efter – bliver 
hun kanoniseret som helgen ved en storslået ceremoni i 
Peterskirken i Rom af pave Benedikt XV. Hendes dødsdag 
30.maj gøres til særlig festdag, som nu fejres i Frankrig. 
Grundene til hendes helgenkåring er bl.a. nogle mirakel-
helbredelser, hun menes at have udført både før og efter 
hendes død.

Forsoning

Af Paul Leer-Salvesen

Forlaget Alfa 2011

300 sider

Anm. Ruth Olsen

Denne bog handler om 
konfl iktløsning, et emne 
der nok vil være aktuelt 
lige til vi når frem til 
”det rigtige menneske-
rige”, for så længe der 
er forskellige meninger, vil der være årsager til konfl ikter, 
og vi bliver jo med udviklingen stadig mere individuali-
stiske dvs forskellige. Det afgørende bliver, hvordan vi 
lærer at løse konfl ikter på fredelig vis.

Bogen tager udgangspunkt i, hvordan det enkelte men-
neske kan forsone sig med de oplevelser af krænkelser, 
de har været udsat for. Den diskuterer bl.a. om tilgivelse 
er en forudsætning for forsoning. I begyndelsen fortælles 
om to mænd, som i deres barndom oplevede en ekstremt 
voldelig far. Den ene havde endda oplevet, hvordan 
faderen havde tævet hans mor ihjel. De havde forsonet 
sig med deres skæbne, men de havde ikke kunnet tilgive 
faderen, sagde de. Det var ved en form for sorg-arbejde, 
de var nået frem til en slags forsoning, der gav dem fred 
i sindet.

Ville tilgivelse ikke på en måde være at friholde volds-
udøveren for ansvaret for sine handlinger? Var det ikke 
det, Jesus gjorde, da han på korset tilgav bødlerne, fordi 
”de ikke vidste hvad de gjorde”?
Nogle voldsramte kvinder refereres for at sige, at deres 
tilgivelse af gerningsmanden udelukkende handlede om, 
at de derved fi k det bedre med sig selv, så de kunne lægge 
oplevelsen bag sig og komme videre med deres liv. For 
dem ville ”forsoning” betyde en proces med begge parters 
deltagelse, dvs at gerningsmanden skulle være parat til at 
erkende og angre sin skyld overfor offeret.

Bogen har en gennemgang af, hvordan man gennem 
tiderne har betragtet begreberne skyld, straf og retfær-
dighed, og hvordan man har søgt at løse konfl ikter. En 
gang var det almindeligt at søge freden genoprettet i et 
konfl iktramt samfund ved at ofre noget eller nogen, altså 
en ”syndebuk” som en form for soningsoffer. Det var en 
slags kultisk renselseshandling.

Herfra stammer den ide, at Jesus som et soningsoffer 
kunne tage andres synd på sig. At det var en almindelig 
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måde at tænke på dengang, ses i Bibelens Esajas’s Bog 
kap. 53,5. Der står: ”Men han blev såret for vore overtræ-
delser, knust for vor brødes skyld. Os til fred kom straf 
over ham, vi fi k lægedom ved hans sår. Vi for alle vild 
som får, men Herren lod falde på ham den skyld, der lå 
på os alle.”

Det er stadig ikke forstået, at Jesus introducerede et 
vendepunkt, hvor man i stedet for gengældelse og straf, 
skulle sætte tilgivelse og forsoning. Bogen diskuterer 
forskellen mellem at tilgive gerningsmanden men ikke 
hans handling, dvs tilgivelsen fritager ham ikke for an-
svaret for sine handlinger. Et gammelt citat siger, at ”Gud 
hader synden men ikke synderen”. Men i det almindelige 
hverdagsliv er det nok alt for teoretisk således at adskille 
krænkelsen fra krænkeren.

Martinus har gang på gang understreget vigtigheden af 
tilgivelse, men han mente jo ikke dermed, at det kunne 
fritage nogen ansvaret for egne handlinger. Ugerninger 
må have en eller anden konsekvens, blot ikke i form af 
straf. Nok skal man ”vende den anden kind til”, ikke 
”dømme” andre, men tilgive osv. Men man bliver sam-
tidig nødt til at beskytte sig mod andres overgreb eller 
urimeligheder, for man skal ikke være ”tossegod”. Resten 
vil ”karma” tage sig af.

Det er virkelig en vanskelig balancegang at leve mellem 
behovet for sandhed og retfærdighed på den ene side, og 
ønsket om forsoningens fred på den anden. Bogen her 
skitserer dilemmaet, men løser det ikke.

Engle i Danmark

Af Valentine Laage

Høst & Søn 2001

200 sider

Anm. Ruth Olsen

Jeg kan stadig falde 
over en bog på biblio-
teket, som fanger min 
interesse. For hvad kunne de i denne bog adspurgte 
personer mon mene om fænomenet ”engle”? Det er ret 
kendte men meget forskellige mennesker. Først hører vi 
en kunstner, der laver stofbilleder af engle. For hende er 
engle en usynlig beskyttende energi, man intuitivt for-
nemmer, og som hun en gang oplevede reddede hende 
fra en farlig trafi ksituation.

Så er der den muslimske imam, en dansk mand der 
konverterede til islam for 30 år siden. For ham er engle 
budbringere fra Gud, et bindeled mellem Gud og men-
nesker, som vi hører om i alle religioner. Men han har 
ikke selv oplevet dem. Han mener, det er engle, der holder 
regnskab med vore gode og dårlige handlinger. 

En fi losofi professor, Ole Fogh Kirkeby, har en meget 
uklar mening om emnet og bevæger sig ud i luftige teo-
retiske overvejelser. Han afviser ikke muligheden af, at 
de kan eksistere som en slags ”indre stemme”, sådan som 
mystikere til alle tider har fortalt om.

For forfatteren Jane Aamund er engle en nok så konkret 
hjælpende ”instans”. Hun havde under sin sygdom haft 
en nær-død-oplevelse, så fysisk usynlige væsener var for 
hende ikke noget unaturligt. Hun fortalte i øvrigt om en 
kvindelig indisk guru, Gurumai, som hun havde mødt i 
dennes kloster i New York. Hun havde virket engleagtig, 
hverken som mand eller kvinde. Denne Gurumai har en 
stor tilhængerskare, også i Danmark, hvor hun har et 
tempel, fortæller Jane. Det undrer mig, at jeg aldrig har 
hørt om hende.

Buddhisten Lakha Lama fortæller, at der fi ndes mange 
spirituelle væsener, engle er blot en del af dem. De står 
på forskellige udviklingstrin og udvikler sig stadig ved 
at hjælpe andre levende væsener. Deres udseende afhæn-
ger af, hvad du selv forestiller dig. Om de beskytter dig, 
er også op til dig selv, for de hjælper dig ikke, hvis du 
foretager dig noget ondt. Man skal selv være modtagelig 
for hjælp. De kan give mennesker en impuls, men vi 
bestemmer selv, om vi vil handle på den.

I eventyr-romanen ”Starbrow” vrimler det med engel og 
andre lysvæsener. Forfatteren Tin Ray mener, vi alle er 
engle men bare har glemt det. Det er nemlig vort ”højere 
selv”. Man kan øve sig i at se engle i alle vore medmenne-
sker. Når engle er blevet et populært tema i vor tid, er det 
fordi vi længes mod det, englene står for: lys, kærlighed, 
inspiration og visdom.

For Rolf Sloth-Henriksen er engle blot en naturlig del af 
det åndelige, så faktisk interesserer de ham ikke. Selv har 
han en gang hørt englemusik og lagde mærke til, at den 
var uden rytme. Han tror engle kan tage menneskeskik-
kelse, hvis det er nødvendigt.
Så er der healeren, der arbejder ved hjælp af englenes 
energi. Og en jødisk rabbi, der ikke mener engle betyder 
noget i jødedommen, for her er det menneskene, der er 
Guds redskaber.

Der er også en rigtig ”engleekspert”, Stanfeld, der har 
skrevet bogen ”Engle til alle tider”. Han fi k allerede 
som 5-6 årig en ud-af-krop-oplevelse, og gennem mange 
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senere ”sjælerejser” er han blevet velbevandret i den 
åndelige verden. Hans skytsengel fi k han et meget per-
sonligt forhold til, og han har inspireret ham til at hjælpe 
andre mennesker ud af det ”frygtens fængsel”, som de 
dogmatiske religioner har sat menneskene i.
Endelig er der også en repræsentant for den gamle nor-
diske shamanisme. Hun fortæller om fortidens engle, der 
hed ”valkyrier” og som hentede de døde på slagmarken. 
Og om ”fylgjerne”, der var den tids skytsånder.

No impact Man

Af Colin Beavan

Forlag piatkus

270 sider

Anm. Ruth Olsen

Denne amerikanske 
bog syntes en af bla-
dets læsere, jeg skulle 
få biblioteket til at skaffe mig hjem. Det gjorde jeg så. 
Dens amerikanske sprog var ikke let, men det gik så 
nogenlunde.
Colin bor i New York City med kone og barn. Han er ret så 
politisk progressiv og synes præsident Bush spreder had 
i verden. Colin bliver mere og mere bevidst om, hvordan 
amerikanernes livsstil nedbryder planetens økosystemer, 
og på den måde sætter menneskenes fremtid på spil. Det 
gør ham dybt frustreret.

Men han bliver også klar over, at skal noget ændres, 
må han begynde med sig selv. Ja alle må begynde med 
sig selv, for det politiske system synes magtesløse. Han 
beslutter derfor at foretage det eksperiment at leve i et år 
uden at belaste planeten det mindste.
Bogen beskriver så, hvor kompliceret dette er, men giver 
således en masse ideer og indsigt i, hvor lidt materielt, 
man faktisk behøver for at leve et godt liv. Vi får megen 
viden om vor tids unødvendige spild. Han opdager, hvor 
meget mere lykkelig han bliver af sit nye liv.

Da hans pige insisterer på at ville have kød ligesom 
veninderne, får hun en dag lov at spise hos naboen og 
fi nder ud af, at hun slet ikke bryder sig om kød. Nu hvor 
deres vaner er ændret, kan de ikke mere gå tilbage til 
tidligere livsstil. De nyder faktisk f.eks. at cykle i stedet 
for at køre i bil.

Han er ikke imod ideen om, at en del af problemerne 
kan løses med ny teknologi, men som han siger: hvad 
hjælper det at bilen kører på el, hvis man stadig sidder 
fast i trafi kpropper.

Bogen igennem konfronteres læserne med spørgsmålet: 
hvad er egentlig meningen med livet her på jorden? Uden 
tvivl et tankevækkende spørgsmål for mange, især for de 
der tror man bliver lykkelig, jo fl ere materielle ting, man 
har. I USA har hans bog vakt stor interesse. Den afspejler 
en tendens, der sikkert bliver mere og mere udbredt i de 
kommende år. 

Jons Bok nr.2

Af Jon Schau

Hippie Media 2011

142 sider

Anm. Ruth Olsen

Jeg skrev om Jons bok 
nr. 1 i Impuls 3/11. Nu 
har han skrevet sin 
anden bog. Der var en 
stor artikel om ham i 
seneste Nyt Aspekt, hvoraf det fremgår, at begge bøger 
oversættes og udkommer på dansk til foråret. Bogen in-
deholder mange interessante overvejelser, men for mig 
at se adskiller den sig ikke specielt meget fra så mange 
andre bøger på det spirituelle bogmarked her i Danmark, 
og norsk er jo nemt at læse.

Det er dog ret så tankevækkende, at der her står en fra 
norske medier kendt komiker og fortæller i fuldt alvor, 
at han efter et par nærdøds-oplevelser er blevet i stand 
til ”at samtale med Gud”. Det har vakt manges interesse, 
så bøgerne er i Norge blevet bestsellere. Det er dog ikke 
så mystisk, som mange nok tror, for som det gøres klart 
i bogen, er Gud os alle sammen, dvs vi er alle en del af 
Gud i form af vort ”højere jeg”.

Det særlige ved Jon er, at han åbenbart har fået en god 
kontakt med dette højere jeg. Bogen er derfor skrevet 
som en dialog med denne ”instans”. Han siger mange 
kloge ting, men det er ikke visdomsoceanet, han bringer 
bud fra. Det er ret så almene åndelige budskaber, men 
det er vel også, hvad de fl este har brug for på nuværende 
tidspunkt.



23

Han minder mig meget om Echart Tolle, når han f.eks. 
siger: ”at være oplyst er at leve i nuet”. Han værdsætter 
dog egoet, for som der står: ”Egoet er limen i det, vi kalder 
”virkeligheden”. Uden ego – ingen illusion og altså ingen 
verden”. Et sted siger han, at vi skal slutte vor endeløse 
søgen efter ”hvordan, hvad og hvorfor om alt i universet. 
Nu hvor vi har opdaget, at alt i universet er bygget af 
samme materiale, er det ikke længere hensigtsmæssigt 
at søge svar. Da alt er i konstant ændring, fi ndes der ikke 
noget svar.”

Det er sådan noget, der får mig til at tænke: hans højere 
jeg er vist ikke alt for klogt. For som Martinus siger, 
gælder det om at uvidenheden ophører. Så må det være 
godt at søge mere viden. Men måske har jeg misforstået, 
hvad det er Jon mener.

Solskinsmad

Af Birthe
Straarup

Ege t  fo r l ag 
2011

270 sider

Anm. Ruth 
Olsen

Der er efterhånden skrevet en del vegetar-kogebøger, 
men denne er særligt indbydende og oplysende. Det er 
især velgørende i en tid, hvor næsten alle TV-kanaler 
oversvømmes af madudsendelser, der stort set alle handler 
om kødretter. Denne bog indeholder ikke kun opskrifter 
med mange gode tips til varieret og sund vegetarmad, men 
den er godt struktureret og så pædagogisk forklarende, 
at den vil være en oplagt gave til venner og familie, som 
endnu kun er ”på vej”.

Den er også god for alle de, der ikke kun bekymrer sig 
om eget helbred, men som også er åben for at se det i et 
lidt bredere perspektiv at forlade ”kødgryderne”. Derfor 
også undertitlen ”for krop og klode”. Forfatteren har 
mange erfaringer at bygge på, også hendes mors – Anne 
Straarup, som fra sit helsecenter har hjulpet utallige kli-
enter gennem 30 år til at omlægge sin livsstil og derved 
fået et bedre liv.

Hvor mangfoldig mulighederne er for at få en varieret 
kost ses af bogens to madcirkler – en for sommerhalv-
året og en for vinterhalvåret. Det gælder om at bruge 
årstidernes danske råvarer så meget, det lader sig gøre. 

I den sidste del af bogen beskrives alle ingredienserne i 
alfabetisk rækkefølge, så den også er meget anvendelig 
som håndbog.

Birthe Straarup blev af mange kendt som iværksætter af 
vandreturen ”fod på livet” i 2003. Hun praktiserer i øv-
rigt zoneterapi, kinesiologi og megen anden terapeutisk 
rådgivning. Se nærmere www.solskinsmad.dk

Terapeuternes 
Mysterieskole

Af Githa Ben-David og 
Lars Muhl

Gilalai forlag 2012

165 sider – kr. 250, -

Anm. Ruth Olsen

Denne bog siges at være et tilbud til de, der søger et nyt 
spirituelt ståsted. Det nye består bl.a. i at søge til det 
gamle, nemlig til den ”terapeuternes mysterieskole” der 
omkring Jesu tid lå i Alexandria i Egypten. Men man 
søger også til det, man mener var den oprindelige kri-
stendom og den fi losofi , som Jesus prædikede, udfra de 
sparsomme kilder, der fi ndes, bl.a. de såkaldt apokryfe 
skrifter.

I annonceringen af bogen står der, at læseren indføres i 
ældgamle og højaktuelle mysterier som bl.a. Brudekam-
mermystik, ildvognsmystik, gralsystemet, T-korsets vej, 
tonen fra himlen og gralssang. Det er altså indholdet af 
den mysterieskole, som de to forfattere har etableret og 
som nu kører på tredje år.

De har begge bidraget til bogen med hver sit afsnit. Githa 
er lydterapeut og har mange fi ne beskrivelser af tonerne, 
lydmønstre og deres virkning på kroppens celler. Hun 
kommer langt omkring i f.eks. atomfysik, fraktaler, 
akashafelt og sfærernes musik. Hun er højtuddannet in-
denfor musik og sang, men når hendes indsigter på dette 
felt iklædes hvad jeg kalder ”Muhls sproglige mystifi ka-
tioner”, har jeg lidt svært ved at følge med.

Lars Muhl siger mange interessante ting, men når han 
mener, at Jesus blev uddannet på en terapeutskole i 
Egypten, tror jeg det er fri fantasi. Jeg er ret sikker på, 
at da Jesus blev Kristus fi k han sin egen fulde tilgang 
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til sandhedens visdom. Lars lægger i denne bog megen 
vægt på seksualiteten og forholdet mand/kvinde. Han 
mener tilsyneladende også, at intelligensen skal nedtones 
til fordel for følelsen, og at vi har brug for ritualer og 
ceremonier.

Ifølge Martinus er det ellers meningen, at vi nu skal til 
at forlade det følelsesbetonede tros-stadie, således at den 
intellektuelle pol udvikles og kommer til at dominere over 
den seksuelle pol. Men også Lars mener, vi bevæger os 
mod det han kalder det ”isogyne” menneske, dvs med 
balance mellem det maskuline og det feminine. 

Der er ingen tvivl om, at Lars Muhl har en inspirerende 
virkning på mange søgende sjæle, fordi han har en po-
etisk og kunstnerisk tilgang til det spirituelle. Så kan man 
tro på hans fortolkninger af de gamle skrifter eller lade 
være, men han er aldrig uinteressant. Vort udgangspunkt 
for vor søgen efter et nyt spirituelt ståsted er forskelligt, 
og så er det jo godt der er et frit valg mellem forskellige 
veje, vi kan gå.

TAV S H E D E N S 
TYRANNI

Af Flemming Rose.

Anmeldelse og kom-
mentarer af Robin 
W Petersen 

Flemming Rose (FR), 
Jyllands-Postens tid-
ligere kulturredaktør, 
har skrevet en bog 
på intet mindre end 
950 gram, hvilket svarer til knap 2 gram per side. FR 
toner selv frem på bagsiden med et direkte, intenst og 
kampklart blik.
Temaet er ytringsfrihed, både i forhold til de såkaldte 
Muhammed tegninger specifi kt; men også til ytringsfrihed 
generelt i nyere historisk perspektiv. Dette gøres med en 
sådan grundighed og detaljerigdom inden for de valgte 
områder, at den almindelige læser ikke har en jordisk 
chance for at gå i dialog med bogens historiske indhold, 
men blot må tage den til efterretning som en tilsynela-
dende overbevisende fremstilling af emnet, med mange 
klare og skarpe pointer. Jeg skriver tilsyneladende bl.a. 
fordi jeg ved andre lejligheder har bemærket, at FR og 
jeg har vidt forskellige opfattelser.

Dette er en tankevækkende bog. Og FR er indlysende 
egnet til at skrive den. Med til at gøre bogen læseværdig 
er de mange interviews med en række klare og dybsin-
dige tænkere. At FR gennem årene har formået at holde 
fokus siden ”Muhammed bomben sprang”, og har brugt 
hændelsen til fordybelse i ytringsfrihedens natur og vil-
kår, er, uanset hvilke sympatier man iøvrigt måtte have, 
imponerende, og tyder på en stærk person, der har evnet 
at trække på vreden, tvivlen og indignationen som benzin. 
Flemming hører desuden til den type Rose man kan rive 
sig på, hvis man ikke har tænkt konsekvensen af sine 
holdninger igennem.

FR guider læseren gennem magtspillets kringlede, mani-
pulerende og afstumpede korridorer, hvori den menneske-
lige frihed holdes i fangenskab. Han fremhæver i sin bog 
to væsentlige betragtninger, nemlig: 1) Ytringsfrihed kan 
ikke gradbøjes. Enten har man ytringsfrihed, eller også 
har man ikke. Begrænsninger i ytringsfriheden skaber 
et kaos, hvor alle kan og er i deres gode ret til at mene, 
de ikke bliver respekteret. Mens magthaverne kan bruge 
begrænsningen som falsk begrundelse for at undertrykke 
befolkningen. 2) Desuden plæderer Rose for, at der er en 
afgørende forskel på at krænke et andet menneske men-
talt (både tilsigtet og utilsigtet), og så det at krænke med 
fysisk vold (hvilket også kan ses som en præcisering af 
området for ytringsfrihed).

Ovenstående medfører, at det da er Kurt Westergaard 
(KW) der har været offer for nogle muslimers handlinger, 
og ikke muslimer der er ofre for KW´s tegning. Om de 
involverede parter så også retter sig ind efter en sådan 
defi nition er en anden sag.
Men om ytringsfriheden af princip ikke kan gradbøjes, 
så bliver den jo reelt alligevel gradbøjet i den forstand, 
at ikke alle har samme muligheder, af forskellige årsager, 
fx for at komme til orde i diverse medier. 
Modstandere af ubegrænset ytringsfrihed, ser en risiko 
ved, at en sådan kan tilskynde til øget anvendelse af så-
kaldt hate-speech. hvor man misbruger ytringsfriheden 
til at diskriminere andre.
Ligesom man mener, at en sådan hate-speech kan føre 
til fysisk vold.

Men vi må erkende, at vi her ikke står overfor valget 
mellem den rigtige løsning og den forkerte, men valget 
mellem to ufuldkomne løsninger. For virkeligheden er, at 
mennesker ikke agerer ens. Eller sagt mere direkte: Men-
nesker har ikke de samme forudsætninger for at forholde 
sig til fx en alment gældende lov. Vi kan kun forsøge at 
skabe tendenser der peger i den ene eller anden retning. 
Dertil skal føjes, at det kan opleves særdeles voldeligt at 
blive overfuset verbalt af en hadefuld person. Spørgsmålet 
er desuden, hvor meget en sådan person i det faktiske liv 
tænker over grænsen mellem fysisk og mental vold. Til 
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at konfrontere undertrykkende regimer, vil en insisteren 
på fuld udtryksfrihed være et gode for de humane kræf-
ter. Men vi ser jo også hele hykleriet omkring økonomi, 
hvor et regime som det kinesiske ikke kritiseres af andre 
lande for sine handlinger, fordi en sådan kritik vil koste 
penge. På den måde forkaster vi selv de fine principper 
om ytringsfrihed og menneskelig anstændighed, til fordel 
for selvcensur og penge. Verden er således en smeltedigel 
af såkaldt realpolitik og idealer.
 
Jeg husker, da jeg selv så KW´s tegning, at jeg da tænkte: 
”ja sådan er det! Nogle muslimer er nogle voldelige tos-
ser.” Men iøvrigt var det ikke en tegning jeg hæftede mig 
synderligt ved. Da jeg derpå blev klar over, at tegningen 
skulle forestille Muhammed, så jeg tegningen i det per-
spektiv, at den angav hvordan nogle tager en religion som 
gidsel for deres voldelige handlinger. Andre har tydeligvis 
fået en anden oplevelse ud af tegningen. Og man kan jo 
stille spørgsmålet: Fordi tegningen er en kommentar til 
en bestemt gruppe menneskers adfærd, berettiger det så 
denne gruppe til at diktere, hvordan tegningen skal opfat-
tes, og dermed om den skal tolereres eller ej? 
Jeg havde desuden gerne set, at FR i højere grad havde 
taget den udfordring op; at insistere på at forstå, hvorfor 
pokker noget der ikke var ment som en generel krænkelse 
af muslimer, alligevel blev opfattet som sådan. Jeg havde 
gerne hørt mere om, hvorfor den jævne muslim og ikke 
blot de muslimske ledere følte sig krænket.

Et af de steder hvor FR ikke virker overbevisende, er i 
sin omtale af hvordan vi lægger vor fortolkning ind i et 
billede. Projicerer os ind i billedet og giver det indhold 
(tanker og ord). Jo, sandt nok! Men et billede er jo aldrig 
neutralt. Det ér også i sig selv et udtryk. Og en karikatur-
tegning har altid en hensigt. Tegneren er jo ikke en tosse, 
der blot tegner uden at gøre sig tanker om sin tegning. Og 
det er bl.a. de flertydige antydninger der hæver originale 
karikaturtegnere op over andre. 

I sin gennemgang af de 12 såkaldte Muhammed tegninger, 
er der flere aspekter FR, som jeg ser det, både mistolker 
og overser. Bl.a. omtaler han en tegning af Muhammed 
med horn i panden, hvor jeg ser en tegning der i stedet 
tydeligt illustrerer en person med en glorie over hovedet, 
og absolut ikke det der ligner horn i panden. Ligesom FR 
på samme tegning overser/ikke kommenterer, at perso-
nen fremtræder med et skæg der både dækker for mund 
og ører, hvilket vel næppe er nogen tilfældighed. Andre 
tegninger har et betydningsindhold som FR helt forbigår 
eller beskriver mangelfuldt. Hvorved Fr jo utilsigtet ender 
med at føre bevis for sin egen opfattelse om fortolkninger. 
Så jo, noget projiserer vi også ind i et billede. Og det er 
jo interessant, når man bringer dette i forbindelse med 
muslimers opfattelse af KW´s tegning. 

Et sted hvor FR virker utroværdig, er på s. 81 ifm. omtalen 
af en kunstudstilling, hvor et værk inden udstillingens 
åbning blev bortcensureret af angst for muslimske reak-
tioner. Der giver FR udtryk for, at det er groft krænkende 
og diskriminerende over for muslimer, om man på denne 
måde på forhånd opfatter muslimer som vilde dyr. Hvis 
man sammenholder denne ”forargelse” med det faktum, at 
FR selv anvender adskillige sider netop på at dokumentere 
muslimers ekstreme og voldelige adfærd mod kunstnere, 
er der noget der ikke hænger sammen.  

Noget jeg personligt fandt ubehageligt omkring ”krisen” 
var, at jeg ikke hørte én eneste praktiserende muslim re-
flektere over, hvad årsagen til tegningerne kunne være, 
selv om der måske var enkelte der gjorde. Det tyder på et 
meget selektivt og ufrit indre mentalt ”luftrum”. En sådan 
indre ufrihed kan man bare ikke kritisere vedkommende 
ud af med skarpe analyser der gør vedkommende til den 
skyldige part..  

Men det er også bemærkelsesværdigt at en offerkultur 
som islam forholdt sig til tegningerne med reaktionen: 
Hvordan kan I gøre det mod os? Mens en skyldkultur 
som den kristne i forhold hertil tænkte: Hvad gjorde vi 
forkert? For man kunne jo også have forestillet sig, at 
muslimer som reaktion på tegningerne havde tænkt: Hvad 
er det ved os der gør, at nogle kan opfatte os så negativt? 
Og fordi dén ellers indlysende refleksion og ydmyghed 
manglede i den muslimske reaktion, skabte muslimer et 
dårligt billede af sig selv hos de, der kan tænke objektivt 
analytisk. Hvorved muslimer selv bekræftede billedet af 
en umoden og selvoptaget kultur. 

En tanke der også slog mig, har FR udtrykt således: 
”Hvis du, Kurt Westergaard, påstår, at nogle muslimer 
er voldelige, så slår vi dig ihjel. På den måde blev hvert 
eneste attentatforsøg og mordplan mod Kurt Westergaard 
en bekræftelse af tegningens indhold.”  S.218.
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På side 444 står: ”Jeg gav i 2009 et interview til en egyp-
tisk avis, som aldrig blev bragt. Ifølge journalisten, som 
lavede det, fordi det undergravede de fleste egypteres 
indtryk af mig som professionel muslim-hader.” Hvis 
den er 100% ”vandtæt” er vi langt ude.

Jeg gad dertil vide hvor mange konflikter i verden der 
udspringer af at far, eller en anden afgørende autoritet, 
har svigtet. Lige så uforsonlig FR kan virke i sin kritik af 
de, han oplever svigter idealerne, lige så fint rammer han 
de få gange han bliver personlig og beretter om sig selv. 
Når man mærker mennesket Flemming Rose, opstår der 
en helt anden kontakt i mig som læser. Og den medmen-
neskelige kontakt er jo netop en væsentlig baggrund for, 
om andre kan opleve os som ven og dermed er naturligt 
indstillet på åbenhed. Det er jo bl.a. den kunst en stor 
leder behersker.

Bogen har en dobbelthed over sig. På den ene side er FR 
hård og ekskluderende overfor sine modstandere, når han 
via argumenter søger at bevise sin ret og andres uret. På 
den anden side udtrykker FR en helt anden varme, når 
alle de han synes skal have tæsk har fået det, og FR når 
frem til det der ligger ham selv på hjerte.

Alle mennesker har en identitet, som når denne sættes 
under pres reagerer. Vi kan således ikke alene ud fra ra-
tionelle argumenter forvente at komme til enighed. Det er 
nødvendigt at finde en indre rummelighed over for ver-
dens anderledeshed. Rummelighed opstår via en proces, 
hvor mennesket bevæger sig fra at støtte sig til ydre love 
og etik, for at opleve livet har en sund ramme, og så til 
at mennesker finder en indre autoritet og etik. Sålænge vi 
ikke har denne indre autoritet, er vi sårbare hver gang det 
ydre, vi har forbundet vor identitet med, nedgøres eller 
undergraves! Dette er almenmenneskeligt.

Religiøse følelser er ofte irrationelle. Men det gør dem 
ikke betydningsløse, unødvendige eller uden værdi. Re-
ligionen udgør ofte en ”kasse”, der rummer allehånde be-
tydningsindhold. Når religiøse oplever, at deres religion, 
og dermed også en del af det religiøse betydningsindhold 
og identitet angribes, er det for dem blot naturligt at 
opleve en form for trussel om udslettelse af det indhold, 
deres religiøse ”kasse” rummer. 
Hvis man ikke kan forstå, at noget af den muslimske 
reaktion udspringer heraf, men blot mener at reaktionen 
beviser, at islam er en religion der er voldelig og imod 
frihed, gør man tingene for sort-hvide, og skaber med sin 
uforstand selv den polarisering i: rigtig/forkert, frihed/
tvang, dem/os, der er alle konflikters moder.

Det er således meget vanskeligt for mennesker at komme 
fri af den krigsskabende bevidsthed. Både fordi vi i 
den bevidsthedsform oplever at skylden/årsagen til vor 

tilstands opståen betinges af 
noget uden for os selv, at vi 
således er ofre for andre, samt 
fordi vi i den krigsskabende 
bevidsthed, bliver polarise-
rende på en måde hvor vi 
deler op i rigtig og forkert, de 
gode og de onde, og dermed 
instinktivt placerer os selv 
som den, der har retten på sin 
side. Men når to parter såle-
des begge mener ubetinget at 
have retten på sin side, bliver 
det evnen til at udøve magt 
som afgør retten. I demokrati-
ske samfund er denne tendens 
ikke ophørt, den kommer blot 
til udtryk i mere raffinerede 
former. Ligesom vi ser den 
i alle øvrige voldshandlinger 
fysisk, mentalt og emotionelt 
som finder sted. 

FR ser islam som et totalitært og undertrykkende regime 
på linie med kommunismen i Rusland og nazismen, hvor 
der ikke var plads til friheden og det anderledes. Jeg tror 
ikke, praktiserende muslimer generelt føler sig tvunget til 
at dyrke islam. Til gengæld er der en del uden for islam, 
der som FR, føler islam som et påtvingende projekt, hvil-
ket der argumenteres overbevisende for. Der er nok også 
en sandhed i, som det lyder på side 446: ”(...) muslimske 
borgere har flere rettigheder i Danmark end i noget mus-
limsk land.” Men derfor kan man jo alligevel godt føle 
sig kulturelt på ”udebane”. FR ser USA som et land med 
ytringsfrihed. Men det synspunkt deler kommunister, 
homoseksuelle, kunstnere der har fået censureret deres 
udtryk, samt almindelige mennesker i USA, som ikke er 
besat af konkurrencementalitet, næppe. 

Vi kan fx også kalde kapitalismen for et totalitært og ufrit 
globalt regime, der i allerhøjeste grad påtvinger menne-
skeheden en bestemt form for handels- og økonomi-logik 
med vidtrækkende konsekvenser for vore livsformer. 
Men det gør de færreste, fordi de fleste oplever at ka-
pitalismen bringer dem muligheder, på samme vis som 
islam opleves som et gode for muslimer. Den ufrihed der 
ligger i, at kapitalismens struktur tilgodeser den, der har 
lyst til at berige sig på andres bekostning, er det blot de 
færreste endnu, der specifikt oplever den som en ufrihed. 
Endsige som det paradoks det er, at man den ene dag kan 
have medfølelse med de som lider, og den næste scorer 
200.000 kr. i valutaspekulation, og endog mener man har 
været på arbejde.
Dette er jo også et både sygt og undertrykkende re-
gime.
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Frihed og ufrihed bliver dermed relative og dynamiske 
størrelser i et samfund og udtrykker samfundets form 
for bevidsthed.

Kropsnedbrydende vaner fx, er også udtryk for en ufri-
hed. Alligevel er det meget vanskeligt for mennesker at 
aflægge sig disse. Det er det fordi disse vaner ligesom re-
ligioner og politiske systemer udgør en del af menneskets 
hele bevidsthedsstruktur. Enhver ved via selvoplevelse 
hvor svært og trægt det er, når vi ønsker at ændre en vane 
i vort eget liv. På samme vis er etablerede systemer træge 
til at acceptere, når deres tid er omme. Dybest set er reli-
gionernes tid vel forbi. Der opstår næppe flere afgørende 
strømninger derfra. Men efterdønningerne må verden leve 
med en tid endnu.
Det undertrykte sind tænker undertrykkende tanker. Og 
undertrykkende tanker skaber undertrykte sind. Det er 
den negative spiral vi står overfor at skulle opløse i så 
mange sammenhænge.

Dele af FR´s udlægning af tiden omkring ”ungdomsop-
røret” gør det klart, at han og jeg befandt os på hver sin 
planet på daværende tidspunkt. Mangfoldigheden og hele 
forandringen af bevidsthedsatmosfæren ind i en åbenhed, 
kreativitet og større frigjorthed i al sin uperfekthed, bliver 
af FR overset til fordel for betoningen af nogle nedgø-
rende betragtninger om, at ungdommen søgte mod det 
totalitære. Ungdommen søgte ikke mod det totalitære. 
Den afviste indholdet af det kendte og søgte mod noget 
nyt. Men meget af dette nye ukendte, viste sig at være 
ligeså totalitært som det kendte.

Sådanne steder i bogen foretager FR ”skæve analyser”, 
som vi iøvrigt i almindelighed kan se det i Jyllands-Po-
sten, og kommer paradoksalt nok til at fremstå lige så 
rigid i sine holdninger, som de totalitære systemer han 
med sin bog så inderligt bekæmper. På side 438 medgiver 
FR, at man måske burde have tænkt mere over konse-
kvenserne af at udgive de tegninger. Jeg har svært ved at 
forestille mig at FR ikke vidste, at han ”stak hånden ned 
i et hvepsebo” ved at trykke dem. Alene det forhold at 
optakten til tegningerne var selvcensur blandt forskellige 
grupper af kunstnere i Danmark; samt at de fleste tegnere 
afviste avisens invitation til at lave en tegning, må have 
sagt FR noget om emnets dynamik. Mon ikke FR alle-
rede forinden havde gjort sig nogle konklusioner om sit 
forhold til undertrykkende ideologier? Men at en så lille 
papirbombe kunne indeholde så meget sprængkraft, blev 
måske endog selv muslimer forbløffede over. Spørgsmålet 
er dertil: I hvilken udstrækning var muslimers reaktion 
udelukkende en reaktion på netop tegningerne, som siden 
blev reduceret til tegningen, set i forhold til, om tegningen 
også blev en anledning til at give frit løb for et iøvrigt 
undertrykt indre? 

Sidst i bogen gør FR sig nogle betragtninger omkring 
begreber som sympati og empati samt tolerance og re-
spekt. Vigtige betragtninger der blot er fremlagt alt for 
skitsepræget i forhold til bogens grundighed iøvrigt, så jeg 
som læser undrer mig lidt over, hvad de pludselig laver 
sidst i den bog. Er det for at antyde, at FR selv udtrykker 
sig fra empatiholdningen, mens hans modstandere blot er 
på det niveau hvor man sympatiserer med noget?
Personligt deler jeg FR´s synspunkt om en fælles men-
neskelig natur. Vor forskellighed er kun tilsyneladende. 
Og det giver rigtig god mening for hele den proces bogen 
udfolder, at FR mod slutningen runder forholdet til sin 
far. På den måde bliver bogen ikke blot en politisk ud-
viklingshistorie men også en personlig.

Her sidst i august 2011, blot et års tid efter FR´s bog 
udkom, er der sket dramatiske omvæltninger i den mus-
limsk-arabiske del af verden. Det ene regime efter det 
andet falder for et modpres indefra. Det umiddelbare 
indtryk er, at den arabiske verden nu vil frihed, vil fri 
af magthaveres undertrykkende pres. Hvilken form for 
frihed dette udmønter sig i, kan vi endnu kun gisne om.
Men vi kan jo håbe på, at dette er udtryk for en menne-
skelig vækst og frihed i den arabiske verden, som vil lette 
hele den proces af sameksistens verden er i bevægelse 
mod. Det vi er vidne til her er jo, at det meste af den fri-
gørende udvikling der sker i verden, vokser frem nedefra 
og ikke som diktater eller lovbud ovenfra.

En anden væsentlig hændelse er et stykke papir. Nemlig 
det udkast hvor FN´s menneskerettighedskomite bestå-
ende af 18 jurister fra hele verden, i en rapport placerer 
ytringsfrihed som den øverste af alle rettigheder.
Det ser dermed ud til, at verden er ved at have fået så 
mange erfaringer omkring denne, at man forstår hvor 
afgørende ytringsfriheden er. Hvilket må være en stor 
tilfredsstillelse for bl.a. FR. Dog er dette kun et lille 
skridt, for man kan jo ikke lovgive om menneskets natur. 
Mennesker vil fortsat føle sig krænkede og bruge dette 
som tilskyndelse til vold. Men det er da et vigtigt skridt 
og rettesnor.

Afslutningsvis skal jeg omtale et forslag fremlagt som 
tilføjelse til grundloven, ud fra tanken:
Hvordan kan vi blive bedre til at omgås hinanden? 
§ 87, stk. a, punkt 137: ”Det indføres hermed ved lov, 
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at man skal træne sin mentale indstilling i, altid at møde 
et andet menneske fordomsfrit samt med åbenhed og 
respekt, uanset dettes religiøse, politiske eller øvrige 
tilhørsforhold!”

Der hvor manges tanker vil ”støde på grund” i en sådan 
indstilling er ved tanken: ”Jamen erfaringen har desværre 
lært mig at ..... . Så det må jeg desværre stemme imod, 
selv om jeg personligt synes det er et fremragende for-
slag. Men de andre har jo forlængst vist, at de ikke deler 
den målsætning.” Hertil må vi sige: Jo! Men fordi man 
har gjort en eller anden erfaring, behøver man jo ikke 
lade denne være årsag til, at man giver køb på sin egen 
højtudviklede menneskelighed under påskud af realisme. 
Sagt på en anden måde: Fordi man synes de andre er 
nogle idioter, behøver man jo ikke at opføre sig som én 
der er blevet smittet.

Man må altså forstå, at tankeindstillingen gælder alle! 
Hvorved enhver der ikke efterlever princippet må stå til 
ansvar for sin virkelighed, frem for som det er nu, hvor 
mange manipulerer med virkeligheden og bruger sin 
omverden som begrundelse (læs; falsk undskyldning) 
for egen negativ, kritiserende og endog til tider voldelig 
adfærd.
Så nu ved vi, at livsoplevelsen er vort eget ansvar. En 
frygtelig tanke ikke sandt!
Det viste sig da også, at forslaget faldt med samtlige 
stemmer imod. En så stor enighed lover godt for det 
fremtidige samarbejde.

Martinus skrev i artiklen ”Dom og beskyttelse”:

Naturligvis har vi lov at bedømme andre, ja, det har vi ligefrem pligt til, for på basis af en bedømmelse kan 
vi bedst vide, hvordan vi i vor vekselvirkning med dem kan være mest positive. I en bedømmelse, hvis den 

virkelig kun er en bedømmelse, vil der ikke ligge noget negativt eller nedvurderende.

Tænk på, hvor let det er at kunne lide mennesker, der er gode og kærlige mod een, det er ingen kunst. Men 
det jordiske menneske skal lære at blive kunstner i at elske sin næste som sig selv, også alle dem, han eller 

hun vil være tilbøjelig til at dømme og straks sætte i en eller anden negativ bås.

Men det kunne jo være, at nogle af de personer, De ikke rigtigt kan lide, rummer spiren til evner og talenter, 
som netop Deres venlighed og kærlige omtanke kunne få til at vokse frem i lyset.
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v/Mejbritt Ræbild

FORÅR 26.4.-29.4.2012

Undervisere fra “LIVETS SKOLE i åndsvidenskab” i 
Brøndby underviser i Martinus åndsvidenskab fra torsdag 
den 26. april til søndag den 29. april 2012.

Kurset giver en indføring i Martinus åndsvidenskab, 
og hans epokegørende livsværk Det Tredje Testamente 
med udvalgte temaer og tilhørende kosmiske 
symbolforklaringer. Programmet er som følger:

Torsdag aften den 26. april kl. 19:00 En kort introduktion:” 
Hvem var Martinus? – Hvad består hans åndsvidenskab af? 
– Hvorfor kaldte han sit værk Det Tredje Testamente?”

Fredag den 27. april Kl. 09:30 til 12:30 ”Hvad er 
intuition? En åndvidenskabelig forklaring” Kl. 14:00 
til17:30 ”Vegetarismens livgivende betydning”

Lørdag den 28. april Kl. 09:30 til 12:30 ”Grundenergierne 
– Hvordan virker de? - Den evige bevidstheds lovbundne 
forvandling” Kl. 14:00 til 17:30 ”Reinkarnation og 
karma”

Søndag den 29 april Kl. 09:30 til 15:00 ”Den 
Guddommelige verdensplan”

Undervisere: Jan Langekær, Hellebeth Hansen og 
Mejbritt Ræbild

 
SOMMER 30.6.-6.7.2012

Det 1-uges intensive sommerkursus, lørdag, den 30. juni 
til fredag, den 6. juli 2012, giver en allround indføring i 
Martinus åndsvidenskab og hans epokegørende livsværk 
Det Tredje Testamente, med mange specialforedrag med 
tilhørende samtale og dialog med kursisterne. 
Der vil også være en lang række foredrag med 
symbolforklaringer over Martinus’ mange kosmiske 

(åndelige) symboler, og læsetimer med dialog over 
værket.
Underviserne omfatter bl.a.Martinus sidste personlige 
elev Rolf Elving, som var grundlægger af vinterskolen i 
Martinus Center i Klint. Han var også medlem af rådet i 
Martinus Instituttet. Derudover er der en række erfarne 
undervisere og foredragsholdere bl.a. fra LIVETS SKOLE 
i åndsvidenskab og Fonden Det Tredje Testamente. 

Dette udvidede kursus behandler bl.a. følgende temaer 
fra åndsvidenskaben: 
 En kort introduktion af Martinus og hans åndsvidenskabelige 
livsværk “Det Tredje Testamente” 
Reinkarnation - en logisk åndsvidenskabelig forklaring
Nationalisme og Internationalisme
Bønnens udvikling, mening og funktion
Vær gartner - i  egen bevidsthed! 
Vores kosmiske rejse  gennem evigheden og 
uendeligheden
Vejen til det rigtige kærlighedsrige – Det rigtige 
menneskerige - en åndelig udviklingsproces
Livskunst og skabende kunst
Mørket og lyset, det onde og det gode
Vegetarismens livgivende betydning
Fysisk og psykisk sundhed – om kærligheden til vores 
mikrokosmos
Intuition – hvad er det? 
Vejen til alkærligheden - en seksuel udvikling
Bibelen i Bibelen – livets teater

Undervisere: Rolf Elving, Birgit Mørup, Jan Langekær, 
Søren Jensen, Mejbritt Ræbild Christensen, Hellebeth 
Hansen, Pia Daimo og Chris Daimo

Fyldestgørende program kan rekvireres på:
Stensbæk - Den holistiskeHøjskole
Stensbækvej 29, Stensbæk, 6510 Gram
Tlf.nr. 51 36 18 09
Daglig leder og underviser Linnea Beek
www.holistisk-hojskole.dk

Martinus åndsvidenskab – Alkærlighedsvidenskaben

Undervisning i åndsvidenskab på Stensbæk – Den Holistiske Højskole i Gram 
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v/ Chris Daimo 
fra LIVETS SKOLE i åndsvidenskab

Falconer Centret danner rammen om Dan Info Messernes 
største og mest alsidige messe, hvor alt indenfor 
alternativ behandling, levevis og spiritualitet kan opleves. 
FalkonérCentret, som i dag egentlig hedder Radisson 
SAS Falconer Hotel & Conference Center, har siden 1958 
været et kulturelt hus med koncerter, udstillinger, shows 
med mere. Falkonér Centret er mest kendt for Falkoner 
Salen, som rummer op til 2000 personer og blandt andet 
bruges tilkoncerter og internationale kongresser, og 
Falconer Scenen, som oprindelig var en biograf, men i 
dag bruges til kulturarrangementer og teaterforestillinger. 
Falconer Centret var i øvrigt det sted, hvor Martinus 
afholdt sit sidste offentlige foredrag, og overfor 1200 
tilhørere igen sagde, at hans åndsvidenskab var Det Tredje 
Testamente. 

På messen er 220 udstillere, der præsenterer et varieret 
udvalg af forskellige naturterapeutiske behandlingsformer, 
spiritualitet, naturprodukter samt sten & krystaller. 160 
forskellige foredrag, minikurser, workshops, koncerter 
og shows. En hyggelig og indbydende atmosfære, med 
mulighed for inspiration og gode oplevelser. Således 
kunne man læse på Dan Info Messernes hjemmeside om 
den årlige messe, hvor også Fonden Det Tredje Testamente 
i samarbejde med LIVETS SKOLE i åndsvidenskab i 
Brøndby var blandt de mange udstillere.

Fonden Det Tredje Testamente står også bag mange 
udstillinger i Danmark, og i Tyskland med flotte stande 
om Martinus og hans åndsvidenskab. Med hjælp fra en 
nær kreds af generøse mennesker er det blevet muligt at 
stable et set-up på benene med transportable standvægge, 
masser af flotte Martinussymboler belyst med spotlights 
og alle Martinusværker lige fra Livets Bog bind I-VII over 
Bisættelse og Logik til alle hans småbøger i smukkeste 
udgaver i hvidt omslag med guldtryk. 

Vi er nogle stykker fra studiekredsene i Tåstrup, Dragør 
og Brøndby, der hjælper til. Efter en udlagt vagtplan der 
bemander standen fra fredag formiddag kl. 10 til søndag 
aften kl. 18.

For en lærling som mig selv, der først for 2 år siden hørte 
om Martinus er det en spændende oplevelse at være med 
til at udbrede kendskabet til Martinus.

Besøgende kan overordnet inddeles i 2 grupper: Folk 
uden kendskab til Det Tredje Testamente, der føler sig 
draget mod standen som er en af messens flotteste - med 
de mange smukke og farverige symboler, der pryder 
standvæggene, og den anden halvdel, der kender til 
værket i større eller mindre grad. 

Over de 3 dage messen varede, var der omkring 250 
mennesker, der henvendte sig “seriøst”, og som vi fik en 
god snak med. De interesserede fik information om videre 
studiemuligheder både på MartinusInstituttet, Stensbæk 
- Den Holistiske Højskole, Studiegrupper i Tåstrup, og i 
Dragør, på MartinusCenter i Klint og på LIVETS SKOLE 
i åndsvidenskab i Brøndby.

Jeg er selv en utålmodig stakkel, der synes at udbredelsen 
gerne måtte ske i et hastigere tempo, og ærgrer mig over, 
at jeg først hørte om Martinus sent i mit liv. Men efter 
messen er jeg blevet bestyrket i, at det ikke står så ringe 
til endda med udbredelsen og kendskabet. Sidst, men 
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ikke mindst, så er det en berigende oplevelse at være med 
til at viderebringe det dejlige budskab og kendskabet til 
Martinus og hans åndsvidenskab.

Udover de mange udstilleres stande afvikles der 1 gang 
i timen foredrag i flere sale. Jan Langekær og Birgit 
Mørup holdt hver et foredrag, hvor mange interesserede 
var mødt ind og lyttede til de to dygtige foredragsholdere. 
Foredrag fredag 15.00 -15.45 Jan Langekær “Den 
nuværende verdenssituation set i et kosmisk perspektiv.” 
Et foredrag med udgangspunkt i Martinus åndsvidenskab 
og hans epokegørende værk ”Det Tredje Testamente” 
Skabelsen af fred og humane forhold i verden er en 
udviklingsproces. 

Et fuldkomment samfund – eller verdenssamfund kan 
ikke opstå på én gang ved en revolution. Først skal alle 
fejl og mangler frem i lyset. Gennem disse erfaringer 
vil vi udvikle demokratibegrebet og humane forhold i 
verden. En helt ny verdenskultur er lige nu under skabelse 
lige for vores øjne. Åndsvidenskaben med dens logiske 
forklaringer af reinkarnations-princippet og alle de andre 
store åndelige livslove giver hver enkelt af os nogle 
enestående forklaringer og redskaber til at finde lykken 
og at tage et helt personligt ansvar for vores eget liv og 
væremåde, og forbedre vores indre balance, til gavn for 
os selv og helheden. Et foredrag med Martinus kosmiske 
symboler.

Foredrag søndag 12.00 -12.45. Birgit Mørup “Vær 
gartner - i egen bevidsthed!” Et foredrag ud fra Martinus 
alkærlighedensvidenskab. I Martinus åndsvidenskab 
bliver der igennem analyser gjort bekendt med den 
foranderlige del af det evige liv, - den del hvor vi selv er 
med til at skabe. Birgit Mørup taler om formålet med at 
luge ud i egen bevidsthed. Dette kan sammenlignes med 
gartnerens opgave med at passe, pleje, beskære, vande, 
gøde, grave og luge det ukrudt væk, der kvæler eller 
hindrer den ønskede vækst i at blive optimal. Ligesom 
planten, vil vi i bevidstheden blive styrket, - komme til 
at blomstre og få nye talenter, når det der ikke er brug for 
mere bliver luget ud.

Quick Response på standen

I en fortravlet tid, hvor vi storbymennesker haster af sted 
er det efterhånden meget udbredt at bruge QR-koder og 
de ses overalt. QR-koderne er at sammenligne med en 
stregkode på alle dagligvarer hvorimod QR-koder bruges 
på reklametryksager, plakater og på visitkort. Alle unge 
mennesker har en Iphone eller en Smartphone, og når du 
scanner en Quick Response kode med din Smartphone 
åbner mobiltelefonen en website eller et budskab for det 
på gældende produkt eller firma. Jeg havde til lejligheden 
medbragt et par QR-koder, som lå blandt de mange 
udstillede bøger og tryksager på Fonden Det Tredje 
Testamentes stand. Den ene leder “fotografen” hen på Det 
Tredje Testamentes hjemmeside og den anden på Den ny 
Verdensimpuls’ website. Det vakte lidt opmærksomhed 
blandt de besøgende, men sagt i en ærlig stund, så var 
der kun et par stykker der havde en Smartphone med på 
messen og “knipsede” og  derved tog linket med hjem 
som foto eller Bookmark for de to Sites.
      
Vores deltagelse på messen var en dejligoplevelse.
 

Kommende udstillinger af
Fonden Det Tredje Testamente:

Torsdag, den 16.2.2012 åbnes en flere måneders 
udstilling hos 
OASE-Heilhaus 
SchöpferischesZentrum OASE
Schaarweg 70, D-23730 Neustadt-Rettin, vedLübeck 
Tel. +49 4561 52536-0
www.oase-heilhaus.de
Åbningsforedrag ved Jan Langekær og UweTodt.

KROP-SIND-ÅND Messen 
Aalborg Kongres- og KulturCenter 
Europa Plads 4, 9000 Aalborg
www.helsemesse.dk
Foredrag ved Rolf Elving og Jan Langekær



32

v/Mejbritt Ræbild

Når vi gerne vil leve vores tilværelse i overensstemmelse 
med åndsvidenskaben, betyder det også, at vi må ændre 
nogle af vores opfattelser og meninger om hvad der er 
skik og brug. Det kan for nogle mennesker være svært og 
måske lidt grænseoverskridende, men når vi selv oplever 
resultatet af vores ændringer, bliver vi glade og tilfredse. 
Vi må huske, at hvis vi gør som vi altid har gjort - får vi 
de samme resultater som vi altid har fået.

Præcis som det at spise kød bare er noget vi gør, fordi 
det er noget vi altid har gjort – også selvom vi er mange, 
der som børn havde mange spørgsmål omkring dyrene 
– og faktisk blev kede af at se en kyllingefarm og få at 
vide, at vi selv skulle spise de små kyllinger på et senere 
tidspunkt.
Vi lagde det i baghovedet og ved forskellige lejligheder 
kom tanken igen, men når vi fik serveret maden ja, så 
spiste vi den jo også. Og til sidst er det bare noget vi gør 
uden egentlig at tænke tanken til ende.

Skik og brug kan vi jo gøre op med på mange forskellige 
områder, f.eks. med at erstatte forretningsprincippet med 
gaveprincippet. Forretningsprincippet hører jo fortiden 
til, og gaveprincippet hører fremtiden til. Martinus sagde 
bl.a. “Vi er ikke en forretning, men en moral.”
F.eks. er Fonden Det Tredje Testamentes informations- 
og oplysningsarbejde 100% baseret på gaveprincippet, 
non-profit og ulønnet arbejde, og det har det været helt 
fra begyndelsen i 2004.

Vi har længe i LIVETS SKOLE i åndsvidenskab haft en 
indre stemme omkring det at tage betaling for foredragene 
og for deltagelse i studiegrupperne. Derfor tog vi en 
beslutning i 2011 om at LIVETS SKOLE  i åndsvidenskab 
skulle leve efter gaveprincippet. Alle dem, der har lyst til 
at studere Det Tredje Testamente, og dem, der kommer 
til foredragene kan deltage frit og uden opkrævning af 
noget beløb. 

Vi har en gavekasse stående til brug for de mennesker, 
der af hjertet har lyst og mulighed for at give en “gave.” 
De penge, der bliver lagt i kassen, bliver givet af et godt 
hjerte og uden nogen form for tanke om gengældelse.
Da vi fortalte det til Tage Buch, kunne han fortælle, at 
Martinus havde en gavekasse opstillet i Suhrs Gade.

Til sommer tager en stor række af undervisere fra Fonden 
Det Tredje Testamente til Stensbæk - Den Holistiske 

Højskole ved Gram. Vi giver undervisningen gratis og 
Den Holistiske Højskole giver os kost og logi. 

CitatafMartinus

“Den virkelige absolutte “Gave” er hellig og kan aldrig 
nogen Sinde afføde andet end Glæde for sin Giver, 
idet den, kosmisk set, kun kan være en Udløsning af 
kulminerende Kærlighed, hvilket vil sige, en Hundrede 
Procents Følelse af Lykke udelukkende ved at give. 
Kærligheden har ingensomhelst Tilknytning til at fordre, 
“den søger ikke sit eget”. Derfor vil den fuldkomne 
Gavegiver aldrig nogen Sinde komme til at vise Bitterhed, 
Uvillie eller Fjendskab imod dem, han (hun) har støttet 
eller givet Gaver, idet han jo aldrig har ventet sig saa 
meget som den mindste Skygge af personlig Fordel eller 
Favorisering deraf.

Naar han ikke har haft denne Forventning, kan han jo ikke 
føle sig skuffet, selv ikke engang i værste Tilfælde, hvor 
Gavemodtageren slet ikke viser Taknemmelighed eller 
Velvillie mod ham, men derimod, som det stundom sker, 
bliver fordringsfuld. Den fuldkomne Gavegiver har Lykke 
nok ved Bevidstheden om, at have gjort noget virkeligt 
godt. Hans Lykke er ikke Belønningen for det gode, han 
har gjort, men derimod den fulde Fornemmelse af den 
Salighed, der uundgaaeligt følger med enhver uselvisk 
Handling eller Manifestationsmaade, der vibrerer 
Hundrede Procents i Kontakt med selve Livets egen 
Impuls eller de allerhøjeste bærende Kræfter i Universet, 
ganske uafhængigt af hvor megen materiel Vinding eller 
Tab den paagældende Handling paa øvrige Omraader 
saa end maatte have afstedkommet. Thi kun i enhver 
fuldkommen uselvisk Gaveydelse til sin Næste kommer 
den evige Faders Straaleglorie til Syne. Kun her mærkes 
hans direkte Nærhed. Og ingen kommer ham nærmere 
end den, der har saa stor Kærlighed, at han vover sit 
Liv for at redde sine Medvæsener. Det er Livets største 
Aabenbaring af Princippet “at give”. Det er Modellen for 
al fuldkommen Væremaade. Kun gennem Kulminationen 
af Kærlighed kan en virkelig Gave fødes. Og kun gennem 
Væsenernes indbyrdes Ydelse af en saadan Gave til 
hverandre kan en varig Fred og fuldkommen Harmoni 
blive lysende over jordisk Hav og Land.”

Børn har store forventninger til juleaften, selvfølgelig glæder 
de sig til deres egne gaver, men det allerbedste og mest 
spændende er at se bedstemors store glade øjne, når hun 
åbner gaven med den fine tegning - det er den optimale måde 
at give gaver på. Børn har en naturlig glæde ved at give.

LIVETS SKOLE i åndsvidenskab
Efter Gaveprincippet
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v/Ruth Olsen

Historien om den mystiske greve af Saint Germain er et meget 
godt eksempel på, hvordan myter opstår. Senest optræder han 
som ”opstegen mester”, der kanaliserer budskaber til Elisabeth 
Clare Prophet i bogen ”Sankt Germains profetier for det nye 
årtusind” (Sesam 1999). Hun kalder ham en ”hellig broder” 
på linie med Jesus, og opremser alle de berømte inkarnationer, 
han skulle have haft, bl.a. som Shakespeare, før han levede i 
1700-tallets Europa som en åndelig færdigudviklet.

Hvad hans profetier angår, siger de ikke noget konkret, men dels 
advarer han mod at fortsætte den nuværende skæve udvikling, 
dels bebuder han en ny og gylden tidsalder – hvis vi altså selv 
vil gøre noget for det. Der er ikke noget i hans budskaber, jeg 
ikke har læst i så mange andre spirituelle bøger.

Eftersom han levede i 1700-tallet (1692-1784), er det til at 
efterforske historisk, hvem han var og hvad han foretog sig her 
på jorden. Det satte Marie von Lowzow sig for at fi nde ud af og 
fi k støtte til det fra Velux Fonden. Det blev til en bog, udgivet 
af Dansk Historisk Håndbogsforlag (1984), på forsiden prydet 
med det kobberstiksbillede af greven, som fi ndes i kobberstiks-
samlingen på Det Kgl. Bibliotek i København.

Hun er gået virkelig grundigt til værks og refererer bl.a. det 
skrevne materiale, der foreligger fra personer, der havde mødt 
greven. De indeholder dog kun lidt konkret, for han omgav sig 
med megen mystik og åbenbarede ikke ret gerne noget om sin 
identitet. Men den generelle opfattelse var, at han var meget 
belæst, charmerende, generøs og kunne mange sprog. Han 
kunne spille violin, var en habil kunstmaler og rejste meget.

Nogen mente, han var alkymist og kunne fremstille ædelsten, 
men en videnskabelig undersøgelse af nogle af hans ”ædel-
sten” har vist sig blot at være nogle farvede almindelige sten. 
Han har aldrig selv udgivet sig for at være alkymist, men han 
eksperimenterede en del med kemiske forsøg og fremstillede 
bl.a. nogle farvestoffer, som han brugte til sine malerier. Hans 
forsøg med at farve stoffer gav et dårligt resultat, da farverne 
skørnede stoffet, så det faldt fra hinanden. 
Den fabrik han oprettede sammen med en fru Nettiné i Tour-
nai, og som hun havde givet ham et stort forskud for, gik slet 
ikke, så det løb han fra i utide, hvad der gav ham et vist ry 
som ”bedrager”.

Man mente, han havde opfundet en særlig ”livseleksir”, der gav 
ham et forbavsende ungdommeligt udseende op i en høj alder, 
men faktisk var hans særpræg, at han spiste efter en meget nøje 
plan med ganske få ting, som han altid selv medbragte. Han 
havde stort kendskab til urter, som han frembragte medicin af 
og solgte. Han færdedes i tidens overklasse, deltog gerne i deres 

fester, men spiste hjemme forinden. Han var en god fortæller, så 
gæsterne nød hans underholdning.

Han betegnes som ”materialist”. Han var ikke religiøs, men 
udbredte sig om sin tro på, at livet opstod som en virkning af 
stoffet, og at sjælen var materiel og derfor ikke evig. Han på-
stod, at der i universet kun var atomer og tomrum, ingen ånd. 
Kort inden sin død havde han imidlertid en åndelig oplevelse, 
som ganske ændrede dette livssyn. ”Nu tror jeg på Jesus”, 
skrev han til sin ven Carl af Hessen, hvilken denne blev meget 
glad for at høre.

En svag forbindelse til Danmark fi k han gennem sit venskab 
med Landgreve Carl af Hessen, hvis datter var gift med den 
danske kronprins. Hos denne landgreve opholdt Saint Germain 
sig en del i sine sidste år, og her har han oplevet, hvordan 
denne Carl havde en hemmelig kreds af meget okkult-spiritu-
elle personer. Carl var en meget aktiv frimurer, der tog rundt 
og etablerede loger fl ere steder i Europa, men intet tyder på, 
at Saint Germain var frimurer. Carls store frimurer-arkiv lig-
ger nu i den danske landsloge, men deri fi ndes ikke noget om 
nogen Germain.

Carl von Hessen var den allernærmeste ven, så til ham betro-
ede Saint Germain, at han var uægte barn af fyrst Rakozki, 
men var vokset op hos bedstemoderen, der var gift med grev 
Tekéli, og havde altså fået en overklasse-uddannelse. I øvrigt 
døde vor ”helt”, syg af sit fugtige kælderlokale i Eckernførde 
i Nordtyskland, hvor han forgæves havde forsøgt at etablere 
en produktionsvirksomhed.

Men hvordan opstod myten om, at Saint Germain skulle have 
særlige spirituelle evner? Den opstod, fordi teosofi ens grund-
lægger H.P.Blavatsky nævner ham sådan i en bog. Hun havde 

Hvem var Saint Germain?
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læst om ham i en bog af en grevinde d’Adhémar, som hun fandt 
hos sin tante og ven i Odessa. Denne grevinde skulle ifølge sin 
bog have været veninde og hofdame hos den franske dronning 
Marie-Antoinette, hvor Saint Germain påstås at være kommet 
på jævnlige besøg og her have forudsagt og advaret om, hvad 
der ville ske i fremtiden.

Flere fantastiske evner tillægges Saint Germain ifølge grev-
indens bog. Ved nøjere historisk forskning har det vist sig, at 
der aldrig har været nogen grevinde d’Adhémar hos Marie-
Antoinette, og at bogen i virkeligheden er en fi ktions-roman. 
Der fi ndes i øvrigt et eksemplar af denne roman på det Kgl. 
Bibliotek i København. Men Blavatsky troede altså på, at den 
var den skinbarlige virkelighed – og skabte en myte.

Min vurdering er, at denne ”mystiske greve” har været rimelig 
intelligent, optaget af tidens spirende naturvidenskab og hu-
mane frihedsbevægelse, og hans beskedne livsførelse (samt 
leven på nas hos de rige) fi k hans økonomiske fyrste-arv til 
at strække langt. Når han aldrig blev gift, kunne årsagen have 
været, at han var homoseksuel, hvad man dengang måtte leve 
skjult med. Men særlig højt åndelig udviklet var han ikke.
 

Gavekultur

Martinus skrev i bogen ”Gavekultur” kap.6:

Da den ny verden er en frihedens verden, er 
den gaveprincippets verden, thi ingen som 
helst form for gave kan eksistere uden at 

være udtryk for en eller anden frigivelse. Det 
første synlige resultat af en sådan frihedens 
atmosfæres indvirkning på det af de dyriske 
magttraditioner bundne jordmenneskelige 

samfund, er det, vi i dag kalder ”demokrati”.
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v/Kurt Christiansen

Begyndelsen

Hvornår sygdommen er begyndt ved jeg ikke, men i 
foråret og forsommeren 2011 havde jeg mere og mere 
hoste som var ret irriterende. Jeg gik derfor til lægen 
for at få undersøgt årsagen. Efter en række forskellige 
undersøgelser konstaterede man, at jeg havde en stor plet 
på den ene lunge, og man gættede på at det kunne være 
kræft. Jeg blev derfor indkaldt til Bispebjerg Hospital for 
at gennemgå en række undersøgelser

Notater den 29/7 2011

Redegørelse for en klardrøm som jeg havde to dage 
inden jeg skulle til undersøgelse for kræft på Bispebjerg 
Hospital.
 Jeg skulle til PET-CT skanning 6/7 2011, Bronkoskopi 
7/7 2011, Udredning 13/7 2011.

To dage før jeg skulle til PET-CT skanning havde jeg 
en meget vigtig ”klardrøm”

Hvad er klardrømme?
En ”klardrøm” er ikke en almindelig drøm, men en drøm 
som sender et budskab til den drømmende person fra det 
”ikke fysiske” (forsynet). Sådanne drømme er forbundet 
med, at personen oplever drømmen som en meget vigtig 
drøm der skal huskes og forstås ud fra den symbolik der 
er indlagt i drømmen. Man vågner straks når drømmen 
er forbi, og drømmen står helt klart for personen. Er man 
tilstrækkeligt udviklet, vil drømmens indhold være fuldt 
forståelig, og kan oversættes til virkelighed. Drømmen 
skal så vidt mulig nedskrives med det samme for at undgå 
at detaljer går tabt. 
Jeg har haft andre klardrømme hvor jeg måtte nedskrive 
10 sider midt om natten for at ikke nogen detaljer skulle 
gå tabt. Man nedskriver selve drømmeoplevelsen i alle 
detaljer. 

Man må ikke lade andre fortolke drømmen, da det kun 
er den der drømmer sådanne drømme der er i stand til 
forstå den helt. Den der drømmer er derfor helt suveræn 
i fortolkningen, og må ikke forholde sig til andres 

fortolkning, men opfatte andres fortolkning som aldeles 
værdiløse og uden interesse. Årsagen er, at fortolkningen 
er helt afhængig af den fortolkende persons udvikling 
og ubevidste intentioner. Derfor kan andre ikke fortolke 
ens drømme.

Når jeg taler om klardrømme, ser jeg bort fra alle mere 
eller mindre ligegyldige drømme som man drømmer 
hver nat. Disse drømme er normalt helt betydningsløse, 
og derfor gør det ikke noget at man diskuterer sådanne 
med andre. En udviklet person er aldrig i tvivl når 
vedkommende får en klardrøm. Den er så himmelvid 
forskellig fra almindelige hverdagsdrømme. Jeg selv har 
haft 6 klardrømme, så vidt jeg lige husker.

Min klardrøm. 

Jeg drømte, at jeg stod på min gårdsplads, på min ejendom, 
overfor en blikkenslager som jeg ikke kunne lide, og som 
havde udført noget arbejde der var til skade for mig (han 
repræsenterer sygdomsfremkalderen/sygdommen).
Jeg sagde til ham, at han skulle forsvinde omgående fra 
min ejendom (min krop). Jeg ville ikke se ham mere. (Mit 
udsagn skal forstås på den måde, at tidspunktet hvor jeg 
siger at han skal forsvinde,  repræsenterer det tidspunkt 
hvor lægerne sætter ind med bekæmpelsesproceduren 
ved kemoterapi). Jeg havde naturligvis ikke denne klare 
viden den nat hvor jeg drømte drømmen. Men det stod 
helt klart for mig hvordan drømmen skulle forstås da jeg 
fik undersøgelsesresultaterne. 

Som Martinus har sagt, er lægerne forsynets forlængede 
arme. Mit udsagn om at blikkenslageren skal forsvinde, 
repræsenterer det forhold, at jeg er indforstået med, og 
glad for, at en sygdomsbekæmpelse vil blive sat i gang af 
lægerne. Det er sygdomsbekæmpelsen der de facto siger, 
at blikkenslageren skal forsvinde.

Drømmens fortsættelse.

Der stod et udefineret åndeligt væsen ved min side. Han 
stod lidt bag mig, så jeg kunne ikke se ham, kun høre 
hvad han sagde. 
Da jeg sagde ovennævnte til blikkenslageren, sagde 
dette væsen ved min side til mig: ”Læg mærke til, at 

Kurts føljeton om sin 
kræftsygdom.
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blikkenslageren omgående mister sin kontur, synker 
sammen og forsvinder”. Jeg så det netop ske omgående 
på nævnte måde. Blikkenslageren mistede sin form, 
sank sammen, sank ned under den synlige overflade på 
gårdspladsen, og efterlod en ganske lille forhøjning hvor 
han havde stået. Forhøjningen bestod af nogle ganske 
tynde lag, de synes mig at være papirlignende (døde celler, 
arvæv måske). Det sidste lag på forhøjningen blafrede på 
plads samtidig med at blikkenslageren forsvandt totalt.

Oven på den ganske lille forhøjning lå der imidlertid 
to stykker af blikkenslagerens værktøj efter at han var 
forsvundet. Det ene stykke værktøj var en svejsebrænder 
som man bruger til at svejse asfaltpap på tage. Det andet 
stykke værktøj husker jeg ikke hvad var.

Væsenet ved siden af mig sagde nu: ”Læg mærke til, at 
blikkenslagerens værktøj nu forsvinder totalt”. 
Øjeblikkeligt opløstes værktøjerne og forsvandt totalt.

Drømmen sluttede her, og jeg vågnede straks op. Drøm-
men stod fuldstændig klar for mit indre blik, og jeg havde 
et overordnet indtryk af hvad det drejede sig om, med 
den viden, at jeg skulle til undersøgelser på hospitalet 
lige efter.

Fortolkning af drømmen

Jeg overvejede nu hvad jeg skulle forstå ved drømmen.

Hvis undersøgelsen skulle vise, at jeg havde en tumor i 
lungen, kunne blikkenslageren repræsentere denne tumor, 
og drømmen skulle så fortælle mig, at en sådan tumor ville 
blive slået fuldstændigt ned og forsvinde, efterladende 
denne lille forhøjning der så måtte svare til arvævs-dan-
nelser efter tumorens forsvinden.

Det som undrede mig, og som jeg ikke kunne forstå var, 
at tumoren i drømmen skulle fremstå som en ”blikken-
slager”. Heri kunne jeg ikke se nogen sammenhæng hvis 
det var lungecancer, som man fortalte mig at det var, da 
man havde set undersøgelsesresultaterne den 13/7 2011 
på Bispebjerg Hospital.

Den anden ting jeg ikke kunne forstå var, at jeg skulle 
være opmærksom på, at blikkenslagerens værktøj også 
skulle forsvinde.
Dette sidste var dog mere forståeligt, da tumorer altid 
har nogen ”aktivitet” der gør at den breder sig. Det 
måtte så være denne ”aktivitet”, ”vokseaktivitet” der 
skulle symboliseres som blikkenslagerens værktøj, og 
som ville forsvinde samtidig med tumoren. Det sidste 
var på den måde forståeligt og logisk. Når sygdommen 

var forsvundet, ville den ikke komme igen på grund af 
ny aktivitet.

Jeg havde gennem drømmen fået et rygstød til at støtte 
mig op ad. Hvis jeg har forstået drømmen rigtigt, har jeg 
fået klar besked på, at jeg vil komme over mit dilemma, 
min sygdom, og blive rask igen.
Jeg var dog stadig usikker på hvordan jeg skulle forstå, 
at det netop var en blikkenslager der var vist i drømmen. 
Måske havde jeg misforstået noget ved drømmen, og at 
drømmen derfor måtte omfortolkes, selv om jeg, på den 
anden side, var sikker på at jeg havde forstået drømmen 
rigtig. En anden mulighed var, at den diagnose kunne 
være forkert, som jeg fik den 13/7 2011.

Ved ”udredningen”, to dage efter drømmen, den 13/7 
fortalte man mig nemlig, at jeg havde en lungecancer 
der var ret stor, og skulle behandles med kemoterapi, da 
den ikke kunne opereres. De mente ikke jeg ville blive 
rigtig rask fordi tumoren var så stor. Det gav stadig ikke 
nogen forklaring på hvorfor jeg oplevede tumoren som 
en blikkenslager. Det passede efter min mening ikke 
med en blikkenslager, at jeg havde en lungecancer. En 
lungecancer kunne efter min opfattelse ikke symboliseres 
hen i retning af en blikkenslager. Det måtte være en for-
kert udredning og vurdering, hvis min drømmesymbolik 
skulle passe med virkeligheden
Mine papirer blev overført til Rigshospitalet, for det var 
der behandlingen skulle ske, på Onkologisk Afdeling.

Jeg blev indkaldt til Rigshospitalet på Onkologisk 
Afdeling til den 28/7 2011 for planlægning af kemo-
terapi.

Man meddelt mig her, på dette tidspunkt, at de udtagne 
biopsier, efter nøjere studier havde vist, at det ikke var 
en lungekancer, men et ”lymfom”. Jeg fik senere at vide 
at den havde betegnelsen ”Lymphoma mal non-Hodgkin 
af diffus type large cell”. Betegnelsen dækker over, at 
kræftcelle-delingen var startet i lymfesystemet, og at det 
efter lang tid var brudt ud af dette og havde installeret sig i 
lungevævet hvor det havde dannet den iagttagne udbredte 
tumor (ca. 7 cm på dette tidspunkt). Den generede også 
hjertet lidt, så jeg kunne få hjerteflimmer.

Udviklingen af mit lymfom var således to-trins, således, 
at problemet var startet i lymfesystemet der er et rør-
system, og derfra havde bredt sig til lungevævet. Man 
fandt efterfølgende ud af, at det også havde bredt sig 
til tarmsystemet. Der var nogle inficerede lymfeknuder 
langs lungestammen, og to angrebne lymfeknuder i højre 
armhule. Det var disse der var begyndelsen til sygdom-
men, og det var dem der gav betegnelsen ”lymfom”. 
Efterfølgende fandt man også ud af, at andre lymfeknuder 
var blevet angrebet.
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Man fortalte mig, at den nye situation var meget mere 
gunstig for mig, da man langt bedre kunne behandle det 
jeg fejlede med kemoterapi og biologisk antistof, end 
hvis det havde været en almindelig lungekræft. Havde 
det været lungekræft var det meget vanskeligere og mere 
usikkert om behandlingen ville virke, specielt da cance-
rområdet var så stort.
Da det drejede sig om en lymfekræft skulle jeg ikke 
behandles på onkologisk afdeling men på hæmatologisk 
afdeling på Rigshospitalet.

De nye oplysninger satte nu alle detaljer fra min drøm 
på plads.

Da det grundlæggende nu var lymfesystemet der var 
ophavsstedet for min kræftsygdom, var det helt naturligt 
at opfatte kræften som værende en blikkenslager. Lymfe-
systemet er jo et rørsystem, så derfor er det klart, at ska-
devolderen måtte symboliseres som en ”blikkenslager”.

Blikkenslagerens værktøj, den svejsebrænder som jeg var 
opmærksom på i drømmen, kunne bl.a. symbolisere det 
forhold, at hvor kræftcellerne nu var brudt ud af lymfesy-
stemet, og havde sat sig fast i lungevævet og andre steder, 
kunne det symbolsk opfattes således, at blikkenslageren 
svejsede lag på lag af tumorceller på vævet i lungen og 
andre steder. Det er ligesom når man svejser lag på lag 
af asfaltpap på en flade. I legemligt sammenhæng har det 
blot ikke en gavnlig virkning, men en skadelig, fordi det 
fylder, og nedsætter iltoptagelsen i lungen, og har andre 
destruktive virkninger.

Nu hvor alle brikkerne i drømmen er faldet på plads, er jeg 
helt sikker på, at jeg har fortolket drømmen rigtig (det er 
dog stadig kun den der drømmer drømmen der kan have 
det absolut klare overblik, så jeg har ikke brug for nogen 
kommentarer, da jeg her er suveræn). Det er dette der gør, 
at jeg synes, at jeg vil fortælle om det forefaldende.

Det betyder, at drømmen usvigeligt sikkert fortæller 
mig, at det nok skal kunne lade sig gøre at nedkæmpe 
kræftangrebet, så jeg bliver rask igen (jeg har dog på 
intet tidspunkt været i tvivl efter den drøm som jeg har 
beskrevet ovenfor).

Nu synes jeg imidlertid, at jeg kan fortælle om situationen, 
specielt drømmen, så man kan se, at klardrømme er af 
overordentlig stor betydning, og at der altid er vejledere 
med, uanset hvad man bliver udsat for. Hvis man har 
evner til at forstå, kan det være til stor hjælp og støtte 
for en syg person.

Dette betyder dog ikke, at behandlingen af den grund vil 
være mindre ubehagelig. Det er bestemt meget ubehagelig 

at få kemoterapi, og det vil forløbe over flere måneder, 
med meget ubehag, hvis det sker på normal vis. Et sådant 
ubehag må man imidlertid tage med, ellers ville man jo 
ikke mentalt lære noget af tilstanden, og dermed ikke 
udvikle sig. Det er jo et af de ”ubehagelige goder” som 
åndsvidenskaben kalder det. 

Man må acceptere de ”ubehagelige goder” såvel som de 
”behagelige goder”. Kun derved kan man udvikle sig. 
Udvikling vil så fremover ske i et stigende tempo. 
Sådanne ubehag som min sygdom fremkalder, giver erfa-
ringer som er af betydning for ens udvikling. Det er derfor 
at forsynet uddeler sådanne ubehagelige goder, samtidig 
med at forsynet kan mildne dem, hvis de da ikke nødven-
digvis behøver at være af værste art. Her blev jeg beroliget 
fra starten, så jeg ikke skulle blive mismodig over at jeg 
skulle udsættes for dette ”ubehagelige gode”.

Notater den 7/8 2011

Natten mellem 6. og 7. august havde jeg følgende 
”klardrøm”.

Jeg drømte at jeg var på min landejendom, en gård (denne 
symboliserer min krop). Der gik en landarbejder rundt 
og lavede et eller andet. 

Et udefineret åndeligt væsen som havde myndighed højere 
end mig (ligesom i den foregående drøm), men som jeg 
ikke så, da han var bag ved mig, sagde til den arbejdende 
person, at han var fyret, og skulle forlade gården. Han 
blev lidt sur, og sagde, at han lige skulle gøre det arbejde 
færdigt han var i gang med. Jeg så, at han kørte med 
en trillebør, og så vidt jeg kunne se, hentede han nogle 
murbrokker som skulle køres væk. 
Han kom nær til mig, og lagde nogle akvareltegninger på 
jorden foran mig. Der lå allerede nogle i forvejen. Han 
sagde, at han ikke vidste om jeg ville have dem, men han 
lagde dem der. Det var nogle akvareller der ikke rigtigt 
sagde mig noget. Jeg kunne ikke se hvad de forestillede, 
måske var de nonfigurative, men jeg så nok ikke rigtigt 
koncentreret på dem, og jeg ville ikke rigtig beskæftige 
mig med dem. Det var tegninger der havde hængt på 
væggene i bygningerne.

Når jeg tænker over det, skal det nok forstås således, 
at disse tegninger indeholdt oplysninger om hvorfor og 
hvordan sygdommen var opstået. De havde jo hængt på 
væggene i bygningen inden den skulle reorganiseres. 
Arbejderen samlede dem sammen og lagde dem foran 
mig. 
Det var nok ikke meningen, at jeg skulle interessere mig 
så meget for dem (årsagen til sygdommen og dens op-
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ståen), for min åndelige hjælper sagde ikke noget om, at 
jeg skulle interessere mig for dem. Det havde han gjort 
hvis det var vigtigt. 

Lægerne kender ikke årsagen til den slags sygdommes 
opståen. Det skal de nok heller ikke have at vide nu, el-
lers ville jeg have fået besked på at studere tegningerne. 
At sygdommen er opstået hos mig, opfatter jeg som et 
udslag af, at alle skal gennemgå såvel ”behagelige goder” 
som ”ubehagelige goder” og dette er en af de ubehagelige 
kan jeg godt fortælle jer.

Videre i drømmen

Jeg så mig omkring, og jeg så nogle af bygningerne, og 
jeg så, at der var slået et stort hul i muren i den nærmeste 
bygning. Jeg så gennem hullet, at der inde i bygningen lå 
et tykt lag brokker, mest murbrokker. Det så ud som om 
de stammede fra en større nedbrydning og ombygning 
af bygningen. En ændring af dens indre indretning. Jeg 
tror det var disse brokker som landarbejderen var i færd 
med at transportere væk.

Hermed var drømmen slut.

Fortolkning af den sidste drøm.
Som jeg udlægger drømmen er den en videre udbygning 
af den første drøm som summarisk fortalte mig at jeg 
ville blive rask, og at sygdommen ikke ville komme 
tilbage igen.

Drømmen fokuserer på min krop (gården) efter at syg-
domsbekæmpelsen er sat i værk. Drømmen viser sym-
bolsk, at specielt kræftcellerne i lungen er slået ihjel (det 
er den bygning som jeg ser på). Dette ses ved at bygnin-
gerne er blevet restaureret (ombygget). Ombygning skal 
forstås derved, at tumoren er fjernet, og bygningerne er 
ført tilbage til deres oprindelige tilstand. Der ligger på 
dette tidspunkt en del affald som er dødt materiale efter 
at kræftcellerne er blevet uskadeliggjort. Det tager lidt 
tid at få det gamle fjernet, men min hjælper skynder 
på processen med oprydningen. Det skal ikke vare for 
længe, og når oprydningen er slut er der ikke brug for 
disse hjælpere mere.

Der skal udføres nye undersøgelser hos hæmatolo-
gerne før behandlingen kan sættes i værk

Jeg er endnu ikke blevet udsat for nogen form for behand-
ling, da jeg ikke skulle behandles hos onkologerne, men 
er blevet overført til hæmatologerne der specielt tager 
sig af lymfekræft.

I morgen mandag den 8.8 2011 skal jeg begynde på et 
større undersøgelses og behandlingsforløb hos hæma-

tologerne på Rigshospitalet. Jeg føler, at jeg har store 
problemer med ilttilførselen til legemet, og sover derfor 
meget af tiden. Jeg har erfaret, at det er meget vigtigt, 
at jeg holder min kropstilstand sådan, at jeg netop ikke 
fryser, men holder lavest mulig temperatur. Her er iltfor-
bruget antagelig mindst. Har jeg det varmere, har jeg store 
problemer med ilten. Jeg hoster meget ubehageligt. Det 
kommer naturligvis fra ændringerne i lungen. Jeg har også 
betydelige problemer med hjerteflimmer hvor hjertet slår 
meget hurtigt, i perioder kan pulsen være over 150.

Vanløse den 7/8 2011

Notater den 18/9 2011. (Efter to kemoterapibehand-
linger)

Undersøgelsesperiode og behandling.

Igennem undersøgelsesperioden, der varede frem til den 
30/8 2011 hvor jeg fik min første kemoterapi, voksede 
tumorområderne sig større, såvel i lungen, men også i en 
række lymfeknuder over hele kroppen og i tarmsystemet. 
Det så man ved en fornyet PET-CT-scanning 12/8. Der var 
dog ikke noget i vejen med knoglemarven eller de øvrige 
organer, bortset fra tarmsystemet, hvorpå man lavede spe-
cielle undersøgelser. Udviklingen i canceren kunne man 
se ved den anden PET-scanning 12/8, som jeg fik udført 
på rigshospitalet før kemoterapien blev sat i gang.

Jeg skal bemærke, at en PET-CT-scanning består i, at man 
får indsprøjtet en radioaktiv 11F-Flourdesoxyglukose 
som bliver respireret af cellerne. Kræftceller respirerer 
langt kraftigere end almindelige celler. Ved respirationen 
koncentreres 11F sig på det sted hvor molekylerne respi-
reres (forbrændes). Dette ses på Scannerbillederne som 
sorte områder på det tredimensionelle billede af kroppen. 
Herved kan man se hvor kræftcellerne sidder, og hvor 
omfattende canceren er (hvor meget den har bredt sig). 
Dette er en ultrakort beskrivelse af metoden. Jeg skal 
undlade at uddybe den yderligere her.

Jeg har nu været igennem 2 kemoterapibehandlinger. 
Den 30/8 2011 og den 13/9 2011. Den første havde ret 
ubehagelige eftervirkninger. Jeg var holdt oppe af biny-
rebarkhormoner de første dage. Derefter var det meget 
ubehageligt. Jeg sov det meste af døgnet de efterfølgende 
dage. Som dagene gik, blev det bedre.

Efter sidste kemoterapi 13/9 har jeg haft det noget bedre 
end efter den første. Nu har jeg fået energi i et vist om-
fang. Jeg benytter tiden til at reorganisere alt stoffet 
på mine PC’er Jeg har omkring 2 tera-byte filer (det er 
2000 G-byte) liggende på dem. Disse filer har ikke været 
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systematiseret ordentligt, og det har jeg været ked af. 
De indeholder nemlig værdifuldt materiale vedrørende 
Martinus og åndsvidenskaben. Det er det jeg er i gang 
med at gøre nu.

Jeg har haft interessante drøftelser med lægeeksperterne, 
og da de ved at jeg er biokemiker, har de fortalt mig meget 
som man normalt ikke fortæller patienter. Jeg har også 
diskuteret situationen med dem ud fra min biokemiske 
viden. Der er de ikke på hjemmebane, men det er dem 
der er eksperterne omkring sygdommen, og som jeg lyt-
ter efter.

Jeg skriver videre på denne føljeton i takt med at det hele 
udvikler sig og tiden går, indtil jeg bliver helt rask.

Vanløse 18/9 2011

Notater den 7/11 2011

Det er nu dagen før den 6., og min sidste kemoterapibe-
handling som skal udføres den 8/11 2011. 

Jeg var til PET/CT-scanning den 20/10 2011. Denne 
scanning blev udført efter den 4. kemoterapi behandling. 
I den efterfølgende lægelige udredning af resultatet fik 
jeg at vide, at det så forbavsende godt ud. Det så ud til, 
at lymfekræften var forsvundet fra alle steder undtagen i 
lungen. I lungen var der stadig lidt tilbage. Man mente, 
at de to næste behandlinger ville fjerne det side i lungen, 
og at jeg derefter ikke skulle have flere behandlinger. 
Man måtte formode, at jeg derefter var kommet over 
mit lymfom (min lymfekræft). Det hele så forbavsende 
godt ud.

Efter foregående scanning drøftede jeg PET/CT-scan-
ningsteknikken med et par af mine venner som kom på 
besøg. Den ene er elektroingeniør. 
Det er således, at det mindste område en PET scanner kan 
måle er 1mm3. I et sådan område findes mange celler, og 
derfor kan man ikke med 100 % sikkerhed sige, at når 
scanneren ikke kan måle noget, er der ingen kræftceller 
tilbage. Det er også sådan, at, er der kun enkelte kræftcel-
ler på et sted, vil 11F udstrålingen af positroner være så 
lille, at scanneren ikke kan se det. Der kan derfor godt 
være nogle enkelte tilbage stadig væk. Det vigtige er 
imidlertid, at det ser ud til at de er blevet meget få. 
Efter min sidste kemobehandling i morgen skal der gå 
nogen tid før man måler med PET/CT-scanneren igen. Det 
skal ske den 1. december. Her kan vi få et nogenlunde 
sikkert billede af situationen, som jeg formoder, vil vise, 
at kræftcellerne er forsvundet.

På nuværende tidspunkt er lægerne imidlertid så optimi-
stiske, at de mener at kræftcellerne vil være bekæmpet 

med den sidste behandling i morgen.

Med hensyn til min drøm, så siger klardrømme aldrig 
noget om tidsfaktoren. De siger ikke noget om hvornår 
jeg er rask. De siger kun, at jeg vil blive helt rask. Jeg 
ser derfor lyst på fremtiden uanset hvad efterfølgende 
scanning viser.

De sidste kemobehandlinger er de mest ubehagelige. Det 
skyldes, at legemets andre hurtigtvoksende celler også 
bliver slået ihjel, og blodprocenten falder. Den var faldet 
til 5,6 (den skal normalt ligge mellem 8,5 og 10). Dette 
forhold bliver mere og mere udtalt for hver behandling. 
Det betyder, at blodprocenten falder og blodplademæng-
den falder. Jeg har fået ekstra røde blodlegemer en gang 
i perioden. Jeg har imidlertid været forskånet for at få 
skadelige infektioner af bakterier og svampe, som man 
let kan få, fordi immunforsvaret også bliver hæmmet af 
behandlingen.

Vanløse den 7/11 2011

Notater den 13/1 2012

I forbindelse med opstarten af kemoterapien havde jeg 
valgt at være med i et videnskabeligt forsøg der har til 
formål at belyse antistoffets betydning for behandling 
af kræftsygdomme. Det medførte at jeg efter ophøret af 
kemoterapien skulle have endnu to behandlinger med 
antistof med 14 dages mellemrum. Det skulle være den 
22/11 og 6/12 2011. PET/CT-scanningen blev derfor udsat 
fra den 1/12 2011 til den 2/1 2012. Jeg havde i forvejen 
fået antistof sammen med kemobehandlingen de 6 gange 
jeg fik denne. 

Antistof er et stof der hjælper legemet til selv at ned-
kæmpe kræftceller. 

Kræftceller udvikler nogle proteinmolekyler på celle-
overfladen som beskytter dem imod at blive slået ihjel 
af legemets eget immunforsvar. Antistoffet er et stof der 
knytter sig specifikt til disse proteiner, og åbner dermed 
for at legemets immunforsvar alligevel kan slå kræftcel-
lerne ihjel. 

Antistoffet som man behandler med, og som har beteg-
nelsen CD20, er syntetiseret ved at cellekulturer i labora-
toriet er sat til at syntetisere dette stof således, at det kan 
opsamles fra den væske som cellerne ligger i. Teknikken 
har kun været anvendelig i kræftbehandlingen i nogle 
få år, fordi det først i den senere tid er blevet muligt at 
isolere så store mængder af dette stof som der skal bruges 
til behandlingen. Man får ved hver behandling antistoffet 
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opløst i 500 ml væske, der så indføres i en vene over en 
periode på 30 minutter.

For kræftpatienter er der en fare for, at kræftceller kan 
opstå igen efter behandling. Derfor vil man nu lave forsøg 
med fortsat at give patienterne antistof i en periode efter 
helbredelse, for derved at modarbejde at kræftceller igen 
skal opstå i organismen. Det er det forsøg som jeg er del-
tager i. Til gengæld er der en ganske lille risiko for at man 
er mere modtagelig for infektioner i denne periode.

Scanningen og afslutning af sygdomsbehandlingen.

Jeg blev som sagt PET/CT-scannet den 2/1 2012, og jeg 
havde samtale med min speciallæge den 12/1 2012. 
Lægen spurgte mig hvad jeg forventede at den nye 
scanning ville vise. Jeg sagde straks, at jeg forventede 
at være helbredt for kræften. Lægen bekræftede, at det 
var tilfældet.

Allerede ved min første samtale med lægen fortalte jeg 
ham om mine drømme, og sagde, at jeg var sikker på at 
det ville gå sådan som drømmene beskrev. Lægen sagde 
den gang, at det ville han ikke tro på før videnskabelige 
undersøgelser havde bekræftet et sådan resultat. Jeg gav 
ham fuldstændig ret, og sagde, at jeg naturligvis også af-
ventede at det videnskabeligt blev bevist. Vi blev dengang 
enige om, at afvente hvad der ville kunne ses af resultater 
når behandlingsforløbet med de 6 kemoterapibehandlin-
ger var gennemført. 
Det er ofte sådan at der skal flere kemoterapibehandlinger 
til for at nedkæmpe kræftcellerne, og så er det endda ikke 
sikkert at de helt kan nedkæmpes i alle tilfælde. Lymfe-
kræft er imidlertid en af de kræftformer hvor helbredelse 
er mulig. 

Vi så nu på resultaterne fra scanneren. De viste, at scan-
neren ikke kunne finde noget som helst kræft i mit legeme. 
Jeg blev scannet fra hovedet og ned til knæene. Der var 
intet sted der antydede at der var kræftceller tilbage. Det 
eneste man kunne se som var specielt, var, at der var et 
lille arvæv i den lunge der havde været angrebet med 
det store kræftcelleområde. Området var skrumpet ind 
da kræftceller blev slået ihjel, så arvævet kun var 2 x 2 
cm. Området havde jo været meget større da kræftcel-
lerne sad der og fyldte op, jeg tror det var 8 x 10 cm. Det 
var derfor jeg havde haft så meget hoste i begyndelsen. 
(Det var det arvæv som jeg så i min drøm, som var de 
tynde lag der blev tilbage på jorden da blikkenslageren 
var forsvundet).

Jeg sagde til lægen, at det naturligvis glædede mig meget 
at jeg var blevet rask, og det udelukkende skyldtes den 
meget effektive og gode behandling jeg havde fået på 
hospitalet, som jeg takkede ham for, at han havde ordi-

neret. Jeg tilføjede så, at jeg også var meget glad for at 
se, at mine tidlige klardrømme havde stemt helt overens 
med de resultater som nu kunne videnskabelig bevises 
via scanneren. Det gav lægen mig ret i. Jeg er sikker på, 
at han var meget overrasket over at drømmene kunne sige 
sådan noget på forhånd, og så detaljeret. Men det var jo 
hermed bekræftet.

Ved kemoterapiens afslutning en måned tidligere havde 
jeg foræret ham et eksemplar af Martinusbiografien som 
jeg har skrevet, og han fortalte mig nu, at han var begyndt 
at læse den, og synes at den var interessant.

En raskmelding for kræft betyder ikke at man slippes 
helt fri af hospitalet. Man skal til PET/CT-scanning hver 
tredje måned i den første tid, for at sikre, at kræften ikke 
bryder op igen.

Da jeg jo er med i det foran omtalte videnskabelige for-
søg, skulle man nu lade en computer foretage et ”random 
choice” valg for at se om jeg skulle være blandt dem der 
skulle have flere behandlinger med antistof. Man opdeler 
forsøgspersonerne i to grupper. Den ene får ikke flere 
behandlinger, det er kontrolgruppen. Den anden får fortsat 
nogle behandlinger. Derved kan man se om der er mindre 
tilbagefald i den ekstra behandlede gruppe.
Jeg blev udtaget som en af dem der skulle have flere 
behandlinger. En hver anden måned i en periode. Det er 
jeg glad for, for det giver en større sikkerhed for at det 
hele er nedkæmpet.

Jeg er nu raskmeldt, men det betyder ikke at jeg er helt 
oppe på mærkerne endnu. Jeg har jo været ret ineffektiv 
fysisk set i flere måneder, og muskulaturen er derfor 
i stærkt formindsket styrke. Jeg skal nu gennemgå en 
genoptræning, så muskulaturen kan blive god igen. Jeg 
har jo meget jeg skal lave endnu. Jeg skal bl.a. støbe en 
ny hovedtrappe på Limfjordsvej hvor jeg skal lægge 
italienske hvide marmorfliser på. De står og venter på at 
jeg kommer i gang, men det bliver først til foråret.

Jeg har haft lidt gener med en nerve til oversiden af den 
venstre fod. Det er sådan, at kemoterapien har nogle 
skadevirkninger på nogle af nerverne. Det har bevirket, 
at jeg ikke rigtigt kunne gå, fordi jeg let faldt. Jeg kunne 
heller ikke køre bil. Det stod på i ca. 3 uger. Nu har jeg 
trænet selv, sådan at jeg både kan gå ret ubesværet og jeg 
kan igen køre i bil.
Nu venter jeg blot på at blive indkaldt til genoptræning 
under ledelse af en fysioterapeut som har nogle trænings-
maskiner som jeg kan bruge, for det er alle musklerne i 
hele kroppen der skal trænes. Jeg har jo også tabt 20 kg i 
legemsvægt under sygdommen. Nogle af dem er sikkert 
muskelmasse. Nå det er kun småting. Jeg kommer snart 
op på mærkerne igen.
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Årsagen til at jeg skriver alt dette, er ikke for at gøre 
mig interessant eller beklage mig. Det er for at vise jer, 
at forsynet kan give nøjagtige oplysninger om fremtiden 
i form af klardrømme. Det betinger imidlertid, at man 
skal være opmærksom når man bliver præsenteret for en 
sådan klardrøm. Man skal imidlertid også være udviklet 
sådan at man kan forstå drømmens symbolik. Sådanne 
drømme præsenteres altid i symbolsk form. Forsynet 
sørger dog for, at symbolikken er af en sådan art, at den 
vil kunne forstås af den der drømmer. Det er karakteristisk 
for klardrømme, at drømmene ikke giver nogen nøjagtig 
tidshorisont for det som drømmen relaterer til. Det her 
nævnte kan I tydeligt se af min beskrivelse af drømmene 
relateret til det faktiske forløb.

Jeg er meget glad for at jeg er kommet ud på den anden 
side af min sygdom. Selv om den har været meget ube-
hagelig og har haft midlertidige skadevirkninger på min 
fysik, har jeg haft en meget stor hjælp af mine klard-
rømme. Forsynet har hermed støttet mig særdeles meget 
derved, at jeg ikke på noget tidspunkt har været i tvivl 
om at jeg ville blive helt rask, også når det var allermest 
ubehageligt. Samtidig er jeg også glad for at jeg ikke er 
blevet sparet for at måtte gennemgå et sådant ”ubehageligt 
gode”. Det er jo den absolutte betingelse for at man kan 
videreudvikle sig, og med tiden lære at blive alkærlig.

Vanløse 13/1 2012   
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Ruth Olsen

Finanskrisen

Det er vist ved at gå op for stadig 
flere, at finanskrisen har en hel del 
at gøre med moral. På flere måder. 
I Grækenland f.eks. har folk med 
mange penge sørget for at gemme 
deres formuer væk og dermed 
undgået at betale skat. Et samfund, 
hvor den udspekulerede selviskhed 
er udbredt, kan ikke fungere som et 
fællesskab. USA var for længst fal-
det fra hinanden, hvis ikke de kirke-
lige organisationer havde hjulpet så 
mange af de fattige. Til vor undren 
bruges den nordiske velfærdsmodel 
i øvrigt her som et skræmmebillede!

Fattigdommen vokser for tiden i 
den vestlige verden. For få år siden 
syntes der at være masser af penge 
i omløb, og nogle af dem dryppede 
vel nedad i systemet. Men hvor er 
de nu blevet af? Var det bare gæld 
alt sammen? Det kan være svært at 
gennemskue, hvordan den globale 
økonomi fungerer.
I JAK-bladet (1/2012) beskrives, 
hvordan de store banker og virk-
somheder nu har ”pengekasser”, 
der bugner, mens mange af de små 
virksomheder må lukke. ”Økono-
misk Ugebrev” kan fortælle, at de 
ti største virksomheder i Danmark 
i likvide midler steg fra -39 mia. i 
2008 til +55 mia. i 2010. I USA var 
denne tendens endnu mere udpræ-
get. Der hobes altså kapital op i det 
private, mens den infrastruktur, de 
dog er afhængige af (veje, skoler, 
hospitaler, forskning osv), er ned-
slidt og økonomisk udsultet.

Alligevel hører vi fra (næsten) alle 
sider, at løsningen på krisen er at 
skære ned på 
det offentlige 
forbrug. Man vil 
så at sige ”skære 
den gren over, 
kapitalen sidder 
på”. Selv de vel-
uddannede unge 
mennesker lades 
i stikken uden 

fremtidsudsigter, så nu lider et land 
som Grækenland ikke bare af kapi-
talflugt men også af ”hjerneflugt”, 
alt mens det forarmede land lades 
alene med flygtningestrømmen.

Men måske er det netop meningen, 
at de skal presses helt ned i elendig-
heden for at lære noget. Som man 
så det i TV for nylig, hvor en moden 
mand, som var sparet væk fra en høj 
stilling, måtte gå fra hus og hjem 
og søge på herberg for hjemløse. 
Her hjalp han andre hjemløse og 
fandt ud af, at det var det mest me-
ningsfyldte, han nogensinde havde 
foretaget sig.
Mange vil nok som han i den kom-
mende tid opdage, at det der giver 
mest mening og tilfredshed i livet er 
at udøve næstekærlighed. Jeg tror, 
der bliver masser af mulighed for 
prøve det i tiden der kommer.

Krigspræster

Det er svært at holde noget skjult 
for offentligheden i vore inter-
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net- og youtube-tider. Således kunne 
man på TV se, hvordan en dansk 
feltpræst i uniform stod og velsig-
nede en gruppe soldater, der skulle 
ud og måske slå ihjel i Afghanistan. 
Til sidst gjorde han korsets tegn 
samt V-tegnet (ønske om sejr) og 
bankede sig på brystet ligesom aber 
gør, når de demonstrerer magt.

Det blev dog nogle biskopper for 
meget. Det var jo korstogsriddernes 
adfærd, når de som kristne drog ud 
for at slå muslimer ihjel. De prote-
sterede, måske ihukommende hvad 
Jesus havde sagt? Og en ung (atei-
stisk?) soldat mente, det var helt 
malplaceret at have en præst med 
i krig. Men straks var der præster, 
der mente soldaterne havde brug for 
nogle ”hellige” ord og trøst i felten. 
Andre mente, en psykolog nok var 
til mere gavn. 

Vor billed-kultur

I et nummer af det for længst 
ophørte tidsskrift ”Paradigma” fra 
1987 fandt jeg nogle interessante 
betragtninger over, hvor meget den 
billedmæssige kommunikation bety-
der i vor tid. Det fik mig til at tænke 
på, hvorfor det mon var så vigtigt 
for Martinus også at bringe sine 
budskaber i form af symboler.

Til at gøre vore tanker begribelige 
for andre havde vi først sproget. Hø-
resansen kom jo først. Synssansen 
udvikledes lidt senere. Med film, 
TV, pc, ipod m.m. lever vi mere 
og mere i en billedverden. Billeder 
præger i høj grad vor opfattelse af, 
hvad ”virkelighed” er. Alt hvad der 
ikke er synligt for øjet, regnes snart 
ikke for virkeligt (”jeg vil se det, før 
jeg tror det”). Forståelse kræver ofte 
en billedmæssig visualisering. Det 
hedder jo ”ind-se” – det skal ”fise 
ind på lystavlen” osv. Niels Bohr 
var faktisk imod, at man tegnede et 
atom, for det kunne jo kun være et 
symbol.

Oprindelig havde jøderne et ud-

strakt billed-forbud jfr. 2. Mose-
bog 20/4. Også de kristne mente 
i begyndelsen, at man ikke måtte 
skabe billeder af det guddommelige. 
Apropos muslimers forbud mod at 
tegne Muhammed! For de første 
kristne var gudebilleder kun noget, 
hedningene havde og som de tilbad 
udfra troen på billeders magiske 
kraft. Man formoder, det også var 
den funktion, hulemalerierne havde 
haft.

Måske tror vi stadig lidt på billeders 
magi? Og derfor må ethvert firma 
med respekt for sig selv have et 
særligt logo? Men hvorfor medici-
nalfirmaet Novo Nordisk har den 
egyptiske tyr som logo er lidt sært.

Moselovens billedforbud har ikke 
forhindret, der opstod en blomstren-
de religiøs billedkunst. En særlig 
slags religiøs billeddannelse er fæ-
nomenet ”ikoner”. Ikoner skal ikke 
vise nogen virkelighed, de er ren 
symbolik. Ikoner skal indvies ved 
et kirkeligt ritual med vievand og 
velsignelse, før de får den tiltænkte 
magiske kraft.

Man må formode, at Martinus 
skabte sine symboler for at fremme 
forståelsen af hans budskabs ord. 
Men der er faktisk også nogle, der 
mener, hans symboler har en særlig 
magisk kraft! 

Melancholia

I Lars von Triers film er Melancho-
lia en såkaldt ”hjemløs planet”, 
der truer med at ramme og dermed 
ødelægge Jorden. I Ill.Videnskab 
nr.2/2012 forklares det, hvorfor 

sandsynligheden for noget sådant er 
uendelig lille.

Martinus har skrevet et sted – så 
vidt jeg husker – at Jorden er kom-
met så langt i sin udvikling, at 
den slet ikke vil være i stand til at 
tiltrække en så stærk negativ begi-
venhed som kollision med en anden 
klode ville være.

Naturvidenskaben mener, der 
findes mange ”hjemløse” planeter i 
universet, dvs planeter der ikke er 
knyttet til en stjerne, men som blot 
er opstået ved sammentrækning af 
gasskyer. (Men hvem/hvad skulle i 
så fald udøve tiltrækningen?) 
Noget sådant er slet ikke muligt 
ifølge Walter Russell. Han har på 
meget logisk vis forklaret, hvordan 
planeter fødes ud af deres sol og i 
tidens løb flytter sig væk fra sit op-
hav, indtil de længst væk langsomt 
går i opløsning over et stadie som 
gasplanet.

Planeters bane er lovbundet som 
al anden bevægelse i universet, 
fortæller Martinus. Forskerne har 
blot endnu ikke helt fundet ud af, 
hvilken lov planeter følger. Det 
har Russell ellers fortalt dem. Det 
vi kalder ”heliosfæren” består af 
mange forskellige spændingsforhold 
mellem den indadgående og den ud-
adgående bevægelse (tiltrækning og 
frastødning), styret af Solens Jeg.

Jorden nærmer sig nu det sted i det-
te spændingsfelt, hvor der er lige-
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vægt mellem de to modsatte kræfter. 
Kun det individ/planetvæsen, der er 
i nogenlunde samklang (resonans) 
med Jordens vibrations-frekvens vil 
blive tiltrukket til Jordkloden. Lige 
søger lige.

Psykiatriens elendighed

Antallet af psykiatriske patienter 
stiger og stiger, og efter den senere 
tids omtale i medierne ser det ud, 
som om man faktisk ikke rigtig ved, 
hvad man skal gøre ved det.

Der var en mor, der stod frem i TV 
(13/2) og fortalte, hvordan hendes 
18-årige datter begik selvmord, for-
di hun var sendt hjem fra hospitalet 
med den besked, at de stemmer hun 
hørte og som opfordrede hende til 
selvmord, blot var noget, hun bildte 
sig selv ind. Det slog hende helt ud, 
at man ikke troede på hende.

Der har været flere mennesker 
fremme i medierne for nylig for at 
fortælle, hvordan de hører stemmer 
”inde i hovedet”. Det har oftest væ-
ret hånlige nedgørende stemmer, der 
opfordrer til destruktive handlinger.

Fra åndsvidenskaben ved vi, at det 
med stemmerne er reelt nok, men 
hvorfor er nogle mennesker mod-
tagelige for dem, mens de fleste 
slet ikke er indstillet på den slags 
bølgelængder? Er nogle bare mere 
sensitive end andre? Eller har de for 
svag en personlighed til at kunne 
kontrollere, hvad de vil åbne for? Er 
vor sensitivitet under stærk udvik-
ling nu, så problemet bliver større 
fremover?

Da psykiatriens behandlere ikke for-
står, hvad det her drejer sig om, er 

det aldrig blevet seriøst undersøgt, 
hvad der kan ligge bag en sådan 
åbning til den åndelige (astrale) ver-
den. Sker det f.eks. især for de, der 
har eksperimenteret med euforiske 
stoffer, og således nedbrudt deres 
mentale beskyttelse? Eller alkohol-
misbrugere? Eller nogen der har 
mediteret på en misforstået måde?

Ifølge Martinus er løsningen nok 
ikke medicin, som måske endda kan 
nedbryde den mentale beskyttelse 
endnu mere. Efter Martinus’ råd 
skulle man øve sig i ”at blive herre i 
eget hus”, dvs med styrke og 
bestemthed sætte den afdøde ånd 
bag stemmerne på plads og bede 
ham gå mod lyset. Selv kan man 
bede forsynet om hjælp.

Men jeg undrer mig over, at der 
åbenbart findes en hel del ondskabs-
fulde væsener, der hænger fast i 
mellemtilstanden, og som søger et 
nemt offer. Det er også sørgeligt, at 
vi har et psykiatrisk system, der slet 
ikke ved, hvad der er den egentlige 
baggrund for de stemmer, som pla-
ger deres patienter.

Evolution

Siden Darwin har de fleste ment, at 
det var miljøet og ”naturlig udvæl-
gelse” (survival of the fittest), der 
styrede evolutionen her på jorden. 
Det er der jo også noget, det kunne 
tale for, når f.eks. tibetanerne har 
ændret deres gener sådan, at de har 
øget deres evne til at optage ilt i et 
miljø, der har 40% lavere iltkoncen-
tration i luften end normalt.

Der har for nylig været nogle flotte 
TV-udsendelser om vor planet, bl.a. 
kunne man opleve, hvilken særlig 
mangfoldighed af dyrearter, der 
findes på øen Madagaskar. Det blev 
forklaret med tilpasningen til mil-
jøet, men det virkede nu ikke logisk, 
for her var ikke meget, der tvang ar-
terne til at ændre sig. Ligesom f.eks. 
slangen i Australien, der udviklede 

et mindre hoved, så den ikke kunne 
gabe over de giftige tudser, som 
menneskene havde indført.

Det er faktisk stadig ikke forklaret 
logisk, hvorfor arter ændrer sig. 
Da man fandt ud af, at samme art 
rotter udviklede den samme slags 
adfærd på hver sin side af kloden, 
uden mulighed for at have påvirket 
hinanden, var det lidt af en gåde. 
Så var det at Sheldrake fandt på det 
med ”morfogenetiske felter”. Altså 
at udviklingen er styret af et over-
ordnet energifelt. Og David Bohm 
udviklede sin teori om ”den indfol-
dede orden”, en slags usynlig orden, 
der under givne omstændigheder 
kan udfoldes i det fysiske.

Man begyndte altså at komme på 
sporet af en eller anden strålefor-
mig (altså ”åndelig”) energi bag 
evolutionens manifestation. Med 
andre ord: bevidsthedskræfter som 
formgivende kraft. Men kun ”på 



45

sporet”, for de er aldrig blevet taget 
helt alvorligt.

Ifølge Martinus er enhver orga-
nisme styret af væsenets bevidsthed, 
af jeg’et med dets talentkerner. Gen-
nem erfaring og øvelse bliver det 
med talentkernerne til vanefunktion. 
Ændringer i en organisme kan altså 
kun ske på grundlag af erfaring. 
Selv bakterier kan via erfaring op-
øve et bedre forsvar, altså resistens.

I dag ved man, at gener kan ”tændes 
eller slukkes” og altså ændre orga-
nismen, men endnu ved man meget 
lidt om, hvad der dybest set styrer 

denne ”tænd-sluk”-mekanisme.
Den dag, man læser Martinus’ 
beskrivelse af talentkerner, om 
hvordan de bliver til ved øvelse, og 
hvordan de indvirker på skabelsen 
af de forskellige organismer, må alle 
lærebøger om evolution skrives om. 
Men endnu ved man ikke, at det er 
bevidsthed, der styrer den fysiske 
verden.

Hvor sidder personligheden?

Hjerneforsker Peter Lund Madsen 
er meget brugt af TV. Han har lige 
haft en udsendelsesrække, hvor han 
har været på rundtur i den viden-
skabelige udviklings historie. Her 
fortalte han bl.a. om manden, der 
fi k en jernstang gennem hjernen. 
Manden overlevede men ændrede 
fuldstændig personlighed, f.eks. var 
hukommelsen ødelagt.

Dette brugte vor hjerneforsker nu 
som bevis for, at personligheden 
sidder i hjernen. Den slags løse 

påstande kan vi smile ad – os, der 
ved at hjernen kun er personlig-
hedens redskab. Selvfølgelig har 
personligheden svært ved at bruge 
et ødelagt redskab. Den må nøjes 
med at bruge de dele, der stadig 
kan fungere og modtage signalerne 
fra de åndelige legemer. Især har 
hukommelsesenergien svært ved at 
nå igennem, eftersom den på vort 
nuværende udviklingstrin er den 
svageste grundenergi. Men al denne 
viden har hjerneforskerne endnu 
ikke opdaget.

Sund skepsis

Forlaget Hovedland udgav i 2006 
en bog med titlen ”Sund Skep-
sis”, hvor en række læger sætter 
spørgsmålstegn ved en del af tidens 
dogmer indenfor lægevidenskaben. 
Uffe Ravnskov gennemhuller myten 
om kolesterol-faren, Per Bennicke 
problematiserer komælken, og Car-
sten Vagn-Hansen sætter fokus på al 
den elektromagnetiske stråling, vi 
fylder vor moderne verden og vore 
hjem med.

Han siger: Mennesket skaber sit 
eget elektromagnetiske felt. Jo 
større og kraftigere påvirkning, der 
kommer udefra, jo mere rod kom-
mer der i vort eget felt. Selv små 
påvirkninger kan forstyrre, hvis 
bølgelængderne er forkerte.
Han fortæller, at solpletter, dvs 

magnetstorme på solen, påvirker 
jorden og livet her sådan, at det kan 
svække vort immunsystem. Alle 
større infl uenzaudbrud på jorden 
falder sammen med et højt antal 
solpletter, siger han, f.eks. hærgede 
”den spanske syge” med 20 mill. 
døde netop i en periode med særlig 
mange solpletter. Andre svingninger 
er helt nødvendige for vort helbred, 
hvorfor man har måttet skabe dem 
kunstigt i rumfartøjer, for at astro-
nauterne ikke skulle blive syge.

Mikrobølgeovnen får et særligt 
afsnit, fordi megen forskning har 
påvist mikrobølgernes skadelige 
virkning på maden. Ernærings-
værdien nedsættes ikke bare, men 
stoffets molekyler ændres sådan, at 
det kan medføre kræft, gravide har 
dobbelt så stor risiko for at abortere 
osv.

Marx genoplivet?

Efter i nogle årtier at have været 
helt ”ude i kulden”, er Karl Marx 
i disse fi nanskrisetider igen taget 
ned fra hylden, for der var måske 

alligevel noget om det, han i sin tid 
skrev om kapitalismens indbyggede 
urimeligheder.
Nu har liberalismen i mange år 
nærmest været et ”helligt” dogme 
og en ”frelses-opskrift”, fondsbør-
serne er blevet deres ”tempel” og 
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markedsmekanismen betragtet med 
nærmest ”ærefrygt”, som om det var 
”den hellige ånd” (=”den usynlige 
hånd”). Blæser der snart nye vinde?

Markedsmekanismen, som på nogle 
områder kan være udmærket, har på 
de fl este områder nogle grusomme 
konsekvenser, fordi den bygger på 
den stærkestes ret. Vi har nærmest 
fået pengemagtens enevælde. I dag 
ser vi f.eks. en spekulation i føde-
varer, som betyder prisstigninger i 
u-landene på 40-50%. Ikke fordi der 
mangler mad i verden, men fordi 
spekulanterne ved, at mad er noget 

alle er nødt til at købe, når der skæ-
res ned på alt andet. Og fordi der 
ingen styring er med fordelingen, 
kan de pengestærke ved at købe op 
og lagre styre udbudet og derved 
presse priserne i vejret.

Det at nogen nu seriøst prøver at se 
kritisk på kapitalismens meget uhel-
dige mekanismer, på den såkaldt 
”frie konkurrence”, der slet ikke er 
så fri, er dog et lille lyspunkt. Og 
der sendes fi lm i TV, hvor rådden-
skabet indenfor fi nanskapitalen af-
sløres. Vi kan håbe på, det hjælper!

Vindmøller

Danmark er stolt over, at ca. 20% 
af vor el-energi kommer fra vind-
møller, det er jo klimarigtig energi. 
Problemet er bare, at møllerne gene-
rer naboerne med en form for støj, 
der ikke er til at ignorere, sådan 
som mange byboere har vænnet sig 
til gadestøj. Man kalder det lavfre-
kvent støj og kan ikke forstå, det 
skulle være så stort et problem.

Jeg har på fornemmelsen, at det 
nok så meget er de vibrationer, der 
udgår fra møllerne, som virker så 
uheldigt ind på naboernes helbred 
og velbefi ndende, dvs at de svin-
ger disharmonisk i forhold til den 
menneskelige organismes egne 
svingninger. Sådan noget har man, 
mig bekendt, ikke prøvet at under-
søge. Jeg ved det ikke, men mon det 
er en form for strålingsenergi, som 
hverken dobbeltvinduer eller anden 
beskyttelse kan holde ude?

Måske vil det vise sig, at kæmpe-
vindmøllerne er en stor fejltagelse 
(og derfor Vestas går så dårligt?). 
Der eksperimenteres i disse år med 
mange mindre konstruktioner, der 
f.eks. kan monteres på alminde-
lige tage, evt. højhuse, og som kan 
levere strøm nok til lokalt brug. 
Med de kommende prisstigninger 
på elektricitet, skal opfi ndsomhe-
den nok blomstre for at fi nde bedre 
løsninger.

Engle i Danmark 

Forskellige mere eller mindre kendte 
mennesker blev spurgt om deres for-
hold til fænomenet engle. Det kom der 
en bog ud af, der viser, at troen på engle 
faktisk er meget almindelig. At de er 
usynlige, betyder ikke noget, for man 
ved bare, de er der som noget positivt.
En af deltagerne er Dennis Stanfeld, 
som har skrevet en bog om engle 
(Sphinx forlag 1996). Han siger, han 
har et meget konkret samarbejde med 
sin skytsengel, der guider og oplyser 
ham.

Jeg ved ikke, om jeg tror på alt, hvad 
han fortæller. F.eks. siger han, at der for 
tiden går fl ere tusinde engle i inkarna-
tion på jorden, og at han selv har mødt 
et par hundrede. Det er slet ikke sikkert, 
de selv ved, de er engle i inkarnation, 
men han kan kende dem på deres lyse 
kærlige sindelag.
Om ærkeenglen Rafael siger han, 
at denne omkring 1992 begyndte at 
udsende en stor mængde energi, for at 

mange mennesker skal få kontakt med 
deres sande jeg og glemte viden.

Med åndsvidenskaben er jeg blevet 
klar over, at vi er omgivet af mange 
usynlige væsener. I begyndelsen fi k det 
mig til at føle mig lidt overvåget, men 
da engle siges at være kærlige hjælp-
somme væsener, er det ok Det er værre 
med de afdøde ånder, der hænger fast i 
mellemtilstanden, men det er en anden 
historie.

Matthew om 2012

Matthew, der døde som 17-årig i 
en ulykke, kan fra sit nye liv kom-
munikere med sin mor på jorden. 
Det er der udkommet en bog om, 
”Matthew, fortæl mig om himlen” 
(Sphinx forlag 2005). Han har nu 
sendt et budskab via moderen på 
internettet om året 2012. Ifølge 
dette er 2012 et varsel om ”Jordens 
indtræden i den Gyldne tidsalder”. 

Det er en meget lang skrivelse, som 
jeg blot vil tage et par citater fra.
Det er oversat af Bente Duch 
Christensen. Jeg kan sende det som 
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vedhæftet fi l til de, der måtte være 
interesseret.

Hvad han forstår ved ”en gylden 
tidsalder” ligner meget af det, andre 
bl.a Martinus har fortalt om, men 
det svækker troværdigheden at han 
mener, den ligger ”lige om hjørnet”. 
Et sted siger han: ”Efterhånden som 
mørket fortoner sig mere og mere 
vil kærlighed erstatte konfl ikt og 
tyranni med fred og samarbejde, 
kærlighed vil forvandle de overfl a-
diske fortrin af én gruppe over en 
anden, og kærlighed vil oplyse dem, 
der betragter andre som mindrevær-
dige og løfte dem op, som har været 
nødt til at leve under disse forhold. 
Kort sagt – kærlighed er den kraft, 
der forvandler jeres verden.”

Og et andet sted: ”Mange vise og 
dygtige ledere fra tidligere inkarna-
tioner på jorden har valgt at komme 
tilbage til planeten og færdiggøre 
fundamentet for deres arbejde i 
denne unikke tid.”

Og senere: ”De høje temperaturer, 
tørke og oversvømmelser, som er en 
del af jordens overgang til hen-
des globale originale og moderate 
klima, vil give ubehageligheder en 
tid endnu. Gradvist vil nogle kystli-
nier blive sænket ned under vandet. 
Dette behøver ikke skabe ængstelse, 
da der vil være beskyttelse og kom-
pensation til alle indbyggere i disse 
områder.”

Gentest

De fl este naturvidenskabelige for-
skere tror i dag, at det er vore gener, 
der styrer så godt som alt vedrøren-
de sygdom. Derfor er det nu blevet 
en indbringende forretning (især i 
USA) at tilbyde folk at få kortlagt 
deres gener, ja det er ved at blive 
”in”at få sig en gentest. I TV så vi 
d. 8/2 på DR2, hvordan ”gentestere” 
frejdigt gav sig af med at tolke sym-
bolsproget i en sådan gentest: F.eks. 
70% risiko for at udvikle brystkræft, 
eller 40% risiko for diabetes, 20% 
for mavesår osv.

Hvis vi nu ser bort fra det med 
karma, hvad er så realiteten i så-
danne konkrete ”spådomme” om en 
fremtidig mulighed? Som en læge 
sagde i TV-udsendelsen, så er der 
så mange faktorer med i spillet, at 
man ligeså godt kunne få lagt et 

horoskop (underforstået at det også 
er ren gætteri).

Nok spiller generne en stor rolle, 
men som åndsvidenskaben fortæl-
ler os, er noget af det vigtigste for 
vor sundhed nu engang vor måde 
at tænke på. I øvrigt kan generne 
ændre sig i et livs forløb. Det har 
forskning af bl.a. eenæggede tvillin-
ger vist. Der var f.eks. et par, hvor 
den ene havde valgt at bruge sit 
liv på idealistiske ulandsprojekter, 
mens den anden havde etableret en 
profi tabel forretning. Selv om de var 
født med de samme gener, var deres 
gentest meget forskellig.

Gener er noget, der kan ”tændes og 
slukkes”, men hvad der bevirker 
dette, er ikke helt klarlagt endnu. 

Et forskerhold på Århus Universi-
tet mener at have fundet noget af 
”fi dusen”. De kalder deres teknik 
”antisense”, hvormed de mener 
at kunne slukke for syge gener og 
således forhindre sygdommen i at 
udvikle sig. (”Aktuel Naturviden-
skab” nr.6/2011).

Da forskerne ikke tager fænomenet 
”talentkerner”, som beskrevet af 
Martinus, med i betragtning, er der 
mange ting, de endnu ikke forstår. 
F.eks.: hvorfor bliver den ene af to 
eenæggede tvillinger homoseksuel 
men ikke den anden? Når noget 
handler om vor bevidsthed og måde 
at tænke på, er det afgørende de 
talentkerner, vi har med os fra tidli-
gere liv. Deres betydning for, hvilke 
gener, der aktiveres, vil længe 
endnu være en gåde for forskerne.
Og derfor vil man fortsætte en tid 
lang med at skræmme mennesker 
med højst usikre gentester.

Kuldeterapi

”Sundhed” hedder et nyt helsema-
gasin, og sundhed er jo noget, der 
optager de fl este. Det seneste num-
mer kan fortælle, at kuldeterapi er 
blevet en del af den nye ”Wellness 
industri”. Kulde kan nemlig, skriver 
man, ”når den doceres i afmålte 
mængder destruere syge celler, 
lindre smerter, forbedre kredsløbet, 
nervesystemet og immunforsvaret 
og hæmme stress.”

Læger bruger det, når de nedsætter 
kropstemperaturen for at minimere 
skader ved f.eks. hjertestop eller 
for at nedsætte for høj feber, og de 
bruger det til at fryse sygt væv væk. 
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Ved at give kroppen et kort kulde-
chok, som vinterbadere f.eks. gør, 
mener man der frigives hormoner 
som kortisol og endorfiner, der bag-
efter giver oplevelsen af velvære. 
Det er derfor man nogle steder efter 
en tur i den varme sauna ruller sig 
i sneen. Det sætter gang i blodom-
løbet.

Kuldeterapi hedder også med et fint 
ord ”kryoterapi”, og der er nu op-
stået klinikker i Tyskland og Polen, 
hvor man for tusindvis af kroner 
kan få denne form for wellness.
Men det har vist ikke så meget at 
gøre med de ”kolde afvaskninger”, 
man i sin tid anbefalede som middel 
mod for megen utidig sexlyst.

Ny-tænkerne

Et norsk tidsskrift (Kapital 19/2011) 
bragte under overskriften ”Truslen 
fra det uforklarlige” en artikel om, 
hvordan forskningen i parapsyko-
logi eksperimentelt har påvist, at 
det er muligt at forudse fremtiden. 
Selv om det handlede om velrenom-
merede videnskabelige forskere, 
skabte det forargelse og vrede i det 

traditionelle forskermiljø, som op-
fattede det som en trussel mod alle 
anerkendte teorier. De gik derfor 
til angreb på de radikale forskeres 
moral og motiver.

Forskningen indenfor parapsykologi 
har nu i snart 100 år været mødt 
med den velkendte mekanisme: det 
vi ikke forstår, findes ikke. Det er 
kun tosser, der tror det, og de ser jo 
bare, hvad de bilder sig ind, de ser. 
Det minder mig om de undertryk-
kelsesmekanismer, som Berit Ås, 
i sin tid formand for SV i Norge, 
formulerede. De to af dem hed: 
latterliggørelse og usynliggørelse. 
De var godt nok dengang møntet på 
kvinders vilkår i politik, men de er 
jo ret så generelle.

Videnskabsfilosoffen Thomas Kuhn 
skrev: ”Selv om der foreligger 
observationer, som ikke stemmer 
med den etablerede teori, vil viden-
skaben ikke forlade denne, før der 
foreligger en ny alternativ teori.” 
Faktisk har der foreligget en alter-
nativ teori siden Martinus begyndte 
at udgive sit åndsvidenskabelige 
værk i 1930’erne, men det har den 
traditionelle videnskab åbenbart 
endnu ikke opdaget.

Diktatorernes fald

Vi lever i en tid, hvor det er me-
ningen, at diktatorerne skal falde 
– også i Syrien. Når vi ser præsident 
Assad træde frem på skærmen med 
sine tilsyneladende så blide øjne, 
forstår man ikke, hvordan han kan 
være så grusom at ”slagte” sit eget 
folk. Forsøger han at leve op til sin 
fars primitive adfærd? Eller er han 
simpelthen bange? Eller er han, som 
det fremgik af et interwiev i USA, 
ganske enkelt uvidende, afstumpet 
og uintelligent - ren djævlebevidst-
hed?

Vor tids diktatorer ved godt, der er 
andre måder at styre et land på end 
ved frygt. Det der sker i Syrien og 
de andre arabiske lande er, at flere 

og flere har mistet frygten. Set i et 
større perspektiv er tidens brydnin-
ger et led i udviklingen hen mod 
en større forening af jordens folk. 
Der er endnu en meget lang vej, for 
historiens ”mølle” maler langsomt.

Det ville næsten ikke være til at 
holde ud at overvære, hvor mange 
lidelser det koster at vælte en dik-
tator, hvis ikke vi med åndsviden-
skaben ved, at der en dyb mening 
med det, der sker, og at disse ofre 
snart inkarnerer igen i en ny frisk 
organisme.

Økologisk forbrug

Trods finanskrise og nedgang i al 
andet forbrug fortsætter mange 
danskere at købe økologisk mad, 
nemlig 7-8% viser undersøgelser. 
Økologisk kød er der dog kun 3% af 
befolkningen, der køber. Det forkla-
rer man så med, at det nok skyldes 
den højere pris.
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Det kunne måske mere rimeligt 
forklares med, at mange af de øko-
logisk bevidste forbrugere også er 
vegetarer! 

Kysse-sekten

Omkring 1750 tog en kristen gruppe 
i Ørding på Mors forskud på frem-
tidens måde at vise næstekærlighed 
på, nemlig ved at kysse hinanden. 
De mente, der var grundlag for dette 
i Bibelen, for havde Jesus måske 
ikke f.eks. kysset sin discipel Maria 
Magdalene på munden?
Men det fordømte den tids kirkelige 
øvrighed selvfølgelig og satte disse 
”farlige kættere” på plads. Kysseri 
hørte absolut ikke hjemme i den 
rette kristendom, mente biskop-
pen, og sagde ”at et letfærdigt kys 
røbede et horeagtigt sind”.

Morsingerne var bare for tidligt 
ude, for ifølge Martinus vil kysset 
engang i fremtiden være det mest 
almindelige kærtegn og symbo-
let for alkærlighed. Foreløbig er 
det forbeholdt de særligt udvalgte 
medmennesker. Bortset fra de højt-
stående russiske politikere? I øvrigt 
er der megen kysseri i den russiske 
ortodokse kirke – men altså kun på 
ikonerne!

Udflugtsmål

Når man er på Martinus-kursus i 
Klint, kan man på en udflugtstur i 
omegnen besøge en smuk men no-
get speciel kirkegård i skoven ved 
Det psykiatriske hospital ved Nykø-
bing. Sj. Den kaldes ”de hjerneløses 
kirkegård”, for her ligger alle de 

patienter begravet, som døde på 
hospitalet i årene 1945-82 og som 
fik fjernet hjernen og lagt avispapir 
ind i hovedet i stedet for – uden de 
pårørendes viden. Ca. 2000 fik så-
ledes hjernen udtaget og lagt i sprit 
i store plastikspande, der blev sendt 
som pakkepost til Risskov, hvor de 
stadig står.

Kirkegårdens kapel ligner et lille 
jagtslot, delt op i to rum. Det forre-
ste rum er en lille minikirkesal, men 
under et gipsrelief af den lidende 
Kristus går en dør ind til det, man 
har kaldt ”slagteriet”. Her blev hjer-
nerne skåret ud, før patienterne blev 
lagt i kiste og ført ind til sørgehøjti-
deligheden foran.

Forskerne synes ikke at have fået 
megen glæde af alle de mange 
”syge” hjerner. Man troede at kunne 
finde årsagerne til psykisk sygdom 
i hjernen, men havde de haft lidt 
kendskab til åndsvidenskaben, 
havde de vidst at den slags sygdom 
ikke findes i hjernen. Fænomenet 
”åndelige legemer” er stadig et 
ukendt begreb, og de kan ikke un-
dersøges i et mikroskop.

Ny religion?

”Piratmisterne” er blevet anerkendt 
som trossamfund i Sverige. Med 
hvad har piratvirksomhed på in-
ternettet at gøre med en tro eller 
religion? Det forklarer de med – så 
vidt jeg har forstået – at ytringsfri-
heden og fri adgang til al informa-
tion er noget helligt i et demokrati. 

Hvis man begynder at begrænse den 
frie udveksling på nettet, hvor går 
så grænsen?

Man kan jo også argumentere med, 
at al udveksling af information er 
noget åndeligt, for selv om vi må 
iklæde den fysiske ord og billeder, 
er den dybest set noget åndeligt, 
som Martinus har forklaret.

Mormonerne

I USA kæmper en mormon for at 
blive præsident ved næste valg. Det 
har fået sat fokus på, hvad denne 
religiøse sekt, også kaldet ”de sidste 
dages hellige”, egentlig er. Selv 
siger de, at de er Guds udvalgte 
kirke. De har før i tiden missioneret 
stærkt i Danmark, men danskere er 
jo ikke særligt modtagelige, så nu 
går de i stedet rundt og missione-

rer på asylcentrene for at omvende 
flygtningene. Engang var de meget 
diskriminerende overfor sorte, og 
det står stadig i deres ”bibel”, selv 
om de har ændret deres praksis.

I dag er der ikke så mange her i 
landet, der kender mormonerne, 
men jeg husker som barn, at min 
far truede min mor med at ville 
rejse til mormonerne få at få flere 
koner. Men flerkoneriet, som de var 
mest kendt for, er de fleste af dem 
nu også gået bort fra. En mormon 
sagde engang til mig, at Danmark 
har flerkoneri i praksis, man kalder 
dem bare for ”elskerinder” i stedet 
for koner, det er mindre økonomisk 
forpligtende.
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Det er aldrig for sent!

Bladet ”Vegetaren” bragte en histo-
rie om en 100-årig vegetar, der løb 
sit 8. maraton. Han startede først 
som 89-årig, så det er altså aldrig 
for sent at begynde. De indsunkne 
benmuskler kan stadig trænes op! 
Manden er indisk-britisk og mener, 
hans udholdenhed skyldes fire ting: 
ingefær, karry, te og godt humør.
Jeg vil gætte på, det især er det 
sidste, der gør udslaget!

Maglehøjkvinden

Omkring 1100 år f.v.t. var Maglehøj 
i Frederikssund et helligt sted. Her 
huserede en højt anset præstinde. At 
hun var områdets shaman ses af de 
ting, hun fik med sig i graven, bl.a. 
en smuk bæltedåse prydet med en 
solskive. Heri havde hun alle sine 
magiske ting.

Hun var den, der på fællesskabets 
vegne tog kontakt til den åndelige 
verden. Hun skulle sikre frugtbar-
hed, fred og give den tids form 
for lægehjælp. Og hun skulle lede 
årstids-ceremonierne.

Arbejdsløse præster

 1/3 af alle gudstjenester i Danmark 
må aflyses, fordi der slet ikke kom-
mer nogen!
Mon ikke der en del præster, der 
skulle finde sig et andet job?
Danskerne kan godt finde ud af at 
forholde sig til Gud uden præster.

Den gode jord

Thomas Merton skrev i bogen ”Stil-
hedens forjættelse”:
Hvert øjeblik, hver begivenhed 
i hvert eneste menneskes liv, sår 
noget nyt i hans sjæl. Som vinden 
bærer tusinder af synlige og usyn-
lige frøkorn med sig, således bærer 
også tidens strøm i sig usynlige kim 
af åndelig livskraft, som sænker 
sig ned i menneskets vilje og sind. 
De fleste af disse utalte frøkorn går 
tabt og dør, fordi mennesket ikke er 
beredt til at tage imod dem: for som 
sæden er, kan den kun spire i frihe-
dens og længslens gode jord.

Overgangsvæsen

Hans Wittendorff har sendt mig flg:
Det er logisk, at der må findes over-
gangsvæsener mellem de forskellige 
”riger”, som Martinus beskriver. 
Nu har forskerne fundet en orga-
nisme, som hverken er plante eller 
dyr, men opfører sig som begge 
dele. Det drejer sig om en encellet 
organisme, der er fundet i Nivåbug-
ten, men som sikkert findes i mange 
andre farvande.

Professor Øjvind Moestrup fra 
Københavns Universitet siger til 
Morgenavisen Jyllandspostens vi-
denskabelige tillæg Newton, at ”der 
ses stadig flere eksempler på, at den 
gamle opdeling af levende organis

mer i planter eller dyr er for sim-
pel.” Det stemmer fint overens med 
Martinus’ analyser. Vi kan jo blot 
tænke på, at Martinus fortæller os, 
at vi selv udgør overgangsvæsener 
mellem dyreriget og menneskeriget.

Friskole-planer

Lisa von Schmalensee har ønsket 
flg. notits:
En gruppe mennesker, som har 
studeret martinuskosmologi i mange 
år, har taget initiativ til at starte en 
friskole, som har sit fundament i 
den kosmologiske menneskefor-
ståelse. Det er planen at den ska 
begynde i sugust 2013 i køben-
havnsområdet, og man kan finde 
flere oplysninger på http/www.
detbelivende.dk/bel belxsk.htm eller 
lvsm@strandagergaard.dk
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I de tidlige udgaver af Kosmos-bladet kunne man få skrift-
lige svar fra Martinus. Dette er fra Kosmos nr. 2/1933:

Spørgsmål:

I et skriftsted i Bibelen står, at ”en retfærdig bøn formår 
meget”. I forbindelse med dette tænker jeg på Kristi ord 
på korset, da han bad for sine fjender og sagde: ”Fader 
forlad dem, thi de vide ikke hvad de gøre”.
Jøderne, som i deres uvidenhed korsfæstede deres genlø-
ser, har jo ikke trods denne bøn kunnet slippe med, som 
der står et andet sted, at fædrenes synd skal nedarves på 
børnene til tredje og fjerde led, thi vi er jo stadigvæk vidne 
til, hvorledes jøderne er udsat for had og forfølgelse.

Nu spørges der, er forfølgelserne mod disse folk udløst 
på basis af hin forbrydelse som tidligere slægter begik, 
og som bestod i Kristi korsfæstelse og død, og i så fald, 
vil disse forfølgelser ikke da blive bragt til ophør, alt som 
virkningerne af den nye Verdensimpuls spores?

Svar:

Da en bøn er et begær, og et begær i okkult belysning er 
en åndelig energiudløsning, der, hvis begæret er stærkt 
nok, til sidst, om end ad usynlige veje, vil resultere i bøn-
nens opfyldelse, kan en bøn formå endog overordentlig 
meget. Men da bønnen virker ligeså godt i mørkets som 
i lysets tjeneste, bør man vogte meget nøje på, at ens 
bøn, hvilket i dette tilfælde altså vil sige et hvilket som 
helst ønske, ikke er af en sådan natur, at dets opfyldelse 
bliver til gene og lidelse for andre væsener, thi i så fald 
hører det ind under ”sort magi”, og vil som sådan sluttelig 
falde tilbage på sit ophav med tilsvarende ubehagelige 
eller mørke virkninger.

Med hensyn til jødernes forfølgelse, da er denne me-
get mindre et resultat af dette folks korsfæstelse af 
Verdensgenløseren Jesus af Nazaret, end et resultat af 
dets standhaftige vedholdenhed ved deres endnu ikke 
udlevede religion eller dets for vestens folk forældede 
traditioner. Havde flertallet indenfor det jødiske folk 
været modtagelige for kristendommen, således som den 
udgik fra verdensgenløserens person, og helt havde kun-
net acceptere denne i sin renkultur, kan det ikke nægtes, 
at jøderne ville være blevet overordentlig mange lidelser 

kvit og i dag have været det førende folk i verden på livets 
højeste religiøse område.

De særlige omstændigheder, der bevirkede, at ikke jøderne 
men ”hedningerne” blev kristendommens modtagere, kan 
jeg ikke komme ind på her, men blot nævne, at jødernes 
lidelses- og trængselstid skyldes et særligt uligevægtigt 
forhold mellem deres intelligens og følelse, og at dette 
forhold netop bliver afhjulpet gennem lidelserne. Jøder-
nes lidelseshistorie vil således være forbi, alt eftersom 
den får affødt den naturlige balance mellem intelligens 
og følelse i dette folks bevidsthedspsyke.

Men lad mig med det samme udtrykke, at det ikke er 
udtryk for nogen større kristendom at forfølge jøderne. 
Det udviklede menneske indenfor kristendommen kan 
kun ligesom Kristus selv se bort fra korsfæstelsen og 
i taknemmelig erindre sig dette folks historie, der blev 
det udløsende moment for den kosmiske stråle, gennem 
hvilken alle jordens slægter nu skal velsignes.

(til det sidste skal bemærkes, at i 1930érne var der også 
tendens til jødehad i Danmark)

Spørgsmål til Martinus – og svar
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Studiekredse, foredrag og kurser

BRØNDBY

LIVETS SKOLE i åndsvidenskab
Vestre Gade 6, Brøndbyøster, 2605 Brøndby

Studiekredse alle søndage kl. 14-16:30
Fra september til maj
Studiegruppeledere Birgit Mørup og Jan Langekær

Foredrag hver 3. søndag kl. 13. Fra september til 
juli

Søndag  11/3 ”Kosmiske glimt”. v/ Thor Gjødvad

Søndag 1/4 ”Evigheden og karma” v/Vagn Noach

Søndag 22/4 ”Bibelens store begivenheder og 
skæbner i lyset af Det Tredie Testamente”.
 v/Søren Jensen

Søndag 13/5 ”Hvordan skal det forstås at alt er 
”såre godt?”  v/Rolf Elving

Søndag 3/6 ”Om livets egen skole- kunsten at 
tænke rigtigt”. v/ Toni Bjerremose

Søndag 24/6 ”Et internationalt verdensrige under 
dannelse”.v/ Jan Langekær

Entre: Frit efter gaveprincippet
Kontakt: Jan Langekær 2015 7811, 
jan@langekaer.dk ,www.livetsskole.info

Sindal

Stor Permanent Udstilling
om Martinus åndsvidenskab på Sindal Bibliotek, 
Torvegade 15, 9870 Sindal

Et samarbejde mellem Hjørring Kommune og 
Fonden Det Tredie Testamente.
For åbningstider: Tlf. 7233 4870

Der stadig møder andre ste-
der, men de blev alle bragt i 
sidste nummer af bladet!!

Septembernummeret bringer efter-
årets møder, og decembernummeret 

bringer forårets møder.
Når marts-nummeret udkommer, er 

de fleste møder afholdt.
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Ny viden
Livet kan kun opretholdes i kraft af tilegnelse af ny viden. Al bevægelse i tilværelsen 
består kun i at gøre uvidenhed til viden. Den jordiske videnskab vil derfor heller ikke 
være at stemple som døende, tværtimod, den er meget levedygtig.

Det er derimod dens nuværende forskningsmetode, der er døende. Den har udspillet 
sin rolle og gjort ånden synlig som – materie, som stjernetåge, som urstof.

Da videnskaben således nu har nået dette det højeste resultat af, hvad der kan opnås 
med dens nuværende forskningsmetode, vil den af begivenhederne selv blive tvunget 
ind i en helt ny metode for iagttagelse eller forskning, der vil gøre materien, stjernetå-
gen, urstoffet synlig som – ånd, bevidsthed og liv. Resultaterne af denne ny videnska-
belige forskningsmetodes retninger vil åbenbare døden som udtryk for liv og gøre al 
viden til åndsvidenskab.

Den nævnte forskningsmetode vil således blive det fuldkomne instrument, gennem 
hvilket de evige fakta retmæssigt bliver synlige, Gud åbenbaret og udødeligheden op-
levet.
(Martinus)
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er et bogforlag med speciale i sekundærlitteratur i relation til 

Martinus’ verdensbillede.
Forlags- og redaktionsadresse:

 Kosmologisk Information, 
Klintvej 104, 4500 Nykøbing Sjælland.
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Der må frit kopieres fra bladet, men med 
kildeangivelse

Dette nummer er blevet større, end det plejer, bl.a. fordi 
Tage Buch havde noget vigtigt, som han havde fået en 
meget stærk impuls til at få sagt, inden han forlader os, 
nu hvor han for længst har passeret de 100 år. 

Jeg går som bekendt ind for ytringsfrihed og trykker 
derfor næsten alt, hvad jeg får tilsendt. Men det er 
selvfølgelig ikke alt, jeg er enig i – f.eks. mener jeg Per 
Holsners påstand i dette nummer om, at Martinus igen er 
inkarneret her på jorden ikke er rigtig. Men det har han 
jo lov til at mene. Martinus fortalte, hvor tungt det føltes 
at være inkarneret i en fysisk ”abekrop”, hvad han ikke 
var vant til derfra, hvor han ellers kom.

Der er en del artikler med det, jeg kalder ”konstruktiv 
kritik”, for det er jo fra folk, for hvem Martinus-sagens 
ve og vel ligger dem meget på sinde, og det handler ikke 
om kritik mod bestemte personer.

På side 50 er trykt det retsforlig, der blev indgået i sagen, 
som Finn Bentzen havde anlagt mod Vagn Noach og 
bladets redaktør. Nu håber jeg så, vi ikke skal belaste lan-
dets retssystem med flere sager fra Martinus-instituttets 
tidligere revisor. I næste nummer redegør revisor Noach 
for, hvorfor der aldrig har været nogen logisk grund til, 
at ”Sagen” skulle have to fonde.

Hvis Det Tredie Testamente her i bladet skulle blive 
skrevet med j i tredje, er det en fejl som computerens 
staveprogram automatisk gør, og jeg overser.

Kærlig sommerhilsen
Ruth



3

Af  
Martinus

Fra Bibelen kender vi begrebet ”Guds ånd over vandene”. 
Ligeledes kender vi en udtalelse af Kristus, hvor han om 
natten har en samtale med Nikodemus og siger: ”Uden 
nogen bliver født af vand og ånd, kan han ikke komme 
ind i Guds rige”. Vi kender også beretningen om ”den 
hellige ånd”, som kom over apostlene; og Kristus omtaler 
”Talsmanden, den hellige ånd” eller ”Sandhedens ånd”, 
som skal forkynde om de kommende ting og vejlede til 
hele sandheden. Hvad menes der med dette, at ”Guds 
ånd svævede over vandene”, og med udtrykket ”at blive 
født af vand og ånd”? 

Vand og ånd er udtryk for to evige realiteter, uden hvilke 
jorden og alt liv på den aldrig nogen sinde ville være 
fremkommet. Disse to realiteter kender vi under andre 
udtryk. ”Vandet” i den bibelske beretning er et symbolsk 
udtryk for det, vi kalder stof eller materie. Der måtte være 
noget, af hvilket Gud kunne skabe jorden. Uden materie 
eller stof ville der ikke være nogen skabelse. Noget kan 
ikke komme af intet, ligesom noget heller ikke kan blive 
til intet. ”Ånd” betyder bevidsthed, der er det samme 
som det mentale område omkring et Jeg, der bevirker, at 
dette fremtræder som et levende væsen. Bevidsthed er det 
levende væsens område af evner og anlæg, hvorigennem 
dets begær, vilje, tanker og viden udfoldes.

Et kosmisk organisk apparatur

Gennem vor bevidsthed oplever vi glæder og sorger, 
behag og ubehag, kort sagt alt det, vi kalder vor skæbne. 
Fra bevidstheden dirigerer vi også vor fysiske organismes 
bevægelser og de handlinger og former for skabelse, der 

manifesteres gennem den. Vi har evner og talenter, vi kan 
udvikle nye evner, og andre evner er under degeneration. 
Det står alt sammen i forbindelse med livets oplevelse og 
de forandringer i vore ønsker og begær, som livsoplevel-
sen medfører. Hele denne livsforvandling, som er en kæde 
af årsager og virkninger, der skaber nye årsager, som igen 
medfører nye virkninger osv., foregår naturligvis ikke 
kaotisk eller gennem noget ”ingenting”, men skyldes et 
særligt kosmisk organisk apparatur, som jeg kalder det 
levende væsens ”overbevidsthed”. Ud fra denne overbe-
vidsthed vedligeholder væsenet sin ”underbevidsthed”, 
der igen består af to realiteter: ”Dags- og natbevidsthed”, 
ligesom det også er ud fra overbevidstheden, at det skaber 
sit fysiske legeme.

 Overbevidstheden er således sædet for det levende væ-
sens evige livsstruktur. I dette område findes væsenets 
begavelse og anlæg koncentreret i talentkerner, som 
overlever det fysiske legemes død og eksisterer bag 
dets livsudfoldelse og oplevelse efter døden. Fra over-
bevidstheden udstråler ligeledes de kræfter, som opbyg-
ger fostret i moders liv i en ny inkarnation og arbejder 
videre efter fødslen med legemets vækst og udvikling.                      

ÅND OG

ELEKTRICITET
Guds ånd over vandene
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Materie og bevægelse - partikler og tomrum

Vort fysiske legeme består af materier eller stoffer, der 
er underkastet forvandlingsprocesser fra det er et foster 
til det eventuelt bliver en gammel mands eller kvindes 
legeme. Fra den fysiske videnskab får vi at vide, at dette 
fysiske legeme hovedsagelig består af vand, og i religiøst 
symbolsprog er udtrykket ”vand” ligefrem symbol for 
materien. Men dette ”vand”, dette materielle eller fysiske 
legeme, er under forvandling, dvs. det er i bevægelse. Thi 
forvandling er en form for bevægelse. Og det gælder for 
alt stof eller materie, at det er udtryk for bevægelse. Selv 
de meget faste stoffer består af partikler, der bevæger sig 
i tomrum, som er mange gange større end partiklerne. 
Det er samme princip, vi møder, hvad enten vi studerer 
himmelrummet med dets kloder, 
sole og mælkeveje, eller vi studerer 
materien med dens celler, molekyler 
og atomer. Studerer vi de levende 
væseners organismer, opdager vi, 
at de også udgør mange former 
for bevægelser, både i deres indre 
organiske struktur og i det ydre 
rum. Men hvad er det, der skaber 
bevægelsen i alt stof? Og hvad ska-
ber bevægelserne i verdensrummet?

Et ”noget” som ikke er mate-
rie

Stoffet i sig selv kan umuligt bevæ-
ge sig. Den bevægelse, som alt stof 
befinder sig i, udløses af noget helt 
andet end stoffet selv. Dette bliver 
til kendsgerning derigennem, at stoffet bygges planmæs-
sigt op. Det bringes til at udløse logiske processer. De le-
vende væseners organismer, som udgør livets allerhøjeste 
og mest fuldkomne materiekombinationer, er jo bygget 
op som geniale redskaber til brug for skabelsesprocesser. 
Er det ikke en kendsgerning, at stoffet i særlige tilfælde 
er formet som sanseredskaber for syn, hørelse, lugt, smag 
og følelse? Hvorfor er materien formet som hænder og 
fødder, der også er geniale redskaber? Og som hjerte, 
lunger, nyrer, skelet og muskulatur? Er det ikke netop for 

at opfylde bestemte formål? Men for hvem skal de opfylde 
disse formål? Hvis kun materien eksisterede, kunne den 
ikke blive formet på sådan en hensigtsmæssig måde. Der 
må være ”noget”, hvis hensigt og formål opfyldes gennem 
denne forvandling. Dette ”noget” kan ikke være orga-
nismen selv, der blot er et redskab, der dirigeres. Dette 
”noget” er organismens ophav, som ikke er materie, og 
som derfor ikke er tilgængeligt for direkte sansning. Det 
er usynligt, men gennem dets påvirkning af og skabelse 
i materien kan dets tilstedeværelse konstateres.

Stilhed, kraft og bevægelse

Uden dette ”noget”s eksistens ville der umuligt kunne 
eksistere bevægelse i materien. Såvel de gigantiske 

bevægelser i universets stjerne-
verden som de for os usynlige 
bevægelser i mikrokosmos eller 
materiens verden ville være en 
umulighed. Og der ville ikke 
kunne eksistere levende væse-
ner. Dette ”noget” besidder en 
egenskab, i kraft af hvilken det 
er et levende væsen, nemlig ånd 
eller bevidsthed. Det er dette 
levende væsen, vi kalder Gud, 
og det er i dette levende væsen, 
vi ”lever, røres og er til”, som det 
også siges i Bibelen. Om men-
nesket siges det i samme bog, 
at det er ”skabt i Guds billede 
efter hans lignelse”. Ja, men er 
vi ikke også et levende ”noget”, 
der dels oplever livet, dels giver 

os til kende gennem ”vandene” eller materien, således 
som den er kombineret i organer og sanseapparater, der 
tilsammen udgør en organisme? Dette ”noget” kender vi 
under begrebet ”Jeg’et”.

Hvert eneste menneske er et levende væsen i kraft af sit 
Jeg, sin overbevidsthed, sin underbevidsthed og bevidst-
hedens manifestationsorganer. Men uden overbevidsthed 
ville vi hverken have underbevidsthed, dags- og natbe-
vidsthed eller fysisk legeme. Jeg’et ville eksistere, men 
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det ville kun udgøre ”noget, som er” uden skabelse og 
oplevelse. Det ville være stilhed eller livløshed. Jeg’et 
må, som Kristus sagde, ”fødes af vand og ånd”, det må 
opleve sig selv i forhold til bevægelsen. Og det er ikke 
nok med ”vand”, med stof eller materie; ånden, eller den 
formende kraft må til for at bevæge materien.

Sult- og mættelsesprincippet

Ånd udgør den kraft, der i alle situationer bevæger al 
materie såvel i mikrokosmos som i mellem- og makro-
kosmos. Denne kraft er kun synlig eller tilgængelig for 
sansning gennem de reaktioner eller bevægelser, den 
fremkalder i materien. Alle former for materiekombina-
tioner, hvad enten de er fysiske eller psykiske, er blevet 
til i kraft af ånd. Da ånd er en bevidsthedskraft, kommer 
den til syne som vilje, og bag det, vi kalder vilje, eksisterer 
der et begær, en hunger. En åndelig hunger eller sult kan 
kun forvandles til mættelse ved at blive tilfredsstillet. Men 
hvordan opstår et sådant begær eller en sådan hunger?

I verdensaltet eksisterer et evigt princip, i kraft af hvilket 
alt liv opretholdes. Det har jeg kaldt sult- og mættelses-
princippet. Dette princips manifestationer er ikke blot 
begrænset til det levende væsens forhold til fysisk ernæ-
ring. Hele universets forvandling, fornyelse og udvikling 
er baseret på dette princip. De kosmiske spiralkredsløb er 
manifestationer af sult- og mættelsesprincippet.

I et sådant kredsløb er den jordiske menneskehed begyndt 
at hungre efter fred, efter en fuldkommen menneskelig 
tilværelse og en lysere og lykkeligere skæbne. Efterhån-
den vil denne hunger også kunne tilfredsstilles, ikke ved 
mirakler eller en eller anden diktatorisk bestemmelse, 
men ved at flere og flere mennesker efterhånden lærer at 
skabe de åndelige kraftfaktorer og psykiske og fysiske 
materiekombinationer, hvis virkning er freden.

Det tager sin tid, og derefter vil menneskene i endnu læn-
gere tid, ja, i umådeligt lange tidsepoker leve i lyset som 
guddommelige medskabere i universet, dvs. som organer 
i Guddommens primære bevidsthed, gennem hvilke den 
hellige ånd eller den højeste skaberkraft udfolder sig.

De levende væseners evige kredsløb gennem 
Guddommens sekundære og primære bevidst-
hed

Men når alle levende væsener er evige væsener, og 
sult- og mættelsesprincippet er et evigt fornyelses- og 
udviklingsprincip i universet, må væsenerne engang blive 
mætte af lystilstanden og længes efter dens modsætning, 
som da vil være lys for dem. Det vil sige, at vi fra den 
nuværende udviklings spirals ”salighedsrige” engang 
vil begynde at udsende sådanne bevidsthedskræfter, 
hvis virkninger danner ”mineralrige” i en højere udvik-
lingsspiral, hvilket er begyndelsen til en ny ”indvikling 
i materien”.

Det er naturligvis svært for nutidens mennesker, der er ved 
at være mætte af alle former for mørkemanifestationer, at 
fatte, dels at de engang har længtes mod sådanne former 
for livsoplevelse og manifestation lige så stærkt, som de 
nu længes bort fra dem, og dels at de engang i fremtiden, 
selv om det er om så lang tid, at de ikke kan opfatte det 
med cifrer, igen vil længes imod noget lignende. Det er 
selvfølgelig ikke lidelserne, man vil længes imod, men 
magten, selvhævdelsen og egoismen efter umindelige 
tiders udfoldelse af næstekærlighed, hengivenhed og 
altruisme. Og som man sår, må man høste, dvs. opleve 
virkningerne af sin magtudfoldelse, og dermed kommer 
forvandlingen eller fornyelsen af bevidstheden. 

Livet er en evig fornyelsesproces af Guddommen og af 
gudesønnerne eller de levende væsener. Blot med den 
forskel, at Guddommen i al evighed er på sit højdepunkt 
i sin primære bevidsthed, hvor de væsener, der i udvik-
lingsspiralerne gennemløber de højeste verdener, er Guds 
skabe- og oplevelsesredskaber, medens de væsener, der 
repræsenterer spiralernes plante-, dyre- og menneske-
stadier, udgør Guddommens sekundære bevidsthed, 
hvor på én gang disse væseners bevidsthedsfornyelse og 
Guds bevidsthedsfornyelse finder sted, samtidig med at 
alle disse myriader af levende væsener udgør stoffer og 
universer for hverandre.
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Urbegæret og viljesakten

Væsenernes begær udløses således af et evigt princip, i 
kraft af hvilket de drages mod nye sfærer og tilstande, 
som aldrig bliver en gentagelse i detaljerne, selvom 
lovmæssigheden gentager sig. Nævnte princip har jeg 
kaldt ”urbegæret”, hvilket ikke er det samme som vilje. 
Urbegæret er det evige livsbegær eller hungeren efter 
livsfornyelse, og det i sig selv er en garanti for, at det, vi 
kalder ”døden”, kun er en illusion. Dette begær har sæde 
i individets overbevidsthed, hvor samme individs talent-
kerner også befinder sig, koncentreret i ”spiralcentre”, 
dvs. permanente skabelsescentre for underbevidsthedens 
legemer: instinkt-, tyngde-, følelses-, intelligens-, intui-
tions- og hukommelseslegemet. Disse legemer danner 
individets underbevidsthed, og gennem dem kan det 
sanse, opleve og udfolde sin skabeevne.

Al manifestation eller skabelse og dermed bevægelser i 
materien opstår på grundlag af impulser i væsenets over-
bevidsthed. Impulserne befordres af urbegæret og moder-
energien til de viljeførende kræfter i spiralcentrene, dvs. 
at urbegæret og livsviljen forvandles til det, som væsenet 
på sit nuværende udviklingstrin har evne til at ville og 
kunne. Igennem en impuls fra spiralcentrene og de dertil 
knyttede talentkerner til den del af underbevidstheden, 
som kaldes dagsbevidstheden, bliver væsenet bevidst i 
samme impuls som et ønske, der nu må forvandles til 
en viljesakt. Først her er vi nået til den del af processen, 
som den fysiske videnskab kan begynde at kontrollere, 
nemlig at der opstår elektriske impulser i hjernen. Men 
hvad er elektricitet?

Menneskene anvender det i lamper og kraftmaskiner, og 
de er begyndt at blive klar over, at der også er elektriske 
spændinger og impulser i dem selv. Men svaret på, hvad 
elektricitet er, kan ikke gives blot ad fysisk teknisk vej. 
Elektricitet er livskraft og dermed en åndelig kraft.

Elektricitetens anvendelse

Den fysiske videnskab og teknik er i dette århundrede nået 
umådelig langt i sammenligning med, hvad man kunne 

præstere inden for disse områder i tidligere århundreder 
af vor kulturepoke. Denne kolossale udvikling er for en 
meget stor del forårsaget af, at man opdagede og forstod 
at udnytte elektriciteten. Det moderne menneske trykker 
blot på knapper, så kommer der lys, eller det sætter en 
motor i et brugsredskab i gang, eller lukker op for radio 
eller fjernsyn. Det koger muligvis sin mad ved hjælp af 
elektricitet, og det kører i sporvogn og elektrisk tog til 
arbejdet, hvor det på mangfoldige måder anvender elek-
tricitet i maskiner, der varierer fra små let håndterlige 
apparater til kæmpemæssige dynamoer og kraftmaskiner.

Alt dette er blevet så dagligdags og vanebetonet, at man 
ikke ser noget vidunderligt i det, eller - hvis man da ikke 
er fagmand - tænker over, hvad det egentlig er, der fore-
går. Og mennesket tænker slet ikke på, at for at det skal 
kunne betjene disse apparater og maskiner, ja, for at det i 
det hele taget kan udføre, hvad det vil og tænker, må der 
også foregå elektriske processer i dets egen organisme. 
Al bevægelse er forårsaget af spændinger, som udløses, 
og nye spændinger, som opstår. 

Elektriske og kemiske processer indvirker på hinanden 
i vor organisme og vort nervesystem, som er et meget 
fint opbygget maskineri. Men det levende væsen er ikke, 
som nogle materialistisk indstillede forskere får mange 
til at tro, blot et kemisk-elektrisk maskineri, Det er et 
levende åndeligt væsen, som anvender nævnte maskineri 
så længe, det kan bruges; og selv om et menneske dør, 
som man siger, er det ikke det levende væsen, som er 
død. Det er dets organiske apparatur, der er kortsluttet. 
Ligesom elektriciteten stadig findes, selvom en lampe 
eller en maskine går i stykker, eksisterer det væsen også 
efter legemets død, som belivede samme legeme med sin 
ånds elektriske kræfter og spændinger.
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Religion og materialisme vil afløses af åndelig 
videnskab

Mennesket har altså - uden at vide det - anvendt elektri-
citet længe før, end det fandt frem til den i naturen og 
fandt på at bruge den i teknikkens tjeneste, og det har det, 
fordi dette at være et levende væsen faktisk er det samme 
som at være et elektrisk væsen. Arbejdet med stråler og 
bølger og elektro-magnetiske kræfter inden for teknik og 
videnskab vil lidt efter lidt føre menneskeheden frem til 
at blive mindre materialistisk, idet man bliver klar over, 
at materien, et hvilket som helst stof, ikke blot er det, det 
ser ud til at være. Det består af partikler og tomrum, men 
”tomrummet” er gennemstrømmet af stråler og bølger, og 
partiklerne er omgivet af kraftfelter, der består af mange 
slags vibrationer og bølgelængder.

Naturligvis er disse opdagelser ikke nok til at ændre men-
neskers livsindstilling fra at være materialistisk til at blive 
en indstilling på ånd. Men andre faktorer i menneskehe-
dens skæbne, bl.a. krige, sygdomme, sociale spændinger, 
økonomiske vanskeligheder og seksuelle problemer vil 
medvirke til, at flere og flere mennesker bliver søgende. 
En materialistisk livsanskuelse er ikke nok for dem, og 
den gamle religiøse livsindstilling baseret på dogmer 
og blind tro føler de sig ikke mere inspireret af. Det vil 
da ganske naturligt blive en åndelig videnskab, som vil 
afløse religionen og føre den fysiske videnskab frem til 
forståelse af livets og universets åndelige love og evige 
principper. I fremtidens videnskab er der dog én faktor, 
som vil komme til at spille en førende rolle, hvad den ikke 
gør i nutidens videnskab, og det er moralen.

Elektricitet i tre dimensioner

Midt imellem mikrokosmos, dvs. organernes, cellernes, 
molekylernes og atomernes verdener, og makrokosmos: 
klodernes, solsystemernes og mælkevejenes verdener, op-
lever menneskene verden, en verden, som derfor naturligt 
kan kaldes ”mellemkosmos”. Og lige som det er elektriske 
kræfter, der står bagved bevægelserne i mikro- og ma-
krokosmos, er det også elektricitet, som sætter de mel-
lemkosmiske bevægelser i gang. Man må altså kosmisk 
set skelne mellem makro-, mellem- og mikrokosmisk 

elektricitet, hvilket ganske vist alt sammen er psykisk 
kraft eller psykisk materie, men anvendt henholdsvis 
af levende væsener i makrokosmos, mellemkosmos og 
mikrokosmos. Når videnskaben når tilstrækkelig langt i 
udvikling, vil den anerkende begrebet ”ånd” og forstå, 
at ånd er psykisk kraft eller stråleformig materie frem-
trædende i tre dimensioner, svarende til de tre kosmos.

I vor tid ved menneskene ikke så meget om åndelige 
kræfter, de ved langt mere om elektricitet, selv om de 
heller ikke ved, hvad elektricitet er. Hvad er det, men-
neskene i almindelighed kalder ”elektricitet”, og som de 
anvender i stor udstrækning i kraftmaskiner og lamper? 
Det er makrokosmisk elektricitet, og det vil igen sige, at 
det er makrokosmisk ånd. Menneskene tror, at elektricitet 
er en ren fysisk kraft, fordi de til en vis grad kan måle 
den, ligesom de kan måle fysiske materier. Det ændrer 
dog ikke dens kosmiske analyse som makrokosmisk ånd. 
Den er en del af jordklodens bevidsthedskraft og hører 
således med til samme væsens psykiske struktur. Den 
er en psykisk kraft fra et spiralkredsløb, der ligger over 
menneskenes, et spiralkredsløb, i hvilket jordkloden som 
levende væsen befinder sig.

Elektricitet og ”magi”

Ligesom jordmenneskene til en vis grad kan jonglere 
med jordklodens fysiske materier for dermed at opret-
holde deres fysiske liv - fx. ved at så og høste markens 
afgrøde og på anden måde udvinde deres føde af den 
fysiske materie, og ved at bygge huse og lave redskaber 
og maskiner osv. - således kan de også efterhånden til en 
vis grad jonglere med samme jordklodes psykiske kraft, 
selvom de ikke aner, at jordkloden er et levende væsen, 
i hvis organisme de befinder sig.

 En sådan viden har dog eksisteret og eksisterer hos 
mennesker, der er indviet i livslovene. I fortiden var der 
indviede væsener på jorden, som havde særlige opgaver 
i forbindelse med menneskehedens udvikling. Disse 
indviede benyttede sig ved visse lejligheder af magisk 
kraft, som man kaldte det. Og senere tiders mennesker 
har opfattet magien som noget ”overnaturligt”.
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Alt hvad der i Bibelen fortælles om såkaldte overnaturlige 
hændelser i forbindelse med Pagtens Ark og Salomons 
Tempel har højst sandsynligt været elektriske fænome-
ner. Der fortælles jo ligefrem i skildringen af templets 
opførelse i det gamle Testamente, at der var kobberstøtter 
omvundet med tråd, et støbt hav og meget andet, som 
man almindeligvis blot har opfattet som prydelser. Men 
det har været et kæmpemæssigt elektro-element, hvis 
udladninger ved indvielsen af templet var så stærke, at 
præsterne faldt til jorden. En sky af ”Herrens herlighed” 
fyldte huset. Så vil en og anden måske sige: ”Nå, var det 
ikke andet end elektricitet”. Men eftersom vedkommende 
faktisk ikke ved, hvad elektricitet er, og eftersom det er 
elektriske kræfter, der som guddommelige kræfter virker 
både i makro-, mellem- og mikrokosmos, og som bevir-
ker al skabelse, forvandling, nedbrydning og fornyelse 
i universet, kan man dårligt anvende ordet ”kun” i den 
forbindelse.

Fra magi til bevidst beherskelse af livskraften

Det er ikke meningen, at elektricitet skal anvendes som 
”magi” i menneskehedens videre udvikling. Men det var 
en vigtig faktor i visse af dens udviklingsstadier, medens 
den endnu blev ledet af indviede væsener, som var inkar-
neret i fysisk materie.

Kendskabet til disse højere naturlige kræfter, som af de 
uindviede blev betragtet som ”overnaturlige” er imidlertid 
næsten gået tabt for menneskeheden, efterhånden som 
inkarnationerne af indviede væsener blev sjældnere, og 
dens fysiske ledelse mere og mere overgik til uindviede 
væsener. Disse har ført menneskeheden frem mod ma-
terialisme og gudløshed, men også mod videnskab og 
teknik. Nu kender man elektriciteten og kan anvende den, 
men ved ikke, hvad den er. Men lige så lidt, som ”magien” 
skal vende tilbage, skal elektriciteten vedblive at være 
noget, man tror er fysisk og ikke ved, hvad er. Det er af 
den allerstørste betydning, at de jordiske mennesker lærer 
at forstå og beherske de elektriske kræfter, ikke blot den 
makro-elektricitet, som vi kalder ”elektricitet”, og som 
i virkeligheden er en del af jordklodevæsenets livskraft, 
men også den elektricitet eller den livskraft, der gen-
nemstrømmer menneskenes eget nervesystem og fysiske 

organisme. Her gælder det nemlig at undgå kortslutnin-
ger; thi sygdomme, psykiske såvel som fysiske, og megen 
anden jordmenneskelig elendighed er i virkeligheden 
virkninger af jordmenneskenes egne bevidsthedsmæssige 
eller åndelige kortslutninger.

Vi ved, at naturen omkring os såvel som vor egen or-
ganisme består af faste, flydende og luftformige stoffer 
eller materier. Mennesket af i dag begynder også at vide 
noget om, at stråler og bølger spiller en væsentlig rolle i 
naturen og i os selv. Vi kan altså til de tre andre former 
for materie føje den stråleformige. Der er blot den væ-
sentlige forskel mellem de tre førstnævnte materier og 
den stråleformige materie, at sidstnævnte i sin renkultur 
er totalt utilgængelig for direkte fysisk sansning. Den 
kan kun erkendes igennem dens indvirkning på de for 
sansningen fremtrædende fysiske materier.

Løsningen på stoffets mysterium er: ånd

Når vi oplever de fysiske materiers reaktionsevne, deres 
farver og former, deres forvandling, deres fremtræden 
i fast, flydende og luftformig tilstand, deres bevægelse 
og vibration, skyldes alt dette den i disse stoffer eksiste-
rende usynlige kraft eller stråleformige materie, der er 
det samme som psykisk kraft eller ånd. Med hensyn til 
materierne i menneskets egen organisme, så er de byg-
get op af mikroorganismer, der er legemer for levende 
mikrovæsener, altså væsener i underliggende spiralkreds-
løb. Når alle disse væsener befinder sig i vor organisme 
og ikke i en anden organisme, er det fordi vi med vor 
bevidstheds elektriske vibrationer og bølgelængder har 
tiltrukket netop disse levende væsener. I princippet er det 
samme årsag, som ligger til grund for, at vi befinder os 
som mikrovæsener i jordklodevæsenets organisme. Det 
er fordi vi er på bølgelængde med dette makrovæsen, som 
har tiltrukket os. Ellers var vi født på en anden klode.

Der er altså en nøje strålemæssig kontakt mellem et 
makrovæsens psykiske eller stråleformige energier og 
mikrovæsenernes psykiske eller stråleformige energier. 
Hvis ikke der var det, ville nævnte mikroindividers kraft 
ikke kunne fortsættes og derved danne en for makrovæ-
senet passende fysisk organisme.
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Den mikrokosmiske elektricitet er mikroindividernes be-
vidsthed, ånd eller psykiske kraft. Men det er ikke denne 
kraft, der opretholder organismen og fornyer den. Det er 
menneskets bevidsthedskræfter, der gør det. Det er men-
neskets ånd eller den mellemkosmiske elektricitet, der 
som en usynlig kraft gennemstråler hele organismen. Når 
et menneske dør, som vi kalder det, dvs. når dets fysiske 
organisme bliver et lig, er det denne usynlige kraft, der 
har forladt den. Legemet er ikke mere belivet af mellem-
kosmisk elektricitet; men denne kraft eksisterer stadig, da 
den jo er en udstråling fra væsenets overbevidsthed. Den 
”afdøde” oplever og skaber da ikke mere på det fysiske 
plan gennem en fysisk organisme. Men vedkommende 
væsen oplever nu den stråleformige verden, en verden af 
stråler og bølger eller en åndelig verden, der er akkurat 
lige så naturlig som den fysiske verden, selvom lovene 
fungerer lidt anderledes der, end på det fysiske plan.

Den hellige ånd er ånd, der udløser kærligheds-
manifestationer

Det levende væsen er altså primært et elektrisk væsen 
eller et åndeligt væsen. Og når det begynder at forstå det 
og at tænke og handle ud fra denne forståelse, vil meget 
i dets liv kunne ændres og dermed hele dets fremtidige 
skæbnedannelse. Ikke mindst vil det kunne få betydning, 
at det forstår, at begrebet næstekærlighed har både et mi-
krokosmisk og et mellemkosmisk perspektiv. Fra Bibelen 
kender vi kun det mellemkosmiske: vor næste som med-
mennesket i hverdagen, efterhånden også udvidet til dyr 
og planter. Men alle de levende væsener, der lever, røres 
og er til i vor fysiske organisme er også vor næste. Hvorfor 
har Kristus da ikke fortalt det? Fordi hans omgivelser og 
mennesker i mange følgende århundreder absolut ikke 
ville kunne forstå ham. De havde svært nok ved at følge 
med i meget af det, han fortalte. Men han sagde jo netop, 
at Faderen skulle sende sandhedens ånd, som skulle tage 
af hans og give til menneskene og forkynde om de kom-
mende ting og vejlede til hele sandheden. Gennem den 
fysiske videnskabs og tekniks udvikling er der nu gjort 
et forarbejde, således at mennesket, når det bliver træt af 
den materialistiske livsanskuelse, kan føre dette arbejde 
videre som en åndelig videnskab, og i dette arbejde vil 
kosmologien blive den inspirerende faktor. Men som 

jeg før omtalte: i den videnskab vil moralen komme til 
at spille en væsentlig rolle, ikke en moral, der med løftet 
pegefinger siger: ”Du må ikke” og ”du skal”, men en 
moral bygget på næstekærlighedsprincippet; også til vor 
næste i mikrokosmos. Had, hævnfølelse, vrede, bitterhed, 
irritation, jalousi, surhed, angst og depression er psykiske 
kræfter, som ikke blot laver ravage og ulykke i forhold til 
vor næste i mellemkosmos. Disse energier eller psykiske 
kræfter laver mindst lige så store katastrofer i vor egen 
organisme som elektriske kortslutninger. Man skulle blot 
vide, hvilke naturkatastrofer et hidsighedsanfald kan 
forårsage for mikrovæsenerne, der lever i vort hjerte- el-
ler lungeområde. Eller hvor katastrofalt en angstneurose 
eller depression kan virke for de væsener, der tilsammen 
udgør vore maveregioner, så ville menneskene prøve at 
beherske deres sind lidt mere. Samtidig giver sådanne 
anfald dispositioner til sygdomme, ja, de sætter måske 
sygdommen i gang. Også her behandler vi vor næste ilde 
og må høste, som vi har sået. Men når mennesket i kær-
lighed åbner sit sind for sin næste i mikro- og mellemkosmos, 
da vil også den evige Guddoms hellige ånd drage samme væsen mod 
større og større oplevelseshorisonter i dets evige udvikling.

(Ovenstående foredrag blev holdt af Martinus i Instituttets 
foredragssal mandag den 25. april 1960. Det er bearbejdet til 
KOSMOS af Mogens Møller). 
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Af Toni Christina Bjerremose.

I 1986 talte Abraham første gang igennem det 
amerikanske medium Esther Hicks og afslørede, 
at navnet Abraham dækkede over en gruppe af 
åndelige lærere, hvis mission var at lære men-
neskeheden om Loven for Tiltrækning.  I de 
sidste 26 år har Abraham besvaret i tusindvis af 
spørgsmål om alverdens ting fra søgende men-
nesker, men har dog koncentreret sig om i detaljer 
at forklare, hvordan Loven for Tiltrækning vir-
ker. Denne universelle lov er den samme, som vi kalder 
Karmaloven eller Loven for Årsag og virkning, og kan 
beskrives med ordene: ”Hvad du sender ud, får du igen”, 
”hvad du gør mod andre, gør du mod dig selv” og ”hvad 
du sår, skal du høste”.

Jeg blev første gang opmærksom på Abraham ved, at 
jeg i begyndelsen af 2011 ”tilfældigvis” faldt over Else 
Byskovs meget spændende bog ”Loven for tiltrækning”. 
Heri fortæller hun om Abraham og drager sammenlignin-
ger med Martinus. Bogen gjorde et dybt indtryk på mig, 
og jeg satte mig for at undersøge mere om dette åndelige 
”lærerkollektiv”. Jeg har altid været meget forbeholden 
og kritisk indstillet overfor såkaldte kanaliseringer, men 
her måtte jeg efterhånden overgive mig. Med mit man-
geårige kendskab til Martinus’ analyser kunne jeg se, at 
der bag begrebet Abraham måtte stå en gruppe kosmisk 
bevidste væsener på Martinus-niveau, da det ellers ville 
være umuligt for dem at besvare og forklare kosmiske 
love på en sådan kærlig, knivskarp, humoristisk og viis 
måde, som disse åndelige mestre gjorde.

De tre love.

I vor hjerne- og intelligens-tilbedende tid er det vidun-
derligt at kunne byde hjertet og følelserne velkommen 
tilbage. Abraham betoner nemlig igen og igen følelsernes 
betydning, idet de faktisk er med til at skabe vores liv. Vi 
er selv skabere, siger Abraham, og det er med følelserne, 
at vi får vore ønsker til at gå i opfyldelse. Men for at få 
opfyldt et ønske skal det igennem 3 faser, eller 3 love. Den 
første er ”Loven for tiltrækning”, den anden er ”Loven om 
bevidst skabelse” og den tredje er ”Loven om at tillade”.
Martinus bruger begreberne X1, X2 og X3 til at beskrive 

det levende væsen, hvor X1 er skabe-
ren, X2 er vores skabe-evne og X3 er 
det skabte. I X2 befinder sig det, som 
Martinus kalder ”urbegæret”, hvor vi i 
al evighed sender ønsker ud, der bliver 
opfyldt og erstattet af nye begær, der igen 
opfyldes. Tanker er ”børn af begæret”, 
siger Martinus, og tanker er helt afgø-
rende for opfyldelsen af begæret. 

I X2 findes også det begreb, som Mar-
tinus kalder ”skæbneelementet”, der 

indeholder alle vore talentkerner. Hvis vi f.eks. ønsker at 
lære at spille klaver, skal vi i gennem 3 stadier: A-stadiet, 
der dækker det første begær efter at kunne spille klaver, 
B-stadiet, der dækker de mange, mange år og liv, der skal 
til, for at blive bedre og bedre til at spille klaver, og til 
sidst C-stadiet, hvor vi bliver født som genier i klaverspil. 
Det kan tage 3 – 4 liv, siger Martinus. Da dette at ville 
lære at spille klaver er en konkret opgave, som vi ønsker 
opfyldt, følger det de ovenstående regler. 

Ønsketalentet.

Dog er det en smule anderledes mht. udviklingen af det, 
Martinus kalder vort ønsketalent, da vi som regel ikke 
er klar over, at vi har et sådant, og derfor ikke bevidst vil 
forsøge at øve os i det. Han understreger betydningen af 
at udvikle dette talent og udtrykker det på denne smukke 
måde:
”At få sin tanke og vilje, hvilket i virkeligheden vil sige at 
få sit ønsketalent bragt i en sådan fuldkommen tilstand, 
at man kun kan begære det rigtige, er identisk med det, 
vi kalder ”fuldkommenhed”. Det er en sådan vanebe-
vidsthed, der er det absolut uundgåelige fundament for 
opnåelsen af den højeste fuldkomne eller lykkeligste 
skæbne i spiralen. Det er den skæbne, jordmennesket 
ser hen til som den kommende ”varige fred”, ”kosmisk 
bevidsthed” eller ”salighed.” 

Martinus går ikke i detaljer med, hvordan man udvikler 
dette ønsketalent, men det er her, at Abraham kommer ind.
Mange, især åndeligt interesserede mennesker, betragter 
ofte deres begær efter f.eks. penge eller materielle ting 
som forkerte, men hvis vi har dette begær, skal vi lade 
være med at skjule det og lade det få lov til at blive op-

Abraham og Martinus

Esther Hicks
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fyldt, så at det senere kan blive erstattet af andre begær 
og da efterhånden af helt uselviske begær. Der skal først 
ryddes ud i de egoistiske begær, der kræver opfyldelse, 
så længe vi har dem, og vi skal holde op med at have 
dårlig samvittighed over, at vi er, som vi er. Abraham 
understreger, at der er nok til alle, og at hvis vi f.eks. 
ønsker os mange penge, bliver de ikke taget fra andre 
mennesker, da de har nøjagtig de samme guddommelige 
skabemuligheder for at ønske sig dem, som vi selv har.

Ifølge Abraham er det ikke sværere at skabe et slot end 
en knap Det får mig til at tænke på et sted i Paramahansa 
Yoganandas bog ”En yogis selvbiografi”, hvor han fortæl-
ler om en meget berømt yogi, Lahiri Mahasaya, der møder 
avataren Babaji, der har været hans guru i en tidligere 
inkarnation. Lahiri får at vide, at han i en fjern fortid har 
udtalt ønsket om at nyde et palads’ skønhed. 
Da karmas lov kræver, at ethvert menneskeligt ønske til 
sidst opfyldes, må Babaji opfylde dette ønske for ham, 
for at Lahiri kan frigøres fra inkarnationens hjul. Avataren 
skaber derfor oppe i det øde Himalaya ”(…) et vældigt 
palads af blændende guld, smykket med talløse juveler, 
omgivet af smukt anlagte haver, genspejlet i rolige små-
søer (…)”. 

Lahiri får at vide, at ligesom jorden er Guds drøm, og 
holdes sammen af Guds vilje, kan en mester som Babaji 
skabe alt ud af sit sind og holde det sammen ved sin viljes 
magt.  Senere dematerialiserer Babaji paladset, og alle 
elementerne i form af åndelige atomer vender herefter 
tilbage til den højere bevidsthed eller det immaterielle 
rum, hvor alt, ifølge Martinus, er umanifesteret til stede. 

Alle mennesker kan skabe det liv for dem selv, de ønsker, 
siger Abraham. Med vores guddommelige skabeevne kan 
vi få et liv i glæde, lykke og rigdom. Denne viden er gået 
tabt i almindelig uvidenhed, stress, åndelig begrænsning 
og materialisme. Vi er overbevist om, at den eneste vej til 
f.eks. rigdom er ved enten at arve den, vinde i LOTTO, 
snyde og bedrage andre eller slide og slæbe for at komme 
i besiddelse af den. Men vi kan tænke os til både rigdom 
og fattigdom - det sidste, fordi vi ikke kender Loven om 
at tillade.

Tankens kraft.

Den samme indstilling har de fleste mennesker til syg-
domme, som man kun ved enten held, sund levevis eller 
gode gener kan undgå. Både Abraham og Martinus un-
derstreger igen og igen, at det er vore tanker, der står bag 
hhv. sygdom og sundhed. Ligesom vi kan tænke os syge, 
kan vi også tænke os raske. Medicinalindustrien hylder 
ikke en sådan udmelding, da den medicinske videnskab 
er bygget op på en rent materialistisk/fysisk tilgang til 
sygdom, og både læger og de store medicinalfirmaer vil 
af al magt bekæmpe enhver antydning af, at vi selv – dvs. 
vore tanker - er første årsag til vore sygdomme. Hvis vi 
selv kan tænke os raske, behøver vi ikke mere hverken 
læger eller medicin, så der står store økonomiske interes-
ser i vejen for denne viden.

Mennesker i dagens Danmark og i resten af den vestlige 
verden øver sig mere i at tænke forkert end i at tænke 
rigtigt. De ved endnu ikke, at det betyder noget, hvordan 
man tænker. Vi har alle et åndeligt kompas, der viser os 
den rette kurs, og det er vores opgave at lære at lytte til 
det. Det er vores følelser, som omgående vil fortælle os, 
om vi tænker rigtigt, dvs. positivt, eller tænker negativt. 
Hvis vi mærker efter, kan vi føle, om det er gode eller 
dårlige tanker, vi er fyldt af, men vi ænser ikke vores 
følelsesbarometer eller åndelige kompas, fordi vi er så 
vant til at have det dårligt, at vi tænker, at det er en nor-
mal tilstand!

De magnetiske tanker. 

Tanker er magnetiske, siger Abraham, og tiltrækker 
tanker af samme art. Hvis vi tænker negativt, tiltrækker 
vi andre negative tanker, der igen tiltrækker en hær af 
negative tanker. Når vi har gjort det i en årrække, er det 
svært at vende skuden, og de negative tanker har nærmest 
overtaget sindet, og kan i en nedadgående spiral trække 
os ned i en depression eller manifestere sig i sygdom, 
fattigdom, stress, bitterhed og had.
Hvis vi derimod tænker positivt, vil vi tiltrække andre 
positive tanker, der igen tiltrækker andre positive tanker, 
indtil vi med denne formidable kraft får vore hedeste øn-
sker til at blive til virkelighed, hvorved vi skaber sundhed, 
rigdom, ro, tilgivelse og kærlighed.

Hvad man retter sin bevidsthed mod, sender man tanke-
energi hen til. Jo mere man frygter noget, jo mere tiltræk-
ker man det. Det betyder, at hvis man f.eks. er bange for at 
få kræft, tænker man måske ”Bare jeg ikke får kræft, bare 
jeg ikke får kræft”, hvorefter man, når man tænker det 
tit nok, uvægerlig vil tiltrække kræft. Hvis man derimod 
tænker ”Jeg er rask og har et godt helbred, jeg er rask og 
har et godt helbred”, så er det det, man tiltrækker.
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Hvis man er bekymret over, at man ingen penge har, 
så skal man endelig ikke fokusere på denne mangel på 
penge, men derimod forestille sig, at man har masser af 
penge og se sig selv bruge dem på opfyldelsen af forskel-
lige ønsker: Det kan være noget nyt tøj, en skøn ferie på 
Bali, se sig selv sidde ved rattet i en ny smart bil, eller 
se sig selv have succes i et erhverv eller en kunstart, osv. 
osv. Fokus på bekymring og mangel tiltrækker bekymring 
og mangel, da lige tiltrækker lige.
Abraham siger, at den normale tilstand er behag, glæde 
og lykke. Uden at have været klar over det, har vi tiltruk-
ket ulykker, depressioner og sygdomme, og vi beklager 
vores ulykkelige skæbne. Da denne også kan være svær 
at rumme, sender vi ofte skylden videre til vores med-
mennesker.

Kirkefaderen Augustinus (354 – 430) skriver: ”Et mirakel 
sker ikke i modstrid med naturen, men i modstrid med, 
hvad der af naturen er os bekendt.” Mirakler er ikke na-
turstridige, men naturen bag dem, kender vi ikke. 
Martinus siger, at vores skepsis gør, at vi endnu ikke 
kan lave mirakler. ”Når Jeget i menneskene får hele sin 
magt, så er det herre over al bevægelse. Derfra kommer 
al bevægelse i livet, og derfra kan man forklare alle mi-
raklerne. Jeget i de levende væsener har jo al magten, 
når de er blevet kristusvæsener”. Et mirakel definerer 
Martinus som ”… en foreteelse, der er blevet til ved hjælp 
af en indsats af kræfter, der unddrager sig de almindelige 
kendte fysiske love for skabelse eller manifestation”. Et 
mirakel er skabt af psykiske kræfter, når de fysiske kræfter 
ikke slår til, og er ”en ligeså naturlig ting som enhver 
anden form for skabelse”.

Vibrationskontoen.

Af de 3 love ”Loven for tiltrækning”, ”Loven om bevidst 
skabelse” og ”Loven om at tillade” er det den sidste, 
der volder os de største vanskeligheder. Den første lov 
bruger vi helt naturligt, når vi med vort urbegær sender 
et ønske ud. Da alle normale ønsker bliver opfyldt, siger 
Martinus, skal Universet opfylde det – det er lov, be-
kræfter Abraham - og det guddommelige skabeprincip 
går da også straks i gang med at opfylde ønsket. Det 
indsættes på en slags personlig åndelig 
vibrationskonto, som kun vi selv har 
adgang til, og venter kun på tilladelse 
fra os om at måtte manifestere det i 
den fysiske verden. 

Her er det, at vor egen modstand, 
dvs. tvivl, negativitet, angst, mistro 
og frustration skaber en barriere, der 
blokerer for ønskets opfyldelse. Når 
vi får vort ønske og vores forventning 
om ønskets opfyldelse til at svinge i 

samme vibrationsmæssige takt, materialiserer ønsket sig 
på det fysiske plan. Abraham beskriver, hvordan vi alle 
på det åndelige plan har en slags Aladdins hule, hvor 
alle vore uopfyldte ønsker ligger og venter på, at vi skal 
aktivere dem. Her befinder sig de bjerge af penge, vi altid 
har ønsket os, den perfekte partner, vi altid har søgt, den 
nye skønne bil, vi altid har villet eje, det smukke store hus 
med have, vi altid har drømt om, de vidunderlige rejser, 
vi altid har villet på, de karrieremuligheder, vi altid har 
villet have, osv., osv. 

Vi beklager os over, at vore ønsker ikke bliver opfyldt 
og bliver mere og mere frustrerede over det, hvorved vi 
selv blokerer endnu mere for ønskernes manifestation. 
Abraham fortæller, at hvis vi ingen modstand har imod 
vore ønskers opfyldelse, ja så varer det kun timer eller højst 
få dage, før ønsket bliver materialiseret. Hvis det f.eks. 
er en partner, vi ønsker, ja så er han eller hun blot 1 uge 
væk, hvis modstanden er fjernet. Hvis det er penge, vi 
ønsker, så har Universet mindst 20 forskellige måder at 
skaffe dem til os på. Men selvom vor åndelige vibrati-
onskonto bugner af ting, vi har ønsket os gennem hele 
vort fysiske liv, måske endog i tidligere liv, så blokerer vi 
for opfyldelsen med vor skepsis og negativitet. Vi skaber 
selv vor egen virkelighed.

Vortexen.

Abraham bruger begrebet ”vortex”, der kan oversættes 
som vibrations- eller tiltrækningshvirvel. Den er en del af 
vort inderste Jeg, og leverer opfyldelsen af vore ønsker. 
Vi kan være ude af eller inde i vortexen, men det er et 
spørgsmål om øvelse at kunne være inde i den længe nok 
til, at vore ønsker, der befinder sig på det åndelige plan, 
kan materialisere sig igennem den og ind i den fysiske 
verden. 

Når så mange af vore ønsker ikke går i opfyldelse – 
hvordan kan det så være? Abraham forklarer det med, at 
både ønsket og opfyldelsen af ønsket skal være på samme 
vibrationsniveau. Det svarer til, at hvis vi ønsker at høre 
en bestemt sang i radioen og har den indstillet på 101 
FM, mens sangen bliver sendt på 630 AM, ja, så kan vi 

ikke høre sangen. På samme måde kan der 
være et for stort vibrationsmæssigt svælg 
imellem ønsket og opfyldelsen af ønsket 
til, at det kan blive til virkelighed. Først 
når vort vibrationsniveau matcher 100 % 
med ønskets vibration, når vi har radioen 
indstillet på 630 AM, kan det blive til fysisk 
virkelighed. Det er ikke nok med 98 %. 
Når vi opgiver at få opfyldt et ønske, kan 
de 98 % være på vej, men de må så vente 
på vores personlige vibrationskonto, indtil 
vi får de sidste 2 % til at harmonere med 
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resten. I yderste konsekvens må ønsket forblive på denne 
private konto indtil et senere liv, hvor det så kan opfyldes. 

Når vi er kede af det, frustrerede, negative, opgivende 
og bekymrede, er vi udenfor vortexen, og vi blokerer for 
ønskernes fysiske manifestation, mens vi, når vi er glade, 
begejstrede, optimistiske forventningsfulde og sorgløse, 
er vi inde i vortexen og alt kan lade sig gøre! 

I gennem de sidste mange år har Esther og hendes mand 
Jerry Hicks udsendt flere bøger, der er dikteret af Abra-
ham, og nogle af dem er oversat til dansk, bl.a. ”En ny 
begyndelse”, ”Følelsernes forbløffende kraft” og ”Find 
din indre kilde”. Desuden kan man købe DVD’er, nogle 
med danske undertekster, andre uden, fra diverse work-
shops afholdt i forskellige byer i USA, hvor man oplever 
Abraham tale igennem Esther Hicks. og hører de svar, der 
bliver givet på de mange spørgsmål fra mødedeltagerne. 
Det er dybt fascinerende, ofte meget morsomt og altid 
meget lærerigt. Man kan læse mere på deres hjemmeside 
www.abraham-hicks.com.

Abraham siger, at de taler til os på mange niveauer af 
vores bevidsthed, så vi vil kun modtage, hvad vi er parate 
til at modtage nu, men når vi læser bøgerne eller hører 
DVD’erne flere gange, vil vi hver gang få noget mere 
ud det. Det svar, der oprindelig blev givet på spørgerens 
spørgsmål, kan undertiden også være rettet mod andre, 
der senere lytter til en DVD, og de vil føle, at også de har 
fået svar på deres indre spørgsmål. 

Samme evne havde Martinus. Jeg har f.eks. selv oplevet 
visheden af, at han i et foredrag holdt i begyndelsen af 
1950’erne også talte personligt til mig, der først hørte 
foredraget omkring år 2000, altså hen over et spand af 
50 år. Kosmisk bevidste væsener kan operere i tid og rum 
på en måde, som vi ikke forstår endnu, men vi kan blot 
konstatere, at det sker.
Jeg håber, at mange vil blive interesserede i Abraham, 
der på flere punkter tager opgaven op efter Martinus, og 
selv vil dykke ned i det visdoms-ocean, der her bliver 
tilbudt os. 
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Af Sten Blomqvist

Dette emne kan beskrives på flere måder, denne artikel 
er kun en af dem.
Ifølge Martinus har vi mennesker to kroppe – den fy-
siske og den evige, såkaldte energikrop, som består af 
”Jeget” og tanke-bevidstheden. Denne energikrop styrer 
det fysiske hylster (kroppen) og er det styrende element 
i det fysiske menneske således, at den bevirker blodets 
magnetisering, dvs tænker vi positivt magnetiseres blodet 
positivt og vi er stort set friske og sunde. Tænker vi 
negativt går det modsat. Selvfølgelig spiller føde, miljø, 
stress o.lign. ind i billedet, men i det store og hele falder 
alt tilbage på tankevirksomheden.

I bogen ”Bisættelse” kap. 18 skriver Martinus, at den 
materielle videnskab står i stampe når det gælder viden 
om åndelig materie. Hvad er da ”åndelig materie”? Man 
kan samle den åndelige materie under eet og kalde den 
for ”tankevirksomheden”. Den som styrer disse tanker er 
vort eget ”Jeg”. Allerede i fostertilstand begynder dette 
”Jeg” at opbygge den fysiske krop i den retning, som 
”Jeget” selv skabte i det foregående fysiske liv med de 
talentkerner, Jeget skabte og som siden opbyggede den 
såkaldte DNA-spiral så at sige.

Vi lever hele vort vågne liv i vore tanker. Det burde jo 
være der, man skal se efter, når det gælder sygdomme 
af forskellig slags. Hænger jeg fast i visse negative tan-
kegange eller det som fører frem til sygdom, retter den 
fysiske krop sig efter de energier, som kommer fra tanke-
virksomheden – eller hvordan trylles sygdommene frem?
 Hvordan kommer lighederne nu ind mellem klassisk 
homøopati og Martinus? Jeg går ikke ind på de store 
forskelle mellem klassisk og kompleks homøopati andet 
end, at den ene er mere åndelig og den anden mere som 
en kogebogsopskrift. Hvis en homøopat vil hjælpe en pa-
tient, må han lære patientens bagvedliggende problemer at 
kende gennem den såkaldte anamnese, altså udspørgning, 
for at få de vigtigste mentale brikker, patienten bærer på, 
bevidst eller ubevidst. Selvfølgelig også de fysiske.

Homøopati er fremtidens medicin, dvs den opbygger den 
fysiske krop efter de principper, som Martinus beskriver. 
De blokeringer som skolemedicinen er fuld af findes 
ikke i homøopatien. Derimod findes udrensninger af de 
forringelser, som den fysiske krop må have ud, for at en 

helbredelse kan ske. At hjælpe et menneske er egentlig 
noget åndeligt, for der sker jo en forandring i den evige 
energikrop og dermed den aktuelle fysiske krop, som 
individet har i det nuværende liv.

En homøopat kan ikke sige til en patient, at den her 
medicin skal du indtage livet ud, som det forekommer 
inden for skolemedicinen. Det skulle jo betyde, at tan-
kevirksomheden er nedbrudt hele hans liv, og det har jeg 
svært ved at forstå. Den fysiske krop er jo bare et aktuelt 
redskab for et aktuelt liv. Det kan givetvis tage lang tid, men 
en forbedring indtræder og hjælpen er på ret vej, hvis det rette 
præparat anvendes.

er kan også opstå problemer, hvis patienten f.eks. har taget 
kortison (der fungerer som kunstgødning), fordi den påvirker 
binyrernes produktion af kroppens egen kortison, sådan at 
denne forandres og patientens forsvarsmekanisme forringes. 
Jeg har oplevet sådanne tilfælde, som betyder at jo længere tid 
kortison er anvendt, jo længere tid tager helbredelsen.
Svære sygdomme som f.eks. cancer styres også af tankerne. 
Man kan google på den tyske læge og forsker Dr. Ryke Gerd 
Hamer, hvor der findes artikler om dette på forskellige sprog, 
selv svensk.
Hvad angår føden har Martinus skrevet i bogen ”Den ideelle 
føde” kap. 12-13 om tankeprocessen ”nedefra og ovenfra” og 
om livsenhederne. Den er værd at studere.
(oversat fra svensk af Ruth – Sten Blomqvist er klassisk ho-
møopat)

Ligheder mellem klassisk homøopati 
og Martinus åndsvidenskab
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Af Ruth Olsen

Jeg hjalp engang en gigtsyg ældre kvinde, der som sid-
ste udvej gik til en homøopat for at få hjælp. Efter en 
del behandlinger gav hun op, da hun ikke fik det bedre. 
Dengang tænkte jeg, at det med homøopati nok bare var 
noget hokus-pokus. Mange år senere har jeg undersøgt det 
seriøst for at prøve at forstå de principper, den bygger på.

Selv om den ortodokse lægevidenskab har gjort, hvad 
den kunne for at miskreditere homøopatien, lever den 
stadig i (næsten) bedste velgående. Så der er altså noget, 
den kan. Den har i øvrigt i Danmark haft nogle meget 
besværlige vilkår, for det var først i 1976 receptpligten 
på homøopatiske midler blev ophævet. Indtil da blev man 
dømt for kvaksalveri for at bruge disse midler, som man 
samtidig påstod ingen virkning havde.

Lidt forhistorie kort: Samuel Hahnemann, født 1755 i den 
tyske by Meissen, fik en medicinsk uddannelse og virkede 
nogle år som alm. læge. Han oplevede dog, der var noget 
helt forkert ved den traditionelle tilgang til sygdom og 
sundhed, og gav sig til at eksperimentere med forskellige 
stoffers virkning på kroppen. Han mente, at sygdoms-
symptomerne var organismens forsøg på at genoprette 
den naturlige balance, hvorfor de ikke skulle bekæmpes 
men derimod styrkes.

Dengang brugte man kinin (også kaldet kinabark) mod 
malaria. Da Hahnemann selv indtog dette middel, fik 
han de symptomer, der karakteriserer malaria. Hans 
konklusion af dette og andre forsøg var, at ”et stof, der 
fremkalder symptomer hos en rask person, kan helbrede 
disse symptomer hos en syg person.” Eksperimenterne 
førte ham til opdagelsen af det, der kaldes ”lighedsprin-
cippet”, dvs at ”lige helbreder lige”, hvor den traditionelle 
lægevidenskab i stedet tænker i modsætninger og altså 
bekæmper symptomerne.

Dette lighedsprincip havde Paracelsus allerede formu-
leret i 1500-tallet, ja faktisk havde Hippokrates ca. 400 
år f.Kr. skrevet, at ”sygdommen helbredes af det som 
er lige, gennem det lignende.”  Dette princip er alment 
kendt, mener Kristian Pedersen i sin ”Homøopatisk 
håndbog” fra 1986. F.eks. kan man få varme i forfrosne 
hænder ved at dyppe dem i isvand. Man kan afhjælpe 
hjerteflimmer med digitalis, selv om dette stof fremkalder 

hjerteflimmer hos raske personer. Brugen af amfetamin 
til hyperaktive børn synes ulogisk, eftersom det normalt 
øger aktivitetsniveauet. Vaccination bygger på lidt af det 
samme princip, der handler om at opøve forsvaret mod 
den pågældende sygdom.

For Hahnemann var det afgørende i enhver helbredelse 
det, han kaldte ”livskraften”, som han beskrev som ”or-
ganismens egen automatisk virkende energi”, der gør 
modstand mod sygelige angreb. Denne energi må dog af 
og til have hjælp i form af et ekstra ”skub”.  Han opdagede 
også, at den egentlige årsag til et symptom kunne ligge 
et helt andet sted i kroppen. F.eks. kunne en hudsygdom 
skyldes en dårlig fungerende mave. Kroppen skulle ses 
som en helhed. Derfor måtte man være meget omhyggelig 
med sine undersøgelser af en patient, og han udviklede en 
spørgeteknik, der kunne tage mange timer. Hvilke alm. 
læger ville i dag kunne tage sig al den tid?

Det der nok har mystificeret videnskabsfolk flest er, at det 
stof, han havde fundet frem til som ”lige”, skal fortyndes 
i det uendelige i f.eks. destilleret sukkervand og stadig 
virke, ja bedre jo ”tyndere” det blev. Det er vigtigt, at 
det i fortyndingsprocessen omrystes grundigt undervejs. 
Hahnemann gav ikke selv nogen forklaring på, hvordan 
et stof kunne virke efter at være fortyndet så meget, at der 
ikke kunne være et eneste molekyle af den oprindelige 
medicin tilbage.

Den forklaring har senere homøopater forsøgt sig med, 
bl.a. på grundlag af den nye viden indenfor kvantefysik. 
Den før nævnte Kristian Pedersen mente således, at ”det 
strukturelle informationsindhold af lægemidlet er blevet 
overført til opløsningen” og derved videre til den men-
neskelige organisme. Han kaldte det derfor ”informations-
medicin”.

Otto Ballin mente, at medicinen ”efterlader et frekvens-
mønster i den neutrale bæresubstans, og dette mønster er 
nok til at sætte gang i livskraftens arbejde på at genetab-
lere den homeostatiske balance i kroppen.” Lægen og 
homøopaten Ole Jørgensen mente (i sin bog ”Det homøo-
patiske alternativ”), at der fra det homøopatiske middel 
udgår en stråling, der fra bæresubstansen påvirker blodet, 
som bringer det rundt i kroppen som en slags radiobølge.
Den seneste bog, jeg har læst – ”Homøopati, fremtidens 
medicin” af George Vithoulkas – tager udgangspunkt i 
Einsteins konstatering af, at alt stof er energi i forskel-

Om homøopatiens mysterier
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lige frekvenser. Den menneskelige organisme er et 
vibrerende bio-elektromagnetisk felt, og når dette felt 
vibrerer harmonisk, kan mennesket ikke rammes af en 
ydre sygdomsfremkaldende påvirkning, for så er det ikke 
modtageligt. Er det derimod i ubalance, vil livskraften 
være nedsat og organismen har svært ved at ”smide 
ubudne gæster på porten”.

Et sygdomssymptom afspejler de anstrengelser, orga-
nismen gør for at genoprette normale svingninger i sit 
bio-felt. Et homøopatisk middel søger gennem samme 
svingningsfrekvens som kroppens egne ”stormtropper” 
at forstærke deres anstrengelser ved at komme dem til 
undsætning. Her betyder ”det lige” altså resonans. Derfor 
kan man ofte se et symptom forværret i begyndelsen inden 
helbredelse indtræder.

Åndsvidenskabeligt set

Hahnemann skelnede ikke mellem psykisk og fysisk 
sygdom, for ham var det åndelige og det fysiske to sider 
af samme sag. Når de fleste ortodokse læger afviser ho-
møopatien, er det bl.a. fordi der opereres med et åndeligt 
begreb som livskraft. De holder sig jo hovedsageligt til 
det rent fysiske og tror ligesom medicinalindustrien, at 
det hele handler om kemi.

Fra åndsvidenskaben ved vi imidlertid, at årsagerne til 
sygdom først og fremmest er noget åndeligt. Det, nogle 
kalder vort ”bio-elektriske felt”, andre kalder vor aura, er 
ifølge Martinus vore åndelige legemer. Enhver sygdom 
begynder som en ubalance i dette åndelige felt, som vi 
også kan kalde vort ”bevidstheds-felt”. Derfra forplanter 
ubalancen sig til den fysiske organisme, hvor den mani-
festerer sig som en eller anden form for sygdom.

Også Martinus taler om ”livskraft” som det centrale for 
bevarelse af sundheden. I bogen ”Bisættelse” skriver 
han (kap.43): ” Idet tankerne er det samme som fine 
elektriske bølger, der gennemstrømmer organismen, vil 
enhver tænkning være identisk med en eller anden form 
for ”elektricering” af organismen, hvilket igen vil sige det 
samme som en ”overfysisk” kraftpåfyldning. Denne ”ele-
kricering” eller kraftpåfyldning udløses direkte i blodet.

Tænkningen bliver derved det højeste fundament for 
blodets skabelse, og dets kvalitet må derfor stå og falde 
med tænkningens natur og kvalitet. Da blodet udgør det 
bærende fundament for selve organismens skabelse, ved-
ligeholdelse og velbefindende, bliver tænkningen således 
selve livets allerhøjeste manifestationsfaktor. Det et væsen 
tænker, det bliver det.
Har det sygelige og abnorme tanker, vil dets organisme 
blive sygeligt eller abnormt magnetiseret, hvorved den 
i tilsvarende grad må fremtræde som usund og svækket, 

medens den ved lyse, sunde og normale tanker uundgå-
eligt vil komme til at fremtræde som udtryk for det højeste 
normale velvære.”

Vor modstandskraft mod sygdom står og falder altså 
ifølge Martinus med vort ”tankeklima”. Dette er for nylig 
blevet bekræftet i TV-serien ”Sjæl og videnskab”, hvor 
det bl.a. blev påvist, at de såkaldte lykkepillers virkning 
afhang af, om patienten troede på, de virkede. Det kender 
vi som en placebo-effekt. Dermed er også bekræftet, at 
det er bevidstheden, der styrer den fysiske organisme. 
Først når denne erkendelse for alvor vinder indpas i 
lægevidenskaben, vil der ske fremgang i det generelle 
sygdomsbillede i samfundet.

Så skal vi til gengæld til at arbejde med at styre bevidst-
heden! Det vil kræve indsigt i åndsvidenskaben. Nu ved 
jeg – hvad jeg ikke gjorde dengang – hvorfor den gigt-
syge kvinde, jeg i starten fortalte om, ikke fik det bedre. 
Hun var fuld af skuffelse og bitterhed over det liv, hun 
havde haft.

De to nervesystemer

Det er altså bio-elektriske svingninger, der som livskraft 
er afgørende for, om en organisme er sund og er i stand 
til at helbrede sig selv. Mennesket har to slags ”lednings-
systemer” til at formidle denne bio-elektriske strøm, to 
forskellige nervesystemer, fortæller V. Schelderup i bogen 
”Helbredelsens grunde” (Munksgaard 1991).
Det ældste system ”kører på” analog jævnstrøm og kaldes 
også ”det vegetative nervesystem”. Det står i forbindelse 
med kroppens celler via vævsvædsken i det intercellulære 
rum. Forskerne har fundet ud af, at det er dette netværk, 
der styrer fosterudviklingen og spiller den afgørende 
rolle ved sårheling, vævsregeneration og selvhelbredelse. 
Schelderup kalder det et ”biologisk informationssystem”, 
som findes i organismen før udviklingen af det nye ner-
vesystem, som fungerer på digital vekselstrøm.

Annie Besant
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Alt dette er forholdsvis nye opdagelser, som den etable-
rede videnskab dog endnu ikke har accepteret. Men ny 
viden er det nu ikke, for allerede før 1910 skrev teosoffen 
Annie Besant udførligt herom i bogen ”Bevidstheden og 
dens udvikling”. Heri beskriver hun, hvordan det første 
nervesystem, som hun kalder ”det sympatiske”, opbyg-
ges på det fysiske plan ved impuls fra bevidstheden via 
astralplanet og videreudvikles ved indbyrdes påvirkning 
mellem det fysiske og astrale. Det styrer alle livsorganer 
og fylder dem med livskraft.

Efterhånden som det astrale legeme (altså følelseslege-
met) bliver mere velorganiseret udvikles det nervesystem, 
hun kalder ”det cerebro-spinale”, ved impulser som 
udspringer fra mentalplanet (intelligens-legemet). Med 
tiden bliver dette gradvis det fremherskende nervesystem, 
hvorigennem dagsbevidstheden giver sig udtryk. Det 
sympatiske nervesystem fungerer dog stadig og bevarer 
kontrollen med kroppens livsorganer, men nu ”uden at 
være genstand for overlagt opmærksomhed”, altså som 
automatfunktion.
Hun fortæller, hvordan det nye nervesystem gør men-
nesket mere ”ømfindtlig for mentale rystelser, hvorved 
organiske forstyrrelser og sygdom kan fremkaldes. Det 
udviklede menneske lever fysisk bogstaveligt i sit ner-
vesystem”.

Og så er vi tilbage ved det, Martinus fortalte om tanke-
energiens elektriske svingninger, der gennem blodets og 
nervesystemets netværk virker ind på alle kroppens funk-
tioner, også de funktioner der styres af det autonome 
system. De to nervesystemer er jo ikke adskilte men dele 
af samme helhed, der jo dybest set alt sammen består af 
energivibrationer.

En healers forklaring

I Dudley Blades’ bog om healing (Hernov 1985) fandt jeg 
endnu en forklaring på helbredelsens mekanisme. Energi 
har mange frekvenser, fra de fineste åndelige frekvenser 
til de groveste fysiske. De er der alle sammen hele tiden, 
ja vi ”bader” i ”lyset” fra de åndelige energier, men når vi 
er f.eks. deprimerede ”lukker vi af” og bliver derfor ofte 
syge. Den indre ånd, frarøvet sin næring fra de højere pla-
ner, brænder lavt og koldt som et lys, der ikke får ilt nok.

Æterlegemet svinger på åndelig frekvens, det er det 
energifelt, der beliver kroppen, og som forlader os, når 
vi dør. Æterlegemet nærer os med åndelig energi, som 
det absorberer fra solen, jorden, træerne, blomsterne osv. 
Aura er et magnetisk vibrationsfelt, der er ligesom duften 
omkring en blomst. Sygdom viser sig som skygger i 
auraen, før den viser sig fysisk. Det er dette vibrationsfelt, 
healeren arbejder på i sine forsøg på at helbrede.

Vands hukommelse

Et vigtigt aspekt i homøopatien er diskussionen om vands 
særlige hukommelse og om dets evne til at være bærer 
af information. Vand er jo hovedparten af fortyndings-
substansen. Og vand udgør 70-80% af menneskets fysiske 
krop.
Naturvidenskaben har erkendt, at vand er en meget spe-
ciel substans og grundlaget for alt liv på jorden. Faktisk 
udråbte Aristoteles for 2000 år siden vand til at være ”det 
centrale element i videnskaben”, og forskerne har da også 
måttet indse, at vand ikke bare er brint og ilt (H2O), men 
at det er noget tredje, der netop gør det til ”livets vand”, 
man ved bare ikke helt hvad det er. De kan opregne 40 
”anomalier”, dvs afvigelser fra hvad man skulle forvente 
af en væske.

Det særlige ved vand er dets semi-krystallinske struktur 
og dets evne til lynhurtigt at ændre mønsteret i denne 
struktur. Ved ca. 37 grader er krystalstrukturen intakt, 
men over 43 grader begynder de krystallinske bindinger 
at blive opløst, og vandet begynder dermed at opføre sig 
som almindelig væske. Forskere ved University of Geor-
gia har påvist, at syge celler er omgivet af ustruktureret 
vand, mens raske celler er omgivet af struktureret vand. 
Ved helbredelse gælder det altså om igen at gøre kroppens 
vand struktureret. Men hvordan påvirke det i den retning?

En italiensk fysiker, Giorgio Piccardi, begyndt i 1935 at 
forske i vands adfærd. Han fandt f.eks. ud af at fremstille 
”aktiveret vand” ved at omrøre det med en glasbeholder 
fyldt med neongas og en dråbe kviksølv. Dermed blev 
det i stand til at opløse kalkforbindelser. Senere fysisk 
analyse viste, at glasbeholderens indhold fungerede som 
en lille radiosender for radiobølger med  meget lang 
bølgelængde. Vandet absorberer disse radiobølger, og 
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dette medfører energetiske forandringer i vandets fysiske 
struktur, som øger dets evne til at opløse kalksalte.

Han opdagede imidlertid, at dette ”aktiverede vand” ikke 
altid virkede på samme måde, men at det blev påvirket fra 
andre kilder, som ændrede dets egenskaber. Ved fortsat 
forskning fandt han ud af, hvordan forskellige elektro-
magnetiske felter spillede en rolle, f.eks. kosmisk stråling, 
solpletaktivitet og månens faser. Også andre planeters 
stillinger kunne have en vis effekt på vands struktur og 
egenskaber. (Schelderup: ”Helbredelsens grunde” 1991).

Vands hukommelse er altså en konsekvens af, at det er 
så let påvirkeligt og kan opretholde en strukturændring 
i en vis tid. F.eks. er det påvist, at når det vand, som er 
påvirket af en healer, bruges til at vande nogle planter, 
vokser disse meget bedre end planter, der er vandet med 
almindeligt postevand.

Den danske ingeniør Flyborg fandt på noget, han kaldte 
”radisonterapi”. Det bestod bl.a. i gennem en elektronisk 
proces at ”opmagasinere” specifikke mønstre af akusti-
ske svingninger i vand, som patienterne derefter skulle 
drikke. Jeg har dog aldrig hørt om konkrete eksempler 
på helbredelse via dette ”musikalske vand”.

Vand, der for nylig er smeltet, beholder en tid isens 
krystalstruktur og skulle derfor være meget sundt. Sa-
merne lader deres rensdyr drikke smeltevand, fordi de 
har erfaret, det er særlig godt og giver en finere pels. For-
skerne mener i øvrigt at have fundet ud af, at spædbørn, 
økologisk dyrkede grøntsager og frugt kun indeholder 
struktureret vand.

Med jævne mellemrum hører man, at der er kommet så-
kaldt ”restruktureret” vand på markedet, f.eks. BioLine 
Water i USA. Grandervand kommer ud af den reneste 
østrigske bjergkilde og har vist sig at have ret så fan-
tastiske egenskaber. Men når det er kommet på flasker 
og transporteret langvejs, er det vel udsat for al mulig 
påvirkning fra ”usunde frekvenser”, så hvordan mon det 
bevarer sin gode struktur?

Beneviste, en fransk immunolog, beskrev i 1988 i tids-
skriftet ”Nature” sit ”bevis” for vands hukommelse. Da 
tryllekunstneren Randi ville kontrollere beviset, kunne 
det ikke gentages, og Beneviste blev vanæret. Mon Randi 
kunne påvirke vandet med sine negative ”frekvenser”? 
Andre har siden forsøgt at præstere et videnskabeligt 
bevis, men vand lader sig åbenbart ikke putte i viden-
skabelige ”kasser”.

Japaneren Emoto søgte med fotografering af iskrystaller 
at påvise (i bogen ”Vandets Budskab”), hvor let vand 
lader sig påvirke af bl.a. musik og menneskelige følelser, 
ja endda skrevne ord. Men da han aldrig har ladet andre 
undersøge, hvordan han tager sine billeder, er han ikke 
blevet taget seriøst i videnskabelige kredse.

Alt stof, ikke kun vand, består af energi i forskellige 
spændings-mønstre (frekvenser). At disse mønstre af-
spejler information er ved at blive alment kendt – tænk 
blot på, hvordan en computer rummer information på 
grundlag af elektromagnetiske mønstre i silicium. I en 
vanddråbe er der omkring 2000 trillioner molekyler, små 
levende væsener der hele tiden bevæger sig. Hvilken 
uanet mængde af ”bits”, der her er mulighed for!  Na-
turen er fuld af budskaber for den, der forstår at ”læse” 
skabelsens mønster-sprog.



19

v/Mischa Lim

I artiklen ’Apropos en smuk misforståelse’ i Impuls 
1/2012 skriver forfatteren, som er en del af redaktionen 
på Martinus Instituttets blad ’Kosmos’, at han læser 
Impuls, fordi han interesserer sig for 
det, som ”går imod eller er modsat 
Instituttets politik”. I spørgsmålet om, 
hvorvidt det er tilladt eller ej at ændre 
i Martinus værk, så mener forfatteren, 
at der er tale om forskellige politiske 
holdninger hos Instituttet og Søren 
Ingemann, en holdning, der bygger 
på Martinus udtalelse om, at der ikke 
må ændres i hans værk, og forfatteren 
mener, at de to parter fortolker Martinus 
tale henholdsvis implicit eller eksplicit. 
Ovennævnte afføder nogle spørgsmål, 
som jeg her vil forsøge at svare på.

Arbejder man virkelig efter en 
politisk holdning på Martinus 
Institut?

Inden for Sagen beskæftiger vi os ikke med politik! Politik 
og Martinus lader sig absolut ikke forene – det hører slet 
ikke sammen. Martinus har selv sagt, at hans Sag står 
meget højere end politik.
Derfor skal vi inden for Sagen selvfølgelig holde os langt 
væk fra politik. Politik er indbegrebet af forretning, og 
det beskæftiger vi os jo ikke med. Vi ved alle, at Martinus 
Sag ikke arbejder med kontrakter, strejker, lockouter 
osv. At beskæftige sig med politik, er det samme som at 
beskæftige sig med lokallogik. Og dét gør Martinus ikke. 
Han beskæftiger sig udelukkende med verdenslogik eller 
Den hellige Ånd.
Martinus Sag drejer sig om moral.

Må der ændres i Martinus værk?

Jeg husker, at en gang jeg sad hos Martinus, begyndte 
han pludselig at tale om Bibelen. Martinus fortalte, at 
Bibelen var oversat så mange gange og havde forandret 
sig så meget, at almindelige mennesker ikke mere kunne 
se den rette sammenhæng. Martinus kunne se, at der ind 
imellem var ændret eller manglede noget, og at andet var 

oversat forkert. Martinus så også, at det samme ville ske 
for ham – og han udtrykte sin bekymring herover, for han 
kunne se, at man ville rette i hans værk. Efter en pause 
sagde han, men vi har heldigvis originalmanuskriptet.

Da Martinus gjorde alt, hvad der var ham 
muligt for at beskytte sit værk, sagde han 
til sine rådsmedlemmer, at der ikke måtte 
ændres så meget som et komma i hans værk. 
Hvis der skulle ændres noget, ville han selv 
godkende ændringen. At der ikke måtte 
ændres noget, blev indføjet i Instituttets love, 
se § 3, hvor der om Instituttets virksomhed 
står, at formålet er, at ’bevare Martinus 
samlede værker uændret, som de foreligger 
fra hans side’.

Der kan altid indsnige sig fejl i et skrevet 
værk. Martinus sagde herom: ”Men står det 
forkert ét sted, så står det rigtigt ti andre 
steder.” For sådan er jo Martinus skrivestil. 
Livets Bog udkom så snart et bind var 

færdigt, og i tiden frem til hvor Martinus forlod dette 
plan, blev han forelagt fejl, som interesserede læsere 
havde bemærket, og alle fejl blev rettet. 

Men til sidst - og til trods for disse fejl (!) - havde Martinus 
set, at de, der var virkeligt søgende, fandt sandheden i 
hans værk. Man havde forstået det, og dermed vidste han, 
at hans mission var opfyldt. Da han forlod det fysiske 
plan, skulle der derfor heller ikke ske yderligere rettelser, 
men hans værk skulle bevares, som det var. 

I artiklen spørges der, om eventuelle fejl skal gå videre 
i oversættelserne? 

Ja, selvfølgelig! Som sagt, de interesserede fandt 
sandheden til trods for de fejl, der måtte være – og for 
resten er det en oversætters opgave, at oversætte det 
materiale, som han/hun får forelagt og at være tro mod 
kilden frem for at tilføje, overfortolke eller underfortolke 
noget som helst, for man retter ikke i en anden forfatters 
værk. 
At vi ikke må ændre noget i Martinus værk, er ikke 
et ønske, som Martinus har givet udtrykt for, og som 

Kommentar til ”Apropos en 
smuk misforståelse”



20

der ellers står i forfatterens artikel. Nej, det er et krav 
til Instituttets rådsmedlemmer, at de bevarer Martinus 
værk, sådan som det er afleveret fra hans hånd. Når man 
indtræder som rådsmedlem på Instituttet, har det enkelte 
medlem accepteret at handle i overensstemmelse med 
Instituttets love, og der står jo bl.a., at man skal ”bevare 
Martinus samlede værker uændret, som de foreligger fra 
hans side”.

Skal Martinus udtalelser forstås implicit eller 
eksplicit?

Når man har hørt Martinus, så ved man, at han talte uden 
omsvøb og kaldte en spade for en spade. Hos ham skulle 
man ikke gætte sig til, om noget skulle forstås implicit 
eller eksplicit. Hans tale var altid direkte, der var intet 
politisk ved den. Han kaldte tingene ved deres rette navn, 
så enhver vidste, hvad han talte om. Så når Martinus 

sagde, at der ikke måtte ændres noget i hans værk, så var 
det dét, han mente, og ikke noget andet.
Jeg kan illustrere Martinus direkte måde at tale på med 
bl.a. følgende lille historie fra dengang, da Martinus 
besøgte Anna Ørnsholt i Indien i forbindelse med sin 
Japan-rejse. Han blev bedt om at holde et foredrag i det 
teosofiske centrum, og blandt tilhørerne var bl.a. nogle 
gamle vismænd, som blev så begejstrede, at de bagefter 
gav Martinus hånden, hvilket man ellers ikke gør i Indien, 
og de sagde til Martinus, at hans foredrag havde givet dem 
et klarere syn på tilværelsen, og at de først nu kunne forstå 
deres hellige skrifter, vedaerne, som de havde studeret i 
så mange år.

Og det var selvfølgelig Martinus sædvanlige klare og 
direkte tale, der var årsagen til det, for han blev forstået 
ved at tale direkte til tilhørernes hjerter.
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v/Mischa Lim
 
Vi er nødt til at tænke og handle i kosmiske baner 

Hvis vi mennesker vil vide, hvor tilstande som ondskab, 
krig, misfornøjelse, skinsyge, jalousi, elendighed, 
intolerance osv. stammer fra, hvis vi har et brændende 
ønske om at forstå hele livet, og hvis vi vil vide, hvem 
vi er, hvor vi kommer fra og går hen, så må vi have den 
nødvendige viden. Men da vi endnu ikke har den, kommer 
vi stadig væk ud for situationer, som vi ikke har været 
i før. Og da vi kun kan handle ud fra den viden og de 
erfaringer, som vi har, er det netop den manglende viden, 
som er årsagen til de førnævnte tilstande. 

I sidste århundrede er udviklingen gået meget stærkt, 
og nye problemer er kommet til. Landene har før løst 
deres problemer nationalt, men det er ikke længere nok. 
Derfor er de begyndt at forene sig og at samarbejde ikke 
alene på internationalt, men også på kontinentalt plan. 
Der er bl.a. blevet indgået handels- og samarbejdsaftaler 
samt sluttet pagter og alliancer. Men alligevel eskalerer 
problemerne. Nogle af dem er af en sådan karakter, 
at de truer hele menneskehedens eksistens og kræver 
en verdensomfattende løsning. Begrebet globalisering 
begynder at trænge ind i vor bevidsthed. Men man 
vil opdage, at løsningen heller ikke er at finde i en 
globalisering alene, for vi er nødt til at finde frem til en 
form for samarbejde, som inddrager og tilpasser sig de 
kosmiske love og principper. Med andre ord kan vi ikke 
længere nøjes med at bygge videre på en delvis eller en 
lokal analyse af vore problemer.

Landene verden over bygger ganske vist fortsat på 
egne interesser som bl.a. de nationalistiske, politiske, 
økonomiske og handelsmæssige områder, hvor man 
stadig væk holder fast i princippet ‘magt er ret’. Fortsætter 
vi ad den vej, vil problemerne kun vokse. Vi bliver nødt til 
at bryde med alle de gamle vaner og principper. Dvs. det 
er nødvendigt, at nationerne ændrer deres kurs radikalt. 
Så i stedet for det dyriske princip ‘magt er ret’ må det 
være det humane eller kosmiske princip ‘ret er magt’, 
som må være den dominerende faktor. Vi må med andre 

ord begynde at tænke i kosmiske baner og at indarbejde 
de kosmiske love og principper i vor hverdag, sådan 
som de er beskrevet i bogen Det Tredie Testamente, 
for det er dem hele verdensaltet bygger på. Alene på 
den måde kan vi arbejde os ud af vore problemer og 
indbyrdes uoverensstemmelser. Vi må i både vor tanke- og 
handlemåde vise, at vi har forstået disse kosmiske love og 
principper, for det alene fører til ... kosmisk bevidsthed 
og dermed til alviden. 

Det evige verdensbillede og den materialistiske forsker

Menneskenes forskning har indtil nu baseret sig på ren 
og skær intelligens uden hensyntagen til moral. Martinus 
siger herom: ”Menneskene er nu ved at afslutte en 
epoke, hvor de ikke kan komme længere ved den rent 
intelligensmæssige forskning, der ikke giver dem det 
mindste holdepunkt for moral. At de kan bygge vældigt 
geniale maskiner, og at de kan veje sol, måne og stjerner 
og bestemme lysets hastighed giver dem hverken styrke 
eller mod, når de skal til at dø eller trøster dem i sorgen, 
når de mister nogen af dem, de holder af. De begynder 
at opdage, at mennesket ikke blot er en materiel ting, 
og de kommer ud for en masse ting, som videnskaben 
ikke kan hjælpe dem med eller give en forklaring på, 
fordi der ikke er nogen mulighed for at komme til det ad 
hjerne- eller intelligensmæssig vej.” (Martinus, Kosmos 
11/1991 s. 207) 

Først den dag, hvor den materialistiske forsker indser den 
absolutte værdi af det evige verdensbillede og opdager 
dets betydning for menneskenes udvikling, vil han 
forstå, at den åndelige verden er en realitet, man ikke kan 
komme udenom. På grund af Det Tredie Testamente har 
den materialistiske forsker mulighed for at få et teoretisk 
indblik i, at verdensaltet fungerer som én eneste stor og 
levende organisme. Denne opdagelse vil gøre, at ikke kun 
hans syn på tilværelsen, hans måde at udforske livet på, 
men også han selv som individ vil undergå en kolossal 
ændring. 

Netop med fremkomsten af det evige verdensbillede 
er livets mysterium løst. Den lokale viden, som den 
intelligensbetonede materialistiske forsker hidtil har fulgt, 
må således her vige for den fuldkomne og totale viden. 

Fra viden til alviden
set fra et kosmisk perspektiv
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Forskeren får hermed det sidste skub ud af det dødvande, 
han hidtil har befundet sig i. 

Det evige verdensbillede som hypotese 

Når kirken bliver stillet et spørgsmål, som den ikke kan 
give svar på, siger man ofte, at Guds veje er uransagelige. 
Vi ser, at kirken er troens institution. Men troen er ikke 
kun en fase i menneskenes udvikling, den er et absolut 
nødvendigt skridt på vejen til alviden. 

Når den materialistiske forsker får stillet et spørgsmål, 
som han ikke umiddelbart kan svare på, siger han, at der 
er tale om en tilfældighed. Men en tilfældighed kan aldrig 
være forenelig med logik og dermed heller ikke med 
videnskab. Der kommer dog en tid, hvor forskeren vil 
opdage, at disse såkaldte tilfældigheder er underlagt evige 
love og principper, og dermed ser vi, at der ikke eksisterer 
tilfældigheder. Men også den materialistiske videnskab er 
ikke kun en fase i menneskenes udvikling, den er endnu 
et absolut nødvendigt skridt på vejen til alviden. 

Den åndelige forsker til gengæld søger efter en 
eviggyldig og logisk forklaring på 
livet. Grundstenen hertil har han 
fundet i det evige verdensbillede, 
sådan som det er beskrevet i Det Tredie 
Testamente, for kun dét giver ham en 
absolut logisk og sammenhængende 
forklaring på livet. Og da alt har 
en logisk forklaring, findes udtryk 
som ‘Guds veje er uransaglige’ og 
‘tilfældighed’ ikke mere. Når den 
åndelige forsker derfor bliver stillet 
over for et spørgsmål, som han ikke 
umiddelbart kan svare på, så vil han 
gå ud fra dette evige verdensbillede som en hypotese og 
vil ud herfra finde svaret. 

Den materialistiske forsker har et forklaringsproblem 

Den materialistiske og åndelige videnskab kender 
begreber som det relative og absolutte faste punkt, 
men arbejder forskelligt med dem. Den materialistiske 
videnskab arbejder altid med det relative faste punkt 
og betragter det absolutte faste punkt som værende af 
teoretisk karakter. Derimod arbejder man i den åndelige 
videnskab udelukkende med det absolut faste punkt og 
betragter her det relative faste punkt som en illusion. 

Fra den materialistiske videnskab ved vi som et faktum, 
at hver enkelt bevægelse har sit eget relative faste punkt, 
hvorfra selve bevægelsen udspringer. Går man videre og 
tager konsekvensen af denne tankegang, så burde man 
komme frem til, at totaliteten af alle bevægelser må 

have sit udspring fra et absolut fast punkt. Men da dette 
absolut faste punkt hverken kan måles eller vejes, og den 
materialistiske forsker udelukkende arbejder med mål 
og vægt, hvad skal han så stille op med et absolut fast 
punkt, som på denne måde ligger uden for hans opgave- 
og interesseområde? Da evigheden og uendeligheden 
heller ikke udgør en del af selve verdensaltets bevægelser 
og derfor heller ikke kan måles eller vejes, hører disse 
begreber heller ikke ind under hans interesseområde. 

Som materialistisk forsker studerer fysikeren fysiske 
fænomener såsom samspillet mellem masse, tid og rum 
og refererer ofte til veletablerede teorier om fysiske 
love. Men ligesom alle andre videnskabelige teorier så 
gælder disse teorier kun, indtil nogen har modbevist 
dem. Forskeren søger således ikke den absolutte og totale 
sandhed, men derimod kun lokale sammenhænge. Og så 
længe han sætter grænser for sit undersøgelsesområde, 
kan han kun skabe et ufuldkomment verdensbillede og 
aldrig nå frem til det totale, det sande og evigtgyldige 
verdensbillede. Et verdensbillede, som kun baserer sig på 
en delvis viden, kan kun give et lokalt eller ufuldstændigt 
billede og kan derfor umuligt få betegnelsen Det evige 

verdensbillede.

Som nævnt kan det absolut 
faste punkt hverken måles eller 
vejes. Men uden dét vil der 
ikke eksistere nogen bevægelse. 
Ingen bevægelse betyder intet 
verdensalt, og det vil sige, at 
intet liv og en evig stilhed vil 
herske. Men da livet er et faktum, 
står den intelligensbetonede 
materialistiske forsker her med et 
forklaringsproblem, for hvorfor 

bliver han ved med at ignorere det absolut faste punkt, 
også kaldet den årsagsløse årsag eller den første årsag, 
hvorfra alt har sit udspring? 
Svaret er, at det er et udviklingsspørgsmål. Vi taler 
nemlig her om forskeren, den fortabte Søn, som endnu 
befinder sig i den udviklingsfase af sit liv, hvor han 
kun beskæftiger sig med materien og har glemt, ja ofte 
ligefrem benægter sin Faders eksistens. 
 
Den materialistiske forskers ’jeg’    

Ligesom alle levende væsener har forskeren et ’jeg’. I sin 
søgen efter det sande verdensbillede er det nødvendigt, 
at den materialistiske forsker tager alt med i betragtning, 
og det inkluderer selvfølgelig også iagttagerens eller 
forskerens eget ’jeg’. Da nutidens materialistiske forsker 
undlader at vende blikket mod sit eget ’jeg’, er han kun 
en forsker af materien omkring sig. 
For den åndelige forsker står - i modsætning til den 
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materialistiske forsker - ’jeget’ helt centralt. Det er selve 
omdrejningspunktet i al hans forskning. Og det er dette 
‘jeg’, som får viden og til sidst får alviden. Det er ikke 
hans fysiske legeme, der får alviden, for det fysiske 
legeme - ligesom hans hjerne - er kun forskerens ’jeg’s 
skabte erfaringsredskab, og som alt skabt har det en 
begyndelse og en ende. 

Da ’jeget’ defineres som ’noget, som er’, og da dets 
eksistens ikke kan benægtes, må det nødvendigvis 
også have en plads i det evige verdensbillede. Hvis 
den materialistiske forsker ikke tager sit ’jeg’ med i 
betragtning, vil han aldrig finde frem til et evigtgyldigt 
verdensbillede, for hans ’jeg’ kan umuligt holdes uden 
for som en blind passager eller en passiv iagttager til 
livet. Derfor siger Martinus også om den materialistiske 
videnskab, at den er den åndelige videnskab i svøb. 

Det absolut faste punkt afslører Guds eller Skaberens 
eksistens og verdensaltet som et levende væsen 

Verdensaltet er et uendeligt stort ocean af bevægelser 
i form af bølger, vibrationer og stråler. Da hver enkelt 
bevægelse som sagt udgår fra sit eget faste punkt, 
må totaliteten af alle bevægelser udgå fra ét absolut 
fast punkt. Dette absolut faste punkt kan aldrig være 
identisk med selve bevægelsen eller verdensaltet, men 
det genskaber, fornyer og dirigerer det. Det absolut faste 
punkt har altid været der før bevægelsen, og altid i den 
rækkefølge, for uden det absolut faste punkt er der ingen 
bevægelse. 

Da bevægelse eller energi er konstant (fysikerne siger: 
Energy = Constant), dvs. energi er evig, er det absolut 
faste punkt også evigt. Vi ser, at dette evigt igangsættende, 
fornyende og dirigerende faste punkt har en skabeevne, 
for vi er selv øjenvidne til det allerstørste skabte 
sanseobjekt af dem alle, nemlig verdensaltet. Dermed 
kommer vi frem til de tre betingelser, der er nødvendige 
for, at man kan kalde ’noget’ et levende væsen: 1) Det 
absolut faste punkt, eller Skaberen 2) dets skabeevne og 
3) det skabte eller verdensaltet. 

Selvom vi ikke fysisk kan se det absolut faste punkt eller 
Skaberen, igangsætteren af bevægelsen, vil det ikke sige, 
at det absolut faste punkt eller Skaberen ikke eksisterer. 
Det kommer bl.a. til udtryk i denne lille historie: 
En forsker står ved kajen med sit måleapparatur i vandet, 
og hans målinger fortæller ham, at der befinder sig ’noget’ 
ude på det store verdensocean. Dette ’noget’ giver sig til 
kende, idet det bevæger sig med en bestemt hastighed i 
en bestemt retning. Selvom forskeren ikke kan se dette 
’noget’, accepterer han dets eksistens på grund af de 
målinger, som hans apparatur opfanger. Så han ved, at der 
er ’noget’. Og selvom han i princippet aldrig kommer til 

at se dette ’noget’, ændrer det intet ved den kendsgerning, 
at der er ’noget’. På nøjagtig samme måde giver det 
skabende absolut faste punkt sig til kende igennem vores 
største sanseobjekt, verdensaltet. 
Vi må således slå fast, at da verdensaltet er 100 % 
bevægelse, da bevægelse er livets kendetegn, og da 
verdensaltet er resultatet af det absolut faste punkt, så 
afslører det absolut faste punkt ikke alene Guds eller 
Skaberens eksistens, men også verdensaltet som et evigt 
levende væsen, for bevægelse er livets kendetegn.

Herom siger Martinus bl.a.: Vi har således set, at 
verdensaltet ligesom de levende væsener udgør et ”Noget, 
som er”. Dette ”Noget” er verdensaltets og dermed livets 
allerhøjeste realitet, ligesom det i form af ”jeg’et” er den 
allerhøjeste realitet i ethvert levende væsen. (…) Dette 
evige ”noget” fremtræder således som ”jeg’et” bag den 
gigantorganisme, vi kalder ”verdensaltet”. (…) Da dette 
”Noget”… udgør den absolutte, totale ubevægelighed 
eller stilhed, bliver det her synligt som det tilsvarende 
eneste absolutte ”faste punkt” i verdensaltet.” (Martinus: 
Det evige verdensbillede, symbol 11 afsnit 1 + 2.)

Forskeren, den fortabte Søn, er atter tilbage hos sin 
Fader 

På sin vej fra viden til alviden må forskerens følelse være 
i balance med hans intelligens, for først da begynder 
intuitionen at udvikle sig. Når det sker, udvikler 
disse følelses-, intelligens- og intuitionscentre i hans 
bevidsthed, og med disse efterhånden mere og mere 
fuldkomne centre er forskeren godt på vej til alviden. 

Om intuition siger Martinus: ”Intuitionen” er den evne, 
igennem hvilken de skal opleve Guddommen og tilværelsen 
uden for tid og rum. Det er den evne, de skal have, for 
at det åndelige kan blive til videnskab. Åndsvidenskaben 
kan kun opstå ved intuition og ikke ved intelligens som 
den materielle videnskab. Det er intuitionen, der lader 
menneskene opleve den sande virkelighed bag den fysiske 
virkelighed, bag tiden og rummet. Det er denne evne, 
der får dem til at se med ”Guds øjne” og være i kontakt 
med Guddommen. (Martinus Åbningsforedrag 01.07.62 
i Klint. Kosmos nr.2/2008) 

Den dag, hvor forskeren får viden om den sande 
virkelighed bag den fysiske virkelighed, bag tiden og 
rummet, dvs. når han får alviden - og dermed almagt og 
alkærlighed, som jo tilsammen udgør den guddommelige 
Faders primære bevidsthed – får han også kosmisk 
bevidsthed. Og dermed er forskeren, den fortabte Søn, 
atter tilbage hos sin Fader.  
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Af Tage Buch

Det, jeg vil sige i det efterfølgende, bliver ikke sagt som 
kritik af Martinus Sag, men skal ses på baggrund af 
min fornemmelse af, at selvom der er en stor teoretisk 
forståelse af Martinus, så er der kun en ringe forståelse 
for, hvem han virkelig er, og hvad Det Tredie Testamente 
står for. Da jeg gennem mit livslange nære venskab med 
Martinus har fået en del viden om Sagen, som kun få 
har haft adgang til, vil jeg gerne her dele noget af denne 
viden med læserne.

Indsat af Gud

Martinus havde en meget god ven, der hed Peter Zacho. 
En tid før Martinus skulle forlade denne verden, besøgte 
Peter ham, og han refererede til mig 
noget af den samtale, de havde. Det, han 
refererede, var det følgende:
Peter sagde til Martinus: ”Når du er væk, 
så bliver der ballade inden for Sagen.” 
Martinus sagde: ”Nå, tror du det, Peter?” 
Ja, det gjorde Peter. Martinus sad lidt og 
sagde så: ”Ja, jeg har jo gjort det så godt, 
jeg kan.” Så sad Martinus igen lidt, og så 
sagde han: ”I øvrigt er de indsat af Gud.” 

Ja, rådet er indsat af Gud, og det er alle 
andre mennesker også. At blive indsat af Gud er ikke 
noget specielt, som kun gælder for rådets medlemmer. Det 
er ikke en favorisering fra Guds side, for Gud har ingen 
favoritter. Vi er alle sammen én af de mange milliarder, 
der er på kloden, og alle har en eller anden bunden opgave, 
som de skal udføre i deres liv, og som de skal gøre færdig. 

Rådet har også en bestemt bunden opgave, som de skal 
udføre. De skal arbejde efter Instituttets love, og de skal 
tage hensyn til de udtalelser, som Martinus er kommet 
med i de mange referater fra rådsmøderne om rådets drift 
og indretning, og endelig skal de først og fremmest bruge 
Det Tredie Testamente som baggrund for deres arbejde 
med de kosmiske analyser eller åndsvidenskaben.

Den bundne opgave, som alle mennesker mere eller 

mindre defineret har fået af guddommen, kan også 
standses, den kan også ophøre. Gud ikke alene indsætter, 
men han afsætter også. Han indsætter konger og 
præsidenter, og han afsætter dem. Man kan tage de meget 
kendte eksempler med John F. Kennedy, Martin Luther 
King og Gandhi, hvis arbejde blev afbrudt, og som alle 
måtte lide en tidlig død. 

Jeg sagde engang til Martinus, at det er mærkeligt, at 
disse mennesker, som virkelig kunne skabe ændringer 

i samfundet, blev fjernet. Så sagde 
Martinus: ”Ja, de blev fjernet, for hvis 
de havde fået magt, som de havde 
agt, altså hvis de havde fået lov til at 
videreføre deres arbejde, som de havde 
i sinde at gøre, så var udviklingen gået 
alt for hurtigt, og så havde menneskene 
ikke fået de lidelser, som de skulle 
have.”

Det kan lyde kynisk, men det er jo 
en kendsgerning, at kun igennem 
selvoplevede erfaringer, får man 

virkelig viden. Vi kan have nok så meget teori, men uden 
de selvoplevede erfaringer, holder teorien ikke ret meget, 
for teori alene kan ikke frelse verden. 

”De gør det, så godt de kan.”

Martinus brugte tit det, at hvis man kritiserede rådets 
arbejde, fordi tingene ikke rigtigt gik, som de skulle, så 
sagde han: ”Vi må huske på, at de gør det, så godt de kan.” 
Og dét er noget, menneskene må lære, dette altid at gøre 
det, så godt de kan, dér hvor de nu én gang er sat. De, der 
påtager sig opgaven som medlem af rådet på Martinus 
Åndsvidenskabelige Institut, må i særlig grad føle ansvar 
for deres opgave og må holde sig for øje, at det er meget 

Udviklingen efter MartinUs 
bortgang

Tage Buch hørte sit første Martinus-foredrag i 
1936 i Odense. I 1945 flyttede han til København 
og var siden en fast frivillig medhjælp i ”Sagen”. 
Han var meget tæt på Martinus i alle årene, og de 

holdt oftest juleaften sammen.
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vigtigt, at de i enhver situation gør deres ting rigtigt og 
omhyggeligt og ”så godt de kan”, for Instituttet skulle 
gerne være en model for den kultur, der skal brede sig 
ud over hele Jordens menneskehed. 

Selv om man gør tingene så godt som muligt, så sker der 
alligevel fejl. Men Martinus viser, hvordan hele livet er 
ét eneste stort laboratorium, hvor jordmenneskeheden 
får lov til at gøre deres fejl, for når man ikke har en fuldt 
udviklet bevidsthed, kan man ikke gøre det rigtigt altid. 
Og så kommer Martinus ord ind igen, ”at de gør det, så 
godt de kan”. Men han siger også, at har man begået en 
fejl, så må man prøve at gøre den godt igen.

Der er mange mennesker, der gerne vil arbejde på 
Instituttet eller for Martinus Sag. Engang i Martinus 
tidlige år kom der en mand, der var fyldt 30 år, og som så 
mente, at nu var der måske et eller andet, han skulle gøre. 
Han gik til Martinus og sagde, at nu var han 30 år, og 
han ville gerne vide, om der ikke var en eller anden 
opgave til ham. Til det sagde Martinus: ”Det ved jeg 
ikke rigtigt, men det er gerne sådan, at når man har en 
opgave, så brænder man for den, så er man helt optaget 
af den.” (Det skriver Martinus noget om i Livets Bog 
1, at når man er kommet på sin rette hylde, så kommer 
der en varme i kroppen.) Men da Martinus havde sagt, 
at hvis man skal have en opgave, så brænder det i én for 
at udføre den, så sagde manden: ”Der er sgu ikke noget, 
der brænder i mig!” 

Alt drejer sig om moral

Martinus skriver i Livets Bog om den nye moral, der skal 
føres ud i verden, og som skal danne grundlaget for en ny 
verdenskultur. Det er denne nye moral, vi skal tilegne os, 
og den omhandler ikke alene mellemkosmos, men også 
mikrokosmos og makrokosmos. Vi kan ikke med god 
samvittighed videreføre eller vidne om denne nye moral, 
med mindre vi selv holder den. Vi skal altså alle sammen 
ikke alene søge at følge Instituttets love, men vi skal følge 
den moral, som Martinus beskriver i sine værker. 

Jeg hører jævnligt, at der holdes strålende foredrag, så 
det er glimrende, at teorien er i orden. Det er dejligt, 
at der er vældig tilslutning til det, men der må være 
overensstemmelse mellem teorien og praksis. Den 
nye moral må også indføres på Instituttet og i hvert 
enkelt menneske. Martinus udtrykte det sådan, at hvert 
menneske går ind under sig selv. Dvs. vi har ikke nogen 
anden overkommando end Livets Bog, og den kommer 
direkte fra Gud. Vi har ikke noget mellemled mellem os 
og Gud. Der er altså ingen person, der kan diktere over 
andre mennesker. Vi er alle ene-ansvarlige for vores egen 
væremåde og vores egen skæbne. 

Også når Martinus holdt foredrag, gjorde han opmærksom 
på denne nye moral. Og lad mig i den forbindelse kort 
fortælle, hvordan hans mange foredrag blev holdt inde 
på Instituttet. 
Det var søndagsforedrag, og det var altid kl. 10. Der blev 
først spillet et par grammofonplader for at skabe en god 
stemning, så man var modtagelig for de tanker, der ville 
komme frem. Martinus sagde om sine foredrag, at det 
var jo en moral, det drejede sig om. Han sagde: ”Mine 
foredrag er opdelt på den måde, at de 20% er analyser og 
80% har med menneskets væremåde at gøre.” Han sagde, 
at hans foredrag skulle være sådan, at når folk gik hjem, 
så ville de sige til sig selv: ”Nu vil jeg gå hjem og gøre 
sådan.” Martinus sluttede meget ofte sine foredrag med, 
at man skal være en sol for sine omgivelser. Og han var 
selv en sol for sine omgivelser. 

Jeg kan fortælle en lille historie i den forbindelse: 
Martinus lyste nemlig, han var lysende. Og han var 
også lysende en aftenstund, han ville gå en tur fra Villa 
Rosenberg og ned på centret. Han gik dernedaf. Og da 
han syntes, at det så ud, som om der kom en bil bagfra, 
gik han lidt til side. Men der kom ikke nogen bil, og han 
gik så videre. Da han stadig syntes, at der var et lys bag 
ham, opdagede han, at det var lyset fra ham selv, der lyste. 
Så rent fysisk var han lysende.
                    

”Vi er ikke en forretning, vi er en moral.”

Som sagt kan teori alene ikke frelse verden. Det, 
der kan frelse verden, er en genløsning af verden, en 
verdensgenløsning. ’Genløsning’ skal forstås som en 
befrielse fra noget, og det, vi er blevet fri for, er den 
gamle verdensimpuls, det er dyreriget i vores egen 
bevidsthed. Martinus Sag er en ny moral, og det er den, 
der kan frelse verden. Martinus udtrykker det sådan: ”Vi 
er ikke en forretning, vi er en moral.” Denne moral er 
nedskrevet i Det Tredie Testamente, og det er den, der 
skal videreføres af mennesker, som tør vedkende sig 
Det Tredie Testamente, og som ikke er bange for den 
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offentlige mening, eller for hvad folk siger. De mennesker, 
der er bange for det, må vente et stykke tid endnu med at 
komme til at forstå Martinus budskab. Martinus skriver 
herom i Bisættelse kap. 119, at ”Menneskene er endnu så 
rodfæstet i dyrerigets traditioner, at de ynder at gå i flok. 
De går hellere i følge med flokken på en forkert vej, end 
de går alene på den rigtige vej. Men derved kommer de 
naturligvis også til at dele flokkens skæbne.” 

Vi står midt i en meget vanskelig tid, man kalder det en 
global krise, og man tror, den snart er overstået. Det er 
den ikke. Den fortsætter, fordi den er et led i hele det, 
man kalder dommedagen eller den store revision af 
menneskenes bevidsthed, hvor – som Martinus udtrykker 
det – alt det dyriske skal pilles ud af bevidstheden og 
erstattes af noget menneskeligt. 

På selve Instituttet er det nødvendig at pille alt det 
forretningsmæssige ud. Hvor praktisk det så end er, så må 
det forretningsmæssige væk, og så må man sige, at det, det 
drejer sig om, er, at Sagen bliver ført af mennesker, som 
virkelig ved, hvad de har med at gøre, og som virkelig ved, 
at det er en videreførsel af hele den teoretiske vejledning, 
som har ledsaget den praktiske, og det vil sige, at det er en 
videreførsel af den erfaringsmæssige eller vidensmæssige 
erfaringsdannelse, som har ført menneskene frem til det 
nuværende stadium. 

Arbejdet med Martinus Sag

Jeg ved ikke, hvordan rådet i dag arbejder i detaljer. Jeg 
kender kun nogle af resultaterne. Og det, jeg kender, er 
dels, at der gøres meget godt inden for Instituttets område. 
Der udkommer et smukt og indholdsrigt Kosmos ti gange 
om året, der arrangeres mange kurser, der undervises på 
forskellig vis, og der holdes foredrag rundt omkring i 
landet og i udlandet. 

Men der er stadig ting, som ikke er kommet på rette spor 
endnu, og det er dels – og det ved rådsmedlemmerne 
også – at formanden for rådet ikke må sidde som formand 
i så lang tid, som det er tilfældet nu, men må kun sidde 
der i ét år, så skal der skiftes. Den nuværende formand 
hører ganske vist til det råd, der sad, da Martinus gik 
bort, og kan derfor sidde der, så længe han har lyst, 
men formandsposten fulgte ikke med. Den må gå på 
skift blandt rådsmedlemmerne, således at man følger 
kredsløbsprincippet, som er det centrale i Martinus 
analyser.

En anden ting er, at rådet ikke bruger den rette betegnelse 
for Martinus Sag. Det hedder ikke Martinus Kosmologi, 
men Martinus Åndsvidenskab eller Martinus Kosmiske 
Analyser. Der står ganske vist på Instituttets hjemmeside, 

at det også er de to sidste betegnelser, der gælder, men til 
trods herfor benytter man stadig betegnelsen ’kosmologi’. 
Men det er vigtigt at tone rent flag, for alt andet vil kun 
skabe forvirring og misforståelser. ’Kosmologi’ kan stå 
meget længere nede, hvis det overhovedet skal stå der. 
Selv synes jeg, at det burde fjernes helt, og betegnelsen 
’Det Tredie Testamente’ skal flyttes op på øverste linje. 
Hvis nogen inden for Instituttets rammer har noget imod 
at anvende titlen Det Tredie Testamente og ikke forstår 
den meget vidtrækkende betydning ved at anvende dette 
navn, så må man overveje sin stilling og se, om man hører 
til på Instituttet.

Martinus selv sagde det meget tydeligt, engang han blev 
spurgt om, hvad man skulle kalde hans Sag, for han 
svarede: ”De  kosmiske Analyser eller Åndsvidenskaben 
er de eneste dækkende ord for, hvad det er, og et samlet 
begreb er Det Tredie Testamente.” 

Og dermed kommer vi til endnu en vigtig ting: Det, 
man fortæller om, er Det Tredie Testamente. Bogen har 
både navnet Det Tredie Testamente og er Det Tredie 
Testamente. I den forbindelse må man tænke på, at 
Martinus arbejde er en fortsættelse af noget, der allerede 
er i gang, nemlig en plan for den teoretiske undervisning 
af menneskeheden. 

Endelig er der Instituttets nylige genudgivelse af Livets 
Bog, hvor rådet har foretaget diverse ændringer. Det 
har ikke kun været dyrt, men er samtidig en yderst 
alvorlig overtrædelse af Instituttets love. Man har ændret 
i bogstaveringen, men det er ikke den, der hæmmer 
forståelsen af teksten, det er snarere læserne, der går i 
stå på Martinus skarpe logik.
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I øvrigt antager ændringerne i Martinus værk mange 
former og udtryk. Martinus bestemte og designede selv, 
at hans værks navn var ’Det Tredie Testamente’ og at 
det skulle staves på denne måde, og altså ikke sådan 
som Instituttet pludselig omkring år 2002 syntes, at det 
skulle staves. 

Da Åndsvidenskabsforlaget for nogle år siden udgav en 
faksimileudgave af Livets Bog, brød man ganske rigtigt 
copyrighten. Men det var en civil ulydighed, som var 
nødvendig, fordi rådet ikke gjorde det, de havde pligt 
til at gøre. 

Det hedder ikke Martinus Kosmologi

Ordet ’kosmologi’ dækker slet ikke det, som Martinus 
Åndsvidenskab står for. Brugen af dette ord var 
en nødløsning, det er fortid, vi kan ikke bruge det 
mere.’Kosmologi’ er en meget materialistisk betegnelse, 
som selvfølgelig kan bruges af alle de mennesker, som 
Martinus kalder åndelige materialister. Men den kan 
ikke virkelig bruges, og det er ikke den betegnelse, der 
skal bringes ud i verden. Det værste ved det er, at man 
ved at eksportere dette begreb til andre lande, meget let 
skaber en strid, som den, der har været her i Danmark. 
Instituttet skal stå for sandhed og ret, og Martinus ånd 
må igen indføres på Instituttet. 

Rolf Elving havde en drøm for flere år siden, hvor han 
kom gående ad Mariendalsvej og svingede ind i vænget, 
hvor Instituttet ligger, og så, at der stod en hel flok 
mennesker. Da han kom nærmere, så han Martinus ligge 
på asfalten. Han rejste Martinus op, og det viste sig, at 
Martinus havde defekte fødder og hænder. Drømmen viste 
videre, hvordan Rolf tog Martinus under den ene arm, 
mens en anden tog ham under den anden arm, og sammen 
førte de Martinus op ad trappen og ind på Instituttet. 

Og det er dét, der skal ske igen. Alle gode kræfter, der 
forstår dybden af Martinus arbejde, og som brænder efter 
at gøre det rigtige, som brænder efter at få disse ting ud 
i verden, må stå frem, så de kan hjælpe mennesker, der 
er modne for modtagelsen af disse tanker. Alle disse 
mennesker, i hvem det brænder for at gøre noget ved 
informationen om disse tankers eksistens, må slutte sig 
sammen eller må støtte det arbejde, som allerede gøres, 
og som gøres efter Martinus anvisninger og lovene. De 
må støtte disse grupper, eller de må selv lave grupper. Og 
de mennesker, i hvem det brænder, findes både inden for 
og uden for Instituttets og centrets rammer.

Der må virkelig gøres noget i den allernærmeste tid, 
og jeg ved godt, at det bliver vanskeligt at udrydde 
begrebet ’kosmologi’, men det må have lov til at dø lige 

så stille. I stedet bruger vi det, som Martinus anbefaler, 
og som der jo også står på Instituttets hjemmeside, at det 
enten hedder Martinus Åndsvidenskab eller Martinus 
Kosmiske Analyser, og at det overordnet hedder Det 
Tredie Testamente. 

Jeg hører tit mennesker sige, at det kan da være lige 
meget, om man siger ’kosmologi’ eller ’åndsvidenskab’. 
Men det er ikke lige meget! Det er ikke lige meget, om man 
taler sandt, eller om man bruger tilnærmede sandheder. 
Sandheden er et forkætret begreb, men sandheden er en 
evig størrelse eller et evigt begreb. Sandheden er hele 
denne guddommelige plan, som verden styres efter, og 
hvor de vældige kredsløb, hvor mennesker, dyr, stjerner 
og planeter, og hvad det alt sammen hedder, får deres 
livsoplevelse. Så vi må være sande, vi må alle sammen 
søge at være sande i vores tale og sande i vore handlinger, 
og vi må være sande i hele vort væsen. 

Hvorfor er det Det Tredie Testamente

I begyndelsen var der ingen teori. Der var slaveri, og man 
skulle indordne sig under andres kommando. 

Dernæst kom Moses – det var kun for Vesten, men der 
har været tilsvarende vismænd i Østen. Moses førte 
menneskeheden et godt stykke frem i udviklingen, og 
Martinus betegner ham som ’retfærdighedens profet’. 
Han kom med regler om liv for liv, øje for øje, tand for 
tand osv. 

Efter Moses kom Kristus, der var ’kærlighedens profet’, 
og han gør op med hele denne Moses-lære om hævn og 
siger: ”Der står skrevet i Toraens skriftruller, at sådan og 
sådan, men jeg siger Eder …” Og det vil sige, at man skal 
vænne sig fra at hade og forfølge og hævne sig. Man skal 
elske sine fjender. Dermed vendte Jesus det 180 grader. 
Han afskaffede hævnen og satte i stedet både tilgivelsen 
og næstekærligheden på programmet. 

Men udviklingen er gået videre, og inspirationen fra det 
tidligere, det Martinus kaldte den gamle verdensimpuls, 
er døende, og man længes efter noget nyt. Og så kommer 
Martinus med åndsvidenskaben eller de kosmiske 
analyser og viser, at det er videnskab at elske sin næste 
som sig selv. Dermed får vi så den endelige løsning på 
livmysteriet, og dermed opfyldes de forudsigelser, som 
Kristus kom med, hvor han siger: ”Jeg vil bede Faderen 
om at sende jer en anden talsmand, som kan være hos 
eder evindelig.” Martinus siger, at en anden talsmand ikke 
er en mand, og at jøderne, kalder deres skriftruller for 
’talsmanden’. Man skulle altså have nogle nye skriftruller, 
der kunne blive ”hos eder evindelig”. 
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En skriftrulle ville man i dag kalde for en bog, så der 
skulle altså komme en ny bog, og dét er der kommet. Der 
er kommet bøger, der på logisk vis rent videnskabeligt 
gør rede for, at næstekærligheden er videnskab. Denne 
videnskab er i detaljer beskrevet i Livets Bog, Det 
evige Verdensbillede, Bisættelse, Logik og i mange af 
de små bøger. Det hører alt sammen med til Det Tredie 
Testamente. Det er disse bøger, der skal føres frem i 
verden. 

Det, man venter på i verden er ikke en kosmologi. 
Det, man venter på, er et Tredie Testamente, det er 
Kristi genkomst, som det også hedder, nemlig Kristi 
ord videnskabeliggjort af Martinus i hans analyser. 
Analyserne støtter sig på ingen måde på Kristi citater, 
men viser blot, at Kristus allerede har sagt dem. Martinus 
kalder dem for kosmiske facitter. 

Martinus kosmiske analyser er ikke nogen religion. 
Jeg blev engang spurgt, om Martinus Sag var religion 
eller videnskab. Og jeg sagde, at man kunne sige, at det 
var begge dele, selvom det ikke kan betegnes som en 
trosreligion, for det er første gang i Jordens historie, at det, 
man tidligere måtte tro på, var omsat til logiske analyser. 

Udbredelsen af Det Tredie Testamente

Analyserne skal ud i verden med deres rigtige navn, og 
de skal føres ud i verden af mennesker, som brænder for 
denne Sag. Der må ikke alene intelligens til for at forstå 
og acceptere dem. Der må også følelse til for at kunne 
forstå hele denne teoretiske struktur, der ligger ved siden 
af den praktiske udvikling af organismerne, talenterne og 
egenskaberne. Det er jo, som alle ved, igennem lidelser 
og besværligheder, at man efterhånden tilegner sig en 
sansekapacitet og en sansestruktur, som er modtagelig 
for intuitionen, og derfra går udviklingen videre. 

De mennesker, der skal fremføre det, må ikke være 
indstillet på at skaffe sig lønnede og pensionerede 
livsstillinger på Instituttet. De må være mennesker, der 
brænder for Martinus Sag, og som er villige til at ofre 
deres liv på at få disse tanker ud i livet. Det bliver mange 
gange besværligt og vil også nogen gange ligefrem være 
et farefuldt stykke arbejde at bringe disse ting ud i verden. 
Der vil blive megen modstand fra andre, både bevægelser 
og religioner. Stadigvæk i dag er der jo kristenforfølgelser 
i mange lande og der kan også blive forfølgelser af 
mennesker, som beskæftiger sig med Martinus kosmiske 
analyser. Det er et meget besværligt arbejde.  Martinus 
har engang sagt til en af sine medarbejdere: ”De må være 
klar over, at det er stærke kræfter, De er oppe imod.” 

Guddommen bruger alle typer mennesker

Nu er det jo ikke lutter kamp alt sammen, og det skal ikke 
være en kamp udadtil, det skal være en indre kamp for alle 
os ufuldkomne jordiske mennesker i vores arbejde med 
at prøve at fjerne vor ufuldkommenhed og at erstatte den 
med virkelig humanitet og menneskekærlighed. 

Og så må der stærke mennesker til for at bringe disse 
ting ud i verden. Også selv om de ikke er særlig vellidte 
på grund af deres ydre facon, og man ikke kan lide deres 
fremtræden, så bliver alle typer mennesker brugt af 
guddommen. 

Det kan man bl.a. også se i kristendommens historie om 
Paulus. Paulus, der i virkeligheden hed Saulus, var med 
til at stene de første kristne. Den første kristen, der blev 
stenet, var en, der hed Stefanus. Saulus var med ved den 
lejlighed og holdt vist ovenikøbet noget af tøjet for de 
mennesker, som skulle kaste sten på Stefanus. 

Nu går det ikke så drastisk til i dag, men der skal være 
plads til typer som Saulus, der bliver til Paulus, og som 
påtog sig et vældig farefuldt arbejde. Det kan man læse 
nærmere om i Apostlenes Gerninger. Forsynet kan bruge 
alle typer af mennesker, som vil hjælpe de kosmiske 
analyser frem i verden. De er Guds redskaber til dette 
job, og Gud udtrykker sig igennem levende væsener. 
Alle kan bruges, enten det så er bødler, helgener, soldater 
eller mennesker i forskellige stillinger og med alle mulige 
forskellige tankearter og moraliteter. 

Derfor kan Martinus bruge mennesker af alle slags. 
Det sker, at nogle bliver udelukket, men man kan ikke 
udelukke mennesker fra samværet og sammenkomster 
omkring disse analyser, hverken på deres udseende 
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eller på deres måde at tale på. Selv de, som vi ikke uden 
videre føler sympati for, kan vi ikke udelukke, for ellers 
ville der være grundlag for at danne en sekt.

Mennesker er Guds redskab, og Martinus sagde jo også 
engang, da hans nærmeste medarbejdere blev kritiseret: 
”Jeg må bruge de redskaber, som Guddommen giver 
mig.”  

Hvad er Guds vilje

I min ungdom var der er digter eller forfatter, der sagde: 
”Pænhed er ikke nok.” Og ja, det er ikke nok, at man er et 
pænt menneske, og at det hele er tilforladeligt og smukt. 
Der må også være stærke brydninger af meninger. Og 
det, der må komme ud af disse brydninger, er sandheden. 
Kan man ikke selv finde den, må man tage de kosmiske 
analyser til hjælp. Det er således sandheden, der må lede 
ens skridt, det må være Guds vilje, der leder ens skridt. 

På et svensk informationsforum var der engang en, der 
spurgte, at hvis man ikke kan stole på Instituttet, hvem 
skal man så stole på? Og svaret lød: Man kunne jo stole 
på sandheden.

Det vil sige, at man skal finde frem til, hvad der er 
sandheden eller hvad der er Guds vilje. Vi har tilbøjelighed 
til at følge vor egen vilje, og det er denne egen vilje, der 
skal ændres til at blive Guds vilje. De fleste mennesker 
tror, at de har en vis fri vilje, og Martinus skriver i Livets 
Bog, første gang han kommer ind på vilje-problemet: 
”Mange mennesker tror, de har en såkaldt fri vilje.” 
Dermed sætter Martinus allerede på dette tidspunkt 
spørgsmålstegn ved det. 

Senere har Martinus udtrykt det på den måde, at man 
har kun fri vilje til at gøre Guds vilje. Det vil så sige, at 
man kun har fri vilje til at gå efter livslovene. Hvis man 
går uden for livslovene, hvis man gør sin egen vilje, så 
kommer man i vanskeligheder. På den måde bliver man 
bundet. Når man handler imod lovene, bliver man syg, 
kommer ud for ulykker eller bliver bundet på en eller 
anden måde. Man har kun fri vilje til at gøre Guds vilje. 

Studiet af de kosmiske analyser

Der findes mange måder at tilegne sig de kosmiske 
analyser på. Nogen er interesseret i det meget logiske, 
og det er også godt. Den meget logiske ydre ramme om 
energier, kredsløb, spiraler og den kemi, der er i det osv. 
er både godt og nødvendigt. Men hvis hjertet ikke er med, 
så er det mennesker, der nøjes med det rent tekniske. 
Det er det, Martinus kaldte åndelige materialister, og 

åndelige materialister er måske i mindre grad  egnede til 
at bringe dette budskab ud i verden. Det vil med størst 
gennemslagskraft kunne gøres af mennesker, der ikke 
alene har intelligens, men som tillige har varme hjerter. 

Disse mennesker skal også forstå venskabets sande 
betydning. At man helst skal være venner, har Martinus 
fremhævet. Men han siger samtidig, at denne Sag er hævet 
over venskab, dvs. man skal ikke vælge venner til f.eks. 
ledelse af Martinus Sag, fordi man er venner. Man skal 
vælge dem for de kvaliteter, de har, uden hensyn til om de 
er særprægede, eller hvad de nu er. Vi har ikke nepotisme 
inden for Instituttet.

Martinus valgte den praktisk indstillede Erik Gerner 
Larsson som sin medhjælper frem for den højt begavede 
og belæste Nibelvang, som så trak sig tilbage uden 
at kunne forstå Martinus valg. Men Gerner Larsson 
havde egenskaber, som var nødvendige for Instituttet 
og Martinus Sag på det tidspunkt. Han var ikke kun en 
praktisk mand, han kunne også holde foredrag, han kunne 
skrive, og han  kunne engagere sig med mange forskellige 
mennesker. Men han havde også den robusthed, at han 
kunne skille sig af med dem, eller som Martinus sagde: 
”Den, der skal pløje den første fure, må være gjort af et 
godt stål.” Og det var det, der var nødvendigt på den tid. 

Jesus forberedte også sine diciple, da de skulle ud i 
verden. Han sagde til dem: ”I skal være blide som duer 
og snedige som slanger.” Han vidste, hvad det var for en 
animalsk verden, de skulle gå ud i, og hvilke lidelser de 
ville blive udsat for, og han vidste også, at de skulle dø 
for deres arbejde. Alle undtagen Johannes.

Hvem kan hjælpe

Alle de, der kan holde de gode foredrag, kan hjælpe. Og 
det kan også alle dem, der rundt omkring i landet eller i 
landene, er godt informeret om Martinus åndsvidenskab. 
For det er denne åndsvidenskab, der skal frelse verden, det 
er disse tanker, der er lægedom for alle menneskehedens 
svagheder, sygdomme og ulykker. 

Vi er de hænder, som Martinus har brug for, og vi må i 
fællesskab tage fat på opgaven og informere om, at nu 
eksisterer Det Tredie Testamente. Nu er Kristi profeti 
om, at han ”vil sende en anden talsmand, som kan være 
hos eder evindelig” opfyldt. Denne talsmand skal nu ud 
i verden, og de, der kender og værdsætter bøgerne, og 
som selv bliver inspireret af dem, må gøre noget for at 
få dem ud i verden. 

Det, som Instituttet har gjort de sidste 31 år, efter at 
Martinus har forladt dette plan, er ganske simpelt ikke 
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godt nok. Pænhed er ikke nok. Det er ikke nok at kende til 
alle disse dejlige tanker og så bare gemme sig bag ordet 
’kosmologi’. Det er vigtigt, at Det Tredie Testamente 
præsenteres med sin rette betegnelse, ligesom det er 
vigtigt, at rådet og Instituttet fremstår som en model for, 
hvordan centre overalt i verden skal handle og indrette 
sig, så mennesker kommer til at forstå tingene og handle 
i overensstemmelse med de kosmiske analyser. Og det 
kan de kun, hvis rådet og Instituttet går foran og fremstår 
som en model.
   

En svær overgangsperiode

Jeg er her kommet ind på forskellige oplevelser, jeg 
har haft i løbet af mine mange års interesse i Martinus 
Åndsvidenskab. Nu vil jeg gerne sige nogle ord, som 
måske tegner et andet billede af det, der foregår inden 
for Martinus Institut. 
Allerede inden Martinus forlod dette plan, kunne man 
mærke, at der var opstået en mæthed og træthed af at høre 
på Martinus. På rådsmøderne talte rådet hen over hovedet 
på Martinus, og ved en lejlighed måtte Martinus sige: 
”Hvad taler I om?” for at man kunne blive opmærksom 
på, at Martinus var tilstede. Man var mere optaget af sine 
egne ting end af Martinus og hans tilrettelæggelse af sin 
Sags vækst.

I et andet tilfælde tilkaldte Martinus Gerard Oude Groen, 
efter at der havde været et rådsmøde. Det var omkring 
midnat, da Gerard kom og lukkede sig ind og så, at 
Martinus sad ved sit skrivebord og græd. Han gik hen 
og tog Martinus om skuldrene, og så sagde Martinus: 
”Jeg føler mig som en mus mellem tusinde katte. De vil 
kun deres eget.” 
Og dette har præget rådet lige siden. Rådet vil kun deres 
eget. De vil i hvert fald i meget højere grad deres eget, 
end de vil Martinus. 

Jeg kan fortælle en historie om en af medarbejderne, der 
med mellemrum luftede en historie om, at Martinus havde 
sagt, at han godt kunne have skrevet en ’kosmologi’ uden 
at referere til noget religiøst. Til det sagde jeg, at det har 
han nok sagt, men han gjorde det ikke, og hvis han havde 
gjort det, så havde han svigtet sin mission.
En sådan holdning kaldte Martinus også for åndelig 
materialisme, og den har haft et vældigt tag i mange 
mennesker inden for hans Sag, og det har den fortsat. De 
ting, Martinus skrev i lovene, har man negligeret, og det 
gør man også den dag i dag. 

Jeg har for nylig haft et par besøg af rådets formand og 
af to tidligere rådsmedlemmer. Vi har talt om disse ting, 
og de fortæller mig, at man foretrækker ikke at gøre, 
som Martinus 

skriver i lovene. De mener, at de forskellige steder har 
fundet belæg for deres egen opfattelse. Men det kan  kun 
være tilpassede sandheder og ikke Sandheden, ligesom 
Sandheden ikke er en flertalsbeslutning. Sandheden er 
en eviggyldig realitet.

Hvorfor denne artikel

Jeg har i denne artikel været åben og har sagt mange 
stærke ting. Jeg havde gerne holdt det, som jeg her har 
sagt, inden for Instituttets fire vægge, så det ikke kom ud 
til offentligheden, men jeg har nu i 31 år i breve prøvet at 
gøre opmærksom på, at Instituttet var på gal kurs, og at 
de måtte ændre på mange forskellige ting. Jeg er blevet 
bebrejdet, at jeg har skrevet disse breve, og jeg er blevet 
skældt ud, men her vover jeg at sige tingene ligeud, også 
selv om de måske kan såre nogle mennesker. Det er ikke 
min mening at såre nogen, men jeg vil holde mig til 
noget, Martinus engang sagde til mig. Han sagde: ”Jeg 
har måttet skrive mange alvorlige breve.” Jeg sagde: ”Du 
har jo altid skrevet dem venligt.” Så sagde Martinus: ”Ja, 
for sandheden kan være hård nok i sig selv.” 

Det, der i mine breve er sagt om den fejlagtige og den 
rigtige måde at gøre tingene på, er gavnlige for studerende 
af åndsvidenskaben at lægge mærke til, for det er de 
principper, som det kommende samfund skal styres efter. 
Det er den eneste måde, der kan blive harmoni i samfundet 
på, det, at man ikke har politik, men at man har disse evige 
love og principper at gå efter. Martinus siger: ”Det er i 
grunden så let. Det skal bare gå efter analyserne.” 

Det, jeg siger i denne artikel, er også et ’alvorligt brev’. 
Det er nok mine ord og tanker, men de ideer, der ligger 
bagved, er dem, som Martinus har talt og skrevet om 
i mange år, nemlig Instituttets væremåde, den nye 
administration, og hvor tvingende nødvendigt det er, at 
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man begynder at tænke i andre baner. Det er tvingende 
nødvendigt, at man begynder at indøve de metoder og de 
principper, som kan føre til et samfund, hvor der ikke er 
nogen, der dominerer andre, men hvor det er sandheden 
i form af livets love, som gælder, og som er nedskrevet 
i Livets Bog. For Livets Bog er den overordnede. Der er 
ingen personer, der er overordnede, heller ikke Martinus, 
men han er en formidler af Sandheden.  
                 

De nylige samtaler med Instituttet

Rådet for Martinus Institut er en mærkelig størrelse. Det 
er i virkeligheden fem anonyme mennesker, som nok har 
fået bekendtgjort deres navne i Kosmos, men det fremgår 
ikke, hvem der har foretaget de forskellige beslutninger. 
Hvem har f.eks. besluttet, at der skulle udsendes en 
ændret udgave af Livets Bog? Hvem tager ansvaret for 
det – udover selve formanden for rådet, som jo har været 
med hele vejen igennem?

Som rådsmedlem har man påtaget sig et stort ansvar. Når 
man indtræder i rådet, må man sætte sig ind i det arbejde 
og de beslutninger, der træffes af rådet, for alle nye 
rådsmedlemmer er alle uden undtagelse medansvarlige 
for beslutningerne i rådet – både dem, der gøres, og 
dem, der er gjort. Er der begået en fejl i fortiden, må 
den rettes. Ellers bygger man fremtiden på et forkert og 
ustabilt grundlag.

Medlemmerne af rådet er personligt ansvarlige for det, 
der sker. De er personligt ansvarlige, hvis de ikke siger 
fra og blot går med strømmen. De er nødt til at være 
individer, der har selvstændige meninger, og som kan 
bremse ting, der er imod de beslutninger, som Martinus 
har taget. Som jeg tidligere har sagt, så er Sandheden 
ikke en flertalsbeslutning. Rådet må på en måde - ligesom 
man fra folketinget udsender forslag til høring - også 
tage medarbejderne og andre mennesker med og høre 
deres meninger om tingene, i stedet for at det blot er 
disse fem mennesker, der beslutter, hvad der skal gøres 
og ikke gøres. 

De træffer selv den endelige beslutning, men de må 
virkelig først undersøge tingene og tale med mennesker 
om det - og ikke blot med dem, der er med dem, men også 
med dem, der har andre meninger, og som derfor kan rette 
op, hvis der er tale om, at man er ved at bevæge sig ud på 
afveje. Mange vigtige beslutninger er taget i tidens løb af 
skiftende råd, og de er taget stik imod Martinus opfattelse. 
Rådet kan derfor ikke blot rådføre sig med sig selv. De 
må rådføre sig med mennesker, der har ansvar og indsigt.  

Ved rådsformanden nylige besøg hos Sysse og mig, bad 
jeg ham, om at hjælpe mig med at få afsluttet en 25 år 

gammel sag, som han alene har nøglen til at løse, men 
det ville han ikke. 

Jeg erfarede ved samme lejlighed fra rådsformanden, at 
han nu kræver af suppleanterne i rådet, at de skal afgive 
løfte om, at de vil holde lovene. Men disse love overholder 
han jo ikke selv.

På et tidligere tidspunkt har rådsformanden kommenteret 
Martinus udsagn om, at Instituttet ikke skal have nogen 
formue til senere hen, og rådsformanden sagde, at 
Martinus også selv havde formue. 
Men det er ikke rigtigt. Da Martinus skulle have 
folkepension, blev han pålagt at åbne en bankkonto, så 
pensionen kunne gå ind herpå. Der kom selvfølgelig 
efterhånden til at stå lidt penge på kontoen, men der var 
ikke tale om nogen formue. Jeg hævede selv pengene ved 
hjælp af en fuldmagt, som Martinus gav mig, og pengene 
– jeg tror, det var godt 35.000 kr. – blev fordelt mellem 
medarbejderne, der dengang var meget lavt lønnet. 

Hvad kan vi gøre i dag? 

Martinus sagde engang på sine meget gamle dage hjemme 
i vores stue i Vanløse, at han kunne se på verden, hvor 
meget der trængtes til hans budskab. Ved denne lejlighed 
strakte han hænderne i vejret, som om han skulle til at tage 
fat, og sagde: ”Bare jeg kunne.” Men så sank hænderne 
og han sagde: ”Men det kan jeg ikke.”

Hvad kan de forskellige centre, vi har oprettet, hvad kan 
de gøre? Vi har jo Instituttet, vi har Stiftelsen Tredje 
Testamentet i Gøteborg, vi har Fonden Det Tredie 
Testamente i Brøndby, vi har et center i Holland, og der 
er også et center i Frankfurt i Tyskland. Men hvad kan 
vi gøre sammen? 

Der er ikke blevet mindre brug for Martinus tanker, 
kosmiske analyser, åndsvidenskab eller Det Tredie 
Testamente i de 31 år, der er gået, siden han forlod os. 
Der er selvfølgelig sket en hel del, og det glæder jeg mig 
da også over. Men man ville hjælpe Martinus budskab 
godt på vej, hvis der var fælles fodslag, når man taler om 
Det Tredie Testamente.

Det er ikke nok, at Instituttet holder fine foredrag om en 
meget avanceret teori, for der må en holdningsændring 
til. Det, der er nødvendigt nu, er praksis. Martinus sagde: 
”Tag af mit, hvad I kan bruge, og lad resten ligge.” Dette 
at fylde hovedet med en hel masse teori, er ikke nok, 
nu må vi begynde at praktisere teorien og begynde at 
samarbejde.
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Kort opsummering

Og alt, hvad der her er sagt, skal lyde fra en gammel ven 
af Sagen, der - ligesom Martinus - i sin alderdom ser, 
hvor meget brug der er for Det Tredie Testamente, og 
hvor utilstrækkeligt det er, det der gøres. Nu må varme 
hjerter og varme hænder til og lave det arbejde, der skal 
gøres. Det er nu, der er brug for det. De mennesker, der 
skal føre disse ting frem i verden, skal være mennesker, 
der har hjertet med i det, de gør. Tiden er ikke til at 
gemme sig bort under forskellige forklædninger, for de, 
der gemmer sig bag ordet ’kosmologi’, er ikke deres 
opgave voksen. Nu må vi  have arbejdstøjet frem, og så 
må de forskellige grupper se at få talt sammen om, hvad 
vi kan gøre i fællesskab, og hvad vi kan gøre enkeltvis. 

Det Tredie Testamente skal ud til en meget større kreds, 
hvor problemerne er meget større end her i Skandinavien. 
Det skal ud sådan, at enkeltpersoner sætter noget i gang 
med grupper og centre og begynder at gøre sig bekendt 
med, hvad de kosmiske analyser indeholder, og hvilken 
stor hjælp det kan være for menneskeheden allerede nu og 
med kun et beskedent kendskab til åndsvidenskaben. Det 
er ikke nok, at man holder pæne foredrag for hinanden, 
og at der kan sidde 200 mennesker og klappe gevaldigt. 
Det er selvfølgelig godt, at analyserne bliver fremført 
på en fremragende måde, men det er ikke nok, at man 
holder foredrag inden for disse små rammer, når det er 
hele verden, der har brug for disse tanker.

Jeg har meget mere, jeg kan sige og fortælle om, men vil 
gerne slutte artiklen her med at ønske alle læsere, kendte 
og ukendte, alt vel på rejsen fremover og mange lykkelige 
og spændende år med studiet af Martinus åndsvidenskab 

og praktisering af sandheden, som den findes nedskrevet 
af Martinus i Livets Bog og Det Tredie Testamente.

Sluttelig vil jeg sige en stor tak for alt, hvad jeg har fået 
igennem Martinus bøger, hans foredrag, hans væremåde 
og hans store humor, ja, hvad jeg på alle måder har fået 
igennem Martinus i en meget lang årrække. For Sysse og 
mig har det været en utrolig hjælp, at vi har fået lov til at 
være så nær på Martinus. Både Sysse og jeg siger tak til 
Martinus for alt, vi fik, under hans mange besøg hos os. 
Vi er begge to inderligt og Gud dybt taknemmelige for 
det, vi har modtaget fra Martinus. 

PS: 
- Læs andetsteds i dette blad i en artikel af Jan Langekær, 
om de nye veje, man kan gå.
- I forbindelse med de tanker, der er fremført i ovennævnte 
artikel, vil jeg gerne anbefale, at man læser i Livets Bog 
stk. 1494. Det drejer sig om, hvordan en sekt dannes, og 
hvordan man også undgår at danne en sekt. På de følgende 
ca. 10-12 sider understreger Martinus mange gange, at det 
drejer sig om, at alle mennesker, absolut alle mennesker, 
skal med og skal indføres i disse tanker. De er altså ikke 
kun beregnet for nogle få. 

- Jeg kan også anbefale bogen Bisættelse, kap. 113, hvor 
der står om det matematiske ligevægtspunkt, og det er, at 
alt er såre godt. Læs også kap. 119 og 123/124.
- Vil man have klar besked, må man bede Instituttet om at 
få udleveret lovene og  man må have adgang til referaterne 
til rådsmøderne. 
- Eventuelle spørgsmål eller kommentarer til artiklen 
kan sendes direkte til Impuls, som videreformidler dem 
til mig.
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”v/ Jan Langekær

Ovenstående citat benytter jeg ofte, når jeg rundt omkring 
i landet på vores mange udstillinger, er blevet stillet 
spørgsmålet ”Hvordan arbejder I ... altså i Fonden Det 
Tredie Testamente og i LIVETS SKOLE i åndsviden-
skab?”
Lige siden Fonden blev grundlagt af Tage Buch (som 
har kendt Martinus og hans åndsvidenskab siden 1936) 
og undertegnede, har vi bestræbt os på at handle ud fra 
Martinus retningslinjer og ud fra hans ånd, samt ud fra 
hans sidste store beslutning, nemlig den, at han gav sit 
samlede værk hovedtitlen ”Det Tredie Testamente.” En 
lille detalje: Vel at mærke skrevet på præcis den måde, 
som Martinus selv bestemte og personligt designede, 
med bogstavet ’i’, i Tredie. Detaljer er vigtige. Det er i 
detaljen, man ser helheden, siger et gammelt ordsprog.
I praktisk handlemåde betyder det: 

•	 at ”der skal være rart at være, der hvor vi er,” som 
Martinus sagde. Dette prøver vi så godt som mu-
ligt at efterleve, for det må naturligvis godt være 
sjovt at være sammen, samtidig med at vi lærer 
nogle kosmiske analyser. Vi har det både sjovt og 
humoristisk i studiegrupperne, samtidig med at vi 
lærer noget, og vi sliber hinandens kanter af på 
en kærlig måde. Vi prøver også efter bedste evne 
at efterleve Martinus udtalelse om, at ”Det er 
vigtigt, at vi er venner, men sandheden står over 
venskabet.” I praksis betyder dette, at venskab er 
meget vigtigt, men sandheden er endnu vigtigere. 
Det gælder naturligvis alle steder i vores liv.

•	
•	 at vi alle er ligeværdige, det vil sige at vi er bevid-

ste om, at vi alle både er elever og lærere. Det kan 
godt være, at læreren ved mest - rent teoretisk. På 
den anden side kan det også godt være, at en af de 
nye elever i sin daglige væremåde efterlever de 
kosmiske analyser endnu bedre end læreren, og 
at den nye elev måske allerede har levet efter de 
kosmiske analyser i årene forud for sin indtræden 
i en af vores studiegrupper. Alt dette taler vi om 
og er bevidste om det i vores undervisning. Det 
handler her også om at kunne påtage sig selvdi-
sciplinen i studierne, altså om at blive ved med 
at studere åndsvidenskaben jævnligt og i længere 

tid … så stoffet stille og roligt lagrer sig i vores 
bevidsthed, og som Martinus selv fortæller det, 
åbner ”sovende” latente  hjerneceller. Det vil 
sige, at vi så åbner os op til en højere bevidsthed 
med en meget større og dermed mindre overfla-
disk jordisk viden. Med denne åbning af hjer-
necellerne bliver vi – logisk nok – til de rigtige 
lærere og elever af alkærlighedens videnskab, 
Det Tredie Testamente.

•	
•	 at vi hjælper nye studiegrupper i gang rundt om 

i landet ved, uden beregning, at tilbyde dem 
færdige startpakker med fysiske og digitale kos-
miske symboler, forskelligt undervisningsmate-
riale, samt oplysnings- og informationsmateriale, 
enkle informative roll-ups til brug ved små lokale 
udstillinger i nærområdet. Vi hjælper også med 
køb af Martinus originale bøger til kostpris fra 
Åndsvidenskabsforlaget.

Mange gode kræfter, andre så vel som os, holder 
mange foredrag rundt omkring i ind- og udland. 
Det er dog ikke nok – vi har erfaret, at det er 
vigtigt, at de videbegærlige tager aktivt del og 
studerer Martinus værker selv. Vi hjælper derfor 
interesserede åndsforskere med at starte studie-

Du må selv være den forandring, 
du ønsker at se i verden
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grupper, så der på den måde bliver mulighed for, 
at mennesker over hele landet kan begynde at 
studere Martinus værker. 
Vi er ofte ude for, at interesserede åndsforskere 
ikke ved, hvordan man bærer sig ad med at starte 
en studiegruppe. Vi har lang tids erfaring med at 
køre dynamiske studiegrupper og er derfor til stor 
hjælp med opstart af nye studiegrupper.

•	 at undervisningen og det teoretiske arbejde med 
Martinus åndsvidenskab er vigtig, men endnu 
vigtigere er arbejdet med vores egen daglige 
væremåde, at blive en ægte sandhedssøger og 
åndsforsker, som Martinus kalder dem, som 
studerer hans åndsvidenskab.  

Vi forsøger, så godt som muligt, både at have 
hjernen og hjertet med hele tiden, og at være 
bevidste om, at det, vi arbejder med, er noget, der 
er højere end os selv. At have omstillingsparathed 
og at være villige til at påtage os et ansvar for 
helheden, alle sammen, så godt vi nu hver især 
kan. At være parate til at tilgive hinanden. At 
være bevidste om, at vi er vore handlinger, at 
åndsvidenskaben dybest set handler om at lære 
sig selv at kende, at være Herre i eget hus. At 
lære at tage ansvar for vore egne handlinger. At 
have et skabende fællesskab. Et fællesskab hvor 
vi vågner op. Et fælleskab hvor man siger til sig 
selv: ”Jeg er det fælles projekt”. Alle kan være 
med. Alle er velkomne. 

•	 at de nye elever i studiegruppe 1 og studiegruppe 
2, umiddelbart efter de begynder, kan begynde 
med at forklare små lettere kosmiske symboler 
for den øvrige gruppe. Derved lærer man me-
get mere og lærer samtidig selvsikkerhed ved 
præsentationen. Bagefter giver vi hinanden en 
positiv og konstruktiv vurdering af det fremlagte. 
Eleverne får i løbet af kort tid mulighed for at 
lave små ”opvarmnings-symbolforedrag” hver 3. 
søndag før de egentlige foredragsholdere.

•	
•	 at vi arrangerer foredrag hver 3. søndag fra 

begyndelsen af september.  Den 2. september 
2012 kl. 13:00 er det eksempelvis Martinus 
sidste personlige elev Rolf Elving, som taler om 
”Hvordan skal det forstås, at alt er såre godt?” 
Fri Entre (efter gaveprincippet). Vi har i sæsonen 
haft adskillige meget dygtige og inspirerende 
foredragsholdere, såsom Hans Skaarup, Toni 
Bjerremose, Hans Lybecker Larsen, Birgit Mø-
rup, Vagn Noach, Søren Jensen, Thor Gjörvad, 
samt Rolf Elving, m.f…

•	

•	 at vi alle arbejder helt vederlagsfrit og ulønnet 
og helt igennem non-profit i alle vores aktivite-
ter. Fonden er almennyttig, hvilket betyder, at 
Fonden Det Tredie Testamente, ikke på nogen 
måde skal samle økonomisk gevinst til sig selv 
eller andre. Alle de midler, der er til rådighed, 
skal anvendes til fondens egentlige formål, altså 
udelukkende til gavn for almenheden. Fonden 
Det Tredie Testamente og LIVETS SKOLE i 
åndsvidenskab får udelukkende sine indtægter 
ved gaver.

•	
•	 at Martinus sunde og flow-givende rotations-

princip om, at eksempelvis et formandsskab 
kun skal være i et år ad gangen, bliver efterlevet 
hos os i Fonden Det Tredie Testamente.  Alle 
Fondsreferater ligger i øvrigt frit tilgængelige på 
vores hjemmeside www.det-tredie-testamente.
dk. Martinus gik ind for rotationsprincippet 
med max. 3 år på alle poster. Han sagde om sine 
medarbejdere: ”De skal ikke sidde for længe med 
rødbederne foran sig.” 
Rotationsprincippet giver ligeværdighed, dyna-
mik og flow, når alle orienterer sin fri vilje efter 
det samme kompas, og det leder os frem til en 
ny verdenskultur baseret på næstekærlighed til 
alt levende.

Rotationsprincippet er et organisk princip og 
hænger sammen med kredsløbsprincippet, som 
er helt centralt i Martinus kosmiske analyser. Det 
betyder, at vi opnår flow og et naturligt levende 
fællesskab med livslyst, idérigdom og virkelyst. 
Man bliver mere interesseret i det, der bliver sagt, 
end i det man selv vil sige. Man er ufattelig stolt 
over dem, som er bedre end en selv. Man bliver 
en organisk gruppe med et naturligt hierarki. 

Med rotationsprincippet søger vi at undgå patolo-
giske hierarkier og stagnation, og på den måde at 
opnå flow og et naturligt og levende fællesskab 
Anciennitet har ikke nogen betydning, jf. Mar-
tinus holdning til dette emne. Det, der tæller, er 
menneskets modenhed, interesse og dygtighed.

•	 at studiegrupperne og foredragene er gratis (efter 
gaveprincippet.) Gaveprincippet er en grundpille 
i vores oplysnings- og informationsarbejde, samt 
i den studie- og skolevirksomhed, vi laver. ”Ga-
vekultur” er også titlen på en af Martinus inspire-
rende småbøger. Den er der meget nyt at lære af.

•	
•	 at det gamle forretningsprincip ikke bliver be-

nyttet hos os. Det betyder, at vi bevidst ikke har 
ladet os momsregistrere i Fonden Det Tredie 
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Testamente. Begynder vi på det med moms, 
så begynder vi nemlig på det gammeldags og 
uretfærdige forretningsprincip, som så hurtigt 
ville komme til at gennemsyre hele vores virk-
somhed. Og det ønsker vi ikke. Det er derimod 
en model på en ny verdenskultur, vi nu er med til 
at skabe, og her handler det om at implementere 
det af Martinus beskrevne gaveprincip. Martinus 
udtalte bl.a. også i den forbindelse: ”Vi er ikke en 
forretning, vi er en moral.” Forretningsprincippet 
hører fortiden til. Gaveprincippet hører fremtiden 
til. Vi afprøver gaveprincippet og har gjort det 
med succes i snart 9 år. Tingene balancerer.

•	
•	 at vi er rigtig meget bevidste om Martinus sidste 

store beslutning om, at hele hans værk virkelig 
hedder ”Det Tredie Testamente”, og at hele Fon-
dens oplysnings- og informationsarbejde lægger 
tydelig vægt på denne meget vigtige beslutning. 
Også eleverne på LIVETS SKOLE i åndsviden-
skab bliver grundigt indført i dette epokegørende 
navns betydning og oprindelse, et navn som 
Martinus jo til allersidst i sit liv gav sit værk, 
og hvad grunden er til dette helt specielle navn.

•	
•	 at bevare Martinus værk uændret som det fore-

ligger fra hans hånd. Dette gøres ved i skolen at 
benytte faksimileudgaver af 1. gangsudgaverne 
fra Åndsvidenskabsforlaget, som også har helt 
ens side-paginering, hvilket letter gruppe-studier 
ganske betydeligt. Alle elever ser altid samtidig 
på den samme side og på den samme tekst. Det 
stemmer helt overens med Martinus Instituttets 
love, om at ”Bevare Martinus samlede værker 
uændret, som de foreligger fra hans side” samt 
hans udtalelse om, at ”Der må ikke rettes så me-
get som et komma”… i mine værker.

•	
•	 at oplysnings- og udstillingsarbejdet om Det 

Tredie Testamente og Martinus åndsvidenskab 
er en meget vigtig del af vores arbejde, hvilket 
medfører mange udstillinger i ind- og udland. 
Ca. 75 udstillinger siden 2003 sammen med 
svenskerne. Dette stemmer også helt overens 
med Martinus Instituttets love om at ”Oplyse om 
disse værker, og …” Det skal desuden ske ved, 
at Instituttet udgiver eller medvirker til udgivelse 
af oplysningsarbejde – på så mange sprog som 
muligt.” Vi har siden 2003 medvirket til at udgive 
et omfattende oplysnings- og informationsmate-
riale på mange sprog om Det Tredie Testamente 
og Martinus åndsvidenskab”, da dette manglede, 
samt et fuldstændigt udstillingskoncept på mange 
sprog.

•	

•	 at vi nu også arbejder sammen med Stensbæk – 
Den Holistiske Højskole  i Sønderjylland og laver 
åndsvidenskabelige forårs- og sommerkurser på 
dette dejlige store, skønt beliggende sted, som 
også har vegetarisk køkken. 

•	
•	 Sommerkursus uge-priser på Stensbæk – Den 

Holistiske Højskole inklusive vegetarmad 3 
gange om dagen og inklusive logi. Husstands-
indkomstreguleret, henholdsvis lav 3.600 kr per 
uge, middel 3950 kr per uge, høj 4.800 kr per uge. 
Se mere information på www.holistisk-hojskole.
dk. Fra sommeren 2013 planlægger vi også uger 
med undervisning i Martinus åndsvidenskab på 
tysk. Dette er allerede i støbeskeen.

I al ydmyghed, prøver vi, så godt vi kan, i samar-
bejde med Stiftelsen i Göteborg, at virkeliggøre 
principperne for den ny verdenskultur ved at 
lave positive og næstekærlige forandringer, både 
indvendigt og udvendigt. Åndsvidenskaben er jo 
et sted, hvor vi tillader os selv mental hygiejne.

Måske kan det, vi forsøger at gøre, bedst udtrykkes med 
artiklens indledende vise ord af Gandhi:
”Du må selv være den forandring, du ønsker at se i 
verden”

Du kan få yderligere information om studiegrupper og foredrag på: 

www.det-tredie-testamente.dk og www.livetsskole.info 

og hos Jan Langekær på tlf.nr. 2015 7811
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Af Per Holsner

Anledningen til denne artikel er 2 artikler i den sene-
ste udgave af Den Ny Verdensimpuls, nr. 1- 2012. Hen-
holdsvis ”Hvem var Skt. Germain?” og ”Apropos en 
smuk misforståelse”. Hvor anmelderen af bogen ”Saint 
Germain. Den mystiske greve” forledes til den konklu-
sion, at greven var en snyltende materialist, måske ho-
moseksuel, ikke særlig højt udviklet og som først lige 
før døden bekendte sig til den kristne tro. En mystisk 
figur skabt af H.P. Blavatsky og sidenhen misbrugt af 
forfattere til spirituelle bøger som værende ophav til de-
res inspirationer.

Hvad angår den anden artikel påstås det, at tekstens ud-
formning i det Tredje Testamente afgøres af jordmenne-
skers politik, og har man ikke forstået det, så udgør det 
et selvforskyldt problem. At man befinder sig i sit eget 
mentale fængsel. Ifølge forfatteren.

 Bladet Den Ny Verdensimpuls har som målsætning 
at være et forum for forskellige synspunkter indenfor 
åndslivet, fremfor alt i relation til åndsvidenskab og det 
Tredje Testamente. Selve bladets titel er glimrende, for 
menneskeheden modtager i vor tid Hellig Åndens im-
puls til skabelse af en ny verden, ved Christus genkomst, 
som det er vist så smukt i Martinus symbolbillede nr. 23. 
Og der er sandelig et aktuelt behov for mere bevægelse 
i bevidsthed og adfærd for at blive modtagelig for denne 
Christus impuls, så bladets ide med indlæg af forskellig 
observans er god. 

Der har blandt andet været plads til gennemgang af 
Maria Lowzow’s bog om den mystiske greve på bag-
grund af en historisk efterforskning og en åbenbar svag 
dokumentation og tyndt kildemateriale. Heller ikke den 
letteste opgave, for på 1700- tallet havde mindst 2 per-
soner titel af Skt. Germain, og med hensyn til mystikken 
skyldes det, at en af dem var Christian Rosencreutz, der 
i denne genfødsel levede fra år 1700 til år 1790. Han 
grundlagde på 12-13-1400- tallet det esoteriske broder-
skab rosencreutzer ordenen med det formål at udvikle 
kristendommen for en kommende tid ensidigt præget 
af fysisk naturvidenskab og materialisme. Rosencreut-
zerne, som ikke skal forveksles med frimureriet, blev 
forfulgt af kirken og måtte virke i det skjulte. Specielt 

angående Christian Rosencreutz gjaldt, at kun få men-
nesker kendte til hans identitet. Han er inkarneret i hvert 
århundrede, og først når der var gået 100 år efter hans 
død, skulle hans identitet bekendtgøres for en større 
kreds.

Christian Rosencreutz var ikke færdigudviklet på 1700- 
tallet, men var åndeligt et meget højt udviklet menneske 
med magiske evner og kunne lige som Martinus dema-
terialisere og materialisere sig midlertidigt, og således 
vise sig hvor han ville. Martinus formåede at skue i 
jordklodevæsenets minde, så han i sin småbog ”Påske” 
kan beskrive, hvorledes Jesus Christus for næsten 2000 
år siden, i sin bedste alder og iklædt en rød toga, går 
ved Oliebjergets fod blandt en lille skare af mænd. Dette 
talent besad Skt. Germain også. Hertil kræves der et ud-
viklet intuitivt klarsyn. Med Hellig Åndens lys således 
at se fortidens aftryk i jordens store hukommelse giver 
mulighed for at få et sandt og desuden levende billede 
af historiske hændelser, og retter to mennesker sit rene 
klarsyn mod den samme hændelse, vil de få den samme 
dokumentation. På denne måde er det muligt at korrige-
re historiske fejl begået ved de materialistiske metoder. 
Også Maria von Lowzow’s historiske efterforskning.

Navnet Skt. Germain relaterer til Christian Rosen-
creutz’s fortid i et tidligere liv, der blev helgenforklaret, 
og mere aktuelt til hans arbejde for at støtte den ger-
manske folkeånd, så den tyske kultur i århundredet fra 
midten af 1700- tallet og frem oplevede et stort opsving 
til glæde for hele Europa. Hvad angår hans mange tid-
ligere liv er det sandt, at han var personen Shakespeare 
og i sine inkarnationer altid har haft en vigtig mission 
at udføre og så livskim til kristendommens fortsatte ud-
vikling. Indenfor de sidste 1000 år har han i stor grad 
præget Danmark, og som et eksempel kan gives hans 
påvirkning af N.F.S. Grundtvig.

Det indebærer dog ikke, at alle berømte inkarnationer, 
som New Age bevægelsen angiver, eller de kanaliserin-
ger Christian Rosencreutz siges at have formidlet, at de 
er sande. Endnu er det kun meget få mennesker, som har 
den nødvendige rene intuition til at vide besked, og de 
har ingen større interesse af offentlighed, med mindre 
en særlig mission kræver det. Da sker det som et offer. 

Christian Rosencreutz og Udgivelsen af 
Det tredie Testamente
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Ganske modsat størstedelen af det store udbud der fin-
des på det spirituelle marked af bøger, kurser og terapier. 

 Med hensyn til den anden artikel ”Apropos en smuk 
misforståelse” så er Hellig Åndens lys i det Tredje 
Testamente ikke til forhandling og skal sandelig ikke 
være genstand for politiske holdninger. Netop ved 
at blive udsat for spekulative tolkninger forvanskes 
åndsvidenskabens indhold og åndelige lyskraft. At et 
koldblodigt dyr i dag kan retskrives som koldblodet 
ændrer ikke forståelsen i tekstens sammenhæng, hvil-
ket artiklens forfatter lægger op til. Det er en god ide at 
genoptrykke originalteksten af det Tredje Testamente til 
en billig pris, oven i købet i hvidt omslag med gyldne 
bogstaver, for at sikre sig mod ændringer i teksten. For 
er der nogen, som skal ændre, så er det Martinus selv, 
der inkarnerede igen kort tid efter sin død år 1981. Med 

et intuitivt klarsyn ses teksten i Åndsvidenskabsforla-
gets faksimile udgave lysende hvidt udstrålende, mens 
Martinus Instituttets udgave viser teksten gråt tåget og 
livløst. Dette livløse skyldes ikke kun Martinus Institut-
tets behandling af tekst, men må også ses som et resul-
tat af dets forretningsprincip. Åndsvidenskabsforlagets 
virke baseres på det rene gaveprincip.

I artiklen citeres H.C. Andersen i forbindelse med 
påstanden om, at alle nu kan få, hvad de vil have, som 
en god historie der fortjener optegnelse i ”oldermandens 
avis”. Ligesom N.F.S. Grundtvig var inspireret af et ån-
deligt højt udviklet individ, var det også tilfældet med 
H.C. Andersen, og når han henviser til oldermandens 
avis, så kan det udmærket være et sindbillede på Gud 
Faders skrift af tidens hændelser i Moder Jords hukom-
melse. Læsbar for et intuitivt klarsyn.

Mennesker der med stor interesse og sympati studerer åndsvidenskaben og alt efter evne gør den mere og 
mere til væremåde i deres daglige liv, skaber med denne væremåde den ny verdenskulturs første spæde 
morgengry. Den udgør den virkelige varige freds begyndende solopgang over verden.

Og fra disse åndsvidenskabens eller lysets bærere vil denne kærlighedens verdenskultur vokse i udfoldelse 
fra generation til generation indtil Guds plan med hvert eneste enkelt menneske er fuldbyrdet.

(Martinus)
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Jesus – søn af 
mennesket
Af Harry Rasmussen
Scientia Intuitiva
662 sider – 225 kr.

Anm. Ruth Olsen

Harry Rasmussen har her 
skrevet et meget grundigt 
kæmpeværk om Jesus og 
Martinus. Her klarlægges 
forbindelsen mellem de to 
mestre, så det gøres helt 
tydeligt, hvorfor Martinus kaldte sit værk for kristen-
dommens fortsættelse. Når mange i dag har forladt den 
kristne tro, skyldes det for en stor del, at Bibelen er blevet 
ret så uforståelig, ja nærmest utroværdig, for moderne 
intelligente mennesker.

Bogen her viser, hvordan Martinus giver Jesu mission 
dets store betydning ved at lade os se det væsentlige 
gennem det tågeslør, som århundreders misforståelser 
og forvrængninger har lagt over den. Første del af bogen 
beskriver Jesu liv og lære, set på baggrund af det store 
kendskab til Martinus’ værk, som forfatteren efter ca. 50 
års studie har tilegnet sig.

Vi får meget at vide om den tid, Jesus levede her på jorden 
og om de vanskeligheder, han mødte, bl.a. fordi han jo 
afviste mange af de gamle jødiske dogmer. Sin forsk-
ning af Jesu liv, bygger forfatteren hovedsageligt på de 
fire evangelier, men meget har han hentet hos Ethelbert 
Stauffer, en grundig historiker. Han gør et seriøst forsøg 
på at skelne mellem legende og virkelighed.

Vi hører en del om essæerne, fordi her var en stærk mes-
sias-forventning, og man mener Jesus levede hos dem en 
tid og blev indviet der. I øvrigt betyder det hebraiske ord 
messias ”den salvede”, som på græsk hedder ”kristus”.  
Når Jesus altid kaldte sig selv ”menneskesønnen”, mente 
Martinus det skulle tolkes som udtryk for, at Jesus betrag-
tede sig selv som ”det rigtige menneske” i modsætning 
til ”det jordiske menneske”. Mange historier fra Bibelen 
får her en så klar og uddybende forklaring, at bogen selv 
for præster må være noget af en ”øjeåbner”.

I den anden del, der især fokuserer på Martinus, får vi 
udover en almindelig indføring i hans livsværk, en klar 
forståelse for, hvorfor han kaldte sit verdensbillede for 
”den intellektualiserede kristendom” og ”kærlighedens 
evangelium”.  Vi hører om, hvorfor han kaldte Jesus en 
”verdensgenløser” i stedet for som i kirken en ”frelser”, 
og vi får uddybet meningen med Jesu lignelser og den 
okkulte symbolik i Bibelens historier.

Der er lagt et utrolig stort og beundringsværdigt arbejde i 
denne bog. I vor tid, hvor kirkekristendommen er i krise, 
hvor flere og flere oplever et åndeligt tomrum, men al-
ligevel er så meget i vildrede, at de dog ikke melder sig 
ud af folkekirken, vil en bog som denne kunne være en 
stor hjælp til at finde sit ståsted. Det er jo ikke alle, der 
behøver en periode som ateist, før de finder visdommen 
i Martinus’ værker. 
Bogen kan købes hos: Jan Tarbensen, Torpevej 5, 5900 
Rudkøbing. Tlf. 63 51 00 00 og email: info@scientia-
intuitiva.dk

Spirituel Inspiration

Af Susanne Wexø

Lemuel Books
230 sider – 249 kr.

Anm. Ruth Olsen

Bogen afspejler på glim-
rende vis vor tid, hvor selv 
erhvervslivet søger at ind-
drage det spirituelle for at 
drage nytte af menneskets 
søgen og stigende behov 
for et meningsfyldt liv. Sussanne Wexø, som er ”Life & 
Business Coach” og indehaver af virksomheden ”Karma 
Consult”, har her samlet en række interwievs med kendte 
personer indenfor de forskellige spirituelle retninger.

Først tænkte jeg, at nu bliver de samme ”kendisser” igen 
promoveret, så det begynder at ligne persondyrkelse, men 
da jeg begyndte at læse, hvad de medvirkende rent faktisk 
får sagt, er der mange fine meninger og oplysninger fra 
en del af dem. Selv en Bent Lexner siger nogle kloge 
ting, selv om hans religion just ikke er inspirerende. Så 

Boganmeldelser
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er imamen Abdul W. Pedersen lidt mere i pagt med tiden, 
når han taler om at mennesker skal udvikle sig åndeligt 
indefra. Men de ulogiske dogmer er han jo bundet af.

Lars Muhl er med, og hans fornuftige tanker kender vi 
efterhånden ret godt fra hans mange bøger. Svend Triers 
indlæg var en positiv oplevelse, selv om jeg ikke forstår, 
hvordan han kan holde ud at meditere 1½ time hver dag. 
Peter Mygind kender alle fra medierne, men jeg vidste 
ikke, at hans bror Lars Mygind var meget aktiv på den 
spirituelle scene. Han arbejder med tankefeltterapi og 
metamedicin og har i det hele taget fattet temmelig meget 
af det, jeg kalder ”de åndelige fakta”.

Chr. Stadil vil jeg kalde ”prototypen” på den smarte suc-
cesrige forretningsmand, der flirter med buddhismen. 
Hvor meget han dybest set har forstået af buddhismen 
er tvivlsomt, eftersom han endnu ikke kan se logikken 
i reinkarnation. Hans firma hedder i øvrigt ”Company 
Karma” og hans villa i Sydfrankrig hedder ”Villa Karma”. 
Jo, det er blevet in – det ord ”karma”!

Til slut i bogen er der nogle korte personlige beretninger. 
Der er kvinden, som ved at møde sin mor og mormor, efter 
de forlod jorden, er vågnet op spirituelt og mener, verden 
er i gang med en spirituel evolution. Der er manden som 
får kræft men helbredes alternativt, og cafe-ejeren der får 
besøg af lidt for aktive ånder af de personer, hvis billeder 
han har prydet sin cafe med. 
Alt i alt en ret så interessant bog, men altså især for ny-
begyndere udi den åndelige søgen. 

Fornuftig Modvækst
Af Serge Latouche
Forlaget politisk revy 
2011
170 sider

Anm. Ruth Olsen

Ordet ”vækst” er ble-
vet hele verdens man-
tra, men der diskuteres 
sjældent, hvilken slags 
vækst, man taler om. Det 
gør denne bog. Ordet 
”modvækst” dækker ikke helt det franske ord, som ikke 
betyder det modsatte af vækst, men der skelnes her mel-
lem konstruktiv og destruktiv vækst. Den viser, hvordan 
vi nu i den vestlige verden er kommet i den situation, 
hvor omkostningerne ved den aktuelle vækst er højere 
end dets generelle udbytte, dvs menneskenes livsvilkår 
forbedres ikke men forringes i stedet for. Og vi er ved at 
drukne i vort eget affald.

Menneskene og vore samfund er blevet til kun redskaber 
for produktionen og den kapital, der kræver stadig mere 
afkast. Det er blevet til vækst for væksten skyld, altså 
en slags kræftsygdom, så måske er det slet ikke nogen 
tilfældighed, at kræft er blevet så udbredt i vor tid.
Men hvordan og hvorfor er vi havnet i denne ”vækst-
fælde”? Fordi en stadig øget gæld er en uundgåelig 
konsekvens af vort finansielle system, sådan som Margrit 
Kennedy påviste i sin bog fra 1988, og hvor hun forudså 
jævnlige større eller mindre kollaps i det system, indtil 
man indser dets indbyggede fejl og laver det grundlæg-
gende om. Hun viste hvordan naturlig vækst adskiller sig 
fra penge-vækst, som pga renters rente har det, man kalder 
eksponentiel vækst. Vi betaler jo ikke kun renters rente 
på de lån, vi tager, men på alle varer og tjenesteydelser 
er der en komponent, der hedder ”afkast af investering”. 
På drikkevand udgør den f.eks. 38%, nævner hun.

Bogen om modvækst fortæller, hvordan finanssystemet 
vil bryde sammen, hvis vi ikke bliver ved med at forbruge 
stadig mere. Skulle vi ønske balance i stedet for konstant 
vækst, ville det betyde nedsatte investeringer og dermed 
øget arbejdsløshed. Så reklamer, indbygget forældelse i 
produkterne osv, skal nok sørge for, at vi fortsat forbruger, 
ja ofte tilbydes vi lån til det fortsatte forbrugerræs. ”For 
at holde hjulene i gang” presser regeringerne folk til at 
bruge flere penge.

Bogen her er – sammen med andre tiltag af samme slags 
– tegn på et begyndende oprør mod den materialistiske, 
åndsforladte forbrugerisme. Den ender med at konstatere, 
at der faktisk er et område, hvor der ingen grænser er for 
vækst, nemlig i åndelig udvikling!

Håndbog for sjælen
Af Hans Garde
Book son Demand 2012
65 sider

Anm. Ruth Olsen

Jeg har før omtalt et par af 
Hans Gardes små bøger, hvori 
han fortalte om sit kosmiske 
glimt, og hvordan det totalt 
ændrede hans liv. Nu har han 
så udgivet endnu en lille bog, 
denne gang om sine oplevel-
ser med dem, han kalder sine 
”mystiske hjælpere”. I begyndelsen sker kontakten ved, 
at han pendulerer over bogstaverne, senere i drømme.
”Hjælperne” sætter ham på en række prøver og giver 
gode råd til hans åndelige udvikling. Den første prøve 
var, at han skulle øve sig i at tolerere – alting, også sig 
selv, og han skulle lære at stole på sin egen dømmekraft. 
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Han oplever, at (citat) ”deres hjælp har været at give mig 
mod, indsigt og styrke til at gøre mig fri af denne verden.”
Det meste af bogen består af små sætninger om forskel-
lige emner, ordnet alfabetisk. Det er råd om, hvordan 
man kan (bør?) forholde sig til diverse problemer. Nogle 
eksempler: ”Stop med at bekymre dig om denne verdens 
”tåbeligheder”. Det er ikke dit ansvar. Du er kun ansvarlig 
overfor dig selv og Gud. Det er ikke dit ansvar, hvordan 
andre mennesker forvalter deres liv.”
”Prøv med ubegrænset tillid til Altet, selv om du, stort 
set, ikke fatter noget”
”Religiøse ceremonier er skuespil for tryghedsmenne-
sket.”
”Hvad du vælger, er ikke det vigtigste, bare du drager 
lære af valget.”
Mange af disse råd er små ”hints” til inspiration i hver-
dagen, men er man Martinus-læser, er der ikke så meget 
at hente, må jeg erkende, kære Hans! Men der skal da 
nok være en del, der kan have glæde af bogen, også fordi 
den er så let læst.

Fysiken, Martinus Kos-
mologi och 
Teorin om Allt
(svensk)
Af Leif Pettersson
140 sider

Anm. Arnold og Birgitta 
Therner

Dette er en helt ny vir-
kelighedsforståelse, en 
model som opfylder 
fysikernes kriterier for 
”Teorien om alt” og giver 
svar på mange af fysikernes uløste gåder. Den beskriver 
de kvalitative vakuumenergier, ”grundenergierne” i det 
nulpunktsfelt, som opbygger hele vor fysiske verden, 
forklarer mørk materie, partikler, masse, Higgsfeltet, 
gravitationen, rumtiden m.m.
Det er lykkedes Leif Pettersson at præsentere det kom-
plekse og forunderlige materiale lettilgængeligt og over-
skueligt. Emnet er højaktuelt og af stor almeninteresse. 
Han omtaler forskningen i CERN og mediernes indslag 
om videnskab og populærvidenskab. Grundenergi-teorien 
stiller os overfor en helt ny virkelighedsopfattelse. Bogen 
er rigt illustreret med farvebilleder.

Forskerne har længe arbejdet intensivt med at for-
søge på at forstå vor fysiske verden, herunder den 
store opgave at forene de fire naturkræfter tyngde-
kraft, elektromagnetisme, den stærke kernekraft og 
den svage kernekraft til ”yeorien om alt”, men hidtil 
uden held. Leif Pettersson præsenterer i denne bog et 

banebrydende og meget spændende materiale med teorier 
baseret på den intuitive viden i Martinus kosmologi, og 
påviser en helt ny model, ”Grundenergi-teorien – GET”, 
som modsigelsesfrit just forener de fire fundamentale 
naturkræfter og giver os dermed ”Teorien om alt”.

Desuden fremlægges hypoteser, som kan forklare de 
bagvedliggende mekanismer for Einsteins almene og 
specielle relativitetsteorier, kvantefysikken med dens 
hypotetiske gravitoner, Higgspartikler m.m., samt for den 
gådefulde mørke materie og den mørke energi. Bogen 
giver en logisk og sammenhængende løsning på mange 
af fysikkens uløste gåder, også meget af det, man arbejder 
med i menneskehedens hidtil største forskningsprojekt, 
partikelacceleratoren i CERN.
Bogen indgår i ”New Cosmic Paradigm” (NCP), som 
formidler en ny virkelighedsforståelse udfra kundska-
ben i Martinus kosmologi, med fokus på menneskets og 
videnskabens store spørgsmål om Livet, Bevidstheden 
og Virkeligheden. For mer information se www.newcos-
micparadigm.org
PS: NCP deltager i den internationale konference ”To-
ward a Science of Consciousness – TSC” på Arizona 
University 9.-14. April 2012.

Lykken skabes indefra

Af Ivan Fruergaard

Lemuel Books 2012

175 sider – kr. 229.

 Anm. Finn B. Langgaard

Forfatterens liv indeholder 
en tid som elektriker, en tid 
som søgende efter mening 
i  Indien  og Himalaya 
bjergene, en tid som tjener, 
en tid som jordomrejsende, en tid som billedkunstner, 
en tid som hjemmegående far, en tid som direktør for 
en større kursusvirksomhed. I dag har han sin egen 
konsulentvirksomhed, og arbejder med coaching, holder 
foredrag og underviser i personlig- og lederudvikling. 
Dette er forfatterens anden bog. Den første hed: 
Nærværets kraft – og kunsten at lede sig selv, og udkom 
i 2010. I dag arbejder forfatteren med foredrag og 
coaching, samt personlig udvikling.

Forfatteren definere lykke som en indre følelse af velvære 
og glæde, der kan komme til udtryk på et utal af måder. 
Lykke er individuel, og en helt personlig oplevelse. Derfor 
er det svært at afgøre, om andre er lykkelige eller ej. 
Bogen rummer to overordnede synspunkter:
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- Der findes en ”lykke” i hvert enkelt menneske, der 
er uafhængig af ydre omstændigheder såsom; status, 
materielle værdier og anerkendelse.” 

- Hvis det enkelte menneske selv mærker efter i nuet, 
ved personen godt selv, hvor vedkommende står på sit 
eget lykkebarometer. Dette gøres ved at mærke efter på 
følgende måde: Når du lader alt det, der er, fuldstændig 
være som det er, uden at lægge noget til eller trække 
noget fra, er det muligt at være lykkelig – lige her og nu.

Bogen består af en prolog og epilog, samt 25 korte 
afsnit, der falder i to dele: Fravær og nærvær. Ud over 
det rummer bogen mange kerneord. I hvert afsnit tager 
forfatteren emner og forhold op, der relaterer til lykke, og 
hvordan man opnår et lykkeligt liv. I de fleste afsnit indgår 
forslag til øvelser for at blive lykkelig og nærværende i 
nuet. Nogle afsnit har overskrifter som: Hvem siger, der 
er noget, du skal nå? Du kan ikke kontrollere noget. Der 
findes ikke en bedre version af dig selv. Hvis du acceptere 
alt, er du lykkelig. 

Epilogen rummer essensen af bogen: ”Den største 
udfordring er måske at være stille med sig selv. Det kan 
være enormt udfordrende at stoppe op. Så man kan høre, 
hvor meget alt det, der ikke er blevet hørt, larmer. Og hvis 
man ikke kan holde det ud – skynder man sig videre. Men 
hvis man bliver – stilner det af.”

Alt i alt er det et letlæselig og lærerigt visdomsbog, der 
hviler på forfatterens egne erfaringer. Den giver nogle 
enkle redskaber og øvelser for at skabe lykke, glæde 
og livskvalitet. En lille og samtidig stor bog, jeg på det 
varmeste anbefaler.

Livet i din hånd

A f  A n d e r s  Ve e t m a n 
Kalsmose

Lemuel Books 2012

122 sider – kr. 199.

Anm. Finn B. Langgaard

Siden 1989 har forfatteren 
beskæftiget sig med håndlæsning. I 1993 blev hobbyen 
til fuldtidsarbejde. Anders har lige siden drevet egen 
praksis i Aarhus, hvor han giver private sessioner. Han 
holder foredrag om håndlæsning og afholder kurser om 
samme. Han er selvudlært, og dette er hans første bog. 
Om det udtaler han: ”Det bliver nok den eneste bog, jeg 
kommer til at skrive i denne inkarnation.”

Gennem tiden har hænder fascineret mennesker, og 
kunsten at kunne læse hænder er et gammelt 
håndværk. For 50.000 år siden interesserede de 
indfødte i Australien sig for hænder. Hvor langt tilbage 
håndlæsning har været praktiseret, vides ikke. Den 
moderne håndlæsning stammer fra Kina og Indien. Her 
er de ældste kilder  ca. 4.500 år gamle. Kunsten at læse 
hænder spredte sig til Egypten ca. 1.500 f. Kr. og senere 
til Grækenland. I Bibelen er håndlæsning omtalt i Det 
gamle Testamente blandt andet i Ordsprogenes Bog. 

Selve bogen er en lærebog i håndlæsning, samt en 
introduktion til samme. Den bygger på forfatterens 
erfaringer med de klienter, han har haft igennem årene. 
Bogen består af 10 kapitler med overskrifter som: 
Håndlæsningens historie, Det grundlæggende, fingrenes 
og leddenes betydning, menneskets åndelige struktur, 
håndens linjer, parforhold, små linjer og andre tegn, 
tegn i hånden, fremtidslæsning og mærk dine hænder. 
Alle kapitlerne er med righoldige og let forståelige 
illustrationer. Bogen er holdt i et enkelt sprog, og kan 
læses af alle.

Bogen er med forord af Lars Muhl. Det er et meget smukt 
forord, hvor Lars symbolsk tager Anders i hånden, og 
siger: ”Kom så bror, vi skal videre på Vejen.” Når man 
så har læst Anders bog, står et spørgsmål tilbage: Måske 
er det omvendt? Det er under alle omstændigheder et 
udtryk for ligeværd.

Bogen har mine varmeste anbefalinger, der bedst 
udtrykkes med følgende linjer fra Lars Muhls forord: 
”Livet i din hånd” løfter traditionel håndlæsning op på 
et nyt plan. Samtidig med at bogen er praktisk og lige 
til at gå til, efterlader den plads til, at vi som brugere af 
den kan udvikle vores egen intuition og gribe vor egen 
mytologi; der, hvor den sande læsning foregår”. 

Elvis som korncirkel!
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 PROJEKT LIV

Af Per Bruus-Jensen

Nordisk Impuls 2012

240 sider – 196 kr.

Anm. Arnold og Birgitta 
Therner

Det er en glædelig nyhed, 
at denne bog, som før 
kun forelå på svensk, nu 
udkommer på dansk i en udvidet udgave. Teksten er et 
forenklet uddrag af forfatterens tidligere bog ”Eksistens 
og Udødelighed – om Erkendelseslæren i Martinus 
kosmologi”. Bogen indeholder et meget kvalificeret opgør 
med den neodarwinistiske evolutionsteori og præsenterer 
som alternativ Martinus’ udviklingslære, ifølge hvilken 
evolutionen er et bevidst evighedsprojekt.

Den svenske udgave kom i 1991 i Sigbritt Therners og 
Tage Mattsons bearbejdning. I den nye udvidede danske 
udgave er der et 36 siders forord af Sigbritt og Tage, resten 
er nybearbejdet af Per selv, hvilket har gjort den yderst 
interessant og informativ.

Følgende er Pers egen introduktion af bogen:

Et konstruktivt alternativ til den om sig gribende 
internationale ateisme.

Af Per Bruus-Jensen

På internationalt plan er verden i denne tid vidne til 
opkomsten af en ekspan-derende ateisme, anført af 
en skare velrenommerede forskere med den engelske 
evolutions- og adfærdsbiolog Richard Dawkins i spidsen. 
Altså mennesker med en betydelig viden om den verden, 
vi lever i, og som derfor også mht. deres argu-menter 
nyder godt af stor gennemslagskraft.

Hovedbudskabet lyder, at det fysiske stof med tilhørende 
energier og kræfter er den eneste form for virkelighed, 
der reelt eksisterer, hvorimod alt det subjektive og 
såkaldt åndelige begrænser sig til at være et spørgsmål 
om mere eller mindre illusoriske produkter af de fysiske 
organismers mange forskellige processer og derfor kun 
repræsenterer skinvirkelighed – altså falsk virkelighed.

I samme forbindelse ses den såkaldte evolution som et så 
at sige mekanisk produkt af det kaotiske samspil mellem 
summen af naturlove på den ene side, og virvaret af 
rene tilfældigheder på den anden side, således at verden 

med dens mange eksempler på tilsyneladende design og 
hensigtsmæssighed godt nok har lov til at se ud, som den 
til enhver tid gør, men ikke nødvendigvis har pligt til det, 
idet den under andre forhold ligeså godt kunne se helt 
anderledes ud (Monod).

Anskuet i den ateistiske optik kan evolutionen altså ikke 
tilkendes status som virkeliggørelsen af et forud planlagt 
projekt, der viser tilbage til en målbevidst projektmager, 
men må betragtes som det faktiske udfald af en 100% 
objektiv og ubesjælet stofverdens helt igennem mekanisk-
pragmatiske måde at fungere på. Og følgelig er der heller 
ikke hverken plads til eller behov for en bevidst styrende 
instans i sammenhængen – en projektmager, designer 
eller Gud.

Som allerede bemærket kan der føres yderst tungtvejende 
argumenter i marken til støtte for dette virkelighedsbillede. 
Og dog står det ikke uimodsagt hen, men underkendes 
og afvises af utallige mennesker, der gennem tiderne 
mere eller mindre spontant og utilsigtet har erkendt en 
helt anden løsning på virkeligheds-problemet. Herunder 
ikke mindst de såkaldte mystikere, der med baggrund i 
særlige erkendelsesmetoder og -teknikker alle som én 
har erklæret, at naturen er gennemført levende og fra det 
mindste atom til verdensaltet som helhed viser tilbage 
til et almægtigt, alvidende og alkærligt megavæsen som 
sit sande ophav. Nemlig det megavæsen, vi gennem 
religionerne har lært at omtale som netop Gud.

For den enkelte mystiker er Gud som virkelighed betragtet 
en indiskutabel sandhed. Men samtidig erkendes det, at 
det ikke som inden for naturvidenskaben er muligt at 
føre empirisk bevis for denne sandhed, idet Gud mht. 
sin totalitet – sit totum – først og fremmest er et åndeligt 
væsen, i forhold til hvilket hele den fysiske verden og 
virkelighed rent faktisk spiller rollen som en marginal 
og sekundær sfære, der lig et kosmisk livmoderorgan 
har til opgave at formidle skabelse og hensigtsmæssig 
udvikling af helt nye organismeformer med tilhørende  
sanse- og bevidsthedssystemer. Systemer, som gennem 
tiltagende forædling og forfinelse og dermed evolution 
på et tidspunkt bliver kvalificeret til indlemmelse i den 
rent åndelige del af den guddommelige helhed – den 
primære del.

Naturligvis kan alt dette l y d e  f u l d s t æ n d i g t 
fantastisk og utroligt, første gang man hører det. Imidlertid 
tegner det på den anden side samtidig et positivt og 
livsbekræftende alternativ til det materialistiske-ateistiske 
virkelighedsbillede. 

Ikke mindst hvis der yderligere kan argumenteres for 
synspunkterne på en overbevisende måde, og paradigmet 
i øvrigt er forenelig med det, som i dag er nagelfaste 
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kendsgerninger inden for den stærkt underbyggede 
naturviden-skabelige virkelighedsforståelse. 

Med henvisning til teksten i ”PROJEKT LIV” kan det 
uden forbehold siges, at der nu omsider tilbyder sig et 
sådant alternativ. Endda et alternativ, der på afgørende 
vis hviler på oplysninger fra en kilde af højeste karat, 
nemlig den danske mystiker og intuitionsbegavelse med 
forfatternavnet Martinus (1890-1981).

Om Martinus skal oplyses, at han som 30-årig uventet 
var genstand for en række visioner eller åndelige 
oplevelser, der lod ham se en verden af guddommelig ånd 
og bevidsthed bag alt det fysiske. En verden, der tjener 
som både kilde til og bærende fundament for det fysiske 
virkelighedskompleks – den uorganiske såvel som den 
organiske del af dette. Og samtidig så han grunden til, 
at Gud tilsyneladende er fraværende i netop den fysiske 
verden. Ja, så fraværende, at selv den skarpsindige 
naturvidenskab ikke kan få øje på ’ham-hende’, idet det 
samtidig kom til at stå Martinus klart, at Gud ikke er 
hverken et hankønsvæsen eller et hunkønsvæsen, men 
en super-sublim forening af begge køn.

Disse erkendelser m.fl. kom til Martinus i foråret 1921, 
og han så straks en opgave i at nedfælde dem i skrift 
og symboler, ligesom han gennem kurser og foredrag 
supplerende søgte at meddele dem til sin omverden, og 
hvilke gøremål overordnet beskæftigede ham frem til 
hans død som 90-årig i foråret 1981.

Det skal til slut oplyses, at teksten Projekt Liv i første 
række hviler på et ind-gående, mangeårigt studium af 

Martinus’ værker, suppleret af intensiv undervisning 
hos Martinus personligt i årene 1958-68. Hvortil 
kommer et ikke mindre indgående studium af forskellige 
naturvidenskabelige discipliner – i første række fysik, 
kemi, astronomi, biologi, filosofi og videnskabsteori – idet 
forfatteren lige fra sit første møde med Martinus og hans 
arbejde så en opgave i at bane vej for en modsigelsesfri 
forening af de to typer verdensbillede – det fysiske kontra 
det åndelige; det objektive kontra det subjektive.
 Og bogen Projekt Liv er i den forbindelse et inspirerende 
vidnesbyrd om, at dette mål faktisk nu er inden for 
rækkevidde.

Bogen fås: Forlaget Nordisk Impuls
                  DK 6920 Videbæk
                  www.nordisk-impuls.dk
                  mail@nordisk-impuls.dk
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Af Søren Ingemann Larsen

Med udgivelsen af “Den 5. Symbolbog” fortsætter Mar-
tinusinstituttet ufortrødent sin “politik” med at handle i 
strid med Martinus’ anvisninger for, hvordan opgaven 
med at bevare og udgive Martinus’ værk skal varetages. 
Og det bliver ikke rigtigere af at blive gentaget, tværti-
mod.

Med Søren Hahns kommentar i forrige nummer af 
nærværende tidsskrift (kan hentes på nyimpuls.dk) blev 
noget af sløret løftet for instituttets tankegang: Hvad 
Martinus har formuleret som en “utvetydig og klar in-
struks” (venligt, men bestemt) anses af instituttet blot 
som en “politisk tilkendegivelse” fra Martinus’ side. Man 
behøver herefter ikke længere “rette sig” efter Martinus’ 
specifikke anvisninger. Så længe man blot definerer det 
som noget “politisk”, kan man mene om det og handle 
efter det, som man vil, således som Søren Hahn ganske 
rigtig konkluderer. Men det kan ikke have været Martinus’ 
hensigt med sine udtalelser, at man bare kunne mene om 
dem, hvad man ville.

Instituttets indstilling karikeres fint med H.C. Andersens 
eventyr Klodshans, som Søren Hahn selv bruger til at il-
lustrere sine synspunkter i sin ovennævnte artikel gående 
ud på, at vi - herunder ikke mindst undertegnede - i vores 
kritik tager tingene alt for tungt. Men det er, som om Søren 
Hahn ikke helt har blik for eventyrets ironi og uden videre 
tager eventyret for pålydende og gør Klodshans til helten. 

Og så er devisen jo klar: Klodshans gør jo en dyd af ikke 
at studere noget som helst, og fornuften og logikken skal 
man da slet ikke lytte til. Det anses for gammeldags og alt 
for kedeligt. Det hele kan være det samme - for alt er jo 
bare politik. Glem dine bekymringer, bare følg dine mest 
vanvittige indfald og grin ad det hele, så skal guddommen 
nok give dig succes, og du får prinsessen.

Uanset hvad instituttet i forordet og andetsteds anfører 
om “Den 5. Symbolbog”, er og bliver dens eksistens i 
strid med Martinus’ utvetydige anvisninger - og tillige 
i strid med sund fornuft og videnskabelig redelighed. 
Martinus udtalte klart, at værket skulle bevares uændret, 
som det forelå, og der skulle ikke udgives mere efter hans 
død. Men allerede titlen “Den 5. Symbolbog” placerer 

bogen som et fuldgyldigt medlem i rækken af Martinus’ 
“andre” værker, og ligesom med “Den intellektualiserede 
Kristendom” har den den samme indpakning, samme 
format, samme for- og bagside med angivelse af, at også 
denne bog “sådan set” er forfattet af Martinus som en del 
af “Det tredje Testamente” (stavet “tredje” og ikke det 
gammeldags og oprindelige “tredie”).

Så kan man indvende: skal de efterladte manuskripter og 
symboler bare ligge på instituttet og samle støv til evig 
tid, uden at nogen uden for instituttet kan få dem at se? - 
Nej, det skal de ikke. Alt dette skal efterhånden stilles til 
rådighed for enhver, og dette kan udmærket gøres, uden 
af dette materiale udgives, som om det var godkendt og 
færdiggjort til udgivelse af Martinus. Instituttet viser 
selv vejen med dets igangværende publicering på net-
tet af Martinus’ korrespondance, hvor man også kan se 
facsimilekopier af brevene.

Martinus’ testamente kunne fuldt forsvarligt være re-
spekteret, hvis Ole Therkelsen fx havde lavet sin egen 
bog, hvor han efter bedste evne gav sin - nødvendigvis 
subjektive - version af, hvordan man kunne forestille sig, 
at disse symboler kunne præsenteres og forklares med 
udgangspunkt i Martinus’ foredrag og øvrige værk. Men 
det, man nu gør, er, at man i bogstavelig forstand forma-
ster sig til at sætte sig i verdensgenløseren Martinus’ sted, 

5. symbolbog og Klodshans
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for “Martinus” står jo angivet som forfatter på forsiden, 
og bogen er en del af Det tredie Testamente. 

Tankegangen er tydeligvis, at hvis nu Ole Therkelsen - 
med så mange - anonyme - medarbejdere som muligt fra 
instituttet ved sin side - gør sig rigtig, rigtig umage, så går 
det nok alligevel an at forsvare at udgive noget i Marti-
nus’ navn, således som det nu er sket, uanset at Martinus 
kategorisk frabad sig dette, og at det i sig selv er uetisk.

Bogen består af diverse udpluk fra nogle af Martinus’ 
tekster, først og fremmest foredrag. Resultatet er et slags 
“patchwork”, som ikke rigtig hænger sammen. Selv 
om hver lille “lap” i patchwork’et måtte være originale 
Martinuscitater, er dette jo ikke ensbetydende med, at Martinus 
ville have godkendt, at de indgik i dette patchwork, og at 
symbolerne kunne eller burde udgives på denne måde. - Hvor 
er respekten for en afdød forfatter, endda en verdensgenløser, 
og dennes utvetydige instrukser om ikke at udgive mere?

Og hvor er den videnskabelige redelighed? For manu-
skripterne er ikke lagt frem, så andre kan se dem. Lige-
som med manuskriptet til “Den 4. Symbolbog” og “Den 
intellektualiserede Kristendom” holdes båndafskrifterne 
af Martinus’ foredrag hemmelige af instituttet. - Hvorfor 
publiceres disse ikke, så vi alle kan kigge med? - Hvorfor 
dette hemmelighedskræmmeri? - Kan det være i Martinus’ 
ånd? -

Efter fadæsen, hvor det blev afsløret, at instituttet havde 
“glemt” at oplyse, at i afsnittet om “0X” i “Den intel-
lektualiserede Kristendom”, var betegnelsen “0X” af 
Martinus tilføjet i hånden, nægter instituttet nu kategorisk 
at udlevere kopier af Martinus’ manuskripter til interes-
serede. - Alt imens holdes vi hen med løse hensigtserklæ-
ringer om, at disse manuskripter “efterhånden” vil blive 
publiceret. Men det kan vi da ikke vente på, når det drejer 
sig om noget så følsomt som udgivelse og færdigbearbej-
delse af Martinus’ efterladte værk. 

Når manuskriptet til Livets Bog uden noget som helst 
praktisk problem kan ligge frit tilgængeligt på nettet, hvad 
kan så problemet være med at publicere manuskriptet til 
Den 4. Symbolbog, Den intellektualiserede Kristendom 
og båndafskrifterne og lydfilerne til Den 5. Symbolbog? 
- “Problemet” kan kun være det, at vi andre, når det 
kommer til stykket, ikke må kigge med. Vi nægtes som 
seriøse videnskabelige forskere legitim adgang til kilden. 
Dette kan ikke være i Martinus’ ånd og er - moralsk og 
videnskabeligt - ganske uacceptabelt.
Men alt er såre godt - og alt retter sig efterhånden. - Og 
mon ikke også Klodshans og hans sorgløse prinsesse i 
den virkelige verden til syvende og sidst måtte indse, 
at man ikke i længden kan tilsidesætte logik, moral og 
sund fornuft?

P.S.:

Efter ovenstående artikels færdiggørelse dumper Kosmos 
Nr. 5 - 2012 ind af døren.

Heri præsenterer Ole Therkelsen under “Nyt fra Sagen” 
udgivelsen af “Den 5. Symbolbog”. Som en foregribelse 
af kritik af denne udgivelse henviser OT her uden yder-
ligere kommentarer til det såkaldte “Gavebrev”, hvori 
Martinus kort tid før sin bortgang overdrager ophavsretten 
til sit værk til Martinusinstituttet.

Da dette dokument imidlertid ikke sætter nogen som 
helst grænser for, hvad Instituttet kan gøre med Martinus’ 
værk, kan dette ikke bruges som vejledning for, om der 
kan ændres i værket og om der kan udgives mere efter 
Martinus’ død, og det er derfor irrelevant i denne sam-
menhæng. Gavebrevet omhandler udelukkende Institut-
tets juridiske ret. Og denne ret kan ikke diskuteres eller 
bestrides. Juridisk set kan Instituttet gøre, hvad de vil 
med Martinus’ værk.

Det væsentlige er, at Gavebrevet intet siger om Institut-
tets pligt og etiske/videnskabelige ansvar i forhold til at 
ændre eller ikke ændre og til at udgive eller ikke udgive 
værker efter Martinus’ død. Her må man lede andre steder. 
Og det er derfor, at det ikke giver nogen mening at drage 
Gavebrevet ind i denne sammenhæng.

Hvis man kun lader sig vejlede af Gavebrevet, kan man 
helt og holdent lukke øjne og ører for alt andet, herunder 
selveste formålsparagraffen for Instituttets virke, som jo 
siger, at værket skal bevares uændret som det forelå ved 
Martinus’ død.

At Instituttet i denne sammenhæng nøjes med at henvise 
til dette dokument, gør derfor egentlig kun sagen værre.
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Retsforlig
Finn Bentzen anlagde en straffe sag for ærekrænkelse 
mod Vagn Noach som artikelforfatter og Ruth Olsen som 
redaktør. Da ingen af de anklagede havde lyst til mere 
”slåskamp”, blev følgende forlig indgået:

Den 22. marts 2012 kl. 13:00 blev retten sat i retssal 
A af dommer Peder Johs. Christensen.

Under en indledende drøftelse af sagen opfordrede 

dommeren til et forlig. Advokaterne oplyste, at par-

terne har indgået følgende forlig:

”Der har været udgivet en artikel forfattet af Vagn 
Noach i tidsskriftet ”Den Ny Verdensimpuls, udgave 
2011, nr. 3.” I denne artikel indeholdes et ordvalg, 
som Finn Bentzen har opfattet som krænkende, bl.a. 
ordene ”en form for snyd”, en henvisning til Martinus 
holdning til bedragere” og en henvisning til Martinus 
advarsel mod ”personer der forsøger at udnytte andre”.

Vagn Noach oplyser, at de nævnte citater fra artiklen 
ikke af ham var udtryk for, at han tillagde Finn Bent-
zen disse egenskaber. I det omfang ordvalget og/el-
ler henvisningerne måtte kunne opfattes anderledes, 
beklager Vagn Noach dette.

Ruth Olsen bekræfter, at retsforliget offentliggøres i 
næste nummer af ”DenNy Verdensimpuls.”
Retten bestemte herefter, at ingen af parterne skal 
betale sagsomkostninger til den anden part.
Ved afgørelsen er der lagt vægt på sagens karakter 
og omfang samt resultatet, herunder indholdet af 
det forlig, som parterne har indgået under hovedfor-
handlingen.

Slutspil
v/Vagn Noach

Som det fremgår af dette blads nummer 4 fra december 
2011, havde Finn Bentzen på grundlag af min artikel i 
bladets nummer 3 fra september 2011 anlagt en straffesag 
mod mig og bladets redaktør med krav om fængsel i 4 
måneder.

Denne sag blev afgjort i Holbæk ret den 22. marts 2012. 

Under sagens forelæggelse hævdede min advokat, at 
modparten ikke havde nedlagt nogen påstand, idet det 
ikke i stævningen var præciseret, hvilke ord der skulle 
kunne begrunde en straffesag om æreskrænkelse og 
injurier.
   
Dommeren opfordrede herefter til forlig, og dette forlig 
er offentliggjort i dette nummer af bladet.

Som det fremgår af forliget, har Finn Bentzen taget 
min artikel i bladet meget personligt. Min hensigt 
med artiklen var ikke at rette et angreb mod Finn, men 
alene at udtrykke en forundring over, hvorfor det var 
til Martinussagens bedste, at Finn gennem et af sine 
selskaber ejede Sams værdier, før de som oplyst skulle 
overgå til Martinusinstituttet.

Jeg havde håbet, at nogle af de involverede fra Martinus 
Institut eller måske Finn selv, i dette blad ville have løftet 
sløret og fortalt os, hvorfor det var til Martinussagens 
bedste, at Sams værdier først skulle parkeres i et af 
Finns private selskaber, og hvad formålet med dette 
var, samt hvorledes det blev sikret, at Finns livsarvinger 
respekterede dette, når der ikke forelå noget på skrift. 

Da sagen nu er afsluttet, får vi sikkert aldrig belyst dette 
mysterium, og det må vi så fremover leve med.  

Jeg har ofte hørt folk, der havde kendt Martinus, udtale, 
at Martinus har givet udtryk for, ”at hver en sten skal 
kunne vendes”, hvilket jeg har opfattet på den måde, at 
intet indenfor sagen skulle være skjult, men alt skulle 
kunne tåle solens klare lys. 

Med den tidligere af rådet nægtede indsigt i behandlingen 
af arvesager og med det fra retssagen uafsluttede 
mysterium, kan jeg konkludere, at dette udtryk med 
stenene kun var gældende, dengang Martinus var på 
det fysiske plan.



47

Af Hanne Lunde Hulgaard

Livets Skole i åndsvidenskab afholdt et tre dages 
forårskursus den 26. – 29. april 2012 på Stensbæk – Den 
Holistiske Højskole i Gram.
Undervisere var: Jan Langekær, Hellebeth Hansen og 
Mejbritt Ræbild.

Emnerne var: Hvem var Matinus? – Hvad består 
hans åndsvidenskab af? – Hvorfor kaldte han sit 
værk Det Tredie Testamente? – Hvad er intuition? – 
Vegetarismens livgivende betydning! – Grundenergierne! 
– Reinkarnation og karma! – og til slut et foredrag om 
Den Guddommelige verdensplan!

Alle tre undervisere fortalte levende og begejstret og 
med glæde om disse store emner, hvor også Martinus’ 
symboler blev inddraget flittigt.

Efter tre dages intensiv undervisning blev det gjort klart at 
vi alle er lærere og elever. Vi fik på bedste vis en grundig 
indføring i Martinus’ store værk: Det Tredie Testamente.

Stensbæk – Den Holistiske Højskole med sine tre hektar 
ligger smukt og fredfyldt i udkanten af den 770 hektar 
store Stensbæk plantage mellem Ribe og Gram.
De karakter is t i ske  3000 kvadratmeter  s tore 
svenskrødmalede træbarakker med plads til 100 
kostskoleelever blev bygget i 1939 af og til unge 
arbejdsløse mænd.

Stensbæklejren, som den blev kaldt, er et stykke 
kulturhistorie fra en periode med stor arbejdsløshed 

og den eneste tilbageværende arbejdslejr i Danmark. 
Arbejdsløsheden var årsag til,  at Arbejds- og 
Sundhedsministeriet oprettede disse ungdomslejre rundt 
om i landet, for at give unge mennesker en meningsfyldt 
hverdag med sundt arbejde.

Allerede i 1940 blev lejren overtaget af tyskerne – 
og som et kuriosum kan det nævnes, at den smukke 
træbeklædte foredragssal, hvor Martinus gruppen fik 
undervisning, er det rum hvor tyskerne planlagde og 
tegnede forsvarsbunkerne langs Jyllands vestkyst. Mod 
slutningen af krigen blev den brugt til flygtningelejr til 
de fordrevne tyskere fra Østpreusen. 

Derefter har Stensbæk haft mange beboere bl.a. Statens 
Arbejdstekniske Ungdomsskole – Specialarbejderskole 
– AMU center – Bosniske flygtninge – Skov-og 
Naturstyrelsen. Da sidstnævnte flyttede i 2008, afsatte 
Haderslev Kommune et beløb til nedrivning. 
Lykkeligvis dukkede ildsjælen, Linnea Beek op og 
oprettede på lejebasis Den Holistiske Højskole, hvor det 
første kursus blev afholdt i september 2010. Højskolens 
vision er. ”At alle mennesker må opleve fred og frihed.”
Linnea Beek, skolens daglige leder er gift med Frank van 
Beek, der er økologisk gartner, hvilket den flotte urtehave 
bærer præg af.
Linnea og Frank har med stor omhu istandsat og belivet 
stedet på smukkeste vis både ude og inde.
Der er plads til 100 kursister, og der serveres vegetarmad.
www.holistisk-hojskole.dk Tlf. 51 36 18 09

Livets Skole holder sommerkursus i Martinus 
åndsvidenskab i Stensbæk den 30.6 – 6.7.2012. 
Se program bl.a. i marts nummeret af Impuls!

Martinus Åndsvidenskab på Den Holistiske Højskole
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Maria Magdalene

I disse år, hvor den katolske kirke 
stadig ikke kan acceptere kvindelige 
præster, er det interessant at læse 
forskernes konklusioner om Maria 
Magdalene, efter de har gravet dybt 
i kilderne til den tidlige kristendom. 
De mener, hun var den discipel, der 
stod Jesus nærmest, men at hun blev 
offer for magtkampen blandt de før-
ste kristne, hvor det var kvindeha-
derne der vandt og derfor rangerede 
hende ud på et sidespor som prosti-
tueret. Så sent som i 1995 forbød 
pave Johs. Poul II overhovedet at 
diskutere emnet ”kvindelige præ-
ster” med henvisning til, at Jesus 
kun havde valgt mandlige disciple.

Efter fundet af de alternative evan-
gelier er det ikke muligt længere at 
fornægte sandheden om, hvem Ma-
ria Magdalene var. Man kan tolke 
dem forskelligt, og oversættelses-
problemerne har givet flere mulig-
heder, men ifølge bl.a. Fillipsevan-
geliet er det ret klart, at hun var Jesu 
faste og mest elskede ledsager, men 
også at de ikke havde nogen seksuel 
relation, fordi det i samme skrift 
skinner igennem, at den åndelige 
udviklingsproces, som Jesus som 
læremester tilbyder ikke kan forenes 
med samtidig seksuel aktivitet. Det 
er også, hvad Martinus engang har 
sagt, nemlig at de seksuelle energier 
vil forhindre den spirituelle lære-
proces. I øvrigt har forskere slået 
fast, at de ord, der bruges om hende 
i diverse skrifter aldrig kan betyde 
”ægtefælle”. 

Det fremgår også af de gamle 
skrifter, bl.a. Mariaevangeliet, at 
hun indvies i meget mere visdom 
end de øvrige disciple, formodentlig 
fordi hun var den, som var kommet 
længst i åndelig udvikling. Det for-
årsager en del misundelse og vrede, 
især fra disciplen Peter. Man be-
brejder Jesus, at han fortæller mere 
til hende end til de andre, og at han 
kysser hende på munden, men fak-
tisk kysser Jesus også andre.

En af forskerne mener, at ”de syv 
dæmoner”, Jesus siges at have ”ud-
drevet” af Maria, er en symbolsk 
omskrivning af, at han renser og 
åbner hendes syv chakraer i en form 
for indvielsesproces. Derved er hun 
blevet så meget ”dobbeltpolet”, at 
de andre disciple opfatter hende 
som en ”mand”, da hun jo ikke 
optræder som kvinde mere. De ved 
ikke noget om ”polforvandling”, og 
da Jesus ikke er i stand til at få dem 
til at forstå dette, accepterer han 
åbenbart deres opfattelse.

Ifølge Thomasevangeliet forsøger 
han dog at forklare det ved bl.a. at 
sige (log 23): ”..når I gør det mand-
lige og det kvindelige til eet eneste, 
for at det mandlige ikke skal være 
mandligt og det kvindelige ikke  
kvindeligt .. da skal I gå ind i riget”. 
Da Peter vil have Maria fjernet fra 
deres gruppe, fordi han ikke mener, 
hun er værdig, siger Jesus (log.112): 
”Se, jeg skal lede hende, så at jeg 
gør hende til mand, for at hun skal 
blive en levende ånd. For enhver 
kvinde, der gør sig selv mandlig, 
skal gå ind i himlenes rige”.

Om Thomas har misforstået no-
get, eller Jesus har manglet det ord 
”dobbeltpolet”, som Martinus har 
lært os, er uvist. Men vi lever jo sta-
dig i en kultur, hvor ordet ”mand” 
nærmest er blevet brugt som det 
samme som ”menneske”. Det er 
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dog som om Jesus flere gange har 
forsøgt at gøre dem begribeligt, at 
der i løbet af den åndelige udvikling 
vil ske ændringer i de traditionelle 
kønsbegreber. I Matthæusevangeliet 
kap. 19/12 bliver Jesus spurgt om 
ægteskab og skilsmisse og prøver, 
så vidt jeg kan se, at forberede 
verden på et kommende ”ægteska-
bets ulykkelige zone”. Her siger han 
bl.a.:
”Der er dem, der er uegnede til 
ægteskab fra moders liv, og der er 
dem, der er uegnede, fordi menne-
sker har gjort dem uegnede til det, 
og der er dem, der har gjort sig selv 
uegnede for himmerigets skyld. Lad 
dem, der kan forstå det, forstå.”
Det er åbenlyst, at alle senere 
formidlere af det kristne budskab 
aldrig har forstået, hvad Jesus her 
ville fortælle, bortset fra at den ka-
tolske kirke har troet, at man bliver 
vældig åndelig af at leve i cølibat. 
Dette og så meget andet i Bibelen 
forstår man først, når man har læst 
Martinus.

At Maria Magdalene var den eneste 
af disciplene, der blev hos Jesus 
under korsfæstelsen, de andre var 
flygtet i angst, og ligeledes den ene-
ste af dem, som blev ved graven og 
således blev hovedvidne til ”opstan-
delsen”, tolkes af flere forskere som 
tegn på, at hun var den mest centra-
le person i Jesu mission, den sær-
ligt udvalgte til at videreføre hans 
budskab og hjælpe de andre disciple 
til at forstå deres opgave. Hun blev 
derved ”apostlenes apostel”.
I gamle gnostiske skrifter mener 
man det fremgår, at Maria af Je-
sus fik pålagt lederskabet, men da 
Peter modsatte sig dette, opstod 
der to fraktioner. Som vi ved, vandt 
Peter-fraktionen og søgte af al magt 
at slette alle spor efter Maria. Hvis 
den kamp for Maria ligefrem var 
livstruende, kan hun meget vel være 
flygtet til det lille jødiske samfund i 
Sydfrankrig, hvor der synes at være 
spor efter hende – ikke i form af 
noget ”Jesusbarn”, men i form af 
menigheder.

Ordenes magt

Der diskuteres for tiden – nu igen, 
hvad det hårde og negative sprog-
brug om indvandrerne betyder for 
vort generelle kulturelle miljø. At 
det lægger en bremse på integratio-
nen er oplagt, men måske bidrager 
det også til en øget terrorrisiko – fra 
begge sider, som vi så i Norge. Der 
skabes en uvilje mod alt ”det frem-
mede”, som kan give sig udslag i 
bl.a. en politisk højredrejning.
Hvordan man kan manipulere folke-
stemninger v.hj.a. ord, påviste den 
tyske jøde Victor Klemperer (1881-
1960) i sin bog ”LTI – Det tredje 
Riges sprog”, skrevet som dagbog 
i hitlertiden. Han var gift med en 
”arier” og blev derfor i begyndel-
sen ”kun” frataget bolig og erhverv 
(professor i filologi), men han måtte 
til sidst ”gå under jorden”. Bogen 
udkom oprindeligt i 1947, men først 
oversat til dansk i 2011.

Foran på bogen står: ”Ord kan virke 
som bitte små doser arsenik: de 
sluges ubemærket, de synes ikke 
at have nogen virkning, men efter 
nogen tid viser giftens virkning sig 
alligevel”.
Han fulgte den udvikling fra 1934, 
hvor ordenes vold blev til fysisk 
vold. Fra gentagne påstande i ”det 
offentlige rum” om, at ”jøderne var 
nogle ikke-europæiske fremmede, 
nogle parasitter der undergravede 
tysk kultur”, og at ”det tyske folk 

fratages sin sjæl p.gr.a. artsfremmed 
indflydelse”, osv.
Med sin ringeagt for intellektualitet 
og humanisme, mente nazi-styret 
at repræsentere ”folkets røst”, de 
folkelige følelser. Med appel til ”det 
heroiske” dyrkede man krig som 
en religiøs kultus. Hitlerismen blev 
som en religiøs sekt med ”Mein 
Kampf” som en ”hellig bibel”.

Nu kan vi med åndsvidenskaben 
mene, at det nu engang er det en-
kelte menneskes åndelige udvikling, 
der afgør, om de kan manipuleres til 
at tro på løgnagtig propaganda og 
hadefulde påstande. Men så må vi jo 
nok konstatere, at udviklingen ikke 
er kommet længere, end at ordenes 
og mediernes magt stadig er i stand 
til at flytte ”folkestemningen”. DR 2 
havde 30/4 en udsendelse, hvor klip 
med alle de muslimforskrækkede 
udtalelser fra Dansk Folkeparti i de 
sidste 15 år blev vist. De var ret så 
genkendelige fra Klemperers bog, 
blot var jøder erstattet af muslimer!

I øvrigt har Martinus skrevet en del 
om, hvordan ord kan være dræben-
de. Ord er tanker, er vibrationer, der 
udsendes og påvirker andre, som er 
modtagelige. Derfor må vi lære at 
bruge ytringsfriheden med omtanke. 
Den skal dog stadig være et redskab 
i vor søgen efter sandhed.

Et spareprojekt?

Nu er man i Danmark omsider ved 
at tage konsekvensen af, at den 
gamle form for kristendom ikke 
længere interesserer ret mange folk, 
sådan at de fleste kirker står helt 
eller næsten tomme og derfor bør 
nedlægges. Da mange alligevel sy-
nes, der kommer til at mangle noget 
til at markere de vigtige begivenhe-
der i livet, etableres der nu alternati-
ve former for konfirmation, bryllup 
og begravelse. Nogle ritualer er man 
åbenbart ikke endnu parat til at op-
give. Ja, i London har man ligefrem 
skabt et tempel for ateister.
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Ved undersøgelser har det vist sig, 
at flertallet af danskerne stadig tror 
på en eller anden ”gud”, men altså 
bare ikke den, præsten prædiker om 
i kirkerne.  Så præsterne kan vi også 
godt spare væk. Selv om man sparer 
kirkeskatten ved at melde sig ud 
af folkekirken, betaler man stadig 
ca. 1 mia. over den alm. skat, plus 
hvad det koster at uddanne præster 
til at tale til ca. 2% af befolkningen. 
Derudover kommer deres livslange 
tjenestemandspension. Vi har 125 
anerkendte trossamfund i Danmark, 
de klarer sig åbenbart fint uden 
statsstøtte.

Mennesker er i stadig højere grad 
blevet bevidst om, at de selv har an-
svaret for deres liv, og at den Gud, 
de fleste alligevel tror findes, ikke er 
ansvarlig for verdens ondskab. Men 
de mangler en logisk forklaring på, 
hvorfor der er så megen ondskab. 
For nok er kirkekristendommen på 
retur, men Jesu budskab om næste-
kærlighed har ikke mistet sin appel 
til folk. De humanistiske idealer har 
stor tilslutning, men det ser ud som 
om resterne af den selviske grådige 
mentalitet har fået øget indflydelse 
lige for tiden.

De stigende fedmeproblemer

Som Martinus har fortalt i sin lille 
bog ”Den ideelle føde”, har vor tids 
mennesker mistet deres naturlige 

ernæringssans. Vort instinkt for, 
hvad der er godt for vor organisme, 
er degenereret. Det lever fødevare-
industrien højt på. Dens opfindsom-
hed m.h.t. at tjene penge på menne-
skenes svaghed grænser indimellem 
til det næsten forbryderiske.
Jeg har før skrevet om det, man 
har kaldt ”det 3.krydderi”, MSG 
(mono sodium glutamate), der er 
et stof, som man tilsætter en lang 
række fødevarer, især færdigretter, 
burgere, supper, chips osv. Det har 
absolut ingen næringsværdi, men er 
et smagsstof, der er afhængigheds-
skabende og får folk til at spise 
stadig mere. Forskning har vist, at 
det er giftigt ved indtagelse i lang 
tid, at det udvikler fedme, og ved 
overbelastning af bugspytkirtlen ud-
vikles diabetes 2. Man mener også 
at kunne påvise dets medvirken ved 
lidelser som alzheimer, migræne, 
autisme og ADHD hos børn.
Stoffet optræder med forskellige 
navne, så det er svært at finde ud 
af, hvordan man undgår det. Hvis 
man går på internettet under ”Na-
tional Library of Medicine”, www.
pubmed.com/MSG Obese, kan man 
læse om de mange forsøgsresul-
tater, der viser stoffets skadelige 
virkninger. At det blev godkendt 
trods de mange advarsler, skyldes 
producentens personlige og økono-
miske forbindelser til de besluttende 
myndigheder i USA. Korruption 
findes ikke kun i u-lande!

Et andet farligt stof går under 
navnet ”nutra sweet”, sødemidlet 
Aspartam. Det bruges i ca. 9000 
forskellige fødevarer og er faktisk 
et giftstof. Slår man ordet ”aspar-
tam” op på internettet, finder man 
rystende læsning. Hvad hjælper det, 
at der findes stakkevis af seriøse 
videnskabelige rapporter om, hvor 
farligt det er, når producenterne får 
lov at ignorere dem.
Stoffet skader bl.a. immun- og ner-
vesystem. Megen coca-cola-drik-
ning gør f.eks. børn hyperaktive, 
men også overvægt giver det ved 
længerevarende forbrug. Antallet 

af børn med ADHD-diagnose er på 
10 år steget fra 1000 til 15.000, og 
unge med depressioner er firdoblet i 
de sidste 10 år!
Når det nu viser sig, at der også i 
mange u-lande er opstået fedmepro-
blemer og deraf følgende diabetes, 
skyldes det, at den usunde vestlige 
madkultur har vundet indpas i disse 
lande, især ved at den er gjort bil-
lig i forhold til almindelige sunde 
madvarer. Hver femte inder har 
nu diabetes. I dag dør der mange 
flere af diabetes end af AIDS. Kun 
danske Novo Nordisk med deres 
insulinproduktion har gavn af den 
udvikling.

I småbogen ”Den ideelle føde” har 
Martinus beskrevet, hvordan det er 
madens vibrationer, der er vigtige 
for vor organisme. Kød er f.eks. alt 
for hurtigt vibrerende til at organis-
men kan klare at optage det uden 
at skulle bruge megen energi, dvs 
det koster tab af livskraft og der-
med ringere modstandskraft mod 
sygdom. Man må håbe, man snart 
bliver klog nok til at teste diverse 
fødevarer og medicin for at afgøre, 
om deres vibrationer er skadelige 
for organismen. Så vil det sikkert 
vise sig, at det meste medicin er 
sygdomsskabende.

Korncirkel-symbolik

Først kom den korncirkel med py-
ramiden og solen bagved, året efter 
kom den, hvor man kun ser solens 
stråler bagved, og hvor pyramiden 
har fået et øje i toppen. Vi er mange 
der tror, der ligger et eller andet 
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budskab i korncirklernes former, 
men hvad de betyder, kan vi kun 
gætte os til.
Følgende fortolkning læste jeg i bla-
det ”Gate Keeper News”: Den før-
ste fører tanken hen på Egypten og 
på den farao, Aknaton, som gjorde 
solen til repræsentant for universets 
guddommelige kræfter og jordens 
hellige livgivende ånd. Han fratog 
præsteskabet dets store magt, og 
derfor blev han henrettet og søgt ud-
raderet af Egyptens historie.
Den anden korncirkel symboliserer 
Jesus. Solen er nu trådt i baggrun-
den, i stedet står øjet som symbol 
på bevidsthed, indsigt og erkendelse 
af den usynlige Guddom. Også han 
provokerede præsteskabets magt og 
blev derfor henrettet – som 33-årig, 
derfor de 33 solstråler bag pyra-
miden. Men det lykkedes dog ikke 
det jødiske præsteskab at udradere 
ham af verdens historie, selv om de 
aldrig har anerkendt ham som den 
bebudede Messias.

Jungleloven

Martinus har mange steder i sit 
værk beskrevet, hvordan vor tids 
økonomiske system skaber ulykke-
lige skæbner, samtidig med at han 

konstaterer, at det er en mørkepe-
riode, vi nødvendigvis må igennem. 
Hvor mørk den er for tiden, beskri-
ves i Naomi Kleins bog ”Chok dok-
trinen” (Klims forlag 2007). Hun 
peger på, hvordan den økonomiske 
”guru” Friedman skabte en genera-
tion af ”markeds-fundamentalister” 
med det ”egoismens evangelium”, 
han prædikede – sammen med alle 
de højrefløjs-tænketanke, der med 
rigelige donationer kunne udbrede 
hans budskaber i medierne.

Med Friedmans ”frihed” til ube-
grænset økonomisk spekulation, 
dvs de stærkestes magt til at udnytte 
de svagere, var grunden lagt til 
den enorme ulighed, som siden har 
kostet så mange livet. Faktisk har 
nogen prøvet at få ham anklaget for 
”økonomisk folkedrab”. Problemet 
er, at så mange regeringer har taget 
hans ideer til sig. En af hans ideer er, 
at alt skal privatiseres. Klein nævner 
nogle af konsekvenserne:

Flysikkerheden og lufthavnskontrol-
len stod private firmaer for, og for 
at tjene mest mulig profit havde de 
skåret gevaldigt ned på personalet 
og deres løn. Derfor skete 11/9! 
Brandvæsenet i New York var ikke 
privatiseret, derfor fungerede det. 
Der døde så mange, da New Orleans 
blev oversvømmet, fordi nationens 
katastrofeberedskab var privatiseret 
og derfor dårligt vedligeholdt.
På et tidspunkt går det nok op for 
vælgerne og deres politikere, at en 
befolknings tryghed ikke må være 
så afhængig af profitstyrede selska-
ber.
Når vi i de nordiske lande klager 
over vor store offentlige sektor og 
skattens højde, kan vi bare se på 
USA hvad alternativet er – som vi 
så i udsendelsen ”Horisont” 14/5.

Zions Vises Protokoller

I Rusland har der altid (og er der vel 
stadig) en vis hang til konspirations-
teorier om alt det onde, som jøder 
vil udsætte verden for. I 1905 udgav 

russeren Sergej Nilus bogen ”Zions 
vises protokoller”, som han påstod 
var afskrevet efter en flere hundrede 
år gammel bog af Illuminati, en ka-
tolsk fundamentalistgruppe. Bogen 
har siden cirkuleret i diverse antijø-
diske bevægelser, især selvfølgelig i 
nazitidens Tyskland.

I bogen påstås bl.a.: at jøder vil 
tage magten ved at sætte sig på 
pressen, de vil ødelægge familieli-
vet, opmuntre til alskens laster, vil 
underholde folk for at hindre dem 
i at tænke, de forgifter sindene ved 
negative teorier, de udbytter folk 
økonomisk og vil ruinere nationerne 
med monopoler og således skabe 
finansiel verdenskrise, og de vil 
undergrave enhver forfatning så de 
kan oprette det jødiske diktatur.
Dette var blot nogle få ting fra 
bogen, men hvor underudviklet skal 
man være for at tro på den slags? 
Jeg kender en russer, som påstår at 
have læst Martinus, men alligevel 
mener han helt alvorligt, at det er 
jøderne, der har skabt den nuvæ-
rende finanskrise.

Nok er der i det jødiske folk mange 
meget intelligente mennesker, men 
forsynet har længe været i gang 
med at udvikle deres afbalance-
rende følelsesenergi via lidelseser-
faringer, og ifølge Martinus har de 
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mere i vente, fordi som han engang 
sagde: de giver aldrig den besatte 
jord tilbage til palæstinenserne.  

Vort hjerneorgan

Når man ved, at hjernen kun er et 
redskab til formidling af energi til 
og fra vore åndelige legemer, kan 
det være ret så underholdende at 
læse om alt det, som hjerneforsk-
ningen finder ud af. Man har f.eks. 
fundet ud af at opfange nervesigna-
let fra hjernen til stemmebåndene 
og overført det derfra til en com-
puter, som kan tolke vibrations-
mønsteret, således at lyden kom-
mer herfra i stedet for fra munden. 
Endnu er det dog kun enkelte ord, 

det er lykkedes at overføre på den 
måde. Men man er ret sikker på, at 
man kan nå frem til at læse menne-
skers tanker ved at skanne hjernens 
elektriske aktivitet.
Et nervesignal er en elektrisk vibra-
tion, men hvad er det, som skaber 
den? Det gør tanken, siger hjerne-
forskerne, uden at spørge sig selv, 
hvor tanken så kommer fra. Men 
måske vil man begynde at indse, 
det ikke er hjernen selv, der produ-
cerer tankerne, nu hvor forskningen 
i nær-død-oplevelser har vist, at 
man udmærket kan tænke, selv om 
hjernen er sat ud af funktion.

Tanker er elektriske impulser, der 
kan sætte svingninger i gang i den 
del af hjernen, der vedrører de 
pågældende tankers art, hvis forbin-
delsen ellers ikke er afbrudt. Hvis 
hjernen er på ”stand by”, forbliver 
tankernes vibration i de åndelige 
legemer. Tankernes påvirkning af 
hjernen kan skabe ændringer eller 
endog udvikle nye centre i dens 

fysiske materie. Derfor er der kon-
stateret ændringer i hjernen efter en 
tids brug af mindfulness-øvelser.
Som Martinus har fortalt, vil vor 
udvikling af intuitionsenergien og 
dermed alkærligheden skabe nye 
centre i hjernen.

Kreditokrati

Dette ord hørte jeg brugt om vort 
aktuelle verdensøkonomiske sy-
stem. Det ville simpelthen ikke kun-
ne fungere uden fænomenet ”kre-
dit”, dvs gæld.  Nogen må altså tage 
gælden på sig, for at hele systemet 
ikke skal kollapse. Før i tiden var 
det især u-landene, der var ved at 
segne under byrden af gæld, i dag 
er det også USA og Europa, som får 
lov at mærke ”sygdommen”. Mon 
det er forsynet, der synes, det er på 
tide, at noget af fortidens karma 
kommer til udløsning? 

Ud over Kina, hvem står så nu i 
den ende af systemet, hvor pengene 
strømmer hen? En vis balance skal 
der vel være mellem plus og minus. 
Det er hovedsageligt kapitalfon-
dene, der pt har masser af penge, så 
de er gået på jagt efter fattige folks 
jord i u-landene. ”Landgrabbing” 
hedder det, når de faktisk stjæler de 
lokale folks jord, især i Afrika hvor 
man sjældent har skøde på den jord, 
man har dyrket i generationer. Man 
siger, det er for at øge produktionen 
af fødevarer, men det, der dyrkes, 
sælges mest i Dubai og andre rige 
arabiske lande, så de lokale folk 
sulter, for de har ikke råd til at købe 
de nu ret så dyre produkter.

Jeg hørte i en radioudsendelse, at 
også vore egne danske pensions-

fonde deltager i denne ”forretning”, 
for det giver pæne afkast af de inve-
sterede penge. Disse pensionsfonde 
køber også statsobligationer af de 
værste og korrupte afrikanske regi-
mer, f.eks Congo, der fængsler og 
torturerer deres politiske opposition. 
Således kan nogle danske pensioni-
ster få en god pension og få råd til 
at tage på safari og skyde vilde dyr 
f.eks. i Afrika!

Sort intelligens

En intelligent engelsk journalist, 
oprindelig fra Somalia, læste om en 
forsker, som mente at der var viden-
skabeligt bevis for, at den sorte race 
havde lavere IQ (intelligens) end 
andre racer. Så han drog på opda-
gelsesrejse i forskerverdenen for at 
finde ud af, om der var seriøs belæg 
for påstanden (DR 2 d.10/1).
Han var langt omkring og op-
dagede, at der var stor uenighed 
blandt forskerne, bl.a. fordi de reelt 
ikke er i stand til at måle konkret, 
hvad intelligens er. Han opdagede 
i øvrigt også, at der i USA langt op 
i 1970’erne var en lov, der tillod 
tvangssterilisation af mennesker 
med meget lav IQ, og at den stort 
set kun var brugt på afroamerika-
nere.
Vi kan ud fra åndsvidenskabelig 
viden græmmes over, at man har 
troet, intelligens var noget arveligt, 
men faktisk mener mange forskere 
stadig, at intelligens ligger i gener-
ne. Det kunne måske også se sådan 
ud, eftersom vi har en tendens til at 
inkarnere i familier, vi er på nogen-
lunde bølgelængde med. Af samme 
grund inkarnerer man som regel på 
det sted på kloden, hvor man udvik-
lingsmæssigt passer til.

Det, Martinus skriver om dette 
emne, kan godt tolkes sådan, at den 
sorte race generelt er lidt bagud i sin 
åndelige udvikling (og derfor har 
været lette at undertrykke?), men 
nu er det meningen, de hurtigt skal 
indhente andre racer. For bortset fra 
nogle få af de ”yngste brødre”, som 
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kommer til at inkarnere på en anden 
for dem passende klode, skal vi alle 
følges med Jorden frem til udviklin-
gen af kosmisk bevidsthed.

Videnssamfundet

Der tales en del om, at vi er ved at 
forlade industrisamfundet til fordel 
for videnssamfundet, dvs nu skal 
vi til at satse på viden, ideer og 
innovation, og i stadig højere grad 
lade det manuelle arbejde udføre af 
robotter – eller en tid endnu af bil-
ligere arbejdskraft i lavtlønslande.
Dette, at det immaterielle arbejde 
bliver mere og mere centralt som 
det værdiskabende, viser at vi som 
levende væsener bliver stadig mere 
”åndelige”, nemlig når vi arbejder 
mere med tanken (ånden) end med 
hånden/kroppen. Men det er også 
det, der gør, at stress er blevet en så 
udbredt lidelse.

En skønne dag vil vi nyde også 
at arbejde fysisk, ja måske vil der 
ligefrem blive rift om at få lov til at 
dyrke jorden og frembringe dejlige 
sunde grøntsager og frugt. Den uli-
ge fordeling af ”håndens og åndens” 
arbejde, som vi ser i dag, og den 
deraf følgende lønmæssige forskels-
behandling, vil høre op i fremtiden. 
For det er sygdomsskabende ikke at 
bruge vor fysiske krop, så længe vi 
har den!
Jo, vi ved det godt, og er begyndt at 
dyrke motion for at bevare helbre-
det. Jeg ved ikke, hvordan andre har 
det, selv føler jeg mig lidt komisk 
ved at løbe bare for at løbe – uden at 
skulle nogen steder hen eller nå no-
get. Det ville føles mere tilfredsstil-
lende at bruge sine fysiske kræfter 
til noget nyttigt og skabende.

Mesterlære

Da jeg hørte, at Peter Bastian var 
blevet ”spirituel”, ja havde fået sig 
en ”guru”, amerikaneren Andrew 
Cohen, og været på retreat i Indien 
hos ham, måtte jeg jo finde ud af, 
hvad det var for nogle ”åndelige 

indsigter”, han havde fået. Hans 
bog ”Mesterlære” er nu mest en 
biografisk fortælling om hans liv fra 
han blev født i 1943.
Han har meget på hjerte, og kedelig 
bliver han aldrig, men der er ingen 
dybere spirituel visdom at hente i 
hans bog. Han stiller spørgsmålet 
”hvem er jeg” og funderer over 
dette, at vi har et eller andet ”over-
ordnet”, som kan reflektere over 
vore egne tanker og følelser, dvs at 
vi har et ”noget”, der gør os i stand 
til at betragte os selv udefra. Men 
funderingerne stopper der.

Han har mediteret meget i sit liv, 
siger han, men alt hvad der hører til 
new age giver han ikke meget for. 
I sine overvejelser over meningen 
med livet når han frem til, at der 
ikke er nogen mening i dybere for-
stand, og han tror ikke, der er nogen 
overordnet plan med verden – ej 
heller nogen Gud. Han er altså dybt 
præget af sin uddannelse i fysik!
Men han tror på menneskets ska-
bende udvikling i samarbejde. Han 
beskriver os som ”åndeligt eencel-
lede” væsener, som er på vej til at 
udvikle os til ”åndeligt flercellede” 
væsener. For ham er livet som en 
opgave, vi må gøre os umage med, 
ligesom vi må gøre os umage med 
alting, for at det hele tiden skal 
blive bedre. Det med ægteskabet 
var han ikke så heldig med, men 
han ved jo heller ikke, at han lever i 

”de ulykkelige ægteskabers zone”- I 
det hele taget tror jeg, han ville have 
glæde af at læse Martinus!

Kriser giver nye muligheder

Peter Russell (ham der skrev bogen 
”Den opvågnende jord”) udtalte 
i 1993: Kriser repræsenterer nye 
muligheder, selv om det ikke altid 
er let at se. Det gamle kinesiske ord 
for krise ”wei-chi” er sammensat af 
ordet for ”fare” og ”mulighed”. Det 
gælder om at se mulighederne og 
bevæge sig videre til nye måder at 
være på, til nye fremskridt.
De værdier, som har ført menne-
skeheden gennem det meste af dens 
udvikling, fungerer ikke længere. 
Selvopholdelsesdriften kan nok 
have været værdifuld i præhistorisk 
tid, da verden var en samling uaf-
hængige samfund og stater, skønt 
herskernes selvoptagethed førte til 
grådighed, udbytning og korruption. 
Men nu er den slags værdier blevet 
definitivt farlige.

Vi lever i en verden, hvor alt 
hænger sammen. Vort kommunika-
tionsnetværk minder os om, at vi er 
en stor menneskelig familie. Øget 
indbyrdes økonomisk afhængighed 

betyder, at ændringer i et område 
af verden får store konsekvenser på 
den anden side af kloden. Vor gamle 
bevidsthedsform er ikke længere 
hensigtsmæssig. Den nuværende 
krise giver os mulighed for at 
udvikle en ny bevidsthed, en ny 
måde at tænke på. 
Det krisen tvinger os til er en indre 
forvandling, en transformation til at 
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blive virkelige vise mennesker, en 
art som ikke længere er bundet af 
selvcentrerethed. Vi bliver tvunget 
til at vågne op af drømmen, fra vor 
forestilling om, at det at have fred 
med sig selv er afhængig af, hvad vi 
ejer eller gør. Vågne til den visdom, 
vi alle har i os, og dermed tage vor 
sande spirituelle arv i brug.

Mormons bog

Nu hvor det ser ud til, at republi-
kanernes præsidentkandidat i USA 
bliver mormonen Mitt Romney, 
gav jeg mig til at kigge nærmere 
på deres bibel ”Mormons Bog”. 
Forrest i bogen står sætningen: ”Da 
Jesus organiserede sin kirke”. Det 
er noget vrøvl, eftersom Jesus aldrig 
skabte nogen kirke og sikkert ikke 
har ønsket den form for monopoli-
sering af hans kristne budskab, som 
nogle magtfulde mænd flere hundre-
de år efter hans bortgang forsøgte at 
skabe.

Mormonernes stifter, Joseph Smith, 
påstod omkring 1830 at have fundet 
nogle guldplader med teksten til 
deres ”hellige bog”. Han oversatte 
den til engelsk, og sammen med en 
lang række ”åbenbaringer”, som 
han påstod han fik fra Gud, blev det 
grundlaget for det vældige kirke-
samfund, der i dag ligger i staten 
Utah i USA, og som de kalder ”det 
ny Jerusalem”. Guldpladerne har 
aldrig været lagt frem for en viden-
skabelig undersøgelse, og nu er de 
pist væk. Men der er åbenbart naive 
mennesker nok, der stadig tror på 
Joseph Smiths påstande.

Det er en meget mærkværdig bog, 
der dels ligner et plagiat af det 
Gamle Testamente, dels handler om 
nogle jødiske stammers indbyrdes 
stridigheder. Den handler meget 
om en vred Gud og om straf over 
alle de ugudelige. I åbenbaringerne 
får Smith en masse råd fra Gud om 
alskens småting såsom om penge-
indsamling, køb af jord og udste-
delse af aktier! Og sikkerhed for at 
netop de, er de eneste sande kristne, 
hvorfor de vil blive forfulgt ligesom 
Jesus.

Hvis man ikke er døbt i mormonkir-
ken, er man nærmest fortabt. Derfor 
registrerer og døber de nu alle, der 
døde før de fik chancen, sådan at 
de på dommens dag kan stå op af 
graven! Den ide bygger de på Johs. 
Åbenbaring kap.20/12, hvor der 
står: ”Og jeg så de døde, de store 
og de små, stående for tronen, og 
bøgerne blev åbnet, og en anden 
bog blev åbnet, som er livets bog. 
Og de døde blev dømt efter det, som 
var skrevet i bøgerne, efter deres 
gerninger.”
Så nu registrerer de altså alle de 
døde og døber dem ”absentia”, så 
de er indskrevet i ”bogen” og kan 
blive ”frelst”. At vi der kender Mar-
tinus’ åndsvidenskab må forundres 
over så megen ulogisk nonsens, er 
ikke så mærkeligt, men at der i vor 
tid faktisk er en hel del mennesker, 
der tror på det, forekommer mig 
besynderligt. Og det er bekymrende, 
hvis en sådan religiøs tumbe skulle 
blive præsident i USA.
 
Messias-trængsel

Der er en del genkomne Jesus’er, 
som har meldt sig på banen i disse 
”sidste tider”. I Impuls nr. 4/11 
skrev jeg om den sibiriske ”Jesus”, 
Vissarion. Den ”genkomne” viser 
sig blot ikke ”i skyerne” i vore 
dage men på internettet, man skal 
bare slå op på google under ”second 
coming”! Her er flere kandidater 
til den bebudede Messias. Nogle 
mener, han vil genopstå i øst lige-

som solen, så hvad var mere nærlig-
gende end at se efter ham i Kina?
I Kina er der opstået en stor under-
grundsbevægelse kaldet ”Eastern 
Lightning”, der proklamerer, at 
Kristus er genopstået hos dem. Den-
ne gang dog som kvinde. Hun har 
skrevet sit eget evangelium, som 
hun kalder ”Tredje Testamente”! 
Det synes dog endnu ikke at være 
oversat og nået frem til den vestlige 
verden.
Mens jøderne i Israel stadig venter 
på deres lovede Messias, mener 
nogle, han allerede har været her, 
nemlig i Brooklyn, New York, i 
form af Rabbi Schneerson. Men 
mange jøder, og en del kristne i 
USA, tror ikke han kommer, før det 
jødiske tempel i Jerusalem er blevet 
genopbygget. Problemet er bare, at 
her står nu muslimernes Klippemo-
ské. Og så er der dem, der mener 
Jesus vil komme igen i en UFO!
Ifølge Martinus kan man godt 
glemme al den snak om ”Jesu gen-
komst”, for med det udtryk menes 
at det sker, når ” mennesket har ud-
viklet kristus-bevidsthed i sig selv”.

Demokratiske fødselsveer

Der har været mange fine naturfilm 
i TV i den senere tid. Her har vi set, 
hvordan dyrehannerne må følge 
deres instinkt og slås på liv og død. 
Nok hører vi stadig til dyreriget, 
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men i vore vestlige demokratier slås 
”hannerne” mere civiliseret i deres 
rivaliserende magtkampe. Drabelige 
”territorie-opgør” ses her mest i 
gadebanderne.
I det såkaldte ”arabiske forår” må 
demokratiet nu igennem mange 
svære fødselsveer. I Irak koster 
hannernes magtkampe mange 
lidelser, der er tortur og dødsstraf, 
ligeså i Libyen og Egypten. I Af-
ghanistan tror de magtfulde mænd, 
at de stadig kan holde kvinderne 
nede i underdanig lydighed. Vi 
hørte for nylig om, hvordan en del-
tager i deres form for X-faktor blev 
udsat for dødstrusler, blot fordi hun 
tog et par dansetrin i TV. Også her 
er der tortur og dødsstraf.

 I Syrien og Bahrein vil alfa-hannen 
ikke afgive sin totale magt, ja de 
ser endda fredeligt demonstrerende 
børn som en trussel. I Israel vinder 
de fundamentalistiske jøder frem 
for tiden og kræver total adskil-
lelse af mænd og kvinder i busser 
og på gaderne. De har sat skilte op 
om, hvilken side af vejen, kvinder 
må færdes. De har åbenbart samme 
holdning til kvinder som taliba-
nerne!
Havde vi ikke haft det åndsviden-
skabelige verdensbillede, havde det 
ikke været til at bære at se og høre 
om alle de lidelser, som kampen for 
frihed og demokrati medfører. Nu 
ved vi, at instinkterne vil blegne 
helt efterhånden, og polforvand-
lingen vil øge næstekærlighedsev-
nen – som tiden går. Så vi behøver 
ikke fortvivle, det vil gå fremad 
mod en bedre verden – vi skal bare 
have tålmodighed til at vente et par 
inkarnationer! 

Organ-donation

Der agiteres af og til for, at vi alle 
skal være obligatoriske organ-do-
norer, så vi kun ved at sige aktivt fra i 
et ”livstestamente” kan undgå at få 
fjernet de brugbare dele af kroppen, 
så snart vi har draget det sidste suk. 
Hvis det altså overhovedet opdages 
under den hast, hvormed organer 
skal udtages for at være levedyg-
tige. For de, der ved, at vore organer 
er levende væsener, som har været 
vore trofaste følgesvende inkarnati-
onen igennem, vil det nærmest være 
som at forære vore bedste venner til 
en fremmed og uvis skæbne.

Jeg fandt et notat om dette emne, 
hvis indhold kunne tyde på stam-
mede fra udtalelser fra Martinus. 
Der står bl.a.: Hvis organet ikke 
tiltrækningsmæssigt passer ind i 
den ny organisme, afstødes det af 
patientens samlede blodenergi. Men 
organet lider voldsomt under de nye 
påtvungne forhold. Overtager en 
kødspiser f.eks. en vegetars organ, 
passer blodvibrationen ikke, magne-
tiske strømninger passerer organet 
uden at oplade det, og organet får en 
for dette brat og unaturlig død.
Selv om organet skulle falde til for 
en tid og således forlænge patien-
tens inkarnation, passer det måske 
ikke ind i den livsplan, som er lagt 
for vedkommende, før han inkarne-
rede. Denne plan forstyrres og væ-
senets ophold i den åndelige verden 
forsinkes, hvilket ikke er hensigts-
mæssigt. Der opstår en ubalance, 
der har virkning for en kommende 
inkarnation.
At forlænge det jordiske liv er altså 
ikke nødvendigvis et gode. I vor tid 
er man så opsat på at forlænge det 
fysiske liv, at der selv på plejehjem-
mene er installeret hjertestartere, 
så de gamle ikke kan få lov at dø i 
fred, selv om de skulle ønske det. 
Der var dog eet plejehjem, der bad 
sig fritaget for sådan en hjertestar-
ter, fordi de ved, at den eventuelle 
ekstra livstid, der kommer ud af 
det, ikke er noget lykkeligt. Om de 

vidste, at der var en bedre tilværelse 
i vente, når det jordiske ”hylster” 
blev forladt, meldte historien ikke 
noget om. Men vi kan håbe, perso-
nalet på plejehjemmene får noget 
spirituel viden om, hvad ”døden” er.
Ambulance- folkene ved det åben-
bart ikke, for de giver sig til at 
forsøge genoplivning på personer, 
der har været døde så længe, at de 
er både stive og blålige. I radioen 
d. 3/5 hørte vi, at det er fordi, sådan 
er reglerne – og de skal overholdes. 
Regler er altså vigtigere end sund 
fornuft? Når ”livsforlængelse” for 
enhver pris er blevet et så centralt 
emne i vor tid, er det fordi man ikke 
ved, hvad døden er, og ikke ved at 
vi har evigt liv. 

Der forskes og eksperimenteres for 
tiden en hel del i at skabe kunstige 
”reservedele” til den menneskelige 
organisme, så man dermed har 
mindre brug for transplantation 
fra afdøde. Det synes ikke at være 
noget, Martinus fraråder, for han 
skriver i LB VI stk. 2167: ”Hvis 
videnskaben en dag ad kunstig 
vej kunne skabe de betingelser i 
fysisk materie, der kræves for at 
inkarnation af liv kan finde sted i 
denne, vil inkarnation af liv virkelig 
finde sted.” – ”Alle vegne, hvor der 
opstår betingelser for livets inkarna-
tion i fysisk materie, der inkarnerer 
livet uundgåeligt.”

Køb en ny aura!!

Der udkommer i disse år en del ret 
så fantasifulde spirituelle bøger. Så-
ledes faldt jeg over en bog, skrevet 
af Anni Kristoffersen i 2001, hvori 
hun påstår, hun kan give folk en ny 
og bedre aura! Med den skulle man 
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blive sat i stand til at modtage den 
ny tids energi, der pt strømmer til 
Jorden for at hæve planetens fre-
kvensniveau.
En auraændring ”sker ikke af sig 
selv, hvorfor man kan være nødt 
til at kontakte en auraformidler”, 
skriver hun. Den vil ændre bevidst-
heden, så den ”bevæger sig direkte 
fra sjælsplan og ud på åndsplan”, 
føjer hun til. Og så kan man ikke 
undgå at blive helt mystificeret, især 
når hun også fortæller, at den nye 
tids energi består af lige dele lys og 
mørke.
I øvrigt mener hun, at mange af de 
åndelige mestre som f.eks. Jesus og 
ærkeenglen Michael lever ”i dag 
i bedste velgående som forholds-
vis almindelige mennesker rundt 
omkring på jorden”. Et sted skriver 
hun: ”Begreberne skæbne og karma 
er fænomener, som forsvinder for 
altid, når man først har fået lavet 
en auraændring.” Og et andet sted: 
”Det er muligt pludselig at stå uden 
nogen aura overhovedet, fordi den 
er brændt totalt i stykker af en alt 
for voldsom energi, hvilket kan 
medføre både eksem, allergi og an-
den form for ekstrem sensibilitet.”

Jeg har taget disse citater med for 
at vise, hvor mange forvirrende og 
utroværdige påstande, der florerer 
for tiden. Selv om hun indimellem 
viser, hun dog har forstået noget af 
det spirituelle tankegods, bygger 
bogen som helhed på én stor mis-
forståelse af, hvad aura er. Bevidst-

hedens udvikling afspejles i auraen, 
og kun ved at ændre bevidstheden 
gennem erfaring, kan noget ændres i 
auraen. Vi kan more os over, hvor-
dan tingene i en sådan bog vendes 
på hovedet, men den gavner just 
ikke seriøsiteten på det spirituelle 
”supermarked”.
Man kan læse om forfatteren på: 
www.annikristoffersen.dk

Hvad Martinus siger om aura: 
”Auraen bliver forvandlet, når men-
nesket begynder at tænke anderle-
des end før, hvilket naturligvis ikke 
kan ses med fysiske øjne, men kun 
med åndeligt klarsyn. Auraen har en 
bestemt kvalitet, og denne kvalitet 
er bestemmende for, om skæbne-
bølgerne, der vender tilbage, skal 
komme ind eller ej. Auraens vibra-
tioner er i virkeligheden det levende 
væsens eneste beskyttelse. De kan 
virke tiltrækkende eller frastødende 
på skæbnebølgerne.” (Fra foredra-
get ”Syndernes forladelse” 1941)

Bønnens magt

Følgende er en personlig erfaring 
med bønnens magt! 
Da jeg var et stort barn i arbejdsløs-
hedens fattig-halvtredsere, oplevede 
jeg en aften lige før jul min alene-
mor græde over, at hun ikke var i 
stand til at skabe nogen jul for sine 
fire hjemmeboende børn. Der var 
ingen penge til hverken juletræ eller 
flæskesteg endsige julegaver.

Min mor var religiøs på sin egen 
kærlige anti-autoritære måde, så 
jeg spurgte hende, hvorfor hun ikke 
bad ”sin” Gud om hjælp. Måske var 
jeg lidt spydig, for jeg var kommet 
i den kritiske oprørske alder og troe-
de ikke på ”det der med Gud”. Men 
min mor har nok sendt en inderlige 
bøn af sted.
For næste morgen dumpede et 
brev ind ad døren med en pæn stor 
check. Man havde just tømt ”kap-
skoen” under juletræet på byens 
torv og besluttet, at min mor var en 
af de trængende, der skulle tilgode-
ses med de indsamlede penge. Det 
var lillejuleaften, så vi fik travlt med 
at indløse checken, købe juletræ, 
mad og godter samt små gaver til 
alle.
Så der fik jeg jo lidt at tænke over!

En indianer-bøn

Oh Store Ånd, hvis stemme jeg 
hører i vinden, og hvis ånde giver 
liv til hele verden, hør mig! Jeg er 
lille og svag, jeg behøver din styrke 
og visdom.
Lad mig se skønheden, og lad mine 
øjne for altid bevare den røde og 
purpurfarvede solnedgang. Lad 
mine hænder respektere alt, hvad du 
har skabt, og gør mine ører i stand 
til at høre din stemme.
Giv mig visdom, så jeg kan forstå 
de ting, du har lært mit folk. Lad 
mig forstå de budskaber, du har 
gemt i hvert et blad og hver en sten.
Jeg søger styrke, ikke for at blive 
større end min broder, men for at 
bekæmpe min største fjende – mig 
selv.
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Lad mig altid være parat til at 
komme til dig med rene hænder og 
ærlige øjne. Så min ånd, når livet 
ebber ud, ligesom solnedgangen, 
kan komme til dig. Uden skam.

Om en nær-døds-oplevelse

I TV-udsendelsen ”Aftenshowet” 
d. 3/5 deltog en mand og hans læge 
for at fortælle om, hvordan han 
mirakuløst havde overlevet, at en 
blodprop havde stoppet så godt som 
al blodtilførsel til hjernen. Vi hørte 
om, hvordan man havde nedkølet 
hjernen, altså sat den ud af funktion, 
mens blodproppen blev fjernet.
Manden var så opsat på at fortælle, 
hvad han havde oplevet, mens han 
var bevidstløs. Om hvordan han 
havde mødt afdøde, havde mistet 
interessen for denne verden og de 
sørgende familiemedlemmer osv. 

Men interwieveren overhørte det 
fuldstændigt og var kun interesseret 
i at høre om, hvordan han havde 
haft det, da han begyndte at komme 
til sig selv og langsomt skulle til at 
genoptræne sine gamle færdigheder.
Der er åbenbart ikke megen in-
teresse for at høre om, hvordan 
bevidstheden arbejder, når hjernen 
ikke fungerer. I udsendelsen ”Sjæl 
og videnskab” (DR 2 d. 6/5) fik 
vi serveret det afgørende viden-
skabelige bevis for, at al den snak 
om, at nær-døds-oplevelser bare er 
hjerne-producerede hallucinationer 
er noget vrøvl. For hvordan skulle 
hjernen kunne producere noget som 
helst, når den er gået helt i stå?

Big brother-kontrol
En dansk tobakshandler troede 
først det var en joke. Han havde 
via nettet købt og importeret fra 
Tyskland nogle havannacigarer, 
men fordi han havde betalt dem i 
dollar, fik han en sag på halsen, der 
kostede ham 140.000 kr. Da USA 
har importforbud fra Cuba, forbrød 
han sig mod amerikansk lov, hvilket 
kun blev opdaget, fordi han betalte 
i dollar.

Nu er det jeg undres, for bliver net-
handel så grundigt overvåget?  Hvis 
man er så god til at kontrollere di-
verse transaktioner, hvordan kunne 
så al den hvidvaskning af kriminelle 
penge ske i de såkaldt ”velrenom-
merede” banker, sådan som vi 
hørte om det i TV-udsendelsen om 
finanskrisens ophavsmænd? 

Tænk hvor meget lettere livet bliver 
her på jorden den dag, hvor den mo-
ralske udvikling er nået så langt, at 
vi ikke behøver så mange kontrol-
foranstaltninger.

Hvad vil forsynet med Israel?

Martinus har forklaret, at når jø-
derne er ”det udvalgte folk”, bety-
der det, at de er udvalgt til at vise 
alle andre folk, hvad man ikke skal 
gøre.  F.eks. hørte jeg i P1 11/4, at 
Israel ødelægger alle EU’s nød-
hjælpsforanstaltninger i Palæstina. 
Så snart de er færdigt etablerede, 
rykker Israel ind og river dem ned. 
Således river man f.eks. de små 
vindmøller og solceller ned, som 
bl.a. Australien har været med til at 
opsætte i mindre landsbyer, hvor de 
ellers ikke havde elektricitet.

Man forbyder unge frivillige fra ve-
sten at komme ind på Vestbredden 
for på fredelig vis at hjælpe palæsti-
nenserne med f.eks at bygge skoler. 
En dansker blev endda slået ned og 
sat i fængsel, blot fordi han deltog i 
en fredelig demonstration.
Det er bekymrende, hvad alt dette 
skal ende med – med al den dårlige 
karma, de efterhånden har samlet 
sig.

 Forskellige slags voldsofre

Der dræbes flere unge mennesker 
af gadevold i Los Angeles hvert år, 
end der har været dræbte US-solda-
ter i Irak og Afghanistan.  Og der er 
flere, som er døde af selvmord efter, 
de kom hjem fra de to krige, end 
der døde i selve krigen.

Hvornår mon det går op for politi-
kerne, at de unge mennesker ikke 
længere mentalt kan tåle krigsople-
velser? De unge ved det ikke selv, 
før de melder sig, for de er ikke 
færdigudviklede mentalt før de er 
ca. 30 år. I Norden er det frivilligt at 
melde sig, men i USA gør de fleste 
det jo af økonomisk nød.

Vor tids pest

Korruptionen bliver kaldt ”vor 
tids pest”, fordi den ødelægger så 
utrolig mange menneskers liv. De, 
der forsøger at bekæmpe den, må 
gøre det med livet som indsats. Det 
er et farligt job, fordi de korrupte 
magthavere vil myrde enhver, der 
vil forhindre deres indbringende 
svindelnumre. Derfor har ”korrup-
tions-jægerne” skabt sig et globalt 
netværk, hvor de kan hente støtte 
og ideer hos hinanden, og evt. gå i 
eksil hos hinanden, hvis deres liv er 
truet. 
Jo, globaliseringen tager fart nu 
på alle områder, ikke bare for de 
kriminelle. 

Find Gunnar Carlssons 
artikler til din e-bog på:

http:/www.smashwords.
com/books/view/139587
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Steen skrev:

Kære læser af Den Ny Verdensimpuls. 

Det skete i disse dage 29. april 2011 kl. 20:23 - at jeg 
oprettede en gruppe på Facebook. 

Gennem mange år har jeg været en trofast bruger af 
Bogbiksen og nydt godt af Ruths gæstfrihed, ligesom 
jeg har værdsat den frie og uformelle omgangstone med 
hensyn til drøftelser og vores hver især individuelle 
opfattelser eller forståelse af Martinus Åndsvidenskab. 
 
Igennem længere tid havde jeg haft et person-
ligt ønske om at kunne yde støtte til Ruth, som 
jeg gennem årene er  kommet meget  tæt  på.  
 
Så var det – at jeg kom på den ide med at lave en Facebook gruppe 
bygget op omkring Bogbiksen og Den Ny Verdensimpuls. 
 
I skrivende stund er gruppen vokset til ikke mindre end 82 
medlemmer og antallet af gruppemedlemmer er støt stigende. 
 
For et stykke tid siden – fik jeg så ”taget mig sam-
men” til at lave et slags oplæg til – hvorfor jeg havde 
valgt at lave gruppen.  Det er så gengivet herunder. 
 
Lidt generel orientering til alle nye såvel som ”gamle” 
medlemmer. Da jeg lavede denne gruppe for snart 11 
måneder siden, var det især for at skabe positiv opmærk-
somhed om bladet Den Ny Verdensimpuls, som Ruth 
Olsen egenhændigt stort set laver. En kanon præstation 
og ved jeg, mange værdsætter hendes uselviske arbejde 
højt. Ligesom mange også elsker at benytte Bogbiksens 
åndsvidenskabelige frie og ikke mindst festlige ”snakke 
rammer” i højsæsonen.

Nu er Ruth ikke den store cybernørd -  for at sige det mildt... 
Hun ved nærmest ikke en dyt om, hvad det her har udviklet sig 
til - takket være jeres fantastiske støtte og støttende energi. -  
 
Ud ovre når jeg ”pipper” lidt privat til hende, når 
jeg besøger hende. Dels som ven - men også som 
suppleant i bestyrelsen bag Kosmologisk Informa-
tion, som det stadig hedder. - Og nej - det bliver 
ikke i den inkarnation, at Ruth selv kommer på FB.  
 
Jeg skal i den forbindelse – og for god ordens skyld sige, 
at jeg personligt har fået mandat fra Ruth til at lave denne 
gruppe. 

For mig, er det som at være en slags frivillig medhjælper 
i Bogbiksen - på samme måde, som jeg er frivillig på 
Martinus Center, når jeg vasker op der...

Jeg har derfor et lille ønske til jer, som aktuelt læser 
bladet...

Kommenter venligst hvad I læser om i Impuls. Fortæl lidt 
om, hvad bladet betyder for jer eller lidt om, hvordan I 
bruger bladet... Hvad læser I først fx.

Vær med til at hjælpe mig med at informere Ruth om 
jeres læsemønstre...Hjælp gerne med at sprede de gratis 
prøvenumre, som Ruth stiller til rådighed.

Henvis også til den mulighed vi har for at købe den ”Den 
Åndsvidenskabelige sekundære litteratur” og andet.

Nå ja.. så er der lige jo det med den gratis kaffe og te, som 
betales via omsætningen af de aflagte spændende bøger, 
som vi kan købe via Bogbiksens antikvariat afdeling 
- aflagte bøger, der i stedet for at hvile i de evige ”bog-
marker” - vælger at manifestere - ja, ligefrem bekræfte 
at kredsløbsprincippet også gælder for bøger..

PS. Jeg opretter lige dette Facebookindlæg som et doku-
ment. Nye kan nemlig så læse dokumentet også - uden at 
skulle lede væggen igennem efter noget, som nye måske 
ikke vidste, var der.

Venlige tanker og god energi fra Admin...

Er  du  ikke  a l l e rede  medlem af  g ruppen  – 
så send mig et skriv via min profil, som hedder.  
https: / /www.facebook.com/Steensforedrag 
 
Gruppen er i den grad begunstiget af en nærmest daglig 
aktivitet, hvor medlemmerne kommentere hinandens ind-
læg og overvejelser. Nogle mere end andre – sådan er det. 
 
Venlige tanker fra Steen Jørgensen.

Dette er en QR-kode (quick response), som Chris 
Daimo har lavet til hurtigt at gå ind på Impuls’ 
hjemmeside!!
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Af Ejnar Hjorth

Odense og dermed Danmark er kendt i verden, fordi 
her blev H.C.Andersen født. Som også Stratford-upon-
Avon er kendt på grund af Shakespeare – og Weimar på 
grund af Goethe.

Vil det samme virkelig også ske for den lille by Sin-
dal? I dag er det ikke mange, der er opmærksomme på, 
hvad Sindal står for. Selv i byen er der ikke mange, der 
ved hvad det lille museum ude i Moskildvad betyder. I 
en turistbrochure er det lige nævnt som fødestedet for 
Martinus, forfatteren til Det Tredie Testamente.

Men enhver, der til fulde kender og forstår betydningen 
af det værk, som Martinus har skrevet, er der ikke tvivl 
om, at en gang vil Sindal (Soldalen) blive kendt i hele 
verden. Men der vil stadig gå lang tid, inden verden 
opdager, hvad der skete i Sindal for mere end 120 år 
siden – nemlig hans fødsel her i Sindal. I øjeblikket er 
hans værk oversat til 23 sprog – helt eller delvist.

En af grundene til ukendskabet til Martinus kan skyl-
des, at han ikke ønskede at missionere eller påvirke 
folk unødigt. Men det var ikke meningen, at hans værk 
skulle holdes skjult.

Udstilling i Sindal

Derfor er det glædeligt, at der siden 1.januar 2012, i et 
samarbejde mellem Fonden Det Tredie Testamente og 
Sindal Bibliotek, er arrangeret en permanent udstilling 
om mennesket Martinus og hans åndsvidenskabelige 
værk, Det Tredie Testamente.

Yderligere information www.det-tredie-testamente.dk
(Dette er fra et indlæg i den lokale avis)

Sindal vil blive kendt i hele verden
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Spørgsmål:
Hvorfor har ”Martinus-bevægelsen” ikke et passende 
navn, ved hvilket den kan kendetegnes ligesom de andre 
åndelige bevægelser, såsom teosofi, antroposofi, indre 
mission osv?

Svar:
Da der ikke under nogen som helst form omkring mit 
åndsarbejde eksisterer og heller aldrig nogen sinde vil 
komme til at eksistere forenings- sekt- eller religionsdan-
nelse med opsatte love og forskrifter, med sakramenter og 
dåbshandlinger osv, vil der her således ikke være nogen 
som helst ”bevægelse” at give navn.

At mit åndsarbejde får flere og flere interesserede studi-
edeltagere og læsere betyder dog ikke, at disse derved 
kan udtrykkes som et organiseret, religiøst samfund. At 
man studerer eller læser mine værker betyder lige så lidt, 
at man derved danner menighed, sekt eller kirke, som 
hvis man læser andre forfatteres videnskabelige værker.

Da hele mit åndsarbejde kun går ud på at være en under-
visning eller en manifestation af kundskaber i form af 
verdensbilledets analyser og derigennem blotter betingel-

serne for næstekærligheden eller den humane livsførelse 
eller væremåde, der gør mennesket identisk med ver-
densfreden, kan mit arbejde således ved sin intellektuelle 
struktur aldrig nogen sinde blive en religion, baseret på 
tro. Det kan derimod udelukkende kun blive en skole, en 
læreanstalt, en institution for vejledning og uddannelse 
i livsvidenskab, hvorved den udviklede studerende kan 
blive i kontakt med sin guddommelige omskabelse fra 
dyr til ”mennesket i Guds billede”.

Dette mit arbejde er således for absolut alle sandhedssø-
gere ganske uafhængigt af hvilken religion, nation eller 
race, de så end måtte tilhøre. Mine analyser er ligesom 
en hvilken som helst anden videnskab absolut neutral 
og upartisk.

Da mit åndsarbejde således er en manifestation af og en 
vejledning i verdensbilledets evige analyser, kan det slet 
og ret kun være at betegne som kosmisk videnskab, der 
igen er det samme som ”åndsvidenskab”, ligesom de stu-
derende af denne åndsvidenskab kun kan være at udtrykke 
som ”åndsforskere”. At udtrykke mit åndsarbejde og dets 
interesserede forskere ved nogen anden betegnelse kan 
kun være udtryk for en total misforståelse.

Spørgsmål til Martinus:

Tage Buch, Martinus og Per Bruus-Jensen



Martinus-småbøger m.m.

Der er nu i alt 25 af Martinus’ oprindelige småbøger, (dvs uden Instituttets senere ret-
telser) til salg for 20 kr pr stk. De er alle i smukt hvidt bind med guldstjernen udenpå. 
Det handler om Følgende:

1. Menneskehedens skæbne
2. Påske
3. Hvad er sandhed?
4. Omkring min missions fødsel
5. Den ideelle føde
6. Blade af Guds billedbog. Pinseglans over livet
7. Den længst levende afgud
8. Menneskeheden og verdensbilledet
9. Mellem to verdens epoker
10. Kosmisk bevidsthed. Mental suverænitet
11. Bønnens mysterium
12.  Omkring mine kosmiske analyser. Vejen til indvielse. Gavekultur
13. Juleevangeliet
14. Hinsides dødsfrygten. Den sekundære og den primære opstandelse. Primitivitet og       
overtro
15. På kærlighedens alter. Meditation. Udødelighed. Djævlebevidsthed og 
kristusbevidsthed
16. Menneskeheden ét med Gud. Dømmer ikke. Vejen, sandheden og livet
17. Kulturens skabelse
18. Vejen til paradis I og II
19. Livets vej. Mentale fængsler. De levende væseners udødelighed. Åndsvidenskabens 
nødvendighed
20. Verdenssituationen og ”Guds billede”. Jeg’et og evigheden. Guds skabelse af 
mennesket
21. Verdensfredens skabelse
22. To slags kærlighed
23. Den store fødsel. Primitiv og intellektuel gudsdyrkelse. ”Dyrets billede” og 
”Guds billede”
24. Bevidsthedens skabelse. Tanker omkring påske. Julelysene
25. Et glimt fra verdensgenløsningen. Verdensreligion og verdenspolitik. Ud af mørket

Man kan derudover få: alle 7 bind af Livets Bog i sin oprindelige udgave til 1000 kr, 
Bisættelse til 140 kr, Logik til 130 kr, og de første 3 symbolbøger for tilsammen 300 kr, 
alt sammen i flot fast hvidt bind med guldstjerne og i oprindelige udgaver uden rettel-
ser.  
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Dankvartfilm 
Martinus’ som vi kendte ham 

Box med 8 dvd’ere - kr. 500

Kurt Christiansens 
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Sv. Åge Rossen 
Martinus’ verdensbillede 
480 sider - kr. 250 Ældre numre af Impuls 
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tilbud
Martinus: Livets Bog 1-7

 i oprindelig udgave

Alle 7 bind for kr.1000
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Martinus-sagens flag

Flaget er det ydre synlige udtryk for det allerhøjeste tankeklima, det er den 
hellige ånds symbol, den matematiske formel for den guddommelige verdens-
plan, udtrykket for det evigt fuldkomne verdensbillede. Og i kraft af denne 
dets identitet som kærlighedens symbol vil dets vajen i krigens og ufredens 
tjeneste aldrig kunne finde sted uden at være en parodi på dets bestem-
melse.

Hvor dette lysets symbol derfor retmæssigt skal vaje i verden, må al krig, 
brutalitet og ufred være bandlyst. Og på samme måde må en mental kopi 
af dette vaje i vore hjerter. Det gælder også her, at det ikke bliver sønder-
revet af de stærke lidenskabers storme, men at det hele tiden kan vaje og 
lyse i en atmosfære af tilgivelsens og kærlighedens friske brise.
(Martinus i ”Det Evige Verdensbillede” nr. 4, s. 117)
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Der må frit kopieres fra bladet, men med 
kildeangivelse

Det blev igen et stort blad! Trods sommerferietid er der 
kommet mange artikler, og således er det blevet et ret 
så varieret blad med mange debatindlæg. Her er ingen 
”agurketid”. 
Hvad ”redaktøren” selv mener om den aktuelle debat 
om ”sagen” kan læses på side 56.
Jeg er ved at få lært det med layout-teknikken, men har 
stadig brug for lidt overbærenhed, for nogen ”compu-
ter-nørd” bliver jeg ikke – i denne inkarnation.

Martinus-artiklen i dette nummer skyldes en opfordring 
fra et par læsere. Formodentlig på grund af årstiden 
har jeg ikke fået så mange bøger til anmeldelse. Hvis 
nogen af bladets læsere er faldet over en rigtig god 
spirituel bog, håber jeg de vil fortælle om den til andre 
her i Impuls.

Det har været en dejlig og fredelig sommer i Bogbik-
sen med mange gode tilbud på brugte bøger, takket 
være alle de, der har ryddet op i deres boghylder og 
givet mig de bøger, som de ikke selv læste i mere. Tak! 
Således blev de til glæde for andre og kom tilbage i 
”kredsløbet”.

Nu er der igen blevet stille i Klint med tid og ro til 
fordybelse. Selv om ufred raser rundt om i verden, og 
der er kriser rundt om os, har vi lov at nyde og være 
taknemmelige for, at vi er inkarneret just her i Norden, 
hvor vi trods mediernes fokus på konflikter, oftest fin-
der fredsommelige demokratiske løsninger på proble-
merne.
Med kærlig sensommerhilsen
Ruth

Klintvej 104 i gamle dage
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Tærskelens

vogtere

Af Martinus

Jeg plejer ved Foredragene her i Kolonien at holde mig 
til Emner, der er umiddelbart aktuelle i det daglige Liv. 
Og undgaar derfor, saavidt muligt, at komme ind paa de 
svære og mere højtliggende Analyser. Derfor vil jeg ogsaa 
gerne i Aften tale om et Emne, der i særlig Grad har Bud 
til Dem alle. Dette Emne hedder „Tærskelens Vogtere“.
Jeg har ikke før talt ret meget om dette Emne, men har 
derimod bebudet dets Uddybning i „Livets Bog“, hvilket 
ogsaa vil blive gjort.
Hvad er da det for en „Tærskel“, og hvad er det for 
„Vogtere“? ―

Jeg har i mit Arbejde lært Dem, at det jordiske Menne-
ske er paa et Stadium i Udviklingen, hvor det befinder 
sig som en „saaret Flygtning mellem to Riger“. De er jo 
alle sammen hver især et Væsen, der har udviklet Dem 
fra primitive dyriske Stadier frem til Deres nuværende 
jordmenneskelige Stadium. Dette Stadium er i særlig 
Grad Skuepladsen for Kulminationen af al Lidelse og 
Smærte, der jo igen skyldes dette, at De har faaet udviklet 
Dem til at kunne være medbestemmende i Skabelsen af 
Deres daglige Liv. De har faaet Evnen til at kunne gaa. De 
kan sidde ned og staa op. De kan tale o. s. v., altsammen 
efter Deres eget Forgodtbefindende, Ønske og Villie. Det 
bærende i denne Villieudløsning er Begæret efter det be-
hagelige. Men det er ikke alt, der virker eller fornemmes 
som behageligt, der er det rigtige og dermed det sundeste 
og mest i Kontakt med Verdensplanen. Enkelte Giftstoffer 
kan t. Eks. ligefrem være søde og velsmagende, men er 
ikke desto mindre absolut dødbringende. Mange Mani-
festationer kan se ud som rigtige, som høj moralske og 
retfærdige, have Skæret af Kærlighed, men er ikke desto 
mindre ogsaa absolut lidelsesfrembringende, skabende 
Sorg og Ulykke, mentalt saavel som fysisk Ødelæggelse 
og Lemlæstelse.

Saalænge det behagelige eller formentlig behagelige 
saaledes udelukkende er det udløsende Moment for Vil-
liebestemmelsen, da kommer Menneskene ustandseligt 
til at udløse Lidelser eller den ulykkelige Skæbne, der 
mere eller mindre i Dag er knyttet til alle Jordmennesker.

Menneskets Basis for Villieudløsning er altsaa ikke fuld-
kommen. Evnen til at fornemme Tingene som behagelige, 
som formentlig moralske og rigtige er ikke tilstrækkelig 
til at være en saadan Basis for Villieudløsningen, at denne 
kan blive en urokkelig Garanti for en direkte Skabelse af 
den absolut lykkeligste Skæbne. Der skal mere til. Der 
skal altsaa Evnen til at analysere de forskellige Former for 
Behag, under hvilke de villieudløsende Begærs Tilfreds-
stillelse kan vise sig. Men da denne Evne udelukkende er 
baseret paa „Viden“, er det denne „Viden“ der maa indfø-
res bag den menneskelige Villiemanifestation, før denne 
kan blive en Hundrede Procents logisk Manifestation og 
dermed være en tilsvarende Garanti for Skabelsen af den 
allerhøjeste Lykke for sit Ophav.

Men naar Mennesket ikke har denne Viden og derfor 
kun kan rette sig efter, hvad der er behageligt, handler 
det jo endnu delvis i Blinde, ja, bevæger sig saa at sige i 
en Masse Faldgruber, idet mange af de Ting, som umid-
delbart viser sig som behagelige, i Virkeligheden som før 
nævnt er ulykkeskabende. Det er derfor en saare vanskelig 
Verden at leve i. Mange Mennesker har det svært, befinder 
sig inde i store Lidelser og Kampe, der igen undertiden 
kan føre nye Kampe og Lidelser i sit Fodspor. Jorden er 
jo netop en Klode, hvor disse Former for Oplevelse kan 
komme til særlig Kulmination.
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Men Resultaterne af de forkerte Dispositioner, den for-
kerte Villieudløsning, de mange forfærdelige Lidelser og 
Bekymringer skaber mere og mere Erfaring for en vir-
kelig rationel Videns Nødvendighed og udvikler derved 
Modtageligheden for „Den hellige Aand“.

Nævnte „hellige Aand“ er jo intet mindre end netop den 
allerhøjeste Viden om Verdensaltet, om Livet og dets 
Love. De mange Lidelser udvikler Menneskenes Følelses-
liv, hvilket vil sige, giver dem Evnen til i større og større 
Udstrækning at fortryde denne eller hin Handling, denne 
eller hin Manifestation overfor sin Næste. De kommer 
mere og mere til at opdage, at det behagelige ikke er en 
hel solid Rettesnor eller Maalestok for Villieudløsningen. 
Denne bliver mere og mere et Spørgsmaal om hvad man 
kan „nænne“ at gøre. Der opstaar saaledes Sympatier 
og Antipatier bag Villiemanifestationen. Men da disse 
Følelsesmomenter ogsaa i høj Grad kan være misvisende, 
idet det ikke er alle Former for Sympati, der er Kærlighed, 
og ikke alle Former for Antipati, der ikke er Kærlighed, 
bliver Individet paa et vist Udviklingsstadium helt i 
Vildrede med, hvad der er det bedste „at ville“. Det store 
Spørgsmaal, „Hvad skal jeg gøre for at blive salig“, flam-
mer ud fra hele dets Sjæl.

De svære Lidelser har altsaa bragt Individet frem til at 
opdage og erkende sin egen i højeste Grad mangelfulde 
Evne til at styre og lede sit eget Væsen, sine egne indre 
Naturer og Anlæg. Og med denne Erkendelse, der jo 
igen er Basis for det, vi kalder „Ydmyghed“, træder Ver-
densgenløsningen eller Kristusprincippet hjælpende til. 
Nævnte Princip er igen et Princip, der gennemstrømmer 
alt, er tilstede overalt i Naturen. Det er dette Princip, der 
betinger, at ethvert Barn, der fødes til Verden, har Foræl-
dre, hvis Pligt det er at tage sig kærligt af det, indtil det 
selv kommer til Skelsaar og Alder. Og det er det samme 
Princip, der er Basis for Skabelsen af alle Former for 

Religioner, for Skabelsen af enhver Form for Forbedring, 
Højnelse og Udvidelse af Moral og sund Tænkning og 
manifesteres her igennem ældre Brødre i Udviklingen, 
som derved kommer til at fremtræde som „Profeter“ og 
„Vismænd“, hvoraf de mest udviklede og førende er dem, 
man kalder „Kristusvæsener“ eller „Verdensgenløsere“. 

Og saaledes er det ogsaa gældende i Dag. Kristi Forjæt-
telse „Talsmanden“ „Den hellige Aand“, som Faderen 
skal sende i mit Navn, o.s.v.“ er allerede under Opfyldelse. 
„Den hellige Aand“ straaler i Dag med fornyet Kraft ind 
over Verden. Nævnte Aand er jo ikke en Person, men er 
den lysende kosmiske Materie, der er det eneste, der kan 
være Materiale for Skabelsen af de Tanker i Hjerne og 
Bevidsthed, der er den højeste Viden om Gud, om Ver-
densaltets Natur og Livets højeste Love. Denne Materie 
lyser i Dag i Form af en kosmisk Energibølge fra vort 
Mælkevejssystems Centrum direkte ind over de skandi-
naviske Lande. Og det er denne, der f. Eks. betinger, at 
jeg kan manifestere den højeste kosmiske Viden. Min 
Bevidsthed har naaet et Stadium, hvor den er udviklet til 
at kunne modtage, opleve og tilbagemanifestere „Den 
hellige Aand“. Og de Væsener, der i Dag er udviklet til 
at have Interesse af denne den højeste Oplysning, udgør 
tilsammen „de kommende Slægter“, som Kristus har 
bebudet skulde faa tilsendt den førnævnte „Talsmand“, 
som disse „kommende Slægter” skulde kunne forstaa.

At det netop er „Den hellige Aand“, der manifesteres eller 
bliver aabenbaret gennem mig, kan De selv kontrollere. 
Kristus har selv angivet Kendetegnet og udtalt, „man 
skal kende Træet paa dets Frugter“. Mine „Frugter“ er 
min Udredning og Dokumentation af de „Vise“s højeste 
Udtalelsers Identitet som Sandhed, som Videnskab. Og 
man vil ikke i mine Manifestationer finde noget som 
helst, der ikke paa alle Maader gaar op i det, i Kærlighed 
kulminerende store Alfacit eller Guddommens eget Livs-
syn: „Alt er saare godt“. ― Og mit Arbejde kan saaledes 
ikke undgaa at føre Dem imod den lyse mentale Tilstand, 
jeg har udtrykt som „Den store Fødsel“. Det er da ogsaa 
blevet en Kendsgerning, at mange af Dem er begyndt at 
opleve Nærheden af den guddommelige Aand igennem 
mit Arbejde, mine Analyser og kosmiske Viden.

De kommer saaledes alle fra en meget mørk Zone og 
længes imod dette store Lys, De saaledes oplever, er ved 
at stige op over „Dyreriget“s natsorte og tragiske horisont. 
Og har De nogle enkelte Felter i Deres Mentalitet, der er 
særlig fremskredent udviklet eller færdige, ja, saa har De 
allerede gennem disse begyndt at opleve det mentale Vel-
være og lyse Livssyn, som er Begyndelsen til „Den store 
Fødsel”, hvorfor jeg har kaldt denne Form for Oplevelse 
for „Forløberstadiet” til nævnte „Fødsel”.

De befinder Dem saaledes alle i Nærheden af Indgangen 



5

til et stort og herligt Lysets Rige, det Rige som Kristus 
udtrykte som værende „ikke af denne Verden”. Og alle, 
der studerer mit Arbejde i Kærlighed, hvilket vil sige 
i Upartiskhed og Ydmyghed, har ikke kunnet undgaa 
at mærke dets guddommelige Atmosfære. Og her er vi 
ved den store „Tærskel”. Denne „Tærskel” udgør altsaa 
Indgangen til „Guds Rige”, hvilket vil sige Menneskets 
Fuldkommengørelse som „Guds Billede efter hans Lig-
nelse”, „Dyret”s komplette Forvandling til „Menneske”, 
Menneskets Oplevelse af at være „Et med Faderen”, dets 
Bevidstheds Indvielse eller Indhyllelse i en permanent 
Tilværelse i „Den hellige Aand”.

Denne „Tærskel” har altsaa sine „Vogtere”. Udtrykket 
er noget drastisk, men er i Virkeligheden kun symbolsk. 
Man maa ikke tro, at der foran „Guds Rige”. staar Vogtere 
i militære Udrustninger med Sabel og Bajonetter, med 
Skydevaaben og Sprængstoffer. Heller ikke skal man tro, 
at disse „Vogtere” er fantastiske psykiske Væsener med 
store magiske Evner, Djævle eller Halvdjævle, mystiske 
Trolde med dræbende Blikke og forheksende Ord. Nej, 
„Guds Rige” vogtes urokkeligt af en hel anden Form 
for „Vogtere”. Men disse er ikke mindre farlige end de 
førstnævnte, i Særdeleshed fordi de overfor dem, de skal 
forhindre i at passere „Tærskelen”, tager sig ud som de 
mest straalende englelige Skikkelser, udstyret med den 
mest charmerende og fuldkomne Ynde, man kan tænke 
sig. Men denne Herlighed er ogsaa kun tilsyneladende. 
Disse „Vogtere” er intet mere eller mindre end Væsener-
nes egne ufærdige Naturer eller Anlæg.

Naar Væsenerne i Udvikling naar op i Nærheden af „Ind-
gangen” til „Guds Rige” eller „Den store Fødsel”, har de 
naturligvis overvundet alle de grove Former for Brud paa 
Kærlighedsloven eller Næstekærligheden, de Former der i 
særlig Grad udløser sig i direkte Mord eller andre Former 
for dødbringende Manifestationer. De samme Væsener 
har naturligvis i stor Stil lært at tolerere og tilgive mangt 
og meget, som de tidligere slet ikke var i Stand til at 
kunne. Og de har maaske enkelte sympatiske Anlæg, der 

allerede er saa fuldkomne, at de har været i Stand til at 
lade deres Ophav ligefrem faa direkte Forbindelse med 
selve Lyset eller den guddommelige Aand. De er derved 
kommen i stor Glædesrus eller Ekstase, tror allerede at 
føle hele „Den store Fødsel” som Selvoplevelse.

Men det er givet, at disse Væsener ikke kan blive ved 
med at være i Lyset. De Naturer eller Anlæg i deres 
Mentalitet, som ikke er færdige, vil før eller senere blive 
en fundamental Hindring. Disse Naturer viser sig næsten 
altid som utilfredsstillede Begær, Krav eller Fordringer af 
en eller anden selvisk Art. De samme ufærdige Naturer 
er naturligvis tilslørede eller camouflerede, saaledes at 
deres Ophav i Virkeligheden slet ikke ser eller forstaar 
deres sande Væsen, men derimod tror at gavne eller styrke 
Sagen eller Lyset ved at lade dem komme til Udløsning.
Hvis et Væsen t. Eks. i sin Begejstring eller Glædesrus i 
større eller mindre Grad har ydet Lyset eller de eller den 
Person, gennem hvilken Lyset manifesteres, økonomisk 
Støtte, fysisk Arbejde eller andre særlige Udryk for 
Sympati, saa vil de ufærdige Naturer, som Modsætning 
til de færdige, skabe tilsvarende Krav eller Fordringer om 
Favorisering eller særlig Hensyntagen til deres Person. 

Begejstringen for Lyset kan naturligvis være saa stærk, 
at den kan holde disse Krav eller Fordringer borte en 
Tid. Men efterhaanden som Tilknytningen til Lyset ved 
de faa færdige eller fremskredent udviklede Anlæg bli-
ver mere dagligdags, kan denne ikke holde Begærene 
fra de ufærdige Anlæg i Skak. Og der opstaar derfor 
efterhaanden i de paagældende Væseners Mentalitet en 
tilsvarende voksende Misstemning, der tilsidst bliver 
større end Glæden over Lyset. De ufærdige Naturer, 
der jo alle uundgaaeligt er af egoistisk Natur, skaber en 
Følelse af, at man er tilsidesat, ignoreret og miskendt af 
selve Lysets Repræsentanter. Man føler sig uretfærdig 
behandlet af dem, man har hjulpet eller støttet. Denne 
Følelse kan endog blive saa stærk, at man føler sig beret-
tiget til at gaa imod dette „Martyrium”, søger at bekæmpe 
dette. Og uden at man faktisk ved af det, er man inde i en 
Forfølgelse og Bekæmpelse af det Lys, man før elskede 
overalt paa Jorden.

Men denne Kamp er haabløs og rammer ikke Lyset, men 
dets „Vogtere”, hvilket altsaa vil sige de ufærdige Natu-
rer i en selv. Der vil saaledes aldrig nogen Sinde kunne 
opstaa en Situation, uden det udelukkende ene og alene 
i Virkeligheden er en selv, man er i Kamp med.
Men saaledes føles det slet ikke. Evnen til at føle sin egen 
Skyldighed er altsaa her endnu meget spinkel og svag. 
Og i en saadan Periode, hvor de nævnte ufærdige Natu-
rer har Magten, ser man derfor i særlig Grad „Skæven i 
sin Broders Øje, medens Bjælken i sit eget Øje kan man 
ikke blive var”.
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„Tærskelens Vogtere” er altsaa i særlig Grad dette ikke 
at kunne se denne „Bjælke i sit eget Øje”. Og i samme 
Grad, som man ikke kan se den, men kun ser alle, ja, selv 
de allermindste Fejl hos sin Næste, er det givet, at dette 
nok skal give en Følelsen af at være denne Næste langt 
overlegen i Udvikling, ja, endog undertiden Følelsen af at 
være helt fejlfri. Dette kan naturligvis i tilsvarende Grad 
kun resultere i, at man kommer til at føle de eventuelle 
Ubehageligheder i sin Tilværelse som „Martyrium” og 
dette „Martyrium”s Ophav som sine Forfølgere. Disse 
„Forfølgere” er ikke altid Medvæsener udenfor Lyset. 
Det kan naturligvis ligesaa godt være Medvæsener in-
denfor dette. Ja, man kan endog være indstillet paa, at 
selve Lysets største Repræsentant „Verdensgenløseren” 
disponerer forkert. 

Har vi ikke Beretningen om Judas? Tro endelig ikke at 
han var nogen „Bandit”, saaledes som man nærmest søger 
at give det Udseende af i de overleverede Beretninger. 
Tro heller ikke det var de tredive Sølvpenge, der fik Ju-
das til at forraade Jesus. Nej, Jesu Disciple var ikke en 
Samling „Banditter” eller „Gniere”. De var en Gruppe 
Væsener, der var naaet saa langt frem i Udviklingen, at 
der var Naturer i dem, der gjorde dem modtagelige og 
begejstret for Lyset og bevirkede, at de var i Lyset, kom 
til at leve Side om Side med Verdensgenløseren, blev hans 
personlige Venner. Og tror man ikke, at disse Væsener var 
overordentlig lykkelige ved dette Venskab? ―
Men kom de ufærdige Naturer ikke ogsaa her og gjorde 
sig gældende, rev dem for en Tid bort fra Lyset? ― Saa 
man ikke det Særsyn, at de faktisk ikke troede paa Jesu 
egen Beretning om hans tilstundende Lidelse og Død? ― 
Ser vi ikke i samme Beretning Apostlen Peter vægre sig 
ved at vedgaa sig sit Kendskab og nære Forhold til Jesu 
ved at lyve gentagne Gange? ― Og svandt Lyset ikke fra 
ham? ― Staar der ikke netop skrevet, at han „gik bort og 
græd bitterlig”? ―

Med Hensyn til Judas, da skal man ikke tro andet, end at 
han handlede ud fra de for ham selv formentlige bedste 
og ædleste Forsætter. I modsat Fald vilde han jo have 
været det, vi udtrykker ved Begrebet „Bandit”. Men da 
Jesu personligt valgte Omgangsfæller og Venner ikke kan 
tænkes at være „Banditter”, kommer det her til Syne, at 
Judas maa have haft et af ham selv opfattet ædelt Motiv 
til sin ulykkelige Gerning. Og dette bliver yderligere til 
Kendsgerning gennem hans Selvmord. Tror man ikke, 
det netop var begrundet paa Anger og Fortvivlelse over 
den Virkelighed, der aabenbarede sig for ham, da han 
havde bevirket Jesu Tilfangetagelse. Tror man ikke, det 
var Sorgen over den Mishandling, hans Dispositioner 
bragte over hans højtelskede Mester? ― Hvad skulde 
det ellers være? ―
Men havde han da ikke forstaaet i Forvejen, at hans Hand-
ling uundgaaeligt vilde bringe denne forfærdelige Mis-

handling over Verdensgenløseren? ― Ak nej ! det havde 
han i Sandhed ikke forstaaet. „Tærskelens Vogtere”: hans 
egne ufærdige Naturer, hvilket altsaa i dette Tilfælde vil 
sige hans stærke Begær efter at faa vist Verden, faa vist 
sin skeptiske Familie og sine tidligere Venner sin Me-
sters Storhed, havde forlængst foregøglet ham, at „Guds 
Søn” var almægtig og dermed fysisk urørlig. Og at alle, 
der vilde lægge Haand paa ham, maatte blive slaaet af 
Lammelse, og Verdensgenløserens Storhed og guddom-
melige Herkomst dermed, ved hans (Juda’s) Handling, 
blive aabenbaret og afsløret for alt Folket.

Men guddommelig Storhed aabenbares ikke ved brutal 
psykisk eller fysisk Magtudfoldelse. Verdensgenløserens 
Virkemidler er ikke Død og Uskadeliggørelse over Mod-
standerne og Skeptikerne ved Jordskælv, Lyn og Torden, 
ligesaa lidt som ved Sværd og Spyd, Buer og Pile. Han 
virker derimod udelukkende kun ved at „vende den højre 
Kind til, naar han bliver slaaet paa den venstre”. ―

Men en saadan Virkemaade er altfor langsom for stærkt 
„troende” og interesserede Væsener af den Art, hvis 
ufærdige Naturer endnu gør dem til sensationslystne og 
ærgærrige Brushoveder. Men for at faa saadanne Lysters 
og Begærs Tilfredsstillelse forenet med den udviklede 
Samvittighed, maa de retfærdig begrundes. Og Judas 
fandt altsaa Begrundelsen i Jesu formentlige fysiske 
Usaarbarhed. Ja, denne Begrundelse blev saa stærk i 
hans Bevidsthed, at den helt overdøvede Mesterens egen 
permanente Fortolkning og Tilkendegivelse af, at hans 
Rige „ikke var af denne Verden”. Og Judas gik forblæn-
det sin „egen Vej”. I Troen paa at gaa ind, gik han ud af 
„Guds Rige”. I Troen paa at være Verdensgenløserens 
Hjælper og dermed Menneskehedens Velgører, blev han 
sin Mesters Forfølger og Menneskehedens symbolske 
Udtryk for Forræderi gennem alle Tider.

Og her er vi ved Grundaarsagen til hans Selvmord. Som 
det gode og udviklede Menneske han ellers var, og som 
havde bevirket, at han var blevet Verdensgenløserens 
Discipel, kunde han ikke bære at se sin Handlemaades vir-
kelige Konsekvenser, dens nøgne og sande Virkelighed, 
kunde ikke udholde at se sin elskede Mesters forfærdelige 
Tortur og Mishandling. Og da han ikke magtede at gøre 
noget for at udfri ham af Lidelsen, ja kunde ikke engang 
komme til at græde sin Anger ud overfor ham, grundet 
paa den stærke og brutale Vagt omkring ham, følte han, 
at han kun kunde bøde med sit eget Liv. (Se forøvrigt min 
Artikel „Paaske” i „Kosmos” Nr. 3 og 4 1934.)

Vi har her det bedste Billede af den Mission, der finder 
Sted under Begrebet „Tærskelens Vogtere”. Vi har set 
Judas komme ind i Lyset, blive Verdensgenløserens Di-
scipel. Og vi har set, hvorledes hans ufærdige Naturer, 
Sensationstrang og den heraf opstaaede Utaalmodighed 
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over den, efter hans Begreber, altfor langsomme Vækst 
i Jesusbevægelsen, derfor fik ham til at gøre noget, han 
mente kunde gavne og fremskynde denne. Denne Mening 
var altsaa i Virkeligheden kun en camoufleret Retfærdig-
gørelse af Tilfredsstillelsen af de egoistiske eller selviske 
Begær, han endnu havde i sin Bevidsthed, og som altsaa 
afskar ham fra helt at kunne følge Mesteren, ja overdø-
vede helt dennes Ord.

Men tro ikke det er anderledes i Dag. De er alle, der har 
sand Interesse af Aandsvidenskab, har Interesse af mit Ar-
bejde i Nærheden af Lyset, har mere eller mindre begyndt 
at føle det vidunderlige Velvære, det kan skabe i Sjælen, og er 
i tilsvarende Grad mere eller mindre blevet dets Disciple. Men 
da De jo ikke har naaet „Den store Fødsel”, vil der være 
Naturer i Dem, der ikke er færdige. Og disse Naturer vil 
altsaa bevirke, at De allesammen, hver især, mere eller 
mindre, før eller senere kan komme til at fremtræde som 
en „Judas” og ubevidst være en Forræder mod det Lys, 
der er blevet Deres Livs største Lykke. Vær derfor alle 
paa Vagt. De kan uden at vide af det komme til at staa 
overfor selve Verdensgenløseren. 

Og da han er absolut ufejlbarlig med Hensyn til de højeste 
Fakta, og de herudfra af ham foretagne Dispositioner er de 
eneste absolut rigtige, vil De uvægerlig komme tilkort i 
enhver Situation, hvor De udløser Kritik og mener, at han 
burde handle anderledes, burde gøre dette eller hint paa 
den Maade, som De mener er rigtigt, og som maaske lige 
akkurat er Kontrasten til Verdensgenløserens Opfattelse. 
Og husk yderligere paa at Deres Kritik i hans Nærhed er 
dobbelt farlig for Dem selv, idet denne Nærhed bevirker 
en forstærket Mobilisering af alt i Deres Bevidsthed, der 
kan tjene til at camouflere Deres Kritiks Begrundelse 
med den mest ædle eller englelige Skikkelse, saaledes at 
denne i de mest gyldne og straalende Farver lader Dem 
være overbevist om, at De har Ret, viser Dem paa samme 
Maade, at De er uretfærdig behandlet, at De er Martyr, er 
forfulgt, hvis ikke Verdensgenløseren retter sig efter Dem.
Men en Verdensgenløser gaar ikke paa Akkord med Men-

neskenes daarlige og egoistiske Begær, ligegyldigt hvor 
meget man saa end har støttet ham, ligegyldigt hvor meget 
man saa end selv synes at have ofret sig for ham, hans Sag 
eller Lyset. For ham er alle menneskelige Bevidsthedstrin 
aabenbaret, og enhver menneskelig Vildfarelse rutine-
mæssigt let gennemskueligt. Han kan derfor kun følge 
sin egen Bane uafhængig af Ros og Dadel, uafhængig af 
Udsigten til Medvind eller Modvind, uafhængig af Udsig-
ten til derved at miste Venner eller skaffe sig Fjender. Kun 
paa denne Maade alene kan han permanent være „Et med 
Vejen, Sandheden og Livet”. ― I modsat Fald vilde han 
jo være Et med de vildfarne, de forblindede og ufærdige 
Væsener, hvis Magt og Indflydelse han bøjede sig for.

Jeg har ikke hermed sigtet til nogen eller noget inden-
for Sagen her, men kun ønsket at fremføre for Dem de 
principielle Tildragelser, der er karakteristiske for den 
Udviklingszone, De befinder Dem i, og som De derfor 
alle mere eller mindre kan komme ud for her i Lysets 
Nærhed, eller naar De begynder at overskygges af „Den 
hellige Aand”.
Og hvis De nu vilde spørge mig, hvornaar De kan være 
sikre paa ikke at være en „Judas”, da maatte jeg svare: 
„Naar De er blevet saa indlevet i det guddommelige Lys, 
at De føler, at ingen kan gøre Uret og ingen kan lide Uret, 
og at De selv er enhver Ubehageligheds dybeste Aarsag, 
der maatte ramme Dem og derfor aldrig kan føle Dem 
som Martyr, aldrig kan føle Dem uretfærdigt behandlet 
af den eller den, ligegyldigt hvad disse vedkommende 
saa end maatte gøre imod Dem, og derfor heller aldrig 
kan vredes imod nogen eller noget, men hele Tiden lever 
i en permanent Glæde i Oplevelsen af Verdensplanens 
højeste og sidste Facit: Alt er saare godt. Da behøver De 
ikke at frygte for, at De er en Judas, thi da kritiserer og 
angriber De ikke den eller det. Da kan De allerhøjst i al 
Venlighed trække Dem tilbage fra denne eller hin, som 
ikke kan være i Harmoni med Dem. Thi da er De selv 
blevet „Vejen, Sandheden og Livet”. 

(Fra foredrag i Klint )
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v/Tage Buch

I fortsættelse af min artikel i Impuls 2/2012 vil jeg 
indledningsvis fortælle om en drøm, jeg havde for ca. 
25 år siden, da der også var meget ’ballade’ inden for 
Martinus Sag. 
Nu hører jeg straks nogen sige: ”Åh, drømme, hvad skal 
vi med dem?! Man kan da ikke basere sit liv på drømme!” 
Men det er ikke helt rigtigt, for drømme er en blanding af 
åndelige oplevelser og oplevelser her på det fysiske plan 
og giver tit et usikkert billede. Men hvad er da drømme? 
Hvor kommer de fra? 

Ja, de kommer fra impulser, som vi får enten fra vores 
eget inderste eller fra andre udefrakommende mennesker. 
Disse impulser omsætter vi i billeder, og disse billeder 
må vi her på det jordiske plan omsætte i ord og sætninger 
for at gøre os forståelige over for vores medmennesker. 
Men ord og sætninger er fattige udtryk for det, vi mener, 
og for de ideer og de forestillinger, som vi danner os i 
bevidstheden. 
I den åndelige verden er det anderledes. Dér taler man 
hverken dansk, svensk eller esperanto, men man viser 
sine forestillinger for sine medvæsener i hele billeder og 
så klart, som man nu kan. Der er tågede billeder, men 
der er også klare billeder. De drømme, som jeg har haft, 
har virket som vejledning og inspiration. Det, som jeg 
her vil fortælle om, er som sagt en drøm, som jeg havde 
for 25 år siden. 

Et grumset grønt lag med slim

Drømmen gik på, at jeg stod sammen med Martinus og 
sagde til ham: ”Jeg kan forklare dig, hvad hele denne 
’ballade’ drejer sig om.” Martinus reagerede slet ikke 
på det, jeg sagde. Så viste der sig en bondegård med fire 
længer og en stor gårdsplads midt i. Gårdspladsen var 
fyldt med et tykt lag af noget grumset grønt slim. Hvad var 
nu det for noget stads? Jo, det var stagneret følelse eller 
primitiv følelse blandet op med en smule intelligens, dvs. 
tankeklimaer som hovmod, usandhed, forfængelighed, 
bortforklaringer, omskrivninger o.l. Drømmen viste, at 
gårdspladsen var helt fuld af dette grønne slim. Men så 
tog Martinus fat. Han fandt en stor kost, og han skrubbede 
løs på alt det her slim og arbejdede meget ihærdigt. Jeg 
stod lidt tilbage, men fik så fat i en gammel defekt kost og 

arbejdede med, så godt jeg kunne. Jeg fik da også gjort 
et stykke rent, måske en lille tredjedel af gårdspladsen, 
mens Martinus fik gjort resten rent. Tilbage var kun en 
smule grønligt skær. Da arbejdet således var færdigt, gik 
Martinus uden et ord ind ad en dør, og så var drømmen 
forbi.

Det var tydeligt nok, hvad drømmen fortalte mig. Den 
henviste til den verserende ’ballade’ inden for Sagen 
og fortalte mig, at jeg godt kunne hjælpe Martinus i 
sådanne situationer. Martinus gav mig denne drøm fra 
det åndelige, og jeg forstod, at jeg skulle prøve at hjælpe 
ham, så godt jeg kunne. 

Det tykke grumsede slim på gårdspladsen symboliserede 
som sagt tankeklimaer som hovmod og dets følgesvende. 
Hovmod er det første tankeklima efter det egentlige drab 
og er allerlængst om at blive fjernet (se symbol 33) og 
er det, som Martinus kalder den længst levende afgud. 
Hovmod lader sig ikke fjerne på et øjeblik, og på Martinus 
symbol strækker det sig op i en spids og går helt ind i 
det rigtige menneskerige. Hovmod er praleri. Man vil 
være noget, vil være en fremragende taler, vil modtage 
ære, virak og klapsalver, og man dækker sig ind bag 
alle mulige undskyldninger, fortielser og usandheder. 
Hovmod gør, at man taler usandt.

Hvordan ændres tankeklimaer som hovmod?

Ja, hvordan kan vi ændre på det? Vi skal ændre det hos 
os selv hver især, og jeg fritager ikke mig selv, for jeg 
er lige så hovmodig som alle andre mennesker. Vi må 
være os hovmodet og den længst levende afgud bevidst 

En alvorlig historie
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og bearbejde det. Vi skal lære at være sande i vor natur, 
opøve os i at tænke sandt, at tale sandt og at være sande i 
hele vor natur.  Dét er vi dog først helt, når vi er kosmisk 
bevidste. Men vi skal allerede nu arbejde på at ændre 
tingene, og til det har vi et hjælpemiddel i Det Tredie 
Testamente, som er kommet for at lære os moral og at 
tale sandt. Ved hjælp af sine præcise og klare analyser 
lærer Martinus os at tænke logisk og kosmisk, og det vil 
sige at tænke i overensstemmelse med de åndelige love.

Alle kender til hovmod. Vi er alle mere eller mindre 
uærlige, for vi er alle mere eller mindre ærlige. Verden 
er fuld af usandhed. Vi ser det, både når der fx bedrives 
politik, og når man benytter sig af forretningsprincipper, 
ja, vi ser det stort set alle uden undtagelse.
Fx kan vore foredragsholdere holde nok så flotte foredrag 
og høste nok så store bifald, men ærlighed skulle gælde 
for dette, at det ikke er én selv, der skal hyldes. Det er 
derimod Martinus og Gud, vi skal takke. 

En foredragsholder har ved forskellige lejligheder både 
i ind- og udland flere gange sagt, at rådet er indsat af 
Gud. Det er rigtigt, men han glemmer at tilføje, at alle 
andre også er indsat af Gud. Når pågældende kommer 
med sådan en udtalelse, tyder det derfor på hovmod, 
på uvidenhed eller usandhed, for alle mennesker uden 
undtagelse er som sagt indsat af Gud, og det gælder 
både bødlen, kassedamen, bankdirektøren osv. Vi er alle 
uden undtagelse indsat af Gud, fordi vi alle lever, rører 
os og er i Guds organisme. Når vi er i Guds organisme, 
så er det klart, at Gud elsker et hvilket som helst levende 
væsen og dermed selvfølgelig også rådet. Da Gud ingen 
favoritter har, kan man derfor ikke i al sin hovmodighed 
hævde, at en særlig favoritgruppe er udvalgt og specielt 
indsat af Gud.

En foredragsholder har pralet med, at den pågældende 
snart kunne huske, hvad der stod på hver eneste side 
i Livets Bog. Men her glemmer man, at det i arbejdet 
inden for Sagen ikke drejer sig om at konkurrere. Det 
drejer sig om moral. Hele Martinus værk drejer sig om én 
eneste ting: moral, dette at lære mennesker at sande deres 
natur og at være kærlige over for hinanden. Det er denne 
moral, der skal ud i verden, og det er denne moral, som 
vil forandre verden fra at være et helvede og til at blive 
et himmeriges rige, som Jesus kaldte det, eller et rigtigt 
menneskerige, som Martinus kaldte det. Det er denne 
moral, vi skal lære os, og derfor skal vi være agtpågivende 
overfor, hvad vi tænker, hvad vi siger, og hvad vi gør. 

Den ’overordnede’ og Martinus Gavebrev

Når det er gået så skævt, som det er med hensyn til 
ledelsen af instituttet, skyldes det også, at man ikke har 
holdt sig til det, som ’den overordnede’ siger. Martinus 

kaldte Livets Bog for ’den overordnede’. Instituttet 
har fået den fejlagtige opfattelse, at man med Martinus 
Gavebrev har fået frie tøjler til at gøre, som man selv 
vil. Men Martinus har de sidste mange år af sit liv 
fortalt os, hvordan instituttet skal køre videre og har lagt 
retningslinjer for alt, der har med hans Sag at gøre. Og 
disse retningslinjer skal man være sande imod.

De mennesker, som interesserer sig for Martinus Sag 
og især ledelsen af instituttet, som f.eks. instituttets 
funktionærer eller ansatte, må lære sig at være sande, for 
hvis ikke instituttets folk skulle være sande og begynde 
at være eksempler herpå, hvem skal så? Og som noget at 
det allerførste burde alle acceptere, at Martinus har kaldt 
sit værk for Det Tredie Testamente, for så længe man på 
instituttet ikke godtager den titel, så er man ikke sand, 
og hver gang man bruger ordet kosmologi for Martinus 
analyser og åndsvidenskab, så siger man en usandhed, for 
det er Martinus selv, der har sagt, at ordet kosmologi ikke 
er dækkende for indholdet i hans bøger (se min artikel 
i Impuls 2/2012). Det nytter altså ikke at hæve sig op 
ved hjælp af Martinus værker og modtage ære, virak og 
klapsalver. Nej, det drejer sig om, at man gør et ærligt 
stykke arbejde og taler sandt.

Praktisering af Livets Bog

Instituttet skal holde sig til den bundne opgave, som 
man har fået af Forsynet igennem Martinus, og man skal 
handle i Martinus ånd. Angående bogudgivelserne kan der 
siges dette, at instituttet nu har udgivet flere bøger, som 
Martinus ikke har færdiggjort, og som derfor ikke skulle 
udgives. Da de ikke blev udgivet, mens Martinus levede, 
er det ikke meningen, at de skal udgives. 
Det, der skal ske nu er, at der må praktiseres. Ved at 
praktisere Livets Bog, finder vi sandheden. Det er dét, 
der lærer os at være sande. Det kan selvfølgelig være 
interessant med nye oplysninger og beskrivelser af nye 
symboler, men det er helt overflødigt. 
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Følgende lille historie illustrerer dette ganske fint: 
Martinus skrev i flere år på en lille bog, der havde 
arbejdstitlen: Den intellektualiserede Kristendom. En dag 
spurgte en ung mand så Martinus om, hvornår denne lille 
bog kom. Martinus svarede hertil: ”Mangler du noget at 
læse?” Næh, det gjorde han ikke, svarede den unge mand.

Det er jo også sådan, at Det Tredie Testamente indeholder 
så meget stof, at der er teori nok til, at menneskene 
kan opnå kosmisk bevidsthed. Derfor er alle disse 
bogudgivelser fuldstændig overflødige.

Martinus ånd må ind igen

Nu skal man ikke tro, at jeg ønsker, at der pludselig 
skal ske store fysiske forandringer, personskifter e.l. på 
instituttet og i centret.  Martinus arbejdede med udvikling, 
med at ting skal have lov at udvikle sig, for Gud skaber 
ved udvikling og ikke ved mirakler. Men det er vigtigt, 
at vi begynder at handle efter og at indøve, hvad vi kan 
læse os til i Det Tredie Testamente. Det er mit ønske, at 
mentaliteten på instituttet må ændre sig, at vi alle kan være 
åbne og sande, og at der kan komme en dialog i gang. 
Derfor må vi igen lukke Martinus ånd ind på instituttet. 

Arbejdet må i gang

Min opgave er - føler jeg - at hjælpe Martinus med at få 
fjernet det grønlige slim fra gårdspladsen. Det vil sige 
at hjælpe med at få fjernet de uheldige holdninger og 
udtalelser, der er inden for Sagen, og som forhindrer, 
at Martinus virkelige mission kommer i front og bliver 
taget alvorligt. At man sætter sig ind i, at det ikke blot er 

nogle lærde bøger, som man kan have megen glæde og 
nytte af, men at det gælder om at forstå, at man er en del 
af den verdensgenløsning, som vil finde sted ved hjælp 
af Martinus kosmiske analyser, og at man derfor må lære 
sig den kosmiske tænkning og sammen med andre søge 
at bringe disse meget nødvendige tanker ud i verden. 

Derfor appellerer jeg ikke kun til de mennesker, der 
arbejder inden for instituttets område, men til alle 
mennesker, der læser Martinus analyser og studerer dem 
ihærdigt, om at de vil være med til at gøre de forandringer, 
der skal gøres for, at Martinus kosmiske analyser og 
arbejdet med dem kommer på rette spor. Det er et stort 
og meget vigtigt arbejde, vi har med at gøre, hvor det 
drejer sig om nøjagtighed, præcision og absolut sandhed.  

Da det er en verdensgenløsning, det drejer sig om, må 
målet for Martinus Institut og center i Klint være, at så 
mange som muligt medvirker til at bringe disse kosmiske 
analyser ud i verden, for i virkeligheden er de verdens 
frelse. 
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Kære Tage

TAK for din artikel i Impuls nr. 2. Den er virkelig inte-
ressant, men den efterlader mig med at spørgsmål, som 
jeg vil sætte stor pris på at få dit - eller andres - svar på: 

Martinus havde et virkelig godt kendskab til din væ-
remåde, din karakter og din opfattelse af Sagen. Hvis 
det var Martinus› opfattelse, at netop denne væremåde, 
disse karakteregenskaber og denne opfattelse skulle være 
fremherskende inden for Sagen i fremtiden, hvorfor 
udnævnte han så ikke dig til livsvarigt rådsmedlem? 

Hvis vi forestiller os, at Martinus havde valgt dig og 
Mischa og Gerard til livsvarige rådsmedlemmer, så vidste 

Åbent brev til Tage Buch og vennerne
han - med sin kosmiske bevidsthed - hvordan fremtiden 
ville forme sig for Sagen. Nu valgte han netop IKKE jer, 
men Grethe og Aage og Ib og Willy m. fl. Var det - efter 
din mening - en fejltagelse fra Martinus’ side, en brist i 
hans kosmiske bevidsthed?

Jeg sympatiserer med begge sider inden for Sagen. Derfor 
vil jeg virkelig gerne høre din - eller andres - kommentar 
til dette spørgsmål. TAK, kære Tage, hvis du vil svare mig.

mange kærlige tanker og hilsener til Sysse og dig

Hans Wittendorff
hwittendorff@post.tele.dk

Kære Hans.
Her kommer et bredt svar, som nok dækker dine og andres 
spørgsmål.

Der kom mange dejlige reaktioner på min artikel i 
Impuls 2/2012. Der var mange mundtlige, og der var 
også breve, hvoraf ét behøver besvarelse, og så var der 
den sædvanlige tavshed fra instituttet. Ja, der er mange 
måder at misforstå Det tredie testamente fra Martinus på, 
hvis det er det, man ønsker. Jeg siger tak for alle disse 
tilbagemeldinger.

Brevet stiller spørgsmålet, hvorfor Martinus ikke 
udnævnte mig, Mischa og Gerard til livsvarigt medlem 
af rådet, og om det var en brist i Martinus kosmiske 
bevidsthed. 

For mit eget vedkommende arbejdede jeg som sekretær 
for Martinus og gjorde mig nyttig på forskellig vis inden 
for Sagen. Jeg er meget taknemlig for, at Martinus syntes, 
at han kunne bruge min hjælp og mine synspunkter i det 
daglige, hvor jeg også tog mig af hans private regnskab. 
Det arbejde har jeg været godt tilfreds med, og det har 
aldrig så meget som strejfet mine tanker, hvorfor jeg 
ikke også skulle i rådet. Men derfor kan jeg alligevel 
godt bistå rådet, når de har brug for mit venskab og min 
viden om Sagen.

Nu er målet med studiet af åndsvidenskaben jo ikke det, 
at man skal blive medlem af rådet. Det er meningen, 
at man skal blive et rigtigt menneske, og at man 
sammen med andre rigtige mennesker skal skabe et 
rigtigt menneskerige. Alt andet er detaljer. Ved at læse 
referaterne fra rådsmøderne kan man se, at Martinus har 
gjort alt for at vejlede sine rådsmedlemmer. Men det ser 
ud, som om man ikke tilstrækkeligt har studeret eller 
forstået Martinus analyser og heller ikke har forstået, 
hvem mennesket Martinus i virkeligheden var, eller hvad 
hans mission gik ud på.

I min første artikel fortalte jeg om Peter Zachos samtale 
med Martinus, hvor han gør rede for, at der bliver 
’ballade’, når Martinus dør. Dertil svarede Martinus 
dels: ”Jeg har gjort det, så godt jeg kan, og i øvrigt er 
rådet indsat af Gud.” Dermed fralagde Martinus sig i 
virkeligheden ansvaret for, hvordan rådet ville udføre 
deres arbejde, for som Martinus senere sagde en sen aften 
til Gerard: ”Jeg føler mig som en mus imellem tusinde 
katte. De vil kun deres eget.” 

Og det har vist sig, at det har gentaget sig gennem alle disse 
år, siden Martinus gik bort. Martinus var ikke diktatorisk, 
så det var livets egen tale, som rådsmedlemmerne skulle 
følge, og som det netop er nedskrevet i Det Tredie 

Svar fra Tage Buch
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Testamente. Men rådsmedlemmerne vil stadig kun 
deres eget. Da vor nuværende rådsformand kom ind 
som menigt medlem af rådet, skulle han lære tingene 
rent praktisk, sagde Martinus. Det vil sige, at vi alle 
skal erfare os frem til sandheden sideløbende med den 
teoretiske undervisning. Vi skal tænke Guds tanker efter. 
Guds tanker, det er dem, som Martinus skrev i bøn til Gud 

i sit Tredie Testamente. Dermed lå alt i Guds hånd, og 
det kan derfor aldrig være en brist i Martinus kosmiske 
bevidsthed. 
(Tage Buch havde her skrevet meget mere, men af 
pladshensyn og efter aftale med Tage, må jeg henvise 
til hjemmesiden (www.nyimpuls.dk), hvor resten kan 
læses. Ruth)

Åbent brev til Tage Buch
Af Aase Møller-Hansen

Vel hjemkommen fra Klint læser jeg Tage Buchs artikel 
i Impuls 2/2012. Jeg blev dybt rystet over de angreb, 
du retter mod medarbejderne på Instituttet og på Klint. 
Har du glemt Martinus holdning til Selvretfærdighedens 
Vrede? – Du taler om splid i Rådet i 1980’erne – hvem er 
det nu der skaber splid? Tror du Martinus på det åndelige 
plan glæder sig over det? – Jeg kender medarbejderne på 
Instituttet og på Klint gennem 22 år, og jeg kender kun 
positive, kærlige engagerede mennesker. Som Martinus 
sagde, er vi alle medarbejdere, og vi gør det så godt vi kan. 
Men hvortil den nedgørende holdning, når sagen vokser 
stille og roligt – med foredrag, kurser og oversættelser 
til mange sprog? Mange bruger al deres tid og kræfter på 
”Sagen” – og du sidder på pensionistrækken og kritiserer 
– det er den letteste sag i verden. Jeg vil prøve at tage 
dine kritikpunkter op.  

1. Man kan ikke tage det forretningsmæssige væk fra 
Instituttet og fra Klint. Enhver virksomhed her på jorden 
kræver, at der er en økonomi bag. I øvrigt er kurserne 
på Klint billigere end dem de reklamerer med på ”Den 
holistiske Højskole” i Stensbæk.

2. Du angriber Willy som formand. Han er indsat af 
Rådet, og det er ikke praktisk at skifte formand hvert år. 
Der skal være en, der har overblikket og samler trådene 
i sine hænder.

3. I et brev fra 1960 skriver Martinus, at han finder det 
mere rigtigt og praktisk at kalde sit arbejde for ”Martinus 
Kosmologi” i stedet for ”Martinus Åndsvidenskab” – i 
ordbøgerne udtrykkes ”kosmologi” som det samme som 
”læren om verdensaltet, dets oprindelse, udvikling og 
indretning” ligesom ”kosmologisk bevisførelse” står 
opgivet som ”slutning fra verdensbygningens eksistens 
til Gud som dens årsag” (Salomonsens leksikon 2.udg, 
bind 14, 1923). Refereret fra Ole Therkelsen: Martinus, 
Darwin og Intelligent Design.

4. Jeg vil til enhver tid forsvare de sproglige rettelser, man 
har gjort i ”Det Tredje Testamente” – det er helt naturligt 

at bruge dansk retskrivning. Uden rettelser vil ingen om 
300 år kunne forstå det sprog, Martinus skriver i. At bryde 
Copyright er ikke kun groft – det er også ulovligt.

5. Rolf Elvings drøm viser jo kun, den selvretfærdighed, 
som både han og du åbenbart lider af – hvad er det dog 
for beskyldninger? Alle gode kræfter er i gang både på 
Instituttet og på Klint – og det meste arbejde foretages 
ulønnet af frivillige medhjælpere.

6. Måske er der nogen der føler sig desavoueret – men 
Martinus sagde jo også til eks. Johannes Dragsdahl og 
Steen Landsy, at de skulle lave deres egne skoler – så 
hvad mener du med historien om Paulus. – Man kan godt 
holde Martinus-foredrag uden at modarbejde Instituttet.

7. Du behøver ikke at være så bekymret. Ingen er i tvivl 
om, at Martinus Kosmologi og Det Tredje Testamente er 
en videreførelse af Jesus budskab, og det når ud til andre 
befolkningsgrupper end Kristendommen, hvis budskab, i 
den indpakning den har, er ved at blive forældet.

8. Åndelig materialisme findes mange steder, nok også 
blandt Martinus-læsere – men ikke blandt medarbejderne 
– de ved alle godt, at det handler om ikke bare moral, men 
om næstekærlighed.
Jeg forstår godt, at du har behov for at gøre status, nu hvor 
du har rundet 100 år. Men 31 år er ikke lang tid, når vi står 
midt i evigheden. Du fortæller jo selv, hvordan Martinus 
så mordene på John F.Kennedy, Martin Luther King og 
Gandhi som Guddommens bremse på udviklingen, der 
ved deres fortsatte arbejde ville gå for hurtigt. Læg du 
trygt fremtiden i Guddommens og Martinus hænder.

Læs Martinus artikel i Den ny Verdensimpuls 2/2012 
”Ånd og elektricitet”, i sidste afsnit skriver Martinus: 
Gennem den fysiske videnskabs og tekniks udvikling er 
der nu gjort et forarbjede, således at mennesket, når det 
bliver træt af den materialistiske livsanskuelse, kan føre 
dette arbejde videre som en åndelig videnskab, og i dette 
arbejde vil kosmologien blive den inspirerende faktor.”
Så glem din vrede - Martinus har selv givet sine analyser 
dette navn.
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Et møde med livsvarig konsekvens 

Af Harry Rasmussen

Den første gang, jeg hørte navnet Martinus nævne og 
hans arbejde omtalt, var omkring 1949, hvor jeg selv 
var 20 år. Det skete under et besøg hjemme hos min 
gode ven, tidligere læremester og arbejdskollega udi 
tegnefilmens svære kunst, tegneren, animatoren og 
tegnefilminstruktøren Børge Hamberg (1920-1970). Ham 
havde jeg lært at kende, da vi kom til at arbejde sammen 
fra juni 1943 til juni 1945, hvor produktionen af den første 
danske langtegnefilm, ”Fyrtøjet”, fandt sted. Filmen var 
naturligvis baseret på H.C. Andersens eventyr af samme 
navn. Børges stilling var figurdesigner, chefanimator 
og medinstruktør, og jeg var hans taknemmelige og 
lærevillige elev. 

Siden omkring slutningen af den tyske besættelse af 
Danmark 9. april 1940 til 5. maj 1945, havde Børge 
kendt og studeret Martinus’ åndsvidenskab, i øvrigt på 
foranledning af den dengang berømte tryllekunstner og 
hypnotisør Louis Brinkfort (1888-1958), som ifølge, 
hvad jeg fik fortalt, ofte anbefalede åndeligt søgende 
mennesker, der opsøgte ham, om i stedet at henvende 
sig til Martinus, hvis de havde personlige problemer. Det 
var nu ikke det, der vakte min nysgerrighed og interesse, 
men derimod, da jeg under besøget hos Børge i hans 
privathjem så, at han havde nogle store farvestrålende 
og forunderlige tegninger i glas og ramme hængende på 
væggen i sit arbejdsværelse. Direkte adspurgt om, hvad 
tegningerne forestillede, svarede Børge med at henvise til 
Martinus og dennes arbejde, et svar, som imidlertid ikke 
på det tidspunkt gav anledning til noget ønske hos mig, 
om at udforske sagen nærmere. Og Børge gjorde intet 
forsøg på at trænge ind på mig med den store interesse, 
han selv havde for Martinus og dennes arbejde, som for 
ham var noget nær livsvigtigt.  

Klassisk indisk filosofi

Selv var jeg på det tidspunkt endnu dybt ’forankret’ i 
interessen for klassisk indisk filosofi og mystik, specielt i 
Yoga-, Sankhya- og Vedanta-filosofien, som havde været 
mit studieobjekt siden jeg i efteråret 1945 i en alder af kun 

16 år var blevet introduceret til indisk tænkning og livssyn 
gennem bogen ”Bag Indiens lukkede døre” af Paul 
Brunton. Læsningen af denne bog blev igangsættende 
for mig i en åndeligt set kritisk periode i mit unge liv. 
Omtrent samtidigt forøgede jeg bekendtskabet med især 
Yoga-filosofien via nogle særdeles spændende og praktisk 
anvendelige bøger om emnet af den danske forfatter og 
terapeut Sofus Nervil. Omkring 1948 anskaffede jeg 
mig desuden også stort set alle dengang udgivne bøger 
af Brunton på engelsk, idet disse endnu ikke var blevet 
oversat til dansk. 

I samme tidsrum lånte jeg på Københavns Hovedbibliotek 
og læste også et par bøger af den indiske filosof Sri 
Ananda Acharya, nemlig ”Indledning til indisk Filosofi. 
Foredrag holdt ved Kristianias Universitet 1915” og 
samme år udgivet i bogform, og hans ”Prolegomena till 
Arya Metafysik”, en samling foredrag holdt ved Uppsalas 
Universitet 1916. Og endelig købte og studerede jeg bl.a. 
den indiske filosof Patanjalis ”Yoga Sutras” og ”Raja 
Yoga” i engelsk oversættelse, samt Swami Vivekanandas 
bøger, især ”Jnana-Yoga” (1946) og ”Raja-Yoga” (1947), 
også på engelsk, og senere en række andre vigtige 
bøger om emnet, som dog ikke skal nævnes her: Min 
beskæftigelse med indisk filosofi fortsatte helt frem til 
begyndelsen af 1960’erne. 

Mit møde med Martinus og 
hans værk
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”Åndens adel” og ”Livets Bog”

Den næste gang, jeg stødte på navnet Martinus, var i 
1956. Siden august måned året forud, aftjente jeg som 
militærnægter den civile værnepligt i Gribskovlejren 
i Maarum i Nordsjælland, og her havde jeg det store 
held at træffe en jævnaldrende ung mand ved navn 
Søren Svendsen, som straks fra bekendtskabets start 
blev en ven for livet. Dels var vi umiddelbart på åndelig 
bølgelængde, og dels havde vi flere fælles interesser, 
hvoraf ikke mindst interessen for indisk filosofi bidrog til 
at knytte os sammen. Vi var ellers på flere andre måder 
meget forskellige fra hinanden. Han var i modsætning 
til mig student og havde studeret filosofi og teologi 
på Københavns Universitet. Desuden tilhørte han en 
velrenommeret og relativt velstillet provinsfamilie, 
mens jeg ’kun’ var barn af jævne og mindrebemidlede 
arbejderforældre. Men den sociale forskel gjorde nu 
intet skår i venskabet, for vi troede og tror begge fortsat 
mere på ”åndens adel” end på social status og position. 
Selv var han i øvrigt heller ikke bedre økonomisk stillet 
på det tidspunkt, end jeg. Hverken han eller jeg havde 
formue, og vi fik begge i starten af ”nægtertiden” kun 
12 kr. hver om ugen i ’løn’, og ingen af os havde penge 
med ’hjemmefra’.

Nævnte Søren var i øvrigt gift med alle tiders livfulde 
kvinde, kammerat og åndsfælle, men nu for et par år 
siden desværre afdøde Inger Svendsen, født Kjær, som 
havde været gift før, og som på det her omtalte tidspunkt 
tilsammen havde fire herlige, mindreårige drenge, 
alle fulde af liv og spillopper og godt begavede. Som 
hjemmegående husmor passede Inger selv børnene og 
modtog derfor den lovbefalede økonomiske hjælp og 
støtte fra de sociale myndigheder, så længe husfaderen 
skulle aftjene sin civile værnepligt. Men til trods for de 
relativt små kår, familien under disse omstændigheder 
befandt sig i, de modtog ikke på dette tidspunkt 
økonomisk hjælp fra hans velstillede forældre, kunne de 
alligevel afse både sengeplads, mad og hygge, når jeg 
som dengang frasepareret enegænger fulgte med min 
kammerat hjem til København på den fælles onsdagsorlov 
fra kl. 16 med ”udvidet nattegn” til næste morgen kl. 8, 
eller i weekenderne, hvor friheden strakte sig fra fredag 
aften kl. 16 til mandag morgen kl. 8. Vi skulle altså op kl. 
6 torsdag morgen og mandag morgen, for at kunne nå at 
tage med toget fra København til Maarum og indfinde os 
i lejren senest kl. 8, men vi var jo vant til at stå op hver 
morgen kl. 6 i lejren, så det var ikke noget problem for os.

Det var under et af disse mange mindeværdige besøg 
hos min ven og hans kone, at jeg en dag tilfældigvis 
fandt ud af, at de havde Martinus’ ”Livets Bog”, bind 
1, stående i bogreolen. Bogen havde de fået forærende 
af en bekendt ved en eller anden lejlighed, men ingen af 

dem havde endnu fået læst den til ende eller fundet den 
specielt interessant. Desuden, forklarede min ven mig, 
at der vistnok var tale om et dubiøst foretagende med 
hensyn til Martinus-sagen, hvor især sekretæren, Erik 
Gerner Larsson, skulle være bekendt – for ikke at sige 
berygtet – for sine store, om end lidt suspekte evner til 
at lokke pekuniære midler og arv fra ældre, troskyldige 
damer, der måske stod med det ene ben i graven. Det 
lød jo ikke umiddelbart tiltalende eller behageligt, men 
det skulle være ganske vist! Min hæderlige ven med den 
gode og ærlige dømmekraft tilføjede dog, at sådanne 
rygter kunne og burde man selvfølgelig ikke sætte sit 
lid til, uden i det mindste først at have undersøgt de 
ærekrænkende påstande nærmere. Hvilken holdning 
naturligvis talte til min brave vens fordel. Senere lærte 
han faktisk tilmed Gerner Larsson ganske godt personligt 
at kende og forstod, hvilken stor og uvurderlig betydning 
denne havde for Martinus-sagen. Og de nævnte måske lidt 
ondskabsfulde påstande har i hvert fald ikke forhindret 
min ven i, at være en trofast, loyal og ivrig tilhænger af 
Martinus og dennes lære indtil dato, og intet tyder på, 
at han ikke også vil vedblive med at være det fremover.

Et vendepunkt og et afgørende problem

Men ved den overfor nævnte lejlighed blev ”Livets Bog” 
stillet ulæst tilbage i bogreolen og gemt – men bestemt 
ikke glemt – indtil videre. Men forinden havde jeg dog 
benyttet mig af muligheden for at kigge lidt i den og 
skimme det omfattende indhold. Og her så og genkendte 
jeg nogle af de interessante symboltegninger, som Børge 
Hamberg i 1949 havde haft hængende på sine vægge. 
Jeg læste også lidt i teksten og fandt denne umiddelbart 
tiltrækkende og let forståelig, måske fordi det drejede sig 
om nogle af de tanker og forestillinger, som jeg i forvejen 
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kendte fra mine studier af indisk filosofi. Men bogen 
fangede eller fascinerede alligevel ikke på det tidspunkt 
min dybe opmærksomhed, sådan som det allerede året 
efter skulle blive tilfældet. Det skete i sommeren 1957, da 
jeg efter 22 måneders ophold og tjeneste i Gribskovlejren 
blev hjemsendt – min ven Søren skulle først hjemsendes 
et halvt år senere, men vi bevarede hele tiden en nær 
kontakt til hinanden – og takket være Børge Hamberg, 
fik jeg ansættelse som tegner og animator samme sted 
som ham. Omstændighederne bevirkede, at Børge og 
jeg i medfør af nogle fælles arbejdsopgaver kom til at 
tilbringe adskillige dage sammen på Bellevue-studiet, et 
filmselskab, der dengang var beliggende i kælderetagen 
til Bellevue Teatret i Klampenborg tæt ved Øresund. 

Det var et herligt sommervejr og vores fælles frokost- og 
andre pauser tilbragte vi som regel i det fri ved at lejre os 
i skyggen af de høje træer på en af de store græsplæner, 
der strækker sig fra Strandvejen og ned mod Bellevue 
Strand. Og med udsigt ud over det solbeskinnede Øresund 
med lystbådenes hvide, trekantede sejl lysende i det fjerne 
på baggrund af Sveriges kyst, fik vi tiden til at gå – eller 
nærmest løbe – med at samtale om filosofiske emner og 
eksistentielle problemer, som optog og interesserede os 
begge meget.  

Situationen var for mit personlige vedkommende den, 
hvad filosofi angik, at Søren og jeg i vores indbyrdes 
drøftelser af de eksistentielle spørgsmål og problemer, 
der især knytter sig til klassisk indisk filosofi, efterhånden 
var nået frem til et punkt, hvor først jeg og senere vi 
begge mente, at der var noget, der ikke stemte eller 
som ’haltede’ i logikken inden for Sankhya-, Yoga- og 
Vedanta-filosofien, specielt hvad angår opfattelsen af 
sjælen og dens kosmiske skæbne. 

Disse tre indbyrdes beslægtede filosofiske systemer 
har nemlig som et af deres grundlæggende synspunkter 
eller præmisser, at den udødelige sjæl (Atman) fra sin 
’oprindelige’ evige, modsætningsløse tilstandsform 
som ét med det altibefattende, altgennemtrængende og 
allestedsnærværende evige Brahman, på ’et tidspunkt’ 
har ladet sig ’forlede’ til at begære og søge kontakt 
med sin i al fald tilsyneladende modsætning, materien 
(Prakriti), gennem et gradvist tiltagende engagement med 
denne, hvilket primært har ført til en ’indviklingsproces’, 
hvorunder sjælen stort set har glemt sin egen egentlige 
identitet som evig og udødelig, efterhånden mere og 
mere har gjort sig til ét med materien eller den fysiske 
verden, og som en følge heraf i stedse stigende grad er 
blevet ’fanget’ i kredsløbet af fødsel, død og genfødsel 
(samsara). Men samtidigt tror den fangne sjæl sig dødelig, 
fordi den identificerer sig med den dødelige fysiske krop, 
og desuden samtidigt er isoleret fra sine medvæsener, 
fordi den i stadig højere grad udvikler individualitet. 

Denne alvorlige og kritiske situation betegnes i indisk 
filosofi som en tilstand af åndelig uvidenhed (Avidya), 
hvorunder sjælens (individets) erkendelse eller opfattelse 
af sig selv og sin tilværelse er præget af helt igennem 
’falsk’ eller ’illusorisk’ – mere specielt ’illusionistisk’ – 
oplevelse, der ’tilslører’ eller ’forvrænger’ den egentlige 
virkelighed. Begrebet og fænomenet uvidenhed dækker 
derfor ikke kun over en mangel på viden, men derimod 
over en viden, der foregøgler individet en verden 
eller tilværelse, som ret beset ikke eksisterer i absolut 
forstand. Denne tilstand kaldes derfor på Sanskrit meget 
betegnende for ”Maya’s slør”. 

’Forløsning’

Stadig i henhold til de ovenfor nævnte klassiske indiske 
filosofisystemer, afstedkommer den beskrevne situation 
eller tilstand imidlertid samtidig et øgende antal 
lidelsesoplevelser og – erfaringer, som før eller siden vil 
medvirke til at vække sjælens længsler og anelser om sit 
oprindelige tilhørsforhold som identisk med Alsjælen: 
Brahman. Forholdet mellem Atman og Brahman kan 
billedligt sammenlignes med henholdsvis vanddråben 
og havet. Lidelseserfaringerne og evighedslængslen 
udvikler, især i medfør af skæbnelovens – karmalovens 
– overordnede indflydelse efterhånden også gradvist 
intelligensevnen og giver individet en viden (Vidya) 
om muligheden af aktivt at medvirke til udfrielsen fra 
engagementet og bundetheden til materiens verden. Den 
organiserede, planmæssige og systematiske bestræbelse 
på at opnå denne ’forløsning’ (Moksha), går i indisk 
filosofi via de forskellige grene af Yoga, der hver især 
er specielt tilpasset for de forskellige kategorier af sjæle 
(individer eller mennesker).

Men principielt går ’vejen’ til befrielse via sjælens 
(individets) højeste erkendelse af sin egen evige identitet 
med Alsjælen (Nirvikalpa Samadhi), og gennem sjælens 
viljebestemte øvelse i gradvist at give totalt afkald på alle 
former for begær, ”gode” så vel som ”onde”. Når dette 
’mål’ er opnået, følger i henhold til Yoga- og Vedanta-
filosofien uundgåeligt sjælens (Atmans) fuldstændige 
opgåen i og sammensmeltning med Alsjælen (Brahman), 
som vanddråben, der forener sig med havet, og sjælens 
eksistens som individuel personlighed ophører dermed. 
Beriget og belært af summen af erfaringer fra sit 
gennem flere inkarnationer lidelsesfulde engagement 
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med materien, ’hviler’ sjælen derefter ’i al evighed’ i 
sin identitet med det evige, uendelige og umanifesterede 
Brahman, den højeste ånd eller virkelighed.  

Filosofisk logik?
Hvad enten Søren og jeg nu havde opfattet og forstået 
denne i øvrigt fascinerende og dybsindige indiske filosofi 
rigtigt eller ej, så kunne vi dog ikke fatte, hvordan sjælen, 
som antages for ’oprindeligt’ at være fuldstændig ’opløst’ 
i og altså 100 % identisk med Alsjælen, på ’et tidspunkt’ 
i sin evige, udifferentierede og formløse tilstand, med ét 
pludselig skulle kunne føle sig tiltrukket og foranlediget til 
at begære et engagement med sin ’absolutte modsætning’, 
materien, og som en følge deraf involvere sig i tidens 
og rummets og forgængelighedens relativt begrænsede 
og begrænsende verden. Et af de store og uforståelige 
problemer var for det første, hvordan fik sjælen sin 
individuelle struktur eller form? Og for det andet, hvordan 
fik sjælen evner og kræfter til at frembringe de vældige 
panoramaer, der udgør det fysiske verdensalt og det 
åndelige med for den sags skyld? – 

Dette giver klassisk indisk filosofi to svar på, dels et 
dualistisk og dels et identitetisk, idet Sankhya- og 
Yoga-filosofien postulerer, at ånd og materie er to og i 
grunden uforenelige former for virkelighed (Dvaita = 
todelt), hvorimod Vedanta-filosofien postulerer enhed 
mellem ånd og materie (Advaita = ikke-todelt), idet den 
opfatter den fysiske så vel som åndelige verden som et 
forestillingskompleks, der karakteriseres som ren og skær 
illusion (Maya’s slør).  

Men desuden kunne vi heller ikke se det logiske i, at 
selv om sjælen efter sit lidelses- og erfaringsfyldte 
’bekendtskab’ med materien og dermed med tidens og 
rummets verden, senere havde opnået den udfrielse af 
’illusionernes verden’ eller ’Maya’s slør’, som atter 
’forenede’ og forlenede sjælen med sin egen oprindelige 
og ret beset urokkede identitet og tilstand som ét med 
selve evigheden, at den så ’for al tid fremover’ skulle 
være ’beskyttet’ imod at begå samme ’dumhed’ og 
gentage sin fatale ’fejltagelse’ en gang til eller måske 
endnu flere gange. Altså, at der med andre ord ikke kun 
var tale om en engangsforeteelse, sådan som vi havde fået 
indtrykket og forståelsen af, at man mente fra klassisk 
indisk filosofis side. 

Dette alvorlige erkendelsesteoretiske problem så hverken 
Søren eller jeg os i stand til at ’løse’ eller give et fornuftigt 
’svar’ på dengang. Måske fordi vort respektive kendskab 
til og indsigt i klassisk indisk filosofi var for begrænset 
og utilstrækkeligt, når det kom til stykket! Men denne 
situation blev under alle omstændigheder bestemmende 
for, hvad der videre skete for os på dette felt. For det blev 
netop de ovenfor skitserede filosofiske problemer, som vi 

fandt det så magtpåliggende om muligt at finde svar på, 
at jeg nu forelagde for og drøftede med Børge Hamberg 
de sommerdage, hvor vi holdt vores frokostpause under 
de skyggefulde træer på den store, grønne græsplæne 
ved Bellevue Strand. Det viste sig nemlig, at han var 
endog temmelig kyndig i Martinus’ kosmologi, som han 
som nævnt havde studeret i mange år, og som han også 
jævnligt havde lejlighed til at tale med Martinus selv om. 
Samtidig var han forholdsvis stærkt engageret i praktiske 
aktiviteter, der knyttede sig til Martinus’ arbejde, hvilket 
for Børges vedkommende bl.a. indbefattede, at han i 
sin egenskab af professionel tegner, i sin fritid stillede 
sine evner til gratis rådighed for Martinus Institut på 
Mariendalsvej i København.

Indisk filosofi og Martinus’ kosmologi
Forelagt den ovenfor omtalte filosofiske problemstilling, 
medens vi begge lå udstrakt i græsset og kiggede op 
mod himlens blå uendelighed, viste det sig til min – og 
senere også Sørens, da jeg fortalte ham derom – store 
overraskelse og glæde, at Børge med pædagogisk 
tålmodighed og grundighed, men samtidigt med stor 
intuitiv og kunstnerisk indlevelse, kunne berette, at 
de nævnte problemer og spørgsmål faktisk fandt en 
tilfredsstillende løsning inden for rammerne af Martinus’ 
kosmologi eller åndsvidenskab. Og jeg konstaterede også 
snart, at den række af kosmiske analyser og ’facitter’, 
der tilsammen udgør denne kosmologi, i øvrigt i alt 
væsentligt kan siges at være i god overensstemmelse 
med de metafysiske analyser og konklusioner, der findes 
i klassiske indiske filosofiske systemer som Sankhya, 
Yoga og Vedanta. 

Men jeg måtte dog også konstatere, at der var afvigelser og 
differencer mellem de nævnte tre systemer indbyrdes, og 
mellem disse og Martinus’ kosmologi. Den helt store og 
betydelige uoverensstemmelse mellem kosmologien og 
de tre filosofiske systemer, er nok den, at de sidstnævnte 
bekender sig til opfattelsen af, at den individuelle sjæl selv 
kan arbejde på og med tiden opnå sin egen ”frelse” gennem 
dyb meditation og den totale opgivelse af alle begær. 
Disse sidste knytter nemlig sjælen til reinkarnationernes 
eller genfødslernes ”livshjul” (samsara), der igen og igen 
bringer sjælen tilbage fra den midlertidigt diskarnerede 
tilstand og opholdet i den åndelige verden, og atter 
spærrer den inde i de fysiske sansers ’fængsel’. I den 
forstand må de dualistiske indiske filosofiske systemer 
karakteriseres som verdens- og livsfornægtende, ganske 
som tilfældet for øvrigt er med f.eks. de stærkt beslægtede 
livsanskuelser: nypythagoræisme og nyplatonisme. Hvad 
angår den monistiske Advaita-Vedanta, så er denne godt 
nok ikke dualistisk, men dog verdens- og livsfornægtende.

Modsat disse indiske filosofisystemer, vil Martinus’ 
kosmologi med fuld ret kunne betegnes som verdens- 
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og livsbekræftende, idet vejen til ”frelse” i henhold til 
hans kosmiske analyser udelukkende kun kan ske via 
individets engagement og deltagelse i netop den fysiske, 
men i en vis forstand rigtignok ’illusoriske’ verden. Dog 
vel at bemærke, en verden, der er ’virkelig’ indenfor 
sine egne grænser. Tilværelsen her og de erfaringer den 
afstedkommer og medfører, specielt lidelseserfaringerne, 
vil i henhold til Martinus på sigt uundgåeligt befordre 
og fremme samme individs etisk-moralske udvikling, 
og dermed også dets evne til at vise ægte, upartisk og 
uegennyttig kærlighed til Gud og næsten. Den sidste 
forstået som overhovedet alle levende væsener, store som 
små, man er eller kommer i berøring med.   

Problemernes løsning 
Men ’løsningen’ på Sørens og mit filosofiske hovedbrud, 
viste sig at ligge i en forståelse af i al fald tre faktorer 
indenfor kosmologien, nemlig dels af den grundfaktor, 
Martinus betegner som det treenige princip i form af 
Jeget, bevidstheden og organismen, og dels af den 
grundfaktor, han betegner som ”urbegæret”, der i en vis 
forstand kan kaldes for sjælens eller det levende væsens 
evige ’tørst’ efter livsoplevelse og atter livsoplevelse, 
og dennes stadigt gentagne og nødvendige ’fornyelse’ i 
form af en evig vekslen mellem sult og mættelse. Hvilken 
sidstnævnte faktor bringer os i kontakt med den tredje 
hovedfaktor i problemernes løsning, nemlig den, Martinus 
kalder for ”spiralkredsløbsprincippet”, der især bevirker 
og er ansvarligt for, at livskredsløbet – det, der i indisk 
filosofi kaldes samsara – gentager sig i det uendelige, 
samtidigt med, at det i princippet konstant udvider sig 
i stadig større og større ’periferier’ af livsoplevelse og 
erfaringsdannelse.  

Det uhyre vigtige princip, spiralkredsløbsprincippet, 
baserer sig på det mindst lige så vigtige kredsløbs- og 
kontrastprincippet, som bl.a. indebærer, at enhver 
form for sansning, livsoplevelse og manifestation 
eller livsudfoldelse, er betinget af så vel statiske som 
dynamiske kontrastforhold: Behag og ubehag, glæde 
og sorg, lys og mørke, liv og død etc. etc., forudsætter 
og betinger således gensidigt hinanden. Det indikerer 
den variant af kredsløbs- og kontrastprincippet, som 
Martinus kalder for sult- og mættelsesprincippet, der 
i kraft af sjælens eller det levende væsens særlige og 
variable psykiske og fysiske organstruktur, kosmisk set 
evigt fortsættende bringer individet til, via sin indvikling 
i og engagement med materien, igen og igen at forny sin 
kosmisk set periodisk svækkede livsoplevelsesevne og 
dermed til for en tid at stille sin ligeledes periodiske ’sult’ 
eller ’livshunger’. Individet (sjælen) vil derfor i medfør 
heraf evigt være henvist til atter og atter at måtte forlade 
sit midlertidigt genfundne og genvundne ’hjem’ i det 
himmelske paradis, som Martinus i og med sin kosmologi 
lærer os at kende under betegnelserne ”det rigtige 

menneskerige”, ”visdomsriget”, ”den guddommelige 
verden” og ”salighedsriget”, under ét betegnet som ”Guds 
primære bevidsthed.

Martinus’ kosmologi
I og med denne efter både Sørens og min opfattelse 
fuldt tilfredsstillende ’løsning’ på de omtalte filosofiske 
problemer, kunne vi derefter give os i kast med en 
nærmere undersøgelse og et relativt grundigt studium 
af, hvad der mere præcist gemte sig bag de magiske ord: 
”Martinus’ verdensbillede”, Martinus’ åndsvidenskab” 
eller ”Martinus’ kosmologi”. Det gjorde vi hver især ved 
først og fremmest at anskaffe os og studere ”Livets Bog” 
og Martinus’ andre bøger, efterhånden som disse udkom 
eller blev genoptrykt i nye oplag, og ved at følge foredrag 
af Martinus selv og af hans nærmeste medarbejdere på 
Instituttet i København og i Martinus Center i Klint, som 
dengang i 1950’erne kaldtes ”Kosmos Ferieby”.    

Foredragsholderne var på den tid, foruden Martinus selv, 
hans nærmeste medarbejdere Erik Gerner Larsson og 
Mogens Møller. Begge var glimrende talere og formidlere 
af kosmologien, men havde hver deres interessante og 
specielle måde at formidle det trods alt svære stof på. Men 
desuden deltog i al fald jeg i en del af den undervisning 
og de studiekredse, der fandt sted, dels på Instituttet i 
vintersæsonen, og i Martinus Center, der som nævnt 
dengang hed Kosmos Ferieby, i Klint i sommersæsonen. 
Begge steder var det på den tid hovedsagelig de noget 
yngre medarbejdere, Svend Åge Rossen og Per Bruus-
Jensen, der med kompetence og engagement forestod 
såvel undervisning som studiekredse, men som kun 
sjældent holdt foredrag.

I vintersæsonen blev foredragene dengang som nævnt 
afviklet i Instituttets foredragssal på Mariendalsvej 
på mandage, og normalt sådan, at Martinus selv holdt 
foredrag den første mandag i hver måned, hvor han angav 
temaet eller emnet for foredragene de følgende mandage 
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i måneden. Disse foredrag blev dengang vekselvist holdt 
af de ovenfor nævnte fire medarbejdere, dog fortrinsvis 
af Gerner Larsson. Om sommeren afholdtes foredrag, 
kurser, spørgetimer og samtalegrupper dagligt fra og 
med mandag til og med fredag i Kosmos Ferieby i 
Klint, dels i selve foredragssalen og dels i tilstødende 
lokaler eller under åben himmel i det fri, hvis vejret 
tillod det. Fredag aften var der i reglen et eller andet 
underholdende arrangement i foredragssalen, som f.eks. 
filmforevisning af relevante film af forskellig slags. Og 
lørdagsaftnerne bød som regel på broget musikalsk eller 
anden kunstnerisk underholdning på ”Terrassen”, der 
dengang som nu er Centrets vegetariske spisested. 

Martinus som person

I sine senere år holdt Martinus hvert år dog kun i alt to 
foredrag i Kosmos Ferieby i Klint, lige som han i øvrigt 
gjorde det i vintersæsonen i Instituttets foredragssal på 
Mariendalsvej, nemlig ét, som indledte kursusperioden og 
ét, der afsluttede denne, som strakte sig fra slutningen af 
juni til begyndelsen af august, eller kort og godt varede i 
skolernes sommerferie. Vintersæsonen varede fra og med 
september til og med maj. De enkelte kurser i Klint var 
normalt af en uges varighed, og der var i almindelighed 
stor tilslutning til disse, dels af feriebyens ’faste’ beboere 
og dels af de mange gæster, der kom til udefra og som i 
reglen havde lejet sig ind i et af de mange små værelser, 
der var beregnet til formålet. Men Martinus’ egne foredrag 
var nærmest tilløbsstykker, der ofte gjorde det nødvendigt 
at arrangere ekstra stole i foredragssalen, som i forvejen 
rummede et stort antal siddepladser.

Den første gang, jeg havde den store oplevelse og 
fornøjelse, det i reglen var at høre Martinus holde 
foredrag, var dog i efterårssæsonen 1957 i Instituttets 
foredragssal. På det tidspunkt kendte jeg hverken 
Martinus af udseende eller som foredragsholder, så mine 
forventninger var på forhånd store og spændte, i lige så høj 
grad som mine forestillinger om, hvordan en vismand og 
seer skulle tage sig ud og gebærde sig. Mine forestillinger 
var naturligvis præget af et overfladisk og andenhånds 
kendskab til indiske yogier, guruer og maharishier. Det 
var derfor noget med statelig ophøjet ro, korslagte arme 
eller velsignende hænder og et fast, men mildt og kærlig 
blik, og lavmælt, værdig diktion med mange alvorstunge 
pauser, der kunne give de andægtigt lyttende tilhørere 
mulighed for at tænke efter, hvad der flød af visdomsord 
fra den vise mands mund. – Og hvad blev jeg så vidne 
til? Jo, efter det såkaldte ”akademiske kvarter”, hvori der 
blev spillet et eller andet, oftest lidt højtideligt, stykke 
klassisk musik på grammofonanlægget, bredte der sig 
fuldstændig stilhed og ro i den propfyldte sal. Alles øjne 
var rettet mod en lukket dør til venstre i salens baggrund, 
der bestod af et podium af cirka 40 centimeters højde og 

som strakte sig fra væg til væg tværs over den bageste 
del af det store lokale. Talerstolen var mærkværdigvis 
anbragt helt ovre i højre side af podiet. Midt imellem 
den nævnte dør og talerstolen, var der på væggen bagved 
ophængt et stort hvidt lærred, som brugtes til forevisning 
af lysbilleder eller film. 

Martinus som foredragsholder

Endelig efter nogle uendeligt 
lange minutter gik døren 
i baggrunden op, og ind 
trådte en lidt ældre og lettere 
korpulent herre – Martinus 
var på det tidspunkt 67 år – 
iført pænt, mørkt jakkesæt, 
slips og mørke briller. Håret 
var gråhvidt og sad fyldigt, 
kunstneragtigt, i nakken. 
Lidt genert smilende ud 

imod sit forventningsfulde publikum, lukkede han døren 
efter sig, og lidt duknakket gik han med rolige, raske 
skridt og de lange arme dinglende ned langs siderne, hen 
over podiet og tog plads bag talerstolen. Ankommet hertil, 
greb han med strakte arme fat i hver side af talerpulten, 
foran hvilken der, udover den faste læselampe, som regel 
var anbragt indtil flere mikrofoner, dels til foredragssalens 
højtaleranlæg og dels til den eller de i øvrigt dengang 
endnu sjældne båndoptagere, som skulle optage og bevare 
foredraget for eftertiden. Foran sig på den belyste talerpult 
havde Martinus i nogle tilfælde et medbragt manuskript, 
oftest et synopsis over den tale, han ville holde, men det 
var ikke usædvanligt, at han holdt sine foredrag helt uden 
brug af manuskript, og så vidt jeg erindrer, var dette sidste 
også tilfældet ved det første foredrag af Martinus, som 
jeg var tilhører til. Herefter rettede han blikket roligt og 
myndigt ud mod tilhørerskaren og hilste denne med et 
lille venligt nik. 

”Den er god nok!” tænkte jeg, ”han svarer helt godt til 
mine romantiske forestillinger om en vismand!” Men da 
han så straks efter begyndte at tale og efterhånden blev 
mere og mere veltalende med sin lidt specielle stemme, 
som ind imellem slog over i diskanten, og med en diktion, 
der til trods for mange års ophold i København, endnu 
bar præg af hans opvækst i det nordjyske sprogområde, 
alt medens hans krop var i konstant livlig bevægelse, 
hvorunder han snart slog ud med armene og snart 
klaskede hænderne mod pulten, for ligesom at understrege 
sine ord, da indså jeg naiviteten og ensidigheden i mit 
hidtidige billede af en ærværdig vismand. Thi foran 
mine overraskede og forundrede øjne så jeg ved selvsyn 
et menneske, der i næsten alle henseender stred mod 
alle mine tidligere forestillinger om, hvordan sådan en 
vismand burde se ud og opføre sig. Og så var han tilmed 



19

fuld af humor og kunne finde på at sige morsomheder, som 
den velvillige forsamling tillod sig at grine højt over. Kun på 
ét punkt svarede Martinus til mine forventninger, og det 
gjaldt selve indholdet og kvaliteten af det, han fortalte. 
Her kunne der ikke være nogen tvivl om, at det måtte 
være en vismand og seer, der meddele sig. 

Mærkværdigt nok erindrer jeg ikke længere, hvad 
Martinus’ foredrag handlede om ved den lejlighed, men 
det blev i al fald et uforglemmeligt og værdifuldt møde 
med en usædvanlig personlighed og begavelse af de 
få, som i højeste grad bidrog til at øge lysten til at gå 
i gang med et nærmere studium af det forunderlige og 
fascinerende verdensbillede, Martinus har lagt navn til. 

Og det har jeg så efter bedste evne gjort lige siden, og gør 
det endnu i en alder af 83 år, for man bliver aldrig færdig 
med at studere og prøve at forstå de kosmiske analyser.

Sluttelig skal det lige nævnes, at det mest overraskende 
ved mødet med Martinus’ kosmologi, var, at dennes 
grundlæggende teser, analyser og facitter slet ikke 
forekom nye eller fremmede for mig, tværtimod syntes 
stoffet velbekendt og som noget, jeg i det store og hele 
var fortrolig med på forhånd. Indholdet virkede med andre 
ord på mig som ”Erindringer, vuggesange, fra en anden 
verden”, for nu at bruge H.C. Andersens ord og udtryk, 
hvilket jo turde være relevant i sammenhængen.  

Af Ejnar Hjorth

I bog nr. 26, med ovennævnte titel, kap. 7: Det afsporede 
forretningsprincip og princippet ”hellere at tage end at 
give”, skriver Martinus bl. a.:

”Denne udfoldelse af ”tage-princippet” sker i stor ud-
strækning igennem camouflagen ”forretning”.…  Det 
virkelige forretningspricip er i sig selv et guddommeligt 
princip i sin renkultur. Der hvor dette forekommer i ren-
kultur, vil det udgøre princippet ”samme værdi for samme 
værdi”. Det er kun et slet og ret byttemiddel. Men der hvor 
det udgør princippet ”mere værdi for mindre værdi”, er 
det afsporet og gør så megen skade i verden og er så ab-
solut krigsbefordrende… ja, kort sagt så megen sabotage 
af menneskehedens normale liv, at den ikke overtrumfes 
selv med atom- og brintbomber. 

Det er ikke så mærkeligt, at Kristus anbefaler den rige 
yngling at gå bort fra væremåden ”hellere at tage end at 
give”. I samme grad, som man hellere tager end giver, 
er man med til at sabotere verdens eller menneskehedens 
liv eller livslykke fremover. Dette ”hellere at tage end 
at give” er således livets største og mest ødelæggende 
krigsvåben. Under dette princip sorterer absolut alle andre 
eksisterende krigsvåben, lige fra en sten til de skræk-
keligste atom- brint- og raketvåben og hvilke eventuelle 
endnu større og grusommere våben, den jordmenneske-
lige bevidsthed kan udtænke og skabe.”

Kan det siges kraftigere? Dette falske forretningsprincip 
efterlader, som atombomben, en ”radioaktivitet” som er 
ødelæggende og svær at slippe af med. –

Hvis et foretagende er momsregistreret, er det en forret-
ning. Martinus sagde: ”vi er ikke en forretning.” Jesus 
sagde til disciplene: ”I har fået det for intet, giv det for 
intet.” (Matt. 10: 8).

Hvem vil ikke, i dag, gerne fortælle om Det Tredie Te-
stamentes gode budskab, uden at tage penge for det?  Og 
hvem vil så ikke i taknemmelighed gerne støtte med gaver 
og bidrag?  Det er gaveprincippet, som Martinus skriver 
om. Han gav hele menneskeheden en uvurderlig gave. 
Den bør aldrig gøres til genstand for forretning.

Djævlebevidsthed og kristusbevidsthed
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Af Per Bruus-Jensen

Et sted udtaler Martinus, at ”naturvidenskaben er ånds-
videnskaben i svøbet”. Men hvorfor nu det…? Hvordan 
giver dette samspil mellem de to videnskaber sig til 
kende i en tid, hvor naturvidenskaben via sin erklærede 
materialisme synes alt andet end åndeligt orienteret…? 
Og hvad er i det hele taget videnskab, når det kommer 
til stykket…?

For at tage det sidste spørgsmål først, så er al videnskab 
– som selve ordet sige – et spørgsmål om at skabe viden 
– er ganske enkelt skabelse af viden om den verden, vi 
lever i og selv er en del af. Dels motiveret af nysgerrighed, 
og dels drevet frem af praktiske grunde, idet viden om 
verden både er en super overlevelseskvalitet og samtidig 
en mulighed for at gøre tilværelsen mere bekvem og 
behagelig for den enkelte. Herfor taler ikke mindst den 
teknologi, vi i dag er vidne til samt har til rådighed, og 
som er det praktiske resultat og udbytte af den naturvi-
denskabelige forskning.

Og apropos denne forskning, så vidner den ikke mindst 
ved sin moral om sin status og bestemmelse som spire til 
en kommende åndsvidenskab. For uanset hvad man end 
kan mene om dens materialistiske livssyn og virkeligheds-
opfattelse, ligger det samtidig fast, at den er indbegrebet 
af sandhedssøgning og takket være netop dette kan bar-
sle med nogle resultater, vi kan bruge til noget. Nemlig 
skabelsen af hele det teknologiske isenkram, og hvor den 
digitale revolution foreløbigt er sidste skud på stammen.

Om den naturvidenskabelige 
forskningsmetode og dens akilleshæl

I praksis giver den moralske kvalitet af naturforskningen 
sig i første række udtryk i kompromisløs troskab mod 
den metode, man efter mange og lange overvejelser i 
15-, 16- og 1700-tallet valgte at anlægge den pågældende 
forskning på, og om hvilken den franske molekylærbiolog 
og nobelpristager Jaques Monod har udtalt, at man ikke 
blot for et øjeblik, eller bare på et lille område, kan til-
sidesætte den pågældende metode uden at forråde selve 
indbegrebet af videnskabelighed.

I praksis drejer det sig om den objektive metode anlagt 
på måle og vejeprincipper, idet man herved som ud-
gangspunkt holder sig til fakta, som alle uanset køn, 
race, religion og filosofisk tilhørsforhold kan være enige 
om, samtidig med at de indvundne fakta kan gøres til 
genstand for matematisk bearbejdning, der i princippet 
også er objektiv.

Når fortidens kloge hoveder omsider valgte netop denne 
asketiske metode som grundlag for naturforskningen, 
var det for at tage højde for det problem, det empiriske 
moment var eksponent for. Altså det forhold, at al forsk-
ning ifølge sagens natur tager udgangspunkt i subjektiv 
sanseoplevelse og erfaringsdannelse og derfor som næste 
skridt også naturligt åbner op for subjektiv tolkning af 
de observerede fænomener. En tolkning, der i princippet 
som udgangspunkt er fuldstændigt fri og derfor mht. 
overbevisningskraft i hvert enkelt tilfælde vil kunne stå 
og falde med effektiv argumentationsteknik og dialektisk 
dygtighed (eller andre irrelevante pressionsmidler) frem 
for at have opbakning af et egentligt bevis på tolkningens 
autenticitet og dermed dens overensstemmelse med virke-
ligheden. Men hvordan overhovedet føre et sådant bevis 
på subjektivitetens præmisser i betragtning af, at tolkning 
uløseligt hænger sammen med tænkning og dermed er 
en frugt af individuel og subjektiv åndsvirksomhed…?

Løsningen på dette problem gav sig udtryk i indførelsen 
af den såkaldte ”eksperimentets dom” som en del af den 
naturvidenskabelige forskningsmetode.

Det pågældende tiltag hviler i samme forbindelse på 
følgende ræsonnement:

Hvis tolkningen af et givent sæt måleresultater er kor-
rekt, må det indebære, at et hensigtsmæssigt tilrettelagt 
og udført eksperiment for eget vedkommende vil lede 
til et ganske bestemt resultat, som ud fra tolkningen kan 
forudses. Opnås derfor rent faktisk dette særlige resultat, 
betragtes det som en foreløbig bekræftelse på tolkningens 
rigtighed; opnås der derimod et andet og i denne forstand 
uventet resultat, ses det som et dementi af tolkningens 
rigtighed.

Når der i tilfældet med det positive udfald af eksperi-
mentet ovenfor tales om en foreløbig bekræftelse på 
tolkningens rigtighed, hænger det sammen med, at man 

Åndsvidenskab kontra naturvidenskab
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som ægte sandhedssøger inden for naturvidenskaben 
ikke giver sig tilfreds med en enkelt bekræftelse, men 
stiller krav til mange forskellige eksperimenter, der alle 
uden undtagelse skal bekræfte tolkningen for at dens 
sandhedsværdi kan anses for bevist. Og det er netop ved 
dette strenge krav samt troskabet mod det at naturforsk-
ningen gør sig fortjent til prædikatet videnskab. Eller 
mere præcist: natur-videnskab, eftersom det er naturen 
med dens tilgængelighed for objektive måle- og veje-
tiltag, man fokuserer på. Og igen kan der peges på den 
moderne teknologi som et generalvidnesbyrd om, at den 
naturvidenskabelige metode i høj grad er relevant for den 
opgave, man har sat sig: at skabe viden om naturen og 
på dette grundlag både forstå, hvad den ved roden ér for 
noget, og hvordan den fungerer. 

Som tiden er gået, har det imidlertid med voksende 
tydelighed vist sig, at det, som er naturvidenskabens 
styrke, samtidig er dens svaghed – er dens akilleshæl, 
så at sige.

Dette viser sig frem for alt ved naturforskningens vok-
sende afhængighed af den rolle,   den subjektive faktor 
spiller i forskningssammenhængen, og som allerede giver 
sig udtryk i indførelsen af begrebet ”teoretisk fysik”, der 
primært er et spørgsmål om avanceret tænkning og bl.a. 
omfatter den såkaldte kvantemekanik, der er så teoretisk 
orienteret, at forskningen her – jævnfør Martinus’ profeti 
– i næsten lige så høj grad minder om åndsvidenskab som 
om naturvidenskab, idet sidstnævnte stadigt vanskeligere 
kan adskilles fra førstnævnte, der for sit vedkommende 
samtidig mere og mere udpræget bliver afhængig af in-
tuition. Hvilket i denne sammenhæng vil sige evnen til 
ikke alene at fatte, hvordan verden fungerer, men også 
forstå, hvorfor den gør det. Og vel at mærke gør det, som 
vi netop er vidne til. Og en ting mere: jo dybere, man 
søger at trænge ned i mikrokosmos, des vanskeligere og 
mere bekosteligt bliver det samtidigt at imødekomme 
kravet om eksperimentets dom, hvilket problemerne 
samt omkostningerne ved at påvise eksistensen af den 
såkaldte Higgs-partikel  helt aktuelt og med al ønskelig 
tydelighed har demonstreret. For som bekendt krævede 
denne bedrift ikke alene bygningen og indsatsen af en 
ny kæmpe accelerator i Cern, men også deltagelsen af 
en vældig stab af forskere, der for en stor dels vedkom-
mende havde til opgave at registrere, analysere og tolke 
de vundne måleresultater.

Men hvad skal så alt dette føre til…?

Som kortene ligger, taler alt for at naturvidenskaben i sin 
fortsatte udvikling stadigt mere tydeligt og omfattende 
vil blive teoretisk orienteret og dermed også i voksende 
grad vil få karakter af åndsvidenskab – helt som Mar-
tinus har forudsagt. Dette så meget mere som man på 

et tidspunkt vil blive nødt til at udvide forskningen til 
at omfatte undersøgelser af selve den subjektive faktor 
som sådan – hele det subjektive virkelighedskompleks i 
dets egenskab af grundlaget for al teoretisk virksomhed 
og dermed den form for virksomhed, der i pagt med hele 
udviklingen på alle områder stadigt tydeligere vil komme 
til at præge videnskabelig forskning. Herfor taler allerede 
udviklingen inden for fysikken. Men også biologien/
genetikken med dens højaktuelle fokus på det såkaldte 
epi-genetiske fænomen (overordnet styring af genernes 
virksomhed); astronomien i dens konfrontation med på 
den ene side det såkaldte nulpunktfelt, og på den anden 
side den sorte energi og materie i verdensrummet. 

Og endelig hjerneforskningen/psykologien i dens erken-
delse af, at man pådrager sig et støvlestrop-problem ved 
at holde fast i troen på, at det er den fysiske hjerne som 
sådan, der er ophav til alt det subjektive – herunder evnen 
til livsoplevelse, tænkning og erkendelse generelt, samt 
udforskning og forståelse af den samme hjerne specielt. 
For ikke sandt: Hvis det virkeligt er hjernen, der som 
hævdet på egen hånd genererer alt det subjektive, og 
man samtidigt deklasserer det subjektive til blot at være 
et spørgsmål om epifænomenal skinvirkelighed (læs falsk 
virkelighed), hvordan kan den samme hjerne så være 
kompetent mht. at fremkomme med et endeligt svar på 
spørgsmålet om sin egen identitet og rolle som tænker og 
forsker, idet dette svar jo i så fald ligeledes blot vil kunne 
have status som epifænomenal skinvirkelighed – altså 
falsk virkelighed…? 

Tager man den rolle i betragtning, som hjernen under alle 
omstændigheder spiller inden for alt, hvad der hedder 
forskning, da er det også klart af største vigtighed, at den 
samme hjerne iflg. den materialistiske hjerneteori forsk-
nings- og erkendelsesmæssigt rent faktisk forudsættes at 
kunne løfte sig selv ved håret, så at sige, idet nævnte teori 
derved fanges i et mega paradoks og dilemma, der for en 
uvildig betragtning ved roden anfægter dens troværdig-
hed. Men på den anden side: Hvordan endegyldigt løse 
dette kardinalproblem, der i virkeligheden omfatter hele 
naturvidenskaben…? 
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Skal man tro Martinus, er svaret følgende: ved én gang 
for alle at erkende, at det subjektive og det objektive de 
facto er to sider af den samme mønt og derfor også begge 
på hver sin måde repræsenterer virkelighed. Endda ind-
byrdes forbunden virkelighed, der for begge versioners 
vedkommende i lige høj grad er tilgængelig for    sand 
og ægte videnskabelig udforskning. Dvs. kalder på 
etableringen af en kompetent åndsvidenskab, der kan gå 
hånd i hånd med den allerede eksisterende og anerkendte 
naturvidenskab og på dette grundlag fostre en konsekvent 
og altomfattende kosmologi.   

Om åndsvidenskaben 
og dens forskningsbetingelser

Nuvel! Men hvad skal man så helt konkret forstå ved 
åndsvidenskab…? Hvad er en sådan videnskabs natur-
lige forskningsdomæne, og hvorledes bedrives den i sin 
færdige form…?

Som allerede navnet siger, er der tale om en udforskning 
af det åndelige, hvilket først og fremmest vil sige be-
vidsthedens univers og grundlag. Kort sagt alt, hvad der 
hører ind under den subjektive form for virkelighed og 
dermed bl.a. sansekvaliteternes, tankernes, følelsernes 
og forestillingernes domæne. Men eftersom disse ’ting’ 
ikke er håndgribelige i tid og rum, som tilfældet er mht. 
materien/stoffet, lader naturvidenskabens objektive måle- 
og vejemetode sig ikke anvende her. I stedet må træde 
en metode, der på den ene side trækker på forskerens 
personlige erfaring og redelighed, og på den anden side 
som det helt afgørende primært hviler på intuition. Vel 
at mærke viljekontrolleret intuition på samme måde, som 
man inden for naturvidenskaben trækker på viljekontrol-
leret intelligens i samspil med ligeledes viljekontrolleret 
hukommelse og dermed erfaring.

Begge slags videnskab – naturvidenskaben og åndsviden-
skaben – er altså i virkeligheden empiriske videnskaber 
i den forstand, at de begge som udgangspunkt trækker 
på sanseoplevelse og erfaring i samspil med rådighed 
over en evne til at bearbejde resultatet af begge disse to 
slags aktiver intellektuelt. Naturvidenskaben via anvendt 
intelligens. Og åndsvidenskaben via træk på intuition. 

Og som det allerede har vist sig, at intelligens er som 
et skræddersyet værktøj til brug for naturvidenskabelig 
udforskningen af den objektive stofverden, således vil 
det også med tiden vise sig, at viljekontrolleret intuition 
er et tilsvarende effektivt værktøj, når det drejer sig 
om åndsvidenskabelig udforskning af det subjektives/
åndeliges uhåndgribelige og i virkeligheden immaterielle 
domæne.

Hvordan det…?

Først og fremmest på den måde, at intuition på det her 
krævede niveau bl.a. giver adgang til hele verdensaltets 
(læs Guds) viden om sig selv, indhøstet via en evig fortid. 
Som et uendeligt visdomsocean eller altomfattende og 
allesteds værende, kosmisk database stiller dette erfa-
ringsmateriale stiller sig nemlig automatisk til rådighed 
for enhver, der disponerer over viljekontrolleret intuition, 
og hvorved vedkommendes eget personlige erfaringsma-
teriale bliver ganske overordentligt meget suppleret og 
udvidet. Ja, faktisk får karakter af personlig alvidenhed 
og dermed evnen til at identificere og afkode ethvert 
fænomen, vedkommende konfronteres med. Herunder 
også mht. hele baggrunden for det pågældende fænomens 
eksistens og funktionelle egenart.

Og hvad mere er: I dens samspil med følelse og intelligens 
fungerer intuitionen yderlige på en sådan måde, at dens 
indehaver ikke så meget som et splitsekund er i tvivl om, 
at vedkommendes forståelse af de til enhver tid forekom-
mende fænomener er udtryk for absolut og total sandhed, 
således at en testmetode i lighed med ”eksperimentets 
dom” her på forhånd er komplet overflødig.

Med intuitionen som grundlag har den udviklede 
åndsforsker altså erkendelsesmæssig adgang til alle egne 
og kroge af det ganske verdensalt, det være sig i mikro-, 
mellem- og makrokosmos. Herunder også vedrørende 
årsagen til, at verdensaltet overhovedet eksisterer og 
er indrettet som det er. Man ser og erkender, at samme 
verdensalt ved roden og således i selve sit grundlag er 
totalt immaterielt og dermed ustofligt, men at det ved 
at trække på et raffineret, treenigt funktionsprincip ikke 
desto mindre er i stand til at generere en række illusio-
nistiske effekter, der både objektivt og subjektivt får det 
til at fremtræde og fungere som et stofligt hierarki af 
guddommeligt LIV og livsfunktioner inden i liv og livs-
funktioner uden nogen som helst grænse hverken ned i 
det små, eller op i det store.

Og som dette blads læsere vil vide, var det oplevelsen 
og erkendelsen af netop dette sceneri og disse fakta, der 
i sin tid tilskyndede den unge mejerist Martinus Thom-
sen til at bruge resten af sit liv til at gøre dette billede af 
virkeligheden tilgængeligt for hele menneskeheden… 
Samtidig med at han så, at den samme menneskehed for 
alles vedkommende var på vej til ved selvsyn at tilegne 
sig den samme erkendelse af livet og virkeligheden, og i 
hvilken sammenhæng naturvidenskaben ved sin ihærdige 
og konstruktive sandhedssøgen for nuværende udgjorde 
fortroppen i dette erkendelsesprojekt. At den p.t. de facto 
var åndsvidenskaben i svøbet…
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Om udtrykket ”kosmologi”

Der har på det seneste rejst sig stemmer til ugunst for 
brugen af udtrykket kosmologi som hjælpebetegnelse 
for det verdensbillede, Martinus har opstillet. Man mener 
ikke, det har nogen som helst berettigelse og ser det gerne 
endegyldigt erstattet af udtrykket ”Martinus Åndsviden-
skab”, eller som alternativ: ”Det Tredie Testamente”.

Idet jeg afstår fra at tage stilling til disse ønsker, vil jeg 
som ’slutsten’ på den her bragte artikel gerne fremføre 
nogle få kendsgerninger vedr. den historiske baggrund 
for, at udtrykket ”Martinus Kosmologi” har fået årelangt 
indpas i sagen.

Det kom sig oprindeligt af, at Martinus i samråd med 
daværende generalsekretær Erik Gerner Larsson i 1959 
betroede mig det hverv at skabe en systematiseret frem-
stilling af det kosmiske verdensbillede, udformet som et 
brevkursus og udrustet med opgavetillæg.

Dette gav også anledning til, at man drøftede hvilket navn, 
man skulle tildele det pågældende kursus. Mest nærlig-
gende var rent umiddelbart at udgive det under navnet 
”Korrespondancekursus i Martinus Åndsvidenskab” – 
dette så meget mere som selve hovedsædet for Martinus’ 
arbejde på den tid hed ”Martinus Åndsvidenskabelige 
Institut”.

Da jeg imidlertid via mit foredragsarbejde rundt om i 
landet havde erfaret, at mange fandt udtrykket ”åndsvi-
denskab” lige lovligt prætentiøst og skræmmende (ikke 
mindst når man skule forklare andre, hvad det var man 
var interesseret i) fandt jeg anledning til under navned-
røftelsen at røbe disse tilkendegivelser for Martinus. Det 
smagte ham ikke rigtigt, men efter nogen tøven udbrød 
han: ”Jamen, hvad kan vi så kalde det…?”

Dette var jeg forberedt på, og havde også et alternativ 
parat. Nemlig ”Korrespondancekursus i Martinus Kos-
mologi”. ”Det lød neutralt, men alligevel interessant, og 
for øvrigt var udtrykket ’kosmologi’ ved at vinde indpas 
inden for naturvidenskaben, som mange jo interesserer 
sig for”, argumenterede jeg. ”Og for øvrigt betyder ordet 
kosmologi som bekendt læren om KOSMOS – det ord-
nede verdensalt”, tilføjede jeg, ”og det er jo lige akkurat 
en sådan lære, det kosmiske[!] verdensbillede er udtryk 
for”, føjede jeg yderligere til. Martinus tyggede lidt på 
det og udtrykte derefter ønske om lidt betænkningstid, 
idet han gerne ville drøfte sagen yderligere med Gerner 
Larsson, og ligeledes med medlemmerne af Instituttets 
bestyrelse.

Efter nogen tid vendte Martinus selv tilbage til emnet 
og erklærede, at der nu var enighed om at tilslutte sig 

mit forslag. Og hvad mere var: man ville også udadtil 
ændre instituttets navn til blot ”Martinus Institut” – et 
nyt navneskilt til at sætte på den ene lågestolpe var al-
lerede bestilt…

At Martinus gik helhjertet ind for kosmologi-begrebet 
kom i øvrigt til udtryk, da han skulle skrive sin egen per-
sonlige introduktion til korrespondancekurset, der var klar 
til udgivelse i efteråret 1960. Han skrev som følger, citat: 

INTRODUKTION

I henhold til, at  Per Bruus-Jensen på min Opfordring og 
i nært Samarbejde med mig har udarbejdet nærværende 
Korrespondancekursus i Kosmologi, og jeg derfor i 
fuldt Mål har kunnet kontrollere dets særlige Struktur 
og Indhold, er det mig en Glæde at kunne udtrykke, at 
nævnte Kursus er en fremragende Hjælp og Vejledning til 
Forståelsen af LIVETS BOG’s kosmiske Analyser. Endvi-
dere vil det samme Kursus i høj Grad være velegnet som 
Lærebog i den i nævnte Værk fremstillede Kosmologi.

              Sign. Martinus

PS! Kurset udkom i 10 år fra Martinus Institut og eksiste-
rer i dag som det såkaldte ”X”-værk i 4 bind for på denne 
måde at bane vej for opfyldelsen af Martinus’ fremtids-
vision af det pågældende værk som lærebog til brug for 
uddannelsen af kommende undervisere i hans kosmologi.
     
     PBJ
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v/Ruth Olsen

Første gang jeg stødte på den påstand, at vi selv skaber 
vore sygdomme, var i Louise Hay’s bog ”Helbred dit liv” 
fra 1984. Det var nyt og provokerende for mig dengang, 
for hvad med den stigende forurening? Og hvad med de 
arvelige anlæg? Eller hvad med de små børn, der får f.eks. 
kræft, hvordan skulle de selv kunne skabe deres sygdom? 
Problemet er vist mere kompliceret, end Louise gør det 
til, tænkte jeg.

Men hun havde mange tankevækkende budskaber, der 
gjorde indtryk. F.eks.: Det er vore negative tanker om 
os selv, der undergraver vort helbred, men tanker kan 
ændres! Vi må lære at acceptere og elske os selv. 
Det vi sender ud, får vi tilbage. Det vi vælger at tro om 
os selv og om livet, bliver sandt dvs til virkelighed for os. 
Det vigtige er ikke, hvad der sker for os, men hvordan vi 
forholder os til det, der sker.
Bogen fik mig og mange andre til at blive mere opmærk-
somme på vort tankemønster. For hvis det er rigtigt, at 
det er vore egne tanker, der tiltrækker de ting, vi oplever, 
så gælder det jo om at blive mere bevidst om, hvad vi 
tænker. Hvordan tænker vi f.eks. om vor (evt. elendige) 
barndom? Som Louise siger: Fortiden kan vi ikke ændre, 
men vi kan ændre vore tanker om den.

Og så giver det alligevel mening, når Bernie Siegel siger, 
at ”det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom” (i hans 
bog om ”Kærlighed og mirakler” fra 1987), for man kan 
vælge at ændre sine tanker om den og fokusere på dens 
måske nok så få positive hændelser.
Bernie er læge og kan ud fra egen erfaring med patienter 
fortælle om, hvor meget menneskers tanker og følelser 
betyder med hensyn til chancen for at blive rask, og om 
hvordan kærlighed er en healende kraft. Allerede da han 
skrev sin bog, var der videnskabelig forskning, der på-
viste, hvordan kærlige følelser øger vort immunforsvar. 
Ja blot det at se en film, der viser omsorg og kærlige 
handlinger, kan for en kort tid forstærke immunforsvaret.

Siden da er der kommet en strøm af forskningsresultater, 
der bekræfter det faktum, at negative tanker og følelser 
undergraver helbredet, mens positive kærlige tanker 
forbedrer det. Forskerne har blot svært ved at klargøre, 
hvordan en åndelig energi kan styre den fysiske krop.

Hvad Martinus fortæller

Martinus kan fortælle en hel del om, hvordan dette hænger 
sammen. Han gør rede for, hvordan det er de åndelige 
tanke-energier, der styrer vibrations-mønstrene i de for-
skellige dele af organismen. Selv naturvidenskaben har 
erkendt, at det vi kaldet ”fysisk stof”, i virkeligheden 
er mest ”tomrum”, og at de små partikler blot er særlig 
tætte energihvirvler, (det Martinus kalder ”kernepunk-
ter”). Men kvantefysikerne har endnu ikke indset, at det 
de ser som ”tomrum” er fyldt med en energi, der blot er 
finere end den, de (endnu) kan måle. Det er her i denne 
usynlige energi, at vore tankeenergier kan skabe uorden 
og disharmoni, og herfra forplanter ubalancen sig til den 
fysiske organisme.

Det meste af organismen er altså ”tomrum”, en tanke-
verden af fin-elektrisk stråleenergi, hvor sygdom kan 
opstå som en slags ”kortslutninger”. Atomerne i vor 
krop svarer til solen i vort solsystem, de er kraftcentre, 
mini-atomkraftværker. Altså er de kraftkilder for vort or-
ganisme-system. Som solen får sin kraft fra bevidstheds-
verdenens kosmiske stråler, får også vore atomer kraft fra 
vor bevidstheds tankeenergi. Hvis de overoplades, bliver 
spændingen for stor, og de kan eksplodere. Får de alt for 
lidt tankeenergi, kan spændingen blive for lav, hvorved 
organismens overlevelse er truet (Bisættelse kap.48). 
Balance her betyder sundhed.

Ifølge Martinus skabes alle sygdomme ved at vi tænker 
”forkert”, hvilket bevirker, at ”partikler” af én slags vi-
bration kommer ind i et område med en helt anden slags 

Sygdom og Sundhed
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Det er som om medicinalindustrien aldrig har forstået 
kvantefysikken, altså dette at alt stof er energivibrationer. 
I dag hvor man kan måle syge og sunde cellers vibrationer, 
passer mange medikamenters vibrationer slet ikke ind i 
det billede og gør derfor mere skade end gavn.
Forbruget af smertestillende piller er steget voldsomt i 
de senere år. I USA slår den slags piller flere mennesker 
ihjel end både narkotika og trafikken, hørtes i radioens 
P1 d. 13/7.

Hidtil har lægevidenskaben haft problemer med at bryde 
cellemembranernes elektriske modstand, men nu har 
danske forskere fundet en nem og billig løsning. Ved 
hjælp af elektroder og kalcium (kaldet ”elektrotrans”, 
er det lykkedes at bryde gennem cellens modstand og 
indføre de stoffer, de mener skulle gøre nytte. Hvis jeg 
ellers forstod det, jeg hørte i radioen rigtigt. Men der er 
vel en grund til, at cellen gør modstand. Forskerne famler 
stadig i blinde, fordi de kun arbejder med virkninger og 
ikke årsager.

Cellernes ”receptor-antenner” kan ”læse” vibrationerne 
fra deres omgivelser, det gælder lys, lyd og radiobølger 
– og altså tanker. Forskningen i epigenetik har påvist, 
hvordan tanker kan ændre cellernes gener, så hvordan 
kan man stadig ignorere ”tankens kraft”, spørger Lipton. 
Han er blevet meget optaget af fænomenet ”bevidsthed” 
som en universel styrende magt. Det er dog først i et 
”efterskrift”, han tør bekende sig til troen på en universel 
bevidsthed, som vi alle er en del af.

Han forklarer, hvorfor han tror på reinkarnation, ved at 
sammenligne den fysiske organisme med et fjernsyn. Selv 
om det går i stykker, findes udsendelserne (identiteten) 
stadig og kan ”downloades” i en ny krop. Han finder be-
læg herfor i beretningerne om, hvordan transplantations-
patienterne kan overtage meget af donorens adfærd og 
psyke. Når han skal forklare, hvor ”identiteten” er henne, 
når kroppen er død, har han et problem, så han siger bare, 
den er en ”information i omgivelserne”. Men at vi er 
udødelige evige væsener er han sikker på.

Ifølge Martinus vil sygdom blive et stadig større problem 
i de kommende år, og flere og flere sygehuse må bygges. 
Først når det store flertal af menneskene forstår sygdom-
menes egentlige årsager, vil den store ændring ske. Fore-
løbig lapper vi bare på virkningerne. Når menneskene 
bliver uselviske og næstekærlige, forsvinder al sygdom.

vibration og derved skaber kollisioner og eksplosioner. 
Måske kan det sammenlignes med hvad der sker, når man 
blander to kemiske stoffer (som jo også blot er vibratio-
ner), der reagerer eksplosivt på hinanden.

Intelligente celler

Hvor langt er naturvidenskaben kommet i retning af at 
forstå de åndelige kræfters funktion i menneskets orga-
nisme? Der er nogle ganske få forskere, der er på vej. 
Én af dem er Bruce Lipton, der i sin bog ”Intelligente 
celler” fra 2005, beskriver sine opdagelser af cellernes 
kloge adfærd. Disse opdagelser ændrede ham fra at være 
materialist til at blive et spirituelt tænkende menneske, 
siger han. Deres komplicerede og logiske struktur måtte 
have en meget intelligent ”programmør”, indså han.

Han kunne aflive myten om, at det er generne, der styrer 
cellernes liv. Han fandt, at det i stedet var deres energi-
mæssige omgivelser. Disse var igen styret af vore over-
bevisninger (=bevidsthed), fandt han ud af, og dermed 
opdagede han, at vi er medskabere af vor egen skæbne. I 
beskrivelserne af de celler, han så nøje analyserer, oplever 
vi ligesom han selv gjorde, at de er små levende væsener, 
der kæmper for at overleve.

Cellens membran (dens ”hud”) reagerer på energivibratio-
ner i dens omgivelser, aflæser deres informations-indhold 
og lukker (normalt) kun de ind, som den har brug for, 
dvs de der kan medvirke til at opretholde cellens indre 
balance. Det kan dog ske, at omgivelserne bliver så de-
struktive, at membranens fine lukke-mekanisme bryder 
sammen, og at cellen dermed dør.

Det er hvad megen moderne medicin gør ved cellerne, 
især på grund af deres bivirkninger. Lipton siger – med 
henvisning til ny seriøs forskning – at den hyppigste 
dødsårsag i USA i 2003 skyldtes receptpligtig medicin. 
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Uwe Todt har på det tyske forlag Novalis udgivet en 
bog med titlen ”Kosmisches Wissen”, med undertitlen 
”Den nye verdensimpuls af danskeren Martinus”, hvori 
han beskriver det verdensbillede, som Martinus har givet 
os og som løser mange af de gåder, naturvidenskaben 
stadig har problemer med. Her beskrives klart og logisk, 
hvordan det hele hænger sammen, så bogen kunne være 
en befriende øjeåbner for mange forskere, hvis de ellers 
lod sig inspirere af denne for dem lidt anderledes tilgang 
til det, de søger – nemlig sandheden.
Fra denne bog har jeg taget et lille afsnit og 
oversat som følgende artikel (Ruth):

Af Uwe Todt

Spørgsmålet om, hvorfor naturlovene er lige 
netop sådan, som de er, og ikke anderledes, 
bliver som regel ikke stillet.  I almindelighed 
bliver det antaget, at naturlovene er eviggyl-
dige og gælder i hele universet. Men er det 
virkelig tilfældet, og hvis ja, hvorfor?
Man kunne også spørge, hvorfor naturfæno-
menerne overhovedet følger naturlovene? Kan 
et åndeligt princip som en naturlov bestemme 
over et materielt fænomen? Tilsyneladende 
ja, men hvordan fungerer det? På dette spørgsmål giver 
Martinus et eentydigt og usædvanligt svar:
Naturlovene vedrører de materielle manifestationer. Ma-
terie består af bevægelser, og bevægelser er altid skabt 
af levende væsener. Ethvert væsen er mikrovæsen i et 
kosmos med makrovæsener over sig, lever sammen med 
andre væsener i et mellemkosmos omkring sig, og har 
mikrovæsener under sig, hvis livsoplevelse afhænger af 
hans egen livsoplevelse. I denne væsenernes samliv er 
makrovæsenet altid bestemmende for mikrovæsenerne.

Derfor er naturlovene for mikrovæsenerne alt, hvad ma-
krovæsenet automatisk følger, bindende og forudsigeligt 
for mikrovæsenerne. For Jordens mikrovæsener, altså 
menneskene, dyrene og planterne, er lysets udbredelse, 
Jodens tiltrækningskraft, vandets frysepunkt, skiftet mel-
lem dag og nat, årstidernes skiften o.s.v. naturlove, som 
de er bundet af.
For menneskets organer er pulsslag, blodets kredsløb, 
kropstemperaturens relative konstans eller ind- og ud-
ånding naturlove, som de må følge. Desuden er også de 
naturlove bindende for dem, som stammer fra makrovæ-
senet, som f.eks. Jordens tiltrækningskraft. For Jordens 
mikrovæsener sker imidlertid ikke alt i den jordiske 
organisme som følge af naturlove. Udover de af natur-

lovene strengt regelbundne bevægelser findes der også 
vilkårlige bevægelser som jordskælv, vulkanudbrud, kli-
maforandringer og kontinentalforskydninger, som udløses 
af Jorden. Ligeledes findes der i vore kroppe vilkårlige 
bevægelser, som vore mikrovæsener er underlagt, som 
f.eks. nedsat puls, forhøjet eller formindsket blodtryk 
eller forandringer i kropstemperaturen.

Hvad adskiller en naturlovsbestemt bevægelse fra en 
vilkårlig bevægelse?

Oprindeligt er alle bevægelser vilkårlige, 
siger Martinus, men bestemte bevægelser 
bliver så ofte gentaget, at de til sidst bliver 
automatiske. Derefter bliver de ikke mere 
udført vilkårligt på grundlag af væsenets 
bevidsthed, men uvilkårligt ud fra dets 
underbevidsthed eller instinkt. Den slags 
bevægelser kalder Martinus automatfunk-
tioner. Disse makrovæsenets automat-
funktioner er for mikrovæsenet naturlove.
Dette kan man meget godt forklares ud 
fra eksemplet med en klaverspiller. Så 
længe spilleren endnu er uøvet, må hver 
bevægelse udføres bevidst. Efterhånden 
behersker han instrumentet stadig bedre, 

og til sidst griber hans hænder automatisk til de rig-
tige taster, når han læser noderne eller hører melodien. 
Dermed er det at omsætte noderne og den musikalske 
sensitivitet i fingerbevægelserne blevet en automatfunk-
tion, og mikrovæsenerne i klaverspilleren oplever denne 
automatfunktion som en naturlov.

Ethvert mikrovæsen lever i et makrovæsen, som det deler 
med et utal af mikrovæsener. Da hvert makrovæsen er 
individuel, er også mikrovæsenernes omverden indivi-
duel. Mikrovæsenernes omverden i en koncertpianist 
ser delvist ganske anderledes ud end mikrovæsenernes 
omverden i en konkurrencesportsmand. Derudover er der 
områder, hvor omgivelserne i pianisten og sportsmanden 
ligner hinanden. De er jo mennesker og hører dermed som 
menneskehed til Jordens hjerneorgan.

Således står vi også som mennesker sammen med vort 
makrovæsen Jorden i det makrovæsen, vi kalder solsy-
stemet, dernæst i Mælkevejen og formodentlig også i 
den struktur, hvori vor Mælkevej kun er en mindre del. 
Følgelig findes der naturlove, som vi deler med alle uni-
versets indbyggere, nogle der kun gælder for Mælkevejen, 
kun for solsystemet, og nogle der kun gælder Jorden. Her 
åbner sig et ubegrænset fremtidigt forskningsfelt.

Den kosmiske orden og væsenets frihed
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Af Rolf Elving

Spørgsmålet om den fornuftigste, om den mest kor-
rekte, om den for tiden bedste måde at gøre Martinus 
epokegørende værk tilgængeligt for verden på, har 
været på tapetet en tid. Jeg har selv bidraget til at ak-
tualisere dette spørgsmål, bl.a. gennem at skrive en 
introduktionsbog med titlen: ” En introduktion til Det 
Tredie Testamente – Bibelens fortsættelse”, samt via 
en tale på Martinus Center 1998, hvor jeg forklarede 
baggrunden for min beslutning om at skrive nævnte 
bog. Talen er tilgængelig på internettet, som video: 
www.martinus-webcenter.dk/video.html og som tekst: 
www.lokalt.det-tredie-testamente.dk/medier/artikler  
For nylig har også Tage Buch, 101 år gammel, ført dette 
spørgsmål på tale i forrige udgave af dette tidsskrift. 
Her følger mine tanker om, hvad Martinus beslutning 
indebærer, således som jeg opfatter det. 

Martinus valg

Hvad vi nu end personligt mener om denne beslutning 
fra Martinus side, altså at give sit værk titlen Det Tredie 
Testamente i stedet for noget andet, som f.eks. Martinus 
kosmologi, en benævnelse som i sagens natur ikke er helt 
fejlagtig hvilket Martinus naturligvis var den første til at 
indse, så valgte han altså som vi kan se, at kalde sit værk 
for Det Tredie Testamente. Det er ingen dristig påstand at 
sige, at Martinus gjorde dette fordi hans opfattelse var, at 
denne titel var den mest informative og mest relevante til 
at beskrive indholdet i værket. Rimeligvis kan vel ingen 
bedømme indholdet i værket bedre end Martinus selv. I 

al fald har Martinus beslutning gjort 
det nærmest umuligt at komme 
udenom det faktum, at værket fak-
tisk hedder Det Tredie Testamente. 
Det er derfor nu op til os at finde ud 
af, hvad Martinus tænkte, da han 
valgte denne titel. 

Martinus person skulle i baggrunden

I sin tid her på Jorden skulle Martinus som person holdes 
mest muligt i baggrunden. Nu handler det mere om hvad 

der siges, end hvem der siger det. I den lærefase men-
neskeheden nu befinder sig i, handler det ikke længere 
om at tro på autoriteter. Martinus var helt indforstået 
med dette. De evige realiteter, som hans værk bekræfter 
som videnskab, har gyldighed uanset hvem, der udtaler 
disse sandheder. De er i denne forstand upersonlige og 
ejes ikke af nogen speciel person, organisation, religion 
eller kultur. Martinus har ikke opfundet de evige reali-
teter – han har beskrevet dem! De har altid været til, og 
de vil altid eksistere. Med tiden kommer vi alle frem til 
vores personlige oplevelse af de evige realiteter. Da kan 
vi selv bekræfte, hvad andre personer tidligere har udtalt 
om alt dette. Nøjagtigt sådan som Martinus nu har gjort 
det, som vi skal se...

Kærlighedsbudskabets udvikling fra utopi til virke-
lighed

Men forståelsen af det evige er en absolut nødvendig-
hed, hvis kærlighedsbudskabet skal blive andet og mere 
end et fromt håb. Det Tredie Testamentes opgave er at 
gøre kærlighedsbudskabet til videnskab. Uden en ligeså 
urokkelig viden på dette felt, som den vi nu har opnået 
på de materielle felter, vil frihedsmarchen ud af slaveriet 
i Egypten, dvs. slaveriet under den dyriske bevidsthed, 
aldrig lykkes menneskeheden. En sådan videnskab adskil-
ler sig fra det, vi normalt forstår ved dette begreb. Denne 
videnskab baseres på en evne til at fornemme realiteter, 
der befinder sig over og bagved tid og rum, altså over-
fysiske realiteter.

Disse kan kun sanses ved åndelige sanser, ikke fysiske. 
Disse evige realiteter ikke blot eksisterer, men de er tillige 
årsagen til alt det, som sker indenfor tid og rum. Derfor 
kaldes denne viden, hvor det evige opleves og beskrives, 
for åndsvidenskab. Yderligere gælder her, at ”salige er de 
rene af hjertet, for de skal se Gud”. (Matt 5:8). Indenfor de 
traditionelle videnskabelige discipliner kender vi ikke til 
sådanne krav, hvilket også forklarer hvorfor åbenbaringen 
af åndelig viden og visdom forekommer så sjældent i 
vores verden. Hvilken skole kan garantere sine elever et 
rent hjerte efter afsluttende eksamen? Dagens melodi går 
mere ud på at tjene på sin næste end at tjene sin næste. 

Tanker om Martinus sidste store beslutning
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Har Martinus valgt en forkert titel?

Hvorfor valgte da Martinus at kalde sit værk for Det 
Tredie Testamente, når denne titel blev så lidet populært 
til og med blandt dem, der underviser ud fra dette værk, 
og som i øvrigt sympatiserer med indholdet i de kosmiske 
analyser? Jo, her placerer Martinus sit værk i den histo-
riske sammenhæng, hvor det hører hjemme. Hvilken er 
da denne sammenhæng? 

Martinus sagde mange gange: ”Menneskene tror, at det 
er forbi med kristendommen, men det er jo nu det skal 
til at begynde for alvor...” Det er let at forstå ham, for det 
er denne fortsættelse, som hele hans værk handler om. 
Derfor skulle værket hedde Det Tredie Testamente. Det 
som Kristus levede og døde for var nemlig baseret på 
hans evne til at opleve de evige realiteter. Det er derfor, 
at Det Tredie Testamente ikke kan adskilles fra Kristus. 
Derfor fremhæver også Det Tredie Testamente Kristus 
som modellen for menneskehedens videre humane og 
intellektuelle udvikling her på jorden, som det færdige 
menneske i Guds billede.

Hans livsførelse demonstrerer forståelsen af de evige 
realiteter omsat i daglig væremåde, og udgør et eksempel 
på hvorledes et menneske, der oplever livet som ”et med 
faderen”, forholder sig til sin skæbne og i Kristus tilfælde 
særligt til dem, der er fjendtligt indstillede. Jesu liv er et 
eksempel på tilgivelsens kunst i sin yderste konsekvens. 
Han viste, at alt kan og skal tilgives. Selv en ubegrundet 
korsfæstelse. Vi lærer også i Det Tredie Testamente, 
at evnen til at tilgive er vejen til mødet med den evige 
Guddom. Det er derfor Martinus tilegner Kristus så stor 
opmærksomhed i sine skrifter. Det Tredie Testamente kan 
lige så lidt adskilles fra Kristus som kristendommen kan 
adskilles fra Det Gamle Testamente. De hører sammen. 
Dette er den historiske sammenhæng. Af denne grund er 
titlen Det Tredie Testamente både korrekt og nødvendig. 

En ny verdenskultur bygger videre på en gammel 
verdenskultur

En ny verdenskultur kan aldrig etableres på anden måde 
end som en videreudvikling af en foregående kultur. Der 
må være noget i den gamle kultur som peger fremad, som 
antyder at fortsættelse følger. Sådan var det på Kristus tid. 
Da han vandrede her på jorden fandtes store forventnin-
ger om, at der skulle komme en ny frelser, en Messias.  
Det samme gælder i dag. Selv om vores del af verden 
lige nu beherskes af en altdominerende materialisme, 
så er de, der stadig læser sin Bibel og funderer over de 
profetiske tegn, fuldstændig overbeviste om, at den tid 
vi befinder os i er den tid, hvor Kristus atter vil give sig 
til kende. Alle tegn ser ud til at stemme, også i vores tid 

er der forhåbninger om en fornyelse. Man længes efter 
en bedre verden. Grunden til alt dette er også de forudsi-
gelser, som findes i Bibelen. Man er med andre ord ikke 
tilfredse endnu, der mangler noget. Ja, mange kristne 
oplever verdens tilstand som dommedagen. De har ifølge 
Det Tredie Testamente ikke taget fejl. Det siger sig selv, 
at det gør det lettere for en ny kultur at etablere sig, hvis 
den bekræfter kernen i det, som har været fundamentet 
for den gamle kultur, selv om den også tilfører nye, hid-
til ukendte elementer. Det letter forståelsen af den nye 
kulturs budskab. Hvordan skal vi forstå dagens samfund, 
hvis vi er totalt uvidende om den historiske baggrund for 
vores tids samfund?

Man tænder ikke et lys og sætter det under en 
skæppe

Jeg skrev tidligere, at i den tid hvor Martinus levede her 
iblandt os, var det magtpåliggende, at hans person blev 
holdt mest muligt baggrunden. Det var først efter hans 
bortgang, at hans værk skulle offentliggøres for alvor. 
Det var skrifterne som skulle gøre arbejdet. Skrifterne 
skulle ikke holdes i baggrunden, tværtimod naturligvis. 
Martinus’ endelige præsentation af sit værk udgør således 
en fuldstændig kontrast til den tilbageholdenhed, han 
viste mht. sin egen person i den tid han var her. Titlen 
og omslagssymbolerne udbasunerer alt andet end det, vi 
forbinder med en person, som går ”stille med dørene”. 

Her mærker vi ikke noget til en person, der ønsker at 
holde lav profil. Man tænder ikke et lys for at sætte det 
under en skæppe, som det står skrevet. Værket lanceredes 
med det formodentlig allermest udfordrende udstyr som 
tænkes kan! Martinus ligestiller sig med ingen mindre end 
Kristus! Hans livsværk er fortsættelsen på Kristusmis-
sionen! Men inden dette skulle basuneres ud for verden, 
var han altså selv forsvundet fra vores jordiske skueplads! 
Hvem skulle kunne sige dette, hvis Martinus ikke selv 
havde gjort det? 

Nu må vi igen stille os spørgs-
målet: ”Hvordan er denne til-
kendegivelse fra Martinus side 
blevet modtaget af kosmologi-
vennerne?” Med den størst 
mulige tavshed, vil jeg påstå. 
Instituttet har i virkeligheden 
en pligt til at informere om 
Martinus værk, således som 
det foreligger fra hans hånd. 
Ifølge formålsparagraffen. Jeg 
har dog med glæde noteret mig 
en vis bedring, selv blandt disse 
skeptikere, men der forestår en 
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del inden hjertet rigtigt er med. Jeg tror, at dette afhænger 
af, at mange ikke føler sig rigtigt trygge ved det religiøse 
indslag. Religion er vel det, som står i lavest kurs her i 
vores sekulariserede verden. Men hvad har det med Det 
Tredie Testamente at gøre? Vi må leve os rigtigt ind i 
den virkelige betydning af denne titel. Vi må lære os, på 
enkel vis at forklare det, som er nyt og vise den naturlige 
kobling til det, som har været. Bedre kan det ikke gøres.

Hvad titlen og omslagssymbolerne fortæller os

Lad os se nærmere på, hvad Martinus sidste store beslut-
ning rent konkret vil sige os. Lad os igen undersøge og 
endnu engang tolke de to omslagssymboler. De findes 
på denne iøjnefaldende plads, fordi de akkompagnerer 
og tydeliggør titlen. På bagsiden ser vi Det Gamle Te-
stamentes moral-idé illustreret: ”Øje for øje og tand for 
tand”. Vi ser konsekvenserne af denne livsholdning. Vi 
ser en by i brand. Vi ser vulkanudbrud og naturkatastrofer. 
Ikke så underligt at Martinus døbte symbolet til: ”Gen-
nem indvielsens mørke – helvede eller ragnarok”. Som 
blikfang i midten ser vi et kranium. Dødens symbol. Vi 
ser at hævnens ideologi resulterer i kultursammenbrud, 
massegrave og lig. Den leder til kulminationen af lidelse 
og mentalt mørke. Had, sorg, døde i millionvis, inva-
liditet, splittede familier, forældreløse børn, enker og 
enkemænd. Læg dertil enorme materielle og kulturelle 
værdier i ruiner. Her er hævnen retfærdiggjort. Det er de 
andres fejl. Fjenden skal bekæmpes med al tilgængelig 
vold. Sværdet udvikles til maskingevær, tanks, flyvevå-
ben, u-både, kernevåbenspidser mm. Det er denne moral 
som dominerer verden i dag. Det symbolet viser er en 
dødskult. Man tror på døden. 

Har kristendommen slået fejl?

Hvordan kunne det gå sådan? Vender vi bogen og ser på 
forsiden ser vi et symbol, som i udformning fuldstændigt 
ligner det forrige, men med visse afgørende afvigelser. 
Kraniet er borte. Hvem savner det? I centrum ser vi nu i 
stedet en kristuslignende figur. Den orange bue til venstre 
på det tidligere symbol har nu fået selskab af en gul bue 
til højre. En ændring der skal fortælle os, at hævnens 
princip ikke længere gælder her. Den gule bue viser, 
at en ubehagelig handling, illustreret med den orange 
bue, bliver mødt med venlighed, symboliseret med et 
håndtryk. Her gælder princippet om at vende den anden 
kind til. Forbilledet for denne handling er åbenbar. Ingen 
har anvendt denne måde mere konsekvent end Kristus. 
Her ser vi altså Det Nye Testamentes centrale idé. Gen-
nem Kristus kom kristendommen ind i verden. Efter to 

årtusinder med kristendom er det alligevel Det Gamle 
Testamentes moral, som dominerer verdens gang! Selv i 
de såkaldt kristne stater.

Verden har endnu ikke forstået Kristus budskab. Levede 
og døde Kristus da forgæves? Nej, men han vidste, at der 
skulle komme en fortsættelse. Den kom også! Kristus 
sagde: Jeg har meget mere at sige eder, men I kan ikke 
bære det nu. Faderen skal sende en anden talsmand. 
Talsmanden den hellige ånd, som Faderen vil sende i mit 
navn, han skal lære eder alt og minde eder om alt, hvad 
jeg har sagt eder. (Joh. Kap 14 og 16). Det Tredie Testa-
mente giver os forklaringen på Kristusbevidstheden. Det 
er altså hvad Martinus siger med dette symbol. 

Det Tredie Testamentes opgave er at åbenbare kristen-
dommens intellektuelle side, at vise denne fuldkomne 
livsholdnings virkelighedsgrundlag, at bevise at kærlig-
hedsmoralen er et udtryk for livets højeste videnskab, 
at pege på kilderne hvorfra Kristus hentede sin kraft 
og styrke, så vi også lettere kan komme i kontakt med 
disse. Kristus viste verden det praktiske eksempel. Viste 
hvor højt ribben er sat for den moral, vi alle med tiden 
skal nå op til. Viste hvad det i praksis indebærer at være 
”Det færdige menneske i Guds billede”. Derfor kommer 
Kristus også i de kommende årtusinder, at være model 
for vores moralske udvikling. Derfor kan Kristus og Det 
Tredie Testamente ikke trives og virke med fuld kraft 
hver for sig. 

Den intellektuelle baggrund for den etik og moral, som 
Kristus praktiserede, kunne menneskeheden altså endnu 
ikke forstå i lang tid efter den korte periode, Kristus 
vandrede omkring i Jerusalem og omegn sammen med 
sine disciple. Men som Martinus sagde: ”Nu tror men-
neskene, at det er forbi med kristendommen, men det er jo 
nu den for alvor skal til at begynde”. Ja, når kristendom-
men har kunnet gøre så vældige aftryk i historien, inden 
den overhovedet var fordøjet og forstået, hvad vil der så 
komme, når det bliver muligt at forstå den, på sammen 
måde som Kristus selv?
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Verden domineres endnu af den gammeltestamentlige 
moral

Vi har set, at symbolerne tilsammen viser den historiske 
overgang fra Det Gamle til Det Nye Testamente. Alle 
kan se, at det endnu ikke er kristusmoralen, som er den 
dominerende åndelige kraft i verden. Vi befinder os sta-
digvæk, to årtusinder efter Kristus død og opstandelse, i 
den gammeltestamentlige hævnideologis jerngreb. Ud-
vikles vi ikke? Jo, aldrig nogensinde før har vi været så 
dygtige i denne hævnens dødskult som i dag. 

Menneskeheden er blevet genier i at dræbe. Ingen våben 
er effektive nok. Til stadighed styret af skrækken for, 
at en anden stat skal blive mere effektive i mordkun-
sten, forskes der utrætteligt for at opfinde nye og mere 
effektive våben end dem, som fjenden har. Ingen pris 
er for høj, når det gælder om at holde denne rædsel i 
skak. Man er nået dertil at den tidligere soldat, kanon-
føden, mere og mere erstattes af robotvåben. Det er kun 
fjendens soldater og ikke ens egne, der skal dræbes. Et 
meget begrænset humant fremskridt... Så hvis dette var 
afslutningen på Kristus mission, ja, da var hele hans virke 
en fiasko. Men det sidste ord er endnu ikke forstået... 
 
Vi skal nu se hvorledes alle disse tre, Det Gamle-, Det 
Nye- og Det Tredie Testamente tilsammen danner en 
helhed, naturlige trin i en udviklingsproces som har været 
forudsagt i umindelige tider. Vi skal først og fremmest 
se på sammenhængen mellem Det Nye- og Det Tredie 
Testamente. Ifølge Kristus skulle den kommende hjælper 
”herliggøre mig” og ”tage af mit og forkynde det”. (Joh. 
16 v. 14). Kristusmoralen skulle bekræftes. Det skulle 
åbenbares, at denne holdning er i kontakt med den abso-
lutte virkelighed. 

Livet er evigt

Nederst på begge symboler ser vi på mørk baggrund det 
evige livssyn, som Det Tredie Testamente beskriver og 
cementerer. Evigt liv er ikke noget vi får. Det er noget 

vi er. Evigt liv indebærer, at livet aldrig nogensinde er 
begyndt og aldrig nogensinde skal ophøre. Hvis vi stop-
per op et øjeblik og tænker over dette, indser vi, hvor 
uendelig lidt vi endnu ved om os selv. Erfaringerne fra 
denne vores evige eksistens er nemlig bevaret i vores 
indre. Hvor utroligt meget, ja, grænseløst meget, må vi 
ikke have oplevet gennem dette evige og uendelige liv? 

Hvor begrænset er ikke det nuværende erfaringsmateriale, 
som vi har adgang til, set i sammenligning med dette? For 
nylig har psykologer lært sig, at barndommens erfaringer 
spiller en stor rolle i personlighedsudviklingen langt frem 
i det voksne liv. Til tider forsvinder prægningen ikke 
engang der. Men man bevæger sig fortsat indenfor et 
snævert område begrænset af fødsel og død. Men disse 
begrænsninger gælder ikke for evig eksistens. ”Det eneste 
vi ved med sikkerhed”, kan man høre mange mennesker 
udtale, ”er at vi alle skal dø” – men hvordan ved de det?

Det Tredie Testamentes kundskabskilde

Den tid er ikke så langt borte, hvor den ydre verden, vores 
planet og dens omgivelser, i praksis var uopdaget. Hvis 
der fandtes landkort fra dengang, skulle det meste bare 
have været en stor hvid plet. Ikke engang i slutningen 
af 1800-tallet vidste almindelige mennesker, at Jorden 
var rund. Da Martinus som lille dreng kom hjem til sin 
plejemor og begejstret berettede at Jorden var rund, fnøs 
hun og svarede; ”Du kan vel se at den er flad!” I dag 
siger man ud fra samme logik: ”Du kan vel se at alle 
mennesker dør.” 

Lige så ukendt som den ydre verden var engang, lige så 
ukendt er vores indre verden i dag, lige så afbrudt er vor 
kontakt med de endnu uopdagede oceaner af erfaringer, 
der findes bevarede i vores indre. Den kundskab, som Det 
Tredie Testamente delagtiggør os i, kommer fra denne 
indre kilde. Det vi studerer her er ikke noget Martinus 
har læst sig til. Han har adgang til denne uendelige res-
source af erfaringer, som findes inde i ham og hos os 
alle. Derfra henter han sin viden. Den evne, igennem 
hvilket dette ”overjordiske” kundskabsmateriale bliver 
tilgængeligt for os, er den endnu lidet kendte intuitions-
evne. Vi ser den markeret som et blåt strålefelt omkring 
kristusfiguren. Foran dette felt ser vi to andre felter i grønt 
og gult, som symboliserer analyseevnen, intelligensen, 
samt evnen til at føle, med gul farve. Balancen mellem 
følelse og forstand er den gode jord, fra hvilken intui-
tionens altgennemtrængende lys begynder at spire frem.  
 
I vores indre findes hele verdensaltets historie bevaret. 
Vi er alle evige rolleindehavere i dette skuespil. I vores 
erfaringskartotek er sporet fra denne vores rejse gennem 
evigheden ristet ind i sjælen. Intuitionen er det redskab, 
gennem hvilket disse spor bliver tilgængelige for ople-
velse. Gennem den åbner vores bevidsthed sig og hele 
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den evige, om end foranderlige, indre verden ligger åben 
og tilgængelig for vores indre blik. Det er denne mentale 
tilstand, som i bibelsk terminologi kaldes for ”Hellig 
ånd”. Med illustrationen af disse bevidsthedskræfter siger 
Martinus, at indholdet i Det Tredie Testamente er en ny 
impuls af den hellige ånd. Som vi ved, var det netop Tals-
manden den hellige ånd som skulle komme og forklare 
alt det som menneskene på Jesu tid ikke kunne forstå.

Reinkarnation, udvikling og loven om sæd og høst

Vi vender nu atter blikket mod symbolernes nederste 
del. Mod den mørke baggrund ser vi de mange felter, 
som afløser hverandre med lyse felter imellem. Hvert 
felt i orange og gult symboliserer et jordliv. Mellemrum-
mene, der adskiller jordlivene, viser, at vi befinder os i 
den åndelige verden, når den fysiske organisme er gået 
under. Mønstret gentager sig, hvilket fortæller os, at vort 
nuværende jordliv udgør en kæde af på hinanden følgende 
jordliv. Vi ser evigt liv uden begyndelse eller afslutning. 
Vi ser, at vores nuværende jordliv afløses af ophold i den 
åndelige verden, hvorefter vi genfødes og får en ny fysisk 
organisme. Vi medbringer alle vores anlæg og evner fra 
tidligere liv og fortsætter ufortrødent indsamlingen af er-
faringer, udvikler nye anlæg, lærer af tidligere fejltagelser 
og undervises ved, at vi høster det vi sår. 

Over de enkelte jordliv ser vi buer i orange og gult, der 
viser hvorledes skæbneloven gennem evigheden binder 
de mange jordliv sammen og garanterer, at ingen lider 
eller gør uret. Skæbneloven er garantien for, at vi udvikles 
og lærer af vores erfaringer, såvel som den garanterer, at 
kærlighed og retfærdighed hersker i alt hvad der sker. 
Det er også denne lov, som adskiller ”bukke” og ”får”. 
Det var denne viden, om hvordan dette går til, som skulle 
åbenbares ved Talsmandens komme. 

Når mørket kulminerer skulle Talsmanden komme for at 
adskille fårene og bukkene. Hævnens vej leder til ulykke, 
tilgivelsens vej leder til lykken og freden, til forståelse 
af det evige liv. Tilgivelsens vej leder os ud af dyreriget 
(orange), og ind i det rigtige menneskerige (gult). Vi er 
alle på vej dertil. I udødelighedens lys ser vi, at mørke og 
lidelse er nødvendigt, men også at alle overlever. Ikke et 
eneste levende væsen går til spilde. Vi ser at det evige livs 
grundlov bygger på kontraster. Efter indvielsen i mørket 
opstår længslen efter lys. 

Det første som nye interesserede bør informeres om

Er det ikke tydeligt, hvad Martinus vil sige med titlen Det 
Tredie Testamente? Vi kommer meget langt med forstå-
elsen af disse to symboler. Som jeg ser det, burde gen-
nemgangen af værkets titel og omslagssymbolerne være 

blandt det allerførste, som nye interesserede præsenteres 
for. Ikke mindst fordi når nye mennesker ser bøgerne, så 
bliver dette deres første indtryk. Det er jo vigtigt, at de får 
et sandt indtryk, altså forstår hvad omslaget skal berette. 
Her får vi indblik i det nye som Det Tredie Testamente 
står for, overensstemmelsen med Kristus og hans gerning. 
Den historiske kontekst bliver tydelig. Det er i bibelske 
sammenhænge vi kan finde oplysninger, som bygger på 
den slags oplevelser, som Martinus har adgang til. Det 
er jo sådan Martinus selv forklarer det, når han i sin bog, 
”Omkring min missions fødsel” kap 17 beskriver hvad 
han har oplevet:

”Jeg befandt mig i et Hav af Lys. Dette var ikke, som i min 
første Aabenbaring, hvidt som Sne, men havde derimod 
Guldets Farve. Alle Detailler var Ild, der var forgyldt. 
Gennem det hele vibrerede smaa gyldne Traade, der funk-
lede og glitrede her og der, i og over alt. Jeg følte, at dette 
var Guds Bevidsthed, hans egen Tankesfære. Det var den 
Materie, den Almagt, den højeste levende Kraft, igennem 
hvilken det guddommelige Jeg styrede og ledede Oceaner 
af Verdener, Mælkeveje og Stjernebyer, saavel i Mikrokos-
mos som i Makrokosmos. Jeg var ganske bjærgtaget. Den 
guddommelige Ild vibrerede i og udenfor, over og under 
mig. Den »Guds Aand«, der i Følge Biblen »svævede over 
Vandene«, den »Ild«, der »brændte i Tornebusken« for 
Moses, den »Ild«, der førte Elias til Himmels, den »Ild«, 
i hvilken Jesus blev »forklaret« paa Bjærget, den »Ild«, 
der viste sig over Apostlenes Hoveder, og senere skabte 
Saulus om til Paulus paa Vejen til Damaskus, den »Ild«, 
der gennem alle Tider har været »Alfa« og »Omega« 
i enhver Form for højeste Skabelse, Manifestation el-
ler Aabenbaring, flammede her foran mine egne Øjne, 
vibrerede i mit eget Bryst, i mit eget Hjærte, indhyllede 
mit hele Væsen. Jeg følte det, som om jeg badede i et 
Element af Kærlighed.”

Det kan vel ikke siges tydeligere, i hvilken sam-
menhæng Martinus finder berøringspunkterne til den 
mission, han blev kaldet til at udføre.
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Af Torsten Dreijer

Igennem flere år har jeg forsøgt at finde ud af, hvordan 
rådet forvalter sagens penge. Dette har ikke været nogen 
nem opgave at komme til bunds i, for de lønnede folk på 
Instituttet klapper i som en østers, hver gang dette emne 
bliver bragt på banen. Jeg forstår jo ikke, hvorfor det skal 
være sådan, når Martinus adskillige gange har udtalt, at 
der skal være fuldstændig åbenhed omkring Instituttets 
økonomi, og hver en sten skal kunne vendes. Rådet vil 
jo med en åben politik på dette område være helt på linje 
med Martinus, og samtidig også kunne tilbagevise alle 
påstande eller rygter om kammerateri og nepotisme.

Det var også Martinus’ ønske, at ingen af sagens 
medarbejdere skulle have særlige privilegier, for alle, 
der interesserede sig for hans sag, var jo for ham en 
medarbejder. Martinus ønskede heller ikke, at man 
gjorde hans sag til et levebrød, hvor folk kunne sidde 
i livsstillinger med opsparet pension, for det hele var 
dengang baseret på folks interesse, deres økonomiske 
bidrag i form af pengegaver og deres frivillige arbejdskraft.

Det er sandt, at der også i Martinus’ tid var lønnede 
medarbejdere, men de var ganske få, og de fik en meget 
lille løn. Jeg går ud fra, at Gerner Larsson fik en mindre 
løn, så han kunne sørge for sin familie, men jeg kender 
ikke beløbet. Det gør jeg til gengæld, når det drejer sig om 
en anden dedikeret medarbejder, nemlig Mogens Møller. 
Han tjente kun de penge, han fik på sine foredragsturneer 
rundt i landet, og det var ikke meget. Den familie levede 
på en sten! 

Jeg ved også, at Mischa Lim, der først i 4 år hjalp Martinus 
som ulønnet medarbejder, hvorefter han sagde sit job op 
som fysioterapeut, arbejdede de sidste 4 år af Martinus 
fysiske inkarnation som lønnet medarbejder. Her fik han 
ligesom de øvrige ansatte udbetalt en beskeden mindsteløn 
og boede derfor tæt på Instituttet i en lille 2 værelses 
lejlighed uden bad. Erik Weihrauch har igennem sine 
19 år som Instituttets venlige og altid imødekommende 
receptionist også levet for en megen beskeden indkomst. 
Da han gik på pension, steg lønningerne betragteligt, og 
to personer afløste ham.

Hvis man ser på Instituttets hjemmeside, så er der 
i dag ansat 7 medarbejdere, som bliver lønnet af 
Aktivitetsfonden, nemlig Ib Skov, Peter Bendtsen, Dan 
J. Elhauge, Lene Jeppesen, Torben Hedegaard, Charlotte 
Anderson og Eigil Kristensen. Men sandheden er, at 
Instituttet har langt flere lønnede medarbejdere, men dette 
bliver skjult i regnskabet som såkaldte ”projektlønninger”, 
som for rådsformandens vedkommende er ensbetydende 
med omkring 100.000.- kr pr år. Ingen på Instituttet vil 
dog fortælle, hvilke projekter det drejer sig om, hvor 
længe de skal vare, eller hvad den enkelte projektlønnede 
præcis får i uddeling fra Idealfonden. Det mest konkrete 
svar, det er lykkedes mig at få ud af Instituttet/rådet, er 
et svar fra Ib Skov, som for 2 ½ år siden skrev følgende 
til mig:

Jeg kan ikke oplyse dig hvad hver enkelt der er 
projektlønnet får da man ikke må oplyse om sådant, men 
jeg kan oplyse at projektlønningerne svinger fra omkring 
40.000kr. til ca. 140.000kr. De flest af disse projekter løber 
over nogle år – typisk fra 1-3 år og det tildelte beløb 
eks. 60.000kr kan afholdes på ’et år, men kan såfremt 
den projektansatte ikke har mulighed for at afsætte den 
fornødne tid, kan det strække sig over de nævnte årrækker, 
men altså maks. 5 år jfr. lovgivningen. Et projekt kan også 
være opdelt således at der efter et afsluttet delprojekt 
tildeles yderlige projektkroner til at fortsætte opgaven, 
men det sker selvfølgelig efter en prioritering der igen 
er afhængig af hvad IF har til rådighed af midler det 
givne budgetår.
Antallet af projektansatte svinger fra år til år, men de 
sidste par år (2008/2009) har der været 5-8 personer.

Ovenstående omtaler jo ikke meget andet end nogle 
generelle forhold, så derfor har jeg også henvendt 
mig personligt til flere af de personer, som jeg ved er 
projektlønnede af Idealfonden, og har spurgt dem, om de 
vil fortælle mig, hvad de får i løn. Det er de fleste ikke 

De idealistiske fondsuddelinger

Alt hvad vi foretager os, skal kunne tåle 
dagens lys.
Martinus
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meget for at svare på, men det er nu alligevel også ret 
så afslørende, når folk som f.eks. tidligere rådsmedlem 
Ole Therkelsen skriver til mig, når jeg spørger ind til 
hans projektløn, at ”direkte adspurgt så har jeg ikke lyst 
til at svare”..

Jeg har sådan set ikke noget problem med, at folk får 
en løn for deres arbejde, men jeg synes, det bliver lidt 
problematisk, når rådsmedlemmerne kan sidde og uddele 
projektlønninger til sig selv, hvilket desværre er tilfældet 
i dag. Noget sådant ville ikke engang blive accepteret i 
erhvervslivet, og når man tænker på, at Martinus mente, 
at sagen IKKE var nogen forretning, men derimod en 
moral, så er denne udvikling ekstra alarmerende. Det var 
en fuldstændig krystalklar instruks fra Martinus, at alt 
rådsarbejde skulle være ulønnet, og at der aldrig måtte 
være lønnet arbejde i rådet, for det skulle nemlig være 
100% baseret på folks interesse og velvilje for sagen.

Det kan godt være, at hvert enkelt rådsmedlem går uden 
for døren pga. inhabilitet, når deres projektløn skal 
stemmes igennem på et rådsmøde, således at det ikke 
kan kritiseres fra myndighedernes/civilstyrelsens side, 
men det ændrer ikke ved, at det er moralsk forkasteligt, 
at de forskellige rådsmedlemmer på den måde kan gøre 
hinanden vennetjenester. Dette burde ikke kunne foregå 
på Martinus Institut, og jeg vil ’råde’ rådet til straks at 
implementere et regelsæt, så at man efterlever de love, 
Martinus har udstukket for sin sag.

Dengang rådsformand Willy Kuijper faldt for den 
aldersgrænse, som rådet selv har vedtaget, ja så valgte 
man i stedet at ansætte ham på en projektløn, til trods 
for at man samtidigt ansatte 2 fuldtidsmedarbejdere til 
at erstatte ham. Efter adskillige henvendelser til rådet 
fik jeg til sidst svar fra rådsmedlem Per Jan Neergaard, 
som forklarede mig, at Willy fik projektløn for at sætte 
rådsarkivet i system, så at rådet bedre kunne få overblik 
over tidligere afgørelser. Da jeg nævnte, at rådsarbejde 
ikke måtte være lønnet arbejde, fandt hverken Per Jan 

Neergaard eller andre rådsmedlemmer i første omgang, at 
det var noget problem i forhold til Willys projektlønnede 
arbejde.

Senere forklarede de dog, at det projektarbejde, som 
Willy fik penge for, ikke havde noget med rådet at gøre, 
hvilket medførte at han godt kunne modtage projektløn. 
Hvad projektet så gik ud på, kunne jeg ikke få at vide. 
Nogle uger senere i mit gravearbejde fandt jeg ud af, 
at rådsmedlem Per Jan Neergaard minsandten også var 
på projektløn. Han fik bl.a. “projekt”løn for at passe 
receptionen på Instituttet, og han viste overhovedet 
ingen tegn på moralske skrupler over at have fortiet dette 
for mig, da jeg senere konfronterede ham med denne 
oplysning.
Men der er jo et gammelt ordsprog, der siger at ”tale er 
sølv tavshed er guld”, og rådet lever virkelig op til dette 
ordsprog, for hver gang jeg har forsøgt at få en dialog 
omkring deres fondsuddelinger, så bliver der lukket totalt 
ned med henvisning til ”persondataloven”. Det kan også 
undre, hvorfor rådsformandens kæreste Nina Bogø, (som 
dog har informeret mig om, at hun og Willy først blev 
kærester på et senere tidspunkt), skulle have en projektløn 
for at indscanne billedarkivet, nu hvor det allerede var 
gjort af to frivillige og ulønnede medarbejdere. Det er 
da fint nok, at det bliver indscannet endnu engang, hvis 
der var fejl i det første arbejde, men hvorfor ikke finde 
nogle frivillige, der ville påtage sig dette arbejde, så at 
man sparer en stor lønudgift herpå?

Hvorfor skal det fortsat være hemmeligt, hvad Henrik 
Hedegaard og Jan Tarbensen får for deres ydelser til 
Instituttet? Eller hvad Ole Therkelsen har fået eller får 
for at redigere efterladte manuskripter fra Martinus? 
Hvorfor skal det holdes hemmeligt, hvad Peter Bendtsen 
har modtaget eller for den sags skyld Mary McGovern, 
Martha Font og Lasse Vogelsang? Der er helt sikkert 
flere på den liste, for jeg kender den jo ikke i sin helhed, 
men det ændrer heller ikke på, at det fortsat er svært at se 
logikken i, hvorfor der ikke kan være åbenhed omkring 
disse ting, eller er det måske en helt bevidst taktik fra 
rådets side? Nu ved jeg godt, at jeg lyder som en rigtig 
B kritiker (læs Martinus beskrivelse af A og B kritikere), 
og det er som oftest også det argument, jeg bliver mødt 
med, når jeg vedholdende spørger ind til disse ting. Men 
er den skinbarlige virkelighed ikke, at der i dag findes et 
A og et B hold af medarbejdere indenfor sagen?

Fakta er i hvert fald, at det nu i år er besluttet, at de 
frivillige medarbejdere på Klint skal betale 95.- kr 
pr dag for at arbejde frivilligt, hvorimod de lønnede 
medarbejdere fortsat kan spise og bo til samme pris som 
før, (hvilket for flere sikkert er ensbetydende med gratis 
kost & logi). Det harmonerer jo fint med det bibelcitat, 
der lyder: ”Dem der har, til dem skal der gives, men dem 



34

der intet har, fra dem skal der tages”. Denne sommer 
talte jeg med en frivillig køkkenmedhjælper, som havde 
hjulpet til i køkkenet på Klint i flere årtier. Han havde 
svært ved at skjule sit mismod, for som han sagde: ”Os 
frivillige er altså også nogle fattigrøve”, og så sagde han 
videre, ”de fleste steder jeg kommer for at tilbyde min 
arbejdskraft, der får jeg altså en løn, men her skal jeg 
betale for at arbejde gratis”!

Martinus har udtalt, at der skulle herske et automatisk 
rotationsprincip indenfor sagen, ellers ville man skrabe 
magt til sig og føre ondskab ind i sagen. Desuden har han 
sagt, at man ikke måtte sidde for længe foran rødbederne, 
(underforstået, at man skulle sende dem videre bordet 
rundt til de andre i middagsselskabet). Martinus 
gav udtryk for, at alle slags stillinger skulle have et 
rotationsprincip på 3 år, og at stillingen som rådsformand 
skulle gå på skift hvert år efter Grethe Brinkhards afgang 
som den eneste livsvarige rådsformand, Martinus selv 
satte ind. 

Nu skrev Tage Buch en udmærket artikel i sidste blad, 
hvor han opfordrede den nuværende rådsformand til 
at hoppe ned fra taburetten, da han jo har siddet der 
nærmest 7 gange så længe, som han burde. Ved at sætte 
rotationsprincippet ud af drift afholder rådsformanden 
andre fra at få den erfaring, som man jo må få, når man 
sidder med det endelige ansvar i formandsstolen. De andre 
rådsmedlemmer behøver jo ikke at tænke selv, når de efter 
alt at dømme allerede har en vidende formand siddende. 
Min fornemmelse er desværre, at der skal et “arabisk 
forår” til, før Willy vil opgive sine forskellige poster og 
give stafetten videre, for udover at hans medlemskab 
af bestyrelsen for Aktivitetsfonden jo med tiden kunne 
komme i spil, så ville han jo også stå mindre stærkt mht. 
indflydelse på Idealfonden og dens uddelinger, som han 
personligt har draget særdeles god nytte af, og måske 
fortsat gør..

Revisor Vagn Noach har (uden held) gennem mange 
år forsøgt at få indsigt i Instituttets regnskab, for, som 
han konstaterer, så fremgår Fondsuddelingerne jo heller 
ikke af de regnskaber, der offentliggøres i Kosmos eller 
på Instituttets hjemmeside, så det er komplet umuligt at 
se hvilke formål, der støttes af Idealfonden. Men dette 
bliver der garanteret heller ikke ændret på foreløbig, for 
der er jo åbenbart tale om en aldeles udmærket hemmelig 
tillægspension eller skjult dagshyre for visse privilegerede 
individer på og omkring Instituttet – ingen grund til at 
ændre den praksis.

Det er dybt bekymrende, at Instituttet nu har oparbejdet 
lønudgifter på et sted mellem 2,5 til 3 millioner kroner 
årligt, specielt når egenkapitalen i form af obligationer er 
under 10 millioner. Det vil sige, at der ikke skal komme 

flere magre år uden millionarv, før Instituttet bliver nødt 
til enten at låne i banken eller at begynde at pantsætte sine 
aktiver, medmindre man inden da har igangsat en større 
prikkerunde blandt medarbejderne. 

Jeg er jo ikke revisor, men man behøver vist ikke at være 
nobelprismodtager i økonomi for at lave det regnestykke. 
Jeg tror desværre også, at på et tidspunkt så vil kilderne 
tørre ind, for der er da ingen, der i længden er så naive 
og godtroende, at de vil testamentere til ”et beskyttet 
værksted” på Mariendalsvej, som mere og mere i sin 
lukkethed minder om det tidligere Tvind, og hvor man 
bliver betragtet som en ondskabsfuld sinke, hvis man er 
så ulydig at stille kritiske spørgsmål til administrationen.

Denne sommer var jeg til en spørgetime med Ole 
Therkelsen i foredragssalen i Klint. Jeg kunne jo ikke dy 
mig for bare et enkelt kritisk spørgsmål til ham omkring 
rådets udgivelsespolitik af 5. symbolbog, hvortil Ole 
svarede: ”Martinus har selv udtalt, at efter min bortgang 
så er rådets vilje min vilje”. Tak for kaffe, siger jeg bare, 
den slags tale er svær at argumentere imod, men mon ikke 
der er noget både Ole og rådet her totalt har misforstået, 
eller forholder det sig nu virkeligt sådan, at det ikke 
længere kun er Paven i Rom, der er ufejlbarlig?

”Man må hele tiden pointere, at det er 
mennesker, der skal opretholde Instituttet. Det 
er ikke Instituttet, der skal opretholde mennesker. 
Instituttet må bæres af mennesker, der er 
interesseret.” - Martinus (rådsmøde 31.01.78)

/
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Af Vagn Noach

Martinus udtalte ofte, at hans sag skulle følge samfundets 
love, men i videst muligt omfang holde sig fri af og 
undgå alt, der er præget af det, man betegner som 
erhvervsmæssig aktivitet.

Det skulle ske, selv om det måtte koste Sagen penge.

Efter disse retningslinier går Sagen sin gang frem til 1956, 
hvor Martinus som enkeltperson 
skænker alt, hvad han ejer, til den selvejende institution 
Martinus Åndvidenskabelige Institut.
I forbindelse med omlægningen tildeles Martinus en årlig 
ydelse, kaldet livrente, til sit personlige forbrug.

Der skrives ikke om økonomien før i 1973, hvor der 
i Kosmos nr. 13 fremlægges et halvårsregnskab for 
Martinus Åndsvidenskabelige Institut underskrevet af 
Grethe Brinkhard og Finn Bentzen. 

I juni 1980 opretter Martinus et gavebrev, der skænker 
alle hans forfatterrettigheder til det, der nu betegnes som 
Martinus Institut. 

I Kosmos 1981 nr. 11 offentliggøres efter Martinus 
bortgang fra det fysiske plan regnskabet for Martinus 
Åndsvidenskabelige Institut for året 1980 underskrevet 
af Grethe Brinkhard.

I 1983 arbejdes der på at få en tilladelse til fradrag i den 
skattepligtige indkomst for gaver, der gives til Martinus 
Institut. En sådan tilladelse vil kræve en ændring af 
Instituttets love og er efter min opfattelse i strid med 
Martinus ønsker om ikke at blande samfundet ind i sagen, 
hvis det kan undgås. 

I Kosmos 1984 side 56 offentliggøres et byggeregnskab 
for Pavillon A. Her betegnes udgifterne som excl. moms. 
Regnskabet med kommentarer er på byggeudvalgets 
vegne underskrevet af Finn Bentzen. Formand for rådet 
er Grethe Brinkhard.

I Kosmos 1997 nr. 8 kommer der så den overraskende 
meddelelse, at der nu er sket en opdeling i to fonde. Den 
ene fond er ”Martinus Idealfond”, der afløser det tidligere 
Martinus 

Åndsvidenskabelige Institut, og en nyskabelse med 
betegnelsen ”Martinus Aktivitetsfond”.

Meddelelsen om denne nyhed kommer fra Finn Bentzen, 
og opdelingen begrundes således:

”Gennem alle de år, hvor Martinus selv ledte bestyrelses-/
rådsmøderne blev det gang på
gang understreget, at Instituttet i størst mulig grad skulle 
drives ud fra ikke-kommercielle
principper, men altid i største respekt for den lovgivning, 
Instituttet var og er underlagt.
Dette har gennem årene givet rådet og revisionen – i 
samarbejde – meget analysearbejde og har også skabt 
enestående resultater.”

Begrundelsen for opdelingen må henstå i det uvisse. I 
erhvervslivet arbejder man ofte med flere selskaber for 
at kunne dække sig ind, hvis noget går galt. 
Hvis det nødvendige analysearbejde har skabt 
enestående resultater hvorfor så ikke fortsætte med dette 
analysearbejde.

I Kosmos 1998 nr. 10 taler Eigil Kristensen på mindedagen 
om opdelingen i de to fonde.

Han siger ifølge referatet, at der igennem en årrække er 
blevet arbejdet på at skabe en økonomisk struktur, som 
på bedst mulig måde kan varetage Sagens interesser og 
ligeledes anvende de økonomiske bidrag fra de mange 
interesserede på den mest hensigtsmæssige måde.
  
Begrundelsen må også her henstå i det uvisse. Gennem 
mange år er der blevet givet gaver og bidrag, og er disse 
ikke blevet anvendt på den mest hensigtsmæssige måde?

I samme nummer redegør Finn Bentzen for årsregnskabet 
for 1997 i skriftlig form under overskriften ”Livets love 
kan umuligt være andet end sandheden” og angiver 
blandt andet:

”Aktivitetsniveauet er stigende og har kostet flere 
penge end budgetteret, således at disse aktiviteter giver 
underskud. Derfor har det været glædeligt at konstatere, 
at Ideal Fonden har været i stand til at yde aktivitetsfonden 
de nødvendige uddelinger. Aktivitetsfonden har og er 
således ikke nogen overskudsforretning eller pengetank 

Hvorfor har Martinus-sagen to fonde?
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men en nødvendig erhvervsdrivende fond hvis sagens hele 
erhvervsmæssige virksomhed skal opretholdes.”    

Læg mærke til, at det her angives klart, at det er nødvendigt 
med tilskud, hvis den erhvervsmæssige virksomhed skal 
opretholdes. Underskuddet må betyde, at MI får mere 
tilbage i moms, end de betaler, og derved får MI et tilskud 
fra samfundet. Er det hvad Martinus ønsker? 

I min videre søgen efter et fornuftigt svar på opdelingen i 
to fonde skrev jeg til Instituttet i 2005 og fik efterfølgende 
en mail fra Sven-Erik Rævdal, der oplyste, at opdelingen 
skete grundet en lovændring (krav fra myndighederne), 
og at professor Erik Werlauff havde betegnet opdelingen 
som genial.

Jeg bad om en dato for denne lovændring, idet den nye 
lov om fonde efter min opfattelse trådte i kraft i 1992, 
medens den oprindelige lov var fra 1984.
Samtidig bad jeg om en kopi af professor Erik Werlauff´s 
udtalelse. 

Uden svar på disse opfordringer sendte jeg en ny mail til 
Sven-Erik Rævdal med følgende ordlyd:

”Du skriver ikke noget om, hvorfor myndighederne rejste 
problemet, og hvad problemet var.
Normalt er myndighederne ikke særlig interesseret i 
fonde, så længe de ikke udnytter reglerne.
Efter Tvindsagen er de naturligvis blevet mere 
opmærksomme, og hvis fonde udnytter deres position til 
at skjule forretningsmæssig aktivitet, kan myndighederne 
komme på banen.
Imidlertid går jeg ud fra, at man ikke har haft 
forretningsmæssig aktivitet, hvilket vil sige tjent penge 
på bogudgivelser, kantinemad, kurser samt udlejning af 
sommerhuse. 
Formålet har vel været at opkræve en kostpris, hvilket 
vil sige ingen avance.
Ligeledes går jeg ud fra, at man heller ikke har søgt om 
momsrefusion, hvis man har vedligeholdt bygninger eller 
bygget nye bygninger i Klint.
Martinus var jo stærkt imod myndighedsindblanding.
Så derfor forstår jeg stadig ikke, hvorfor myndighederne 
har rejst krav om aktivitetsfonden.
Jeg kender godt professor Erik Werlauff, som jeg anser 
som en dygtig og anerkendt jurist.
Det glæder mig, at han også er interesseret i Sagen.”

Denne mail forblev ubesvaret, så det står stadig for 
mig hen i det uvisse, hvad formålet med to fonde var. 
Efterfølgende har jeg haft lejlighed til at tale med Tage 
Buch, der heller ikke har kunnet give en forklaring på 
denne opdeling.
I november 2008 er der i Kosmos en artikel med teksten 

”Hvorfor har Martinus Institut to fonde?”
I artiklen anføres det, ”at MI på linje med en række andre 
institutioner og fonde blot per automatik blev omdannet 
til en erhvervsdrivende fond”

Dette er nok en sandhed med modifikationer. Ved 
indførelsen af de nye fondsregler modtog alle kendte 
fonde en orientering fra myndighederne, og i orienteringen 
blev det angivet, at såfremt der ikke skete en henvendelse 
inden en vis tidsfrist, ville fondene automatisk blive 
registreret som erhvervsdrivende.
Årsagen må derfor være den, at MI ikke reagerede på den 
udsendte orientering, der formentlig fandt sted ca. 5 år, 
før MI blev opsplittet i to fonde. 

I 2008 skrev jeg til Civilstyrelsen, om de to fonde kunne 
sammenlægges og fik følgende svar:

I den anledning kan vi oplyse, at det følger af fondslovens 
§ 32 stk 1, at Civilstyrelsen kan give tilladelse til 
sammenlægning af fonde. § 32 stk 1 er ikke til hinder for, 
at en ikke-erhvervsdrivende fond sammenlægges med en 
erhvervsdrivende fond.   
 
Nu efterlyser jeg personer, der kan give en forklaring 
på, hvorfor det var nødvendigt med en opdeling i to 
fonde. Opdelingen koster jo ekstra revisorarbejde, 
ekstra bogføring og gør samtidig regnskaberne mere 
uoverskuelige grundet de mange mellemregninger og 
transaktioner de to fonde imellem. Fondsuddelingerne 
fremgår heller ikke af de regnskaber, der offentliggøres 
i Kosmos, så det er komplet umuligt at se, hvilke formål 
der støttes af idealfonden.

Dette er efter min opfattelse en mangel, idet gave- og 
arvegivere ikke kan få indblik i, hvad deres penge 
anvendes til.
Hvis det er muligt at sammenlægge de to fonde uden at 
det ændrer ved de tildelte rettigheder, foreslår jeg, at rådet 
tager initiativ til en sådan ændring, der efter min opfattelse 
kan gøre årsregnskabet enklere og mere gennemskueligt.
Det ville, som jeg ser det, være en fordel for alle.   
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v/Hanne Trane

Margot Danly døde for et par år siden, og mange vil huske 
hende fra sommerkurserne på Klint, hvor hun hvert år 
lejede sig ind for hele sæsonen.
Hun sad i kørestol, fordi hun havde svage hofter og mange 
andre vanskeligheder at kæmpe med.
Martinus var centrum i Margots liv. Han havde besøgt 
hendes hjem og haft en del kontakt med hendes far. Jeg 
vedlægger et foto Margot har taget af Martinus, der står 
sammen med hendes far uden for det hus, hun stadig 
boede i til sin død.
Der besøgte jeg hende jævnligt, og hun fortalte, at hvis 
huset brændte, havde hendes far indskærpet hende, at 
hun først skulle redde en lille trækiste, han selv havde 
lavet. Den indeholdt nemlig breve fra Martinus. Det var 
hendes skat.
Jeg fik dog lov til at låne brevene ind til Martinus Institut, 
så de kunne kopieres, men originalerne ville hun beholde.
Jeg fik en ekstra kopi af det brev, der til stadighed be-
tager mig, og med copyright for Martinus Institut, viser 
jeg det her: 

Kære Søren Nielsen!

Tak for de venlige breve jeg har modtaget fra Dem og 
Deres hustru, og af hvilke jeg ser, at De stadig er syg. Jeg 
føler stærkt med Dem og kan godt forstå, at det er meget 
svært for Dem. Men jeg kan kun henvise til det gamle 
ord: ”Man bør altid bede og ikke blive træt”. Selv gør 
jeg mentalt set alt, hvad jeg kan for Dem. Og jeg ved, at 
De får megen hjælp fra psykisk side. Men da karma jo 
ikke er en ”straf” for ”synder” og derfor ikke på nogen 
som helst måde kan være et tegn på, at De er kommet 
i unåde hos forsynet eller Guddommen, kan målet med 
Deres sygdom kun være noget, der skal tjene forsynet i 
fuldbyrdelsen af Deres egen omskabelse fra primitivitet 
til højintellektualitet eller fra den jordmenneskelige, 
ufuldkomne fremtræden i ”dyrets billede” til det gud-
dommelige, fuldkomne menneskes fremtræden i ”Guds 
billede”.

De må ikke tro, kære Søren Nielsen, at denne Guds væl-
dige plan med ethvert menneske er noget, der hokus pokus 
på mirakuløs måde kan fuldbyrdes ved ingenting. Det er 
jo lidelsens og ulykkens store endemål og hovedresultat 
at tilpasse og forædle mennesket, således at det kan opstå 
fra dyrerigets mørke og dræbende tilstand til den evige 
faders store soltilværelse i evigheden, ophøjet og hævet 
over tiden og rummet. Al lidelse er porten til himmeriges 

rige. Den, der har fuldbyrdet korsfæstelsen i sit eget kød 
og blod, vil blive ”eet med vejen, sandheden og livet”.

Derfor må alle mennesker gennem denne port. Passagen 
gennem nævnte port afføder visdommens inkarnation 
i kød og blod. Derfor bliver lidelsens port det samme 
som ”indvielsens port”. Og ”indvielse” er jo igen det 
samme som mødet og foreningen med Gud. Det er ”den 
fortabte søns hjemkomst”. Det er indgangen til det igen-
nem årtusinder bebudede ”evige liv”. Uden lidelse ingen 
visdom, og uden visdom ingen intellektualitet, og uden 
intellektualitet ingen virkelig, fuldkommen menneskelig 
tilværelse, og uden fuldkommen menneskelig tilværelse 
ingen virkelig oplevelse af den absolut eneste sande Gud 
og vort eget udødelige Jeg’s evige identitet som gudesøn 
og dermed heller ingen oplevelse af ”himmeriges rige”.

Kære Søren Nielsen, det gælder derfor blot om at holde 
ud og bede om at måtte få kraft og styrke til at kunne 
tage det kors op, som Gud har givet Dem og derved 
få lov til at følge i Verdensgenløserens fodspor, der jo 
netop fører ud af den mørke grav til lysets opstandelse 
og det evige liv. Hvis De af hele Deres hjerte råber det 
ud: ”Fader ske ikke min, men din vilje”, vil alle him-
melske kræfter stå Dem åben.
Og hermed de allerkærligste hilsner til Dem alle tre. 
Martinus.

Breve fra martinuS

Søren Nielsen sammen med Martinus
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Boganmeldelser

Efter Livet

Af Jeffrey Long

Forlaget Det Blå Hus 2012
270 sider – kr. 280

Anm. Ruth Olsen

Der er efterhånden skrevet en hel 
del bøger om nær-døds-oplevel-
ser, men denne bog går meget 
mere videnskabeligt til værks 
end så mange af de andre. Long 
ønskede at skabe det endelige bevis for, at livet fortsætter 
efter den jordiske død. Han oprettede en hjemmeside på 
flere sprog, bl.a. med et spørgeskema, der skulle sikre, 
han fik alle relevante oplysninger.
Efterhånden som det blev kendt, at han ønskede kontakt 
med nær-døds-oplevere, er det strømmet ind med tusind-
vis af beretninger – fra det meste af verden. Og frivillige 
meldte sig for at hjælpe ham med oversættelsesarbejdet.

Bogen bringer mange interessante historier, men som den 
forsker han er, har han systematiseret og opstillet statistik 
over de forskellige fænomener, som de mange oplevelser 
indeholder. Uanset hvor nær-døds-opleverne bor, hvilken 
alder, kultur eller religiøs tro, de har, indeholder deres 
oplevelser næsten de samme elementer. Han opstiller 12 
elementer, som han efter 10 års forskning har konstateret, 
det drejer sig om:
Bevidstheden adskilles fra kroppen, sanserne skærpes, 
glæde og stærke positive følelser, møde med et strålende 
lys der indhyller én i kærlighed, møde med afdøde slægt-
ninge, panorama over hele livet, evt. adgang til særlig 
viden og ind imellem mirakelhelbredelser.
Han tager de forskellige elementer punkt for punkt og 
underbygger sin afvisning af skeptikernes forsøg på bort-
forklaringer. Han fortæller om de eftervirkninger, disse 
oplevelser har for den pågældende – f.eks. mere kærlig 
adfærd, ændrede og mere åndelige værdier, ingen angst 
for døden og nogle får særlige psykiske evner.

Da intet i denne verden sker tilfældigt men har en dybere 
mening, tror jeg den større fokus på og dermed kendskab 
til, hvad der er på ”den anden side”, skal være med til at 
intensivere den åndelige udvikling i jordens mennesker. 
Det eneste der undrer mig ved bogen er, at der slet ikke 

nævnes noget om reinkarnation. Han er kun ude på at 
bevise, der er et liv efter døden, og at vor bevidsthed ikke 
afhænger af den fysiske hjerne.

Din intelligente krop

Af Susanne Billander
Forlaget Frog & Toad 2011
146 sider

Anm. Ruth Olsen

Bogen bygger på det, der 
kaldes ”metamedicin-mo-
dellen”, som er en lidt anden 
vinkel på sygdom end den 
gængse. Den er udviklet 
af Dr. Ryke Hamers, som 
opdagede, at der som regel 
altid går en traumatisk oplevelse forud for udviklingen 
af f.eks. cancer, og at der er en naturlig biologisk mening 
med sygdommen, som dybest set er kroppens forsøg på 
at genoprette en balance.
Processen følger nogle faser: en konfliktfase, hvor man 
ofte ikke mærker nogle symptomer, og en helbredelses-
fase, hvor kroppens indsats for genopretning opleves som 
sygdom. Alt efter hvad konflikten drejer sig om, opbygges 
eller nedbrydes der celler i det relevante område. Bogen 
fastslår, at enhver sygdom begynder med et uventet 
”konfliktchok, dvs en stærk følelsesmæssig hændelse af 
stor betydning for den pågældende”.

Hvor megen ravage hændelsen skaber i organismen 
afhænger af, hvordan vi tolker den, og hvor længe det 
varer, før konflikten er løst. For når den er løst, begynder 
helbredelsesfasen, og det er først her, vi oplever det, vi 
tolker som sygdom. Organismens forsøg på helbredelse 
ved øget celleopbygning, tolkes f.eks. ofte som en kræft-
knude. Når konflikten er vel overstået kommer træthed, 
måske feber, for her vil en evt. celletilvækst automatisk 
nedbrydes igen – siges det i bogen.

Lad mig citere et afsnit fra bogen (s. 50): ”Knoglecancer 
er helbredelsesfasen af sygdommen knogleskørhed. I den 
fase skal knoglen bygges op igen, og når det sker, gør 
det ondt. Der kan komme betændelse, og den kan svulme 
op. Smerten resulterer i, at knoglen afholdes fra aktivitet, 
indtil skelettet er helet. Uden behandling af knoglecancer 
heles knoglen naturligt, og knoglen bliver til og med 
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stærkere, end den var før”.
Her sætter min skepsis ind. For hvis en knogle skal bygges 
op igen, skal der altså inkarnere nogle celler, men hvilke 
celler afhænger (ved vi fra Martinus) af vore bevidst-
hedsenergier. Nok tales der i bogen om betydningen af 
det psykiske, men der mangler en lidt dybere forståelse af 
bevidsthedens rolle i spørgsmålet om sygdom og sundhed. 
Nok er kroppen ”intelligent” på den måde, at meget af 
det der foregår i den er automatfunktioner, men de kører 
jo ikke helt uafhængig af de tankeenergier, vi med blodet 
sender rundt i kroppen.
Et sted står der (s. 89): ”Dit verdensbillede skaber din 
virkelighed”, og dermed menes, at hvis vi tolker en hæn-
delse som kun negativ – og forbliver længe i de negative 
følelser, vil det oftest ende med sygdom. Og det vi tolker 
som sygdom, bliver også til sygdom. Selv om vi prøver 
at tænke positivt, nytter det ikke noget, hvis vi ikke har 
følelserne med.
Alt i alt en god og tankevækkende bog.

Sjælens tolv indvielser

Af Harriet Koch og Rudolf 
Steiner

Forlaget Gilalai 2012
111 sider – kr. 195, -

Anm. Ruth Olsen

Dette er fin lille bog – kun 
25x11 cm – der gennemgår de 
tolv stjernetegn på en måde, jeg 
ikke før har set. Vi skal alle uanset soltegn gennemrejse 
alle tolv tegn hvert år i alle vore inkarnationer her på 
jorden. Hvert tegn har sin prøve, vi skal igennem, for 
at sjælen til sidst kan blive som ”en sleben diamant og 
reflektere det guddommelige lys, som Lars Muhl skriver 
i forordet.

Gennem planeternes kraftfelter vil vi – siges det i indled-
ningen – efterhånden ”modtage livets brød fra hver af de 
tolv himmelske kurve”. Vi skal blive kosmiske væsener, 
der ikke længere forsynder sig mod livets love. Bogen 
består hovedsageligt – for mig at se – af nogle mystisk-
poetiske inspirationer for hvert stjernetegn. Mange vil 
nok kunne glæde sig over det højstemte sprog.

Til sidst i bogen får vi Rudolf Steiners lille stemningsfulde 
skrift om ”De tolv hellige nætter”, som er adventstiden. 
Han skriver bl.a.: ”Det, som vi har erkendt og modtaget 
i de tolv hellige nætter, må vi nu bære ind i livet og gen-
nemåndeliggøre materien og det sjælelige.”
Steiner kan med fuld ret kaldes en ”mystiker”.

Din ret til rigdom

Af Colin P. Sisson
Forlaget Lotus 1991
116 sider

Anm. Ruth Olsen

Så faldt jeg over en bog 
mere, der mener, vi kan 
tiltrække lige hvad vi 
ønsker. Denne bog er 
udgivet i New Zealand 
(for en del år siden), og 
den går åbenbart ud fra, at det er rigdom, vi alle ønsker 
– eller er det bare for at tiltrække opmærksomheden og 
få bogen til at sælge godt? For giver man sig til at læse 
den, opdager man, at rigdom defineres som andet og 
mere end blot noget økonomisk. Det kan også dreje sig 
om lykke og kærlighed.

Alt afhænger af vor egen bevidsthed, siges det her, så 
hvis man vil have overflod, må man have en overflods-
bevidsthed. Men de fleste har stadig den fattigdoms-
bevidsthed, de har fået fra deres forældre. Og hvis man 
fokuserer på det, man ikke ønsker, så er det det man får. 
Man siger, penge er roden til alt ondt, men det der står 
i Bibelen er, ”at det er kærligheden til penge der er ro-
den til alt ondt”, gør bogen opmærksom på. Det er den 
grådighed, der gør penge til en værdi i sig selv, en slags 
afgud, der skaber problemerne og i længden afskærer 
”afgudsdyrkerne” fra overflod.

”Vi skaber det vi tror på”, siges det her. Man glemmer 
dog ofte at nævne under hvilke betingelser, det gælder. 
Her siges blot, at vi ikke må gøre noget, der forhindrer 
overfloden, lykken og kærligheden at nå os. ”Disse 
forhindringer er vor undertrykte vrede, forurettethed og 
angst. Enhver fortrængt blokering, vrede eller snæversin-
det fordom mod noget er en blokering for vor livskraft. 
Lukkede forurettede sind tiltrækker kun tvivl og frygt, 
hvorimod et åbent sind opbygger tillid og mod, som baner 
vejen for overflod” (s. 21)

Han citerer Kahlil Gibran, der i bogen ”Profeten” siger: 
”Det er gennem udveksling af jordens gaver, at I skal 
modtage til overflod og blive mætte.”
Man skal beslutte, med hvilket formål, man lever. Her 
synes jeg bogen, trods mange gode tankevækkende ud-
sagn, er noget overfladisk, for her er intet om, hvad vi 
dybest set skal lære ved at leve her på jorden. Det er jo 
næppe lidelseserfaringer, vi selv vil beslutte at sætte som 
mål – ihvertfald ikke, når vi først er inkarneret.
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Et sted står der: ”Kroppen er en perfekt kemisk maskine. 
Den har evnen til at reparere og helbrede sig selv – også 
fremskreden kræft, AIDS osv. Det, der hindrer kroppen i 
sit arbejde er, at vi hengiver os til vor elendighed og vore 
falske, negative indstillinger, og det er det, der opretholder 
sygdomstilstanden.”
Om arbejdsløshed siges noget ret så fornuftigt (s. 69): 
”Da arbejdsløshedskasser og socialhjælp blev indført i 
1930’erne, var de et positivt skridt til at forny et hen-
sygnende økonomisk system. De gjorde det muligt at 
pumpe penge tilbage i kredsløbet. Hvor socialhjælp er 
blevet indført, har landets økonomi stabiliseret sig, og 
problemer med sult og fattigdom er blevet afhjulpet. 
Når de fattige ingen penge har at bruge, får de rige heller 
ingen indkomst, og alle taber. Et velfærdssystem sikrer 
stabilitet til gavn for alle.”
Bortset fra, at mange af de spirituelle teorier her bruges 
til at underbygge en ren egeninteresse, er der mange 
tankevækkende betragtninger.

Dit indre Landkort

Af Colette Baron-Reid
Forlaget Det blå Hus 2012
285 sider – kr. ?

Anm. Ruth Olsen

Denne bog fik jeg så sent, at 
jeg ikke nåede at få den læst. 
Men den ser spændende og 
anderledes ud. Der er noget 
eventyr-agtigt over den, hun 
beskæftiger sig med det magiske i tilværelsen, så man 
får lidt ”Harry-Potter”-fornemmelse.
Jeg vil her blot citere noget fra Denise Linn’s forord, 
så det kan give en lille indblik i hvordan bogen virker. 
Hun skriver: ”I morges før daggry blev jeg færdig med 
Colettes usædvanlige og bevægende bog. Jeg kan sta-
dig mærke, hvordan visdommens i hendes ord trænger 
helt ind i mit inderste væsen. Hun fanger og beskriver 
storladent de mægtige kræfter, der bestemmer omstæn-
dighederne i vores liv.”
”De fleste af os forsøger livet igennem at forstå me-
ningen med vores liv. Vi søger efter retningslinier og 
åndelige systemer, der kan forsyne os med en strategi 
til at styre gennem livets omvæltninger, så vi kan få en 
forståelse af det højere formål med alting.”
”Colette viser dig, hvordan du kan finde rundt i dit in-
dre landskab og høre budskabet fra de naturens vidder, 
der strækker sig viden om i dit indre. Dybden af den 
visdom, hun har samlet gennem sit arbejde med tusin-
der af mennesker, gør hende enestående kvalificeret til 
at vise dig vej og være din åndelige vejleden på den 
videre færd.

Nyt fra NCP aug. 2012:
Fra 31.juli til 8.august havde NCP besøg af en 

amerikansk kvantefysiker, der forsker i fysik og be-
vidsthedsstudier på universiteter i USA. I en intens 
og inspirerende uge har vi været igennem meget af 
erkendelsesteorien i Martinus Kosmologi og dybt-
gående fået diskuteret bl.a. den såkaldte X-struktur 

(Martinus definition af alt liv) med koblinger til 
forskellige områder, især i fysik, bevidsthed og 

evolution.

Vi har også planlagt et langsigtet samarbejde med 
fokus på ontologi og forskning i det kosmiske ver-
densbillede og det nye paradigme. På grund af den 
nuværende, følsomme situation i universitets- og 
forskningsverdenen har nævnte fysiker på nuvæ-

rende tidspunkt ønsket at være anonym.

Vi er meget taknemmelige for hendes engagement 
og støtte, og ser frem til et frugtbart samarbejde.

Kærlig hilsen Arnold, Birgitta, Steen og Nike.
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Af Walter Russell

Følgende er fra en tale, Walter holdt for en forening af 
astrologer i 1936:
Al tænkning sker i det usynlige rum og bliver manifeste-
ret i målbare elektriske mønstre. Vi kalder disse mønstre 
for ”det skabte univers”. Det ”skabte” univers er blot 
manifestationen af et tanke-univers. Dette blev klart for 
mig ved en usædvanlig hændelse i 1921, som varede i 
39 dage og nætter. Under hele denne periode var min 
bevidsthed uafbrudt, selv når min krop sov. Ved den 
oplevelse blev jeg klar over, at rummet (space) er den 
universelle tænknings virkelighed, og materien er kun 
et spejlbillede af den tænkning, der aktuelt er udstrålet 
(udåndet) i rummet og fokuseret i os, ligesom en symfoni 
fra det usynlige rum kan fokuseres i en radio. Jeg plejede 
at tro, at min tænkning skete inde i min krop, men jeg 
indså at det ikke er rigtigt. 

Universet er skabt af et sammenhængende elektrisk 
system

Astrologer bliver spurgt: Hvilken relation kan mennesker 
og planeter have med hinanden? Hvilken mulig forbin-
delse kan en planet så langt væk som Neptun have at gøre 
med en følelse der opstår i os eller med en beslutning, 
vi selv tager? Hvordan kan denne fjerne planet påvirke 
vore liv?
Neptun er slet ikke så langt væk fra os. Den er en del af 
vort solsystem. Universet består af sammenhængende 
elektriske systemer indeni hinanden. Hver del af hvert 
system er direkte forbundet med enhver anden del af alle 
andre systemer. Relativt er planeterne ligeså tæt sammen 
i solsystemet som delene er det i alle atomer. Alle mikro-
skopiske elektroner i alle stjerner og galakser er forbundet 
elektrisk af en inter-kommunikerende strøm. Der er ikke 
to adskilte ting i universet. Hvis et barn kaster en bold 
op i luften, vil alle stjerner i himmelrummet tilpasse sig 
denne bevægelse af bolden. Alt i universet er konstant 
forbundet med alt andet.

Bevidstheden, eller universets intelligens, er den kvalita-
tive kraft som skaber kvantitative ting. Den universelle 
bevidsthed tænker. Den er begrænset til kun dette. Den 
tænker ikke-målelige usynlige tanker. Disse tanker bliver 
manifesteret i målelig materie. Den universelle elektriske 
kraft, de tænkte ideer, manifesteres elektrisk i målelig 
kvantitet. Dette kalder vi det ”skabte” univers. Den ikke-

målelige kvalitet af de kreative tanker er manifesteret i 
målelige tætheder, eller temperaturer, spændinger, tid, 
længde, bredde eller omfang. Ud af umålelige uforan-
derlige tanker udvikles foranderlige, målelige former.

”Skabelsen” er et spejlbillede af tænkte ideer.

”Som foroven så forneden” siger man, hvilket betyder, 
at ”det skabte” blot er et spejlbillede af tænkte ideer. 
”Skabelsen” er blot en serie af kvantiteter, som manife-
sterer tænkte kvaliteter, men kvaliteter eksisterer ikke i 
kvantiteterne.
For at illustrere dette lad os betragte en elektrisk ledning, 
hvorigennem der strømmer et kvantitativt måleligt bud-
skab. Men tanken er ikke i ledningen. Ledningen bærer 
kun den målelige form, som du kan oversætte til ord 
eller endda til rytmiske bølgeformer. Hvor er det? Det 
er i den intelligens, som for evigt forbliver en del af det 
usynlige universelle rum. Tanken selv er aldrig skabt, det 
er tankens form, som er målelig.

Det er mærkeligt, at folk anser ”skabte” former, som 
lever og dør som flygtige ting, for at være virkeligheden. 
Det er de ikke. Det er tingenes idé (tanke), der er virke-
ligheden, den usynlige elektriske tanke. Når vi tager en 
universel tanke fra rummet (space) til eget brug, må den 
tanke overføres til en anden intelligens ved hjælp af et 
materielt medium, for vi er ikke udviklingsmæssigt nået 
dertil, hvor vi kan overføre den telepatisk. Når vi sender 
den gennem en ledning, er det kun i en symbolsk form. 
Tanken må oversættes af en anden intelligens, som forstår 
symbolet. På den måde kan den tanke, som en intelligens 
tager fra den universelle bevidsthed, blive overført til 
en anden bevidsthed ved hjælp af vore endnu primitive 
materielle kommunikationsmidler.

Universets elektriske natur
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Den kreative tænknings produkter

Al materiel skabelse er meningsløs og unyttig for de, som 
ikke er i stand til at genfortolke og forstå ideen/tanken i 
den. Maskiner og kunstværker har kun virkelighed, når de 
bliver forstået. Det er vigtigt at kende forholdet mellem 
det kreative indhold i en persons tænkning og produktet 
af dennes tænkning. Hvad er ”virkeligt” – tænkningen 
eller produktet af tænkningen? 

Mit eget kunstværk som f.eks. The Mark Twain Memorial 
hører til det materielle, en synlig og målbar ting, som 
mennesker kalder ”virkelighed”. Sådan ser jeg det ikke 
selv. For mig er det kun en tilnærmet manifestation af 
mine tanker, manifesteret i materie med det formål at 
overføre mine tanker til andre mennesker. For de, som 
ikke er i stand til at gen-oversætte mine tanker, er det en 
meningsløs og unyttig ting.

Det skabte er blot et budskab til de, der forstår meningen 
med det. En tings skønhed er i menneskets hjerte, og dets 
nytte er i menneskets forståelse. Intet af dette ligger i det 
skabte selv. Materielle former manifesterer hver tanke, 
som nogensinde har eksisteret i universet, hvad enten 
det er min elektriske udstråling eller planeten Venus’ 
udstråling, eller når solen sender sit budbringende lys. 

Alle tanke-overførsler er elektriske udstrålinger af lys, så 
når menneskets udvikling når dertil, at det kan sanse tele-
patisk, vil vi ikke længere være de primater, som vi er nu.
Er ikke hele skabelsen meningsløs i sig selv, og kun me-
ningsfuld for den tænkende bevidsthed i forhold til hans 
individuelle evne til at forstå?

Er der nogen skønhed i Guds stjernehimmel, eller er 
skønheden ikke kun i den observerende selv, og da kun i 
forhold til hans evne til at forstå deres budskaber? Er dig-
terens tanker i det skrevne digt, eller er de kun i digteren 
og hans læsere? Og får alle læsere det samme budskab 
fra de samme ord? Har den skabte maskine en mening i 
sig selv, eller afhænger den ikke af brugerens forståelse 
for, hvordan den kan gøre nytte?

For mig er alt det skabte blot et medium for tankers udtryk 
og overførsel. For de som ikke tænker, har tingene ingen 
mening, men jo mere de lærer at tænke, jo mere mening, 
skønhed og nytte er der i Guds og menneskers skabelse.
Den universelle bevidsthed, som gennemstrømmer os, 
bliver oversat af os til manifestation af materielle former. 
Al materie i universet, fra gigantiske sole og planeter til 
den mindste elektron, er formet og gennemstrålet af det 
tankestof, som skabte det. Denne kendsgerning har den 
astrologiske videnskab til en vis grad forstået, og har i 
mange århundreder forsøgt at koordinere dette med men-
neskelig erfaring.

Det evige liv i universets intelligens

Der findes intet ”uorganisk” liv i universet. Alt i uni-
verset er levende, alt ånder og pulserer, hver i sin egen 
rytme. Der er ingen forskel på organisk og uorganisk liv, 
bortset fra dets kemi. Den materielle krops bevidsthed 
er det virkelige liv, som er evigt. Formen er midlertidig 
og forsvinder, men tankerne er evige. Hver eneste tanke, 
som nogensinde er blevet manifesteret i nogen materiel 
organisme, har en sammenhængende forbindelse med alle 
andre tanker, der er manifesteret i universet.

Der er ingen begyndelse eller ende på bevidsthed og liv, 
undtagen på den begyndelse og ende, vi af misforståelse 
selv giver det, idet vi tror vor krop er os selv og bevidst-
heden en funktion af vor krop. Vi er stadig primater, uvi-
dende om Guds livskraft i os, uvidende om det faktum, at 
vore kroppe kun er midlertidige redskaber, som adlyder 
vor evige vilje.

Hvordan kan den materie, som vi kalder ”planeter”, på-
virke vore følelser og vore liv? Mange mennesker mener, 
det er mærkeligt, men det det slet ikke. For planeter er 
store masser af lys i bevægelse, for al materie er lys, selv 
om det ikke længere er lysende. Hele universet er lys, 
bevidsthed og intelligens er lys, ligesom solen er lys. 
Hver variation i solens lys påvirker vore følelser og vort 
helbred, eftersom vore kroppes elektrokemi skifter med 
disse variationer. Lysets variationer er variationer i den 
universelle rytme. Enhver forandring i rytmen eet sted i 
universet påvirker hele det elektrokemiske univers.

Menneskers humør, følelser og beslutninger reagerer på 
enhver forandring i rytmen, hvad enten den forandring 
er vital som den, der udgår fra den levende sol, eller den 
meget mindre, som udgår fra den døde måne. Beetho-
vens ”Måneskins sonate” er et godt eksempel på den 
elektrokemiske forandring i Beethovens krop forårsaget 
af hans mentale respons på en rytmeændring, som må-
neskinnet påvirkede ham med. Det reflekterede lys fra 
månen udsender en række vibrationer, som påvirkede 
ham så meget, at hver celle i hans krop responderede på 
det, og han oversatte det til en poetisk stemning, som du 
genkender og gentager i dig selv. Du genkender det, fordi 
det er i din hukommelse fra personlige oplevelser af 
tilsvarende rytmer.

Hvis den fine rytme i det reflekterede lys fra en død 
måne kan forandre dit humør, så kan enhver forandring i 
andre rytmer gøre ligeså. Forandring i tempo og rytme i 
en vals eller en march eller en symfoni kan påvirke dine 
handlinger og beslutninger til trods for, hvad du gør for 
at undgå det. Alt i hele solsystemet er i bevægelse. Deres 
rytme forandrer sig konstant. Alle ændringer i solsyste-
mets rytme påvirker alle.
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Enhver person har sin helt egen rytme

Hver persons normale rytme er bestemt af hans fødsels-
tidspunkt. På det tidspunkt har utallige elektriske kræfter 
fra solen og andre planeter sat sit rytmiske mærke på alt 
liv, der da træder ind i fysisk eksistens. Enhver persons 
rytmiske tilstand har en ligeså automatisk effekt på ham, 
som presset på en elektrisk knap har på en klokke.
Vi kan ikke undgå at blive påvirket, men vi kan med vor 
vilje ændre virkningen, efterhånden som vor bevidste 
vilje udvikles. Vi er ikke fisk. Vi er blevet tænkende men-
nesker. Vi har oplevet bevidsthedens morgengry, fordi vi 
har passeret det stadie, hvor den automatiske funktion i 
vore kropsceller var udenfor vor kontrol. Vi skaber os 
selv gennem vor tænkning. Vi er nået dertil, hvor den 
universelle bevidsthed i os giver os mulighed for at blive 
mere kvalitative end kvantitative, dvs åndelige og ikke 
kun fysiske.

Jo lavere vort mentale stadie er, jo mere er vi automatisk 
kontrolleret af ydre kræfter. Vi er en samling celler, som 
er tanke-skabte. For millioner af år siden begyndte vi at 
skabe os selv ved at kravle ud af forhistorisk tid. Solen 
skinnede på os og skabte os levende celler – levende men 
altså ikke tænkende. Disse levende celler responderede 
automatisk på lysets rytmer, det lys som skabte formerne. 
De blev sansende mekanismer, som adlød de lysets ryt-
mer, som de var skabt af.

Efterhånden blev vi mere og mere komplekse, skiftede 
vore rytmer utallige gange efterhånden som vore varia-
tioner af jern, calcium og andre elementer gjorde vore 
elektrokemiske kvantitative former mere komplekse. Vi 

begyndte ved egen tænkning at overtage mere og mere 
kontrol over vor skabeevne. Efter utallige tider bliver 
mennesket bevidst om sin enhed med Guds kraft og ved, 
at Gud og mennesket er én. Når du til sidst får kosmisk 
bevidsthed, er du blevet ”skaberen”, ikke kun af dig selv 
men af alt der er, du er blevet eet med universet.
(oversat fra engelsk og lidt forkortet)

”Det intuitive sind er en hellig gave, og den rationelle tænkning er en trofast tjener. Vi har skabt et 
samfund, der hædrer tjeneren og har glemt gaven.”
(Einstein)

Naturvidenskaben kan ikke løse naturens dybeste mysterium, fordi vi selv er en del af det mysterium, 
vi forsøger at løse”.
(Max Planck)

”Det er en uforanderlig lov, at mennesket ikke kan frelses af en kraft, der eksisterer udenfor ham selv.”
(Blavatsky)
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v/Gunnar Carlsson

Havet var stille. Vinden var stille. Stenene på stranden 
lå stille. Kun lyset som glitrede i det krystalklare vand 
levede. Levede? Levede ikke alt? Var ikke stilheden 
en usynlig bevægelse – usynlig for mine begrænsede 
sanser på dette tidspunkt? Usynlige bevægelser af liv i 
al uendelighed?
Tænk om jeg kunne udvide grænserne for min oplevelse 
ud over mine fysiske sansers evne og deres forlængelser. 
Tænk om jeg med ”kosmiske briller”, logik eller kær-
lighed som i denne sammenhæng er det samme, kunne 
gennemskue verdensaltet. Og forstå meningen. Nu tænker 
vi os til det!

Vandet.

Det stille hav, det gennemsigtige vand, viste sig at være 
en tumleplads for organismer, energikombinationer af 
tusinde slags, usynlige for det blotte øje, som i løbet af 
nogle timer eller dage fødes, lever og dør, for igen på ny 
at inkarnere fysisk. Gang på gang og hver gang lidt foran-
dret. Hvad eller hvem skaber disse energikombinationer?
Nu forstærker jeg synsevnen millioner af gange, og da 
fremtræder en for mig helt ny stjerneverden, en himmel 
af altovervejende tomrum, hvori partikler fødes, lever og 
dør i løbet af nogle brøkdele af et sekund. Gang på gang. 
Livslængden for de mindste partikler, de vi kalder fotoner, 
er forsvindende kort. Vi er ved grænsen for, hvad vi med 
vore fysiske sanser og deres forlængelser kan registrere. 
Passerer vi grænsen var vi inde i en elektricitets-verden 
ud fra vor synsvinkel. Men vor evne til at forstørre er 
ikke begrænset.

Fortsætte vi nedad i denne elektricitets-verden åbenbares 
nye horisonter, nye stjernehimle med tomrum og partikler. 
Det slutter aldrig. Hvad skulle den absolut mindste parti-

kel grænse til? Et intet? Da ville al oplevelse af verdensal-
tet være umulig. For livsoplevelse kræver kontrasterende 
energikombinationer, og et intet er ikke energi.

Men tomrummet mellem partiklerne kan ikke være et 
absolut tomrum – det må være noget. Noget af hvilket 
partiklerne skabes. Skabes af hvad eller hvem? Det må 
være noget, som i sig selv ikke er i energiernes eller 
bevægelsernes verden, noget som udgør en kontrast til 
bevægelsen, noget som kan registrere og opleve, et fast 
punkt, et jeg, en skaber. Evig og uendelig, den er jo ”bag-
ved” bevægelsen og dermed uforanderlig. Men samtidig 
en potentiel skaber af alle bevægelser, som må være il-
lusoriske i forhold til det eneste reelle, jeget. Evigheden 
og uendeligheden indeholder jo alt, der kan opleves. Da 
er jo al oplevelse subjektiv - sker ”indeni” jeget.

Ja, netop! Sandelig i samspil med de af andre jeg’er skabte 
energikombinationer, og altid bundet til perspektivprin-
cippet, som indebærer, at hver tid- og rumoplevelse er 
en oplevelse af maskeret evighed og uendelighed. Hvert 
tids- og rummål kan jo deles i et uendeligt antal dele, og 
summen af disse er evigheden og uendeligheden.

Men jeg’et? Egentlig findes der kun eet jeg, men for 
at muliggøre oplevelse skabes forestillingen om flere 
jeg’er, flere individualiteter, som oplever. Som havet i 
sig rummer alle dråber, alle individer, i en enhed hvor 
hver dråbe har oplevelsen af sin egen evighed og sin 
egen uendelighed.

Luften

Himlen var klar blå, luften gennemsigtig, havet blikstille. 
Alt var stilhed. I denne uforanderlighed syntes noget at 
ske, en stille krusning i lufthavet mod det svimlende blå. 
En svag hvid nuance, der langsomt gik over i fine skyer, 
som hævede sig mere og mere samtidig som farven 
skiftede fra hvid og grå mod sort og violet. Mørket blev 
tættere, skyerne drev af sted og lyn slog ned. Efter nogle 
timer skiltes skyerne, himlen opklaredes, solen lyste over 
den rensede mark. Alt blev stille.

Hvad skete egentlig? Forandringer i energikombinationer!
Vi tror at vide, hvordan alt går til. Hvordan energi i form 
af solens stråler tilføres et passivt system, hvorved den 
eksisterende energibalance ændres, hvilket resulterer i 
tordenvejr. Alt er tilfældighedernes spil. Nogen mening 

Klarhed
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eller skaber bag begivenhederne findes ikke. At alt ikke 
ender i totalkaos beror på visse naturkonstanter, som man 
mener er opstået i tilslutning til Big Bang, dengang alt 
blev til, sådan som de fleste forskere antager.

Vi tager vore kosmiske briller på for at se, hvad der 
egentlig sker med de deltagende levende væsener på 
forskellige niveauer.
Jordklodevæsenets tanker, som for os er livskraft, bl.a. 
i form af vand, giver de energikombinationer, hvori 
vandmolekylerne kan inkarnere. Under visse forhold 
opleves disse som vanddamp, usynlig for vore øjne. En 
vis forskydning i energibalancen giver flere vandmole-
kyler mulighed for at inkarnere, hvilket for os opleves 
som skydannelse. Energiforskydningerne fører også til 
bevægelser, op- og nedstigende vinde, hagldannelse m.m. 
Hele forløbet styres af jordklodens tankeverden som in-
stinktfunktion og i samspil med solsystem-væsenet, samt 
mikrovæseners længsel efter fysisk inkarnation.

Ser vi på det hele under elementarpartiklernes niveau, 
dvs fra vor synsvinkel i en elektricitetsverden, så finder 
vi også der inkarnationer af elektricitets-væsener, hvis fy-
siske inkarnationer er så kortvarige, at vi ikke kan opfatte 
dem som fysiske. Vi oplever dem som kraft, der påvirker 
de af os iagttagne hændelser. Når elektricitets-væsenerne 
er inkarnerede, påvirker de vore fysiske inkarnationer, når 
de er diskarnerede giver de kraft til vore tanker.

Men elektriciteten i lyn – hvorfra kommer den? Ved 
brillernes hjælp ser vi, at der sker noget hvor energikom-
binationerne skaber temperaturer, som vi opfatter ligger 
omkring nul. Vi ser hvordan flere og flere vandmolekyler 
går sammen og danner iskrystaller, som vokser og skaber 
hagl, helt instinktmæssig. 

Just i zonen mellem is og vand sker der forunderlige 
fænomener, som rigtigt forstået giver os mulighed for 
næsten ubegrænset adgang til energi! For hvert hagl-korn 
der dannes, bliver der i det pågældende ”område”, dvs i 
en vis energitilstand, tilført følelsesenergi som forårsager 
iskrystaller, hvorved energibalancen i tilstanden ændres 

og kombinationer med megen tyngdeenergi frigøres, 
som – ud fra vor synsvinkel – kan anvendes af elekrici-
tetsvæsenerne at inkarnere i. Der sker fantastiske ting i 
grænsezonen mellem is og vand!
På alle niveauer ser vi, hvordan levende væsener sam-
virker for at skabe de bevægelser, som giver os en op-
levelse af livet, hvor aldrig noget er meningsløst, hvor 
alle i længden virker sammen for at ”alt er såre godt”.

Stenene

Stenene på stranden – de er vel ikke levende? Naturligvis 
ikke, men de repræsenterer en energitilstand, som skabes 
af levende væsener, måske i en sol eller i jordklodens 
indre. Måske som sediment i et hav. Denne energitilstand 
giver mikrovæsenerne mulighed for at inkarnere, så længe 
energitilstanden opretholdes. Før eller senere kommer 
de til at overgå i andre tilstande. Det er ikke stenenes 
bevægelses-kombinationer i form af himmelrum med dets 
partikler og tilsyneladende tomrum som er det levende – 
det er jeg’et bag det skabte, bevægelsernes alfa og omega.

Gå en tur over rullestensfeltet! Se dets mangfoldighed af 
farver og former. Der ligger en kalksten, som engang blev 
dannet af levende væsener, hvis skelet faldt til bunden, 
da organismen døde. Skallen er blevet presset sammen 
af tryk og varme. Ved de forskellige energitilstande 
som skabes, findes mikroindividernes muligheder for 
at inkarnere. Livslængden for disse på atomniveau vil 
dreje sig om milliontedele af et sekund, men eftersom 
energitilstanden her kan være relativt stabil i millioner af 
år, oplever vi det som om, mikroindividernes livslængde 
er den samme som energitilstandens.

Hvis vi med vore brillers hjælp skulle opleve verden som 
en elektron-beboer med jordmenneske-status, havde vi 
set fysisk tomrum omkring os i op til 99 procent, mindre 
end nogle promiller havde været, hvad vi kunne kalde 
fysisk materie i form af atomkerner, elektroner, kvarker 
og andre elementarpartikler. Men tomrummet havde der, 
ligesom her, vist sig at bestå af energitilstande under sta-
dig forandring. Tomrummet er jo fra mikrovæsenernes 
synsvinkel makrovæsenets tankeklima og som sådan 
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underkastet forandringer. Forandringer som efterhånden 
umuliggør det for visse mikroindivider at inkarnere til 
fordel for andre væsener.

Alt er under udvikling eller indvikling i materien. Jeg’et 
med dets psykiske og fysiske strukturer er garanteret 
evig fornyelse af livsoplevelsen gennem reinkarnation 
og karma, så tid og rum er subjektive oplevelser af for-
skellige energikombinationers forandringshastigheder 
og registreringen af disse i bevidstheden. En hvilken 
som helst oplevelse går i denne fra et punkt til et andet. 
Hastigheden på forløbet kan sammenlignes med andre 
energikombinationers, hvorved der skabes forestillingen 
om ”mellemrum” af ren psykisk art. Dette er tiden.

Samtidig skabes opfattelsen af, at visse energikombina-
tioners forandringer sker ”nu”, dvs ”her” (jeg’ets fokuse-
ringspunkt i energi-oceanet). Andre opleves ”bagved” det 
aktuelle nu eller ”foran”, hvorved rum-oplevelsen skabes. 
Nogen ”ydre” tid eller noget ”ydre” rum eksisterer altså 
ikke i absolut forstand – al oplevelse er subjektiv. At vi 
trods dette oplever tid og rum som ydre foreteelser på 
det fysiske plan skyldes, at vi, når vi kommunikerer med 
andre væsener, objektiverer vore subjektive oplevelser 
til en ydre virkelighed, som altså er helt illusorisk, selv 
om den er åbenbar realistisk for dem, som via de fysiske 
sanseorganer er bundet til oplevelsen af materien.

Lyshastigheden

Som en konsekvens af det her beskrevne indser vi, at i 
absolut betydning er lysets hastighed ikke et mål for, hvor 

hurtigt fotoner bevæger sig i rummet, som ligesom tiden 
er illusorisk. Det vi egentlig måler, når vi regner lysets 
hastighed ud, er hastigheden på forløbet fra fødsel til død 
for fotonen, den korteste livslængde vi med vore sanser 
og deres forlængelser kan registrere. Når vi sammenligner 
denne hastighed med nogle for os mere normale hastig-
heder, som vi oplever på det fysiske plan, får vi værdien 
c, dvs det vi kaldet lysets hastighed.

Partikler eller rettere væseners fysiske inkarnationer med 
en kortere livslængde end fotonens ligger udenfor vor 
fysiske rækkevidde og markerer altså grænsen til vor 
elektricitets- eller psykiske- eller åndelige verden. Natur-
ligvis findes der hastigheder i al uendelighed større end 
lyshastigheden, men ud fra vor synsvinkel og med vort 
perspektiviske syn på tilværelsen, er lyshastigheden den 
fysisk højeste, vi kan opleve. For andre væsener på det 
fysiske plan opleves grænsen mellem det fysiske og det 
psykiske ved helt andre forandringshastigheder. F.eks. er 
et sekund for jordklodeindividet det samme som nogle år 
for os. Alt hvad der kan opleves er ud fra en synsvinkel 
et hastighedsbegreb.

Skulle vi med brillernes hjælp kunne formindske verden 
omkring os, vort univers, til en elementarpartikel, ville vi 
finde nye rum, nye horisonter og nye oplevelses-verdener 
for os som levende væsener. Det bliver aldrig slut.
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Pavemagtens ”sidste tider”

Historien om Marcial Marciel, der 
døde i 2008, er også en historie om, 
hvad der kan ske, når en institution 
som den katolske kirke lukker sig 
om sig selv i ”ufejlbarlighed” og er 
døv for enhver kritisk røst.
Marciel begyndte som præst i 
Mexico og skabte ordenen ”Kristi 
Legionærer”, der i dag tæller ca. 
50.000 medlemmer og har skoler, 
universiteter og præsteskoler over 
hele verden. Den er pga gaver fra 
rige mænd blevet umådelig rig, så 
Marciel har kunnet løse alle sine 
problemer med en kuvert med store 
pengesedler. Også eller især til 
pave Johannes Paul II, der således 
økonomisk kunne støtte kampen 
mod kommunismen i sit hjemland 
Polen. Marciel blev slyngvenner 
med denne pave, bl.a. fordi ordenen 
kæmpede så ihærdigt imod befriel-
sesteologerne, der stillede sig på de 
fattiges side i Sydamerika

Marciel var stofmisbruger og 
misbrugte mange drenge seksuelt. I 
1975 sendte nogle af hans sexofre, 
der var blevet voksne, en detalje-
ret klage til Vatikanet om alle de 
uhyrlige overgreb, de var blevet 
udsat for. Den blev totalt ignoreret, 
i stedet gav pave Paul ham mange 
hædersbevisninger. Faktisk var der 
allerede i 1958 klaget til Vatikanet 
over Marciels omfattende sexmis-
brug af drenge, og daværende pave 
Pius havde suspenderet ham som 
ordensleder, beordret ham indlagt 
til narkoafvænning og bedt om en 
grundig undersøgelse.

Desværre døde Pius kort efter, og 
pave Paul ophævede straks Marciels 
suspension. Om pave Paul skrev 
Berlingske: ”Under denne pave 
oplevede kirken den største cen-
tralisering i 1000 år og en markant 
højredrejning, for paven var dybt 
reaktionær og ville have ligesindede 
overalt.”
Der kom flere og flere klager over 
Marciel til Vatikanet, men kardinal 

Ratzinger valgte at tro på Marciels 
benægtelser – eller var det, hvad 
pave Paul bestemte, han skulle? I 
denne tid var der tre præsteskoler, 
der smed Marciel ud, fordi han 
forgreb sig på eleverne. I en hem-
melig undersøgelse i 2004 opgjorde 
Marciels modstandere i Vatikanet 
hans sexofre til mindst 100.

På dødslejet nægtede Marciel at 
angre og modtage ”den sidste olie”, 
han ville ikke bedes for eller ved-
kende sig Kristus, men råbte: ”Jeg 
tror ikke på Guds nåde”. Han ejede 
da flere store ejendomme på tre 
kontinenter, efterlod sig fire koner, 
som han – der havde lovet at leve i 
cølibat – havde giftet sig med under 
forskellige dæknavne. Han havde 6 
børn, som alle var blevet seksuelt 
misbrugt af ham.

Den nuværende pave Ratzinger vil 
sikkert gerne være hæderlig, han 
har da teorien i orden, men han har 
arvet en flok reaktionære ”magtspil-
lere”, han åbenbart ikke kan gøre 
noget ved. Hans butler har som 
”Whistleblower” lækket papirer til 
pressen, der afslører de interne intri-
ger og korruptionen i Vatikanet, og 
selv om han nu er fængslet fortsæt-
ter afsløringerne tilsyneladende.
Det ser næsten ud til, at forsynet 
har besluttet, der nu skal til at være 
mere åbenhed i den kirke, der påstår 
at være Guds stedfortræder her på 
jorden.

Mere om ”Guds udvalgte”

I Italien blev en person ved navn 
Budolfi d. 16/8 - 2012 hædret med 
en mindepark og statue. Fascisten 
Budolfi blev i 1948 dømt for gru-
somme krigsforbrydelser, som han 
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havde begået i Nordafrika. Fascis-
men har altså stadig stor tilslutning 
i Italien!

Det bemærkelsesværdige var imid-
lertid, at Vatikanet deltog i højtide-
ligheden ved indvielsen af parken. 
Hvem mon i Vatikanet beslutter at 
sende en repræsentant til at hædre 
en person, der har folkemord på 
samvittigheden? Hvor langt væk fra 
Jesu budskaber er man kommet i 
den katolske kirkes magtcentrum?

Åndernes magt

Sådan hed en udsendelsesrække i 
TV2 for nogle år siden. Her op-
trådte en engelsk person ved navn 
Graham, der kunne hjælpe folk af 
med besættende ånder. Især gjorde 
det indtryk, når han gik i trance og 
lod sig besætte af en afdød Dr. Karl, 
der kunne løse det aktuelle problem. 
Senest har en del kunnet opleve 
Graham i ”Ånderne vender tilbage” 
på TV3 puls.

Nu er han blevet kendt for noget 
helt andet, nemlig hans forsøg på 
at myrde sine to små piger med en 
kokkekniv på Rigshospitalet. I store 
avisreportager er han beskrevet så-
dan, at man får indtryk af, at al hans 
”åndemaneri” har gjort ham syg i 
hovedet (eks. BT 14/8).

Spørgsmålet er, om ikke der kan 
være en fare ved år efter år at ”dyr-
ke” kontakten til ”den anden side”. 
Det er faktisk noget, Martinus fra-
råder. I artiklen ”Korrespondancen 
mellem det fysiske og det psykiske 
plan” siger han at: ”det er ikke en 
form for kontakt, man skal gøre til 
vanemæssig korrespondance”.  Han 

kalder mediumistisk kontakt for 
”halvpsykisk” og siger:

”Det er ikke den halvpsykiske 
korrespondance, der er målet for 
en nærmere kontakt mellem den fy-
siske og den psykiske verden. Den 
har haft sin betydning, navnlig i 
fortiden, men den er nu stærkt dege-
nererende. Den helpsykiske kontakt 
derimod, den direkte telepati eller 
tankeoverføring, er et naturligt led 
i hele den jordiske menneskeheds 
videre udvikling. Den vil frem-
komme efterhånden som de enkelte 
individer kommer til at besidde den 
evne til tankekoncentration, som er 
nødvendig, og - ikke mindst – den 
moralske kapacitet, som vil bevirke, 
at man ikke vil misbruge sin evne til 
tankekoncentration og telepati.”

Jeg tror Graham har ”misbrugt” 
sine evner f.eks. ved at gøre dem til 
redskab for at tjene penge. Det ser 
ud til, at han har skabt sig et ind-
bringende firma, der reklamerer på 
nettet (se hans hjemmeside). Måske 
er det også derfor, han er blevet syg, 
og nu slog det altså klik for ham til 
sidst. Måske blev han endda selv 
besat af en ånd, der drev ham ud i 
den grusomme handling.

Pilgrims-smerter

Det er blevet vældigt ”in” at gå på 
pilgrimsvandring i Nordspanien til 
Santiago de Compostela. Også for 
nogle forretningsmænd i private 
firmaer, for hvem det er blevet som 
en slags ”manddomsprøver”, og 

som på den måde søger at sikre sig 
et godt omdømme??
De vil ikke kunne klare at lide det 
nederlag at måtte give op, inden 
målet er nået, uanset hvor mange 
vabler og ømme muskler, de får 
af denne uvante beskæftigelse. Så 
for at klare det, spiser de masser 
af smertestillende piller hver dag. 
Skal man tro den radioudsendelse, 
jeg hørte, nedsvælges der på turen 
så mange piller, at de nærmest er 
”dopede”, når de kommer frem.

Det var da vist ikke den oprindelige 
mening med de pilgrimsvandrin-
ger! Det bliver nok ikke til mange 
åndelige og fromme tanker på den 
tur. Det er åbenbart mest en måde 
til at vise, hvor modig og udhol-
dende, man er, nu hvor elastik- og 
faldskærmsudspring, kaninslagtning 
o.lign. er gået af mode som ”mand-
domsprøver”. Men nogle lidelseser-
faringer bliver det dog til!

Pilgrimsvandringer var vist en gang 
ment som en slags ”bodsgang”. 
Hvad det er for en del mennesker 
i dag kan man læse i den lille bog 
”Salt, brød og vin” af Martin Lind 
(forlaget Alfa 2012): 
”Pilgrimsvandringen hjælper os til 
at tro på én eneste Gud, en Gud, 
som fører os gennem død til liv 
sammen med Jesus Kristus. Vi får 
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lov at se vore liv som en guddom-
melig gave og hele tiden tænke på 
Guds nærvær i vores hverdag, hvor 
alt er skrøbeligt, foranderligt og 
mangelfuldt.” 

Viljens afmagt?

Vi styrer (som regel) vore muskler i 
arme og ben med vor bevidste viljes 
kraft. Hvis vi beslutter at gå en tur, 
lystrer benene, og vil vi række ud 
efter f.eks. en kop, lystrer armen. 
I den forbindelse har en historie 
undret mig, lige siden jeg læste den. 
Historien lyder omtrent sådan:

En mand, lad os kalde ham Oskar, 
bliver bedt om at strække armen 
vandret ud. Man forsøger nu at 
trykke den ned og beder Oskar om 
at modarbejde forsøget på at få den 
presset ned. Oskar er den langt den 
stærkeste, så det kan han nemt. Så 
bliver han bedt om at sige ”Jeg hed-
der Marie”, mens han modarbejder 
presset, og nu kan han ikke længere 
holde armen oppe, den synker ned.
Hvad var der sket? Han sagde en 
usandhed, men hvorfor var det nok 
til at sætte hans vilje ud af spillet? 

Kan nogen af bladets læsere for-
klare mig det? Hvis det var almin-
deligt, at mennesker ikke kunne 
lyve, uden det resulterede i en vis 
vilje-lammelse, havde verden vel 
set anderledes ud!

Kirke-flugt

Mange flere end sædvanligt melder 
sig for tiden ud af den danske folke-
kirke. De ortodokse præster mener 
naturligvis, at det er loven om de 
homoseksuelles adgang til at blive 
viet i en kirke, der er årsagen. Men 
det er nok kun en grund for nogle 
få. Andre mener, det skyldes økono-
miske årsager. Man har bl.a. hørt, at 
rådgivere, der skal hjælpe folk med 
at få rettet op på deres økonomi, 
foreslår at spare kirkeskatten.
Der er vel også dem, der ikke vil 
betale til en kirke, hvor modstanden 

mod homoseksuelles ligeret er så 
forholdsvis udbredt, og en kirke de 
alligevel aldrig bruger. Men måske 
er det bare en forstærkning af den 
tendens, der har været i mange år. 

Flere og flere synes ikke kirke-kri-
stendommen siger dem noget, og de 
synes måske heller ikke, kirken ta-
ger Jesu budskaber alvorligt – f.eks. 
når de sender præster til at styrke 
soldaters kampmoral. Flere og flere 
er simpelthen blevet det, Martinus 
kalder ”humane ateister”.

Der er flere præster, der nu går ned 
med stress, hører vi, mon det skyl-
des frustrationer over at der er så 
få at tale til i kirkerne? Eller er det 
alle de spørgsmål, de får, og som de 
ikke kan svare på? Uklare kom-
petence-regler måske? Eller deres 
dalende betydning i samfundet?

Luthers betydning var, at folk 
opdagede, man ikke behøvede være 
lydig overfor paven og kirken, man 
kunne trodse deres autoritet. Luther 
mente, der ikke skulle stå præster 
mellem det enkelte menneske og 
Gud.

Plads til Gud

Under denne overskrift, var der i 
Kristelig Dagblad 10/7 en artikel, 
hvor man berettede om fundet af 
den efterhånden så berømte ”Higgs-
partikel”, som i vekselvirkning med 
andre partikler siges at give disse 
”masse”.
De skrev: ”Higgs-partiklen har 
fået øgenavnet ”Guds-partiklen”, 
og fundet af partiklen har derfor 
fået flere til at mene, at der nu ikke 
længere er plads til Gud i Univer-

sets skabelse. Det afvises imidler-
tid af fysikprofessor Lars Henrik 
Andersen fra Århus Universitet, der 
mener, at den troende ikke bør for-
stå verden sådan, at kun hvor der er 
gåder tilbage for videnskaben, har 
man uanfægtet plads til Gud.
Han tilføjer, at et Higgs-felt, som 
gennemtrænger hele universet, 
leder hans tanker hen på ordene om 
”Guds ånd, der svæver over van-
dene”.

Helt forkert er den betragtning ikke, 
eftersom de første fysiske fænome-
ner udspringer af den universelle 
bevidstheds-energi, som også kan 
kaldes ”Guds ånd”. Med Higgs-
feltet er man uden tvivl kommet 
til grænsen mellem den fysiske og 
den åndelige verden. Men det ved 
fysikerne endnu ikke.

Tro som vidensform

Professor Lars Qvortrup har på 
forlaget Anis (2011) udgivet en bog 
– ”Paradokshåndtering og ritual-
produktion” - , hvor han prøver at 
påvise, at det er muligt for moderne 
mennesker at tro på Gud. Det gør 
han ved at omdefinere begreberne 
om både ”Gud” og ”tro”. Han 
mener, religion er en slags ”tredje 
ordens viden”, dvs hverken viden 
eller ikke-viden, og at Gud ”in-
karnere den videns-instans, som 
eksisterer hinsides al mulig viden”. 
Han er en ”paradoks-instans”.
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Han bebuder en ny ”reformation”, 
for verden er blevet ”af-fortryllet”, 
og mennesket har brug for at ac-
ceptere, at der er grænser for, hvad 
vi kan vide. Vi har behov for en 
”gen-fortryllese” så at sige. Derfor 
har vi også brug for kirkens ritualer, 
mener han.

Bogen er helt igennem så abstrakt 
og teoretisk, at næppe ret mange 
kan bruge den til noget.  Den får 
dog mig til at forstå, hvorfor kir-
kekristendommen synger på sidste 
vers. Og den gjorde mig vældig glad 
for Martinus’ værk, for her gives en 
kristendom, der er til at forstå. Det 
er den, der bliver kristendommens 
næste ”reformation”.

Kristendom i Kina

Kristendommen breder sig hastigt 
i Kina i disse år. Man anslår der er 
mindst 80 millioner nu og mener, at 
1/3 af den kinesiske befolkning på 
1,3 mia. om 30 år vil være kristne.
Der har siden 600-tallet været 
forsøg på at missionere i Kina uden 
større held, og de kristne har jævn-
ligt været forfulgte, senest under 
kulturrevolutionen i 1966-76. Men 
med den ideologiske opblødning er 
der sket et opsving. Det politiske 
styre vil dog stadig have kontrol 
med de religiøse organisationer, så 
der findes nu 5 forskellige kristen-
grupper.

Der er dels en accepteret prote-
stantisk kirke, hvor medlemmerne 
skal være kendt af staten, som også 
udpeger præsterne. Der er en noget 

mindre katolsk kirke, men paven 
vil ikke acceptere, at statsmagten 
bestemmer dens ledere, eller at man 
blander kinesernes traditionelle 
forfaderdyrkelse ind i den.

De fleste kristne i Kina hører til de 
såkaldte ”hus-menigheder”, som 
godt nok ikke er lovlige, men som 
myndighederne oftest ignorerer. Et 
forsøg på statistik viser, at 30% er 
mænd og 70% er kvinder.
Hus-menighederne fungerer meget 
forskelligt. De mødes ofte i pri-
vate hjem, fokuserer mest på Jesus, 
gudstjenesterne er meget inderlige 
og medlemmerne ser sig som et fæl-
lesskab, hvor man hjælper hinan-
den. De seneste Bibel-oversættelser 
er forholdsvis nemme at få fat i, ja 
kan endda ofte fås i en almindelig 
boghandel. Men ellers er der smug-
let millionvis af Bibler ind i landet 
– også fra Danmark.

Det er nyt for kineserne at høre, at 
de er elsket af Gud som en fader. Da 
en 36-årig far fik at vide, at det er 
vigtigt, han elsker sine børn, trillede 
tårerne ned ad kinden og han sagde: 
”Jeg har da aldrig oplevet kærlighed 
fra min far.”

Der er et nyere fænomen, som 
kaldes ”den tredje kirke”. Den hører 
hovedsageligt til i storbyerne, og 
her kommer især den højere middel-
klasse, intellektuelle og universitets-
studerende. Den er stærkt voksende. 
Her læser man f.eks. Søren Kier-
kegaard! Og nu er der nyrige, der 
bygger store kirker.
(kilde: ”Kinas kristne revolution”, 
af Kim Schou, forlaget Udfordrin-
gen 2011)

Foråret der blev væk

De unges kamp for demokrati i 
Ægypten, som var en del af ”det 
arabiske forår”, og som kostede så 
mange af dem livet, er nu blevet 
forrådt af ”Det muslimske bro-
derskab”. ”Broderskabets” nylig 
valgte præsident Mursi har nærmest 

begået et statskup. Han har tiltaget 
sig noget nær enevældig magt over 
både den lovgivende og udøvende 
magt, han er begyndt at kvæle 
ytringsfriheden ved at ”rense ud” af 
uønskede personer i medierne, dvs 
de demokratiske og kritiske, han har 
forbudt de frie og uafhængige fag-
foreninger og er på snedig vis ved 
at undertrykke alle ikke-muslimske 
folk.

Han har allieret sig med de gamle 
magthavere, hvoraf de værste har 
fået magtfulde stillinger, og han har 
lavet hemmelige underhåndsaftaler 
med militæret, så deres indflydelse 
ikke er blevet mindre.
Dette fortalte en af de, der indtil for 
nylig sad i toppen af ”Det muslim-
ske broderskab” (Habib) til radioens 
udsendelse ”Orientering” på P 1 d. 
20/9.

At demokratisk valgte ledere tilta-
ger sig diktator-rollen, så snart de 
sidder sikkert i ”sadlen”, har vi jo 
før set i historien (eks. Hitler). At 
Ægypten nu søger at nærme sig og 
forbedre sit forhold til Irans præste-
vælde, bekymrer naturligvis Israel, 
men også USA, som dog yder 
milliard-bidrag til Ægypten. Måske 
er vi ved at se optakten til en stor 
mellemøst-brand – den som nogle 
har profeteret om.

De ortodokse rabbinere i Israel er 
nærmest blevet vanvittige – vil 
f.eks. bestemme hvilken farve, 
kvinderne må have på deres tøj. De 
har stor magt og indflydelse, så må-
ske lykkes det for dem at få skabt 
den krig med Iran.
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Klima-problemer

Anne Christine Hagedorn, der var 
med til at skrive bogen ”Simple 
living”, og som senere har skre-
vet ”Dit indre klima” (Schønberg 
2009), mener at klimaforandringer-
ne og de globale kriser er et spejl af 
en krise i menneskenes bevidsthed, 
dvs af vort indre klima.

For at forandre noget må vi vokse 
indefra, for kriser er en fantastisk 
mulighed for indre vækst, siger hun 
og spørger, hvorfor vi ikke laver et 
indre klima-topmøde. Det er jo i be-
vidstheden, alting begynder. Mange 
er da også på vej, for der tages 
en hel del initiativer verden over 
af folk, der søger nye veje. Og så 
citerer hun Einstein, der sagde: ”Vi 
kan ikke løse problemer med den 
samme bevidsthed, som vi brugte, 
da vi skabte dem.”

Hun nævner hele 7 kriser, der alle er 
forbundne: finanskrise, fødevarekri-
se, fattigdomskrise, sundhedskrise, 
ressourcekrise, sikkerhedskrise og 
klimakrise. Det er de gamle struk-
turer, der er ved at bryde sammen, 
lappeløsninger kan ikke redde dem. 
Vi må forberede os på sammenbrud-
det, tænke på situationen som noget 
positivt og mobilisere vore kreative 
humane kræfter, sikre på vi kan 
klare det ved hjælp af fællesskab. Vi 
skal ikke tænke som ofre, men som 
ansvarlige kompetente væsener.

Vi skal flytte autoriteten fra ydre 
kilder til vor egen indre kilde, ikke 
for at være konkurrerende individu-
alister, men som forskellige instru-
menter i en symfoni.

Deepak Chopra, der har skabt bevæ-
gelsen ”Alliance for a new Huma-
nity”, er optimistisk og mener, vi 
gør ligesom sommerfuglen. Larvens 
celler begynder inde i puppen at æn-
dre sig, og når disse særlige celler 
når en kritisk masse, dvs bliver til-
pas mange i larven, vækker de den 
genetiske kode for sommerfuglen. 
Når der bliver tilpas mange humane 
mennesker, vil forvandlingen ske og 
de menneskelige ”sommerfugle” vil 
springe ud.

Jura og sund fornuft

Der er ikke to blade på et træ, der 
er helt ens. Ikke to snefnug eller is-
krystaller er helt ens. Et menneskes 
identitet kan afsløres af dets finger-
aftryk. Der er aldrig to situationer i 
livet, der helt ligner hinanden, men 
alligevel må man lovgive som om, 
der var det. Altså er det op til nogle 
højst ufuldkomne dommere og 
domsmænd at dømme om, hvad der 
er ret og rimeligt. 

En dom er således aldrig hverken 
”objektiv” eller upartisk, men farvet 
af sympatier og antipatier. Ofte for-
hindrer de juridiske love dem i bare 
at bruge almindelig ”sund fornuft”.
Noget egentligt retssamfund har vi 
endnu ikke – men det er dog bedre 
end de fleste andre steder på kloden.

Yggdrasil

Ifølge nordisk mytologi er Yggdra-
sil ”Livets træ”, og det er en ask. Så 
da jeg hørte, at asken er ved at dø 

i hele Europa pga en sygdom, som 
betyder, den ikke står til at redde på 
nogen måde, oplevede jeg det som 
noget meget symbolsk.

Intet sker tilfældigt – så hvad bety-
der det?
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v/Jason Norris

(Følgende indlæg fandt jeg i et blad, som udgives af ”In-
stitute of noetic Sciences”, det er det spirituelle institut 
som astronaut Edgar Mitchell grundlagde, efter han på 
sin tur til månen havde set Jorden udefra og oplevet den 
som et levende væsen. Oversat fra engelsk, Ruth)

Luk øjnene og lyt intensivt. Hvor i kroppen opleves ly-
dene? Hvordan påvirker de din bevidsthed? Alt for ofte 
lytter vi kun med ørene. Men lyde er mere end blot noget 
auditivt, de er somatiske. De gennemtrænger og skaber 
resonans i vore celler. Vor krop modtager og er påvirket af 
de vibrationer, som omgiver os. Og alt vibrerer. Tænk på 
vi består mest af vand. Sæt et glas vand tæt på en højtaler, 
og lydbølgerne vil blive synlige.

Med hver vibration vi møder, skifter vor egen vibration. 
Forskellige vibrationer skaber resonans i forskellige dele 
af vor krop. Lave frekvenser vil som regel bevæge os 
gennem de lavere chakraer, mens høje frekvenser ofte sti-
mulerer de øverste chakraer. Visse frekvenser forårsager 
ophidselse, mens andre fremmer afslapning. Påvirkningen 
fra lyden af en eksplosion er meget forskellig fra fugle-
sang. Negative tanker virker helt forskellig fra positive 
tanker, for også tanker er vibrationer. Ved at fokusere på 
lydene i vore omgivelser, begynder vi at forstå, hvordan 
lyde påvirker vor bevidsthed og vort helbred. Vi kan 
forestille os en fremtidig ”vibrations-medicin”.

Kunsten at lyd-heale er en gammel visdomstradition. 
Indianerne sang mantraer, peruvianske shamaner sang 
medicin-sange, tibetanske munke ringede med synge-
skåle og vestafrikanerne slog på trommer. Den typiske 
lydhealers redskab er forskellige slags instrumenter: 
fløjter, trommer, klokker, klaverer – og en af de mest 
kraftfulde: den menneskelige stemme. I dag har lydterapi 
fundet sin plads i det vestlige sundhedsvæsen som alter-
nativ og supplement til allopatisk medicin. Lydhealing 
finder sted på hospicer, på rekrationshjem, ved sårheling, 
til stress-reduktion og i wellness-programmer.

Et voksende område indenfor videnskaben om lyd er 
”akustisk arkæologi”, som udforsker forbindelsen mellem 
lyd og lokalitet. Lyd behøver et rum, som også påvirker 
lyden. I årtusinder har forskellige kulturer stedfæstet 
særlige pladser, bygget ”syngende grave”, lydtempler, 

amfiteatre og katedraler. Der er skrevet bøger om ”hel-
lige steders hellige lyde” og ”akustiske mysterier på hel-
ligsteder”. Lyd kan formes af arkitektonisk design og er 
en hel videnskab. Der forskes i metoder til at begrænse 
uheldig lydmæssig påvirkning og til i stedet at skabe 
harmoniske omgivelser.

Frekvens-resonans

Vi siger, vi er på ”bølgelængde” med visse mennesker, 
ideer eller endda fysiske steder. Når to frekvenser er i 
samklang, forstærker de hinanden. Hver vibration har en 
frekvens, som vi måler i Hertz. Frekvens-terapi arbejder 
med viden om vore naturlige frekvenser for at identifi-
cere, balancere og opretholde en sund vibration gennem 
resonans.
Allerede i 1930’erne antog nogle forskere, at hver syg-
dom har en særlig resonans og derfor også kan helbre-
des med frekvenser. Senere forskning har vist, hvordan 
celle-membraner vibrerer og ”synger” under forskellige 
omstændigheder. Ideen er at udvikle et diagnostisk sy-
stem, som kan lyd-skanne den menneskelige krop for 
at opdage syge celler. Sunde celler responderer med en 
anden frekvens end usunde celler.

En pioner, Sharry Edwards, skabte et lyd-program, som 
”frekvens-analyserer” den menneskelige stemme, så man 
deri kan opdage underliggende spændinger, som kan føre 
til sygdom. Gennem lyd-profiler kortlægges en stemmes 
frekvenser og sammenlignes med en database, som in-
deholder tilsvarende frekvenser af forskellige fødevarer, 
giftstoffer, gener og patogener. Denne spektralanalyse 
viser, hvilke frekvenser der mangler, er svage eller behø-

Lyd som healingskraft
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ver afbalancering, og leverer så specielt frembragte toner 
fra sin database for at kompensere.

Brug af stemmegafler er en anden måde til at udforske 
frekvens-resonans. Lyd-vibrationer på eller omkring 
kroppen kan stimulere cellers frigivelse af giftstoffer, 
medføre afslapning og endda tilstande af ændret be-
vidsthed. Ligesom akupressur kan nogle stemmegafler 
bruges direkte på kroppen for at stimulere muskler, nerver 
og led. (For mere information om lydhealing se www.
biosonics.com). En af Biosonics stemmegafler svinger i 
overensstemmelse med Fibonacci-sekvenser, som er det 
underliggende mønster i naturen.

Den kinesiske teori om de fem elementer er også en del af 
frekvens-healing. Man mener, at hver af de fem elementer 
korresponderer med en særlig lyd, som aktiverer specielle 
organer som f.eks. lever, hjerte, lunger og binyrer. Hvis 
vi har nyreproblemer f.eks., kan vi bruge den lyd, der 
korresponderer med nyrerne og påkalde vand-elementet 
for at stimulere en afgiftning.

Rytme og lyd som medicin

Når vi har problemer med at sove, lytter vi til klassisk, 
new age eller lav-tempo musik. Når vi føler os deprime-
rede eller sløve, sætter vi noget hurtigt og energisk musik 
på. Vi ikke bare resonerer med særlige frekvenser, når 
vi bruger musik på den måde, vi tilpasser os dem. Visse 
rytmer passer med hjertets rytme, andre med hjernebølge-
mønstre, alt efter følelsesmæssige og bevidsthedsmæssige 
tilstande.

Ud-af-krop forskeren Robert Monroe udviklede ”Hemi-
sync”, et program som brugte underbevidste rytmer, 
udsendt i hovedtelefoner for at synkronisere personens to 
hjernehalvdele for derved at frembringe en ændret be-
vidsthedstilstand. Hvis en 300 Hz tone spilles i det ene 
øre og en 306 Hz tone samtidig i det andet, vil hjernen 
opfatte differencen som en 6 Hz puls og tilpasse sig den, 
hvilket giver en theta-tilstand, som er en dyb meditations-
tilstand. Programmet kombinerer specielle rytmer til brug 
for forskellige slags problemer som f.eks. ADHD, PTSD, 
depression eller kroniske smerter.

Andre organisationer bruger trommer til at forbedre 
menneskers helbred ved hjælp af rytmer. Edgar Cayce 
udtalte, at lyd ville blive fremtidens medicin. Rudolf 
Steiner forudsagde, at rene toner ville blive brugt som 
healing. Lyd-healing har ældgamle rødder og er nu ved at 
blive genopdaget i nye former, bl.a. i brugen af ultralyd.
Sangen, ikke bare vuggesangen for de små børn, er igen 
ved at vinde frem til forbedring af humøret, dvs af vor 
følelsesmæssige tilstand, og dermed også vor helbreds-
tilstand. 

Vor forunderlige frekvens-verden
Videnskaben har opdaget, at mange dyr kommunikerer med vibrationer, som mennesket ikke 
har sanser til at opfatte. Men nu kan man omsætte dem til lyde, så det er muligt at høre, hvil-

ken forunderlig verden dyrene lever i udenfor menneskets normale opfattelsesevne.

Vi lever alle hele tiden i en vibrationsverden, men de fleste frekvenser sanser vi ikke og forstår 
derfor heller ikke.
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Af Søren Jensen

”Og menneskene nåede frem til at kunne modtage 
Kristusmentaliteten eller det færdige menneskes 
væremåde som forbillede for moral og væremåde i form 
af den af Kristus åbenbarede kristendom.” (1)

Det er slående at Martinus forfatterskab, trods dets 
kvalitet og omfang, er helt uden referencer til bøger 
og forfattere på nær Bibelen. Denne ene bog anvender 
Martinus igen og igen som reference, ligesom Kristus 
igen og igen anvendes som eksempel. Kun den der ikke 
selv har læst så meget af Det Tredie Testamente kan være 
i tvivl om dette.

Jeg har her samlet nogle citater fra Martinus hånd som 
utvetydigt understreger sammenhængen med de 2 
forrige testamenter. Alle kan gøre sin egen undersøgelse. 

”Jesus havde den mest fundamentale form for den 
manifestation gennem hvilken alle jordens slægter skal 
velsignes.” (2)
 
”Kristendommens verdensepoke består af tre store 
stadier, hvor de første udgøres af Det Gamle Testamente 
og Jødedommen og det andet af Det Nye Testamente 
og kristendommen, hvor den materielle tilstand skulle 
udvikles. Det Tredie stadium er Det Tredie Testamente 
eller åndsvidenskaben, som vil danne grundlag for 
menneskets videre udvikling og garantere, at menneskene 
inden for denne epoke vil komme til at blive ét med 
Gud” … ”Vi ser således, at det sidste stadium i den 
kristne verdensepoke, den nye verdenskultur allerede er 
indbygget i de tidligere kulturer.” … ”Åndsvidenskaben 
er ikke åndsvidenskab, hvis den ikke på alle punkter 
bekræfter Jesu bjergprædiken.” … ”Det er den sande 
kristendom, den sande guddommelige væremåde, den 
sande kærlighed til næsten.” (3)

”Alle mine analyser er en retfærdiggørelse af Kristus” 
… ”Det er allevegne, at det er Kristus, der i den grad er 
forsvaret” … ”Det er i den grad en fortsættelse af hans 
facitter og hans analyser” … ”Det siger jeg til dem som 
i den grad ville tro at det er falsk, at det er forkert.” (4)  

”Enhver der søger at vise menneskene en anden vej 
til fredens og fuldkommenheden end den absolutte 
næstekærlighedens vej, hører med til de ”falske profeter” 
som kristus advarede menneskeheden imod.” (5)

”Det Tredie Testamente er fortsættelsen af Kristus” 
… ”Den skal føre Kristusmissionen videre” (6) ”Det 
bliver fuldstændigt forklaret, at det jeg er i gang 
med er fortsættelsen af det nye testamente.” (7) 
”Det er fortsættelsen af Kristus-missionen, der nu er 
fuldkommengjort”. (8)

”Det som Livets Bog eller Det Tredie Testamente har at 
gøre, det er jo det man har kaldt Kristi genkomst.” (9) 
”Det er Bibelen, der er færdiggjort. Den hellige ånd som 
Kristus har bebudet.” (10)

”Det Tredie Testamente. Det er det, som Kristus ikke 
kunne fortælle sine disciple, men som han sagde, at 
sandheden, Talsmanden den hellige ånd, skulle Faderen 
sende, og den skulle lære menneskene alt det, de ikke 
forstod dengang.” (11)

”Jeg har modtaget den forjættede Talsmand, Den hellige 
Aand. Den ”lærer” mig om alle ting og ”minder” mig 
om alle ting.” (12)

”Den hellige ånd” er, som jeg ofte har sagt, ikke 
nogen person, men en bevidshedstilstand. ”Ånd” er 
det samme som ”bevidsthed”. Den hellige ånd er den 
bevidshedstilstand, i hvilken man er i stand til såvel 
følelsesmæssigt som intelligensmæssigt, at begribe den 
store viden eller kundskab, der danner mellemledet 
mellem kristendommen store grundfacitter og det 
daglige, praktiske liv.” … ”Det er da også manglen af 
dette mellemled, der har fået menneskene til at vende 
den officielle kristendom ryggen” … ”først og fremmest 
er formålet med mit arbejde at skabe det manglende 
mellemled mellem den officielle kristendom og det daglige 
liv. Dette mellemled er de kosmiske analysers belysning 
af de store facitter: Reinkarnation og udødelighed, så at 
man kan se deres forgreninger ned i det praktiske liv.” 
… ”Når jeg derfor genskaber det manglende mellemled, 
som jeg er i færd med at gøre, er det for at det skal være 
muligt at føre kristendommens verdensbillede videre.” …

”Men uanset kristendommens nuværende terminologi er 
dens store grundfacitter evige realiteter, og de danner et 
så fast fundament at bygge videre på, at kristendommens 
kerne i sig har alle naturlige forudsætninger for at være 
”den sæd i hvilken alle Jordens slægter skal velsignes”. 
Når alle forældede opfattelser falder bort, og det 
manglende mellemled bliver indskudt, vil kristendommen 
være den basis, på hvilken en ny kultur vil blive skabt, så 
vel som den vil danne grundlaget for en virkelig varig 

Martinus værk er sidste del af Bibelen
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verdensfred. De ting, der i dag er forældet i den kristne 
forkyndelse, blev skabt fordi man ingen klar viden havde 
om reinkarnationen. Uden denne viden måtte man skabe 
midlertidige opfattelser der kunne retfærdiggøre Gud.” 
(13)

”Den gamle kristendom, den er ikke så naiv eller så dum, 
det er nemlig den der er rigtig.” (14) ”Det moralske 
fundament i den kristne verdensreligion er identisk med 
den interplanetariske verdensmoral.” (15)
 
”Det bliver gennem kristendommen at hele verden skal 
frelses og velsignes.” (16) 
 
”Kristendommen (blev) den Udløber, gennem hvilken 
den fortsættende ny verdensimpuls kunne blive 
virkeliggjort, som nu skal forene alle jordens slægter.” 
(17) ”Der er en hel masse kristne mennesker som er 
skjulte. Vi kalder dem ikke kristne…” (18)  

”Det Tredie Testamente er alle de bøger og alle de 
analyser, jeg har skrevet, og alle de vejledninger og 
hjælpeforanstaltninger, jeg har lavet. Det er Det Tredie 
Testamente.” … 
Kristus sagde: ”Jeg har endnu meget at sige jer, men I 
kan ikke bære det nu.” - ”Men talsmanden den hellige 
ånd, som Faderen vil sende i mit navn, den skal lære 
jer alle ting og minde jer om alle ting, som jeg har 
sagt jer.” - ”Den skal herliggøre mig, for den skal 
tage af mit og forkynde jer. Alt, hvad Faderen har, 
er mit, derfor sagde jeg, at den skal tage af mit og 
forkynde jer.” Kristus sagde altså, at Gud skal sende en 
videnskab senere, når menneskene bliver modne til det. 
Det er denne videnskab, De har den lykke og glæde at 
arbejde med. Jeg vil ønske Dem rigtig god arbejdskraft 
på dette felt, hvor det stadigvæk gælder om ikke at 
genere, men om at have omsorg for sin næste.” (19) 
 
August 1978 præsenterer Martinus det endelige omslag 
til sit samlede værk, Det Tredie Testamente med 
symbolerne ”Lyset” og ”mørket” på omslaget.  
August 1979, foran 500 tilhørere: ”Denne tid er 
kommet, og nu har jeg myndighed til at sige, at Det 
Tredie Testamente er ”talsmanden den hellige ånd.” 
(20) 
 
August 1980, foran 1200 tilhørere: ”Jeg har fået 
en impuls om at mit værk skal hedde det Tredie 
Testamente” … ”Den gamle kristendom, den er ikke 
så naiv eller så dum” … ”Kristi genkomst er en ny 
verdensepoke som han kom og indviede for snart 2000 
år siden, da han prædikede på jorden.” … ”Kristus 
gav hovedprincipperne for denne nye verdenskultur” 
… ”Kristus opgave var at være Guds model på 
mennesket i sit billede. Der måtte være en model for 

at menneskene kunne se hvordan de skulle være.” 
… ”Man skal udvikles til at blive ligesom Kristus.” 
… ”Derfor er kristendommen et stort mysterium 
for menneskene, men nu er det løst i Det Tredie 
Testamente, hvor man kan læse og studere det.” … 
”Det jeg fortæller er det Talsmanden den hellige ånd 
fortæller.” … ”Menneskene får om kort tid adgang til 
det, når Livets bog for første gang kommer ud på et 
offentligt forlag under titlen Det Tredie Testamente.” 
(21) 
 
Marts 1981 går Martinus bort og november samme år 
begynder udgivelsen af det samlede værk under titlen 
Det Tredie Testamente med Kristusfiguren på forsiden. 
Camouflageperioden er forbi.
Kristusidealet kendetegnede således Martinus liv fra start 
til slut: ”Jeg kan ikke fysisk erindre nogen dag, hvor jeg 
ikke har bedt til Gud. Men denne min religiøsitet var min 
hemmelighed, var min helligdom. Jesus var mit største 
ideal og rettesnor. I alle tvivlsspørgsmål stillede jeg altid 
spørgsmålet således op: ”Hvad ville Jesus gøre i den 
pågældende situation?” og svaret kom altid prompte.” (22) 
 
Martinus skriver et sted om en Jesus- discipel, der havde 
svært ved at forstå ham. Der skulle en korsfæstelse til at 
åbne de sidste øjne. Da kunne han se Kristus, den hellige 
ånd, den guddommelige kærlighedskilde og vejen til 
Faderen. Som Kristus siger ifølge Johannes evangeliet 
kap. 14: ”Kender I mig, vil I også kende min fader. Og 
fra nu af kender I ham og har set ham.”

Jeg var sulten, og I gav mig at spise, 
jeg var tørstig og I gav mig at drikke, 
jeg var fremmed og I tog imod mig, 
jeg var nøgen og I gav mig klæder, 
jeg var syg og I tog jer af mig, 
jeg var i fængsel og I besøgte mig 
(Fra Matth. Kap 25) 
 
Martinus ord er hentet fra: 1: Det Evige Verdensbillede II 
stk. 20.7. 2: Hvad er sandhed? 3: Kosmos nr. 11/1991 4: 
Båndforedrag: ”Den store fødsel” 5: Livets Bog VI stk. 2009 
6: Foredrag på MI 2/10 1969 7: En samtale med venner 5/8 
1975 8: En lille tale Martinus holder i stedet for almindeligt 
foredrag i 1971 9: Foredrag d. 24 juni 1979 10: En samtale 
med venner d. 16/12 1975 11: Foredrag i Ingeniørforeningen 
d. 1971 12: Kosmos nr. 5/1933 13: Foredrag fra januar 
1942 med navnet ”Det sande Gudsforhold”. Foredraget 
er af ukendte årsager endnu ikke er udgivet, men gjort 
tilgængeligt på www.martinus-webcenter.dk 14: Foredrag d. 
9/8 1980 15: Livets Bog 7 stk. 2431 16: Det religiøse princip 
17: Livets Bog I stk. 61 18: Kosmos nr. 8/1994 19: Klint 
d. 29. juni 1975 20: Tale på Hotel Sheraton d. 11/8 1979 
(Kosmos 8/1994) 21: Tale i Falkoner Centret d. 9/8 1980 
(Kosmos 8/1991) 22: ”Omkring min missions fødsel”  
Yderligere information: www.det-tredie-testamente.dk/
litteraturen/navnet
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v/Ruth Olsen

Jeg er i sommerens løb i Bogbiksen blevet spurgt, hvor 
jeg selv står m h t de kritiske røster, jeg lægger spalteplads 
til i dette blad.
Selv om jeg i ytringsfrihedens navn trykker de indlæg, 
der kommer, uanset hvad jeg selv mener (blot jeg no-
genlunde forstår dem), gør jeg selvfølgelig mig mine 
tanker om dem.

Så længe kritik ikke er det, Martinus kaldte ”ond kritik”, 
mener jeg, det er nødvendigt, at forskellige meninger får 
lov at komme til orde, ellers kan en bevægelse nemt gå i 
stå og ”krystallisere”, som Martinus udtrykte det. For mig 
er det vigtigt, at vi kan være uenige på en ”civiliseret” 
måde, dvs uden at blive fjendtlige og dermed uvenner. 
En debat hvor forskellige meninger brydes er tegn på, at 
der er liv i bevægelsen.

Jeg er ikke i tvivl om, at vi alle gør det, så godt vi kan ud 
fra det, vi hver især mener, er det rigtige. Så vil tiden vise, 
hvad der i længden holder. Så længe Martinus’ originale 
værker er frit tilgængelige for enhver, vil hans budskaber 
nå ud til dem, der har brug for det. Og selv om kommende 
generationer prøver at rette hans skrifter til, efterhånden 
som sproget ændrer sig, og der vil selvfølgelig med tiden 
komme store ændringer i sproget, så kan det aldrig gå helt 
galt, når blot man udtrykkelig gør opmærksom på, hvem 
der er udgiver, og at det altså ikke er den oprindelige tekst, 
men oplyser om, hvor man kan finde denne.

Fordi Martinus selv kunne nedskrive sit verdensbillede, 
kan det ikke gå som med Jesu budskaber, at ufuldkomne 
mennesker kører det ud på vildspor. Med de nye mulig-
heder, som internettet giver, vil fremtidens generationer 
have en fri og let adgang til det oprindelige værk, og så 
behøver man ikke andre til at fortolke og udlægge teksten. 
Alle kan jo læse selv.

Derfor kan man alligevel have brug for steder, hvor man 
mødes og diskuterer bøgerne, evt. hjælper hinanden med 
at forstå et og andet, vel vidende at der kan være forskel-
lige opfattelser af de skrevne ord, ingen er jo ufejlbarlige 
(endnu). Således vil der opstå skoler og kursussteder, 
baseret på lidt forskellige ideer om ”det rigtige”, men så 
længe det er Martinus’ egne værker, der er grundlaget, 
vil det være godt nok. Ensretning ville ikke være i Mar-
tinus’ ånd.

”redaktørenS mening!”

At der skrives bøger på grundlag af Martinus’ værk - den 
såkaldte ”sekundær-litteratur” - er meget fint, for ofte 
forstår man noget bedre, når man får forskellige vinkler 
på stoffet. Disse bøger bliver jo også udgivet i eget navn 
og ikke i Martinus’ navn.
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Foredrag, studiekredse og udstillinger ud fra Martinus 
åndsvidenskabelige værk Det Tredie Testamente, arran-
geret af LIVETS SKOLE i åndsvidenskab og Fonden 
Det Tredie Testamente.

Studiekredse, alle søndage fra 9. september 2012 til 
7. april 2013 hos LIVETS SKOLE i åndsvidenskab, 
Vestre Gade 6, Brøndbyøster, 2605 Brøndby. Entre for 
Studiekredse og foredrag: Frit – efter gaveprincippet. 
Tilmelding: Tel.nr.: 2015 7811

Brøndby: 1. september 2012 kl. 13.-15 Informatørdag 
om Det Tredie Testamente, v/Rolf Elving
Brøndby: 2. september 2012 kl. 13.-15, ”Hvordan skal 
det forstås, at alt er såre godt?” v/ Rolf Elving
Brøndby: 23. september 2012 kl. 13.-15, ”Hvad end 
spørgsmålet er… Er svaret altid kærlighed”, v/Bo 
Boilesen

Aarhus/Udstilling: 28. – 30. september 2012, udstillin-
gen ” Et vindue til evigheden” Martinus åndsvidenskab 
– Det Tredie Testamente, med tilhørende foredrag på 
Krop-Sind-Ånd i NRGi Park i Aarhus.
En udstilling for det moderne menneske med et logisk, 
kærligt og evigt verdensbillede.
Foredrag ved Rolf Elving ”En introduktion til Det 
Tredie Testamente af Martinus”
Foredrag ved Jan Langekær ”Hvad er intuition og 
kosmisk bevidsthed? …en forklaring ud fra Martinus 
åndsvidenskab”

Frankfurt/Udstilling: 10. – 14. oktober 2012, Udstil-
lingen „Ein Fenster zur Ewigkeit“ über Das Dritte 
Testament von Martinus. Udstiller: Fonden Det Tredie 
Testamente, Brøndby

Brøndby: 14. oktober 2012 kl. 13.-15., ”Om parforhold 
og drømmen om den eneste ene”, v/ Toni Bjerremose

Herning/Udstilling: 20.– 21. oktober 2012, udstillingen 
”Et vindue til evigheden” om Martinus åndsvidenskab 
og hans epokegørende værk Det Tredie Testamente, i 
Kulturellen i Herning.

Aars/Udstilling: 27. – 28. oktober 2012, udstillingen 
”Et vindue til evigheden” om Martinus åndsvidenskab 
og hans epokegørende værk Det Tredie Testamente, i 

Messecenter Vesthimmerland Aars.
Foredrag ved Jan Langekær ”En introduktion til Det 
Tredie Testamente af Martinus”

Brøndby: 4. november 2012 kl. 13.-15., ”Fra penge-
økonomi til næstekærlighed”, v/ Søren Jensen

Jægerspris: 21. november 2012, ”Hvad er intuition? – 
en forklaring ud fra Martinus åndsvidenskab” 
v/Jan Langekær, i ”Rejsestalden” i Jægerspris,
kl. 19:00
Brøndby: 25. november 2012 kl. 13-15., ”Juleevange-
liet … Hvem var egentlig Jesus?”
v/Hans Lybecker Larsen

Hjørring: 3. december 2012 kl. 19:00 ”Juleevangeliet 
… et foredrag om vores allesammens kosmiske rejse” 
v/Jan Langekær, i Aquarius Hjørring kl. 19:00

Brøndby: 16. december 2012 kl. 13.-15., ”Hvem var 
egentlig personen Martinus?” v/Vagn Noach
Brøndby: 6. januar 2013 kl. 13.- 15., ”Om at holde 
hjertet varmt”, v/Søren Olsen
Brøndby: 27. januar 2013 kl. 13.-15., ”Fra trosreligion 
over ateisme til livets egen religion” v/Toni Bjerremose

Frederiksberg/Udstilling: 1.-3. februar 2013, udstil-
lingen ”Et vindue til Evigheden” den 10. udstilling af 
sin art i Falconer Center på Frederiksberg om Martinus 
åndsvidenskab og hans epokegørende værk Det Tredie 
Testamente. Åndsvidenskabelige foredrag ved Vagn 
Noach og Jan Langekær. Vi har stand nr. 204

Livets Skole sæson 2012 og 2013
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Odense/Udstilling: 16. – 17. februar 2013, udstillingen 
”Et vindue til evigheden” om Martinus åndsvidenskab 
og hans epokegørende værk Det Tredie Testamente, i 
Odense CongressCenter
Foredrag ved Jan Langekær ”En introduktion til Det 
Tredie Testamente af Martinus”

Brøndby: 17. februar 2013 kl. 13.-15., ”Martinus 
åndsvidenskabelige værk Det Tredie Testamente” en 
kronologisk oversigt, v/ Søren Ingemann Larsen

Aalborg/Udstilling: 1. – 3. marts 2013, udstillingen ”Et 
vindue til evigheden” om Martinus åndsvidenskab 
og hans epokegørende værk Det Tredie Testamente, på 
Krop-Sind-Ånd udstillingen Aalborg Kongres & Kultur 
Center. Foredrag ved Rolf Elving ”En introduktion til 
Det Tredie Testamente af Martinus” Foredrag ved Jan 
Langekær, ”Hvad er intuition og kosmisk bevidsthed?” 
Vi har stand nr. B23

Brøndby: 10. marts 2013 kl. 13-15., ”Fra Adam til 
Eva” v/ Hans Lybecker Larsen
Brøndby: 7. april 2013 kl. 13.-15., ”Størrelsesforhold – 
kosmisk set” v/ Vagn Noach

Kursus: Stensbæk ved Gram: 29. juni – 5. juli 2013, 
dansk sommerkursus i Martinus åndsvidenskab – Det 
Tredie Testamente på Stensbæk – Den Holistiske Høj-
skole

Kursus: Stensbæk bei Gram: 29. juni – 5. juli 2013, 
deutsche Sommerkurs in Martinus Geisteswissenschaft 
– Das Dritte Testament – auf Stensbæk – Den Holisti-
ske Højskole
Undervisere: Bl.a Rolf Elving, Uwe Todt, Søren Jen-
sen, Bärbel Zöller og Jan Langekær m.fl.
 

 Af Vagn Noach 

MI er nu nået så langt ud i det absurde at de siger nej tak til 
et arvebeløb fra Sam Zinglersen på ca. 2 millioner kroner.

Årsagen er at Sam Zinglersen på sine gamle dage tabte 
tilliden til MI og fastlagde at bestyrelsen i hans fond til 
bevarelse af Martinus barndomshjem skulle være uaf-
hængig af MI der kun skulle have 1/3 af stemmerne.  De 
resterende 2/3 skulle fordeles mellem Hjørring kommune 
eventuelt repræsenteret af bestyren for Moskildvad samt 
en helt uafhængig person. 

Instituttet siger nej til 2 millioner

Disse ønsker kunne MI ikke acceptere idet de ville have 
den fulde indflydelse over fonden.
Jeg er bekendt med at Martinus sagde nej tak til betingede 
gaver, men her er der ikke tale om en betinget arv men kun 
et ønske om hvilke personer der kan træffe bestemmelse 
om hvad pengene skal bruges til. Her var det vigtigt for 
Sam at udelukke Willy fra MI og revisor Finn Bentzen 
da han havde tabt tilliden til disse personer.
MI er efter dette et magtapparat der ikke tolererer de-
mokrati.
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BRØNDBY
Søndag 2/9 Hvordan skal det forstås, at alt er såre 
godt? v/Rolf Elving
Søndag 23/9 Hvad end spørgsmålet er .. er svaret 
altid kærlighed v/ Bo Boilesen
Søndag 14/10 Om parforhold og drømmen om den 
eneste ene v/Toni Bjerremose
Søndag 4/11 Fra pengeøkonomi til næstekærlighed 
v/Søren Jensen
Søndag 25/11 Juleevangeliet – Hvem var egentlig 
Jesus? v/Hans Lybecker
Søndag 16/12 Hvem var egentlig personen
Martinus? v/Vagn Noach

Møderne er kl. 13-15 i Livets Skole, Vestre Gade 6, 
Brøndbyøster.
Kontakt: Jan Langekær tlf. 2015 7811

DRAGØR
Martinus-Studiekreds  hver tirsdag kl. 15.30-17, 
kontakt Vagn Noach tlf. 3253 2653 el mail: noach@
post5.tele.dk

ESBJERG
Torsdag 13/9 At se det guddommelige i alt 
v/Lene Jeppesen
Mandag 24/9 Symbolbøgernes historie
 v/Ole Therkelsen
Onsdag 7/11 ”Er der overhovedet nogen grund til at 
være ængstelig ved/bange for døden?”
 v/Lars Gyde
Møderne er kl. 19 på Tobakken, Gasværksvej 2,1. grønt 
lokale

FREDERIKSHAVN
Tirsdag 9/10 ”Er der overhovedet nogen grund til at 
være ængstelig ved/bange for døden?” v/Lars Gyde
Mandag 19/11 ”Bevidsthedens udvikling”
 v/Tryggvi Gudmundsson
Møderne er kl.19.30 i Teosofisk Forening, Skolegade 8

HERNING
Torsdag 27/9 Symbolbøgernes historie 
v/Ole Therkelsen
Torsdag 11/10 Mod nye og større oplevelser 
v/Edith Grønbæk

Torsdag 1/11 Livserkendelse og selverkendelse 
v/Solveig Langkilde
Torsdag 22/11 Bevidsthedens udvikling 
v/Tryggvi Gudmundsson
Møderne er kl. 19.30 i ”Kulturellen”, lok.02-01,
 Nørregade 7

KLINT og KØBENHAVN
Oplysning herom fås på www.martinus.dk eller tlf. 38 
34 62 80

SILKEBORG
Onsdag 12/9 At se det guddommelige i alt v/Lene 
Jeppesen
Onsdag 31/10 Livserkendelse og selverkendelse v/
Solveig Langkilde
Onsdag 21/11 Mod nye og større oplevelser v/Edith 
Grønbæk
Møderne er kl. 19.30 i Medborgerhuset, Bindslev Plads 
5

SINDAL
Tirsdag 18/9 Mod nye og større oplevelser v/Edith 
Grønbæk
Mandag 29/10 Livserkendelse og selverkendelse v/
Solveig Langkilde
Tirsdag 20/11 Bevidsthedens udvikling v/Tryggvi 
Gudmundsson
Møderne er kl.19.30, Aktivitetshuset, Norgesgade 1

SVENDBORG
Tirsdag 23/10 Er der nogen uhyrer under sengen? v/
Jan Schmidt
Mødet er kl. 19.30 på Færgegården, lokale 5, Færgevej 
13

SØNDERBORG
Tirsdag 11/9 At se det guddommelige i alt v/Lene 
Jeppesen
Tirsdag 25/9 Symbolbøgernes historie v/Ole Therkel-
sen
Tirsdag 30/10 Bevidsthedens gæster v/Ingolf Plesner
Møderne er kl. 19.30 på Biblioteket, grupperum ¾, 
Kongevej 19

MØDER
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THISTED
Søndag 9/9 At se det guddommelige i alt
v/Lene Jeppesen
Søndag 28/10 Er der overhovedet nogen grund til at 
være ængstelig ved/bange for døden? v/Lars Gyde
Søndag 18/11 ”Bevidsthedens udvikling” 
vTryggvi Gudmundsson
Møderne er kl. 15, Plantagevej 18

TÅSTRUP
Poppel alle 12
se www.martinus-taastrup.dk

VEJLE
Søndag 9/9 Mod nye og større oplevelser 
v/Edith Grønbæk
Søndag 23/9 Kontakten mellem den fysiske og den 
åndelige verden v/Ole Therkelsen
Søndag 7/10 Er der nogen uhyrer under sengen?
v/Jan Schmidt
Søndag 11/11Vejen til kosmisk bevidsthed 
v/Alex Riel Mathiasen
Møderne er kl. 14 i  DOMUS, Ved Sønderåen 1

VIBORG
Mandag 10/9 At se det guddommelige i alt 
v/Lene Jeppesen
Torsdag 1/11 Er der overhovedet nogen grund til at 
være ængstelig ved/bange for døden? v/Lars Gyde
Onsdag 21/11 Bevidsthedens udvikling 
v/Tryggvi Gudmundsson
Møderne er kl. 19.30 i Borgerhuset ”Stationen”, Lille 
Sankt Hans Gade 7

ÅRHUS
Onsdag 26/9 Symbolbøgernes historie
v/Ole Therkelsen
Tirsdag 16/10 Er der overhovedet nogen grund til at 
være bange for døden? v/Lars Gyde
Tirsdag 30/10 Livserkendelse og selverkendelse 
v/Solveig Langkilde
Søndag 11/11 kl. 10-16 Seminar At blive et med livet 
v/Eigil Kristensen, i Fælleshuset Roukær Alle 1, Høj-
bjerg
Tirsdag 20/11 Er der nogen uhyrer under sengen? 
v/Jan Schmidt
Møderne er kl. 19 i Filosofisk Center, Vestergade 43, 
Århus C

Hjemmesiden Martinus-media.dk er ændret til:
http:// martinus-webcenter.dk – her kan man bl.a. se 
Jørgen Knudsens Martinus-film, nu tekstet til mange 
sprog bl.a. esperanto.



Martinus svarer på spørgsmål

Spørgsmål:
Sker der vitamintab ved kogning af de vegetabilske ernæringsprodukter?

Svar:
For at løse dette problem må man lære at forstå, at al mad eller ethvert ernæringsprodukt, det være sig ani-
malsk eller vegetabilsk i sin kosmiske analyse er udtryk for mikroliv, hvilket igen vil sige myriader af levende 
mikrovæsener. Men da levende fysiske væsener består af ånd og stof, vil næringsprodukterne således også 
bestå af ånd og stof.

For at kunne blive optaget som næring i en organisme må dette mikroliv ”fordøjes”. Det sker altså ved hjælp 
af væsenets fordøjelsesorganer og den heraf udløste mavesyre. Denne fordøjelsesproces betyder for mikrovæ-
senerne en udskillelse af deres ånd fra deres legeme. Denne ånd opsummeres eller inkarneres i den fordøjende 
organismes kød og blod som fornyende liv, medens stoffet, hvilket vil sige mikrovæsenernes efterladte fysiske 
legemer, der nu er lig, går ud som afføringsstoffer. Denne af materien udskilte mikroånd eller dette mikroliv 
udgør altså den virkelige næringsværdi. Det er reaktionen af dette mikroliv eller denne mikroånd, der igen 
udgør det, vi kalder ”vitaminer”.

Da ånd som bekendt overlever enhver fysisk organismes undergang, til hvilken den har været bundet, vil mi-
kroånden eller mikrolivet i ethvert ernæringsprodukt umuligt kunne tilintetgøres, formindskes eller forstærkes, 
men vil overleve enhver form for udskillelse fra det fysiske stof, ligegyldigt om denne udskillelse sker i kraft 
af mavesyre eller kogning. Fordøjelsen i sig selv er således kun en udskillelses- eller befrielsesproces af ånd 
eller mikroliv til fordel for en opbygning og vedligeholdelse af det fordøjende væsens organisme.

At denne fordøjelse eller udskilningsproces suppleres med en kunstig proces som f.eks. kogning, har ingen 
som helst indflydelse på selve placeringen af den frigjorte udødelige mikroånds nye inkarnation. Denne 
bestemmes udelukkende af mikroåndens eller mikrolivets egne talentkerner. Hvis disse talentkerner er af en 
sådan natur, at de kan komme til fuld normal udfoldelse i den fordøjende organismes kød og blod, inkarnerer 
de øjeblikkeligt her. Dette sker navnlig med hensyn til det modne frugtkød omkring kernerne.

Derimod er der meget af det frigjorte mikroliv, der ikke kan komme til normal udfoldelse i nævnte kød 
og blod. Dette mikroliv inkarnerer derfor hurtigt i andre stoffer eller materier, hvor betingelserne for dets 
talentkerne-udfoldelse er fuldkomment til stede. Da der er meget af denne form for mikroliv til stede i de er-
næringsprodukter, overfor hvilke man i særlig grad anvender kogningen, nemlig kød, brusk og blodprodukter, 
er det rimeligt, at man her kan konstatere en mindre vitamin-aktivitet end ellers, eller et vitaminsvind, men 
det skyldes som nævnt absolut ikke kogningen, men derimod selve det pågældende mikrolivs uegnethed til 
optagelse som næring i vedkommende organisme. Og det ville ikke ændre situationen selv om de nævnte 
produkter blev nydt i ukogt eller rå tilstand.

Kogningen er således ikke blot uskadelig, men er en glimrende hjælp for mennesket i dets kosmiske vandring 
henover de grove og vanskeligst fordøjelige animalske og vegetabilske produkters tidsepoke til en kommende 
ny verdenskulturs strålende guldalder, hvor kosten ikke mere er et problem, men sammen med al den øvrige 
daglige tilværelse vil være en moden menneskeheds guddommelige nydelse af den af Gud selv igennem 
Alnaturens strålevæld skabte, evige sundhedskilde.
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Tidens længsel

I alle menneskers hjerte er der en længsel efter kærlighed, fred og lykke. I alle nationer 
er ønsket om international forening. Universelt broderskab er det ultimative mål i verden. 
Hvor langt er vi fra det mål? Afstanden hertil kan kun måles med hvor megen næstekærlig-
hed, der er i verden. Men den kærlighed er endnu ikke nået til dørtrinnet for de menneske-
lige relationer og vil ikke åbne døren, før menneskene byder fællesskabet indenfor.

Fællesskab betyder énhed.  Énhed betyder balance mellem at give og modtage. Civilisatio-
nen er endnu ikke nået dertil, hvor man forstår den dybere betydning af, at der skal være en 
ligelig balance mellem at give og få. Menneskets største opgave er at lære at GIVE. Vi er 
stadig i en barbarisk tidsalder, hvor man hellere vil TAGE end at GIVE, ja endog tage an-
dres liv.

En spirituel tidsalder er imidlertid ved at spire frem. Døren er åbnet lidt på klem, men vort 
verdenshus står stadig på splittelsens sand. Konsekvensen heraf er frygt. Et hus der er byg-
get på splittelse og frygt må falde. Fred og lykke vil først komme, når kærlighedens lys 
forener menneskene og de er holdt op med at skabe frygt.

Walter Russell

Martinus skriver i småbogen ”gavekultur”:
….give-evnen er den hovedhjørnesten, hvorpå al absolut lykke beror.
Jesus sagde: ”saligt er det at give hellere end at tage”
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Der må frit kopieres fra bladet, men med 
kildeangivelse

I dette blad fortsætter det, nogle vil kalde ”Martinus-
sagens interne debat”, men den er der åbenbart brug for, 
siden så mange har haft lyst til at ytre sig. Og det er jo 
fint, for det hører med til den demokratiske kultur, vi er 
så heldige at have i vor del af verden.

Martinus-sagen har ingen organisation med medlemmer, 
og det er jo fint, men så har vi heller ikke demokratiske 
medlemsmøder, hvor de interesserede kan udveksle me-
ninger om interne problemer. Et blad der kun udkommer 
fire gange om året er selvfølgelig et langsommeligt kom-
munikationsmedie, men når ordene skal prentes på papir, 
er der større chance for, man tænker sig om.

Hvis man vil vide noget mere dybtgående om baggrunden 
for den kritik, der er opstået, kan man læse lidt om det på 
bladets hjemmeside. Ingen ønsker at være kontrær, hvis 
man kan undgå det, men sommetider kan man jo føle, 
det er nødvendigt.

Bladet her er så alsidigt, så jeg håber der er lidt for enhver 
smag. Hvis man mangler ideer til en julegave er det stadig 
muligt at den oprindelige udgave af Livets Bog, alle 7 
bind for 1000 kr, Bisættelse for 140 kr, Logik for 130 kr 
og småbøgerne for 20 kr pr stk. Alt sammen i smukt hvidt 
bind med guldstjernen.
De laver sjov i TV med, at Jorden går under d.21. decem-
ber, men vi får nok alligevel en god jul og er her endnu, 
når vi skriver 2013!
Og til lykke til verden for at Obama blev valgt vil jeg sige 
med dette sjove billede, jeg fandt.
Ruth
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des på mange ting, end de gjorde, da de var under den 
gamle verdensimpuls’ påvirkning, og det gælder også 
julen. Julebudskabet i sin gamle form vil med tiden tabe 
sin kraft, men det lys og den glæde, der udtrykkes gen-
nem beretningen, vil ikke alene bestå, men blive stærkere 
og stærkere. En ny epoke er under udvikling blandt de 
jordiske mennesker, i hvilken julen ikke blot vil være en 
fest én gang om året, men skal blive en konstant funktion 
i menneskenes psyke.

Juleglæden vil blive til livsglæde, julegaverne til, at men-
nesket vil give sig selv, dvs sin livsglæde og sin skabeevne 
til gavn for helheden, og julefreden vil blive til fred hele 
året, ikke blot mellem de forskellige nationer, men også 
mellem de enkelte mennesker. Der skal virkelig blive 
”fred på jorden og velbehag iblandt menneskene”, som 
det er bebudet i juleevangeliet. Men for virkelig at forstå, 
hvad meningen er med dette gamle budskab, må man 
lære det at kende, som det forkyndes for de vise og ikke 
blot, som det har været under den gamle verdensimpuls, 
for de enfoldige. Mennesket må lære at forstå universets 
tale om julebudskabet.

Universets tale er netop talen om ”lyset i mørket”. I det 
gamle testamente kan vi læse, at Gud sagde: ”Det vorde 
lys”. Hvad mon det er for et ”lys”, der er tale om? Det 
er ikke det fysiske lys, for senere i skabelsesberetningen 
tales der om, at solen og månen sættes på himlen. Det er 
bevidsthedens lys, åndens lys, der skal stråle i materiens 
mørke verden. Og det er det, der er ved at ske gennem 
menneskehedens udvikling på jorden. Menneskets 
skabende tanke og humane evne eller evnen til næste-
kærlighed er lyset, som skinner i mørket, og mørket er 

Af Martinus

”Lyset i mørket” er det rigtige udtryk for julen. Vi ser 
også, hvorledes julen fejres ved at tænde millioner af 
lys. I gaderne, i butiksvinduerne, i hjemmene, overalt 
er der tændt lys, som stråler ud i vintermørket. Børne-
nes øjne stråler om kap med alle julelysene ved tanken 
om juletræ og julegaver, og selv de fleste voksne bliver 
påvirket af julestemningen til trods for bekymringer og 
travlhed. Mange af disse voksne mener dog absolut, at 
julen er børnenes fest, og at de selv er vokset fra den slags 
barnlige glæder. Alligevel påvirker alle lysene i mørket 
deres mentalitet, og inderst inde ville de nødigt undvære 
julefesten, som også kalder minderne frem om deres egen 
barndoms julefester og juleglæder.

Når vi fejrer julen, fejrer vi et barns fødsel, et barn, som 
voksede op og blev et lysende og strålende eksempel for 
menneskene. Han blev et eksempel på, hvad det virkelig 
vil sige at være menneske. Specielt i situationer, hvor han 
mødte menneskers hån og spot, deres straf og forfølgelse, 
alt det såkaldte onde, vi opfatter som mentalt mørke, at 
man kan møde med sin bevidstheds lys i stedet for at 
svare igen med nyt had eller ny hån eller spot. Han blev 
et strålende lys i mørkets mentale vinterzone.

Men julen er ikke blot en fest til minde om barnet, som 
blev født i Betlehem, og den vil ikke, som nogle irre-
ligiøse mennesker mener, efterhånden blive noget, der 
falder bort, fordi menneskene vokser fra den slags ”nai-
vitet og overtro”. Tværtimod, julen er udtryk for noget, 
der mere og mere vil komme til at gøre sig gældende i 
den menneskelige psyke, fordi den er et produkt af det 
skabelsesprincip, der har forvandlet jorden fra at være 
en glødende ildmasse til den nuværende skønne, solbe-
strålede verden, hvor intellektuelle mennesker kan leve. 
Julens princip ”lyset i mørket” er i sig selv noget, der ikke 
kan standses. At forsøge på at udrydde julestemningens 
grundprincip i mennesket ville være det samme som at 
forsøge på at slukke solen.

Juleglæden vil blive til livsglæde

Efterhånden som den nye verdensimpuls vinder indpas 
i menneskenes bevidsthed, vil de naturligvis se anderle-

Lyset i mørket
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den uvidenhedens og primitivitetens tilstand, som hører 
dyreriget til, men som menneskene skal udvikle sig bort 
fra ved at lære ”at kende forskel på godt og ondt”, som 
slangen sagde til Eva. Da skal de blive ”ligesom Gud”, 
altså de skal blive ”mennesket i Guds billede”.

Men menneskene har endnu ikke lært i synderlig grad at 
kende forskel på godt og ondt, for så ville de gøre meget 
mere godt, end de gør. De er altså endnu ikke blevet ”men-
nesket i Guds billede”, de er stadigvæk under skabelse, 
der er det samme som udvikling. Bevidsthedens klare 
lys skinner endnu kun som en lille tælleprås i mørket, 
som et lille julelys, men den skal blive som en funklende 
julestjerne, hvorigennem livsglædens, intellektualitetens 
og næstekærlighedens lysende og varmende vibrationer 
stråler ud i mørket til gavn og glæde for levende væsener.

En sådan tilstand, mener mange mennesker, vil aldrig 
kunne blive en realitet. ”Det er blot en ønskedrøm”, 
siger de, og så fortsætter de: ”Der har altid været krig, 
og der vil altid blive ved med at være krig”. Men hvis 
disse mennesker lever under vore breddegrader, og det 
gør mange mennesker, der siger sådan, så siger de dog 
ikke: ”Det har altid været vinter, og det vil altid blive ved 
med at være vinter”. Hvorfor gør de ikke det? Fordi de 
gennem universets tale er blevet belært om noget andet, 
nemlig at vinteren glider over i foråret, og at der derefter 
kommer sommer og efterår. De siger heller ikke: ”Det 
har altid været nat, og det vil altid blive ved med at være 
nat”, fordi de ved, at det bliver morgen, middag, aften.

Ganske vist er der steder på kloden, hvor døgnkredsløbet 
og årskredsløbet ikke opleves så intenst som her, hvor vi 
lever. Der er næsten evig sommer eller evig vinter, og 
der er det ikke let for naturen at forkynde julebudskabet. 
Det kan ikke forkyndes, hvor der kun er mørke, eller hvor 
der kun er lys. Det har været nødvendigt, at der var et 
mørkt felt, i hvilket lyset kunne markeres i sine detaljer. 
Derfor er der på kloden zoner, hvor årstiderne er meget 
kontrastrige, og i disse zoner udfoldes ganske naturligt 
jordklodens stærkeste hjernevirksomhed. Der er der 
nemlig de største muligheder for at lære universets tale 
at kende i alle detaljer, dvs at lære livets love at kende, 
at indrette sit liv efter dem og at udnytte dem til intel-
lektuel skabelse.

Hele den praktiske, tekniske og videnskabelige udvikling 
i vor tid er udsprunget fra occidentens lande, hvor men-
neskene i løbet af et år oplever skiftende lys og mørke 
og kulde og varme, hvilket betyder en udvidelse af deres 
horisont. Sanserne er blevet bearbejdet af naturen i mange 
variationer, og der er opstået forestillinger om tid og rum 
og andre dimensioner, tænkeevnen og skabeevnen er 
kommet til udfoldelse for at beherske naturkræfterne og 
gøre sig jorden underdanig.

Julebudskabet

Dette er ikke noget, menneskene er kommet sovende til. 
Det er sket gennem overvindelse af store vanskeligheder, 
hvorved der er vundet erfaringer og viden. Det er åndens 
lys, der er begyndt at forme materien ikke blot gennem 
naturkræfterne, men også gennem det jordiske menneskes 
skabende bevidsthed. Åndens lys overvinder mørket el-
ler uvidenheden. Men det er jo det samme princip, som 
udfolder sig i den fysiske verden efter vintersolhverv, 
hvor lyset eller varmen lidt efter lidt overvinder mørket 
og kulden og skaber forår og sommer.

Også efter det mentale vintermørke, som menneskehe-
den i øjeblikket oplever, vil der komme en vår, også et 
mentalt vintersolhverv vil forvandle livet på jordkloden. 
Ligesom der i naturen måtte skabes mørke, for at lyset 
kunne markeres og opleves, måtte der hos jordmenne-
skene skabes mentalt mørke, hvori åndens lys kunne stråle 
og funkle. Vi passerer vintersolhverv i et stort kosmisk 
”årskredsløb”. Julebudskabet fortæller os, at hele dette 
mørke er en foranstaltning, der må til, og som er til gavn 
for menneskene, fordi vi netop gennem det mørke sceneri 
kan få udsigt til kontrasten dertil, til lysets verden.

Det ville naturligvis tilsyneladende have været mere 
behageligt, hvis menneskene blot skulle leve i et evigt 
lys og i en evig varme og ikke skulle bekymre sig om det 
daglige brød, men frit kunne nyde naturens frugter. Men 
mennesket ville da dø af lys og kedsomhed. Lyset ville 
blive til det dræbende princip i stedet for det livgivende 
princip. Livsoplevelsesevnen ville degenerere på grund 
af manglende kontraster eller detaljer, da ville menne-
skene virkelig kunne ”dø døden”. Men det var jo netop 
det, slangen i paradiset sagde til Eva, at de ikke skulle, 
men derimod skulle ”eders øjne oplades, og I skulle blive 
ligesom Gud og kende forskel på godt og ondt”.

”Slangen” eller ”djævelen” er udtryk for et kosmisk el-
ler universelt princip og ikke for et væsen, som er Guds 
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jævnbyrdige modstander. Mørket er den jordbund, hvori 
lyset kan spire og vokse, hvori bevidstheden kan fødes, 
og fortællingen om kristusbarnets fødsel er ikke blot en 
beretning om, at Jesus fra Nazareth fødtes i Betlehem 
for så og så lang tid siden, men også et symbol på, at 
”mennesket i Guds billede” udvikles fra dyrerigets mørke 
instinktverden og forvandles til et væsen, som er indviet i 
livets love og skaber en verden af strålende intellektualitet 
og kærlighed omkring sig.

Der findes ikke noget mørke, som ikke er beregnet på 
at være baggrund for et strålende lys. Hvert levende 
væsens ”Getsemane” eksisterer udelukkende for at være 
et ”mørkekammer”, hvori no-
get lyst og guddommeligt skal 
åbenbares. Naturligvis er teknik 
og fysisk videnskab ikke nok, 
når der skal skabes en fredens 
verden på jorden. De er resultater 
af, at mennesket inden for et vist 
område har overvundet mørket 
med tankens lys. Men teknik og 
videnskab bruges også i krigens 
tjeneste og skaber derved endnu 
mere mørke og lidelse blandt 
mennesker. Længslen efter fred 
bliver derved endnu stærkere, og 
det er den eneste vej til freden.

De jordiske mennesker har efterhånden en baggrund af 
had, fjendskab, forfølgelser, drab, lemlæstelser, tortur og 
mange andre af de store kriges virkninger, og de har fra 
hverdagens krige mand og mand imellem en baggrund af 
intriger, sladder, misundelse, vrede og bitterhed m. m. På 
denne mørke baggrund tændes julens stjerne i menneskets 
sind, og det er stadigvæk det gamle budskab, som lød til 
hyrderne julenat, men det er i en ny form, som passer til 
nutidens tænkende mennesker, som ikke kan suggereres 
til blind tro på religiøse dogmer. ”Englenes sang” bliver 
til ”universets juletale”, og denne juletale er en uafbrudt 
gentagelse i mange variationer af, at lyset tændes i mørket.

En kosmisk impuls rammer jordkloden

Den største energikilde inden for vort domæne i universet, 
solen, viser os, at den kun eksisterer for at sende julegaver 
ud til alt og alle ganske betingelsesløst og uselvisk. Den 
kender ikke forskel på gode og onde eller retfærdige og 
uretfærdige, men stråler sin energi ud til alle. Den giver 
lys og kraft og varme, og hvis den ikke gjorde det, ville 
vor jord blive kold og øde. At der findes nætter og vin-
terperioder, hvor lyset og varmen føles mindre, er ikke 
solens skyld, men en virkning af jordens og dermed vort 
forhold til solen. Solen er en fysisk julestjerne i vort lille 
område af universet. Men der findes også en åndelig 

julestjerne, en kosmisk impuls, som rammer jordkloden 
med sine livgivende stråler og bølger.

Også denne åndelige sol kaster sit lys over menneskene. 
Den har tidligere gjort det gennem alle religionerne, 
gennem kunsten og videnskaben, og den gør det nu også 
gennem åndsvidenskaben. Det er ikke alle mennesker, 
som endnu er modne til at modtage denne nye impuls, 
nogle befinder sig mentalt set så langt inde i nattens eller 
vinterens mørkezone, at lyset fra denne kosmiske sol eller 
julestjerne endnu ikke kan nå derind. Men ligesom det er 
et spørgsmål om tid, hvornår den fysiske sol får mørket 
til at vige, er det også blot et spørgsmål om tid, hvornår 

strålerne fra den nye verdensimpuls træn-
ger længere og længere ind i flere og flere 
menneskers mentale vintermørke.

Mange søgende mennesker er allerede 
begyndt at fornemme dette lys i bevidst-
heden, ikke en ny tro eller religion, men 
en erkendelse af universets evige love og 
principper. Hvor denne erkendelse virkelig 
rodfæstes i bevidstheden, vil alle former 
for had og bitterhed og utilfredshed med 
andre mennesker forsvinde lidt efter lidt, en 
virkelig juleglæde vil vokse frem i sindet, 
en glæde, som aldrig kan tages fra en. Man 
ved da, at ingen skyer er så tætte, at de ikke 
kan skilles, så lysets stråler bryder igennem 

mørket, og man begynder at forstå, at julen ikke blot skal 
holdes den 24. december, men skal strækkes ud over hele 
året. Da er man med i den ”engleskare”, hvorigennem 
universets juletale lyder, da giver man sig selv, og det er 
den største julegave.

(Artikel som Martinus selv skrev til Kosmos nr. 16/1975) 
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Af Per Bruus-Jensen

Med mennesket som betaget tilskuer er årstiderne atter 
ved at fuldbyrde et kredsløb i deres evige runddans. Som 
tyst berørt af en vældig troldmands stav gør naturen på ny 
forberedelser til at sove ind i vinterdøden. For længst har 
den muntre svale kvidret sin afskedshilsen over de gule 
stubmarker, og der råder i det øde sceneri en stemning, der 
lader følsomme sind forstå, at alt er fuldbragt. Flammende 
farver i skov og hegn er et sidste betagende farvel til 
livet, men et farvel, der også er en hvisken om gensyn. 
Thi godt gemt af vejen i løv og mos, i filt og bark venter 
i forvisning tusinder af frø og grønne knopper på, at lys 
og varme atter skal komme ind i verden og bringe dem 
til live; de synes ved deres tilstedeværelse at vide, at 
eventyret skal fortsætte.

Ja, det er kuldens og mørkets epoke der nu stunder til, men 
så rigt er livet, at det også i disse faser af kredsløbet har 
storhed og skønhed at fremvise. Thi vinteren er også de 
høje, frostklare nætters tid. Over den ensomme vandrers 
hoved hvælver sig i mørket en hærskare af blinkende 
stjerner, der fortryller sindet og kalder på mennesket 
i mennesket. Det føler uvilkårligt en ganske særlige 
berøring med det inderste i sig selv, og det griber sig i at 
tænke over livets store spørgsmål: Hvem er jeg, og hvad 
er det egentligt, jeg ser…? Hvad er den dybeste sandhed 
om stjernehæren over mit hoved; og hvad er sandheden 
om mig selv og mine medvæsener…? Er der en dybere 
hensigt med livet og det hele; er Gud til…? – Ja, netop 

sådanne spørgsmål opstår let og gerne, når man vandrer 
i mørket under stjernerne.

*   *   *

I sit store værk om livet beretter Martinus om de svar, han 
gennem en række åndelige åbenbaringer i 30-års alderen 
selv havde været genstand for vedrørende tilværelsens 
store spørgsmål. Og han oplyser i den forbindelse, at han 
bl.a. kom til at forstå hvorledes hele verdensaltet er et 
guddommeligt, levende væsen, og at mennesker, dyr og 
planter er levende, organiske detaljer i dette altomfattende 
væsen. Ja, selv ting, vi ikke er vant til at betragte som 
levende, står enten direkte eller indirekte i livets tjeneste. 
Atomerne dybt nede i materien og stjernerne dybt ude 
i rummet hører til blandt disse nye udtryk for liv; for 
alle er de på en eller anden måde med til at holde det 
guddommelige al-væsen i live.

I virkeligheden er alle mennesker i stand til at opnå 
sådanne oplevelser, oplyser Martinus. Men det kræver, 
at man begynder at tænke, føle og handle på en ny måde; 
og samtidig kræver det, at man begynder at “se” på en 
ny måde. Som det er i øjeblikket, forstår vi ikke hvad 
naturen virkeligt er. For vi ser den kun fra dens stofside 
svarende til, at vi kun ser den fra ‘ydersiden’. Ja, vi tror 
endog, at der kun ér denne yderside. Men det er ikke 
rigtigt. Foruden ydersiden er der også en ‘inderside’, og 
vi må til at lære at få øje på denne inderside. Thi er vi først 
i stand til at kunne dette, vil vi opdage, at overhovedet 
ALT er levende; at alt er dele af ét eneste stort, levende 
al-væsen: GUD. – Vi må altså lære at se naturen fra både 
dens stofside OG dens livsside.

Menneskets forhold til disse to sider af naturen 
sammenligner Martinus ofte med det forhold, et 
menneske kan befinde sig i til en bog. Hvis det ikke har 
lært at læse og i øvrigt ikke ved, hvad en bog er, da vil 
det kun kunne opleve en sådan fra dens stofside. Det 
vil kunne se det papir, den er trykt på; det bind, den er 
bundet ind i, og de bogstaver, der er trykt i den. Men der 
vil ikke være nogen mening for det i disse ting. Er det 
særlig energisk, vil det måske begynde at veje og måle 
bogen; finde ud af hvor mange sider og bogstaver, den 
indeholder. Det vil måske også undersøge, hvor mange 
slags bogstaver, der er, samt hvor mange der af hver slags. 

LIVETS BOG
Om livets stofside og livsside
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Ja, det vil kunne foretage en lang række undersøgelser af 
lignende slags. Undersøgelser, der dog alle sammen kun 
giver oplysninger om forhold vedrørende bogens stofside. 
Hvad bogen i dybere forstand er for noget, har det ikke 
den ringeste anelse om og vil aldrig få det, så længe det 
kun er indstillet på selve de ydre forhold og ting.

Dette er altså menneskets oplevelse af en bog, når det 
ikke kan læse den og derfor kun ser den fra dens stofside, 
og denne måde at opleve på, svarer iflg. Martinus rent 
principielt til den, der gør sig gældende for menneskets 
vedkommende, når det ser på naturen. Heller ikke her 
forstår det, hvad det er, det har for sig. Mange mennesker 
er imidlertid nysgerrige og har lyst til at foretage 
undersøgelser, og gennem alle disse undersøgelser 
opnås en mængde resultater. Men fælles for dem alle 
er, at de kun fortæller om ydre forhold og ting. Man har 
efterhånden fundet ud af ca. hvor mange slags dyr og 
planter der findes, og man ved også en hel del om, hvor 
mange der er af hver slags. Man har undersøgt stoffet og 
her fundet frem til et utal af nye kategorier og detaljer. 
Der er så og så mange slags atomer; så og så mange slags 
grundstoffer; så og så mange slags celler, organer osv. Og 
ligeledes med de store tings verden. Vort solsystem har så 
og så mange planeter, der igen for nogles vedkommende 
har så og så mange måner. Der findes så og så mange 
typer stjerner, mælkevejssystemer osv. osv. Vi har kort 
sagt fundet frem til en lang, lang række detaljer i den 
vældige mekanisme, vi kalder naturen. Men hvad disse 
detaljer for en dybere betragtning rent faktisk er udtryk 
for, forstår vi lige så lidt, som analfabeten forstår hvad 
detaljerne i en bog er udtryk for. Hvilket i princippet vil 
sige, at vi er en slags kosmiske analfabeter, der kun ser 
naturen som “tryksværte og papir”.

Naturens tale

Omvendt! For den, der kan læse, er en bogs stofside som 
bekendt kun af underordnet betydning. Denne side kan 
ganske vist være meget smuk og smagfuld og kan gøre det 
til en ekstra nydelse af beskæftige sig med det egentligt 
værdifulde ved bogen, nemlig indholdet. For det er jo 
først og fremmest indholdet, der søges af mennesker, som 
kan læse, og det at kunne læse er netop at have evne til at 
uddrage dette indhold af bogens stofside. Det er at have 
evne til at se bogen fra dens livsside, nemlig den side, hvor 
den er udtryk for sin skabers tanker, følelser, erfaringer, 
idéer, betragtninger og forestillinger etc.
At kunne læse er altså at have evne til at se en bog eller 
et andet skrift fra en side, der skjuler sig bag stofsiden, 
og som stofsiden i virkeligheden blot er et middel til at 
udtrykke for den, der har “øjne” at se med. Og at kunne 
læse er dermed ensbetydende med at have evne til at 
hente rigdomme frem, som ikke eksisterer for analfabeten. 
Ingen er derfor i tvivl om, at den, der kan læse, er bedre 

stillet end den, der ikke kan, for så vidt der i begge tilfælde 
er adgang til bøger. 

Men således også med hensyn til mennesket i dets forhold 
til naturen. Naturen er i virkeligheden også en slags bog, 
oplyser Martinus. Den er livets egen store bog, i hvilken 
ophavet – den store, guddommelige skaber – udtrykker 
sine idéer, tanker, følelser, forestillinger og betragtninger. 
Og det vil være til eventyrlig inspiration og velsignelse 
for os at nå frem til at kunne ’læse’ den. 
Omvendt kan vi ikke i det lange løb være tjent med kun 
at kunne opfatte dens stofside, for er denne side end 
skøn og betagende, så er den dog for intet at regne mod 
livssiden og altså dermed indholdet. Thi dette indhold er 
guddommens personlige beretning om sig selv. Det er 
guddommens beretning om tilværelsen og dens dybere 
mening, således som den former sig og tager sig ud set 
fra livets allerhøjeste udsigtspunkt, og skildret af livets 
allerstørste geni i livskunst og kærlighed.

Men hvordan skal mennesket få lært at læse og tyde 
“Livets Bog” i form af naturens tale…?

Ja, det kræver for det første modtagelighed over for 
en teoretisk undervisning, gennem hvilken det enkelte 
menneske så at sige kan få lært det alfabet at kende, der 
er i anvendelse. En undervisning som ikke mindst den 
kommende åndsvidenskab vil have til opgave at formidle, 
og hvortil i så høj grad Martinus på værdifuld måde 
bidrager – ikke mindst gennem sit hovedværk, der ikke 
for ingen ting netop bærer titlen “Livets Bog”. 

Dernæst kræves der – og det er langt det vigtigste – at vi 
indstiller os på at tænke, føle og handle anderledes, end 
det almindeligvis for nuværende sker. Vi må lære at føle 
kærlighed til og samhørighed med alt levende. Vi må 
lære at tænke kærligt på alt levende. Og ligeledes lære at 
handle kærligt og hensynsfuldt mod alt levende. Som et 
spørgsmål om bevidsthedsindstilling er dette nemlig en 
forudsætning for, at den enkelte i fornøden grad kan opnå 
kontakt med naturens livsside. Hvilket skyldes, at denne 
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kontakt ikke mindst beror på, at nævnte livsside gennem 
føling med en sådan holdning selv lukker sig op for den 
søgende. Som allerede anført er naturens livsside nemlig 
Guds væsen udtrykt i guddommelige tanker, følelser, 
idéer, betragtninger og forestillinger mv. Og for den, der 
kan ‘læse’ denne livsside, viser det sig hurtigt, at den er en 
beretning om kærlighed til overhovedet alt levende. Den 
er en beretning, gennem hvilken guddommen udtrykker 
sin dybe kærlighed til hvert enkelt levende væsen i 
verdensaltet, og den er ligeledes en beretning, gennem 
hvilken den samme guddom udtrykker ønsket om selv at 
modtage kærlighed fra hvert enkelt væsen i tilværelsen. 
Det er derfor først og fremmest igennem kærlighed til alt 
levende, at Gud bringes til at åbne sig for det søgende 
menneske, hvad der igen betyder, at det frem for alt er ved 
kærlighed, man opnår dén kontakt med naturens livsside, 
der sætter én i stand til at tyde og læse indholdet i livets 
egen store bog og på dette grundlag forstå meningen med 
det hele. Herunder også meningen og den kærlige hensigt 
med alt det, vi nu opfatter som ‘det onde’ i tilværelsen. 

Vejen til indvielse går med andre ord entydigt gennem 
dette at indleve sig i kærlighedens store og vanskelige 
kunst – såvel i teorien som i praksis. Thi først i det 
øjeblik man er i stand til at mestre denne enestående 
kunst, er man for alvor i kontakt med livet. Først som 
Homo Sapiens Amare – Det vidende og elskende 
menneske – er man i den grad ét med naturen og Gud, 
at det hele opleves som en del af én selv…

Spørgsmål:

Hvis man f.eks. er nødlandet i arktiske egne, hvor adgan-
gen til vegetabilsk ernæring er udelukket, og der kun er 
adgang til animalsk føde bjerget ved jagt og fiskeri, skal 
man da give afkald på denne føde og dermed overgive 
sig til sultedøden?

Svar:

At overgive sig selv til sultedøden er at begå selvmord, 
at begå selvmord er at dræbe, hvilket er en overtrædelse 
af det femte bud. At gå på jagt og fiskeri er ligeledes at 
dræbe, og dermed overtrædelse af det femte bud. Men i en 
situation hvor et buds overholdelse og ikke-overholdelse 
i lige grad er en overtrædelse af selve dets ordlyd eller 
forskrift, ophæver eller udsletter nævnte bud sig selv. Det 
femte bud eksisterer altså ikke i den her nævnte situation 
og kan således ikke overtrædes.

Her er der derimod en anden af de kosmiske love, der 
gør sig gældende, nemlig den, der siger, at ”af to onder 
skal man vælge det mindste onde”. Det mindste onde her 
vil være at opretholde livet ved hjælp af animalsk føde, 
indtil man får kæmpet sig ud af den nævnte situation. At 

Spørgsmål til Martinus

fortsætte livet vil altså her kun kunne ske på grundlag af 
andre levende væseners legemlige undergang.

Men et udviklet menneske, der i sit normale liv undgår det 
dræbende princip er et mere beskyttende og livgivende 
væsen for andre væsener end de dyr, det i den forelig-
gende ulykkelige situation må dræbe, hvis det selv vil 
leve og slippe gennem krisen. Hvis et sådant væsen derfor 
vælger sultedøden, sker der det, at ”det mere betydende 
væsen” ofres til fordel for ”det mindre betydende”, det 
største onde bliver praktiseret i stedet for det mindste 
onde, hvilket igen er det samme som en overtrædelse af 
kærlighedsloven. 
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Af Kim Gerner Larsson

Der er af og til artikler, hvor taknemmelige læsere 
fortæller om deres første møde med Martinus. Jeg kan 
ikke helt skrive om mit første møde, i sædvanlig forstand, 
for da min far arbejdede intensivt med Sagen, og boede 
sammen med Martinus, var jeg kun 14 dage gammel, da 
vi mødtes første gang.  Vores forhold har fra dette første 
møde, altid været godt, men det er en anden historie.

Som ung læste jeg det meste af hvad Martinus har skrevet, 
foruden alle de samtaler jeg hørte mellem min far og 
andre, med Martinus, da jeg var lille, og så de mange 
gange vi snakkede sammen.  

Senere som ung, blev jeg meget påvirket af Krishna Murti 
via en god ven, P.H.Juul, der tidligere havde været meget 
knyttet til sagen. Det var ham, der stod for optagelserne af 
nogle af de første foredrag på den fine Movic båndoptager, 
som Sam havde været med til at sponsorere. PH havde 
haft sit personlige opgør med Sagen, og trak sig engang 
i slutningen af 60´erne, fra arbejdet på instituttet, for at 
studere Krishna Murtis bøger. Han introducerede mig for 
Krishna Murti i starten af 70´erne, hvor jeg lånte en lille 
blå bog, skrevet på norsk, fordi den norske oversættelse, 
var klarere, end den danske.

Det var Krishna Murtis taler fra Madras 1947 og London 
1949.  Jeg lånte bogen i mange år, og studerede den 
indgående. Jeg lånte også den danske udgave af Inge 
Laug, og den er faktisk lidt mere ulden i sproget, end 
den norske.

Jeg talte med Martinus om Krishna Murti, og Martinus 
fortalte om sine oplevelser med ham, men gav aldrig 
nogen kritik af hans arbejde. 
 
I mange år gik jeg og var i lidt af et dilemma, med de 
2 herrers forskellige livssyn. Dette dilemma kan måske 
bedst beskrives med en historie eller fantasi. Jeg forestiller 
mig, at hvis jeg spurgte Martinus om Guds eksistens, 
så vil jeg få en kærlig fortælling om Guds umådelige 
betydning i verden.

Hvis jeg spurgte Krishna Murti om det samme, vil 
han svare noget i retning af: ”Hvad mener du med 
spørgsmålet?  Ønsker du at der skal være en gud, som 

du kan trøste dig med? Ønsker du en højere vejleder, der 
kan føre dig frem mod store åndelige højder? Bør du ikke 
hellere se på det, der ligger bagved dit ønske.. 
Fordi du er forvirret og usikker, stiller du spørgsmål 
om guds eksistens. Bør du ikke hellere se på din egen 
forvirring? Er det ikke meget vigtigere at se forvirringen 
i dig selv. Du er usikker, forvirret og vil søge trøst. 
Men vi er ufrie, når vi søger trøst. Når du tydeligt ser din 
egen forvirring, først da opstår der klarhed. Kun i nuet, 
kan du se dine begrænsninger, din tvivl, din usikkerhed, 
og kun når du ser dem, opstår der frihed. 

Denne beskrivelse af Krishna Murti er kort og unuanceret. 
Han har langt flere nuancer med i sine beskrivelser, end 
der her er med, men tonen og budskabet oplever jeg som 
rigtig nok. 

I mange år, havde jeg Krishna Murtis lille bog med, 
sammen med en bog af Martinus, når jeg tog på ferie. 
Jeg læste dem begge med stor interesse. Den lille blå 
bog af Krishna Murti, har iøvrigt nærmest forfulgt mig. 
Den første jeg lånte af PH, fik han efter ret mange år, 
tilbage. Så fandt jeg den igen i en bogkasse til en femmer. 
Den lånte jeg ud til en eller anden, men så fandt jeg den 
igen. Den vender hele tiden tilbage, og den jeg har nu, 
er mindst min fjerde. 

Mit møde med Martinus

Kim som dreng - her sammen med Martinus og 
Suniata
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Men en dag jeg kom ud af mit dilemma.

Det skete engang i 90´erne, hvor jeg var jeg på ferie på 
Madeira. Min kone og barn havde kun ferie i 8 dage, som 
vi så havde holdt sammen, men jeg havde selv endnu en 
uge fri, så jeg blev dernede, og nød det gode klima, de 
mange blomster, og naturens storhed. En af dagene kørte 
jeg op i Bjergene, parkerede bilen og steg ud, og gik til 
en smuk kilde, hvor jeg satte mig, og tænkte på mine to 
inspirerende bekendtskaber. Mens jeg sad der, skete det. 
Jeg sad og så på kildens løb, fulgte dens vej i det fjerne 
og så så pludselig for mig, hvordan det hang sammen. 

Jeg oplevede hvordan Krishna Murti står umiddelbart 
foran kilden og ser den. Han står midt i livets oplevelses 
centrum. Og så oplevede jeg hvordan Martinus står 
længere bagved, og ser det samme, men i et langt større 
perspektiv. Begge beskriver præcist hvad de ser, og de 
ser det samme, men på forskellig afstand, og med meget 
forskelligt perspektiv. Men de ser begge det sande, det 
der er. 

Jeg synes Martinus perspektiv er fantastisk, men jeg må 
erkende, at mit eget perspektiv på tingene er langt mindre. 
Hvor Martinus ser klarhed og sammenhæng i verden, ser 
jeg mere forvirring, grådighed og udnyttelse, og hvis jeg 
skal være ærlig overfor mig selv, så kan jeg ikke rigtig selv 
se det hænger sammen. Mit syn er endnu for uudviklet, 
men jeg tror Martinus ser sandheden, og når jeg læser 
hvad han skriver, så er vi sammen igen, og han fortæller 
mig inspireret, hvad det er han ser. 

Se så er det jo interessant for mig, at se på de stunder, 
hvor mit syn på tingene, trods alt er blevet lidt større. Den 
smukke oplevelse af sammenhæng, jeg fik på Madeira, 
skete i en situation, hvor jeg var fyldt op af stilhed, ro 
og nydelse. Jeg havde ingen bekymringer, men levede 
i en tilstand af umiddelbar harmoni og glæde. Det tror 
jeg er meget væsentligt ved store oplevelser. Hvis de 
kommer, så sker det, når vi har det rigtig godt. Vi træner 
vores menneskelighed og indlevelse, når vi gennemlever 
vanskeligheder og svære stunder, men vi opnår lettest 
klarhed og forståelse om det der sker, og er sket, når vi 
lever i lys og medvind. I Christianias barndom, sagde de 
gamle hippier, at mennesker udvikler sig i solskin og lys. 

Jeg prøver at leve efter, at kærligheden er livets grundtone. 
Og alt andet, der af viger herfra, er egentlig kun forvirring. 
Det er skønt og inspirerende, når det af og til lykkes.  

v/Ejnar Hjorth

Martinus sagde at vi ikke skal missionere (LB 1255)
Der har igen været udstillinger om Det Tredie Testamente. 
I to weekender i oktober var det i Aarhus, Herning og 
Aars. Fonden Det Tredie Testamente er meget aktiv med 
udstillingsvirksomhed, både i Tyskland og i Danmark, f. 
eks. Sindal, København, Odense, Aalborg, Herning, og 
nu sidst i Aars.

Er den aktivitet, som her udfolder sig, ikke en slags mis-
sionsvirksomhed, eller hvordan skal vi opfatte den? Hvad 
betyder det at Martinus sagde, at det ikke er meningen 
vi skal missionere?
Det er på grund af flere ting:
1) Livets Bog er ikke det eneste saliggørende
2) Vi skal ikke bekæmpe andres tro.
3) Åndsvidenskaben udgør ikke et nyt trossamfund, kirke 
eller sekt.

4) Alle mennesker går jo i Livets Skole, og udviklingen 
vil til sidst føre alle på rette vej.

Men Det Tredie Testamente skal jo heller ikke holdes 
skjult. Martinus brugte et eksempel med blomsterne 
og bierne.  Det er bierne, der kommer til blomsterne og 
ikke omvendt.Men blomsterne viser trods alt farver og 
udsender dufte for at vise, at de eksisterer og for at lokke 
bierne til. De tilbyder nektar og pollen, som er livgivende 
for bierne. Blomsterne bliver selv bestøvede og det er 
vigtigt for det fortsatte liv.

Det er sådan udstillingerne om Det Tredie Testamente skal 
forstås. Vi skal vise, at det eksisterer. Det skal gøres kendt, 
så folk lettere kan finde frem til den nye verdensimpuls. 
Og det har vist sig, at der er stor interesse hos de mange, 
der henvender sig til udstillerne og stiller spørgsmål og 
køber bøgerne, som sælges til kostpris.

Missionering?
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Af Walter Russell

Dette er nogle udpluk fra Russells bog ”The secret of 
light”, skrevet i 1947,og fra hans kursusmateriale. Det 
han kalder ”lyset” (light), ligner på mange måder det, 
Martinus kalder ”moderenergien”, nemlig den kraft der 
udgår fra Jeg’et (som begær)og som skaber den to-vejs 
bevægelse kontraktion og ekspansion,(af Martinus kal-
det tiltrækning og frastødning), der ved deres indbyrdes 
samspil og dermed spænding får det fysiske univers til at 
manifestere sig som virkelighed for vore sanser.(Temmelig 
frit oversat fra engelsk af Ruth)

Jesus sagde ”Gud er lys”, og ingen på hans tid vidste, 
hvad han mente. Dagen er nu kommet, hvor alle må vide, 
hvad Jesus mente med ordene Gud er lys. Lys er alt, hvad 
der er. Alt udspringer fra det. Vore dages civilisation er 
kommet langt med hensyn til, hvordan man skal håndtere 
stoffet, men de ved ikke hvad stof er eller hvorfor, det 
er. Ej heller ved de, hvad energi, elektricitet, magnetisme 
eller tyngdekraft er. De kender ikke det spiralprincip, der 
bestemmer atomernes struktur, ja man ved end ikke hvad 
der dybest set skaber spiralbevægelsen. De kender kun 
virkninger og ikke årsager.

Alt udspringer fra bevidsthedens stille lys. I stilhedens 
usynlige lys er visdom og dermed viden om årsagerne bag 
de virkninger, som blot er elektriske vibrationer. Man kan 
ikke opnå visdom fra bøger eller skoler, man kan kun få 
information på den måde. Men information bliver ikke 
til viden før den er forstået af den spirituelle bevidsthed.
Lys kan ikke ses, for øjets sanser kan ikke reagere på 
stilhed. Det øjnene ”føler” og som man tror er lys, er 
blot vibrationer, der simulerer (kopierer) ideen lys. Når 
man ser solens lys, er det i virkeligheden øjets nerver, 
der reagerer på de hurtige kortbølgede vibrationer, der 
opleves som ild, og som kan skade øjnene med deres høje 
vibrationsgrad. Vi kan ikke se mørke, fordi øjnene ikke 
kan ”føle” dets lave vibrationer. Vore sanser er som spejle, 
der reflekterer omgivelsernes elektriske vibrationer.

I bevidsthedens lys er begæret efter at manifestere ideen 
om en tredimensionel fysisk verden. Begæret udtrykkes 
ved gennem tænkning at dele lyset i modsatrettede par 
af bevægelse, i kompression og ekspansion, tiltrækning 
og frastødning, som i deres indbyrdes cykliske samspil 
skaber det, vi oplever som en fysisk verden. Alt fungerer 

ved en rytmisk vekselvirkning mellem den opdelte vibra-
tionsverden og den usynlige ikke-delte stilhed, mellem 
inkarnation og diskarnation. 

Lad os tage en lydbølge som eksempel. Også en lydbølge 
er et ”legeme”, som fødes, lever, dør og genfødes i ryt-
misk gentagelse ligesom vor egen krop gør. Først er der 
i din bevidsthed ideen og ønsket om at skabe en melodi. 
Dernæst må du sætte ideen i bevægelse med dine tanker. 
Den er endnu kun en tankeform, faktisk en kopi, som via 
handling (aktion) skal omsættes i lyde, der kan opleves 
af fysiske sanser, f.eks ved at sætte en guitarstreng i 
bevægelse.

Enhver aktion følges af reaktion ifølge kosmisk lov. Når 
vi ånder ind må vi nødvendigvis også ånde ud. Liv bliver 
til ”død” som igen bliver til liv osv. Imellem aktion og 
reaktion passeres stilhedens usynlige verden. Også en 
lydbølge diskarnerer og reinkarnerer, men det går så hur-
tigt, at vi slet ikke når at sanse det stille mellemrum. Det 
man kalder lysets hastighed er den hastighed, hvormed 
det reproducerer sig selv.

En lydbølge er en spiralbevægelse med skiftevis domi-
nans af kompression og ekspansion, dvs med den indad-
gående og den udadgående bevægelse. Ved den stærkeste 
kompression har vi mulighed for at høre den, men når 
ekspansionen tager over er den hurtigt udenfor vore san-
sers rækkevidde. Når den rammer Stilhedens ”mur” (som 
er koldt mørkt lys), reflekteres den tilbage som reaktion. 
En lydbølge vil leve evigt i universet som en cyklus, der 

Lysets hemmelighed
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repeterer sig selv, og med en radiomodtager indstillet på 
den rigtige frekvens, kan den stadig høres.

En lyd vil først cirkulere omkring jorden, men med dens 
fortsatte ekspansion, dvs når den bliver mere og mere 
langbølget, vil den bevæge sig længere ud i universet. 
Hvis vi havde en radiomodtager, der var fintfølende nok 
og kunne kondensere (forstærke ved igen at gøre lange 
bølger til korte bølger), ville vi den dag i dag kunne høre 
f.eks. Winston Churchills taler. Det er også grunden til, 
at der kan være mening i at lytte efter signaler fra andre 
intelligenser i universet, men vore modtagere er endnu 
ikke udviklet til at omsætte så svage sprogvibrationer, og 
i øvrigt ville vi ikke forstå deres sprog, som også kunne 
være talt for tusindvis af år siden.

Alting, også mennesket, gennemgår en cyklus, hvori den 
ene halvdel er fysisk synlig (kompression) og den anden 
halvdel er usynlig (ekspansion). Således sørger universet 
for at skabe balance. Når vi nærmer os de 45 år begynder 
vor synlige krop at manifestere den usynlige halvdel, 
dvs vi lever mere og 
mere i en ”åndelig” 
verden, altså en tan-
keverden i stedet for 
kun en sanseverden. 
For da begynder den 
generative kraft, den 
komprimerende, at 
miste sin dominans 
og den degenerative 
ekspansion begynder 
at tage over, altså er vi 
ved langsomt at ”dø” 
fysisk set.

Hvis nogen ”dør” som barn eller ung, dvs før de har 
fuldendt den fysiske halvdel af deres cyklus, vil også 
den usynlige halvdel af deres cyklus (hviletiden) blive 
afkortet tilsvarende. Naturen skaber altid balance mellem 
de to dele af enhver cyklus. Indånding må efterfølges af 
udånding osv.

Rytmens betydning

Universets elektriske to-vejs bevægelser udtrykkes cyk-
lisk i et rytmisk samspil. Forholdet mellem de to mod-
satte bevægelser kan være ligevægtigt eller uligevægtigt, 
harmonisk eller disharmonisk. Alle slags følelser kan 
afstedkommes af lyd (musik). Følelserne er i musikkens 
skaber og ikke i musikkens lyde, men han kan ved hjælp 
af lyde fortolke sine følelser sådan, at de kan vække til-
svarende følelser i hans tilhørere. Men det er ikke lydene, 
der gør det, det er rytmen.

Rytmen manifesterer musikskaberens natur. Den er skabt 
i hans ”billede”. I rytmen afspejles det udviklingstrin, 
musikkens skaber er nået til. Er han vred og aggressiv, 
vil rytmen være abrupt og forvrænget, og den vil give 
lytterne tilsvarende følelser, hvis de er på omtrent samme 
udviklingsniveau og dermed modtagelige.

På menneskets nuværende udviklingstrin er der ikke 
balance i hans samspil med omverdenen. Aktion og reak-
tion er urytmisk, fordi han tager uden at give tilsvarende. 
Han er ikke nået til forståelse af den universelle lov, der 
kræver ligelig udveksling. Det er den lov om balance, 
som universet hviler på og som ikke kan brydes uden 
negative konsekvenser for ”lovbryderen”. I samme grad 
han forstyrrer det universelle pulsslag, vil han f.eks. få 
problemer med sit hjerte.

Alle store musikgenier synkroniserer deres rytme med 
det universelle hjerteslag. Dette har en 1-2, 1-2 rytme, 
ligesom vort åndedrag.  Når en mor synger vuggevise 
for sit barn, bruger hun denne rytme, sænker den lidt 
under hjertets tempo, hvilket får barnet til at glemme sin 
fysiske krop og søge ind i den stilhed, hvorfra det kom. 
Altså sover det.

Rytmen i f.eks. en vals er 1-2-3, hvilket er pyramidens 
symmetri og giver lyst til at røre sig i stedet for at hvile. 
Nok er det ikke en rytmisk balance, men den er ikke dis-
harmonisk, for seks af disse ”pyramider” giver tilsammen 
en kubus, som er naturens matematiske udtryk for moden 
fuldendelse, som man f.eks. ser i et kulstofatom.

Hvis du har søvnproblemer: læg dig ned og slap af og nyn 
en melodi på rytmen 1-2, sæt tempoet ned og du vil op-
leve en langsommere puls, mens vejrtrækningens cyklus 
bliver længere. Snart vil du sove. Grunden hertil er, at du 
opnår et stilhedens balancepunkt mellem de to rytmiske 
slag. Det er den eneste rytme i al musik, hvor dette sker.
Prøv det samme med en melodi med rytmen 1-2-3, og 
du vil ikke kunne falde i søvn. For der er ikke noget 
ligevægtigt balancepunkt, skønt dog en vis harmoni. 
Derimod er megen moderne musik kolossalt ude af 
balance og som påvirker tilhørerne med deres abrupte 
disharmoniske rytmer. En march er en 1-2-3-4 rytme og 
altså blot en fordobling af naturens rytme. Den udtrykker 
aktiv bevægelse og er derfor velegnet til fysisk arbejde.
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Liv og død

Liv manifesterer sig ved tankeskabte elektriske vibratio-
ner dvs spiralbevægelser bestående af kompression og 
ekspansion. Spiralbevægelser danner en cyklus, hvoraf 
kun halvdelen eksisterer i den synlige fysiske verden, og 
derfor tror man elektromagnetisme bevæger sig som en 
bølge. Når kompression dominerer sker der en ”oplad-
ning”, ligesom i et bilbatteri. Vor organisme er ligesom 
et sådant batteri, når afladningen bliver større end oplad-
ningen, ender det med en langsom død.

Kompression, altså opladning, skaber varme. Alle levende 
væsener har en normal temperatur og vibrationsfrekvens, 
som er nødvendig for at opretholde en fysisk eksistens. 

Der skal ikke ændres meget på den, før organismen 
begynder at dø. For mennesket ligger grænsen på om-
kring 43 grader. På grund af brugen af atomkraft er 
temperaturen på jordkloden allerede steget så meget, at 
mange af havets fisk er begyndt at immigrere til koldere 
have, polernes is er ved at smelte og ørkener spreder sig. 
(Skrevet i 1957!)

Alle organismer dør fysisk, når de ikke længere formår 
at bevare deres komprimerede spænding, deres normale 
vibrationstilstand. At holde liv i sin organisme kræver 
en bevidsthedsmæssig indsats. At dø sker automatisk, 
når man ikke orker det mere og ”giver slip”. Eller når 
f.eks. radioaktiv stråling kommer og giver den med 
møje opretholdte spænding ”et spark”!

Af Tage Buch

I Johannes evangeliet kapitel 10 vers 1-11 forudsiges 
det, at der ville komme en lille hvid bog, som  ” vil volde 
Smerte i din Bug, men i din Mund vil den være sød som 
Honning.”  Hele teksten følger her:  

1 Og jeg så en anden vældig Engel komme ned fra 
Himmelen, svøbt i en Sky, og Regnbuen var på hans 
Hoved, og hans Ansigt var som Solen og hans Fødder 
som Ildsøjler, 
2 og han havde i sin Hånd en lille åbnet Bog. Og han 
satte sin højre Fod på Havet og den venstre på Jorden. 
3 Og han råbte med høj Røst, som en Løve brøler; og da 
han havde råbt, lode de syv Tordener deres Røster høre. 
4 Og da de syv Tordener havde talt, vilde jeg til at skrive; 
og jeg hørte en Røst fra Himmelen, som sagde: Forsegl, 
hvad de syv Tordener talte, og nedskriv det ikke! 
5 Og Engelen, som jeg så stå på Havet og på Jorden, 
opløftede sin højre Hånd imod Himmelen 
6 og svor ved ham, som lever i Evighedernes Evigheder, 
som har skabt Himmelen, og hvad deri er, og Jorden, 
og hvad derpå er, og Havet, og hvad deri er, at der ikke 
mere skal gives Tid; 
7 men i de Dage, da den syvende Engels Røst lyder, når 
han skal til at basune, da er Guds skjulte Råd fuldbyrdet 
således, som han har forkyndt sine Tjenere Profeterne. 
8 Og den Røst, som jeg havde hørt fra Himmelen, talte 
atter med mig og sagde: Gå hen, tag den lille åbnede Bog, 
som er i den Engels Hånd, der står på Havet og på Jorden. 
9 Og jeg gik hen til Engelen og sagde til ham, at han 
skulde give mig den lille Bog. Og han sagde til mig; Tag 
og nedsvælg den! og den vil volde Smerte i din Bug, men 
i din Mund vil den være sød som Honning. 

10 Og jeg tog den lille Bog af Engelens Hånd og 
nedsvælgede den; og den var i min Mund sød som 
Honning, men da jeg havde nedsvælget den, følte jeg 
Smerte i min Bug. 
11 Og man sagde til mig: Du bør igen profetere om mange 
Folk og Folkeslag og Tungemål og Konger.

Det er let at tolke. Der er ingen tvivl om, at det er Martinus 
Tredie Testamente, der her er tale om. De fleste mennesker 
har ved mødet med Martinus kosmiske analyser følt en 
jublende glæde og begejstring og har ønsket, at alle skulle 
gøres bekendt med disse tanker. Man talte i øst og i vest 
om det, man tog på ferie i Martinus center og lyttede til 
foredrag, man deltog i studiegrupper, mødte gamle og 
nye venner, modtog og fik mange knus, fik dejlig mad 
og en dukkert i Kattegat og fik på den måde vidunderlig 
ferie fra hverdagen. 

Tilbage i hverdagen ville man efter nogen tids forløb 
opdage, at den store forandring, der måtte ske i ens 
bevidsthed, var umådelig svær, og man gjorde de samme 
dumheder igen og igen. Det viste sig meget hurtigt, at 
Jesus havde ret, da han sagde, at ”man kan ikke lægge en 
alen til sin vækst”. Man blev klar over, at det ikke alene 
blev et arbejde i dette liv, men at  arbejdet måtte fortsætte 
i mange inkarnationer. 

Men ens glæde over at have fundet denne visdom er så 
stor, at den giver kræfter til at gennemleve alle de fysiske 
skavanker og giver en mod til at luge ud i bevidsthedens 
baghave. I denne overgang fra dyr til menneske fyldes 
man af en dyb og inderlig tak til Forsynet og for den 
hjælp, man får undervejs. 

En forudsigelse og dens opfyldelse
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Af Kurt Christiansen

Lad os se på, hvad vi kan udlede af det Martinus sagde 
om sig selv, og lad os se det i lyset af vores viden om 
åndsvidenskaben og videnskabens viden om liv.

Martinus sagde ikke ret meget om sig selv, heller ikke 
når han blev spurgt. Det var ud fra devisen, at det ikke 
drejede sig om ham selv, men udelukkende om den 
vejledning (den videnmængde) han havde påtaget sig at 
give til jordmenneskene om det fysiske og det åndelige 
univers og dets love.
Det betyder imidlertid ikke, at det ikke kan være 
interessant at prøve at samle de sparsomme oplysninger vi 
har, og prøve at tegne et billede af bevidstheden Martinus, 
som er det jeg og den skaberevne (X1 og X2), der styrer 
det fysiske menneske Martinus. 
I det følgende vil jeg bruge betegnelsen ”Martinus” om 
såvel bevidstheden Martinus, som mennesket Martinus. 
Jeg vil dog sætte bevidstheden Martinus i kursiv, når jeg 
taler om denne, uafhængig af mennesket Martinus. 
Man kan diskutere relevansen af at skelne mellem disse 
to begreber, da bevidstheden Martinus jo også er det, der 
håndterer mennesket Martinus, som er Martinus fysiske 
manifestation, men det kan være praktisk i denne artikel.

Hvordan kan det være at Martinus blev sendt 
ned til jorden for at bringe jordmenneskene den 
åndsvidenskabelige information og belæring?

Det må stå helt klart, at det ikke var en fiks ide hos 
bevidstheden Martinus selv, der førte til, at han som 
mennesket Martinus inkarnerede på jorden og bragte os 
budskabet og belæringen. 

Ved at studere åndsvidenskaben får vi kun en svag 
fornemmelse af den åndelige hierarkiske ledelse, som 
vejleder og sikrer, at alt på det fysiske plan forløber på 
en måde så alt er såre godt.

Vi oplever her på det fysiske plan (når vi er 
opmærksomme), at udvalgte mennesker, der tilhører 
dyrerigets afslutningsstadie, bliver styret intuitivt til 
at udføre ”opgaver” livet igennem, som er til gavn 
for menneskets udvikling, såvel dets egen som dets 

medmenneskers (her både gode og onde handlinger). Et 
eksempel kan her være Adolf Hitler.
Vi må formode, at det samme sker på det åndelige 
plan. At åndelige væsener, som er i de åndelige riger 
(visdomsriget) bliver ledet til, ved at inkarnere her på 
det fysiske plan, at påvirke menneskenes udvikling, men 
i en meget større skala. Herfra udøves dog kun gode 
handlinger, da væsnerne på det åndelige plan ikke udøver 
”ondskab”. Et eksempel herpå er Kristus og Martinus.

Det åndelige hierarki gav Adolf Hitler, som på det fysiske 
plan havde udviklet sig i ondskabens retning, en betydelig 
opgave ved at give mulighed for at skabe et ondskabens 
kaos, i et enormt omfang, som skulle bidrage til 
menneskenes udvikling. Det essentielle er, at Hitler, efter 
min mening, var et væsen der inkarnerede i forlængelse 
af forudgående fysiske inkarnationer, og at det derfor var 
et led i hans egen fysiske inkarnationsrække, baseret på 
hans specielle talentkerner, som af de åndelige væsener 
blev brugt til at skabe udvikling hos menneskene ved 
onde handlinger. 
Martinus var ikke i et udviklingsforløb på det fysiske 
plan. Han var langt højere udviklet end niveauet på det 
fysiske plan. Han var et eksempel på en bevidsthed, 
der af de åndelige hierarkier ligeledes blev brugt til 
menneskenes udvikling. 
Han var imidlertid på et udviklingstrin, hvor han ikke 
kunne give andet end godhed. Det ville være umuligt 
for ham at praktisere ondskab. Det er forskellen på ham 
og Adolf Hitler. 

Det er også en udvælgelse, der er sket da de ledende 
hierarkier udvalgte Martinus til at inkarnere på jorden 
for at give menneskene åndsvidenskaben. Hierarkiet 

Hvad kan vi udlede omkring bevidstheden Martinus, 
som lod sig inkarnere som mennesket Martinus?
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må have konstateret, at tiden var inde til at præsentere 
jordmenneskene for en række logisk begrundede åndelige 
love for universets udvikling. Dette som erstatning for 
de trossætninger, indeholdt i de forskellige religioner, der 
tidligere havde været tilstrækkelige og tilfredsstillende 
for jordmenneskene. 
Da man nu er nået til et tidspunkt, en udviklingstilstand 
hos jordmenneskene, hvor nogle få udviklede mennesker 
på jorden, vil være i stand til at forstå åndsvidenskaben, 
og til en vis grad leve efter den, som eksempel for 
andre, er tiden nu inde til en sådan ny ”verdensimpuls” 
her på jorden. Dette samtidig med at de mest udviklede 
jordmennesker er så udviklede, at de ikke vil acceptere, 
kun at have mulighed for at tro på noget. De vil forstå og 
kunne se det logiske i alt.

Der er ingen tvivl om, at Martinus er udvalgt på grund af 
sine ”kvalifikationer” (hierarkiet stolede på, at Martinus 
ville kunne gennemføre opgaven uden at svigte, eller 
bukke under på grund af uforstående menneskers 
væremåde), men også fordi han selv ønskede at bringe 
dette offer til jordmenneskeheden. Offeret bestod bl.a. i 
at træde langt tilbage i sit eget udviklingsforløb, i forhold 
til sit daværende ståsted i spiralkredsløbet, og sænke 
sig ned i et sådant miljø som Martinus for længst havde 
passeret. Samtidig med, at han også udsatte sig for at blive 
misforstået og ugleset i forhold til det betydningsfulde 
budskab han kom med. 

Han måtte også acceptere at leve i en meget ringere 
udviklet krop, i forhold til den han var blevet vant til at 
leve i, i de ikke fysiske verdener. 
Martinus betegnede selv sin krop som en abekrop. Denne 
udtalelse skal ikke opfattes som en nedvurdering af 
Martinus egen krop i forhold til andres kroppe. Sammenlignet 
hermed var den ikke dårlig. Udtalelsen skal ses som en 
vurdering af kroppen i forhold til de kroppe, som man 
”designer” på det åndelige plan, hvorfra Martinus kom. 
Herudover udsatte Martinus sig for smerter og lidelser, 
både fysiske og åndelige, som ikke findes på det åndelige 
plan, hvor han befandt sig i valgøjeblikket. 
At udsætte sig for alle disse ubehageligheder og lidelser 
kræver naturligvis et velovervejet valg, og en stor 
kærlighed til sin opgave.

På trods af alle disse mulige ubehageligheder valgte 
han alligevel at udføre opgaven vel vidende, at når 
missionen var udført, kunne han være sikker på, igen at 
komme tilbage på sit ståsted i det åndelige rige som han 
midlertidigt havde forladt. 
Man kan sammenligne Martinus situation med Kristus 
valgsituation, selv om Martinus i sin inkarnation ikke blev 
udsat for de frygtelige lidelser som Kristus blev udsat for. 
Det skal dog bemærkes, at Martinus i begyndelsen var 
usikker overfor, om han også ville blive mishandlet og 

slået ihjel, når han på det fysiske plan fremlagde sit 
budskab og belæring. Også dette må have indgået i hans 
overvejelser.

I hvilket af de ikke fysiske riger opholdt Martinus sig 
da han valgte at inkarnere på jorden, og hvor kom 
han oprindelig fra da han var på det fysiske plan?

Det må være ubestrideligt korrekt, at Martinus tilhører 
det samme spiralkredsløb som os selv. Ellers ville han 
ikke have talentkerner til at inkarnere som menneske.
Martinus var dog meget længere fremme i dette 
spiralkredsløb, end noget jordmenneske var på daværende 
tidspunkt (men vi vil alle, på et senere tidspunkt, nå 
samme stade).
Min vurdering er, at Martinus befandt sig et sted i 
visdomsrigets udviklingsbue – Jeg bruger begrebet 
udviklingsbue, fordi vi skal være klar over, at de seks 
riger ikke skal forstås som veldefinerede områder, 
hvor man overskrider en grænse for at komme fra et 
rige til et andet. Hele udviklingsspiralen repræsenterer 
en kontinuert glidende udviklingsproces, hvori ens 
øjeblikkelige udviklingstilstand kan defineres, når man 
har det fornødne overblik.

Martinus kan, så vidt jeg kan se, ikke være længere 
fremme end i visdomsriget, på det tidspunkt han valgte 
at inkarnere på jorden igen. Var han længere fremme 
ville hans talentkerner for at inkarnere som jordmenneske 
være så degenererede, at de ikke ville kunne fungere 
optimalt. Efter hvad Per Bruus Jensen skriver i bogen 
”Sol og Måne”, fortalte Martinus ham, at der var nogle 
vanskeligheder med Martinus’s talentkerner da han skulle 
inkarnere. Det åndelige hierarki måtte derfor benytte sig 
af specielle tiltag for at Martinus’s talentkerner kunne 
virke optimalt, på det tidspunkt hvor han skulle inkarnere 
på det fysiske plan igen. 

Normalt er det jo sådan, at det er bevidstheder i 
salighedsriget, der inkarnere på det fysiske plan. 
Disse bevidstheder inkarnerer ikke i dyreriget men i 
”planteriget” i den efterfølgende spiral. Det betyder, at en 
bevidsthed som Martinus, hørende til i visdomsriget, og 
inkarnerende som menneske i den sidste del af dyreriget, 
er noget helt specielt.

Martinus havde naturligvis, i tidligere stadier af sit 
spiralkredsløb, været på det fysiske plan, gennemlevende 
de tre fysiske riger, sådan som vi mennesker netop 
gennemlever på nuværende tidspunkt.
Martinus har selv fortalt lidt om sit tidligere tilhørsforhold 
til det fysiske. Det han talte om, må være da han var i det 
rigtige menneskerige på det fysiske plan. Han sagde, at 
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han kom fra en planet der havde to sole, en rød og en blå 
(Videnskaben har konstateret, at sådanne planeter findes). 
Om Martinus har gennemgået et længere udviklingsforløb 
end det rigtige menneskerige på omtalte planet kan man 
ikke sige. Han kan godt have været på andre planeter 
tidligere.

Jordmenneskene har hidtil måtte skifte til en anden 
planet, når de blev så udviklede, at de skulle have 
kosmisk bevidsthed, men der er ikke grundlag for at tro, 
at forholdene er de samme alle steder i universet.  
Martinus har sagt, at det ikke i fremtiden vil være sådan 
her på jorden, som det har været hidtil, hvor sjælene må 
inkarnere andre steder i universet, når de har udviklet 
sig til at kunne få kosmisk bevidsthed. Nu hvor han 
har givet os den åndsvidenskabelige oplysning, kan vi 
godt fortsætte vores udvikling på jorden, det rigtige 
menneskerige inklusive, og derefter gå direkte over til 
de åndelige riger (visdomsriget).

Det vi heraf kan aflæse er, at Martinus ikke i nævnte 
inkarnation kom fra jorden på det fysiske plan, som 
jordmenneske. Han kom fra en anden planet. Man kan 
dog ikke sige noget om hvorvidt han har været på jorden 
i tidligere tider, men det er ikke sandsynligt. Jorden er jo 
ikke så gammel.
Martinus har løseligt nævnt, at han var med til at bygge 
pyramiderne. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at han 
var jordmenneske på dette tidspunkt. Der skulle jo også 
være andre væsener end de fysiske som medvirkede ved 
pyramidernes bygning. 

Denne bemærkning passer godt med, at Martinus har haft 
kendskab til jordens eksistens, og har haft en speciel trang 
til at hjælpe på det fysiske plan, og specielt på jorden. 
Denne trang, sammen med hans kvalifikationer har 
bevirket, at det åndelige hierarki netop udvalgte Martinus 
til opgaven, at bringe åndsvidenskaben til jorden.

Martinus tilbagevenden til det fysiske plan ved sin 
inkarnation på jorden

Martinus fik hjælp fra det åndelige hierarki til at vælge 
de rigtige forældre. Det vil sige forældre med de rigtige 
genetiske egenskaber, og i det rigtige miljø. 

Det var vigtigt, at han kunne komme i besiddelse af et godt 
og sundt legeme. Specielt skulle hjerneanlæggene være 
passende udviklingsmulige set fra et genetisk synspunkt. 
Et andet aspekt var, at han skulle fødes et sted, hvor 
han ikke kom til at tilbringe en del af sin barndom og 
ungdom i velhavende omgivelser. Hvis det skete ville 
han antagelig få en højere uddannelse og muligheden for 
at blive en anset og kendt person på et tidligt tidspunkt 
ville være tilstede. 

Det var vigtigt at han skulle fødes i et fattigt miljø med 
en sparsom uddannelse, sådan at det han kom til at stå 
for med sit budskab, skulle være helt ”hans eget”. Det vil 
sige den rene vare som han frit kunne hente fra det ikke 
fysiske viden-lager via sin kosmiske bevidsthed, og ikke 
noget han havde tilegnet sig ved jordiske studier. 
Han skulle være ubelæst, for at man ikke kunne sige, at 
han blot havde kopieret synsvinkler fra andre religioner 
og trosretninger. 
Alle disse overvejelser og mange andre, må have indgået 
i overvejelserne ved valget af forældre.

Martinus optog naturligvis straks forbindelsen til den ved 
samlejet befrugtede ægcelle. Dette er i overensstemmelse 
med hvad alle inkarnerende væsener gør. Det inkarnerende 
væsen (jeget) skal nemlig med sine talentkerner tage vare 
på fosterets udvikling. Det skal bl.a. sørge for at kroppen 
med alle organerne bliver dannet i overensstemmelse med 
disse talentkerners indhold, hvis det nødvendige genetiske 
materiale er til stede (det vil sige DNA-materialet 
fra forældrene). Hvis DNA-materialet er i orden, har 
det inkarnerende væsen mulighed for at udnytte sine 
talentkerner fuldt ud til at danne et sundt legeme. 

Er DNA-materialet ikke i orden, vil det inkarnerende 
væsen, på trods af gode talentkerner, ikke have mulighed 
for at opbygge et sundt legeme. Men dette må i et sådan 
tilfælde være baseret på et bevidst valg, der er gjort i 
forbindelse med, at det inkarnerende væsen skal kunne 
få specielle erfaringer via inkarnationen.

Hvis det inkarnerende jeg’s talentkerner er dårlige på 
grund af forkert levevis i tidligere inkarnationer, hjælper 
det imidlertid ikke at DNA-materialet er særdeles godt. 

Vi ser her vigtigheden af, at Martinus med sine særdeles 
gode talentkerner skulle have forældre med et godt DNA-
materiale i deres gener, for at hans udvikling af kroppen, 
og i særdeleshed hjernen, kunne blive så god som mulig, 
for at han dermed kunne klare belastningen ved den tætte 
kontakt til den ikke fysiske side. En speciel kontakt som 
han nødvendigvis skulle have for at kunne udføre sin 
opgave. Også dette må have vejet tungt ved udvælgelse 
af forældre,
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Det er nu blevet klart for videnskaben, at det ikke er 
DNA-materialet alene, hvilket man har troet tidligere, 
der bestemmer det nye legemes udvikling, men noget 
andet som videnskaben ikke helt forstår. Et fænomen som 
videnskaben har opdaget for nyligt. Denne erkendelse har 
dannet grundlag for at oprette en helt ny videnskab som 
man kalder epigenetik. Denne videnskab beskæftiger sig 
med anlæg (mekanismer), der håndterer DNA-materialet 
fra forældrene. Det er det som vi med åndsvidenskabelig 
forståelse ser at talentkernerne gør, når det inkarnerende 
jeg, fra befrugtningsstadiet udvikler legemet med dets 
organer ud fra det til rådighed værende DNA-materiale. 
Jeg skal ikke bruge spalteplads her til at redegøre for 
sådanne biokemiske mekanismer. 

Videnskaben ved, som nævnt, ikke hvad det er der styrer 
denne udvikling, men det er indlysende for mennesker 
med indsigt i åndsvidenskaben, at det er talentkernerne 
fra det inkarnerende væsen der styrer her. 

Hvis det inkarnerende væsen ikke har gode talentkerner 
med gode evner til at opbygge et sundt legeme (hvis 
det f.eks. i tidligere liv har ødelagt disse ved brug af 
ødelæggende stoffer), bliver legemet som nævnt, altså 
ikke sundt, heller ikke selv om DNA-materialet er i 
bedste stand.

Martinus havde de bedste talentkerner for et sundt 
legeme, og hans forældre havde også særdeles godt DNA-
materiale at stille til rådighed for det inkarnerende væsen. 
Der var dog en lille skavank ved forældrenes DNA-
materiale, som jeg skal komme tilbage til lidt senere.

Martinus inkarnerede i den befrugtede ægcelle ca. 9 
måneder før sin fødsel den 11. august 1890.
I sin moders mave opbyggede han et sundt legeme, som 
han på det ydre plan (ved fødselen) tog i brug i august 
1890.

Specielle forhold omkring Martinus liv de første 30 år

Der kan siges en hel del omkring specielle forhold i 
Martinus liv. Herom kan man læse i den biografi som 
jeg har skrevet med titlen: ”Martinus og hans livsværk 
Det tredie Testamente”. Her skal jeg blot fremhæve 
nogle få specielle forhold, der hjælper med til at forstå 
bevidstheden Martinus, som arbejdede bag ved den krop, 
som vi fysisk oplevede som personen Martinus.

Det var karakteristisk for Martinus, at han fra helt lille 
havde et nært følelsesmæssigt forhold til Gud og Kristus. 
Det er ikke normalt for børn, og Martinus sagde også 
senere, at det var et forhold, en forbindelse, der var en 
speciel kanal til den åndelige side, og til det hierarki af 
hjælpere der fulgte med og støttede ham i hans gøremål 

på jorden. Og som også hjalp ham med at tage de rigtige 
valg, når han havde brug for det. 
Dette var en erkendelse han først fik som voksen. 
Martinus var ikke bevidst om dette i barneårene. Denne 
specielle kanal må være et resultat af hans i forvejen højt 
udviklede åndelige tilstand i det åndelige rige.

Herudover var Martinus et ganske almindeligt barn, men 
med stor kærlighed til alt levende, som han hjalp, når der 
var brug for det. Han nænnede end ikke at slå lopper ihjel, 
når han en enkelt gang fik en på sig. De skulle blot sættes 
ud i naturen igen. Han nænnede heller ikke at slå fluer 
ihjel selv om hans plejeforældre ikke kunne forstå hans 
adfærd. Han kunne simpelthen ikke slå noget levende 
ihjel, uanset hvor ubehageligt det kunne forekomme at 
blive generet af dette. Dette viser det udviklingsniveau 
han var på da han befandt sig i de åndelige verdener, og 
som han også efterlevede på det fysiske plan.
Han løb bort med væmmelse når dyr skulle slagtes til 
spisning. Han nævner det selv i sine erindringer. Han 
spiste dog kød, som man gjorde i det miljø hvori han blev 
født. Han har sikkert reflekteret over dette forhold, men 
måtte følge de traditioner som fandtes hvor han blev født.

Han udviklede sig som andre børn med hensyn til hjernens 
og kroppens udvikling indtil han blev 30 år. Han var 
spinkel, og han fandt efterhånden en beskæftigelse, 
der passede til hans temperament og kræfter. Han blev 
mejerist og var det i en årrække, indtil han fuldstændig 
helligede sig sin opgave med at nedskrive og udbrede 
åndsvidenskaben. 
Han var nødt til at aftjene sin værnepligt, men han blev 
dog fritaget for at være almindelig soldat, idet han blev 
overført til et andet arbejde, bestående i at være oppasser 
for en befalingsmand. Han slap derfor fri for at gå med 
skydevåben og træne i krigsførelse, som han naturligvis havde 
meget imod. Man må formode, at de ikke fysiske væsener 
der fulgte ham, sørgede for, at det blev arrangeret således. 
Han selv kunne ikke gøre noget, bortset fra at udstråle, at 
han var et venligt og imødekommende væsen.
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Da han var 30 år skete der imidlertid noget meget specielt. 
Han fik lyst til at prøve at meditere, på anbefaling af en 
arbejdskammerat. Under dette forsøg, men uden at det 
var årsagen, modtog han sin kosmiske bevidsthed, som 
efterfølgende, permanent gav ham mulighed for at få svar 
på åndelige spørgsmål. Herved åbnedes en uindskrænket 
kanal mellem ham selv og det ikke-fysiske. En kanal som 
han kunne udnytte i fuld dagsbevidsthed, og til enhver 
tid, når han ønskede det. 

Denne kanal blev stillet til rådighed for Martinus. 
Den skulle bruges til at transformere det budskab 
(åndsvidenskaben), som han netop på den ikke fysiske 
side havde valgt, og var udvalgt til, at udbrede på jorden, 
baseret på en intelligent bevisførelse og som et fuldt 
sammenhængende helhedsbillede af universet og dets 
logik, og samtidig, på en for menneskene forståelig og 
acceptabel form.
Dette skal ses i modsætning til enkelte andre mennesker, 
der har fået et ”kosmisk glimt”, der kun varede en brøkdel 
af et sekund, en enkelt gang, vedrørende et meget isoleret 
emne. 

Læg mærke til, at han først skulle have udviklet hjernen 
optimalt, på samme måde som andre børn (dette sker ved 
30 års alderen) før han var klar til at gå i gang med den 
meget vigtige opgave, som han var udset til at udføre. 
Hans fysiske hjerneudvikling var grundlæggende ikke 
anderledes end andre menneskers, bortset fra hans hjernes 
styrke. En styrke som krævedes for at han kunne håndtere 
sådanne energier. 

Han havde ikke, medens han var barn og ungt menneske, 
nogen som helst anelse om, hvad hans specielle opgave 
her i livet skulle være, eller at han i det hele taget havde 
påtaget sig en sådan speciel opgave at udføre. Som ungt 
menneske var hans største ønske at blive lærer, eller 
eventuelt missionær. Først da han fik kosmisk bevidsthed 
blev han klar over sin specielle opgave. 

For mennesker, der fra den ikke fysiske side får specielle 
opgaver at udføre i livet, gælder også, at de ikke på 
forhånd er klar over dette. Ofte ved de heller ikke, 
medens de udfører opgaven, at denne opgave er vigtig 
og er ledet af de ikke fysiske hjælpere. Hvis sådanne 
mennesker har en passende åndelig indsigt bliver de dog 
helt klar over betydningen af det de har udført, når de ser 
tilbage på forløbet, og kan danne sig et helhedsbillede af 
situationen. De ser så hvordan det de har udført (det der 
er sket), spiller sammen med de handlingsmønstre og 
udviklingsforløb som foregår omkring dem. Tilsammen 
går det hele op i en højere enhed som er betydningsfuld i 
en større sammenhæng. Noget sådan har jeg selv oplevet 
helt tydeligt gennem livet.

Martinus liv efter 30 års alderen

Som nævnt fik Martinus kosmisk bevidsthed som 30-
årig. Men havde han ikke haft kosmisk bevidsthed før? 
Jo det havde han naturligvis. Han havde jo fået kosmisk 
bevidsthed, da han var i det rigtige menneskerige på det 
fysiske plan. En opnået egenskab som netop definerer 
det, at tilhøre det rigtige menneskerige. En sådan 
kosmisk bevidsthed er herefter en permanent evne, 
som ikke er defineret fysisk, og holder sig gennem 
bevidsthedens udviklingsforløb gennem de to kosmiske 
riger (visdomsriget og den guddommelige verden). 
Martinus havde således kosmisk bevidsthed da han stod 
for at inkarnere som menneske. Man kan så spørge, 
hvorfor han ikke havde den med ved fødselen? 
Svaret er, at det kunne han naturligvis ikke. På det fysiske 
plan skal hjernen først være fuldt udviklet, men også højt 
udviklet før den kan tåle en sådan belastning, som det er 
at have denne kosmiske bevidsthed. Derfor fik Martinus 
den først som 30-årig, hvor hjernen var fuldt udviklet. 
Man kan så spørge, hvad det er ved hjernen der skal være 
i orden, og hvad det er som gør, at den bliver så belastet 
af denne kosmiske bevidsthed? 

Det har vi ikke mulighed for at give et entydigt svar på. 
Det er sandsynligt, at hjernen skal kunne tåle en ekstrem 
kraftig energistrøm, som følger med at have kosmisk 
bevidsthed. Det vil sige en energistrøm, der igangsættes 
ved den nære forbindelse med det ikke fysiske. Om der 
til dette formål er dele (centre) i hjernen, der skal være 
specielt udviklede, ved vi ikke. For at forstå nogle få 
grundlæggende forhold omkring hjernen og dens relation 
til kroppen og til vores ikke fysiske del (X2), må jeg først 
forklare lidt om hjernens funktion.

Det er jo blevet på mode at scanne menneskers hjerne 
under alle mulige tilstande og forhold. Hele dette 
scanningscirkus er nok lidt overspillet, fordi videnskaben 
ikke ved hvad der hører til hjernen, og hvad der kommer 
fra den ikke fysiske del af vores bevidsthed (X2), som 
videnskaben i øvrigt ikke vil erkende eksisterer. 
Videnskaben mener, at alle bevidsthedens egenskaber, 
fysiske såvel som psykiske (følelsesmæssige) findes 
og kan påvises i hjernen i form at målbar aktivitet og 
hjernevolumenforøgelse. Det er ifølge min forståelse af 
åndsvidenskaben ikke rigtigt.
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Syn, hørelse, følelse, smag m.fl. er signaler, der 
transformeres via nervebaner til hjernen og afkodes her. 
Det sker på en måde som giver os mulighed for at forstå 
signalerne, og tillægge dem en værdi (f.eks. smerte). Dette 
sker via en opbygget automatik, et shortcutsystem, en 
automatik der ikke kræver nogen speciel tankevirksomhed, 
når automatikken er etableret ved en indlæring, men 
den kræver hjernens erfaringsholdning til dette. Dette 
bevirker, at hjernen, nok på eget initiativ, automatisk 
prøver at afhjælpe miseren. Hjernen sender samtidig 
hermed meddelelse til vores X2 for at informere om 
sagen, og modtager måske en tilbagemelding. Sådanne 
evner er langsomt udviklet via evolutionen, og har 
bevirket, at hjernen gennem evolutionen er blevet større.
Også det sidste har sandsynligvis krævet at hjernen er 
forøget såvel i volumen som aktivitet. Det er logisk, at 
en lille lomme walkie talkie ikke kan yde det samme som 
en stor radiostation.

Det samme gælder synsindtryk, der afkodes som former 
der kaldes bogstaver, og som ved indlæring giver os 
mulighed for at forstå en skreven meddelelse. Dette 
fænomen kræver dog så vidt jeg kan se, at de afkodede 
signaler (meddelelser) sendes til vores ikke fysiske 
bevidsthed for at blive bearbejdet, så vi kan afgøre, 
hvordan vi skal forholde os til denne fysiske meddelelse. 
Selve afkodningen af formen, og etableringen af forståelse 
af bogstavernes betydning er imidlertid hjernens sag pr. 
automatik, når den har lært det og opbygget et center for 
en sådan aktivitet. Nøjagtigt det samme kan siges om 
høresansen.

Følelser som kærlighed og had og uendeligt mange 
andre følelser er elementer, der tilhører vores ikke 
fysiske X2 (vores skabeevne). De deraf afledte signaler 
(X2’s reaktioner på udefra kommende informationer) 
modtages af hjernen, der her fungerer som et antenne-
modtagesystem, der transformerer dem til en signalform, 
der er fysisk relateret. Det kan ofte give anledning til 
fysiske reaktioner, som eksempel kan være, at munden 
skal sige noget, eller at reaktionen skal være, katten skal 
sættes uden for døren.
Det vil sige alle oplevelser uden undtagelse, f.eks. 
oplevelser der netop kan påvirke vores had eller 
kærlighedsfølelser sendes via hjernen (med denne som 
sendeapparat) til vores ikke fysiske X2. X2 bearbejder 
oplevelserne og sender besked tilbage til hjernen (hvor 
denne nu er modtagerapparatet), om hvad kroppen skal 
gøre i denne anledning. Følelserne desangående forbliver 
i X2. Det er kun X2’s besked om, hvad der skal gøres på 
det fysiske plan, der sendes tilbage til hjernen.

Som vi ved, er kosmisk bevidsthed en åndelig 
funktionstilstand, der er relateret til vores X2. Som 
jeg ser det fremkalder vores X2, når den har fået 

kosmisk bevidsthed, samtidig en overordentlig kraftig 
energiudveksling (signaludveksling) med hjernen. Det er 
denne specielt kraftige energiudveksling, der stiller store 
krav til hjernens kapacitet, og muligvis samtidig kræver, 
at hjernen har fået udviklet nogle specielle automatisk 
virkende centre til at håndtere denne energistrøm. 

At det er en stor belastning for den fysiske hjerne at have 
så stor en berøringsflade med det ikke fysiske, har vi 
også eksempler på i form af menneskers forsøg på at få 
kundalinirejsning. Kundalinirejsning må forstås som et 
forsøg på at få en sådan nærkontakt med det ikke fysiske, 
der måske minder om en slags kosmisk bevidsthed. 
Når man læser, hvad mennesker fortæller de oplever 
ved kundalinirejsning (hvis det overhovedet er det de 
taler om), uden at de har taget alvorlig skade, bliver 
man imidlertid klar over, at det slet ikke er egentlig 
kosmisk bevidsthed det drejer sig om, men energier på et 
meget lavere plan. Mennesker der prøver at fremtvinge 
en kundalinirejsning ender oftest med at få skader på 
”hjernen/sjælen” og får ikke så sjælden en form for 
sindssyge. Man mener det skyldes, at de, såvel åndeligt 
som fysisk, ikke er tilstrækkeligt udviklede til at kunne 
tåle den dermed forbundne fysiske belastning af hjernen.

Ud fra det jeg har forklaret i det foregående, og ud fra 
det forhold, at videnskaben ikke accepterer, at der findes 
noget ikke-fysisk, kunne det naturligvis være interessant, 
om man kunne skanne en hjerne hos en person med 
kosmisk bevidsthed. Det kan man ikke på nuværende 
tidspunkt, af den simple grund, at der ikke er nogen 
mennesker med denne egenskab at scanne her på jorden.
Hvis man kunne scanne et menneske med kosmisk 
bevidsthed, kan det ikke udelukkes, at man ville se, at 
specielle områder af hjernen er særligt store og med 
særlig stor aktivitet, men det er ikke noget udtryk for, at 
den kosmiske bevidsthed som sådan skulle være til stede 
i hjernen. 

Det er jo kun disse to parametre (størrelsesforhold/
form og aktivitet) man kan måle ved scanning, men det 
siger ikke noget som helst om, hvad der reelt sker. Det 
er jo ikke en klump viden der sættes ind, hverken i det 
fysiske eller i X2. Det er en kanal der åbnes, som baner 
vejen for en overordentlig kraftig energistrøm, der kun 
tillades at strømme når det enkelte menneske er udviklet 
tilstrækkeligt såvel fysisk som åndeligt.
Det vil således betyde, at den kosmiske bevidsthed ikke 
vil kunne lokaliseres til hjernen, selv om der i hjernen 
kan lokaliseres områder med speciel aktivitet. Dette 
er kun modtage/sende systemet, der i så fald er blevet 
lidt udbygget, og ikke et egentligt sæde for kosmisk 
bevidsthed. Hvis man tror det, er man lige så forkert 
afmarcheret, som når videnskaben tror, at de har fundet 
centeret for had og for kærlighed, ved at konstatere, 
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at man i hjernen har fundet et mere aktivt center hos 
hadefulde mennesker og et andet mere aktivt center hos 
kærlige mennesker.

Det, at Martinus fik kosmisk bevidsthed som 30-årig 
vendte helt op og ned på hans liv. For det første fik han 
evnen til at gennemskue universet i dets fysiske og ikke 
fysiske form. Dette oplevede han i samspil med sine 
åndelige vejledere. Det var denne helhedsforståelse, 
som han skulle genfortælle på et sprog, som var logisk 
og menneskeligt forståeligt. Heller ikke denne proces 
er bosiddende i hjernen, men hjernen administrerer 
bevidsthedens bearbejdning af de tanker, der kommer i 
forbindelse med de enkelte spørgsmål der stilles, og som 
skal besvares, og opgaver som skal løses.

Det var en meget vanskelig opgave at fortolke de 
billeder, der opstod i denne forbindelse, for der fandtes 
ikke hverken ord eller begreber, som dækkede hvad 
han skulle sige og skrive. Han fik sine oplysninger som 
billeder og sandsynligvis som situationsoplevelser, 
som ”filmstumper” (ikke som forelæsninger). At skulle 
beskrive oplevelserne logisk og forståeligt var en sådan 
kæmpeopgave, at den slet ikke kan overvurderes. Her 
er det altså Martinus bag ved Martinus, der arbejder på 
højtryk.

Ved siden af disse evner fik han også clairvoyante 
evner. Dette var en stor ekstra belastning, som han ikke 
skulle bruge til noget. Bl.a. oplevede han at føle sine 
medmenneskers sygdomme, hvilket generede hans 
velbefindende meget. Han bad om at blive fri for denne 
gene, og det blev han. Martinus sagde, at clairvoyance 
var baseret på lavpsykiske evner. Det er ikke ualmindeligt 
at børn i 5-6 års alderen ser åndelige væsener. Det gjorde 
Martinus også enkelte gange, men ikke mere end normalt, 
og han var slet ikke clairvoyant som barn. 

Det er heller ikke ualmindeligt at børn oplever glimt 
fra deres tidligere inkarnationer (normalt den sidste). 
Vi kan læse, hvordan børn kan fortælle, hvad de har 
været i tidligere liv, med stedsangivelser og navne m.m. 
Der forlyder ikke noget om, at Martinus havde sådanne 
oplevelser som barn. Da han fik kosmisk bevidsthed blev 
han helt klar over sin situation og sin baggrund. Han stod 
dog hårdnakket fast på, at han ikke ville åbenbare denne 
viden for dem, der spurgte og var interesserede.

Det er meget naturligt at Martinus som barn ikke oplevede 
sit/sine tidligere liv. De var nemlig så forskellige fra det 
fysiske liv og det miljø, hvori han var inkarneret nu, at 
det måtte være helt uforståelig for et fysisk barn at opleve 
noget fra et liv i den åndelige verden. Måske ville det 
også være alt for belastende for en barnehjerne at have 
kontakt med noget sådant.

En anden vigtig ting der skete da Martinus fik kosmisk 
bevidsthed var, at han valgte at blive vegetar. Det stod helt 
klart for ham, at man som menneske ikke må tage dyrs liv 
for at få føde, da det ikke er nødvendigt for mennesker 
at spise dyr. Mennesker kan spise andre ting, som ikke 
giver anledning til lidelser. At det var vederstyggeligt at 
slå dyr ihjel stod helt klart for Martinus fra barns ben. At 
udleve konsekvensen, som førte til at han blev vegetar, 
effektuerede han dog først da han fik sin kosmiske 
bevidsthed.
At mange dyrearter er nødt til at dræbe andre dyr for at 
overleve, er en anden og helt naturlig sag. Det hører jo 
til i den lavere del af dyreriget. 
At mennesker må slå planter ihjel for at få føde er ikke 
forbundet med lidelse. Planter oplever ikke nogen smerte 
ved at blive brugt som føde, sådan som dyrene gør det, når 
de bliver slået ihjel. Planter har kun en vag fornemmelse 
af behag og ubehag.

Som nævnt tidligere blev Martinus født under særdeles 
fattige forhold af en enlig moder, og blev opfostret af 
et ægtepar med flere børn. Det var meget småt med 
økonomien, og Martinus fik som barn en meget sparsom 
undervisning i en lille landsbyskole, hvor han kun hørte 
om traditionel kirkelig kristendom, og nødtørftigt lærte 
at læse og skrive. Hans store evner for at skrive og tænke 
logisk, må han have haft med sig som talentkerner. 

Han skrev naturligvis i en gammel sprogform. Han var jo 
også født i 1890. Hans skriveform var meget klart logisk, 
og hans bevisførelse og logik i analyserne, er meget fine. 
Han havde styr på store mængder stof på en gang. 
Hans skriveform var meget gentagende, hvilket måske 
kan være lidt generende for mennesker, der er vant til 
at håndtere store stofmængder, men gentagelserne er 
gavnlige for mennesker, der ikke er så trænede i sådanne 
discipliner. 
Jeg har gennemarbejdet hans tekster meget grundigt. Jeg 
har ikke fundet noget sted, hvor han er i uoverensstemmelse 
med det han har sagt andre steder i teksten. At nogle 
mennesker ikke har den opfattelse kan skyldes, at de ikke 
magter at forstå teksterne helt i dybden.

Når vi ser hvor fantastisk godt han har formået at 
præsentere det åndsvidenskabelige verdensbillede, hvor 
han har måttet opfinde et utal af begreber og ord, må man 
tænke, at han nok har haft en udvidet hjernekapacitet 
for at kunne bearbejde sådanne problemstillinger. Det 
kan man ikke vide, for det kan ikke umiddelbart aflæses 
af teksterne eller hans udsagn. Min opfattelse er, at han 
havde en overordentlig veludviklet hjerne, men at han 
nok også har fået hjælp af sine ikke fysiske hjælpere, 
og at hans kvaliteter på dette felt lå uden for den fysiske 
hjernes rammer.
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Det er iøjnefaldende, at det 
var en nødvendighed, at han 
skulle fødes og opfostres 
under fattige forhold, for at 
han derved kunne formidle 
sit  budskab vedrørende 
åndsvidenskab helt rent 
og ikke iblandet andre 
religioners formuleringer, 
og intellektuel viden som 
Martinus kunne have tilegnet 
sig ved selv at studere andre 
religioner. 
Det var vigtigt, også på den 

måde, at man ikke efterfølgende kunne have mulighed 
for velbegrundet at kunne påstå, at han blot havde samlet 
stumper sammen af andre religioner og omskrevet det 
til et hele.

Noget sådan kunne man naturligvis ikke påstå, 
når han simpelthen ikke kendte til andre religioner 
end kristendommen, og fra kristendommen havde 
han naturligvis ikke hentet sådan noget som 
reinkarnationsbegrebet og karmabegrebet. Dette gælder 
i hvert fald når man sammenlignende betragter den 
kirkelige form for kristendom. Dette forhindrede dog 
ikke, at man alligevel senere påstod, at han havde 
plagieret østerlandske religioner, fordi man ikke troede 
på, at han ikke havde studeret dem.

At den der ikke har forstået åndsvidenskaben, og samtidig 
nægter at tro på, at Martinus ikke havde studeret andre 
religioner, alligevel kan påstå, at han havde ”plagieret” 
andre religioner, er imidlertid ikke overraskende. Man 
må nemlig gøre sig klart, at alle religioner indeholder en 
kerne af evige sandheder. 
Når man erkender dette, og mener at åndsvidenskaben 
kun indeholder sandheder (omend ikke alle sandhederne), 
så må dette være et indlysende logisk postulat, da de 
sandheder åndsvidenskaben giver, naturligvis også 
må indeholde de andre religioners sande kerner, og 
at disse ”religionskerner” på denne måde var forud 
for åndsvidenskaben. Men det vigtige er, at først med 
åndsvidenskaben er disse centrale dele af andre religioner 
blevet helt logisk begrundet og indbygget i den store 
sammenhæng, som åndsvidenskaben beskriver og dermed 
blevet forståelige for intelligente mennesker. 
Det betyder dog ikke, at Martinus hentede dem fra de 
andre religioner. Han havde fået de samme sandheder via 
sin egen direkte vej (sin kosmiske bevidsthed), og han 
havde muligheden for at tilføje den logik og bevisførelse, 
der var nødvendigt for at det moderne menneske vil kunne 
forstå dem i deres helhed og i relation til andre sandheder. 
For det uvidende religiøse menneske var disse sandheder 
jo kun en trossag.

Åndsvidenskaben har dog ikke givet os den samlede viden 
om Gud, universet og os selv. Martinus sagde, at han 
kun gav os sandheder, der svarede til en enkelt håndfuld 
af sandheder fra et helt jernbanetog fuldt af sandheder 
(Symbolsk talte han om et jernbanetog fyldt med korn). 
Der var uendeligt meget som Martinus ikke fik tid og 
lejlighed til at beskrive og forklare. Men han sagde, at det 
han gav os, var vejen til at vi kan opnå kosmisk bevidsthed 
ved efterlevelse af åndsvidenskaben. Vi skal dog være klar 
over, at det ikke er nok at vi har forstået åndsvidenskaben 
for at opnå denne kosmiske bevidsthed. Der skal meget 
mere til. Vi skal også indleve os i alkærlighedsevnen. 

Det skal dog kraftigt påpeges, at det at forstå 
åndsvidenskaben, ikke er den eneste vej til virkelig 
udvikling. Åndelig udvikling kan man opnå af mange 
forskellige veje. Disse veje er imidlertid ikke alle lige 
lange og lige let fremkommelige. Det er min opfattelse, at 
vejen via en åndsvidenskabelig forståelse er den letteste, 
hvis nogen af dem kan kaldes lette. 
Åndsvidenskabelig forståelse er imidlertid ikke identisk 
med at kunne remse en hel masse af åndsvidenskabens 
forklaringer op, men at opleve de åndsvidenskabelige 
facts i dagligdagen. Bl.a. at forstå, i dybden, at ethvert 
levende væsen repræsenterer en speciel del af det 
guddommeliges væren. Man oplever herigennem en 
konfrontation med det guddommelige, som man skal lære 
at forholde sig til. Dette gælder i allerhøjeste grad også 
relationen til mennesket Martinus.

Jeg nævnte tidligere, at Martinus fik meget sunde 
arveanlæg fra sine forældre. Det skulle så betyde, at 
Martinus slet ikke var syg i sin livsperiode på det fysiske 
plan. Det var imidlertid ikke helt i overensstemmelse med 
virkeligheden. Martinus var stort set ikke syg, men han 
fik på et tidspunkt i sit voksenliv kræft i maven. Han blev 
opereret og blev herefter helt rask. 
Han blev spurgt, hvordan noget sådan kunne forekomme, 
da hans sygdom hverken kunne skyldes karma eller usund 
livsførelse. Han fortalte, at hans moder havde anlæg for 
denne kræftsygdom i sine gener. Og derfor kunne han 
ikke undgå at få denne sygdom.

Ser vi på det, jeg tidligere har sagt om arveanlæggene, kan 
vi forstå det på den måde, at moderen har haft en defekt i 
sine arveanlæg. Der var en fejl. Der manglede noget, og 
denne mangel kunne give anledning til kræftsygdommen. 
Denne mangel kan ikke afhjælpes med nok så gode 
talentkerner hos det inkarnerende væsen, da man ikke 
kan bygge noget op, når der mangler en komponent. Det 
må være sådan en situation, der har givet sygdommen. 
At Martinus hurtigt og let, og uden større gener blev helt 
rask ved operation fortæller kun, at de åndelige hjælpere 
har hjulpet med, så lægerne fik fjernet det syge væv. 
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Martinus sagde, at lægerne var Guds forlængede arme 
i sådan en situation. Jeg har selv oplevet en parallel 
situation hertil. Der er nok ingen tvivl om, at denne 
genmangel har været bekendt for Martinus og hans 
hjælpere på det åndelige plan, da de planlagde Martinus 
inkarnation, men det betød ikke så meget, da denne misere 
kunne afhjælpes under vejs.

Martinus legeme ældedes på helt normal vis. Det blev 
slidt og brugt. Det blev endda rigtig meget brugt, fordi 
Martinus ikke sov så meget i forhold til almindelige 
mennesker (det er jo i søvnen, at de fysiske elementer 
repareres efter dagens slidtager). Han havde kun et 
søvnbehov på få timer pr nat. Hele hans legeme blev 
slidt som det er normalt, og slidtagen meldte sig på den 
sædvanlige måde, og hans livsforløb var ikke længere 
end det er for et normalt menneske.

Det eneste der kunne observeres desangående var, at lige 
til det sidste var hans hjerneforbindelse til det åndelige 
(hans kosmiske bevidsthed) intakt. Det så ikke ud til at 
denne forbindelse ældedes og blev slidt. Det fortæller 
os, at denne forbindelse grundlæggende var baseret på 
elementer, der lå uden for det fysiske plan. Forbindelsen 
skulle dog på et bestemt sted i forløbet ind på det fysiske 
plan gennem hans hjerne (via hjernens antenneelementer) 
for at nå til en fysisk erkendelse, og her er det nok 
sandsynlig, at der på det sidste opstod en fysisk svaghed 
ved at den fysiske hjernefunktion blev slidt.

Martinus døde den 8. marts 1981, og var ved fuld 
bevidsthed til det sidste. Han faldt ud af sengen og 
brækkede lårbenet. Han kom på sygehuset, og personalet 
var klar over at han var døende. De prøvede at tale med 
ham om døden for at berolige ham. Sådan gjorde de jo 
med alle døende. Det udviklede sig dog hurtigt sådan, at 
det var Martinus, der belærte dem om døden m.m. Han 
døde kl. 1.30 natter til den 8. august. Han blev 90 år og 
7 måneder. 

Martinus forlod igen det fysiske plan, efterladende et godt 
udtjent legeme, en overfrakke som han var nødt til at have 
på, medens han var her. Der er ingen tvivl om, at der var 
mange åndelige væsener tilstede for at byde Martinus 
velkommen tilbage. Martinus havde imidlertid ikke brug 
for at nogen skulle lede ham tilbage til det åndelige plan. 
Han kendte jo vejen i alle detaljer, og for ham var den 
kort, formodentlig kun som et ”blink med øjnene”.

Martinus talte meget om de mikrovæsener der tjener os i 
form af vores krop med alle dens organer og dens celler. 
Martinus beskrev det som et mikrounivers. Han belærte 
os om, at vi skal være gode ved disse mikrovæsener, 
medens vi er i kroppen. Mikrovæsenerne er vores 
medvæsener. Vi skal endvidere gøre hvad vi kan for at 

vores mikrovæsenerne kan få så human en død, som det 
er muligt, når vi forlader kroppen. 
De efterladte gjorde hvad de evnede for at efterkomme 
Martinus ønske.
---------------------------
Dette var en kort, lidt kalejdoskopisk gennemgang af 
emnet. En beskrivelse af hvad jeg kan stykke sammen om 
de forhold der, efter min mening, var bemærkelsesværdige 
omkring ”bevidstheden Martinus” besøg på det fysiske 
plan her på jorden. Et besøg som vi har oplevet i form af 
mennesket Martinus. 
Der er naturligvis et utal af andre forhold, der har gjort 
sig gældende. Forhold som vi ikke har indsigt i, men 
det var hvad vi, med nogenlunde sikkerhed, kan udlede 
af det Martinus har skrevet og sagt, sammenholdt med 
videnskabens iagttagelser omkring livet på det fysiske 
plan, dog set ud fra åndsvidenskabens sandheder. 

Det er vigtigt, at man foruden at se på åndsvidenskabens 
forklaringer, hvis man ellers forstår dem, også ser 
på det bidrag videnskaben giver til en forståelse af 
livet på jorden, hvis man da evner at integrere disse i 
helhedsbilledet. Hvis man kun enøjet ser på den ene del 
heraf, mangler man i allerhøjeste grad evnen til at opleve 
livet i alle detaljer.
Jeg har i denne beskrivelse undladt at komme ind på 
Martinus karakteregenskaber, som var bevis for, at han 
efterlevede de åndsvidenskabelige normer som han 
redegjorde for. Om disse kan man læse i ovennævnte 
biografi.
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DIALOG
Den gamle verdens impuls

Af Steen Kofoed

Dette blad er desværre 
mere og mere denne sub-
kulturs SE&HØR og ind-
holdet passer ikke til det 
ellers flotte navn: ”Den 
nye verdens impuls”. 

I dette blad kan man dels 
følge med i de slåskampe, 
som personer der dels slås 
om hvem der var tættest 
på Martinus og dermed 
åbenbart har en større ret/
magt end andre såkaldte ”rigtige” personer.
Tit bliver det de skriftkloge, som slynger om sig med cita-
ter og hele tiden lægger de deres sunde fornuft i fortidens 
ord, og dermed skabes der lukkethed. Tag dog ansvar og 
forhold jer til NU. Hvad er bedst nu i den tid vi lever i.

Kampen om hvem der er ”rigtig nok” er i fuld gang og 
hvem der kan tillade sig at tale for Martinus. I virkelig-
heden så var der vel ingen, der var ”tæt” på Martinus, 
han var alene med sin alkærlighed og erkendelse af 
Altet. Alle andre var bare så ”heldige” nok, til at de i 
deres udvikling havde skabt muligheden for at være så 
tæt på denne inkarnation. Ydmyghed ville klæde os alle.  
Denne kamp, mistænkeliggørelse og ”se mig, jeg spiste 
middage med Martinus tendensen” kunne dække over et 
mindreværd, som bliver kamufleret i denne hellige kamp 
om hvem der ved bedst.

Bare det at der henvises til de 2 fronter, (begge sider) 
er da skræmmende.Tænk hvis al den energi (i at læse 
og skrive, sætte bladet op, trykke det, fordele det m.m.) 
der tilsyneladende bliver brugt (og nu også af mig) blev 
i stedet for brugt til at udbrede kendskabet til det tredje 
testamente?

Hvem der har ret i hvad og hvorfor, skal jeg ikke kunne 
udtale mig om, jeg kan kun som tilskuer stå og kigge på 
det absurde teater, der foregår og igen undre mig over, at 
der ikke er nogle der er voksne nok (det er vel mest gamle 
mænd der påkalder sig retten til at have sandheden) til 

at indkalde ALLE til et møde der først slutter, når der er 
skabt forståelse og dermed fred i sagen, om ikke andet 
så for sagens skyld.

Jeg er naiv og tror på det bedste i mennesket og i den ånd 
er dette indlæg skrevet.
Jeg må bede om tilgivelse, hvis jeg på nogle måde gør 
nogle fortræd med de skrevne ord, det har og er ikke 
meningen, så UNDSKYLD mig hvis det er sket.

Det enkle spørgsmål der skal stilles: 
Vil du give slip på dig og dit for ”sagen” og være ydmyg 
i mødet med andres måde at opleve verden på? 

I kærlighed
Steen Kofoed
Åndsforsker og dyr

Kommentar
Af Ruth Olsen

Kære Steen,

Jeg er som bekendt stor tilhænger af, at vi alle har lov at 
have forskellige meninger og lov til at give åbent udtryk 
for det. Jeg må konstatere, at vi to har en meget forskel-
lig opfattelse af situationen indenfor ”Sagen”. Jeg ser 
f.eks. ikke ”to fronter”, men ser at en del enkeltpersoner 
er bekymrede over, hvordan ”Sagens beslutningstagere” 
tolker noget af det, Martinus ønskede, talte og skrev 
om. Meningsforskellighed er vel ikke det samme som 
”slåskamp”. Der er jo ingen, der anfægter deres ret til at 
mene det, de mener.

Sommetider er det kærligste og mest omsorgsfulde, vi kan 
gøre, at være åbne og ærlige og sige fra, hvis vi mener 
der er noget galt, selv om det ikke er populært. ”Sagen” 
er ikke tjent med, at konflikter forties og ”hobes op under 
gulvtæppet”. Derfor foreslog jeg engang – ligesom du nu 
gør det - , at vi organiserede en konference, hvor de særligt 
interesserede kunne udveksle meninger i fredsommelig 
ånd, evt. få opklaret nogle misforståelser. Ord på papir 
virker altid mere hårde end de talte ord, hvor man jo også 
har mulighed for at opleve smilets glimt i øjet.
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Af Ingrid Holck
Når Martinus indprenter os, at vi aldrig må tale ondt om nogen 
eller noget, mener han så dermed at vi aldrig må kritisere? 
 
Det er der sikkert andre end mig, som gerne vil have 
et svar på, for Martinus ”kritiserede” jo selv mange 
gange, men skyndte sig derefter altid at give udtryk for, 
at det var kærligt ment. Her kommer et par eksempler 

Ved at søge i hele værket på ordene ”saglig” og 
”kritik” får man flere overraskende resultater: 

 ”Da vejen til udvikling af al intellektualitet og kultur går 
igennem frihed til at tænke, frihed til at kritisere, hvilket 
vil sige påvise mangler eller fejl, frihed til at fremsætte 
ideer og forestillinger, der ikke akkurat ligger indenfor 
den autoriserede horisont, eller det der er blevet officiel 
skik og brug, samt absolut frihed til med sin stemmeret frit 
og åbent at være for eller imod ethvert påtænkt forslag i 
statsstyrelsen eller samfundsordningen, vil intet som helst 
diktatur nogen sinde kunne blive identisk med en virkelig 
kulturstat, idet det jo kun eksisterer i kraft af at fængsle, 
eller indskrænke frihed for den intellektualitet, der er 
den absolut uundværlige livsnerve, impuls eller det urok-
kelige fundament for enhver virkelig civiliseret kultur.” 
(Småbog nr. 12 ”Gavekultur” kapitel 6, s.32)  
 

Mit forslag blev pure afvist. Konfliktløsning står åben-
bart ikke på Sagens dagsorden. Da jeg kom som ny med 
erfaring fra græsrodsbevægelser, blev jeg lidt forundret 
over den eksisterende tendens til autoritær ledelsesstil, 
men jeg er godt nu klar over, at den er en arv fra Martinus’ 
tid. Men om Instituttets tendens til lukkethed også er en 
”arv”, ved jeg ikke.

Når nogle i dag har mistet en del tillid til Sagens le-
delse, skyldes det bl.a. historien vedr. Sam Zinglersen. 
Når Sam, som havde været Sagens trofaste tjener siden 
1930’erne, endte som 93-årig at ændre sit testamente 
med begrundelsen, at han havde mistet tilliden til Insti-
tuttet, må det vel vække til eftertanke hos de fleste. Hele 
historien om denne sag kan læses på bladets hjemmeside 
– w.w.w.nyimpuls.dk.

Når Martinus mente, at Instituttet og Rådet stod under 
forsynets beskyttelse og ville få hjælp til at træffe de 
rigtige beslutninger (hvilket nogle tolker som disse in-
stansers ”ufejlbarlighed”!), så må man uvilkårligt spørge: 
hvem kan forsynet få til at yde den hjælp andre end de 
”redskaber”, det har til den slags – nemlig andre menne-
sker. Intet sker tilfældigt, tror vi på, så hvorfor har nogle 
personer fået så stærke impulser til at ytre sig i denne sag, 
som de faktisk har, bl.a. i drømme. Det må der vel være 
en dybere mening med.

Selvfølgelig har Sagens ledere lov at mene, de har de 
rigtigste overbevisninger. Vi betvivler ikke deres gode 
og kærlige hensigter, så det skal jo nok løse sig hen ad 
vejen. Fordi vi er forskere udi åndsvidenskaben, tror vi 
nu engang på det gode i mennesket, og på at tilgivelsen 
og kærligheden får det sidste ord.

Med andre ord: vi får her en klar definition af hvad ”til-
ladt kritik” er; idet Martinus siger, at vi i et frit samfund 
har ”frihed til at kritisere, hvilket vil sige påvise mangler 
eller fejl”. Han siger også, at denne saglige kritik er et af 
midlerne til ”udvikling af al intellektualitet og kultur”. 
 
Martinus skriver endvidere i småbog nr. 9, ”Mel-
lem to verdensepoker”,  s .8: ”At samme Ver-
densbillede bliver umuligt for den saglige, kriti-
ske eller logiske Tænker, er ligesaa selvfølgeligt.” 
Vi opmuntres altså til at tænke sagligt, ”kritisk ”og logisk. 
 
Et  t redje  s ted,  hvor  Mart inus  forholder  s ig 
t i l  saglig krit ik,  er  i  Logik,  kapitel  6,  s .34: 
”Og kun det primitive Menneske, hvad enten det frem-
træder i Silke eller Pjalter, accepterer alt kritikløst, naar 
blot det kommer fra „Videnskaben”, Presse eller andre 
formentlige Autoriteter. — „Gode Ord fryder Daaren”. 
 
Man må konkludere, at ifølge Martinus er saglig kritik 
ikke alene tilladt, men vi er ligefrem ”daarer”, hvis 
vi ”kritikløst” accepterer, hvad der kommer fra auto-
riteter. Og i det omfang, hvor der er tale om ”saglig” 
og ikke ”ond kritik”, rokker det ikke ved Martinus le-
veregel: ”Sig aldrig noget ondt om nogen eller noget” 

Martinus om kritik
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Af Otto Hesselbjerg Pedersen

Der har her i tidsskriftet efterhånden været en del 
artikler, hvor forfatterne har argumenteret for, at der 
som betegnelsen for Martinus’ samlede værker – og 
øvrige aktiviteter – alene skal benyttes betegnel-
sen ”Det Tredje Testamente” og ikke betegnelser 
som ”Martinus Kosmologi” eller fx ”Martinus 
Åndsvidenskab”.
Nedenfor følger nogle af mine tanker og overvejelser 
desangående.

Selve betegnelsen for Martinus’ værk i hans 
egen levetid

Jeg vil her støtte mig til Ole Therkelsens 2. bog: ”Mar-
tinus og den ny verdensmoral”. Emnet behandles af Ole 
Th. i 13. kapitel: ”Værket – Det Tredje Testamente”. Jeg 
går ud fra, at Ole Th. har konsulteret Martinus Institut-
tets historiske arkiv flittigt. Fra stk. nr. 13.7 og fremefter 
behandles det aktuelle emne.
I 1932 blev Martinus arbejde forankret i ”Livets Bogs 
Bureau”. Fra 1945 benyttes betegnelsen: ”Martinus’ 
Åndsvidenskabelige Institut”, i daglig tale kaldet ”Mar-
tinus Institut”. 
Omkring 1959 – 1960 går Martinus selv over til at benytte 
bruge et mere moderne og internationalt udtryk for sit 
værk, nemlig ”Martinus Kosmologi”. På de første 20 sider 
i fortalen i Livets Bog 1 i 1932 bruger Martinus kosmisk 
i 12 forskellige kombinationer. 

Allerede i 1932 gav Martinus sit tidsskrift navnet 
”Kosmos”.I 1960 går Martinus ind for at bruge udtrykket 
”Martinus Kosmologi” i stedet for ”Martinus Åndsvi-
denskab”.
Selvom Martinus i de sidste 6 år af sit liv fra 1975 gik over 
til også at kalde hele sit værk ”Det Tredje Testamente”, 
gik han alligevel ikke selv bort fra at bruge udtrykket 
kosmologi. 

Medarbejderne begyndte allerede fra 1956 at benytte 
udtrykket ”Martinus Kosmologi” i artikler bl. a. Tage 
Buch og Mogens Møller. 
Allerede i 1951 skriver Martinus for første gang om ”et 
tredje og sidste testamente” (Ole Th.’ bog stk. nr. 13.11).

Menneskehedens udviklingsstadier

Jeg skal her henvise til symbol nr. 21 i ”Det Evige Ver-
densbillede, bind 2”. Symbolet har betegnelsen ”Den 
evige kosmiske organiske forbindelsen mellem Gud og 
Gudesøn 1”. 
Symbolet er delt i 3 adskilte felter. Jeg skal her omtale de 
4 figurer, der er vist øverste til venstre (lige over det, der 
i Martinus-kosmologernes jargon kaldes ”campingplad-
sen”). Med disse figurer viser Martinus 4 hovedstadier i 
menneskehedens udvikling. I forklaringen til symbol nr. 
21 (stk. nr. 21.6) beskriver Martinus denne udvikling. 
I min udgave: 2. udgave, 1. oplag, der er udgivet af 
Martinus Institut i 1993 forklares denne udvikling fra 
side nr. 67, 2 spalte til side nr. 71, 1 spalte. Jeg skal her 
komme med et meget kort referat heraf. Direkte citater 
er anført i kursiv.

Strålefiguren længst til venstre symboliserer det begyn-
dende primitive naturmenneskes allerførste anelse om 
højere væseners, ånders eller Guders eksistens. Denne 
anelse er altså båret af dets instinkt. 
Den næste figur symboliserer væsenets næste udviklings-
trin i forholdet til Gud. ----- Væsenets forhold til Gud 
er også her stadig båret af væsenets religiøse instinkt. 
--- Dette stadie omfatter også fremkomsten af den kristne 
verdensreligion og andre humane religioner. 
Den tredje figur symboliserer udviklingstrinet, hvor det 
religiøse instinkt er degenereret og intelligensevnen bliver 
fremtrædende. Der accepteres nu kun det, der med de 
fysiske sanser og intelligensen kan udforskes og opleves 
som kendsgerning. 

Angående brug af betegnelsen 
”Det Tredje Testamente”



26

I den fjerde figur er symboliseret den del af menneske-
heden, hvor de højere åndsevner: Den humane evne og 
den heraf affødte intuitive evne er så udviklet, at de kan 
opleve den højere åndelige eller kosmiske virkelighed 
bag den fysiske. 

Andre kosmologi interesseredes refleksioner ved-
rørende det aktuelle emne

I forrige nummer af nærværende gode og interessante 
tidsskrift (3-2012) er der en lang artikel af Rolf Elving: 
”Tanker om Martinus sidste store beslutning”. I starten 
henviser Rolf til et foredrag, som han holdt på Martinus 
Center Klint i 1998. Jeg havde selv fornøjelsen at over-
være dette på Mindedagen d. 8.8.1998. Som jeg husker 
det, viste Rolf også en del eksempler fra en hjemmeside 
måske www.det-tredie-testamente.dk eller www.tredje-
testamentet.se .

I oktober 2006 fik jeg forærende følgende katalog: ”Mar-
tinus, Det Tredje Testamente, Introduktion til de kosmiske 
symboler og den samlede litteratur”. Som det fremgår, 
indeholder hæftet farvefotos af alle de 44 symbolet fra 
de 4 første symbolbøger med forklaringer. Disse forkla-
ringer er – så vidt jeg ved – udfærdiget af Rolf Elving. 
Personligt har jeg haft god nytte af dette hæfte, der viser 
alle de dengang offentliggjorte symboler, ligesom hæftet 
har gjort god gavn i vores studiegruppe i Roskilde.
Jeg har respekt for det store og uegennyttige arbejde, 
som alle de personer, der er tilknyttet organisationen: 
”Det Tredje Testamente”, udfører vedrørende udbredelse 
af oplysninger om Martinus arbejde med den tilhørende 
undervisning. 

I august her i år var jeg tilhører til Mindedagen i Mar-
tinus Center Klint. Jeg overværede bl. a. et interessant 
indlæg fra Alex Riel. Alex har i løbet af de sidste ca. 12 
år skrevet omkring 10 artikler her i Den ny verdensim-
puls. Jeg husker bl. a. hans artikel fra nr. 2 i 2003: ”Fra 
videnssamfund til visdomssamfund”. Alex efterfulgte 
artiklen med et indlæg om, at han havde taget initiativ til 
at oprette: ”Institut for Holistisk Åndsvidenskab”. Dette 
er nu ændret til: ”Det holistiske Universitet” med under-
titlen: ”Et folkeligt universitet for nye verdensbilleder”. 
Jeg har gennem årene haft flere interessante diskussioner 
med Alex på Terrassen på Klint om Kosmologiske emner. 
På Mindedagen i år talte Alex om følgende emne: ”Hvor-
når bliver Martinus’ Kosmologi populær?”.

Jeg fik ikke noget helt klart svar på selve emnet, men 
Alex fortalte om sine erfaringer med at skaffe deltagere 
til det omtalte universitet. Hvis han for Martinus’ værker 
benyttede titlen: ”Det Tredje Testamente”, var der næsten 
ingen interesse. Det gik meget bedre med betegnelser 
som: ”Martinus Åndsvidenskabelige Værker” eller: 

”Martinus Kosmologi”. Alex nævnte, at Martinus har 
oplyst, at de primært interesserede i hans værker er de 
humane materialister. 

 Mine egne refleksioner vedrørende det aktuelle 
emne

Da jeg i 1991 købte min første Martinus bog: ”Livets 
Bog I” hæftede jeg mig ikke særligt ved hovedtitlen 
”Det Tredje Testamente”. Det var først mange år senere, 
at betydningen heraf helt gik op for mig. Min interesse 
for Martinus arbejder var blevet vakt via lytning til Steen 
Landsy og Per Bruus-Jensens gennemgang af hovedtræk-
kene i Kosmologien i Radio Lotus.

Jeg mener, at Alex har ret i, at de primært interesserede 
i hans undervisning er de humane materialister, det er jo 
hans erfaring. Det er altså de mennesker, der har udlevet 
det tredje hovedstadium, som nævnt i afsnit B og er klar 
til det fjerde stadium i deres udvikling. Disse personer 
har for endnu længere tid siden forladt der andet hoved-
stadium – altså det troende stadium. Vi har nok alle på et 
tidspunkt i fortiden været dogmatisk troende og er blevet 
manipuleret af datidens ”præsteskab”. Det er vi nu blevet 
grundigt trætte af, se blot her i nutiden på alle de mange 
skandaler, der oprulles i den katolske kirke. 

Martinus har også via sine analyser vist, hvor ulogiske 
de troenes dogmer er, hvilket vi godt med vores intel-
ligens kan godkende. Derfor bliver de personer, der 
vil være åbne for Martinus’ analyser, ikke tiltrukket af 
betegnelser, der hentyder til noget religiøst som ”Det 
Tredje Testamente”. 

For mit eget vedkommende, efter mange års studier af 
Martinus værker, er jeg godt tilpas ved alle de tre i ind-
ledningen nævnte betegnelser. Jeg tror, at Martinus i 1975 
dels så tilbage på sit næsten færdiggjorte værk og dels så 
de ca. 3000 år frem, altså indtil vi alle har fået kosmisk 
bevidsthed og derfor er helt på det rene med hensyn til 
den endelige betegnelse for værket. Desuden tror jeg, at 
om fx 500 år, vil mange flere være mere åbne for denne 
endelige titel på hans værk. 

For mig selv personligt benytter jeg altid betegnelsen 
Martinus Kosmologi for min interesse, hvis nogen spørger 
herom. Dette gælder også for min familie, mine venner 
og for den almindelige omgangskreds. Hvis jeg tidligere 
på mit arbejde i DSB / Banedanmark havde brugt en af 
de andre betegnelser, ville mine (ingeniør) kollegaer nok 
have tænkt: ”Nu rabler det vist for Otto” og mine overord-
nede ville måske have ført lidt nøjere kontrol med, om jeg 
stadig holdt mig indenfor mine (økonomiske) beføjelser 
og fulgte alle de udstukne retningslinjer. 
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v/Mischa Lim

Kære Hans.

I dit ’åbne brev til Tage og vennerne’ i forrige nummer 
af Impuls skriver du: ”Hvis vi forestiller os, at Martinus 
havde valgt dig (Tage Buch/ml) og Mischa og Gerard 
til livsvarige rådsmedlemmer, så vidste han - med sin 
kosmiske bevidsthed - hvordan fremtiden ville forme 
sig for Sagen.” 
Dit spørgsmål undrer mig, for hvorfor forestille os ting, 
som ikke er virkelige? Vi kan diskutere hypoteser i én 
uendelighed, for vi kan fantasere os til alt muligt. Hvorfor 
ikke nøjes med virkeligheden og livets analyser? Jeg kan 
kun sige, at hvordan og hvorfor Martinus har valgt det 
råd, han har, kan kun Martinus selv svare på. 

Men vi kan prøve at vurdere tingene realistisk: 
Gerard Oude Groen boede i Holland sammen med 
sin veninde, og han havde sit arbejde i Holland. Hvis 
Martinus havde taget Gerard ind i rådet, ville det derfor 
kun være naturligt, at Instituttet også betalte Gerards 
omkostninger i forbindelse med en ugentlig rejse frem 
og tilbage, så han kunne deltage i rådsmøderne. En anden 
mulighed var naturligvis, at Gerard sagde sit job op i 
Holland, bosatte sig i Danmark og fandt et nyt arbejde 
her. Denne praktiske side af sagen ved at hente Gerard 
til Danmark var selvfølgelig også noget, som Martinus 
ville være nødt til at tage stilling til. 

Jeg oplevede på allernærmeste hold, hvordan Martinus 
i tidernes løb arbejdede med at sammensætte sit råd. 
Jeg oplevede, hvor omhyggelig han var med at udvælge 
og indsætte nye rådsmedlemmer, for der var mange 
ting at tage hensyn til. Det var ingen let opgave, heller 
ikke for Martinus. Selvfølgelig havde Martinus den 
nødvendige viden, derfor er han også Talsmanden 
den hellige Ånd, og naturligvis vidste han, hvordan 
fremtiden ville forme sig for Sagen. Dermed være ikke 
sagt, at Martinus var tilfreds med, hvad han så. Han 
kunne godt udtrykke sin misfornøjelse for straks efter at 
tilføje: ”De (rådsmedlemmerne) gør, hvad de kan, og de 
gør det frivilligt.” Men det valg, han foretog, var altid 
det bedste, han kunne frembringe på det pågældende 
tidspunkt, for han havde med ufuldkomne mennesker at 
gøre. At samle og tilpasse seks mennesker med seks vidt 
forskellige former for karma i en verden, der er under 
stærk udvikling, er en bedrift i sig selv.

Vi glemmer ofte, at Martinus er et reinkarneret menneske 
underlagt de samme fysiske love som os selv. Når han 
skulle skrive, foregik det f.eks. kun med ét øje. Han skrev 
nemlig med en klap for det andet, og det gjorde han i 
mange år og lige til sin bortgang. Det må have været 
meget anstrengende for ham. Han sagde til mig, når andre 
beklagede sig over deres træthed: ”Menneskene skulle 
føle min træthed.”

En aften jeg kom op til Martinus, spurgte han, om jeg 
ville være rådsmedlem. Da jeg ikke virkede synderligt 
begejstret, tog han mig med til et rådsmøde, så jeg kunne 
se, hvordan det foregik. Efter mødet gik vi op i Martinus 
lejlighed og fortsatte vores snak herom. Vi talte længe 
frem og tilbage, men efter jeg havde uddybet mine 
bevæggrunde for at fastholde mit nej tak, accepterede 
han til sidst min begrundelse. Det, jeg sagde, kom helt 
naturligt og så spontant, at det må have overbevist 
Martinus. I hvert fald accepterede han min begrundelse 
og faldt til ro, for mit svar indebar også et løfte til Sagen.

Næste dag drøftede vi spørgsmålet igen. Martinus havde 
endnu ikke besluttet sig for en ny afløser. I samtalens løb 
nævnte jeg Rolf Elving, og Martinus overvejede Finn 
Bentzen og Willy Kuijper. Vi talte længe herom, hvorefter 

Svar på Hans Wittendorffs brev til 
Tage Buch og venner



28

Martinus besluttede sig for at spørge både Willy og Rolf. 
Den følgende dag ringede han således til Rolf i Sverige og 
til Willy, som boede i København. Begge accepterede og 
blev således valgt ind i rådet. Personligt var jeg glad for, 
at han havde valgt to udlændinge, så man kunne se, at det 
ikke kun var danskere, der kunne være rådsmedlemmer.
Martinus havde allerede tidligere valgt en kvinde ind i 
rådet, som skulle være rådets første formand, den dag han 
ikke mere var på det fysiske plan. 

Valget af sin kvindelige afløser faldt Martinus helt 
naturligt. Han havde aldrig skullet lede efter sin afløser, 
for Grethe Brinkhard var både hans første og eneste valg, 
og han begrundede det med, at Grethe altid havde været 
trofast mod ham og Sagen. Her ser man, at Martinus også 
kunne være hurtig i sine beslutninger og med sit valg 
viste han, at også kvinder kunne være rådsmedlemmer 
og sågår formand for rådet. 

Da Martinus ville sikre, at både Rolf og jeg fortsatte vores 
arbejde for Sagen, når han forlod denne verden, overdrog 
han os brugsretten til det lille hus på Villa Rosenberg for 
livstid. Dér havde vi tilbragt mange somre sammen med 
Martinus, dér havde vi haft mange samtaler, og dér 
havde vi mange fælles og dejlige minder. Men da rådet 

fyrede mig fra Instituttet i 1987, ændrede de Martinus 
beslutning og tog huset fra os. 

Da Martinus i sin tid overdrog brugsretten til huset til Rolf 
og mig, bad vi ham naturligvis ikke om at bekræfte sin 
beslutning med en underskrift, for det var unødvendigt, da 
det ikke er sådan, vi arbejder inden for Sagen. For såfremt 
vi havde bedt Martinus om at bekræfte sin beslutning, 
ville det signalere mistillid til rådet, ikke kun fra Rolfs 
og min side, men også fra Martinus. Alligevel vil nogle 
efterfølgende nok opfatte vores reaktion – eller mangel 
herpå - som naivitet.

Som bekendt var jeg hos Martinus, lige til han forlod 
os. Jeg fulgte Martinus på nært hold, og så ham, mens 
hans arbejdede og kæmpede med at få sammensat sit 
råd. Da han havde taget sin beslutning, husker jeg, at 
han sagde: ”Jeg har gjort, hvad jeg kunne.” Og dermed 
mente han, at han havde gjort alt, han kunne ud fra det 
menneskemateriale, som han havde til rådighed. Han 
tilføjede endvidere: ”Når jeg er væk, så er det Guds 
ansvar.”

Og afslutningsvis vil jeg nu bare sige ligesom Martinus: 
”Og så trasker vi videre.

Kære Hans, 

Her mit eget svar på et spørgsmål du stiller til Tage 
Buch i  DNV nummer 2012- 3, side 11.

I sit første møde med mig har Martinus spurgt mig ‘om 
jeg senere ville gøre noget for den tyske og hollandske 
afdeling?’

(Receptionen i Martinus Center Klint dengang den var en alm.

købmandsbutik)

Dette fik jeg senere gjort, som du ved. Så jeg går ud 
fra at Martinus også da allerede har set/vist at jeg ikke 
skulde blive boende i København, og derfor nok aldrig 
har spurgt mig om jeg ville blive rådsmedlem.

Mange kærlige hilsener  Gerard
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Af Søren Ingemann Larsen
 
Jan Langekær bad mig for nylig om at nedskrive mine 
personlige oplevelser i forbindelse med mine bestræ-
belser for at undgå, at der blev indført ændringer i 
Martinus’ værk og at opsummere kilderne til Martinus’ 
udtalelser om dette. Jan Langekær syntes, at rapporten, 
der kom ud af det, kunne interessere andre og burde 
trykkes i nærværende tidsskrift. Så derfor denne artikel. 
 
Først til orientering nogle noter om hændelsesforløbet 
i forbindelse med mine bestræbelser for at undgå, at 
der bliver/blev foretaget ændringer i Martinus’ værk. 
 
Omkring 1999-2000 havde jeg en korrespondance 
med Henrik Hedegaard (daværende rådsmedlem) 
om bevarelsen og publiceringen af Martinus’ værk. 
 
Anledningen var, at Mary McGovern, som oversætter 
Martinus’ værk til engelsk, mente, at det ville være en 
god idé, at jeg kom i kontakt med Henrik. I denne pe-
riode assisterede jeg Mary med diverse tvivlsspørgsmål 
af sproglig art i forbindelse med Marys oversættelser. 
Disse tvivlsspørgsmål gav ofte anledning til, at det var 
relevant at checke med manuskriptet til Livets Bog, som 
lå indpakket i karduspapir i boksen på Mariendalsvej. Og 
hver gang skulle Willy Kuijper - formand for rådet - ulej-
liges ned og finde de pågældende steder, der var tvivl om. 
 
Jeg indså, at denne procedure ikke i længden var 
holdbar, og slet ikke god for det uvurderlige ma-
nuskript, som jo hver gang blev udsat for slid, 
uanset hvor forsigtig man var med håndteringen. 
 
Jeg foreslog derfor Henrik, at manuskriptet én gang for 
alle blev skannet ind, så det blev gjort tilgængeligt i en 
pdf-fil. Henrik syntes umiddelbart om idéen og fik ok fra 
resten af rådet, og jeg skannede herefter hele manuskriptet 
til Livets Bog og Logik ind og lavede pdf-dokumenter af 
det indskannede. Dette blev færdigt i slutningen af 2000. 

Så vidt manuskripterne.

I den proces blev jeg klar over, at Instituttet var i gang 
med at forberede genudgivelsen af Livets Bog i moder-
niseret retskrivning og med ændret layout. Og – skulle 

det senere vise sig – desuden en lang række andre ”ret-
telser”. Dette gav anledning til en lang korrespondance 
med Henrik og rådet om dette spørgsmål, hvori jeg 
kraftigt argumenterede imod dette. Og dengang var jeg 
ikke engang bekendt med Instituttets formål, således som 
det var formuleret af Martinus kort før hans bortgang. 
 
På samme tidspunkt traf det sig, at Ingrid Holck (min kone) 
og jeg (specielt Ingrid) interesserede sig for Poul Brunton, 
som jo på et tidspunkt havde besøgt Martinus. Og vi kunne 
se ved læsning af bogen “Martinus som vi husker ham”, at 
nu afdøde Ingrid Okkels havde været tolk i den forbindelse. 
 
Dette førte til, at vi ringede Ingrid Okkels op for at høre, 
om hun modtog besøg, hvilket hun begejstret gjorde. 
 
Vi besøgte hende et par gange eller tre, og emnet Brun-
ton blev relativt hurtigt overstået. I stedet kom vi ind på 
spørgsmålet om bevarelsen af Martinus’ værk, en sag som 
jeg som nævnt var meget optaget af på det tidspunkt. Det 
var som at antænde en bombe. Ingrid Okkels var aldeles 
enig i mit synspunkt, og hun berettede flere gange ivrigt 
om, hvordan dette spørgsmål bekymrede Martinus på 
sine gamle dage. Martinus besøgte i den periode angi-
veligt jævnligt Ingrid Okkels, og ifølge Ingrid Okkels 
var Martinus meget bekymret for, om det ville kunne 
undgås, at Instituttet ændrede i værket, uanset at han 
gang på gang havde bedt om, at dette ikke måtte ske. 
 
Ingrid Okkels refererede Martinus for at sige, at han 
var klar over, at mange fandt, at hans måde at skrive på 
var præget af “gammelt dansk”, og at dette skulle være 
et problem. Martinus enkle og kontante svar var, at “så 
måtte man lære gammelt dansk”. Der kunne ikke være 
tale om, at andre skulle bestemme eller blande sig i, 

hvordan han skulle formulere sig. 
 
Ingrid Okkels var den første af 
“de gamle” Martinus-folk, vi 
mødte, og jeg var utrolig glad 
for, at hun ubetinget kunne støtte 
mine synspunkter. Senere fik vi 
mulighed for at møde både Tage 
Buch, Rolf Elving, Gerard Oude 
Groen, Micha Lim og Vera Cav-
ling og alle disse personer, som 

Nogle historiske noter om bevarelsen 
af Martinus værk



30

var helt tæt på Martinus i en lang årrække, bekræfter 
100% Ingrid Okkels vidnesbyrd om, at Martinus var kry-
stalklar og kategorisk i sit ønske om, at absolut intet måtte 
ændres i værket uden hans tilstedeværelse. Som Rolf 
refererer det: ikke engang et komma må ændres i værket. 
 
Men på det tidspunkt, hvor jeg stadig kun havde 
Ingrid Okkels at referere til, kom Jan Langekærs og 
Søren Jensens artikel i DNV 2/2005 maj. Her ef-
terlod Jan et mobilnummer, og jeg kontaktede ham 
og glædede mig over at finde endnu en person, der 
brændte for at kæmpe for Martinus’ uændrede original. 
 
Dette medførte, at jeg - uden først at spørge Instituttet - 
uden refleksion gav Jan en kopi af cd’en med manuskriptet 
til Livets Bog. Dette følte jeg bagefter, at rådet skulle vide, 
og det medførte, at rådet og jeg holdt et møde i august 2005. 
 
På samme tidspunkt var jeg kommet i kontakt med Kurt 
Christiansen, som lige havde udgivet sin Martinus-
biografi i to bind, og Kurt var med på, at vi måtte gøre 
noget, og i december 2008 publicerede vi Martinus’ 
værk i uændret original på internettet under martinus-
media.dk (senere ændret til martinus-webcenter.
dk), og i begyndelsen af 2010 Livets Bog i bogform. 
Debatten om bevarelsen af Martinus’ original ligger 
samlet på http://martinus-webcenter.dk/aendringer.html. 
 
D e r  m a n g l e r  d o g  a k t u e l t  d e  s e n e s t e  i n d -
læg på denne side, og disse vil blive tilføjet. 

Ovenstående er mit eget overblik, som jeg bl.a. 
lavede for at vise, hvordan Ingrid Okkels kom 
ind i billedet. Nedenfor vil jeg prøve at samle de 
forhåndenværende citater fra Martinus’ side ved-
rørende bevarelsen af værket i uforandret stand. 
 
Først kan bemærkes, at der mig bekendt ikke findes 
et eneste citat eller vidnesbyrd OVERHOVEDET, 
hvor Martinus skulle have sagt, at man skulle eller 
kunne lave ændringer i værket efter hans bortgang!!! 
 
Derimod går alle de citater eller vidnesbyrd, hvor 
Martinus udtaler sig om bevarelsen af værket, ud på 
at understrege, at absolut INTET MÅ ÆNDRES. 
Ganske vist ser vi, at rådet og instituttets medarbejdere, 
når dette emne tages op, ofte henviser til det såkaldte 
“Gavebrev”, hvori Martinus overdrager ophavsretten til 
sit litterære værk til Martinusinstituttet.

Ved dette dokument overdrager Martinus til Martinusin-
stituttet den ubegrænsede juridiske ret til at gøre, hvad 
det vil med værket. Rent juridisk kan Martinusinstituttet 
teoretisk set destruere hele værket. Denne ret, som er af 
ren juridisk art, misforstår Martinusinstituttet som et grønt 

lys fra Martinus’ side til, at der kan ændres i værket, og at 
de efterladte manuskripter frit kan redigeres og udgives. 
 
Rådet som repræsentant for Martinus’ åndsvidenskabelige 
analyser er altså ikke er i stand til at skelne mel-
lem en juridisk ret og en moralsk pligt. Rådet fin-
der det mere relevant at se på, hvad Gavebrevet 
siger, end på hvad formålet for dets eget virke siger.  
 
D i s s e  f o r m å l  k a n  f i n d e s  p å  h t t p : / / m a r -
t i n u s - w e b c e n t e r . d k / m a r t i n u s - l o v e . h t m l 
 
Der står ordret:
[Rådet skal] “Bevare Martinus’ samlede vær-
ker uændret, som de foreligger fra hans side.” 
 
C i t a t e t  e f t e r fø lge s  a f  f ø lgende  fo rk l a r en -
de bemærkning (kurs iver ingen er  or iginal) : 
 
“Værkerne skal bevares uændret, så eftertiden ikke skal 
være i tvivl om, hvad der faktisk er Martinus’ egne værker, 
og hvad der ikke er.”
Foran citatet står:
”Instituttet kan kun bruge sine midler til de formål, der 
er angivet...”

Det vil med andre ord sige, at ved at ændre i værket, handler 
Instituttet i strid med sin egen grundlov på to måder på en gang: 
 
1) Dels ved at ændre i værket
2) - og dels ved at bruge sine midler til det

I Samarbejdsstrukturen udgave 1992 står side 102 under 
afsnit 13 f:
“Der må ikke uden Martinus samtykke fore-
tages ændringer i bøgerne eller i det, han har 
s k r e v e t . ”  -   R å d s m ø d e r e f e r a t  1 3 . 0 1 . 7 6 
 
”Hvis noget er skrevet primitivt, så skal det blive 
stående primitivt. Folk må gerne se, at jeg ikke er 
særlig belæst.” - Samarbejdsudvalgsmøde 30.03.78 
 
“Det blev igen fastslået, at bortset fra åbenlyse trykfejl, 
(f.eks. invidid/individ), må der ikke ændres i værkerne uden 
Martinus personlige medvirken. Martinus mener i øvrigt, at 
der næppe er grund til at rette noget som helst. Denne me-
ning blev klart tilkendegivet, efter at der var blevet fremlagt 
enkelte eksempler, hvor der fra forskellig side havde været 
tvivl om rigtigheden. Martinus ville dog gerne se nærmere 
på en liste over tilfælde, hvor læsere kan være i tvivl om 
rigtigheden i teksten.

Mart inus udtal te  klar t ,  a t  såfremt han ef ter 
at have set nærmere på sagen fandt grund til at ændre enkelte 
ting, ville han naturligvis rette dem, men han var helt sikker 
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på, der kun kunne være tale om ganske enkelte ting. Det 
blev fastslået som helt ufravigeligt, at der ikke må 
foretages rettelser, heller ikke ved oversættelse, uden 
Martinus medvirken.” - Rådsmødereferat 16.03.76 
 
Citatet fra Martinus, hvor han siger: “Der må ikke æn-
dres så meget som et komma” går jeg ud fra kommer fra 
Rolf. Måske Rolf kan bidrage med yderligere detaljer. 
 
Og citaterne fra Ingrid Okkels er beskrevet ovenfor: 
“Hv i s  fo lk  i kke  kan  fo r s t å  mi t  “gammel t 
dansk” ,  må  de t  lære  s ig  “gammel t  dansk” 
 
Og som sagt gav Martinus på sine gamle dage - ifølge 
Ingrid Okkels - udtryk for bekymring for, om det ville 
kunne undgås, at Instituttet lavede ændringer i værket.

Afslutningsvis bemærkes, at et vigtigt motiv for oven-
nævnte artikel er at vise, at forhistorien for publiceringen 
af originalværket uden om Instituttet er et utal af resul-
tatløse henvendelser til Instituttet med opfordring til selv 
at gøre det.
Både af videnskabelige grunde og af respekt for Martinus’ 
utvetydige anvisninger er det af afgørende betydning, at 
der til enhver tid er fri og uhindret adgang til Martinus’ 
værk i original og uændret form.

Kære Ruth! 

Det ser ud til, at nogle af dine læsere har opfattet min 
artikel i januar-nummeret som udtryk for Instituttets of-
ficielle holdning. Den går selvfølgelig ikke, Instituttet 
er jo nødt til at opretholde sin copyright, så det står frit 
til at handle fremover. 
Du bliver derfor nødt til at lave en lille dementi i næste 
nummer af dit blad. Den får du her, og den er markeret 
med kursiv skrift, så der ikke er noget at tage fejl af: 
 
Artiklen ”Apropos en smuk misforståelse”, der blev 
bragt på side 12 og 13 i marts nummeret af Den Ny 
Verdensimpuls, er alene et udtryk for min private og 
personlige holdning, og repræsenterer på ingen måde 
Martinus Instituttets holdning. 
 

Så står vi alle sammen mere frit og ved, hvor vi har 
hinanden.

Kærlig hilsen
Søren

Søren Hahn skrev:
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v/Vagn Noach

Efter Sam Zinglersens bortgang fra det fysiske plan og 
afvikling af retssagerne omkring Finn Bentzen, skulle 
den resterende arvebeholdning udloddes til en arving.
Da Sam ikke havde livsarvinger, havde han i sit oprin-
delige testamente ønsket, at Martinus Institut skulle arve 
han formue ved hans død.  
Efter at han havde fundet ud af den rette sammenhæng 
omkring stiftelsen af sit anpartsselskab og formålet med 
dette, havde han tabt tilliden til både Finn Bentzen og 
Willy Kuiper og ønskede at ændre sit testamente.
Under et møde hos Sam blev det foreslået, at hans arv i 
stedet for at gå til Martinus Instituttet skulle tilfalde hans 
egen fond Sam Zinglersens fond, der ejede ejendommen 
Moskildvad, Martinus genskabte barndomshjem.
Planen var, at da entreindtægterne ikke kunne dække ud-
gifterne til en bestyrer og vedligeholdelse af bygningen, 
skulle hans arv gå til dette formål, da dette barndomshjem 
var Sam´s ”barn”.

Der skulle udfærdiges en ingeniør rapport, der fastlagde 
hvilken vedligeholdelse der var påkrævet de kommende 
10 år, og i løbet af denne periode skulle den lokale for-
valtning i Sindal bearbejdes med det formål at overtage 
barndomshjemmet som et kulturminde.
Dette forslag til løsning var Sam meget begejstret for.  
Imidlertid sad der i bestyrelsen for Sam Zinglersens fond 
3 personer, nemlig Sam selv samt Finn Bentzen og Willy 
Küiper. Disse personer var af Finn Bentzen, der havde 
udarbejdet fondens fundats, indsat på livstid og nu kræ-
vede det, at Finn Bentzen og Willy frivilligt ville opgive 
deres livstids-indsættelse.
Den nye bestyrelse på 3 personer skulle bestå af en person 
fra Martinus Institut, der ikke skulle være Willy, en fra 
Sindal lokal historiske arkiv og en uafhængig person med 
indsigt i økonomi.

Denne løsning var Sam også meget begejstret for, og efter 
hans anmodning skrev jeg til Finn Bentzen og opfordrede 
ham til frivilligt at udtræde af bestyrelsen i Sam Zingler-
sens fond på samme måde, som Aage Hvolby tidligere 
var udtrådt frivilligt, selv om han var indsat på livstid.
Dette nægtede Finn under henvisning til at han ifølge 
aftale med Martinus var indsat på livstid. 
Dette var lidt ejendommeligt, da fonden var blevet stiftet 
i december 1988, og Martinus havde forladt det fysiske 
plan i 1981.     
En ny retssag der tvang Finn ud af bestyrelsen blev over-
vejet. Jeg rettede henvendelse til advokat Annette Fabri-

cius Bjerre, der i forvejen kendte til forholdet mellem Sam 
og Finn, men da hun grundet sin mands alvorlige sygdom 
ikke kunne påtage sig nye retssager, henvendte jeg mig 
i stedet til advokat Erik Malberg. Erik Malberg afgav 
et notat om sagen, der konkluderede at en henvendelse 
til civildirektoratet, der er fondens øverste myndighed, 
formentlig på baggrund af de foreliggende begivenheder 
kunne fastslå, at Finn Bentzen var uværdig til at sidde i 
bestyrelsen på livstid.

Da en sag tager tid og Sam var blevet en ældre herre, 
foranledigede jeg via Sam en indkaldelse til et fonds-
møde, hvor sagen skulle drøftes. Mødet blev afholdt hos 
Sam den 20. april 2007 og sluttede med, at Willy sam-
men med Erik Rævdal ville foranledige, at Finn udtrådte 
frivilligt. Der blev fastsat en frist til at opnå dette og da 
perioden var ved at udløbe den 1. juni 2007, fremsendte 
jeg indkaldelse til et møde den 6. juni 2007 efter aftale 
med advokat Erik Malberg.
Da jeg intet hørte, rykkede jeg Willy kraftigt for et svar 
på mødedatoen, men får pludselig en mail fra Majken 
Bøg den 1. juni 2007, der fortalte at Finn Bentzen var 
udtrådt frivilligt og en tak for hjælpen samt en besked 
om, at mødet den 6. juni ikke er nødvendigt.
Sam forlod den fysiske verden i september 2007, og før 
jeg fik lejlighed til at tale med ham om, hvad der var 
sket inden mødet den 6. juni, hvor vi skulle vælge en ny 
bestyrelse i hans fond.

Efterfølgende konstaterede jeg, at der var indtrådt en ny 
bestyrelse i Sam´s fond, der nu bestod af Majken Bøg 
som formand og Willem Küiper samt Lene Jeppesen 
og Jan Marsfeldt Andersen som øvrige medlemmer.  
Fondens bestyrelse var blevet udvidet med en person, 
og Martinus Institut herunder Willy sad på flertallet og 
dermed på magten. 
Da denne bestyrelse var i strid med Sam´s ønsker, ned-
fældet i hans testamente, måtte der dannes en ny fond, 
der kunne arve de tilbageværende værdier.  Denne fond 
har fået navnet ”Sam Zinglersens dialog fond”, og da den 
endnu ikke er stiftet og dermed er en juridisk gyldig enhed 
der kan arve, er der af skifteretten som ved umyndige børn 
indsat en skifteværge, hvilket vil sige en ny advokat til 
varetagelse af, at arveladers ønske opfyldes.   
Kun fremtiden vil herefter vise hvad slutningen bliver 
på denne ejendommelige sag, hvor Sams Zinglersens 
”gamle” fond siger nej tak til at arve, hvis den valgte 
bestyrelse, herunder Willy, må opgive deres totale magt 
og i stedet skal følge Sam´s ønsker. 
Advokaten arbejder nu på at få etableret en ny fond, Sam 
Zinglersens Dialog fond.   

Slutspil
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”Feltet”

Af Lynne McTaggart

Forlaget ”Det blå Hus”

335 sider – 300 kr.

Anm. Eskild Kjær-Madsen

To væsentlige bøger, som 
på forunderlig vis supplerer 
hinanden, er Per Bruus-
Jensens ”Projekt liv” og Lynne 
Mc Taggarts ”Feltet”.

Den første blev anmeldt her i bladets juni-nummer, så 
om denne er der kun her at tilføje, at Per i hele sit liv 
har arbejdet på og skrevet for at tilnærme kosmologien 
og naturvidenskaben i den endelige syntese, som 
åndsvidenskaben ifølge Martinus uomgængeligt vil være.
At denne syntese nærmer sig med voksende hastighed 
fremgår af ”Feltet”, idet forfatteren som er en meget 
vidende – og bredt - videnskabsorienteret journalist, 
overbevisende beskriver de mange, mange tiltag, som 
uhildet videnskab gennem de seneste år har frembragt. 
Hendes tilgang til denne bog kan fint afdækkes fra 
bagsideteksten:

”Lynne Mc Taggart fremlægger i ”Feltet” de banebrydende, 
nyeste teorier baseret på kvantefysik, der beskriver, 
hvordan vi alle på dybeste plan er forbundet med hinanden 
og verden – hvordan alt i universet består af ét intelligent, 
vibrerende kraftfelt, som reagerer på vores tanker og 
intentioner.”

Lyder det ikke som noget, kosmologisk interesserede 
har hørt før?

Problemet for sådanne videnskabsmænd og – kvinder er 
den meget fastlåste og håndfaste virkelighedsopfattelse, 
som har præget næsten al videnskabelig tænkning siden 
opgøret med kirkens skabelsessyn. Der skal stort mod 
til at stå frem med iagttagelser, som konflikter med med 
måle-og-veje-tænkningen. Og alligevel gør sådanne 
hæderlige mennesker det, fordi de simpelt hen ikke kan 
stå inde for et udlevet verdenssyn.

Et par eksempler fra bogen:
(Side 133) Nogle forskere gik så vidt som til at antyde, 
at alle vores højere erkendelsesprocesser er resultat af 
samspillet med nulpunktsfeltet (”Koblingslegemet” 
iflg. PBJ). Denne form for stadig interaktion kunne være 
forklaringen på intuition eller kreativitet – og hvordan 
ideer kommer til os som anfald af indsigt, somme tider 
i brudstykker, men ofte på mirakuløs vis som en helhed.

Side 273) De var alle tilfældigt stødt på uregelmæssigheder 
i denne opfattelse (den traditionelle verdensopfattelses  
grundprincipper. EKM.) og havde haft mod og 
selvstændighed til at gå videre med at undersøge dem. 
En efter en var de til sidst efter omhyggelige forsøg og 
ved at prøve sig frem nået til den opfattelse, at alle disse 
grundprincipper – der udgjorde selve fundamentet i 
fysikken og biologien – 
formentlig var forkerte.

Jeg vil slutte denne 
anmeldelse med et citat 
fra bagsideteksten på 
”Projekt liv”: 
PROJEKJT LIV må 
ses som en vigtig brik i 
det nye verdensbillede 
og paradigme, som er 
i færd med at bryde 
frem inden for såvel 
naturvidenskabelig som 
humanistisk forskning 
og tænkning. … et møde 
mellem videnskab og 
spiritualitet!

Martinus ofte brugte billede ”som søduften i nærheden 
af havet” passer slående på denne udvikling. Så denne / 
disse bøger må anbefales enhver, som har lyst til at snuse 
til denne ”duft”!

Supplerende omtale af ”Feltet”

Af Ruth Olsen

Da Eskild sendte sin anmeldelse af denne bog, fik jeg 
lyst til at læse den, for det er altid interessant at se, hvor 
langt naturvidenskaben er kommet med at nærme sig 

BOGANMELDELSER
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åndsvidenskaben. Og så fik jeg også lyst til at fortælle 
lidt om, hvad jeg fik ud af den. Bogens undertitel: ”Jagten 
på universets hemmelige kraft” var jo for mig noget af 
en ”appetitvækker”!

Ved at opsøge al den viden, som frontkæmperne i de 
senere år har forsket sig frem til, har forfatteren fremlagt, 
hvad hun kalder ”en radikal ny videnskabelig historie, 
en begyndende revolution”. Feltet – det man plejer at 
kalde ”nulpunktsfeltet”og før i tiden troede blot var tomt 
rum, har vist sig at være ”et sydende hav af energi”, af 
nogle nu anset for at være bevidsthedsenergi, hvorfra den 
fysiske verden springer frem. Nogle mener, at dette felt 
indeholder uanede mængder af information, og at det er 
denne der giver livet dets mange former. Faktisk skulle 
Einstein have sagt, at ”feltet er den eneste virkelighed”.

Man er begyndt at se universet som et dynamisk net af 
indbyrdes forbindelser, hvor alt er forbundet med alt i et 
usynligt netværk. Da jeg for mange år siden læste om, 
hvordan en elektron kunne påvirke en anden elektron 
øjeblikkeligt og uanset afstand, gjorde det et stort indtryk. 
Einstein kaldte det ”spøgelsesagtigt” og troede ikke rigtigt 
på det. Først i 1982 er baggrunden for det opklaret af 
dem, for hvem ”feltet” er blevet en logisk del af deres 
verdensbillede.

Det kunne Martinus for længst have opklaret ved at 
fortælle dem om den ”stråleformige materie”, men den 
indsigt er selv de modige forskere ikke parat til endnu. Nu 
har man også fundet ud af, at udveksling af information 
uanset afstand er muligt mellem mennesker via ”feltet”. 
Med vor tids udstrakte brug af den elektromagnetiske 
energi, som jo er en del af ”feltet”, til radio, TV og 
mobiltlf., er ingen længere i tvivl om denne energis evne 
til at være bærer af information på lange afstande. Men 
den energi, man her udnytter, er blot hvad man kan kalde 
”den laveste ende” af feltet. Der findes jo også en højere 
del, som man blot endnu ikke kan måle, det er den man 
f.eks, bruger i telepati og alt det andet, der stadig anses 
for overnaturligt.

Hvordan ”feltets” energi bliver til den fysiske verdens 
stof er fortsat et mysterium for forskerne. Hvad gør 
atomerne stabile, og hvad får dem til at klumpe sig 
sammen, spørger de. Hidtil har man ment, at atomerne 
blev holdt sammen af en kernekraft indefra, men det har 
aldrig været andet end teori. Nu mener nogle af denne 
bogs forskere, at sammenhængskraften skyldes pres 
udefra, altså fra ”feltet”.

De mangler at forstå det, som såvel Martinus som Walter 
Russell kunne fortælle dem – nemlig at alt i universet er 
levende væsener, som med deres Jeg og altså bevidsthed 
skaber og styrer de energier, hvormed de opbygger deres 

fysiske organismer. Russell forklarer, at det kræver 
en vældig indsats for f.eks. et atoms Jeg at fastholde 
dominansen af den indadgående spiralbevægelse og 
dermed den spænding, der gør den synlig for vore sanser. 
Især er spændingen høj i et uran-atom, fordi det stof har 
det hurtigste og højeste antal spiralbevægelser. Hvis man 
giver det et ”spark”, udløses spændingen eksplosivt under 
stor varme.
Også når atomer forener sig for at danne det, vi kalder 
fast stof, sker det på grundlag af et Jegs bevidste ønsker 
(begær), men som Martinus forklarer, sker det oftest som 
en automatfunktion.

Selv om frontforskerne endnu kun aner, at det er 
bevidsthedsenergier, der ligger til grund for vor fysiske 
verden, er de kommet langt med at forstå, at stof er 
elektriske svingninger i et større net af svingninger. Og 
de synes også at forstå, at det er når svingningerne bliver 
kohærente, dvs når de svinger i harmonisk takt, at de 
forener sig til større helheder. De fandt f.eks. ud af, at når 
nogle celler i vor krop holdt op med at vibrere i takt med 
organismen som helhed, blev de til kræftceller.
I det hele taget er sundhed tegn på, at de enkelte 
dele svinger i harmonisk balance. Et tankevækkende 
eksempel:  da man undersøgte æg fra burhøns, viste de 
sig at have disharmoniske vibrationer, hvorimod æg fra 
frilandshøns havde en god balance.

Bogens sidste afsnit handler om, hvordan alt det, som er 
blevet kaldt ”overnaturligt” kan få sin logiske forklaring, 
når man en gang rigtigt har forstået, hvad ”feltet” er.

Et budskab om håb fra 
ENGLENE

Af Lorna Byrne

Borgens forlag 2012

168 sider – 200 kr

Anm. Ruth Olsen

Der mangler ikke for tiden 
bøger, der giver gode råd 
om, hvordan vort liv kan 
blive bedre og lykkeligere. 
Efter sigende er den slags bøger nogle af de, der sælger 
bedst – næst efter krimierne. Denne bog er lidt anderledes 
ved at gøre englene til den afgørende instans. Den handler 
om, hvordan engle arbejder utrætteligt overalt for at give 
menneskene håb.
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Forfatteren, som er født i Irland, har altid set og talt 
med engle, men først som voksen har hun fået mod til 
at fortælle om det. Det er en meget kærlig bog, hvor det 
meste bygger på en gammel katolsk kristendom, men der 
er nok altid brug for at få at vide, at Gud og hans engle 
elsker dig og passer på dig. Hun tror på bønnens absolutte 
magt og har derfor lidt svært ved at forklare, hvorfor den 
ofte alligevel ikke virker.

En af grundene til, at en bøn ikke virker kan være, 
det er noget, som ikke er med i Guds plan, siger hun. 
Andre gange kan det være, fordi vi beder om noget, vi i 
virkeligheden ikke har brug for. Et sted skriver hun: ..”at 
selv om Gud har fortalt mig, at helvede eksisterer, har 
han aldrig ladet mig se ham sende nogen sjæl til helvede. 
Jeg har aldrig set noget andet end en sjæl, der går direkte 
til himlen.”

Hun har haft to nær-døds-oplevelser, skriver hun, hvor 
hun oplevede det, som vi har læst om i så mange bøger 
efterhånden. Der skal nok en del, der kan have glæde 
af denne bog. Men for mig at se, forekommer hun lidt 
forvirret, som om hun har svært ved at sammenholde sine 
egne oplevelser med den katolske opdragelse. 
Der må dog være mange, der kan bruge hendes budskaber, 
for hendes første bog – ”Engle i mit hår” (2008) er blevet 
oversat til 26 sprog, står der på omslaget. Om den skrev 
The Times: ”Byrne giver håb og en følelse af fred, noget 
kirken i mange tilfælde har været ude af stand til at gøre.”

Livet forstås baglæns 
- men må leves forfra 
Historien om Søren 
Kierkegaard

Af Peter Thielst

Gyldendal 2012

304 sider – 150 kr

Anm. Ruth Olsen

Søren Kierkegaard er 
blevet en verdensberømt 
dansker, læst og beundret 
i mange lande for sin 
dybsindige filosofi. Jeg har flere gange i mit liv forsøgt 
at læse hans bøger, men må ærligt indrømme, de ikke har 
sagt mig så meget, fordi de ofte forekom mig enten alt 
for teoretisk-fortænkt eller for religiøse. Peter Thielst gør 
ham faktisk en hel del lettere at forstå, dvs gør ham mere 
jordnær, ja ligefrem interessant ind i mellem.

Det er i anledning af, at det i 2013 er 200 året for hans 
fødsel, bogen nu udgives i en nyrevideret 3. udgave.
Så jeg har prøvet – endnu en gang - at blive klog på, 
hvorfor den mand er blevet så berømt. Det kan ikke nytte, 
jeg prøver at sammenligne ham med Martinus, for der 
falder han jo helt igennem.

Men han fascinerer mig alligevel på flere måder – f.eks. 
hans konsekvente krav til, hvad det vil sige at kalde sig 
kristen. Det handler om at leve det kristne budskab og ikke 
blot tale om det. Men noget til yderligheder går han dog, 
når han skriver: ”Først når du er afdød fra selviskheden 
i dig og derved fra verden, så du ikke elsker verden, ej 
heller de ting som er i verden, end ikke selvisk elsker et 
eneste menneske – når du i kærlighed til Gud har lært at 
hade dig selv: først da kan der være tale om den kærlighed, 
som er den kristelige”

Det var den slags udtalelser, som i mine ateistdage fik mig 
til at afskrive ham som noget, jeg ville bruge tid på. Men 
når han revsede præsteskabet, synes jeg det var ganske 
interessant og rammende:

Søren Kierkegaard skrev i “Øjeblikket Nr. 9“ bl.a.: 
”At præsterne ere Menneske-ædere, og på den afskyelig-
ste maade. Hvad er det nye Testamentes Christendom? 
Den er den lidende Sandhed. I denne middelmaadi-
ge, jammerlige, syndige, onde, ugudelige Verden maa 
– det er Christendommens Lære – Sandheden lide … 

For den leed derfor dens Stifter ikke blot Døden på 
Korset, men hans hele Liv var fra Først til Sidst Lidelse; 
… Og kun eet forlangte Frelseren, hvilket Samme efter 
ham atter Apostelen… som det Eneste: Efterfølgelse. 
Men hvad gjør “Præsten“? Denne studerede Mand, han 
er da ikke gal. “At følge dem efter, det var ogsaa et For-
slag at gjøre en klog Mand; saa maatte der da først være 
foregaaet den Forandring med den kloge Mand, at han 
var bleven gal, inden det kunde falde ham ind at indlade 
sig på Sligt. 

Nej, men lod det sig ikke gjøre at skildre disse Herliges 
Lidelser, at forkynde som Doctrin deres Lære, lod det sig 
ikke gjøre, og saaledes, at det kastede saa Betydeligt af 
sig, at en Mand, der ønsker at nyde Livet, kunde leve der-
af, gifte sig derpaa, avle Børn, som ernæres derved?“ Det-
te vil sige, er det ikke muligt at gjøre de Herlige i Penge, 
eller at æde dem, med Kone og Børn leve af at æde dem.… 

Som der i Huusholdningerne i Slagter-Tiden nedsaltes 
Forraad for Vinteren, saaledes har “Præsten“ de Her-
lige, som måtte lide for Sandhed, i Saltmads-Tønden. 
Forgjæves råber han, den Afdøde: følg mig efter, følg 
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mig efter! “Det var en god Snak“ svarede Præsten, “nei, 
tie Du bare stille, og bliv hvor du er; Hvilket Nonsens, 
at forlange, jeg skulle følge Dig efter, jeg som just skal 
leve af at spise Dig, og ikke jeg alene, men min Kone 
og mine Børn;  jeg skulle …gjøre den brillanteste Car-
riere, tjene Penge som Græs til mig og Kone og Børn.. 
Dette ere menneskeæderie og det paa den afskyeligste 
maade...
Han har disse Herlige i Saltmads-Tønden. Deres Raab: 
følg mig efter, følg mig efter! er forgæves. En tid maa han 
maaske værge sig … at det ikke … kommer til at gjøre et 
forstyrrende Indtryk på hans hele Negotie…  I Begyndel-
sen er det maaskee med en vis Undseelse, at han hører sig 
kaldet en sand Christi Discibel; i Aarenes løb er han bleven 
så vant til at høre det, at han selv troer, at han er det.“ 

Martinus sagde på sin 89-års fødselsdag:

”Når mit værk er færdigt, så er jeg ikke på dette plan. 
Jeg er her alligevel, jeg er stadigvæk iblandt Dem, men 
ikke i synlig form.”

Så værket var altså færdigt, da du forlod jorden! Når du 
siger, du stadig er her usynligt, hvorfor giver du så ikke 
dem et praj, som tror det ikke var færdigt alligevel?

Utopia
Frederik Aage Pedersen 
sendte til bladet denne mail 7/9:

Martinus har i sine tanker om cellers reinkarnation i 
sidste fase løst gåden om styring af celler, hvilket be-
tyder at man kan helbrede migræne og på længere sigt 
også helbrede cancer ved at få dem til at lade være med 
at gendanne sig, og da celler har en begrænset levetid, 
vil canceren dø af sig selv.

Jeg ved det, da jeg som Martinus er født med evnen til 
at heale og flere gange har været på besøg i lyset og i 
pressede situationer går ud af min krop og svæver op 
og ser hele horisonten rundt, medens min fysiske krop 
yder første hjælp og redder de tilskadekomne. Dem jeg 
har reddet har efter 8-10 dage vågnet op som uforklar-
ligt helbredte, kalder lægerne det.
Vi er en gruppe, som kalder os Utopia, som har sat os 
for at bevise Martinus’ teori, da tiden gør, at vi i dag 
har chance for at måle, hvilken energi det er, vi bruger, 
når vi healer i kraft af altet.

Kan vi det, er der jo ikke nogen, der kan tage patent på 
den viden, da den jo er alment kendt, og ophavsretten 
ligger jo hos Martinus.
Der er ufattelig mange penge på spil for dem vi træder 
over tæerne ved at bevise hans teori, så der skal nok 
komme bud på ophavsretten. mvh. Frederik
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Af Mischa Lim

Denne artikel er en fortsættelse af min tidligere artikel 
’Den skabende Guddom’ i Den Ny Verdens IMPULS 
2/2009. 
I september 2008 læste jeg for første gang om 0X, og 
det vakte min interesse. Jeg havde hørt, at der i Impuls 
stod nogle artikler herom, og at det refererede til et nyt 
begreb, som Martinus havde nævnt i et af sine ufærdige 
manuskripter, der var med i den tidligere udkomne bog 
’Den Intellektualiserede Kristendom’.

Efter at have læst Ole Therkelsens artikel forstod jeg ikke, 
hvorfor han ikke havde forklaret, hvori forskellen mellem 
0X og X1 bestod, for når der - som han skrev - ikke er 
”nogen væsensforskel”, kunne det jo kun betyde, at der 
var en forskel. Da der for mig at se også måtte være en 
grund til, at Martinus havde indført det nye begreb 0X i 
sine ufærdige værker, manglede jeg disse forklaringer. 
Jeg skrev en email til Ole, og hans svar lød: ”Du kan, 
ligesom jeg lave en egen tolkning”, og i øvrigt ville han 
svare mig, når han havde tid. Det undrede mig, at han kun 
ville give mig en tolkning og ikke en seriøs forklaring, 
for Uwe Todd havde også stillet nogle spørgsmål til hans 
artikel, og han havde fået et pænt og fyldestgørende svar i 
Impuls. Når Ole åbenbart kun havde lavet en tolkning, så 
kunne jeg godt tænke mig at overvære hans og instituttets 
undervisning af 0X, for hvis man virkelig overlader det 
til hver enkelt deltager selv at tolke begrebet, så vil alt 
jo – når vi ikke kan få et konkret svar - munde ud i det 
rene kaos. Dermed ville vi igen være tilbage i troens favn, 
og personligt er jeg selv løbet skrigende væk fra troen, 
for jeg ønsker at vide! En tolkning er en formodning og 
ikke en viden. Hvis hver enkelt kan komme med sin egen 
tolkning, hvor er så videnskaben blevet af? 

Efter at have læst Oles artikel sad jeg som sagt tilbage 
med nogle ubesvarede spørgsmål, og det var kun dem, jeg 
ønskede svar på. Da vi jo alle ved, at Martinus efterladte 
manuskripter (se Strukturen 13 d og e) kun må udgives, 
hvis man har forstået dem, og i så fald må de udgives i 
uændret form, så måtte instituttets medarbejdere sidde 
inde med forklaringen, da de jo skulle undervise i det. Nu 
fire år senere har jeg rykket Ole for et svar, men modtog 
blot nogle papirer, som stadig ikke giver svar på mine 
simple stillede spørgsmål.

Vi kan vist godt slå fast, at udgivelsen af bogen ’Det 
Intellektualiserede Kristendom’ er sket, uden at rådet og 
Ole helt har forstået, hvorfor Martinus har indført 0X. På 
et tidspunkt hvor Martinus overvejede, hvad der skulle 
ske med hans ufærdige manuskripter, og hvorvidt de nu 
også skulle udgives, sagde han: ”Når jeg er anerkendt 
over hele verden, så gør det ikke så meget.” Og så blev 
han meget stille. Men da Martinus og hans værker endnu 
ikke er officielt anerkendt, bør Instituttet vente med at 
udgive dem for ikke at risikere at begå den fejl at tro, at 
de har forstået dem. Martinus kosmiske analyser er en 
videnskab, og hvis vi vil udgive nye ting, må vi gå den 
sikre vej. Det er det mest kærlige for alle de mennesker, 
som interesserer sig for eller som netop har stiftet 
bekendtskab med Martinus analyser. Hvis vi går ad troens 
usikre vej, er der fare for, at vi afholder andre for nærmere 
at studere Martinus analyser eller måske oven i købet at 
forkaste Martinus værk Det Tredie Testamente. Kan vi 
have det på vores samvittighed? 

Udgivelsen af Det Tredie Testamente er ene og alene 
Martinus ansvar. Det er den sikre vej at gå. Når Martinus 
f.eks. ikke fik sine manuskripter færdigbearbejdet skyldes 
det udelukkende, at vi - og jeg siger vi - ikke var parate til 
at modtage disse analyser. Det var således ikke Martinus 
fejl, at manuskripterne ikke blev lavet færdige, men 
jordmenneskeheden var endnu ikke moden til at modtage 
dem. Derfor skal vi ikke gå troens vej, men skal vælge 
den sikre vej.

De 4 X’er
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Guddommens analyse

Da jeg ikke har kunnet få noget svar fra Ole, har jeg selv 
fordybet mig i dette nye Martinus-begreb.
Når Martinus i sine ufærdige manuskripter skriver, at 
begreberne 0X og X1 er to sider af Guds jeg, giver han 
ikke alene en skitsering af Guddommens skabeevne, 
men han giver samtidig en yderligere detaljeret analyse 
af selve gudsbegrebet. Mens Det Tredie Testamente 
hovedsageligt belyser gudsbegrebet set nedefra og ’inden 
for tid og rum’, så er Martinus her gået dybere ind i sine 
hidtidige analyser og har belyst Guddommen set oppefra 
og ’uden for tid og rum’, således at vi ser med Guds øjne. 
På den måde kan man sige, at Martinus har givet selve 
gudsbegrebet det sidste og endegyldige, teoretiske løft, 
og det er her, at 0X kommer ind i billedet.

Man kan måske undre sig over, hvorfor Martinus har givet 
os denne yderligere gudsanalyse på så sent et tidspunkt, hvor 
Livets Bog for længst er afsluttet og udkommet. Men hvis man 
f.eks. skulle undervise nybegyndere i matematik, så ville man 
næppe heller begynde med en udlægning af relativitetsteorien. 
På samme måde ville Martinus heller ikke begynde med en 
analyse af gudsbegrebet set oppefra og ’uden for tid og rum’, 
men han har villet tage sit udgangspunkt i det udviklingstrin, 
som jordmenneskene stod på og har analyseret gudsbegrebet set 
nedefra og ud fra synspunktet: ”Lad os skabe mennesket i vort 
billede efter vor lignelse”, idet vi så ville have størst mulighed 
for at forstå hans analyser.
I sine symboler har Martinus brugt alt inden for det 
hvide, som jo indeholder alle spektrets farver, til at 
udtrykke det skabte verdensalt eller tilværelsen ’inden for 
tid og rum’ med. Dermed har han vist, at Guddommen 
giver sig tilkende i hele verdensaltet som et levende 
væsen. Martinus benævner denne tilkendegivelse med 
henholdsvis X1 (Guds jeg), X2 (Guds skabeevne) og X3 
(det skabte eller verdensaltet).  Og denne analyse har vi 
taget til os. 

I sine ufærdige manuskripter kalder Martinus netop 
Guddommen i tilværelsen ’uden for tid og rum’ for det 
’immaterielle noget 0X’. Dette er en tilværelse uden for 
alt det skabte, og det har Martinus udtrykt med den sorte 
baggrund på sine symboler. Her ophæves alle kontraster, 
her eksisterer der hverken tid eller rum og al individualitet 
bliver til én. Netop ved at bruge det sorte viser Martinus, 
at alt forsvinder heri. 
Når vi sover, og når vi inkarnerer, går vi ubevidst igennem 
Guds ’immaterielle noget 0X’-tilværelse eller denne 
tilværelse ’uden for tid og rum’. Denne 0X-tilværelse kan 
først opleves bevidst, når vi har opnået en fuldkommen 
bevidsthed og er blevet ét med Gud. 
Martinus siger i sit foredrag ’Guds øjne’ bl.a.: ”Intuitionen 
er den evne, igennem hvilken de skal opleve Guddommen 
og tilværelsen uden for tid og rum.” (Martinus 
åbningsforedrag 01.07.62 i Klint. Kosmos 2/2008

Det er således først i det øjeblik, hvor vi ser hele 
sandheden, at vi ser med Guds øjne, og da ser vi den sande 
virkelighed bag den illusoriske. Så er vi selve evigheden 
og uendeligheden, så er vi selv ’uden for tid og rum’.

Hvorfor har Martinus ikke givet os en fuldstændig 
forklaring på begrebet 0X? Martinus har flittigt brugt 
det sorte bag sine symboler, men har aldrig givet os en 
forklaring. Hvorfor har han ikke det? 
Den sorte baggrund på hans symboler er ikke bare til 
pynt, men gør netop, at alt i alle henseender giver mening 
og hænger sammen. Det sorte symboliserer intet mindre 
end tilværelsen ’uden for tid og rum’, som hører med til 
den fulde sandhed.  
Hvis Martinus hovedsymbol skal kaldes et eviggyldigt 
hovedsymbol, må det indeholde hele sandheden og må 
også vise denne tilværelse ’uden for tid og rum’(!). Og 
det gør det også, for også dette symbol vises på en sort 
baggrund, som betegner ’det immaterielle noget 0X’, en 
tilværelse ’uden for tid og rum’.
Martinus havde så meget, han ville fortælle os, men han 
var bundet til vores udvikling og kom ikke ind på det 
sorte bag symbolerne. Men hvis vi havde spurgt ham om 
det, ville han have givet os en forklaring. Han havde ikke 
kunnet gøre andet, for som der står skrevet i Bibelen: 
”Men når sandhedens ånd kommer, skal han vejlede 
eder til hele sandheden, thi han skal ikke tale af sig 
selv, men hvad som helst han hører, skal han tale om 
...” (Joh.16,13) 
Martinus var Sandhedens Ånd. Han var suveræn og 
missionerede ikke. Han besvarede alle vore spørgsmål 
og fortalte hele sandheden. Det var hans opgave, hans 
mission. Da vi aldrig har bedt ham om en forklaring på 
det sorte bag symbolerne, må vi nu nøjes med, at han kun 
har beskrevet 0X et par gange i sine ufærdige værker. Det 
er derfor op til os selv at sætte Martinus beskrivelse heraf 
ind i en logisk sammenhæng. 

0X og X1 
I sin tidligere nævnte artikel skriver Ole, at han som 
matematiker ville forsøge at opstille to ligninger, og det 
blev til disse: 
   1. X1 = X1 + X2 + X3
   2. 0X = X1 + X2 + X3
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Han konkluderede, at han ikke så nogen væsensforskel 
mellem 0X og X1 og tilføjede, at forskellen ikke kunne 
være særlig stor.
Der er altså en forskel, ligesom der også må være en grund 
til, at Martinus har indført dette nye begreb. Og hvad har 
Martinus egentlig sagt om det?
Martinus har hele tiden kaldt 0X for ’det immaterielle 
noget’. Men han har også givet begrebet andre betegnelser. 
Han har kaldt 0X for ’den årsagsløse årsag, den første 
årsag eller årsag nummer et’. Ser vi lidt nærmere på disse 
0X-betegnelser, fremkommer der et spændende resultat.
Hvis vi først ser på den årsagsløse årsag og vil udtrykke 
den på en matematisk måde, så vil det se sådan ud: 
Årsagsløs bliver til tallet 0, fordi årsagsløs ikke henleder 
til noget. 
Årsag bliver til faktoren X, fordi årsag henleder til noget 
ukendt. 
Den årsagsløse årsag bliver herefter til: 0X.
   
Vi kan gøre det samme med den første årsag:
Årsag bliver til faktoren X, fordi årsag henleder til noget 
ukendt.
Nummer et bliver til tallet 1.
Den første årsag  bliver herefter til: X1.

Vi ser, at 0X = X1, og hermed bekræfter Martinus, at 0X 
er den rigtige betegnelse for ’det immaterielle noget’, 
ligesom også placeringen af tallet 0 foran bogstavet X 
er den korrekte rækkefølge.

Vi ved fra Martinus og hans beskrivelse af 0X, at vi 
befinder os på overbevidsthedens plan, og det er her – 
og kun her – at 0X og X1 er fuldkommen lige og ikke 
udtrykker nogen forskel overhovedet. Martinus siger 
også, at 0X i virkeligheden udgør Guds ’jeg’, og at ”dette 
jeg besjæler hele verdensaltet, både den fysiske og den 
åndelige side ved det. Det udgør det evigt levende noget.” 
(Den Intellektualiserede Kristendom, afsnit 134.) 

0X er altså lig med X1. Men hvad skal vi stille op med 
en lighed, som jo i realiteten ikke fortæller os andet, end 
at de to begreber er lige, og at Martinus har indført to 
betegnelser for samme begreb? Ole giver ikke noget svar, 
så det bringer os ikke videre. 
I Martinus analyse af Guddommen har vi set, at 
Guddommen er overalt, både på overbevidsthedens 
plan og på underbevidsthedens plan, og at den anførte 
lighed mellem 0X og X1 kun viser sig at gælde på 
overbevidsthedens plan. 
Når vi nu i vor analyse alligevel kan komme videre til 
den fysiske verden eller underbevidsthedens plan, skyldes 
det, at der er spændinger imellem 0X og X1. Disse 
spændinger berører både urbegæret og den højeste ild 
(se Det evige Verdensbillede, symbol 6).  Den højeste ild 
på sin side påvirker igen den feminine og den maskuline 

pol, som sammen med moderenergien, skæbneelementet 
og grundtalentkernerne forårsager en spaltning. Mens 
ligheden mellem 0X og X1 er væsentlig, om end den 
er den passive del, så er spændingerne den aktive. 0X 
berøres ikke af denne spaltning. Men det gør derimod X1, 
som på underbevidsthedens plan nu bliver til X1+X2+X3. 
De udløste spændinger betyder således, at vi som et 
resultat af jeg’et (X1) har fået dets skabeevne (X2) med 
alt det skabte (X3). 

Udtrykt i et skema vil det se sådan ud: 

På overbevidsthedens plan, hvor 0X er lig X1, kan X1 
således stå alene. Men på underbevidsthedens plan kan 
X1 ikke stå alene, men fremstår derimod altid som X1 
+ X2 + X3, som er uløseligt forbundet med hinanden og 
ikke kan adskilles. Derfor er det på det skabende eller 
fysiske plan - og kun dér – at der eksisterer en forskel 
mellem 0X og X1. Den såkaldte tidligere nævnte ’ikke 
nogen væsensforskel’ eller ’at forskellen ikke kan være 
særlig stor’ mellem 0X og X1 består af en illusion og 
udgør hele det skabte verdensalt.Martinus understreger 
vigtigheden af X2 + X3 som værende en illusion, der i 
forbindelse med X1 udgør det treenige princip, og han 
siger herom: ”Det treenige princip er således det levende 
væsens absolutte livsoplevelsesfundament.” (Det evige 
Verdensbillede 1, side 37.)

På Overbevidsthedens plan:

0X ... = ...X1

ingen forskel

0X ... spændinger ... X1

som påvirker både urbegæret og den højeste ild

Den højeste ild påvirker igen

den feminine pol .. spændinger ... den maskuline pol

som med moderenergien, skæbneelementet og 
grundtalentkernerne forårsager:

-  en spaltning -

På underbevidsthedens plan:

0X forbliver 0X, mens X1 bliver til X1+X2+X3

Det vil sige:

0X ... = .... X1+X2+X3
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En interessant detalje: Martinus siger i sin analyse af de 
3 X’er: ”Det er i virkeligheden dette treenige princip, 
der i den kristne verdensreligion er symboliseret i 
udtrykkene ’Faderen’, ’Sønnen’ og ’Den hellige Ånd’. 
I senere analyser skal vi se, hvorledes ’X1’ er ’ Faderen’, 
’X2’ er ’Sønnen’ og ’X3’ er ’Den hellige Ånd’ (Det 
evige   Verdensbillede 1, side 37.) Da vi ved, at Martinus 
kalder X2 og X3 for en illusion, kan dette kun betyde, 
at Sønnen og Den hellige Ånd også er en illusion! Men 
ligesom alle andre illusioner er også den her nævnte 
illusion bundet til livets evige love og principper, for 
uden denne lovbundne illusion ville der ikke være nogen 
livsoplevelse, ingen bevidsthed, intet liv eller dermed intet 
livsoplevelsesfundament.

En sandhed med modifikationer

Man kan f.eks. også analysere ovennævnte på følgende 
måde: Definitionen på et levende væsen er, at det har en 
skaber X1, en skabeevne X2 og det skabte X3 (legemet). 

Ole er et levende væsen og består af  
X1 + X2 + X3. 

Det samme gælder for Martinus   
X1 + X2 + X3. 

Disse to ligninger viser, at Ole = Martinus. 

På overbevidsthedens plan er der for Gud ingen forskel 
på Ole og Martinus, for de er begge gudesønner, og 
Martinus siger da også, at vi i virkeligheden er ”Én stor 
familie.” Med andre ord er der her ingen væsensforskel 
på Ole og Martinus. Men på underbevidsthedens plan, 
hvor illusionen kommer til syne, er der en forskel, for 
dér er Ole ikke lig med Martinus. Derfor er Oles udsagn 
om, at ’forskellen ikke kan være stor’ en sandhed med 
modifikationer. Forskellen er den, at Ole i modsætning 
til Martinus endnu ikke har opnået en fuldkommen 
bevidsthed - og det gælder naturligvis også alle os andre 
almindelige jordmennesker.

Der blive lys

Når det levende væsen er i salighedsriget, befinder det 
sig i sin immaterielle 0X-tilværelse ’uden for tid og rum’. 
Her kan der ikke mere ændres på noget som helst. Hvad 
vil man også ændre på, når alt er fuldkomment? Ja, hvad 
skal det levende væsen her med kontraster og illusioner, 
for kontraster og illusioner er til for at lære os noget. 
Hvad skal vi endnu lære, når vi er ét med Faderen og har 
alviden, almagt og alkærlighed?

Martinus siger, at vi i salighedsriget er alene med Gud, 
dvs. dér er vi al(le)-ene med Gud. Og dér, hvor vi alle 
er ene med Gud, forsvinder netop alle kontraster, al 
individualitet bliver til én, og intet træder frem. Dér er 
vi det immaterielle noget 0X, den årsagsløse årsag, den 
første årsag, og vi er usynlige for den fysiske verden. I 
salighedsriget har vi ligesom Gud ikke længere nogen 
ydre verden eller noget makrokosmos over os.

Vi er ét med Faderen og har alviden, almagt og 
alkærlighed. Her har vi ligesom Gud hele den ydre 
verden eller verdensaltet inden i os. Da denne almagt er 
så lysende og stærk, har Forsynet anbragt et mørkt ’filter’ 
foran lyset, da hele verdensaltet ellers ville brænde op. 
Om lyset har Martinus ofte sagt, at mørket er skjult lys. 
Og derfor kan Gud også i al evighed sige: ”Der blive lys”. 
Og så skaber han på ny en synlig tilværelse ’inden for tid 
og rum’. Dermed begynder vi igen på et nyt kredsløb.

Dette gibs-relief med årstallene 1921-1946 har Kurt 
arvet efter lukningen af Humlegården - er der nogen, 
der kan fortælle, hvem der har lavet det og i hvor 
mange eksemplarer det findes?
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v/Ruth Olsen

Iben Krogsdal satte sig for at afdække det verdens- og 
menneskebillede, som vor tids mange terapitilbud og 
selvudviklingskurser bygger på. Hun har især koncen-
treret sig om den form, der hedder NLP, og det kom der 
en bog ud af (forlaget Hovedland 2011). Hun valgte at 
deltage i et længere kursusforløb, beregnet til at uddanne 
NLP-terapeuter, men læste også nogle baggrundsbøger. 
Jeg vil kort referere fra hendes bog først.

Som så mange andre af vor tids spirituelle strømninger 
opstod NLP i Californien i 1970’erne, og som det nok 
er typisk for USA, begyndte det med nogle psykologers 
interesse for at finde ud af, hvad der gør mennesker suc-
cesfulde. Herudfra skabte de nogle terapeutiske teknik-
ker, der skulle gøre mennesker mere ressourcestærke og 
få dem til at optimere deres præstationer. Det har gjort 
NLP særlig brugbart til medarbejderkurser i erhvervslivet.

NLP betyder ”Neuro-lingvistisk programmering”, fordi 
man mener, teknikkerne bygger på objektiv videnskabelig 
viden om, hvordan mennesker fungerer mentalt. Nu kan 
man mene, at denne form for terapi ikke har noget med 
det spirituelle at gøre, men da den især handler om men-
neskets indre liv, dets tankeverden, med særlig fokus på 
det, de kalder ”det ubevidste”, vedrører det jo i høj grad 
den del af mennesket, vi kaldet ”det åndelige”.

Der har udviklet sig forskellige retninger indenfor NLP, 
men nogle grundtræk er stadig nogenlunde det samme. 
Superkort opsummeret er de:
Det gælder om terapeutisk at bearbejde det ubevidste sind 
for at ændre de tankemønstre, der begrænser dig. Du er 
ikke den, du tror du er, du er i virkeligheden skabt til at 
være en anden og stærkere person. Man skal ”afprogram-
mere” det falske selv for at blive det ”autentiske” selv. Du 
skaber selv din virkelighed ud fra den model, du har fået 
indpodet eller har skabt ud fra sansemæssige erfaringer, 
altså ud fra det, man her kalder dit ”landkort”, men dette 
landkort kan du ændre.

Vi har alle uanede muligheder, det gælder blot om at sætte 
sig klare mål, beslutte og vælge. Du har de ressourcer, 
du behøver, de skal bare hentes frem fra det ubevidste. 
Sandheden er i dig selv, når du følger de følelser, der 
kommer indefra. For at få kontakt med det ubevidste, vil 

terapeuten ofte bringe klienten i en let trancetilstand. Da 
en kursusdeltager udtrykte bekymring for at blive mani-
puleret, blev hun beroliget med, at det ubevidste altid ved 
bedst og vil sige fra overfor manipulering.
Sygdom kommer fra det ubevidste, fordi der er ”forstyr-
relser” i de tankemæssige overbevisninger, men kan også 
opstå som budskaber, fordi man skal lære noget. Det kan 
der alt sammen gøres noget ved gennem at ”arbejde med 
sig selv”, evt. gå endnu mere i terapi. Når livet er ens eget 
ansvar, må man prøve at rette de ”fejl”, der kan opstå.

Jeg skal ikke her komme nærmere ind på de – for mig 
at se – mange lidt særegne betegnelser, teknikker og 
ritualer, Iben Krogsdal beskriver i sin bog, kun nævne 
påstanden om, at en terapeut kan ”aflæse” en klients 
ubevidste tilstand på grundlag af hans øjenbevægelser 
(acces-signaler). Selv om hun beskriver sine oplevelser 
med en stor portion kritisk sans, nævner hun dog også de 
positive virkninger, mange synes at opnå. Enhver kritik 
afvises med, at det jo blot er deres egen opfattelse, deres 
”landkort”, for det eneste afgørende er, at ”det virker”.

Hvilket verdensbillede, dvs ”myte”, bygger NLP på, spør-
ger hun til sidst. De gamle myter var jo skabt som en slags 
fælles forståelse af verden og menneskets rolle i den, en 
slags fælles ”sandhed”. Men i NLP går man ud fra, at alle 
har hver sin individuelle sandhed, som man selv vælger. 
Der er ingen overordnet mening, alt afhænger af din tro 
på dig selv og din evne til at realisere dit ”autentiske” 
selv. Der er ingen ydre autoritet til at begrænse dig. Der 
er nok til alle, så man behøver ikke tage noget fra andre. 
Vi har ikke ansvar for andre end os selv, men dybest set 
har vi alle de bedste intentioner. 

De nye myter
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I dette verdensbillede er der ingen overordnet Gud, men-
nesket er selv blevet til Gud. Men det er vel på en måde 
i overensstemmelse med den åndsvidenskabelige viden 
om, at vi alle er en del af Guddommen!  (som Jesus sagde: 
jeg og faderen er eet). Til gengæld stemmer det dårligt 
med Jesu budskab om, at vi for at ”vinde os selv skal 
miste (glemme?) os selv”. For som Iben Krogsdal ser 
det, lægger NLP op til et ret så selvisk menneskebillede, 
hvor andre mennesker kun er vigtige, fordi de ved deres 
respons på os lærer os noget om os selv.

Det spirituelle

På Borgens forlag udkom i 1996 en bog om NLP, hvor 
der i slutningen er et afsnit om ”NLP og det spirituelle”, 
hvorfra jeg vil tage et par citater:
”Mennesket har gennem hele historien været søgende, 
drevet af følelsen af, at der må være mere i livet end 
krop og sind. Vi rækker hele tiden ud, hinsides os selv 
for gennem erfaring at opleve forbindelsen til det, som 
er større end os selv. Men en sådan erfaring er subjektiv 
og kan ikke formidles gennem ord.”
”NLP gør i sig selv ingen krav på virkelighed, sandhed, 
moral eller etik. Den behandler disse begreber som sub-
jektive individuelle erfaringer. … NLP spørger ikke: Er 
det sandt? men spørger kun: ”Er det anvendeligt?”
Her er altså en bog, der ikke postulerer svar på de store 
spørgsmål om ”livets mening” osv. Her gælder for den 
enkelte kun det, han selv beslutter og vælger, her er ingen 
overordnede ”universelle love” om det moralsk rigtige. 
For det er alt sammen noget, der skal komme indefra i 
den enkelte.

En anden lille bog om NLP ”Råd fra en ven – bestem 
over dit liv” af Anthony Robbins (Borgens forlag 1997) 
har mange praktiske og velmente råd om, hvordan vi skal 
få ting til at lykkes i dette liv og få en bedre tilværelse. 
Det gælder jo ikke længere om ”frelse”, men om at blive 
lykkelige, hvilket nu er blevet helt op til os selv, da det 
kun er os selv, der har ansvaret for vort liv. Han skriver 
bl.a.(s.23):
”Evnen til at ændre hvad som helst ligger latent inden i 
os. .. Men positiv tænkning er ikke i sig selv nok til at for-
andre dit liv. Du skal have nogle strategier, nogle trin for 
trin planer, der laver om på, hvordan du tænker, hvordan 
du føler, og hvad du gør, hver eneste dag, du er i live.” 
…”Det eneste, der er nødvendigt er at begynde at tro på, 
at det er muligt at forandre sig. Fortiden er ikke vigtig. 
Det du gør lige nu, er det, der vil forme din skæbne.”
Blandt hans mange råd, foreslår han, vi stiller os følgende 
spørgsmål hver aften: ”På hvilken måde har jeg været 
givende i dag? Hvad har jeg lært i dag? Hvordan har 
dagen i dag bidraget til min livskvalitet? Hvordan kan 
jeg bruge dagen i dag som en investering i min fremtid?”

Hvis man vil undersøge de grundlæggende ideer bag 
vor tids bevægelser for åndelig udvikling, må man se på 
meget andet end NLP, som jo kun er en lille gren indenfor 
det, nogle kalder ”new age”. Fælles synes dog at være 
den opfattelse, at den dybere spirituelle visdom findes i 
vort eget ”indre”, i ”vort højere selv”, i ”det ubevidste” 
osv. Hvordan denne visdom kan bringes frem i dagsbe-
vidstheden gives der forskellige anvisninger på.

Fra østens religiøse strømninger har nogle overtaget den 
overbevisning, at vejen går over at frigøre sig fra egoet 
med dets tilknytning til sansernes verden. Et middel 
hertil er meditation, hvor bevidstheden vendes indad og 
tankestrømmen standses. Eckhart Tolle kan vel siges at 
være en repræsentant for denne tendens, når han f.eks. 
siger (i bogen ”En ny jord”, Borgen 2005): ”at man skal 
adskille tanker og bevidsthed”, .. for ”tænkeren er ikke 
dig, den har bare besat dig”. Han tolker i øvrigt Jesu ord 
om, at ”salige er de sagtmodige” sådan, at de sagtmodige 
er de ego-løse!
Ifølge Martinus kan man ikke holde op med at tænke, 
bortset fra under søvnen, men man kan holde op med at 
være bevidst om, at man tænker. Jeg ved ikke, om det 
Tolle kalder ”ego” er det samme som det, Martinus kalder 
vor ”underbevidsthed”, altså den del af os, der samler er-
faringerne i ”den jordiske teaterforestilling”, men den kan 
vi vel ikke undvære, hvis vi skal lære noget af at være her.

Wayne Dyer, der har udgivet en lang række bøger, taler 
om at ”vi skal bringe forstandens herredømme til ophør 
og have tillid til hjertets, dvs følelsernes visdom.” I 
bogen ”Bestem over din skæbne” (Borgen 1997) siger 
han bl.a.: ”Ved at opnå bevidstheden om, at du har et 
højere selv, som er universelt og evigt, føres du frem til 
en virkeliggørelse af dit hjertes ønsker”. .. ”Du har i dit 
indre evnen til at tiltrække dine ønskers mål.”
”Det er gennem dine tanker, at du tiltrækker al skabende 
energi. Hvis du har mentale billeder af at være omgivet 
af ting og vilkår, som du ønsker, og de har rod i glæde og 
tillid, så tiltrækker dine skabende tanker de omgivelser og 
vilkår til din tilværelse.” .. ”Når du er villig til at påtage 
dig det fulde ansvar for dig selv, gør det dig værdig til at 
modtage og tiltrække dine ønskers mål.”

I de senere år er der kommet en strøm af bøger med det 
glade budskab, at du kan tiltrække næsten hvad som helst, 
du ønsker. De fleste ”glemmer” blot at fortælle, at der 
er nogle forudsætninger, der skal være i orden. Der skal 
bl.a. være en vis resonans, dvs du kan f.eks. ikke tiltrække 
kærlighed, hvis din aura udstråler negative vibrationer.
Meget af det vi oplever her i livet er karmabestemt, altså 
skæbnebestemt. De energier, du tidligere har udløst, 
vender før eller senere tilbage, det kan du kun undgå ved 
at have forandret din egen energitilstand i mellem tiden. 
Dette kan man ikke ændre på ved hjælp af bøn, som 
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Martinus beskriver det i småbogen ”Bønnens mysterium”. 
Når Jesus sagde, at man ville få alt, hvad man bad om i 
”hans navn”, betød det ifølge Martinus ”i Jesu ånd”, altså 
i uselviskhedens og alkærlighedens ånd. 
Man skal altså ikke forvente, at et rent selvisk ønske om 
at vinde i lotteriet kan blive opfyldt! Men Martinus har 
også sagt, at alt hvad man inderligt ønsker nok skal gå 
i opfyldelse en gang, når betingelserne for det er til det. 
For en energi sendt ud vil altid vende tilbage, det sørger 
det universelle kredsløbsprincip for.

Walter Russell om bønnens kraft

Russell havde sit virke i USA, hvor de fleste jo tror på 
Guds almagt til at udvirke mirakler. En gang blev han 
spurgt af en kursist, hvordan hun skulle få sin bøn hørt, 
for efter hendes erfaring var det sjældent, at bønner nyt-
tede noget. Svaret lød: 
Gud arbejder ikke for dig men med dig. Gud giver, men 
du må selv give tilbage, tilsvarende. For i Guds univers 
må der være balance. Gud giver luften, men du må selv 
trække vejret – og give det tilbage. Det siges, at med 
tro kan man flytte bjerge. Men man skal først skaffe sig 
viden om hvordan, konstruere maskiner til det og arbejde 
hårdt. Gud arbejder ikke med magi. Vil du have et godt 
helbred, må du finde ud af, hvordan du skal leve for at 
bevare det. Gud ”arbejder” med universelle love, ikke 
med ønsketænkning.

Som eksempel fortæller han historien om en bonde, der 
bad Gud om en god mark. Snart fandt han en, der var 
fuld af sten og ukrudt. En nabo sagde til ham:  du bad 
om en god mark, hvis dette er, hvad Gud gav dig, hvad er 
så bønner værd? Bare vent og se, sagde bonden, han vil 
give mig mere, når jeg giver mere. Efter nogle års hårdt 
arbejde, havde han en blomstrende bondegård. En præst 
kom forbi og sagde: hvor har Gud velsignet dig med en 
sådan skøn og frugtbar mark. Ja, sagde bonden, men så 
skulle du have set den, da Gud arbejdede med den alene.
Da der skal være balance i universet, kan du ikke få uden 
også at give. Som Jesus sagde: giv, så skal der gives jer. 
Det er kærlighedens lov.
Også Russell talte om vort ”højere selv”, der er forenet 
med Guddommen og derfor har adgang til den universelle 
visdom. Men menneskene er endnu ikke udviklet til at 
få bevidst kontakt med denne visdom, og der er ingen 
nemme genveje. Der er endnu en lang vej til ”bjergets 
top”, men det lysner, og vi har fået højt udviklede råd-
givere til at vise os vejen, så vi ikke behøver fare vild.

Opsummering

Ifølge det nye verdensbillede er vort liv vort eget ansvar. 
Møder vi f.eks. negativitet fra andre, er det fordi vi selv 
har udsendt negativitet osv. Som vi sår, høster vi. Går det 

os ikke, som vi ønsker, har vi altså gjort noget forkert. 
Mange af de nye spirituelle terapier kan således nemt få 
mennesker til at føle, at der er en fejl ved dem, hvis de 
ikke opnår den ”lykke”, der er dem foregøglet med lige 
netop deres ”opskrift”.
Hvis man havde kendt hele det verdensbillede, som det 
med selvansvarligheden blot er en del af, havde man vidst, 
at vi kun er på vej til at udvikle os hen mod fuldkommen-
hed. Der er således ingen grund til skyldfølelser over, at 
vi endnu ikke er i stand til at overholde de ”livets love”, 
som i sidste ende kan føre til den lykke, fred og harmoni, 
som de fleste længes mod. Det betyder ikke, at vi ikke 
selv kan gøre noget for at komme målet lidt nærmere, 
men vi kan ikke med nogle teknikker springe over de 
manglende dele af vor udvikling – ved f.eks. at meditere 
og vende bevidstheden indad. Vor åndelige udvikling må 
nu engang ske ved hjælp af de erfaringer, vi høster her i 
den fysiske del af verden.

De nye spirituelle strømninger fokuserer så meget på det 
enkelte menneske, at det kan se ud som selvcentrerethed  
grænsende til selviskhed. Men det er faktisk meningen, at 
vi skal udvikle vor individualitet. Fra fortidens flokmen-
talitet skal vi nå frem til at blive selvstændigt tænkende 
individer, der har lært at skelne mellem ”godt og ondt”, 
sandt og falsk, så vi ikke lader os forføre til at tro på alt, 
der ”lyder godt og rigtigt”.
Vi skal f.eks. ikke tro, der ikke findes en højere sandhed. 
Men det er ikke sikkert, vi finder den ved at ”se indad i 
os selv”. Den højere sandhed gælder for alle, den er uni-
versel, og enhver vil en skønne dag ”opdage” den – det er 
blot et udviklingsspørgsmål. Hvis vi ikke på et tidspunkt 
har en fælles sandhed, hvordan skulle vi så kunne blive til 
en ”harmonisk énhed”, sådan at vi kan skabe ”det rigtige 
menneskerige” her på Jorden.
Til den tid vil vi med alkærlighedens evne skabe en 
verden, hvor helheden er vigtigere end den enkelte, og 
hvor alle arbejder for fællesskabet, ligesom cellerne i 
vor krop gør. 
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Af Karlotto Lundholm
(Meget frit efter økonom Ducan Wigan)

Efter 2. verdenskrig har forholdet mellem kapital og 
arbejdskraft været i stand til, at sikre økonomisk vækst. 
Så længe der kunne skabes vækst i produktion, kunne 
der også sikres beskæftigelse, vækst i lønninger og folks 
evne til forbrug og dermed kunne erhvervslivet opnå den 
nødvendige indtjening til investeringer Alting voksede til 
alles tilfredshed.

Men så skete der tre ting. Verdensøkonomien begyndte 
at vokse, hvilket gav øget konkurrence. Evnen til at fast-
holde høje vækstrater for produktion kunne ikke fasthol-
des. Priserne på energi begyndte at stige på bekostning 
af indtjeninger i erhvervslivet.

I denne situation vendte man opmærksomheden mod 
finanssektoren: Kunne man ikke længere skabe overskud 
og vækst ved produktion af varer, måtte man konkur-
rere på at tage renter ud af produktion. Efter 1980 gav 
liberaliseringen mulighed for den finansielle sektors 
økonomiske ekspansion og åbnede for frie internationale 
kapitalbevægelser. Det fristede bankerne til at spekulere i 
værdipapirer og give større udlån, end de havde kapital til. 

Herefter lever vi i en verden, hvor der er flere gange større 
opdigtede værdier end reelle værdier.
Der er mange opgørelser over denne vækst i papirvær-
dier. Fra 1988 til 2008 voksede f.eks. Verdensbankens 
omsætning i aktier med 350 %. Der var politiske motiver 

bag liberaliseringen, der udløste denne ekspansion, dette 
for at finde nye veje at skabe vækst på. Det virkede bare 
kun kort.

Denne nye logik med at skabe ny vækst på pengeskabelse 
spredte sig til det samlede kapitalmarked med deres 
avancerede, komplicerede produkter, bl.a. derivaterne. 
Disse gør det muligt for de finansielle aktører at skabe 
økonomisk handel, som ikke er reelt værdibaseret. For 
hver gæld der skabes, kræves det at der er nogen, der i 
den sidste ende kan betale.  Men hvis der ikke er vækst 
og overskud i den reale økonomi, så er der ingen anden 
kilde end papirværdierne og troen på dem.

Når den kolossale mænge af papirværdier bliver faretru-
ende, mister folk troen på deres værdi og prøver at skille 
sig af med dem, og boblen brister. Når det sker, dvs. når 
det finansielle markeds aktører ikke kan betale den opho-
bede gæld, må regeringerne træde til med hjælpepakker. 
Men da regeringerne heller ikke kan betale, prøver de på 
at skaffe sig pengene ved nedskæringer på samfundets 
aktiviteter til fattigdom og forarmelse for befolkningen.

I virkeligheden har den finansielle sektors ekspansion 
blot tjent til at skabe større rigdom hos de der i forvejen 
var rige. Reelt er de fleste penge uden for samfundets 
rækkevidde. De befinder sig i finansielle offshore centre 
i skattely beskyttet af bankhemmeligheder. Antallet af 
sådanne skattely er opgjort til 80. 

Ikke mange økonomer tror på, at vi bare kan gentage, hvad 
vi har gjort før, fordi det er åbenlyst og dokumenteret, at 
vi har nogle økologiske og ressourcemæssige begræns-
ninger så som CO2 udledning, fødevarer og råstoffer, 
som kræves overholdt for at beskytte kloden, som vi bor 
på og er fælles om.

Hvad er vejen frem?

Da jeg skrev om velfærdsstatens begrænsninger var jeg 
overbevist om, at middelstanden i velfærdsstaten i væ-
sentlig grad havde bidraget til den økonomiske krise, ved 
at den lidt efter lidt havde fået opfyldt sine væsentligste 
behov, og dermed havde nedsat købelyst, hvilket begræn-
sede erhvervslivets aktiviteter og dermed bidrog til krisen. 
Det var kun en del af middelstanden, nemlig den del som 

Finanskrisen -hvad var årsagen?
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ikke på forhånd var blevet indhentet af krisen og ruineret. 
Man kan sige, at en del af befolkningen bidrog til krisen 
ved nedsat købelyst, og en anden del blev ramt af krisens 
nedsatte aktivitet i erhvervslivet. Derudover blev krisen 
også og i høj grad fremkaldt ved de foran beskrevne meget 
afgørende forkerte økonomiske transaktioner.

Flere økonomer er af den opfattelse, at kriser er forankret 
i en økonomisk cyklus, der veksler mellem lavvækst og 
kriser og høj konjunktur og rovdrift. Mellem fredstil-
stande og krigstilstande.
Dette er muligt, men det går bare ikke længere. Jord-
kloden med sin atmosfære og menneskeheden med sin 
nuværende krævende civilisation kan ikke længere levere 
ressourcer til fremtidig rovdrift, ja kan vel dårligt klare 
lavvækst til den voksende menneskehed.

Det tyder på, at der skal en gevaldig opbremsning og 
omlægning til for at vende udviklingen. Det vil sige et 
helt nyt og realistisk syn på hvad der er muligt med den 
jordklode og den befolkning vi har. Vi kunne starte med 
at give myndighederne magt til at kontrollere og dermed 
styre de økonomiske transaktioner.

Kommentar
v/Ruth Olsen

Finanskrisens årsag er dybest set den vanvittige tanke, at 
penge kan avle penge uden noget konkret grundlag i en 
værdiforøgelse via vareproduktion. Bankerne gjorde sig 
til ”pengemaskiner” ved at købe/belåne stort set ethvert 
pantebrev, de blev præsenteret for uden at kontrollere, 
om der lå reel værdi bagved. Det er blevet kaldt ”pante-
brevskarrusellen”, som vi for nylig så i en TV-udsendelse. 
Bankerne blev selv spekulanter med alle deres ”lokkende” 
låneformer.

De absurd opskruede boligpriser, som når f.eks. en ejen-
dom på blot et år steg fra 12 millioner til 60 millioner, 
førte til at kreditforeninger/banker gladelig udstedte pan-
tebreve på værdistigningen – det nogle kaldte ”friværdi”, 
andre kaldte ”luft”.  Den politiske magt gjorde intet for at 
bremse dette syge system, selv om de blev advaret. Det 
parti, der var hovedansvarlige for, at finanskrisen fik sit 
særlige forløb i Danmark til forarmelse og arbejdsløshed 
for så mange, er nu det der har allerstørst tilslutning hos 
danskerne ifølge meningsmålingerne! Men de vil jo hel-
ler ikke indrømme deres skyld, og vælgerne kan ikke 
gennemskue deres ynkelige udenomssnak.

De spekulanter, der handlede ejendomme i de år, indkas-
serede ved hjælp af bankerne enorme summer, der ofte 

havnede i skattely. Det blev som bekendt almindelige 
skatteydere via staten – udover de krakkede bankaktio-
nærer – der således kom til at forgylde de skrupelløse 
spekulanter. Der var også andre ”friværdier”, som pga de 
opskruede boligpriser blev omsat til kontanter og brugt 
på alt andet, end noget der kom samfundet som helhed 
til gode. Men dem kan man ikke kalde egentlige speku-
lanter, de brugte jo bare de muligheder, som politikerne 
var dumme nok til at give dem.

Nu skulle man så tro, at politikerne og folk i almindelig-
hed har indset, at der er noget helt galt med det økonomi-
ske system og hele det globale finans-cirkus og begynder 
på en reform af det. Det ser det ikke ud til foreløbig. I 
stedet presses ”de afmægtige” ud i endnu større afmagt, 
som det især ses i Sydeuropa. Dermed er vejen banet for 
en rabiat højredrejning, der begynder at ligne den, man så 
i 1930’ernes Europa. Dengang tog man ikke advarslerne 
alvorligt, dem som f.eks. kom fra økonomen Keynes. 
Vil man gøre det nu, hvor man kender erfaringerne fra 
dengang?

Eller er det just meningen, at det meste af Europa skal 
igennem endnu en lidelsesepoke – den Martinus forud-
sagde ville komme – før vi rigtigt har fortjent den No-
bels Fredspris, som EU lige har modtaget? Der mangler 
unægtelig en hel del i mange europæeres humane og 
åndelige udvikling.
Martinus skrev i Livets Bog I stk. 101: ”Det er ligesom 
statsmagterne i meget stor udstrækning er underkastet 
”pengemagten” og er dens ”undersåt” i stedet for dens 
”herre”.”
Og i stk. 93: ”Landene er allerede økonomisk set så ind-
filtret i hverandre .. at en enkel nations sammenbrud eller 
krisetilstand ikke kan finde sted uden i mange tilfælde at 
betyde en katastrofe eller ulykke for den øvrige verden.” 
(skrevet i 1932!)
(Se anmeldelsen af Rico Bo’s bog ”Det skrantende ty-
ranni” i Impuls nr4/2011, kan købes i bogbiksen)
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“
Af Ejnar Hjorth

Da Martinus havde været på rejse til Japan og Indien i 
1954, gjorde sprogproblemet et stort indtryk på ham. Det 
gav han udtryk for i den julehilsen, han udsendte senere, 
ved at nævne behovet for oversættelser 3 gange.

 

Analyserne er jo ikke skrevet kun for danskerne eller 
skandinaverne.  De milliarder, som ikke kender det lille 
danske sprog, kommer aldrig til at kende Martinus analy-
ser, hvis de ikke bliver oversat. At støtte oversættelsesar-
bejdet er altså en af de vigtigste opgaver for Martinus In-
stitut. Og Martinus idealfonds midler bør selvfølgelig gå 
til, især, at fremme oversættelser. Instituttet har derimod 
brugt megen tid og mange midler på at “oversætte“ og 
genudgive Martinus danske tekst i ny dansk retskrivning.

 
Hvordan er det gået med at oversætte til fremmede sprog 
siden 1954?
Der er ialt 47 Martinus-bøger. Af dem er kun 21 oversat 
og udgivet på engelsk. Af andre store sprog kan nævnes: 
spansk med 19 udgivelser, 
tysk 33, russisk 9, fransk 8, rumænsk 7, kinesisk 6 og 
japansk 3.

 

Der er langt igen i sammenligning med Bibelen, Det 
Gamle og Det Nye Testamente, der er oversat til 451 
sprog, og dele af den til 2.479 sprog. – Det Tredie Te-
stamente er endnu ikke oversat og udgivet i sin helhed, 
men dele af det er oversat til 23 sprog.

 
Megen af dette oversættelsesarbejde er gjort af frivillige 
uden betaling. Jeg kender Trifoi, som fra esperanto over-
sætter til rumænsk, uden beregning, men udelukkende af 
interesse for og af kærlighed til Martinus analyser.

 
Da han lever under ret fattige forhold, spurgte jeg 
Martinus Idealfond om ikke man, som en opmuntring, 
kunne støtte ham økonomisk. Jeg anså dette, at støtte 
oversættelsesarbejdet, for Fondens fornemste opgave, 
og jeg forestillede mig, at blot 5- eller 10.000,- kr. ville 
være en kolosal opmuntring og hjælp for ham. Jeg fik det 
svar, at det ville Rådet tage op til behandling ved næste 
rådsmøde. 

Senere kom rådsbeslutningen:  
 
“Når det gælder afslaget til støtte for Trifois oversættel-
sesarbejde, er det en rådsbeslutning, hvor vi hele tiden 
tvinges til med de begrænsede midler vi råder over, at 
prioritere mellem alle de mange opgaver og projekter vi 
har på ønskelisten. Set i lyset af, at der allerede findes 
så tilpas meget oversat til rumænsk, fandt det samlede 
råd, at vi ikke i denne omgang kan prioritere økonomisk 
støtte til yderligere oversættelser til rumænsk. 
 
Vi er selvfølgelig glade for alt det Trifoi allerede har 
oversat, og at han stadig har inspiration til at fortsætte, 
selv om vi i øjeblikket har prioriteret andre projekter, når 
det gælder økonomisk støtte.“
 
Til slut, fra Martinus julehilsen 1954:
 
“Ved Deres store Offervillighed og Kærlighed til vor fæl-
les store Sag satte De mig i Stand til at bringe Kendskabet 
til dette vort Arbejde i Verdensgenløsningens Tjeneste 
ud til store dele af Verden.… Vort store problem bliver 
nu – Oversættelser, Oversættelser og atter Oversættelser. 
Der er skabt store Forventninger hos mange, som vi må 
kæmpe for at indfri.

Oversættelser, oversættelser og atter oversættelser
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v/ Jan Langekær

Forleden ved et af foredragene i LIVETS SKOLE i 
åndsvidenskab, kom en gammel medarbejder i Martinus 
Instituttet lige pludselig i pausen og fortalte mig, hvordan 
det gik til, da Martinus bestemte at Tredie skulle skrives 
med i, og ikke med j, på forsiden af hans ny designede 
omslag til LIVETS BOG I-VII. Martinus valgte nemlig 
j fra.

Den gamle medarbejder havde selv været med til det 
såkaldte torsdagsmøde, hvor også Martinus og bl.a. nu 
afdøde rådsmedlem Ib Schleicher og en del andre med-
arbejdere deltog. Det har nok været omkring 1978.

Man talte på mødet om stavningen af den nye hovedtitel 
på værket Det Tredie Testamente.
En medarbejder foreslog Martinus, at hovedtitlen Det 
Tredie Testamente kunne skrives med j i Tredie, mens 
en anden medarbejder foreslog Martinus, at det kunne 
skrives med i, fordi det så pænere ud og flugtede med 
underkanten hele vejen hen under titlen DET TREDIE 
TESTAMENTE. 

Martinus tænkte sig så lidt om og sagde så, at det selv-
følgelig skulle skrives med et lille i, i ordet Tredie, med 
bemærkningen: ”fordi det ser pænest ud”
Dermed var den beslutning taget af Martinus selv.

Jo, Martinus havde sandelig også sans for det æstetiske 
og for design og layout.
Uden denne evne havde han nok heller ikke været i stand 
til at skabe sine mange smukke kosmiske symboler.

Martinus nye smudsomslag til LIVETS BOG var også 
nummereret med romertal, som de havde været det lige 
siden førsteudgivelsen fra 1932. Borgens Forlag udgav 
da også den 24. november 1981 bøgerne efter Martinus 
retningslinier, altså med i, i Tredie og med romertal på 
bogryg og forside.
Martinus havde sans for detaljen.

Supplerende bemærkninger:

v/Ruth O.

Nuværende medlem af Rådet for Martinus Institut, Per Jan 
Neergaard, udgav på Borgens forlag i 2006 en bog, der 

hedder ”Tal og bogstavers skjulte sprog”. Heri beskriver 
han forskellen mellem bogstaverne i og j. 

Om i’et står der bl.a.:

”I’et er det selvbevidste menneske, som træder alene 
frem i sin egen ansvarlighed og stråler som en sol ud i 
verden. – Med denne lyd lærer vi os selv at kende på godt 
og ondt. Den fremmer vor skelneevne og hjælper med at 
afbalancere vort indre. Vi står overfor dagens lys – her 
kan intet mere skjules. Øverst på vor bevidsthedshimmel 
står vokalen i. Vokalen viser det dagsbevidste menneske, 
som har brug for at forstå sit liv og sin verden. Vokalen 
er knyttet til den gule farve – den farve der stråler mest 
og er mest synlig.

Den gule farve er den mest følsomme farve og sværest at 
holde klar gul. Blandes den gule farve blot den mindste 
del af en anden farve, virker den uren og grumset. Det 
samme gælder symbolsk for i’et. Den fordrer en hårfin 
balance … derfor står den for renhed, ubesmittethed og 
sandhed. .. Lyden strømmer langs hele rygsøjlen, bølger 
omkring hjertet og videre langs rygsøjlen helt op til issen. 
I’et samler personligheden og giver forbindelse med vort 
indre sjælelige væsen. Mennesket som kender sig selv og 
sit indre væsen, som er herre i eget hus.”

Om j’et står bl.a.:

”Den væsentligste lydlige forskel i forhold til vokalen i 
er, at j’et ikke har samme ”strålekraft”, men virker mere 
fysisk  … J’et rummer ikke i’ets afbalanceringstendens. 
Der er snarere en tendens til at vælge side – den per-
sonlige og til dels handlekraftige side. Konsonanten j 
symboliserer et udpræget behov for at stå på egne ben 
og klare skærene selv. Lyden rummer enspændertræk og 
solistiske behov. Man går sine egne veje. Måske en vis 
selvtilstrækkelighed.”

Dette er jo en interessant symbolik, eftersom de to bog-
staver spiller en rolle mht hvad mange mener,  Martinus 
ønskede kontra hvad Instituttet har ønsket og handlet 

efter siden Martinus’ bortgang. Des-
uden kan man se noget symbolsk i, 
at bogstavet i stræber opad, hvorimod 
j’et peger nedad. Måske fornemmede 
Martinus andet og mere end det rent 
æstetiske?.

Tredie med i, og hvordan Martinus besluttede det
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Ruth Olsen

Øje for øje

Som Ghandi sagde: hvis verden 
bliver ved med ”øje for øje”- hævn-
tænkningen, så ender verden med 
at blive blind. Israel lever i høj grad 
stadig efter Det Gamle Testamentes 
øje for øje parole, blot nøjes de ikke 
med ligelig gengældelse, men kræ-
ver mindst 50 palæstinensiske liv 
for hvert israelsk liv, som vi f.eks. 
ser det i den nuværende konflikt 
(nov.2012).

Det er selvfølgelig ikke tilfældigt, 
når Martinus tegner symbolet ”In-
tolerance” sådan, at de brændende 
flammer står op fra Mellemøsten. 
Også i Syrien ”høstes” der for tiden 
enorme lidelseserfaringer, og hævn-
tørsten brænder i manges sind.

Men det er ikke altid ”kun” ønsker 
om hævn, der motiverer mennesker 
til at begå grusomheder. Det kan 
man i denne tid se af filmen ”Act of 
killing”, hvor såkaldt almindelige 
folk i Indonesien begik i tusindvis 
af bestialske drab på medmenne-
sker. Det foregik ud fra, hvad de 
troede var et ”retfærdigheds-motiv”, 
således at mange stadigvæk er stolte 
af deres ugerninger. Ofrene var jo 
bare kommunister, mente de, og 
propagandaens indoktrinering imod 
kommunisme var stærk dengang.

Med filmen kom sandheden dog 
frem, for som det er sagt: sandheden 
vil sejre til sidst. Men der er lang 
vej endnu, med ”de sidste tider” 
er der meget mere ondt i vente, 
for mørket har slet ikke kulmine-
ret overalt på jorden. Heller ikke 
i Sydeuropa er man færdig med 
”mørket”, som vi så det i TV-udsen-
delsen Horisont 19/11. Men en evt. 
3. verdenskrig, som Martinus spå-
ede om, vil ikke udgå fra Europa, 
selv om vi vil få konsekvenserne at 
mærke. Martinus sagde jo, vi i den 
situation vil blive ”lazaret-land”!

Stamcelleforskning

Man har store forventninger til, 
hvor meget man kan reparere men-
neskers legemlige sygdomme ved 
hjælp af stamceller, dvs med celler 
der endnu er så ”umodne”, at de 
kan udvikle sig i den retning, man 
ønsker. Derfor har celler fra et nyt 
befrugtet æg stået i høj kurs hos for-
skerne, og sådanne æg har man fået 
adgang til, fordi der ofte befrugtes 
flere æg, end man skal bruge, når en 
kvinde hjælpes til at blive gravid på 
en fertilitetsklinik.

Det forunderlige er, at en celle fra 
sådan et befrugtet æg kan formere 
sig i det uendelige, så nu er der 
spredt tusindvis af celler fra det 
selvsamme æg ud til forskere over 
hele verden. Nok siger Martinus, 
at liv inkarnerer når som helst der 
er fysisk mulighed for det, men 
alligevel er det fantastisk, at lidt 
næringsvæske i en petriskål er nok 
til at få menneskeceller til at for-
mere sig uden videre. Bakterier kan 
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– ja ok, de er jo primitive væsener, 
men menneskeceller er dog ret højt 
udviklede væsener. Men måske 
inkarnerer der ganske andre og 
mere primitive væsener, så snart de 
ikke længere har det rette miljø. Og 
så forsker man i virkeligheden med 
noget helt andet, end man tror.
Noget helt andet er, at det slet ikke 
er cellen selv, dvs dens DNA/ge-
ner, der bestemmer hvilken slags 
specialiseret celle, den skal ud-
vikle sig til. Det gør det omgivende 
bevidsthedsfelt, ifølge det nyeste 
indenfor  epigenetikken. Dens DNA 
indeholder jo blot alle muligheder, 
men hvad der helt konkret ”tæn-
der og slukker” for de forskellige 
gener, er stadig noget af en gåde for 
forskerne.

I en radioudsendelse fortalte en 
forsker, at man til stamcelleforsk-
ning ofte bruger celler fra de små 
omskårne drenges forhud. Dem har 
vi ikke så mange af i Danmark, men 
i Israel har man altså rigeligt forsk-
ningsmateriale! Mange dogmatiske 
jøder tror jo, at omskæringen ”åbner 
for indsigt i religionen”.

Meningen med UFOerne?

Med kosmisk bevidsthed forvente-
des Martinus at vide alting, f.eks. 
også at kunne gennemskue men-
neskers sande karakter, men han 
afviste altid den slags med at gøre 
det klart, at han kun måtte bruge 
sine særlige evner på sin mission, 
dvs på at give de kosmiske analyser. 
Han ville miste sine evner, hvis han 
brugte dem på noget andet. På alt 
andet end disse analyser var han 
altså ikke klogere end så mange 
andre mennesker.

En gang accepterede han dog at 
fortælle, hvad han mente om UFO-
fænomenet (brev 18/1966). Først 
slog han fast, at hvis menneskelige 
væsener skulle kunne bevæge sig 
udenfor Jordens fysiske atmosfære, 
måtte de medbringe de jordiske 
livsbetingelser. Kun åndeligt, f.eks. i 

fantasien, kan vi færdes hvor som helst.
Hvis menneskelignende væsener 
i UFOer viser sig her på Jorden, 
kan de kun være kommet hertil ad 
åndelig vej og materialiseret sig 
fysisk efter ankomsten. ”De kom-
mer ikke ude fra verdensrummet, 
men åbenbarer sig direkte fra det 
åndelige eller kosmiske plan”. Det 
er ”åndelige væsener i midlertidige 
fysiske materialisationer”.

Han udtalte sig altså ikke om, 
hvorvidt de var ”virkelige” eller fra 
en anden planet. Men ud fra andre 
mere uformelle udtalelser er der 
ingen tvivl om, at han anså deres 
besøg på Jorden for at være led i 
en større plan. Vi ved bare ikke 
hvilken! Nogle har ment, de er her 
for at observere, hvordan det står til 
her, men det behøvede de vel ikke 
være her fysisk for at gøre. Andre 
mener, de er led i den igangværende 
”åndelige vækkelse” på jorden, men 
jeg har ikke hørt, at nogen er blevet 
ret meget ”vækket” pga UFOer.

Hvis de på en eller anden måde er 
led i forsynets beskyttelse af vor 
klode mod menneskenes destruktive 
uvidenhed, kan vi ikke gennem-
skue deres fremgangsmåde. Måske 
fjerner de noget af A-kraftværkernes 
farlige stråling, som ifølge Walter 
Russell først lægger sig i atmosfæ-
rens øvre lag for siden at sive nedad 
og give mennesker kræft. 

Det er jo rart at vide, som Martinus 
har fortalt os, at vor klode til en vis 
grad er beskyttet imod vore værste 
dumheder. Men derfor behøver 
menneskene jo ikke at være det!

En hjerte-gribende historie

En dag i 1995 begår Terry Cottle 
(USA) pludselig selvmord ved at 
skyde sig selv i halsen. Han er-
klæres hjernedød, og hans hjerte 
doneres til en mand ved navn Sonny 
Graham. I 1997 møder Sonny så 
Terry’s enke Cheryl og forelsker 
sig straks i hende. ”Det føltes, som 
om jeg havde kendt hende i årevis”, 
sagde Sonny. De flytter sammen i 
2001 med deres fire sammenbragte 
børn og bliver gift.

Nogle få år senere går Sonny ud i et 
skur i baghaven og skyder sig selv 
i halsen. Ingen af vennerne forstår 
det, for han havde slet ikke vist 
tegn på depression eller ønsker om 
selvmord.

Med vor viden om, at hjertet for-
modes at være lige så vigtig som 
hjernen som kontaktorgan til vore 
åndelige legemer, kan det måske på 
den måde forklares, hvorfor Sonny 
med Terry’s hjerte ”genkender” 
Cheryl straks, han ser hende. Eller 
er det snarere sådan, at Terry stadig 
fra det åndelige plan har kontakt 
med sit hjerte? Altså at han på en 

måde via hjertet har besat Sonny.
Alt tyder i hvert fald på, at 
Sonny har overtaget en del af 
Terry’s følelsesliv. At Sonny 
begår selvmord på akkurat samme 
måde som Terry gjorde, viser helt 
klart at der foreligger en form for 
besættelse. Det ved den stakkels 
enke ikke, og derfor kan hun ikke 
undgå at spekulere over sin rolle i 
de ulykkelige hændelser.

Hvornår mon det går op for læge-
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videnskaben, at det åndeligt set er 
en meget problematisk sag at flytte 
et så vigtigt organ som hjertet fra 
en person til en anden? Hjerte er 
et levende væsen med en vis egen-
vilje, og som oprindeligt selv valgte 
at inkarnere i netop dette bestemte 
makrovæsen. Tilknytningen mel-
lem organ og makrovæsen kan være 
stærk og vare længe efter, at makro-
væsenet er gået over på den anden 
side. Vi har efterhånden hørt mange 
historier om, hvordan organmodta-
geren har overtaget donorens vaner, 
smag, seksuelle præference osv.

Fagre ny verden

I Jyllandsposten 31/10 stod en kro-
nik med overskriften: ”Menneske-
hedens digitale nervesystem”. Den 
beskrev hvor meget alt det, vi kalder 
”IT” betyder for os i dag, hvordan 
mere og mere i det moderne sam-
fund fungerer ved hjælp af digitale 
systemer. Men der er mange flere 
muligheder i vente, får vi opridset: 
indenfor sundhedsvæsenet, energi-
forsyningen, til forskellig styring og 
overvågning i hjemmene osv.
Som ”nervesystem” betragtet er 
dog den globale kommunikation 
og informationsformidling nok det 
mest centrale. Hvis man betragter 
jordkloden som helhed udefra, og 
ser for sig det enorme netværk af 
internetforbindelser blinke, er sam-
menligningen med hjernens neurale 
aktiviteter nærliggende.

I kronikken udfoldes et fremtidssce-
narie, hvor ikke blot tastatur og mus 
er en saga blot, men hvor vi styrer 
pc’eren alene med tanker, og såle-

des er kommunikationen kommet 
helt nær på telepati. Og så skulle 
alle sprogproblemer vel være løst? 
Men så længe menneskene på denne 
jord tænker så forskelligt – hvad 
de jo vil gøre meget længe endnu – 
vil jo ikke kunne forstå hinandens 
tanker alligevel.
Som hjerneorgan for jordkloden må 
vi nok erkende, at der er langt igen. 
Men begyndelsen er dog gjort, altså 
ved hjælp af teknologi.

Indtil videre er vi totalt afhængige 
af el-forsyningen, for uden den 
fungerer al vor fine teknologi jo 
ikke. Selv mobiler skal jo oplades. 
Så vi må da håbe, der ikke kommer 
alt for store ”solstorme” eller andre 
naturfænomener, der kan sætte alle 
elektriske apparater ud af spillet. 
Det moderne samfund er faktisk 
blevet meget sårbart overfor ned-
brud af teknologien.

Også en slags udødelighed

Frederik havde en profil på face-
book, hvor han udvekslede menin-
ger og oplysninger med vennerne. 
Da han blev syg og bundet til sin 
seng, havde han megen glæde af at 
kunne holde sig i kontakt med dem 
og modtage kærlige og opmuntren-
de hilsener.

Da han til sidst forlod sit jordiske 
”redskab”, sad hans unge smilende 
ansigt stadig der på internettet, så 
hans søster og kæreste blev ved med 
at sende kærlige hilsner og fortalte 
ham, hvor meget de savnede ham. 
De var overbevist om, at han var i 
stand til at modtage deres medde-
lelser der, hvor han nu var. De følte, 
han ikke var gået helt bort, så længe 
de havde denne lille del af ham i 
den virtuelle verden.

De behøvede ikke gå på en kirke-
gård og mindes ham ved en grav 
med hans døde krop, for på net-
tet var der dog lidt af hans levende 
væsen.
I det hele taget er det blevet mere og 

mere almindeligt at lave ”mindetav-
ler” over afdøde på internettet!

Hjernedødskriteriet

Historien om den unge pige Karina, 
der var lige ved at blive erklæret 
hjernedød, men alligevel vågnede 
op, blev en stor sag i medierne. 
Lægerne var åbenbart så forhippede 
på at få nogle unge friske organer 
til donation, at deres tolkning af 
skanningsbillederne nok ikke var 
helt ”uvildige”. Lægerne vil jo så 
gerne hjælpe alle de ulykkelige 

mennesker på ventelisterne til en 
organtransplantation, og det er jo 
forståeligt.
Men de synes ikke at have tilstræk-
kelig kendskab til organismens 
fantastiske evne til at regenerere 
sig selv, fordi de er så forblændet 
af deres tekniske og medicinske 
redskaber. Måske vågnede Karina 
op, netop fordi man stoppede alle 
kunstige indgreb og gav hendes 
organisme en chance for at overtage 
styringen.

Lige siden man indførte hjernedøds-
kriteriet, har der været en stor folke-
lig skepsis overfor det. Det betyder 
jo, at vurderingen og afgørelsen er 
helt op til lægerne. De pårørende 
ser en patient, der stadig er varm 
med bankende hjerte, så lægerne 
kan nemt opleves som en slags 
”gud”, der afsiger en ”dødsdom”.

Når man ved, at uanset kroppen 
ligger i dyb koma, er bevidstheden 
stadig levende et eller andet sted, er 
det tankevækkende at forestille sig, 
hvordan det opleves at få sit stadig 
fungerende hjerte skåret ud og lagt 
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på is. Ingen har haft mulighed for at 
komme tilbage fra den situation og 
har fortalt om det, men fra de der 
har haft nær-døds-oplevelser ved 
vi, at de udmærket har kunnet følge 
med i, hvad der skete med deres 
krop, mens de var ”fraværende”.

Karina-sagen har nu haft den virk-
ning, at man er blevet mere forsig-
tig med at erklære nogen hjernedød. 
Og sådan blev det en læreproces for 
alle involverede.

Blev geni efter hjerneskade

James Padgett, 41 år, blev for 10 
år siden slået ned af nogle bøller 
på vej hjem fra en fest. Han var en 
almindelig ung mand uden speciel 
uddannelse. Da han vågnede op på 
hospitalet, konstaterede lægerne 
han havde fået en skade i hjernen, 
der svarede til det, man kalder et 
”savant-syndrom”, dvs med ekstra-
ordinære evner på et særligt felt.
Han ser indviklede matematiske 
formler alle vegne, som han er i 
stand til at forvandle til komplice-
rede mønstre. Han som ellers ikke 
kunne tegne, blev besat af at tegne 
indviklede mønstre. 
Han fortæller: ”Jeg ser brudstyk-
ker af Pythagoras læresætning alle 
vegne. Hver eneste lille krumning, 
hver eneste spiral, alle træer er dele 
af denne ligning.”

Mønstrene han tegner kaldes frakta-
ler. Han kan tegne en visuel frem-
stilling af tallet Pi, det uendelige 
tal, der begynder med 3,14. Så nu 
er han blevet et interessant forsker-
objekt. ”Jeg er besat af tal”, siger 
han, ”især geometri. Jeg drømmer 
bogstavelig talt om dem. Der går 

ikke et øjeblik, hvor jeg ikke kan 
se dem. De vil simpelthen ikke gå 
væk.”

Han fortæller, at hans mål er at 
udbrede budskabet om, at matema-
tik er lige så smuk og naturlig, som 
verden omkring os. Til spørgsmålet 
om, hvorvidt hans talent er en byrde 
eller en gave, svarer han, det er 
blanding af begge dele. Nogle gan-
ge ville jeg gerne kunne slukke for 
det, men de gode sider opvejer de 
dårlige. (kilde Difør-nyt 102/2012)

Vi må konstatere, at der åbenbart 
er åbnet en del af hans hjerne, 
hvortil han kan hente billeder, altså 
brudstykker af viden, fra det store 
universelle ”visdomsocean”. Der er 
ikke tale om en del af det, vi kalder 
kosmisk bevidsthed, for han kan 
jo ikke selv styre, hvad han ønsker 
viden om. En gang vil vi alle få 
”åbnet” de nu ubrugte dele af vor 
hjerne, så vi kan hente al den viden, 
vi måtte ønske fra en ”vidensbank”, 
der er noget mere omfattende end 
det internet, vi i dag kan bruge.

Folkekirken som forretning?

Folkekirken har det ikke let for 
tiden, for efterhånden som folk mel-
der sig ud, skrumper en del af deres 
indtægter. Derfor er der fra nogle 
kirkefolks side kommet forskellige 
forslag til, hvordan de nu bør skelne 
mellem medlemmer og ikke-med-
lemmer. F.eks. kunne man kræve 
fremvisning af bevis for, at man har 
betalt sin kirkeskat, for at få adgang 
til at overvære en gudstjeneste. Man 
kunne høre ordet ”kirkesnyltere” 
nævnt i debatten. Eller man kunne 
kræve entre, ligesom i et teater, lød 
et forslag. Alt hvad der er gratis, 
er jo ikke værdsat, synes at være 
tidens tendens.
Det forslag fik naturligvis ikke me-
gen opbakning, men der lød heller 
ikke noget ramaskrig over, at nogen 
kunne forestille sig, at ”Guds ord” 
ikke skulle være gratis. Forretnings-
tanken er dog blevet en realitet flere 

steder på den måde, at medlemmer 
får rabat på begravelser og gravsted, 
mens ikke-medlemmer må betale 
fuld pris. Måske ender det med, at 
vi får kirkegårde delt op i A-hold og 
B-hold!
Når først ”ånden” har forladt den 
afdøde krop, er den nok ikke så 
bekymret over, hvor resterne ligger. 
Men eftersom alle over den normale 
skat også bidrager til vore begravel-
sespladser, er det vel rimeligt at vi 
alle får mulighed for at give det stof 
tilbage, som vi har lånt af moder 
Jord. Og forhåbentlig på en måde, 
der ikke forurener grundvandet!

Religionskrigen i Allerød

Danskerne kom virkelig i oprørs-
stemning – det var hele julestem-
ningen, der var i fare. Et muslimsk 
flertal i beboerforeningens besty-
relse ville ikke ofre 7.ooo kr på et 
juletræ midt i bebyggelsen (efter de 
havde brugt 60.ooo på en muslimsk 
fest). Det viste sig hurtigt ikke at 
handle om penge, men hvad så? 

I Folketinget kom Dansk Folkeparti 
på banen med anklager om, at 
muslimerne ville undertrykke 
kristendommen i Danmark. De 
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glemte, at et juletræ nu aldrig har 
været specielt kristent.

Jeg forestiller mig, at det for det 
muslimske flertal kun handlede om 
magt. Endelig fik de mulighed for at 
gennemtrumfe noget, som de ellers 
ikke som nationalt mindretal kan. 
Demokrati handler jo om flertals-
magt, tænker de vel, for det er hvad 
de har set i det politiske landskab i 
de sidste mange år.

De manglede helt åbenbart fornem-
melse for, hvad et sådant ”lys i 
mørket” som et juletræ betyder for 
almindelige danskere. Denne uføl-
somhed og manglende forståelse for 
demokratiets tradition med at tage 
hensyn til mindretal, vil desværre 
nok komme til at gå ud over en del 
uskyldige muslimer i den kommen-
de tid. Men nu kommer der en ny 
generalforsamling og formodentlig 
et nyt bestyrelsesflertal, så forhå-
bentlig vil julefreden også sænke 
sig over Allerød!

De græske guder

Når man læser en bog om ”det 
gamle Grækenland”, hører man, at 
de var så overtroiske, at de tilbad 
flere guder, og at man var så naiv 
at give dem almindelige menne-
skelige træk. Men man har sjæl-
dent forstået, at disse skikkelser 
kun var symbolske, ja var led i en 
slags undervisning i psykologi! 

Det skriver Frederik Gabe i sin bog 
”Mysterieindvielse” (Rhodos 1974) 
og fortæller bl.a.:

”Når det f.eks. lærtes, at Harmonia 
var datter af krigsguden Ares og 
kærlighedsgudinden Aphrodite, 
kunne man deraf lære, at harmoni 
kun kan opstå, hvis disse to mod-
stridende kræfter forenes. Kærlig-
hed alene kan ikke afføde harmoni 
men blot medføre blød eftergiven-
hed. Harmoni er nemlig ikke det 
samme som den ro og stilhed, der 
opstår, når den ene part helt giver 
efter for den andens krav. Harmoni 
er en balancekunst mellem mod-
stridende kræfter, en forening af 
modsætninger.”

Interessant er det også, når han 
skriver: ”For de gamle nordboere 
var helvede på én gang dødsriget og 
lysets rige, jfr. Det tyske hell, som 
betyder lys. Ordet hel-vede betyder 
viden om hel, dvs om altings hel-
hed. ..Oplevelsen af den guddom-
melige helhed fremgår også af ordet 
hellig, hel-lig er det som er lig med 
helheden. Det var kristendommen, 
som skilte det lyse ud fra mørket og 
altså splittede helheden.”

Hans udlægning af de gamle 
eventyrs symbolik viser den dybe 
indsigt, de oprindeligt byggede på. 
Vand stod f.eks. symbolsk for det 
åndelige, og de dyr som levede der, 
fiskene, var altså ”ånd-rige”. Når 
man trækker fisk op af vandet bety-
der det symbolsk, at man trækker sit 
sjælelige indhold op fra det ubevid-
ste. Det er betegnende, at både Jesus 
og Orfeus blev kaldt for fiskere.

Vi plejer at tro, det først var med 
Martinus vi fik kendskab til det 
med polforvandlingen, men faktisk 
var den viden en del af de gamle 
mysteriereligioner. Ifølge denne 
var (citat): ”Medens manden har til 
opgave at bevidstgøre sine kvinde-
lige egenskaber, udvikler kvinden 
sig ved at erhverve sig mere af 
de mandlige egenskaber. Erhver-

velse af det modsatte køns egenska-
ber er et led i den almindelige men-
neskelige udvikling. Målet er ikke 
et ”unisexet” væsen, som hverken 
er mand eller kvinde, men et men-
neske, som i sig forener begge køns 
egenskaber, det ”hermafroditiske” 
væsen, idet hermafrodit betyder 
forening af Hermes og Aphrodite.”

Kopterne

Omkring 10% af den egyptiske 
befolkning er kristne koptere. De 
får det svært i de kommende år, nu 
hvor en del fanatiske muslimer har 
fået mere ”vind i sejlene”. Landets 
afhængighed af hjælpen fra USA 
holder dog indtil videre Det mus-
limske Broderskabs præsident fra 
at lade fundamentalisterne få alt for 
frie tøjler. De har ellers ytret ønsker 
om at få fjernet Sfinxen og pyrami-
derne, fordi de er ”uislamiske”. Det 
ville holde alle turisterne væk, så 
det kan præsidenten af økonomiske 
grunde aldrig gå med til.

Fordi kopterne er kristne, kunne 
man tro, de var mere humane og 
”civiliserede” end så mange andre 
egyptere. Men de fleste af dem er 
lige så gammeldags patriarkalske 
og kvindeundertrykkende som 
egyptere er generelt. Kopterne har i 
øvrigt lige valgt deres nye pave. Det 
foregår ved lodtrækning mellem 
tre kandidater, sådan at en lille pige 
med bind for øjnene trækker loddet. 
På den måde mener man, at det er 
Gud, der bestemmer det. I Vatikanet 
i Rom tør man ikke overlade den 
slags til Gud! 
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GMO

Menneskene får stadig sværere ved 
at gennemskue, hvad de industriali-
serede madvarer indeholder. Hvor-
dan kan man f.eks afsløre, om der er 
genmodificeret majs i en eller anden 
færdigret? Og vi kan ikke gennem-
skue, hvad det betyder for helbredet 
på lang sigt.
Et fransk forskerhold har for nylig 
gennemført et storstilet forsøg med 
rotter. Efter et år med indtagelse af 
GMO-majs, fik rotterne kræftknu-
der. Det har også andre forskere 
påvist, men denne gang var forsøget 
særligt grundigt med et meget stort 
antal forsøgsdyr over lang tid. Pro-
ducenterne og deres betalte forskere 
har selvfølgelig protesteret, og deres 
magt og indflydelse på de politiske 
beslutningstagere er nok så stor.

Så der står det nu. Tvivlen kommer 
ikke forbrugerne men den penge-
stærke GMO-producent til gode. 
Så må vi trøste os med, at det er de 
færreste, der spiser noget med majs 
hver dag. Men det er der dog i visse 
dele af verden, man gør. Så kampen 
fortsætter. 
Som Martinus forklarer i små-
bogen ”Den ideelle føde” er vor 
smagssans nu så degenereret, at vi 
med den som ”rådgiver” er blevet 
dårlige til at sortere det fra, som er 
skadeligt for vor organisme. Men 
her kan ny teknologi måske komme 
os til hjælp ved at kunne afsløre, 
hvilke varer der har nogle for os 
uheldige vibrationer.

Nyt papyrus-fragment

Endnu et lille stykke svært læseligt 
skrift på koptisk er fundet, som for-
tæller om Jesus. Det skulle angive-
ligt sige noget om, at Jesus havde en 
”kone”. Vatikanet har selvfølgelig 
afvist det som et falsum, for hvad 
nu med deres cølibatkrav, hvis det 
er rigtigt, at Jesus havde en kone?
Men Paven kan tage det helt roligt. 
Det ord der oversættes med ”kone” 
har mange forskere påvist lige så 
godt og mest sandsynligt kan betyde 
”ledsager”. Desuden havde Jesus 
for længst passeret det stadie i sin 
udvikling, hvor han havde brug for 
en kone. Og i øvrigt havde Jesus vel 
alt for travlt til den slags, når han 
skulle nå at klare sin mission på 3 
år, hvad Martinus fik 60 år til.

Pilgrim

Ordet ”pilgrim” kommer fra det 
latinske ord ”peregrinus”, som be-
tyder ”fremmed”, altså oprindeligt 
som en fremmed her på jorden. En 
gang mente man jo, især gnosti-
kerne, at vort rigtige ”hjem” var i 
”himlen”, og at vi derfor kun var på 
besøg som fremmede her på jorden, 
ja de mente kroppen blot var et 
midlertidigt ”fængsel”.

Jesus blev kaldt en ”pilgrim”, der 
rejste fra sted til sted. Nok rejste 
Martinus ikke så meget, men en 
ægte pilgrim var han, nemlig frem-
med her på jorden. Måske var det 
derfor, han elskede den svenske 
sang, der begynder med: ”Jag är en 
främling”, for at han havde følelsen 
af at være på ”gæstevisit” er man 
ikke i tvivl om.

I den senere tid har ordet pilgrim 
mere fået betydningen ”en rejsende 
i længsel”. Også indenfor Islam har 
fænomenet pilgrim stor betydning, 
og mindst én gang i en muslims liv 
skal han på ”hadjdj” til Mekka for 
at ”blive renset for synd”. Hadjdj 
betyder, efter hvad jeg har læst: 
”den der bevæger sig mod Gud”.

Dragsdals læremester

En gang blev Johannes Dragsdal 
interviewet til bladet ”Det Ukendte” 
(5/1983) og spurgt om, hvem der 
var hans læremester. Her nævner 
han både Steiner og Martinus og sy-
nes, det er fint, at de sommetider er 
uenige, for ”så tvinges jeg selv til at 
tænke”. Om sit forhold til Martinus 
siger han, at det går på tværs af blot 
det skrevne ord, og fortsætter:
”Specielt er min personlige oplevel-
se af Martinus mig meget dyrebar, 
særlig når jeg ser, at han i dag bliver 
pakket mere og mere ind i dogma-
tik. Der er en tendens til at gøre 
en gipsfigur af Martinus efter han 
forlod jorden. Den samme tendens 
ser vi Tyskland mht Steiner. I begge 
tilfælde er det skade.”

Atomaffald

Der kæmpes ivrigt for at undgå at få 
lidt atomaffald fra Risø forsøgsstati-
on til lige netop ens egen kommune. 
De fleste i Danmark har jo altid haft 
en stærk intuitiv fornemmelse af, 
at det slet ikke er så ufarligt med 
det affald. Imens planlægger man i 
Sverige at deponere en del nok så 
kraftigt atomaffald ved Barsebäck 
lige uden for Malmø. Svenskerne 
har åbenbart aldrig været så betæn-
kelige ved det med atomkraft.
Men derfor behøver de vel ikke at 
være så hensynsløse overfor ”bro-
derfolket” at placere ”en tikkende 
bombe” få kilometer fra million-
byen København! Ret beset ved vi 
ikke, hvad ”svenskerne” mener, de 
er jo aldrig blevet spurgt.

Billige Martinusbøger

Århus Bibliotek holdt udsalg over 
de gamle bøger, som de ikke mente 
at have brug for mere. Således 
blev alle 7 bind af Livets Bog 
(1984-udgaver) solgt for 37 kr!! 
De var helt åbenbart ikke klar over, 
hvad de bøger repræsenterer, men 
køberen var kisteglad!
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BRØNDBY
Søndag 16/12 Hvem var egentlig personen
Martinus? v/Vagn Noach
Søndag 6/1 ”Om at holde hjertet varmt” 
v/ Søren Olsen
Søndag 27/1 Fra trosreligion over ateisme til livets 
egen religion v/Toni Bjerremose
Søndag 17/2 ”Martinus værk – Det Tredie Testa-
mente – en kronologisk oversigt” v/Søren Ingemann
Søndag 10/3 ”Fra Adam til Eva” v/Hans Lybecker 
Larsen
Søndag 7/4 Størrelsesforhold – kosmisk set 
v/Vagn Noach
Møderne er søndage i lige uger kl. 14 og i ulige uger 
kl. 10 i Livets Skole, Vestre Gade 6, Brøndbyøster.
Kontakt: Jan Langekær tlf. 2015 7811

DRAGØR
Martinus-Studiekreds  hver tirsdag kl. 10-12, 
kontakt Vagn Noach tlf. 3253 2653 
el mail: noach@post5.tele.dk

ESBJERG
Mandag 18/2 To slags kærlighed v/Solveig Langkilde
Mandag 18/3 Bevidsthedens udvikling 
v/Tryggvi Gudmundsson
Mandag 15/4 Mod nye og større oplevelser 
v/Edith Grønbæk
Torsdag 7/3 ”Er der overhovedet nogen grund til at 
være bange for døden?” v/Lars Gyde
Torsdag 11/4 Er der nogen uhyrer under sengen? 
v/Jan Schmidt
Møderne er kl. 19 på Tobakken, Gasværksvej 2,1. grønt 
lokale

FREDERIKSHAVN
Mandag 4/2 Fysisk og åndelig næring 
v/Lene Jeppesen
Mandag 4/3 Symbolbøgernes historie 
v/Ole Therkelsen
Møderne er kl.19.30 i Teosofisk Forening, Skolegade 8

HERNING
Torsdag 24/1 Kontakten mellem den fysiske og den 
åndelige verden v/Ole Therkelsen
Torsdag 7/2 Fysisk og åndelig næring 
v/Lene Jeppesen

Søndag 24/2 kl. 10.30-16 Livskvalitet og livsglæde 
v/Ingolf Plesner
Møderne er kl. 19.30 i ”Kulturellen”, lok.02-01, 
Nørregade 7

KLINT og KØBENHAVN
Oplysning herom fås på www.martinus.dk 
eller tlf. 38 34 62 80

SILKEBORG
Onsdag 23/1 Symbolbøgernes historie
 v/Ole Therkelsen
Onsdag 20/2 Er der overhovedet nogen grund til at 
være bange for døden? v/Lars Gyde
Onsdag 20/3 Bevidsthedens udvikling 
v/Tryggvi Gudmundsson
Møderne er kl. 19.30 i Medborgerhuset, 
Bindslev Plads 5

SINDAL
Tirsdag 5/2 Fysisk og åndelig næring 
v/Lene Jeppesen
Tirsdag 5/3 Symbolbøgernes historie 
v/Ole Therkelsen
Onsdag 10/4 Er der overhovedet nogen grund til at 
være bange for døden? v/Lars Gyde
Møderne er kl.19.30, Aktivitetshuset, Norgesgade 1

SVENDBORG
Torsdag 21/3 Bevidsthedens udvikling 
v/Tryggvi Gudmundsson
Mødet er kl. 19.30 på Færgegården, lokale 5,
Færgevej 13

SØNDERBORG
Tirsdag 22/1 Mod nye og større oplevelser 
v/Edith Grønbæk
Tirsdag 19/2 To slags kærlighed v/Solveig Langkilde
Tirsdag 19/3 Bevidsthedens udvikling 
v/Tryggvi Gudmundsson
Tirsdag 9/4 Er der overhovedet nogen grund til at 
være bange for døden? v/Lars Gyde
Møderne er kl. 19.30 på Biblioteket, grupperum ¾, 
Kongevej 19

MøDER OG StuDIEGRuppER
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THISTED
Søndag 20/1 Menneskets udvikling: fra angreb til 
ansvar v/Martha Font
Søndag 3/2 Mod nye og større oplevelser 
v/Edith Grønbæk
Søndag 3/3 Symbolbøgernes historie
 v/Ole Therkelsen
Møderne er kl. 15, Plantagevej 18

TÅSTRUP
Møderne er tirsdage kl. 19.00 - 22.00. 
Tåstrup kulturcenter, Poppel alle 12
www.martinus-taastrup.dk
4/12 læsegruppe
11/12 Så er det jul - julekrybbe og -hygge
18/12 læsegruppe
8/1 Talsystemet
15/1 Læsegruppe
22/1 Fra kødkød til frugtkød
29/1 Læsegruppe
5/2 Fremtiden og den ny verdens mennesker
12/2 Læsegruppe
19/2 Materialisation og dematerialisation
26/2 Læsegruppe
5/3 Om sundhed og sygdom i kroppens univers
12/3 Læsegruppe
19/3 Martinus om bibelen
2/4 Læsegruppe
9/4 Den seksuelle udvikling
16/4 Læsegruppe
23/4 Den evige fornyelse af bevidstheden
30/4 Afslutning med hygge og underholdning

VEJLE
Søndag 3/2 Fysisk og åndelig næring v/Lene Jeppesen
Søndag 17/2 To slags kærlighed v/Solveig Langkilde
Søndag 7/4 Er der overhovedet nogen grund til at 
være bange for døden? v/Lars Gyde
Møderne er kl. 14 i  DOMUS, Ved Sønderåen 1

VIBORG
Tirsdag 22/1 Kend dig selv v/Ole Therkelsen
Onsdag 20/2 To slags kærlighed v/Solveig Langkilde
Onsdag 20/3 Mod nye og større oplevelser 
v/Edith Grønbæk
Møderne er kl. 19.30 i Borgerhuset ”Stationen”, Lille 
Sankt Hans Gade 7

ÅRHUS
Søndag 20/1 kl. 10-16 Seminar om hvad der optager 
Ole Therkelsen
Onsdag 6/2 Fysisk og åndelig næring 
v/Lene Jeppesen
Torsdag 21/2 To slags kærlighed v/Solveig Langkilde
Onsdag 6/3 Kontakten mellem den fysiske og den 
åndelige verden v/Ole Therkelsen
Søndag 17/3 kl. 10-16 Seminar, Vejen til kosmisk 
bevidsthed v/Alex Riel Mathiasen 
Fælleshuset Roukær Alle 1, Højbjerg
Torsdag 11/4 Mod nye og større oplevelser 
v/Edith Grønbæk
Møderne er kl. 19 i Filosofisk Center, Vestergade 43, 
Århus C

 Der er Martinus-udstilling i Falconer Center 
1.-3. februar med foredrag af Vagn Noach og Jan 
Langekær!
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Krop - Sind -Ånd Helsemesse i 
Aarhus d. 28. – 30. september 2012

Jan Langekær og Rolf Elving holdt foredrag henholdsvis 
fredag d. 28 sept.: «Hvad er intuition» og lørdag d. 29 
sept. : ” Tanker omkring det evige verdensbillede.

Det var en stor glæde at opleve de mange oplagte og 
interesserede som besøgte standen. Alle dagene var godt 
besøgt af mennesker, som allerede har hørt om Martinus 
Åndsvidenskab - Det Tredie Testamente eller af nye 
interesserede som ønskede pjecer med hjem i tasken til 
nærmere gennemlæsning. 

Som i 2011 var det også i dette år en fin oplevelse for alle i 
standen at stå til rådighed for unge og ældre , hvis blik ofte 
blev optaget af de inspirerende farverige symboler,som 
naturligvis afkrævede en forklaring. Alle forsøgte vi efter 
bedste evne at tjene sagen med samtaler, info. materiale 
og vejledning om det samlede værk: Det Tredie Testa-
mente på udstillingsstanden i Aarhus. Desuden kan man 
læse om denne og andre udstillinger på
    
www.det-tredie-testamente.dk

Kærlig hilsen Annette

Martinus åndsvidenskab 
i Kulturellen, Herning

v/Mejbritt Ræbild

På Helse- og Sundhedsdagen den 20. oktober 2012 
kl. 9-18, havde Fonden Det Tredie Testamente en 
miniudstilling, hvor vi stod til rådighed med infor-
mation om, hvordan og hvor du kan læse, høre og 
lære mere om Martinus’ åndsvidenskab. 

Yvonne og Mejbritt fra LIVETS SKOLE i 
åndsvidenskab drog til Herning tidlig lørdag morgen 
den 20. oktober 2012 med bilen fyldt op med udstil-
lingsmateriale til en miniudstilling i Kulturellen i 
Herning. Forinden havde vi sendt en artikel til Herning 
Folkeblad om Fonden Det Tredie Testamentes vandre-
udstilling «Et vindue til evigheden.”

Der var ca. 12 stande med forskellige alternative be-
handlingsformer mm. Vi fik allerede besøg inden kl. 10 
af andre udstillere, der var interesserede i at høre mere 
om åndsvidenskaben. Vi viste vores store laminerede 
symboler med forklaringer på bagsiden, vi talte om de 
forskellige småbøger og om Martinus liv, og henviste 
til de forskellige steder i Danmark, hvor man kan få 
mere viden om åndsvidenskaben. Vi blev glædeligt 
overraskede over, at de fleste besøgende godt kendte 
til Martinus åndsvidenskab i forvejen, og havde stor 
fornøjelse af at tale med gæsterne. 

Else og Ejnar Hjort fra Aalborg kom og var en stor 
hjælp på dagen. De kunne godt se, at vi efterhånden 
var sultne så de sendte os af sted, så vi kunne nyde 
Yvonnes medbragte picnickurv med alverdens godter. 
På standen havde vi en introfilm kørende med danske 
undertekster. Det var en rigtig god dag, og trods den 
lille intime «Messe» fik vi talt med mange. Det viste 
sig også, at vi skulle holde foredrag. Det blev Ejnar og 
Mejbritt, der skulle holde det. Vi havde 3 interesserede 
tilskuere, og vi fik en hyggelig og god debat, og de 
fremmødte havde spørgsmål og gode kommentarer.
Vi siger tak for en dejlig dag, og det bliver nok ikke 
sidste gang, at vi tager med.

Referat fra et par af udstillingerne:



Martinus skrev i Livets Bog bind I stk. 95:

”At stile mod et højere mål vil altid betyde det samme som at overvinde hindringer, og 
jordmenneskene har således også forskellige hindringer at overvinde, før deres lov- og 
retsvæsen er nået til en højere form, end den vi nu kalder statsmagten. Disse hindringer vil 
altså være resultaterne af den i jordmenneskene endnu forekommende dyriske selvophol-
delsesdrift, som netop er baseret på selviskhed eller egenkærlighed, der jo er det modsatte 
af statsmagtens basis, alkærligheden eller uselviskheden.

Af disse to former for energi: uselviskheden og selviskheden, udgør den sidstnævnte langt 
den overvejende del af individernes bevidsthedsmateriale. I den daglige tilværelse vil denne 
igen give sig udslag i alt, hvad der kommer ind under begrebet ”privatinteressen”, medens 
uselviskheden derimod giver sig udslag i alt, hvad der hører ind under ”fællesinteressen”.

Privatinteressen repræsenterer altså resterne af den dyriske selvopholdelsesdrift, eller dette: 
”Enhver er sig selv nærmest”, medens fællesinteressen derimod udgør den gryende menne-
skelige bevidsthed i individerne, eller dette ”Hellere at give end at tage”. Om disse to fakto-
rer drejer hele den jordmenneskelige bevidsthed sig.

Da privatinteressen endnu fremtræder som den største faktor i de enkelte jordmenneskers 
bevidsthed, bliver denne faktor også den største og mest fremtrædende udadtil. Og vi gen-
finder den derfor som det bærende grundlag for den realitet, vi har omtalt under begrebet 
”Pengemagten”, som udgør den største materielle magt indenfor jordmenneskesamfundet.

Ligesom disse to faktorer: selviskheden og uselviskheden i det enkelte jordmenneskes 
bevidsthed er at udtrykke som henholdsvis udgørende grundlaget for det såkaldte ”onde” 
og det såkaldte ”gode”, således bliver de samme to faktorer også grundlaget for en lignende 
spaltning i selve jordmenneskesamfundets samlede bevidsthedsliv.
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I fremtiden ..

Små uddrag af Martinus’ sidste tale 9/8-1980:

Væremåden i det daglige liv er særlig vigtig, og nu er den kommet så langt ned og kommet 
så langt på afveje, at et ragnarok for længst er begyndt.
…
Dette ragnarok, som vil komme, vil blive meget slemt pga. menneskenes nyerhvervede in-
telligens. Nu skal jeg ikke formørke verden for Dem, men det vil blive en demonstration af 
alt det onde, af alt der laver lidelse, smerte, elendighed, sørgmodighed, livslede, selvmord, 
had, hævn osv.

Verden er i dag fuld af oprør og krig, mord og drab, men midt i alt dette er der mange men-
nesker, millioner af mennesker, der er humane. De er ikke tilhængere af nogen sekt eller 
noget samfund, og i det daglige liv er de humane og kan ikke finde på at stjæle, bedrage, 
røve eller plyndre. Dette trins mange mennesker har gennemgået ragnarok i tidligere liv og 
behøver ikke være bange.
….
I fremtiden kommer der en ny verdenspolitik, hvor man lever efter kristusprincipperne. Det 
er man nødt til, når man skal bygge denne forfærdelig ødelagte verden op, hvor byerne er 
skudt sønder og sammen, og masser af mennesker er døde.

Når denne verden skal bygges op, fødes der mennesker med kristusevner og kristusbevidst-
hed, og de farlige kræfter bliver bundet og kommer under kontrol.
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ABONNEMENTSPRIS

200 kr pr. år (4 numre), 
dog Sverige 240 kr og Norge 230 kr, portofrit 

tilsendt.
Dansk giro:(reg. 3208) 925 4242 - Norsk giro: 

7877 08 07521 - Svensk giro: 39 27 16-7

Bladet udkommer medio marts, juni, 
september og december

Få prøvenummer tilsendt

ARTIKLER og andet stof til næste nr. bedes 
fremsendt senest 1. maj 2013

Artikelforfattere står selv inde for deres artikels ind-
hold, der ikke nødvendigvis deles af redaktionen.

KOSMOLOGISK INFORMATION
er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til 

Martinus’ verdensbillede.
Forlags- og redaktionsadresse:

 Kosmologisk Information, 
Klintvej 104, 4500 Nykøbing Sjælland.

Tlf 59 30 52 72 (bedst hverdage ml kl 9-11)  
E-mail: kosmo-info@olsen.mail.dk

www.nyimpuls.dk

Der må frit kopieres fra bladet, men med 
kildeangivelse

Bladet her viser som sædvanlig, hvor forskellige også 
Martinus-folk er, men det gør det vel ikke mindre interes-
sant. Vi sagde engang, da vi havde et forfriskende opbrud 
i det kulturelle mønster her til lands: ”Lad alle blomster 
blomstre”, og det er hvad jeg har tilstræbt med dette blad.

Så er det tid at forny abonnementet for 2013!
 Da jeg er ved at udgå for giroindbetalingskort, får de der 
alligevel betaler over netbank ikke sådan et. Jeg overve-
jer at skifte bank, nu hvor girosystemet er overtaget af 
Danske Bank, som vi vist er mange, der ikke længere har 
lyst til at støtte. Men indtil videre har jeg stadig samme 
konto: reg. nr 3208 konto 925 42 42! Jeg foretager ingen 
pludselige ændringer.
Og derfor koster bladet stadig kun 200 kr om året!

Da jeg overtog dette ”firma” efter Gunder, var der en del 
penge i det. Dem ”formøblede” jeg til trykningen af den 
store Martinus-biografi. Pga. min manglende erfaring i, 
hvor lidt interesse der endnu er her i landet for Martinus’ 
person, fik vi trykt alt for mange. Derfor er den nu nedsat 
til udsalgsprisen 100 kr. (plus porto). 

Også Tverskov’s tre bøger er fortsat på udsalg til 100 kr 
i alt. Jeg trænger til en nytårsoprydning på lageret!
Året 2013 skulle efter forlydender være et vendepunkt, 
hvor der bliver en øget åndelig udvikling.
Så . .. alle gode håb og ønsker for dette år.!!
Ruth

Dette år vil være et ”fugleår” - Dennegang har 
jeg valgt blåmejsen, for den har jeg haft glæde af 
hele vinteren - når jeg ellers giver den lidt mad.
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Af Martinus

Menneskeheden og jorden 
på vej mod den kosmiske 

indvielse

Menneskene på jorden er kommet ind i en kolossal force-
ret, ja en eksplosionsagtig udvikling, hvor der sker mere 
på ti år, end der tidligere skete i århundreder. Ganske vist 
opfatter nogle mennesker den nuværende tilstand som om 
det gik den modsatte vej, mod menneskehedens under-
gang. Men det er absolut ikke tilfældet. Hvad vi oplever 
er en kulturs undergang, dens dødskrampe så at sige, men 
det er samtidig en ny kulturs fødsel og dermed dens fød-
selsveer. Derfor er der så megen lidelse og smerte og så 
mange vanskeligheder. Desuden har den gamle verdens-
impuls, trosreligionerne, ikke mere samme indflydelse 
og evne til at inspirere menneskene som tidligere, hvor 
de var et fast holdepunkt i ilværelsen, der kunne hjælpe 
i svære tider og vanskelige situationer både i liv og død.

I dag er de jordiske mennesker mere og mere koncentreret 
på den fysiske materie, og den fysiske videnskab betyder 
på en måde lige så meget for dem nu, som religionen 
tidligere. Den materielle videnskab har da også svar på 
mange spørgsmål, hvor det drejer sig om materiel viden 
og kunnen. Men da den kun beskæftiger sig med bevæ-
gelse, hastighed, bølgelængder, mål og vægt, hvilket er 
dens naturlige begrænsning, kan den ikke give menne-
skene et fast punkt i tilværelsen. Derfor befinder mange 
mennesker sig i et åndeligt tomrum, hvor de har givet slip 
på noget gammelt, som ikke kunne inspirere dem mere, 
men de har endnu ikke fundet noget nyt, der kan hjælpe 
dem til at få den indre balance, ud fra hvilken det ydre 
kaos kan forvandles til kosmisk harmoni.

Den overgangstilstand, hvori den jordiske menneskehed 
befinder sig, er den sidste fase af forvandlingen fra dyr 
til menneske, og den vil bringe de enkelte individer 
sådanne erfaringer, at de bliver modtagelige for en ny 
verdensimpuls, som allerede nu stråler ind over jorden. 
Mange mennesker er begyndt at blive modtagelige for 
dens indflydelse og arbejder mere eller mindre ubevidst 
for den, men det er af stor betydning, at flere og flere får 
kendskab til, hvad det egentlig er, der foregår med jorden 
og menneskeheden i øjeblikket.

Det er blevet min opgave igennem mine kosmiske analy-
ser og symboler at redegøre for universets evige love på 
en sådan måde, at de jordiske mennesker, som er modne 
dertil, og det vil i fremtiden blive flere og flere, derigen-
nem kan se verdenssituationen i evighedens perspektiv 
og samtidig i et så aktuelt perspektiv, at de forstår, hvad 
der i øjeblikket er det væsentligste at gøre, samt at hvert 
eneste menneske har en opgave og en mission, når det 
gælder om at skabe fred på jorden.

Undervisning i ondt og godt

Hvad er det for en eksplosionsagtig udvikling, men-
neskeheden oplever? Menneskene er ved at få praktisk 
undervisning i, hvad der menneskeligt set er ondt, og hvad 
der er godt i modsætning til, hvad der er ondt og godt ud 
fra junglelovens eller dyrerigets principper. Det kan virke 
naivt, fordi det lyder så enkelt, og måske også fordi det 
får nogle til at tænke på den gamle historie i Bibelen om 
Adam og Eva, slangen og kundskabens træ. Og det er jo 
en meget enkel og naiv historie.
Ikke desto mindre indeholder denne gamle symbolske 
fortælling en stor kosmisk eller universel sandhed og er 
højst aktuel den dag i dag, når man forstår, hvad det er 
den udtrykker. Den fortæller i symbolske billeder om 
menneskehedens nuværende situation: menneskeheden 
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æder af frugterne på kundskabens træ på godt og ondt, for 
at de, som ”slangen” udtrykte det, skulle ”blive ligesom 
Gud og kende forskel på godt og ondt”. Dette symbolske 
billede er genialt i sin enkle fremstilling af tingene. Det 
naive ligger egentlig kun deri, at begrebet ”syndefald” er 
blevet opfattet som noget forfærdeligt, som ”arvesynden”, 
der fra generation til generation helt fra disse ”første 
mennesker” er gået i arv og hviler som en byrde på alle 
mennesker, indtil de gennem troen på, at Kristus har taget 
det hele på sig gennem korsfæstelsen og forsonet den 
vrede Gud,, kan blive frelst fra livet på jorden og indgå 
til himmeriges fryd i ”den store hvide flok”.

Denne naivitet skal naturligvis ikke kritiseres, da menne-
skene ikke har været udviklet til at opfatte det anderledes. 
Men i dag, hvor tusinder af jordiske mennesker er vokset 
fra et sådant naivt standpunkt uden at have fundet et nyt 
standpunkt, der kan hjælpe dem i liv og død, er det meget 
vigtigt, at den kosmiske symbolik, der skjuler sig i den 
gamle fortælling, afsløres for menneskene, så de kan se, 
hvor aktuel den er.

Mange mennesker i vor tid og endnu flere i det kom-
mende århundrede vil være modne til at forstå, at det, der 
er karakteriseret som et ”syndefald”, i virkeligheden er 
den første form for verdensgenløsning. Det er symbolet 
for en ældgammel kosmisk impuls, der har påvirket den 
jordiske menneskehed gennem mange svundne årtusin-
der. Det er ”den mørke verdensgenløsning”, og den er 
en absolut nødvendig faktor i udviklingen. Ja, uden den 
ville den senere ”lyse verdensgenløsning” overhovedet 
ikke kunne påvirke menneskene. Det er i mørket, lyset 
skal tændes, for at det kan opleves som lys. Derfor må de 
levende væsener opleve mørket, før de kan opleve lyset.

Menneskene må forstå reinkarnationsprincippet

Mørkesituationen er for mange jordiske mennesker efter-
hånden blevet en tilstand, de er mætte af. Men hvordan er 
de blevet det? Og hvorfor står de jordiske mennesker på så 
forskellige trin, når det drejer sig om, hvad de kan nænne 
og ikke nænne at gøre? Disse spørgsmål og mange andre 
af lignende art munder ud i dette ene: Hvad er meningen 
med et liv fra undfangelse til død, hvor så meget tilsyne-

ladende uretfærdigt, ondt og ubehageligt kan ramme et 
menneske? Engang så man det som begyndelsen til det, 
som for den troende og ”frelste” fik sin afslutning og sin 
belønning i paradis. I vor tid er man mere tilbøjelig til at 
se det som udtryk for den rene tilfældighed.

Et kort liv i en hård og ubarmhjertig verden blot oplyst 
af enkelte korte glæder, et liv, der er begyndt ved fødslen 
og tilintetgøres med døden, det er den almindelige livs-
opfattelse i vesterlandet i dag. Set i det perspektiv er der 
ikke noget at sige til, at mange mennesker synes det hele 
er meningsløst og uudholdeligt og begår selvmord, og at 
nogle synes, at alt er ligegyldigt, og at man derfor lige 
så godt kan få så megen nydelse ud af den korte tid som 
muligt, selv om det sker på andres bekostning. Hvorfor er 
verden af i dag så tåbelig? Fordi menneskene har handlet 
og stadigvæk handler efter dyrerigets love.

Men det vil de lære at holde op med. Kristi ord på kor-
set: ”Fader forlad dem, thi de ved ikke, hvad de gør”, er 
ord, der gælder næsten lige så meget i dag som på Kristi 
tid. Næsten lige så meget, men ikke helt. Hvorfor ikke? 
Fordi menneskeheden siden da har gjort visse erfaringer. 
Der er visse ting, man i dag ved mere om, f.eks. atomer, 
himmellegemer, teknik og visse ideer om en mere men-
neskelig samfundsordning. Men hvad hjælper det, hvis 
menneskeheden ikke er blevet lykkeligere og gladere af 
den grund? Og det er den tilsyneladende ikke.

Nej, for den viden om materielle ting, menneskene har 
tilegnet sig, er endnu blot en begyndelse til en ny viden. 
Først når de også begynder at erkende og vide noget om 
livets åndelige realiteter, vil de kunne lave deres verden 
om. Og her er det først og fremmest forståelsen af rein-
karnationsprincippet og skæbnedannelsen, hvor man sår 
og høster fra liv til liv, det 
er vigtigt at få forklaret 
menneskene, så de forstår 
det og ser det naturlige i 
det. Så længe menneskene 
kun tror at have eet liv, kan 
man ikke forklare dem 
den virkelige sandhed om 
livet. Og heller ikke så 
længe de tror, at andre kan 
være skyld i deres ulykke 
og lidelse.

Den materialistiske videnskab har sat fart i 
udviklingen

I vor tidsalder, hvor teknikken er kommet til at præge 
menneskenes liv og virksomhed, kan en og anden vel 
synes, at al ting går alt for hurtigt. Man kan slet ikke 
følge med. Alligevel prøver man det og får måske stress 
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eller mavesår på grund af det psykiske pres, man udsæt-
tes for. Det sker, fordi de jordiske mennesker endnu ikke 
behersker teknikken og dens virkninger. Også på dette 
område skal man lære at kende forskel på godt og ondt. 
Og det vil man komme til. Menneskene eksperimenterer 
mere end nogensinde før, næsten på alle områder.

Men eksperimenter giver erfaring og viden, det er ny-
delsen af kundskabens træ på godt og ondt. Man kan 
jo ikke undgå at gøre fejltagelser, og menneskene gør 
mange fejltagelser, og derved lærer de efterhånden, hvad 
der er rigtigt, dvs hvad der er i overensstemmelse med 
livets love. Er det ikke det, der gør sig gældende inden 
for videnskaben og teknikken? Man må tænke, handle 
og skabe i overensstemmelse med de fysiske naturlove, 
ellers går det galt.

Og hvad der gælder inden for den fysiske del af verdens-
altet, gælder også indenfor det åndelige område. Man må 
lære lovene at kende og handle, tænke og skabe i overens-
stemmelse med disse love. Derfor må der også eksistere 
en åndelig videnskab på jorden. Det gør der også, selv 
om den endnu kun er i et fosterstadium. Men den vil 
udvikles og føre alt det videre, som den materialistiske 
videnskab har sat fart i.

Gennem den åndelige videnskab vil menneskene ef-
terhånden lære at forstå, at deres liv aldeles ikke er 
begyndt ved undfangelsen og fødslen og heller ikke 
slutter med døden. De vil lære at forstå, at universets 
kredsløbsprincip, som gælder i materiens verden, og gør 
sig gældende i stjerneverdenernes gigantiske systemer, 
altså i mikrokosmos og makrokosmos, også gælder for 
det liv, der leves midt imellem de mikroskopiske og de 
gigantiske kredsløb, det vil sige for planternes, dyrenes 
og menneskenes vedkommende i det område, jeg kalder 
mellemkosmos. Alt dette med kredsløb inden i kredsløb, 
som den fysiske videnskab afslører for os, er sandhed. 
Men det er ikke den endelige sandhed om universet, den 
kan en materialistisk videnskab ikke afsløre.

Jordkloden forberedes til at blive bolig for
færdige mennesker

Den endelige sandhed om universet er ikke en sandhed 
om død materie, men en sandhed om levende væsener og 
om levende væseners kredsløb inden i levende væsener. 
Væsener, der udgør henholdsvis stoffer og universer for 
hverandre. Derfor er menneskenes liv ikke en undta-
gelse fra alt andet liv, hvor kredsløbsprincippet gør sig 
gældende. Og livet fra fødsel til død er blot en del af et 
større kredsløb, ja af gigantiske universelle kredsløb, som 
mennesket, når det er modent dertil, vil blive bevidst i.

Det er en sådan kosmisk bevidst tilstand hele menne-
skeheden i sin udvikling er på vej imod. Den er ved at 
blive skabt i ”Guds billede efter hans lignelse”, dvs den 
er ved at blive bevidst i universets åndelige virkelighed, 
det levende univers. Men da det jordiske menneske sam-
tidig på sit nuværende udviklingstrin er et væsen, som 
for en stor del endnu tilhører dyreriget, må det overvinde 
alle de ufærdige dyriske sider af sin mentalitet, før det 
i kommende liv eller inkarnationer kan komme videre i 
sin kosmiske udvikling.

Sandheden om vor verdenssituation i øjeblikket er kos-
misk set den, at de jordiske mennesker gennemgår en 
indvielsesproces. De er ved at blive indviet i, hvad det vil 
sige at være et menneske. Man forsøger i sin uvidenhed at 
menneskeliggøre dyrerigets principper og skaber derved 
en intellektualiseret jungle, hvor krigen hersker i utallige 
variationer. Det er det, jeg kalder ”djævlebevidsthed”.

De mennesker, der i dag er imod krigen og viser det, 
ikke blot ved at demonstrere mod krig og vold, men 
også ved at tage afstand derfra i deres egen væremåde i 
det daglige liv, er mennesker, der i mange tidligere liv 
har erfaret krigens virkninger på deres egen krop og i 
deres bevidsthed. De har ædt tilstrækkeligt af den slags 
”frugter” fra ”kundskabens træ”.

Verdenssituationen nu og i kommende år skal lære de 
mennesker, der endnu ikke har gjort de nødvendige 
erfaringer, at tage afstand fra krigen og fra at forsøge at 
menneskeliggøre eller intellektualisere de dyriske prin-
cipper og i stedet lære principperne for en menneskelig 
tilværelse at kende.

Det er en kosmisk indvielse, ikke blot for menneskene, 
men for selve jordkloden som levende væsen. Derfor 
behøver man ikke være bange for, at nogle mennesker 
skal kunne sprænge det hele i luften med kernevåben.  
Den universelle magt, vi kalder Guddommen, som har 
sendt de impulser til jorden, der har bevirket dens og 
menneskehedens udvikling indtil nu, står stadig bagved, 
hvad der sker.

Men menneskene skal udvikles til at blive bevidste med-
skabere af en verden, hvor krigen i alle dens afskygninger 
afløses af fred og gensidig forståelse og kærlighed, hvil-
ket vil befri og udvikle den menneskelige skaberkraft til 
sådanne højder, at menneskene af i dag ville måbe, hvis 
de vidste, hvilke strålende guddommelige egenskaber, 
der ligger latent i hvert eneste menneske.
(Foredrag holdt 11/4-1960, bearbejdet af Mogens Møl-
ler og godkendt af Martinus)
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Spirituelle opskrifter
Af Ruth Olsen

Mange former for mentale lidelser er i stærk stigning i 
vor tid. Tilværelsen synes mere og mere kompliceret og 
uoverskuelig, og det er vanskeligt for stadig flere at finde 
meningen med det hele. De, der har læst og forstået den 
logiske forklaring, som Martinus har givet os, ved godt 
at vi lever i en særlig psykisk sårbar overgangsperiode. 
Den er simpelthen et led i den store plan om en forceret 
åndelig udvikling, at vi bliver mere og mere sensitive. 
Den viden er en stor hjælp for mange til at klare at leve 
med sine mentale problemer.
Påvirkningen fra den nye energi-impuls, som Martinus 
har beskrevet udgår fra Mælkevejens centrum, gør også 
sit til, at stadig flere bliver åndeligt søgende. Men mange 
er også blevet mere forvirrede, fordi de ikke kan gennem-
skue, hvad der dybest set foregår. Der er dog masser af 
tilbud på bogmarkedet til de spirituelt søgende. Her gives 
mange forskellige ”opskrifter” på, hvordan man finder 
vejen til ”det gode liv”. Ja, det vrimler næsten med det, 
jeg kalder ”de nye frelses-prædikanter”.

Spørgsmålet er, om ikke nogle af dem blot øger forvir-
ringen. Der er uden tvivl mange kærlige hensigter med 
deres budskaber, men da man er henvist til at tro på det, de 
skriver, er det svært at skelne mellem sandt og falsk. Det 
er helt op til os selv hver især. Selv bruger jeg Martinus’ 
verdensbillede som en slags vurderingsgrundlag, for her 
findes en logisk velunderbygget argumentation for, hvad 
menneskenes udvikling drejer sig om.

Som eksempel på det, jeg mener er en forvirrende 
”frelses-opskrift”, vil jeg her fortælle om bogen ”Rejsen 
ind i NUET” af Leonard Jacobson (Indsigt Forlag 2012). 
Undertitlen lyder: ”En enkel vej til spirituel opvågnen”. 
Og bag på bogen står: ”Rejsen ind i nuet er en af de 
sjældne bøger, som kan forvandle vores liv og løfte os 
op på et helt nyt bevidsthedsplan”.  Så dermed skulle vi 
være blevet fristet til at læse den, for her foregøgles vi 
en forvandling af vort liv!

Siden Eckhart Tolles bøger om ”Nuets kraft” er det blevet 
vældigt ”spirituelt” at tale om ”at leve i nuet”. Men hvad 
menes der helt praktisk med det? Ifølge Martinus er nuet 
ikke noget i sig selv men blot et abstrakt punkt mellem 
fortid og fremtid, dvs absolut ikke noget, man kan ”leve 
i”. Men det er jo nok ikke i ordets logiske indhold, man 

skal finde den betydning, som Tolle og nu Leonard læg-
ger i det. 

Så vidt jeg forstår, mener de en tilstand, hvor man har 
lukket af for alle tanker om fortidens oplevelser og frem-
tidens ønsker. Det Leonard kalder ”tankesindet”. Han 
siger, vi er ”sat i tankesindets fængsel”, en illusionernes 
verden, som tankerne har skabt. Derfor gælder det om 
at holde op med at tænke, for ”tankerne trækker os ind i 
sindets verden og væk fra nuets verden.”

Han siger f.eks. (s.25): Du er fanget i dit eget sind, og 
du kan ikke slippe ud af fængslet. Sindet har en meget 
dygtig fangevogter. Det er dit eget ego. Når du opnår 
fuldt nærvær, standser tankestrømmen, og dit sind bliver 
stille. Men der findes en endnu dybere fred og stilhed, som 
venter i kulissen. Når sindet fyldes af stilhed, åbnes en 
indre port, og derfra dukker en uendelig og evig stilhed 
frem fra dit væsens kerne.”

Dette er ikke til at forstå, hvis man læser det med logik-
kens ”Martinus-briller”.  For hvad er tanker dybest set? 
Ifølge Martinus er de vor livskraft, det er med tanker vi 
skaber bevægelse, dvs skaber vor oplevelse, uden dem 
kunne vi slet ikke eksistere som et levende væsen. Han 
siger, at vi kan godt holde op med at være dagsbevidst 
om, at vi tænker, men vi gør det alligevel, også når vi 
f.eks. sover. Det har nyere hjerneskanninger i øvrigt 
også påvist, selv om man ikke ved, at det de registrerer 
er tankeaktivitet på det ”åndelige” plan.
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Ego’et – hvad er det?

Det Leonard kalder vort ”ego” synes at være en temmelig 
negativ størrelse, en ”fangevogter”. Men han siger også, 
at det er (s. 32) ”det aspekt af menneskelig bevidsthed 
som styrer og kontrollerer dit liv i tidens verden.” Det 
hører åbenbart kun til i den fysiske del af verden. Fra bl.a. 
buddhismen har mange spirituelle retninger ”arvet” en 
ret så negativ holdning til dette ”ego”. Af og til beskrives 
det næsten som en slags fjende, en moderne form for 
”djævel”, der holder dig fanget i illusionernes verden.

På s. 51 skriver Leonard: ”Egoet har øvet sig rigtig meget 
i at lede dig på afveje og bedrage dig. Det råder over 
et stort udvalg af fristelser, som det uafbrudt bruger til 
at lokke dig væk fra nuet og ind i sindets verden.” Det 
beskrives, som om du har et ego, der kører sit helt eget 
løb, både som diktator og beskytter (mod at vågne op), 
som om den er noget helt andet end dig selv.
Men hvad er dette ego, sådan helt konkret? Måske menes 
der den del af os, som er vor selvopholdelsesdrift? Nogle 
af vore gamle instinkter? Rester af vor vanebevidsthed 
fra dyreriget? Eckhart Tolle beskriver egoet sådan: ”Så 
længe egoet styrer dit liv, opstår de fleste af dine tanker, 
følelser og handlinger fra begær og frygt.” 

Dette ego har intet som helst at gøre med det ”jeg”, som 
ifølge Martinus er vores usynlige styrende instans, en 
iagttager af alt, hvad vi tænker og gør. Dette ”jeg” hører 
til i den evige del af os, som er uden for tid og rum. Det 
kan ikke sanses, vi kan kun indirekte konstatere, at vi 
har sådan et. Det har hverken negative eller positive 
kvaliteter, for det er blot – som Martinus udtrykker det 
– ”noget, som er”.
Begær fremstilles som regel i denne østlig prægede 
filosofi som noget negativt, men ifølge Martinus kunne 
vi slet ikke eksistere foruden, og i øvrigt kan vi jo også 
begære noget godt, f.eks. ønske at udvikle større evne 
for næstekærlighed.

Hvilken stilhed?

Ifølge Leonard kan vi ved at leve i nuet nå ind til vort 
”væsens kerne”, som er evig stilhed. Denne indre kerne 
af stilhed kan vi ifølge Martinus slet ikke opleve på det 
udviklingstrin, menneskene er på nu og vil være endnu 
nogle århundreder frem. Men måske er det en anden slags 
stilhed, Leonard mener.

Vi kender vist alle den situation, hvor vi er så opslugt af et 
eller andet projekt, at det føles som om ”tiden står stille”, 
dvs enhver tanke om fortid og fremtid er forstummet. Ved 
således blot at være til stede her og nu, kun intenst optaget 
af det man gør, kan man faktisk opnå en dejlig følelse 
af indre ro. Det er måske den følelse, maraton-løberne 

jagter? Også en vidunderlig oplevelse, f.eks. i naturen 
eller ved at høre dejlig musik, kan give følelsen af ”at 
leve i nuet”.  Men det kan aldrig blive en grundlæggende 
vedvarende stemning.

Man har sagt om indfødte folk, f.eks. mange afrikanere, at 
de har en fantastisk evne til at leve i nuet og ikke bekymre 
sig om dagen i morgen. Men nogen mener også, det er 
grunden til, at de ikke udvikler deres samfund og derfor 
forbliver fattige. Det er dog ved at ændre sig nu, hvor 
de for alvor er begyndt at lære af fortidens erfaringer og 
planlægge for en fremtid. Og det er just meningen med 
menneskenes udvikling på jorden. Dette at vi skal bruge 
den voksende intelligens til at forstå og drage lære af 
fortiden, samt at skabe os nogle visioner for fremtiden, 
som vi kan arbejde hen mod.

Derfor er det alligevel velgørende ind i mellem at dvæle 
i og være helt nærværende i nuet. Leonard har nogle fine 
og kloge betragtninger over, hvor skadeligt det er at blive 
hængende i fortidens negative oplevelser og overbevis-
ninger.  Men de forsvinder jo ikke blot ved at beslutte sig 
for ”at leve i nuet” og anse dem for bare at være illusioner 
fra ”sindets verden”. Han giver dog samtidig anvisninger 
på, hvordan vi kan hente dem og gamle fortrængte følelser 
frem i dagsbevidstheden og få dem sat i et perspektiv, der 
gør det muligt at give slip på dem. Efter at have draget 
den lære af dem, som det var meningen vi skulle.

Men at man skulle kunne vågne op til en højere bevidst-
heds-dimension ved ”at leve i nuet” er, for mig at se, at 
give falske løfter. Som om man ved at forsvinde i et slags 
”ormehul” kunne dukke op i en helt anden dimension, en 
stilhedens enhedsverden udenfor adskillelsens dualistiske 
verden. Et sted skriver Leonard (s.165): ”Nuet er den 
port du skal igennem for at finde hjem. Nuet er forbun-
detheden. Det afslører paradis på jord. Du er sluppet 
ud af dit fængsel i tankesindets verden. Du har indset at 
adskillelsen var ren indbildning. Du vil genfinde følelsen 
af at være et med alt.”
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Måske har det givet en dyb mening for folk i det østen, 
hvor disse ideer stammer fra, men for os i den vestlige 
kultur, ligner det nærmest en flugtvej fra en besværlig 
verden. I en fiktiv samtale med Gud om at have en fri 
vilje og et frit valg, refereres Gud for at sige: ”Hvilken 
verden vælger du at leve i? Vælger du at leve i nuet, som 
er det sande liv, som jeg har skabt? Eller vælger du at 
leve i sindets verden, den illusionernes verden som du 
selv har skabt? .. Det ene valg fører til himlen, det andet 
til helvede.”

Det kan godt være, at vi dybest set lever i en ”illusionernes 
verden”, men den er jo reel nok, så længe vi lever i denne 
fysiske verden. Og det er vi nu engang nødt til, hvis vi skal 
kunne udvikle os til de alkærlige væsener, som er målet 
for vor rejse i det jordiske. Der er ingen smarte genveje 
til at springe en masse udvikling over. At ”leve i nuet” 
kunne lyde som en forjættende ”opskrift” på hurtigt at nå 
salighedens paradis. Men den holder ikke.

Illusioner – hvad er det?

Martinus taler i Livets Bog IV stk. 1053-55 bl.a. om, 
hvad det vil sige, at vi lever i ”illusionernes verden”. 
Først slår han fast, at for overhovedct at kunne opleve 
noget som helst, må der være kontraster. Altså undgår vi 
ikke at leve i en dualistisk verden, men det behøver ikke 
at være disharmoniske modsætninger.

I stk. 1054 skriver han: ”For rent realistisk eller praktisk 
at kunne opleve de ”skabte ting” som illusioner måtte 
man totalt miste sin oplevelses- eller sanseevne, hvorved 
man da ikke mere eksisterede som et – treenigt princip 
– men derimod kun som et – enkelt – princip i form af et 
”evigt noget, som er” Men når man har mistet sin ople-
velsesevne, ville enhver form for oplevelse jo være total 
umulig. Og der, hvor oplevelsesevnen totalt er udslettet, 
ville der kun eksistere en evig stilhed, en absolut død i 
stedet for en absolut bevidsthed, et absolut liv.
Men da det er en urokkelig kendsgerning, at det ”evige 
noget, som er”, ikke er en evig stilhed eller død, men 
er bevidsthed og liv, bliver ”illusionerne” til – ikke il-
lusioner – men urokkelige, håndgribelige ting eller sand 
virkelighed ”indenfor” dette liv. .. De ”skabte ting”s 
identitet som ”illusioner” eksisterer kun ”udenfor” selve 
livet. ”Indenfor” livet er de skabte ting virkelige nok.”

Da der ikke findes andet end liv, må det med ”udenfor” 
livet være en kun tænkt situation. Så vidt jeg forstår 
ovenfor citerede, vil vi aldrig som levende væsener kunne 
opleve virkeligheden direkte, men altså ”kun” illusioner”. 
Alt hvad vi kan opleve er ”kopier”, men vi kan indirekte 
slutte os til, hvad der ligger bag. Ligesom vi ikke kan 
opleve vort eget jeg, men kun slutte os til, at det er der. 
Ville livet være lettere at ”udholde”, hvis vi kunne over-

bevise os selv om, at det hele bare er en illusion?  Som 
den vits, jeg hørte, der lød: Vær ikke bange for at rende 
panden mod en mur, for den er jo bare en illusion, ja 
bare tomrum. 

Om meditation

Også fænomenet meditation har vi ”arvet” fra østen. Det 
er nu blevet så udbredt i vesten, at selv hospitalerne er 
begyndt at bruge det som led i behandlingen af de syge. 
Brugt som en slags afslapningsteknik og til at fjerne 
opmærksomheden fra f.eks. smerter er det en meget fin 
metode. Det har også givet større erkendelse af ”tankens 
kraft” og bevidsthedens betydning for vort helbred og 
velbefindende.

Men oprindelig var meningen med meditation, at det 
skulle være en metode til at opnå højere åndelig bevidst-
hed, ja til at opnå guddommelig visdom, altså indvielsens 
kosmiske bevidsthed. Det er den form for meditation, 
Martinus har advaret os imod. Han siger bl.a. (LB VI stk. 
2000): ”I de orientalske religioner forekommer metoder, 
ved hvilke man søger ad kunstig vej at få forbindelse 
med de højere kræfter, hvilket også i visse tilfælde lykkes. 
Men det er denne kunstige vej, der bliver en uberettiget 
indtrængen i det allerhelligste. Denne uberettigede ind-
trængen er åndeligt eller kosmisk set livsfarlig.”

Videre siger han, at nedslag af høje kosmiske kræfter i 
individets hjerne og fysiske dagsbevidsthed vil automa-
tisk ske, når det ved normal udvikling har nået den fuld-
komne grad af uselviskhed og næstekærlighed. Kosmisk 
bevidsthed forudsætter, at hjernen er udviklet til at kunne 
modtage de stærke vibrationer fra ”Guds bevidsthed”, det 
guddommelige visdomsocean. 
Hvis man ikke er nået dertil i udviklingen, at næstekær-
ligheden er blevet til en selvfølgelig praktisk væremåde, 
vil vi ikke være i stand til at opnå kontakt med den 
kosmiske energi, der f.eks. giver oplevelsen af at være 
”eet med Gud”. Hvis det alligevel lykkes, risikerer man 
nervesammenbrud og sindssyge, i bedste fald blot fanatisk 
storhedsvanvid.
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Vi må altså konstatere, at lykken ikke er at få kosmisk 
bevidsthed i utide, og at den eneste farbare vej til ”åndelig 
opvågnen” er at øve os i praktisk næstekærlighed.

Jeg har brugt Leonards bog ”Rejsen ind i nuet” – men 
kunne også have brugt så mange andre – til at vise, at 
der i disse år udbydes nogle tilbud på det ”spirituelle 
supermarked”, som dels er temmelig svære at forstå og 
som lover mere end de kan holde. Jeg tvivler ikke på de 
gode hensigter, og hvis der er nogle som har glæde af 
dem og kan bruge ”opskriften” til at få det bedre, er det 
jo fint. Men nogen vej til stor kosmisk indsigt er det ikke.

Denne bog giver ingen dybere forståelse af ”livets myste-
rium”, men det er heller ikke meningen, for som Leonard 
skriver (s.179): ”Når man er fuldt til stede, åbner man sig 
for livets mysterium. Dette mysterium er så uudgrundeligt 
at det overgår menneskets fatteevne. Når man erkender 
det, mister man trangen til at forstå det.”

Men det er jo ikke rigtigt, for det er vel netop trangen til 
at forstå livets mening, der i dag gør flere og flere åndeligt 

søgende. Jeg tror de fleste gerne vil forstå, hvorfor de er 
her, og hvorfor der er så megen lidelse i verden. Vi vil 
gerne have en forståelig og overbevisende forklaring på 
den store sammenhæng, også på hvorfor vi kan have tillid 
til, at der venter os en bedre verden forude. Udviklingen 
går trods alt fremad, bl.a. takket være vor evne til at lære 
af fortidens erfaringer.

Til slut skal det nævnes, at Leonard selv synes at have 
haft nogle kosmiske glimt. Han var åbenbart nået dertil 
i sin normale udviklingsproces. Men han kender tilsyne-
ladende ikke de grundlæggende forudsætninger for at nå 
dertil, eftersom han tror, at den vej allerede er farbar for 
enhver, blot de bruger hans ”opskrift”.

Jesus havde en anden ”opskrift”! Han sagde ”den der 
mister sig selv, vinder sig selv”. Da jeg som ung læste 
dette i Bibelen, syntes jeg det var noget nonsens. Men 
ved moden eftertanke forstår jeg det nu sådan, at når vi 
i selvforglemmelse f.eks. er intens optaget af at hjælpe 
andre, kan vi opnå glimt af lykkefølelse. Og det er måske 
dette, man dybest set mener med ”at leve i nuet”.

Vandpytter

Det er ikke mediumisme eller instinkt- eller følelsesbetonet clairvoyance eller andre 
former af de evner, som engang var fremherskende i mennesket, der skal genudvikles, 
for at menneskeheden kan finde den lykke og fred, den længes efter. Alle disse evner 
er som vandpytter, der bliver tilbage i strandkanten, når tidevandet trækker sig tilbage. 
Intuitionen, gennem hvilken mennesket bevidst oplever og får fuld indsigt i de psyki-
ske realiteter, er den kraft, der fører til ”kosmisk bevidsthed” for det menneske, der i alt 
vil følge verdensgenløserens ord: ”Jeg er ikke kommet for at lade mig tjene, men for at 
tjene”.
(Fra artiklen ”Den tabte horisont”)

Korncirkel fra 2012
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Af Else Byskov

Kan det ikke være totalt lige meget, hvad vi hver især går 
rundt og tænker? Tanker er jo usynlige, og det er kun mig 
selv, der ved, hvilke tanker, der går igennem mit hoved. 
Der er rigtigt mange, der tror, at vores individuelle tanker 
er helt uden betydning for vores omgivelser.            

Men sådan er det ikke, siger Martinus: ”Man kan ofte 
høre, at mennesker tror, at det betyder så lidt, hvad det 
enkelte menneske tænker, siger og udfører i hverdagen, 
at det i alt fald blot er ”de store og stærke”, som har 
indflydelse. Men det er ikke rigtigt. Det kommer i alt fald 
an på, hvad man mener med at være ”stor og stærk”. 
Hvert eneste menneske og dets længsler og ønsker betyder 
noget for helheden. Jeg har tidligere fortalt, at Jordkloden 
er et levende væsen, i hvis fysiske organisme den samlede 
menneskehed danner det organ, der kan sammenlignes 
med hjernen i vor egen organisme. De enkelte mennesker 
udgør altså en slags hjerneceller i Jordklodens fysiske 
organisme, og det er absolut ikke ligegyldigt for helheden, 
hvilke energivibrationer der udgår fra de enkelte dele af 
denne helhed.”  (Martinus: ”Længsel”, Kosmos 2, 2003, 
min understregning).
 
I den forbindelse er det vigtigt at forstå, at tanker ikke er 
ingenting, men at de er elektriske impulser på et bestemt 
vibrationsniveau. Det er i dag helt ubestrideligt, at tanker 
er ”noget”, for tankeaktivitet er målbar. Hvis man sætter 
elektroder på en persons hoved, kan man måle, at der 
finder tankevirksomhed sted.

Men det er tankens vibrationsniveau, der er vigtig 
for helheden. Og det skal nok forstås sådan, at tunge, 
utilfredse og triste tanker har en lav vibration, hvorimod 
glade, taknemmelige og begejstrede tanker har en høj 
vibration. 

Den amerikanske læge, psykiater og filosof Dr. David 
Hawkins, M.D., Ph.D. skriver i sin bog ”Power vs. Force”: 
”I dette sammenhængende (interconnected) univers vil 
enhver lille forbedring vi laver i vores private verden have 
en forbedrende effekt på verden som helhed. Vi flyder alle 
i menneskehedens samlede bevidsthed, så ethvert bidrag, 
vi kommer med, har en effekt...” Hawkins´ konklusioner 
bygger på 29 år forskning. I sin efterfølgende bog

”The Eye of the I” går 
Hawkins videre med at 
måle, hvordan forskellige 
menneskers energiniveau 
påvirker andre. Både enkelte 
individer og grupper af 
mennesker kan kalibreres 
for deres energiniveau – det 
vil sige, at energiernes vibra-
tionsniveau kan måles. 

H a w k i n s  p r æ s e n t e r e r 
nogle interessante fund. 
Han mener, at ca. 87 % af 
menneskeheden kalibrerer på et ret lavt vibrationsniveau. 
Det er, som om der er en sammenhæng imellem lavt 
vibrationsniveau og uselvstændig tænkning. Dem med 
det lave niveau kan ikke selv skelne sandt fra falsk, men 
er manipulerbare i en særlig høj grad. De kan påvirkes 
til at tænke på en bestemt måde, til at hade bestemte 
grupper og til at slå bestemte grupper ihjel. De er præget 
af en flokbevidsthed, der i høj grad svækker deres 
individualitet. De mener, som de andre gør, de gør, hvad 
der bliver sagt og er derfor egnede som ”kanonføde”. De 
parerer ordre.

Man kan i den forbindelse næsten ikke lade være med 
at tænke på den massesuggestion og flokbevidsthed, 
der prægede Tyskland i 1930erne. Alle skulle være 
følgagtige og tænke ens, og hvis de ikke gjorde det, 
blev de forfulgt. Ifølge Hawkins trækker disse negative 
tankekoncentrationer Jordens samlede vibrationsniveau 
nedad. Hawkins nævner følgende som lavenergi 
tankeklimaer: vrede, frygt, sorg, apati, skyldfølelse, had, 
fordømmelse, skam, bekymring, griskhed og følelsen af 
at være blevet ærekrænket.  

Men til gengæld har de sidste 13 % meget stor betydning. 
Det ser nemlig ud til, at jo højere man kommer op 
af vibrationsstigen, jo større effekt vil man have på 
omgivelserne – og det er vel at mærke en effekt, der 
virker, uden at man selv eller omgivelserne er klar over 
det.  Dem med et højere vibrationsniveau udsender 
ubevidst ”good vibes” og disse vibrationer spreder sig 

Betydningen af vores 
individuelle tanker
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som ringe i vandet og påvirker de mennesker, de når.
Hawkins præsenterer nogle forbavsende tal for, hvor 
meget positive og optimistiske mennesker påvirker andre 
og helheden:

Et individ, der lever i og vibrerer på en energi af 
optimisme og villighed til ikke at være fordømmende 
overfor andre, opvejer den negativitet, der udgår fra 
90.000 lavenergipersoner.

Et individ, der lever i og vibrerer på en energi af ren 
kærlighed og respekt for alt liv opvejer den negativitet, 
der udgår fra 750.000 lavenergipersoner.

Et individ, der lever i og vibrerer på en energi af 
åndelig oplysning (illumination), salighed og universel 
fred opvejer den negativitet, der udgår fra 10.000.000 
lavenergipersoner.

Et individ, der lever i og vibrerer på en energi af sand, 
guddommelig nåde, renhed i ånden og total enhed med 
altet opvejer den negativitet, der udgår fra 70.000.000 
lavenergipersoner.

Hvis disse tal bare tilnærmelsesvis holder stik (de 
er, som sagt, resultatet af 29 års forskning) så er 
implikationerne enorme. Det er ikke så lidt, det betyder 
for Jordens samlede bevidsthed, hver gang bare 1 
individ løfter sit vibrationsniveau. Blot det, at man 
hæver sit vibrationsniveau bort fra surhed, bekymring og 
utilfredshed til taknemmelighed, tilfredshed, venlighed 
og hjælpsomhed vil have en enorm effekt på helheden.

Hvis man evner at fokusere dagligt på skønheden i livet 
og på at se det gode i andre mennesker, så kan man 
opveje den negativitet, der udgår fra 90.000 negative 
mennesker, der lever i vrede, had skyldfølelse, fortvivlelse 
og depression. 

Bare et enkelt trin opad vores ”emotional guidance scale” 
vil have en effekt, så der er ingen som helst undskyldning 

for ikke at forsøge. Jo mere man bevæger sig opad i ”the 
upward spiral”, jo mere vil ens positive energi påvirke 
omgivelserne i positiv retning, og jo mere man bevæger 
sig nedad i ”the downward spiral” jo mere vil man påvirke 
omgivelserne negativt. 

Her har man et valg, hvis effekt er større, end man selv 
gik og troede. Mahatma Gandhi sagde: ”We must be the 
change we wish to see in the world” (”Vi skal selv være 
den forandring, vi ønsker at se i verden”). Vi skal ikke 
forvente, at vi kan begynde at forandre verden andre 
steder end hos os selv.

Det siger Martinus også helt klart. Hvis vi vil ændre 
verden, skal vi starte med at ændre os selv. Og hvad kan 
være mere nærliggende end at ændre vores tankeklima til 
et, der vibrerer venlighed, taknemmelighed og kærlighed. 
Og hvis man ikke findet det let, så kan man begynde at 
øve sig. For det er kun øvelse, der gør mester. 
 
Mother Teresa sagde ”Lad aldrig nogen komme til dig 
uden at de føler sig bedre og gladere, når de går igen. 
Vær det levende udtryk for Guds godhed: godhed i dit 
ansigt, godhed i dine øjne, godhed i dit smil. Giv ikke kun 
omsorg, giv også dit hjerte”.  

Hvis vi alle sammen hele tiden forsøger at være den 
bedst mulige version af os selv, så vil betydningen for 
Jordens samlede bevidsthed utvivlsomt blive målbar.  
Hvad venter vi på?
        
Else Byskov er forfatter til en række bøger om 
Martinus´verdensbillede, senest udkommet er 
”Døden er en illusion – en logisk forklaring baseret på 
Martinus´verdensbillede”, (Bod 2013). Elses website: 
www.deathisanillusion.com
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Af Per Bruus-Jensen

Som overskrift til denne artikel har jeg valgt det ultima-
tum til menneskeheden, som FN’s daværende generalse-
kretær, burmeseren U’Thant allerede i 1962 lod komme 
til udtryk, og hvis aktualitet den mellemliggende tid ikke 
alene har bekræftet til overmål, men som i dag – godt 50 
år senere – ligefrem har karakter af en endegyldig ’skriften 
på væggen’ for menneskeheden. En skrift med larmende 
flammebogstaver, som ikke desto mindre overses af de 
fleste, eller i bedste fald negligeres som eksempel på et 
fuldstændigt utopisk krav, blottet for enhver mulighed 
for opfyldelse. For hvordan i alverden skal man i lyset af 
den aktuelle verdenssituation forestille sig, at det i tide vil 
blive muligt for menneskeheden at kunne praktisere næ-
stekærlighed i det omfang og med den gennemslagskraft, 
som må forudsættes, hvis den samme verdenssituation 
skal hindres i at lede frem til et globalt selvmord…? 

Alene USA’s og vestens aktuelle følelse af behov for et 
kostbart missil-skjold samt Ruslands reaktion herpå med 
visioner om en mulig atomkrig som dets konsekvens 
taler sit tydelige sprog om situationens alvor, suppleret 
af den optrækkende globale konfrontation mellem den 
muslimske verden kontra resten af verden, eksponeret 
af muslimske ekstremisters tidligere fremsatte dødsdom 
over en af verdens mest kompromisløse fredsmagere og 
fortalere for tolerance og næstekærlighed, Dalai Lama. 

Og disse eksempler er som bekendt ikke de eneste skræm-
mende tegn i tiden, men suppleres blandt meget andet 
også af perspektiverne i Kinas og til en vis grad Indiens 
og Brasiliens aktuelle, økonomiske tigerspring fremad 
med tilhørende belastninger for klodens ressourcer samt 
af argumenterne bag bl.a. Irans og Nord Koreas atompo-
litik. Og meget, meget mere..

Så kort og godt: hvordan kan vi med kræfterne bag denne 
udvikling taget i betragtning realistisk håbe på, at det i 
tide skal blive muligt for menneskeheden at mobilisere 
det mål af næstekærlighed, der med U’Thants ord er vor 
eneste chance for at undgå det globale selvmord, idet vi 
taler om kræfter, der allerede for nuværende kommer til 
udtryk gennem mennesker, der i rollen som terrorister helt 
aktuelt er rede til at påvirke verdenssituationen gennem 
det personlige selvmord...?

PROBLEMET

Fortiden og den tre-delte hjerne
Tages det i betragtning, at menneskeheden gennem årtu-
sinder har været under påvirkning af fremsynede religiøse 
autoriteter (Rama, Krishna, Jesus m.fl.), der alle uden 
undtagelse har appelleret til det bedste i mennesket og i 
samme forbindelse har anbefalet en livspraksis præget af 
fred, tolerance og næstekærlighed, er det nærliggende at 
rejse det spørgsmål, hvorfor disse initiativer ikke i højere 
grad har båret frugt, end  både den mellemliggende tid og 
den aktuelle verdenssituation bærer vidnesbyrd om…?

Anskuet i et rent materialistisk perspektiv skal svaret 
herpå efter alt at dømme søges i to forhold: dels det sæt 
vilkår, der i form af naturens såkaldte orden grundlæg-
gende har været gældende under hele menneskehedens 
udviklingsforløb, og dels den hjernestruktur, der for 
menneskets vedkommende er blevet resultatet af dets 
konfrontation med netop dette sæt vilkår, og som i praksis 
giver sig udtryk i forekomsten af den såkaldte triune eller 
tre-delte hjerne, idet menneskehjernen tydeligt består af 
tre del-hjerner med hver sit funktions- og kompetence-
område.
Vi skal straks vende tilbage til dette, men forinden fo-
kusere på de grundvilkår, der fra først til sidst har været 
gældende for det menneskelige udviklingsforløb, og som 
netop spejler sig i den tredelte menneskehjerne.

Vi må elske hinanden ... eller dø!

- om den seksuelle polforvandling og etableringen af en ny verdensorden.
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De evolutionære grundvilkår
eller ”naturens orden”

Meget forenklet kan disse grundvilkår sammenfattes i or-
dene knaphed og konkurrence. Knaphed på livsfornøden-
heder – i første række føde, sex og plads – og i konsekvens 
af dette konkurrence mht. personlig erhvervelse af disse 
livsfornødenheder, og det jo mere udpræget, desto mere 
ulige forholdet er mellem de pågældende fornødenheder 
og antallet af individer, der er afhængige af dem. Og da 
man som hovedregel kun får, hvad man selv   skaffer 
sig, kommer tilværelsen for den enkelte automatisk til at 
forme sig som en konkurrencebetonet kamp for overle-
velse og personlig tilfredsstillelse. En kamp, der lige så 
automatisk appellerer til fremme og udvikling af egen-
skaber, der maksimalt begunstiger tilegnelsen af netop 
disse værdier, og hvilket i praksis vil sige egenskaber som 
selviskhed, hensynsløshed og magtfuldkommenhed - de 
såkaldte basale overlevelseskvaliteter. Hvilket så meget 
mere er tilfældet i dyreriget (som mennesket stadig til-
hører), hvor organismerne i vid udstrækning tjener som 
føde for hinanden.

Den tre-delte hjerne

I praksis kommer de fremelskede overlevelseskvaliteter 
til udtryk som fysisk-organiske anlæg hos den enkelte. 
Anlæg, der stadig forfines, og som i pagt med dette i 
stigende grad sætter individet i stand til at koordinere 
sin adfærd og hele livsudfoldelse i bedst mulig overens-
stemmelse med dets ’interesser’ på den ene side, og de 
til enhver tid gældende udfordringer på den anden. Dette 
gælder fra de simpleste livsformer og til de mest sofisti-
kerede – kulminerende med mennesket, hvor arsenalet 
af overlevelseskvaliteter ikke mindst knytter sig til den 
menneskelige hjerne, der med sin triune eller tre-delte op-
bygning tydeligt spejler det stedfundne evolutionsforløb.

Som tilhørende hvirveldyrenes udviklingslinie er ud-
gangspunktet for den menneskelige hjernedannelse 
rygmarven, som mennesket har til fælles med fiskene, 
og som dermed spejler disses udviklingstrin. Imidlertid 
kan rygmarven ikke i sig selv betragtes som en egentlig 
hjernestruktur; en sådan kommer først beskedent til syne 
på tidspunktet for paddernes og især krybdyrenes æra 
på Jorden og viser sig som en tilvækst af nye organiske 
anlæg i forlængelse  af rygmarvens forpart (medulla, 
hjernestamme mv.). Anlæg, der på den ene side mulig-
gør en ny og mere avanceret bearbejdning af tilflydende 
sanseindtryk, end der hidtil har været mulig, og som 
på den anden side i overlevelseskampens tjeneste også 
muliggør en adfærd, der tilpas matcher denne nye virke-
lighedsforståelse – alt sammen i overensstemmelse med 
et ultra-elementært overlevelsesprogram, repræsenteret 

ved behovet for føde og sex samt magt/styrke til at sikre 
sig disse basale livsfornødenheder.

I pagt med sin placering på den evolutionære tidslinie 
omtaler man dette første egentlige hjerneområde som 
reptilkomplekset (MacLean). Det følges senere på tids-
punktet for de lavere pattedyrs tilsynekomst på udvik-
lingsstigen op med endnu en organisk nydannelse, nemlig 
den såkaldte limbiske vinding eller slynge, der muliggør 
en helt ny form for omsætning af såvel ydre som indre 
påvirkninger til subjektive effekter.
Med hensyn til disse effekter drejer det sig i praksis om de 
såkaldte emotioner eller følelser, således at den limbiske 
slynge må ses som den organiske basis for det såkaldte 
følelsesliv med hele dets vældige arsenal af stemninger fra 
de lyseste til de mørkeste, samt dets register af sympatier 
og antipatier og meget, meget mere af samme art.

Når man i denne forbindelse taler om den limbiske slynge, 
hænger det sammen med, at det nye hjerneområde i prak-
sis hvælver sig rundt om det ældre reptilkompleks og i 
praksis indkapsler dette, således at de to områder kommer 
til at danne en samarbejdende enhed – den såkaldte gamle 
eller arkaiske hjerne.

Imidlertid standser hjernens udvikling ikke her, men 
følges på tidspunktet for de højere pattedyrs tilsynekomst 
(aber, humanoider mfl.) op med etableringen af endnu et 
bidrag til styrkelse af overlevelseskampen, repræsenteret 
ved de højere lag af hjernebarken – den såkaldte neo-
kortex, sædet for de intellektuelle funktioner. Og især er 
den udviklingslinie, der fører frem til det moderne men-
neske her blevet tilgodeset, således at mennesket i dag 
mht. overlevelsesstrategier i princippet overgår samtlige 
andre højere livsformer på Jorden. Men vel at mærke 
også kun i princippet, idet det nye hjerneområde på det 
seneste afslører sig som et tveægget sværd i den forstand, 
at det også sætter mennesket i stand til at udtænke midler 
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til at udrydde både sig selv og alt 
andet liv på Jorden – helt i strid med 
den ellers så succesfulde selvop-
holdelsesdrifts logik og interesser. 
Og hvad værre er: man viser også 
i stigende grad vilje til i praksis at 
ville betræde det globale selvmords 
fornuftsstridige vej, således som 
den aktuelle verdenssituation med 
stadig flere eksempler vidner om. 
Men hvorfor…? Hvorfor denne 
fuldstændigt irrationelle dødsdrift 
hos mennesket...?

Svar: I høj grad fordi det intellektu-
elle hjerneområde på afgørende vis 
er under indflydelse - og i mange 
tilfælde domineret - af dé primitive 
kræfter og overlevelsesprogrammer, 
der er lagret i den gamle, arkaiske hjerne, og derfor stiller 
sig til rådighed for en adfærd, der er relevant for dette 
arsenal af faktorer. Og netop dette er menneskehedens 
sande, aktuelle situation og problem: naturen/udviklingen 
har i form af det neokortikale system stillet en skabeevne 
til rådighed, som med næsten ubegrænset styrke og ræk-
kevidde kan træde i både det godes og det ondes tjeneste, 
men har samtidig i vid udstrækning underlagt denne 
skabeevne et ældre, primitivt hjerneområdes irrationelle 
forvaltning. Et hjerneområde, der – jfr. beretningerne i fx. 
de islandske sagaer – bl.a. er suverænt mht. fremmaning 
af alle mulige trusler, fjendebilleder og aversioner, som 
det overlades til neokortex at gøre op med så effektivt 
som muligt – koste hvad det vil... Og hvad stiller vi op 
over for dette? Har vi ikke på forhånd tabt i spørgsmålet 
om den udfordring, der ligger i U’Thants kompromisløse 
ultimatum...? 

Tilføjelse
Problemet kan også illustreres med henvisning til den tre-
delte hjernes forhold til de såkaldte grundenergier, som 
de kommer til udtryk i ”Det Kosmiske Verdensbillede” 
fra Martinus’ hånd. Her kan reptilkomplekset ses som 
omsætningsorgan for en kombination af instinkt- og tyng-
deenergi; det limbiske system som omsætningsorgan for 
en kombination af tyngde- og følelsesenergi; og endelig 
neo-kortex som omsætningsorgan for en kombination af 
intelligens-, intuitions- og hukommelsesenergi. Følgelig 
begrænser den gamle, arkaiske hjerne sig til kun at kunne 
omsætte instinkt-, tyngde- og følelsesenergi, hvilket bi-
drager til at forklare dens klart irrationelle funktionsmåde 
og dermed dens dramatiske betydning for prægningen af 
såvel den historiske fortid som den aktuelle  verdenssi-
tuation i stort og småt (dette kan også  udtrykkes på den 
måde, at den arkaiske hjerne i princippet huser henholds-
vis en krokodilles og en vildhunds overlevelsesprogram 

og psykiske profil med alt hvad dette indebærer, set i lyset 
af dens dominans over neokortex).

LØSNINGEN 
Om det organiske grundlag
for en ny verdensorden
Så vidt forfatteren bekendt har ikke andre end Martinus 
været i stand til at mønstre et kompetent og troværdigt 
svar mht. udsigterne for menneskehedens fremtid. Et 
svar, der både tager hensyn til den foreliggende, dystre 
problemstilling, og som samtidig ser sig i stand til at for-
mulere en såvel naturlig som lykkelig udgang på samme 
problemstilling. Dvs. en udgang, der tegner en positiv 
opfyldelse af det ultimatum, der kommer til udtryk i 
overskriften til dette essay.

Martinus om
den nærmeste fremtid

Fra Martinus’ side lægges der ikke skjul på, at menneske-
heden som et led i sin færdigskabelse står over for hidtil 
ukendte udfordringer og prøvelser. Men det drejer sig 
udtrykkeligt om udfordringer og prøvelser, der vil påvirke 
det på en sådan måde, at det på et rent organisk grundlag 
vil blive i stand til som noget helt naturligt og selvfølgeligt 
at leve op til kravene i det her berørte ultimatum og herved 
undgå den skæbne, der ellers ville blive det til del. Dvs. 
praktisere næstekærlighed uden forbehold af nogen art 
og med dette som udgangspunkt etablere en helt ny og 
anderledes verdensorden end den, vi nu kender.

Som betingelse for disse skelsættende forandringer peger 
Martinus med sin egen kosmiske bevidsthed som grund-
lag på to sæt forudsætninger: 
1. For det første tilsynekomsten af et radikalt, moralsk 
gennembrud hos det enkelte menneske. Et gennembrud, 
der fuldstændigt ændrer det arkaiske hjerneområdes funk-
tionsmåde og rolle i den samlede hjernestruktur. 
2. Og for det andet etableringen af det organiske grundlag 
for en helt ny seksualitet, der allerede nu ligger i svøb i 
mennesket, men som ved sit gennembrud til daglig praksis 
af sig selv vil tilskynde mennesket til på alle områder 
helt og fuldt og uden forbehold af nogen art at vie sit liv 
til udfoldelse af næstekærlighed i ordets allerdybeste og 
bredeste betydning.

Ad 1. De sidste tider og 
det moralske gennembrud
Med hensyn til det moralske gennembrud vil dette komme 
som en frugt af de nederlag, prøvelser og lidelser, som det 
enkelte menneske i dets egenskab af et udødeligt væsen 
allerede har med sig fra det millionårige evolutionsforløb, 
der ligger bag det, suppleret af de lidelser og prøvelser, 
det i medfør af sin endnu ufærdige natur via skæbneloven 
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yderligere vil nedkalde over sit hoved i tiden, der ligger 
foran det, indtil det øjeblik hvor det moralske gennembrud 
netop indtræder.

Det organiske grundlag for denne proces har iflg. Mar-
tinus form af det forhold, at mennesket ikke kun er sin 
fysiske organisme, men bag denne også råder over en fin-
stoflig eller para-fysisk organisme, der ikke alene sikrer 
dets personlige udødelighed, men også tjener som ’arkiv’ 
eller ’database’ for samtlige de oplevelser og erfaringer, 
det med henvisning til reinkarnationsprincippet høster fra 
liv til liv, og hvor ikke mindst arsenalet af lidelses- og 
nederlagserfaringer i den her beskrevne sammenhæng 
har betydning. 

Det har de i første række på den måde, at de er underkastet 
en slags lutringsproces, der med tiden som konsekvens 
udvider og forhøjer deres indehavers følsomhed – først 
på egne vegne, men senere i stigende grad også på andres 
vegne. Dog uden at væsenet/mennesket under sine fysiske 
inkarnationer foreløbigt har andet indtryk af det end et 
mere eller mindre udpræget anlæg for samvittighed og 
human følelse i den praktiske hverdag. Men før eller siden 
nås et mætningspunkt, der som sin vigtigste konsekvens 
medfører et gennembrud af den barriere, der hidtil har 
afskåret den fysiske hjerne fra at have fuldgyldigt indtryk 
af det forædlede følelsespotentiale på det parafysiske 
plan, således at dette potentiales energier nu pludselig 
baner sig vej ind i specielt hjernens limbiske system 
og derved gør individet bevidst i sin sande følsomhed. 
Både på egne og på andres vegne, af hvad art ’de andre’ 
end er. Og resultatet bliver naturligvis en fuldstændig 
revurdering af kriterierne for det berørte menneskes 
hidtidige moralske praksis. En revurdering, der under 
alle omstændigheder lader det tage afstand fra enhver 
tanke, følelse og handling, der vil kunne være til skade 
for nogen eller noget i dets omgivelser. Og ikke kun fordi 
det forstår det forkerte i sådanne tiltag, men simpelthen 
fordi det realistisk føler, at det lige så godt kunne rette 
dem mod sig selv. Og på denne måde opnås det foreløbigt, 
at væsenet med det moralske gennembrud bag sig på et 
rent organisk grundlag i det mindste afholder sig fra at 
gøre nogen eller noget fortræd. 

Men ikke nok med det; det 
moralske gennembrud med-
fører også, at den gamle, 
arkaiske hjerne pludselig på 
en helt ny både positiv og 
konstruktiv måde kan samar-
bejde med det neo-kortikale 
system samt de her virkende 
intellektuelle grundenergier 
og herved – i modsætning til 
tidligere – give anledning til 

opståen af direkte lyse og livgivende tankeklimaer i den 
menneskelige bevidsthed. Tankeklimaer, der samtidig på 
forhånd udelukker tilstedeværelsen af såvel fjendebilleder 
som alt andet af destruktiv og negativ karakter...

Ad 2. Polerne og
den nye seksualitet
Som det fremgår, betegner det moralske gennembrud et 
første skridt på vejen mod en ny verdensorden, præget af 
humanitet og hensyntagen. Og vel at mærke ikke tilveje-
bragt gennem en tilkæmpet viljesakt, men i konsekvens 
af rent organiske omstændigheder.

For imidlertid at den nye verdensorden ikke kun skal dreje 
sig om dette ikke at gøre fortræd mod nogen eller noget, 
men i lige så høj grad blive et spørgsmål om direkte at 
gøre godt mod alt og alle - altså praktisere kompromisløs 
næstekærlighed - kræves der tydeligvis andet og mere end 
blot det moralske gennembrud i menneskeheden som hel-
hed. Nemlig tilsynekomsten af organiske forudsætninger 
for som noget naturligt og selvfølgeligt at udfolde netop 
ubetinget næstekærlighed; hverken mere eller mindre. Og 
spørgsmålet er derfor, om vi tør regne med en opfyldelse 
af disse betingelser også...?

Hertil svarer Martinus klart og tydeligt ”Ja”, og henviser 
samtidigt endnu engang til den finstoflige/parafysiske or-
ganisme som grundlaget for denne bekræftelse. Emnet er 
imidlertid meget omfattende og må derfor i nærværende 
fremstilling skæres ned til det mest væsentlige.

Som udgangspunkt skal peges på et særligt organisk 
anlæg i den parafysiske organisme af absolut afgørende 
betydning for dennes   evne til at udnytte og forvalte sin 
udødelighed på en positiv og konstruktiv måde, således 
at det evige liv for den enkelte ikke alene er til at holde 
ud, men også registreres som et altoverskyggende gode.
I praksis drejer det sig om de såkaldte to poler – den fe-
minine og den maskuline pol – der har sæde i en region 
af den parafysiske organisme, hvor de ikke kan rammes/
skades ’nedenfra’, men tværtimod ’ovenfra’ kontrol-
lerer, regulerer og koordinerer samtlige underliggende 
strukturer og funktioner i den parafysiske organisme. 
Og via dette faktisk også livsfunktionerne i den fysiske 
organisme.

Til belysning af denne overordnede rolle for polernes 
vedkommende skal her peges på fire funktionsområder, 
i forhold til hvilke polerne så at sige spiller rollen som 
højeste, kosmiske styringsorganer  – altså som evige, 
organiske garanter for de pågældende funktioners faktiske 
eksekvering.

1. Den første rolle viser sig som den parafysiske organis-
mes evne til at udveksle energi med omgivelserne i begge 
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retninger; dvs. gennem såvel afsendelse som modtagelse 
af energi. Det første i form af manifestation, og det sidste 
repræsenteret ved sansning.
2. Den anden rolle består i at muliggøre og regulere den 
parafysiske organismes omsætning af et fænomen, Mar-
tinus kalder ”den højeste ild”, således at organismens 
indehaver modtager indtryk af denne ild 
– dvs. oplever den.

I praksis drejer det sig for sidstnævntes vedkommende 
om et sæt energier, der udmærker sig ved at repræsentere 
den højeste grad af kraft og sublim fuldkommenhed, der 
gives, og som i medfør af dette er årsag til ekstatisk ny-
delse, når de sanses og opleves. En nydelse, mennesket 
foreløbig kender som den seksuelle ekstase – orgasmen 
– men som også finder helt andre og i virkeligheden totalt 
overlegne udtryk. Men udtryk, der mht. deres maksimale 
form og styrke kun lader sig opleve i tilknytning til den 
parafysiske organisme. Og som sagt er det polerne, der 
danner grundlag for disse muligheder, samtidig med at 
de også til enhver tid regulerer individets formåen eller 
kapacitet  på dette område.

3. Den tredje rolle for polernes vedkommende består i 
til enhver tid at regulere, hvad man kan kalde individets 
sympatiske orientering i almindelighed, og dets seksuelle 
orientering i særdeleshed, idet den ene pol som ekspo-
nent for afsendelse af energi tegner et maskulint aspekt, 
medens den anden pol som eksponent for modtagelse af 
energi tegner et feminint aspekt – for begge aspekters 
vedkommende begrebsmæssigt begrundet i polernes rolle 
som omsætningsorganer for den højeste ild og dermed 
det seksuelle princip generelt, og hvor det samtidig som 
hovedregel for sympatisk orientering gælder, at mod-
satte poler tiltrækker hinanden, medens ensartede poler 
frastøder hinanden.

4. Endelig består den fjerde rolle i at regulere og koordi-
nere forholdet mellem intellekt og følelsesliv til enhver 
tid – herunder også i relation til oplevelsen af den højeste 
ild, idet denne ild på særdeles intens og overlegen måde 
kan opleves på både intellektuelle og emotionelle præmis-
ser. Dvs. i både en intellektuel og en emotionel form, og 
hvor det for begge former gælder, at de langt overgår det 
behag, den fysiske orgasme repræsenterer, der – set som en 
tredje form – er klart underlegen i forhold til de to øvrige. 
Men dog stærk nok til at sikre organismereproduktion og 
dermed livets videreførelse på det fysiske plan.

Polforvandlingen og den nye 
verdensordens fuldbyrdelse.
Set i lyset af nærværende fremstilling af polernes overord-
nede rolle i den parafysiske organisme skal det til slut på 
Martinus’ vegne anføres, at alle levende væsener – men-

nesket inklusive – råder over begge disse to poler med alt, 
hvad det indebærer for den enkelte. Men samtidig gælder 
det, at de to poler er underkastet et vækst- og degenerati-
onskredsløb, der er således indbyrdes synkroniseret, at det 
enkelte væsen for det meste har begge poler i fuldt vigør, 
men i korte perioder er præget af såkaldt énpolethed i den 
forstand, at enten den maskuline eller den feminine pol 
er ude af stand til at omsætte den højeste ild og dermed 
altså afskåret fra at formidle oplevelse af denne.

Og netop mennesket og for en stor del dyrene er omfat-
tet af denne særlige begrænsning. Hvilket igen er den 
dybeste årsag til, at de fremtræder med kønspræg og i 
medfør af dette også seksuelt er underkastet en sympa-
tisk orientering, der under brunst kun er positiv i forhold 
til modkønnet, men negativ i forhold til samkønnet, der 
opfattes som rivaliserende med alt hvad dette indebærer 
mht. aggressiv aktivering af den arkaiske hjerne.

Og da mennesket er et væsen, der udmærker sig ved at 
være i brunst hele året rundt, er det mht. etablering af en 
gennemført næstekærlig verdensorden også omfattet af et 
problem, der kun kan løses ved at den inaktive pol kom-
mer i vækst og igen bliver seksuelt aktiv, idet en sådan 
forvandling naturligt vil lede til en sympatisk orientering 
uden restriktioner. Spørgsmålet er imidlertid, om menne-
sket kan håbe på en sådan forvandling. Og vel at mærke 
tidsnok til at det undgår det globale selvmord…? Og en 
ting mere: hvad fører en sådan forvandling i bekræftende 
fald frem til – dobbeltkønnethed eller hvad...?

Fra Martinus foreligger der svar på begge disse to vitale 
spørgsmål.

Mht. spørgsmålet om polforvandling er svaret ikke alene, 
at mennesket kan håbe på en sådan, men yderligere at den 
allerede er i fuld gang. Herom vidner bl.a. det stigende 
opbud af seksuelle og sympatiske orienteringer, der mere 
eller mindre er afvigende fra den klart énpolede tilstand og 
orientering. Og det forudsiges samtidig, at denne tendens 
vil accelerere i tiden, der kommer, og i løbet af de kom-
mende 3.000 år føre frem til fuldstændig jævnbyrdighed 
mellem de to poler, således at mennesket kan begynde 
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at opleve den højeste ild gennem dem begge, samtidig 
med at det på et organisk grundlag er hævet over de nu-
gældende ensidige sympatier og antipatier. 

Tværtimod vil alle mennesker til den tid kunne være 
seksuelle partnere for hinanden, og hvorved grundlaget 
for den nye verdensordens fuldbyrdelse vil være til stede 
i den forstand, at dyrkelse af den højeste ild vil være det 
naturlige, altoverskyggende fokus for alle mennesker og 
i medfør af dette også komme til at spille rollen som den 
stærkeste drivkraft bag al anden aktivitet i samfundet 
med alt, hvad dette vil komme til at indebære for dets 
prægning generelt.

Men hvordan så med den anden side af sagen; hvad er det 
for en slags menneske vi vil se om de ca. 3.000 år, der af 
Martinus er afsat til polforvandlingens fuldbyrdelse…?
Svaret er fra Martinus› side følgende: 

Det er først og fremmest et menneske, der har været 
genstand for det moralske gennembrud og som følge 
af dette allerede er i pagt med den nye verdensordens 
grundlæggende moralkodeks.

Det er dertil et menneske, der – fri af det oprindelige 
kønspræg – er i stand til at opleve den højeste ild gennem 
begge sine poler, og vel at mærke i begge dens hovedfor-
mer: den emotionelle og den intellektuelle, om end det 
indtil videre er med reduceret styrke. Nemlig så længe, 
man stadig er knyttet til en fysisk organisme. Men dette 
vil på den anden side heller ikke vare evigt, idet men-
nesket på dette trin som følge af den fortsatte evolution 
gradvist vil bevæge sig frem mod en tilstand, hvor det 
endegyldigt afkaster samme fysiske organisme og herefter 
alene skaber og oplever gennem sin parafysiske struktur i 
dennes samspil med en tilsvarende parafysisk omverden, 
befolket af lignende stillede mennesker/væsener. 

Og endelig er det et menneske, der i kraft af sin moral-
ske standard på den ene side, og sin ligevægtige dob-
beltpolethed på den anden, endegyldigt har fået åbnet 
sin intuition, så den til fordel for etablering af kosmisk 
bevidsthed kan udnyttes på samme viljestyrede måde, 
som vi i dag kan bruge vor intelligens og hukommelse. 
Og blandt meget andet vil dette tillige indebære direkte 
adgang til et evigt og uendeligt vidensområde, Martinus 
kalder visdomsoceanet, og som i praksis er verdensaltets 
’viden’ om sig selv til al tid. Herunder dets viden om, at 
det i hele sin evige og uendelige majestæt er et levende, 
guddommeligt gigantvæsen, der som kilde til alt liv ikke 
alene spejler sig i ethvert menneske, men i overhovedet 
ethvert levende væsen i tilværelsen. 

Og nået hertil vil mennesket blive grebet af en altover-
skyggende lyst, trang og længsel efter at udforske, prise 

og tjene dette kosmiske gigantvæsen gennem intuitiv/
højintellektuel samt parafysisk baseret udforskningsak-
tivitet på den ene side og direkte livgivende, skabende 
virksomhed på den anden, således at det i et og alt kommer 
til at fremtræde i sit kosmiske udsprings og grundlags 
evigt guddommelige lignelse og billede...
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Af Annette Skov

 Kommentar til henholdsvis 1) Steen Kofoed og 2) Otto 
Hesselbjerg Pedersen med tak for jeres artikler:

           
 1)
 Som det heldigvis ofte sker, når man flytter til et nyt sted, 
oplevede jeg sammen med familien at supplere 
 vennekredsen, da vi købte sommerhus i Klint. Blandt 
mange interessante mennesker mødte vi også 
mennesker, som havde delt en stor del at Martinus` liv 
med ham. At høre beretninger om Martinus` usædvan-
lige personlighed, og at lytte til den loyalitet, respekt 
og kærlighed alle disse mennesker til stadighed om-
gærder Martinus med, var/er en stor berigelse at være 
vidne til. 

At disse - blandt mange andre mennesker - af hjertet og 
med logikken sætter alle sejl ind for at følge Martinus` 
ønsker ud i verden på en moralsk ansvarlig måde, 
viser mere om folks loyalitet og taknemmelighed til 
Martinus end om et ønske om at promovere sig selv. 
Sagen er jo for alle. Ingen har første prioritet og ingen er 
foretrukne af Guddommen. Det er jeg ikke i tvivl om at 
disse mennesker ved.
                                                                        
Når jeg vælger at bruge citater fra bogen Strukturen og 
andet sagt og skrevet af Martinus selv, er det fordi bevi-
serne ikke findes bedre end ved at anvende de udtalelser, 
som jeg mener - naturligt - kommer nærmest sandheden.
Jeg blev bekendt med Martinus åndsvidenskab1984 og 
mødte derfor ikke Martinus på det fysiske plan. Men 
alle udtalelser fra Martinus - dateret før hans bortgang fra 

jordplanet - er det jeg støtter mig til i nedenstående tekst. 
Martinus er kosmisk bevidst og kender svar på det, vi 
andre ofte leger vore gættelege omkring.
              
                                                                                            
”Selvom jeg er død, kan I være sikker på, at jeg er hos 
jer .. hos jer på en anden måde”. Uddrag fra Martinus` 90 
års foredrag. (bl.a martinus - webcenter. dk)                                                                    

2)
Når Martinus præsenterede sit værk den 13 aug. 1978 som 
værende Det Tredie Testamente, burde der vel 
ikke være gran af tvivl om sandheden af dette valg?  Ikke 
noget at diskutere? Martinus fik jo de kosmiske
impulser, og vi kan vel ikke være i tvivl om, at Martinus 
VIDSTE, hvordan han agtede at præsentere sin gave for 
verden.
   
Men da ordet Kosmologi var en betegnelse, som Marti-
nus åbenbart til dels accepterede, kan man vel gisne om, 
at ordet Kosmologi muligvis har været/er en nødvendig 
«tilvænnings proces» for os jordmennesker. Martinus 
udtaler i Kosmos 1937 s. 58: «Vort hus er en skole for 
kosmisk uddannelse af hjernen ..... «. Altså en udvikling 
af hjernen til en højere bevidsthed. At flytte sig fra an-
dre betegnelser end det, der reelt står på værket, kan vel 
siges at være en del af udviklingen.
At vi efterhånden bliver helt bevidste i forståelsen af det, 
Martinus viste os i 1978, læs: At værkets sande navn 
ER Det Tredie Testamente - som Martinus beviseligt 
ønskede det.          
    
 Kan værket have flere navne alt efter, hvad man tør nævne 
offentligt eller hvem man ønsker at 
tilfredsstille?! 
Er det sandhed på nuværende tidspunkt - efter Martinus 
har forladt jordplanet - bevidst/ubevidst at «sælge en 
vare» på forkerte præmisser?  Er det moralsk ansvarligt 
overfor sagen, at mennesker i år 2012 stadigvæk er forvir-
rede omkring, hvad Martinus` værks sande navn egentlig 
er? At betegnelsen Martinus Åndsvidenskab - Det Tredie 
Testamente stadigvæk visse steder skrives med små typer 
og /eller skjules bag andre betegnelser. Hvad siger Mar-
tinus selv om værkets titel? - eks.:

Martinus Åndsvidenskab - Det Tredie 
Testamente eller andre betegnelser for 
værket??
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Strukturen 13 b rådsmøde 22.01.74 under overskriften: 
Værkets hovedtitler: ”Jeg har altid ønsket, at Livets Bog 
skal hedde Livets Bog på alle sprog. Det havde jeg lige 
fra begyndelsen, at den skulle hedde. Det var intuitivt 
oplevet.”             
              
Strukturen 13 b under overskriften Værkets titler står 
bl.a.: Rådsmøde 12.11.74 : « Jeg har ønsket, at Livets 
Bog skal have samme navn på alle sprog. Det kom som 
en kosmisk impuls. Det er ikke til at tage fejl af. Det skal 
ikke oversættes, og alle ved, hvad det er «

Strukturen Rådsmødereferatet 05.08.75: «Martinus gav 
udtryk for, at det er hans ønske, at hele hans værk, alle 
bind under et  betegnes som Det Tredie Testamente « . 
        

Altså hedder hovedværket (I - VII) Livets Bog. Det og 
HELE det samlede værk hedder Det Tredie Testamente 
- beviseligt sagt af Martinus selv. Så kan man spørge: ” 
Er denne beslutning tydelig nok i det offentlige rum?”. 
Hvis ikke - Hvorfor?
                      
Værket som populær litteratur og forceret vækst?
           
LB 7 stk. 2536: «Analyserne er en kosmisk håndsræk-
ning og vejvisning for væsener, der trænger til dem, eller 
for hvem de er en livsbetingelse.»  Altså iflg Martinus 
en LIVSBETINGELSE ! Et studie som ikke skal eller 
kan blive populær, men der fungerer som støtte til en lang-
som udviklingsproces for det menneske, som trænger til 
netop denne vejledning. 

Martinus Bisættelse kap.144: «Lad mig gøre bekendt, 
at jeg absolut ikke skriver for at underholde. Min sam-
lede mission, mine skrifter, foredrag og billeder er ikke 

beregnet på at skulle være en forlystelse. De er en un-
dervisning, en lektie, et studium, der virkeligt skal læres, 
et supplement til livets egen tale, en vejledning til dem, 
for hvem erkendelsen af den virkelige sandhed begynder 
at blive lige så nødvendig som mad og drikke. For disse 
mennesker er mit arbejde beregnet «.
        
Småbogen ”Omkring mine kosmiske analyser”, kap 21:
 ”Forfængelighed kan findes hos enkelte af de 
interesserede, der endnu befinder sig i grænseegnene 
mellem uligevægts- kategorien, og blandt andet give sig 
udslag i et større begær efter mange tilhængere end efter 
høj kvalitet hos disse........ 
Et tusinde individer af den rigtige hundredeprocents 
modtagelighed er jo en langt større fordel og kraft for 
sagen, end titusinde individer med kun ti eller tyve pro-
cents modtagelighed. De resterende halvfems eller firs 
procent vil kun være modstand og udadtil være urigtige 
og skadelig repræsentation af sagen». 
            
Vi skal selv lære at skelne - ja - men vi, der beskæftiger os 
med Martinus Åndsvidenskab, bør moralsk set afholde os 
fra at føre andre mennesker ind i en ”blindgyde” på grund 
af manglende vejledning om den helt sande titel, og den 
helt sande mening med at udbrede kendskabet til det 
værket/undervisningen . Hvad værket reelt handler om, 
eks. at værket er fortsættelsen af Biblen!! 

Det sande navn bør vel logisk set være på bølgelængde 
med værkets indhold, som igen tiltrækker præcist det 
menneske, som i det øjeblik er på bølgelængde med netop 
Martinus Åndsvidenskab - Det Tredie Testamente . Et 
menneske - for hvem netop dette værk er tiltrængt eller 
tilmed er blevet en betingelse for at kunne leve videre her 
på jorden - en livsbetingelse iflg. Martinus.
      
              
LB 1. Fortalen stk 17:
”For at hjælpe Sandhedssøgeren til at erkende, om han 
befinder sig ved den for ham særligt gældende rette Kilde, 
vil det her være nyttigt at oplyse, at saadanne Væsener, 
Ting eller Manifestationer, som er af særlig Inspirations 
værdi for et Væsen, eller saadanne Realiteter, der kan 
virke som identiske med ovennævnte stimulerende Ba-
sis, kendes meget let derpaa, at de ved Oplevelsen eller 
Sansningen sender en Strøm af Varmebølger, en Strøm 
af Livskraft eller Energi, en Strøm af Ideer, en Strøm af 
Længsel efter at repræsentere en større Fuldkommenhed, 
en Strøm af Haab og Tro på Forsynet eller Faderen, en 
Strøm af guddommelig Tilfredshed, Harmoni og Lykke, 
en uimodstaaelig Kærlighedstrang eller forøget Evne til 
at elske Alt og Alle gennem det paagældende Væsen.”
            
Om brugen af sit navn i forbindelse med udbredelsen 
af Martinus Åndsvidenskab siger Martinus, Strukturen 
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den 09.09.80: «Navnet Martinus skal stå meget tydeligt. 
Det er det, man lægger mærke til. Man følger navnet 
Martinus. Derfor mener jeg, at annoncen i særlig grad 
skal udtrykke navnet «
      
Er Martinus`værk åndsvidenskab?! . Jeg vil afslutte denne 
artikel med Martinus` egen besvarelse til en spørger: 
        
Om et navn for «Martinus-bevægelsen»

Spørgsmål:
Hvorfor har «Martinus-bevægelsen» ikke et passende 
navn, ved hvilket den kan kendetegnes ligesom de andre 
åndelige bevægelser, såsom Teosofi, Antroposofi, Indre 
Mission, Jehovas Vidner etc.? –

Svar:
Da der ikke under nogen som helst form omkring mit 
åndsarbejde eksisterer og heller aldrig nogensinde vil 
komme til at eksistere forenings-, sekt- eller religionsdan-
nelse med opsatte love og forskrifter, med sakramenter og 
dåbshandlinger etc., vil der her således ikke være nogen 
som helst «bevægelse» at give navn.

At mit åndsarbejde får flere og flere interesserede 
studiedeltagere og læsere betyder dog ikke, at disse derved 
kan udtrykkes som et organiseret, religiøst samfund. At 
man studerer eller læser mine værker betyder lige så 
lidt, at man derved danner menighed, sekt eller kirke, 

som hvis man læser andre forfatteres videnskabelige 
værker. Da hele mit åndsarbejde kun går ud på at være 
en undervisning eller en manifestation af kundskaber i 
form af verdensbilledets analyser og derigennem blotte 
betingelserne for næstekærligheden eller den humane 
livsførelse eller væremåde, der gør mennesket identisk 
med verdensfreden, kan mit arbejde således ved sin in-
tellektuelle struktur aldrig nogen sinde blive en religion, 
baseret på tro. Det kan derimod udelukkende kun blive 
en skole, en læreanstalt, en institution for vejledning 
og uddannelse i livsvidenskab, hvorved den udviklede 
studerende kan blive i kontakt med sin guddommelige 
omskabelse fra dyr til «mennesket i Guds billede».

Dette mit arbejde er således for absolut alle sandhedssø-
gere ganske uafhængigt af hvilken religion, nation eller 
race, de så end måtte tilhøre. Mine analyser er ligesom 
en hvilken som helst anden videnskab absolut neutral 
og upartisk.

Da mit åndsarbejde således er en manifestation af og en 
vejledning i verdensbilledets evige analyser, kan det slet 
og ret kun være at betegne som kosmisk videnskab, der 
igen er det samme som ”åndsvidenskab», ligesom de stu-
derende af denne åndsvidenskab kun kan være at udtrykke 
som «åndsforskere». At udtrykke mit åndsarbejde og dets 
interesserede forskere ved nogen anden betegnelse kan 
kun være udtryk for en total misforståelse.
( F ø r s t e  g a n g  b r a g t  i  K o n t a k t b r e v  1 9 5 1 / 2 1 ) 

Kurt C. fik dette gibsrelief fra dødsboet på Humlegården. Der står 1921 - 1946 på det, altså blev det 
lavet i anledning af Martinus’ 25 års jublæum som kosmisk bevidst. Spørgsmålet er - hvem lavede 
det - og findes der flere? Det vil Kurt gerne have at vide.
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af Per Holsner 
       
I sin tid fik Per Bruus Jensen en inspiration til at kalde 
dette tidsskrift ”Den ny verdensimpuls”, ingen tilfældig 
tanke for bladet har været en god repræsentant for Sagen 
gennem mange år. Med mulighed for at skabe bevægelse 
i forståelsen af det Tredje Testamente og udvikle bevidst-
hed om Sagens indhold og formål, nemlig skabelsen af 
det Ny Jerusalem, som Johannes Åbenbaring kalder det 
rigtige menneskerige, himmeriget på jorden. Selv kunne 
Martinus intuitivt se dette blive til virkelighed indenfor 
de nærmeste årtusinder. Efter bedste evne og med stor 
flid redigerer Ruth Olsen bladet som et alternativ til tids-
skriftet ”Kosmos”, der med tiden er blevet konservativ i 
sin egenrådige fortolkning af Martinus ønsker og værk, 
men derved, og kombineret med at Martinus Instituttet 
er blevet omstruktureret til et firma på de økonomiske 
markeders vilkår, lukker af for åndsvidenskabens vide-
reudvikling.
          
I det seneste blad nr. 4 årgang 2012 stiller Steen Kofoed i 
sin artikel ”Dialog” spørgsmålet, om man ikke kan være 
ydmyg overfor andres tolkning af Sagen og acceptere 
forskelligheder uden at havne i to fastlåste positioner 
om hvem, der har ret. Det vil sige vise storsind uden 
den gamle verdens behov for konflikt, hvilket han i 
dette tilfælde oplever som absurd teater på baggrund af 
Sagens ærende. Situationen er dog mere kompleks end 
som så og i høj grad betinget af den enkeltes evne til at 
tilegne sig åndsvidenskab. Som åndsforsker og kendt 
heler ved Steen Kofoed meget vel, hvad den personlige 
bevidsthedskvalitet betyder for forståelsen af den åndelige 
verden, og konflikten i ”Den ny verdensimpuls” afspejler 
faktisk ligesom finanskrisen de sidste fire års tilspidsede 
kamp mellem lys og mørke, som nu med lysets sejr i 
den åndelige verden har fået sin endegyldige afgørelse. 
Martinus Instituttet har gjort det Tredje Testamente til 
sin egen forretning tværtimod Martinus intentioner, så 
det lys, han lagde ned i sit værk, ikke længere formår at 
stråle gennem instituttets aktiviteter. Dette lys forsøger 
den anden part i konflikten at frigøre.

Selv har jeg skrevet flere artikler til bladet for at bidrage 
til videreudvikling af det åndsvidenskabelige indhold i 
det Tredje Testamente, dog først efter at vores indledende 
artikel ”Et besøg på Martinus Instituttet” var blevet af-
vist af redaktionen på ”Kosmos”. Nogle af disse artikler 
har været lette at tilegne sig, andre mere intellektuelt 
krævende, men alle er de forfattet i indre samråd med 

Martinus, som følger med i Sagens gang. Det kan man 
så tro på eller lade være, ligesom f. eks. Ruth Olsen har 
undladt at publicere nogle af vores mere avancerede 
artikler og haft forbehold over for min oplysning om, 
at Martinus i dag fysisk lever i Danmark. I en alder af 
30 år med fødselsdag d. 24 marts opnåede han i foråret 
2011 tilgang til ikke blot den rene eller den fuldkomne, 
men til den altoverskyggende Hellig Ånd med nærvær på 
alle planer og bemestrer nu med lidt øvelse kunsten for 
dematerialisering og materialisation. Når han ikke fysisk 
er sig selv, foretrækker han at vise sig som en ældre mand, 
og det går ikke hverken ved syn eller berøring at afgøre, 
at det drejer sig om Martinus. 

For at indse dette og følge med i den åndelige baggrund 
til hændelserne på det fysiske plan kræver det en til klar 
intuition udviklet bevidsthed, og denne hans fysiske 
tilstedeværelse i Danmark er åndeligt set en lovmæssig 
nødvendighed for at kunne gennemføre Sagen. Mørkets 
kræfter har i to årtusinde indædt bekæmpet denne Hel-
lig Åndens indtræden i menneskeheden, de infiltrerer, 
hvor de kan, gennem underbevidstheden, og her udgør 
tankemiljøet omkring Martinus værk ingen undtagelse, 
snarere tværtimod. Men lyset er stærkere end mørket.

I samme nummer af ”Den ny verdensimpuls” redegør 
Tage Buch for sammenhængen mellem Martinus og den 
mægtige engel, som i Johannes Åbenbaring kapitel 10 har 
en åben bogrulle i hånden og med guddommelig autoritet 

DIALOG
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udtaler: ”Tiden er ude”. Den bog er rigtigt nok bedømt 
til at være det ”Tredje Testamente”, og hvem andre end 
ærkeengel Michael kan lede opgøret mod mørket til sejr 
i Skt. Georges kamp mod dragen, der her får sin endelige 
dom. At det i biblen på dette sted handler om Michael, det 
er kendt siden længe og ganske foreneligt med, at Mar-
tinus i sin småbog ”Menneskeheden og verdensbilledet” 
kan skrive: ”Tiden er kommet, da dommedagens store 
bud således lyder til menneskeheden. Dit valg vil ikke 
længere blive udskudt til fremtiden. Dommedagen er over 
verden. Afgørelsens time tvinges nu gennemført. Men du 
kan selv bestemme, om du vil gå over til dommedagens 
”venstre side” og være med i ”bukkenes” skæbne … eller 
om du vil overgå til dommedagens ”højre side” og være 
med i ”fårenes” skæbne …”. 

Allerede år 1938 kunne Martinus meddele: ”Vi oplever 
i øjeblikket dommedag og har gjort det de sidste et hun-
drede år. Bogstaveligt skilles fårene fra bukkene. Det vil 
være klart for de fleste, at der i øjeblikket dannes to hobe 
overfor hinanden. På den ene side står Skandinavien med 
en mentalitet, som forkaster det dræbende princip, og på 
den anden side står de store diktaturlande.” For med sit 
indre syn klart at kunne skue kundskab som dette mens 
han skrev, hjalp det Martinus ligesom Odin at nedblænde 
det ene øje og ifølge Micha ved hjælp af en klap for øjet.

Ærkeengel Michael er også menneskehedens tær-
skelvogter på regnbuebroen over mørkets afgrund til 
menneskerigets lyse tilværelse, og året 2012 har været 
tærskelvogterens år i et slutopgør mod mørkets kræfter, 
inden de kristne mennesker næste år begynder at vågne 
op i sine sjæle gennem hjertet. For de rene af hjertet skal 
se Gud, og der er en god overensstemmelse med profetien 
om den gamle verdens ende d. 21. december i år, hvor 
mørkets magt kulminerer i midvinter præcis d. 21-12-
2012 kl. 12.12, og tal har åndelig set absolut en kvalitativ 
betydning. Allerede d. 01-12-2012 ved overgangen til 
den første adventssøndag kl. 12 blev Guds dom over den 
samlede menneskeheds 8 milliarder mennesker afsluttet 
med det resultat, at halvdelen kom på fårenes side og 
halvdelen på bukkenes side.

Karmisk har den lyse menneskehed med sit forsyn en 
forpligtelse til at bistå bukkene i deres udvikling på 
deres ny mørke planet Maya, for uden deres kontrast og 
modstand havde fårene ikke allerede nu opnået tilgang 
til menneskeriget, der derfor som et nyt helligt klodevæ-
sen bliver skytsengel for den hedenske menneskehed og 
dets mørke forsyn, hvis anstrengelser for selv at komme 
over regnbuens tærskel til lysets riger, på grund af den 
udvikling de allerede har opnået, vil afkortes til omkring 
17 tusinde år, hvorefter de som menneskerige vil blive 
nabo til fårenes klodevæsen Gaia i dets nye galakse og 
univers. Det er ikke en skam at gå en klasse om i livets 

skole, det er et spørgsmål om udvikling og modenhed, 
det ved Gud godt.

D. 01-01-2013 kl. 12 bliver begyndelsen på år 0 i den ny 
verdens tid og modsvarer akkurat den nathanske Jesus 
fødsel for 2012 år siden i den såkaldte sideriske tidsan-
givelse, hvor solens gang relateres til stjernebillederne og 
ikke stjernetegnene. Thi Jesus Christus er modellen for 
det enkelte menneske, menneskeheden og klodevæsenet 
Gaia, og spejlvendt var det faktisk år 2012 f. k., at den jø-
diske stamfader Abraham af Gud blev bedt om at ofre sin 
søn Isak på bjerget Tabor. Isak blev skånet i sidste øjeblik, 
en handling der for det jødiske folk kom til at fremstå som 
et Guds tegn på menneskehedens frelse gennem fødslen 
af en kommende Messias. Den symbolske tradition for 
jøderne at ofre får ved påske er en påmindelse om deres 40 
årige eksodus fra Ægypten, men også på Isaks frelse ved 
Guds befaling til Abraham om at udskifte brændeofferet 
med en vædder, hvilket symbolsk tillige var en kosmisk 
indledning til solens indtræden i vædderens stjernebillede 
år 1946 f. k. med sin efterfølgende kulturelle påvirkning 
årene 747 f. k. – 1413 e. k. Så vist er tilværelsen indrettet. 
Omkring 1200 år tager det for et stjernebilledes impuls 
alment at trænge manifest igennem fra underbevidst til 
folkebevidsthed.

Det er ikke naivt hverken at tro på det bedste i mennesket 
eller at sige undskyld med ønske om ydmyghed og stor-
sind i en kærlig verden, som Steen Kofoed til sidst i sin 
artikel giver udtryk for. Det er kvaliteter, som kendetegner 
det Ny Jerusalem og baner vej for intuitiv klarhed i Hellig 
Åndens lys med evne til forankret i en åndelig verden at 
overskride tid og rum, til at åbenbare fortid og fremtid i 
et her og nu. Alle kristne mennesker vil med tiden opnå 
en bevidsthed i Hellig Åndens altoverskyggende lys, 
allerede næste år 2013 vil menneskesjæle mere alment 
begynde at lyse op i en øget bevidsthed. Martinus Insti-



23

tuttet vil inden længe ændre navn til Michael Skolen og 
nye åndsvidenskabelige forskningsresultater se dagens 
lys. Der bliver sandelig behov for tidsskrifter som ”Den 
ny verdensimpuls”.
TILLÆG:

Godt nok ved vi, at jorden befinder sig i en omfattende 
krise, men når vi danskere ser ud på de fysiske omgi-
velser, virker det ikke som om, der er indtruffet de store 
forandringer. Sanses der imidlertid æterisk eller intuitivt 
med det tredje øje, så er der åndeligt æterisk bag klodens 
fysiske skal sket en enorm forandring, som skulle hele 
jorden være ved at skifte skind. Allerede år 1989 begyndte 
en ny art kristne elementarvæsener at manifestere sig på 
kloden, og siden er naturens udvikling æterisk gået meget 
stærkt, hvilket geomantiske forskere åndsvidenskabeligt 
kan registrere og har dokumenteret over hele jordkloden. 
De har nøje fulgt med i naturens æteriske transformation, 
og har tidsvis været meget bekymret for Gaias skæbne.

Det kan måske undre, at Martinus døde d. 08-03-
1981 og allerede blev født på ny d. 24-03-1981. 
Åndsvidenskabeligt set er det ikke ualmindeligt, at 
højtudviklede mennesker kan gøre dette. I Martinus til-
fælde havde han allerede år 1972 gennem sit sande selv 
trukket sig så meget tilbage fra sit nedre selv til sit øvre 
selv, at hans personlighed på det fysiske plan kun var en 
vanemæssig skygge af ham. Kroppen var slidt, og han 
havde udført det Gud havde pålagt ham, ja mere dertil. 
Det var årsagen til, at det blev svært med den sidst plan-
lagde bog i ”Det tredje Testamente”.  En anden grund er 
den afgørende kamp mellem det lyse forsyn og mørkets 
magter, der blev indledt år 1838 gennem menneskene 
om jordklodens overlevelse. Symbolsk beskrevet som 
adskillelsen mellem fårene og bukkene.

Efter anden verdenskrig indledte året 1972 en 40 årige 
tærskeltid frem til i år 2012, hvor der skulle tages et 
endeligt opgør med dragen, som godt nok stadigvæk 
førte sig frem militært, men fremfor alt maskerede sig 
politisk økonomisk i mørkets materialistiske kapitalisme 
og avancerede teknologi uden hensyn til Moder Jords 
lidelser i forurening og alles kamp mod alle for at få 
råstoffer samt penge til egen velstand. Den kamp mod 
dragen krævede et øget nærvær af Martinus som ærke-
engel Michael på det åndelige plan, hvilket kunne ske 
uden, at den nye inkarnation frem til voksenalder fratog 
ham særlig meget kraft. Ved indvielse gennem den store 
fødsel år 2011 blev han i stand til i den ny krop som fysisk 
menneske at bringe Michaels kraft endnu mere intensivt 
ind i kampen. På Gaias makroskopiske plan er krig lig 
med inflammation og den hæmningsløse materialistiske 
kapitalisme en kræftsvulst med metastaser. Det har været 
en kamp på liv og død.

I medierne var der kun underholdning til overs for ma-
yaernes profeti om dommedag og jordens undergang, 
lavintellektuelt præget af en bred vifte illusoriske opfat-
telser. Selv kan en enkel mayapræst i dag fortælle, at vi 
nu lever under den femte sol, som vil lade livet under en 
formørkelse d. 21-12-2012. Herefter vil en ny sjette sol 
opstå for at give liv til en ny verden. Gennem et atavistisk 
klarsyn havde mayaerne stor kundskab om himlens lege-
mer og udførte f. eks. nøje beregninger over Venus him-
melske bane. Arkæologisk har stenmonument 6 i et lille 
ukendt tempelområde i Tortoguero i det sydlige Mexico 
anvist denne dato til at være fuldendelsen af den trettende 
baktun. En baktun er 5.000 år, så det vil sige afslutningen 
på en 65.000 års periode, hvor menneskeheden åndeligt 
sjæleligt dykker ned i den fysiske materie og i en fysisk 
krop erhverver sig et selvbevidst fysisk lavintellekt frem 
til den gudeløse mørkekulmination, som dette 2012 års 
dom i Hellig Åndens lys har stoppet. Havde lyset ikke 
besejret mørkets kræfter tidsnok, og disse havde fortsat, 
så var Gaia ganske hastigt sygnet til døde i inflammeret 
kræftsygdom.

Inden Lemurien gik helt under i voldsom vulkansk ak-
tivitet, havde forsynet bistået menneskeheden med sit 
første Christusoffer, hvorved de menneskelige fysiske 
sanser blev harmoniseret. Det skete for 65.000 år siden. 
Yderligere to Christusofre fandt sted under Atlantis for at 
harmonisere henholdsvis menneskets æteriske og astrale 
kroppe, og år 33 e. k. udførte Jesus Christus det fjerde 
offer for at stabilisere det nedre selv. I vor tid fra år 1912 
og frem til og med år 2012 måtte et femte offer ske for 
at konsolidere det øvre selv. Og som mayaerne rigtig nok 
siger, så lader mørkets kræfter nu livet for at give plads 
for den sjette sol med sin ny verden. 

I Lukas Evangeliet kapitel 18 siger Jesus Christus: ”Og 
som det var i Noas dage, skal det også være i menne-
skesønnens dage: De spiste og drak, giftede sig og blev 
bortgiftet lige til den dag, da Noa gik ind i arken, og 
syndfloden kom og udslettede dem alle. Eller som i Lots 
dage: De spiste og drak, købte og solgte, plantede og 
byggede; men den dag da Lot forlod Sodoma, regnede 
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ild og svovl ned fra himlen og udslettede dem alle. På 
samme måde skal det være den dag, da menneskesøn-
nen åbenbares.” Efterfølgende beskrives eksempler på, 
hvorledes de lyse og mørke mennesker, fårene og bukkene 
skilles ad. På spørgsmålet om hvor, svarer Jesus Christus: 
”Hvor ådslet er, der vil også gribbene flokkes.” Som en 
metastaserende kræftsvulst har den mørke kapitalistiske 
materialisme suget liv ud af Moder Jord for at forhindre 
hendes transformation til det Ny Jerusalem og efterladt 
død, hvor end den tog sig frem.
 
1972 var året, da Danmark fik dronning Margarethe som 
regent og blev stemt ind til medlem af EFTA, i dag EU. 
Det var også det første år efter, at U.S.A. s præsident d.15. 
august 1971 på national television havde offentliggjort 
beslutningen om at fragå guldstandarden og lade dollaren 
flyde, og således egenrådigt tillod den at devaluere for at 
redde den amerikanske velstand. Samme år tog præsident 
Nixon kontakt med Kina, som indledning til en nu over 40 
år hæmningsløs global kapitalisme i kampen om jordens 
råstoffer og værdier. Den sidste Apollomission til månen 
finder sted det år, og der satses på satellitter og rumsta-
tion for at beherske rummet. År 1972 blev den første 
internationale FN-miljøkonference holdt i Stockholm, 
og den første videnskabelige katastroferapport i bogen 
”Grænser for vækst” udkom, inden OAPEC året derpå 
skabte en global oliekrise.

År 1972 døde den italienske åndsforsker Pietro Ubaldi, 
som er Jahve-elohims eneste og sidste fysiske inkarnation, 
således at han sammen med ærkeengel Michael år 1973 
gennem forsynet på det åndelige plan kraftfuldt kunne 
kanalisere et nyt indslag af den kosmiske lysimpuls fra 
Mælkevejens galaktiske midte til jorden som modvægt 
til mørkets destruktive fremfærd. Jahve-elohim øvre 
selv overskyggede Martinus arbejde, og selv har Pietro 
Ubaldi forfattet 24 bøger inklusiv ”La Grande Sintesi” 
(Den Store Syntese), med påbegyndelse år 1932 fyrre år 
før sin død. I bladet ”Kosmos” nr. 5 årgang 2012 findes 
en længere artikel om ham. Pietro Ubaldi gennemgik den 
store fødsel i en alder af 27 år. 

Udviklingen går sandelig hurtig, og snart vil 
åndsvidenskab være at finde som fag på landets 
uddannelsesinstitutioner og en artikel som denne ikke 
længere vække opsigt. For julen er kommet for med tiden 
at blive en hjerternes fest hele året, nu hvor lyset skilles 
fra mørket. Forbrugersamfundet med prisliste på alting, 
hvor det at være rig defineres som størrelsen på ejendom, 
vil endegyldigt forsvinde. Jordkloden er til for os alle. I 
fælles harmoni må vi kærligt passe godt på hende, for 
i kærlighed vil Gaia intet hellere end at dele ud af sine 
gaver, og der er rigeligt til enhver.

(Det har fra starten været Martinus og min forhåbning, 
at artiklerne ville vække relevante spørgsmål til en 
fordomsfri dialog til fremme for Sagens bevægelse. 
Bortset fra Ruth Olsen har endnu ingen henvendt sig. 
Åndsvidenskaben har ellers så rigeligt meget mere at 
tilbyde vedrørende dette paradigmeskifte.

I år 2013 er det 200 år siden, at Søren Kierkegaard blev 
født, og åndsvidenskabeligt kan det f.eks. verificeres, at 
han var en tidligere inkarnation af Rudolf Steiner, der 
med sit nedre selv gav den danske filosof genialitet. Med 
sit øvre selv formåede han desuden at overskygge H.C. 
Andersen til sine fantastiske eventyr. At det forholder 
sig således, det vil såmænd alle lyse kristne mennesker 
selv intuitivt med tiden kunne se i jordklodevæsenets 
hukommelse eller akasha-krønike, som visse kalder den. 

Rudolf Steiner er i dag inkarneret i Danmark, og her har 
det tætte samarbejde med Martinus fortsat. Ærkeengel 
Michael bidrog til og støtter antroposofi, for Martinus 
og Rudolf Steiners arbejde komplementerer hinanden. 
Så lad os fordomsfrit og kærligt fortsætte dialogen til 
forklarelse af sammenhængen mellem antroposofi, det 
Tredje Testamente og Pietro Ubaldis forfatterskab, så 
den intuitive evne kan spire til åbenbarelse af mange nye 
åndsvidenskabelige kendsgerninger og opbygning af det 
Ny Jerusalem. )
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Af Tage Buch

Hvis man vil definere sandheden ud fra Martinus Kos-
mologi, er det ikke nok at beskrive den som et sæt love 
og principper, der udgør universets evige struktur. Man 
må tillige sige, at denne struktur betinger, at ”alt er såre 
godt”, og at universets grundtone dermed viser sig at være 
kærlighed, og at sandheden derfor er dette, at man skal: 
”elske sin Gud over al ting og sin næste som sig selv” - 
det er al lovens fylde, som Jesus udtrykte det. 

Sandhedenbliver således ikke en teori, men en væremåde.
Med den kortlægning, som Martinus foretager gennem 
sine symboler og sine kosmiske analyser, der alle mun-
der ud i, at «alt er såre godt», viser han bl.a. de jordiske 
menneskers udviklingsbane, og vi finder vor plads et eller 
andet sted mellem det egentlige dyrerige og menneske-
riget. Måske er de fleste af os mere dyr, end vi egentlig 
forestiller os. Imidlertid er et kort uden virkelig værdi 
for mennesket, hvis det ikke nøjagtigt kan finde, hvor det 
står. Det er som med almindelige landkort, at det ikke er 
nok at kende sit mål. Det er tillige nødvendigt at vide, 
ved hvilket vejkryds eller gadekryds man står, for at finde 
den retning, man skal gå.

For at finde sin plads i udviklingen må ethvert menne-
ske derfor tage sin egen situation op til overvejelse eller 
revision. Man må besidde ydmyghed for at vurdere den 
rigtigt, altså have en indstilling, så man hverken overvur-
derer eller undervurderer sin situation. Man vurderer den 
bedst ved at iagttage sit forhold til sine omgivelser, sine 
relationer til andre levende væsener og den omgivende 
natur, ved de årsager og virkninger, vi skaber i forholdet 
til «vor næste». Martinus skriver herom i ”Logik”, ka-
pitlerne 193-94:

«Da ethvert individ befinder sig midt i denne årsag og 
virkning, kan det ikke tænke en tanke, kan det ikke røre et 
lem uden derved at skabe virkninger i sin egen oplevelse 
af livet. At få disse virkninger til at blive af en for alle 
behagelig og smertefri natur er udviklingens store mål her 
på det jordiske tilværelsesplan. Men opnåelse af dette mål 
er umulig uden kendskab til virkningernes årsag. At give 
individerne kendskab til virkningernes årsag er at give 
dem magt til selv at bestemme deres skæbne, er at give 
dem evne til ikke at handle i blinde, er at give dem evne 
til ikke at udløse årsager, hvis virkninger de ikke kender. 
Det er at hæve dem ud af den lidelsesskæbne, som nu er 
lige så almindelig, som den er uforståelig for det store 

flertal af de jordiske mennesker. Det er 
den sande verdensgenløsning.

Det store spørgsmål i nærværende sag 
bliver derfor ikke, om det er rigtigt eller 
forkert, hvad naboen gør, hvad ens «næ-
ste» gør, det kan kun blive til lykke eller 
ulykke for ham, men derimod hvilken 
kommende skæbne man selv ønsker at opleve. 

Er man misfornøjet med sin nuværende skæbne, kan det 
kun have sin store betydning, ja, er ligefrem påkrævet, at 
man kan få klarhed over de problemer, der er skæbnedan-
nende, kan få vejledning i foretagelsen af de modtræk, 
der udløser frigørelsen fra den ikke ønskede skæbne og 
derved er banebrydende for opnåelsen af den ønskede 
tilværelsesform. Og det er i fuld kontakt hermed, at alt 
mit arbejde bliver manifesteret. At jeg gennem dette netop 
har valgt at vise årsager, hvis virkninger er en højere, 
men ikke uopnåelig, verdenskultur, en mere dybtgående 
kærlighedsmoral end den nu gældende, er kun ganske 
logisk og nødvendig.» 
 
At bringe sig i overensstemmelse med sandheden, som 
er det samme som alkærligheden, er ingen let sag og 
ligefrem farligt i en fysisk verden, hvor ukærligheden 
og usandheden florerer, og hvor det jordiske menneske 
endnu ikke er organisk bygget til at kunne praktisere 
dette: «at elske sin Gud over al ting og sin næste som sig 
selv». Det er farligt at leve, forstået på den måde, at man 
kan pådrage sig lidelser og få sin organisme udslettet 
ved fejlhandlinger eller ubetænksomhed, men også ved 
at eksperimentere med sandheden. 

«Sandheden er ilde hørt», siger et 
mundheld, og man bliver ilde lidt 
ved at sige sandheden, og mange af 
dem, der har arbejdet for sandhed 
og ret, har måttet bøde med livet. 
Giordano Bruno blev brændt. So-
krates måtte drikke sin gift, Jesus 
blev hængt på et kors, Mahatma 
Gandhi, der netop beskrev sin 
handlemåde som «Mit eksperiment 
med sandheden», blev skudt, og 
mange, som har arbejdet for po-

litisk retfærdighed og menneskelighed, Martin Luther 
King, Kennedy›erne, grev Folke Bernadotte, måtte dø 
for deres indstilling til sandheden. Mange er gået foran 

Om at søge sandheden
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og mange vil følge efter. - Det 
må indføjes her, at der ikke sker 
nogen virkelig uret, set i et kos-
misk perspektiv, men alt er led 
i årsags- og virkningskæden for 
hvert enkelt individ og dermed 
medtaget i «Guds plan» for det 
pågældende menneske. Men rent 
lokalt må man arbejde for ret og 

menneskelighed, især ved at ændre sig selv. 

Her i Skandinavien kan man ofte nøjes med at blive hånet 
eller latterliggjort for idealer, der ligger højere end al-
menhedens eller blive modarbejdet af træg ligegyldighed 
og stupiditet. Men det er mindre vigtigt, hvordan andre 
reagerer over for os, medens det er af betydning, hvor-
dan vi reagerer over for omgivelserne, og det er derfor 
af største værdi, at vi lærer os selv og vort eget stade at 
kende. Det er nødvendigt at rydde op i sin tankeverden, at 
finde ud af, hvilke talenter og evner i ens sind, der hører 
fortiden til og derfor bør modarbejdes eller kasseres, og 
hvilke der hører fremtiden til og derfor bør dyrkes og 
fremmes, og ligeledes at studere motiverne, der ligger 
bag ens handlinger.

I almindelighed har man vanskeligt ved at erkende egne 
fejl og dårlige egenskaber, og sammenligner man oven-
nævnte oprydning i sin egen tankeverden med oprydning 
i sit «pulterkammer», sker der ofte det, at mennesker i 
stedet for at kassere umoderne og ubrugelige genstande 
emballerer disse smukt og giver dem nye navne eller 
etiketter, men det forandrer jo ikke egenskaben, og man 
forklæder derfor blot tingene for sig selv og er tilbøjelig 
til at narre sig selv.

Der er altså mennesker, der ikke ser situationen i øjnene, 
men - for at blive i sammenligningen fra før - foregøgler 
sig selv at stå ved et andet «gadekryds» end der, hvor 
de faktisk står, og de vil derfor gå fejl af deres mål. De 

camouflerer deres motiver over for sig selv og forsøger 
det over for andre, hvad der straks er vanskeligere. Man 
kan, som det siges, narre nogen mennesker altid, og alle 
mennesker nogen tid, men man kan ikke narre alle men-
nesker altid.

Nogle søger altså at narre sig selv og omgivelserne, me-
dens der er andre mennesker, der virkelig søger at komme 
til klarhed over deres egen situation og med mellemrum 
gør en slags åndelig status. I USA er opstået noget, som 
man næsten kan kalde en bevægelse, som også breder sig 
til andre dele af verden. Den består i, at mennesker sam-
les i grupper, som benævnes f.eks. «Encounter groups», 
«sensitivity training» og lignende navne, grupper, hvor 
formålet er, at de enkelte i gruppen bliver konfronteret 
med sig selv gennem de øvrige gruppemedlemmers, oftest 
ubesmykkede meninger og udtalelser om dem. Det er 
oftest mennesker, der er sunde nok, men som er utilfredse 
med deres situation og derfor søger en forklaring herpå, 
og som har fornemmelsen af, at årsagerne ligger i deres 
egen bevidsthed og de deraf affødte handlinger.

De allerfleste mennesker vil imidlertid næppe deltage i et 
sådant gruppearbejde, men vil have nok i den åbenbarelse 
af sandheden, den konfrontation med virkeligheden, der 
forekommer i dagliglivet, det Martinus kalder «livets 
egen tale». De færreste har lyst og mod til at forcere 
sandhedens erkendelse, men vil man arbejde med på sin 
egen udvikling, er der muligheder og lejlighed nok til at 
eksperimentere med sandheden. 

Endemålet er derfor ikke blot at tilegne sig en teoretisk 
viden om sandheden, men at leve sandheden, sådan at man 
gennem sin nuværende og sine fremtidige inkarnationer 
vil træne sig op til at ”elske sin næste som sig selv” og 
dermed blive ”ét med vejen, sandheden og livet”. 

(Genoptryk fra Kosmos nr. )
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Af Ejnar Hjorth

Apropos udgivelsen af Martinus tekster på nudansk: I 
Weekendavisen d. 18. jan. var der en debat om at udgive 
Søren Kierkegaards tekster på nudansk.

Der var 3 indlæg, og de tog alle afstand fra, at moderni-
sere Søren Kierkegaards mere end 150 år gamle tekster.
Der var udtalelser som, at der findes: “ingen eksempler 
på, at originale forfattere vinder yderligere udbredelse ved 
at blive redigeret til nudansk“ og “Kierkegaard var netop 
en uhyre reflekteret forfatter, som færdedes ubesværet 
og eminent dygtigt i en række forskellige stilarter. Han 
var yderst bevidst, såvel om lydene som om rytmen og 
pauserne i sproget,…At oversætte Kierkegaard er derfor 
samtidig at amputere ham. Det er nødvendigt med en 
oversættelse fra originalen for en japaner eller tysker … 
Men er det virkelig også nødvendigt for os?!“

Der nævnes et eksempel på en “oversættelse, der måske 
nok gengiver hovedindholdet af den pågældende sæt-
ning, men samtidig fuldstændig har berøvet den det, der 
udmærker Kierkegaard som filosof: at han samtidig er 
digter. Tonen, den spøgefulde, lette ironi, er fuldstændig 
væk, og tilbage står en temmelig flad og flov sætning… 
Kierkegaard i en opdateret oversættelse er kort sagt værre 
end ingen.“

Kommentar

Af Ruth Olsen

Diskussionen om at modernisere Søren Kierkegaard er 
også relevant for vor egen debat om det rimelige i at 
opdatere Martinus’ værker. Instituttet argumenterer med, 
at uden en vis omredigering til moderne retskrivning, 
ville det ”besværliggøre adgangen til værkerne for unge 
mennesker”.

Der findes et utal af udgivelser, hvor Søren Kierkegaard 
citeres og fortolkes, og som kan hjælpe unge mennesker 
til at forstå hans gammeldags sprog. Således kan man 
undgå at udgive bøger i Søren Kierkegaards navn, som 
ikke er skrevet af ham selv.

Os der mener, at Martinus’ originale tekster skal være let 
tilgængelige for enhver, har aldrig haft noget imod, at man 
udgiver moderniserede udgaver, blot man ikke lader som 
om, det er Martinus’ egne, men gør det tydeligt, at det er 
Instituttets udgivelser, og med navn på den/de, der har 
korrigeret i teksterne. Så kan enhver vælge frit.

Hvis der er ”unge mennesker” og andre, der har brug 
for noget lettere tilgængeligt, findes der allerede nu en 
række bøger, hvor Martinus’ tekster gengives, forklares 
og fortolkes.

Man plejer vist at have så megen respekt for forfatteren, 
at man ikke senere retter i hans original på et tidspunkt, 
hvor han ikke mere selv er i stand til at godkende det. 
Og vi har endda hans eget umisforståelige påbud om ikke 
at gøre det. Så problemet burde vel ikke være så stort!!

Søren Kierkegaard på nudansk?
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Skip dogmerne og kend 
verden

Af Preben Valdemar Bagger

Scientia Intuitiva
131 sider – 123 kr. (inkl. 
porto)
Fås også i PDF format og 
som ePub

Anm. Otto Hesselbjerg
Pedersen

Forfatteren tager her et livtag med kirkens dogmer og med 
naturvidenskabens resultater set i forhold til den moderne 
udogmatiske forsknings resultater samt hvad mystikerne 
har oplyst gennem tiderne. 

1. del har hovedoverskriften: ”Har vi mere end ét liv her 
på jorden?” 
Først nævnes nogle af de talrige beretninger, som børn er 
fremkommet med angående deres tidligere liv. Enkelte 
af forskerne inden for dette område vil nok være læserne 
af dette tidskrift bekendt bl. a. Ian Stevenson. I bogen 
dokumenteres det med flere eksempler. 

En styrke ved denne bog er de talrige citater fra bøger 
og artikler, der er anført bagerst – med i alt noget over 
hundrede kildehenvisninger. Hertil er knyttet en fyldig 
detaljeret beskrivelse af disse kilder. Så kan den interes-
serede læser – eller kritiker - selv slå de anførte citater op!
Næste kapitel omhandler ”ud af kroppen oplevelser”. 
Her citeres fra kendte forskere som Raymond Moody. 
Forfatteren er desuden helt ”up to date” med hensyn til 
den nyeste litteratur fx citeres fra den meget interessante 
bog af Nikolaj Pilgaard Petersen: ”Enten - eller – både 
-og? Hvad er verden? En afsøgning af argumenter.” 

I de to næste kapitler oprulles naturvidenskabens- og kir-
kens svar på hovedspørgsmålet til 1. del af bogen. Disse 
enslydende svar kender vi jo nok: ”Det er et rungende 
NEJ!” En styrke ved bogen er, at der her citeres flittigt 
fra tilhængerne af étlivstroen. Med baggrund i disse to 
kapitler stiller forfatteren efterfølgende nogle spørgsmål, 
der så besvares i 5. kapitel.

5. og sidste kapitel i 1. del har den sigende overskrift: 
”Hvad siger de, der véd noget?” Her opremser forfat-
teren en række mystikere, der jo har deres viden indefra 
sig selv. Efterfølgende gives via Martinus Kosmologi så 
efterhånden svar på alle de indtil da stillede spørgsmål. 
Forfatteren røber her et dybtgående kendskab til Martinus’ 
verdensbillede og til den suveræne måde hvorpå Martinus 
besvarer de vigtigste eksistentielle spørgsmål. 
I de kirkelige spørgsmål citerer forfatteren også fra den 
nye bog af Harry Rasmussen: ”Jesus. Søn af mennesket”. 
Som det vil være nogle læsere bekendt studerede Harry 
Rasmussen også i mange år Martinus’ verdensbillede. 

2. del af bogen har overskriften: ”Skæbnesvangre følger 
af étlivstroen”. Her behandles følgerne af fri abort, myten 
om den sociale arv og sluttelig: ”Når man tror, at anten-
nen er radiohuset”. Sidstnævnte omhandler den moderne 
hjerneforskning.
Jeg vil afslutningsvis give denne bog min bedste anbe-
faling som en redelig og sober bog vedrørende nogle af 
nutidens største dilemmaer! Bogen kan også anvendes 
som en god ”begynderbog” for folk, der måske kunne 
tænke sig at sætte sig ind i Martinus Kosmologi. 

BOGAnmeLDeLser

Døden er en 
illusion

Af Else Byskov
Books on Demand 2012
345 sider

Anm. Ruth Olsen

Langsomt men sikkert 
udbredes kendskabet til 
Martinus’ epokegørende 
værk, Det Tredie Testa-
mente, og Else Byskov 
gør sit til det. Den her bog udkom på engelsk i USA i 
2002, på tysk 2006, på spansk i 2011, og nu altså også 
på dansk.

Der er efterhånden udkommet mange bøger, der giver 
Martinus’ verdensbillede på forskellige måder, alt efter 
hvad forfatterne mener er bedst forståeligt. Elses klare 
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sprog gør dette vanskelige stof forholdsvist let tilgæn-
geligt. Hun begynder med at fortælle, hvordan det var 
det logiske i Martinus’ åndsvidenskab, som fik hende 
interesseret, og det er da også logikken, der er det centrale 
i hendes fremstilling af værket i denne bog.

Der er for tiden i medierne en del interesse for fænomenet 
”døden”, men når man kender åndsvidenskaben, kan man 
ikke undgå at ærgre sig over, hvor megen uvidenhed, 
udsendelserne bygger på. I f.eks. TV-udsendelsen fra et 
hospice, fik man den fornemmelse, at end ikke personalet 
vidste, at døden kun er en hvilepause.

Men måske holder de blot deres viden for sig selv for 
ikke at ”støde” nogen. Det er som om reinkarnation er et 
tabu-emne, også eller især i medierne, skønt undersøgel-
ser har vist, at nær ved flertallet af danskerne nu tror på 
reinkarnation, ja selv blandt kirke-kristne er der mange, 
måske fordi de kan se logikken i det, når de betragter 
naturens genfødsel.

I betragtning af tidens store interesse for døden, burde 
Else Byskovs bog kunne blive en ”bestseller”, men det 
bliver den ikke. For Martinus’ analyser synes endnu for 
vanskelige at forstå for de fleste, også selv om Else gør, 
hvad hun kan for at gøre dem ”jordnære”. Ifølge Martinus 
skulle mindst en tredjedel af jordens befolkning være 
modne for hans åndsvidenskab, og nordens folk skulle 
være længst fremme i den udvikling, også ifølge ham, 
skal vi nok ikke forvente noget stort fremskridt foreløbig.

Dine fantastiske magiske kræfter

Af Robby Curdorf
Forlaget Merlin Media 
2012
324 sider

Anm. Ruth Olsen

Robby Curdorf er aldrig 
kedelig. Med en utrolig 
energi har han i mange 
år arbejdet ihærdigt for at 
udbrede sine spirituelle 
budskaber. Hans mange 
foredrag kan i øvrigt kø-
bes på DVD.
Nu har han kastet sig ud 
i at forklare kvantefysikkens verden, som han kalder en 
magisk verden, for her hersker de usynlige energier, hvis 
lovmæssigheder man blot endnu ikke har forstået. Det er 
de energier bevidstheden bruger og kan udvirke mirakler, 
hvis vi forstår at bruge dem rigtig.

På sin egen skråsikre og underholdende facon får han 
fortalt mange spirituelle ”sandheder”, og får det hele til 
at lyde vældig klart og logisk, så man besnæres til at tro 
det hele. Men ind imellem falder nogle utroværdigheder 
alligevel en i øjnene. F.eks. når han fortæller, at vi kan 
(s.42): ”stige op til 7. dimension, også kaldet Kristusbe-
vidsthed”, hvis vi har klaret at være positive og kærlige 
i 7 år!
Eller når han prøver at overbevise os om, at der er en 
menneskelig civilisation i et hulrum i Jordens indre. Jeg 
tror gerne, der er et hulrum inderst i jorden – for det har 
også Walter Russel forklaret med en sammenligning med 
hvirvlen i en cyklon. Og jeg tror også der er levende 
væsner, de er bare ikke fysiske men for os usynlige, alt i 
denne verden består jo af levende væsner.

Men det skal ikke gøre alle hans andre interessante 
betragtninger mindre værd. Han har f.eks. en meget fin 
forklaring på, hvordan det med verden som en illusion 
skal forstås, dvs om hvordan vore sanser ”bedrager” os. 
Det kan han bruge den nye medie-teknologi til at forklare. 
Men når han påstår, at der ikke findes ”bevægelse” i 
universet, husker jeg på Martinus’ ord om, at der ikke 
findes andet end bevægelse. Robby bruger eksemplet med 
tanken, der kan påvirke øjeblikkeligt uanset afstand, og 
mener derfor den er uden bevægelse. Men det er jo fordi 
ingen kan fatte, hvor hurtig en åndelig energi er.

Mange af hans forklaringer er ikke fuldt forståelige, 
fordi han mangler fænomenerne ”åndelige legemer” og 
talentkerner. Når f.eks. noget fra et tidligere liv overføres 
til det nuværende, forklarer han det med ”auraens cel-
lehukommelse”.  Det er tydeligt, at han har læst mange 
spirituelle bøger, især teosofiske. Men han er god til at 
krydre tingene med ”historier fra det virkelige liv”.  Og 
han er glad for at sætte begreberne i skemaer.

Bogen bærer præg af, at han føler sig draget mod det 
fantasifulde. Mod alt det, der kræver vi kan ”tro” og ikke 
kræver alt for mange ”beviser”. Men uinteressant er den 
slags jo ikke! Og for ham selv er der tilsyneladende aldrig 
tvivl om f.eks. kanaliserede budskaber fra ”den anden 
side” eller oplysninger fremkommet i en regression. Til 
gengæld tror han ikke på, der har været mennesker på 
månen!
Hans forklaring om, at universets energi består af ”tanke-
bobler” og at der er tre hovedkræfter i universet: en der er 
bremsende, en der er accelererende og en der er bevarende 
svarer lidt til Martinus’ sammentrækkende og udvidende 
energi. Robby mener, at de tre kræfter han operere med 
allerede var beskrevet i den gamle indiske Veda.
Det er absolut ikke nogen kedelig bog. Og selv om jeg 
som altid er temmelig skeptisk, har jeg søgt at læse den 
med åbent sind, for det er da altid interessant at få nye 
vinkler på de spirituelle emner.
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Tænk dig til det 
hele

Af Irma Lauridsen

Forlaget Vanessa 2008
140 sider

Anm. Ruth Olsen

Bogen er en udmærket 
anvisning på, hvor meget 
vi kan udvirke, også hel-
bredsmæssigt, med tanker 
og visualiseringer. Forfatteren fortæller, hvordan hun selv 
visualiserede en stor åreknude væk. Der er mange gode 
eksempler på og ideer til, hvordan man visualiseringer. 
Vi får en del at vide om, hvad sollys, farver og musik 
betyder. Men vi får ikke meget at vide om, hvorfor det 
ikke altid virker.

Carsten Vagn-Hansen har skrevet et forord. Det er ham, 
som engang var ”radiodoktor” men blev fyret, sandsynlig-
vis fordi han var for alternativ. Jeg synes det han skriver 
er så godt, at jeg vil citere en del fra det:

”Sindet har en utrolig stor indflydelse på vores krops 
funktioner og trivsel. Vi kan ved hjælp af tankens kraft 
aktivere vores selvhelbredende kræfter, og modsat kan 
vi hæmme dem, hvis vi tænker negativt og forestiller 
os det værste. Vi kan få glæden til at opstå i os, hvis vi 
forestiller os, visualiserer, noget vi forbinder med glæde. 
Og vi kan blive deprimerede, hvis vi kun tænker på alt 
det dårlige i vores liv.

Hvordan tankerne formidles til resten af kroppen ved vi 
efterhånden meget om. Det sker ikke kun gennem nerve-
systemet, men også gennem energikanaler som meridia-
nerne og gennem tynde vandlag, der ligger uden på alle 
kroppens strukturer. Vi mennesker er elektromagnetiske 
væsener, hvor hver eneste celle er som et lille batteri. Vi 
har også en elektromagnetisk udstråling og svinger med 
hinanden og vores omgivelser, jorden og den ydre atmo-
sfære. Disse resonanser eller svingninger er de samme 
som hjernens svingninger og er livsnødvendige for os.

Der findes specielle receptorer i cellernes membraner, 
som registrerer elektromagnetiske bølger fremkaldt af 
tanker og følelser, det kan delvis forklare, hvorfor vi er 
i stand til at påvirke vores kropsfunktioner, også under 
sygdomsforløb, med positiv tænkning, opmærksomheds-
træning og omprogrammering af underbevidstheden.”

Gylden høst

Af Jan T.Gross

Kristelig Dagblads forlag 
2012
200 sider

Anm. Ruth Olsen

Dette var for mig en ret så 
tankevækkende bog, skrevet 
af en polskfødt historiepro-
fessor. Den handler om den 
polske befolknings adfærd overfor jøderne under anden 
verdenskrig, og om hvordan mange faktisk hjalp nazi-
sterne med at udrydde de polske jøder. Nogle – selv polske 
politifolk – slog endda selv på bestialsk vis de flygtende 
jøder og deres små børn ihjel, ja gik på jagt efter dem, 
der forsøgte at skjule sig i skovene.

Da bogen udkom i Polen i 2011, skabte den et raseri mod 
forfatteren, som blev beskyldt for at være løgner, og for-
laget, der udgav denne historisk meget velunderbyggede 
bog, blev udsat for trusler og sabotage. Man har aldrig i 
Polen forsøgt at se sandheden i øjnene, taget en offentlig 
debat om det polske folks rolle i holocaust, og derved 
søgt at lære noget af det.

Bortset fra nogle få præster, der prøvede at hjælpe de 
nødstedte jøder, synes den katolske kirke i Polen kun at 
have været lettet over ”at slippe af med dem”. Heller ikke 
den senere pave viste her nogen form for næstekærlighed. 
Hvis jøder søgte beskyttelse i kirkerne, blev de afvist. Der 
er intet berettet til Vatikanet om folkemordet på jøderne, 
selv om der blev sendt indberetninger om andre ting.

En godsejer Gorski, hvis jord stødte op til udryddelses-
lejren Treblinka og altså kunne lugte stanken fra lig-
brændingerne, vidste godt hvad der foregik. Han skrev 
i sine erindringer bl.a.: ”Jeg opfattede jøderne som en 
indre fjende og var glad for, at vi kom af med dem. Jeg 
er sikker på, det var hvad det overvejende flertal af mine 
landsmænd mente.” Hvis der endelig var nogle få, der 
gerne ville hjælpe jøderne, turde de det oftest ikke, fordi 
de kunne risikere at blive udsat for had og repressalier 
fra naboerne.

På forsiden af bogen er der et billede, der viser polske 
bønder, som graver ligrester af jøderne fra Treblinka op 
af jorden for at finde værdier, som tyskerne kunne have 
overset, f.eks. guldtænder og smykker. Til slut i bogen 
er der en historie om en mand, der kom til museet i 
Majdanek i 2006 for at aflevere en guldring, han havde 
fået af sin mormor. Han havde i drømme mødt den unge 
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jødiske pige, som ringen oprindeligt havde tilhørt, og 
som bad ham om at aflevere den. Drømmen gjorde et så 
stærkt indtryk på ham, at han ikke fik fred, før han kom 
af med ringen.

Kristus fødes i dig

Af Kim Michaels
Forlag ? 2003
340 sider

Anm. Ruth Olsen

Bogen udkom i USA, 
men forfatteren blev 
født i Danmark. Den er 
tilsyneladende ikke til 
at købe, så jeg fik den 
hjemskrevet fra Stats-
biblioteket, da en læser 
spurgte, hvad jeg mente 
om den. Bogens ærinde 
er hovedsageligt at fortælle om, hvad Jesu lære virkelig 
var og hvor meget den er blevet forvrænget, om hvordan 
vi kan højne vor bevidsthed og således blive i stand til at 
”gå i Jesu fodspor”, altså få kristusbevidsthed. Bogens 
påstand er, at fortælleren er Jesus selv, der giver sine 
budskaber til Kim Michaels, som altså er et slags medie.

Uanset hvad vi tror om det, falder en del af budskaberne 
meget godt i tråd med det, Martinus har fortalt om Jesus 
og hans lære. Vejen til at opnå kristusbevidsthed er dog 
her en alt for virkelighedsfjern beskrivelse, fordi den 
foregøgler menneskene, at det er et spørgsmål om ønsker 
og vilje. Vi hører intet om, hvordan det kræver mange 
inkarnationers lidelseserfaringer at nå til den indstilling 
af bevidstheden, som der tales om i bogen.

Et par citater kan belyse det: ”Den eneste forskel mellem 
det materielle univers og højere planer af Guds skabelse 
er en forskel i vibration.” .. ”Din bevidsthed har evnen til 
at stille ind på både det materielle univers og de højere 
universer i den åndelige verden. .. Den eneste grund til, at 
du ikke har en direkte erkendelse af den åndelige verden 
er, at du endnu ikke har lært at dreje bevidsthedens ind-
stillingsskala.” - ”Jeg ønsker, at du rækker ud over troens 
bevidsthed og opnår en højere bevidsthedstilstand, der er 
baseret på direkte viden. Denne bevidsthedstilstand er 
tilstanden af indre erkendelse.” Forfatteren sammenligner 
det med at indstille sin radio på den rette frekvens.

Mange ting forklares bare med, at sådan har Gud skabt 
det, men det vil moderne mennesker jo ikke nøjes med, 
da slet ikke når man har Martinus’ logiske analyser af de 
kosmiske sammenhænge. Det er dog alt i alt en udmærket 

bog, især for dem, der har brug for at slippe af med de 
gamle kristne dogmer og få en bedre forståelse af, hvad 
Jesu budskaber oprindeligt var. I øvrigt bærer bogen præg 
af, at Kim Michaels faktisk var velbevandret i mange 
spirituelle bøger og havde en vis tilknytning til ”Summit 
Lighthouse”. Da den er sprogligt let tilgængelig, tror jeg 
mange har kunnet have glæde af den.

Den store omstilling

Af Jørgen Steen Nielsen
Informations forlag 2012
220 sider

Anm. Ruth Olsen

Jeg har det med at gå og 
spejde efter bare et lille 
bitte tegn på en udvikling, 
der kan nærme sig det 
fremtidsbillede, Martinus 
har skitseret med hensyn 
til samfundets indretning. 
Foreløbig synes der ikke 
så langt øjet rækker at være nogen tendens i den retning. 
En lille spire af håb får man dog, når man læser denne bog, 
fordi her beskrives ikke bare vor tids dommedagsagtige 
globale økonomi, men vi hører også om, hvor mange gode 
initiativer, krisen har givet anledning til.

Der er etableret mange globale netværk (21 i alt) af al-
ternativt tænkende økonomer m.m., som arbejder for en 
grundlæggende ændring af den materielle vækst-model, 
der kun appellerer til menneskets selviske interesser. 
Her tænkes på menneskehedens fælles interesse for at 
overleve her på kloden, på hvordan materiel vækst kan 
erstattes af en anden slags vækst og udvikling, der gavner 
helheden.

Hvis man er pessimist, tænker man uvilkårligt: Hvad 
nytter det i den aktuelle verden, hvor det synes umuligt 
at råbe politikerne op, fordi de kun tænker på at ”please” 
vælgerne for at blive genvalgt ved det næste valg. Altså 
må de skaffe arbejde til alle, hvorfor vi kun hører det 
fordummende råd om at forbruge stadig mere. Så det 
vil nok tage lang tid at få parolen om vækst ændret til et 
fokus på retfærdig fordeling i stedet.

Men det er da en begyndelse, at flere og flere får forståelse 
for problemerne og de mulige løsninger. Vi ved, der skal 
kriser til at skabe en reel forandring, men den nuværende 
krise skal nok blive en del værre, før man holder op med 
forsøg på at redde et sygt system og skaber virkelige 
forandringer. Før det sker, vil der blive skrevet mange 
flere bøger af den her slags, således at indsigten også 
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begynder at finde vej til medierne. Ja, så selv Martinus-
folk begynder at interessere sig for det, Martinus kalder 
den egentlige magt – økonomien!

Det vågne menneske

Af Barbara Berger
Lindhardt og Ringhof 
2009
218 sider

Abm. Ruth Olsen

Der er to tendenser, der 
synes at blive forstærket 
i disse år. På den ene side 
optagetheden af det ma-
terialistiske, f.eks. alle de 
mange udsendelser om 
mad i TV, og de mange 
plastikoperationer for at forskønne sit ydre. På den anden 
side er der øget interesse for ens eget mentale velbefin-
dende, som vi f.eks. ser det med udbredelsen af kurser i 
mindfulness og meditation, den side af livet vi kan kalde 
”det åndelige”.

Denne bog er et meget godt eksempel på, hvordan man 
i vor tid i stadig højere grad søger indad i sindet for at 
forstå sig selv og derved finde ”lykken”, uafhængigt 
af omgivelser og ydre livsvilkår. ”At være vågen” er 
blevet ensbetydende med – som beskrevet i denne bog 
– at kende ”virkeligheden”, dvs gøre op med gamle og 
ofte falske forestillinger, opdage at lykke ikke beror på 
andre mennesker eller ydre ting, men af hvordan du selv 
forholder dig til dem.

Alt afhænger af din egen bevidsthed og tanker, og så 
nævnes i bogen en række mentale lovmæssigheder, som 
vi ved at kende og bruge, gør det muligt ”at vågne op”. 
De er stort set alle hentet i den østlige filosofi, især bud-
dhismen. Også her fremføres det seneste ”mantra”: at 
lykken er at ”leve nærværende i nuet”.

Så var det, jeg kom i tanke om, at Martinus har skrevet, 
at det er nødvendigt for menneskehedens udvikling her 
på jorden, at østens folk bliver mindre åndelige og mere 
materialistiske, ligesom vi er blevet i vesten. I en be-
stemt periode af udviklingen. Men nu er det meningen, 
vi i vesten skal til at være mere åndelige, på et højere 
intellektuelt niveau. Men som overgangsfænomen er 
det sikkert udmærket, at vi har fået alle disse østligt 
inspirerede bøger.

I denne, som i alle spirituelle bøger, er det dog kærlig-
heden, der er den store ”forløser”. På s. 137 citerer hun:

”Det er lige meget hvor håbløst problemet ser ud til at 
være, hvor stor forviklingen er, hvor stor fejltagelsen er; 
en tilstrækkelig erkendelse af kærlighed vil opløse den. 
Hvis blot du kunne elske nok, ville du være det lykkeligste 
og stærkeste væsen i verden.”

Manual for sjælen

Af Steen Kofoed
Healerskolens forlag 2010

Anm. Ruth Olsen

Dette er en sød lille bog, 
hovedsageligt bestående af 
små sentenser til at tænke 
over. Som en slags forord 
skriver Steen om bogen: ”Den lå der bag en tanke, under 
en masse viden på toppen af visdommen, lige ved siden 
af alle erfaringerne …”

I stedet for at anmelde, vil jeg nøjes med at citere nogle 
af de små sentenser som eksempler.
Du er et lys, der bruger din krop.
Sandheden kan kun opleves fra dit hjerte.
Du er der, hvor din opmærksomhed er.
Det, du savner, mangler du selv at give – du finder det 
ved at give det.
I øvrigt går 10% af bogens overskud til institutionen 
”Sindsro”, et alternativt behandlingssted for psykisk syge, 
som Steen har været med til at etablere.
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Af Kirsten Thurø

De artikler, som blev skrevet i 1970-erne, blev alle kon-
trolleret af Martinus personligt.  Da det på et tidspunkt 
blev mig klart, at Martinus ønskede at flere ville skrive 
til Kosmos, sendte jeg nogle artikler til ham. Disse blev 
trykt i Instituttets blad, og der blev ikke ændret et komma.
For nogen tid siden blev jeg gjort opmærksom på, at Insti-
tuttet har sat nogle af mine artikler fra 1972 på internettet. 
Ved kontrol viste det sig, at man i artiklen: Forståelse 
og partiel forståelse i afsnit 2: ”Det er nødvendigt, at vi 
lærer at så den gode sæd”, har indtastet en, såvel i relation 
til Martinus selv som i relation til Instituttets ansvarlige 
ledelse og dermed sagens offentlige ansigt, alvorlig fejl.

Læser man dette afsnit, kommer man til et sted, hvor 
der står: ”Her (slut på side 117) er noget, du ikke forstår, 
noget, som det er vigtigt, - såvel for dig selv som for 
Martinus Guddommen, at du bliver klar over ..” (citat slut)
Dersom jeg havde skrevet sådan, hvilket er mig umåde-
lig umuligt, havde Martinus naturligvis fjernet navnet: 
Martinus og påtalt fejlen overfor mig. I den oprindeligt 
skrevne artikel, som man kan finde i Kosmos, finder man 
ej heller udtrykket: Martinus Guddommen, men kun 
ordet: Guddommen.

Martinus har altid, når han talte til os, understreget me-
get klart og tydeligt, at han personligt ikke er, og ikke 
kan være, hverken mere eller mindre end, hvad enhver 
anden er eller skal blive, samt også, at han ikke er/var 
reinkarnation af Jesus Kristus, sådan som nogle men-
nesker mente og påstod. Han beundrede Jesus Kristus 
for dennes humane informations-arbejde i en langt mere 
indskrænket, grovere og brutalere verden end det område 
af vort nuværende/daværende verdenssamfund, hvor han 
selv, næsten 2000 år senere inkarnerede, og hvor han, 
forsynsbeskyttet mod menneskenes værste og skarpeste 
grovfile, arbejdede for menneskehedens vel.

Hans organiske arbejdsredskab måtte inkarnationsmæs-
sigt, ligesom for Jesus Kristus’ vedkommende, være en 
mandsperson, fordi vi gennem hele menneskehedens 
udvikling og endnu fremover i en rum tid lever i en mere 
eller mindre grov, mandsdomineret verden. En sådan 
jordmenneske organisme var for Martinus tung og ret så 
ubehagelig og føltes, som havde han en art rumdragt på, 
forklarede han. Det var ikke muligt for ham i vor verden 

at have et oplevelsesredskab, som svarede til hans bevidst-
hed, der jo var hjemmehørende i en langt højere, i lys, 
fred og kærlighed udviklet verden. I hans dybe forståelse 
af, at de vide ikke, hvad de gøre, oplevede man ham gang 
på gang vise altaccepterende forståelse og upartiskhed.

Vi ved at mennesker gennem tiderne har ment, og at nogle 
stadig den dag i dag mener, at Jesus Kristus var inkarna-
tionen af selve Guddommen. Hvis man blot nogenlunde 
har forstået sandheden i dét matematisk-harmoniske 
altomfattende verdensbillede, - som Martinus intensivt 
og målrettet gennem en hel menneskealder arbejdede for, 
klarlæggende og oplysende at videregive til jordklodens 
menneskehed, - vil man indlysende indse, at dette er en 
umulighed, eftersom Gud udgør alt eksisterende, og Jesus 
Kristus således ikke var og ikke kan være andet end en 
enkelt kosmisk bevidst celle i Guds altomfattende bevidst-
hed. Ganske vist en dermed meget væsentlig tjener-celle 
og lysbringergave tilegnet de væseners udvikling hvis 
vandring mod kærlighedslyset, han skulle anspore.

Nøjagtig det samme gælder Martinus, og derfor har vi 
al ret og den største og bedste grund til, at være taknem-
melige for disse to dejlige lysbringerers inkarnationer 
blandt os med det formål sandhedsinspirerende at hjælpe 
vor endnu så langtfra færdigt udviklede menneskehed; 
dén menneskehed, hvortil også vi er hjemmehørende. 
Men det er forkert, og det hører ind under overtro, uanset 
hvor i den evige udvikling nogen befinder sig, at udnævne 
en individuelt enestående personlighed som værende 
Guddommen.

Dersom man alligevel udbreder denne overtro, udgør man 
et livsudtryk, som hører ind under bevidsthedsfeltet: sort 

Martinus er ikke en Guddom
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magi. Det usandfærdige menneske er en mørkeenergier-
nes tjener. Dette gælder i alle forhold og derfor naturligvis 
også, når man mundtligt eller skriftligt udtaler sig usandt 
om et andet menneske. Martinus arbejdede ihærdigt for at 
tilføre menneskeheden sandhedsbilledet vedrørende selve 
livsmysteriets løsning og dermed inspirere mennesket 
ad sandhedens vej, vel vidende, at Jesus Kristus ord: 
Sandheden skal frigøre jer, - er virkelighed.

At inspirere mennesker med sandhedens ord, kan man 
ikke kalde: at besætte andre til at tro på noget, de muligt 
ikke forstår, men er derimod vejledning frem imod sand 
forståelse; idet sandhedens ord er kærlighedens ord, som 
med tiden spirer lys i menneskets endnu ikke færdigt 
udviklede bevidsthed.
Omvendt er enhver usandfærdighed, bragt frem i det of-
fentlige rum om en hvilken som helst sag eller person, 
udvirkende direkte besættelse af de medmenneskers be-
vidstheder, som tror på ordene, - besættelse, fordi ordene 
ikke er sande, og man sår således her det modsatte af den 
gode sæd. Man besætter andre menneskers tankegang 
og livsanskuelse med et uvirkelighedens billede, og det 
ubevidste og umodne menneske, som bruger energier til 
at værdsætte og hylde usandheden, glider som følge heraf 
dybere fast i ukærlighedens manifestationsfelt.

Det almene menneskes vanebevidsthed tror velvilligt 
på negativ omtale, uden at undersøge, uden at analysere 
og uden et hjerte, som slår i kærlig forståelse mht. årsag 
og virkning. En sådan vanebevidsthed er en hård nød at 
knække. Det egoistiske begær efter at være midtpunkt sej-
rer alt for ofte over moral og ansvarsbevidsthed. At opleve 
sig lykkeberuset over at være værdsat midtpunkt, og dette, 
at føle sig bedre end andre, syntes for nogle mennesker 
at være nødvendighed, hvorfor sådanne griber enhver 
chance hertil; endog ofte velvidende, at handlingerne og 
sladderen vil få uheldige følger for medmennesket. Lige-
ledes er f.eks. handlinger som at tilrane sig et andet men-
neskes idé eller idéer og udnytte dem, som var de opstået 
som følge af ens egen tankekraft eller videregive dem til 
andres udnyttelse; eller dette at tage et andet menneskes 
skriftlige arbejde og udgive det som sit eget, at ligne med 
indbrud i andres hjem for at sælge de genstande, man 
uretmæssigt har tilegnet sig. Her foregår indbruddet blot 
i et andet menneskes psykiske sfære eller mentale hjem. 
Sådanne og lignende handlinger hører ind under denne 
verdens mange former for usandhedsmanifestationer.

I vor nuværende jordiske sfære tvinges vi til under lås og 
slå at barrikadere såvel vore fysiske som psykiske hjem, 
fordi mennesker endnu ikke har forstået, hvad ordene: - 
”at give Gud, hvad Guds er og kejseren hvad kejserens 
er”, - betyder for vor livsudfoldelse og for kærlighedens 
indpas i det enkelte menneskes hjerte og bevidsthed, og 
følgelig lidt efter lidt i hele jordklodesamfundets stræben 

efter fredsskabende livsudfoldelse.
Kun det beskedne og tjenende menneske er virkeligt 
midtpunkt, for det hviler i sig selv og i den kærlighed, 
Gud har nedlagt i dets hjerte. I øvrigt er et sådant men-
neske slet ikke interesseret i at være midtpunkt; det er 
kun interesseret i at være og at hjælpe.Usandhedens ord 
er også ukærlighedens ord, og da det er kærlighed og 
kun kærlighed - den kærlighed som Martinus kalder al-
kærlighed – som åbner for vort kosmiske bevidsthedsfelt 
og dermed for vor virkelige erkendelseskraft, bygger vi 
spærringer såvel for os selv som for vore medmenneskers 
fremskridt, når vi lyver.

Sådanne handlinger har en række negative følgevirknin-
ger i den form for samfund mennesker af vor tid befinder 
sig i; idet der eksisterer flere, som ønsker at tro på usand-
hed end på sandhed; flere som ubekymret ”løber med en 
halv vind og et skadefro sind”. Dette forekommer især 
når snakken er om en lysidealistisk arbejdsform, man ikke 
forstå og ikke tilhører, eller når snakken går om næsten 
i det almindelige hverdagsliv.
Gennem sådanne handlinger er vi ikke i harmoni med 
verdensbilledet; det verdensbillede, som Martinus sagde, 
vi skulle have hos os så at sige i lommeformat og altid 
måle vore handlinger i relation til, så vi bevidst kunne 
lære at være i harmoni med verdensaltet og dettes hårfine 
alkærlighedsbalance.

Mange mennesker føler sig meget misforstået i hverda-
gens begivenheder, og en tiel som : ”Forståelse og partiel 
forståelse” ansporer sådanne bevidsthedskonstellationer 
til læsning. De, som Internet gennemfører læsningen og 
kommer til ordlyden: Martinus Guddommen, vil få et helt 
skævt indtryk af Martinus og af årsag og virkning bag 
sammes manifesterede kosmiske viden og livsindsigt. 
Læseren vil få en total indtryksforvridning af sandheds-
billedet bag de altgennemtrængende klarsynsgivende 

Kirsten Thurø holder tale til Martinus på 
hans 85-års fødselsdag
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oplysninger, som Martinus så ihærdigt gennem hele sit liv 
arbejdede for at inspirere menneskeheden til forståelse af.
Er Martinus en Guddom, må Martinus-bevægelsen være 
en bevægelse, som tror på flere guder, og som derfor er 
analog med de endnu her på jordkloden eksisterende 
mindre udviklede samfund, der dyrker flerguderi; eller 
alternativt være en bevægelse, hvor man tror, at selve 
den eneste ene eksisterende Gud atter har været inkar-
neret i kød og blod. At skrive: Martinus Guddommen 
er en usandhedsmanifestation, og ingen af Martinus’ 
virkeligt sande og trofaste medarbejdere vil kunne ac-
ceptere denne form for ordlyd, - hverken privat eller i 
det offentlige rum.
Det er Instituttets pligt at sørge for, at dét, som af Institut-
tet skrives på Internettet, må være af absolut sandhed og 
stå, som det blev skrevet og godtaget af Martinus, og det 
er naturligvis Instituttets pligt at rette nævnte alvorlige 
fejl.
For at undgå gentagelser kunne man nedsætte en gruppe 
med ansvar for dette område samt tillige informativt 
oplyse skriverne om, at ”deres arbejde” af Instituttet er 
sat på Nettet; hvorvidt de evt. også selv venligst vil kon-
trollere præsentationen, idet ingen er fuldkommen, og vi 
nødigt vil begå alvorlige fejl. Man burde ikke selv, som 
i nærværende tilfælde, tilfældigt opdage at være præ-
senteret på Nettet; og de forskellige medarbejder burde 
i relation til Instituttet kunne have absolut tryghed mht. 
det, der måtte ske med individuelt arbejde, også efter en 
persons diskarnation. Martinus Institut burde være et 
sandhedens institut i alle henseender.

At være absolut sandfærdig er således nøglevejen, som 
vil føre os frem til alkærlighedslyset og til åbningen for 
vor individuelle kosmiske bevidsthed. Jamen, det er jo 
ikke altid kærligt at være sandfærdig, hører man men-
nesker protestere; for hvad nu f.eks. hvis et menneske 
er alvorligt syg og ikke parat eller psykisk stærk nok 
til at høre sandheden? I sådanne situationer kræver det 
træning og atter træning at kunne se hvad, som er den 
rigtige handlemåde, og vi vil fejle igen og igen indtil, vi 
opnår indsigten.
Dette kan ikke benægtes. Men vi har alligevel et enestå-
ende vejledende eksempel i Jesus Kristus ord: ”Jeg har 
endnu meget at sige jer, men I kan ikke bære det endnu; 
men talsmanden, den hellige ånd, skal komme .. osv.” 
Med andre ord: Når man sanser at et medmenneske ikke 
kan ”bære det”, må man (i de tilfælde, hvor dette er 
muligt) vente i forvisningen om, at når sandheden på en 
mere acceptabel måde har mulighed for at nå sindet, da 
vil den rette budbringer og hjælpende ånd manifestere sig.
Som i ”det store” således også i ”det små”.

For kærlighedens skyld at tilbageholde sandheden til det 
rette tidspunkt, således som Jesus hermed lærte os: Ikke 
sandheden for sandhedens skyld, men sandheden for 

kærlighedens skyld. For dy-
bere forståelse og skærpelse af 
koncentrationen med henblik 
på at kunne se den bedste løs-
ning, må vi ej heller glemme, 
at vi foruden dette nævnte til-
lige i relation til et hvilket som 
helst problem altid kan søge 
bønnens hjælp.
En kær bekendt blev ramt af 
kræft. Han var totalt uvidende 
herom. Lægen bad ham om 
at komme ind til sig for en 
samtale. Umiddelbart efter, 
at de havde sat sig, meddeler 
lægen: ”Du har kræft; det er langt fremskreden, vi kan 
intet gøre, du har ganske kort tid at leve i, du skal sørge 
for, at dine sager er i orden”. Da patienten blev chokeret, 
kunne han få noget nerveberoligende. Resultatet var, at 
omtalte person blev forfærdelig deprimeret og forblev 
deprimeret indtil døden indhentede ham, og dette ville 
han ikke have været, hvis han havde følt, at der var håb. 
Burde sådan en læge have sådan en opgave? Nej!

Der findes mange eksempler på, at folk er blevet døds-
dømte og alligevel har oplevet det, lægerne kalder: 
spontan helbredelse. Det skete bl.a. for en 31-årig dame. 
Hun havde nænsomt fået samme besked. Senere fortalte 
hun: Jeg troede simpelthen ikke på lægens ord. Det kunne 
ikke være sandt. Hun nægtede inde i sig selv at være syg. 
Da hun senere kom til kontrol, troede lægerne ikke deres 
egne undersøgelser, for kræften havde trukket sig tilbage 
i stedet for som ventet, yderligere at brede sig. Et halvt 
år senere blev hun erklæret fuldstændig rask.

Der er altid håb, og læger er, ligesom Martinus og enhver 
af os andre, ikke Gud, og man har ingen ret til at tage 
håbet fra en person, hverken hvad dets helbred angår el-
ler på nogen som helst anden måde. Martinus kunne som 
Seer åbne op for viden om de personer, som han mødte, 
men han udtalte sig kun, når han så, at dette ville være 
til hjælp. Vedrørende negative begivenheder havde han 
en usædvanlig evne til at vende billedet i håbets positive 
favør. Disse eksempler er givet for forståelsen af, hvad 
der her menes med at være sandfærdig. Man må først og 
fremmest være sandfærdig overfor sig selv, og man må 
ikke spå om et andet menneskes livssituation, uanset hvor 
meget man mener ud fra sin erfaring, at vedkommende 
er fortabt.
Martinus vidste, at han ingen magt havde til at ændre et 
menneskes skæbne, og han kendte sin missions fornem-
meste mål, som var at indgyde håb og styrke således, at 
mennesker på den opnåelige mest logiske=kærlige måde 
kunne modtage det, som måtte komme, og samtidigt ville 
kunne finde frem til at se udviklingsmening i ”hvad end 



36

skæbnen måtte byde”. Man må i kærlighed give oplys-
ninger, og er de svære, må de altid være iblandet håb og 
nødvendige saglige råd, dersom man er kvalificeret hertil.
Som repræsentant for Martinus’ oplysningsarbejde, er 
det naturligvis til enhver tid umådelig vigtigt, at man 
i sin fremstilling taler sandt om personen Martinus, og 
at man med dette mål i sigte alvorligt overvejer hvilke 
ord, man anvender. At anvende specielle ord bliver hur-
tigt vanebevidsthed. Dette oplever vi alt for dårligt, når 
”ordvoldtægten” vælder ind over befolkningen, og ”alle” 
bruger de amme eder for at understrege, hvor vigtigt det, 
de siger, er. Ja, selv den, som ikke selv ønsker at anvende 
sådanne eder, klager over at høre dem så meget, at de 
pludseligt flyver ud af egen mund, uden at vedkommende 
har villet dette. De ord og det sprog, vi dagligt påvirkes 
af, bliver også vanetænkning, idet vi endnu i forbindelse 
med mange af vore tankefunktioner fremstår som ube-
vidste, mere eller mindre hjernevaskede vanemennesker.

Ordets magt er kolossal. Det er den stærkeste magt, som 
eksisterer. Ordet er skaberkraften, og den virker ligesåvel 
i det ubevidste som i det bevidste sind. Når ordet er sand-
hed, føres sindet mod lyset, når det er usandhed, bremses 
det for vejen frem. Man burde således ikke ved forkla-
ringer om Martinus’ sandhedsfremstillinger anvende ord, 
som reelt beskriver et helt andet udviklings ståsted end 
det, som Martinus er tilhørende. Dette sker bl.a. ved at 
kalde Martinus ”filosof” og bedyre, at ”han mener .. osv.”, 
for Martinus er/var ikke filosof, og han dannede sig ikke 
meninger. Martinus er/var kosmisk bevidst Seer, og en 
sådan bevidsthedstilstand er noget ganske andet.

Samtidigt med træningen: at udtrykke absolut sandhed, 
må man søge ikke at stå stejlt i dialogen; thi da skabes 
evt. en form for mental krig. Så indrømmet, - det er san-
delig både en vanskelig og en stor kunst bevidst at vogte 
sine ord således, at disse kan skabe den rette forståelse 
og viden om dén indsigt, der efterhånden fører til indivi-
duel erkendelse af alkærlighedens allestedsnærværende 
visdomsvæsen. Her er det også en hjælp at erindre, at 
Martinus sagde, at alle har ret ud fra den personlige 
synsvinkel. Dette er et dejligt redskab til mildning af 
meningskontrasterne samt til standsning af mental ufred 
og til at føre tankegangen mod lyset.

Alle mennesker vil så gerne have ret og åbner sindet ved 
anerkendelse. Ret, det har vi også alle set i et dertil tilpas-
set perspektiv, og anerkendelsen opleves, når genparten 
giver udtryk for, at det som siges (muligt) er rigtigt (set ud 
fra en speciel livsoplevelsesvinkel eller synsvinkel) – og 
derefter giver udtryk for Martinus’ oplysninger ved f.eks. 
at tilføje: Martinus giver os en yderligere uddybning af 
spørgsmålet Hans forklaring lyder som følger ..osv.
Eller man kunne også blot bruge et lille: ja; og så fortsætte 
forklaringen med viderebygning af synsvinklernes sam-

menspil og derigennem (søge at) føre tænkningen derhen, 
hvor afklaringens lys i den givne situation står klarest.

Mennesker står ofte vanemæssigt stejlt overfor hinanden 
i hver sin lille dialog boks; Jeg mener - ! Hun mener - ! 
De mener - ! Han mener - ! – og så slås man om menin-
gerne; men vi har jo alle ret, så der findes ingen grund til 
at slås, men udelukkende grund til at søge at lære at løfte 
perspektivet derhen, hvor alle tilgodeses og forsvares, 
hvilket er og forbliver den store fredsskabende accept 
og forløsningskunst. Det var denne kunst, Martinus me-
strede; idet alt, som han udtrykte og skrev, munder ud i 
eet eneste stort forsvar for alt og alle.

Man bør som sagt søge at vænne sig af med at anvende 
sådanne ord, som fremstiller Martinus i et falsk perspek-
tiv. Dette fortjener hverken Martinus eller den/de, som 
modtager de skrevne eller sagte ukorrekte ord; idet der 
her er tale om en form for offentlig vildledelse. Opgaven 
er naturligvis ret så svær som følge af, at det perspektiv, 
Martinus skal ses i, ikke tidligere har været almindelig 
kendt på vor klode.

For mange mennesker er det derfor helt naturligt ikke 
let at forstå, at der her er tale om en bevidsthedskonstel-
lation, som er ukendt, og at i kraft af talsmanden ( dvs: 
disse af Martinus skrevne skrifter. Jøderne kaldte deres 
hellige skrifter for talsmænd; og Martinus har tydeligt 
givet udtryk for, at det ikke drejer sig om manden men om 
skrifterne og at i kraft af disse) – kan vi nu blive hjulpet 
til at tænke på Gud således, som Gud er, og ikke længere 
som hidtil: se Gud, som Gud er set, skabt i det ufærdige 
menneskes begrænsede opfattelsesperspektiv.

Med den baggrund de fleste har, vil mange tro, at her 
er der tale enten om en ny religion, en ny isme eller ny 
ideologi, og der findes ingen titel, der i eet ord vil kunne 
forklare Martinus’ mission i relation til den menneskehed, 
han kom for at hjælpe. Et sådant ord er endnu ikke født 
i hverdagsmenneskets bevidsthed, således at mennesker 
i kraft af en titel ville kunne forstå hvem Martinus er, - 
simpelthen af de grund, at der er tale om tankebilleder og 
livsoplysninger, som menneskene endnu ikke kender; - en 
ny videnskab – en sandhedens åndsvidenskab, som skal 
hjælpe menneskene til igen at komme til at ”leve livet”, 
hvilket vil sige blive bevidste om egen evighedsværen 
og således løftes ud af den hidtidige opfattelse af dødens 
natur, af skæbnens natur og af hvad, som er godt og hvad, 
som er ondt.

Hvem var, hvem er da Martinus? Mon man til hverdag-
smennesket kunne præsentere Martinus som forfatter? 
Dette ville være forkert, og gøres det, kræver det en dy-
beregående forklaring; for en forfatter er i almindelighed 
kendt som et menneske, der forfatter skrifter ud fra sine 
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erfaringer og fantasier. Romaner, noveller, rejsebeskrivel-
ser er en blanding af erfaring og fantasi. Martinus’ arbejde 
eksisterer på et helt andet plan, også selvom han bl.a. 
har efterladt sin viden skriftligt. Betegnelsen ”skribent 
og tegner” ville derfor være mere rigtig, selvom disse 
ord i deres neutralitet ikke fortæller noget om Martinus’ 
mission i vor verden.

Ordet: Journalist syntes muligvis mere acceptabelt. 
En journalist skal jo fortælle sandheden, og der findes 
mange slags journalister; men i så fald da er Martinus 
”åndsvidenskabelig journalist”, hvilket er en titel, de fleste 
mennesker ikke umiddelbart ville kunne godtage. Her må 
der også yderligere forklaringer til, således at mennesket 
har mulighed for at forstå, at det drejer sig om en person, 
som kan se frit ind i de åndelige verdener, - og som dags-
bevidst kan træde ud af sin fysiske organisme for at rejse 
i de åndelige verdener, - og som har evnen til uhindret at 
se og nøjagtigt at fortælle om lovene og principperne bag 
al livsudfoldelse. Jamen, det er jo sandt, selvom de fleste 
ville opfatte en sådan beskrivelse som sensationel fantasi, 
så måske er ”åndsvidenskabelig journalist” ej heller en 
titel, der kunne appellere til menneskelig fornuft og give 
lyst til at vide mere. Responsen ville muligt for det meste 
blot blive: Man kan jo altid se en science fiction film.

Ville det være klogere at bruge ordet: Verdensgenløser? 
Muligvis, da denne betegnelse er det mest præcise ud-
tryk for Martinus’ livsgerning i relation til jordklodens 
menneskehed. Alligevel er det et ord, som slæber idéas-
sociationer i sit kølvand; tanker og forestillinger, som 
hurtigt kan få mennesker til at tænke på en religion – en 
ny trosretning, medens det for andre vil være et alt for 
usandsynligt og højtravende ord, der ikke vækker syn-
derlig interesse eller forståelse.
Kunne man da præsentere Martinus som vismand? Ja, 
af alle gammeldags betegnelser synes denne at være den 
bedste; men det er alligevel en forældet betegnelse, som 
mange mennesker ser mere i fortidens lys; i fortidens op-
fattelse af vismænd, end i dét faktiske lys en vismand, som 
Martinus skal ses i, således at mennesker ville kunne få 
fornemmelsen af, at vi her står overfor en ny oplysnings-
kilde, et nyt kærligheds-perspektiv, et nyt verdensbillede; 
en sandhedens budbringer om menneskehedens vej til 
skabelsen af en fredens verden.

I det internationale blad ”Esperanto” blev Martinus omtalt 
som mystiker, hvorfor jeg sendte et lille indlæg om, at en 
sådan titel burde man ikke tildele Martinus, idet der intet 
mystisk er over Martinus’ livsanalyser, at disse tværtimod, 
når de forstås, frigør mennesker for al form for mystik mht 
livet. I korthed forslog jeg, at man, dersom man absolut 
behøver en titel til Martinus Thomsen, kunne anvende 
ordet: Livsanalytiker. Ordet ”mystiker” kan man muligt bruge 
om en folkefører så længe sandhedens oplysninger, som et 

midlertidigt redskab, er beregnet til at føre mennesker ad troens 
vej mod lyset. Martinus fører menneskene via sine analyser til 
klar viden om den hele bevidsthed, den hele ånd, som vi alle er 
under individuel udvikling til indre forståelse, erkendelse og 
kærligheds-illumineret lysoplevelse af.

Det er helt forkert og trist, og det viser sløvsind fra de 
overfor Martinus og for hans Institut ansvarlige, at man 
har tilladt eller overset en så alvorlig fejlfortolkning af 
en artikel, som er indsat på Internettet, at man har ind-
ført udtrykket: Martinus Guddommen, idet dette er en 
benævnelse, som er et totalt kontraangreb mod alt, som 
Martinus i sit efterladte testamente oplyser angående 
livets fundamentale kærlighedsnatur. Som ikke alle er 
vidende om, men som de, der kan følge Martinus’ ana-
lytiske tankegang véd: kan en enkelt personlighed ikke 
være og er ikke Gud. En sådan forestilling er som tidligere 
nævnt: overtro.

I relation til vor nuværende tidsepoke, og dersom man 
behøver en titel, er ordet Livsanalytiker, en god titel 
til Martinus, idet dette ord ikke efterlader en religiøs 
efterklang, således at mennesker automatisk tror, at der 
her er tale om en ny religion eller mærkelig trosretning. 
Men hvad man end siger om Martinus, så kan man i hvert 
fald ikke sige noget forkert ved at hævde, at han var og 
er et unikum. LIV er ALT, og Martinus giver os jo netop 
analyser over alt eksisterende, alt i Verdensaltet, såvel 
den fysiske som den psykiske side. Og netop derfor kan 
man i sandhed omtale Martinus som livsanalytiker; et 
visdommens menneske, der gav menneskeheden analyser 
over selve livsudfoldelsens eksistens.

Den store kunst for Martinus-medarbejdere er så, i re-
lation til de enkelte menneskers ståsted i livet, gradvis 
såvel for sig selv som for andre, at afdække Martinus’ 
personlige natur og visdomsviden. Dén visdomsviden i 
kraft af hvilken han, som kosmisk bevidst Seer, besøgte 
vor klode for at guide os til, i forståelse af og i samklang 
med selve livets bærende principper og fundamentale 
natur, at skabe en fredens verden såvel for jordkloden og 
dens menneskehed, som for dens øvrige mikrokosmiske 
livsenheder; thi i Gud (godhed) lever, røres og er vi.
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Af Søren Kierkegaard - sendt til bladet af Ejnar 
Hjorth

Dette nummer af Øjeblikket, som ikke udkom, lå tryk-
færdigt ved Søren Kierkegaards død den 11. nov. 1855. 
– [Paa Kladden:] d. 24 Aug. – Her bringes artiklen: 

At “Christenheds“ Forbrydelse er at sammenligne 
med det, uberettiget at ville tilvende sig en Arv 

En Mand døer, og indsætter En til Arving af hele sin 
Formue – men der er en Betingelse, Noget som fordres 
af Arvingen; og dette behager Arvingen ikke. Hvad gør 
han saa? Han bemægtiger sig den efterladte Formue – 
thi han er jo Arvingen, siger han; og giver Forpligtelsen 
en god Dag. 

Dette er, hvad Enhver veed, Uredelighed; det er Løgn, 
at han udenvidere er Arving til Formuen, han er det 
kun under Vilkaar af at overtage Forpligtelsen, ellers er 
han ikke mere Arvingen end et hvilketsomhelst andet 
Menneske. 

Saaledes med “Christenhed“. Christendommen er 
en Gave, om Du saa vil, ved Testamente efter Ver-
dens Frelser bestemt for Menneskeheden. Men der er 
en Forpligtelse; med hensyn til Christendommen er 
Forholdet dette: Gaven og Forpligtelsen svare aldeles 
ligeligt til hinanden, i samme Grad som Christendom-
men er Gave er den ogsaa Forpligtelse. 

“Christenheds“ Gavtyvestreg er nu at tage Gaven – og 
give Forpligtelsen en god Dag, at ville være Arving til 
Gaven, men uden at overtage Forpligtelsen, er at ville 
give det Udseende af, at Menneskeheden jo er Arvin-
gen, hvem Verdens Frelser selv har indsat til Arving, 
medens Sandheden er, at kun under Iagttagelse af 
Forpligtelse er Menneskeheden, eller rettere (thi netop 
fordi der er en Forpligtelse, kan et saadan Abstraktum 
som “Menneskehed“ kun højst uegentlig kaldes Arvin-
gen) hver Enkelt i Menneskeheden Arving. 

Dog hykkelsk som Alt med “Christenhed“ er, har man 
givet det Udseende af, at Christenhed jo ogsaa holdt 
paa, at Christendom er en Forpligtelse – man maa være 
døbt. Ah! Det er ellers at gjøre det forbistret kort af 
med Forpligtelsen! En Sjat Vand over det spæde Barns 
Hoved i den treenige Guds Navn: det er Forpligtelse! 

Nej, Forpligtelsen er: Jesu Christi Efterfølgelse. 

Dog skal den med, og skal Gave og Forpligtelse staa i 
lige Forhold til hinanden, lige saa meget Forpligtelse 
som Gave: saa betakker “Menneskeheden“ sig for 
Christendommen, saa er der ikke Andet for, saa maa 
der gribes til Falsk – og saa har Du “Christenhed“, hvis 
Forbrydelse er uberettiget at ville tilvende sig en Arv. 

Øjeblikket nr. 10
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Drømmen om fremtiden

Livet. Hvad er det for et liv?
Børn dør – dør af sult.
Mødrene skriger tavse skrig.
Krig, mord, voldtægt.
Blod, ofre, bødler.
Natten er sort.

En stjerne lyser i vest,
højt på himlen.
Den har overblik den stjerne.
Kære stjerne, se en anden vej.
Menneskene er endnu ikke gode
overgår dyrene i al forstand.

Men stjernen blinker ufortrødent
Flere kommer til
Frosten er hård i nat
En sky går for månen
Den er nok genert
Tager skyklapper på som hesten.

Jeg kunne godt indimellem ønske mig 
et par.
Det smerter at se ind i en menneske-
sjæl.
Endnu er der et spand af tid,
før menneskenes hjerter fyldes med 
godhed
så alt det onde, det grusomme, det stygge
er gennemlevet
så børn kan få tryghed og kærlighed
voksne vise tålmodighed og ansvar
dyrene gå frit omkring
blomsterne gro i vejkanten.

Men hov, det gør de!
Om jeg tog fat i den ende
ville det så føre mig videre
når der kommer flere til
således at vi kan pege på jordens herlighed
Guds kærlighed
Jesu’ opstandelse
Kristusbevidstheden

Som ørnen

Engang vil du flyve som ørnen
der lader sig bære frem af vinden,
men inden da må du opleve at være tung
at være tynget af sorger
af skuffelser og ydmygelser
Men du gjorde altid dit bedste.

Dit modspil – det andet menneske
var også tynget af sorger
af skuffelser og ydmygelser
Men gjorde altid sit bedste.

Hvor blev skyld og bebrejdelser af?
De findes ikke!

De blev materialiseret væk,
Transformeret væk
Blev til en slags forståelse
En slags accept
På grund af, på trods af,
Vi mennesker gør altid vores 
bedste.

Nogen siger, det bedste er ikke 
godt nok!
Jamen, der er altid muligheder
for at gøre det endnu bedre i frem-
tiden!
Ny viden, ny erfaring,

Bedre tider
Større overskud
Mere glæde
Meget mere glæde!

Luften skal være fyldt med glæde!
Menneskenes hjerter skal boble af glæde!
Tillid, dette at give og at modtage
skal vokse som det højeste træ i Regnskoven
og helt ind i himlen!

Hvor blev sorgerne af?
Skuffelserne, ydmygelserne?
De findes ikke!
De er materialiseret bort
Transformeret til
NÆSTEKÆRLIGHED

DIGTE
Af Asta Marie Hansen
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Følgende har en advokat, der arbejder med konflikt-
mægling, lagt på sin hjemmeside:

Dr. Edward Bach, som udviklede de 38 Bach Blomster-
remedier, var af den opfattelse, at der slet ikke findes 
sygdomme, men alene syge mennesker. 
Derfor handler bachterapien heller ikke om at behandle 
sygdomme, men derimod om at behandle mennesker.
 
Mennesker er guddommelige væsener og bliver syge, 
fordi der er en konflikt imellem sjæl og sind. Det er den 
indre konflikt – den lodrette konflikt.  De ydre konflikter 
– vandrette konflikter – udspiller sig imellem mennesker, 
og ofte, eller måske altid, udspringer disse ydre konflikter 
af netop indre konflikter i de involverede parter. Det er 
derfor bachterapien er et fantastisk supplement til media-
tion af ydre konflikter.
 
Dr. Bach hylder enhedsprincippet – altså at vi alle er 
ét – Gud og mennesker uden reel adskillelse. At dømme 
andre er i strid med enhedsprincippet – vi dømmer i vir-
keligheden os selv – og denne form for adskillelse fører 
i lighed med adskillelsen imellem sjæl og sind til, at vi 
bliver syge.
 
Når vi som mennesker i vore tanker og handlinger bevæ-
ger eller udvikler os i en retning, som ikke er i overens-
stemmelse med vor sjæls vilje – ikke opfylder det formål, 
med hvilket vi er inkarnerede i dette liv – eller forsynder 
os imod enhedsprincippet, så bliver vi syge.
 
Uoverensstemmelserne viser sig i første omgang i form 
af negative følelser, som vi ikke kan håndtere. Netop 
det, at vi har bevæget os væk fra sjælen, betyder, at vi 
ikke længere er i god kontakt med det åndelige væsen, 
som vi virkelig er, og ikke uden videre kan trække på de 
sjælskvaliteter, som er positive aspekter modsat rettede 
og opvejende de negative følelser. Tilsvarende er det at 
dømme og skabe adskillelse imellem mennesker lig med 
at fjerne sig fra det guddommelige ophav.
 
Ved at håndtere følelserne i overensstemmelse med sjæ-
lens vilje og dermed korrigere tanker og handlinger kan 
vi undgå at blive syge og ulykkelige – eller genoprette 
sundhed og lykke.
 
Vi inkarnerer med en fri vilje, og hverken andre menne-
sker eller det guddommelige kan tvinge os til at undlade 
tanker og handlinger, som strider imod vor sjæls vilje.

 
Selvom det ikke altid fremstår klart i dagsbevidstheden, 
så er det i realiteten det enkelte menneskes eget frie valg 
at være i lidelse – altså at gøre det vanskeligt for sig selv 
at håndtere følelserne eller i værste fald blive syg. Vi 
har friheden og dermed også ansvaret for vore tanker og 
handlinger.
 
Bachterapien er den hjælp, som medvirker til at mobilise-
re de sjælskvaliteter, som kan oprette de negative følelser 
og ændre tanker og adfærd. Men det er fuldstændig det 
enkelte menneskes egen beslutning og frie vilje at tage 
imod hjælpen.
Dermed ligger det i hænderne på den enkelte at befri sig 
fra egne lidelser.
 
At være syg eller bare i følelsernes vold er i dr. Bachs 
forståelse hverken positivt eller negativt. Det menneske-
lige inkarnationsforløb handler om udvikling igennem 
erfaring. Det at være i lidelse er således et middel til 
netop erfaring. 
Derfor må vi ikke forcere bachterapien eller gå frem i 
processen uden det enkelte menneskes udtrykte ønske og 
herved risikere at snyde personen for den erfaring, som 
ligger i inkarnationen.
 
Som bachterapeut er det min opgave at hjælpe klienterne 
med at ”vende hjem til sig selv” – det vil sige igennem 
behandling af følelserne at opnå en bedre sjælskontakt.
 
Terapien skal altid foregå i klientens tempo og i overens-
stemmelse med klientens behov. Jeg blander aldrig mine 
egne følelser med klientens, og jeg fremmer aldrig mine 
egne behov for at være hjælpsom – det handler nemlig 
ikke om at fikse klienten.
 
Jeg sikrer mig, at klienten forstår bachterapien og blom-
sterremediernes funktions, således at klienten kan gå hjem 
for ikke bare at indtage remedierne men samtidig arbejde 
med helheden – følelser, tanker og handlinger.
 
Som bachterapeut er jeg ikke bare en behandler, men 
også en vejleder, som hjælper klienten med at kunne 
tage ansvar for sin egen udvikling. Jeg oplyser klienten, 
så klienten om muligt selv kan lære at anvende Bach 
Blomsterremedierne uden min hjælp.
 
Bach Blomsterremedier er en naturlig helbredelsesme-
tode, som ikke har bivirkninger.

Dr. Edward Bach’s blomstermedicin
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af Chris Falke Daimo

Falconer Centret danner hvert år rammen om DanInfo 
Messernes største og mest alsidige messe, hvor alt 
indenfor alternativ behandling, levevis og spiritualitet 
kan opleves. 

Falkoner Centret, som i dag egentlig hedder Radisson SAS 
Falconer Hotel & Conference Center, har siden 1958 været 
et kulturelt hus med koncerter, udstillinger, shows med 
mere. Falkoner Centret er mest kendt for Falkoner Salen, 
som rummer op til 2.000 personer og blandt andet bruges 
til koncerter og internationale kongresser, og Falconer 
Scenen som oprindelig var en biograf, men i dag bruges 
til kulturarrangementer og teaterforestillinger. På messen 
finder du: 220 udstillere der præsenterer et varieret udvalg 
af forskellige naturterapeutiske behandlingsformer, 
spiritualitet, naturprodukter samt sten & krystaller. 120 
forskellige foredrag, minikurser, workshops, koncerter 
og shows. En hyggelig og indbydende atmosfære, med 
mulighed for inspiration og gode oplevelser

Således kunne man læse på DanInfo Messernes 
hjemmeside om den årlige messe, hvor også LIVETS 
SKOLE i åndsvidenskab i Brøndbyøster med hele teamet 
af elever og undervisere var blandt de mange udstillere.

Det var 10. gang, at FONDEN Det Tredie Testamente 
LIVETS SKOLE i åndsvidenskab var på plads på 1. 
sal, da dørene åbnedes fredag formiddag kl. 10. Standen 
tog sig bedre ud end nogensinde og med 11 spotlights, 
der lyser ned på Martinus flotte symboler, blev det en 
velbesøgt stand og en glædelig gentagelse. 

Martinus værker Livets Bog bind I-VII over Bisættelse og 
Logik til alle hans småbøger og Det Evige Verdensbillede 
I-III i smukkeste udgaver i hvidt hardcover med guldtryk, 
præcis som 1. gangsudgaven. Som noget nyt CD’er med 
50 af Martinus’ egne foredrag i mp3-format var blandt de 
mange fristelser, som besøgende kunne købe til kostpris. 

Efter en udlagt vagtplan var der bemanding på standen 
fra fredag formiddag kl. 10 til søndag aften kl. 18 af i alt 
16 personer.

Det blev til mange interessante samtaler med mange 
hundrede mennesker. Mange nye ansigter og mange 
interesserede i åndsvidenskab, som giver et signal om at 
kendskabet til sagen langsomt, men sikkert udbredes. Der 
var besøgende fra hele Sjælland, Malmø og sågar også fra 
London. På standen kørte to skærme med henholdsvis en 
superflotte Powerpoint præsentationer lavet henholdsvis 
af Mejbritt Ræbild og Vagn Noach, og en film som er 
lavet til formålet. Specielt det filmiske indslag med 
undertekster - et interview med Jan Langekær, der er 
forsynet med en lang række billeder fra Martinus liv 
og gøren, var en klar succes. Her kunne tilskuere stå på 
”sikker afstand” og læse sig igennem interviewet, der 
selvfølgelig omhandler Martinus. 

Af de medbragte og fremlagte bøger blev der solgt ikke 
mindre end 153 stk. og udleveret et utal af brochurer og 
eksemplarer af Den Nye Verdensimpuls, bladet du sidder 
med nu.

KROP-SIND-ÅND Helsemessen 1.-3. februar 2013 
i Falconer Centret
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En nylig udarbejdet oversigtsfolder over Martinus 
symboler ”Symbolregister”, med henvisning til hvor 
Martinus’ første 44 symboler og forklarende tekster 
til samme, kan findes i det store værk, vakte berettiget 
opmærksomhed. Det samme gjaldt det ”spørgsmål/svar 
kortsæt” som består af flere hundrede kort med spørgsmål 
og svar. De mange kort kan købes for 600 kr. og leveres 
i en flot træboks. Kortene kan bruges af åndsforskere, 
studiegrupper og enkelt personer, der vil teste deres viden.

Udover de mange udstilleres stande, afvikles der flere 
foredrag 1 gang i timen, og disse foredrag er velbesøgt 
og meget populære.

Vagn Noach og Jan Langekær holdt hver et foredrag 
fredag og lørdag, hvor mange interesserede var mødt ind 
og lyttede til de to dygtige foredragsholdere. 

Jan Langekær holdt et 45 minutters foredrag over emnet 
”Hvad er intuition?” og Vagn Noach causerede over emnet 
”Hvem var Martinus egentlig?”

Der blev udleveret programmer vedr. LIVETS SKOLE 
i åndsvidenskab foredragsrække, og der blev gjort 
opmærksom på de gratis foredrag, kurser og studiegrupper. 
Flere var interesseret i at deltage i de bestående 
studiegrupper, som mødes hvert 14. dag i vinterhalvåret. 
Studiegrupper i Storkøbenhavn findes i Dragør, Tåstrup 
og Brøndbyøster. Der blev også gjort opmærksom på 
kurser og studiegrupper på Martinus åndsvidenskabelige 
Institut på Frederiksberg og på Martinus Centret i Klint. 

Sommerkursus

Af fremtidige arrangementer skal her nævnes, at LIVETS 
SKOLE i åndsvidenskab igen er på messe i Odense 
16. og 17. februar, og at skolen afholder et ugelangt 
sommerkursus i netop Odense på Kragsbjerggaard. 
Deltagerpris for 1 uges ophold med fuld fortæring 
(vegetarmad), overnatning inkl. sengelinned og Martinus 
foredrag af dygtige foredragsholdere bl.a. Rolf Elving kan 
bookes nu til en uhørt lav pris 2.500-3.300 kr. alt inklusiv. 
Se mere på Skolens hjemmeside www.livetsskole.info

Quick Response koder

CR-koder har efterhånden vundet stor udbredelse på bl.a. 
tryksager, reklametryksager, plakater og på visitkort. 
Unge mennesker har alle en Iphone eller en Android 
Smartphone, og når du scanner en Quick Response kode 
med din mobiltelefon åbnes en website eller et budskab 
eller video for det pågældende produkt eller firma.

Messen blev en dejlig oplevelse for os, der brænder
for studiet af Det Tredie Testamente, og vi ønsker dig 
en god fornøjelse med den fortsatte læsning af Den Ny 
Verdensimpuls.

(QR-koderne her ovenfor åbner hjemmesiderne til 
henholdsvis LIVETS SKOLE i åndsvidenskab, Det 
Tredie Testamente og Den Nye Verdensimpuls)
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I Odense, H.C.Andersens fødeby, på DANHOSTEL

Lørdag den 29. juni til fredag 
den 5. juli 2013
En uges intensiv undervisning. Kursus og foredrag afhol-
des af lærere fra
LIVETS SKOLE i åndsvidenskab

Tilmelding og spørgsmål om undervisningen

LIVETS SKOLE 
i åndsvidenskab 
email: jan@
det-Tredie-testa-
mente.dk. Jan 
Langekær på tel.: 
2015 7811
Tilmeldingsfrist senest 15. marts 2013

Priser
Værelse med plads til 3 eller 4 personer ...... 
2.500,- dkr. pr. kursist 
Dobbeltværelse .............. 3.100,- dkr. pr. kursist 
Enkeltværelse ................................ 3.300,- dkr.

Inkluderet i prisen er:

Kost: vegetarmad mor-
gen, middag og aften. 
Logi: 6 overnatninger
5,5 dags intensiv undervisning, studiegrupper og fore-
drag
The og 
kaffe ad 
libitum 
Sengetøj 
og sen-
gelinned 
Indtjekning 
lørdag fra 
kl. 16.00
Der bliver serveret en lækker vegetar velkomstsuppe ca. 
kl. 18.00.

Gratis Kursus og Foredrag

LIVETS SKOLE i åndsvidenskab tager ikke kursus- og 
foredragsafgift.

Vi råder over fine veludstyrede kursuslokaler med plads 
til henholdsvis
50, 60 og 80 kursister, og en del andre rum bl.a. pejse-
stue, TV-stue og et lille lærerværelse. En dejlig natur 
med herregårdshave og lille smuk bøgeskov på ca. 1,5 
tønder land.

Adressen på kur-
sussstedet DAN-
HOSTEL Odense, 
Kragsbjerggaard 
Kragsbjergvej 121, 
5230 Odense M

Yderligere information om Martinus åndsvidenskab 
og hans livsværk Det Tredie Testamente og detaljeret 
kursusprogram:
www.livetsskole.info og www.det-tredie-testamente.dk

Spændende sommerkursus 
Martinus åndsvidenskab, Alkærlighedens videnskab
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Ruth Olsen

Den næstsidste pave?

Ifølge nogle forudsigelser skulle 
den pave, der nu har valgt at trække 
sig, være den næstsidste. Bortset 
fra engang i 1400-tallet, hvor intern 
splid tvang en pave til at gå af, er 
det aldrig sket før, at en pave har 
sagt op og er gået af før hans krop 
døde. Han er jo ”udvalgt af Gud”, 
som mange katolikker tror. Men 
hvad har han så i sine 8 år på posten 
opnået, denne reaktionære teoreti-
ker, der ikke mente, man skulle be-
grænse spredningen af AIDS v.hj.a. 
kondomer.

Han forsøgte faktisk en slags forso-
ning med andre religioner, selv om 
han i sine klodsede formuleringer 
i stedet kom til at fornærme dem. 
Så har Jesu mor Maria større held 
med at skabe lidt forsoning mel-
lem kristne og muslimer, i hvert 
fald blandt nogle af dem. Et sted i 
Egypten, Zeituna, viste hun sig flere 
nætter i træk i 1968, hvor hun stod 
i en lysende glorie og velsignede 
folk.

På grund af denne åbenbaring er 
Zeituna blevet et sted, hvortil både 
muslimer og kristne valfarter. Jesu 
mor Maria er den eneste kvinde, 
der nævnes ved navn i Koranen, 
og hun er altså en skikkelse, som 
er betydningsfuld og fælles for 
begge religioner. I den nuværende 
konfliktsituation i Egypten er der 
virkelig brug for sådan en ”frel-
sende engel”, der kunne formå de 
stridende parter til at finde nogle 
forløsende kompromisser.

Hvorfor rejste Martinus til 
Japan?

I 1954 fik Martinus en invitation 
til at deltage i en verdensreligions-
kongres i Japan. Det var en meget 
lang og besværlig tur på det tids-
punkt, og han var godt klar over, at 
kongressens grundlag ikke stemte 
overens med det verdensbillede, 
han selv stod for, men han følte 
”det var Gud, der kaldte”. De havde 
brug for det budskab, han kom med, 
mente han.

Men alting syntes at skabe for-
hindringer for, at han fik givet sit 
budskab. Den dansk-japanske tolk, 
de havde lovet ham, kom aldrig, 
og da han ikke kunne engelsk, fik 
han ikke rigtig kommunikeret med 
nogen. Hvis det havde været mig, 
der havde mødt så mange forhin-
dringer, ville jeg være begyndt at 
tænke på, om det hele overhovedet 
var meningen.

Der findes da heller ikke – mig be-
kendt – nogen Martinus-bevægelse i 
Japan. Der findes kun nogle enkelt-
personer, der har stiftet bekendtskab 
med Martinus’ værk via esperanto. 
På vejen hjem besøgte Martinus 
nogle teosoffer i Indien, så der 
blev pga Martinus-kenderen Anna 
Ørnsholt etableret nogle kontakter. 
Det blev grundlaget for Gerner 
Larssons tre rejser til Indien, hvor 
han forsøgte at skabe en egentlig 
Martinus-bevægelse.
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Men også de forsøg mødte så 
mange forhindringer, bl.a. i form 
af pludselige dødsfald, at det hele 
til sidst løb ud i sandet. Hverken i 
Japan eller Indien var der altså no-
gen frugtbar grobund for den ”gode 
sæd”, Martinus forsøgte at så. Tiden 
var åbenbart ikke endnu inde til det. 
Men hvorfor kunne Martinus ikke 
have forudset det? Måtte han heller 
ikke bruge sin kosmiske bevidsthed 
til den slags?

Kloning

Martinus fortæller, at liv vil in-
karnere overalt, hvor der er fysisk 
mulighed for det, uanset hvor kun-
stigt man har skabt den mulighed.  
Derfor kan det ikke undre os, at det 
lykkes forskerne at skabe genetisk 
ens eksemplarer af f.eks. en gris ved 
at manipulere med befrugtningspro-
cessen. Men det undrer forskerne, 
at disse kloner, som har helt det 
samme DNA, alligevel fremstår 
som forskellige individer, både 
hvad angår udseende og adfærd De 
viser sig også meget forskellige fra 
naturligt avlede grise ved f.eks. æn-
dret immunforsvar, en mere nervøs 
adfærd og et højere stofskifte. (”Ak-
tuel Naturvidenskab” nr. 6/2012)

Bortset fra det faktum at DNA’et 
ikke er den overordnede styrende 
instans i organismen, som man 
længe har troet, så vil ethvert 
individ, der inkarnerer, medbringe 
forskellige egenskaber udviklet i et 
tidligere liv. Selv en gris inkarnerer 
vel ikke hvor som helst, men just 
der hvor den har mulighed for at 
opleve det, som er nødvendigt for 
dens videre udvikling.

Men dette ved forskerne ikke, og 
derfor er det et mysterium for dem, 
at kloner kan være så forskellige. 
Det ærgrer dem faktisk, for det be-
tyder, at de ikke kan bruge klonerne 
til de forsøg, de havde regnet med

Hjerne-arkivet

I årene 1945-82 indsamlede man i 
Danmark hjerner fra psykiatriske 
patienter og sendte dem i 5 liters 
spande til Risskov, hvor de nu har 
stået urørt i de sidste 25 år. 9500 
hjerner blev det til. Nu hvor hjer-
neforskning er blevet så interessant 
for videnskaben, er de igen blevet 
trukket frem i dagens lys til nær-
mere granskning.

Når man ved, at denne ”celle-
klump”, hjernen, kun er et redskab 
for energier til og fra vore åndelige 
legemer, en slags ”radiomodtager” 
for deres energier, forstår vi godt, 
hvorfor de får så lidt ud af at søge 
efter de psykiske afvigelser i disse 
fysiske materier.

Men noget interessant mener de 
dog at have fundet, nemlig at den 
del af hjernen, der kaldes hippo 
campus, hos depressive patienter 
er skrumpet og altså blevet mindre 
end normalt. Forklaringen kunne 
være det, som forskerne dog ikke 
ved noget om, at de energier, som 
hjernen modtager, er forskellige alt 
efter personens humør. Glæde er 
f.eks. en hurtig vibration, mens sorg 
og depression er en langsommere 
vibration.
Således forestiller jeg mig, at 
mange års depression giver min-
dre energi til en del af hjernen, der 
derved begynder at skrumpe. Vore 

andre muskler skrumper jo også, 
når de ikke får energi nok.

Kosmologi eller testamente?

Otto Hesselbjerg skrev i sidste 
blad, at ved brugen af betegnelsen 
Det Tredie Testamente i stedet for 
kosmologi ville der være mindre 
interesse for Martinus’ værk blandt 
de oplagte ”kandidater”, som er de 
humane materialister. Han refererer 
Ole Therkelsen som ”sandhedsvid-
ne” på, at det var fuldt ud accepteret 
af Martinus at bruge betegnelsen 
kosmologi som overordnet beteg-
nelse for hele værket.

Derfor er det lidt interessant at læse, 
hvad nuværende rådsformand, W. 
Kuijper, skrev i en artikel i Kos-
mos nr. 15/1981 (citat): ”At det var 
Martinus samlede forfatterskab, 
som skulle komme til at hedde DET 
TREDIE TESTAMENTE, er noget, 
der fra Forsynets side er blevet 
planlagt længe før han var født, og 
er derfor kosmisk set en urokkelig 
realitet. Der var bare det ved det, at 
hans arbejde ikke direkte fra be-
gyndelsen skulle bære det navn, for 
at forhindre, at det ville vække for 
megen opsigt og dermed skabe mu-
lighed for, at Martinus som person 
ville blive et tilbedelsesobjekt eller 
offer for fanatiske overgreb.”

Instituttet har dog næsten konse-
kvent brugt betegnelsen ”kosmo-
logi” lige siden Martinus’ bortgang. 
Så rådsformanden synes åbenbart 
at have skiftet mening, siden han 
skrev artiklen. Hvori han i øvrigt 
hele vejen igennem staver tredie 
med i og ikke j, som Instituttet 
senere er gået over til.
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Hvid og sort

De forskellige farver er i den folke-
lige tradition ofte blevet forbundet 
med bestemte sindsstemninger. 
Det har logisk nok noget at gøre 
med farvernes vibration. I de sidste 
mange årtier har farven hvid været 
forbundet med glæde, derfor er den 
som regel blevet brugt til brudekjo-
ler. Derimod har farven sort symbo-
liseret sorg og f.eks. oftest brugt ved 
begravelser.

Det har derfor undret mig, hvorfor 
Bibelen næsten altid har været sort. 
Til gengæld er det nok slet ikke 
tilfældigt, når Martinus ønskede, at 
Livets Bog skulle være hvid. For 
hvad er det, han skriver om farverne 
sort og hvid? I LB II stk. 498 for-
klarer han, at alt hvad der vibrerer 
hurtigere end vor egen energi, dvs 
ligger højere på ”lysstigen” end der 
hvor vi selv står, opleves som lys 
dvs hvidt. Mens det der ligger la-
vere og altså vibrerer langsommere 
end vor egen energi, opleves som 
mørke dvs sort.

Dette kan tolkes sådan, at Bibelen 
er sort, fordi den hører til den gamle 
verdensimpuls, altså står på den 
plads på ”lysstigen”, vi nu har eller 
er ved at have passeret. Det Tredie 
Testamente skal være hvid, idet det 
ligger højere i vibration, end hvad 
de fleste mennesker endnu er nået til 
i deres udvikling. 
Altså er det ren logik, at Martinus’ 
bøger skal være hvide udenpå.

Mirakel?

I en TV-udsendelse for nylig så 
man, hvordan en hypnotisør kunne 
noget, som det fortælles at Jesus 
kunne, nemlig at få en lam person 
til at gå igen. Det var en dreng, der 
var blevet lam i benene, og som 
lægerne ikke kunne hjælpe. Under 
hypnose var han blevet sat til med 
tankerne at gå ind det sted i hjernen, 
der blokerede for nerveimpulser til 
benene. Tankens kraft kunne altså 
opløse blokeringen.
Nu havde blokeringen kun varet 
knapt et år, og det var faktisk lidt 
mystisk, hvordan den var opstået, så 
det var nok et lettere tilfælde. Men i 
den sædvanlige overfladiske TV-stil, 
fik hypnotisøren ingen chance for at 
forklare, hvorfor han kunne noget, 
lægerne ikke kunne, og hvorfor 
der ingen mystik er i ved hjælp af 
tanken at bruge kroppens egen evne 
til genopretning.
Måske var det også bare sådan, 
Jesus gjorde?

Hundemad

Jeg blev ringet op af en dyrebeskyt-
telsesforening og spurgt, om jeg 
ville støtte deres kampagne mod 
den østasiatiske tradition med at 
spise hunde. Moralsk vil jeg da godt 
støtte kampen mod al form for kød-
spisning, men om det var grise eller 
hunde kom vel ud på eet.

Men det var den bestialske måde 
at opdrætte hunde på til slagtning, 
kampagnen drejede sig om, fik 
jeg at vide. Men vores måde at 
opdrætte grise på er vel ikke spor 

bedre, indvendte jeg. Grise er da 
lige så intelligente dyr som hunde. 
Skulle vi ikke gøre noget mere ved 
det først?
Med danskernes særlige forhold 
til hunde, skal han nu nok få stor 
tilslutning til sin sag. Da f.eks. 
hunden Thor skulle aflives, fordi 
den havde bidt en anden hund, var 
der stor opstandelse i medierne. Ja, 
også i Tyskland, hvor det forlød, at 
man ikke mere ville holde ferie i 
Danmark, hvor man risikerede at få 
sin hund aflivet.
Men jo, de har nogle sære spi-
sevaner i Sydøstasien. De hvide 
blævrende yvere fra vore afdankede 
grisesøer anser de for en ren delika-
tesse. Det hjælper på vores beta-
lingsbalance!
Tænk hvilken karma mange men-
nesker optjener i disse dyrplageri-
tider! Det eneste, vi kan trøste os 
med, er at når dyrplagerne rein-
karnerer, er de forhåbentlig blevet 
lidt klogere. Det siges jo, at man i 
mellemtilstanden efter den fysiske 
død (”skærsilden”) selv oplever de 
lidelser, man har påført andre.

Du skal dø
Sådan startede Anders Lund Mad-
sen sine TV-udsendelser om døden. 

I sin sædvanlige stil med også at 
prøve at være lidt morsom, gav han 
nok nogle praktiske oplysninger, 
men der var intet om, hvad døden i 
virkeligheden er. Det er udmærket, 
at et medie som TV vil prøve at 
tage et tabu-emne som døden op, 
men så havde de valgt en meget 
dårlig person til det.

Vi har en voksende spirituel bevæ-
gelse i dette land. Herfra ville der 
være mange, der kunne stå frem og 
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forklare, logisk og letforståeligt, 
hvorfor døden blot er hviletid, indtil 
vi kommer igen i en ny og frisk 
krop. Det virker ret så underligt, 
at man tager det emne op uden så 
meget som at nævne det faktum, at 
flere og flere mennesker har prøvet 
at være ”døde”, men er kommet 
tilbage og har fortalt, hvad de ople-
vede og hvorfor der ikke er nogen 
grund til at frygte døden.
Men måske var det producerens 
hensigt at skabe et ”underholdende 
gys”?

Ultralyds-energi

Kriser betyder ofte en øget opfind-
somhed. Det begyndte med, at man 
(dvs Horsens Vand Energi A/S) 
opdagede, hvordan ultralyd kunne 
opløse algerne i nogle vandrens-
ningstanke. Men det viste sig, at ul-
tralyd også kunne opløse alle andre 
former for plantemateriale, f.eks. 
grøntsagsaffald, til en suppe, som 
kunne blive til biogas, biodiesel 
m.m. Ultralyd er meget billigere at 
bruge, end de enzymer, der bruges i 
dag. (Kilde: Diføt Nyt 103/13)

Det fik mig til at mindes, at Bla-
vatsky i sit værk ”Den hemmelige 
lære” skrev noget om, at ultralyd 
eller lyd i det hele taget ville blive 
en nyttig og kraftfuld energi for 
menneskene en gang. Men jeg ved 
ikke, hvad hun præcis mente med 
det. Men da jeg læste det, tænkte 
jeg på alle de ufødte fostre, der i 
dag udsættes for ultralyds-skannin-
ger. Mon det er så uskadeligt, som 
man tror?

 I en bog af Karagulla fortalte en 
af hendes forsøgspersoner, at hun i 

drømme havde overværet en fore-
læsning om atomet, hvor neutronen 
blev kaldt en ”lydbinder”, og at et 
atoms bindende energi blev beskre-
vet som ultrasonisk.

DSB og moralen

Martinus fremhævede engang post-
væsenet og DSB som eksempler 
på det fine ved ikke-profitstyrede 
fælles samfundsgoder. Han forudså 
åbenbart ikke den udvikling, hvor 
man i privatiseringsiver totalt har 
ændret disse foretagener.

Da jeg som ung var ansat ved DSB, 
var det loyale pligtopfyldende stats-
tjenestemænd, som med fast tarifløn 
trofast og livsvarigt tjente ”sin” 
virksomhed. De var af den ”gamle 
skole”, stolte af deres indsats for 
samfundet. Der var faste rammer 
og rutiner, men da det hele skulle 
organiseres ligesom en privat for-
retning med konkurrence, begyndte 
rammerne at flyde.

I dag er det i højere grad blevet 
yngre smarte fyre, der forstår at 
sikre sig høje lønninger, der kører 
løbet, tilsyneladende uden loyalitet 
eller ansvarlighed overfor samfun-
det. Nu skal der moderniseres og 
konkurreres, og går det ikke, falder 
det jo alligevel tilbage på politiker-
ne og dermed skatteyderne.

Der har længe hersket den over-
bevisning (overtro), at alt hvad 
der er organiseret som profitstyret 
privat aktieselskab er effektivt og 
overskudsgivende, mens alt offent-
ligt ejet virksomhed er ineffektivt 
og ren underskud. Den sidste tids 
erfaring med bankerne har under-

gravet den overtro. Postvæsenet har 
i øvrigt altid givet overskud, især 
før internettet, hvor priserne endnu 
var rimelige.

Det handler dybest set om moral. At 
vi lever i ”de sidste tider” ses af, at 
nogen nu bliver mere moralske og 
andre bliver mindre moralske, når 
de får mulighed for at udleve deres 
selviske side. Også på dette felt ser 
vi det med ”fårene og bukkene”! 
Når moralen er noget, der skal 
komme indefra i den enkelte, og 
ikke afhænger af begrænsende ydre 
rammer, får de selviske tendenser 
frit løb hos de, der endnu ikke har 
fået udviklet sine indre uselviske 
normer. 

Efter hvad jeg hørte i radioen, får 
direktøren for Danske Bank 40.000 
kr i løn – om dagen! Over 12 millio-
ner om året. Og det samtidig med, 
at f.eks. pensionister skal betale 
300 kr om året for overhovedet at 
have en konto, så de kan få deres 
pension.

Reklamer – nej tak!

Jeg har læst, at der nu er næsten 
800.000 husstande, der overfor 
postvæsenet har sagt ”nej tak” til at 
få reklamer i deres postkasse. Det 
er jo logisk nok i en tid, hvor der er 
reklamer til overflod på internettet. 
Det sparer i hvert fald en del papir 
og dermed træer.

Problemet er bare, at der er pri-
vate omdelings-firmaer, der ikke 
respekterer vor nej-tak aftale med 
postvæsenet. Og her i et som-
merhusområde som Klint ser vi, 
hvordan omdelerne blot kaster de 
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plastikindrullede reklamer hist og 
pist overalt, hvor ingen jo bor om 
vinteren. Det er det rene miljøsvi-
neri og papirspild.

Der er varslet en særskat på rekla
metryksager, så man må håbe, det 
efterhånden får en ende med al det 
unyttige spild. For uanset hvor-
dan, er det jo alle forbrugere, der i 
sidste ende betaler reklamerne over 
varernes pris. Det eneste man kan 
beklage er, at trykkerierne mister 
nogle arbejdspladser. Men det er nu 
engang tidens udvikling, at mere og 
mere af papir-mediet forsvinder og 
overgår til internettet. Og det er jo 
godt nok for skovens træer.

Kød-svindel

Det var et større detektivarbejde 
at finde ud af, hvor det hestekød 
kom fra, som under betegnelsen 
”oksekød” var blevet brugt i firmaet 
Findus’ færdigretter. Det viste sig, 
at komme fra et fransk firma, som 
havde fået det fra en grossist på 
Cypern, som havde fået det fra en 
grossist i Holland, som havde fået 
det fra Rumænien med dækadresse 
på Cypern – vist nok.

Tænk hvor mange lastbil-kilometer 
det kød er kørt på landevejene i EU! 
Lastbilchauffører har da også kun-
net fortælle, at de kører meget rundt 
med kasser, der kun har påskriften 
”frosset kød”. Især siges den italien-
ske mafia at tjene store penge på 
sådan noget kød, som ingen rigtig 
ved, fra hvilke dyr det stammer, el-
ler hvor længe det har været frosset 
ned.

EU er åbenbart det rene slaraffen-
land for alskens svindlere. Men når 
det drejer sig om kød, har det den 
– forhåbentlig – nyttige virkning, 
at flere og flere i ønsket om ikke at 
blive narret mister lysten til at spise 
kød. Og så kan man begynde at ane 
den dybere mening med, at man 
også på denne måde advares. 

Polforvandlingens 
konsekvenser

Polforvandlingen ses nu at sætte 
sit tydelige præg på samfundet. 
Kvinderne stormer frem på univer-
siteterne, mens mændene sakker 
bagud. Til gengæld udvikler en del 
mænd fine følelsesmæssige fader-
egenskaber. I de tre regeringspartier 
står der kvinder i spidsen. Der er nu 
flere piger, der spiller fodbold end 
håndbold. Mens der er stadig flere 
mænd, der er blevet forfængelige og 
går meget op i deres ydre, i tøj osv.

Fordi man ikke ved, hvad der i 
virkeligheden foregår, er nogle 
begyndt at anklage kvinderne for, at 
drenge/mænd mangler maskulinitet. 
Stærke kvinder gør mænd svage, 
påstås det. Og prøver således at 
give kvinderne skyldfølelse over at 
være stærke. Også i den 3. verden 
er kvinderne nu begyndt en frigørel-
seskamp. Så det går altså alt sam-
men efter ”planen”.

En sørgelig konsekvens af kvinders 
øgede selvbevidsthed synes at være 
nogle mænds reaktion på deres eget 
magt-tab. Antallet af voldtægter sti-
ger i verden. Da der i Indien skete et 
grusomt voldtægts-mord, blev der 
for alvor sat fokus på såvel voldtægt 
som på de udbredte sex-overgreb på 
børn. Flere og flere kvinder går ind i 

militæret, men i en film for nylig så 
man, hvordan det er udbredt i USA 
at de udsættes for voldtægt af deres 
mandlige kolleger.

Nu er det jeg spekulerer på, om det 
er en ”naturlig” følge af polforvand-
lingen, altså af den patriarkalske 
kulturs begyndende opløsning, at 
(nogle) mænds statustab og dermed 
afmagt skal afreageres på kvinder 
og børn? Eller er det ”bare” et 
almindeligt dommedags-symptom, 
fordi djævlementaliteten nu får 
sin opblomstring før den endeligt 
udleves?

Inkarnations-logik

Tidsskriftet Ill.Videnskab blev 
spurgt, hvorfor der i gennemsnit 
fødes næsten lige mange drenge og 
piger, og hvordan den regulerings-
mekanisme fungerer. Det kunne de 
naturligvis ikke give et logisk svar 
på, bortset fra dette med at der kom 
et vist overtal af drenge, fordi de 
er mere skrøbelige som spædbørn 
og dødeligheden af dem som små 
derfor er lidt højere. Men det siger 
jo ikke nogen om, hvad der dybest 
set regulerer det.

Med kendskab til åndsvidenskaben 
kan man godt finde årsagen. Antal-
let af sjæle tilknyttet Jorden er vel 
nogenlunde ligeligt fordelt mel-
lem de to køn, så derfor vil der til 
enhver tid stå næsten lige mange 
af hver parat til at inkarnere. Efter 
krige er der dog altid blevet født 
flere drenge end piger. Det er jo lo-
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gisk nok, for når der er faldet mange 
unge mænd i krigen, vokser køen af 
drenge, der gerne vil reinkarnere.

Hvad er liv?

Forskerne leder efter liv på andre 
planeter i universet, men de har 
svært ved at gøre sig helt klart, hvad 
”liv” egentlig er. De har forsøgt sig 
med mange forskellige definitioner, 
men det eneste, de var sikre på var 
kendetegnet på liv, var at ”det kan 
dø”. For de ved jo ikke (endnu), at 
den sikreste betegnelse for liv er, at 
det er evigt og netop ikke kan dø.
Så længe de kun udforske den fysi-
ske verden, er der så meget, de ta-
ger fejl af. De er f.eks. helt sikre på, 
at der ikke kan være liv på Venus, 
mens de stadig tror, de kan finde 

nogle robuste bakterier på Mars. De 
kan jo ikke forestille sig levende 
væsener uden en fysisk organisme.

Da jeg første gang hørte, at det 
myldrede med levende usynlige 
væsener på alle planeter, syntes jeg, 
det lød alt for utroligt. Men nu har 
jeg forstået, at der er masser af dem 
overalt. Martinus fortalte, at der 
f.eks. lå et helt universitet på Dy-
rehavens slette. Og hvor skulle vel 
ellers alle de diskarnerede væsener 
være hvis ikke i vor ”omegn”.  Hvis 
de ellers bliver i jordklodens aura 
og ikke bliver ”eksporteret” til 
videreudvikling på en helt anden 
planet.

Medlidenhedsevnen

Efterhånden som vi liv efter liv har 
fået en masse lidelseserfaringer, 
udvikles vor medlidenhedsevne, 
dvs vi ”lider med”, når vi ople-

ver andres lidelser. I vor tid hvor 
vi nærmest får ”serveret” andres 
lidelser i TV og i nærbilleder kan se 
de pinsler, mennesker udsættes for 
i verdens brændpunkter eller ved 
sultkatastrofer, er det næsten ikke 
til at bære at have denne evne til at 
”lide med”. Det gør ondt at rumme 
de følelser.
Før i tiden prøvede jeg at lukke af 
for disse følelser ved at sige til mig 
selv, at de mennesker jo ikke fik det 
bedre af, at jeg fik det dårligt. Jeg 
forsøgte med andre ord at gøre mig 
følelseskold. Men er det meningen? 

I dag kan jeg bedre klare at leve mig 
ind i andres smerte, for medliden-
hedsevnen er blevet ”intellektualise-
ret”, dvs jeg har takket være Mar-
tinus fået forståelse for meningen 
med lidelserne og for, at døden i de 
situationer er en befrielse.
I øvrigt ved jeg nu, at der står skyts-
engle klar til at hjælpe de lidende 
ofre, således at ingen får større 
prøvelser, end de kan klare. Men jeg 
ved også, hvorfor disse lidelser er 
nødvendige for personens egen og 
menneskehedens udvikling. På den 
måde undgår jeg ”at drukne” i mine 
egne følelser.

I al den hjerneforskning, der for 
tiden foregår, mener man ved hjælp 
af skanningsundersøgelser at have 
fundet det sted i hjernen, hvor der 
findes en ”pauseknap, der slukker 
vor empati for andres smerte”. Og 
så tror man, det er den, der bruges 
af de kolde kyniske drabsmænd. 
De ved endnu ikke, at empatien slet 
ikke findes i hjernen.

Vor levende Jord

Så hørte vi endnu engang om, at 
Jorden står i fare for at blive næsten 
udslettet af en asteroide eller andet 
af alt det, der farer rundt i rummet 
omkring Jorden. Men som Marti-
nus har fortalt, er Jorden for langt 
fremme i sin åndelige udvikling til 
at komme i klammeri med andre 
klodevæsener og lignende elemen-

ter. Jorden har nu en så kærligheds-
præget aura, at den ikke kan tiltræk-
ke den slags katastrofer udefra.

Men den er dog ikke kommet læn-
gere, end at dens humørsvingninger 
kan afstedkomme klimamæssige 
storme og f.eks. jordskælv. Når man 
erkender, at Jorden er et levende 
væsen, hvad en del forskere efter-
hånden er begyndt at ane, så vil 
man også forstå, at det faktisk er 
Jorden selv, der bestemmer, hvad 
den vil tiltrække.

Så da jeg hørte at Rusland var ble-
vet ramt af nogle meteorsten, måtte 
jeg jo konstatere, at så kærligheds-
fyldt er jordens aura altså endnu 
ikke! Men der skete dog ingen rig-
tig stor skade og ingen menneskeliv 
gik tabt. Det er helt tilfældigt, hvor 
den slags rammer, sagde man i TV, 
men selvfølgelig er det ikke det!

Meningsfyldt?

TV har nogle udsendelser, der 
hedder ”Kender du typen?” Det 
plejer at være nogle materialistiske 
overklassehjem, der endevendes. 
Men en enkelt gang var det en rodet 
kunstnertype, man besøgte. Man 
hørte om, hvordan han betalte en 
mand for med sin gravko at grave 
en masse store huller i en mark, 
sådan at denne ”kunstner” kunne gå 
og fylde dem op igen. Han forklare-
de, hvordan det gav ham mulighed 
for – udover motion – at opleve lidt 
tanketomt nærvær, altså for at ”leve 
lidt i nuet”.

Det fik mig til at tænke på en fyr, 
jeg læste om i JAK-bladet, Peter 
Jensen, der tager rundt og bygger 
bæredygtige små huse til folk i 
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flygtningelejre. De bygges af billige 
lokale materialer, f.eks. halm, de 
er isolerede og orkansikrede, altså 
meget bedre end de telte, de ellers 
er henvist til i disse lejre, hvor folk 
må bo i årevis. Læs mere om hans 
projekt på www.motherearthbuil-
dings.com

Og sådan kan man altså bruge sin 
fysiske energi på så forskellige må-
der – enten at gøre noget nyttigt for 
andre, eller bare noget for sig selv.

Frygtens nation

USA er ved at blive en frygtens 
nation, fordi der ligger så mange 
private våben og flyder overalt. 
Der må sættes bevæbnede vagter 
på skolerne, og børnene forbere-
des på, hvordan de skal reagere, 
hvis der kommer en gal mand med 
våben. Og sorte kvinder tør f.eks. 
ikke færdes ude om aftenen uden 
våben. Den økonomiske ulighed er 
vokset så meget i de sidste 30 år, 
at utrygheden og desperationen er 
voksende.

Forskerne mener at have fundet ud 
af, at fedme hænger sammen med 
utryghed. Det er som om kroppen 
ruster sig mod morgendagens man-
gelsituation, så den etablere fedt-
depoter mens tid er, for en sikker-
heds skyld. Det kan nok så megen 
motion åbenbart ikke ændre på.
Vi ved, at frygt er en af de mest 
negative energier. Den kan føre 
til megen destruktiv adfærd og 
hæmme al åndelig udvikling. Frygt 
er kærlighedens modsætning. Når 
f.eks. Nordkorea mener at have brug 
for atomvåben, skyldes det frygt. 

Fordi USA bruger de såkaldte 
droner, dvs fjernstyrede dræber-
maskiner, til at udslette formo-
dede fjender overalt i verden, 
skabes en masse frygt. Det er vel 
kun et spørgsmål om tid, før disse 
”fjender” også kan anskaffe sig 
sådanne droner, så frygtens ned-
adgående spiral synes uden ende.
Hvor længe endnu skal verden 
leve i en dommedags-epoke? 
Hvor meget vil Obama kunne 
ændre på det?

Energibobler i Mælkevejens 
centrum

Rumteleskopet Fermi har opdaget 
nogle enorme energiudladninger fra 
Mælkevejens centrum. Disse ener-
gibobler strækker sig ud på begge 
sider af centeret på i alt ca. 50.000 
lysår og udsender lige så megen 
energi som 100.000 supernovaer.  
Forskerne kan ikke forklare fæno-
menet, men tror meningen er, at de 
skal danne grundlag for dannelsen 
af nye stjerner.

Martinus har forklaret, at vi på 
jorden nu får en vældig energi-
indsprøjtning fra Mælkevejens 
centrum, og at denne vil medvirke 
til at give den åndelige udvikling et 
skub fremad. Så det ser ud til, at det 
hele hænger godt sammen.

Kur mod besættelse?

Chr. Hedegaard, der kalder sig 
”evangelist”, er blevet dømt for 
kvaksalveri. Han vil helbrede 
psykisk syge, som han mener alle 
er besatte, ved bøn og faste og ved 
at råbe dem ind i hovedet for at 

skræmme den besættende ånd ud. 
Han tog al deres medicin fra dem. 
Men hvad skulle det hjælpe at tage 
både mad og drikke fra dem, det 
lever ånder jo ikke af.

Han giver ikke sine ”patienter” og 
deres pårørende nogen rimelig for-
klaring på, hvad han gør og hvorfor, 
ifølge det der har været fremme 
i medierne, så det ligner mest en 
tvangsmæssig manipulation, noget 
hokus-pokus. Han har faktisk en del 
tilhængere, men mon ikke han skal 
kaldes det, Jesus advarede om, der 
ville komme en del af i ”de sidste 
tider” – en ”falsk profet”?

Hvad forgifter mest?

I Danmark har vi noget, der hed-
der ”giftlinjen”. Hertil indberettes 
alle forgiftningstilfælde og deres 
årsager. De har forsøgt at opstille 
en statistik over, hvad der forgifter 
flest mennesker. Kemikalier står for 
29%, rusmidler for 5%, men top-
scoreren er lægemidler med 43%!

En moralsk præsident

Når man spørger folk, der bliver 
ved med at stemme på en siddende 
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præsident, hvorfor de gør det, kan 
det ske, man får det svar, at nu har 
ham, vi har, fået fyldt sine lommer 
med korruptionspenge, hvis vi får 
en ny, begynder han bare forfra, og 
så vil hele landet blive ruineret.

Men sådan er det ikke i Uruguay, 
for her har præsidenten, José Mu-
jica, doneret 90% af sin løn til vel-
gørenhed, og i øvrigt er han vegetar.
Den hollandske landbrugsminister, 
som også er vegetar, har forbudt 
minkavl – har jeg læst. Nogle 
politikere kan altså godt give et lille 
moralsk fremskridt.

Regnbueguld

Det er en gammel folkelig historie, 
at der for enden af regnbuen står en 
kiste med guld. Hvad er symbolik-
ken i den? Regnbuen har i gammel 
tradition stået for forbindelsen mel-
lem Gud og mennesker. En kiste, 
eller ark (gral) er et genfødselssym-
bol. Og guld betyder selvfølgelig 
visdom. For enden af regnbuen må 
så betyde, at man er nået til at finde 
og opnå genforeningen med Gud-
dommen.

Farvel til Johann Grander!

En del af dette blads læsere hu-
sker nok østrigeren Grander p.g.a 
”Grandervandet” med dets specielle 
egenskaber. I september 2012 gik 
han ”over på den anden side” som 
82-årig. Men det vand-firma, han 
skabte, lever videre. Hvis vandets 
særlige egenskaber havde noget 
med hans unikke person at gøre, 
dvs hans høje moralske standard, vil 
det vise sig nu ved at hans firma vil 
sygne hen. Vi får se.

Truede dyrearter

Der gøres et stort og kostbart ar-
bejde for at redde de dyrearter, man 
mener er ved at uddø her på jorden. 
Spørgsmålet er, om det i grunden 
ikke er meningen, at der er arter 
som ikke mere skal være inkarneret 
her på kloden. Martinus har jo sagt, 
at f.eks. rovdyr vil uddø. Så måske 
er alt det arbejde, der gøres, dybest 
set lidt omsonst?

Martinus sagde ..

I sin allersidste tale sagde Martinus: 
”Jeg kan ikke udfolde min kosmiske 
bevidsthed på mig selv eller på pri-
vate personer, det er blevet stand-
set.” Så er der et og andet, jeg bedre 
forstår mht nogle af de beslutninger, 
han tog.

Kendetegn på de sidste tider?

Vi bliver mere og mere et kontrol-
samfund, fordi svindel og bedrag 
åbenbart breder sig. Men selv om 
der bliver flere snydere, bliver der 
faktisk også flere, som gerne yder et 
uselvisk frivilligt arbejde (det med 
fårene og bukkene?)
Nu er også nødhjælpsarbejderne, 
f.eks. fra Røde Kors, udsat for at 
blive ofre i de forskellige konflikter.

Det biologiske ophav

Det er blevet vældigt vigtigt at finde 
ud af, hvem der er ens biologiske 
ophav. TV-serien ”Sporløs” viser 
hjertegribende situationer, når nogle 
adopterede finder deres biologiske 
far eller mor. Når man tror ens iden-
titet sidder i generne, er det selvføl-
gelig interessant at finde de, der har 
leveret generne.
Der bruges også megen energi i jag-
ten på at finde donor-faderen, hvis 
man er født ved hjælp af sæd fra en 
donor. Men de ved jo heller ikke 
endnu, at det er deres egne talent-
kerner, som de har med fra tidligere 
liv, der er det virkelig væsentlige for 
deres identitet.

Diamanter

Vi har hørt om, hvordan Martinus 
kunne stå i lang tid og betragte en 

diamant. For ham var det et helt 
saligheds-univers, så han har nok 
kunnet mærke diamantens salig-
hedsenergi. Måske er det også der-
for, den altid har stået i så høj kurs 
blandt mennesker?

Videnskaben har altid troet, at dia-
manter var skabt planternes kulstof 
fra årmillioners tryk og varme. 
Nu har australske geologer fundet 
diamanter, som er 4,3 milliarder 
gamle, altså fra før der var planteliv 
på jorden. Så man må til at revi-
dere den gamle teori og erkende, 
at mineraler opstår i en helt anden 
skabelsesproces.

Euro’en

Tegnet for EU’s penge, Euroen 
(tegnet findes ikke på min pc!) er 
kreeret ud fra det græske bogstav 
epsilon, som er det første bogstav i 
ordet Europa. Det er næsten skæb-
nens ironi, nu hvor euroen er blevet 
Grækenlands fallit, eftersom de ikke 
kan leve op til dens værdi og derfor 
ikke få gang i deres økonomi.
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Dette år havde vi en anden placering end sidste år til 
vores stand for Martinus åndsvidenskab, Det Tredie 
Testamente. Vi var flyttet fra det esoteriske hjørne og 
ind midt mellem de religiøse stande med hovedind-
gangen lige foran os. Der var mange flere besøgende, 
som var seriøst interesserede i at tale om Martinus’ 
åndsvidenskab, også nogle præster fra forskellige 
religioner. Der var også en del, der ønskede at købe 
Martinus-bøger. Det gav meget arbejde – på en god 
måde.

Nyt dette år var også en videopræsentation af Martinus’ 
arbejder, som Jan havde produceret og bragt med sig 
fra Danmark. Med en stand dobbelt så stor som årene 
før kunne vi præsentere bøger og symboler på en mere 

Martinus på Frankfurt Bogmesse

professionel måde, og samtidig var det mere komforta-
belt at arbejde på standen. Standen var mere åben, og 
det var lettere for folk at komme ind, se bøgerne og få 
en snak i en afslappet atmosfære.

Vort team var godt organiseret og planlagt, så vi havde 
alle mulighed for pauser ind imellem, og der var en 
afslappet og rolig atmosfære imellem os. Alt i alt vil vi 
sige der er sket forbedringer år for år. Flere besøgende, 
flere seriøst interesserede spørgsmål og en venlig atmo-
sfære skabte nogle virkeligt inspirerende dage. Næste 
år håber vi at få vores stand samme sted – resten er op 
til os.
 
Hilsen Hans-Jürgen og Ninni

Små uspirituelle vits
Et godt svar er som et sødt kys (Søren Kierkegaard)

At tilstå at man har taget fejl er jo blot at erkende, at 
man er blevet klogere. (Lavater)

Et ord der befrier os fra livets tyngde og smerte: det ord 
er kærlighed. (Sofokles)

Barnet har forstanden fra faderen, for moderen er jo 
endnu i besiddelse af sin. (Seymour)

Når en dansker har overvundet det chok, at alle ikke 
er som danskere, finder han mange udlændinge ganske 
tiltalende. (Horst Fuchs)

EU er et forsøg på at lave en omelet uden at slå æggene 
i stykker. (Lacroise)

Der skal mindst to til at stifte fred, mens én er nok til at 
starte en krig. (Chamberlain)

Inflation: Velstand med for højt blodtryk.

Lykken er ikke en station, man ankommer til, men en 
rejsemåde. (Runbeck)



Citater

”Det menneskelige sind er ikke i stand til at fatte universet. Vi er som et lille barn i et stort bibliotek. Væg-
gene er til loftet dækket af bøger i mange forskellige sprog. Barnet ved, at en eller anden må have skrevet 
disse bøger. Det ved ikke, hvem eller hvordan. Det forstår ikke sproget, som er skrevet. Men barnet ser en 
færdig plan i måden, bøgerne er stillet op på, en mystisk orden, som det ikke forstår, men kun svagt mis-
tænker.” (Albert Einstein)

Lægekunstens sande grundvold er kærlighed. (Paracelsus)

Lægerne burde se det som nok så vigtig en opgave at lære os at leve, end hjælpe os med at være længere 
om at dø. (Knud Lundberg)

For at tro på en grænseløs vækst i en begrænset verden, må man enten være skør eller økonom. (Kenneth 
Boulding, økonom)

Økonomen Keynes, der forudsagde 2.verdenskrig pga sejrherrernes behandling af Tyskland efter 1.ver-
denskrig, har sagt om liberalismen: ”Den bygger på den forbløffende tro, at de mest nedrige motiver hos de 
mest nedrige mennesker på en eller anden måde kan virke til alles bedste.”

Lamperne er forskellige men lyset er det samme. (Rumi)

”Og så længe du ikke har oplevet dette at dø og derefter vokse, er du blot en urolig gæst på den mørke 
jord.” (Goethe)

Hvis man søger efter sjælen med naturvidenskabelige metoder, er man som en rytter, der rider ud for at 
lede efter en hest, som man selv rider på. (Fr. Gabe)

Det sted, hvor du snubler, findes din skat. (J. Campbell)

Lykke er, når der er harmoni mellem det, du tænker, det du siger, og det du gør. (Ghandi)

Verden løber ikke rundt pga penge. Græsset betaler ikke skyerne for regnen. (B. Fuller)

”Når seksualiteten er i sit klimaks, da tager ånden sin hat og stok og går udenfor.” (Søren Kierkegaard)

”Vi er hvad vi tænker. Med vore tanker skaber vi verden.” (Buddha)

Oprør mod tyranner er lydighed mod Gud. (Thomas Jefferson)

Lyset skinnede i mørket, men mørket forstod det ikke. (Johs. Evangeliet)

Fornemmelsen af at eksistere i egentlig forstand hænger sammen med fornemmelsen af at ”vokse”, dvs 
udvikles. Stilstand er en form for død og giver manglende selv-fornemmelse. (Liedloff)

Det er bedre at dø to år for tidligt end to år for sent. (Nis Petersen)

Ifølge medicinsk materialisme var Paulus’ syn på vejen til Damaskus et epileptisk anfald, Teresa af Avila 
var hysteriker og Frans af Assisi var arveligt degereret. (Roger Walsh)
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Påske-tanker
Dette blad er blevet til i påsken. Et blad som har baggrund i et bebudet retsligt dvs juridisk 
skridt mod nogle personer, der i taknemmelighed og kærlighed overfor verdensgenløseren 
Martinus har søgt loyalt at udsprede de budskaber, han selv skrev ned.

Påsken blev den begivenhed, hvor kærlighedens lys-impuls, som Jesus bragte til Jorden, be-
gyndte sin udbredelse til hele verden. Martinus har videreført denne opgave. Han har f.eks. 
vist os, hvordan vi, i stedet for juridiske love, skal bestræbe os på at leve efter kosmiske 
love, dvs med kærlighedens væremåde.

I artiklen ”Den mentale treenighed” fra 5/7 – 1945 sagde han bl.a.: ”Det er rigtigt, at denne 
væremåde ikke kan opsættes og funderes i kraft af juridiske love. Man kan ikke lave en lov, 
der i større eller mindre grad dømmer et væsen, der ikke elsker sin næste som sig selv til 
døden eller anden straf. En verden, baseret på en sådan lov, ville jo kun være en fortsættel-
se af den ”moselovstilværelse”, vi i dag lever i. Og det viser os kun, at verdensgenløseren 
havde ret, da han sagde, at ”himmeriges rige er inden i eder.”

”Himmeriges rige” kan således ikke baseres eller opretholdes i kraft af noget juridisk lov-
system. Det er udelukkende kun en mental udvikling, der må finde sted inden i væsenet, der 
forandrer dets mentalitet således, at det dermed vokser over de juridiske love, bliver til et 
væsen, for hvem disse er ganske overflødige, idet det fornemmer en langt større kærlighed 
over for næsten, over for ”angriberen”, over for ”forbryderen” end den, ”Moseloven” el-
ler den ”jordiske retfærdighed” påkræver eller tildeler vedkommende væsen.
Som følge heraf bliver det denne større kærlighed, der dikterer forholdet mellem næsten 
og omgivelserne. Og det er denne over alle juridiske love hævede kærlighed til næsten, der 
udelukkende kan være ”freden”, den fred som jordmenneskene nu i århundreder allerede 
har råbt på, har hungret og tørstet efter.”
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Der må frit kopieres fra bladet, men med 
kildeangivelse

Kære Martinus-venner

Dette blad består hovedsageligt af åbne breve til 
Martinus-Instituttet, som er skrevet i anledning af den 
bebudede retssag vedrørende copyright. Jeg har fået 
lov at trykke nogle af dem her for at vise, hvor bred 
protesten er mod at bruge lokal-juridiske magtmidler 
i en sag, der handler om et universelt åndeligt kærlig-
heds-budskab.
Hvad jeg har fået af andre slags artikler er derfor ud-
skudt til næste blad.

Brevene viser, hvor meget det betyder for læsere af Det 
Tredie Testamente, at der ikke sker en dyb splittelse i 
vor ”sag”. Alle ønsker en fredelig og kærlig løsning i 
harmoni med de kosmiske analyser, Martinus gav til 
verden. Jeg har forsøgt at skitsere en fredsaftale (se s. 
8), der giver alle, som seriøst og ægte ønsker at sprede 
Martinus’ budskaber, muligheden for at arbejde frit. 
Til gengæld må Instituttets ret til at gribe ind overfor 
forfalskninger og fupmagere respekteres.
Når bare vi holder det ægte, så vokser det, som Marti-
nus sagde.

Flere henvendelser til Instituttet kan læses på Martinus-
webcenter.dk, hvor man også kan læse om den drøm, 
som Kurt Christiansen havde for 9 år siden, og som 
synes at vise den situation, der nu er opstået.
Dette blad er tankevækkende nok redigeret i påsken, 
den store kristne begivenhed.

Så – kærlig påskehilsen
Ruth

Dette blads fugl er en solsort, en af vore 
dejlige vinterfugle. Den er nationalfugl i 
Sverige. Blandingen af ordene sol og sort 
kan virke modsigelsesfyldt, men dog ofte 
brugt af poeter og musikere.
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Hvorledes får man kræfter til 
at tilgive?

Af Martinus

Ved at straffe mennesker efter juridiske love bry-
der man den kosmiske lov om at tilgive
Igennem Kristus er der blevet sagt til menneskene, at man 
skal tilgive sin næste ikke blot syv gange daglig, men 
indtil halvfjerdsindstyve gange syv gange daglig. Det vil 
i virkeligheden sige, at der ikke findes nogen situation, 
i hvilken man ikke skal tilgive. Kan det nu også være 
rigtigt at følge denne læresætning? For det moderne in-
tellektuelt betonede menneske er det ikke nok, at Kristus 
eller nogen anden autoritet har sagt sådan, man vil kunne 
se logik i det, og tilsyneladende er denne læresætning 
stridende mod al fornuft. Skal denne læresætning blive 
acceptabel for vor tids mennesker, må den fremtræde 
som et videnskabeligt facit, der er logisk, dvs. i kontakt 
med livslovene.

Men så må menneskene også lære livslovene at kende 
fuldt ud, ikke blot de love der virker i den fysiske mate-
rie, men også de åndelige love, som eksisterer bag hele 
universets ydre struktur. Hvis den jordiske menneskehed 
nogen sinde skal være i stand til at udfolde en højere og 
mere human kultur end den, der dominerer på kloden for 
øjeblikket, kan det kun blive på basis af et nøje kendskab 
til de kosmiske love og en livsudfoldelse i overensstem-
melse med disse love. Det enkelte menneske må lære 
at gennemskue al den såkaldte logik, der kun er lokal 
og uden forbindelse med livets virkelige forhold og 
foreteelser. 

På grund af en sådan lokal logik tror mange mennesker, at 
Kristi læresætning om at tilgive og atter tilgive er tåbelig 
og naiv. ”Når nogen har gjort en anden uret”, siger de, 
”kan  man ikke uden videre tilgive ham, han må straffes, 
så han bliver bange for at gentage sin forkerte handle-
måde; hvordan skal man ellers komme det onde til livs?”

For en vis udviklingsepoke er det naturligt, at denne 
opfattelse må være det højeste udtryk for fornuft, og 
denne udviklingsepoke er endnu ikke forbi, den danner 
grundlaget for samfundets juridiske og politimæssige 
system. Enhver der begår uret på en sådan måde, at han 
overtræder de juridiske love, skal straffes efter lovens 
paragraffer. Visse steder på kloden er den strengeste straf 
ligefrem mord, selv om det går under betegnelser som 
”henrettelse” eller ”likvidation”. 

Den moralske institution, der hedder lov- og retsvæsen, 
er altså i visse tilfælde en morderinstitution, og dens 
mord og øvrige idømmelse af straffe er autoriseret af de 
øverste myndigheder også i såkaldte kristne lande. Men 
et samfund, hvis juridiske love er baseret på en sådan 

moralopfattelse, er i virkeligheden ikke noget kristent 
samfund. Inden for dette område i sin kultur er det he-
densk, det er ”kosmisk underudviklet”, selv om det på 
andre områder kan udfolde nok så megen teknisk snilde 
og videnskabelig dygtighed.

Menneskeheden kan endnu ikke fuldt ud ma-
nifestere næstekærlighedsprincippet i deres 
lovgivning
At noget er underudviklet vil jo blot sige, at det ikke er 
færdigudviklet, det er under udvikling, på vej mod et 
højere trin. Og det kan ikke bebrejdes nogen eller noget, 
at et højere udviklingstrin endnu ikke er nået. Man kan 
dog ikke bebrejde en abe, at den ikke er et menneske, og 
autoriteterne i de før nævnte samfund, at de endnu ikke 
fuldt ud manifesterer næstekærlighedsprincippet i deres 
love og deres væremåde. Det vil de komme til engang 
under en mere fremskreden udvikling, og da vil de se 
tilbage på deres nuværende tilstand, som umenneskeligt 
barbari og utrolig uvidenhed. Men endnu er de af den 
opfattelse, at mord må bekæmpes med mord, vrede med 
vrede og ubehageligheder med andre ubehageligheder, 
altså princippet ”øje for øje og tand for tand”.

Man tror virkelig, at man kan afskaffe krig med krig, 
mord med mord og i det hele taget blive fri for de ube-
hageligheder, de såkaldte forbrydere påfører samfundet, 
ved at påføre forbryderen ubehageligheder. Man har an-
vendt disse metoder i årtusinder, og dog er krig, mord og 
andre forbrydelser ikke mindre fremtrædende i dag end 
for årtusinder siden. Det synes altså ikke at være nogen 
særlig effektiv metode til at udrydde disse foreteelser, og 
det er ganske naturligt, at det ikke er det. Vi ved dog alle, 
at man ikke kan slukke ild med mere ild, den må slukkes 
med vand, dvs. med et stof, som har den helt modsatte 
karakter end ilden.
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En hævn- eller straffebetonet gengældelse kan 
ikke ændre menneskets karakter eller væremåde, 
tværtimod uddanner man herved endnu værre 
samfundsfjender
Hvad der her gælder med hensyn til fysiske naturlove, 
gælder i lige så høj grad for åndelige love. Det er et 
helt andet mentalt ”stof” end krigen, hadet, hævnen og 
straffen, der skal bruges, nemlig næstekærligheden. En 
hævn- eller straffebetonet gengældelse kan ikke ændre 
menneskers karakter og væremåde. I heldigste fald kan 
man med magt og straf og henrettelser indgyde visse 
mennesker en sådan skræk for straffen, at de på grund 
af denne frygt i nogen grad undlader at udfolde deres 
medfødte ”forbryderiske” væremåde. Men derfor er deres 
karakter absolut ikke ændret. 

Hvis der pludselig ikke var straf, ville de straks lade 
deres for andre mennesker skadelige væremåde komme 
til udfoldelse. De er kun at betragte som en slags dres-
serede væsener, der ligesom dyr kan tvinges til at udføre 
ting, som er deres natur skrigende imod. Et samfund, hvis 
borgere kun undlader at skade hverandre på grund af frygt 
for henrettelse, indespærring eller anden straf, er ikke et 
kultursamfund i dette ords menneskelige betydning.

Men hvordan kan mennesker da skabe et virkeligt kul-
tursamfund? Der vil jo endnu i lang tid være mennesker 
på jorden, som er så primitive, at de vil være til gene 
for samfundets sunde og naturlige udvikling, fordi de er 
uden forståelse for de opgaver og ansvar, der naturligt 
påhviler den enkelte borger. Når man lærer at se livet i 
den kosmiske logiks perspektiv, vil man forstå at man 
ikke kan udrydde disse primitive og uvidende mennesker, 
som rimeligvis har deres første eller en af deres første 
inkarnationer inden for civilisationens område og tidligere 
kun har været vant til naturfolkenes former for lov og ret. 

Det kosmisk uvidende menneske tror, at når disse men
nesker er dræbt, er man færdig med dem, men det er netop 
et udslag af den lokale logik. Disse mennesker ophører 
ikke med at være ”forbrydere”, fordi de forlader deres 
fysiske organismer. Deres ”forbrydermentalitet” er lige 
så levende i den åndelige verdens første sfære, som den 
var på det fysiske plan. Og på det psykiske plan kommer 
de primitive mennesker sammen med ligesindede, som de 
er på bølgelængde med. De danner tilsammen en sfære 
af primitiv, ondskabsfuld mentalitet, en samling af, hvad 

man med et gammeldags udtryk kan kalde ”onde ånder”, 
som har mulighed for at indvirke på de fysiske væsener, 
der har en lignende mentalitet og let lader sig ”inspirere” 
til handlinger, der er lige så farlige for samfundets lovly-
dige borgere, som de henrettede ”forbryderes” var.

Hævn og straf kan kun avle ny hævn og ny straf. De 
straffede væsener ønsker at hævne sig og ”straffe” det 
samfund, hvis love de endnu ikke er i stand til at fatte og 
indordne sig under. Når de inkarnerer i den fysiske verden 
igen, er de stadig på den forkerte side af loven, og de har 
i deres talentkerner erfaringer fra tidligere inkarnatio-
ner, som måske gør dem endnu mere snedige og farlige, 
fordi de har evne til at camouflere deres virksomhed på 
en sådan måde, at de er meget sværere at få bugt med 
end tidligere. Man skulle blot vide inden for de juridiske 
specialisters rækker, at man ofte med sine domme og 
straffe ligefrem uddanner endnu værre samfundsfjender, 
end man før har haft.

En menneskelig kultur kan kun skabes på basis 
af næstekærlighed

Vil man skabe en virkelig menneskelig kultur, må man 
bort fra den vildfarelse, at henrettelser og straf er de 
midler, hvorpå en sådan kultur kan baseres. Naturligvis 
må samfundet beskytte sig mod farlige og asociale indi-
vider, men beskyttelsen skal ikke være drab og straf. I 
visse mere humane samfund på jorden er man begyndt 
at eksperimentere med metoder, som i fremtiden helt vil 
komme til at afløse de gamle retsmetoder. Man er nødt til 
at fratage de asociale mennesker retten til frit at færdes 
mellem andre samfundsborgere. Men denne frihedsberø-
velse skal ikke være en vanærende fængsling, den skal 
være en indlemmelse i et i staten forekommende samfund 
for den slags væsener.
Her skal de have lov til at opleve kulturens goder og 
ikke opfattes som forbrydere, men elever i kultur og 
frihedsbeherskelse. De vil komme i kontakt med lærere, 
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der behandler dem som medmennesker og ikke som 
”forbrydere” og fanger. Mange af disse lærere har engang 
selv været på ”forbryderbanen”, men har gennem deres 
skæbne mødt den erfaring og den kærlighed i livet, som 
gør dem til geniale pædagoger netop på dette område. 
Gennem denne undervisning vil eleverne lidt efter lidt 
være i stand til at tilpasse sig samfundet udenfor og vil 
måske netop gennem de erfaringer, de nu har gjort, blive 
nyttige medarbejdere i skabelsen af en menneskelig 
kultur.

Intet menneske kan være anderledes end det 
er; dets væremåde er udtryk for dets moralske 
udviklingstrin
Det er naturligvis ikke blot i forholdet mellem samfundet 
og dets ”fjender”, at hævn, had og straf kun gør forholdet 
værre, end det før var, det gælder også, når det drejer sig 
om det enkelte menneskes forhold til eventuelle modstan-
dere eller uvenner. Set i et lokalt perspektiv er det tilsyne-
ladende i overensstemmelse med fornuft og logik, at man 
bliver vred og vil hævne sig på eller straffe personer, der 
gør én uret eller er intolerante og ubehagelige mod én. 

Men set i kosmisk perspektiv er det komplet ulogisk 
og karakteriserer blot den ”fornærmede” som en lige så 
primitiv og uvidende person som den, der ”fornærmede” 
ham. Ethvert menneske er omgivet af mennesker, der 
står på vidt forskellige udviklingstrin, nogle er kærlige 
og forstående og bliver kun en sjælden gang bragt ud af 
ligevægt, andre er snart i godt og snart i dårligt humør og 
som følge deraf mere eller mindre omgængelige, og atter 
andre har et sind, som gør dem helt igennem vanskelige 
at omgås. Ingen af disse mennesker kan i øjeblikket 
være anderledes, end de er, deres væremåde er udtryk 
for det moralske udviklingstrin, de står på. De er på et 
midlertidigt højdepunkt i deres udvikling og er alle på vej 
mod en mere human og højintellektuel tilstand.

Nogle repræsenterer, hvad vi kan kalde en kosmisk bar-
netilstand eller ligefrem babytilstand, andre er «lidt større 
børn» og nogle få i en kosmisk «ynglingealder», hvor de 
er på vej mod større menneskelig modenhed. Den enkelte 
kan lære noget af dem alle, og det er ikke tilfældigt, 
hvem han kommer i kontakt med. Hans omgivelser er 
de redskaber Guddommen bruger til at danne ham i sit 
eget billede, dvs. udvikle ham til et kærligt menneske, 
der gør livet lettere og bedre at leve for andre og dermed 
også for ham selv.

Når man med sin intelligens prøver at forstå, at 
alle mennesker står på forskellige udviklingstrin, 
får man efterhånden kræfter til at tilgive alt og 
alle
Men hvorledes får man kræfter til at tilgive sin næste, når 
han på forskellig måde generer én og fylder ens liv med 
vanskeligheder og problemer? Ved at prøve på med sin 
intelligens at forstå, at vedkommende i øjeblikket ikke 
kan være anderledes, end han er, ligesom en tidsel eller 
brændenælde ikke kan være anderledes, end de er. Og 
ved at indse, at når denne ”fjende” bringes i vor nærhed, 

så er han kosmisk set ikke en fjende, der vil os til livs, 
men blot et redskab, hvorigennem Guddommen lader os 
høste, som vi selv engang har sået. 

Og ligeledes ved med sin følelse at forsøge at fatte sym-
pati for det menneske, der ikke ved, hvad det gør, og som 
senere må høste, hvad man nu selv får overstået. Altså, 
når ”fjenden” i virkeligheden ikke er årsag til ulempen, 
og når han på grund af sin fortid og med henblik på sin 
fremtid ikke i øjeblikket kan være anderledes, end han er, 
er der jo al mulig grund til at følge Kristi bud og tilgive 
og atter tilgive. 

Synes man, at man af og til mangler den nødvendige 
overbærenhed og kærlighed, behøver man blot at koncen-
trere sig på det kildevæld, hvorfra al universets kærlighed 
strømmer, da forsvinder al vrede og bitterhed, og man fø-
ler, at den eneste ”fjende”, man har, er det i ens eget sind, 
der modarbejder den humane evnes vækst og aktivitet.

Fra et foredrag på Martinus Institut søndag d. 16. oktober 1955. 
Manuskript til foredraget bearbejdet af Mogens Møller. 
B e a r b e j d e l s e n  g o d k e n d t  a f  M a r t i n u s . 
Første gang bragt i Kontaktbrev nr. 14-15/1958
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Årsagen til dette temanummer er følgende:

Kosmologisk Information v/Ruth Olsen fik d. 11/3 fra 
Martinus Instituts advokat et udkast til en stævning med 
følgende krav:

1. Straks standse alle former for tilgængeliggørelse 
for almenheden, herunder ved salg af værkerne 
Livets Bog (bind I-VII), Bisættelse, Det Evige 
Verdensbillede (bog 1-3), Logik, 25 småbøger 
samt ”Martinus ufuldendte manuskript til bogen 
Det tredie Testamente” (”Værkerne”),

2. sørge for, at alt restlager med fysiske enheder af 
Værkerne udleveres til min klient og endeligt 
fjernes fra handelen jf. ophavsretsloven § 84,

3. fremover afstå fra anvendelse af min klients op-
havsretsbeskyttede værker foruden forudgående 
indhentelse af min klients tilladelse,

4. betale et/en skønsmæssigt fastsat vederlag, er-
statning og godtgørelse på samlet DDK 50.000 
til min klient, jf. ophavsretslovens § 83,

5. betale en andel af de til sagen knyttede advoka-
tomkostninger på DDK 50.000, og

6. offentliggøre en af min klient på forhånd god-
kendt notits i tidsskrifterne Den Ny Verdensim-
puls og Kosmos, hvoraf fremgår, at Kosmologisk 
Information agerer i overensstemmelse med 
ovenstående vilkår.

Jan Langekær, Søren Ingemann Larsen og Kurt Christian-
sen fik udkast til stævninger med nogenlunde tilsvarende 
indhold, og tilsammen lød kravet på ca. 700.000 kr.

Derfor kommer dette blad ud før normal tid

v/Ruth Olsen

Ligesom jeg – med eenstemmig tilslutning fra besty-
relsen – havde besluttet at nedlægge ”Den selvejende 
Institution Kosmologisk Information” pr 30/6 og lade år 
2013 være det sidste år for udgivelsen af bladet ”Den ny 
VerdensImpuls”, ankom et anbefalet brev med udkast til 
en stævning fra Martinus Instituttets advokat.

Som baggrund for min beslutning om at ophøre med 
mine aktiviteter i sagens tjeneste, bortset fra sommerens 
bogbiks, hører følgende historie (som nogle af jer nok 
har hørt før): Da Gunder Frederiksen i 2001 blev syg 
og mente, hans ”firma” og blad derfor måtte nedlægges, 
overvejede jeg, om jeg skulle tilbyde at fortsætte, hvor 
han måtte slippe. Når jeg er i tvivl om noget, beder jeg 
som regel i en aftenbøn om at få et tegn, en eller anden 
vejledning, om hvad jeg skal gøre.

Det gjorde jeg altså også dengang, og da mødte jeg i en 
klardrøm Martinus, der opmuntrede mig til at tage over 
efter Gunder og lod det skinne igennem, at jeg havde 
en vigtig opgave med det blad. Det føltes som en meget 
stærk oplevelse, og jeg var ikke mere det mindste i tvivl, 
ja jeg følte, jeg havde afgivet et løfte til Martinus, uden 
dog at vide, hvad det konkret gik ud på ud over at fort-
sætte bladet. Hver gang jeg siden da har haft lyst til at 
give op, har forsynet sørget for, jeg fik et kærligt ”skub” 
til at fortsætte.

Men da jeg for nylig fik et brev fra Civilstyrelsen med en 
masse skrappe nye betingelser for ”fonden” Kosmologisk 
Information, og mine protester mod at blive kaldt en 
”fond” ikke hjalp, da Gunder åbenbart pga skattetænk-
ning (skattefradragsberettigede gaver, hvad jeg aldrig har 
ønsket) havde gjort Kosmologisk Information til en fond, 
mente jeg det var et tegn til, at jeg nu gerne måtte slutte, 
altså at mit løfte til Martinus nu var opfyldt.

Så kom dette brev med stævningen fra MartinusInstituttet 
om, at jeg havde solgt de oprindelige men altså ”ulovlige” 
udgaver af Livets Bog. Så blev jeg klar over, at jeg altså 
endnu ikke var færdig med det løfte, jeg tilsyneladende 
havde givet til Martinus. Jeg kan ikke tolke det på anden 
måde, for nu bliver der jo først rigtig brug for en åben 
fordomsfri debat, et sted hvor man har lov at have forskel-
lige meninger og give konstruktiv kritik.

Hvorfor dette temanummer?
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Nu skal vi altså for alvor lære noget om, hvordan vi skal 
håndtere uenigheder i fredelighed, så det ikke ender med 
at skade hele sagen og de vigtige opgaver, Martinus har 
givet os. Dette handler jo ikke om jura, men om skabelsen 
af en ny verdenskultur. Vi er alle midt i en læreproces, 
hvor vi skal afprøve de metoder til kærligt samarbejde og 
gensidig respekt, som Martinus har beskrevet.

Det væsentligste

En gang troede jeg, at vi kunne samarbejde om det, der 
er det væsentlige, nemlig at udbrede kendskabet til Mar-
tinus’ budskab til menneskeheden. Jeg så uenighederne 
som mindre detaljer. Senere har jeg erkendt, at så enkelt 
er det åbenbart ikke, men jeg mente så, at hvis Instituttet 
arbejdede på den måde, det fandt som den rigtigste, så 
kunne andre arbejde ud fra, hvad de følte var bedst og 
som de altså brændte for. Blot vi alle stadig var seriøse 
og loyale overfor Martinus’ analyser og lod dem være 
det fælles grundlag.

Jeg synes, jeg har prøvet at være fair og diplomatisk, også 
i samtaler med de, der frustrerede forlod ”sagen”, fordi 
de fandt den autoritær og administreret indsnævrende, 
ja oplevede den lidt som en ”frelst sekt”. Vi må jo prøve 
at forstå, vi endnu er meget ufuldkomne. Da Instituttets 
ledere - hvem de så er - mener, de alene har de ”rigtige” 
meninger, har en egentlig dialog aldrig været mulig.

Når jeg læser referaterne fra de sidste rådsmøder før 
Martinus forlod det jordiske, drejer hans bekymring sig 
hovedsageligt om, at ikke nogen efter hans bortgang 
skulle misbruge hans værk, fordreje og forvanske det og 
bruge det til egen økonomisk vinding. Det var det, og kun 
det, Instituttet og Rådet som ”vogtere” med copyrighten 
var sat til at forhindre, i hvert fald så længe copyrighten 
varer dvs vist nok til 2038. Men da hans udtalelser ikke 
altid er helt præcise, kan de fortolkes og misforstås. Men 
jeg havde dog aldrig forestillet mig, at den kunne bruges 
til at forhindre nogen i at videreformidle Martinus’ bud-
skaber, når det sker i dyb respekt for det værk, vi alle har 
arvet. Og uden personlig gevinst for øje.

Martinus har flere steder udtalt, at ”sagen er givet fri” 
og at ingen har monopol på den. Når rådsmedlemmer 
udtrykte bekymring for evt. plagiater og fusk, fik de at 
vide, at det kunne trygt overlades til forsynet, for hvad 
der er uægte ”vil dø af sig selv”.

Derfor blev jeg forundret, da jeg lige havde overtaget 
bladet og fra Instituttet fik tilsendt en kontrakt, jeg skulle 
skrive under på og som dekreterede, at jeg kun måtte 
bruge Martinus-artikler, hvis jeg hver gang skriftligt 
ansøgte om det og fik en skriftlig tilladelse derfra. Jeg 
oplevede det som en på forhånd grundlæggende mistil-

lidserklæring til mig og mine motiver. Skulle jeg ikke 
først have vist, om jeg havde ”skumle” hensigter, før de 
skred ind, evt. med en kærlig vejledning, hvis jeg havde 
udøvet ”vanhelligelse”? Skal vi ikke vise vore medmen-
nesker tillid, indtil de evt. har vist, de ikke er den tillid 
værdig? Og sagde Martinus i øvrigt ikke, at vi ikke skulle 
have noget at gøre med ”kontrakter”?

Om de oprindelige udgaver af Livets Bog

Jeg fik af og til henvendelser i Bogbiksen, om jeg ikke 
kunne skaffe nogle antikvariske udgaver af de gamle 
hvide udgivelser af Livets Bog. Man var af Instituttet 
blevet henvist til at prøve at finde dem hos antikvariske 
boghandlere, hvad de forgæves havde forsøgt. Da jeg 
derfor hørte, at der var nogen, der planlagde at udgive de 
oprindelige udgaver, bakkede jeg op om projektet. Det 
er jo altid dejligt at kunne opfylde menneskers ønsker.

For mig var der stadig tale om ”antikvariske” bøger, og 
kunne ethvert antikvariat sælge dem, så kunne jeg vel 
også. Her var endda ikke tale om, at nogen skulle tjene 
en krone på dem, tværtimod. Og dermed blev der givet 
et reelt frit valg mellem de gamle med gammeldags bog-
stavering og Instituttets nye. I øvrigt fastholdt Martinus 
helt bevidst den gamle skrivemåde længe efter, der var 
kommet ny retskrivning (vist i 1940’erne). Så sent som 
i 1973 udgiver han f.eks. Livets Bog VI med gammel 
retskrivning, selv om han sikkert kunne have fået al den 
hjælp, han behøvede, til at få retskrivningen opdateret. 
Men det ønskede han åbenbart ikke.

Da de oprindelige udgaver var trykt, tilbød jeg Instituttet 
en stak af dem til kostpris udover en tilsendt gave på 3 sæt, 
så de kunne tilbyde gamle udgaver uden at behøve henvise 
til antikvariater. Jeg fik aldrig nogen reaktion, udover at 
rådsformanden ringede og truede bogtrykkeren med, at 
han havde gjort noget ulovligt. Og det til trods for, at det 
var vigtigt for Martinus – ifølge rådsreferaterne – at hans 
bøger blev trykt og udgivet af et forlag udenfor Instituttet, 
fordi det ikke var opgaver, Instituttet skulle tage sig af, 
da dets funktion skulle være så begrænset som muligt.
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Instituttets reaktioner overfor mine bestræbelser på at gøre 
mig nyttig for ”sagen” har gjort mig ked af det og skuffet. 
De skrev jo i Impuls nr. 4/2007, at det var på grund af 
manglende tid og ressourcer, at de ikke selv havde udgivet 
førsteudgaverne. Nu havde andre gjort det i dyb respekt 
for det originale værk. Hvorfor var de ikke bare glade for 
det? Jeg har været så naiv at tro, vi således kunne supplere 
hinandens indsats til gavn for vor fælles sag.

Hvis Instituttet vinder retssagen mod os, skal de flotte 
udgaver af Livets Bog inddrages og destrueres som 
”ulovlige”. Det betyder som regel, at de skal brændes. Se 
det for jer: Martinus hellige værk, den udgave af Livets 
bog, han selv udgav, gå op i flammer! 

Det er tankevækkende, hvor meget Martinus ifølge refe-
raterne fra de sidste års rådsmøder gør ud af, hvor vigtigt 
det er at undgå splid indenfor ”sagen”. Han ved jo hvor 
ufærdige de mennesker er, som han må overlade ”sagen” 
til, og det bekymrer ham tydeligvis. Gang på gang må 
han minde rådsmedlemmerne om, at sagen ”er en moral 
og ikke en forretning.” 

F.eks. siger han 5/3-74 bl.a.: ”Vor sag her er at opfylde 
kærlighedsloven. Det er ikke det at lave et eller andet 
materielt arbejde. Det hører jo til, for det skal vi jo. Det 
er vi nødt til. Men vort fag her . vor livsgerning . vor 
mission er, at få så vidt muligt os selv og også alle andre 
til at tilgive hinanden og til at leve harmonisk sammen. 
Det er det der er meningen med det.”

Jeg skriver om ”Instituttet” og ”Rådet” som anonyme 
upersonlige størrelser, for det er meget få, end ikke jeg 
der har været aktiv i ”sagen” i mange år, som kender per-

sonerne bag denne ”magtinstans” – bortset fra formanden. 
I princippet kan denne lille gruppe, som selvsupplerende 
har valgt hinanden, pga. copyrighten gøre hvad de vil med 
Martinus’ værker, forfalske dem, ja køre det hele ud på 
et sidespor, hvis de ønsker det. De har juridisk ret til det. 
Så er det vi må have tillid til, at forsynet vil gribe ind i 
tide, f.eks. ved hjælp af personer der er åbne for impulser 
fra ”højeste sted”.

Det kan nås endnu at bilægge striden, derfor dette forslag 
til en 

”fredsaftale”:

Eftersom såvel Martinus Institut som de fire 
anklagede i den påtænkte retssag ønsker at 
virke til gavn for udbredelsen af Martinus’ 
værker, indgår vi den aftale, at så længe vi 
hver især arbejder seriøst og loyalt overfor 
Martinus’  værk, vil vi lade hinanden arbejde 
i fred, og vi vil bestræbe os på at samarbejde, 
hvor det kan gavne ”sagen” som helhed.
Instituttets ret til at forhindre forfalsknin-
ger og misbrug af Martinus’ værker, med 
personlig gevinst for øje, skal naturligvis 
respekteres.

Således vil copyrighten komme til at fungere, som jeg tror 
det var meningen fra Martinus’ side - til beskyttelse af 
hans værk mod fuskere og fupmagere, der ville fordreje 
og misbruge det for egen vinding.
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Til rådsmedlemmerne for Martinus Institut:
Willy Kuijper, Per Jan Neergaard, Jacob Kølle 
Christensen,Liesel Lind, Trine Möller, Peter 
Bendtsen

Der er utrolig uro ude i verden, og der har også gennem 
de sidste 32 år været en vis uro inden for Martinus Sag. 

Til hjælp for at finde roen og at finde freden har 
Guddommen hele vejen igennem ledt menneskene. 
Her i den vestlige verden er det Det Gamle og Det nye 
og nu sidst Det Tredie Testamente, der er vejledning 
for menneskene. I Det Tredie Testamente, navnlig i 
Livets Bog, findes løsningerne og forklaringerme på 
alle problemer, og derfor må vi benytte Det Tredie 
Testamentes kosmiske analyser. Det nye her er, at 
menneskene må gå ind under sig selv og selv tage ansvar 
for alt, hvad de laver, siger og tænker. 

Tidligere var det sådan, at man havde ansvar over for en 
menneskelig skikkelse som verdensgenløserne, såsom 
Jesus og de andre store. Det nye er, at nu er der ikke mere 
noget mellemled, nu henvender vi os direkte til Gud. Det, 
der sker, er, at mennesker, mange mennesker, også dem, 
der er interesseret i Martinus Sag, ikke har vænnet sig til 
denne nye situation, men man har vænnet sig til, at Gud 
er langt borte og næsten er utilgængelig. Når man ikke 
har et personligt væsen at bede til, men ligesom beder 
ud i luften, så er det vanskeligt at bede til Gud. Først når 
man får hele verdensbilledet og bliver klar over, at man 
lever, røres og er inden i Guds organisme og bevidsthed, 
så forstår man, at man kan henvende sig til ham når som 
helst. 

Men dét er ikke rigtigt gået op for menneskene endnu. 
Gud er ligesom blevet borte. Gud er glemt for mange 
mennesker. Derfor sker der også det, som der skete lige 
efter Martinus død, hvor et rådsmedlem siger: ”Nu er det 
os, der bestemmer.” Og ingen fejltagelse kan være større!

Men ikke nok med, at denne store afstand til Gud har 
gjort, at man ikke alene har glemt Gud, men man har 
også glemt de anvisninger, som Gud har givet os igennem 
Det Tredie Testamente. Dér er det videnskabeliggjort, 
at tilgivelse er absolut nødvendig for at få fred i verden 
og for at få fred i vort eget sind. Det har mange også 
påpeget i de breve, der er skrevet i den senere tid, og 
som er offentliggjort. Man er kommet ind på det, som 

Jesus sagde, at man skal tilgive ikke blot 7 gange dagligt, 
men 70 x 7 gange dagligt. Det har man glemt, og man 
har ligeledes glemt bønnen. Bønnen er den allerstørste 
kraft, der findes.

Man kan henvende sig direkte til Gud og få svar direkte 
fra Gud. Men mange har som sagt glemt Guds eksistens. 
Selv om man ikke kan vide det, så er jeg tilbøjelig til at 
tro, at rådets medlemmer har glemt at bede til Gud, før de 
tog beslutningen om at sagsøge fire mennesker, som har 
gjort lige akkurat det, de skulle. De har ganske uselvisk 
gjort et stort stykke arbejde for udbredelsen af kendskabet 
til Martinus. De har trykt bøger og brochurer i stort tal, 
har solgt mange af dem og har fået mange mennesker til 
at begynde at læse og studere Martinus åndsvidenskab. 
Derved har de overtrådt instituttets copyright, men rådet 
er selv skyld i disse overtrædelser, som man nu sagsøger 
de fire for. 

Nu er der det, at Gud er langmodig, og det, man ikke har 
fået gjort rigtigt den ene dag, kan man rette på den næste. 
Derfor må vi alle bede. Og vor bøn må være ydmyg, for 
som Martinus siger i ’Vejen til indvielse’, så er ydmyghed 
nøglen til visdommens port.

 Også rådets medlemmer må bede om at få dette problem 
løst og må komme frem til, at vi alle er lige for Gud, og 
at vi alle er ligeværdige. Ingen kan sætte sig til dommer 
over andre mennesker. Ingen kan bestemme over andre 
mennesker i denne nye verdensorden. Så er der nogle, 
der siger: ”Ja, men vi har jo fortsat copyrighten.” Ja, det 
har vi, men copyrighten skal forvaltes rigtigt. Det er et 
spørgsmål, man kan forelægge Gud, og så får vi svar på, 
hvordan den skal anvendes. 

Åbent brev fra Tage Buch
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Hvad er sket inden for Sagen i løbet af de seneste mange 
år? Jo, som jeg ser det, har Willy sat sig godt og grundigt 
fast i formandsstolen, selv om han kun har ret til at sidde 
der 1 år hvert femte år. Denne post skal gå på omgang, 
således at ethvert rådsmedlem kommer til at sidde ét år 
i denne stol. Men dette er ikke sket, og dermed er der 
opstået en klike omkring Willy med Ole Therkelsen, 
Solveig Langkilde og Svend Erik Rævdal, som alle er 
tidligere rådsmedlemmer. Disse har af Willy fået lov 
til at gøre ting, der strider imod det, som Martinus har 
fortalt på rådsmøder, i Det Tredie Testamentes analyser 
og i instituttets love. Dermed har de haft let spil til at gøre 

deres overtrædelser. 

Man kan slet ikke forstå, at sådan noget kan foregå på 
instituttet. Sådan er mit syn på tingene, men jeg hverken 
skal eller kan være dommer. For det er Gud. Derfor 
må de førnævnte, nemlig Willy, Ole, Solveig og Svend 
Erik Rævdal sammen med rådets øvrige nuværende 
medlemmer bede til Gud og spørge, om det er rigtigt, 
at de i øjeblikket er med til at sagsøge fire mennesker, 
der som nævnt arbejder ihærdigt og gratis og helt i 
overensstemmelse med Martinus analyser for at udbrede 
kendskabet til Det Tredie Testamentes kosmiske analyser.

Man kan undre sig over, at rådets øvrige medlemmer 
accepterer at lade sig styre af tidligere medlemmer af rådet 
og dermed overtræder de foreliggende love, bestemmelser 
og anvisninger. Som der står i begyndelsen af dette brev, 
må menneskene gå ind under sig selv og selv tage ansvar 

for alt, hvad de laver, siger og tænker.  
Et rådsmedlem kan derfor ikke dække sig under 
gruppebetegnelsen ’rådet’. Det er ikke afgåede 
rådsmedlemmer, og ikke den klike, som har dannet sig 
omkring Willy, som bestemmer, hvordan instituttet skal 
ledes. Hvert enkelt rådsmedlem har et personligt ansvar 
for, at de vedtagne beslutninger ikke er i strid med 

instituttets love og bestemmelser.

Der er nu nogle, der vil indvende, at Martinus har givet 
Willy et permanent sæde i rådet. Ja, det er rigtigt, for 
det gav Martinus ham sammen med Rolf Elving, fordi 
de havde siddet i rådet sammen med ham og havde hørt 
hans vilje med hensyn til rådets fremtid. Og dermed var 
der også nogle, som kunne undervise kommende nye 

rådsmedlemmer. 
Willy er nu den sidste, der sidder tilbage, og som skal 
undervise i og videregive Martinus bestemmelser og 
retningslinjer til nye rådsmedlemmer. Men her har han 
fuldstændig svigtet Martinus tillid ved - på trods af bedre 
viden - at have bifaldet overtrædelser, som man nu igen 

gør ved at føre retssag.

Til slut vil jeg tilføje følgende lille historie: Vi skal vide, 
at Gud er nær, og at også Martinus er så nær, at han på 

mange måder vejleder de mennesker, der arbejder på at 
udbrede hans Sag. Han viser sig og vejleder bl.a. ved 

hjælp af drømme.
I en nylig drøm stod Martinus i en hvid præstelig dragt. 
Han havde et bind af den genoptrykte udgave af den 
oprindelige Livets Bog i hånden og stænkede vievand på 
den. Dermed viste han, at han velsignede det arbejde, der 
var gjort. Han viste samtidig, at der ikke var sket nogen 
overtrædelse af instituttets copyright, for copyrighten er 
ganske uanvendelig i en situation, hvor mennesker af 
kærlighed til hans Sag arbejder gratis og uegennyttigt for 

at udbrede kendskabet til åndsvidenskaben. 

Så ikke nok med at vi skal vænne os til at tale Guds 
sprog, men vi skal først og fremmest også vænne os til 
at bruge den logik, der står i Det Tredie Testamente, som 
jo er livets egen logik. Derudover må vi alle - og ikke 
blot Willy, det øvrige råd og de tre ovennævnte – nej, 
alle inden for Martinus Sag må forstå nødvendigheden af 
at bede til Gud. Lad mig her gengive en lille enkel bøn, 
som Martinus har indstiftet. Det er en ny bøn, hvor han 

har lært os at sige: 

Fader vor, du som er i himlene.
 Jeg beder om, at din vilje må ske i mit 

liv hele denne dag og nat. 
Jeg beder om, at der må blive lagt hindringer i 

vejen dér, hvor jeg ikke må komme, 
og at der må blive åbnet en vej, dér hvor jeg skal 

komme.

Med kærlig hilsen

Tage Buch
Nykøbing Sj. den 24. marts 2013
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Pia Schlüntz, Abildgaardsgade 21, 2100 København Ø, 
tel. 3542 0112, 
email pia.schluentz@gmail.com

Willy Kuijper, formand for rådet
MARTINUS INSTITUT & MARTINUS IDEALFOND
Mariendalsvej 94-96
2000 Frederiksberg
Den 20. marts 2013

Åbent brev

Kære Willy og andre.

Da jeg hørte, at I via et advokatfirma havde sendt et udkast 
til en stævning om retssag ved Københavns Byret til Kurt 
Christiansen, Ruth Olsen, Søren Ingemann Larsen og Jan 
Langekær udbrød jeg: ”Det nægter jeg at tro! Har rådet 
da ikke lært noget af den fogedrets-sag, som de anlagde 
mod Mischa efter at have afskediget ham?!” (Se i øvrigt 
videre i Mischas 102 sider lange Redegørelse / Åbent brev 
af 4. juni 1990). Først da Mischa stod for at blive sendt i 
fængsel, trak rådet som bekendt sagen tilbage, og rådets 
formand udtalte herefter på et tidspunkt, at Mischa-sagen 
var skrinlangt! 

Og ja, Willy, har I ikke lært noget af den sag? Du var 
med til – sammen med hrs. Andersen og revisor Finn 
Bentzen - at hive Mischa i retten i 1988, og det endda 
til flere retsmøder. Mischa begrundede i brev af 9. nov. 
1988 til rådet, hvorfor han reagerede, som han havde 
gjort og skrev, at han ikke ønskede en advokat eller en 
ret som mellemled til de uoverens-stemmelser, der var 
opstået mellem ham og rådet ”fordi der ikke er tale 
om juridiske, men moralske spørgsmål. Her drejer det 
sig om en medarbejder, der ønsker en snak med rådet, 

og en sådan snak må ske på Instituttets ’Strukturs’ 
præmisser, og den bygger jo ene og alene på moralen. 
En juridisk fagmand er således ganske unødvendig i den 
sammenhæng, fordi problemerne i henhold til Sagens 
’Struktur’ ikke skal afgøres efter juridiske love, men efter 
moralske og kosmiske principper.” Som kommentar herpå 
kan jeg kun se, at det må betrag-tes som en falliterklæring 
at gå til retten.

Men nu er I trods alt igen parate til at gøre brug af de 
jordiske domstoles magtmidler. Denne gang over for 
fire af Martinus Sags trofaste og kærlige medarbejdere. 
Martinus har igen og igen ’hamret’ ind i os, at ”En sag, 
der skal lære mennesker at finde sig i alting, må ikke have 
spektakler selv”, ”Vi er en moral, der skal gennemsyre 
alle mennesker”, ”Sagen har ikke andre love end 
menneskets egen lyst til at være kærlig og retfærdig”, 

”Vi vil reformere verden og må stå fast på de kosmiske 
love”, ”Vi skaber en verdenskultur. Det er ikke en ny sekt. 
Det er en struktur, ved hvilken vi træner os op til at være 
i kontakt med naturens love, hovedsageligt i væremåde 
over for hinanden”, ”De synspunkter og fremgangsmåder, 
som anvendes inden for forretningsverdenen, kan ikke 
anvendes her. Sagen er ikke og vil aldrig blive en 
forretning”, 

”Det vigtigste er, at vi er venner og er indstillet på at 
leve os ind i den nye moral. Man må forstå, hvorfor 
næstekærlighed er en nødvendighed, for at man vilje-
mæssigt kan opøve sig deri. Sagens medarbejdere er 
den nye kulturs repræsentanter. Det må forventes, at de 
der repræsenterer Sagen i rådet, efter bedste evne søger 
at efterleve de moralske forskrifter, som analyserne 
indeholder, og som er betingende for skabelsen af en ny 
moral”, 

”Et harmonisk samarbejde er en absolut forudsætning 
for vort arbejde. Det er det første og det sidste i vore 
bestræbelser på at skabe en ny moral. Som de ufærdige 
mennesker, vi er, vil der let kunne fremsættes forskellige 
meninger om, hvordan et problem skal gribes an eller 
løses. En sikker metode til at afgøre, hvad der i en given 
situation er den rette frem-gangsmåde er, at vurdere den 
ærligt og fordomsfrit ud fra synspunktet: Hvad er det 
mest næstekærlige?”, 
”Verden vil komme til at se, at vi laver den nye 
verdenskultur. Det bliver vore ideer og ting, man kommer 
til at arbejde med. Hvis vi laver noget her, så vil folk 

Åbent brev til Willy
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benytte det. Hvis vi laver forkerte ting – det kan jeg ikke 
være med til!”, ”Vi er én familie”, ”Sagen skal være et 
upåklageligt eksempel på overholdelsen af de kosmiske 
analyser”, 

”Der må ikke være forhold, som medfører retssager”, 
”Vi skal ikke beskyttes ved fastsatte love. Vi beskyttes 
ved, at vi laver tingene rigtigt, og reglerne er jo efter 
mine analyser”,
”Det skal rigtig pointeres, at det ikke er jeres (dvs. rådets) 
vilje, der skal fremmes, det er en højere vilje, og I er kun 
vogtere af, at det bliver efter denne højere vilje”, ”Rådet 
skal værne, de skal handle efter analyserne”, ”Når rådet 
tilstræber at opfylde de kosmiske betingelser, så kan 
man blæse på andres kritik”. (Alt dette er som bekendt 
forskellige Martinus-udsagn fra ”Strukturen”.)

Er det ikke vidunderligt og belivende at læse og få 
repeteret disse Martinus-udtalelser?
Dermed vil Martinus jo hjælpe os med at holde os på 
ret køl og erindre os om, at vi i vore handlinger og 
tænkemåder altid skal forsøge at gøre det, der er mest 
kærligt over for vore medvæsener.

Og nu kommer denne sag, som ifølge jeres advokat handler 
om ophavsrets-krænkelse, og så melder spørgsmålet sig, 
om I virkelig mener, at I handler i kærlighedens ånd? 
Her har en gruppe Martinus-mennesker undret sig over, 
at I ikke havde i sinde at genoptrykke Livets Bog i 
originaludgaven, sådan som den foreligger fra Martinus 
hånd og uden nye rettelser og uden nye sidetal. 

I frustration herover betaler man så af egen lomme en 
faksimile-udgivelse af bogen. Og det skete jo for mange år 
siden! Hvis I ikke ønskede, at dette skulle ske, så kan det 
undre, at I ikke allerede dengang indkaldte de pågældende 

til et møde, og her talte så længe med gruppen, at alle til 
sidst var enige om, hvad der skulle ske. Dermed ville I 
have lagt kimen til et samarbejde, som bestemt var blevet 
frugtbart for begge parter. 

Men I ønskede åbenbart ikke et samarbejde med gruppen 
og udelukkede dem fra alt. Gruppens store kærlighed 
til Sagen gjorde, at den ønskede, at nye Martinus-
interesserede også skulle have mulighed for at læse ’den 
ægte vare’, og så gik man i gang med på egen hånd – og 
for egen pengepung - at genoptrykke den oprindelige 
udgave af Livets Bog. 

Den blev genoptrykt i overensstemmelse med Martinus 
ønsker, både med hensyn til udseende og med hensyn til 
pris, idet den blev solgt til kostpris. Så længe gruppen 
holder sig til Martinus ønsker, kan Instituttet da ikke have 
noget imod det, om end man vel selv burde have deltaget 
i dette arbejde, så vi kunne få et fælles samarbejde i gang 
omkring udbredelsen af Martinus åndsvidenskab. Det 
ville da have været helt i Martinus ånd. 

Apropos, så erindrer jeg, at Ole Therkelsen i forbindelse 
med rådets udgivelse af ’Den Intellektualiserede 
Kristendom’ skrev til Mischa: ”Nu er bogen udkommet. 
Så må det jo være Guddommens mening.” Nu kan vi jo 
i dette tilfælde sige nøjagtig det samme, nemlig: ”Nu er 
faksimile-udgaven af Livets Bog udkommet. Så må det 
jo være Guddommens mening.” 

Lad mig til slut opfordre til, at du, Willy, og det øvrige råd 
ikke begår samme fejltagelse som i sagen mod Mischa, 
men taler jer til rette med den anklagede gruppe og ser 
at komme i gang med et samarbejde. Et samarbejde, som 
vil være til glæde ikke kun for Instituttet, men så absolut 
også for alle os andre Martinus-interesserede! 

Vis os, hvad man gør, når der opstår uenighed imellem 
os. Vis os vejen.

Mange kærlige hilsner
Pia Schlüntz
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Af Rolf Elving :

En ting står klart. Det er ikke Martinusånden, der er 
vejledende ved valget af denne fremgangsmåde. I valget 
mellem oplysning, dvs. udbredelsen af kendskabet til 
Martinus tanker, faldt valget på drømmen om rigdom og 
penge. En drøm som ikke ser ud til at kunne blive reali-
seret endnu mange år frem i tiden. Bogsalget er på spar-
blus. For så vidt forretningsidéen ikke er at uddanne folk 
i gaveprincippet og derefter bringe dem for en domstol.

Endnu længere tid vil det tage for denne rigdom at opstå, 
når man ønsker økonomisk at dræbe dem som frivilligt 
og uaflønnet arbejder med at bringe kundskaben ud. Men 
hvad skal man med denne rigdom, når man ikke bruger 
de principper i praksis indenfor Instituttet, som Martinus 
er repræsentant for? 

Hvorfor i det hele taget gøre sig umage med at danne 
skole, undervisning og holde foredrag, som jo yderst 
handler om at bringe forståelse for det fornuftige i at leve 
i kontakt med gaveprincippet, når man så retsforfølger 
dem som tillemper de principper som Martinus anbefaler?

Når mennesker kommer til Klint vil de lære, at her gælder 
gaveprincippet. Skal denne belæring gentages i sommer? 
Gælder dette princip ikke i begge retninger? Også med 
hensyn til Instituttets dispositioner? Ikke kun er der her 
leveret originale eksemplarer, i kontakt med Instituttets 
egne love, men alt arbejde er ligeledes sket uaflønnet, 
vejledet af gaveprincippet. Hvis dette arbejde skulle be-
tales udfra normalt gældende samfundsbetingelser, så er 
der tale om mange millioner dkr. i gaveydelser. 

Disse gaveydere skal nu tvinges til at betale mange hun-
drede tusinde dkr. i bøde. Og der er ikke den mindste tvivl 
om, at Martinus aldrig anbefalet at sagen skal beskyttes 
ved retssager, tværtimod har han sagt det modsatte. Det 
ved formanden. Det ved dem som tidligere var rådsmed-
lemmer. Det ved jeg.

Dette problem kunne løses såre simpelt, hvis der var 
åndsvidenskabeligt modne mennesker tilstede. Indkald 
dem der har forstand på bevarelsen af originalerne, tryk 
dem og udgiv dem via Instituttet, følg Martinus ord om 
at vi er en moral, ikke en forretning, samt hans ønske om 

at vi skal gøre bøgerne så billige som muligt, for så kan 
ingen smart forretningsmand konkurrere med os, for at 
citere, kort sagt, følg det gode eksempel som allerede er 
demonstreret... Ophavsretten er en lov der er skabt for at 
styrke ejendomsretten. Det Tredie Testamentet er skabt for 
at vise vejen bort fra denne idé. Men her har, som vi kan 
se, valget blevet til fordel for ejendomsretten. Hvorfor så 
undervise om de analyser, vi får adgang til gennem Det 
Tredie Testamentet?

Om Martinus-ånden
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Uwe Todt   Emkendorfer Weg 28   D-24259 Westensee   
E-Mail: uwetodt1@web.de
 

Åbent Brev
 
Martinus Idealfond
Mariendalsvej 94-96
 DK – 2000 Frederiksberg
                                                                                                            
Kære venner i rådet for Martinus Idealfonden,

Med bestyrtelse har jeg læst, at I har sat Jan Langekær, 
Kurt Christiansen, Ruth Olsen og Søren Ingemann Larsen 
en frist med trussel om stævning, hvis de nævnte ikke går 
ind på jeres meget omfattende krav.
 
Med dette skridt handler I i strid med jeres egne love af 
25. maj 1982. I bestemmelsen angående formålet (§3 stk. 
1) hedder det nemlig:

”I hele sin virksomhed og med alle de midler, der står 
til dens rådighed, skal institutionen udelukkende tjene 
følgende almennyttige formål: 
Bevare Martinus samlede værker uændret, som de forelig-
ger fra hans side, oplyse om disse værker, og gøre disse 
værker tilgængelige for interesserede, herunder ved publi-
cering, oversættelse og undervisning i betryggende form.»

I kommentaren til stk. 1 heder det: 
”Instituttet kan kun bruge sine midler til de formål, der 
er angivet i de efterfølgende tre afsnit.”
Med disse tre afsnit er det ment at bevare værkerne uæn-
dret, at oplyse og at gøre værkerne tilgængelige. 
 
Idet I sætter en frist og truer med stævning: Bruger I da 
jeres midler til det nævnte formål?

Først derved, at Åndsvidenskabsforlaget fik trykt faksi-
mileudgaverne, var det sikret, at værkerne overhovedet 
bliver bevaret uforandret.

 
Og hvordan kan I forlange, at Jan Langekær ophører med 
informationer og undervisning, når der i kommentaren til 
bestemmelsen om formålet står ganske entydig:
”Ud over undervisning på eller direkte ud fra Instituttet 
foregår undervisning i Martinus kosmologi på interes-
seredes eget helt frie initiativ.”
 
Skulle I – på trods af modsigelserne til jeres eget formål 
– trænge igennem ad rettens vej? Da ville det medføre en 

betydelig skade for Martinus-sagen, der først bliver hel-
bredt, når ophavsretten udløber 2051. 
I ville da forvandle Martinus Idealfonden, som blev ind-
rettet for at sikre efterladenskabet, til et firma og den af 
Martinus skabte åndsvidenskab til en religion, som bliver 
forvaltet af idealfonden. Kan det være jeres hensigt?
  
Med de bedste hilsener
Uwe Todt

Uwe Todt skrev:

Kære venner!

Kan et himmelsk budskab bindes i jordiske lænker? 
Kan man have eneret til udbredelsen af universelle love 
og principper?
Må man begrænse budskabets forkyndere for en sikker-
heds skyld, det kunne jo dreje sig om falske profeter. Skal 
angsten for dette forhindre uselviske, kærlige mennesker 
i at udbrede det på den måde, disse ønsker det?

Jeg respekterer Rådets arbejde, men det må ikke blive 
en censurmyndighed. Jeg værdsætter andre aktivisters 
arbejde og håber, at jordiske love og forordninger ikke 
skal lamme deres virksomhed. 

Jeg føler mig tryg – Forsynet ordner alt til det bedste om 
end vejen kan synes nok så kringlet. 
Jeg ønsker Rådet al lykke til i deres fremtidige arbejde, 
men tag jeres stævning tilbage og stop samarbejdet med 
jordiske myndigheder i sager der vedrører ”det himmelske 
budskab”.
(oversat fra svensk af Ruth O.)

Gunnar Carlsson skrev:
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Af Gerard oude Groen 

Nu har rådet igen anklaget nogle mennesker og truer dem 
med en alvorlig retssag.

Men er det nødvendigt og tilladt, at rådet begår et sådant 
overgreb på den kosmiske lov om kærlighed og tilgivelse?

Har vi da ikke for nogle år siden oplevet, at rådet, da de 
anklagede Mischa, men i sidste øjeblik måtte opgive at 
få ham dømt efter de rene jordiske juridiske love?  Og 
er der nogen grund til at tro, at det kosmisk set er rigtigt, 
at rådet for anden gang truer med en retssag mod nogle 
mennesker, der arbejder for udbredelsen af Martinus’ 
Sag? (Læs Pia’s åbne brev, som kan findes på martinus-
webcenter.dk)

Det var da godt, at Grethe Brinkhart (daværende formand 
af Rådet), i sidste øjeblik, blev klar over den forfærdelige 
situation, Rådet havde manøvreret sig selv ud i. Guds 
ske lov!!!

Da jeg boede i København, havde Martinus og jeg mange 
spændende samtaler, der senere viste sig at være af stor 
betydning m.h.t. hvordan jeg/man skulle forholde sig i 
bestemte vanskelige situationer.

1. En dag kom vi således til at tale om en retssag, i 
hvilken Martinus selv blev anklaget. Det drejede sig om 
penge, som Martinus under bestemte betingelser havde 
fået af Martha Nielsen, og det drejede sig om en livrente. 
Martinus, der stod på  anklagebænken og ikke havde gjort 
noget forkert, blev naturligvis frifundet.
I den anledning spurgte jeg Martinus, om han eller Rådet 
nogen sinde ville starte en retssag?

Jeg blev hurtigt klar over at han/Rådet aldrig ville starte 
en retssag om noget som helst mod hvem som helst. Det 
var simpelthen umuligt, fordi han/Rådet i så fald ville 
gøre det stik modsatte af at gøre Guds vilje, der altid går 
ud på at tilgive alt, også i de mest forfærdelige situationer

Så da Jesus på korset bad for sine bødler og ikke forlangte 
en frygtelig hævnakt fra Faderens side, var denne 
holdning et godt forbillede for, hvordan vi mennesker 
skulle lære at forholde os i alle situationer.

2. Engang havde jeg et sammenstød med Martinus, 
fordi jeg mente, at Martinus havde løjet over for mig, 

men efterfølgende blev jeg klar over fra Tage Buch, at 
Martinus slet ikke havde sagt det, jeg troede. Jeg ringede 
efterfølgende til Martinus og bad, om jeg måtte besøge 
ham igen. Da jeg lidt senere stod i hans stue, gik jeg hen 
til ham og bad ham om tilgivelse. Så rejste han sig op og 
vi omfavnede hinanden, mens han stille sagde: “Gerard, 
alt er tilgivet i forvejen.”

Disse, af mig selv oplevede, forbilleder viser, at Martinus 
eller Rådet ikke kunne eller kan stævne nogen for retten.
Men ovenstående viser, at også de mennesker, som er 
optaget af at gøre en indsats for Sagen, nogle gange må 
lære at handle efter de kosmiske love

3. Så var der også det tilfælde, hvor to af mine venner ville 
anlægge en retssag mod Finn Bentzen, og det drejede sig 
om Sam Zinglersens dødsbo. De havde fundet en meget 
dygtig sagfører, der var overbevist om, at nu ville Finn 
Bentzen tabe sagen. Jeg havde lovet mine venner at skrive 
nogle udsagn af Sam personligt om denne sag, og jeg var 
villig til at vidne i retten om denne sag.

Men Martinus greb selv ind i sagen, og vi fik at vide, at 
vi skulle droppe retssagen, fordi, som han sagde: “Sagen 
måtte ikke komme til skade”! 
“Han (Martinus) ville selv afvikle denne sag”, sagde han.

Vi afblæste af den grund denne anklage mod Finn 
Bentzen, og problemet blev af Martinus selv løst på en 
måde, hvor alle de involverede parter kunne lære noget, 
og ingen havde tabt eller vundet.
Så vi ser, at der fra den åndelige verden bliver grebet ind, 
når dette kan skade Sagen.
Desværre blev min samtale med Martinus om Martha 

At blive sat på prøve
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Nielsens sag ikke optaget på bånd, noget som Mischa 
senere mange gange har gjort, og jeg fik heller ikke 
skrevet den ned og forsynet dette dokument med Martinus 
underskrift som bevis for rigtigheden i ovennævnte 
samtale. 

Men Martinus har i sin sidste fødselsdagtale  lovet: 
“Selvom jeg er død, kan I være sikker på, at jeg er hos 
jer (…) hos jer på en anden måde. Uddrag fra Martinus’ 
90 års fødselsdagstale. (Kan bl.a. findes på martinus-
webcenter.dk).

Om hvilken anden måde talte Martinus her, i denne sidste 
afskedstale?

I dette her brev vil jeg holde mig til det, jeg selv har 
oplevet eller direkte har fået fortalt af meget pålidelige 
gode venner. 

Det kan forekomme, at Martinus hjælper én via en 
drøm, at han viser sig (som en komplet figur eller en 
medaljonform), at han indpoder én meget klare tanker/
impulser/oplysninger (som man kan være helt forbavset 
over, men som er så lysende, at man ved, at de kommer 
et andet sted fra), osv.

Da nu rådet for anden gang er begyndt en retssag mod 
en bestemt gruppe, der efter de rene jordiske retslove 
skulle have overtrådt MIs ophavsret, har jeg selv ledt alle 
vegne for at finde en udtalelse eller en artikel af Martinus, 
hvor ovennævnte holding af ham (se retssag nr. 1) blev 
bekræftet. Jeg har derfor bedt Mischa og andre venner, 
om de kunne huske, om der et eller andet sted fandtes en 
bekræftelse, men ingen kunne hjælpe.

På grund af alt det, jeg har oplevet med Martinus, har jeg 
dog en urokkelig tillid til, at Martinus’ udtalelse ved hans 
sidste fødselsdagtale, er noget, som man kan stole på.

Og også denne gang kom Martinus mig til hjælp og 
gav mig via en mail fra en god veninde det af ham selv 
skrevne  bevis.
I nævnte mail var der et P.S. hvor nedenunder stod 
Martinus’ artikel (findes på MI-hjemmeside og martinus-
webcenter.dk):
Martinus-artiklen hedder “Hvorledes får man kræfter til 
at tilgive?” (og er trykt først i dette blad).
 
1. Ved at straffe mennesker efter juridiske love bryder 
man den kosmiske lov om at tilgive

Igennem Kristus er der blevet sagt til menneskene, at man 
skal tilgive sin næste ikke blot syv gange daglig, men 
indtil halvfjerdsindstyve gange syv gange daglig. Det vil 
i virkeligheden sige, at der ikke findes nogen situation, i 
hvilken man ikke skal tilgive. 

Da alle ufuldkomne mennesker begår fejl, men alt er såre 
godt, og alle disse mennesker til enhver tid er i orden (set 
udfra Guds synspunkt), er det umuligt at straffe disse 
mennesker med fysisk/mental vold.
Så alle mennesker, også rådsmedlemmerne, begår vold, 
når de bruger straffelovene overfor andre mennesker, og 
dermed bryder de den kosmiske lov om at tilgive.

Med andre ord, vi må alle lære at finde os i alt, i hvert 
fald efter de kosmiske love. Vi må alle komme væk fra den 
automatiske, fra dyreriget nedarvede, jordiske straffelov, 
og vi er nødt til, ved at falde mange gange og rejse os op 
igen, at øve os i den kosmiske lov om tilgivelse.

Spørgsmålet er så om vi mennesker og dermed rådet vil 
handle efter den ren juridiske, jordiske retslov eller efter 
den højere moralske kosmiske lov.

Vi har et hollansk ordsprog som lyder muligvis også på 
dansk: “Tænk før du handler.”
Rådet er altså sat på prøve og må se at bestå den prøve, 
som består i at løse problemet med ophavsretten, en gang 
for alle, men at løse den efter den kosmiske lov om at 
tilgive.

Efter min mening ville det have været bedre og mere i 
overenstemmelse med Martinus’ ånd og dermed med 
den kosmiske lov om tilgivelse, hvis Rådet i et venligt 
brev havde indbudt de anklagede  mennesker til en 
venlig samtale om de i anklagelsen nævnte punkter. Til 
et møde i hvilken alle store problemer fra begges sider 
ville blive lagt på bordet, og man i en kærlig udveksling 
af argumenterne – i Jesu’ navn – ville lede efter den, for 
vor alles fælles Sag, bedst mulige løsning. 

Men det er jo ikke for sent. Rådet og andre interesserede 
måtte tidligere (efter min beretning om retssag 1 og 
3) forandre deres syns- og handlemåde, de måtte se 
problemerne i et andet perspektiv, så hvorfor ikke 
forsøge alt for at løse problemet om ophavsret osv, for 
kærlighedens og tilgivelsens skyld?

På grund af ovenstående beder jeg Rådet om at invitere 
mine ‘anklagede’ venner til et såkaldt rundbords-møde, og 
om at gå med hinanden denne samtalens og samarbejdes 
vej, der er Guds egen vej, fordi har Jesus ikke sagt: Thi 
hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt 
iblandt dem.” (Matt. 18:20). 

Mange kærlige hilsener til alle læsere af denne min 
beretning, og I er velkommen til at sende den videre til 
hvem, I synes beretningen kunne gavne.
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Af Claus Möller

Da jeg første gang i 1983 kom til Martinus Center i Klint, 
havde jeg kendt til Martinus’ bøger i lidt mere end tre år. 
Tyve år gammel var jeg blevet taget med til mit første 
Martinus-foredrag i Malmø, hvor Max Käck talte om 
kunsten i relation til Martinus’ åndelige verdensbillede. 
Der købte jeg min første bog af Martinus – Logik. Det 
blev indledningen til et intensivt studium, hvor jeg hurtigt 
læste mig igennem alle Martinus’ bøger. 

Læsningen gik let, så meget faldt på plads, et nyt syn på 
livet åbnede sig. I tre år rendte jeg til foredrag, gik i to 
forskellige studiekredse om ugen, og i sommeren 1983 
havde jeg opsagt mit job og min lejlighed for det følgende 
efterår at flytte til Göteborg for i Martinuscenteret ved 
Vasapladsen studere under ledelse af Rolf Elving, som 
det år begyndte et intensivkursus. Der gik vi på et år igen-
nem Livets Bog 1-3 og begyndte at øve os i mundtligt 
at præsentere analyserne, som kendetegner Martinus’ 
forfatterskab.

Sommeren 1983 kom jeg altså for første gang til Klint, 
hvor jeg havde booket mig ind på alle sommersæsonens 
6 uger og fik for første gang mit naivt godhjertede syn på 
mennesker, der interesserer sig for disse analyser, knust. 
Jeg var budt til te hos en ældre kvinde fra Malmø i hen-
des sommerhus og talte naivt om alle disse fantastiske 
mennesker, jeg indtil da havde mødt. Hun lo ad mig og 
sagde, at jeg nok skulle blive klogere. Hun fik ret. Al-
lerede samme sommer fik jeg fortalt, hvordan nogle af 
Martinus’ nære medarbejdere havde konspireret mod ham 
og udtalt, at bare vi blev af med den ”gamle”, så skal vi 
nok få fart på det hele. Men Martinus overlevede dem 
alle, da de en efter en faldt fra.

Efter den sommer blev jeg medarbejder i ”Klintgruppen”, 
en gruppe mennesker som tog sig af pasningen af hus og 
have på Centeret i Klint. Da jeg selv havde en erhvervs-
mæssig baggrund som murer, var jeg en velkommen 
og tiltrængt arbejdskraft i dette selskab. Vinterskolen 
begyndte også 1984, men jeg havde fået nok af intensiv-
studier og flyttede tilbage til Malmø, hvor jeg hjalp til med 
at arrangere foredrag, kurser og studiekredse de næste 16 
år. Samtidig med dette hjalp jeg til med at ordne husene 
i Klint, og her fik jeg igen at se, hvordan misfornøjelse 
og jalousi var fremherskende i denne gruppe.

Man så med misundelse på den skoleaktivitet, der foregik 
i den nybyggede pavillon. Man talte gang på gang om, at 
”ånden og hånden” var adskilt, og gennem året så man 
sit snit til at sabotere forudsætningerne for ”skolens” 
virksomhed ved hele tiden at presse kravet om økonomisk 
afkast op og gøre det dyrere for mennesker at kunne stu-
dere Martinus samlede værk. Til sidst lukkede skolen, og 
man forklarede, ”at tiden ikke var moden” til at virkelig-
gøre Martinus’ udtalte ønske om en helårsskole i Klint.

I denne proces kom der megen kritik frem. Der blev 
skrevet åbne breve, hvor man påpegede, at man måtte 
leve som man lærer. En kritik der blev ignoreret, og hvor 
man på ”gammel klassisk manér” smed budbringerne ud, 
kritikerne, som vovede at stille spørgsmål. Her valgte 
man en autoritær linje fra Rådet for Martinus Institut, 
ignorerede sagens substans og fokuserede på kritikken i 
sig selv. I valget mellem at søge sandhed, retfærdighed og 
Guds vilje, valgte man diktatur og trak en ”tvangstrøje” 
over vor sag. 

En sag i krig med sig selv
Eller hvordan vi slår den hellige ånd ihjel
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De mennesker som blev genstand for denne ”tvangstrøje” 
måtte gå i ”landflygtighed”. Men det var også i denne 
proces, at tidsskriftet Ny Kultur blev startet og hvor der 
blæstes nyt liv i Kosmosgården i Varnhem. Der etable-
redes en ny kursus- og studievirksomhed med fokus på 
et sommerprogram, hvor Martinus’ værk kunne studeres 
ud fra de kildekritiske kriterier, som var almindelige i det 
øvrige samfund. Her ville vi etablere en virksomhed, der 
ikke styrede og bestemte over folk, men accepterede alle, 
som de var, og hvor det var vort job at tjene disse men-
nesker med den kundskab, vi selv havde fået.

Selv var jeg tilskuer til denne proces og i de første år 
medarbejder både i Varnhem og i Martinus Center Klint. 
Men jeg fulgte Martinus’ råd: at være der, hvor du føler 
dig inspireret. Jeg funderede også meget på, hvorfor Gud 
valgte denne vej for vor sag og kom frem til, at dette var 
Guds måde at blæse liv i det ”private” initiativ. Jeg så 
klart og tydeligt, hvordan det var polforvandlingen som 
adskilte de to grupper.

Hvor Rådet valgte den autoritære linje i kraft af, at de var 
”familiemennesker”, vant til en patriarkalsk struktur, hvor 
de så sig som bærere af Martinus’ åndelige autoritet, og 
de mere polforvandlede mennesker, som kun kan bøje 
sig for det, de opfatter som sandt og rigtigt. På den måde 
etableredes en struktur indenfor Martinus Institut som 
kvalte al selvstændig tænkning, og hvor de mennesker 
som var selvstændige og kreative blev tvunget ud i det 
”private” initiativ.

Men Instituttet valgte også mere og mere at stole på 
det gamle testamentes moralidé, hele tiden at tale om 
copyright og selv kun praktisere et halvt gaveprincip. 
Som det længst siddende rådsmedlem deklamerede i en 
tale i Klint, hvor han citerede Kennedy: Det er ikke et 
spørgsmål om, hvad Instituttet kan gøre for jer, men hvad 
I kan gøre for Instituttet.
Man krævede desuden af sine medarbejdere loyalitet og 
lydighed, og når dette ikke skete, anvendte man alle de 
”herskerteknikker”, vi i dag kender mere og mere til. 
Tøvede ikke med at bruge domstolens magt til at få ret, 
hvilket Mischa-sagen viste, og den nu anlagte rettergang 
mod vore danske venner, som gjorde det Instituttet ikke 
ville gøre, at forsyne de danske læsere af Martinus lit-
teratur med bøger, som ikke er ændret og korrigeret af 
mesterens emsige ”elever”.

Med den valgte vej har man fra Martinus Institut udvik-
let en næsten pervers attityde mod vor sags venner. Til 
hvilken anden ”frivillig-organisation”, beroende på men-
nesker som brænder for en sag og som skænker den både 
tid og penge, ville lægge sin energi i en sådan retsproces. 
Hvordan kan et Institut, som står bag et bogværk, hvis 
fremmeste mission det er at afskaffe det gamle testamen-

tes moralidé, anvende denne samme idé mod mennesker, 
som vil hjælpe vor sag frem. Er det ikke klart og tydeligt 
at den vej, man valgte i 1989 er en blindgyde. Måtte der 
en ikke-voldskamp, en civil ulydighedsaktion til fra men-
nesker i det ”private” initiativ, fra sagens venner som ikke 
finder sig i Instituttets tvangstrøje? Jeg tror det. For når 
den ene part hele tiden vil diktere den andens vilkår, er 
et samarbejde ikke muligt.

Til trøst i denne sag kan siges, at hele verden kæmper med 
samme problem.  Verden styrtdykker mod diktatur og den 
eneste befrielse ud af dette hedder dommedag, at vor gam-
le magtidé må dø og en ny demokratisk, kommunistisk, 
ånd vokse frem. I denne ånd er det af største betydning 
at ikke nogens inspiration og lyst dræbes, for da berøver 
man i værste fald et menneske den ”hellige ånd”. Da er det 
ikke Guds vilje man ser ske men diktatur, man forsøger 
at iværksætte.

Selv gør jeg kun det, jeg fornemmer Gud vil have, jeg 
skal gøre. Føler jeg ingen inspiration eller lyst, lader jeg 
være. Som jeg ser det lader Gud mig hele tiden møde de 
mennesker, jeg skal arbejde med, fører dem på min vej. 
Mennesker som bliver mine venner, mine medarbejdere 
i Guds store udviklingsprojekt. 

Det har gjort at jeg bl.a. har mødt et organisatorisk 
system-geni, hvis hjælp var forudsætningen for projektet 
vedr. nykultur.com. Der har vi skabt en platform som nu 
betjener hundredvis, men som har et tilvækstpotentiale, 
teknisk set, til at kunne vokse og betjene millioner. Der 
skabes nu datasystemer, som umuliggør overvågning og 
kontrol, og hvis sigte det er at fremtvinge demokrati. Et 
system som vil føre den demokratiske proces ud til folket, 
bare de har en pc og internetopkobling.
(oversat fra svensk af Ruth O.)
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Når jeg her i fortalen har berørt problemer, som ellers 
finder sin specialbelysning senere i bogen, så er det, som 
jeg allerede før har nævnt, udelukkende for at gøre den 
studerende bekendt med, hvor uendelig stor en forståelse, 
tolerance og frihed hans opfattelse af og dermed hans 
holdning til Livets Bog vil blive til del her fra den kilde, 
fra hvilken nævnte bog er udgået, ganske uafhængig af, 
hvordan denne holdning så end måtte blive, således at 
hans egne tanker, meninger og synspunkter ikke på nogen 
måde, hverken nu eller i fremtiden, af samme bog skal 
blive dogmatisk bundne, men at han derimod af denne vil 
blive ydet al mulig inspiration til i fuld frihed at tænke 
selv, at arbejde selv og yderligere til af egen fri vilje selv 
at udsøge sine oplysninger i en hvilken som helst bog eller 
på et hvilket som helst sted, disse for ham særligt passen-
de og derved inspirerende realiteter måtte være at finde.  
Livets Bog, Bind 1, stk. 15.

I forbindelse og kontakt hermed mener jeg at have 
ført Livets Bog uden om alle de realiteter, der el-
lers ved fejlagtig erkendelse af bogens sande natur 
ville have gjort den til et for nutidens og fremti-
dens selvstændige tanker og manifestationer dog-
matisk bindende eller frihedsberøvende monopol. 
Livets Bog, Bind 1, stk. 18.

Han er således kommet i berøring med analyser, hvis 
virkelige sandhed han slet ikke fatter, og hvilke ana-
lyser derfor for ham kun bliver en slags livsfilosofi, i 
kraft af hvilken han i god tro foregøgler sig ansvars-
frihed med hensyn til sin ufærdige eller mindre kær-
lige væremåde overfor sin næste og omgivelser med 
den motivering, at ”alt er såre godt”, og at ingen, som 
før nævnt, ”kan gøre eller lide uret”, og at enhver er 
sin egen ulykkelige eller lykkelige skæbnes ophav. 
Livets Bog, Bind 4, stk. 1071.

Der, hvor der ingen frihed gives mennesket, kan 
der heller aldrig opstå nogen ”ansvarsfølelse”. 
Livets Bog, Bind 4, stk. 1337.

Jordmenneskenes  nuværende l iv  er  i  domi-
nerende udstrækning kun en dressur og indbildt 
frihed opretholdt i  kraft  af propagandaløgne 
Livets Bog, Bind 5, stk. 1812, stykoverskrift.

Men en kultur, der kun kan opretholdes i kraft af væsener-
nes frygt for straf, er kun en dressur, hvor væsenerne er 

nedsænkede på dyrets stadium, og deres såkaldte su-
veræne nation eller stat derved kun er at ligne ved et 
menageri eller en cirkus, hvor væsenerne kun ejer en 
indbildt frihed, opretholdt i kraft af en autoriseret propa-
ganda, der ligger langt borte fra den virkelige sandhed. 
Livets Bog, Bind 5, stk. 1812.

Ingen som helst af de kosmiske verdenslove udtrykker 
nogen som helst ret eller frihed til at hævne eller straffe. 
Livets Bog, Bind 7, stk. 2440.

I virkeligheden kan man ved hjælp af ”angrebsmen-
taliteten”, hvis kulmination vi kalder ”selviskheden” 
eller ”egoismen”, udelukkende kun opfatte alt, såvel 
næsten som de ”døde ting”, som berettiget ”materiale” 
for skabelsen af tilfredsstillelsen af sine egne begær, 
ganske uanset hvad dette så end bevirker af brutale 
indgreb i næstens frihed, ret og glæde ved at være til. 
Artikelsamling 1, stk. 20.6.

At der er væsener, der er blevet optaget i præsteskabet 
uden at have forstået denne præsteskabets og kirkens vir-
kelige mission og derfor har kastet sig det dræbende prin-
cip i vold enten som ”frihedskæmpere” eller ”landsforræ-
dere”, enten som ”forsvarere” eller ”angribere”, forandrer 
jo ikke kristendommens sande struktur eller Jesu idealer. 
Artikelsamling 1, stk. 20.36.

Derfor vil enhver interesseret omkring mit åndsarbejde 
absolut ikke blive pålagt nogen som helst åndelig tvang 
ud over den, han igennem de kosmiske analyser føler 
sig selv pligtig til at pålægge sig som betingelser for 
opnåelsen af den mentale frihed, han netop søger. 
Artikelsamling 1, stk. 22.6. 

Åndsfrihedens struktur er nøglen til indvielsen 
Artikelsamling 1, stk. 22.7, stykoverskrift.

Som følge heraf vil de interesserede omkring mit 
åndsarbejde altid tilsammen danne en sag, der urok-
keligt, fundamentalt hviler i sig selv, fordi den er 
selve åndsfrihedens struktur og er således nøglen til 
opfyldelsen af alle begyndende højintellektuelle for-
skeres og læseres drøm: ”den store indvielse”, ”det 
frigjorte menneske” eller ”mennesket i Guds billede”. 
Artikelsamling 1, stk. 22.7.

Martinus-citater
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Søren Ingemann Larsen skrev på sin Web-side:

Som det vil være de fleste, der besøger denne side, be-
kendt, har Martinusinstituttet nu taget retslige skridt med 
henblik på at hindre adgangen til Martinus’ værk her på 
martinus-webcenter.dk. Disse retslige tiltag retter sig end-
videre mod at standse salget af Martinus’ originallitteratur 
i form af de originale genudgivelser af Martinus’ værk (så-
kaldte facsimileudgaver), Kurt Christiansen har udgivet, 
og som formidles gennem Jan Langekær og Ruth Olsen.  
 
Alle ovennævnte aktiviteter, som Martinusinstittet her-
med ønsker at ramme, er ene og alene betinget af, at Mar-
tinusinstituttet ikke selv hverken har ønsket, evnet eller 
magtet at løfte disse opgaver - på trods af at disse opgaver 
er i 100% harmoni med Martinus’ ønsker og anvisninger.  
 
Det Martinusinstituttet i stedet foretager sig er derimod 
i klar modstrid med Martinus’ ønsker og anvisninger. - 
Martinus har i utvetydige vendinger ved et væld af doku-
menterbare udtalelser, herunder hvad der kommer til ud-
tryk i selve Loven for Martinusinstituttet, gjort klart, at der 
ikke måtte ændres så meget som et komma i det værk, han 
efterlod sig. Og alligevel indfører Martinusinstituttet æn-
dringer i originalværket og trækker samtidig de mennesker 
i retten, som i reaktion på dette og i respekt for Martinus 
anvisninger udgiver originalværket uden disse rettelser.  
 
Vi står altså i den groteske situation, at rådet for Marti-
nusinstituttet nu ved hjælp af retslige midler - den gamle 
verdensimpuls’ magtmidler - vil hindre den fri adgang 
til og udbredelse af Martinus’ værk i sin originale form, 
og det eneste logiske formål, det kan have, er, at rådet 
ønsker at beskytte sine profitinteresser og kontrolmagt 
ved hjælp af den juridiske ophavsret, de mener, de har til 
Martinus’ værk. Om Martinusinstituttet rent faktisk har 
denne ret, er stærkt tvivlsomt, eftersom de jo ikke handler 
efter Martinus’ utvetydige anvisninger og retningslinjer.  
 
En af disse anvisninger er i øvrigt, at rådet ikke 
må benytte sig af retssager med henblik på at be-
skytte værkets ophavsret. Denne beskyttelse skulle 
i stedet i følge Martinus bestå i, at man “gjorde 
det rigtige”. Og hvis Martinusinstituttet selv havde  
 
- lagt alt materiale til fri download ud på deres webside 
-  udg ive t  Mar t inus ’ o r ig ina l e  og  uændre -
de værk i  topkvali tet  t i l  f remsti l l ingsprisen  
 
v i l l e  de  de rmed  have  undgåe t  denne  p in -
lige sag. For hvorfor skulle andre da gøre det??  
 

Hvis man vil tale om ”lovligt” og ”ulovligt” i denne sag, er 
det rådet, der begår noget ulovligt ved at handle i modstrid 
med Martinus testamente. Martinus’ testamentes §3 lyder:  
 
“Det pålægges min universalarving og mine bobe-
handlere at respektere de optegnelser, jeg efterlader 
mig vedrørende min bisættelse, opfyldelsen af institut-
tets formål, administrationen af instituttet, herunder 
anvendelsen af min lejlighed og villa “Rosenberg” 
i Klint, og vedrørende eventuelle erindringsgaver.”  
 
Sålænge rådet således ikke handler efter Martinus’ love, 
optegnelser og dokumenterbare udtalelser, respekterer det 
ikke Martinus’ testamente og begår derved noget ulovligt, 
og det er netop det, vi reagerer på ved at handle som vi gør.  
 
Kan det være ”mere ulovligt” at overtræde en op-
havsret, end at adminstrere denne ophavsret i strid 
Martinus’ - forfatterens - lovformelige testamente?  
 
Tror rådet virkelig, at det på længere sigt kan leve med 
at have forsøgt at ”beskytte” og “legitimere” sine egne 
”ulovligheder” ved med den gamle verdensimpuls’ 
magtmidler at retsforfølge personer, der som reak-
tion mod disse ulovligheder på eget initiativ og af egen 
lomme har gjort Martinus’ originale og uændrede værk 
tilgængeligt - i fuld overensstemmelse med Martinus’ 
testamente? - Og tror rådet, at disse påståede “lovover-
trædere” vil ophøre med at beskytte Martinus’ værk og 
testamentariske vilje, blot fordi rådet truer med en ”rets-
sag”? - I så fald ville vi jo ikke være meget bedre end 
rådet selv. Rådet svigter ved åbenlyst og dokumenterbart 
at handle ulovligt i forhold til Martinus’ testamente, og 
vi ville svigte ved ikke at reagere mod denne ulovlighed.  
 
Ovenstående må være logik for de fleste, som har beskæfti-
get sig lidt med Martinus’ åndsvidenskab, og også for rådet.  
 
Hvordan denne sag videre forløber, får vi at se.
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Af John Karlsen

Kære Martinusråd.
Det er kommet mig for øre, at I har besluttet at gribe til 
retslige skridt mod følgende parter for overtrædelse af 
loven om ophavsret:

- Åndsvidenskapsforlaget
- Kosmologisk Informasion
- www.martinus-webcenter.dk
- www.det-tredie-testamente.dk
- Livets skole i Åndsvidenskab

Martinus’ åndsvidenskab – af Martinus selv betegnet “Det 
Tredie Testamente” - er efter min mening den største gave 
til menneskeheden siden Jesus. Den er skænket til hele 
menneskeheden til fri afbenyttelse, og Martinus Institut 
har fået den meget vanskelige og vigtige opgave at bevare 
og tilgængeliggøre denne hellige gave, i uændret form. 
Fortæl mig det venligst, hvis jeg tager fejl 
heri.

Af den grund opfatter jeg ikke denne 
retssag som et internt anliggende for 
Martinus Institut, det er en sag, der angår 
alle mennesker på jorden, og det er grunden 
til, at jeg skriver dette brev som et åbent 
brev til jer, og jeg har skrevet det på engelsk 
idet jeg ønsker at så mange mennesker som 
muligt skal kunne læse det, hvis de ønsker. 
Jeg føler, at enhvert menneske på jorden 
har ret til at få sin mening hørt i denne sag.

I am not at all claiming to be right, I might 
be totally wrong. I am simply offering my 
deepest feelings about this, and offering the 
words my heart tells me to wright. I do this, because I feel 
deep in my heart that every single person who is studying 
The Third Testament has an obligation to contribute in 
spreading the word about the existence of this great gift, 
and to do whatever we can to help others with information 
and access to this gift.

Jeg vil overhovedet ikke påstå, at jeg har ret her, jeg 
kan tage helt fejl. Det jeg blot gør er at sætte ord på 
mine dybeste følelser og på, hvad mit hjerte fortæller 
mig er rigtigt. Jeg gør dette, fordi jeg dybt i mit hjerte 
føler, at hvert enkelt menneske, som studerer Det Tredie 
Testamente, har en pligt til at bidrage til at informere om 
eksistensen af denne store gave, og til at gøre, hvad hver 
enkelt kan, med hensyn til at hjælpe andre med oplysning 
og adgang til denne gave.

Jeg tvivler ikke på, at I har den juridiske ret til at beskytte 
ophavsretten, men én ting er de lokale love på jorden, en 
helt anden ting er de kosmiske love, som Martinus belærer 
os om i form af hans åndsvidenskab. I dette tilfælde mener 
jeg ikke, at de lokale love er vigtige, det er derimod de 
kosmiske love. Men som sagt, jeg kan tage helt fejl her, 
men jeg kan jo ikke gøre andet end at følge mit hjerte og 
MIN forståelse af de kosmiske love, i denne konkrete sag.

Jeg har ikke personlige erfaringer med de andre tre parter 
i jeres søgsmål, men jeg har haft den vidunderlige glæde 
i en års tid at opleve personerne bag www.martinus-
webcenter.dk og www.det.tredie-testamente.dk.

Det materiale, Søren Ingemann Larsen har gjort 
tilgængeligt på sin webside, martinus-webcenter, har 
været mig til uvurderlig hjælp i mine egne studier af 
Martinus’ videnskab. Dette materiale har ført mig til et 

meget højere forståelse af både videnskaben 
selv og Martinus som person, og jeg er ham 
evig taknemmelig for dette, og jeg er ham 
taknemmelig for det mod, han har udvist, 
ved at gøre denne information tilgængelig 
for os, med risiko for at blive mødt med 
sagsanlæg fra jer. Og I er jo ikke villige 
til at stille den samme information til 
rådighed, på trods af at jeg har forsøgt at få 
den fra jer. Personlig tror jeg, at historien 
vil vise, at denne vidunderlige mand har 
gjort et kæmpe arbejde for menneskeheden 
ved at gøre denne information tilgængelig 
for os alle.

Hvad angår den anden webside, det-tredje-
testamente, har jeg de samme følelser for 

personerne bag den. Mine henvendelser er blevet mødt 
med stor kærlighed, varme, accept og interesse. Mine 
henvendelser til disse mennesker er blevet besvaret 
med den samme følelse af kærlighed og accept som 
den, jeg føler kommer fra Martinus, når jeg læser hans 
vidunderlige ord. Jeg er fuldt ud klar over, at ingen af 
disse mennesker tjener nogen penge overhovedet på 
dette, tværtimod udfører de alt dette arbejde gratis og 
betaler ud af deres egen lomme mange penge, for at denne 
information kan blive tilgængelig for alle os andre.

Martinus er meget lidt kendt rundt om i verden, og 
personlig skriver jeg til mennesker rundt om i verden og 
fortæller dem om eksistensen af denne vidunderlige gave 
og giver dem oplysning om jeres webside og de to andre. 

Reflektioner
i anledning af jeres juridiske tiltag mod interesserede i Martinus’

 åndsvidenskab
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Jeg er helt sikker på, at I vil sælge mange flere bøger i 
fremtiden på grund af det informationsarbejde, de udfører. 
Jeg spørger mig selv, hvad grunden er til at I ønsker 
at hindre disse vidunderlige mennesker i at gøre dette 
vidunderlige arbejde, hvad er I bange for, hvilken skade 
tror I, at de kan gøre Martinus? – For mig har de været 
en velsignelse, og i mit hjerte ved jeg, at jeg ikke ville 
være kommet så langt i min forståelse af denne videnskab, 
hvis det ikke havde været for dem, fordi den information, 
der har været så vigtig for mig, er overhovedet IKKE 
tilgængelig på jeres webside.

Jeg købte Martinus’ bøger i 1980’erne og har studeret 
førsteudgaverne af bøgerne. Jeg har også købt nye bøger 
af jer, men teksten i de nye bøger har I ændret, og teksten 
i de nye bøger giver mig ikke de samme vibrationer 
som teksten i de gamle bøger. Måske I vil sige, at ikke 
har foretaget ændringer i teksten, men det føler jeg, at 
I har, for efter min mening har I ændret vibrationerne 
i Martinus’ ord, og jeg formoder, at I er klar over, at 
vibrationerne er meget vigtigere end ordene. Så vidt 
jeg ved, har ingen af de mennesker, I nu sagsøger, lavet 
NOGEN ændringer i Martinus’ ord, det har kun I gjort, 
så hvad er det, I er så bange for?

Det virker ikke, som om I ønsker, at folk skal have let 
adgang til Martinus’ originale manuskripter, hvad er 
grunden til det? – Hvad er der galt med, at Søren Ingemann 
Larsen publicerer de originale manuskripter, når I ikke er 
villige til at gøre det selv? – En af de vigtigste budskaber 
i Martinus’ åndsvidenskab er åbenhed, vigtigheden af 
at gøre absolut al information tilgængelig til folk, uden 
censur, så hvorfor er det forkert at gøre denne information 
tilgængelig? – Hvorfor er I ikke glade for, at han gør det 
for jer, når nu grunden til, at I ikke selv gør det, er mangel 
på tid? – Hvad er I så bange for? – Hvorfor er I ikke villige 
til at lade de mennesker, som ønsker det, få adgang til de 
uændrede bøger af Martinus, såsom de bøger jeg købte i 
1980’erne, og de originale manuskripter? 

– Hvorfor er I ikke villige til at lade disse mennesker 
sælge bøger med den uændrede tekst, når I ikke er villige 
til at gøre det selv? – Har vi ikke alle ret til at få adgang 
til at læse de uændrede bøger, hvis vi ønsker det, og hvis 
nogen er villig til at trykke og sælge dem? – Hvorfor er I 
ikke glade for det? – Jeg går ud fra, at begrundelsen for, 
at I ikke ønsker at sælge de uændrede bøger selv, er, at 
I tror, at folk ikke vil have dem, så hvorfor er I bange, 
for hvis folk ikke vil have dem, vil disse bøger jo ikke 
kunne sælges, og hvis det skulle vise sig, at folk GERNE 
vil have dem, så kan I jo bare begynde at sælge dem selv, 
og så vil de andre jo blot ophøre med at sælge dem. Den 
eneste grund til, at de sælger dem, er, at I ikke gør det 
selv, så hvad er I dog bange for?

Jeg er sikker på, at I har de bedste intentioner med det, 
I gør, og jeg er helt bevidst om, at jeg kan tage fejl. 
Jeg prøver ikke på at fortælle jer, hvad I skal gøre, det 
eneste, jeg gør, er at fortælle jer, at ud fra min forståelse 
af Martinus’ åndsvidenskab forstår jeg ikke, hvorfor I 

handler, som I gør, for mit hjerte siger mig, at det I gør, 
ikke er i harmoni med kernen i Det Tredie Testamente. 
Jeg vil anmode jer om som kære søster- og brodersjæle 
at give jer tid til at lytte til alle interesserede i denne 
videnskab i dette spørgsmål og først derefter tage en 
endelig beslutning fra jeres hjerter. I har et stort ansvar 
overfor hele menneskeheden, og jeg er klar over, at den 
opgave, I er blevet betroet, ikke er let, og jeg er sikker 
på, at I har hele jordens menneskehed i jeres hjerter, når I 
tager den endelige beslutning i denne sag. Jeg sender jer 
min dybeste kærlighed og beder til, at I vil blive vejledt 
til den beslutning, der vil tjene os alle bedst, ligegyldig 
hvad den beslutning så end måtte være.

Jeg vil give personerne bag de to websider min tilladelse 
til at offentliggøre dette brev, hvis de ønsker det. 
PS! Vær venlig at korrigere mig, hvis jeg har fremsat 
ukorrekte påstande I dette brev, og hvis det er tilfældet, 
vil grunden være, at jeg taler mod bedre vidende, og jeg 
vil med glæde give en undskyldning og offentliggøre en 
berigtigelse.

Jeg håber, at I vil have forståelse for min reaktion og 
ærlige følelser, selv om I måske ikke er enige, og jeg 
håber, at I forstaar, at dette brev er skrevet med de bedste 
hensigter, og jeg vil respektere jeres endelige beslutning, 
uanset hvad den er.

Jeg vil gerne slutte dette brev med en “dialog”, jeg have 
lige før jul sidste år:

Hvordan finder jeg dig, Gud?

Gud, er du der?
 – Jeg er overalt.
Men hvor kan jeg nå dig?
 – Overalt.
Men det er så svært at finde dig.
- Noget må blokere i din bevidsthed.
Hvad er det, der blokerer i min bevidsthed?
– Opfattelsen af at jeg ikke er der.
Hvor?
- Overalt.
Men hvad vil det sige?
– Vi er alle en.
Er jeg dig? 
- Ja.
Er min næste dig? 
– Ja.
Men jeg behandlede min næste dårligt i går, var det dig? 
– Ja. 
Åh, kan du tilgive mig, det var jeg ikke klar over. 
– Det vidste jeg da godt, at du ikke var, og du er altid 
tilgivet, for der er intet at tilgive.
Hvordan skal det forstås? 
– Hvordan ville du kunne se lyset uden mørket? 
Åh, nu kan jeg se det.

Med min dybeste kærlighed og respekt
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Ejnar Hjorth Skrev:
Åbent brev til:

Willem Johannes Kuijper
Liesel Lind
Per Jan Neergaard
Trine Möller
Jacob Kølle Christensen
Peter Bendtsen

Kære venner i Instituttets råd. 
Her er endnu et aspekt i Jeres retsag.
Tror I virkelig, at en vunden retsag kan stoppe den akti-
vitet, som Den Nye Verdensimpuls’ mange idealistiske 
kristne helt uegennyttigt udøver?

Selv om Romerriget, med de groveste midler, prøvede 
at undertrykke kristendommen og forfølge de kristne, 
så var det forgæves.
Der blev, i al hemmelighed, holdt møder i katakom-
berne, de hellige skrifter blev skrevet af og hemmeligt 
omdelt. 

I kan ikke, selv med hjælp fra det verdslige retsma-
skineri, stoppe udbredelsen af Martinus’ ægte skrifter. 
– Selv om I vinder over “ophavsretskrænkerne”, så vil 
der alligevel blive holdt studiemøder, hemmeligt, og 
skrifterne, som findes i alles computere, vil hemmeligt 
blive printet ud og givet videre. 

Man må så “gå under jorden”, men stoppe dem kan I 
ikke, tværtimod. 
Forfølgelse giver øget sammenhold, og ekstra frem-
gang, som det skete for de kristne i Rom. 
Kan I virkelig forestille jer Martinus i en situation, 
hvor han ville sige: “Hvis jeg skal forliges med jer, så 
skal I også give mig 650.000,00 kr. + renter.”?

Jeg håber, at I vil stoppe den retssag og finde en samar-
bejdsform, som I kan være bekendt. 

De bedste ønsker for Jer 
fra Ejnar Hjorth

MARTINUS:

JEG ANKLAGER
ingen

”Livets Bog”… bliver (ikke) et Angreb på nogen eller 
noget, men derimod et universalt Defensorat for alt og 
alle og således i Harmoni med Livets virkelige Facit … 
”At elske sin Næste som sig selv”.     KOSMOS nr. 1, 
1933.

“…alle de, som på Basis af deres naturlige Anlæg er 
nødsaget til at være mine Modstandere, (vil) i Virke-
ligheden være mine Medarbejdere, og der vil i dette 
Tilfælde, ligesom i alle andre af Livets Tilskikkelser, 
ikke være noget som helst Grundlag for at gengælde 
eller svare på nævnte Væseners Intolerance med et af 
Intolerance fremkaldt Gensvar, men derimod absolut 
ene og alene kun være et fuldt og fast Grundlag for et 
af Kærlighed frembragt Gensvar i Form af en vejle-
dende og hjælpende Hånd“.  LB I, 14.

 “Den Tolerance og Sympati, som vil blive enhver 
Læsers eller Studerendes Holdning til Livets Bog til 
Del … er givet Udtryk i de efterfølgende Linjer. 

… Livets Bog… kan ikke eksistere uden at udgøre et 
eneste stort Forsvar for Læseren overfor alle dem, der 
måtte komme til at fremtræde som hans Anklagere.“          
LB I, 19. 
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Kære Christer, 
Tak for din henvendelse. 
Om man kan lita/stole på Instituttet? spørger du 
Godt spørgsmål. Mange, som ved besked, om hvad der 
virkelig foregår, vil ganske sikkert svare klart nej. 
Kære Christer, jeg vil her prøve at besvare dit spørgsmål: 

Willy & Co… ledelsen af Martinus Instituttet 

Martinus ånd, næstekærlighedens ånd, findes 
tilsyneladende ikke længere på Martinus Instituttet. Det 
bliver et klart faktum i disse dage. Lige nu er det ånden 
fra Willy & Co., som hersker. 
Og det er bestemt en helt anden ånd end Martinus ånd. 
Nu er det tilsyneladende krigsånden (retssager) der 
hersker. Martinus Instituttet truer 4 gratisarbejdende 
mennesker; 2 pensionister, 1 arbejdsløs, og mig, med 
hårde pengestraffe. 

Martinus Instituttets krigserklæring/anklageskrift 

Lige nu har Martinus instituttet afsendt en krigserklæring 
ved at lade, én af Danmarks dyreste advokatfirmaer 
KROMANN & REUMERT, afsende et anklageskrift 
(som mindst har kostet 100.000,- måske 200.000,- at 
skrive, siger fagfolk). Desuden forlanger Martinus 
Instituttet 693.270,- i erstatning plus advokatsalærer, 

af Den Nye Verdensimpuls, Åndsvidenskabsforlaget, 
Fonden Det Tredie Testamente, LIVETS SKOLE i 
åndsvidenskab, og www.martinus-webcenter.dk (god 
idé at læse den og downloade den inden den lukkes af 
Martinus Instituttet.) Vi skal bare indrette os efter deres 
anklageskrift, tie og samtykke, og lukke og slukke for 
stort set alle vores aktiviteter. Vi arbejder uegennyttigt, 
dag og nat og stort set al vores fritid, med ulønnet arbejde 
(som ville svare til ca. 10 millioner, over de sidste 10 år.) 

Konsekvenserne af Martinus Instituttets anklage 

Martinus Instituttets forlanger erstatninger, 
advokatgebyrer og straf, i enkeltbeløb: 
• Ruth Olsen, Den Nye Verdenimpuls skal betale 
125.000,- plus renter plus beslaglæggelse 
• Jan Langekær, Fonden Det Tredie Testamente skal 
betale 125.000,- plus renter plus beslaglæggelse 
• Søren Ingemann, www.martinus-webcenter.dk skal 
betale 93.750,- plus renter plus beslaglæggelse 
• Kurt Christiansen, Åndsvidenskabsforlaget skal betale 
350.000,- plus renter plus beslaglæggelse. 

Det er en meget stressende sag for alle implicerede, og 
specielt for Kurt Christiansen som netop i denne weekend 
har haft indbrud i sit kontor i Vanløse. Kurt var ikke 
hjemme. ”Det er det mest mærkelige indbrudsforsøg vi 
nogensinde har set” udtalte sikkerhedsfirmaet. Tyvene 
var helt klart gået efter Kurts computer. Tyvene havde 
ikke stjålet noget, var gået forbi åbne skuffer med 
penge, store dyre scannere og 2 store utroligt kostbare 
computerskærme og værdifulde antikviteter. Martinus 
Instituttets krigserklæring og anklageskrift vil også 
ramme pensionist Ruth Olsen utrolig hårdt med hendes 
magasin DEN NYE VERDENSIMPULS. 

Endvidere ønsker Martinus Instituttet at lukke filolog/
sprogforsker Søren Ingemanns hjemmeside www.
martinus-webcenter.dk. 

Søren Ingemanns hjemmeside er den eneste side som 
viser de originale, uændrede sider. Sørens hjemmeside 
som benyttes meget bl.a. af udenlandske oversættere, 
som ikke helt stoler på Martinus Instituttets hjemmeside 
med de (ulovligt) ændrede værker af Martinus. 

De originale, uændrede Martinus bøger vil sandsynligvis 
nu blive beslaglagt/konfiskerede og brændt. Hvis du 
mangler nogen så er det nok sidste udkald for at købe 
disse. Tag hellere beslutningen i dag, end i morgen. Det 
kan snart være for sent. 

Altså, disse fine smukke bøger, i hardcover med 
guldtryk, og oplysnings- og informationsmateriale for 
i alt yderligere ca. 1.000.000,- vil blive konfiskeret og 
brændt. Oplysnings- og informationsarbejdet om Det 
Tredie Testamente vil på den måde blive sat tilbage 

Jan Langekær skriver:
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på det vågeblus, det var på, før 2003, hvor vi for alvor 
begyndte at tage fat på den informationsopgave om 
værket, som Martinus Instituttet ikke havde løst, nemlig 
at informere om Martinus værk under det rigtige navn 
Det Tredie Testamente. 

De originale, uændrede Martinus bøger 
og uegennyttigt, gratis oplysnings- og 
informationsarbejde 

Det vi gratis har lavet de sidste 10 år ville have kostet ca. 
10 millioner hvis det skulle have været normalt betalt, 
i erhvervslivet. I disse 10 år har vi lavet ikke mindre 
end 100 udstillinger, og dannet 5 nye studiekredse i 
Danmark, og sælger nu ca. 1.000 af Martinus originale, 
uændrede bøger om året.

De interesserede vi møder ønsker kun at købe de 
originale bøger. Mange ”gamle” åndsforskere fortæller 
os, at de ikke vil købe Martinus Instituttets ændrede 
værk. Der er, landet over, nu skabt stor bevidsthed om, 
at Åndsvidenskabsforlaget ved Kurt Christiansen er den 
eneste som tilgængeliggør de originale og uændrede 
bøger af Martinus værk Det Tredie Testamente – og 
dette til kostpris. Martinus Instituttets er 3-4 gange 
dyrere, og er ændrede versioner (ordændringer, 
tegnsætningsændringer, retskrivningsændringer, 
sideændringer, titelændring mm.) 

Martinus Instituttets krigserklæring og anklageskrift vil 
betyde beslaglæggelse af lageret af de eneste originale, 
uændrede Martinus bøger, som overhovedet stilles til 
rådighed for interesserede, til kostpris. 
Det samme gælder det meste af det, som Fonden Det 
Tredie Testamente & LIVETS SKOLE i åndsvidenskab i 
Brøndbyøster landsby, har på lager af gratis oplysnings- 
og informationsbrochurer, og undervisningsmateriale. 
Beslaglæggelse og konfiskation og afbrænding vil blive 
resultatet af Martinus Instituttets krigserklæring mod 
det frie initiativ. 

Du er velkommen til at besøge LIVETS SKOLE i 
åndsvidenskab til sæsonens sidste foredrag, med Vagn 
Noah, søndag den 7. april 2013 fra kl. 13-15. Gratis 
adgang. 

Vi ved jo alle, når vi skal være ærlige, at Martinus værk 
skulle bevares uændret som det foreligger fra hans hånd. 
Det står jo i Martinus Instituttets love af 25. maj 1982. 
Og vi ved at Martinus sagde, at der ”helt ufravigeligt 
kun må ændres noget hvis jeg selv (Martinus) er til 
stede.” Og til Rolf og Birthe Lapenna, og Ingrid Okkels, 
Tage Buch og mange flere sagde han, at der ikke måtte 
ændres så meget som et komma. 

Hvis det vil lykkes Martinus Instituttet, at få magt som 
de har agt, nemlig at udradere os totalt, så vil rigtig 
mange positive tiltag stoppe, med omgående varsel. Du 
må godt sende denne e-mail videre til dem som måtte 
have interesse i denne ulykkelige sag. 

Kærlig hilsen 
Jan Langekær 2015 7811 www.livetsskole.info www.
det-tredie-testamente.dk 
PS! Du kan læse de åbne breve til Martinus Instituttet på 
Facebook: Originalværket Det Tredie Testamente – Mar-
tinus åndsvidenskab (skrevet præcist sådan) og på Søren 
Ingemanns hjemmeside www.martinus-webcenter.dk
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Att.

Willem Johannes Kuijper

Liesel Lind

Per Jan Neergaard

Trine Möller

Jacob Kølle Christensen

Peter Bendtsen

Jeg er blevet bekendt med at rådet nu truer med en retssag 
mod de såkaldte ”pirater”.
I skriver på Instituttets hjemmeside under Nyheder/Rådets 
retslige skridt:

”For at give krænkerne en sidste chance til at ophøre 
med omtalte aktiviteter uden indblanding af retslige myn-
digheder, har Kromann Reumert udfærdiget en stævning, 
som er sendt til de involverede med en meddelelse om, at 
med mindre disse anerkender Martinus Instituts eneret, 
accepterer at ophøre med deres krænkende virksomhed 
og udleverer de omtalte værker, vil stævningen blive 
indgivet til retten”.
I glemmer vist lige her at nævne at jeres forligstekst 
kræver minimum 700.000.- + renter for at I er villige til 
at droppe sagen, så den der ’sang’ om ”ikke at ville ønske 
at straffe nogen” klinger jo ret hult her!

Med sådan et exorbitant beløb er det jo mere end tydeligt 
for alle, at rådsmedlemmerne her ønsker at straffe deres 
’modstandere’ maksimalt ved financielt at forkrøble dem, 
så de for fremtiden kan blive sat permanent ud af spillet.
Det er også klart for enhver at med sådan et højt sat 
forligsbeløb, så har de anklaget igen andre muligheder end 
at gå ind i en opslidende retssag. Dette er dybt beklageligt 
og vil helt sikkert blive aldeles skadeligt for Martinus sag 
og dens historie.

Må jeg lige minde jer om hvad Martinus mener om rets-
sager:

Vi skal ikke optræde med retssager og sådan noget. Det 
er ikke på den måde vi skal beskytte os. Citat Martinus 
(rådsmøde 1974)

Vi skal ikke til at lave retssager. Så kommer vi jo ingen 
vegne. Så er vi ikke det endelige. Citat Martinus (råds-
møde 1974)

Det er jo noget underligt noget at skulle føre retssager 
om åndelige ting. Vi skal jo gå foran med, hvad der skal 
gøres. Citat Martinus (rådsmøde 1980)

I skriver følgende:

”Salg af kopiudgaver kan skade Martinus Institut’s øko-
nomi og dermed Instituttets fundament for fortsat at leve 
op til sine formål: at bevare Martinus’ samlede værker, 
som de foreligger fra hans side, at oplyse om disse værker 
og at gøre værkerne tilgængelige for interesserede via 
publicering, oversættelse og undervisning på betryggende 
måde, samt at yde tilskud til aktiviteter, der fremmer disse 
formål. Fravalg af retslige skridt kan betyde, at ophavs-
retten undergraves. Det vil betyde, at Martinus Institut 
ikke kan forhindre andre krænkelser, og én følge heraf 
kan blive, at andre kan ændre indholdet af Martinus´ værk 
og dermed forfalske Martinus´ åndsvidenskab uden at 
Martinus Institut har mulighed for at beskytte værkerne».

Det er trist hvis jeres bevæggrunde er baseret på over-
vejelser omkring økonomi og ikke moral, men mht til 
Instituttets økonomi, så skrev jeg sidste år en artikel ”De 
idealistiske fondsuddelinger” bragt i DNV http://www.
nyimpuls.dk/dnv-online.html 3-2012 side 32-34

Skulle rådet ikke selv feje foran egen dør, før I begynder at 
beskylde andre for at «undergrave Instituttets økonomi»!? 
Så længe de nuværende rådsmedlemmer kan sidde og 
uddele fondsmidler fra Idealfonden til hinanden - eller 
hinandens kærester - så burde det altovervejende fokus 
på at rydde op i økonomien være en intern opgave på MI 
og ikke hovedløst jagten andre udenfor MI›s mure, som 
endda arbejder non-profit og ulønnet.

Åbent brev til Rådet
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En anden ting I bør grundigt overveje er, at Instituttets 
copyright på Martinus samlede værker udløber allerede 
om 38 år og det er ikke meget der tyder på, at dette at 
udgive Martinus bøger de næste 38 år - såvel som de 
sidste 38 år - har været eller vil blive nogen overskudsfor-
retning. Hvorfor er det nu at Borgens forlag ikke længere 
udgiver værkerne? Det var jo af den simple grund at de 
ikke solgte nok bøger og tilmed forlangte 75.000.- pr år 
blot for at opbevare bøgerne.

Jeg vil ikke her gå ind i problematikken omkring jeres 
”bekymringer” mht, at der måske i fremtiden er folk der 
kunne finde på at ”forfalske eller ændre i værkerne”, men 
det er der jo ikke tale om i denne (rets)sag. Derudover vil 
jeg lige påpege, at det i dag er utroligt svært, for ikke at 
skrive direkte umuligt, at hævde sin copyright på Inter-
nettet, da alle der vil kan dele via torrent-sites. Når selv 
ikke de største Hollywood selskaber med assistance fra 
de dyreste advokater IKKE har kunnet nedlægge ”The 
Pirate Bay” og lignende dele-sider på Internettet, hvordan 
tror I så selv Kromann Reumert vil løse den opgave for 
Martinus Instituttet!?

Martinusrådet har med deres beslutning bevist at de ikke 
længere bør betroes med Martinus interesseredes arv og 
gaver, for det store flertal blandt Martinus interesserede 
ønsker bestemt IKKE at deres doneret penge skal gå til 
et dyrt advokathus, som endda skal bekæmpe de folk 
der arbejder gratis og non-profit for sagen. De eneste der 
kommer sejrende ud af sådan en retssag, det er og bliver 
advokaterne der griner hele vejen til banken.. 

Nu sigter rådet så efter at en jurakyndig person, med 
blikket stift rettet mod forretningsverdenens betingelser 
og regler/love for overlevelseskamp i det pulveriserende 
erhvervslivs, skal afgøre denne uenighed. Hvordan mon 
det harmonerer med Martinus klare udmeldninger om 
at ”vi er ikke en forretning, vi er en moral” - for ikke at 
nævne hans talrige påbud i mod at føre retssager.

Med håb om I vil reflektere over disse tanker..

Venlig hilsen

Thorsten Dreijer

Som ”tilfældigt” fik jeg i dag et brev vedr. relationen 
mellem Martinus Institut og Jan Langekær. MI hævder 
tydeligvis sin ophavsret og anvender nu juridiske midler 
til at forhindre JL’s stræben for at udbrede Martinus’ skrif-
ter i faksimileudgaver til en billig pris. Jeg ser det som 
meget uværdigt af MI, for deres opgave skal være at støtte 
udbredelsen af Martinus’ tanker og ikke forhindre det. 

Det giver udtryk for en primitiv indstilling til Martinus’ 
værk, baseret på ejendomsret og kontrol. De lever med 
en forestilling om, at de dermed vil forhindre at værket 
forfalskes. De anvender deres position til at monopolisere 
og forhindre det frie ord, på samme måde som det sker 
rundt om i verden i dag, i lande som vi ikke anser for at 
være ”frie” og hvor der ikke hersker ytringsfrihed.

Martinus’ syn på mennesket var det stik modsatte og 
mente, værket frit skulle udbredes til alle og enhver.
Man kan spørge sig selv, hvorfor muligheden for JL 
overhovedet opstod? Hvorfor har MI ikke allerede gjort 
det, JL gør? I så fald var hans virksomhed jo unødig, og 
denne tvist havde ikke behøvet at opstå. Svaret er, at MI 
har haft en tilbageholdende indstilling overfor at sprede 
Martinus’ tanker og holder på en konservativ måde udvik-
lingen tilbage i verden. Dette var aldrig Martinus’ udtalte 
hensigt med værket.

Jeg mener derfor, at Martinus Institut snarest bør tilba-
gekalde alle anklager mod Jan Langekær og give ham 
fuld anerkendelse. De bør i stedet samarbejde med alle 
de personer, som vil sprede Martinus’ tanker. En sådan 
udbredelse bør baseres på et velvilligt ønske om at gøre 
Martinus’ visdom verdensomfattende og bygge på tillid 
til alle personer, som har dette ønske.

De skal ikke bygge på mistro, som i dette tilfælde. Skulle 
den situation opstå, at nogen ”forvandsker” Martinus’ 
tanker, så vil en sådan situation altid løses gennem de 
karmiske virkninger, der har direkte virkning på udvik-
lingen, i stort og småt.(oversat fra svensk af Ruth O.)

Olov Fahlander, Martinus Center 
Linköping skriver åbent brev:
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Til Martinus Institut                                 marts 2013

Det er en helt utrolig ubehagelig energi, der nu hersker 
omkring Martinus Sagen.
Hvad er meningen?  Hvorfor al den vrede?  Hvorfor ikke 
tale sammen?

Her er nogle punkter, vi undrer os over:

1) På Martinus Instituts (MI) hjemmeside står der, at MI 
har taget retslige skridt over for krænkere af ophavsretten 
til Martinus’ værk – hvem er disse krænkere?

2) På MI’s hjemmeside står der bl. a. at Instituttets ønske 
er ”at leve op til sine formål: at bevare Martinus’ samlede 
værker, som de foreligger fra hans side”. Hvordan kan 
man så med god samvittighed rette, ændre og revidere 
værkerne?

3) Ud fra ovenstående punkt 2, burde MI så ikke tage 
retslige skridt mod MI?

4) I en studiegruppe, hvor nogle har de ændrede udgaver 
og nogle de originale udgaver, giver ændringerne som 
eksempelvis den forskellige sidenummerering unødigt 
besvær.

5) Martinus Institut henviser til at vi må købe Livet Bog 
antikvarisk, hvis vi vil have de originale udgaver.

6) Det grumsede lærredsbind på Det Evige Verdensbillede 
V (DEV V) er ikke særlig kønt – æstetik burde være i 
højsædet her. Smudsomslaget er vældig pænt.

7) Det er ikke hensigtsmæssigt for studiegrupper, at vi 
ikke kan købe DEV V’s symboler som løse symboler til 
studiebrug. 

8) Ligeledes er det heller ikke samarbejdsvilligt for 
Sagens udbredelse, at vi ikke kan købe symbolerne på 
DVD til brug i projektor.

9) MI burde bruge megen energi på at støtte opstart af 
nye studiegrupper og understøtte eksisterende grupper 
med råd og dåd.

10) DEV IV og DEV V samt Den Intellektualiserede 
Kristendom er jo ikke godkendt af Martinus og vi 

synes det er meget forkert, at kalde disse Det tredje 
Testamente, og dermed forsøge at inkludere dem i de 
værker, som Martinus omfattede med betegnelsen Det 
Tredie Testamente.

11) Når vi på MI’s hjemmeside læser om ophavsretten for 
Martinus’ værk Det TREDJE Testamente fornemmes det 
som en spændetrøje – der er ikke megen bevægelsesfrihed 
her. Hvordan vil ophavsretten lyde for Martinus’ værk 
Det TREDIE Testamente?

Vi synes faksimile udgaverne er smukke bøger – vi får 
lyst til at læse i dem. I faksimile udgaverne af DEV I, II 
og III er symbolerne gengivet med de helt rigtige farver, 
der er klare og smukke. 
I må fortælle os, hvordan vi kan få genoprettet respekten 
for Martinus Institut – som vi i øvrigt mener, gør et stort 
arbejde.

Med venlig hilsen
Hanne og Nils Hulgaard

Hanne og Nils Hulgaard skrev:
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Martinus Instituttet
Mariendalsvej 94-96
2000 Frederiksberg C

Dragør, den 16. marts 2013

Kære Rådet for Martinus Instituttet.

Det er med stor beklagelse at jeg ser at De vil anlægge 
sag imod diverse personer på baggrund af en påstået 
krænkelse af en ophavsret De hævder at have til alt, hvad 
der findes af materiale fra Martinus’ hånd.

Jeg kan se at de såkaldte ’piratkopier’ er faksimiler af de 
oprindelige tekster fra Martinus’ hånd. Altså i fuldstændig 
overensstemmelse med Martinus’ ønsker og besked til 
eftertiden om at der IKKE måtte rettes så meget som et 
komma i hans værker. Martinus sagde også at hans værk 
Livets Bog, senere omdøbt til Det Tredie Testamente 
skulle arves af jordens befolkning uden at nogen skulle 
profitere derpå. Husk på at Martinus sagde at ’Sagen’ 
skulle hvile på gaveprincippet!

Salget af de såkaldte ’piratkopier’ sker til ren kostpris, 
læs: der fremkommer ingen profit!
Da det således er muligt at erhverve Martinus’ værk til 
en overkommelig pris vil der selvfølgelig være mange 
flere mennesker der har råd til at købe værket. Alle der 
læser værket kan videreformidle indholdet til andre 
interesserede så det virker som ringe i vandet.
Igen efter Martinus’ ønske.

Jeg ved at alle de ’truede’ personer er uselviske, ulønnede, 
dybt engagerede og gør et fantastisk arbejde for sagen. 
Ildsjæle er ikke en for stærk betegnelse.

Hvis jeg skulle købe de 7 bind af Dem, ville jeg for det 
første nok ikke have råd, jeg ville sikkert heller ikke 
få ’den ægte vare’ da jeg også ved at teksten er blevet 
’rettet til’, stik imod Martinus’ klare besked om at der 
IKKE måtte rettes i hans værk. (Tænk lige den tanke til 
ende at ’velmenende’ personer bliver ved med at rette i 
teksterne i kommende udgaver af Det Tredie Testamente, 
så vil Martinus’ værk komme at indeholde lige så mange 
vildledninger og misforståelser som vi allerede ser i vores 
Bibel, hvor bl.a. tanken om reinkarnation blev fjernet for 
længe siden, - det vil da være katastrofalt ikke sandt?)

Hvis jeg ikke kan købe de originale værker hos Rådet 
i Martinus Instituttet, hvor skal jeg da henvende mig?
Martinus er jo blandt os ’i ånden’ og jeg tror ikke at han 

billiger at hans værk nu trues med ikke at komme ud til 
så mange mennesker som muligt, jeg tror bestemt heller 
ikke han billiger at nogen har rettet i hans værk, allersidst 
tror jeg at han bliver ked af at udbredelsen af hans værk 
bliver forsinket, for ikke at sige saboteret.

Jeg håber ikke at det hele drejer sig om penge? Husk på 
at Martinus selv siger at vi skal miste pengene i den nye 
verdensorden.

Jeg beder Dem mindeligt til at droppe anklagerne mod de 
personer/selskaber/foreninger som De agter at sagsøge, 
det vil være en næstekærlig handling. 

Det ville være dejligt at få en kommentar fra Dem, så jeg 
kan blive lidt klogere, gerne til min e-mail, det sker uden 
omkostning for Dem.

Med venlig hilsen
Jens K. N. Petersen

Flere åbne breve:

Til Rådet for Martinus Instituttet.

Det er med undren jeg læser nyhedsinformationen  fra 
Rådet på instituttets hjemmeside.
Det er uforståeligt,  og  usympatisk, og alle Jeres argu-
menter bliver jo til skamme, da ophavsretten inden for 
en overskuelig årrække alligevel  frigiver  hele Martinus 
værk.

De mennesker, der seriøst, og uden nogen som helst form 
for fortjeneste, har fulgt Martinus ønske om, at hans origi-
nale værk bliver kendt af så mange som muligt, forsøger 
I nu at få stoppet.   
Jeg vil også forsøge at få stoppet Jer.
Så venligst stop op, og tænk Jer om en ekstra gang.

Mvh. Astrid Pålsson. 
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Samlet af Søren Jensen, ”Stiftelsen”, Göteborg

Herunder kommer først nogle afgørende citater fra Sam-
arbejdsstrukturen i den nyeste udgave. 
Dette er Rådets egen samling af retningslinjer, som man 
vil have at sagen skal følge.

OM FRIHED:

s. 59: ”Frihed for de mange mennesker, der læser og 
skaber kontakt rundt omkring i verden. De sidstnævnte 
har ”frit spillerum”.”

på side 11: forklares at det er helt frit at oprette skole, 
studiekredse etc.

OM COPYRIGHT OG BØGER:

s. 61: ”Beskyttelsen af vores arbejde ligger i, at tingene 
bliver lavet rigtigt ud fra retningslinjerne i mine analyser.”

s. 31: ”Sagen er skabt og bøgerne er kommet ud, og så 
er de givet til verden.”

s. 29: ”det som er pengespørgsmål og lønspørgsmål 
andre steder, det er moralspørgsmål hos os. Det er det 
vi lever for.”

s. 11: ”Hovedprincippet i arbejdet inden for sagen er 
frivillighed baseret på gaveprincippet.”

s. 43: ”Jeg er kommet ind på, at vi ikke selv skal trykke 
bøgerne”.

s. 52: ”Vi er jo ikke forretning”: 

s. 109: ”Vi kan ikke tage hensyn til forretning. Vi kan slet 
ikke bruge de principper.”

s. 49: ”Vi skal ikke drive erhvervsvirksomhed”.

s. 100: ”Jeg mener ikke, at Livets Bog skal monopoliseres, 
men vi lever i en verden, hvor mennesket ikke er færdigt, 
og der er vi nødt til at beskytte vores ting.”

s. 114: ”Det er min mening, at bøgerne skal være så bil-
lige, som det overhovedet kan lade sig gøre. Der skal ikke 

tjenes penge på det, men selvfølgelig skal det gå rundt.”

s.69: ”rådet skal ikke have herredømme over nogen”

s. 95: ”Martinus mener i øvrigt, at der næppe er grund til 
at rette noget som helst.”

s. 94: ”Der må ikke uden Martinus samtykke foretages 
ændringer i bøgerne eller i det, han har skrevet.”

s. 94: ”Hvis noget er skrevet primitivt, så skal det blive 
stående primitivt. Folk må gerne se, at jeg ikke er særlig 
belæst.”

s. 95: ”Det blev fastslået som helt ufravigeligt, at der ikke 
må foretages rettelser, heller ikke ved oversættelse, uden 
Martinus medvirken.”

s. 39: ”Bevare Martinus’ samlede værker uændrede, som 
de foreligger fra hans side”. 

s. 92: ”Men den udviklede eller fremskredne sandheds-
søger er ganske anderledes indstillet. For ham er stilen, 
rytmen, trykfejl e.l. Ganske underordnet.”

(CITAT FRA DEN GAMLE STRUKTURBOG s. 103: 
”Originalmanuskrifterne er de autentiske tekster. Eventu-
elle fejl i bøgerne i forhold til disse originaler må rettes”.)

OM UFÆRDIGE MANUSKRIFTER:

s. 94: ”de må højst udgives i ufuldstændig form” (Hvor-
dan passer det med DIK og DEV 5?)

Citater fra Samarbejdsstrukturen og 
rådsmødereferater
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s. 78: ”Ligeledes ønsker Martinus, at foredragsholderne 
afholder sig fra at anvende og forklare de af hans symbo-
ler, som han ikke selv har forklaret skriftligt.” (Betyder 
det at man har sendt en stævning til Ole Therkelsen? Hans 
foredrag om symbol 45-77 findes på youtube?)

OM MORAL OG RETSAGER:

s. 29: ”Der skal ikke være det mindste, som andre menne-
sker kan blive kede af” (Hvordan passer det med stævning 
og disse høje strafbeløb?)

s. 28: ”Indenfor MI skal ”herske en ånd der absolut kun 
ser det lyse, det gode og kærlige i enhver”.

s. 44: ”vi netop afskaffer alt det ukosmiske”. 

s. 46: ”Strukturen må i sig selv være analyserne. Det er 
dem der dikterer. Og det må være den absolutte næste-
kærlighed.”

s. 52: ”Analyserne er noderne kan vi sige. Det er noderne 
man skal spille efter.”

OM FRIHED:

s. 43: ”Alle de mennesker der nu støtter sagen, er ikke 
bundet af noget som helst.” (Hvorfor vil MI så binde 
dem?)

s. 42 ”Vi skal ikke lave nogen verdensorganisation” 
(Hvordan det hvis man skal kontrollere copyright og 
godkende initiativer og brug af tekster verden over?)

s. 25: ”I den nye kultur skal man lære at finde sig i alting”. 
(Hvordan passer det med straffebeløb?)

OM UDSTILLINGER MM:

s. 121 ”det sammen med hvert udstillet symbol skal være 
en symbolforklaring”... ”disse symbolforklaringer skal 
være godkendt af rådet”. (Det var jo derfor vi lavede 
symbolkataloget. Og da MI havde læst det kom de med 
nogle kommentarer som alle uden undtagelse blev taget til 
efterretning, fx ændredes forklaringen til symbol 31 helt. )

s. 118 foreslås udstillinger på biblioteker. (Det har Fonden 
og stiftelsen gjort. )
Der foreslås desuden udarbejdelse af pressemedelelser. 
(Det har vi også gjort fra starten af.)

s. 117 om oplysningsvirksomhed: ”Det sker dels direkte 

fra Instituttet og dels fra aktive interesserede på deres helt 
eget initiativ.” (Det er jo det der er sket.)

s. 119 står der at MI skal have et passende informations-
materiale. (Men det fik de jo aldrig og derfor blev det så 
udarbejdet udenfor MI.)

s. 101: ”Det er tilladt både at bruge citater og vise sym-
boler i foredrag og undervisning”

IDEALFONDENS FORMÅL S.39:

Bevare Martinus samlede værker uændrede som de fore-
ligger fra hans side

Oplyse om disse værker

Gøre værkerne tilgængelige for interesserede, bl.a via 
publicering, oversættelse og undervisning

Yde tilskud til aktiviteter, der fremmer de nævnte formål

(Samtlige disse punkter har Fonden og Stiftelsen bevise-
ligt varetaget. MI har derimod forsøgt at beskatte dette 
arbejde istedet for at yde tilskud.)

OM RÅDET SELV:

s.71 ”man skal ikke blive siddende i rådet, det er ikke 
gavnligt. Nogle mennesker har en vældig evne til at få 
andre til at holde med sig, og så får de magt.”

OM SELVE BOGEN SAMARBEJDSSTRUKTU-
REN:

s.  13:  ”Samarbejdsstrukturen indeholder ef-
ter rådets bedste vurdering og overbevisning alle 
de citater bla. Fra rådsmøderne, som har betyd-
ning til formålet”. (Men hvordan passer det med 
de følgende citater som rådet havde kendskab til:) 
 
M 2  Det er nemt nok at lave noget med love og 



32

ting, og værsgo, det skal alle¡K men det skal vi 
jo ikke. Vi skal ikke beskyttes ved love eller no-
get. Vi har beskyttelse i at det bliver lavet rigtigt. 
 
M 3  De skal lære at tænke selv. Og derfor er der in-
gen love og principper ¨C det har vi ikke noget af. 
 
H 2 Hvis det skal laves som love, kan det ikke 
laves uden at være en slags diktatur. Det er fri-
v i l l ig t  a l t  sammen.  Der  er  ikke anden vej . 
 
 O 5 Sagen skal være et eksempel for sine medarbejdere. Det 
kan den ikke være hvis den benytter gammeldags metoder. 
 
H 10 Der er ikke noget højere end alkærlighe-
den og den må komme til syne i alle foretagender 
 
O 7 Rådet er faktisk kun en vogter af alkærligheden 
 
(Citaterne er hentet fra en afskrift af Martinus egne udta-
lelser på rådsmøder. Deraf numrene som henviser til de 
bånd citaterne stammer fra. )

KAN DET TÆNKES AT UDVALGET AF CITATER 
I STRUKTURBOGEN ER SAMMENSAT FOR AT 
VÆRE ET MAGTREDSKAB FOR RÅDET? 

De mange citater om copyright kommer alle fra rådet selv 
efter Martinus død og forsøges således legitimeret som 
hans egne ord og hensigt. Ligeledes vælger man (istedet 
for de citater der er valgt fra) at have følgende citat med 
hele to gange i bogen: 
S. 63 og s. 73: ”Vi skal have det sådan at rådet bliver 
værnet. Det kan jo ikke være sådan at man pludseligt kan 
træde op imod rådet.”

Kære Rådsmedlemmer

 At jeg har valgt at kopiere nedenstående artikel fra 
Instituttets egen hjemmeside er, fordi indholdet af den 
er særdeles relevant i forhold til den eventuelle retssag, 
som Rådet står i begreb med at iværksætte.

 De anklagede har (uden økonomisk gevinst) arbejdet 
i stor kærlighed med udbredelsen af budskabet om 
Martinus Åndsvidenskab - Det Tredie Testamente, og 
de har således i høj grad vist sig som tjenere af Sagen. 
Og mange mange mennesker har oplevet stor glæde og 
taknemmelighed ved at kunne købe faksimile udgaven.
                  
Adskillige mennesker er klar over, at der i Instituttets 
love § 3 stk.1 står følgende:
 «Bevare Martinus værker uændret, som de foreligger 
fra hans side.”

 Netop § 3 stk.1 overså de tiltalte ikke, og handlede ef-
fektivt på det savn og den magtesløshed en del mennesker 
oplevede, da det blev klart, at man ”gemmer” originalud-

gaven i kælderen uden at give folk mulighed for at kunne 
vælge mellem den og den ændrede udgave.

 Man oplevede således, at Instituttet ikke længere var et 
”fast punkt”, men særdeles bevægeligt i forholdet til at 
ændre. Selv har jeg skrevet breve til Rådet siden 2001 
omkring netop dette emne.

 Personligt ønsker jeg, at parterne i fællesskab kan finde 
en næstekærlig løsning. En retssag vil jo uvægerligt skade 
SAGENS - og Instituttets - omdømme.
 Og ydermere er retssager jo helt imod Martinus’ ønske!!

 Jeg beder for alle i denne sag og for, at Rådet får den 
rigtige indsigt til at være Sagens ”faste punkt” for en 
uvurderlig, enestående visdomskilde: Martinus Åndsvi-
denskab - Den Tredie Testamente.
                 
 Kærlig hilsen
 Annette Skov
(Den omtalte artikel ”Hvordan får man kræfter til at 
tilgive” er bragt først i dette blad!)  

Annette Skov skrev:
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Til Martinus Instituttet og rådet i særdeleshed
 
For efterhånden mange år siden faldt jeg over en lille 
annonce i Jyllandsposten, meget pudsigt har jeg ikke 
set annoncer i det medie siden, men heldigt for mig og 
heldigt, at min mor på et tidspunkt havde omtalt Marti-
nus positivt, uden at hun i øvrigt havde sat sig ind i hans 
verdensbillede. 
 
Efter kort tids læsning, stod det mig lysende klart, at her 
var der tale om noget ganske særligt. Min interesse var 
vakt, og min hunger var som en tør svamp efter vand, 
krydret med en skepsis for en skjult dagsorden eller noget 
sekterisk gemt under overfladen. 
 
Jeg startede fra en ende med livets bog og derefter alle 
småbøgerne, samt hvad jeg ellers kunne finde, først der-
efter var jeg tryg, og kunne med sindsro fortælle søgende 
på min vej om Martinus og hans helt enestående budskab 
til menneskeheden uden at lede nogen på afveje. Min 
tilgang til livet var ændret for bestandig. 
 
Kære rådsmedlemmer, et meget stort ansvar hviler på 
jer i forbindelse med at videreføre arven efter Martinus, 
både hvad angår de daglige aktiviteter og udbredelsen af 
hans budskab efter de retningslinjer og i den ånd, som 
Martinus har lagt op til. 
 
Jeg tvivler ikke på jeres intentioner, om at gøre dette 
arbejde efter bedste evner, men alle der har prøvet at 
varetage et lederansvar, må erkende, at der begås fejl, 
som kræver korrektion for ikke at bringe projektet i fare. 
Og her er vi så inde ved kernen i min henvendelse til jer. 
 
Martinus Instituttet og dets handlinger skal efter min 
opfattelse agere som modellen til efterfølgelse, være i 
tråd med værket og være foran den generelle samfundsud-
vikling, hvad angår moral og etik i al sin gøren og laden. 

Hertil selvfølgelig efterleve de retningslinjer, Martinus 
har udstukket for Instituttets virke. 
 
Og her kære venner bør I korrigere kursen, lytte til jeres 
inderste og mærke efter, ville Martinus gøre det, vi på 
nuværende har gang i?
 
* Drive instituttet efter forretningsmæssige principper 

* Indlede retssag mod mennesker, der på fremragende vis 
og fuldstændig uegennyttigt udbreder kendskabet til det 
budskab, som Martinus gav hele menneskeheden. 
Selvfølgelig ville han ikke det, han ville glædes. Men i 
kampens hede og iveren efter at forsvare egne ideer og 
tanker, kan vi let glemme, at vi trods alt ikke er så langt 
fremme i udvikling, som vi indimellem selv tror, derfor 
skal vi ikke være for stolte til at ændre kursen, hvis vog-
nen er kommet i slinger, selv om medicinen ikke er rar. 
 
Storheden i værket kræver en ydmyg tilgang både i for-
ståelse og formidling. 
 
  
Martinus udtaler, at bien nok skal komme til blomsten. I 
en periode var det min opfattelse at blomsten var lig med 
Instituttet, nu ser jeg det imidlertid som mange blomster, 
hvorfra der kan trækkes livgivende nektar, helt i tråd med 
Martinus ønsker om udbredelse. 
 
Og hvad er det så for en nektar seriøst søgende mennesker 
ønsker og søger, selvfølgelig den ægte vare uden rettelser 
af nogen art, fordi det er her man kan få direkte kontakt til 
den verdensgenløser, som skabte dette enestående værk 
til menneskeheden.
At der kan forekomme retskrivningsmæssige og gram-
matiske fejl i materialet, har ingen væsentlig betydning, 
det er INDHOLDET, der er det altafgørende. Ydmyghed 
over for Martinus og hans storslåede livsværk er en ud-
fordring, som alle bør have for øje, uanset om tilgangen 
er en akademisk baggrund eller som jeg syv år i den 
stråtækte eller noget helt andet, men i særdeleshed alle 
rådsmedlemmer. 
 
Rettelser i forhold til ændringer i retskrivning, er der 
ikke noget i vejen med, hvis det tydeligt fremgår, at det 
materiale man køber eller sidder med i hånden er en ret-
tet udgave, og at originalmaterialet fra Martinus hånd 
eksisterer og kan købes, hvis det måtte være ønsket. 

John Gislesen skrev:
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 Originalmaterialet, derimod bør altid være i fokus, og der 
hvor tyngden ligger, så dette materiale er let tilgængeligt 
for alle, der seriøst vil forske i Martinus livsværk, og her 
har vi årsagen til problemet omkring ophavsret. Institut-
tet har ikke i de sidste 10 år markedsført eller oplyst om 
dette helt unikke materiale, eller hvad værre er, kunnet 
levere originalmateriale til de interesserede, der måtte 
efterspørge dette. 
 
At der er andre, der derfor har taget denne opgave på sig 
helt uegennyttigt, bør Instituttet kun være taknemmelig 
over og anerkende værdien af og ikke fremture med 
trusler, og det der er værre.  
 
Ydmyghed og respekt over for et værk, som ingen af 
os har haft den ringeste mulighed for at frembringe, er 
stærkt påkrævet. Næstekærligheden og fornuften må tage 
over, så ingen bringes i uføre via retssag eller andre krav. 
Det er uværdigt og stærkt skadeligt for sagens forsatte 
udbredelse, hvis Instituttet mod Martinus udtalte påtale 
om, at der ikke måtte føres retssager, ikke overholdes. 
 
Med håb om eftertanke, besindelse og samarbejde om 
det egentlige. 
 
De bedste hilsner 
 
John Gislesen
Strandkrogen 15
7451 Sunds 
 
Sunds, den 20. marts 2013
 
 
 
 

Goddag allesammen,
 
Jeg er bare en novice når det gælder Martinus 
åndsvidenskab; jeg kan hverken alle analyserne eller 
alle symbolerne forfra eller bagfra, og ej heller kendte 
jeg Martinus, ligesom jeg ej heller har været på Klinten 
osv. osv.
 
Til gengæld er jeg særdeles velbevandret ude i det virke-
lige livs skole, hvor jeg har haft min del af såvel behage-
lige som ubehagelige livsoplevelser, hvilket altsammen 
har gjort sit til, at jeg umiddelbart forstår en del af, hvad 
Martinus har skrevet og fortalt - og derved er draget til at 
læse og lære endnu mere af denne åndsvidenskab, samt 
ikke mindst prøve på at bringe min daglige adfærd i stort 
og småt i overensstemmelse med «Livets love» thi jeg er 
træt af personlig modgang.
 
Så langt så godt; men jeg forstår simpelthen ikke JER «hu-
manister», der er så godt inde i Martinus åndsvidenskab 
og som har en så høj bevidsthed, og hvor flere af jer 
havde et personligt venskab med Martinus selv osv. 
osv. - at I ikke kan finde ud af at «vende den anden kind 
til hinanden» og begrave stridsøksen eller det dræbende 
princip, om I vil ?
 
Dags dato vil jeg faktisk helst fortsætte med at studere 
Martinus åndsvidenskab som «selvstudium» eller sam-
men med andre, der ikke frivilligt eller ufrivilligt er en del 
af jeres konflikt - jeg har oplevet konflikter nok i mit liv 
og foretrækker fredens vej i overensstemmelse med den 
alkærlighed og de «Livets love», som Martinus skriver 
om i sine værker.
 
PS:
Dags dato er jeg på reducerede dagpenge hvilket udgør 
ca. 13.700 kr månedligt FØR skat. Jeg er alene om alle 
mine månedlige udgifter, så der er ikke meget tilbage, 
når måneden er omme.
 
Jeg er derfor meget glad for, at jeg har kunnet købe Marti-
nus værkerne til rimelige penge og jeg er endnu mere glad 
for, at jeg kunne købe dem i den originale udgave, uden 
at der var redigeret i det skrevne - jeg har læst rigeligt af 
redigerede rapporter i min tid på arbejdsmarkedet.
 
Med venlig hilsen
Bjarne Rasmussen
www.iceguide.dk
Dagnyvej 7, 1th
9000 Aalborg

Bjarne Rasmussen skrev:
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Ingemar Fridell skrev:

Kära vänner från båda sidor om ”slagfältet”!

Man behöver inte ansluta sig ensidigt till den ena eller 
andra parten när en konflikt uppstår. Vi lever i en vetens-
kapens tidsålder och enligt ett modernare tänkesätt har vi 
numera oanade möjligheter att träna oss i att tänka fritt 
och opartiskt för att leva sig in i andra tänkesätt än dem 
som utgör våra egna favorittankar. När det gäller den 
nu uppkomna konflikten bland Martinus-intresserade 
människor är det utan tvekan så att Institutet enligt lagen 
har copyright och ensamrätt i fråga om bokutgivning, så 
den saken behöver inte diskuteras ytterligare! Men det 
kan inte förnekas att det finns en hel del andra aspekter 
att ta hänsyn till innan Institutet låter ”bilan falla” över 
sina motståndare. För det första är det, åtminstone som 
jag ser det, ett mycket dåligt sätt att hantera konflikter på 
att använda maktspråk och att straffa människor genom 
rättsliga sanktioner. Alla vi som är besjälade av Martinus 
världsbild bör sträva efter att vara goda föredömen och 
så långt som möjligt försöka lösa meningsmotsättningar 
med nästakärleken som ledstjärna. Motståndarna är fak-
tiskt också människor av kött och blod, inga monster som 
behöver demoniseras! Att lösa konflikter med humanitet, 
kärlek och diplomati innebär att man möts och tillåter 
sig att med god tid och utan bråk lyssna ordentligt på 
varandras argument.

Enligt uppgift skall Rådet i princip ha avböjt alla inviter 
till fysiska möten med dem som man nu vill ställa inför 
rätta, vilket i så fall är mycket synd. Om Råder däremot, 
efter att en utförlig dialog i kärleksfull och lyssnande anda 
ägt rum mellan parterna, anser sig ha uttömt alla möjlighe-
ter och oenigheten kvarstår, skulle Rådet kunnat ha nöjt 
sig med att hävda sin copyright genom att med rättsliga 
medel enbart fastställa vad som gäller enligt lagen! Men 
då borde det kanske räcka att utkräva en symbolisk bötes-
summa på t.ex. en dansk krona! Enligt min mening för det 
ingenting gott med sig att förgöra sina förmenta «fiender» 
och kväva deras fortsatta verksamhet, en verksamhet 
som säkerligen gagnar alla våras gemensamma intres-
sen. Vi får inte glömma att maktutövande utan mänsklig 
omtanke lämnar kvar karmatiska energier som utgör en 
negativ tyngd, vilket lätt kan förmörka Institutets framtida 
verksamhet. Och detta är väl ingenting som någon av 
oss önskar! Som jag ser det, finns det flera förmildrande 
omständigheter att ta hänsyn till i fråga om motståndarnas 
lagbrott. Copyrighten har jag uppfattat som en rättslig 
skyddsåtgärd som främst är till dels för att förhindra att 

någon person skall kunna tjäna pengar på ett material som 
tillhör en annan part, dels för att förhindra att materialet i 
fråga förvanskas på något sett.  Som jag förstått saken har 
de «olagliga» böckerna sålts till självkostnadspris utan 
personlig vinning och ingenting har ändrats i innehållet 
jämfört med Martinus verks förstautgåvor.

Ett tänkbart alternativt scenario skulle därför kunna ha 
varit att Institutet, i stället för att konfiskera de «olagliga» 
böckerna, i stället formellt sett kunde ha valt att köpa in 
dem till självkostnadspris och därefter ge «lagbrytarna» 
fullmakt och licens att sälja samma böcker för Institutets 
räkning, nu med den skillnaden att allt tillhör Institutet 
och att detta då kan hävda full copyright över litteraturen 
inför omvärlden. Men detta förutsätter naturligtvis att man 
har fullt förtroende för «motståndarna» och deras verk-
samhet. Fast det borde egentligen inte vara något problem, 
eftersom böckerna lär vara identiska med Martinus egna 
förstautgåvor! Med en sådan lösning hade aldrig någon 
konflikt behöva uppstå.  

Nu tycker kanske någon att jag likväl tar parti för 
«lag-brytarna», men då vill jag gärna framhålla att jag 
helt ärligt och av hela mitt hjärta skulle ha önskat att 
denna konflikt hade kunnat lösas på ett betydligt mera 
harmoniskt och fredligt sätt, och där har säkert bägge 
kontrahenter ett medansvar. Nu tyder tyvärr mycket på 
att hela historien redan har gått för långt, och det är ab-
solut inte min avsikt att utöver denna inlaga blanda mig 
ytterligare in i denna konflikt mer än så. I bästa fall kunde 
kanske några av mina tankar bidra till att vi alla var och 
en funderar lite mer över hur man kan undvika liknande 
situationer i framtiden. Som det nu är får det hela bli en 
enskild angelägenhet mellan varje individs personliga 
samvete och Försynen. Detta till trots ser jag det inte som 
något orättfärdigt i att vilja försvara den svagare parten 
i det uppkomna David-Goliath-dramat. Institutet som 
naturligtvis är den starkare parten verkar klara utmärkt 
av att försvara sig självt. 

Kære venner på begge sider af ”slagmarken”
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Det mest intressanta i nuläget är kanske att fundera över 
vad vi har att lära av detta! I stället för att döma ut sina 
meningsmotståndare som ”motståndare” eller ”kränkare” 
skulle det kunna bli en spännande utmaning för oss alla 
att efter bästa förmåga lyssna till Guds röst som döljer 
sig bakom motståndarnas uttalanden och aktiviteter. Med 
andra ord: Vad vill Gud säga till oss? 

Vad säger Försynen genom ”fiendelägret” och dess ver-
ksamhet? I mina öron låter det så här:

1) Det tycks finnas alternativa och framgångsrika sätt att 
nå ut med Martinus världsbild till människor utanför Insti-
tutets egen verksamhet. Med tanke på dessa framgångar 
ligger det i allas vårt gemensamma intresse att undvika 
att «sätta käppar i hjulet» för alternativa verksamheter.

2) Martinus litteratur kan ges ut mycket billigt och utan 
vinst. Många andligt intresserade människor har en be-
gränsad ekonomi, och ett komplett ”Martinus-set” kan 
innebära en kostnad på flera tusen kronor. Argumentet att 
det mest är människor som är måttligt intresserade som 
köper billiga böcker kan ifrågasättas. Bland de människor 
som ännu är måttligt intresserade finns det säkert många 
som även köpt sina böcker till ett högre pris av Institutet. 
Om böckerna nu under en period skulle råka hamna olästa 
i bokhyllan, så kan detta ändå vara bättre för tillgänglighe-
ten jämfört med att de inte alls står där. När rätta tiden är 
inne kan säkert någon person upptäcka litteraturen gömd 
i en bokhylla och börja läsa av eget intresse.

3) Martinus böcker kom ut i en tid när vetenskapliga 
krav på dokumentation inte var lika höga som idag. Med 
tanke på att Martinus världsbild gör anspråk på att utgöra 
grunden till en andlig vetenskap är det viktigt att alla 
ändringar som gjorts efter förstautgåvorna dokumenteras 
på ett adekvat sätt, vilket ingen gjort tidigare, i varje fall 
inte på ett komplett sätt. 

Fast nu har jag precis blivit informerad om att en sådan 
noggrann dokumentation faktiskt redan har utförts av 
Institutet i samband med nyutgåvorna av Livets Bog 
1-3 och att arbetet med de övriga böckerna fortskrider. 

Och i så fall är detta verkligen en glädjande och positiv 
nyhet! Eftersom jag inte kontrollerat saken närmare 
personligen, kan det hända att jag «slår in öppna dörrar» 
med det jag skriver nedan, och i så fall ber jag om ursäkt, 
men hursomhelst vill jag ändå förklara min syn på hur en 
dokumentation av ändringar bör utföras.

1) Man kan utan problem ange generellt och inte i varje 
enskilt fall om stavningen anpassats till modern rättskriv-
ning, om stora bokstäver på substantiv ersatts med små 
bokstäver, om danskt aa bytts ut till å, etc.

2) I den mån det går att styrka att Martinus personligen 
godkänt ändringar av annat slag än ovanstående, bör detta 
anges vid varje enskilt fall med en fotnot.

3) Alla ändringar som man vet har utförts av någon annan 
person än Martinus bör anges tydligt med fotnoter samt 
med skrivningen i varje enskilt fall så som den såg ut i 
den första upplagan. Det bör presenteras argument varför 
ändringen har gjorts.

4) De ändringar där det saknas information om vem som 
står bakom, bör även de anges genom att man skriver en 
fotnot med uppgift om att information saknas plus att man 
även anger skrivningen så som den såg ut i den första 
upplagan. Det bör också presenteras argument varför 
ändringen har gjorts.

Slutligen vill jag framhålla att jag själv föredrar att läsa 
böckerna på danska, och jag personligen trots det jag har 
skrivit absolut inget alls har emot att man rättar stavfel och 
annat eller att språket anpassas till moderna skrivregler, 
tvärtom! Det måste kunna vara tillåtet att rätta uppenbara 
fel, menar jag, bara detta dokumenteras ordentligt och på 
ett vetenskapligt sätt. Inte desto mindre är det viktigt att 
sådana ändringar företas med full respekt för Martinus 
och med största möjliga ansvarstagande inför eftervärl-
den. Då blir det möjligt för läsaren att få direktkontakt 
med Martinus eget manuskript, så att ingen bara hänvisas 
till texter som redan ändrats av andra.  Dessutom bör 
alla läsare enligt min mening ha öppen tillgång till de 
ursprungliga manuskripten och källorna; ingenting bör 
hemlighållas.

Med detta sagt vill jag uppmana alla parter att försöka 
lyssna på vad Försynen har att säga till oss alla och inte 
okritiskt ta parti för den ena eller andra sidan. Det anstår 
oss alla att efter bästa förmåga lösa konflikter med kärlek 
och dialog, inte med makt och repressalier och inte i syfte 
att vilja tillintegöra sina meningsmotståndare!

I all vänlighet

Ingemar Fridell
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Fra dypet av mitt hjerte takker jeg deg for ditt mot og 
din åndelige integritet Søren. I mine øyne har du allerede 
vunnet, uansett hva som skjer, og jeg stiller meg ved din 
side i denne saken og vil støtte deg og de andre med hele 
min sjel og mitt hjerte, fordi jeg føler en dyp overbevis-
ning om at dette er den riktige veien å gå. Dette er ikke 
en kamp, det er en mulighet til å velge hvilken vei vi 
vil gå, hvilken fremtid vi vil skape både for oss selv og 
andre her på Jorda.

Det er ikke du som kommer med materielle trusler, det 
er det rådsmedlemmene som gjør, du har hevet deg over 
den materielle maktkampen, du har valgt en ny vei, og 
du brøyter den slik at det blir lettere for oss andre å følge 
samme vei, jeg har den største respekt for deg, og det er, 
etter min mening, ikke tilfeldig at nettopp du fikk denne 
vanskelige rollen, for ikke bare har du den nødvendige 
innsikten i Martinus vitenskap, du har også motet til å 
vise andre veien. Jeg tror ikke du har misforstått noe i 
Martinus’ værk, tvert imot tror jeg du har forstått det 
meget godt.

Si endelig fra hvis det er noe jeg kan gjøre, for jeg vil 
meget gjerne hjelpe. Jeg vet at dette ikke er lett for deg 
og de andre, men jeg vet også at belønningen er stor på 
det personlige plan.

Jeg holder mine venner informert om det som skjer, både 
i Norge og i utlandet. Mange av dem er meget interessert 
i det som skjer og meget glad for det arbeidet dere gjør. 
Ved å svare rådsmedlemmene med besluttsomt mot og 
kjærlighet, uten å gå til motangrep, tar du fra dem kamp-
viljen, fordi de er avhengige av motangrep for å fylle opp 
sin energi. Det var jo det Ghandi viste oss i India, de må 
gjerne gå til krig, men når dem de går til krig mot, ikke 
gjør motstand, og heller ikke viker en tomme, da blir de 
tappet for energi.

Selv jobber jeg med meg selv for ikke å føle negative ener-
gier for rådsmedlemmene, jeg tenker på at de egentlig, i 
et større perspektiv, samarbeider med oss, de gir oss den 
motstanden vi trenger for å kunne vokse åndelig, og når 
jeg ser det fra det perspektivet, er det ikke noe problem for 
meg å takke dem for gaven de gir meg, og føle kjærlighet 
for dem, men jeg må jobbe med meg selv hele tiden for å 
klare dette. For dere, som er midt oppi det, må det være 
mye vanskeligere å klare dette, men jeg vet dere klarer 
det, selv om det sikkert er dager hvor det er vanskelig.

Jeg er helt enig med deg i at det nok ikke er meningen å 
vinne juridisk, tvert imot, så tror jeg det er meningen at 
en eventuell rettsak vil vise menneskene at de kosmiske 
lovene rager høyt over de lokale juridiske lover, og at en 
materiell seier er en fattig illusjon, som i virkeligheten 
er et tap, den eneste motstanderen vi kan vinne over er 
oss selv, og det eneste vi virkelig kan vinne er friheten, 
og friheten kan vi bare vinne ved å overvinne vår egen 
indre frykt, for det er det eneste som begrenser oss. Når 
vi har vunnet den friheten kan ingenting begrense oss, 
hverken mangel på penger, maktsyke mennesker eller 
andre hindringer kan begrense en  sjel som har overvun-
net sin egen frykt.

Den beste måten å vinne en krig på er å ikke gå inn i den, 
men sku seg bort fra den UTEN å vike. Personlig tror jeg 
at Forsynet med dette har gitt oss en unik mulighet til å 
demonstrere kjernen i Det Tredie Testamente, slik at alle 
mennesker som ser dette fra sidelinjen, har mulighet til å 
se en virkelig demonstrasjon av hvordan konflikter skal 
løses i fremtiden, jeg tror at denne saken kan bli et gode 
for Martinus’ sak hvis den løses på riktig måte. Så har vel 
Forsynet gitt oss en ny gave, det er opp til oss hvordan vi 
vil forvalte den, og jeg synes du går foran med et meget 
godt eksempel.

John Karlsen i Norge skrev til Søren:
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Af Ejnar Hjorth

Inden Jesus begyndte sin gerning her på jorden blev han 
iflg. Mattæus-evangeliet 4. og Lukas 4. fristet af djævelen, 
som tilbød ham rigdom og magt, men Jesus svarede: “Vig 
bort Satan! thi der står skrevet: “Du skal tilbede Herren 
din Gud og tjene ham alene.”.
Fristelsen om guld, rigdom og magt er svær at modstå, 
men Jesus modstod den.

Han var også imod, at templet var blevet til en forretning, 
fordi de handlende havde boder der for at tjene penge. 
– Der står i Matt. 21: 12, 13: “Derefter gik Jesus ind i 
Helligdommen og jog alle dem ud, som solgte og købte 
i Helligdommen og han væltede Vekselerernes Borde og 
Duekræmmernes Bænke. Og han siger til
dem: “Der står skrevet: ‘Mit Hus skal kaldes et Bedehus;’ 
men I gør det til en Røverkule“ – Eller som der står i 
Seidelins oversættelse: “Gør ikke min Faders Hus til et 
marked!“

Senere sagde han til sine diciple, Matt. 10: 8: “I har fået 
det for intet, giv det for intet.“ – Og han roste den fat-
tige enke, som kun gav et par skilling til templet. Men 
det var et større bidrag, end det som de rige gav af deres 
overskud. Mark. 12: 44.

Søren Kierkegaard nævner, at kristenhedens præster og 
religiøse ledere ikke har kunnet modstå fristelsen til at 
tjene penge som vellønnede præster. Han skriver i artiklen 
Min Opgave i tidsskriftet Øjeblikket: “… jeg kan ikke 
tjene disse Legioner af næringsdrivende Gavtyve, jeg 
mener Præsterne, som ved at forfalske Bestemmelsen 
Christen have, for Næringsbrugets Skyld, faaet Millioner 
og Millioner Christne.“

I bogen Martinus som vi husker ham, kan vi læse at også 
Martinus blev fristet, inden han fik sin kosmiske indvielse. 
Nibelvang ville prøve hans indstilling ved at fortælle 
ham, at han kunne tjene mange penge med de evner, han 
eventuelt havde. I beretningen om Martinus’ første møde 
med Lars Nibelvang læser vi:
“Jeg ser endnu for mig, hvor uendelig beskedent han 
optrådte,… For at prøve hans indre holdning opgav jeg 
ham titlen på nogle bøger, der gav anvisning på, hvordan 
man udvikler psykiske evner.
”Man kan jo lettere udnytte sådanne evner økonomisk, 
når man kender de regler, man skal arbejde efter!“ til-
føjede jeg.

I samme øjeblik fæstede han sine øjne på mig med en så 
intensiv kraft, at jeg måtte slå mine egne ned.
“Jeg ønsker ikke belæring for at kunne tjene mig selv, 
men kun for at kunne tjene menneskeheden!“ lød svaret.“
Martinus afviste fristelsen lige så bestemt som Jesus 
gjorde.

Senere sagde Martinus om sit arbejde, eller om “sagen“ 
som han kaldte den: “Vi er ikke en forretning“.
Ved udstillingen i Falkonercentret, hvor der var mange 
alternative helbredere og forskellige stande for religiøse 
samfund, var der arrangeret en samtale mellem kirkemi-
nisteren Manu Sareen og Anders Laugesen, som er kendt 
fra radioens program om tro.

Det blev under samtalen hævdet, at denne udstilling var 
nærmest et gedemarked, hvor alt drejede sig om penge. 
Hvad man også let kunne få indtryk af.
Men så var der en som gjorde opmærksom på, at det ikke 
var helt rigtigt. Der var i hvert fald tre stande, hvor det 
ikke drejede sig om penge, som f.eks. standen for Fonden 
Det Tredje Testamente, Martinus Åndsvidenskab, hvor 
alle arbejdede gratis, og alle bøger blev solgt til kostpris.
Så blev der lidt stille om dette emne, og så gik man videre.

Fristelsen
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Til Martinus Institut m.fl.
 
Jeg vil ikke indgå i en længere korrespondance med jer 
- hvis I bare læser dette og måske finder et visdomsord 
eller to, og mediterer over det, så er det fint.
Jeg ved jo, som alle, at Martinus Institut (MI) har ophavs-
retten til «Det Tredie Testamente».
 
Men da Instituttet ikke prioriterede at fokusere på det 
originale førstegangstryk og få dette udgivet, uden nogen 
rettelser, altså uredigeret - som Martinus jo anførte, at 
sådan skulle det være - (evt. med noter om de rettelser 
Martinus selv nåede at godkende senere) - så følte andre, 
at de måtte gøre dette job.
Et job som MI forøvrigt gerne selv ville gøre, så vidt jeg 
ved - men altså havde skubbet langt ned på prioriterings-
listen, trods formålsparagrafferne bag MI.
 
At MI på den ene side fokuserede på at modernisere 
Det Tredie Testamente - forstærkede på den anden side 
ønsket om at få disse originale førstegangstryk ud - så 
folk vitterlig kunne se, hvad der egentlig blev nedfældet 
af Martinus selv.  Et ædelt ønske - og Forsynet tillod det 
jo....  ikke sandt???????
 
Så - hvad med at se på dette som en foreløbig velsignelse 
- og når nu MI når frem til selv at udgive disse originale 
førstegangstryk, så - ja, så behøver disse på den anden 
side (af samme kærlighedsvold) jo ikke at gøre det, - og 
vi kan alle købe hvad vi ønsker via Martinus Institut.
Jeg føler ikke jeg holder med nogen i dette - men ser bare, 
at MI ikke har udfyldt en opgave, ikke har tilfredsstillet 
et rimeligt ønske - og derfor kom denne mangel til at 
betyde, at andre måtte trykke førsteudgaverne.
 
Alle mennesker, uanset udseende, karakter, duft mm - er 
jo samme del - af Livet, Guddommen.  Og alle gør det 
bedste - så vi må øve os i at tilgive os selv, så vi kan 
overskride nogle gamle barrierer - og selvfølgelig tilgive 
næsten.  Og så længe der arbejdes på at opfylde kærlige 
ønsker, som ingen andre lige opfylder, så er det ukærligt 
at stoppe denne opfyldelse.  -  Lad kærligheden sejre over 
den golde forstand, tak.
 
Og så slut - med ægte VENlig hilsen - i erkendelse af 
egne mange mangler og goder ....
 willow peo hansen 
 
PS.  I øvrigt ønsker jeg at I skal vide, at jeg har instillet 
min støtte til MI, da jeg ikke synes om jeres priorite-
ring.  Også det med lønninger tiltaler mig ikke.  Ildsjæ-
lene ønsker ikke løn af MI - de vil give til MI....  

Willow Peo Hansen skrev:

Kære alle. 

I mange år har man ikke kunnet købe den ægte vare, 
Martinus uforfalskede tekst. MI ville ikke udgive den. 
Det er grunden til, at andre har måttet gøre det. (Jeg har 
selv for mange år siden forgæves efterspurgt den hos 
MI). 

MI har selv oplyst, at copyrighten ikke drejer sig om 
penge, men kun om at værket skal være beskyttet mod 
ændringer. 

De udgivelser der er foretaget uden for MI, har derfor 
ikke forbrudt sig mod copyrighten, hverken økonomisk 
eller med ændringer i værket. 

Det principielle i sagen er, hvem er det som har kræn-
ket Martinus værk, Copyrighten. 

Det store arbejde som advokaten og MI har lavet, for at 
skrive et 33 siders anklageskrift er spildt og vil komme 
til at koste meget i sagførerblæk.  Det kommer MI nok 
til selv at betale, dvs alle de der har givet gavepenge til 
”sagen” for at støtte udbredelsen af Martinus’ verdens-
billede. 

MIs motiv, til det nuværende angreb, må være begrun-
det i desperation over, at de har svigtet og nu ser at 
dem, der nu opfylder Martinus’ ønsker for sin sag har 
succes. 

Vi må have tillid til Forsynet.   

Kærlig hilsen,

Ejnar Hjorth
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Dette nummer, som ikke udkom, lå trykfærdigt ved Søren 
Kierkegaards død den 11. nov. 1855. – [Fra Kladden:] 
d. 1. sept 1855. – Her bringes artiklen:

Min Opgave

“Jeg kalder mig ikke en Christen, siger ikke mig selv at 
være en christen.“ Det er dette jeg bestandig maa gentage, 
hvad Enhver der vil forstaae min, ganske særlige Opgave, 
maa øve sig i at kunne fastholde.

Ja, jeg veed det godt, det lyder næsten som et Slags Gal-
skab, hvor det at være Christen er Noget, som da natur-
ligviis Enhver er: at der En siger om sig selv: jeg kalder 
mig ikke en Christen; og En hvem Christendommen i 
den Grad beskjeftiger, som den beskjeftiger mig. Men 
anderledes kan det ikke være; det Sandere maa altid tage 
sig ud som en Art Galskab – I Vrøvlets Verden; og at det 
er en Vrøvlets Verden, hvori jeg lever, at den er det blandt 
Andet ogsaa just ved dette Vrøvl, at saadan udenvidere 
Enhver er Christen, det er vist nok.

Dog forandre mit Udsagn, hverken kan, vil eller tør 
jeg – ellers vilde der maaskee ogsaa indtræde en anden 
Fordring: at den Magt, en Almagt er det, som særligen 
bruger min Afmagt, slog Haanden af mig og lod mig 
seile i min egen Sø. Nej, forandre mit Udsagn hverken 
kan, vil eller tør jeg; jeg kan ikke tjene disse Legioner 
af næringsdrivende Gavtyve, jeg mener Præsterne, som 
ved at forfalske Bestemmelsen Christen have, for Næ-
ringsbrugets Skyld, faaet Millioner og Millioner Christne: 
jeg er ikke en Christen – og uheldigviis, jeg kan gjøre 
det aabenbart, at de andre ere det heller ikke, ja endnu 
mindre end jeg, thi de indbilde sig at være det, eller de 
tillyve sig at være det, eller de (som Præsterne) indbilde 
Andre, at de ere det, hvorved Præste-Næringsveien bliver 
florerende.…

Den eneste Analogie jeg har for mig er: Socrates; min 
Opgave er en socratisk Opgave, at revidere bestemmelsen 
af det at være Christen: selv kalder jeg mig ikke en Chri-
sten (holdende idealet frit), men jeg kan gjøre aabenbart, 
at de Andre ere det endnu mindre.

Du Oldtidens ædle Enfoldige, Du det eneste Menneske, 
jeg beundrende anerkjender som Tænker; det er kun lidt, 
der er opbevaret om Dig, blandt mennesker den eneste 
sande Intellectualitetens Martyr, lige saa stor qua Cha-
rakteer som qua Tænker; men dette Lidet hvor uendelig 
Meget! Hvor jeg, bort fra disse Batailloner af Tænkere, 

som “Christenhed“ stiller i Marken under Navn af chri-
stelige Tænkere – thi ellers har der dog i Aarhundredernes 
Løb levet i Christenhed nogle ganske enkelte betydelige 
Tænkere – kan længes efter blot en halv Time at kunne 
tale med Dig!…

O, Socrates! Havde du med Pauker og Trompeter for-
kyndt Dig som den meest Vidende, vare Sophisterne snart 
blevne færdige med Dig. Nej, Du var den Uvidende, men 
Du havde tillige den forbistrede Egenskab, at Du (just 
ogsaa ved Hjælp af, at Du selv var den Uvidende) kunde 
gjøre aabenbart, at de Andre vare endnu mindre Vidende 
end Du, de vidste ikke -engang, at de vare Uvidende.…

Det veed jeg, veed ogsaa, hvad det har kostet, hvad jeg 
har lidt, hvilket dog kan udtrykkes ved eet eneste Ord: 
jeg var aldrig som Andre. O, i Ungdommens Dage af alle 
Qvaler rædsomste, intensiveste: ikke at være som Andre, 
aldrig at leve nogen Dag uden smerteligt at mindes om, 
at man ikke er som Andre, aldrig at
kunne løbe med flokken,…

Min kjere Læser, Du seer, det gaaer ikke løs paa Profitten; 
det bliver først Tilfældet efter min Død, naar de eedfæ-
stede Næringsdrivende ville tage også mit Liv til Indtægt 
for Saltmads-Tønden.…
…det ville ogsaa næsten være væmmeligt, lummert, 
qvalmt, benauende, at det at være elsket af Gud og at 
turde elske ham, skulle, aandløst, fæisk, belemres med, 
at man havde Profit deraf…

Du menige Mand! Det nye Testamentes Christendom er 
noget uendelig Højt, men vel at mærke ikke saaledes det 
Høje, at det forholder sig til Forskjellen mellem Men-
neske og Mennseske i Henseende til Begavethed o. D. 

Øjeblikket nr. 10
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Nej, det er for Alle. Enhver, ubetinget Enhver – hvis han 
ubetinget vil, vil ubetinget hade sig selv, vil ubetinget 
finde sig i Alt, (og det kan jo Enhver, hvis han vil): saa 
er dette uendelig Høje tilgængeligt for ham.

Du menige Mand! Jeg har ikke afsondret mit Liv fra Dit; 
Du veed det, jeg har levet på Gaden, er kjendt af Alle, 
videre er jeg ikke blevet til Noget, tilhører ingen Stands-
Egoisme: saa hvis jeg tilhører Nogen, maatte jeg tilhøre 
Dig. Du menige Mand, Du som dog engang, forlokket 
af En, der, tjenende Dine Penge, affecterede at ville Dit 
Vel, har været villig nok til at finde mig og min Tilværelse 
latterlig, … fordi jeg ikke afgjort har sluttet mig til dem, 
men kun holdt en løs Forbindelse med dem.

Du menige Mand! Jeg dølger det ikke for Dig, at efter 
mine Begreber er det at være Christen noget saa uendelig 
Højt, at der (hvad baade Christi Liv bekræfter, naar man 
agter paa hans Samtid, og hvad hans Forkyndelse, naar 
man taget den nøie, antyder) bestandig kun ere Enkelte, 
som naaer det: dog er det muligt for Alle.

Men Eet besværger jeg Dig for Gud i Himlens Skyld og 
ved Alt hvad helligt er: Flye Præsterne, flye dem, disse 
Afskyelige, hvis Næringsvei er at forhindre Dig i endog 
blot at blive opmærksom på hvad sand Christendom er, 
og derved at forvandle Dig, omtaaget af Galimathias og 
Sandsebedrag, til hvad de forstaae ved en sand Christen, 
et betalende Medlem af Statskirke, Folkekirke o. D. Flye 
dem; … at Det der beskjeftiger dem, slet ikke beskjeftiger 
Dig, Pengene; og at derimod Det, der ikke beskjeftiger 
dem, beskjeftiger Dig uendeligt, Christendommen.

I dette nummer af Øjeblikket skriver Søren Kierkegaard 
“Et Slags Novelle“ og bruger bibelcitatet “Søg først 
guds rige“.  Her nogle få citater derfra.

“Først Guds Rige“

…Guds Ord lyder “først Guds Rige“ og fortolkningen, 
maaskee endog “Fuldkommengørelsen“ (thi man lader 
sig ikke lumpe) er:

først alt Andet og sidst Guds Rige; langt om længe na-
aes først det Jordiske, og så endelig kommer tilsidst en 
Prædiken om: først at søge Guds Rige. Saaledes bliver 
man Præst; og Præstens hele Praxis er saa en stadig 
Udøven af dette: først det Jordiske og saa – Guds Rige, 
… først Pengene og saa: virtus post nummos, først 
Pengene og saa Dyden, saa Guds Rige, hvilket Sidste 
tilsidst kommmer i den Grad tilsidst, at det slet ikke 
kommer, og det Hele bliver ved det Første Pengene – i 
dette eneste Tilfælde føler man ikke Trangen til “at 
gaae videre“.

 …Og dette er saa ikke hvad man selv vedgaaer 
at være en Jammerlighed, nei, frækt trodses paa, at 
Christendommen er perfectibel, at man ikke kan blive 
staaende ved den første Christendom, at den er blot er 
et Moment o. s. v.

 …Dersom du troer, og det troer Du jo dog, at 
stjæle, røve, plyndre, hore, bagtale, fraadse o. s. v. er 
Gud imod: den officielle Christendom og dens Guds-
dyrkelse er ham uendeligt væmmeligere. At et Men-
neske kan være sjunken i en saadan dyrisk Dumhed og 
Aandløshed, at han vover at byde Gud slig Dyrkelse, 
hvor Alt er Tankeløshed, Aandløshed, Dorskhed; og at 
saa Mennesket frækt vover at ansee det for et Frem-
skridt i Christendom.

 Dette er det min Pligt at sige, dette: “hvo Du 
end er, hvilket Dit Liv forresten – ved (hvis Du el-
lers deeltager) at lade være at deltage i den offentlige 
Gudsdyrkelse, som den nu er, har Du bestandig een og 
en stor Skyld mindre.“ Selv bærer Du saa og bære Du 
saa Ansvaret for, hvorles Du handler; men Du er gjort 
opmærksom!

(Indsendt af Ejnar Hjorth)

Fra Øjeblikket nr. 7
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i Odense, H.C. Andersens fødeby
Lørdag, den 29. juni til fredag, den 5. juli 2013

En uges intensiv undervisning 
Kursus og foredrag afholdes af lærere fra LIVETS 
SKOLE i åndsvidenskab

Spændende kursus- og foredragsprogram, som giver en 
kærlig, positiv og logisk livsforklaring for det moderne 
menneske.

Åndsvidenskaben er ifølge Martinus – en videnskab 
om alkærligheden. Martinus har via sin intuitionsevne 
og kosmiske bevidsthed, i sit epokegørende livsværk 
Det Tredie Testamente, forklaret:

*  hvad forstås ved intuition?
• selve livsmysteriets løsning
• principperne bag livets evige oplevelse
• reinkarnationen, skæbnedannelsen og karmaloven
• udviklingen fra dyr til menneske
• næstekærlighedens udvikling
• vegetarismens livgivende betydning
• vigtigheden af at tænke rigtigt og sandt
• menneskets seksuelle poludvikling
• meningen med mørket og lidelserne
• hvad forstås ved Guddommen?
• retfærdiggørelsen af Kristi Mission befriet fra al over-
tro og misforståelser
• hedenskaben i den nuværende dogmatiske kristendom
• hvad er den intellektualiserede kristendom, og kri-
stendommens fuldbyrdelse?
• bønnens mysterium 
• et internationalt freds- og verdensrige under dannelse

• fundamentet for en helt ny verdenskultur vokser frem 
nu
•... og meget mere.
Martinus sidste personlige elev Rolf Elving deltager 
i undervisningen og dialogen, sammen med andre 
erfarne lærerkræfter. Vi indbyder offentligheden til alle 
aftenforedrag og specielt til introduktionsforedraget 
“Hvem var Martinus, og hvad forstås ved intuition og 
kosmisk bevidsthed?” 

Søndag aften den 30. juni 2013 kl. 19.30. Gratis 
adgang. 

Der er rig mulighed for at nyde den dejlige natur rundt 
om skolen, og en del af undervisningen i studiegrup-
perne vil foregå udenfor.
 
Kragsbjerggaard - En stille oase midt i Odense
Vandrehjemmet er indrettet i en tidligere herregård med 
en stor lukket gårdhave med flere aktiviteter. Om som-
meren er der bænkeborde og havemøbler til fri afbenyt-
telse (bl.a. liggestole til solbadning). Vandrehjemmets 
store P-plads er naturligvis gratis at benytte.

Med den korte afstand til Odenses centrum (2 km) kan 
næsten alle byens attraktioner nås til fods og bliver 
man træt af at gå, er der kun 200 m til bussen. Der er 
1,5 km til Odense banegård. Der er gratis, trådløs inter-
netforbindelse (bredbånd) på hele vandrehjemmet.

H.C. Andersen kunne gøre et eventyr ud af virkelighe-
den, og man kan sige, at Martinus har gjort eventyret til 
virkelighed ved at forvandle verdensreligionernes evige 
kerne og ubegrænsede kærlighedsbudskab til åndelig 
videnskab.

Sommerkursus i Martinus  åndsvidenskab, 
alkærlighedens videnskab
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Tilmelding og spørgsmål om undervisningen 

LIVETS SKOLE i åndsvidenskab 
email: jan@det-tredie-testamente.dk 
Jan Langekær på tel.: 2015 7811
Tilmeldingsfrist senest 1.maj 2013

Priser:
Værelse med plads til 3 eller 4 personer ...... 
2.500,- DKK pr. kursist 
Dobbeltværelse ............................................ 
3.100,- DKK pr. kursist 
Enkeltværelse ............................................... 
3.300,- DKK
Depositum 500 kr. pr. person betales ved tilmelding 
(bindende). 
Husk ved bankoverførsel at oplyse om navn/e, og væ-
relsestype 3-4 sengs-, 
dobbelt-, eller enkeltværese. Restbetaling senest 15. 
maj 2013 til LIVETS SKOLE i åndsvidenskab, Danske 
Bank, reg.nr. 3163 kontonr. 0010967759.

Inkluderet i prisen er:
Kost: Vegetarmad morgen, middag og aften. The og 
kaffe ad libitum.  

Logi: 6 overnatninger, 5,5 dags intensiv undervisning, 
studiegrupper og foredrag. Sengetøj og sengelinned. 
Indtjekning lørdag fra kl. 16.00 og udtjekning fra væ-
relset fredag kl. 11.00.
Der bliver serveret en lækker vegetar velkomstsuppe 
ca. kl. 18.00.

Gratis Kursus og Foredrag
LIVETS SKOLE i åndsvidenskab tager ikke kursus- og 
foredragsafgift.
Vi råder over fine veludstyrede kursuslokaler med 
plads til henholdsvis 50, 60 og 80 kursister, og en del 
andre rum bl.a. pejsestue, TV-stue og et lille lærervæ-
relse. En dejlig natur med herregårdshave og lille smuk 
bøgeskov på ca. 1,5 tønder land.

Adressen på kursusstedet
DANHOSTEL Odense, Kragsbjerggaard 
Kragsbjergvej 121, 5230 Odense M 
ca. 1½ km. til Odense banegård (gåafstand)
Yderligere information om Martinus åndsvidenskab 
og hans livsværk Det Tredie Testamente og detaljeret 
kursusprogram: www.livetsskole.info og www.det-
tredie-testamente.dk
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 Til Rådsmedlemmarna, Martinus Institut

 Med bestörtning erfar jag att ni ämnar lagföra ett antal 
eldsjälar, som oegennyttigt lagt ner kolossalt mycket 
arbete och även privata medel, för att föra ut Tredje 
Testamentet till den stora allmänheten.

Men i stället för att hjälpa dessa idealistiska represen-
tanter för TT  har ni gjort allt för att stjälpa dem!

Era motiv genomsyras av makt, kontroll och pengar. 
Det sistnämnda är uppenbart, enär era anspråk redan är 
i miljonklassen och man vet inte hur det ev slutar.

En viss förståelse för ert handlande skulle förmodligen 
ske, om ni endast stipulerat ett symboliskt värde på t ex 

någon krona.

Martinus har vid rådsmöten ett par gånger sagt att den 
”juridiska” vägen inte skall trädas vid konflikter. Då 
undrar man också, varför denna angelägna fråga ej är 
medtagen i Samarbetsstrukturen?

Jag är benägen tro att denna skrift är komponerad så 
den passar rådets syften.

Men meningen är kanske att alla misstag skall göras 
nu, så man i framtiden kan blicka bakåt och då konsta-
tera, hur man ej skall lösa konflikter. Sens moral, att 
försöka agera i Martinus anda och inte ”kejsarens”.

Med vänliga hälsningar

 Göran Almqvist

Det må man da sige, at det er i alt fald ikke i Martinus.s 
ånd, at sagsøge alle jer, der har gjort så ubeskriveligt 
meget,gratis, for at udbrede kendskabet til Martinus. 

Det er ikke til at forstå, men jeg håber da, at I alle vil 
blive fuldstændigt frikendt i en retssag, Det må have 
kostet Instituttet en gevaldig stor pengesum, bare at få 
de to sagførere til at udfærdige det 30 siders lange akla-
geskrift, og dem selv mange måneder for bare at samle 
alle de oplysninger.

Jeg ved ikke hvad jeg skal sige, for det er jo altid alvorligt, 
at blive indkaldt til retssager - og Instituttet må jo da have 
noget i baghånden, siden de optræder så hensynsløst i 
forhold til hvad Martinus ønskede.

Kærlig hilsen Aksel.

Aksel Rasmussen skrev:

Det er ikke imod gaveprincippet Instituttets copyrightret 
skal beskytte sig, men imod det falske forettningsprincip. 
Det er fra denne indfaldsvinkel copyrighten anskuedes fra 
Martinus side. Det er imod denne baggrund hans udtalelse 
om ”att vi skall göre det så billigt som muligt” skall ses. 
Han önskede få sine böger ud i verden .Han er jo indstil-
led på at tjene sin näste, ikke at tjene på denne. Så det 
handler om at forstå og have tillid til gaveprincippet. Ga-
vementaliteten har ikke en bagtanke om at tjene en formu. 
Har ikke ökonomiske vinstintresser. Hvis problemet var 
anskuet fra denne infaldsvinkel ville man ikke föle sig 
trued af det bogsalg der nu sker, som sker helt til kostpris. 
Det gör man kun hvis man netop har vinstintresse.Det 
er fjernelsen af dette som blir konsekvensen af at fölge 
analyserne. Det er virkeligt tale om mental kursändring 
her. Ett totalt brud på den vanetänkning som ellers er 
dominerende i dag. Det er vejen fremad, mener jeg.

 ***
Der er naturligt mange meninger om hvad Martinus sagt. 
Til Thorell sagde Martinus angående de nu publicerede 
symbolerne ”Det tar tusend år för nogen forstår dem”. 
Han har også sagt at han vil brände dem. ”Så folk ikke 
kommer op og skändes,,,” Man kan således välge den 
udtalelse som passer in i sin egen kram. Det sker også. 
En seriös vurdering kräver andet og mere en blot nysger-
righed. Den er netop oftest retted imod det man mindst 
af alt forstår. I en situation hvor der mangler engelsk lit-
teratur, hvor såmend Bind 1 endu ikke er forstået end af 
dem der underviser, så starter man i den anden ende, med 
det som kräver årtusenden för det kan blive begrbeligt. I 
en verden hvor man lyver og bedrager, myrder, torterer 
og bomber mennesker og kulturvärdier sönder og sam-
men, så finder man det påkrävet at publicere det materiale 
som Martinus endnu ikke har lavet färdigt! Indemellem 
er jeg tilböjlighed til at vende tilbage til min oprindelige 
standpunkt, den jeg havde för jeg traf Martinus, at verden 
er en galeanstalt. Men så kommer jeg ihu at det er skridt 
på vejen. 

Rolf Elving skrev på facebook



Døden
Af Lis Schou

Jeg ved jo godt, jeg skal herfra
engang – før eller senere
helst vil jeg dø i blæst og regn
så dør jeg li’som renere.

Åh Gud – lad mig blot løsnes let
som skovens visne blade
og sove ind til jævndøgnsstormens
karske serenade.

Gud! Er du til? Du er! – Det ved
din smukke aftenhimmel
skov, sten og storm og sand – kort
hele verdensaltets vrimmel.

Og derfor er naturen altid dejlig
selv i døden
som solnedgangens underlige
hidsigtrøde gløden
som græssets gule segnen hen
i blid og øm stilfærdighed
som fugls og vilddyrs dødesøvn
i majestætisk værdighed
høstløvets kobbermønterrunddans
før det lægger sig
den trætte sjæl, som tillidsfuldt
mod andre himle strækker sig.

Thi døden er en fødsel
både slutning og begyndelse
en anelse af vished om
Guds evighedsforkyndelse. 

(Lis og Jørgen Schou var blandt de første, der byggede sommerhus i Kosmos Ferieby. De er ikke her mere. Jørgen var jurist og 
hjalp Martinus med forskelligt juridisk, for som Martinus skrev til ham: jeg har slet ikke forstand på jura!
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Om en vågen samvittighed

At lære de guddommelige love at kende er ensbetydende med, at man ønsker at efterleve 
dem, men i grænsezonen mellem dyreriget og det rigtige menneskerige kan denne efterleven 
være meget vanskelig. Det er ikke altid let for den uindviede at vide, hvilken handlemåde der 
er den rigtige, og hvilken der er den forkerte.
Her er det, at studiet af mit arbejde træder hjælpende til, idet det kan medvirke til at holde 
Deres samvittighed vågen. Da der endnu er en del dyriske urkræfter i Dem, som ikke er 
bragt under kultur, og denne kultivering kun kan finde sted igennem den vågne samvit-
tigheds stadig kontrollering af Deres tankeliv, er problemet ”en vågen samvittighed” således 
ikke ligegyldigt.

….
At komme til klarhed over sine egne fejl er den hurtigste vej til at komme til at elske sin næste 
som sig selv. For at opnå et harmonisk liv, må man hele tiden have øjnene åbne for, om den 
handling, man står i begreb med at foretage, er skalkeskjul for noget egoistisk, eller om den 
som dybeste motiv har ønsket om at skabe glæde for andre end en selv.
De vil jo inderst inde gerne udrette noget, der er til gavn for skabelsen af det rigtige menne-
skerige. De er alle sammen med i denne skabelse, og den kendsgerning, at De allerede nu har 
fået lov til at møde de kosmiske analyser, betyder, at De har et ansvar som menneske. Det er 
Deres opgave at vise andre en lysende tilværelsesform.
(Fra Martinus-foredrag i Klint 12/7 - 1942)
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Der må frit kopieres fra bladet, men med 
kildeangivelse

Dette år har jeg gjort til et ”fugleår” - Denne-
gang har jeg til forsiden valgt duen, fordi den 
så ofte har været brugt som symbol på fred! Og 
på helligånden!

Så er der allerede blad igen! 

Jeg havde regnet med at vente med det nye blad til der 
var kommet en afklaring på det med retssagen, hvad der 
dog ikke er endnu her i skrivende stund sidst i maj. Men 
der er kommet så mange indlæg til bladet, at jeg har lyst 
at dele ud af dem nu. Det er jo glædeligt, at så mange 
martinusfolk har lyst til at ytre sig.

Og så kan jeg få lejlighed til at minde de, der endnu ikke 
har fået gjort det, at det er tid at forny abonnementet for 
2013. Det fik jeg ikke med i sidste blad, for trykkeren 
lavede en fejl og udelod simpelthen lederen.

Der ligger nu lydbånd med 50 Martinus-foredrag til fri 
download på www.martinuswebcenter.dk, forbedret og 
renset for mislyde. Jeg regner med snart at få dem til 
salg på MP3-skiver i Bogbiksen til kostpris. Instituttet 
har ikke copyright på lydbånd, som det fremgår af et par 
artikler her i bladet, og som en advokat med speciale i 
copyright har forklaret, kan optagelser fra foredrag, som 
var offentligt tilgængelige, ikke blive underlagt copyright. 
Desuden stod der ikke noget om lydbånd i det af Martinus 
underskrevne ”gavebrev”.

For at vise hvor utrolig mange forsøg, der gennem årene 
har været gjort fra anklagedes side på at finde fredelige 
løsninger på den nu aktuelle ”sag”, bringes der i dette 
blad s.30 en ”fakta-boks” over dets ”historiske” forløb.

Der bringes i dette blad en del konstruktive løsninger. Alle 
ønsker jo, at vi kan udbrede ”kærlighedens videnskab” i 
fred og samarbejde.

Forårshilsen
Ruth
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Frigørelse af flokbevidstheden

Af Martinus

I vort århundrede har den jordiske menneskehed på en 
meget ubehagelig måde erfaret, hvordan flokbevidsthed 
eller flokmentalitet kan blive årsag til forfærdelige ulyk-
ker og lidelser. En enkelt mand fik millioner af andre 
mennesker til at strække armen i vejret og råbe ”heil” 
og derefter til med trampende støvler at marchere ud 
i verden for at drage andre folkeslag ind under samme 
massesuggestion ved våbenmagt og propaganda. Når 
noget sådant kunne finde sted, er det naturligvis ikke 
blot fordi Hitler besad en kolossal viljekraft, men i særlig 
grad fordi han formåede at appellere til flokinstinktet hos 
jordmenneskene, til primitive instinkter og følelser, som 
hører dyreriget til, og som også fik udløsning i krigens 
og koncentrationernes rædsler.

Men Hitler og nazismen led nederlag for åbent tæppe, og 
det blev vist menneskeheden, hvorledes en sådan menta-
litetsudfoldelse må bukke under for det samme ragnarok, 
den har påført andre. Denne oplevelse har jo nok gjort en 
del mennesker klogere, men ikke alle. Politisk propaganda 
kan stadig få mennesker til i flok at udføre dyriske 
handlinger, som gør livet på jorden til en jungletilværelse, 
hvor princippet ”magt for ret” dominerer.
Det er dog ikke meningen med jordmenneskenes liv, at 
de skal blive ved med at være underkastet jungleloven. 
En mentalitetsændring vil lidt efter lidt føre den jordiske 
menneskehed ind i helt andre livsbaner, og det vil netop 
ske gennem den individuelle udvikling, som fører til 
frigørelse af flokbevidstheden.

Nu skal man ikke tro, at flokbevidsthed og massesug-
gestion er noget, der blot ytrer sig gennem politisk pro-
paganda, og absolut heller ikke, at det blot er nazismen, 
der er baseret på flokmentalitet. Nazismen har været et 
tydeligt og grelt eksempel på politisk propaganda og på, 
hvad den kunne føre med sig. Men de jordiske mennesker 
er udsat for en masse andre variationer af dette princip, 
og de må igennem dem for derved at gøre de nødvendige 
erfaringer, som lidt efter lidt gør dem uimodtagelige for 
propaganda og suggestion, så de bliver i stand til at tænke 
selvstændigt og handle ud fra deres egen tænkning og 
ikke fra andres eller fra, hvad der er takt og tone eller 
skik og brug.

Nu vil nogle måske indvende, at der da ikke er noget ondt 
i at følge takt og tone eller skik og brug i det land og det 
miljø, hvori man lever. Det er der heller ikke, ligesom der 

ikke er noget ondt i, at det enkelte dyr følger dyreflokken 
og gør som de andre. For dyret er det tværtimod en dyd 
og en nødvendighed. Det har det også i lange tider været 
for de jordiske mennesker, som er blevet ledet af religiøst 
og politisk diktatur. Men mange jordmennesker er i vor 
tid ved at vokse ud af denne tilstand, de føler selv, at de 
ikke mere er på bølgelængde med mange af de former for 
skik og brug og vanetænkning, der dominerer det miljø, 
hvori de lever, og de prøver, ofte med stort besvær, at 
gøre sig fri af flokmentaliteten.

Det er vanskeligt for mennesket at gøre sig helt fri

En sådan frigørelse kan ytre sig på mange måder. Den kan 
f.eks. ytre sig på den måde, at unge mennesker nægter 
at gøre militærtjeneste, fordi de ikke opfatter en anden 
nations soldater som fjender, men som medmennesker, de 
ikke ønsker at dræbe. Den kan også ytre sig på den måde, 
at man ændrer sine ernæringsvaner og går bort fra at spise 
animalsk føde og bliver vegetar både af etiske og sund-
hedsmæssige grunde. Den kan vise sig på det religiøse 
område, idet mange mennesker føler, at deres religiøse 
indstilling ikke stemmer overens med de dogmer, der er 
grundlag for den officielle religion.

Den kan også ytre sig inden for politiske, kunstneriske 
og videnskabelige områder, inden for undervisning og 
meget andet. Men selv om mennesker skaber en vis fri-
gørelse fra gamle vaner, skikke og forestillinger inden for 
lokale felter af vor nuværende kultur, er det ikke dermed 
givet, at de samme mennesker virkelig er blevet frigjorte 
mennesker. De kan være bundet af vaner og fordomme 
på så mange andre felter samtidig med, at de måske gør 
propaganda for deres nye ideer på en måde, som i mis-
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tænkelig grad ligner de gamle metoder, hvad intolerance 
og fanatisme angår.

Men hvordan kan man da blive et selvstændigt tænkende 
og frigjort individ, der kan sætte sig ud over ”den offent-
lige mening” uden at havne i en eller anden åndelig bås 
af politisk, religiøs eller anden art? Det kan man kun ved 
at lære livets love at kende på en sådan måde, at man kan 
handle i overensstemmelse med dem. Livets love kan in-
gen religion og heller ikke noget politisk parti have patent 
på. De eksisterer uafhængige af alle jordmenneskelige 
ideer og sammenslutninger. Men jordmenneskenes ide-
verden og deres mere eller mindre idealistiske foreninger, 
partier og andre sammenslutninger er til gengæld ikke 
uafhængige af livets love.

De er underkastet det kosmiske kredsløbsprincip, li-
gesom alt andet i livet er det. Det vil sige, de har deres 
spæde spirende tilstand, deres vækstperiode på vej mod 
kulmination, og efter kulminationen deres gradvist dege-
nererende tilstand på vej mod døden. Men intet dør uden 
at genopstå i en ny form. Partier, sekter og foreninger 
opløses, som stof der forvitrer, og de enkelte ”celler” i 
stoffet, altså de enkelte mennesker, der var medlemmer 
af disse sammenslutninger, går måske ind i andre, hvis 
form for idealisme de finder mere i overensstemmelse 
med deres egne meninger og idealer.

Eller de danner måske selv nye sammenslutninger og 
søger at hverve proselyttere og tilhængere til deres ideer. 
Bag alle disse omgrupperinger eksisterer en bestemt 
udviklingsplan, idet de grupper, sekter, foreninger eller 
partier, menneskene efterhånden bliver trætte af at have 
med at gøre, er domineret af flokmentaliteten og vane-
tænkningen, medens de, som de søger over i eller søger 
at danne, almindeligvis er baseret på lidt større personlig 
frihed og selvstændig tænkning.

De jordiske menneskers love er for en stor del i 
overensstemmelse med dyrerigets love

Det er altså en gradvis frigørelse, som finder sted, idet 
individet får sværere ved at indordne sig under parti-
disciplin, dogmer, ceremonier eller andre autoritære 
forordninger. Efterhånden ønsker det at stå helt frit, men 
vil opdage, at det er vanskeligt, ja næsten umuligt i den 
verden, menneskene lever i i vor tid. Mennesket må leve 
i denne verden sammen med andre mennesker, de må 
vekselvirke og skabe livsbetingelser for hinanden. Det 
kan ikke ske uden love, vedtægter og forordninger, som 
de alle må underkaste sig.

Men spørgsmålet er så: er de jordiske menneskers 
love, forordninger og vedtægter i overensstemmelse 
med livets love? De er for en meget stor del i overens-

stemmelse med dyrerigets love, med ”den stærkeres ret”. 
Noget menneskeligt gør sig dog også gældende, idet 
lov- og retsvæsenet netop har til opgave at sørge for, at 
de svage, dvs fysisk og økonomisk svage, i samfundet 
også kan få deres ret. Men det er princippet ”øje for øje 
og tand for tand”, der er gældende.

Og selv om dette princips udfoldelse må siges at være et 
skridt frem mod menneskelige love, specielt når det vir-
kelig bruges på en sådan måde, at de svage også får deres 
ret, så er det dog ikke retfærdighed, men kærlighed, der 
er livets inderste lov, og så længe de jordiske mennesker 
ikke er på bølgelængde med kærlighedens lov i deres 
indbyrdes forhold, vil deres verden være en mental jungle.

Ydmyghed er udtryk for virkelig menneskelig 
kultur

De jordiske menneskers flokbevidsthed ytrer sig ikke blot 
på den måde, at de optræder i grupper med fælles religiøs 
tro eller politisk overbevisning eller andet meningsfælles-
skab, der får dem til mentalt at ligne hinanden, som dyrene 
i dyreflokken ligner hinanden. Flokbevidstheden kan også 
i høj grad ytre sig hos mennesker, der absolut ikke ønsker 
at handle og tænke som ”folkemasserne” gør det. De føler 
sig hævet over ”den gemene hob” enten på grund af deres 
aristokratiske fødsel eller på grund af en speciel viden og 
kunnen indenfor et lokalt kulturelt område.

De har ikke mindre- men mereværdskomplekser, de 
repræsenterer enten herrefolksmentaliteten eller farisæ-
ismen, to mentalitetsarter, som mener at være udtryk for 
individualisme og højintellektualitet, men som kosmisk 
set blot er særlige former for flokbevidsthed, der også 
må forsvinde, for at en virkelig menneskelig mentalitet 
kan udvikles. Åndshovmod har ikke noget som helst 
med virkelig menneskelig kultur at gøre, det har derimod 
beskedenhed og ydmyghed, som naturligt forbindes med 
næstekærlighed og med et ægte og inderligt guddoms-
forhold.

Kristus har vist menneskeheden vejen bort fra flokbevidst-
hed mod en på en gang guddommelig og menneskelig 
individualitet. Det var ingen herrefolksmentalitet, han 
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repræsenterede, og han besad heller ingen farisæisk glæde 
over at være mere end andre. Han sagde tværtimod, at han 
var kommet for at tjene og ikke for at lade sig tjene. Men 
han var ikke bange for at give udtryk for sin tankeverden, 
selv om den var anderledes end flokkens, der var baseret 
på gamle traditioner, dogmer og vanetænkning.

Han sagde: ”Der blev sagt til de gamle: Øje for øje og 
tand for tand, men jeg siger eder, at I ikke skal sætte eder 
imod det onde.” Sådan en udtalelse var en fuldkommen 
kontrast til det, der var vanetænkning og skik og brug, 
og det er det endnu. Ganske vist kalder menneskene i 
vesten sig kristne, men deres kristendom er i de fleste 
tilfælde baseret på en dogmefast, blind tro på syndernes 
forladelse ved, at Kristus forsonede den vrede Gud ved 
sin lidelse og død på korset.

En sådan kristendom skabt af kirkefædre og prælater er 
blevet flokbevidsthed, og menneskene har været under 
suggestiv påvirkning af et kirkeligt diktatur. Dette siger 

jeg ikke som kri-
tik, for det har ikke 
kunnet være an-
derledes. Det var 
den eneste måde, 
hvorpå kristen-
dommen i forhold 
til menneskenes 
daværende udvik-
lingstrin kunne 

blive en kulturfaktor. Men mange mennesker har siden 
gennemgået en udvikling, i hvilken den individuelle 
tænkeevne og trangen til logik er kommet til at spille en 
større og større rolle, og de er ganske naturligt vokset ud 
af troen på de gamle dogmer.

De er måske ateister og materialister, men en sådan 
tankegang er også en form for flokbevidsthed og vane-
tænkning. Man vandrer i små lokale tankebaner og er 
optaget af hverdagens begivenheder uden at ane noget om 
deres betydning set i en større sammenhæng. Men ingen 
mennesker kan vedblive med at leve i en sådan tilstand. 
Livet vil selv vække dem af denne dvale, og de vil blive 
søgende og længes efter et livssyn, som ikke lukker dem 
inde i en eller anden bås, men som virkelig kan gøre dem 
til frigjorte mennesker.

Åndsvidenskaben er kærlighedens videnskab

Åndsvidenskaben vil blive en faktor i den jordmenneskelige 
kultur, som i fremtiden vil få overordentlig stor betydning, 
idet den vil kunne hjælpe de enkelte mennesker bort 
fra flokbevidstheden og frem til individuel tænkeevne. 
Mange mennesker tror ganske vist, at åndsvidenskaben 
blot er en ny religiøs sekt, eller en forening, man kan 

blive medlem af. Men det er en misforståelse. Åndsviden-
skab kan ikke udbredes ved propaganda eller suggestiv 
påvirkning, den kan modtages af de mennesker, som er 
blevet søgende og ønsker at komme i nærmere kontakt 
med livets love. En sådan kontakt kan ikke opnås ved 
noget medlemskab og ikke engang ved studier, med 
mindre disse studier forbindes med en praktisering af 
næstekærlighed og tolerance.

Kernen i åndsvidenskaben er den samme kerne, som 
findes i de højere religioner, kærlighedsbudskabet. Der-
for vil åndsvidenskaben ikke fortrænge religionerne, 
tværtimod, gennem den vil man forstå det, religionerne 
har givet menneskene gennem følelserne. Med hensyn til 
kristendommen vil man forstå, hvor stor betydning det 
havde, at Kristus sagde: ”Tag dit kors og følg mig”. Den 
enkeltes kors er de besværligheder og lidelser, han eller 
hun må igennem, når de fjerner sig fra flokbevidsthedens 
nemme løsninger, selvhævdelse og vanetænkning.

Når mennesket er begyndt at fjerne sig fra meget af det, 
der er skik og brug, vil det let komme til at føle, at det 
står ene med sine tanker og ønsker, men når det lærer de 
love og kræfter at kende, der ligger bag bønnens magt og 
forstår at bruge dem, vil det mærke at det aldrig er ene, 
men at der står stærke åndelige kræfter bag den forvand-
ling af jorden og menneskeheden, det nu er ved at blive 
en bevidst medarbejder i.

Bliver en sådan livsindstilling og mentalitet ikke også til 
flokbevidsthed og massepsykose? Det gør den ikke. Ved 
at gøre åndsvidenskaben til en del af sit liv, udvikler man 
lidt efter lidt centrer i sin bevidsthed, hvorigennem den 
individuelle skabeevne vil få en langt større udfoldelse til 
gavn for helheden; man bliver et guddommeligt redskab i 
skabelsen af fred på jorden. Men enhver må igennem sit 
Getsemane og sin korsfæstelse, inden det bliver muligt 
at opleve den opstandelse, som det er at blive ”ét med 
Faderen” og blive en guddommelig livskunstner, som med 
sin skabeevne og kærlighed er med til at forvandle jorden 
til det, Kristus kaldte ”himmeriges rige”, hvilket vil sige 
en verden, der ikke domineres af dyrisk flokbevidsthed, 
men af menneskelig kærlighed og livskunst.
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Et kosmisk organs smertefulde fødselsveer
Af Gerard Oude Groen

Set ud fra et bestemt ståsted er rådet for Martinus Institut 
et organ, der må vokse frem til det mentale og moralske 
stadium i fremtiden, hvor Martinus værk: DET TREDIE 
TESTAMENTE, er helt frigivet, og bøgerne er oversat 
til verdenssprog. 
Men denne vækst er, ligesom den fysiske krops vækst, 
forbundet med smerter, hvilket betyder, at man må forlade 
de gamle mentale/moralske synspunkter og indtage et 
højere mentalt/moralsk ståsteds synspunkter. Og det 
betyder igen, at man personligt må erfare, at ens gamle 
viden ikke mere harmonerer med den nye mentalitet/
moral, der skal erobres og integreres i ens tænke-/tale- og 
handlemåde.

Man må gennemgå en højnelse af både følelserne og 
forstanden. Og det med følelsen betyder mange gange 
en smertefuld afskedtagen med de tanker og ideer, man 
havde oplevet som livgivende og inspirerende. Men 
det, som kan være livgivende i ét stadium, kan være 
ødelæggende eller en hindring i det overliggende stadium.
Ovennævnte organ, som er sammensat af individuelle 
celler med hver sit eget personlige ansvar, må altså forlade 
bestemte gamle synspunkter og erobre nye, der mere 
harmonerer med den for tiden indtrædende situation. Der 
må altså finde en indvendig transformation af organets 
celler sted.

I Jesu taler og handlinger har vi en udmærket model 
for, at man før eller senere må transformere sig. Vi kan 
læse, at han gik imod de gamle og dermed forældede 
love i Mosebogen og dermed faktisk ‘provokerede’ de 
gamle, forældede, jødiske, verdslige og religiøse love og 
synspunkter. Dette gjorde han ud fra den viden, at det, han 
forkyndte, og det han gjorde, måtte være en model for den 
videre udvikling/transformation af jordmenneskeheden.

Men hvordan var situationen efter Jesu død? 

Der ser vi så Petrus’ og Jerusalems menighed, der hang 
fast i det gamle, forældede synspunkt at ‘kun Jøderne’ 
skulle frelses af Jesus eller Messias’en, på trods af Jesu 
ord om at apostlene skulle bringe fredens budskab ud til 
alle folk. Deres synspunkt var altså ikke i harmoni med 
den rettesnor, Jesus havde givet. Efter dette synspunkt 
ville det, som Kristus havde bragt, aldrig være blevet en 
verdensreligion, som det var meningen, at den absolut 
skulle blive.

Den ‘afdøde’ Jesus kendte dog en forfølger og morder 
af de første kristne, og han vidste samtidig, at Saulus 
var mere modtagelig for det nye i hans verdensfrelsende 
arbejde, og derfor blev Saulus gennem en slags 
nærdødsoplevelse indviet i, at profetien til Abraham: “I 
din sæd skal alle jordens slægter velsignes”, kun kunne 
blive realiseret ved at frelse både Jøderne og hedningene. 

Her ser vi altså to synspunkter/overbevisninger, der støder 
mod hinanden. Og så opstod der en slags magtkamp 
mellem Petrus’ ‘parti’ og Paulus’ ‘parti’. Og først efter en 
del år kom Petrus og Paulus hinanden mentalt og moralsk 
mere nær og blev begge dræbt i Rom. 

Og hvordan var situationen efter Martinus’ død? 

Der ser vi efterhånden også opstå en slags ‘magtkamp’ 
mellem to grupper. 
Den ene gruppe (A) forkynder helst Martinus’ værk 
under begrebet Martinus ‘kosmologi’ (se instituttets 
informationsmateriale, hjemmeside osv).
Den anden gruppe (B) forkynder Martinus’ værk under 
hele værkets titel: DET TREDIE TESTAMENTE (se 
deres hjemmeside, trykte informationsmateriale osv).
Gruppe A er fundamentalt repræsenteret af rådet for 
Martinus Institut og gruppe B af personer omkring Rolf 
og Kurt Christiansen (den sidste nævnes her, fordi Kurt 
er udgiveren af de facsimileudgaver af Martinus bøger, 
derom senere).

Gruppe B blev startet af Rolf Elving, den sidste personlige 
elev af Martinus (hvorfor jeg omtaler ham præcis på den 
måde, vil jeg eventuelt forklare i et senere brev).
Men det var ikke, fordi Rolf selv var vild efter at blive 
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noget stort eller at få en stor position, men kun fordi den 
‘afdøde’ Martinus – som havde stopfodret ham i sine 
sidste leveår med alle argumenter for, hvorfor det er 
vigtigt at hans værk må forkyndes som DET TREDIE 
TESTAMENTE, og at den forkyndelse må fremlægge 
den guddommelige sammenhæng med DET GAMLE 
TESTAMENTE og DET NYE TESTAMENTE – 
personligt påvirkede Rolf, faktisk på samme måde 
som Jesus ved Damaskus påvirkede Saulus, der efter 
den indgribende erfaring blev forvandlet fra at være en 
forfølger og morder til at blive den største forkæmper 
for Jesu’ budskab.

Efter nogle indgribende åndelige erfaringer og en meget 
klar drøm om, at Martinus’ ånd ikke mere levede på 
Martinus Institut (MI), følte Rolf, at han stod med ryggen 
mod muren, og at det eneste, der kunne gøres, var at gå i 
gang med det til ham viste oplysningsarbejde.

Rolf begyndte så at skrive den lille bog, der efterhånden 
er blevet oversat til nogle store og mindre sprog, med 
titlen: Introduktion til DET TREDIE TESTAMENTE. 
Men han skulle ikke kun skrive, men også holde foredrag 
om Martinus guddommelige gave til jordmenneskene, 
og dertil havde han brug for andet informationsmateriale 
end instituttets, dvs materiale der tydeligt eller utilsløret 
viste, at DET TREDIE TESTAMENTE eksisterede og 
var fortsættelsen og afslutningen af Biblen.

Til alt det arbejde, der fulgte efter denne opgave, havde 
man brug for forskellige kapaciteter, og så kom blandt 
andet Jan Langekær ind i billedet, der ikke har kendt 
Martinus personligt da sidstnævnte endnu levede på 
det fysiske plan, men gennem klardrømme fik Jan set 
Martinus, der meget detaljeret informerede ham om, hvad 
der skulle laves, og hvordan dette skulle laves indenfor 
Rolfs oplysningsarbejde. Man blev klar over, at man 
var nødt til at lave eget nyt informationsmateriale, som 
harmonerede mere med den opgave, man havde fået. 

Jan kunne med sine mange forbindelser hjælpe med 
at få disse brochurer, foldere, nogle bøger osv trykt i 
Tjekkiet, så alt kunne blive så billigt som muligt, i fuld 
overensstemmelse med Martinus’ retningslinjer. (Efter 

netop disse retningslinjer 
blev for mange år siden, da 
Martinus endnu var fysisk 
iblandt os, nogle tyske 
oversættelser trykt i Holland, 
blandt  andet:  Bønnens 
Mysterium, hvor trykningen 
og indbindingen var meget 
billigere end i Danmark. 
Dette syntes Martinus, var 
en meget god ide, idet man 

dermed kunne få det 
størst mulige udbytte 
a f  d e  p e n g e ,  s o m 
interesserede havde 
skænket til MI).

Da Rolf så begyndte 
a t  b r u g e  d e t  n y e 
s k r e v n e  o g  t r y k t e 
nformationsmateriale, 
havde dette en meget 
indgribende virkning på det af MI brugte materiale, der 
efterhånden ikke mere var ‘up to date’. Det var, som om 
aktiviteterne af gruppe B tvang gruppe A til at vågne op 
og selv gøre en stor indsats for, med forbedret materiale, 
at informere om det store værk af Martinus.

Rolf og Jan var efter nogen tid kommet godt i gang med 
at organisere foredrag og udstillinger om DTT. Alle aktive 
personer i den udvidede gruppe B var efterhånden blevet 
klar over, at MI med dets ny-korrigerede Martinus bøger 
og tekster ikke længere solgte ‘den rene vare’. 
Hvad er så ‘den rene vare’ eller Martinus’ oprindelige 
tekst? Det er kun den tekst han selv har skrevet, med kun 
de ændringer, han selv har godkendt og signeret! 

Naturligvis måtte MI godt lave et forkert ‘trykt’ ord, 
for eksempel ‘invidid’ om til ‘individ’, men det er altså 
det eneste, der er tilladt. Der skulle ikke pilles mere end 
sådant ved gaven af Guds sendebud. Da Bibelen også 
kaldes Den Hellige Skrift, og helligt betyder fuldkommen 
og Skrift kun Skrift og absolut ikke Tale/Foredrag, kan 
kun de af Martinus selv (et fuldkommen væsen) skrevne 
tekster blive til DET TREDIE TESTAMENTE.

De tidligere verdensgenløsere: Buddha, Jesus og 
Mohammed, har som bekendt ikke selv skrevet, men 
Martinus havde, som den sidste store verdensgenløser, 
i modsætning til dem fået den enestående opgave selv 
at skrive DET TREDIE TESTAMENTE. Disse tekster 
skulle ikke røres af nogen som helst, fordi i det øjeblik 
dette var tilfældet, var det ikke mere den af Gud ønskede 
rene Sandhedens Ånd eller den Hellige Ånd. Kun den 
der er fuldkommen ren kan repræsentere denne Ånd i 
renkultur, og kan skrive det, man kan kalde ‘den rene 
vare’.

Jeg talte tit med Martinus om denne forskel mellem de 
tre ovennævnte verdensgenløsere og ham selv, og hver 
gang tilføjede Martinus, at det eneste, han ‘frygtede’, var, 
at man ville lave om på hans skrevne tekster, ligesom 
man før i tiden har lavet om på de, af disse tre forkyndte, 
hellige budskaber. Alle læsere af hans/Martinus’ værk 
skulle kunne være absolut sikker på, at dette værk var af 
ham selv skrevne tekster.
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Selv har jeg med hensyn til det: at lave om på Martinus’ 
tekster, oplevet noget ved den hollandske oversættelse 
af den lille bog Påske. I forvejen havde vi i vores 
oversættergruppe i nogen tid diskuteret oversættelsen af 
forskellige udtryk i Martinus’ værk, som på daværende 
tidspunkt endnu ikke havde fået fællestitlen DET 
TREDIE TESTAMENTE.
 Bl.a. havde vi længe diskuteret et lidt specielt udtryk, som 
Martinus anvender i det 10. kapitel af ovennævnte lille 
bog.  Næsten i slutningen af dette afsnit skriver Martinus 
nemlig: “Gudesønnens jordiske rester var indhyllet i et 
alentykt panser af sten suppleret med et bælte af romerske 
stridsfolk iklædt stål og jern.”

I vores oversættergruppe syntes man dengang, at ordet 
‘alentykt’ virkede lidt for gammeldags, og nogle læsere 
ville måske slet ikke vide, hvad ‘alentykt’ var for noget. 
Dog var det sådan, at ordet ’alen’ også findes på vores 
sprog. I gruppen var der mere eller mindre den holdning, 
at vi skulle finde en mere moderne og tidssvarende løsning 
for at beskrive stenens tykkelse.

Da vi så mødte Martinus på Instituttet, forelagde vi ham 
vores forskellige forslag til et mere moderne dansk ord, 
som vi kunne oversætte til vores modersmål i stedet for 
det efter vores mening noget utidssvarende ord alentykt.
I Martinus nærværelse kom vi så med forslag såsom, ‘et 
tykt panser af sten’, ‘et meget tykt panser af sten’, ‘bag 
en stor sten’, o.s.v…Martinus påhørte stille vores mange 
‘forbedringsforslag’ til hans skrevne ord ‘alentykt’, 
hvorpå han sagte klaskede sin ene håndflade ned i 
bordpladen, for ligesom at signalere til os, at nu er det 
altså meget vigtigt, at I hører rigtigt godt efter. Samtidig 
så han kærligt, men også meget bestemt på os, hvorpå han 
sagde: “At nu skulle vi virkelig være klar over, at hvis 
vi ikke ønskede at oversætte hans ord og tekster præcist, 
som han havde skrevet tingene på dansk, ja så skulle vi 
slet ikke oversætte for ham mere.”
Der fik vi/jeg altså vores/min lektie om ikke at ændre 
noget som helst i hans hellige bogtekster.

******
Som beskrevet ovenfor, var man i den lille gruppe B 
blevet klar over, at MI ikke mere solgte ‘den rene vare’.
Dertil kom at en støt voksende gruppe interesserede 

udenfor gruppe B var utilfreds med, at de ikke kunne 
købe denne ‘vare’ på MI. Og utilfredsheden og længslen 
efter denne ‘vare’ voksede mere og mere. Og hvis en 
ærlig længsel efter noget er stor nok, må den kosmiske 
mættelse før eller senere virkeliggøres. Dette ville så 
betyde, at hvis ikke MI selv ville trykke disse bøger, så 
måtte Forsynet gribe ind, og andre måtte træde til for 
at trykke dem, således at den vigtigste del af Martinus’ 
mission - at man altid skal kunne købe ‘den rene vare’ 
- igen fandtes. 

Så Forsynet måtte finde de mennesker, der havde de 
nødvendige kvaliteter og ikke mindst det urokkelige mod 
til selv at gennemføre trykningen af disse hellige bøger. 
Og disse mennesker blev fundet, og de fik indpodet ideen 
om, at de selv skulle gå i gang med denne trykning. Disse 
mennesker viste sig at være Søren Ingemann Larsen 
og Kurt Christiansen. Disse indså i første omgang, at 
originalværket skulle ligge tilgængeligt på internettet, 
og udgivelsen af originalværket i bogform var den 
logiske konsekvens af dette, eftersom MI selv nægtede at 
gennemføre dette, og dermed ikke respekterede Martinus’ 
udtrykkelige ønske om at udgive/trykke ‘den rene vare’ 
(se senere: Testamentets paragraf 3). 

Kort derefter kom også Ruth Olsen ind i billedet, da hun 
hørte om, at der nu var nogen, der havde fået ideen om at 
udgive Martinus’ oprindelige bogtekster. Og med hende 
kom der et tidsskrift ind i billedet, i hvilket man kunne 
gøre opmærksom på eksistensen af gruppe B og dens 
formål og forskellen i synspunkterne mellem gruppe A 
og gruppe B. Her fandtes derudover muligheden for en 
åben præsentation af begge gruppers argumenter. Nu ja, 
Forsynet hedder ikke for ingenting Forsynet, det vil sige 
at se forud og skaffe – ‘forsyne’ – mulighederne til, at 
det forudsete kan virkeliggøres!
Ideen til genoptrykning af den rene ‘vare’ eksisterede 
altså, og nu skulle den omsættes til noget håndgribeligt, 
de trykte bøger. Og denne udgave måtte absolut være så 
god, som det nu i den givne situation kunne lade sig gøre.

******
Der fandtes dog en ‘tilsyneladende’ hindring for denne 
omsætning, fordi MI via Martinus Gavebrev (http://
martinus-webcenter.dk/pdf/gavebrev_1980.06.18.pdf) 
havde fået copyright til blandt andet alle Martinus tekster, 
og med dette i hånden troede og tror MI at kunne forhindre 
trykningen af ‘den rene vare’, af andre end MI selv.

Med hensyn til om andre end MI kunne/måtte trykke 
‘den rene vare’, havde jeg for mange år siden i Klint en 
længere samtale med Willy (formanden af det daværende 
og nuværende råd).
Da jeg spurgte ham, hvorfor man ikke mere kunne købe 
den trykte ‘rene vare’ på MI, svarede han, at man dog 



9

kunne købe de af rådet godkendte, forandrede Martinus’ 
bøger. Så svarede jeg, at hvis ikke MI ville trykke ‘den 
rene vare’ op igen, så ville der nok komme andre, der ville 
gøre det, fordi dette var Martinus’ udtrykkelige ønske. 
Disse bøger skulle absolut trykkes!!
Men Willy var overbevist om, at ingen udenfor MI 
hverken ville eller turde trykke denne ‘vare’.

Copyrighten eksisterer altså, det kan ingen benægte, men 
findes der muligvis noget i Martinus sidste Testamente, 
der, ud fra et kosmisk synspunkt, afkræfter copyright’ens 
magt/kraft i bestemte situationer? Se originalteksten af 
dette Testamente her:
(http://martinus-webcenter.dk/pdf/1980.06.10_Martinus_
testamente.pdf)
I paragraf 1 af dette Testamente kan vi læse, at han 
bestemmer, at den selvejende institution, Martinus 
Åndsvidenskabelige Institut, også kaldet Martinus 
Institut, Mariendalsvej 94-96, 2000 København F, skal 
være hans universalarving ….
Men, det er ikke en arv uden tvingende betingelser, og 
disse betingelser må opfyldes.

Dette kan vi læse om i paragraf 3:
Det pålægges min universalarving og min bobehandlere 
at respektere de optegnelser, jeg efterlader mig vedrørende 
min bisættelse, opfyldelsen af instituttets formål, osv.

I bogen Samarbejdsstrukturen kan vi læse om, hvad 
formålet indeholder:
1. Bevare Martinus samlede værker uændret, som de 
foreligger fra hans side.
2.Gøre disse værker tilgængelige for interesserede, 
herunder ved publicering, oversættelse og undervisning 
i betryggende form. 

Læg mærke til, at først skriver Martinus dette sidste 
Testamente og først derefter Gavebrevet. Gaven blev 
altså kun under bestemte betingelser overgivet til rådet, 
og hvis rådet modtager denne gave med alle i Testamentet 
nævnte konsekvenser, findes der altså i Testamentets 
tekst et guddommeligt krav, som rådet absolut måtte/må 
respektere eller opfylde. 

Og derfor er det klart, at hvis rådet selv ikke opfylder 
dette krav, så er Forsynet, som sagt, simpelthen nødt til at 
finde andre, der vil opfylde dette krav, for det vigtigste er 
ikke, hvem der opfylder dette krav, men at kravet bliver 
opfyldt, og det er en absolut nødvendighed indenfor den 
sidste fase af verdensgenløsningen, at ‘den rene vare’ 
altid må kunne købes i alle mulige publiceringsformer, 
altså også i trykt form.

Projektet med at trykke ‘den rene vare’ (først de 7 bind 
af Livets Bog), som facsimileudgave, ville dog koste en 

masse penge. Og Tage Buch, der var orienteret om og 
blev involveret i dette modige projekt, spurgte mig, om 
jeg havde hørt om, at der nu var nogle mennesker der 
ville trykke den rene vare, så den kunne sælges ved Rolfs 
foredrag og Jans udstillinger. Tage ville gerne personligt 
med sine egne penge hjælpe Kurts udgivelse af ‘den rene 
vare’. Men han var ikke helt sikker på, om det nu var den 
rigtige vej at trykke den i den form, som den sluttelig fik. 
For at være helt sikker på om han gjorde Guds vilje i sin 
høje alder, henvendte han sig til mig og bad mig kontakte 
min søster Marianne, for om muligt via hende at få en 
klar information om, hvorvidt den forestående trykning 
skulle gennemføres.

******
Her er jeg så nødt til at fortælle lidt om Marianne. Da 
Martinus boede i København, holdt hun i tre år ferie i 
Sams sommerhus, og hun mødte Martinus mange gange 
både i København og på Klint. Efter Martinus død har 
hun haft en del åndelige oplevelser, og dette førte med 
sig, at hun blev klarsynet og klarhørende. En af de ting, 
hun i mange år har gjort, er at hjælpe mennesker der, efter 
deres fysiske død, ikke kan finde ud af deres situation i 
mellemtilstanden.
En dag viste Martinus sig for hendes åndelige syn, og 
efterhånden har hun det sådan, at hun nogle gange om 
ugen ser og taler med Martinus, der ofte viser sig sammen 
med Jesus. Den sidste fase af verdensgenløsningen er 
jo disse to væseners fælles projekt, ligesom de også i 
forrige faser har arbejdet sammen. Jesus vil, at Martinus 
nu bliver kendt på jorden. Det er nu, det er aktuelt og 
tvingende nødvendigt! 

Nogle gange har hun med disse evner og med Martinus’ 
hjælp endog kunnet hjælpe mig med at løse meget 
vanskelige oversættelsesproblemer, hvor hverken MI, 
Per Bruus Jensen eller andre, jeg spurgte til råds, kunne 
hjælpe mig. Desuden har hun, som en kanal for de 
helbredende Kristusenergier, nogle gange hjulpet mig og 
andre i Holland, Tyskland, Danmark og andetsteds med 
vore mentale/fysiske helbredsproblemer osv.
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Da jeg nu spurgte hende, på Tages vegne: “Om trykningen 
af disse bøger som facsimileudgave skulle gennemføres?”, 
fortalte hun mig til min store forundring, at hun allerede 
en del tid forinden havde set en lang række bøger med 
hvidt omslag og et guldoptrykt symbol. Mens hun så disse 
bøger blive trykt, blev der sagt til hende, at “disse bøger 
absolut skulle trykkes”. 
Dette syn og disse ord meddelte jeg derefter til Tage, 
og lidt senere lykkedes det at skaffe det nødvendige 
pengebeløb til trykningen af ‘den rene vare’.
 
Et stykke tid senere ringede Tage igen og fortalte mig, at 
nu var de store bøger blevet trykt (husk her at Testamentet 
var skrevet i 1980 og at ‘den rene vare’ først blev 
genoptrykt i 2010 af Kurt Christiansen). 

Jeg ringede med det samme til Marianne, der, mens 
jeg talte, pludselig bad mig om at tie stille. Efter en 
kortvarig tavshed fra os begge to, fortalte hun mig, at 
hun nu (med hendes åndelige øjne) så Martinus i en 
hvid præstelignende dragt. Han havde et bind af den 
genoptrykte udgave af den oprindelige Livets Bog i 
hånden og stænkede vievand på den. Dermed viste 
han, at han velsignede det arbejde, der var gjort. Han 
viste samtidig, at der ikke var sket nogen overtrædelse 
af instituttets copyright, for copyrighten er ganske 
uanvendelig i en situation, hvor mennesker af kærlighed 
til hans Sag arbejder gratis og uegennyttigt for at udbrede 
kendskabet til åndsvidenskaben.
Senere blev også symbolbøgerne og en del småbøger 
trykt (Martinus godkendte også disse facsimileudgaver).

Dermed var mine ovennævnte bemærkninger til Willy 
blevet til en fysisk realitet: ‘den rene vare’ fandtes igen 
i trykt form, om end ikke trykt af MI, men af gruppen 
omkring Kurt. Og nu kunne gruppe B og de stiftelser og 
meget andet, der efterhånden blev oprettet omkring dens 
aktiviteter, med Guds velsignelse, sælge ‘den rene vare’ 
til dem, der gerne ville læse den. Og der er mange, der 
har købt den, men da man tilbød MI, at MI også kunne 
sælge disse bøger til den fastlagte meget lave pris, blev 
dette kærlige og fine tilbud afslået! 

I et tilbageblik på den effekt de aktiviteter, som er 
blevet gennemført af gruppe B (informationsmateriale, 
hjemmeside, forbedring af symbolfarver, bøger lagt ud på 
nettet, trykning af faksimileudgaven, forkynde Martinus 
værk ‘direkte’ som DTT) har haft på MI’s aktiviteter, kan 
man konstatere følgende forandringer:

1. Rådet fik lavet et nyt layout til Kosmos, og man har 
skabt meget andet og bedre informationsmateriale, og det 
er jeg meget glad for.

2. Hjemmesiden blev helt fornyet og når nu i den meget 
fine skikkelse ud til mange lande.

3. Symbolfarverne blev forbedret af MI. (Nogle venner 
af Rolf havde omhyggeligt lavet en god farveskala til de 
af Martinus anvendte symbolfarver. De af dem trykte 
symboler blev også brugt til den hollandske oversættelse 
af Rolfs bog. Når man brugte de gamle symbolfarver, 
som MI lavede, kunne man for eksempel ikke mere klart 
skelne, hvad der var gul, rød eller orange.)

4. Man er begyndt at lægge Martinus’ værker på dansk 
og andre sprog ud på nettet.

Der er dog et godt stykke vej at gå for gruppe A, fordi 
ved siden af nogle små ting, er der 3 fundamentale 
forandringer der endnu må finde sted.

1. MI må før eller senere selv genoptrykke ‘den rene 
vare’. Indtil dette sker, kan MI og gruppe B bruge de af 
gruppe B trykte facsimileudgaver og derind lægge et lille 
ark med en kort og tydelig forklaring, og med en liste af 
alle de nu af MI fundne og af Martinus selv signerede 
rettelser, der nu allerede findes på instituttets hjemmeside.

2. MI må i alle sine foretagender, ligesom gruppe B, 
åbent og utilsløret forkynde begrebet DET TREDIE 
TESTAMENTE, så Martinus ånd igen kan komme til at 
bo på instituttet.

3. MI må nok forandre teksten på omslaget af bøgerne: 
Den intellektualiserede Kristendom og Det Evige 
Verdensbillede 5. Martinus navn skal ikke stå på disse 
omslag (det er ikke ham selv og kun ham selv som helt 
igennem har skrevet og korrigeret disse tekster), og den 
måde, hvorpå teksten af disse to bøger er kompileret, 
kan ikke leve op til de krav, der absolut må stilles til 
en tekst, der retmæssigt kan bære titlen DET TREDIE 
TESTAMENTE og Det Evige Verdensbillede 5 (herom 
muligvis i et andet brev). Vi må forstå, at de rigtige gyldne 
ord på omslaget af Martinus egne bøger udstråler lys.

******
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Ovennævnte allerede gennemførte forandringer (1, 2, 3 og 
4) skete dog ikke altid uden, at dette medførte modstand 
og trusler fra gruppe A mod gruppe B. 

Men hvordan skulle det også kunne gå anderledes? Når 
gruppe A er fuldstændig overbevist om, at den har ret, og 
at den vandrer ad den absolut rigtige vej, er det jo ganske 
naturligt, at den gør modstand imod alle de kræfter, der 
vil tvinge den i en, i dens egne øjne, helt forkert retning. 
Men for absolut alle os ufuldkomne mennesker gælder 
dette, at når Gud (igennem venner og/eller ‘fjender’, den 
dem omgivende omverden) har tvunget os i en anden 
retning end den, vi troede var rigtig, vil det med tiden vise 
sig, at lige der fandtes vores lykke og berigelse.

Og takket være denne tvang eller guddommelige og 
fuldkomne udviklings- og undervisningsmetode vil 
gruppe A på grund af alle de problemer, der kom og 
kommer på dens erfaringsvej - med dets herigennem 
erhvervede kosmiske viden og den dertil hørende 
absolutte sikkerhed - i fremtiden forstå, hvordan det i 
alle situationer må handle i Guds/Forsynets/Martinus’ 
ånd. Først da er dette organ blevet et fuldkomment 
organ i Guds bevidsthed og et helt igennem værdigt og 
sandfærdigt værktøj til brug for verdensgenløsningens 
sidste store indsats på jorden. 

Men også gruppe B havde og har stadigvæk noget at 
lære, fordi det var og er ikke altid at dennes tænkning 
og handlemåde blev båret af virkelig kærlighed og 
ydmyghed. Det var ikke altid helt som disse skulle være. 

Det er for både personer indenfor gruppe A og gruppe B 
en svær balanceakt mellem forstanden og følelserne, og 
det lykkes ikke altid at bringe disse to kræfter/energier i 
en sådan balance, at resultatet er helt i harmoni med Guds 
vilje. Men vi har alle heldigvis evigheden til rådighed, og 
vore ‘fejl’ er tilgivet i forvejen! Tingene kan ikke fødes 
fuldkomne og bringer derfor vækstsmerter med sig, det 
vil sige oplevelsen af præcis de erfaringer (behagelige 
og ubehagelige), der vil bringe os til at stå på Guds eget 
udsigtspunkt, hvorfra vi i alle situationer vil se, at ‘alt 
var, er og i al evighed vil blive såre godt’. 

Martinus LB I stk 86:”Al Smerte i Verden, baade fysisk og 
sjælelig, udgør saaledes kosmisk set læsenernes største 
Beskyttelsesmiddel. Den er et skærmende Gelænder, 
der værner Individet fra at falde ned i en evig Døds 
Afgrund. Uden paa Basis af Smerte vilde intet Individ 
kunne opretholdes i en evig Tilværelse. Ingen Væsener 
vilde nogen Sinde kunne bringes tilbage fra Afveje, men 
fortsætte ad disse […]
Smerten viser Vejen til Gud, til Sandheden og Livet.”
Mine venner i gruppe B har - og jeg kan love jer for, 
at det ikke altid har været og stadigvæk ikke altid er 
behageligt (husk blot de for tiden eksisterende trusler 
fra advokatkontoret) - nødtvungen igennem ovennævnte 
undervisningsmetode måtte fungere som en slags 
skærmende gelænder for gruppe A. Og jeg er glad for, 
at de alligevel stadigvæk gerne vil tale med rådet om en 
for begge grupper, kosmisk set, absolut acceptabel og 
harmonisk løsning, og dertil behøves det, at de kommer 
til at tale med hinanden. 

Alle ved vi, at Jesus og Martinus uophørlig har belært 
os om, at vi altid åbent må tale med hinanden om de 
opståede problemer, og at denne samtale må foregå i den 
rigtige ånd af kærlighed, forståelse og tilgivelse, og at vi 
derved altid vil finde en kærlig løsning, der harmonerer 
med Guds vilje.

Mange kærlige hilsener til alle læsere af denne min 
beretning, og I er velkommen til at sende den videre til 
hvem, I synes beretningen kunne gavne.
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Af Mischa Lim

Den højere vilje og rådet 

På et tidspunkt besluttede Martinus at ændre betegnelsen 
for sin bestyrelse. Fremover skulle det ikke hedde 
’bestyrelsen’, men ’rådet’. Han begrundede det med, at 
der ikke er noget, der skal ’bestyres’, for det er en højere 
vilje, der bestemmer. Hvis folk ville kritisere rådet, kunne 
rådet derfor med sindsro sige, at det ikke var dem, der 
havde bestemt, at det skulle være sådan.  

Med den nye betegnelse ’rådet’ understreger Martinus 
også, at det er en af rådets primære opgaver at give råd. 
Når der feks opstår et problem med Sagens venner, skal 
rådet være behjælpelig med at finde frem til den mest 
kærlige løsning – for dén opnår man ikke ved domstolene. 
I den nuværende sag har rådets medlemmer derfor 
svigtet deres løfte til Martinus, for man har ikke gjort 
noget velment forsøg på at tale med de fire parter, som 
står anklaget for at have overtrådt instituttets copyright. 
Hvis de fire anklagede tog deres ’maske’ af, så ser vi 
X1, dvs. Guddommen. Med andre ord har man sat selve 
Guddommen på anklagebænken! 
Og nu bliver det synligt, hvorfor vi skal finde os i alt og 
tilgive ikke bare 7 gange dagligt, men 7 gange 70 gange 
dagligt. Det vil sige: altid.

At være medlem af Martinus råd er ingen let opgave, for 
hver enkelt medlem påtager sig et enormt ansvar. Ikke nok 
med, at der er meget, der skal leves op til, men man skal 
også være foregangsmand. Stillet over for det nuværende 
problem må rådsmedlemmerne vise, at de ved, hvad der 
forventes af dem, og at de er sig dette ansvar bevidst.

Da vi alle er lige, om end med vidt forskellige 
ansvarsområder, er der intet specielt prestigefyldt i at 
være medlem af rådet, men det er hårdt åndeligt arbejde. 
Rådet kan glemme alt om ikke at begå fejl, for så længe 
vi ikke har den store fødsel, er vi ikke ufejlbarlige. Rådet 
er ikke Gud, men et redskab for Gud og skal udføre hans 
vilje. Derfor er det vigtigt at lytte, lytte og atter lytte til 
Gud, så man i sit dybeste jeg er overbevist om, at det er 
Guds vilje, man udfører og ikke ens egen vilje.

Rådets handlinger skal således udtrykke Guds vilje. Det 
er som sagt hårdt åndeligt arbejde, for det er B-viden eller 
Det Tredie Testamente i praksis. Selvfølgelig er det et 
krævende stykke arbejde, og det tager sin tid. Men netop 

processen fra A- til B-viden er selve omdrejningspunktet 
i hele vores åndelige arbejde og forståelse af Det Tredie 
Testamente. Vi skal lære at lytte til Gud, således at en 
løsning ikke bliver efter vor vilje, men efter Guds vilje, 
dvs. efter en højere vilje.

Når rådet udfører Guds vilje - for rådet siger jo, at deres 
handlinger er Guds vilje -  ja, så er en retssag løsningen. 
Så kunne man stille spørgsmålet: ’Er dét så den mest 
kærlige løsning?’ Hvis rådet også siger ja til det, så må 
rådet køre en retssag ved domstolene. Hvis rådet derimod 
svarer nej til, at det ikke er den mest kærlige løsning, så 
må rådet revurdere deres beslutning og finde ud af, hvor 
de er gået galt og må rette op på dette fejlgreb.

Som nævnt kan rådsmedlemmerne ikke være ufejlbarlige i 
deres beslutninger, men når man opdager, man har begået 
en fejl, må man være så kærlig, at man straks gør fejlen 
god igen, det står jo i Strukturen. Det viser storhed, det 
giver respekt, og på den måde viser man sin kærlighed 
til Martinus Sag. På den måde er man med til at bringe 
Sagen ud i verden. Så der er intet galt i at begå fejl, 
tværtimod, det lærer vi alle sammen af.  Den eneste, som 
er ufejlbarlig, er Gud, og hans vilje skal vi følge. Når vi 
går Guds veje, er det til glæde for alle. 

Når rådet handler efter den højere vilje, er det beskyttet. 
Derfor må rådet forlade lokallogikken med dens retssager 
osv. og i stedet benytte sig af verdenslogikken. Jordkloden 
står foran sin store fødsel. Men inden da skal vi opleve et 
ragnarok med en kulmination af mørke og lidelser, som 
vi aldrig har set mage til før. Derfor er det vigtigt, at vi 
kommer i gang med at arbejde i henhold til Strukturen 
og dermed i henhold til Det Tredie Testamente. 

Så går Martinus forudsigelse i opfyldelse, for så vil folk 
spørge: ’Hvorfor har de det så godt på instituttet?’ Men så 

Åbent brev til sagens venner
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længe vi ikke kan løse de indbyrdes opståede problemer 
og endda må søge hjælp ved en verdslig domstol, er vi 
galt afmarcheret. Domstolene er baseret på lokallogik, 
og det kan ikke være anderledes, men når lokallogikken 
møder verdenslogikken, sprænges den.  
Vi må ikke glemme, at uden Gud har vi ingen Sag.

Hvornår bruger vi copyrighten? 

Når Martinus en gang bliver anerkendt, og hans bøger 
bliver bestsellere, så vil der altid være nogle charlataner, 
der vil udnytte dette, og som vil lave piratkopier af 
bøgerne for dermed at få sig nogle lettjente penge, ja, 
masser af penge. Men disse charlataner har ingen interesse 
i Sagen og har heller ingen kærlighed til Sagen. For dem 
drejer det sig kun om at tjene hurtige penge.

I dét tilfælde træder instituttets copyright i kraft, og i dét 
tilfælde kan vi med rette gøre brug af de verdslige love. 
Det er disse mennesker, Martinus tænker på og omtaler i 
sit fysiske testamente, og ikke de fire trofaste Martinus-

venner, som rådet nu anklager, og som er en sag, som 
rådet selv er den primære årsag til. Når vi inden for Sagen 
bliver uenige, skal rådet vise, at de forstår så meget af 
Martinus Sag, at de indleder en snak med de pågældende, 
så man i fællesskab finder frem til en løsning. 

I dette tilfælde havde rådet absolut ingen intension om 
at udgive den daværende autoriserede udgave af Livets 
Bog, men ville kun udgive en ny og tilrettet udgave. 
Rådet burde derfor være glad for, at andre ville påtage 
sig at udgive en faksimileudgave – og også påtog sig den 
økonomiske side ved udgivelsen. 

Denne uheldige og absolut unødvendige sag burde for 
længst have været afsluttet ved, at man i fællesskab 
havde fundet frem til en for begge parter kærlig løsning 
på uenigheden. For vi arbejder jo alle for og henimod det 
samme mål. Det er jo vores alles Sag. 
Med kærlige hilsner og tanker
Påskelørdag, den 31. marts 2013

Af Tadeusz Hynek

Martinus har så tydeligt og ofte sagt ”elsker hverandre”! 
Alligevel forsøger Martinus Instituttet nu at retsforfølge 
fire mennesker, der selvom de ikke har haft juraen i orden, 
dvs. copyrighten, har gavnet Sagen betydeligt. Martinus 
brugte hele sit liv på at forklare, hvorfor jura må vige for 
næstekærlighed, og netop derfor er Martinus’ forbud mod 
at føre retssager indenfor Sagen meget vigtig. 

Inden firkløveret gik i gang med at udbrede Martinus’ 
budskab, kontaktede de gentagne gange MI, førte 
samtaler med dem og skrev breve, hvori de anmodede 
MI om at udgive de originale tekster, som de forelå fra 
Martinus’ hånd. De gjorde MI opmærksom på, at det af 
Martinus’ testamente fremgår, at originalværkerne skal 
være tilgængelige, ”som de foreligger fra hans hånd”, og 
at mange for øvrigt ønskede at læse disse originalskrifter 
frem for de nye rettede udgivelser, som MI selv solgte. 
Hver gang fik de et høfligt afslag fra MI, men ingen af 
de fire forstod hvorfor. 

Efter ni års forgæves venten på et udspil fra MI, valgte 
firkløveret så selv at udgive det originale materiale i form 
af en faksimile kopi. Det er en nøjagtig kopi af originalen 
i respekt for copyrighten, som bl.a. går ud på ikke at 

forfalske værket. Når nu MI ønsker firkløveret dømt, så er 
det jo ikke ligefrem udtryk for næstekærlighed. Dem man 
elsker, snakker man med. Man behandler dem hverken 
som forbrydere eller fjender. Martinus selv havde ingen 
fjender. Han elskede jo alle menneskene. Hvad har MI 
ud over magten og penge til advokater? Forhåbentlig 
har de også næstekærlighed nok til at indse, at et brud 
på copyrighten kan løses på en næstekærlig måde. Hvis 
blot MI vil lovliggøre de anklagedes aktiviteter ved 
at give firkløveret lov til at bruge værket i kraft af en 
LICENSAFTALE, så vil juraen komme i orden. 

Det vil være en win-win situation for begge parter, og 
MI vil ”miste” sine ”fjender”, få mange nye venner 
og samtidigt kunne forsvare copyrighten. MI vil også 
genvinde sin troværdighed, når det fremover bruger 
Martinus’ ord ”elsker hverandre”! 

Elsker hverandre
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v/Ruth Olsen

I Impuls nr. 1/2011 skrev jeg et brev til 
Martinus med en del spørgsmål, der lå mig 
stærkt på sinde, og som jeg gerne ville for-
tælle om til dette blads læsere. Grunden til 
denne lidt særprægede henvendelse var, at 
jeg gennem nogen tid havde fået en stærk 
oplevelse af, at ”Sagen” var ved at dreje ind 
på et ”vildspor” og håbede Martinus kunne hjælpe os med 
at få rettet kursen op. Jeg sluttede brevet med at citere, 
hvad Martinus havde sagt på et rådsmøde 22/1-1974: ”Vi 
skal holde vores ægte, så vokser det”, og spurgte dengang 
hvad han mente med ordet ”ægte”.

Jeg fik naturligvis ikke noget svarbrev men har fået andre 
former for svar, så i dag ved jeg godt, hvad han mente 
med ordet ægte. For siden Martinus’ egne oprindelige 
bøger er blevet udgivet, er ”sagen” vokset, men altså 
hovedsageligt udenfor Instituttets regi, efter næsten at 
have stået stille i 30 år. Den originale udgave af Livets 
Bog er f.eks. nu på 3 år solgt i 270 ekspl., altså i hele sæt, 
for værket er jo én stor bog. Det er ikke spor tilfældigt, at 
Martinus ikke kaldte det ”Livets bøger”, men paginerede 
hele værket fortløbende, fordi det skulle fremstå som en 
sammenhængende helhed. Også her har Instituttet ændret 
noget grundlæggende ved at splitte værket op i 7 adskilte 
bøger ved at paginere hver bog for sig.

Det har altså været af stor betydning for mange, at de 
kunne få den udgave, som Martinus selv skrev og udgav. 
En betydning man på Instituttet ikke forstod og derfor 
troede, det var nok at ”opbevare” et eksemplar i en lukket 
boks i Instituttets kælder. Man mente ikke, der var behov 
for at gøre det almindeligt tilgængeligt.

Faktisk har Martinus beskrevet, hvordan han med sine 
ord kan overføre noget af sin bevidsthed til læseren. Bog-
staverne er repræsentanter for og indeholder den ”ånd”, 
der overføres fra forfatter til læser. I artiklen ”Korsets 
tegn” skriver han bl.a.: ”Hver gang læseren studerer en 
bog, overfører han noget, der er usynligt, noget der ikke 
er fysisk og derfor heller ikke direkte kan sanses med 
fysiske sanser. Dette noget er intet mindre end nyt liv. 
Dette ”nye liv” er ”påfyldt batteriet” eller bogen af dens 
ophav og er noget af det samme væsens eget liv.”
Også Walter Russell har skrevet om, hvordan en stor 
forfatter bliver en del af os, når han deler sin viden med 
os. En mesters ord er som frø, der bliver sået i vor be-

vidsthed, hvor de vil spire og gro og blive en del af 
vor individualitet, hvis de altså ikke falder på ”klip-
pegrund”. Ved en subtil proces oplades vi således af 
ny energi fra forfatter til læser.
Sensitive mennesker kan fortælle, hvordan den op-
rindelige udgave af Livets Bog ”lyser” med en særlig 
klar og harmonisk energi, hvad de ”opdaterede” 

udgaver ikke gør. Martinus havde selvfølgelig sin meget 
bevidste hensigt med gang på gang at pointere, at hans 
værk skulle bevares helt uændret (og ikke op-bevares!) 
og gøres let tilgængeligt for eftertiden. Her havde han jo 
nedlagt de nøje overvejede ”frø”, som han var sendt til 
jorden for at så i menneskehedens bevidsthed.

Hvis man som Instituttet administrerer Martinus ”sag” 
næsten som en forretning, tolker copyrighten som et ”mo-
nopol”, og udgiver værket i ændret form, da vil mange 
af Martinus ”frø” svækkes og nok få noget sværere ved 
at spire og gro. Selv i sin allersidste tale på hans 90 års 
fødselsdag understregede Martinus vigtigheden af, at 
”man ikke laver om på bøgerne”, for han vidste vel, at 
de ufuldkomne væsener, der skulle føre hans sag videre, 
ikke forstod den særlige energi, han havde nedlagt i sine 
ord, ja i form såvel som indhold.

I Instituttets reviderede udgaver har man ikke bare æn-
dret layoutet med mindre bogstaver og ændret i værkets 
overordnede titel (sat j i stedet for i), men man har udeladt 
afsnits-nummereringen og i stedet sat stykoverskrifter 
ind i den nu skabte bredere margin foran hvert afsnit i 
stedet for som Martinus, der satte dem samlet ind bagest 
i bogen. Var det mon noget, han gjorde tilfældigt, eller 
var der en dybere mening med det? En overskrift styrer 
bevidstheden ind på at læse det efterfølgende afsnit på en 
bestemt måde, dvs man får en forhåndsindstilling. Mar-
tinus ønskede nok, at vi skulle læse med åbent sind uden 
forudfattede og fastlåste tankebaner. Martinus gjorde 
ikke noget uden bestemte hensigter, når det gjaldt hans 
kosmiske hovedopgave!

Gaveprincippet

I sin 90-års tale gentog Martinus sit ofte brugte udsagn, at 
hans værk var en gave. Fra artiklen ”Gavekultur” ved vi, 
at en gave der gives på betingelser for ham overhovedet 
ikke er en gave. En gave siger man TAK for og begynder 
ikke at lave den om, fordi man ikke synes, den er god nok, 
som den er. Vil man lave en ”forbedret” udgave, må man 

Når ”ulydighed” er nødvendig
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udgive den i eget navn og ikke i Martinus’ navn, gerne 
med tydelig angivelse af, hvor man har det oprindelige 
grundlag fra.

Jeg er sikker på, at Martinus ikke var klar over, at hans 
underskrift på det med copyright kunne indebære, at det 
blev brugbart til at forhindre hans originale værk i at 
blive almindeligt tilgængeligt. Han ville jo blot prøve at 
forhindre forfalskninger. Det er jo en ulogisk selvmod-
sigelse at tage copyright på en gave.
Det er i samme artikel om ”Gavekultur” Martinus skriver 
om, hvordan demokrati er vejen ud af de dyriske magt-
traditioner, til en ”frihedens verden”, til ”gaveprincippets 
verden”.

En gang interesserede jeg mig meget for fænomenet 
”magtstrukturer”. Der er to grundlæggende modeller: der 
er enevælden, som er en pyramide, hvor magten er samlet 
i toppen men kan delegeres nedad til nogle få udvalgte, 
hvis magt således legitimeres oppefra den enevældige, 
f.eks paven. Demokrati er også en pyramide, men her 
delegeres magten nedefra folket opad til nogle valgte 
repræsentanter, som kan udskiftes ved periodiske valg. 
Magten legitimeres altså af folkenes stemmeafgivning.

Hvordan er Martinus-bevægelsens magtstruktur? I mo-
derne ledelsesteori bestræber man sig på det, man kan 
kalde en ”netværks-model”, en struktur med selvsty-
rende grupper med en vis grad af samarbejde, men hvor 
virksomheden har en overordnet ideologi/plan, (som 
dog oftest blot hedder ”profitmaksimering”). Martinus-
bevægelsen har nogle arbejdsgrupper, men hvem be-
stemmer, hvad de må og ikke må og hvem der er med i 
dem? Det ligner mere en topstyret enevælds-model end 
en netværks-model.

Det har undret mig, at Martinus skabte en ledelsesstruk-
tur, som i betænkelig grad appellerer til magtinstinkt, 
klikedannelse og flokinstinkt. Når jeg skal forsøge at be-
skrive den lidt humoristisk, kalder jeg det ”den kinesiske 
model”, for når ledelsen er selv-supplerende vælger man 
naturligvis ”vennerne”, dem med de ”rigtige” meninger, 
som passer ind i ”flokken”. Her kan man så uden modsi-
gelser skabe sine skrevne og uskrevne regler og diktere 
nedad i ”systemet”. ”Kinesisk” er også det manglende 
demokrati, den indskrænkede ytringsfrihed og den spar-
somme transperens, dvs gennemsigtighed og åbenhed.

Martinus mente nok, at mennesker der interesserede sig 
for åndsvidenskaben var så moralsk udviklede, at selv om 
der i en bevægelse uden medlemmer ikke kan skabes en 
demokratisk bremse på en skæv udvikling, så ville ”de 
ledende” styre alt til det bedste med de kosmiske analyser 
som rettesnor. De mange kontakter ”nedefra” ville sørge 
for korrektion i givet fald. Ja -, hvis bare man ikke ”op-

pefra” havde tolket Martinus sådan, at enhver kritik er 
”forbudt”, så mange er alt for bange for at sige sin mening. 
Mens alle de, der finder Sagens administration ude af trit 
med tidens generelle tendens, bare holder sig væk.

Jeg har ikke givet kritik og lagt spalteplads til kritik, 
fordi jeg har haft lyst til det, men fordi jeg har følt, det 
var nødvendigt. Jeg har altid tidligere sagt, at Instituttet 
jo måtte gøre, hvad de mente var rigtigt, hvis blot de lod 
os andre gøre det, som vi har følt var det rigtige, så ville 
det med tiden nok vise sig, hvad der holder i længden. 
For som Martinus sagde: Det uægte vil ikke bestå. Men 
fordi vi er uenige, behøver vi ikke være uvenner, for vi 
har jo lov til at have forskellige meninger.
Men nu ser det ud til, at vi ikke længere må gøre det, vi 
føler er rigtigt efter vor bedste overbevisning om, hvad der 
er i overensstemmelse med Martinus’ ønsker og hensigt.

En bevægelse af selvstyrende grupper

Hvis Det Tredie Testamentes budskaber skal spredes ud 
i verden – og det er jo meningen – så vil der naturligvis 
opstå en masse mindre selvstyrende grupper og centre evt. 
tidsskrifter, hvor mennesker deler deres viden og glæde 
ved deres nye indsigter med hinanden. Ikke for at danne 
nogen ny ”flok” i den betydning, Martinus beskriver den 
i dette blads artikel om ”Flokbevidsthed”. Vi er jo nu ved 
at være færdige med den autoritære livsholdning og vil 
ikke acceptere det, Martinus her kalder ”partidisciplin og 
autoritære forordninger”.

Men som det fremgår af den bog, jeg omtaler under ”Kort 
fortalt” (”Den gamle nyreligiøsitet”), opfatter Instituttet 
åbenbart sådanne aktiviteter udenfor dets kontrol som 
uønskede ”udbrydergrupper”, og vil bremse dem ved 
hjælp af menneskenes jordiske love, det Martinus kalder 
”dyrerigets love”. Men da vi er frie forskere, der gerne vil 
formidle et frit værk, er der ikke noget ”at bryde ud af”.
Det vigtigste er, at vi i så høj grad som det er muligt 
gør ”livets love” til  rettesnor for vort liv, dvs det med 
næstekærligheden. Så kan menneskenes juridiske love 
ikke taget livsmodet og livsglæden fra os, skulle vi end 
føle os nødsaget til at bryde en sådan lov.
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Konstruktivt forslag til en tillidsskabende 
nyordning

Nu er problemet angående administrationen af Martinus-
sagen ikke ”kun” spørgsmålet om rettelserne i værket. Det 
drejer sig også om ledelsesstrukturen og dens tendens til 
at lukke sig om sig selv og den hermed forbundne fristelse 
til at overhøre alle kritiske røster blandt martinusfolket. 

Dertil kommer dens blinde tillid til en mystisk revisor, 
der alligevel ikke var en legaliseret revisor, og man trods 
dette aldrig ville lade andre med omsorg for sagen og eks-
pertforstand få adgang til regnskabernes specifikationer.
Den slags skaber ikke tillid.

Instituttet er afhængig af mange menneskers tillid og deraf 
følgende pengegaver, så det overlever jo ikke i længden, 
hvis der slås store skår i denne tillid. Da revisoropgaven 
endelig overgik til en mere tillidsfuld instans, blev det blot 
meddelt, at den tidligere revisor ”fortsatte med særlige 
opgaver” (MI’s julebrev 2006), men hvilke og om det var 
noget lønnet, fik man ikke at vide.

At der i en bevægelse uden medlemmer ikke kan være 
demokrati, er selvfølgeligt. Jeg ved også godt, at de fleste 
ikke interesserer sig for, hvordan millionerne administre-
res, men der er altså en del, der gør det. For disse kunne 
der etableres en årlig konference, hvor alt bliver lagt 
åbent frem, og hvor det er tilladt at stille selv nærgående 
spørgsmål, f.eks. vedrørende regnskaberne. Her kunne 
nye rådsmedlemmer også blive præsenteret, så vi dog 
kunne få en lille fornemmelse af, hvem de er.

Men det er af allerstørste vigtighed, at en sådan konfe-
rence foregår i fordragelighedens ånd. Det løfte må vi 
give hinanden. Vi går jo ud fra, at alle gør det så godt 
de kan ud fra, hvor langt evnerne rækker, og at ingen af 
os er ufejlbarlige, men at vi alle nærer stor omsorg for 
Sagens ve og vel. Vi er formodentlig også enige om, at 
hemmelighedskræmmeri fra ledelsens side kun hører til 
i fanatiske sekter.

Der er mange anledninger til ”hygge-komsammen” med 
envejs-information, f.eks. på mindedagen, og i Klint er 
atmosfæren på kurserne helt fin. Men hvis en bevægelse 
ikke skal gå i stå og ”forkalke”, er det nødvendigt med 
kritisk feed-back. Vi skal lære at betragte uenighed som 
mulighed for nytænkning og ikke blot som noget be-
sværligt bøvl.

Det er naturligvis Rådet, der må tage initiativet til en så-
dan årlig konference, som jeg her foreslår, men jeg tager 
gerne del i det praktiske arbejde med at få den realiseret.

Kære venner!  Jeg fik den tanke, at det Rådet har gjort 
ved at paginere hver enkelt bog fra side 1 - ?  rent faktisk 
betyder, at de har skabt 7 forskellige bøger. Det vil sige, 
at man på Instituttet sælger ‹Livets bøger›!!. Det som før 
var eet stort værk er - for mig at se - splittet op. 

 Det er naturligvis noget, Rådet skal svare på.

At beviset om denne opsplitning af det kosmiske værk 
er en kendsgerning, ses klart ved at læse et afsnit fra 
«Fortolkning af Livets Bog,” fundet på Instituttets hjem-
meside under ’Ældre årgange’.
Her kan man vel sige, at «Barnet» er blevet maltrakteret 
gennem ændring. Et klart bevis fra Martinus om, at vi 
har at gøre med eet stort værk: ‹Livets Bog,› som man 
overhovedet ikke MÅ ændre i eller på.

S y m b o l  n r.  4 3  v i s e r 
begyndelsen på Livets Bog 
og viser således,at den er 
en helhed, når alle 7 bind er 
færdige.
  
Kærlig hilsen
Annette Skov

Annette skrev:
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Af Jan Schmidt

På hvilken måde handler Martinus’ sag om copyright? 
Det gør den derved, at Martinus har ønsket at sikre, at 
formålsparagraffen for Martinus Institut overholdes, så 
værket bevares og udgives uændret, som det foreligger 
fra hans hånd.
Martinus sagde, at det ikke er formen, men indholdet, der 
er det vigtigste. Martinus skriver, at for den udviklede 
sandhedssøger ”…er Stilen, Rytmen, Trykfejl e.l. ganske 
underordnet” (Kosmos 1933 nr 6 s. 4-5).  Hvorimod det 
omvendte er tilfældet for den umodne læser: ”Han vil 
kritisere disse ord og sætninger, deres opbygningsform 
og eventuelle stilistiske afvigelser fra de traditionelle 
eller moderne former for retskrivning.” og videre ” Men 
dette forhindrer naturligvis ikke, at den »guddomme-
lige ånd« ud fra de samme ord og sætninger alligevel 
funkler og lyser til en mangfoldighed af væsener, der 
har fået evne til at forstå, evne til at »se« og »høre«.”  
(citat fra småbog 3: Hvad er sandhed?, kapitel 29).  
Derfor er det ikke nødvendigt at rette noget, mente 
Martinus.  

Jeg synes, det er besynderligt, at nogen nu bruger den 
samme begrundelse for at rette i værket, som Martinus 
brugte for IKKE at rette i værket! Hvor er logikken i 
det? At være enig med Martinus’ argument, men allige-
vel komme frem til den stik modsatte konklusion, det 
forekommer mig temmelig Holbergsk - og et klokkeklart 
eksempel på det, Martinus kalder for ”baglæns logik”.
Man har endvidere forsøgt at legitimere rettelser ved at 
sætte lighedstegn mellem rettelser og oversættelser.  Men 
dette er også i modstrid med Martinus’ tilkendegivelser. 
Martinus skelner mellem oversættelser og rettelser, idet 
der heller ikke må foretages rettelser ved oversættelser: 
Ved et rådsmøde d. 13. jan. 1976 fastslog Martinus: ”som 
helt ufravigeligt, at der ikke må foretages rettelser, heller 
ikke ved oversættelser, uden Martinus medvirken.” (I 
Strukturbogen s. 95).

I formålsparagraffen for Martinus Institut står der ikke 
noget som helst om noget rettet værk. Tværtimod!  For-
målsparagraffen omtaler udelukkende Martinus’ samlede 
uændrede værker, der både skal bevares og gøres tilgæn-
gelige for offentligheden.
Jeg gengiver her formålsparagraffen for Martinus Institut:
Under § 3: ”Formål” står ved Stk. 1, at man: ”i hele sin 
virksomhed og med alle midler, der står til dens rådighed” 
skal tjene følgende formål:

”1) Bevare Martinus samlede værker uændret, som de 
foreligger fra hans side. 
2) Oplyse om disse værker via et oplysningsarbejde, både 
igennem Kosmos og ved udgivelse eller medvirken til 
udgivelse af oplysningsmateriale.
3) Gøre disse værker tilgængelige for interesserede, 
herunder ved publicering, oversættelse og undervisning 
i betryggende form.”
Henvisningen til ”disse værker” (i pkt 3) kan da kun 
være de i pkt 1 nævnte uændrede samlede værker. For 
der nævnes ikke andre!
Hvis ”disse værker” i pkt. 3. skulle referere til nogen 
rettede værker, ville det forudsætte, at der forud havde 
været en omtale af, at værkerne også skal rettes. Det er der 
ingen omtale af. Tværtimod! Derfor kan ”disse værker” 
i pkt 3 overhovedet ikke henvise til rettede værker af 
den simple grund, at man ikke kan henvise til noget, 
der ikke er nævnt. Det er en sproglig absurd påstand. 

Martinus har ønsket copyrighten for at sikre, at ingen 
modarbejdede Instituttets formålsparagraf, dvs. for at 
sikre at det uændrede værk bliver udgivet, og for at 
undgå at rettede udgaver af værket bliver udgivet. Når 
Martinus Institut ikke selv evner at overholde deres 
formålsparagraf, kan man ikke både være loyal overfor 
Martinus Instituts formålsparagraf og overfor Martinus 
Institut. Der står man i den ejendommelige situation, at 
er man loyal overfor formålsparagraffen (og  Martinus› 
udtrykkelige ønsker), så er man illoyal overfor Insitut-
tet,  medens det omvendte også er tilfældet, hvis man er 
loyal overfor Martinus Institut, så er man illoyal overfor 
formålsparagraffen (og  Martinus). Man tvinges altså til 
at vælge side, hvis man da ikke vil gøre som strudsen og 
«stikke hovedet i busken»!

Nu ønsker Martinus Institut at føre retssag for at for-
hindre, at de uændrede værker kan købes i bogform. 
Dermed modarbejder de opfyldelsen af deres egen for-
målsparagraf. Martinus har betroet instituttet ansvaret 
for at udgive værket uændret. Det ansvar har instituttet 
ikke evnet at leve op til. Men højt begavede, humane, 
hjertelige  og uselviske mennesker udenfor instituttet har 
knoklet frivilligt, ulønnet i årevis for at opfylde Institut-
tets formålsparagraf, fordi Instituttet ikke selv evner det. 
Ikke bare er formålsparagraffen hermed opfyldt af disse 
mennesker udenfor instituttet - men også gaveprincip-
pet har disse mennesker evnet at realisere - i sandhed en 
ærefuld præstation. Og af denne  grund kan det uændrede 
værk derfor  købes til kostpris af alle - også af instituttet 
selv. Men det ønsker Instituttet ikke. De ønsker at bruge 

Kære venner af Martinus’ sag!
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copyrighten til at bekæmpe opfyldelsen af Instituttets 
egen formålsparagraf; og dermed bekæmper de så også 
uundgåeligt gaveprincippet. Denne bekæmpelse foretager 
de i øvrigt med penge, de ironisk nok alene har takket 
være selv samme gaveprincip! - praktiseret af tillids-
fulde og kærlige mennesker, der har haft fuld  tillid til, 
at Instituttet  holder, hvad de er forpligtet på:  nemlig 
formålsparagrafen.
Martinus har ønsket at copyrighten bevares for at sikre 
formålsparagraffen, hvilket vil sige: at de uændrede vær-
ker bevares og udgives. Denne copyright kan instituttet 
sikre ved at tillade, at Martinus Instituts formålsparagraf 
overholdes, ved at de - hvis de vil - kan give tilladelse til, 
at det uændrede værk i form af faksimili udgaven sælges 
til kostpris - sådan som det lige nu er praksis. Men det vil 
instituttet ikke. De påstår - urigtigt - at en retssag er den 
ENESTE vej til at fastholde copyrighten. Men den rets-
sag, instituttet vil køre, er - hvis den «vindes» - en sikker 
vej til at forbyde overholdelse af formålsparagraffen!
Har Martinus ønsket, at copyrighten skulle bruges til at 
hindre opfyldelsen af formålsparagraffen? Nej, selvføl-
gelig ikke.  Martinus Institut bruger copyrighten til at 
forhindre overholdelsen af formålsparagraffen, hvilket 
naturligvis er det modsatte af det tiltænkte fra Martinus› 
side.  I stedet for at bruge copyrighten som Martinus 
ønskede det, til at sikre at ingen - naturligvis heller ikke 
instituttet selv - udgiver rettede udgaver af værket, men 
alene udgiver de ikke-rettede værker - og ikke-rettede 
oversættelser.
De mennesker udenfor instituttet , der modigt og gennem 
mange års hårdt uselvisk  arbejde nu har evnet at opfylde 
formålsparagraffen, gøres nu til genstand for, hvad jeg 
kun kan se som en ondsindet og stærkt proportionsfor-
vrænget propaganda på diverse facebook fora.  Man 
sammenligner rask væk disse mennesker med simple 
tyveknægte, religiøse fanatikere, ja sågar med Blekin-
gegade-banden og  med voldtægtsforbrydere. At det er 
en mangeårig Institutmedarbejder, der tilsyneladende er 
initiativtager og offentligt lægger navn til sådanne – i 
mine øjne - uanstændige og uhæderlige sammenligninger, 
kan vel kun give anledning til den dybeste bekymring hos 
velmenende mennesker. 

Jeg vil gerne opfordre til, at Instituttet indskærper for 
alle dets medarbejdere, at den slags propaganda må stop-
pes straks. Det skulle ikke være så vanskeligt at lave en 
sådan selvjustits, efter som en medarbejder på Martinus 
Institut ikke har lov til offentligt at udtrykke synspunkter, 
der afviger fra Instituttets.  Medarbejdere, der alligevel 
udtrykker deres uenighed med Instiutttet, bliver smidt ud 
uden varsel – uden forudgående samtale  og uden at blive 
informeret om, at man i instituttet praktiserer en sådan 
rigid, uskreven loyalitetsregel, hvilket vil sige at man 
som medarbejder ikke får  en chance for at tage stilling 
til, om man vil overholde denne regel eller ikke, da man 

jo ikke informeres om den, før man er blevet dømt efter 
den.  At det forholder sig sådan ved jeg, fordi det var på 
den måde, jeg selv blev ekskluderet fra Martinus Instituts 
undervisningsgruppe. 
Jeg håber og beder meget til , at formålsparagraffens 
overholdelse hurtigst muligt bliver beskyttet, og at man 
holder op med at lave førnævnte uværdige propaganda 
mod de, som overholder formålsparagraffen; samt at 
man også afskaffer den hemmelige loyalitetsregel, der 
forbyder medarbejderne at udtrykke uenighed offentligt.

Nu er der måske nogen, der tænker, at han er da nok bare 
forurettet og vred på Instituttet, når han skriver sådan. Til 
dem kan jeg berolige med, at det er jeg slet ikke. Jeg har 
fuld forståelse for, at alle gør det så godt, de kan, og når 
man gør forkert,  så skyldes det , man kun kan gøre som 
ens overbevisning og evner i øjeblikket gør en i stand til. 
Mit formål med dette indlæg har da heller ikke været på 
nogen måde ukærligt at kritisere nogen personer, men 
alene at kritisere de ting, som i mine øjne er ulogiske og 
ukærlige; og som jeg derfor har følt det min pligt at gøre 
opmærksom på i et tillidsfuldt ønske om, at det kan tjene 
alene som en kærlig vejledning - eller sagt med Martinus’ 
ord: ”en vejledende og hjælpende hånd.”.

Jeg vil også gerne til slut minde om Martinus opfor-
dring til at være tilgivende og forstående overfor hans 
modstandere  med følgende visdoms citat:
Men da Resultatet af en saadan afvigende Opfattelse al-
tid sluttelig vil føre til en Bekræftelse af Virkeligheden, 
vil alle de, som paa Basis af deres naturlige Anlæg er 
nødsaget til at være mine Modstandere, i Virkeligheden 
være mine Medarbejdere, og der vil i dette Tilfælde, lige-
som i alle andre af Livets Tilskikkelser, ikke være noget 
som helst Grundlag for at gengælde eller svare paa nævn-
te Væseners Intolerance med et af Intolerance fremkaldt 
Gensvar, men derimod absolut ene og alene kun være 
et fuldt og fast Grundlag for et af Kærlighed frembragt 
Gensvar i Form af en vejledende og hjælpende Haand.  
Livets Bog, Bind 1, stk. 14. 

I tillid til at denne konflikt «blot» er en nødvendig 
«børnesygdom» til visdommens erfaringskartotek, der 
slutteligt vil føre til, at absolut alle til sidst urokkeligt vil 
gøre det rette og kærlige, sender jeg alle sagens venner 
mine kærligste og inderligste hilsener.
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Brev fra Christer Malmström:

(oversat fra svensk af Ruth O.)

Martinus har givet os en åndelig videnskab, som vi kan 
bruge til at løse problemer. Vi skal analysere fakta efter 
de love og principper, som Martinus har beskrevet. Hans 
analyser er det overordnede, siger han. Siger han ikke 
også at: Slutresultatet skal altid være til nytte og glæde 
for alle berørte.

Fakta: Der er trykt og udgivet faksimilekopier af Marti-
nus’ Tredie Testamente, hvilket Instituttet har protesteret 
imod med henvisning til copyright og truer med retssag 
og skadeserstatning.
Årsag: Hvad er årsagen til at disse kopier er trykt og 
udgivet? Ifølge udgiverne beror det på, at Instituttet har 
udgivet Det Tredie Testamente med ændringer. Ifølge 
Martinus må intet ændres, ikke engang et komma.
I Instituttets love § 3 står der, at det skal:
”Bevare Martinus samlede værker uændret, som de 
foreligger fra hans side.
Værkerne skal bevares uændret, så eftertiden ikke skal 
være i tvivl om, hvad der faktisk er Martinus egne værker, 
og hvad der ikke er.”

Er der ændret? Fakta er, at der er sket ændringer. Instituttet 
siger, det bare er ”sproglige” ændringer, vedr. retskriv-
ning og lignende, og at der også blev ændret i Martinus 
tid. Selvfølgelig blev der ændret dengang, for da havde 
Martinus selv kontrollen.

Men hvordan ønskede Martinus det efter sin fysiske tid? 
Vi kan læse ”uændret”. Det betyder uændret, altså ingen 
ændringer selv om der findes stavefejl eller andre fejl. 
Der står ikke, at man må ændre stavefejl eller andet, eller 
hvordan? Når danskerne engang med tiden ikke forstår 
det sprog, Martinus har skrevet på, må der selvfølgelig 
findes ”oversættelser”, men det må da fremgå klart, at 
det er ændret. At danskere i dag ikke skulle kunne forstå 

Martinus’ sprog, synes jeg er at undervurdere danskerne, 
selv jeg forstår det.

Ifølge Instituttet skal de beskytte værket. Hvad skal de 
beskytte værket mod? Er det ikke mod ændringer ifølge 
deres loves § 3, så man virkelig ved, hvad Martinus har 
skrevet, og hvad andre har skrevet? Hvad der er Marti-
nus eget værk, og hvad der ikke er det? Er det ikke det 
væsentlige? Eller det den eventuelle økonomiske skade, 
der er sket? Hvor mange bøger sælger Instituttet? Er det 
et spørgsmål om mammon eller ..??

Var der blevet udgivet faksimilekopier, hvis værket ikke 
var blevet ændret? Da ville der jo ikke have været grund 
til det, eller hvordan? Man har jo ikke tjent noget på det. 
Man forsøgte længe at få Instituttets Råd til at forstå, at 
de måtte respektere § 3 og ikke ændre. Først da det ikke 
lykkedes, blev faksimilekopierne udgivet, just for at man 
kunne vide, hvad der var Martinus eget værk, og hvad 
der ikke var det.
Så resultatet blev, at et ikke ændret oplag af Tredie Te-
stamente blev udgivet.

Gaveprincippet – forretningsprincippet

At udgive bøger til kostpris eller at tage så meget som 
muligt. Hvilken vej skal Instituttet følge? De anklagede 
har fulgt gaveprincippet. Hvad ville Martinus have gjort, 
hvem følger hans vej?

Fakta vedr. lydbånd: Lydbåndene ejedes af Inge Sørensen 
og ikke af Martinus. Martinus havde givet Inge Sørensen 
lov til at indspille foredrag, taler m.m. Så Martinus kan 
ikke og har ikke givet båndene med alle rettigheder til 
Instituttet. Disse bånd findes ikke nævnt i Martinus testa-
mente eller gavebrev, naturligt nok da de var ejet af Inge 
Sørensen. Hun havde selv anskaffet og betalt båndene, 
gjort alt arbejde og bevaret dem i alle årene.
Inge Sørensen testamenterede båndene til Rolf Elving.
Rolf passede godt på båndene og kopierede dem, hvoref-
ter han skænkede originalerne til Instituttet. Jeg kan derfor 
ikke se, hvorfor f.eks. Rolf ikke skulle kunne bruge dem, 
som han ønsker?
Instituttet lovede at opbevare dem sikkert i et lukket skab, 
hvilket ikke skete. Først efter påmindelser og besøg på 
Instituttet, fandt man båndene i et pulterrum og fik dem 
over i sikker forvaring. Senere kontaktedes Instituttet for 
at se, om dobbeltarbejde kunne undgås ved digitaliserin-
gen af båndene. Efter lang tid og mange forespørgsler 
kom der intet klart svar.

Til Rådet i Martinus Institut
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Der var ingen tegn på, at Instituttet anså sig for at have 
copyright på båndene, og at vi derfor ikke kunne bruge 
dem. Hvorfor dette pludselig er blevet ændret, ved vi ikke. 
Båndene er givet til Instituttet af Rolf Elving og ikke af 
Martinus, hvorfor de ikke kan påberåbe sig copyright 
på dem. Man kan heller ikke påberåbe sig copyright på 
billeder, film, kort m.m. som er skænket til Instituttet. De 
der har taget billederne har selv stadig ret til dem.

Vil Instituttets løsning med retssag være til nytte og 
glæde for alle berørte? 
Jeg tror det ikke. Tænk om man i stedet ville følge Mar-
tinus ønsker, hans testamente, love og instruktioner til 
Rådet!
Er Martinus testamente ikke juridisk bindende? Giver 
det ikke de forudsætninger som må følges, hvis gave-
brevet skal gælde? Opfylder Instituttets administration 
dets formål?

På Martinus 90 års fødselsdag sagde han i sit sidste 
foredrag:
”Der er lavet et testamente, der sikrer, at der er et fast 
punkt, en vagt eller et råd, som vi kalder det, der skal 
holde det gående således, at man ikke laver om på bø-
gerne, analyserne, teksterne osv. Denne vagt skal sørge 
for at man ikke kan komme og trænge sig ind i centrum.”

På båndene siger Martinus klart flere gange, at der ikke 
skal føres retssag.
Rådsmøde 1974: ”Vi skal ikke optræde med retssager og 
sådan noget. Det er ikke på den måde, vi skal beskytte os. 
Så kommer vi ingen vegne. Så er vi ikke det endelige.”
Rådsmøde 1980: ”Det er jo noget underligt noget at skulle 
føre retssager om åndelige ting. Vi skal jo gå foran med, 
hvad der skal gøres.”

Der findes måske en løsning på konflikten som er ”Til 
nytte og glæde for alle parter.”, nemlig:
Instituttet overtager de faksimiletrykte bøger og destru-
erer de ændrede bøger eller trykker tydeligt på dem, at 
de er ændrede af Instituttet.
Instituttet tilnærmer sig gaveprincippet og tager ikke mere 
betaling end det, de giver for bøgerne.
Instituttet tager stævningen tilbage og holder op med 
trusler. Vi optræder som venner, mennesker.
Kære venner, tænk nøje efter!

Ref. Ruth Olsen
Der har fra flere kloge martinus-folk været gjort forsøg på 
at finde en fredelig udvej på problemet med den bebudede 
retssag. En lille gruppe i Tyskland tilbød endda at tage 
til København for at mægle i striden, hvilket Instituttet 
afviste.
Christer Malmström ringede d.1/5 til rådsformanden 
Willy i et forsøg på at få en dialog i gang mellem Rådet 
og de fire anklagede, her følger et meget kort opsummeret 
referat af samtalen:
Willy ønskede ingen samtale med nogen eller de ankla-
gede. De anklagede måtte først forandre sig. Det går jo 
ikke, at vi mister magten over værket. Han sagde, at vi 
ikke havde læst Instituttets love ordentlig, for der står at 
Martinus værk skal op-bevares uændret og at det skal 
udgives i betryggende former. Der står ikke, at det ikke 
må ændres. Det gjorde Martinus jo selv.
Christer svarede, at selvfølgelig kunne Martinus ændre, 
det var jo hans værk, han havde den nødvendige viden, 
det har vi ikke.
Willy sagde, at der ikke var ændret noget, kun stavefejl 
og til nyere retskrivning. Vi kunne ikke bevise, der var 
nogen ændringer, kun rettelser. Han gentog, at vi ikke 
kunne bevise, der var ændret noget. Og i øvrigt mente 
han ikke, Instituttet behøvede at udgive værket i original 
uændret form. Derimod ville man, som man havde gjort 

i en årrække, udgive opdaterede moderniserede udgaver, 
da man jo ikke kunne forvente, at læserne kunne forstå 
det gamle sprog.
Willy mente, at kontrol var uhyre vigtigt, ja ordet ”kon-
trol” blev nævnt mange gange. Instituttet måtte have 
kontrol, ja eneret over udgivelsen af værket, og skal 
bestemme i hvilken form værket skal tilgængeliggøres.

Christer forsøgte igen med, om det ikke var muligt at alle 
mødtes og forsøgte at løse problemet.  Det Tredie Testa-
mente er jo en kærlighedsvidenskab. Willy sagde, at der 
findes konflikter og strid i hele verden. Christer spurgte, 
om ikke Instituttet burde være et foregangseksempel?
Willy påpegede atter, hvor vigtig kontrollen over værket 
var. Og kunne ikke se, hvordan det kunne løses. Christer 
foreslog, at man skulle tilgive hinanden, træffes og for-
søge at løse det.
Hvordan ville det hele vel se ud, hvis vi slap kontrollen, 
var svaret. På Christers bekymring for hvordan Sagen – og 
Willy selv – kunne skades, hvis denne konflikt kom ud i 
medierne, gentog han blot, at vi ikke kunne bevise at der 
var ændret i værket, og hvor vigtig kontrol var.
Vi kan nok ikke komme længere, hvis vi ikke mødes og 
forsøger en fredelig og kærlig løsning.
(Ref. Godkendt af Christer Malmström)

Flere forsøg på løsninger:
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Fra Thor Gjörvad

Det er med stor glæde jeg har kunnet arbejde med in-
formation om Martinus og hans værk, Det Tredie Testa-
mente, i Sverige. Det er det bedste job, jeg nogensinde 
har haft. At få lov at arbejde med det, mit hjerte er fyldt 
af, har givet mit liv en dimension af mening, glæde og 
kærlighed. Tak gode Gud for at du kan anvende mig for 
din sag. Det er svært at finde noget, som er vigtigere i 
disse urolige tider, end at give mennesker et korrekt ”kort 
og kompas over selve livet” og de kærlighedslove, som 
i sidste ende styrer alt liv og som beskrives i Det Tredie 
Testamente.

Jeg har i 30 år været privat studerende af TT, men har 
ikke haft kontakt med jer på Martinus Instituttet, da jeg 
efter besøg på Klint ikke syntes at finde den ånd, som 
gennemsyrer Martinus’ værk. Min oplevelse var at I stil-
ler jer selv i centrum og satte Martinus og hans budskab 
i skyggen. Nu vil I lave retssag mod dem, som brænder 
for, at Martinus’ egen tale skal komme frem. 
Hvis jeg har forstået det rigtigt, er copyright til for at 
beskytte det oprindelige værk, og nu vil I retsforfølge 
de, som trykker, sælger og tilgængeliggør værket, som 
det foreligger fra Martinus’ hånd. Hvem bør stå på 
anklagebænken? Har vi en Mester blandt os, er det 
enkleste vel at følge ham, eller?
Må jeg minde jer om, hvad Martinus selv har sagt om 
konflikter: ”Der må aldrig føres retssager ved konflikter”.

En enkel analyse og påstand: Der sælges færre bøger i dag 
end for 30 år siden. Der er færre studiekredse end for 30 år 
siden. Der er færre der kommer til foredrag end for 30 år 
siden. Det er i alt væsentlighed ældre tilhørere. Instituttet 
har ikke fået information om værket frem. Instituttet har 
ændret i værket. I giver jer selv løn ud af gavemidlerne. 
Er I selv tilfreds med antallet af oversættelser til andre 
sprog? Instituttet holder fast ved ordet ”kosmologi” i 
stedet for ærligt at følge Martinus og hans vejledning 
om, hvordan værket skal præsenteres for verden, nemlig 
som Det Tredie Testamente, som vi ved er det samme som 
”Kristi genkomst”, skrevet gennem hellig ånd.

Jeg har i 6 år præsenteret Det Tredie Testamente for 
aviser, radio og TV i annoncer i forbindelse med udstil-
lingen ”Et vindue til evigheden” på biblioteker og ån-
delige/helsemesser i et antal af 60. Jeg har også en egen 
Martinus-udstilling i mit cafegalleri i Ängelsberg. Hertil 
er der kommet mennesker fra store dele af Sverige. Alle 
har fået viden om Det Tredie Testamente med sig hjem i 

form af vore fine informationsbrochurer. Disse fremviser 
I ikke hverken på Instituttet eller Klint. Hvorfor?
I alt er vi nået ud til ca. 2 mill. mennesker i Sverige. 
Hvordan kan nogen efterspørge noget, de ikke ved eksi-
sterer? Information om værkets eksistens må vel komme 
før undervisningen i det, hvis vi ønsker at nå flere, eller?

Jeg synes I skal ”Stikke sværdet tilbage i skeden” og 
søge forsoning. Jeg synes I skal trække stævningen mod 
”de fire” tilbage. Endvidere synes jeg I burde overveje at 
trække jer, da manges tillid til jer er blevet grundlæggende 
skadet af jeres handlinger. Et nyt råd burde dannes, hvor 
Rolf Elving skulle have en selvskreven plads, da han be-
sidder de egenskaber og kundskaber som er nødvendige 
og også er den, som Martinus selv forudså til det – ifølge 
citatet i Kurt Christiansens biografi bind 2, dengang den 
svenske kunstmaler Carl Erik Rundberg maler et portræt 
af Martinus i 1974.
Citatet lyder: Medens Martinus sad model sagde han til 
kunstmaleren følgende bemærkelsesværdige sætning: 
”Den der kommer ind nu er den, der skal føre min sag 
videre”. Ganske kort derefter kom Rolf Elving ind ad 
døren, så det var altså ham, Martinus udtalte sig om!

Jeg håber af hele mit hjerte, at I lægger jeres sværd ned 
og åbner jer for en dialog og møde. Vi har alt at vinde på 
samarbejde og meget at tabe ved konflikt og retssag. Vi 
skal jo dele kærlighedsbudskabet med hele menneskehe-
den og være med til at skabe en ny verdenskultur, hvor 
nøglen er omsorg, tolerance og kærlighed.
Ängelsberg 7.april 2013
(oversat fra svensk af Ruth – originalen findes på marti-
nus-webcenter.dk)

Åbent brev til Rådet
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Hvorfor en licensaftale?
Af Toni Bjerremose og Tadeusz Hynek

I Martinus´ ånd bør vi søge efter den kærligste 
løsning på hele miseren om copyrightsagen. Her er 
en licensaftale svaret på vore bønner, idet MI med 
tilbagevirkende kraft kan give firkløveret LICENS til 
at bruge værket på nærmere bestemte vilkår. Herved 
kan vi undgå den for alle ødelæggende retssag. Vi vil 
handle næstekærligt og på samme tid være i pagt med 
Den nye Verdensimpuls.

Martinus Instituttet har fået en opgave, hvis vigtighed 
ikke kan overvurderes. MI har ifølge Martinus’ testamente 
følgende forpligtelser: 
* bevare Martinus’ samlede værker uændrede, som de 

foreligger fra hans side 
*oplyse om disse værker
* gøre værkerne tilgængelige for interesserede, bl.a. via 

publicering, oversættelse og undervisning, samt 
* yde tilskud til aktiviteter, der fremmer de nævnte formål 

Har man læst værket, så kan man ikke komme i tvivl om, 
at Martinus ønskede, at det skulle blive kendt af alle, som 
havde evner til at interessere sig for det. Martinus sagde 
endda i 1980 ved sin sidste offentlige tale:
 
”Værket og sagen er fri”.

Når man hører disse ord, skulle man umiddelbart tro, at 
MI ville være glade for, at andre end Instituttet i Martinus’ 
ånd ønsker at bidrage til udbredelse af kendskabet til 
hans værk. Man kunne endda forvente, at MI ville støtte 
aktiviteter, der ”fremmer de nævnte formål”, såsom at 
”gøre værkerne tilgængelige for interesserede, bl.a. via 
publicering, oversættelse og undervisning”. På den måde 
ville MI jo opfylde Ideal Fondens formål, og af samme 
grund kunne man også forvente at få lov til at bruge 
værket af MI i forbindelse med aktiviteter, som stemmer 
overens med Martinus ønsker. 

I stedet for anerkendelse fra MI’s side er der nu kommet 
en stævning mod firkløveret, fordi de udgiver de 
originale førsteudgaver af Martinus’ bøger. Baggrunden 
er, at mange Martinus-interesserede gentagne gange 
har anmodet MI om at udgive førsteudgaverne, som 
de ”foreligger fra Martinus hånd”. Men MI har hver 
gang afslået anmodningerne med den begrundelse, at de 
manglede ressourcer. Firkløveret tog derfor sagen i egen 
hånd, og har med deres kæmpeindsats hjulpet MI med at 

opfylde Martinus’ testamente og Instituttets vedtægter. I 
følge loven om copyright skulle firkløveret have bedt om 
tilladelse til at bruge værket, men eftersom de udgav en 
uændret faksimile-udgave (fotografisk gengivelse), mente 
de ikke, at det var nødvendigt at spørge MI. Martinus’ 
formål med at give copyrighten til Instituttet var jo at 
forhindre misbrug. Men nu bruger MI den juridiske 
copyright til at spille firkløveret ud af banen, hvad angår 
deres medvirken til at ”gøre værkerne tilgængelige for 
interesserede, bl.a. via publicering”. MI vil altså på den 
ene side ikke gøre originalerne tilgængelige, men vil på 
den anden side heller ikke tillade at andre gør det.

MI forklarer stævningen med, at de muligvis kan miste 
copyrighten til værket på grund af firkløverets udgivelse 
af originalen. Det ville være et meget beklagelig tab for 
Sagen, og dets konsekvenser er helt uoverskuelige, hvis 
andre, der ikke ligesom firkløveret 100 % respekterer 
Martinus’ anvisninger, ville begynde at redigere og udgive 
det. Her kan man se, at sagen er meget alvorlig. MI skal 
gøre noget. Spørgsmål er bare hvad? 

Der findes en fredelig løsning på denne konflikt. Hvis MI 
lovliggører firkløverets aktiviteter med tilbagevirkende 
kraft, vil ingen kunne anfægte MI´s copyright til værket. 
En fredelig løsning vil også stemme overens med 
Martinus’ værk. Konkret kan denne løsning udformes 
som en licensaftale mellem MI og firkløveret. I kraft af 
en sådan aftale vil alle nævnte aktiviteter blive lovlige, 
og copyrighten blive håndhævet. Aftalen kan også tage 
stilling til, hvad der skal til, for at den bliver overholdt, og 
hvad der skal ske, hvis den bliver brudt. MI vil på denne 
måde både bevare copyrighten og styring med, hvad der 
sker med værket. 

Hvis MI ikke ønsker en fredelig løsning, men bare 
fortsætter med at hævde sine copyright- rettigheder 
ved at forfølge firkløveret med en retssag og et kæmpe 
erstatningskrav, så kan der ske følgende: 
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For firkløveret: 
Firkløveret har et juridisk problem, men vi kan da 
have tillid til, at det danske retsvæsen finder en 
passende løsning. Firkløveret kan blive dømt for at 
krænke copyrighten, og må så modtage deres måske 
økonomiske straf. De trykte bøger vil blive beslaglagt 
og måske brændt. Alle aktiviteter i forbindelse med salg 
af Martinus’ originale bøger vil blive bragt til ophør. En 
internetside, hvor Martinus samlede originale værk ligger 
til fri download, vil blive nedlagt. Så er det frie initiativ 
blevet knækket, og denne sag er ude af verden.

For MI:
Martinus Instituttet har valgt at forskanse sig i dyreriget 
for at sikre sig et fundament for sit virke. Dette fundament 
hedder monopol, magt og penge. Hvis MI valgte et 
andet fundament, det der hedder næstekærlighed, kunne 
det sagtens få et samarbejde i gang med firkløveret, der 
jo vil Sagen det godt. Men i stedet for skal firkløveret 
bekæmpes! 

I virkeligheden er der ikke nogen eller noget, der truer 
MI’s position – intet andet end næstekærligheden selv. 
Det er udtryk for næstekærlighed, når firkløveret gør en 
kæmpe indsats for at fremme Martinus’ kærlige budskab. 
Bliver dette arbejde ødelagt, vil MI stå med et moralsk 
problem. Den eneste måde at komme ud af det på, er at 
finde en anden løsning end at køre en retssag. MI vil kunne 
vise sin moralske storhed ved at tilgive firkløveret. Men 
hvis MI vælger at straffe firkløveret frem for at tilgive 
dem, vil MI selv få brug for tilgivelse, da de vil stå med 
et uløst moralsk problem, der vil følge dem helt ind i en 
ubestemt fremtid.

Hvis erstatningskravet bliver honoreret, så vil MI få et 
beløb, der vil pynte på deres økonomi. Martinus Instituttet 
vil frem over kunne bestemme, uden at tage hensyn til 
Martinus’ ønsker, hvordan Martinus’ værk, der tilhører 
hele menneskeheden, skal bruges til at skabe fred i 
verden: Ved at have rettens dom på det! Der vil herved 
blive sendt et klart signal til hele verden om, at ingen kan 
gøre sig håb om at få lov til at betale den gæld tilbage, 
som man kan føle, at man har fået i forhold til Martinus. 
Vil man gøre Martinus’ værk kendt, og det ikke lige passer 
MI, så får man ikke lov. Gør man det alligevel, så vanker 
der et erstatningskrav og en tur i retten. 

Ud over det kan mennesker, der interesserer sig for sagen, 
finde ud af følgende: ● Det er forkert at bruge domstole til 
at straffe folk, der med deres tiltag har opfyldt Martinus’ 
testamente, dér hvor MI ikke har gjort det. ● Det er ikke 
rimeligt, at MI kræver, at de sagsøgte skal ophøre med 
deres uegennyttige og selvfinansierede arbejde, da det 
både gavner Sagen og skaber interesse for den. På den 
måde kommer firk løverets arbejde også MI til gode, 

da der kan komme flere kursister til Klint. ● Det er ikke 
i orden at kræve en erstatning af firkløveret, da MI ikke 
har lidt økonomisk tab. ● Det er slet ikke i orden med 
erstatningskravets størrelse på 700.000 kr. plus renter. Det 
kan kun have ét formål, og det er at ødelægge firkløverets 
private økonomi. Ønsker MI at skræmme initiativrige 
folk fra vid og sans og hermed fuldstændig monopolisere 
sagen? ● Det er ikke i orden, at MI polstrer sin egen 
økonomi ved at ødelægge andres. ● Det er heller ikke i 
orden at bruge MI’s midler til denne retsforfølgelse, da 
midlerne stammer fra gaver, der er givet i en anden ånd 
end den, at de skulle bruges til at forfølge folk, der med 
deres virke bidrager til at opfylde Martinus’ ønsker. ● Og 
til sidst, men ikke mindst: Det nærmer sig helligbrøde at 
destruere/brænde de beslaglagte bøger.

Mennesker, der interesser sig for Martinus værk, kan 
opdage, at en retssag ikke er den eneste mulighed for 
at forsvare copyrighten. Disse mennesker kan stille 
spørgsmål til MI. For eksempel hvorfor MI ikke ønsker 
at indgå en licensaftale? Hvorfor vil MI straffe folk, der 
har forbrudt sig ved at gøre Martinus værk mere kendt? 
Hvorfor kan de ikke støttes, frem for at blive straffet for 
at medvirke til, at næstekærligheden kan vinde større 
indpas her på vores dejlige planet?

Hvis der falder dom i denne sag, kan det blive rigtig dyrt 
for MI. MI kan miste folks respekt og sympati, grundet 
en fremgangsmåde, der hører dyreriget til, over for 
mennesker, som uegennyttigt og for deres egne penge 
ville sprede et budskab fra det rigtige menneske rige. 
Uden folks sympati kan støtten til MI, og interessen 
for MI’s aktiviteter falde betragteligt. Menneskene kan 
undvære MI, men MI kan ikke undvære menneskene. 
Menneskene kan få svært ved at respektere MI, når MI 
ikke respekterer Martinus. 

Vil man koge de mange ord, der er blevet skrevet og sagt 
i denne sag, ned til et enkelt spørgsmål, så kan det lyde 
sådan: Hvad er vigtigst for Martinus Instituttet, der jo 
skal udbrede kendskabet til Martinus’ værk, penge eller 
næstekærlighed?
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Kjære rådsmedlemmer.

Mitt navn er John Karlsen, og jeg skrev et åpent brev 
til dere angående MI’s pågående rettsforfølgelse av det 
påståtte brudd på «copy right», og etter å ha lest rådets 
siste informasjon om denne saken, på MI’s hjemmeside, 
føler jeg behov for å skrive følgende i et nytt åpent brev 
til dere:

Jeg har med stor interesse lest alle de åpne brev som 
er skrevet til rådet i denne saken. Mange av disse 
menneskene kommer, etter min mening, med meget gode 
argumenter for at rådets handlinger i denne sak, ikke er i 
tråd med kjernen i Det Tredie Testamente, og jeg ventet 
i spenning på rådets kommentarer til dette, og rådets 
forklaring til oss, på hvordan vi har misforstått Martinus 
åndsvitenskap, men jeg har ikke sett en eneste forklaring 
eller kommentar fra dere på alle disse brev. Vennligst 
gjør meg oppmerksom på det, hvis dere likevel har gitt 
kommentarer som jeg ikke har fått med meg. Den eneste 
reaksjon jeg har kunnet se er den siste informasjonen dere 
har lagt ut på MI’s hjemmeside, hvor dere henviser til to 
brev Bertil Ekstrøm har skrevet på vegne av Martinus, 
mens Martinus enda var inkarnert på Jorda.

Nå skrev jeg i mitt første brev til dere at jeg meget godt 
kan ha feil i min forståelse av åndsvitenskapen i Det 
Tredie Testamente, og det gjelder også for dette brev, og 
derfor ber jeg både dere og Martinus om tilgivelse hvis jeg 
med dette skulle handle feil. Det eneste jeg vet er at jeg 
skriver dette fordi jeg velger å være tro mot mitt hjerte, 
og jeg skriver dette fordi mitt hjerte ber meg om det. Jeg 
støtter meg til Shakespeare hvor han skrev «Vær tro mot 
deg selv, og det vil følge, like sikkert som dag følger natt, 
at du vil være tro mot alle andre» Å unnlate å gå mot sine 
venner av frykt for å såre dem, er det største svik, for da 
svikter man ikke bare seg selv men også sine venner.

Min umiddelbare følelse da jeg leste brevene som Bertil 
Ekstrøm hadde skrevet på vegne av Martinus, var at 
Martinus aldri har ment at disse to brev skulle brukes som 
argument for den fremgangsmåten som rådet benytter i 
denne sak, og at situasjonen som disse to brev er skrevet 
i overhodet ikke kan sammenlignes med situasjonen i 
MI’s pågående rettsforfølgelse.
Den største forskjellen her, er, etter min mening, at da 
var Martinus selv her, og jeg føler det som en helt annen 
situasjon når noen begynner å lage ulovlige kopier av 
Martinus arbeide mens han er blant oss, for da er man helt 
sikker på at alt er som det skal være på Instituttet, det er 

overhodet ingen tvil om at Instituttet da blir drevet i tråd 
med kjernen i Det Tredie Testamente, det er Martinus 
tilstedeværelse en garanti for. Noe helt annet er det nå når 
Martinus ikke fysisk er til stede på Instituttet, da er den 
eneste mulighet vi har til å forsikre oss om at MI er på 
linje med kjernen i Det Tredie Testamente, å sammenligne 
vår egen forståelse av denne vitenskapen med Instituttets 
handlinger til enhver tid.

Nå kan jeg ha tolket dette feil, men da jeg leste den siste 
redegjørelsen dere har skrevet hvor dere refererte til Bertil 
Ekstrøms to brev, så ble jeg sittende med en følelse av at 
dere mener at det var Martinus hensikt at det til enhver tid 
sittende råd på MI, skulle ha den samme åndelige autoritet 
over Martinus åndsvitenskap som han har.
Hvis Martinus mente dette, ja så har jeg totalt misforstått 
hele åndsvitenskapen og da vil den ikke lengre være 
interessant for meg, så jeg tror bestemt ikke at han noen 
gang har ment det, tvert imot så føler jeg meget sterkt 
at kjernen i Det Tredie Testamente tydelig viser at vi 
mennesker nå begynner å bli ferdige med den tiden hvor 
vi skal ledes videre av åndelige autoriteter, vi skal selv bli 
vår åndelige autoritet, og for å kunne bli det, har Martinus 
gitt oss retningslinjene til dette i Det Tredie Testamente, 
og derfor er det så uhyre viktig at alle mennesker får fri 
tilgang på de originale ord som kom direkte fra Martinus.

Jeg påstår ikke at det er slik nå, men hva hvis det i 
fremtiden skulle vise seg at noen med egoistiske motiver 
fikk kontrollen over MI og hindret oss tilgang til de 
originale ord direkte fra Martinus. Skulle vi da bare 
stilltiende godta dette p.g.a. de to brev som Bertil Ekstrøm 
har skrevet på vegne av Martinus?

Nå er det slik at flere av oss har begynt å tvile på om 
rådet i MI virkelig representerer kjernen i Det Tredie 
Testamente, og i mange av de åpne brev som er skrevet 
til rådet, kommer det, etter min mening, fram mange gode 
argumenter for dette.

Hvis dere i rådet mener at dere har en mye høyere 
forståelse av Martinus åndsvitenskap enn alle disse 
menneskene som har skrevet til dere, og de menneskene 
som dere stevner for retten, så skulle det vel ikke være 
noe problem for dere å gjøre et forsøk på å forklare oss 
hvor vi tar feil i denne hellige vitenskapen, og på den 
måten gi oss en sjanse til å korrigere oss inn, men jeg kan 
ikke se at dere har gjort noe forsøk på dette, hvorfor har 
dere ikke det? Jeg kan ikke tenke meg til at dere mener 

Kommentar til MI’s pågående retsforfølgelse
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at vi bare stilltiende skal akseptere dere som åndelige 
autoriteter, og tro blindt på dere. Hele hensikten med Det 
Tredie Testamente er jo at vi mennesker skal begynne å 
forstå selv, og slutte å tro på autoriteter.

Mine kjære søstre og brødre i ånden, kan dere forstå mine 
tvil om deres handlemåte? Kan dere forstå at både jeg 
og andre trenger en logisk forklaring som er i tråd med 
Det Tredie Testamente før vi kan få tilliten tilbake til at 
dere driver Instituttet i tråd med kjernen i denne hellige 
vitenskapen?

Jeg sender dere alle mine kjærligste tanker, og ber om at 
både dere og vi andre blir ledet til de riktige handlinger 
i tiden som kommer.
Med kjærlig hilsen
John Karlsen   

den 3. april 2013
Tak for besvarelsen af mit åbne brev dateret 20. marts 
2013
 
Jeres henvisning til hjemmesiden opleves tyndt og re-
degør ikke på nogen måde fyldestgørende på de rejste 
spørgsmål.
I fremfører på hjemmesiden, at ophavsretten må håndhæ-
ves for ikke at undergrave værdien af denne fremadrettet, 
i forhold til passivitet.  

Denne påstand holder ikke! 
På siden anføres nemlig også, at et af målene for insti-
tuttet er at understøtte aktiviteter, som fremmer sagens 
udbredelse som de foreligger fra Martinus hånd, og yde 
tilskud hertil. 

Det er i allerhøjeste grad det, den nu sagsøgte gruppe 
beskæftiger sig med, at bevare Martinus´ værker som de 
var fra hans side. Mere betryggende kan det ikke blive!
Ved at støtte og motivere aktive grupper, som uegen-
nyttigt og seriøst arbejder for at sprede den moral, som 
Martinus bragte menneskeheden, ville instituttet være 
en del af dette, og dermed var der ikke noget behov for 
at forsvare ophavsretten, og sagen kunne skrinlægges på 
stedet uden tab af ophavsrettens retslige værdi, hvis dette 
er så tungtvejende for råddet. 
 
Hvad angår den fremførte risiko for fremtidig indtjening, 
så instituttet ikke kan leve op til sit formål, hvis andre 
sælger Martinus´ bøger til kostpris. Til dette kan jeg kun 

sige, kom tilbage på sporet, forlad forretningsprincippet, 
indarbejd gaveprincippet i instituttet, det var Martinus´ 
udtalte ønske, så er der intet at frygte. 
 
Det ville være befriende med fyldestgørende svar på, 
hvorfor rådet vælger en kurs for instituttets virke, hvor 
I konsekvent kører over for RØDT, i forhold til de ret-
ningslinjer Martinus har lagt både skriftligt og mundtligt, 
og i særdeleshed hvad angår nedenstående. 
 
Jeg savner rådets begrundelse for HVORFOR – 

1. drives instituttet på et forretningsmæssigt grund-
lag mod Martinus ønske

2. har instituttet undladt at promovere Livets Bog 
i sin originale form og indhold de seneste ti år 

3. føres der retssag, her tænker jeg ikke på jeres 
begrundelse med at forsvare ophavsretten, men 
retssager i forhold til Martinus udsagn om at 
undlade dette helt og aldeles. 
 

Er rådet af den opfattelse, at Martinus ikke havde den 
fornødne kapacitet til at bedømme, hvordan hans verdens-
billede bedst kunne formidles og administreres, siden I 
på instituttets vegne har lagt en strategi, der omgår disse 
hans retningslinjer for institutters virke og moral over for 
jeres medmennesker?
 
Martinus udtale DET ER FÆRDIGT, SOM DET FORE-
LIGGER uden yderligere tilføjelser om behov for redige-
ring og korrektur, velvidende at ingen kunne løfte denne 
opgave tilfredsstillende uden kosmisk bevidsthed. 
 
I håb om svar, forsoning og samarbejde mellem de in-
volverede i denne ulykkelige og uværdige sag, som ikke 
gavner udbredelsen af Martinus´ verdensbillede. 
   
Med venlig hilsen
John Gislesen 
Strandkrogen 15
7451 Sunds 

Åbent brev til rådet for MI
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Efter at Instituttet havde givet Marja og Anders afslag 
på at lægge Martinus taler på lydbånd ud på deres hjem-
meside med henvisning til Instituttets copyright, skrev 
de følgende åbne brev:

Åbent brev til rådsmedlemmerne for Martinus Institut:
Willy Kuijper, Per Jan Neergaard, Jacob Kølle Christen-
sen, Liesel Lind, Trine Möller, Peter Bendtsen, Solveig 
Langkilde, Ole Therkelsen og Erik Rævdal
Kære rådsmedlemmer og øvrige beslutningstagere!
Tak for svar.

Da vi læste jeres svar op for vore slægtninge, en jurist 
og en advokat, fik de sig en god latter. De sagde at ”det 
der svar er ikke noget svar fra nogen vidende person! 
Ingen jurist ville sige noget sådant. For man kan ikke 
komme med efterfølgende krav på copyrightrettigheder 
på båndoptagelser af offentlige foredrag – hverken af 
foredragsholderen eller nogle ”arvtagere”. Specielt ikke 
når foredragsholderen tillod det, hvilket Martinus jo 
gjorde uden forbehold. Man kan ikke bagefter af nogle 
arvtagere påstå, at lydoptagelserne bare var til privat 
brug eller indspillet ulovligt, for da skulle man påvise 
en skriftlig aftale om noget sådant. Læser man desuden 
både testamente og gavebrev står der ikke noget om 
testamenterede rettigheder til lydbånd.”

Det er bare noget bluff Instituttet kommer med, sagde de 
begge. Og en dansk ven skriver, at en dansk advokat ikke 
er dummere end en svensk!

Så det var kedeligt, at I ikke svarede juridisk seriøst på 
vore seriøse spørgsmål. Det indebærer naturligvis, at 
vor tillid til jer nu er på et minimum. Vi har respekteret 
copyrightloven i alle år, men vi kan ikke respektere et 
Institut som magtfuldkomment skriver sine egne love alt 
efter egne kontrolbehov. Den slags får os til at tænke på 
autoritære sekter, som vil have totalkontrol over indbildte 
medlemmer. I kan ikke bestemme over noget frit individ, 
hverken med juridiske eller moralske påbud.

Læser man de forskellige fora, hvor de seneste måneders 
hændelser diskuteres, får man let det indtryk, at I gen-
nem mange år har udøvet både censur og magtmidler 
mod forskellige kreative personer eller grupper blandt 
de kosmologi-interesserede, som på forskellig måde har 
arbejdet med at sprede kosmologien til omverdenen. Vi 
oplever, at I fuldkommen har tabt menneskenes tillid til, 
at I seriøst kan forvalte Martinus’ arv.
Martinus græder i sin himmel!
Hilsen 
Marja of Anders, Martinusportal.se
(oversat fra svensk af Ruth)

Marja og Anders skriver:

Til Martinus Institut, Rådet,  d. 12 april 2013    
Kære rådsmedlemmer

Det har været en stor og meget ubehagelig overraskelse 
for mig at høre om jeres retslige, juridiske og økonomiske 
felttog mod nogle personer, der – så vidt jeg er orienteret 
– uden egen vinding og uden at ændre et eneste ord i 
Martinus’ bøger, gør et stort og uegennyttigt arbejde for 
’Sagen’. Oven i købet er de i overensstemmelse med 
forskellige udtalelser af Martinus, som Rådet åbenbart 
ikke anser for så vigtige.

Jeg finder felttoget i strid med den moral og verdensorden, 
som Martinus introducerede, og som Martinus Institut 
skulle være model for.
Jeg kan ikke være en del af dette felttog, og jeg indstiller 
derfor min økonomiske støtte til Martinus Institut. Hvis 
felttoget fastholdes, og i så fald må ses som en del af MIs 
reaktionsmønster, må jeg også ændre mit testamente.

Må Rådet få visdom til at finde en lykkelig udgang!

Med venlig hilsen
Preben Valdemar Bagger
Byskovvej 42,4100 Ringsted

Preben Bagger skriver:
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Per Holsner

I år 1974 på et rådsmøde sagde Martinus: ”Vi skal ikke 
til at lave retssager eller sådan noget. Så kommer vi jo 
ingen vegne. Så er vi ikke det endelige.”
Martinus Instituttet stævner nu via det dyre advokatfirma 
Kroman & Reumert henholdsvis Ruth Olsen- Den Nye 
Verdensimpuls, Jan Langekær- Fonden Det Tredje Te-
stamente, Søren Ingemann- www.martinus-webcenter.
dk  og Kurt Christiansen- Åndsvidenskabsforlaget. Med 
et 33 siders langt dyrt anklageskrift, af fagfolk bedømt 
til en pris af 100.000 – 200.000 kr. som samlet forlanger 
erstatninger, advokatgebyrer og straf på 693.750 kr. plus 
renter og beslaglæggelser.

Laver rådet retssag, ”så kommer Sagen som sagt ingen 
vegne”. At det nu sker, betyder rådets endeligt, presset 
som det er af den tiltagende utilfredshed med Martinus 
Instituttets forvaltning af Sagen, hvor frivillige alternative 
aktiviteter med succes skaber den lyse kontrast til den 
gamle verden af kapitalistisk forretning og ejendomsret. I 
dette år 2013, hvor de lyse sjæle vågner, har lyset absolut 
sejret over mørket, ”så det endelige mål nås”, og nu bliver 
hver sten vendt, for Hellig Åndens lys presser al mørke 
frem. Det har ikke skortet på afsløringer verden over i 
dette års nyhedsmedier, og lysets påvirkning gælder også 
for Martinus Instituttets råd, som netop ved sit anklage-
skrift utilsløret viser sit magtfuldkommelige væsen.  

Martinus har fulgt Martinus Instituttets gøremål meget 
nøje, hvilket flere klardrømme har vidnet om, og over 
Centret i Klint har der siden år 2008 ligget en forsynets 
beskyttelse af alle lyse mennesker på stedet. Denne stæv-
ning handler grundlæggende om, at rådet i sin moralske 
afmagt fører sag an mod ikke mindre end Martinus selv. 
Som ærkeengel leder han det lyse forsyn, og det støtter op 
bag hver af de fire anklagede, som vitterligt har overholdt 
Martinus intentioner. Derfor indebærer anklageskriftet 
afgjort rådets endeligt, hvor hovmod står for fald, hvil-
ket på sigt bliver indledningen på instituttets og centrets 
genopstandelse som Michael Skolen. 

Forsynet har fuld kontrol over mørkets magter, kan nu se 
hele Gaias tilblivelse over de kommende 17.000 år, og 
som noget af det første fejer Helligånden rent i Sagens 
eget hus. Derfor kommer synliggørelsen af rådets hovmod 
allerede nu, snarest muligt, og det i en tid hvor de lyse 
sjæle får åbnet sine hjerter til moralsk indsigt med logik 
til alment at gennemskue magtens krav, til fremme af 

den retmæssige kristne moral som det Tredje Testamente 
fremlægger i sine kosmiske analyser.

D. 1. maj fejres Valborgs messe, og visse steder danses 
der rundt om majstangen. I ældre tid fejrede kelterne 
på denne dag højtiden Beltain, hvilket betyder ”Bels 
ild” eller simpelthen visdommens ild. I dag har vi også 
arbejderbevægelsens dag d. 1. maj, og nu i Gaias ny tid 
vil dagen fejres med ”sjælens fest”. I årtusinder har det 
året igennem været tradition at gøre visse særlige dage i 
årets solkredsløb til højtider, det fortsætter i den ny tid. D. 
24/6 bliver til ”glædens fest”, d. 11/8 bliver til ”høstens 
fest”, d. 24/9 bliver til ”kærlighedens fest”, d. 1/11 bliver 
til ”fredens fest”, d. 24/12 bliver til ”julens fest”, d. 11/2 
bliver til ”lysets fest” og d. 24/3 bliver til ”livets fest”.  

Fra og med dagen for ”sjælens fest” vil de lyse men-
nesker gradvist begynde at vågne op i sine hjerter, i sine 
sjæle begynde at lyse op i en øget bevidsthed, hvilket ud 
over at gennemskue mørkets kontrast af magtspil, blandt 
andet vil manifestere sig som oplevelser af klardrømme. 
Fra at være mere symbolske vil de blive tiltagende mere 
konkrete, som indledning til åndeligt klarsyn og dagsbe-
vidste imaginationer, telepati og klarhørte inspirationer 
samt intuitioner som led i den personlige udvikling frem 
imod den store fødsel
Alt efter udviklingsgrad vil nogle forløses tidligere 
end andre, men alle kommer med, inden Gaia selv om 
ca.17.000 år fuldkomment har gennemgået sin store fød-
sel, hvilket er den tid, det tager for menneskeheden i lyset 
af Hellig Ånden at transformere hver eneste af jordens 
atomer, celler og organer til rigtige mennesker på deres 
respektive planer og beliggenhed i Gaia, i samarbejde med 
engleverden og naturens elementarvæsener. Lige som den 
mørke menneskehed, vil også levevæsener fra jordens 
øvrige naturriger søge til andre planeter modsvarende 
deres udviklingsbehov.     

Tillæg: Man kan naturligvis undre sig over, at Martinus 
kan inkarnere som menneske, men som led i forsynets 
egen udvikling og Guds krav til jordens omskabelse af 
sin fjerde til sin femte inkarnation som Gaia, så indebærer 
det nødvendigvis, at alle forsynets individer gennemgår 
liv som jordmennesker. Lige så vel som menneskene skal 
udvikle den nødvendige imaginations-, inspirations- og 
intuitionsevne for at forstå den åndelige verdens levevil-
kår. For de enkelte menneskers skytsengle gør noget andet 
sig gældende. Alt ifølge Guddommelige love. 
Også denne artikel er skrevet i samråd med Martinus.

Martinus: ”Sagen skal overholde de kosmiske analyser og Rådet 
rette sig derefter.”
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Af Anders Silverfall

Vi har just fået Rådets svar på vort spørgsmål vedr. 
publicering af private båndoptagelser af Martinus på vor 
website og forundres over deres svar: ”Martinus Institut 
giver ikke nogen tilladelse til at offentliggøre foredrag 
af Martinus, hverken på hjemmesider eller på andre 
måder.”(læs hele svaret på http://martinusportal.se)
Det er dog meget tvivlsomt om det holder for en juridisk 
prøvelse. Det holder i hvert fald ikke ifølge Martinus’ 
gavekultur, synes jeg, hvor en gave er ”identisk med en 
absolut hundredeprocents frigivelse af en værdis overfø-
ring fra giver til modtager.” (Gavekultur kap. 8)

Som et resultat af dette svar og på baggrund af hele den 
skandale, som Rådet har skabt i form af en retsproces mod 
”de 4”, kommer her mit overordnede syn på det, som nu 
sker indenfor Sagen.

Mørkets og lysets skytsengel

Martinus skriver i artiklen ”Gudesønnens kongerige – 
Skytsengle i jordbevidstheden” (Kosmos 3/98) følgende:
”Selve jordjeget er således vor skytsengel nr. 1, vor konge. 
Dernæst kommer jordjegets talentkerne for udløsning af 
det dræbende princip, der jo hidtil er den mest overlegne 
og dominerende indenfor dets organismes område. (…) 
Med hensyn til den mørke skytsengels fysiske legeme 
eller organisme, da forekommer den som identisk med 
alle de levende væsener, der forekommer under begrebet 
dyr. Dyrene er besjælede med den mørke skytsengels be-
vidsthed og udgør altså denne engels fysiske legeme. Da 
den også går et godt stykke ind i jordmenneskehedens 
sfære og finder redskaber og talentkerner for mørkets 
manifestationer i jordmenneskenes psyke, er de også 
i tilsvarende grad mikrovæsener i den mørke skytsen-
gels bevidsthed eller psyke. (…) Den lyse skytsengels 
domæne er udgørende alt, hvad der kommer ind under 
kulturskabelse, under afskaffelse af krig, al befordring af 
humanitet og næstekærlighed. Denne ånd er inkarneret 
i alle de væsener, der mere eller mindre gør sig til red-
skaber for lyset og kærlighedens manifestationer.” (min 
fremhævelse)

Her ser vi hvordan Martinus beskriver de to modsatte 
kræfter i jordens bevidsthed i vor tid. Alle væsener i dy-
reriget har fortsat et million år gammelt begær i form af 
det, vi kalder ”Egoisme”, i sin bevidsthed.  Egoisme er det 

samme som begær efter at eje omgivelserne for sig selv.
”I virkeligheden kan man ved hjælp af ”angrebsmen-
taliteten”, hvis kulmination vi kalder ”selviskheden” 
eller ”egoismen”, udelukkende kun opfatte alt, såvel 
næsten som de ”døde ting”, som berettiget ”materiale” 
for skabelsen af tilfredsstillelsen af sine egne begær, 
ganske uanset hvad dette så end bevirker af brutale 
indgreb i næstens frihed, ret og glæde ved at være til. 
(Artikelsamling 1, stk. 20.6)(min fremhævelse)

Imod dette ældgamle mørke begær står det meget yngre 
lyse begær efter at elske sine omgivelser som dig selv, at 
samarbejde og være til glæde og velsignelse for helheden. 
Disse to modstridende kræfter kæmper om herredømmet 
i bevidstheden hos os alle.
I lang tid kan egoismen ligge slumrende under bevidsthe-
dens ydre, men af og til kan den flamme op med fornyet 
kraft, når omstændighederne foranlediger det. Og på den 
måde svinger magtbalancen mellem mørket og lyset i os. 
Når mørket har herredømmet er vi redskaber for mørkets 
skytsengel, og når lyset har herredømmet er vi redskaber 
for lysets skytsengel.

To fundamentale organismer i jordens krop

Alle væsener på jordens overflade er mikrovæsener for 
jorden, præcis som vore celler er mikrovæsener i vor 
krop. Alle væsener som repræsenterer mørket er en del 
af den mørke skytsengels krop, og alle væsener som re-
præsenterer lyset er en del af den lyse skytsengels krop.
Den dybeste kilde til det Martinus kalder ”den mørke 

Hvad er Instituttets Råd redskab for -
 mørket eller lyset?
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skytsengel” og ”den lyse skytsengel” er altså to mentale 
kraftcentre, talentkerner, i jordens bevidsthed. Vi forstår 
også på Martinus, at jorden just nu befinder sig i begyn-
delsen til ”Den store fødsel”, en proces som for jordens 
vedkommende tager ca. 3000 år efter vor tidsregning. 
Denne proces afsluttes med at det fuldkomne menneske 
opstår på jorden, som giver både jorden selv og dens 
hjerneceller (menneskeheden) kosmisk bevidsthed.

Dette giver os nu en interessant indsigt:
For at jorden skal kunne få kosmisk bevidsthed, må den 
udrense alt det i dens mentalitet og organisme som falder 
ind under ”mørket”. Dette er det samme som, at den må 
udrense ”mørkets skytsengel” fra sin organisme.
Alle diktatoriske livsformer, som føler sig truede, gør 
modstand mod denne trussel, det samme gør ”mørkets 
skytsengel”. Den kæmper for livet. Og er det ikke det 
vi ser overalt i verden? Mørket kæmper mod lyset over-
alt, med det formål at beholde magten, diktaturet og 
dermed retten til at bestemme over omgivelserne.  I 
”Jordmenneskenes skytsengel nr. 1” (Kosmos 1971/24), 
skriver Martinus at
”…ærgerrighed og magtsyge er noget af det, der først 
gør sig gældende, når forholdsvis primitive mennesker 
begynder at få kulturel udvikling. De vil alle sammen 
gerne være små konger, ja allerhelst en lille Vorherre.”

Hvad er Rådet redskab for?

Martinus’ Sag er i højeste grad en del af jordens bevidst-
hed, og omtalte kamp mellem lys og mørke udkæmpes 
også her, selv om mange synes at tro, at det er en fredens 
zone. I lyset af den seneste begivenheds udvikling, kan 
jeg kun få den oplevelse, at Rådets handlinger synes at 
sortere under ”den mørke skytsengels” mentalitet:

*Rådet synes at betragte Martinus’ arv som sin ”ejen-
dom”.
* Rådet opleves af andre som om de vil ”eje”, ”kontrol-
lere” og ”diktere” omgivelserne. Et eksempel er alle de 
som ved frivillig indsats og med egne midler forsøger at 
udbrede Martinus’ verdensbillede i verden. Et andet er 
afstrafningen for ”illoyalitet” gennem udelukkelse fra en 
arbejdsgruppe.
* Rådet synes ikke at ville samarbejde med nogen, men 
vil koncentrere al magt over værket for sig selv.
* Trods et utal af tilbud om samarbejde og dialog om 
løsninger for den opståede konflikt har man bare været 
afvisende.
* Rådet undslår sig ikke for at udsætte fire mennesker 
(heraf to pensionister og en arbejdsløs) for store økono-
miske krav i form af kærlighedsløs magtudøvelse gennem 
jordiske, juridiske retsprocesser med økonomiske våben.
* Rådet bryder åbent med Martinus’ udtrykkeligt doku-
menterede testamente og vilje på flg to velkendte punkter: 

ændringer af originalværket, og føre retsprocesser.
Denne adfærd oplever jeg som karaktertræk hos ”den 
mørke skytsengel”, hvor meget man så end forsøger at 
retfærdiggøre sig med jordiske ”love” om ”copyright”.

Min konklusion

Jeg konstaterer derfor, at i denne pågående proces er 
Rådet repræsentanter for ”mørkets skytsengel” og ”de 
4” er repræsentanter for ”lysets skytsengel”.
Den institution som skulle være lysets kerne i beskyttelsen 
af Martinus’ efterladte værk, er efter hans død i stedet 
faldet for fristelsen og gledet over til den mørke side. Med 
denne retssag har ”mørkets skytsengel” infiltreret kernen i 
Martinus’ sag og fortrængt lyset, hvilket jeg oplever som 
en skandale. Dette vil komme til at skade Sagens historie 
langt frem i tiden.

Mit inderligste håb er derfor, at denne proces vil ende 
med en sejr for ”lysets skytsengel”, hvor Rådet mister 
copyrighten til Martinus værk, fordi de selv har ændret 
og fortsætter med at ændre i værket og dermed har over-
trådt deres egen ophavsret. Og at den går over til ”de 4” 
at forvalte den efter den retning, de har anlagt, dvs en 
fuldstændig bevarelse af originalskrifterne og udgi-
velse af værket til kostpris.

Dette var hvad Martinus pålagde Rådet at have som 
eneste opgave, da man stiftede det, men som de nu har 
misbrugt. Rådet synes at tro, at Det Tredie Testamente er 
deres private ejendom, men der tager de fuldstændig fejl. 
Det Tredie Testeamente er ikke nogens private ejendom, 
for bøgerne med deres originale indhold – dvs det som 
foreligger fra Martinus egen hånd – tilhører hele men-
neskeheden.
(oversat fra svensk af Ruth)
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Fakta om sagen i Sagen
Omtalte Artikler og breve kan findes på http://www.martinus-webcenter.dk

1992 Rådet beslutter enstemmigt at oversætte Martinus værker til nydansk.

1998 Søren Ingemann, som er sproguddannet og filolog, bliver klar over beslutningen. Han gør folk på
MI opmærksom på hvilket skråplan man er kommet ind på ved en sådan udgivelse.

2000 Ingrid Okkels, (ca. 90 år) citerer Martinus for at have sagt at “så må man lære gammelt dansk”
hvis folk ikke kunne forstå hans gammedags sprog. Hun støtter Søren Ingemann

2001 Søren Ingemann tager kontakt med Henrik Hedegård (Rådet). En årelang meningsudveksling-
både mundtlig og skriftlig tager sin begyndelse.

2001 Søren Ingemann  indskanner LB 1-7 manuskripterne for MI.

2001 Rådet inviterer Søren Ingemann ind i sproggruppen. Søren siger ja, men stiller den betingelse at
værket forbliver uændret. Så invitationen bliver trukket tilbage.

2002 MI påbegynder salget af LB 1 ”oversat” til nydansk og med rettelser som Martinus ikke har
godkendt. (det nøjagtigt tidspunkt kan ikke bekræftes)

2002 Rådet vedtager sproggruppens ”Retsskrivningsvejledning for Martinus værker”. Det betyder f.eks at 
Det Tredie Testamente ikke mere skrives med i (Tredie) men rettes til j (Tredje). Der begynder
at komme murren i krogene over rettelserne.

2003 Jan Langekær starter sin udstillingensvirksomhed og laver et symbolkatalog med korte
forklaringer. Sådanne kan ikke fåes hos MI, og han har behov for dem til udstillingerne

2003 Den svenske Livets Bog bliver lagt på nettet af Jonathan Krite. MI accepterer det på betingelsen af
at den ikke ligger på en privat hjemmeside. Världsbilds Förlag overtager den.

2004 ”Fonden Det Tredie Testamente ”, Brøndby, stiftes af Jan Langekær. Han har overtaget den danske 
udgave af hjemmesiden http://tredjetestamentet.se. Samarbejdet med Stiftelsen Tredje Testamente 
Göteborg om at lave udstillinger/dstillingsmateriale ensiveres.

2004 Instituttet udgiver ”Den intellektualiserede kristendom” (DIK) i Martinus navn som en del af Det
Tredie Testamente. Teksterne er samlet og redigeret af Ole Therkelsens.

2004 Udgivelsen afføder en årelang debat angående MI’s udgivelse af de efterladte skrifter.
2005 Rådet inviterer Søren Ingemann til møde fordi han har foræret en digital kopi af manuskripterne til 

Jan Langekær. Søren opfordrer Rådet til at lægge alle Martinus bøger og manuskripter ud til fri
download. Det det afviser Rådet.

2005 Instituttet sælger nu den nydanske oversættelse som en autentisk original og den gamle fåes ikke
mere. Det begynder at gå op for folk at Instituttet kun sælger nydanske LB

2005 Mange blander sig nu i debatten, bl. a. Tage Buch, Jan Langekær og Søren Jensen

2006 Rådet inviterer Søren Ingemann til møde. Han fremfører at MI har pligt til at udgive en uændret 
version af værket, allerhelst førsteudgaven. MI afviser hans forslag, og henviser til de antikvariske 
udgaver i boxen i kælderen, som MI mener fint opfylder forpligtelsen om ”at bevare teksterne
uændrede som de foreligger fra Martinus hånd” (Love for Martinus Institut. 1982)

2007 MI har fremstillet en CD med alle Martinus bøger digitalt, men kun til internt udlån. Dette provokerer 
Søren Ingemann til at gå igang med at indskanne førsteudgaverne. I første omgang til privat brug 
men som tingene udvikler sig som grundlag for starten af hjemmesiden martinus-media
media

2007 Udstillingen ”Den røde tråd” i Sindal arrangeres af Fonden DTT og Jan Langekær. På martinus-on-
tour.info/ lægges de første Martinus båndforedrag ud. Efterhånden ialt 77 bånd.

2007 To debatartikler om hvorvidt forordet i de nye LB-udgaver vildleder folk til at tro at
retningslinjerne for udgivelsen af den moderne udgave er godkendt af Martinus

2007 Tage Buch (97 år) udtaler i videointerview at det er en forbrydelse imod Martinus at udgive de
nydanske, rettede bøger.
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2008 ”Den intellektualiserede kristendom” puster til ilden. Debatten om ”0X” eskalerer og mange andre
end firkløveret er med i debatten om ændringerne.

2008 Alle Martinus værker i førsteudgaven samt manuskriptet lægges ud til fri download (dec)på 
hjemmesiden: martinus-media.dk. Ejerne er: Søren Ingemann Larsen, Thorsten Dreier og Kurt Christiansen. 
Nu er katten sluppet ud af sækken. Det er 7 år siden muligheden forelå og 5 år
senere end den svenske udgave blev lagt på nettet.

2008 Møde med Rådet på initiativ af Rolf Elving angående udstillinger og copyright. Man enes om at
alle gengivelser af symbolerne skal påføres copyrigth Martinus Institut

2009 Rådet skriver i informationsbrevet i februar: ”Vi vil således gerne gøre det klart, at copyrighten ikke er et 
pengespørgsmål for MI. Det er et spørgsmål om beskyttelse og kvalitetssikring af ”Det
Tredje Testamente”.

2009 På trods af dette opfordrer Rådet i et brev og i et Nyhedsbrev i juni martinus-media til at stoppe
tilgængeliggørelsen af førsteudgaven.

2009 Derfor inviterer Martinus-media Rådet til møde om konflikten, men Rådet afslår
2009 MI og martinus.dk går i martinus-medias fodspor og lægger de nydanske udgaver af LB 1-2 og LB 4-7 samt 

manuskriptet ud.  Dog ikke til fri download, senere følger førsteudgaverne som får betegnelsen ”de historiske 
tekster”.

2009 Kurt Christiansen udgiver sin kopi af et ufuldendte Martinus-manuskript til bogen ”Det Tredie Testamente” 
i en faksimili-udgave. Manuskriptet ligger til grund for ”Den Intellektualiserede Kristendom” og formålet er 
at bidrage til den debat som er opstået på grund af DIK. Han kan ikke få adgang til at sammenligne det med 
MI’s eksemplar, men udgiver det alligevel i god tro og gør
rede for hvorfor han mener at det er ægte.

2009 Rådet udsender to publicationer i hvilke de dokumenterer at det ikke er Martinus manuskript til
Det Tredie Testamente men en renskrivning lavet af Per Thorell.

2009 Situationen er nu at martinusinteresserede kan downloade førsteudgaverne frit på martinus-media og lytte til 
foredragene frit. Men de kan endu ikke købe ”den ægte vare”. MI sælger kun de nydanske oversættelser.

2010 Åndsvidenskabsforlaget/Kurt Christiansen udgiver Martinus LB 1-7 i førsteudgaven i samarbejde med 
Søren Ingemann, Ruth Olsen og Jan Langekær. Senere følger småbøger og resten af værket.
Private sponsorer gør det muligt at sælge dem til kostprisen

2010 Ruth Olsen, DNV, skriver til MI og tilbyder samarbejde om salget. Hun forærer Instituttet 3 sæt af
LB 1-7 i førsteudgaven . Rådet afslår samarbejdet.

2010 Rådet sender 12.2 en skriftlig trussel om retssag til Åndvidenskabforlaget/Kurt Christiansen
såfremt salget af førsteudgaverne ikke stopper. Kurt svarer afvisende 13.2.

2010 Rådet udsender ”Information” og opfordrer til at ingen køber førsteudgaverne. Disse benævnes
”piratkopier”, selvom de ikke er kopi af bøger Instituttet selv udgiver.

2010 Rådet skriver igen til Åndsvidenskabsforlaget/Kurt 15.12 ang. udgivelse af småbøgerne
2011 Kurt Christiansen svarer 6.1 at copyrighten ikke er antastet da han kun udgiver ”ægte varer” og

han inviterer Rådet til møde om konflikten, hvilket Rådet afslår
2011 Jan Langekær starter Livets Skole i Brøndby og begynder at sælge førsteudgaverne på udstillinger

og messer.
2013 Den 13. marts sender Rådet udkast til stævning for brud på copyrighten sammen med et forligstilbud til 

”firkløveret” Ruth, Jan, Søren og Kurt. 2.4: Firkløveret fremsætter deres definitive forligstilbud. 24.4: Rådet 
publicerer sit svar ”Forlængelse af frist for accept af forligstilbud” på
martinus.dk. 29.4: Firkløveret/Kurt Chistiansen gentager forligstilbudet.
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Af Per Bruus-Jensen
             

Udgangspunkt – Martinus’ vision 1921:

Verdensaltet er ikke bare en død samling stof og energi, 
men et levende mega-væsen af rent åndelig natur. Dvs. 
et immaterielt ”Noget”, der både kan og vil opleve, og 
som via virkeliggørelsen af dette opnår rådighed over 
såkaldt bevidsthed. 
Ved bevidsthed forstås i samme forbindelse viden om 
væren. Eller i udvidet form: viden om Nogets væren – 
herunder egen væren.

Som rent åndeligt er verdensaltet i sit dybeste grundlag 
et spørgsmål om immateriel tomhed og absolut stilhed, 
og da det i denne ur-form er ukendt af mennesket, har 
Martinus valgt at udtrykke det ved bogstavet ”X”, der jo i 
matematikken står som symbol for den første ubekendte i 
en ligning. Og da verdensaltet yderligere i sin grundform 
heller ikke kan forklares ved eller sammenlignes med 
noget kendt, lader det sig kun definere som ”et navnløst 
Noget, der ér”. Men altså ”et Noget”, der ikke desto 
mindre både kan og vil opleve, og som herved de facto 
tilfører sig selv bevidsthed jfr. ovenstående definition. 
Dvs. viden om sig selv og sin egen væren…

At det immaterielle verdensalt vil opleve og på dette 
grundlag erkende sig selv, er iflg. Martinus begrundet i 
eksistensen af et såkaldt ur-begær, der på selvrefererende 
præmisser og med evigheden som forudsætning gennem-
syrer det samme verdensalt.
Og at det samme verdensalt ligeledes kan opleve og 
således formår at erkende sig selv, viser i samme for-
bindelse hen til eksistensen af en evne til at præstere 
dette. Altså en oplevelsesevne, idet det skal tilføjes, at 
både ur-begæret og oplevelsesevnen som ’dele’ af det 
immaterielle verdensalt iflg. sagens natur også begge har 
immateriel status.

Men hvordan er dette i praksis muligt…? Hvordan kan 
noget gennemført immaterielt i skikkelse af tomhed og 
absolut stilhed opleve og erkende sig selv…?
Det kan det heller ikke. I det mindste ikke  som sådant. 
Men problemet overvindes iflg. Martinus ved, at det 
immaterielle Noget - X - under indtryk af ur-begæret 
permanent og spontant træder i karakter som et tre-enigt 
funktionsprincip. Et funktionsprincip, der som sådant 
ganske vist er immaterielt, men som ikke desto mindre 
via det førnævnte ur-begær evner at frembringe et illu-
sionistisk alternativ til denne sin egen basisnatur. Nemlig 
i form af den såkaldte stoflige verden og virkelighed, 

repræsenteret ved bl.a. det kendte, materielle univers med 
dets hær af stofpartikler, organismer, kloder, solsystemer 
og galakser mv.

Men igen: hvordan er dette dog muligt…? Hvordan kan 
det immaterielle frembringe det materielle i hele dets utro-
lige mangfoldighed af former, skikkelser og udtryk…?

Det kan det iflg. Martinus kun på et illusionistisk grund-
lag således at forstå, at hele den materielle verden og 
virkelighed rent faktisk ’ved roden’ er totalt immateriel 
og derfor må betegnes som et kæmpemæssigt blændværk. 
Men så genialt eksekveret, at det næsten er umulig at gen-
nemskue – selv for vor tids avancerede og skarpsindige 
naturvidenskab. 
Rent faktisk udgør den tilsyneladende materielle vir-
kelighed indbegrebet af de såkaldte ”Mayas slør”, bag 
hvilke den immaterielle natur skjuler sig i rollen som 
dét ”Noget”, der både har frembragt illusionen, og som 
til gunst for ur-begærets tilfredsstillelse også oplever og 
erkender den. Og via dette som om den egentlige pointe: 
indirekte erkender sig selv. Nemlig som just ”et Noget, 
der både kan og vil opleve.

Det tre-enige funktionsprincip

Den kosmiske ur-natur er altså ikke noget ”ingenting”, 
men derimod noget helt andet, end hvad vi med afsæt i 
vor kendte virkelighed for nuværende er i stand til at gøre 
os forestilling om. Nemlig ”et Noget”, der ud af sit eget 
immaterielle tomhedsdyb kan frembringe en direkte mod-
sætning til dette, repræsenteret ved den såkaldt materielle 
verden og virkelighed. Ganske vist som et illusionistisk 
blændværk, men ikke desto mindre. Og samtidigt yderst 
overbevisende.

At det immaterielle Noget i praksis kan præstere dette, 
forklarer Martinus med henvisning 
til det forhold, at det pågældende Noget i virtuel form 
rummer et i virkeligheden uendeligt potentiale af ska-
bende muligheder i sig. Muligheder, der med henvisning 
til ur-begærets rolle i sammenhængen på autonomt grund-
lag udnyttes på en maksimalt rationel og hensigtsmæssig 
måde. Nemlig derhen at den pågældende ’måde’ lige 
akkurat imødekommer det samme ur-begærs krav til 
oplevelse og selverkendelse.
Det praktiske udtryk for dette er i første række ’etablerin-
gen’ af det foran omtalte tre-enige funktionsprincip, idet 
netop dette åbner op for en faktisk udnyttelse af samtlige 

Om ontologien i Martinus’ kosmologi
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øvrige skabende muligheder, der i virtuel form ’gemmer’ 
sig i det immaterielle verdensalt eller Noget.  

Først og fremmest sikrer ur-begæret ved sit implicit 
subjektive image, at det immaterielle Noget naturligt og 
selvfølgeligt træder i karakter som indehaver af samme 
ur-begær. Dvs. gør sig gældende som subjekt med 
kompetence til at spille rollen som ikke alene princippet 
oplever (af bl.a. ur-begæret), men også som princippet 
skaber, i og med at oplevelse forudsætter noget at opleve 
og dermed tilvejebringelsen af et alternativ til den ikke 
erkendbare, immaterielle virkelighed som sådan. Dvs. 
den materielle illusion. Rollen som princippet skaber/
oplever/subjekt tjener dermed som det første aspekt af 
det treenige funktionsprincip.
For imidlertid at kunne udfylde denne rolle er det natur-
ligvis nødvendigt, at subjektet råder over en relevant, 
skabende formåen. På den ene side evnen til i praksis at 
kunne frembringe det materielle blændværk som sådant; 
og på den anden side evnen til at kunne registrere det 
samme blændværk som såkaldt oplevelse. Princippet 
subjektet må m.a.o. kunne mønstre en kombineret skabe- 
og oplevelsesevne, der således tegner sig som aspekt nr. 
2 af det treenige funktionsprincip.

Endelig er det tredje aspekt repræsenteret ved resultatet af 
samspillet mellem de to første aspekter: subjektet og dets 
skabe-/oplevelsesevne; dvs. ”det skabte”, repræsenteret 
ved den materielle illusion som objektiv virkelighed på 
den ene side, og oplevelsen af den som subjektiv virke-
lighed på den anden side.

Det er i den forbindelse vigtigt at holde sig for øje, at de 
tre aspekter i praksis udgør en integreret og uadskillelig 
enhed. Nemlig verdensaltet set som et levende væsen i 
mega-format. I og med at de tre aspekter bag om deres 
respektive roller repræsenterer én og samme immaterielle 
basisvirkelighed, tegner de iflg. sagens natur tilsammen 
helt bogstaveligt et tre-enigt funktionsprincip. Ydermere 
et evigt, tre-enigt funktionsprincip, takket være det auto-
nome moment i sammenhængen. Eller sagt anderledes: 
det tre-enige funktionsprincip har aldrig haft en begyn-
delse, og vil ligeledes aldrig få en afslutning. Det har 
med andre ord evigt gjort sig gældende, og vil også evigt 
bestå fremover.

Ikke desto mindre kan man som udgangspunkt for et 
rent tankeeksperiment forestille sig det immaterielle 
verdensalt uden præg af det tre-enige funktionsprincip og 
dermed i den ur-form af tomhed og absolut stilhed, der 
har bevæget Martinus til at omtale det som ”X”. Denne 
fremgangsmåde vil nemlig forklare Martinus’ brug af ud-
trykkene X1, X2 og X3 , hvor X1 henfører til ”X” i rollen 
som princippet skaber/oplever; X2 til det samme ”X” i 
rollen som princippet skabe-/oplevelsesevne; og X3 til det 

nævnte ”X” i rollen som princippet det skabte/det ople-
vede. Altså det samme ”X” i tre principielt forskellige, 
samtidige roller af funktionel observans…
       
Idet det levende væsen i alle tilfælde ved roden udmærker 
sig som et evigt, treenigt funktionsprincip, formår det un-
der sin evige eksistens at iklæde sig vidt forskellige ydre 
former, således som naturen i rigt mål demonstrerer. Bag 
hver eneste form skjuler sig med andre ord det treenige 
funktionsprincip, og da dette som sådant mht. sin faktiske 
identitet er navnløst og uudsigeligt, har Martinus valg et 
symbolsk udtryk for det, nemlig bogstaver ”X”. Og da 
det pågældende X henfører til alle tre funktionsaspekter 
af det treenige princip, ligger det samtidig nær at markere 
de nævnte tre aspekter som henholdsvis X1, X2 og X3, 
hvor X1 henfører til subjektet/Jeget; X2 til skabe-/ople-
velsesevnen; og X3 til det skabte - herunder det oplevede.

Det treenige funktionsprincips virksomhed i praksis

Skal man i korthed forklare, hvorledes det tre-enige funk-
tionsprincip i praksis løser sin illusionsskabende opgave, 
vil det være hensigtsmæssigt primært at rette opmærk-
somheden mod dets aspekt nr. 2; dvs. skabe-/oplevelses-
evnens princip, idet dette aspekt med afsæt i ur-begæret 
kommer til udtryk som den faktor i vor kendte verden, 
vi omtaler som energi, og hvilket harmonerer med, at 
alt det stoflige (jfr. Einsteins berømte ækvivalensformel: 
E = mc2) i virkeligheden er mere eller mindre forklædt 
energi, ligesom alle materielle funktioner og processer 
rent faktisk er et spørgsmål om energiomsætning 
– sanse-/oplevelsesprocesser inklusive.

Som det dermed fremgår, tager energibegrebet i Martinus’ 
fremstilling udgangspunkt i ur-begæret og ér i virkelig-
heden dette i dets alliance med en række supplerende 
faktorer af virtuel observans, tilhørende det immaterielle 
verdensdyb. Faktorer, der under indflydelse af netop 
ur-begæret tilsammen på autonom vis konfigurerer det 
tre-enige funktionsprincips aspekt nr. 2 og gør det opera-
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tionsdygtigt. Altså skabe-/oplevelsesevnens princip – X2.
I praksis giver dette samspil mellem ur-begæret og de 
førnævnte virtuelle faktorer sig udtryk i tilblivelsen 
og eksistensen af syv såkaldte grund-energier, der alle 
har status som individuelle, skabende elementar-evner 
af mental natur, og som derfor også via ur-begæret 
på hensigtsmæssig måde direkte kan kontrolleres af 
subjektet/X1. Dette så meget mere som grundenergierne 
på autonom vis er organiseret på en ganske bestemt måde. 
Nemlig den, at én af grundenergierne – den syvende – 
tjener som bro mellem subjektet/X1 og de seks øvrige 
grundenergier, som den samtidig (fra sag til sag) ’afmåler’ 
og ’føder’ efter behov. Og netop denne position og rolle 
har meget naturligt tilskyndet Martinus til at omtale den 
syvende grundenergi som moder-energien, der således 
– rent operationelt – de facto er den første grundenergi.

Moderenergien tjener altså som subjektets/X1’s evne til 
med afsæt i ur-begæret at generere og kontrollere de seks 
øvrige grundenergier og dermed dét særlige sæt skabende 
elementar-evner, der knytter sig til disse. Men hvorfor 
forekommer der lige præcis syv grundenergier. Kunne 
der ikke lige så godt være tale om flere end syv…? El-
ler for den sags skyld færre end syv…? Er der en særlig 
forklaring på dette…?

Svaret på det sidste spørgsmål er ”Ja!”. Det skyldes iflg. 
Martinus, at de syv grundenergier ved deres respektive 
egenskaber samt den måde, de supplerer hinanden på, 
lige akkurat er dét der skal til for at det bliver muligt både 
objektivt og subjektivt at tilvejebringe indtrykket af et 
materielt modstykke til den immaterielle ur-virkelighed. 
OG fordi ’naturen’ ud fra et rationelt hensyn ikke befatter 
sig med overflødige ’værktøjer’ og virkemidler.

At det virkeligt forholder sig således, vil et nærmere 
studium af de enkelte grundenergier kunne bekræfte. 
En sådan indsats er dog ikke mulig på dette sted, og vi 
skal derfor nøjes med i det følgende at tegne et ultra kort 
signalement af hver enkelt grundenergi. Et signalement, 
der rent pointemæssigt allerede kommer til udtryk gen-
nem de navne, Martinus har tilkendt dem hver især, og 
som er følgende: 1) instinktenergien; 2) tyngdeenergien; 
3) følelsesenergien; 4) intelligensenergien; 5) intuitions-
energien; 6) hukommelsesenergien; og 7) moderenergien.

Som allerede foran oplyst spiller moderenergien rollen 
som en overordnet grundenergi i den forstand, at den 
både genererer, kontrollerer og koordinerer de seks øvrige 
grundenergier – de såkaldte arbejdsenergier. Og set i dette 
lys er moderenergien som tidligere sagt rent operationelt 
at betragte som den første grundenergi – kilden til de seks 
øvrige. Hvoraf følger, at det også er relevant at indlede 
redegørelsen for grundenergiernes karakteristika med et 
signalement af netop moderenergien.

Overordnet grundenergi: Moderenergien
Med det, der allerede er sagt om moderenergien, turde 
det være klart, at denne grundenergi i praksis tjener som 
indbegrebet af subjektets skabe-/oplevelsesevne/X2, 
hvorfor det heller ikke kan undre, at Martinus supplerende  
omtaler den som ”det guddommelige skabeprincip”.
   
Særligt to forhold bekræfter, at moderenergien lever op 
til dette ophøjede prædikat:

1. På velkontrolleret måde ’føder’ den som sagt efter 
behov – og dermed fra ’sag til sag’ –  de seks øvrige 
grundenergier i hensigtsmæssige kombinationer eller 
blandingsforhold og muliggør herved, at skabelsen kan 
varieres i det uendelige.

2. Ydermere bidrager den til skabelsens mirakel gennem 
formidlingen af en serie såkaldte ”kosmiske skabeprincip-
per”, der som et sæt morfogenetiske effektkonstanter på 
den ene side overordnet og uafbrudt muliggør og sikrer 
tilblivelsen og dermed virkeliggørelsen af den materielle 
illusion som sådan, og som på den anden side garanterer, 
at denne virkeliggørelse også evigt finder sted i pagt med 
en nærmere bestemt kosmisk verdensorden, således at 
resultatet af den løbende skabelse permanent har karakter 
af et KOSMOS – et ordnet verdensalt, i hvilket selv kaos 
er en del af tingenes orden.

Vi skal senere vende tilbage til de kosmiske skabeprin-
cipper, men her først kaste et blik på de seks øvrige 
grundenergier og disses egenskaber – de såkaldte arbejd-
senergier – idet    det i praksis er dem, der genererer den 
materielle illusion og således primært tegner denne i dens 
egenskab af ”det skabte”. 
I samme forbindelse skal det nævnes, at Martinus har 
navngivet de seks arbejdsenergier i henhold til den måde, 
vi som mennesker registrerer dem i vort bevidsthedsliv, 
der jo netop er en frugt af arbejdsenergiernes tilstedevæ-
relse og virksomhed i vor fysiske organisme.

1.Første arbejdsenergi: Instinktenergien
For instinktenergien gælder det, at den er eksponent for 
alt, hvad der kommer ind under begreberne automatik, 
automation, autonomi (rutiner, konservatisme, mv.).

2. Anden arbejdsenergi: Tyngdeenergien
I samme forbindelse er tyngdeenergien eksponent for 
begreberne ekspansion og dynamik, hvilket bl.a. indebæ-
rer, at den også er hovedkomponenten i fysisk stof som 
koncentreret bevægelseskompleks betragtet og i samme 
forbindelse hovedansvarlig for egenskaben masse (hvile-
masse/vægt/tyngde); deraf netop navnet tyngde-energien.

3. Tredje arbejdsenergi: Følelsesenergien
Omvendt er følelsesenergien eksponent for alt, hvad der 
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kommer ind under begreberne kontraktion/implusion 
(sammentrækning) samt registrering og regulering af 
dynamik.

4. Fjerde arbejdsenergi: Intelligensenergien
Mht. intelligensenergien er denne eksponent for domænet 
analyse, hensigtsmæssighed, logik og fornuft.

5. Femte arbejdsenergi: Intuitionsenergien
Og i samme forbindelse er intuitionsenergien eksponent 
for domænet synteseskabelse, design- og idéskabelse.

6. Sjette arbejdsenergi: Hukommelsesenergien
Endelig er hukommelsesenergien, som ordet siger, eks-
ponent for alt, hvad der kommer ind under begreberne 
akkumulation, bevarelse og arkivering.

På disse seks skabende grundevner hviler altså iflg. Mar-
tinus overhovedet AL skabelse i det manifeste verdensalt 
sådan at forstå, at det pågældende verdensalt simpelthen 
ER disse seks grundenergier – består af dem, idet det skal 
tilføjes, at de tre første primært er materieskabende og 
dermed hovedansvarlige for det manifeste verdensalts 
fremtræden som et objektivt stof- og bevægelsesocean, 
medens de tre sidstnævnte primært er bevidsthedsskaben-
de og dermed hovedansvarlige for det samme verdensalts 
subjektive fremtræden som livsoplevelse og bevidsthed 
for subjektet/X1.
Men i og med at de seks arbejdsenergier alle på kontrol-
leret vis udspringer af moderenergien og dermed i virke-
ligheden er specifikke former af denne, sætter moderener-
gien også sit eget præg på det manifeste univers. Nemlig 
via de tidligere omtalte kosmiske skabeprincipper, som 
den er eksponent for, og som helt autonomt sikrer tilste-
deværelsen af en kosmisk verdensorden i det manifeste 
univers – såvel på det objektive som på det subjektive 
plan af dette. En verdensorden, der som sin egentlige 
pointe udtrykker opfyldelsen af dé særlige betingelser, 
der ved roden er selve forudsætningen for tilblivelsen 
og eksistensen af netop det manifeste alternativ til den 
immaterielle ur-natur. Altså det materielle verdensalt…

Signalement af de kosmiske skabeprincipper

Som allerede foran oplyst, er de omtalte kosmiske skabe-
principper at definere som et kontingent af morfogenetiske 
effektkonstanter forstået på den måde, at de hver især yder 
et karakteristisk bidrag til den nævnte verdensorden og 
derfor også alle på hver sin måde sætter deres  præg 
på det manifeste verdensalt. Et præg, der begrunder 
de navne Martinus har knyttet til dem, og som for de 
8 vigtigste lyder: polprincippet, kontrastprincippet, 
bevægelsesprincippet, kredsløbs- og spiralkredsløbs-
princippet, stof- og livsenhedsprincippet, talentkerne-
princippet, perspektivprincippet, samt det kosmiske for-

ældreprincip. Således er fx polprincippet ansvarligt for 
eksistensen af alle mulige polære forhold og tilstande 
i den manifeste verden; og tilsvarende er bevægelses-
princippet i pagt med sit navn ansvarligt for alle mulige 
bevægelsestilstande, og således fremdeles: 
kontrastprincippet for modsætningsforhold, perspektiv-
princippet for størrelsesforhold osv. osv.

                                  
 

Livsenhedsprincippet i Martinus’ symbolsprog
Ligesom delen spejler helheden, således spejler indivi-
det/gudekvantet også guddommen, og omvendt.

Et særligt vigtigt skabeprincip at give agt på er stof- og 
livsenhedsprincippet, idet dette er ansvarligt for den 
manifeste virkeligheds fraktale og kvantiserede natur 
og præg. Altså dens opsplitning i enheder af enhver 
art. Herunder organismer for levende væsener. Dette 
fraktale præg er nemlig udtryk for, at det levende 
verdensalt på det manifeste plan har opsplittet sig selv i 
levende enheder – i tre-enige livskvanter eller levende 
væsener – og herved har brudt dén kosmiske ensom-
hed, der ellers ville være gældende for det altomfat-
tende megavæsen.
  
Til nærmere belysning af de 8 vigtigste skabeprincip-
per skal i øvrigt anføres:
Polprincippet
Effekt: alle polære tilstande. Fx plus/minus, nord/syd; 
han/hun; afsendelse/modtagelse af energi ect.
Kontrastprincippet
Effekt: alle slags kontraster og modsætningsforhold. Fx 
dag/nat; lys/mørke; sort/hvidt; surt/sødt; behag/ubehag; 
godt/ondt; smukt/grimt; glæde/sorg etc.
Bevægelsesprincippet
Effekt: alle bevægelsesformer – deriblandt tid, rum og 
forvandling samt stof/materie.
Kredsløbsprincippet
Effekt: alle kredsløbsformer i såvel mikrokosmos som i 
mellem- og makrokosmos.
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Stof- og livsenhedsprincippet
Effekt: materiens/energiens opdeling kvanter, partikler, 
celler, organer, organismer, planeter, sole, galakser etc. 
Se i øvrigt også ovenfor…
Talentkerneprincippet
Effekt: alle former for erfaringsakkumulering i stabile lag-
ringsenheder – talentkerner – som muliggør og fremmer 
de pågældende erfaringers genanvendelse (vigtig for bl.a. 
indlæring, udvikling, evolution mv.). Som formskabende 
effektkonstant betragtet er talentkerneprincippet yderli-
gere relevant for den nye epi-genetik inden for biologien, 
idet de resulterende talentkerner også øver indflydelse på 
de til DNA-spiralen knyttede gener.
Perspektivprincippet
Effekt: alle perspektiviske effekter; deriblandt propor-
tioner, størrelsesforhold, gradsforhold, betydninger, 
spiralskabelser, hierarkiske systemer mv.
Forældreprincippet
Effekt: alle former for beskyttelse, undervisning og krav 
til praktisk læring/træning.

Diagram over grundenergiernes kombination i det 
levende væsen under dets passage af 2 spiralomløb.

De seks lodrette figursøjler symboliserer de seks parafy-
siske legemer: instinktlegemet (1); tyngdelegemet (2); 
følelseslegemet (3); intelligenslegemet (4); intuitionsle-
gemet (5); og hukommelseslegemet (6).
Læses diagrammet nedefra og op, ses det, at hvert af 
legemerne i pagt med ”tidens pil” (se venstre side af 
diagrammet for neden) gennemløber en vækst- og re-
duktionsproces, der spænder over seks stadier, svarende 
til et spiralomløb. I praksis drejer det sig om et minimal-
stadium; to vækststadier; et kulminationsstadium samt to 
reduktionsstadier, der afløses af et nyt minimalstadium, og 
således fremdeles i al evighed (her er vist to spiralomløb, 
taget ud af helheden).

Læses diagrammet vandret, ses legemernes positioner og 
dermed de tilhørende grundenergiers forskellige kombi-
nationer i de seks naturriger, idet legemernes vækst- og 
reduktion ikke forløber i samme takt eller fase, men er 
indbyrdes forskudt på en sådan måde, at alle seks stadier 
altid er repræsenteret i Nu’et. danner kombinagtionen 
med den indbyrdes forskudt på en sådan måde, at alle 
seks stadier altid er repræsenntret.minimalstadiulmelSå-
ledes danner kombinationen med instinktenergien i 
kulminationsstadiet det naturrige, vi oplever som plan-
teriget (I). Tilsvarende danner kombinationen med den 
kulminerende tyngdeenergi dyreriget (II); den kulmine-
rende følelsesenergi det rigtige menneskerige (III); den 
kulminerende intelligensenergi visdomsriget (IV); den 
kulminerende intuitionsenergi den guddommelige verden 
(V), og endelig den kulminerende hukommelsesenergi 
salighedsriget (VI). Herefter gentages riget med den 
kulminerende instinktenergi, og således fremdeles uden 
ophør såvel i fortid som i fremtid. 

Idet mennesket befinder sig i afslutningen af dyreriget 
i vort eget spiralomløb (nederste skraverede zone), kan 
vi undersøge dette tilværelsesplan nærmere. Det ses, at 
instinktet (1) er i færd med at aftage. Samtidigt er intel-
ligensen (4) i begyndende vækst. Tyngdeenergien (2) er 
kulminerende, medens intuitionsenergien (5) befinder 
sig i sit minimalstadium. Endelig er følelsesenergien (3) 
i fremskreden vækst, hvorimod hukommelsesenergien 
(6) er i fremskreden reduktion.

Som grundenergierne i den skraverede zone er kombine-
ret, befinder væsenet (dyret) sig i en situation, hvor det 
i medfør af tyngdeenergiens stærke position kulminerer 
i fysisk udfoldelse, samtidig med at det som følge af 
intelligens-, intuitions- og hukommelsesenergiens svage 
stilling er praktisk taget uvidende om den åndelige og 
intellektuelle side af tilværelsen.
 Cifrene 20, 40 osv. henfører til det indbyrdes relative 
styrkeforhold mellem grundenergierne: instinktenergien 
er mht. præstationskraft svagest, medens intuitionsener-
gien lige modsat er stærkest. Og resten ligger jfr. tallene 
et sted derimellem.
Området, der dækkes af romertallene I-VI), henfører 
til det spiralomløb mennesket p.t. er knyttet til, og som 
det passerer via ét og samme organismeprincip (primat-
princippet).
Neden under dyrets/menneskets spiralomløb (I-VI) ses i 
nærværende diagram afslutningen af et tidligere omløb, 
ligesom der oven over dyrets/menneskets spiralomløb 
ses begyndelsen til et kommende fremtidigt omløb - for 
begges vedkommende med tilknytning til et andet orga-
nismeprincip end det nuværende; dvs. et overliggende…
 
Tages det til slut i betragtning, at det 100% er moderener-
gien og dens iboende skabeprincipper, der både evigt og 
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super nidkært styrer og bestemmer disse komplicerede 
forvandlingsforløb, kaster alene dette ene eksempel et 
klart lys over den rolle, moderenergien spiller i forhold 
til eksistensen af en urokkelig, kosmisk verdensorden. 
Det så meget mere som det her præsenterede diagram 
også indirekte spejler indflydelsen fra både bevægelses-
princippet, kredsløbsprincippet, talentkerneprincippet, 
kontrastprincippet og perspektivprincippet…

Konklusion/Syntese

Den operationelle sammenhæng i tingene er altså med 
udgangspunkt i en altomfattende, immateriel ur-natur 
den, at ur-begæret ved sig selv på tre-enig vis forløser 
subjektet, moderenergien og de seks øvrige grundenergier 
fra deres ’form’ som virtuelle ’anlæg’ i den pågældende 
ur-natur og herved afstedkommer tilblivelsen af et ma-
terielt alternativ til 
denne med status som en raffineret illusion. Nemlig det 
kendte univers med alt, hvad det ér og rummer… (Se evt. 
M.C. Eschers tegning ”Metamorphose”.)
 Omvendt indebærer stoffets immaterielle basisnatur, at 
det på et teknisk grundlag både i princippet og rent prak-
tisk er muligt at de-materialisere og re-materialisere det 
fysiske stof og på dette grundlag teleportere det lynhurtigt 
fra sted til sted. Og hvad mere er: Martinus spåede ved 
flere lejligheder, at mennesket en dag ville nå frem til at 
beherske denne eventyrlige teknik…

Fænomenerne livsoplevelse/bevidsthed – det subjektive 
virkelighedskompleks

Tilbage er der blot at gøre rede for, hvordan fænomenerne 
livsoplevelse og bevidsthed kommer ind i billedet og 
dermed hele det subjektive virkelighedskompleks.

Rent principielt er det faktisk ret simpelt set som et 
produkt af det treenige funktionsprincips iboende og 
naturgivne virkepraksis, idet de to fænomener (livsop-
levelse og bevidsthed) meget enkelt kan defineres som 
et spørgsmål om den måde, skabe-oplevelsesevnen/X2 
med samt dens objektive funktioner og processer/X3 til 
enhver tid eksisterer for subjektet/X1. For takket være den 
treenige og dermed organiske  sammenhæng mellem de 
tre aspekter af det pågældende funktionsprincip ligger det 
umiddelbart i kortene, at det, der sker i skabe-oplevel-
sesevnen/X2, nødvendigvis på en eller anden måde må 
få eksistens for subjektet/X1 i dets egenskab af oplever. 
Nemlig eksistens som lige akkurat det fænomen, vi uden 
nærmere overvejelse i det daglige kalder livsoplevelse. Og 
i fortsættelse af dette også bevidsthed: viden om væren. 
Eller i udvidet form: viden om Nogets væren. Nemlig 
til syvende og sidst: viden om ens egen væren. For ikke 
sandt: Jeg oplever; altså ér jeg…

Men samtidig fremgår det også direkte af ovenstående 
definition, at livsoplevelse og bevidsthed tilhører en anden 
værens- og virkelighedskategori end tilfældet er med den 
objektive stofverden. Nemlig subjektiv virkelighed, i og 
med at den helt og holdent står og falder med subjektets/
X1’s eksistens. For uden den rolle, netop subjektet/X1 
spiller, ville skabe-/oplevelsesevnen med samt de her 
forekommende processer og funktioner iflg. sagens natur 
være fuldstændigt ukendte og u-erkendte for nogen el-
ler noget og dermed på forhånd afskåret fra opnåelse af 
subjektiv status. Eller sagt anderledes: uden subjektets 
princip som en del af virkeligheden ville verdensaltet 
være totalt bevidstløst og kunne i samme forbindelse al-
drig hæve sig op over den status som ukendt, immateriel 
væren af tomhed og absolut stilhed, der iflg. Martinus er 
dets ur-natur.

Om den fysiske hjerne

Men er det da ikke den fysiske hjerne, der suverænt både 
skaber og har livsoplevelsen og bevidstheden, ligger det 
nær at spørge…?

Iflg. Martinus ”Nej!” Hjernens rolle er udelukkende at 
fungere som en bro (interface) mellem det kosmiske 
subjekt-princip/X1 på den ene side, og den fysiske 
stofvirkelighed på den anden side. En bro, der ved sin 
særlige substans og opbygning muliggør  livsoplevelse 
og bevidsthed på netop fysiske betingelser – ikke kun for 
menneskets vedkommende, men for alt liv i den fysiske 
stofsfære. Takket være hjernefaktoren og dens særlige 
funktionsmåde fra individ til individ, og fra livsform til 
livsform, er det m.a.o. muligt at generere dét mentale og 
dermed subjektive cyberspace, ethvert livskvante her i 
den tunge, fysiske stofverden primært lever i og direkte 
har kendskab til, og som selv under disse udfordrende 
vilkår engagerer subjekt-princippet og grundlæggende 
tilfredsstiller dets ur-begær…

PS! 
Uanset argumenterne hidtil vil mange stadig med god 
grund finde det fuldstændigt utroligt og ufatteligt, at vort 
gode, fysiske, ’tá-og-føle-på-univers’ ved roden skulle 
være 100% immaterielt og dermed totalt ustofligt – dvs. 
være et regulært, illusionistisk blændværk. Også selv om 
Martinus i fuldt alvor hævder det og i denne henseende 
bakkes op af en lang række andre klartskuende mestre 
gennem tiden. Og faktisk også i nutiden. For hvis uni-
verset ikke, som det umiddelbart ser ud til, rent faktisk 
er stofligt, hvad er det så…?

Svaret på dette sidste spørgsmål er givet i teksten foran. 
Nemlig: rent åndeligt i begrebets allerdybeste betydning, 
og vi  skal derfor ikke dvæle yderligere ved det her. Deri-
mod skal peges på, at den så højt lovpriste naturvidenskab 
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med fysikken i spidsen i virkeligheden også er på vej til 
at anlægge det samme synspunkt: at hele universet ved 
roden er totalt immaterielt. Nemlig som udgangspunkt og 
forudsætning for den såkaldte big bang teori, idet denne 
som bl.a. vist i TV-udsendelsen ”Planet Science” den 
20. Januar kl. 20.00 d.a. på ’DR HD tog udgangspunkt 
i, at der forud for big bang  overhovedet ikke fandtes 
noget som helst: hverken tid, rum, energi eller materie, 
og hvorfor big bang med alle dens følger simpelthen 
opstod ud af intet - fremkom ud af ingenting. Og hvis 
dét er tilfældet, må det, der i form af det ganske univers 
ikke desto mindre fremkom ved det store brag, stadig ved 
roden repræsentere det oprindelige intet eller ingenting 
og dermed være et blændværk mht. det, det synes at 

være… Så med andre ord: Martinus, og med ham andre 
mestre udi højere erkendelse i både fortid og nutid, står 
ikke alene med deres syn på det illusoriske univers, men 
bakkes mht. dette nu også i stigende grad op af den dybt 
troværdige og hæderkronede videnskabsgren fysikken…

 Supplerende arbejder af forfatteren: 
”Mayas slør” – Introduktion til et kosmisk paradigmeskifte; 
Nordisk Impuls 2010
 ”I begyndelsen var tomheden”; Nordisk Impuls 1998
 ”X”, bind 1; Nordisk Impuls 1997
”Kosmisk kemi”; Nordisk Impuls 2008
”Det kosmiske gudsbegreb”; Nordisk Impuls 2007

Ingrid Holck

En ung amatørstrygekvartet havde undtagelsesvis fået 
lov til at spille ved en professionel masterclass for stry-
gekvartetter. De kom på podiet lysende af entusiasme 
og musikglæde, og sagde til mesterlæreren, at de gerne 
ville spille Mozarts strygekvartet i d-mol. Men idet de 
begyndte at spille, gik der et sæt igennem salen, for de 
spillede den ikke i mol men i dur ! - Mesteren stand-
sede dem straks og spurgte dem målløst ”hvorfor har 
I dog ændret værket til at stå i dur og ikke i mol sådan 
som Mozart skrev det. Hvad tror I Mozart ville sige 
hvis han hørte det” ? 

1. violinisten svarede: ”jamen vi har jo faktisk ikke æn-
dret den, vi har bare byttet fortegnet i starten af linjen 
ud med et andet fortegn. Vi har intet rettet på indholdet 
af noder og alt det andet inde på siderne, faktisk synes 
vi at det nye fortegn ser meget bedre ud!”
2. violinen tilsluttede sig og sagde ”Den lød så melan-
kolsk i mol, vi syntes bare at den trængte til at blive 
frisket lidt op.” 

Og bratchisten gav sit besyv med: ”Det er blevet meget 
lettere at spille de svære passager. Er det ikke utroligt, 
at et enkelt lillebitte fortegn for ende af linjen kan gøre 
det så meget nemmere at spille.”
Cellisten sluttede sig til sine medspillere og sagde: ”Jeg 
tror, at folk vil synes meget bedre om den i dur, for 
det gør den lettere at forstå og meget mere tilgænglig. 
Den bliver også lettere at spille for unge begyndere, så 

mange flere vil begynde at spille den. Det vil give dem 
lyst til at gå igang med at spille strygekvartet.” Mozart 
skrev jo selv flest værker i dur, så måske var det en 
skrivefejl fra hans side. Vi mener bestemt at Mozart 
ville have givet sin tilladelse til at rette de par fortegn.!

Men iblandt de tilhørere, som ikke selv var udøvende, 
sad der nogle som slet ikke forstod, hvad der blev talt 
om og hvorfor mesteren så så misfornøjet ud. De kunne 
nemlig slet ikke høre at musikken havde ændret sig. 

En lignElsE
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Kjære venner

Jeg sitter her opp i høye Nord og følger spendt med hver 
eneste dag. Jeg føler sorg i mitt hjerte over menneskene i 
rådet på MI, som nå ser ut til å være villige til å gå til det 
skritt å stevne dere, mine kjære venner, for retten. Jeg føler 
stor takknemlighet til dere alle for den besluttsomhet, det 
mot og den uselviskhet dere utviser i denne så viktige sak 
for oss alle. Jeg føler sorg over de menneskene som i dag 
styrer MI og som nå, etter min mening, ser ut til å være 
villige til å selge sin sjel for å få rett. 

Jeg finner trøst i Martinus ord «alt er såre godt». Så er det 
som det skal være, så er disse menneskene våre medspil-
lere som gir oss den motstanden vi trenger for å vokse, 
og jeg takker dem for det, for deres rolle er, slik jeg føler 
det, en surere rolle enn rollen dere har og rollen vi andre 
som støtter dere har, men det må være en meget vanskelig 
tid for dere nå, det vet jeg, for det er meget vanskelig for 
meg, og jeg sitter bare på sidelinjen.

Jeg kan ikke gi dere noen råd, det er bare dere som vet 
hva dere skal gjøre. Det eneste jeg kan si er at jeg meget 
dypt i mitt hjerte føler at dere følger en riktig kurs. Hvis 
det kan være noen hjelp, så stiller jeg gjerne opp som 
vitne i en eventuell rettssak, for å fortelle retten hvordan 
jeg, som helt uavhengig og utenforstående forsker av Det 
Tredie Testamente, føler at Martinus Institutt motarbeider 
meg i min forskning, og ikke viser villighet til å gi meg 
fri tilgang til denne store gaven som er gitt til fritt bruk 
for alle mennesker på Jorden.

Jeg ønsker å fortelle hvordan jeg opplever at Martinus 
Institutt ikke innfrir det løftet de har gitt Martinus, hvor-
dan jeg opplever at de ikke oppfyller betingelsene som 
følger gavebrevet. Jeg ønsker å fortelle om hvordan jeg 
opplever at Martinus Institutt selv er de som «forbryter» 
seg mot opphavsretten.

Jeg ønsker å fortelle hvor viktig det har vært for min egen 
fremgang i min forskning i Det Tredie Testamente, å ha 
den tilgangen til dette materialet som dere har gitt meg, 
og som MI har nektet meg. Jeg ønsker å fortelle retten 
hvordan jeg opplever at dere er de eneste som respekterer 
opphavsretten og de betingelser Martinus har gitt for å 
beholde opphavsretten. Det Tredie Testamente er ikke 
MI’s eiendom, det er vår eiendom, de er bare satt til å 
ta vare på den og sørge for at vi alle, til enhver tid, har 
tilgang på den.

Jeg ønsker å fortelle retten hvordan jeg for vel ett år siden 
skrev til MI og ba om å få kjøpe kopi av noen av sidene i 
manuskriptene til «Den Intellektualiserede Kristendom», 
og først fikk til svar at originalene ikke var tilgjengelige 
for vanlige folk, men at de senere muligens ville bli til-
gjengelig for spesielle forskere. Da jeg skrev på nytt og 
gjorde dem oppmerksom på at en av hovedsakene i Det 
Tredie Testamente er FULL åpenhet, og videre spurte 
dem om hvem det var som skulle bestemme hvem som 
var spesielle forskere og hvem som ikke var det, så fikk 
jeg et nytt svar hvor de fortalte meg at de nok skulle gjøre 
originalene tilgjengelige i fremtiden, men at de ikke hadde 
resurser til dette nå.

Vel, dere har, etter min mening, bevist at dere har resur-
ser til dette og dere har, etter min mening, bevist at dere 
kan gjøre dette helt i samsvar med Martinus ønsker. Jeg 
ønsker å fortelle retten at jeg ikke aksepterer at Martinus 
Institutt skal nekte meg å kunne lese Martinus hellige 
åndsvitenskap i en bok som er original slik Martinus 
ønsket at den skulle være.

Jeg ønsker å fortelle retten at jeg, som helt uavhengig og 
utenforstående forsker av Det Tredie Testamente, sterkt 
i mitt hjerte føler at de reviderte bøkene som MI selger 
er forfalskninger av det opprinnelige verket. Jeg føler 
meg slett ikke overbevist om at MI vinner fram med 
sitt søksmål, vi vet ikke hva de menneskene som skal 
ta stilling til dette og felle dom i denne sak, tenker og 
hvilke Gudommelige føringer og inspirasjoner de kan få 
i denne prosessen.

Jeg sender dere mine kjærligste tanker, min kjære venner.
John Karlsen

Johns brev til de ”anklagede”
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I artiklen ”Gavekultur” har Martinus et afsnit med 
overskriften ”Verdens frelse gennem gaveprincippet”, 
hvorfra følgende uddrag er taget:

Gaveprincippets udvikling er altså verdens frelse. Og 
vi bliver da også vidne til, at dette princip er al visdoms 
sjæl og på en særlig tilpasset måde er det væsentlige i 
de nugældende største verdensreligioner. Herfra går det 
over i den jordmenneskelige mentalitet som basis for 
moraldannelse, giver mere og mere ekko i dens love eller 
retsvæsen, politik og samfundsadministration.
Da gaveprincippet er det modsatte af tvangsprincippet, 
vil det, overalt hvor det udvikler sig, resultere i en større 
og større frihed for samfundet såvel som for de enkelte 
mennesker. Som udtryk herfor ser vi igennem historien, 
hvorledes de enevældige eller diktatoriske monarkier 
mere og mere har måttet forandre sig til demokratier, 
fristater eller republikker.

Medens det enkelte menneske under den førstnævnte 
regeringsform var en absolut magtesløs undersåt af en 
enevældig hersker over deres liv og død, dets materielle 
position og fremtræden, er det under den sidstnævnte 
nået frem til at være blevet en medbestemmende enhed 
i selve samfundets styrelse. Det har fået den såkaldte 
”stemmeret”. Det er med til at vælge eller bestemme de 
personer, til hvilke regeringsmagten gives, og de love og 
bestemmelser, de måtte foreslå. Enevælden er således en 
fortidslevning, en mental museumsgenstand.

At man i visse lande ikke desto mindre har måttet sætte 
en sådan ”museumsgenstand” i form af diktatur på tro-
nen, kan jo kun skyldes et alt for dominerende flertal af 
sjæle på fortidsundersåtternes udviklingstrin, væsener, 
som ikke i tilstrækkelig grad har udlevet virkningerne 
af de diktatoriske ufuldkommenheder, ikke har oplevet, 
at et enkelt menneskes uindskrænkede magt over sjæle 
på højst forskellige udviklingstrin aldrig i længden kan 
føre til harmoni med undtagelse af, at diktatoren eller 
magtindehaveren har uindskrænket indsigt i alle mentale 
afskygninger i hvert eneste trin på den udviklingsskala, 
som hans undersåtter til enhver tid nødvendigvis må 
repræsentere.
Men for at få en sådan indsigt måtte diktatoren være en 
meget høj sjælelig eller åndelig indviet. Men da denne 
indvielse kun kan opnås gennem den totale udvikling af 
næstekærligheden i ens indre, og magtbegærets kom-

plette udlevelse og degeneration nødvendigvis må blive 
en følge heraf, og denne udlevelse igen uundgåeligt må 
have til følge: begæret efter, og glæden ved, at skabe 
frihed for alle, forstår man, at en så høj indviet ikke kan 
være diktator.

Men når en indviet ikke kan være diktator, må dette em-
bede således altid besættes med en – uindviet, hvilket igen 
vil sige et væsen, der ikke kan have nogen fuldkommen 
mental indsigt i alle de sjælelige foreteelser i de undersåt-
ters fremtræden, han har kapret sig ret til uindskrænket 
at befale eller regere over. Han jonglerer med, byder og 
befaler således over kræfter, han ikke kender til bunds, 
og hvis love han derfor heller ikke kan følge.

Resultatet heraf må nødvendigvis blive en hasarderet 
tvang over disse kræfter. Da disse kræfter er undersåtter-
nes mentalitet, vil hans væsen således betyde undertryk-
kelse. Undertrykkelse af mentalitet skaber begær eller 
længsel efter frihed, længsel efter afkastning af åget hos 
den undertrykte, fordi det er en standsning af hans livs 
vækst, det er at sætte udviklingen i spændetrøje.
Men da intet panser er stærk nok til i længden at kunne 
være materiale for en holdbar ”spændetrøje” for udviklin-
gen eller til i længden at standse livets gang, må ethvert 
sådant i form af diktatur fremtrædende panser uundgåeligt 
til slut revne midt i al sin tilsyneladende glorværdige 
magtbrynde. Livet kender ikke til nogen hindring.

Det er rigtigt, at demokratiet også repræsenterer et magt-
vælde, der undertiden af mange må føles som tvang og 
undertrykkelse. Men her kan denne undertrykkelse ikke 

”Saligt er det at give hellere 
end at tage”
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nå op til tilnærmelsesvis at blive nær så dominerende og 
overlegen som ved det uindskrænkede diktaturvælde, 
hvor enhver kritik, modstand eller indvending kan påføre 
sit ophav dødsstraf og således i højeste grad er livsfarlig.
Under demokratiet er enhver samfundsforanstaltning, 
enhver lov, et resultat af repræsentanter for alle interes-
sesfærer. Bliver en foranstaltning alt for generende eller 
unødvendig, bevirker begæret efter dens afskaffelse jo 
efterhånden det stemmeflertal, der kan sætte den ud af 
spillet.

Det er givet, at ved en sådan regeringsform, hvor alle gen-
nem deres stemmeret har adgang til at gøre deres indsigt 
gældende, har ret til at være medbestemmende for eller 
imod en forordnings gennemførelse, kan et misbrug af 
statsmagten ikke i den grad komme til udtryk som igen-
nem et diktatur, hvor magten uindskrænket er givet til et 
enkelt væsen, og hvor hver enkel af statens øvrige borgere 
derfor fuldstændig er berøvet enhver form for indflydelse 
eller medbestemmelsesret på statsformen.

Det bliver derfor også en kendsgerning, at denne umuligt 
kan blive andet end udtryk for diktatorens eller magtha-
verens luner og ærgerrighed, hans naivitet såvel som hans 
intelligens, hans dårlige såvel som hans gode egenskaber. 
En enkel fejlagtig impuls fra hans side fører med lethed 
et folk i afgrunden. Diktaturet kan derfor aldrig i længden 
blive det bolværk imod undergang og nedværdigelse som 
demokratiet, hvor enhver større afgørende regeringsim-
puls ikke har nogen som helst indflydelse eller kraft, før 
den foreligger som et resultat af det medbestemmende 
folks flertals sanktion.
Og før den når et sådant stadium, er den nødsaget til at 
være et resultat af dette flertals overvejelse for og imod 
og bliver derved i større grad garanteret at være udtryk 
for besindig eftertanke og overvejelse, end når den er 
udtryk for diktatorens pludselige bestemmelse, der ikke 
skal passere konfrontationen med andres indsigt eller 
overvejelse.

Nu vil man måske indvende, at demokratiets regerings-
form er alt for langsom, og at dette, at alle har medbestem-
melsesret, kun skaber politisk tovtrækkeri, hvorved alle 
afgørelser bliver forsinkede eller forhalede. Men har et 
kultiveret folk da så travlt, at det ikke har tid til at lade 
sine beslutninger eller afgørelser gennemgå den størst 
mulige gennemtænkning eller overvejelse, men blindt 
må overlade det til en enkelt af sine millioner af hjerner?

Og kan en sådan travlhed være udtryk for kultur? Og kan 
et folk eller samfund vokse i kultur og ånd ved at binde 
sine millioner af hjerner til en i forvejen kommanderet 
eller befalet ensrettet tænkning? Kvæler det ikke hermed 
sin intellektualitet? Er det ikke en kendsgerning, at de 
organer, der ikke bruges degenererer og forgår? Hvis 

man aldrig benyttede mere end en af sine ti fingre, ville 
de andre ni jo uvægerligt visne, blive ubrugelige eller dø. 
Hvis man aldrig taler, mister man jo taleevnen. Tror man 
ikke også, at man til sidst ville miste synet, hvis man blev 
tvunget til i årevis at leve i et total mørke?

Jo, livet tolererer intet overflødigt. Alt, der ikke bliver 
benyttet, må dø. Og er den fart, diktaturet kan præstere i 
sine regeringssager ikke dyrekøbt, når den kun kan ske 
på basis af at sætte dets millioner af hjerner, og dermed 
hovedparten af sin intellektualitet i spændetrøje? – Kan 
et folk vokse kulturelt ved at formindske eller indskrænke 
sin tænkeevne? Er det ikke lige så tåbeligt som at påstå, 
at en mand løber op ad en trappe samtidigt med, at han 
løber ned ad den?

Da vejen til udvikling af al intellektualitet og kultur går 
igennem frihed til at tænke, frihed til at kritisere, hvilket 
vil sige påvise mangler eller fejl, frihed til at fremsætte 
ideer og forestillinger, der ikke akkurat ligger indenfor 
den autoriserede horisont, eller det der er blevet officiel 
skik og brug, samt absolut frihed til med sin stemmeret frit 
og åbent at være for eller imod ethvert påtænkt forslag i 
statsstyrelsen eller samfundsordningen, vil intet som helst 
diktatur nogen sinde kunne blive identisk med en virkelig 
kulturstat, idet det jo kun eksisterer i kraft af at fængsle, 
eller indskrænke frihed for den intellektualitet, der er den 
absolut uundværlige livsnerve, impuls eller det urokkelige 
fundament for enhver virkelig civiliseret kultur.

Senere i kapitlet står: ”Men er udviklingen nået frem til 
zoner, hvor ”retten” er begyndt at gå forud for magt, da 
forvitrer sværdets moral, og spirerne til en ny verden, i 
hvilken ”retten” og dermed frihed for alt højere livs vækst, 
begynder at øjnes i det fjerne.
Da denne ny verden er en frihedens verden, er den gave-
princippets verden, thi ingen som helst form for gave kan 
eksistere uden at være udtryk for en eller anden frigivelse. 
En hvilken som helst gave er således identisk med dette 
”at give fri”.
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Af Søren Kierkegaard

Dersom jeg ved dette Raad meente at skulle belære 
Slægten om, hvad den fremtidigen har at gjøre, maatte 
jeg rigtinok siges, og efter en uhyre Maalestok, at komme 
bagefter. Thi det er heri, at der nu med afgjort Held og 
seierrig Fremgang er praktiseret gjennem Aarhundreder.
Medens enhver høiere Opfattelse af Livet … ser sagen 
på den Maade, at Opgaven for Mennesket er at stræbe 
efter at være i Slægtskab med Guddommen, og at denne 
Stræben gjør Livet vanskeligt, i samme Grad vanskeligere 
som der stræbes alvorligere, kraftigere, mere anstrengt: 
er i Tidernes Løb Menneske-Slægten bleven af Andre 
Tanker om Livets Betydning og Opgaven. Kløgtig som 
Menneske-Slægten er, har den afluret Tilværelsen dens 
Hemmelighed, er kommet under Veir med, at hvis man 
vil have Livet gjort let (og det er just det man vil have) 
da er dette nemt gjort; … Vær Piat – og Du skal see, alle 
Vanskeligheder forsvinde!

Der var engang da “Qvinden“ forholdt sig til sig selv i 
Forestilling om sin Følelse. Een Sorg var nok for at af-
gjøre hendes Liv for hele Livet; den Elskedes Død eller 
Utroskab, det var nok, hun forstod det saa som Opgaven 
at være tabt for dette Liv … hvortil alle disse Vanske-
ligheder, vær Piat – og Du skal see, alle Vanskeligheder 
forsvinde!  Den Elskedes Død, eller hans Utroskab bliver 
i det Høieste en lille Pause, omtrent som det paa et Bal 
at sidde en Dands over; en halv Time efter dandser Du 
med en ny Cavaler … og hvad Evigheden angaaer, er 
det jo hensigtsmæssigt, at man veed, at der venter En 
flere Cavalerer. Seer Du, alle Vanskeligheder forsvinde, 
Livet bliver fornøielig, oprømt, muntert, let, kort det er 
en herlig Verden at leve i, naar man blot veed at skikke 
sig rigtig i den – ved at være Piat.

Der var engang da “Manden“ forholdt sig til sig selv i en 
stor Forestilling om det at være; Charakteer. Man havde 
Grundsætninger, Grundsætninger som man for ingen 
Priis svigtede eller slap, … Herved blev Livet naturligvis 
idel Vanskelighed. Og derfor, hvortil alle disse Vanske-
ligheder, vær Piat – og Du skal see, alle Vanskeligheder 
forsvinde! Vær Piat, hav idag een Anskuelse, imorgen 
en anden, saa igjen den Du havde iforgaars, og saa igjen 
en ny på Fredag; vær Piat…Du skal see, Du vil finde, at 
denne Verden er en herlig Verden, ganske som beregnet 
paa Dig.

Der var engang da “Mennesket“ forholdt sig til sig selv i 
en uendelig Forestilling om det at være Christen, da han 
gjorde Alvor med … det at lide for Læren, og nu fandt 
Livet saaledes vanskeligt, ja saaledes qvalfuldt, at selv 
de Haardføreste næsten segnede under disse Vanskelig-
heder… Og derfor, hvortil alle disse Vanskeligheder, vær 
Piat – og Du skal see, alle Vanskeligheder forsvinde!  
Vær Piat; og vær saa enten selv Præst, Provst, Biskop, 
der – i Kraft af hellig Eed paa det nye Testamente – een 
gang om Ugen i tre Qvarteer piatter noget Høit, men for-
resten giver alt Højere en god Dag: og Du skal see, alle 
Vanskeligheder forsvinde! 

… denne Verden bliver en herlig Verden, herligere og 
behageligere og lettere med hvert Aarhundrede der leves 
på den Maade. Og vær ganske ugeneret, troe mig, der er 
Ingen Du behøver at undsee Dig for, hele Compagniet er 
af samme Bonitet, Lovtalen dig derfor beredt, Lovtalen 
over din Klogskab, Lovtalen af de andre, der ved at holde 
Lovtale over Dig – hvor klogt beregnet! – holde Lovtale 
over sig selv, og som derfor kun da vilde fordømme Dig, 
hvis Du ikke var: som de Andre.

(Indsendt af Ejnar Hjorth)

Vær Piat - og du skal se, alle vanskeligheder 
forsvinde!
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Martinus om: ”Stilforskeren og åndsforskeren” (Artikel-
samling 7.18)
 
At «åbne» Livets Bog er altså ikke gjort ved blot og bar 
at åbne den rent fysisk, blade den igennem og «læse» 
den. Den kan desuagtet heraf for en sådan læser være en 
absolut lukket bog. Den kan kun virkelig åbnes af den, 
der har nået et sådant begær efter åndelig viden, at han i 
sin søgen efter denne ikke lader sig hindre hverken af stil 
eller form. Hans bevidsthed må være så åndeligt frem-
skreden, at disse nævnte realiteter er blevet et så ganske 
underordnet spørgsmål, at han ikke ønsker at spilde tid 
med nogen som helst form for kritik af disse. Kun den, 
der er således indstillet, kan gøre sig håb om i nogen grad 
at kunne åbne Livets Bog og komme til den dybere me-
ning, som er skjult bag den for alle synlige tekst og stil. 
Enhver sandhedssøger eller åndsforsker, der ikke har den 
her skildrede indstilling, men mere hæfter sig ved stilen 
eller den ydre form, er jo ikke åndsforsker, men stilforsker 
eller forske af den ydre form. For et sådant væsen kan 
den til Livets Bog knyttede ydre form og stil undertiden 
være en uovervindelig hindring, idet al dets energi udløser 
sig i kritik af de i samme form eventuelt fremtrædende 
små tekniske fejl og grammatiske ufuldkommenheder e.l. 
Først når den dybere mening i Livets Bog bliver til hoved-
tingen, og stilen og formen bliver til en biting for læseren, 
da oplever han «den hellige ånd» gennem nævnte bog.» 
 
Af ovenstående citat må man logisk udlede, at når man 
retter i formen i Martinus værk, kommer man uundgå-
eligt ind under stilforsker-kategorien. At bruge tid på 
at rette i formen kan jo kun være et resultat af, at man 
er kritiker af denne form. Havde man ingen kritik af 
formen, var der absolut heller ingen grund til at rette i 
denne form, så var man jo netop åndsforsker, som ifølge 
Martinus i ovennævnte citat ikke ønsker at spilde tid 
med nogen som helst form for kritik af formen. Og når 
man ikke ønsker at spilde tid med kritik af formen, vil 
man naturligvis heller ikke bruge tid på at rette i formen. 
At rette i formen kan - ifølge ovenstående citat - derfor 
kun være noget, stilforskeren ønsker at spilde tid med.  
 
At stilforskeren så eventuelt prøver at sløre dette faktum 
ved at komme med den logisk absurde påstand, at det 
forholder sig lige omvendt, nemlig at den, der IKKE har 
kritik af formen og derfor heller ikke vil rette i formen, 
beskyldes for at være stilforsker; medens den, der har kri-
tik af formen og ønsker at rette, udråbes som åndsforsker; 
viser jo blot med al tydelighed stilforskerens mentale 
forvirring. For hermed har stilforskeren jo brugt Martinus 
argumenter til at komme til den stik modsatte konklusion 

af Martinus› egen. Det viser jo, at stilforskeren forveksler 
åndsforskeren og stilforskeren med hinanden. Og dermed 
bekræfter stilforskeren med al tydelighed Martinus› ord 
om, at Livets Bog for stilforskeren er en «lukket bog», 
og at stilforskeren derfor ikke kan «komme til den dybere 
mening, som er skjult bag den for alle synlige tekst og 
stil.» Man må jo selvfølgelig tilgive stilforskeren. Men 
det betyder jo ikke, at det så også er kærligt eller klogt at 
give stilforskeren ret. Sagen ville jo være meget uheldigt 
stillet, hvis det alene var stilforskeren, der skulle vogte 
Martinus› værk. 
Men det er det jo gud ske lov heller ikke! Martinus› værk 
er en gave til menneskeheden fra Guddommen. Denne 
gave er i Guddommens hænder. Og Guddommen skal 
nok vide at sætte åndsforskeren og ikke stilforskeren til at 
være den primære beskytter af hans værk. Stilforskerens 
rolle kan naturligvis aldrig blive andet end sekundær 
indenfor sagen - men ikke desto mindre en meget vigtig 
advarsel til alle der har «ører at høre med» om, hvordan 
værket IKKE skal behandles eller tilgås.

Jan Schmidt skrev på facebook:

Toni Christina Bjerremose skrev på facebook som 
reaktion på svensk skribents argumenter:

Kære Richard, man kan jo spørge sig selv, hvem det er, der 
er mest ramt af suggestionens magt, du eller alle os andre, 
der udover firkløveret har oplevet Martinus instituttets 
magtanvendelse på egen krop. Du kender formentlig kun 
instituttet fra deres hjemmeside eller evt. fra Klint, hvor 
udenlandske gæster altid bliver favoriseret, mens vi andre 
altid er blevet totalt ignoreret. Du ser dem kun fra den 
pæne side, som de naturligvis også har, men når man som 
vi andre også har set den grimme side, og oplevet censur, 
bedreviden, magtarrogance, magtmisbrug og meget, me-
get andet, og det fra de mennesker, som vi før så op til, men 
som nu ligesom falske guder ligger knust for vore fødder, 
da de netop viste sig at være falske., så er illusionen væk.  
For øvrigt er det interessant, at først da firkløveret efter 
forgæves at have ventet i mindst 10 år på at MI skulle 
leve op til deres forpligtelser med f.eks. at gøre Martinus’ 
originale værk tilgængeligt og lave oplysningsarbejde, 
og derfor selv påtog sig denne opgave for MI, først da 
vågnede instituttet op og begyndte febrilsk at udvide deres 
hjemmeside. Og i stedet for på deres grædende knæ at 
takke firkløveret for det fantastiske og frivillige arbejde, 
de havde gjort af kærlighed til Martinus, så blev man på 
MI fornærmet over, at andre havde gjort det, de selv skulle 
have gjort, og hævnede sig nu – for at sige det lige ud – 
med at ville trække firkløveret i retten. Det er derfor, at til-
liden til MI for rigtig mange af os nu er ikke-eksisterende! 
Derfor mener jeg, at det er meget let at sætte sig til dom-
mer over firkløveret og deres synspunkter, når man kun 
bliver ensidigt informeret.



44

Spændende sommerkursus 
Martinus åndsvidenskab, Alkærlighedens videnskab

Aktiviteter i ”Livets Skole” i åndsvidenskab:

Som tidligere annonceret er der sommerkursus på 
Kragsbjerggaard i Odense fra lørdag 29. 
juni til fredag 5. juli. Der er nu over 50 tilmeld-
te, program og foredragsholdere er klar. Vil du vide 
mere, kan Jan kontaktes på tlf. 2015 7811 eller mail: 
jan@det-tredie-testamente.dk

Nyt – nyt – nyt

Livets Skole i Glamsbjerg starter mandag den 
9. september 2013 kl. 19.30 på Køng Idrætsfriskole, 
Faaborgvej 15, 5620 Glamsbjerg. Fri entre. Studiekreds 
afholdes hver anden mandag.

For yderligere oplysninger ring Hanne Hulgaard tlf. 
6474 1719 mobil 2032 5979 eller mail:
hannelh@hannelh.dk   - eller www.livetsskole.info

Der starter også studiekreds i Hjørring nu, og i 
Aalborg er man begyndt.

Programmet for den næste sæson i Livets Skole Brønd-
by er klar, oplysninger fås på www.det-tredie-testamen-
te.dk, hvor man også kan læse om de mange udstillin-
ger, der allerede er planlagt for det kommende år.

Mere om alt dette i næste blad.

Kragsbjerggaard
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Ruth Olsen

Er vi nyreligiøse?

Forlaget Anis udgav i 2003 en 
antologi, hvori de ville prøve at på-
vise, hvordan der altid i vesten har 
været en stor tiltrækning til religiøs 
mystik, ikke bare i dag hvor en serie 
som ”Åndernes magt” kan samle 
mange TV-seere – en ”doku-soap-
serie” kalder redaktøren den.
Karsten Fledelius har i bogen et 
interessant afsnit om frimurerbe-
vægelsen før og nu. Den har den 
katolske kirke altid bekæmpet ind-
ædt, fordi den stod udenfor kirkens 
kontrol. Så sent som i 1983 erklæ-
rede den, at frimurere ”lever i stor 
synd” og derfor skal udelukkes fra 
den hellige nadver.

Bo Dahl Hermansen har et afsnit, 
han kalder ”Fra teosofi til Martinus’ 
åndsvidenskab”. Efter en omtale af 
teosofien og dens forgreninger er 
der en længere ret seriøs beskrivelse 
af Martinus’ forfatterskab. At han 
her har hentet mange af sine oplys-
ninger fra Instituttets folk – jeg gæt-
ter på Ole Therkelsen – ses af hans 
lovprisning af Instituttets ”store 
indsats” for at udbrede Martinus’ 
budskaber, og af hvad der skrives 
om en ”udbrydergruppe”, som udgi-
ver bladet Den Ny Verdensimpuls.

Der står, at ”den har indkøbt huse 
og oprettet deres eget lille center.” 
Deres blad er ”et løst sammenhæn-
gende konglomerat af tanker og 

ideer, der er importeret fra teosofien 
og diverse New Age systemer.”
Jeg skal hertil bemærke, at jeg 
hverken har noget ”center” eller 
”købt huse” og altid har betragtet 
mine aktiviteter som et supplement 
til Sagens øvrige foretagender. Jeg 
har aldrig anset mit virke som ”en 
udbrydergruppe”, men forsøgte blot 
at gøre lidt nytte for Sagen som 
helhed. Jeg forestillede mig i begyn-
delsen, at et samarbejde var muligt, 
men er på det sidste blevet klar 
over, at jeg Tilsyneladende betragtes 
som en slags ”farlig konkurrent”.

Fri vilje?

Efter al den senere tids hjerneforsk-
ning med bl.a. skannere, er der igen 
sat spørgsmålstegn ved, om man 
kan være ansvarlig for handlinger, 
der skyldes fejl i hjernens kemi/
struktur. En mand i USA blev f.eks. 
frikendt i retten for et sexover-
greb på et barn, fordi han havde 
en hjernesvulst, som man mente 
var årsagen til overgrebet, da den 
nedsatte hans evne til at styre sine 
handlinger.

En mand i Danmark blev frikendt 
for en voldtægt, fordi det var sket, 
mens han sov, og fordi han havde 
den sygdom, der satte ham ude af 
stand til styre sin søvn/vågen – me-
kanisme. Søvntilstanden mente man 
fratog ham bevidstheden om – og 
dermed ansvaret for – sine handlin-
ger.

Når man tror, at det er den fysiske 
hjerne, der styrer vor adfærd, altså 
at bevidstheden sidder i hjernen, 
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og kun dér, så er det jo et problem, 
hvornår vi har ”fri vilje” og dermed 
ansvarlighed, hvis hjernen er defekt. 
Men bevidstheden og jeg’et sidder 
ikke i den fysiske hjerne, som jo 
blot er et redskab for jeg’et. Hjernen 
kan ikke beslutte noget selv! 
Men hvad hvis jeg’ets beslutninger 
ikke når frem til den vågne dagsbe-
vidsthed eller forvrænges undervejs 
pga en defekt i redskabet, hjernen?
I så fald kan man nok frikende 
hjernen, men vel ikke jeg’et? Hvad 
er det så i grunden, man dømmer i 
en retssag?

Hjernesvulst eller ej, så er det nu 
engang mandens jeg, der har beslut-
tet at forgribe sig på et barn. Og i 
den sovende voldtægtsmand er det 
også stadig hans jeg, der styrer hans 
lyster. Så burde de vel dømmes som 
alle andre lovbrydere?

Eller bør de behandles ligesom 
de, vi erklærer for åndssvage eller 
sindssyge? Altså dømmes til be-
handling og ikke straf? For de bør 
vel ikke helt frikendes for ethvert 
ansvar, eller hvordan?

Mørkets fyrste

Det billede, der er på forsiden af 
denne bog om ”sekter og hemme-

lige selskaber”, viser en præsident 
Bush, som ved edsaflæggelsen til 
sin 2. indsættelse giver et tegn med 
sin højre hånd formet som et horn. 
Fra gammel tid har det været et 
symbol for Satan, og han var vel 
også det, man kan kalde en ”mør-
kets fyrste”. Med sin angrebsmen-
talitet og de krige, han startede, var 
han uden tvivl udset af forsynet til 
at skaffe mange mennesker de lidel-
seserfaringer, de manglede.

Tegnet menes at henvise til Bush’s 
medlemskab i det selskab for sær-
ligt udvalgte, der kalder sig ”Skull 
and bones”. Det blev grundlagt i 
1832, og siden da har mange præ-
sidenter, regeringsmedlemmer og 
andre store beslutningstagere i USA 
gennemgået initieringen. Meningen 
med selskabet er at hjælpe hinanden 
til indflydelsesrige poster indenfor 
regering, domstole, finansverden og 
store industrivirksomheder. Bush 
havde 5 ”skull and bones”-medlem-
mer i sin regering!

En af grundlæggerne, W. Huntingt-
on Russell, anså ”skulls-men” for 
at være udvalgt af Gud til at styre 
USA med formålet ”at skabe en ny 
verdensorden”. Deres initierings-
ritual ligner en del det, man kender 
fra andre slags ”bander” og magt-
grupper, et slags genfødsels-ritual. 
Den nye skal klare noget skræm-
mende, møde ”djævelen” liggende 
på knæ, mens en maskeklædt ældre 
”broder” løfter sit sværd og berører 
det nye medlems venstre skulder, 
mens han siger ”jeg døber dig til 
ridder af Euloga”.

Det hele sker i et totalt mørkelagt 
rum, som kaldes ”gravkammeret”, 
hvori der opbevares hemmelige 

relikvier, så som f.eks. hovedskallen 
af en indianerhøvding Geronimos, 
som W.Bush’s farfar skulle have 
gravet op i 1918. I 2006 krævede 
Geronimos’ slægtninge hovedskal-
len udleveret for at begrave den 
igen, men Bush reagerede aldrig på 
kravet.

Mobilstråling

Anders Lund Madsen har en TV-
serie, han kalder ”Dårlig nyt”, som 
ind i mellem er ret morsom. Her 
passer hans skæve form for humor 
fint ind.

God humor har ofte en baggrund 
af alvor. Som da han f.eks. 18/5 
havde inviteret nogle gymnasiepi-
ger til at fortælle om og vise bil-
leder fra deres forsøg med karse og 
mobilstråling. De havde sået karse 
i forskellige kasser, som fordeltes 
mellem to rum – et uden og et med 
nogle mobiltelefoner i aktion. Det 
viste sig så, at karse ikke kan spire 
og gro, når de står for tæt på tråd-
løse netforbindelser.

Mange – også nogle martinus-
folk – mener, at al den snak om, at 
strålingen fra mobiltelefoner kan 
være skadelig, er noget sludder. En 
del seriøs forskning viser faktisk, 
at der ved megen og langvarig brug 
af mobiltelefoner tæt på øret sker 
ændringer i hjernens vibrations-
mønstre.

Men der har også været flere kanali-
serede budskaber om dette.
I en bog som f.eks. THOTH af 
Kerstin Simoné (Thoth kalder det 
væsen sig, som hun får en utrolig 
masse ret så troværdige budskaber 
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fra), beskrives hvad vor tids mange 
trådløse kommunikationsmidler 
betyder. Udsættes vi i længere tid 
for denne form for stråling, vil det 
indvirke på vor krops magnetfelt og 
kan få vore celler til at mutere, hvil-
ket i sidste ende medfører sygdom. 
Vor organisme har en vidunderlig 
evne til at genoprette ubalancer, 
men udsættes den alt for ofte for 
skadelige stoffer og stråler, må den 
til sidst give op.

Hvorfor vi sover

Hjerneforskningen har fået et 
redskab, som de tror kan føre til 
opklaring af alt muligt, - skanneren. 
Selv diagnosen ADHD mener man 
at kunne fastslå med det, de finder i 
en hjerneskanner. Og pædofili kan 
afsløres ved at se, hvad der sker i 
hjernen, når den pågældende ser på 
billeder af nøgne børn! Tror man!

Nu mener man også at have op-
klaret, hvorfor vi sover. Det har 
vist sig, at de neuronforbindelser, 
vi danner i vågen tilstand gennem 
læreprocesserne, skrumper mens vi 
sover. Teorien er nu, at man fore-
stiller sig drømme betyder, at de 
vigtigste forbindelser komprime-
res, så der er plads til at skabe nye 
forbindelser næste dag, mens de 
uvigtige luges ud.

Mon ikke computerteknikken har 
inspireret til denne teori? Men 
hvor tror man, de komprimerede 
tankeforbindelser bliver af? Tror 
man tankerne – som jo er elektriske 
vibrationer – oplagres i hjernens 
kemiske stoffer, som om den er en 
”harddisk” med en uanet mængde 
plads?

Så længe man ikke har forstået, at 
vor organisme består af andet og 
mere end den fysiske del, vil man 
ikke opdage, hvor vi har vor egen-
tlige ”lagerplads” for de opsamlede 
erfaringer. Som Martinus har forkla-
ret, sover vi for at skaderne i nerve-
forbindelsernes netværk kan blive 
repareret. Den elektriske aktivitet 
i dette netværk nedsættes under 
søvnen med det formål. Derfor kan 
det ikke undre, at skannings-målin-
gerne viser, at neuronforbindelserne 
”skrumper”, mens vi sover.

Vor drømmeaktivitet foregår slet 
ikke på det fysiske plan, så de har 
næppe nogen komprimeringsopga-
ve, for hjernen er da stort set sat på 
”stand by”. Den elektriske aktivitet, 
der trods alt stadig foregår i hjernen, 
formoder jeg er instinktenergien, 
som sørger for at hjernen får hvad 
den behøver – f.eks. ilt.

Dog et lille fremskridt?

Europa er i krise, gabet mellem rige 
og fattige vokser, hvilket styrker de 
asociale højrenationalistiske kræf-
ter. Al slags kriminalitet florerer, for 
den stigende intelligens har gjort 
den mere og mere udspekuleret. 
Idealerne om ”frihed, lighed og bro-
derskab” synes helt glemt. Vi lever 
jo i ”de sidste tiders ragnarok”!

Mange søger at berige sig på andres 
bekostning, f.eks. ved at unddrage 
staten den skat, der skulle sikre fæl-
lesskabets funktioner og give grund-
lag for støtte til syge og nødlidende. 
At fungere som ”skattely” er blevet 
en indbringende forretning.
Men de, der mente således at sikre 

deres formuer ved flugt fra deres an-
svarlighed, havde måske ikke regnet 
med den nye teknologis mulighed 
for at afsløre dem. Der skal bare 
nogle få ”whistleblowere” til, som 
på få minutter og en USB-nøgle kan 
tappe de data, som viser, hvem der 
har gemt penge og hvor mange, og 
give dem videre til det globale net-
værk af journalister, som har sat sig 
for at afsløre skatteunddragerne.

Således kunne f.eks. en fattig græsk 
familie læse om, hvordan deres 
rige landsmænd har medvirket til at 
kaste landet ud i økonomisk kaos og 
forarmet folkets flertal. Med inter-
nettet er det blevet meget sværere 
for magthavere at skjule noget for 
offentligheden. Al mulig informa-
tion flyder hurtigt ud gennem de 
elektroniske ”motorveje”. Dette er 
trods alt et lille fremskridt i denne 
verdens ”jammerdal”.

Til gengæld er internettet også 
blevet en slagmark for nye former 
for kriminalitet – cyberkriminalitet. 
Alt kan misbruges af dem, der ikke 
er kommet ret langt i deres moral-
ske udvikling. De mørke kræfter 
har stadig stor magt på denne klode, 
men det er da en trøst at vide, at det 
vil de ikke blive ved med at ha’! 
Og med reinkarnation og karma vil 
retfærdigheden dog til sidst sejre.

Danmark på piller

Dansk TV og radio har haft nogle 
udsendelser, de kaldte ”Danmark på 
piller”. Det var lidt rystende at høre 
om, hvor meget medicinalindustrien 
tjener på verdens såkaldt ”lykkelig-
ste folk”. Det er især det, man har 
kaldt ”lykkepiller”, der har været 
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et enormt stigende forbrug af i de 
senere år. Det har i øvrigt vist sig, at 
danskernes sundhed er ringere end 
f.eks. spaniernes og italienernes, 
men dog ikke så ringe som USA’s 
befolkning.

Man havde mod nok til også at høre 
de forskere, der mener medicin slår 
flere mennesker ihjel end de hjæl-
per. Forskning har vist, at 90% af de 
såkaldte lykkepiller slet ingen virk-
ning har, bortset fra meget uheldige 
bivirkninger. Men de sælges med 
en reklame, der ligner et religiøst 
budskab om ”frelse”, så man i en 
film fra USA.

Peter Gøtzsche, leder af Cochrane-
centeret på Rigshospitalet, kalder 
dem ”ulykkespillerne”. Professor 
Cochrane (1909-88) var den første 
forsker, der påviste medicinalindu-
striens manglende videnskabelige 
testmetoder, derfor er centre verden 
over for alternativ forskning opkaldt 
efter ham. (Kilde: Søren Ventegodt: 
”Medicin – til gavn eller skade?”, 
Livskvalitetsforlaget 2012)

Et positivt indslag i debatten om 
det overhåndtagende pilleforbrug 
var Chris MacDonalds forsøg på at 
bevise, at man kan kvitte pillerne 
ved at ændre sin livsstil. Der er så-
ledes kommet et konstruktivt fokus 
på, hvordan vor livsstil og mentale 
tilstand er årsag til megen sygdom. 
Det er altid godt med nogle kon-
krete eksempler.

Englehviskeren

På forlaget ”Det Blå Hus” er denne 
bog af englænderen Kyle Gray ud-
kommet her i 2013. Som det frem-
går af titlen taler han med engle, 
som han siger er nogle helt andre 
end de afdødes ånder, som han dog 
også kan kontakte. Det er en meget 
sød og positiv bog, hvor han fortæl-
ler om, hvornår han fik sine evner 
som medie, og om hvordan englene 
hjælper os.

Der er en del spirituel ”viden” at 
hente i bogen, om døden og rein-
karnation osv, men for en martinus-
læser er der ikke noget nyt. Jeg satte 
viden i gåseøjne, for her som i de 
fleste af denne slags bøger, bliver 
det i sidste ende et spørgsmål om at 
”tro” på det, der meddeles.

Men også på denne måde gives der 
i vor tid håb for menneskenes ånde-
lige udvikling. Der synes jo at blive 
flere og flere, der udvikler særlige 
evner.

Er religion årsag til krig?

Man hører ofte den påstand, at re-
ligion er årsag til krig. Men faktisk 
startede hverken 1. eller 2. verdens-
krig på grund af religion, med min-
dre man da som Martinus mener, 
at politik er en form for religion. 
Men det er rigtigt, når man siger, at 
der er flere kristne, som er blevet 
slået ihjel af andre (såkaldt) kristne 
end af andre religioners tilhængere. 
Ligesom vi i dag ser, hvordan det 
især er muslimer, der slår andre 
muslimer ihjel.

Gødningsbillen

Denne lille bille, som kan bakse 
af sted med kæmpestore gød-
ningskugler, den skal bruge til at 
lægge sine æg i, orienterer sig efter 
mælkevejsgalaksen. Hvis den ikke 
kan se stjernerne, kan den ikke 
finde vej, har forskning vist. Man 
lukkede simpelthen kunstigt af for 
dens udsyn.

Hvad så når der er overskyet og 
ingen stjerner synlige, kunne man 
spørge, for da har det vist sig, at den 
stadig kan finde vej. Man mener, 
den bruger det polariserede lys 
omkring solen og månen, det lys 
mennesker ikke kan se. Men der er 
stadig meget, forskerne ikke ved om 
de forskellige dyrearters sanseevner 
i forhold til de energier, naturviden-
skaben heller ikke ved så meget om 
endnu.
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GMO

Når grise fodres med genmodifi-
ceret majs har de en dødeligheds-
procent på 30. Hvis man i stedet 
giver dem økologisk dyrket foder 
kan landmanden spare 70.000 kr 
om året, fordi grisene er sundere og 
mere levedygtige, og de behøver 
ikke al den medicin, som traditio-
nelle landmænd bruger. Det er den 
medicin, der har vist sig at skabe 
de resistente svinebakterier, kaldet 
MRSA, der nu er en fare for mange 
menneskers helbred.

Vor skytsengel

Temperaturen på jordkloden stiger 
ikke så hurtigt, som udledningen af 
CO2 burde føre til, har klimafor-
skerne just fundet ud af. Udlednin-
gen af CO2 er jo fortsat stigende. 
Nu tror man så, årsagen er at havene 
optager mere CO2, end man har 
regnet med.

Mon ikke det er jordklodejeget, der 
har grebet ind i denne proces? Det 
er jo vor ”skytsengel nr. 1” ifølge 
Martinus. Og det vil nok ikke have, 

at alt for mange landområder skal 
blive til ørken. Kloden skulle jo 
gerne blive til en frugtbar oase, når 
vi engang når frem til ”det rigtige 
menneskerige”!

Homo-ægteskaber

Flere og flere nationer legaliserer 
ægteskaber mellem to af samme 
køn, nu senest også Frankrig. Ifølge 
åndsvidenskaben er det meget 
naturligt, at to af samme køn kan 
elske hinanden. Men hvorfor ønsker 
de dog statsmagtens legalisering af 
deres kærlighed? Og hvorfor ønsker 
de at have ”kontrakt” på hinanden? 
Og så netop i vor tid, hvor ægte-
skabet som institution er på retur i 
øvrigt?

Hvad tidligere rådsmedlem-
mer skrev

I ”Kosmos” nr. 10/1980 skrev Aage 
Hvolby i en længere artikel bl.a.: 
”Som et overmåde vigtigt led i sin 
mission har Martinus skullet sikre 
sig, at verdensbilledet ikke alene 
blev gengivet højintellektuelt, men 
at det også blev gengivet originalt, 
og at det yderligere blev modtaget 
og viderebragt i uforfalsket form. 
Denne opgave har Martinus løst ved 
personligt at nedskrive verdensbil-
ledet samt ved derefter at bestem-
me, at det af ham nedskrevne aldrig 
må ændres.”

Og i ”Kosmos” nr. 1/1999 skrev 
Hans Wittendorff bl.a.: ”Det er 
virkelig dyrebart, - ja, det er selve 
grundlaget for sagens økonomiske 
eksistens, at sagens venner kan have 
100% ubetinget tillid til, at hver 

eneste krone, der gives til Institut-
tet, bliver brugt, - ikke at favorisere 
enkeltpersoner, - men til gavn for 
Idealfondens formål: At bevare 
Martinus’ værker uændret, og at 
oplyse om disse værker.”
Hvor meget kender de nye råds-
medlemmer til de tidligere medlem-
mers skriftlige udsagn?

Bevidstheden fungerer stadig!

Patienter under operation kan trods 
dyb bedøvelse reagere på lægens 
udtalte budskaber, selv om hjernen 
er koblet fra. Det gælder også under 
hjertestop. Det er faktisk meget 
nyttigt!

Således kan man bruge musik til at 
berolige patienten uner operationen, 
men også kærlige ord vil nå hans 
bevidsthed. Og så er der læger, der 
stadig tror, bevidstheden sidder i 
hjernen!

Sommerhus udlejes i Klint!!!

Et dejligt sommerhus i området 
omkring Klintetoppen udlejes. 
Kontakt Ingelise Christiansson tlf. 
6116 8648.
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Hvem var Mitar Tarabic?

Når denne person har interesse, 
skyldes det, at han allerede i 
1800-tallet forudsagde Martinus’ 
komme. Han sagde (kan læses på 
internettet): ”Blandt folk i en lille 
nation i nord vil der vise sig en 
mand, der vil lære menneskene om 
alkærlighed og medfølelse, men der 
vil være Judas’er og hyklere om-
kring ham, der vil modarbejde hans 
budskaber. Disse hyklere vil ikke 
forstå, hvad der er virkelig menne-
skelig barmhjertighed. Men de ord, 
han skrev og talte, vil blive beva-
rede, og folk vil efterhånden indse, 
hvor selvbedragne de var.”

Mitar Tarabic (1829-1899) var 
en analfabetisk bonde fra en lille 
serbisk landsby, Kremna, som fik 
sin lokale præst til at nedskrive de 
profetiske syner, han fik.

Han forudsagde mange ting, der 
alle senere kom til at passe, især om 
forhold vedrørende Serbien. Mange 
konkrete ting omkring første ver-
denskrig 1914-18 forudsagde han, 
men også om anden verdenskrig. 

”Hele Europa vil blive underlagt det 
skæve anti-kors”, siger han, men så 
vil der fremstå ”en mand med blå 
øjne på en hvid hest med en stjerne 
i panden. Han vil jage fjenden fra 
vort land, og vort land vil blive 
større end nogensinde.”

Her er det Tito, han ser, for hans 
partisaner havde en rød stjerne på 
deres hatte. Det forudsiges, at han 
vil bryde med russerne, og det se-
nere venskab ”vil kun blive formelt 
og uden oprigtighed”. Under denne 
mand med ”de blå øjne” vil Serbien 
trives, men ”da han dør ved at miste 
sit ben” (han fik det amputeret pga 
sukkersyge) vil ”bror begynde at 
hade bror” og landet falde fra hinan-
den i blodsudgydelser. Der vil være 
serbere, der vil være flove over at 
vedkende sig at være serber.

Tarabic ser fremtiden som en tid, 
hvor ”mange glemmer Gud og kun 
vil tilbede deres egen menneskelige 
intelligens”. Man vil køre rundt i 
”vogne uden okser”, og ”rejse på 
himlen”, ja ”køre i rigge på månen”. 
Man vil bygge en ”kasse der viser 
billeder, hvor man vil være i stand 
til at se alt, hvad der sker over hele 
verden”, men ”de vil ikke være i 
stand til at kommunikere med mig, 
som da er død, selv om billederne 
vil være tæt på denne anden verden, 
lige så tæt som hovedbundens hår er 
tæt på hinanden.”

Videre fortæller han: ”Folk vil bore 
huller dybt i jorden for at finde det 
guld, der vil give dem lys og kraft, 
og Jorden vil græde af sorg pga 
disse åbne sår” (sort guld = olie!). 
Der vil opstå en international dom-
stol, der ikke vil ”tillade landene at 
bekæmpe hinanden”. Der vil være 
krige i Israel, men før eller senere 
vil der blive fred selv der. 

”Visdommen fra orienten vil krydse 
alle have og grænser”. ”Det vil ikke 
være muligt at skelne en mand fra 
en kvinde, for alle vil klæde sig i 
det samme.”

Han ender med en grum fremtids-
cene, hvor ”onde mennesker vil 
forgifte luft og vand og sprede pest 
over floder og jord, folk vil be-
gynde at dø pludseligt af forskellige 
lidelser.” Men der er dog nogle, som 
vil overleve, ”fordi Helligånden vil 

spare dem, og de vil være tæt på 
Gud”. Til allersidst ”vil der ikke 
komme flere krige, men folk vil 
leve i overflod, lykke og kærlighed”

Bliv vegetar!

Først var det Bill Clinton, der gik 
ud og fortalte verden, at han havde 
reddet sit helbred ved at blive ve-
getar.

Og nu går også verdens rigeste 
mand, Bill Gates, ud med budska-
bet om, hvor vigtigt det er at blive 
vegetar. Men nu er begrundelsen 
mere hensynet til klimaet og sulten 
blandt verdens fattigste. Han finder 
det umoralsk at bruge planteføde til 
brændstof til bilerne.

Mavekræft er et stigende problem i 
den rige del af verden. Flere og flere 
er overbevist om, at det skyldes den 
øgede kødspisning, nu også i Kinas 
og Indiens middelklasse.
Også diabetes 2 mener man hænger 
sammen med kødspisning sammen 
med det øvrige forringede madtil-
bud, f.eks. fastfood. 



51

Er fugle særlige dyrearter?

Man mener, fuglene er de sidste 
rester af fortidens dinosauere. 
Betyder det mon, at der stadig er 
noget krybdyr over dem? Vi ved, at 
for krybdyr afhænger det af varmen, 
om der kommer hanner eller hunner 
ud af æggene. Men nu har forskerne 
fundet ud af, at det faktisk også gæl-
der for fuglene. Varme fuglereder 
giver hunner, mens mindre varme 
reder giver hanner.

Normalt kan fugle regulere tem-
peraturen i deres reder, sådan at de 
kan holde den på de 34 grader, hvor 
forholdet mellem hanner og hunner 
bliver lige. Men hvis de ydre kli-
maforhold bevirker en meget kold 
ynglesæson, vil der komme flest 
hanner det år.

Dette rimer ikke helt med det, Mar-
tinus har fortalt, for heller ikke i den 
egentlige dyreverden skulle det vel  
være muligt at skifte køn mellem 
inkarnationerne, og da slet ikke un-
der de her beskrevne lidt vilkårlige 
omstændigheder.

Hvad styrer Jordens rotation?

I en TV-udsendelse påstod en 
forsker, at det er månen, der 
styrer Jordens rotation, ja hele 
dens stabilitet. Da månen fjerner 
sig fra Jorden med 3,75 cm om 
året, forudså han, at Jorden på 
et tidspunkt ud i fremtiden ville 
”vælte”.  Mon der er nogen, der har 
taget en sådan skræmmende udsigt 
alvorligt? For det er noget grund-
læggende vrøvl.

Månen er et ”klode-lig”, som 
Martinus kalder den, så den styrer 
ikke noget. Jordkloden er et levende 

væsen, som med sit Jeg styrer sig 
selv. Dens bevægelser er ganske 
vist automatfunktioner, ligesom vor 
vejrtrækning f.eks. er det, så den 
vil ikke ændre sin bane, uden det er 
som led i dens million-årige plan og 
i overensstemmelse med universelle 
principper. Rotationen er et sådant 
universelt princip, så det kan en død 
måne ikke ændre på.

Ordet alkymi’s oprindelse

De gamle egyptere kaldte deres land 
Kam eller Kem. Ordet betyder ”sort 
jord”, der hentyder til dyndet fra 
Nilens oversvømmelser – til forskel 
fra den røde jord i det øvrige Afrika. 
Herfra kommer ordet ”al-kemi”, der 
betød stoffernes forvandling. 
Det kom med araberne til Europa 
som ”alkymi”, senere blev det blot 
til ”kemi”, læren om stofferne og 
deres forvandlinger.
Læren om menneskets åndelige 
forvandling kalder Martinus derfor 
”kosmisk kemi”.

Citater:

Det er kun med hjertet, man rigtigt 
kan se, det væsentligste er usynligt 
for øjet.
(”Den lille prins”)

Fred kan ikke opnås med magt, kun 
gennem forståelse.
(Einstein)

Du kan ikke lære et menneske 
noget, du kan kun hjælpe det med at 
finde det inden i sig selv.
(Galilei)

Det gælder om at leve i evigheden, 
og på samme tid høre uret i stuen 
slå.
(Søren Kierkegaard)
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Her til sidst et lille udpluk fra de mange breve, jeg har fået
Kære Ruth Olsen!

Denne mail er blot for at vise min støtte uforbeholdent 
fra mit hjerte i den sag du står midt i med dit hjerte.

Det er en prøvelse som du nok skal klare. Jeg vil takke 
dig for dit uselviske arbejde, helt i Martinus ånd, du 
kan roligt se dig selv i øjnene.

Jeg har købt LIVETS bog 1 - 7 Det Tredie Testamente 
i den oprindelige udgave. Disse meget smukke hel-
lige bøger, der udover visdommen indeholder en høj 
vibration (som er gået tabt i den anden udgave ) hvilket 
også gælder de små bøger. Bevarelsen af budskabet i 
den reneste form, må ikke gå tabt!! I renhedens hjerte 
er der ingen kamp.

I kærlighedens lys Freja Berthelsen.

****

Kære Ruth

Du kender mig ikke, jeg nyder blot at læse tidsskriftet.
Bortset fra sidste nummer, som jeg nu to gange har læst 
med en vis bekymring.
Jeg kender ingen på MI eller “nytilkomne” Martinus-
formidlere. For mig personligt er Martinus ikke et 
socialt forum, men en uudtømmelig kilde til forståelse 
og inspiration. Her er rigeligt for mig til udvikling af 
personlig væremåde. Ingen behov for oplysning eller 
missioneren herfra.
 
Men umiddelbart ligner sagsanlæg en slags patriarkalsk 
straffeaktion overfor de uvorne unger, som bestemt må 
sættes på plads...
Bortset fra et uendeligt og stadigt voksende kontrol- og 
styringsproblem for MI i tiderne fremover, er de verse-
rende stridigheder - krigslignende tilstande - ikke mit 
ærinde i denne omgang.
 
“Stoffet” Politiken 17-4-13, 2. sektion, sidste afsnit på 
forsiden om Karen Blixen i Afrika. En brevsamling 
1914-31, 4 bind: I et af Afrika-brevene fortæller den 
barnløse Blixen, at hun “er blevet spaaet af en gammel 
araberpræst (...)at en “ung Mand af mit Blod og Hjerte” 
(...) skal blive større end Konger og kendt til alle tider 
som dem, der er i de hellige Bøger (Bibelen eller Kora-
nen)”.
 
Endvidere skrives der i fortsættelsen: “Hvis vi nu 
kunne blive enige om at kalde den unge mand for Isak 
Dinesen, må profetien vel siges at være gået i opfyl-
delse...”

Vi er nok nogle stykker, som kunne komme med et 
andet bud...
 
Du kan bruge det som du vil, bare jeg ikke er nævnt.
Jeg håber, at du holder modet oppe.
mange hilsner
Palle 

 **** 

Ole skriver fra Norge:

Sender min uforbeholdne støtte til Ruth Olsen, Jan 
Langekær, Søren Ingemann Larsen og 
Kurt Christiansen, i den pågående strid med Martinus 
Institut i København.   

  Oppførselen, væremåten til noen av Institutets 
personer, er forkastelig og uakseptabel. 
Martinus`  nestekjærlighetsbudskap, ser de ut til å ha 
glemt, og de fremstår som hensynsløse, egoistiske 
mennesker; opptatt av egen prestisje, profitt og vinning.  

Her vil sikkert Martinus selv gripe inn fra det plan han 
befinner seg på, og redde oss fra disse 
rare menneskene på Institutet, som ser ut til å ha mistet 
forstanden.     
Hva fremtiden vil bringe for dem, kan man jo 
spekulere i.  

Imens  skal jeg gjøre mitt for å advare mot disse nevnte 
personer på Institutet; hvis for eksempel 
noen av de skulle komme til Norge å holde foredrag, 
kurs.  
Her skal jeg gjøre det jeg kan for at folk her hjemme 
skal få vite hvem de er, hva de står for etc. 
Føler jeg har moralsk plikt til å gjøre det, etter det som 
nå utspiller seg.   

PS.  Dette er det ingen andre som har diktert for meg – 
men er min egen selvstendige frie mening og vurdering 
omkring den pågående strid !   
Hilsen Ole S. Larsen ,Oslo  -  Norge

Inger Kristine Bøe:
Fikk faksimileutgaven i hus nå nylig og jeg ble over-
rasket når jeg begynte å lese i det og tenkte, hvorfor er 
dette blitt fratatt oss i alle disse år. Å lese Martinus uten 
filter føltes som en helt annen tilgang til kilden. 



Frihed

”Menneskene er endnu så rodfæstet i dyrelivets traditioner, at de ynder 
at gå i flok. De går hellere i følge med flokken på en forkert vej, end de 
går alene på den rigtige vej. Men derved kommer de naturligvis også til 
at dele flokkens skæbne.”

”Andre væsener er ikke bange for flokkens skærsild. For dem er sand-
hedens afsløring og praktisering det absolut eneste mentalt bestemmen-
de i deres fremtræden, ganske uafhængig af hvilken lidelse, hån, spot 
og bagtalelse fra den uvidende hob de så end måtte være genstand for”

”Og i dette kendsgerningernes soleklare dagslys bliver eneren eller 
mindretallet til ”den lille tue, der vælter det store læs”, .. udfrier hoben 
fra uvidenhedens og suggestionens favntag og således er det lille ret-
mæssige ”sennepskorn”, af hvilket ”himmeriges rige” vokser frem på 
jorden”.
(Fra Bisættelse stk. 119 og 120)
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Hvad åndsvidenskaben kan gøre
Hvad kan åndsvidenskaben gøre, hvordan kan den være til gavn for søgende mennesker? 
Det kan den derigennem, at det menneske, som er i besiddelse af et stort erfaringsmateriale, 
ved studiet af de kosmiske analyser kan få orden på dette materiale i sin bevidsthed. 
Det kan begynde at se sammenhængen og meningen bag tilsyneladende tilfældige og 
meningsløse begivenheder og oplevelser. Det får perspektiv bag sin oplevelse i stedet for, at 
livet tidligere syntes fladt og trivielt.

Men det er sit eget erfaringsmateriale, mennesket har som grundlag, og så har det mulighed 
for gennem arbejdet med sig selv, ved at følge åndsvidenskaben, ikke blot i teorien, men 
også i praksis, at styre mod den mentale havn, som er den fred, mennesket længes efter. 
Den vil blive en indre virkelighed hos mennesket, men den vil også blive en ydre realitet 
derigennem, at den vil komme til at stråle ud gennem menneskets tanker, følelser og hand-
linger i hverdagen.

(Martinus i sin tale i Klint d. 9/8 - 1948 ”Den mentale kursændring”)

Mennesker der således med stor interesse og sympati studerer åndsvidenskaben og alt efter 
evne gør den mere og mere til væremåde i deres daglige liv, skaber med denne væremåde 
den ny verdenskulturs første spæde morgengry. Den udgør den virkelige varige freds be-
gyndende solopgang over verden. For dette Guds ånds evige lys må den ufærdige menne-
skeheds drabs- og krigsmentalitets mørke dødståger vige.

Og fra disse åndsvidenskabens eller lysets bærere vil denne kærlighedens verdenskultur 
vokse i udfoldelse fra generation til generation indtil Guds plan med hvert eneste enkelt 
menneske er fuldbyrdet, og det i Guds ånds strålevæld er bragt til at lyse og funkle som 
”mennesket i Guds billede efter hans lignelse”. Og det evige ord på korset: ”Det er fuld-
bragt”, vibrerer som en kendsgerning over hele verden.
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www.nyimpuls.dk
Der må frit kopieres fra bladet, men med 

kildeangivelse

Da gebyrene for at have konto i Norge og Sverige er 
blevet så store, er jeg ved at nedlægge disse konti.

Når det første blad i 2014 udkommer, kan man altså 
kun betale til vor danske konto:
reg.nr. 3208 - konto 925 4242
(IBAN: DK61 3000 0009 2542 42)
Danske Bank

Jeg ville gerne undgå Danske Bank, men jeg kan 
ikke lave det om foreløbig.

Hjælp!
Ja, nu er det anklagede ”firkløver” nødt til at bede 
alle, der er enige med os om, at Martinus’ ønsker bør 
respekteres, om at hjælpe os økonomisk. Da Instituttet 
har afslået tilbuddet om retsmægling, og sagen der-
for kører videre, har vi været nødt til at søge juridisk 
bistand. Det er meget kostbart, foreløbig har vi måttet 
indbetale 200.000,- kr i depositum.

Vi har søgt at undgå, at gavepenge skulle bruges til 
noget, som Martinus ikke ønskede hans ”sag” skulle 
give sig af med, men når gavegiverne blot ved, hvad de 
giver til, kan det dog moralsk forsvares.
Vor fælles advokatregning betales over Kosmologisk 
Informations regnskab, men da jeg har ønsket at ar-
bejde så lidt som muligt efter ”forretningsprincippet”, 
er der ikke ret meget i den pengekasse.

Derfor – har du mulighed for at give os en skærv, så 
send den til:
Kosmologisk Information, reg.nr. 3208 konto 
9254242

Vi ”fire” har ikke ønsket denne retssag, som vi ikke 
mener løser noget som helst af det, som er det største 
problem indenfor ”sagen” – den manglende respekt for 
en Verdensgenløser. Men hvad mon Martinus – for-
synet – vil med den? Måske få Martinus-folket til at 
besinde sig på, hvad Det Tredie Testamente grundlæg-
gende handler om?

En ægte ment kærlig hilsen
Ruth
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Ydmyghed 
Af Martinus

Ydmyghed er selve ”nøglen til visdommens port”, idet 
det er den bevidsthedstilstand, der giver adgang for det 
jordiske menneske til den virkelige indvielse, det, jeg i 
mine kosmiske analyser kalder ”den store fødsel”, ople-
velsen af kosmisk klarsyn.
For alle jordmennesker gælder det, at de er på vej mod 
denne ”port”. Det vil med andre ord sige, at selve det 
daglige liv på jorden er et stort eventyr. Dette eventyr 
adskiller sig fra alle andre eventyr derved, at det ikke 
som disse kun er digt eller fabel skabt af fantasien, men 
er selve virkeligheden. Dette virkelighedens eventyr 
overgår alle andre, det er selve åbenbaringen af en men-
neskehed på vandring fremad og opad mod en strålende 
oplevelse, en forløsning fra sorg og lidelser, et møde med 
selve Guddommen.

Denne vandring går hen over kontinenter og have, gen-
nem golde ørkener og iskolde polarområder, gennem 
frodige blomsterfyldte enge, haver, marker og skove, 
opad stejle klippeskrænter og bjergskråninger og nedad 
igennem dybe, mørke afgrunde med slimet kryb og giftige 
dunstarter, gennem solhede feberbefordrende terræner 
med junglekrat fyldt med farlige vilde dyr, over tundraer 
og sumpe, over floder og søer. Mange af disse områder 
er rene ”dødszoner”, og mennesker bukker under for 
naturens overmagt, men ifølge livets love og evige kreds-
løb fødes de igen og fortsætter deres vandring med nye 
erfaringer og genoptager deres kamp mod naturkræfterne 
for at gøre sig jorden underdanig. Og det er lykkedes for 
dem på så mange måder.

Gennem det sidste århundrede er menneskenes viden 
om den fysiske verden og deres evne til at få naturens 
kræfter til at arbejde for sig vokset med gigantisk kraft. 
Men endda er de ikke ved vejs ende, endnu er der mørke, 
farlige og højst uhyggelige ”dødszoner” at tilbagelægge 
for den jordiske menneskehed, inden alle jordmennesker 
har åbnet ”visdommens port”. Disse ”dødszoner” er ikke 
skabt af fysiske klimaforhold, men af tankeklimaer. Det er 
zoner, hvor hadets giftige flammer får de levende væsener 
til at lyve, bagtale, såre, lemlæste og dræbe hverandre, 
ikke fordi det som hos dyrene er en livsbetingelse, men 
for at erobre hinanden eventuelt mere fordelagtige plads i 
den store vandring mod, hvad menneskene kalder lykken.

Og henover valpladser med tanks, kanoner, maskinge-
værer, bomber og granater går den evige vandring, over 
ruinbyer, milevide soldatergrave, beskyttelsesrum og 
underjordiske bunkers. Og menneskene råber mod den 
himmel, de selv har formørket med røgen fra tusinder 
af eksplosioner og forgiftet med atomstøv og radioakti-
vitet, efter det eneste, der efterhånden kommer til at stå 
for dem som den virkelige lykke: fred! Alt andet bliver 
efterhånden ligegyldigt.
Hvad betyder det, at mennesker har en begavelse, der får 
elementerne til at arbejde for dem, når resultatet bliver 
”den totale krig”? Hvad betyder det, at man kun behøver 
at trykke på knapper, så man fritages for meget arbejde 
og besvær, når man samtidig skal gå i angst for, at andre 
mennesker skal trykke på knapper, der kan udløse kræfter, 
som på sekunder lægger den by, hvor man bor, øde, så 
der kun bliver en rygende ruinhob tilbage?

Hvad glæde har vi af, at den himmelske magt og over-
legenhed, hvilket vil sige: den tekniske kunnen, der 
jo i virkeligheden slet ikke hører dyreriget til, men 
ifølge LIVETS BOG er en rent menneskelig evne eller 
egenskab, tillader os at fare henover skyerne, hvis den 
samme magt og fart medfører, at vi dybt nede under os 
på jorden lader denne vor himmelske færd resultere i, at 
vi lægger byer i ruiner, dræber mennesker eller lemlæster 
dem og gør dem hjemløse?
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Samtidig må vi selv på vor fart henover skyerne sidde i 
angst for de eventuelle forfølgere, der forsvarer den jord, 
de hjem og de mennesker, vi er sendt ud for at lægge øde. 
Disse resultater af menneskenes tekniske kunnen eller 
rent menneskelige begavelse er foreløbig mundet ud i 
forbandelse i stedet for velsignelse. Junglementaliteten 
eller ”den stærkestes ret” fejrer gennem den tekniske 
kunnen større triumfer på jorden end nogen sinde før.

Blot et stadium på livsvejen

Naturligvis tilsigter jeg ikke at anklage eller kritisere 
noget som helst enkelt folk eller nogen særlig nation med 
denne min berøring af den tekniske kunnens anvendelse 
i krigsøjemed eller i det dræbende princips tjeneste. Det 
er selve den anvendelse af den tekniske kunnen, den 
samlede jordmenneskehed i almindelighed udløser, jeg 
her har ønsket at påpege. Selve den situation, den jordiske 
menneskehed befinder sig i i øjeblikket, er et naturligt 
resultat af menneskehedens fortid, det er et stadium på 
livsvejen for menneskene, og det er lige så nødvendigt 
som alt andet, de i fortiden har været igennem.

Menneskene er ved at lære, at de med al deres fysiske vi-
den og kunnen i virkeligheden ingenting ved og ingenting 
kan. Man skal erfare, at teknisk kunnen og viden i sig selv 
ikke er ”livet og lykken”, men derimod ”døden”. Men-
neskene vil opleve kapitulationen af deres egen selvtillid, 
den der er baseret alene på fysisk viden og kunnen og på 
en materialistisk livsanskuelse.

Den umådelige vandring igennem en kæde af fysiske 
inkarnationer, hvor den væsentlige del af oplevelserne har 
været lidelse, smerte og kamp for tilværelsen, har ikke 
været forgæves. Den har bragt menneskene en vis form 
for viden og kapacitet på tekniske og fysiske områder og 
udviklet en grad af humanitet i mange menneskers be-
vidsthed. Men da det jordiske menneske med en stor del 
af sin bevidsthed endnu er et ”rovdyr”, udfolder det rent 
vanemæssigt junglens principper i hverdagen og mang-
foldiggør dem gennem sin tekniske kunnen og viden.

Det må nu opleve virkningerne deraf, for at det kan se, at 
det i virkeligheden ikke er den kapacitet i viden og ånd, 
som det tror om sig selv. Det skal få at vide, at det med al 
sit kendskab til mælkevejssystemer og atomsystemer og 
med sin evne til at granske detaljers detaljer i den fysiske 
materie ikke er ”homo sapiens” eller det ”vidende men-
neske”, som det så pralende har kaldt sig selv.

Dette at den fysiske viden alene ikke betyder noget, er 
den højeste viden, der kan erkendes eller tilegnes på den 
fysiske side af den ”himmelske port”, som fører til den 
virkelige viden om alle fysiske og åndelige realiteters 
kosmiske sammenhæng. Denne erkendelse er ”nøglen 

til porten”. Det menneskelige hovmod eller troen på, at 
man med en materialistisk livsindstilling og teknisk kun-
nen kan ”klare det hele”, står for fald, og hvor hovmod 
fjernes fra bevidstheden, kan normalt kun ydmyghed 
blive tilbage.

Erkendelsen af egen underlegenhed

Som De her vil kunne forstå, er ydmyghed erkendelse 
af ens egen underlegenhed. Ydmyghed er ikke, som 
nogle måske tror, udtryk for en krybende slavenatur, der 
blindt underkaster sig ethvert tyranni. En sådan natur er 
ikke ydmyghed, det er en af frygt for brutalitet og terror 
fremkaldt dressur. En sådan tilstand har naturligvis intet 
at gøre med det store livsmål i form af absolut selverken-
delse, som livsvandringens mange labyrinter, lidelser og 
besværligheder har tilsigtet.
Ydmyghed er en uforbeholden erkendelse af ens egen 
åndelige uformuenhed i forbindelse med en oprigtig trang 
til at nå frem til erkendelse af sandheden om livet og ens 
eget forhold til livet. Denne bevidsthedstilstand er det 
eneste, der kan åbne ”visdommens port”, dvs den eneste 
indstilling, der kan lukke op for ny viden og kundskab. 
Uden erkendelse af egen underlegenhed kan der umuligt 
blive tale om modtagelighed for belæring, undervisning 
og vejledning.

I sin bjergprædiken sagde Kristus: ”Salige er de fattige 
i ånden, thi himmeriges rige er deres”. Dermed mente 
han naturligvis ikke åndssvage mennesker og heller ikke 
mennesker, der er dumme og naive. Han talte netop om de 
mennesker, som besidder tilstrækkelig ydmyghed i deres 
sind til uforbeholdent at erkende deres egen åndelige 
uformuenhed og deres mangler og fejl. Og hvad er det 
for en salighed, disse mennesker besidder i modsætning 
til mennesker, der er så tilfredse med sig selv og alt det, 
de ved og kan, eller er så glade for deres magt, rigdom 
og position?

Saligheden består af det, Kristus kalder ”himmeriges 
rige”, og hvad er så det? Kristus har også sagt: ”Himme-
riges rige er inden i eder”, det er altså en bevidsthedstil-
stand, ikke, som naive mennesker tror, et sted. Det er en 
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åndelig bølgelængde, et tankeklima, som netop er kontra-
sten til det tankeklima, hvor hadets, hævnens, vredens og 
bitterhedens dødbringende flammer skaber en dødszone 
for menneskene. Den dødszone, de jordiske mennesker 
befinder sig i i dag, skabt af deres egen bevidsthed. Kan 
de ikke komme ud af ved egen hjælp.
Det betyder ikke, at der skal ske mirakler, for at verden 
kan blive anderledes, og heller ikke, at jorden og men-
neskene går deres undergang i møde, men derimod at 
menneskene må lære, at der findes større kræfter og 
magter i universet end menneskenes intelligens, ja en 
magt, som er større og stærkere end alt andet: den evige 
Guddom, i hvis universelle organisme vi og alle andre 
levende væsener ”lever, røres og ere”.

Når det enkelte menneskes bevidsthed i ydmyghed og 
erkendelse af egen uformuenhed koncentreres på denne 
magt, som Kristus har vist os det og lært os, vil bevidst-
heden lidt efter lidt forbindes med selve Guddommens 
tankeverden, med universets hav af viden. Det enkelte 
individ kobler dermed sig selv til udviklingens store 
kraftkilde og bliver af denne båret fremad og opad mod 
mentalitetens eller livets højeste tinder. Overfor den 
evige Guddom må vi erkende vor uformuenhed og vor 
uvidenhed, ikke i krybende underdanighed som en slave, 
der underkaster sig en tyrannisk hersker. 

Det kunne være naturligt for fortidens mennesker, der var 
vant til den slags herskere og derfor også dannede deres 
guder i et sådant billede, men ikke for nutidens menne-
sker, der skal vokse frem til at gøre begreberne ”frihed, 
lighed og broderskab” til mere end politiske slagord og 
virkelig skabe en verden, hvor princippet ”en hjord og en 
hyrde” skal komme til at blive virkelighed. Det vil ikke 
ske ved nogen som helst form for politisk, religiøst eller 
nogen anden slags diktatur, men gennem det personlige 
guddomsforhold, der i kommende tider frit vil udvikles 
hos flere og flere mennesker.

Søg og du skal finde

Det moderne menneske, som har overstået den blinde 
tros stadium og har været igennem materialismens tro 
på den fysiske videns og tekniske kunnens triumfer, kan 
ikke inspireres gennem religiøs suggestion og finder 
den materialistiske livsindstilling utilstrækkelig. Det er 
blevet søgende, og det skal også blive i stand til at finde, 
efterhånden som det ændrer sin opfattelse af det, man 
kalder ”værdier”. Jeg tænker ikke her på værdier af den 
slags, som får folk til at føle sig ”mere værd” end andre 
mennesker.

Nogle mennesker tror, de er mere værd end andre, 
fordi de tilhører en ”overklasse”, nogle fordi de har flere 
penge eller en større bil end andre. Der er også nogle, 

der tror, de er mere værdifulde, fordi de er ”frelste” og 
tilhører en bestemt religion eller sekt. Nogle mener, de 
er ”finere mennesker”, fordi deres hud er hvid og ikke 
”farvet”, andre at de er så meget mere værdifulde, fordi 
de er kapaciteter inden for et eller andet speciale, hvor 
de betragtes som genier.

Men sådanne tanker skal livet nok læse korrektur på 
gennem de erfaringer, menneskene vil gøre. Intet men-
neske er for Gud mere værd end noget andet, og de er 
alle på vej mod den føromtalte ”visdommens port”, som 
kun ydmygheden kan føre væsenet igennem. Gennem 
denne bevidsthedstilstand vil mennesket finde værdier, 
som ingen anden kan røve fra det, og som ikke en gang 
døden kan fravriste det.

Når jeg i begyndelsen omtalte, at den fysiske viden og 
tekniske kunnen i sig selv eller alene er af negativ natur, 
var det ikke for at kritisere videnskab eller teknik. Begge 
dele vil i menneskehedens fremtid komme til at spille en 
stor og positiv rolle i den videre udvikling. Det var for 
at påpege, at en viden og kunnen, som kun er baseret på 
materialisme og ateisme, ikke fører til nogen løsning af 
livets problemer og heller ikke til fred mellem menne-
skene. Der kan kun den videnskab hjælpe til, som viser 
menneskene livets virkelige værdier, og som lidt efter lidt 
kan lære dem at tænke i andre baner end de tankebaner, 
som gør menneskenes verden til en dødszone.

Kun en videnskab om levende væsener og deres livsytrin-
ger i et levende univers, kan bibringe menneskene den 
viden om virkeligheden, de trænger til, for at deres livs-
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oplevelse og livsudfoldelse kan blive den, Kristus kaldte 
”himmeriges rige”. Det menneske, der har ydmygheden 
i sit hjerte, og som virkelig bruger åndsvidenskaben el-
ler de kosmiske analyser i praksis, vil også gøre fysisk 
viden og kunnen til livgivende og positive faktorer. Det 
vil nemlig kun bruge dem til gavn for helheden og ikke 
bare for at berige sig selv eller overvinde andre.

Og dette menneskes forhold til sine omgivelser vil helt 
ændre karakter. Hovmod, egoisme, praleri og dømmesyge 
vil lidt efter lidt forsvinde fra dets bevidsthed. Det har 
opdaget sin egen mikroskopiske lidenhed midt i det store 
univers, og at det ikke er den storhed eller kapacitet, det 
troede at være. Det har erkendt, at det i virkeligheden 
ingen ting ved, kosmisk set, og med denne viden er det 
først nu klar til at kunne lytte til Guddommens, hvilket 
vil sige sin næstes, tale.

Det som det oprigtigt søgende menneske først af alt bliver 
indviet i, er nemlig, at det overalt møder Gud. Veksel-
virkningen med omgivelserne bliver nu noget andet end 
før, det bliver en interessesfære af en helt anden art. Vor 
næstes tale bliver noget, vi gerne lytter til, for vi kan lære 
noget overalt, og vi kan møde Gud gennem væsener, vi 
måske engang hånligt har overset eller er gået ligegyldigt 
forbi. ”Den fortabte søn, der æder sammen med svinene” 

er det menneske, der mangler ydmyghed, og livet vil 
bringe det i den situation, som er symboliseret med, at han 
råber til sin fader om at måtte blive en af hans daglejere.

Hovmod står for fald, og mennesket lærer, at dets værdi 
som menneske er dets værdi som medmenneske. Den 
før ”fortabte”, men nu ydmyge ”søn” er det menneske, 
som i sin bevidsthed udvikler evnen til at se ind i alle 
hjerter og sind og se det guddommelige der. Også i den 
måske engang ringeagtede ”proletar” vil han møde den 
evige fader.

Vejen til virkelig sandhed
Vejen til den virkelige Sandhed, Retfærdighed og Viden gaar saaledes gennem den 
offentlige Menings Skærsild, dens Korsfæstelse, dens laden haant om alt, hvad der 
ikke er sagt af den eller den for Tiden offentligt anerkendte Autoritet, dens Ringeagt 
eller Forhaandsafvisning af alt, hvad der ikke har et akademisk stemplet Ophav. 
Dens Ironi, Mistænksomhed, Bagtalelse og Latterliggørelse er de Realiteter, enhver 
Sandhedssøger, enhver Virkelighedsforsker maa overvinde, maa gøre sig immun 
overfor, før han kan begynde at erkende den virkelige Logik, begynde at opleve det 
virkelige Liv. 

Logik side 32
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v/Kirsten Thurø

Ligesom himmerigets rige er inden i os, er også sandhe-
den inden i os om den konflikt, som for tiden udfoldes 
mellem forskellige grupper af medarbejdere indenfor 
Martinus´ efterladte testamente. Martinus har påvist over-
for os, at alkærlighed, sandhed og logik er een og samme 
livsudfoldelse. Derfor ville vi ikke have brug for hverken 
Martinus´ anvisninger eller Samarbejds-Strukturen, hvis 
vi kunne tænke logisk. Det er naturligvis godt, at disse 
anvisninger som hjælpemiddel findes; men hvori består 
hjælpen, hvis man mener, man kan udlægge ordlyden 
således, at udfaldet bliver diskuterbart. Hvad betyder nu 
reelt denne eller hin udtalelse, som blev efterladt os? Alle 
udtalelser kan jo misforstås, dersom man endnu ikke be-
sidder forståelses-erfaringernes baggrund i en given sag.

Alligevel findes der ingen grund til at diskute-
re, hvad Martinus har sagt og ønsket og givet udtryk 
for mht. fremtidens udbredelse på verdensplan af hans 
efterladte testamente. Sandheden herom ligger trygt og 
sikkert i den usminkede logik. Kunne vi tænke logisk, 
havde vi ingen brug for love; thi i så fald agerede vi i 
harmonisk virke i henhold til alkærlighed og sandhed. 
Disputen om hvorvidt værket skal opbevares eller bevares 
er absurd.

Der er naturligvis ikke tale om et «enten eller», men om 
et «både og». Det danske ord «bevares” betyder ”konser-
veres”. Ordet er latinsk: con + servare = bevare/vedlige-
holde uberørt i fremtiden. På dansk har det netop denne 
betydning. En ”conservator” er en person, som beskytter 
og opretholder! ”Bevar mig vel” betyder ”rør mig ikke 
hverken nu eller i fremtiden”. Er fortidsminder bevarings-
værdige, betyder det, at de skal forblive i fremtiden, som 
de fremstod i fortiden. Ordet ”opbevares” er udledt af det 
tyske ”aufbewahren” og bruges, når man henstiller ting, 
man ikke konstant bruger; så opbevarer man dem f.eks. i 
et skab eller i en kælder indtil, de igen skal bruges.

Ordet ”opbevares” blev ikke af Martinus anvendt i 
forbindelse med anvisningerne vedrørende hvad, som 
skulle ske med hans livsværk i fremtiden; idet det er/var 
en indlysende, underforstået selvfølgelighed, at MI til 
enhver tid må have Martinus´ bøger, hæfter, symboler og 
alt vedrørende sagen til rådighed på Instituttet. Det er dog 
en absurd tanke, at noget andet kunne foreligge. Naturlig-
vis ville Martinus ikke anmode de ansvarshavende om at 

erindre at opbevare hans værker på Instituttet. Bøgerne er 
jo hele tiden bleven opbevaret i bogskabe indtil, de blev 
solgt, og man sørger naturligvis for, at der til stadighed 
er et oplag at sælge af.

Ordet ”bevares” betyder ifølge det danske sprog klart og 
tydeligt, at man skal sørge for, at værket til stadighed eksi-
sterer således, at skulle det på en eller anden måde forgå f. eks. 
grundet krige eller blive forfalsket af udefra kommende 
kræfter, så har man bevaret [og underforstået: opbevaret] 
alle de originale skrifter sikkert og uberørte på Institutet 
eller i sikkerhedsbox således, at eftertiden altid vil kunne 
få mulighed for at kende Martinus´ direkte uforfalskede 
ord. Dette er en indiskutabel logisk og selvfølgelig pligt, 
de ansvarshavende har.

At værket skal «bevares” betyder klart, at det skal ”for-
blive uberørt”, som det foreligger fra Martinus´ ånd og 
hånd, hvilket naturligvis tydeligt understreger, at ingen 
anden bevidsthed end Martinus´ alkærligheds-bevidsthed 
har mandat til at ændre eller tilføje noget som helst ved 
hans efterladte testamente, - inklusive hans ufærdige 
arbejde.

Det Tredie Testamente er givet os fra et for os ubegribelig 
højt eksisterende alkærlighedens åndelige visdomsrige 
og er naturligvis ikke givet for, at vi skal behandle det 
på samme måde, som når en dyreflok slås om kødet fra 
et nedlagt bytte. Det er naturligvis kun den, der reelt 
erkender alkærlighedens budskab, som i ærbødighed, 
respekt og ydmyghed bøjer sig for Mesterens ord og 
erkender sig selv som værende et ufuldkomment jordisk 
menneske, og således i relation til Guds Sendebud er 
åndeligt umodent og totalt ude af stand til med rette at 

At læse ånd og at læse ord
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redigere eller færdiggøre et kosmisk bevidst menneskes 
manifestationer. Vedkommende kan ikke bl.a. hverken se 
eller selvopleve det helhedsperspektiv, som manifesterede 
sig for Martinus ved arbejdets påbegyndelse; det arbejde, 
som han ikke fik tilstrækkelig tid til skriftligt at færdig-
fremføre.

Når Guds Sendebud blev kaldt hjem, og således ikke fik 
tid til fortsat at skrive, er det jo netop fordi, der er skrevet 
nok til at hjælpe menneskeheden i dens udvikling frem til 
Kosmisk Bevidsthed. Der findes intet behov eller mandat 
for fiksfakserier med efterladte skrifter.

Følgeligt må Det Tredie Testamente i respekt for livs-
analytikeren Martinus, for dennes arbejde, for Gud, for 
menneskeheden, som ikke fortjener forfalskninger og 
for selve livets eksistens, forblive absolut uændret og 
uberørt i den stand, som Martinus og Gud skænkede det 
til jordklodens menneskehed; og det gælder naturligvis 
såvel færdigskrevne bøger som påbegyndte udkast til 
bøger eller symboler. At ændre på det efterladte materiale 
er at udvise disrespekt overfor Martinus samtidig med, 
at det er at rane fra sine medmennesker. Man røver først 
og fremmest af livsenergierne, af lyset som hviler i hvert 
eneste ord, hvert eneste bogstav, som Guds Sendebud i al-
kærlighed nedfældede, og man kan som kosmisk ubevidst 
ændre en sætnings senere afslørende dybere mening ved 
at ændre et komma, der syntes på nærværende tidspunkt 
at skulle være netop dér, hvor man ønsker at indsætte 
det; ergo må der ikke ændres et komma, som Martinus 
klart gav udtryk for.

Hvor godt og hvor dybt, vi hver især forstår Sendebuddets 
ord, afhænger af vort personlige ståsted i udviklingen, og 
det er jo netop derfor, man igen og igen kan finde nye 
facetter, nye erkendelser ved genlæsningen. Mange men-
nesker, inklusive skriveren, har givet udtryk for følgende: 
Igen at læse Livets Bog efter en tids pause åbner op for nye 
erkendelser; åbner op for sider ved stoffet, som man sim-
pelthen ikke opfattede eller havde erkendelsesmulighed 
for at se tidligere. Der findes så mange oplysninger skjult 
i teksten, som venter på at blive opfattet, når bevidstheden 
bliver modtagelig. Oplysninger af en art, vi end ikke på 
nuværende tidspunkt kan udtænke os til, og som venter 
på, at vi kommer nærmere den store fødsel. Hvordan, vi 
forstår mesterens ord, er klart afhængig af og har sit ud-
gangspunkt i hvilken baggrundserfaring, vi hver især har. 
Selv for de, som mener at kunne alle 7 bind af Livets Bog 
udenad, er der endnu mange erkendelser at hente, for det 
drejer sig om slutresultatet og ikke om hukommelse, men 
om erkendelse, om intuitiv indsigt i stoffets udtryk for 
livsviden, og ikke om udsigt til genfortælling af stoffet.

Vi kan «alle» lære den ydre verdens tekster udenad; men 
har vi indsigten, er vi end ikke interesseret i udenads-
læren ud over at vide, hvordan symboler og deres farver 

skal aflæses; thi lyset i dybden og i bredden samt bevidst-
hedsudvidelsen, som opstår ved påvirkningens kraft fra 
Mesterens ord og dermed ånd, er af langt større betydning 
og værdi for vort sjæleliv end noget som hest andet. Vi 
bliver stille og ydmyge ved sådanne oplevelser. Taknem-
lighed og glæde fylder vor væren, medens udenads-læren 
er en art falsk klædedragt, selvom det er en ærlig sag, 
at det er et redskab, vi midlertidigt må benytte os af så 
længe, vi ikke besidder erkendelsens dybe genklangs-ind-
levelses-fundament. Det er derfor også af stor vigtighed, 
at mennesker selvstændigt studerer Martinus´ værker, og 
det er vor pligt først af alt at animere mennesker hertil. 
Foredrag vil altid være andenhånds mere eller mindre 
klare spejlbilleder; men det er jo netop gennem foredrag, 
at vi skal opmuntre til selvstændig læsning. Det må ikke 
blive sådan, at også bøgerne mere eller mindre bliver 
spejlbilleder af, hvad Martinus´ elever mener, at Martinus 
sagde eller skrev eller ville have skrevet.

Martinus´ ordvalg og skrivestil i hans efterladte skrevne 
budskaber har absolut intet menneske ret til at manipulere 
med eller ændre, andre end Martinus selv. Når Mesteren 
taler, tier eleven. Når Mesteren skriver, udgiver eleven det 
skrevne med absolut total nøjagtighed, som manuskriptet 
foreligger fra Mesterens ånd og hånd. Alt andet er at stille 
sig selv højere eller på højde med Mesteren, og ethvert 
logisk tænkende jordisk menneske ved med sig selv, at 
dette ikke er sandhed; at ingen af os har den bevidsthed 
Martinus har; at ingen af os kan se livsmysteriets løsning 
ud fra Martinus´ bevidsthedskonstellation.

Vor mere eller mindre forståelse af Det Tredie Testamente 
er i vor nuværende tidsperiode for dén, som beskæftiger 
sig med åndsvidenskaben, en intellektuel teoretisk 
forståelse og ikke en selvoplevet forståelse. Der findes i 
jordklodens udviklingsproces for det nærværende ikke 
nogen person inkarneret direkte i det fysiske klodesam-
fund med Martinus-bevidsthed, som jo er det samme som 
Kristus-bevidsthed. Der findes dog adskillige hjælpere, 
som er meget langt fremme i udviklingen; men disse 
findes pt. især på andre kontinenter, hvor de inspirerer 
mennesker til praktisk humanitet. Denne udtalelse er i 
overensstemmelse med, hvad Martinus oplyste, medens 
han stadig var hos os om, hvordan det var, ville blive og 
være.

Selvom nogle af os evt. har oplevet et eller flere kosmi-
ske glimt, er ingen af os i stand til at gå foran mesteren, 
ligesom Martinus oplyste, at han ikke kunne gå foran 
Gud. Denne oplysning blev stadfæstet bl.a. allerede i 
1960-erne, da nogle elever blev for emsige og ville lave 
«verdensrevolution» i kraft af hans værker, og Martinus 
alvorligt rådede til stille sindsroligt arbejde; thi verden 
er endnu ikke parat. Han ønskede først og fremmest at 
skabe en fast kerne af medarbejdere, som forstod hans 
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mission og især dens moralske grobund. Mennesker, som 
på rette humane måde ville værne om og beskytte hans 
livsværk. Lykkedes det? Vi må uvægerligt følge i meste-
rens fodspor, hvis vi vil bevæge os fremad mod freden, 
mod lysets verden. Forsøger vi at ville gå foran mesteren, 
vil livet automatisk før eller siden bringe os tilbage bag 
vort egentlige udviklingstrin, hvor vi vil blive belært om 
vor fejltagelse, og først, når denne lektie er lært, vil vi 
atter blive ført frem til vort oprindelige udgangspunkt, 
hvorfra vi derefter har opnået en sandere og dermed 
kærligere mental udsigtsevne, som hjælper os yderligere 
fremad mod det endelige mål. Ingen kan springe over, 
hvor gærdet er lavest.

Mennesker, som har oplevet et kosmisk glimt eller måske 
et par stykker, kan berette om, at alt er anderledes end, 
man med sin forstand kan forestille sig; at der findes en 
helt anden bevidsthedstilstand; en hel anden livstilstand 
og oplevelsesværen, som giver en radikal anderledes 
”jeg er” erkendelse, hvor perspektivoplevelsen ændres 
på en måde, som man umuligt kan tænke sig frem til, og 
som man først ved lidt om, når ”sløret” fjernes eller ”et 
øjeblik” løftes bort ved oplevelse af det første kosmiske 
glimt. En indre viden, som står urokkeligt, og som ikke 
blot er resultat af logisk analysering men af direkte op-
levelse. 

Efter en sådan oplevelse, ved man 100%, at man må tie, 
når mesteren taler, og at man ærbødigt må respektere 
det skrevne, når mesteren skriver. Man ønsker ej heller 
andet, fordi man ved, at i denne tale og tekst findes ingen 
skygger. Teksten er i sig selv skyggefri, fordi den er 
skrevet ud fra en skyggefri bevidsthed. Findes der skygger 
i læserens bevidsthed forårsaget af læsningen, skyldes 
disse skygger ikke mesterens ord eller originale værkers 
skriveform, men udelukkende læserens midlertidige 
ståsted i udviklingen.

Dersom der føres fiksfakserier ind i værket f.eks. ved 
ændring af store og små bogstaver, bliver der skruet ned 
for tekstens åndelige påvirkning af læseren; fordi ordene 
ikke fra starten i denne nævnte rettede form blev født ud 
fra et kosmisk bevidst menneskes tankekraft og livgi-
vende alvidenheds resonansbund. Ordenes udtryksform 
vil være en genfødsel påført et ufuldkomment jordisk 
menneskes mentale stempel. Det er derfor mennesker 
med højt udviklede sanseevner giver udtryk for ikke at 
opleve det samme lys eller den samme lethed, læsende 
de rettede bøger.

I virkeligheden er hele diskussionen om, hvorvidt menne-
sker i fremtiden vil kunne forstå «gammel dansk» lige så 
absurd som disputen om betydningen af ordet «bevares». 
Det er en undervurdering af den danske befolkning, hvis 
man mener, at denne ikke vil kunne læse «gammel dansk» 
efter føje tid. Det er bleven mig fortalt, at med rettelserne 

tænker man mest på ungdommen, og det er jo rigtigt, at 
der råbes meget højt op om, at mange unge mennesker 
ikke kan læse eller læser meget dårligt, når de forlader 
skolen. Det gør de muligt, men det har ingen betydning, 
når det drejer sig om at finde frem til Martinus´ åndsvi-
denskab. Er et ungt menneske tilstrækkelig moralsk og 
intellektuelt modent til at finde interesse for Det Tredie 
Testamente, skal vedkommende nok finde ud af at læse; 
thi da opstår motivet, lysten og meningen hermed automa-
tisk i den unges sind og bevidsthed, og så går det stærkt; 
også med at læse «gammel dansk». Problemet eksisterer 
ikke! Er et menneske meget læsehandicappet, da findes 
Livets Bog jo også som lydbog.

En væsentlig ting, som man syntes at have glemt, er at 
menneskene med inkarnationerne på alle områder og 
især med hensyn til sprog bliver dygtigere og dygtigere. 
Vi har alle indtil nu været inkarneret i mange forskellige 
sprogsamfund, og allerede på menneskehedens nuvæ-
rende udviklingstrin findes umådeligt mange mennesker, 
som flydende forstår 2 - 3 sprog og andre mange, som 
er sproggenier og forstår rigtig mange sprog. Vi bliver 
alle sproggenier. Dette er uundgåeligt, og vi bliver tillige 
dygtigere og dygtigere til at læse tanker. Vi er allerede 
mere eller mindre bevidste i stand til at aflæse tanke-
energier, og det er netop derfor, de rettede bøger kan 
opleves som ikke udstrålende samme lysintensitet som de 
originale. Man kan jo så sige, at når/hvis jordmennesket 
fiksfaksererer i Martinus´ efterladte oplysninger, så må 
dette være Guds mening, at sådan skal det være. Deri må 
der være sandhed; men det er også sagt, at alt er tilladt, 
men ikke alt er gavnligt. Som elev hos Martinus er det jo 
netop vor opgave at fokusere, at koncentrere os om det 
gavnlige; om dét, som er det største gode.

Det kan ej heller helt undgås, at der mht. oversættelser 
opstår misforståelser. Disse misforståelser behøver ikke 
at være baseret på læserens udviklingstrin, men de kan 
skyldes ordvalget; idet ord fra ét sprog til et andet ofte kan 
have en anden mental betydning og opfattelsesnuance, 
dybde eller vinkel end som set, forstået og oplevet ifølge 
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originalsproget, hvori teksten blev skabt. Ved et af mine 
samvær med Martinus begyndte han da også at uddybe 
dette; idet han bl.a. gav udtryk for, at:

”ja, der vil blive en del oversættelser til andre nationale 
sprog, og det kan naturligvis alt sammen hjælpe noget; 
men det er ikke dét, der i det lange løb er meningen. Mit 
arbejde vil med tiden blive udsendt til hele menneske-
heden på esperanto”. [Jeg blev så overrasket, at jeg, som 
ellers altid var meget stille, intens lyttende, spontant 
udbrød: ”Men Martinus, der er jo ingen mennesker, som 
taler det sprog”]. ”Nåe, nej” smilede han, ”ikke endnu, 
men det kommer, og det kommer hurtigere end, du tror; 
alting kommer at accelerere. Esperanto er verdens højest 
udviklede sprog, og også du vil komme til at lære det 
---- osv”.

”Esperanto”, fortsatte han ”er et logisk sprog, og derfor er 
det dét sprog, som bedst vil kunne gengive mine logiske 
analyser”.

Det er ikke min opgave at fortælle om Martinus´ ord til 
mig. Hvad Martinus har sagt til mig, opfatter jeg som en 
absolut privatsag; men disse ord er vigtige, for de angår 
hele menneskeheden. I samme forbindelse finder jeg det 
ret at bevidne, at alt, som Martinus oplyste, hidindtil er 
sket præcist, som han forudsagde; hvorfor det er mig 
umuligt at have tillid til andet end, at også denne oplys-
ning vedrørende esperanto er sand. Ydermere kan jeg 
se logikken og meningen og de mange øvrige indfalds-
perspektiver, som vil kunne inspirere til at lukke op for 
en langt mere omfattende human udviklingsanimering af 
jordens folkeslag end, mange umiddelbart vil tro.

Via esperanto vil det også for udlændinge blive lettere 
at indleve sig i ”gammel dansk”, og også disse vil med 
tiden opleve salighedslyset, som altid udstråler fra ”Det 
Tredie Testamente”s originaludgave. Dét salighedslys, 
som stråle-vibrerende reflekterer Martinus´ alkærlighed, 
ubetinget til hele jordklodens menneskehed og øvrige 
livsytringer. Det er underligt for os, forstået ud fra vort 
nuværende ståsted i udviklingen; men Martinus bærer alle 
jordens mennesker i sin bevidsthed og i sit hjerte, og der 
er ikke een eneste af os, uanset hvem, vi er, eller hvor i 
udviklingen vi er, som har større betydning i hans bevidst-
heds favntag end andre. Når man er sammen med Mar-
tinus´ efterladte skrifter, er man sammen med Martinus´ 
ånd, og ens væsen og bevidsthed bliver gennemstrålet af 
alkærlighed analog med evnen til at sanse lysenergierne 
fra Verdensgenløserens åndsarbejde i harmoni med hjer-
tets bølgelængde til oplysningernes indhold.

Ikke færdigskrevet materiale fra Martinus´ ånd og hånd 
bør kun, hvis dette i det hele taget skal udgives, udgives 
som det foreligger og ikke tingeltangel-manipuleret med 
af ufærdige menneskers iblandede bevidsthedsenergier. 

Dette bliver materialet ikke mere færdigt af; det 
forfalskes. At udgive sådant materiale i Martinus´ 
navn kan ikke være moralsk rigtigt. Det er tydeligt en 
usandhedsmanifestation. Der burde evt. henrunde flere 
generationers levetid før disse skrifter udgives, og natur-
ligvis udgives, som de foreligger i uberørt stand. Ingen 
blandt nuværende medarbejdere burde have adgang til 
disse skrifter. Skrifterne burde i ærbødighed forsvarligt 
være lagt bort til eftertiden. Man kan meget nemt mht. 
Martinus´ ufærdige arbejde tolke forkert ved at bilde sig 
ind at forstå noget, man ikke forstår, og Martinus har givet 
udtryk for, at der er rigeligt til at hjælpe menneskeheden 
frem til kosmisk bevidsthed; og at hvis det skulle blive 
nødvendigt, inkarnerer han atter for yderligere at hjælpe 
menneskeheden fremad til mødet med alkærligheds-lyset. 

Han følger hver eneste af os hele vejen. For ham ligesom 
for Gud er vi alle lige værdige, lige værdifulde, og Gud 
ske lov for det, for uden det, havde det jo ikke virkelig-
hedens værdi. Hvem ønsker frelse, ladende andre tilbage? 
Har man som færdigudviklet menneske ikke alkær-følelse 
med alle uanset situationerne, ville det jo være en falsk 
frelse. Først når vi hører op med at fnyse af mennesker 
grundet de uhyrligheder, nogle endnu manifesterer, og 
også vi oplever at have ægte kærlig forståelse for krigere, 
mordere osv., idet vi indser og hjerteforstår, at disse er 
yngre søskende i udviklingen, først da er vi i det rette leje.

Det er i nuværende udviklingsperiode umådelig svært for 
et menneske at komme fri af modermålets begrebsver-
den og dén sproglige påvirkning, som opleves gennem 
barndomsårene. Denne tankeform er så rodfæstet i vor 
bevidsthed, at den automatisk automatiseres, når vi ser 
et kendt udtryk på et andet nationalt sprog således, at vi 
glemmer at tænke på, at dette udtryk kan have en anden 
betydning end, vi umiddelbart tror. Det er også derfor, 
at vi har brug for esperanto, som fører mennesket ud i et 
”mentalt frirum”, der er uafhængigt af nationernes tæn-
kevaner og udtryksformer; hvilket giver større opmærk-
somhed overfor ordenes reelle logiske betydning. Det helt 
store fremstød mht. ̀ alkærlighedens videnskab´ kommer 
derfor først efter, at verdens folkeslag har accepteret espe-
ranto som universelt sprog for global kommunikation.

Reelt er vi alle ansvarshavende; ikke kun Rådet, men 
først og fremmest Rådet, og noget af det mest usande, 
man kan vælge at gøre som ansvarshavende i forhold 
til Martinus´ testamente og dettes skæbne, er at tro, at 
Martinus på noget som helst tidspunkt har besvaret et 
spørgsmål med en tilfældig lokal bemærkning, som man 
ikke har pligt at respektere; muligt ud fra den opfattelse, 
at ”man må følge med tiden”: I dag skrives navneord med 
småt og 3. med j, så sådan skal det være i dag uanset, 
hvad Martinus bestemte medens, han endnu var iblandt 
os. Har man denne holdning, udviser man klart, at man 
ikke til fulde har erkendt hvem, Martinus er.
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Vi kan være helt sikre på, at Martinus aldrig gav udtryk 
for en bestemmelse, udelukkende ud fra en ydre jor-
disk vurdering i henhold til en `tidsmæssig ramme´, et 
`formudtryk´ eller en ̀ følgende skrivemoden´ vurdering; 
ej heller når det drejede sig om, hvordan et `kerneord´ 
skulle fremstå, eller hvordan hans livsværk i øvrigt 
skulle præsenteres. Martinus´ valg har først og fremmest 
universel værdi, og det handlede ikke om tid, form el-
ler mode; men udelukkende om et begrebs universelle, 
tidløse værdi.

Selvom Martinus først offentliggjorde sin identitet i sine 
sidste leveår, har han hele tiden lige fra påbegyndelsen 
og gennem alle de mange år, han udarbejdede ånds-
videnskaben, været bevidst om, at hans opgave var at 
give menneskeheden `Det Tredie Testamente´. Han var 
besjælet af at skulle arbejde, og ikke af at skulle føre 
sig frem for at opnå personlig virak, og han gav til sine 
venner udtryk for, at han gjorde sig megen umage for at 
fremstå som et ganske almindeligt menneske. Han vidste 
soleklart og utvetydigt, at han var budbringeren, som 
Jesus havde forudbebudet skulle komme, og det var/er 
af absolut essentiel betydning for ham, at denne opgave 
må lykkes. Martinus har/havde som kosmisk bevidst en 
helt anden art livsoplevelse end de kosmisk uvidende, 
ufærdige menneskers livsoplevelse iblandt hvilke, han 
skulle udøve sin livsgerning. Han har derfor hele tiden 
måttet vurdere, hvad han kunne afsløre og hvad ikke, 
hvad der var relevant, hvad der var tid til osv.. Enhver 
meddelelse affødte jo automatisk nye spørgsmål.

Til spørgsmålet angående hvorledes man burde skrive 
titelordet ” 3.”, gav han kun en ydre begrundelse og til-
fredsstillede dermed de tilstedeværende, idet han sagde, 
at valget af ` i ´ var baseret på, at dette bogstav gav en 
pænere synsoplevelse; men dén, som har oplevet Martinus 
og iagttaget den måde, han besvarede spørgsmål på, vil 
vide, at når man fra den ydre verden mente at konstatere, 
at: «Martinus tænker sig om», så var det dét indtryk, man 
fik fra den ydre verdens oplevelsesvinkel. Sandheden er, at 
Martinus overhovedet ikke tænkte sig om. Martinus så sig 
om. Han skuede et øjeblik ind i den åndelige verdens 
”videns kammer” med hensyn til bogstaverne ` j ´ og ` i 
´s åndelige værdier, hvilket også vil sige: deres mentale 
funktion og virkning i en mangesproget fysisk verden. 
Han så, at ` i ´ har størst åndelig vibrationskvalitet, og 
bebudede, at ` 3.´ skal staves med ` i ´, og idet han trygt 
stolede på, at hans betroede elever ville følge hans be-
stemmelse, gav han kun en udvendig begrundelse. En 
anden årsag for ikke at uddybe yderligere kunne evt. være 
den tidsramme, som var sat til de mange drøftelser. Det 
oplag, som blev trykt medens Martinus endnu var hos os, 
gav han jo netop titlen: Det Tredie Testamente.

At Martinus valgte ` i ´-et er helt i harmoni med den 
videns-oplysning, man kan finde i andre åndelige be-

vægelser. Hos Mazdaznan f.eks. ses ` j ´ [værende en 
konsonant] som en mere jordisk lyd-manifestation 
medens ` i ´ [værende en vokal] ses som en ren, åndelig 
lyd-manifestation, havende højere og finere vibrations-
energier. Det er ej heller tilfældigt at ord som intelligens, 
inspiration og intuition alle staves med ` i ´. Det syntes 
mig ikke relevant, at oplyse yderligere om dette emne her, 
da det næppe har overbevisende kraft hos de mennesker, 
som stik imod Martinus´ anvisning har valgt at skrive 
titelordet med nutidens mode ` j ´, og som ikke tænker 
i bogstavers åndelige værdier. Det er jo også et af de 
«detalje»-emner Martinus ikke uddybede; men hans valg 
var ` i ´-et, og dette valg burde man respektere og følge 
uanset, hvad man personligt mener. Hvordan kan man 
andet som trofast Martinus medarbejder? Det giver et dår-
ligt indtryk til omverdenen, at ikke alle følger Martinus´ 
anvisninger. Dette burde der også tænkes på. Imidlertid 
kan dette, at `nydansk-fabrikanterne´ blev besjælede af 
`j´-valget, have dén mening fra Forsynets side at markere, 
at der hér modtages ét: af fremmede tankeenergier mere 
eller mindre «omredigeret materiale». Det nye krav er da, 
at man fremtidsrettet {gennem årtusinder} har historisk 
kendskab til {og ikke mister oplysningen om} årsagen til 
denne forskelsstavning således, at man altid kan vide hvil-
ket materiale, man modtager.

Alle medarbejdere, som arbejder ærligt efter Martinus´ 
anvisninger; ikke for nogen form for vinding; ikke for at 
fremstå i en eller anden idolrolle; men simpelthen for at 
hjælpe, - er Martinus´ trofaste medarbejdere. Rådet for 
MI er ikke mere medarbejdere end alle nævnte andre. F
ølger Rådet ikke Martinus´ anvisninger, er dette, skønt 
personernes midlertidige position på MI, malplaceret i 
forhold til Martinus Sagen.

Imidlertid er det mig nærmest umuligt at tro på at Willy 
Kuijper, som fungerer som formand for Rådet, overho-
vedet kan være sig bevidst, at han er gået med til at være 
ulydig overfor Martinus´ bestemmelser? Det er min tro, 
at der i Willys bevidsthed foreligger en (måske flere) 
yderst beklagelig(e) sprog-misforståelse(r), idet Willy jo 
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er hollænder. I det hollandske sprog betyder f.eks. ordet 
”bewaren” at ”opbevare”, medens det næsten af udseende 
til forveksling danske ord ”bevare” som sagt ikke handler 
om at opbevare; men har betydningen at ”konservere”, at 
”beskytte”. Ordet ”bevare” er også beslægtet med ordet 
”vedvare”, og skal man oversætte den rette mentale dan-
ske betydning af ordet ”bevare”; og dermed den betydning 
Martinus havde i sin bevidsthed brugende dette ord, må 
det være med ordene: ”Uberørt vedvarende beskyttelse” 
-- af Martinus´ værker. Alle Martinus´ arbejder skulle med 
andre ord efter Verdensgenløserens anvisninger ”konti-
nuerligt i al fremtid forblive beskyttet imod en hvilken 
som helst form for udefrakommende manipulation”. Har 
Willy misforstået sin opgave?

Er man hollænder, bør man under alle omstændigheder 
i sin bevidsthed, bl.a. når man læser Strukturen og ser 
ordet ”bevares” tænke: vedvarende beskyttes og forblive 
dét, det omtalte ER

Det skal her tilføjes, at jeg ikke kender Willy, selvom 
jeg flygtigt har set ham engang for mange år siden. Efter 
Martinus´ diskarnation blev mørkets manifestationer in-
denfor sagen og især i feriebyen mig for arbejds-umuligt 
mærkbare [jævnfør C. Möllers artikel i DNV, nr 2 - 2013]. 
Jeg har ikke helt samme erfaringer men analoge. Det 
er således rigtig mange år siden, jeg færdedes på disse 
steder. Ej heller DNV har jeg holdt gennem årene, og jeg 
har været totalt uvidende om hvad, som foregik/foregår. 
Jeg kender ingen af de øvrige personer, som udgør Rådet. 
Arbejdet i Brøndbyøster har jeg ikke haft nogen som helst 
forbindelse med; ej heller Sverige. Grundet øjenproble-
mer vidste jeg intet om Internet aktiviteter. ”Tilfældigt” 
fik jeg at vide, at jeg var på Nettet. Da jeg opdagede 
ordlyden: `Martinus Guddommen´, blev jeg af Forsynet 
forpligtiget til at reagere. Gennem bøn fik jeg klar besked, 
at jeg skulle skrive til DNV [se nr. 1 - 2013].

Fra MI fik jeg påfølgende et pænt brev med oplysning 
om, at der var tale om en ærgerlig teknisk fejl. Denne 
blev meget hurtigt rettet, hvilket MI skal have stor ros for. 
Mine artikler og handlinger er altså ikke farvet af andre 
menneskers opfattelser, men dog af, hvad Martinus har 
sagt til mig, medens han endnu var iblandt os.

Ved en spørgetime, hvor Martinus fortalte, at nu ville 
Livets Bog blive udsendt fra Borgens Forlag, var der en 
tilstedeværende, som spurgte, om det ikke var et alt for 
dyrt forlag at vælge; om ikke man kunne have fundet et 
billigere forlag? Hertil svarede Martinus bl.a., at: «selv-
følgelig, hvis bøgerne kan fremstilles billigere, og det 
bliver af god kvalitet, må vi endelig det. Bøgerne burde 
være så billige som muligt, ja helst helt gratis, så alle 
kunne få dem».

Ifølge ovenstående er det således enhver Martinus med-

arbejders moralske pligt, hvis man på nogen måde er 
i stand hertil, og behovet opstår, at fremstille bøgerne 
uden personlig fortjeneste; så billigt som muligt og i ori-
ginaludgaven [uberørt af fremmede tankeenergier]; idet 
Sagen er bleven given fri til alle mennesker, at arbejde 
med efter Martinus´ nævnte anvisninger. Også MI blev 
jo tilbudt de nye oplag.

Først i det øjeblik nogen skaber egen fortjeneste eller ma-
nipulerer med teksterne, har Rådet dén alvorlige opgave 
at {som absolut sidste udvej tage copyrighten i brug og} 
standse invasionen. Dette er Rådets første og primære op-
gave og den essentielle årsag til, at der overhovedet skulle 
være et Råd. Det er de af Martinus personligt udarbejdede 
tekster og symboler, der er Sagens nervecenter, og det 
er dette nervecenter, som det først og sidst er Rådets op-
gave at beskytte. Den største lykke for Martinus Sagen, 
som er sket efter Martinus forlod sin fysiske organisme, 
er udgivelsen til kostpris af faksimile udgaverne af hans 
samlede værker, sådan som de foreligger fra Martinus´ 
ånd og hånd. Det samme gælder naturligvis værkernes 
indsættelse på Internettet. Mere trofast og mere rigtigt kan 
man ikke handle ifølge Verdensgenløserens egne anvis-
ninger. Med den lette adgang til alskens tekniske midler, 
vi har i dag, kan ingen helt garantere, hvadenten mate-
rialet findes i bogform eller på Nettet, at der ikke finder 
kopiering sted. Det centrale er, at dét man modtager i 
bogform, og dét man møder på Nettet er uforfalskede 
original-udgaver af Martinus´ arbejde.

Der er her tale om et åndsvidenskabeligt værk, der skal 
fungere i flere tusinde år som hjælpemiddel for hele 
menneskeheden. At ændre et komma eller tilføje et ene-
ste ord i et sådant værk, kan man hverken have moralsk 
eller juridisk ret til. Værket er skrevet ud fra en åndelig 
horisont, hvor ingen anden person end Martinus har 
mulighed for at overskue eller kende: helhedsmotivernes 
samarbejds-psykologi i manifesterede ord og sætningers 
fremfødte udtryksform. Man tror, man har tilstrækkelig 
indsigt, og dermed ret til at ændre og at tilføje; og motivet 
er formodentligt, at man vil udføre en god gerning. Man 
overvurderer sine kosmiske indsigtsevner samtidigt med, 
at man ikke gør sig det bevidst, hvor lidt forbindelse med 
sandhed og kærlig moral, sådanne handlinger har.

Man glemmer, at hele menneskeheden har krav på at 
modtage Verdensgenløserens uforfalskede ord. Krav 
på nu og i fremtiden ikke at kunne stå tvivlende overfor 
værkets ægthed.
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At brodere på Martinus´ ufærdige værk(er) og udgive 
disse, som om alt blev skrevet af Verdensgenløseren 
selv? Man kan vel ikke mene, at sådanne handlinger er i 
harmoni med alkærlighedsloven? MEN nu har jeg ikke - 
og ønsker det ej heller - set sådan(ne) gerning(er)s re-
sultat, og kan derfor ikke reelt vide om, sådant virkeligt 
eksisterer? Det kunne evt. være ufærdige menneskers 
vane-sladder, hvilket jeg af hjertet inderligt håber, at det 
er; og er det sladder, kalder jeg hvert et ord tilbage med 
en uforbeholden undskyldning. Desværre må det jo være 
sandt, for hvordan kan så mange mennesker ellers skrive 
derom i DNV og give udtryk for samme holdning?

Martinus´ største bekymring i tiden, hvor han for-
beredte sig til at skulle forlade sin organisme, var 
netop at garantere beskyttelsen af sit efterladte arbejde. 
Hvad dét angår, syntes de betroede medarbejdere på MI 
at have storfejlet. Selvom Martinus i Strukturen giver 
udtryk for, at man ikke skal kunne træde op imod Rådet, 
er Rådet, i det øjeblik det så alvorligt svigtede Martinus´ 
anvisninger, i sandhedens navn ikke - Råd for MI. Da 
er det pligt, at de mennesker, som har viden om og for-
ståelse for meningen med Verdensgenløserens planlagte 
bestemmelser, gør opmærksom på, at her er der sket no-
get forkasteligt. Enhver, der ikke gør dette, men vælger 
tavshed og såkaldt neutralitet, er medsvigtende i forhold 
til Verdensgenløseren.

Da Martinus ikke kunne læse folkets skriverier, skyldtes 
det bl.a., at han læse-oplevede ordenes ånd, og den ånd, 
som tilbød sig i skriverierne, var for ham af så tung en 
vibrations kvalitet, at han, som han fortalte, fik hovedpine. 
Det samme vil mere eller mindre med tiden ske for men-
nesker, som får udleveret manipulerede skrifter, troende, 
at det er Verdensgenløserens uforfalskede værker. Hver 
gang man møder ændrings- eller invaderingsord, vil der 
komme ”generende smerte-uro” i hjernen alt eftersom 
hvor sensitiv, et menneske er. Vi udvikler os jo, mere og 
mere frem til en renere og renere sanseevne. Selv de, som 
udførte ulydighedsfadæsen, vil givet engang i fremtiden 
som reinkarnerede storklage; men generelt er det jordiske 
menneske endnu ikke dér i udviklingen. Mennesker læser 
pt. med intellektet, og intelligensenergien er som bekendt 
ikke en sanseenergi. 

Så længe mennesket kun læser ord og ikke læser ånd, vil 
man givetvis sige, at dette ovenfor skrevne er noget vrøvl. 
Det er da også muligt grundet sanseevnes svigten hos 
Martinus´ venner, at Rådet har kunnet skabe sådan(ne) 
manifestation(er)? Er man for autoritetstro? Rådet 
er ikke Martinus, og det er Martinus´ venners pligt, at 
være vågne mht. det, som foregår og at sige fra, når noget 
er forkert. Det ser ud til, at der er foregået handlinger, 
som burde have været standset for længe siden. Man kan 
roligt skælde mig ud for at have sovet i timen, for jeg har 
slet ikke holdt øje med noget som helst.

Martinus har ikke udnævnt nogen til at færdigskrive sine 
ufærdige værker, og Rådet har intet mandat til at tillade 
hverken sig selv eller andre noget sådant. Den vigtig-
ste opgave Rådet har mht. Martinus´ skrevne og tegnede 
livsværk, er at sørge for, at alle Martinus´ manifestationer 
forbliver og publiceres præcis, som Martinus efterlod 
dem. Mennesker, som køber fremmed-bearbejdede 
bøger, bliver snydt. Tror man, at Martinus nogensinde 
ville gå med til at snyde menneskene? Dertil kommer, at 
mange sjæle fra den kæmpestore folkemasse, som langt 
senere, i fremtiden skal modtage Martinus´ budskaber, 
mere eller mindre vil forvirres over hvad, der kan være 
Martinus´ `ægte vare´ og hvad, som ikke er det. Tusinde, 
som da befinder sig på andre udviklingstrin, vil ikke føle 
sig sikre på om, det nu er Verdensgenløserens ord, der 
præsenteres for dem; hvilket igen kan forårsage uenig-
heder og uvenskaber. Martinus indstiftede klart arbejdet 
for `alkærlighedens åndsvidenskab´ som en sandhedens 
og humanitetens moral og ikke som et falsknerispil. Man 
bliver vel ikke formand eller sidder i Rådet for at skade 
Sagen?

Mørkets kulmination og mørkets handlinger finder frem 
overalt, ofte forklædt som ̀ gode gerninger´. Man kan ikke 
ændre dét, man ikke er sig bevidst, og man kan heller 
ikke lære af fejl, man ikke vil se i øjnene. Der er udført 
et arbejde. Hvad de inderste motiver er, er en sag imellem 
Gud og udøverne. Vi anerkender, at der er brugt megen 
tid og mange penge til at udføre dette arbejde, men det 
er ikke sket i Martinus´ ånd, og derfor hedder det: forfra 
og om igen! Vi kan alle fejle! Liden tue, < muligt frem-
kommen grundet sprogforveksling >, kan vælte et stort 
læs; men det modsatte må også kunne være muligt: at 
«liden tue» kan sættes på plads, hvorefter malplacerede 
andre handlinger også må indrette sig. I hvert fald må 
samtlige forkerte handlinger indenfor MI genoprettes, så 
nutids- og fremtids-ansvarlighed forbliver 100% intakt.

Alvorligt søgende mennesker vil ikke være interesseret i 
at blive direkte påvirket af, hvad Martinus´ ufuldkomne 
elever `hjernetænkte sig frem til´, at Martinus evt. har 
villet udtrykke i de ufærdige skrevne manuskripter eller 
ufærdige symboler. Læsere ønsker naturligvis at danne 
deres egen opfattelse. Man er forpligtiget til at genoprette 
skaden, og vi må derfor håbe på, at i hvert fald Rådets 
formand opdager og dybde-erkender sin ansvarlighed, og 
at han finder en vej til, at nævnte invasioner i Martinus´ 
arbejde ikke gives videre til eftertiden, men tilbagekaldes 
og destrueres. Alt må genskabes, som Martinus forlod 
det. Intet ufærdigt manuskript fra Martinus´ ånd bør/må 
sendes ud før end `Alkærlighedens åndsvidenskab´ har 
fået grundigt fodfæste overalt på kloden. Der er nok af 
arbejde at tage fat på i den forbindelse.

Det lå Martinus stærkt på sinde, at der ikke måtte opstå 
plagiater i forhold til `alkærlighedens åndsvidenskab´ 
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og derfor søgte han beskyttelse langt frem i tiden efter 
sin diskarnation. I dette tidsrum skulle man kunne nå at 
udbrede Verdensgenløserens uforfalskede livsværk så vidt 
og så bredt, at det ville blive klart for eftertiden hvad, som 
kom fra Martinus´ ånd, og hvad fra eventuelle plagiatorer. 
Efter utallige gange gennem adskillige år, at have gentaget 
igen og igen, at hans livsværk skulle bevares [vedvarende 
beskyttes] uændret, som det foreligger, gav Martinus sit 
oprettede Råd et gavebrev i tillid til, at Rådet forstod og 
ville respektere hans bestemmelser. De juridiske love 
beskæftigede Martinus sig ikke med. Han havde dog 
tydeligt tilkendegivet, at der ikke måtte føres juridiske 
retssager.

SAGEN ER EN SANDHEDENS OG HUMANI-
TETENS MORAL!

Det er Rådets opgave til enhver tid og i alle sager at 
respektere Martinus´ anvisninger og følgeligt har ga-
vebrevet ikke nogen relevans rent juridisk, andet end i 
tilfældet af grov misbrug, såsom økonomisk overskuds-
fortjeneste ved salg af Martinus´ originale værker, el-
ler hvis mennesker har indført ændringer i Det Tredie 
Testamente eller på anden måde plagieret dette til skade 
for `den ægte vare´; hvoraf de 2 sidste punkter er langt 
værre og langt mere omsiggribende overtrædelser end 
noget andet. Økonomisk misbrug handler trods alt 
kun om noget materielt. At sælge Martinus´ originale 
værker til kostpris hører ind under alkærlighedsloven 
og gaveprincippet [gratis arbejdsindsats, midler 
osv.] samt under Martinus´ store ønske om, at bøgerne 
kunne udgives billigt.

Martinus har måttet vælge mellem de mennesker, som 
fandtes indenfor Sagen, og han har ikke kunnet vælge 
absolut frit, for han har også måttet tage hensyn til den 
enkeltes skæbne-mønster. Vi er alle ufuldkomne men-
nesker, så det har været en meget svær opgave. Verdens-
historien må gå sin naturlige gang. De vigtigste ord, vi 
lærte, da Jesus blev korsfæstet, er ordene: ”Tilgiv dem, 
de forstår ikke, hvad de gør”.

Disse ord må vi erindre i alle livets konflikt forhold; 
men at tilgive er ikke det samme som at lukke øjnene 
og tie og glemme og lade stå til. Martinus oplevede en 
naturlig død; men korsfæstelse finder sted på mange 
måder, såvel fysisk som psykisk. Det er kun ved at følge 
den absolutte sandhed, at man kan holde sig helt fri af 
mørkets manifestationer: Sandheden vil frigøre os alle.

Ved ikke at rydde op, vil man få en plads i historien 
som dem, der ikke forstod; som dem der svigtede 
Verdensgenløseren. Sådanne handlinger udgør i sidste 
instans også et svigt i al fremtid overfor menneskeheden, 
inklusive MI´s nuværende Råd.    

 De bedste ønsker for alle involverede.

KONKLUSIONER

Logisk er det, at MI [Martinus Institut] som en naturlig 
selvfølgelighed altid må have/og har haft Martinus´ bøger 
og alt vedrørende Sagen opbevaret på MI, hvorfor det 
også er en logisk selvfølgelighed, at Martinus ikke med 
ordet *`bevare´ har ment `opbevare´; hvilket ordet, som 
tidligere beskrevet, ej heller betyder.

[*Bevare værker: Vedvarende uberørt beskytte imod en-
hver form for fremmede tankekonstellationers invasion]

Logisk er det, at ufuldkomne mennesker ikke har Kosmisk 
Bevidsthed og ikke med rette er berettiget til at redigere 
i et Kosmisk Bevidst menneskes arbejde.

Logisk er det, at Gud kalder sit Sendebud hjem, når 
dennes arbejde er fuldkommengjort for den tidsperiode, 
arbejdet skal have virkekraft, og at efterladte ufærdige 
manuskripter ikke er af vital nødvendighed for nævnte 
periode.

Logisk er det, at som kosmisk ubevidst menneske kan 
man ikke umiddelbart gennemskue alle budskaber i et 
kosmisk bevidst menneskes ordvalg og tegnsætning. 
Man har ingen viden om, hvad man kan forårsage ved 
ændringerne; - derfor: bevare. = Forblive uændret; altid 
beskytte

Logisk er det, at intet jordisk menneske i ånd og gerning 
kan gå hverken foran eller ved siden af Verdensgenløse-
ren, Martinus; - akkurat ligesom Martinus klart og ydmygt 
forklarede, at han ikke kunne gå foran Gud.

Logisk er det, at en jordmenneskelig korrektions-invasion 
overfor et Kosmisk Bevidst menneskes arbejde skaber et 
usandt billede, og at usandhed altid er i disharmoni med 
alkærlighed.

Logisk følger heraf: - at dette, at man som jordmen-
neske vil mene at have lovhjemmel til at korrigere eller 
færdiggøre en Verdensgenløsers arbejde, kun kan være: 
Selvbedrag.

Logisk er det, at mennesker udvikles, og at læse ̀ gammel 
dansk´ vil ikke heller i fremtiden være noget problem. Vi 
bliver sproggenier og tankelæsere. Martinus´ ord: «Så må 
de lære sig gammel dansk», er snusfornuft.

Logisk er det, at Gud aldrig ville have ladet Verdensgen-
løseren skrive på `gammel dansk´, hvis det var sådan, at 
der fandtes mennesker på vor jord, som ikke ville kunne 
lære `gammel dansk´, når tiden for dem kom til at stifte 
bekendtskab med Åndsvidenskaben.

[Og logisk er det også, at Gud vil sørge for, at de af de 
samme mennesker, som da stadig har sværest ved at 
tilegne sig et nyt sprog, vil blive inkarneret i DK, så de 
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lærer dansk fra barndommen. Desuden vil mennesker, 
som har levet i `gammel dansk´ tidsperioden og allerede 
har kendskab til åndsvidenskaben, reinkarnere som 
hjælpere.]

Logisk er det at oversætte logiske analyser til et logisk, 
universelt, alle menneskers sprog; hvorfra man siden 
kan lære sig `gammel dansk´, hvis og når det er dét, man 
ønsker.

Logisk er det, at det store gennembrud for ̀ alkærlighedens 
videnskab´ først vil kunne ske efter, at verdens folkeslag 
har accepteret esperanto som universelt verdenssprog.

Logisk er det, at alle Martinus´ valg er sket ud fra tidløse, 
universelle værdier, og ikke ud fra en lokal tankegang; 
og at alle Sagens medarbejdere er forpligtet til at følge 
Martinus´ anvisninger.

Logisk er det at fremstille de originale bøger: ̀ Det Tredie 
Testamente´ så billigt som muligt således, at alle interes-
serede kan få råd til at købe bøgerne.

[At bøgerne kunne blive billige, og at hans arbejde måtte 
blive beskyttet/bevaret, som det foreligger fra hans side, 
var det som lå Martinus allermest på sinde. Hans mange 
udtalelser om at ingen måtte forandre eller tilføje noget 
som helst i hans efterladte testamente, var krystalklare 
og umisforståelige.]　

Logisk er det, at sande Martinus medarbejdere værner 
om `den rene vare´ og sørger for, at denne bliver kendt 
af så mange mennesker som muligt.

Logisk er det, at Rådet ikke af ånd og praksis er Råd for 
MI, i det øjeblik Rådet ikke følger Martinus´ planlagte 
anvisninger.

Logisk er det, at Martinus ikke handlede skødesløst med 
sit livsværk ved at give ufuldkomne jordiske mennesker 
ret til at redigere i hans arbejde. En sådan handling ville 
for Martinus være ulydighed overfor Gud, og Martinus 
har passeret det udviklingstrin, hvor noget sådant er 
muligt.

Logisk er det, at Martinus havde flere tungtvejende grunde 
til at fremtidsbeskytte: Det Tredie Testamente bl.a. med 
ordene: Bevare --- uændret. Een af disse grunde er dén 
åndelige energi-udstråling, som vibrerer i teksterne, og 
som udstrømmer direkte fra verdensgenløserens ubetin-
gede alkærlighed til alle jordklodens mennesker, samt 
at et sådant lys-udstrålings vibrationsfelt forringes ved 
ufuldkomne menneskers redigering af teksterne.

[Der er kosmiske energier i disse skrifter. At man ikke 
kan sanse dem endnu, betyder ikke, at de ikke er til 
stede. Man må først være på sjælelig bølgelængde for 

at kunne erkende dem, og når dét sker, skal man nok 
vide hvorfor, det er uhensigtsmæssigt, at fremmede 
bevidsthedsenergier «iblander sig».]

Logisk er det, at tusinder af søgende mennesker gennem 
fremtidens århundreder vil føle sig usikre mht. om, de nu 
også modtager ̀ den ægte vare´, når der findes flere udga-
ver af Martinus´ efterladte testamente, og logisk er det, 
at også derfor lyder en af Verdensgenløserens vigtigste 
anvisninger, som også er fremført i Strukturen, at:

Bevare Martinus´ samlede værker uændret, som de fore-
ligger fra hans side.

Logisk er det, at tavshed, når man er vidende om, at en 
Verdensgenløser svigtes, er at forsømme sin pligt overfor 
sandheden; overfor Verdensgenløseren.

Logisk er det, at den første og vigtigste opgave mht. 
skabelsen af en ny verdenskultur på basis af Martinus´ 
arbejde er, at `hele verden´ bliver gjort bekendt med `vi-
denskaben for alkærlighed og logik´, som den foreligger 
fra Martinus´ ånd og hånd - uforfalsket.

Logisk er det, at i et sådant arbejde er ydmyghed og 
sandfærdighed af vital nødvendighed, og at her har vi 
alle endnu meget at lære. Derfor må vi også til stadighed 
erindre at bede bønnen, som blev indstiftet af Martinus: 
Fader vor, du som er i himlene. Jeg beder om, at din vilje 
må ske i mit liv hele denne dag og nat. Jeg beder om, at 
der må blive lagt hindringer i vejen dér, hvor jeg ikke 
må komme, og at der må blive åbnet en vej, dér hvor jeg 
skal komme.
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 v/  Peter Wraae

Den oprindelige interesse for Martinus i Nepal opstod for 
et par år siden, hvor der blev afholdt et stort internationalt 
esperantomøde i København. Ved den lejlighed havde 
vi fire nepalesiske esperantister boende i en måned. Jeg 
havde et halvt år forinden været i Nepal, og der oplevet 
en stor religiøs tolerance og en kultur hvor reinkarnation 
er en selvfølge. Ligeledes oplevede jeg diskussioner 
imellem nepalesere om uafklarede detaljer i buddhismen, 
da vi besøgte Buddhas fødested. Det drejede sig bl.a. om, 
hvad der sker, og hvordan man opnår kosmisk bevidsthed.

Da nepaleserne boede hos os i længere tid, spurgte jeg, 
om de ville høre om en dansker, som havde svar på de 
spørgsmål, de ved den tidligere lejlighed ikke kunne 
finde svar på. Det var de, og det blev til et par foredrag 
hen over vores spisebord, og 
en del yderligere spørgsmål og 
samtaler. Flere af deltagerne 
var meget optagede af hans 
analyser, og bad om at jeg 
ville holde flere foredrag, når 
jeg kom til Nepal igen. Det 
gjorde jeg til et esperantomøde 
i det tidlige forår, og den 26/2 
og 3/3 blev der holdt foredrag 
på esperanto i henholdsvis 
hovedstaden Kathmandu og 
Itahari i den østlige del af landet. 

Det første foredrag var en speciel oplevelse, idet mit 
fly var forsinket, så det derfor ikke var muligt at holde 
det. Jeg ankom lige før folk gik hjem, så jeg tænkte jo 
lidt over, om det nu var meningen at foredraget skulle 
afholdes, men der var så stor interesse, at tilhørerne 
indvilgede i at komme igen tre dage senere. Der kom 
tolv tilhørere, som bagefter stillede en hel del gode 
spørgsmål. Det blev afholdt efter arbejdstid sidst på 
eftermiddagen, og mens foredraget skred frem, gik solen 
ned udenfor og lyset forsvandt derfor gradvist. I Nepal 
er strømforsyningen meget ustabil, og det betød, at jeg 
til sidst stod i halvmørke. Det var de vant til, så jeg blev 
udstyret med et stearinlys, som jeg stod med i den ene 
hånd, og en del af tilhørerne havde mobiltelefoner med 
lygter, så når de sammen lyste på min hjemmelavede 
planche med principperne for de seks åndelige riger, 
kunne den ses tydeligt. 

Det andet foredrag blev holdt for en international gruppe, 
som deltog i et Esperanto møde.

Mit Esperanto er ikke endnu helt formfuldendt, men med 
grundig forberedelse fik jeg forklaret, det jeg ville, så alle 
forstod det. I forhold til de tidligere foredrag jeg har holdt 
i DK, er det anderledes at forklare om Martinus` analyser 
til mennesker fra en anden kultur, for hvem reinkarnation 
er en selvfølge. Foruden de to nævnte foredrag, blev jeg 
ved to lejligheder inviteret til at holde mindre foredrag 
i private hjem. 

Nepal er ved at opbygge en central rolle i esperanto-
bevægelsen i Sydøstasien, fordi de hvert år afholder 
møder for landene Indien, Laos, Pakistan, Vietnam, 
Indonesien, Filippinerne, Thailand og Burma for at 
samle og styrke bevægelsen i området. Det vil derfor 

være et vigtigt og centralt 
sted at formidle Det Tredie 
Testamente. 
Flere ting kunne tyde på, at 
Nepal kunne blive et sted, 
hvor Martinus` analyser kunne 
få fodfæste i Sydøstasien. 
Befo lkningen  e r  meget 
tolerant, specielt i forhold til 
religiøse spørgsmål.  Et flertal 
af befolkningen er hinduer 
et mindretal er buddhister, 

og kun ganske få er muslimer og kristne. Hinduerne 
og buddhisterne tolererer hinanden fuldstændigt. Det 
ses ofte, at de deler hellige steder uden der på nogen 
måde opstår problemer. Befolkningen er også opdelt i 
forskellige etniske grupperinger pga landets geografi med 
dybe afsidesliggende dale, men der er ikke nævneværdige 
problemer mellem dem. 

I øjeblikket er der ved at blive planlagt en serie foredrag 
næste forår, hvor ledelsen i esperantobevægelsen 
forbereder, at jeg kan holde foredrag i de største byer. 

Esperantobevægelsen er relativ stærk i Nepal, delvis fordi 
landet pga den specielle og smukke natur er indbydende 
for besøgende, Det er derfor er nemt at invitere udlændinge 
til møder, men også fordi befolkningen er venlig, tolerant 
og imødekommende, og nemme at komme i kontakt med. 
Nepaleserne bliver derfor let motiveret til at lære sproget, 
fordi der relativt ofte kommer besøg af esperantister fra 
andre lande.

Første Martinusforedrag i Nepal
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v/Walter Russell

Dette er uddrag fra en bog, ”A new concept of the uni-
verse”, som han skrev i 1953 og sendte til 800 viden-
skabsmænd i USA.

En gang imellem, med århundreders mellemrum, kom-
mer stor viden til den langsomt udviklende menneskehed 
gennem kosmisk inspirerede genier, som har indblik i den 
virkelighed, der ligger bag illusionernes univers. Denne 
ny viden er så revolutionerende for dens tid, at hele tanke-
systemer, ja hele verdensbilleder, må anses for forældede.

Når en sådan kosmisk budbringer giver sin inspirerede 
viden til verden, går den menneskelige race et trin højere 
op på den lange udviklingsstige, som rækker fra jungle-
stadiet til den højeste kosmiske bevidsthed og oplevelsen 
af enhed med Gud. På den måde er mennesket blevet 
transformeret gennem bevidsthedsfornyelse ved hjælp 
af ny viden.

Vi har set en ny dag gry ved indsamling af såkaldt ”empi-
risk viden”. Denne viden er opnået ved hjælp af sansernes 
undersøgelse af virkningen af stof i bevægelse og ikke 
gennem inspireret bevidsthed, som er den måde mystikere 
og genier opnår deres viden. Metoden med at opnå viden 
gennem sanserne har sat menneskene i stand til at gøre 
fantastiske ting med elektricitet og stoffets elementer, 
men ingen videnskabsmand kan fortælle hvorfor, eller 
årsagen til de nu kendte virkninger.

Hvis man spørger videnskaben, hvad elektricitet, lys, 
stof eller energi dybest set er, må den svare ”det ved vi 
ikke”. Hvis den ikke ved, hvad det er eller årsagen til 
disse fænomener, er den uden virkelig viden. Den er kun 
informeret. Men information samlet gennem sanserne er 
ikke viden. Viden er forbundet med årsagen, kendskab 
til virkningerne er kun information.
Vore sanser er begrænsede, derfor er det ikke muligt for 
sanserne at skue igennem virkningerne ind til årsagen, 
for illusionernes årsag findes ikke i virkningerne. Derfor 
er videnskabens viden så mangelfuld og mange af dens 
teorier ikke i overensstemmelse med virkeligheden.

Videnskabens væsentligste fejltagelse er, at den ude-
lukker Skaberen fra sin Skabelse.
Denne ene grundlæggende fejl forvansker hele struktu-
ren. Hvis den vidste, hvad LYS virkelig er, i stedet for 
de bølger af glødende små sole (fotoner), som de nu tror 

det er, kunne en ny civilisation vokse frem.
Lys er ikke bølger, der rejser 360.000 km i sekundet. 
Lys rejser overhovedet ikke. Lyset fra de glødende sole 
er kun virkning af de to lige men modsatte elektriske 
spændingsforhold, som gennemvæver dette univers og 
sammenfletter dem til synlige stoffer omgivet af usynlig 
stråling. Dette modsatvirkende spændingsforhold former 
grundlaget for alt stof, ja er grundlaget for universets 
eksistens.

Det fysiske univers består pga det af spændingsforholdet 
skabte bevægelse. Forholdet mellem den indadgående 
og den udadgående bevægelse gør det fysiske univers 
polariseret, hvilket er grundlaget for dets eksistens. Når 
der opstår harmonisk ligevægt mellem de to modsatret-
tede bevægelser, sker der en depolarisering, og stoffet 
forsvinder/diskarnerer.
Solens lys og rummets mørke er blot to modsatte forhold 
af den samme ting. Der er en konstant rytmisk udveksling 
mellem dem, en periodevis skiften mellem inkarnation 
og diskarnation.

Videnskaben ekskluderede Gud, fordi den antog, at Guds 
eksistens ikke kunne bevises med videnskabelige meto-
der. Det er uheldigt, for Guds eksistens er faktisk bevise-
lig. Det stille ubevægelige lys, som man fejlagtigt kalder 
magnetisme, er det usynlige men kendte bevidstheds-lys, 
som GUD ER, og med hvilket han kontrollerer sit univers 
af bevægelse. Kun hvis man tror energi og de naturlove, 
der styrer den, opstår af sig selv, kan man finde på at be-
nægte eksistensen af en skabende bevidsthed bag det hele.

Det videnskaben kalder elektromagnetisme og tror er en 
kraft, der har magt til at løfte tons af stål, er Guds stille 
bevidstheds-lys, som kontrollerer og afbalancerer de 
to modsatrettede elektriske kræfter, men det er udeluk-
kende elektriciteten, der gør al arbejde. En stangmagnet 
kan samle søm op pga den elektriske strøm, som deler 
magneten op i dens aktiverede polariserede spændings-
tilstand.

Al bevægelse har et kontrollerende center af stilhed. Det 
er i dette center bevægelsen ender og begynder. Det er et 
univers af ubevægeligt lys, hvorfra de to modsatrettede 
lys-i-bevægelse dukker op for at manifestere den IDE, 
som er evigt indeholdt i det ubevægelige lys.

Budskab til videnskaben
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Dette univers af stof i bevægelse er bevidstheds-skabt. Det 
er ligeså meget et produkt af bevidsthed som et par sko, et 
digt eller en symfoni er et produkt af den bevidsthed, der 
undfangede ideen og formede den i stoffet. Ideen er en 
bevidsthedskvalitet. Ideen forlader aldrig bevidsthedens 
lys, den efterlignes blot i stof-i-bevægelse.

Den form, der manifesterer ideen, er skabt ”i sin skabers 
billede”. Enhver skabelse, hvad enten den er af Gud el-
ler et menneske, er en forlængelse af dens skaber. Den 
er projiceret fra ham af en kraft, som er i skaberen og 
ikke i det projicerede produkt. Al viden tilhører alene 
bevidstheden. Der er ingen viden, liv, intelligens eller 
tanker i de bevægelser, som stoffet er.

Ikke en eneste lille stofpartikel kan bevæge sig af sig 
selv. Den kan kun bevæges ved en bevidstheds ønske og 
styring, manifesteret ved elektrisk kraft. Kraften til at 
tiltrække eller frastøde, som videnskaben fejlagtigt tilskri-
ver stoffet, er elektriske virkninger, idet de manifesterer 
deres eneste funktion, nemlig at opdele en ligevægtstil-
stand i to modsatrettede bevægelser.

Newtons æble blev ikke trukket til jorden af gravitation. 
Den høje energitilstand i det solide æble søgte en tilsva-
rende høj energitilstand. Det faldt til jorden for så at sige 
at opfylde naturens lov om, at lige søger lige. Var Newton 
blevet siddende ved æblet i nogle uger, ville han have 
set det samme æble ”rejse” mod himlen som en gas i lav 
energitilstand, søgende en position med samme lave ener-
gitilstand ude i atmosfæren for til sidst helt at diskarnere.

Alle polariserede legemer øger deres tæthed og kraft, så 
længe den indadgående bevægelse dominerer. Alle pola-
riserede legemer vil på et tidspunkt vende deres polaritet, 
miste deres tæthed og kraft for sluttelig depolarisere og 
vende tilbage til begyndelsens nulpunkt, altså diskarnere.

Om stoffets substans

Observation ved hjælp af sanserne har ført til den mis-
forståelse, at der findes 92 forskellige grundstoffer. Dette 
univers er uden substans, det består kun af bevægelse. 
Bevægelser simulerer substans ved at kontrollere den 
modsatte bevægelses pres, hvilket narrer sanserne til 
at se substans hvor der kun er bevægelse. Sanserne når 
ikke bagom bevægelsens illusion, og derfor forstår man 
ikke uvirkeligheden ved dette spejl af polariseret lys-i-
bevægelse.

Modsatrettede bevægelsesbølger simulerer substans, dvs 
simulerer ”idé i stof”. Hvis et spindelvæv kunne bevæge 
sig hurtigt nok, ville det forekomme som en solid plade, 
der kunne skære gennem stål. Hvis det havde været 
muligt, ville det ikke være spindelvævets ”substans”, 

som skar gennem stål, det ville være bevægelsen, der 
gjorde det.
Hurtigt bevægende korte bølger virker som fast stof, mens 
langsomt bevægende lange bølger virker som rummets 
stråling, som omgiver stoffet. Bevægelser kontrolleres 
af bevidstheden hos den skaber, der bruger dem til at 
udtrykke sit ønske om at simulere en bevidstheds-idé 
ved at give den en fysisk form. Der er intet andet formål 
med bevægelse.

Alt stof er spændingsfremkaldt bevægelse. Forskellige 
spændingsforhold giver forskellige bevægelsestilstande. 
Dette misfortolker videnskaben som forskellige grund-
stoffer. Faktisk er de blot forskellige tonale bølger i 
forskellige oktaver.

Slutord

Jeg har søgt at give videnskaben en erkendelse af vir-
kelighedens verden, så den forstår, at universet er én 
helhed og ikke adskilte dele. Jeg har ikke kun gjort det 
for videnskabens skyld, men også af hensyn til religio-
nen, der behøver en Gud, der af alle kan erkendes som 
én, for at erstatte de mange forestillinger om Gud, som 
så katastrofalt har opdelt menneskeheden.

Ingen udover nogle få mystikere har nogensinde kendt 
Gud eller Guds veje. Ej heller har menneskeheden virkelig 
kendt betydningen af den KÆRLIGHED, på hvilket uni-
verset er grundlagt, eller det LIV som er en evig cyklus. 
Ej heller ÅRSAGEN til de virkninger, menneskeheden så 
dyrt har betalt for i tårer og vrede pga uvidenhed.

Vi har ventet længe på, at videnskaben skulle drage det 
forhæng til side, der har skjult Skaberens åsyn. Religio-
nerne kan kun blive forenet ved at ophæve den uviden-
hed, som nu tildækker troens Gud med en frygt, der har 
opfostret så mange intolerante grupper af uvidende folk.
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v/Ruth Olsen

Vor organisme er faktisk et vibrerende elektrisk felt, 
hvoraf vor fysiske krop er den tætteste inderste del. 
Cellerne i kroppen består af elektriske svingninger i et 
kompliceret mønster. Da vore tanker er fine bio-elektriske 
vibrationer, kan de påvirke dette fine mønster i cellerne. 
Også omgivelsernes energi-vibrationer påvirker kroppens 
celler, f.eks. lyde. Vi opfatter ikke kun lyd med ørene, men 
med hele kroppen, selv om vi sjældent er bevidst om det. 
Eksperimenter har vist, at døve mennesker reagerer med 
stort fysisk ubehag, når de udsættes for støj i længere tid.

Nogle af omgivelsernes energi svinger i harmoni med 
vore egne normale kropsvibrationer, dvs de er i resonans. 
Men andre er i disharmoni og virker derfor destruktivt, 
ja kan være helbredsnedbrydende ved påvirkning over 
længere tid. En undersøgelse har vist, at de mennesker, 
der boede indenfor en radius af 30 miles fra Los Angeles’ 
internationale lufthavn, havde 20% højere dødelighed, 
31% flere indlæggelser på psykiatrisk hospital og 141% 
flere sygdomme pga alkohol, end de mennesker der boede 
længere væk.

Da de forskellige organer i kroppen ikke svinger på helt 
samme frekvens, er det også forskelligt, hvor hvilke 
lyde giver mest resonans. Lavfrekvente lyde giver f.eks. 
resonans i maveregionen. At hvert organ har sit eget 
svingningstal, passer godt med Martinus’ forklaring om, 
at der er forskel på de ”partikler”, der hører hjemme i 
f.eks. maven i forhold til de, der hører hjemme i lungerne, 
hjertet, leveren osv. ”Partikler” betyder jo blot koncen-
trerede energifelter.

I bogen ”Lyd – musik og din 
sundhed” (Strubes 1988) cite-
res den engelske kiropraktor 
Peter Manners for følgende: 
”Antag at der kommer en 
fremmed impuls, der svinger 
i dissonans med leverens 
mønster, ind i dette område. 
Den fremmede svingning vil 
fremkalde disharmoni, vil 
påvirke leverens molekylære 
bevægelser, skifte deres fase 
og ændre på mønsteret. Over 

længere tid vil det føre til sygdom. Der er også den mu-
lighed, at leverens svingninger er stærke nok til at stå 
imod påvirkningen og tvinge den fremmede impuls til 
at tilpasse sig, således at leverens egen-svingning blot 
bliver lidt svagere. Den tredje mulighed er, at den frem-
mede impuls er i stand til helt at påtvinge leveren sine 
egne svingninger. Dette vil være i disharmoni med hele 
kroppen og helbredet vil for alvor være i fare.” 

Dette svarer godt til det, Martinus har fortalt om, at de 
lavfrekvente ”partikler” (= ”tyngdepartikler”) fra maven 
ikke må finde vej til områder med de noget højere vibre-
rende ”partikler” i f.eks. lungerne eller hjertet (=”følel-
sespartikler”). Det vil føre til disharmoniske rytmer, som 
vi f.eks. kender det fra ”hjerteflimmer” og stress. Ved dyb 
afspænding, bl.a. i meditation, kan en naturlig rytme dog 
genoprettes. Ifølge føromtalte bog kan gråd eller latter 
faktisk også bedre på en forstyrret rytme.

Vi er alle del af samme elektriske helhed

Talemåden ”vi svinger sammen”, nogle kalder det ”der 
er god kemi”, er slet ikke så tosset. Selv om den men-
neskelige organisme stort set svinger i overensstemmelse 
med jordklodens frekvens (ca. 7,5 hz), vi er jo alle en 
del af jordens helhed, så kan der godt være nuancer alt 
efter sundheds- og udviklingstilstand. Vi udsender og 
modtager alle bio-elektrisk energi og kan derfor mærke 
(hvis vi ikke er alt for ”tonedøve”), hvornår et menneske 
vi møder giver ”genklang”.

Vor elektriske organisme



20

Der har været undersøgelser af, hvordan forelskede par 
ubevidst synkroniserer deres bevægelser med hinanden, 
mens de taler sammen. De begynder at svinge i takt. Det 
er blevet filmet, uden de vidste det. Det har også været 
påvist, hvordan ganske små børn tiltrækkes og derfor 
foretrækker bestemte personer blandt plejepersonalet. Så 
siger man, det er fordi de ”passer sammen”. Helt logisk 
handler det om, hvilken frekvens de pågældende sender 
og modtager på.

Den franske ingeniør Simoneton, som undersøgte for-
skellige fødevarers udstråling for at kunne fastslå, hvilke 
der havde, eller ikke havde, nogle for den menneskelige 
organisme sunde vibrationer, kunne også måle men-
neskers udstråling. Han fandt ud af, at en sund person 
udsender en stråling på omkring 6500 angstrøm, mens 
rygere, alkoholikere og mennesker, der spiser meget kød, 
har en langt svagere udstråling. Kræftpatienters udstråling 
er næsten 2000 enheder lavere end normalt, hvilket kan 
registreres længe før andre symptomer viser sig.
At kødspisere har en svagere udstråling er logisk nok, 
eftersom de skal bruge megen energi på at overvinde og 
nedbryde kød-enhederne.

Eftersom videnskaben i dag godt kender til, og nogle 
anerkender det også seriøst, at alt stof består af elektriske 
svingninger, kan man undre sig over, hvorfor denne viden 
ikke har vundet indpas i lægevidenskaben for alvor og 
brugt i sygdomsbehandlingen. Man ved f.eks. udmær-
ket, at elektriske vibrationer kan bruges til at sætte fart 
i sårheling. Men man skal jo nok sikre sig at bruge den 
frekvens, der svarer til det væv, der skal heles, således 
at der er resonans.

Martinus har fortalt, hvordan vi med udviklingen af 
intelligens-energien har mistet meget af vor instinktive 
evne til at skelne mellem, hvad der er sundt hhv usundt 
for vor organisme. Således kan man blive afhængig af 

usunde ting, og efter en tid vil der inkarnere mikrovæsener 
i vor krop, der er blevet tiltrukket af netop disse stoffers 
vibration (tobak, alkohol osv.) og fortsat ønsker dem.

En forsker, John Diamond, som har konstateret at det me-
ste rockmusik over tid giver en svækkelse af musklerne, 
mener man også kan blive afhængig af denne form for 
musik. Han kalder det ”switching”, fordi man efter læn-
gere tid skader den symmetriske funktion mellem de to 
hjernehalvdele, hvilket fører til hyperaktivitet, rastløshed, 
reduceret beslutningsevne og andre stress-symptomer. 
Han er ikke den eneste, der mener rockmusik i længden 
er skadelig for vor organisme pga dens anapæstiske rytme, 
der ikke harmonerer med kroppens normale rytme.

Jordens atmosfære er et netværk af elektriske vibrationer 
(hvortil menneskene har tilføjet en del med deres trådløse 
kommunikation). Dette betyder, at alt er forbundet med 
alt via dette netværk. Så når engang vi har udviklet sanser 
til at registrere finere svingninger end i dag, behøver vi 
ikke teknologi til at være i kontakt med hinanden uanset 
afstand.

Jo - vi er elektriske væsener!
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Af Kurt Christiansen

Hvad forstår åndsvidenskaben ved begrebet udvikling?

Man kan vel opdele udviklingen i flere typer, i flere ni-
veauer, i flere perspektiver. 

1. Udvikling kan være den overordnede langsigtede 
udvikling der er styret af grundenergierne, som ved 
deres påvirkning/styring af udviklingen af væse-
net, som guddommens mikrovæsen, når væsenet 
defineres ved væsenets basale del X1 og X2, sker 
gennem spiralkredsløb efter spiralkredsløb. Hvor 
udviklingen i det enkelte spiralkredsløb sker gennem 
de ”seks riger”, hvilket vil sige de seks grundlæg-
gende udviklingstilstande, baseret på det forhold, at 
der i hver udviklingstilstand er en af grundenergierne 
der er den dominerende, og som derfor er bærer af 
dagsbevidstheden. Vi skal her passe på, at vi ikke 
definerer riger som vi med dette udtryk definerer 
riger på det fysiske plan.

2. I et lidt mindre perspektiv kan vi se udvikling gen-
nem et enkelt spiralkredsløb med dets seks udvik-
lingsstadier (riger). Her begynder udviklingen med 
en ”indvikling” hvor væsenet i de første to ”riger” 
planteriget og dyreriget bevæger sig dybere og dy-
bere ind i ”ondskaben”. Når man er nået til det som er 
det værste, og som åndsvidenskaben kalder ”helvedet 
på jorden”, og som kristendommen tror findes på et 
ikke fysisk plan, begynder udviklingen. Væsenet 
har nu fået mættet sin hunger efter modsætningen 
til alkærligheden, ondskaben, og søger nu igen imod 
at blive alkærlig. Dette sker ved en udvikling hvor 
først følelsesenergien, derefter intelligensenergien 
og dernæst intuitionsenergien tager over, og danner 
det der efter tur kaldes det rigtige menneskerige, 
visdomsriget og den guddommelige verden. Herefter 
hviler væsenet i hukommelsesriget/salighedsriget, 
hvor det igen får et ønske om at kunne færdes på 
det fysiske plan

3. I et lidt mindre perspektiv kan vi definere udvikling 
som den udvikling man gennemgår inden for et en-
kelt af de seks ”riger”.  Det kan f.eks. være væsenets 
udvikling gennem dyreriget, som er ganske aktuelt 
for os mennesker på vores nuværende stade. Dette  

dyrerige der er domineret af, at tyngdeenergien er den 
dominerende energi, repræsenterer i første halvdel 
en indvikling hvor ondskaben stiger. Efter at væse-
net dernæst oplever at der opstår en mættelse med 
ondskab, vender væsenet sig så igen med sine ønsker 
imod udvikling hen imod alkærligheden. 

Den fysiske udvikling i dette område af spiralkredslø-
bet begynder ved et helt præliminært amøbelignende 
dyrestadie, og fører frem til det stade hvortil vi nu har 
udviklet os, hvor vi er nået frem til at være et menneske-
formet væsen, men stadig væk et dyr, der hovedsagelig 
mangler at færdigudvikle vores åndelige ressourcer så vi 
kan blive kvalificeret til at indgå i det næste stadie, det 
rigtige menneskerige. Vi står netop i øjeblikket ved et 
vendepunkt, overordnet set. Netop der hvor nogle men-
nesker har oplevet ondskab nok, og begynder at søge 
mod alkærligheden. Andre mennesker er endnu ikke 
nået så langt. Der er derfor en stor turbulens på dette 
vendepunkt, menneskets nuværende stade. 

4. I et endnu mindre perspektiv kan man fokusere på 
menneskets udvikling fra urmennesket, den tilstand, 
hvor vi netop havde udviklet os frem til at gå på to 
ben og bruge værktøj i stedet for de bare næver, 
og frem til hvor vi er i dag. I denne periode er det 
specielt vores talentkerner for handling der opbyg-
ges, samtidig med at vores intelligens også er blevet 
mere udviklet, sådan at vi har formået at udvikle 
teknisk avancerede ting. Intelligensen er dog langt 
fra fuldt udviklet (det bliver den først i visdomsri-
get), og vores følelsesenergi mangler også at blive 
færdigudviklet så vi kan lade denne overtage vores 
dagsbevidsthed, hvilket betyder at vi er parat til at 
overgå til ”det rigtige menneskerige”, hvor det netop 

Udvikling
i åndsvidenskabeligt perspektiv
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er følelsesenergien, der er bærer af dagsbevidstheden.

Hele vores egen påvirkning af udviklingen, på alle ud-
viklingsstadier, det vil sige den lille del af udviklingen 
som ikke sker pr automatik via grundenergier m.v., sker 
via talentkerner som vi opbygger ved at udvikle fysiske 
egenskaber såvel som mentale egenskaber.  Talentkerne-
opbygningen sker ved, at vi ved rigtig mange gentagelser 
af samme handling eller tanke, udvikler en automatik 
således, at disse mentale eller fysiske handlinger sker 
uden hjernens/psykens indvirken, men helt automatisk. 
Det er der vi har vores frie vilje, til at gøre dette på den 
ene eller den anden måde efter vores forgodtbefindende, 
og dermed opbygger talentkerner til at tilfredsstille vores 
opståede sult. 

Sulten opstår uden menneskets egen vilje. Mennesket 
har imidlertid fri vilje til at stille sin sult således, at der 
opstår en mættelse. Som mennesket netop står nu, kan 
denne opståede sult tilfredsstilles på en god, men også 
på en dårlig måde, altså på en ond eller en god måde. Det 
bestemmer mennesket selv. Det er denne valgsituation 
mennesket står i hvert øjeblik i dets nuværende liv. Når 
mennesket har valgt må det tage konsekvensen af sit valg, 
og det er denne situation, denne konsekvens, der gør at 
menneskets valg giver udvikling og erfaring.

5. Ser man på udvikling i et endnu snævrere perspektiv 
kan man se på den udvikling som der er i gang med 
at ske, udgående fra vores nuværende stadie, med 
vores intelligensenergis og følelsesenergis udvikling 
som den er i øjeblikket, og frem til, at de to energier 
kommer i den rigtige balance, og i balance med tyng-
deenergien. Det er jo sådan, at intelligensenergien 
ikke kan blive meget mere udviklet før vores følel-
sesenergi er blevet bedre i stand til at nedkøle vores 
tyngdeenergi. Dette ville betyde, at vi, hvis dette 
skete nu, med vores nuværende ukærlige væremåde, 
ville få mulighed for at ødelægge betingelserne for 
liv på jorden, så den ville blive ubeboelig. Vi ville 
så save den gren over vi selv sidder på.

Vi ser, at menneskehedens tilstand er stærkt i ubalance 
på grund af den forannævnte misbalance i miniformat. 
Vi ser at nogle mennesker, der har for lidt følelsesenergi 
misbruger det intelligensenergien har udviklet af teknisk 
kunnen, til skade for alt levende. 

Vi ser også, at mennesker med for stor følelsesenergi 
i forhold til deres intelligens bliver fanatiske bekæm-
pere af det som deres intelligens ikke kan forstå. Disse 
mennesker bliver fanatikere som tager de til rådighed 
værende tekniske værktøjer/våben i brug til at bekæmpe 
alle mennesker der ikke er på deres eget uintellektuelle 
plan. Dette har åndsvidenskaben beskrevet i detaljer på 
mange sider i Livets Bog. 

Logisk set skal vi jo forstå, at menneskepopulationen 
består af såvel onde som gode mennesker, da intet men-
neske er på nøjagtigt samme udviklingspunkt som et 
andet menneske. Teknisk set kan menneskepopulationens 
udviklingstilstand udtrykkes ved normalfordelingskurver, 
en for følelsesenergien og en for intelligensenergien i det 
enkelte menneske. Når disse energifordelingskurver stil-
les op i et tredimensionelt system, får man en flade som 
med sine toppe og lavninger udtrykker menneskehedens 
aktuelle tilstand. Et godt udtryk for populationens udvik-
lingstilstand. Jeg skal ikke komme dybere ind på dette her. 

Åndsvidenskaben har i detaljer gennemgået de forskel-
lige karaktertyper af mennesker. Det betyder, at nogle 
mennesker har for meget intelligens i forhold til følelse, 
og andre har for meget følelse i forhold til intelligens. 
Det er kun et meget lille mindretal der har nogenlunde 
balance mellem de to energier og tyngdeenergien. Det er 
imidlertid kun disse få der på nuværende tidspunkt forstår 
åndsvidenskaben i dybden. 
De fleste følelsesmennesker er ikke nået længere, end at 
de lige så godt kunne gå i folkekirken og få deres behov 
dækket der. 
De mennesker der er intelligensmennesker med for lidt 
følelsesenergi, anser alt åndeligt som tåbeligt (uforstå-
eligt). Den opfattelse har de, fordi de har set så meget 
religiøs følelsesfanatisme som er baseret på tro og ikke 
intelligens, at de har fået afsky for den side af livet. Det 
er fuldt forståeligt. De må blot, for at komme videre for-
stå, at åndsvidenskaben ikke er nogen religion, men en 
beskrivelse af universet baseret på en intelligensmæssig 
klar og logisk tilrettelagt oplysningsproces, hvor de kan 
få fuld brug for al deres intelligens. En sådan erkendelse 
er kun nogle ganske enkelte af disse mennesker nået til 
på nuværende tidspunkt.

6. Ser vi på udvikling i et endnu mindre perspektiv 
begynder udviklingsiagttagelsen at blive aktuel og 
interessant, bevidsthedsmæssigt, for det enkelte men-
neske, uanset hvor det befinder sig. Det perspektiv vi 
her skal se på, omfatter menneskets udvikling gen-
nem de sidste få århundreder, som den er sket i de 
mest udv ik lede lande hvor kv indeundertrykkelse 
og andre perversiteter ikke har kunnet trives, og 
derfor har måttet opgives af flertallet.

Betragter v i det basale i denne udv ik lingsproces 
kan v i se, at mennesket begyndte med at være et 
familiemenneske hvor alt gik ud på at holde sammen 
på og værne om kernefamilien. Her gik alle kræfter til 
at skaffe så meget godt til kernefamilien som muligt, 
så dens medlemmer kunne trives på bedste v is. Da 
al energi gik hertil interesserede man sig overhovedet 
ikke for hvordan andre mennesker, dyr eller planter 
havde det, med mindre det betød noget for familiens 
v elbefindende. Det er det som åndsv idenskaben 
kalder ”de lykkelige ægteskabers periode”. Denne tilstand 
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var en v idereførelse af dyrets tilstand, og det var det 
absolut mest naturlige for dyret, og det var også det 
mest naturlige for det tidlige jordmenneske der blot var 
en videreføring af dyret i en mere avanceret skikkelse. 
Denne tilstand var hovedsagelig baseret på instinktener-
gien som fulgte med fra plantetilstanden, men også var en 
absolut nødvendighed for dyret og det tidlige menneske. 
Denne tilstand har været dominerende for det almene gen-
nemsnitsmenneske helt op til for ganske få årtier siden. 
Derefter begyndte der hos de enkelte familiemedlemmer 
at opstå nye og udadvendte interesser. Interesser der lagde 
beslag på familiemedlemmernes tid og energi, så denne 
tid og energi gik fra det egentlige familieliv. Der opstod en 
sult efter at skaffe sig en reel identitet imod omverdenen.

På det oprindelige stadium hos urmennesket, og et langt 
stykke frem, var den enpolede seksualitet den absolut 
dominerende i menneskets bevidsthed. Det var jo blot en 
videreførelse af det der instinktivt var indlejret i dyret. 
Intelligens- og følelsesenergi var i dette område af udvik-
lingen absolut på vågeblus. Det skal her bemærkes, at den 
enpolede seksualitet ikke har noget med følelsesenergien 
at gøre som sådan. Det var en instinktorienteret ejendoms-
retsfølelse i renkultur, og blev accepteret af det modsatte 
køn som sådan. Det var en mekanisme der var nødvendig 
for overlevelse og formering på dette tidspunkt, så derfor 
var alt såre godt.

Efter som tiden er skredet frem, er der imidlertid blevet 
rørt i gryden. Intelligensenergien er begyndt at røre på sig, 
og følelsesenergien også. Det har bevirket, at det enkelte 
menneske ikke længere har kunnet tage til takke med 
den inspiration som familiegruppen har kunnet give. Det 
enkelte menneske har haft brug for også at få inspiration 
udefra, og for at inspirationen var mere bredspektret og 
gav mulighed for mere intellektuel udfoldelse. 
Dette har bevirket, at familien ikke mere var det absolut 
centrale, selv om flere faktorer sørgede for, at familien 
ikke gik helt i opløsning. Dette ville jo medføre stor 
skade for de børn, der jo naturligvis skulle fødes for at 
menneskepopulationen kunne udvikle sig videre, at der 
her måtte indgå en dæmpning af udviklingen.  

Denne langsomt omsiggribende tilstand kalder åndsvi-
denskaben for de ”ulykkelige ægteskabers periode”. 
Denne tilstand, hvor ægtefællerne begyndte at interes-
sere sig for noget uden for kernefamilien og derfor var 
individuelt udadvendte mod omgivelserne, gav store 
problemer på mange felter. Det bevirkede for det første, 
at der blev brugt mindre tid på familie og børn. Der blev 
uoverensstemmelser om hvem der skulle udføre arbejdet 
i hjemmet, hvor man havde mere lyst til at bruge tid på 
sine udadvendte interesser. Disse interesser kunne være af 
enhver art. Den art der blev foretrukket, var helt bestemt 
af det enkelte menneskes intelligens og følelsesniveau. 

Dette indebar naturligvis også, at uddannelsesperioden 
blev forlænget, såfremt det enkelte menneskes intelligens-
niveau krævede en længerevarende uddannelse. Dette 
gav problemer hvis man valgte at indgå ægteskab før 
denne uddannelsesperiode var overstået. Dette betød, at 
der opstod problemer med ægteskabet under uddannelse. 
Hvem skulle opgive sin uddannelse for at passe hjem og 
børn? Kom man helskindet gennem disse indledende 
øvelser, fortsatte problemerne derefter med individuelle 
interesser uden for familiekredsen. Det kunne være såvel 
intellektuelt som uintellektuelt orienterede interesser. 

Det resulterede så i, at den ene eller begge parter måtte 
tilpasse disse aktiviteter, hvis ægteskabet skulle fortsætte. 
Med disse udadvendte aktiviteter opstod også en stærkt 
stigende utroskab, idet parterne i en del tilfælde også 
opsøgte seksuelle oplevelser uden for ægteskabet. Det 
var noget meget problemfyldt, da det enkelte menneskes 
seksualitet ikke var for nedadgående i intensitet, men 
var stigende eller stationær, og den udbredte ejerfølelse 
overfor ægtefællen var som den altid havde været. 

Ved den nære kontakt med omgivelserne opstod også 
seksuelle tiltrækninger baseret på vidt forskellig bag-
grund. Utroskaben var stærkt stigende, og gav anledning 
til mange opløste ægteskaber. Sådanne opløste ægteska-
ber var oftest ulykkelige for begge parter. Det skyldtes, 
at forelskelsestilstanden ved et nyt bekendtskab bildte 
parterne ind, at alt var såre godt, hvilket det naturligvis 
ikke var, med mindre den dækkede over en dybere åndelig 
samhørighed, hvilket sjældent var tilfældet. Mennesker 
er endnu så lidt udviklede åndeligt set, at de tror, at hver 
gang de bliver forelsket har de fundet den eneste ene, 
den rigtige.
Det er ikke så mærkeligt, at åndsvidenskaben kalder 
denne nuværende periode for de ulykkelige ægteskabers 
periode. Langt flertallet af mennesker er endnu så svagt 
åndeligt og intellektuelt udviklet, at de slet ikke forstår 
de aktuelle problemer ved forelskelsestilstanden. 

Lad os inden vi går videre se lidt på børnenes situation.
Hvor børnene tidligere blev ret strengt opdraget. De havde 
ikke noget at skulle have sagt før de blev myndige som 
18-årige. Inden da måtte de pænt rette sig efter deres forældres 
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forgodtbefindende. De kunne ikke udfolde sig på nogen 
måde der stred imod forældrenes ønsker, uden at det gav 
problemer for dem. På det tidspunkt følte forældrene, at 
hvis et barn skejede ud og opførte sig på en måde der ikke 
passede forældrene, faldt skammen tilbage på forældrene. 
Det var jo dem der havde fået børnene på grundlag af 
deres egne gener, så hvis der var noget der gik galt var 
det nok skjulte fejl hos forældrene eller bedsteforældrene.

Da styringen af børnenes gøremål blev svagere da foræl-
drene fik mindre tid til børnene, var der langt flere børn 
der skejede ud, og ”gav forældrene skam”. Man kunne så 
se hvad der lå gemt i forældrene. Man så også, at denne 
udskejelse var et resultat af, at forældrene ikke passede 
deres børn godt nok. Man kan derfor offentligt fastslå, at 
det er derfor man har så mange problemer med børn og 
unge i dag i forhold til tidligere.
Det er jo grundlæggende rigtigt nok. Tidligere kunne 
forældrene undertrykke børnenes tilbøjeligheder. De fik 
på den måde ikke lov til at være selvstændige mennesker/
børn. De nye ”frigørelsestanker” medførte på denne måde, 
indirekte, at børn og unge mennesker også blev mere 
frigjorte og udadvendte, fordi forældrene ved deres egen 
frigjorthed ikke fik overskud til at håndtere børnene på 
den gammeldags måde.

Den grundlæggende indstilling som man havde og stadig 
har, at børnenes karakter er et resultat af forældrenes ge-
netiske egenskaber og manglende opdragelse, er den nu 
også rigtig set fra åndsvidenskabens synsvinkel?

Inden vi går videre må vi først slå fast, at ethvert men-
neskes karakteregenskaber, når det ikke drejer sig om 
decideret sygdom, helt og holdent er baseret på dette men-
neskes talentkerner, og ikke på noget andet. Det behøver 
så ikke at være talentkerner etableret i indeværende inkar-
nation, men kan stamme fra forudgående inkarnationer. 
Vi må også slå fast, at ethvert menneske har en repetitions-
periode i de første 30 år af livet, hvor det gennemlever og 
repeterer sine tilbøjeligheder fra de seneste inkarnationer, 
før det er helt klar til at starte indeværende inkarnation.
På denne baggrund kan vi se, at man på ingen måde kan 
sige, at dårlige egenskaber hos børn stammer fra tilsva-
rende dårlige egenskaber hos forældrene. Man kan heller 
ikke sige, at det kan føres tilbage til relationer i tidligere 
liv. Selv om forældre og børn har haft relation til hinan-
den i tidligere liv, kan det ene menneske ikke med rette 
påtage sig skylden for det andet menneskes opførsel, selv 
om de har haft kontakt med hinanden tidligere. Det er det 
enkelte væsens eget ansvar, hvilke talenter der opbygges 
i form af talentkerner.
Så langt vedrørende nedarvede egenskaber. Noget andet 
er opdragelse.
Det er klart, at hvis børn er under stram opdragelse i 
barneårene, bliver det i stor udstrækning forhindret i at 

skeje ud, hvis der er anledning til noget sådan på grund 
af tidligere liv. Her har forældrene en vis mulighed for at 
dæmpe dårlige egenskaber i barneårene. Dette er imid-
lertid en form for dressur, som man nok i værste tilfælde 
kan se som gavnlig, men barnet får så ikke mulighed for 
at udleve disse tilbøjeligheder, hvorfor de kan melde sig 
hos det unge menneske på et senere tidspunkt. Denne 
påvirkning vil ikke så nemt kunne lade sig gøre hvis der 
ikke er så megen tid til børnene.
Dette vil så alligevel ikke kunne håndtere dårlige egen-
skaber hos børnene når de er blevet voksne og ikke er 
under så stærk påvirkning fra forældrene. Her får det 
unge menneske frit løb for sine tilbøjeligheder. Man ser 
derfor ikke så sjældent, at unge mennesker bliver tyve 
og røvere når de er ude og klare sig selv, men det kan 
forældrene ikke grundlæggende klandres for. Hvis barnet 
ikke er blevet opdraget til at stjæle af forældrene, og ikke 
har set forældrene optræde som dårlige forbilleder, er det 
alene barnets eget ansvar som må formodes at ligge i dets 
talentkerner. Tilbøjeligheder som ikke kan føres tilbage 
til forældrene.

Når alt dette er sagt, kan det imidlertid ikke påpeges for 
kraftigt, at ethvert menneske pr automatik vil optræde 
som et mere eller mindre inspirerende eksempel for sine 
omgivelser. Derfor må ethvert menneske søge at optræde 
som så godt et eksempel for sine medmennesker som det 
er denne person mulig.

Efter at vi har set lidt på barnets og det unge menneskes 
situation og udviklingsmuligheder baseret på omgivel-
sernes væremåde, skal vi nu vende tilbage og se på det 
familiemønster der er ved at forandre sig, er ved at gen-
nemgå en udvikling der i sin ubalancerede tilstand giver 
problemer i denne overgangsperiode.

Vi så på hvordan kernefamilien som institution, langsomt 
gik i opløsning, til fordel for en mere udadvendthed hos 
de enkelte familiemedlemmer.
Dette har ført til, at samfundet, specielt de religiøse kred-
se, opfatter udviklingen som en tiltagende dekadence i 
samfundet, og de fundamentalistisk indstillede mennesker 
definerer udviklingen som vejen til ”helvede” for disse 
mennesker. Disse religiøse kritikere peger også særligt 
på problemerne med børnenes opdragelse og udvikling.

I praksis har det medført, at et stærkt stigende antal men-
nesker lever som singler, hvilket nok også er det der gør 
deres omgivelser mindst ondt. Der er så det problem, at 
der jo også skal fødes nogle børn som skal have en god 
og tryg opvækst. Det er så lidt svært at klare, men der 
findes stadig på nye administrative løsningsmodeller, hvor 
enlige kvinder bliver kunstigt befrugtede, eller i det mind-
ste ønsker og praktiserer at leve som alenemødre med det 
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store arbejdspres det medfører. Også mænd påtager sig 
det store ansvar og arbejde, at leve som alenefædre med 
deres børn efter en skilsmisse.

Set fra et åndsvidenskabeligt udsigtspunkt, må vi sige, at 
selv om det ser sort ud, er alting såre godt. Det er et ret 
mørkt kapitel af udviklingsforløbet vi ser ind i lige her og 
nu, men vi ved, at det er en nødvendighed at det er sådan 
i en periode, for at den af åndsvidenskaben beskrevne 
udvikling af mennesket frem imod at blive rigtige men-
nesker, kan finde sted. 
Vi er på et stadium hvor vores seksualitet, og vores behov 
for at udvikle intelligens og følelse (ikke seksuel følelse) 
er stærk, og ikke kan blive udviklet uden at være udad-
vendt, så vi kan afprøve vore evner på mange områder. 
Det vil sige, at alt er såre godt, selv om det medfører svære 
lidelser. Det er ikke nogen trøst, men vi må huske på, at 
det er gennem lidelser vi udvikler os, og udvikler vores 
alkærlighed. Vi kan så bruge vores udviklede kærligheds-
følelse til at hjælpe dem som af disse mange forskellige 
årsager har det svært. 
Problemet er så, at alle disse uendeligt mange men-
nesker ikke har den ringeste anelse om, hvorfor det 
går så galt alt sammen. Hvis læseren skulle være inte-
resseret i at sætte sig lidt dybere ind i åndsvidenskabens 
forklaringer på situationen, kan man f.eks. læse den bog 
jeg har skrevet i 2006 med titlen: ”Den seksuelle polfor-
vandling, En analytisk gennemgang af Martinus tekster”.

Det jeg har draget frem er blot en af de mange problemstil-
linger der opstår i forbindelse med menneskets udvikling 
fra dyr til et rigtigt menneske. Først når gennemsnitsmen-
neskets intellektuelle/ åndelige udv ikling er langt mere 
fremskreden kommer der igen orden på disse nævnte 
ubalancetilstande. 

Der er nogle mennesker der tror, at det er gennem ho-
moseksualitet at de ovennævnte forhold stabiliseres 
og kommer på ret kurs. Det har disse mennesker totalt 
misforstået. For det første dækker begrebet homosek-
sualitet som vi forstår det i dag, næsten udelukkende 
over mennesker der i homoseksuelle forhold har lige 
så megen fornemmelse for ejendomsret over partneren 
som vi ser i heteroseksuelle forhold. Det betyder, at 
disse homoseksuelle forhold er rent enpolede som de 
tilsvarende heteroseksuelle forhold der ikke længere er 
holdbare, når de er baseret kun på enpolet seksualitet. 
Disse homoseksuelle forhold er derfor lige så uholdbare 
som de tilsvarende heteroseksuelle.
At disse mennesker har ovennævnte mening er i de fle-
ste situationer baseret på, at de selv er homoseksuelle/
lesbiske og gerne vil have autoriseret denne tilstand, og 
overhovedet ikke har forstået hvad den nye seksuelle 
tilstand som åndsvidenskaben som fællesnævner kalder 
”den højeste ild” dækker over. 

Det der vil være afløser for den enpolede seksualitet, 
den homoseksuelle så vel som den heteroseksuelle, vil 
være den ”dobbeltpolede” som ikke specielt drejer sig 
om kønsorganer. Kønsorganerne vil efterhånden blive 
rudimentære i den menneskelige population. Det sidste 
tager dog endnu rigtig mange år. 
Den enpolede seksualitet hører kun hjemme i de fysiske 
riger, ikke i de åndelige som udgør den alt overvejende 
del af spiralkredsløbet. Der opleves seksualiteten (den 
højeste ild) og den dermed forbundne ekstaseoplevelse 
ved en kærlig berøring af hinandens kroppe. Der er hele 
kroppen blevet en erogen og følsom zone.

På det fysiske plan opstår den dobbeltpolede seksualitet 
først når mennesker er tilstrækkeligt åndeligt udviklet, 
og dette vil for det almindelige menneske tage mindst 
tusinde år, måske mere, ingen ved det nøjagtigt. 
Den nye seksualitet, hvor ejerfølelsen ikke eksisterer, 
opstår først når mennesket er blevet så udviklet, at det 
alene føler sig tiltrukket af et andet menneske på det 
intellektuelle/åndelige plan, og ikke specielt på det fysi-
ske. Da mennesket på dette tidspunkt ikke endnu er helt 
færdig med at bruge kønsorganerne, bliver den seksuelle 
oplevelse baseret på oplevelsen af ”den åndelige person” 
bag ved partneren, eller inden i partneren, og ikke baseret 
på den fysiske persons fremtræden, som er dominerende 
på nuværende tidspunkt i den enpolede seksualisme. 

Når man er nået så langt frem i udviklingen, kan den 
åndelige samhørighedsfølelse lige så godt opstå mellem 
to af samme køn som mellem to af modsat køn. I sådanne 
situationer er forholdet ikke seksualitet/homoseksualitet 
i vores nuværende opfattelse af denne betegnelse, der er 
baseret på den enpolede type der er alment gældende i 
øjeblikket. ”Seksualiteten” er på dette tidspunkt baseret 
på en åndelig samhørighedsfølelse der ikke er knyttet til 
den kønslige fremtræden.
En sådan åndelig tilstand er så samtidig forløberen for 
at fortsætte i det rigtige menneskerige. Efterhånden som 
udviklingen skrider frem i det rigtige menneskerige vil 
seksualiteten ændres fra at være knyttet til kønsorganerne, 
til at ekstaseoplevelsen vil opstå, blot ved berøring og 
kærtegn. Åndsvidenskaben forklarer, at kysset er en 
forløber i denne udvikling. I praksis er det jo logisk set 
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kun et spørgsmål om berøring af kropsdele der er specielt 
følsomme for denne kombinerede fysiske og mentale 
berøring. Man taler jo også på nuværende tidspunkt om 
erogene Zoner på kroppen. Disse er på nuværende tids-
punkt specielt knyttet til kønsorganerne, men vil, når den 
højeste ild i sin universelle form bliver dominerende, være 
knyttet til hele kroppen og enhver berøring.

Jeg siger dog ikke med det jeg har skrevet ovenfor, at 
der ikke kan forekomme ganske enkelte parforhold der 
alene eller fortrinsvis er baseret på det at se sin partner fra 
den åndelige side. De må imidlertid opfattes som ganske 
sjældne. Det forudsætter nemlig, at begge partner skal 
være lige højt udviklede for at danne et sådan balanceret 
par. Karakteristisk for sådanne menneskepar er, at de 
ikke fornemmer nogen speciel ejendomsret til sin partner. 
Der opstår da heller ikke noget der ligner den nuværende 
konkurrence mennesker imellem. Hvis partneren oplever 
et medmenneske i omgivelserne der åndeligt og mentalt 
kommer til at betyde meget for denne, vil partneren ikke 
opfatte denne som et enten eller. Det drejer sig jo ikke 
om en forelskelse af kropslig art, men om et sympatifor-
hold, hvor det i stedet for kan betyde, at der indgår en 
ny åndelig udviklet person i vennekredsen til glæde for 
begge parter, og resten af den vennekreds der er opstået 
på samme grundlag. 
Over tid vil der naturligvis ganske ubemærket blive flere 
og flere der når denne udviklingsgrad. Der er jo intet i 
vores udviklingsproces der sker springvis. 

Der vil altid være mennesker der er mere eller mindre 
foran gennemsnittet, samtidig med at der findes lige 
så mange mennesker der er bag efter gennemsnittet i 
populationen. Dette vil så medføre, at ingen mennesker 
er nøjagtigt lige langt fremme i udviklingen. Det vil 
naturligvis betyde, at det er blandt de mennesker der er 

længst fremme i deres udvikling at sådanne ”parforhold” 
opstår. Da alle mennesker er på forskellige udviklings-
stadier i deres vej frem af udviklingsspiralen vil sådanne 
gennembrud ske løbende, og antallet vil være stigende 
over meget lange tidsrum. Martinus var selv på det dob-
beltpolede stade, og han udtalte, at han ikke havde evnen 
til at blive forelsket.

Jeg har i denne artikel netop søgt at fokusere på et område 
af udviklingen som er meget oppe i tiden som diskus-
sionsemne blandt analytikere. Disse har imidlertid ingen 
forudsætninger for i dybden at forstå hvorfor udviklingen 
slår den krølle som den gør i øjeblikket. Som nævnt er 
denne udviklingsproces meget problematisk, og også 
noget skrækindjagende, når man ikke forstår hvad der 
egentlig sker. Når man forstår det, er det naturligvis 
ikke problemløst, men man kan se på udviklingen med 
den fornødne optimisme og fortrøstning, nemlig at der 
er lys forude, og et klart lys, og at alt er såre godt. Man 
skal naturligvis hjælpe hvor man kan, men man skal 
ikke prøve at ændre på situationen, så ville man gå imod 
udviklingen.

Fra Livets Bog II stk. 365:

”Intet under at vejen ud af de tunge materiers zone kun går igennem udviklingen af næste-
kærligheden. Så længe væsenet er farligt for sine omgivelser, må det forblive under de faste 
materiers belastning. De faste materier er livets spændetrøje.

Når væsenet bliver uselvisk åbner ”spændetrøjen” sig., væsenet bliver frigjort, og materien 
lystrer behageligt og direkte, og det virkelige liv begynder at åbne sine porte for den betagede 
gudesøn”
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Boganmeldelser
Alle anmeldt af Ruth Olsen!

Proof of Heaven
Af Dr. Eben Alexander
Piatkus forlag 2012
190 sider – 150 kr

Dette er blevet en af de 
mest kendte nær-død-
oplevelser i de senere 
år. Eben Alexander er 
en højtuddannet neuro-
kirurgisk læge. Med sit 
naturvidenskabelige ver-
densbillede havde han al-
tid ment, at bevidstheden 
var et produkt af hjernen. 
Men en dag i 2008, som 
54-årig, blev han ramt af en alvorlig sygdom i hjernen 
og lå i koma en hel uge. Ingen troede han ville komme 
levende over det.
I denne tilstand gik hans bevidsthed ud af kroppen, og 
han fik en oplevelse, som han betegner som meget mere 
”virkelig” end alt, hvad han havde oplevet på jorden.

Efter en tid i en slags tusmørke-verden, hvor han bl.a. 
oplever skræmmende ansigter og rytmisk pulserende 
lyde, dukker der en strålende skikkelse op og den smuk-
keste musik lyder, mens et rent hvidt lys blandet med 
guldpletter breder sig ligesom i en hvirvelbevægelse. 
Han bevæger sig opad og befinder sig så i en helt ny 
verden med et landskab så smukt, at han ikke har ord 
til at beskrive det. Han flyver hen over det og ser glade 
mennesker færdes under sig.

Han opdager, han ikke flyver alene men sammen med 
en smuk pige, der ser på ham med en kærlighed, der er 
mere ren og ophøjet end den, han ellers kender. De taler 
sammen uden ord, dvs telepatisk. Hun forsikrer ham om, 
at han er elsket, for Gud elsker alle. Det skal i parentes 
bemærket siges, at han som et i sin tid adopteret barn har 
haft et problem med følelsen af at være blevet ”kasseret” 
af sin biologiske mor.

På et tidspunkt når de til et sted, han sammenligner 
med en slags ”livmoder”, hvis usynlige moderfigur han 
tolker som Gud. Han ser nu universet som en gigantisk 

livmoder, gennemstrålet af Guds bevidsthed. Han forstår, 
at alt er forbundet med alt. Han tænker spørgsmål og får 
straks svarene leveret ind i sin bevidsthed. Han indser, at 
nok findes der ondskab i verden, men kærlighed er den 
dominerende kraft, som sluttelig vil vinde.

Han ser også, at der er utallige højere dimensioner, som 
endnu er ukendte for menneskene, og dog gennemtræn-
ger disse højere planer de jordiske lavere planer, uden 
mennesket er bevidst om det. Han skriver (s.49): ”Det 
vil tage mig resten af dette liv at give det videre, som jeg 
lærte ”deroppe”. Det var slet ikke som at lære noget her 
på jorden, indsigten blev ”plantet” og indoptaget øjeblik-
kelig, og sådan at jeg stadig husker det hele. Det svære 
er at finde de rette ord.”

Han føler, det er meget vigtigt, at han giver sin viden til 
menneskene på jorden, især det vigtigste – det om kær-
lighed. Han forsøger derfor bl.a. med denne bog, at få den 
videnskabelige verden til at forstå, at det er bevidsthedens 
energi, der er grundlaget for den materielle verden. Den 
behøver de ikke kalde ”mørk energi”. Og han ønsker, de 
skal forstå, at vor bevidsthed lever uanset kroppen dør, 
at vi er evige væsener.

Hans nær-død-oplevelse adskiller sig fra de mest almin-
delige ved hovedsageligt at være en slags ”undervisnings-
tur”. Han møder f.eks. ikke sine tidligere afdøde kære, 
hans jordiske identitet synes helt udvisket på turen, og 
han ser ikke sit liv passere revy. Bogen består ellers meget 
af fortællingen om hans sygdom, hans familie og hans 
mirakuløse helbredelse. Men også om, hvordan han har 
genfundet troen på Gud – altså en ny slags Gud.

Find din gnist
-en guide til meningen 
med dit liv.
Af Henning Daverne
Gyldendal 2012
200 sider

Buddhismen har fundet 
vej ind i den vestlige tan-
kegang på mange forskel-
lige måder. Det ses også 
af denne bog, hvor den 
er tilpasset den moderne 
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forretningsverden med dens krav om konstant innovation 
og derfor har brug for at finde veje til ny inspiration. Dertil 
synes de spirituelle tanker at egne sig godt.
Forfatteren har en baggrund i kampsport men underviser 
nu i meditation og selvudvikling. Han ”betragtes i dag 
som en af spidskompetencerne i Danmark indenfor er-
hvervsmeditation”, som der står på omslaget.

Bogen definerer ”gnist” som noget i retning af intuition 
og kontakt med sit ”ikke-lokale selv”. At få kontakt med 
”gnisten” siges her at gøre dig glad og opløftet, så alt 
opleves meningsfyldt. Den giver dig en inspiration og 
kreativitet på måder, der giver dig evner til at være til 
gavn for andre mennesker.

Buddhismens lidt negative holdning til Ego’et deler for-
fatteren slet ikke, for som han skriver: ”Ego’et gør det 
muligt for vores gnist – vores spirituelle identitet – at 
handle i verden.” Når vi handler ud fra det, vi brænder 
for, får vi en dyb oplevelse af mening. Han mener, det 
er universets højst vibrerende energi, vi da gør brug af. 
Han citerer en del fra nyere videnskabelig viden, f.eks. 
fra hjerneforskningen, og påpeger vore tankers betydning 
for helbredet. Vi bør sætte fokus på taknemmelighed lige 
før vi går i seng, ja gøre det til en vane i løbet af dagen.

Bogen har en del historier om mennesker, der har opnået 
speciel succes, f.eks hører vi om fænomenet Soulaima 
Gourani, om hvordan hun som indvandrerkvinde nåede 
til tops i det internationale erhvervsliv.
Der er også forskellige øvelser, som menes at vise os vej 
til ”gnisten”.

Hvis man kan bruge en spirituel livsholdning til at højne 
moralen indenfor erhvervslivet, er det da fint nok, men 
ifølge Martinus er der et modsætningsforhold mellem 
forretningsverdenens krav om højst mulig profit (”ca-
moufleret røveri”) og den moral, der bygger på næste-
kærligheden. 

Få et fantastisk liv

Af Louise Hay

Borgens forlag 2013
230 sider

Bogens titel er typisk for 
amerikansk hang til store 
ord, men faktisk er det 
bare en lille bog, hvor 
Louise Hay i et inter-
wiev får mulighed til at 
gentage alle de gode råd, 

hun efterhånden gennem mange bøger har beskrevet. Hun 
var en af de første, der allerede i 1988 i bogen ”Helbred 
dit liv” satte fokus på, hvad vore tanker gør ved vort 
helbred og gav anvisninger på, hvordan vi kan lære at 
styre vore tanker.

Det handler om at skabe sig positive og kærlige tanke-
vaner, sådan som snart alle spirituelle bøger i vor tid 
fortæller os. Men det må være svært i et land som USA, 
hvor så mange lever i fattigdom og angst og hvor så meget 
af mediernes budskaber handler om at skabe frygt, og 
hvor ingen efterhånden kan være sikker på ikke at være 
overvåget af hemmelige tjenester.

Hun har altid nogle små konkrete historier, f.eks. om 
hvordan hun straks går ud af en forretning for at undgå 
at overhøre andres negative samtaler. Hun mener, vi er 
meget påvirkelige af andres dårlige vibrationer og altid 
skal være påpasselige med, hvad vi lukker ind i vores 
bevidsthed. Men da vi jo ikke kan leve i en ”osteklokke”, 
og vi ikke alle kan bo i en overdådig rigmandslejlighed 
som hun selv, er der vel mere brugbare måder til at be-
skytte sig selv, f.eks. ved at skabe sig en beskyttende aura 
af kærlige tanker.

Hun giver et stort udvalg af ”mantraer”, dvs eksempler 
på de bekræftelser, vi skal ”overøse” os selv med. For 
som hun har sagt i alle sine bøger, er det af afgørende 
betydning, hvad vi siger til os selv. Selv hendes password 
på computeren består af en bekræftelse. På et tidspunkt 
arbejdede hun med AIDS-ramte og hjalp dem med at få 
en forholdsvis fredfyldt afsked med verden, for det er 
vigtigt at ankomme til ”den anden side” med fred i sindet.

Bogen slutter med nogle af de strofer, hun brugte til sine 
patienter.

Døden er kun en forandring.
Fra det øjeblik vi bliver født
forbereder vi os på at blive favnet
af lyset endnu en gang.
Der er en tid til glæde
og til at glædes.
Du er på vej hjem.

Louise Hay har haft stor betydning for den spirituelle 
bevægelse, der har vokset sig større år for år. Nu er hun 84 
år, men der er mange som står parat til at overtage hendes 
”Hay House” og videreformidle alle hendes lydbånd, 
videoer osv. For der er mange penge i det!
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Erindringer om sjæ-
lerejser

Af Michael Newton

Gyldendals bogklub 2011
360 sider

Michael Newton blev 
kendt i Danmark med 
bøgerne ”Sjælerejser” 
(2003) og ”Livet mellem 
livene” (2005). Han har 
i USA skabt Newtonin-
stituttet, hvor man kan 
komme i hypnoterapi og 
altså ved hjælp af hyp-
nose opleve tidligere inkarnationer. Denne bog består 
næsten udelukkende af klient-historier fra hans institut. 
Meningen med dem er at vise, at viden om tidligere livs 
hændelser kan hjælpe mennesker til at forstå og dermed 
løse problemer i det aktuelle liv, men også for at komme 
til erkendelse af, hvilke opgaver og erfaringer, man før 
sin inkarnation har valgt at opnå i dette liv.

Der er f.eks. historien om kvinden, der var deprimeret 
over gang på gang at opleve skuffelser og svigt, men 
som kom til at forstå, at meningen med dette var, at hun 
skulle lære at tilgive og udvikle sin bevidsthed. Og der er 
historien om kvinden, hvis søn var blevet myrdet, og som 
ved oplevelsen af selv at være blevet myrdet i et tidligere 
liv, indså at det kunne være noget godt at komme hurtigt 
over i den åndelige verden. Det gjorde sorgen mindre 
tung at bære.
De fik alle sammen mange værdifulde indsigter og lærte 
dermed at leve med deres lidelser, fordi de indså der var 
en dybere mening med dem. Men jeg synes, der mang-
ler noget om fænomenet ”karma”, og hvordan man kan 
mildne virkningerne af uheldige handlinger i tidligere liv. 
Det Martinus forklarer os om ”syndernes forladelse” og 
beskyttelsen i at få sig en kærlig aura.

Når jeg læser om regressions-oplevelser af tidligere liv, 
bliver jeg altid lidt skeptisk, især hvis nogen mener at 
have skiftet køn fra et liv til det næste, hvad Martinus 
jo siger, man ikke kan. Problemet er nemlig, at når man 
med hypnose kommer ind på det åndelige plan, er det 
ikke sikkert, det er ens eget tidligere liv, man oplever. 
På det plan ligger jo også alle andres liv ”indskannet”, 
så man kan faktisk komme til at ”downloade” et andet 
menneskes tidligere liv.

Men hvis man har glæde og gavn af sine oplevelser og 
kan bruge dem til at højne sin åndelige udvikling, så er det 
jo godt nok uanset hvis liv, man oplever. Bogen bringer 

selvfølgelig ikke de historier, hvor klienterne har haft 
dårlige oplevelser, ja hvor hypnosen måske har givet en 
stor psykisk nedtur. For der er stor risiko forbundet med 
at eksperimentere med dette at give slip på sin dagsbe-
vidste selvkontrol, for da åbner man sig for muligheden 
for besættelse af mørke væsener.

Englen i dig

Af Søren Hauge

Lemuel Books 2012

166 sider

Søren Hauge har man-
ge talenter og har i sine 
bøger bevæget sig vidt 
omkring i det spirituelle 
landskab. Denne bog sy-
nes at handle om engle, 
men faktisk handler den 
om hvert menneskes gode engleagtige indre natur. Den 
er en slags poetisk hyldest til det bedste i mennesket. Jeg 
vil kalde den en ”kærligheds-prædiken”.
Han gør engle til et meget vidt begreb, f.eks. skriver han 
(s.11) ”engle er de bevidstheder, som virker bag naturens 
kræfter. De er den kosmiske ordens kærlige intelligens. 
Det er denne levende, dynamiske orden, der kommer til 
udtryk i alt omkring os, og i vores eget væsen.”

Han skriver også: ”Når vi tænker på engle med et åbent 
sind, så forbinder vi os med noget, der ikke er forurenet 
og farvet af den kynisme og hårdhed, som i den grad 
præger store dele af menneskets verden. Så mærker vi, 
at det er en åbning ind til noget, som er ægte, opløftende 
og renhjertet.”

Han deler bogen op i noget, han kalder tre ”fjer”, fordi de 
er lette og luftige, en smuk symbolik på vor englenatur. 
”De er nedfaldne dråber af himmelsk visdom”. ”De er 
budskabet om frihed, himmelflugt…”
De tre dele af bogen kaldes: Din ukrænkelighed. Din 
uskyld. Din universalitet. Det er hvad der karakteriserer 
”englen i dag”.

Bogen er fuld af korte sentenser, et af dem lyder: ”Vi er 
sammen i medværen. Vi er partikler i et hav af vibrerende 
strømme, og samtidig er vi havet, der strømmer mellem 
os.”

Hvad siger Martinus om engle? I artiklen ”Dyr, menne-
sker og engle” (Kosmos 1972/3) siger han bl.a. – efter at 
have forklaret menneskets udviklingsproces. ”Der findes 
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i denne udviklingsspiral endnu højere udviklingstrin, som 
man med jordmenneskelig terminologi kan kalde engle.
…Væsenerne, som er hjemmehørende i disse zoner, har 
frigjort sig fra materialisations-inkarnationer i fysisk 
materie og lever udelukkende i tankeverdenerne. Disse 
tilværelsesplaner udgøres af det 4. og 5. plan i spiral-
kredsløbet, nemlig visdomsriget og den guddommelige 
verden. Her er væsenerne blevet totalt frigjort, her er de 
blevet ”guder i guden”.
…Disse engle eller gudesønner er Guddommens talent-
kerner for skabelsen af nye verdener, nye kombinationer 
af de evige livslove.”

Andre folks penge
Historien om den dan-
ske finanskrise

Af Niels Sandøe og 
Thomas Svaneborg

JP-forlag 2013
460 sider – 350 kr

Denne bog ligner mest 
en kriminalgyser. Her 
får vi konkrete beret-
ninger om og navne på, 
hvem der var de største 
aktører og årsager til 
Danmarks økonomiske nedtur. Det er ikke rigtigt, at 
vor finanskrise kom til os udefra, vi havde rigeligt med 
kyniske spekulanter, der med deres grådighed og løgnag-
tige adfærd ødelagde en masse menneskers liv. Danske 
Banks leder, Peter Straarup, går ikke fri, når de uduelige 
og udspekulerede personer i finansverdenen afsløres.

Jeg tager bogen med her, for den viser meget godt, hvad 
”de sidste tider” indebærer. Det er de tider, hvor alle de, 
der kan nænne at gøre andre fortræd, får frit spillerum. 
Her får ”bukkene” lov at vise deres sande ansigt, mens 
”fårene” må samle stumperne op efter ødelæggelserne. 
Martinus kalder meget af forretningsverdenens adfærd 
”camoufleret røveri”, men i finansverdenen er den ikke 
engang camoufleret.

Den just afgivne offentlige rapport om finanskrisens 
årsag siger godt nok, at daværende regering, finanstilsyn 
og nationalbanken sammen med de uansvarlige banker 
havde del i ansvaret, men også nogle få navne på de 
værste spekulanter får vi.
Men hvor blev de 400 milliarder af, som ”gik op i røg” 
og som skatteyderne og aktieindehaverne måtte betale? 
Gik de til spekulanternes hemmelige konti i skattely? 

Om synkronicitet og 
spådomskunst

Af  Marie-Louise von 
Franz
Forlaget Politisk Revy 
2002
144 sider

Der er forskellige me-
ninger om fænomenet 
synkronicitet, nogle kal-
der det f.eks, ”tilfældige 
sammentræf” og mener 
altså, der findes noget 
som er tilfældigt. Forfat-
teren her læner sig op 
ad Jung, men han fandt mig bekendt aldrig frem til den 
egentlige forklaring på, hvorfor der kunne være ”mysti-
ske”, dvs ikke fysisk åbenbare, sammenhænge mellem 
forskellige begivenheder.

Et eksempel er dette, at vi tænker på en person, og lidt ef-
ter ringer denne til os. Eller som det tilfælde, der refereres 
til i bogen, at da Jung var ved at skrive en afhandling om 
fiske-symbolet i forhistorisk tid, stødte han hele tiden på 
noget, der havde med fisk at gøre, om det så var at finde en 
død fisk ved søen i sin have. Jung mente, vi har noget han 
kaldte ”ubevidst viden”, og at der er et andet virkeligheds-
plan, som han kaldte ”det kollektivt ubevidste”, bestående 
af psykisk energi, som man under visse omstændigheder 
kan få kontakt med. Men det forklarer jo ikke noget om, 
hvordan de to virkelighedsplaner samvirker.

Denne bogs forfatter var også meget påvirket af nogle 
fysikere, især Pauli, og har således en længere redegørelse 
om matematik og talmystik. Især er hun optaget af den 
kinesiske spådomsbog I Ching. Hun forklarer at vesten 
har en lineær årsags-virknings tankegang, dvs A fører til 
B som fører til C osv, mens kineserne ser sammenhæn-
gene mellem begivenheder synkronistisk, dvs feltmæssig. 
Derfor kan de forklare, hvorfor f.eks. nye opfindelser 
sker samtidig af personer, der slet ingen fysisk kontakt 
har med hinanden.

At spå er at kunne forudsige begivenheder. Den fysiske 
videnskab søger at forudse noget i fremtiden ved at aflure 
naturen dens orden og lovmæssighed. Den har haft svært 
ved at erkende, at der findes et andet virkelighedsplan 
uden for tid og rum. Men med atomfysikken blev de nødt 
til at indse dette og kaldte det en komplementær verden. 
Dette plan mener man er akausal, dvs at årsag-virknings-
princippet ikke gælder her. Fra Martinus ved vi dog, at 
det er et kosmisk princip og altså almengyldigt, men altså 
ikke tidsmæssig lineær i den ”højere virkelighed”.
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Aase Møller-Hansen skrev:

Kommentar til den igangværende debat 
om copyright og Instituttets sagsanlæg

Som almindelig Martinus-læser blander jeg mig i denne 
debat. Tænk hvad man kunne have nået, hvis man havde 
samarbejdet. I stedet kaster man smuds mod Martinus 
Institut og Rådet. Alle de ildsjæle, der har ført Martinus 
arbejde videre både på Instituttet og på Klint, fortjener 
ikke al den hån og forargelse, som mange giver udtryk 
for i Ny Verdensimpuls. At man udgiver Martinus bøger 
på nu-dansk, ændrer jo ikke Martinus tekst. Jeg er dybt 
taknemmelig for den nu-danske udgave, som jeg har. 
Martinus åndsvidenskab har givet mig utrolig meget.

Det er helt fint, at Martinus med navnet Det Tredje Te-
stamente giver udtryk for sammenhængen med Gamle 
Testamente og Ny Testamente som en videreførelse af 
dem. Men Martinus bøger er jo ingen religion som Jø-
dedommen og Kristendommen, som man blindt skal tro 
på – tværtimod sagde Martinus – at vi skal ”tænke Guds 
tanker efter”. Om der står Tredje Testamente eller ”Tredie 
Testamente” betød ikke noget for Martinus, har jeg fået 
at vide – det har været drøftet på et rådsmøde engang.

At man har brudt copyright tror jeg bestemt, at Martinus 
kan tilgive, som han i småbogen Påske fortæller, at Jesus 
tilgav Judas – men derfor må man jo alligevel tage konse-
kvenserne af, det man har gjort. Ruth Olsens bortforkla-
ringer om ”civil ulydighed” holder ikke, hverken moralsk 
eller juridisk – og historierne om alle jeres klardrømme 
er vi vist mange, der ikke kan godtage.

Jeg håber meget, at man følger Martinus, der jo siger – at 
der findes en løsning på enhver konflikt, blot man rækker 
hånden frem.

Reaktion
v/Ruth Olsen

Kære Aase,

Tænk, hvor forskelligt vi kan opfatte tingene. Jeg oplever 
ikke, at nogen her i bladet har udtrykt ”hån”, men nok kri-
tik. Måske også skrap kritik. Hvis du ikke kan se, at noget 
er ændret i ”teksten”, når man ændrer i ordene, uanset 

hvor lidt eller meget, så bliver jeg i tvivl om, hvorvidt vi 
taler samme sprog. Det er dog ikke fair at ændre noget i 
et værk, og så lade som om, det stadig er Martinus’ egne 
ord. Så ville det mere ærligt at udgive det i Instituttets 
navn, men det er da fint at du har glæde af det.

Men hvorfor skulle nogen forhindres i at læse Martinus’ 
”gammeldags” ord, hvis de nu hellere ville det? Nu hører 
jeg, at Instituttet alligevel vil til at udgive førsteudga-
verne. Før har man jo ment, der ikke var behov for det, jfr. 
Rådets artikel i Impuls 4/2007. Det har ”forbryderne” nu 
påvist, der er. På ca 3 år er der solgt 310 sæt af de gamle 
udgaver. Så det har altså trods alt været nyttigt med den 
”ulydighed”!

Det om i eller j i værkets titel har ikke været diskuteret 
på noget rådsmøde i Martinus’ tid. (Jeg har læst alle 
rådsmødereferaterne fra dengang, Martinus levede). På 
det smudsomslag, han selv kreerede i et af sine sidste år, 
står det jo også ydeligt med i. Tror du på alt, hvad du får 
at ”vide”? 
Det med ”at række hånden frem” har vi prøvet mange 
gange, men det hjalp ikke.

DIALOG
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Af Robin W Petersen

Det mentale slagsmål om rettighederne til Martinus værk, 
har 2 aspekter: et moralsk og et juridisk. Det moralske er 
ud fra Martinus ønske det gældende. Det juridiske aspekt 
er sekundært, men kan blive aktuelt om parterne ikke kan 
enes moralsk.
En konflikt mellem 2 parter vil desuden involvere 
emotioner i større eller mindre omfang, derfor er disse 
altid vigtige.

Det er en udfordring for sagen, at ingen kan erstatte 
den kærlighedens og visdommens samlende kraft som 
Martinus var. 
Martinus analyser siges at være baseret i logik/kærlighed, 
men kosmologers/åndsforskeres  adfærd i den aktuelle 
konflikt viser, at logik ikke altid er det der leder, idet 
mange sårede ”følelser” (emotioner) stritter ud fra en 
del af indlæggene.

Hvad viser dette? At tanker om logik og humanitet er 
noget helt andet end at kunne leve i samme. Vi mennesker 
lever fx med den vanskelighed, at så snart vi mærker 
modstand eller føler os under pres, kommer vort udtryk 
fra et mere primitivt og overlevelses-styret niveau. 
Derved bliver vi let mere dømmende, stive, usaglige og 
uforsonlige end normalt. Dette vil ofte virke sårende på 
anden part, som derved kan føle sig berettiget til at ”give 
igen med samme mønt”, hvilket sårer førstnævnte part; 
og ”snebolden ruller”. Begge parter føler sig som offer. 
Den anden har de facto skylden og, mener vi, er fjendtlig.
Men om vi  ønsker at kosmologien skal være andet end 
en uforpligtende mental hobby, må vi være vågne også 
for egne primitive sider.

Nogle af  indlæggende i de sidste numre af DNV efterlader 
indtrykket af mennesker der er gået i stå i deres opfattelse 
af hvad instituttet repræsenterer. Ja, instituttet fremstår 
sine steder som en fjende. Ligesom nogle af indlæggende 
er holdt i en krigerisk tone.
Artikler i DNV efterlader dertil indtrykket af, at instituttet 
har nogle ”lig i lasten”. Men samtidig gør den meget 
polariserende argumentation (vi er de gode, de er de onde) 
mig skeptisk omkring sandhedsværdien i den udtrykte 
kritik af instituttet.
Der er faktisk sket et løft, både i atmosfære, åbenhed, 
vitalitet og inspiration på instituttet i den tid jeg har 
kendskab til, siden 2004. Bl.a. fordi nye kræfter er 
kommet til.

Det mentale slagsmål er blevet til en sag om, hvem der 
er de rette arvinger til Martinus. Det er alle de som føler 
sig kærtegnet, beriget, opløftet og inspireret ved at læse 
hans værk!
Kan alle så gøre med værket som de vil?
Nej, kun instituttet har bemyndigelse til at administrere 
de fysiske aspekter ved sagen og værket!
Det der så gør, at divergerende meninger eskalerer 
til en emotionel konflikt skyldes, at mennesker ikke 
kan holde problematikken rent, men også blander alle 
mulige aspekter af subjektive meninger ind i sagen, 
man selv betragter som objektive, hvorved debat-emnet 
umærkeligt glider over og bliver et personligt anliggende. 
Og når vi først er i feltet for personlige anliggender, med 
partiskhedens sym-  og antipati, kan alle mulige konflikter 
opstå, så længe vor personlighed er ufuldkommen. 

Dette centrale problem med vor egen personlighed glider 
let i baggrunden når vi gør uenigheden til et anlæggende, 
en sag, vi mener at kunne referere til på objektiv vis. Så 
er det vi fx ender op med parter der alle finder nogle 
udsagn af Martinus man kan bruge til at underbygge 
egne ”objektive” synspunkter, hvorved vi får forskellige 
udsagn omkring hvad Martinus mente om bevarelsen af 
værket som alle hævder sin ret. Men kan vi altid være 
sikre på vi tolker Martinus korrekt?

Samtidig glemmer vi ofte mindst ét synspunkt, 
kærlighedens. Den tilstand der aldrig adskiller, men altid 
er inkluderende uden at miste skelneevne. Og her er det 
vigtigt at forstå, at dét ikke at ekskludere nogen, ikke er 
det samme som at give alle ret, men er en indre kærlig, 
forstående, tolerant og ikke-dømmende tilstand hvormed 
man møder sin omverden. 
En konflikt mellem ufuldkomne personer kan kun løses 
på én måde, ved ydmygt at erkende sin position og tage 
ansvar for at arbejde hermed. Sålænge vi er optaget af at 
anklage og give andre skylden har vi selv et problem at 
løse. Når disse problemer er løst kan vi argumentere fra 
et ikke-konfliktskabende sted, selv om ingen selvfølgelig 
er herre over hvordan anden part vil agere. 
Det er disse forhold enhver konflikt handler om først at 
forstå og derpå træne sig i at praktisere.
Men ofte går vi omvendt til værks. Først vil vi have ret 
og gerne magt, hvorpå vi muligvis vil give anden part 
”tilgivelse” for at han er et fjols.

Det kosmiske slagsmål
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Men vi må også være realistiske og spørge, om man fra 
et spirituelt plan er så naive, at man forestiller sig, at et 
værk der af forfatteren selv er lagt op på et niveau hvor 
det kaldes ”Det Tredie Testamente” , uden kontroverser 
kan blive formidlet fra en kreds af ufuldkomne individer? 
Næppe!
Det er selvfølgelig trist, at en magtkamp - for nu at kalde 
”trolden” ved sit rette navn - skal blive så stor en faktor. 
Og det afslører jo det gab der er mellem teori  og praksis. 
Nogle vil vedblive at være mest optaget af at få ret i denne 
sag, andre vil være modne til at bruge den som afsæt til 
at løfte sig op over konflikt-planet. 
Så længe livet er på afstand kan vi tale om årsags- og 
virkningsloven og belære andre om den. Men så snart 
kosmologer selv ”bliver trådt over tæerne” gælder denne 
lov tilsyneladende ikke. Så er det nu alligevel de andre 
som er den skyldige.

Der ligger i hele set-uppet omkring bevarelsen af værket 
en indbygget konflikt ved, at værket er skabt af en anden 
person end de der skal forvalte det, samt, at de der 
interesserer sig for værket befinder sig i vidt forskellige 
faser af udvikling. Talte vi blot om opbevaring af 
savsmuld eller matematiske formler var problemet ikke 
så stort. Men nu taler vi om intet mindre end universelle 
livsprincipper, som skal forvaltes af mennesker, der 
for nogles vedkommende befinder sig i polariserende 
bevidsthed med hele dens mentalitet af kamp og fiksering 
i rigtig og forkert.  
Eller sagt på en anden måde: De som skal forvalte værket, 
arvingerne, er så langt fra at kunne forbinde sig med 
værkets ånd, at ingen kan forlange eller forvente, at denne 
manglende evne ikke vil komme til udtryk ved diverse 
konfliktskabende holdninger til forvaltningen af værket.
Dette dilemma har sit udspring i den form Martinus valgte 
for sit arbejde.

Via min gang på instituttet udførende et mindre frivilligt 
arbejde samt deltagelse i studiegruppe og foredrag, har 
jeg aldrig oplevet noget som kunne berettige mig til at 
så tvivl om den idealisme der råder på instituttet. Dette 
gør selvfølgelig ikke instituttet ufejlbarlig. Men måske 
skulle de som er meget negative over for instituttet og ikke 
mindst rådet, også se lidt indad. Efter Martinus bortgang 
har kosmologers egeninteresser og ufærdige sider fået 
større spillerum. Det er derfor naturligt, at der må ske 
et fald i sagens bevidsthed når Martinus er borte. Ingen 
kan forvente at tingene umiddelbart fortsætter på samme 
vis. Hvis man er lidt sensitiv, kan det således bemærkes, 
at instituttet er gennemtrængt af en bevidsthed som er 
højere end den, de der kommer på instituttet selv er bærere 
af. Men alle som ønsker at være med til at repræsentere 
sagen, må selvfølgelig lytte til hinanden og følge det gode 
argument i sine handlinger. 

Det er en balancegang fx at bevæge sig mellem at bevare 
alle værker uændret, med dertil hørende fejl i tegnsætning, 
grammatik, udtryk mm., og hvornår man har ændret for 
meget. Men man kan også vende perspektivet og fx stille 
det spørgsmål: Er det kærlighed til Martinus der ligger 
bag faksimile-udgaverne, som det ofte er udtrykt her i 
bladet, eller er det også fordi man gerne selv vil have en 
position inden for sagen?  
Mange indlæg i DNV pointerer vigtigheden af moral. 
Dette er jeg enig med. Men i mine øjne er det netop de 
der har lavet faksimile-udgaven af Livets Bog, så vidt 
jeg er orienteret ud fra en pdf-fil som en tidligere betroet 
medarbejder på instituttet har ”glemt” at aflevere, ja 
endog har kopieret, som har problemer med moralen 
(DNV 4-2012).

Og det er i denne manglende moralske ånd faksimile-
bøgerne er trykt. Derfor er disse bøgers afsæt et  bedrageri 
i moralsk forstand, som på absolut ingen måde tjener 
sagen eller Martinus til ære, men tager hans værk som 
gidsel i en personlig interesse-konflikts tjeneste. Hvordan 
kan nogen glædes over en bog der udspringer af en sådan 
selvisk handlemåde? 
Det siger sig selv, at det må have rystet instituttet, at man 
ikke kan have tillid til sine medarbejdere, men at selv 
dér hvor moralens indre love skulle gælde, misbruges 
en sådan tillid. Hvilket givet har haft som konsekvens, at 
instituttet er blevet mere tung i sin administration for at 
beskytte sig mod gentagelser. På den måde ser vi hvordan 
idealer let kan saboteres indefra.

Fra en moralsk vinkel kan jeg således ikke se andet, end 
at man må levere de filer tilbage man er i besiddelse af og 
få alle computer-kopieringer neutraliseret, med mindre 
man foretrækker at afvente en juridisk afgørelse. Men da 
det næppe lader sig gøre at neutralisere alle kopieringer, 
står man i en situation der ikke fuldt kan afklares.

Når mennesker involverer sig i noget, skaber det desuden 
uundgåeligt en eller anden form for mental og emotionel 
struktur vi danner en identifikation med. Derfor vil 
det selvfølgelig være hårdt følelses-mæssigt at tage 
konsekvensen af den umoralske handling der satte hele 
dette engagement i bevægelse og levere alt det tilbage 
man uretmæssigt har erhvervet sig. Men det man har gjort 
udelukker jo ikke én fra stadig at føle sig forbundet med 
Martinus samt arbejde med og undervise i kosmologien.

Hvis det står til troende, at Martinus i den åndelige verden 
har legitimeret faksimile-udgaven af Livets Bog, som 
omtalt i DNV, vil jeg ikke tøve med at kalde Martinus en 
charlatan. Man kan ikke på det fysiske plan udtale: ”Vi er 
en moral”, og så på det åndelige plan, se stort på al moral, 
bare man kan få sin bog udgivet i den form ”man vil”, 
uden at skele til, at dette blev muliggjort ved en umoralsk 
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handling. Men  jeg skal så også tilføje, at jeg holder mig 
til det Martinus har givet udtryk for på det fysiske plan. 
Således at også han da må finde faksimile-udgaven som 
værende udtryk for umoral.

Jeg er selv af den opfattelse at instituttet har begået 
alvorlige fejl, fx ved at lade skrifter Martinus ikke 
selv har afsluttet indgå under betegnelsen:”Det Tredie 
Testamente”. Sådanne tekster må man selvfølgelig lade 
indgå under en anden betegnelse. Det burde give sig selv. 
Og det er både tosset og noget rod, at man ikke fra starten 
har gjort denne skelnen, eller efterfølgende endnu har fået 
rettet op herpå. Man kan her få den tanke, at der, som hos 
faksimile-gruppen, ligger nogle personlige ambitioner 
bag en sådan ulogisk beslutning.
Og instituttet har sikkert begået flere andre tosserier jeg 
ikke kender til.
Men jeg kan af moralske grunde heller ikke købe bøger 
af Martinus hvor produktionen ikke er godkendt af 
instituttet. 
Personligt ser jeg gerne, der er mulighed for at vælge 
mellem at købe originalværket og en redigeret udgave. 
Selvfølgelig er original-udgaven usammenligneligt meget 
smukkere.

Vi kan således være uenige i instituttets, rådets og andres 
dispositioner, men der er kun 1 måde at gribe dette an 
på; nemlig ved saglig kritik, fri af personlig indignation; 
samt villighed til at vise, at man evner at omgås hinanden 
uenigheder til trods. Det hænger jo ikke sammen, at man 
bruger umoralske metoder (det modsatte af alt hvad 
Martinus stod for), fordi man mener man har moralen 
(Martinus) på sin side, ud fra princippet: når vi synes de 
andre er umoralske, bliver vi af moralske grunde nødt 
til også at være umoralske. Så kan vi i hvert fald godt 
glemme al tale om en ny verdensimpuls som værende 
andet end komik.
Og det er påfaldende at ikke ét af alle de indlæg der støtter 
faksimile-gruppen, hidtil har forholdt sig til dette helt 
centrale og afgørende moralske dilemma.

Man kan heller ikke forvente, at det er instituttet der som 
en anden far skal vise tilgivelse. For hvad med de som 
har forladt instituttet i indignation og vrede og dannet en 
slags ”modstandsbevægelse”, hvor var/er deres tilgivelse 
og imødekommenhed?

Selvfølgelig er en retssag absolut sidste udvej, dog, jeg 
kan ikke forestille mig, at rådet ikke først har søgt løse 
problemerne i mindelighed. Men da alle nu kan relativere 
Martinus holdning til egen fordel, bliver det også langt 
sværere for rådet end det var for Martinus at ”holde styr 
på tropperne”. Det skal man huske når man kritiserer 
rådet for at ville gå jura-vejen.
 

Det man har sat i værk ved ikke at respektere instituttet 
med rådet som ledende organ, er ikke blot som at starte 
et nyt politisk parti, det svarer til at skabe en helt ny 
styreform, hvor man på samme tid ikke respekterer, 
og måske heller ikke helt forstår, den hidtil gældende 
styreform. Ingen kan omgå det faktum, at det var Martinus 
ønske, at instituttet og rådet skal videreføre ledelsen 
af hans arbejde. I stedet for at skælde ud på instituttet 
kunne de samme personer jo ud fra en ydmyg position, 
søge bidrage med noget inden for de rammer Martinus 
ønskede. 

Om man så møder modstand mod sine ønsker, kan man 
jo bruge dette som anledning til at arbejde med alle de 
personlige emotionelle reaktioner (ufærdige sider) dette 
måtte bringe frem, i stedet for at holde fast i at man selv 
har ret eller er blevet såret. Det er netop vor evne til 
eksistentielt at forholde os til vore emotioner, der gør 
det muligt at hæve os op over emotionerne, og blive det 
eksempel i væremåde/livsførelse Martinus talte om som 
afgørende. 

Og har de der kritiserer rådet overvejet, hvorvidt rådet i 
den verserende sag muligvis har det dårligt med at måtte 
handle som man gør, men at der bag rådets handlen ligger 
en erkendelse af sit ansvar og pligt til at udøve dette 
ansvar, selv når det føles ubehageligt?  
Noget rådet bør overveje for at undgå anklager om 
magtmisbrug er, i en eller anden form at gøre sig 
mere fysisk og verbalt synlig, fx via et årligt møde for 
interesserede, hvor der også kan være en sober form for 
dialog til fælles inspiration. At lade rådet fremstå mere 
fysisk nærværende og tilgængeligt for alle kunne måske 
være med til at fjerne unødig mistænkeliggørelse. 

En del af kritikken af rådet her i bladet er stærkt 
ubehagelig læsning. Fx en artikel i DNV nr 3-13,  s. 20, 
hvor rådsformanden citeres for at bruge ordet kontrol 
adskillige gange i en telefonsamtale. Som læser oplever 
jeg rådsformanden fremstillet som et ubehageligt 
magtmenneske. 

Men hvis jeg nu er positivt stemt overfor formandens 
brug af ordet kontrol, da læser jeg ind i hans anvendelse 
af ordet:”beskyttelse af værket”. Og det er jo noget ganske 
andet end magtmisbrug. Om man så mener han varetager 
denne beskyttelse meget dårligt, berettiger jo ikke nogen 
til, at tillægge ham usympatiske motiver.
Og så alle de indlæg der forsøger at argumentere for, at 
instituttet repræsenterer et lavere udviklingsniveau, ja 
ligefrem mørke. Hvor dybt vil man synke i sine påstande?  

Det er i sagens natur meget vanskeligt for interesserede 
på balanceret vis at, holde noget i hævd som ligger over 
vort eget bevidsthedsniveau. Derfor har alle noget at 
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lære af denne konflikt. Vi kan ikke bare legitimere en 
polariserende position, under henvisning til de andres 
fortrædeligheder. Vi har altid et ansvar for egen adfærd, 
også når vi føler vi er blevet uretfærdigt behandlet. Derfor 
er der en stor dybde i Martinus udsagn om, at det vigtigste 
er at vi kan være venner. For kan vi være venner, viser 
dette, at vi ikke står stejlt over for hinandens eventuelle 
ufærdige sider, men evner at videreføre kosmologien i den 
samarbejdets ånd, der måske ikke altid bærer den optimale 
løsning eller tilgodeser alle, men som dokumenterer viljen 
til at lade sagen være større end individets ønske om at 
øve indflydelse på sagen.  

Ruth Kommenterer:

Kære Robin,

Jeg tror, du mener det godt nok, men det er dog utroligt, 
så forskelligt man kan opfatte tingene. Du får det til at se 
ud, som vi fire bare er nogle ”ondsindede” personer, der 
ønsker ”magt” – magt til hvad?  Over hvem? Vort motiv 
har jo blot været dette, at give mennesker mulighed for 
at læse Martinus’ egne ord og dermed respektere hans 
udtrykkelige ønske, som han har sagt og skrevet så mange 
steder, at det ikke kan misfortolkes væk.
Det har kostet os penge og en masse arbejde, men det har 
blot været en glæde således at kunne vise vor taknem-
melighed overfor Mesteren og få mulighed for at udbrede 
hans livsbekræftende budskaber.

Jeg vil ikke her argumentere yderligere, men henvise til 
Kirsten Thurø’s artikel. Men helt personligt vil jeg blot 
fortælle, at efter i mange år at have oplevet, hvordan 
Instituttet ofte handlede stik modsat det grundlag, som 
Martinus’ verdensbillede bygger på, blev jeg klar over, 
at jeg måtte vælge mellem enten at være loyal overfor 
Martinus eller Instituttet. Jeg har prøvet at undskylde 
Instituttet med, at vi jo alle endnu er ufuldkomne væsener, 
men til sidst måtte jeg beslutte ”at gå min vej”, som så 
mange andre der i tidens løb har forladt ”sagen”, fordi 

de ikke fandt dens administration var i overensstemmelse 
med Martinus’ ånd.

Jeg har ikke blæst alle mine (og mange andres) ople-
velser af Instituttets ”fejltagelser” ud på skrift, for jeg 
ønsker ikke at skade Martinus’ sag. Derfor kender du 
og flere andre dem jo ikke, men af historiske grunde 
har jeg skrevet alt ned, så når den nuværende konflikt 
får en forhåbentlig lykkelig slutning, kan de nye ledere 
her lære noget om, hvad man ikke skal gøre, hvis man 
ønsker et godt og frugtbart samarbejde med de ildsjæle, 
som Martinus virkelig har brug for, hvis hans budskaber 
skal ud i hele verden.

Når jeg skal prøve at være lidt galgenhumoristisk siger 
jeg, at Jesu tilhængere satte deres fysiske liv på spil for at 
udbrede hans budskaber, vi er så heldige at vi kun sætter 
vores økonomiske livsgrundlag på spil. Men det er også 
lidt morsomt at tænke på, at der kommer en verdensgen-
løser til Jorden med et budskab til hele menneskeheden, 
og så sidder der fem mennesker et sted i København 
og bestemmer, om og hvordan vi må udbrede det glade 
budskab. Havde de så dog bare nøjedes med at bremse 
falske budskaber!

På grund af den af Instituttet anlagte retssag er jeg altså 
endnu ikke ”gået min vej”, så bladet fortsætter så længe 
der er brug for en ærlig dialog i ytringsfrihedens navn, 
også din ret til at ytre dig, kære Robin, selv om jeg synes, 
der er meget du har misforstået ret så grundigt.

Men om føje år vil der nok ikke mere være brug for 
papirudgaver. Og inden denne retssag bliver afklaret, er 
de sidste af de af os trykte bøger iøvrigt for længst solgt.
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Af Søren Ingemann Larsen

Førsteudgaven er den udgave, vi med størst sikkerhed 
ved, at Martinus kan stå helt og aldeles inde for, med 
de uundgåelige fejl, den nu har, både fra ham selv, 
sætteren og korrekturlæserne. 

De senere udgaver indeholder ændringer, men 
problemet er, at det ikke kan dokumenteres, hvilke af 
ændringerne, Martinus reelt har godkendt. Og Martinus 
har klart udtalt, at ingen ændringer må foretages uden 
hans egen personlige medvirken. Der er eksempler på, 
at der er udført meningsforstyrrende ændringer i de 
senere udgaver, som ikke kan dokumenteres at være 
godkendt af Martinus. 

Og det er i den sammenhæng, at Martinus’ udtalelse 
om, at ‘manuskriptet er den autentiske tekst’ skal 
ses. Martinus på sine gamle dage blev klar over, at 
hans medarbejdere ikke helt forstod, at der absolut 
ikke skulle ændres i hans værk, og at der var indført 
ændringer uden hans godkendelse. Derfor ville 
Martinus markere, at han kun stod 100% inde for sit 
eget manuskript, som han jo selv havde skrevet på sin 
skrivemaskine. 

Så er problemet: hvad skal udgives som den 
‘autoriserede’ udgave.? 

Her mener MI, at de skal lave en ny tekst, hvor 
anonyme medarbejdere på MI vælger, hvad der i 
tvivlstilfælde er den rigtige version i de forskellige 
udgaver, herunder manuskriptet. MI undervurderer, at 
det i mange tilfælde vil være et stærkt subjektivt valg, 
om der vælges den ene eller anden løsning. 

Derfor vil dette stride mod loven for MIs virke, der 
som bekendt består i, at ‘værket skal bevares uændret 
som det foreligger’. Det vil ifølge denne lov ikke være 
muligt at udgive en NY ‘autoriseret’ tekst, for så vil 
værket ikke være bevaret uændret. 

At en ny tekst vil være resultatet af subjektive valg, 
synes MI at undervurdere, uanset hvor ‘korrekt’, man 
kan argumentere for, at den er. Det er og bliver en 
uoriginal tekst. 

Udover de rent grammatikalske ændringer, ændrer 
MI også i layout, skrifttype og paginering. Hvordan 
kan man fx ændre pagineringsprincip fra fortløbende 
paginering til ny paginering i hvert bind, uden at man 
dermed må sige, at værket er ændret? - Naturligvis 
repræsenterer dette en ændring. 

Og selve moderniseringen af retskrivningen mener 
MI heller ikke repræsenterer en ændring. Og det 
handler jo ikke blot om ændring fra to a’er til ‘bolle-å’. 
Det handler også om, at Martinus altid skrev 100 
procents og ikke 100 procent og ‘mineralier’ og ikke 
‘mineraler’. Og så skrev Martinus ‘saftvand’ og 
ikke ‘saftevand’. - Og skal man rette fra ‘medens’ til 
‘mens’? - Hvor langt kan man gå? - Skal ‘vantroende’ 
ændres til ‘vantro’? 

Med alle disse ændringer er der tale om en tekst, der 
ikke er original, men derimod en tekst, nogle anonyme 
medarbejdere anno 2013 efter deres mening mener, er 
den mest korrekte.

Hvis man er en seriøs forsker, skal man kunne komme 
til kilden. Man vil forlange adgang til den tekst, som 
er så tæt på kilden som overhovedet muligt. Og det 
kan i dette tilfælde tilgodeses ved - som det er sket - at 
gøre 1. udgaven tilgængelig elektronisk og i bogform 
samtidig med, at man har elektronisk adgang til 
Martinus’ eget manuskript. Med tiden burde også de 
efterfølgende udgaver ligge tilgængelige elektronisk, 
og der burde forefindes, og løbende vedligeholdes, 
et kommentarregister, som udmærket kunne ligge på 
internettet, så enkelte forskeres iagttagelser kunne blive 
til glæde for alle forskere.
Denne løsning er videnskabeligt set fuldt forsvarlig 
samtidig med, at Martinus’ testamente overholdes.                                                                                   

Hvorfor det er Martinus’ førsteudgaver, som skal genoptrykkes
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Af Søren Ingemann Larsen
 
Uden at jeg selv var til stede ved årets Mindedag 
for Martinus, hører jeg, at et rådsmedlem nævnte 
ovennævnte ”rettelse” som et eksempel på, hvordan 
Martinusinstituttet ændrer og retter i Martinus’ værk.
Jeg synes eksemplet på fremragende vis viser, hvordan 
man netop ikke skulle have ændret eller ”rettet” i 
værket.

Detaljerne i den pågældende sag er som følger:
I førsteudgaven står (mine understregning – men 
Martinus’ kursivering):

Denne Analyse vil adskille sig fra det absolute 
Facit eller den uvirkelige Analyse, der opstaar, 
naar den samme Bevægelse udmaales i Kraft af 
en anden Bevægelse, ved at være absolut. 

Her er tale om en indlysende fejl, for analysen kan 
naturligvis ikke adskille sig fra den absolutte ved at 
være absolut.
 
Det har nogen på MI opdaget, så siden 1981-udgaven, 
har der stået: 
Denne Analyse vil adskille sig fra det relative Facit 
eller den uvirkelige Analyse, der opstaar, naar den 
samme Bevægelse udmaales i Kraft af en anden 
Bevægelse, ved at være absolut.

Dvs ordet absolute erstattes med relative. 

Imidlertid står der i Martinus’ originalmanuskript 
følgende: 

Denne Analyse vil adskille sig fra det ikke 
absolute Facit eller den uvirkelige Analyse, der 
opstaar,  naar den samme Bevægelse udmaales 
i Kraft af en anden Bevægelse, ved at være 
absolut. 

Med andre ord er hele miseren den, at der er røget et 
ikke ud i overgangen fra manuskript til førsteudgaven. 

Man ændrer altså det, der stod i førsteudgaven, men 
ikke til det, Martinus selv skrev i sit manuskript, men 
derimod til noget tredje, som ganske vist giver mening. 
Men hvorfor vælger man ikke at føre teksten tilbage til 
manuskriptet, når man endelig vil ændre? 

Det er ellers den erklærede politik i 6. udgaven af LB 
01, at den er rettet i forhold til manuskriptet. Men 

alligevel ændrer man til noget andet end det, der 
står i manuskriptet. Hvor er konsekvensen og den 
videnskabelige systematik?

I stedet for at ændre i Martinus’ tekst uden hans 
godkendelse - hvilket strider mod loven for MI af 
1982 - skulle man genoptrykke Martinus’ originale 
tekst og lave et rettelsesblad, som kunne genfindes på 
internettet med fulde detaljer.

At det har været muligt for andre end medarbejdere på 
Martinusinstituttet at checke den foretagne ændring 
i forhold til manuskriptet skyldes udelukkende, 
at mennesker under Martinusinstituttets protest 
havde gjort manuskriptet offentlig tilgængeligt, så 
enhver kunne arbejde med det videnskabeligt. Disse 
mennesker trækker Martinusinstituttet som bekendt 
nu i retten med krav om store erstatninger for denne 
”ugerning”.

Det er endnu ikke trængt ind bag Mariendalsvejs 
tykke mure, at enhver som noget helt elementært 
og selvfølgeligt skal have uhindret adgang til hele 
Martinus’ værk, manuskripter såvel som bøger. 
Forhåbentlig vil retssagen ændre radikalt på dette.

PS. I ”Kosmos” nr. 6/2013 står der under 
”Kommentarer til regnskabet 2012 af Instituttets 
bestyrelser”, at der i 1976 d. 30. marts på et 
bestyrelsesmøde sammen med Martinus blev besluttet 
at:
”Originalmanuskripterne er de autentiske tekster. 
Eventuelle fejl i bøgerne i forhold til disse originaler 
må rettes.”
Det var altså efter Martinus’ ønske den eneste måde, 
man måtte rette på – tilbage til originalen, og kun det. 
Men hvorfor fandt han det nødvendigt på dette sene 
tidspunkt i sit liv at indprente dette? 

Om Livets Bog stk. 243 - rettelsen ”absolut-relativ”
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Ruth Olsen

Søren Kierkegaards ”kosmiske 
glimt”?

Søren Kierkegaard beskriver, hvad 
han kalder ”en mystisk oplevelse”, 
som han fik mens han sad i en kirke, 
sådan:
Jeg mærkede pludselig, at der op af 
stengulvet i sideskibet kom ligesom 
en blålig røg, som om der var ild 
under gulvet. Men ved at se nøjere 
efter opdagede jeg, at det ikke var 
røg men en slags tåge i violet farve. 
Til min forundring fandt jeg, at den 
strakte sig længere ud end kirkens 
mure og tag og ikke var begrænset 
af dem. Jeg kunne se gennem dem 
og se landskabet udenfor. Jeg så på 
een gang og uden at vende blikket 
fra det ene til det andet, bygningen 
jeg selv sad i og hele landskabet. 
Og jeg så alle dele af mit væsen, og 
ikke blot med øjnene.

Trods denne udvidede opfattel-
sesevne var der endnu ikke nogen 
forringelse af kontakten med mine 
omgivelser, ingen opgivelse af føle-
sansen. I tvivl om hvorvidt jeg var 
ved at besvime greb jeg fat i ryggen 
på stolen foran mig og puffede lidt 
til den, der sad ved siden af mig, og 
da jeg derved blev beroliget med 
hensyn til min fysiske tilstand, hen-
gav jeg mig til en nysgerrig afven-
ten af, hvad der videre ville ske. Jeg 
følte en ubeskrivelig lykke og fred.

Med eet forvandledes den blå tåge, 
som omgav mig, til en gylden strå-
leglans, til et ufatteligt lys. Tågen 
syntes blot at have været et slør eller 
en ydre kant udenom dette gyldne 
lys, der vældede ud af en umådelig 

centralkugle. En endnu større og 
rigere oplevelse var det, da alt hvad 
der hedder tid og rum og former 
forsvandt fra min bevidsthed og kun 
de ubeskrivelige evige ting forblev. 
På lignende måde som når spidsen 
af en flamme på et lys springer op 
mod en ting, som der holdes op for 
den, således sprang min bevidstheds 
flamme så højt den formåede og 
gik over i det formløses og uskab-
tes område, som ord intet kan sige 
noget om.

Kan hjernen omprogrammeres?

På DR 2 var der lørdag 3/8 en 
udsendelse om, hvorvidt det var 
muligt at omprogrammere hjernen, 
f.eks. gennem det der er blevet 
kaldt ”hjernevask” eller med ke-
miske stoffer som medicin. Man 
har konstateret, at når et menneske 
ændre tankegang, ændres også visse 
mønstre i hjernen.
Det der forblev uafklaret i udsen-
delsen var, om man tror man ved 
at ændre nogle mønstre i hjernen 
derved kan ændre tankerne eller om 
man tror, det er tankerne der ændrer 
hjernen. Det første er jo, hvad man 
prøver at gøre ved hjælp af medicin, 
det sidste er hvad man prøver at 
gøre med terapi.

Man har dog konstateret, at en 
således fremkaldt ændring sjældent 
holder særlig længe, hvis personen 
ikke selv har ønsket og villet æn-



39

dringen. F.eks. nytter terapi over-
for de kriminelle ikke ret meget, 
hvis de ikke selv sætter deres egen 
vilje ind på at ændre tankegang og 
livsindstilling.
Det der ikke blev diskuteret var, 
hvor den vilje sidder, som skulle 
gøre det muligt at ændre bevidsthe-
den. At den ikke sidder i hjernen, 
syntes dog klart nok. Og længere 
kom man ikke, for fænomenet be-
vidsthed er stadig et mysterium for 
videnskaben, eftersom man ikke har 
erkendt, at mennesket har åndelige 
legemer, der styrer den fysiske 
organisme.

Når vi ændrer vor bevidsthed, f.eks. 
gennem indhøstede erfaringer, sker 
der selvfølgelig også nogle ændrin-
ger i vort redskab, altså hjernen. Det 
kan man godt kalde ”omprogram-
mering”.

Vore venner bakterierne

I en radioudsendelse 10/9 (”Viden-
skabens verden”) fortalte en forsker, 
at vor krop består af 10% celler og 
90% bakterier, og at ny forskning 
har vist, at hver 4. person i den 
vestlige verden i dag har 40% færre 
bakterier i tarmen, end der normalt 
burde være. Det er et stort problem 
for sundheden, for disse bakterier 
– som forskerne kalder et organ 
– spiller en meget vigtig rolle på 
flere områder, især hvad angår im-
munforsvaret. Man mener også, at 

de alt for få bakterier kan forårsage 
fedme, diabetes m.m.

Årsagen til det nedsatte antal 
bakterier menes at være det store 
brug af antibiotika, især til grisene 
men også til mennesker, men jeg 
tror det også kan skyldes en stor 
og sommetider misforstået hang til 
renlighed. Det kan man dog ikke 
fortænke nogen i, al den stund vi får 
så megen importeret mad, som vi 
ikke ved hvordan er dyrket.

Endnu har vi dog ikke kinesiske 
tilstande, hvor mange forældre er 
utrygge ved at give deres børn mad, 
der er dyrket i Kina, fordi landet er 
så forurenet (”Horisont” DR 1 d. 
10/9).

Et andet spørgsmål er, om de der 
spiser vegetarisk behøver lige så 
mange bakterier i tarmen som de, 
der spiser kød. Måske handler det 
nedsatte antal bakterier om, at vor 
organisme er ved at blive omstillet 
fra kødspisning til plantekost. 

Vi ved fra Martinus, at det kræver 
meget mere energi at nedbryde kød-
mad end frugt og grønt, og nyere 
forskning viser også, at mange 
sygdomme skyldes al for megen 
kødspisning.

Det er således måske dybt menings-
fyldt, at en del bakterie-væsener 
ikke længere vil være vore tjenere 
og er holdt op med at inkarnere 
hos os. Så kan vi lære det, - på den 
ubehagelige måde!  

7 – 9 – 13

Under denne overskrift havde DR 
2 d. 7/9 en temaaften om overtro. 
Alle de gamle travere blev hentet 
frem – bank under bordet – gå 
ikke under en stige – vær ikke 13 
til bords osv. Man besøgte nogle 
alternative, f.eks. hørte vi om he-
aling hos Steen Landsy, om tarot og 
numerologi osv. Alt sammen for at 
vise, hvor megen ”hokus-pokus”, en 
del danskere tror på. En enkelt ægte 
mirakel-helbredt mødte vi dog også.

Og så sluttede man af med en film 
med den meget alternativ-fjendske 
forfatter, Richard Dworkin, der 
mente, at den amerikanske befolk-
ning nærmest var ved at gå til grun-
de på grund af New-age bølgens 
megen overtro. For ham var det 
kun naturvidenskaben, der kunne 
”frelse” verden, fordi den udeluk-
kende bygger på reel viden – ifølge 
hans mening, som han åbenbart 
ikke er klar over også i virkelighe-
den bygger på en hel del ”tro”.

Ironisk nok havde vi samme dag 
hørt om bogen ”Dødelig medicin” 
af Peter Gøtsche. Heri beskrives 
hvordan mange virksomheder 
indenfor medicinalindustrien fusker 
med deres forskning, hvorved de 
sætter mange menneskers liv på spil 
ved svindel og bedrag og egentlig 
burde anklages for mord. Det er 
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altså ikke den ”videnskab”, der 
”frelser” verden!

Dworkin fortalte ikke noget om, 
hvordan videnskaben ofte byg-
ger på rene gæt, af og til på nogle 
sparsomme erfaringer opbyggede 
teorier, som de efterfølgende søger 
at bevise. Mange ”alternative” byg-
ger som regel på flere menneskers 
erfaringer, og høster af og til gode 
resultater, fordi de medtager den 
åndelige dimension. Når ”videnska-
ben” gør det samme, når den også 
til gode resultater, som forskningen 
vedrørende placebo-effekten har 
vist.

Om Guds eksistens

I det 17. århundrede stillede den 
franske matematiker Blaise Pascal 
spørgsmålet, om det ville være ra-
tionelt at vædde om troen på Gud. I 
den posthume samling noter Pense-
es, der i dag er kendt som ”Pascals 
væddemål”, hedder det:

”Hvis du fejlagtigt tror på Gud, 
mister du intet (under antagelsen at 
døden er den absolutte afslutning), 
mens hvis du sandfærdigt tror på 
Gud er der alt at vinde. Men hvis 
du sandfærdigt ikke tror på Gud, så 
vinder du intet (døden afslutter alt), 
mens hvis du fejlagtigt ikke tror på 
Gud, så står du til alt at miste.”

Det var dengang man førte teoreti-
ske disputter om, hvad der var den 
rette logik, jfr Holbergs Erasmus 
Montanus!

Itzhak Bentov skrev: ”Mange har 
det svært med forestillingen om 
en skaber. Jeg finder det imidlertid 
sværere at antage, at der ikke skulle 
være nogen, der har ansvaret for 
universets tilblivelse. Da ingen vil 
benægte eller bortforklare eksisten-
sen af det fysiske univers, finder 
jeg det naturligere at antage, at 
der er nogen, der passer butikken. 
Det ville være svært at bevise det 
modsatte.”

Den blege mand

I bogen ”hvorfor må vi ikke tale 
om døden” fortæller den læge, som 
modtog Martinus ved indlæggelsen 
på Frederiksberg Hospital i 1981, 
følgende:

”En sen aften, jeg tror det var om 
foråret, blev der meldt en ambu-
lance med en syg mand. Jeg gik ud 
for at modtage ham. Han var i live 
og bevægede sig, men var han ved 
bevidsthed? Det var en stor, noget 
overvægtig mand, som havde en 
bleg, gusten kulør. Han lå uroligt på 
lejet, men jeg kunne ikke få kontakt 
med ham. Nogen nævnte, at der var 
tale om brud på en lårbenshals, men 
det kunne jeg ikke bekræfte. Han 
svarede mig ikke, og jeg overveje-
de, om han mon havde hørenedsæt-
telse, så jeg endte med at stå og råbe 
til ham. Intet svar.

Når jeg ville undersøge ham, strit-
tede han imod. Når jeg ville se ind 
i hans øjne, kneb han dem sammen, 
og jeg fik aldrig øjenkontakt. Jeg 
husker tydeligt, at jeg blev frustreret 
og irriteret, for her stod jeg med al 
min viden og velvilje, og så ville 
han ikke have noget af det.

Jeg indlagde ham og mistede 
kontakten, men fik senere at vide, 
at han var død efter et par dages 
indlæggelse, fortsat med et uafkla-
ret sygdomsbillede. Jeg tror han 

var ved fuld bevidsthed men havde 
besluttet at dø. Han blev 90 år.

Jeg erfarede, at denne mand var 
Martinus, stifter af Martinus kos-
mologi, som er en filosofisk religiøs 
moralsk bevægelse med stadig 
flere tilhængere. De formidler et 
kærlighedsbudskab og forsøg på 
at forstå evigheden. Der anlægges 
ofte en argumenterende, videnska-
belig synsvinkel. Jeg har læst flere 
af Martinus’ bøger og finder ham 
tiltalende, men ikke åndeligt over-
bevisende. Jeg blev ikke troende.”

Dette var hvad lægen skrev. Han 
var nok endnu ikke moden til en 
forståelse af åndsvidenskaben. Når 
han var i tvivl om, hvorvidt Mar-
tinus var ved bevidsthed ved ind-
læggelsen, tror jeg det må skyldes, 
at Martinus for at undgå de store 
smerter var ”gået sig en tur” ud af 
kroppen. Nogle torturofre har fortalt 
om, hvordan de har været i stand til 
at gå ud af kroppen, når smerterne 
var alt for uudholdelige. Så selvføl-
gelig kunne Martinus også det!

Hvad et tidl. rådsmedlem 
skrev

I Kosmos-bladet 4/1982 skrev Ib 
Schleicher om, hvordan han engang 
troede, at Instituttet skulle have en 
helt central rolle i udbredelsen af 
Martinus’ værk, men blev klar over, 
at Martinus ville (citat): ”at dette 
arbejde skal følge en helt anden vej. 
Denne vej fører til en verdenskultur, 
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hvor princippet skal være at give 
hver enkelt den størst mulige frihed 
og de bedst tænkelige livsudfol-
delsesmuligheder. Opbygningen af 
en verdensorganisation ville være i 
stærk modstrid med dette princip. 
Ingen organisation kan nemlig fun-
gere uden en vis form for ensretning 
og tvang, som alle nødvendigvis må 
indordnes under.
…
Så skulle man autorisere under-
visere, foredragsholdere og andre 
medarbejdere. Herved ville man 
uundgåeligt lægge kimen til lange 
rækker af skjulte eller åbne konflik-
ter. Og det er lige netop det, Institut-
tet skal virke for at afskaffe og for 
at undgå.
…
Jo mere initiativ der tages ud over 
jorden, og jo flere aktiviteter der 
herved opstår, des bedre for Institut-
tets arbejde. Når der ikke er nogen 
begrænsninger, kan aktiviteter opstå 
hvor som helst, der er inspiration og 
kræfter til det.”(citat slut)

Når rådsmedlemmer overfor Marti-
nus udtrykte bekymring for, hvor-
dan og hvor fejlagtigt mennesker 
med al den ”frihed” kunne finde 
på at viderebringe hans analyser, 
svarede han, at det kunne de roligt 
overlade til forsynet (jfr. referat fra 
rådsmøderne). Instituttets rolle skul-
le være så begrænset som muligt.

Hvem var Hermes?

Ægypten var en gang et rigt 
samfund med en ret høj kultur. Men 
pga naturkatastrofer og krige, ørke-
nen der bredte sig, oversvømmelser, 
plantesygdomme osv forarmedes 
befolkningen, og der blev ikke 
længere økonomisk grundlag for en 
stor kulturdyrkende overklasse, der 
kunne bruge tiden på f.eks. filosofi.

I storhedstiden fandtes der megen 
filosofisk litteratur, bl.a. den der er 
blevet kendt som ”de hermetiske 
bøger”. Heri spillede en skikkelse 

ved navn Thot en central rolle. Da 
grækerne oversatte bøgerne, blev 
han kaldt Hermes.

Disse bøger menes at være fra år 
310 f. Kr., men vi kender i dag kun 
brudstykker af dem. De bærer præg 
af at stamme fra indvielses-visioner, 
det vi i dag vil kalde ”ud-af-krop-
oplevelser. Disse tanker blev den-
gang ret udbredt i mellemøsten og 
har påvirket flere religiøse retninger, 
også kristendommen. Bøgerne er 
formet som dialoger mellem en elev 
og hans mester.

Et sted spørger eleven til betyd-
ningen af, at det var ordet, der var 
i begyndelsen. Mesteren forklarer, 
at ordet kom fra lyset og er Guds 
søn. Hvad betyder det, vil eleven 
vide. Mesteren forklarer: ”Lær hvad 
det betyder ved at se på, hvad du 
har i dig selv, thi også i dig er ordet 
sønnen og ånden er ordets far. De er 
ikke skilt fra hinanden, thi liv er en 
forening af ord og ånd.”

Et sted forudsiges Ægyptens for-
fald, som skyldes at det mister for-
bindelsen til Gud. Der står: ”Ægyp-
ten! Af din religion vil intet blive 
tilbage undtagen tomme sagn, som 
dine egne børn i kommende tider 
ikke vil tro. Intet vil blive tilbage 
undtagen de ord, der er indgraveret 
på sten, og kun stenene vil fortælle 
om din fromhed. I de dage vil men-
neskene være trætte af livet, og de 
vil ikke længere beundre universet 
og vise det ærefrygt. Religionen vil 
blive truet af ødelæggelse og blive 
anset som en byrde. Mørke vil blive 

foretrukket for lys, og døden blive 
anset for bedre end livet.”

”Men når alt dette er sket, da vil 
Gud standse opløsningen. Han vil 
bringe den, som er faret vild, tilbage 
til den rette vej. Han vil rense ver-
den fra ondt, idet han snart vasker 
det bort med oversvømmelser, snart 
brænder det bort med ild, eller han 
driver det ud med krig og sygdom. 
Og således vil han bringe verden 
tilbage til harmoni, kosmos vil blive 
genfødt og skaberen Gud æret med 
lovsang.”

Som Ægypten ser ud i dag, er denne 
forudsigelse både tankevækkende 
og trøsterig.

Der er da fremskridt

Kriminaliteten er faldet i Europa, 
hører vi. Man mener, det skyldes, at 
befolkningen generelt er blevet æl-
dre. Antallet holdes dog noget oppe 
endnu, fordi mange af de indvan-
drede grupper indeholder en del af 
dem, vi kalder udviklingens ”yngre 
brødre”. Også østlandene bebos 
af en del sådanne endnu åndeligt 
umodne mennesker, der kan nænne 
at berige sig på andres bekostning 
ved simpel kriminalitet. (Andre har 
smartere såkaldt lovlige metoder!)

Moderne teknologi har medvirket 
til at dæmme op for kriminaliteten, 
især har den været nyttig i opkla-
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ringen, bl.a. fordi det er blevet så 
udbredt og nemt at tage billeder 
med mobilen.
En særlig opklaringssag så vi ud-
rullet i en film fra England (DR 1 
9/7). Det handlede om et æresdrab, 
hvor offeret forinden drabet var 
gået til politiet, der videofilmede 
hendes fortælling om, hvordan hun 
blev truet og af hvem. De skyldige, 
nogle kurdiske familiemedlemmer, 
var stukket af til Irak, for de troede 
åbenbart, de ved at forsvinde kunne 
undgå at tage konsekvensen af deres 
handlinger. Men det er ikke længere 
så nemt at skjule sig, så de blev 
hentet tilbage og fik deres dom.

Voldtægt er et meget stort problem 
i hele verden, men især i Asien, 
siges det. Men nu hvor der er fart i 
kvindernes udvikling af intelligen-
sen, er de gået til fælles kamp imod 
det, som vi f.eks. ser det i Indien. 
Fordi deres aktioner har fået stor 
og international medieomtale, er 
politikere og politi nødt til at gøre 
noget ved det.
Og således ser vi i disse tider, hvor-
dan polforvandlingen er begyndt at 
virke. Det er ikke lige så let som før 
at holde kvinderne nede i undertryk-
kelse.

Verdens særeste bog

På Yale University findes et mystisk 
manuskript, kaldet Voynich-ma-
nuskriptet. Ingen har været i stand 
til at tyde bogen, på trods af både 
kodebrydere, computereksperter og 

sprogforskere har arbejdet med den 
i årtier. Den er på 240 sider, tæt-
skrevne med i alt 170.000 tegn og 
fyldt med tegninger og diagrammer. 
Intet af det minder om noget, man 
kender. Den ligner en hemmelig 
avanceret kode på et ukendt sprog.

Den dukkede op, da den polsk-
amerikanske boghandler Voynich 
i 1912 købte det i Italien. Men 
kulstof14-datering menes den at 
være blevet til i 1400-tallet. Man 
har ikke kunnet følge dens histo-
rie, men den blev omtalt i Prag i 
begyndelsen af 1600-tallet. Både 
fraciskanermunken Roger Bacon 
og den britiske mystiker Kelley har 
været gættet på som ophavsmand, 
men deres levetid passer ikke med 
bogens oprindelsestid.

Mysteriet er, hvad formålet med 
bogen kunne være, for den ligner en 
slags lærebog, og da den har været 
et kæmpearbejde at skrive, kan den 
vel næppe være blevet til blot for 
sjov skyld. Der er selvfølgelig dem, 
der mener det er et rent svindelnum-
mer, men bogstaverne er prentet 
med megen stor umage, så det vil 
ikke ligne en svindler. En del mener, 
at bogen rummer en hidtil ukendt 
viden, som den ukendte forfatter 
må have fået ved guddommelig 
inspiration eller ved kontakt med 
rumvæsener.

Efter vi har oplevet korncirklernes 
subtile budskaber af væsener fra 
fjerne verdener, er jeg parat til at 
tro, at denne bog udmærket kan 
være endnu et tegn til os jordmen-

nesker om, at der findes højere 
intelligenser end os i dette univers.

Fornyelse af Bibelen?

Der er nogle kvikke unge men-
nesker, der har skabt et morsomt 
blad, de kalder ”Rokoko-Posten”. I 
det seneste nummer fortæller de, at 
Kirkeminister Sareen har nedsat et 
udvalg, der skal revidere Bibelen. 
Der bør nemlig stå, at Gud aner-
kender homoseksuelle ægteskaber, 
mener han. Kristendom handler jo 
om næstekærlighed og er imod dis-
krimination. Desuden må de mest 
voldelige og udemokratiske fortæl-
linger skrives om. Kristendommen 
må jo følge med tiden, så derfor må 
Bibelen moderniseres!
De skriver spøgefuldt, at de tror 
Gud godt vil godkende det.

I øvrigt er Danmark det eneste 
land i Europa, hvor kirken stadig 
er underlagt regeringen, og et af 
de sidste, hvor kirke og stat ikke 
er skilt ad (kun Norge har også en 
statskirke, som dog styres af et uaf-
hængigt kirkeråd). Mon ikke det er 
på tide, vi holder op med at blande 
politik, skattepenge og religion? 
Og dog, som en politiker engang 
sagde: det giver os styr på kirken, 
så den ikke bliver alt for influeret af 
fanatikere.

Fuglenes særlige evner

TV har just sendt nogle film om 
trækfuglenes fantastiske evner til 
at finde vej over lange afstande. 
Med kamera sat på ryggen af nogle 
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trækfugle fik vi mulighed for at se 
jordkloden i fugleperspektiv.
Det er stadig lidt af en gåde for vi-
denskaben, hvorfor de – og i øvrigt 
også brevduerne – ikke farer vild. 
Man mener, de har en sans, der gør 
dem i stand til at fornemme jordens 
magnetfelter.

Det er nok ikke hele forklaringen. 
Dels har fugle et særlig godt syn, 
dels har de en meget bedre hukom-
melse end mennesket, hos hvem 
hukommelsesenergien jo er for 
nedadgående jfr. Martinus. Men jeg 
tror også, de har en instinktbaseret 
sans for det netværk af elektriske 
svingninger, som udgør jordens 
atmosfære.

Man har eksperimenteret med at 
sætte magneter på næbbet af nogle 
brevduer, hvilket gjorde dem for-
virrede, så de havde svært ved at 
finde vej. Selvfølgelig skabte det 
for duerne en forvrængning af det 
elektriske svingnings-mønster.

Væksthormoner til drenge

Det er blevet konstateret, at flere 
og flere drenge har – efter gængs 
mening – en alt for spinkel krops-
bygning. Derfor er man begyndt at 
give dem væksthormoner i puber-
teten. Forældrene var foruroligede, 
for de ved ikke, at drengene blot er i 
gang med ”polforvandlingen”, som 
er et naturligt led i udviklingen. Det 
er just meningen, at udviklingen af 
den feminine pol vil ændre krops-
bygningen.

Det er åbenbart blevet mere og 
mere vigtigt, at viden fra Martinus’ 
logiske verdensbillede kommer 
bredt ud, så man ikke begynder 
på alt for mange kunstige indgreb 
for at dæmme op for den naturlige 
udvikling.

I følelsernes vold

I en TV-udsendelse med denne titel 
blev det påstået, at følelserne er 
mennesket ikke herre over. Her blev 
der vel især tænkt på vrede, hævn-
tørst o.lign. Hvis det virkelig havde 
været en generel ”sandhed”, ville 
der have set værre ud i verden i dag, 
end der faktisk gør. Men der mang-
ler et større kendskab til, hvordan 
man får et konstruktivt herredømme 
over følelsesimpulserne.

”Tænk dig om og tæl til ti”, sagde 
min mor altid. Men selvfølgelig 
findes der mere sofistikerede teknik-
ker, så man ikke behøver ”brænde 
inde” med sin frustration. Det findes 
der mange bøger om. I dag bruges i 
stor udstrækning de såkaldte ”lyk-
kepiller” til at få mennesker til at 
beherske – jeg ville sige ”slukke” 
for – menneskers følelsesliv. Når 
man ikke føler ret meget, er risiko-
en ikke så stor for, at man lader sig 
rive med i uoverlagte handlinger.

Som eksempel i udsendelsen blev 
bl.a. brugt historien om en mor, der 
begik selvmord og tog sit barn med 
i døden. Det blev her påstået, at 
det var fordi hun efter 15 års brug 

af lykkepiller var holdt op. Faktisk 
handlede det måske mest om, at den 
fraskilte ægtemand havde anlagt sag 
for at få tilkendt forældremyndig-
heden over deres barn. Men uanset 
hvad, kan man godt sige, hun var ”i 
følelsernes vold”.

Da vi ved, vi er på vej til en højere 
udvikling af intelligensenergien, og 
at den vil hjælpe menneskene med 
at få afbalanceret følelsesenergien, 
må vi trøste os med, at der er håb 
forude.

Syrien

Det begyndte med et almindeligt 
folkeligt krav om frihed og demo-
krati fremsat ved fredelige demon-
strationer. Da diktator Assads politi 
skød og dræbte flere demonstranter, 
heriblandt børn, voksede harmen og 
det endte, som vi ved, med borger-
krig.

De religiøse grupperinger havde 
indtil da levet i nogenlunde fred og 
fordragelighed, men som konflikten 
udviklede sig skærpedes modsæt-
ningerne. Sunnierne, som er befolk-
ningsflertallet, får støtte fra bl.a. 
Saudiarabien, mens Assad får støtte 
fra Iran, Rusland og Hispola. 

Og således ligner det nu en religi-
onskrig, der har bredt sig i mellem-
østen. Muslimske religiøse krigere 
strømmer til fra nær og fjern, også 
fra de nordiske lande. Muslimer slår 
muslimer ihjel, ligesom kristne slog 
kristne ihjel, dengang Europa havde 
sin religionskrig.
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Kvinder og børn lider, mange må 
flygte. Men hvor skal de tage hen 
for at finde ”næstekærlighed”? 
Europa har nærmest ”lukket døren” 
og forsøger nu brutalt at holde flygt-
ninge ude ved hjælp af private vagt-
værn. Det ser ud til, at kun Sverige 
endnu holder døren åben. Bidrag til 
flygtningelejrene i nærområdet er 
det sparsomt med, for hvem er nu 
”de gode og de onde” i dette spil?, 
spørger de modvillige. Som om man 
behøvede at tage parti for at række 
de uskyldige nødlidende en hjæl-
pende hånd.

Martinus forudsagde en verdenskrig 
men ikke noget om hvornår. Er det 
mon begyndelsen på den, vi ser nu? 
Martinus sagde også engang, at un-
der en kommende verdenskrig ville 
vi blive ”lazaretland”. Men hvis 
det skulle blive virkelighed, måtte 
de politiske vinde til at blæse mere 
mildt og humant, end det vi oplever 
i dag.
Nok ved vi, at lidelseserfaringer 
er nødvendige, men det fritager os 
ikke fra at hjælpe, hvor vi kan.
Men det hjælper nok ikke, at Paven 
har opfordret os til det!

Meget har ændret sig i USA, siden 
man for præcis 40 år siden (11/7-
73) foranstaltede mordet på den de-
mokratisk valgte præsident Allende 
og indsatte en diktator Pinochet, der 
sørgede for at 30.000 blev dræbt, 
mistænkt for at være socialister. 

Obama ønsker ikke, at USA skal 
være verdens politibetjent. På den 
anden side kan han ikke som leder 

af verdens (endnu) stærkeste magt, 
se passivt til at en diktator myr-
der sit eget folk. Han har en tung 
opgave, så lad os sende ham en 
kærlig tanke og ønske ham styrke til 
at træffe de rigtige beslutninger. Vi 
ved, det ikke er tilfældigt, at forsy-
net satte ham på den post.

Næstekærlighed?

Det har vist sig, at der faktisk er 
en del danskere, der gerne frivil-
ligt vil give en nyre anonymt til et 
andet menneske. Der var 14%, som 
svarede ja på en stikprøve-undersø-
gelse om det, men jeg ved nu ikke, 
hvor alvorligt de mente det, hvis 
det virkelig blev aktuelt. For det er 
jo ikke lovligt her i landet, som det 
f.eks. er i England.

Med jævne mellemrum opfordres vi 
til at lade os registrere som organ-
donor, hvis vi skulle blive brugbare 
til det den dag, vi ikke selv har brug 
for vore organer mere. Men med 
kendskab til åndsvidenskaben er det 
ikke specielt næstekærligt overfor 
vore organer at ”tvangsforflytte” 
dem til en fremmed organisme med 
et noget andet vibrationsmønster. Et 
mønster, som jo må ”fikseres” med 
kunstige midler for at organet skal 
blive på sin nye plads.

Der kan måske være tilfælde, hvor 
også organet selv synes, det er ok, 
f.eks. hvis det flyttes til et nært 
elsket familiemedlem, som det 
svinger i harmoni med. Men det er 

et problem i hele debatten om trans-
plantation, at man ikke er klar over, 
at vore organer er bevidste levende 
væsener, der har valgt at inkarnere 
netop hos det menneske, de passer 
sammen med.

Ud-af-kroppen

Vi opfatter det, der kaldes en ud-
af-krop oplevelse som dette, at 
bevidstheden forlader kroppen og 
bevæger sig frit udenfor. Bevidst-
heden kan da forblive i den fysiske 
sfære – og man kan f.eks. se sin 
egen operation oppefra – eller den 
kan tage en tur ”på den anden side”, 
dvs i de højere dimensioner også 
kaldet ”den åndelige verden”. Vi 
har hørt om begge situationer.

Hvis vi lukker øjnene og bevæger 
os i tankerne tilbage til f.eks. det 
feriested, hvor vi var sidste som-
mer, og ser det tydeligt for vort 
indre blik, er vor bevidsthed så 
ikke også gået ud af kroppen? Eller 
hvis vi har en god forestillingsevne 
og tager på en fantasirejse til et 
dejligt sted. Er vi så ikke også på 
en måde taget en tur til ”den an-
den side”? Når visualiseringer kan 
have en velgørende indflydelse på 
vort kropslige helbred, skyldes det 
måske at vi har flyttet bevidstheden 
til højere frekvenser?

Disse eksempler viser os, at be-
vidstheden slet ikke sidder i 
kroppen men altid er i stand til at 
bevæge sig frit omkring. Normalt 
vil vi dog være begrænset af, hvor 
koncentreret vi er i stand til at 
tænke, dvs vort åndelige udvik-
lingstrin. Når dagsbevidstheden er 
”slået fra”, forestiller jeg mig, at 
vor højere bevidsthed kan tage over 
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og således give de ekstraordinære 
oplevelser, vi kan læse om, f.eks. i 
den heri bladet anmeldte bog ”Proof 
of Heaven”.

Marduk

I det gamle Mesopotamien vidste 
man for ca. 6000 år siden, at sol-
systemet havde en 10. planet. De 
kaldte den Marduk. De fik besøg 
af ”kæmper” dvs åndelige kæmper, 
som de mente kom fra Marduk. De 
mente derfor, der var to slags men-
nesker – gudemennesker og jord-
mennesker.

Da man ledte efter denne 10. planet, 
som man ud fra målinger havde fået 
færten af, tog man de gamle sumeri-
ske kilder til hjælp. Efter ca 8000 år 
kunne man endelig videnskabeligt 
fastslå, at den fandtes og var lidt 
større end Pluto.

Johannes Åbenbaring

I Johannes Åbenbaring læser man i 
kap. 5 om en bog ”med skrift både 
indvendig og udvendig”. Mon ikke 
det betyder, at den skal læses som 
både ånd og bogstav? Senere i kap. 
10 læser man, at ”den vil volde 
smerte i maven, men i munden vil 
den smage sødt som honning.” Det 
kunne tolkes sådan, at da maven 
er tyngdeenergiens domæne, er det 
ikke den energi man skal bruge, 
hvis man vil have noget godt ud af 
den.

I kap. 21 bebudes det kommende 
menneskerige, ”hvor intet urent må 
komme ind, ingen vederstyggelig-
hed og løgn.” For det er kun for 
de, ”der står skrevet i lammets bog, 
som er Livets Bog.”
Johs. Åbenbaring er et mærkeligt 
skrift, som det kan være svært for os 
i dag at forstå. Selv kaldte han det 
for ”profetiske ord”, og skriver til 
sidst i kap. 22: ”Hvis nogen lægger 
noget til dette, skal Gud lægge på 
ham de plager, som der er skrevet 
om i denne bog. Og hvis nogen 
tager noget bort fra denne profeti-
ske bogs ord, skal Gud fratage ham 
hans del i Livets Træ.”
Der måtte altså ikke ændres det 
mindste!

Astrologi var vigtigt for læger

Helt op til 1830 kunne man i Europa 
ikke blive læge uden at have stude-
ret astrologi, f.eks. betyder influ-
enza ”influeret af stjerner”. Også til 
andre fag – jura og teologi – hørte 
et vist kendskab til astrologi, fordi 
det var forudsætningen for at forstå 

meget af antikkens tankegang.
I øvrigt fik apoteker stjernebilled-
navne!
 
Prana

Et nyt spirituelt blad har set dagens 
lys. Det er meget bredt orienteret og 
har et smukt layout. I sidste num-
mer var der en stor og meget seriøs 
artikel om Martinus’ åndsvidenskab 
under overskriften ”Kærlighedens 
videnskab”.
Bladets adresse er Fællesvej 4, 9500 
Hobro. Mail: info@pranamagasinet.
dk

Også det der hedder ”Livets ma-
gasin” har artikel om Martinus. Se 
www.livetsmagasin.dk

Om at ændre i andres bøger

I Jyllandsposten kunne man for 
nylig læse om en forfatter i USA, 
Terry Bruce, der har lagt sag an 
mod sit forlag (og vundet), fordi de 
havde tilladt sig at ændre i hendes 
bog. Forlaget mente, de bare havde 
gjort den mere læselig, men forfat-
teren mente, det fik hende til at 
fremstå som en analfabet.
En forfatter skal ikke finde sig i, at 
andre ”retter” i deres bøger, slog 
domstolen fast.
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Introduktion til et nyt Virkelig-
hedsbillede

Per Bruus-Jensens lyst til at for-
midle Martinus’ verdensbillede er 
så stor, at han trods fremskreden 
alder og sygdom har skrevet og fået 
trykt et lille hæfte, som han udbre-
der gratis. Det meste af indholdet 
stod som artikel i sidste nummer af 
Impuls, og nu er det under oversæt-
telse til engelsk og vil blive udgivet 
og finansieret af et svensk forlag.

Som Per skriver, henvender det sig 
specielt til den akademiske verden 
og det, som Martinus kaldte de 
humane materialister. Oprindelig 
er teksten skrevet på opfordring af 
en amerikansk fysiker, der på en 
konference i USA vedr. bevidst-
hedsbegrebet havde hørt Martinus 
omtalt og ønskede at vide mere om, 
hvad han stod for.

Jeg er imponeret over den utræt-
telige indsats, Per har ydet igennem 
hele sit liv, for at videregive den ko-
stelige arv, han fik fra sin læreme-
ster i de år, han var elev hos ham. 
Og selv om han – mildt sagt - aldrig 
har fået nogen videre anerkendelse 
fra ”sagens ledelse”, ved jeg, at 
der er mange, som virkelig har 
været glade for hans bøger, især 
X-bøgerne. 

At Per med dette lille info-hæfte nu 
også søger at få videnskabsfolk i 
USA i tale, er endnu en beundrings-
værdig indsats. Selv om det ikke 
er alt, hvad du har skrevet, jeg helt 
forstår, kære Per, så har jeg stor re-
spekt for dig og dit livslange værk. 
Fremtiden vil forstå at værdsætte 
det.

 “Det Hvide Broderskab”

I en spørgetime 22. april 1970 
på Mariendalsvej får Martinus et 
spørgsmål om, hvordan man bliver 
verdensgenløser, og han forklarer 
følgende: 

[...] “Det er noget, der hører til det 
store kosmiske område, der består 
af de højt udviklede færdige men-
nesker, som man tidligere kaldte 
“Det Hvide Broderskab”, men det 
ligger langt højere, for fremtiden er 
det meget højere, det er væsener, 
der allesammen har nået den højeste 
fuldkommenhed. De danner en flok, 
en sammenslutning, der i den grad 
er ens, så der er ingen disharmoni 
eller diskussion eller forskellige 
meninger.

Denne vældige blok er jordens 
bevidsthed, og med den bliver men-
neskene ført, det er denne blok, der 
styrer og leder menneskene, det er 
denne blok, der har sat mig til at 
gøre det, jeg gør, det er også denne 
blok, som Kristus tilhører. Og det er 
denne blok, der bestemmer landene 
og krigene og alt det, der foregår.

Man må ikke tro, at det er de 
jordiske spidser, der bestemmer, 
hverken Stalin eller Lenin eller 
hvad de nu hedder alle de fremra-
gende … De er allesammen sat ind 
af denne blok og de bliver sat ud af 
denne blok, når de ikke passer til 
situationen.

Denne store hellige blok styrer og 
leder verden. Og denne blok udgør 
tilsammen det, vi kalder “Verdens-
genløsningen”, og den er til hjælp 
for af føre menneskeheden frem til 
den højeste fuldkommenhed, det er 
dem, der er bag ved hele menneske-
hedens styrelse.

Så vi må ikke tro, at jorden er for-
ladt, og at det er kaos det hele - et 
støvfnug kan ikke lægge sig tilfæl-
digt. Det er altsammen under en 
vældig kontrol.”

 
Foredraget kan høres og downloa-
des på martinus-webcenter/foredrag. 

MRSA

MRSA er en sygdomsbakterie, som 
er blevet resistent overfor penicillin. 
Derfor er den blevet et stort pro-
blem for hospitalernes mulighed for 
at bekæmpe sygdommen. Flere og 
flere mennesker bliver nu smittede, 
og der er sket en del dødsfald.
Den har altid trivedes hos hus-
dyrene, men det var først da den 
blev resistent og overført fra dyr 
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til mennesker, den blev et alvor-
ligt problem. Udviklingen skyldes 
utvivlsomt menneskenes behandling 
af husdyrene og det umådeholdne 
brug af penicillin for at få dyrene til 
at vokse hurtigere og dermed øge 
indtjeningen.

Der er således en dyb mening med 
det, der sker nu. Det er en advarsel 
om, at den mishandling husdyrene, 
også kaldet ”produktionsdyr”, 
udsættes for har konsekvenser. Og 
måske også et budskab om, at det 
er på tide at indse, at vi ikke mere 
behøver spise ligene af vore højtud-
viklede medskabninger.

En hukommelses-pille?

Forskere ved Columbia University 
har fundet det gen, der koder for 
det protein (RbAp48), som man er 
sikker på er årsag til den aldersbe-
tingede svækkelse af hukommel-
sen. (”Aktuel Naturvidenskab” nr. 
4/2013)
For mangler dette protein svigter 
hukommelsen.
Så nu er det bare om at producere 
en pille med det protein – og vupti, 
hukommelsen kan atter blive, som 
da man var barn.

Men åndsvidenskaben fortæller os 
jo, at hukommelsen slet ikke sidder 
i hjernen! Nej, men den ”åndelige” 
energi, som hukommelsen er, behø-
ver et forbindelsesled i den fysiske 
hjerne. Så det er nok rigtigt, at en 
mangel her, kan nedsætte over-
førslen og gøre den smule hukom-
melsesenergi, vi har tilbage, endnu 
ringere.

Dødelig medicin

Professor Peter Gøtzsche har skre-
vet en fantastisk 450 siders bog om 
medicinalindustriens ”organiserede 
kriminalitet” (People’sPress 2013). 
Den er så seriøs og velunderbyg-
get, at ingen har kunnet drage dens 
påstande i tvivl. 
På bogens bagside står: ”Gøtzsche 
dokumenterer de mafiaagtige meto-
der, som effektivt kører i et spind af 
intimiderende psykisk vold – hvis 
du ikke makker ret, ødelægger vi 
din karriere.”

Og videre: ”I den vestlige verden 
er lægemidler den trediehyppigste 
dødsårsag efter hjertesygdomme og 
kræft.” Gøtzsche afslører, hvordan 
den omfattende hasard med patien-
ternes liv foregår. Hvordan løgnen, 
selv efter den er afsløret, fortsætter 
i et maskineri, der sætter profitten 
højere end patienternes liv.”

Den er så ny, at jeg endnu ikke har 
fået læst den rigtigt, men den er 
blevet ret meget omtalt i medierne. 
Den minder mig om alle de forud-
sigelser om ”de sidste tider”, jeg 
har læst, nemlig om den opløsning 
af moralen, der vil herske, her hvor 
mørket skal kulminere inden lyset 
kan bryde frem for alvor.

Bierne er i krise

Antallet af honningbier er faldet 
dramatisk i de senere år. Forsk-
ning har vist, at det især skyldes 
en gruppe pesticider, der fungerer 
som en nervegift for insekter ved 
at angribe centralnervesystemet. 
Derfor bruges de af landmænd mod 
de for dem skadelige insekter. Men 
derved saver de den gren over, de 
selv sidder på, for bierne er uund-
værlige til bestøvning af mange af 
deres afgrøder.

Virksomheden Bayer, der produ-
cerer de pesticider, som frøene 
bejdses med, hævder naturligvis, at 
de ikke kan skade bierne. På trods 
af uenighederne har EU-kommis-
sionen vedtaget et toårigt forbud, 
men da forbuddet ikke gælder om 
vinteren, nytter det ikke, eftersom 
giften forbliver i jorden og inficerer 
plantevæksten i op til 3 år. (”Aktuel 
Naturvidenskab” 4/2013)

Hvor mange ulykker skal men-
neskene mon endnu afstedkomme 
med deres uvidenhed, inden man 
forstår og respekterer naturens 
harmoniske orden? Men vi lærer det 
forhåbentlig en dag, inden det er for 
sent. 

Bierne er kommet som gæster til 
Jorden for at hjælpe planterne og 
dermed os, som Martinus fortæller. 
Vi har en dårlig måde at modtage 
gæster på – også når det handler om 
bier!
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Kan lyset stå stille?

Danmark er lidt stolt over, at det er 
en dansk forsker, Lene Hau, som 
på Havard University har kunnet få 
lyset til at stå stille. Det mener hun 
at have gjort ved at sende det ind i 
en natriumsky, hvis temperatur er 
mindre end en milliontedel af en 
grad over det absolutte nulpunkt. 
Ved den kuldegrad står selv atomer 
stille, påstår forskerne.

Nu er der absolut intet i den fysiske 
verden, der står stille, alt er bevæ-
gelse, om end det kan være nok 
så små vibrationer, som det jo er i 
ekstreme kuldegrader. Hvis noget 
som helst står stille, tilhører det ikke 
længere den fysiske verden men er 
gået over på ”den anden side”, til 
den verden hvor der ikke findes tid 
og rum.

Hvad fysikeren Max Planck 
bl.a.skrev:

- må vi antage, at der bag verdens-
altets kraft findes en bevidst, intel-
ligent ånd. Denne ånd er alt stofs 
årsag.
Det synlige og forgængelige stof 
er ikke det eksisterende, virkelige, 
sande, thi uden denne ånd var stof-
fet overhovedet ikke til. Det sande 
er den usynlige, udødelige ånd.

Men da der heller ikke kan findes 
ånd i sig selv, men at der til enhver 
ånd hører et væsen, er vi tvungne til  
at antage eksistensen af et åndsvæ-
sen. En GUD?

Og hvad er Udvikling i det hele 
taget? – 

Udvikling er det samme som 
Overvindelse og vilde saaledes 
være en Umulighed, hvis der 
ikke var noget at overvinde. Den 
bærende Drivkraft i den førnævnte 
Udvikling har altsaa været den, at 
der har været noget at overvinde, 
og at denne Overvindelse samtidigt, 
som vi nu skal se, udgør den 
fundamentale Livsbetingelse, er det 
bærende i al Selvopholdelsesdrift.
Som vi allerede har stiftet 
Bekendtskab med, var det Princip, 
som i Form af det overfaldne 
Dyrs Dødsskrig og dettes videre 
sejrrige Udvikling til Skabelsen 
af alle de moderne tekniske 
Fuldkommenheder i Verden, til 
Skabelsen af moderne Videnskab 
og Kunst, jo i sig selv af en absolut 
opbyggende eller livgivende Art.

En Manifestationsform eller 
Kraftudfoldelse, som dette 
opbyggende Princip skulde 
overvinde, maatte saa udelukkende 
være af en modsat Natur, maatte 
være absolut nedbrydende, maatte 
være ødelæggende, sønderrivende, 
thi i modsat Fald var der jo intet at 
overvinde. Og da al Skabelse, al 
Frembringelse udelukkende kun 
kan være identisk med Forandring, 
og da Forandring igen umuligt 
kan finde Sted, uden at man er de 

Realiteter overlegen, som man 
forandrer, vilde Omskabelsen af 
”Dyr’’ til ”Menneske” saaledes 
aldrig nogen Sinde kunne have 
fundet Sted, ja vi vilde aldrig nogen 
Sinde være kommet til at opleve 
os selv eller noget som helst andet 
levende Væsen, hvis ikke der havde 
været noget at overvinde. 

En absolut Stilhed vilde herske 
overalt i Universet. Ja, der vilde i 
Virkeligheden slet ikke være noget 
Univers. Ingen Sol, ingen Stjerner, 
ingen Himmel og ingen Jord vilde 
eksistere, thi alle disse Foreteelser 
er jo netop identiske med 
Omskabelser af andre Foreteelser, 
er sejrrige Overvindelser af andre 
Kræfter. 

Og intet Øje vilde komme til at 
opleve Lys, og intet Hjærte komme 
til at banke i Overvældelse eller 
Beundring for noget som helst 
skønt, storslaaet, guddommeligt 
eller majestætisk. Kun en evig 
Død, en evig Nat vilde eksistere 
der, hvor Livets altovervældende 
Lysbølger nu funkler os i Møde og 
skaber vor Fornemmelse af Haab, 
Lyst og Længsel, skaber vor Evne 
til at skelne mellem Godt og Ondt, 
mellem Visdom og Daarskab, giver 
os Talenter for Frembringelse af 
Lykke, Kærlighed og Glæde. 

Martinus: Logik side 66 i den 
originale udgave fra 1938
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v/Ruth Olsen

Da der på Instituttet sad nogen – jeg ved ikke hvem – 
som åbenbart mente sig en hel del klogere end Martinus, 
opdagede at Martinus skrev ordet ”mineralier”, tænkte 
denne ”nogen” vel, at han omsorgsfuldt ville skåne 
Martinus for at blive til grin ved ikke at vide, det hedder 
”mineraler”. Så det er nu blevet rettet. Nogle steder kun, 
for det er et ord, Martinus har brugt tit, så man har ikke 
kunnet finde dem alle!

Selv om ingen ville kunne misforstå Martinus’ ord, og der 
derfor næppe var grund til at bruge ressourcer på
at rette det, så har flere personer undersøgt, om ikke 
netop Martinus’ eget ord i virkeligheden var det mest 
dækkende eller i hvert fald var det mest almindeligt brugte 
på Martinus’ tid.

Ib Normann Larsen skrev: Jeg mener, at ordet mineralier 
oprindelig omfatter alt, hvad der eksisterer af mineralsk 
forekomst på det fysiske plan. Så når Martinus har brugt 
dette ord ’mineralier’, skyldes det måske, at det i hans 
optik også har indbefattet bl.a. mikroorganismerne i fx 
vores fødemidler. Når vi så igen bliver opmærksomme 
på et eksempel, hvor MI endnu engang har ændret i 
Martinus tekster - altså fra mineralier til mineraler, så 
henleder det læsernes opfattelse alene på de almindelige 
tunge faste mineralske forekomster som fx sten, jern, 
metaller, krystaller, guld og ædelstene mm.; men ikke 
umiddelbart på mineralerne i vores fødemidler. 
 
Til dette bemærkede Søren Ingemann:    
Ja, dette er et skoleeksempel på, hvad der kan ske, når 
amatører får lov at ”rette” i teksten.
Når man læser en tekst, forstår man jo kun det, man tror, 
man forstår, og så behandler man teksten derefter. Man 
risikerer på denne måde at indføre ens egen – forkerte 
– forståelse af en tekst og ødelægge muligheden for den 
forståelse, man ikke selv havde evner til at mobilisere, 
men som forfatteren (Martinus) forsøgte med sin tekst at 
bibringe. Vi må ikke glemme, at Martinus’ begavelse var 
en del hævet over andre menneskers.

Når de unavngivne rettere på MI ser ordet ”mineralier” i 
Martinus’ tekst, tænker de med det samme: åh, Martinus 
den stakkel ved ikke, at det hedder ”mineraler”. Vi 
skynder os at rette og siger ikke noget til andre, så andre 
ikke ser, hvor ”dum” Martinus er. Man skal jo ikke 
skræmme evt. nye læsere væk.

Et yderligere interessant forhold er, at ændringen fra 
”mineralier” til ”mineraler” ikke engang figurerer på MIs 
rettelsesliste. Man opfatter åbenbart ændringen som en 
simpel sproglig opdatering, som ikke behøver at nævnes 
specifikt på listen!

Men hvordan kan disse anonyme rettere på MI være 
så sikre på, at der ikke er forskel på ”mineralier” og 
”mineraler”? – Og hvordan kan de være sikre på, at 
Martinus, uanset hvad, ville ønske denne ”rettelse”?

Fra MI opfordres folk tit til at gøre opmærksom på, hvis 
nogen ”rettelser” er foretaget med urette, sådan at der 
utilsigtet ved ”rettelsen” er ændret i indholdet. – Men 
hvem påhviler egentlig bevisbyrden for, om der er en 
forskel på ”mineralier” og ”mineraler”? – Burde det ikke 
være MI, dem der foretager ”rettelsen”, som skulle bevise, 
at der ingen forskel er på de to ord? – Men det bevis får 
vi ikke, og som sagt fremgår ”rettelsen” hverken af en 
fodnote i teksten eller en kommentar i rettelseslisten.

Eksemplet med ”mineralier” er et klart og lysende tegn 
for den, der har ører at høre med og øjne at se med. Det 
viser med al ønskelig tydelighed, at der absolut ikke må 
ændres i Martinus’ original.

Hvad opslagsbøger fortæller:
Den ældste og meget væsentlige industritype på Bornholm 
er knyttet til undergrundens råstoffer. 
Selvom Bornholm er en klippeø, findes der ikke kun 
granit. Bornholm har meget rige og alsidige geologiske 
forekomster, hvilket Christian den Fjerde allerede havde 
øje for. Udnyttelse af de bornholmske ”Mineralier” blev 
sidst i 1700tallet genstand for stor interesse.

Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række 47 (1939)
FORSYNING AF OG BEHOV FOR NOGLE MINERALIER 
HOS 484 DANSKE ARBEJDERFAMILIER 
; vore Mineralier, vore Byggematerialier, ja selv vort 
Drikkevand erholde vi ofte ved at foretage Sprængninger; 
kort sagt, overalt hvor Massernes døde Modstand og store 
Sammenhængskraft hurtig skal overvindes, der indtræder 
Krudtet i sin gamle Ret.

Ledsagende behandl inger  med pakninger  af 
planteaktivstoffer af honning, thalassoalger, kridt, 
mosejord, fango, høsæk eller leromslag med vitaminer, 
mineralier og sporstoffer understøtter dit vellykkede 
behandlingsresultat.

Mineraler og mineralier
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Referat fra Glamsbjerg:

Vi er kommet rigtig godt fra start!!!

I går aftes den 9. September 2013 startede vi Livets 
Skole i Martinus Åndsvidenskab, Det Tredie Testamen-
te i Glamsbjerg på Køng Idrætsfriskole.

Køng Grundtvigianske Folkehøjskole blev oprettet i 
1877, en af landets ældste. Nu Grundtvigsk friskole 
med idræt og friluftsliv som væsentlige fag. Idræts-
friskolen blev indviet Grundlovsdag 5. juni 2005 og i 
dette år 2013 er der 125 elever fra 0. til 9. kl.
Der er en rigtig god energi - gamle Grundtvig ( iøvrigt 
en af Nils› forfædre ) føles godt i det gamle hus. Peter 
Bendix er forstander på skolen og er min fætters søn. 
--- spøjst ---

Det var en dejlig positiv oplevelse og den meget fine 
omtale i Lokal Avisen gjorde sin gavn. Vi blev ialt 10 
personer og det er virkelig en glæde med så mange 
fremmødte den første aften. Jeg bød velkommen og 
skitserede aftenens forløb. Vi begyndte med er præ-
sentations runde, og det er blandet hvordan og hvilken 
indfaldsvinkel og kendskab de forskellige har til Marti-
nus, men alle virkede positive.

Karl Jørgensen kom den lange vej fra Veflinge, vi 
havde på forhånd aftalt at han skulle holde et lille ind-
læg om: «Hvem er Martinus.» På skolen har vi adgang 
til overhead så jeg havde fået lavet forskellige billeder 
af Martinus samt mæcenerne inden for sagen. Derefter 
gjorde Lene  - efter eget ønske - rede for symbol nr. 14 
«Det Kosmiske Spiralkredsløb.» En lille forsmag på 
hvad symbolerne handler om.

Efter kaffepausen talte vi om hvordan vi skal gribe det-
te kæmpe værk an. Vi blev enige om at lade det summe 
til næste gang den 23.September.
Jeg forærede alle småbogen: Omkring min missions 
fødsel, og så må vi se hvordan vi takler den.

(jeg har lige haft en god samtale med en af deltagerne 
fra i aftes som lige kom forbi efter mere info materiale)

Jeg har haft en utrolig travl sommer men tankerne om-
kring studiegruppen har hele tiden rumsteret i bagho-
vedet og jeg må sige at det er gået over al forventning 
- jeg er meget glad og taknemmelig.  

Jeg har en rigtig god fornemmelse af at budskabet  Det 
Tredie Testamente vil slå rødder i den Vestfynske muld.

Tak for al den gode support du yder, det er meget be-
trykkende at vide at du er der. Dit info materiale er 
super og jeg er meget glad for de fine brochure og pla-
katerne! Tak til dig også Majbritt!

De kærligste hilsener
Hanne
  
Kontakt for oplysninger om kommende møder:

Hanne Hulgaard tlf. 6474 1719 mobil: 2032 5979
mail: hannelh@hannelh.dk

Martinus i foredraget ”Vejen til den sande 
lykke”:

De mennesker, der vil være modtagelige for den kosmi-
ske logik, er de mennesker, livet selv har uddannet. Det 
er dem, der har været igennem store vanskeligheder og 
er begyndt at føle, hvad der absolut ikke kan betale sig.

En ny form for tryghedsfølelse vil vokse frem i disse 
menneskers sind, de vil ikke være bange for døden, thi 
de vil lære at forstå, at der ingen død findes, men blot 
forandring fra én tilstand til en anden, en forvandling 
gennem reinkarnation eller genfødelse, der i sig selv er 
en udvikling.

Og denne udvikling vil med tiden føre mennesket frem 
til en tilstand, der er den sande lykke, idet den vil være 
blottet for utryghed, for sygdom og skuffelse og for alle 
de former for ulykker, der plager vor tids menneskehed.
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Jan Langekær meddeler om kommende 
aktiviteter:

Aarhus: Udstilling i Aarhus om Martinus 
åndsvidenskab og hans epokegørende værk Det Tredie 
Testamente,
på Krop Sind Ånd messen den 4. til 6. oktober 2013, i 
NRGi Park, Stand nr. 101
Udstiller: Fonden Det Tredie Testamente og LIVETS 
SKOLE i åndsvidenskab, Brøndbyøster
Foredrag: ”Vegetarismens livgivende betydning” set i 
åndvidenskabeligt perspektiv v/Hellebeth Hansen,
Søndag den 6. oktober kl. 11.00
 
Frankfurt: Udstilling i Tyskland på Frankfurter 
Buchmesse, 
Das Dritte Testament und Martinus Geisteswissen-
schaft, den 9. til 13. oktober 2013,
Udstiller: Stiftung Das Dritte Testament, Kopenhagen.
Foredrag: Jan Langekær: „Das Alte, Das Neue und Das 
Dritte Testament von Martinus“

Jægerspris: Mini udstilling og foredrag i Rejsestal-
den i Jægerspris 
Onsdag, den 20. november 2013 kl. 19:00-kl. 21:30 
 Foredrag af Jan Langekær ”Gavekultur” Et menneskes 
udviklingstrin ses på det evne til at give, frem for at 
tage.   
Et foredrag ud fra Martinus åndsvidenskab og hans 
epokegørende livsværk Det Tredie Testamente, som 
giver en positiv, logisk og kærlig livsforklaring for det 
moderne menneske. 
 
At dømme menneskenes sande udviklingstrin på deres 
materielle rigdom eller fattigdom vil således være i 
strid med al absolut logik. Enhver, der udelukkende 
tager disse to nævnte faktorer som kendetegn eller må-
lestok for udvikling, må nødvendigvis før eller senere 
komme til kort. Udviklingens mest ufejlbarlige kende-
tegn viser sig ikke i form af, hvor meget man ejer, men 
derimod i form af, hvor megen glæde man er i stand til 
at føle ved at yde sin næste noget af det, man ejer. 

Vort forhold til dette ”at give” er vort forhold til ud-
viklingen. Herpå ses det, hvor man står. Herpå ses det 
jordiske menneskes afstand fra at være et ”færdigt” væ-
sen, hvilket vil sige, den væsenstilstand, der i ”Livets 
Bog” udtrykkes som ”det rigtige menneske”. Dyrets 
natur er princippet ”at tage”, - det virkelige menneskes 
natur er princippet ”at give”.

 HELT NY OPDATERET HJEMMESIDE: www.livets-
skole.info

 

Sommerkursus i Martinus åndsvidenskab og hans 
værk Det Tredie Testamente, 

på Kragsbjerggaard i Odense, fra lørdag den 28. juni til 
fredag den 4. juli 2014, Fra 2.500,- kr per person per 
uge med fuld kost og logi(vegetarmad). 

Undervisningen er gratis. Og hjemmeboende kursister 
kan gratis deltage i undervisning og foredrag.

Tilmeldingerne er allerede begyndt at løbe ind og vi 
modtager derfor også gerne nu din tilmelding på tele-
fon 2015 7811 

Livets Skole i Brøndby:

Søndag d. 13.oktober kl. 13-15. Jan Schmidt:

 «Stilhedens, Nærværets og Nuets kraft»

Søndag d. 3. november kl. 13-15. Bo Boilesen:

«Krise, Kaos og Kærlighed»

Søndag d. 24. november kl. 13-15. Peter Wraae:

«Vores udvikling fra plante til menneske»

Søndag d. 15. december kl. 13-15. Vagn Noach:

«Julen, Mørket og Lyset»

Møderne holdes Vestre Gade 6, Brøndbyøster Landsby
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v/Jan Langekær

I denne tid hvor Firkløveret er under meget stærkt an-
greb af Martinus Instituttets ledelse og medarbejdere
med en retssag i millionklassen, og den 30 årige Kos-
mosredaktør Søren Hahn, i særdeleshed på facebook,
som bannerfører bruger et meget væmmeligt sprogbrug 
(Firkløveret kaldes eksempel-
vis: kriminelle, 
Blekingebandeforbrydere, 
voldtægtsforbrydere og pæ-
dofile). Søren Hahn er således 
en meget lidet flatterende 
repræsentant for Martinus 
Instituttet, ja så kommer hjæl-
pen heldigvis ind fra højre og 
venstre til Firkløveret, med 
eksempler på ændringer og 
moderniseringer i værket.
Jeg krummer virkelig tæer og skammer mig på Søren 
Hahn´s og Martinus Instituttets vegne.

Da jeg i sommers var i Ægypten, fik jeg desuden i en 
meget tydelig klardrøm om Martinus sagens 
sørgelige tilstand, idet Martinus klart tonede frem i 
drømmen og tog en helt bestemt af LIVETS BOG i 
hånden og viste mig præcise eksempler på i hvilke 
styknumre Martinus Instituttet havde ændret i hans 
værk. Derpå sagde han, idet han holdt bogen op for 

mig og forsamlingen af gamle åndsforskere, med stor 
bestemthed ”Denne bog er ikke i orden”.

Klardrømmen viste også, at en anden ”sygdom” inden 
for sagen er, at man har ”skubbet Martinus og hans 
ønsker, helt hen i skammekrogen” og at alt for mange 
inden for sagen tror, de ”sidder alene på Guldet”
og dermed tilraner sig en uklædelig vane med at ville 
”brilliere”, og holde åndsvidenskaben ”for sig selv,
så man kun kan få ”Guldet gennem dem”.
Du kan læse mere om dette ”åndelige kapitalist fæ-
nomen” i Martinus artikel ”Omkring mine kosmiske 
analyser” i kapitel 13. Det er her tydeligt beskrevet.

Hvad kan vi andre åndsforskere gøre. Ja vi må ved 
vores eget eksempel være de positive forandringer,
vi ønsker inden for åndsvidenskaben og skole og infor-
mere om Det Tredie Testamente.

Der trænger i den grad til at komme andre 
boller(vegetariske) på suppen, og at blive ryddet op alle 
vegne.

Martinus: Denne bog er ikke i orden



Tieme ranapiri
(betyder Min lov)

Følgende digt er skrevet af en maori, den oprindelige befolkning på New Zealand.

Der kan komme en sky for solen, men solen vil altid følge sin bane indtil kredsen er fuldført.
Og når systemet splittes og slynges til kaos, skal Bygmesteren atter genskabe en ny verden.
Der kan komme en skygge på din vej, sås tvivl om dit mål: gå videre – for din bane er prentet i din sjæl.
Og skønt den kan føre ind i nattens mørke, skal Bygmesterens fakkel bringe den nyt lys.

Du var. Du skal være! Vid dette mens du er: Din ånd har rejst vidt og bredt.
Den kom fra kilden, til kilden vender den tilbage – gnisten som antændtes brænder evigt.
Den sov i en juvel. Den sprang i en bølge. Den strejfede om i skoven. Den steg op fra graven.
Den iførte sig mærkelige klædninger gennem æoner af år, og nu dukker Den op i din egen sjæl.

Fra krop til krop haster din ånd videre, den søger en ny form når den gamle er borte,
og den form den finder, er den vævning du vævede på sindets væv med tankens tråde.
Som dug drages opad for at falde ned som regn, således svæver dine tanker bort og blander sig med forsy-
net.
Du kan ikke undslippe dem, for om de er ubetydelige eller storslåede, onde eller ædle, så skal de forme din 
skæbne

Et sted på en planet, engang og på en eller anden måde vil dit liv afspejle dine tanker i nuet.
Min lov er usvigelig, intet blod kan gøre afbigt – den bygning du skabte, skal du leve i – alene.
Fra kredsløb til kredsløb, gennem tid og rum, skal dine liv bestandig holde trit med dine længsler.
Og alt hvad du beder om, og alt hvad du ønsker, skal opstå på dit bud som flammer opstår af ild.

Lyt én gang til den stemme, og al tumult forsvinder – dit liv er den Uendelige Enes liv.
I det jagende ridt er du opmærksom på pausen, med kærlighed til formålet og kærlighed til sagen.
Du er din egen djævel, du er din egen gud, du skabte den sti som dine fodtrin har trådt.
Og ingen kan frelse dig fra fejltagelse og synd før du har lyttet til Ånden i dit indre.
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Martinus om Guddommens plan 

Og se, han, som hører Mikrobens mindste Suk og leder Klodernes Gang, glemmer ikke 
sit Skaberværk. Guddommelige Sendebud har allerede med Mellemrum ladet deres Røst 
høre paa store Dele af Kloden. Deres Kærligheds Atmosfære har forlængst gennemboret 
den dyriske Taage, ført Menneskeheden store Strækninger fremad, opad mod Forløsnin-
gens lyse Himmel. Og selv om Krigsindustrien i Dag har mere travlt end nogen Sinde, 
og selv om man aldrig har været i den Grad optaget af at forberede, om end ubevidst, 
sin egen Lemlæstelse, det kommende Ragnarok, ja, selv om man aldrig nogen Sinde i 
saa høj Grad har været besjælet af den Illusion, at Verdensfreden, Roen og Harmonien, 
skabes med Ødelæggelsesmidlernes larmende Kulmination, som netop nu, saa er dette 
dog kun Forberedelsen til Dyrerigets Endeligt i den jordmenneskelige Bevidsthedssfære.

Dets sidste Krampetrækninger i nævnte Zone vil blive uhyggelige, men er ikke desto 
mindre Indledningen til Lysets Kroning paa Jorden. Guds Aand lyser direkte i Form af 
en ny Kærlighedsbølge over Jorden og fører denne ind i en ny stor Morals Epoke, i hvis 
Bane «Døden» ikke kan være, ej heller «Skrig eller Pine», thi der gaar Fredens Engel 
uhindret hen over Verden. Og i dens Fodspor føres «Guds Rige» med ind over de jor-
diske Kontinenter og Have. Døden er død og Livet lever. Glæden er til Huse i Borg og 
Hytte. Alt er «Guds Billede». Og dette Skaberværk er Kærlighed.
Fra Logik 1938, side 152-53 
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Da gebyrene for at have konto i Norge og Sverige er 
blevet så store, har jeg nedlagt disse konti.

Når det første blad i 2014 udkommer, kan man altså 
kun betale til vor danske konto:
reg.nr. 3208 - konto 925 4242
(IBAN: DK61 3000 0009 2542 42)
S.W.I.F.T. DABADKKK
Danske Bank

Det blev til 5 numre i år, for der har været mange, som 
har haft noget på hjerte.

Først vil jeg sige TAK for alle bidragene til vor rets-
hjælp-indsamling – det blev over 200.000 kr! (Jeg vil 
fremlægge regnskabet senere). Men jeg vil også sige 
tak for alle de kærlige hilsner, der fulgte med pengene!

Meningen med dette blad er, at det skal være et åbent 
forum, hvor forskellige meninger kan komme til orde, 
uden censur. Det har vi brug for. Er der artikler, man 
ikke bryder sig om, kan man jo bare springe dem over. 
Martinus-sagen har aldrig kun været for dem med de 
eneste rigtige meninger. Det har ikke været Martinus’ 
hensigt at få nogen til at føle sig ”forkerte” men at 
kunne favne alle med god vilje. Som der står i den 
gamle sang: ”Viljen ser Vor Herre på …” Ellers ville 
det jo ligne en autoritær sekt!

Mht retssagen er den ikke kommet længere end til 
skriftlige udvekslinger mellem parternes advokater. Så 
- intet nyt at berette.

Dette er jo et lille blad hvad oplag angår, især har vi 
ikke mange abonnenter i Norge og Sverige. Da der er 
kommet stort gebyr på overhovedet at have en bank-
konto, har jeg nu indskrænket mig til kun at have en 
dansk konto. Det vil desværre betyde en ekstra omkost-
ning for svenskere og nordmænd at overføre penge for 
bladet. Men for de, der har mulighed for det, kan bladet 
jo hentes gratis på vor hjemmeside!

Og så vil jeg bare ønske jer alle en dejlig jul!!
Ruth
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Julestjernen 
Af  Martinus

Følgende foredrag blev holdt julen 1941, altså under 
2.verdenskrig!

Der er to opfattelser, der gør sig gældende med hensyn til 
menneskenes indstilling til den julehøjtid, vi nu snart igen 
skal fejre, nemlig en materialistisk og en religiøs. For det 
moderne, intelligensudviklede menneske har julen mistet 
sin inspirationsværdi. Det moderne menneske opfatter 
julefesten som en fest, der har overlevet sig selv, og det 
stræber efter at komme bort fra den. For det religiøst 
betonede menneske derimod er julefesten rodfæstet i en 
dyb tro på julens evangelium, og et glæder sig af hele sit 
hjerte til denne højtidsstund.

Julen vil blive ved med at eksistere som udtryk for et 
udødeligt princip. Det eneste der vil skifte, er den form, 
hvorunder den manifesteres. Her på de nordlige bred-
degrader indtræder julen jo midt om vinteren. De vil se, 
hvorledes dette passer sammen med julen som en fest for 
lyset. Selv om dette muligvis beror på en tilpasning til 
tidligere tiders solhvervsfester, vil De alligevel se, hvorle-
des denne fests beliggenhed midt i vinterens hjerte passer 
sammen med den symbolik, som julen giver udtryk for.

De har gennem Deres børnelærdom lært om julen som 
udtryk for lys, og at dette lys kom til jorden ved Jesus 
Kristus. De begivenheder eller fortællinger, der knytter 
sig til Jesu fødsel, barndom, liv, korsfæstelse og død, 
er symbolske udtryk for de store kosmiske principper. 
Dette betyder naturligvis ikke, at disse begivenheder 
ikke har fundet sted, det har de, men det betyder, at de 
dækkede over noget større, de blev en vældig åbenbaring 
af de store kosmiske principper, et mægtigt forbillede for 
menneskene.

Juleevangeliet

Dette forbillede udtrykker en overføring af de kosmiske 
principper til en form, i hvilken det almindelige menneske 
kan fatte dem. Efterhånden som udviklingen skrider frem, 
får menneskene større og større evne til selv at se det lys, 
som de først lærte at kende igennem symbolerne. Sådan er 
det også med juleevangeliet. Det var ikke blot det, at Jesus 
fødtes; der fødes jo tusinder og atter tusinder af børn. 
Når menneskene holder jul, er det for at udtrykke deres 
længsel efter lyset, deres tro på og deres aldrig slukte håb 

om en tid helt anderledes end den, vi nu oplever.

I deres hjerte har menneskene for længst erkendt, at livet 
består i at give, ikke i at tage. Og vi ser da også, hvorledes 
julen er blevet en gavernes tid. Alle vegne ser vi menne-
sker komme ilende med pakker, de har alle en dyb trang til 
ved hjælp af en gave at give udtryk for det menneskelige 
i dem selv. Og vi ser, hvorledes skæbneloven her virker 
næsten omgående. Vi kan ikke modtage en gave uden at 
føle en dyb trang til at besvare denne med en gave fra os 
selv. Dette gaveprincip er i sin dybeste natur ædelt, det 
skal blot udvikles på alle livets øvrige felter.

Vi ser da også, at julens dybeste mission er den, at give 
os forståelsen af, at den dag vi evner at se på vore med-
væsener med en langt større sympati og forståelse end nu, 
vil livet være langt skønnere og rigere for os selv. Julen 
befordrer en stor bølge af sympati mellem menneskene. 
Vi har juletræ med mange lys, og vi har mange skønne 
gamle sange, der alle i ord og toner giver udtryk for vor 
længsel efter en skønnere og renere tilværelse. At julen 
er blevet umoderne for en mængde mennesker, forandrer 
ikke de principper, på hvilke den hviler. Det er jo ikke 
ordene, men lyset bag ordene, der er det afgørende.

Da julehøjtideligheden blev formet, blev dens hovedsym-
bol en stjerne. Denne stjerne udtrykker den inderste kerne 
i juleevangeliet. At der måske har været en særlig klar 
og lysende stjerne på himlen omkring den tid, Jesus blev 
født, er ikke udelukket, men det er ikke det væsentlige 
for os. Det væsentlige er, at vi i denne højtid er stillet 
overfor et direkte udslag af menneskenes længsel efter 
en anden form for liv end den almindelige. Det lys, der 
her er tale om, er således ikke af udvendig natur, men 
derimod af indvendig natur. Modellen til dette lys er Jesus 
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af Nazareth. Med hans fødsel udløste de begivenheder 
sig, som mere end noget andet blev den stimulerende 
faktor i menneskets og dermed samfundets omskabelse 
fra dyrisk primitivitet til den civilisation, vi i dag kender.

Lysets udvikling og mørkets degeneration

Gennem kredsløbet inden for det store udviklingsafsnit, 
jeg kalder en ”spiral”, kan vi følge lysets udvikling. Sam-
tidig med dette kan vi følge et andet princip, der degene-
rerer og forsvinder. Dette princip befinder sig i øjeblikket i 
sit kulminationsområde. Denne kulmination opleves som 
alt det, vi kender under navn af krig i alle dens forskellige 
afskygninger. Forholdet mellem disse to store principper, 
vi kender som lys og mørke, er nu af en sådan natur, at vi 
kan se, at dette at føre krig i virkeligheden ikke længere 
er i kontakt med det jordiske menneskes indre verden. 
Det kæmper ikke længere for kampens egen skyld. Når så 
mange i dag befinder sig på kamppladserne rundt omkring 
i verden, må man ikke tro, at det er, fordi disse mennesker 
begærer at være der. De er der ikke i mørkets interesse, 
men fordi de tror, at deres tilstedeværelse der befordrer 
den fred, som er julens inderste væsen.

Det er jo ikke meningen, at julen, som det nu er tilfældet, 
kun skal vare nogle få dage i vinterens mørke. Det er 
julens formål, at dens ånd skal vare hele året rundt. De 
mennesker, som i dag mener, at julen har overlevet sig 
selv, er blevet forældet, har blot stirret sig blind på dens 
form. Ethvert intellektuelt udviklet menneske vil være i 
kontakt med dens ånd. Intet normalt menneske ønsker i 
dag at mørket, hvilket vil sige alle uintellektuelle tanke-
arter, skal beherske livet og udviklingen. I dag dræber 
man ikke af begær efter at dræbe, men derimod fordi man 
tror, at det er i lysets interesse. Det er det også, men på 
en ganske anden måde, end man tænker sig.

Selvfølgelig kan lyset ikke opleves hundrede procent 
realistisk på jorden, så længe der også skal være plads 
til mørket. Mørket skal fjernes, men ikke med mørke. 

Den eneste måde, hvorpå man virkeligt fjerner noget, er 
ved at lade det udleve sig selv. Mørket er i sig selv en 
energibølge, en brand, som må brænde op, før lyset kan 
udfolde sig totalt. I dag er menneskene hele jorden over 
indstillet på, at lyset skal herske, og går således på en 
måde alle i samme retning. Men denne retning kan have 
flere eller færre afvigelser. Og det er i virkeligheden disse 
veje, man kæmper om i dag. Den ene part mener, at hans 
vej er den bedste, den anden, at det er hans, der er det.

Lyset har sine egne love

I sin kosmiske analyse er julen inkarnationen af selv det 
rigtige menneskeriges tilværelsesform her på jorden, den 
bevidsthedsform, hvorfra det levende væsen i lyset af de 
kosmiske analyser ser, at alt er såre godt. Denne bevidst-
hedsform stiler alle henimod. Når et menneske benægter 
lyset i den form, som kristendommen forkynder det, er 
det i virkeligheden kun selv formen, det har noget imod. 
Havde det noget imod indholdet, ville det jo være sin egen 
undergang, det var tilhænger af, og denne tilstand har intet 
med noget normalt at gøre. Da alle normale mennesker 
således er indstillet på lyset, er dette i virkeligheden me-
get mere udbredt, end de fleste tænker sig. Alle ser hen 
til ”julen” som et lys, der skal komme, men hver enkelt 
har de forestillinger om dette lys, som passer bedst ind i 
hans eller hendes idealer.

Lyset har sine egne love, og disse er i kontakt med livets 
højeste logik. Mange mennesker længes efter lyset, men 
udelukkende på en rent materialistisk måde. Denne læng-
sel er ikke i kontakt med de love, hvorpå oplevelsen af 
lyset beror. Ved at benægte en tilværelse efter døden, kom-
mer det jordiske menneske i et skrigende disharmonisk 
forhold til sine egne ønsker om en lys og skøn tilværelse 
både for sig selv og andre. Denne benægtelse af livet 
udover døden har intet med logik at gøre.

I virkeligheden ønsker alle normale mennesker at leve, 
også udover døden. Det er rigtigt, at et menneske på grund 
af sygdom eller anden modgang kan være i en situation, 
hvor det ønsker at dø, idet det da anser døden for at være 
en befrielse, men ethvert sundt og normalt menneske har 
intet ønske om at dø, og skal dog alligevel opleve døden. 
Her er det, at julen kommer med sit budskab om, at vi er 
evige væsener. Vi kan forlade den form, under hvilken 
vi i dag holder julefest, men julens inderste væsen kan 
vi aldrig forlade. Thi den stemning, som hører julen til, 
er nemlig den mentale tilstand, i hvilken lyset alene kan 
vokse.

Året rundt har mennesket så mange materielle og egoisti-
ske ønsker, det kræver opfyldt, at det gode i dets væsen 
ligesom presses sammen af alle disse ønskers tryk. Men 
julen bevirker, at det gode i mennesket ligesom for en 
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kort tid har overherredømmet. Det sammenpressede krav 
om menneskelighed får luft og udløser sig i en trang til at 
være kærlig, at gøre noget for andre, til at give gaver. Det 
der sker i julen er altså, at menneskets dybeste ønsker og 
hjertelag kommer op på den fysiske overflade.

Havde De kosmisk klarsyn, ville De se, hvorledes dette 
koncentrerede begær efter at udløse kærlighed og godhed 
lyser og funkler i jordens atmosfære. Men selv uden kos-
misk bevidsthed kan man ikke undgå at føle, hvorledes 
atmosfæren i dagene ind under jul bliver gennemtrængt af 
kærlighed, hvilket blandt andet giver sig udtryk i ønsket 
om, at ingen juleaften skal fryse eller sulte.

Hele denne atmosfære skal udvikle sig og få langt større 
magt, end tilfældet er nu. En stor hindring herfor er den 
side af det jordiske menneskes sind, som endnu er i kon-
takt med de principper, der hører hjemme i dyreriget. 
Denne hindring må fjernes, og det er denne fjernelse, 
vi oplever som ”dommedag”. Denne ”dag” har altid 
været beskrevet som en modsætning til julen, og det ses 
ingen sinde tydeligere end i vor egen tid, hvor vi netop 
oplever kontrasterne stærkere end nogen slægt før har 
oplevet dem.

Men jo tættere mørket bliver, desto klarere skinner lyset. 
I dag kan alle se, hvor skønt livet ville være, dersom men-
neskeheden havde haft en anden indstilling end den, der 
førte til krigen. Men den indstilling, menneskene havde, 
var, selv om de fleste måske nu ser, at den var forkert, 
alligevel et led i den udvikling, der skal føre dem frem 
til den totale oplevelse af lyset. Samfundet såvel som det 
enkelte menneske må jo til enhver tid handle således, som 
det har forstand til. Er handlemåden så forkert, udløser 
den den gnidning, der fører til det erfaringsmateriale, på 
hvilket en ny væremåde kan bygges. På denne måde ska-
bes visdom. Visdom er lys, og lyset er julens evangelium.

En kosmisk energibølge fra mælkevejens centrum

Henover verden går en lysimpuls større end nogensinde 
før i jordens historie. Den stråler med umådelig kraft 
fra mælkevejens centrum. Mælkevejssystemet er en 
gigantisk organisme, i hvilken de enkelte solsystemer er 
organer, som får deres kraft og energi fra dette centrum i 
organismen på akkurat samme måde, som vore organer 
forsynes med kraft fra det centrum i vor organisme, vi 
kalder vort Jeg. Denne energibølge fra mælkevejens cen-
trum indebærer al den kraft, som fører menneskene frem 
til oplevelsen af det rigtige menneskerige.

Det er denne verdensimpuls’ skyld, at der nu er krig. Når 
en sådan impuls træder i funktion, udløser den en enorm 
bevægelse. De forskellige tankearter bliver sat op mod 
hverandre. Sådan er det netop på jorden i dag. Vi ser en 

mængde tankearter, der går ud på at skabe lys, blive sat 
op imod en hel mængde andre tankearter, der gør fordring 
på det samme. Af dette følger krig, men i sin dybeste 
analyse er krig blot forceret udvikling med det formål at 
hidføre en afklaring.

Denne kosmiske energibølge fornemmes særligt stærkt 
i perioden omkring jul, fordi menneskene da, i kraft af 
deres indstilling på juleevangeliet, er mere modtagelige 
for den. Hertil kommer, at julefesten, der nu har været 
afholdt i århundreder, efterhånden har formået at skabe en 
glans omkring sig, som ingen anden fest har. Ved direkte 
at forkynde lysets sejr over mørket har den i en vældig 
grad banet vej for den nye kosmiske verdensimpuls. I 
lyset af den kærlighed, som menneskene under julehøj-
tideligheden lægger for dagen i forholdet til hverandre, 
ses det meget let, at det menneskekærlige, det humane er 
for opadgående, og at krigen er for nedadgående.

Det enkelte menneske skal være varsom med at blive så 
højt udviklet, at det føler sig for ”voksen” til at holde jul. 
Jeg tænker ikke her på julens ydre form, den vil ændre 
sig som alt andet, jeg tænker på dens indre sandhed. 
Det har så umådelig stor værdi, at man bliver mindet 
om sine medvæseners eksistens således, at man kan 
tænke kærligt på dem. De fleste mennesker har i sig en 
tilbøjelighed til blot at tænke på sig selv, at være sig selv 
nok. Denne tilstand neutraliserer julen, der jo netop viser 
os, at kun den er kærlig, som gør noget for andre. Julen 
er kærlighedens fest, men kærligheden er jo netop den 
kosmiske kraft, som skal lyse op i vort indre.

Så længe vi ikke formår at bevare julens skønne indstil-
ling i vort sind hele året rundt, er vi ikke helt lykkelige, 
men rummer en vis procentdel ulykkelig tilstand i sindet. 
Julen er således et direkte forbillede på, hvorledes livet 
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skulle forme sig for os hver eneste dag. Menneskene skal 
virkelig nå frem til at være således i det daglige, som de er 
i juledagene. At de ikke evner dette endnu, betyder ikke, at 
denne væremåde ikke kan praktiseres. Det fortæller blot, 
at menneskene endnu ikke har gennemført den træning, 
der må gå forud for enhver ny evnes tilegnelse.
Når De i dag oplever krigen, så må De prøve at forstå, 
at den i sig selv er en undervisning. Krig udtrykker en 
handlemåde, som er i disharmoni med de kræfter, der 
skaber harmoni og lykke.

Det samme oplever De, dersom De bliver hidsig eller 
skinsyg, der raser krigen blot inde i Dem selv. Men me-
dens De ikke har så stor indflydelse på det, der i dag sker 
ude i verden, har De en meget stor indflydelse på Deres 
daglige tænke- og handlemåde. Hvad De der oplever af 
skuffelse og modgang, gives Dem som træningsmateriale 
for Deres ånd. Uden modgang ville der ingen forædling 
finde sted, og dette gælder i det små som i det store. Men-
neskene skal nu lære at forstå, at det ikke er nok blot at 
tro på lyset som det rigtige. Igennem disse tunge tider vil 
mennesket komme til kundskab om loven for skæbne. 
Mennesket må lære at forstå, at det ikke er nok at tænke, 
man skal også kunne tænke rigtigt.

I dag bliver mørket trukket op som en vældig kontrast til 
lyset. Aldrig før har menneskene levet i en tid, hvor uve-
derhæftighed har haft så kronede dage. Alle ønsker lyset, 
men hver er så sikker på, at netop hans lys er det rigtige, 
at han nægter at gå til side for de andre. Herved opstår 
de voldsomme gnidninger, vi nu er vidne til, gnidninger, 
der i form af kollisioner og lemlæstelser vil nå et omfang, 
ingen kan forestille sig. Var livet ikke evigt, ville det være 
en uoverskuelig tragedie. Men livet er evigt, og fordi 
legemet sønderbrydes, tilintetgøres ånden ikke. Tværti-
mod, beriget med vældige erfaringer for, hvorledes livet 
ikke skal leves, vender den en dag tilbage til tilværelsen 
her i et nyt legeme, og da langt mere i kontakt med de 
guddommelige love end før.

Der var ikke noget, jeg hellere ville end afskaffe krigen 
med et par ord i dag, men det kan jeg ikke gøre, og hvis 

det stod i min magt at gøre det, ville en sådan handling i 
sig selv udtrykke den højeste grad af ukærlighed overfor 
menneskene. Thi det ville betyde, at den udvikling frem 
imod skønne tilstande, som vi nu oplever, ville blive 
standset. Menneskene er i dag alt for højt udviklede til 
at kunne vende tilbage til en primitiv sydhavsøtilværelse.

Dybt i det enkelte menneskes sind er der et krav om at 
møde Gud – at lære den virkelige tilværelse at kende. 
Men menneskene ville ikke kende Gud, dersom der ikke 
fandtes lys og mørke. Igennem krigens forfærdende gru 
modtager menneskene i dag en undervisning, der vil føre 
dem frem til en tilværelse af uanet skønhed. Det lyder pa-
radoksalt, men for de enkelte som for samfundene gælder 
det, at det er de oplevede lidelser, der gør dem værdifulde. 
Lidelsernes inderste hemmelighed er jo den, at den skaber 
de erfaringer, på hvilke en ny tilværelse kan hvile.

Jeg ved, at den bedste måde, jeg kan bidrage til krigens 
afskaffelse, er at vie mit liv til at skildre for menneskene 
den oplevelse, gennem hvilken jeg selv nåede frem til den 
indre harmoni, mit liv i dag bekræfter. Igennem denne 
oplevelse blev jeg bevidst i årsagerne til alt det, menne-
skene i dag oplever, og ved at vise Dem disse årsager og 
deres virkninger, bringer jeg det samme lys ind i Deres 
sind, som behersker mit eget. Når De deltager i dette 
arbejde, er det jo, fordi De føler velvære derved. Da det 
ikke er min person, det drejer sig om, men derimod det 
arbejde jeg frembringer, der skænker Dem dette velvære, 
og dette arbejde kun retmæssigt kan udtrykkes som lys, 
vil De se, at det i virkeligheden er studiet af dette lys, der 
gør Dem lykkelig ved at beskæftige Dem med disse ting.

Den nye verdensimpuls rammer netop Danmark

Da julen netop udtrykker et strålende åndeligt lys, vil 
De se, at De ikke kan interessere Dem for mit arbejde 
uden at være i kontakt med julens inderste væsen. Det 
er rigtigt, at krigen ville være en undervisning for Dem 
også uden mit arbejde, men da De igennem dette arbejde 
lærer at forstå krigens årsager og ligeledes får et meget 
stort indblik i det, krigen fører til, vil De, når krigstum-
melen stilner af, se at meget af det, der for andre i dag er 
fortvivlende mørke og håbløshed, allerede er afsløret for 
Dem som et strålende lys.

Hvor andre kun ser bevis for, at Gud ikke eksisterer, ser 
De i de samme ting nu beviset for hans absolutte eksistens. 
De har det store privilegium at leve lige midt i den nye 
verdensimpuls’ centrum, idet denne impuls netop rammer 
Danmark og derfra stråler ud over den ganske verden. 
Denne impuls vil beskytte os. Når krigen engang er forbi, 
og De helt kan følge dens spor, vil De se, hvorledes Nor-
den i forhold til verdens øvrige lande blev skånet.
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Det er rigtigt, at vi oplever hårde dønninger, men ingen, 
som vil være ærlig, kan bestride, at vi er kommet lykke-
ligere igennem disse tunge år end andre folkeslag. Derfor 
må De ikke tro, at danskerne er færdigudviklede, det er 
de slet ikke. Men danskerne er ikke længere et krigsfolk, 
og dette er i sig selv et meget stort fremskridt. Danskerne 
er et fredeligt folk, og i denne deres indstilling ligge en 
umådelig stor beskyttelse. Men på mange andre områder 
har også dette folk mange ting at skulle lære.

Det vældige mørke, som i dag behersker verden, har altså 
til mission at skabe længslen efter sin egen modsætning 
i det enkelte menneskes sind. For Deres vedkommende 
har denne længsel efter lyset i dag bevirket, at De nu 
befinder Dem i et studium, hvor De har adgang til at få 
dette lys defineret i klare tankerækker, synlige for Deres 
egen intelligens. De får nu lov til at opleve dette lys, ikke 
som orgelbrus og salmesang, men som realistiske kends-
gerninger. Det er De i virkeligheden de eneste, der i dag 
har adgang til, men det vil De ikke blive ved med at være.

Efterhånden som krigen går sin egen undergang i møde, 
vil disse tanker sprede sig ud over jorden, og krigen vil 
opleve sin egen dødskamp, ja på en måde begå selvmord. 
Jo mere den bruser op, jo hårdere den raser, desto nærmere 
er den sin afslutning, deri består dens selvmord. De, der 
i dag bekæmper hinanden har i virkeligheden samme 
idealer bag deres kamp. Alle længes de efter en verden, 
hvor generationer ikke skal stå i våben mod hinanden. 
Alle længes de efter en fred, der gælder hele verden. I 
lyset af denne længsel vil de finde hinanden, og når det 
er sket, vil julens lys komme til at stråle over den ganske 
klode, og en ny himmel og en ny jord vil blive født.

Hvor mange år dette vil tage, står det ikke i min magt 
at fortælle Dem, men det bliver ikke så mange, som De 
frygter. Blot må De forstå, at udviklingen frem til et højere 
samfund kommer til at gå gradvis. Der vil endnu være 
mange fejltagelser, som skal rettes, men udviklingen vil 
gå stærkt. Der vil komme en helt anden administration af 
værdierne og en langt større frihed folkeslagene imellem. 
Den stadigt voksende tekniske udvikling vil tillade et 
internationalt samliv af dimensioner, De kun vanskeligt 
kan forestille Dem i dag.

Kosmisk bevidsthed

Medens det meste af det, jeg her har fortalt Dem, angår 
samfundene, vil jeg til slut gerne vise Dem, at det enkelte 
menneske ikke er afhængig af det samlede samfunds 
vækst. Det ligger i det enkelte menneskes hånd at fri sig 
af den kamp, der raser rundt omkring det. Hvis De skaber 
neutralitet i Deres egen indre verden og ved hjælp af Deres 
vilje opøver Dem i at se tingene i et upartisk lys, vil Deres 
sind blive langt mere harmonisk, end det måske nu er 

tilfældet. Selv oplever jeg i det daglige at leve i et lys, der 
gør det muligt for mig at forstå alle mennesker. Og sådan 
som jeg har det, vil alle mennesker efterhånden få det.

Denne tilstand, hvor bevidstheden er indstillet på at være 
i kontakt med tilværelseslovene, kaldes kosmisk bevidst-
hed, og den vil de alle opnå. Da den er så stærkt begæret, 
findes der mennesker, som søger at nå den ad kunstig 
vej, igennem forskellige øvelser osv, men det kan føre 
til frygtelige tilstande, så det kan jeg ikke tilråde Dem. 
Derimod findes der en vej til kosmisk bevidsthed, som De 
bør følge. Den går igennem en naturlig tilegnelse af den 
viden, på hvilken denne bevidsthedstilstand beror. Det 
er sandt, at disse analyser kan være svære og vanskelige 
at tilegne sig, men igennem denne indirekte oplevelse af 
de åndelige tilstande modnes De gradvis til den direkte 
oplevelse. Modtager man disse energier direkte, uden at 
have organer, der er udviklet dertil, kan man nemt komme 
ud for sindssygens frygtelige kvaler, så voldsomme er 
disse kræfter.

Men indstiller man sig på at erhverve sig evne til at til-
give, til aldrig at blive fornærmet og hidsig, så begynder 
man at få noget af den kraft, der skal til, for at man kan 
tåle indstrømningen af disse høje energier i sin hjerne. 
Men jo flere af disse energier der strømmer ind i Deres 
bevidsthed, desto farligere for Dem vil det være at blive 
hidsig. Mange mennesker er blevet sindssyge ved at 
komme i berøring med disse energier på et for tidligt 
stadium. Andre er blevet fanatikere med voldsom vilje 
til selvhævdelse og rasende intolerance mod andre. At-
ter andre er kommet ind i tilstande, hvor de åndelige 
energier helt har taget herredømmet på bekostning af de 
materielle, og de lever i indbildte tilstande, der gør dem 
ganske uskikkede til livet her.

Netop fordi der findes så farlige faldgruber i forholdet 
til disse høje energier, er det, at jeg har gjort det til et 
princip kun at undervise i den eneste naturlige vej til den 
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høje bevidsthed, den at træne sig selv i den næstekærlig-
hed, der er det rigtige menneskeriges grundvold. Denne 
næstekærlighed er ikke fuldbyrdet med, at man går og 
klapper hinanden på kinden, siger smukke ting og ellers 
fylder sit sind med sentimentalitet. Alt dette kan være 
meget pænt og smukt, men man skal elske hverandre på 
en hensigtsmæssig måde.

Hører man, at et andet menneske har talt mindre pænt om 
en, skal man øve sig i at tænke kærligt på vedkommende. 
Man skal ligeledes træne sig i altid at være neutral og und-
lade at bringe selv den mindste form for sladder videre. 
Kan man ikke sige noget godt om et menneske, bør man 
i det mindste kunne tie stille. Og hvis man virkelig vil, vil 
der altid være noget godt at sige om et andet menneske. 
Som skabt i Guds billede vil der altid være noget af hans 
lys i dette menneskes øjne.

De kan træne Dem op i at få den virkelige jul i Deres indre 
blandt andet derved, at De holder Deres tanker bundne i 
de rigtige retninger. I begyndelsen kan De ikke undgå at 
opleve irritationstilstande, men disse må blot ikke få et 
synligt udtryk over for andre. Bliver De irriteret, da skriv 
de tanker, som da behersker Dem, ned på et stykke papir 
og vent så med at læse det til De atter er i rolig tilstand. 
Det samme gælder, når De skal skrive breve. Intet men-
neske burde sende et brev af sted, som er skrevet i en 
ophidset tilstand. Lad et sådant brev hvile – det er altid 
sundt bagefter at se, hvor abnorm man er, når man er 
hidsig. Hidsighed og uligevægt er kun naturlig der, hvor 
rovdyret står over for sit bytte. Hos mennesket er det en 
abnorm tilstand. Eksplosion er kun berettiget, hvor det er 
en livsbetingelse, og det er det i rovdyrets verden.

Men også indenfor ernæringen findes der områder, hvor 
De skal øve Dem i kærlighed. I dag er det naturligt for 
de fleste mennesker at spise kød, ja i virkeligheden fejrer 
de fleste mennesker lysets skønne fest med et vældigt 
blodbad på dyreriget. De samles til store måltider med 
gåsesteg eller flæskesteg uden at finde noget som helst 
forkert i det. Og jeg siger da heller ikke disse ting til Dem, 
for at De nogensinde skal bebrejde disse mennesker deres 
handlemåde, slet ikke! Men jeg ønsker at fortælle Dem, 
at der findes en anden og langt skønnere levevis end dette 
at ernære sig af dræbte dyrs efterladte lig.
Ønsker man at betræde en højere zones område, må man 
bringe sit liv i kontakt med de love, der hersker der, og til 
disse love hører, at man indstiller sig på en ernæring, der 
ikke for sin tilfredsstillelse kræver drab af højtudviklede 
dyr. Det udviklede menneske ernærer sig udelukkende af 
vegetabilske produkter.

Træf aldrig en alvorlig beslutning uden først at have sovet 
på den! Under søvnen – i natbevidstheden – udarbejder 
De Deres beslutninger, og De vil ofte opdage, at De, når 

De vågner, er langt mildere indstillet på en, De måske 
aftenen før nærede vrede tanker imod. Opøv Dem altid 
i at prøve på at være i modpartens sted. Søg at se på det, 
De i øjeblikket oplever, med den andens øjne, og De vil 
se, at det slet ikke er så svært at lade være med at dømme.
Man må ikke lade sine mørke tankestrømme gå ud over 
andre. Man skal øve sig i at udsende lyse og kærlige 
tankestrømme, blot ikke på en generende måde. Ligesom 
et sind kan være ukultiveret, vredt, hidsigt og irritabelt, 
kan det også være ukultiveret hvad brug af tilsyneladende 
kærlige følelser angår. De må frem for alt øve Dem i at 
have et behersket sind, hvad der slet ikke behøver at være 
det samme som et køligt sind.

Den rigtige julestemning

Nogle mennesker har det således, at dersom de ikke får 
gåsesteg juleaften, så er julen helt ødelagt for dem. Dette 
er et udtryk for den gamle julestemning, som man hurtigst 
muligt må se at komme bort fra. At gøre sin lykketilstand 
afhængig af så primitive fysiske ting, er kun udtryk for 
et uudviklet sindelag. Ingen kan slå min julestemning i 
stykker, den er permanent. Der er ingen forskel på min 
stemning i julen og på de andre årstider. Når man har 
kosmisk bevidsthed, er man i en tilstand, hvor ens glæde 
er usårbar.

Den rigtige julestemning er en tilstand, i hvilken man er 
højt hævet over de materielle foreteelser. Det der gør det 
jordiske menneskes liv så svært er, at det i alt for høj grad 
knytter sin bevidsthed til rent materielle ting eller befinder 
sig i et ægteskab, hvor det ligeledes er alt for voldsomt 
bundet af forestillingen om ejendomsretten. Lykken må 
ikke være afhængig af troen på, at man ejer det menneske, 
man har knyttet sig til, tværtimod, det gælder her mere 
end noget andet sted, at lykken kun kan vokse i frihed.

Dersom menneskene ville prøve på alvorligt at tænke 
igennem, hvor meget af det de gør, der er betinget af 
hensynet til dem selv, ville de fleste blive forfærdet. For 
langt den største part af menneskene er næstekærligheden 
endnu kun noget, de længes efter at opleve, men som de 
ikke selv har mod til at praktisere. Det er umuligt at nå 
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frem til en højere verden uden om uselviskheden. Man 
må øve sig i at være åben overfor sine omgivelser, og 
man må lære at forstå, at ingen kan være anderledes, end 
de er i øjeblikket.
Verden er til enhver tid absolut fuldkommen i forholdet 
til den menneskehed, der lever i den. Men den bliver an-
derledes i fremtiden på samme måde, som vi selv bliver 
anderledes. Og her er det, at mennesket med en dybere 
forståelse af livet har en stor mission. Det udviklede men-
neske er jo julens sendebud til menneskene. I samme grad 
som De begynder at forstå den strålende logik, hvormed 
livet er indrettet, vil Deres væsen begynde at blive udtryk 
for det lys, som julehøjtiden forkynder.

Jo mere De studerer de åndelige ting, desto mindre vil 
der være, der irriterer Dem. De vil da opdage, at De 
efterhånden vokser fra at lade Dem påvirke af Deres 
omgivelser. På denne måde opbygger De i Deres indre en 
fast indstilling til det gode, og med denne indstilling bag 
Dem behøver De ikke længere at se hen til beretningen 
om Jesu fødsel for at komme i julestemning, thi så er De 
selv blevet en del af det lys, julen forkynder menneskene. 
Da er man blevet en del af den julestjernes lys, som i 
dag får børnenes øjne til at tindre og de voksnes øjne til 

at dugge. Den stjerne, hvis lys i to årtusinder har varslet 
menneskene den fred, de i dag mere end nogensinde 
længes efter at opleve – den fred, hvis fødselstime nu 
stunder til.

For de der kan læse stjerne-
tegn ses her det horoskop, 
som blev bragt i bladet 
”Stjernerne” 5/1990,lagt af 
Ole Christensen
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v/Ruth Olsen

I Kurt Christiansens store Martinus-biografi er der i 
slutningen af bind 2 optrykt et manuskript, som Lars Ni-
belvang havde skrevet få år efter sit møde med Martinus 
og dennes indvielsesoplevelse, men som han aldrig fik 
trykt og udgivet. Jeg vil her bringe nogle små uddrag fra 
dette, for det viser en stor forståelse for Martinus’ virke-
lige storhed som verdensgenløser. Med denne forståelse 
fulgte en ægte og dybfølt respekt.

En respekt, som det måske for nogle har været sværere 
at føle, efterhånden som Martinus blev gammel og sva-
gelig. Måske også fordi Martinus bevidst søgte at undgå 
persondyrkelse ved af og til at ”gemme sig” bag en form 
for humor, der for nogle kunne forekomme lidt barnlig 
naiv. Det kan have forledt dem til at tro, man ikke altid 
behøvede at tage hans ønsker så alvorligt, især da han 
ikke længere var her fysisk. Hvilke tegn jeg bygger denne 
fornemmelse på, vil jeg vende tilbage til.

Nibelvang var velbevandret i al slags esoterisk litteratur, 
men med Martinus havde han fundet en lærer, der ejede 
en visdom, der overgik alt, hvad han før var stødt på. Ja 
blot hans nærhed virkede stærkt saliggørende. Han skrev: 
”Han kom som en gæst fra en bedre verden, og han bragte 
noget af dens fred og velsignelse med. Det var som om 
hans bevidstheds stille men stærke vibrationer var i stand 
til at animere, belive og midlertidigt løfte min ånd så højt, 
at den kunne føle en art genklang af hans egen salighed.”

Nibelvang havde fået et varsel om denne lærers komme, 
hvilket han beskriver på følgende måde: ”En dag, da jeg 
sad hensunken i betragtninger over mit eget bevægede 
liv, følte jeg mig pludselig gennemstrømmet af nogle 
ærefrygtindgydende varmebølger – en mikroskopisk dør 
syntes at åbne sig i min hjerne, og jeg følte nærværelsen 
af en stor usynlig bevidsthed, der sendte mig en lydløs 
men klart præciseret tanke, som min hjerne omsatte i 
følgende ord:
”Vær god og omsorgsfuld mod din ny lærer og ven; det 
er den største ånd Gud har sendt til de vesterlandske 
nationer!”

Et andet sted (s.33) skriver han: ”Han stod som den 
udvalgte af en højere evolutions sønner, der fra sit eget 
stade var i stand til at overskue og gennemvandre alle vor 
verdens tankezoner og se, hvad vi havde brug for. Han 
var på dette tidlige tidspunkt sig sin stilling og ansvar 
bevidst. Han kendte ikke alene sin magt og omfanget af 
sine evner, han var sig lige så klart bevidst den umådelige 
opgave og byrde, der var lagt på hans skuldre.”

Han citerer Martinus for at sige: ”Jeg sår en slags sæd i 
menneskenes bevidsthed, som vil avle evner til selv at se. 
Og jeg fryder mig ved tanken om, at den dag skal komme, 
da menneskene vil vågne op til at forstå mig, og elske 
mig, som jeg har elsket dem.”
Et sted siger Martinus. ”I er ørneunger alle sammen, som 
endnu ikke kan se ud over reden. Jeg er blot den gamle, 
som flyver om og bringer jer åndelig føde. En dag vil I 

Om respekt for en verdensgenløser
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også folde jeres vinger ud, og da vil der åbne sig vældige 
synsvidder for jeres øjne.”

”Livets Bog vil blive en bog med evig afspejling af alle 
ting, hvad så end videnskaben vil udfinde. Det vil i lighed 
med pyramiderne vise sig, at dens skaber har haft fuld 
kendskab til alle principper og love, som skal forstås af 
de kommende menneskeheder. Den vil blive en bøgernes 
bog, og det centrum hvorom verden drejer sig. Den vil 
blive sjælens brød gennem årtusinder, fordi den indehol-
der noget til hvert eneste individ, ligegyldigt hvilket trin 
det end måtte stå på.”

Lars Nibelvang skrev flittigt ned, så meget han kunne nå 
af det, Martinus fortalte. Han følte uden nogen tvivl en 
dyb kærlighed til denne sin ”gæst fra en bedre verden”. 
Men han fik ikke mulighed for at følge ”sagens” videre 
forløb ret længe, hans rolle var åbenbart udspillet, da de 
største begyndervanskeligheder var overstået.

Udviklingen

Der stod selvfølgelig en del respekt om Martinus i de 
mange år, hvor han fungerede som ”sagens” naturlige 
og vitale midtpunkt, men han blev ikke sparet for interne 
problemer, for ”ørneungerne” havde svært ved at omsætte 
hans budskab om næstekærlighed til praksis. Da jeg i 
sin tid læste biografien, fik jeg en varm medfølelse med 
dette højere væsen, der kom til jorden for at give hele 
menneskeheden en stor livsbekræftende åndsvidenskab, 
og dog blev mødt med en hel del af den form for splid, 
der endnu hersker blandt menneskene. 

Martinus var derfor naturligt nok bekymret for, hvordan 
de endnu så ufuldkomne mennesker ville forvalte hans 
arv, når han var uden for fysisk rækkevidde. Derfor gav 
han på de sidste års rådsmøder mange anvisninger på, 
hvad han ønskede af dem, som skulle have det største 
ansvar. Han brugte udtrykket ”strukturen” om de anvis-
ninger, han gav vedrørende det administrative, og da det 
jo blev optaget på bånd, håbede han nok at have sikret 
sig mod alt for mange fejltagelser. Men hvem har i dag 
adgang til og interesse for at lytte til de bånd?

Nogle af hans ønsker, som altså findes på bånd, blev 
nedskrevet som mødereferater. Bl.a. herfra har ”man” 
udvalgt de citater, der er trykt og udgivet i bogen, der 
kaldes ”Samarbejdsstrukturen”, som er kommet i to 
oplag, i 1992 og i 2003. Jeg vil herfra fremdrage nogle 
eksempler på det, jeg har kaldt ”manglende respekt for 
en verdensgenløser”.

Det væsentligste, det med at der ikke måtte ændres no-
get som helst i hans værk, er der skrevet om andetsteds 
i bladet. Men hvad f.eks. med hans udtrykkelige ønske 

om, at man kun måtte sidde som formand for Rådet i eet 
år? Det blev endda nedfældet i Instituttets love, som det 
kan ses i strukturbogens 1. oplag 1992 s. 38, §5,3, ordret 
citeret: ”Rådets medlemmer bliver næstformand og der-
efter formand efter anciennitet. Næstformandsperioden 
og formandsperioden er hver for sig højst et år”.

I strukturbogens 2. oplag 2003 er det med ”højst et år” 
udgået. Nu står der blot, at man bliver formand ”efter 
anciennitet” (s.39), og på side 71(10,5) står, at ”Formand-
skabet skal gå på omgang”, og her er Martinus citeret for 
flg. Udsagn: ”Man skal ikke blive siddende i rådet, det er 
ikke gavnligt. Nogle mennesker har en vældig evne til at 
få andre til at holde med sig, og så får de magt.”
Jeg er ikke ude efter nogen bestemt person, jeg efterlyser 
bare lidt respekt for Martinus’ anvisninger, han havde jo 
en dybere mening med at etablere et kredsløbsprincip, 
også i ”sagen”, for han ønskede jo at vi skulle skabe en 
ny verdenskultur, et ideal for omverdenen.

Et andet eksempel: I 1992-udgaven står der på s. 83 (11 
c): ”Ligeledes ønsker Martinus, at foredragsholderne 
afholder sig fra at anvende og forklare de af hans sym-
boler, som han endnu ikke selv har forklaret skriftligt”. 
(udvalgsmøde 12.06.80). Han ønskede altså ikke, vi skulle 
bruge de symboler, han endnu ikke selv havde forklaret 
– vel at mærke skriftligt!

I 2003-udgaven s. 94, 13,5 har man citeret Martinus 
for følgende udtalelse fra et rådsmøde 27/8-74 om de 
symboler, han endnu ikke har skrevet forklaringer til: 
”Symbolforklaringerne skal skrives af mig. De er i mig, 
og jeg kan ikke føre dem over i andre mennesker. Skal 
de skrives, så skal de skrives af mig. Og det er slet ikke 
noget, der er nødvendigt for menneskene, for det kom-
mer de til af sig selv. Missionen er allerede lavet færdig 
for længe siden.”
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Alligevel giver Instituttet sig til at udgive disse symboler 
(Symbolbog 5), hvor forklaringerne er stykket sammen 
ud fra nogle af Instituttet bearbejdede foredrag, og så 
endda foregivende, at Martinus selv er forfatteren. Man 
har nemlig frejdigt annulleret Martinus’ ønsker efter 
hans bortgang. I strukturbogens 2003-udgave står der s. 
94 (13.6): ”Der findes symboler, som Martinus kun har 
forklaret i båndforedrag. Disse forklaringer kan være 
tilstrækkelige til, at de kan bearbejdes og godkendes af 
rådet med henblik på udgivelse (Rådet 1992)”

Nogle har ment, vi hænger os i bagateller, når vi f.eks. 
fastholder, at ”tredie” i Det Tredie Testamente skal skrives 
med i og ikke j. Det er bevidnet, at Martinus fik forelagt 
begge lovlige muligheder – og at han vidste den nye 
retskrivning foretrak j – alligevel valgte han helt bevidst, 
at det skulle staves med i. Uanset hans begrundelse for 
det, er det en forfatters ret at bestemme stavemåden på 
sit værks overordnede titel – og kræve det respekteret! 
Alligevel har man ændret fra i til det j, som Martinus 
fravalgte. For mig er det et sigende symbolsk eksempel 
på den manglende respekt for Martinus.

I begge udgaver af ”Strukturbogen” finder vi Martinus-
udsagn, der siger ”Vi skal bort fra retsforfølgelser” (s. 59 
hhv s. 57). Det siger han mange gange i rådsmøderefera-

terne, men her har Instituttet altså selv trykt og udgivet 
dette klare Martinus-ønske. Så jeg spørger mig selv: 
hvad har egentlig været Instituttets mening med den der 
”strukturbog”? Hvem er den henvendt til? Medarbejdere 
i almindelighed? Men når Rådet og Instituttet ikke selv 
overholder de regler, de her har nedfældet, hvem skal så 
tage den alvorlig?

Det er ret tydeligt, at bogens udvalgte Martinus-citater 
skal tjene til at fastslå Instituttets og Rådets bestem-
melses-rettigheder og andres manglende ret til kritiske 
holdninger, især i den seneste udgave. Det er jo aldrig 
tilfældigt, hvad man udvælger. Det siges ellers, at Marti-
nus ændrede betegnelsen fra ”bestyrelse” til ”råd”, fordi 
de skulle være mere rådgivende end bestemmende.

”Samarbejdsstrukturen” er en meget underlig bog! Der 
var mange ting, der undrede mig, da jeg første gang læ-
ste den, for citater taget ud af deres sammenhæng, kan 
altid tolkes i flere retninger. Efter Martinus’ bortgang, er 
der vedtaget så mange regler, så ”Sagen” nu mest ligner 
en almindelig organisation. Martinus sagde ellers på 
et rådsmøde 16/12-75: ”Så snart vi har love, regler og 
sådan noget, så er vi ude i en sekt. Og så er det døende. 
Så forkalker det.”

Martinus har sagt, at Rådet stod under forsynets beskyt-
telse og ville få hjælp til at træffe de rigtige beslutninger. 
Det har fået nogle til at mene, at alt hvad Rådet beslutter 
er det eneste rigtige. Men på hvilken måde tror man, 
forsynet kan række en hjælpende hånd, hvis ikke ved at 
bruge nogle medmennesker, der er åbne for de impulser, 
de sender?

For mig at se, er det mest kærlige, man kan gøre, at sige 
fra, hvis man føler noget er forkert. Det kan også være 
den bedste måde ”at værne Sagen” på. Ikke ved at anklage 
nogen, men blot analysere det, man ser, og sige åbent 
og ærligt hvad man mener. Og så håbe på, det hjælper 
noget. Det er måske naivt at tro, men jeg har følt, det var 
nødvendigt.
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v/Christer Malmström

Ligheder naturvidenskab – åndelig videnskab

Martinus siger, at Det Tredie Testamente er videnskab. 
En åndelig videnskab, som bygger på logik, sandhed og 
grundlæggende evige principper som kredsløb, livsenhe-
der, kontrast m.m. og har som mål kærlighed. At være til 
nytte og glæde for alt og alle.

Martinus sammenligner den åndelige videnskabs logik og 
opbygning med kemi og matematik i naturvidenskaben. 
Hvorfor? Er det fordi de er lige eksakte, logiske og ab-
solutte indenfor sit område, som Det Tredie Testamente 
(TT) er indenfor sit?

Det Tredie Testamente = højeste videnskabelige grundlag 
for skabelse af en human menneskelig tilværelse  .. den 
højeste kulturskabelse for menneskeheden i form af fred, 
lykke og glæde.

Ændringer i naturvidenskab og åndelig videnskab

Er det derfor Martinus har sagt, at hans værk skal bevares 
uændret, at ikke et komma må ændres?

Vi ved hvordan det er indenfor matematik og kemi. Hvad 
ville der ske, hvis vi ændrede på et komma, eller ændrede 
fra store til små bogstaver, ændrede stavning, kursivering 
m.m. når en lærebog skal genoptrykkes? Er der ikke en 
meget stor risiko for, at der bliver fejlagtigheder i bogen, 
at resultatet ikke stemmer? At det ikke er videnskab mere, 
at det ikke er 100% logik.

Hvem er det som kan ændre indenfor matematik og kemi? 
Er det ikke videnskabsmænd som først efter nøje studier 
er kommet frem til, at noget ikke stemmer med virkelig-
heden, med naturen. Eftersom resultatet nøje kontrolleres 
af andre videnskabsmænd helt åbent, kan man sikre sig at 
alt er korrekt. Der må ikke fremkomme nogle resultater, 
som kan skabe den mindste tvivl om, at ændringerne er 
rigtige. Først derefter kan en ændring ske.

Når vi forstår, hvordan det sker indenfor disse viden-
skaber, hvordan kan vi da tro at det er i orden at ændre 
indenfor den åndelige videnskab, TT, hvor vi alle er ny-
begyndere, uden klart overblik, uden kosmisk bevidsthed?

Analyse

I stedet for at prøve at tolke på de forskellige udtalelser af 
Martinus, som vi synes passer os bedst, skulle vi måske 
anvende Martinus’ egen vej: at foretage en analyse efter 
TTs videnskabelige principper, en analyse af problemet. 
Vi kan begynde med slutningen, målet for analysen, som 
altid skal være kærlighed.

Målet:

Målet skal først og fremmest altid være kærlighed = det 
skal være til nytte og glæde for alle berørte.

Ændringer:

Hvis den åndelige videnskab bliver ændret eller forvan-
sket, selv om det bare er minimalt, er det ingen rigtig 
videnskab mere. Resultatet er ikke 100% logisk mere.
Selv om man blot ændrer stil, fra store til små bogstaver, 
typer mm, så ændrer det naturligvis påvirkningen på os. 
Det er jo sådan reklamen arbejder, gennem små ændringer 
ændrer den virkningen på os og får os til at ændre adfærd 
og måske købe noget, vi ellers ikke ville have gjort.

Ændrer man siden ords stavemåde er det også en ændring. 
Et ord stavet på ”gammel” vis kan naturligvis give en 
anden påvirkning end et ”moderne” ord. Betydningen 
af ord kan også ændres med tiden. Er ordet stavet på en 
bestemt måde kender man betydningen af ordet, da det 
blev skrevet. Hvis man ændrer sidernes nummerering, 
så hver af bøgerne i Livets Bog begynder med side 1 i 
stedet for en fortløbende nummerering, bliver det så ikke 
Livets Bøger i stedet for Livets Bog? Syv bøger i stedet 
for én. Er det logik?

Søren Ingemann Larsen lod ”Word” kontrollere 12 sider i 
Livets Bog 1 fra Instituttets hjemmeside med tilsvarende 
sider i Martinus originalmanuskript. Resultatet var 1001 
forandringer. Selv om man ikke direkte ændrer ord, så 
bliver der en forandring i påvirkningen af os.
Tænk selv, hvis du får et brev, pænt opsat, fin stil, klart 
og tydeligt redigeret, og sammenlign det med et brev 
med nøjagtigt samme indehold men ulogisk opsat, en 

Om ændringer i et videnskabeligt værk
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stil som ikke passer til indholdet, med kunstig redigering. 
Reagerer du på samme måde på brevene?

Der sker en åndelig påvirkning gennem de fysiske sanser. 
Ændring af papirkvalitet, stil, stavning, paginering, re-
digering m.m., alt dette gør også at vi opfatter indholdet 
forskelligt. Var det derfor Martinus var så nøjeregnende 
med stil, papirkvalitet, farver m.m.?

Til slut er spørgsmålet: På hvilken måde er alle disse 
ændringer, man har gjort, til nytte og glæde?

Retssagen

Hvis man har indført mange tusinde ændringer, er det 
så stadig Martinus originalværk? Gælder copyrighten?
Instituttet har copyright på Det Tredie Testamente, men 
kun i en begrænset tid. Når retten ophører om et antal år, 
hvor megen tillid er der da tilbage til Instituttet? Hvor 
mange forskellige ”originaler” har Instituttet da? Med 
forskellig stil, forskellig nummerering, forskellig stavning 
m.m. Bliver det ikke til et problem for læserne?

Tænk når to studerende diskuterer et afsnit, der står på 
forskellige sider, med forskellig stavning og redigering. 
Hvad gælder? Skaber det ikke helt unødvendige proble-
mer i stedet for at løse dem? Hvor er logikken?
Har Instituttet ikke da mistet den magt, som man nu så 
varmt har efterstræbt? Virkelig magt bygger på at man 
udgiver originalen og handler udfra sandhed, logik og 
kærlighed.

Spørgsmål:

Er retssagen til nytte og glæde for Rådet?
For Instituttet?
For de anklagede?
For alle interesserede?
Burde Instituttet ikke prøve at være et forbillede for, 
hvordan man skal handle, også ved konflikter?
Bliver ændringerne og retssagen virkelig til nytte og 
glæde for alle berørte?

Jeg tror ikke analysen behøver gå længere, jeg kan 
ihvertfald ikke se, at resultatet af ændringerne eller rets-
sagen bliver kærlighed, hverken i det korte eller længere 
perspektiv. Det bliver ikke til nytte og glæde for nogen, 
efter hvad jeg kan se.
Skal det blive det, bør vi så ikke tænke om og undersøge, 
hvordan vi løser dette problem kærlighedsfuldt?

”Menneskeheden og verdensbilledet” kap. 54 s. 97:
Det handler ikke om hurtigt at læse så meget som 
muligt, men om at omsætte det man læser i sine egne 
tanker og handlinger.

At løse problemer = omsætte Det Tredie Testamente 
i handling.

Martinus har givet os en åndelig videnskab, hvorfor 
anvender vi ikke den?
Lad os gå tilbage til de fundamentale principper. Det 
indebærer at man klatrer op på abstraktions-stigen. På 
det højeste trin har man en enorm udsigt. Der findes 
løsningen på alle de problemer, som bygger på samme 
princip. Martinus har givet os mulighed for at nå dette 
trin. Jeg har prøvet at anvende et af dem her.
Vi kan fortsætte med at bruge kontrast- , kredsløbs- , 
livsenhedsprincippet m.m.

At omsætte Det Tredie Testamente i handling.

Gør Rådets medlemmer det? Foretager de en analyse? 
Følger de Martinus ønsker?

Ville Martinus ikke at hans værk skulle bevares uændret?
Ville Martinus ikke, at man ikke skulle anvende retsvæ-
senet til at løse konflikter?
Ville Martinus ikke, at hans værk skulle udgives så billigt 
som muligt uden afkald på kvalitet?
Ville Martinus ikke, at grundlaget for virksomheden 
skulle være at give lige værdi for lige værdi, så billigt 
som muligt, ingen forretningsvirksomhed.

Er ikke Martinus ”love” og testamente og ønsker til Rådet 
100% logiske og til nytte og glæde for alle berørte, hvis 
vi foretager en analyse?

Martinus værk og Instituttet er en gave til hele menne-
skeheden, ikke til det nuværende råd.
Vor Herre har os til at påvirke og værne Rådet, så de 
ikke kommer ud for større ulykker end nødvendigt. Når 
vi tydeligt ser, at de er på fejlagtig vej, er det vort ansvar 
at værne, kærligt og logisk med en analyse.

(Oversat fra svensk af Ruth O.)
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v/Christer Malmström og Rolf Elving

Hvad er den store forskel mellem de forskellige verdens-
religioner og Det Tredie Testamente (TT)?
Er det ikke, at TT er en videnskab som kan anvendes og 
skal anvendes, hvis ikke TT bare skal blive en skøn teori, 
ligesom religionerne er?

Hvis vi skal få det bedre, slippe for krig og sygdom, nød 
og konflikter, må vi lære at bruge TT til at foretage ana-
lyser. Da kan vi få viden om, hvordan vi skal tænke og 
handle for at være i harmoni med livets love.
Forskellen mellem naturvidenskaben og TT er, at natur-
videnskaben lige så godt kan bruges til at skade og skabe 
ulykker, som den kan være til nytte og glæde. For at give 
resultater, som bliver til nytte og glæde for alle, må TT 
lægges til grund, selv for naturvidenskaben.

Det Tredie Testamente = højeste videnskabelige grundlag 
for skabelsen af en human menneskelig tilværelse, den 
højeste kulturskabelse for menneskeheden i form af fred, 
lykke og glæde.

Da jeg i slutningen af 1970-erne kom i kontakt med TT, 
hørte Martinus og besøgte Klint, blev jeg forundret over, 
at man ikke brugte analyserne i praksis i Klint. Forholdene 
var på flere områder dårligere, end hvad jeg var vant til 
fra forretningslivet. Ingen medbestemmelse, ingen aner-

kendelse, centralistiske diktatoriske beslutninger, masser 
af ”egne” teorier uden praksis m.m.

Det fik Rolf Elving og jeg til at foretage en analyse over, 
hvordan Klint skulle kunne fungere, hvis man fulgte 
”livets love”, analyserne. Der hvor moral og sandhed 
havde magten og hvor livsenheds-, kredsløbs- og kon-
trastprincippet blev tilpasset indenfor undervisning, ad-
ministration og økonomi m.m. Da der ikke var mulighed 
for at afprøve, om vi havde ret, foretog vi en analyse over 
”problemløsning”, som kunne anvendes som grundlag i 
alle sammenhænge. Dette var baggrunden for vor tænk-
ning og handling. Det er et eksempel på, hvordan vi 
bestræbte os på at arbejde i kontakt med analyserne. Det 
holder stadig i dag, for metoden er jo altid den samme. 

Symboler:
Vi tegnede to symboler (1983) så man lettere kan følge 
vor måde at analysere og tænke på. De to kontraster i 
tænkning og handling er.
1. Dagens måde at tænke og handle på, og 2. Morgenda-
gens eller Tredie Testamentes måde at agere og handle, 
Martinus’ vej.

Jordmenneskets model. Den sædvanlige beslutnings-
model:

Problemløsning



16

A. Vi opdager et problem.
B. Vi skjuler det, lader som om det ikke findes, bortfor-
klarer, giver andre skylden eller lyver om det.
C. Det virkelige mål er skjult. Det er magt, rigdom, pre-
stige, ære, kontrol over andre osv.
D. Vi forsvarer os med verbal krig, debattere i stedet for 
at analysere, anvender intelligens for at skjule og forsvare 
og skaffe magt. Ingen åben ærlig kommunikation. Man 
mødes ikke på lige vilkår og prøver at løse problemerne. 
Truer med retssager og love.
E. Resultat: Problemet er uløst og kommer tilbage endnu 
større og sværere. Vi bliver ulykkelige. Vi undres over 
hvorfor? Hvorfor er vi slået ud?

Menneskets beslutningsmodel. Tredie Testamentes 
model:

A.Vi opdager et problem.
B. Med ydmyghed undersøger vi problemet. Søger 
sandheden uafhængigt af hvem det er til ulempe eller 
fordel for. Uafhængigt af hvem der kommer med det. Ser 
positivt på mulighederne for at finde en løsning. C.Beder 
om hjælp.
D. Foretager en analyse af årsagerne til problemet. Kon-
trollerer helheden, kontraster, livsenhedsprincip, hele 
kredsløb osv, om det følger ”livets love”.
E. Opsætter et mål som er til nytte og glæde for alle 
berørte. Kontrollerer om det er rimeligt, at det lader sig 
gennemføre. Ellers det bedst mulige resultat for de andre 
som er berørt.

F. Analyserer hvilke eller hvilken vej, der er bedst at gå.
G. Gennemfører det og kontrollerer, at resultatet er til 
nytte og glæde. Skulle en del ikke være det, begynder vi 
forfra indtil resultatet bliver rigtigt.
H. Problemet er løst og forsvundet. Resultatet bliver kær-
lighed. Vi kan gå videre på vor vej til næste udfordring.

Ser I nøje efter ser I nok, at vore symboler bygger på 
Livets Bogs omslagssymboler. Bagsiden hvordan vi 
handler i dag. Forsiden hvordan vi skal handle for at 
blive lykkelige og skabe lykke.

Vi har ændret symbolerne til praktisk vejledning i at 
tænke og handle i Martinus ånd. Håber det kan hjælpe 
jer ved praktiseringen af Tredie Testamentes love og 
principper.

(oversat fra svensk af Ruth O.)
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Af John Karlsen

Når Instituttet rettferdiggjør sine handlinger med 
Instituttets copyright, så setter de, etter min mening, denne 
over menneskerettighetene.

Etter min forståelse, så er Martinus Åndsvitenskap, Det 
Tredie Testamente, gitt oss fordi vi ikke lengre skal ledes 
av autoriteter, i vår videre utvikling, men skal bli våre 
egne autoriteter, basert på ny innsikt og forståelse av 
de evige kosmiske lover. En av grunnpilarene i denne 
vitenskapen er åpenhet og fri tilgang til all informasjon. 

Alle skal ha den samme tilgangen på informasjon fordi 
hvis informasjonen bare er tilgjengelig for noen og ikke 
for andre, så vil dette gi de menneskene som har tilgang 
på informasjonen, makt over de som ikke har tilgang på 
informasjonen, og det er, slik jeg forstår det, stikk i strid 
med kjernen i Det Tredie Testamente.

Christer Malmström peker på noe vesentlig i sin meget 
gode artikkel «Om ändringar i ett vetenskapligt verk». 
Martinus forklarer oss jo inngående i sin vitenskap, 
at hele livet er bygget opp på en matematisk logisk 
måte. Han viser oss i detalj hvordan det matematiske 
system beskriver livets store prinsipper. Også språk er 
matematikk, vi har bare ikke kommet så langt i utvikling 
at vi har forstått det enda. 

Som Christer snakker om i sin artikkel, hva skjer om 
uvitende mennesker begynner å gjøre endringer i 
vitenskapelige formler? Det kan være nok å endre fra stor 
til liten bokstav bare en plass, og så virker ikke formelen 
lengre. Hvem er det som føler seg så stor og opphøyet at 
de med sikkerhet kan slå fast at ordene og linjene i Det 
Tredie Testamente ikke utgjør matematiske formler, og at 
det samme gjelder der som i matematiske formler i den 
materielle vitenskap, hvis vi endrer bare ett eneste lite 
tegn, så endrer vi formelen? 

Hvem er det som føler seg så opphøyet over alle oss andre 
og også over Martinus, at de føler de med sikkerhet vet 
hva de gjør når de endrer i hans verk? Hvem er det som 
føler seg så opphøyet at de med sikkerhet kan ta stilling 
til om en endring i Det Tredie Testamente er vesentlig 
eller ikke? De kan jo tro at de vet, det trodde også de som 
brente mennesker på bålet fordi de hevdet at Jorda var 
rund, de andre visste jo med sikkerhet at den var flat. De 
som spikret Jesus fast på korset var overbevist om at han 

var en falsk profet. Vi mennesker tror vi vet så mye med 
sikkerhet, men historien har alltid vist oss at vi har tatt feil.

Instituttet må gjerne skrive og trykke sine egne versjoner 
av den hellige vitenskapen i Det Tredie Testamente, men 
når de nekter oss som ønsker det, tilgang på det originale 
verket, så viser de, etter min mening, at de ikke har forstått 
kjernen i Det Tredie Testamente. Når de hevder at vi ikke 
trenger tilgang til de originale bøkene, og forlanger at vi 
skal tro blindt på dem, når de sier at de endringene de 
gjør, ikke har noen betydning, så forlanger de i realiteten 
at vi skal tro blindt på autoriteter, og det er jo nettopp 
det vi skal slutte med, det er derfor vi har blitt gitt denne 
hellige vitenskapen.

Jeg har flere ganger skriftlig spurt rådet om å få en 
begrunnelse for at vi ikke kan få tilgang på de originale 
bøkene, men de har ikke kunnet gi meg noe svar på det, 
og da må vi mennesker som ikke lengre skal tro blindt 
på autoriteter, men derimot skal bli våre egne autoriteter, 
akkurat som Martinus sier i sin vitenskap, stille oss 
spørsmålet: Hvorfor ønsker rådet på Martinus Institutt at 
vi ikke skal ha tilgang til de originale bøkene? 

De kan ikke unnskylde seg med at de ikke har resurser til 
dette, for dere gjør det gratis for dem. Hvis vi ser bakover 
i historien, så vil vi alltid se at når noen prøver å hindre 
andre innsikt i ting, så er det alltid fordi de har en skjult 
agenda, og ønsker å ha makt over andre mennesker. Det 
Tredie Testamente er gitt oss nettopp fordi ingen skal 
ha makt over andre mennesker, alle skal ha makt over 
sitt eget liv, og da må vi alle ha tilgang på den samme 
informasjonen.

Hvilke dommere på Jorda i dag, tør å hevde at de har 
en så høy innsikt i livet at de med sikkerhet kan fastslå 
at endringene MI gjør ikke har noen betydning? Hvilke 
dommere på Jorda i dag, tør å hevde at det er riktig å nekte 
alle mennesker på Jorda muligheten til selv å bestemme 
om de vil studere de originale bøkene, eller om de vil 
studere MI’s endrede bøker?

Når ingen kan si noe med sikkerhet, er det da ikke det 
mest logiske å velge den sikreste løsningen. Ingen kan 
vel stå fram å hevde at det er skadelig for menneskene 
å studere de originale bøkene, for i så fall, så hevder de 
jo at Martinus ikke visste hva han gjorde, og at klokere 

Tanker om MI’s retsforfølgelse
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mennesker enn han, det nåværende rådet, måtte rette opp 
alle feilene han gjorde.

Men når ingen som ikke har kosmisk bevissthet med 
sikkerhet kan slå fast at det ikke er en bakdel å bytte ut 
de originale bøkene med de endrede bøkene, hvordan 
kan da noen som helst dommer, som virkelig ønsker å 
gjøre det riktige, komme til en annen konklusjon enn at 
det eneste riktige er å overlate til hvert enkelt menneske 
å bestemme om de vil studere det originale verket eller 
det endrede verket. Man kan jo diskutere om endringene 
har betydning eller ikke, i det uendelige, men faktum 
er at hvis man ikke har kosmisk bevissthet, så kan man 
umulig vite det.

Som du selv sier, Det Tredie Testamente representerer 
«Talsmannen den hellige ånd», det understreker 
Martinus gang på gang gjennom hele sin vitenskap, og 
han sier videre at ånd er det samme som bevissthet, og 
at «Talsmannen den hellige ånd» inneholder de høyeste 
og klareste tankene om livet. Den høyeste bevissthet om 
de evige kosmiske sannheter. Hvem er det her på Jorda 
i dag, som tør å hevde at de med sikkerhet kan gå inn å 
gjøre endringer i den høyeste og klareste bevissthet, og 
med sikkerhet vite hva de gjør? 

v/Søren Ingemann Larsen
 
Instituttet (MI) har på sin hjemmeside skrevet, at de har 
copyright på Martinus foredrag, men at man vil udgive 
dem på cd`ere til salg efterhånden i forbedrede udgaver.
 
 Hvad skulle formålet med dette påståede monopol være an-
det end at kunne tjene penge på noget, der ikke koster noget? 
 
Argumentationen er, at ”Martinus ikke ønskede, 
at man optog foredragene”, men samtidig får vi 
nu at vide, at MI selv vil udgive dem som cd’er. 
Det er altså ikke et spørgsmål om, at forbyde offentlighe-
den at lytte til foredragene. Det er derimod et spørgsmål 
om, hvor mange penge disse foredrag kan indbringe til MI. 
 
Det koster ikke noget at downloade dem fra internet-
tet, så MI ønsker at sælge foredragene under anven-

delse af ”det falske forretningsprincip”, som bekendt 
går ud på at tage penge for noget, der er gratis. 
Hvordan harmonerer det med princippet om, at ”vi er ikke en 
forretning men en moral”, som Martinus sagde gang på gang? 
 
Det turde være tydeligt for enhver, der har ører at 
høre med og øjne at se med, at MI er blevet overtaget 
af forretningsmænd, og at det egentlige formål er at 
drive forretning på bekostning af værkets udbredelse. 

PS. Man kan ikke få copyright på foredrag, hvortil der var 
adgang for enhver interesseret. Alle ”de gamle” indenfor 
”sagen” ved godt, at Martinus accepterede lydoptagelser 
af sine foredrag, bortset fra et par enkelte til allersidst. 
Kassettebånd med Martinusforedrag blev udvekslet i 
massevis dengang. 

Martinus Institut som en forretning
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v/Søren Ingemann Larsen
Det er fundamentalt for karakteren af Martinus’ værk, at 
han selv åbent erklærede, at hans værk er fortsættelsen 
og afslutningen på den kristne bibel og dermed EN HEL-
LIG TEKST.

Martinus henholder sig især til følgende bibelsted: 
Johannes-evangeliet 14:26:
”Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i 
mit navn, han skal lære jer alle ting og minde jer om alt, 
hvad jeg har sagt jer.”

Denne ‘Talsmand’ - forklarer Martinus - er ikke en person, 
der skal komme, men en ’hellig viden’ eller videnskab, og 
denne videnskab er netop den konkrete åndsvidenskab, 
som Martinus har manifesteret i form af sit litterære værk.

Det er derfor en MENNESKERET, at der er uhindret 
adgang til dette værk i sin UÆNDREDE og ORIGINALE 
FORM.

Når denne adgang nægtes eller begrænses af ophavsret-
sindehaverne, er der skabt en situation, hvor ophavsretten 
misbruges på ytringsfrihedens bekostning. Den adgang, 
’firkløveret’ har skabt, bør derfor ikke kunne anses for 
ulovlig. Tværtimod må Martinusinstituttets systematiske 
hindring af denne adgang anses for ulovlig.

 Hvis dansk ret ikke indeholder mulighed for at anlægge 
dette synspunkt med held, må det være en sag for Men-
neskerettighedsdomstolen.

 Det kunne være interessant allerede nu at bede Martinus-
instituttet bekræfte, at der rent faktisk er tale om en ”hellig 
tekst”, og hvis MI bekræfter dette, burde det styrke vores 
position. Det ville være meget problematisk for MI, hvis 
de af strategisk/juridiske grunde ville forsøge at benægte, 
at værket er en hellig tekst, det vil MI få meget svært ved 
at leve med i forhold til sagens interesserede.

Jeg søgte lidt i rådsreferaterne og fandt følgende 
om Talsmanden:
 
Rådsreferat 5. august 1975:
(Der tales om udgivelse på Borgen:)
«Der er ikke magen til værk. Det er det eneste værk, der 
eksisterer, - og bliver også foreløbig... Det er Bibelen, der 
er færdiggjort. Den Helligånd, som Kristus har bebudet.»
 
Rådsreferat 6. december 1975:
«Det jeg er i gang med er fortsættelsen af det nye testa-
mente»

 
Rådsreferat 5. august 1980:
«Jeg har ikke nævnt mig selv 
noget videre, andet end her til 
sidst. Der må jeg sige, at bogen er 
Talsmanden. Det har jeg stærke 
impulser om, at det skal jeg sige. 
For ellers bliver der spektakler om 
det også.»
 

Rådsreferat 18. november 1980:
«Hele forklaringen er i Livets Bog. Der er det hele sagt, 
- også i det følgende, i Symbolbøgerne - de er jo lavet for 
at støtte Livets Bog. Det kan jeg sige med fuldstændig 
myndighed, at det er Talsmanden den Hellige Ånd, - det 
er ikke mig, der er Talsmanden. Den hellige ånd er viden-
skaben om verdensaltet. Og videnskaben om verdensaltet, 
det er Kristendommen i sin højeste fremtræden»

 
Rådsreferat 24. februar 1981:
«Men han [Kristus] sagde jo selv: Jeg har så meget at 
fortælle Jer, men I kan ikke tage det nu. Men talsmanden, 
den hellige ånd, eller faderen skal sende talsmanden den 
hellige ånd, den skal lære Jer det, jeg har sagt, den skal 
tage af mit og give Jer, osv., osv. Og det ER Livets Bog, 
det ER det, Kristus havde at sige til menneskene.»
 
Rådsreferat 4. september 1979:
«Det er svært for folk at fatte, at nogle har evner, de ikke 
selv har. Men det har jeg altså, og de er trådt meget frem 
nu, i de sidste analyser, hvor jeg siger rent ud, hvad det er. 
Jeg siger også i mit foredrag, at mit værk er det tredie 
testamente, det er talsmanden den hellige ånd. Det er det. 
Og det føler jeg, at det SKAL siges, for ellers kan de lave 
det til hvad som helst.» 

Martinus’ værk er en hellig tekst
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Det følgende er et lille uddrag fra artiklen ”Til eftertan-
ke”, som Gerner Larsson skrev i Kosmos juli 1950. Den 
viser lidt af den stemning, han formåede at skabe i Klint, 
og som ”de gamle”, der ikke er her mere, fortalte mig 
om, da jeg som ganske ny i ”sagen” i 1997 kom til Klint.

Gerner Larsson skrev:
 
Jeg oplever i øjeblikket en af den slags aftner, man hele 
vinteren drømmer om. Ikke en vind rører sig, og luften 
føles som eet stort kærtegn af hud og nerver. Det afta-
gende sollys spiller henover blomsterengen og forgylder 
hvert eneste lille strå. Ved stranden kommer bølgerne 
rullende i lange, blide dønninger, der ligesom ånder ud i 
det sekund, de når strandkanten, og oppe i 
det let disede blå hænger lærkerne og jubler 
deres livsglæde ud med en energi, der synes 
uudtømmelig.

Jeg har netop gået mig en lang tur gennem 
feriebyens forskellige afdelinger, lyttet til 
glade gæsters lovprisninger over stedets 
skønhed og særlige atmosfære, betragtet 
den meget store skare af børn i alle aldre, 
der tumler sig overalt på feriebyens åbne, 
grønne pladser og beundret et af de nye 
huse, der netop er under opførelse. Over-
alt har jeg været vidne til noget, der ikke 
alene er godt i sig selv, men som også gav sindet stof til 
eftertanke.

Det er i år sytten år siden, vi første gang satte spaden 
i jorden heroppe. Sytten år eller sytten enheder, som 
hver for sig er som gyldne led i en kæde, hvis sidste 
led vi forhåbentlig aldrig skal skue. De af os, der endnu 
erindrer den første sommer heroppe, vil vide at det, alle 
andre i dag ser på denne plet, er selve materialiseringen 
af det, der engang udgjorde kernen i alle de ønsker el-
ler drømme, der da inspirerede os. Vi må dengang have 
været i kontakt med meget stærke åndelige kræfter, at vi 
overhovedet havde mod til at gå i gang med en opgave, 
som mange allerede da fandt umulig. Vi gjorde det imid-
lertid. I os brændte en idealisme, der simpelthen tvang os 
redskaberne i hånden.

Et gammelt ordsprog siger, at ”hvor der er vilje, er der 
vej”. Og vi ville dette, ville det med hver en fiber i vor 
sjæl. Vi havde dengang en endnu levende erindring om 
den første verdenskrigs rædsler og det åndelige dødvande, 
der fulgte, og vi havde i mødet med Martinus tanker 
fundet netop det, der bragte mening i alt det, vi indtil da 

havde oplevet. Vi følte, at denne for os nye opdagelse af 
livslovene måtte sætte anden frugt end blot en gold teo-
retiseren. Vi måtte have et sted, hvor vi kunne mødes, ud-
veksle tanker og i særdeleshed være noget for hinanden. 
Men vi følte også, at det vi ville skabe måtte være noget 
”helt nyt”. Vi var ”oprørere” mod alle gamle tanker, og 
inspireret af Martinus verdensbillede var vi dristige nok 
til at gå ad helt nye uprøvede stier.

Jeg ved, at mange tror, at det har været ”en dans på roser” 
at bygge denne ferieby op. Det har det også – men ro-
serne har ikke været uden til tider spidse torne. Men den 
vilje, af hvilken de første huse heroppe blev et resultat, 
lammedes ikke af de vanskeligheder, der venter enhver 

fysisk skabelse. Vi har fået adskillige 
drøje knubs undervejs, men hver gang 
har vi ”sundet os” og på ny fundet vej 
frem. Modgangen skærpede her, som 
det ofte er tilfældet, viljen. Synspunk-
terne blev revideret, og det der så ud 
som en uovervindelig hindring, endte 
hver gang med at blive en ny, frugtbar 
inspiration.

Vi ville skabe en helt ny skole for 
ånd og kultur. Kosmosflaget vajer nu 
i vinden heroppe og over tohundrede 
mennesker nyder dagligt ferielivets 

glæder på denne skønne plet. Vi ville dette, men vi ville 
mere end det. I de mellemliggende år er Martinus arbejde 
vokset fra at være en spæd plante, der måtte beskyttes, til 
at blive en omfattende åndelig institution, hvis ”grene” 
rækker længere og længere. Det studiekredsarbejde over 
Martinus livsværk ”Livets Bog”, der udgjorde forudsæt-
ningen for feriebyens tilblivelse, er i dag så omfattende 
og så dynamisk, at det kun vil være udtryk for manglende 
kendskab til det, hvis man tænker sig, at det udtrykker 
andet end en mikroskopisk indledning til noget, der er i 
færd med at blive til.

Slutbemærkning: Den dag den er fyldt med lutter 
åndsvidenskabeligt interesserede, der her, både ved deres 
egen kærlige væremåde og ved deres hunger efter ny 
åndelig viden søger at udstråle den atmosfære, Martinus 
selv står som elsket repræsentant for, - den dag vil denne 
lille skønne plet være det ”Lys på Bjerget”, der ikke kan 
”skjules”! Dette mål var vor ledestjerne igennem alle 
svundne års vanskeligheder, og det vil det også være i den 
fremtid, vi nu går i møde, og som – det føler vist alle, der 
virkelig er trængt ind i Martinus verdensbillede – rummer 
så mange strålende og inspirerende overraskelser.

En pioners eftertanke
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v/ Edgardo Lecaros-Lund

Jeg formoder størstedelen af læserne har gjort brug af 
offentlige biblioteker. Men er de fleste klar over, at da 
disse blev introduceret for små 150 år siden i Europa, 
mødte de stor modstand fra bogudgiverne. Tankegangen 
var den, at hvis folk kunne få fri adgang til bøger, ville 
forfattere ikke kunne tjene til dagen og vejen, og incita-
mentet til at udgive nye bøger ville forsvinde (og dermed 
bogforlagenes primære indtægtskilde). Men selvfølgelig 
var den frie adgang til litteraturen absolut en fordel for 
samfundenes udvikling og gavnede i den grad forfatterne, 
der nu havde et langt større publikum.

I dag har man Gutenberg projektet stiftet i 1971, ver-
dens største digitale bibliotek, men der er indenfor 
blot få år, med den seneste udbredelse af tablets og 
E-bogslæsere med mere, og web 2.0 og 3.0 teknologier 
nogle ændringer på vej, som gør de nært forestående 
biblioteker til et virkeligt globalt foretagende. Landska-
bet ændres, og de som stædigt holder fast i en tid der er 
passeret dem forbi, mangler en indsigt i tidsånden og 
skaber kun unødige problemer for deres omgivelser.  
 
Man har Martinus værker, givet til menneskeheden af 
forfatteren, under nogle vilkår der er blevet brudt af de 
som har forvaltningsansvaret, og hvor en kontrol konstant 
forsøges opnået som aldrig har været der. Vilkårene drejer 
sig primært om den absolutte garanti for ægtheden af 
Martinus ord. Dette opnås selvklart ikke ved at indføre 
mellem 200-300.000 ændringer i Martinus hovedværk. 

Hvis Martinus-værket af dets ”betroede” forvaltere 
betragtes som et eje, der skal forvaltes efter lokale pro-
duktionsforhold, hvis formål er at opretholde en meget 
snæver personkreds, der for tiden hjemhører under 
Martinus instituttet, så går det på et grundlæggende plan 
kontra den helt grundlæggende ide, at Martinus-værket 
skal forstås som være af universel karakter. Alene den 
omstændighed at nogle mennesker kan udbyde Martinus 
original udgivelse i en overlegen kvalitet (den kvalitet 
og layout der var tiltænkt fra Martinus side) til under 
halvdelen af prisen af det, som den udbydes til i MI regi, 
stiller alvorlige kompetence spørgsmål mht MI’s ledelse.  
 
Den institut-tro tilgang handler om kontrol, eller 
rettere illusionen om kontrol og den manglende 
indsigt i tidsånden der ligger lige for, og de mulig-
heder det indebærer, hvis det frie initiativ under krav 
til kvalitet og autencitet og kost-styring gives fri.  
Ville vi som mennesker havde været bedre stillet, hvis de 

institut-tro for 150 år siden havde haft held til at forbyde 
offentlige biblioteker, med henvisning til de præcist sam-
me argumenter, som den ledelse der for tiden hjemhører 
under MI giver udtryk for. Selvfølgelig ikke! ... Det er 
helt ukompliceret, men tilsyneladende ualmindelig svært 
at forstå, i en ledelseskultur der allokerer penge til sig 
selv fra gavedonationer i nogle projekter, om hvilke der 
ingen synlighed er.

 Et ”argument” som har været oppe er at man skal overholde 
copyrighten (der skelnes mellem 2 forskellige traditioner, 
hvorfor ophavsret er specifikt til den Europæiske tradition). 
Men hvordan er  ophavsret ten egent l ig  s tar-
tet? Og hvordan hænger det sammen med Projekt 
Gutenberg, verdens største frie digitale bibliotek. 
 
Det er lidt pudsigt at høre fra nogle, der har stu-
deret  Martinus åndsvidenskab, hvordan «op-
havsret» bliver brugt til at legitimere søgsmå-
let, så lad os lige kigge nærmere på den historie.  
Som bekendt havde Europa en strømning af ideer i form 
af emigrering fra det Byzantiske rige i sidste halvdel af det 
14. århundrede, og tillige fulgte den sorte pest. Dengang 
var det den katolske kirke som via deres udlærte munke 
forestod det at kopiere værker, og samtidigt i processen 
sikre sig at «ukirkeligt» indhold ikke blev «videregivet».  
 
Men den sorte pest reducerede drastisk befolkningen og 
det specialiserede munkeværk blev kun genetableret lang-
somt, og dengang var det at få et værk kopieret en yderst 
bekostelig affære. Selv i slutningen af 1. halvdel af det 15. 
århundrede havde den katolske kirke ingen reel kapacitet 
til at klare den voksende efterspørgsel og i 1451 opfinder 
Gutenberg bogtrykken. Dette medførte et rama-skrig fra 
kirken, som nu stod til at «miste» kontrollen med skrevne 

Ophavsrettens histOrie
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værker, og deres højt specialiserede munke-udlærte var 
nu ikke længere dem, igennem hvilke viden eksklusivt 
blev videredistribueret og tillige kom spørgsmålet om 
munkenes videre opretholdelse ind. 

Den katolske kirke forsøgte med næb og kløer at fast-
holde deres «monopol», hvor højdepunktet blev nået 
i 1535, da der blev indført dødsstraf for at besidde en 
bogtrykke. Selvfølgelig var den lov ikke i overensstem-
melse med tidsånden, hvorfor den naturligt fejlede, trods 
de mange som betalte for det med deres liv og lemmer. 
 
Nu går vi lidt frem i historien hvor dronning Mary d 1. 

af forskellige årsager ønskede England genetableret til 
katolicismen, og her var bogtrykken en «farlig» ting, 
som i bedste «kætterske» stil bragte ideer ind med den 
protestantiske bølge, og løsningen på dette troede Mary 
var at følge i den katolske kirkes fodspor og tildelte bog-
trykkerlauget monopolet på at trykke bøger. Det er herfra 
«Copyright» (loven af 1557) har sit udspring. 

I dag ligesom dengang, er ophavsretten genstand for gan-
ske mange problematiske forhold, og MIs håndtering af 
deres ophavsret afspejler en tankegang som nærmer sig 
de mest primitive udtryksformer for ophavsretten, helt 
ude af trit med tidsånden.

Martinus sagde i sin allersidste tale bl.a.:

Dette ragnarok, som vil komme, vil blive meget slemt 
pga. menneskenes nyerhvervede intelligens. Nu skal 
jeg ikke formørke verden for Dem, men det vil blive en 
demonstration af alt det onde, af alt der laver lidelse, 
smerte, elendighed, sørgmodighed, livslede, selvmord, 
had, hævn osv. Vi kender alle sammen det onde, det er 
ikke så fremmed for menneskene, det florerer voldsomt 
i form af mord, drab og kidnapning.

Verden er i dag fuld af oprør og krig, mord og drab, men 
midt i alt dette er der mange mennesker, millioner af men-
nesker, der er humane. De er ikke tilhængere af nogen sekt 
eller noget samfund, og i det daglige liv er de humane og 
kan ikke finde på at stjæle, bedrage, røve eller plyndre. 
Dette trins mange mennesker har gennemgået ragnarok i 
tidligere liv og behøver ikke at være bange. Selvfølgelig 
kan det ske, at de bliver ramt, men de kan blive reddet 
ved på et øjeblik at blive bragt over på det åndelige plan.

Dette pludselig at dø og komme til et højere plan er en 
redning og ikke det skrækkelige og forfærdelige, som 
menneskene vil gøre det til med straf for begåede synder 
osv. Det får de slet ikke på det åndelige plan, det skal de 

have her på det fysiske plan. Når man dør, får man en 
hvilepause på det åndelige plan. Først kommer man ind 
i en forgårdstilstand, hvor man bliver ”renset”, før man 
kommer ind på de højere åndelige planer. Hvis man har 
tendenser, der ikke kan tåle lyset, bliver man vænnet af 
med disse ting midlertidigt, så man kan komme ind i det 
lys, der passer til det lys, man selv har skabt på jorden. 

Der kan være et menneske, der er ond mod andre men-
nesker, men meget kærlig overfor en lille hund. Han kan 
komme til at opleve et lille lys på basis af den smule lys 
med hunden og få et glimt at se af den nye verden. Gamle 
mennesker, der har levet pænt på jorden, får tilsvarende 
lang tid i det lys, der passer til dem. Dér er der mange 
himle, som Kristus siger: ”I min faders hus er der mange 
boliger”.

For ethvert udviklingstrin er der på det åndelige plan en 
tilstand med hvile, hvor man får det godt. Hvis man bliver 
aborteret eller dør i fødslen, går man hurtigt tilbage for 
igen at fødes ind i den fysiske verden. Dør man som barn 
eller ung, er man heller ikke ret lang tid på det åndelige 
plan. Har man ingen grim karma og lever et langt liv, får 
man en dejlig lang tid inde på det åndelige plan. Døden 
er ofte en meget vidunderlig tilstand, der i realiteten er 
skabt til at være en hvilepause på den lange vej op til den 
endelige kosmiske bevidsthed.

Jo mere man fortsætter med sit gode væsen og ikke stjæ-
ler, lyver og bedrager, jo skønnere tilværelse får man på 
det åndelige plan, der jo er fuld af verdens højeste kunst 
og videnskab. Men på det åndelige plan kan man ikke 
udvikle sig, det skal man tilbage til jorden for at gøre.



23

Af Tage Buch

Åh, hvor er vi altså dumme! Hvor er vi altså 
dumme alle sammen! Ja, sådan tænker jeg, 
men Martinus ville nok udtrykke det på en 
anden måde. Han ville sikkert sige, hvor er 
menneskene endnu uvidende.

På et tidspunkt hvor Martinus hørte, at der 
var nogle, der syntes, at hans bøger var van-
skelige at gå til, sagde han, at det var hans 
stil at skrive sådan, og at analyserne navnlig 
var skrevet for de kommende slægter. Alligevel har mange 
mennesker troet, at det var rimeligt at rette i hans bøger, 
idet sproget var så vanskeligt. Men det er ikke sproget, 
der er vanskeligt. Det er menneskenes forståelsesniveau, 
der er så ringe, at det er svært for dem at læse. Og sådan 
er det også den dag i dag. Engang efter sin indvielse for-
talte Martinus - formodentlig med et glimt i øjet - at han 
ikke behøvede at tage til Afrika, hvor han ellers havde 
tænkt sig at rejse ned og hjælpe de indfødte, for han var 
jo allerede landet blandt de indfødte! 

Og ja, vi må nok konstatere, at vi fødes ufuldkomne, 
og vi dør ufuldkomne. Vi forstår ikke at samarbejde om 
vor fælles sag, og vi mangler tolerance og forståelse for 
venskab med hinanden.  Først når vi har vilje til at forstå 
hinanden, kan vi sammen arbejde hen imod at få stablet et 
himmerriges rige på benene. For at nå dertil skal vi bruge 
og indarbejde de kosmiske analyser, for de er vejen til 
løsningen af problemerne. Martinus har gjort alt, hvad han 
kunne for at gøre tiden efter sin bortgang lettere for os.

I næsten 10 år fortalte han, hvordan Instituttet skulle ledes, 
idet han samtidig kommenterede mange hverdagsagtige 
problemer på rådsmøderne – alt sammen noget, der tjente 
som eksempler på en kærlig væremåde. Martinus har på 
den måde i al stilhed lagt en plan for reorganiseringen 
af ledelsen af Instituttet, så det får en form, hvor det er 
mere i overensstemmelse med de kosmiske analyser. 
Men det er klart, at hvis man ikke forstår analyserne, 
så er der ikke mulighed for at forstå, hvordan Instituttet 
skal ledes. Hvis vi havde forstået den vej, som Martinus 
viste os, var vi ikke kommet ud i alle de problemer, som 
vi nu står overfor.

Man har haft for lidt respekt for Instituttets love, fordi 
man ikke har vidst og heller ikke har gjort sig klart, at det 

er kosmiske love, det er evige love, og dem kan 
man ikke afvige fra. De ligger gemt i naturen og 
i al den litteratur, Martinus har skrevet. Det er 
som sagt kosmiske love, og derfor drejer det sig 
for os om at komme til at lære at tænke kosmisk. 
Og det vil også sige kærligt! Som situationen er 
nu, betyder det, at der ikke kun bliver brug for, 
at alle strammer sig an, men der bliver også brug 
for megen offervilje i de kommende år, dels for 
at rette op på det, der er gået galt, dels for i det 

hele taget at få Martinus og Jesus frem i rampelyset. 

Martinus og Jesus er et team, som Gud har indsat for at 
regulere og styre udviklingen her på kloden, sådan at den 
går fra at være et dyrerige og til at blive et rigtigt menne-
skerige. Martinus og Jesus er uundværlige for hinanden. 
Det var Martinus mission at forkynde kristendommen i 
en videnskabelig form, men hvis der ikke havde været 
nogen Kristus og ikke havde været nogen kristendom, 
havde der ikke været noget at videnskabeliggøre. Så de 
to er ganske uundværlige for hinanden, og det er værd at 
tænke på, hvor meget de begge har ofret. 

Men det er også værd at tænke på, hvor stor offervilje der 
sidenhen har været, hvor bl.a. her i landet Erik Gerner 
Larsson og Mogens Møller har brændt for at udbrede de 
kosmiske analyser uden hensyntagen til, hvad de måtte 
give afkald på. For dem var lønnen det at se den glæde og 
den betydning, som de kosmiske analyser fik for andre. Så 
dette er en opfordring til, at andre fortsætter denne kurs, 
således at Det Tredie Testamente kan komme ud i verden.

Vi må forstå, at der med de kosmiske analyser er tale om 
en verdensgenløsning, og verdensgenløsningen kommer 
ikke af sig selv. Det er nødvendigt, at der kommer men-
nesker, i hvem det brænder for at få disse tanker ud i livet. 

Det drejer sig ikke bare om at få en behagelig sommerfe-
rie, en behagelig undervisning, dejlig mad og underhold-
ning og alt det, men om at få en sommerferie, hvor man 
føler, at man kommer til en skole i kosmisk videnskab, 
og at der her arbejdes med et alvorligt studium. Studiet 
af de kosmiske analyser lærer os, at åndsvidenskaben 
ikke er videnskab uden også at være kærlighed. Derfor 
er kristendommen ikke fuldendt uden videnskaben, og 
videnskaben er ikke fuldendt uden kristendommen. 

Jesus og Martinus må tages alvorligt
Det Tredie Testamente er deres fælles projekt
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Af Otto Hesselbjerg Pedersen

Kære Alle på begge sider af ”fronten”.
Hovedparten af debatindlæggene vedrørende ovenstående 
er heldigvis holdt i en god og urban tone. Ruth Olsen er 
desuden rummelig nok til at lade de fleste indlæg trykke 
i ”Den ny Verdensimpuls” (DNV). Og som Martinus 
udtalte: ”Det vigtigste er, at I er venner”!
Jeg kan oplyse, at jeg ikke arbejder på Martinus Instituttet 
(MI) eller har anden direkte tilknytning dertil.

Indledning
Jeg er stort set enig med de to indlæg fra forrige num-
mer af DNV skrevet af Aase Møller-Hansen og Robin 
W Petersen. Til støtte for Martinus Institut mener jeg at 
have endnu et par punkter at tilføje til argumentationen.
Først vil jeg sammenfatte mit hovedsynspunkt i følgende 
punkter:

1. De, der kopierer Martinus værker uden MI’s tilladelse, 
handler imod Martinus’ udtrykkelige ønsker, således som 
han selv har beskrevet det i det kendte gavebrev, hvori 
ophavsretten alene tilhører MI.
2. Det er ikke en formildende omstændighed, at Martinus’ 
værker er kopieret og solgt i papirudgave til en pris, som 
påstås at være uden fortjeneste. Selvom krænkerne selv 
mener, at de har foretaget deres handlinger i den bedste 
mening og i overensstemmelse med deres udlægning af 
Martinus’ udtalelser, så er disse handlinger ikke i overens-
stemmelse med den gældende lovgivning.
3. Det er en skærpende omstændighed, at krænkerne blot 
har fortsat deres virksomhed efter gentagende advarsler 
fra MI. 
4. Så meget værre er det, at krænkelserne efterhånden er 
blevet udvidet meget og specielt at de i digitale udgaver 
formidles både til en dansk hjemmeside og til flere Google 
hjemmesider på flere sprog.
5. I fremtiden kan alle og enhver så hente disse skrifter 
ned til deres egen pc og så rette i dem efter deres eget 
hoved og derefter rundsende dem via internettet – vel og 
mærke i Martinus’ navn. 
6. Desuden kan alle, der har en forbindelse til et hvilket 
som helst niveau i den parafysiske (åndelige) verden, så 
i fremtiden skrive bøger eller artikler, hvori de postulerer, 
at det er Martinus, der har kanaliseret materialet ned. 
7. Dette kan man godt nok nu alligevel altid gøre uafhæn-
gig af de nuværende krænkelser, men det er nok lettere 
for MI fremover at afvise disse bøger, hvis ophavsretten 
aldrig var blevet krænket. 

Den gældende retstilstand.

Vi kan tage Martinus selv som et forbillede i, hvordan 
man agerer i denne verden og i vores samfund. 
Så vidt jeg er orienteret, overholdt Martinus nidkært alle 
de på hans tid gældende love og regler. Jeg skal her blot 
komme med nogle få eksempler:
1. På et tidspunkt stod Sagen over for en konkurs, det var 
da Sagen ud over den daværende Kosmos Feriekoloni 
også ejede den tilstødende store ejendom Klintsøgård. 
Martinus var på daværende tidspunkt rede til at gå til 
politiet og erklære Sagen konkurs. Det var den dengang 
gældende procedure. Men så fandt man på at udstykke 
nogle arealer til sommerhusgrunde og sælge dem videre 
til nogle af Sagens venner. På den måde kom Sagen videre 
uden dette drastiske skridt.
2. Før Sagens flag kunne rejses på Klint, søgte og fik 
Martinus tilladelse til at flage med dette specielle flag, 
der stadig vejer på Martinus Center Klint.
3. Martinus eller MI fik afslag på, at der kunne bygges et 
mausoleum på Klint, hvori Martinus’ afsjælede legeme 
kunne stedes til hvile. 

Dilemma

Rådet i MI har i denne sag stået i et stort dilemma. Skulle 
de handle efter de i dansk lov nugældende regler eller 
også i højere grad under hensyntagen til nogle af de ud-
talelser, som Martinus var kommet med på rådsmøderne 
og hvoraf nogle er nedfældet i ”Samarbejdsstrukturen”. 
Martinus har udtalt, at vi alle bliver stillet overfor forskel-
lige dilemmaer og at vi her må prøve at vælge ”den mest 

Kommentar til den igangværende debat om
copyright og Instituttets sagsanlæg
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kærlige udvej”. Vi bliver her prøvet på vores skelneevne. 
Jesus blev engang stillet over for dilemmaet om man 
skulle betale skat til Kejseren eller ej. Efter at have fået 
en mønt i hånden kunne spørgeren konstatere, at det var 
Kejserens portræt, der var vist på mønten, hvorefter Jesus 
svarede: ”Giv så Kejseren, hvad hans er og Gud, hvad 
hans er”. Jeg forstår denne udtalelse derhen, at man, så 
godt som man, kan skal overholder vort lands love under 
hensyntagen til bl. a. karmaloven m. m. og hvad man kan 
nænne at gøre mod andre.

I al den tid, da Martinus levede, blev Instituttet drevet efter 
den lovgivning, der var gældende på daværende tidspunkt. 
Hvordan skulle man ellers drive virksomhed dengang?
Denne linje har Rådet så efterfølgende fortsat. Hvad skal 
de ellers gøre?
Som det fremgår, har Rådet altså valgt i denne sag at 
henholde sig til dansk lovgivning, hvilket jeg helt bifalder.
De har altså nu valgt ”at tegne en streg i sandet”. Alene 
kun at tilgive de udførte overtrædelser vil føre til uover-
skuelige konsekvenser i fremtiden, hvilket fremgår af 
det foranstående.
Om 500 eller 1000 år kan vi alle nok handle mere i over-
ensstemmelse med de retningslinjer, der er nedfældet i 
Samarbejdsstrukturen. Jeg skal her gøre opmærksom på, 
at Martinus har oplyst, at der vil gå ca. 3.000 år, før vi 
her på jorden helt har nået ”Det rigtige Menneskerige”, 
således som det er beskrevet i Livets Bog, kapitel 4 og i 
Det Evige Verdensbillede, symbol nr. 26.

Martinus tekster er nu givet fri

Jeg tror, at lovkrænkerne grundlæggende har misforstået 
de af Martinus’ udtalelser, som handler om at nu er hans 
tekster givet fri og er fuldt tilgængelige for alle. 
Vi - Martinus interesserede personer – har formentlig 
alle i nogle tidligere liv deltaget i lukkede loger eller i 
okkulte kredse, hvor vi blev indviet i visse begrænsede 
dele af den evige sandhed. 
Jeg tror, at disse udtalelser fra Martinus skal forstås der-
hen, at nu er hele den kosmiske sandhed frit tilgængelig 
for alle. Det har den aldrig været før og folk, der åbent 
oplyste om disse sandheder, kunne komme meget galt 
af sted. Tænk blot på homoseksualitet, hvor mennesker 
nogle steder i verden den dag i dag bliver dræbt for at 
praktisere en sådan levemåde. Tænk også på den moderne 
naturvidenskabs fremkomst, hvor Bruno blev brændt på 
bålet og Galilei måtte afsværge sine opdagelser. 
I øvrigt kan Martinus’ værker købes frit eller fx lånes på 
biblioteket her i vores samfund.

Hvem skal nu betale?

Rådet i MI har klart udtalt, at de retslige skridt ikke er for 
at få nogen straffet. Dette bifalder jeg, men det er vist den 

eneste måde at få ulovlighederne standset på. 
Det fremgår af en af sympatitilkendegivelserne i DNV, at 
det samlede anklageskrift er på over 30 sider. Det skal jo 
også rent juridisk ”kunne holde i Byretten”. Jeg er bekendt 
med, at MI har hyret en specialist i ophavsret; advokater 
er jo også en slags ”specialarbejdere” og lovgivningen og 
de afgivne domme skal de pågældende være ajour med. 
Jeg har fået oplyst, at et advokatsalær p. t. udgør omkring 
3.500 kr. pr. time. De i DNV oplyste krav er på omkring 
700.000 kr. i alt. Hvis sidstnævnte beløb også skal dække 
advokaternes øvrige omkostninger med hjælp på kontoret 
m. m., så viser en simpel udregning at det vel dækker en 
advokats arbejde i ca. 225 timer eller i ca. 6 uger. Dette 
dækker vel så udgifterne til forundersøgelserne samt 
retssagen ved en retsinstans. Det synes jeg lyder som en 
rimelig udregning. 

Jeg kunne forestille mig, at Rådet har bedt advokaterne 
om et overslag over de forventede udgifter og så efter-
følgende har besluttet, at kravene skal stilles således, at 
MI holdes skadesløs.
Det ville jeg synes var en rimelig antagelse. Så slipper MI 
for, at fx mit årlige bidrag til dem benyttes til at dække 
disse omkostninger. Det gælder også for alle øvrige bi-
drag til MI’s drift fra donationer samt lønnet og ulønnet 
arbejde, der ydes i kærlighed til Sagen.
Men måske kræver den nugældende jura inden for dette 
område, at de skadelidte skønsmæssigt skal opgøre deres 
tab, som de så kan søge erstatning for? Jeg er ingeniør og 
ikke jurist og er ikke bekendt med de juridiske sædvaner 
inden for ophavsretslovgivningen. 

Afslutning
Hele denne strid giver os efter min opfattelse mulighed 
for, at vi kan optræne vor skelneevne. Hvad er ret og 
hvad er uret? Hvad kan vi nænne at gøre mod vor næste 
og hvornår handler vi mest i overensstemmelse med de 
kosmiske love? Og for at bruge et jysk udtryk: ”Hvad er 
den mindst ringe løsning”? 
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 v/Søren Ingemann Larsen

Ruth Olsen har gjort mig bekendt med ovennævnte artikel 
og accepteret, at jeg kommenterer den i nærværende 
nummer af bladet. Jeg er sikker på, at OHP vil få mulighed 
for, hvis han ønsker det, at “kommentere min kommentar 
til hans kommentar” – i bladets næste nummer.

Selv om jeg, som det vil fremgå, ikke deler OHPs 
opfattelser, er det en vigtig artikel, OHP har skrevet, idet 
den utvivlsomt repræsenterer manges - efter min mening 
- misforståede og ikke helt gennemtænkte opfattelse af 
situationen.
Et meget væsentligt punkt, som giver anledning til 
misforståelse, er dette med Gavebrevet, som OHP nævner 
i sit indledende punkt 1.

Gavebrevet er som bekendt det juridiske dokument, 
hvormed Martinus overdrager den juridiske ophavsret 
til sit værk til Martinusinstituttet. Det er en del af den 
arv, Martinus via sit juridiske testamente testamenterede 
til Martinusinstituttet. Gavebrevet er altså en del af det 
formelle testamente.

Det essentielle her er, at testamentet stiller betingelser 
for det, der testamenteres. Testamentet kan hentes her:
http://martinus-webcenter.dk/pdf/1980.06.10_Martinus_
testamente.pdf

I § 3 står følgende:“Det pålægges min universalarving 
og mine bobehandlere at respektere de optegnelser, jeg 
efterlader mig vedrørende min bisættelse, opfyldelsen af 
instituttets formål, administrationen af instituttet, herunder 
anvendelsen af min lejlighed og villa “Rosenberg” i Klint, 
og vedrørende eventuelle erindringsgaver.”

Med andre ord: Lige så omhyggeligt MI skal respektere, 
hvordan Martinus ønskede at blive bisat og hvordan 
lejligheden skulle anvendes etc., lige så omhyggeligt 
skal MI respektere Martinus’ optegnelser vedrørende 
instituttets formål og administration. Det er indlysende, 
at det må have konsekvenser for arvingen (MI) og 
det arvede, hvis arvingen på afgørende punkter ikke 
overholder betingelserne i testamentet.

Som det er nu, administreres dette testamente af MI som 
et “tag-selv-bord”. MI overholder givetvis noget af det, 
mens der er dele af det, MI notorisk IKKE overholder. 
Og det kan vel ikke passe, at MI og OHP, som taler om 
at overholde loven, seriøst kan mene, at vi andre skal 

overholde landets love, når MI ikke selv overholder de 
væsentligste dele af testamentet. Landets love står vel i 
princippet ikke højere end Martinus’ testamente, snarere 
tværtimod.

Et af de væsentligste punkter i testamentet er overholdelsen 
af “instituttets formål”, og dette formål lyder, som 
bekendt, at “værket skal bevares uændret som det 
foreligger ved Martinus’ bortgang”, så der ikke kan opstå 
tvivl om, hvad Martinus selv skrev, og hvad andre evt. 
har tilføjet eller ændret.

Og det er netop det, der er det centrale i de nu sagsøgtes 
handlinger: Hvis det ikke havde været for de sagsøgtes 
initiativ, ville man ikke have adgang til Martinus’ 
originale værk, hverken i bogform eller elektronisk. Det 
ville ikke have været muligt ved selvsyn at danne sig en 
mening om, hvad der er Martinus’ originale og uændrede 
værk, og hvad der er værket indeholdende ændringer. 
Det, MI nu som det eneste stiller til rådighed, indeholder 
bevisligt ændringer.

MI overholder således IKKE Martinus’ “optegnelser” på 
dette vigtige punkt. Hvis MI havde overholdt testamentet 
på dette punkt, ville den verserende sag aldrig være 
opstået: For hvorfor skulle nogen uden kommercielle 
hensigter bruge deres fritid og penge på at give adgang 
til noget, MI selv gav adgang til?

I øvrigt fremgår det klart af Martinus’ ”optegnelser” – 
endda så mange gange, at det umuligt kan overses – at MI 
ikke skal føre retssager, for, som Martinus formulerede 
det, retssagerne kan undgås, hvis man “gør det rigtige”. 
Og dette ser vi netop en glimrende demonstration af her. 
Hvis MI havde overholdt testamentet ved at give adgang 
til det uændrede, originale værk, ville der ikke have været 
grund til at anlægge nogen retssag. Det er simpel logik.

OHP anser det for en “skærpende omstændighed”, at 
de sagsøgte har stillet det originale og uændrede værk 
til rådighed, på trods af at MI har bedt os om at lade 
være. Gad vide, om Martinus - som OHP opfordrer os 
til at tage til forbillede - ikke i stedet ville sige, at det 
er en ”formildende omstændighed”, at dette har fundet 
sted, når nu MI selv overtræder testamentet uden nogen 
”formildende omstændighed”, og kun udgiver værket 
med ændringer og spærrer adgangen til det originale 
uændrede værk.

Hvad angår den digitale formidling må OHP siges at 
være ganske ude af trit med virkeligheden. Den digitale 

Kommentar til Otto Hesselbjergs artikel
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spredning af Martinus’ værk kan ikke bremses, og det kan 
de sagsøgte ikke ”tage æren” for. Dette skyldes nemlig 
udelukkende den mulighed, den digitale teknologi giver. 
Enhver, der ønsker det, kan nu indskanne Martinus’ 
værk og enhver kan ændre i det, og enhver kan gøre det 
elektronisk tilgængeligt for andre. Det kan OHP ikke 
oprigtig mene, at de sagsøgte skal gøres ansvarlig for.

Og uanset hvad der kommer ud af den verserende 
retstvist, vil MI, sålænge ophavsretten løber, bevare den 
fulde mulighed for at gribe ind, hvis nogen skulle finde 
på ved forfalskninger at lave ændringer i Martinus’ værk. Som 
det er nu, er MI vist de eneste, der ændrer i Martinus værk, 
og MI burde feje for egen dør og starte med gribe ind over for 
deres egne ændringer i stedet for at retsforfølge mennesker, 
der ønsker at forhindre disse forfalskninger. 

”Centralsolen i Mælkevejens centrum udsender et 
passivt skabende lys, der i aktive perioder fremkalder 
en flod af uophørlig energi.” (Blavatsky)

”Selv om jeg er en enspænder i mit daglige virke, så 
har min bevidsthed om at tilhøre et usynligt fællesskab 
af dem, der stræber efter sandhed, skønhed og retfær-
dighed, afholdt mig fra at føle mig isoleret.” (Albert 
Einstein)

”Oh, skjulte liv, vibrerende i hvert atom. Oh, skjulte 
lys, skinnende i enhver skabning. Oh, skjulte kær-
lighed, favnende alt i enhed, må enhver, der føler sig 
som eet med dig, vide, at han derfor er eet med enhver 
anden.” (Annie Besant)

”Om et menneske også var overbevist om, at tallenes 
forhold er immaterielle, evige sandheder, der udgår fra 
en første sandhed, i hvilken de har deres substans, og 
som kaldes Gud, ville jeg ikke mene, at han var kom-
met stort længere i henseende til sin frelse.” (Blaise 
Pascal)

”Menneskeheden må gøre en ende på krigen, ellers vil 
krigen gøre en ende på menneskeheden.” (John F. Ken-
nedy)

”Videnskab uden filosofi er en uhyrlighed. Filosofi 
uden videnskab er begrebsdigtning.” (E. Kant)

”Ved at tro på livet erfares det, ved at elske livet forkla-
res det, ved at vove livet forsvares det, ved at give livet 
bevares det.” (Hostrup)

”Du vil aldrig kunne blive lykkelig, hvis du ikke en-
gagerer dig i noget, som er godt for andre mennesker.” 
(Eskil Svensson)

nOgle citater:
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BOganmeldelser

Hvordan kan man 
gøre Guds vilje?

Af Per Bruus-Jensen

Forlag Nordisk Impuls 
2013

50 sider – 50 kr.

Anm. Ruth Olsen

Så har han gjort det igen! 
Dette er bog nr. 18, som 
Per Bruus-Jensen har 
udgivet, denne gang med fokus på, hvordan vi kan blive 
færdige med de mørke kræfter og få de lyse kræfter til at 
præge vort liv, altså det han kalder ”at gøre Guds vilje”. 
Men han beskriver samtidig, hvordan også mørket er en 
del af Guds vilje.

Martinus værk har for ham været en uudtømmelig kilde, 
hvorfra han har kunnet fremdrage og beskrive stadig nye 
vinkler. Udover her at få forklaret det kosmiske gudsbe-
greb og mennesket som en ”gudekvant”, får vi beskrevet 
menneskets egen rolle i Guds plan med udviklingen på 
jorden. Vi har noget, han kalder ”det personlige myndig-
hedsområde”, som er de områder, hvor vi selv kan gøre 
en indsats for at fremme vor vej til lyset.

Et af de vigtige områder, hvor vi selv må tage et ansvar, 
er at søge at holde os sygdomsfrie, ikke bare af hensyn til 
organismens mikroindivider, for hvem vi jo er en guddom, 
men også ud fra en samfundsøkonomisk betragtning, 
fordi sundhedsudgifterne i disse år bliver en stadig større 
belastning.

Han skriver (s. 32): ”For Guddommens mening med 
menneskeheden er udtrykkelig ikke, at den skal forgå 
i en syndflod af destruktive sygdomme med tilhørende 
elendighed, men derimod at den i tidens fylde som fugl 
Fønix skal stige op af asken og udrustet med kosmisk be-
vidsthed genindtage sin fordums plads i det evolutionære 
kredsløbs guddommelige lysregioner.”

Til det ”at gøre Guds vilje” hører også at ophøre med at 
indtage animalske produkter. Dette har tre aspekter, dels 
et humanistisk dvs af respekt for dyrene, dels et økono-
misk, herunder alle de sygdomme det medfører, dels et 

økologisk. Og så opridses alle de fremskridt, det ville 
bevirke, hvis vi alle gik over til planteføde.

Men det er ikke så let ”at gøre Guds vilje”, for som han 
skriver til sidst, det kræver livskunst (s.46): ”En kunst, 
der kalder på hele arsenalet af den enkeltes mod, viden, 
evner, empati og ikke mindst kræfter og udholdenhed. På 
den anden side: når alt kommer til alt, kan det hele koges 
ned til at være et spørgsmål om i alle livets forhold at 
behandle andre, som man ønsker selv at blive behandlet.”

Til allersidst får vi Martinus’ 7 gyldne leveregler gen-
opfrisket.
For yderligere information: besøg hjemmesiden www.
nordisk-impuls.dk – hvorfra bogen kan blive tilsendt.

Lysets lov

Af Lars Muhl

Forlaget Gilalai 2013

288 sider – 288 kr.

Anm. Ruth Olsen

Lige siden Lars Muhl læ-
ste Edith Staufferts bog 
”Ubetinget kærlighed 
og tilgivelse” om esse-
nersamfundets moralske 
leveregler, har han været 
optaget af det sprog, som blev talt her, det aramæiske. 
Det var det sprog, Jesus talte, hvorfor hans rette navn bør 
være Yeshua ifølge Muhl, som har sat sig grundigt ind i 
dette gamle sprog, som i dag kun tales af nogle ganske 
få grupper, bl.a. i Syrien.

I bogen skriver han (s. 33): ”Hvis man ønsker at forstå 
Yeshua Nazaræeren (Den indviede) og Mariam Magdale-
nen (Den ophøjede) og det, de forsøgte og stadig forsøger 
at fortælle os, bliver man nødt til at sætte sig ind i den 
transpersonlige psykologi, der knytter sig til det sprog, 
disse mennesker talte. Gør man ikke det, er det min over-
bevisning, at man kun har meget ringe mulighed for at 
forstå noget som helst af alt det vidunderlige, Yeshua er 
citeret for at have sagt i Det Ny Testamente.”
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Bogen består så hovedsagelig af en fortolkning af Det 
ny Testamente ud fra forståelsen af det aramæiske sprog. 
Uanset man tror, Muhl har ret i alt det, han skriver om 
Jesus, er det en smuk beskrivelse, og meget af det passer 
da også for en del med det, Martinus har fortalt os. Efter 
de normer og værdier, der i dag hersker i det område, 
Jesus levede i, og som sikkert ikke var meget bedre den-
gang, forstår man nok, hvor grænsebrydende Jesu lære 
må have været.

Jesu disciple har ganske givet ikke forstået så meget af 
det, Jesus søgte at lære dem, de troede jo f.eks. han skulle 
være konge i sædvanlig forstand. Det blev da også mest 
en, der ikke havde kendt Jesus personligt, der kom til at 
udbrede kristendommen ved at danne de første menighe-
der, nemlig Paulus som mig bekendt ikke talte aramæisk. 
Så det er ikke så mærkeligt, at der er opstået så mange 
misforståelser!

I bogen gennemgås mange aramæiske ord og deres for-
skellige betydninger, og de sidste mange sider (s. 219-
282) er et dansk-aramæisk leksikon. Muhl synes, det er 
et vigtigt sprog at kende, fordi som han skriver: ”Indsigt 
i det aramæiske sprog kan vække bevidstheden til dybere 
visdom.”, Men så må de grupper, der i dag stadig taler 
sproget, ikke have forstået ret meget af det!

Muhl fortæller i øvrigt (s. 186) om en rabbiner Yacov 
Rambsel, som i 1980’erne da der blev talt en del om 
”bibelkoder”, fandt navnet Yeshua, andre personnavne 
tæt på ham og messias indkodet utallige steder i de gamle 
profetiske skrifter, f.eks. Esajas 53. At finde den slags 
koder er kun muligt, fordi det ikke var tilladt ”at flytte et 
eneste yod (alfabetets mindste bogstav), før profetierne 
er gået i opfyldelse.”

Til sidst et par citater fra hvad han kalder ”den gyldne 
tråd” i det aramæiske mysterium:

Det eneste du savner er det, du selv mangler at give.
Det forhærdede hjerte må briste, før dets iboende lys kan 
skinne ud.
Man kan ikke eje noget, hvis man ikke kan give det fra sig.
Fortidens fejl kan kun rettes gennem en ændret adfærd 
NU.

”Talisman” er arabisk og betyder ”indvielse i mysteri-
erne”.

Farmakologi (det medicinalindustrien bygger på) kom-
mer fra det græske ”pharma keia”, der betyder ”magisk 
gift”.

Entusiasme kommer af ”en” og ”theos”, som betyder 
”at være eet med Gud”. Inspiration betyder at være ”i 
ånden”, in spirit.

Labyrinten på Kreta er en mytisk fortælling om, hvor-
dan mennesket forvilder sig ned i materien, i det fysi-
ske stof (labyrinten), hvor minotaurus hersker – halvt 
dyr halvt menneske. Det væsen må man bekæmpe, men 
for at finde tilbage til sit menneskelige jeg, har man 
brug for ”Ariadnes tråd”, dvs guddommelig vejledning.

”Den sidste olie” er en slags indvielse, hvorved man 
”udkaster” de grovere følelser.

Karneval er oprindeligt en katolsk fest før en af kirken 
påbudt 40 dages faste. Ordet kommer af carnem levare, 
som betyder ”at fjerne kødet”. Men fisk måtte man 
åbenbart godt spise.

Det danske ord ”frelse” betød oprindeligt ”fri hals”, 
dvs man undgik at blive hængt i galgen.

Man skal mindst 15 millioner år tilbage for at finde et 
CO2-niveau på højde med i dag. Før industrialiserin-
gen var der 280 CO2-molekyler ud af 1 million mole-
kyler i atmosfæren. Nu er der 380.

Vidste du at ...
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Af Kirsten Thurø

burde naturligt anvendes ifølge tids- og situations-egnet-
hed. De er alle givet af Verdensgenløseren og har hver sin 
berettigelse: Engang i midten af det forrige århundrede 
blev ordet ”kosmologi” populært. Dette ord var da stadíg 
for læg mand meget nyt; men det vandt hurtigt frem i den 
almindelig befolknings ordforråd og blev accepteret som 
et emne, der var yderst spændende og meget moderne at 
have interesse for. Dette skete grundet menneskenes ud-
forskning af himmelrummet og alt det nye forunderlige, 
som foregik indenfor naturvidenskaben. Der blev derfor 
talt meget om kosmos og om kosmologi, - læren om det 
ordnede univers. 

Helt anderledes var det med ordet ̀ åndsvidenskab´, som jo 
var den første betegnelse, Martinus brugte præsenterende 
sit arbejde. Der hørtes i de forskellige studiegrupper ofte 
bemærkninger som: Åndsvidenskab? En videnskab om 
ÅND? Det kan man da ikke! Det er da alt for luftigt! I 
det hele taget kom der mange sjove bemærkninger fra 
studiedeltagere vedrørende Martinus´ sprog og ordvalg. 
Hvorfor kan han ikke skrive almindelig dansk, spurgte 
man igen og igen. Hvorfor skal han bruge så mange frem-
medord, så almindelige mennesker ikke forstår, hvad han 
skriver? Hvad er `reinkarnation´ for noget? Når man så 
forklarede: `ìgen-i-kødet´; altså: `at blive genfødt´, lød 
det prompte: Hvorfor skriver Martinus så ikke bare, at vi 
bliver genfødte? Og derefter: Hvad er ̀ manifestation´ for 
noget? I ordlisten stod: `tilkendegivelse´, og det var der 
nogle, som følte, de ikke blev klogere af. Så måtte man 
prøve at forklare yderligere. Og hvad er en `hypotese´? 
Selvom denne ordliste blev skabt, så syntes flere, at det da 
var noget underligt noget, at Martinus ikke kunne skrive 
på ganske almindelig dagligdags dansk, og således f.eks. 
i stedet for `hypotese´ skrive `formodning´. 

Alt dette var naturligvis også et spørgsmål om læsetræ-
ning; men at en videnskab omhandlede åndelige love, 
var på daværende tidspunkt og er endnu i dag for en del 
mennesker herhjemme og også i andre lande, nærmest 
mentalt uspiseligt. Nævnte reaktioner kom naturligvis 
Martinus for øren, og dermed blev han klar over, at den 
ydre verden, som jo skulle modtage hans budskaber, mere 
eller mindre stejlede ved udtrykket ̀ åndsvidenskab´. Som 
følge heraf besluttede han at fjerne ordet fra Instituttets 
offentlige navn.

Det var altså ikke fordi, at ordet ̀ åndsvidenskab´ ikke var 
en nøjagtig og rigtig betegnelse for Martinus´ arbejde; 
men fordi mange, som hørte om hans arbejde, havde 

utroligt svært ved at acceptere netop dette ord. Husk på: 
Det var for flertallet et helt nyt begreb. En videnskab 
om ånd? Det var bestemt ikke nemt at indse, at dette 
kunne have hold i virkeligheden; men ordet ̀ kosmologi´, 
det var der alligevel en vis forståelse for, som sagt på 
grund af naturvidenskabens fremdrift. Ej heller var dette 
ord i relation til Martinus´ arbejde en totalt fremmed 
betegnelse; idet verdensgenløseren har givet resultatet 
af den store fødsel navnet: Kosmisk Bevidsthed, og 
Instituttets blad navnet: Kosmos. Det var derfor rigtig 
fornuftigt af P. Bruus Jensen at foreslå brugen af navnet: 
Martinus Kosmologi; som hurtigt slog an og har gjort, 
at mange mennesker, der ellers prompte ville have vendt 
ryggen til åndsvidenskaben, begyndte at studere og 
derved opnåede viden om hvad, Martinus´ arbejde reelt 
omhandler.

Naturligvis accepterede Martinus efter, at han havde 
undersøgt, såvel på det åndelige som på det fysiske 
plan, hvordan fordele og ulemper fordelte sig mht. or-
det: Kosmologi. Dermed så Verdensgenløseren bl.a., 
at selvom hans arbejde ikke kun drejer sig om det, som 
folk i almindelighed forbandt med ordet `kosmologi´, - 
nemlig udforskning af det ydre univers, så ville ordet rent 
pædagogisk have en bedre effekt, - en større tiltræknings-
kraft. Man sagde jo også Martinus Kosmologi, hvilket 
umiddelbart ved første møde med Det Tredie Testamente 
fik/får mennesker til at tænke på Martinus som en viden-
skabsmand, der åbenbart på sin egen måde beskæftiger 
sig med det ydre verdensrum og dettes mysterier. At 
den studerende siden måtte opdage, at budskaberne 
essentielt og primært drejede sig mere om den indre 
åndelige lovmæssighed end om de ydre manifestationer, 
og at Martinus således snarere kunne anses som værende 
”åndsvidenskabsmand» end «naturvidenskabsmand», 
betød jo ikke, at man med denne betegnelse havde løjet, 
for man havde jo annonceret: Martinus Kosmologi og 
IKKE: Naturvidenskabens Kosmologi.

Testamentets titler
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Nu måtte mennesker lære om, at der primært findes en ” 
lovmæssighedens indre kosmologi”, som skabte det ydre 
manifesterede Kosmos. Man blev pludseligt konfronteret 
bl.a. med at skulle erkende, at alt er livsytringer, manife-
steret i kraft af mange forskellige former for individuelle 
bevidstheds-konstellationer, tilkendegivende sig på vidt 
forskellige udviklingsniveauer, og at uden det evige jeg, 
den evige skabeevne og det evigt foranderlige skabte, 
ville intet liv være muligt. Martinus´ budskaber var og er 
endnu i dag for mange mennesker, som aldrig før tænkte i 
de baner, ̀ en stor mundfuld at skulle sluge´; også selvom 
menneskets videnshorisont generelt siden midten af det 
forrige århundrede er ekspanderet kolossalt.
 
I dag lever vi i en hel anden sproglig atmosfære og på-
virkning. Vi bliver i den grad oplyste om naturvidenska-
belige fremskidt [og meget andet] gennem Internet og TV. 
Samtidigt får børn, om ikke ligefrem med modermælken 
så i hvert fald med apparatur-informations-»mælken» i 
forhold til det ordforråd, som fandtes i Martinus´ barndom 
såvel som i det meste af forrige århundrede, et enormt 
stort og ofte flersprogligt ordforråd med tilsvarende 
anvendelses-muligheder. Det sprog, som Martinus brugte 
skrivende Det Tredie Testamente blev i fortiden af ret 
mange betegnet som: `højvidenskabeligt fremmedords-
befængt og ikke læsemuligt for almindelige mennesker´; 
medens det samme arbejde i dag af nogle bliver betegnet 
som «gammeldansk». Det eneste, som afsløres ved disse 
betegnelser er, at der findes mennesker, som endnu ikke 
læser hvad, Martinus virkelig skriver, - ikke læser ånd; 
men læser ord og skrivestil. 

Det er uomstrideligt, at i løbet af få årtier er der især i 
ilandene sket en kæmpe intellektuel informations- og 
videns-udvikling. Grundet ny teknologi, som på det 
nærmeste dagligt syntes af forældes i forhold til næsten 
kontinuerligt nye opdagelser, får vi og kan vi i dag få 
direkte og omgående besked om hvad, som foregår 
overalt på kloden. Det er ikke ret lang tid siden, at en 
sådan prompte information var helt utænkelig, medens 
dette i dag for store dele af jordklodens menneskehed er 
en ganske naturlig selvfølgelighed. Det er altså en hel 
anden verden, og især en hel anden ungdom, vi taler til 
i dag, når vi oplyser om Martinus´ livsværk: Det Tredie 
Testamente.

Så godt som overalt på kloden finder store og betydnings-
fulde forandringer sted. Samtidigt bliver mange børn og 
unge helt fra starten  trænet i  global bevidsthed. Alligevel 
findes der utroligt mange forskellige mentale lag i denne 
på visse områder `fagre nye verden´. Det er således ikke 
heller i nuværende tidsperiode en mentalt homogen men-
neskemasse, der adresseres, når vi introducerer Martinus 
Kosmologi, som er Martinus Åndsvidenskab, som er Det 
Tredie Testamente, Bibelens færdiggørelse.

Hvordan gør  vi da bedst vore medmennesker opmærksom 
på Martinus´ Testamente og hvordan skabe forståelse 
for, at dette testamente virkeligt udgør færdiggørelsen af 
Bibelen? Og endnu vigtigere: Hvordan hjælpe til forstå-
elsen af at bruge dette testamentes oplysninger som vej-
ledende pædagogik i skabelsen af eget liv og skæbnedan-
nelse; hvilket vil sige mentalt og handlemæssigt at evne 
at transformere dyriske vanefunktioner til humanitetens 
vanefunktioner i livsudfoldelsens bevægelse fra teori til 
praksis.  Her må vi se på Martinus´ anvisninger og  li-
geledes søge at forstå denne verdens  mange forskellige 
menneskelige bevidsthedskonstellationer, sådan som 
disse opleves i nuværende udviklingsperiode. Det er en 
mangeårig og enorm global forandringsproces, vi står 
overfor; og denne forandring starter, som vi ved, med 
det enkelte menneske. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Martinus har klart og uomtvisteligt kundgjort (1) at hans 
arbejde er og derfor bør præsenteres som: Det Tredie 
Testamente. Han har også umisforståeligt kundgjort (2) 
at 3. skal staves med i, og (3) at INGEN må ændre noget 
ved hans efterladte testamente, eller (4) udgive det i nogen 
som helst anden bearbejdet form end sådan, som det fore-
ligger fra hans side; samt (5) at Det Tredie Testamente/
Livets Bog ikke må udgives ifølge nuværende eller kom-
mende retskrivningsregler. Intet må ændres, - end ikke 
et komma, og Martinus har tillige klart tilkendegivet (6) 
at ufærdige manuskrifter skal forblive, som de foreligger 
og kun må udgives sådan, som Martinus efterlod dem. 

Desuden gjorde Martinus det også 100% klart for os, [7] 
at han ønskede sit navn fastslået i forbindelse med sit 
arbejde således, at man ikke kunne komme i tvivl mht. 
hvad han har skrevet og  ikke har skrevet, dersom, når 
og hvis andre skribenter ville bruge tilsvarende titelbe-
tegnelser for deres arbejde. Vi ved også, at Martinus klart 
har udtalt, [8] at der ikke må føres retssager, og [9] at 
han frigav Det Tredie Testamente til hele verden således, 
at enhver, som måtte have interesse herfor, er fri til at 
studere, undervise og udbrede hans livsværk, samt [10] 
at medarbejdere ved Martinus Institut, herunder først og 
fremmest Rådet, men også alle andre medarbejdere, uan-
set hvor i verden disse befinder sig, har pligt til at handle 
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og at arbejde i samklang med de kosmiske analyser og 
med disse som moralsk grundlag og vejledning. Martinus 
gjorde det også klokkeklart, at arbejdet med Det Tredie 
Testamente [11] ikke er en forretning, men [12] at dette 
arbejde i sin renkultur fremstår som SANDHEDENS OG 
HUMANITETENS MORAL.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Disse 12 punkter er klare, tydelige og indisputable, og har 
intet at gøre med vor ufuldkomne verdens lovmæssige 
bestemmelser; ej heller vedrørende såkaldt ophavsret. 
At tage ret er ikke det samme som at have ret, for ret er 
ikke noget man tager; og INGEN kan uanset hvad, tage 
ret fra nogen dér, hvor man allerede i en situation har ret, 
og det har de mennesker, som følger ovennævnte 12 
punkter.  Disse punkter er moralsk pligt. Er man ikke i 
stand til at indse dette og at følge disse punkter, har man 
ingen viden om, hvad Det Tredie Testamente i sit inderste 
essentielle livsudryk er talsmand og er garant for. Man 
har endnu ikke evnet at tænke såvel med hjerte som 
med hjerne. Når man kun hjernetænker; - tænkes der 
ubevidst, person-hævdende samt fokuserende i lokal-
kalkulations-egoistiske interessefelter og strukturer. Når 
man hjerte-hjerne-tænker; tænker man bevidst i almen-
menneskelige helheds-harmoniskabende og transparente 
evident-humanistiske interessefelter og strukturer. Er-
kendelsesprocessen handler i aktuelle tilfælde om hele 
jordkloden og dennes mikroliv; herunder menneskeheden 
[klodens hjernemasse] og dennes livsudfoldelse såvel i 
nutid som i fremtid. Endnu er der ingen af os, som evner 
konstant udelukkende at hjerte-hjerne tænke.

Det Tredie Testamente beskriver grundprincipperne 
for alle levende væseners fortid, nutid og fremtid og 
dermed også for jordklodens og menneskehedens frem-
tidige skæbnebillede. Verdensgenløserens målrettede 
mission iblandt os var at give menneskeheden indsigt i 
livslovene og disses absolutte logiske manifestation og 
ufejlbarlighed; plus derigennem samtidigt at indpode os 
forståelse mht. hvilke bevidsthedsenergier, vi hver især 
nødvendigvis behøver at forædle i vor væsenskultur for 
at medvirke til at skabe et fredens verdenssamfund og for 
opnåelse af lys-inspiration og stabil livsglæde for alle. 
Nok har vi haft foregangs-mennesker i denne verden, 
som skriftligt efterlod os deres opfattelser og vejledning; 
men vi har aldrig før haft en Verdensgenløser, som i kraft 
af  sin kosmiske indsigt efterlod os sit personligt skrevne 
vidnesbyrd. Et vidnesbyrd, som ikke handler om opfat-
telser; men som baseret på knivskarp logik handler om 
uforanderlige allestedsnærværende, evigt eksisterende 
og ufejlbarligt virkende åndelige livslove bag all fysiske 
manifestationer.

Disse oplysninger markerer starten på et historisk foræd-
lingsvendepunkt i menneskehedens udvikling, og denne 
kursændring må i al fremtid stå ren og  utvetydigt uberørt i 

den stand og udformning, som den af Guds Sendebud blev 
givet til menneskeheden. Det jordiske menneske er nu så 
langt fremme i udviklingen, at i hvert fald mennesker, som 
beskæftiger sig seriøst med Det Tredie Testamente, burde 
være helt bevidste om, at Forsynet ikke har som mål for 
specielt udvalgte at skabe (såkaldt) personlig storhed eller 
overherredømme i forhold til andre mennesker; men at 
målet for alle mennesker derimod er at evne at tjene alt 
og alle i retfærdighed og alkærlighed.

Ligesom vi i denne verden finder mennesker af mange 
forskellige fysiske aldre lige fra babyer til oldinge, har 
vi også mennesker af mange forskellige åndelige aldre; 
lige fra kulminations-egoistiske og bestialske bevidsthe-
der frem til højintellektuelt-altruistiske og humanistiske 
bevidstheder.  Der findes utroligt mange hjertedannel-
seskvaliteter og bevidstheds konstellationer indenfor 
menneskehedens udfoldelsesområder, og man kan som 
følge heraf umuligt taksere alle over en kam. Spørgsmålet 
er derfor: skal vi kun oplyse om arven fra Martinus til 
de mennesker, som er modne nok til at  høre ordene: Det 
Tredie Testamente uden hovedrystende at vende ryggen 
til og gå sin vej?

Der findes i vor tid på verdensplan utroligt mange mate-
rialister, som er dødtrætte af dogme-religioner, og sådanne 
bevidstheder kan/vil hurtigt flamme op i aversion ved 
lyden af ordene: Det Tredie Testamente; ikke fordi de 
ikke til dagligt er omgængelige mennesker, men fordi de 
er så mætte af trosreligion og af dogmer, som de ikke kan 
finde nogen som helst logik i, at blot ordene: Det Tredie 
Testamente, kan afholde dem fra at  ønske at kende noget 
som helst til Verdensgenløserens livsforklaringer. Mange 
af disse mennesker kan være tilstrækkeligt modne til at 
kunne finde interesse for analyserne og ville velvilligt 
lytte til én for dem mindre religiøst præget præsentation. 
Man må regne med, at der endnu findes mennesker, som 
reagerer overfor Martinus´ budskaber på samme måde 
som mange gjorde i forrige århundrede, og for disse men-
nesker kan det være langt mere positivt ved første be-
kendtskab at få præsenteret Det Tredie Testamente som: 
Martinus Kosmologi.

Hermed ønskes det ikke at pointere, at man generelt skal 
undlade brugen af hovedtitlen; men snarere, at der kan 
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være og kan opstå situationer, hvor en afvejning af første 
præsentation vil være stærkt tilrådelig. At være blide som 
duer og snilde som slanger er en ædel kunst, og det var 
faktisk det, Verdensgenløseren var, da han anerkendte 
medtitlen: Martinus Kosmologi for sit arbejde. Naturlig-
vis vidste han, at den endelige hovedtitel ville blive: Det 
Tredie Testamente; og at hans værk således skulle have 
tre titler bl.a. for at afhjælpe indfaldsvinklen til interesse 
og forståelse i de forskellige mentalitetsperioder, som 
mennesker må gennemleve.

Resultatet af vort oplysningsarbejde afhænger naturligt 
af hvordan, mennesker opfatter de ord, vi bruger. Derfor 
kan en ordforklaring ofte være nødvendig. Alt i henhold 
til den enkeltes baggrundserfaringer har f. eks. mange 
mennesker aversion imod ordet ̀ religion´, og derfor er det 
ofte nødvendigt at forberede de egentlige oplysninger med 
én, eller måske flere ordanalyser. Hvad ordet `religion´ 
angår, betyder ̀ re´ - ̀ igen´ og ̀ ligi´ - ̀ at sammenføje´, ̀ at 
forbinde´; med andre ord: igen at sammenføje det, som 
blev adskilt, at skabe harmoni påny; og det er i denne 
mening og kun i denne menig Det Tredie Testamente har 
sin mission. Om man anvender ordet: religion eller f.eks. 
ordet: livsvisdom er underordnet så længe man indser, at 
det ikke handler om den blinde tros religion sådan, som 
de fleste mennesker tror, når de hører titlen: Det Tredie 
Testamente; idet størsteparten af jordens befolkning 
endnu aldrig i deres bevidsthed har haft tanken om, at en 
religion kan være andet end en trosretning.

For at kunne `klinke´ det som gik itu, må man ikke kun 
have den rette viden; men også den rette psykologiske og 
pædagogiske indsigt. Mennesker taler ikke blot mange 
forskellige fysiske sprog, men i høj grad mange forskel-
lige mentale sprog. Den fornemste evne af alle talenter, 
man kan have, er at kunne se, hvad mennesker reelt mener 
med de ord, som bliver anvendte; idet dette gør det muligt 
for os at give den kærligste respons, vi evner relateret 
det aktuelle emne. En bevidst 100% alkærlig respons i 
alle henseender, vil ikke være realitet før end, når vore 
sanseevner stabilt kan: høre, se og læse ånd.  

I starten blev Verdensgenløserens arbejde som sagt præ-
senteret som: Martinus Åndsvidenskab.

I dag er ordet `åndsvidenskab´ mere mentalt spiseligt 
end i midten af forrige århundrede, da navnet Martinus 
Kosmologi blev lanceret. Denne ændringsopfattelse er 
et resultat af udviklingen samt af de opståede mange 
nyreligiøse  retninger med tilhørende bøger, der til sta-
dighed sendes ud på det globale marked. De fleste af dem 
postuleres at være videnskabeligt fundamenteret; at være 
åndsvidenskab.

Mange hviler dog på hypoteser og/eller den religiøse 
suggestion. Enkelte kan være baseret på et kosmisk glimt 

af større eller mindre art. Ofte tilsendes mig mails med 
oplysning om denne eller hin `verdens-frelser´, som er 
opstået, og dette er forståeligt; idet der i vidt forskellige 
verdensdele fødes sjæle, hvis opgave det er at forberede 
mennesker til mentalt at kunne modtage den bevidstheds-
udvidelse og -indvielse, som man kan finde beskrevet i 
Det Tredie Testamente. I nuværende tidsperiode etableres 
der overalt i vort globale samfund en såvel moralsk som 
mental påvirkning og forberedelse af mennesker til mødet 
med Verdensgenløserens logiske analyser vedr. livsmy-
steriets løsning.

De mange voldsomme krigsgerninger, som finder sted, 
hører således på sin vis også ind under forberedelserne til 
at møde Det Tredie Testamente. Som Martinus udtrykte 
det: ”Jo mere der føres krig, jo mere er menneskene i færd 
med at afskaffe krigen”. 

Selvom nogle endnu tror, at sådan er det ikke, så inkarne-
rer man jo alligevel igen, og til sidst fødes man mættet af 
krigshandlingerne, og således mentalt stemplet med afsky 
for al form for krig fremstår tidligere krigsveteraner som 
fredsmæglere, værende fuldstændigt forandrede mentalt 
og menneskeligt. Disse mennesker nåede endelig frem til 
forståelsen af, at krig ikke er en nødvendighed; men fun-
damentalt skyldes de dyriske energiers overherredømme 
i menneskets sind. Efterhånden som mennesket udlever 
de dyriske energiers indre raseri og ved reinkarnation 
overlever, og lidt efter lidt evner at give sindets humane 
energier overherredømmet, vil samfundet som følge 
heraf opleve, at flere og flere mennesker nægter at kriges; 
nægter at ihjelslå, og at nogle [efternølere] vil udbryde: 
Jamen hvad skal vi så foretage os? - Jo, der bliver nok 
at finde på. Nok af kunstarter at udvikle. Nok af sunde 
og gode forhold at skabe i det globale livs samhørighed. 
Nok af viden og indsigt i livets fundamentale love at 
komme til hjertets erkendelse af, og nok af lys og glæde 
og inspiration at udvikle og skabe for alle, såvel for men-
neskeheden som for den øvrige natur. 

Vi får alle vældig travlt, og dér, hvor før hidsigheden og 
egoismen løb af med os og drænede os for energier og til 
tider som f.eks. i krig også stjal vore fysiske organismer, 
vil fornuft og kærlighed få os til at blomstre og leve i lys 
og livsglæde. Der er oceaner af nye terræner at opdage; 
viden som fører til fred og harmoni og lysillumineret 
inspirationsoplevelser. De tidligere krigsliderlige vil da 
udbryde: Hvorfor har vi ikke for længst forstået? Hvorfor 
er vi ikke for længst kommet hertil? Ja, hvorfor? Alt har 
sin tid, og vi må gennemleve alle nødvendige erfaringer 
for at nå frem til at kunne skabe et harmonisk, fredeligt 
verdenssamfund.

Når vi engang `i en fjern fremtid´ bliver i stand til at 
telepatere, er det underordnet hvilket sprog, vi taler. De 
mentale energier er de samme på alle sprog. Forskel-
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lighederne består udelukkende i livslys-udfoldelsens 
individuelle auraprægning. Det vil derfor også til den tid 
være underordnet om, man telepaterer: Martinus Kos-
mologi eller Martinus Åndsvidenskab eller Det Tredie 
Testamente. Den mentale udstråling bag disse tre navne 
er af samme åndelige erkendelse og dermed ens overalt 
på kloden. Navnene er givet til Verdensgenløserens tals-
mænd [hellige bøger] af Verdensgenløseren selv, og som 
følge heraf fremstår disse tre navne som fællesbetegnelse 
for en og samme manifestation. Denne manifestation er 
identisk med den hellig ånds budskaber til menneskehe-
den såvel, hvad tegnede syboler som skrevne analyse-
tekster og andre Martinus-meddelelser angår. Imidler-
tid modtages Martinus´ krystalklare budskaber endnu alt 
for sjældent således forstået, anerkendt og respekteret i det 
jordmenneskelige almene, ufærdige samfunds kulturelle 
begrebsverden. 

Først og fremmest hører mennesker generelt ikke ånd 
men fysiske ord, som de analyserer og vurderer.  Denne 
Analysering sker vanemæssigt og lynhurtigt ud fra den, 
i forhold til emnets forståelse, individuelle baggrundser-
faring. Menneskers baggrundserfaringer er i reglen mere 
eller mindre konfliktfyldte, som f.eks. når man har en 
fastlåst opfattelse af begrebet `religion´ og derfor ikke 
kan lide dette ord. Noget lignende gør sig gældende, når 
man anvender betegnelsen `mystiker´ om Martinus, thi 
da føres menneskets idéassociationer ofte automatisk til 
det gamle dogme om, at ”Herrens veje er uransagelige”; 
men Martinus viser jo netop, at dette dogme kun kan 
accepteres i relation til et uintellektuelt bevidstheds-
klima. Længere fremme i udviklingen bliver ”Herrens 
veje særdeles ransagelige”, og det er i denne ransagning, 
som menneskeheden står foran at skulle gennemleve, at 
Martinus fører an med sine åndsvidenskabelige analyser. 

Ligesom de 3 store udviklingsperioder fra «Det Gamle 
Testamente» til «Det Nye Testamente» til nu «Det Tredie 
Testamente» har måttet inddeles med hver sin hovedtitel, 
har Martinus måttet arbejde under 2 udviklingstitler før 
han kunne afsløre det endelige resultat og dermed dén 
måltitel, som han gennem alle år arbejdede hen imod helt 
at kunne afsløre; - titlen: Det Tredie Testamente.

Hermed er værket fuldbragt. Det er naturligt, at disse tre 
titler svarer overens med de forskellige faser i den lange 
arbejdsproces Verdensgenløseren gennemlevede. Denne 
proces måtte tilpasses det omkringværende samfund og 
dettes mentalitet og begrebsverden. Det havde vakt al for 
megen virak, hvis Martinus straks havde annonceret. at 
han var i færd med at skrive «Det Tredie Testamente», 
Bibelens færdiggørelse. Han har hele tiden måttet sætte 
sig ind i menneskers vanereaktioner og tankegange for 
at arbejde ̀ frem og opefter´ med ̀ fodfæste´ i det jordiske 
menneskesind og i de få universelle begreber, som men-

neskene havde/har nogen kendskab til. Kun således kunne 
der blive mulighed for langsomt og pædagogisk at føre 
den endnu uudviklede menneskeheds tankekapacitet ad 
baner, der kunne skabe forståelse for Verdensgenløserens 
logiske og ny-oplysende analyser vedrørende livsmy-
steriets løsning, som det var/er hans mission at gøre 
tilgængelig for menneskeheden.

Martinus ønskede ingen form for virak; ingen form for 
tilbedelse. Han gjorde opmærksom på dette bl.a. ved 
foredrag f.eks. med ord som: I skal ikke tilbede mig; det 
hjælper ikke. Ja, det er jo heller ikke fordi, det skader 
mig; men det gavner ikke.  I skal heller ikke tro på mig; 
men I må studere og selv finde frem til hvad, I forstår 
som værende rigtigt, og hvad I ikke forstår. Det, I ikke 
forstår, må vente. Det skal I blot lade ligge. Det kommer 
alt sammen med tiden; med udviklingen. Det I forstår, 
skal I søge at bruge i hverdagen. Vi skal alle lære at handle 
logisk: at handle alkærligt.

Når man betragter tiden fra Martinus´ ankomst til det jor-
diske plan i 1890 og til hans hjemrejse i 1981, kan denne 
tid tilsvarende inddeles i store betydningsfulde udvik-
lingsperioder. Der er aldrig før sammenlignet med tidli-
gere århundreder sket en så kolossal udvikling indenfor en 
enkel menneskealder. Forandringerne er mest synlige på 
den ydre front. De tekniske fremskridt har gjort, at verden 
af i dag gennemlever en globalisering i stærk udvikling, 
og vi kan nu øjne, at Martinus´ budskab om, at der vil 
blive skabt en forenet verden med én verdensregering, 
er i begyndende fremmarch; men livsbilledet forandrer 
sig naturligvis først indefra, og alle de mennesker, som 
har udarbejdet disse tekniske `vidundere´, har i den grad 
oplevet en træning i på specielle områder at tænke logisk. 

Derved har de opøvet et koncentrationstalent, som også 
vil være til stor hjælp, når man for alvor begynder at fo-
kusere på, udelukkende at anvende den logiske tænkning 
i humanitetens tjeneste. Da vil drivkraften i fremtidens 
humane, globale samfund først og fremmest ikke være at 
skulle øge fortjenesten til sig selv eller til sit firma; men 
da vil dette samfund derimod 100% være baseret på at 
tjene næsten; at tjene medmennesket, uanset om dette 
medmenneske har form af et mineral, en plante, et dyr 
eller fremstår som en homo sapiens.

Da den tid kom, at værket var fuldbragt, markerede Mar-
tinus naturligvis igen overfor sine venner, at hele værket 
er Det Tredie Testamente, Bibelens færdiggørelse. Det er 
også naturligt, at i ret lang tid efter den offentlige tilken-
degivelse, var det ikke meningen, at han skulle blive hos 
os; thi Martinus skulle helt og fuldt undgå enhver form 
for piedestalopsætning eller anden slags virak omkring 
sin person. Altid pointerede han, at han ikke var/er mere 
end andre enten var bleven før ham eller ville blive efter 
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ham. Alle er ligeværdige. Alle bliver kosmisk bevidste; 
det er blot et udviklingsspørgsmål.

Det er i vort nuværende mentale jordiske bevidsthedsfelt 
ikke muligt for os blot tilnærmelsesvis
at forstå, hvordan det har været for Martinus at leve 
iblandt os; men det ligger udenfor al tvivl, at man umuligt 
kan fuldføre en sådan præstation uden at være båret oppe 
af et altoverskyggende ønske om at hjælpe og 100% at 
give sin uforbeholdne alkærlighed til den menneskehed, 
som han kom for at inspirere til at bevæge sig {så bevidst 
for den enkelte som muligt} ad vejen frem mod lyset og 
fredens verden. Martinus´ tid og virkekraft iblandt os var 
alt planlagt timing. Over 90 år i en organisme, som for 
Verdensgenløseren føltes som en tung rumdragt, må siges 
at være en flot præstation, når man har en bevidsthed, 
hvis lystænkning vibrerer på et plan, der naturligt hører 
hjemme i en langt mere fleksibel og alkærlighedsudviklet 
organismekultur. 
At `tage på rejse´ for at bebo en jordisk organisme kan 
for en Verdensgenløser som Martinus givetvis end ikke 
sammenlignes med en jordisk arbejdssituation som: at 
tage i marken for at pløje en klæg og tung muldjord i et 
koldt og fjendtligt klima ved hjælp af et nærmest udslidt, 
faldefærdigt okseforspand frem for at bevæge sig ad lyse 
og fuldkomne vejbaner i en splinterny Ferrari. Alligevel 
har ingen af hans venner næppe kendt noget menneske 
mere positivt, glad og lattermild end Martinus.

På nuværende tidspunkt, mere end 30 år {og ligeledes 
endnu tidligere} efter Martinus´ hjemrejse, er det en 
naturlig pligt, - såvel fra Martinus´ hovedcenter, - In-
stituttet på Frederiksberg, København som fra ethvert 
Martinus Center opstået i vort globale samfund, og na-
turligvis tillige ved enhver form for informationsudstil-
linger, - at man {uden dog at slippe de to andre titler} som 
offentligt anerkendt identitet vedkender og autoriserer 
eksistensen af: Det Tredie Testamente. Denne oplysning 
bør i alle relationer {også lige fra Internetaktiviteter til 
studiegruppearrangementer} ikke blot fremstå som en 
bibemærkning; idet Martinus ikke kalder sit værk: Det 
Tredie Testamente eller lader det bære denne titel, således 
som man af og til kan læse i f.eks. udsendte brochurer. 
Martinus har klart og tydeligt meddelt, at værket ER: Det 
Tredie Testamente, Bibelens færdiggørelse; hvorfor dette 

er om Testamentet må stå foran alle andre oplysninger 
ved alt direkte offentligt organiseret informationsarbejde.
 
Det er af dynamisk vigtighed at mennesker, der har en 
rådgiverrolle eller anden opgave som tjenersjæle ved 
kernecentre for udbredelsen af Det Tredie Testamente, 
i alle virkefelter fokuserer på at manifestere sandhed. 
Martinus´ Testamente i sig selv er sandhed, og fremstår 
som vor ufejlbarlige ledestjerne, der bl.a. viser os, at 
intet menneske kan opnå Kosmisk Bevidsthed uden gen-
nem et absolut sandhedselskende hjerte. Sommetider er 
det sådan, at vi ikke ser, når noget ikke er sandt. Dette 
har naturligvis først og fremmest rod i vor ufuldstændige 
erfaringsbaggrund, men også i vanens magt og i vor tæn-
keformåens mere eller mindre patinerede fastlåste baner. 
Dette gælder i den ene eller anden individuelle relation 
generelt alle os, ufærdigt udviklede mennesker.

På forsiden af Martinus Instituts udsendte blad Kosmos 
står ordene: Martinus Kosmologi. Oplysningen: Martinus 
Kosmologi er et af Det Tredie Testamentes navne; men 
er det: Det Tredie Testamente bladet indeholder? Den 
information, der er mig bekendt, er, at der i bladet som 
kutyme forefindes en Martinus artikel, som naturligvis 
hører ind under Det Tredie Testamentes litteratur. Der-
udover fremfører resten af bladet generelt artikler samt 
oplysninger skrevet af studerende ved Martinus Institut, 
og disse indlæg hører ikke ind under Verdensgenløserens 
litteratur.
Alligevel er det jo sådan, at Martinus bestemte, at hans 
navn skulle være tydeligt kendt mht. hans arbejde, og 
derfor er det helt sikkert, at han ønskede sit navn an-
nonceret i forbindelse med bladet: Kosmos; også fordi 
mange andre instanser anvender navnet: Kosmos til deres 
arbejde og dettes offentlige præsentation. Ville det i oven-
nævnte perspektiv ikke være mere i overensstemmelse 
med sandhed, hvis der på bladets forside stod: Martinus 
Institut eller måske Martinus Åndsvidenskabelige Insti-
tut? På den måde annoncerer man, at dette blad udsendes 
af Instituttet, uden direkte i ét og alt at gengive tekster fra 
Det Tredie Testamente.

Efter at have annonceret Martinus´ arbejde under dets 
hovedtitel: Det Tredie Testamente er næste vigtige med-
menneskelige nødvendige oplysning til en verden spæk-
ket  med konflikter, at man fastslår overfor det omgivende 
samfund, at Det Tredie Testamente er givet som livsfor-
ståelseshjælp til menneskehedens skabelse af en fredens 
verden,  hvor alle mennesker og  alle religioner er lige-
værdige  og  anerkendte som betydningsfulde led i den 
evige udviklings nødvendige stadier  og manifestationer.  
[Og evt. yderligere at: Det Tredie Testamente forener 
menneskeheden og dermed også alle religioner samt i 
sidste erkendelsesinstans  religion og videnskab i har-
monisk totalforståelse]. FRA: Det Tredie Testamentes 
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side møder man m.a.o. udelukkende al-tolerance. Denne 
efterfølgende kerneoplysning er af central vigtighed, 
fordi der i det globale samfund overalt findes mere el-
ler mindre fanatisk farvede pro og kontra bevidstheder, 
hvis logik-opmærksomhed det til tider vil være umuligt 
at appellere til. Mennesker, der meget hurtigt for at 
manifestere sig selv og egen vigtige personlige mening, 
beslutter sig pro eller kontra, ofte uden endog virkeligt at 
have undersøgt et nyt emnes reelle indhold. Pro og kontra 
skaber ofte konflikter. Det bør derfor hurtigt fastslås til 
den omgivende verden at ifølge Det Tredie Testamente er 
alt levende universelt set ligeværdigt;- uanset hvem eller 
hvor, de levende væsener manifesterer sig i udviklingen, 
og at dette ifølge klar logik, uigendriveligt er klarlagt i 
Det Tredie Testamentes livsanalyser.

Selvom det er vor pligt at bringe hovedtitlen i fokus, bør 
og må de to andre titler ikke ophøre med at være vigtige 
redskaber i udbredelsen af Det Tredie Testamente.  Disse 
titler eksisterer jo netop bl.a. som nøgle-redskaber for at 
nå ind til de sind, som lever i aflåste mentale fængslers 
forvrængningsforestillinger af den ene eller anden art 
[især mth. religion]. Først når et menneske evner at følge 
Martinus´ logiske tankegang, er det muligt at sindet føres 
fra tro til viden, og dermed til selvstændig forståelse af, 
at Martinus´ arbejde er: Det Tredie Testamente.

For mennesker, som ikke i hvert fald til en vis grad evner 
dette, vil en påstand om Det Tredie Testamentes eksistens 
fremstå som fantasi. Målet er ej heller at påtvinge et 
andet menneske sin opfattelse; men man kan måske al-
ligevel lirke lidt ved fastlåste opfattelser med det formål 
at inspirere til selvstændig eftertanke. Stærkt intellektuelt 
prægede mennesker vil give større positiv respons til tit-
len: Martinus Kosmologi; medens mere følelsesbetonede 
mennesker, og dermed mennesker for hvem tanker om 
en åndelig verden er mere acceptabel, vil foretrække at 
høre om: Martinus Åndsvidenskab.

Det Tredie Testamente rummer det hele, og man kan sige, 
at også titlerne skaber store psykologiske og pædagogi-
ske krav til medarbejdere for udbredelsen af Verdens-
genløserens budskaber.  Det drejer sig om talenter, som 

ingen af os har til fulde endnu; men som vi alle dog til 
en vis grad besidder. Det er således indlysende, at man 
også lejlighedsvis behøver at indflette de to medtitler i 
forståelsesopbygningen. Titlerne er ikke tilfældige og 
bortkastelsesværdige, fordi hovedtitlen blev offentlig-
gjort. Martinus ville aldrig have anerkendt titlen: Mar-
tinus Kosmologi, hvis ikke denne titel ligeværdigt var 
i samklang med Guds vilje. Vi må blot søge at forstå 
disse tre titlers mission således, at vi evner at bruge dem 
hensigtsmæssigt.

For den, som rejser uafhængigt og på eget initiativ oplyser 
om Det Tredie Testamente, er titelvalget mere frit. Man 
behøver ikke at starte med, som ved offentlige centre og 
udstillinger at annoncere titlen: Det Tredie Testamente. 
Dette kan være en fordel; også fordi der findes indtil 
nu mindst én  mere bevægelse, som anvender samme be-
tegnelse [The Third Testament/D.K.Parnell,U.S.A.]. 
Martinus vidste, at andre ville bruge samme betegnelse 
i deres religiøse virke. Derfor blev det nødvendigt for 
ham at fremhæve navnet: Martinus. Denne bestemmelse 
åbenbarede han relativt kort før sin hjemrejse. Dette måtte 
ske til trods for, at han tog/tager stærkt afstand fra al 
form for persondyrkelse; idet idoltilbedelse let kan blive 
en hæmsko for den studerendes klartseende tænkeevne. 

At Martinus således satte sit navn i fokus, var på ingen 
måde for at hævde sin person; men af ren og skær nød-
vendighed grundet uforstand i den verden, som det var/
er hans mål at hjælpe. Den studerende i Martinus´ Testa-
mente føres netop ad mentale veje, som frigør sindet mht. 
falsknerispillet ved at betragte personer som autoriteter. 
Studiet vil i stedet give indsigt og viden om livets sande, 
universelle autoritet, som i ét og alt er logikkens alkærlige 
tankegang og handlemåde. Titlen: Det Tredie Testamente 
kan enhver bruge efter behag, og det er derfor også en 
ekstra sikkerhed, at Martinus´ arbejde fra Forsynets side 
er bleven besmykket med tre titler. Dertil kommer, at 
titlerne kan ses fuldstændigt analoge med det treenige X.
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Faderen/Jeget: Det Tredie Testamente ------
Sønnen/Skabeevnen: Martinus Åndsvidenskab Guds ånd 
svæver over vandene
Den Hellige Ånd/
Det Skabte: Martinus Kosmologi -
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Som informations-rejsende vil man opleve mange forskel-
lige bevidsthedslag og kulturer, hvilket kræver, at man 
hurtigt evner at omstille sig, og at man koncentreret i bøn 
fokuserer på at måtte give og sige det rigtigste. Den største 
glæde, man kan opleve er med psykologiske nøgler at 
evne at åbne menneskelige sind for tanker fra Martinus´ 
åndelige logikfrø. Det er således i mit erfaringsbillede ikke 
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nok at aflevere en forberedt tale om et emne, man netop 
selv er meget optaget af, sådan som man kan arbejdende 
ved et center, der planlægger serier af taler og kan ar-
rangere tilstrækkelig efterfølgende spørgetid. Målet må 
være i løbet af den begrænsede tid, der ofte foreligger, at 
aflevere dét indenfor Det Tredie Testamentes oplysninger, 
som de tilstedeværende i øjeblikssituationen vil have 
størst udbytte af at høre. Hvorfra sådanne tanker? Såmænd 
fra Martinus, når han holdt foredrag.  Det var tydeligt, 
at han talende, samtidigt havde `et øje på hver finger´ i 
forhold til forsamlingen. Han kunne se hvad, mennesker 
tænkte og holdt samtidig koncentrationen omkring det, 
han var ved at sige.

Herefter drejede han oplysningerne ind på de emner eller 
problemer mennesker sad og tænkte på. Man hørte ofte 
efter et foredrag flere personer fortælle om, at de lyttende 
havde spekuleret på et problem, og lidt efter begyndte 
Martinus netop at tale om dette emne, hvilket havde været 
til stor gavn og forløsning. Nu har vi jo langt fra de samme 
evner som Martinus,  og derfor må vi konstant øve os i 
at lytte og at sætte os i andres sted. Det er netop ved en 
bønlyttende indstilling, at vi kan blive påvirkede fra den 
åndelige verdens side. Vore hjælpere, som jo har fuldt 
overblik, og som altid er der, og som vi kan nå, når blot 
vi gennem bøn selv skaber en åben kanal og indstiller os, 
vil give os et vink ved at sende tankebilleder om det, som 
behøves for det bedste; hvilket vi gennem bønindstilling 
helt naturligt opfatter og spontant meddeler. 

Ingen er alene uanset hvor, man befinder sig. Der er travl-
hed i lysets verdener. Der arbejdes konstant og årvågent på 
at åbne ufærdige menneskers sind for nye og sandere 
perspektiver. Hver gang et jordisk menneske oplyses af 
indsigten i en virkelig sandheds-erkendelse, løftes hele 
menneskeheden endnu et af de stærkt nødvendige skridt 
frem imod fredens logiske alkærligheds-manifestationer 
her i vort, på så mange måder og i så mange henseender 
bebyrdede jordiske, ufærdige menneskehedssamfund. 

Arbejdende `i marken´ vil skabe situationer, hvor den 
ene eller anden titel umiddelbart vil være mest posi-
tivt anvendelig; ligesom præsentationen af personen 

Martinus kan have betydning mht. om, man opnår 
omgivelsernes opmærksomhed og rette indstilling. 
Nøglebegreber som: livsanalytiker  -  alkærlighed  -  
livsvisdom  -  videnskab  -  et logisk verdensbillede, - 
klinger i nuværende tidsperiode efter min erfaring lysest 
og hurtigst ind i menneskets sind, og vil ofte udløse 
stor positiv videbegær. Et bevidst ordvalg tilpasset de 
mennesker, vi møder, er af vital nødvendighed, hvis det 
skal lykkes at lysblomstre menneskesind med nye tanker 
og sandere perspektiver. 

At fortælle mennesker, hvad de skal tro på, var aldrig 
Martinus´ hensigt; men derimod at vække videbegær og 
selvstændige overvejelser, hvorved sandhed lidt efter 
lidt vil finde grobund i det menneskelige hjerte. Det må 
ikke udelukkes i informationsarbejdet at anvende alle 
testamentets 3 titler. Låser man sig fast i vaneinformation, 
låser man for evnen til at sanse hvem, man står overfor. 

Mennesker længes, som vi ved, efter bedre, fredeligere og 
mere humane livsforhold; hvorfor titlen: Alkærlighedens 
Videnskab [eller Åndsvidenskab] oftest opnår stor velvil-
lig interesse. Dette er en titel, som Martinus ikke direkte 
har indstiftet for sit arbejde. Alligevel er hele Det Tredie 
Testamente jo indeholdende denne videnskab: videnska-
ben om alkærlighed, og vi kan derfor med roligt sind også 
anvende denne titel, når den syntes os at være øjeblikkets 
bedste præsentation af: Det Tredie Testamente, Bibelens 
færdiggørelse.
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Filippinerne

I skrivende stund har den største 
tyfon nogensinde målt på Jorden 
ramt flere dele af det fattige ø-rige 
Filippinerne, og den vestlige verden 
må atter ile til med nødhjælp. Men 
hvorfor er det samfund stadig så 
fattigt, blev der spurgt i en radioud-
sendelse. Andre steder i Asien rejser 
man sig i disse år op af den værste 
fattigdom, middelklassen vokser, 
for asiater er generelt flittige folk.

Filippinerne har faktisk en rig over-
klasse, så vi i en TV-udsendelse for 
nylig, hvorfor bruger de ikke deres 
penge til at skabe arbejdspladser? 
Fordi det er et klansamfund med 
megen vold, kriminalitet og kor-
ruption, mener nogle. Det er store 
summer, der tilføres landet hvert år 
af de ca. 11 millioner, der arbejder i 
udlandet og sender penge hjem, 154 
milliarder hvert år. Hvorfor omsæt-
tes de ikke til produktion og vækst?
Der er dem, der mener, at fattig-
dommen skyldes den katolske kirke, 
som spanierne indførte, da de var 
koloniherrer. Man får for mange 
børn, fordi kirken forbyder præven-
tion, og så kan man ikke klare mere 
end blot at overleve.

Åndsvidenskabeligt set må en så 
vældig tyfon, som vi lige har set, 
være Jordklodevæsenets raserian-
fald, eftersom klimaet er udslag 
af dets tankeenergi. I øvrigt siger 
Martinus, at alt der sker, også na-
turkatastrofer, er en henvendelse fra 
Guddommen! Hvad mon budskabet 
var? Forskerne siger i øvrigt, at der 

ikke har været drastiske klimaforan-
dringer i de sidste 11.000 år. Det vi-
ser iskerneboringerne på Grønland. 
Mon Jorden generelt set er blevet 
roligere?

Klimaforskerne vil nok forklare den 
med en særlig stor opvarmning over 
Stillehavet. Man sidder pt i War-
szawa i Polen for at prøve at gøre 
noget ved det, man mener er årsag 
til klimaændringerne, men selv om 
den filippinske repræsentant appel-
lerede grådkvalt til forsamlingen, 
sker der sikkert ikke ret meget.
Vi kan dog konstatere, at nogen 
forandring skal der nok ske, nem-
lig hos dem, der nu har fået store 
lidelseserfaringer. Men også dette, 
at klimaet får alle nationer til at 
mødes for at søge løsninger på et 
fælles problem, kan ses som en 
lille svag begyndelse på det, der 
en gang skal føre frem til et samlet 
verdenssamfund.

Gak til myren …

Martinus beskriver, hvordan der på 
jorden lever væsener, som tilhører 
helt andre kosmiske udviklingsba-
ner end menneskene (symbol nr. 
29). Han nævner f.eks. de forskel-
lige insektarter, ”hvoraf nogle alle-
rede er nået frem til at opfylde visse 
jordmenneskelige, mentale udvik-
lingsstadier og danner samfunds-
forhold, der står hævet over visse 
primitive jordmenneskesamfund.”

Myrerne hører med til sådanne højt 
udviklede væsener. Det bekræftes 
i Hans Offenbergs bog ”Myrer” 
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(Aarhus Universitet 2013), hvor 
han beskriver de forskellige slags 
myrers fantastiske adfærd og livs-
strategier. På underholdende måde 
fortælles det, hvor dygtige de er 
til at manipulere andre væsener, 
hvordan de praktiserer statskup og 
slavejagt, benytter antibiotika (eks. 
harpiks), dyrker landbrug (svampe-
haver) og holder husdyr (bladlus). 
De har en klar kommunikation v. 
hj.a. kemiske stoffer, har et effektivt 
specialiseret samarbejde og bruger 
værktøj.

Man mener myrernes samlede bio-
masse er 100 gange større end men-
neskenes. De bygger skyskrabere 
både under og over jorden, hvor de 
har særligt affaldssystem, yngelpleje 
m.v. De myrer, der bygger deres bo 
i træer, bruger larverne som ”limpi-
stole” til at lime bladene sammen, 
da larverne kan spinde silketråde. 
Helheden går frem for individet, ja 
de har endda ”selvmordsbombere”, 
dvs specielle soldatermyrer med 
kirtler der kan producere kemiske 
stoffer, som får deres organisme til 
at fungere som en eksplosiv bombe 
og dermed ødelægge fjender.

Også myreverdenen har sine grå-
dige nassere, der udnytter fæl-
lesskabet til egen fordel. De har 
kupmagere, som finder ud af at liste 
deres egen dronning ind i boet og 
narrer beboerne her til at slå deres 
egen dronning ihjel. Eller de stjæler 
pupperne, for larverne gider de ikke 
fodre på og spiser dem i stedet. Vi 
kan altså konstatere, at fænomenet 
”djævlebevidthed” ikke kun hører 
menneskenes samfund til.

Faktisk kan myrerne være vældig 
nyttige for menneskene, f.eks. til 
at holde skadedyr væk fra deres 

afgrøder. For mange af jordens folk 
er myrer et godt proteintilskud, især 
er larverne for mange en ren læk-
kerbisken. I øvrigt kan man nu på 
den fornemme restaurant Noma i 
København få serveret myrer!
Det er en meget fascinerende bog, 
Offenberg har skrevet. Den har fået 
mig til at forstå, hvordan og hvor-
for myrerne er en så vigtig del af 
økosystemet. Der er altså en dyb 
mening med deres inkarnation jer 
på Jorden.

Men hvis de er så mentalt udvik-
lede, hvorfor forstår de så ikke en 
pæn anmodning, når jeg beder dem 
forlade mit køkken?

Formanden skrev

I Kosmos nr. 5/1983, altså for 30 år 
siden, skrev Willy Kuijper bl.a. flg:
”Om måske tyve år vil vi kunne se 
tilbage på ”Instituttets” (ejendom-
men på Mariendalsvej) centrum-
funktion som historie, for da vil 
formentlig Centeret i Klint være 
sagens centrum eller hjerte. Og ”In-
stituttet” vil i kraft af mindestuerne 
kunne vidne om sin storheds- og 
glorietid, dengang Martinus boede 
der, og huset var sagens centrum.

Bygningen vil efterhånden mere og 
mere få en museumsfunktion (og 
senere vil muligvis særlig interes-
serede kunne studere kopier af 
Martinus originalmanuskripter), 
og forhåbentlig vil en del af denne 
funktion allerede indenfor et par år 
realiseres, når Martinus lejlighed 
stilles åben for publikum.

Ejendommen på Mariendalsvej har 
indenfor sit kredsløb som sagens 
centrum passeret sit højdepunkt og 
er ved at degenerere som under-
visningscentrum, men samtidig er 
Centeret i Klint ved at blive født 
som sagens kerne eller centrum. 
Herfra er det, at kærlighedens 
videnskab skal funkle alle ærlige 
sandhedssøgere i møde og her er 
det, at vor indbyrdes kærlighed skal 
omskabe dette Center til den første 
skole i den ny verdenskultur.”

Jeg ved godt, at Martinus engang 
har sagt, at ”Sagens” ledelse vil 
blive flyttet til Klint, så måske er 
det nærmere forestående, end vi 
tror?

Hagekors

Svastika (fra sanskrit er et ligesidet 
kors med arme bøjet i rette vinkler – 
enten højre om eller venstre om . Ordet 
svastika er sammensat af ordet svasti 
= ”lykke” og ka, som samlet giver 
udtrykket: ”det som bringer lykke”. 
Symbolet er et tegn på gode forhåbnin-
ger og et af de ældste symboler hos alle 
folkeslag. Svastika kaldes på dansk 
almindeligvis for hagekors.

Svastika er et urgammelt symbol i de 
fleste kulturer. Oprindelig efterlig-
ner det antagelig bevægelserne eller 
kredsløbet i naturen og repræsente-
rer Solens gang på himlen, liv og 
udvikling. I den vestlige verden knyttes 
det særligt til nazisterne og et enkelt, 
grafisk tegn har dermed fået en vold-
som følelsesmæssig symbolsk kraft. 
Efter nazismens brug af hagekorset som 
symbol på deres ideologi, er det i dag 
forbudt i en række vestlige lande. Dette 
har været medvirkende til at en række 
nynazistiske grupper er begyndt at 
anvende andre symboler.



40

Quadrigamma er en anden betegnelse 
for svastika. Ordet er sammensat af dels 
det latinske quadro = ”fire” og dels det 
græske gamma = ”g”. Det græske g 
skrives som en ret vinkel (Γ), og man 
har altså døbt tegnet efter at det kan 
være dannet ud fra fire g’er. Tegnet kal-
des også Jaina-korset, det hermetiske 
kors, croix cramponnee og undertiden 
Odins tegn.” (fra wikipedia)

Jeg har læst et sted, at kun det, der 
drejer venstre om, bringer lykke, mens 
det højredrejede bringer ulykke, og at 
det vidste nazisterne ikke. Mon alle 
de tatovører, der nu tilbyder en gratis 
tatovering med hagekors, ved det?

Kasino-økonomien

Preben Wilhjelm har skrevet en klog 
lille bog (forlaget Politisk Revy 
2012) om finanskrisen. Han mener 
ikke vi kan bebrejde finanskapitalen 
dens grådighed, eftersom det jo da 
netop er grådighed, der er drivkraf-
ten i det konkurrencesystem, som 
vor verden pt bygger på. Så kunne 
man lige så godt bebrejde en haj, at 
den opfører sig som en haj, og ikke 
som en dresseret delfin, skriver han.

Markedsmekanismen anses næ-
sten som en Gud, og så længe man 
tror, det er det eneste og bedste 
økonomiske styringsredskab, vil 
stadig tilbagevendende kriser være 
noget uundgåeligt. Det er et udmær-
ket styringsredskab, når det gælder 
produktion af sko, aviser og flad-
skærme, for her har forbrugernes 
efterspørgsel en rimelig indflydelse. 

Men når det f.eks.gælder ren luft, 
rent vand eller sikker el-forsyning 
vil den være ødelæggende for et 
samfunds funktion.

Markedsmekanismen styrer jo ikke 
af hensyn til helhedens bedste, og 
dens indbyggede ubalancer bliver 
hurtigt selvforstærkende. Det bliver 
på en letforståelig måde i denne bog 
forklaret, hvorfor nedprioriteringen 
af det kollektive forbrug til fordel 
for det private forbrug undergraver 
et samfunds økonomi og fører til 
stor arbejdsløshed – og derfra nemt 
til fascistiske bevægelser.

De virtuelle transaktioner, der er 
blevet så almindelige i vor tid, kal-
der han kasino-økonomi. Han næv-
ner som eksempel: ”Verden over 
blev hvert ton korn som blev pro-
duceret i 2010 i gennemsnit handlet 
48 gange, før det endelig blev solgt 
til forarbejdning, hver gang med det 
formål at score en gevinst. Hand-
lerne var virtuelle, dvs kornet blev 
ikke flyttet en meter undervejs, kun 
nogle tal på nogle konti.”
De samlede finanstransaktioner i 
2010 omfattede beløb 70 gange 
større end summen af samtlige 
landes BNP, men var blot tal på 
computere, hvor et nyt ejerskab ofte 
blot varede nogle sekunder.
Hvem har skabt den værdi, der har 
kunnet indbringe en Mark Zucker-
berg 50 mill. Dollar?

Et så sygt system er selvfølgelig 
dømt til at bryde sammen. Det er 
også hvad Martinus har forudsagt, 
vi ved blot ikke hvornår.

Samme værdi for samme 
værdi

I 1944 holdt Martinus et foredrag: 
”Den hemmelige magt bag våb-
nene” (bragt i Kosmos 3/78, bear-
bejdet af Martinus selv). Her siger 
han bl.a.:
”Der, hvor ”forretningsprincippet” 
manifesteres i form af camoufleret 

røveri og plyndring, hvilket vil sige, 
der hvor nævnte princip anvendes 
som påskud til at tilegne sig – ikke 
”samme værdi for samme værdi”, 
men derimod ”mere værdi for 
mindre værdi”, har vedkommende 
”forretningsmand” jo tilegnet sig et 
kvantum værdi, han ikke har ydet 
noget for. Dette kvantum er altså 
stjålet. Og nævnte ”forretnings-
mand” er ikke nogen ”forretnings-
mand”, men en ”tyv”.

At samfundet beskytter dette ”tyve-
ri” i kraft af dettes camouflage som 
”forretning”, forandrer ikke nævnte 
princips kosmiske analyse. I absolut 
forstand er enhver udøvelse af ”for-
retning” på denne måde ”tyveri”, 
og i kraft af, at nævnte ”tyveri” er 
camoufleret som noget, der er mo-
ralsk tilladeligt, vil samme ”tyveri” 
yderligere i kosmisk forstand være 
at stemple som ”bedrageri”.”
Hvad mon Martinus ville have kaldt 
det virtuelle forretningsprincip?

Åbenhed

I Kosmos nr 4/1984 fandt jeg en 
interessant artikel med overskriften 
”Åbenhed”, skrevet af Tage Buch 
og Søren Hahn. Følgende er uddrag 
herfra:

”En forudsætning for forståelse, 
harmoni og fred mellem mennesker 
er åbenhed. Problemer løses ikke, 
medmindre alle oplysninger kom-
mer frem. Lukkethed og hemme-
lighedsfuldhed mellem mennesker 
giver mulighed for – og fører som 
regel til – fejltagelser og misforstå-
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elser. For dér hvor virkeligheden 
ikke er til stede, har man kun gæt-
terierne at holde sig til. Lukkethed 
afføder derfor besvær, lidelser og 
mange gange konflikter. I lukkede 
rum trives alskens uhumskhed.”

Og derefter: ”Åbenhed og ærlighed 
er et kosmisk princip, og man må 
altså selv ”være en gave”, også hvis 
man vil arbejde for, at Martinus sag 
skal blomstre og bære frugt. Uden 
åbenhed får man ikke selv tilbage-
virkning og dermed heller ikke selv 
oplysninger, og hvis man ikke er 
åben, får man ikke tillid, og uden 
tillid kan virkeligt samarbejde ikke 
finde sted.

Åbenhed er altså en uomgængelig 
nødvendighed blandt mennesker, 
der ønsker at arbejde for Martinus 
sag. Og det gælder ikke bare af 
hensyn til den indbyrdes kærlighed, 
på hvilken man netop bør kende 
sagens venner. Men det gælder 
også, fordi evnen til at uddrage 
visdommen mellem linierne i Mar-
tinus litterære produktion står og 
falder med den orden og balance, 
der hersker i ens sind. Man kan ikke 
på én gang være sandhedssøger og 
hemmelighedskræmmer.”

Til slut: ”Den åbenhed og beredvil-
lighed til at give sig selv og til at 
give alle oplysninger, som Marti-
nus havde, må også alle hans sags 
medarbejdere og interesserede have 
eller lære sig. Han udstrålede selv 
venskab. For ham var venskabet, 
åbenheden og friheden for den 

enkelte en helt nødvendig forudsæt-
ning for et frugtbart samarbejde.”

Hvor står ”sagen” med hensyn til 
åbenhed i dag?

En indianer-vision

En gammel sioux-medicinmand 
og Vogter af sit folks hellige Pibe, 
Black Elk, fortæller om en profe-
tisk vision, som han havde i sine 
drengeår. I fantasien så han sig selv 
stå på bjerget midt i verden, bjerget 
Harney Peak i South Dakota. Og 
mens jeg stod der, så jeg på hellig 
vis alle tings åndelige form og alle 
formers form, sådan som de må leve 
sammen som eet væsen. Og jeg så, 
at mit folks hellige teltkreds blot var 
én af mange kredse, som udgjorde 
én stor cirkel, der strakte sig så vidt, 
som dagens lys og stjernernes lys 
rækker, og midt i den voksede et 
mægtigt blomstrende træ, som gav 
ly for alle børnene af én og samme 
moder og fader.

Tyngdekraften = Gud?

Astrofysiker på Niels Bohr-insti-
tuttet, Steen Hansen, havde nogle 
interessante overvejelser i en radio-
udsendelse for nogen tid siden. Han 
mener, som det jo er gængs i hans 
miljø, at det er tyngdekraften, der 
holder universets stof sammen, og 
at den altså således kan kaldes en 
slags skaberkraft. Han mente derfor 
godt, man kunne kalde den Gud.

Der er en del misforståelser om den 
tyngdekraft indenfor naturvidenska-
ben. Den regnes for en tiltræknings-
kraft, men hvis der ikke også havde 
været en modsatrettet kraft i univer-

set, var det hele jo ramlet sammen. 
Man forstår ikke, at Guddommens 
rolle i det fysiske univers er som en 
bevidsthedsenergi, der sørger for de 
to modsatrettede elektriske kræfter, 
der fungerer efter de evige princip-
per om tiltrækning og frastødning. 
Det er disse der skaber det vekslen-
de spændingsforhold, som er bag-
grunden for det, vi oplever som stof.
Det man kalder Jordens tyngdekraft 
er dog skabt af jordklodevæsenets 
bevidsthedskraft – nu som automat-
funktion. Når månen ingen tyngde-
kraft har, skyldes det jo, at dets Jeg 
og bevidsthed har forladt den døde 
organisme.

Kommunevalg 2013

I TV 11/11 påstod en forsker helt 
alvorligt, at 60% af hvad du stem-
mer på ved valget er bestemt af dine 
gener. Han byggede det på forsknin-
gen af eenæggede tvillinger. Det må 
jo være lidt deprimerende for alle de 
politikere, der arbejder så ihærdigt 
for at kapre stemmer, for så er der 
kun de 40% at påvirke!

Men læser man åndsvidenskab, 
må man smile lidt over den slags 
påstande, for vi ved jo, at det er 
bevidstheden der styrer generne og 
ikke omvendt generne, der styrer 
bevidstheden. Jeg kan godt finde på 
en anden teori om, hvorfor vi stem-
mer, som vi gør. Nemlig at det mest 
er balancen mellem tyngdeenergien 
og følelsesenergien, der afgør vore 
politiske holdninger.

Har følelsesenergien overvægt, 
kan det f.eks. være en kandidats 
smukke eller sexede udstråling, der 
gør udslaget. Eller det kan være et 
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partis humane politik, der får én til 
at stemme på venstrefløjen.
Har intelligensenergien overdøvet 
følelserne, tænker man måske mest 
på sin pengepung. Arbejderklassen 
mener jo nu, at de for at tjene deres 
egne interesser skal stemme på 
højrefløjen.
Nu er det med højre og venstre 
efterhånden noget udvisket, så mon 
ikke det meste afgøres af ens kultu-
relle miljø, for flokmentaliteten har 
stadig sin virkning.

En videnskab på vej

I sidste nummer af bladet Diføt-nyt 
(105/2013) var anmeldt to interes-
sante bøger, jeg her vil citere uddrag 
fra. Den ene var Erik Hoffmann’s 
”New brain, new world”. Han er 
nu pensioneret professor, men har i 
mere end 30 år studeret den men-
neskelige hjerne og bevidsthed. Han 
har været gæsteprofessor i USA, og 
han grundlagde ”Mental fitness & 
research Centre” i København.
I denne bog siger han, at hjernen til 
stadighed udvikler sig og at højere 
bevidsthedstilstande er inden for vo-
res rækkevidde. Han tager afstand 
fra dem, der betragter bevidstheden 
som et produkt af hjerneaktivitet, 
og mener at spirituelle og filosofi-
ske traditioner har meget at tilbyde 
bevidsthedsforskerne.

Dr. Hoffmann hævder, at vi er på 
vej mod et højere funktionsniveau, 
som han kalder ”den ny hjerne”, og 
at denne vil bidrage til oplevelsen 
af en mere ægte virkelighed, som 
efterhånden vil transformere vores 
verden. Hans vision er en fremtid, 
der lægger vægt på positive for-
andringer, mere fred, kærlighed 
og medfølelse. Tiden er inde til at 
overvinde vores begrænsede egoer 
og skabe en bedre verden for alle, 
mener han.
Dette falder jo ret godt i tråd med 
det, vi læser hos Martinus!

Videnskabens vrangforestilling

Den anden bog er Rupert Sheld-
rake’s ”The science delusion”, I 
USA hedder den ”Science set free”. 
Videnskabens vrangforestilling 
er troen på, at man allerede ved, 
hvordan virkeligheden er skruet 
sammen. Han siger, at videnska-
ben er spærret inde af sine egne 
forudsætninger, der efterhånden er 
krystalliseret til dogmer. Det natur-
videnskabelige verdensbillede er 
blevet til en trosbekendelse.

Man tror alt i verden er materielt el-
ler fysisk, en maskine gjort af dødt 
stof, og at naturen er formålsløs. 
Gud eksisterer kun som en forestil-
ling i hjernen, spærret inde i hoved-
skallen. Sheldrake undersøger disse 
dogmer og viser, hvor destruktive 
de er, og hvordan videnskaben ville 
klare sig meget bedre uden dem: 
friere, mere interessant og sjovere at 
beskæftige sig med.

Sheldrake er en engelsk forsker, der 
før har turdet udkaste nye ideer – 
f.eks. den om de ”morfogenetiske 
felter”, dvs dette med at når nye 
ideer opstår flere steder på en gang 
uafhængigt af hinanden, har det no-
get at gøre med felter. Al udvikling 
må gøre op med vanetænkning for 
at give plads til nye måder at tænke 
på, og her er han en af pionererne.

Neuroteologi

Sidste nr. af Nyt Aspekt (4/2013) 
havde en artikel om den forskning, 
der påstår at have fundet det sted 
i hjernen, man tror indeholder de 
åndelige oplevelser. Vi har før her 
i bladet skrevet om Michael Per-
singer, der ved at stimulere visse 
dele af hjernen magnetisk mener at 
kunne fremkalde, hvad han kalder 
”illusionen om Gud”.
Nu ved vi fra åndsvidenskaben, at 
åndelige oplevelser ikke fremkaldes 
af hjernen, som jo kun er et formid-
lende redskab. Faktisk behøver vi 
slet ikke hjernen for at få åndelige 
oplevelser, som vi ved fra nær-døds-
oplevelserne. Men det er nærlig-
gende for forskerne at tro, de skabes 
i hjernen, når nu man kan fremkalde 
dem ved at manipulere med dens 
vibrationer og således give oplevel-
sen af en Guds-kontakt.

Gør det nogen forskel for os, om 
den af energipåvirkning skabte op-
levelse kommer fra vort åndelige le-
geme, vort Jeg, eller ad teknologisk 
vej? Den vil vel stadig føles, som 
om den sidder inde i hjernen? I den 
omtalte artikel mener forfatteren, 
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at ”der endelig findes et bevis, som 
placerer Guds rige indeni os alle”.
Og et andet sted skriver hun:
”Er det muligt at tage denne speku-
lation et skridt videre og tænke, at 
hver og en af os er Gud, fordi det er 
os, som skaber oplevelsen af det, vi 
opfatter som Gud.”

Det ser ud til, at hun tager forsker-
nes påstand helt alvorligt om, at 
det er vores hjerne, der frembringer 
vor Gudsoplevelse.  Jeg manglede 
en kommentar fra bladets redaktør, 
som jo ved bedre! Uanset hvad, er 
det jo aldrig hjernen, der oplever.

Lifewave

Lifewave er et plaster, der menes 
at kunne virke lidt i retning af 
akupunktur eller energiterapi, fordi 
det øger energien det sted, hvor det 
bruges, og således f.eks. kan fjerne 
smerter. Er det ikke bare noget 
hokus-pokus, vil nogen nok spørge. 

Ikke nødvendigvis, siger Carsten 
Vagn-Hansen, ham der engang var 
radiodoktoren. Han er ikke i tvivl 
om, at det virker, når folk oplever 
det sådan. Og så er der altså også 
videnskabelige studier, der viser, 
at plastrene påvirker energiproduk-
tionen i cellernes ”kraftværker”, 
mitokondrierne. Sat på akupunktur-
punkterne virker det som vibrati-
onsmidicin, så der er ikke noget, der 
optages i kroppen.

Søger man på nettet, får man bla. 
denne forklaring: Lifewave handler 
om energiterapi, som har eksiste-
ret i årtusinder. De stimulerer de 
naturlige processer i kroppen med 
indholdet af plastrene: ilt, vand og 
aminosyrer. På den måde skulle 

plastrene altså skabe balance i krop-
pens energibaner.

Forhandler i Danmark er bl.a. Steen 
Jørgensen, mail: steensforedrag@
gmail.dk

Solvognen i FN

Danmark har givet FN en gave, 
nemlig en miniudgave af Solvognen 
i sølv, en Georg Jensen kopi. Den 
står nu udstillet i FNs hovedkvar-
ter, men gad vide hvor mange, der 
overhovedet lægger mærke til den 
eller aner, hvorfor den har så stor 
symbolsk værdi – for nogle af os 
danskere.

Den blev fundet ret tæt ved, hvor 
Martinus Centeret nu ligger i Klint. 
Dette sted var nemlig i bronzealde-
ren et helligt sted, hvor man dyr-
kede den store frugtbarhedsgudinde. 
Hvert forår kørte hun ud på marker-
ne, fortælles det, for at sikre årets 
afgrøder og fejre solens genkomst.
Det passer meget godt, at Martinus 
lagde sit ”hellige sted”, hvor der i 
forvejen havde været et helligt sted!

Celleforandring.

Man tilbyder store dyre undersø-
gelser af alle kvinder i visse alders-
grupper for livmoderhalskræft, og 
bruger medierne til at fremmane 
skræmmebilleder om, hvor galt det 
kan gå, hvis man afviser tilbud-
det. Men der er også de læger, der 
maner til eftertanke og ikke mener, 
det er omkostningerne værd. De har 
ikke fundet bevis for, at færre skulle 
få sygdommen pga de undersøgel-
ser. Måske tværtimod.

Celleforandringer sker jævnligt hos 
de fleste, men har man et godt im-
munforsvar, forsvinder de uden man 
opdager dem. Men har man først 
fået at vide, de er der, kommer ang-
sten snigende og dermed nedsættes 
immunforsvaret. Begynder man så 
også at skære noget væk i livmo-
derhalsen – det såkaldte keglesnit 
– tager angsten for alvor fat, og 
angst er helbredsnedbrydende, ved 
vi. Måske nedsættes livslysten også, 
fordi keglesnittet kan gøre sexlivet 
problematisk, og desuden risikerer 
man for tidlig fødsel ved graviditet.

Der var engang nogle sygeplejer-
sker, der mente, at forebyggelse 
f.eks. kunne ske med en kampagne 
om, hvordan mænd skulle holde 
deres kønsorgan rent. De havde læst 
om en forskning der viste, at mange 
kvinders underlivssygdomme 
skyldtes mænds urenheder under 
forhuden. Så vi var en gruppe græs-
rodskvinder, der fremstillede nogle 
humoristiske klistermærker med 
teksten ”Hold pikken ren – bekæmp 
kræften”. Det gjorde os ikke popu-
lære hos mændene, for der hører 

humor åbenbart ikke hjemme!
Men klistermærkerne blev da sat op 
på en masse offentlige og instituti-
onstoiletter, på indersiden af toilet-
brættet!
Den bedste forebyggelse bliver dog 
nu engang at holde sine tanker fri 
af angst, bekymringer og negativi-
tet, for det styrker immunforsvaret. 
Men det er jo lettere sagt end gjort, 
især med alle de skræmmende me-
diebilleder, vi dagligt fodres med.
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Helbredende urtete?

Medicinalindustriens eneste inte-
resse er at tjene penge. Derfor søger 
de at forhindre folk i at prøve mere 
naturlige midler, især er det lykke-
des for dem at få EU til at gå deres 
ærinde med skrappe forbudsregler. 
Det er historien med en urtete kaldet 
Essiac et godt eksempel på.
 I 1922 fik en sygeplejerske i Ca-
nada kendskab til en urtete, som en 
indiansk medicinmand fra Ojibway 
stammen brugte til at kurere kræft. 
Hun fik opskriften og har siden hjul-
pet mange, selv om hun har været 
truet med fængsel. Hun fik vældig 
stor opbakning fra tilfredse patien-
ter, og efterhånden er urteteen efter 
originalopskrift sat i produktion af 
et mindre canadisk firma.

Den har før kunnet købes i Dan-
mark (Kehlets Miljø i Risskov), 
men er nu blevet forbudt. Den kan 
dog fås over nettet fra et firma i 
Irland, www.essiac.ie – og her kan 
man også få mere information.
Den kan nok ikke hjælpe alle, for 
vi er jo forskellige, også hvad angår 
karma og livsstil, men den er i hvert 
fald ikke farlig, hvad medicinalin-
dustriens produkter jo i allerhøjeste 
grad er, eftersom de er ansvarlige 
for hver 3. dødsårsag.

Ungdomsoprør?

Det siges, at der foregår et såkaldt 
”stille ungdomsoprør” i disse år. 
Men hvad består det i? I en radio-
udsendelse blev det beskrevet som 
en slags superindividualisme, dvs 
de unge afviser institutioner og 

organisationer af enhver art, partier, 
fagforeninger osv. De sidder mest 
alene og søger deres kontakter via 
de teknologiske nyskabelser, på 
mobilen, facebook m.m.

Det tolkes som afstandtagen fra al 
slags flokdannelse, og så kan vi jo 
nikke genkendende til det, Marti-
nus har forklaret om udviklingens 
retning. Og så må vi jo håbe, at 
massesuggestionen også er ved at 
være et overstået fænomen. For det 
må vel betyde, at de unge vil tænke 
selv, vurdere selv og ikke lade sig 
manipulere af ”de stærkeste”.

Europa på nedtur

EU blev engang kaldt ”de riges 
klub”, som prøvede at lukke sine 
grænser for at holde andre landes 
fattige folk ude. Nu har Europa 
selv så mange fattige, at Røde Kors 
må dele nødhjælp ud overalt, også 
f.eks. i Frankrig og Spanien, ja end-
da i Luxemburg, der ellers svømmer 
i andre landes skattefri formuer på 
bankernes hemmelige konti.

Nu ser vi flere EU-lande stå med 
åbne arme og straks uddele op-
holdstilladelser til de folk, der kom-
mer med en masse penge og køber 
huse. Moralen? Hvorfor tillader 
EU, at flere af dets medlemslande, 
også England, har lov at fungere 
som skattely og således undergraver 
andre medlemslandes økonomi? Og 
nu har også Letland besluttet, de vil 
være et skattely. Hvor er solidarite-
ten?

Det kan godt være, vi ikke længere 
bekæmper hinanden med krudt og 
kugler, men vi kan såmænd også 
effektivt bekæmpe hinanden med 
finansielle midler.

Hvad sker der, når uligheden vokser 
så meget, som den gør nu? Nogle 
reagerer ved at gøre oprør med 
tendens til aggressiv vold, andre 
reagerer ved at blive mere hjælp-
somme overfor de nødlidende. Så 
måske er meningen med den nuvæ-
rende krise, at bukkene skal skilles 
fra fårene!

Luksusliv

Det er ikke kun en statsminister-
kandidat i Danmark, der er kommet 
i moralsk modvind i medierne på 
grund af sine rejser på 1.klasse for 
skatteydernes penge. Det er biskop-
pen i Limburg, Tyskland, også, 
fordi han rejste på 1. klasse for at 
tilse et projekt for nogle fattige in-
dere, som den katolske kirke havde 
doneret penge til. Men det var nok 
så meget de mange millioner, han 
brugte på sin egen kæmpestore pri-
vate luksusbolig, der gav medierne 
noget at skrive om.

Hvor fik han mon alle de penge fra? 
Det er nok ikke en biskopløn, der 
rækker så langt. De er sikkert taget 
fra alle de donationer, som gode 
kristne mennesker giver for at støtte 
de fattige.
Den nye pave er en nøjsom og 
retskaffen mand, som opfordrer til 
at hjælpe flygtninge og taler store 
ord imod korruption og skattesnyd. 
Så nu har den ekstravagante biskop 
fået en fyreseddel. 
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Martinus har talt om, at den katol-
ske kirke snart er færdig, men inden 
da vil der være en pave, som rydder 
op. Måske var det den nuværende 
pave, han talte om? Ifølge Mala-
kias, den irske seer fra 1200-tallet, 
”slutter den sidste pave under dom-
medagsagtige tilstande og romerkir-
kens tid er forbi”.

Også Nostradamus har talt om 
disse sidste tider, hvor ”de fattige 
nedtrykkes, fællesskab om goderne 
skydes stærkt tilbage, grådighed og 
vellevned florerer, man må være 
vagtsom overfor ”begærlige ulve”.

Fællesinteressens fordele

Martinus skrev en gang om, hvor-
dan det er et fremskridt i udviklin-
gen, når fællesinteressen får lov at 
gå forud for privatinteressen. Men 
i de senere år har vi set, hvordan 
det er gået den modsatte vej, priva-
tiseringen af de offentlige opgaver 
har bredt sig. Det er endda blevet 
stillet som et krav fra långiverne, at 
de nødlidende lande - f.eks. Græ-
kenland – skal privatisere noget 
så alment nødvendigt som el- og 
vandforsyning.

Folk protesterer, fordi al erfaring 
viser, at det kun bliver dyrere og 
ringere, når private interesser skal 
tjene penge på disse helt uundvær-
lige goder. Der er derfor nu ved at 
rejse sig en modstandsbevægelse, 
som det f.eks. er sket i Hamborg og 
Berlin, der kræver et nødvendigt 
forbrugsgode som energiforsynin-
gen tilbage i offentligt eje, eller 
i det mindste i forbrugernes eget 
andelsselskab, hvor der er demokra-

tisk medindflydelse.

Så måske ser vi her begyndelsen på 
en udvikling, der vil gå den rigtige 
vej?

Det sårbare polarområde

Kviksølvsindholdet i fisk og fugle i 
polarområdet er steget faretruende. 
Embedslægen på Færøerne har 
udtalt, at grindehvaler nu er uegnet 
som menneskeføde, for de inde-
holder fire gange over den af Who’s 
fastsatte grænseværdi. Hvor kom-
mer den forurening fra? De vestlige 
lande har jo for længst forbudt 
spredningen af kviksølv i miljøet. 
Man mener, det især er Kina og 
Rusland, der stadig omgås lemfæl-
digt med dette giftige stof.

Fremskridtet går kun langsomt, der 
skal ske en del ulykker, før vi bliver 
klogere. Men det viser enhver, at 
vi bliver nødt til at indse, hvordan 
Jorden er en énhed, vi alle er fælles 
om. Men måske er det også et vink 
til menneskene om, at vi snart skal 
holde op med at spise fisk!

Dødsstraf

Nogle af staterne i USA har stadig 
dødsstraf, men de har svært ved at 
skaffe de giftstoffer, der skal bruges 
til at eksekvere dødsdommene. De 
firmaer, der producerer dem, afviser 
at sælge dem til fængselsvæsenet, 
det gælder også nu det danske 
Lundbeck – efter folkelige protester.

Kina er begyndt at begrænse deres 
dødsdomme, derfor er der sket en 
nedgang globalt set. At Iran stadig 
har nogle horrible aflivningsme-
toder kan ikke undre, selv om der 
står i Koranen, at man skal vise 
barmhjertighed. At der stadig findes 
dødsstraf i USA kan undre, al den 
stund, de anser sig for at være en 
kristen nation. Men de har måske 
glemt, hvad der står i Bibelen?

Det er dog altid noget, at man ved 
hjælp af DNA ikke slår så mange 
uskyldige ihjel mere. Den humane 
udvikling går kun langsomt fremad. 
Og det er en lille trøst at vide, at 
det trods alt er bedre at blive ”eks-
pederet” over på ”den anden side” 
end at sidde på livstid i det barske 
fængselsmiljø, selv om også den 
oplevelse har sin dybere mening 
med hensyn til at samle lidelseser-
faringer.

Skunk

Under Vietnamkrigen beundrede 
jeg det vietnamesiske folk for dets 
uforfærdede mod og udholdenhed. 
Jeg så det som Davids kamp mod 
Goliat. Men også det folk har selv-
følgelig sine gode og onde væsener, 
kunne vi konstatere, da vi hørte om 
de snu kriminelle vietnamesere, 
der i stor stil har etableret sig i flere 
vestlige lande – også Danmark – 
med det, der kaldes ”skunkfarme”.

Skunk er en slags hash, der åben-
bart kan gro uden meget sollys, 
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da det foregår indendørs, så selv 
naboerne ikke opdager, hvad der 
foregår. De lejer sig ind i nedlagte 
landbrugsejendomme, importerer 
slaver hjemmefra, ofte store børn, 
som under kummerlige forhold 
tvinges til hårdt arbejde. Der er ikke 
grænser for, hvad de kan nænne at 
gøre mod andre for at tjene penge.

Når man hører om den slags ”djæv-
lemennesker”, er det godt at vide, 
der er noget der hedder karma. På 
et tidspunkt vil retfærdigheden ske 
fyldest. Men der var åbenbart en 
del, der under den vietnamkrig ikke 
fik nok lidelseserfaringer. Nogle 
mener, de måske dengang som børn 
blev brutaliseret af den krig. Men 
hvad vi kan nænne at gøre afhænger 
af, hvor langt vi er kommet i vor 
åndelige udvikling. Krig brutaliserer 
dem, der i forvejen er underudvik-
lede,

Selvorganisering

Når man læser naturvidenskabe-
lige bøger, støder man ofte på den 
påstand, at naturen er ”selvorganise-
rende”. Selv om man fint beskriver, 
hvor kompleks og velorganiseret alt 
i naturen er, ser man åbenbart ikke 
det ulogiske i at tro, at det sker ”af 
sig selv”. Hvad er det for et ”selv”, 
der formår at udvirke en sådan kom-
pleksitet? Når et menneske organi-
serer noget, er man ikke i tvivl om, 
at der står et levende væsen med en 
bevidsthed bag, så hvorfor tror man 
naturen kan noget, som mennesket 
ikke kan?

Levende vand.

Ved University of Washington har 
de i snart mange år forsket i ”leven-
de” vand og fået uventede resulta-
ter, og nu er der udkommet en bog 
om forskningen. Den kan man se og 
læse nogle kapitler af på hjemmesi-
den www.ebnerandsons.com

De kalder det vandets ”fjerde fase”. 
Det er elektrisk ladet, men sådan 
at det er modsat ladet end normalt 
vand, og skaber på den måde, fordi 
de to typer ligger lagvis, et ener-
giproducerende ”batteri” – så vidt 
jeg har forstået. Vand vækker stadig 
forundring hos videnskaben, fordi 
det er sådan et specielt ”stof”.

Skattely-fiduserne

”Sandheden vil blive åbenbaret til 
sidst”, har vi hørt fra diverse profe-
ter. Også sandheden om, hvem der 
bedrager skattevæsenet og dermed 
fællesskabet ved at gemme deres 
profitter og formuer i skattely, 
synes der nu lidt efter lidt at blive 
åbnet op for. Bl.a. ved at de ansatte 
indenfor den branche, de få af dem 

der har lidt moral, er begyndt at 
”whistleblow’e”. I disse internet-
tider er det blevet vanskeligere at 
skjule noget.

Men også ved at ihærdige journali-
ster tager fat på problemet, som vi 
for nylig så det i nogle TV-udsen-
delser. Og det er da godt, det ikke 
kun er de må social-bedragere, der 
jagtes!

Når et komma gør en forskel

Hvis man skriver ”Danmark er et 
lidet fattigt land”, mener man altså 
meget lidt fattigt. Men hvis man 
sætter komma mellem lidet og fat-
tigt, så er det både lidet og fattigt. 

Jesus sagde:
I Thomasevangeliet (stk 29) står 
der: ”Jesus sagde: ”Jeg stod midt 
i verden, og jeg åbenbarede mig 
for dem i kød. Jeg fandt dem alle 
drukne. Jeg fandt ingen blandt 
dem, som tørstede, og min sjæl var 
bedrøvet over menneskenes børn, 
for de er blinde i deres hjerter og ser 
ikke, at de kom tomme til verden 
og søger at komme tomme ud af 
verden igen”

Ifølge båndudskrifterne:

Pia kiggede i referaterne fra de 
gamle rådsmøder, og fandt følgende 
Martinusudtalelser:
 
22.1.1974: Nej, vi skal ikke lægge 
sag an. Vi skal ikke til at lave 
retssager, så kommer vi ingen 
vegne. Så er vi ikke det endelige.
 
5.3.1974: Ikke det her med retssa-
ger.Det behøver ikke at betyde, at så 
er der retsforfølgelse, hvis man ikke 
holder det. Vi skal jo bort fra disse 
retsforfølgelser.
 
9.9.1980: ... han ved (Landsy) at vi 
har det navn. Det er også noget un-
derligt noget at skulle føre retssager 
om åndelige ting. Vi skal jo gå foran 
med, hvad der skal gøres. 
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v/Ejnar Hjorth

Efterhånden som mennesker bliver mere intelligente og 
oplyste, vil de vende sig bort fra de gamle dogme- og 
trosreligioner og frigøre sig fra den frygt og undertryk-
kelse, en streng religion som f.eks. Islam udøver.  Mar-
tinus har beskrevet den udvikling i sine analyser, og det 
begynder så småt at ske.  Islam kan ikke indplantes i 
Vesten. Det bliver dens undergang.  Oprøret er så småt 
begyndt:

Der er Firoozeh Bazrafkan, som er dømt for at kriti-
sere muslimske mænd. Hun har kasseret Islam. 

Der er Ahmed Akkari, som er vendt 180 grader og nu 
går ind for ytringsfrihed.

Der er Nasser Kader, som håber på en revolution, der 
kan mildne Islam. 

Det er derfor helt naturligt, at der måtte komme et 
ungdomsoprør som det, Yahya Hassan repræsenterer 
og som helt sikkert vil brede sig. Han kender Islam 
indefra, og giver udtryk for det i sine digte. 
Her er et par eksempler: 

ALLAH ER UVIDENHED 

KÆLDERMOSKE UNDER BETONBLOKKEN

PERSISKE TÆPPER FRA VÆG TIL VÆG

EN LANGSKÆGGET TOSSE PRÆDIKER FRA EN 
MÆLKEKASSE

EN PILGRIM HAR BRAGT

ARSENIKFORURENET ZAMZAMVAND HJEM I 
COLAFLASKER

DELER UD TIL SINE NÆRMESTE

HELE FAMILIEN SKAL SMAGE

AF DEN BRØND ÆRKEENGLEN GABRIEL TRYL-
LEDE FREM

DA IBRAHIM OG ISMAEL TØRSTEDE I ØRKE-
NEN

I SKOLEN VAR JEG FRITAGET FOR KRISTEN-
DOM

FORÆLDRENE FRYGTER

EN ANDEN HÅNDS INDOKTRINERING

OG JULESALMER I KIRKEN

VI SPISTE I ALLAHS NAVN OG ALTID MED 
HØJRE HÅND

MEN HVORNÅR BAD JEG SIDST FEM GANGE 
OM DAGEN

NU ER DER KUN PANSERSVIN I MINARETERNE
Og i LANGDIGT skriver han f.eks.:

“ ... MIG JEG PISSER PÅ ALLAH OG PÅ HANS 
SENDEBUD

OG PÅ HANS ALLE MULIGE UDUELIGE DISCIP-
LE ...”

Alle fire kritikere af Islam har fået dødstrusler. 

Men det er derimod alle dogmereligionerne, der er 
dømt til undergang. De er jo baserede på overtro, had 
og hævn, og det er en lang og smertefuld proces, at for-
lade sådan en religion.  Men resultatet er givet. Intel-
ligens, fornuft og humanitet vil vinde frem, og så vil, i 
stedet for overtro, had og hævn, kærligheden blomstre. 

Ungdomsoprør imod Islam
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Af Per Holsner

Da blodet fra Jesus Christus døende krop ved hans 
korsfæstelse på Golgatha for snart 2000 år siden faldt på 
jorden, udløste det skelsættende begivenheder. Ikke nok 
med at forhænget til templet blev revet midt over, jorden 
skælvede, naturen blev stille og mørkelagt som ved en 
solformørkelse, mens afdøde rejste sig fra deres grave – 
det vil sige viste sig æterisk. Selve Moder Jord blev rystet 
i sin grundvold, og i et kosmisk glimt så hun sit eget ide-
albillede, det Ny Jerusalem - det ny himmerige på jorden, 
som kontrast til sin gamle verdens mørke. Med hele sin 
vilje besluttede hun at gøre op med det dræbende princip 
og hengive sig de lyse talentkerner for sin egen Christus 
model i lyset af hovedtalentkernen for det guddommelige 
skabelsesprincips lyse udstråling. Hellig Ånden skulle 
bære den ny bevidsthed. I det øjeblik forandrede Moder 
Jords astral-æteriske aura sig, den lyste kraftigt op i hvidt 
og farverigt med indslag af gyldent, thi fra hendes hjerte 
i jordens midte begyndte kærlighedsstof nu at strømme 
ud, til at bære Guds Hellig Ånd. Hendes harmoni mellem 
følelses- og intelligensenergi skabte kærlighedsstoffet.

I hvert jordmenneske tændtes der samtidigt en lille 
flamme i hjertet, som er det sted i kroppen, hvor kærlig-
hedsstof dannes. Lige siden har det enkelte menneske 
gennem kristen adfærd og samvittighed kunnet skabe 
sig en krop af kærlighedsstof for sit øvre selv at begå 
sig i indenfor den åndelige verden, som vi befinder os 
i hver nat under søvnen eller i tiden mellem død og en 
ny fødsel. Efter snart 2000 år med lidelseserfaring og 
intelligensudvikling har hvert lyst menneske nu formået 
at strukturere sin kærlighedskrop tilstrækkeligt for til 

sammen med Gaia fra dette åndelige himmerige at kunne 
medskabe på den nye jord. Med sig har de dog stadig en 
af forsynet kontrolleret lille rygsæk af negativ karma, som 
for alle lyse menneskers vedkommende vil være positivt 
transformeret indenfor de næste 3000 år. Under denne 
periode vil nogle opleve den store fødsel før end andre, 
og i den proces vil de udover det nedre selvs tilværelse i 
den fysiske verden også i sit øvre selv begynde at være 
sig bevidst med et liv tilstede i himmerigets åndelige, 
rosa kærlighedssfære samt frit kunne bevæge sig mellem 
disse to tilstande i Gaias krop og aura.

Gerard Oude Groen havde i nr. 3 årgang 2013 af ”Den Ny 
Verdensimpuls” et interessant indlæg, hvor han beretter 
om sin søster Marianne, der sandt nok har evnen til at begå 
sig i Gaias åndelige himmerige med god kommunikation 
mellem sit nedre og øvre selv. Et højt udviklet individ, der 
kan se og tale med Martinus på det åndelige plan, og som 
tillige skuer ham i selskab med Jesus, der på dette niveau 
er en ærkeengel, ligesom Martinus her er ærkeenglen 
Michael. De to samarbejder med Jomfru Marias øvre selv 
- ærkeengel Sofia, som Marianne faktisk nu også har fået 
kontakt med, og Rudolf Steiner, hvis navn som ærkeengel 
nu er Chris Gaia, - for fra Gaias åndelige sfære at fremme 
Sagens arbejde. Guds Dommedag vinterhalvåret 2012-13 
faldt ud til lysets sejr, så det er det lyse forsyn, som nu fra 
den åndelige sfære afgørende sætter dagsordenen på den 
fysiske jord, godt nok kan mørket stadig forvolde en vis 
skade men udgør ikke længere nogen større hindring. Ej 
heller Martinus Instituttets stævning.

Såvel ærkeengel Michael, Chris Gaia, Jesus Christus som 
Jomfru Maria tilhører det lyse forsyns ledelse. Martinus 
kaldte alle i forsynet for gudesønner, det var ikke hans 
opgave at skelne mellem eller beskrive de forskellige 
klasser af englevæsener, ej heller af elementarvæsener. 
Det gør derimod antroposofien med reference til den 
klassiske inddeling af engleverdenen efter apostel Paulus 
elev Dionysius Areopagita med et første hierarki: Kærlig-
hedens Serafim – Harmoniens Kerubim – Viljens Troner. 
Andet hierarki: Visdommens Kyriotetis – Bevægelsens 
Dynamis – Formens Elohim. Tredje hierarki: Personlighe-
dens Arkai – Ildåndens Ærkeengel – Dæmringens Engel. 
Da den lyse menneskehed alle er kommet over afgrunden 
på vej ind i det rigtige menneskerige bliver også de nu 
tredelt i et fjerde hierarki. Tredelingen afspejler Guds 

Det Tredie Testamente 
og åndsvidenskabens fremtid
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Treenighed. Alle disse himmelske væsener har en evig 
personlighed i form af deres sande selv, som kan mani-
festere sig gennem henholdsvis sit øvre og nedre selv i 
deres respektive kroppe. Det sande selv projicerer sig 
til form i visdomsriget, mens det øvre selv manifesterer 
sig i følelsesrigets kærlighedssfære og det nedre selv i 
tyngde- og følelsesrigets fysiske sfære.

I og med at himmeriget på jorden nu realiseres og mør-
kets kræfter dømt til undergang, er det nødvendigt for de 
lyse mennesker at kende til de forskellige englevæsener 
og gerne deres personlige navne for at etablere et be-
vidst samarbejde til opbygningen af det Ny Jerusalem. 
Det gælder for øvrigt også elementarverdenens mange 
væsener i Gaias tjeneste. Fra biblen og andre åndeligt 
inspirerede dokumenter kender vi til visse navne, f. eks. 
Gabriel, Orifiel, Samael, Zachariel og Raphael, og ikke 
mindst de førnævnte ærkeengel Michael, Jesus, Sofia og 
Uriel, der nu hedder Chris Gaia, i ledelsen for det lyse 
forsyn. Disse fire ledere har til stadighed inspireret men-
neskehedens kulturudvikling og talrige gange ladet sig 
inkorporere eller inkarnere i de forskellige samfund med 
det evige mål for øje at skabe det rigtige menneskerige, 
som et Guds himmerige på jorden. Her finder vi person-
ligheder som Dante, Giotto, Michelangelo, Leonardo da 
Vinci, Shakespeare, Rembrandt, Bach, Mozart, Goethe, 
Kierkegaard, Ørsted, Steiner, Martinus for bare at nævne 
nogle, og de findes også iblandt os i dag.             
          
Med hensyn til det Tredje Testamente og dets fremtid kan 
det være lærerigt at betragte den antroposofiske bevægelse 
og dens center Goetheanum i Schweiz. Indre splid, en 
egenrådig bestyrelse og generel stagnation har præget 
Rudolf Steiners livsværk efter hans død, og selv har han 
brudt med dens ledelse for at forene sig med Martinus i en 

fælles åndsvidenskabelig og fornyet kristendom, der som 
”Kristen Michaelskole” nu fysisk etableres på Sjælland 
med det formål at uddanne den lyse menneskehed. Faktisk 
blev grunden til denne Michaelskole allerede lagt i det 
åndelige visdomsrige år 1459, da Christian Rosenkreutz 
blev kronet til ridder af ”den gyldne sten” som modvægt 
til den sjælens forstandsmæssige intellektualisering, der 
for alvor tog sin begyndelse omkring år 1413 og har 
resulteret i vor tids materielle kapitalisme. Skolen blev 
til ved et samarbejde mellem Michael, Sofia, Jesus samt 
Chris Gaia og har lige siden formidlet en kristen åndvi-
denskabelig undervisning. 

Fra i sin start først at nå de på jorden dertil modtagelige 
mennesker intuitivt, blev undervisningen gennem de 
efterfølgende århundreder gjort modtagelig på inspi-
rationsniveau, derefter på imaginationsniveau, hvilket 
ikke mindst Wolfgang von Goethe nød godt af, inden 
Rudolf Steiner år 1924 i Schweiz kunne repræsentere 
Michaelskolen direkte på det fysiske plan og her stif-
tede den ”Frie Højskole for Åndsvidenskab”. Skolen 
nåede dog ikke at blive færdiggjort på grund af Rudolf 
Steiners død det efterfølgende år. 

Tiden var endnu ikke moden, og et nyt forsøg på at 
jordisk forankre en skole for kosmisk videnskab blev 
gjort med udarbejdelsen af det Tredje Testamente til 
Martinus Instituttet i København. Stadigvæk i samar-
bejde med ledelsen af det lyse forsyn, der endnu en-
gang måtte erfare, hvor vanskeligt det var at bevare det 
kristent åndsvidenskabelige materiale skyggefrit, inden 
Dommedagen endelig kunne afgøre sagen og en ”Kri-
sten Michaelskole” grundlægges til sit fremtidige virke 
på basis af den foreliggende og den fortløbende åndsvi-
denskabelige visdom, som hele tiden fra det lyse forsyn 
gøres tilgængelig til opbygning af Guds rige på jorden. 
Gud er i dag fuldt ud på jorden, ser til at de næste 17 
tusind år planmæssigt indebærer en forløsning af Gaias 
store fødsel og desforinden hele menneskehedens store 
fødsel i løbet af de kommende 3 tusind år.      
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Af Ole S. Larsen

En god venn forlot oss ganske nylig. Han ble bare 54 
år. En kjempegrei kar. En ualminnelig spirituell mann, 
hvor livet etterhvert ble for tøft å hanskes med. En 
kombinasjon av livstrøtthet, livsfrustrasjon, tok tilslutt 
knekken på han.
Det er vel den beste forklaring på det. 
Han var for utviklet og følsom for denne verden. 

En felles venninne av oss, beskrev han som en som 
følte seg annerledes og litt forut for sin tid. 
Slikt setter selvsagt ting i perspektiv.    
Det er alltid trist og tungt når et ungt menneske går bort 
for tidlig. 

Når man er opptatt av spirituelle ting; føler seg 
annerledes og litt forut sin tid, blir ikke alltid livet så 
lett å hanskes med.  
Hvordan kan livet bli til å holde ut, når man er for 
følsom for denne verden? Et nærliggende spørsmål 
som tvinger seg frem.   

Jeg har ikke hele fasiten; men har gjort meg noen 
tanker, og tror at selve kjernen går på å ta et oppgjør 
med fordommer, gjengse oppfatninger rundt 
konkurranse-situasjonen på alle plan i samfunnet, og 
sterkt, klart tydeliggjøre at noen ikke orker å leve på en 
slik heseblesende måte lenger, men vil heller leve på en 
langt fredeligere, alternativ måte.    
Å leve fredelig alternativt, må etterhvert aksepteres av 
samfunnet, og det kan fint gå an hvis man gjør det på 
riktig måte.   

Konkurranse er altså et nøkkelord her.

Det er mye den negative konkurransen overalt i 
samfunnet, som forårsaker denne triste utvikling;
som gjør deg utslitt, og som skyver deg ut på 
sidelinjen. 
Man må likevel prøve å takle dette vanskelige, 
stressende moment på best mulig måte, og ikke la 
seg knekke av dette menneskeskapte tarvelige 
syndrom, som er som en etsende gift overalt hvor man 
er.  

Har det likevel gått så langt at du er blitt helt nedkjørt 
og blitt sykemeldt eller uføretrygdet, og ikke fungerer i 

hverken i jobb eller på skole – så ta likevel grep om din 
livssituasjon. Det er viktig for din egen overlevelses 
skyld.  

Finn ut av målsetningene dine i situasjonen du befinner 
deg i nå. 
Hva skal jeg gjøre med livet mitt?
Hva gjør meg mest mulig glad?  Hva gjør meg ikke så 
glad?
Hva er det beste å gjøre i en slik situasjon?

Finn en sunn, kreativ interesse, et gjøremål du vil 
utvikle videre. 
Du kan utvikle deg på forskjellige områder. 
Lær et nytt språk. Treff nye mennesker. Gå på positive 
selvutviklingskurs, som ikke er så profitt-basert.  
Reis til et nytt, spennende ukjent sted. 
Eller hva det nå er du føler meningsfullt, 
betydningsfullt, kreativt, utviklende.   

Fyll dagene med positive, oppmuntrende ting. 
Husk – det er ikke bare negativt ved at man føler seg 
annerledes og forut sin tid. 
Det har også noen positive sider. 
Det kan også komme konstruktivt ut av det. 
Det går an å ha et allright, respektabelt liv på den 
måten og. 
Det betyr at man har privilegiet å kunne leve fritt på 
siden av samfunnet.

Den farlige konkurrancen
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Man har full frihet til å gjøre hva man vil, og kan fylle 
dagene slik man vil – og man kan føle en frihet man 
ikke gjorde før; da man var lenket til konkurranse-
situasjonen i samfunnet, i en åtte til fire-jobb, eller i 
skole-gang.   

Ernæring er viktig.

Pass på å få i deg ordentlig mat; få 
nok mosjon, søvn.
Vær forsiktig med alkohol, røyk. 
Det sosiale behovet har du full 
frihet til enhver tid å tilpasse deg 
hvordan du føler det.   
Noen perioder har man behov 
for å være sammen med andre 
mennesker; andre perioder har 
man mer behov for å være alene. 
Hvis du ikke er i forhold med 
kjæreste eller partner, så fortvil ikke av den grunn; tenk 
ikke på at det er noe galt med deg da.  
Her deler du  ihvertfall skjebne med mange andre.  

Vær deg selv hele tiden. Det kommer man lengst med i 
det lange løp. 
Innrøm og vær åpen på dine svakheter.
Slik vinner man mest mulig sympati overalt.     
Og vær ditto klar over dine sterkere sider (og prøv å 
utvikle dem!).     
Vær ærlig og åpen i alle livets forhold. 

Ta i mot råd, innspill fra andre folk i lignende situasjon.  
Andres erfaring, opplevelser kan være nyttig, 
betydningsfullt å lytte til, og ta med 
seg videre.  
Vær oppmerksom på å ikke for ofte gå med negative 
tanker, hvor du kjenner livet behandler deg hardt og 
urettferdig, og ikke få en selvforsterket martyr/offer-
følelse/rolle.   
Det er viktig.  Det skal man vokte seg for.   

Prøv å hold ut denne inkarnasjonen.
Det er bare å utsette lidelsene, problemene til neste 
inkarnasjon (hvis man ikke gjør det), selv om alle vil 
gå fri og komme gjennom det tilslutt! 
Den beste løsning er å leve gjennom hele denne 
inkarnasjonen, dette livet, uten unaturlig bortgang. 
(Så er det temmelig sikkert at hvert liv og inkarnasjon 
fremover, vil fungere bedre og bedre.)  
 Du er likevel betydelig verdifull, selv om du ikke 
fungerer helt i et vanlig samfunnsliv. 

 Alle mennesker er unike; uansett hvordan de lever, 
hvordan de er.  
                                                                                                                                                      

Husk – en trøst:
Du er ikke alene. Du deler skjebne med flere og flere 
etterhvert.   

Tilslutt vil jeg avrunde med hva jeg tror er et godt råd; 
at man må leve ut i fra det minste av to onder.
Da tar man mest mulig riktig valg. 

Jo mer og mer man kommer inn i spirituelle ting, jo 
mindre og mindre takler man tyngdeenergi 
og konkurranse.  Det henger sammen.   
Det er bare en naturlig utvikling, og er en støtte og 
oppmuntring til å stå på videre.  

Og det positive tilslutt:
Om cirka hundre år, vil jeg anta, har vi i Norge og 
Danmark, klart å skape et konkurranse-fritt 
samfunn – til glede for alle – som også vår nylige 
avdøde venn kan fungere i.  
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I 
Martinus Åndsvidenskab, 
alkærlighedens videnskab

I Odense Lørdag d. 28. juni til fredag d. 
4. juli 2014
På DANHOSTEL, Kragsbjerggård, 
Kragsbjergvej 121, 5230 Odense M

Kursus- og foredragsprogrammet indeholder bl.a.:

Hvad forstås ved intuition?
Principperne bag livets evige oplevelse.
Reinkarnation, skæbnedannelse og karmaloven.
Næstekærlighedens udvikling.
Vegetarismens livgivende betydning.
Hvad forstås ved Guddommen?
Et internationalt freds- og verdensrige under dan-
nelse.
m.m.

Offentligheden indbydes til alle aftenforedrag, specielt 
til introduktions-foredraget af Rolf Elving: ”Hvem 
var Martinus, og hvad er Det Tredie Testamente?”, 
søndag d. 29.juni kl. 19.30. Gratis adgang.

Vandrerhjemmet er indrettet i en tidligere herregård 
med en stor lukket gårdhave og havemøbler til fri afbe-
nyttelse. Der er gratis P-plads, gratis trådløs internet-
forbindelse.

Tilmelding:

Til Livets Skole, email: jan@det-tredie-testamente.
dk eller tlf. 2015 7811, hvor også nærmere oplysnin-
ger fås, samt på www.livetsskole.info, og www.det-
tredie-testamente.dk. Tilmeldingsfrist: 15.februar 
2014.

Sommerkursus 2014

Der er foredrag i Livets Skole, Vestregade 6, 
Brøndbyøster, søndage kl.13-15, sådan:

15/12 - Vagn Noach:”Julen, mørket og lyset”

5/1 - Christer Malmström: ”Åndelig videnskab 
og naturvidenskab”

26/1 - Toni Bjerremose: ”Om sygdom, ernæring 
og vort forhold til mikrokosmos”

16/2 - Toni Bjerremose: ”Den seksuelle polfor-
vandling - fra A-K - menneske”

9/3 - Jan Schmidt: ”Er der nogen uhyrer under 
sengen?”



I samme øjeblik man begynder at følge efter nogen, ophører man med at forfølge sandheden. (Krishnamurti)

Genierne er som tordenvejr. De går imod vinden, forfærder menneskene og renser luften. (Søren Kierkegaard)

Naturen har ingen hemmeligheder, som den ikke et eller andet sted lægger åben for enhver, der vil se. (Goethe)

Fornuft er videnskabens klodsede våben. Intuition er seerens ufejlbarlige vejleder. (Blavatsky)

Hvad der moralsk forkasteligt kan aldrig være videnskabeligt rigtigt. (Johan ude)

Det er tænkning og væremåde, der skal frelse og befri verden. (Martinus)

I de åndeligt blindes land er den eenøjede konge. (Stuart Wilde)

Den der har skabt den dårlige vane har også magten til at ændre den. (Louise Hay)

Udvikling er livets lov. Tallet er verdensaltets lov. Ènhed er Guds lov. (Pyrhagoras)

Et demokrati er en stat, hvor den fri meningsudveksling ikke ender med en begravelse. (Churchill)

Demokrati er et ord, der knurrer meningsløst i tomme maver. (Calder)

Skepsis overfor autoriteter er demokratiets salt. (Poul Henningsen)

I krigstid er sandheden så dyrebar, at den må udstyres med en livvagt af løgne. (Churchill)

Krig er hjerneskadede edderkopper, der destruerer deres eget spindelvæv. (Suzanne Brøgger)

Synd eksisterer ikke. Der findes kun hindringer for ens endelige forening med Gud. (Wayne Dyer)

Det er lettere at kæmpe for sine principper end at leve op til dem. (Alfred Adler)

Vi kan godt forestille os Gud uden kirken, men ikke kirken uden Gud. (Thomas Mann)

Jeg er ikke sendt for at forbande de vantro, men for at vise barmhjertighed. (Muhammed)

Herren skabte universet på syv dage, men han havde også den fordel, at han arbejdede alene. (Kofi Anan)

For dig er jeg ateist, men for Gud er jeg blot en loyal opposition. (Woody Allen)

Man bør respektere ægteskabet, så længe det kun er en skærsild, men opløse det, hvis det bliver et helvede.
(Erasmus)

Kosmisk samhandel: der lander ca. 1 ton stof fra universet på Jorden hver dag.

Hvad mennesker tænker, bliver det. Derfor: Tænk!!

Det synes som om udviklingen går fra en autoritær personlighed (lydighed overfor magt) til en narcissistisk (egocen-
treret) til en altruistisk (næstekærlig).

Filosofiske krummer
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Verdens frelse
Verdens frelse består ikke mere i at samles om en person, men deri-
mod i at nå frem til den virkelige sandheds erkendelse igennem den nu 
manifesterede åndsvidenskab med sit væld af kosmiske analyser. Her 
giver de den døde Adam og Eva, jordmenneskeheden, opstandelsen fra 
de døde, og derved får de det lys tilbage i form af levende kosmiske 
analyser, der gør kristendommens evige facitter til levende, kontrola-
ble kendsgerninger og dermed til næring – ikke blot for følelsen – men 
også i allerhøjeste grad for forstanden.

Når kristendommens mange facitter, der alle går op i det ene facit: ”Du 
skal elske din næste som dig selv”, og ”alt er såre godt”, bliver til le-
vende videnskabelige kendsgerninger, synlige for intellektet, da begyn-
der freden at lyse i verden.

(Artiklen ”Ud af mørket”, kap. 16)
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Vejen til den sande lykke 

Af Martinus
Mon der findes mange mennesker, for hvem den daglige 
tilværelse er noget absolut stabilt, noget absolut lykkeligt? 
Hvis et menneske skulle svare fuldstændig ærligt og op-
rigtigt på dette spørgsmål ud fra erfaringer, det har gjort 
med sig selv og andre, måtte svaret blive benægtende. 
Menneskene er ikke lykkelige. De er sommetider lyk-
keligere end til andre tider, men det er ikke nogen stabil 
tryghed og lykketilstand.

Denne ustabilitet giver sig udtryk på lige så mange må-
der, som der er mennesker, og den kan begynde allerede 
i barndommen. Et lille barn bliver måske født hos gode 
og kærlige forældre, bliver passet og plejet og opdraget 
under de mest glimrende forhold og har således tilsynela-
dende de allerbedste betingelser for at komme til at opleve 
en lykkelig barndom og start i livet. Men pludselig dør 
moderen, og en tid efter gifter faderen sig igen, og med 
stedmoderen forandres forholdene i hjemmet.

For barnet står tiden før moderens død som en tabt lykke, 
det kan ikke komme på en god og fortrolig fod med sin 
nye moder, og det føler, at trygheden i livet er borte. No-
get er blevet forgiftet i hjemmets atmosfære, og det kan 
der være så mange årsager til, det behøver ikke specielt 
at være stedmoderens skyld. For barnet kan det komme 
til at betyde en skævhed i dets livsindstilling, en negati-
vitet, som følger det resten af livet, hvis det ikke lykkes 
at overvinde den.

Der er mange andre måder, hvorpå mennesker kan have 
mistet trygheden og lykkefølelsen allerede i barndom-
men, og er der mennesker, som ser deres barndom som 
en særlig tryg og lykkelig periode i deres tilværelse, er 
det ofte, fordi den står som en lysende kontrast til senere 
livsperioders oplevelser, hvor utryghed, smerte og skuf-
felser har gjort deres indtog.

Mange mennesker føler tryghed og lykke en stund i for-
elskelse, forlovelse og et ægteskabs hvedebrødsdage. Det 
kan være af kortere eller længere varighed, men så kom-
mer der måske et sammenbrud. Det kan være dødsfald, 
sygdom, ulykkestilfælde eller den ene parts forelskelse 
i en anden, der er årsagen, eller det kan være helt andre 
årsager. Men trygheden og lykken er i alle tilfælde borte, 
og katastrofen, sorgen og smerten er kommet i stedet. Og 
med disse faktorer følger ofte en angst og mistillid til 
alt og alle, en skuffelse over, at lykken ikke kunne vare 
ved. Også ældre mennesker, der har en relativ lykkelig 
tilværelse bag sig, kan rammes af sorgerne og ulykkerne 
i alderdommen, og da virker disse så meget desto mere, 
hvis mennesket tidligere har været forvænt.

Hvem kan være sikker på at være helt usårlig, helt fri eller 
immun over for ulykken? Ingen kan sige sig fri. Nogle 
har den opfattelse, at rigdom og magt gør dem frie, og de 
kæmper for at opnå disse goder, men før eller senere må 
de komme til erkendelse af, at lykken ikke kan købes, og 
at den, der tilsyneladende er mægtig, overlegen og stor, 
er akkurat lige så afmægtig som alle andre i livets skæb-
neforhold. Også milliardærer og millionærer og hvem, 
der på en anden måde officielt er denne verdens ”store”, 
må opleve utrygheden, bl.a. angsten for pludselig ikke at 
skulle være ”stor” længere, at miste sin magt og position.

Sådanne menneskers levevis medfører netop ofte, at de 
meget lettere udsætter sig for sygdomme, der kan være 
dødbringende. Deres lediggang, eller tværtimod deres 
overanstrengelse for at holde sig på ”toppen”, giver 
dårlige nerver, der også medfører sygdom. Endelig kan 
rigdom og magt heller ikke fritage nogen for sorger, som 
opleves i forhold til slægtninge og venner, der pludselig 
dør, ulykkelig kærlighed, skuffelse over børnene og meget 
andet. Den rige har sine sorger og bekymringer, og den 
mindre besiddende såvel som den fattige har sine. Nogle 
får ulykken som et pludseligt sammenbrud, andre glider 
lidt efter lidt ind i den, men ingen undgår at opleve den 
på en eller anden måde.

Men hvad så med de mennesker, der kalder sig frelste 
eller hellige? De må vel være en undtagelse? Undtagel-
sen består i hvert fald ikke i, at disse mennesker undgår 
ulykker, sorger og lidelser. Selv om de går i kirke hver 
søndag, går regelmæssigt til alters og på andre måder 
følger en kirkes, en sekts eller en religions dogmer og 
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forskrifter, finder man lige så meget dem blandt sygehu-
ses og hospitalers patienter som deres ”ikke-frelste” eller 
”syndige” medborgere. Og hænder det ikke, at et troende 
menneske i nødens stund siger: ”Hvorfor skulle dette dog 
netop ramme mig?”. Han troede, at han kunne være tryg 
på grund af sin ”hellighed”, men kom til at opleve noget 
ganske andet. Og så er det jo et spørgsmål, om han kan 
lade være med at blive bitter.

Hvis dette at tilhøre en bestemt race, en tro, en samfunds-
gruppe, et bestemt alderstrin eller et køn skulle prædesti-
nere nogle mennesker til at være lykkeligere end andre, 
ville livet være højst uretfærdigt, hvad også mange men-
nesker synes, det er. Men det er fordi, de ser og bedømmer 
forholdene ud fra en øjeblikkelig situation, hvis årsager og 
virkninger de ikke kender. Verden er ikke uretfærdig, og 
intet menneske oplever mere lidelse, smerte og sorg end 
noget andet, selv om det tilsyneladende kan se sådan ud.

At blive klar over dette er en del af vejen til en varig lykke. 
Men der kræves mere end det. Er det da virkelig muligt 
for menneskene at nå frem til en tilværelse uden sorger og 
lidelser, uden skuffelse og bitterhed, uden sygdom, savn 
eller smerte? Det er muligt, og det er også muligt for det 
enkelte menneske allerede nu at begynde at skabe den 
tilstand, dvs at skabe de årsager, der engang i fremtiden 
vil få en sådan tilstand som virkning.

En spirende viden om årsag og virkning

Det jordiske menneske i almindelighed og forskerne 
i særdeleshed ved en del om forhold mellem årsag og 
virkning. Det er netop en sådan viden, der er med til 
at adskille den jordiske menneskehed fra dyrene. Men 
jordmenneskenes viden om årsags- og virkningsforhold, 
også når det drejer sig om videnskabelig viden, er endnu 
meget ringe. Den er koncentreret om små lokale felter og 
om forholdet til den fysiske materie. Det er dog altid en 
begyndelse, og den vil med tiden, når menneskene har 
gjort de nødvendige erfaringer, føre dem vidt, ja, den vil 
faktisk føre dem frem til oplevelsen af den sande lykke.

Det lyder måske mærkeligt, når man tænker på samme 
menneskeheds situation i øjeblikket, hvor krige, oprør, 
magtmisbrug, mord, forbrydelser og alle mulige psyki-
ske afsporinger florerer mere end nogensinde tidligere i 
menneskehedens historie. Men hvem har skabt årsagen 
til disse tilstande? Det har de jordiske mennesker selv. 
Og hvem vil være i stand til at skabe de årsager, der kan 
medføre helt andre og nye tilstande? Også de jordiske 
mennesker selv. Men det kan man jo ikke forvente, at de 
vil! Man kan ikke forvente at russerne, amerikanerne, ki-
neserne eller noget andet folk pludselig kun er indstillet på 
at skabe fred. Nej, det kan man ikke, selv om statsmænd 
og politikere siger, at det er det, de vil.

Men så er situationen vel håbløs? Nej, der er ikke alene 
håb, der er sikkerhed for, at menneskeheden kommer ud 
af al sin ulykke og smerte og lidelse. Menneskene i al-
mindelighed er blot ikke i stand til at se det og vide, hvad 
de skal gøre, de er endnu uden kendskab til livslovene 
og dermed også til de årsager, der vil bringe freden og 
lykken som virkninger. Ganske vist er der blevet talt til 
dem om det, ikke mindst har Kristus gjort det, og med 
sit liv og sin død, med sit eksempel, vist dem, hvad der 
er vejen, sandheden og livet.

Men de forstod ham ikke, de byggede en dogme- og 
ceremonireligion op med forsoningslære, frelse og 
lykke efter døden for de troende, og evig fortabelse og 
helvedes pine for de vantro. Det kan man naturligvis ikke 
bebrejde nogen. Thi menneskene må handle ud fra deres 
forudsætninger, viden og indsigt. De må handle ud fra 
det udviklingstrin, hvorpå de står, og de kan ikke tænke 
og handle anderledes. Men det betyder ikke, at kristen-
dommen ikke har haft sin overordentlig store betydning 
for menneskehedens udvikling, især her i vesterlandet.

Når man ser, at de såkaldt kristne nationer har været de 
mest geniale krigsfolk i verden, er der ikke noget at sige 
til, at en og anden, der er begyndt at tænke over tingene 
og forholdene i livet, kan have den opfattelse, at kristen-
dommen har været forgæves. Det er ikke just tryghed og 
lykke, de kristne folkeslag har skabt for andre. Derfor 
har de heller ikke skabt årsager, der kan bringe tryghed 
og lykke som virkning. 

Men side om side med udviklingen af det vesterlandske 
krigsmaskineri og voldsherredømme, hvorved de andre 
verdensdeles folkeslag nærmest blev gjort til slaver eller 
delvis udryddet, har der i vesterlandet også udviklet sig 
noget, der er kristendommens hidtil største resultat, selv 
om det ikke er umiddelbart indlysende. Det er udviklingen 
af humane følelser i enkelte mennesker og skabelsen af 
humanistiske foretagender i de enkelte stater og nationer.
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Ganske vist er hverken de enkelte humant og kærligt 
indstillede mennesker eller de humane institutioner endnu 
talrige nok eller stærke nok til at få afgørende indflydelse 
på verdenssituationen. Men de er på vej til at få det. 
Og kristendommen har absolut ikke udspillet sin rolle, 
tværtimod, nu skal den først rigtigt til at virke, fordi flere 
mennesker er blevet modne til at fatte dens betydning og 
at forene den med deres egen livsførelse.

Men er kristendommen formuleret sådan, at nutidens og 
fremtidens humant tænkende mennesker kan inspireres 
af dens åndelige indhold og idéverden? Nej, kristen-
dommens virkelige indhold er for nutidens mennesker 
nærmest camoufleret eller skjult bag en ydre form, som 
er skabt af oldtidens og middelalderens kirkefædre og 
teologer. Denne form passer absolut ikke for nutidens 
mennesker, der er påvirket af den videnskabelige og 
tekniske udvikling samtidig med, at de på alle områder 
er blevet så materialistisk indstillede, at de har svært ved 
at forestille sig, hvad ånd egentlig er.

Men denne mangel og hindring for kristendommens vide-
re udvikling er ved at blive fjernet, idet en videnskab om 
ånd, en åndsvidenskab er ved at blive skabt, hvorigennem 
de jordiske mennesker vil kunne få et langt større overblik 
over forholdet mellem årsag og virkning. Samtidig med, 
at de gennem åndsvidenskaben får indblik i årsagerne 
til menneskehedens nuværende situation, kan de også få 
kundskab om, hvorledes den på længere sigt kan ændres. 
Og hvad der er meget væsentligt: de kan lære at forstå, at 
det enkelte humant indstillede menneske virkelig kan gøre 
noget for at ændre verdenssituationen, og at det absolut 
ikke behøver at vente på, at alle de andre skal gøre det.

Forretningsprincippet

Et af de bærende principper i vor tids livsudfoldelse er 
forretningsprincippet. Dette princip har haft en kolossal 
betydning for udviklingen af hele den vestlige civilisation 
og kultur. Forretningsprincippet er også udtryk for en 
form for forståelse af forhold mellem årsager og virknin-
ger. Forretningsmanden lærer om visse årsager vil give 
sådanne virkninger, at hans forretning har kunnet betale 
sig. Da samme forretningsmand imidlertid som oftest er 
meget materialistisk indstillet og samtidig så egoistisk, 
at han kun tænker på, om denne forretning lige i øjeblik-
ket kan betale sig for ham, og måske kun lidt eller slet 
ikke skænker det en tanke, at den muligvis vil være til 
skade, ja måske betyde et uopretteligt for en anden part, 
er denne såkaldte forretningsmand, hvis vi skal se ham i 
et større perspektiv, et kosmisk perspektiv, absolut ikke 
forretningsmand.

Hvorfor ikke? Fordi han er medvirkende til at skabe en 
årsag, der engang i fremtiden for ham vil give virkningen: 

uopretteligt tab, fallit, konkurs, eller anden form for krak 
eller sammenbrud. Det der set i et lille lokalt perspektiv 
”kan betale sig”, kan altså i virkeligheden og på længere 
sigt absolut ikke betale sig. Derfor er hele forretningsver-
denen, sådan som den udfolder sig i dag, også ved at for-
berede sin egen undergang. Men de jordiske mennesker 
kender ikke sammenhængen mellem årsag og virkning på 
lang sigt. Og hvordan skal de komme til at erhverve en 
sådan viden, selv om der bliver skabt en åndsvidenskab, 
der kan forklare det, når de fleste mennesker ikke kender 
– og måske ikke ønsker at kende – samme videnskab?

Selv om endnu kun få mennesker interesserer sig for 
åndelig viden og kendskab til livslovene, vil det ikke 
vedblive at være sådan i fremtiden. Og hvad vil i denne 
forbindelse være den drivende faktor? Det vil være ulyk-
kerne, utrygheden, lidelserne, smerterne og alle de tilsy-
neladende vanskeligheder, menneskene kommer ud for.

Forretningsprincippets kosmiske struktur består i at 
give lige værdier for lige værdier, en udveksling til gavn 
for begge parter. Og selv om det er tåbeligt set med en 
moderne forretningsmands øjne at det er sådan, når det 
gælder forretning, er det bedre at give end at tage, som 
Kristus sagde, så må det understreges, at før end man 
indenfor forretningsverdenen får den indstilling såvel 
som overalt i livet, før vil man ikke kunne opleve den 
sande lykke. 
I vor tid hylder man hovedsageligt princippet: det er 
bedre at tage end at give, det kaldes også profit, og selv 
om der eksisterer meget godt og hæderligt forretningsliv, 
går tendensen mere og mere i retning af, at nogle få – det 
være sig mennesker eller stater – vil besidde midlerne og 
magten og udnytte de mange, der er mere eller mindre 
besiddelsesløse. Det er ikke kritik af forretningsfolk, 
men en karakteristik og analyse af verdenssituationen. 
Thi staterne er jo også forretninger, der skal drives med 
profit, og krigene er et af de midler, der bruges, når vær-
dierne står på spil.

Hvad er det, menneskene har sået gennem en egoistisk 
kortsynet udnyttelse af forretningsprincippet? De har 
sået noget, der absolut ikke kan betale sig. Og det skal 
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de lære. Denne lærdom kan de kun tilegne sig ved at 
opleve virkningerne af deres egne handlinger, og dem 
får de nu. Menneskene må lære, hvad der betaler sig for 
menneskeheden og ikke kun i øjeblikket, men på længere 
sigt. Adskillige mennesker er begyndt at tilegne sig en 
sådan lærdom. Det er blandt andet dem, som kunne tage 
imod de humane religioners etiske og kærlighedsbetonede 
indhold uden at bryde sig synderligt om den ydre forms 
begrænsning.

Men hvorfor var nogle mennesker mere modtagelige end 
andre? Ja, hvorfor var den ene røver på Golgata åben og 
positiv overfor Kristus og den anden ikke? Fordi den før-
ste havde lært af livet og lidelserne og ulykken, der havde 
udviklet medfølelse og kærlighed i hans sind, medens den 
anden endnu var hård og forhærdet. Hele menneskeheden 
er faktisk som de to røvere på hver side af Kristus. Nogle 
mere som den ene, andre mere som den anden. Og hele 
menneskeheden er også korsfæstet.

Lidelserne er en Golgataproces

Det er en Golgataproces, vi overværer, hver gang vi ser 
en mørk skæbne. Menneskets fysiske organisme er det 
”kors”, hvorpå en eller anden mørk bevidsthedsart bliver 
tilintetgjort. Det er bevidsthedstendenser, der ved sin 
fastnagling til et kors må gå under. At ”korset” er af kød 
og blod, af animalsk natur, forandrer ikke princippet. Al 
ulykke, lidelse, smerte, sorg og skuffelse, et menneske 
kommer ud for i denne fysiske verden, er dette menneskes 
”korsfæstelse”. Det er ikke en straf fra en vred Gud, og 
det er heller ikke et resultat af tilfældigheder. Det er alt det 
fra samme menneskes fortid, som han eller hun dengang 
troede ”kunne betale sig”, der nu viser sig ikke at kunne 
det. Men derigennem vil samme væsen efterhånden lære, 
hvad der menneskeligt set kan betale sig, og efterhånden 
gøre det. Det er en undervisning i at blive menneske.

Gennem Kristus og de to røvere har menneskeheden fået 
tre eksempler på, hvordan en korsfæstelse kan bæres af 
mennesker på tre forskellige stadier af livets vej. Først den 
”onde” røver. Han møder en virkning af sine gerninger, 
men han er stadig forhærdet og fuld af hån og spot mod 

Kristus. Men han er ikke ond, han er uvidende og primitiv. 
Han er begyndt at komme ind under den undervisning, 
hvor han skal lære, hvad der menneskeligt set kan betale 
sig. Den ”gode” røver er god, fordi han allerede har lært 
en del. Ja, så meget, at han kan sige til den anden: ”Vi 
får igen, hvad vore gerninger har forskyldt, men denne 
(Kristus) har ikke gjort noget galt”.
Denne røver er et væsen, der er godt på vej mod den sande 
lykke, selv om han langt fra har nået den endnu. Det har 
derimod væsenet på det midterste kors. Og det er rigtigt, 
som røveren sagde om ham: ”Denne har ikke gjort noget 
galt”. For Kristus var korsfæstelsen ikke undervisning 
i, hvad der kosmisk og menneskeligt set kan betale sig. 
Det vidste han.

Hans rige var ikke af denne verden, hvor der er sorg, 
lidelse, skuffelser, sygdom, nød og al slags elendighed. 
Alt det havde han for længst lagt bag sig. Nu var det hans 
opgave at vise de jordiske mennesker, at lykken, som de 
længes så meget efter, kan opnås gennem en særlig form 
for væremåde, nemlig den væremåde, der skaber sådanne 
årsager og virkninger, som er til glæde, gavn og velsig-
nelse for omgivelserne. Det var ikke hans mission at for-
milde en vred Gud og afsone menneskehedens ”synder”.

Al såkaldt synd er mangel på viden om årsag og virkning 
og andre kosmiske love, og det er vel ikke syndigt at være 
uvidende. Derfor kunne Kristus også sige om sine forføl-
gere og bødler: ”Fader forlad dem, de ved ikke, hvad de 
gør”. Verdens ”frelse” består ikke i at udfrai mennesker 
fra virkningerne af deres fejlagtige handlemåde igennem 
en guddommelig ”nåde”. Så ville de jo aldrig blive bedre 
og klogere, det ville betyde en standsning i udviklingen, 
det ville i allerhøjeste grad være ukærligt. Og eftersom 
Guddommen er kulminationen af kærlighed, lader han 
ikke nogle væsener blive ”frelst” ved sin ”nåde” og andre 
”fortabes” ved sin ”vrede”.

Al viden og erkendelse er eftervirkning af handlinger, 
og alle virkeligt vise og hellige mænd og kvinder, der 
har levet på denne jord, er nået frem til deres indsigt 
og kærlighedsevne gennem mange fysiske livs lidelses-
erfaringer. De har lært, hvad der menneskeligt set kan 
betale sig. Men når alle levende væsener gennem deres 
erfaringer om årsag og virkning vil nå frem til den størst 
mulige bevidsthedsudfoldelse, den størst mulige viden 
og den mest ophøjede kunstneriske begavelse, hvad skal 
de så med en Kristus? Hvorfor skulle han lide døden på 
korset for menneskenes skyld?

Fordi den jordiske menneskehed måtte have et eksempel 
for øje, et menneske, der med sit eget liv viste, hvorle-
des afståelsen fra de realiteter eller årsager, af hvilket 
mørket er virkninger, er mulig. Hvorledes han, selv om 
han møder mørket, ikke svarer igen med mørke, men 
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tværtimod med sin praktiske væremåde udtrykker en 
sådan kærlighed til alt og alle, at Guds nærhed føles 
ikke alene i lyset, men også i mørket. ”I skal elske dem, 
der hader og forfølger jer”, sagde Kristus, og han viste, 
at det er muligt. At menneskehedens tilegnelse af denne 
verdensgenløserens væremåde er dens ”frelse” og absolut 
kun den alene, udtrykte han tydeligt med ordene: ”Og den 
som ikke bærer sit kors og følger efter mig, han kan ikke 
være min discipel”.

Kristendommens fortsættelse

Hvert eneste menneske oplever, som før nævnt, en 
korsfæstelse, når han eller hun kommer ud for ulykker, 
modgang, smerte, skuffelse, sygdom og nederlag i en eller 
anden form. Og så er spørgsmålet: hvordan reagerer man 
på det, der sker? I de allerfleste tilfælde er reaktionen: bit-
terhed, depression eller vrede. Men det var ikke den måde, 
Kristus reagerede på. Ganske vist udråbte han: ”Min Gud, 
min Gud, hvorfor har du forladt mig?” Det var jo netop 
udtryk for en sindstilstand, han i næste øjeblik overvandt. 
Han døde uden noget som helst negativt i sin bevidsthed.

Men det er jo umuligt, vil man sige. Det kunne han gøre, 
men det kan andre ikke. Derfor har man også lavet dogmer 
om, at han tog menneskenes ”synder” på sig, så behøvede 
man blot at tro, at omvende sig, at bekende sine synder 
osv. Man gjorde altså Kristus til syndebuk i stedet for 
til model for menneskelig væremåde, fordi man syntes 
modellen var alt for fjernt fra det alment menneskelige. 

Men for det første må en model jo være perfekt, og for 
det andet er adskillige mennesker ikke mere så langt 
fra modellen nu, som mennesker var på Kristi tid. For 
det tredje: kristendommen som verdensimpuls er ikke 
afsluttet med Kristi liv og død på denne klode. Han viste 
væremåden og gav med sine udtalelser, sine lignelser og 
bjergprædiken udtryk for de store facitter i livet. Og nu 
hvor den jordiske menneskehed så småt begynder at være 
moden til det, fortsætter impulsen på en sådan måde, at 
en åndelig videnskab giver udregningerne til de store 
facitter, Kristus kom med.

Det er blevet min opgave at give menneskeheden en 
række kosmiske analyser, som tilsammen danner et ver-
densbillede, en afsløring af livslovene og den guddom-
melige verdensplan. Og denne kosmologi er samtidig en 
fortsættelse af den fysiske videnskab og dens begrænsede 
overblik over årsags- og virkningsforhold. Og den er en 
undervisning i, hvad der menneskeligt set kan betale sig 
og et dementi af forretningsprincippet, som det udfolder 
sig i vor tid. Kosmologien skal ikke blive en modbevæ-
gelse, som utroligt hurtigt breder sig over jorden. Den vil 
brede sig støt og roligt fra menneske til menneske i de 
kommende tider. Til de mennesker, der har brug for den.

En ny livsindstilling

Og hvem er det, der har brug for åndsvidenskaben? Det er 
de mennesker, i hvis bevidsthed sorger, lidelser og skuf-
felser har vakt medfølelsesevnen med andre, der har det 
svært. Altså mennesker, hvis følelsesliv har udviklet sig 
til en kærlighedsevne ikke blor rettet mod eet væsen af 
modsat køn, men mod omgivelserne i det hele taget. Dette 
menneskelige følelsesliv gør dem ikke sentimentale, thi 
samtidig er deres logiske sans, deres evne til at tænke 
og få overblik over årsager og virkninger også udviklet.

Disse mennesker er modne til at lære at tænke logisk 
ikke blot på fysiske, men også på åndelige områder. Og 
sådanne mennesker vil der blive flere og flere af i frem-
tiden. Det vil medføre en kursændring i videnskabelig 
retning indenfor mentale og åndelige områder. Ikke i 
den betydning, at det er en videnskab, som er forbeholdt 
mennesker med en bestemt uddannelse. Man kan snarere 
sige, at de mennesker, der vil være modtagelige for den 
kosmiske logik, er de mennesker, livet selv har uddannet. 
Det er dem, der har været igennem store vanskeligheder 
og er begyndt at føle, hvad der absolut ikke kan betale sig.

En ny form for tryghedsfølelse vil vokse frem i disse 
menneskers sind. De vil ikke være bange for døden, thi 
de vil lære at forstå, at der ingen død findes, men blot 
forvandling fra én tilstand til en anden, en forvandling 
gennem reinkarnation eller genfødelse, der i sig selv 
er en udvikling. Og denne udvikling vil med tiden føre 
mennesket frem til en tilstand, der er den sande lykke, 
idet den vil være blottet for utryghed, for sygdom og 
skuffelse og for alle de former for ulykker, der plager 
vor tids menneskehed.

Denne kommende tilstand vil ikke opnås gennem mirak-
ler, og heller ikke gennem en ”forsoning” med en vred 
Gud. Guddommen er den første til at vide, at intet væsen 
i øjeblikket kan være anderledes, end det er. Denne viden 
vil menneskene også tilegne sig. Og det vil hjælpe dem 



8

til at tilgive deres næste og ikke forlange, at han skal 
tænke eller handle ud fra erfaringer, han endnu ikke har 
gjort. Men når det nu er mod en selv, der bliver handlet 
”uretfærdigt”? Da betyder det noget at have lært at forstå 
loven om årsag og virkning i skæbnedannelsens og rein-
karnationens perspektiv.

Når man ved, at der ikke kan hænde en noget som helst 
andet end det, man selv er den inderste årsag til, og at man 
selv i dette eller tidligere liv har sået den skæbne, man u 
må høste, så er der ingen at blive vred på. De andre, som 
man før kritiserede, og som man hadede, afskyede eller 
foragtede, ses som redskaber, der af forsynet bruges til, 
at man gennem dem høster, som man har sået. Ikke som 
straf, men som belæring og undervisning i, hvad der kan 
betale sig, og hvad der ikke kan betale sig, hvis man vil 
være menneske. Lykken opnås lidt efter lidt gennem 
den forandring, der sker med menneskets sind. Thi den 
virkelige lykke er en bevidsthedstilstand uafhængig af 
de ydre forhold.

Fra ”korsfæstelse” til ”opstandelse”

De jordiske menneskers historie er egentlig en korsfæ-
stelsens historie, thi hver gang et jordisk menneske på ny 
inkarnerer i fysisk materie eller får et nyt fysisk legeme, 
er dets bevidsthed ”fastnaglet” til det ”kors”, som nævnte 
legeme udgør. 

Men kunne mennesket da ikke udvikles blot ved at leve 
i åndelige verdener uden fysisk inkarnation? Nej, indtil 
mennesket virkelig har lært at tænke i overensstemmelse 
med livets love, må det inkarnere i fysisk materie, for det 
er det eneste kosmiske område, hvor det gør ondt at tænke 
forkert. Og det er denne lærdom, denne undervisning, der 
efterhånden lærer det at tænke rigtigt.
Intet som helst af den modgang og de besværligheder, 
De eventuelt møder, er forårsaget af andre end Dem selv.

Det gælder sorger og skuffelser, og det gælder sygdomme. 
Men hvis De prøver at bære Deres skæbne med tålmo-
dighed, der hvor den ikke i øjeblikket kan ændres, og 
hvis De samtidig prøver på at arbejde med Dem selv, at 
ændre Deres vaner lidt efter lidt i en mere menneskelig 
retning, så vil De mærke, hvorledes trygheden og lykken 
kommer indefra i Dem selv. Deres lykke skal ikke være 

afhængig af et andet menneskes indstilling overfor Dem, 
men af Deres egen indstilling overfor vedkommende og 
overfor omgivelserne i det hele taget.

Hvis De efterhånden kan ændre Deres indstilling fra 
uvilje, misundelse, irritation, vrede, bitterhed og surhed 
til velvilje og venlighed og forståelse af, at ingen kan 
være anderledes, end de er i øjeblikket, og at det ikke er 
Deres opgave at lave dem om. Det skal livet nok sørge 
for. Det er Deres opgave at være med til at lave Dem selv 
om, og selv om det er svært, har modellen for ”det rigtige 
menneske” eller ”mennesket i Guds billede”, Kristus, 
også her lært Dem en metode, der kan være til stor gavn, 
og det er bønnen.

Igennem Deres forhold til den evige Guddom vil De efter-
hånden kunne opnå en indre tryghed, der vil hjælpe Dem i 
en hvilken som helst situation. Da er Deres ”korsfæstelse” 
ved at blive ”opstandelse”, da bliver Deres korsformede 
organisme et kærlighedens lyscenter, og lykken bliver 
noget, der skabes ved Deres tanker og handlinger og 
tilstedeværelse. Og den bliver noget, De sår. Og som et 
menneske sår, skal det høste.

(Foredrag holdt i Klint 6/7-1947, bearbejdet af Mogens 
Møller.)
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v/Ruth Olsen

Noget af det, jeg som gammel socialist blev tiltalt af 
ved mit første bekendtskab med Livets Bog i 1990, var 
Martinus’ beskrivelse af ”ægte kommunisme”. Nok var 
jeg på det tidspunkt skuffet over menneskenes manglende 
evne til at realisere socialismens idealer, men det fik mig 
ikke til at opgive dem. For mig var og er socialismens 
idégrundlag næstekærlighed, uanset det her kaldes ”so-
lidaritet”.

I en tid med al dens kommunist-forskrækkelse er det 
befriende at læse f.eks. følgende udsagn af Martinus 
(LB IV stk 1333): ”Jesus af Nazareth, ophavet til ”Det 
ny Testamente”s  kerneideer, er verdens største og første 
”kommunist”, - og ”Det ny Testamente”s evangelium 
udgør altså den rene kommunisme”. Martinus har her i 
LB IV en analyse af kapitalismen og dens undergravende 
virkning, der langt overgår hvad en Karl Marx kunne 
præstere. Men vi får også en forklaring på, hvorfor den 
stadig får lov at beherske verden.

Hvordan Martinus’ analyse af kapitalismens virkninger 
stadig er sørgelig aktuel netop i vor tid, ses af den enorme 
økonomiske ulighed i dag, både globalt og lokalt, ja den er 
større end den nogensinde har været siden 2. verdenskrig. 
Obama såvel som FN ønsker at gå til kamp mod denne 
ulighed, hvor 5% af verdens rigeste ejer lige så meget 
som resten af jordens befolkning til sammen. Også i lille 
Danmark er uligheden vokset gevaldigt siden 1990’erne, 
procentvis mere end i noget andet land om end fra et lavt 

udgangspunkt.

Selv på mødet for ”de riges 
klub” i den schweiziske by 
Devos tog man problemet 
op, fordi de rige dog har ind-
set, at uligheden truer den 
sociale stabilitet og dermed 
verdensfreden. Ærkekapita-
lister har traditionelt ment, 
at ulighed er ”sundt”, fordi 
den ansporer til økonomisk 
vækst, da man tror fattig-
dom motiverer mennesker 
til at arbejde mere for at 
kæmpe sig opad. Al forsk-

ning viser, at den tværtimod fører til passiv afmagt. Det 
viser sig også, at det er lande med mindst ulighed, f.eks. 
de nordiske, der har klaret sig bedst i finanskrisen.

Dette har folkeflertallet åbenbart endnu ikke indset, efter-
som de stemmer på partier, der er ”kapitalist-tilhængere” 
og som går ind for at privatisere fællesskabets værdig-
rundlag i den tro, at privat profit-interesse (=grådighed”) 
er bedst for helheden. Denne udvikling kan imidlertid 
ikke undre en Martinus-læser, for vi ved fra hans logiske 
analyser, at mørket skal kulminere, før det for alvor lysner. 
Alt foregår planmæssigt, også finansverdenens destruk-
tive adfærd overfor verdens folk er led i den nødvendige 
læreproces. Herom skriver Martinus (stk. 1325):

”Det er kulminationen af virkningerne af ”hellere at tage 
end at give”. Det er blomstringen af at elske sig selv 
mere end næsten. Intet under, at der skulle en ”Jesus af 
Nazareth” til for at skabe nye veje, ad hvilke menneske-
heden kunne føres bort fra denne selviskhedens mareridts 
camouflerede mordvåben, dette dødens eller mørkets 
princips sidste forsøg på at beholde jordmenneskeheden 
i sit dræbende edderkoppespind.”

Martinus har som det ses en helt anden beskrivelse af 
kommunismen, end det folk flest i dag forbinder med det 
ord. Han sætter faktisk lighedstegn mellem demokrati og 
kommunisme, og selv om det demokrati, vi kender i dag, 
kun er i sit fosterstadie, er det dog blevet en ide, der efter-
hånden er ved at rodfæste sig i menneskenes bevidsthed i 
store dele af verden. Når det stadig, selv i vore nordiske 
lande, er så skrøbeligt og uudviklet, er det fordi det i så 
høj grad er forbundet med selviske magtinteresser.

Med menneskenes udvikling vil dette dog ændre sig med 
tiden. I LB stk. 1345 stiller Martinus spørgsmålet, om det 
er den demokratiske eller kommunistiske mentale retning, 
der er den rigtige, og svarer at ingen af dem er endnu 
rigtige eller helt forkerte. ”Begge retninger supplerer 
hinanden i nogen grad i de felter, hvor de repræsenterer 
fællesskabets ånd og udgør her tilsammen den virkelige 
vej til den rene, ædle eller rette ”kommunisme”.

Efter det nuværende dyk ned i den mørke verdensimpuls 
vil den lyse verdensimpuls få stadig mere indflydelse, og 
vi vil nå frem til det, Martinus beskriver i stk. 1343: ”Da 
”alles kærlighed imod alle” er det samme som erkendel-
sen af alles kosmiske broderskab og den heraf følgende 

Martinus og kommunismen
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pligtige samhørighed og fællesskabets ånd, er det ikke 
så mærkeligt, at enhver ”politisk” retning vinder fremad 
imod sejr i samme grad, som den er i kontakt med denne 
broderskabets, fællesskabets eller næstekærlighedens 
ånd, thi den befinder sig da netop i den lyse kosmiske 
verdensimpuls’s medvind. Den udtrykker eller befordrer i 
samme grad den guddommelige vilje med hensyn til jord-
menneskeheden. Og med disse ”politiske” og ”religiøse” 
samfunds sammensmeltning i broder - eller fællesskabets 
- og dermed i næstekærlighedens ånd vil ”himmeriges 
rige” blive både en fysisk og åndelig kendsgerning for 
alle mennesker på jorden.”

Drømmen

Olav Johansson skrev i 1993 et meget fint temahæfte med 
titlen ”Drømmen der brast”, hvor han med baggrund i 
bl.a. Martinus skriver om, hvorfor eksperimentet med at 
skabe et kommunistisk samfund i vor tid nødvendigvis 
måtte fejle. Her skriver han også om, hvordan de kom-
munistiske ideer er dukket op af og til i de sidste 2000 år 
på grundlag af Jesu budskaber, for de ligger jo som frø 
i kristendommen og venter på, at menneskene har nået 
det udviklingsstadie, der giver grobund for at de kan 
spire og gro.

Dette vidste Martinus naturligvis og skriver i stk. 1336: 
”Men når et ”kommunistisk samfund” således må gå til-
bage til forhenværende ”kapitalistiske” tilstande, vil det 
jo afsløre, at man er gået for voldsomt til værks. Man er 
gået stærkere end udviklingen. ”Kapitalismen” var ikke 
helt udlevet af de pågældende individer. Og det, der ikke 
er udlevet, vil hverken et individ eller et samfund kunne 
løbe fra, ligesom man heller ikke ved hjælp af ”diktatur” 
kan springe noget udviklingstrin over. Alt må udvikles. 
Vejen til ”kommunisme” er udelukkende ”udvikling”, 
thi ”kommunisme” er ikke et opdigtet eller opfundet 
”politisk system”, den er et ”udviklingstrin”, i hvilket 
”næstekærligheden”, hvilket her vil sige ”fællesskabet”, 
”kollektiviteten” eller erkendelsen af samhørigheden er 
hellig, er et bud, en livsbetingelse.”

Man kan måske undre sig over, at vi ikke er kommet 
længere efter nu at have hørt og læst Jesu budskaber i 
over 2000 år om, at ”det er saligere at give end at tage” 
og ”den som har to kjortler, dele med den, som ingen har” 
og ”men den største iblandt eder skal være alles tjener” 
osv. Men selviskheden er en vanebevidsthed, der åbenbart 
er svær at slippe.

Selv Martinus-Instituttet tager det for givet, at en vis sel-
viskhed er noget også mange Martinus-folk har, eftersom 
de argumenterer med, at man kan slippe billigere i skat 
ved at give penge til Instituttet, og det endda i et julebrev. 
Da Martinus engang blev foreslået at gøre ”Sagen” til en 

fond, således at gaver hertil kunne blive fradragsberet-
tigede, spurgte han, om det at nogle kunne slippe billigere 
i skat så ikke betød, at nogle andre måtte betale lidt mere. 
Da han fik et bekræftende svar, skulle han have sagt: Det 
skal vi ikke have noget af!

Når man har læst Martinus’ værk og dermed kender hans 
måde at tænke på, er det klart, at han ikke ønskede, der 
skulle appelleres til folks selviske interesse i en mindre 
skat for derved at få penge til ”Sagen”. Gaven ville jo 
dermed ”forurenes” af en vis spekulation, der tenderede 
”forretningsprincippet”. Jo, der er andre organisationer, 
der ”frister” med skattefradrag, men da gælder det penge 
til mennesker i nød, f.eks. Røde Kors, SOS Børnebyerne, 
Læger uden grænser osv. Og der er vel ingen, der mener 
Martinusinstituttet kan sammenlignes med disse!

Hvert år arrangeres der en ”Danmarks-indsamling” for at 
samle penge ind til de forskellige globale hjælpeorgani-
sationer. Selv om der fristes med præmier og nogle store 
virksomheder får god PR, viser den alligevel, at mange 
danskeres give-evne er ret så stor. Gaveprincippet har 
trods alt vundet en vis udbredelse i vor tid. 

Martinus skriver i artiklen ”gavekultur” kap. 8 bl.a.: 
”Igennem modgangens tårer bliver selviskheden knust, og 
den forlorne søn ført tilbage til livets kurs, lærer at give 
på den rigtige måde, bliver i kontakt med verdensaltet, 
træder ind i rækken som Guddommens redskab for den 
største og mest fuldkomne gaveydelse: den alttilgivende 
evige kærlighed.”

”Kun gennem kulminationen af kærlighed kan en virkelig 
gave fødes. Og kun gennem væsenernes indbyrdes ydelse 
af en sådan gave til hverandre kan en varig fred og fuld-
kommen harmoni blive lysende og afsløre ”mennesket 
i Guds billede”.

(Temahæftet ”Drømmen der brast” kan fås for 5 kr hos Kos-
mologisk Information)
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v/Jan Langekær

Gavekultur er et godt emne at tale om. Et foredrag, hvortil 
der er gratis adgang, er også en gave. 
 
Her er nogle tekster om gavekultur.  Brug dem som ide-
grundlag, hvis du skal holde et Martinus-foredrag om 
dette emne. Tænk på dit foredrag som en gave, du giver 
til tilhørerne.
Som Jesus sagde:
I har fået det for intet, giv det for intet! (Matt. 10: 8.)
 
Apostlene forlangte ikke penge for at fortælle til andre, 
hvad Jesus havde sagt. 
Paulus arbejdede som teltmager under sine rejser for ikke 
at ligge nogen til byrde. Han siger i 1. Kor, 9:18: ”Hvad 
er så min løn?” Den, at jeg som forkynder af evangeliet 
arbejder gratis“
 
I templer og kirker er der normalt gratis adgang, og ingen 
kirker forlanger penge for at forkynde
evangeliet! Hvor det kommer til at dreje sig om penge, de-
moraliserer det mennesker.
 
Man kan naturligvis så spørge, hvor skal pengene komme 
fra? De vil naturligvis komme fra gaver, når de interes-
serede opdager, hvor næstekærligt gaveprincippet er.
 
Fra småbogen “GAVEKULTUR“:
 
”At give» er således det modsatte af «at tvinge». 
Menneskeheden kan kun frelses ved ”at give». 
Selve verdensgenløsningens princip vil derfor udeluk-
kende bestå i at udvikle «giveevnen « i jordmennesket. 
Og i samme grad som dette væsens talent herfor vokser, i 
samme grad kommer det på bølgelængde med selve livets 
eget princip, der jo i sig selv er en eneste stor gaveydelse. 
Det koster ikke noget, kosmisk set, 
at blive født til verden, det koster ikke noget at dø, det 
koster ikke noget at vokse, lige så lidt som synet, lug-
ten, smagen, hørelsen og følelsen er «købte» eller «be-
talte» realiteter.
 
Menneskene har derfor fået udviklet et stort talent for «at 
tage», men kun et meget ringe talent for «at give»
og er således prædestinerede til at være i disharmoni med 
livets eget princip, der jo som før nævnt er kulminerende 
gaveydelse. Der, hvor det ikke eksisterer således, er det 
udelukkende de levende væsener selv, der forhindrer det.

Ved at gøre en altdominerende udfoldelse af ”tage-
princippet” til livsbetingelse, kan man ikke komme på 
bølgelængde med den evige verdensplans grundbestem-
melse, der - gratis - ”lader solen skinne over onde og 
gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige”. - 
Og man forstår bedre her, at vejen til livet eller jordmen-
neskehedens frelse udelukkende kan doceres i den evige 
sætning: «Saligt er det at give, hellere end at tage». -
 
5. kapitel: Giveevnen, og ikke rigdom eller fattigdom, 
er kendetegnet på et menneskes udviklingstrin.
 
Gaveprincippets udvikling er altså verdens frelse. Og 
vi bliver da også vidne til, at dette princip er al visdoms 
sjæl og på en særlig tilpasset måde er det væsentlige i de 
nugældende største verdensreligioner. Herfra går det over 
i den jordmenneskelige mentalitet som basis for moral-
dannelse, giver mere og mere ekko i dens jura, love eller 
retsvæsen, politik og samfundsadministration.
 
Da gaveprincippet er det modsatte af tvangsprincippet, 
vil det, overalt, hvor det udvikler sig, resultere i en større 
og større frihed for samfundet såvel som for de enkelte 
mennesker. Som udtryk herfor ser vi igennem historien, 
hvorledes de enevældige eller diktatoriske monarkier 
mere og mere har måttet forandre sig til demokratier, 
fristater eller republikker.
 
Da denne ny verden er en frihedens verden, er den gave-
princippets verden, thi ingen som helst form for gave kan 
eksistere uden at være udtryk for en eller anden frigivelse. 
En hvilken som helst gave er således identisk med dette 
«at give fri».

Gavekultur
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7 kapitel:
Gaveprincippet og naturens kredsløb.
Demokratiet og Verdensgenløsning.

Vi har nu været i berøring med gaveprincippet eller fri-
givningsprincippet og set, at det er selve naturens egen 
arbejdsmetode, og at der, hvor menneskene går imod 
dette princip, der opstår tvangen eller modsætningen.
 
Men når frigivningsprincippet har en så altoverskyggende 
virkning på flokken, bliver det jo ikke så mærkeligt, at 
menneskehedens største førere, profeter og vismænd, 
religionsstiftere og verdensgenløsere, gennem religioner, 
bøger og væremåde, ustandseligt udtrykker som det ab-
solut væsentlige den ene realitet: kærlighed. Kærlighed 
er jo gave- eller frigivningsprincippet i renkultur.
 
Det er en tilværelsesmåde, der kun kan udløse den højeste 
lykkefølelse i dette «at ofre sig selv for andre», altså den 
fuldkomne hundrede procents foræring af sig selv til livet 
eller omgivelserne, den fuldkomne hundrede procents 
frihedsgivning for alle andre levende væseners udvikling 
og oplevelse af livet.
Det er naturens eget store livsprincip, ”hellere at give 
end at tage”,
 
8 kapitel: Den virkelige gaveydelse.
 
Der findes i virkeligheden absolut kun een eneste måde, 
ved hvilken en værdioverførelse fra det ene menneske til 
det andet, kosmisk set, er en absolut gaveydelse. Denne 
måde manifesteres kun, når gaveydelsen er identisk med 
en absolut hundrede procents frigivelse af en værdis 
overførelse fra giveren til modtageren. Hvis der er blot 
den allermindste skygge af forventning om gengældelse 
på en eller anden måde, da er overførelsen i virkeligheden 
kun en maskeret forretning.
 
Den virkelige absolutte «gave» er hellig og kan aldrig 
nogen sinde afføde andet end glæde for sin giver, idet
den, kosmisk set, kun kan være en udløsning af kulmine-

rende kærlighed, hvilket vil sige, en hundrede procents 
følelse af lykke udelukkende ved at give.
Kærligheden har ingen som helst tilknytning til at for-
dre, ”den søger ikke sit eget”. 
Derfor vil den fuldkomne gavegiver aldrig nogen sinde 
komme til at vise bitterhed, uvilje eller fjendskab imod 
dem, han (hun) har støttet eller givet gaver, idet han jo 
aldrig har ventet sig så meget som den mindste skygge af 
personlig fordel eller favorisering deraf.
 
Den fuldkomne gavegiver har lykke nok ved bevidstheden 
om at have gjort noget virkeligt godt. Hans lykke er ikke 
belønningen for det gode, han har gjort, men derimod den 
fulde fornemmelse af den salighed, der uundgåeligt følger 
med enhver uselvisk handling eller manifestationsmåde, 
der vibrerer hundrede procent i kontakt med selve livets 
egen impuls eller de allerhøjeste bærende kræfter i uni-
verset, ganske uafhængigt af hvor megen materiel vinding 
eller tab den pågældende handling på øvrige områder så 
end måtte have afstedkommet.

For den reelle eller virkelige gavegiver er det altså ikke 
nogen som helst forventning om belønning eller gengæl-
delse, der er det bærende eller udløsende moment, men 
derimod handlingens fornemmelse i bevidstheden som 
en højeste guddommelig oplevelse. Og nævnte væsen får 
således i selve den guddommelige handling en overdådig 
belønning.
Den måde, et menneske giver sin gave på, bliver altså 
målestokken eller kendetegnet for, hvor langt det står 
fremme i virkelig kultur eller ånd.
 
T hi kun i enhver fuldkommen uselvisk gaveydelse til sin 
næste kommer den evige Faders stråleglorie til syne. Kun 
her mærkes hans direkte nærhed. Og ingen kommer ham 
nærmere end den, der har så stor kærlighed, at han giver 
sit liv for at redde sine medvæsener. Det er livets største 
åbenbaring af princippet ”at give”. Det er modellen for 
al fuldkommen væremåde. Kun gennem kulminationen 
af kærlighed kan en virkelig gave fødes. Og kun gennem 
væsenernes indbyrdes ydelse af en sådan gave til hver-
andre kan en varig fred og fuldkommen harmoni blive 
lysende og afsløre ”mennesket i Guds billede».
 
Fristelsen

Inden Jesus begyndte sin gerning her på jorden blev han 
iflg. Mattæus-evangeliet 4. og Lukas 4. fristet af djævelen, 
som tilbød ham rigdom og magt, men Jesus svarede: “Vig 
bort Satan! thi der står skrevet: “Du skal tilbede Herren 
din Gud og tjene ham alene.”.
 
Fristelsen om guld, rigdom og magt er svær at modstå, 
men Jesus modstod den.
Han var også imod, at templet var blevet til en forretning, 
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fordi de handlende havde boder der for at tjene penge. 
– Der står i Matt. 21: 12, 13: “Derefter gik Jesus ind i 
Helligdommen og jog alle dem ud, som solgte og købte 
i Helligdommen og han væltede Vekselerernes Borde og 
Duekræmmernes Bænke. Og han siger til
dem: “Der står skrevet: ‘Mit Hus skal kaldes et Bedehus;’ 
men I gør det til en Røverkule“ – Eller som der står i 
Seidelins oversættelse: “Gør ikke min Faders Hus til et 
marked!“
 
Senere sagde han til sine diciple, Matt. 10: 8: “I har fået 
det for intet, giv det for intet.“ – Og han roste den fat-
tige enke, som kun gav et par skilling til templet. Men 
det var et større bidrag, end det som de rige gav af deres 
overskud. Mark. 12: 44.
Søren Kierkegaard nævner, at kristenhedens præster og 
religiøse ledere ikke har kunnet modstå fristelsen til at 
tjene penge som vellønnede præster. Han skriver i artiklen 
Min Opgave i tidskriftet Øjeblikket: “… jeg kan ikke tjene 
disse Legioner af næringsdrivende Gavtyve, jeg mener 
Præsterne, som ved at forfalske bestemmelsen Christen 
have, for Næringsbrugets Skyld, faaet Millioner og Mil-
lioner Christne.“
 
I bogen Martinus som vi husker ham, kan vi læse at også 
Martinus blev fristet, inden han fik sin kosmiske indvielse. 
Nibelvang ville prøve hans indstilling ved at fortælle 
ham, at han kunne tjene mange penge med de evner, han 
eventuelt havde. I beretningen om Martinus’ første møde 
med Lars Nibelvang læser vi:
“Jeg ser endnu for mig, hvor uendelig beskedent han 
optrådte,… For at prøve hans indre holdning opgav jeg 
ham titlen på nogle bøger, der gav anvisning på, hvordan 
man udvikler psykiske evner.

”Man kan jo lettere udnytte sådanne evner økonomisk, 
når man kender de regler, man skal arbejde efter!“ til-
føjede jeg.
I samme øjeblik fæstede han sine øjne på mig med en så 
intensiv kraft, at jeg måtte slå mine egne ned.
“Jeg ønsker ikke belæring for at kunne tjene mig selv, 
men kun for at kunne tjene menneskeheden!“ lød svaret.“
Martinus afviste fristelsen lige så bestemt som Jesus 
gjorde.
Senere sagde Martinus om sit arbejde, eller om “sagen“ 
som han kaldte den: “Vi er ikke en forretning“.
 
Ved udstillingen i Falkonercentret, hvor der var mange 
alternative helbredere og forskellige stande for religiøse 
samfund, var der arrangeret en samtale mellem kirkemi-
nisteren Manu Sareen og Anders Laugesen, som er kendt 
fra radioens program om tro.
Det blev under samtalen hævdet, at denne udstilling var 
nærmest et gedemarked, hvor alt drejede sig om penge. 
Hvad man også let kunne få indtryk af.
 
Men så var der en som gjorde opmærksom på, at det ikke 
var helt rigtigt. Der var i hvert fald tre stande, hvor det 
ikke drejede sig om penge, som f.eks. standen for Fonden 
Det Tredie Testamente, Martinus Åndsvidenskab, hvor 
alle arbejdede gratis, og alle bøger blev solgt til kostpris.
Der blev så lidt stille om dette emne, og så gik man videre.
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Af Søren Ingemann Larsen

Som tidligere påvist og dokumenteret er Martinus’ litte-
rære værk Det Tredie Testamente af en helt unik karakter. 
Ifølge Martinus selv er hans værk intet mindre end den 
kristne bibels fortsættelse, nemlig den af Jesus i det nye 
testamente bebudede “Talsmanden, den Hellige Ånd, som 
Faderen skal sende jer og som skal tage af mit og give jer”.

Det turde således uden videre være indlysende, at det er 
af helt afgørende betydning, at denne hellige tekst ikke 
ændres, og hvis den alligevel mod Martinus’ vilje og 
oven i købet af Martinusinstituttet selv er blevet ændret, 
er det lige så afgørende, som den næstbedste løsning, 
at menneskeheden i det mindste har fuld adgang til den 
uændrede originale version. For det burde være umiddel-
bart indlysende, at når det drejer sig om en hellig tekst, 
er den hævet over tidens tand. Ligesom bibelen den dag 
i dag taler til mennesker i vor tid, på trods af dens alder, 
vil noget tilsvarende naturligvis gøre sig gældende for 
Martinus’ værk.

Alt dette var Martinus selv udmærket klar over, og han 
var også klar over, at mange af hans samtidige læsere ikke 
helt havde gjort sig dette klart. Dette fremgår af Martinus’ 
indledningstale til sommersæsonen i Martinuscentret på 
Klint den 24. juni 1979, hvor Martinus udtaler følgende 
til sine tilhørere:
«[...] og De tror mange gange, at De forstår Livets Bog, 
men der er ting i Livets Bog, der kommer frem, efterhån-
den som De udvikler Dem, som De ikke kan se i dag. Det 
er skjult mellem linjerne.”
(Det originale lydklip kan findes på 
http://martinus-webcenter.dk/retssag/debatindlaeg/2014 
-01-11-martinus-mellem-linjerne.html)

Derfor er det afgørende, at der ikke efter Martinus’ 
bortgang ændres på de linjer, imellem hvilke vigtige 
sandheder, vi endnu ikke forstår, ligger skjult. At Mar-
tinusinstituttet trods dette og på trods af umisforståelige 
instrukser fra Martinus’ side om det modsatte selv har 
ændret disse linjer og stadig kalder dem uændrede, burde 
derfor aldrig være sket.

Og det er derfor så meget desto mere uacceptabelt, at 
Martinusinstituttet nægter, som den næstbedste løsning, 
dog i det mindste at stille den uændrede original til fri 
disposition for alle interesserede ved siden af den æn-
drede. Enhver har krav på med egne øjne at kunne læse i 

denne uændrede original og selv dømme om, hvorvidt de 
efter Martinus’ død foretagne ændringer er af væsentlig 
betydning eller ej, og enhver har krav på, hvis de ønsker 
det, at kunne læse de ægte uændrede linjer.

Og det er først efter, at Åndsvidenskabsforlaget og mar-
tinuswebcenter.dk publicerede de uændrede originaler, at 
Martinusinstituttet nu delvis og kun elektronisk har gjort 
disse originaler tilgængelige.

Derfor er de handlinger, der af Martinusinstituttet påstås 
at være lovstridige krænkelser af deres ophavsret, legiti-
meret af hensynet til offentlighedens og menneskehedens 
legitime krav om at få adgang til en original hellig tekst, 
som der ellers ikke ville have været adgang til. Der er 
intet som helst økonomisk og kommercielt øjemed for-
bundet med disse handlinger, og Martinusinstituttet er af 
de sagsøgte gentagne gange blevet bedt om at foretage 
denne offentliggørelse, men har nægtet.

Til illustration af dette forhold kan nævnes omstændig-
hederne ved det værk, der efter Martinus’ bortgang, i 
Martinus’ navn, er udgivet under titlen “Den intellektua-
liserede Kristendom” (DIK).
DIK baserer sig på nogle efterladte manuskripter, som 
Martinusinstituttet nægter at give offentligheden adgang 
til. Det drejer sig ikke om et samlet dokument, men om et 
antal større og mindre tekststykker uden sammenhæng, 
som man har fundet på Martinus’ kontor efter hans bort-
gang. Disse tekststykker havde Martinus aldrig tænkt 
skulle sammenføjes til et samlet manuskript, men allige-
vel er de af anonyme medarbejdere på Martinusinstituttet 
blevet skrevet sammen og udgivet som en færdig bog i 
Martinus’ navn som del af Det Tredie Testamente.

Til forskel fra manuskriptet til Livets Bog (I-VII), som 
ved en “fejltagelse” slap ud og kom til offentlighedens 
kendskab, er manuskripterne til DIK ikke offentligt 
tilgængelige.

Manuskriptet til Livets Bog (I-VII) så Martinusinstituttet 
sig nødsaget til at offentliggøre, eftersom det var frit til-
gængeligt på martinuswebcenter. dk, men manuskripterne 
til DIK har Martinusinstituttet ikke set sig nødsaget til 

Den skjulte sandhed mellem linierne
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at offentliggøre, for ingen andre end dem selv har haft 
mulighed for at offentliggøre dem.

Det er altså ikke muligt for offentligheden af se de 
originale manuskripter, der er blevet til DIK. Dog har 
Martinusinstituttet på et tidspunkt udleveret kopier af 
enkelte sider af manuskripterne, og disse sider afslører, 
at der i allerhøjeste grad er grund til for offentligheden 
at få adgang til disse manuskripter.

Et meget grelt eksempel på dette er introduktionen i 
DIK af et nyt begreb ikke tidligere set i Martinus’ værk 
nemlig begrebet “0X”. Som det fremstilles i DIK er dette 
begreb et “fait accompli” i bogen, men ved eftersyn i 
manuskriptet fremgår det, at det, der er blevet til begrebet 
“0X”, i virkeligheden er en højst tvivlsom håndskrevet 
tilføjelse til det maskinskrevne manuskript. Det hører 
med, at Martinus i den periode, hvor han arbejdede med 
manuskriptet, nærmede sig de 90 år og dårligt kunne se.

Martinusinstituttet burde kunne tvinges til i menneske-
hedens interesse at offentliggøre dette manuskript i sin 
helhed, så offentligheden kan få adgang til de uændrede 
linjer, imellem hvilke Martinus selv siger, at der befinder 
sig en sandhed, vi endnu ikke forstår, således at der ikke 
kun forefindes en udgave med nogle ændrede og redige-
rede linjer, som oven i købet markedsføres som Martinus’ 
eget originale værk.

I stedet sagsøger Martinusinstituttet nu de mennesker, 
der forsøger at sikre adgangen til den del af det originale 
værk, som det dog har været muligt at skaffe sig adgang 
til, og som Martinusinstituttet selv nægtede at publicere.
Alt i alt bør det her tydeligt kunne ses, at der i dette 
tilfælde er tale om noget ganske andet end en typisk 
krænkelse af en ophavsret, hvor krænkerne i kommercielt 
øjemed publicerer kopier af noget, ophavsretsindehaveren 
selv publicerer.
Dette er en sag om ytringsfrihed i menneskehedens 
interesse og ikke en simpel sag om krænkelse af nogle 
kommercielle rettigheder.

Af Søren Ingemann Larsen

I sin tale i anledning af sin 89-års fødselsdag - 1½ år 
før sin bortgang - takker Martinus de mange gavegivere 
for deres bidrag. Samtidig understreger Martinus, at 
disse midler foreløbig skal anvendes til om muligt at  
“gøre tingene gratis og billigt, så at mange kan få let adgang til 
at komme ind i Guds skabelsesproces og blive bevidst i den.”  
 
På den baggrund er det vanskeligt at se, hvad Mar-
tinus ville have imod, at der blev fremstillet ek-
sakte kopier af de originale uændrede værker, 
som enhver kan erhverve i topkvalitet til kostpris.  
Dette specielt eftersom Martinusinstituttet - i klar 
strid med alt hvad Martinus har udtalt - ikke selv 
giver adgang til disse uændrede originale udgaver.  
 
Som bekendt giver MI kun adgang til ændre-
de og moderniserede udgaver, som - indtil firklø-
veret kom på banen - oven i købet var af ringe 
kvalitet og prissat betydelig højere end kostprisen.  
Tydeligvis handler det ikke om for MI at “gøre tin-

gene så billige som muligt, om muligt gratis”, således 
som Martinus i ovennævnte tale beder om skal være 
gældende. Det handler derimod om at få dækket nogle 
udgifter til aflønning af nogle medarbejdere, der bl.a. 
har brugt deres tid på at gøre det modsatte af, hvad 
Martinus har bedt dem om: nemlig at lave ændringer 
og rettelser i det værk, som Martinus bad dem om at 
“bevare uændret”, som det forelå ved hans bortgang.  
 
Til overmål bruges gavegivernes penge nu endvi-
dere til i form af dyre advokatregninger at søge at 
forhindre, at ovennævnte originale værk - i bog-
form og elektronisk - fortsat skal være tilgængeligt.  
Martinus’ udtalelse viser tydeligt, at det aldrig har været 
Martinus’ mening, at vedligeholdelse af livstidsstillinger 
på MI skal gå forud for tilgængeliggørelsen af det ægte ori-
ginale værk til bedst mulig kvalitet til billigst mulige pris.  
 
Ly t  s e l v  t i l  u d d r a g e t  p å  M a r t i n u s - w e b c e n -
t e r .  D e t  e r  d e s v æ r r e  i  r i n g e  l y d k v a l i t e t .  

Martinus: ”Tingene skal være billige, helst gratis”
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Svar til Anne Mette…

Af Per Bruus-Jensen

Det skyldes at Gud først og fremmest er ren ÅND 
og som sådan fuldstændigt usynlig og på enhver 
anden måde u-sansebar. Og Ikke blot for andre, 
men også for sig selv, hvilket fremgår af, at Gud 
som Ånd betragtet fysisk set er et spørgsmål om 
ren tomhed og absolut stilhed. Dvs. som udgangs-
punkt er virtuel af natur og således i modsætning 
til den manifeste Gud kan omtales som ”den 
virtuelle Gud”.

Ikke desto mindre er Gud (drevet af en vist ur-
begær) også skabende. Nemlig skabende med 
henblik på at frembringe et sansebart modstykke 
til sin initiale og virtuelle ur- eller basisnatur. Et 
modstykke, der således får status som netop den 
manifeste Gud.

Og hvorfor nu det…? Til hvilken nytte dette 
modstykke…?

For at kunne opnå selverkendelse. Det nævnte 
modstykke har simpelthen til formål at gøre det 
muligt for Gud at kunne sanse/erkende sig selv 
og sin egen væren. Men da samme Gud som 
udgangspunkt også kun har sig selv og sin egen 
tomheds- og stilhedsnatur at lægge til grund for 
sin skabelse af det påkrævede modstykke, ligger 
det i kortene, at samme modstykke nødvendigvis 
må have status som en illusion og dermed er et 
spørgsmål om skinvirkelighed.

I praksis kendes denne skinvirkelighed som 
den materielle verden og virkelighed. Altså den 
såkaldte STOF-verden samt alt, hvad der optræder 
i den: fx dyrene, planterne og menneskene – kort 
sagt naturen, der jo også omfatter stoffets mind-
stepartikler: atomerne og molekylerne. Og ikke 
kun det, men tilmed hele det fysiske univers med 
dets kloder, sole, galakser, galaksehobe osv. osv. 
Alt sammen 
er det dele af den illusion, der under ét spiller rollen 
som den manifeste Gud.

Men kan det virkeligt passe, at alt dette er frem-
bragt af den ur-virkelighed, Gud som ren ånd 
repræsenterer: tomhed og absolut stilhed…?

Ja, det kan det. Ikke alene har alle såkaldte store 
mystikere til alle tider uden mindste vaklen hævdet 
dette, men det er også en sandhed, der er ved at 
gå op for de såkaldte naturvidenskaber – i første 
række fysikken og dens forlængede arm: kvante-
fysikken. Og samtidig med at dette sker, vågner 
og vokser også respekten for det skabende geni 
bag den manifeste Gud, og som iflg. sagens natur 
tilmed er skjult til stede i selve denne særlige il-
lusionistiske fremtoning…

Konklusion:

Den manifeste Gud er det komplementære mod-
stykke til den virtuelle Gud, hvilket i lighed med 
tallene 6 kontra 9 typisk har til følge, at jo mere 
man fokuserer på det ene gudsaspekt, des mere 
uvirkeligt bliver det andet, og vice versa.

Eller sagt kortere: Den manifeste Gud er en skabt 
og dermed illusionistisk synliggørelse af den vir-
tuelle Gud… 
   

Hvorfor udtrykket ”Den manifeste Gud” ..?
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Alle bøger er anmeldt af Ruth Olsen!

Kristus som antihelt

Af Jacob Brønnum

Forlaget Alfa 2013

220 s. 198 kr

Jakob Brønnum forsøger 
med denne bog til en vis 
grad at gøre op med nogle 
af de kristne dogmer og 
de fejlfortolkninger af 
Jesu grundlæggende bud-
skab, som kirken bygger på. Den egentlige forståelse af 
kristendommen, sådan som Martinus har givet os den, 
har han ikke. Men jeg ser bogen som led i den kritik af 
kristendommens afsporinger, som der i vor tid kommer 
mere og mere af. Dette er ikke en egentlig anmeldelse, 
men noget om de tanker, den gav anledning til.

Når han kalder Jesus en antihelt, bygger han det på, at 
alt hvad der overhovedet har noget med magt at gøre, 
står i skærende kontrast til Jesu kærlighedsbudskab. 
Det ses f.eks. af det med ”at vende den anden kind til”, 
og om at ”tilgive 7 gange 70 gange” osv. En helt skal 
gerne være magtfuld, så kirkens forsøg på at gøre ham 
til en Gud, er et slags forsøg på at gøre ham helteagtig, 
dvs nogen man kan se op til og tilbede. Men Jesus ville 
ikke tilbedes, han ville have sit budskab forstået og 
taget alvorligt.

Men end ikke hans nærmeste disciple forstod ret meget 
af hans måde at tænke på. Jesus forsøgte ellers med 
mange historier at gøre dem begribeligt, at hans ærinde 
var et åndeligt anliggende og derfor intet havde at gøre 
med verdslige normer og magtforhold. Når han f.eks. 
sagde: ”Giv kejseren hvad kejserens er, og Gud, hvad 
Guds er”, viste han, at han var uinteresseret i myndig-
hedernes love, for hans mission drejede sig jo om Guds 
love. Og når han råder en ung mand, der er bekymret for 
hvordan han skal blive frelst, til at forære sine mange 
penge væk, er det også for at vise, at det rette moralske 
sind ikke kan opnås med fysisk rigdom.

Jesus levede imidlertid på en tid, hvor det at have fy-
sisk magt også betød at få ret. Det var vel derfor hans 
discipel Peter havde et sværd med i Getsemane Have, 
som han ville forsvare Jesus med. Måske var han den 
mest krigeriske og magttænkende af disciplene, og så 
kan det næsten kaldes ”skæbnens ironi”, at det var netop 
ham, der vandt magtkampen over de andre disciple 
efter Jesu død, og som derfor kom til at stå som kirkens 
grundlægger ifølge historiebøgerne.
Og så var han også, ifølge Johannes Evangeliet, den der 
var snu nok til at redde sit eget skind ved at fornægte 
sit nære kendskab til Jesus, da det blev farligt. Kirkens 
hovedsymbol i Rom, Peterskirken, er altså opkaldt efter 
en forræder!

At kirkens kristendom kom til at bygge på et magtprin-
cip er tankevækkende på baggrund af, at Jesu stod for 
et kærlighedsprincip, der er den diametrale modsæt-
ning til enhver form for magt. Brønnum siger, det blev 
en ”købmands-kristendom”. Og selv om alt det med 
afladsbreve er forhistorisk, er udbredelsen af kærlig-
hedsbudskabet stadig et spørgsmål om penge, f.eks. til 
præstelønninger. Noget som Søren Kierkegaard i øvrigt 
også fandt var i strid med Jesu næstekærlighedsprincip.

Nu blev det især Paulus, der kom til at udbrede og 
præge Jesu lære, ham som aldrig selv havde vandret 
med og hørt Jesus. Derfor havde han ingen problemer 
med at prædike om, hvordan man skulle bøje sig for 
den verdslige magt. Han mente måske, at ”Guds rige” 
var så nært, så det var lige meget. Heller ikke han havde 
åbenbart forstået, at Guds rige var noget, man skulle 
opelske inde i sig selv, i den enkelte selv.

Og kirken havde slet ikke forstået det med ”Guds rige”, 
så den gav sig ihærdigt ud i forsøget med at ville skabe 
det ”rige” her på jorden ved at udstede en masse love og 
regler, som kunne bruges til med hård hånd at udrense 
alle, der var anderledestænkende. Alt det med næste-
kærligheden gled i baggrunden. Store flotte kirker skød 
op overalt som magtsymboler. Glemt var alt det med 
at det er ”de fattige og udstødte, der skal arve riget”.

Til karakteristik af Jesus som antihelt fortæller Brøn-
num Dostojevskijs historie fra ”Brdr. Karamazov”, hvor 
Jesus er anklaget ved inkvisitionen i Spanien for oprør 
mod kirken ved ikke at overholde alle dens regler. 

Boganmeldelser
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Men Jesus kysser bare storinkvisitoren på munden og går 
fri, fordi magten er overrumplende afvæbnet ved hjælp 
af kærlighed.
Jesus bøjede sig ikke for dem, der anså sig selv for at være 
autoriteter, for de handlede efter det gamle magtprincip 
og forstod ikke hans universelle kærlighedsprincip. De 
kunne ødelægge hans fysiske krop, men hans evige sjæl 
var usårlig. I mange menneskers bevidsthed er han og 
hans kærlighedsbudskab stadig særdeles levende. For 
sandheden vil altid sejre til sidst.

Tidløs Visdom

Af Hans Garde

Book son demand 2014
73 sider

Første gang jeg stiftede 
bekendtskab med Hans 
Gardes forfatterskab, var 
med hans lille ganske 
betagende bog ”En dråbe 
i det kosmiske hav”, hvor 
han bl.a. beskrev det kos-
miske glimt, han fik i 
1978. Denne her er hans 
4. bog, hvor han beskriver 
den fortsat lange erfa-
ringsrejse, som han efter 
sit ”glimt” har været ude på.

Den tidløse visdom, som han med bogen søger at vide-
reformidle, siger han er modtaget fra mesteren Morya, 
som han engang for mange inkarnationer siden var i 
tæt kontakt med. Efter den tid har han levet på det, han 
kalder ”den sorte bane”, dvs i selviskhed. Først i den 
nuværende inkarnation har han fået hjælp til at vende 
tilbage til ”den han er”, hans sande jeg, og har fået sonet 
sin dårlige karma.

I en drøm fik han følgende sætninger, som han kalder 
”Morya’s tidløse visdom”:

Ånd er en dyb, dyb erkendelse af, at du er DEN DU ER.
Du er en enestående dråbe i det store kosmiske hav.
Du er på en lang, lang vandring på vej til større og større 
fuldkommenhed.
Mestrene og vismændene har vist, at det kan lykkes.
Alle er på vej.
Du kan ikke forstå andre, det gør ikke noget.
Men du har pligt til at udvise en yderst tolerant holdning.
Der er ingen vej udenom.
Du må gå vejen og lære at mestre dig selv.

At lære at mestre sig selv kræver mod til at give slip på 
”tryghedslivet”, til at praktisere ydmyghed og fjerne il-
lusionen om, at du er adskilt fra helheden. Som enestående 
væsener på vej mod fuldkommenhed lærer vi af vore 
fejltagelser, lærer at tilgive også os selv, men først når 
vi kender og lever efter de evige kosmiske love, ophører 
lidelsen.

Bogen vil måske ikke sige en Martinus-læser noget nyt, 
men budskaberne er så livsbekræftende, at jeg oplever 
den som en meget positiv og opløftende bog. For den 
som først for nylig er begyndt sin spirituelle søgen, er der 
megen opmuntring at få, også selv om det gøres klart, at 
det kan være en lang og vanskelig vej. Vi forsikres om, 
at ingen er bedre end andre, uanset hvor vi er på den 
åndelige udviklingsrejse. Vi er alle Guds børn.

Der er nogle små ting, jeg ikke er enig i, f.eks dette med 
at meningen med vor modgang ”ved kun Gud”. Det ly-
der jo næsten som kirkens mantra om, at ”Guds veje er 
uransagelige”. Martinus har påvist, at de faktisk er ”ran-
sagelige”. Men at vi kan have ”tillid til skaberværket”, 
er jeg helt enig i.
På omslaget står: ”Tidløs visdom nedbryder, hvad men-
neskene i selviskhed har bygget op. Den baner vejen for 
lyset, den renser ud, for at kærligheden kan fødes.

Alt i alt altså en lille fin og kærlig bog, med mange 
smukke tegninger af norske Sigmund Sontum, og trykt 
på tykt glittet papir.

At dø for at leve

Af Anita Moorjani

Forlaget Det Blå Hus 
2014
270 sider – kr. 300

Jeg har læst mange bøger 
om nær-døds-oplevelser, 
men denne er alligevel 
lidt speciel, dels fordi 
den er meget velskrevet, 
dels fordi den giver et 
levende indblik i forfat-
terens liv, hendes verden 
og måde at tænke på både 
før og efter.

Hun er født af ret velstillede indiske forældre (hinduer), 
er opvokset i Hongkong og har gået i katolsk skole. Efter 
fire års kræftsygdom hvor hun har prøvet alt muligt alter-
nativt, da der ikke længere er noget håb om overlevelse, 
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falder hun i en dyb koma (2/2-2006), som varer i 30 dage. 
Herunder oplever hun det, som også andre nær-døds-
oplevere har beskrevet.

Det første, hun oplever, beskriver hun således: ”Du go-
deste, jeg har det fantastisk! Jeg er så fri og let. Hvordan 
kan det være, at jeg ikke længere mærker smerterne i 
kroppen? Hvorfor er jeg ikke spor bange? Hvor er al min 
frygt blevet af? Åh, hvor fantastisk, jeg kan ikke længere 
finde frygten.”
Og lidt senere: ”Åh, jeg er ved at dø! Er det sådan, det 
føles? Det er slet ikke, som jeg havde troet. Det føles 
så smukt, fredfyldt og roligt .. og omsider føler jeg mig 
helbredt.”

Hun kan følge alt, hvad der sker omkring hende, ja hun 
ser endda sin bror sidde i en flyvemaskine på vej hjem 
fra Indien for at sige farvel til den døende. Men hun føler 
sig mere levende end nogensinde og skriver:
”Jeg følte mig fuldstændig badet i ren betingelsesløs 
kærlighed. Den gav mig følelsen af at høre til, som om 
jeg endelig var nået frem efter alle disse års kamp, smerte, 
bekymring og frygt. Omsider var jeg kommet hjem.”

Fristelsen til at blive i dette ”lykkeland” var stor, men hun 
måtte vælge. Valget bliver dog lidt nemmere, da hun får 
en slags åbenbaring om, at hun vil blive helbredt, når hun 
vender tilbage til sin krop. Hun skriver (s. 120): ”Selv om 
jeg til enhver tid havde et valg, blev jeg også klar over, 
at der var noget mere, en følelse af, at der var et formål 
med mig, jeg endnu manglede at indfri.”

Hun får besked om at vende tilbage og leve uden frygt, 
og hun bliver klar over, at det var frygt der skabte hendes 
kræftsygdom. Hendes oplevelse på ”den anden side” 
betyder, at hun bagefter bliver et helt andet menneske. 
Hun får en kærlighed til naturen og medmenneskene, som 
hun aldrig før har følt, for nu føler hun sig forbundet med 
alt og alle, som en del af det kosmiske netværk. Al frygt 
er forsvundet, og hun ser livet med nye øjne, ja hun er i 
stand til at elske sig selv uden at være det mindste selvisk.

I dag rejser hun som en berømthed rundt i hele verden 
og fortæller om sin oplevelse og om, hvad hun lærte af 
den. Og selv om det kun er en mindre del af den kosmi-
ske sandhed, så er en sådan bog og fortælling med til 
at få en del mennesker til at indse, der findes en større 
virkelighed, og måske føre til de begynder at søge efter 
mere åndelig viden.

Bogen har forord af Wayne W. Dyer. 

Noget om illusion og 
identitet

Af Bent og Birgit 
Strandbygaard

Forlaget Multivers 2014
144 sider, 178 kr

Forfatteren er psykolog 
og søger i denne bog at 
inddrage det spirituelle 
i sin undersøgelse af be-
vidsthedens udvikling. 
Psykologien er jo en 
grundlæggende ”viden-
skab” om menneskets usynlige, dvs åndelige, felt, men det 
er sjældent man som her ser et forsøg på at føre menne-
skets udvikling helt frem til de højeste bevidsthedsformer.

Motiveringen til at give sig i kast med denne under-
søgelse, var hvad han kalder ”et glimt af indsigt”, en 
pludselig oplevelse af viden om, ”at vores verden er gen-
nemsyret af et uhyre net af illusioner”. Bogen begynder 
derfor med en forklaring om, hvordan det vi oplever som 
fysiske fænomener, dybest set blot er energiprocesser, 
og at alt hvad vore sanser oplever som noget udenfor os 
selv, i virkeligheden kun findes inde i os selv. Altså er 
alt illusioner. 

Undersøgelsen fortsætter med at se på østens visdom og 
det, den opfatter som ”opvågning” og frigørelse. Stør-
stedelen af bogen består dog af Ken Wilberts teori om 
de 9 udviklingsfaser, hvor de første 4 handler om det, vi 
kender fra børns og unges udvikling. Først i 5. fase, som 
han kalder den egoiske, begynder en mere bevidst stil-
lingtagen til ”hvem er jeg”, og en søgen efter sandhed, 
først ved hjælp af naturvidenskaben. Her sker det, at 
”mennesket opdager en ny vej, der fører indad”.

I 6. fase udvikles den autonome selvreflekterende ver-
densborger, som søger efter mening, hvilket kan medføre 
eksistentielle problemer. En stabil identitet må bygges på 
indre værdier. I 7. fase skifter identiteten fra egocentrisk 
til sociocentrisk. Man er på vej til at opleve omgivelserne, 
naturen, som en del af sig selv, hvilken er begyndelsen 
til enhedsbevidsthed, dvs højere bevidsthed. Her citeres 
Jes Bertelsen for flg. (s.90):

”Den højere bevidsthed forholder sig til helheden, den 
åbner sig mod helheden og bliver i større eller mindre 
grad ét med denne. Derfor kan man sige, at den højere 
bevidsthed er tilstanden, hvor erfaring af den samlede 
kosmiske energi, det guddommelige, finder sted.”
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Og videre (s.94): 
”Det, vi engang forestillede os, var vores isolerede selv, 
viser sig nu som ét med kosmos. Og det er vores virke-
lige selv. Du er det. Din virkelige identitet er identisk 
med den ultimative energi, hvoraf alle ting i universet er 
manifestationer.”

I 8. fase når man frem til den bevidsthed, hvor man ikke 
længere ser sig adskilt fra andre mennesker, man bliver 
i stand til virkelig at elske alle sine medmennesker. Her 
beskrives, hvad de forskellige kristne mystikere har fortalt 
om deres oplevelse af mystisk illumination og énhed med 
Guddommen.
Den allersidste fase er en salighedstilstand, en fuldstændig 
frigørelse.
Jeg er glad for, at Martinus har forsikret os om, at når 
blot vi gør os umage med at leve et hæderligt liv, øver 
os i at tilgive og elske vor næste så langt vi formår, så 
vil udviklingen mod højere bevidsthed ske for os alle før 
eller senere.

Religion for ateister

Af Alain De Botton

Forlaget Tiderne Skifter 
2013

316 sider

Da jeg fandt denne bog 
på biblioteket, blev jeg 
nysgerrig, for hvad vil 
ateister dog med en reli-
gion? Forfatteren, som er 
en engelsk filosof, vok-
sede op i et jødisk men 
meget ateistisk hjem, så 
da han blev ældre, følte han alligevel, at han manglede 
noget. Normalt plejer ateister ikke at interessere sig 
for, hvad religion dybest set er. Men ham her er vældig 
velbevandret i alle de religiøse retninger og mener, der 
er meget, man kan lære af dem, når man bare sorterer al 
overtroen fra.

Han mener, der er vældigt sundt at indse, der er noget, som 
er større end én selv. Ateister har for vane at overvurdere 
mennesket og dets evne til at kontrollere sit eget liv og 
skæbne. Det er godt for dem at blive mindet om deres 
egen afmagt og betragte livet fra evighedens perspektiv. 
De mangler den forløsende følelse af ærefrygt, men det 
mener han, stjernerne kan give dem, for uanset den vi-
denskabelige forskning er her noget, vi aldrig vil blive i 
stand til at beherske.

Han har mange humoristiske betragtninger, f.eks. over 
ateisternes forsøg på at bevise, at Gud ikke eksisterer, for 
det anser han for meningsløse diskussioner. Gud og alt det 
med tro interesserer ham slet ikke. Han er mere optaget 
af, hvordan man kan overføre de gavnlige og trøsterige 
sider ved religionerne til det sekulære samfund. Moral 
og etik er f.eks. ikke blevet mindre væsentligt, blot fordi 
vi afskaffer religionerne.

Han betragter religionen med moderne briller og anser 
dem for at være lige så gode til at forføre menneskene 
som ethvert andet PR-firma, fordi de taler til vore barn-
lige følelser. De har dog den fordel, at de har eksisteret 
så længe. Det vejer tungt i forhold til de skriverier, som 
oplysningstidens filosoffer udspredte. Den religiøse kunst 
og arkitektur har i århundreder påvirket den menneskelige 
bevidsthed. Også forfatteren føler sig meget fascineret af 
denne del af det religiøse verdensbillede.

Han er ikke den eneste, der har prøvet at skabe en religion 
uden en Gud. Han fortæller om, hvordan den franske so-
ciolog Auguste Comte erkendte, at et sekulært samfund, 
der kun stræbte efter større velstand og folkelig under-
holdning, ville komme til at lide af alle mulige sociale 
sygdomme. Så han gav sig til at beskrive en ny rationel 
religion, som han kaldte en ”universel religion”, hvor præ-
sterne skulle være livskunst-terapeuter i en slags skoler 
for etik og moral, betalt af bankerne! Over disse skoler 
skulle der stå: ”kend dig selv for at forbedre dig selv”.

Bogen er ind imellem ret morsom og underholdende, men 
også fuld af selvmodsigelser. Han slutter med at skrive: 
”Religionernes visdom tilhører hele menneskeheden, 
også de allermest rationelle mennesker, og fortjener at 
blive selektivt genanvendt af det overnaturliges største 
modstandere. Religioner er indimellem alt for gavnlige, 
virkningsfulde og intelligente til, at man kan overlade 
dem til de religiøse.”
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Fra Aase Møller-Hansen

Jeg skriver til Dem, da jeg har læst Deres indlæg i Ny 
Verdensimpuls. Det gør mig ondt, at De som har stået 
Martinus nær, og efter hvad jeg har fået at vide, har væ-
ret en dygtig fortolker af Martinus og rejst ud og holdt 
foredrag på Esperanto, nu går så hårdt imod Martinus 
Institut og tror, at man manipulerer med Martinus tekster 
og laver fiksfakserier med dem, som De udtrykker det. 
Det er helt forkert, der er absolut ingen på Martinus In-
stitut, der manipulerer med Martinus tekster, derimod er 
der tilsyneladende andre, der manipulerer med Martinus 
symboler.

Det der sker på Martinus Institut er, at man ændrer stave-
måden til almindelig dansk retskrivning ved nyudgivelser. 
Et arbejde, som Martinus selv havde påbegyndt. Sprog er 
levende, det ændrer sig hele tiden, og det er af betydning, 
at Martinus Åndsvidenskab kommer til at fremstå som 
værende en ny og aktuel videnskab – og ikke kommer til 
at fremstå som noget gammelt og støvet, som ikke kan 
have Nutidens menneskers interesse. 

Lige så lidt som man i dag vil finde på at sige Kjøben-
havn, lige så lidt vil man jo sige, at vi spiser vitaminer 
og mineralier. Vi skal huske på, at Martinus skrev for 
fremtiden. Vi lever i et lille land, Danmark, og i en mate-
rialistisk tid, hvor der endnu ikke er så mange, der forstår 
Martinus tanker.

Der er mennesker, der står så fast på, at det må man ikke, 
at de har skabt en udbrydergruppe, der mistænkeliggør 
Martinus Institut. Det er meget synd, og for mig ser det 
ud som om, der er ved at ske det samme med Martinus 
budskab, som der skete for 2.000 år siden med Jesus 
budskab. Man deler sig op i sekter, og det var bestemt 
ikke Martinus mening.

Jeg vil anbefale Dem, at tage kontakt til Instituttet og tale 
med Willy Kuiper eller Ole Therkelsen, som De jo sikkert 
kender fra gammel tid. En sag har altid to sider, og Deres 
indlæg i Ny Verdensimpuls bærer stærkt præg af, at De 
kun har talt med den ene part. Hvis De er på internettet, 
kan De også gå ind på www.martinus.dk og se Instituttets 
redegørelse for retssagen, Martinus gavebrev og 2 breve 
fra Bertil/Martinus angående copyright, ligesom der er 
en udførlig redegørelse for bevarelse og publicering af 
Det tredje Testamente.

En tidligere medarbejder på Instituttet har jo tilegnet sig 
en kopi af Martinus første udkast til Livets Bog 7 bind 
og udgivet dem som en faksimileudgave, ligesom han 
senere har lagt diverse oversættelser af Martinus bøger 
på internettet uden overhovedet at bryde sig om, at der 
er noget der hedder copyright. Det er jo det retssagen 
handler om.

Venlig hilsen

Åbent brev til Kirsten Thurø
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Fra Kirsten Thurø
 
18/2.14
Hjertelig tak for Deres brev.

1.Der er ingen oplysning om, hvilket indlæg 
De henviser til. Ud fra ordvalget må jeg formo-
de, at det må være: At læse ånd og at læse ord. 
2.Jeg tvivler ikke på, at De i henhold til den viden, som 
er Dem tilgængelig, skriver ud fra et velmenende hjerte. 
3. Deres brev rummer imidlertid stærke misforståelser, 
formodninger; hvorfor følgende, - endskønt jeg ikke yn-
der selvsnak, - syntes mig nødvendigt for {om mulig} at 
opnå undgåelsen af yderligere skæve antagelser.
Det har ikke et eneste tusindedel af et mikro-sekund 
været min personlige hensigt eller mit ønske at skrive 
noget som helst i Den Ny Verdensimpuls [DNV]. 
Jeg holdt ikke bladet; vidste ikke hvad, der foregik; 
- ud over, at en bekendt fortalte at gamle 100 + 
2-3-årige Tage Buch skrev frygtelige kritiske artikler.  
Først troede jeg bedrøvet, at Tage måtte være gået fra 
«geni til senil»?-; men så fik jeg at vide, at han er sær-
deles åndsfrisk.

Kort efter blev jeg opmærksom på, at Martinus In-
stitut [MI] i min artikel på Internettet havde skrevet: 
Martinus Guddommen. Dette er naturligvis ikke noget 
Instituttet har gjort med vilje; men derimod: Forsynet. 
Jeg blev meget ked af det: Forsynet forlangte af mig, at 
jeg skulle sætte mig i forbindelse med MI. 
MI har jeg sagt farvel til for mange, mange år siden. Det hav-
de ingen relevans for mig at følge hvad, som måtte ske der.  
Martinus har, medens han stadig var iblandt os, fortalt mig 
om mange af fremtidens begivenheder: Globalt - privat 
- og indenfor Martinus arbejdet. Han kendte mentalite-
terne. Han kendte fremtiden, og han kunne ikke vælge 
anderledes.
 
En stor mester kommer altid lang - lang tid før sin tid. 
Årsag: Menneskehedens mentale egoismeskjolds selvfor-
svarsautomatik er så hårdt, at der behøves århundreder af 
tidsaldre for at ”bløde op”. Det er en langsom, langsom 
proces at bryde igennem formodnings-forestillingernes 
vanepanser af ulogikkens inhumane reaktionsmønstre for 
at blive født på ny og opstå i udødelighedens kærlighedslys. 
Vi er alle fostre. Netop derfor er bønnen så vigtig. Fød-
selsporten kan kun nås ad sandhedens vej, og kun som 
absolut sandfærdige mennesker kan vi være medskabere 
af et humant verdensrige.

  
I  i n d e r l i g  b ø n  b a d  j e g  o m  h j æ l p .  D a 
k o m  s v a r e t  t y d e l i g t :  S k r i v  t i l  D N V. 
Derfor første indlæg; - vidende, at nogles reaktion kunne 
blive: Hun burde da blot have ringet til MI.
Da jeg afleverede artiklen, forærede fru Ruth Olsen mig 
nogle DNV-er. Det er jo sådant et smukt blad, Ruth har 
kreeret, og selvom der har været meget, som ikke havde 
min interesse, så har jo mange hundreder af mennesker 
haft glæde af det gennem årene.
Hjemme gav jeg mig senere til at læse nogle af Tage 
Buchs artikler. De slog mig med kulminerende forbav-
selse: Hvordan kunne man kalde hans indlæg kritik? 
De er jo fulde af kærlighed og logik. Min umiddelbare 
konklusion: Dette må, - hvis dagens Martinus studerende 
ikke forstår, - fra forsynets side være tilegnet fremtiden; 
men jeg kendte trods alt på daværende tidspunkt kun et 
enkelt menneskes reaktion. 
 
Siden opdagede jeg, at Tage også havde skre-
vet en analyse over MI’s arbejdsgang og menta-
le holdning. Da jeg ikke har førstehånds indsigt, 
kan jeg ikke tage stilling til en sådan analyse.  
Så gav jeg mig til at læse nogle af alle de andre indlæg. 
Jeg kender overhovedet ikke de skrivende personer: Tage 
har jeg talt med for mange år siden; få andre ved jeg, hvem 
er; men har aldrig talt med. Derudover et hav af navne 
hvis ansigter, jeg slet ikke kender. 
Derefter modtages pludselig utidigt et DNV, hvor der 
skrives om retssag. 
RETSSAG? ER DE GÅET FRA FORSTANDEN??? 
Jeg har førstehånds viden om Martinus’s bestemmelser: 
RETSSAG er en total modsætning til Martinus’ indstil-
ling og anvisninger. Det er en handling direkte imod 
Martinus’ vilje.

Svar til Aase Møller Hansen
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Min hjerne, som i reglen har for vane at søge logikkens 
kærlige svar, slipper pludseligt alle bremser og koger totalt 
over: Stakkels mennesker på MI! Kan de virkelig handle 
sådan imod en verdensgenløser? Midt i ”kogeriet” erindrer 
jeg Martinus’ ord --- og tænker: nå --- jo --- det må jo så 
være det ---der måtte--- åh --- jo --- selvfølgelig --- phuuu... 
Usammenhængende farer begivenheds-facetterne rundt i 
min hjernekasse som forvildede vagabonder, der ikke kan 
finde vej. På et tidspunkt slipper jeg det hele og siger til 
mig selv: Dette her kan du intet gøre ved; - det er ikke dit 
bord; uanset hvor meget dit hjerte ønsker at hjælpe; - og 
man kan jo ej heller skabe fornuft dér, hvor der ikke er 
modtagelighed for fornuft!!!
  
Men forsynet ville ikke lade mig i fred, for pludseligt 
en sommeraften bliver min hjerne påvirket af en indre 
udefra kommende psykisk el-strøm. Jeg griber papir og 
pen og skriver og skriver. Pludseligt er overblikket logisk 
og klart. Pludseligt er der orden i de mange forvildede 
vagabond-tanke-facetter. Perspektivlinsen står i fokus 
og fodrer udtryksevnen. Jeg kan end ikke sætte mig ned. 
Tankestrømmen bevæger sig lynhurtigt. På et tidspunkt 
er hjernen så træt, at jeg vakler til sengen og falder bom 
i søvn. I det øjeblik jeg vågner, er strømmen der igen, og 
jeg fortsætter og fortsætter skrivningen indtil, den fandt 
sin afslutning. 
Nogle dage senere bliver jeg klar over, at have skrevet så 
meget, at andre ville have svært ved at få overblik. Derfor 
delte jeg det skrevne og skabte en: konklusion.
 
Efter ovennævnte oplevelse opfatter jeg det 100% som 
pligt, præcis som ordene kom, at offentliggøre: At læse 
ånd og at læse ord og ligeledes indlægget: Testamentets 
Titler, som stammer fra samme mentale proces. Jeg op-
levede en klar påvirkning fra den åndelige verden. I mit 
sind findes ikke en eneste skygge af tvivl, og jeg ville 
ikke kunne have et roligt øjeblik, hvis jeg blot efterlod 
det skrevne i skrivebordsskuffen. Andre menneskers 
subjektive vurdering om hårdhed og lignende har for 
mig ingen relevans.

Når De således anklager mig for at være påvirket af ”den 
anden part”, er det også min pligt at fortælle sandheden: 
Jeg kendte ikke den anden part, - udover ret flygtigt fru 
Ruth Olsen, som jeg ej heller talte ”retssag eller problemer 
med”. Jeg havde altså ikke talt med nogen af parterne. 
På daværende tidspunkt havde jeg blot afleveret en ar-
tikel [Martinus er ikke en Guddom] og modtaget nogle 
blade. Faldt der nogle ord om en konflikt, erindrer jeg det 
overhovedet ikke. Retsforfølgelsen kom først senere. Jeg 
talte med ingen før efter at have skrevet det indlæg, som 
De klager over. Nogen,- ifølge min personlige opfattelse 
reel dyb samtale vedrørende den opståede situation, har 
jeg indtil her og nu ikke haft med nogen, som her og nu 
befinder sig på det jordiske plan. Jeg har ej heller noget 

ønske herom. 

De mennesker, De mener mit indlæg bærer præg af, at jeg 
skulle have talt med, kendte jeg ikke. Deres formodninger 
er malplacerede og har med andre ord intet at gøre med 
mit skriftlige indlæg i DNV.

De skriver, at der er to parter i enhver sag. Dette er ikke 
rigtigt: Her er der 3 parter: Anklagerne + de anklagede 
+ Martinus.  

Derudover er der også alle, som står på sidelinien og 
har en viden om Martinus’ ønsker og bestemmelser. Det 
er sikkert ikke så mange mere; for mange er jo nu i den 
åndelige verden. Snart vil der ingen mere være på det fy-
siske plan, som kendte Martinus, da han færdedes iblandt 
os. Retssagens afslutning kommer sikkert at vare mange 
år, så den er det ikke sikkert, Martinus’ nu ældste elever 
kommer at opleve rent fysisk. 

Martinus ved, at mit hjerte 100% ønsker at hjælpe hans 
livsværk. Uden at jeg nogensinde har sagt noget til ham 
om min holdning; har han siddet tavs og set mildt på 
mig, for efter en stund at begynde at tale til mig herom. 
Undskyld, at jeg fortæller Dem dette, men jeg er 100% 
på den tredie parts side: På Martinus’ side. Derfor er min 
artikel også spækket med neutralitet. 
Kan man ikke læse dette, er det fordi, man putter sine 
egne subjektive opfattelser ind i det, som blev skrevet, 
og muligt tillige fordi jeg eventuelt har glemt et enkelt 
ord som - : måske - eventuelt - hvis -- dersom - i så 
fald - osv. i een eller to sætninger; hvilket jeg af hjertet 
undskylder --- hvis!
Dog skriver jeg et sted om, at jeg inderligt håber, at det, 
der omtales ikke er sandt. Reelt ved jeg det ikke, ej hel-
ler til dags dato. Jeg har ingen fysiske beviser set mht. 
MI’s omtalte produktioner; - ønsker ej heller dette; - men 
desværre bekræfter også Deres brev, at de findes [jeg 
håber inderligt, at De lyver]. De skriver, at man ændrer 
stavemåden til almindelig retskrivning. Jamen, det har 
Martinus kraftigt og tydeligt i utallige situationer gen-
nem årene, når folk blev for emsige, sagt IKKE MÅTTE 
SKE. Livets Bog, og alt andet skriftligt materiale, skal 
forblive som Martinus har efterladt det, hvilket også er 
stadfæstet i strukturen. 



24

At Martinus selv skulle have begyndt arbejdet med at 
ændre de bøger, han skrev via tidligere retskrivning er 
total misforståelse; og selvom det havde været sandhed, 
har Martinus aldrig givet et eneste jordisk menneske 
grønt lys for bearbejdelse af sine værker på nogen som 
helst måde. En sådan påstand er en falsk udlægning af 
Verdensgenløserens anvisninger. 

Der har igennem årene, medens Martinus endnu var 
iblandt os, været nok af mennesker, som ville redigere 
Livets Bog til ny retskrivning. Hvorfor reagerede Ver-
densgenløseren altid med stærkt forbud herfor? Hvorfor 
lod han dem så ikke gøre det imedens, han var her på 
det fysiske plan og direkte havde mulighed for at følge, 
vejlede og vurdere? Dersom denne retskrivning var i 
samklang med den guddommelige viljes mål, var det sket 
før Martinus rejste hjem.

Sprog ændres hele tiden, skriver De. Skal Martinus’ ar-
bejde da ændres hele tiden? Det må jo være den logiske 
konklusion. Det er ikke ændringen af et sprogs ydre 
præsentation, som har betydning; men ændringen/udvik-
lingen af menneskenes indre livsforståelse og humane 
kærlighedstalent. 
Med denne udvikling kommer den virkelige forståelse for 
dét, som Martinus skriver både på og imellem linierne; 
og det bliver, når den tid opstår, for den enkelte, inklusive 
udlændinge, ikke svært at læse såkaldt ”gammel dansk”. 
Mennesker bliver med tiden frigjorte fra en mængde 
spildenergier/nerveslitager, der i dag ofte styrer livsople-
velsen grundet ”arrigskabens uforstand”. Mennesker vil 
blive langt mere klartseende og hurtigtlærende. 
 
Genklangen af Martinus’ ånd og ord er alfa og omega, - 
ikke skrivestilen, og absolut ikke jordmenneskets mentale 
bevidstheds-stempel på Verdensgenløserens efterladte 
skrifter, f.eks. ved bogstavsændringer.  

MARTINUS’ EFTERLADTE ARBEJDE ER GUDS 
ALKÆRLIGHEDSBEVIDSTHED STOFLIGGJORT 
I ORD. 

Fra et indsnævret jordisk bevidsthedsperspektiv at ændre 
på dette stof er at ændre alkærlighedsåndens stofliggjorte 
vibrationsfelt og dermed dettes påvirkning på læserens 
ånd, dybdeforståelse og livsoplevelse. At dette først bliver 
klart for mange i en senere udviklingsfase, ændrer ikke 
fakta. Der, hvor der ingen genklang findes, er sindet ikke 
parat til modtagelse, - til indsigt. Denne situation kan en 
retskrivning umuligt råde bod på. Tror man dette, er det 
tankedril opstået grundet vaneperspektivisk lokalfokuse-
ring, og ikke en konklusion relateret logikkens universelle 
helhedsbillede. 

Åndsvidenskaben vil altid være en ny og aktuel 
videnskab for den, som er moden til at finde interesse 
herfor. Retskrivning og skrivestil har i så henseende nul 

betydning. Er indholdet ikke inspirerende, bliver det ikke 
læst. Er indholdet inspirerende, bliver det læst, uanset 
såkaldt gammeldags skrivestil. Sådan er det. Sådan fun-
gerer virkeligheden. 
Martinus sagde: Det er kommet på den måde, det er skre-
vet. Sådan skal det forblive stående, uberørt. 

Martinus skrev for de mennesker, som i al-tiden har mu-
lighed for at forstå, og de findes hele tiden, - ikke kun i 
fremtiden; som De mener, han skrev for. At der vil være 
flere mennesker med interesse for Martinus’ arbejde 
engang i fremtiden, er rigtigt. Dog vil de mennesker, 
som tager budskaberne alvorligt, ønske kun at studere 
originaludgivelserne.

De skriver til mig, at jeg tror, at man manipulerer med 
Martinus’ tekster. Dette er for mig ikke en tro, det er 
en viden. Jeg har dog ikke viden om alle tilfælde; men 
allerede i Livets Bog I stk. 1 har man ændret ordet 
”mineralier” til ordet ”mineraler”. Denne ændring er en 
manipulation. Om den er besluttet af et nuværende MI 
Råd eller et tidligere, ved jeg ikke. Hvem har ansvaret? Er 
det ikke Rådet? Hvem ellers? Tage Buch skriver, at Willy 
Kuijper har været medlem i alle årene efter Martinus’ 
hjemrejse? Jeg har intet imod nogen person; men jeg har 
på hele menneskehedens vegne meget imod al form for 
manipulation med Martinus’ tekster. Nævnte omskrivning 
viser klart, at her er der tale om ufærdige mennesker, som 
ikke kan følge Verdensgenløserens tankegang, og derfor 
ændrer denne, så den passer bedre til egen tankegang. Det 
er meget ubetrykkende, at noget sådant kan ske, og man 
tænker automatisk: Kan vi stole på nyudkomne bøger? 
Hvor er det godt, vi har Internettet. Der kan man i dag 
kontrollere alt. 

Den tidligere medarbejder, De omtaler, er jo forsynets 
redskab. Originalteksterne skulle offentliggøres og sikres. 
På Internettet kan man altid finde dem igen. 

Martinus ser, at alt er levende væsener. Det gør det jor-
diske menneskes begrænsede bevidsthed ikke. Martinus 
taler i Livets Bog stk. 1 om, at de former for liv, som 
ytrer sig som ”dyr”, ”planter” og ”mineralier” alle uden 
undtagelse er genstand for livets oplevelse: Dyr, herun-
der mange forskellige individuelle arter, hører ind under 
og oplever livet i det samlede dyrerige. Planter [enkelte 
individer som: buske, blomster, træer osv.] hører ind 
under og oplever livet i det samlede planterige. Mine-
ralier, herunder mange forskellige arter af individuelle 
mineralie-mikroindivider, hører ind under og oplever 
livet i det samlede mineralrige. 

I det jordiske menneskes perspektiv, [som Martinus 
skriver for] opleves dyreriget som levende liv. I samme 
perspektiv opleves planteriget også som en art levende 
væsener eller livsytringer; men i det jordiske menneskes 
perspektiv opleves mineralriget IKKE som levende, men 
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som en art livløs materie-tilstedeværelse.

Ordet ”mineralier” er naturligt for Martinus at bruge i 
beskrivelsen af de mikroindivider, som Verdensgenlø-
seren ser i de mineraler, som vi ser som død materie. 
Det er ikke død materie. Det er alt sammen levende. 
Ganske vist er de individuelle mineraliers bevidsthedsliv 
repræsenteret mega-elementært på det fysiske plan; men 
Martinus gør her opmærksom på, at også det, vi oplever 
som mineralriget, består af levende mikro-væsener, af mi-
neralier, som er genstand for livets oplevelse. Sanser man 
desuden grammatikken i sproget, kan man selvstændigt 
erkende, at dét, som her skrives, er sandhed.

Vi benævner ej heller et iskrystal med betegnelsen: sne-
bold. En snebold - eller en hvilken som helst isformation 
- består af utallige iskrystaller, som alle er individualiteter, 
der griber ind i og knytter sig til hinanden på en speciel 
måde og former snebolden. At ændre ordet «mineralier» 
til «mineraler» er analogt med at ændre ordet «iskry-
staller» til «snebolde». Imidlertid er vi så heldige, at vi 
er i stand til på vinterruden at se iskrystallerne. Vi ved 
foruden, at de er meget smukke og logiksystematisk 
opbyggede og tillige, at der ikke er to, som er ens; og at 
årsagen hertil er, at det drejer sig om individuelle levende 
væsener på nogle af de allerførste spæde små trin i udvik-
lingens vej for at opleve livet i den fysiske verden. Med 
ordet ”mineralier” beskriver Martinus det mikroliv, som 
opbygger mineraler. 

Da Martinus var hos os, talte han sommetider om det 
salighedsliv, han kunne se og opleve inde i mineralerne: 
”Der udfolder sig et væld af leben”, - kunne han sige. 
Han oplevede jo både det fysiske og det åndelige liv 
samtidigt, og han kærtegnede ofte sten, fordi han oplevede 
glæde ved sansningen af det salighedsliv, som lever og 
manifesterer sig i stenene. At anfægte et kosmisk bevidst 
menneskes ordvalg er at afsløre, at man ikke er kosmisk 
bevidst. Dette ved vi naturligvis godt alle sammen, at vi 
ikke er; men erindrer vi det, når vi vil rette på Det Tredie 
Testamente??? Man er ikke med den bevidsthed, man som 
jordmenneske ejer, i stand til at sanse det perspektiv, ud 
fra hvilket et kosmisk bevidst menneske udtrykker sig. 
Som jordiske mennesker må vi indse, at vi reelt ikke 
kan vurdere Martinus’ ordvalg og udtryksform; idet vor 
bevidsthed ikke evner at gennemskue livsytringerne ved 
hjælp af alkærlighedens bevidsthedskraft, der gennem-
skuer alt. En sådan evne har kun det kosmisk bevidste 
menneske. Vi er, hvad dette angår, som blinde mennesker, 
der ved meget lidt om, hvad farver er.

Det jeg skriver, - såvel nu som tidligere - skriver jeg med 
andre ord ikke for at gå hårdt imod MI, som De mener, 
jeg gør; men udelukkende for at skabe klarhed. Muligt 
har andre en anden forståelse af ordet ”mineralier”, og 
mener måske, at det er en stavefejl eller et gammeldags 

ord; men uanset hvad, man måtte mene, har ingen ret til at 
ændre ord eller sætningsudtryk i Martinus’ manuskripter. 
Rettelser må kun ske i relation til Martinus’ urmanuskript, 
og i dette, såvel som i første udgave af Livets Bog, står 
helt tydeligt: mineralier. Det enkelte menneske vil i lang 
tid fremover kun evne at gennemskue facetter af Martinus’ 
arbejde. Forståelsen afhænger af menneskers individuelle 
baggrundserfaringer.

Efter Martinus’ hjemrejse købte jeg, for at støtte MI alle 
de nye udgaver af Livets Bog; endskønt jeg havde dem 
alle i forvejen. I denne nye udgave har man ændret ordet 
”mineralier” til ”mineraler”. Jeg har indsat en fin lille 
streg mellem l´et og e´et og en tydelig prik over denne. 
Man kan nu klart se, der står ”mineralier”. Jeg vil anbefale 
enhver, som har købt udgaver, hvori der står ”mineraler” 
at gøre det samme.
Mennesker skal have tid til at udleve deres materialistiske 
tilstand, og millioner af mennesker tillige deres behov 
for religiøs suggestion; hvorfor mange af de mennesker, 
som er trætte af de gamle religioner, mentalt bevæger sig 
mod nyreligiøse retninger, som mere eller mindre også 
er baseret på suggestion. 
 
Mange betragter Det Tredie Testamente [DTT] som en 
ny tros-retning. Det er det ikke. Det er logikkens ver-
densrevolution, som kan hjælpe mennesket i den indre 
åndelige erkendelses-proces, der vejledende fører fra tro 
til selvstændig erkendt viden og derfra til skabelsen af et 
harmonisk verdensrige. 
At samle interesserede om Martinus’ analyser handler 
først og sidst om at oplyse om disse, og så kommer de 
mennesker automatisk af sig selv, som er modne for 
modtagelsen af: Det Evige Verdensbillede. 

Der findes ingen reklamer, og ingen retskrivninger, som 
kan tiltrække flere mennesker. Når mennesker bliver 
sultne efter afklaring, kommer de helt af sig selv. 
I årenes løb har der været mange mennesker, som kom på 
Klint motiveret af, at det er et dejligt sted at holde ferie, 
medens undervisningen for dem var en total biting. Dette 
er en kendsgerning. 
Da DTT er givet til hele menneskeheden, og således ikke 
er en lokal forening, kan ingen melde sig ind og ingen 
bryde ud; hvorfor udbrydergruppers eksistens er et fantom 



26

i lokalperspektivets tilsyneladende virkelighed. Reelt 
eksisterer de ikke. Der findes mange mennesker, som 
arbejder for Martinus. Den ene på den ene måde; den 
anden på den anden måde. Disse mennesker er kosmisk 
set en sammenkoblet helhed. Forsynet kontrollerer de 
erkendelses-facetter, de enkelte individer må gennemleve 
og komme til forståelse af, således at dette store voksende 
sammenspil med tiden vil evne at manifestere sig som et 
globalt organ i guddommelig harmoni.

Der, hvor der er disharmoni, står vi i lære. Dér nytter 
det intet, at lange ud efter den anden part. Dér må man 
spørge sig selv eller endnu bedre Gud: Hvad er det, jeg 
skal lære? Og dette gælder alle parter. Angreb på den ene 
eller den anden måde, det ved vi jo, er selvdestruktion. 

Der er mange misforståelser [sekter] omkring Jesus’ {og 
andre verdensreligioners stiftere og} budskaber, og der 
vil være mange misforståelser omkring Martinus’ analy-
ser, og det vil der være lige indtil hele menneskeheden 
er kosmisk bevidst. Det bliver vi nød til at se i øjnene. 
Alligevel tror jeg ikke, som De, at der er nogen, som li-
gefrem mistænkeliggør MI. I så fald skulle disse jo mene, 
at Rådet helt bevidst og selvisk kalkulerende foretager 
sig ting, som er forkerte og imod Martinus’ anvisninger, 
for egen vindings skyld. Sådan tror jeg absolut ikke at 
nogen dømmer Rådet. Det forekommer mig blot, at der 
er mennesker, - muligt såvel til højre som til venstre (?), 
- der ikke kan se klart og ikke forstår opgavernes essens. 
Enhver gør jo dét, man er overbevist om, er det rigtige.

Der findes en grund til, at mennesker gør det, de gør; og 
vi ved at mennesker kan være egenrådige og svære at 
arbejde sammen med; men så længe man holder sig til 
Martinus’ originale værker, og det er disse som udsen-
des, er der ikke sket nogen reel forbrydelse og slet ikke 
noget, som berettiger en jordisk ubehagelig og enormt 
bekostelig retssag. Det er ikke gennem retssager forsynet 
bedst kan hjælpe en sløj økonomi. Der må fra forsynets 
side være en for os skjult mening med at nærværende 
konflikt skulle opstå.

Begivenhederne er af forsynet koblet sammen for, at vi 
skal lære at handle rigtigt, at handle retfærdigt og kærligt. 
En retssag syntes {i nærperspektivet} at være en proces, 
som kun kan skade alle parter + Martinus-arbejdet. Sand-
heden er, at Martinus skrev Livets Bog via tidligere rets-
skrivningsregler, og det er alle Martinus’ medarbejderes 
pligt at værne om sandheden i alle forhold. Man må ikke 
sende usandhed hverken om Martinus eller hans arbejde 
eller nogen eller noget som helst andet ud i fremtiden. 

Sandheden er den frigørende kraft i alle konflikter. 
Sandhedserkendelse og respekt for sandhedens ret udgør 
vejen til kosmisk viden og dermed vejen til verdensfred; 
inklusive fred såvel arbejdsmæssigt som personligt mel-
lem firkløveret og MI.

Det er imidlertid også sandhed, at forsynet har tilladt MI 
at udgive Livets Bog o.a.? efter nye retskrivningsregler, 
og at i denne proces har MI ændret ord, hvorved også 
sætninger ændres og at bl.a. ændres derved også den 
forståelse, som Martinus har villet give de læsende. Det er 
også sandhed, at Martinus, som kunne se ind i fremtiden, 
vidste at dette ville ske, og at nogle af os har oplevet en 
vis form for uro hos Verdensgenløseren, da han blev klar 
over, som han sagde, at det ikke kunne undgås. Det er 
da også sandhed, at når forsynet har tilladt dette, har det 
en mening. Noget af meningen er muligvis, at de enkelte 
udøvende personer skal komme til erkendelse mht. eget 
rollespil og dettes karakter.

En anden del af sandheden kan være, at der vitterlig findes 
mennesker for hvem, det er umuligt at læse dansk, hvis 
ikke teksten fremstår i nutidig retskrivning? Der findes 
muligt et læse-handicap, der gør, at mennesker ikke kan 
forstå sætningerne, når ord, de er vante til står skrevet 
med små bogstaver, pludseligt står skrevet med store? 
Alvorligt ment??? Det vides ikke; men det vides, at det 
jordiske menneske er en art ”vane-dyr”. Det kunne også 
være som klageskriftet fremfører, at man vil opfatte 
Martinus’ værk som ”gammelt og støvet”; men i så fald 
drejer det sig jo om mennesker, der ikke er modne for 
åndsvidenskaben; mennesker der dømmer ifølge udse-
ende og ikke ifølge indhold.    

 Martinus vidste, at der ville være steder i hans livsværk, 
som ville blive udsendt i misfortolkning; og hans arbejde 
skulle jo stå som garant for fremtiden. Foredragsholdere, 
skribenter og studiegrupper; det er alt sammen godt og 
nødvendigt, og det kunne han ikke kontrollere eller blande 
sig i: Han gav jo sagen fri, som han udtrykte det; men 
hans uberørte arbejde skulle stå som garant for, at alt i 
sidste ende bliver modtaget på rette vis. 

Et helt langt liv ved en gammeldags skrivemaskine. Hvor-
for kunne han da ikke have ventet med at komme til, vi 
havde PC-er og Internettet? Nej, det kunne han ikke; thi 
da havde de emsige fuldstændig saboteret arbejdet inden, 
det end var færdigt, er jeg overbevist om; hvorfor ellers 
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skulle Gud sætte ham til et ”hakkebræt” sammenlignet 
med de muligheder, vi har i dag? 

Da han var helt klar over hvad, som skulle ske med hans 
livslange arbejde ved ”hakkebrættet”, blev han meget 
stille. Han blev endnu mere træt i den organisme, som 
slet ikke passede til hans bevidsthed, og som nu var ble-
vet gammel; men så LYSTE HAN OP: Vi har heldigvis 
originalerne, var hans ord. 

Derfor er det en lykke, at originalerne nu findes på Inter-
nettet og at nogen, da MI ikke ønskede dette, sørgede for 
at originalerne blev tilgængelige i bogform. Men Mar-
tinus, der i den grad erklærer, at man ikke kan afskaffe 
krig med krig: - Hvordan ville man forklare sig til ham, 
hvis han kom på besøg i dag på MI? En retssag er jo en 
art krig, og der findes ingen jordiske dokumenter, som 
kan retfærdiggøre noget sådant i et åndsvidenskabeligt 
arbejdes virkefelt. 

Og hvad har de anklagede gjort andet end alt hvad, der 
var dem muligt for at hjælpe Martinus’ ønsker og bestem-
melser til manifesteret virkelighed? Såvel MI’s Råd som 
de anklagede brænder jo for det samme. Man burde LYSE 
sammen i stedet for at FORTÆRE hinanden. 

Retssagen har gjort, at mange flere mennesker er be-
gyndt at sætte spørgsmålstegn ved MI’s gøren og laden 
i forbindelse med Det Tredie Testamente, som jo er hele 
menneskehedens ejendom. 

Jeg er ikke partisk hverken for den ene eller for den anden 
part, og har ikke noget imod nogen; men jeg må holde mig 
til sandhed. Det er for mig en livsnødvendighed. At tie er 
at svigte Verdensgenløseren! Midt i alt dette føler jeg mig 
alligevel overbevist om, at forsynet har en god plan med 
det, som sker, og at forsynet påvirker de mennesker, som 
besidder de plusser og/eller minuser i karakteren, som er 
nødvendige for, at den endelige plan kan realiseres. 
Enhver må jo arbejde som ens overbevisning byder een; 
dette bør ikke bebrejdes nogen, og måske er den endelige 
plus-mening med alt dette, at Det Tredie Testamente, - gi-
vet til verdenssamfundet af Verdensgenløseren: Martinus, 
- een gang for alle offentligt skal beskyttes. 
Det drejer sig jo om en ny hellig skrift, om hvis eksistens 
størsteparten af menneskeheden ingen viden har. Måske 
skal Verdensgenløserens manifestationer, som er Guds 
Alkærligheds-bevidsthed stofliggjort i ord og symbol-
ske tegninger, netop juridisk beskyttes imod misbrug 
før, de bliver alt for kendte i offentligheden. Måske ser 
forsynet dette som absolut nødvendigt i den galoperende 
globaliserings-proces? Måske er dette årsagen til, at 
forsynet inspirerede de stridende parter til at handle, 
som de gjorde. Jeg ved det ikke; men jeg kan ikke tro, 
at der er andet end et positivt sandhedens slutresultat på 
denne i lokalperspektivisk oplevelse mærkbart ulykkelige 
konflikt. 

Da jeg efterhånden er blevet nød til at indse, at håbet om, 
at det, der blev skrevet, blot er sladder, ikke er holdbart, 
er dette håb bristet; endskønt, jeg ingen beviser har set 
på MI’s omtalte nyudgivelser; og da håbet om afklaring 
og forlig uafhængigt af retssag ligeledes er bristet, er mit 
sind nu opfyldt af dette sidste håb: at udfaldet af denne 
retssag vil blive, at Martinus’ livslange manifestationer 
een gang for alle såvel, hvad symboler som samtlige 
tekster angår, bliver globalt beskyttede præcis sådan, som 
arbejdet foreligger fra Martinus’ ånd og hånd. 

Alle jordmenneskelige mentale stempler på Martinus’ 
tekster bør konfiskeres. Man bør udelukkende udsende 
originaludgivelser; evt. sammen med et lille MI-hæfte 
indeholdende enkelte ordforklaringer. Det bør ingensinde 
være tilladt at gengive Martinus’ symboler med nogen 
som helst anden tekst end med den tekst, som er Martinus’ 
originale tekst; ligesom afbildning af Martinus’ symbol-
ske diagrammer i forbindelse med privat forfatterskab 
ikke burde tillades, med mindre disse er ledsagede af 
hele Martinus’ originale symbolforklaring og med klar 
kildeangivelse og kontaktvejledning til MI. 

Dér, hvor ufærdige mennesker skriftligt privatfilosoferer 
over Martinus’ arbejde og symbolernes betydning, kan 
der hurtigt opstå divergenser og forvirring samt mental 
krigsføring mht. opfattelses-korrekthed. 
En privat filosofering, som illustreres ved hjælp af Mar-
tinus-symboler, bør ikke tillades, hverken skriftligt eller 
som mundtlig fremstilling på Internettet. Ved offentlige 
foredrag bør der altid henvises til selvstændigt studie af 
Martinus’ originalværker som absolut vigtigste og eneste 
suveræne oplysningskilde. 
Ingen har ret til ved ændringsindgreb at forringe/æn-
dre Det Tredie Testamente, som er menneskehedens 
testamenterede arv, der til enhver tid bør videregives i 
renkultur. 
Sådanne bestemmelsers vedtagelse og overholdelse ville 
være det eneste menneskeværdige og retfærdige overfor 
Martinus såvel som overfor alle Det Tredie Testamentes 
arvinger: Den samlede menneskehed.

De kærligste hilsener fra

Kirsten Thurø      
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Ved Per Holsner

I nummer 5 af Den Ny Verdensimpuls årgang 2013 var der 
på side 9 afbilledet et horoskop for Martinus Thomsen. 
Det har som udgangspunkt, at han er født i Sindal den 
11-08-1890 kl. 22:42:30, og det er lagt af Ole Christensen. 
Publiceret i bladet Stjernerne 05-1990.
Ole Christensen har lavet horoskopet ifølge den tradi-
tionelle tropiske zodiaks stjernetegn, der er fastlagt i 
forhold til forårsjævndøgn og afviger omkring 25 grader 
fra stjernebillederne i den sideriske zodiak, som følger 
solens præcession. Derfor kan det være relevant også at 
lade læserne se, hvorledes Martinus horoskop ser ud i den 
sideriske dyrekreds. Til det benyttes der her to horoskoper 
udarbejdet ved hjælp af programmet Astrofire, nok et af 
tidens mest avancerede og pålidelige systemer. Billedet 
er sat sådan sammen, at det indeholder både horoskopet 
for Martinus fysiske fødselsøjeblik og for hans ilddåb ved 
påsketid år 1921, hvilket vises geocentrisk henholdsvis i 
den indre og ydre ring. Tidspunkterne stemmer. Åndsvi-
denskabeligt er det den sideriske zodiak, der har relevans.  

Til alle tider har en ret tolkning af det personlige ho-
roskop været afhængigt af en udviklet intuition og god 
psykologisk sans. Lige fra de gamle babyloniske, græske 
og hellenistisk-ægyptiske mysteriesteder frem til 1900- 
tallet, hvor astrologi igen blev genstand for stor folkelig 
interesse. Thi uden sand intuition bliver et horoskop 
ganske vildledende. Mennesket som mellemkosmos er 
skabt ud af makrokosmos, ligesom mennesket i sig skaber 
på sit mikrokosmos.

Udviklingen af vores fysiske kropsdele fra pande til fod 
og de tolv sanser er blevet præget af zodiakens fiksstjer-
nebilleder, solsystemets bevægelige planeter har udtrykt 
sig i vores organer, og stofskiftet får sin impuls fra jord-
kloden. F. eks. er det ikke mange årtier siden, at hjernens 
øvre del i fødselsøjeblikket endnu fik et aftryk af him-
melhvælvingens aktuelle udseende over fødestedet lagt 
ind i sig. Ligeledes blev der gennem de ti månekredsløb 
i løbet af fosterperioden tilkoblet et præliminært skæb-
neforløb. Disse impulser kom udefra, og endnu de gamle 
babyloniske vismænd kunne klarsynet se, hvorledes det 
inkarnerende individ fandt vej fra stjernerne gennem sfæ-
rerne af de forskellige planeter og månen til det udvalgte 
forældrepar. De kunne se barnets kvaliteter, dets udvalgte 
skæbnemønster, og på baggrund af dette vejledede de 
forældrene til dets rette navn. I dag navngiver man efter 
behag, men det er så også i en tid, hvor disse udefra kom-
mende nævnte inkarnationsimpulser for mennesket ikke 
længere gælder. Det tilhører den gamle verden.

Gennem hele middelalderen anså den katolske kirke den 
astrologiske skæbnetro for kættersk, og i år 1586 blev den 
paveligt bandlyst, endskønt astrologien i Renæssancen 
var blevet anerkendt som videnskab i Europa med astrolo-
ger ansat ved diverse hoffer og universiteter. Kopernikus, 
Tycho Brahe og Johannes Kepler var både astronomer og 
astrologer, men med oplysningstiden og fra 1700- tallet 
har astronomi og astrologi været to forskellige discipliner. 
Senere gennem indstrømning af den første store impuls-
bølge af Hellig Ånd over Europa omkring år 1900 som 
optakt til Jesus Christus genkomst og et moderne kosmisk 
klarsyn, gjorde Rudolf Steiner med sin astrosofi et forsøg 
på at videreudvikle astrologien, noget som andre efter 
ham med stor interesse har engageret sig i. 

Det kommer der dog ikke længere noget relevant ud af, 
hvad angår mennesket, for siden anden verdenskrig og 
helt præcist år 1950 begynder andre lovmæssigheder at 
gøre sig gældende for menneskets inkarnation som tegn 
på, at Moder Jords genfødsel af sig som Gaia er sat i 
gang. Og det var såmænd Martinus Thomsen, der som 
ærkeengel Michael gennem det lyse forsyn har lukket af 
for de makrokosmiske udefrakommende fødselsimpulser. 
I stedet kommer de nu fra individets talentkerner i Gaias 
hjertemidte og jordens kerne, for så vidt det gælder den 
lyse menneskehed, mens de mørke mennesker har befun-
det sig i et limbo og nu overføres til Maya. Astrologien har 
lige som så meget andet kulturelt i vor tid derfor mistet 
sit gode åndelige indhold angående menneskene, den er 
blevet til underholdning og fast spalteplads i kulørte tid-
skrifter, mens den for andre stadigvæk tages seriøst som 
redskab til selverkendelse, og visse taler om en objektiv 
videnskab med henvisning til statistiske analyser samt 
undersøgelser af mulige forbindelser mellem himmel 
og jord.
Med Jesus Christus blev menneskehedens selv år 33 
forankret på jorden. Senere i forbindelse med Parcefals 
indvielse omkring år 866 fik menneskehedens åndsselv 
jordisk fæste. Og til dette åndsselv begyndte livsånden 
år 869 at forbinde sig, så Christian Rosencreutz år 1459 
blev i stand til at bringe menneskehedens livsånd til 
jorden, inden Martinus midt under anden verdenskrig år 
1941 kunne tage menneskehedens åndsmenneske med sig 
hertil fra solen, da han som ærkeengel Michael gik over 
regnbuebroen fra himmel til jordens indre for at favne 
dets hjerte og i samklang hermed kunne åbne op for de 
lyse menneskers talentkerner. 
Med hensyn til den jordiske natur har astrosofien stadig-
væk relevans. Den benytter sig af himmellegemernes 
bevægelser i de sideriske stjernebilleder. - (Martinus 
astrosofiske horoskop kan ses side 46)

Martinus Horoskop
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Kend verden

Preben Baggers bog ”Skip 
dogmerne og kend verden” 
(anmeldt i Impuls 1/2013) 
vil være en god gave til 
alle de, der er begyndt at 
tænke selv og derfor er 
blevet sandhedssøgere. De 
har brug for det logiske 
verdensbillede, som i denne 
bog oprulles med baggrund 
i Martinus’ værk. Her kon-
fronteres teologien såvel 
som naturvidenskaben med 
al deres manglende logik. 
Det er især den dogmatiske tro på, at vi kun har ét liv, 
det her påvises ikke kan holde for en nærmere analyse.

Forfatteren afdækker de absurde ulogiske påstande, man 
bruger for at afvise reinkarnationens kendsgerning. Og vi-
ser, hvordan mange af Jesu budskaber fuldstændig mister 
deres mening, hvis vi kun havde ét liv, ja meget af kri-
stendommen mister enhver mening uden reinkarnationen. 
Derfor har man da også måttet ændre og omfortolke så 
meget af Jesu lære, f.eks. den om ”som man sår skal man 
høste”. Når det var sjældent folk så tyrannerne ”høste” 
deres ondskab i deres aktuelle liv, kunne man ikke se, der 
fandtes nogen retfærdighed her i verden. Den måtte altså 
henlægges til et helvede i en anden verden.

Bogen viser, hvordan étlivstroen har ført mange seriøse 
forskere på vildspor. Her følger et kapitel fra bogen om, 
hvad det specielt har betydet for forskningen vedrørende 
den ”sociale arv”.

Myten om den sociale arv

Af Preben V. Bagger

Social arv er et begreb fostret af ètlivstroen. Det blev 
introduceret i 1967 af den svenske psykiater Gustav 
Jonsson som en mulig forklaring på, at børn af kriminelle 
forældre har en større risiko end andre børn for selv at 
blive kriminelle. Forklaringen skulle være den, at børnene 
i løbet af deres opvækst har overtaget personlighedstræk, 
reaktionsmønstre, holdninger og tilbøjeligheder fra for-
ældrene – altså at de har fået en social arv.

Børn af f.eks. alkoholikere og stofmisbrugere har på 
samme måde forøget risiko for selv at blive misbrugere. 
Endvidere har undersøgelser vist, at langt flere børn af 
veluddannede forældre får en videregående uddannelse 
end børn af ufaglærte og faglærte. Også i disse tilfælde 
mener man, at det er en social arv, der er årsagen. F.eks. 
siger økonom Anders Holm, Aarhus Universitet:
”Familien er altafgørende for, hvordan et barn vil klare 
sig i uddannelseslivet, og hvilket socialt netværk barnet 
får. Cirka 60-75 procent af skoleelevers faglige kom-
petencer og resultater ved eksamen skyldes elevernes 
familiebaggrund.”

Ud fra en lighedstankegang er det et ofte udtalt politisk 
ønske at få brudt den sociale arv. Man synes, at der bør 
være lige muligheder for alle til at få en videregående 
uddannelse, og derfor - lyder det ofte – må der gøres en 
særlig indsats i folkeskolen for at bryde den sociale arv.
Hele denne tankegang hviler på èn af oplysningstidens 
mest fremtrædende idéer, nemlig forestillingen om at det 
er omgivelserne og opdragelsen, der gør mennesker til 
det, de er. Men er dèt nu rigtigt? Og er det virkelig social 
arv, der er årsagen til de ulige vilkår og muligheder? Er 
det påvist? Eller hvad viser undersøgelserne egentlig?

Undersøgelserne viser kun, at der er en korrelation 
(sammenhæng) mellem højt uddannede forældre (A) og 
højtuddannede børn (B). Men en korrelation siger ikke 
noget om, hvordan årsagsforholdet er. Det kan enten være 
sådan, at A er årsag til B, eller sådan at B er årsag til A. 
Altså, enten er børnene blevet højt uddannede, fordi for-
ældrene er højt uddannede (her er det forældrene, der er 
årsagen). Eller også har børnene ”valgt” at blive født hos 
højt uddannede forældre, fordi de selv allerede i tidligere 
liv var højt uddannede (her er det børnene, der er årsagen).

Som det ses, kan undersøgelsesresultaterne - naturligvis, 
fristes man til at sige – tolkes på to måder. Men selv i 
videnskabelige kredse lader man fuldstændig som om, der 
kun er èn. Det siger lidt om, hvor omfattende og skæbne-
svangre begrænsninger ètlivstroen påtvin-
ger sine proselytter. Ifølge ètlivsdogmet 
er det kun det førstnævnte årsagsforhold 
(hvor A er årsag til B), der er muligt. Og 
hvis man ikke kan gøre sig fri af dette 
dogme, så kommer man let til at omtale 
”den sociale arv” som en kendsgerning.

Myten om den sociale arv
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Men det er den anden tolkningsmulighed (B årsag til 
A), der forskningsmæssigt, fornuftsmæssigt og logisk er 
belæg for. Vi er netop ikke ofre for tilfældige forældres 
tilfældige kår, handlingsmønstre og opdragelsesmetoder. 
Vores basale holdninger, tilbøjeligheder og personligheds-
træk arver vi fra os selv. Når disse egenskaber for det me-
ste - men jo ikke altid – ligner vore forældres, så skyldes 
det, at vi normalt ”vælger” at blive født hos forældre, der 
befinder sig på et udviklingstrin, som ikke afviger alt for 
meget fra vores eget. Det gør vi, fordi sådanne forældre 
i de fleste tilfælde er de bedste til at levere os de gener, 
der harmonerer med den skæbne, som vi selv har sået i 
vores fortid.

Den sociale arv er altså en myte, der er opstået bag ét-
livstroens begrænsende mure. Men de forskelle i vilkår og 
muligheder, som den skulle være en forklaring på, er ikke 
nogen myte. De er jo reelle nok. Og det fører os frem til 
et opgør med endnu en meget udbredt forestilling, nemlig 
idéen fra bl.a. Den Amerikanske Uafhængighedserklæ-
ring fra 1776 om, at vi alle fødes lige. Dén forestilling er 
også en myte. Vi fødes på præcis det udviklingstrin, som 
vi hver især var nået frem til ved afslutningen af vores 
foregående liv på jorden. Og der findes ikke to mennesker, 
som igennem deres mange jordeliv har skabt sig nøjagtig 
de samme erfaringer, de samme evner og den samme 
skæbne. Så naturligvis er vi ikke født lige.

Vi er alle født forskellige

Og da forskellene er udviklingsmæssigt bestemt, kan man 
ikke sådan lige rette dem op. Ingen kan på noget som helst 
område springe ét eller flere udviklingstrin over. Talenter 
kan ikke opbygges ved et snuptag. Tag f.eks. evnen til 
at følge med i skolen. Som alle andre evner er den ikke 
lige udviklet hos alle. Nogle mennesker er fra tidligere 
liv betydeligt mere skole- og uddannelsesvante end andre. 
Hvis man, uden at tage hensyn til den slags, bare maser på 
med at ”bryde den sociale arv”, i den hensigt at alle skal 
nå det samme, så forsøger man i virkeligheden at indrette 
børnene efter skolen i stedet for at indrette skolen efter 
børnene. En umulig opgave. Og selv om forsøgene på al-
ligevel at løse den gøres i den bedste mening, så befinder 
sådanne bestræbelser sig på kanten af et overgreb.

Det betyder naturligvis ikke, at man ikke skal gøre noget 
for elever, der kun har en svag uddannelsesmæssig bag-
grund. Det skal man da i allerhøjeste grad. Men indsatsen 
bør hvile på forståelse af virkeligheden og ikke tage 
udgangspunkt i étlivstroens myter.

I den forbindelse ser nye forskningsresultater interessante 
ud. Grundskoleforskeren Mads Meier Jæger, Aarhus 
Universitet, siger:
”I Danmark og Skandinavien har vi en idé om, at skolen 

skal bryde den sociale arv. Men forskningen viser nu, at 
det er en håbløs idé. Det nytter ikke noget. Den relative 
forskel på børn af højt uddannede og lavt uddannede 
forældre bliver hele vejen. Skolen bryder ikke den sociale 
arv overhovedet.”

Nu kunne man jo tro, at når skolen således har vist sig ude 
af stand til at ”bryde den sociale arv”, så ville det blive 
set som et vink med en vognstang om, at de forskelle, 
som man ønsker at udligne, muligvis slet ikke skyldes 
social arv. Men nej. Den citerede udtalelse fortsætter 
med ordene:
”Man skal starte meget tidligere”.
Mads Meier Jæger holder altså uden vaklen fast i den 
sociale arv. Når det ikke lykkes at bryde den i skolen, 
skyldes det, at man er for sent ude. Forældrenes mønstre er 
givet videre til barnet længe inden skolealderen, siger han.

Nu er der imidlertid en hel del forskning, der peger på, 
at både den sociale arv og idéen om, at vi alle fødes lige, 
er rene myter. Et godt eksempel er en række undersøgel-
ser af børn, der udviser psykopatiske træk, også kaldet 
kolde-ufølsomme træk. Spørgsmålet var: Er der en sam-
menhæng mellem sådanne træk og så en barsk barndom 
med omsorgssvigt og hård eller abnorm opdragelse? 
Svaret er, at man ikke fandt nogen tydelig sammenhæng. 
En af undersøgelserne beskrives på denne måde:

Et helt nyt studie af Marc Dadds fra University of New 
South Wales sætter interaktionen mellem mor og barn 
under lup. I British Journal of Psychiatry beskriver for-
skerne observationer af adfærden hos en gruppe mødre til 
henholdsvis kolde-ufølsomme og normale børn i alderen 
4-7 år. Der er ingen forskel hos mødrene. Kvinderne 
søger i samme grad øjenkontakt og giver verbalt udtryk 
for ømhed. Men de kolde-ufølsomme børn gengælder kun 
i meget begrænset omfang begge dele.

”Fejlen er hos børnene”, som Dadds og kolleger for-
mulerer det. Efter frikendelse af mødrene noterer de 



31

sig dog, at psykologiske tests afslører, at fædrene til de 
kolde-ufølsomme i langt højere grad end fædre til kon-
trolpersoner er karakteriseret ved udtalt frygtløshed.”

Sådanne undersøgelser underminerer jo idéen om social 
arv. Men de harmonerer fint med virkeligheden, som er, 
at vi alle er født forskellige, og at forskellene er udvik-
lingsmæssigt bestemt. Børnene med de kolde-ufølsomme 
træk har - i forhold til gennemsnittet i vores samfund – en 
meget svagt udviklet human evne. Så på dét område er 
de bagud i udvikling. Men på andre områder, som f.eks. 
intelligens, kan de godt i nogle tilfælde være højt udvik-
lede og dermed foran gennemsnittet.

At det netop er de små psykopaters fædre, der - i mod-
sætning til fædrene til de normale børn - er karakteriseret 
ved frygtløshed, harmonerer med reglen om, at vi normalt 
”vælger” at blive født hos forældre, der har egenskaber 
omtrent som vores egne. Og frygtløshed optræder netop 
ofte hos psykopater.

Etlivstroen bevirker i øvrigt, at man omtaler disse børn 
på en sygeliggørende måde. I det netop beskrevne studie 
af Marc Dadds lyder konklusionen, at børnene har en 
fejl. Og det er helt almindeligt at møde udtryk som, at 
der er et eller andet, der har ødelagt de små, at de har en 
udviklingsforstyrrelse, en personlighedsforstyrrelse el-
ler at de lider af en adfærdsforstyrrelse. Det hænger vel 
sammen med, at étlivstroende tilsyneladende anser en 
nyfødt for et ubeskrevet blad, der alt efter omgivelserne 
kan blive til lidt af hvert. Lone Frank giver udtryk for 
det på denne måde:

Kan man kalde et barn psykopat? Sådan en rødkindet 
pode, der endnu ikke har smidt mælketænderne eller 
stiftet bekendtskab med indersiden af en skolestue, kan 
da ikke allerede være sporet ind på en løbebane som uføl-
som manipulator og muligvis kriminel? Man vægrer sig 
ved at tro det. Vi betragter jo helst børn som uskyldige. 
(Weekendavisen 14.sep.2012)

Men den nyfødte er jo ikke et ubeskrevet blad, og det er 
hverken en sygdom, en fejl eller en forstyrrelse at være på 
et udviklingstrin, der adskiller sig fra det gennemsnitlige 
i vores samfund. Ethvert menneske er til ethvert tidspunkt 
på toppen af sin udvikling. Hvor på udviklingsstigen 
denne top befinder sig, er bestemt af den samlede sum 
af erfaringer, som vedkommende gennem livene har 
erhvervet sig.

Intelligensforskningen er et andet eksempel på forskning, 
der viser, at såvel den sociale arv som idéen om, at vi 
alle fødes lige, er rene myter. I årevis har fremtrædende 
forskere gjort opmærksom på, at de eksisterende forskelle 
i intelligens er medfødte, og at disse forskelle ikke kan 

fjernes med sociale programmer eller undervisningstiltag. 
Fra den forskning, som de bygger disse udsagn på, nævnes 
her tre eksempler:

En persons IQ (intelligenskvotient) viser større sammen-
hæng med vedkommendes geografiske oprindelsesland 
end det land, han eller hun bor i. En række adoptions-
studier viser eksempelvis, at vietnamesiske og koreanske 
børn adopteret til skandinaviske familier har højere intel-
ligens end både disse familier og etnisk skandinaviske 
børn i øvrigt. (Lone Frank, Weekendavisen 22/7- 2011)

Efter årtier med forskellige interventioner, der sigter på 
at øge gruppers intelligens, kan vi konstatere, at det har 
meget ringe effekt.

Robert Plomin, kendt og anerkendt psykologiprofessor 
ved Kings College i London .. har selv forsket i skolens 
betydning og må indrømme, at han ikke kan påvise nogen 
påvirkning af rå intelligens. Det er snarere omvendt – de, 
som i forvejen er intelligente, gør det godt i skolen. (Lone 
Frank, Weekendavisen 22/7-2011)

Men på trods af al denne forskning er medfødte IQ-for-
skelle – især da mellem etniske grupper – stadig et kæmpe 
tabu i lighedssamfundet. Herom siger uddannelsespsy-
kolog og IQ-forsker Linda Gottfredson, der er professor 
ved Delaware Universitetet i Newark i USA og formand 
for International Society for Intelligence Research:
Emnet er forgiftet. Det er bestemt ikke karrierefremmende 
for forskere at udtale sig om det, og de, der har bevillinger 
at beskytte, gør det ikke.

Linda Gottfredson er sågar blevet udråbt til racist, fordi 
hendes resultater viser, at der er medfødte forskelle i 
intelligensen, hvilket ikke stemmer overens med étlivstro-
ens myter. Men igen. Ikke alene underminerer hendes 
resultater myterne. De harmonerer desuden fint med 
virkeligheden, som er, at vi alle er født forskellige, og 
at de medfødte forskelle er udviklingsmæssigt bestemt.

En af årets korncirkler
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Lad os afslutte med et eksempel, der viser, hvor langt 
man kan komme ud, når man har étlivstroens som sit 
grundlag. Eksemplet er det særdeles bemærkelsesværdige 
synspunkt, at forskning i IQ-forskelle er ”ond forskning”. 
Selv i videnskabelige kredse bakkes synspunktet op på 
den måde, at ikke så få mener, at det var bedst for alle 
parter, hvis man helt opgav at forske i dette emne.

Man måber. Kan videnskabsfolk virkelig mene det? 
Umiddelbart ville man tro, at den slags holdninger var 
forbeholdt folk som paven. Han udsendte i 1904 en rund-
skrivelse, som gik imod enhver forskning, der på nogen 
måde satte spørgsmålstegn ved kristendommens oprin-
delse og tidlige historie.  Men nu, hundrede år senere, 

er der altså videnskabsfolk, som går imod en forskning, 
der sætter spørgsmålstegn ved étlivstroens dogmer og 
dermed faktisk også ved troen selv. Man siger ganske vist 
som en forklaring, at IQ-forskningen kan bevirke øget 
racisme i samfundet og bevirke fordomme mod grupper 
og enkeltpersoner.

Men er der tegn på, at det sker? Og hvornår er det ble-
vet videnskabens opgave at skærme befolkningen mod 
virkeligheden, sådan som forskningen viser den? Og 
videnskabsfolkene selv? I stedet for at se skævt til en 
forskning der piller ved myterne, burde de så ikke tage 
deres automatiske og blinde tro på étlivsdogmet op til 
revision?

v/Ruth olsen

Jeg har i nu ca. 20 år 4 gange årligt troligt afleveret et 
gratis eksemplar af Den Ny Verdensimpuls til det lokale 
bibliotek. Det var efter en oprindelig aftale med Gunder 
Frederiksen. I december -13 var bladet pludselig væk, 
og da jeg troede, det måske var en besøgende, der havde 
taget det, lagde jeg et nyt på pladsen.

Næste gang jeg kom, - jeg kommer der jo jævnligt – var 
bladet sat ned i en afsides krog, så jeg lagde det tilbage i 
den tro, det var forlagt ved en fejltagelse. Men nogle dage 
efter, var det helt væk, kun bladet Kosmos stod og tronede 
alene på den brede hylde. Da jeg spurgte personalet, fik 
jeg at vide, at det var bibliotekets leder John Larsen, der 
havde besluttet, de ikke ville have bladet mere.

Jeg var forundret, for det kunne han da have meddelt 
mig og begrundet, hvorfor aftalen var opsagt. Flere som 
har spurgt efter bladet har fået at vide, det var fordi der 
ikke var plads. Jeg skrev et brev til lederen og bad om 
en forklaring. Da jeg meget længe intet hørte, skrev jeg 
et brev til.
D. 17/2 fik jeg endelig en mail med begrundelsen ”at 
de var i gang med en revision af deres tidsskrifter” – og 
fordi ”vi køber ikke alle udgivelser der er i Danmark” .. 
”men vi udvælger hele tiden, hvad vi mener er godt og 
tidstypisk, og som dermed interesserer og inspirerer.”

I § 2 i Lov om Biblioteksvirksomhed står: ”Folkebib-
liotekernes formål opfyldes gennem kvalitet, alsidighed 
og aktualitet ved udvælgelse af det materiale, der stilles 
til rådighed. Ved udvælgelsen må alene disse kriterier, 
ikke de i materialet indeholdte religiøse, moralske eller 
politiske synspunkter, være afgørende.”

Jeg kan have mine tvivl om, at bibliotekets leder selv har 
fundet det så vigtigt at få det blad væk fra hylden, for jeg 
tror næppe, det er et blad, han selv læser i. Flere har rådet 
mig til at henvende mig til det lokale kulturudvalg, men 
jeg har ikke lyst til at ”slås”, slet ikke, når der er noget 
uigennemskueligt på spil.
 

En sær historie
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Af Ole Sylvester Larsen   

I det daglige blir vi i media foret med råd fra såkalte 
psykolog-eksperter, hvordan vi skal få livet og 
hverdagen til å fungere best mulig.  
Men hvordan kan vi få Martinus til å fungere best 
mulig i vårt liv og hverdag?
Jeg har gjort meg noen refleksjoner omkring det, basert 
på en årrekke av egne erfaringer, opplevelser.

Først vil jeg understreke at det ikke er noe hokus 
pokus-tips jeg formidler; for mange Martinus-
interesserte er dette sikkert gammelt stoff – opplest 
og vedtatt – noe de selv på egenhånd har funnet ut av 
forlengst. 
Men kanskje kan det være greit å få det gjentatt?    
Det er jo en omfattende tematikk, men jeg vil meget 
sterkt forenkle det, og særlig trekke frem to sentrale 
områder, som mange Martinus-kjennere lett kan gå inn 
i, og utvikle gode egenskaper i.   
Et praktisk område, og et mentalt område.
Det første er samspillet med andre mennesker, og 
hvordan få det best mulig til å løpe, og det andre er 
bønnen.

Når det gjelder det første, så ha alltid som grunntanke 
at du i utgangspunktet er ydmyk (og helst 
litt tilbakeholden) i de fleste situasjoner i møte med 
mennesker.     
Vil jeg absolutt anbefale, hvis man har begynt å gå litt 
den spirituelle veien. Det kommer man lengst med. 
Men vær selvsagt frempå der situasjonen krever det!    
Du «føler på» omgivelsene rundt deg, og sikrer deg 
at du når som helst har retrett-mulighet, for å unngå 
ubehagelige, triste situasjoner, hvor du for eksempel 
havner i problematiske valg, avgjørelser. 

Tvil, grubling er noe man bør slippe mest av i livet!   
Martinus hadde det forøvrig slik; for å forfølge det litt 
videre, at da han stod i en vanskelig valg-situasjon, 
stilte han alltid spørsmålet  «hva ville Jesus gjort her?» 
Og han ville alltid da fort finne en god løsning!
Og et forslag:
Da kan vi Martinus-interesserte i stedet snu litt på 
det, og overføre det til at  «hva ville Martinus gjort 
og valgt i denne besværlige situasjon?»  Og fort få et 
oppklarende fornuftig svar!   

Videre vil jeg anbefale å hisse deg minst mulig opp i 
vanskelige situasjoner med andre mennesker.
Anstreng deg heller for å være rolig, løsnings-orientert, 
pragmatisk. Når  «motstanderen»  merker at du prøver 
å være rolig, behersket, diplomatisk i den opphetede 
diskusjon, er det ofte slik at vedkommende vil 
praktisere samme metode; noe som vil komme dere 
begge til gode, og som hurtig kan føre til at konflikten 
lar seg løse.  
Ha en offensiv innstilling; en klokkeklar overbevisning 
om at alt vil ordne seg tilslutt.  

I bønnen ligger det mye styrke og mirakel-kraft. Og da 
mener jeg ikke en høylytt rituell bønn; men en stille, 
indre konsentrasjons-tilstand - basert på tilliten til 
forsynet.   
Det holder i massevis!     

Martinus uttalte at han ikke forstod hvordan 
menneskene kunne la være med å be, og man kan 
umiddelbart si seg enig når man får inngang til det 
magiske bønne-rommet. Det ligger en enorm styrke, 
kraft i bønnen!
Denne kommunikasjon med den høyere styrende kraft.  

Selv prøver jeg å trene på å være i en kontinuerlig 
permanent indre bønne-tilstand. Men mye gjenstår 
ennå før jeg blir ordentlig flink!  
Har ikke noe valg, egentlig. For fint å overleve livet. 
Og man kan be for den minste lille ting.  Fra de minste 
små ting, til de store ting. Her gjøres ingen forskjell!  

 En bønn jeg bruker flittig, er når jeg ligger i sengen; 
før jeg skal stå opp - å be om styrke, hjelp til 
å klare dagen som kommer.  
«Kjære forsyn; gi meg hjelp og styrke til å komme 
gjennom denne dagen.»
Føler det er en bra start på dagen.
Den mest brukte bønnen jeg benytter er nok der det 
dukker opp vanskelige valg-situasjoner.   
«Kjære forsyn; hjelp meg til å ta mest mulig riktig valg 
og beslutning i denne situasjon.»
Og så kan jeg henge på:  
«Hjelp meg ihvertfall å ta riktig valg ut i fra det minste 
av to onder.   Da gjør jeg det eneste riktige.»
Den kan jeg bruke mange ganger om dagen.  Føles 
trygt, forutsigbart og sikkert. 
Da kjenner jeg at jeg nesten alltid er på sikker grunn.    

At få Martinus til at fungere i hverdagen
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Og føler alltid da jeg får en slags hjelp tilslutt. Selv om 
det kanskje ikke alltid er slik jeg først hadde forestilt meg. 
Men på lang sikt er det en god løsning.   

Og så er det særlig effektivt å be for ting man engster, 
gruer seg for; hvor man sterkt trenger styrke, støtte, hjelp 
til å komme gjennom prøvelsen.  

Videre:  For de minste ting, kan jeg be om at jeg rekker 
filmen på kino, og at det ikke er kø der. 
At det ikke dukker opp kjente når jeg har fryktelig dårlig 
tid.  At jeg ikke blir dårlig av maten på en restaurant eller 
kafe. Eller man kan være litt forutinntatt, å be om at det 
ikke inntreffer noe uheldig på flyturen man snart skal 
legge ut på.
Det skader ikke. 

Er man for eksempel hypokonder, er det jo gunstig å be 
hver gang man føler angst og uro for å få den og den 
plagen eller sykdommen - og da kan man være sikker 
på at det stort sett hver gang vil ende bra, og at man har 
tilstrekkelig beskyttelse mot å bli rammet.     
Er man i tillegg ydmyk nok til i bønnen å legge til  «La 
Din Vilje Skje» , som Martinus anbefaler, så er selvsagt 
det det beste.   
Det gir en bra dobbelt-effekt.       

Hvis man plutselig befinner seg i en truende, farefull 
omstendighet; hva det nå enn er, så prøv å tren opp til en 
slags automatikk at du kobler inn bønnen med en eneste 
gang da. Da får man tilslutt betydningsfull hjelp i en slik 
situasjon.   
Man kan også fint be om fremgang på diverse områder i 
livet. Men prøv som sagt å legg til «La Din Vilje Skje».   

Så kan man be for de store ting; ja, gjerne de store 
verdensbegivenheter. Be om at ingen bomber, terroraksjon 
vil ramme vinter-OL i Russland i år. At krigen i Syria 
snarest vil få en fredelig slutt.
Og man kan be for andre. For familie, venner, bekjente 
eller andre utenforstående, som sliter og har det tungt.   
Å be oppriktig for andre, kan slå positivt tilbake på deg 
selv.  Bønnens positive anatomi, dobbelt-virkning!  

Vil også nevne en bønn/meditasjons-metode jeg hyppig 
praktiserer. Kan også kanskje være et tips.     
Hvis dagen er hektisk, stressende, finner jeg alltid tid til å 
jumpe ned på gulvet, på et mykt teppe, for å koble ut litt.    
Lukker øynene, konsentrerer meg om å puste dypt, og 
å tenke på noe positivt (mens jeg ber om diverse ting).         
Kunsten er å få kontroll over pusten, og kunne slappe av 
i alle muskler, ledd. 
Og så må man som sagt tenke positivt! Bør ikke være 
lenge jeg ligger der.Ti-femten minutter. Men det er nok til 
at man klarer å hente seg inn igjen, og få fornyet krefter, 
energi.  Metoden kan jeg benytte flere ganger om dagen; 
særlig hvis dagen er slitsom, stressende. 

Selvsagt er det mange andre ting man kan gjøre for å få 
Martinus til å fungere i hverdagen; dette er bare et mini-
utvalg – de som fungerer for meg. Men håper noen kan 
snappe opp noe herfra; i tillegg til egne metoder man 
bruker. Vil understreke at det ikke bare er jeg som sitter 
inne med trylle/lykke-formelen.   

Ellers er det viktig å bare praktisere vanlig sunn fornuft 
i alle livets situasjoner. Pass på at du aldri tar på deg for 
mye av gangen. Å innse sin begrensning, er også en viktig 
del av det man kaller livskunst.
En ting av gangen i et riktig psykosomatisk tempo.  
Ta en dag av gangen. 
Da skulle man tilslutt bli et noenlunde velfungerende 
spirituelt menneske i psykisk balanse.  

 Når du er inne i et stemningsfullt åndelig modus, så 
merk hvordan forsynet positivt «snakker tilbake» til deg, 
når du kommuniserer med det via bønn. Det svever i lag 
med deg.
Kjenn godt etter hvordan det åpner, styrer positive 
hendelser, ting i livet ditt. Du føler at det slett ikke er 
tilfeldig ting som skjer i livet ditt, mennesker du møter 
etc., men at det er en klar guddommelig styrende plan 
bak alt.    
Det blir en fortreffelig kommunikasjon. Det er 
oppmuntrende å tenke på.     
    
Avslutningsvis vil jeg si at balanse er et nøkkelord.  
Prøv å finn en balanse i alt, er det beste jeg kan si, for å 
få Martinus til å fungere best mulig i hverdagen. 
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V l Kirsten Thurø

Det fremføres igen og igen fra mange sider, at Martinus 
ikke anvendte ordet: Kosmologi. Dette er nu ikke helt 
rigtigt; men han anvendte alligevel ikke denne betegnelse 
på samme måde, som mange blandt Martinus’ elever 
nu igennem godt et halvt århundrede har vænnet sig til 
at bruge ordet: Kosmologi. Martinus ville, hvis han en 
sjælden gang i en sætning brugte dette ord, sige: ‹Min 
Kosmologi›, eller: ‹Åndsvidenskabens Kosmologi›; men 
man hørte ham mest bruge titlen: ‹Åndsvidenskab›.

I Klint Centeret og på Martinus Institut sagde mange i be-
gyndelsen: Martinus Kosmologi; men mennesker har stor 
tilbøjelighed til at forkorte dobbeltnavne uden at betænke 
følgerne heraf: og således hørte man inden længe kun 
ordet: Kosmologi. Når man i så lang tid, år efter år blev 
tilvænnet denne betegnelse for Martinus› arbejde, kan 
det være umådelig svært at skabe en ny rutine; thi: «vane 
hænger fast». Ordet: ‹Kosmologi› henviser imidlertid 
generelt til Naturvidenskaben og dermed udforskningen 
af det ydre verdensrum. Dette er naturligvis årsagen til 
den megen klagen over anvendelsen af netop dette ord i 
forbindelse med: Det Tredie Testamente.

Misforståelser kan hurtigt opstå og misfortolkes ord og 
sætninger, vil sådant naturligvis slet ikke kunne undgå at 
skabe misforståelser. Dette gælder i alle livets forhold: 
ved foredrag, ved oversættelser, ved artikelskrivning osv., 
og naturligvis også i dagliglivets kommunikationer. De 
tre titler, som Martinus gav sit arbejde, blev f.eks. i et 
tidligere nummer af Den Ny Verdensimpuls [5-2013-s.36] 
omtalt som analoge med analysen over det treenige X. 
Imidlertid blev skemaet i artiklen ved trykning afbladet 
uheldigvis ændret. Ordene blev ikke trykt på den måde, 
jeg havde skrevet dem; hvorved en misfortolkning na-
turligvis opstod

Hele sætningen: Guds ånd svæver over vandene, som 
i sig selv indeholder det treenige X, blev flyttet til at 
repræsentere X2, medens ordet: ‹Gud› skulle have stået 
under XI og ordene: ‹ånd sv. over› under X2 samt ordet: 
‹vandene› under X3. Skemaet skulle have vist, at ordene: 
Det Tredie Testamente- Faderen- Jeg› et og Gud (-s) 
hører under Xl medens ordene: Martinus Åndsvidenskab- 
Sønnen- Skabeevnen-Ånd sv. over, hører under X2, og 
ordene: Martinus Kosmologi - Helligånden - Det Skabte 
- Vandene, hører under X3. 

Dersom læseren ikke er bekendt med, at begrebet: ‹hel-
ligånden› hører ind under X3, kan man bl.a. læse herom 

i: Det evige verdensbillede, side 37 stk.3. Disse analyser 
udgør tre sider ved samme sag; nemlig ved selve livet; 
hvorfor det er essentielt at indse, at det kun er i analy-
seøjemed, de - tænkt, kan såkaldt adskilles, medens de 
i livsmanifestationen udgør en evig udadskillelig enhed 
- en treenighed, som samlet kunne modtage betegnelsen: 
OX - helhedens X.
Hvis man betragter Martinus arbejdets tre titler som 
analoge med X l- X2- X3, vil man i princippet ej heller 
kunne adskille disse titler, og vi far da treenighedstitlen:
DET TREDIE TESTAMENTES ÅNDSVIDENSKABE-
LIGE KOSMOLOGI.

Martinus godkendte titlen: Martinus Kosmologi; men 
ikke forkortelsen til, at man kun omtaler hans arbejde 
som: Kosmologi. Imidlertid er det min tro, at man trods 
alt informerende udenfor Klint og Instituttet ikke nøjes 
med at sige: ’Kosmologi’. Det er i hvert fald mit indtryk, 
at indformeres der andre steder end i disse to centre, 
anvender man skiftevis betegnelserne: DIT el. MÅ el. 
MK. således, at nyinteresserede fra starten far indtryk-
ket af, at der ikke er tale om naturvidenskab, men om 
åndsvidenskab. 

Værre er det, hvis man i foredrag på Klint og på MI 
fremhæver ordet ‹kosmologi› på en sådan måde, at ny-
ankomne kan få et forkert indtryk. Dog er det ikke mig 
bekendt, at noget sådant er sket! Alligevel er det ikke alle 
foredragsholdere; ikke alle, der tager vare på Martinus-
Testamentet, som er sig ’ordets magt’ bevidst, og dette 
er vel egentlig første betingelse for at være underviser 
i logik, hvilket jo er det første og det sidste, Martinus’ 
arbejde står for.

Ord kan meget let misforstås, og ord har ofte dobbelt 
eller flerdobbelt betydning og forstås desuden til tider 
meget forskelligt ud fra de forskellig-artede baggrundser-
faringer, mennesker har. Nøjes man med i daglig tale og 
foredrag at sige: (M) Kosmologi og (M) Åndsvidenskab, 
og man ikke anvender titlen: Det Tredie Testamente, 
fordi man evt. (bl.a.) føler, at det er for lang en titel og 
således har behov for at forkorte, vil man muligt med 
tiden blot sige: ‹Testamentet›. Jamen, dette ville alligevel 
være bedre end, at man kun siger: ‹Kosmologien›; idet 
ord har ret så alvorlig en indvirkning på vor tænkeevnes 
vaneopfattelser samt disses automatfunktioner og hermed 
på række-vidden af vor dybdeforståelse.

Det ville være en ”ordgevinst”- ”en mental påvirknings-
gevinst”, hvis man fremover vænnede sig til at bruge 
den betegnelse Martinus mest brugte; nemlig ordet: 

Martinus og kosmologien
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’Åndsvidenskab›. Dette ord henviser til, at der her er tale 
om ‹tænkningen ovenfra›, medens ordet: ‹Kosmologi› 
mere henviser til ‹tænkningen nedenfra›. Det er efter 
min mening netop, fordi mennesker er så indforstået med 
‹tænkningen nedenfra› [måle - veje - tælle og lægge sam-
men i den fysiske verden af konstaterings- tænkning mht. 
verdensaltets ydre manifestationer], at ordet ‹kosmologi› 
helt naturligt i sin tid hurtigt blev accepteret. 

Den åndsvidenskabelige form for tænkning [tænkningen 
ovenfra] er mennesker langt mindre bekendt med; men 
det er jo netop denne form for livsytrings-erkendelses-
tænkning mht. bevidsthedsenergiernes indre skabeevner, 
vi skal finde frem til, og præcis derfor ville det være en 
fordel, hvis alle indenfor Martinus-arbejdet i daglig tale 
såvel som i foredragene ville lade ordet: ‹Åndsvidenskab› 
få fortrinsret. Ord er det vigtigste redskab i befordringen 
af menneskehedens vej mod lyset: I begyndelsen var 
ordet, og vi skal alle vende hjem.

Al tænkning - ordets anvendelse - er naturligvis et 
spørgsmål om udvikling. Den form for tænkning, som for 
det nærværende dominerer mest i vor samlede jordiske 
erkendelsessfære, udgør: egoistisk kalkulationstænkning. 
Denne form for bevidsthedsvirksomhed har rod i vore 
æon-årige dyriske vanefunktioners selvopholdelsesdrift, 
hvilket er et ganske naturligt trin i den udvikling vi gen-
nemlever.

Skal vi videre frem i udviklingen, kan det kun ske igen-
nem selverkendelse; thi uden at komme til erkendelse 
af en uheldig tanke-følelses-konstellations automatiske 
reaktioner, kan man ikke ændre disse. Vi må altså lære 
at «se sindets selviskhed i øjnene” og at tænke mindre 
egoistisk og mere holistisk for at kunne nå frem til lysets 
verdener.

Vigtig er også oplysningen om, at Martinus› livsanalyser 
udgør: ‹Talsmanden den hellige ånd›, hvis komme Jesus 
bebudede, og hvorved den hidindtil ufærdige Bibel er 
blevet færdigskrevet af en kosmisk bevidst, - en Kristus; 
- et menneske, der ligesom Jesus kunne sige: ”Jeg og 
Faderen er et”. Det skal derfor slutteligt understreges at 
uanset hvilken omtale og hvilke skriftlige ændringer og 
tilføjelser ufærdige mennesker eventuelt måtte tildele 
og udsætte verdensgenløserens livsværk for, så er og 
forbliver Martinus samlede originale værker identiske 
med deres samlede titel: DET TREDIE TESTAMENTE.

Ufærdige menneskers eventuelle forfalskede udgivelser 
kan naturligvis i sandhedens navn ikke høre ind under 
dette testamente og denne titel. Sådanne udgivelser ville 
ikke kunne udgøre andet end et mere eller mindre afvi-
gende surrogat for den ægte vare. Det kunne muligvis 
eventuelt for nogle mennesker opleves som et godt sur-

rogat?, og således have sin relative betydning; men under 
alle omstændigheder vil det aldrig kunne være andet end 
et surrogat. Man ville ej heller et eneste øjeblik kunne 
være sikker på hvad, verdensgenløseren skrev, og hvad 
andre eventuelt indførte eller eventuelt fjernede.

Vi ufærdige mennesker skal i alle livets forhold lære 
bevidst og vågent at vælge: sandt eller falskt. Dette må 
vi gøre med hensyn til Det Tredie Testamente, medens vi 
i rigtig mange andre tilfælde af vor nuværende jordiske 
tilværelses udfordringer, må søge at vælge det mindste 
onde ud af flere muligheder. Vi er alle elever i det daglige 
livs skole.
NB-overblik:
Xl: Faderen - - - - - Jeget------ Det Tredie Testamente--- 
Gud(-s)
X2: Sønnen - - - - - -  Skabeevnen - Martinus Åndsvidenskab 
- - Ånd over
X3: Den Hellige Ånd - Det Skabte - Martinus Kosmologi 
- - - - - Vandene
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Af Søren Ingemann Larsen

Læsere af Martinus’ værk vil være bekendt med, at føl-
gende begreber er fundamentale i Martinus’ verdensbil-
lede: X.1, X.2, X.3
Disse X’er findes også i Martinus’ værk i formen
X-1, X-2, X-3
X 1, X 2, X 3
X.1., X.2., X.3.
Og der er ingen pointe fra Martinus’ side, om han anven-
der den ene eller den anden af de fire varianter.

Da Martinusinstituttet lavede den store modernisering af 
Livets Bog, i første omgang udgivet i år 2001 og videre, 
ønskede man åbenbart at ensrette dette, idet man valgte 
følgende løsning hele vejen igennem:
X1, X2, X3

Alt dette kunne se uskyldigt og uskadeligt ud, men nu 
viser det sig, at denne detalje får afgørende betydning, 
da Martinusinstituttets medarbejder Ole Therkelsen, som 
er hovedansvarlig for redigeringen og udgivelsen af det 
posthume værk, Den Intellektualiserede Kristendom 2004 
(DIK), skal forklare meningen med begrebet 0X, som han 
introducerer som en realitet i netop DIK. Andetsteds er der 
gjort rede for det kritisable i selve udgivelsen af DIK og 
specielt for så vidt angår introduktionen af begrebet 0X 
i DIK, som hviler på et højst tvivlsomt grundlag.

Det er en ganske alvorlig sag, for ved den lemfældige 
redigering i ufærdigt materiale har Martinusinstituttet 
ved introduktionen af dette begreb indført en vildledende 
ændring i Martinus’ begrebsverden, som der slet ikke er 
belæg for, og som slet ikke harmonerer med resten af 
værket. Og det originale forlæg, som disse redigerede 
tekster er baseret på, nægter Martinusinstituttet fortsat 
offentlighedens adgang til.

Ole Therkelsen skriver følgende i sin artikel i Den Nye 
Verdensimpuls, nr. 2 2008 som forklaring af 0X:
 (se http://martinus-webcenter.dk/debat/0x/3.html)
”Men Martinus søgte netop et enestående udtryk, som 
han fandt i 0X, hvor han ikke brugte punktummer. Ved at 
bruge punktummer som f.eks. i et eventuelt 0.1. eller X.0 
markeres jo, at to forskellige enheder kobles sammen, og 
det indikerer en begyndende optælling, som ved de tre 
Xer. Med et begreb 0.1., måtte man vel også kunne tale 

om 0.2. og 0.3., men det ville jo fuldstændigt bryde med 
hele Martinus’ Xterminologi.”

Med andre ord baserer Ole Therkelsen sin forklaring af 
0X på den falske forudsætning, at Martinus havde en 
pointe med, om han skrev X.1 etc. med eller uden punk-
tum eller bindestreg eller mellemrum.
Som ovenfor påvist, er dette ikke tilfældet. Martinus 
brugte punktummer eller ikke punktummer til den ene 
side hver anden gang, så Ole Therkelsens forklaring af 
0X falder derfor til jorden. Og så har han endda selv 
medvirket til at ændre i Martinus’ originaltekst, så der 
nu alle steder i de moderniserede udgaver står X1 etc, 
hvilket vildledte Ole Therkelsen til sin fejlagtige pointe.
Længere nede i sin artikel argumenterer Ole Therkelsen 
endda for, at man ligeså godt kunne sætte et 0 foran alle 
X’erne, så der stod 0X1, 0X2 og 0X3. Det ville Ole 
Therkelsen nok have afstået fra, hvis han havde tænkt på, 
at Martinus i sit originalværk også brugte formen X-1.

Dette eksempel bør tjene til skræk og advarsel, thi hvad 
der umiddelbart kunne se ud som en ubetydelig ændring, 
kan vise sig at få stor betydning.
Martinus ønskede ikke ovennævnte ufærdige manuskrip-
ter udgivet, men hvis man alligevel gjorde det, understre-
gede Martinus, så skulle man udgive dem nøjagtigt, som 
de forelå. Dvs uden redigeringer og forsøg på rettelser. 
Men på Martinusinstituttet har man gjort lige det mod-
satte. Man har udgivet manuskriptet i redigeret og rettet 
stand, og man nægter stadig offentlighedens adgang til 
originalmanuskripterne.
Alt dette understreger endnu en gang nødvendigheden af, 
at enhver har fuld adgang til Martinus’ originale tekst og 
ikke kan nøjes med ændrede, redigerede og modernise-
rede versioner.

Et eksempel på uventede konsekvenser ved 
tilsyneladende uskyldige ændringer i Martinus’ værk
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Ruth Olsen

Den stakkels pave

I USA tror mange, at pave Frans er 
kommunist, fordi han taler de fat-
tiges sag, og derover er det jo meget 
slemt at være kommunist!
Og nu har denne nye pave også væ-
ret så ”blasfemisk” at mene, at også 
ateister kan komme i paradis, og har 
forklaret, at det er noget der afhæn-
ger af et menneskes humanitet og 
handlinger. Ja, faktisk mener han, at 
alle kommer i paradis! Det har ame-
rikanerne kunnet konstatere ved at 
lytte til Vatikanets radio, og det har 
vakt røre blandt dem, der mener, det 
kun er troen der frelser!

Nu har FN’s børnekommission 
pålagt den katolske kirke at rets-
forfølge og fjerne de præster, der 
misbruger børn seksuelt. FN har 
også bebrejdet kirken dens holdning 
til homoseksuelle. Men Vatikanet 
har blot reageret med en fornærmet 
afvisning af andres indblanding i 
kirkens anliggender. Det er sandelig 
blevet svært at være pave!

H.C.Andersens mening om islam

Mange steder i verden kender 
man Danmark mest på grund af 
H.C.Andersens eventyr. Mange 
muslimer kender dog mest Dan-
mark på grund af de famøse mu-
hammedtegninger. Men H.C.A. så 
faktisk positivt på islam og skrev 
begejstret om den muslimske byg-
gekunst, som han havde mødt på 
sin rejse i Spanien. Han mente ikke, 
muslimer var så forskellige fra 
kristne, eftersom vi dog tror på den 
samme Gud.

Dengang havde danskerne ikke 
megen kendskab til islam. Det var 
”tyrken”, der var den tids ”fjen-
debillede”. I romanen OT havde 
H.C.A. brugt en gammel vandre-
historie, som han beskrev således 
(lagt i munden på en vestjysk heste-
pranger): Krig i Danmarks kommer 
ikke, ”før tyrken binder sin hest 
ved et træ i Viborg sø. Men så er 
det også efter Sybilles spådom mod 
verdens ende”.

Når H.C.A. var så tolerant overfor 
andre religioner, mener Johan De 
Mylius i sin bog ”Der er kun én 
Gud”, at han var en del påvirket af 
1700-tallets tyske filosof G. Les-
sing, der var frimurer og mente, 
at menneskene gennem reinkarna-
tion gradvis ville udvikle sig mod 
fuldkommenhed, uanset religiøs 
udgangspunkt.

Det Tredie testamente forudsagt

I en gammel kanaliseret engelsk 
bog, som jeg ikke længere husker 
titlen på, var der et afsnit der hed: 
”Den nye verdensreligions morgen-
gry”. Herfra har jeg taget og oversat 
flg. lille udpluk:
Med den nye kreative impuls sendte 
Guddommen Det Tredie Testamen-
te. De tre testamenter repræsenterer 
tre-enigheden faderen, sønnen og 
helligånden. Det gamle testamente 
repræsenterer faderen og bragte 
visdom i vædderens tegn. Det nye 
testamente repræsenterer sønnen, 



39

som bragte læren om næstekærlig-
hed i fiskens tegn. Det tredie testa-
mente repræsenterer helligånden 
og bringer læren om den kosmiske 
sandhed i vandmandens tid.

Det tredie Testamente er opfyldel-
sen af vismændenes løfter om en ny 
verdensreligion, der vil lære men-
neskeheden om de guddommelige 
kosmiske love. Det vil bringe lys 
og viden til alle områder af men-
neskenes kultur. Gennem dette 
testamente får menneskene en stor 
opgave med at ændre sig selv og 
jorden. Det vil ikke være en religion 
i den sædvanlige betydning, for den 
vil ændre hele vort verdensbillede, 
Den vil forene alt det bedste fra alle 
religioner, men den vil ikke bygge 
templer.

Kan uddøde arter genoplives?

Da man fandt et meget velbevaret 
mammut-lig i den sibiriske tundra, 
begyndte nogle videnskabsfolk at 
drømme om at kunne genoplive 
sådan en uddød dyreart. Her var 
uskadt DNA, og hvis de nu indførte 
det i et elefantæg, så måske … Man 
har helt seriøse overvejelser.

Når vi ved, at liv inkarnerer overalt, 
hvor der er fysiske muligheder for 
det, vil det så åndsvidenskabeligt 
set være muligt at lade uddøde arter 
genopstå? Nej, det tror jeg ikke, 
for det forskerne ikke ved er, at der 
skal stå tilsvarende væsener parat 
til at inkarnere i jordklodens aura. 
Dyrearter uddør ikke af tilfældige 
grunde, men fordi meningen er, at 

deres fortsatte udvikling skal foregå 
på en anden klode.
Men, siger nogle, hvis det er men-
neskenes skyld, at en art uddør, er 
det vel rimeligt, vi hjælper dem til 
en ”genopstandelse”. Om en art ud-
dør pga mennesker, klimaændringer 
eller sygdom er ikke det væsentlig-
ste, for ”forsynet” bruger nu engang 
de redskaber, der skal til for at 
gennemføre planen for jordklodens 
udvikling. Også selv om ”redska-
bet” eventuelt er krybskytter, der 
udrydder Afrikas næsehorn.

Engang vil jordkloden være så langt 
i sin udvikling, at der ikke længere 
er plads for det dræbende princip 
i form af rovdyr, og så vil de uddø 
uanset menneskers kostbare forsøg 
på at holde dem i live.

Aktiv dødshjælp

Debatten om at hjælpe uhelbredeligt 
syge til at slippe af med en smer-
tefuld krop, kommer jævnligt op i 
medierne. Flere europæiske lande 
har indført aktiv dødshjælp, og i 
Danmark viser der sig at være flertal 
for, at det også bliver lovligt her.

Hvad mon Martinus ville have 
ment om det? På den ene side ved 
vi, at kroppen kun er et midlerti-
digt redskab, så når den bliver helt 
ubrugelig, er det vel ok at skille 
sig af med den og således få lov at 
få en tiltrængt hvile i den åndelige 
verden. På den anden side, har vore 
lidelser her på jorden en dybere me-
ning, som vi ikke bør flygte fra. Og 
dog er det vel også det, vi gør, ved 
hjælp af smertestillende medicin el-
ler anden form for bedøvelse.

Ifølge Martinus er selvmord ikke til-
rådeligt, fordi det bare er at udskyde 
problemerne til næste inkarnation. 
Og aktiv dødshjælp er jo en form 
for selvmord. Vil det så betyde, at 
man står i en tilsvarende håbløs 
sygdomssituation i næste liv? Eller 
har den lidelse, man fik inden sin 

beslutning om at forlade dette jord-
liv, alligevel gjort én det klogere, at 
man ændrer sin livsstil og mentale 
indstilling i næste inkarnation?

Nok kan vi ikke opleve lidelser i 
den åndelige verden, men vi kan 
bearbejde de oplevelser vi har fået, 
sådan at vi har chancen for at starte 
på et lidt højere niveau i næste 
inkarnation. Under alle omstædig-
heder er det vigtigt, at vi, uanset 
hvordan vi slipper herfra, ikke gør 
det i en meget negativ stemning og 
sørger for at bede om hjælp, så snart 
vi når ”derover”.

Selv om Martinus nok ikke ville 
synes om aktiv dødshjælp, ville 
han være fuld af forståelse for de 
nødlidende og sende dem kærlige 
styrkende tanker. Han ville sikkert 
give dem det råd gennem bøn at 
bede om styrke til at komme gen-
nem den sidste tid.

Omskæring

Endelig er protester mod omskæ-
ring af små drenge begyndt at lyde 
fra jødernes egne rækker. En ung 
mand stod frem i TV og anklagede 
de jødiske autoriteter for at be-
vare den ældgamle tradition med 
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at skære forhuden væk af nyfødte 
drenge, så de aldrig fik en chance 
for at bestemme noget selv. Han 
kaldte det invalidering, fordi det 
ødelægger meget af den seksuelle 
lyst, når det blotlagte penishoved 
således er blevet hærdet og gjort 
mindre følsomt.

Jeg har hørt jødiske kvinder fortæl-
le, at det særlige ved jødiske mænd 
er, at de er så utrolig længe om at 
få orgasme. Flere læger er stået 
frem og advaret mod risikoen ved 
indgrebet, og mange har kaldt det 
”barbarisk”. Men intet kan bevæge 
de jødiske troende. Det er ret absurd 
at høre en ellers så fornuftsbetonet 
mand som Bent Lexner argumentere 
med, at omskæring af drengene i 
deres første levedage er nødvendig, 
fordi det er en del af deres ”pagt 
med Gud”. Det kan ikke vente til 
drengen er gammel nok til selv at 
mene noget.

Jeg er sikker på, at ”Gud” er lige-
glad med den lille stump forhud, 
og at ”han” ikke har nogen særlig 
”pagt” med netop dette folk ved-
rørende just den legemsdel! Kære 
jøder, kom nu ud af oldtiden og ind 
i nutiden!

Mavekræft

Når jeg hører, at tilfældene af 
mavekræft er stærkt stigende, især 
blandt danske mænd, så tror jeg 
det hænger sammen med den al for 
megen kødspisning, som vor orga-
nisme får det stadig sværere med 
at kunne tåle. Det siger ikke kun 
Martinus, men det viser også megen 
ny forskning, selv om det er længe 
om at blive almenviden.

Så hvorfor bliver man så ved med 
at øge antallet af slagtesvin?  Og 
når vi hører, som f.eks. i TV-ud-
sendelsen ”Svineriget”, at svineavl 
giver underskud, bl.a. fordi der er 
så megen sygdom i dyrene, da de 
faktisk har svært ved at tåle foderet 

af importerede sojabønner (fra den 
nedlagte regnskov). Hvor absurd 
er det så efterhånden blevet? Man 
må endda have skatteyderpenge fra 
EU i tilskud, for at få det til at løbe 
rundt.

Dertil kommer de resistente MRSA-
bakterier, der truer flere og flere 
mennesker og som lægerne vil 
have, der bliver gjort noget for at 
bekæmpe ude i staldene. Men det 
ønsker landbrugsorganisationerne 
ikke, for så skal man jo stoppe den 
”flokmedicinering”, til raske såvel 
som syge dyr, som landmandens 
økonomi afhænger af. Alt i alt er 
der ingen grund til al den svineavl 
med tilhørende dyremishandling og 
miljøforurening. Desuden giver det 
vor nation en dårlig karma.

På et tidspunkt må der komme et 
folkeligt oprør imod ”svineriet”, 
men foreløbig vil de kødglade dan-
skere åbenbart hellere gå for tidligt 
i graven. Jeg tror nu alligevel, der 
er flere og flere, der går udenom 
svinekød efter den omtalte TV-ud-
sendelse. En ny undersøgelse viste 
i øvrigt, at det især er jyder, der vil 
have svinekød, mens sjællændere 
hellere vil have anden slags kød.

Nu viser det sig, at heller ikke 
kyllingekød er noget ”uskyldigt”. 
Her hedder de resistente bakterier 
ESBL, og de er temmelig smittefar-
lige. Noget tyder på, at ”de højere 
magter” vil advare menneskene, 
ikke bare mod konsekvensen af 
den måde, vi behandler dyrene på 
og deraf følgende overforbrug af 
antibiotika, men også mod at spise 
kød i det hele taget.

Giftstofferne i vort miljø

Ny forskningsrapport viser, at antal-
let af kunstige kemiske giftstoffer i 
vort hverdagsmiljø er øget foruro-
ligende, og viser at de har en ikke 
hidtil erkendt skadelig virkning på 
hjernen hos fostre og små børn. 
Man mener, de kan være årsag til 
det stigende antal børn med ADHD 
og autisme. 

Det er ikke blevet nemt at være 
ansvarlige forældre. Det moderne 
samfund er kompliceret at navigere 
i, fordi det først og fremmest styres 
af, hvad der kan betale sig øko-
nomisk for producenterne, der jo 
skal klare sig i det markedsstyrede 
konkurrencesamfund. Derfor må 
der også flere og flere kontrolinstan-
ser til for at sikre et minimum af 
sikkerhed for, at vi ikke fuppes for 
meget af alt det, vi ikke kan gen-
nemskue.

Der er mange mørke kræfter på 
spil, så vi må være vågne. Men som 
Martinus har fortalt os, lever vi i 
tiden hvor mørket gør sit sidste for-
søg på at bevare noget af sin magt. 
Så er det trods alt en trøst at vide, at 
lyset nok skal vinde over mørket til 
sidst. 

Homoseksualitet i Afrika

Mens flere og flere lande i vesten 
indfører lige rettigheder for homo-
seksuelle, bl.a. til at indgå ægte-
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skab, går flere lande i Afrika den 
modsatte vej. Uganda har f.eks, 
lige indført dødsstraf for at være 
homoseksuel og vil endda straffe de 
familiemedlemmer, der ikke angi-
ver en af deres egne for sådan en 
”forbrydelse”.

Det kan godt være, der for tiden 
bliver flere kristne i Afrika, men det 
gør dem ikke mere næstekærlige. 
Det kan vi f.eks. se i den Central-
afrikanske Republik, hvor det for 
øjeblikket er de kristne, der brutalt 
myrder muslimer. Måske er der nok 
en del højtudviklede afrikanere, 
men flertallet er meget bagud i deres 
åndelige udvikling. Det har Mar-
tinus faktisk skrevet om, men han 
tilføjede at det vil snart gå fremad 
på dette kontinent, fordi de høster 
mange lidelseserfaringer i vor tid.

Nu vil Danmark fratage Uganda 
den bistand, vi plejer at give dem, 
hvis de gør alvor af at give homo-
seksuelle dødsstraf. Vi har nemlig 
fået en udviklingsminister, der selv 
er homoseksuel og derfor har den 

rette forståelse. Måske vil vi snart 
se mange flygtninge fra Afrika, 
fordi deres liv er truet på grund af 
deres seksualitet. Så må vi se, hvor 
langt vor næstekærlighed rækker!

Leonardos knude

Dette kaldes ”Leonardos knude” og 
viser, symbolsk, universets kom-
plekse netværk af energier, skabt af 
en enkelt tråd for således at vise, at 
alt er en sammenhængende helhed, 
hvor alt er forbundet med alt.

Vi har ikke patent

Søren Ingemann sendte mig flg. 
mail:

Jeg har lige uploadet Martinus’ åb-
ningsforedrag i Klint 29. juni 1975. 
 
Her siger Martinus bl.a. at ”vi ikke 
har patent på analyserne” - han siger 
det endda 3 gange. 
 
Endvidere siger Martinus, at Sagen 
ikke er finansieret ved ”forretning 
og overskudsfortjeneste” og ”ikke 
ved salg af bøger”. Derimod er mid-
lerne kommet ind ved gavegivning. 
 
Hør selv det pågældende uddrag via 
nedenstående link 
http://martinus-webcenter.dk/rets-
sag/debatindlaeg/2013-12-08-marti-
nus-patent-paa-analyser.html

Jeg mener, dette er en vigtig udta-
lelse, idet Martinus faktisk bruger 
et udtryk inden for immaterialretten 
- ’patent’. I denne forbindelse det 
samme som ’eneret’.

Katolsk moral

Under Franco-diktaturet i Spanien 
havde den katolske kirke frit spil. 
De stod jo for mange skoler og 
hospitaler. Hvis kvinder fødte deres 
barn på et katolsk hospital, kunne 
de risikere, at barnet blev stjålet og 
solgt – måske endda på afbetaling. 
Kvinderne fik bare at vide, at barnet 
var dødfødt, og de fik end ikke 
lov at se det. Det var hospitalets 
nonner, der stod for handelen, og 
således tjente de og kirken en del 
penge.

I TV-udsendelsen Horisont d. 6/1 
mødte vi to mænd, der ville opsøge 
den nonne, der havde stjålet og 
solgt dem. I forældrenes dødsbo 
havde de fundet den afbetalings-
kontrakt, der i sin tid var indgået. 
Men nonnen, som nu var højt oppe 
i årene, ville ikke tale med dem, 
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så de fik ikke opklaret, hvem deres 
biologiske mor var. Hvad mon hun 
oplever, når hun kommer over på 
”den anden side”, hendes kirke tror 
jo på hevede?

I udsendelsen blev det fortalt, at 
denne indtægtskilde havde den ka-
tolske kirke stadig en tid efter Fran-
cos død. Først med de nye medier 
blev det for problematisk for dem. 
Mon det var en inspiration fra den 
katolske kirke, der fik de sydameri-
kanske diktatorer til også at sælge 
og tjene penge på andres børn?
Den nye pave har virkelig mange 
gamle ”synder” at få renset ud. Der 
skal uddeles mange undskyldnin-
ger!

Snestorm over Israel

I december 2013 væltede sneen ned 
over Israel og Palæstina. Og i Cairo 
så man sne for første gang i 100 år. 
Det fik mig til at tænke på, at Marti-
nus engang fortalte, at når vinteren 
1940-41 blev så iskold i Europa, var 
det ”forsynets” forsøg på at nedkøle 
den herskende alt for varme tyngde-
energi.

Det hjalp åbenbart ikke så meget 
dengang, så lidt sne hjælper nok 
heller ikke så meget på den ophid-
sede mentale energi i mellemøsten. 
Det siges, at kulden er særlig slem 

i Syrien i år, uden det dog synes at 
dæmpe vreden og hadet men blot 
øger de ”uskyldiges” lidelser.

Sporløs

Mange søger i vor tid ihærdigt efter 
deres biologiske ophav. Adoptiv-
børn prøver f.eks. ved hjælp af TVs 
udsendelse ”Sporløs” at finde deres 
biologiske rødder og tror, at alle de-
res problemer vil løse sig, når blot 
de finder dem. Og når troen er stærk 
nok, skal noget nok lykkes, så de 
befries fra en del af den rodløshed, 
der åbenbart følger med at blive 
adopteret til en anden kultur, hvor 
folk flest har en anden hudfarve.

Donorbørn leder efter den anonyme 
donor, som har leveret sæd til deres 
undfangelse. De vil finde ud af, 
hvor nogle af deres gener kommer 
fra, og tror dermed at få løst nogle 
gåder. Med den fokusering på det 
med generne, er det ikke så mærke-
ligt. Selv videnskaben tror jo, at alt 
beror på gener. Men en skønne dag 
vil det blive almindelig viden, at det 
ikke er generne men nok så meget 
vore egne talentkerner, udviklet 
gennem vore mange liv, der er afgø-
rende for, hvem vi er.

Den trådløse verden

I en verden, hvor kommunikationen 
mere og mere foregår trådløst, har 
spionvirksomheden let spil. Som 
den pensionerede PET-chef Bon-
nesen forklarede, er det naivt at tro, 
man kan forhindre USA i at aflytte 
hvem, de vil. ”De henter det jo bare 
ned fra luften”, som han udtrykte 
det.

Det er egentlig ret fantastisk at tæn-
ke på, hvordan atmosfæren rundt 
om jordkloden er ét stort mylder, 
en ren kakafoni, af informations-
vibrationer, fra radiosendere, TV, 
mobil og internet osv. Det er bare 
et spørgsmål om at have en mod-
tager, der kan pejle sig ind på den 

ønskede frekvens og så omsætte de 
modtagne vibrationer til lyd og/eller 
billeder.

Nu hvor vi er kommet så langt med 
teknologien, er det ikke længere så 
svært at forstå, hvordan alle tanke-
vibrationer kan opbevares i de me-
get finere og hurtigere vibrationer 
i det kosmiske energinetværk. Blot 
har vi endnu ikke de hjerneceller, 
der skal fungere som modtagere.

Jeg ser for mig, hvordan vi engang 
i fremtiden kan få alle jordens folk 
knyttet sammen til en sammenhæn-
gende helhed, fordi det vil være mu-
ligt for alle at være i kontakt med 
alle, hvad internettet jo er begyn-
delsen til. Men endnu er der stærke 
barrierer, bl.a. sprogproblemer, men 
den moralske udvikling må også 
være meget mere fremskreden, så 
ingen nation behøver have hem-
meligheder for andre nationer. Den 
konkurrerende verden må afløses af 
en samarbejdende verden.

 
Ægteskabets afvikling

Det kommer ikke bag på Martinus-
læsere, at antallet af skilsmisser sti-
ger, og at stadig flere vælger at leve 
som ”single”. Faktisk bor over 1/3 
af Danmarks befolkning nu alene. 
Det betyder også, at flere og flere 
kvinder vælger at blive alenemor, 
når det biologiske ur begynder at 
tikke og nærme sig ”udløbsdatoen”, 
uden den helt rigtige partner har vist 
sig.

Men så begynder der at lyde adva-
rende røster, moralske pegefingre 
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osv. Børn har da brug for en far, 
siger nogle. Andre mener at et 
sådant barn risikerer at miste denne 
ene forælder og således stå alene. 
Men moderne kvinder har som 
regel gennemtænkt det hele, og 
gennem sit netværk af venner har 
hun med en slags testamente sørget 
for, at der står nogen barnet kender 
godt til at tage over, hvis hun skulle 
falde fra. Eller hun vælger måske 
at flytte i kollektiv. De bekymrede 
glemmer nok, at enlige mødre 
historisk set altid har været det mest 
almindelige.

Martinus må have forudset den 
nuværende situation, fordi han jo 
vidste og beskrev for os, hvordan 
ægteskabernes tid er ved at være 
forbi. Som jeg har forstået ham, 
var det vigtigste, at ansvarligheden 
overfor børnene ikke blev svigtet. 
Og den tages i det store og hele da 
også ret alvorligt. Forældre bliver 
stadig bedre til at skilles i fredsom-
melighed med et fortsat samarbejde 
omkring børnene. Den ufred, vi af 
og til ser i dag, anser jeg for et over-
gangsfænomen. Vi er jo alle på vej i 
en udvikling mod større humanitet.

Et perspektivprincip

Vi har alle hørt om den fantastiske 
virkning, det har gjort for rigtig 
mange mennesker, at de fik jordklo-
den at se ude fra rummet. Fornem-
melsen af, at Jorden var et levende 
væsen, var det ikke kun astronau-
terne, der fik.

Dette fik mig til at huske en lille hi-
storie, jeg læste for mange år siden. 
Den lød sådan:

En gruppe lopper levede generation 
efter generation på en elefant. De 
mærkede nok nogle bevægelser af 
og til, det kaldte de ”jordskælv”. 
Der var også nogle åbninger hist og 
her, der udspyede varme materier, 
det kaldte de vulkaner.
En dag tog et par lopper et spring 
ud i verdensrummet – og opdagede, 
at det var et levende væsen, de 
havde boet på.

Jøderne

På et rådsmøde 29/11-79 sagde 
Martinus bl.a.: ”Vi er altså inde i en 
dommedag, og derfor kan vi vente 
en Hitlerkrig igen, eller noget i 
den stil. Men vi behøver ikke være 
bange her i Skandinavien, for her 
er luften den mest krigsfri, den kan 
være. Andre steder i verden er det 
meget usikkert, navnlig i østen. Jeg 
tror ikke jøderne nogensinde vil 
give den jord tilbage, og jeg tror det 
bliver årsagen til krigen”.

Det er snart længe siden, Martinus 
sagde dette, og det er jo rigtigt, 
at Israel stadig ikke vil give den 
mindste stump erobret jord tilbage, 
tværtimod har de taget mere og 
mere. Der har også været en del 
krige, men det helt store brag har vi 
ikke set endnu. Martinus udtalte sig 
jo heller ikke om tidsperspektivet. 

Og så længe Israel stadig har USA i 
ryggen, er der åbenbart ingen græn-
ser for, hvad de tillader sig.

De får ikke megen kritik, for så 
snart nogen vover at kritisere, råber 
de straks: ”Antisemitisme”! Ja, blot 
dette at vi i Danmark ved lov har 
påbudt, at dyr skal bedøves, før de 
slagtes, bliver anklagende kaldt 
antisemitisme, fordi det går imod 
deres ældgamle slagteritualer. Det 
er et sært folk, som anser gamle 
besynderlige traditioner for hellige. 
Men det er vel det, der har holdt 
dem sammen gennem de mange år 
med landflygtighed og forfølgelse.

Nu har Spanien tilbudt efterkom-
merne efter de jøder, der blev smidt 
ud af Spanien i 1400-tallet, statsbor-
gerskab i Spanien og dermed i EU. 
Det siges, at det nemt kan komme 
op på over 5 millioner mennesker, 
jøder har jo tjek på deres slægtshi-
storie. Imens skyder man på nogle 
af de afrikanske flygtninge, som 
prøver at få asyl i Spanien. Det er 
måske pengene, der gør forskellen?

Oversvømmelse

Jeg læste et sted, at vand er et slags 
bindeled mellem det åndelige og 
det fysiske. Intet andet fysisk stof 
er lige så god til at indeholde og 
videreformidle information. Således 
er der noget tankevækkende i, at 
England i den senere tid har fået alt 
for meget vand. Er der et budskab i 
det? F.eks. om at det er på tide, de 
tager det med klimaforandringerne 
alvorligt? Eller er der noget karmisk 
i de problemer, der nu hober sig op 
hos disse tidligere koloniherrer?

Mere jordnært kan forklaringen 
være den, som Viktor Schauberger 
i sin tid prøvede at få menneskene 
til at forstå, nemlig at man ikke skal 
ændre på floder og åer ved at rette 
ud og dæmme op, så vandet for-
hindres i dit frie naturlige forløb ud 
mod havet. I de store byer er proble-
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met selvfølgelig, at man med asfalt 
og beton har forhindret regnvandet i 
at sive ned i undergrunden.

Vand er normalt det livgivende 
element her på jordkloden, men 
hvorfor er det så utroligt ulige 
fordelt på kloden? FN har påvist, 
hvordan vand kan blive årsag til 
konflikter, ja krige, imellem folk og 
nationer, f.eks. når et land snupper 
vandet i en flod, så landene længere 
nede ad flodløbet intet får til deres 
markafgrøder. Det ser man mange 
steder i verden, bl.a. skaber Israel 
på den måde store problemer for 
palæstinenserne.
Jordens folk har virkelig noget at 
lære om samarbejde!

Om Gaveprincippet  
 
Den nuværende formand for Marti-
nusrådet, Willy Kuijper, holdt tale 
i anledning af Martinus’ fødselsdag 
den 11. august 1976. Her talte Willy 
om gaveprincippet. Willy siger her 
bl.a.:  
 
”Sagen selv skal repræsentere gave-
princippet og vise vejen. Sagen er i 
sig selv forklaringen af gaveprincip-
pet.  
Sagen er en gavestimulerende gave, 
som er en reaktion på den gave, 
Martinus har givet os. Gaveprincip-
pet skal kulminere inden for sagen.  
 

Den arbejdskraft hver af os giver til 
sagen skal vi ikke forvente gengæl-
delse for. Det skal være en betingel-
sesløs gave. Hvis ikke den er det, 
er den en form for forretning. Og så 
forsvinder også den nydelse, der er 
forbundet med at give gaven.  
Den største gave, vi kan give Mar-
tinus, er, at vi kan vise Martinus, at 
vi kan give sagen ubetingede gaver, 
den sag, som i sig selv er en gave til 
menneskeheden.  
 
Vi må derfor takke Martinus for 
at have lært os gaveprincippet at 
kende.  
Saligt er det at give, hellere end at 
tage.” 
-------- 
Hør selv Willys tale her: 
http://martinus-webcenter.dk/
retssag/files/willy-1976-martinus-
86-aar.mp3

Om at opleve Guddommen

Martinus sagde i et foredrag januar 
1942 bl.a.:

”Der er noget helt andet bag Deres 
fysiske organisme, som virkelig er 
Dem, nemlig Deres ”jeg”. Det er 
det, der er Guddommen i Dem. Og 
det er Guddommen, De skal komme 
til at opleve i Deres medmennesker, 
efterhånden som De udvikler Dem. 
Jeg kan hverken give Dem eller 
noget andet menneske denne ople-
velse, den må De nå frem til igen-
nem Deres egne erfaringer. Denne 
oplevelse beror på en forandring af 
visse af Deres hjerneceller, en ud-
vikling eller opvågning af de latente 
hjerneceller, De har til at opfatte 
denne oplevelse med.”

Og lidt senere:
”Man må komme dertil, at man 
ser sine medvæsener, naturen, 
de ”døde” materier som Guds 
legeme. Og når man ser alt som 
Guds legeme, så bliver den logiske 
konsekvens heraf, at alt, hvad man 
gør imod den eller den, gør man 

imod Gud. Jeg kan ikke gøre noget, 
uden at det kommer til at ramme 
os alle sammen. Hvad De laver, vil 
komme til at berøre hele verden. Så 
umådeligt er vi knyttet sammen, så 
umådeligt afhængige af hverandre 
er vi, at vi ikke kan røre os, uden at 
det kommer til at indvirke på vore 
medvæsener. Hvert suk, der udgår 
fra os, vibrerer i verdensaltets fjer-
neste egne. Igennem det kosmiske 
klarsyn er man i stand til at få den 
indstilling, igennem hvilken man 
ser den vældige enhed, vi udgør.”

Hvor sidder det jeg?

Under overskriften ”Sjælen sidder 
lige bag øjet” havde Ill. Videnskab 
(6/2006) en artikel om, hvordan for-
skerne med al deres nye teknologi 
leder ihærdigt efter, hvor i hjernen, 
jeg’et sidder. De mener nu at have 
fundet ud af, at det huserer over 
hele hjernen. De skriver: ”Oplevel-
sen af at være os selv bliver skabt af 
centre over hele hjernen – men brik-
kerne samles i et område bag øjet.”

Det er lidt underholdende for os, 
der kender åndsvidenskaben, at 
følge forskernes søgen efter det jeg, 
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som vi ved absolut ikke findes i den 
fysiske verden. Men vi kan da godt 
forstå, hvorfor de nemt kan ledes på 
afveje, for det er jo gennem hjernen, 
jeg’et giver sig til kende for vor 
nuværende dagsbevidsthed. Og når 
dele af hjernen beskadiges, og jeg’et 
derfor ikke kan ”komme igennem”, 
kan det være nærliggende at tro, at 
jeg’et dermed er ”forsvundet”.

Med de utallige nær-døds-oplevel-
ser, der berettes om i vor tid og som 
viser, at jeg’et udmærket fungerer 
uden en fysisk hjerne, burde for-
skerne få en mistanke om, at der er 
noget de endnu ikke forstår. Men 
som vi ved, kan dogmetro viden-
skabsfolk ikke få øje på noget, de 
ikke ønsker at erkende.

Kanelsnegle

Det er lidt komisk, at EU nu også 
blander sig i danskernes smag for 
kanelsnegle. Og hvad med jødeka-
gerne til jul? Der er dog lidt alvor i 
sagen, fordi man har fundet ud af, 

der er en form for giftstof i kanel. 
Men så forstår jeg bedre, hvorfor 
jeg engang fik det gode råd mod 
myreinvasionen i mit køkken, at jeg 
bare skulle strø kanel langs væggen, 
hvor myrerne havde deres indgang. 
Myrerne har altså altid vidst det, 
EU-eksperterne nu har fundet ud af!

Da EU begyndte at advare mod 
naturplanten perikon, (som nogle 
bruger som middel mod depressi-
on), fordi ”nogen” mente, det kunne 
give hang til selvmord, tænkte jeg, 
at den ”nogen” måtte være betalt af 
lykkepilleproducenten. Deres salg 

af pillerne er gået ned, efter det er 
blevet påvist, at de giver risiko for 
selvmord.

Martinus’ sprog

Martinus tog selv i udstrakt grad 
højde for, at sproget og ords betyd-
ning kan ændre sig. Derfor brugte 
han så ofte at skrive to forskellige 
ord til at beskrive f. eks. en tilstand. 

Et klart eksempel er hans beskri-
velse af en følelse som ”pinlig og 
smertefuld”. Så misforstår man ham 
ikke, selv om ordet pinlig efterhån-
den har fået en lidt anden betyd-
ning.

Om at gifte sig med sig selv

For nylig var der i en TV-udsen-
delse en kvinde, som absolut ville 
giftes med sig selv, i en kirke, med 
en præst,, og endda i stor hvid kjole 
med slør og det hele. 

Min første tanke var: Hvor absurd! 
Vel bare et udslag af vor egocentri-
ske rid.
Der stod så en præst, højtideligt og 
seriøst, og spurgte: ”Vil du ære og 
elske dig selv ...”

Ved nærmere eftertanke, var det 
måske ikke helt så fjollet, nemlig 
som symbol på, hvor vigtigt det er 
at kunne værdsætte sig selv for at 
kunne værdsætte andre.

”Du skal elske din næste, som dig 
selv”, sagde Jesus.
Men at hun skulle have en præsts 
velsignelse (tilladelse?) til at elske 
sig selv, kan jeg ikke se, skulle være 
nødvendig. Så er det jo stadig omgi-
velserne, vore følelser afhænger af.

Vedr. argumentet om, at det 
ikke er “tilladt” at tage private 
optagelser.

Af Søren Ingemann Larsen

Martinusinstituttet påstår som 
bekendt, at de besidder ophavsretten 
til private båndoptagelser af Marti-
nus’ taler og foredrag. Som argument 
bruges, at det skulle repræsentere 
en krænkelse af Martinusinstituttets 
ophavsret, at Martinus i nogle enkelte 
tilfælde har bedt om, at der ikke tages 
båndoptagelser af hans taler eller 
foredrag.

Det må konkluderes, at det er van-
skeligt at forstå logikken i, at disse 
enkelte forbud kan have noget som 
helst at gøre med, om disse båndop-
tagelser er belagt med ophavsret eller 
ej. Denne eventuelle ret kan vel ikke 
være større eller mindre afhængigt af, 
om Martinus i nogle enkelte tilfælde 
har frabedt sig disse optagelser, når 
han i andre ikke har gjort det og 
snarere nærmest har opfordret til det 
ved at forsyne foredragssalen med 
stikkontakter med netop dette for øje.

Et af de tilfælde, hvor Martinus har 
frabedt sig disse optagelser, er Marti-
nus’ sidste tale, som er den, han holdt 
i anledning af sin 90års fødselsdag.
Interessant nok viser det sig, at 
netop denne tale er en af de ganske 
få, som Martinusinstituttet selv har 
lagt gratis ud på deres hjemmeside. 
Dette faktum må vel siges at sætte 
Martinusinstituttets argument i relief 
som endnu mere irrelevant og absurd.
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Af Søren Ingemann Larsen

Principielle betragtninger vedrørende MI’s retssag
Det er klart, at der i det foreliggende tilfælde er tale 
om en krænkelse af en ophavsret men kun hvis sagen 
anskues på et overfladisk plan.
Men ophavsretten skal vægtes i forhold til ytringsfrihe-
den, således som vi også kender det fra fx patentretten, 
hvor monopolet skal vægtes i forhold til den fri kon-
kurrence.

Ophavsretten må ikke bruges til at lægge urimelige 
hindringer i vejen for ytringsfriheden og adgangen til 
originale værker af almen interesse.

I denne vægtning må det spille en rolle at få afklaret to 
faktorer i forhold til hinanden:
1 kommerciel betydning
2 betydning for ytringsfrihed og almen interesse.

Tilfælde A:
Kan det påvises, at “overtrædelsen” af ophavsretten har 
medført en væsentlig kommerciel skade for ophavsret-
sindehaveren, og var uden betydning for ytringsfrihe-
den, da må hensynet til ophavsretten vægtes højest.

Tilfælde B:
Kan det omvendt påvises, at “overtrædelsen” af op-
havsretten ikke har medført en væsentlig kommerciel 
skade for ophavsretsindehaveren, men at den derimod 
var af væsentlig betydning af hensyn til ytringsfrihe-
den, da må hensynet til ytringsfriheden vægtes højest.

I den foreliggende sag er vi tydeligt i Tilfælde B, idet 
bogsalget for ophavsretsindehaveren direkte gav og 
giver underskud, og idet ophavsretsindehaveren nægter 
at give adgang til originallitteratur af betydelig almen 
interesse. Der er, som det er påvist, tale om en “hel-
lig tekst”, som vi ifølge forfatteren ikke skal tro, at vi 
forstår endnu. 

Det er derfor afgørende vigtigt, at teksten i sin uæn-
drede form stilles til rådighed for almenheden.
Og det hører med, at ophavsretsindehaveren har igno-
reret talrige opfordringer til selv at gøre den originale 
tekst tilgængelig men har nægtet, og at “krænkeren” 
ingen kommerciel interesse overhovedet har i at begå 
“krænkelsen”.

Vægtning mellem monopol og ytringsfrihed.

Dette er det horoskop, som der 
henvises til i Per Holsners artikel på 
side 28!
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Af Jan Schmidt

I enhver fundamentalistisk sekt går det ikke ud på at finde 
ud af, hvad de hellige bøger siger, som sekten påstår er 
dens fundament. Påstanden at ’de hellige bøger er sek-
tens fundament’ udgør dermed sektens primære løgn. 
Sandheden er, at sektens fundament alene er sektledernes 
fortolkning af bøgerne, samt sektmedlemmernes efterføl-
gende blinde underkastelse af disse meninger.  Sektleder-
nes fortolkninger regnes nemlig for den eneste virkelige 
sandhed, og enhver, der stiller spørgsmålstegn ved dette 
dogme, regnes for løgnere og for onde mennesker, fordi 
de er livsfarlige for sektens sammenhængskraft, der netop 
bygger på denne grundlæggende løgn - samt en hel masse 
supplerende løgne, der 
skal forsøge at skjule 
den grundlæggende 
løgn. 

Enhver, der derfor ikke 
blindt tror på, at sekt-
ledernes meninger er 
de eneste og højeste 
sandheder, må der-
for dæmoniseres af 
sekten, for at denne 
kan overleve. Disse 
syndebukke udsætter 
sekten permanent for 
angreb fysisk og/eller psykisk, men disse angreb opfat-
tes slet ikke af sekten som angreb, men derimod som 
kærlig selvbeskyttelse mod disse i sektens øjne farlige, 
onde og løgnagtige kræfter. Dette er en meget væsentlig 
del af sektens løgne-mekanisme. Herved får sektmedlem-
merne samtidig afløb for deres indestængte aggressioner 
på den eneste af sekten accepterede måde og samtidig 
camoufleret som ”retfærdig harme”, ”hellig vrede” eller 
slet og ret ”kærlighed”, så man dermed fastholder det 
falske glansbillede af sig selv som de gode, der uskyldigt 
angribes af onde kræfter og af disse tvinges til at gå til 
”retfærdigt” modangreb. 

Sekten eksisterer således ved at fastholde et permanent 
sæt af løgne og betragte disse løgne som sandheder 
samtidig med, at man slår benhårdt ned på enhver, som 
ikke 100 procent ukritisk accepterer disse løgne som 
værende sandhed.
Hvis sekten kræver forfølgelse af en bestemt gruppe men-
nesker, så er det dét, sekten opfatter som kærligt. Dem, 

der ikke vil forfølge den gruppe mennesker, som sekten 
forfølger, bliver dermed opfattet af sekten som ukærlige, 
fordi sektledernes ”logik” (eller mangel på samme) af 
sekten opfattes som stående over al anden logik. 

At sektlederne fra tid til anden skifter mening, så de måske 
i dag mener det stik modsatte af, hvad de mente tidligere, 
er heller ikke noget, der i sektens selvforståelse er noget 
som helst problem. Det er således ikke muligt at føre 
nogen meningsfuld samtale med sekten, men i sektens 
selvforståelse er det lige omvendt. Sekten mener ikke, det 
er muligt at føre nogen meningsfuld samtale med nogen, 
der ikke er blindt ukritiske overfor sektledernes meninger. 

Sekten vil ofte benægte, at 
den er en sekt. Ligesom den 
også vil benægte, at den er 
diktatorisk, men vil netop 
absurd påberåbe sig at være 
sandheden, kærligheden 
og friheden. Dermed de-
monstrerer den for ethvert 
selvstændigt tænkende men-
neske udenfor sekten sin 
egen totale manglende evne 
til at kunne skelne mellem 
disse begreber og kommer 
dermed til ligesom kejseren 

i ”kejserens nye klæder” uden at vide det at gå rundt og 
vigte sig i den tåbelige overtro, at den har bryllupsklæd-
ningen på, medens den i virkeligheden går rundt ”uden 
tøj på”, hvad selv det mindste barn umiddelbart kan se, 
men som sektlederne og dens blinde tilhængere er ude 
af stand til at se pg.a. deres åndshovmod og tilhørende 
korsfæstede eller lammede forstand.

Det bedste, man kan gøre overfor en sådan sekt, er at 
bede for den: «Fader, tilgiv dem - for de ved ikke, hvad 
de gør» og så ellers tålmodigt vente på at sektens med-
lemmer møder livets egen tale, for teoretisk undervisning 
er sekten ikke modtagelig for, da den jo selv mener at 
vide det hele meget bedre end alle andre. Og så må man 
huske på, at er man ikke selv sådan, så har man været 
det - eller vil blive det. Så der er ikke grundlag for nogen 
bebrejdelser eller ukærlig forfølgelse, men alene humant 
at beskytte sig selv og andre mod sektens vanvittige tan-
kegang og væremåde.

Sekten og dens virkemåde
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v/Vagn Noach

Jeg har arbejdet lidt med hvordan man skal forstå pro-
blemerne omkring balsamering med formalin.
Jeg fandt i bogen ”Bisættelse” på side 149, kapitel 94 
følgende:

Med dødens indtræden ophæves livsbetingelserne for 
de mikroindivider, der er af en så fremskreden udvik-
lingstilstand, at de kun kan eksistere i en „levende” 
organisme — ikke i et lig. I henhold til denne deres 
tilstand drages de mod andre verdener, hvor de for dem 
særlige reinkarnations- eller genfødelsesbetingelser er 
til stede. 

Her gør Martinus klart, at han er indforstået med, at 
f.eks. sådan noget som organvæsenerne dør samtidig 
med legemets død. Jeg ved ikke om han inkluderer cel-
levæsener, det siger han ikke noget om. Jeg har prøvet 
at søge på såvel celler som organer i bogen Bisættelse. 
Det er utroligt hvor få gange Martinus bruger disse ord, 
og når han gør det giver det ikke nogen ekstra forstå-
else til vores problem.

Jeg fik også øje på, at Ole i en artikel postulerer, at 
organer og celler dør samtidig med dødens indtræden. 
Her tager han så højde for det, han efterfølgende siger 
om,at formalinen ikke giver problemer for cellerne, 
fordi han postulerer at de allerede er døde. I artiklen 
gør han så rede for at formalinen dræber alle forrådnel-
sesbakterier.

Ser vi logisk på situationen ved legemets død, er det 
klart at organvæsenerne må dø sammen med legemet. 
Dette gælder imidlertid ikke med hensyn til cellevæse-
nerne.
Hovedparten af cellerne vil uden tvivl dø i løbet af de 
første få døgn. Der er imidlertid en del af cellerne der 
må kunne leve meget længere. Det gælder alle de celler 
der er i nærheden af kroppens overflade, hvor cellerne 
kan få ilt ved diffusion ind gennem kroppens overflade. 
Det er hudceller og bindevævsceller samt en del af det 
overfladiske fedtvæv. Måske flere celletyper. 

Legemet indeholder imidlertid et astronomisk antal 
enkeltcellede væsener, bakterier og meget andet, som 
lever i symbiose med vores legeme. Livsområderne for 
alle disse encellede væsener, og mange svampe som 

nok for en stor del er flercellede, er først og fremmest 
i hele vores tarmsystem og fordøjelsessystem i øvrigt, 
men også på hele overfladen af legemet, og i alle le-
gemsåbninger. Det drejer sig om milliarder af væsener 
som har været vores hjælpere på mange måder. Det 
mest kendte er deres medvirken til vores fordøjelse. 
Hvis ikke de havde været der, ville vi meget hurtigt dø 
af en lang række mangelsygdomme. Så disse mikrovæ-
sener er vores gode venner. De vil kunne leve ret lang 
tid efter, at legemet er dødt.

Alle de ovennævnte mikrovæsener vil straks blive 
dræbt af formalin. Brugen af formalin har til formål at 
ihjelslå de forrådnelsesbakterier der også lever i vores 
indre og på kropsoverfladen, men i meget mindre antal 
end de forannævnte mikroorganismer.

Brug af formalin vil således slå en enorm mængde 
mikroorganisme-venner ihjel. Da der sprøjtes store 
mængder formalin ind i vores blodårer, vil det bevirke 
at blodet skal tømmes ud, og alle vore blod-mikrovæ-
sener vil dermed blive slået ihjel, hvor de muligvis vil 
kunne leve nogle få flere inkarnationer før de vil gå til 
grunde. 

Har nogen en god løsning på disse modsigelser?

Om formalin i lig
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Krop-Sind-Ånd Helsemessen i Falkoner 
Centret d 31/1-2/2 2014

v/Chris Falke Daimo
Falconer Centret danner hvert år rammen om DanInfo 
Messernes største og mest alsidige messe, hvor alt in-
denfor alternativ behandling, levevis og spiritualitet kan 
opleves. 

På messen finder man: 220 udstillere, der præsenterer et va-
rieret udvalg af forskellige naturterapeutiske behandlings-
former, spiritualitet, naturprodukter samt sten & krystaller. 
160 forskellige foredrag, minikurser, workshops, koncerter 
og shows afvikles fra 10 til 18 over de 3 dage messen varer. 
En hyggelig og indbydende atmosfære, med mulighed for 
inspiration og gode oplevelser får man medens man van-
drer rundt blandt de mange ildsjæle, der står på standene.

Der var igen i år mange besøgende på messen. Mange 
kommer med tog til den nærliggende Frederiksberg 
Station og andre benytter det fine underjordiske parke-
ringsanlæg under Falconer Centret med meget rimelige 
timesatser. (4 timer koster 30 kr.)
Et par hundrede gæster kom på cykel, hvilket fremgik af 
mylderet af stålheste udenfor hovedindgangen. 

Livets Skole i Brøndby med Jan Langekær i spidsen var 
igen for 11. gang blandt de mange udstillere. 16 personer 
hjalp til med at opstille standen torsdag aften, bemande 
standen fra fredag kl. 10 og til søndag aften kl. 18 på skift. 

Søndag aften blev standen demonteret for allerede at 
være i gang igen i Odense Congrescenter på den næste 
messe lørdag den 15. og søndag den 16. februar, hvor 
Hellebeth Hansen og Karl Jørgensen holder foredrag om 

henholdsvis vegetarisme og om hvorfor det er en god ide 
at tilgive sin næste.

Over de 3 dage messen varede, var der rigtigt fint besøg 
og standpersonalet fik sig mangen en god snak med de 
besøgende. Flere hundrede andre, der stod på «sikker 
afstand», så med interesse på de oplyste symboler der 
pryder standvæggene. Glædeligt har det været at få lej-
lighed til at vise Martinus’ værk frem og fortælle om det.

Jan Langekær og Mejbritt Ræbild Christensen holdt hver 
et foredrag, hvor mange interesserede var mødt ind og 
lyttede til de to dygtige foredragsholdere. 

LIVETS SKOLE i åndsvidenskab i Brøndby hjælper 
landet over, mange ny studiegrupper i gang, i disse år, og 
dette sker primært via de mange årlige udstillinger, hvor 
nye interesserede åndsforskere mødes.
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v/Jan Langekær

En lille status over informations og oplysningsarbejdet 
for Martinus åndsvidenskab siden 2004:

I de sidste 10 år, er der blevet lavet langt over 100 
udstillinger i samarbejdet mellem Fonden Det Tredie 
Testamente i Brøndbyøster og Stiftelsen i Göteborg, 
som blev grundlagt af Rolf Elving, som var personlig 
elev hos Martinus. Det praktiske, frivillige, og uløn-
nede arbejde i Danmark bliver i dag, i høj grad, ud-
ført af personer med tilknytning til LIVETS SKOLE 
i åndsvidenskab, og fra frivillige hjælpere i ind- og 
udland.

Der er 7 udstillinger i 2014 om Det Tredie Testamente 
af Martinus

Udstillingerne som går under navnet ”Et vindue til 
evigheden” har til formål at informere og oplyse om 
eksistensen af Martinus epokegørende værk Det Tredie 
Testamente og hans åndsvidenskab, som giver en 
kærlig, logisk og positiv livsforklaring for det moderne 
menneske.

Ud over de mange udstillinger som især Thor Gjörvad 
i Sverige står som primos motor for, så laves der også, 
udgående fra Brøndbyøster, en lang række udstillinger. 
I slutningen af 2013 udstillede vi igen, denne gang med  
2 stande med navnet ”Das Dritte Testament (DDT) von 
Martinus” på verdens største bogmesse Frankfurter 
Buchmesse i oktober 2013. Der var igen i år her 
mange besøgende og især var det bemærkelses-
værdigt at især mange unge muslimske piger 
som kom og spurgte om hvad Das Dritte Testa-
ment var for noget. 

Vi har allerede lavet informationsmateriale om 
DDT på arabisk, og kunne derfor også bl.a. in-
formere dem om de kendte profetier i Koranen, 
hvor der jo står at Mohammed udtaler, at Isa 
(Jesus) kommer tilbage med hele sandheden på 
dommedagen. Vi ved jo fra Martinus at domme-
dagen skal opfattes som en lang periode på flere 
århundreder som allerede startede med første 
verdenskrig i 1914. Og Isa/Jesus kan forstås 
som den af Jesus overfor sine diciple profete-
rede Talsmanden den Hellige Ånds komme. 

Martinus fastslog jo gang på gang i sine sidste leveår at 
han havde pligt til at sige at hans værk var Det Tredie 
Testamente, og var ikke mindre end selve Talsman-
den den Hellige Ånd. Altså Talsmanden, forstået med 
jødernes ord for en bog, en bog med hellige tanker og 
viden om det højeste, nemlig det Guddommelige. Inde-
holdende intet mindre end selve livsmysteriets løsning. 

Når man møder fremmede kulturer er det jo vigtigt 
at have sat sig lidt ind i deres kultur og baggrund. 
Martinus sagde, ifølge Gerard Oude Groen, at det især 
ville være tyrkerne fra Tyskland som ville komme til at 
føre åndsvidenskaben videre fra Europa til muslimske 
verden.

Den 31/1-2/2 2014 udstillede vi så for 11. gang i Fal-
coner Center på Frederiksberg. Chris Falke Daimo har 
skrevet en artikel om dette andetsteds i dette blad. Kort 
tid efter blev der oprettet ny studiekreds i Gilleleje ved 
Connie Hellensten og Robert Zauner.

Den 15/2-16/2 2014 udstillede vi i Odense Congress 
Center for 3. gang, og der bliver i forbindelse hermed 
oprettet en ny studiekreds i Brenderup, på Brenderup 
Højskole ved Karl Jørgensen. Interesserede kan ind-
hente yderligere oplysninger om denne nye studiekreds 
hos Karl på tel: 2138 2638 eller persillegartneren@
gmail.com Desuden har Hanne Hulgaard startet en 
studiekreds på Køng Idrætshøjskole på Sydfyn.

Oplysningsarbejdet om 
Det Tredie Testamente vokser
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Den 28/2-2/3 2014 går turen så til Aalborg Hallen i 
Aalborg, hvor Ejnar Hjorth for omkring et års tid siden 
startede en helt ny studiekreds. Den første studiekreds i 
Martinus åndsvidenskab i Aalborg i 23 år. Gruppen har 
omkring 12 medlemmer.

I foråret 2014 bliver der lavet en 120 kvadratmeter stor 
permanent udstilling på den kendte Herregaard Skärve 
ved Karlskrona i Sydsverige, som netop er blevet 
købt af vores tyske ven og samarbejdspartner Henry 
Nold. Udstillingen bliver den største af sin art og er et 
samarbejde mellem Fonden i Danmark og Stiftelsen i 
Sverige. Den bliver på sprogene svensk, dansk, tysk og 
engelsk.

Den 28/6-4/7  2014 afholder vi igen vores sommerkur-
sus på Kragsbjerggaard i Odense, som altid med gratis 
undervisning og gratis foredrag. Og interesserede som 
bor i nærheden kan også gratis deltage til foredrag, 
læsegrupper og anden undervisning. Der betales kun 
for kost og logi og der serveres vegetarmad.

Der er stadig ledige pladser for interesserede.

3/10-5/10  2014 udstiller vi i Aarhus i NRGi Hallen, 
hvor der også er oprettet en ny studiekreds af Margit 
Kjeldsen i efteråret 2013. Og Bo Boilesen har oprettet 
en ny studiegruppe i Horsens.

8/10-12/10 2014 udstiller vi igen i samarbejde med 
Henry Nold fra Darmstadt på Frankfurter Buchmesse. 

Hvis du har lyst til støtte arbejdet med at udbrede kend-
skabet til Martinus åndsvidenskab, enten personligt 
eller ved frivillige bidrag, så kontakt venligst LIVETS 
SKOLE i åndsvidenskab,  www.livetsskole.info, www.
det-tredie-testamente.dk eller Jan Langekær, telefon 20 
15 78 11.

6 nye studiegrupper i Martinus 
åndsvidenskab

v/Jan Langekær

På kun 12 måneder er der opstået hele 6 nye studie-
grupper i Martinus åndsvidenskab, rundt om i Dan-
mark. 
Det er i alle tilfælde sket med nye studiegruppeledere, 
som er blevet hjulpet og støttet på forskellig vis af 
gruppen omkring LIVETS SKOLE i åndsvidenskab 
og Fonden Det Tredie Testamente i Brøndbyøster, via 
de mange udstillinger som afholdes rundt omkring i de 
store danske byer.

Der er startet helt nye studiegrupper op i følgende byer: 
Aalborg, med 12 deltagere, og det i en by hvor der ikke 
har været en studiegruppe i Martinus åndsvidenskab i 
de sidste 23 år, men kun været holdt foredrag. Desuden 
er der oprettet nye studiegrupper i Aarhus, Horsens, 
Glamsbjerg, Gilleleje og nu sidst også i Brenderup, 
på Brenderup Højskole, hvor skoleledelsen ser meget 
positivt på initiativet.

Hvis du ønsker at vide mere om kontaktpersonerne til 
nogle af disse nye studiegrupper, er du velkommen til 
at kontakte Jan Langekær på 2015 7811, eller studere 
det på www.livetsskole.info under ”studiegrupper”.
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Følgende har jeg fået tilsendt, men jeg ved ikke, om det 
er rigtigt:

Essenerne var en jødisk religiøs gruppe, der levede 
på Jesu tid. I  Vatikanets bibliotek blev et dokument 
fundet kaldet ”Essenernes Fredsevangelium”, hvor 
Jesus bl.a. fortæller essenerne, hvordan de skal spise 
for at holde sig raske. Herunder er et uddrag fra  
Essenernes Fredsevangelium, der  omhandler kost:
...Og Jesus fortsatte: ”Gud beordrede jeres forfædre: 
’Du må ikke slå ihjel.’ Men deres hjerter var hærdede, 
og de dræbte.  Så ønskede Moses, at de i det mindste 
ikke skulle dræbe mennesker, og han tillod dem at 
dræbe dyr.  Og derpå blev jeres forfædres hjerter 
hærdet endnu mere, og de dræbte både mennesker 
og dyr.

Men jeg siger til jer: Dræb hverken mennesker eller 
dyr, heller ikke den føde, som i tager i munden. For 
hvis i spiser levende føde, vil denne føde gøre jer mere 
livlige; men hvis i dræber jeres mad, vil den døde mad 
også dræbe jer.  For liv kommer kun fra liv, og død 
kommer altid fra død. For alt hvad der dræber jeres 
fødevarer, dræber også jeres kroppe. Og alt hvad der 
dræber jeres kroppe, dræber også jeres sjæle.  
Og jeres kroppe bliver hvad jeres fødevarer er, ligesom 
jeres ånd ligeledes bliver hvad jeres tanker er. Der-
for, spis ikke noget som ild eller frost eller vand har 
ødelagt.  For brændte, frosne og rådne fødevarer vil 
også f å  jeres kroppe til at brænde, fryse og rådne...
...”For sandelig siger jeg jer, lev kun ved livets ild, 
og tilbered ikke jeres fødevarer med dødens ild, som 
dræber jeres fødevarer, jeres kroppe og o g s å  jeres 
sjæle.”

”Herre, hvor er livets ild?” spurgte nogen af dem. ”I 
jer, i jeres blod, og i jeres kroppe.”
”Og dødens ild?” spurgte andre.
”Det er den ild, der blusser udenfor jeres krop, som er 
varmere end jeres blod. Med dødens ild tilbereder i 
jeres fødevarer i jeres hjem og p å  jeres marker. San-
delig siger jeg jer, det er den samme ild, som ødelægger 
jeres fødevarer og jeres kroppe, ligesom ondskabens 
ild, som hærger jeres tanker, hærger jeres ånd. For din 
krop er hvad du spiser, og din å n d  er hvad du tænker. 
Spis derfor intet som en stærkere ild end livets ild 
har dræbt. Derfor, tilbered og spis alle frugterne fra 
træerne, og alle græsserne fra markerne, og al mælk 
fra dyrene, der er godt for indtagelse. For alle disse 
er næret og modnet ved livets ild; alle er de gaven fra 

Moder Jords engle. Men spis intet som kun dødens ild 
giver smag, for noget sådant er fra Satan.”

”Hvordan skal vi bage vores daglige brød uden ild, 
herre?”  Jesus svarede: ”Lad Guds engle tilberede jeres 
brød. Gør hveden våd, så vandets engel kan komme 
ind i den. Stil den derpå i luften så luftens engel kan 
omfavne den. Og lad den fra morgen til aften stå  i 
solen, så solens engel kan stige ned på den. Og vel-
signelsen fra de tre engle vil snart få livets kim til at 
spire i jeres hvede. 

Knus derpå jeres hvede og lav tynde vafler ligesom 
jeres forfædre gjorde, da de forlod Egypten, trældom-
mens hus. Stil dem tilbage under solen fra solopgang, 
og når solen står højest på himlen, vend dem da om 
på den anden side, således at de også der må blive 
omfavnet af solens engel. Lad dem stå der indtil sol-
nedgang. For solens ild giver liv til hveden, til brødet 
og til kroppen. Men dødens ild dræber  hveden, brødet 
og kroppen. Og de levende engle fra den levende Gud 
tjener kun levende mennesker. For Gud er det levendes 
Gud, og ikke det dødes Gud.

”Spis altid fra Guds bord: Træets frugte’ r, frøene  og 
græsserne fra marken, mælken  fra dyrene og hon-
ningen fra bierne......”Spis derfor hele jeres liv ved 
Moder Jords bord, og du vil aldrig se mangel.  Og når 
du spiser ved hendes bord, så spis alting ligesom det 
er fundet ved Moder Jords bord. Opvarm ikke, bland 
heller ikke alting sammen, for at undgå jeres indvolde 
bliver som dampende sumpe.  For sandelig siger jeg 
jer, dette er afskyeligt i Herrens øjne.

«Og vær ikke som den grådige tjener, som altid spiste 
op af andres mad ved sin herres bord. Og han fortæ-
rede alting selv og blandede det hele sammen i hans 
grådighed. Og hans herre så det, blev vred på ham 
og drev ham fra bordet.  Og da alle var færdige med 
deres måltid, blandede herren alt hvad der var tilbage 
på bordet sammen og tilkaldte den grådige tjener og 
sagde: ’Tag og spis alt dette sammen med grisene, 
for din plads er hos dem, og ikke ved mit bord.’...
...”Og når du spiser, spis aldrig til du er fyldt op..  Og 
jeres faste er altid glædelig i Guds engles øjne.  Så vær 
opmærksom på hvor meget I har spist, når jeres krop 
er mættet, og spis altid en trediedel mindre end det. ”
(Ovenstående uddrag fra Essenernes Fredsevange-
lium er oversat af Niels Christensen)

Jesu lære om sund kost



Filosofiske krummer
Alle former for fredeligt samarbejde mellem mennesker bygger primært på gensidig tillid og kun 
sekundært på institutioner såsom domstole og politi. (Albert Einstein)

Tillid er lige så afgørende for vor trivsel som vandet er for fiskene. Uden tillid lukker samfundet ned og 
destruerer sig selv til sidst. (Stephen Covey)

Mennesker bygger for mange mure og for få broer. (Isaac Newton)

De svage kan aldrig tilgive. Tilgivelse er de stærkes karaktertræk (Ghandi)

Hvis man opdeler verden i delelementer, må der eksistere en årsagslov, der fortæller os, hvorledes disse 
dele hænger sammen. (Tor Nørretranders)

For Gud er alting smukt, kun mennesker deler verden op i rigtigt og forkert, men ondt og godt er del af 
samme helhed. (Heraklit)

Livet er som at køre på cykel. Så længe du holder den i bevægelse, er der balance. Når du går i stå,
vælter du. (Anders Engquist)

Kærlighed er styrken hos et individ, der forstår at give. (Nietzsche)

At være uvidende om at man lever efter døden er ensbetydende med at være prisgivet fejltagelser. (La-
otsze)

Dine oprigtigste ønsker kan kun gå i opfyldelse, hvis det lykkes dig at udvikle kærlighed og forståelse for 
mennesker, dyr, planter og stjerner, således at al glæde bliver din glæde, og al smerte din smerte. (Albert 
Einstein)

Krige affødes af uerkendt frygt forklædt som mod. Krige er det modsatte af kærlighed. (Suzanne Brøgger)

For mænd er den normale naturtilstand ikke fred, men krig. (Immanuel Kant)

Demokratiets ånd kan ikke indpodes udefra. Den må komme indefra. (Indira Gandi)

Man bør ikke undervurdere kærlighedens evne til at virke helbredende. (Sigmund Freud)

Den der opfatter fremtiden som modvind, går i den forkerte retning. (Martin Held)

Glæden er vore vinger, smerten vore sporer. (Jean Paul)

Jeg spiller golf for at være i form overfor Gud. (Billy Graham)

Den sande kærlighed begynder, hvor der ikke ventes gengæld. (Antoine Saint-Exupéry)

Vi er født til at gøre den Gud ære, som findes i os, ikke kun i nogle af os. Den Gud er i alle, og når vi lader 
vort lys skinne, giver vi ubevidst andre mennesker lov til at gøre det samme. Når vi frigør os fra vor egen 
frygt, vil vort nærvær automatisk frigøre andres. (Nelson Mandela)



A

Den Ny VerdensIMPULS
Klintvej 104 - DK-4500 Nykøbing Sjælland

Tlf. 59 30 52 72 - Giro 9 25 42 42
E-mail: kosmo-info@olsen.mail.dk

Hjemmeside: www.nyimpuls.dk

Kurt Christiansens 
Martinus biografi i to bind  
1280 A4 sider - kr. 100

Sv. Åge Rossen 
Martinus’ verdensbillede 
480 sider - kr. 200 Ældre numre af Impuls 

fås for 5 kr

tilbud

Martinus: Livets Bog 1-7

 i oprindelig udgave

Alle 7 bind for kr.1000

Alle tre Tverskov-bøger for 100 kr!



Tidsskrift for åndsvidenskab

Nummer 2 - juNi 2014 - 32. årgaNg



Pinsens hellige ånd
Kristus havde erfaring for, at viden kunne opleves på en helt anden 
måde end den rent materielle jordiske form. Og at denne viden netop 
altid udelukkende var en ophøjet, absolut sand og kærlig viden, inspire-
rede ham til at udtrykke den som ”helligånd”.

Da ånd er det samme som bevidsthed, vil ”helligånd” altså sige det 
samme som ”hellig bevidsthed”. At disciplene var desorienterede med 
denne bevidsthedstilstand og den fra samme udstrålende viden, idet de 
ikke selv havde den, er jo kun, hvad der gentager sig i vore dage, hvor 
tusinder af mennesker er ganske uvidende om denne bevidstheds virke-
lige og sande natur.

Men Jesus bebuder jo, at de alle skal få den, og at den skal lære dem 
alle ting. Og vi ved jo gennem den kristne religions egen lære, at den 
nævnte ånd på pinsedagen overskyggede disciplene, og de talte i ”frem-
mede tungemål”, hvilket jo naturligvis mindre betyder fremmede sprog 
end fremmed eller ny visdom. Samtidig berettes der, at begivenheden 
indlededes med nogle lysfænomener i form af ”tunger ligesom af ild”, 
der lyste over apostlenes hoveder.

(Fra ”Fortalen”, Kosmos 1934)
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Den kosmiske læreanstalt 

Af Martinus

Den mest gennemgribende faktor i jordmenneskenes dag-
lige liv er deres arbejde eller beskæftigelse, hvorigennem 
de udfolder hovedparten af deres energi. Energiudfoldelse 
er det samme som ”bevægelse” og udgør kontrasten til 
begrebet ”stilhed”. Disse to foreteelser, stilhed og bevæ-
gelse, udgør tilsammen den enhed, vi kalder livet eller 
den evige tilværelse. Nogle vil måske mene, at stilhed 
udelukker bevægelse, og at bevægelse gør det umuligt 
for stilheden at eksistere, men det er kun tilsyneladende. 
De kan kun opleves på grund af hinandens eksistens, 
og al livsoplevelse er dybest set oplevelse af grader af 
henholdsvis stilhed og bevægelse.

Kan energi og stilhed virkelig udgøre en enhed? Ja, når 
to kontraster gøres til en enhed, opstår der en foreteelse, 
der kan virke på sanserne som tilkendegivelse af eksi-
stens, som manifestation eller åbenbaring. Manifestation 
eller åbenbaring er det samme som oplevelse af livet. 
Oplevelse af livet var komplet umulig, hvis ikke liv 
udgjorde en enhed kombineret af bevægelse og stilhed. 
Men hvordan kan bevægelse og stilhed kombineres til en 
enhed? Det kan de af den simple grund, at stilheden eller 
bevægelsens kontrast også er energi. Det er en modvægt 
eller et tryk, der kan sættes op imod bevægelsen. Det er 
dette modtryk mod bevægelsen, der bevirker, at denne 
fremtræder i grader af hastighed.

En bevægelse kan jo være både langsom og hurtig, ja den 
kan være så langsom, at vort sansesæt slet ikke opfatter 
den som bevægelse, men kalder den absolut stilhed. Den 
kan også være så hurtig, at vi ikke kan opfatte den med 
vore fysiske sanser, og da bliver den også til absolut 
stilhed for os. Den fysiske videnskab har dog i vor tid 
forlænget det jordiske menneskes perspektiv, idet den 
gør rede for bevægelser i atomsystemer og mælkevejs-
systemer, som ikke kan opfattes direkte gennem fysisk 
sansning, men kun ved hjælp af den menneskelige tankes 
beregninger.
Men uden for disse mikro- og makrokosmiske bevægelser 
eksisterer for det jordiske menneske en verden af stilhed. 
Denne stilhedens verden tror materialistisk indstillede 
mennesker er en intethed, men for åndsforskeren bliver 
den den nødvendige kontrast til oplevelsen af alle mikro-, 
mellem- og makrokosmiske bevægelser.

Jeg kan ikke her komme nærmere ind på energiudfoldel-
sens kosmiske analyse, den gør jeg rede for i mit hoved-

værk Livets Bog, men blot henvise til, at hele universet, 
alt hvad der kan sanses, er udfoldelse af energi, imod 
hvilken der forekommer modtryk. Dette modtryk sætter 
sit præg på bevægelsen og gør den hurtig eller langsom 
og skaber derved alt det, der inden for den fysiske vi-
denskab udtrykkes som frekvenser og bølgelængder, der 
har forskellig virkning på de levende væseners sansesæt. 
Da dette modtryk er det samme som det levende væsens 
vilje, er alle former for bevægelse og energiudløsning og 
dermed alle former for manifestation eller skabelse noget, 
der udløses i et levende væsens bevidsthed. Universets 
utallige mælkevejssystemer med deres sole og kloder 
såvel som dets atomsystemer med elektroner og protoner 
er bevægelser, der udløses og reguleres af viljeførende 
kræfters modtryk.

Det levende univers

Al bevægelse i universet udløses og reguleres igennem 
levende væseners viljeføring. Men af denne viljeføring 
accepterer det uindviede jordiske menneske kun den, der 
udløses af de væsener, som det kan opfatte som levende 
væsener med sine fysiske sanser. Den kolossale energi-
udløsning, som forekommer uden at være manifesteret 
af væsener, der kan opfattes af jordmenneskets fysiske 
sanser, kalder man blot døde eller blinde naturkræfter. Det 
kan naturligvis ikke bebrejdes jordmennesket, at det ikke 
kan sanse eller opleve universet som levende i stedet for 
dødt. Men denne tilstand af uvidenhed om den kosmiske 
sammenhæng skal samme jordmenneske naturligvis ikke 
forblive i, det skal efterhånden lære det universelt-orga-
niske at kende for at kunne blive medarbejder i en stor 
guddommelig verdensplan og derved blive ”et menneske 
i Guds billede”, der som solene i verdensaltet stråler lys 
og varme ud over andre levende væsener.
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Så længe væsenet ikke forstår, at al energiudløsning i 
verdensaltet er udtryk for vilje eller bevidsthed, og at 
der bag denne udløsning eksisterer logisk tænkning, der 
manifesteres som en verdensplan, forstår det naturligvis 
langt mindre, hvad en sådan verdensplan går ud på, og 
er derfor uegnet til at være medarbejder ved planens ud-
førelse. Sådanne uvidende væsener som jordmenneskene 
har Forsynet derfor anbragt i ”bombesikre rum”, hvor 
der gives dem lejlighed til at eksperimentere på egen 
hånd uden at lave alt for store ulykker, der kunne blive 
virkelig farlige for den store plans udførelse, men hvor de 
tværtimod kan gøre visse erfaringer, ved hjælp af hvilke 
de efterhånden lærer den kosmiske kemis love at kende i 
en sådan grad, at de begynder at blive kvalificerede som 
medarbejdere ved planens videre realisation.

Jordmenneskehedens mentale sfære udgør for tiden en 
sådan universel ”forsøgskælder” eller et ”kosmisk-kemisk 
forsøgslaboratorium”, hvor jordmennesker får lov at 
blande tankestoffer på alle mulige måder og at se, hvad 
resultatet bliver. Foreløbig foregår forsøgene ret planløst 
i det jordmenneskelige laboratorium. Man blander sine 
tankestoffer for at få profit og magt og berømmelse som 
resultat, men opnår i det store og hele blot en masse eks-
plosioner, som får ”laboratoriet” til at ryste i sin grund-
vold og virker dræbende eller lemlæstende på mange af 
”laboratorieassistenterne”. Jordmenneskene tror, at de 
selv er den allerhøjeste form for levende væsener i uni-
verset, og at al den energiudfoldelse i form af de vældige 
stjernebilleder, der hver nat synligt sejler forbi deres egen 
verden ude i det store himmelrum, kun er et resultat af 
døde, tilfældige kræfter.

Skønt disse millioner af vældige verdener viser sig som 
strålende og lysende stjerner, har det enkelte jordmen-
neske endnu ikke rigtigt fattet det symbolske udtryk for 
universets hensigt eller Guddommens vilje, der her fra 
selve himmelrummet sendes til ham gennem nattens 
mørke. Han fatter ikke, at når så umådelige kræfter eller 
så overvældende stor en del af universets energiudfol-
delse udfolder sig som lys i mørket, kan det også være et 
fingerpeg for ham og for det, der er hensigten med hans 
egen tilværelse: at blive et lys i mørket til glæde og gavn 
for levende væsener. Uden at vide af det har han således 
Guddommens ”arbejdstegning” foran sig, når stjernehim-
len åbenbarer sit ocean af lysende sole og mælkeveje.

Menneskene skal blive som sole

Nu vil man måske indvende, at man da ikke kan sammen-
ligne organiske væsener i kød og blod med sole og lysende 
stjernesystemer. Og det er netop en sådan indvending, der 
viser, at dens ophav befinder sig i ”eksperimentkælderen” 
og endnu ikke er moden til at deltage som medarbejder i 
udførelsen af den guddommelige verdensplan. Jordmen-

nesket må lære at forstå, at der i princippet ikke er nogen 
forskel på solene og det jordiske menneske. Solene er 
centrum for udfoldelse af energi, og det samme er hvert 
eneste menneske, der lever på jorden.

Viser solene ikke, at stærkt lysende og varmende energier 
virker længst ud i universet og skaber betingelser for liv 
på kloder, der ellers ville være golde og øde? Solene er 
livgivende og livsbefordrende, uden dem fandtes over-
hovedet ikke noget organisk liv i kød og blod og ingen 
jordklode med planter, dyr og mennesker. Vor føde er 
koncentreret solenergi, og jordens kul og olie, som vi 
bruger til opvarmning i vinterperioden, hvor solens strå-
ler ikke direkte kan opvarme atmosfæren, er så at sige 
koncentreret solkraft, så det på denne måde alligevel er 
solen, der giver os varme også om vinteren. Vort kød og 
blod, hele vor fysiske krop, er altså i den grad i slægt med 
solen og dens energi, at vi på en måde er solens ”børn”, 
og man forstår det naturlige i, at fortidens mennesker 
tilbad solen som en guddom.

Men vort slægtskab med solen er ikke blot noget rent 
fysisk. Den er også et strålende symbol på, hvorledes 
mennesket ved at udstråle lys og varme, og det vil i denne 
forbindelse sige humanitet og næstekærlighed, kan for-
vandle en kold, mørk og hård verden til en lysende fredens 
verden. Er det ikke almengældende at bruge udtryk som 
lysende og varmende om de tanker og følelser, der om-
sat i handling gavner og glæder andre levende væsener? 
Hvorfor gør man det? Man gør det ud fra en instinktiv 
fornemmelse af, at alle livsbefordrende kræfter er i slægt 
med hinanden, og det er de også.

Foruden at vi gennem de kræfter, der kommer til os ude 
fra himmelrummet, får opretholdt og fornyet vore fysiske 
organismer, får vi undervisning i den del af universets 
love, som vi i øjeblikket allermest har brug for. Fra deres 
”bombesikre eksperimentkælder”, som de endnu er nødt 
til at være i, fordi de omgås de kosmisk-kemiske spræng-
stoffer så naivt og letsindigt, har de jordiske mennesker 
udsigt til den tegning, som de efterhånden skal lære at 
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arbejde efter. De skal lære ligesom solene at kunne funkle 
og stråle såvel over retfærdige som uretfærdige, over 
onde og gode.

”Mennesket i Guds billede” skal ikke være et væsen, der 
ikke kan lide den eller den. Det skal ikke ønske smerte, 
straf eller død over noget andet levende væsen. Så længe 
det endnu kan nære had, bitterhed eller skinsyge mod 
nogen eller fyldes af vrede, misundelse og irritation, hø-
rer det endnu hjemme i den eneste verden, hvor det kan 
lære, hvad der sker, når det blander den slags energier 
i sin bevidsthed, nemlig den fysiske verden, jeg kaldte 
forsøgslaboratoriet.

Nye kundskaber må bruges i det praktiske liv

Denne fysiske verden er en af universets kosmisk-
kemiske læreanstalter, hvor de jordiske mennesker må 
gennemgå mange klasser, dvs gennem mange fysiske 
inkarnationer gøre nødvendige erfaringer gennem 
karma- eller skæbneloven. De må høste som de har sået, 
ikke som straf, men som belæring. Mange mennesker på 
denne klode er i dag nået så vidt, at de begynder at ane 
den store guddommelige plans tilstedeværelse og også, 
at de selv er en del af denne plan og skal blive en bevidst 
medarbejder ved dens udførelse.

Hvordan kan man blive så udviklet, at man kan blive 
betroet at begynde at udføre et arbejde efter den guddom-
melige arbejdstegning? Ja, man må jo som i alt andet stå i 
lære og modtage en uddannelse. Der er mange mennesker, 
som nu er lærlinge eller elever inden for denne kosmiske 
uddannelse. Men de må ikke tro, at denne uddannelse blot 
består i at lære kosmiske analyser at kende og at interes-
sere sig for dem. Det at De studerer åndsvidenskab kan 
sammenlignes med, at lærlinge som led i deres uddannelse 
går på teknisk skole, og der kan eleven eller lærlingen jo 
lære mange umådeligt nyttige ting. Men han lærer jo alt 
dette for at kunne bruge det i det praktiske liv, ellers har 
det ingen betydning.

Det samme gælder for åndsvidenskabens vedkommende, 
den må bruges i det praktiske liv i hverdagen for at have 
betydning. Et væsentligt led i den kosmiske undervisning, 
alle disse lærlinge og elever nu kommer ud for, består i 
at prøve, om de kan bruge deres nye kundskaber i det 
praktiske liv. Derfor ser vi alle disse mennesker i højst 
forskellige situationer. Nogle er stærkt bundet af fattig-
dom, medens andre er bundet af rigdom. Nogle er udsat 
for mennesker, der gerne vil strides, nogle er bundet af 
svære sygdomme og legemlige lidelser, og umådeligt 
mange er bundet i et arbejde, der ikke har deres interesse. 
Kan de komme igennem alt dette uden vrede, bitterhed 
eller irritation?

Det er i alle tilfælde noget, vedkommende selv har sået i 
tidligere liv, de kommer ud for at høste. Kan de gøre det 
uden at give andre skylden? Kan de løse alle disse bånd 
ved at løse noget i deres eget sind, eller søger de at flå 
og rive i båndene, fordi de tror, at det er ”alle de andre”, 
der binder dem? Sådanne prøver og mange andre af 
lignende art er eleverne udsat for, og består de prøverne, 
glider de frem mod den afsluttende eksamen, som består 
i, at de skal være med til at lave ”forsøgslaboratoriet” 
om til et værksted, hvor der ikke mere foregår en kæde 
af eksplosioner af store og små krige, men hvor man 
arbejder efter den føromtalte ”arbejdstegning” og med 
praktisk næstekærlighed og humanitet skaber en fredens 
verden på denne klode.

De overordnede og de underordnede på de forskellige 
arbejdspladser er i lige høg grad lærlinge i livets skole. 
Nogle skal lære at kunne tjene og lyde, og nogle skal 
blive trætte af at byde og befale over andre. Begge par-
ter skal lære at blive medarbejdere. De skal lære, at den 
energiudfoldelse, som de kan præstere, er en del af ver-
densaltets energi, men netop den del, som de har ansvaret 
for. Det jordmenneske, som begynder at blive bevidst i 
at være medmenneske, vil med sin viljes modtryk kunne 
skabe den bevægelse i sin energiudfoldelse, som er på 
bølgelængde med universets grundtone, og det vil sige 
det samme som at stråle livgivende og kærlige tanker, 
følelser og handlinger ud mod sine omgivelser, enten 
man synes de er retfærdige eller uretfærdige.

Det menneske, som kan gøre sin daglige tilværelse til et 
lysende og varmende solskin for andre, er kommet ind i 
den klasse i den kosmiske læreanstalt, hvor man forbere-
des til den store eksamen, som er den kosmiske indvielse 
eller den store fødsel.
(Martinus-foredrag d.)
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Af Ruth Olsen

I sin allersidste tale d. 9/8-80 sagde Martinus, at brugen 
af atomkraft er en sabotage af jorden indefra, for den er 
jordens makrokosmiske livskraft. Og i Livets Bog VI stk. 
2090 skriver han, at jordklodevæsenet vil bekæmpe denne 
sygdom, som menneskene med udviklingen af atomkraft 
har skabt i dets organisme. Men han siger ikke noget om, 
hvordan det vil ske.

Walter Russell skrev en bog i 1957, som han kaldte ”Ato-
mic suicide?”. Heri gør han nøje rede for, hvorfor udnyt-
telsen af atomkraft er en trussel mod menneskenes liv og 
helbred, og hvordan det vil ændre klimaet på jordkloden. 
Den vil jeg referere fra her, for som jeg før har oplevet, 
kan Russells forklaringer få mig til bedre at forstå meget 
af det, Martinus har fortalt.
Før jeg forklarer hans her optrykte skema over de fysiske 
stoffers opbygning, vil jeg kort give hans grundlæggende 
beskrivelse af, hvordan den fysiske verden bliver til – som 
jeg har forstået den.

Universet er opfyldt af Guddommens bevidsthed, som 
er stilhed og ligevægt. Der findes intet tomrum. Ved 
Guddommens tankevirksomhed skabes bevægelse, som 
er elektrisk. Bevægelsen har både en indadgående og en 
udadgående retning, dvs der er både en komprimerende 
og en ekspanderende spiralbevægelse. Det er spændingen 
mellem disse to modsatrettede bevægelser, der skaber den 
virkning, som vi oplever som fysisk materie. Hvilken 
slags materie, det er, afhænger af spændingens karakter.

De første fysiske tilsynekomster er sole, som skabes ved 
en stærk dominans af den indadgående komprimerende 
bevægelse. Lad os tage et konkret eksempel. Et solvæ-
sen ønsker/begærer en ny fysisk tilværelse og tiltrækker 
derfor med sin bevidsthed stadig mere energi, først den 

usynlige stråleformige 
og langbølgede energi. 
Det er den som Rus-
sell kalder ”inert gas”, 
og som udgør de to 
første oktaver i hans 
skema. Efterhånden 
bliver kompressionen 
så stærk og den mod-
satrettede bevægelse 
yder mere og mere 
modstand, dvs spæn-

dingen vokser, så det ender med en form for eksplosion, 
en brand, der gør den synlig for os som ild. På grund af 
universets omgivende kulde begrænses eksplosionen og 
spændingen fastholdes nogenlunde stabilt mellem varme 
og kulde, dog selvfølgelig med overvægt til varmen.

Som det fremgår af Russells skema, der er en beskrivelse 
af stoffernes udvikling i 9 oktaver, har ”vor sol” undervejs 
til sit modenheds-stadie passeret forskellige spændings-
niveauer, f.eks. som brint i 3. oktav med en spænding på 
4096 (8x8x8), og når så frem til kulstof i 4. oktav med 
en spænding på 32768 (8x8x8x8). Her er kompression 
og ekspansion i harmonisk balance. Russell siger, at vor 
egen sol består af glødende kulstof.
Efter 4. oktav bliver ekspansions-energien efterhånden 
stadig mere dominerende, så stofferne herfra faktisk er 
langsomt døende. Stofferne begynder som meget hur-
tige vibrationer, sagtner farten lidt efter lidt indtil de når 
kulstoffet, som vibrerer langsomst, hvorefter farten igen 
sættes op og bliver kolossal til allersidst.

Fordi kulstof er et spændingsmæssigt harmonisk stof, 
egner det sig som materiale til organismer, hvori levende 
væsener kan inkarnere fysisk. Det brænder ikke af sig 
selv, men først når dets spændingsbalance forrykkes, f. 
eks. når der sættes ild til det. Som Russell skriver, er alle 
fysiske stoffer ”fængslet energi”, der gerne vil ”befries”, 
enten langsomt eller eksplosivt. Det kræver en bevidst-
heds viljekraft at bevare et stofs spænding, også vor 
organismes stof, men det kræver ingen kraft at ”løslade” 
det. Han sammenligner det med, når vi strammer en ela-
stik, - det kræver kun at vi giver slip, før den automatisk 
søger tilbage til udgangspunktet. Alt stof vil gerne søge 
tilbage til hvor det kom fra – stilhedens ligevægt. 

I skemaet er tegnet en trekant omkring de fire stoffer, som 
98½% af menneskets organisme består af. Det er udover 
kulstof, brint og ilt som vand jo mest består af, kvælstof 
som vor indånding i høj grad består af, og silicium som 
vort skelet er afhængig af. De er alle placerede i den blå 
afdeling, dvs i den del af skemaet, hvor de opbyggende 
energier findes, altså hvor enten den kompressive bevæ-
gelse dominerer eller hvor der er balance.

Derefter findes der kun stoffer, hvor den ekspansive dvs 
nedbrydende bevægelse er begyndt at dominere, den er 
betegnet som en rød afdeling. Der findes dog her stoffer, 
som ved at indgå i tæt samarbejde med et stof fra den 
blå side kan opnå en neutral spændingsbalance, som det 

Atomkraft - sabotage af jorden
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f.eks. gælder for natrium og klorid, der bliver til almin-
delig bordsalt.

Ekspansivt dominerende stoffer er døende men med et sti-
gende spændingsniveau, hvorfor de afgiver stadig større 
stråling –og varme. De udsender små mikroskopiske sole 
med ufattelig stor fart, især de øverste tre – radium, tho-
rium og uran. Deres radioaktive ”udånding” kan trænge 
igennem alt og sætte nedbrydningsprocesser i gang hvor 
som helst. Meningen med disse stoffer – for alt i skaber-
værket har en mening – er at de spredt ud dybt i jordens 
undergrund skal nedbryde sten og således frigøre deres 
mineraler til gavn for plantevæksten.

Der er fra Guddommens side sørget for, at det der er 
farligt for mennesker og dyr kun findes i små mængder 
og bundet til steder, hvor de ikke kan gøre skade. Men 
menneskene har gravet disse stoffer frem, samlet dem i 
større mængder, og således udbredt den for os så farlige 
stråling op på jordens overflade. Mennesket er så naiv 
at tro, de kan kontrollere denne nedbrydende stråling, 
men det kan ikke lade sig gøre. De kan end ikke måle al 
strålingen, kun den groveste del af den.

Alle fysiske stoffer er ”fængslet energi”, som ønsker at 
slippe ud af deres ”spændetrøje”, deres spændingsba-
lance, hvis de får mulighed for det. Russell kunne ikke 
finde på at kalde atomkraft for ”kernekraft”, for atomer 
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har ingen kerne som kan ”spaltes”. Hvad man gør er, 
eksplosivt at udløse en enorm stærk spænding, hvilket 
naturligvis giver en vældig høj varme.

Også vor organismes celler er bundet energi, hvis 
spændingsbalance mellem kompression og ekspansion 
(som sikrer os en legemstemperatur på ca. 37 grader) 
forholdsvis nemt kan bringes ud af ligevægt og dermed 
starte en dødsproces. Selvfølgelig vil der altid i vor krop 
være celler, som er i den ekspansivt dominerende fase på 
vej mod diskarnation, men de vil normalt hurtigt blive 
erstattet af nye inkarnerende celler. Hvis ødelæggelsen 
altså ikke bliver for omfattende.

Russell mener, vi med atomkraften er ved at fylde vor 
atmosfære og hele vort livsgrundlag med en nedbrydende 
energi, som langsomt vil undergrave vor organismes mod-
standskraft og dermed skabe store folkesygdomme. Den 
vil hobe sig op i vore omgivelser, i den mad vi spiser og 
den luft, vi indånder. Så hvis vi ikke meget snart bliver 
klogere, vil katastrofen indtræde og menneskene begå en 
slags kollektivt selvmord.

Ifølge Martinus

Martinus skrev, at jordklodevæsenet vil bekæmpe de 
skader, som vi med atomkraften påfører jorden. Han 
har også sagt, at vi slet ikke vil få lov til at ødelægge 
livsgrundlaget for levende væsener her på jorden. Men 
hvordan vil jordklodevæsenet forhindre menneskene i at 
fortsætte ud ad deres livsnedbrydende spor? End ikke Ja-
pan med de erfaringer, de har høstet, synes at være blevet 
klogere, for lige nu rejser deres premierminister rundt i 
EU og sælger atomkraftværker – med gevinst. Men det 
bliver formodentlig de stigende sygdomstilfælde, som vil 
ende med at gøre menneskene klogere.

Som det fremgår af dette blads Martinus-artikel, skulle 
vi jo leve i ”bombesikre rum” her på jorden, hvor vi kan 
få lov til at eksperimentere på egen hånd uden at lave 
alt for store ulykker. Så vi må formode, at atomkraft-
eksperimentet og nogle sørgelige resultater heraf hører 
med i planen for menneskehedens udvikling.

Martinus har i Livets Bog II skrevet om stoffernes til-
blivelse i den fysiske verden. Han har ligesom Russell 
fortalt, at det handler om et samspil mellem to kontrære 
kræfter, varme og kulde, som han kalder tyngdeenergi 
og følelsesenergi. 

I stk. 527 skriver han: ”Når to sådanne kontrære kraftarter 
forbindes, vil de begge modarbejde hinandens virkninger, 
de vil dæmme op for hinanden. Derved opstår der ”spæn-
ding”. Hvis de to forbundne energiarters virkninger er lige 
stærke, sker der ingen ”eksplosion”, men ”spændingen” 
bliver et slags permanent ligevægtspunkt imellem de to 
kombinerede energier. Og denne kombination repræsen-
terer nu en hel ny energiart. Denne energiart udtrykker 
som nævnt ”spænding”. En sådan energikombination 
med ”spænding” er det samme som det, vi kalder ”stof”. 
”Stof” eller ”materie” er dermed synligt som kun udgø-
rende ”tilbageholdt” eller ”bunden” energi. ”Stof” er det 
samme som kraftophobninger. Hvis energiligevægten i 
”stoffet” brydes, udløses ”spændingen”.”

En pludselig udløsning af denne spænding kalder vi en 
eksplosion. Det er hvad der sker i et atomkraftværk.
Det kan vel ikke helt sammenlignes med den form for eks-
plosioner, som ifølge Martinus sker i vor organisme ved 
f.eks. vredesudbrud. Uran har jo ingen bevidsthed på det 
fysiske plan. Måske er spændingsbalancen i vore celler så 
lette at forrykke, at vi kan sætte en nedbrydningsproces i 
gang i dem bare ved irritationsfølelser? Men så kan vi vel 
også revitalisere dem igen med glædesfølelser!

Både Martinus og Russell har forklaret, at alt i den fysiske 
verden er bevægelse som er elektricitet, hvilket dybest set 
er tankeenergi. Men Martinus gør mere ud af at forklare, 
hvordan alt er livsytringer, styret af levende væseners 
bevidsthed, hovedsageligt som automatfunktioner. Også 
Martinus siger, at sole er de første væsener, der bliver 
synlige for menneskelige sanser. Hans forklaringer om 
hvordan levende væsener skaber bevægelse som be-
vidstheds-manifestation, ved tiltrækning og frastødning, 
underbygger de forklaringer, jeg har læst hos Russell. Vi 
kunne have undgået mange fejltagelser og lidelser, hvis 
videnskaben har lyttet lidt til disse to kloge herrer, men 
det hører åbenbar ikke med i den store plan, endnu.
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Af Kirsten Thurø

Vi har alle indenfor vor manifestations rækkevidde fri 
vilje; og det vi vælger farver vort liv og vor skæbne; 
hvorfor livet først og sidst handler om at skabe gode 
vaner og at undgå at handle ukærligt/uærligt i forhold til 
andre. Går vi ind for som vane at lyve om andre; - om 
egen fortræffelighed; - om begivenheder osv., skaber vi 
dels en talentkerne for egoistisk kalkulering og dels en 
tilbagevendende karma af samme egoisme styrke som 
den udsendte. Dette gør sig naturligvis også gældende, 
når vi med vore ord søger at påvirke andre mennesker i 
den ene eller den anden retning. Det er derfor vigtigt, at 
vi respekterer hinandens frie vilje, og det kunne ej heller 
et eneste øjeblik falde mig ind at forlange af mennesker, 
at de absolut må foretage sig dette eller hint; men det kan 
falde mig ind, når viden og mulighed haves, at oplyse om 
konsekvenserne ved denne eller hin handling, og dette 
naturligvis uden et mikro-sekund at ville styre andre 
menneskers vilje med ord som: Dette må vi gøre ----!

I dag er det ifølge de oplysninger, der er mig bekendt, 
sådan, at man kan vælge at studere Martinus’ originale 
værker eller vælge at studere via de bøger, som indeholder 
de af Martinus’ elever til vor tids retskrivning omskrevne 
og i visse tilfælde ord-omformede tekster. Enhver, som 
bliver oplyst om denne kendsgerning, kan naturligvis selv 
vælge hvad, man ønsker at investere i som studie-objekt: 
originalerne eller bøgerne med de omformede skrifter? 
Også her har vi fri vilje i hvert fald hvis, vi bliver korrekt 
oplyste om de faktiske forhold, hvorunder de forskellige 
bøger er udgivet; hvorfor slutningen på mit lille indlæg: 
Martinus og Kosmologien naturligvis ikke oprindeligt 
{med tryk på må} af mig blev skrevet med ordene: vi 
MÅ men med de valgfrie ord: vi KAN. 

Det drejer sig om sidste afsnit: DNV - 2014 - 1- side 36. 
Afsnittet lød oprindeligt:

Vi ufærdige mennesker skal i alle livets forhold lære 
bevidst og vågent at vælge: sandt eller falsk. Dette kan 
vi gøre med hensyn til Det Tredie Testamente, medens vi 
i rigtig mange andre tilfælde af vor nuværende jordiske 
tilværelses udfordringer må søge at vælge det mindste 
onde ud af flere muligheder. Vi er alle elever i det daglige 
livs skole.

Hvordan ordet kan i sætningen: Dette kan vi gøre med 
hensyn til Det Tredie Testamente, - forvandlede sig til 
må, har jeg én anelse om; men ved ikke om, det er rigtigt: 

Da jeg spurgte fru Ruth Olsen pr. tlf om, hun ville have 
skrivelsen som e-mail, svarede hun, at hun allerede havde 
bearbejdet den til bladet. Dette var jo fint, men jeg tror, 
det bevirkede, at der ved overførslen fra Nettet skete en 
ændring med ordet ”kan”, og at Ruth derved har troet, 
at der skulle stå ”må”; thi når jeg overfører teksten fra 
nettet forvandles nævnte ”kan” i mit system til ”.I.m.n”. 

Under alle omstændigheder kan et ”kan” ikke uden en 
eller anden påvirkning forandre sig til et ”må”.

Sådanne hændelser viser hvor forsigtige, vi behøver at 
være også i den elektroniske behandling af Martinus’ 
værker. Det er naturligvis en bagatel, {selvom det også 
repræsenterer en usandhed} når noget ændres i relation 
til dét, et kosmisk ubevidst menneske giver udtryk for, 
sammenlignet med opståede ændringer i dét, som blev 
skrevet i en Verdensgenløsers efterladte Sandheds-
testamente. Var dette testamente tilegnet en lille udvalgt 
gruppe mennesker, da ville skaden naturligvis være 
tilsvarende begrænset; men da Det Tredie Testamente er 
tilegnet hele menneskeheden, er der her tale om en skade 
af globale dimensioner; hvor fejl automatisk forplanter 
sig til andre sprog.

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet 
var Gud: Joh. 1 - 16. Vor ubetingede største og fornem-
ste opgave er at værne om Sandhedens Ord, hvad enten 
dette fremstår som tanke, som tale eller som handling: 
Denne beskyttelse af Ordet er vital essentiel og dét spe-
cielt, når Ordet udgår fra et kosmisk bevidst menneskes 
manifestationer. Det er først dér, hvor Ordet udgår fra et 
usandfærdigt eller et ikke tilstrækkeligt erfarings-udviklet 
menneskes livsudtryk, at Ordet ikke længere [primært] 
er hos Gud. 

Da Ordet oprindeligt var Gud, er Ord {som var hos 
Gud} og Sandheden identiske, og derfor kan ingen opnå 
kosmisk bevidsthed uden igennem at være absolut sand-
færdig. Ordet er den overordnede tænkte idé i livets ska-
bende energi-udfoldelse. Dér, hvor et tankebillede indgår 
i kohæsion [bliver eet] med Guds primære skabeplan, 
manifesteres skyggefri krystalklar sandhed, åbenbarende 
Livsmysteriets Løsning. Det er sådanne tankebilleder 
til gavn for den jordiske menneskehed, Martinus i kraft 
af sin Kosmiske Bevidsthed har nedfældet i Det Tredie 
Testamente.

 Der er ingen, som behøver tvivle på, at dette er sandhed. 
Martinus taler direkte herom i slutningen af sin 90-års 

I begyndelsen var Ordet
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fødselsdagstale ved at sige: ”Jeg havde ikke kunnet lave 
disse ting, hvis ikke jeg var eet med Gud”. Han taler også 
om den vagt/bestyrelse, som skal være på MI for at sørge 
for Testamentet. Han siger: ”--- sørge for Testamentet,---- 
således, at man ikke laver om på bøgerne ---- ikke laver 
om på analyserne --- ikke laver om på teksterne osv. ---”

Også her ved Martinus’ sidste fødselsdagsfest, før han 
forlod sin fysiske organisme og rejste hjem, pointerede 
han igen, hvor vigtigt det er, at der ikke bliver lavet om 
på hans livsværk. Der skulle ligefrem være en vagt til at 
sørge for, at dette ikke kom til at ske. 

Hvis nogen skulle være i tvivl, så er dette, at overføre 
Martinus’ Livets Bog til vor tids retskrivning, det samme 
som at lave om på bøgerne, idet man ændrer tekstbilledet, 
som det ifølge Instituttets love er Rådets pligt at bevare 
uændret, sådan som bøgerne foreligger fra Martinus’ 
side. 

I øvrigt har man også i processen bl.a. ændret ord, tegn-
sætning og sidetal.

At værne om en Verdensgenløsers gave til menneskehe-
den er en hellig pligt. En Verdensgenløser behøver ikke 
at være veluddannet i henhold til vor jordiske opfattelse. 
Et sådant menneske bærer sin oplysnings-gave i sin per-
sonlige sjælelige kosmiske tilstand, samt i bevidsthedens 
intuitive synskraft. 

Ethvert jordisk menneskes erkendelses-muligheder på 
livets vitalt mest alvorlige områder udgør en stærkt 
begrænset livs-oplevelses-viden sammenlignet med et 
Kristus-menneskes bevidstheds-horisont.

Verdensgenløserens testamenterede gave for global un-
dervisning har intet jordisk menneske hverken moralsk 
eller juridisk ret til at tilføre nogen som helst form for 
ændringer; ligesom absolut ingen har ret til at færdiggøre 
Verdensgenløserens efterladte ufærdige manuskripter 
eller fortolke ufærdige symboler. Om dette arbejde har 
Martinus sagt: symbolerne bor i mig og ingen andre 
kan skabe dem. Selvom en skrivestils-perfektionistisk 
specialist evt. mener om sig selv at være klogere end 
Verdensgenløseren, må hverken tilføjelser, ændringer af 
ord eller af tegnsætning eller ændring til en ny midler-
tidig retskrivning forekomme i nogen som helst part af 
Verdensgenløserens gave til menneskeheden.

Havde man alkærlighedens indsigt, havde man ej hel-
ler kunnet handle, som man gjorde. Naturligvis er man 

uskyldig i dette, at man endnu ikke ejer alkærlighedens 
indsigt. Dér er vi alle i samme båd; men når det jordiske 
menneske ændrer en Verdensgenløsers hellige skrifter, 
udvises den dybeste disrespekt overfor Guds Sendebud, 
hvilket kun kan være idel manifesteret: Helligbrøde! 
Trøsten her er, at Martinus også har udtalt: Alt er tilgivet 
på forhånd. Det er dog ikke tilgivelse, som frigør men-
nesket for dets ukloge handlinger; men selvindsigt samt 
forståelse af hvor, man gik fejl og navnlig hvorfor og frem 
for alt: den gode vilje til oprydning og kursændring. Det 
er mit håb, at alle vil støtte Rådet heri; vise respekt og 
erindre, at: alle kan fejle. 

Vi anerkender det store arbejde, som blev gjort; men 
desværre hviler nyudgivelserne på misforståelse i forhold 
til Verdensgenløserens anvisninger: og derfor må der ske 
en kursændring.

Der kan være og er uden tvivl mange skred i det, man 
har foretaget sig overfor arven, Martinus efterlod til 
menneskeheden. Testamentet handler jo ikke kun om at 
eksercere det jordiske intellekt og logisk bygge alt op 
i henhold til, at 2 + 2 = 4, hvilket vil sige, at når noget 
forholder sig sådan, da må noget andet følgeligt forholde 
sig sådan, og dermed kan man via intellektet finde frem 
til: Ja, det er logisk, og derfor må det være sandt! 

Martinus har klart og tydeligt sagt til os: Der står meget 
mere skrevet i bøgerne end dét, I på nuværende tidspunkt 
forstår, og der står meget mellem linierne. Hvad betyder 
nu det? Jo, det betyder, at efterhånden som mennesket 
udvikles og oplever personlige kosmiske glimt, opdager 
det, at sider ved livet, som det tidligere slet ikke evnede 
at se, er omtalt i DTT. 

Sider, som nu tydeligt åbenbares grundet den nye selv-
stændigt opnåede større eller mindre grad af ”trin”-ind-
vielse. Selv ved den mindste grad af individuel sjælelig 
indvielse; altså ikke kun dér, hvor det er intellektet, der 
siger til læseren: Dette er rigtigt; det kan ifølge logisk 
tænkning ikke være anderledes; - men dér, hvor det er 
sjælen, der kan se og kan opleve sandheden i manifesta-
tionerne grundet alle sansers årvågne virkekraft; som 
forårsager at bevidstheds-horisonten ikke standser ved 
intelligensens opnåede evne til at tænke logisk.

Vi ved at intuitionsenergien gennemtrænger alle 
underliggende sanser. Når denne altgennemtrængende 
sanseenergi opnår virkekraft i et menneskets bevidsthed, 
oplever mennesket tilværelsens manifestationer i et helt 
nyt blændende smukt livsudtryk af lysende alkærlighed, 
der åbenbarer gennemgribende og altfavnende viden i 
åndelig informations illumination. Når dette sker, vil der, i 
tilsvarende grad som den individuelle kosmiske oplevelse 
giver mulighed herfor, blive åbnet for nye perspektiver 
ved læsningen af Martinus’ Testamente. 
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Helt nye indsigters logiske alkærligheds-facitter opleves 
og afsløres omkring begreber, vi tidligere ikke havde for-
ståelse for. Andre begreber, som vi forstod på en bestemt 
måde, ændrer karakter og står i det nye lys langt klarere 
og sandere for vort indre blik, og vi forstår blandt meget 
andet hvorfor,Verdensgenløseren bebudede: Der må ikke 
ændres et komma! 

Budskaberne skal stå knivskarpe for de kosmiske glimt, - 
efterhånden som disse melder sig hos den enkelte person, 
og når dét sker, da bliver mennesket lysende bevidst om, 
at det må søge at tilegne sig dét af Verdensgenløseren selv 
skrevne oprindeligt originale materiale. Personen er totalt 
bevidst om ikke at være et færdigt udviklet menneske, 
og sjælen jubler i nyindvunden viden fra virkelighedens 
lys i den verden af visdom og alkærlighed, som venter 
forude. Hjertet synger:

Martinus har ret! Det er sandhed! Vor sjælelige udvik-
ling bevæger sig frem mod visdommens viden, mod 
alkærlighedslyset! Vedkommende har set et glimt af vort 
kommende kosmiske liv i virkelighedens færdigudviklede 
og suverænt manifesteret, harmoniskabende livsudtryk. 
Gennemgribende ydmyghed og hjertets taknemlighed 
samt ønsket om, at finde den absolut ufejlbarlige rette 
vej frem, bjergtager og besjæler sindet og bevidstheden. 
Her er der ingen tvivl; men hvor er Testamentet --- det 
oprindelige? Hvor mange gange er det blevet omskrevet 
til såkaldt ”ny retskrivning” med ”bedre forståelses-ord” 
for den opvoksende ungdom? 

Hvor er Martinus’ oprindelige livsværk; hvor er de bø-
ger, som Vagten/Rådet skulle sørge for, at der ikke blev 
lavet om på??? 

Hvor mange år er der gået??? Hvor mange Råd har mis-
rådet??? Det første Råd, som kendte Martinus, skulle jo 
vise retningslinierne. Dets opgave var at være forbillede 
for hvordan, Testamentet skal beskyttes. Denne opgave 
blev ikke forstået men svigtet.

Er det muligt 200 eller 2000 år siden, at Verdensgenlø-
seren besøgte os?, og nu står du dér og sitrer af iver og 
ønsket om indsigt, og du mere end bedrøves, fordi de 
oprindelige skrifter syntes ikke mere med sikkerhed at 
findes noget sted; og når du tror, du fandt dem, opdager 
du pludseligt, at det, du studerer, også er et eksemplar, 
som er blevet tingeltangel-manipuleret med af en eller 
flere uforstandige stil-specialister samt af mennesker, 
der troede, de havde mandat til at bearbejde et Kosmisk 
Bevidst Kristus-menneskes efterladte skriftlige arbejde. 

Forhåbentlig findes endnu tilgængelig for al offentlig-
hed: første udgave af Livets Bog tilsammen med ur-
manuskripterne samt de oprindelige første udgaver af 
samtlige andre bøger sammen med Martinus’ efterladte 
sidste, ufærdige og uberørte manuskripter endnu hos MI 

eller i Internettet, eller evt. via andre medier, der til den 
tid forefindes; men efter 2000 år vil man da stadig være 
på det rene med hvad, der er hvad, når der findes flere 
udgaver af: Det Tredie Testamente; dersom man ikke 
ændrer kurs og rydder gennemgribende op???

Jamen, jamen, siger de ”kloge” og ”mental-muskel-stær-
ke” overbevisende: ”Mennesket kan til den tid alligevel 
ikke læse gammel dansk”. Ak, hvor usandt. Tror man 
virkeligt, at mennesket går baglæns i sin kunnen. I så fald 
tror man grundigt galt! Sprog kan i dag være en hindring, 
men det bliver ikke ved med at være sådan. I øvrigt fjer-
ner forsynet i overgangsfaserne alle sprog-hindringer for 
de mennesker, som er modne og skæbnebestemte til at 
møde Det Tredie Testamente. Et eksempel herpå er: Mary 
McGovern, der trodsede al besvær med at lære dansk og 
blev en habil og ansvarsbevidst oversætter til engelsk. Det 
samme gælder mange andre bl.a. Gerald Oude Groen fra 
Holland, der, som en af Martinus’ nære venner, har været 
stabil medarbejder og oversætter til hollandsk gennem 
mange, mange år. 

At Martinus har udtalt, at det ikke er via de nationale 
sprog, at hans arbejde i det lange løb skal nå den ganske 
verdensbefolkning, gør absolut ikke sådanne indsatser 
mindre prisværdige eller nødvendige. Vi lever stadigt 
i en overgangsfase, hvor vi ikke har et fælles verdens-
sprog; i hvert fald ikke som en global offentlig anerkendt 
realitet. Oversættelser til andre sprog; også selvom 
misfortolkninger let kan opstå, fungerer som oplysning 
og forberedelse for menneskers kommende inkarnationer, 
hvor {det er Martinus’ plan, at} man vil komme i kontakt 
med original-værket, sådan som dette blev skrevet på 
”gammel dansk” af Verdensgenløseren. Mange vil også 
finde frem til ”gammel dansk” via esperanto.

 Lige så længe, som den kosmiske bevidsthed endnu ikke 
er åbnet og virksom hos den enkelte, kan man ikke vide 
eller garantere, at de opfattelser, man har mht. analyserne 
i Martinus’ livsværk, er endegyldige. Alle ser vi pt. styk-
kevis i henhold til vor erfaringsbaggrund, og det er sundt 
at gøre sig dette helt klart, såvel, når vi generelt opfatter 
vor egen rolle i forhold til andre mennesker, som når vi 
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mener at have copyright på en betroet gave, specielt, når 
det drejer sig om en gave, vi omformer inden, vi giver 
den videre til rette modtager: hele menneskeheden. Vi kan 
omforme og ændre og skrive og gøre bemærkninger og 
strege ud og tilføje i vore egne bøger; men ikke i andres. 
Man vil hævde, at man ingen skade har gjort; men hvor 
ved man dette fra??? 

”Bagateller”, vil nogle sige, når det nu anfægtes, at man 
har fjernet alle punkter, som Martinus har indsat i sin 
livsanalyse, beskrevet ved hjælp af 3 gange X - symbo-
liserende dét, som ikke er skabt og derfor intet navn har. 

Tror man virkeligt, at et kosmisk bevidst menneske, så-
dan lidt tilfældigt har anbragt et punktum hér og et punk-
tum dér, hvor det nu var belejligt? Og så oven i købet i 
detalie-analyserne over selve Livsmysteriets Løsning. Tja, 
det må man jo tro, siden, man har fjernet punktummerne. 
Martinus er et menneske, som skrivende Livets Bog var 
fuldstændig bevidst om hvad, han havde skrevet, og hvad 
han skrev, og hvilken afklarende hensigts-virkning, dét 
han var i færd med at skrive skulle have i de forskellige 
faser, de ufuldkomne mennesker nødvendigvis må gen-
nemleve før, vi opnår Kosmisk Bevidsthed. 

Sommetider måtte han hvile hjernen, og så huskede han 
ikke --- og skulle heller ikke huske ---; thi så skrev han jo 
ikke; for da talte han med sine venner; men når han satte 
sig til skrivemaskinen, kunne han læse den sidste skrevne 
sætning og omgående vide hvor, han var i teksten, og så 
havde han jo det kosmiske syn og vidste hvordan, han 
tidligere havde udtrykt sig, og hvad han skulle udtrykke 
i dét, han for det nærværende var i færd med at give de 
jordiske bevidstheder adgang til; - ikke kun som bevidst-
hederne giver sig udtryk i dag; men også på vejen frem, 
når kosmiske glimt ville give samme bevidstheder dybere 
selvoplevet viden og større åndelig horisont-forståelse. 

Med hensyn til betegnelserne: X1 - X2 - X3 eller: X.1 - 
X.2 - X.3 må man jo være sig bevidst, at man bliver i stand 
til at tænke langt dybere og klarere på et kommende højere 
udviklingsstade, og at DTT skal følge os hele vejen. I dét 
står meget mere end, vi forstår nu; og derfor skal man 
intet ændre, thi man forstår ikke hvad, det er, man gør. 

I de afsnit, hvor Martinus detalie-analyserende udspeci-

ficerer sin beskrivelse af Livsmysteriets 12 grundfacitter 
og de 63 livssubstanser, skriver han: X.1 - X.2 - X.3. 
Hvorfor nu det? kunne man spørge. Man kunne også 
spørge: Skriver Martinus udelukkende for intelligensen? 
Er Åndsvidenskaben en videnskabelig livsforklaring, som 
udelukkende er for mennesker med tilstrækkeligt udvik-
let intelligens til at have mulighed for at kunne forstå? 
Hvad med de mange faser fremover, hvor mennesker 
oplever kosmiske glimt og får større selvoplevet indsigt? 
Har Martinus også skrevet for dem? Ja, det er der ingen 
tvivl om; thi han har adskillige gange pointeret, at der i 
dét, han har skrevet og udgivet, er givet nok til at hjælpe 
menneskene frem til Kosmisk Bevidsthed, foruden, at der 
i den henseende ingen grund findes til at offentliggøre 
ufærdige manuskripter. 

Kosmiske glimt kommer i forskellige styrkegrader, og 
vækker oftest spørgsmål af endnu dybere karakter, og det 
bliver de ved med indtil den dag, man har oplevet dét, 
Martinus kalder: Den store fødsel. 

Martinus’ skrivestil indeholder en universalnøgle til alle 
de forskellige bevidstheds-trin, mennesker må gennem-
leve fra det øjeblik, mennesket begynder at kunne tænke 
nogenlunde logisk og indtil den store fødsel. 

En sådan al-bevidsthedens universalnøgle mangler 
{foruden anden viden} i alt, hvad ikke kosmisk bevidste 
mennesker i Martinus-navn skriver eller på anden måde 
sammenstiller og udgiver.

Der findes mange forskellige former for bevidstheds-kon-
stellationer. Han skriver for dem alle. Har man slet ikke 
forstået HVORFOR han forsikrede, at der står skrevet i 
hans værker meget mere end hvad, vi på nuværende tids-
punkt kan opfatte? Naturligvis skulle Martinus’ arbejde 
ikke korrigeres til et bevidstheds-niveau og en skrivestil 
eller retskrivning, som passer for det pt. ufærdigt udvik-
lede menneskes læse-evne behov. Opstår interesse for 
Martinus’ Ord, er der INTET, der kan holde én tilbage; 
og befinder man sig dér i udviklingen, hvor der ikke kan 
opstå interesse, er der INTET, som kan få mennesket til 
at bruge tid på at studere DTT. 

De 12 grundfacitter og 63 livssubstanser er ikke blot 
noget, vi via intelligensen skal finde overblik over; det er 
noget, vi engang, når vi bliver modne hertil, individuelt 
skal erfare i kosmisk lys-oplevelse. Grundet en sådan 
oplevelses virkekraft, kan det være godt for sindets erken-
delse og dybdeforståelse af dét, man oplevede, at vende 
tilbage til Livets Bog og læse hvad, Martinus skrev. Da 
vil det utvivlsomt vise sig, at dette, at der i originalværket 
står punktummer mellem X-erne og tallene 1 - 2 - 3 i den 
detalierede analyse, vil give sin mening.  

Jeg tvivler IKKE et øjeblik på, at ændringer i Martinus’ 
livsanalyser, foretaget af ufærdige mennesker, - selv når 
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det blot drejer sig om et komma, - kan og vil vise sig at 
blive til gene for menneskets senere sjælelige erkendelses-
processer. 

Fordi man ikke forstår, hvad punktummerne skal gøre 
godt for i Martinus’ livsværk, mener man da virkeligt, at - 
ja, så har man som fornuftens skrive-stils-specialist ret til 
at fjerne dem? Verdensgenløseren har foræret Det Tredie 
Testamente - 60 års arbejdsindsats - til verdenssamfundet 
med samtlige de punktummer, kommaer, bogstaver, store 
som små, - sådan, som det nu foreligger fra hans side; og 
at fjerne noget som helst eller omforme tekstbilledet på 
den ene eller den anden måde og derefter udgive bøgerne 
er at franarre Verdenssamfundet dets oprindelige arv; - 
også selvom man ikke er sig sin handling bevidst, eller 
det ikke var dét, man ønskede at opnå. 

Mennesker, som er modnet hertil, vil elske at læse Mar-
tinus’ originale bøger, også selvom skrivestilen evt. er 
dem lidt fremmed. Sådant vænner man sig til og lever 
sig ind i, og HVAD er bedre for et menneske end at søge 
at leve sig ind i en verdensgenløsers tankegang; - et 
Kristus-bevidst menneskes livsforståelse og universelle 
skrivestil. Han skriver jo ud fra så stort et universelt 
overblik, at skrivestils-perfektionisterne ikke har nogen 
som helst chance for at vide hvad, det reelt er, de redi-
gerer i --- eller ifølge det kosmiske helhedsperspektiv 
redigerer forståelses-forandret eller fjernet. Al redigering 
giver desuden mulighed for uheld. Sådant undgås ved 
affotografering. 

Til trods for at Martinus er et kosmisk bevidst menne-
ske, blev han underlagt de samme fysiske love, som er 
gældende i den verden, han valgte at lade sig føde ind 
i. Han måtte ligesom andre gennemleve en barndom, 
en ungdom, en manddom og en alderdom. Dér, hvor 
han kom fra, er der evig ungdom - evig sundhed - evig 
alkærlighed - evigt liv. 

Her i vor verden var der ikke, og kunne der ikke være 
en 100% naturlig kontakt mellem Martinus’ bevidsthed 
og hans organisme, og det er logisk, at ligesom hans 
kosmiske bevidsthed var ”sovende” i hans barndom, idet  
hjernen slet ikke kunne bære den; måtte der også komme 
en tid, da han blev ældre og gammel, hvor hans fysiske 
hjerne efterhånden var blevet så slidt af at hjemtage de 
kosmiske analyser fra livsudfoldelens højeste åndelige 
vibrations-felter og omforme disse i jordiske ord, at det 
blev vanskeligere og vanskeligere for samme fysiske 
hjerne at fungere som redskab herfor.  Det er derfor 
naturligt, at Martinus ikke nåede at skabe dét indblik til 
os i alt, som han ønskede yderligere at give; bl.a. om det 
levende i jeget; om guldglorien eller guldoceanet, som 
er tilstede i alle levende væseners jeg; men vi har fået 
så meget; at vi har rigeligt at arbejde med, og det, der nu 
burde være vor største pligt og glæde, er at værne om 

det autentiske, om dét, der 100% repræsenterer Guds 
Sendebud. 

 Ligeledes måtte Martinus jo gennemgå stadier, som 
ingen af os kan have reelt kendskab til, som når hans 
kosmiske bevidsthed i starten forårsagede, at han kunne 
se og følelsesmæssigt opleve alt hvad, som foregik i andre 
menneskers liv; bl.a. når de var syge, og han oplevede 
sygdommene, som var det ham selv, der led under dem. 
Det tog ham 7 års mental træning at lukke af for disse 
bevidstheds-energier, som jo var til hindring for, at han 
kunne arbejde uforstyrret. I Martinus’ sande hjem er alle 
sanser naturligt og vanemæssigt umiddelbart i funktion; 
dér er alt lys og salighed, så det har været en ikke uanselig 
anstrengelse for ham at skulle fokusere på at gøre sin 
nyåbnede Kosmiske Bevidsthed ”partiel”. Han kom for 
at hjælpe menneskeheden til at forstå og at finde vejen 
mod lyset, således som han også navngav et af sine 
symboler. Først blev hans kosmiske bevidsthed åbnet og 
totalaktiveret, og derefter skulle den tilpasses således, at 
det blev muligt for Martinus at leve og arbejde iblandt 
ufuldkomne mennesker. Også dette var en stor ubehagelig 
belastning for den fysiske organisme; men han overvandt 
problemerne og fuldførte den mission for hvilken han, i 
ubetinget kærlighed til de ufærdige mennesker, lod sig 
føde i vor verden.

Det må siges at være et alkærligheds-udtryk af dimensio-
ner, som Martinus i kraft af sit livsværk har manifesteret 
til gavn for menneskeheden. En human gerning, det nu-
værende jordiske menneske ikke kan forstå dybden af. 
Det har været trist at konstatere, at Verdensgenløseren 
ikke blev forstået, hvad angår hans missions allervigtigste 
område: at bevare værkerne uberørte, som de foreligger 
fra hans side. 

 Det blev gennem årene uanset gavebrevs-påstande poin-
teret helt klart, at der aldrig måtte udsendes stil-redigerede 
værker og ej heller Martinus’ ufærdige tekster anderledes 
end, som de foreligger fra hans side, således, at man altid 
ville kunne vide HVAD, han skrev og HVAD, han ikke 
skrev, - og hvordan han skrev det, han skrev. At man har 
kunnet få sig selv til at tage Martinus’ efterladte skrifter; 
bygge videre på dem efter egen opfattelse mht. relations 
forklaringerne og udgive resultatet, som var det udeluk-
kende udført af Verdensgenløseren selv, er ufatteligt. Det 
virker umiddelbart som om udøverne må være personer, 
der sætter egen vilje foran verdensgeløserens; men 
dette bør ingen udenforstående påstå som sandt. 
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Alt er en sag mellem Gud og det individuelle men-
neske, og det er tænkeligt, - selvom dét for mange 
syntes mærkeligt, - at man virkelig har troet, at denne 
ene sætning i gavebrevet, som efter en lang remse af 
overdragelser, lyder: ”--- samt retten til at færdiggøre 
ikke afsluttede arbejder”, skulle handle om Martinus´ 
litteratur? 

Martinus skriver jo ikke: ”--- samt retten til at færdiggøre 
ikke afsluttede manuskripter”. 

På daværende tid [1980] var arbejdet med at få udgivet 
Livets Bog og den øvrige litteratur under navnet: Det 
Tredie Testamente startet, men ikke færdigudført. Dette 
arbejde lå Martinus stærkt på sinde, og det var først og 
fremmest dét arbejde, han ønskede garanti for, ville blive 
færdiggjort. Martinus nåede aldrig på det fysiske plan, at 
se Livets Bog udgivet under titlen: Det Tredie Testamente. 

Det var udgivelses-arbejder og alle praktiske arbejder på 
Instituttet, Rådet blev givet retten til at færdiggøre; idet 
Martinus, som jo vidste, at han snart måtte forlade os, var 
meget optaget af, at hans livsværk endeligt og umisfor-
ståeligt ville blive publiceret og kendt under titlen: ”Det 
Tredie Testamente”- attesterende, at det er dét, han har 
givet menneskeheden: Bibelens færdiggørelse.

Om Rådets handlinger har Tage Buch forsigtigt brugt 
ordet ”kriminelt”. Er der noget, som er ”kriminelt,” syntes 
det muligt umiddelbart at være den yderste front af dette 
begreb, vi her har måttet erfare. Al kriminalitet er såvel 
fysiske som sjælelige overgreb. De fysiske, - i hvert fald 
når man f.eks. bliver skudt og dør, - er hurtigt overstået 
sammenlignet med de sjælelige, som bl.a. handler om 
mobning, sladder, usand omtale og forkert eftermæle.  

Alle sådanne overgreb kan forårsage megen smerte 
og mange års  falske mentale billeddannelser omkring 
ramte personer, meddelelser og begivenheder.

Har man spurgt sig selv om Martinus kan være tjent med 
dét eftermæle, man med sine redigerings-handlinger 
har tildelt ham? Er han tjent med at disse udgivelser 
fortsætter ud i fremtiden, som noget han personligt fær-
digskrev eller færdigkomponerede og udgav? 

Dette kan han naturligvis ikke være; thi det er jo ikke 
sandt;- uanset hvori de ufuldkomne menneskers færdige 
resultater består. 

Kan skaden genoprettes? Hertil skal der virkelig karakter, 
og der kommer næppe for det nærværende nogen gen-
opretning; for Rådet og Co. forstår ikke hvad, det er, de 
har gjort. Vi må derfor alle bede for dem og bede til, at 
der må opstå en klar og virkelig sandheds-forståelse for 
HVEM Martinus er, samt en sandhedens respekt for hans 
efterladte Livsværk og hans eftermæle.

Gavebrevet er dateret 18. juni 1980. Lytter man opmærk-
somt til afslutningen af Martinus’ fødselsdagstale holdt 9. 
august 1980 - 52 dage senere, vil man vide, at dét, som 
her skrives, er sandhed; thi enhver kan ved at lytte til 
Martinus’ egen stemme konstatere, hvad det var Martinus 
virkelig ønskede og planlagde. Dette forudsætter dog, at 
man vil lytte med fornuft og hjerte: Martinus kunne ikke, 
52 dage efter at gavebrevet blev udstedt, talende til en sal 
fuld af rigtig mange af sine mange, mange hundreder ven-
ner, fortælle os, at Vagten [senere døbt Rådet] skal sørge 
for, at der ikke bliver lavet om på bøgerne osv., hvis han 
med sætningen i gavebrevet havde ment, at Rådet i kraft 
af disse ord, skulle have frihed til retskrivnings-ændringer 
samt til at færdigskrive eller færdigbearbejde evt. ufær-
dige værker, manuskripter og symbolforklaringer. 

Rådet har uheldigvis misforstået sin opgave; thi Marti-
nus’ fremtidsplanlægning og største ønske var, at hans 
livsværk måtte blive bevaret i renkultur; præcis sådan, 
som han efterlod det.

Mennesker, som kendte Martinus, medens han var iblandt 
os, og som har været opmærksomme på Martinus’ ønsker, 
véd i hjertets lys, at dersom Verdensgenløseren havde 
ønsket, at andre skulle ændre eller såkaldt færdiggøre 
hans livsværk, var dette blevet skrevet direkte og uden 
omsvøb i gavebrevet med ord som: Omforme Livets 
Bog til ny retskrivning og færdiggøre mine påbegyndte 
efterladte manuskripter. 

Sådanne Ord har Martinus ikke skrevet i gavebrevet, og 
han kunne ej heller give Rådet en sådan ret; for det er ikke 
dét, som er Guds mening med livsværket. Meningen er, 
at Verdensgenløserens livsværk skulle fremstå i renkultur 
og kun i renkultur, så der ikke ville kunne opstå mistanke 
vedrørende værkets autenticitet. Man måtte ikke kunne 
betvivle, at man virkelig modtager: Verdensgenløserens 
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uforfalskede, originale gave til menneskeheden: Bibelens 
færdiggørelse.

De værker, som posthumt er udgivet fra MI, er udgivet 
i henhold til Rådets og dets medlemmers {og andre, 
anonyme aktivisters} opfattelse af hvorledes, Martinus’ 
ufærdige værker skulle færdigskrives. Ifølge Martinus’ 
umisforståelige ønsker og anvisninger skulle disse vær-
ker, dersom man ønskede at udgive dem, udgives ufær-
dige sådan, som de foreligger fra Verdensgenløserens 
ånd og hånd.

Det Ny Testamente blev skrevet ifølge de daværende 
”kristne” tilhængeres opfattelse af Jesus og hans gerning. 
Det blev skrevet lang tid efter Jesus mission, og det blev 
proppet med misforståelser vedrørende HVEM Jesus 
virkelig er; bl.a. f.eks., at han skulle være død på korset 
for vore synders skyld. Mennesker har i nu over 2000 år 
troet på dette, at Jesus har påtaget sig vore synder; hvilket 
i livets virkelighed er en umulighed. Alligevel findes der 

stadig mennesker, som tror herpå og på mange andre af 
de opståede ulogiske dogmer. 

Med Martinus har vi for første gang en chance for at 
bevare en Verdensgenløsers ord præcis, som de blev givet. 
Det er en dybt naiv formodning, at det kan man vedblive 
med også de næste 2000 - 3000 år, når det første Råd, 
Martinus selv indsatte, allerede imod Martinus’ anvisnin-
ger har skabt fælder for tvivl ved ny retskrivning og post-
humt udgivne værker, som påstemplet jordmenneskers 
konstruktions-opfattelser ikke suverænt kan betegnes som 
en del af Verdensgenløserens personligt skrevne originale 
livsværk:   Det Tredie Testamente. 

Vi må derfor håbe, at der kommer en grundig oprydning 
og en kursændring, som helt følger Verdensgenløserens 
fremtidsplanlægning og anvisninger.

Kirsten Thurø 15/3-2014　

Bibelens planmæssige fortsættelse
Martinus skriver i Livets Bog III stk 926 bl.a.:

”Ved således at retfærdiggøre Jesu ”kosmiske bevidsthed” og fuldkomne væremåde for ”dem, 
der vil modtage det” eller for dem, ”der har øren at høre med”, fra den tilsløring og overtro, som 
århundreders forstening af dens iklædte formler og lignelser har afstedkommet, har vi her været 
med til at åbenbare, at hans udtalelser og væremåde er identisk med den samme virkelighed eller 
videnskab som den, ”Livets Bog” har til opgave at manifestere, og at samme bog således i sig 
selv er en planmæssig fortsættelse af fortolkningen af denne livets højeste kundskab.

Og med denne fortsatte fortolkning har vi retfærdiggjort en guddommelig udsending og stadfæ-
stet hans budskab som identisk med vort daglige livs dybeste kendsgerninger.”
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Af Preben Bagger

Når kirken bliver stillet et spørgsmål, som den ikke kan 
svare på, siger den: Herrens veje er uransagelige. Når 
naturvidenskaben får stillet et spørgsmål, som dén ikke 
kan svare på, siger den: Der er tale om tilfældighed. 

Denne lille spøgefuldhed rummer faktisk en dyb 
alvor. For selv om det i høj grad byder mennesket 
imod at være offer for tilfældigheder, så spiller 
lige præcis tilfældighed  en overordentlig stor rolle 
i naturvidenskabens verdensbillede. Man bruger 
tilfældighed som forklaring, når man ikke kan finde 
andre årsager til et eller andet. Et eksempel:

Umiddelbart skulle man tro, at det er arv og miljø, der 
er årsagen til, at organismer ældes med forskellige 
hastigheder og dermed får forskellige livslængder. 
Forsøg med mus har imidlertid vist, at selv om arv og 
miljø sættes ud af spillet, så varierer både aldring og 
livslængde alligevel på samme måde, som de plejer. 
Men når det ikke (alene) er arv og miljø, der er på spil, 
hvad er det så? Ja, ifølge naturvidenskaben er det - 
tilfældigheder. 

Det er således ikke svært at se, at det må vrimle med 
tilfældigheder i naturvidenskabens verdensbillede. 
F.eks. er det - i dette verdensbillede - tilfældigt, om man 
fødes velbegavet og talentfuld eller svagt begavet og 
uden særlige talenter. Ligeså er det tilfældigt, om man 
fødes sund og rask eller med et handikap.

Men før eller siden må det spørgsmål jo melde sig, 
om man i det hele taget kan tillade sig at sige, at 
noget er tilfældigt, bare fordi man ikke formår at 
finde årsagen, og så kalde det videnskab? For det 
kan næppe være rigtigt, at det hele er så  tilfældigt, 
som naturvidenskaben siger. Lad os kaste et blik på 
baggrunden for dens tilfældighedsunivers.

Grundlaget for naturvidenskabens verdensbillede er 
materien. Teorien er, at verden i sin essens består af 
materien, og at materien er ophav til det, der ikke 
er materie. Den er ophav til livet og til åndelige 
realiteter som f.eks. tanker, bevidsthed og erindringer. 
Disse åndelige realiteter er ifølge teorien resultater af 
processer i kroppen. Livet som fænomen, såvel som 
det enkelte individs liv og bevidsthed, står og falder 

altså med materien.  Mennesket er således ifølge 
teorien identisk med sin krop. Det ophører derfor med 
at eksistere, når kroppen dør.

Om dette grundlag er i overensstemmelse med 
virkeligheden, ved naturvidenskaben ikke. Men den 
glemmer tit, at den ikke ved det. Så tit, at biokemikeren 
Jesper Hoffmeyer i sin bog Tro på tvivl  skriver:
[Min bog] er en kritik af den videnskabelighed, der helt 
har tilsidesat tvivlen om sit eget grundlag. 

Og i Weekendavisen d. 19. sep. 2008 skriver han:
Naturvidenskabens udøvere kommer nemt til at opfatte 
videnskabelige teorier som bogstavelige udsagn om 
virkeligheden og kommer derved faktisk betænkeligt 
nær andre slags fundamentalisme. 

Der er f.eks. ingen forskningsmæssig baggrund for 
grundlagets udsagn om, at tanker og bevidsthed er 
produkter af kroppen. Det synspunkt er rent spekulativt. 
Men selv om det udelukkende er baseret på tro, omtales 
det sædvanligvis, som om det var en kendsgerning. Et 
typisk eksempel fra hjerneforskningen:
Det er neuronerne, vi tænker med. Det er her tankerne 
dannes. 

Naturvidenskabens grundlag fungerer derfor i praksis 
mere som en trosbekendelse eller et godt gammeldags 
dogme end som den arbejdshypotese, det burde 
være. Så når det drejer sig om verdensopfattelser, 
ligner naturvidenskaben grangiveligt et dogmatisk 
trossamfund.

Opgør med tilfældighed
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Så fast er man i troen på dogmet, at man uden at blinke 
lader dette overtrumfe gyldne videnskabelige regler. Det 
fører f.eks. til, at man overfortolker forskningsresultater. 
Et eksempel:
Hjerneforskningen viser, at der er en korrelation  mellem 
hjerneprocesser og mentale tilstande. Men en korrelation 
(sammenhæng) siger ikke noget om årsagsforholdet.  
Derfor er det enten (1) hjerneprocesserne, der er årsag 
til oplevelserne. Eller (2) oplevelserne, der er årsag til 
hjerneprocesserne. Da (2) ifølge dogmet er umulig, kan 
den dogmetro derfor ud fra (1) konkludere, at forskerne 
har påvist, at oplevelser bare er nogle processer i 
hjernen. Og så er der jo ikke langt til en påstand, som 
man kan møde fra tid til anden: Vi mennesker er ganske 
simpelt vores hjerne.  

Man kan naturligvis personligt mene, at det ér sådan. 
Men at spænde videnskaben for dén vogn er en 
uvidenskabelig overfortolkning. Forskerne har alene 
påvist en korrelation. De har ikke afgjort, om det er (1) 
eller (2), der er i hak med virkeligheden.

Men ér der da overhovedet noget, der kan tale for, at 
det er (2)?
Ja, der eksisterer et verdensbillede med et grundlag, 
der så at sige er det omvendte af naturvidenskabens. 
Hvor naturvidenskaben – alene baseret på tro - siger: 
Bevidstheden er et produkt af kroppen, så siger 
dette andet verdensbillede: Kroppen er et produkt af 
bevidstheden.  Og det er der oven i købet en solid 
forskningsmæssig baggrund for at mene.

En voksende mængde forskning fra de seneste årtier 
peger entydigt på, at bevidstheden og jeg’et lever 
videre efter den fysiske død og har evnen og viljen til 
at skabe sig en ny fysisk organisme. Og det er jo en 
klar modsætning til naturvidenskabens trosbaserede 
forestilling om, at vi kun har har ét liv her på jorden. 
En oversigt over denne forskning findes i bogen Skip 
dogmerne og kend verden,  der udkom i 2013.

Desværre er naturvidenskaben blind for dette 
verdensbillede. Man kan let få det indtryk, at når den 
nu – bevidst eller ubevidst - anser sit eget hypotetiske 
grundlag for et udsagn om virkeligheden, så har 
den vænnet sig til at ignorere eller ringeagte andres 
verdenssyn. Til trods for at dens eget grundlag er 
spekulativt, henviser den overbærende sådanne andre 
verdenssyn til ’spekulationens overdrev’, langt fra 
’det gode videnskabelige selskab’. Eller direkte 
nedvurderende til ’fortidens godtepose af veltjent 
overtro’.

Men det er for letkøbt. Det nævnte andet verdensbillede 
er en meget bred, dogmefri, flerlivs forståelsesramme, 

som Nikolaj Pilgaard Petersen, der er cand. mag. i 
historie, matematik og filosofi, i sin bog fra 2010 Enten-
eller – både-og? Hvad er verden?  bl.a. karakteriserer 
således:
Det er en universel og altomfattende, fuldstændig 
sammenhængende og modsigelsesfri verdensforklaring 
baseret på grundlæggende lovmæssigheder og en 
gennemført logisk struktur.

Det er i overensstemmelse med fysikkens og 
neurovidenskabens forskningsresultater og med den 
evolutionære udvikling af dyrearterne.

Det har en omfattende forklaringsevne, også over 
for sider af virkeligheden hvor de traditionelle 
forklaringsmodeller kommer til kort. 

Forklaringsevnen er faktisk så stor, at det overhovedet 
ikke er nødvendigt at ty til de tilfældigheder, der er så 
karakteristiske for naturvidenskabens verdensbillede, 
og som det i den grad byder mennesket imod at være 
offer for. Et eksempel:

Ifølge naturvidenskabens verdensbillede beror det bare 
på tilfældigheder, at én er født med et kæmpe talent 
for at spille klaver, mens en anden ikke er. Det andet 
verdensbillede præsenterer derimod en forklaring:

Vi ved fra hverdagen, at vi er i stand til at lagre – 
og senere i et vist omfang fremkalde - de åndelige 
realiteter, vi kender som erindringer. Normalt kan vi 
af forskellige grunde kun fremkalde erindringer fra 
det nuværende liv. Men i tusinder af dokumenterede 
tilfælde kunne børn – fra alle dele af verden - i et tidsrum 
på gennemsnitligt 7-8 år også fremkalde detaljerede og 
verificerbare erindringer fra det foregående liv. Vores 
lager af erindringer befinder sig altså ikke i den fysiske 
krop og går ikke til grunde, når kroppen dør.

På lignende måde er vi i stand til at lagre de færdigheder, 
som vi opnår ved at øve os. F.eks. i at spille på klaver. 
Sådanne færdigheder bliver lagret i bevidstheden. Og 
da den – som nævnt tidligere – fortsat eksisterer efter 
den fysiske død og er i stand til at skabe sig en ny 
fysisk organisme, så har vi de oplagrede færdigheder 
til rådighed i det nye fysiske liv. Det er det, vi kalder 
talenter. Hver eneste evne vi har, har vi selv opøvet. 
Så på det område er der total retfærdighed i livet. Ikke 
noget med tilfældigheder.

Der er altså ingen grund til at undre sig over, hvordan 
det kunne gå til, at f.eks. Mozart kunne være så ovenud 
genial til musik. Svaret er enkelt og ligetil: Han havde 
øvet sig! Ikke bare i dette liv, men også i de foregående.
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Dette forklaringskraftige verdensbillede er oven i købet 
skabt af en dansker, om hvem Bo Bjørnvig allerede den 
4. juni 2009 skrev i Weekendavisen:
Vi har en dansk filosof, som nogle mener er lige så 
betydningsfuld som Søren Kierkegaard, nemlig Martinus, 
hvis samlede værker fylder næsten lige så meget. 

Mar t inus  var  dog ikke  f i losof .  Han var  en 
intuitionsbegavelse. En præsentation af Martinus, 
herunder en beskrivelse af hans særlige begavelse, og 
en forklarende skitse af hans verdensbillede findes i den 
allerede nævnte bog Skip dogmerne og kend verden, 
kapitel 5.

Mit afsluttende eksempel handler om et emne, 
der ofte optræder i den offentlige debat, nemlig 
Den sociale arv.  Også her har sammenblanding af 
korrelation og årsagsforhold ført til overfortolkning af 
undersøgelsesresultater.

Undersøgelser har vist, at langt flere børn af veluddannede 
forældre får en videregående uddannelse end børn af 
ufaglærte og faglærte. Der er altså påvist en korrelation 
mellem højt uddannede forældre og højt uddannede 
børn. Ifølge naturvidenskabens grundlag kan det kun 
være forældrene, der er årsagen. Man mener derfor, at 
det er påvist, at børnene har overtaget personlighedstræk, 
reaktionsmønstre, holdninger og tilbøjeligheder fra 
forældrene – altså at de har fået en social arv.

Men ifølge Martinus’ verdensbillede er det på ingen 
måde tilfældigt, hvem man bliver født hos. Hvis man 
tidligere var højt uddannet, vil man ifølge grundlæggende 
lovmæssigheder som hovedregel blive født hos højt 
uddannede forældre. Og – som omtalt i det forrige 
eksempel - man arver ikke sine talenter fra sine forældre, 
men fra sig selv. Ligeså med ens basale holdninger, 
tilbøjeligheder og personlighedstræk. Så ifølge Martinus’ 
verdensbillede er der ikke noget, der hedder ’social arv’. 
Og det stemmer med nyere forskningsresultater, der netop 
viser, at skolen er ude af stand til ”at bryde den sociale 
arv”, idet den relative forskel på børn af højt uddannede 
og lavt uddannede forældre holder sig hele vejen igennem 
skolen.

Man kan naturligvis personligt have den mening, at 
’social arv’ er en realitet. Men at basere denne mening 
på undersøgelserne er en uvidenskabelig overfortolkning. 
Undersøgelserne viser kun en korrelation. Man kunne 
derfor med samme (u)ret tage undersøgelserne til indtægt 
for Martinus verdensbillede, idet de ”viser”, at højt 
uddannede som hovedregel bliver født hos højtuddannede.

Vi vender nu tilbage til det allerførste eksempel. Det 
med musene. Det er med mus som med mennesker. 

Det, der sker i det ene liv, har indflydelse på det næste. 
Hvis man indøver dårlige vaner, oplagres de også i 
bevidstheden. Hvis man f.eks. i længere tid udsætter sin 
krop for underlødig føde eller mangel på søvn, påvirker 
det ens talent for at skabe den næste fysiske krop. Og da 
der hverken findes to mus eller to mennesker med helt 
ens kropsrelaterede hændelsesforløb i de tidligere liv, så 
findes der heller ikke to kroppe af helt ens kvalitet. Der 
er derfor ikke noget som helst underligt i, at aldring og 
livslængde er forskellige fra individ til individ – også selv 
om man eliminerer indflydelsen fra arv og miljø.

Denne forskellighed har altså intet med tilfældighed at 
gøre. Den har at gøre med, at ens handlinger i ét liv kan 
have konsekvenser i det næste; at loven om årsag og 
virkning er i kraft.

Med sin rent spekulative forestilling om at både 
vi og musene kun har ét liv her på jorden, slører 
naturvidenskaben netop loven om årsag og virkning i de 
tilfælde, hvor årsagen er i ét liv, mens virkningen først 
viser sig i et følgende liv. Naturvidenskaben må derfor 
ty til tilfældigheder som forklaring. Hvor længe kan den 
mon holde til det?
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Boganmeldelser

Mogens Møller 
– en kosmisk rej-
sende i Martinus’ 
sags tjeneste

Af Knud Højgaard

Scientia intuit iva 
2014
200 sider – 150 kr

Knud Højgaard, som i 
mange år har arbejdet 
på at ordne arkivet på 
Martinus Institut, har 
skrevet en biografi 
om Mogens Møller. 
Den blev udgivet på 
100-års dagen for hans fødsel 12/3-1914 og fortæller om 
hans store indsats som bl.a. foredragsholder i ”Sagens” 
tjeneste. Han var billedkunstner, og vi får i bogen mange 
eksempler på hans tegnekunst.
Det blev også til mange artikler i Kosmos-bladet, og en 
del heraf blev samlet i en bog med titlen ”Kosmiske rej-
sende”, udgivet på hans 50-års dag 12/3-64 med forord 
af Martinus.

Mogens Møller stiftede bekendtskab med Martinus’ 
åndsvidenskab i 1942, og allerede i 1943 er han i gang 
som medarbejder i Klint. I 1945 flytter familien til Århus, 
og herfra tager han sig af alle foredrag og studiekredse 
i Jylland. Senere bliver det også til mange foredrag i 
udlandet, især i Sverige.

I de sidste 15 år af hans virke får han fast bopæl på Insti-
tuttet, og herudfra går mange rejser til Tyskland, England 
og Holland, ja endda en tur til USA. I de sidste par år har 
han svære rygproblemer og må indskrænke sin aktivitet, 
men fortsætter dog til det sidste. Den 22/3-80 får han 
hjertestop, kun 66 år gammel.

Mogens Møller var en af ”Sagens” vigtigste pionerer, så 
det er godt og historisk vigtigt, at denne bog er udgivet. 
Det er historien om en særlig persons utrættelige og 
uselviske virke, den slags der ikke er så mange af – mere. 
Ære være hans minde.

896 år – Tempel-
ridderne hemme-
lige plan

Af Erling Haagensen

Lemuel Books 2014
240 sider – 349 kr

De 896 år i overskrif-
ten står der, fordi det 
er nu lige 700 år si-
den, Tempelridder-
nes sidste stormester 
Jacques de Molay 
blev henrettet.

Erling Haagensen har før skrevet om Tempelridderne, 
bl.a. om deres forbindelse til de bornholmske rundkirker 
(”Bornholms Mysterier” 1993). Denne her bog i stort 
format er en spændende og velunderbygget beretning om 
Tempelriddernes betydning i Europas historie, ja for den 
vestlige verdens udvikling generelt. 

Forfatteren har her præsteret et stort og seriøst arbejde, 
hvor han har gravet dybt i de historiske kilder, hvortil 
han har fået hjælp fra den spanske historiker Juan Garcia 
Atienza. Der skal nok være forskellige meninger om hans 
fortolkning af kilderne. F.eks. mener han at kunne påvise, 
hvordan Tempelridderne arbejdede på helt at ændre den 
katolske kirkes dogmatiske kristendom. På den baggrund 
er det måske ikke så mærkeligt, at Paven fra at have støt-
tet dem varmt gik over til at bekæmpe dem og til sidst 
udrydde dem – med hjælp fra den franske konge, der så 
sit snit til således at komme ud af sin store økonomiske 
gæld til dem.

Vi får et meget interessant indblik i 11-1200 tallets magt-
forhold i Europa, og forstår hvorfor Tempelriddernes plan 
om en mere human kristendom ikke på det tidspunkt 
kunne lykkes. Vi hører om hvordan der omkring Bernhard 
af Clairvaux samledes en intellektuel elite, der kendte til 
den videnskabelige forskning om Jordens geografi, om 
astronomi osv. En viden som blev ihærdigt undertrykt af 
den katolske kirke, fordi den ikke passede med kirkens 
dogmatiske verdensbillede. Vi hører også om baggrunden 
for korstogene, og om hvorfor Tempelridderne opholdt 
sig ni år i Jerusalem med en hemmelig opgave.
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Alt i alt en bog, som – hvis man har blot nogen historisk 
interesse – er svær at lægge fra sig, når man er begyndt. 
Og uanset om nogen vil mene, der er lidt ”konspirations-
teori” over den, er den for mig at se nok så logisk og 
seriøs, som det mange ”anerkendte” historikere serverer 
for os om den periode i Europas historie.
Bogen er gennemillustreret med farvebilleder og teg-
ninger.

Din selvhelbredende 
kraft

Af Lissa Rankin

Det blå Hus 2014
312 sider – 300 kr

Forfatteren er uddan-
net som almindelig 
læge (USA) og havde 
praktiseret i mange år, 
men hun begyndte på 
et tidspunkt at undre 
sig over de tilfælde af 
helbredelser, der ikke kunne videnskabeligt forklares. 
Så hun hav sig til at undersøge, hvad der var fælles for 
den slags tilfælde. Hun samlede på ”mirakel-historier” 
og efterlyste dem over internettet. 

Således blev hun ad ofte ikke-tilfældige veje ført frem til 
at blive en seriøs forsker i bevidsthedens betydning for 
sygdom og sundhed. Hun opdagede, at der faktisk fand-
tes meget forskning omkring alternativ medicin. Særligt 
har forskningen omkring fænomenet placebo fået stor 
betydning i de senere år, bare ikke for de mest forbenede 
materialistiske læger.

Denne forskning har vist, at dine tanker kan ændre dit 
helbredstilstand, ja kan ændre din biokemi på en let 
målelig måde. Hun fandt også ud af, at man kan tænke 
sig syg og dø af det, det er det der kaldes nocebo. Her 
fortæller hun om en forskning fra San Diego, hvor man 
undersøgte dødsattesterne for 30.000 kinesiske ameri-
kanere og sammenlignede dem med 400.000 tilfældigt 
udvalgte hvide amerikanere. De kinesiske døde betyde-
ligt tidligere end normalt for de hvide, hvis de havde en 
kombination af sygdom og fødselsår, som er ugunstigt 
ifølge den kinesiske astrologi. Efter alle de relevante fak-
torer var undersøgt, viste det sig, at det var de, der havde 
bibeholdt deres kinesiske værdier og overbevisninger, 
som døde for tidligt.

Noget der også overraskede hende var eksemplerne på, 

at et menneske med personlighedsspaltning kan have 
forskellige sygdomme alt efter, hvilken af personlighe-
derne der var fremme. Hun blev mere og mere klar over, 
at generne slet ikke har den betydning, man tillægger dem 
i dag. Og hun blev klar over, at vor krop har en utrolig 
evne til at helbrede sig selv – hvis vi altså vel og mærke 
giver den lov. 

Derefter giver hun forskellige ”opskrifter” på, hvordan 
vi skal bruge bevidstheden til at give kroppens selvhel-
bredende kræfter mulighed for at gøre os raske. Og så 
citerer hun Albert Schweitzer for at skrive: ”Vi læger gør 
ingenting, vi sørger blot for at hjælpe og opmuntre den 
indre læge.”
Som Martinus-læsere ved vi godt, det er vor bevidsthed, 
der styrer kroppens funktioner, men der er også andre 
kræfter på spil ved vi, ellers havde det jo været nemt nok 
”at tænke sig rask”.
Det bogen mangler er erkendelsen af, at bevidstheden 
altså ikke sidder i den fysiske hjerne!

Når ånderne banker 
på

Af Marzcia Techau

Rosinante 2013
200 sider – 250 kr

Denne bog er nærmest 
en selvbiografi om Mar-
zcia’s udvikling fra barn 
til i dag en efterspurgt 
clairvoyant rådgiver, 
healer og medie for kon-
takt til afdøde. Og for en 
gangs skyld er den dansk 
og ikke en, der er oversat 
fra amerikansk. Hun fortæller om, hvordan det har været 
at leve med en særlig sensitivitet allerede som barn, og 
hvordan hun lærte at lukke af for de psykiske evner, når 
hun ikke havde brug for dem. Det var i begyndelsen ofte 
skræmmende oplevelser, det kunne give.

Som ganske ung begiver hun sig alene ud i verden, bl.a. 
til Sumatra’s regnskov. Hun har taget forskellige uddan-
nelser, senest som biolog, alt mens hun har arbejdet med 
f.eks. rengøring for at tjene penge. Hun har forsket i 
planters reaktion på healing, og siger: (s. 183) ”I skrivende 
stund er jeg ansat som videnskabelig assistent på Odense 
Universitet, hvor man undersøger, om healing kan hjælpe 
tidligere tarmkræftpatienter tilbage til hverdagen.”

Som det heraf ses, er Marzcia ikke nogen almindelig clair-
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voyant og healer, men en der søger at forene det åndelige 
med det mere jordnære. Hun er optaget af at bruge sine 
evner til glæde for andre, også for dyr. Og i bogen får vi 
mange eksempler på, hvordan det ind i mellem lykkes for 
hende at helbrede en og anden. Men hun passer på, det 
altid foregår etisk forsvarligt, og giver ingen falske løfter.

Martinus har fortalt os, at clairvoyance er en lavpsykisk 
evne, der hører til på et tidligere udviklingstrin, og som 
vi derfor ikke skal opdyrke igen. På et senere tidspunkt 
vil vi få meget mere omfattende clairvoyante evner, det 
han kalder de højpsykiske, men altså først når vor evne 
for næstekærlighed er mere udviklet, end den er i dag.

Det synes, som om Marzcia har fundet en slags mellem-
vej, selv om hun faktisk har gået på kurser for at udvikle 
sine evner. Hun har også ændret sit navn efter råd fra en 
nummerolog. Da hun blev spurgt om at medvirke i TV3’s 
udsendelser ”Ånderne vender tilbage”, accepterede hun 
det, men stod dog ret hurtigt af igen, fordi det blev for 
meget ”cirkus”. 

Jeg har efterhånden læst mange af denne slags bøger 
om psykiske evner og kontakt med den åndelige verden, 
men på nogle områder er den her dog lidt anderledes. 
Men også kun lidt. 
På s. 72 står der: ”Da jeg var yngre troede jeg ikke på Gud, 
og jeg har haft modstand mod kristendommen i mange 
år. Talen om dødssynder og ting, der er utilgivelige, er 
fuldstændig i modstrid med det, jeg fornemmer fra den 
åndelige verden, hvor intet er utilgiveligt, og hvor der 
er en strøm af ubetinget kærlighed. Efterhånden har jeg 
ændret mening. Ikke til bibelen, men til Gud, for når jeg 
arbejder, beder jeg altid om at få kontakt med den reneste 
form for kærlighed, og så lander jeg ofte i en form for 
gudsbevidsthed.”

Budskaber fra min 
bror

Det blå Hus 2014

Af Annie Kagan
240 sider – 300 kr

Det vrimler i disse år med 
budskaber ”fra den anden 
side”, især i USA. I dette 
tilfælde er det en afdød 
bror, der føler trang til at 
meddele sig til sin søster. 
Det var ikke, fordi de-
res forhold havde været 
særlig tæt her på jorden, og eftersom han havde været 

stofmisbruger og endda været i fængsel, havde han mest 
været en bekymring for hende.
Først giver han hende en lang historie om, hvad der skete, 
efter han omkom i en trafikulykke. Det bad han hende 
skrive ned. Bogen igennem får vi så mange siders bud-
skaber, at jeg er forundret over, hvordan hun kunne nå 
at skrive dem ned. Da man vel ikke kan optage stemmer 
inde i hovedet på bånd, må han altså have talt umådelig 
langsomt.

Det han oplever i sin himmelske verden er nærmest ren 
lyksalighed. Det kan man så vælge at tro på eller ej, for 
efter hvad vi ved fra Martinus, skulle hans første tid el-
lers være lidt ”grumset”, eftersom hans adfærd på jorden 
nok betød en vis rensningsperiode, før han fik adgang til 
”lykkeland”.
Jeg oplever – helt ærligt – denne bog som en god roman, 
hvor forfatteren har brugt meget af det, hun har læst, f.eks. 
i nogle af de utallige bøger om nærdødsoplevelser, der er 
udkommet i de senere år.

Det er da også fint nok, hvis denne bog kan medvirke 
til, at mange mennesker slipper angsten for døden. Den 
er flere steder skrevet både smukt og poetisk, og der er 
gode kærlige råd til menneskene. Så der skal nok være 
en del, der kan have glæde af den.

Den tredje 
reformation

Af Morten Thomsen 
Højsgaard

Kristelig Dagblads forlag 
2011
182 sider

Fra den første reforma-
tion ved kristendommens 
indførelse i Danmark og 
Luthers anden reforma-
tion ca 500 år senere, er 
vi nu nået til den tredje, 
mener forfatteren, og kalder den google-buddhisme. Han 
nævner en lang række kendte personer, der er stået frem 
i medierne og bekendt sig til buddhismen. Også Dalai 
Lama’s indflydelse er væsentlig. Han tror buddhismen er 
blevet in, fordi den ikke opererer med én skabende Gud. 
Selv en præst som Grosbøll er gået bort fra troen på en 
skabende Gud, formodentlig påvirket af det naturviden-
skabelige verdensbillede, hvor man jo mener, at alt har 
skabt sig selv ved en tilfældighed og synes blind for en 
sådan ulogisk påstand.
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Bogen beskriver, hvad der religiøst rører sig i vor tid med 
den stigende spirituelle bevægelse, hvortil kommer en, 
som han siger, ret så aggressiv ateistisk bevægelse. Selv 
om folkekirken gør en hel del for at følge med tiden, kan 
den ikke hamle op med moderne menneskers ønske om 
selv at kreere deres egen form for religion. I en undersø-
gelse fra 2009 (bestilt af Kristelig Dagblad) siger 34%, at 
de har fundet deres egen måde at være religiøs på, 38% 
siger de ikke er religiøse, og 12% at de fastholder den 
tro, de er vokset op med.

Religion er altså gået fra statsmonopol til en konkurreren-
de markedsmekanisme. Før 1969 var der 10 anerkendte 
trossamfund i Danmark, i dag er der 110. Folkekirken 
har dog stadig næsten 80% medlemmer, 70% bliver døbt 
og konfirmeret i kirken, 35% bliver viet og 88% bliver 
begravet med kirkens deltagelse. Så selv om kirkerne står 
næsten tomme om søndagen de fleste steder, finder de 
fleste dog stadig, de behøver trygheden ved at den er der.

Google er blevet et symbol på, at man i dag henter de 
fleste informationer på nettet, også de religiøse. Bud-
dhismen er nem og ret så uforpligtende. Den har dannet 
grundlag for forskellige teknikker, der tilbyder at gøre li-
vet mere behageligt, og der er ingen moralske pegefingre. 
Kærlighed er dog også her det bagvedliggende budskab.

I 2008 blev der gennemført en værdiundersøgelse, ledet 
af professor Peter Gundelach, hvor 72% svarede, at de 
var troende, 69% at det er fint når hver især selv former 
deres religion, kun 10% mente at kristendommen er den 
eneste sande religion. Konklusionen er, at danskerne også 
på der religiøse felt er blevet vældig omstillingsparate!

Min mening: Han tillægger buddhismen alt for stor betyd-
ning, og han mangler at opdage, at den tredje reformation 
først kommer for alvor, når flere har opdaget Det Tredie 
Testamente.

I Ching 
forvandlingernes bog

Af Richard Wilhelm

Gyldendal 2014
376 sider – 300 kr

På bagsiden af bogen står 
der: ”I Ching er en vis-
doms- og orakelbog, som 
mennesket kan ”spørge” 
og søge råd hos. Den 
stammer oprindelig fra 
den mytiske oldtid, og 

næsten alt, hvad der er blevet tænkt af store og vigtige 
tanker gennem de seneste 3000 års kinesiske historie, har 
hentet sin inspiration fra denne bog.”
Man kan måske undre sig over, at et seriøst forlag som 
Gyldendal udgiver en bog om noget, som mange anser 
for at være hokus-pokus. Men dels er det med Kina nu 
blevet lidt in, dels er den en klassiker i kinesisk kultur, 
og de mange fra vesten, som gerne vil gøre forretninger 
i det land, må jo kende lidt til dets kultur.

Der står i forordet bl.a.: ”For Leibniz, som i 1600-tallet 
var en af de første i Europa, der stiftede bekendtskab med 
I Ching, var det mest det binære talsystem i bogen, der 
interesserede ham, og som i øvrigt blev en matematisk 
basis for vore dages digitale computere.”

Når den tyske udgave fra 1920’erne nu udgives i dansk 
oversættelse, skyldes det måske også, at interessen for 
denne form for ”orakel-råd” er blevet større i de senere 
år, som det vi f.eks. ser i brugen af tarotkort.

Sund krop & sund Sjæl

Af Verner Bekker

Metatone 2014

168 sider - 250 kr

En lille bog i en meget 
gedigen papirkvalitet med 
en lang række gode råd om, 
hvad der er godt for helbre-
det, også åndeligt set.

Den handler om at udvikle vor bevidsthed. Vi har fået en 
fysisk krop for at vi i livets skole kan øge vor visdom og 
forståelse. Med et kærligt sind og sunde leveregler kan 
vi sikre, at livskraften kan strømme frit og derved bevare 
et godt helbred.

Forfatteren beskriver, hvordan følelserne påvirker vore 
organer, og forklarer hvordan vi kan holde følelserne i 
ro og balanvce. På side 43 står: ”Karma og reinkarnation 
er en naturlov i lighed med tyngdekraften, og sådanne 
naturlove kan vi ikke sætte ud af kraft, vi skal derimod 
samarbejde med dem for at opnå mesterskab i livets 
skole.”

Vi får også meget at vide om, hvad musik kan gøre for 
vort helbred, og forlaget har udgivet en del musik-cd’ere .
Bogen har mange smukke billeder. Alt i alt en fin lille 
bog, som dog næppe giver Martinus-læsere så meget nyt, 
dog nok nogle nye vinkler.
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v/Ruth Olsen

Jeg havde før hørt om, at det skulle være sundt at gå med 
bare fødder på jorden. Men vi får i denne tid så mange 
”universalopskrifter” på veje til et bedre helbred, så jeg 
vidste ikke, hvor alvorligt jeg skulle tage den ide. Man 
skal dog ikke afvise noget, før man har undersøgt det 
nærmere. Så jeg gav mig til at læse bogen og blev positivt 
overrasket. Den er både seriøs og logisk underbygget 
med mange videnskabelige forskningsresultater. Den er 
udgivet på forlaget Cosmofelt 2013.

Den går ud fra det faktum, at vi er elektriske væsener, der 
bor på en elektrisk planet, der er det man kalder minus-
ladet på overfladen, som i øvrigt alle andre atomer, der 
har en plus-kerne omgivet af minus-ladede elektroner, 
ifølge gængs beskrivelse. Man har altid vidst, at vi er 
dybt forbundet med jordklodens vibrationer, men det er 
først for nylig, man er begyndt at undersøge, hvordan 
det konkret fungerer. Bl.a. fordi man nu er begyndt at se 
resultaterne (i form af sygdomme) af, hvad det betyder, 
at vi er blevet frakoblet jordens energiflow, både p.gr.a. 
de huse, vi bor i, og de sko vi går i med deres isolerende 
såler af gummi og plast.

En kendt fodterapeut, W. Rossi, har beskrevet, hvordan 
vi har ødelagt vore fødder og dermed vor måde at gå på 
pga det forkert designede fodtøj. Når vi i vor fodsål har 
ca. 1300 nerveender, flere end vi har noget andet sted 
på kroppen, er det selvfølgelig for at vi skal holde os 
i kontakt med jorden, mente han. Og som forfatteren 
Broby-Johansen i sin tid skrev, ødelægger kvindernes 
højhælede sko ikke bare deres naturlige gang på jorden, 
men de deformerer også deres fodrodsknogler, samt 
sender konstante små stød op til hjernen, der resulterer i 
en vedvarende mindre hjernerystelse.

Men hvordan kan den manglende jordforbindelse, 
som det påstås i bogen, være årsag til alle de kroniske 
livsnedbrydende sygdomme, som så mange af vor tids 
mennesker lider af? Det er alle de sygdomme, som skyl-
des inflammation, dvs kroniske betændelsestilstande, 
som nedbryder immunforsvarets normale adfærd og får 
det til at angribe også sunde celler. Faktisk begyndte 
forskningen i betydningen af manglende jordforbindelse 
af en elektroingeniør, Clinton Ober, der arbejdede med 
kabel-TV. Han vidste jo noget om, at elektriske kredsløb 
behøver jordforbindelse for at blive neutraliseret.

Også den menneskelige organisme består af elektriske 
kredsløb, der behøver en vis balance mellem de to mod-
satte bevægelser, man plejer at kalde plus (+) og minus 
(-). Når der sker en skade et sted i kroppen, mobiliserer 
immunforsvaret de nedbrydende energier, altså plus-
energierne, for at destruere og fjerne de ødelagte celler. 
Når dette nyttige arbejde er gjort, skal balancen genop-
rettes ved hjælp af de opbyggende minus-energier. Man 
kalder dem også henholdsvis oxidanter og antioxidanter.

Problemet er bare, at de opbyggende energier, kaldet 
elektronerne, har de fleste mennesker som regel ikke 
nok af, så der er en ubalance med overvægt til fordel for 
de nedbrydende plus-energier, som er nogle aggressive 
oxidanter, der kan nedbryde også sundt væv. Nogle prø-
ver at rette lidt op på ubalancen ved at spise Q10, altså 
antioxidanter, eller ved at spise de grøntsager, der er rige 
på antioxidanter. En af naturens metoder er at hente de 
manglende minus-energier fra jordklodens konstante 
strøm af frie elektroner, som kroppens tilstand af elektrisk 
ubalance automatisk vil tiltrække for at skabe ligevægt. 
Hvis der ellers var mulighed for at få adgang til det, hvad 
vi altså har gjort alt for vanskeligt.

Inflammation, en slags ofte uerkendt kronisk betændelses-
tilstand, skyldes altså – ifølge denne bog – at kroppen har 
et permanent overskud af den nedbrydende plus-energi, 
hvilket giver en unormal høj spændingstilstand, som ofte 
ses som feber, for højt blodtryk eller blot afgivelse af 
mere varme de steder, der er mest angrebet. Der findes 

Earthing
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flere forskellige måder til at udbedre problemet ved hjælp 
af jordforbindelse ud over det med en halv times daglig 
tur på bare fødder over græsplænen eller en soppetur i 
vandkanten. Bogen beskriver flere løsninger, som jeg dog 
ikke vil komme ind på her. Der findes nu en del barfods-
bevægelser, se eks. www.barefooters.org.

I bogen står der (s. 84): ”Når vi går barfodede, kommer 
den forreste del af fodsålen i kontakt med jorden. Her 
findes det store akupunkturpunkt, kaldet K1, der er en 
indgangskanal for optagelse af jordens energi, og som via 
meridianer når de vigtigste organer og dele af kroppen 
samt et centralt forbindelsespunkt i ryggen.”

Der er beskrivelser af mange forskellige forskningsre-
sultater. Det er også nævnt, hvor vigtig en god søvn er, 
fordi der herunder udskilles melatonin, som menes at 
være en kraftig antioxidant. Når man sikrer sig en natur-
lig balance mellem kroppens to elektriske kræfter, kan 
man – ifølge denne bog – ikke bare beskytte sig imod 
men også helbrede de udbredte sygdomme som f.eks. 
diabetes, kræft, allergi og hjerte-kar problemer. Det vil 
give bedre sårheling, modvirker fedme og beskytter os 
mod de mange elektromagnetiske felter, menneskene har 
skabt, og som gør mange syge.

Kan det bekræftes fra anden side?

Hvordan passer alt dette med, hvad vi ellers ved om 
bio-elektricitet og organismen som et elektrisk system?
Lad os først gå helt tilbage til noget, teosoffen Annie 
Besant skrev i 1910 om den menneskelige organismes 
udvikling. Her skrev hun, at vi har to forskellige nerve-
systemer, et gammelt og et nyt. Det gamle kalder hun det 
”sympatiske” og fortæller, at det styrer livsprocesserne, 
de funktioner der efterhånden i udstrakt grad er blevet 
automatiserede.

At vi har to nervesystemer med forskellige funktioner er 
blevet bekræftet af nyere forskning. V. Schelderup be-
skriver denne forskning i sin bog ”Helbredelsens grunde” 
(Munksgaard 1991). Der er dels det gamle nervesystem, 
som fungerer ved jævnstrøm og udbreder analoge bio-
elektriske impulser, hvorimod det nye system fungerer 
med vekselstrøm og udsender digitale impulser.

En kirurg, Robert Becker, opdagede det gamle regene-
rative nervesystems funktion ved at eksperimentere med 
at amputere et ben på en salamander. Først konstaterede 
han en positiv elektrisk strøm omkring såret, men efter 
syv dage målte han en negativ elektrisk strøm, der ved-
varede indtil der var vokset et nyt ben ud. Alt sammen 
altså jævnstrøm. Den svenske forsker Bjørn Nordenstrøm 
har med held brugt elektrisk jævnstrøm i behandling af 
kræftsvulster.

Lægevidenskaben har hidtil fokuseret på det digitale ner-
vesystem og dets ledningsnet, men evnen til at regenerere 
beskadiget væv har eksisteret længe før, dette nye nerve-
system blev dannet. Det ses tydeligt i fosterets udvikling, 
hvor væv og organer dannes før det nye nervesystem. 
Den elektriske jævnstrøm, som organismens evne til at 
heale sig selv bygger på, breder sig ikke ud via noget 
ledningsnet, men bredes ud gennem vævsvædskerne, 
langs med nerverne og gennem hjernens og rygmarvens 
gliaceller. Og måske meridianerne?

I forskningen omkring akupunktur, har det vist sig, at 
der er en øget ledningsevne i akupukturpunkterne, og det 
synes som om, kroppen suger elektroner op fra omgivel-
serne gennem disse punkter. Meget taler altså for, at vi 
kan samle de negativt ladede elektroner op fra jordens 
overflade via fodsålerne. Men hvorfor er det elektroner, 
dvs det vi kalder minus-energi, der behøves til regenera-
tion af kroppens beskadigede væv og organer?

Fordi det er den livsopbyggende kraft ifølge V. Schauber-
ger. Han kaldte den kraft for ”implosion”, dvs en indad-
gående og sammentrækkende bevægelse i modsætning 
til ”eksplosion”, som er den udadgående bevægelse. Han 
studerede naturens metode til vækst og udvikling og dens 
metode til nedbrydning. Han skrev i 1930’erne: 

”Den bevægelsesform, der skaber, udvikler, forædler og 
bygger op er den cykloide spiralbevægelse, en bevægelse 
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udefra indad mod et bevægelsescentrum - en centripetal 
bevægelse. Vi finder den overalt i naturen, hvor en op-
byggende kraft er i bevægelse, i spiralnebuloserne ude i 
rummet, i vort planetsystems bevægelser, i bevægelsen i 
det naturlige vand, i blodet og i safterne. Den centrifugale 
bevægelse betyder stigende temperatur, udvidelse, eks-
plosion. I naturen er der en stadig vekselvirkning mellem 
begge bevægelsesformer, men den opbyggende bevæ-
gelse må have overvægten, hvis der skal kunne ske en 
udvikling.” ( Side 82, ”Det levende vand”, Borgen 1982)

Dette er i overensstemmelse med det, Walter Russell har 
fortalt (ham jeg før har skrevet en del om her i bladet!), 
nemlig at alt, hvad vi oplever som fysisk stof er et samspil 
mellem en indadgående og en udadgående bevægelse, 
en sammentrækkende og en udvidende kraft. Den første 
materialiserer når den dominerer, mens den sidste dema-
terialiserer når den har overvægten. I den menneskelige 
organisme skulle der gerne være nogenlunde ligevægt. 
Der skal bevidsthedskraft til at fastholde cellernes spæn-
ding på det niveau, der svarer til en temperatur på de ca. 
37 grader.

Dette passer også udmærket med det, Martinus har 
forklaret. Han siger, det er vor tænkning, der som vor 
livskraft styrer organismens opbyggende og nedbrydende 
kræfter. Tænker vi kærligt er det følelsesenergien, dvs 
den sammentrækkende kraft, der har overtaget, hvorimod 
negative tanker virker nedbrydende på organismen. Han 
kalder det en eksplosiv energi, der skaber ravage i vor 
krops mikroverden.

Vi kender også til vor organismes to modsatrettede ener-
gier fra beskrivelserne af begreberne yin og yang, men 
også bøger om madens syre-base-balance fortæller os, 
at vi nedbryder kroppens naturlige modstandskraft, hvis 
vi fylder den med alt for megen syreholdig mad, hvad 
mange i den vestlige verden i dag gør, oftest ubevidst.

Konklusion

Der er altså god grund til at tro, vi kan styrke vort velbefin-
dende ved at få ”jordforbindelse”, fordi det kan medvirke 
til at neutralisere noget af den elektriske ubalance, mange 
lever med i dag. I fortiden har man godt vidst, at vi har 
brug for jordens energi, så de steder, hvor der var meget 
af den, blev anset for hellige steder, hvor man samledes 
for at dyrke ”jordgudinden”. Ja, i Gudindetiden byggede 
man ofte sine helligdomme i grotter nede i jorden. Til 
gengæld undgik man de steder, hvor der f.eks. på grund 
af en vandåre var megen plus-energi. 
I den senere patriarkatstid, hvor det var solens plusenergi 
eller andre himmelguder man dyrkede, skulle helligdom-
mene helst op på en bakketop.

Vi lever i spændingsfeltet mellem solens pluskræfter og 
jordens minuskræfter, så det gælder om at finde den balan-
ce, vor organisme behøver. Den balance har vi på mange 
måder sat overstyr, bl.a. ved at bruge eksplosionsenergien 
i næsten al vor industri og transport, og således skabt 
f.eks. klimaproblemerne. Og fordi manges organisme 
i forvejen er alt for domineret af plusenergierne – bl.a. 
ved at spise kød – får man alt for let hudkræft af solens 
energi. Vi behøver dens energi bl.a.for at få D-vitaminer, 
men det er vigtigt at finde den rigtige balance.

Da jeg var barn på landet, gik vi ude i solen hele som-
meren uden beskyttelse, til gengæld gik vi mest på bare 
fødder for at spare på de dyre sko, så vi havde ingen 
helbredsproblemer. Så måske er det med ”earthing” slet 
ikke så dumt!

Med denne bog har vi fået endnu en brik til større for-
ståelse af, hvordan vi kan passe bedre på vort dyrebare 
redskab, den krop vi har ”lånt” fra jordkloden. Men jeg 
tror, vi kan holde til mere, end denne bog forudsætter, el-
lers var alt håb jo ude for det flertal af verdens befolkning, 
der nu flokkes i byerne, mange i høje huse. Som Martinus 
skrev i småbogen ”Den ideelle føde”, har vi mistet vor 
instinktmæssige evne til at vide, hvad der er godt for vor 
organisme. Så nu må vi til at lære det på anden måde, 
nemlig ved hjælp af erfaringer og intelligens. Det vil 
koste lidelser og sygdom, men vi vil lære det til sidst. Vi 
har jo evigheden for os.

Martinus sagde:
Elektricitet er en åndelig krafr. Mennesket har 
fundet ud af at jonglere med de levende væsener, vi 
kalder elektroner, for at bruge deres åndelige kraft, 
deres livskraft, de agerer jo lovmæssigt.
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Edgardo Alessandro Lecaros-Lund lagde den 21/4 
følgende spørgsmål ind på facebook:

Dette er et spørgsmål jeg godt kunne tænke mig at høre 
Kurt Christiansen’s bud på givet hans baggrund i biokemi 
og plantefysiologi. Hvordan stiller åndsvidenskaben sig 
til det forhold, at man målrettet kan forandre arvemassen 
hos planter ved at overføre et gen fra en organisme til 
en anden via en vektor. Dette kan jo ikke sammenlignes 
med fx. forædling. I tillæg til dette kommer de juridiske 
rammer, som faciliterer patenter på levende organismer 
i form af brugspatenter og en ”landbrugs-etik”, som er 
underlagt nuværende markedskræfter, der i hastig grad 
spreder sådanne afgrøder.

Kurt Christiansen:

Jeg skal i det følgende prøve at komme med et svar på 
Edgardos spørgsmål. De juridiske spørgsmål føler jeg 
mig ikke kvalificeret til at sige noget præcist omkring.

Hvilken baggrundsviden kan vi hente i åndsviden-
skabelige tekster?
Vi kan naturligvis ikke få en præcis tilkendegivelse i de 
åndsvidenskabelige tekster om dette emne, fordi sådanne 
muligheder ikke var til stede dengang disse blev skrevet. 
Vi må derfor stykke videnselementer sammen, og derud-
fra drage en konklusion, som man så må håbe er i over-
ensstemmelse med virkeligheden, åndsvidenskabeligt set.

Vi må trække følgende facts frem:
Et plantevæsen fremstår på det fysiske plan som et plan-
telegeme besjælet af et eller flere salighedsvæsener, der 
er på vej ned i mørket på det fysiske plan. Dette sker 
efter plantevæsenernes eget ubetingede ønske, da de er 
blevet overmættet af alkærlighedsværemåden, som de 
har oplevet i de åndelige riger.
Hvert plantelegeme/plante som vi ser, kan udgøre et el-
ler flere inkarnerede væsener. Åndsvidenskaben siger, at 
planter med både hanlige og hunlige formeringsorganer 
har to inkarnerede væsener, en for hvert køn. Hvordan 
de deles om plantelegemet er ikke beskrevet, men disse 
plantevæsener må så stort set have de samme legems-
talentkerner, bortset fra kønslegemerne som de tilfører 
plantelegemet hver i sær. 

Planter har jo som alle andre levende væsener flere orga-
ner, der tilsammen opretholder organismen. Disse organer 
består af væsener fra lavere spiralkredsløb - organvæse-
ner, cellevæsener og andre mikrovæsener i det uendelige 
- hvilket, i princippet, helt svarer til vores legemer. Disse 

inkarnerende plantevæseners organismetalentkerner må 
af samme årsag være ret ens, ellers ville der opstå noget 
helt forskelligt som afkom/inkarnerende plantevæseners 
plantelegeme.

Planter er også afhængig af forældreprincippet som 
andre væsener på det fysiske plan. Det vil sige, at der, 
for at plantevæsener kan inkarnere på det fysiske plan, 
må være et forældrepar, som godt kan være den samme 
plante (selvbestøvning), men kan også være foræl-
dre, som plantevæsener, værende forskellige planter 
(fremmedbestøvning). Forældreprincippet betinger imid-
lertid, at der ved «undfangelsen» af et nyt plantevæsen 
kræves to sæt DNA, et fra hver af de to forældre. Det 
gælder for såvel plante- som dyrevæsener. Dette stemmer 
med naturvidenskabens erkendelser.

Undfangelsen i planteverdenen sker når et støvkorn/pol-
lenkorn forbinder sig med ægcellen, som det også sker i 
dyreverdenen. Derved dannes fosteret som i plantever-
denen i første omgang udvikler sig til et frø der udvikles 
i moderplanten, og ved modenhed kan høstes, gemmes, 
og sås ud når landmanden ønsker det, eller når det, ved at 
ligge på jorden, udsættes for et passende miljø for spiring. 
Dette ligner meget fosterudviklingen i dyreriget, bortset 
fra, at dyrevæsenet skal fødes efter en nøje fastlagt tid, 
medens plantevæsenet, som frø kan ligge i lang tid før 
det går til grunde.
Læg mærke til, at jeg her kun beskæftiger mig med fler-
cellede væsener, ikke de encellede.

Alle væsener på det fysiske plan har legemer, der ho-
vedsagelig består af tyngde- og følelsesenergi, men også 
indeholder en stor del stråleformet energi fra de øvrige 
af underbevidsthedslegemets grundenergier, hvoraf vi i 
alt har 6. Årsagen til, at de fysiske legemer, til forskel fra 
vores åndelige legemer, når vi når til de åndelige riger, 

Om genmanipulation
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består af en stor mængde af de to forannævnte energier 
skyldes, at disse to energier repræsenterer varme og 
kulde, eller sagt på en anden måde, udvidende og sam-
mentrækkende energi. Dette forhold der er ansvarlig for 
al bevægelse, er så styret af de øvrige energiformer. Hos 
mennesket er det intelligensenergien der fortrinsvis er 
styrende, sammen med noget instinktenergi som er do-
minerende hos væsener hvor intelligensenergien endnu 
kun er svagt udviklet. 

Planten har ikke intelligensenergi af betydning, så den 
kan virke ved denne, men plantelivet styres helt af in-
stinktenergien. Instinktenergien repræsenterer en styre-
form som er baseret på en stor mængde C-viden, som er 
en overordentlig lang række automatfunktioner fra den 
tidligere spiral. Det er på dette grundlag, at dyreverdenen 
og planteverdenen kan fungere på det fysiske plan, og 
det har også indflydelse hos mennesket, et stykke hen ad 
vejen, hvor intelligensenergien også her er en mangelvare. 
Væsenerne ved via instinktenergien, pr automatik, hvad 
de skal gøre for at klare livet, selv om de ikke har intel-
ligensenergien til rådighed i passende mængde. Tænk 
på, at kyllingen straks forstår at den skal spise kærner. 

Selve legemsdannelsen sker helt via C-viden/automat-
funktioner for alle væsener på det fysiske plan. Disse 
automatfunktioner kan dog via en evolutionsproces der 
er mere eller mindre væsenet bevidst, hele tiden ændre 
lidt på det fysiske legeme, så det tilpasses væsenets 
øjeblikkelige behov. Dette kan vi forstå via Darwins 
evolutionsbeskrivelser, som åndsvidenskaben er helt i 
overensstemmelse med.

Vi kan konstatere, at genetikken (DNA-strengene) er 
nødvendig for en del af de legemsdannende talentkerner, 
men ikke for det hele. Dette forklarer åndsvidenskaben 
ved at sige, at væsenerne (de højerestående) har opbygget 
talentkerner (evner) baseret på de egenskaber, som de har 
oparbejdet igennem inkarnationer. Når man opbygger en 
talentkerne for en bestemt evne, opbygges den i X2 (uden 
for tid og rum, i skæbneelementet), og samtidig opbygges 

der et center i hjernen (bl.a.) i form af celler, der besjæles 
af et inkarnerende væsen (Centeret er på organniveau, 
formodentlig), inden for tid og rum i X3. Dette har viden-
skaben også fundet frem til ved forskellige forsøg, som 
jeg ikke skal komme ind på her, men som jeg har omtalt 
i den endnu ikke trykte bog jeg har skrevet, som hedder 
«Jeg, guddommen og mine medvæsener». Ad denne vej 
opstår der talentkerner og evner i det skabte væsen, som 
ikke kommer fra dets forældre gennem arvemassen.

Vi har således her nævnt tre forskellige talentkernetyper. 
1. Dem vi ingen indflydelse har på, som ændrer på grund-
energiernes styrkefordeling. 2. Talentkerner for legems-
dannelse der betinges af arvemassen. 3. Talentkerner som 
er unge og som ikke matcher den oprindelige arvemasse 
ved væsenets inkarnation i X3.

I denne sammenhæng, og til forståelse af min besvarelse, 
må også påpeges, at åndsvidenskaben siger, at uanset 
hvordan der skabes mulighed for at et ”væsen” kan opstå/
inkarnere på det fysiske plan, det være sig såvel af naturlig 
vej som af ”teknisk” vej. Det være sig såvel via vores 
egne talentkerners konstruktioner, som talentkerner som 
vi har opbygget for vore mikrovæsener som organvæsener 
og cellevæsener m.m., og som derfor tiltrækker specielt 
egnede mikrovæsener, vil der altid inkarnere et væsen 
egnet for at leve i den etablerede struktur, uanset om den 
er god eller dårlig. 

For at forstå dette jeg her har nævnt kræves en dybtgående 
kendskab til åndsvidenskaben, så I må efterforske disse 
udsagn ved at forske intensivt i åndsvidenskaben. Som 
et simpelt eksempel kan nævnes, at såfremt et menneske 
ved misbrug af sit legeme via alkohol, stoffer eller andet 
som ødelægger legemsstrukturen og dermed ændrer ta-
lentkernerne for sund legemsdannelse, vil der inkarnere 
mikrovæsener der passer til den nye forringede standard. 
Det er det der bevirker, at mennesker kan inkarnere som 
defekte på mange forskellige måder.

Hvordan skal vi forstå genetikken og evolutionen i 
forhold til hvad vi ved fra naturvidenskaben og det 
vi kan se af åndsvidenskabens tekster?

Fra naturvidenskaben ved vi, at der på grundlag af det 
genetiske materiale der stilles til rådighed ved en sam-
mensmeltning af sædcelle og ægcelle, vil skabes mu-
lighed for at der udvikles et væsen der har et udseende, 
og er et væsen der fremtræder i overensstemmelse med 
dette genetiske materiale, og derfor er en kombination af 
faderens og moderens udseende og egenskaber. 

Vi kender en del til genetikkens love via Gregor Mendels 
forskning af genetikken ved krydsning af planter med 
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karakteristiske egenskaber, bl.a. blomsterfarver m.m.. 
Se på nettet om Mendels 1. og Mendels 2. lov. Dette 
var den indledende del af den genetiske forskning. Den 
viste os, at vi på det helt elementære plan kunne opfatte 
genetikken sådan, at der kom et arveanlæg vedrørende 
et bestemt anlæg fra faderen og et fra moderen. Dette 
blev opstillet sådan, at man kunne tale om et anlægssæt 
på den måde, at hvis der var anlæg for en blomsterfarve 
som rød, kunne dette anlæg være tilstede eller mangle. 
Hvis anlægget var tilstede, skrev man «A». Hvis det 
manglede skrev man «a». 

Et afkom havde så flere muligheder idet afkommet var i 
besiddelse af en anlægsmulighed fra såvel faderen som 
moderen. Hvis både faderen og moderen havde et anlæg 
for rød farve skrev man «AA». Hvis kun den ene havde 
anlægget skrev man «Aa», uanset om det var faderen eller 
moderen der bar dette anlæg. Hvis ingen af forældrene 
havde anlægget skrev man «aa». Hvis afkommet havde 
anlægget «AA» blev blomsterne røde. Havde det anlæg-
get «Aa» blev blomsterne lyserøde, og hvis afkommet 
havde anlægget «aa» blev blomsterne hvide. 
Forældreplanterne har samme kombinationer i deres ar-
veanlæg. Det vil sige, at forældretyperne kan være AA, 
Aa eller aa. Det omtalte er det absolut mest elementære 
i genetikkens mekanisme, men jeg vil ikke gå længere 
ind i denne, da det ikke tjener noget formål her, og at det 
ikke er en bog jeg skriver. Læs mere på nettet herom, bl.a. 
vedr. Mendels 2. lov.

Det vi kan lære af dette er, at det i sådan et tilfælde som 
det her omtalte viser, at det er genetikken der bestemmer 
plantens udseende i denne situation, ikke det inkarne-
rende plantevæsen selv. Vi må aflæse det sådan, at det er 
genetikken, hvilket vil sige DNA-strengenes sekvenser, 
der dirigerer en del af væsensfremtoningen. At det in-
karnerende væsen så matcher denne genetiske tilstand 
skyldes sikkert, at væsenet selv har valgt at inkarnere 
netop i denne plantekrop.

At vi må se sådan på det, begrundes i, at hvis det inkar-
nerende væsen havde en indflydelse på et sådan forhold, 
ville resultaterne af forsøg ikke stemme med den stati-
stiske resultatberegning, hvilket de netop gør, grundlæg-
gende, men der kan gå kludder i det af andre årsager som 
er forstået, og som jeg ikke skal komme ind på her.

Denne beskrevne situation er imidlertid ikke generelt 
gældende. Det ved vi fra åndsvidenskaben, idet ånds-
videnskaben fortæller, at det inkarnerende væsen netop 
medbringer forskellige talentkerner i sit X2. Disse kan 
opdeles som ovenfor nævnt, i talentkerner for grundener-
gierne i underbevidstheden, som væsenet ikke har nogen 
væsentlig indflydelse på. I talentkerner for kropsdannelse 
som er bestemmende for kroppens grundlæggende udvik-

ling. Det er derfor at mennesker ikke kan føde hunde og 
andet, og at der ikke kan opstå en anden planteart som 
afkom, end den som svarer til forældrearten. Det er også 
derfor, at der normalt ikke kan opstå noget afkom ved 
parring af to forskellige arter. 
Afkommets (det inkarnerende væsens) talentkerner for 
legemsdannelse, skal således passe til de genetiske mu-
ligheder som er nedlagt i arvemassen, ellers kan væsenet 
ikke inkarnere i disse forældres befrugtede ægcelle, og 
må opsøge andre steder, andre forældrepar, hvor deres 
talentkerner passer.
Når dette er sagt, skal man forstå, og som det ovenfor er 
antydet, at arterne kan tildanne andre egenskaber gennem 
udvikling, når blot det sker i små skridt over mange inkar-
nationer, hvilket de gør hele tiden. Man skal også forstå, 
at der kan opstå temmelig stor forandring ved mutation. 
Væsenernes egen påvirkning af udviklingen/evolutionen 
sker grundlæggende via «sult- og mættelsesproblematik-
ken», åndsvidenskabeligt set.

I de seneste år er naturvidenskaben blevet klar over, at 
det ikke blot er DNA-strengene som sådan der alene 
er bestemmende for legemsdannelsen hos afkommet. 
Når jeg siger legemsdannelsen, underforstår jeg, at den 
omfatter alt hvad der er af organer samt legemets stof-
skifteprocesser. 
Man har opdaget, at der langt hen ad vejen sker en spe-
ciel udvælgelse af arveanlæg fra DNA- materialet når 
der skal dannes specielle organer og celletyper. Dette 
har vi et godt eksempel på i menneskekroppen. Man kan 
nemlig her se, at en menneskekrop indeholder omkring 
200 forskellige celletyper. Disse besidder alle nøjagtigt 
det samme DNA-materiale, selv om de er forskellige. Det 
betyder således, at forskellige celleområder/organområder 
i menneskekroppen udnytter forskellige dele/elementer 
af arvemassen til at opbygge sine specielle celler og or-
ganstrukturer. Der sker således en selektion/udvælgelse 
af de forhånden værende muligheder, altså en udvælgelse 
af specielle arveanlæg fra DNA-strengen, hvorved der 
opbygges disse forskellige celler og organer. 

Dette fænomen har naturvidenskaben forsket i, og nået 
til en erkendelse af, at der er en hel del proteindele der 
kan tildannes på forskellig måde, og derefter have en 
speciel indflydelse på udvælgelsen af arveanlæg fra DNA-
strengene, og dermed dannelsen af organer og celler når 
de udvikles. Denne nye erkendelse og forskningsretning 
kaldes ”epigenetik». Man prøver nu at finde ud af hvilke 
faktorer der påvirker disse proteinmodifikationer som 
indirekte påvirker udnyttelsen af DNA-strengenes 
muligheder, og dermed er ansvarlig for de forskellige 
vævs- og celletyper. Man ved det ikke endnu. Der er i 
denne forbindelse også nogle mekanismer der regulerer 
opståede mutationer og andet som kan ændre væsenet 
legeme og stofskifte. 
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Dette er naturvidenskabens iagttagelser. Ser vi på hvad 
åndsvidenskaben kan sige om dette, ved vi jo, at det in-
karnerende væsen tiltrækker såvel samtidigt inkarnerende 
organvæsener, såvel som inkarnerende cellevæsener, 
til væsenets legemsdannelsen. Det er her naturligt at 
formode, at det er mekanismer forbundet med disse væ-
sensinkarnationer (organ- og cellevæsener) der forårsager 
disse udvælgelser af egenskaber hvorved organerne med 
deres specielle celledannelser opbygges. Vi skal jo forstå, 
at ovennævnte organvæsener og cellevæsener har deres 
egne talentkerner for dannelse af deres organkroppe og 
cellekroppe. 

Det må være indlysende, at det egentlige inkarnerende 
væsens kropstalentkerner skal matche såvel dets ogran-
væsenernes talentkerner for legemsdannelse, som at 
disse organvæsenernes talentkerner for legemsdannelse 
(organlegemer) skal matche de enkelte cellevæseners 
talentkerner for legemsdannelse der skal indgå i de nævnte 
organvæseners organlegemer. 

Om der her er en hierarkisk «hakkeorden» ved jeg ikke, 
men jeg tror, at selve det inkarnerende væsen primært 
har talentkerner for legemsdannelse, der på organniveau 
tiltrækker specifikke organvæsener, altså organvæsener 
med specielle kvaliteter der matcher det inkarnerende 
væsen, og derefter overlader det til organvæsenerne selv 
at inkarnere som organer, hvis legemer passer til deres 
egne talentkerner, hvilket inkluderer udvælgelse af cel-
levæsener som organvæsenerne matcher med. 
Dette skal forstås på den måde, at det inkarnerende væsen 
på sit eget niveau tiltrækker de for niveauet passende 
organvæsener, som det så lader opbygge deres egne 
organlegemer hvori cellevæsenernes udvælgelse indgår.

På basis af det jeg her har sagt må man så stille sig det 
spørgsmål: Hvilke anlæg/egenskaber er så bestemt af ar-
vemassen i form af DNA-strengene og de modificerende 

udnyttelsesmekanismer, og hvilke anlæg/egenskaber er 
det muligt for det inkarnerende væsen med sine organvæ-
sener og cellevæsener, selv at indføre i det nye legemlige 
X3, uden at det er baseret på forældrenes DNA-strenge? 
Man må nok antage, at hele den basale legemsdannelse 
er baseret på DNA-materialets øjeblikkelige tilstand, med 
den mulighed, at de modificerende egenskaber som viden-
skaben har observeret via ændringerne i proteinstruktu-
rene som studeres i epigenetikken, giver et vist spillerum 
for variation. Det må stadig ligge klart, at det Mendel så, 
at blomsterfarven var helt forudsigelig, statistisk beregnet, 
i relation til den traditionelle genetikforståelse, må opfat-
tes som egenskaber der helt er bundet til DNA-strengen.

Det er lidt uldent det jeg her har sagt, men vi er her 
ude i såvel naturvidenskabens som åndsvidenskabens 
frontområder/yderområder, hvor der ikke foreligger så 
meget der ligger fast så vi bevæger os på fast grund, men 
på en grund der alene er baseret på logisk tænkning og 
følgeslutninger. Jeg har over tid interesseret mig meget 
for spørgsmålet omkring de frihedsgrader der måtte findes 
for, at inkarnerende væsener selv kan påvirke legems- 
og funktionsdannelsen, men må stadig basere det på 
formodninger og logiske følgeslutninger. Jeg står på den 
platform, hvor jeg ser, at visse egenskaber er fastlåste, 
og andre egenskaber kan ændres, og endnu andre som 
mest er knyttet til de energiformer som ikke er tyngde- og 
følelsesenergi er helt fri til at danne og ændre. 

For at sige det kort. Det er min opfattelse, at den del af 
legemsdannelsen/væsensdannelsen der helt overvejende 
er baseret på tyngde- og følelsesenergien, er ret vanske-
lige at ændre på. Det går ret langsomt. Det er jo de træge 
energier. De «legemsdannelser» (bl.a. bevidsthedsområ-
det med tankestoffet) der hovedsagelig er baseret på de 
andre 4 grundenergier, intelligens, intuition, hukommelse 
og instinkt, lettere kan ændres og modificeres. Det mener 
jeg også er vores erfaring. 
Vi skal dog her bemærke, at instinktenergien ikke kan 
ændres af planten der jo ikke rigtigt har noget at gøre 
det med, da den mangler de energier i passende mængde, 
der kan gøre det. Den mangler jo i særdeleshed intel-
ligensenergien. 

Hvordan ser åndsvidenskaben på situationen om-
kring kunstig indføring af specielle gener i et levende 
plantevæsen?

På basis af det jeg aldeles telegramagtigt en miniature har 
forsøgt at beskrive ovenfor skal vi nu se på det aktuelle 
tilfælde som Edgardo har spurgt mig om.

Edgardo mener ikke at en sådan indføring af arveanlæg 
kan opfattes som en form for almindelig forædling.
Jeg vil medgive ham, at teknikken er noget anderledes, 
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men at der grundlæggende nok ikke er så stor forskel.
Almindelig forædling består i, at man på normal måde 
krydser/parrer udvalgte plante eller dyrevæsener med hin-
anden, for via genetikken at få dannet et afkom der har en 
eller flere egenskaber som forædleren ønsker. Dette sker 
på denne måde, ved at man blander DNA-strengene fra 
fader og modervæsenet, og håber at disse finder sammen 
som forædleren ønsker. Når det gælder blomsterfarven 
som ovenfor nævnt, er det ganske nemt og simpelt, her 
er alt forudsigeligt statistisk set. Hvis det ønskede var en 
plante der gav nogle større rødbedeknolde, eller hvis man 
ønskede at fremavle grise der var længere en forældrene 
(eller kaniner med mindre ører) er det en mere usikker 
sag. Her taler vi om kvantitative egenskaber baseret på 
et stort antal arveanlæg som man kun kender lidt til, 
omkring hvordan disse blandes og nedarves, og hvordan 
de enkelte arveanlæg påvirker hinanden. Dette er meget 
komplekst, og man trækker på en måde i lykkens pose, 
selv om man godt kan basere forædlingen på en hel del 
viden og erfaring. 

Det jeg her har sagt er overordentligt forenklet, men jeg 
tror ikke det vil hjælpe på forståelsen hvis jeg indførte 
en lang række forhold, og forklarer arveforhold langt 
dybere end jeg har gjort. Læseren vil alligevel ikke have 
mulighed for at forstå dette uden grundlæggende studier 
af disciplinen/forskningsområdet.

Det skal dog lige bemærkes, at en stor del af forædling er 
baseret på tilpasning af stofskifteprocesser (altså kemiske 
processer) i væsenerne (baseret på genetik) så der frem-
kommer et legeme af den ønskede form og farve. Når det 
gælder blomsterfarven drejer det sig om en ganske lille 
ændring i disse stofskifteprocesser, processer som findes 
naturligt i visse af de omhandlede væsener/planter. Det 
drejer sig imidlertid om en lang række ballanceforhold og 
meget mere, når det drejer sig om kvantitative egenska-
ber. Det drejer sig om enkle arveforhold i visse tilfælde 
og komplicerede arveforhold i andre tilfælde hvis man 
f.eks. ønsker at ændre på behåringsformen, forgreningen 
og andre lignende forhold hos en plante for at beskytte 
den imod skadedyr eller opnå andre fordele i avlsmæssig 
henseende.

Åndsvidenskabeligt set, er denne proces helt naturlig, 
blot systematisk ledet af forædleren der bestemmer hvilke 
forældretyper der skal parres og give afkom. Forædleren 
presser så sine væsener til, via den naturlige evolution, 
at give afkom i større mængde, som forædleren ønsker, 
og som naturen nok ikke ville prioritere særligt højt, og 
hvor individerne måske, af forskellige årsager, ville gå 
til grunde og dermed forsvinde, hvis man ikke kunstigt 
beskyttede dem imod naturens påvirkninger. Det er 
derfor at forædlede væsener ofte er ret sarte i forskellige 
sammenhænge. F.eks. ville lange grise nok ikke være så 

robuste og have mulighed for at modstå alle strabadser i 
naturen som kortere grise ville kunne klare, og kaniner 
med små ører ville nok ikke have så let ved at redde sig 
ved at høre når angriberen kommer, som kaniner med 
større øre og bedre høreegenskaber. 

På baggrund af det foran nævnte kan vi nu se på dette, 
at indføre et veldefineret arveanlæg i et plantevæsen 
hvor dette anlæg ikke findes i artens væsener i forvejen. 
I princippet er der ikke nogen egentlig praktisk forskel 
på almindelig forædling ved krydsning, og så dette at 
indføre et arveanlæg kunstigt fra en helt anden væsensart, 
hvis det ellers kan forenes med det værts-DNA hvori det 
lægges/indføres. 

Når jeg kort siger dette, undlader jeg at forvirre læseren 
ved at prøve at forklare vedkommende hvordan det i 
praksis kan lade sig gøre. Det er en overordentlig kom-
pliceret proces, og særlig kompliceret hvis det nye afkom 
skal give afkom efterfølgende som fortsat besidder dette 
anlæg.

Lad os tager eksemplet Majs der genmodificeres til at 
modstå ukrudtsmidlet glyfosat (Roundup). 
Med den rigtige tekniske procedure indføres arveanlæg 
der gør majeplanten modstandsdygtig imod ovennævnte 
ukrudtsmiddel. Man må antage, at der ikke ved samme 
lejlighed forsvinder nogle af plantens andre arveanlæg. 

Jeg har ikke studeret hvad dette arveanlæg betyder for 
stofskiftet i planten i detaljer, men man må som princip 
konstatere, at dette arveanlæg enten indfører nye stofskif-
teprocesser (nye omsætningsveje af kemiske forbindelser, 
og dannelsen af nye kemiske stoffer, i plantens i øvrigt 
komplicerede kemiske processystemer, som man gene-
relt kalder plantens eller dyrets stofskifte). Stoffer eller 
omsætninger via enzymer der bevirker, at det giftige stof 
glyfosat omgående bliver nedbrudt eller på anden måde 
bliver uskadeliggjort. Det kunne jo også være, at der blev 
dannet en barriere for giftstoffet så det ikke kunne komme 
ind i planten eller dennes celler. Der er mange muligheder, 
og jeg har ikke kendskab til specielle GMO-påvirkningers 
biokemiske og fysiske virkemåder.

Det her nævnte er det primære mål med indføring af 
nævnte anlæg. Dette betyder dog ikke, at sådanne ændrin-
ger eller forøgelser/komplicering af stofskifteprocesser-
nes virkemåde, ikke samtidig kan bevirke, at der dannes 
nye og måske for forbrugeren giftige stofskifteprodukter. 
Det er jo et kompliceret stofskiftesystem man griber ind 
i. Det er nok denne mulighed mennesker er mest bange 
for. Der er naturligvis også andre muligheder for opstå-
ede nye forhold, så som plantens konkurrencesituation 
i det naturlige miljø, og andre ting jeg ikke skal komme 
ind på her.
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Set fra det inkarnerende plantevæsens synspunkt må vi 
nok konstatere, at en befrugtet ægcelle (forstået sådan at 
forældreplanterne viderefører det indførte nye arveanlæg) 
med et DNA-sæt der indeholder dette indførte nye anlæg, 
ikke vil give nogle specielle problemer for det eller de in-
karnerende plantevæsener. De vil nok tage det til sig som 
det der hører med til dets nye plantelegeme, selv om det 
ikke har en speciel talentkerne for brugen af dette anlæg.
Man kan vel se på det sådan, at plantevæsenet har fået 
en ny speciel talentkerne til sin legemsdannelse, som 
det ikke har oparbejdet som C-viden, som det normalt er 
tilfældet ved tilpasning/evolution. Om det inkarnerende 
plantevæsen har nogen speciel positiv eller negativ ind-
stilling til dette anlæg (tiltrækning eller frastødning) har 
jeg naturligvis ikke nogen mening om. Det bliver i hvert 
fald accepteret af det inkarnerende plantevæsen derved, 
at det fører egenskaben videre i sit nye plantelegeme. 

Situationsmæssigt betragtet, må det antages, at plante-
væsenet må opleve anlægget som positivt, i hvert fald 
erfaringsmæssigt, da det ved hjælp af dette kan undgå at 
blive dræbt af ovennævnte ukrudtsmiddel hvis det bliver 
udsat for en sådan behandling. Men det kan plantevæsenet 
naturligvis ikke umiddelbart forholde sig til, da det kun 
har en anelsesbevidsthed. 

Vi skal nemlig huske, at et plantevæsen er et rent instinkt-
væsen, og derfor nok ikke har nogen speciel fornemmelse 
for et sådan forhold. Instinkttilstanden/instinktbevidsthe-
den afviser i hvert fald ikke dette specielle forhold, for så 
ville der ikke være nogle plantevæsener der ville inkar-
nere i den befrugtede ægcelle hos hunplanten, hvorefter 
ægcellen ville gå til grunde.

Jeg ser egentlig sådan på det, at en sådan indføring af et 
nyt arveanlæg nærmest svarer til at der er sket en muta-
tion. Mutationer er jo den medvirkende mekanisme der 
driver evolutionen. Vi ved dog ikke endnu, om sådanne 
mutationsfænomener er noget, som det inkarnerende 
plante- eller dyrevæsen selv har nogen indflydelse på. 
Vi ved endnu for lidt fra epigenetikkens område til at vi 
kan drage nogen logiske slutninger.

Det nævnte var kun et enkelt lidt klassisk eksempel på 
GMO-fænomener. Man modificerer også mange mikro-
organismers gensystem for at få en nem og billig måde til 
at fremstille specielle molekyler der bruges i medicinen, 
til gavn for menneskeheden. Men jeg skriver jo ikke her 
om encellede organismer.

Jeg vil slutte her. Det har været en meget primitiv tele-
gramagtig præsentation af situationen, som har ført mig 
frem til en ret enkel konklusion der kun fylder et par linjer. 
Jeg har brugt megen plads i forsøget på at føre læseren 
frem til at forstå, blot en næsten ubetydelig, men basal 
lille del af grundlaget for min konklusion. Uden denne 
indføring ville min konklusion, for læseren, ubetinget 
være «goddag mand økseskaft». Måske er det det allige-
vel, og vil ikke være andet før læseren selv har studeret 
såvel de genetiske problemstillinger som åndsvidenska-
ben i dybden. Jeg beklager, der kunne ikke gennemføres 
en større uddybning på et begrænset antal sider, fordi det 
er et meget kompliceret emne, såvel naturvidenskabeligt 
som åndsvidenskabeligt.
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v/Mischa Lim

Der er opstået to markante holdninger 
inden for Sagen. Det ulykkelige er, at 
disse to divergerende meninger har skabt 
en fastlåst situation, som man mener kun 
kan løses med en retssag. Parterne er 
overbeviste om, at de hver især er i deres 
fulde ret til at agere, som de gør. De kan 
på hver deres måde have ret, men denne splittelse inden 
for Sagen hører ikke op, selvom vi får en retssag, for den 
grundlæggende uenighed kan ikke stilles for en jordisk 
domstol. Og når dét er tilfældet, hvad skal vi så med en 
retssag, hvor der ingen vindere er?
                        
Hele livet igennem møder vi besværligheder på vores vej, 
men det er så viseligt indrettet, at de ikke bare kommer 
tilfældigt dumpende. Når Forsynet ser, at vi er parate, 
møder vi problemerne. Dvs. de kommer altid på det rette 
tidspunkt. Vi kan så vælge at ignorere dem eller at tage 
udfordringen op og bearbejde dem.

Betragtninger mens vi venter...
Når vi har problemer inden for Sagen, 
har vi fået Det Tredie Testamente, som 
fungerer som vores landkort, og retter 
vi os efter det, vil vi altid finde den 
mest kærlige løsning på vore proble-
mer. Vi har også Samarbejdsstruktu-
ren, som giver specifikke anvisninger 
på løsninger, og den kan ydermere 
bruges som en slags kompas eller no-

get, vi kan navigere efter. Vi har altså alt det materiale, 
man kan ønske sig, for at håndtere livets vanskeligheder.

Når der nu er opstået et problem inden for Sagen, må det 
være, fordi vi er parate til at håndtere det på rette måde, og 
dét må vi vise omverdenen. Vi må vise, at vores handlen 
og ageren er i harmoni med Guddommen, og at vi arbejder 
på at opnå en enhed inden for Sagen. Med vores eksempel 
må vi vise, at vi kan løse problemer på en kærlig måde, 
som er både følelsesmæssigt og intelligensmæssigt til 
glæde for alle, for som Martinus siger: ’Kærlighed er 
intellektualiseret følelse.’ Dermed har vi opnået vores 
mål og er inde ved Sagens kerne, og vi er alle vindere.

Martinus skrev i Livets Bog stk. 1247:

Hvorledes den Dom, med hvilken vi dømmer andre, udgør 
Dommen over os selv.

At „Straf” og „Hævn” overfor disse Væsener ikke kan 
være det samme som virkelig „Retfærdighed” bliver 
ligeledes her til Kendsgerning.

At „straffe” et Væsen for noget, det ikke ved, maa da 
mindst være lige saa stor en „Forbrydelse” som den, 
man „straffer” for. Men saa bliver Kristi Ord om, at „den 
Dom, med hvilken I dømmer, skal Eder igen tilmaales”, 
jo ligeledes her til videnskabelig Sandhed. Den der „straf-
fer” et Væsen, enten det nu er med uvenlige Ord, eller 
det er med Paaførelsen af rent legemlige Lidelser, gør sig 
jo netop skyldig i Udløsningen af nøjagtigt det samme 
Princip som det, han og Staten „dømmer” og „straffer” 
„Forbryderne” for. Hvis hans „yngre Brødre” paa Udvik-

lingsstigen er „Forbrydere”, fordi de handler ud fra deres 
eget „Retfærdighedsbegreb”, saa er baade Staten og de 
lovlydige Borgere ogsaa „Forbrydere”. De handler jo 
ogsaa ud fra deres „Retfærdighedsbegreb”.

Enhver Form for Bedømmelse af andre Væsener som 
„Forbrydere” er altsaa en absolut Dom over den Bedøm-
mendes eget Væsen. Hans Dom afslører fuldstændigt, 
hvad han forstaar, og hvad han ikke forstaar. Den viser 
fuldstændig hans egen moralske Standard. Da der i abso-
lut Forstand ikke kan eksistere „Forbrydere”, vil enhver, 
der dømmer et andet Væsen som saadan, ved denne Dom 
begaa en Uretfærdighed” imod det andet Væsen. Det 
stempler det for noget, det ikke er. Og det dømmende 
Væsen afslører med sin Dom sig selv som skyldig i den 
samme Lovovertrædelse som den, i Kraft af hvilken det 
stempler andre Væsener som „Forbrydere”. I Sandhed, 
kun „den, der er ren, kan kaste den første Sten”.

- lad den rene kaste den første sten....
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Kære Kirsten Thurø

Tak for Deres svar i Ny Verdensimpuls, der er meget 
omfattende. Ja mit brev var en kommentar til Deres 
første indlæg i NV 4/2013, som jeg havde lagt til side, 
for jeg syntes egentlig ikke, det var min opgave at kom-
mentere det. Men med Deres andet indlæg i NV 5/2013 
kom De med anvisninger på, hvordan Martinus Institut 
måtte forholde sig ved nyudgivelser, og det mener jeg 
ikke De kan gøre. De kan komme med Deres forståelse 
af tingene, men De såvel som andre udenfor Rådet og 
Martinus Institut kan ikke for alvor mene, at det er jeres ret 
at diktere, hvordan disse udgivelser skal foregå. Martinus 
har efterladt sine retningslinier, som man følger på Insti-
tuttet. At nogen påstår, at man ikke gør det, er og bliver 
en påstand. Det letteste er jo at stå udenfor og kritisere, 
frem for at gå ind og tage et ansvar for videreførelsen af 
Martinus arbejde. OK man har dannet en fond og oprettet 
en skole i Brøndby, men hvorfor gøre det i opposition til 
Martinus Institut, man kunne have gjort det i samarbejde 
med Instituttet. Det ville have været i Martinus ånd.

1) Man kan tage en debat om disse ting, men at mene 
man selv sidder inde med sandheden, er for mig at 
se et hovmod, som Deres bekendtskab med Martinus 
ikke berettiger Dem til.

2) Jeg kan dog give Dem ret i, at Guddommen må have 
en mening med de ting der sker. Nu foreligger 1.udga-
ven i så mange eksemplarer, at den nok ikke går tabt. 
Men i stedet for at lave piratudgaven kunne man jo 
have doneret pengene til Instituttet med den klausul, 
at de skulle bruges til en genudgivelse af 1.udgaven, 
som Rådet på daværende tidspunkt ikke mente, der 
var råd til og måske heller ikke brug for. Nu kommer 
en ny udgave af Livets Bog med rettelseslister, som 
man også brugte i Martinus levetid ved nyudgivelser, 
der den gang skulle godkendes af Martinus. Det kan 
så ikke nu, men der er dog ingen ændringer i Martinus 
tekst, fordi man bruger dansk retskrivning år 2014. 
Den retskrivning ville Martinus selv have brugt, hvis 
han havde levet nu. Der er absolut ikke tale om 
manipulation. Ordet ”mineraler” rummer i Martinus 
fortolkning nøjagtig de samme store perspektiver, 
som De ser i ordet ”mineralier”. De vil også se, at 
man ved nyudgivelser af H.C.Andersen, Grundtvig 
og Kirkegård vil bruge dansk retskrivning år 2014. 
Det ændrer jo ikke i teksten. Prøv om De kan læse 
eks. Kalmartraktaten fra 1375 eller tag til Island – 
hør og læs sproget, som jo er det nærmeste vi kan 
kommer oldnordisk, som dansk, norsk og svensk er 
udgået fra – og husk så på, at Martinus tekster skal 

holde de næste 3.000 år.
3) Angående retssagen mener jeg, at de 4 selv har bedt 

om den. Tyveri er tyveri, hvad enten man stjæler en 
computer på Instituttet eller man stjæler en diskette 
eller fil med Martinus tekster. De har jo heller ikke 
villet stoppe med at lægge Martinus tekster på nettet 
– også stjålne og i nogle tilfælde uredigerede tekster. 
Jeg tror de var kommet længere ved at samarbejde 
med Martinus Institut.

Til slut vil jeg endnu engang anbefale Dem at tage kon-
takt til Instituttet – gå ind på deres hjemmeside www.
Martinus.dk og få Deres syn på sagen. Dialog fremmer 
forståelsen.
Venlig hilsen Aase Møller-Hansen

Kommentar v Ruth Olsen

Kære Aase. Jeg sendte, som du bad mig om, brevet videre 
til Kirsten Thurø, og regner med at den ”dialog” med 
hendes svar nu stopper. Nok er ytringsfrihed uhyre vigtig, 
men trods din utvivlsomt gode vilje, er det jo åbenlyst, at 
du ikke kender til det lange forløb med forsøg på dialog 
og samarbejde, der gik forud for genoptrykningen af 
1.udgaverne.

Du har tilsyneladende heller ikke lagt mærke til, hvor ofte 
vi har sagt og skrevet, at Instituttet da gerne må udgive 
alle de rettede udgaver, de vil i Instituttets navn, så længe 
de ikke lader som om, det er den ”ægte” vare og ellers 
sørger for, at Martinus’ egne oprindelige ord er til at få, 
hvis man ønsker det.
Vi havde slet ikke en masse penge til det, men da forsynet 
åbenbart ville det, fik vi flere tilbud om lån, som nu, hvor 
vi har solgt 340 ekspl. ud af de 500 sæt, vi trykte, er ved 
at være tilbagebetalt.

Aase Møller-Hansen skriver:
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Kære Fru Møller-Hansen.

Tak for Deres brev. 
Allerførst: Jeg forholder mig til det, Martinus har oplyst 
mig om og intet andet.

Enhver kan skabe et Martinus Center når som helst og 
hvor som helst. Dette har intet med opposition at gøre. 

1: - I min verden hører kritik ikke hjemme, kun saglig 
analyse og kærlige, velmente råd. Jeg vil derfor kærligt 
foreslå, at man undlader personlige angreb; det man sen-
der ud falder jo tilbage på én selv. [Dette gælder alle!]. 
2: - Ifølge Martinus Institut’s love, som De åbenbart ikke 
kender, kan man ikke donere midler til MI mod klausul. 
Fra Strukturen: Instituttet kan og må ikke modtage betin-
gede gaver. Rådsmøde 14.11.78 [før Martinus’ hjemrejse 
i 1981]
 
Man kan reelt ikke sammenligne andres litterære værker 
med Martinus Åndsvidenskab hverken, hvad indhold eller 
retskrivning angår.
Det Tredie Testamente er skrevet af et Kosmisk Bevidst 
menneske. I et sådant værk har ingen jordisk person ret 
til at ændre, sammenstille eller forfatte noget som helst. 
Rådet blev indsat for at garantere, at sådant ikke skulle 
forekomme.
Også i sin 90-års fødselsdagstale giver Martinus igen 
klart udtryk for dette.
Man kunne separat skrive supplerende sprogforklaringer, 
når og hvis dette blev nødvendigt. I vor tid kan alle læse 
de originale værker.

 
Ved retskrivninger gennem 3000 år af Martinus’ hellige 
talsmand kan kun opnås en større og større forringelse af 
budskabernes ånd og mening, og dermed af dén hjælpe-
mission Martinus har ydet os. 
Menneskeheden står i en accelererende psykisk forvand-
lingsproces, hvor flere og flere mere og mere vil evne at 
sanse og at læse ånd frem for blot intellektuel forklaring 
og skrivestil.  

 
Verdensgenløseren har givet os Det Tredie Testamente 
som ÅND-svidenskabelig oplysning og inspirations-kilde 
til sand livserkendelse. 
Martinus› ordvalg er pædagogisk og ofte symbolsk og 
har intet at gøre med, hvorledes skrivestils-perfektionister 
opfatter ordenes lighed eller ulighed på de forskellige 
tidspunkter i udviklingen. 

Man har ingen ret til at knuse Verdensgenløserens pæ-
dagogiske indfaldsvinkler, eller noget som helst andet 
Verdensgenløseren skabte. 

 
Radikale skrivestils-perfektionister har ingen evne 
til (bl.a.) at sanse eller blot indse eksistensen af de pæda-
gogiske forskelle - desværre! Her er dialog omsonst. Dette 
gør ikke mennesket til et dårligere menneske; dette er blot 
en blind vinkel i sådanne menneskers bevidsthed. Vi har 
alle mange blinde vinkler. Det er disse vinkler Martinus 
med sine ord bearbejder, så der kan opstå erkendelse.

 
Med hensyn til «mineralier og mineraler” har De fuld-
stændig ret, set ud fra skrivestils perfektionistens opfat-
telse á år 2014; men ikke ud fra det kosmisk bevidste 
menneskes evigheds-perspektiv. 
I stk. 1 i LB omtaler Verdensgenløseren ud fra sit mel-
lemkosmiske bevidstheds-perspektiv ”mennesker - dyr 
- planter og mineralier” som levende væsener. 
Skønt vidende, at alt er levende, fremstår alle disse væse-
ner ud fra et kosmisk bevidst menneskes makrokosmiske 
bevidstheds-perspektiv som ”stof” - og under dette per-
spektivs ”stof” hører betegnelsen ”mineraler”.  

 
I sine beretninger om «mineralier og mineraler» gennem 
LB skelner Martinus helt bevidst mellem disse to ord ud 
fra nævnte to perspektiviske oplevelsestilstande. Beretter 
han om klodeliv ud fra sit mellemkosmiske perspektiv, 
skriver han: mineralier.  Beretter han om kloder set ud 
fra sit makrokosmiske perspektiv skriver han: mineraler. 
Beretter han ud fra det jordmenneskelige ufærdige mel-
lemkosmiske ”del-perspektiv” anvender han ordet ”vi” 
og skriver mineraler; idet han tager hensyn til vort ståsted 
i udviklingen]. 

 
Den intuitive opmærksomt læsende sandhedssøger bliver 
snydt for denne erkendelse ved ændring af teksterne. 
Dette er et lille, men betydningsfuldt eksempel på hvad, 
det er, jeg mener, når jeg taler om at læse ånd og at læse 

- og svar fra Kirsten Thurø
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ord. Man må sanse/vide i hvilket perspektiv ånden præ-
senterer sine beretninger. 

 
Befinder vi os i et fly højt oppe, kan en menneskemængde 
også se ud som stof. Under landingen begynder stoffet 
at bevæge sig, og vi kan skimte menneskene. Efter lan-
dingen ses menneskene tydeligt i nær-perspektiv; vi kan 
tale med dem. 
Dette er en jordisk analogi til det kosmisk bevidste 
menneskes oplevelse; bort set fra, at den kosmisk bevid-
ste også ser alt vedrørende de levende væseners indre 
tanke-følelsesverden og mange andre detaljer, vi ikke 
opfatter; fordi vi endnu ikke er udviklede til at kunne 
opleve det samme som Verdensgenløseren.  
Vi bevæger os i afstand, for ovennævnte oplevelse; me-
dens et færdigt udviklet menneske bevidst bevæger sig 
i tilstand.

 
Martinus› tekst vil efterhånden, som vi erkender dens 
dybder, gøre os opmærksom på og forberede os til, at der 
kommer et skift i vort oplevelsesperspektiv. Verdensgen-
løserens ord er en direkte bearbejdning af vor bevidsthed, 
som langsomt forberedes til den nye åndelige/sjælelige 
sekraft. 
Ordene er «nøglerne til forståelsen». 
Fjernes eller ændres «nøglerne», vil denne posi-
tive forberedelses-påvirkning besværes for fremtidens 
åndsvidenskabeligt studerende. 

 
At man ikke forstår grunden til, at Martinus sagde: ”Der 
må ikke ændres et komma”, - er ikke ensbetydende med, 
at så må man gerne, for man mener, man ”har jo ophavs-
retten” hertil. 
Det kosmisk bevidste menneske rejser bevidst i tid og 
rum og beskriver livet ud fra  forskellige perspektiviske 
oplevelses-tilstande, hvoraf der findes utallige såvel i 
mikro-, mellem- som i makrokosmos. 

 
Ved at vælge ordet «mineralier» frem for «mineraler» for 
det liv Verdensgenløseren i sit mellemkosmiske oplevel-
sesperspektiv iagttager, gør Martinus straks fra starten 
opmærksom på, at hans oplevelses-beretning udgår fra 
et andet og mere fuldkomment perspektivisk opfattelses-
niveau end fra vort sjælelige stade, i hvilket ”mineraler” 
fremstår som en art livløs materie. 
Han ser ikke kun de mineraler, vi ser; han ser ind i mine-
ralerne og ser levende mineralier. [Ordet er et symbolsk 
erstatnings-ord, idet Martinus ofte manglede ord for at 
kunne beskrive sin viden; men efterhånden som vi ud-
vikles, vil vi sanse ordenes meninger og perspektiviske 
placeringer. DVS: HVIS de i mellemtiden ikke er blevet 
ændrede].

  
Den intuitive læser, som ville have opfattet ordets mening 
og perspektiviske placering og herudfra ville have fortsat 

med, opmærksomt at erkende perspektivskiftene gennem 
sin læsning af LB, går glip af erkendelses-oplevelsen 
grundet skrivestils-specialisters redigering af teksten. 

Hvor mange af den slags narretekster bliver af skrivestils-
specialister indsat gennem 2-3000 år ved retskrivninger? 
Hvem kan garantere, at originalerne består, og at man klart 
véd hvad, der er hvad, når allerede Martinus› første Råd 
afveg fra Verdensgenløserens anvisninger???

 
Hvorfor skal mennesker udsættes for, at de evt. tror 
og mener, de investerer tid og midler i det bedste ved at 
købe skrivestilsrettede bøger; når virkeligheden er, at 
de er uvidende om, at de originale bøger indeholder 
den rette af verdensgenløseren indsatte psykologiske 
påvirkning???

 
Nedlægges allerede nu roden til, at fremtidige evt. uhel-
dige Råd til sidst vil opfatte de originale tekster som 
ubrugelige og i dumhed kasserer dem???
Vil der til stadighed findes mennesker, som opdager 
og forstår, hvad originalerne repræsenterer, når skrives-
tilspecialisterne vil have deres arbejde i fronten? 
Vil originalerne til stadighed være tilgængelige?
Martinus prøvede på at beskytte sit arbejde ved at indsætte 
et Råd, hvis fornemste opgave er: at bevare teksterne 
uberørte.

 
Den hele hellige forståelse af hvad, som står skrevet 
i Det Tredie Testamente, kender mennesket først helt, 
når det evner at se og at opleve de samme bevidstheds-
tilstande og perspektiver, som er det kosmisk bevidste 
menneskes livsoplevelse, hvilket lidt efter lidt med ud-
viklingen kommer at ske for alle. 

 
Desværre er det muligt sådan, at de fleste, som studerer 
Martinus Åndsvidenskab i vor tid, vil hævde, at det, jeg 
skriver, er: vrøvl; at det ene ord er lige så godt som det an-
det; at ”mineraler” er bedst, for det er mere moderne i dag; 
men disse mennesker forstår simpelhen ikke Verdens-
genløserens perspektiviske oplevelses-udgangspunkt; og 
det er bl.a. derfor, man ikke må ændre noget som helst: 
Man véd ikke, hvad man gør. Det er trods alt det kosmisk 



36

bevidste menneskes perspektiviske verden, vi skal ind-
føres i, og ikke det allerede kendte jordiske menneskes 
verden.  

 
Det er en gyser for nogle Martinus-studerende at opdage, 
at mennesker, som end ikke evner at se dette enkle per-
spektiv vedrørende ”mineralier og mineraler”, bl.a. har 
sammenkonstrueret deres personlige opfattelse af HVAD, 
Martinus kan have villet oplyse om de symboler, han ikke 
nåede at skrive forklaringer til, og derefter bog-udgiver 
resultatet [resultaterne] i Martinus’ og Det Tredie Testa-
mentes Navn. 

 
3: - Det, de 4 har modtaget fra Forsynet, ville aldrig 
være blevet tilladt af skytsenglene hvis ikke, det var i 
Forsynets interesse. 
Virkeligheden viser os klart hvorfor.

-----
Intet menneske er [i åndsvidenskabens verden] lagt i 
lænker og bånd til at være tavs i relation til noget eller 
nogen. Vi kan jo tale til Gud om alt, og derfor skulle vi 
også kunne tale til hinanden om alt. 
Det er en menneskeret at udtale sig; også om Rådet, om 
arbejdet og om nyudgivelserne. Rådet kan mene, at vi 
har uret; men bliver vi forbudt at ytre os, er det ikke al-
kærlighed, - den evige sandhed eller Gud, som bevæger 
forbudsmotiverne. 

 
Vi kunne tale til Martinus om alt; også vore opfattelser 
af, hvordan tingene burde være. Vi mødte aldrig uven-
lige svar eller forsvarstaler; kun intelligente, kærlige, 
afklarende svar.
Som jeg tidligere har pointeret, har jeg ingen negativ 
opfattelse af Rådet; men blot en opfattelse af, at meget 
er gjort ud fra misforståelser.
De har lov at have Deres opfattelser. Det samme gælder 
alle andre. 
Alle skal stå til ansvar overfor Gud for ALT, man hver 
især mener, udtaler/skriver/udgiver og i det hele taget 
foretager sig.

At administrere tiden, vi har, viseligt er pligt.
Der er ved nærværende brevskriveri så forskellig viden 
og erfaringsbaggrund, at det reelt ikke er muligt at skabe 
en saglig, menneskeværdig dialog, som kan føre til en 
fælles forståelse.
Mine ord er ikke uvenligt ment; men dette kan man lige 
så godt se i øjnene. 
Ud fra min opfattelse er der således ingen grund til at 
anvende mere tid på brevskriverier!
Modtag mine allerbedste ønsker for Dem i den fremtid, 
De går i møde.
De kærligste hilsener fra 
Kirsten Thurø

PS: Vedrørende tegnsætnings-ændringer.

Min personlige nuværende opfattelse af Martinus’  tegn-
sætning vedrørende det treenige X er, at  i Martinus’ 
detalje-analysering fokuseres primært på detaljen, og i 
dette opfattelses-perspektiv forbindes detaljen ikke di-
rekte med det uskabte Noget som Er.  

Det uskabte Noget eksisterer, men bevidsthedens fokus 
er på detaljen.  

Derfor skriver Martinus X.1 - X.2 - X.3, altså med punk-
tum efter X -et. 

Når Martinus beskriver helhedsanalyser, som f.eks. ved 
symbolforklaringer, 

da ses bevidsthedsforbindelsen mellem de 3  X-er klart 
og tydeligt, og da bruger han beskrivelsen:  X 1 - X 2 
- X 3, og fokus er på kontakt mellem de tre sider af det 
treenige X.

Når Martinus beskriver det ufærdige og ubevidste men-
neskes opfattelse og forståelse af livet som f.eks. i stk. 
2207 skriver han:  X 1. - X 2. - X 3. 

Med de afsluttende punktummer pointerer han, at der hos 
det ubevidste menneske endnu ikke er aktiv forbindelse, 
hvad nævnte livserkendelse angår.   

K.T.
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v/Per Bruus-Jensen

I sin skitsebog fra 1924 møder man Martinus’ første for-
søg på at give sine erkendelser billedligt udtryk. Nemlig 
som kolorerede tegninger med status som såkaldte symbo-
ler, idet de pågældende tegninger i abstrakt form tilsigter 
at skildre det, vi forstår ved virkeligheden på dens dybere 
planer, der som noget typisk ikke fyldestgørende lader 
sig indfange naturalistisk i tid og rum.

Skitsebogen rummer i alt 10 symboler, som i form og stil 
ligger langt fra den symbolform, Martinus senere antog. 
De er derfor også alle senere kendt ugyldige bortset fra ét, 
nemlig det første, der i form af en ligesidet trekant sym-
bolsk fremstiller verdensaltet som et treenigt funktions-
princip. Et funktionsprincip, der som sådant i praksis gør 
verdensaltet levende – gør det til et levende megavæsen 
med rådighed over livsoplevelse og bevidsthed. Og med 
sin kristne baggrund så Martinus i dette megavæsen den 
faktor, der tilkommer navnet GUD.

Af den ledsagende symboltekst fremgår det, at det 
guddommelige megavæsen ved roden er et årsagsløst 
”Noget”, der ved at træde i karakter som et treenigt funkti-
onsprincip bliver årsag til alt andet, der eksisterer – i første 
række rollen som princippet skaber/oplever/subjekt/Jeg/
X1, og dertil rollerne som skabeevne/oplevelsesevne/
energi/X2 samt bevægelse/stof/livsoplevelse/bevidsthed/
X3.   Spørgsmålet er imidlertid, hvorfor det pågældende 
Noget overhovedet påtager sig alt dette og i det hele taget 
er i stand til at gennemføre det…?

Som udgangspunkt for en besvarelse af disse vitale 
spørgsmål må det først betones, at der mht. verdensaltet 
er tale om et scenarie, der glimrer ved fraværet af såvel 
en begyndelse som format. Verdensaltet, som vi skuer det, 
er uendeligt og har desuden evigt eksisteret som sådant 
(om end med skiftende fremtoninger). Og tilsvarende 
har det evigt hvilet på det treenige funktionsprincip. Men 
hvorfor?, kan man spørge…? Hvad er det dybest set, der 
driver dette multiprincip…? Og altid har gjort det…?

Fra Martinus’ side henvises der til en faktor, han kalder 
ur-begæret, og som i praksis er det guddommelige Nogets 
begær efter såkaldt livsoplevelse. Nemlig som middel til 
eksistentiel selverkendelse og selvbekræftelse. Gennem 
netop dette at opleve bliver samme guddommelige Noget 
automatisk bekræftet i sin eksistens som både skaber og 
oplever og opnår samtidig at tilføre sig et indhold i sin 
tilværelse – at blive underholdt, så at sige.

Men hvad er så ur-begæret og dermed viljen til at opnå 
livsoplevelse og selvbekræftelse begrundet i…? 
Spørgsmålet er relevant i betragtning af, at begær iflg. al 
erfaring altid viser tilbage til visse behov, der ønskes dæk-
ket, og som det netop er begærets opgave via relevante 
initiativer og strategier at tilgodese i praksis. Og netop 
denne sammenhæng i tingene rejser naturligt spørgsmålet 
om, hvad det i så fald er for behov, der begrunder eksi-
stensen af ur-begæret…?

Svaret på dette vigtige spørgsmål er kun indirekte givet 
i Martinus egne værker, men lader sig på logiske præ-
misser alligevel udlede af dels teksten, der knytter sig 
til symbol nr. 1 i hans føromtalte skitsebog fra 1924, og 
dels teksten i hans sidste værk: ”Den Intellektualiserede 
”Kristendom”, Kapitel 5.
Af disse tekster fremgår det nemlig mere eller mindre 
implicit, at det guddommelige Noget og dermed verdens-
altet som sådant i sin dybeste grund er totalt immaterielt 
og her på dette plan har status som årsagsløs årsag til alt 
andet, der i både fortid og nutid eksisterer, og som lige-
ledes i al fremtid vil komme til at eksistere – det treenige 
funktionsprincip med dets tre X’er inklusive.

Som årsagsløs årsag betragtet findes der m.a.o. en virke-
lighedssfære inden for det guddommelige Noget, der på 
et immaterielt grundlag bærer og fostrer alt andet, men 
som ikke for eget vedkommende kan indordnes under 
nogen af det treenige funktionsprincips tre X’er, men må 
forstås som årsagsløs årsag, kilde, grundlag og udspring 
for disse. Da imidlertid X’et i Martinus kosmologi står 
for egenskaben navnløshed, og det her omtalte ur-niveau i 
høj grad  matcher dette signalement, vil det være naturligt 
at omtale det pågældende ur-niveau som X0; dvs. som 
noget navnløst, der udelukkende tjener som ultimativt 
grundlag og virtuel kilde for overhovedet alt andet. Og 
altså i første række det treenige funktionsprincip.

Men hvad får i så fald denne kilde til at springe og 
strømme, ligger det nær at spørge…?

Det gør en faktor, som det vil være nærliggende at kalde 
”centralbehovet”, og som lige præcist er den ’ting’, der 
for det første eksplicit begrunder den faktiske eksistens 
af det treenige funktionsprincip, og som for det andet 
motiverer og aktiverer det foran omtalte ur-begær, der 
som sådant intimt knytter sig til princippet skaberen/op-
leveren/subjektet/X1 og således tydeligvis har subjektiv 

Hvorfor tale om en X0-faktor ... ?
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status; dvs. eksistentielt forudsætter eksistensen af et 
subjekt/X1 at være knyttet til.

Med andre ord: X0-sfæren rummer centralbehovet, der 
motiverer og tænder ur-begæret i dets tilknytning til X1-
princippet. Endvidere danner X1-princippet   sammen 
med de to øvrige X’er (skabe- og oplevelsesevnen/X2 
samt det skabte/det oplevede/X3) det kendte verdensalt 
og tilgodeser via skabelse af livsoplevelse, bevidsthed og 
selverkendelse autonomt og løbende både centralbehovets 
og ur-begærets tilfredsstillelse hos det guddommelige 
megavæsen og dermed også hos alle andre, der lever, 
røres og ér i dette…

Vedr. centralbehovet: se også diagram og særskilt re-
degørelse…
  

Diagramforklaring –

Diagrammet taler på det nærmeste for sig selv. Som 
helhed henfører det til verdensaltet som sådant med 
hovedvægten lagt på dets dybeste ’lag’ som virkelighed 
betragtet.

Mht. dette verdensaltets ultimative fundament beskriver 
Martinus det i sin skitsebog fra1924 som et immaterielt, 
årsagsløs Noget – X –, der er kilde til og udgangspunkt for 
alt andet, som eksisterer – her i første række det treenige 
funktionsprincip, der mht. sine basale funktioner i hans 
senere værker tilkendes signaturerne X1; X2 og X3 (det 

vil henholdsvis sige princippet skaberen/opleveren – rent 
immateriel/hvidt felt; princippet skabe- 
og oplevelsesevnen – præget af energi generelt; princip-
pet det skabte/det oplevede – præget af energiomsætning, 
skabelse og skabte ting).

Som helhed dækker diagrammet disse faktorer, hvor det 
yderste cirkelbælte (der må tænkes som underlag for hele 
diagrammet) eksplicit henfører til netop den føromtalte 
eksistentielle ur-væren, der som et navnløst, virtuelt ver-
densdyb af tomhed og absolut stilhed først og fremmest 
evigt danner udspring for de tre funktionelle X’er med alt, 
hvad de står for, og hvorfor det pågældende verdensdyb 
også i medfør af netop denne ur-basale position og rolle 
rent logisk tilkommer signaturen X0, eftersom der iflg. 
Martinus er tale om et rent immaterielt Noget, præget af 

tomhed og absolut stilhed. 
Men dog ikke mere end at det i medfør 
af det såkaldte centralbehov og dettes 
forlængede ’arm’ – ur-begæret – kan 
fostre netop de tre funktionelle X’er 
med alt, hvad de står for. Nemlig som 
sagt det ganske verdensalt i al dets 
stoflige pragt og vælde. 

X0 er altså ikke ”et intet”, men ud-
trykkeligt et Noget. Og ydermere et 
Noget, der formår at tjene som kilde og 
grundlag for andet og mere end netop 
tomhed og absolut stilhed. 

Nemlig som sagt det ganske verdensalt 
med dets bevægelser, energier og stof-
fer samt tid, rum og dynamik m.v. Og 
takket være at disse træk befinder sig 
i gæld til netop det treenige funktions-
princip og dets faktiske virksomhed er 
verdensaltet ikke et kompleks af døde 
stoffer og ’mekaniske’ processer, men 
er derimod et levende megavæsen med 
rådighed over livsoplevelse viljeføring 
og bevidsthedsliv…
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Ruth Olsen

Tro eller viden

I Kosmos-bladet 3/2014 har Knud 
Højgaard en interessant artikel om, 
hvorvidt Martinus’ beskrivelse af 
skæbnelov og reinkarnation for os 
er et spørgsmål om tro eller viden. 
Han synes at mene, at kun den som 
har kosmisk bevidsthed kan give 
Martinus’ beskrivelse en ”videnska-
belig godkendelse”.

Nu er det med en ”videnskabelig 
godkendelse” nok ikke noget vigtigt 
for Martinus-læsere, men handler 
vor ”godkendelse” af Martinus’ 
verdensbillede om tro eller viden? 
Vi er vel færdige med det at tro, 
men hvorfor oplever vi det som 
viden? Nogle mener, de er blevet 
overbevist, fordi Martinus’ analyser 
er så logisk sammenhængende og 
modsigelsesfrie.

Andre har ved læsningen af Livets 
Bog blot en udefinerlig følelse af, 
at dette er sandhed. Den følelse 
er så sikker og klar, at der faktisk 
slet ikke opstår nogen tvivl. Men 
hvor kommer den følelse fra? Efter 
Martinus’ egen forklaring beror en 
sådan sikker følelse på, hvor langt 
vedkommende er kommet mht. at 
opnå en vis balance mellem følelse 
og intelligens, således at udviklin-
gen af intuitionsevnen er begyndt 
for alvor. (Se bl.a. LB VII stk. 2661)
Og så er der efterhånden flere og 
flere, der har oplevet ”kosmiske 
glimt”, sådan at denne viden ”op-
pefra” har givet dem vished for, at 
Martinus’ verdensbillede er sand-
hed.

En intelligenspille?

Ideer til forbedring af den menne-
skelige intelligens ad biokemisk vej 
dukker med jævne mellemrum op. 
Men det sidste nye påfund slår dog 
alle rekorder i tåbelig uvidenhed 
om, hvad intelligens er. I medierne 
blev det 10/5 fortalt, at britiske 
forskere havde fundet ud af, at lav 

intelligens var et spørgsmål om 
en genfejl, der betød mangel på et 
bestemt stofskiftehormon.

Det blev derfor foreslået, at man 
gentestede nyfødte og gav dem det 
evt. manglende hormon. Adspurgt 
svarede et par forældre, at de da 
godt ville medicinere deres nyfødte 
med hormoner, hvis det ville give 
barnet en højere intelligens. Alle 
forældre ønsker sig jo intelligente 
børn. Og en biolog på Roskilde 
Universitet mente, det var en ud-
mærket ide.

At udviklingen af vor intelligens 
ikke har noget at gøre med den 
fysiske organisme er en viden, det 
efterhånden haster med at få viden-
skaben til at forstå, før de finder på 
flere ideer med skadelige giftige 
kemikalier til at ”forbedre” den ån-
delige del af mennesket. Der er al-
lerede sket en del skade på de børn, 
man har fyldt med retalin, fordi de 
var mere urolige, end man brød sig 
om. Der mangler i den grad viden 
om, hvad der er fysisk og hvad der 
er åndeligt.

Med den øgede tendens til at give 
fysisk ellers raske personer medi-
cinske giftstoffer, har medicinal-
industrien fundet sig en stor og 
uudtømmelig indtjeningskilde.

En krigsglad feltprovst

Med forundring hørte jeg i radioen i 
Laugesens udsendelse ”Mennesker 
og tro” en feltprovst, Thomas Han-
sen Bech, udtale at ”slå ihjel kan 
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være en god gerning”, og at en ”ret-
færdig krig er i orden”. Han mente i 
øvrigt også, at Danmark burde have 
kæmpet d. 9.april i stedet for at lade 
sig besætte af Hitlers tropper. Han 
har helt åbenbart ikke forstået Jesu 
budskab om ”at stikke sit sværd i 
skeden”.

Jeg hørte også med undren, at vi har 
65 feltpræster, fordelt på de forskel-
lige dele af militæret. Hvis prov-
sten som deres leder har den slags 
holdninger, som her beskrevet, og 
den er udbredt nedefter i systemet, 
viser det en bekymrende mangel 
på forståelse for, hvad kristendom 
dybest set er.

Hvorfor er der overhovedet præster, 
som accepterer at være en del af mi-
litæret? Og hvor længe endnu skal 
danske skatteydere betale for den 
form for boykot af Jesu lære? For 
selv om vi melder os ud af Folke-
kirken og dermed slipper for kirke-
skat, er vi alligevel med til at betale 
for præstelønninger, deres lange 
uddannelse osv. Men nu er der sta-
dig flere, som ønsker stat og kirke 
adskilt, så om føje år er religion 
forhåbentlig blevet en privat sag.

Hvornår kristuspolitik på 
jorden?

Når vi betragter verden, som den 
ser ud i dag, med krige her og der, 
med had og hævn, stigende uretfær-
dighed, korruption og alskens uhæ-
derlighed, er det svært at forestille 
sig, at det Martinus forudsagde i sin 
allersidste tale 9/11-80 snart bliver 
til virkelighed. Han sagde:

”Mange mennesker finder kristen-
dommen naiv og tror, at den er fær-
dig. Men nu kommer der en periode 
med en ny kultur, hvor der vil blive 
ført kristuspolitik. Jeg vil regne 
med, at der er meget stor kristuspo-
litik i verden om 500 år.”

Men som han også har fortalt, skal 
vi først igennem en periode, hvor 
mørket kulminerer. Og selv om det 
er kulmineret i de nordiske lande, 
vil vi ikke slippe for de lidelseserfa-
ringer, vi mangler.

Hilma af Klint

Den svenske kunstner Hilma af 
Klint (1862-1944) skabte over 1000 
spirituelle billeder, hvoraf mange 
indtil 6/7 kan ses på Louisiana. 
Hun havde besluttet, de først måtte 
vises 20 år efter hendes død, for før 
troede hun ikke, tiden ville være 
moden.

Allerede som barn var hun clair-
voyant, og som voksen holdt hun 
åndelige seancer sammen med en 
gruppe kvinder, hvor de modtog 
budskaber fra højere bevidstheder. 
Hun var medlem af både Teoso-
fisk og Antroposofisk selskab. Da 
hendes billeder minder en del om 
Martinus’ symboler, mener nogle, at 
hun har kendt til ham. Men det har 
hun næppe, for i hendes tid havde 
han endnu ikke skrevet ret meget 
og var kun kendt af meget få men-
nesker.

Selv beskrev hun sine billeder som 
”bestillingsarbejder”, hvor hun blot 
fulgte anvisninger fra sine spiritu-
elle guider. Hun så dem som udtryk 
for en højere åndelig sandhed, for 
universelle principper og energier.

Søvn og demens

Ny forskning mener at have fun-
det ud af, at demens og altzheimer 
hænger sammen med manglen på 
ordentlig søvn. Man forklarer det 
med, at der mens vi sover foregår 
en slags ”rengøring” af hjernecel-
lerne ved at der strømmer ekstra 
væske ind og ligesom skyller 
affaldsstoffer ud. Får vi ikke søvn 
nok, skulle der altså ophobes for 
meget ”affald”.

Hvordan passer det med Martinus’ 
beskrivelse af, hvad der sker, når 
vi sover? I bogen Bisættelse kap. 
53-55 forklarer Martinus, hvordan 
nerverne repareres mens vi sover. 
Får vi for lidt søvn bliver nerverne 
derfor dårligere som ledningsnet 
for tankestrømmen, som jo er vor 
livskraft. Det kan bl.a. medføre 
depressive tilstande og sikkert også 
demens. For megen søvn er også 
skadelig, fortæller han.

Alt stof i vor organisme er dybest 
set energivibrationer i forskellige 
mønstre, så det forskerne tolker som 
væske er jo også en energiform. Så 
måske er der ikke så stor forskel 
på forklaringerne, men for mig ser 
Martinus’ forklaring mest logisk 
ud. Men vigtigt er det, at man er 
blevet mere opmærksom på, at en 
god naturlig søvn er nødvendig for 
helbredet. 
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Praktisk kristendom

I 1200-tallets Europa slog en del 
kvinder sig sammen og skabte på 
eget initiativ det, der er kaldt ”Begi-
nehusene”. Det var en slags gårde, 
hvor kvinderne levede med hårdt 
arbejde og i fattigdom, men hvor 
de hjalp andre f.eks. syge og nødli-
dende, og hvor de underviste børn. 
Det lignede nok klosterlivet, men 
hver beginegård var forskellig med 
hensyn til organisation og husor-
den og der var plads for individuel 
udfoldelse.
De havde intet overhovede og intet 
hierarki.

Almindelige nonneklostre var 
underlagt et munke-hierarki, dvs de 
stod under mænds kontrol. I begyn-
delsen var man positivt stemt over-

for begine-bevægelsen, men deres 
selvstændighed og uafhængighed 
blev efterhånden mistænkeliggjort. 
Det var lidt af en provokation på 
den tid, at de stod udenfor autorite-
ternes kontrol og ikke havde nogen 
af myndighederne godkendte regler.

De blev anklaget for at udgøre 
en fare for sædeligheden og for 
kætteri, de tog jo kristendommen 
alvorligt! De var også mistænkelige 
ved at leve i total kyskhed, kvin-
der alene sammen uden mandlig 
kontrol. Beginehusene blev meget 
populære, fordi det for kvinder var 

en mulighed for at slippe for den 
patriarkalske undertrykkelse og 
tvangsægteskaber.
Myndighederne forsøgte at pålægge 
dem en masse regler, men de var 
virkningsløse, fordi husene ingen 
fælles organisation eller lederskab 
havde. Men efterhånden blev pres-
set mod dem for stort, og ca. 1350 
er bevægelsen ophørt, tilbage er kun 
nogle stiftelser.

Solstaten

Der har i tidens løb været formu-
leret en del bud på, hvordan man 
kunne skabe et bedre samfund. Det 
man har kaldt utopier. Et sådant bud 
på en idealstat blev beskrevet i 1602 
af Tommaso Campanella, en ven af 
Galilei. Han kaldte det Solstaten. 
Pavestaten var i moralsk opløsning 
på det tidspunkt, så der var et stærkt 
behov for religiøs fornyelse, følte 
han, for en mere human religion 
uden den magt og grådighed, som 
da var dominerende i den katolske 
kirke.

Tomasso’s solstat skulle styres af 
en treenighed af ”magt – visdom – 
kærlighed”, med direkte demokrati 
og et storråd, hvortil alle over 20 
år havde stemmeret, og som skulle 
give menneskelige love. Der skulle 
være økonomisk kollektivisme, al 
indlæring skulle foregå som en leg. 
Han talte for en udbredt folkeoplys-
ning om hygiejne, mad, og bedre 
selvforståelse. Der skulle være en 
4-timers arbejdsdag, jobrotation og 
omskoling med visuel undervisning.

Men ak, han var alt for tidligt ude, 
så selv nu over 400 år senere er vi 
ikke kommet i nærheden af hans 
idealer!

Bjørnen sover …

Hvis man forstår at læse naturens 
sprog, kan man lære meget om livet 
og skabelsens forunderlige hensigts-
mæssighed. For at blive klogere på 
menneskets stofskifteprocesser, er 
man begyndt at studere, hvordan 
bjørnen kan overleve at sove i flere 
måneder uden mad og drikke. Hvis 
mennesket var totalt fysisk inaktiv 
så længe, ville vi dø af det.

Det er meget komplicerede proces-
ser, der sætter bjørnen i stand til at 
nedsætte organismens funktioner så 
længe, viser det sig. Og forskerne 
undrer sig, for hvordan er den slags 
indviklede mekanismer dog blevet 
udviklet? De tror jo på den gængse 
darwinistiske udviklingslære og alt 
det med mutationer og tilfældighed. 
Men på et tidspunkt må det vel gå 
op for dem, at der bag naturens 
logiske opbygning findes en intel-
ligent skaber. Som Martinus siger: 
intet bliver til af sig selv.

Udsalg af folkets værdier

Først solgte man en del af Dong, 
det energiselskab som i stor grad 
er skabt af penge fra skatteydere 
– og det endda til Goldman Sachs, 
som bærer en stor del af ansvaret 
for finanskrisen. Direktøren for 
Goldman Sachs har udtalt, at han 
gør ”Guds arbejde”, hvad der har 
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forarget mange, men på sin vis har 
han ret, for det var jo meningen, at 
grådigheden i finansverdenen skulle 
afsløres, så alle kunne se, hvor 
uhyrlig den er. Men den er alligevel 
fortsat med uformindsket styrke, 
så den helt store krise vil nok snart 
være på vej.

Dernæst solgte man en stor del af 
Nets, som er det betalingssystem, 
vi efterhånden alle er helt afhæn-
gige af, -- også til en udenlandsk 
spekulationsfond. De har et reelt 
monopol, så de 17 milliarder kroner 
fonden gav, får alle vi brugere 
selvfølgelig lov til at betale. Det må 
vække til eftertanke og bekymring 
hos også forhåbentlig politikerne, at 
netop dette selskab har vist sig ikke 
at være i stand til at passe ordent-
ligt på alle de personlige data, de 
er blevet betroet. (jfr. Se og Hør – 
skandalen)

Meget af den offentlige admini-
stration er efterhånden givet til 
private firmaer, derfor kom f.eks. 
hele bilregistrerings-systemet ud i 
omløb blandt kriminelle, der nu er i 
gang med det, der hedder identitets-
tyveri, dvs de kan frit købe stort ind 
på andres bekostning. Det firma der 
havde fået opgaven er så vidt jeg 
ved indisk.
Og nu tales der om, at man vil 
privatisere vandforsyningen. Al 
erfaring fra andre lande viser, at det 
kun vil betyde ringere og dyrere 
vandforsyning.

Martinus talte varmt for, at fælles-
skabets behov ikke skulle underlæg-
ges privatinteressens profitbegær. 
Foreløbig er det gået netop den vej, 
men måske er det blot en midlerti-
dig læreproces?

Indre billeder

Forskere har undret sig over, at 
indre billeder ofte har stærkere 
indflydelse på vore følelser end 
ydre begivenheder. Hvis et barn 
f.eks. har et indre skrækbillede af en 
hund, vil det blive bange for enhver 
sød og blid hund, det møder, for det 
indre billede er mere ”virkeligt” end 
det ydre.

Man har eksperimenteret med det, 
der kaldes perky-fænomenet: hvis 
man forestiller sig et billede på et 
tomt lærred, vil man ikke bagefter 
kunne se det, som projiceres svagt 
op på dette lærred. Forestillingen er 
stærkere end det faktiske billede.

Fordi de indre billeder, vi skaber, 
har så stor virkning på os, kan det 
bruges i terapi – det kaldes ”aktiv 
imagination”. For det har afgørende 
betydning for, hvordan vi klarer os i 
livet, om vi skaber positive eller ne-
gative billeder af os selv og verden.

Men det kan også få enorm be-
tydning for krig eller fred. Hvis 
magthavere lykkes med at skabe 
fjendebilleder i en stor befolknings-
gruppe, er der lagt op til alvorlige 
konflikter. Det var hvad der skete 
i bl.a. Serbien under balkankrigen, 
og det er hvad Rusland har gjort i 
Ukraine-konflikten. Uanset om pro-
pagandaen bygger på usandheder, 
er det afgørende hvad folk tror og 
skaber sine indre billeder udfra. Så 
længe den kritiske sans og evne til 

at tænke selv endnu er så uudviklet, 
vil krige stadig foregå.

Da det russiske flertal på øen Krim 
så gerne ville indlemmes i Rus-
land, mindede det mig om dengang 
østrigerne gerne ville indlemmes i 
Tyskland – og da de tysksindede i 
Tjekkiet hilste Hitlers tropper vel-
kommen. Man tror store magter og 
”stærke mænd” er beskyttere!

Uforklarlige evner?

I en TV-udsendelse d. 4/4 kunne vi 
følge englænderen Daniel, der ube-
sværet talte 7 sprog og var i stand 
til at lære et nyt på kun en uge. Det 
fik vi bevist, da han efter en uge på 
Island kunne forstå og tale islandsk, 
så de indfødte blev imponerede. 
Også på andre områder, f.eks. 
regning, var han et så usædvanligt 
geni, at forskerne undrede sig. De 
prøvede om de kunne rubricere ham 
som autist, men eftersom han ingen 
problemer havde med at være so-
cial, passede han ikke til den ”bås”.

Selv forklarede han, at han op-
levede alt som matematik, også 
naturens strukturer. Hvordan kan vi 
åndsvidenskabeligt forklare sådanne 
særlige evner? Talentkerner og en 
speciel hukommelse, plejer vi at 
sige, dvs det skulle bero på en ind-
læring i tidligere liv. Men de prøver, 
han blev udsat for, kunne han ikke 
have klaret med noget, han havde 
lært i fortiden.

Altså må han have fået åbnet nogle 
af de latente centre i hjernen, som 
Martinus skriver om i ”Fortalen”, 
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og således fået adgang til ”visdoms-
havet” eller ihvertfald blevet modta-
gelig for flere og finere vibrationer, 
end normalt. Det vil vi alle en gang, 
når vi er kommet langt nok i vor 
åndelige udvikling.
Daniel syntes imidlertid ikke at 
være specielt åndeligt udviklet. Men 
måske kan der også på dette område 
ske en fejl under fosterets udvik-
ling?

Resistente bakterier

Flere og flere landmænd begynder 
at forstå, at det genmodificerede 
(GMO) majs, de bruger som foder, 
skaber sygelighed hos deres grise. 
Derfor øges brugen af antibiotika, 
alene i Danmark bruges 90.000 tons 
hvert år! Det er ikke bare dyrt for 
landmændene, men det alvorligste 
er, at det skaber resistente bakterier, 
der kræver menneskeliv. Der dør 
ca. 25.000 hvert år i Europa pga 
resistente bakterier, har jeg læst. I 
Danmark har vi haft i hvert fald 4 
dødsfald af den grund.
Hvornår mon menneskene forstår 
dette ”vink” fra forsynets side?

En FN-rapport

Den nyeste FN-rapport siger, at kli-
maforandringerne vil medføre stor 
hungersnød i verden. Derfor anbe-
faler den at al planteføde hovedsa-
geligt skal sikres til menneskene i 
stedet for at gå til dyr. Man kan ikke 
længere tillade sig at spise så meget 
kød, som man gør i dag. De anbefa-
ler, at man i det mindste nøjes med 
at bruge 20% af verdens planteavl 
til dyr i stedet for som nu 40%.

Og 

selvfølgelig er brugen af spiselige 
planteafgrøder til biobrændsel 
forkastelig i en verden, hvor men-
nesker dør af sult. Men en virkelig 
ændring vil nok kræve en verden 
styret af humanistisk solidaritet i 
stedet for som nu af profit.

Arbejde kontra kapital

”Det skal kunne betale sig at arbej-
de” er politikernes faste omkvæd. 
Men nu har en fransk økonom, Tho-
mas Perety, med kolde fakta påvist, 
at det kan meget bedre betale sig 
at leve af kapitalafkast. Dvs det er 
ikke din arbejdskraft, der betyder 
noget, men hvad du har af penge, 
for med dem kan du udnytte andres 
arbejdskraft.
Men du kan også nøjes med at etab-
lere et vikarbureau, og dermed blive 
rig på andres arbejde, især på de bil-
lige østarbejdere, der kan fratages 
alle rettigheder.

Ifølge Perety er vi i EU og USA 
ved at være tilbage til situationen i 
slutningen af 1800-tallet hvad angår 
forholdet mellem kapital og ar-
bejde, derfor stiger den økonomiske 

ulighed, og mange kan ikke leve for 
ét heltidsjob. Mon ikke den almin-
delige retfærdighedssans vil føre til 
endnu mere social uro, end den vi 
allerede har set?

Om ophavsret

Da Instituttet påstår, at Martinus 
har givet dem ret til at ændre i 
hans værk, har vi søgt oplysning 
om, hvordan dette kan være muligt 
ifølge ophavsretsloven, hos:
Udvalget til Beskyttelse af Viden-
skabeligt Arbejde (www.ubva.dk), 
som skrev: 
 
”Svaret på dit spørgsmål afhæn-
ger navnlig af, hvem der i dag har 
ophavsrettighederne til bogværket. 
Jeg forstår det sådan, at samtlige 
ophavsrettigheder er overdraget til 
”Martinus Institut”. Dette institut 
vil herefter - efter de regler, som 
gælder for instituttets virksomhed 
- råde over disse ophavsrettigheder 
i henhold til reglerne i ophavs-
retsloven, idet instituttet dog skal 
respektere de begrænsninger, som 
forfatteren måtte have fastsat i det 
omtalte ”gavebrev”. 
 
Selv om ”Martinus Institut” har fået 
overdraget ophavsrettighederne ved 
et gavebrev uden begrænsninger, 
har instituttet ikke uden videre ret til 
at foretage ændringer i bogværket. 
Adgangen til at foretage ændringer 
i bogværket i en sådan situation er 
reguleret i ophavsretslovens § 56, 
stk. 1, der er affattet således: 
”§ 56. Overdragelse af ophavsret gi-
ver ikke erhververen ret til at ændre 
værket, medmindre ændringen er 
sædvanlig eller åbenbart forudsat.” 
 
Det vil afhænge af en fortolkning af 
det relevante gavebrev, om forfatte-
ren herved kan siges at have forud-
sat, at instituttet skulle have ret til at 
ændre i bogværket. 
På www.ubva.dk kan du under 
”publikationer” downloade Morten 
Rosenmeiers ”Ophavsret for begyn-
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dere - en bog til ikke-jurister” som 
gratis e-bog. På side 133-135 kan 
du læse mere om bestemmelsen i 
ophavsretslovens § 56, stk. 1. 
 
Med venlig hilsen
Clement Salung Petersen 
Lektor, ph.d., juridisk rådgiver for 
UBVA 

PS: Vor påstand er, at Instituttet har 
misforstået deres opgave, som er at 
sørge for der ikke bliver lavet om på 
Martinus’ bøger. I sin allersidste tale 
9/8-80 sagde han ordret: ”Der er 
lavet et testamente, der sikrer, at der 
er et fast punkt, en vagt eller et råd, 
som vi nu kalder det, der skal holde 
det gående således, at man ikke 
laver om på bøgerne, analyserne, 
teksterne osv”. Kan det misforstås?

Eksorcisme i Polen

I en leder i Nyt Aspekt 2/2014 får 
vi at vide, at aldrig før har så mange 
polakker søgt hjælp hos den katol-
ske kirkes ”djævleuddrivere”, så 
indenfor de sidste 15 år er antallet 
af officielt ansatte eksorcister steget 
fra 4 til 120.
En af de mest efterspurgte eksorci-
ster, Aleksander Posacki, mener år-
sagen er vor tids ”værdirelativisme, 
farlige spirituelle afveje som feng 
shui, homøopati, yoga og Harry 
Potter, som gør det let for Satan at 
erobre sjæle”, har han udtalt ifølge 
bladet.

Det var ret så morsomt, for mon 
ikke det er Polens katolske kirke, 
der er lidt værdi-forvirret! Men det 
var den polske pave jo også, ham 
som lige er blevet helgenkåret. Og 
det til trods for, han var en af de 
mest reaktionære, der har siddet på 
den ”trone”. Han støttede varmt den 
katolske kirkes mørkeste kræfter, 
nemlig stifteren af ”Kristi legio-
nærer” Marcial Marciel, der var en 
korrupt bedrager og sexmisbruger 
af børn. (som jeg skrev om i Impuls 
3/2012)

Den helgenkåring kunne den stak-
kels nye hæderlige pave nok ikke 
komme udenom, fordi det var sat i 
gang før hans tid.

Incest?

En tysk TV-udsendelse havde føl-
gende historie: En ung mand møder 
en pige og forelsker sig i hende. 
Han ved ikke, de er søskende, for 
pigen blev bortadopteret som ny-
født. Før de finder ud af det, har de 
indledt et seksuelt forhold og fået et 
barn. Ifølge tysk lov er et seksuelt 
forhold mellem søskende ulovligt 
som incest, og han må to år i fæng-
sel.

Det tankevækkende ved historien er, 
at det er en situation, som ikke læn-
gere behøver at være så usædvanlig. 
Dels fordi der bliver flere og flere 
donorbørn, dels fordi den seksuelle 
frigørelse har gjort det mere usik-
kert, hvem der er biologisk ophav til 
hvem. Heller ikke halvsøskende må 
jo have seksuelt samkvem, ja i USA 
kan man få fængselsstraf for det.

Hvorfor findes der regler mod 
incest? Hvorfra det kom oprinde-
ligt, ved man ikke, men den nyere 
forklaring er, at det vil der komme 
mentalt retarderede børn ud af, hvad 
der ikke er meget belæg for. Den se-
neste forklaring er, at en evt. arvelig 
genfejl vil kunne forstærkes og give 
anlæg for alvorlige sygdomme. De 

mange fætter-kusine-ægteskaber i 
den arabiske verden synes at under-
bygge dette.

Har Martinus givet udtryk for, at 
der skulle være et problem med det, 
der kaldes ”indavl”? Ikke så vidt jeg 
ved. Kun har han fortalt, hvorfor 
forskellige slags væsener ikke kan 
avle afkom med hinanden – eks. 
hunde med katte osv. 

Våbenvanvid

Der sælges nu våben som aldrig før 
i USA, især efter alle skoleskyde-
rierne. Ja, der gøres reklame i TV 
og andre medier for særlige mindre 
geværer til børn, man ser f.eks. her 
nogle forældre stolt vise, hvordan 
deres 5-årige søn kan håndtere det. 
Der sælges i tusindvis af dem.
Men måske er nogle forældre dog 
alligevel kommet på andre tanker 
efter, at en 5-års dreng skød sin lil-
lesøster på 2 år, hvorved hun faktisk 
døde. Han har vel troet, det bare var 
legetøj!

Hvordan man kan leve læn-
gere

I radio og TV fortalte man d. 9/5 
om en forskning af Rikke Lund på 
Københavns Universitet, der viste, 
at man levede en hel del længere, 
hvis man holdt en god tone og ikke 
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skændtes, hvad enten det var med 
ægtefælle eller nabo.

Nå ja, det kan jo ikke undre en 
Martinus-læser, for vi ved såmænd 
godt, hvordan det slider på orga-
nismen med de negative følelser, 
skænderier indebærer.

En skægget dame

I skrivende stund (11/5) har en 
skægget dame fra Østrig just vundet 
den europæiske sangkonkurrence, 
den vi før i tiden kalde Grand Prix. 
Der har været et enormt hys om det 
store arrangement, som Danmark 
fik stablet på benene. Ud over at 
man tror, det var et godt ”brand” for 
landet og dermed håb om fremti-
dige fortjenester, mener man, at en 
sådan begivenhed er god til at skabe 
fællesskabsfølelse i Europa. Mon?

Med den holdning, som trives i de 
syd- og østeuropæiske lande, og 
især i den katolske kirke, overfor 
homoseksuelle, vil årets grandprix-
vinder måske snarere dele vandene. 
Og i Rusland vil opfattelsen af ”det 
dekadente vesten” blot få endnu 
mere vind i sejlene.

Men pyt, i det lange løb vil toleran-
cen alligevel vinde, og for mange af 
os Martinus-læsere er det et opmun-
trende tegn på en stigende accept af 
minoriteter, at Østrig vandt. Hendes 
sidste ord var i øvrigt ønsker om 
fred og frihed i verden. Det må vi 
håbe, at alle anti-homo’erne lagde 
mærke til!

En skabelses-myte

I Lademann’s bog ”Kosmiske 
modsætninger” (1993) fandt jeg 
følgende skabelsesmyte, som er lidt 
morsom. ”Hos det gamle græske 
folk pelasgerne var verdens skaber 
en gudinde, der hed Eurynome. Hun 
skabte den første kosmiske modsæt-
ning mellem ånd og energi, mellem 
himlen og havet. Så kunne hun 
danse på bølgerne og således skabe 
en vind, en spiralhvirvel, fordi de 
mente det var et samspil mellem 
modsatrettede kræfter, der satte 
gang i skabelsesprocessen.

Hvirvlen blev til en slange ved 
navn Ofion, et hankønsvæsen, som 
befrugtede Eurynome, og hun lagde 
”det universelle æg”, som slangen 
snoede sig rundt om og udrugede. 
Ud af det opstod alt, solen og 
stjernerne og altså Jorden. Ofion og 
Eurynome blev uenige, fordi han 
begyndte at hævde, det var ham, der 
havde skabt universet. Så bankede 
hun tænderne ud på ham og forviste 
ham til underverdenen. Af hans tæn-
der skabte hun menneskene.”

Den engelske historiker Merlin 
Stone mener Gudinde-dyrkelsen 
varede fra ca. 2 mill. år f. Kr. til ca. 
10.000 år f. Kr., andre mener den 
først ebbede ud i årene 4.-2000 år 
f. Kr. ”Den sorte madonna” menes 
at være en rest fra gudindetiden, og 
så er det jo lidt interessant, at pave 
Poul II havde hende som personlig 
ikon, og at fagforeningen ”Solida-
ritet” bar hendes billede på deres 
badge.

Aristoteles om penge

Den gamle græske filosof menes 
at have sagt flg. om penge: ”Kun-
sten at tjene sig en formue er noget 
andet end naturlig rigdom. Jeg anser 
det for meget farligt for samfundet, 
hvis man benytter penge til udlån 
mod renter. Så bliver der tale om 
udnyttelse. Den der låner penge ud 
mod renter drager fordel af selve 
pengene og bruger dem ikke til det 
formål, hvortil de blev opfundet. 
Penge kom frem til brug i omsæt-
ningen, men renter får dem til at 
yngle af sig selv. Derfor er det den 
mest naturstridige form for indtje-
ning.”

De unges valg

Mange unge vælger de humanisti-
ske fag i stedet for de naturviden-
skabelige i deres universitetsud-
dannelse. Men i et samfund, hvor 
det mest handler om ”økonomisk 
vækst” i en global konkurrence, kan 
det ikke betale sig, får de at vide. 
Ifølge åndsvidenskaben er det imid-
lertid en helt naturlig udvikling, for 
med den begyndende polforvand-
ling vil det humanistiske få stadig 
større betydning.

Tyvebanderne

Hvad er det de østeuropæiske tyve-
bander skal lære os danskere?
Skal vi til at indhegne vore huse 
med pigtråd, ligesom vi f.eks. ser 
det i latinamerika? Eller med en 
masse overvågningskameraer?
Eller er det bare den karma, vi skal 
have ”aftjent”nu?
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Gøgens sanser

Hvordan finder gøgen ud af at flyve 
til Congo om vinteren? Den er jo 
ikke blevet opdraget af forældrene 
til det, eftersom den blev ”bort-
adopteret” allerede før fødslen! Det 
ligger i generne, siger forskerne. 
Åndsvidenskabeligt set vil vi sige, 
at dels har de megen instinktenergi, 
dels har de prøvet turen før i et tidli-
gere liv.

Hvad må en artikelforfatter?

Med undren læste jeg i et gammelt 
Kosmosblad (7/1987), at en forfat-
ter til en artikel i Kosmos godt må 
give tilladelse til, at deres artikel 
gengives i andre publikationer, ”så 
længe disse ikke direkte ”konkur-
rerer” med Kosmos”. Hvad betyder 
det? Hvilke blade er det, og hvad 
er det for en konkurrence, man er 
bange for?
Jeg troede, man bare ville være glad 
for mest mulig udbredelse af kend-
skabet til Martinus’ verdensbillede. 
Hvad er det for et monopol, man 
ønsker? Men måske eksisterer den 
regel ikke mere?

Martinus: “Vi er ikke en for-
retning“.

Af  Ejnar Hjorth

Martinus fik i 1933 ideen til et ferie- 
og kursuscenter i Klint, hvor inte-
resserede kunne mødes i ferien og 
tale sammen om analyserne. Der var 
den gang kun en ubebygget grund 
og den kostede 5 øre pr. kvardrat-
alen. En af Martinus’ venner hjalp 
ham økonomisk med købet. 
Nu ligger der et fuldt udbygget 
Martinus-center. 

Alt, hvad der hører til centret, som-
merhuse, reception, cafeteria og 
foredragssal, er gaver fra sagens 
venner, enten i form af frivilligt 
arbejde, pengegaver eller testamen-
terede sommerhuse. 
Det er ikke kun et feriecenter, men 
skal især tjene studiet af Martinus 
åndsvidenskab, Det Tredie Testa-
mente. 

Nu skulle man mene, at når alt er 
givet som gaver til Martinus Insti-
tut, så måtte det også komme sagens 
venner til gode, på den måde at det 
er billigt at mødes der og studere 
Åndsvidenskaben. 

Men sådan er det jo ikke. Ifølge 
det sidst udsendte kursushæfte 
for sommeren i Klint er ugepri-
serne for 1 person: 

Studiekort, obligatorisk: 1025,00 kr.
Pension: 975,00 kr.
Slutrengøring fra 325,00 til 500,00 
kr.
Sengetøj, håndklæder og viskestyk-
ker skal medbringes eller lejes, 
beløb er ikke nævnt. (100,-?) 
Ekstra Kaffe og te kan købes ved en 
automat. 
Overnatning koster fra 1285,00 til 
2950,00 kr. 
En uges ophold i Klint koster altså 
i alt for 1 person fra 3700,00 til 
5550,00 kr.

At studere Martinus åndsvidenskab 
en uge på vandrerhjemmet Krags-
bjerggård i Odense koster i alt for 
1 person fra 2500,00 til 3300,00 
kr.  Altså: 1200,00 til 2250,00 kr. 
billigere.

De dyreste tilbud på Klint er dog 
mere luksuriøse end, hvad Vandre-
hjemmet kan tilbyde. 
Men på Kragsbjerggård er alt ibe-
regnet: overnatning med sengelin-
ned og håndklæder + Rengøring, 3 
daglige vegetariske måltider, + gra-
tis te og kaffe ad libitum alle dage, 
og man skal ikke betale studiegebyr 
eller studiekort. Alle foredrag og 
al undervisning er gratis, også for 
personer, som kommer udefra. 

Hvordan kan det være, at det er 
dyrere at studere åndsvidenskab i 
de huse som Martinus Institut 
har fået foræret, end det er på et 
vandrerhjem?
Er der sket det samme, som Jesus 
påtalte, da templet i Jerusalem var 
blevet en forretning?

Det lokale ølbryggeri kan bruge Martinus ’ 
navn til sine etiketter på flaskerne!

Den smagte iøvrigt udmærket!
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Af Per Holsner

Blandt tilhængere af det Tredje Testamente har man hidtil 
kunnet fornemme en vis antipati mod antroposofi, og 
det har ikke været med til at fremme åndsvidenskabens 
videre udvikling i betragtning af, at disse to livsværker 
kompletterer hinanden. En forklaring kan være, at de hver 
for sig har været tilstrækkeligt vanskelige at sætte sig 
ind i såvel til forståelse som til adfærd, men tiden er nu 
moden til at sammenfatte samt opgradere værkerne i en 
ny Kristen Michael Skole, som grundlag for Gaias fødsel 
og den fornødne åbenhed for Hellig Åndens stadige strøm 
af visdomslys til at virke for livskunst i åndsvidenskabens 
forening med naturvidenskab.

Martinus ”store fødsel” indebar meget store forandringer 
af hans ånd, sjæl og krop, og i den første tid på grænsen 
af hvad han kunne bære, blandt andet fik han en svær 
hovedpine, så han måtte bede Gud om at reducere Hellig 
Åndens kraft til det mest nødvendige i forbindelse med 
hans jordiske mission. Trods dette tog det ham godt og vel 
syv år helt at forlige sig harmonisk med sin nye tilstand, 
men ved således at give afkald på visse kosmiske evner 
afstod han samtidigt også fra detaljeret at videreudvikle 
den åndsvidenskabelige kundskab, som allerede var ble-
vet åbenbaret gennem Rudolf Steiners antroposofi, for 
derved at kunne hellige sig de dybe analyser af Guds 
evige verdensbillede. For eksempel kendte Martinus ikke 
til sine tidligere inkarnationer, han beskrev alle engle-
hierarkierne som værende gudesønner, og naturvæsener 
blev poetisk til koglerier, lige bortset fra hans omtale af 
huldrerne på Island.

Ærkeengel Michael og Chris Gaia har samarbejdet siden 
umindelige tider og vil også gøre det fortsat. Det fremgår 
intuitivt ved en nærmere undersøgelse af jordklodens 
hukommelse i akasha krøniken. Det kan være vanskeligt 
at aflæse tidligere liv, men deres eksistenser lyser stærkt 
frem, og et nærliggende eksempel på deres samvirke kan 
være, da ærkeengel Michael i sit nedre selv inkarnerede 
som Johannes Wolfgang Goethe (1749-1832) i en tid, 
hvor hans øvre selv parallelt dermed samtidigt over-
skyggede, dvs. inkorporerede sig i komponisten Franz 
Schubert til inspiration af hans musik. Thi i løbet af 1800 
– tallets Tyskland falmede interessen for J.W. Goethe, og 
det var en af Rudolf Steiners store fortjenester at genskabe 
opmærksomheden på J.W. Goethes skelsættende indsats 

indenfor skrivekunst og videnskab. Under inspiration 
fra ærkeengel Michael åbnede han i antroposofien op for 
den esoteriske åndsvidenskab, thi med den nye impuls 
af Hellig Åndens stråler ind over jordkloden omkring 
år 1900 var tiden moden for at den tidligere hemmelige 
esoteriske viden, alt siden stiftelsen af mysteriesteder i 
orakler og templer, at den skulle offentliggøres i løbet af 
1900 – tallet. Dertil blev Goetheanum i Schweiz bygget. 
Antroposofi betyder Sofias visdom gennem mennesket.

En bestemt tankerække i jordklodevæsenets bevidste 
udvikling reflekteres i menneskeheden som en 2.160 år 
lang kulturperiode. Denne indeholder syv på hinanden 
følgende perspektiver ved syv modne ærkeengle, der 
midlertidigt indtager hvervet som arkai og tidsånd. År 
1413 begyndte den germanske kulturperiodes 2.160 år, 
indenfor hvilket Michael år 1879 afløste ærkeengel Ga-
briel som tidsånd, for som hovedtalentkerne for skabel-
sesprincippets lyse udstråling at indlede Hellig Åndens 
komme og Jesus Christus æteriske genkomst sammen 
med ærkeengel Sofia til fremme af Gaias fødsel. Rudolf 
Steiner traf aldrig Martinus personligt, men vidste, at der i 
Danmark ville komme en verdenslærer, hvilket blandt an-
det giver sig udtryk i tre foredrag, han holdt i København 
juni 1911, og som allerede mod sædvane udkom august 
samme år under titlen ”Menneskets og menneskehedens 
åndelige ledelse”.

Invitationen til disse foredrag kom fra hans gode ven 
Bernhard Løw, da leder for de danske teosoffer/antro-
posoffer, som i de sidste år af sit liv tillige fik mulighed 
for at arbejde sammen med Martinus til fremme af det 

Samarbejdet mellem Martinus og Rudolf Steiner
Naturvæsener & Maskine-teknikvæsener
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Tredje Testamente og finansierede det første bind af 
”Livets Bog”. Som tidligere nævnt viser et ansigtsportræt 
af Michael over Goetheanums hovedbygning, udført af 
Rudolf Steiner i et stort rødt gennemlyst glasvindue, en 
slående lighed med Martinus som 46 årig på det foto, 
der præger forsiden på bogen ”Martinus, som vi husker 
ham”. I det røde glas er ansigtet dog mere alvorligt med 
øjenbrynene sammenpressede, hvorved næsen bliver 
smallere og næsefurer til mundvinkler mere lodrette. 
Det henviser til den kontakt, de to havde på det åndelige 
plan, hvor ærkeengel Michael jo repræsenterer en vis 
strenghed i sit embede som tærskelvogter og forsvarer 
af menneskeheden mod dragens mørke angreb. 

Ærkeengel Michael er et gennemgående tema i antro-
posofien, mens Martinus omtaler Rudolf Steiner som 
et universalgeni og ellers kun gør det indirekte ved at 
påpege nogle åndsvidenskabelige fejltagelser som f. eks. 
den antroposofiske påstand, at man alment kan skifte køn 
mellem inkarnationerne, hvilket Gud faktisk kun har givet 
tilladelse til for seks af de højest udviklede væsener i jor-
dens lyse forsyn, der så til gengæld har kunnet inkarnere 
sig igen og igen uden pause, hver gang de i døden skulle 
aflægge sin fysiske krop, og har gjort det i de seneste 
mange århundreder for at fremskynde menneskehedens 
humane kultur. Rudolf Steiner lod sit lig brænde, hvilket 
først i dag er blevet retmæssigt som overgang til kunsten 
at kunne dematerialisere sig. Han omtalte Christus som 
jordklodens jeg, hvilket er forkert, men disse forkerte 
forskningsresultater skyldes det forhold, at Hellig Åndens 
impuls dengang endnu var så ny, skulle vokse til i kraft og 
således var sværere tilgængelig i starten af 1900 – tallet.      

Som nævnt omtalte Martinus Rudolf Steiner som univer-
salgeni, og den betegnelse er ganske berettiget, for der 
var ikke det emne, som han i antroposofien lod uberørt, 
og de blev gerne beskrevet helt ned i detaljen. Blandt 
andet var han den første til i lyset af den ny Hellig Ånd 
at begå sig i den astral-æteriske verden af naturvæsner 
og maskine-teknikvæsener, til at omtale dem i foredrag 
samt beskrive dem i bøger. Det gjorde han med et mo-

derne klarsyn, hvor det 
hidtil gennem alle tider var 
foregået gennem det gamle 
atavistiske klarsyn, som 
med bevidsthedssjælens 
indtræden havde aftaget 
successivt for til sidst kun 
at omfatte nogle få, som 
f. eks. kloge koner, visse 
urtesamlende homøopater 
og repræsentanter fra de 
oprindelige folk. 

Senere i Skotland, i 1960’erne på Findhorn fandt det 
første bevidste længerevarende samarbejdsprojekt sted 
mellem mennesker og naturvæsener, og i 1990’erne 
var udviklingen kommet så langt, at tiden var moden 
til for naturvæsenerne selv at tage kontakt til udvalgte 
klarsynede mennesker for at informere om sin tilværelse 
i jordklodens natur og dens elementer. År 2000 kunne 
denne kommunikation så udvides til også at gælde for 
naturvæsenerne selv i deres indbyrdes relationer af for-
skellige kvaliteter. Dvs. et vandets væsen talte med et 
luftens væsen, en moses væsen med et bjergs væsen, et 
ildvæsen med et træs væsen osv. Ligesom i verdenen af 
engle er naturvæsenerne tredelt indenfor og i hierarkier - 
deres udvikling går parallelt med menneskenes. Derfor vil 
der også findes bløde krystaller og metaller, gode planter 
og dyr på Gaias Ny Jerusalem.

Mørkets kræfter har besat vældigt mange naturvæsener, 
de har venstredrejet dem, når de kunne komme til det, og 
frem for alt har indtil i år 2014 maskine-teknikvæsenerne 
været i mørkets varetægt. Med Dommedagens udfald vin-
teren 2012-13 til lysets sejr er impulsen af Hellig Ånd og 
ærkeengel Sofia sammen med Jesus Christus genkomst i 
det æteriske nu i færd med at befri såvel naturvæsener som 
maskine-teknikvæsener, dreje dem højre om medsols. 
Og helt foreneligt med Martinus Tredje Testamente, så 
rummer Gaia jo en mangfoldighed af disse væsener, tænk 
bare på at hvert atom i sig selv er sit eget levende væsen 
i den kosmiske udviklingsspiral, at perspektivprincippet 
gør alle størrelser lige set under evighedens synsvinkel. 
Maskine-teknikvæsener er ganske nye i deres udvikling 
og har endnu ikke som naturvæsenerne haft tid til at diffe-
rentiere sig i nær samme grad, men også med dem kan det 
tilstrækkeligt intuitivt udviklede menneske kommunikere. 
En bil har sit eget væsen, en cykel og en helikopter osv.

Natur- og maskine-teknikvæsener er bare et af de mange 
områder, som antroposofisk kompletterer det Tredje 
Testamente, et andet kan være de mørke kræfters beskaf-
fenhed, hvor Martinus først og fremmest vælger at be-
skæftige sig med det positive og lysets side. Kontrastprin-
cippets mørke side tager Rudolf Steiner mere detaljeret 
op, hvilket har været afgørende nødvendigt i det opgør på 
liv og død, som Gaia og menneskeheden har udkæmpet 
med det antikristlige luciferisk-ahrimanske kraftprincip. 
Både Martinus og Rudolf Steiner tilhører de seks væsener, 
som Gud har beføjet til i det lyse forsyn at kunne skifte 
køn. De to er faktisk tvillingesjæle, og gennem de sene-
ste årtusinders patriarkalsk dominerede samfund har det 
for de seks væsener været påtrængende nødvendigt med 
primært maskuline inkarnationer og inkorporationer for 
at få tilstrækkelig indflydelse på menneskehedens lyse 
kulturudvikling. 
Tillæg: 
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Også Rudolf Steiner var Bernhard Løws gode ven, og 
som mange allerede formodentligt ved, gjorde han i 
Schweiz Bernhard Løw opmærksom på, at han så en rift 
komme over skyerne i Danmark, hvor der om få år ville 
fremstå en verdenslærer med behov for støtte, samt at det 
var tvivlsomt om antroposofien ville bestå om hundrede 
år. Men det vil den, den vil genoplives i den ny Kristne 
Michaels Skole sammen med det Tredje Testamente og 
Hellig Åndens stadige strøm af visdomslys. Uden forstå-
else for dette går det ikke.

Ved at forstå og direkte kommunikere med naturens og 
maskine-teknikkens væsener i levende tankeudveksling 
opstår den fornødne gensidige respekt, så forbrugerisme, 
plyndring af naturens råstoffer og kort sagt den kapitali-
stiske materialisme vil ophøre til fordel for et samarbejde 
mellem engleverdenen, menneskeheden, naturvæsenerne 
og maskine-teknikvæsenerne om den fælles konstruktion 
af Gaias Ny Jerusalem.
(Ang. forholdet til natur-væsener og maskine-teknikvæ-
sener, læs gerne det tyske flensburger-heftes serie om 
naturgeister. - www: flensburger-hefte.de)          

Så er der igen 

Sommerkursus i Martinus åndsvidenskab
på

Kragsbjerggaard i Odense
fra lørdag d. 28. juni til fredag d. 4. juli

Få kursusprogrammet tilsendt - tlf. 2015 7811 - eller find det på nettet:
 www.det-tredie-testamente.dk

Martinus om ophavsret:

”Men da mit arbejde er en analyse af sandheden, er en videnskabelig udredning af,  
hvorledes det går til, at alt er såre godt, at det altså er selve livets analyse, er den ikke 
noget, jeg kan være ophav til. Den har ikke noget ophav, den er selve livets analyse, 

er fra evighed til evighed.”
(Fra Kosmos nr. 11/1999)
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v/ Jan Langekær

Mange har skrevet til Rådet/Martinus Institut uden at få 
svar, men her er et svar, som jeg fik fra Rådet efter at have 
skrevet om ændringerne, dec. 2012:
(brevet er i uddrag og gengivet i kursiv). Enkeltunder-
stregningerne er min fremhævning og fed skrift er mine 
kommentarer.)

“Vi har læst din notits i “Den Nye VerdensImpuls“. 
Derfor vil vi gerne informere dig om vores opfattelse af 
”ændringer” i værkerne.
Martinus syntes at titlen Det Tredie Testamente stavet 
med ”i” så pænest ud, og det er ifølge vores kildes hu-
kommelse en fair beskrivelse. Og konsekvensen var at 
Martinus personligt aftalte med Borgens Forlag at titlen 
skulle staves på den måde.
Men
…der ikke er tale om en evigt gyldig beslutning…  Derfor 
blev Tredie ændret til Tredje, da vi i 2003 genudgav LB 
5, men nu i ny retskrivning. 

…hvorfor skulle vi besværliggøre adgang til værkerne 
for unge mennesker ved kun at udgive dem i ”den gamle 
retskrivning” som efterhånden er ca. 65 år gammel?

Jamen har han da ikke selv sagt: ”Der må ikke uden 
Martinus’ udtrykkelige samtykke foretages ændringer i 
bøgerne eller i det, han har skrevet” 
formålsparagraffen siger bl.a. at vi (MI) skal bevare Mar-
tinus samlede værker, som de foreligger fra hans side.…
Havde Martinus ment, at vi ikke måtte ændre noget som 
helst, havde der i formålsparagraffen stået at ”gøre disse 
værker tilgængelige ved publicering af kun de oprindelige 
udgaver af værkerne”, eller en lignende formulering.“

Er det da vanskeligt at forstå formålsparagraffens 
tekst?         
Nej, det er en fordrejet og tilpasset fortolkning, at 
det skulle have været formuleret således,”gøre disse 
værker tilgængelige ved publicering af kun de oprindelige 
udgaver af værkerne”, for at man kan forstå, at der 
ikke må ændres i værket. 
Resultatet er blevet, at Martinus Institut nu ikke 
udgiver de samlede værker, som de foreligger fra 
Martinus hånd.

Hvis det ikke er klart nok, så læs videre i STRUK-
TUREN, stk 13:
“Der må ikke uden Martinus samtykke foretages ændrin-
ger i bøgerne eller i det, han har skrevet.”

“Hvis noget er skrevet primitivt, så skal det blive stående 
primitivt. Folk må gerne se, at jeg ikke er særlig belæst.“ 
(Martinus.)

Det blev fastslået som helt ufravigeligt, at der ikke må 
foretages rettelser.

Som kommentar er tilføjet, at Instituttet skal sørge for 
udgivelse af værkerne – dog så vidt muligt på fremmede 
forlags initiativ. Det skal ske i betryggende form, ved at 
der ikke foretages ændringer i indholdet.

Konklusionen er at der efter Martinus’ bortgang ikke må 
ændres i indholdet, men at rådet kan godkende rettelser af 
sættefejl, åbenlyse småfejl, forglemmelser og stavemæs-
sige og retskrivningsmæssige tilpasninger.…
…Dokumentationen gør det også muligt, at hvis der nu 
alligevel er truffet en forkert beslutning, kan den senere 
nemt rettes tilbage til den oprindelige tekst.“

Man indrømmer altså, at Rådets “godkendte rettelser“ 
kan indeholde fejl, som også senere kan rettes.
Hvor ender vi så efter rettelser af rettelserne og 
ændringer af ændringerne og efter alle nye nyudgi-
velser og efter kommende nye retskrivningsregler og 
ændringer af ord, som unge mennesker ikke forstår? 

Det er ikke at udgive værkerne i “betryggende form“.

Mon ikke Martinus udtalte sine klare ord, fordi den 
hellige skrift, som han efterlod til menneskeheden, 
ikke skulle lide samme skæbne som Bibelen, der jo 
er omskrevet med ændringer mange gange og derfor 
let kan misforstås.
Det er en gave fra Forsynet, at der er andre, der “på 
fremmede forlags initiativ“, nu sørger for at Martinus’ 
originale tekst er tilgængelig – uden ændringer.     

Rådets svar på ændringerne i Martinus’ værk Det Tredie Testamente
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Af Ole S. Larsen

Åndsvitenskapen består ikke bare av Martinus.  Den har 
også et interessant supplement i teosofi.
Mange Martinus-interesserte har sikkert hørt navnet 
teosofi, men vet ikke så mye om bevegelsen.
Det kunne være på sin plass å foreta en sammenligning 
av de to retningene.
PS. Noen vil kanskje rope på antroposofi i denne 
sammenheng; men det er egentlig ikke åndsvitenskap – 
det er stort sett bare en enkel praktisk livslære.
Selv om Rudolf Steiner startet sin karriere som teosof.

Teosofi banet vei for Martinus, da den utkrystalliserte seg 
fra cirka midten av 1800-tallet, med madame Blavatskys 
første clairvoyante opplevelser, nedtegnelser. 
Hun var opprinnelig fra Ukraina – født Helena Petrovna 
von Hahn-Rottenstern – og bedrev stor reisevirksomhet 
over hele verden, hvor hun samlet stoff, kilder til sitt 
kommende forfatterskap. 

Hun regnes som grunnleggeren av teosofi, og fikk en 
stor tilhengerskare i bevegelsen, hvor hun har ikon/guru-
status.  Hun levde fra 1831 til 1891, og skrev mange 
bøker, hvor særlig verket 
«Den hemmelige lære»  er det mest kjente.
(Tar for seg en utvikling av evolusjonsteorien på det 
åndelige plan.)  

Det som særlig kjennetegner teosofi, er at den er utviklet 
av flere personer – på forskjellige tidspunkter – uavhengig 
av hverandre.  C.W. Leadbeater, Alice Bailey, Henry 
Olcott, 
Annie Besant, Jiddu Krishnamurti  blant annet, kom 
etterhvert til utover i 1900-tallet, med viktige bidrag 
og bøker. Alle disse opplevde, som madame Blavatsky, 
sentral clairvoyant innsikt på den andre siden.  

Det er mye bra i teosofi; kunnskap og lære som 
menneskene helt sikkert vil trenge i tiden fremover. 
Retningen har tilværelsesrikene i stort sett samme grad 
som Martinus.
Og tør påstå den oppdaget dem en god stund før Martinus! 
Rikene har samme navn, og opptrer i samme rekkefølge. 

Teosofi har også fengslende beskrivelser hvordan 
menneskets og det levende vesens indre liv er konstruert, 
oppbygget. Hvilke ulike mentale tilstander det 
gjennomlever på sin utviklingsvei.

De fremtidige tilværelses-formene blir logisk, oversiktelig 
presentert.
Teosofi har dertil noen fine praktiske ting; felles-
meditasjon, felles-bønn for å heale menneskeheten, 
jordkloden.
Den har en god, etisk moral den vil formidle; om å 
behandle medmennesker, dyr, naturen bra. 
Man oppfordrer tilhengerne til å leve bortimot asketisk; 
sunt og nærmest gudfryktig. 

Studerer man teosofi inngående, oppdager man likevel 
hurtig at det er vesentlig forskjell på 
teosofi og Martinus kosmologi.  Hvor spesielt Martinus 
skiller seg fordelaktig ut, er med polforvandlingen og 
spiralkretsløpet.  Det er viktige bærebjelker som mangler 
i teosofi.  
I det hele tatt virker det naturlig å forstå at det søkende, 
moderne menneske, på jakt etter et grunnleggende godt 
verdensbilde, ``faller for``  Martinus.

Hans åpne, storslagne verdensbilde virker umiddelbart 
lettere å ta til seg, og forstå. 
Etter min mening mangler teosofi den emosjonelle dybden 
som Martinus har.
Det blir noe fjernt, tåkete over det; et litt ``grumsete``  
verdensbilde i forhold til Martinus.  
Det renner så mange elver gjennom systemet, at det gjør 
det nesten uoversiktelig.    
Man klarer ikke å forholde seg så godt til det, som man 
gjør med vår danske mann.

Teosofi er mer for den tørre, intellektuelle, akademiske 
forsker, som finner glede i å oppdage bittesmå  mikro-
detaljer i fremtidige tilværelses-former. 
Her åpenbarer det seg et vell av omstendigheter, ting, 
som sikkert føles utviklende, inspirerende 
å se nærmere på. Her fungerer teosofi utmerket. 

Litt forenklet kan man si at teosofi er læren om Gud, og 
Martinus er læren om livet.
 Teosofi er mer for hodet.  Martinus er mer for hjertet. 
(Selvsagt også en del for hodet!)    
 ``Teosofi``  betyr for opplysningens skyld  ``visdom om 
Gud``.        

Martinus befattet seg ikke med teosofi i løpet av livet. 
Som han en gang betrodde en teosof-bekjent:  «Det er 

Martinus og teosofi
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ikke dette menneskene har behov for umiddelbart.  Om 
noen hundre år frem i tiden, kan menneskene mer trenge 
teosofi.»
Teosofi har også  i dag – som med Martinus kosmologi 
– foreløpig begrenset offentlig interesse.  Det er bare 
en liten gruppe personer som lever i det.
Men det skal ikke underslå alt det positive med teosofi; 
som oppklarende, oversiktelig trekker livets, universets 
store linjer. 

En gang i fremtiden må man prøve å få til en 
samarbeids-plattform mellom teosofi og Martinus 

kosmologi.  For de to retningene, med hver sine sterke 
sider, kan fint utfylle hverandre meget bra.      
Den ene (teosofi) står for begynnende oppsporing 
av livsmysteriet; den andre (Martinus) står for en 
oppklaring av livsmysteriet.   

Martinus`  første spirituelle veileder, Lars Nibelvang, 
hadde også sin bakgrunn som teosof, og det er nok ikke 
tilfeldig.                    
         

V/ Jan Langekær

Om sine symboler sagde Martinus, at de var ”magisk 
beskyttet”. Hvad mente han mon med det? – Næppe at 
de var beskyttet med sort magi. Vi ved, at de ægyptiske 
faraoner beskyttede sig mod gravrøvere med forskel-
lige indretninger, der kunne få dødelige virkninger. 

Men sådan var det naturligvis ikke med Martinus. Hans 
symboler var ganske enkelt beskyttet på den måde, at 
lavede man dem om, så passede de ikke længere ind i 
den helhed, de skulle ...udfylde. Altså akkurat som med 
et puslespil, hvor man forsøger at lægge en brik for-
kert. Det kan ikke lade sig gøre, for så sker der noget. 
Magien er på forhånd sikret. 
 
Er teksten i Martinus’ værker – den gammeldags ret-
skrivning - beskyttet på samme måde? Passer ordene 

ikke længere, hvis man laver dem om til den nye 
retskrivning? Det vil nogen mene, for der kan være en 
skjult betydning, som derved går tabt. Og det er jo rig-
tigt, det kan man ikke vide. Men så meget kan man vel 
sige, at moderne retskrivning aldrig var blevet indført, 
hvis det med et slag kunne ændre betydningen af det 
skrevne sprog. 
 
Og dér står vi så i dag. Nogen mener ét, og nogen 
mener noget andet. Og der er kun én ting at gøre, og 
det er at sørge for, at der produceres bøger med både ny 
og gammel retskrivning. Det har aldrig været nemmere 
end i vore dage, så det vil ikke blive noget problem. 
Men nu er alt sat i venteposition på grund af retssagen. 
Men vent bare til den er overstået. Så skal I bare se. 

Er Martinus’ værker magisk beskyttet?



Strøtanker
Lykke er ikke en færdigvare. Den kommer af dine egne handlinger. (Dalai Lama)

Salige er de, som stifter fred, thi de skulle kaldes Guds børn. (Jesus)

Ethvert menneske bærer universets billede i sin sjæl. Livet ånder fælles gennem universet. (Giordano 
Bruno)

Hvad er det menneskelige legeme andet end en konstellation af de samme kræfter, som formede stjernerne. 
(Paracelsus)

Matematikken er nøgle til forståelsen af den kosmiske orden. (Platon)

Alt er gjort af eet skjult stof. (Ralph Emerson)

Alle mine atomer er lige så meget dine. (Walt Whitman)

Det smukkeste et menneske kan gøre er at tilgive uret. (Judaismen)
Tilgiv din tjener 70 gange hver dag. (Islam)

Ejendomsretten er en adskillende realitet, der deler individerne i flere lejre og grupper. 
(Martinus, Bisættelse kap.177)

Kødmåltid er et incestforhold. (Evelyn Reed)

En levende psyke må have meningsfylde som næring. (Pia Skogemann)

Levende væseners modstandskraft mod sygdom vokser ca. 60% ved kærlig behandling. (Deepak Chopra)

Vi ændrer på det, der foregår i vor krop, ved at ændre på vor sindstilstand. (Bernie Siegel)

En ikke-sygelig videnskabs mål ville ikke være herredømme over men forening med naturen. (Whitehead)

I stedet for moral træder jura – en udvendig accept af spillets regler. Ved at acceptere spillereglerne bliver 
vi forført til også at acceptere spillets indhold, fordi vi tror, det er neutralt. (Ole Thyssen)

Alt det vi kalder ”virkeligt” er skabt af noget, som ikke kan anses for ”virkeligt”. (Niels Bohr)

Habermas mente, at en samtales formål var enighed, men nu gælder kun konkurrencen. Der findes kun den 
sandhed, der vinder. (Lyotard)

Hvert bogstav er en abstraktion og repræsenterer et meget specielt spirituelt plan. (James Hurtak)
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En ny verdenskulturs fødsel
Det enkelte menneske behøver ikke vente på menneskeheden. Forsynet er overdådigt udstyret med midler 
til at lade hvert enkelt menneske nå frem til denne høje kultur uafhængig af andre. Det, menneskene op-
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vil have lært at forstå hinanden og give plads for hinanden. Så bliver der rigelig plads for alle til at se ud af 
kupéens vinduer, og dermed bliver der lys og lykke i himmelvognen, der bliver fred og harmoni. Længes 
De efter denne oplevelse, da øv Dem i tolerance.

Gør det til vane at tilgive dem, der fortrædiger Dem. Giv afkald på retten til at blive fornærmet og se kun 
det lyse og smukke ved Deres medmennesker. Kun igennem denne indstilling får De fred i Deres sind. Kun 
igennem denne væremåde fødes den nye kultur i Deres hjerte.

(Martinus i foredraget ”Kultur”, holdt 28/4-1942)
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Tids- og rumdimensionel 
sansning og livsmysteriets 

løsning
Af Martinus

Livet er for de fleste mennesker stadig væk et mysterium.  
Der eksisterer forskellige anskuelser, når der er tale om 
livsmysteriets løsning, men de er alle baseret på tro. Nogle 
mennesker tror absolut på et evigt liv, medens andre lige 
så absolut benægter en evig tilværelse. Hvordan kan der 
overhovedet opstå sådan en divergens? Er der nogen mu-
lighed for ad tankens vej at komme til klarhed over, hvem 
der har ret? Er der et evigt liv, eller er menneskets jordliv 
fra vuggen til graven hele dets eksistens og tilværelse?

Med den intelligens og logiske sans, som det moderne 
menneske er i besiddelse af, skulle det være muligt, 
hvis samme menneske har en udogmatisk og fordomsfri 
indstilling, rent teoretisk at påvise det levende væsens 
eksistens som evig. Denne teoretiske påvisning vil dog 
kun være en begyndelse, idet selve oplevelsen af den 
evige tilværelse er en organisk proces, der indtræder i 
ethvert menneskes liv, når vedkommende har nået en 
mental modenhedsgrad, der er baseret på meget stærk 
næstekærlighed og et inderligt guddomsforhold.

I denne tilstand vil mennesket i vågen dagsbevidst sans-
ning opleve sin evige tilværelse lige så absolut, som det 
i forvejen oplevede sin fysiske tilværelse. Om man kan 
opleve den evige tilværelse, er altså et sansespørgsmål. 
Ligesom lyset eksisterer, men kun kan opleves ved hjælp 
af øjnene, således eksisterer evigheden også, men kan kun 
opleves med dertil egnede sanser.

At se lyset, at høre lyden, at fornemme behag og ubehag 
er gamle og almenkendte evner hos det jordiske men-
neske, men at opleve evigheden er noget, der endnu er 
ganske nyt for menneskene og kun er oplevet af et meget 
lille procenttal af dem. Evnen til at se, høre, føle, lugte 

og smage og evnen til at 
fornemme behag og ubehag 
igennem sin sansning, er en 
oplevelse af kontraster eller 
modsætninger. Det er at op-
leve ting ved hjælp af deres 
afvigelse fra andre ting. 
Det er at opleve tingenes 
begrænsning.

At se, at noget er sort, 
er det samme som at se 
et område eller en ting, 
der mere eller mindre 
afviger fra hvidt. At høre 
en lyd er det samme 
som at sanse noget, der 
afviger fra stilhed. At fornemme noget som ubehag er at 
fornemme et område, der afviger fra behag. Imellem to 
ting, der afviger fra hinanden, må der være en grænse, 
og noget, der har en grænse, er altså begrænset. Denne 
begrænsning danner grundlag for, at tingene kan sanses 
med fysiske sanser, og den almene sansning hos dyr og 
mennesker er kun en sansning af ting, der er begrænsede, 
hvilket vil sige ting, der sanses i kontrast til andre ting.

Med hvert specielt sanseorgan kan det levende 
væsen opleve en sansedimension

Ting, der sanses side om side med andre ting, vil uvil-
kårligt sanses som udfyldende en ”plads”, der igen er det 
samme som ”rum”. Den daglige sansning er det samme 
som at sanse plads eller rum, det er sansning af en særlig 
art. En sanseart vil sige det samme som en dimension, 
og med hvert specielt sanseorgan, det levende væsen er i 
besiddelse af, kan det opleve en sansedimension.

Således er for eksempel lyset en sansedimension, som vi 
ikke ville kende det mindste til, hvis vi ikke havde øjne. 
Det samme gælder lyden, som ikke ville eksistere for os, 
hvis vi ikke havde øren. Med vor lugtesans, smagsevne og 
almindelige føleevne oplever vi også specielle sansedi-
mensioner, der helt ville ligge udenfor vort oplevelsesfelt 
og dermed vor erkendelse, hvis vi ikke besad de specielle 
sanseapparater, som disse evner er knyttet til.

Ser vi tilbage på de levende væseners udvikling, ser vi, at 
deres evne til at sanse efterhånden har udviklet sig til at 
rumme flere og flere dimensioner. I plante- og dyreriget 
er efterhånden de sanseapparater blevet til, som vi i dag 
betragter det som en selvfølge at være i besiddelse af. 
Men det har taget årmillioner at udvikle så fine sanseor-
ganer, som de jordiske mennesker har. Engang kunne de 
levende væsener slet ikke se, høre, lugte eller smage, de 
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kunne kun lige akkurat ane en udefineret behags- eller 
ubehagsfornemmelse. Således er der jo også væsener, 
der fremtræder i dag.

Hvad berettiger os til at mene, at udviklingen af sanse-
evner skulle være standset med det jordiske menneskes 
nuværende tilstand? Er det ikke tåbeligt at tro, at der ikke 
skulle eksistere sansedimensioner, som det jordiske men-
neske ikke kan sanse? Hvordan skulle man begrunde en 
sådan opfattelse? At den blinde ikke kan se, er dog intet 
bevis på, at lyset ikke eksisterer. Findes der i mennesket 
noget, der kunne tyde på, at det er på vej mod en ny san-
sedimension? Ja, det gør der. Hvorfor søger og udforsker 
mennesket, og hvorfor findes der i dets bevidsthed en 
trang til stadig at udvide sin horisont? Fordi det inderst 
inde fornemmer, at det er på vej mod noget, som det 
endnu ikke ved, hvad er. Det er i virkeligheden skabelsen 
af nye sanser, der er det egentlige mål for menneskets 
higen og søgen.

Hvordan bliver sanser overhovedet til? Ved en ydre 
påvirkning af de levende væsener fra de sansedimen-
sioner, som i forvejen eksisterer. Øjnene var aldrig 
blevet til, hvis der ikke havde eksisteret lys, og således 
gælder det også for det jordiske menneskes øvrige 
sanseorganer. Hvis ikke energierne eller vibrationerne 
udefra havde påvirket de levende væseners organismer, var 
sanseorganerne aldrig opstået. Den blinde fornemmelse 
af lyset er gradvis blevet til syn, ligesom den lydløse 
fornemmelse af lydenes vibrationer til sidst skabte 
hørelsen. Således blev koncentrationen på behags- og 
ubehagsfornemmelserne efterhånden til de sanseevner, 
gennem hvilke fornemmelserne kunne defineres ud i 
særlige detaljer.

Et sådant væsen med evne til at opleve detaljerede sanse-
indtryk har vi i det jordiske menneske. Men dette væsen 
kan jo endnu kun opleve kontraster og begrænsninger, det 
kan kun opleve tids- og rumdimensionelt, det er endnu 
et primitivt, ufærdigt væsen. Det bliver til kendsgerning 
gennem den omstændighed, at der i dets bevidsthed 
eksisterer en masse ubesvarede spørgsmål. Spørgsmål 
hvis besvarelse ikke er ligegyldig, men ligefrem er en 
livsbetingelse for væsenet.

Hvordan kan sådanne spørgsmål opstå? De kan kun være 
opstået gennem en ukendt påvirkning, en påvirkning, dets 
nuværende sanser ikke kan klare, thi i så fald var der ikke 
noget problem. Over for visse store livsproblemer har 
mennesket det ligesom det væsen, der blindt aner lysets 
eksistens. Dette væsen vil engang komme til at se, og det 
jordiske menneske vil også engang blive i stand til bevidst 
at opleve sin identitet som et åndeligt, evigt væsen, der 
eksisterer som en gudesøn i det evige univers.

En højere sansedimension, evighedsdimensionen

En ydre påvirkning får mennesket til at ane dimensioner, 
hvis eksistens det endnu ikke sansemæssigt kan opleve 
i detaljer. Det er også en ydre påvirkning, som har skabt 
de allerede eksisterende sanser. Hvorfor skulle så en ny 
påvirkning ikke kunne skabe nye sanser hos menne-
sket? Denne nye påvirkning oplever mennesket som en 
bestandig større trang til at udforske og forstå livets og 
universets logiske sammenhæng. Der er mennesker, der 
føler, at de slet ikke kan få fred i deres sind, hvis ikke de 
finder løsningen på livsmysteriet.

Mange forskere har i dag en anelse om, at de står ved en 
grænse til en højere sansedimension. De begynder også at 
blive klar over, at deres forskning ikke kan baseres på de 
samme metoder, som den fysiske videnskab er baseret på, 
vægt, mål og hastighedsbedømmelser. Den sansedimen-
sion, menneskene står overfor at skulle opleve, er ikke 
tids- og rumdimensionel, derfor kan den ikke analyseres 
gennem mål- og vægtfacitter. Hvad er det for en dimen-
sion, menneskene i større eller mindre grad begynder at 
ane? Det er evighedsdimensionen, og det vil komme til 
at spille en så stor rolle i menneskenes daglige tilværelse 
og helt komme til at ændre deres livssyn og væremåde, 
efterhånden som deres anelse af denne dimension gradvis 
ændres til forståelse, oplevelse og erkendelse.

Hvad er det for spørgsmål, der da vil blive besvaret? 
Det er bl.a. spørgsmålet, om der er et liv efter døden. 
Der findes i ethvert menneske en naturlig trang til at få 
dette spørgsmål besvaret. Det er også spørgsmålet om, 
hvorfor der hersker en så tilsyneladende uretfærdighed 
og tilfældighed i verden, specielt i menneskenes liv, og 
det er spørgsmålet om ”det ondes” eksistens, og om det 
ikke skulle være muligt at skabe fred i verden. Disse 
spørgsmål og mange flere kan ikke løses gennem mål- og 
vægtfacitter eller tids- og rumdimensionelle opdagelser. 
Selv om det er lykkedes forskerne at trænge længere og 
længere ned i mikrokosmos og længere og længere ud i 
makrokosmos i deres søgen, har de ikke fundet en løsning 
på verdensgåden.

Hvorfor søger de i det umådeligt store og det uendeligt 
små? Er det ikke en løsning på verdensgåden, de søger? 
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Det gør de, fordi de aner, at en sådan løsning eksisterer. 
Hvis de ikke anede det, var der ingen som helst drivende 
kraft i bevidstheden til at søge den. Noget, man ikke aner 
eksisterer, kommer jo overhovedet aldrig frem i tanken 
eller bevidstheden. Kun anelser, tro og erkendelse kan 
bringe mennesket til at handle. Ud over dette eksisterer 
kun den totale bevidstløshed, og man vil vel ikke påstå, 
at det er sådan, der får videnskaben til at søge? Man ved 
blot endnu ikke, hvor man skal søge.

Livsytringsforskning i stedet for 
materieforskning

Ved forskningen i makro- og mikrokosmos vil de fysiske 
forskere efterhånden blive nødsaget til at erkende, at mu-
ligheden for at forske tids- og rumdimensionelt ophører. 
Men man vil naturligvis ikke af den grund ophøre med at 
søge efter den løsning på livets gåde, som man aner eksi-
sterer. Når man kommer til erkendelse af, at livsmysteriets 
løsning ikke er at finde i den tids- og rumdimensionelle 
verden, der synes at fortsætte i det uendeligt store og 
det uendeligt små, må man nødvendigvis komme ind 
på at udforske selve det levende i stedet for materien, 
altså livsytringsforskning. I stedet for blot at studere 
bevægelser, hastigheder, vibrationer og bølgelængder vil 
man koncentrere sig om det ”noget”, der sætter alle disse 
bevægelser i gang, og dermed vil man være på rette vej.

Evigheden er den stilhed, ud fra hvilken al bevægelse kan 
konstateres. ”Er den ikke andet”, vil nogle mennesker 
måske sige, ”stilhed er jo bare noget abstrakt, ja, er det 
ikke ligefrem udtryk for noget dødt?” Men evigheden, 
stilheden eller det faste punkt er i allerhøjeste grad udtryk 
for noget levende, og hvert eneste menneske har mulighed 
for at opleve denne realitet som sin egen centrumsfornem-
melse, som det har givet navnet ”Jeg”. Hvis ikke dette 
faste punkt var en realitet, ville der overhovedet ikke være 
noget, der hed oplevelse.

Men det er jo netop en kendsgerning, at vi oplever, vi 
eksisterer og skaber, og ude omkring os i naturen udfolder 
de såkaldte naturkræfter også manifestation og skabelse. 
Da denne manifestation eller skabelse er lige så logisk, 
ja overtrumfer den menneskelige skabelse i logik og ge-
nialitet, findes der ikke noget som helst grundlag for at 
antage, at denne skabelse ikke er udtryk for tanke og vilje-
føring. Er der noget som helst indenfor menneskenes eget 
skabeområde, der kan blive til uden tanke og vilje? Det 
er der absolut ikke. Og menneskenes skabeevne er kun 
ringe og dilettantisk i forhold til den skabelse, der finder 
sted i naturen, som faktisk er menneskenes læremester.

Gennem sin påvirkning i årmillioner har den udviklet 
både deres tænkeevne og deres sanseorganer, uden hvilke 
skabelse og oplevelse i en fysisk verden var umulig. Da 

denne natur, der rummer alt det skabte, altså er i besid-
delse af skabeevne, af tanke og viljeføring, så må samme 
natur også besidde en evne til at opleve og have et Jeg, 
thi uden oplevelse var der ingen tanke og uden skaber 
ingen skabelse. Det, vi kalder naturen eller universet, 
fremtræder da også for den udviklede forsker som et 
levende væsen, en Guddom, hvori vi lever, røres og er.

De kosmiske impulser

Denne evige Guddom ønsker, som vi har lært det i vor 
børnelærdom, at skabe mennesker i sit billede efter sin lig-
nelse. Men sådanne væsener er naturligvis ikke væsener, 
der kun er i stand til at opleve tids- og rumdimensionelt 
og derfor tror på døden. De må kunne opleve både tiden, 
rummet og evigheden. Gennem den skabelsesproces, der 
har fundet sted som en udvikling på denne klode i millio-
ner af år, har Guddommen påvirket og påvirker stadig de 
levende væsener. Det finder sted gennem naturens kræfter. 
Men naturkræfterne er ikke blot de fysiske vibrationer, 
der nu opleves af de jordiske mennesker gennem fint 
udviklede fysiske sanser og kaldes lys, lyde, dufte, kulde, 
varme osv. I naturen findes også endnu finere vibrationer 
eller kosmiske impulser af mental karakter. Alle religio-
nerne er virkninger af sådanne impulser, der har medvirket 
til, at menneskenes anelse om evighedsdimensionen er 
blevet forstærket.

Men det er kun en begyndelse. Gennem sin skæbnedan-
nelse kommer hvert enkelt menneske i dag ud for de 
ting, der lidt efter lidt vil åbne nye perspektiver i dets 
tilværelse. Evighedsdimensionen påvirker menneskene 
og får dem til at ane, søge og forske også udenfor tiden 
og rummet. Deres søgen vil bringe dem i kontakt med den 
videnskab, der kan lære dem at forstå reinkarnation og 
skæbnedannelse. Forståelsen vil ændre deres tankegang 
og livsførelse, og lidt efter lidt vil de erkende og opleve, 
at deres Jeg er ét med Guddommens Jeg, som er selve 
evigheden eller universets faste punkt. De vil opleve, at 
livet er evigt, og det, menneskene kalder døden, kun er 
en illusion, da det kun er den tids- og rumdimensionelle 
krop, der kan dø, og ikke det evige væsen, som en tid har 
den som redskab.
(Foredrag 12/12-1948)
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Af Else Byskov

Martinus skriver at vi jordmennesker for tiden er “Sårede 
flygtningen mellem to riger”, nemlig dyreriget og det 
rigtige menneskerige. Vi har til en ret stor grad forladt 
dyreriget, men vi er endnu ikke ”arriveret” i det rigtige 
menneskerige. Altså sidder vi ”på skrævs” mellem to 
riger, hvis livsprincipper er vidt forskellige. Og vi er 
”sårede” fordi dyreriget ikke godvilligt giver slip på sit 
overtag. Vi må kæmpe os vej ud af det, og den vej er fuld 
af sværdslag, lemlæstelse og lidelser.
Hør hvad Martinus siger om ”livets vej”: ”[Livets vej] 
udgør en passage hen over ubanede og stenede terræ-
ner. Den går op ad stejle bjerge såvel som ned igennem 
dybe afgrunde. Den går gennem polaregnes kulde og 
isørkner, gennem tropeørkeners sandstorme og fremad 
gennem krigsskuepladsers dødsterræner, sygdoms- og 
invaliditetssfærer og mange andre skiftende panoramaer 
i mørkets domæne.” (Martinus: ”Livets vej”, kap. 1, 
småbog 22).

Det er altså ikke no-
gen nem vej med dans 
på roser, vi lige nu er 
ude at vandre på. Og 
det er det ikke, fordi 
vi som sårede flygt-
ninge ingen steder 
har hjemme. Vi har 
ikke længere hjemme 

i dyreriget, men er heller ikke kommet ”i mål” i det 
rigtige menneskerige. Det er derfor vi er flygtninge. En 
flygtning har pr. definition ikke noget rigtigt hjem. Sådan 
en hjemløs stakkel er vi lige nu. Hverken dyr eller rigtige 
mennesker. Martinus kalder os jordmennesker. Et jord-
menneske er et ”ufærdigt væsen”, som endnu ikke kan 
manifestere den væremåde, der hører et rigtigt menneske 
til, og som stadig manifesterer en masse karaktertræk, der 
har rødder i dyreriget.

Hvordan manifesterer de dyriske træk sig så? På hvilken 
måde kan vi stadig kaldes for dyr? Det er klart, at vi ikke 
mere er dyr i egentlig forstand, fordi vores intelligens og 
evne til at udfolde os intellektuelt ligger højt hævet over 
dyrenes. Men eftersom vi har levet i millioner og atter 
millioner af år som dyr, er der stadig en masse ”dyriske” 
mentalitetsrester i vores bevidsthed. 

Det er de rester, der er affødt af den egoisme, der er alfa 
og omega for dyrets overlevelse. Uden at tænke først på 
sig selv, kan dyret ikke overleve i en verden, hvor andre 

væsner begærer dets legeme som føde. Dyret må altså 
tænke på sig selv først. Sådan er det, og uden det kunne 
der slet ikke eksistere noget dyrerige. I dyreriget er det 
den stærkestes ret, der bestemmer. Men selv om vi ikke 
længere er rigtige dyr, har vi altså alligevel en masse 
rester af en ”dyriske” bevidsthed, som er funderet i den 
for dyreriget så vigtige egoisme. Det kan være grisk-
hed, løgnagtighed, misundelse, havesyge, selviskhed, 
tyvagtighed, praleri, had, uvilje imod andre, begær efter 
at brilliere og blive beundret, jalousi, besidderiskhed, 
smålighed, fremmed-fjendskhed, homofobi, pynten sig 
med lånte fjer, ønske om at kontrollere andre, vrede, 
behov for æresoprettelse, krigslyst, irritation, sladderlyst, 
bagtalelseslyst, selvoptagethed, selvfedme, manglende 
evne til at tilgive, uærlighed, følen sig bedre end andre, 
hovmod, lyst til at kritisere osv., osv. Listen er alenlang, 
og der er nok ikke noget menneske i live i dag, der kan 
sige sig helt fri for at ”lide” under mindst et par af disse 
rester fra dyreriget.  Men selv om vi ikke helt kan gøre 
for, at vi har disse dyriske rester, kan vi godt arbejde på 
at eliminere dem. Jo mere vi øver os, jo bedre bliver vi 
til at manifestere menneskelighed og ikke dyriskhed.

Men spørgsmålet er så: hvor langt væk ligger det for-
jættede land: det rigtige menneskerige? Martinus siger 
selv, at vi vil være fremme i det rigtige menneskerige 
om ca. 3000 år. Men på det tidspunkt er der vist tale om, 
at det rigtige menneskerige vil være fuldt etableret her 
på planeten, og ergo vil der være en overgangsperiode, 
som sandsynligvis vil strække sig over et par tusinde år. 
Martinus skriver et sted, at om ca. 500 år vil den sidste 
krig være udkæmpet på Jorden, og så kan man vel fore-
stille sig, at man fra det tidspunkt langsomt vil begynde 
at opbygget et fredens rige. Og måske vil der på det det 
tidspunkt være jordmennesker, der har haft kosmiske 
glimt eller ligefrem opnået kosmisk bevidsthed, sådan at 
de kan stå i spidsen for menneskerigets etablering. 

Det kan måske tolkes på den måde, at vi allerede nu kan 
skimte lyset for enden af tunellen. Det ser ganske vist 
stadig ret sort ud, når man skuer ud over verden, men 
med Martinus´hjælp ved vi, at vi lige nu befinder os i 
et kosmisk – kemisk laboratorium, hvor en hel masse 
eksperimenter finder sted. Vi kan kun blive klogere ved 
at foretage en masse fejltagelser og derefter lære af dem. 
Og ikke nok med det. Martinus skriver, at vi helt automa-
tisk tiltrækker lige netop de erfaringer, som vi har mest 
brug for at få: ”Ethvert menneske er som en magnet, der 
tiltrækker netop de begivenheder og medvæsener, som 
kan bibringe det de erfaringer og oplevelser, som det i 

Den sårede flygtning og den fortabte søn
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øjeblikket mest trænger til”.  Martinus (”To livselemen-
ter”, Kosmos 9 - 2008).

Vi er altså under stadig ”modellering” og vi får hjælp 
ved, at vi helt automatisk og uden selv at vide det hele 
tiden bliver bibragt lige netop de erfaringer, vi mest har 
brug for på vores vandring hen imod målet: det rigtige 
menneske. Vi er altså hele tiden på vej – hvert minut 
af dagen er vi under forvandling. Hver enkelt af os har 
forsynets bevågenhed, og vi må hver dag stå ansigt til 
ansigt med det, vi selv har sået engang. At vi har sået en 
masse ”ukrudt” kan jo ikke undgåes, for når man handler 
udfra manglende viden, kan man ikke undgå at lave fejl. 
Vi skal derfor ikke være kede af, at vi dummer os, ”tager 
forkert i posen” med ”kemikalierne” og får dem blandet 
uhensigtsmæssigt, for det er på den måde, at vi lærer, 
hvordan vi skal blande stofferne rigtigt. Og når vi kan det, 
så ved vi, hvordan vi skaber lykke, harmoni og fred for 
andre og for os selv. Det er denne spisen af kundskabens 
træ, som Martinus omtaler igen og igen, og som er alfa 
og omega for vores vandring fremad imod det rigtige 
menneskerige. 

Uden fejltagelserne og den efterfølgende erfaringshøst er 
der ingen vej ud af dyreriget.  Derfor skal vi i virkelig-
heden være kisteglade for vores fejlagtige handlinger og 
se på dem som små, smertefulde skridt hen imod men-
neskeriget. Hver gang vi har fejlet og lidt, er der blevet 
hugget endnu et par flager af den marmor, der skal ende 
med at blive til den skønne skulptur, som Guddommen 
er ved at skabe ud af hvert enkelt jordmenneske, og som 
vil ende med at blive et smukt kunstværk: mennesket i 
Guds billede efter hans lignelse. Et sådan menneske vil 
elske sin næste som sig selv og Gud over alle ting. Høn 
vil leve for at tjene andre og vil respektere og elske alle 
livsformer.  Et rige, hvor næstekærligheden er i højsædet, 
vil være et fredens rige, et lykkens land, hvor livsglæden 
florerer og kunsten dyrkes, hvor alle lever i harmoni og 
hvor alle sygdomme er elimineret. 

Nu er vi så overmætte af dyreriget med dets krige, strid, 
blodsudgydelser, griskhed, misundelse, selvhævdelse 
osv., at vi længes som aldrig før efter at stridighederne 
skal ophøre og freden indfinde sig. Vi længes efter, at 
griske bankfolk skal miste det, de uretmæssigt stjal, at 
uværdige konger skal pilles ned fra pidestalen, at magt-
liderlige ledere skal miste guld, glimmer, våben og magt, 
at terrorister skal lide den skæbne, de udsætter andre 
for, at alle Karl Smarterne skal lære ydmyghed, og at 
penge og magt ikke længere skal styre verden, men ret 
og retfærdighed.  

Uden Martinus´ verdensbillede ville det være ulideligt 
at leve, for uden det, kan man ikke se, hvor man selv 
og verden er på vej hen, og der ville ingen mening være 
i galskaben.  Uden det ved man ikke, at der findes en 
verdensplan og at vi lever midt i den. 

Et kendskab til verdensplanen er et ”sine qua non” for 
overhovedet at få mening i vores eksistens. Martinus 
skriver om verdensplanen: ”Kendskabet til den guddom-
melige verdensplan må hovedsageligt tilegnes igennem 
selvoplevet erfaring. Da kendskabet til denne plan kun 
kan erkendes eller tilegnes igennem 80% selvoplevelse 
og 20% vejledning eller undervisning(...) må væsenerne 
således i det store og hele hovedsageligt erfare sig til 
kundskaben om denne den herskende verdensorden eller 
guddommelige plan. Og desto mere ukendt menneskene 
er med denne plan, desto mere er de udsat for at handle 
forkert i forhold til det, de skulle gøre for at være i kontakt 
med nævnte plan. Men enhver forkert handlemåde bliver 
uundgåeligt et led i skabelsen af en ulykkelig skæbne for 
sit ophav. Det er således en livsbetingelse at komme i 
kontakt med den guddommelige verdensplan.” (Martinus: 
Den højeste ild, del 2, Kosmos 4, 2013)

Det er altså først når man igennem mange, mange liv har 
opnået 80% selvoplevelse af erfaringer og lidelser, at man 
vil være åben for at kunne tilegne sig og forstå verdens-
planen. Indtil de 80% er opnået,  vil verdensplanen være 
et lukket land og det samme vil Martinus´analyser være. 
For de er skrevet for dem, der ”kun mangler” 20 % erfa-
ringer. De mennesker har så meget erfaringsmateriale ”på 
kistebunden” at de kan ”høre” hvad Martinus siger. De har 
lidt nok til, at døren ind til visdommens rige har åbnet sig 
på klem, så de kan kigge ind. Og med Martinus´analyser 
har de fået et ”landkort” i hånden, der kan vise dem vej 
rundt i verdensplanen. Men inden de 80% er opnået gen-
nem selvoplevede erfaringer og lidelser vil døren være 
lukket. Det er derfor, at mange Martinus entusiaster så tit 
oplever, at deres begejstring for analyserne ikke vækker 
genklang hos deres bekendte og gamle venner. For uden 
de 80 % er man ikke i stand til at ”høre” hvad M. siger. 
Man må derfor hverken blive skuffet eller forundret, når 
man møder uforståelse eller ligefrem intolerance imod 
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analyserne, men blot notere sig at 80/20 balancen endnu 
ikke er opnået hos den gamle ven.

Men hvordan er det så lige, at verdensplanen ser ud? Det 
har Martinus forklaret i utallige symboler, men lad os tage 
symbol nr. 22., som viser en enkelt cyklus i vores evige 
vandring igennem det kosmiske spiralkredsløb.

   
Symbol nr. 22 viser vores nuværende cyklus. 
  
Kort forklaring fra www.martinus.dk:
De to mørke tværstriber deler symbolet i to dele:

•	 Den øverste del udgør den åndelige verden.
•	 Den nederste del symboliserer det enkelte ufær-

dige menneske omgivet af den fysiske verden 
bestående af mineralriget (indigofarvet), plante-
riget (rød farve), dyreriget (orange farve) og det 
kommende rigtige menneskerige i fysisk tilstand 
(gul farve).

•	 I den nederste del symboliseres i dyreriget de 
ufærdige jordmennesker i området fra de korte 
orangefarvede strålefigurer og frem til de gule 
strålefigurer.

•	 De to mindste strålefigurer symboliserer de 
meget primitive tidlige menneskelige stadier 
– stadier, som næsten er mere abestadier end 
menneskestadier, og som ikke længere eksisterer 
på jorden.

•	 Næste strålefigur symboliserer vores nutidige 
naturmenneskestadier, der også snart vil være 
forbi på jordkloden.

•	 Næstsidste strålefigur, før de gule strålefigurer, 
symboliserer kulturmenneskene. Disse er genier 
i at skabe i den fysiske materie.

•	 Den halvt orangefarvede og halvt gulfarvede 
figur symboliserer væsener, som har en fremra-
gende human evne. De er helt naturligt vegetarer, 
de undgår helst al strid og tilgiver meget gerne 
deres fjender. De begynder at ane, at der må 
være en guddommelig plan, en kærlig mening 
med livet. De vender også tilbage til at bede til 
Gud og opdager bønnens kraft.

Læs Martinus’ egen, komplette symbolforklaring i Det 
Evige Verdensbillede, bog 2.

Den mest udviklede del af menneskeheden befinder 
sig altså nu i den allersidste del af dyreriget, nærmere 
betegnet i den trekantfigur, der er delvist orange og del-
vist gul. Her befinder sig dem, der er mætte af krig og 
blodsudgydelse, og som også derfor ikke kan nænne at 
dyrenes blod skal udgydes, for at de selv kan spise sig 
mætte. De lever derfor vegetarisk. Det er dem, der har 
lagt ateismen bag sig og som kan begynde at ane den 
kærlige guddommelige plan med livet. Det er dem, der 
er ved at forlade dyreriget og som kan se indgangsdøren 
til menneskeriget et sted ude i det fjerne. Det er dem, der 
er på vej hjem til faderen. Det er dem, der kan begynde 
at skimte verdensplanen.

Martinus skriver: ”Men millioner og atter millioner af 
jordens mennesker aner ikke, at de således lever i en gud-
dommelig eventyrverden, et livets allerhøjeste kunstværk, 
bygget op af mørke og lys i disse to kontrasters uendeligt 
mange aspekter. De vandrer på den evige og uendelige Li-
vets Vej, men ser ikke eventyret. De ser ikke Guddommen 
eller sig selv som ét med denne. De ser ikke deres egen 
udødelighed eller fremtræden som livets herre, hævet 
over tid og rum og dermed identisk med uendeligheden 
og evigheden”. (Livets Vej kap. 5, småbog 22).

Dem, der befinder sig i den orange / gule trekant er dem, 
der kan se eventyret. Det er dem, der kan se skønhed 
overalt, og som også ser mørkets manifestationer som en 
vej til lyset. For som sagt fører fejltagelserne til lidelse, 
som igen fører til visdom. Det er dem, der kan se det 
rigtige i ordene ”alt er såre godt”, og de ved også, at den 
mørkeste time er lige inden daggry. Men de ved, at dag-
gryet kommer, for de kan allerede skimte morgenrøden.

Personligt holder jeg meget af Jesus’ lignelse om den 
fortabte søn, for her har vi en symbolsk repræsentation 
af det moderne menneskes situation: han har forladt sin 
faders hus (blevet ateist), fordi religionernes lære kol-
liderede med hans intellekt. Han har desuden bortøslet 
sin arv i dobbelt forstand: dels sin indbyggede tro på Gud 
(sin nu instinktbårne kosmiske bevidsthed fra en tidligere 
cyklus), og dels sin jordiske materielle arv, som han har 
bortøslet på de ”forkerte” venner med hvem han har levet 
mange liv i skørlevned med overforbrug og lav moral. 
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Ja, han er sunket så dybt, at han har spist sammen med 
svinene. Han har levet i snavs, fattigdom, armod og sult. 
Men dermed har han også lært ydmyghed. Så nu, fattig, 
sulten, nedbrudt og åndeligt bankerot beslutter han sig 
for at vende hjem. Lad os se på, hvad Jesus siger i Lukas 
15, 11-32:
     
 »En mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen: 
Far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. 
Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage 
senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til 
et land langt borte. Der ødslede han sin formue bort i et 
udsvævende liv;  og da han havde sat det hele til, kom 
der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at 
lide nød.  Han gik så hen og holdt til hos en af landets 
borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe 
svin, og han ønskede kun at spise sig mæt i de bønner, 
som svinene åd, men ingen gav ham noget. Da gik han i 
sig selv og tænkte: Hvor mange daglejere hos min far har 
ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg 
vil bryde op og gå til min far og sige til ham: Far, jeg har 
syndet mod himlen og mod dig.  Jeg fortjener ikke længere 
at kaldes din søn; lad mig gå som en af dine daglejere.

Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var 
langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham 
og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham.  Søn-
nen sagde til ham: Far, jeg har syndet mod himlen og mod 
dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men 
faderen sagde til sine tjenere: Skynd jer at komme med 
den fineste festdragt og giv ham den på, sæt en ring på 
hans hånd og giv ham sko på fødderne, og kom med fe-
dekalven, slagt den, og lad os spise og feste. For min søn 
her var død, men er blevet levende igen, han var fortabt, 
men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste.

Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej 
hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans, og 
han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på 
færde.  Han svarede: Din bror er kommet, og din far har 
slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god 
behold. Da blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far 
gik så ud og bad ham komme ind. Men han svarede sin 
far: Nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt 
et eneste af dine bud; men mig har du ikke givet så meget 
som et kid, så jeg kunne feste med mine venner.  Men din 
søn dér, som har ødslet din ejendom bort sammen med 
skøger – da han kom, slagtede du fedekalven til ham.  Fa-
deren svarede: Mit barn, du er altid hos mig, og alt mit 
er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror 
her var død, men er blevet levende igen, han var fortabt, 
men er blevet fundet.«

Den yngste søn har spist af Kundskabens Træ derude i det 
fremmede, og med den selverfarede lidelse (de 80%) og 

efterfølgende visdom beslutter han sig for at vende hjem. 
Han vender hjem med ønsket om at tjene. Han vil ikke 
længere have privilegier, han vil bare være en daglejer i 
faderens hus. Han vender tilbage med en forståelse af, at 
det er bedre at give end at tage. Han er klar til at acceptere 
rollen som tjener; han vil hjælpe andre. 
Men hvad så med faderen? Bliver han sur fordi sønnen 
har bortøslet arven på druk og hor? Overhovedet ikke! 
Faderen bliver kisteglad for at se sin søn og fejrer med 
glæde hans hjemkomst. Der er ingen ”hard feelings”, for 
han ved, at det var selve det at forlade faderhjemmet, der 
bragte sønnen viden. Hvis han ikke var taget af sted, ville 
han ikke være blevet klogere. 
Den ældste søn symboliserer de troende, dem, der endnu 
ikke har forladt faderens hus. Men også den ældste søn 
må før eller siden forlade faderhjemmet, sådan at også 
han kan lære ydmyghed, kan holde op med at føle sig 
overlegen og priviligeret, og sådan at også han kan lære, 
at det er bedre at give end at tage. 

Erfaringerne og lidelserne er vejen imod visdom og der 
er ingen anden vej! Der er ingen genvej, der er ingen 
shortcuts, der er kun denne livets vej. På denne vej kan 
man fejle, ”synde” og kvaje sig lige så meget som man ly-
ster, for det er fejltagelserne, der til sidst fører til visdom. 
Det bedste man kan gøre lige nu er derfor at nyde rejsen i 
det omfang man kan, studere de 20% (Martinus´analyser) 
for derved at supplere de 80% op, så de til sidst bliver 
til 100% og tage det roligt og med tålmodighed. Alt er 
som det skal være.

Lad os til sidst se på, hvad Martinus siger om vejen ud af 
mørket: ”Den ufejlbarlige vej ud af mørket. Det er dog 
en kendsgerning, at menneskene endnu ikke har evne til 
at udløse en så fuldkommen væremåde, at de kan være i 
kontakt med verdensplanen, ligesom de måske heller ikke 
engang har 20% evne til at forstå den. Det er givet, at 
verden da må være en dommedag eller et ragnarok for de 
væsener, hvis kapacitet endnu er så ringe. Der mangler 
altså i verden en evne til at opfylde loven for tilværelsen, 
ligesom der mangler total viden om denne verdensplans 
eksistens. Så længe menneskene er ufærdige væsner, er 
de analfabeter over for den evighedsdimensionerede ver-
den, der ligger hinsides væsenernes fysiske tilværelse, og 
hvorfra alt liv udgår igennem det kosmiske spiralkredsløb. 
Hverken krige, tugthuse, henrettelser eller straf kan af-
skaffe dommedagstilstanden eller de ulykkelige skæbner. 
Kun dette at være i kontakt med verdensordenens egen 
plan med menneskene kan være den absolut ufejlbarlige 
vej for mennesket ud af mørkezonen eller helvede.” (Mar-
tinus: Den højeste ild, del 2, Kosmos 4, 2013).
(Else Byskov er forfatter t i l  en række bøger om 
Martinus´verdensbillede. Se alle titler på www.elsebyskov.
com eller læs en kort introduktion til verdensbilledet på: www.
deathisanillusion.com) 
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Følgende er uddrag fra en tale, han holdt i 1946, trykt i 
en lille bog med titlen ”Hemmeligheden ved at arbejde 
bevidst med Gud”. Nu er der her i bladet så ofte blevet 
fortalt om hans budskaber, så her er lidt om personen 
selv.(oversat fra engelsk af Ruth O.)

Jeg var 7 år, da jeg første gang oplevede noget forun-
derligt, ligesom en eksplosion af skiftende farver, blåt, 
violet, orange, syntes at fylde rummet omkring mig, og 
jeg blev som suget ind i det. I mig var der en vibration 
så stærk rytmisk og harmonisk, så smuk og gribende, så 
jeg troede, det var noget som kom ned fra himlen. I lang 
tid efter vandrede jeg rundt i markerne, klatrede op i et 
æbletræ og bare sad der i meget lang tid. Da jeg kom 
hjem, prøvede jeg at fortælle min mor, hvad der var sket 
for mig, men hun troede, jeg var blevet syg og ville have 
mig til en doktor.

Virkningen af denne oplevelse varede i dagevis. Jeg var 
begyndt i skole som 5-årig, men nu fandt jeg ud af, at jeg 
ikke kunne holde ud at gå i skole mere, jeg kunne ikke 
åbne en bog. Så jeg strejfede blot rundt. Jeg følte mig 
meget anderledes. Jeg havde haft mit første glimt af det 
”andet univers”, det vi kalder bevidsthedens univers og 
som jeg foretrækker at kalde visdommens univers, det 
som er grundlaget for al vor kraft og viden, ja for vort liv.

Efter det opdagede jeg, at jeg kunne gøre ekstraordinære 
ting. Jeg kunne f.eks. spille klaver så talentfuldt, at det 
blev lagt mærke til. Når jeg spillede oplevede jeg, at 
noget inde i mig syntes at tale til mig og fortalte mig, 
at Gud arbejdede sammen med mig, dvs en overordnet 
kraft der gav mig evner til at udtrykke mig musikalsk på 
en særlig sjælfuld måde, selv om jeg aldrig havde fået 
undervisning i det. Men så snart jeg prøvede at læse i en 
bog var det ligesom en hånd eller væg forhindrede mig i 
at åbne bogen. Jeg følte, der ikke var noget vigtigt eller 
sandt i dem eller noget, jeg behøvede at vide. Jeg vidste 
uden videre, hvad jeg ønskede at vide. Af pligt gik jeg 
hen i skolen, men jeg sad der bare. 

Hvert år i maj måned de følgende år fik jeg den samme 
oplevelse, knap så langvarig, men jeg blev klar over, at 
jeg således blev forberedt til et anderledes slags liv. Som 
9-årig blev jeg taget ud af skolen og sat til et arbejde, hvad 
jeg var glad for. Som 14-årig fik jeg en meget alvorlig 
sygdom, kaldet sort difteritis. Min hals var helt sort, og 
jeg kunne ikke trække vejret. Så ”døde” jeg. En læge 
fastslog min ”død”, og der blev tilkaldt en bedemand. 

Men bevidstheden havde ikke forladt legemet, og jeg fik 
besked på, at jeg skulle heale mig selv. Snart kunne jeg 
stå ud af sengen og var rask.

Efter dette fik jeg stadig de særlige oplevelser i maj 
måned. Hver gang måtte jeg vandre alene ud i skoven, 
hvor jeg oplevede, hvordan bevidstheden gik ud og ind 
af kroppen. Jeg blev mere og mere kendt med ”visdoms-
universet” og med forskellen på at vide og at tænke. Jeg 
begyndte at adskille viden fra information. Tænkning 
hører til det elektriske univers, viden hører til det spiritu-
elle dvs usynlige univers. Jeg blev mere og mere fortrolig 
med videns-universet. Det var i disse år, jeg begyndte 
at designe bygninger og åbnede et arkitektkontor, skønt 
jeg ikke have lært noget om arkitektur. Jeg etablerede et 
andelsboligselskab, hvor folk ved hjælp af fællesskabet 
kunne få en billig bolig.

Mit slogan blev: hvis der er noget, du ønsker at gøre, så 
begynd nu. Notér ønsket i dit hjerte og tag det med ind 
i søvnen. Hvis svaret er givet dig om morgenen, så gå i 
gang, for det betyder at Guds kraft er med dig. Natten er 
tiden for viden, dagen er tiden for handling. Bevidsthe-
den arbejder mens vi sover, og da kan vi få kontakt med 
stilhedens evigheds-univers, hvor ideerne ligger klar til 

Walter Russell fortæller om sig selv

Som han malede sig selv!
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at blive samlet op og som kopi blive manifesteret i det 
fysiske univers. Således fik jeg efterhånden evner for at 
tegne, male og skabe skulpturer.

Oplevelsen i 1921

I 1921 fik jeg den helt store oplevelse, ganske anderledes 
end hvad jeg hidtil havde oplevet. Den var så ubeskrivelig, 
at jeg ikke er i stand til at sætte ord på det. I 39 dage og 
nætter var min bevidsthed konstant ude af kroppen. Da 
talte Gud uophørligt til mig i Lysets sprog. Jeg ville næppe 
ønske at vende tilbage til den barske fysiske verden, hvis 
det ikke havde været for det budskab jeg blev pålagt at 
bringe med tilbage, som var det specielle formål, jeg var 
blevet forberedt hele mit liv til at opfylde. Selv om min 
krop og bevidsthed var adskilt, var jeg ikke helt uden 
opmærksomhed på min krop, men den syntes ikke at være 
mig. Den levede nærmest instinktmæssigt, men jeg kunne 
dog bruge den til at skrive det ned, jeg fik overført, om 
end det bagefter var svært at læse.

Det nedskrevne blev til ”The Divine Iliad”, det gud-
dommelige budskab der blev givet for at løfte hele men-
neskeheden op til ny forståelse for den ændring, der er 
nødvendig for en kommende tid. Det blev min opgave at 
så det frø af ny indsigt i menneskenes bevidsthed. Indsigt 
i hvorfor næstekærligheden er det eneste, der kan redde 
denne verden fra de destruktive kræfter. Og indsigt i, hvad 
der er rigtig og sand videnskab.

Nogle citater fra ”The Divine Iliad”:

Jeg er en tålmodig Gud. Alle mennesker vil komme til 
mig, når tiden er inde. Men smerten i ventetiden indtil 
den dag er menneskets egen.

Og den dag vil ikke komme før mennesket har befriet sig 
selv fra sin ubalancerede tænkning.

Forbered dig derfor, du som lever i mørket før dagen 
gryr, og vær parat til den kommende kosmiske tidsalder.

I tidligere tid har min budbringer sagt: elsk din næste 
som dig selv, men mennesket har endnu ikke helt forstået 
betydningen af dette budskab.

Jeg siger, det menneske som kun sanser det jordiske ler 
er bundet til jorden som et billede af jordens ler.

Billeder af ler, som ikke kender mig i dem, bor i jordens 
mørke. Mennesker der kun sanser fysisk har selv lukket 
døren til mit kongerige, indtil mit Lys i ham erkendes af 
ham som mig.

Al viden eksisterer. Al viden kommer til mennesket, når 

tiden er inde. Kosmiske budbringere giver af og til men-
nesket den viden om mit Kosmos, som han er i stand til at 
forstå, men det han kan klare er kun en skefuld ud af det 
store ocean, for mennesket er kun lige begyndt at forstå.

Slutbemærkning v/Ruth:

Walter Russell (1871-1963) fik så stor succes med sin 
kunst, at han i 1948 (sammen med nogle tilhængere) 
kunne købe et meget stort hus, nærmest et slot, hvor der 
i hans tid samledes mange mennesker for at studere hans 
åndsvidenskab. Det blev forsøgt videreført efter hans død 
som ”The University of Science and Philosophy”. Han 
indgik på et meget sent tidspunkt ægteskab med Lao, og i 
25 år efter hans død fortsatte hun arbejdet med at udbrede 
kendskabet til hans bøger. Men da hun var død, syntes det 
hele at falde lidt fra hinanden og huset blev solgt i 1998.

Russell synes ikke at være særlig kendt i USA i dag, men 
der er en boghandel der sælger hans bøger. Hans budska-
ber kom åbenbart for tidligt, og som det før er set, går 
bevægelsen i stå, når mesteren forlader Jorden. Men hans 
bøger lever, og efterhånden som deres copyright udløber, 
vil internettet hjælpe til med budskabernes udbredelse. 
Jeg er sikker på, Russells betydning vil stige i den kom-
mende tid, især når den naturvidenskabelige forskning 
begynder at tage ham alvorlig.

Hvor Russell går ret meget i detaljer med den fysiske 
verdens opbygning og struktur, tager Martinus mere det 
overordnede perspektiv, men de supplerer udmærket 
hinanden.

The University of Science and Philosophy
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Af Ejnar Hjorth

Martinus skrev i artiklen ”Gavekultur”: 
”Udviklingens mest ufejlbarlige kendetegn viser sig ikke 
i form af, hvor meget man ejer, men derimod i form af, 
hvor megen glæde man er i stand til at føle ved at yde sin 
næste noget af det, man ejer. Vort forhold til det ”at give” 
er vort forhold til udviklingen. Herpå ses det, hvor man 
står. Herpå ses det jordiske menneskes afstand fra at være 
et ”færdigt” væsen, hvilket vil sige, den væsenstilstand, 
der i ”Livets Bog” udtrykkes som ”det rigtige menneske”.

Dyrets natur er princippet ”at tage”, - det virkelige men-
neskes natur er princippet ”at give”.

..”Da gaveprincippet er det modsatte af tvangsprincippet, 
vil det, overalt hvor det udvikler sig, resultere i en større 
og større frihed for samfundet såvel som for det enkelte 
menneske.”

Den frihed, som Martinus her nævner, vil føles der, hvor 
der ikke er tvang eller kontrol, og hvor man frit kan 
komme og gå, - og frit kan give, hvad man har lyst til.
Martinus ønskede, at man skulle arbejde efter gaveprin-
cippet altså gratisprincippet. Som han sagde: ”Vi er en 
moral, vi er ikke en forretning”

Altså: Ingen forretning, ingen merværdi, moms, stu-
dieafgifter, ingen indmeldelser eller udmeldelser, ingen 
over- eller underordnede, ingen kontrakter. Hvis man 
lever efter analyserne, vil alt være frit som solen.

”I har fået det for intet, giv det for intet”, sagde Jesus, 
Matt. 10,8.
Apostlene forlangte ikke kursusgebyr for at fortælle til 
andre, hvad Jesus havde sagt. Paulus arbejdede som telt-
mager under sine rejser, for ikke at være andre til byrde.

Martinus besøgte i begyndelsen af sit virke Lars Ni-
belvang, som kunne se, at Martinus havde særlige ev-
ner og sagde, at med de evner kunne han tjene mange 
penge. Den mulighed afviste Martinus meget kraftigt. 
Han ønskede kun at give sin viden som en gave til men-
neskeheden.

Selv i kirker og templer er der normalt gratis adgang. 
Ingen trossamfund forlanger penge for at forkynde evan-
geliet. De østlige religioner fungerer efter gaveprincippet. 
Man giver frivillige bidrag.
Livets Skole i Martinus åndsvidenskab og Fonden Det 

Tredie Testamente drives efter gaveprincippet. Der er 
gratis adgang til alle foredrag og studiegrupper. Alle bøger 
sælges til kostpris, altså uden fortjeneste. Alt arbejde er 
frivilligt osv.

Der skal naturligvis også bruges penge.
Mange yder et stort frivilligt arbejde, mange giver gaver 
og der kommer arvemidler. Når man er indstillet på kun 
at give, virker det begge veje. Det er en stor glæde, når 
alt gives uden beregning.

Kan man basere en aktivitet udelukkende på tilliden til, 
at der kommer gaver nok?
Hvis der ikke kommer bidrag nok, er det fordi aktivite-
ten ikke er rigtig og ikke har forsynets velsignelse. Man 
må så lægge stilen om eller nedsætte aktiviteten, indtil 
økonomien hænger sammen. Man skal ikke gøre mere 
end der er støtte til, men gør man det rigtige, kommer 
bidragene og hjælpen også. Det har Livets Skole erfaret.

Martinus havde altid en grænseløs tillid til, at han fik de 
midler, han behøvede. Hvad han da også gjorde. Og det 
har Instituttet jo også fået hidtil. Men efter bestyrelses-
beretningen i Kosmos 6/2014 har noget forandret sig. 
Her står der bl.a.:
”Vores indtægter kommer – foruden fra arv og gaver – 
fra bogsalg og fra Kosmos-abonnementer samt fra ind-
tægterne i Klint i form af boligudlejning, salg af kurser 
og fra Restaurant Terrassen. Desuden har vi et afkast 
af obligationsbeholdningen. Set over en årrække udgør 
driftsindtægterne omkring 75% og gaver 25% af de sam-
lede indtægter. Uanset, at der tilløber os en tilsyneladende 
jævn strøm af arv og gaver, har vi besluttet, at vi løbende 
fremover vil arbejde på at gøre os mere uafhængige 
heraf. Ud over at organisere arbejdet så optimalt som 
muligt overalt i organisationen og i det hele taget holde 
udgifterne nede, hvor vi kan, er vi også nødt til i endnu 
højere grad at finde en balance mellem de ressourcer, vi 
bruger på de forskellige aktiviteter, og de indtægter, vi 
herved skaber.”

GAVEKULTUR
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Af Søren Ingemann Larsen

Martinus skrev i LB III:

887. Som før nævnt siger Verdensgenløseren: „Men jeg 
siger eder, at den, som bliver vred paa sin Broder uden 
Aarsag, skal være skyldig for Dommen”. Her maa man 
lægge Mærke til, at der i nogle Bibler er bemærket, at 
Ordene „uden Aarsag›› ikke findes i de ældste Haand-
skrifter af det Materiale, af hvilket Bibelen efterhaanden 
er opstaaet. Nævnte Ord er altsaa føjet til af et senere 
Tidspunkts Skribenter. Men det er ganske naturligt. Disse 
har ikke fattet Dybden af Jesu rene, højintellektuelle kær-
lige eller kosmiske Indstilling til alt og alle. De har ment, 
at Vreden naturligvis var berettiget og dermed fri af Dom 
over sit Ophav, naar den ikke var „uden Aarsag», hvilket 
vil sige, naar Broderen var Skyld i Vreden. 

Og det er jo denne Opfattelse, der den Dag i Dag gør 
sig gældende i Kristendommen under Begrebet „hellig 
Vrede» eller „retfærdig Harme». Denne Form for Vrede 
finder altsaa ingen Begrundelse i de ældste Haandskrifter, 
hvilket vil sige de Skrifter, der er fra et Tidspunkt, der laa 
nærmest Jesu Tid. At disse ældste Skrifter derfor ogsaa 
er mere i Kontakt med Verdensgenløserens Opfattelse af 
Problemet bliver til Kendsgerning igennem hans Ord: 
„Dersom nogen giver dig et Slag paa den højre Kind, 
da vend ham ogsaa den anden til». Naar et Menneske, 
der af sin Broder eller Næste bliver slaaet paa den højre 
Kind, bliver vred paa denne sin Broder eller Næste, er 
det altsaa ikke „uden Aarsag». 

Her er et glimrende eksempel på, at man RETTER SOM 
MAN HAR FORSTAND TIL. Og hvad kan man gøre 
andet?

Derfor er det, at man skal LADE VÆRE MED at ændre 
og rette i Martinus’ originalværker.

Efterhånden bliver det vanskeligere og vanskeligere at 
være sikker på, hvad der er Martinus’ originale tekst, i 
takt med MIs skiftende udgaver. Siden år 2000 har MI 
udgivet Livets Bog i 3 udgaver. Nogle af disse kun i 
nogle af bindene.

Og der er ingen grund til at tro, at det vil stoppe. MI siger 
ganske vist, at man har lært af sine fejl. Men har man lært 
nok? – Fx sælger MI gladelig den dag i dag en udgave af 
Bisættelse, som man har bedt oversætterne lade være med 
at oversætte fra, på grund af de fejlrettelser og ændringer, 
der er foretaget i den.

Og det er ikke svært at forestille sig det stigende kaos 
og forvirring, der opstår, når man i studiekredse og bog-
grupper sidder med forskellige udgaver. – Selv om MIs 
djøffere i rådet og medarbejderne på livsløn på MI vil 
gnide sig i hænderne ved tanken, kan det vel ikke være 
rigtigt, at alle skal erhverve sig et nyt sæt af Livets Bog, 
hver gang det udkommer.

Derfor bør enhver med nogenlunde forstand kunne 
indse, at det er nødvendigt, at enhver i det mindste har 
let adgang til førsteudgaverne, som vi ved er den udgave, 
som Martinus oprindelig godkendte til trykning. Det 
burde være den udgave, alle læste efter i boggrupper og 
studiekredse. 

– Og lad så være med at komme med den påstand, at det 
udgør noget som helst problem, at der står aa i stedet for 
å. Hvis man ikke kan leve med den ‘ujævnhed på vejen’, 
er det min påstand, at så vil man alligevel ikke være i 
stand til at forstå noget som helst af teksten.

 

Konsekvens af en rettelse
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Af Marja Silverfall

Yoga, som indeholder både kropsbevægelser, meditation 
og åndedrætsøvelser, er et supplement til den indiske 
religion og er altid blevet behandlet som sådant i Indien. 
Yogaens mål og hensigt er at forene den individuelle 
sjæl med universel bevidsthed eller den usynlige altgen-
nemtrængende Brahman, som er det samme som Gud.
Yoga er koncentrationsøvelser i at forsøge på at forcere 
sin primære pol, den maskuline i manden og den feminine 
i kvinden, til at nå den sekundære, dvs den feminine i 
manden og den maskuline i kvinden. Vor primære pol 
har sit sæde i vore kønsorganer og den sekundære i 
hjerneområdet, og hensigten med yogaøvelserne er at 
få den maskuline og den feminine pol i os forenet, dvs 
sammensmeltet til et helvæsen.

De yogaøvelser, som er tilbage i dag, er kun et fragment 
af den gamle hemmelige lære, og ingen har længere 
grundlæggende kendskab til disse, men de er ikke min-
dre farlige af den grund. Eller er det måske netop derfor. 
Det som disse øvelser sigter på og altid før har gjort – 
hvad enten man har det som intension eller ej – er med 
ritualer og ”tvang” at forcere den primære pol, som er en 
lysende udløber eller lyssøjle i bunden af rygraden, og 
som stiger op mod hjertet, alt efter vor udvikling. Det er 
polen i kønsregionen, lyssøjlen i rygraden, som kaldes 
for ”kundalinislangen” eller ”den hvide kobra”, som 
indiske yogaer i årtusinder har forsøgt, med hemmelige 
avancerede og farlige yogaøvelser, at forcere op mod den 
anden pol i hovedet.

”Kundalinislangen” var altså et hemmeligt symbol, 
så ikke de uvidende skulle komme på sporet af disse 
hemmeligheder, og for at de farlige øvelser ikke skulle 
havne i urette hænder. Den rigtige forståelse savnes hos 
majoriteten af vor tids guruer, men man behøver åndelig 
videnskab for at forstå indholdet af den hemmelige lære. 
Østens lærere taler om at Shakti, den kreative feminine 
kraft, skal forenes med den maskuline Shiva, den rene 
bevidsthed, men giver ingen forklaring på, hvad det 
indebærer.

Fortidens yogier havde jo ikke sin primære pol, dvs ”lys-
søjlen”, hvor vi har den i dag, og mange af dem lykkedes 
aldrig at få den forceret højt nok op, trods bestræbelser 

hele livet, til at møde den modsatte pol, som måske ikke 
engang var forbundet med den fysiske hjerne dengang.
Øvelserne, og specielt åndedrætsøvelserne, går ud på 
at ”opvarme kundalinislangen”, for at den – ofte med 
utrolig kraft – farer op i hjernen, hvor den sprænger 
”mødomshinden”, som findes i ”intuitionsfosteret”, ifølge 
den åndelige videnskab, og man får en stærk lysoplevelse 
når polerne møder hinanden. Det er, som alle nok kan 
forstå, livsfarligt og ”sikringerne” i rygraden kan ”gå” 
en efter en.

Martinus forklarer i Livets Bog I stk. 224: ”Da alle 
åndsfunktioner er af ”elektrisk” natur, kan de kun komme 
til fysisk udløsning eller reaktion gennem et ”lednings”- 
eller ”antennesystem”. Et sådant system har individet 
netop i sit hjerne- og nervesystem. Da dette system består 
dels af fysiske energier og dels af åndsenergier, kan det 
indstilles til forskellige grader af finhed og derved bringes 
til at sættes i kontakt med tilsvarende grader af fysiske 
eller åndelige energier eller energibølger.”

Hvad der sker i dag

Den primære pol er gennem årtusinder steget opefter 
gennem vor udvikling, og det er just derfor disse øvelser 
er så farlige for os. Der kræves ikke længere så store an-
strengelser for at få ”lyssøjlen” til at røre på sig. Og når 
den forceres, f.eks. ved meditation, opleves det som en 
vibrerende og sommetider som en roterende bevægelse 
i rygraden.

Om yoga og yogabeslægtede kunstige 
åndelige øvelser fra et åndsvidenskabeligt 

perspektiv
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Der er visdom i det, som Martinus har fortalt os om sin 
”åndelige ilddåb”: ”Et eneste skridt, en eneste brøkdel af 
et sekund videre, og den overjordiske bølgelængde ville 
med lynets umådelige kraft øjeblikkelig have ført mig ud 
af al fysisk tilværelse. .. Jeg befandt mig i et hav af lys.” 
(Omkring min missions fødsel, kap. 17)

Der findes beretninger om mennesker, som bogstaveligt 
brændte op af et pludseligt kundalini-gennembrud ved 
kunstige øvelser. Man leger altså med energier med 
uanet styrke. 
Det behøver ikke altid blive så dramatisk, men en af de 
mest forekommende bivirkninger hos mænd, når ”ener-
gien” begynder at løbe løbsk og man mister kontrollen 
over den, er at de får vanskeligheder med at få erektion 
og en del kan blive helt impotente. Det seksuelle center 
er kollapset. Det er en tragedie de aldrig kommer over, 
og hele deres seksuelle liv er ødelagt. Hos kvinder får det 
en lignende effekt.

Meditation og koncentration

Overdrevne anstrengelser eller koncentration er jo farligt, 
uanset hvad man gør. Koncentration betyder udelukkelse 
af alt, som ikke berører formålet med koncentrationen, 
ifølge Martinus. At koncentrere sig på for os nye områder 
som f.eks. at tænke eller meditere kærligt på vor næste, 
er en stor anstrengelse for vort nye spæde åndelige organ. 
Mere end 5 minutters sådan koncentration klarer de fleste 
af os endnu ikke i eet stræk, mener Martinus, som anbe-
faler denne kærlighedsfulde meditationsøvelse.

Det er altså et nyt talent, vi forsøger at opøve med yoga/
meditation eller tankekoncentration. Overanstrenger man 
sig kan den nye lille ”talent-plante” blive skadet eller 
gå til af en kortslutning. Præcis som når et menneske 
rammes af en kortslutning, når denne er gået over sine 
fysiske grænser, som mange gør for tiden, og rammes 
af f.eks. kronisk træthedssyndrom. Man møder altså en 
”mur”. Den lille koncentrationsevne man havde inden, 
opleves også som blæst bort af dem, som er ramt af en 
kortslutning. Det skaber naturligvis vanskeligheder i det 
sociale liv, de fleste kan ikke længere forsørge sig selv, 
eller genopretningen sker meget langsomt.

Meditation betyder: at sidde ned og reflektere over de sto-
re livsspørgsmål. (latin: meditatio, eftertanke, overveje).
At sidde ved fuld dagsbevidsthed, som Martinus gjorde 
ved sin indvielse, og tænke over de store livsspørgsmål 
eller tænke på Gud betyder, at man har kontrol over sig 
selv og sine tanker. Dyb meditation, hvor man går ind i 
en slags trance eller slipper kontrollen over sine tanker, 
advarer Martinus imod. Der findes altså en stor forskel 
mellem dagsbevidste tanker, meditation, og at slippe kon-
trollen over sine tanker, dyb meditation, som man gør når 

man fokuserer på et objekt for at blive fri fra sine tanker, 
eller aflirer et mantra eller andre fraser. Da kan en hvilken 
som helst ”tyv” slippe ubemærket ind i vor ”bolig”, eller 
man kan komme til for tidligt at se et lysglimt, som man 
endnu ikke var moden nok til at se.

”Det kan således være meget farligt at meditere, hvis man 
er helt uvidende om lovene for den kosmiske struktur” 
skriver Martinus i bogen ”Meditation” kap. 11.

For tidlig kontakt med de højeste åndelige 
energier

Elektriske oplevelser, intensiv varme i kroppen, eksta-
sefølelser og indre lysfænomener er forudgående symp-
tomer og tegn på, at ”slangen”, lyssøjlen, er begyndt 
at stige op gennem rygraden, som er ledningskanal for 
det elektriske system. De som er blevet ramt af en kort-
slutning har oplevet det som at få ”tusind volt” gennem 
kroppen, med forskellige former for fysisk og psykisk 
ødelæggelse til følge.

”Det er muligt gennem tankekoncentration at træne sig 
op til en slags åndelig ekstase, under hvilken man oplever 
et strålende lys og har visioner og åbenbaringer. Man 
kommer da ligesom i et lynglimt i berøring med de høje-
ste åndelige energier. Men denne tilsyneladende skønne 
lysoplevelse sætter også ”tærskelens vogter” i funktion. 
Denne kunstige berøring med de kosmiske energier er 
hverken indvielse eller den store fødsel.” (Martinus i 
bogen ”Kosmiske glimt”, kap. 4)
I Livets Bog VI stk 2000 kan man læse om risikoen ved 
”uberettiget indtrængen i det allerhelligste”, som de 
kunstige åndelige øvelsers hensigt er. Man forsøger at 
betræde ”det allerhelligste” uden at have de rene ”bryl-
lupsklæder” på, hvilket indebærer at man ikke har frigjort 
sig fra sine lave dyriske tankeklimaer. Eller det man i 
østen betegner som ”ego’et”.
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Jeg har mødt mange, som læste Livets Bog af Marti-
nus, og som mente, det kun var mennesker med megen 
åndelig forfængelighed som søgte kunstige åndelige 
øvelser for at blive noget åndeligt stort. Det viser min 
forskning ikke.

Tværtimod har de fleste af dem aldrig hørt om, hvad 
den rigtige hensigt med yoga er, og har ej heller no-
gen anelse om åndelighed i det hele taget. De som 
søger til de kunstige åndelige øvelser i dag er fra alle 
samfundslag, alt fra unge skoleelever, ”helsefreaks”, 
artister, idrætsfolk, fra ”almindelige mennesker” til 
rigsdagsmænd og chefer i store selskaber i det svenske 
erhvervsliv. De har ingen viden om nogen ”åndelighed” 
eller østerlandsk yogafilosofi overhovedet, men kan 
være både almindelige ”materialister” og/eller ateister.

Der findes endda meditationsrum i Europaparlamentet 
i Bruxelles og Strasbourg. De kan med andre ord være 
”hvem som helst”. Og de som rammes af kortslutninger 
eller psykoser kan ikke forstå, at det måske var øvel-
serne, der satte en proces i gang i dem. Man forbinder 
naturligvis ikke sine symptomer med noget, man ikke 
kender til er en typisk bivirkning ved yogaøvelser, hvor 
meditation og åndedrætsøvelser indgår.

Konklusion

Det er altså få, der kender til hensigten og målet med 
disse yogaøvelser. De får med andre ord ”falsk varein-
formation” af deres guru eller terapeuter, den om at de 
bliver friske både på krop og sjæl, lykkelige og mer-
præsterende (=rigere) gennem yogaøvelser. Man må jo 
kende til hensigt og mål med yogaøvelser for at blive 
kaldt ”ærgerrig”, men hvis man ikke kender til hensig-
ten, kan man blot kalde personen uvidende. Det er altså 
de uvidende, som er majoriteten blandt yogaudøverne.

De fleste som er blevet syge ud af de mange hundrede, 
som jeg hidtil har været i kontakt med, har ikke haft 

nogle ærgerrige forhåbninger om at blive noget stort, 
for de har aldrig hørt om, hvad den inderste hemmelige 
hensigt er med disse yogaøvelser.(Meditation og ånde-
drætsøvelser indgå i yogafamilien, så når jeg skriver 
”yoga” inkluderer det også disse øvelser).

Ærgerrighed og hovmod går hånd i hånd. Og eftersom 
hovmod er det sidste, der forlader os, ifølge Martinus, 
inden vi er modne for ”den store fødsel” eller indvi-
elsen, som skal ske naturligt uden kunstige åndelige 
øvelser når vi har lært at elske vor næste som os selv 
gennem altruisme, så befinder vi os alle dermed i ri-
sikozonen. Uanset vor mentale indstilling eller viden 
om yoga. Alle kan blive skadet i yoga, for ærgerrighed 
og hovmod er de tilbageblevne dyriske egenskaber i 
os, egoismen, dvs egoet som kun søger sit, og de hører 
dermed til kategorien ”tærskelens vogtere”! Ingen får, 
eller kan, nemlig besudle den rene åndelige atmosfære 
uden at være renset fra sådanne lave tendenser først. 
Det er et evigt kosmisk princip, en naturlov, som ikke 
kan overtrædes.

Det burde dermed være ufarligere med almindelig 
gymnastik for kroppens struktur og velbefindende end 
med kunstige åndelige øvelser. Hvis man vælger at tro 
på logikken i den åndsvidenskabelige Livets Bog.
Flere beretninger og artikler om dette emne fines på 
hjemmesiden http://kundalini.se
(oversat fra svansk af Ruth O.)

Korncirkel-producenterne er blevet helt moderne!
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BoGAnmELdELsER
Mirakler sker

Af Brian L. Weiss
Borgens forlag 2013
372 sider

Denne bog vil prøve at 
overbevise os om, at vi 
ved at opleve tidligere 
liv kan få opklaret årsa-
gerne til nogle helbreds-
mæssige problemer i 
dette liv. ”Den helbre-
dende kraft i erindrin-
ger om tidligere liv”, 
som der står på bogens 
forside. Hvis vi f.eks. oplever, hvordan vi døde pga 
et alvorligt kraniebrud, forstår vi hvorfor vi altid har 
lidt af hovedpine – og dermed skulle den automatisk 
forsvinde (næsten). 

Der er en lang række lignende historier i bogen. Når jeg 
forholder mig skeptisk til disse historier er det, fordi 
personerne så ofte optræder med et andet køn end i det 
aktuelle liv, og det ved vi fra Martinus ikke kan lade 
sig gøre. Når det sker, kan det skyldes, at det er en helt 
anden persons tidligere liv, som vedkommende oplever, 
og så må den eventuelle helbredende virkning skyldes 
andre ting – f.eks. placebo, altså et spørgsmål om hvad 
man tror på. Og det er da også fint nok.

Bortset fra det har seriøs forskning vist, at man kan 
inkarnere med et fysisk handicap, der kan skyldes en 
skade, der er sket i det tidligere liv. Det beskrev vi i 
Impuls 2/1998, hvor der var en omtale af Ian Stevensons 
to-bindsværk om emnet. Det ændrer dog ikke på den 
fysiske tilstand, at man erkender denne sammenhæng, 
om end det måske kan gøre det lidt nemmere at leve 
med sit handicap.

Brian Weiss’ bog er ikke uvigtig, hvis den kan være 
med til at overbevise mange mennesker om reinkar-
nationens realitet. Og vi ved, at alle de erfaringer, vi 
har gjort i tidligere liv, bærer vi med os, selv om de 
konkrete oplevelser ikke er fremme i bevidstheden. Så 
ingen dårlige oplevelser har vi gennemgået forgæves, 
for det vi lærte af dem forbliver i underbevidstheden, 
brugbar ved passende lejligheder. Og hvis vi også kan 
have glæde af andres erfaringer, sådan indirekte, er det 
jo også udmærket.

Dating – desperation 
og selvudvikling

Af Jens W. Pedersen
Forlaget Indblik 2014
183 sider – 200 kr.

I gamle dage skrev 
man ofte en kontakt-
annonce, hvis man 
søgte en partner. I dag 
foregår det som regel 
på internettet, og så 
hedder det ”dating”, 
men det har ikke gjort 
det meget nemmere at 
finde den ”helt rigtige”. Hvad det er, som gør det så 
vanskeligt, handler denne bog om. 

Forfatteren giver udtryk for, at han kender Martinus’ 
åndsvidenskab, men alligevel nævner han ikke polfor-
vandlingen og dens konsekvenser for de problemer, det 
giver for vor tids pardannelse. Ej heller nævner han, 
at evnen til at blive forelsket og bevare den følelse er 
noget, vi er ved at udvikle os bort fra. Det er ifølge 
Martinus en naturlig del af menneskets udvikling, så 
vi skal altså til at lære at leve med det!

Bortset fra det er det en meget klog bog, der fortæller 
om alle de psykologiske mekanismer, der gør det så 
svært for mange at skabe og fastholde et sundt og godt 
parforhold. En af mekanismerne er f.eks. tendensen til 
”at tænde på” det uopnåelige eller den kærlighed, der 
ikke gengældes. Så kan man risikere at ende med at 
være det, forfatteren kalder en ”desperado”. Han har 
et helt kapitel om ”desperationens væsen”.

Bogens ærinde er at give gode råd om forudsætningerne 
for et godt og stabilt kærlighedsforhold. Og hvad er det 
så? Et sted skriver han (s. 12): ”Jeg opfatter det sådan, 
at vi er sammensatte væsener med to naturer i os: en 
human, kærlig eller uselvisk og en dyrisk, ukærlig eller 
selvoptaget. .. Jeg oplever det som om, de to naturer er 
i konflikt med hinanden og slås i mit indre. På en eller 
anden måde må jeg derfor finde en balance imellem 
dem, så de begge tilgodeses, og jeg kan få fred med 
mig selv.”

Og videre: ”Jeg bruger ordet kærlighed mange gange. 
Her sætter jeg det sammen med uselviskhed, for sådan 
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er mit ideal om kærlighed: at ville andre eller en anden 
frem for sig selv. Men den romantiske kærlighed, som 
bogen omhandler, er ikke (kun) uselvisk, for den bygger 
jo på, at der er en, som vi vil have for os selv. Eksklusivt. 
Og den person elsker vi så. Det er derfor et miks af begær 
og kærlighed. Eller et miks af de to naturer, som gerne 
skulle gå op i en højere enhed i et kærlighedsforhold.”

Dette ret lange citat har jeg taget med her, for det viser 
så fint vor tids dilemma og den indre konflikt, som også 
Martinus så udmærket har beskrevet. Som sagt, det er 
en klog bog, som de kæreste-søgende kan lære en del af!

Troen og Imperiet
Bibelen set med palæsti-
nensiske øjne

Af Mitri Raheb

Unitas forlag 2014
155 sider

Forfatteren er født i Betle-
hem, hvor hans forfædre 
har levet i et utal af ge-
nerationer. Siden har var 
5 år, har han levet under 
israelsk besættelse. Han er 
uddannet i Tyskland, hvor han har taget en doktorgrad i 
teologi, men har også boet i USA.
Palæstina har de sidste ca 4000 år stort set altid været 
besat af fremmede magter. Der var Ægypten, Assy-
rien, Babylonien, Persien, Alexanders Grækenland og 
romerne. Da hans far blev født i 1905 var han borger i 
Osmannerriget, siden blev han britisk indtil Israel opstod 
i 1949. Da araberne erobrede Palæstina, blev de fleste 
af overlevelsesmæssige grunde nødt til at konvertere til 
islam. Forfatterens familie forblev dog kristne.

”Landets folk”, som han kalder dem, der altid har beboet 
Palæstina og dyrket jorden, har altså gennem tiderne måt-
tet tilpasse sig mange kulturelle og sproglige ændringer. 
Når han forestiller sig, hvordan det ville være for Jesus, 
hvis han i dag skulle gå fra landsby til landsby med sit 
budskab, ville der være mindst 40 militære checkpoints, 
han skulle igennem. Men romerne var åbenbart ikke 
ligeså nidkære med at kontrollere befolkningen, som 
israelerne er.

Han, som i dag er og siden 1988 har været præst i jule-
kirken i Betlehem, giver os et meget seriøst og oplysende 
billede af den konflikt, han lever midt i. Han drager sam-
menligninger med den tid, Jesus levede i, og viser hvordan 
Jesus ikke gjorde forskel på de forskellige befolknings-

grupper eller religiøse sekter, om end han fremhævede 
samaritanerne for deres humanisme. Dengang levede 
jøder og mange andre stammer side om side i det såkaldt 
”hellige” land, og Jesu disciple var ikke alle jøder.

Han påviser også, at besættere til alle tider har lignet 
hinanden i fremgangsmåde, derfor kalder han dem 
”Imperiet”.  Det gælder også for jøderne dengang de 
hjemkommet fra Ægypten brutalt indtog Kanaens land, 
fordi Gud havde lovet dem dette ”forjættede land”. Jeg 
har lige genlæst lidt af Mosebøgerne om dette, for det er 
jo stadig jødernes ”bibel”, og må konkludere at Koranen 
er human i forhold til Det Gl. Testamente!

Selv om forfatteren gør rede for de uhyrlige vilkår, som 
Israel byder palæstinenserne, advarer han sine landsmænd 
imod at tage offerrollen på sig – det er jøderne bedre til, 
siger han. Han ønsker ligesom Jesus at se besættelsen i 
et større perspektiv, for der er andre veje til befrielse end 
kamp og vold, og at bruge vold er at miste sin værdighed. 
Alle Imperier vil før eller senere falde pga egen indre 
disharmoni, og imens må man handle for at genvinde 
sin selvtillid. Således skal man mobilisere sine kræfter 
til at realisere en ny virkelighed – ved opfindsomhed og 
fællesskab.

Imperier bekæmpes ikke ved modmagt men ved ånd. 
Selv har han taget initiativ til at opbygge et internationalt 
kulturcenter i Betlehem, hvor unge mennesker uddannes 
og sætter mange aktiviteter i gang, der indebærer håb for 
en bedre fremtid.
Jeg synes, det er en rigtig god bog, der bl.a. viser, hvordan 
Jesus stadig inspirerer til at stræbe efter en højere men-
neskelig udvikling.

Korncirkel
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v/Ruth Olsen

Der diskuteres for tiden i forskerkredse, om hvordan 
fysisk stof bliver til – senest hørt i radioudsendelsen 
”Videnskabens verden”. Forskellige teorier luftes, men 
de indebærer stort set alle, at ”intet kan blive til noget”, 
hvilket jo ikke er logisk. Nok taler de om, at universet er 
fyldt af ”mørk energi”, som de dog ikke kan måle, men 
forbindelsen mellem dette og skabelsen af fysisk synligt 
stof kan de ikke finde. De tror at have fundet noget, der 
kan vise dem vejen med det, de kalder ”Higgs-partiklen”, 
men den er jo blot et teoretisk spøgelse.

Lad os se på og sammenligne, hvad Martinus og Walter 
Russell siger om dette emne.
Martinus fortæller os, at alt i universet består af levende 
væsener, og at fysisk stof er en sammenslutning af indivi-
der. Levende væsener skaber bevægelse ved hjælp af tan-
keenergi, som han kalder elektricitet. Bevægelsen består 
i tiltrækning og frastødning, dvs to kontrære kræfter. Det 
er spændingen mellem disse kræfter, der for menneskelige 
sanser fremtræder som stof (LB II stk. 527).

Russell siger: Der findes i virkeligheden kun én ting i 
universet, nemlig bevidsthed, som er stilhed. Bevidst-
heden skaber med sit begær tanker, og tænkning skaber 
bevægelse. Enhver bevægelse ”føder” sin modsætning, 
for aktion følges af reaktion. De to modsatrettede bevæ-
gelser skaber den spænding, der giver os illusionen af stof 
for vore sanser. Alt er spiralbevægelser. Den indadgående 
bevægelse komprimerer, mens den udadgående ekspan-
derer. Hvis vi kalder den første maskulin (Adam) og den 
sidste feminin (Eva) er den gamle historie om Adam og 
Eva ikke helt forkert, for så er Eva opstået som reaktion 
på Adams aktion. Nogle kalder den indadgående kraft plus 
og den udadgående minus, eller protoner og elektroner. 
Martinus kalder det hhv følelsesenergi og tyngdeenergi.

Naturvidenskabelige forskere tror, at stof kan tiltrække og 
frastøde, f.eks at Jorden har tiltrækkende ”tyngdekraft”, 
de ved ikke, at det kun er levende væsener med deres 
bevidsthed og begær, der kan sådan noget! Når de ser stof 
bevæge sig, tilsyneladende ”af sig selv”, sker det fordi et 
spændingsforhold søger mod samme spændingsforhold, 
hvis der er mulighed for det, da ”lige søger lige”, eller 
fordi spændingen søges ophævet ved at etablere ligevægt. 
Men der står altid et levende væsen bagved, for som 
Martinus fortæller, er alle bevægelser livsytringer, også 
når det drejer sig om automatfunktioner.

Russell kalder fysisk stof et tankemønster i de elektriske 
vibrationer. Også vor organisme er et sådant tankemøn-
ster, og det vil bestå så længe vi med vore tanker vitalise-
rer og således vedligeholder mønsteret. Både Martinus og 
Russell fastslår, at universet er fyldt af levende væseners 
tankemanifestationer, som begge kalder elektricitet. 
Martinus kalder elektricitet for ”broen mellem salig-
hedsriget og den fysiske verden”. Et levende væsen som 
f.eks. en stjerne har med sit begær sat længselsenergier i 
bevægelse, der først viser sig som en stjernetåge og siden 
fortætter sig til et lysende system (LB II stk. 419).

Russell forklarer en stjernes tilblivelse ved, at den ind-
adgående spiralbevægelse bliver mere og mere kompri-
meret og møder derved mere og mere modstand fra den 
modsatte udadgående bevægelse, således at den stigende 
spænding til sidst fører til en glødende tilstand.
For Martinus er Jordkloden en udslukt stjerne, der ved 
afkøling er blevet velegnet til udvikling af intellektuelt liv 
på det fysiske plan. Derfor er den ældre i sit spiralkredsløb 
end solen er i sit.

For Russell er Jordkloden født ud af Solen ligesom alle de 
andre planeter. Han forklarer helt konkret hvordan, men 
det vil føre for vidt at tage op her. Jorden har imidlertid 
bevæget sig tilpas langt fra sit ophav til at kunne ”huse” 
organisk liv. Engang var det Mars, der havde den slags 
liv, og på et tidspunkt bliver det Venus’ tur. Alle planeter 
bevæger sig langsomt væk fra Solen.

Solsystemet er en helhed, et stort spiralbevægelsesmøn-
ster hvoraf det meste er usynligt for os. Dettes spændings-
mønster bliver svagere, jo længere væk man kommer fra 
Solen, der sidder som en slags kerne i midten med særlig 
høj spænding. Jorden ”sejler” rundt i dens spiralmønster 
lige netop der, hvor Jordens spændingsmønster passer, for 
lige søger lige, og derfor forbliver den i sin bane.

Hvordan opstår fysisk stof?
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I øvrigt siger Russell, at det er en naturlig del af Jordens 
udvikling, at dens akse er begyndt at tippe. Han har en 
logisk forklaring på dette, som jeg vil skrive om en anden 
gang.

Hvordan skabes tredimensionelle former?

De to ”vise mænd” er altså enige om, at fysisk stof be-
gynder som usynlig stråleformig energi i bevægelse, og 
at al bevægelse sker som spiraler i spiraler. Men hvordan 
bliver disse bevægelser til de tredimensionelle former, 
sådan som vore sanser oplever den fysiske verden? Det 
har Martinus mig bekendt ikke givet os en beskrivelse 
af. Det har Russell imidlertid, men jeg har lidt svært ved 
at forstå det rigtigt, så jeg kan kun skrive om, hvad jeg 
tror, han mener!

Han kalder vort fysiske univers et ”spejlkabinet”, fordi 
det, der får energivibrationerne til at ”krystallisere” i de 
forskellige former, er en optisk proces, hvor spiralbevæ-
gelserne skaber linser, konvekse hhv konkave, der samler 
og spreder strålerne. De reflekteres frem og tilbage med 
stilhedens kolde ”væg” som et slags spejl. 
Jeg tror, det er noget af det, som nogle forskere er ved 
at pejle sig frem til med deres beskrivelse af interferens 
og elektromagnetiske felter. Med holografien begyndte 
de at få en anelse om, at den fysiske verden er et optisk 
fænomen, hvor alt repeteres som ved spejlreflekser.

Med de trådløse mobil- og internetforbindelse er man 
kommet et skridt nærmere til at forstå noget af den 
usynlige verden af strålingsenergi. Som Russell skriver: 
”Naturen gør ikke brug af ledninger til sit kosmiske 
kommunikations-system, som forbinder alle skabte ting 
med alle andre skabte ting. For der findes ikke adskilte 
ting i dette univers. Universet er et netværk af usynlige 
”nervetråde”, der knytter alt sammen.” Vi har blot endnu 
ikke sanser eller modtagerapparater til at opfange de fine 
vibrationer.

Videnskaben har endnu ikke forstået, at strålingsenergien 
slet ikke flytter fra sted til sted. De tror f.eks. at det vi kal-
der lys kommer ”rejsende” fra Solen, men i virkeligheden 
gentager det blot sig selv gennem konstant diskarnation 
og reinkarnation, men altså i en cyklus på brøkdele af 
sekunder. Det er jo bitte små væseners livsytringer, det 
drejer sig om, som Martinus har beskrevet.

Også den varme, som vi tror, kommer lige fra Solen, 
ændres undervejs gennem det iskolde ydre rum, men 
ved mødet med Jordens spiralmønster, som er en række 
konvekse linser, genvinder den sin komprimerende spi-
ralbevægelse og dermed varme. At en linse kan samle og 
således forstærke en energi kender vi fra vor barndoms 
leg med et brændglas, som ved at samle solstrålerne kan 
sætte ild til papir.

At læse Martinus og Russell får mig til at opleve den 
verden, jeg lever i, med forundring og betagelse – om 
end jeg endnu ikke forstår det hele. Selv om den fysi-
ske verden i virkeligheden er en illusion, er den mere 
fantastisk, end jeg tidligere har forestillet mig. For tænk 
hvilken vidunderlig illusion!
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Af Per Bruus-Jensen

Hvorfor ’hjemsøges’ X0 permanent af et umætteligt 
centralbehov…? Altså et behov for at erkende sig selv 
og sin egen væren…?

Det skyldes, at X0 i virtuel form rummer et uendeligt 
potentiale af skabende muligheder, der omsat til mani-
fest form resulterer i ”et Noget”, der kan og vil opleve/
erkende sig selv. Dvs. resulterer i et evigt og altomfat-
tende levende megavæsen, der er bevidst i sin egen 
eksistens og form for væren.

Pointen er i den forbindelse, at de virtuelle skabepo-

tentialer hele tiden autonomt og spontant appellerer til 
fuldbyrdelse af deres egen konvertering til manifest 
form, hvorved de ikke alene begrunder og forklarer 
eksistensen af centralbehovet som sådant, men også 
på ligefrem psykologisk vis konstant bidrager til dets 
dynamik. 

Den første og umiddelbare ’frugt’ af den faktiske kon-
verteringsproces er ”det treenige funktionsprincip”, der 
(drevet af centralbehovet og via dette det såkaldte ur-
begær) som overordnet opgave har at sikre en hensigts-
mæssig udnyttelse af de øvrige skabemuligheder, der i 
virtuel form ligger gemt i X0-dybet. 

Hvorfor et centralbehov..?
(Vedr. verdensbilledets psykologiske aspekt)
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Endelig kan det noteres, at dette kosmiske sags- og 
funktionskompleks iflg. Martinus udtømmende tegner 
livsmysteriets absolutte, ultimative løsning i forhold 
til hvilken den fysisk-biologiske forskning foreløbigt 
’kun’ beskæftiger sig med de mere elementære sider af 
livets fænomen. Dvs. de rent fysiske.

I logisk konsekvens af det her beskrevne kosmiske 
setup ses det, at princippet skaberen/opleveren/X1 er 
det aspekt af det treenige funktionsprincip, der ’sub-
stansmæssigt’ kommer X0-virkeligheden nærmest. 
Ja, faktisk er identisk med den, men med den vigtige 
tilføjelse, at X1-princippet som sin primære pointe til-
fører X0-virkeligheden en måde at fungere på, nemlig 
som dedikeret årsag til fænomenet skabelse på den 
ene side, og som ultimativt vidne til samme skabelse 
og dens resultater på den anden side. Altså som netop 
funktionsprincippet skaber/oplever/X1.

Hos Martinus kommer det ’substansmæssige’ identi-
tetsforhold mellem X0 og X1 til udtryk på den måde, 
at X1 symbolsk markeres ved en tom, hvid cirkelflade. 

Herved bringer det sig i øvrigt også i overensstemmel-
se med det ældgamle sanskritbegreb sunya, der netop 
betyder ”et tomt noget”, og som i vort talsystem optræ-
der i form af tallet 0 (nul), kilden til og udgangspunktet 
for alle både positive og negative tal. (Se Martinus’ 
symbolværk bd.1, side 39.) 

Konklusion
X3 er en forklædt og dermed illusionistisk version 
af X0, frembragt af X1 ved hjælp af X2. Og det er i 
samme forbindelse takket være denne forklædnings-
proces at verdensaltet har status som et levende mega-
væsen – et gigantisk Noget, der kan og vil opleve… 
Et nærliggende navn til dette megavæsen er for enhver 
betragtning ordet GUD…

    
Fra tomheden stammer
i tusindvis af ting
Gl. Hindu-ordsprog

Martinus skrev i Det Evige Verdensbillede 3 side 271:

”Fundamentet i denne væremåde er således næstekærlighed eller alkærlighed og dermed tolerance 
og tilgivelse som absolutte selvfølgeligheder. Her lovprises og hyldes den absolutte eller virkelige 
næstekærlighed. Her er ingen lovprisning af „helten”, der overvinder eller straffer „skurken”. Her er der 
kun en altgennemtrængende hyldest til de to krigsparters, heltens og skurkens, forening i kærlighedens 
og dermed i tilgivelsens lysende og varmende favntag. Og Guds ånd lyser og varmer over de to væsener, 
der var krigsparter og hævnens og hadets udøvere, men som nu lader deres fredens og kærlighedens 
væsen uhindret gennemstrømme hinanden. Dette er det absolut totalt fuldkomne slutfacit på en hvilken 
som helst afgørelse af et problem, en sag, en ufred eller et fjendskab mand og mand imellem. Hvilke som 
helst kunstneriske frembringelser, det være sig romaner, eventyr, digte, skuespil og film m.m., der ikke 
har dette slutfacit, men endnu kun lovpriser „helten” og straffer „skurken”, er kun halvfærdige produkter. 
De er lovprisninger af det dræbende princip.”
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v/Jan Langekær

Jesus skrev ikke noget selv.  Alt, hvad vi ved om Jesus og 
hvad han sagde, er genfortalt af andre og derfor er ikke 
alt gengivet korrekt. 
Vi er så heldige, at Martinus selv har nedskrevet analy-
serne til Det Tredie Testamente.  Det kan betragtes som 
en hellig tekst.

Martinus´ønsker var umisforståelige og krystalklare: 
Hans værk skulle bevares uændret.
Derfor er dette vor største pligt og fornemste opgave, 
når vi arbejder med oplysning, information, udstillinger, 
studiekredse, skole om Martinus åndsvidenskab og gen-
udgivelser af Det Tredie Testamente.
 
Hvordan undgår man ændringer i en original tekst?

For en sprogprofessor ved Københavns universitet har 
jeg fremlagt Martinus Instituttets love og vedtægter samt 
de retningslinier, Martinus har givet, for at værket skal 
forblive uændret, som det foreligger fra hans hånd. – Da 
professoren havde læst det igennem sagde han: ”Den 
eneste måde man med sikkerhed kan bevare Martinus 
værk uændret på, er ved at blive ved med at publicere det 
i faksimileudgaver, alle andre måder vil med sikkerhed 
føre til ændringer, uanset om man vil det eller ej”.
 
Da Martinus’ elev Rolf Elving i Martinus’ stue direkte 
spurgte Martinus om, hvordan man kunne sikre værket 
mod ændringer i fremtiden, svarede Martinus med stor 
bestemthed: ”Der må ikke ændres så meget som et 
komma”. Dette vidnesbyrd har jeg både mundtligt og 
skriftligt fra Rolf Elving.

For en god ordens skyld skal det siges, at Martinus forlod 
det jordiske plan den 8. marts 1981.

Der er ændret i teksten 

Allerede i den første udgave af hovedværket, Det Tredie 
Testamente/ LIVETS BOG I-VII fra den 24. november 
1981 fra Borgens Forlag, var der fortaget ændringer i 
teksten. Men endnu ikke i titlen. Ændringer i titlen sker 
først i 2003: “Det Tredje Testamente“.   – Martinus havde 
på et tordsdagsmøde sagt at Det Tredie Testamente skulle 
staves med ”i” og han afviste at det skulle staves med ”j”. 
 

En samtale jeg havde med Dansk Sprognævn bekræftede 
meget tydeligt, at man ikke må ændre i stavemåden i 
titlen på afdøde forfatteres værker. Personen jeg talte 
med i Dansk Sprognævn sagde: ”Man ændrer ikke i sta-
vemåden på afdøde forfatteres værker, det er simpelt hen 
uhørt. Jeg kan give dig eksempler på, at visse forfattere 
med vilje staver deres titler forkert, og det har de lov til. 
Det er suverænt forfatteren, som ene og alene bestemmer, 
hvordan deres titler skal staves, og det må andre ikke 
komme og lave om på!”
 
Martinus havde bestemt at hovedværket, Det Tredie Te-
stamente/LIVETS BOG I-VII, skulle være forsynet med 
et såkaldt smudsomslag, hvorpå der på forsiden skulle 
vises titlen Det Tredie Testamente og lige umidelbart 
nedenunder LIVETS BOG I-VII. Martinus havde altid 
forsynet sine bind med romertal, både på LIVETS BOG 
I-VII og på Det Evige Verdensbillede I-II-III som han 
nåede at udgive, mens han var her. Dog havde man ikke 
råd til at lave en hard-cover udgave med det af Martinus 
designede smudsomslag. Derfor lavede man en billigere 
version på Borgens Forlag som en paperback udgave. 
Omslaget på denne udgave fra 24 november 1984 var 
helt efter Martinus foreskifter.
 
Min påstand er, at Det Tredie Testamente aldrig nogen 
sinde har været publiceret fra Borgens Forlag i en uæn-
dret udgave.
Et lille eksempel til belysning: Vi slår op på den første 
egentlige side, nemlig side 5 i LIVETS BOG I, fra Mar-
tinus Institut fra 1968. 
 

Skal en hellig tekst bevares uændret, 
eller må man ændre i den?
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Når vi udenpå sammenligner denne bog, som er købt hos 
Martinus Institut i 1977, med det eksemplar som er fra 24. 
november 1981, altså publiceret af Borgen Forlag, kun et 
halvt år efter Martinus bortgang, så er der allerede blevet 
ændret i teksten på den allerførste side, i den 4 linie.
 
Ordet som er ændret er ordet ”Mineralier” (ordet optræ-
der end ikke på Martinus Instituttets såkaldte ændrings-
liste).  Martinus ord Mineralier er ændret til Mineraler i 
stk. 1, stk. 21, og stk. 117 i LIVETS BOG I, fra 1981, men 
ikke ændret i samme bog i stk. 110, stk. 247, stk. 251, og 
stk. 273, hvor ordet stadig står som Martinus skrev det.
 
Der er i øvrigt også mange ændringer i bogen Bisættelse 
fra 1978.
I 1989 udkom DTT/Bisættelse imidlertid med hele 200 
ord og tegnændringer. Eksempel: ordet ”renæssance” 
bliver til ”midlertidig genoplivelse”… Bogen sælges 
stadig fra Martinus Instituttet. 

De ansvarlige personer, som lavede de mange ændringer i 
DTT/Bisættelse 1989, havde også ansvaret for de mange 
ændringer i de 28 småbøger, som udkom før og efter 
Martinus bortgang. I disse småbøger har man også taget 
sig friheden at henvise til, at Martinus sætninger kommer 
fra citater af Cicero, Sokrates, Platon, Grundtvig, Dante, 
Periander, o.s.v… Dette har Martinus ikke ønsket. Han 
sagde jo ”Jeg er min egen indre kilde” , ”Jeg suveræn”, 
”Jeg har det ikke fra andre”.
 
Kirsten Thurø har i tidligere artiker i dette tidsskrift meget 
præcist forklaret, hvorfor Martinus i sine værker bruger 
begge betegnelser, nemlig Mineralier i nogle sætninger 
og Mineraler i andre sætninger.
 
Gerard Oude Groon, som var elev hos Martinus og i nu 
45 år har oversat hele Martinus hovedværk fra dansk til 
hollandsk, er netop blevet enig med den hollandske stif-
telse om, at man kun vil oversætte og læse korrektur fra de 
gamle uændrede udgaver fra Martinus tid.  Ellers havde 
Gerard stoppet sit vigtige oversættelsesarbejde. Man sto-
ler ikke på de versioner, som er kommet efter Martinus 
bortgang. Arbejdet med at læse korrektur på hovedværket 
skal nu til at begynde i Holland.

 Som sagt i 2003 udgaverne af Det Tredie Testamente/ 
LIVETS BOG I-VII, er ordet Mineralier fuldstændigt 
ændret til mineraler.  Martinus eget ord Mineralier 
overlevede 71 år, nemlig fra 1932 til 2003, og så var det 
fuldstændigt bort-ændret i alle bøgerne.
Det ved vi. Men nye læsere ved det slet ikke. Det er skjult 
for dem, hvordan Martinus differentierede mellem disse 
to ord.
Martinus bruger endda nogle gange både Mineralier og 
Mineraler i SAMME sætning. Dette skyldes, at Martinus 
med de forskellige former af det samme ord ofte bruger 
forskellige ord symbolske for det, han netop ønsker at 
udtrykke.
 
At mange ord ofte er anvendt symbolske kan ses i LI-
VETS BOG I, originaludgaven, i Martinus egen frem-
medordforklaring som slutter med ordene:
”Foranstående Fremmedordforklaring udgør den ho-
vedsagelige materielle Fortolkning, saaledes som denne 
forefindes i Ordbøgerne; men man maa her erindre, at i 
Livets Bog er Ordene ofte anvendt symbolsk”.
 
Imidlertid er der efter Martinus bortgang lavet mange 
ændringer i alle bøgerne. 
 
Lad os her holde os til at bedømme Det Tredie Testa-
mente/LIVETS BOG I-VII med de ændringer, som der 
ikke er noget belæg for, at Martinus har givet lov til:
1. Fjernelse af Martinus 5 siders fremmedordforklaring.

2. Fjernelse af Martinus liste over rettelser og trykfejl.

3. Tilføjelse af nyt ord-indeks og bibelcitat-indeks (Disse 
udmærkede indeks var bestemt til at være separat, og 
ikke sammen med Det Tredie Testamentes hellige tekster.)

4. Ændring af retsskrivningen i hovedværket. 
(Det er der ingen belæg for, at Martinus har givet lov 
til. Tværtimod, retskrivningsreformen kom i 1948, men 
Martinus skrev hovedværket færdigt i 1960, og alt var i 
den gamle retsskrivning. Imidlertid skrev han de andre 
bøger med ny retsskrivning samtidigt. Han skrev altså i en 
periode på 12 år med to forskellig slags retsskrivning. Det 
var der en mening med. Hovedværket skal være uændret 
med den oprindelige retsskrivning).

5. Fremkomst af helt ny paginering(sidetal) i alle 7 bind. 
(Martinus originale sidetal går fra side 5 til side 2927. 
Han kalder det jo LIVETS BOG, og ikke Livets bøger. – 
Hvert af de 7 bind begynder nu alle med side 7. Alt dette 
giver store besværligheder og tidsspilde i studiegrupper, 
hvor originale gamle bøger og ændrede nye bøger bruges 
samtidigt).

6. Der mangler en hel linie i en af de nye bøger fra 2003.
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Bevar den oprindelige tekst uændret

Som sagen står nu, handler det om endeligt at få publiceret 
en hel ægte og uændret udgave af Det Tredie Testamente/
LIVETS BOG I-VII.
Bøgerne skal naturligvis være i hard-cover og med et 
smudsomslag udenom med samme design og udseende 
som på billedet. Indholdet kan kun være en faksimileud-
gave af de helt sikre førstegangsudgaver, med en sidste 
indføjet side med trykfejl og rettelser. På det hårde om-
slag skal guldstjernen naturligvis være på forsiden, og 

på den faste ryg skal der stå:  MARTINUS Det Tredie 
Testamente LIVETS BOG (+lille stjerne) og det romertal 
det handler om, I-VII.
Smudsomslaget skal være som det, der ses på billedet. 
(dog ikke påtrykt: “Borgens Forlag“, som jo opgav p.g.a. 
et for lille salg af Det Tredie Testamente omkring 2007).

Lad os håbe at alle gode kræfter vil arbejde for at bevare 
Det Tredie Testamente uændret, som det foreligger fra 
Martinus hånd.

Frihed til at kritisere

Da vejen til udvikling af al intellektualitet og kultur 
går igennem frihed til at tænke, frihed til at kritisere, 
hvilket vil sige påvise mangler eller fejl, frihed til at 
fremsætte ideer og forestillinger, der ikke akkurat lig-
ger indenfor den autoriserede horisont, eller det der 
er blevet officiel skik og brug, samt absolut frihed til 
med sin stemmeret frit og åbent at være for eller imod 
ethvert påtænkt forslag i statsstyrelsen eller samfunds-
ordningen, vil intet som helst diktatur nogen sinde 
kunne blive identisk med en virkelig kulturstat, idet det 
jo kun eksisterer i kraft af at fængsle eller indskrænke 
frihed for den intellektualitet, der er den absolut uund-
værlige livsnerve, impuls eller det urokkelige funda-
ment for enhver virkelig civiliseret kultur.
(Artiklen ”Gavekultur” kap. 6) 

Martinus sagde til sine studerende:

I er det tyvende århundredes tilskuere til den hellige 
ånds eksistens. I har fået lov til at se fortidens åbenba-
ringer gentage sig i nulevende kød og blod, været vidne 
til, hvordan visdommen bliver til, hvordan livets store 
facitter, de evige sætninger, de udødelige ”Guds ord” 
inkarnerer i fysisk materie, bliver til ”hellige bøger”, 

der kan være åndeligt brød for slægternes generationer 
gennem tid og evighed.
Måtte de, i taknemmelighed og kærlighed til den evige 
fader, stadig ihukomme og retmæssigt forstå, hvad der 
gennem denne oplevelse er blevet dem beskåret at være 
vidne til.
(Småbogen ”Omkring min missions fødsel” kap. 15)

Dyrisk kontra menneskeligt

Det dyriske sindelag ligger under ethvert ufærdigt men-
neskes eventuelt smilende og venlige overflade, der 
ofte er en udstråling af dets rent menneskelige sinde-
lag. At få sit eget menneskelige sindelag i kontakt med 
dette menneskes menneskelige sindelag er ikke nogen 
garanti for virkeligt venskab, hvis dette menneske-
lige sindelag kun er meget svagt, således at det er det 
dyriske sindelag, der er hovedfaktoren i samme væsens 
væremåde. Det er altid det dyriske sindelag, der sabote-
rer alt venskab, alt harmonisk samarbejde, ja kort sagt 
skaber alle former for krige mellem nationer som mand 
og mand imellem.
(Fra artiklen ”Menneskehedens frelse”)

Nogle Martinus-citater:
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Russells kurser sluttede som regel med spørgsmål fra 
kursisterne. Her er nogle eksempler.

Spørgsmål: Du siger, at Gud ikke giver os noget uden vi 
selv giver noget. Det er i modsætning til, hvad jeg altid 
har lært, nemlig at Guds gaver er frie, at Gud giver os 
alt, opfylder vore behov frit og uden en pris, så frit som 
den luft vi indånder.

Svar: Den ide er en sædvanlig accepteret misforståelse. 
Den er helt forkert, for det er ikke Guds natur, det stemmer 
ikke overens med Hans lov, som den er eksemplificeret 
i det universelle hjerteslag og de elektriske vibrationer.
Gud arbejder med dig, ikke for dig, som mange tror. Gud 
giver, men du må også give, ligeligt. Gud giver dig din 
frie vilje til aktion men forbeholder sig ret til reaktion. 
Ve den, hvis aktion er ude af balance med dens reaktion, 
for Gud tillader ikke ubalance i hele sit univers.

Du talte om den luft, vi indånder. Gud giver os den fra 
sin organisme, men vi må selv gøre den anstrengelse at 
ånde den ind. Bagefter må vi give den tilbage. Gud giver 
os vort daglige brød, men vi må selv gøre en indsats for 
at få det samt pleje og passe den krop, vi har fået som 
gave. Jord og sæd har vi fået, men vi må pleje og dyrke 
jorden for at få nytte af den.

De der tror, at Guds gaver er gratis, bruger megen tid 
med ønsketænkning og selvisk bøn, og gør mange nyt-
teløse bekræftelser i det håb, at Gud vil udføre magiske 
ting – sende penge eller modne frugter lige ned i deres 
skød, uden anstrengelser. ”Lad Gud gøre det”, siger de, 
”bed og du skal få dine ønsker opfyldt”, for med tro og 
tillid kan du flytte bjerge.”

Mennesker har flyttet bjerge ved at arbejde med viden og 
kraft fra Gud, men ikke ved dovenskab og ønsketænkning. 
Gud har givet mennesket magt til at flyve i himlen, at kun-
ne tale til hele verden samtidig, sejle på verdenshavene, 
til at tæmme Niagara, ikke ved tro og ønsketænkning, 
men ved at mennesket tog sin del af besværet.

Dette er hvad jeg mener, når jeg siger at vi må arbejde 
bevidst med Gud, idet vi får nøjagtig hvad vi selv er i 
stand til at give tilsvarende – og ikke mere. Han sætter 
ingen grænser for, hvad han vil give, for han lader dig selv 
sætte de grænser, alt efter hvad du selv vil give.

Lad os være konkrete: Lad os sige du ønsker en æblehave, 
hvor du kan få de skønneste æbler. Din have er en del af 

Guds krop. Hvis du sår et æbletræ i din have, vil Guds 
krop sørge for, der vokser et træ op og med tiden give 
dig æbler, i en kvalitet der er afpasset efter, hvad du selv 
har sørget for m h t vanding og gødning og andre udtryk 
for kærlighed svarende til den kærlighed, som Gud ofrer 
på den sag.

Der fortælles om en landmand, som ønskede en dejlig 
gård og spurgte Gud om at få det.  Snart fandt han en 
stenet og overgroet gård og købte den. Så sagde en kritisk 
nabo til ham: ”Du bad om en dejlig gård. Er det hvad Gud 
gav dig, hvad nytter så bøn?”
”Gud hørte min bøn, bare vent og se”, sagde landmanden. 
”Dette var alt hvad jeg kunne give nu til at matche det, 
Gud gav, men han vil give mere, når jeg giver mere.”

Så arbejdede landman-
den bevidst og kærligt 
sammen med Gud. År 
efter år udbredte Gud 
sin kærlighed i takt med 
landmandens kærlighed, 
indtil der stod lige den 
dejlige gård, han havde 
ønsket sig, fremstået som 
et samarbejde mellem 
mand og Gud.
Fem år senere kiggede 
en præst ud over hans 
velpassede marker og 
sagde: ”Hvor skønt Gud 
har velsignet dig med 
denne dejlige gård. Hvor frugtbare og rige dine marker 
er.” ”Ja”, sagde landmanden, ”så skulle du have set den, 
dengang Gud arbejdede på den alene.”

Der var ikke den mindste disrespekt i denne historie, for 
det er den måde, Gud arbejder på. Den kritiske nabo tog 
fejl ved at forvente, at Gud kunne give mere, end land-
manden kunne give til gengæld, og landmanden havde 
ret i, at Gud havde hørt hans bøn helt i overensstemmelse 
med hans ønske.

Loven om ligelig given og tilbagegiven (giving and re-
giving) er absolut. Der skal være balance mellem det, du 
giver og det, Gud giver. Hvis du holder op med at give, 
vil du holde op med at modtage. Hvis ”himlen” holdt op 
med at give regn, vil jorden holde op med at give afgrøder. 
Så længe der er så stor ubalance mellem dem, der giver, 
og dem der får (tager), vil der ikke blive fred i verden.

Spørgetime med Walter Russell
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Ny spørger:

Spørgsmål: Jeg er forvirret angående min egen indi-
viduelle sjæl og det, du beskriver som den universelle 
sjæl. Hvis min sjæl er en del af den universelle ligesom 
en vanddråbe er del af havet, hvordan kan det så stadig 
være min individuelle sjæl, der reinkarnerer, hvis den har 
tabt identiteten i den universelle sjæl, ligesom vanddrå-
ben taber sin identitet, når den vender 
tilbage til havet?

Svar: Svaret er, at Gud har et vidun-
derligt bogholderisystem til at optegne 
alle tanker og handlinger, der foregår i 
hans univers af tilsyneladende adskilte 
ting. Alle tanker er nedfældet perma-
nent i de fineste vibrationer, hvor alle 
ideers sæd findes. Alle dine tanker, 
hvert ønske og enhver af dine handlin-
ger konstituerer din individualitet. De 
er kosmisk optegnet (recorded) i disse 
sæd, som omgiver det stille center af 
bevidsthed, som er din sjæl.

Hvis din individualitet består af tanker 
og handlinger forskellige fra andres, 
kan du ikke sammenligne din indivi-
dualitet med en dråbe vand, som ikke 

har nogen individuelle ønsker til at skabe et mønster 
forskellig fra andre vanddråber i havet. Din krop kan 
sammenlignes med den vanddråbe, der vender tilbage til 
havet, for din krop og jorden er én, men din krop er ikke 
din identitet eller din individualitet.

Du kan bedre bruge frøet af en 
rose som eksempel, for rosen har 
ønsker og aktiviteter som former 
dens indfoldelse og udfoldelse. 
Rosens frø er blot stof fra jorden, 
og når du lægger det i jorden er 
det ligeså meget jorden som vand-
dråben er havet.

Men der er noget i det frø, som du 
ikke kan se. I det frø er den samme 
rose, indfoldet, afventende sin 
udfoldelse i en ny krop af stof fra 
jorden. Det du ser af frøet er kun 
føde for rosens spiring. Af denne 
jord dukker titusindvis af former 
op, fordi der er titusindvis af in-
dividuelle optegnelser af ønsker i 
jorden. Sjælen er en bevidstheds-

ide. Herfra udvikles adskilthed, individualitet og mønstre 
ved tænkning.
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Ved Per Holsner

I nummer 1 af årets ”Den Ny Verdensimpuls” har Vagn 
Noach gjort sig funderinger omkring anvendelse af 
formalin til balsamering og stillet spørgsmålet om ikke 
ligeledes drukning i en konserverende, giftig formalin-
løsning kan have svære konsekvenser for de levende 
væsener, som stadigvæk formår at leve i et menneskelig. 
Thi som det Tredje Testamente forklarer: ”Så længe der 
endnu er fugtighed i liget, er der også organiske, fysisk 
bevidste mikroindivider, der selvom de naturligvis er 
meget lavtstående i deres udvikling så dog har følelse 
og kan opleve smerte og pine, kan føle angst og rædsel 
og således kan reagere overfor enhver unaturlig opløs-
ningsproces af liget.”

Både det at fortæres af ild samt det at lide en giftig druk-
nedød er unaturlig, og i valget mellem disse to må spørgs-
målet dreje sig om, hvad der er af ”det mindste onde”, hvis 
man da ikke vælger at begrave liget, hvilket der har været 
tradition for i de tre store monistiske religioner jødedom, 
islam og kristendommen, mens f. eks. andre religioner 
praktiserer ligbrænding, hensættelse i naturen eller parte-
ring til dyreføde som i Tibet. Hvilken metode, der piner 
mest og varer længst, må være det afgørende for graden 
af udøvet ondskab. Ved kremering pulveriseres liget til 
aske, der i en urne kan lægges i jorden eller spredes for 
alle vinde, måske i alle vande, og alene den mineralske 
materie resterer. Med moderne pyroteknik bliver det godt 
nok smertefuldt for mikroindividerne, men det sker meget 
hurtigt og kontrolleret. Formalinløsningen indebærer 
også hastig død, måske tager det lidt længere tid, og det 
er ikke mindre smertefuldt, men her bliver til forskel 
for kremering det personlige elementarvæsen imidlertid 
fastlåst til liget, hvilket indebærer stor lidelse for dette 
væsen og pågår lige så længe, det ligger i formalin. 

Nu er Martinus ikke hvem som helst, han vidste besked 
om det nævnte forhold, men som inkarnation af ærkeengel 
Michael kunne han frigøre sit personlige elementarvæsen, 
lade en æterisk kopi bevare ligets formalinbalsamerede 
form, så han derved æterisk-fysisk kunne fastholde kon-
takt og fra sin tilværelse i jordens åndelige atmosfære 
være i stand til at materialisere sig på jorden efter ønske 
og behov. Dette kan mennesket normalt ikke. Efter sin 
store fødsel påsken 2011 i en alder af 30 år behøver 
Martinus imidlertid ikke benytte sig af denne teknisk 
oversanselige konstruktion. Egetræskisten med Martinus 
lig på Frederiksberg Kirkegård har ikke længere nogen 
funktion, og i dag er den moderne kremering den rigtige 
måde at håndtere liget på, den mest skånsomme for det 
personlige elementarvæsen og bedre end jordfæstelse, 
som indebærer en gradvis langtrukken forrådnelse, og 
samtidig kan kremering siges at udgøre en slags forbe-
redelse til fremtidens dematerialisering. 

Hvad angår den mørke dobbeltgænger, det væsen som 
bærer menneskets endnu ikke forløste negative karma, 
så frigør den sig, inden hele dødsprocessen sker, ligesom 
den kobler sig til, inden mennesket fødes til sin fysiske 
tilværelse. Og på spørgsmålet om hvorfor Martinus som 
ærkeengel Michael ikke bare kunne materialisere sig til 
en jordisk tilstedeværelse men behøvede at vekselvirke 
med en kopi af sit personlige elementarvæsen, så skyldes 
det, at det hidtil kun har været muligt for englehierarki-
erne at materialisere sig på det fysiske plan i højest fem 
minutter ad gangen. Ved hjælp af den ovennævnte særlige 
anordning kunne Martinus derimod selv bestemme, hvor 
længe han i en given situation ville manifestere sig fysisk. 

Sarkofagen med Martinus balsamerede lig på Frederiks-
berg Kirkegård ligger på et marmorgulv med kosmos-
flaget dekorativt hængt op på væggen bagved til alment 
skue i et mausoleum. Siden Martinus store fødsel påsken 
2011 har den som nævnt mistet sin betydning, derfor kan 
dens tilstedeværelse nu næsten sammenlignes med den 
slags persondyrkelse, som vi dogmatisk finder omkring 
andre historiske personligheder, noget Martinus i aller-
højeste grad bad sig frabedt, for Guds er æren. Indtil da 
havde mausoleet desuden den funktion at være en ekstra 
påmindelse om det Tredje Testamentes ophavsmand, til 
i respekt ikke at glemme hans personlige ønsker og råd 

Balsamering af lig
Åndsvidenskabens udvikling
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for håndtering af hans livsværk, thi han vidste udmærket 
godt, hvordan det forholdt sig med de lyse og mørke 
moralske kvaliteter blandt kredsen af de medarbejdere, 
han fik tilsendt af forsynet. Heller ikke Martinus Insti-
tuttet blev forskånet for de mørke kræfters påvirkning, 
tværtimod for han befandt sig jo altid lige i brændpunktet. 
Med hensyn til de fremtidens mausoleer, som Martinus 
skuede som en del af Guds plan for en kommende håndte-
ring af menneskelig, så har de ikke længere aktualitet, for 
udviklingen har vist sig at gå langt hurtigere end Martinus 
havde i sigte. Han vidste, at Dommedagsperiodens opgør 
ville blive afgjort inden for overskuelig tid, derfor kunne 
han i det Tredje Testamente bringe den advarsel, som 
opfordrede menneskene til skyndsomt at foretage valget 
mellem at være får eller buk i sit kristne tilhørsforhold. 

Han vidste ligeledes besked med Antikrists planlægning 
i tidsperioden år 1833 – 1838 af sin kamp for at afspore 
den ny impuls af Hellig Ånds indstråling ind over jorden 
og dens relation til Maria Sofia og Jesus Christus æteriske 
genkomst i løbet af 1900- tallet, hvilket dybest set ligger 
til grund for og har forårsaget alle krige og rædsler siden-
hen, og først nu efter lysets sejr ved Dommedag vil aftage 
gradvist og helt, alt som mørkets kræfter konsekvent 
ebber ud. Krigens helvede i Mellemøsten og specielt 
Syrien manifesterer Apokalypsens ventede Harmagedon. 
Martinus kendte ikke til udfaldet af Dommedag, men 
valgte at fokusere på det positive, at lyset sejrede, og i 
så fald med det fremtidsperspektiv Gud havde åbenbaret 
for ham, inklusive den lyse menneskeheds store fødsel 
indenfor en periode af tre tusinde år. 

Havde Antikrist med sit mørke forsyn vundet, skulle 
jordklodevæsenet - nu i sin fjerde inkarnation - have 
begyndt forfra i det kosmiske spiralkredsløb med en 
tilværelse først i mineral-, plante- og dyreriget inden en 
fjerde inkarnation svarende til den nuværende. Med tab 
af livskraft. Skulle klodevæsenet mislykkes endnu en 
gang, så vil den altid få Guds velsignelse til at lykkes 
tredje gang, for lyset er stærkere end mørket, og Gud er 
kærlighed. Men nu er det åndeligt set en kendsgerning, 
at vor jordklode sejrede sammen med Kristusvæsenet, 
det lyse forsyn og den lyse menneskehed.

Den går nu ind i sin femte inkarnation som Gaia ved at 
transformeres til himmerige på jorden, det rigtige men-
neskerige. Efter Dommedag findes der ifølge Guds plan 
flere scenarier for udviklingen, Martinus beskrev en af 
dem, og den blev det ikke, thi det kommer til at gå meget 
hurtigere, da sejren blev både intens og kraftfuld. Alt det 
ved Martinus besked om i dag, derfor bliver der ingen 
mausoleer og kremering den rigtige måde at håndtere liget 
på - med overgang til en dag selv at kunne ekskarnere 
ved dematerialisering.   

Hidtil har skytsenglen og en arkai i samarbejde med et 
særligt åndeligt væsen for fødsel og død bistået ved det 
enkelte menneskes henholdsvis inkarnation og ekskar-
nation. Det lyse menneske vil i fremtiden overtage disse 
englefunktioner, vil sammen med det særlige åndsvæsen 
med koncentreret materialiseringskraft, A-kraft først 
kropsliggøre sig på det æteriske plan og derefter på det 
fysiske plan ved hjælp af fysisk A-stof, mineralsk æterisk 
substans fra fysisk inkarnerede givere. Som Martinus 
beskriver det, men først efter menneskets indvielse gen-
nem den hvide ilddåb. 

Den lyse menneskehed gennemgår i år en sjælelig fri-
gørelse, der gradvist i et nyt klarsyn vil åbne op for en 
mangfoldighed af åndelige væsener omkring sig. Som f. 
eks. åndsvæsener for fødsel og død, elementarvæsener, 
naturvæsener, husvæsener, maskine-teknikvæsener og 
mange, mange flere i alle deres forskellige funktioner. 
Alle sammen levende væsener, der har indvirkning på vor 
tilværelse, og stort set uden vort kendskab. Dem skal vi nu 
blive os bevidste og livgivende samarbejde med for ikke 
globalt at få flere krige, voldsomme klimaforandringer og 
skadet miljø. F. eks. har hver blomst sin gnom, undine, 
sylf og salamander til sin hjælp, hver tanke danner sit eget 
væsen, som særlige sylfer bærer ud i klodens åndelige 
atmosfære. Her kropsliggør hver vind, storm og orkan en 
højtudviklet sylf på niveau af henholdsvis åndselv, livsånd 
og åndsmenneske, ligesom noget tilsvarende gælder for 
undiner i vandets element. 
Lykkes vi med det samarbejde, hvilket allerede nu er højst 
aktuelt, så vil Gaia finde sin harmoni indenfor de næste 
sekshundrede år, trods temperatur stigning på 4 grader 
celsius, en halv meters øget højde på havene og en ligestil-
ling af sine globale akser - dobbeltpolet med sine nordlys 
og sydlys, hvor hun jo ved hjælp af engle, ærkeengle og 
arkai kan kommunikere kosmisk gennem henholdsvis de 
violette, grønne og røde flammende lysbånd.

Derfor vil skoler i løbet af dette århundrede få åndsvi-
denskab på skemaet som del af almen dannelse, så ver-
densfreden sikres, og det Tredje Testamente vil udgøre et 
vigtigt bidrag, men det vil åndsvidenskabeligt langt fra 
være tilstrækkeligt for at nå målet. Hvert hus og lejlighed 
har sit husvæsen, hvert menneske sit personlige elemen-
tarvæsen, hver sten, træ og dyr sit åndsvæsen, så der er 
nok at lære, og i lyset af Gaias kærlige fremtid giver det 
i allerhøjeste grad begejstret mening. Ganske forståeligt 
havde Martinus håbet på, at Martinus Instituttet med 
Kosmosbladet ville tiltrække og bringe en sådan ånds-
videnskabelig kundskab. Det er åbenbart ikke tilfældet, 
så hvad ved Martinus Instituttet om alt dette, som skal 
komplementere Martinus livsværk. Også derfor tager han 
nu et opgør med instituttet, og det faktisk uanset resultatet 
af retsprocessen senere i år.
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Af Rolf Elving

Det følgende er referat fra båndoptagelse af samtale 
med Martinus (M) vedrørende symboler, som endnu 
ikke var blevet forklaret af ham selv. (forkortet)

X siger: Men det vil sige helt klart, at hvis der en 
skønne dag ligger nogle symboler, som du ikke har fået 
beskrevet, så skal dem, der står med dem, de så skal 
ikke tillade at de bliver beskrevet.

M svarer: Jeg skal nok bestemme, hvad der skal beskri-
ves. 

X.: Vi kom ind her ved bordet sidst til at tale om alle de 
symboler, du har lavet, men som du ikke har beskrevet. 
Og vi har tidligere talt om her, hvad vi skulle gøre, hvis 
du en dag stak af og ikke havde beskrevet dem alle 
sammen.

M.: Så bliver de ikke beskrevet.

X.: Nej, nu siger du, at så bliver de ikke beskrevet. 
Men så står vi med et problem, som u-gruppen kan se. 
Og det er det jeg gerne vil lægge frem.

M.: Jo.

X.: Jeg har snakket med Y og med den øvrige under-
visningsgruppe om det, hver for sig. Og det er dem, der 
har taget det op. Y siger at han har tidligere drøftet de 
symboler, som du ikke har beskrevet...

M.: Men Y kender dem ikke, nej.

X---temmelig  nøje med dig. Og Y føler godt, at han er 
i stand til at beskrive dem.

M.: Y? Nej, det er Y aldeles ikke.

X.:Ja, men Y føler det, Martinus -

M.: Ja, lad Y bare føle dobbelt så meget, - jeg føler 
endnu stærkere

X.: Jamen det føler Y, så Y vil sådan set gerne påtage 
sig at beskrive dem og spørger dig, om det er rigtigt, 
hvad Y har skrevet.

M: Nåh ja, men det vil jeg ikke, - det går jeg ikke med 
til.

X.: (Fortæller om at den øvrige undervisningsgruppen 
ikke har fået adgang til samme information som Y) 
Y kender den tilsyneladende vældigt godt og som de 
andre ikke kender noget til.

M.: Y kender jo ikke engang de artikler han skriver. 
Der er store fejl i dem. Nej, Y betror jeg ikke noget 
som helst. Symbolerne skal skrives af mig, og de er i 
mig. Og jeg kan ikke føre det over i andre mennesker. 
Skal de skrives, så skal de skrives af mig. Og det er slet 
ikke noget, der er nødvendigt for menneskene, for det 
kommer de til af sig selv. Jeg har det jo nemt, fordi jeg 
har så meget kraft og overskud. Derfor har jeg kun-
net lave så meget på forskud. Det er egentlig lavet på 
forskud. Min mission er allerede lavet færdig for længe 
siden...

Om symbolforklaringerne
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Af Ejnar Hjorth

Hvad kan med rette kaldes: Det Tredie Testamente?
Det Tredie Testamente er en fortsættelse og fuldkom-
mengørelse af Bibelen. Det er en hellig tekst.

Det Tredie Testamente er med sikkerhed kun det, som 
Martinus selv udgav, mens han var her. Kun dette kan med 
fuld ret kaldes Det Tredie Testamente. Denne tekst skal 
selvfølgelig bevares uberørt af ”jordmenneskehænder”. 
Ellers er det ikke længere ”den rene vare”.

Tilføjelser, udvidelser og ændringer
Der kommer dog hele tiden nye udgivelser fra Martinus 
Institut under titlen ”Det Tredie Testamente”. Man kunne 
derfor spørge: Hvornår hører eventuelle nye tilføjelser, 
udvidelser og ændringer op? Hvornår er Det Tredie Te-
stamente perfekt og en færdigskabt helhed?

Det er selvfølgelig forkert at ændre noget som helst i 
selve Det Tredie Testamente, som Martinus udgav og 
som er ”den ægte vare”. Det gælder især de ”betydelige 
ændringer, som f.eks. modernisering af de udtryk, som 

Martinus brugte. Men det gælder også selv ”ubetydelige 
ændringer” som f.eks. at ændre:
Titlens stavemåde
Sidetallene i de 7 bind
Nummereringen af de 7 bind fra romertal til ”arabertal”
Indsættelse af stykoverskrifter
Nummerering af afsnit

Det er selvfølgelig forkert at bruge Martinus’ efterladte 
skrifter på den måde og ophøje dem til at høre med i Det 
Tredie Testamente.
Hvis man vil tillade sig at gøre dette, kan det kun forsva-
res, hvis man samtidig gør opmærksom på, at dette er en 
revideret og bearbejdet udgave af Det Tredie Testamente 
eller af Martinus’ efterladte skrifter, og at det er gjort af 
hr/fru NN. Det er også vigtigt, at alle ændringer er vist i 
fodnoter eller omtalt og forklaret, så man kan se, hvad der 
er Martinus oprindelige tekst, og hvad der er et ”jordmen-
neskes” egne forklaringer og fortolkninger.
Ellers er det ikke længere ”den ægte vare” og hører ikke 
med til Det Tredie Testamente.

Hvad hører med til Det Tredie Testamente?

Dette er Gerards forslag til, hvordan teksten på omsla-
get på de sidste to udgivelser fra Instituttet burde se 
ud, dvs der skal ikke stå at Martinus er forfatteren og ej 
heller, at det hører til Det Tredie Testamente. Det hand-
ler om bogen ”Den intellektualiserede kristendom” og 
Symbolbog 5.

Rådet 

for 

Martinus Institut

Bearbejdelse af efterladte ufuldendte manuskripter 
forfattet af Martinus med titlen:

Den Intellektualiserede Kristendom

Og hvad angår symbolbog 5:

Rådet

for

Martinus Institut

Bearbejdelse af efterladte Lydfiler og ufærdige forkla-
ringer af Martinus til symboler nr. 45 -77

Det skulle ikke være så svært at skifte omslagene ud!!
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Ejnar Hjorth

På nettet kan man finde en afhandling, på 70 sider, som 
Mary McGovern har lavet i forbindelse med et studium 
på Københavns Universitet om oversættelsesproblemer. 
Der er skrevet to afhandlinger om dette: “At oversætte 
Martinus“.

Jeg læste med stor interesse Marys redegørelse og fandt 
mange gode råd og forklaringer på de problemer der 
opstår, når Martinus’ analyser skal oversættes fra den 
danske tekst.  Dem kendte jeg så godt selv, fordi jeg i 10 
år var med til at udgive KOSMOS på esperanto.

Desuden har Mary, som musiker, gjort en meget interes-
sant iagttagelse ved en særlig egenskab ved Det Tredie 
Testamente. – Herom senere.

Oversættelseproblemer
Ib Schleicher, der var eksperten med hensyn til esperanto. 
Han havde oversat mange af Martinus’ bøger, bl.a. LI-
VETS BOG I, Logik og flere af de små bøger. Han læste 
korrektur og kontrolerede oversættelsernes korrekthed 
ved hvert KOSMOS-nummer på esperanto.

Ib Schleicher drøftede oversættelsesproblemer med Mar-
tinus, og han fik lov til at begrænse brugen af indskudte 
sætninger, så sammenhængen blev tydeligere og passede 
bedre til esperantos stil.  Det kan ses allerede i stk. 1.  i  
LIVETS BOG  – Som på “gammel“ dansk lyder:

Livets oplevelse
“1.  Ethvert levende Væsen, der kommer til Verden, 
ligegyldigt hvad enten det hører ind under det Væsens-
samfund, vi kalder ”Den jordiske Menneskehed”, eller 
det hører ind under de Former for Liv, der ytrer sig gen-
nem det, vi er vant til at opfatte som ”Dyr”, ”Planter” 
og ”Mineralier”, er alle uden Undtagelse Genstand for 
Livets Oplevelse.“
Her er samme tekst oversat til esperanto af Ib Schleicher:

“La travivado de la vivo 

1. Ĉiu viva estulo, kiu venas en la moden, troviĝas en la 
travivado de la vivo. Tiel estas senescpte por ĉuij estuloj, 
egale ĉu ili apartenas al tiu socio, kiun ni nomas “la tera 
homaro“, aŭ ĉu ili apartenas al tiuj formoj de vivo, kiujn 
ni kutime vidas kiel bestod “plantojn“ kaj “mineralojn“.“

Som man sikkert har bemærket, er den første sætning 

ført sammen med den sidste på esperanto, og det lange 
indskudte led kommer til sidst.  Det har ikke ændret no-
get ved betydningen, men for mange af os, der ikke kan 
rumme så lange indskudte sætninger, kan det være en 
lettelse, og flere har oplevet, at det er nemmere at læse 
Martinus på esperanto end på dansk!! 
En egenskab ved esperanto er, at man kan udtrykke sig 
klart og ofte kort. Esperanto er verdens mest fleksible 
sprog.  Det har en regelmæssig grammatik, og er et meget 
præcist sprog. 

I dette stykke 1 i LIVETS BOG, mødte Ib også det første 
oversættelsesproblem.  Det var ordet “oplevelse“. 
Da begrebet “livets oplevelse“ jo er et af hovedtemaerne 
i LIVETS BOG, er det vigtigt at oversætte det korrekt.  
Det danske ord for oplevelse er faktisk vanskeligt at 
oversætte til andre sprog.
Hvad hedder oplevelse på engelsk?  Experience?, Hvad 
hedder erfaring på engelsk?  Experience?  Hvad hedder 
mon Martinus-udtrykket: erfaringsoplevelser?  Experi-
ence-experiences?  ??
På esperanto kan oplevelse gengives med både sperto og 
travivado. Der er naturligvis en nuanceforskel.  Ib valgte 
travivado, men følte at det var nødvendigt med en fodnote, 
der henviser til esperantos største ordbog, Plena Ilustrita 
Vortaro, hvor begge ord er forklaret.

For at skabe så ensartede esperanto-oversættelser som 
muligt af Martinus’ analyser, lavede Ib, sammen med 
flere andre esperantokyndige, en ordbog med mange 
eksempler på danske Martinus-ord. Der vises, hvor de 
forekommer i Martinus’tekst og der gives eksempler på, 
hvordan de kan oversættes. Formålet med ordbogen er, 
at alle fremtidige oversættere principielt skal oversætte 
samme ord ens i hele værket. Det er dog ikke altid muligt. 
Sprog er jo ikke matematik, men et levende medie. Så 

Oversættelse af  Det Tredie Testamente
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oversættelsesproblemer er der nok af.

Esperanto vil blive bro- og grundsproget for mange 
fremtidige oversættelser til nationalsprog.

Ved et møde drøftede man det kommende internationale 
verdensrige, hvor der ville være kun eet sprog og at 
med tiden ville alle nationalsprog uddø og forsvinde på 
naturlig vis. – Så var der pludselig en af tilhørerne som 
bekymret stillede spørgsmålet: ”Hvad vil der så ske med 
det danske sprog?” – En dame rakte med stor iver hånden 
op og sagde: ”Det spørgsmål kan jeg godt svare på, for 
jeg har spurgt Martinus om det!”  – Og han havde prompte 
svaret: ”Dansk er det sidste nationalsprog i Verden, som 
vil forsvinde!”  Hun spurgte så: ”Hvorfor det?” – Mar-
tinus svarede: ”Dansk vil, som det sidste nationalsprog 
i Verden, forsvinde, fordi menneskene i fremtiden vil gå 
tilbage og læse mit værk på originalsproget”

Mange vil altså i fremtiden lære sig, Det Tredie Testa-
mentes grundsprog, dansk. “Gammel“ dansk vil blive 
studeret lige så grundigt, som man i dag lærer sig hebræ-
isk, aramæisk, græsk og latin for at kunne læse de ældste 
udgaver af Bibelen og den klassiske græske og romerske 
litteratur på de originale sprog. 

Kunsten af oversætte

Mary McGovern er fra Skotland, men har lært sig dansk, 
for at kunne studere Det Tredie Testamente på origi-
nalsproget. Hun er uddannet violinpædagog og lærer i 
Alexanderteknik. Hun har oversat en stor del af Martinus’ 
værk til engelsk og var i 20 år redaktør for den engelske 
udgave af tidsskriftet Kosmos, der udgives af Martinus 
Institut i København. Hun har været medlem af under-
visningsudvalget på Martinus Institut siden 1991 og er 
aktiv i Instituttets oversættergruppe. I 2013 indtrådte hun 
i rådsarbejdet for Martinus Institut.
For tiden udgives Martinus’ værker på dansk samt 19 
andre sprog.

Kunsten at oversætte og overvejelserne derover har ud-
viklet sig til en universitetsdisciplin, en videnskab. Mary 
McGovern har studeret denne videnskab på Københavns 
Universitet og i denne sammenhæng forfattet to afhand-
linger om at oversætte Martinus.  Hun skriver: “Hvad 
kendetegner en god oversættelse? … Hvilke specifikke 
problemer gør sig gældende for arbejdet med at oversætte 
Martinus’ værk?“
Her følger nogle citater fra Mary McGoverns afhandlin-
ger ved Københavns Universitet:

Om at oversætte Martinus

“Martinus var bevidst om, at han ikke kun skrev for 
danskere; hans værker var fra begyndelsen bestemt for 
at skulle oversættes til så mange sprog som vel muligt.                                                                                                    
Hvor en bibeloversætter kan være tilfreds, hvis læseren 
bliver troende og omvendes, kan oversætteren af Martinus 
være tilfreds, hvis oversættelsen lever op til Martinus’ 
intention:
“Livets Bog ... vil derimod ... kun have til opgave at 
lede Sandhedssøgeren til Forstaaelsen af den daglige 
Oplevelse af Livet ... som identisk med en, for ham selv 
særligt tilpasset, og af Forsynet udløst direkte Korrespon-
dance, en Korrespondance, som det paagældende Individ, 
efterhaanden ... vil blive i Stand til at reflektere paa lige 
saa let, som det nu er i Stand til at reflektere paa et med 
sig jævnbyrdigt Medvæsens Korrespondance.“ (Martinus 
Livets Bog 1, 1932: 14–15).

En af opgaverne for oversættere af Martinus’ værker er 
at finde ud af, hvilken “mellemliggende grad”, der giver 
den rigtigste balance mellem trofasthed mod Martinus’ 
original og kravene til målsproget og dets kultur. “Mel-
lem de to oversættelsespoler (dvs. mellem streng formel 
ækvivalens og fuld dynamisk ækvivalens) er der et antal 
mellemliggende grader, som repræsenterer forskellige 
acceptable normer for litterær oversættelse.“  (Nida 
1964:160). 
Her er det vigtigt, at oversætterens intention er den samme 
som forfatterens.  … uden at miste kontakten med læ-

sekredsen… Med mange formelle justeringer 
og påtvungne valg mellem “klodsethed og 
tab af information”, hvor Martinus klart ville 
foretrække klodsethed, … (Pedersen 1988:17)

Et klassisk kunstværk
LIVETS BOGs drama
  Det er begyndelsen til Skæbnesymfonien af 
Beethoven., der ses her!

Man kunne sammenligne strukturen af Livets 
Bog med den “dramatiske kurve” i mange film 
og skuespil eller med sonateformen, en drama-
tisk musikform, der består af en udvidet tredelt 
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form, hvis tre led (eksposition, udvikling (modulation) 
og rekapitulation (reprise)) efterfulgt af en coda er karak-
teristiske for første sats i sonater, symfonier, koncerter 
m.v. fra den senklassiske og tidlige romantiske æra til det 
tyvende århundrede.

Ligesom musikformen begynder den med at præsentere 
et tema. Jeg forestiller mig, at hovedtemaet i Livets Bog 
er selve livets oplevelse. Det første afsnit af Livets Bog 
begynder således:

Livets Oplevelse
1. Ethvert levende Væsen, der kommer til Verden, ligegyl-
digt hvad enten det hører ind under det Væsenssamfund, 
vi kalder “Den jordiske Menneskehed”, eller det hører ind 
under de Former for Liv, der ytrer sig igennem det, vi er 
vant til at opfatte som “Dyr”, “Planter” og “Mineraler”, 
er alle uden Undtagelse Genstand for Livets Oplevelse. 
(Livets Bog 1 1932, 5).“

(Det lyder sådan i Marys oversættelse til engelsk:

“Experience of life 
1. Every living being that comes into the world, regard-
less of whether it belongs to the community of beings we 
call ”terrestrial mankind” or whether it belongs to those 
forms of life which manifest themselves through what we 
are accustomed to recognize as ”animals”, ”plants” and 
”minerals”, is, without exception, subject to the experi-
ence of life.“)

“Han fortsætter i afsnit 2 med at udtale, at livet er et 
resultat af:
“en Vekselvirkning mellem to Former for Energi, nemlig 
den fra Universet i Form af vore Omgivelser, og den fra 
vort eget Indre i Form af vor Manifestation udstraalende 
Energi …“ (Livets Bog 1, 1932, 5).
Hermed er værkets hovedtema præsenteret og udviklin-
gen af det påbegyndt på den første side af dette meget 
store værk. 

I sit “Die Kunst der Fuge” (en ikke-dramatisk form) lyk-
kedes det Bach at skabe et 75 minutter langt værk ud fra 
et meget enkelt tema. Også for Martinus lykkes det at 
skabe et stort 2927 sider langt (dramatisk) værk baseret 
på den enkle iagttagelse, at vi alle oplever livet.

Fortalen og indledningen (Livets Bog I, kapitel 1–6) 
kan sammenlignes med et musikstykkes eksposition, 
den første af dets tre dele, selve Livets Bog svarer til 
udviklingsdelen, medens Livets Bog VII svarer til re-
kapitulationsdelen, og efterskriftet fungerer som coda.“
Her slutter de korte uddrag af Marys afhandling. Jeg kan 
varmt anbefale at læse det hele fra nettet. Søg på Google: 
mary mcgovern oversættelse.

Det Tredie Testamente vil blive oversat til alverdens 
sprog. Det er et helstøbt kunstværk, som først engang i 
fremtiden vil blive fuldt forstået og værdsat og da vil det 
blive “til glæde og velsignelse for alle levende væsener“.
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v/Ole S. Larsen

Et dilemma Martinus-kosmologer og andre spirituelt 
søkende mennesker med tung lidelse-bakgrunn bak seg 
ofte føler på, er hvor langt er det mulig å akseptere sin 
karma, skjebne, uten å føle oppgitthet, sinne, bitterhet, 
frustrasjon?  

En problem-stilling man ikke kan neglisjere; den må tas 
på høyeste alvor.     
At det handler om vekst og utvikling, som det heter på 
«fag-språket», og det er noe vesentlig man skal lære av 
disse ublide omstendigheter (både ut i fra et ettlivs og 
flerlivs-perspektiv!), er selvsagt ganske opplagt – men 
hvor langt skal man strekke seg for å tilgi sine «karma-
bødler», «syndere»  med mer, uten å miste selvrespekt, 
verdighet, integritet?

For å ta problem-stillingen til mitt eget liv, kjenner jeg på 
mye sorg i dag over vanskelig karma jeg har blitt utsatt 
for på forskjellige tidspunkter i livet.
Sorg over muligheter som har gått tapt; sorg over det ene 
og det andre. 
Jeg ble egentlig født inn i et sorg-liv.    

En rød tråd som går igjen i denne uheldige karma, er gale 
valg og beslutninger som er blitt tatt.    
Alt kunne blitt annerledes og mye bedre i livet, hvis det 
hadde blitt foretatt et annet valg på den tiden. 
At jeg for eksempel hadde fått lov av min til tider over-
kjørende far å spille trommer i musikk-korpset, som  jeg 
så inderlig ønsket, og ikke det teite blåse-instrumentet 
som han ville jeg skulle spille.  
Jeg kunne endt opp som et talent i musikk, og kanskje 
fått et levebrød av det!
At jeg heller hadde byttet skole, til en Rudolf Steiner-
skole, etter 8. klassen.   
At jeg kunne fått to års hvile fra all skole og lekser etter 9. 
klassen, og heller tatt gymnas, artium som cirka 20-åring.   
Her presset også far på at det kun skulle være ett års pause.       
       
Det er flere jeg kan rette anklager i mot – men de to som 
peker seg spesielt ut som de store «karma-bødler»  i mitt 
liv, er far og en psykiater.    
De tok fra meg flere av mine beste år.    
Far var som sagt i perioder styrende og overkjørende, og 
lot meg ikke få gjøre det jeg aller mest hadde lyst til å 
gjøre i oppveksten.    

Og det var kun positive, oppbyggelige ting jeg ville drive 
med!     
Psykiateren, som far idiotisk, feilaktig hadde brakt inn, 
proppet meg full med medisin, som tilslutt gjorde meg 
så dårlig, satt ut av spill, at jeg faktisk endte ett halvt år 
på psykiatrisk sykehus i 1982.   
Hadde aldri havnet bort i psykiatrien dengang, hadde det 
ikke vært for den sinnsyke psykiateren!

Fra jeg var 21-22 år gammel til jeg ble 26, fungerte jeg 
ikke i verken arbeidsliv eller skole, på grunn av etter-
virkninger av giftig, skadelig nevroleptika  jeg måtte ta 
i 81 og 82.    
Mens andre venner og jevnaldrende tok utdannelse eller 
var i jobb, var jeg i disse viktige, sentrale årene av mitt 
liv, satt helt på sidelinjen.
Var sykemeldt, og gikk på medisinsk attføring.   

Må innrømme jeg ikke ser på med så blide øyne på de 
to i dag.
Har et til dels ambivalent forhold til far, og psykiateren 
drev altså med idiotskap!  
Utad virket far å være verdens snilleste og mest vellyk-
kede mann, men dessverre kunne jeg innimellom erfare 
en annen side ved han på hjemmebane.    

                                                                                                                                                  
``Du er så liten, du – så du har ikke noe du skulle ha 
sagt!``, var noe han ganske hyppig meddelte meg i barn-
dommen og oppveksten.    
Da jeg ikke fikk tatt disse riktige, viktige beslutninger 
i ung alder jeg nevnte innledningsvis – som altså far 
må ta mye av skylden for – havnet jeg også utenfor i 
16-årsalderen.   
Var i et halvdårlig oppvekstmiljø, med utbredt mobbing 
i skolen og fotball-klubben jeg spilte i, og fikk angst og 
psykiske problemer på grunn av det like etter 9. klassen. 

Om at acceptere sin karma
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Maktet ikke å begynne rett på gymnaset som var planen, 
men måtte utsette det ett år. (Og den ettårs-pausen skulle 
som sagt vart minst to år!)        

Far kom nok fra en litt annen bakgrunn enn meg. Han 
trodde blant annet kun på det biologiske verdensbildet.  
At det fantes noe «åndelig dimensjon», ville han ikke 
høre snakk om!
Det bidro nok til noen av ulikhetene, «clash`ene»  våres.      

Kjenner på noen ganger, selv i dag, hvordan raseriet koker 
i meg over hva de to gjorde i mot meg, og får lyst til å 
sparke hull i veggen.    
Plager meg også litt ekstra, når jeg tenker tilbake på det, 
at da jeg var i de yngre år, og følte jeg hadde noe bra på 
gang, kom det alltid før eller senere tilslutt, en klam jern-
neve og hindret meg i siste liten.
Det er så mange forsømte ting jeg kunne tenke meg å ta 
igjen i dag.  

Hvor langt skal man gå for å prøve å orke å tilgi?
Hvor langt skal man akseptere og godta urett begått mot 
en selv?        
Jeg har for eksempel ikke klart å tilgi psykiateren.
For få år siden ringte jeg han til og med opp privat, og 
skjelte han ut etter noter.    
Jeg vet jeg karmisk sett  en gang må greie å tilgi han, men 
klarer det ikke ennå.    
Er det lov til å bli bitter, forbannet og frustrert?
Martinus tilråder i alt og ett, har jeg forstått han rett, ube-
tinget tilgivelse – men der er ikke alle vi mennesker ennå.  
Uten at vi skal føle dårlig samvittighet av den grunn.   

Skal man stole på Martinus og karma/skjebne-lovene, er 
alt som inntreffer deg av hendelser, tildragelser ment å 
skje.   Det er en hårfin presisjon på det.   
Å bli bitter over sin egen karma, er selvsagt ingen løsning.
Det hemmer din utvikling, og man kommer ikke videre 
i livet.      

Så må jeg også formidle en innrømmelse og refleksjon:  
Når jeg ser meg rundt, så har jeg jevnaldrende venner 
som har opplevd langt verre ting i livet enn meg.  Med 
enda verre karma, skjebne.
Hvordan ville det vært for meg og opplevd det de har 
vært i gjennom?
Må prise meg lykkelig over å ha sluppet det.
Noen har for eksempel hatt voldelige psykopat-fedre, og 
selvsagt blitt ødelagt av ondskapen; blitt arbeidsuføre i 
ung alder.    

Eller de som har vært i den kritiske alderen, som jeg 
kaller det; mellom 50 og 55 år, og som nylig og ganske 
nylig har vandret over til andre siden (altså diskarnert) 
på grunn av diabetes, kreft, livstrøtthet/livsfrustrasjon.

Er ikke det en langt tøffere skjebne, karma enn den jeg 
så langt har hatt?       
Der er jo ikke jeg ennå.
Jeg er i samme aldersgruppen; i begynnelsen av 50-årene, 
og utad tror jeg virker ganske oppegående, sterk. Jeg er 
i bra fysisk form, lever sunt, og reiser for eksempel flere 
ganger i året over halve Europa.       
                                                                                                                                                    
Læring fra tung karma, skjebne er selvsagt viktig.  For 
alle individer.     
Kan i dag klart se at de «fellene» jeg gikk i dengang, som 
forårsaket lidelses-karma, greier jeg fint å unngå i dag.   
Det er altså noe vesentlig jeg har blitt undervist; og derved 
kommet meg videre i livet.
Når man er ung og vokser opp, er man naturlig nok ikke 
alltid klar over hvordan lovene virker og fungerer. 
Slik er det vel for de fleste.

I dag må jeg si at det hjelper å knytte en indre bønn til 
problematikken. Be om hjelp til å forstå hvorfor ting har 
blitt som de har blitt.  Be om hjelp til å holde ut, godta 
og akseptere det. 

Far møtte også sin karma.  Det var ikke bare mot meg han 
var slik. Han døde brått 61 år gammel av hjerteinfarkt i 
1995, etter flere år i forveien med tung diabetes.  
Det var noe vesentlig han skulle lære ved det å overkjøre 
mennesker.      

Må likevel komme med et hjertesukk:
Noen ganger i dag kan jeg ikke la være å tenke at jeg så 
gjerne skulle levd dette livet om igjen fra jeg var ti år.
Tatt riktige valg, og gjort det jeg aller mest hadde lyst til 
å gjøre, uten at noen hindret meg.  

Fremover blir det bra. Næste gang er jeg klogere.   Frem-
tiden er en lysende stjerne.      
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Af Helmer Fogedgaard

I Okkultisten 1945 havde Fogedgaard en artikel med 
denne overskrift. Følgende er uddrag herfra. Han havde 
polemiseret lidt mod Martinus, fordi han ikke mente, det 
var logisk, at vi i absolut forstand var i evig udvikling. 
Han fik imidlertid lejlighed til personligt at drøfte det 
med Martinus og blev klogere. Her er så, hvad han skrev:

Der er ganske vist ingen brist i min logik, men – som 
det desværre så ofte sker – var udgangspunktet forkert. 
Sagen er nemlig den, at problemerne kan betragtes fra to 
forskellige syndvinkler: den kosmiske og den ”lokale” 
(dvs den timeligt-sanselige verden). Når man sammen-
blander disse to betragtnings-metoder, kommer man på 
vildspor. Måske ville denne sammenblanding have været 
lettere at undgå, hvis Martinus i sine forskellige analyser 
nærmere præciserede, hvilke synsvinkler han anvendte 
i det givne øjeblik.

Lad det derfor straks være sagt, at min påstand om, at 
der ingen evig udvikling eksisterer, er korrekt, når man 
ser kosmisk på det. Der er blot den hage ved sagen, at 
dette er Guds udsigtspunkt, og det får aldrig nogensinde 
hverken praktisk eller teoretisk interesse for os. Som dele 
af helheden vil vi ingensinde kunne blive til Alt. DEN 
STORE ENE er i al evighed fuldstændig suveræn. Mit 
forkerte udgangspunkt bestod således i, at jeg tankemæs-
sigt anvendte en synsvinkel, som aldrig nogensinde bliver 
aktuel for de fremtoninger, vi kalder de levende væsener. 
Vi er i al evighed bundet til det timelige, det sanselige 
– illusionerne!

Det vil ikke være vanskeligt at se, at det nødvendigvis må 
være sådan. En detalje kan aldrig blive lig med helheden. 
Gud er det absolutte, det virkelige, som ikke har andre 
væsener at korrespondere med udadtil i universet. Derfor 
rummer Gud hele uendeligheden. De enkelte individer er 
derimod kun celler i det uendelige mikrokosmos, og de 
oplever livet ved at korrespondere indbyrdes. Det er det, 
vi kalder sansning. Men sansning er kun reaktioner mel-
lem de levende væseners energiformer. Og da en reaktion 
er en difference mellem to tings manifestationer, men ikke 
tingen selv, bliver resultatet, hvad vi kalder en illusion.

Vi lever i illusionernes verden, som danner kontrasten 
til Guds absolutte verden. Det er formodentlig denne 
kontrast mellem virkelighed og illusion, der danner 
grundlaget for Guds oplevelse af tilværelsen. Kontrast er 

jo grundlaget for al sansning og manifestation. Striden 
mellem det monistiske og dualistiske livssyn finder også 
sin løsning her. Monismen, der opfatter alt i verden som 
værende af samme natur, har ret, når den mener Gud, idet 
den ser kosmisk på det. Men dualismen, der erkender 
tilværelsens dobbelthed (ånd og materie, lys og mørke 
osv), har også ret, idet den ser tingene fra vor verden.

Nu skal man ikke – sådan som jeg i sin tid gjorde – forsøge 
at løbe fra denne illusionernes verden i håb om at finde 
en mere objektiv tilværelse. Det er som allerede nævnt 
umuligt, og det er jo også kun fra Guds stade, at vore 
oplevelser er illusioner. For os selv er de skam realistiske 
nok. Vi kan jo blot prøve på at tænke på vore glæder og 
sorger. Det timelige og sanselige, som vi er bundet til, 
kan vist ikke ønskes at opfattes mere virkeligt, end det 
allerede er tilfældet.

Det argument for den evige udvikling, som i al sin korthed 
slog mig mest i samtalen med Martinus, var dette, at hvad 
der er sket kan ikke være usket. Med andre ord: vor evige 
tilværelse bringer stadig noget nyt til vor bevidsthed. Vi 
oplever hvert eneste minut nye tanker og situationer, som 
efterlader sig en virkning, der ikke kan blive til intet.

Udviklingen viser sig således som bevidsthedsforøgelse, 
og det er i virkeligheden dette, der sker fra den ene spiral 
til den anden. Indviklingen kan således ikke være helt så 
omfattende som udviklingen, og Martinus hævdede også, 
at vor nuværende fremtræden er et resultat af virkninger 
gennem mange spiralkredsløb tilbage i tiden.

Den evige udvikling
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v/Jan Schmidt

I Livets Bog bind 6 står der i stk. 2037 ordet «Mi-
neralerne». Senere i samme bind 6, stk. 2252 bruger 
Martinus ordet «Mineralierne». Dette fremgår bl.a. af 
manuskriptet samt af 1. udgaverne. Men i den oversatte 
nudanske udgave er begge ord blevet til det samme 
ord: «mineralerne». 

Er der en indholdsmæssig forskel eller ikke? Faktum 
er, at der i den nudanske oversættelse dermed er en 
sproglig nuance-reduktion. 

Når ikke noget er tilfældigt, og Martinus havde kos-
misk bevidsthed, så er der måske også en grund til, at 
han brugte begge ord i stedet for kun det ene. Hvis der 
IKKE er en grund til det, kan man spørge, hvorfor han 
så ikke nøjedes med at bruge det ene?

Usikkerheden og dermed tvivlen bør mane til forsig-
tighed og ærlig oprigtighed: Den ændrede oversatte 
nudanske udgave kan aldrig være andet end netop det: 
en oversættelse med risiko for ændring i indholdet.

At kalde den andet end en oversættelse er falsk varebe-
tegnelse. At påstå at falsk varebetegnelse er den impli-
citte mening i formålsparagraffen er ikke bare uærligt. 
Det er også tåbeligt. Og at påstå at indholdet ikke er 
ændret i en oversat udgave, kan allerhøjest blive et håb 
eller en tro, men ikke en sikker viden. Især når vi ikke 
kender indholdet, og Martinus eksplicit har understre-
get dette faktum!

Men hvorfor så ikke holde sig til ærlighedens sikre 
vej?! - i stedet for billedligt talt at køre over for rødt 
med den løse påstand, at der jo alligevel ikke kommer 
nogen andre trafikanter fra den anden side - fordi man 
ikke kan se nogen. Måske kommer der ingen andre. 
Men det kan også være, der er noget, man har overset. 

At kalde de ændrede, oversatte nudanske udgaver for 
uændrede originaler, er som at køre over for rødt i tra-
fikken og sige, at der var grønt, og at der i øvrigt ingen 

anden trafik var. Det er hverken hæderligt, sikkert, 
ærligt eller videnskabeligt. 

At arbejde for Martinus› sag kan kun ske der, hvor man 
arbejder hæderligt, sikkert, ærligt og videnskabeligt.

Vil man lave de nudanske oversættelser, så må man 
i sandhedens ånd - ærligt og redeligt stå ved, at det 
netop kun er oversættelser - dvs ændringer af origina-
len - med risiko for fejl og ændringer både i form og 
i indhold. De ændrede/oversatte versioner kan logisk 
aldrig nogensinde være eller blive de uændrede origi-
naler, som de forelægger fra Martinus› hånd. Hvis man 
betjener sig af denne hæderlighed, ser man også hvor-
for, at en oversættelse aldrig kan erstatte den uændrede 
original, nemlig af den simple logiske grund at den 
netop altid vil have den fejl-risiko, som den uændrede 
ikke har.

Så selvom Martinus end ikke havde nævnt det ekspli-
cit i sin formålsparagraf, så måtte enhver person med 
sin logiske sans i behold konstatere, at det naturligvis 
er den implicitte mening, at værket udover at blive 
udgivet i oversat form også skal udgives uændret. Og 
skulle man alligevel være det mindste i tvivl, ja, så kan 
man bare læse, hvad der står i formålsparagraffen, så 
behøver man dybest set ikke engang at tænke selv.. Det 
kræver tilsidesættelse af elementær logik - og dermed 
en stor autoritetstro - at mene, at oversættelser og 
dermed ændringer af et værk kan sikre indholdet bedre 
end at udgive værket helt uden ændringer.

ÆndRinGERnEs ELEmEnTÆRE LoGiK
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Forudsigelser

Martinus mente en gang, at der kort 
efter årtusindskiftet ville komme en 
3. verdenskrig, men senere ændrede 
han det til, at der snarere ville være 
tale om en del mindre krige flere 
steder samtidig. Ifølge FN har der 
ikke siden 2. verdenskrig været så 
mange konflikter i verden som just 
nu. Det gælder i Afrika men især i 
mellemøsten.

Der er andre ”profeter”, som for 
mange år siden har forudsagt en 
3. verdenskrig, hvad vi har kunnet 
læse om i Inge Stoltenbergs lille 
bog ”Vor verdens fremtid”. Men 
noget må have ændret sig, for de 
talte mest om krige i Europa, og her 
det indtil videre kun Ukraine, der er 
ramt. De talte om russiske soldater 
ind gennem Europa, og en jomfru 
Fanny sagde, der ville komme rus-
sere på flugt op gennem Jylland. 
Det virker højst usandsynligt i dag, 
men vi skal nok få en del russiske 
homoseksuelle som flygtninge fra 
brutal undertrykkelse, truet af ikke 
bare ”pøbelen” men både af stat og 
kirke.

Alle de i bogen nævnte seere forud-
siger en ”dommedag” med 3 dages 
totalt mørke, hvor det er farligt at gå 
udenfor en dør pga sygdomsfrem-
kaldende stoffer i luften. Men må-
ske byggede de på det, Jesus citeres 
for i Matthæus evangeliet kap. 24: 

”Thi folk skal rejse sig mod folk, 
og rige mod rige, og der skal være 
hungersnød og jordskælv både her 
og der. Men alt dette er kun veernes 
begyndelse .. Og fordi lovløsheden 
tager overhånd, vil kærligheden 
blive kold hos de fleste. … Straks 
efter trængslen i de dage skal solen 

formørkes og månen ikke skinne, og 
stjernerne skal falde ned fra himme-
len, og himmelens kræfter rystes.”

Også en gammel tibetansk pro-
feti nævnes. Der står bl.a.: ”Midt 
i en verdensbrand bliver der i den 
åndelige verden forberedt en stor 
forandring på jorden. Gennem en 
kosmisk udrensning vil alt, hvad 
der er ondt, blive fjernet fra jordens 
overflade, og de mennesker, der 
bliver tilbage, vil nu være i stand 
til at opbygge den nye jord som et 
fredens rige.”

Vi ved det godt – ”dommedagen” 
er stadig i fuld gang. Der er megen 
lidelse rundt om os, så der er rigelig 
mulighed for at optjene lidt ”næste-
kærligheds-karma” ved at hjælpe, 
hvor vi kan.

Det syge pengesystem

Et hastigt voksende europæisk 
netværk, der kalder sig ”Gode 
penge”, har set dagens lys. Det er 
en forening af folk, der kræver en 
pengereform, som skal skabe demo-
kratisk kontrol med pengeskabelsen 
og dermed fratage de private banker 
deres absurde måde at skabe penge 
på ved udlån dvs ved at øge gælden.
Der er nu folk i 17 lande med i be-
vægelsen, fra England til Tyrkiet, og 
også Danmark. Der er mange øko-
nomer iblandt. De bruger at citere 
eksformanden for Bank of England 
for at sige: ”Af alle de mange måder 
at organisere banker på er den vær-
ste den, vi har i dag.”

En gang var det nationalbanker, 
der styrede et lands pengemængde, 
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men i dag skabes penge virtuelt af 
private banker med profit for øje. 
I England f.eks. er 97% af landets 
penge skabt på den måde, dvs ”ud 
af den blå luft”, uden sammenhæng 
med produktion og arbejde. Derfor 
kan det ikke undgås, at der snart 
igen kommer en økonomisk krise, 
større end nogensinde, for refor-
maktivisterne er endnu ikke mange 
nok til at ændre den grådige finans-
verden.

Et globalt økonomisk kollaps er 
også en slags 3. verdenskrig, for det 
vil skabe umådelig megen nød og 
elendighed for folk flest. Men det 
er dog et håbets tegn, at der er ved 
at opstå et netværk af fornuftige 
og kritiske mennesker, der ved at 
samarbejde på tværs af landegræn-
ser måske ender med at skabe et 
alternativt pengesystem. Se mere på 
www.godepenge.dk

Planternes musik

Alt i universet er energivibrationer, 
og alt udveksler energi med alt, uan-
set vi ikke kan sanse det. Vi fornem-
mer dog vist alle naturens harmo-
niske svingninger, når vi går en tur 
i skoven. Når vi siger om nogen, at 
hun har ”grønne fingre”, fordi hun 
får planter til at gro særlig godt, er 
det ikke så meget fingrene som det 
er den udstråling af kærlig energi, 
der udgår fra hendes aura, der er det 
udslaggivende.

At planter har en form for intel-
ligens, satte en gruppe forskere i 
det alternative samfund Damanhur 
i Italien sig til at påvise. De fandt 
at planter ikke bare kommunikerer 
kemisk, men også med energifre-
kvenser, vi kan kalde musik, om end 

mennesker ikke normalt kan høre 
det. De reagerer på lyde, f.eks. fra 
insekter, og kan advare hinanden. 
De reagerer forskelligt på harmoni-
ske hhv disharmoniske lyde. Har-
monisk musik får dem ikke bare til 
at gro bedre, de ”danser” ligefrem 
med deres blade.

Vi ved, at planter udsender vibratio-
ner i form af duft, men også i form 
af musik, som ved forstærkning 
kan omsættes til noget for menne-
sker hørligt. Der er flere, som i de 
senere år har ment at kunne påvise, 
at planter reagerer på menneskers 
følelser. At planter kan kommu-
nikere indbyrdes, åbenbart ved en 
slags telepati, dvs i bølgelængder vi 
plejer at kalde ”den åndelige ver-
den”, tror jeg mange jordbrugere før 
i tiden vidste, således at de undgik 
at dyrke planter side om side, som 
ikke kunne lide hinanden.

Det er en interessant lille bog om 
planternes musik, som Damanhurs 
forskere har udgivet. Den viser, at 
planter har mange flere evner, end 
folk flest tror. Men som Martinus 
siger, så er planternes instinkter jo 
også rester af intuitionsenergi fra 
deres tidligere spiralkredsløb.

Kødspisningens konsekvenser.

De forfærdelige livsvilkår, som 
danske grise bydes, skaber nu en 
fare for en stor del af befolkningen. 
De resistente MRSA bakterier, som 
landmændene har frembragt ved 
deres overforbrug af antibiotika, 

breder sig nu hastigt og er udenfor 
kontrol. Bare i juli måned blev ca 
600 nye tilfælde registreret, hvoraf 
mange må indlægges og holdes i 
isolation, da lægerne ikke har noget 
middel der kan hjælpe. Det er dyrt 
for samfundet.

Nu er der både i Sverige og i Norge 
begyndt en boykot-aktion af dansk 
svinekød, fordi vi har så dårlig dy-
revelfærd. Og russerne vil ikke have 
de danske svin af andre årsager. 
Landmændene klager over, at det 
ikke rigtig kan betale sig at opfodre 
svin. Så må vi jo håbe, de snart hol-
der op. Den svineavl er alt i alt en 
underskudsforretning for samfundet 
som helhed. Og som den foregår 
mest, giver den nationen Danmark 
en dårlig karma!

I øvrigt har det vist sig, at flere og 
flere svin er begyndt at opføre sig 
aggressivt på en måde, landmæn-
dene ikke har set før, og flere er 
begyndt at nægte at spise. Så der 
er åbenbart alligevel en grænse for, 
hvad selv et svin vil finde sig i!
Hvis man fodrede grisene med 
sukkertang i stedet for importeret 
GMO-soya, ville man ikke have 
brug for al det antibiotika. Sukker-
tang kunne dyrkes i store mængder 
i havene omkring Danmark.

Nu har en ny bakteriesag fyldt 
medierne. Der var nogle rullepølser 
med bakterien Listeria, som menne-
sker ligefrem kunne dø af at spise. 
Og senest er salmonella-bakterien 
igen dukket op. Vi må konstatere, at 
det er mere ufarligt at være vegetar! 
Og det er måske dybest set netop 
det, der er budskabet. Intet er jo 
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tilfældigt. Måske har vor organisme 
ændret sig sådan, at immunforsvaret 
ikke mere er, hvad det har været.

Historisk set har mennesket altid 
været udsat for en masse bakterier, 
også de der trives i døde dyre-
kroppe, altså i kød, men det er jo 
ikke meningen, at vi fortsat skal 
bruge så meget af det dræbende 
princip i vor fordøjelse. Så snart et 
levende væsens sjæl/Jeg har forladt 
organismen, tager bakterier fat på 
at nedbryde den. Det gælder også 
dyr. De ellers så ufarlige tarmbak-
terier trænger straks ind i resten af 
kroppen, det er jo bl.a. på den måde 
patologer kan nøje afgøre, hvornår 
et menneske er død.

Folkesygdommen kræft

Ja nu kalder man kræft en folke-
sygdom, fordi den fortsat vokser. 
Regeringen har just fremsat en 
storstilet plan for, hvordan Danmark 
kan forbedre kræftsyges chancer 
for at leve længere, eller i hvert fald 
gøre det lige så godt som man gør 
det i Norge og Sverige.

Danske læger kan ikke forstå 
forskellen, for de bruger jo samme 
metoder som i de andre nordiske 
lande. Men mon ikke forskellen til 
dels skyldes, at danskere generelt 
drikker mere alkohol, de ryger mere 

og ikke mindst – spiser mere kød.
I enhver sygdom er der et budskab, 
og en dag vil vi bedre forstå det og 
lære noget om ”livets lov”. Under 
alle omstændigheder lærer man 
noget af at være syg. Og mange når 
endda så langt, at de kommer til 
forståelse for, at livet er evigt, den 
såkaldte død er kun midlertidig.

Forskellige opfattelser vedr. 
Israel

I USA kan man se jøder og palæ-
stinensere demonstrere sammen 
imod Israel, for der er faktisk en del 
jøder, som mener, man ikke burde 
have oprettet staten Israel, men 
have ventet til Messias kom. De 
mener, at når jøder har måttet leve 
i eksil, er det fordi det er Guds me-
ning. Der bor i øvrigt lige så mange 
jøder i USA som i Israel!

Men selvfølgelig er det ikke til-
fældigt, at så mange ”øje-for-øje-
og-tand-for-tand”-jøder er havnet 
i mellemøsten. Vi tiltrækkes til og 
inkarnerer der, hvor vi er på bøl-
gelængde med omgivelserne. Når 
konflikten mellem Israel og Palæ-
stina aldrig synes at få en ende, er 
det nok, fordi de tænker ret ens. 
Hævnfølelser florerer alt for meget 
på begge sider.

Det er sørgeligt, at man aldrig har 
taget den Messias, der faktisk kom 
for 2000 år siden, alvorligt. Hans 
budskab om næstekærlighed og om 
”at vende den anden kind til” har 
man slet ikke prøvet at forstå.

Danmark 1692

I en TV-udsendelse satte man fokus 
på udlændinges syn på danskerne, 
og herunder fortalte man om en 
bog, skrevet af en engelsk diplomat 
Robert Molesworth i 1692. Han 
fandt danskerne dovne, drikfældige 
og slaveagtige. Han har en meget 
fin beskrivelse af, hvordan folket 

gav afkald på demokrati og fik 
indført enevælde.

Det var ham en gåde, hvordan man 
frivilligt kan give afkald på friheden 
og blive lydige undersåtter af en 
enkelt despot. Det kan kun skyldes, 
mener han, at opdragelsen er over-
ladt til præsterne med deres ”ond-
artede læresætninger”. Slavementa-
liteten sniger sig ind, når præsterne 
opdrager de unge til blind lydighed 
mod autoriteterne. Man burde have 
overladt opdragelsen til filosoffer i 
stedet for præster, så havde de lært 
noget om sund fornuft, moral og 
retfærdighed.
For et ufrit samfund har det som en 
syg mand.

Som det ses, har han virkelig ikke 
meget til overs for præsterne, som 
han mener kun dyrker deres egne 
interesser. Man ser i denne bog, 
at oplysningstiden er begyndt – i 
England altså, men endnu ikke i 
Danmatk. 

Hvad lever længst?

Bladet Ill. Videnskab 9/2014 har 
en artikel om, hvilke kropsdele 
der lever længst efter at hjertet er 
holdt op med at slå. Hjernen dør 
efter 5-10 minutter, skriver de, men 
fortæller ikke noget om alle de til-
fælde, vi kender fra beretninger om 
nær-døds-oplevelser, hvor hjertet 
har været i stå mange flere minutter, 
og hvor hjernen dog har fungeret 
udmærket bagefter.
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Ører og fingre lever op til 6 timer 
og huden op til 12 timer efter hjertet 
er stoppet, beretter man. Nu handler 
deres interesse for emnet kun om, 
hvor længe man stadig kan trans-
plantere kropsdele fra døde menne-
sker, så de ved ikke noget om, hvor 
længe mikroorganismerne lever.

I det hele taget ved de jo ikke, 
hvad liv dybest set er, og da de tror 
bevidstheden sidder i hjernen, er 
døden for dem indtrådt, når de ikke 
mener at kunne måle aktivitet i hjer-
necellerne. Det er baggrunden for 
hjernedødskriteriet, hvor man kan 
udtage organer, mens hjertet stadig 
slår, evt. ved at holde det kunstigt 
i gang. De kender jo heller ikke 
hjertets centrale funktion.

Naturens medicin

Videnskaben er gået på opdagelse 
efter stoffer i naturen, der kan have 
lægende virkninger på mennesker. 
F. eks. Har man fundet ud af, at de 
giftige keglesnegle, som skaber 
sig de smukkeste og mest farve-
strålende ”huse”, producerer nogle 
stoffer, som bl.a. har smertestillende 
virkning på mennesker, selv om de 

på fisk virker nervelammende.
Deres sneglehuse har i over 100.000 
år været brugt til smykker af folk 
i deres område, dvs tropiske og 
subtropiske egne, på grund af deres 
flotte farver og mønstre. Variationen 
er enorm, også sammensætningen 
af deres giftstof, så man må gang 
på gang forundres over naturens 
mangfoldighed.

Nu er man gået i gang med kemisk 
at fremstille disse ”sneglegifte” til 
medicinsk brug. Også andre dyr 
har fået videnskabens interesse i 
at finde lægemidler i naturen, det 
gælder f.eks. skorpionen.
Man kan læse mere på www.the-
conesnail.com

Tamera – et lys i mørket

Tamera er en skole og et ekspe-
rimenterende forskningssted for 
udfoldelsen af et realistisk utopia, 
dvs et sted hvor man vil udvikle en 
model for samarbejde mellem men-
nesker, dyr og naturen.
Projektet blev grundlagt i 1978 i 
Tyskland, men det flyttede i 1995 
til det sydlige Portugal, hvor 170 
mennesker nu lever og arbejder 
med økologisk jordbrug på et stort 
område. Udgangspunktet var erken-
delsen af, at der ikke bliver fred på 
jorden, før kærligheden får bedre 
vilkår.

De er med i det globale netværk, 
der arbejder for et socialt, økologisk 
og etisk grundlag for en ny jord – 
Terra Nova. Hvert år afholder de 
et 10-dages internationalt sommer-
universitet. I år var det med emner 
som:

Hvordan kan penge dirigeres ind i 
aktiviteter for en ny model for frem-
tiden.
Hvordan kan vi bruge medierne 
og internettet til at sprede håb og 
information?
Hvordan kan vi være med til at 
heale verden med kærlighed?

Selv om verden ser lidt dyster ud 
lige nu, skabes der altså rundt om 
initiativer, der indebærer håb for 
fremtiden.

En konkurrence

TV- DR1 har noget, der hedder 
”Aftenshowet”, som forsøger at for-
midle nyheder som underholdning. 
En aften (14/8) satte man to mænd, 
en psykolog og en clairvoyant, til at 
konkurrere om, hvem der var bedst 
til at aflæse en for dem helt ukendt 
testpersons personlighed og situa-
tion.

De var omtrent lige gode, men psy-
kologen mente nu, at clairvoyance 
nærmest var noget ”hokus-pokus”, 
for selv brugte han bare almindelig 
intuition, sagde han. Men da han 
af sin modpart blev spurgt, hvad 
han troede intuition dybest set var, 
kunne han ikke svare.

Intuition adskiller sig i virkelighe-
den ikke ret meget fra clairvoyance, 
for begge dele handler om at have 
fornemmelse for energier på et 
åndeligt plan. Nogle er bare mere 
sensitive overfor disse dine vibra-
tioner end andre.
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USA er ikke demokratisk

To universitetsforskere i USA har 
udgivet en grundig seriøs rapport, 
der konkluderer, at USA efterhån-
den ikke længere kan kaldes de-
mokratisk. Det er stort set kun den 
rigeste elite, der har nogen indfly-
delse på det, der bestemmes af Kon-
gressen og Repræsentanternes Hus. 
Det er stort set udelukkende penge, 
der afgør, hvem der bliver valgt ind. 
Derfor er der så få, der overhovedet 
stemmer ved valgene.

Kun fordi Obama formåede at væk-
ke håb og begejstring, lykkedes det 
at skaffe de nødvendige penge, men 
da han alligevel ikke kunne indfri 
sine løfter, har folket flest atter tabt 
troen på det med demokrati. Kun 
13% af USA’s befolkning har nogen 
som helst tillid til centralmagten. 
Derimod ser de stadig en mulig-
hed ved de lokale valg i byerne, 
hvor det af og til lykkes at få nogle 
progressive ændringer gennemført, 
hvis de ellers får valgt de rigtige.

Der er heller ikke megen retssik-
kerhed ved USA’ retsvæsen. 10% 
af de dødsdømte og henrettede har 
senere vist sig at have været uskyl-
dige, hvis det ellers passer, hvad 
Oliver Stone har fortalt i sine film 
om USA, som just har været sendt 
på DR2.  Nu håber vi, at vor lille 
danske pædagog-praktikant bliver 
frikendt, men man ved aldrig, om 
der er nogen retfærdighed i USA. 
Den politimand der for nylig skød 
en uskyldig teenager i byen Fergu-
son, burde dømmes for mord, men 
det bliver han selvfølgelig ikke, for 
han er hvid og offeret er sort.

Politisk kagebagning

Lars Løkke, tidligere og formodent-
lig kommende statsminister, har 
svært ved at holde styr på, hvad der 
egne og andres penge. Da han sidst 
var en tur i mediemøllen, bedyrede 
hans tilhængere, at han var en dyg-
tig politisk håndværker. Men hvad 
betyder det? Mon ikke det betyder, 
at han er god til det med taktikken 
og rævekagerne? Nogen mener, at 
det er noget med at være god til at 
manipulere smart nok. 

Men da det var COP 15 i Køben-
havn, havde han da vist glemt sit 
”håndværk”. Eller havde han bare 
nået over grænsen for sin kompe-
tence? I den seneste meningsmåling 
om, hvilken politiker der er mest 
upopulær, lå han næsten helt i top. 
Men vi ”får” ham nok alligevel 
næste gang.

Nabokonflikter

Det har vist sig, at nabokonflikter 
kan få meget alvorlige konsekven-
ser i form af sygdom og for tidlig 
død, viser en forskning på Ålborg 
Universitet. Når de negative tan-
ker ”løber løbsk”, som forskerne 
udtrykte det, og naboen bliver til et 
massivt fjendebillede, da står ikke 
bare helbredet men endda dit liv i 
fare.

De konkluderer, at danskerne gene-
relt er konfliktsky og derfor rigtig 
dårlige til at løse konflikter.
Det koster samfundet dyrt. Men 
hvad med de massive fjendebille-
der, Putin har skabt i hovederne på 
sin befolkning, måske vil det koste 
samfundet en hel del i sygdom og 
hospitalsophold?

De arabiske unge

Man har spurgt de arabiske unge, 
hvad de mener om vestlige værdier. 
45-50% er tilhængere af moderne 
værdier, siger de, de bryder sig ikke 
om forældrenes traditionelle gam-
meldags værdier. Men de er dybt 
pessimistiske med hensyn til deres 
fremtid og til muligheden af at 
ændre noget.
De i undersøgelsen nævnte unge var 
nok ikke de der kalifat-tilhængere, 
der lige nu hærger Syrien og Irak.

Ny fødevaresikkerhed?

På Mads Clausen Instituttet på 
Syddansk Universitet har man ud-
viklet en mikrochip, der vil kunne 
forhindre madforgiftning ved at 
afsløre skadelige bakterier før varen 
kommer ud i butikkerne. De kalder 
den ”lab-on-a-chip”, fordi den i en 
lille chip indeholder nærmest et 
helt mini-laboratorie. Den er nem at 
bruge, mobil og billig. Der er en del 
ting, der går fremad!
(Aktuel Naturvidenskab 2/2014)
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Sundt/usundt

Jeg troede, jeg havde hørt forkert, 
da det i en radioudsendelse blev for-
talt, at man godt må tilsætte usunde 
fødevarer vitaminer og mineraler og 
så reklamere med, at de er sunde. 
Ja også slik kan på den måde blive 
kaldt sundt! Det skulle være noget, 
EU har besluttet.
Det EU som har bestemt, at natur-
lige ganske ufarlige helsekostpro-
dukter er forbudt!

De nødvendige bakterier

Mange læger mener, at overdreven 
brug af antibiotika har ført til at 
vi mangler bakterier, de rigtige, i 
kroppen. Det skulle være årsagen 
til sygdomme som allergi, diabetes, 
astma, mavesår og til fedme.

Nu har en læge påvist, at ved at 
spise æg af piskeorm fra svinema-
ver, forbedres immunforsvaret, og 
dermed dets evne til at bekæmpe 
mange af vor tids sygdomme.

Elektrostøj

Det har vist sig, at elektromagne-
tisk ”støj” forstyrrer trækfuglene, 

selv svag stråling kan sætte dem 
ud af kurs. Nok kan vi ikke blive 
enige om, hvad al den stråling gør 
ved mennesker, men at den gør 
noget ved trækfuglene står udenfor 
diskussion.

Biobrændsel

I de biogas-anlæg, som er i arbejde 
her i landet, har man brugt en del 
gylle fra grisestalde blandet godt op 
med halm. Men de siger, de mang-
ler gylle – hvis det betyder færre 
grise, er det jo kun godt, men de 
foreslår, at man kan gå over til at 
bruge det græs, der klippes af rundt 
om i alle parcelhushaverne somme-
ren igennem. 

Problemet er bare at få det samlet 
og transporteret til biogasanlæg-
gene. Men det vil vel kunne løses, 
hvis det sparer os for en masse 
olieforbrug og CO2 udslip. Og hvad 
med at etablere mindre decentrale 
anlæg?

Det ville slet ikke være nær så surt 
at slå græs, hvis det var til gavn 
for klimaet, ja det blev ligefrem et 
meningsfuldt arbejde!

Jagten

Dorthe Pøhler har sendt bladet en 
analyse af den danske film ”Jagten”, 
her er et lille uddrag af den.
Hovedpersonen Lucas bliver ”ja-
get vildt” som anklaget for at have 
foretaget et seksuelt overgreb på et 
barn. Han bliver frikendt, men den 
bliver ved at klæbe til ham.
Lucas er hobbyjæger og nedlæg-
ger således nogle af skovens dyr. 
Han har altså ”tjent” sin karma som 
jaget. Formanden for byens fine 
jagtselskab er gudfar til Lucas’ søn. 
Han bor på et slot omgivet af sko-
ven, som kan tolkes som altet, som 
”gudfaderen” regerer over.

Jagtselskabets drukgilder foregår i 
slottets kælder, hvilket kan tolkes 
som underbevidstheden og mørket. 
Kun når kvinderne er med foregår 
festerne i overetagen, oppe i lyset. 
Kan måske ses som det dobbeltpo-
lede i forhold til kælderens eenpo-
lethed.
Lucas’ søn gives et gevær, som er 
noget der er gået i arv i familien. 
Det kan ses som symbol på, hvor-
dan det dræbende princip er arven 
fra dyreriget. Lucas er lige ved at 
blive skudt ved et tilsyneladende 
uheld, men det kan ses som en ad-
varsel fra ”karmas herre”, som man 
ser stående i baggrunden med solen 
bagved.
Dorthe tolker filmen som helhed 
som en påmindelse om, at hvis vi 
bruger det dræbende princip som 
underholdning, kan det ende med 
lidelse.
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Militæret er ikke tiltrækkende

Forsvaret er ret så bekymret, for 
yngre officerer forlader militæret i 
stort tal. Så generalerne klager og 
siger, militæret således ikke mere er 
funktionsdygtigt. Det er vi mange, 
der ikke vil græde over. Vi venter 
på den dag, hvor katten Garfields 
vits går i opfyldelse: ”Krigen er 
aflyst, for ingen gider slås mere”. 

Underudviklet?

Den hvide mand sagde, og rynked´ 
sin pande,
”Vi må hjælpe de underudviklede 
lande!”

Forundret iagttog den brune, den 
gule,
den sorte hin hvide og smilte en 
smule.

”Underudviklet?”, spurgte den 
brune,
”har ikke dit kendskab til os en 
lakune?”

”I retning af men’skelighed”, sagde 
den sorte,
”hvem er underudviklet – ja, und-
skyld jeg spurgte!”

Mon ikke vi alle har én ting til 
gode:
Hjælp til den underudviklede klode.
(trykt i Kosmos 10/1954)

Flygtninge digte

Amnesty har i anledning af deres 
kampagne mod tortur udgivet en 
samling flygtningedigte, sunget af 
Søs Fenger. Den hedder ”Flygtnin-
gestemmer” og kan varmt anbefales. 
Det er godt nok snart længe siden, 
disse flygtninge kom til Danmark, 
men jeg bliver lidt glad indeni, 
fordi jeg tilhører et land, der tog 
imod disse flygtninge, og at vi var 
de første til at skabe et sted, hvor 
torturofre kunne få den rette hjælp.

Vitskøl Kloster.

Vitskøl kloster er grundlagt i 1158 
som en gave fra kong Valdemar den 
Store. Der flyttede 22 cistencienser-
munke ind, ankommet fra Varnhem 
kloster i Sverige. Siden kom flere til 
fra Esrum kloster. Munkene døbte 
stedet Vitscula eller ”Vitae Scholae” 
– som betyder Livets Skole!

Hvad hører med til 3.testa-
mente?

Hvad siger Martinus selv ved-
rørende spørgsmålet om, hvad i 
Martinus’ værk, der hører med til 
Det Tredie Testamente, og hvad der 
ikke gør?

Det siger Martinus meget katego-
risk og klart i sin tale i anledning af 
sin 85-års fødselsdag (kan høres på 
martinus-webcenter.dk/foredrag):
- Det Tredie Testamente er ALT 
hvad jeg har skrevet, hver eneste 
lille sætning. Der er ingenting, der 
er udenfor.  

Bestyrelse eller råd?

I forbindelse med Martinus-sagens 
regnskaber for 2013 i Kosmos 

6/2014 finder vi noget, det hedder 
”Bestyrelsesberetning”.  Den hand-
ler om hele ”Sagens” økonomiske 
situation og dens planer for nærme-
ste fremtid.
Ordet ”bestyrelse” undrede, for vi 
ved jo, at Martinus meget bevidst 
ændrede det førhen brugte ord 
bestyrelse til ”Rådet”, fordi han 
dermed ville signalere, at det ikke 
skulle være nogen magtinstans men 
mere nogle rådgivere.

Hvad vil Instituttet signalere ved at 
vende tilbage til ordet ”bestyrelse”?

Lasse Vogelsang skrev:
Vi forsøger at samle alle de videoer, 
som har noget med Martinus Verdens-
billede at gøre, på Martinusforum, så 
de er lette at finde. Vi har arbejdet på 
det et stykke tid og har lige nu over 100 
videoer, som til sammen giver omkring 
100 timers spilletid. Der er nok at kigge 
på, hvis man er Martinus interesseret. 
Ca. 50 af videoerne er foredrag. Vi har 
kategoriseret videoerne under sprog 
og givet dem emne-tags, så de er lette 
at finde rundt i. Kig forbi på http://
www.martinusforum.dk/video. 
Vi vil løbende opdatere med nye 
videoer i takt med at de udkommer, så 
hvis du har en video du gerne vil have 
med eller kan se at vi mangler en video, 
så skriv til os på info@martinusfo-
rum.dk.
Martinus Video
Martinus video, foredrag, introduktio-
ner, åndsforskning
martinusforum.dk
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Endnu en sjov lille historie

Jeg åbnede bogbiksen i Klint i 2001 
med forskellig slags spirituel litte-
ratur, især med relation til Martinus. 
Senere blev det til et bibliotek og et 
lille antikvariat. I alle årene har jeg 
uden problemer haft et lille ydmygt 
skilt om biksens eksistens ved Pia’s 
havegærde nærved Martinus-Cente-
rets reception.

Men i år forsøgte nogen at fjerne 
det. Jeg troede det bare var dril-
leri og satte det tilbage. Så blev det 
vendt om, så man ikke kunne se, 
hvad der stod på det. Jeg malede da 
bare det samme på begge sider, og 
så stoppede den leg.

Men så fik Pia et brev fra formanden 
for Grundejerforeningen Kosmos 
Ferieby, der gjorde opmærksom på, at 
et medlem havde klaget over skiltet 
og mente, det ikke var tilladt ifølge 
lokalplanen. Så til næste sommer må 
jeg så søge kommunen om tilladelse til 
at sætte skiltet som hidtil – som jo er på 
privat grund på en privat vej.

BESTYRELSEN FOR FORLAGS-
VIRKSOMHEDEN - ”MARTINUS 
INSTITUT” TALER

v/Søren Ingemann Larsen

Nedenstående er MIs kommentarer 
til sit regnskab for 2013. MI er - 
som det ses - bekymret, for MI har 
konstateret underskud i forretnin-
gen. Og man kan jo ikke have en 
forretning, der giver underskud.

Og som det ses, mener forret-
ningens bestyrelse, at det ikke i 
længden er holdbart at drive virk-
somheden og forretningen på basis 
af gaver. Der må indtjening til. Så 
hvordan får vi gang i forretningen?

Er det kun i mine ører, det skurrer?

”Vi skal have balance i økonomien

Økonomien har historisk set, og 
lige siden Martinus’ egen tid, været 
baseret på, at en del af indtægterne 
kommer fra arv og gaver, foruden 
at en meget stor del af arbejdet 
bliver udført af frivillig og ulønnet 
arbejdskraft. Da der i sagens 
natur altid er betydelige udsving i 
disse arve- og gavebeløb, vil dette 
afspejle sig i de enkelte regnskabsår. 
Nogle år vil være bedre end andre. 
2013 var således et mindre godt år 
i den henseende, og vi har derfor 
et underskud i begge fondene i 
2013. Indtægterne fra bogsalg, 
kursusaktivitet m.m. har gennem de 
senere år været faldende. Det agter 
vi at gøre noget ved og har taget 
initiativ til fornyelse og nytænkning 
på flere områder. Vi forventer, at 
2014 bliver bedre, og budgetterer 
med et samlet overskud for 2014.

Vores indtægter kommer - foruden 
fra arv og gaver - fra bogsalg og 
fra Kosmos-abonnementer samt 
fra indtægterne i Klint i form af 
boligudlejning, salg af kurser og fra 
Restaurant Terrassen. Desuden har 
vi et afkast af obligationsbehold-
ningen. Set over en årrække udgør 
driftsindtægterne omkring 75 % og 
gaver 25 % af de samlede indtæg-

ter. Uanset, at der tilløber os en 
tilsyneladende jævn strøm af arv og 
gaver, har vi besluttet, at vi løbende 
fremover vil arbejde på at gøre os 
mere uafhængige heraf. Ud over 
at organisere arbejdet så optimalt 
som muligt overalt i organisationen 
og i det hele taget holde udgifterne 
nede, hvor vi kan, er vi også nødt 
tili endnu højere grad at finde en 
balance mellem de ressourcer, vi 
bruger på de forskellige aktiviteter, 
og de indtægter, vi herved skaber.

Martinus Institut har store forplig-
telser i form af at udgive og bevare 
Martinus› værk, at gøre det til-
gængeligt for interesserede samt at 
undervise i værket. Mere og mere af 
formidlingen og kommunikationen 
sker i dag via internet, hjemmesider 
og sociale medier og er langt mere 
intensiv og ressourcekrævende end 
tidligere. De senere års forcerede 
udvikling omkring disse nye di-
gitale platforme har været og vil 
i fremtiden fortsat være en stor 
udfordring, men vi syntes selv, at vi 
allerede er kommet godt med, og vi 
har fine nye tiltag på vej på området 
i den kommende tid.»
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LIVETS SKOLE i åndsvidenskab byder endnu en-
gang på spændende foredragsholdere og nærværende 
foredrag for det moderne menneske, der ønsker at vide 
mere om Martinus epokegørende livsværk Det Tredie 
Testamente. Alle foredrag tager udgangspunkt i Mar-
tinus åndsvidenskab, og bliver holdt ca. 1 gang om 
måneden.
Fri entré. Tilmelding på tel.nr. 2015 7811

Søndag, den 7. september kl. 13–15
Ingemar Fridell: ”Fra ægteskab til alkærlighed”

I vores tid oplever flere og flere mennesker en voksen-
de bekymring og forvirring på områder, der involverer 
seksualitet, parforhold, kønsroller og det ægteskabelige 
liv. I sine analyser af, hvordan menneskets seksuelle 
poler ændrer sig, forklarer Martinus den mentale for-
vandling, der ligger bag disse begivenheder, og giver 
os samtidig en form for kosmisk seksualoplysning, som 
hjælper og vejleder nutidens mennesker, så udviklingen
gennem denne overgangsperiode kan finde sted så 
kærligt som muligt.

Søndag, den 28. september kl. 13–15
Karl Jørgensen: ”Bønnens mysterium” 

Martinus anbefaler os at bruge bønnen. Om sig selv si-
ger han, at han ikke kan erindre en eneste dag, hvor han 
ikke har bedt til Gud. Bønnen kan ikke befri os fra vore
lidelser, som ikke er en straf, men en konsekvens af
karmaloven. Denne karma er undervisning, så vi kan få 
fuldkommengjort vor væremåde.

Bønnen kan altså ikke ændre vor skæbne, men den kan 
hjælpe os til at forlige os med den. Martinus skriver: 
” Kan bønnen da garantere lykken? - Ja, bønnen kan 
blive så fuldkommen, at den i forbindelse med kosmisk
viden helt kan udelukke sorgernes og ulykkernes 
mørke skygger fra individets sjæleområde.”

Søndag, den 26. oktober kl. 13–15
Toni Bjerremose: ”Om sygdom, ernæring og vort
forhold til mikrokosmos” 

”I følge Martinus er sygdommes dybeste årsag mang-
lende kærlighed til vort mikrokosmos, altså forkert 
tænkemåde og dermed forkert ernæring, så når vi lærer 

at tænke rigtigt,spiser vi også det rigtige, hvorved vi 
efterhånden gør os fri af alle former for sygdomme.”

Søndag, den 23. november kl. 13–15
Peter Wraae: ”Mental suverænitet eller
flokbevidsthed” 

Vi bliver først helt frigjorte fra dyreriget og flokmen-
taliteten når vi får mental suverænitet. Det er, når vi 
tør stå på egne ben, og bliver frie i forhold til andres 
meninger og holdninger, at vi kan udvikle ægte intel-
lektualitet.

Søndag, den 14. december kl. 13–15
Jan Langekær: ”Juleevangeliet”

Det bibelske juleevangelium handler ikke bare om en 
historisk hændelse, men er også symbol for jordmen-
neskets kosmiske skæbne. Jesusbarnets fødsel i stalden 
symboliserer den gryende menneskelige bevidsthed, 
som har sin oprindelse i dyrets bevidsthed. Inde i hvert
menneske fødes den ”kristusbevidsthed,” som efterhån-
den vil omskabe jorden til en verden, hvor juleevange-
liets løfte om ”fred på jorden” bliver til virkelighed.

Vi byder på alkoholfri julegløgg, the, kaffe og
æbleskiver efter foredraget.

Der desuden foredrag tirsdag 21/10 kl. 1930 på Poppel 
Alle 12 i Tåstrup:
Mejbritt Ræbild: «Kreativitet, kunst og kærlighed»

Foredrag i Livets Skole i Brøndby
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Jan Langekær og co. har stor udstilling på Krop-sind-ånd messen 
i Århus d. 3.-5. oktober.

Her vil Karl Jørgensen holde foredrag om ”Den seksuelle evolution”

Målet for Martinus

Målet med verdensgenløsningen er, at menneskene skal komme til at forstå 
denne tilværelse og tage imod den undervisning i livslovene, de kan få her. Tænk, 
hvad det vil betyde, hvis man i stedet for at irriteres over det, der sker, bruger 
sin energi til at prøve på at forstå, hvorfor det, der sker, er det rigtige netop i den 
nuværende situation baseret på fortiden og med henblik på den gavn, vi erfarings-
mæssigt kan have deraf i fremtiden.

(Fra artiklen ”Livsmodet”, foredrag holdt 1.april-1941)



De syv leveregler
- givet af Martinus

Udslet begrebet fjender af din bevidsthed.

Tag aldrig ril genmæle over for vrede, bagtalelse eller andre 
former for ubehag, der er rettet imod dig.

Sig aldrig selv noget ondt om nogen eller noget.

Vær absolut sand eller ærlig i alle livets forhold.

Vær absolut upåvirkelig af smiger, ros eller dadel.

Vær aldrig med til at dræbe, såre eller lemlæste.

Lad aldrig din tanke afvige fra at beskæftige sig med, på hvil-
ken måde du absolut bedst kan tjene dine medvæsener, da 
udfører du den allerhøjeste form for yoga eller den fuldkom-
neste træning af den del af udviklingen, der er stillet indenfor 
din viljes rækkevidde, og som i forbindelse med den øvrige 
del af livets egen bearbejdning af din natur sluttelig vil føre 
dig til den moralske genialitet eller skabe dig om til at udgøre 
det fuldkomne væsen eller et ”gudemenneske”.
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Selv om væsenet er begyndt at blive et humant væsen, kan det ikke straks ved egen 
hjælp tilegne sig kosmisk viden eller oplysninger om, hvor meget denne dets humane 
indstilling og væremåde er i virkelig logisk eller videnskabelig kontakt med livets kos-
miske mening.
Og her er det, at det bliver modtageligt for åndsvidenskaben eller livets kosmiske 
analyser. Og det er disse mennesker verden over, vi her igennem dette værk med livets 
kosmiske analyser kan hjælpe og give dem verdensbilledets kosmiske analyser i en for 
deres intelligens tilpasset form.

Disse modtagelige mennesker kan med deres intelligens modtage den intelligensmæs-
sige fortolkning af livets virkelige kosmiske og dermed evige analyser. De kan derved 
få den teoretiske oplevelse af livets mening eller livsmysteriets løsning, således som 
Gud åbenbarer den igennem verdensaltets struktur.

Derved bliver de både i bevidsthed og væremåde efterhånden gjort modtagelige for 
”kosmiske glimt” for endelig til sidst at opleve den totale, kosmiske bevidsthed som 
en permanent mental struktur, i hvilken de er eet med Guddommen, uendeligheden og 
evigheden.

Menneskehedens frelse eller vej ud af dommedagens mørke og ind i humanitetens 
eller kærlighedens lyse sfære er kosmisk forskning og undervisning og den heraf føl-
gende kærlige væremåde. Dette er den ny verdensepokes grundfundament. Denne 
åndsvidenskabens, eller den evige visdoms kulturepoke bliver det jordiske menneskes 
slutepoke.
(LBVII stk. 2524)

Den ny verdensepokes grundfundament
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Så er det jul igen …

Dette blad bærer præg af, at der har været en retssag, som 
Martinusinstituttet har anlagt ved Kbh’s byret, men der er 
endnu ikke faldet nogen afgørelse i sagen, så den oplys-
ning må vente, måske til et ekstranummer af bladet. Den 
retssag var en meget tankevækkende oplevelse for de, der 
overværede den, som det fremgår af de her bragte artikler.

I denne juletid mindes vi en anden verdensgenløser, som 
også har haft vanskeligheder med at blive forstået og 
respekteret, men nu er vi kommet så meget længere i vor 
åndelige udvikling – eller er vi? Tænk hvilke muligheder 
vi har i vor tid til at sprede det vidunderlige budskab, Mar-
tinus gav menneskeheden – hvis vi samarbejdede om det!

Jeg havde besluttet, at 2014 skulle være et Mandala-år, 
men ved en fejl fik jeg sat den samme på de sidste to blade. 
Til gengæld er der flere forskellige på dette blads bagside.

Så længe der ikke er faldet nogen dom i retssagen, er det 
stadig muligt at købe 1.udgaverne af Martinus’ bøger. 
Der mangler kun at blive solgt 40 af Livets Bog, så er 
trykkeriregningen betalt.

Med ønsket om en god og kærlig jul - trods verdens ufred
Ruth
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Unaturlig træthed
Af Martinus

I vore dage forekommer en meget stor udbredelse af den 
svaghed, vi kalder ”træthed”. Der er mennesker, der kan 
føle sig så trætte, at de synes, at de kunne lægge sig fladt 
ned på jorden for at hvile, næsten ligegyldigt hvor de så 
end befinder sig. At en sådan træthed er meget generende, 
er selvfølgeligt. De fleste mennesker er ikke sådan stillet, 
at de ikke har et eller andet arbejde at skulle udføre for 
dermed at tjene til livets ophold. Og i et sådant tilfælde 
bliver det pågældende menneske endnu mere nedbrudt, 
idet trætheden da begynder at gå det på nerverne. Det 
begynder at blive ængstelig for sin økonomi, ængstelig 
for at miste sin livsstilling. For hver dag, der går, mister 
det mere og mere livsmodet. Trætheden bliver til sidst i 
dette tilfælde til depression, der igen kan blive til nerve-
sammenbrud, livslede og selvmord.

Men det er ikke blot mennesker i de tvungne leveveje, 
der kan blive ængstelige og nedbrudte på grund af den 
unaturlige træthed. Økonomisk selvstændige mennesker 
kan naturligvis også komme til at lide af træthed. Selv om 
de er økonomisk frie og uafhængige, har de fleste dog en 
eller anden forretning, som sorterer under dem, og som 
giver dem til livets ophold. Her kan den unaturlige træt-
hed naturligvis også komme til at gribe ind og nedbryde 
et sådant menneske, når det begynder at mærke, at det 
næsten slet ikke har kræfter til at varetage sit hverv. Ja, der 
forekommer vel ikke nogen som helst form for tilværelse 
såvel inden for rige som fattige, der ikke kan rammes og 
ødelægges af unaturlig træthed.
Vi finder den og dens følgesvend depressionen inden 
for alle samfundsklasser. Depression kan igen i værste 
tilfælde føre til sindssyge og selvmord.

Livslede og selvmedlidenhed

Det er farligt at vandre i alt for lang tid i depression. De-
pression er nemlig det samme som sygdom i tænkeevnen. 
Den deprimerede har mistet evnen til at se tilværelsen i 
dens normale fremtræden. Han kan kun se den i et mentalt 
sort lys. Han vandrer hele tiden i tankeverdenens skygge-
regioner. Det er ligesom, han ikke kan finde vej ud af disse 
skyggeregioner og ind i tankeverdenens solskinsegne. 
Han ser kun håbløshed og atter håbløshed. Han finder 
alt uoverkommeligt i en sådan grad, at det bringer ham 
til at føle en alt for overdimensioneret medfølelse eller 
medynk med sig selv. Han føler sig som martyr.

Han føler sig som offer for naturens luner, hvis det da 
ikke er andre mennesker, han giver skylden for sit ”mar-
tyrium”. At denne situation, hvis den ikke bliver standset, 
må føre til livslede er selvfølgeligt. Men livslede er igen 
en allerede begyndende sindssyge, der i værste tilfælde 
udløser sig i selvmord. Mere abnormt kan et menneske 
ikke blive.

Som jeg her har nævnt, kan den unaturlige træthed, hvis 
den ikke bliver helbredt, blive til en midlertidig både 
fysisk og mental undergang. Det kan ikke nytte at se igen-
nem fingre med den og lade stå til, således som tusinder 
af mennesker gør det i dag, og hvorved nerveklinikker og 
sindssygehospitaler bliver fyldt med disse menneskelige 
vrag der, hvor de ikke havner i selvmord.

Sjælelige invalider

Hvad kan et menneske da selv gøre for at blive helbredt 
for denne altødelæggende træthed? Ja, her gælder det 
naturligvis om at komme til klarhed over selve den absolut 
inderste årsag til trætheden. Er man først kommet til klar-
hed over den, da kan man begynde at gribe sagen rigtigt 
an og iværksætte en virkelig bekæmpelse af sygdommen 
og dermed igen blive ført tilbage til sjælelivets normalitet 
og den heraf følgende normale livsglæde.

Det er rigtigt, at der gøres overordentlig meget fra læge-
videnskabens side for at hjælpe menneskene, rent bortset 
fra de store hospitaler og nerve- og sindssygehospitaler 
der også opføres. Og mange patienter bliver for de lettere 
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tilfældes vedkommende helbredt. Men dette forhindrer 
ikke, at hundred tusinder af mennesker alligevel i dag går 
ude i dagliglivet med en større eller mindre grad af den 
farlige træthedslidelse. Af denne mangfoldighed af disse 
mennesker er der en vis procent, der havner i uhelbredelig 
sindssyge. Mange af de mennesker, der er nået så langt ind 
i sygdommens farlige stadier, kan således ikke helbredes i 
deres nuværende inkarnation. Der er allerede sket for stor 
skade i deres organiske struktur. For dem er helbredelsen 
foreløbig skudt ud til næste inkarnation.

Hvis et menneske mister en fod eller en finger, vokser 
der ikke nogen ny finger frem igen. På samme måde kan 
man også på de sjælelige områder komme ud for så stor 
skade eller lædering, at man umuligt kan få sin normale 
førlighed igen i den nuværende inkarnation. Menneskets 
sjælelige organer kan få en sådan defekt, at visse områder 
af disse er visnet eller døde. Her kan individet ikke hjæl-
pes. Ligesom der ikke kan vokse nye lemmer ud på den 
fysiske organisme, således kan der heller ikke inden for 
et vist sjæleligt område vokse nye organiske dele frem 
igen, der hvor de ordinære dele er døde.

Mennesker med sådanne defekter kan ikke helbredes eller 
få deres normale førlighed igen i den nuværende inkarna-
tion. Det er således ikke for disse livsvarige invalider, jeg 
her taler. Det er derimod til dem, der endnu kun mærker 
lidelsen som en unaturlig træthed. Disse mennesker kan, 
hvis de virkelig vil tage sig sammen, blive helbredt og 
blive totalt fri af denne træthed og dens underminerende 
og dødbringende følger.

Den mentale belastning af det moderne menneske

Hvad er da den unaturlige træthed? Den stærkt udbredte 
unaturlige træthed skyldes i første instans den stærkt 
forcerede livsforvandling, der foregår med det moderne 
menneske. Det er kommet ind i en forceret udvikling 
og brug af tænkeevnen. Den bliver overdimensioneret 
benyttet i forhold til det, kosmisk set, endnu primitive 
menneske.

Før almenheden kom ind i moderne skoleundervisning 
og den heraf udviklede intellektuelle horisont, levede det 
ikke i nogen særlig fremtrædende tankehorisont ud over 
instinktfunktionerne, hvilket vil sige parringsdriften og 
bjergningen af det daglige brød. Da flertallet i stor ud-
strækning var trælle for en privilegeret overklasse, fik det 
her, omend sparsomt, tildelt det daglige brød. Da de flestes 
daglige liv således på en måde lå fast, var foreskrevet 
dem af den nævnte overklasse, havde de ikke adgang til 
at komme ud i så mange eksperimenter og spekulationer 
med hensyn til opretholdelsen af deres eksistens, som 
tilfældet er i dag.

Hvad kendte det primitive menneske til alle de foreteel-
ser eller tankeområder, der i dag forekommer i fuldt flor 
i det moderne menneskes mentalitet? Hvad kendte den 
primitive almue til geografi, astronomi, historie, litteratur 
og kunst, til jordklodens struktur, til regning, skrivning, 
foto, film, radio, fjernsyn eller alle de andre ting, som 
mere eller mindre bliver indprentet ethvert barn og ungt 
menneske af i dag som livsvigtige fag og håndværk? At 
denne tilstand betinger en belastning eller brug af nerver 
og tænkeevne, som de samme børns og unge menneskers 
oldeforældre aldeles ikke var besværede med, er en urok-
kelig kendsgerning.

Større sensibilitet og forestillingsevne

Denne mentale udvidelse af bevidstheden er i sig selv 
kun et gode for mennesket. Det er jo denne mentalitets-
udvidelse, der til sidst skal hæve mennesket helt ud af 
dyreriget og bringe det frem til at udgøre det fuldkomne 
menneske. Men den udgør altså et helt nyt område af 
mentalitet for almenheden, ja man kan, kosmisk set, næ-
sten betragte dette område som nyfødt. Men noget, der 
er nyfødt, er i en spæd og modstandsløs tilstand.

Den store forvandling af menneskets mentalitet har altså 
bevirket, at det nuværende moderne menneske næsten i 
lyntempo, relativt set, er kommet under helt andre forhold 
end dem, dets oldeforældre og tipoldeforældre levede 
under. Det gennemstrømmes af en udvidet tankestrøm, 
som dets forfædre intet kendte til og derfor ikke kunne få 
nogen gene af. Denne tankestrøm har forfinet det moderne 
menneskes nerver og blod og dermed dets organisme, 
der er meget mere sensibel og levende end fortidsmen-
neskenes, ligesom dets mentale område ganske naturligt 
i en tilsvarende grad også er blevet forfinet og sårbart.

Det moderne menneske kan altså blive syg og såret på 
felter, hvor dets forfædre var totalt robuste eller bevidst-
løse, fordi de endnu ikke havde fået bevidstheden udvidet 
med den i dag fremtrædende intellektuelle horisont og den 
heraf følgende udvidede oplevelsesevne. Denne udvidede 
oplevelsesevne giver sig udslag i menneskets evne til at 
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spekulere, til at kunne danne sig forestillinger i områder, 
hvor det før var analfabet. Det nye ved mennesket er altså 
dets voksende spekulations- og forestillingsevne. Det 
er denne evne, der mere og mere adskiller det fra dets 
oprindelige dyriske tilværelse.

I menneskenes daglige samliv spiller det nye bevidst-
hedsområde stærkt ind. Den udvidede følsomhed eller 
sensibilitet afføder nu oplevelser i væsenets mentalitet, 
som det tidligere var ganske immun overfor. Disse nye 
oplevelser kan naturligvis være behagelige og sunde og 
dermed livgivende, lige såvel som de kan være ubeha-
gelige og usunde og dermed sygdomsbefordrende eller 
dødbringende. Men i et nyfødt område er der altså alle 
muligheder til stedet for fejltagelser.

Og således er det også her i menneskets forholdsvis nye og 
endnu spæde mentale område. Og da det i virkeligheden 
er dette område, der udgør den tankeverden, igennem 
hvilken alle mennesker i dag berører hverandre eller byg-
ger deres samliv op, forstår man her, hvorfor dette samliv 
i så mange situationer udviser fejltagelser, bliver ustabilt, 
bliver til splittelse eller adskillelse, had og forfølgelse.

Grundet på den udvidede forestillingsevne, som det mo-
derne menneske er kommet i besiddelse af, er det blevet et 
geni til at danne sig forestillinger eller begreber, igennem 
hvilke det ser sig selv som det mest uskyldsrene væsen i 
enhver konfliktsituation, det eventuelt måtte befinde sig 
i med sin næste. I samme grad ser det naturligvis næsten 
som skurken, som forfølgeren eller som dets onde ånd, 
som det derfor ønsker straffet eller generet med alskens 
ondskab. Og da næsten som regel føler det samme over 
for modparten, må sådanne to parters samliv uundgåeligt 
end i gensidig forfølgelse, had og bitterhed, der i værste 
tilfælde ligesom hos vikingerne eller hos primitive na-
turmennesker ender i mord eller drab.

Mentale konflikter og selvsuggestion

Medens det primitive fortidsmenneske hovedsageligt 
handlede per instinkt og ingen spekulationer eller skrupler 
havde angående retfærdigheden, idet det faktisk var en 
uskreven lov ligesom hos dyrene, at retfærdigheden var 
på den parts side, som kunne udslette eller myrde mod-
parten, har det moderne menneske ikke denne robusthed. 
Dets instinkt animerer det godt nok til at ønske ulykke 
over modparten, men en begyndende humanistisk følelse 
virker nu ind i væsenets udvidede tænkeevne og skaber 
her tankearter, der går i retning af at forsvare modparten.

Væsenets instinkt og følelse kommer således her i kon-
flikt med hinanden. Men denne konflikt bringer hurtigt 
vedkommende menneskes udvidede tænke- eller speku-
lationsevne i funktion. Og nu begynder en spekulation, 

der meget ofte er langvarig. Hvis væsenets instinkt er 
dominerende eller har overtaget over følelsen, vil det 
diktere væsenets intelligens og dermed dets spekulation 
i instinktets favør.
Da instinktet er sædet for fortidens vaner og tilbøjelig-
heder, hvilket vil sige den førnævnte uskrevne lov, hvor 
retfærdigheden er på den parts side, som kan udslette eller 
undertvinge modparten, bringer det væsenet til med dets 
intelligens at skabe de mest geniale tankebilleder, igen-
nem hvilke det ser sig selv som totalt uskyldig eller som 
hundrede procent martyr.

Igennem den samme af instinktet førte tankespekulation 
ser det i værste tilfælde modparten som den mest infame 
skurk, der bør generes og bekæmpes med alle til rådighed 
stående midler. Om anklagematerialet eller begrundelsen 
for denne forfølgelse er baseret på kendsgerninger, har 
ingen betydning for den anklagende part. Den har for 
længst suggereret sig selv til at tro på sine egne af dets 
instinkt og intelligens skabte tankebilleder som urok-
kelig virkelighed. Det ønsker i værste tilfælde død og 
undergang over modparten. Og vi har her mødt vikingen, 
neandertalmanden eller naturmennesket i det tyvende 
århundredes moderne menneske.

Men således at bære vildmennesket og dets uskrevne love 
i sit hjerte og i sin hjerne og lade det være medbestem-
mende i sin væremåde, er en byrde, som det tyvende år-
hundredes moderne menneske ikke kan bære uden mentalt 
og viljemæssigt at forløfte sig. Det er bogstavelig talt den 
byrde, der skaber det samme væsens unaturlige træthed. 
Det slæber sig ofte til døde på denne byrde.

Grundet på den tidligere nævnte store udvidede tæn-
keevne, som det ifølge en anden væsenstilstand i dets 
indre er kommet i besiddelse af, kan denne fra fortiden 
nedarvede vildmandsnatur bringe det ind i en overdi-
mensioneret spekulation. Denne spekulation er identisk 
med alle de tankearter, der giver sig udslag i vrede, had 
og forfølgelsestendens over for mennesker, man mener 
er ens onde ånd eller årsagen til ens ulykkelige skæbne.
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Denne spekulation sætter mennesket på grund af urmen-
neskelige instinkter og moderne intelligens i gang for 
derved at hævde over for sig selv og andre, hvor uskyldig 
og ren det selv er i konflikten med den eller den næste. 
Og når spekulationen er lykkedes, således at dens ophav 
fuldt ud har suggereret sig selv til at se uskyldsrenhed i 
sit eget væsen, så begynder for alvor nedbrydningen af 
dets egne kræfter. Det bliver nu ikke alene mere bitter på 
objektet for dets vrede, hvad der giver det en meget stor 
forøgelse af nervespænding, men det bliver også depri-
meret, fordi det nu på grund af selvsuggestionen kun kan 
se hele situationen som et martyrium.

Det kommer derved til at lide af en alt for stor medynk 
med sig selv. Bitterhed og vrede imod et andet menneske 
og medynk med sig selv er nu blevet ligesom to store 
arbejdsfelter i dets daglige liv, der i større eller mindre 
grad optager dets tankefunktion. Et sådant menneske 
forhindrer sig selv i at blive glad, fordi dets indbildte 
martyrium nu holder dets normale sindsligevægt borte 
fra dets mentalitet.

Selvtyranniets virkninger

Martyrium og glæde kan lige så lidt forenes som olie og 
vand. Og hertil kommer så vreden og bitterheden imod 
det andet menneske, der hele tiden holder det i en op-
positions- spekulationstilstand. Men vrede og bitterhed 
kan ligeledes umuligt forenes med normal livsglæde. Og 
da den absolutte sundheds vedligeholdelse både i sjæl og 
legeme umuligt kan befordres på anden måde end netop 
ved normal livsglæde, ser vi her, hvorledes et sådant men-
neske nu i virkeligheden om end ubevidst tyranniserer sig 
selv ved at holde vredes- og martyriumstanker ved lige.

Da alle tanker er en strålekraft, der ikke blot gennem-
strømmer og ledes gennem hjernen, men også gennem-
strømmer atom- eller mikrostrukturen både i blodet, 
muskulaturen og nerverne, bliver det ikke lige meget, 
hvilke tankearter der således går gennem organismens 
mikroliv og organer. Da glædestanker udgør den normale 
livskraft i den animalske organismestruktur, bliver denne 
livskraft altså beskadiget i samme grad, som mennesket 
er fyldt med vredes-, depressions- og martyriumstanker.

Og når livskraften er beskadiget, vil det igen betyde, at 
den ikke har tilstrækkelig kapacitet til at befordre den 
normale livsfunktion, der udelukkende skal give sig ud-
slag i en permanent livsglæde. Og dette, at man ikke har 
kræfter til at befordre den normale, daglige livsfunktion, 
kan kun fornemmes som ”træthed”. Træthed er udeluk-
kende symptom på livskraftmangel.

Årsagen til menneskenes unaturlige træthed er således, 
at det ikke mere er et fortidsmenneske i renkultur. Dets 

udvikling igennem tiderne har ført med sig, at det ikke kan 
tåle at leve efter fortids- eller vildmenneskets uskrevne 
love, der udelukkende koncentrerer sig i magtmoralens: 
”øje for øje og tand for tand”. Dets nerver kan simpelthen 
ikke blive ved med at tåle at gennemstrømmes af den 
dyriske mentalitet, der også kan udtrykkes i begrebet 
”enhver er sig selv nærmest”. Dertil er det blevet for 
meget ”menneske”.

Men ikke desto mindre er det således i dag, at tusinder 
og atter tusinder af mennesker i en vældig grad i deres 
daglige tankefunktion befordrer vredes- og depressions-
tanker samlet i en martyriumsfornemmelse, der holder 
al livsglæde og dermed den normale livskraft borte både 
fra sjæl og legeme. Og vi er her ved alle sygdommes og 
mørke skæbners inderste årsag.

En ny menneskelig livsbetingelse

Da det moderne kulturmenneske vokser længere og 
længere bort fra naturmenneskets stadium, bort fra de 
love og betingelser, der for dette stadium var en livsbe-
tingelse, er det i tilsvarende grad kommet ind under det 
næste udviklingsstadiums principper og love. Det næste 
udviklingsstadium er det, der efterhånden skal blive det 
fuldkomne menneskes tilværelse og væremåde, hvilket 
vil sige det stadium og mentalitet, Kristus påpeger i sin 
guddommelige bjergprædiken.

Den normale livsglæde for det fremskredent udviklede 
menneske er altså ikke det at kunne slå sin fjende ned, 
således som tilfældet var for vikingerne eller mennesker 
inden for den nordiske gudelære. Al kulturskabelse går 
mere og mere imod en sådan væremåde. I alt fald må kul-
turmennesket ikke selv straffe sine fjender. I kulturstaten 
må dette kun ske igennem øvrighed og retsvæsen. 

Og udviklingen går mere og mere i den retning, ligesom 
man også inden for kulturstaten i en tiltagende grad føler 
savnet af et lignende retsvæsen for stater. Der er allerede 
gjort forskellige tilløb til at danne et sådant. Hvad er ”de 
forenede Nationer”, ”Folkenes Forbund”, ”Én Verden” 
og lignende sammenslutninger andet end tilløb til eller 
forløbere for et internationalt retsvæsen for stater?
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Vejen til sundhed for sjæl og legeme går således udeluk-
kende igennem dette at bekæmpe vreden, bitterheden 
og martyriumsfornemmelsen i sit eget indre. Kun med 
venskab kan man fjerne fjendskabet mellem sig selv og 
andre. Og kun med overvindelsen af sin tendens til at føle 
fjendskab og hævnlyst over for sin næste kan man fjerne 
den absolut sande årsag til sygdomme.

Sygdom er kun en i den fysiske organisme fremtræ-
dende reaktion af forudgående sjælelige konflikter eller 
disharmonier mellem organismens ophav og dets næste 
eller dets omgivelser. Hvis disse konflikter ikke havde 
eksisteret, ville væsenet aldrig være kommet ind i den 
svækkelsestilstand, der i dag gør det modtageligt for 
alskens sygdom og usundhed.

Næstekærlighedens livgivende kraft

Det er således ikke for ingenting, at Kristus siger: ”..men 
dersom nogen giver dig et slag på din højre kind, da vend 
ham også den anden til!”  ”Elsker eders fjender, velsigner 
dem, som forbande eder, gør dem godt, som hade eder, 
og beder for dem, som krænke eder og forfølge eder ..”. 
”..og dersom han (din broder) angrer, da tilgiv ham! Og 
dersom han syv gange om dagen vender tilbage til dig 
og siger: Jeg angrer det, da skal du tilgive ham”. Senere 
pointerer han for apostlen Peter, at det ikke blot er syv 
gange dagligt, at man skal tilgive, idet han siger til ham: 
”..ikke indtil syv gange, men indtil halvfjerdsindstyve 
gange syv gange.”

Vil det ikke netop sige, at man skal tilgive alt og alle? 
Når et menneske dagligt kan tilgive indtil halvfjerdsinds-
tyve gange syv gange, mon det så ikke dækker, hvad det 
overhovedet kan komme ud for af situationer, i hvilke 
det skal tilgive? Der kan efter denne daglige målestok af 
tilgivelse vist ikke være mere tilbage for det at tilgive. 
Alt skal tilgives. Hvis disse ord og begreber kun var en 
overfladisk fanatikers fantasifostre, ville de for længst 
have været borte med blæsten.

Det, der ikke er rodfæstet i virkeligheden, skal livets 
storme nok fjerne med tiden. Nærværende begreber og 
påbud har nu trodset årtusinder, og det udelukkende i kraft 
af, at de udtrykker en urokkelig sandhed, en sandhed, 
som nu er ved at blive til levende virkelighed igennem 
påviselige reaktioner i menneskets fysiske og sjælelige 
struktur og væremåde.

Med næstekærligheden i sind og væremåde forsvinder 
den dødbringende tankespekulation, igennem hvilken 
man dygtiggør sig til at se ”skæven i sin broders øje” 
uden nogen sinde at ville se ”bjælken i sit eget øje”. Med 
fjernelsen af denne skævhed i den daglige livsopfattelse 
har man fundet alle sygdommes og mørke skæbners 
medicin nr. 1. Kun igennem den går vejen tilbage til 
livet. For kærlighedens strålende solskin må lidelsernes 
domæne vige.
(Fra småbogen ”Reinkarnationsprincippet” 1969)
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Af Ruth Olsen

Jeg har valgt Martinus-artiklen om ”Unaturlig træthed” 
i dette blad, for vi må konstatere, at der er flere og flere 
mennesker, som mentalt set har det svært i disse år. Dette 
er ifølge Martinus en ganske naturlig del af udviklingen 
frem mod at blive til ”et rigtigt menneske”. Som han 
har sagt andetsteds, er vi nu ”sårede flygtninge mellem 
to riger”, nemlig mellem dyreriget og det rigtige men-
neskerige. I denne overgangsfase er vi sårbare psykisk 
set, for vi er mere eller mindre bevidst kommet i konflikt 
med os selv.

Den forcerede udvikling, Martinus taler om, er siden 
han skrev artiklen blevet endnu mere forceret p.gr.a. 
den forøgede informations-strøm fra diverse medier og 
tidens krav om at være ”omstillingsparate”. Dertil kom-
mer al den nye teknologi, vi skal leve op til. Alt dette 
medvirker til, at vort nervesystem gennemstrømmes af 
en udvidet tankestrøm, som organismen endnu ikke helt 
har tilpasset sig. Men det vil den gøre efterhånden, for 
det er just meningen, at nervesystemet således skal blive 
mere forfinet og sensitivt.

Det er altså tankestrømmen, der er afgørende for, hvordan 
vi har det med vort nervesystem, og derfor må vi have 
fokus på, hvordan vi tænker. For som Martinus siger, 
er mange af vor tids mentale sygdomme dybest set ”en 
sygdom i tænkeevnen”. Men kan vi da selv bestemme, 
hvordan vi tænker? De fleste mennesker vil nok mene, 
at tankerne som regel kommer og går, uden man bevidst 
har villet dem. De synes i høj grad at være styret af vore 
følelser. Mange synes f.eks. at det ofte er svært at standse 
det tankemylder, der forhindrer dem i at falde i søvn om 
aftenen.

Hvis man er havnet i et ”sort hul” af mismod, kan man 
ikke bare som Martinus skriver ”tage sig sammen”. Men 
faktisk kan man godt med sin viljestyrke øve sig i at 
ændre på sine tanker. Og i øvrigt kan man i en bøn bede 
om styrke til det. Hvis tankerne vedblivende kører rundt 
i en ond cirkel, kan det ofte for en tid være nødvendigt 
at bryde den ved hjælp af medicin, men ellers vil jeg 
tro, der kan ske en forsinkelse i ens udvikling, hvis man 
således bedøver nervesystemet alt for længe. Nervesyste-
met skal jo befordre den livskraft, som tankerne udgør, 
som Martinus skriver i bogen ”Bisættelse”, hvad jeg vil 
vende tilbage til.

Det handler altså om at styre sin tankestrøm. Tankerne 
er noget, vi selv – altså vort jeg – skaber, derfor kan vort 
jeg også ændre dem. Spørgsmålet er bare, hvordan vi 
gør det i praksis. Det er der givet forskellige slags råd 
om. Teosoffen Annie Besant gav i 1906 (”Tænkeev-
nen”) en ”opskrift” på, hvordan vi kan komme af med 
gammel skadelig vanetænkning. Hvad denne handler om, 
beskriver hun på malende vis sådan:

”Mangen grundløs rædsel, mangen pludselig midnats-
frygt, mangen impuls af lidenskabelig hævnfølelse slyn-
ges op fra dybet af denne underbevidsthedens mørke sø, 
som ruller i vort indre, skjulende mangt et vrag og mangt 
et skelet fra vor fortid. Levninger og brudstykker fra en 
umindelig fortid, som nu kun passer for skarnkassen. … 
I denne del af det underbevidste foregår de krige, som 
udkæmpes mellem to klasser af skabninger i vort blod, 
men som ikke indgår i vor dagsbevidsthed, undtagen når 
resultaterne deraf viser sig som sygdomme.”

Besant mener, at tankevaner danner ”spor” i sjælen, som 
gør det nemt at gentage de samme tanker igen og igen, 
derfor gælder det om med nye kærlige tankespor at udvi-
ske de gamle spor. Hun taler om, at ”det grove tankestof” 
skal fortrænges af det finere og hurtigere vibrerende 
tankestof, som de gode kærlige tanker udgør. Hun fore-
slår, at vi læser en god og opbyggelig bog jævnligt – 5 
minutter ad gangen efterfulgt af 10 minutters tænkning 
over det læste.

Kærlige tanker er harmoniske vibrationer, mens ukær-
lige tanker er disharmoniske vibrationer, der bringer 
”sjælsuro”.  Hun skriver: ”Man bør indtage en holdning 
af stadig agtpågivenhed med hensyn til de tanker, man 
lader komme ind i sjælen. Nægter man onde tanker at 

Den mentale tilstand i vor tid
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søge havn, vil man støde dem rask ud igen og erstatte 
dem med en god tanke, da vil denne øvelse stemme 
sjælen i en sådan toneart, at den efter en tids forløb vil 
handle automatisk og af sig selv drive det onde tilbage. 
Harmoniske vibrationer støder de uharmoniske tilbage.”

Jeg er ikke sikker på, det er så nemt at danne sig nye 
tankevaner, om end øvelse ”giver mester”. Med den 
øgede sensitivitet og deraf følgende sårbarhed, er det 
alt for let at lade sig påvirke af omgivelsernes negative 
energier eller lade sig slå ud af evt. forringede livsvilkår. 
Vi har imidlertid fået et nyt ”redskab” til at påvirke vor 
tankestrøm, nemlig vor forøgede forestillingsevne. Den 
kan bruges negativt, som Martinus beskriver det, men 
den kan ligeså godt bruges positivt.

I den forbindelse kommer jeg til at tænke på, hvordan 
jeg som ganske ung kom hjem i nedtrykt humør pga en 
meget dårlig oplevelse, hvorfor jeg ikke kunne sove for 
de mørke tanker, der trængte sig på. Min mor gav mig så 
det gamle folkelige råd at forestille mig en rigtig dejlig 
oplevelse og koncentrere mine tanker om den. Det hjalp! 
Det er den nyttige form for selvsuggestion. For dybt 
depressive mennesker er det dog nok ikke en nem udvej.

At en del mennesker i disse år har fået en øget sensitivitet, 
skrives der nu bøger om, f.eks. Elaine Aron’s ”Særligt 
sensitive mennesker”, anmeldt her i Impuls 2/09. Da de 
ikke ved, at det er en naturlig del af vor udvikling, føler 
de sig ofte ”forkerte”, men beskrivelsen af dem passer 
fint ind i ”billedet” af en ret højt udviklet person – f.eks. 
at de føler sig meget socialt ansvarlige, har svært ved 
at overvære andres lidelser og ofte er åndeligt søgende. 
De rådes til at undgå overstimulering og at søge rolige 
stunder i naturen. De må lære at se det værdifulde i, at 
sensitiviteten også giver en større livsoplevelsesevne.

Tanker er elektricitet

Martinus gør i bogen ”Bisættelse” (kap. 43-56) meget ud 
af tænkningens rolle for vor sundhed og velbefindende. 
Han skriver: ”Tænkning er en gennem individets hjerne- 
og nerveorganer koncentreret udløsning af ”overfysiske” 
kræfter”, som er det samme som ”højere elektriske bølger 

eller vibrationer”. Det er altså en fin elektrisk energi, 
som fra vore åndelige legemer nedtransformeres til en 
”modtagerstation” i hjernen og derfra ud i nervesystemet. 
Herfra udløses den i blodet, hvor der sker det, Martinus 
kalder en ”kraftpåfyldning”, en ”elektrisering” og dermed 
belivelse af hele organismen. Derfor betyder tankerne 
vor ”livskraft”.

Også i Martinus’ artikel ”Fortalen” (Artikelsamlingen 
7,12-14) beskriver han, hvordan vor fysiske hjerne er et 
”apparat” til modtagelse og afsendelse af tanke- dvs be-
vidsthedsenergi. Jo højere vor åndelige dvs moralske ud-
vikling kommer, jo finere energier bliver vi modtagelige 
for, fordi vi efterhånden får åbnet hidtil ubenyttede centre 
i hjernen. Men at blive modtagelig for højere åndelige 
energier kan, hvis man stadig har mange ufærdige sider, 
også give anledning til psykiske problemer.

Vi udsættes faktisk i denne tid for en stadig stærkere på-
virkning af højere åndelig energi. I artiklen ”Tærskelens 
vogtere” beskriver Martinus, hvordan ”den hellige ånd” i 
form af lysende kosmisk materie i dag sender en ”kosmisk 
energibølge fra vort mælkevejscentrum direkte ind over 
især de skandinaviske lande”.

Hvor meget føler vi os påvirkede af denne nye energi-
bølge? Føles det som et glædeligt løft eller gør det os bare 
mere sårbare og evt. nedtrykte? Det fik mig til at tænke 
på et gammelt Jesus-udsagn om, at man ikke skal hælde 
ny vin på gamle udslidte lædersække, for så risikerer de 
bare at revne. Jeg tolker det sådan, at vi skal selv gøre 
noget for at forbedre vor ”lædersæk”, så den kan tåle den 
nye viden, som vi har fået gennem Livets Bog, der ifølge 
Martinus er en konsekvens af den nye energibølge.

Er vi sluppet af med så meget af den gamle hang til egoi-
stisk selvretfærdiggørelse, at vi i dybden forstår den nye 
”vin”, Martinus bragte os med sit kærlighedsbudskab? 
Eller er vi endnu så ufærdige, at vi har brug for den lille 
”opsang”, Martinus leverede i sit foredrag ”Tærskelens 
vogtere” fra 1937, hvor han bl.a. sagde: 

”De er alle, når De har sand interesse af åndsvidenskab, 
har interesse af mit arbejde, i nærhedens af lyset, er mere 
eller mindre begyndt at føle det vidunderlige velvære, det 
kan skabe i sjælen, og er i tilsvarende grad mere eller 
mindre blevet dets disciple. Men da De jo ikke har nået 
”den store fødsel”, vil der være naturer i Dem, der ikke 
er færdige.
Og disse naturer vil altså bevirke, at De alle sammen, hver 
især, mere eller mindre, før eller senere kan komme til at 
fremtræde som en ”judas” og ubevidst være en forræder 
mod det lys, der er blevet Deres livs største lykke.
Vær derfor alle på vagt. De kan uden at vide af det komme 
til at stå over for selve verdensgenløseren. Og da han er 
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absolut ufejlbarlig med hensyn til de højeste fakta, og 
de herudfra af ham foretagne dispositioner er de eneste 
absolut rigtige, vil De uvægerligt komme til kort i enhver 
situation, hvor De udløser kritik og mener, at han burde 
handle anderledes, burde gøre dette eller hint på den 
måde, som De mener er rigtig, og som måske lige akkurat 
er kontrasten til verdensgenløserens opfattelse.”

At være i nærheden af ”lyset” giver billedligt talt risiko 
for at få ”brændt vingerne”. Man kunne tro, at med den 
indsigt, vi har fået gennem Martinus, ville det være 
lettere at komme igennem den nuværende overgangs-
periode mellem dyreriget og det rigtige menneskerige. 
Det behøver dog ikke at være tilfældet. Men selv synes 
jeg, det er en stor hjælp at vide, at det netop kun er en 
overgang, en uundgåelig del af udviklingen, som vi alle 
skal igennem. Med viden om, at der er håb forude, er det 
til at stå det igennem.

Men alle de, der ikke kender den egentlige baggrund 
for tidens mentale sårbarhed, har en svær tid, f.eks. de 
soldater, der ikke var klar over, da de meldte sig for at 
gøre en idealistisk forskel, at de slet ikke er robuste, dvs 
primitive, nok til den slags opgaver længere. Det har 
konsekvenser at handle imod livets lov.

PS. Avisen Information bragte en interessant artikel, som viser, 
at nogle forskere har fornemmet, at en udvikling af den fysiske 
hjerne er på vej. Der stod bl.a:

Egentlig har mennesket tre hjerner. De ligger oven på hinanden 
i den rækkefølge, de er kommet til gennem vores udvikling. 
Men psykolog Erik Hoffmann har en teori om, at en ny hjerne 
er på vej.

»Når den nye hjerne aktiveres, opleves det som at vågne op. 
På samme måde, som vi i dag vågner op fra søvn. Vi vil opleve 
et bevidsthedsniveau, der er langt mere vågent end det nuvæ-
rende,« siger Erik Hoffmann.

Efterhånden som næstekærlighedsevnen kommer til udvikling i væsenet, 
bliver det mere og mere fintfølende overfor andre mennesker, samt for alt 
andet liv. Men først må det også her opleve forskellige besværligheder. 
Overgangen fra djævlebevidsthed til menneskebevidsthed er ikke let, selv 
om naturen har maget det så, at den sker relativt langsomt.
Da djævlebevidstheden, altså den overdimensionerede dyrebevidsthed, er 
en diametral modsætning til den virkelige menneskebevidsthed, er det ikke 
så mærkeligt, at der her bliver store brydninger rent mentalt set. 
(LBVII stk. 2590)

Når vi bliver mere sensitive:
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v/Annette Skov
Endnu engang tager jeg denne artikel frem. Af den frem-
står det helt klart af nedenstående Martinus Citater, at 
det KUN er Martinus, som er i stand til at frembringe 
Åndsvidenskaben, Det Tredie Testamente. Martinus taler 
om de vanskeligheder, som var forbundet med at finde 
frem til et passende sprog til os jordmennesker, da han 
skrev værket Det Tredie Testamente. I nedenstående er der 
tale om sproget - det nedskrevne, de problemer Martinus 
havde og den kritik der kunne opstå som følge af, at han 
var nødsaget til at benytte primitive gloser til at nedskrive 
høj kosmisk visdom.

Er det på nuværende tidspunkt en LOGISK handling, at 
enkelte trods nedenstående citater alligevel mener sig i 
stand til at evne, at kunne komme i forbindelse med sam-
me høje energier som Martinus, ændre i Martinus’ ufær-
dige manuskripter og forsøge at  færdiggøre det værk, som 
Martinus møjsommeligt har brugt jordklodens glosefor-
råd  til at frembringe ?!!  
 
Citat Martinus : ”At ”aabne” Livets Bog er altsaa ikke 
gjort ved blot og bar at aabne den rent fysisk, blade den 
igennem og” læse” den. Den kan desuagtet heraf for en 
sådan Læser være en absolut lukket Bog. Den kan kun 
virkelig aabnes af den, der har naaet et sådant Begær 
efter aandelig viden, at han i sin Søgen efter denne ikke 
lader sig hindre hverken af Stil eller Form. Hans Be-
vidsthed maa være saa aandeligt fremskreden , at disse 
nævnte Realiteter er blevet et saa ganske underordnet 
Spørgsmaal, at han ikke ønsker at spilde Tid med nogen 
som helst form for kritik af disse. Kun den, der er saaledes 
indstillet, kan gøre sig Haab om i nogen Grad at kunne 

aabne Livets Bog og komme til den dybere Mening, som 
er skjult bag den for alle synlige Tekst og Stil. Enhver 
Sandhedssøger eller Aandsforsker, der ikke har den her 
skildrende indstilling, men mere hæfter sig ved Stilen 
eller den ydre Form, er jo ikke Aandsforsker, men Stil-
forsker eller Forsker af den ydre Form. For et saadant 
Væsen kan den til Livets Bog knyttede ydre Form og Stil 
undertiden være en uovervindelig Hindring, idet al dets 
Energi udløser sig i Kritik af de i samme Form eventuelt 
fremtrædende smaa tekniske Fejl og grammatiske Ufuld-
kommenheder e.l. Først naar den dybere Mening i Livets 
Bog bliver Hovedtingen, og Stilen og Formen bliver en 
Biting for Læseren, da oplever han ”Den hellige Aand” 
gennem nævnte Bog.”

Når Martinus i dette citat tilsyneladende ikke vægter stilen 
og den ydre form nogen særlig værdi, er han så ligeglad 
med, om vi ændrer i hans værk? Nej ! - beviseligt ikke. I 
Instituttets love står der i dets Formålsparagraf § 3 stk. 1: 
”I hele sin virksomhed og med alle midler, der står til dens 
rådighed, skal institutionen udelukkende tjene følgende 
almennyttige formål: Bevare Martinus værker som de 
foreligger fra hans side.

Det første af tre punkter i §3 taler klart for sig selv!!!

Martinus forklarer i nedenstående citat, hvorfor sproget 
og stilen er så anderledes:

” Naturligvis paaberaaber jeg mig ikke, at min Stil skulle 
være aldeles perfekt, rent sprogmæssig set, dertil er der alt 
for stort et Svælg mellem det høje Stof, der er skildret,og 
det Trin, hvorpaa den almindelige Sprogteknik endnu 
befinder sig. Læserne maa nemlig gøre sig begribelig, 
at jeg har maattet skildre Detailler eller Realiteter fra 
Tilværelsesplaner, over for hvilke det gængse Sprog 
endnu er højest ufuldkomment. Dette kan nemlig endnu 
kun siges at være et fuldkomment Udtryksmiddel i Til-
fælde, hvor der kun er Tale om Skildringen af materielle 
Problemer og Kendsgerninger. Da aandelige Erfaringer 
eller Kendsgerninger jo er af langt nyere og sjældnere 
Fremtræden for de jordiske Mennesker end de materielle, 
er Sproget ganske naturligt i disse førstnævnte Felter ikke 
udviklet til en saadan Standard som i de sidstnævnte ”.

Martinus taler i artiklen om, at forfatteren som kun skal 
skildre materielle problemer, har et stort udvalg af ord og 
derfor vil kunne skabe et smukt sprog. Åndsforskeren der 
skal skildre erfaringer, som ligger uden for den materielle 
zone har derimod svært ved at finde ord, fordi det ønskede 
sprog naturligvis også ligger uden for denne zone. At der 
slet ingen ord findes på det jordiske plan for de åndelige 

”Fortolkning af Livets Bog” trykt i Kosmos i 1933
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detaljer, og at han må låne ord fra det materielle sprog. 
At manglen på det righoldige gloseforråd i den jordiske 
materielle zone er et stort problem. Martinus taler om 
det som en af årsagerne til kritikken af sproget i hans 
bøger. Kritikken som svinger fra at kalde Martinus sprog 
for ”knudret”, ”tungt”, vanskeligt”, besværligt”, til det 
smukkeste dansk der findes.

Indrømmer Martinus selv at sproget er kludret og an-
derledes?

Martinus forklarer hvorfor og ser naturligvis problemet 
fra et højere perspektiv end jordmennesket. Citat Marti-
nus: ”Og jeg har ligesom enhver anden Samvittighedsfuld 
og ærlig skildrer af de højeste Problemer naturligvis 
været nødsaget til at bruge Udtryk eller Gloser, som jeg 
har ment var de absolut bedst egnede og garanterede 
den størst mulige Udelukkelse af Misforstaaelser, ganske 
uafhængig af, om de var i Harmoni med Stilens Skønhed 
og Rytme. Derved opstod der jo ganske naturligt Tilfælde, 
hvor denne er brudt. Men dette er jo dog af underordnet 
Betydning, naar udelukkelse af Misforstaaelse af den 
dybere Mening i Beretningen derved i højere grad er 
garanteret. ”

Her er iflg. Martinus tale om et åndeligt sprog, som IKKE 
på nuværende tidspunkt kan omsættes til at kunne fattes 
af den jordmenneskelige bevidsthed. Martinus låner af 
det materielle sprog, og sammenstykker møjsommeligt 
gaven til os jordklode væsener: Martinus Åndsvidenskab 
- Det Tredie Testamente.

Martinus udtaler sig ligeledes i artiklen om, at det tager 
tid inden gloseforrådet på jordkloden udvides. 

Citat Martinus: ”Da al Filosofi, Visdom eller Aandsviden-
skab jo hører til de omraader, til hvilke det gængse Sprog 
endnu ikke har tilstrækkeligt Gloseforraad og derfor 
altid maa udtrykkes ved indirekte brug af Sproget eller 
ved Gloser, der i Virkeligheden er udtryk for Detailler 
inden for den materielle Verden, er det givet, at Stilen 
i en Skildring af aandelige Problemer aldrig nogen 
Sinde kan staa maal med Stilen i en Beretning om ma-
terielle Ting, ganske uanset hvem Forfatteren saa end 
er, og hvor genial han saa end maa siges at være, før 
engang i Fremtiden, naar Sproget bliver saa udviklet, 
at det yder det samme righoldige Gloseforraad til den 
førstnævnte Form for Beretning, som den nu yder til 
den sidstnævnte Form.”

Efter at have læst artiklen ”Fortolkning af Livets Bog” fra 
Kosmos 1933, er det ikke muligt for mig at se, hvordan 
mennesker uden netop Martinus kosmiske bevidsthed 
skal kunne ændre i Martinus værker. Det er for mig at 
se komplet ulogisk ! At ændre er muligt, hvis der er tale 
om det materielle sprog, men hvem ser sig i dette øje-
blik i stand til at frembringe det righoldige gloseforråd 

som ifølge Martinus skal til ? og hvem ser sig i stand til 
at `fuldføre`Martinus opgave på denne jordklode, når 
Martinus bla. på sit dødsleje til sin nære ven Mischa Lim 
udtalte: “Det er færdigt som det er “. www.martinus-
webcenter.dk/debat/files/mischa-artikel-2010-07.pdf

Citat Martinus:

”Da ”Livets Bog” udgør et Værk, der er bestemt til at 
skulle udgøre en Beskrivelse af Tilværelsens allerstørste 
Problemer eller Livets højeste Analyser, kunde det al-
lerede paa Forhaand vides, at den ikke straks ville blive 
nogen ganske almindelig Lekture. Dens Særegenhed 
kommer endnu mere til Syne gennem dette, at den, bortset 
fra nogle enkelte Citater fra Biblen, ikke udgør en Sam-
mensætning af Citater eller Viden hentet fra andre Bøger, 
Værker eller Personer i Verden, men udgør et Resultat af 
et enkelt Væsens, hvilket vil sige min absolut egen, okkulte 
Oplevelsesevne eller kosmiske Sansning.

Når det handler om Martinus Åndsvidenskab - Det Tredie 
Testamente som inspirationskilde er der tale om et så 
unikt værk, at jeg ikke kan være i tvivl om, at ændringer 
gennem mange forskellige personer ganske enkelt skader 
og ændrer inspirationen som Martinus i LBI tydeligvis 
fremhæver som særdeles vigtig. Når Martinus skriver 
om Inspirationskilden, er det fordi vi ved mødet med en` - 
for den enkelte - speciel kilde oplever noget ganske unikt:

LB 1. Fortalen stk 17:

”For at hjælpe Sandhedssøgeren til at erkende, om han 
befinder sig ved den for ham særligt gældende rette Kilde, 
vil det her være nyttigt at oplyse, at saadanne Væsener, 
Ting eller Manifestationer, som er af særlig Inspirations 
værdi for et Væsen, eller saadanne Realiteter, der kan 
virke som identiske med ovennævnte stimulerende Ba-
sis, kendes meget let derpaa, at de ved Oplevelsen eller 
Sansningen sender en Strøm af Varmebølger, en Strøm 
af Livskraft eller Energi, en Strøm af Ideer, en Strøm af 
Længsel efter at repræsentere en større Fuldkommenhed, 
en Strøm af Haab og Tro på Forsynet eller Faderen, en 
Strøm af guddommelig Tilfredshed, Harmoni og Lykke, 
en uimodstaaelig Kærlighedstrang eller forøget Evne til 
at elske Alt og Alle gennem det paagældende Væsen.”

TAK TIL MARTINUS!
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Da Henrik Hedegaard i kbh’s byret udtalte, at han ikke 
havde fantasi til at forestille sig, der var forskel på disse 
to ord og derfor rettede det til mineraler overalt, bringes 
her en større afhandling om dette, fordi den diskussion 
er blevet et symbol på det, der sker når man tror, man er 
klogere end en verdensgenløser..

Af Kurt Christiansen

Jeg har arbejdet intenst med at søge at beskrive forskel-
len på, når Martinus bruger det ene ord, i forhold til, når 
han bruger det andet. 
Det er lykkedes for mig, og jeg har gjort det for at kunne 
bevise, at de to ord siger noget forskelligt. Det vil dermed 
sige, at ordene har hver sin betydning, og at det derfor er 
at ødelægge teksten i Livets Bog når man fjerner denne 
forskel ved at ændre ordet mineralier til ordet mineraler. 
Jeg ved, at det kun er meget få der har den fornødne intel-
ligens til at kunne forstå hvad jeg efterfølgende skriver. 

Det har jeg fået en dyb indsigt i, ved at følge diskussionen 
på Facebook om berettigelsen i at ændre og modernisere 
teksten i Livets Bog. Ændringer som er udført af men-
nesker der fuldstændigt indiskutabelt har udstillet deres 
manglende intelligens, intellektualitet m.m. i denne dis-
kussion på Facebook. Så det er ikke blot et løst postulat 
jeg fremkommer med. 
Det forhindrer mig dog ikke i at beskrive mine analyse-
resultater for de enkelte der er nået så langt frem i deres 
intellektuelle udvikling, og derfor er i besiddelse af den 
intelligens det kræver at forstå det efterfølgende. Disse 
som er meget få, træder nemlig også helt klart frem i 
ovennævnte diskussioner

Kirsten Thurø har i Den ny Verdensimpuls skrevet en 
artikel hvor hun påpeger, at de to ord angiver hver sin 
betydning. Thurø prøver i denne artikel, at forklare, hvori 
hun finder forskellen. Jeg forstår imidlertid ikke hvad hun 
mener, fordi hun anfører noget som begrundelse, der ikke 
er i overensstemmelse med en dybere og klar forståelse 
af teksterne, og derfor bliver uforståelig for mig.

Jeg har, da jeg fik øje på det, aldrig været i tvivl om, at 
de to ord gav hver sin forståelse af teksten, men jeg har 
ikke selv haft problemer med at forstå teksten, da forskel-
len for mig har været intuitivt naturlig at forstå på den 
rigtige måde, via de forudgående sætninger i teksten. 
Da den har været det, har jeg ikke tidligere tænkt på, at 

Martinus brugte disse to ord til sprogligt at skelne dette 
forhold, Men det er absolut en vigtig detalje at holde 
fast i, således, at mennesker der læser teksten, og ikke 
har denne intuitive forståelse, kan blive retvist via de to 
forskellige ord. Sådanne mennesker kan derved få en 
støttekrykke som sikrer, at de ikke falder, og misforstår 
teksten. Mennesker der påstår, at teksten er svær at forstå, 
burde være lykkelige over sådanne ekstra retvisende ord, 
som, når de forstår betydningen af dem, gør teksten lettere 
og sikrere at forstå.

Jeg har prøvet at udsætte de relativt få tekststeder, 
henholdsvis 13 steder for ”mineralier” og 11 steder for 
”mineraler”, i Livets Bog alene, for en dybtgående og 
tidskrævende analyse. De findes også enkelte steder i 
Det evige Verdensbillede, og disse steder er også indgået 
i analysen. Jeg har analyseret teksten, fordi jeg gerne vil 
kunne fremkomme med en klar og logisk begrundelse 
for, at fjernelse af disse ord, eller rettere, det ene af dem, 
er aldeles uacceptabelt set fra det synspunkt, at de for 
den dybere forståelse af teksten, har en stor betydning.

Jeg har i analysen afprøvet en række parametre (parameter 
i denne sammenhæng betyder: medvirkende faktor eller 
størrelse som har betydning i en bestemt sammenhæng), 
for at se om jeg kunne finde et afgrænsende begrebssæt, 
der præcis, og overalt, kunne tilfredsstille brugen af det 
ene ord i forhold til det andet. 

Der var et begrebssæt der passede præcis. Det var, hvis 
man antog, at når Martinus i tekstformuleringen beskrev 
situationen ud fra sit kosmiske bevidsthedsniveau, og 
udsigt. Så brugte han ordet ”mineralier”. 
Når han tænkte sig ned på menneskets opfattelsesniveau, 
og således beskrev situationen som den ses på menneskets 
niveau, med menneskets ikke kosmiske udsyn, men med 
det almindelige menneskelige udsyn og den menneskelige 
opfattelse. Når han således undlod her, primært at se det 
med kosmisk bevidsthed, (men måske nok i visse tilfælde 
alligevel sekundært, samtidig, søgte at se det med sin 
kosmiske bevidsthed til sammenligning), så brugte han 
ordet ”mineraler”, da det var det menneskelige udsigts-
punkt der var det primære. 

For at sige det kort:  Mineraler er altså udtryk for 
opfattelsen fra det menneskelige ståsted, og Mineralier 
er udtryk for opfattelsen fra det ståsted hvor man har 
kosmisk bevidsthed.

Vedrørende ordene mineralier og mineraler
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Når man gennemfører denne analyse er der visse 
steder hvor det er nødvendig at have en dyb indsigt i 
åndsvidenskaben for at kunne se forskellen, men andre 
steder kan det formodentlig nogenlunde let forstås af 
mennesker der blot har en passende intelligens, og ev-
ner at forstå sproget. Jeg fremfører enkelte af de lettest 
forståelige steder efterfølgende. Det betyder imidlertid 
stadig, at analysen passer i samtlige tilfælde.

Mineralier.

LB1 s 22  

Jeg saa, at Verdensaltet var udgørende eet eneste stort 
levende Væsen, i hvilket alle andre Væsener hver især 
var Organer, og at vi alle Mennesker, Dyr, Planter og 
Mineralier udgjorde een Familie, var af det samme Kød 
og Blod, billedligt set.  

Her siger Martinus ”jeg så”. Det betyder, at han her be-
skriver hvad han oplever med sin kosmiske bevidsthed 
koblet til. Det er indlysende for enhver. Hans konklu-
sion passer også kun når den ses med hans kosmiske 
bevidsthed.

LB2 s 578  

Vi ser, at Væsenerne mere og mere taber Troen paa Gu-
der og Forsyn, bliver Materialister og naar helt ned til 
en ligefrem Benægtelse af alt Liv uden for deres egen 
og Dyrenes Væsensart. Planter og Mineralier, alle Na-
turkræfter, hele den umaadelige Skabelse, der foregaar i 
og omkring dem, frakender de enhver Form for levende 
Ophav, skønt nævnte Skabelse er et umaadeligt Væld af 
Planmæssighed, er en hundrede Procents Bevisførelse for 
intellektuel Kunnen. Men alt dette er en lukket Bog for Væsener, 
der har mistet Evnen til at tro og endnu ikke har intellektuelle 
Evner til at gøre sig disse Ting til Viden.  

Her siger Martinus «Vi ser», men det skal forstås på den 
måde, at man med kosmisk bevidsthed kan se, at men-
nesker, på grund af deres manglende kosmiske bevidsthed 
misforstår naturen, som bl.a. består af «mineralier», som 
er det man ser med kosmisk bevidsthed, men som men-
nesket ikke kan forstå kvaliteten af. Menneskene ser kun 
«mineralerne» som sådan, ikke som de er for det kosmiske 
syn, nemlig «mineralier». Det Martinus siger her, er det 
han oplever med sin kosmiske bevidsthed. Det er det han 
primært ser. Sekundært beskriver han menneskets syn på 
situationen.

LB6 s 2536  

Denne ny Udviklingsretning er: Forskning, Iagttagelse, 
Selvoplevelse af selve Guds egen Væremaade, Guds 
Almagt og Alkærlighed, som for den, der kan se, udeluk-

kende aabenbares overalt i Naturen, i de levende Væsener, 
i Dyrene, i Planterne, i Mineralierne, i Elementerne, ja, i 
alt, hvad der overhovedet findes af Aand, Livsoplevelse, 
Skabelse, Bevægelse, Stof og Materie. Her vil man 
komme til den virkelige Erkendelse af den evige Sandhed 
om Livet og Guddommen. 

Her siger Martinus tydeligt, at naturen, ”for den der kan 
se”, altså for den der kan se med kosmisk bevidsthed, kan 
opleve naturen på en ny måde, inklusiv ”mineralierne”. 
Hvis forskeren ikke kan se med kosmisk bevidsthed, kan 
han kun se ”mineralerne”.

”Mineraler”

LB3 s 997  

Naar vi sanser, eller vi ser paa Livets Detailler, det være 
sig vore Omgivelser, Naturen, Menneskene, Dyrene, 
Planterne eller Mineralerne eller det være sig Detaillerne 
i vor egen Organisme, saa opfatter vi disse og den Materie, 
som de bestaar af, som noget, der eksisterer — udenfor.  

Martinus siger her ”Når vi sanser”. Dette betyder her, at 
vi sanser med vore fysiske sanser, øjne, ører m.m.. Så op-
lever vi livets detaljer, som f.eks. stenene, ”mineralerne”, 
som vi kan få øje på, detaljer i vores organisme og meget 
andet, som værende ”udenfor”. Begrebet ”udenfor” ville 
kræve, at jeg holdt 3 - 4 forelæsninger eller flere, om 
emnet ”bevidsthed”, for at man vil kunne forstå dette 
udtryk. Det fortæller imidlertid den der forstår det, at 
man oplever, man sanser, på det fysiske plan, og ikke 
med kosmisk bevidsthed. Det ligger i ordet ”udenfor”, 
og derfor bruges ordet ”mineraler”.

LB6 s 2259  

1942. Livets Oplevelse er saaledes i alle Situationer en 
Oplevelse af Kontraster. At vi kalder disse Kontraster 
for Mennesker, Dyr, Planter og Mineraler, Kontinenter, 
Oceaner, Skove, Sletter, Stjerner, Solsystemer og Mæl-
keveje, Mikrokosmos og Makrokosmos, Udviklingstrin, 
Karakteregenskaber etc. ændrer ikke Princippet.  
Martinus taler her om oplevelse af kontraster. At vi her 



15

konfronteres med begrebet ”kontraster” siger allerede, at 
vi ser tingene, inkl. ”mineralerne” for vores fod, som bl.a. 
sten, men også alt andet, opleves med det menneskelige 
udgangspunkt, det almene menneskelige opfattelsesværk-
tøj alene, med vore fysiske sanser, og ikke med kosmisk 
bevidsthed.

LB6 s 2330  

Medens Jordmenneskene er godt kendte med Mellemkos-
mos, der jo er Livsrum og Bolig for os selv og alle vore 
Medvæsener, Menneskene, Dyrene, Planterne og Mine-
ralerne, er de ikke saa kendte med de to store Kosmos: 
Mikrokosmos og Makrokosmos, som i Virkeligheden er 
selve Livets Allerhelligste.  

Allerede med udsagnet: ”Medens Jordmenneskene er 
godt kendte med Mellemkosmos, der jo er Livsrum og 
Bolig for os selv”, siger Martinus klart at det man ser, er 
det fysiske som man ser med sin almindelige bevidsthed, 
altså ”mineraler”, og ikke med kosmisk bevidsthed.

LB6 s 2336  

Denne altomspændende Bog har ogsaa to Former for 
Virkelighed, nemlig dens fysisk, synlige Fremtræden og 
Struktur og dens usynlige Indhold. Og da det materielt 
synlige, hvilket vil sige: alle Universets fysiske Detailler, 
Kloder, Sole og Mælkeveje, samt de levende Væseners 
Organismer, Mennesker, Dyr, Planter og Mineraler 
o.s.v. ligeledes kun er Foreteelser, igennem hvilke noget 
usynligt aabenbarer eller tilkendegiver sig, bliver denne 
synlige Verden saaledes i Princip det samme som Bogens 
Tekst.  

Martinus sammenligner her oplevelsen af naturen ”den 
altomspændende bog” som hvis man læser i en bog. Den 
der kun ser det fysiske,  inkl. stenene, ”mineralerne”, 
svarer til, at  han kun ser bogstaverne i bogen, men han 
forstår ikke hvad bogstaverne fortæller. Han beskriver her 
et menneske på det helt menneskelige plan, uden dybere 
indsigt, og helt uden kosmisk bevidsthed.

Dette er meget apropos til netop situationen som vi er i, i 
øjeblikket. Vi er et lille antal der evner i dybden at forstå 
hvad Martinus siger i sin tekst med ordene ”mineralier” 
og ”mineraler”. Andre, langt flertallet, forstår kun teksten 
på Billedbladsniveau eller mindre. 
For sådanne mennesker er det forhold, at vi andre ikke 
vil acceptere, at inkompetente mennesker ændrer de ægte 
tekster der indeholder dybtliggende oplysninger, som et 
udtryk for, at vi er fundamentalister og bogstavtro. De 
fatter nemlig ikke i dybden hvad bogstaverne betyder, 
og finder det naturligt at ændre dem for godt befindende. 
De mener ikke de ændrer på indholdet, for indholdet har 

de ikke fattet overhovedet. Disse mennesker er dem som 
Martinus omtaler som dem der kun kan læse bogstaverne. 
De tror, paradoksalt nok, at det ikke har nogen betydning 
for forståelsen af teksten, at flytte lidt om på bogstaverne. 
Der er jo alligevel så mange af disse bogstaver!!!
Disse ovenfor nævnte mennesker har kun evner til at se, 
at det kun drejer sig om bogstaver. For dem er der på 
nuværende tidspunkt kun evner til rådighed til at læse 
teksterne som de læser billedbladet eller mindre. Det be-
tyder i praksis, at de overhovedet ikke kan forstå teksten 
i dybden. De mennesker der har foretaget rettelserne, har 
på Facebook klart vist, at de desværre til fulde hører til 
blandt de mennesker der ikke fatter teksterne i dybden, 
og måske knapt på billedbladsniveau.

Jeg vil slutte med det næste uddrag, da de mennesker der 
har evner til at forstå, nu har forstået, medens dem der 
ikke har evner til at forstå, ikke vil kunne forstå, om så 
jeg skrev 100 sider om emnet.

LB6 s 2353  

2081. Men Porten til Himmeriges Rige er ikke det pri-
mære i Tilværelsen. Kun at se Himmeriges Riges Port 
som Mellemkosmos er ikke det endelige eller virkelige 
Syn. Kun at se Stjerneverdenen som Mikrokosmos og 
Makrokosmos er heller ikke det virkelige Syn. Kun at 
se Tingene som Mennesker, Dyr, Planter, Mineraler og 
Stoffer er heller ikke det virkelige Syn. Kun at betragte 
de materielle synlige Ting i Maal- og Vægtfacitter kan 
heller aldrig nogen Sinde være den virkelige eller ende-
lige Løsning af Livsmysteriet, Oplevelsen af Guds Rige, 
Udødeligheden og Kærligheden. Det er, som vi allerede 
er gjort bekendt med, kun Analfabetens Syn paa den Bog, 
hvis Bogstaver han endnu ikke kan læse.   

Her er det indlysende, selv for burhøns, at Martinus taler 
om situationen set fra det almene menneskelige synspunkt 
hvor han skriver ”mineraler”. 
Han ser imidlertid med sin kosmiske bevidsthed på men-
neskene og deres udviklingsstade, og fastslår: ”Det er, 
som vi allerede er gjort bekendt med, kun Analfabetens 
Syn paa den Bog, hvis Bogstaver han endnu ikke kan 
læse”.
Dette er fuldstændig identisk med den situation vi er i 
her i øjeblikket.
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Jeg har hermed redegjort for den måde jeg har analy-
seret teksten. På det ret dybe niveau som ikke må øde-
lægges. Om Kirsten Thurø opfatter teksten på samme 
måde ved jeg ikke. Jeg tror det, men hun udtrykker sig 
ikke så præcist at jeg kan vurdere det. Det er nu også 
lige meget. 

Det korte og det lange er imidlertid, at det må være 
indlysende for enhver nogenlunde begavet person, 
at der ikke må ændres i Martinus tekster, uanset 
om mennesker forstår dem eller ikke.

Dette har som sagt været diskuteret til trivialitet på 
Facebook i dette forum. Det der er kommet ud af det er, 
at det store flertal der ikke fatter hvad teksten siger har 
dokumenteret deres manglende evner, til trivialitet. At 
der har været enkelte mennesker der fatter problemstil-
lingen, og argumenterer klart og logisk for at få mod-
parten til at forstå, har ikke ændret en tøddel ved disse 
uforstående menneskers opfattelse. Det er jo heller ikke 
overraskende, for mennesker der ikke har de fornødne 
evner og intelligens, kan jo ikke bringes til at forstå 

noget som ligger langt over deres udviklingstilstand. Vi 
må tilgive dem, og vente nogle inkarnationer, indtil de 
er kommet på linje, via deres efterfølgende udvikling.

Jeg skal lige tilføje, at man ikke skal tro, at det viste 
eksempel er det eneste af sin art. Der er uden tvivl 
mange andre. Man skal dog lige få øje på dem. Det vil 
man få efterhånden som man udvikler sine forskerevner.

Af Jan Langekær

Retssager anbefalede Martinus absolut ikke. Tværti-
mod frarådede han det gang på gang: ”det med rets-
sager skal vi bort fra”.

Retsvæsnet nu til dags er en hævne- og straffeinsti-
tution, og det går ofte hårdt for sig både med stærk 
dyrisk psyke og handlinger. Den 16. september blev 
min gamle gymnasiekammerat Anders Lindholt skudt 
og dræbt af en af de tilstedeværende i retssalen. Han 
blev skudt med en oversavet riffel.

Om det fremtidige, ikke hævnende, retsvæsen skri-
ver Martinus: ”Retsvæsnet bliver en psykologisk 
opdragelses- og værneinstitution i stedet for som 
nu en hævne- og straffeinstitution” Senere i samme 
stykke siger han: ”Man forstår således her, hvorfor 

Kristus advarede så stærkt imod at dømme, ligesom 
man også her kan se den verdensfrelsende sandhed 
i hans ord...: ”Elsker eders Fjender, velsigne dem 
som forbande Eder, og beder for dem som krænke og 
forfølge Eder” 

Martinus om retssager:
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Boganmeldelser

Teorien – der forklarer 
det hele

Af Ken Wilber
ID Academy Media 2014
230 sider

Bogens titel lover mere, 
end den kan holde, synes 
jeg. Den indeholder en teo-
retisk filosofi på et temme-
lig højt abstrakt plan, for 
en stor del sammenstykket 
af mange andres teorier.
Ken Wilber er blevet lidt 
af en ”guru” for mange i de senere år, f.eks. står der på 
bogens bagside: ”Teorien der forklarer det hele har haft 
stor indflydelse på mine visioner og politik”, siger Bill 
Clinton. ”Jeg læser Ken Wilber hver dag, så jeg kan 
blive inspireret af vor tids mest usædvanlige tænker”, 
siger Deepak Chopra.
Jeg har nu lidt svært ved at se, hvad Clinton har brugt 
denne bog til.

Det er en prisværdig opgave, Wilber har sat sig for at 
løse, nemlig at opstille en systemteori, der kan skabe 
helhed i en fragmenteret verden. Han bruger i øvrigt 
ordet ”integral” mest i betydningen sammenhængende. 
Han når frem til den opmuntrende konklusion, at men-
nesket er ved at udvikle sin bevidsthed i retning af en 
holistisk og global verdensanskuelse. Han mener dog, 
at ca. 80% af verdens befolkning stadig hænger fast i 
den egocentriske bevidsthed. Ud af de godt 20% som 
er på vej ud af narcissismens selviske fase, er der kun 
omkring 2%, der har taget springet ind i en ”integral 
transformation”.

Dette spring indebærer, at man bevæger sig fra ”smal 
religion”, den traditionelle, til dyb spiritualitet, som 
han kalder en ”bred videnskab om den menneskelige 
udviklings højere niveauer”. Han påpeger, hvordan 
verden hastigt er ved at blive mere sammenhængende 
på grund af den nye teknologi, men også hvor farlig 
den er i hænderne på mennesker med lav bevidstheds-
mæssig udvikling.

Han bemærker, hvordan Dalai Lama argumenterer for, 
hvordan vi skal leve vort liv i kærlighed og medfølelse 
med andre og med universel ansvarlighed, men at det jo 
er hvad alle andre religiøse ledere vil kunne skrive un-

der på, og skriver videre: ”Man kan ikke bare anbefale 
kærlighed og medfølelse som sådan, for man udvikler 
sig fra egocentrisk til etnocentrisk til verdenscentrisk, 
og er etnocentrisk kærlighed virkelig noget, vi ønsker 
mere af? Er det ikke lige netop den, der er årsagen til en 
stor del af vor tids problemer? Nazisterne f.eks.elskede 
deres familie, deres race, deres stamme. Deres kærlig-
hed var etnocentrisk, udbredt til sande troende og det 
udvalgte folk med død over alle andre i kærlighedens 
navn.” (s. 135)

Han har et afsnit om Huntingtons civilisationernes sam-
menstød, men understreger, at hans vision var, at vi vil 
ende med at få ”en integral global verdenscivilisation”, 
så den er ikke så pessimistisk, som den har fået ry for.
Trods hans mange kloge men ofte vanskelige ord, 
mangler den erkendelse, vi har ikke bare fra Martinus 
men også fra mange andre spirituelle visdomskilder, at 
det er den usynlige åndelige verden, der er den primære 
verden, mens den fysiske kun er den sekundære. Men da 
han i så høj grad beskæftiger sig med bevidsthed, som 
jo også hører til den åndelige verden, kan man sige, at 
han alligevel på en måde har den med. Men ”det hele” 
får vi slet ikke forklaret i den bog!

Feng Shui

Af Lone Ditmer
Klitrose 2005
110 sider

På det antal bøger om Feng 
Shui, der står rundt om på 
bibliotekerne, kan man se, 
hvor meget kinesisk kultur 
har vundet indpas i vor del 
af verden. Det er altså ikke 
kun forretningslivet, der 
har fået interesse for Kina. 
Men hvad er Feng Shui, og 
hvad bygger det på?

Denne bog indledes med følgende forklaring: ”Feng 
Shui er en metode, der anvendes til at indrette din bolig 
på den bedste måde og skabe balance i din tilværelse.” 
Det handler altså om at skabe balance i de energier, der 
omgiver os og påvirker os.
Baggrunden for Feng Shui er den kinesiske filosofi, 
som bygger på verdens evige foranderlighed, udtrykt 
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i den ældgamle Forvandlingens Bog (I Ching). At alt er 
under ændring skyldes de to modsatrettede kræfter, kendt 
fra begreberne yin og yang. 

De to begreber bruges til at karakterisere naturfænome-
nerne, f.eks. er ild yang mens vand er yin. Ild kan slukkes 
af vand, og ild kan få vand til at fordampe. Ved yderlig-
heder kan de altså ødelægge hinanden, hvorfor det gælder 
om at skabe harmonisk balance. Men modsætninger er 
nødvendige for at skabe bevægelse, dvs liv.

Noget grundlæggende for Feng Shui er at forstå det, der 
kaldes qi, og som af andre også kaldes prana og livskraft. 
Her kaldes det bl.a. kosmisk dans og universets åndedræt. 
Menneskelig qi bevæger sig i kroppens meridianer. (Vi 
kunne vel også kalde det elektricitet?). Forfatteren vil ikke 
kalde det energi, for hun mener energi er en virkning af 
qi og kan derfor måles.
Man skelner mellem god og dårlig qi, og som eksempel 
nævnes, at når vandet i en å strømmer naturligt og frit 
er det god qi, hvorimod det bliver dårlig qi, hvis vandet 
tvinges ind i et udrettet lige forløb.

Der står: ”Den største koncentration af qi opstår ved 
overgangen fra én tilstandsform til en anden. Det er f.eks. 
morgengryet, hvor nat møder dag, og solnedgangen hvor 
dag møder nat.” I Kina ser man således ofte mennesker 
en tidlig morgen gøre kropslige øvelser i parkerne, fordi 
det er godt til at ophæve spændinger, så qi kan strømme 
frit i kroppen.

Samspillet mellem yin og yang skaber de fem elementer 
– træ, ild, jord, metal og vand. De har forskellige egen-
skaber, også mentalt set, som skal tages i betragtning, når 
de bruges til bygninger. Jeg vil ikke her komme nærmere 
ind på alle de komplicerede regler, der gælder for at 
kunne bygge rigtigt eller indrette et hjem, f.eks. det med 
at undgå alle skarpe kanter. Jeg tror ikke, at almindelige 
kinesere tager dem alt for alvorligt, for deres liv er sikkert 
kompliceret nok i forvejen.

Den overordnede ideologi om, at alt skal være i harmo-
nisk balance, er sundt nok, men er også brugbar for en 
regering, der ønsker at folket skal forholde sig i ro og ikke 
være oprørske. Det har ændret sig siden Mao skrev i sin 
”lille Røde”, at folket altid har ret til oprør!

Moderne hedenskab 
og magi

Af Claus Stoltenberg

Forlaget Aesculus 2014
90 sider

Dette er på mange måder 
en mærkelig bog, skrevet 
af en mand, som mener at 
have ”et religiøst gemyt” 
men ikke finder sig til rette 
i den ”alderstegne og bag-
udskuende kristne kirke”. 
Han bruger tarot, runer og anden spådomskunst, når han 
skal træffe valg, siger han, og mener dermed at ”være på 
linie med kosmiske kræfter”.

Vi lever godt nok i en tid, hvor mange fascineres af den 
megen mystik, der tilbydes på markedet, men alligevel må 
vi undres over, hvad der i vor moderne tid er så tiltræk-
kende ved de gamle guder, som her trækkes frem med 
deres irrationelle verdensbillede og komplicerede ritualer. 
Ja, de gamle ægyptiske og græske guder drages frem af 
glemslen sammen med deres højtidelige tilbedelsesritua-
ler. Så her er virkelig tale om noget ”aldersstegent”! Han 
tager afstand fra almindelige moralregler, men skaber 
sig en masse andre i stedet, som dog er ganske selviske.

Der gives opskrifter på 12 astralrejser, som jeg dog 
nærmere vil kalde fantasirejser, for han oplever kun sin 
egen bevidsthed, som ikke gør ham meget klogere på 
livets dybere mysterium eller de åndelige love. Han har 
udregnet en meget spekulativ metode til at afkode alle 
sine oplevelsers symbolske betydning, så han kan ind-
rette sit liv derefter. Han mener endda at have opnået det 
ultimative mål: kosmisk bevidsthed, skriver han (s. 69).

Hans største inspiration har været Aleister Crowleys 
bog, så det er måske ikke så underligt, at han har mistet 
jordforbindelsen, for den bygger hovedsageligt på magisk 
tænkning, dvs den form for tænkning, vi kender fra de 
tidligste kulturer og stadig ser i visse stammesamfund. 
Den har sjældent nogen logisk sammenhæng mellem 
årsag og virkning.

Jeg har taget bogen med her, fordi den viser noget om 
tidens værdiforvirring, men også om den store søgen efter 
at finde en mening og et ståsted i en kompliceret verden. 
Han mener at have fundet noget, der giver accept af den 
individualistiske selviskhed, som kristendommen med 
sit krav om næstekærlighed ikke synes at give plads til, 
men som forfatteren åbenbart har brug for.
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Jeg har lige set en film om nazisternes mystik-beundring 
og dyrkelse af fortidens moral, så helt uskyldigt er den 
slags ideer altså ikke!

Gådefulde engle

Af Jacky Newcomb
Paludan 2014
208 sider

Der skrives mange bøger 
om engle for tiden, og selv 
om vi ved, at der eksisterer 
væsener, vi kan kalde engle, 
på et andet frekvensplan end 
den fysiske verden, er der 
dog grænser for, hvor mange 
fantastiske historier, jeg er 
parat til at tro på. Denne bog giver som de fleste af den 
slags bøger en del luftige løfter om alt det, engle kan 
hjælpe os med.

På bogens bagside står: ”I denne spændende bog viser 
Jacky Newcomb dig, hvordan du bringer kærlighed, lykke 
og overflod ind i dit liv – med en smule hjælp fra din ær-
keengel.”  Der er dog inde i bogen nogle få bemærkninger 
om, at det ikke er sikkert, du får alt hvad du ønsker.
Bogen er fuld af smukke billeder af en yndig ung hvid 
pige med langt lyst hår, der formodes at skulle ligne det 
englebillede, mange forestiller sig. Et smart reklamebu-
reau kunne ikke have gjort det bedre. Hvordan mon en 
afrikaner forestiller sig sin engel?

Vi forsikres om englenes ubetingede kærlighed til os, og 
således kan det for mange være en dejlig trøsterig bog. 
Der er anvisninger på, hvordan du får kontakt med din 
skytsengel og historier om, hvordan andre mennesker har 
fået hjælp fra engle. Det er fint og godt, men det kan vel 
give frustrationer for alle dem, for hvem det ikke lykkes.

I bogens titel gøres engle til nogle gådefulde væsener, 
men ifølge Martinus er der ikke noget mystisk ved dem, 
vi har blot normalt endnu ikke sanser til at opleve dem på 
deres højere vibrationsniveau. Kontakten er ikke så enkel, 
som bogen gør det til. Der mangler f.eks. en forklaring 
om, at de ikke kan hjælpe os ud af de lidelseserfaringer, 
vi nu engang skal have her på jorden, eller fra eventuel 
karmagæld. 
Vi kan bede om styrke til at klare det, men ansvaret for at 
håndtere vort eget liv ligger på vore egne skuldre.
Det er en smuk bog, som bidrager til det romantiske bil-
lede af englene, som hører vor kultur til. Men kan den 
skabe mere glæde i verden, har den en værdifuld mission.

Ildens rejse

Af Søren Hauge

WiseHeart 2012
165 sider

Søren Hauge blev i en tidlig 
alder teosof og har virket 
ihærdigt for den sag i mange 
år. Men han er også åben for 
andre spirituelle bevægel-
ser, og det er måske indflydelsen herfra, der har fået ham 
til at skrive denne mere personlige og filosofisk-poetiske 
bog, der er ret så anderledes end de mange andre bøger, 
han har skrevet. Livet er en opdagelsesrejse, siger han, 
og beskriver noget af den oplevelsesrige rejse, han selv 
har været på.

Han kalder bogen ”Ildens rejse”, for som der står på 
bagsiden: ”Der brænder en ild i dig og mig, som er selve 
åndens bevægelse, bevidsthedens essens og livets dyna-
mik. Alt hvad du og jeg er og gør, er i sidste ende denne 
Ildens rejse, som er selve livets skabende udfoldelse.”

Bogen er opdelt i kapitler, han kalder: Livets ild, hjertets 
ild, sindets ild, fredens ild, årvågenhedens ild, glædens 
ild og skabelsens ild. Til hver af dem giver han en ud-
dybende forklaring om, hvad han mener med de udtryk. 
I indledningen skrev han om, hvordan han blev inspireret 
til at ville medvirke til at bringe ”lys, kærlighed og kraft 
til verden”, og bogen her er også et slags bidrag hertil, for 
den ser lyst og optimistisk på verdens fremtid.

Den ligner nok en del af de andre spirituelle bøger, der 
udkommer for tiden, men den er dog mere realistisk i 
sine vurderinger. F.eks. advarer han imod nogle af de 
spirituelle bevægelsers hang til yderliggående fantasier 
og manglende værdsættelse af det analytiske intellekt. Vi 
har brug for skelneevnens ”diamantlys”.
 Han har mange erfaringer at øse af, så bogen er fuld af 
gode hverdagsråd og kloge overvejelser, men her er ingen 
firkantede meninger. Bliver vi ”rundere” med årene?

Den tibetanske lære om 
drømme og søvn

Af Tenzin Wangyal Rin-
poche

Forlaget Sommer 2013
220 sider

Kinas undertrykkelse af det 
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tibetanske folk har uden tvivl haft en dybere mening. Alle 
folk på jorden skal i denne tid have et skub for at sætte 
fart i deres åndelige udvikling. Det er den overordnede 
plan og det, som Martinus kalder ”en forceret udvikling.

At mange tibetanere har måttet gå i eksil i andre lande er 
nok også en del af planen, for det har givet mange men-
nesker i den vestlige verden kendskab til en anden form 
for religion, der om ikke andet har givet stof til eftertanke, 
og som nok også har forberedt vejen for den egentlige 
åndsvidenskab. Det er ikke tilfældigt at en Dalai Lama 
har fået nærmest stjernestatus i vor del af verden.

Forfatteren til denne bog bor i dag i USA, hvor han har 
fået stor succes, også med sine bøger, hvoraf nogle er 
oversat til 20 sprog. Han tilhører den fløj af buddhis-
men, der kaldes Bön. Selv om denne religion ikke er 
specielt interessant for mennesker, der er færdige med 
den autoritære dogmatisme, er der dog et og andet, som 
er bemærkelses-værdigt i hans betragtninger om drømme.

Eksempelvis: Som for alle buddhister er begrebet ”nær-
vær” vigtigt, dvs dette at være koncentreret opmærksom 
på det, man oplever, sådan som vi kender det fra ”mind-
fulness”. For at opøve denne evne rådes man til at betragte 
hele sin vågne tilværelse som en drøm (hvad han jo også 
mener, den er). På den måde skulle det være lettere at 
slippe sine følelser af vrede, frygt, angst og begær. Når 
man har opøvet evnen for nærvær, kan den tages med ind 
i søvnen og altså i drømmene. Med et sådant afbalanceret 
sind er det muligt at få det, han kalder klardrømme, hvori 
man har chancen for at hente visdom.

Når man har gjort sig fri af følelsernes hærgen, kan man 
også tage sin sindsro med ind i døden og slippe for dår-
lige oplevelser i overgangsstadiet. Ja, han påstår et sted, 
at man således kan ”slette sine karmiske spor”. Her tales 
ikke meget om, at frigørelse fra karmisk gæld handler 
om udviklingen af næstekærligheds-evnen.

Bogen er generelt præget af, at forfatteren har forstået at 
tilpasse sig en del til vestlig tankegang, så de mange gode 
råd virker ikke så fremmedartede, som så megen anden 
tibetansk livskunst gør.

Vær nær

Af Tor Nørretranders

Forlaget Tor.dk 2013
220 sider

Jeg har taget denne bog med 
her, for det er jo altid rart at 

se den videnskabelige forskning bekræfte noget af det, 
Martinus har skrevet. Så må vi bare se bort fra, at for-
skerne tror, at den menneskelige adfærd opstår i hjernens 
kemiske substanser.

Økonomisk teori går ud fra, at mennesker altid handler 
selvisk og fornuftigt, men det passer overhovedet ikke, 
viser forskningen. Mennesker flest går ind for fairness, 
og de bliver gladere af at være generøse og altruistiske. 
Også økonomisk kan det bedst betale sig at være retfærdig 
og uselvisk, er der forskere, der mener at kunne påvise 
ved forskellige forsøg.

Selv aber vil ikke lege med i forskernes forsøg, hvis man 
giver én af dem flere belønninger end de andre. De ac-
cepterer ikke ulighed og uretfærdighed.  Også de fleste 
mennesker tager afstand fra uretfærdighed, selv om de 
ofte bliver nødt til at finde sig i det. Til trods for at de 
fleste i de senere årtier er blevet rigere i EU og USA, er de 
ikke blevet lykkeligere. Det skyldes, at rigdommen er så 
ulige fordelt, og mennesker føler de lever i et uretfærdigt 
samfund. I Norden er folk flest lykkelige pga den relativt 
store lighed, har det vist sig i undersøgelser.
Nu har selv Verdensbanken forstået, at fattigdommen i 
verden kun kan løses gennem øget lighed og at uligheden 
er en tikkende bombe under freden i hele verden.

Forfatteren mener, at den nordiske samfundsmodel vil 
inspirere til forandringer andre steder. Han mener, at der 
i fremtiden vil blive mere tillidsfuldt samarbejde i fæl-
lesskaber, i erhvervsliv, foreninger osv, og nævner flere 
eksempler på, hvorfor han tror, det går den vej. Miljø- og 
klimaproblemerne vil simpelthen gøre det nødvendigt.

I øvrigt fortæller han om en interessant forskning, der 
påviser hvordan der består en nøje kobling mellem 
ansigtsmuskulaturen og hjertets muskulatur. Derfor 
er det godt for hjertet at smile. Hvis man lammer sine 
ansigtsmuskler med botox, som jo i virkeligheden er en 
form for pølseforgiftning, kan det godt være man ser 
yngre ud i huden, men hjertet mangler nogle impulser 
fra ansigtsmusklerne! 

Mange har ment, han er alt for optimistisk, det er dem 
der ikke tror, menneskene vil forandre sig. Men med 
Martinus’ verdensbillede kan vi være fortrøstningsfulde, 
for vi ved jo, at udviklingen trods alt går fremad.

Men det mener forfatteren her altså også, selv om han vist 
ikke kender noget til Martinus. Han slutter bogen med 
følgende ord: ”Måske har vi om føje år lært en hel masse 
om at bygge nærvær, tillid og kompassion op mellem 
mennesker i alle afkroge af verdenssamfundet. Måske 
betyder det at lighed ikke bare kommer til at handle om 
lighed indenfor et land, men også global lighed. At vi 
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indser at alle får det bedre, når hver og en har det godt 
– globalt. Måske har vi lært, at vi kan opfatte hele men-
neskeheden som ”indenfor”.

Der er flere bakterier i et gram lort end der er 
mennesker i hele verden.

Af  Peder Worning

FADL’s forlag 2014

250 sider – 300 kr

Selv om den ikke er en 
spirituel bog, er den spæn-
dende, for den underbyg-
ger fint Martinus’ bil-
lede af vor verden som 
bestående af levende 
væsener indeni levende 
væsener i én uendelighed 
nedad i mikroorganis-
mernes verden. Worning 
gør på fremragende vis 
bakteriernes univers interessant. Denne miniverden er 
så kompliceret og hensigtsmæssigt konstrueret, at ingen 
kan benægte, at der ligger en meget høj intelligens bag 
dens skabelse.

Han beskriver, hvordan der er – for os at se – ”onde” 
dvs sygdomsfremkaldende bakterier, men at de fleste er 
”gode” og nødvendige for livets opretholdelse. Ja uden 
dem var der ikke liv på denne klode. De var der før os 
og de er der, når vi igen er væk. Hvis vi virkelig forstod 
deres måde at fungere på, behøvede vi aldrig at frygte 
dem. Men endnu forstår vi ikke ”livets love”, for så havde 
vi vidst, hvorfor og under hvilke omstændigheder, nogle 
af dem bliver farlige for os. De er naturens uundværlige 
”skraldemænd”, når de fungerer på rette sted, selv uran 
kan de nedbryde.

Han har et stort kapitel om, hvad den overhåndtagende 
brug af antibiotika har medført. Om hvordan vi i høj grad 
har fået forringet, ja ofte ødelagt, vort immunsystem, hvil-
ket har ført til de mange sygdomme, verdens folk hærges 
af i dag. I afsnittet om, hvordan resistente bakterier opstår, 
forstår man hvor intelligente disse små væsener faktisk 
er. I deres kamp for overlevelse har de mange strategier. 
Normalt er blodet og vore indre organer bakteriefri, hvis 
vi ellers levede et helt sundt liv, men hvor mange gør det? 
Menneskelig aktivitet har jo fyldt vore liv med giftstoffer.

Forfatteren er forsker på MRSA Videnscenter på 
Hvidovre Hospital, hvorfor han har en masse indsigt i 

mikroorganismernes verden og om al den forskning, der 
foregår om den i dag. Også om de opdagelser, der peger 
fremad mod konstruktive løsninger. Men menneskene 
skal nok gennem et hav af sygdomme, før vi bliver kloge 
nok!

Jeg har her taget et par billeder med, der viser hvordan 
bakterier bygger deres kolonier, for det minder mig om 
fænomenet fraktaler. I bogen er der farve på, ligesom 
bogen indeholder mange andre farvebilleder.
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Af Ruth olsen

Den 11-12-13 nov. 2014 foregik så den retssag i Kbh’s 
byret, som blev bebudet ved stævning af marts 2013. (se 
f.eks. Impuls nr. 2/2013) Her er kun et superkort referat 
af retsmødet, men efter dommen, som falder d.11/12, vil 
jeg udsende et ekstranummer med en fyldig beskrivelse 
af hele forløbet. Vi var nemlig mange til at tage notater, 
også en der kunne stenografere.
Lidt forhistorie: April 2013 afviser Instituttet et mæg-
lingsforsøg og insisterer på retssag. Juni 2013 tilbyder 
Kbh’s byret at afholde et retsmæglingsmøde, ”firkløveret” 
accepterer, men Instituttet afviser.

Hvad angår Kosmologisk Information står der i anklagen, 
at vi/jeg 1.”skal anerkende at have været uberettiget til 
at udnytte sagsøgers ophavsretsligt beskyttede værk, Det 
Tredje Testamente, ved tilgængeliggørelse for almen-
heden. 2. Kosmologisk Information skal ophøre med at 
tilgængeliggøre eksemplarer af Det Tredje Testamente 
til almenheden.”

Som forsvar i sagen, påberåbte vi os Menneskerettig-
hedskonventionens artikel 9 og 10, der handler om retten 
til fri informationsadgang til f.eks. religiøse tekster og 
fri adgang til at kunne studere sådanne særlige tekster i 
studiekredse m.m. Da Martinus’ selv har kaldt sit værk 
”hellige bøger” (se bl.a. småbog ”Omkring min missions 
fødsel” kap. 15), og da det nu engang er Martinus’ egen 
oprindelige udgave, der er en ”hellig tekst”, forhindrede 
Instituttet os adgang til fri information og forskning i 
denne ved deres mange ændringer i værket. Efter vores 
bogudgivelse har instituttet godt nok lagt Martinus’ manu-
skript og 1. udgave ud på deres hjemmeside, men sådan, 
at man på skærmen kun kan læse én side ad gangen, og 
uden mulighed for download. Det kan man jo ikke bruge 
til at studere værket i studiekredse.

Vi prøvede at gøre det helt klart, at man ikke kunne ændre 
i ordene, dvs i formen, uden man derved også ændrede i 
indholdet, og at der i det mindste skulle være muligheden 
for at vælge bøger med Martinus’ egne oprindelige ord, 
hvis man ønskede det. Da konventionens art. 9 handler om 
”religionsfrihed”, forklarede vi, at Martinus’ verdensbil-
lede selvfølgelig er religion, hvad alene betegnelsen ”Det 
tredie Testamente” angiver, blot ikke nogen tros-religion.

Som reaktion på vort forsvar, skriver Instituttets advo-
kat i sin skrivelse, at ”værket har ikke karakter af hellig 

tekst”, se aftryk fra skrivelsen overor.
Instituttets repræsentanter bedyrede under vidneansvar, at 
de ikke ville kalde Martinus’ 1. udgave ”en hellig tekst”, 
og på spørgsmålet, om de anså Martinus’ værk for ”Bi-
belens fortsættelse” og ”den talsmand, Jesus bebudede”, 
veg de udenom, f.eks. med svar som: ”det kan jeg ikke 
vurdere”, ”det har jeg ingen mening om” osv. Ole Ther-
kelsen forklarede, at Martinus’ værk intet havde med 
religion at gøre – det var en beskrivelse af, hvad livet er, 
en slags fortsættelse nærmest af det, Freud og Jung har 
skrevet, sagde han. Om 1.udgaven mente han ikke, den 
var mere hellig end 1.udgaven af Anders And.

Så kom jeg i tanker om, hvad apostlen Peter gjorde, før 
”hanen galede for tredie gang”! (Matt. 26)

De forklarede iøvrigt, at de anlagde retssagen, fordi Rå-
det af Martinus var sat til at ”beskytte” hans værk, men 
de steder i rådsreferaterne, hvor Martinus taler om at 
”beskytte” fremgår det af sammenhængen, at han mener 
”beskytte mod ændringer og forfalskninger” – sådan går 
det, når man tager citater ud af deres sammenhæng og 
tolker dem på den måde, som man har brug for! Derud-
over begrundede de retssagen med, at de skulle bevare 
copyrighten for at sikre Instituttets økonomi.

Denne retssag har gjort det krystalklart for mig, at Institut-
tets nuværende folk opfatter Martinus og hans værk på 
en helt anden måde end vi andre. Når de nærmest afviser 
at kalde Martinus’ værk for ”talsmanden den helligånd”, 
har de ikke læst Aage Hvolby’s artikel i Kosmos nr. 
10/2009 (– eller nogle af de utallige udtalelser om dette, 
som Martinus selv har nedfældet.) se Hvolby’s artikel på 

Den af Martinusinstituttet anlagte 
retssag mod ”firkløveret”
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Instituttets hjemmeside https/www.Martinus.dk/kosmos 
9-10 talsmanden…

Jeg har længe vidst, at Instituttet åbenbart ikke har indset, 
hvem Martinus var og hvad hans værk repræsenterer, 
nemlig den sandhedens ånd, der vil komme til at ændre 
verdenshistorien. Men jeg var ikke klar over, at forskellen 
på vor indstilling til hans mission var så stor! 

Retssagen begyndte d. 11. – dommen falder d. 11. – Mar-
tinus’ fødselsdag er d. 11. – mon det er helt tilfældigt?? 
Tarotkortet 11 hedder forresten ”Retfærdigheden”! Vi 
får se.
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v/Pia Schlüntz

Så var tiden kommet til den af Idealfonden (Martinus 
Institut) anlagte retssag mod det såkaldte 4-kløver, og 
jeg troppede da også op i spændt forventning om, hvad 
de kommende dage ville bringe. Inde i retslokalet var der 
plads til 15-20 tilhørerne, og disse pladser blev hurtigt 
besat af nogle rådsmedlemmer og andre Martinus-
interesserede. Til højre for dommerens bord havde 
instituttets advokat, anklageren, taget plads sammen 
med rådsmedlem Per Jan Neergaard. Han var udset til at 
repræsentere rådet. Til venstre for dommerens bord sad 
4-kløverets advokat, forsvareren, samt de fire anklagede, 
Kurt Christiansen, Søren Ingemann Larsen, Ruth Olsen 
samt Jan Langekær. Præcis kl. 09.30 kom den kvindelige 
dommer ind sammen med en lægdommer (?). Og så kunne 
forestillingen begynde.

Bevæbnet med en tyk blok og flere blyanter var jeg 
parat til at notere begivenhedernes gang. Det, jeg i 
det efterfølgende vil referere her, er ikke en minutiøs 
gengivelse af, hvad der blev sagt i løbet af disse 2½ 
dag, som retssagen varede, men blot iagttagelser og 
udtalelser, som af en eller anden grund gjorde indtryk 
på mig. For jeg måtte undre mig over meget af det, der 
skete. Men kunne man egentlig forvente sig andet, når 
en verdensgenløsersag bliver sat for en jordisk juridisk 
lokalret?

Efter advokaternes forelæggelser, som tog hele 
formiddagen, gik man efter frokosten over til afhøring 
af vidner.  Proceduren ved en retssag er den, at inden et 
vidne bliver afhørt, så forklarer dommeren, at han/hun er 
indkaldt til at afgive vidneforklaring, at han/hun har pligt 
til at svare på spørgsmålene, har pligt til at tale sandt, og 
at han/hun udtaler sig under strafansvar. Så dette blev sagt 
til hvert enkelt vidne, inden han/hun udtalte sig.

Dagens første vidne var rådsmedlem Per Jan Neergaard, 
som bl.a. fortalte om rådets/sproggruppens rettelser 
i Martinus værk. Han forklarede, at man var tro mod 
teksterne, at man ganske vist ændrede på formen, men 
ikke på indholdet. På spørgsmålet om, hvorvidt Martinus 
værk var et helligt værk, svarede han, at ”det har jeg 
ingen holdning til”. (Ups, det lød til at blive et par 
interessante dage!) Næste vidne var Kurt Christiansen, 
som bl.a. blev spurgt om årsagen til, at man havde udgivet 
faksimileudgaven af Livets Bog. Men jeg har valgt ikke 
at gentage ret meget om dette emne, idet der både er 
skrevet og talt meget herom de seneste mange måneder, 

hvorfor 4-kløverets bevæggrunde for at handle, som de 
har gjort, er velkendte for de fleste. Kurt fik også stillet 
spørgsmålet, om Martinus værk var helligt og svarede, 
at der var tale om viden på et højere plan, og at det var 
hellig viden, helligt stof, der her var tale om.

Den følgende morgen var det Ruth Olsens tur, og hun 
fortalte, at da MI ikke ville genoptrykke Livets Bog i 
en ikke-rettet udgave, så havde 4-kløveret i respekt for 
Martinus ønsker følt sig moralsk forpligtet til at påtage sig 
denne opgave. Man havde trykt 500 sæt, og der var kun 
omkring 40 tilbage. Så der måtte have været et behov for 
en sådan udgave, sagde hun. Da alle havde arbejdet gratis, 
var det kun omkostningerne, man skulle have penge for, 
og derfor kunne man sælge bøgerne til kr. 1000,- pr. sæt.

Næste vidne var Søren Ingemann Larsen, og i et af 
spørgsmålene til ham blev der henvist til et af rådet 
udarbejdet mødereferat, hvori man refererede til en 
indgået aftale med Søren Ingemann. Nævnte mødereferat 
var Søren imidlertid aldrig blevet præsenteret for og 
havde derfor heller ikke kunnet godkende det refererede 
indhold. (Ups, den fremgangsmåde i rådet havde jeg 
hørt om før, og jeg måtte undre mig!) Også Søren fik 
spørgsmålet, om Martinus værk var af en hellig karakter, 
og dertil svarede han, at ”hans værk er Talsmanden, Den 
hellige Ånd, og er en fortsættelse af Det ny Testamente, 
det er en guddommelig viden”.

Efter en kort pause overtog Jan Langekær vidneskranken. 
Han fortalte, hvordan han arbejdede med at udbrede 
kendskabet til Martinus ved bl.a. at lave udstillinger 
ikke kun i Danmark, men også i mange lande uden for 
Danmark. (Ih, hvor var det dog befriende at høre om alt 
det, han gjorde for at udbrede Martinus Sag!) Også han fik 

Betragtninger ved en retssag
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stillet spørgsmålet, om Martinus værk var helligt. Hans 
svar lød: ”Absolut! Det er Guds ord og fortsættelsen af 
Kristi mission. Og sådan blev det også opfattet af andre. 
Det var Talsmanden, Den hellige Ånd.”

Som den sidste inden frokost, havde MI’s advokat 
indkaldt instituttets formand, Willy Kuijper, som vidne. 
Han blev spurgt nærmere ind til, hvad der mentes med 
formålsparagraf 3, hvor der stod, at man skulle ”bevare 
Martinus samlede værkerne uændret, som de foreligger 
fra hans side, oplyse om disse værker, og gøre disse 
værker tilgængelige for interesserede, herunder ved 
publicering, oversættelse og undervisning i betryggende 
form”. Svaret lød, at dét ikke behøvede at sige, at 
værkerne skulle publiceres uændrede, men der måtte 
bare ikke ændres i indholdet. På et tidspunkt fik Willy 
spørgsmålet, om Martinus anså sine tekster for hellige, og 
han svarede: ”Det er et godt spørgsmål.” På spørgsmålet 
om det var religion, sagde han: ”Nej. Det er det ikke.” 

4-kløverets advokat overtog herefter forhøret og vendte 
tilbage til MI’s formålsparagraf, idet han ville høre, om 
der ikke blev skelnet mellem form og indhold, og svaret 
var: ”Nej, det er det samme.” På spørgsmålet om, hvad 
værket var, lød Willys svar: ”Åndsvidenskab.” Så spurgte 
advokaten, om værket var en fortsættelse af Bibelen? 
Dertil svarede Willy: ”Det kan jeg ikke vurdere.” 

Så ville advokaten vide, hvorfor Martinus kaldte sit værk 
Det Tredie Testamente. Og der lød svaret, at der jo var to 
forudgående testamenter, og nu kom der et tredje. Herefter 
ville advokaten vide, hvad Martinus mente, når han 
udtalte, at det, der var nedskrevet var Talsmanden, Den 
hellige Ånd? Willy svarede, at da instituttet ikke ændrer 
værkerne, så er det et irrelevant spørgsmålet. Spørgsmålet 
var  uvæsentligt. (Ups, ups, ups!)

Ja, det var interessante svar, der her kom frem. Men 
instituttet havde været tavs så længe, at det var rart at 

høre, hvordan de betragtede denne sag. Afhøringen af 
vidner lakkede mod enden, nu var der kun tre tilbage.
Henrik Hedegaard fra instituttets sproggruppe satte sig nu 
i vidnestolen. Han fortalte, at gruppen arbejdede med at 
rette i Martinus værker. Man bevarede værkerne uændret, 
men rettede sættefejl, korrigerede og opdaterede med 
ny retsskrivning. Han fortalte, at mange af rettelserne, 
der var foretaget i1980’erne, rettede man tilbage til 
det oprindelige. Og man dokumenterede alt på nogle 
rettelseslister. Som eksempel sagde han, at man i Livets 
Bog I havde rettet 114 fejl, heraf var 86 sættefejl, 27 var 
åbenlyse fejl og så var der 1 betydningsbærende fejl, 
og han fortsatte med at fortælle, at der var nogenlunde 
samme antal fejl i de øvrige bind af Livets Bog.

Man rettede også ord, som efter den nye retsskrivning 
blev stavet anderledes. Blandt disse var ordet ‘mineralier’, 
som blev rettet til ‘mineral’, fordi der ingen forskel var 
på disse to ord, det var kun formen, der var anderledes, 
ordene havde samme betydning. På spørgsmålet om han 
anså værket for at være et åndeligt indhold, svarede han: 
”Ja, absolut.”  Og om det var en fortsættelse af Bibelen, 
svarede han: ”Ja, også det.”

Næste vidne var Ole Therkelsen, som fortalte, at han 
havde været frivillig medarbejder i over 30 år og havde 
siddet i rådet fra 1998 – 2004. Ole fik stillet spørgsmålet, 
om Martinus værk var en religion, og han svarede: 
”Det er det ikke! Og det var heller ikke registreret ved 
myndighederne, at det var en religion.” Ole fremhævede 
også, at Martinus i bl.a. Fortalen i Livets Bog I siger, at det 
ikke var en religion. Lidt senere spurgte advokaten, hvad 
Martinus sagde, at værket var, og hvor det kom fra? Ole 
svarede, at Martinus havde en særlig intuitiv sanseevne, 
og at det, han havde oplevet, havde han ønsket at gøre 
tilgængeligt for almindelige mennesker, og det havde han 
gjort ved at lave sine kosmiske analyser. (Ups, var det 
ikke Guddommen, der havde givet Martinus den mission 
at viderebringe denne viden til menneskene?!)

Som sidste vidne kom Trine Möller, som fortalte, at hun 
kom i rådet i august 2009 og senere også i sproggruppen. 
Hun forklarede, at arbejdet i sproggruppen foregik ved, 
at man sammenlignede de forskellige udgaver, hvilket 
er lettere i dag, hvor man har edb. Man kiggede på 
variationerne for at se, hvad de skyldtes. Manus var det 
autentiske skrift, som der blev rettet tilbage til, når man 
ændrede trykfejl og stavefejl, og så var man gået over til 
den nye retsskrivning. På advokatens spørgsmål om, om 
man udgiver værket uændret, svarede Trine: ”Ja.”

Den følgende dag var sidste dag, og her blev henholdsvis 
sagsøgers og sagsøgtes procedure fremlagt. Det var en 
opsummering fra de to advokaters side. Derefter meddelte 
dommeren, at dommen ville blive afsagt den 11/12-14.
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Konklusion

Ja, det var et par meget koncentrerede dage, der nu var 
slut, og hvad var der kommet ud af dem?

De sagsøgte, 4-kløveret havde erkendt, at instituttet 
i endnu 37 år ville havde copyrighten til Martinus 
værker, men havde her i retten fået fremlagt og forklaret 
baggrunden for deres handlemåde. Hvorvidt det juridiske 
system opfatter de fires handlinger som en formildende 
omstændighed, når det sker ‘inden for familien’, vil 
tiden vise.

Ser man på instituttet/rådet, så var det først nu, at de 
havde brudt deres månedslange tavshed og fremlagde 
forklaringer på, hvorfor man havde sagsøgt de fire. Efter 
deres opfattelse er Martinus værker ikke hellige, og der 
er ikke tale om, at det er en religion, eller at det kan 
opfattes religiøst, for som Ole sagde, så var den viden, 
som Martinus oplevede at få, noget, som Martinus selv 
havde besluttet at gøre tilgængeligt for andre, ligesom det 
også var baggrunden for, at han havde lavet sine kosmiske 
analyser. Derudover benægtede man også, at Det Tredie 
Testamente var en fortsættelse af Bibelen.

Er Martinus værker ikke hellige? Martinus siger i sin tale 
i anledning af Gerner Larssons 25 år i åndsvidenskabens 
tjeneste, at ”åndsvidenskaben vil derfor blive den 
allersidste form for religiøs tilstand og blive identisk med 
‘talsmanden den hellige ånd’, der skal gøre alle folk på 
jorden til ‘een hjord’ og overfor hvilken der kun kan være 
‘een hyrde’ ”. (Kosmos 6/1954).
I artiklen ‘Tærskelens vogtere’ siger Martinus: ”Min 
bevidsthed har nået et stadium, hvor den er udviklet til at 
kunne modtage, opleve og tilbagemanifestere ‘den hellige 
ånd’”. (Kosmos 1/1978). Men dette er kun et udpluk af 
citater, der findes mange andre eksempler, hvor Martinus 
bekræfter, at hans værker er hellige.

Hvad så med hensyn til religion/religiøsitet? Hører disse 
begreber slet ikke hjemme i Martinus Åndsvidenskab? 
Selvfølgelig ved vi alle, at Martinus Åndsvidenskab under 
ingen omstændigheder er en såkaldt trosreligion med alle 
dens dogmer, ceremonier, brusende orgler og salmesang, 
alt sammen noget, der skal påvirke den troendes følelser. 
Men når man taler om religion, taler man så kun om 
trosreligion eller dogmereligion? Som alt andet i verden 
er en sådan trosreligion vel også underlagt en udvikling. 
Bliver den ikke på et tidspunkt til sand kristendom? 
Hvordan så med religiøsitet? Den dyrker da Gud i både 
ånd og sandhed. Ole T. henviste i sit vidneudsagn til 
Fortalen i Livets Bog I, hvor Martinus skulle have skrevet, 
at der ikke er tale om en religion. Jeg har genlæst hele 
Fortalen og er kommet frem til følgende citat i stk. 15, 
hvor Martinus siger:

 ”Livets Bog skal således give den studerende et indblik 
i, hvorledes (…) denne livets direkte tale eksisterer som 
udgørende tilværelsens absolutte eneste fundamentale 
religion, idet den nemlig kun kan eksistere med absolut 
alle som lærere, med alle som elever og med alt som 
læresætninger. Da alle levende væsener derved eksisterer 
som fødte medlemmer af denne religion, har den ingen 
forudgående indmeldelses- eller optagelsesceremonier. 
Og da dens område fra evighed til evighed omspænder 
intet mindre end selve altet, har vi her den eneste 
eksisterende religion, i hvilken der, i bogstavelig forstand, 
kun findes een hjord og een hyrde.”

Og Martinus fortsætter: ”Da Livets Bog udgør en 
genfortælling af oplevelsen af denne altomspændende 
‘Livets Religion’ og er blevet manifesteret med det formål 
at stimulere udviklingen af individets evne til selv at forstå 
nævnte religion, således at det bliver i stand til – ikke ud 
fra Livets Bog – men ud fra livets egen direkte tale selv 
at skue, hvad det må og ikke må, hvad der er virkeligt 
og uvirkeligt, vil man kunne forstå, at Livets Bog ikke 
i noget som helst tilfælde skal virke som stimulerende 
kraft for dannelse af sekt, religion eller trosbekendelse, 
i særdeleshed fordi livets religion, som før nævnt, netop 
anerkender alle levende væsener (...)”

Og videre i stk. 89 siger Martinus: ”Den samlede 
jordmenneskeheds religiøse sammenslutninger, 
trossamfund og religioner er i virkeligheden hver især 
at ligne med de spredte enkelte dele i en nebulose, der 
er i færd med at fortætte sig for derved til sidst at komme 
til at udgøre et fast legeme. Dette faste legeme vil være 
den samlede jordiske menneskeheds absolute forening 
under een religion.”
Senere i stk. 91 skriver Martinus: ”Den åndelige basis, 
om hvilken alle jordmennesker kan samle sig, kan altså 
ikke være religiøs tro, men må være religiøs viden.”
Sluttelig i stk. 117 taler Martinus om ”een fælles åndelig 
absolut viden som religiøs basis”.

Og er Det Tredie Testamente ikke en fortsættelse af 
Bibelen? Ingen, der studerer Martinus Åndsvidenskab kan 
være i tvivl om, at Martinus også ville videnskabeliggøre 
Jesus og hans gerninger, så da Martinus i august 1978 
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bekendtgjorde, at alt det, han havde arbejdet med skulle 
have titlen ‘Det Tredie Testamente’ med ‘Livets Bog’ som 
undertitel, accepterede man dette som den naturligste sag i 
verden, for selvfølgelig var det en fortsættelse af Bibelen. 
Martinus havde oven i købet selv lavet et udkast til et 
omslag for den kommende nye udgave af Livets Bog, så 
der ikke kunne herske tvivl om, hvordan han ønskede, 
at hans værker skulle se ud, når de kom ud i verden. 
Martinus har også udtrykt det i følgende citat i den af 
rådet udgivne bog: Den Intellektualiserede Kristendom. 

Han skriver: ”Betegnelsen ‘Det Tredie Testamente’ skal 
henvise til såvel mit hovedværk ‘Livets Bog’ og ‘Det 
Evige Verdensbillede’ som til mine øvrige værker, der 
alle har det fælles formål at vejlede såvel nulevende som 
kommende slægter til hele den sandhed, som Jesus Kristus 
ikke kunne meddele sin jordiske samtid på grund af denne 
samtids generelt primitive uintellektuelle stadium.” 
Martinus skriver videre samme sted, at hans værker er 
”i forlængelse af og i tilknytning” til de to foregående 
testamenter. Der kan således ingen tvivl være om, at Det 
Tredie Testamente er en fortsættelse af Bibelen.

Men hvordan har dommeren mon opfattet alle disse 
vidneudsagn i retten?
Tja, det må vi vente en lille måneds tid med at høre.

Den fred, der kan skabes ved opretholdelsen af politimæs-
sig magt og et udviklet retsvæsen over stater og individer, 
er ikke fred i virkeligheden. Den er kun en slags justits, 
en slags dressur. Den bliver derfor også kun følelig som 
en tvang, som en frihedsberøvelse.
(LB V stk. 1733)

“Da min tale, tekst og billeder for den, der har tilstræk-
kelig forudsætning herfor, beviser, at det her sagte er 
sandhed, … føler jeg mig ikke alene berettiget, men 
også forpligtet til netop at oplyse om denne min egen 
oplevelsesevnes identitet med den hellige ånd,…   Arti-
kelsamling 1, stk 8.24
 
Livets Bog skal således give den studerende et indblik i, 
hvorledes denne førstnævnte korrespondance eller denne 
livets direkte tale eksisterer som udgørende tilværelsens 
absolut eneste fundamentale religion, …  Livets Bog I, 
stk. 15

 
Livets Bog vil således ikke kunne indkapsles i eller 
monopoliseres af nogen som helst form for sekt- eller 
samfundsdannelse...   Livets Bog I, stk. 15
 

Jeg kan derfor ikke på nogen som helst måde være 
basis for åndelige ordensdannelser, religionsstiftelser, 
sektmanifestationer eller andre former for særlige ydre 
sammenslutninger” (Artikelsamling 1, stk 3.3.)

For at man kan forstå en teoretisk vejledning, kræves der, 
at man absolut i forvejen har erfaringer, med hvilke en 
vejledning kan forbindes. Vejledningen og væsenets ud-
viklingstrin må være så nært beslægtet, at der kan skabes 
kontakt imellem disse to foreteelser. I modsat fald bliver 
vejledningen utrolig eller opfattet som fantasi af eleven 
eller den, til hvem den er rettet. Den bliver således uden 
betydning. (LB VII stk. 2574)

Nogle Martinus-citater
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Af Ruth Olsen

Der er skrevet utroligt mange fortolkninger af Nostra-
damus’ profetier, nogle mere fantasifulde end andre, for 
hans kryptiske vers på gammel-fransk kan tolkes meget 
forskelligt. Den danske ingeniørkaptajn Billensteins bog 
fra 1920 er måske nok blot én blandt mange, men den 
adskiller sig dog på nogle punkter, f.eks. hans fokus på 
forudsigelsen om, at der vil opstå en ny ”tro”, som af og 
til benævnes en ny ”lov”, som vil være en videreførelse 
af kristendommen.
Da det forlyder, at Martinus skulle have sagt, at Billen-
stein var ”god nok”, er hans bog et nøjere studium værd, 
selv om den i øvrigt ikke forekommer særlig interessant.

I 1920 kunne Billenstein ikke vide noget om Martinus’ 
mission, da hans indvielse først skete i 1921. Nok beskri-
ver Billenstein noget af det, der karakteriserer Martinus’ 
åndsvidenskab, men han har meget lidt belæg for sine 
udsagn i det, som Nostradamus har skrevet. Jeg har læst 
mange Nostradamus-bøger, men ingen har tolket de vers, 
som Billenstein bygger på, i en retning, der blot minder 
om hans. Og dog går han ud fra, at hele formålet med 
Nostradamus’ profetier var at skulle bebude ”den nye 
tro”, og at han – Billenstein – af forsynet var udset til at 
skulle afsløre det!

Det gav mig fornemmelsen af, at Billenstein fra ”højeste 
sted” fik nogle gevaldige impulser, for således at berede 
vejen for det, der med Martinus skulle komme, og så 
blev det med Nostradamus kun en slags anledning, han 
kunne bruge, eftersom han er åben for alle mulige for-
tolkninger. Jeg har i øvrigt hørt, at Billenstein var med i 
en spiritistgruppe, og at Martinus godt kunne finde på at 
besøge spiritist-forsamlinger.

Billenstein kalder den nye bevægelse en ”tro” eller reli-
gion, for andet har han nok ikke kunnet forestille sig, men 
han siger også, at vi skal forstå den med vor forstand. Lad 
mig citere nogle afsnit fra hans bog:

”Loven er efter dette forkyndelsen af en tro, der ved en 
dogmefri opfattelse af Guds ord som grundlaget for hele 
tilværelsen, lærer os, at alt styres og ledes af Guds ånd. 
Som ordet har lydt fra profeterne, og som det mer eller 
mindre udpræget er blevet forklaret af de store religions-
stiftere, taler det igennem de opklarede profetier om de 
store, evige love, som vi kristne kender fra Bibelen og 
Kristi forkyndelse af de store bud, der påbyder kærlig-
hed til Gud og næsten. Desuden et ubønhørligt krav om 
ærlighed og retskaffenhed.” (s. 156)

”Men endnu synes vi ikke at ville erkende, at der også 
på det åndelige område eksisterer evige love, som virker 
med samme ubønhørlighed og logik som naturlovene.”
”Der forlanges, at vi frivilligt skal erkende disse love, 
og at vi skal adlyde dem i kraft af vor fornuft.” (s. 159)

”Profetiernes klare påvisning af de evige loves betydning 
henvender sig ikke til vor følelse men til vor forstand, 
idet de ved en analyse af selve begivenhederne viser, 
hvorledes vantro og ubillighed er årsagen til de beskrevne 
ulykker. Bevisførelsen er så klar og logisk, at enhver må 
kunne forstå, som blot vil forstå. Det er et vidsnesbyrd 
om vor viljes frihed, men det taler ikke til fordel for vor 
fornuft, at menneskene vil stille sig afvisende overfor 
denne bevisførelse, indtil begivenhederne banker den ind 
i deres hjerner med slående argumenter. Menneskene er 
så selvtillidsfulde og har levet sig så stærkt ind i troen 
på deres egne teorier, at ingen advarsel kan hindre de 
kommende ulykker.” (s.160)

”Den umiddelbare erkendelse af, at Gud åbenbarer sig for 
os gennem alt, hvad der foregår i verden, må udelukke 
alle mystiske forklaringer.” (s. 165)
”Profetierne ændrer vor opfattelse af begrebet mystik. 
Dersom alt, hvad der er skjult for den menneskelige 
forstand, skulle betegnes mystik, måtte hele tilværelsen 
kaldes mystik.”

”Profetierne rokker ikke ved den videnskabelige tro på, 
at verden styres med en ubøjelig logik, tværtimod viser 
de os, at også vor frie vilje er undergivet tilsvarende 
love, og at hele udviklingen ikke blot er logisk men også 
retfærdig.” (s. 172)

Billensteins fortolkning af Nostradamus
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”Den nye tro vil reformere gudstjenesten og opstille nye 
morallove gennem forkyndelsen af Guds ord. Den vil 
begynde i Norden og derfra brede sig til muhamedanerne 
for at ende som den eneste.” (s. 183)

”Troen vil finde sin støtte i de protestantiske trossamfund. 
Efter den i ti år har stået lige med de ældste religioner, vil 
den få forrangen for de andre. Profetierne og det jævne 
sprog, hvori dens lære fremtræder, bringer den fremgang 
i Norden og senere vinder den frem blandt muhameda-
nerne. Den udtrykkes som en gave til det evangelisk-
lutherske trossamfund.” (s. 184)

Dette var så Billensteins ord, som jeg ikke kan finde 
ret meget belæg for hos Nostradamus. Jeg fandt dog 
et par vers, der kunne tydes som en henvisning til 
åndsvidenskaben. På gammelfransk lyder det således:
“Le corps sans ame plus n’estre en sacrifice, Iour de la 
mort mis en natiuité: L’esprit diuin fera l’ame felice, 
Voiant le verbe en son eternité.”
Dette tolker Billenstein således: ”Ofret vil ikke længere 
være det sjælløse legeme. Dødens dag ændres til en 
fødsel, Guds ånd vil gøre sjælen lykkelig, der ser ordet 
i dets evighed.”
Der er altså ikke her noget, der kan tydes som et opgør 
med ligbrænding, men det fremgår af et andet vers (s. 
163), at når krigene og ulykkerne er på sit højeste, hører 
man op med at brænde døde menneskelegemer.

Billenstein synes ikke helt at have forstået det med at 
døden er en fødsel, for han sætter det i forbindelse med 
nadveren og altså Jesu død.
I flere vers omtales en ”lampe”, f.eks. s. 154 hvor den 
forbindes med fundet af ”den afdødes skrift” som skal 
befries for sit ”dække”, men selv om Billenstein tolker 
det som ”lysets kilde”, tror han det har noget at gøre med 
”arnens ild”, dvs hjemmet og familien.

På s.168 skriver Billenstein: ”Der er udtalelser i profeti-
erne, der tyder på, at vi står foran overraskende opdagel-
ser, der vil føre til yderligere erkendelse af tilværelsens 
gåder. I et af versene knyttes Nostradamus, Nildeltaet 
med pyramiden og kongen af Danmark sammen, som 
om pyramiden og profetierne skal supplere hinanden.”

I gammel tid kunne begrebet ”konge” udmærket forstås 
som en person med en meget høj åndelig udvikling, der-
for kunne det godt tolkes som budskabet om Martinus’ 
komme. Også hans tilknytning til pyramiderne har vi 
hørt om. Jeg stiller mig tvivlende overfor Billensteins 
udlægning af Nostradamus, for han var alt for opsat på 
at se det, han ønskede at se. Men forudsigelsen om ”den 
nye tro” som en afløser og fortsættelse af kristendommen, 
og som skulle udbrede sig fra Norden, var jo god nok! 
Det var en inspiration fra forsynet, er min overbevisning. 
Han kunne bare ikke forestille sig noget religiøst uden, 
det havde noget med ”tro” at gøre.

”I denne håndgribelige og realistiske kamp på liv og død 
om livsgoderne er det givet, at man ikke har brug for en 
abstrakt Guddom og en hermed forbunden morallære, der 
er ligeså uhåndgribelig og abstrakt. Her er man kun vidne 
til, at kun den, der har overlegen magt, kan få ret, lige-
gyldig hvad enten han virkelig har ret eller ikke har ret. 

Han kan måske nok få juridisk ret, men denne ret er ikke 
altid en garanti for den absolutte ret. Og der, hvor den 
ikke udgør en absolut ret, er den jo i tilsvarende grad en 
uret. Overfor sådanne omstændigheder og kendsgerninger 
virker det store bud: ”Elsk din næste som dig selv”, ”vend 

den højre kind til, når du bliver slået på den venstre”, eller 
den omfattende tilgivelse af næsten, som verdensgenløse-
ren påbød, som en ganske forfærdelig naivitet, ja, ligefrem 
som noget, der er opstået i en unormal hjerne, skønt disse 
påbud er åndsvidenskabelige, urokkelige sandheder, på 
hvilke hele den kommende, fuldkomne verdenskultur vil 
blive baseret, og uden hvis virkeliggørelse i det daglige liv 
verden aldrig nogen sinde vil kunne komme ud af krigens 
og undertrykkelsens domæne eller guldkalvsreligionens 
iskolde dødningedans.”

(Martinus i Kulturens Skabelse - 1954)

Juridisk ret og moralsk ret
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Af Jan Schmidt

Lad os prøve at lave en nøgtern ”cost-benefit”-analyse 
på, hvad ændringer i værket kan medføre af fordele og 
ulemper. En ”cost-benefit”-analyse” er på jævnt dansk 
en analyse, der viser om et eller andet kan betale sig, ud 
fra fordele og ulemper ved at gøre det eller ikke gøre det.

Hele Martinus’ værk kan derfor betragtes som en kosmisk 
”cost-benefit”-analyse, der konkluderer, at det kan betale 
sig at elske sin næste som sig selv.

Nu vil vi så lave en ”cost-benefit”-analyse på om det 
kan betale sig at ændre i dette værk, der er skrevet af 
helligånden.

Hvad er det heldigste, der kan ske ved at ændre i Martinus’ 
værk? Ja, det er jo, at man ændrer så heldigt, at indholdet 
ikke ændres, så helligånden i værket bevares præcis på 
den måde, som helligånden vil det.

Men selv i dette heldigste udfald er der dog stadig nogle 
stærkt uheldige ulemper, nemlig at vi ikke kan vide med 
sikkerhed, at indholdet er bevaret uændret. Denne urokke-
lige sikkerhed er der kun ved det uændrede værk, medens 
enhver ændring er en potentiel risiko for at ændre i indhol-
det. Og den bliver naturligvis kraftigt forøget, jo mindre 
man forstår indholdet af det værk, man ændrer i. Denne 
risiko betyder, at i stedet for at vide med videnskabelig 
urokkelig sikkerhed, at det UÆNDREDE værk 
i sagens natur har et UÆNDRET indhold, så er 
denne sikre viden qua ændringerne reduceret til 
en mere eller mindre stærk TRO på, at det også 
forholder sig sådan med det ÆNDREDE værk.

I heldigste fald er denne TRO i overensstem-
melse med sandheden, vi VED det bare ikke. 
Men det er altså kun i heldigste fald. I mindre 
heldige tilfælde er denne tro ren overtro. Og i 
sådanne tilfælde er indholdet ændret.

Vi har her set de første uheldige konsekvenser 
ved at uindviede ændrer i helligåndens værk. 
Men afskaffelsen af en urokkelig sikker VI-
DEN om et UÆNDRET INDHOLD til fordel 
for en større eller mindre TRO på samme, har 
yderligere den stærkt uheldige konsekvens, at 
den næsten uundgåeligt vil danne grundlag for 
dannelse af et sekterisk tros-samfund bestående 
af mere eller mindre fanatiske, religiøse funda-
mentalister, der billedligt danser ekstatisk rundt 

om deres nye gulvkalv eller afgud, der fornuftstridigt 
dikterer tros-dogmet: at for at sikre indholdet bedst mu-
ligt skal man ændre i værket! Og ve dem, der ikke tror! 
Ve dem, der ikke ændrer i værket, men med urokkelig 
sikkerhed bevarer helligåndens indhold uændret. For de 
bliver af de ændrings-troende betragtet som kættere og 
udråbt som fanatiske, religiøse fundamentalister, hvilket 
naturligvis er fornuftstridigt, idet det er det stik-modsatte 
fornuften tilskriver.

Men denne fornuft-stridighed suggereres væk af de 
ændrings-troende med forskellige mekanismer, som fx. 
forskellige visdoms-citater, der taget ud af deres sam-
menhæng og uden intellektuel ransagning kan passe til 
at styrke den ændrings-troendes overbevisning: ”Hjertet 
har grunde som fornuften ikke forstår”, sagde filosoffen 
Pascal længe inden Martinus fik sin mission, og dette citat 
bliver så brugt som bedste argument for at ændre i værket. 

At det er en vildledningsmanøvre, der kun kan godtages 
af de stærke i ændrings-troen, siger sig selv, hvorimod 
den selvstændigt tænkende ikke kan undgå med lethed 
at se, at citatet alene har til formål at få fokus væk fra 
den for den ændrings-troende så ubehagelige logik, der 
viser, den fare den ændrings-troende automatisk sætter 
værket i, ved at folk uden helligånds-bevidsthed ændrer 

En cost-benefit-analyse af ændringer i værket
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i et værk skrevet af helligånden. Denne vildledningsma-
nøvre gennemskues hurtigt af den logisk tænkende, men 
det opdages naturligvis ikke af den ændrings-troende, 
der har givet sin eventuelle fornuft i pant for at få lov at 
være discipel i ændrings-troens kirke.

Vi ser altså, at denne af uindviede foretagne ændring af for-
men på helligåndens værk alene kan glæde den kategori af 
personer, som Martinus bl.a. har kaldt ”stilforskeren”. Dis-
se er nemlig utilfredse med Martinus’ ufuldkomne form og 
stil. Men at glæde ”stilforskeren” på bekostning af ”ånds-
forskeren” er bestemt ikke formålet med Martinus’ værk.  

Værket er slet ikke henvendt til ”stilforskeren”, der jo 
ikke forstår indholdet, men kun ”det nøgne bogstav” og 
derfor forfølger indholdet og ”åndsforskeren”, og derfor 
også meget gerne vil ændre på den form og stil, helligån-
den gennem Martinus har givet værket. Værket er alene 
skrevet til glæde og inspiration for ”åndsforskeren”, som 
ingen som helst glæde vil have af de af ”stilforskeren” 
formodede forbedringer af formmæssige eller stilistiske 
realiteter, idet åndsforskeren ifølge Martinus: ”...ikke 
ønsker at spilde tid med nogen som helst form for kritik 
af disse.”.

Udover at udgive værket i original uændret form, skal 
værket parallelt udgives i oversatte udgaver på andre 
sprog henvendt til de mennesker, der ønsker at studere 
værket, men som enten ikke kan originalsproget (gammel-
dansk) eller ikke kan eller vil lære originalsproget. Men 
for alle åndsforskere, der behersker original-sproget er 
der absolut ingen som helst behov for en oversættelse, 
tværtimod, en sådan vil jo næsten med sikkerhed altid 
være ringere end det originale værk. 

De oversatte udgaver er naturligvis også vedhæftet de 
ovennævnte ricisi for ændringer i indholdet/helligånden, 
og derfor kan de naturligvis heller aldrig træde i stedet 
for det originale uændrede værk, men alene udgøre et 
nyttigt supplement for de mennesker, der ikke KAN eller 
VIL læse originalværket. At forsøge at tvinge folk, der 
gerne både kan og vil læse originalsproget, til kun at læse 
oversatte udgaver er naturligvis ulogisk og må betegnes 
som åndelig magtmisbrug.

At udgive det uændrede værk parallelt med en række 
oversættelser af samme er således den eneste urokkeligt 
sikre vej. At vælge den usikre vej på bekostning af den 
sikre, kan kun være den fornuftstridige, fundamentali-
stiske eller fordommens vej. Hvorimod at vælge denne 
sikre vej til fordel for den mindre sikre, aldrig kan være 
fornuftstridig, dogme-tro eller fundamentalisme. Den 
sikre vej kan kun være hjertets og forstandens eller vis-
dommen lysende vej. 

Konklusion:

Konklusionen af vores ”cost-benefit”-analyse bliver, at 
det, at udgive værket i uændret form sammen med en 
række oversættelser, er det eneste, der garanterer, at ind-
holdet forbliver præcis som helligånden gennem Martinus 
ønskede det. Når folk, der ikke er besjælet af helligånden 
retter i helligåndens værk, kan de naturligvis ikke ga-
rantere, at der stadig står det, som helligånden ønskede. 

At forsøge at ændre på helligåndens værk, er at gå i rette 
med helligånden. Det er at gå i rette med sol og måne. 
Det må man bort fra. Ellers kan man ikke bedrive åndsvi-
denskab og skabe næstekærlige relationer. Så skaber man 
i stedet splid og religionskrige. Et yderligere gode ved 
denne analyses konklusion er, at den bekræftede alt, hvad 
man kan læse, at Martinus har skrevet og sagt om disse 
ting og i særdeleshed formålsparagraffen for Martinus 
Institut, som den er formuleret af Martinus.
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Af Preben Bagger

Martinus skrev:

Mine Dispositioner hviler altid paa et Grundlag, der ikke 
har intellektuelle Brist, der maa afstives af andre. (Brev 
af 3-4-1939 til Helmer Fogedgaard)
Der har jo været lidt i et par af Deres Breve, der gav 
mig Følelsen af, at De ikke rigtig stolede paa mine 
Dispositioner, og at De derfor ligesom gerne vilde vej-
lede mig. Et saadant Forhold kan jeg ikke staa i til noget 
Menneske i Tilfælde, hvor det drejer sig om min Mission. 
I denne er jeg helt udlært. (Brev af 2-5-1939 til Helmer 
Fogedgaard)

Kommentar:

Mens Martinus levede her på Jorden fik de, der følte sig 
kompetente til at ’vejlede’ ham, altså en kærlig, men 
bestemt, forklaring på, hvordan kompetenceforholdene 
er i sager vedrørende hans mission. Der skulle ikke være 
noget at være i tvivl om.

På den baggrund har det været gådefuldt, hvordan Rådet 
for Martinus Institut (MI) har kunnet føle sig kompetent 
til - efter Martinus’ bortgang - at rette og redigere i hjertet 
af hans mission – Det Tredie Testamente. Det har været 
gådefuldt, indtil afhøringerne i den af MI anlagte rets-
sag har gjort det muligt at få et indblik i, hvordan dette 
Råd tænker.
Alene det, at MI på det foreliggende grundlag anlægger 
en retssag, har hos mig forårsaget en spirende tvivl om 
Rådets åndelige dømmekraft. En sådan retssag er frem-
med for Martinus’ mission.

Retsmøderne viste, at Rådet ikke har gjort sig klart, hvad 
det er for et værk, de sidder og retter i. De udspurgte råds-
medlemmer kunne ikke engang svare på, om Martinus’ 
værk er et helligt værk, altså et fuldkomment og hundrede 
procents logisk værk. Rådsformanden mente endog, at 
det er et uvæsentligt spørgsmål.
Nogle af rådsmedlemmernes holdning til følgende to 
udtalelser er mildest talt forbløffende.

Martinus:

Den 5. august 1975 tilkendegav Martinus, at han nu med 
”sikkerhed indefra” kunne udtale, at hans samlede værk 
skulle navngives Det Tredie Testamente. Han fandt tiden 
moden til klart at markere, at hans værker er en fortsæt-

telse af ”Det Nye Testamente”.
Få uger før sin bortgang gentog Martinus med eftertryk 
på ordet ”er”: ”Det Tredie Testamente” er den forjættede 
”Talsmand den Helligånd”. 

Kommentar:

Rådsformanden kan ifølge retsmøderne ikke sige, at 
Det Tredie Testamente er en fortsættelse af Bibelen, for 
hvad så med muslimerne. Et andet rådsmedlem kan ikke 
svare på, om Det Tredie Testamente er Talsmanden den 
Helligånd. 

Mon Rådet i virkeligheden inderst inde skammer sig lidt 
over Martinus og al hans snak om Det Tredie Testamente, 
Fortsættelsen af Bibelen, og Talsmanden den Helligånd?  
Hvorfor skulle man ellers anbefale, at disse ting ikke 
nævnes i informationsarbejdet over for offentligheden? 
Er man bange for, at det skræmmer folk væk?
Det kan da godt være, at nogle bliver skræmt væk. Men 
jeg tror, at hvis man siger hele sandheden om, hvad Mar-
tinus’ værk er, så vil det til gengæld tiltrække de rigtige, 
dem der har brug for det.

MI har øjensynligt ikke gjort sig fri af Det falske for-
retningsprincip. Man tilbyder en vare, men vil helst ikke 
sige alt, hvad den indeholder, ikke engang epokegørende 
dele. Det ser ud som om MI i højere grad ligger under for 
tidsånden end for Martinus’ ånd. Det peger også i samme 
retning, at man nu helt vil frigøre sig fra Gaveprincippet, 
og få mere gang i forretningen.

Om at vejlede eller korrigere Martinus



33

 Torsdag den 8. Januar døde Forfatteren Lars Nibelvang 
efter en længere Tids svær Hjertesygdom. For den store 
Offentlighed er Lars Nibelvang kendt igennem sine Op-
læsninger i Radioen og sine Noveller i Politikens Maga-
sin. Men hans store Livsinteresse var Aandsforskning. 
Hans utrættelige Søgen efter Sandheden kendte ingen 
Grænser. Her var der ingen Anstrengelser, der var for 
store eller uovervindelige. Som et Eksempel kan næv-
nes, at han, som ikke havde lært engelsk i Skolen, for at 
kunne studere et engelsk okkult Værk paa flere Bind sled 
en engelsk Ordbog op. Men Resultatet heraf blev, at han 
siden hen kunde slaa op og læse i nævnte Værk, hvor det 
skulde være. Et saa utroligt Selvstudium, baade af Sprog 
og Aandsmysterium, ved Siden af sin daglige Gerning 
(Lars Nibelvang var oprindelig Musiker, før han naaede 
igennem som Forfatter) tør vist siges at være temmelig 
enestaaende, og i Særdeleshed naar man erindrer sig, 
hvor vanskeligt tilgængelig Aandsforskningens Objekter 
og Stof i sig selv er.

Med denne Ihærdighed havde Lars Nibelvang lige fra 
sin pure Ungdom sat sig ind i alle de førende Aandsret-
ninger: Spiritisme, Teosofi og Antroposofi, og hvad der 
ellers er tilgængeligt paa dette Omraade for en Forsker i 
Danmark. Men denne hans Forskning havde ikke givet 
ham det sjælelige eller aandelige Fundament, som han 
var klar over maatte eksistere, og som han vidste fra sit 
Studium af Verdenslitteraturen, at visse enkelte Personer 
havde fundet eller oplevet. Og midt i denne hans Søgen 
havde Forsynet bestemt, at vi skulde mødes. Mit Møde 
med ham var et Svar fra Forsynet paa min egen Søgen 
efter aandelig Klarhed.

Man maa her erindre, at dette vort Møde fandt Sted umid-
delbart før, den aandelige Afklaring af min Bevidsthed 
blev udløst, jeg har skitseret i min Bog «Omkring min 
Missions Fødsel», den Oplevelse af de evige Fakta, som 
blev Fundamentet for min Mission og Skabelse af «Livets 
Bog» og de hermed forbundne supplerende Skrifter, der i 
saa urokkelig en Grad blev det tilfredsstillende Svar paa 
Lars Nibelvangs Søgen efter Sandheden. Lars Nibelvang 
blev saaledes mit aandelige Arbejdes første Discipel. Han 
blev det første Menneske, der fandt sit Livsfundament i 
den sammenhængende, kosmiske Analyserække, som 
min Manifestation af det evige Verdensbillede kom til at 
udgøre, og som han saa haardnakket igennem Resten af 
sit Liv forsvarede.

Men ved mit første Møde med Lars Nibelvang, der fandt 
Sted en Dag i Februar 1921, var jeg saaledes et ganske 
ubeskrevet Blad med Hensyn til Aandsforskning, medens 
han var en fremragende og skarpsindig Aandsforsker 
med mange Aars energisk Studium bag sig. Jeg spurgte 
spagfærdigt den fremskredne Forsker, om man i de højere, 
intellektuelle religiøse Opfattelser, som han jo havde saa 

stort et Kendskab til, og som jeg eventuelt gerne vilde 
sætte mig ind i, forkastede Bønnen og Opfattelsen af en 
Guddoms Eksistens. Da Svaret blev dette, at hverken 
Bønnen eller Guddommen blev annulleret i disse nye 
Anskuelser, var jeg tilfredsstillet. Havde Svaret været 
en Fornægtelse af disse to højeste Faktorer i Livet, var 
dette vort første Møde sikkert ogsaa blevet vort sidste. 
Men nu blev min Tillid til Aandsforskningen vakt, og 
jeg var blevet en Indstilling i min Bevidsthed kvit, der 
ellers vilde have forbudt mig at læse eller lytte til de nye 
religiøse Fortolkninger eller Opfattelser. 

Ved dette vort første Møde var jeg saaledes Lars Nibel-
vangs Discipel. Men ved Afskeden overrakte han mig en 
teosofisk Begynderbog, som jeg egentlig var kommet for 
at laane, med de Ord: ”De skal se, De vil snart blive min 
Lærer”. Hvordan dette skulde gaa til var for mig paa dette 
Tidspunkt ganske ufatteligt. Jeg maatte jo regne med hans 
store Forspring i Forskningen, det mangeaarige, ihærdige 
Studium, han allerede havde bag sig, medens jeg stod ved 
de første Blade af Aandsforskningens ”A.B.C.”.

Men Forsynet gav ham Ret. Det viste sig nu, at min 
Bane ikke skulde blive Forskningens eller Læsningens 
møjsommelige og trange Vej. Inden den laante Bog var 
læst til Ende, indtraadte de Begivenheder eller aandelige 
Oplevelser, der gjorde al Læsning og Studium overflødig 
for mig og samtidigt blev Fundamentet for min Mission. 
Og allerede ved vort næste Møde var vore Roller ombyt-
tede. Jeg var blevet den talende og Lars Nibelvang den 
lyttende. Og nu fulgte tre dejlige Aar, hvor vi næsten 
dagligt kom sammen og drøftede mine Analyser af 
Verdensbilledet, alt eftersom de blev skabt. Men selv 
om denne min Forvandling for Lars Nibelvang vakte en 
næsten lige saa stor Begejstring og Glæde som for mig 

Martinus skrev om Lars Nibelvang in memoriam:
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selv, maa man ikke tro, at han blindt accepterede mine 
Analyser. Han var den fødte Skeptiker og lod sig ikke paa 
nogen som helst Maade overbevise af mine Analyser eller 
Beretninger, før de var saa afklarede, at de for ham ikke 
var til at komme udenom. Og her maa man huske paa, 
at Lars Nibelvang havde et ualmindeligt stort Materiale 
fra Aandsforskningens store Kapaciteter at kunne holde 
op imod mig eller mine Paastande. Ja, han var næsten 
Inkarnationen af den skeptiske Menneskeheds samlede 
Spørgsmaal paa det rent sjælelige eller religiøse Omraade.

Samtidigt med, at jeg skabte Analyserne af Verdensbil-
ledet, kunde jeg saaledes, igennem Lars Nibelvangs 
Reaktion overfor disse, afkontrollere deres Bærekraft. 
Kunde de ikke overbevise ham, var jeg klar over, at de 
var utilstrækkeligt klare og derfor heller ikke vilde kunne 
overbevise andre intellektuelle, skeptisk indstillede For-
skere. Og jeg maatte da se at faa fjernet de Uklarheder i 
Analyserne, der kunde vække Misforstaaelse. 

Og saaledes kan alle de af ”Livets Bog”s Læsere, der i 
Dag finder Løsningen paa Livsmysteriet igennem dens 
kosmiske Analyser, i nogen Grad takke Lars Nibelvang 
for denne deres Oplevelse. Thi uden hans Skepticisme og 
Protest vilde Analyserne i stor Udstrækning sikkert være 
kommet til at ligge paa saa højt et Plan, at de vilde have 
været uopnaaelige for almindelig intellektuel Fatteevne.

Vort Møde var saaledes ikke en tilfældig overflødig Sam-
menkomst. Begivenhederne har vist, at Gud havde ført 
Lars Nibelvang til mig, for at han kunde være den Model 
paa den jordiske Menneskeheds nuværende intellektuelle 
Niveau, efter hvilken den ny Terminologi paa det evige 
Verdensbillede kunde udformes og tilpasses og derved 
blive tilgængelig for den kommende Almenhed.

Men rent bortset herfra var Lars Nibelvang et meget 
kærligt Menneske, der øjeblikkelig tilbød mig økonomisk 
Støtte, da min aandelige Bevidsthed brød frem, saaledes 
at jeg helt kunde hellige mig den, ligesom han førte 
mig sammen med sin Familie og et Par enkelte af hans 
Barndomsvenner, der forøvrigt blev hans Venner for hele 
Livet. Disse faa Mennesker blev ogsaa min Sags første 
Venner. Den lille kærlige Kreds sluttede op om mig i min 
Missions første Aars spæde Begyndelse. Og takket være 
denne lille Kreds blev mit aandelige Arbejdes første van-
skelige Aar mildnet, og Skabelsen af Fundamentet for min 
Mission: Klarlæggelsen af Verdensbilledet, gjort mulig.

Men efterhaanden blev Verdensbilledets Analyser fær-
dige, og Forsynet iværksatte andre Menneskers Møde 
med min Mission, Mennesker der ligeledes hver paa sin 
Maade fik sin store eller lille Rolle at spille i min Sags 
Vækst og begyndende Udbredelse. Og med denne Vækst 
vokser ogsaa Arbejdet indenfor Sagen. Bjærge af Opgaver 
taarner sig op og venter paa sin Løsning.

Tusinder af Mennesker er nu i Færd med at studere eller 
tilegne sig Verdensbilledets kosmiske Analyser. Breve fra 
mange Lande er begyndt at strømme hertil, ligesom vi 
dagligt har Besøg af ulykkelige Mennesker, der søger Sa-
gens Raad og Vejledning i deres nedbrudte Sjælstilstand. 

Min Sag er saaledes forlængst vokset ud over den lille 
intime Vennekreds, der saa kærligt sluttede op om mig 
ved min Missions Fødsel. Men saa længe mine Analyser 
bestaar, og hvor som helst de vil brede sig ud over Verden, 
vil de gøre Mindet om Lars Nibelvang og alle de andre 
af min Sags trofaste Venner lysende.
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Af Helmer Fogedgaard

Man træffer ofte aandsvidenskabeligt og filosofisk 
indstillede Mennesker, som ser paa mediumistiske 
Fænomener med en vis Foragt eller fornem Overlegenhed. 
De mener, at man kan naa til en højere Viden ad andre 
Veje. Dette er naturligvis rigtigt; men det betyder 
ingenlunde, at man kan kaste Vrag paa den Viden, der 
er mulig at erhverve ad psykisk Vej. Den fordomsfrie 
Forsker maa naturligvis anvende enhver Metode, der kan 
danne Basis for en udvidet Erkendelse.

En af mine gode Venner (vi kalder ham A) er dygtig 
til Automatskrift, og han har ad den Vej faaet mange 
interessante Meddelelser fra den overfysiske Verden, 
navnlig med sin diskarnerede Hustru som Mellemled. Der 
er efterhaanden fremkommet saa mange Identitetsbeviser, 
at der ikke kan være ringeste Tvivl om Meddelelsernes 
Rigtighed. I den senere Tid har A mest brugt Psykograf 
(Planchette), som han finder mest praktisk. — En 
temmelig fordrukken og kvindekær Mand (vi kalder 
ham B), der boede i samme Egn som A, maatte forleden 
forlade det fysiske Plan meget brat ved et Ulykkestilfælde. 
A’s diskarnerede Hustru fortalte, at B var meget forvirret 
paa Astralplanet. Han var jo kommet til en Verden, som 
hans Børnelærdom intet fortalte om! Der udspandt sig 
nu følgende Samtale mellem A paa det fysiske Plan og 
B paa Astralplanet:

A: Du er nok død, Rasmus,

B: Nej, dette er ikke Døden.

Hvad er da Døden? 

Saa er alt forbi.

At hans Kone ikke svarede ham, mente han skyldtes, at 
hun sov.

A fortsatte: Du er død, Rasmus!

— Nej, det maa du ikke sige.

— Kan du ikke se, at jeg sidder og nedskriver dette?

— Jo, men jeg forstaar det ikke.

— Har du ikke set din Far? (Han forlod det fysiske 
Plan for et halvt Aar siden).

— Jo, men jeg ser ogsaa dig.

— Det er en ny Verden, du er kommet ind i.

— Vil det sige, at jeg ikke bliver levende mere?

— Du vil vende tilbage til Jorden igen og kan drikke   
Pilsnere!

— Det er noget Sludder.

— Har du ikke prøvet at faa en Øl paa Kroen?

— Jo, men de sover ogsaa!

A begyndte igen, men nu svarede hans Hustru, at B var 
gaaet. Han var altsaa blevet ked af Samtalen, hvad der 
maaske ikke er noget at sige til set fra hans Standpunkt.

Ved en anden Lejlighed fik A meddelt, at en ung Pige af 
hans Bekendtskab var blevet forlovet, men at Forholdet 
ikke var særlig lykkeligt. Den unge Piges første 
Kæreste, der druknede i Udlandet, fulgte ogsaa det nye 
Kærlighedsforhold fra den overfysiske Verden og var ked 
af den nye Forbindelse. Ved en Samtale med den unge 
Pige fik A senere bekræftet, at Forlovelsen virkelig var 
temmelig disharmonisk.

Hvad kan man nu lære af disse Meddelelser fra de 
overfysiske Verdener? Først og fremmest ser man, 
at Menneskene bevarer deres oprindelige Natur og 
dagligdags Interesser. Det ophøjede dannes ikke af 
Omgivelserne, men af de paagældende Menneskers eget 
Sjælsindhold — hvis der altsaa er noget saadant til Stede! 
Der er absolut ingen Grund til at betragte Tilværelsen efter 
den fysiske Død som mere „hellig“ end det, man kom fra. 
Enten er h e 1 e Tilværelsen „hellig“, eller ogsaa er der 
i n t e t  af den, der kan benævnes saadan.

De fra det fysiske Plan kendte Drifter og Lyster medtages 
til Astralplanet. At Manden forgæves havde været paa 
Kroen for at faa en Øl, men fandt dem alle sovende, er 
et pudsigt Bevis paa, at man betragtes som sovende, naar 
man har sin Bevidsthed paa et andet Plan end det, hvorfra 
Iagttagelsen sker. Vi kender jo det samme fra vort eget 
Plan. Dertil kommer, at vi paa det fysiske Plan virker 
i den træge og tunge Materie, der fra de overfysiske 
Verdener tager sig ud som en halvvejs Indkapsling eller 
„Forstening“, som jo ikke kan give et særligt levende 
Indtryk.

Glimt fra den overfysiske verden
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Vi faar ogsaa Klarhed over, at de diskarnerede Væsener 
— i hvert Fald i den første Tid — følger deres Venner og 
Familie paa det fysiske Plan. Dette maa formodentlig ske 
gennem de inkarneredesTankeformer eller gennem det 
fysiske Legemes aandelige Genpart. Det er dog naturligvis 
kun de mere jordbundne og primitive Væsener, der i 
længere Tid bliver ved med at interessere sig for fysiske 
Forhold, og her er vel ogsaa Grunden til, at de fleste 
Meddelelser fra diskarnerede Væsener er uden særlig 
Aandsfylde, men nærmest drejer sig om banal Vulgær-
Religiøsitet. Men som B e v i s  for Livets Fortsættelse 
efter Døden er de naturligvis yderst værdifulde.

Af særlig Interesse er det at konstatere, at saa mange 
diskarnerede Væsener slet ikke er klar over, at de er, hvad 
man kalder „døde“. Dette viser, at de ydre Livsforhold 
paa Astralplanet ikke kan være særlig forskellige fra, at de 
fysiske Love er lidt anderledes, og at de gamle Bekendte 
paa det fysiske Plan ikke svarer, men synes at befinde sig 
i sovende Tilstand. Dette viser ogsaa, hvor vigtigt det er, 
at vi faar lidt Viden om den aandelige Verden, inden vi 
skal gennem „Dødens Port“. De statsansatte, religiøse 
Autoriteter har her skammeligt forsømt deres naturlige 
Opgave.

Selv om der findes forskellige Veje til at naa Erkendelse 
om Tilværelsen og dens Problemer, kommer vi ikke uden 
om, at vi i højeste Grad staar i Gæld til Mennesker med 
mediumistiske Evner. Megen Oplysning har vi faaet ad 
den Vej, og det er den nemmeste og mest direkte for det 
jævne Menneske, som trænger mere til en Viden, man kan 
leve og dø paa, end til den højere Filosofis underholdende 
Abstraktioner.
(Fra Psykisk Tidsskrift - Organ for frisindede Kristne 
-  nr.5 -1944)
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Af Kurt Christiansen

Vi talte ved vores ”brainstormingsmøde” om det, der ved 
befrugtning påvirker det endnu ikke inkarnerede væsen 
til at inkarnere i det befrugtede æg. Vi ved jo, at straks 
efter befrugtningen bliver den befrugtede ægcelle belivet 
af et inkarnerende væsen af den rigtige art. Er det et men-
neskeæg bliver det en menneskeinkarnation, som derefter 
straks tiltrækker de nødvendige organvæsener, der for 
deres part straks tiltrækker de forskellige nødvendige cel-
levæsener til at danne organvæsenernes legemer, der så i 
fællesskab danner menneskelegemet. Organvæsenerne og 
cellevæsenerne er jo også diskarnerede væsener, ligesom 
menneskevæsenet, der står for tur til at inkarnere. Det 
stof der derefter ”nedad i spiralerne” tiltrækkes for at 
opbygge legemet, sker via allerede inkarnerede molekyl- 
og atomvæsener. Disse tiltrækkes via fødeemnerne der 
tilføres celleklumpen. Det sidste ved vi jo godt fra praksis.

Jeg har læst om Martinus symbol 34 omhandlende par-
ringsakten, i symbolbog 4 der er udgivet 15 år efter 
Martinus død. Der er derfor ikke nogen sikkerhed for, at 
det er Martinus der har skrevet teksten. Det kan være gen-
fortalte oplysninger, eller sammenskrivning af tilfældige 
tekststumper hvis indhold har passeret medarbejdernes 
småt udviklede hjerner.
Her står kun noget om forældrenes ekstaseudstråling, 
i øvrigt ikke noget andet der kan bruges i denne sam-
menhæng. 

Vi må derfor fastslå, at når befrugtning kan ske i labo-
ratorier (hvis det da ikke er medarbejderne der afsted-
kommer denne befrugtning med hinanden i baglokalet, 
det kan jo også lade sig gøre ved man) må der ske en 
signaludsendelse fra de to enheder, ægcelle og sædcelle, 
som naturligvis, for den udviklede forsker, også må være 
legemer for mikrovæsener, lige som alle andre celler. Det 
må så være energier fra disse cellevæsener der signalerer 
til væsener i salighedsriget, at der nu er mulighed for at 
inkarnere ved hjælp af den nu befrugtede ægcelle. 

Måske er det endda kun ægcellevæsenet der kan sende 
denne besked, fordi sædcellevæsenet nok kan konstatere, 
at sædcellekernen er gået ind i ægcellen, men sædcellevæ-
senet kan ikke vide, om der er sket en egentlig befrugtning 
(”sammensmeltning”) af enhederne inden i ægcellen, så 
den virkelig er blevet brugbart befrugtet. Det kan kun æg-
cellevæsenet vide. Derfor må logikken sige, at det absolut 
logisk set, kun er ægcellen der har den fornødne viden til 

at kunne sende et sandt budskab ud til salighedsriget, hvor 
de væsener der venter på at inkarnere, ”sidder” og venter 
på besked. Ingen andre har denne absolutte viden. I hvert 
fald ikke når befrugtningen er sket i et reagensglas i et 
laboratorium. På normal vis, er der dog mulighed for, at 
modervæsenet kan fornemme befrugtningen og udsende 
signaler. Skal der imidlertid være en fællesnævner, må 
denne være det befrugtede ægcellevæsen.

I forbindelse med ekstasefølelserne hos de kopulerende 
to personer, som omtales i ovennævnte symbolforklaring, 
må vi rent praktisk også konstatere, at selve befrugtningen 
af ægcellen jo sker et stykke tid efter selve den ekstase-
fremkaldende seksuelle akt, og derfor ikke umiddelbart 
kan være nogen garanti for at der er mulighed for at inkar-
nere. Det kunne jo ske, med vilje eller ved tilfældighed, 
at ægget ikke bliver befrugtet, og at der derfor alligevel 
ikke var nogen mulighed for inkarnation. 

Tænk hvis de diskarnerede væsener skulle blive skuffet 
i alle de tilfælde hvor der ikke opstår befrugtning. Min 
logik siger mig derfor, at signalgivningen til de diskar-
nerede væsener som skal belive den befrugtede ægcelle, 
først sker når ægcellen virkelig bliver befrugtet. Dette 
tidspunkt oplever kun selve de to cellevæsener, æg- og 
sædcellen, så det kan kun være dem der sender beskeden 
til salighedrigets væsener. Heraf kan det kun være 
ægcellevæsenet der er sikker på befrugtningens resultat.

Der står mig bekendt, i Martinus tekster, ikke noget spe-
cielt om denne proces, som kan underbygge det jeg her 
siger, men Martinus har jo sagt, at det kun var ganske lidt 
oplysning han har givet os. Det betyder, at vi med vores 
klare og skarpe logik, selv skal læse i naturens åbne bog, 
og bygge mere til den forståelse som han har givet os en 
begyndelse til. 

Man kan så efterfølgende stille sig spørgsmålet: Er det så 
muligt at fremstille kunstige laboratoriefremstillede æg- 
og sædceller? Her må svaret nok blive, at det er det kun 
hvis disse kunstige celler er så velkonstruerede, at de kan 
belives af et inkarnerende cellevæsen af den rigtige art, for 
ellers kan der ikke sendes besked til et diskarneret væsen 
om at belive en derudaf kommende befrugtet celle. Hvad 
denne art så er, må naturligvis først og fremmest være 
bestemt af den DNA-streng der findes i disse kunstige 
celler. Det er jo netop denne streng der er bestemmende 
for om det er «oplæg» til et menneskevæsen, til et hun-
devæsen eller noget helt andet.

Om befrugtnings-ekstase
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Jeg kan sige en masse om dette emne, men det skal I nok 
blive fri for, for det vil I nok alligevel ikke have så megen 
glæde af. Selv om det i åndsvidenskabelig sammenhæng 
er overordentligt interessant, og må give retningslinjerne 
for fremtidig videnskabelig forskning, er videnskaben 
ikke moden til at se det fra denne synsvinkel, som ellers 
nok kunne spare dem for meget spildt arbejde. De ånds-
videnskabeligt interesserede har ikke forudsætninger for 
at forstå den videnskabelige del af emnet, som også er en 
betingelse for at forstå tingene i dybden.

Jeg kan blot sige, at med epigenetik-problematikkens 
opblomstring (det er sket inden for de sidste 10 år) er 
videnskaben bragt på rette vej, selv om de endnu langt 
fra evner at se systemerne fra den rigtige og dermed 
nødvendige synsvinkel. Selv om jeg forklarede dem det, 
ville de på nuværende tidspunkt blot le ad mig, så det ville 
være tidsspilde for mig at prøve at forklare dem noget. 
De skal gå den lange vej for at nå til målet.

Videnskaben har jo, så længe man har kendt DNA-
helixerne og disses sammensætning troet, at det var 
dem alene der bestemte hvad der skulle komme ud af 
en befrugtet ægcelle. Samtidig har man ikke kunnet for-
klare hvordan det kunne gå til, at f.eks. et menneske har 
over 200 forskellige celletyper der har nøjagtigt samme 
DNA-sekvens. Nu ved man, at det nok skyldes andre 
forhold med specielle tilbygningsenheder på histonerne 
hvorom DNA-strengene snor sig. Disse tilbygninger ved 
videnskaben endnu ikke noget rigtigt om. Specielt ikke 
om hvad det er der forårsager disse tilbygninger. Når man 
forstår åndsvidenskaben i dybden, forstår man, at det er de 

inkarnerede organ- og cellevæseners talentkerner der, på 
grundlag af DNA-strengenes basesekvenser, styrer denne 
meget komplekse strukturdannelse som er bestemmende 
for hvordan de enkelte celler skal se ud, og hvad de skal 
indeholde.
Ikke mere om dette.

Det jeg har sagt ovenfor, kan naturligvis også give an-
ledning til at diskutere om det gamle problem: Er der 
ekstra spiraler i spiralkredsløbet som Martinus ikke har 
omtalt? Denne diskussion kan I godt glemme. Selvføl-
gelig er der mange andre spiraler i spiralkredsløbet som 
Martinus ikke har nævnt (han har bekræftet dette via 
direkte forespørgsel). Han har imidlertid kun fremhævet/
omtalt nogle som selv de mest uvidende mennesker kan 
forholde sig til og forstå. Hvis han havde uddybet dette 
mere, ville det stof der i forvejen ser ud til at være meget 
vanskeligt forståeligt stof for de fleste, være fuldstændigt 
uforståelige for alle andre end nogle ganske få. Han var 
jo nødt til at beskrive det på 1. klasses niveau. 

Kun ved at arbejde intenst med stoffet kan man avancere 
i klasserne.  Men husk på, at hvis I formår at opbygge 
rimeligt gode talentkerner omkring forståelsen af ånds-
videnskaben, vil I have glæde af ikke at skulle begynde 
i 1. klasse, også i efterfølgende inkarnationer. 
Det er nemlig ikke nok blot at gå rundt med himmel-
vendte øjne, og vifte med ørene og med palmegrene, og 
prøve at bilde folk ind at man er meget alkærlig (efter 
ens egen opfattelse). Den opfattelse hører alene til på 
vuggestueniveau.
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Ruth Olsen

Det hellige land

Der hænger en tung skæbne over 
det land, hvor Jesus blev født. Det 
er selvfølgelig ikke tilfældigt, at 
Martinus i symbol nr. 3 (Intole-
rance) har tegnet brændende flam-
mer over det mellemøsten, hvor vi 
i dag ser den dræbende intolerance 
udfolde sig. Der synes ikke at være 
nogen ende på hævnaktionerne mel-
lem jøder og palæstinensere.

Fundamentalist-jøder i Israel sørger 
gang på gang for, at alle forsøg på 
at løse konflikten strander. Men 
når begge parter har deres ”hel-
lige sted” på den samme lille plet i 
Jerusalem, Tempelbjerget, skal det 
gå galt, sådan som vi netop har set 
det igen i disse dage.

Også over det jødiske folk hænger 
der en tung skæbne. Nogle kristne 
mener, det skyldes deres ansvar for 
korsfæstelsen af Jesus. Det har fået 
nogle jøder i USA til at producere 
en film om korsfæstelsen, der fuld-
stændig frikender jøderne og lægger 
hele skylden på romerne. 

Men jøderne fornægter stadig Jesu 
mission og hans budskab. Der er 
faktisk fanatiske jøder i Israel, som 
ofte med vold forfølger de jøder, 
som tror på Jesus og har tilsluttet 
sig kristendommen. De har adgang 
til myndighedernes registre, så de 
ved, hvem de er, og hvor de bor.

Når Jesu budskab til menneske-
heden stadig efter 2000 år er så 
vanskelig at erkende og forstå, 
endsige efterleve, hvor længe skal 
vi så vente på, at Martinus’ mission 
bliver anerkendt og forstået? Vil 
danskerne i århundreder fornægte 

Martinus’ betydning, som jøderne 
fornægtede Jesu’ betydning?

Epigenetik

I radioudsendelsen ”Videnskabens 
verden” spredes megen uvidenhed. 
F.eks. kunne man 26/8 høre den 
påstand, at din oldefars traumatiske 
oplevelser kan nedarves i dine ge-
ner. Det bygger man på museforsøg, 
der har vist, at en ny generation kan 
huske, hvad tidligere generationer 
har lært.

Det at man tror, minder sidder i 
generne, har ført til den overbevis-
ning, at man ved at ændre noget i 
en persons gener kan slette gamle 
traumatiske minder. Det kan godt 
være, at epigenetikken har ført 
forskerne på sporet af, at oplevelser 
kan ændre noget på, hvilke gener, 
der er ”tændt” hhv ”slukket”, men 
vor hukommelse sidder nu engang 
ikke i nogle kemiske stoffer i vor 
fysiske organisme.

Men de ved jo ikke – endnu – at 
vi har en åndelig organisme, som 
styrer den fysiske. Det, man aller-
højst kan opnå ved at ændre på den 
fysiske, er muligheden for at blo-
kere for overførelsen af impulser fra 

hukommelses-legemet til hjernen 
og altså til dagsbevidstheden. Det er 
faktisk, hvad der sker ved demens, 
men her p.g.a. defekte hjerneceller. 
Dine fortids oplevelser bærer du 
med dig fra inkarnation til inkarna-
tion i din åndelige organisme, men 
sjældent dagsbevidst. Alt hvad vi 
nogensinde har oplevet er for evigt 
nedfældet i vort kosmiske arkiv, 
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som vi på et senere tidspunkt vil få 
adgang til.

Allahs frontkæmpere

En af IS’s (Islamisk Stats) soldater 
fortalte med begejstring, at han 
kæmpede for Allah og meget gerne 
ville dø som martyr, fordi der så 
efter døden ville være en stor beløn-
ning til ham.
Din tåbe, tænkte jeg, du ved ikke, 
hvad der venter dig, når du i 
”skærsilden” bliver konfronteret 
med al den lidelse, du har forvoldt 
dine medmennesker.

Efter det jeg har forstået, vil han 
i sin egen bevidsthed opleve den 
frygt og pine, han har udsat andre 
for, ikke som straf men som under-
visning. Således skulle han være 
blevet lidt klogere, næste gang han 
inkarnerer – formoder jeg.

Når vi hører om alle de unge mænd, 
som er født og opvokset i vestlige 
lande, nu drager i kamp for IS, må 
vi sande, at humanisme ikke er 
noget, man kan lære i skolen. Men 
måske kan de lære noget fra egne 
lidelser på slagmarken, hvortil de er 
blevet tiltrukket pga deres primitive 
åndelige udvikling. Men man kan 
undre sig over, hvorfor de overho-
vedet blev inkarneret i vesten, hvor 
de så åbenlyst ikke hører til. Eller 
måske gør de – for at være redskab 
for den vestlige verdens læreproces.

Miljøets giftstoffer

Selv ganske små mængder kviksølv 
i en gravid kvindes blod kan gøre 
skade på fosterets hjerne, hører vi. 

Også mange af de andre giftstoffer, 
vort miljø er blevet belemret med 
har skadelig virkning, især på de 
ufødte børn, som er særligt sårbare. 
F.eks. har de hormonlignende stof-
fer, som næsten findes overalt, en 
bekymrende virkning, især på dren-
gefostre, hvis sædkvalitet senere i 
livet er fatalt forringet.

I det hele taget har de mange ke-
miske stoffer, vi omgiver os med, 
gået hårdt ud over menneskets 
forplantningsevne, så der nu for en 
del folk skal alle mulige kunstgreb 
til for at kunne sætte børn i verden. 
Men ifølge Martinus vil disse børn 
få endnu sværere ved at formere sig. 
Så hvor ender alt det her?

Intet er tilfældigt, ved vi, så hvad er 
mon meningen med denne udvik-
ling? Det er især den hvide race, 
der er ramt af disse problemer. Er 
det meningen, at deres antal skal 
formindskes, så magtbalancen i 
verden forrykkes og derved bliver 
mere retfærdig? 

Det sødemiddel, der bruges i alle 
sodavand og andre drikke samt 
mange andre former for fødemidler, 
hedder aspartam. Det har israelske 
forskere nu fundet ud af er årsag 
til diabetes 2. Det sødemiddel, der 
udvindes fra majs i USA, og som 
nu bruges overalt fordi det er billigt, 
viser sig at give store fedmepro-
blemer.  Det har hidtil af den grund 
været holdt ude af EU, men det har 

EU-kommissionen nu tænkt sig at 
åbne op for her i Europa. Der er nok 
at gøre for forbrugerne, hvis de vil 
sikre sig mod kapitalistisk profit-
hunger!

Er videnskab for folket?

Aaron Swartz (1986-2013), en af 
USA’s mest intelligente IT-hjerner, 
besluttede at gøre oprør mod det 
system, at videnskabelige artikler, 
produceret af offentligt betalte 

forskere, kun var tilgængelige mod 
en klækkelig betaling til et privat 
firma. Han mente det udelukkede 
fattige studerende fra at få del i den 
seneste videnskabelige forskning. 
Så han fandt ud af at tappe firmaets 
computer og sætte artiklerne ud til 
fri download på nettet.

Men sådan forbryder man sig ikke 
mod den hellige private ejendoms-
ret i USA. Han blev fængslet, 
løsladt mod kaution, men da han 
erfarede, at han stod til 35 års 
fængsel, begik han selvmord, 27 år 
gammel.
Det private firma havde fået over-
draget forskernes copyright, så for-
melt havde det jura’en på sin side. 
Men hvem havde den moralske ret?

Paven på hårdt arbejde

Den nye Pave har virkelig fået 
meget at gøre, hvis hans kristne 
holdninger skal få indflydelse på 
den katolske kirkes organisation. 
Han har udtalt, at ”penge er djæve-
lens ekskrementer”, men den måde 
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hans kirke er organiseret på, lægger 
ligefrem op til korruption. F.eks. er 
Vatikanet den største ejer af udlej-
ningsejendomme i Rom, så de be-
stemmer hvem der kan få en bolig 
i byen, og pengene strømmer ind, 
også fordi den er fri for at betale 
skat af lejeindtægterne – en ordning 
som Mussolini gav den i sin tid.
Og således sørger de italienske skat-
teydere for, at Vatikanets bank er så 
rig – udover fattigfolks skillinger i 
kirkekollekten. Men Paven er fak-
tisk ved at rydde op i ”sin” bank, så 
det skulle ikke længere være muligt 
at hvidvaske kriminelle penge i den.

Kids for money

I USA fængsles 6 gange så mange 
børn end i noget andet land, helt 
ned til 10-12 års alderen, ofte for 
ganske små forseelser, især hvis de 

er sorte. Til det er der oprettet sær-
lige ungdomsfængsler, som ofte dri-
ves af private firmaer. Det hænder, 
at idealistiske journalister begynder 
at grave lidt i sagerne, sådan som vi 
så det i TV-udsendelsen ”Kids for 
money” (DR 2 d. 27/9).
Her havde den private fængsels-ejer 
brug for mange indsatte børn, fordi 
det så gav flere penge fra offentlige 
myndigheder.  Så han aftalte med en 
dommer i byen, at denne skulle få et 
beløb for hvert barn, han dømte til 

et ophold i dette fængsel. Altså ren 
og skær bestikkelse. Kun fordi hans 
domme blev mere og mere absurde, 
og fordi nogle forældre fandt sam-
men og kontaktede en journalist, 
blev sagen opklaret, og dommeren 
sat på porten.
Konklusion: Privatiseringen af of-
fentlige opgaver giver svage sjæles 
grådighed alt for let spil.

Det danske internet-uland

Efter at nogle grådige internationale 
kapitalfonde har ribbet det danske 
teleselskab TDC for dets økonomi-
ske værdier og sendt dem i skattely, 
står virksomheden uden midler til 
at sørge for en ordentlig dækning 
af internetforbindelser ude i lan-
det. Der er således sat noget af en 
bremse på en bredere økonomisk 
udvikling og ført til yderligere af-
folkning af udkantsområderne.

Den historie har sat fokus på den 
negative virkning, som privatise-
ringen af offentlige opgaver har, og 
hvordan det undergraver vort vel-
færdssamfund. At en lille stat midt 
i EU, Luxembourg, har frataget 
andre EU-lande en del af deres skat-
teindtægter, må få alle til at indse, 
at noget må ændres i EU, hvis det 
ikke skal ende med at EU falder fra 
hinanden.

Engang troede vi, at internettet ville 
styrke demokratiet og føre til en 
større global samhørighed. Det gør 
det selvfølgelig også til en vis grad, 
men nu ser det ud til, at det også 
har givet ”djævlebevidstheden” frit 

spil, og bl.a. er blevet et redskab 
for kriminelle. Men efterhånden 
som den moralske udvikling vinder 
frem, vil disse negative sider af det 
blive stadig mindre. I disse tider er 
det rart, at vi via Martinus har håb 
for fremtiden.
Jeg hørte i øvrigt, at man vil komme 
til at kunne bruge lamperne i vejbe-
lysningen som internetforbindelse. 
Fremtidig teknologi vil forhåbentlig 
blive til alles glæde.

Kirke-knas

I Grundloven fra 1849 blev det fast-
sat, at den danske folkekirkes anlig-
gender skulle ordnes ved særskilt 
lov. Det har man så prøvet at gøre 
lige siden uden held. Sidst her for 
nylig, hvor man endda havde fået 
de fleste af kirkens forskellige grene 
til at enes om et kirkeråd, som alle 
folketingets partier tilsluttede sig.

Men så tillod en biskop sig at udtale 
offentligt, at man skulle behandle 
de syriske flygtninge ordentligt. 
Straks var der folketingspartier, som 
blev bekymrede for, at sådant et 
kirkeråd skulle begynde at blande 
sig i politik, og så foretrak de, at det 
stadig var staten, der bestemte i fol-
kekirken. Så hensigten i den gamle 
grundlov blev atter lagt på hylden.

Så snart præster og biskopper tager 
det kristne budskab om næstekær-
lighed alvorligt, bliver de anklaget 
for at være ”politiske”. Det er altså 
på tide, at stat og kirke bliver ad-
skilt, så kirken kan få lov at tale om 
dette det vigtigste budskab i kristen-
dommen. Men så skal kirken til at 
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nøjes med de penge, som medlem-
merne betaler i kirkeskat!

Flygtningestrømmen

Kommunerne har svært ved at finde 
boliger til den store strøm af flygt-
ninge for tiden – mens man sam-
tidig nedriver tusindvis af almen-
nyttige lejeboliger i provinsbyerne. 
Men kommunernes klage har fået 
mange danskere til at tilbyde privat 
husly til nogle flygtninge, ja der er 
endda dannet en forening til det.

Tænk hvor glædeligt, at næste-
kærligheden alligevel trives i dette 
land! Men det må man bare ikke 
– det med privat indkvartering. Og 
måske er det også bedst, at flygt-
ninge bor med en vis samling af 
hensyn til undervisning osv. Men 
mange danskere viser så gæstfrihed 
på anden måde, giver gaver m.m.

Martinus har engang udtalt, at når 
”den store krig” kommer, vil Dan-
mark blive et ”lazaret-land”, der 
vil komme til at tage imod mange 
flygtninge. Jeg ved ikke, hvordan 
han konkret forestillede sig det, 
men i hvert fald må folkestemnin-
gen ændres en del forinden. For 
tiden er det mest Sverige, der har 
det rette humane sindelag.

Pensionist-mad

Da det kom ud i medierne, at den 
mad, man bringer ud til pensio-
nisterne mange steder, har været 
nedfrosset helt op til 10 dage, blev 

mange forargede. Én ting er, at 
det så er begrænset, hvor godt det 
smager. Men hvad sker der med de 
mikroorganismer, som maden består 
af?

Fra åndsvidenskaben ved vi, at 
nedfrysningen får dem til at diskar-
nere. Når maden så tøes op igen, 
inkarnerer nogle andre mikrovæse-
ner, som er lavere udviklede end de 
oprindelige. Næringsværdien må da 
formodes at være blevet forringet. 
Det betyder måske ikke så meget, 
for det hele skal jo alligevel ned 
til det sted i organismen, hvor det 
dræbende princip hersker, nemlig i 
fordøjelsen. 

At maden ofte opvarmes i en mikro-
bølgeovn, gør den just ikke sundere. 
Men trist er det, at det der skulle 
være de fysisk dårligst stillede 
pensionisters lyspunkt på dagen, 
bliver en temmelig flad oplevelse. 
Der er dog nogle plejehjem, hvor 
maden serveres nytillavet af gode 
økologiske råvarer, og hvor det har 
vist sig ikke at være dyrere end de 
private firmaers masseproduktion, 
hvor der jo skal kalkuleres med at 
skabe profit.

Det er godt, at der findes en offent-
lig omsorg, men tænk den dag, hvor 
mennesker finder ud af at slutte sig 
sammen i fællesskaber, hvor man 
hjælper hinanden med alt det prak-
tiske, og alt ikke behøver at være så 
koldt rationelt. Teknologiske frem-
skridt skal bruges, så de ikke går ud 
over kærlig menneskelighed. Men 
måske må vi vente et par inkarnatio-
ner, før det bliver virkelighed.

Radon

Der er nok en del, som blev skræmt, 
da man i TV fortalte, at ca. 10% af 
befolkningen var udsat for radon-
stråling i deres hus, og at det kunne 
føre til lungekræft. Man mener 
radon er årsag til ca. 300 tilfælde 
af lungekræft hvert år. Det tager 
dog omkring 25 til 40 år at udvikle 
sygdommen.

Hvad er radon? Det dannes når det 
radioaktive grundstof radium, som 
findes naturligt i undergrunden, 
henfalder. Hvor meget man udsæt-
tes for denne stråling afhænger af, 
hvor man bor og hvilken konstruk-
tion, ens bolig har. På internetsiden 
radonguiden.dk kan man se, hvor 
i landet, det er værst og hvad man 
kan gøre, dels for at få det målt, dels 
hvordan man kan beskytte sig.

Hvad er demokrati?

Der er seriøse forskere, som i fuldt 
alvor mener, at USA har bevæget 
sig i en retning, som ikke kan kaldes 
demokrati. ”Demo” betyder folk, så 
USA kan nærmere betegnes som et 
”penge-krati”. Det just overståede 
midtvejsvalg siges at have kostet ca. 
25 mia. dollars, især er TV-rekla-
merne med deres negative mani-
pulerende budskaber væltet ned i 
hovedet på folk. Ingen bekymrer sig 
åbenbart om at tale sandt, vælgerne 
forventer det heller ikke, men det 
påvirker alligevel folk, som mere og 
mere tager afstand fra demokrati.

Det er kun højst 40%, der har delta-
get i valget. Hvor megen legitimitet 
kan man så sige, de valgte har til 
deres magt? Det som trods alt giver 
et vist håb for USA, er tendensen til 
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at folk går i aktion på græsrodsni-
veau, når noget som opleves vigtigt 
og åbenlyst urimeligt ønskes æn-
dret. Forbrugerboycot kan f.eks. ind 
i mellem få de store virksomheder 
til at ændre kurs, for når det begyn-
der at gå ud over profitten reagerer 
de.

Martinus kaldte vort demokrati en 
lille spire på fosterstadiet. Så også 
på dette område er der håb for frem-
tiden, efterhånden som menneskene 
udvikler deres intelligens og følelse 
til et højere trin.

Rumforskning

Der bruges oceaner af penge på 
at udforske rummet og de fysiske 
fænomener, der sejler rundt i det. 
Det er f.eks. vigtigt for forskerne 
at finde ud af, om der findes kloder 
med mennesker ligesom os.
NASA har for tiden lige sendt en 
rumsonde op, som skal kredse rundt 
om Mars for at finde ud af, hvor-
for den har mistet næsten hele sin 
atmosfære. Det ville de let kunne 
få opklaret, hvis de læste Russells 

logiske beskrivelse. En planet har 
ligesom andre levende væsener en 
aura, bestående af en indadgående 
og en udadgående energistrøm 
(tiltrækning og frastødning). Fordi 
Mars er et aldrende væsen, er den 
indadgående energi, som dets atmo-
sfære udgør, blevet stærkt formind-
sket. Derfor har den som enhver 
pensionist svært ved at ”holde på 
vandet”.

Vi hører en del i medierne om, at 
man tror der er en fare for, at et stort 
himmellegeme vil ramme Jorden. 
Derfor har man udtænkt forskellige 

forslag til, hvordan man kan forhin-
dre det. Men som Martinus skriver i 
bogen ”Bisættelse” (s. 160):
”Den unaturlige undergang af 
Jorden kan ikke blive en kendsger-
ning. Dens udstråling, dens aura, 
der netop udløses i kraft af eller 
er baseret på det tankeklima, der 
er almengældende, vil umuliggøre 
ethvert sammenstød med et andet 
himmellegeme.”

Legenden om kong Arthur

Legenden om kong Arthur er oprin-
delig en gammel solmyte. Kongen 
er solen, de tolv riddere om det 
runde bord er de tolv stjernetegn. 
Ridderne er de forskellige menne-
sketyper, der drager ud på hver sin 
udviklingsbane for at kæmpe sig 
frem til åndelig fuldkommenhed, 
for således at opnå ”smaragdlege-
met” eller smaragdbægeret, altså 
”den hellige gral”.
En af ridderne hed Parsifal, der når 
frem til sin ”himmelske tilstand”, 
som symboliseres ved borgen på 
”frelsens utilnærmelige bjerg”.

Orber

En veninde sendt mig engang nogle 
billeder, hun havde taget i sin stue. 
De viste nogle runde hvide lyskug-
ler. Dengang vidste jeg ikke, at det 
åbenbart er et ret udbredt fæno-
men, der kaldes orber. Det seneste 
nummer af Nyt Aspekt har en lang 
artikel om dem. Her forklares det 
med, at sløret mellem den fysiske 
verden og de højere dimensioner er 

blevet svækket, og at vore sanser er 
blevet forfinede.

Orberne repræsenterer nogle ener-
gier, som væsener fra en anden 
dimension frembringer, siges det 
her. Hensigten med dem er dog 
noget uigennemskuelig, for de kan 
være både ”hjælpsomme, mørke og 
dæmoniske, eller blot drillesyge”. 
Men der kan også være tale om 
afdøde ånders energi, eller de kan 
være ”vandmolekyler som portaler 
for kommunikation”.

Som det ses, er der frit spillerum 
for gætteri, for det er ligesom med 
korncirklerne – vi kan ikke gennem-
skue, hvad den dybere mening er 
med dem. De er dog ret så uskyl-
dige. Måske skal de bare minde os 
om, at der er en verden uden for 
den, vi i almindelighed kan sanse.

Om at nedfryse æg

Kvinderne er ved at overhale 
mændene på mange områder, især 
hvad angår de højere uddannelser. 
De ønsker sig derfor også et godt og 
interessant arbejde med tilhørende 
karriere. Og så må det med børn 
vente, selv om der er risiko for, at 
det kan blive for sent. Men det er 
der fundet en løsning på, som er 
ved at blive populær, nemlig at få 
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frosset sine æg ned, mens de stadig 
er friske, til senere brug.

Men hvad sker der med de mikro-
væsener, som ægget består af? De 
diskarnerer ved nedfrysningen, og 
ved optøningen er det nogle andre 
mikrovæsener, som inkarnerer. De 
er måske ikke så meget anderledes, 
for der skal jo være en vis resonans 
for at skabe tiltrækningen, men jeg 
vil tro, de er noget ringere udviklet 
end de oprindelige. I hvert fald er 
deres livskraft forringet, hvis jeg 
ellers har forstået Martinus ret.

Vi ved, at liv inkarnerer overalt, 
hvor der er mulighed for det. Men 
hvor fører al den eksperimenteren 
med vor forplantning os hen på læn-
gere sigt? Hvor etisk forsvarligt er 
det f.eks. at købe sig til rugemødre 
i de fattige lande? Er der en dybere 
mening med, at de stadig frugtbare 
kvinder i u-landene hjælper de rige 
hvide kvinder, som har fået nedsat 
deres forplantningsevne? Der skal 
jo inkarnere mennesker nok til at 
fungere som hjerneceller for jord-
kloden, således at dens udviklings-
plan kan fuldføres.

En komet-landing

Efter 10 års rejse i rummet sendte 
satellitten Rosetta en sonde ned for 
at lande på en 4 km bred komet. 
Den fik kun sendt informationer 
til jorden i et par dage. Der var 
stor forundring over, at man fandt 
kulstof på en komet, det er jo livets 
vigtigste byggesten. Så det syntes 
at underbygge nogle forskeres teori 
om, at livet kom til Jorden ude fra 
rummet med en komet.

Men ifølge Russell er det intet 
mærkeligt i deres opdagelse, for alle 
fysiske himmellegemer er udgået 
fra en stjerne, en sol, og den består 
hovedsageligt af kulstof, for det er 
forudsætningen for at den har fået 
sin runde form. En stjerne/sol er 
altid det første synlige fysiske stof, 
der dannes ud fra universets usyn-
lige stråleformede bevidsthedsener-
gier. Det er det, Martinus kalder en 
”stjernetåge”.

Ligesom på jorden vil noget af kul-
stoffet også på en komet udvikle sig 
videre til andre og mere komplice-
rede stoffer. Som Russell har forkla-
ret, gennemgår alle fysiske stoffer 
en udviklingsproces. En stjerne er 
et levende væsen, der som et sådant 
har skabeevne, omend den er en 
automatfunktion, hvorved stof kan 
ændres gennem kemiske processer. 
Også i vor egen organisme omdan-
ner vi fysiske stoffer ved kemiske 
processer, f.eks. i fordøjelsen.

Vor sol indtager stadigvæk energi 
fra universets bevidsthedsocean og 
omdanner til ”solstof”.  Der er ikke 
tale om, at den kan opbrænde alt sit 
brændstof og således ”gå ud”. Først 
når den bliver så gammel, at den 
udadgående bevægelse bliver meget 
større end den indadgående, vil den 
begynde at dø langsomt. Foreløbig 
er der en ret fin balance mellem de 
to modsatrettede bevægelser.

Hvad med atomaffaldet?

Med forundring hørte jeg, at FN’s 
klimapanel anbefaler Atomkraft. Og 
Kina er da også i gang med at op-
føre en masse A-kraftværker. Men 
andre lande er også i gang. Imens 
skal over 200 gamle udtjente A-
kraftværker skrottes, især i Europa. 
Problemet er bare, at man stadig 
ikke har fundet nogen løsning på, 
hvad man skal gøre med alt affaldet.

Når alt tages i betragtning er Akraft-
energi ved at blive langt den dyreste 
form for energi. Ny teknologi er ved 

at gøre de ”grønne” energier mere 
end konkurrencedygtige. Dertil 
kommer risikoen for, at terrorister 
finder ud af at bombe Akraftværker 
og derved sprede giften. De vil så-
mænd også kunne finde ud af, hvad 
droner kan bruges til!

Konfliktløsning?

Forudsætningen for at kunne løse 
konflikter er, at alle involverede er 
i stand til at lytte med indlevelse. 
Men det er en velkendt mekanisme, 
at man er tilbøjelig til kun at høre 
det, man selv er enig i. Forskning 
viser, at det er som om hjernen/
bevidstheden automatisk frasorte-
rer de meninger og informationer, 
man ikke bryder sig om, eller bare 
er uenig i. Og så er dialog jo en van-
skelig øvelse!

Den sunde frugt

Vegetarforeningens blad fortæller, 
at forskningen nu overbevisende har 
påvist, at et dagligt indtag af frugt 
nedsætter risikoen for hjerte-kar-
sygdomme med 25-40%.

Det vigtige D-vitamin

Ny forskning viser, at mennesker 
bliver syge af at have for lavt ind-
hold af D-vitamin i blodet. Det er 
det vitamin, vi får, når solen skinner 
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på vor hud. Også ved at spise fed 
fisk, får vi D-vitamin, men som ve-
getar må vi altså holde os til solen. 
Bare en halv time et par gange om 
ugen i sommertiden er nok, og en 
del kan åbenbart godt lagres til en 
tid uden sol.

Hvad så med de kvinder i mus-
limske lande, der altid må gå helt 
tildækket? Det går måske an i de 
lande, hvor der altid er megen sol, 
men her i de nordiske lande under-
graves deres helbred af den tøj-skik, 
især om vinteren. Der kunne altså 
være en ganske rationel begrundelse 
for et forbud mod denne islamiske 
tradition!
Grønlændernes helbred reddes gen-
nem den lange mørke vintertid ved, 
at de spiser så megen fisk.

Hellige bøger

I  Martinus-småbogen ”Omkring 
min missions fødsel”, kapitel 15, 
står der:
”Hvad mine Venner i Virkeligheden 
blev Vidne til….
De er det tyvende Aarhundredes 
Tilskuere til den hellige Aands 
Eksistens. De har faaet Lov til at se 
Fortidens Aabenbaringer gentage 
sig i nulevende Kød og Blod, været 
Vidne til, hvordan visdommen bliver 
til, hvordan Livets store Facitter, 
de evige Sætninger, de udødelige 
»Guds Ord«, inkarnerer i fysisk Ma-
terie, bliver til »hellige Bøger«, der 
kan være aandeligt Brød for Slæg-
ternes Generationer gennem Tid og 
Evighed. — Maatte de, i Taknem-
melighed og Kærlighed til den evige 
Fader, stadig ihukomme og retmæs-
sigt forstaa, hvad der gennem denne 
Oplevelse er blevet dem beskaaret 
at være Vidne til.”

Om religion

Livets Bog Stk. 19: ”[Livets bog vil 
vise ...] at der, som jeg allerede tid-
ligere har bemærket, kun findes een 
Gud og een eneste Religion, hvis 

levende illustrerede Læresætninger 
hvert eneste Øjeblik demonstreres 
for hver enkelt Gudesøn paa en for 
dennes midlertidige Udviklingstrin 
tilpasset og pr. Omgivelserne, fader-
lig Korrespondance. Den vil end-
videre klargøre, at denne ene Gud 
og denne ene Religion indbefatter 
og udgør alt, hvad der eksisterer, 
og at alt, hvad der ellers forefin-
des i Tilværelsen under Begrebet 
”Religioner”, kun er Genklange 
eller Straalebundter fra denne ene 
altomspændende levende Religi-
ons umaadelige Lyshav.”

Søren Hahn, redaktør af bladet 
Kosmos, skrev på facebook:

OM AT ÆNDRE I MARTINUS’ 
VÆRKER 
Ethvert forbud frister til at blive 
overtrådt. Ligesom med Eva og 
æblet. Og selvfølgelig er det også 
fristende at ændre i Martinus’ vær-
ker, når man nu ikke må. Jeg star-
tede kort sagt fra begyndelsen og 
regnede med, at jeg kun lave en let 
læselig version af Livets Bog. Alle 
syv bind!

Hvad skete der så? – Jo, jeg kom 
ikke længere end til stykke 1, så 
måtte jeg give op. Det var mig 
umuligt at skrive bedre og kortere 
end Martinus. Hans sproglige måde 
at udtrykke sig på var suveræn, og 
jeg kunne se, at man måtte have 
kosmisk bevidsthed for at finde 
netop den udtryksform. Den ramte 
en nerve i mig, som blev sat i vibra-
tioner, og det nummer var jeg ikke i 
stand til at gøre ham efter.

Når Martinus siger, at der ikke må 
ændres i hans værker, så må det 
være fordi, det ikke kan lade sig 
gøre, og skulle nogen gøre det al-
ligevel, så bliver det rent makværk. 
Prøv selv, om du kan gøre det bedre, 
så skal du se!

Fra: Per Pedersen har jeg fået 
dette:

Emne: Rettelser i Bibelen og i Det 
Tredie Testamente af Martinus

At fortælle noget videre kan gøre en 
fjer til fem høns. Det ved vi.
Men det skrevne kan aldrig mis-
forstås, hvis man kan tænke selv 
og sætte sig ind i den skrivendes 
tankegang. Bibelen er blevet oversat 
forkert utallige gange, tilrettet efter 
kødspiseres tanker. Bibelen er også 
blevet fortolket forkert, bl. a. at du 
ikke må slå ihjel, og det gælder alt 
levende, som ikke må slås ihjel. Det 
har religiøse skribenter så også fået 
tilrettet, at man må spise ”rene dyr” 
- intet dyr eller menneske er renere 
end andre, alle har deres mission.

Bibelen er tilrettet, så religioner kan 
samle flere og flere medlemmer til 
deres kirke, og der skal så betales ti-
ende o. lign. for at få lov til at ”tro” 
på den ”rigtige” måde. Jesus blev et 
fuldendt menneske.

Han spiste vegetarisk, han spiste 
ikke dyr eller noget fra dyrene. Han 
drak ikke øl og vin. Han lavede ikke 
vand om til vin. De drak druesaft. 
Han bespiste ikke med fisk. Han 
bespiste folket med ”ofrum”
- det samme som Sokrates spiste, 
altså slet ikke fisk og dyrisk - og det 
var tørrede dadler, figner og deslige; 
men selvfølgelig oversat af de sty-
rende kødspisende kejseres lakajer, 
samme overhoveder som også tvang 
vegetarisk spisende præster til at 
skulle spise kød. 

Ved kødspisning får mennesker dy-
riske tilbøjeligheder i sin opførsel 
og kan som det vigtigste ikke tænke 
kærligt og opnå Gud, hvorfor de må 
gå i kirke til kødspisende præster. - 
Så kan konger og kejsere og paver 
nemlig styre folket og have dem i 
sin hule hånd. Derfor: Ret derfor 
heller ikke i Martinus´s forståelse af 
kosmos og Gud. TÆNK SELV!!!
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Ved Per Holsner

I årets nummer 3 af tidsskriftet ”Den ny Verdensimpuls” 
citeres Martinus foredrag ”Den højeste ild” af Else By-
skov i sin artikel om den sårede flygtning og den fortabte 
søn med ordene: ”Kendskabet til den guddommelige 
verdensplan må hovedsageligt tilegnes igennem selv-
oplevet erfaring. Da kendskabet til denne plan kun kan 
erkendes eller tilegnes igennem 80 % selvoplevelse og 
20 % vejledning eller undervisning (…) må væsenerne i 
det store og hele hovedsageligt erfare sig til kundskaben 
om denne den herskende verdensorden eller guddomme-
lige plan”. Og Else Byskov konkluderer, at den fortabte 
søn endnu mangler mange liv, inden de 80 % er opnået, 
hvorefter så de sidste 20 % erkendelser og erfaringer kan 
tilegnes ved at blive vejledt gennem åndsvidenskabelig 
undervisning - frem til målet som rigtigt menneske. Der 
henvises til Martinus udtalelse om, at al krig om cirka 500 
år vil være afviklet og det rigtige menneskerige realiseret 
om cirka 3000 år.

I sin glimrende bog ”Sol og måne” beskriver Per Bruus-
Jensen en samtale med Martinus, hvor Martinus tror, at det 
vil tage små 3000 år inden kosmisk bevidsthed vil blive 
hver mands eje, men at jorden inden da vil have fundet 
et helt andet og langt lysere leje, thi menneskene er for 
flertallets vedkommende betydeligt længere fremme i de-
res personlige udvikling, end man skulle tro. For som han 
siger, deres hidtidige indhøstede erfaringer ligger gemt i 
dets åndelige struktur som en båndlagt formue, der venter 
på at komme til udbetaling, og i det øjeblik det sker, vil 
alting ændre sig fuldstændigt. I et andet sammenhæng, i 
artiklen ”Lønkammeret” fortæller Martinus, hvorledes det 
fra den åndelige verden allerede inden fødslen er bestemt, 
hvilken sum af oplevelser og hvilket mål mennesket skal 
nå i sin kommende inkarnation, noget vi for enhver pris 
skal igennem. 

Hvad angår menneskenes seneste inkarnation var den 
for os alle sammen speciel på den måde, at de mørke 
mennesker, bukkene fik liv som ulve i fåreklæder i den 
hensigt at kamoflere det dræbende princip i deres ambi-
tioner om magt og herredømme. Mens de lyse mennesker, 
alle fårene fik planlagt en tilværelse med mulighed for at 
afvikle sine mørke egenskaber ved at blive konfronteret 
med resten af deres negative skæbnegæld, samtidig med 
at deres optjente formue af sande kristne værdier blev 
holdt i baggrunden. Det gav det nødvendige spændings-
felt for mange årtiers kaotiske opgør mellem de sandt 
kristne og de hedenske mennesker i lyset af den tilta-
gende Hellig Ånds indstråling, således tilrettelagt at alle 
skæbneforløb for de lyse mennesker skulle bringe dem 

i stand til at klare Guds afgørende dom i vinterhalvåret 
2012-13. For hvis ikke alle de fire milliarder, som ifølge 
Guds plan skulle med, moralsk havde udviklet og renset 
sig tilstrækkeligt, så ville den lyse menneskehed ikke 
kunne overskride tærsklen og gå igennem døren til det 
rigtige menneskerige. Alle skulle med, ikke et eneste lyst 
får skulle mangle i Gaias nye organisme. Det forsøgte 
Antikrist via det mørke forsyn og bukke med al magt at 
forhindre. Mange lyse mennesker har derfor måtte leve 
en vanskelig tilværelse, og blandt de socialt, fysisk og 
psykisk udsatte i samfundet finder vi ikke så få lyse får, 
i overensstemmelse med Jesus Christus profeti om, at 
mange af de første skal blive de sidste, og mange af de 
sidste de første. 

Jesus Christus omtaler sig selv som den gode hyrde, 
han er døren, for ham lukker dørvogteren op. Når han 
har fået alle sine får ud, går han foran dem, og de følger 
ham, fordi de kender hans røst. Det skal blive en hjord, 
en hyrde – ifølge Johannes Evangeliet kapitel 10. Alle 
skal med, om de vildfarne så er at finde i bjergene eller 
ørkenen, alle fire milliarder lyse mennesker, ” Fårene, 
for hvem et virkeligt menneskerige, en fredens kultur 
har været bestemt, inden denne klode var størknet fra sin 
glødende tilstand…” siger Martinus. 

Hvad angår bukkenes skæbne, profeterer Johannes Åben-
baring kapitel 20: ”Og hvis nogen ikke fandtes indskrevet 
i livets bog, blev han styrtet i ildsøen”. Hvilket Martinus 
ændrer til: ”De, som ikke kan nå at blive færdige til 
kosmisk bevidsthed, må fortsætte på andre kloder med 
for dem naturlige inkarnationsmuligheder. Jorden vokser 
frem til en tilstand, hvor der kun vil inkarnere mennesker, 
som er modne til at tage kosmisk bevidsthed”. Bukkenes 
fire milliarder mørke mennesker repræsenterer den nød-
vendige kontrast, der gjorde det muligt for fårene at nå sit 
mål, nemlig at udvikle sin kristne samvittighed så meget, 
at en fremtidig stor fødsel var indenfor rækkevidde, da 
Guds Dommedag afgørende skulle skille fårene fra buk-
kene vinterhalvåret 2012-13.

Velvidende om den snart kommende Dommedag opfor-
drede Martinus menneskene til skyndsomt at foretage 
valget mellem at blive det kristne får eller den hedenske 
buk i sit Guds forhold. Han vidste, at ”Dommedagen er 
en periode, hvor en slags udrensning finder sted”, med 
et mørkt for- og efterspil i form af det ”… ragnarok, 
som skal komme, vil bringe alt det onde frem”. Martinus 
mente jo, at der ville komme en tredje verdenskrig, men 
ændrede det senere til, at der snarere ville blive tale om 

Den fortabte søn er kommet hjem til sin fader
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en del mindre krige flere steder samtidigt. Godt forberedt 
gennem første og anden verdenskrig samt alle militære 
opgør sidenhen, som konsekvens af talrige lokale og re-
gionale politiske konflikter, blev ragnarok indledt med en 
økonomisk Fimbulvinter årene 2008 - 2011. På grund af 
en global finanskrise, der stadig mærkes og år 2011 blev 
fulgt op af en Harmagedons krig i Mellemøsten. Umen-
neskeligt grusom med dyrisk brutalitet. Ifølge FN har der 
ikke været så mange konflikter siden anden verdenskrig 
som nu, det samme gælder størrelsen af flygtningestrøm-
mene. Kløften mellem rig og fattig øger, jordens klima 
og miljø forurenes til kaotiske forhold, rovdriften på 
naturens resurser fortsætter o. s. v. Der findes alle tegn 
på, at menneskeheden befinder sig i ragnarok.

Martinus gjorde opmærksom på, at mennesket måtte 
foretage et moralsk valg. Det kunne ”… ikke længere 
blive udskudt til fremtiden. Dommedagen er over verden. 
Afgørelsen tvinges nu gennemført …”, og han fortæller, 
hvad dette opgør med det dræbende princip og krigens 
væsen indebærer: ”Vor verden kan indenfor relativ kort 
tid blive vidunderlig at leve i, når den grove karma er 
gennemlevet i det 20’århundrede og begyndelsen af 
næste”. ”I næste århundrede vil stormagterne komme til 
at miste deres magt, og man vil komme til at samles om 
at rette verden op ved at skabe en international folkeret, 
der forbyder krig.

Man vil komme til at ordne det således, at hele verden 
kommer under et fælles styre, så der ikke er nogen, der 
hersker over olien eller andre værdier”. ”Dette sker i 
næste århundrede, hvor en international verdensstyrelse 
vil rette verden op efter en hel verden i brand”. Verden 
brænder i ragnarok, for som Martinus forudsiger: ” Kar-
maen for djævlebevidsthedsmenneskene vil blive samlet 
i den verdenskrig, som nu står for døren og snart vil rulle 
over jorden”, så alle bukkene i forbindelse med Guds dom 
kan fjernes fra jorden, og den lyse menneskehed frigøres 
til et liv uden det dræbende princip.

Martinus kunne endvidere fortælle, at denne verdens-
brand ville gøre Norden til et lazaret for de sårede flygt-
ninge, og er det ikke det, vi begynder at se ske i Sverige 
og Danmark med et stigende antal flygtninge skadet på 
krop og sjæl med grusomme oplevelser bag sig? Men han 
ser også over Danmark ” et voksende verdensfrelsende 
lyscenter i ragnaroks mørke”, for ” en stor plan i den 
guddommelige verdensorden skal bringes til fuldendelse. 
Jorden skal slynges ind i en ny kosmisk bane, hvor alt, 
som ikke er af ”renhed”, af kærlighed må blive udenfor. 
De stærke vibrationer fra Faderens zone opløser alle de-
taljer, som ikke er isoleret i kærlighed”. Første og anden 
verdenskrig var hver især på sin måde et helvede med 
deres kulmination, inden det vendte, på samme måde vil 
det aktuelle ragnarok vende i disse år, som konsekvens af 

Guds afgørende dom i Hellig Åndens lys vinterhalvåret 
2012-13. Det lys der med sin fornyede samt tiltagende 
indstråling siden år 1900 forårsagede dragens nedstyrt-
ning til jorden, til det endelige opgør mellem lysets og 
mørkets kræfter i form af alle krige, kriser og al kaos på 
jorden. Thi som skrevet i Johannes Åbenbaring kapitel 12: 
”… ve over jorden og havet, for djævlen er kommet ned 
til jer med stort raseri, fordi han ved, at hans tid er kort”. 
Denne globale konflikt har været så intens og kraftfuld, 
at udviklingen af det rigtige menneskerige på Gaia nu 
kan fremskyndes vældigt.

Det kommer ikke til at tage 500 år, inden krigen forsvin-
der, det kommer heller ikke til at tage 3000 år at udvikle 
det rigtige menneskerige. Det var det scenarie Martinus 
blev stillet i udsigt, men omstændighederne har ændret 
sig, og Gud tøver ikke med at vælge den hurtigst mulige 
vej til sit mål. Gud er ikke sadist, tværtimod og er nu i 
færd med at realisere et andet scenarie, som jordklodens 
og menneskenes svære prøvelser har åbnet op for. Der 
vil blive helt fred inden år 2040, krigen vil successivt 
brænde ud. I løbet af den tid vil en ny verdensstyrelse 
blive etableret – analogt til et FN, men i et kristent og 
sandt demokrati for 240 lande. Om 600 år vil det rigtige 
menneskerige være virkelighed. 

Alt sammen som en gave fra Gud, og udover den lyse 
menneskeheds bistand gennemført ved hjælp af Christus-
væsenet, det lyse forsyn i samarbejde med englehierar-
kierne, naturens og kulturens alle åndsvæsener. Som en 
verdensgenløsning af den gamle verden til at blive det 
rigtige menneskerige i Gaias nye verden, hvor den lyse 
menneskehed, modnet gennem lidelseserfaring og intelli-
gensudvikling, i lyset af Guds Hellig Ånd højintellektuelt 
begynder at forstå den kristne åndsvidenskabs gavmilde 
budskab. Indenfor de næste et hundrede år vil alle lyse 
mennesker opnå at blive indviet i den hvide ilddåb. Det 
er Guds gave til menneskeheden, for det store arbejde som 
hver enkelt gennem mange liv har udført, helt i overensstem-
melse med gaveprincippet. 

Martinus 12 punkter for Gaias internationale verdens-
rige gøres nu virkeligt, og den som i klarsyn intuitivt 
formår at skue bag de fysiske begivenheder, vil se, 
hvor vel forberedt alting allerede er, gjort klar til at 
blive manifesteret. Den sårede flygtning og den fortab-
te søn er kommet hjem til Faderen, og de angivne 80 % 
selverkendelse og 20 % vejledt undervisning, ja - disse 
tal skal ses i et andet perspektiv end tidligere antaget. 
Med alle fårene, de lyse mennesker i hus som en hjord 
kan den gode hyrde realisere visdom og kærlighed på 
jorden. Det vil begynde at vise sig på det fysiske plan i 
samme takt, som det dræbende princip med sin konkur-
rence og krig ebber ud. Og Gud Fader har travlt.                  
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Af Jan Schmidt

De, der påstår, at Martinus IKKE skriver, at hans værk er 
”hellige bøger”, har et forklaringsproblem, ikke mindst 
hvad angår kap. 15 i Martinus’ bog ”Omkring min Mis-
sions Fødsel” med overskriften ”Hvad mine Venner i 
Virkeligheden blev Vidner til”. Der fremgår det med al 
ønskelig tydelighed, at ikke bare Martinus selv, men også 
hans venner blev vidne til, hvordan visdommen bliver til 
”hellige bøger”: 

”[...] De har faaet Lov til at se Fortidens Aabenbarin-
ger gentage sig i nulevende Kød og Blod, været Vidne 
til, hvordan Visdommen bliver til, hvordan Livets store 
Facitter, de evige Sætninger, de udødelige »Guds Ord«, 
inkarnerer i fysisk Materie, bliver til »hellige Bøger«, der 
kan være aandeligt Brød for Slægternes Generationer 
gennem Tid og Evighed. — Maatte de, i Taknemmelighed 
og Kærlighed til den evige Fader, stadig ihukomme og 
retmæssigt forstaa, hvad der gennem denne Oplevelse er 
blevet dem beskaaret at være Vidne til.”
 
Hvis disse nævnte ”hellige bøger” ikke er Martinus’ 
værker, bliver sætningerne jo til det rene volapyk, idet 
det er Martinus’ missions fødsel, bogen handler om. At 
det naturligvis er sådan, underbygges jo i øvrigt logisk 
yderligere alle de steder, hvor Martinus utvetydigt siger: at 
hans værk er ”den hellige ånd”, som Kristus har bebudet, 
han ville sende til de kommende slægter.

Når et værk indeholder litteratur, så kalder man det for 
”litterære værker”. Når bøger indeholder helligånden i 
størst mulig renkultur, hvad må så være en mere retvisende 
eller sand betegnelse end netop ”hellige bøger”? At 
kalde dem alt muligt andet ville naturligvis være mere 
misvisende, og ligefrem kalde dem det modsatte: 
”profane bøger” ville være den størst mulige usandhed.  
 
Ikke desto mindre er det det, det retsforfølgende in-
stitut gør i håb om at være bedst oprustet til at vinde 
retsforfølgelseskrigen, som de har insisteret på at starte.  
 
Så når instituttet, via Søren Hahn, mener, at der ikke 
eksisterer «hellige bøger», viser det jo med al tyde-
lighed, hvor lidt de så har forstået af kærlighedsvi-
denskaben - endda af det, der omhandler de aller-
mest håndgribelige ting: de fysiske værker og deres 
håndtering. Denne uvidenhed kan de naturligvis ikke 
gøre for, men det bliver den ikke mindre uheldig af.  
 

At instituttet ikke har forstået essensen i Martinus› 
freds- og kærligheds-videnskab viser retsforfølgelsen 
jo i sig selv, som instituttet ovenikøbet vover at føre 
under navnet «Martinus institut». Således tillader dette 
institut sig at kæde Martinus› navn sammen med rets-
forfølgelse. Martinus› værk, der viser vejen til freden, 
har fået et institut til at beskytte sin sag, der ser stort 
på Martinus› fredelige anvisninger og i stedet væl-
ger den mest krigeriske vej indenfor lovens rammer, 
nemlig retsforfølgelse. Noget som Martinus udtryk-
keligt gentagne gange har sagt, han ikke ønskede.  
 
Martinus har derimod sagt, at en logik, der ender ud i 
konklusionen: «Vi skal have krig! Vi skal ikke finde 
os i det! Det manglede bare!» - er baglæns logik eller 
lokallogik, der altid vil komme til kort, når den mø-
der verdenslogikken, visdommen eller kærligheden, 
som dybest set er det, instituttet har fået til opgave at 
følge (ikke forfølge!) og beskytte, men som de i de-
res uvidenhed - i Martinus› navn! - i stedet forfølger.  
Mon ikke det var på sin plads sammen med Martinus 
atter og atter at gentage den ovennævnte - nærmest pro-
fetiske - bøn?: 

«Maatte de, i Taknemmelighed og Kærlighed til den evige 
Fader, stadig ihukomme og retmæssigt forstaa, hvad der 
gennem denne Oplevelse er blevet dem beskaaret at være 
Vidne til.”

Om hellige bøger og retsforfølgelse
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Af Ole S. Larsen
 
Vi kan få mange bra råd og anvisninger fra Martinus til 
å takle hverdagens små og store utfordringer – men til 
syvende og sist er det vi selv som må gjøre den store 
jobben. Det kan det ikke herske noe tvil om.
Hvordan kan vi best mulig få til det?
Hver enkelt må finne frem til sine metoder, og hvilke 
områder de vil jobbe med og å utvikle.  

Noe jeg selv har satt meg som særlig mål å bli flinkere til 
i den sentrale evolusjonstid vi akkurat nå lever midt opp 
i, er å be for andre mennesker som sliter og har det tungt. 
Det tror jeg virkelig har en bra effekt for alle individer 
på det jordiske plan.
Det å gi noe positivt til mennesker som virkelig trenger 
det. (I tillegg å be for dyrene og plantelivet!)   
Hadde mange mennesker på jorden inngått i en felles-
bønn, ville jordkloden vært et mye bedre sted å leve på 
for alle.    

Og hva jeg øver mest på i alderen jeg befinner meg i nå 
(litt over 50), er å beherske meg. Beherske meg igjennom 
livet; å holde igjen i det lengste. 
Å utøve en kontroll på seg selv, med andre ord. 
Altså vise toleranse, være tålmodig, tøyle temperamentet 
mest mulig, tøye strikken så langt jeg kan i konfliktfylte, 
problematiske mellom-menneskelige situasjoner.  
Det er det mest gunstige for meg i det lange løp. Så slip-
per jeg mest mulig å bli lei meg, og få dårlig samvittighet 
i ettertid. 

Hvis for eksempel en utenforstående uheldigvis kommer 
til å velte te-koppen min på en kafe - prøver jeg ikke å 
vise irritasjon – men forsøker å ta det mest mulig pent, 
rolig og forståelsesfullt. Det kan hende alle.
Hvis en helt ukjent person kommer med en kritisk, ned-
settende bemerkning til meg, prøver jeg å bite det i meg; 
ta det i mot – uten å ta til motmæle. 

Å ta i mot urettferdig kritikk og kjeft – uten å forsvare seg 
– er en krevende øvelse, men god trening i det lange løp. 
Det betyr selvsagt ikke at man skal utslette seg selv; et 
visst sted går selvsagt en grense – men det går mye på det 
å komme et hvert menneske best og mest mulig i møte.  
Forsøke i det lengste å forstå hvorfor det er så sint og 
irritert på deg. 
Da kan man ihvertfall postulere i ettertid at man har et 
åpent, diplomatisk sinnelag.   

Selvsagt er det lett å si at man skal gjøre det og det. 
Når man står midt opp i et harm-dirrende følelses-kaos, 
er det lett å glemme gode læresetninger man har tilegnet, 
og det er virkelig ikke enkelt å tenke og handle rasjonelt.   
Skal også jeg være den første til å innrømme. 

Vil også Martinus selv være den første til å vedkjenne. 
Men herpå også et følgende råd:  I slike krevende om-
stendigheter kan man trene på å koble inn en stille, indre 
bønn i ̀ `kampens hete``.  Øve på å få en automatikk med 
bønn når man befinner seg i ``vanskelig terreng``.    
Da får man best mulig hjelp til å komme seg ut av det 
problematiske. I slike situasjoner, hvor det bygger seg opp 
til noe utrivelig, kan det i tillegg være ganske gunstig;
                                                                                                                                          
I stedet for å rette en irriterende klage – å bare rolig, ube-
merket forlate ``åstedet``.  Til beste for alle involverte. 
Det er også en anbefalt metode.    
Altså:  Å beherske seg selv best mulig i alle livets situ-
asjoner!     

Så må jeg også nevne noe som kommer med alder og 
erfaring:  
Det er også mulighet for å løse seg ut av en lumrende, 
potensiell konflikt, med velvillighet og smil fra begge 
``stridende``  parter.  Noe som potensielt kan bli utrivelig 
for partene, bør ikke bli det.
Med riktige mentale grep kan man klare å styre unna 
``bomben``, og den begynnende konflikt løser seg opp 
av seg selv. 
Fordrer selvfølgelig i utgangspunktet at begge parter 
legger godviljen til; er forsonlige, kompromiss-villige 
og diplomatiske.
Det er noe som helt klart er mulig og plausibelt å få til!   

Om at blive lidt flinkere i hverdagen



50

Apropos å smile, så er jeg litt flinkere til det nå; å vise 
verden et blidt, positivt åsyn. I motsetning til da jeg var i 
20-årene, og nærmest hele tiden var ̀ `stiv som en stokk``. 
Men kan fortsatt bli flinkere.  
 
Noe jeg også skal prøve å endre på til det bedre i ``litt 
bedre i hverdagen``,  er at må jeg alltid sitte alene og i 
stillhet på en kafe – noe jeg forøvrig hyppig gjør – for å 
få lest det og det?
Det har nesten blitt som en besettelse for meg de senere år. 
Kan jeg ikke klare å løse meg litt opp; legge lesestoffet 
til side noen minutter, og prate vennlig med noen jeg 
merker har lyst til å bli bedre kjent med meg? Burde være 
en positiv utfordring for meg å få til.  
Jeg kan vel fremover fortsette med å være mye alene og 
drive med kreative ting – som jeg   selvsagt er avhengig 
av – og likevel ha en del sosial omgang med folk.
Kan vel klare å få til en kombinasjon av det enda bedre 
i fremtiden?    
(Og så skal jeg blant annet bli bedre til å holde tiden; 
komme tidsnok til avtaler – og å gjøre rent i leiligheten!)

Men må også påpeke at jeg i en viss målestokk har tenkt 
å fortsette med den strie og ``utrivelige``siden ved meg 
selv; den som går på kosmisk kritikk; å oppnå mest mulig 
rettferdighet, der det er mangelvare.  

I mitt hjemland Norge, hvor jeg personlig har erfaring 
og opplevelse med offentlige, urettferdige ``overgrep``,  
er det fortsatt en del som må rettes opp, før det kan bli 
ordentlig bra.   
Man har for eksempel noen av de fryktelige kommunale 
leilighetene i Oslo, hvor jeg selv måtte bo i mange år; 
bo-miljøer helt  ``spist opp``  og ødelagt av narkomane 
og tunge rus-misbrukere.  
Her gjelder det å få den til tider udugelige ledelsen i det 
kommunale foretaket  «Boligbygg», som styrer disse 
leilighetene, til drastisk å skjerpe seg, å varsle ansvarlige 
politikere på en langt bedre måte enn de har gjort de siste 
ti-årene.     

Så er det deler av aktoratet i alvorlige straffe-saker i 
Norge. De er virkelig ute på glattisen i noen saker.
Eksempel:
At man ikke dømmer fryktinngytende mordere til tvunget 
psykisk helsevern; hvor de blir sluppet ut som helt frie 
borgere etter bare to-tre år!  
Den alminnelige rettsfølelse, tilliten i befolkningen 
reduseres betraktelig når saker som dette får et slikt ut-
fall.                                                                                                                                                               
De skal dømmes som gale, men normale – og tilbringe 
mange år bak murene som straff !     

Må også innrømme – og her føler jeg verken blir 
hevngjerrig og ondskapsfull – at jeg kunne tenke                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
meg å underrette sykehuset i Oslo, hvor psykiateren som 
ødela så mye av ungdomstiden min                         
(skribents anmerkning: med sin uvettige medisin-utskriv-
ning)  hadde en høyere stilling dengang;
å be dem å fjerne portrett-bildet av han, som sikkert 
henger på en korridor-vegg der, blant andre 
tidligere sjefer, overleger, etc.     
Det kan da ikke være noe særlig for et sykehus å ha en 
tidligere sjefs-ansatt offentlig portrett-fotografert – som 
bare var destruktiv i arbeidet sitt; og sendte stort sett 
alle sine pasienter mange år tidligere i graven, med sin 
pillegift-cocktail.  

Vedrørende psykiatri i Norge, vil jeg også kjempe for at 
norske psykiatere skal bli tvunget til dramatisk å redusere 
sin medisin-utskrivning til alle verdens typer pasienter/
klienter. 
Her er de destruktive nær sagt over hele linjen, og det 
er nesten en skandale hvordan de noen steder får herje!    
Her trengs i fullt monn oppvåkning og kosmisk kritikk!     

Så kan man spørre hvorfor det er nødvendig med kosmisk 
kritikk, og å vise en stri,  ``utrivelig`` side mot visse 
autoriteter og det offentlige?
For å få fortgang på å fjerne nedbrytende, udugelig, ska-
delig offentlige lederautoritet-krefter.
Samfunns-parasitter som brøyter seg hensynsløst frem, 
uten å ta hensyn til urettferdighet og svakere grupper.   
Dette er den norske dumskapen i maksimal praktutfol-
delse!
De forstår ikke annet enn et rett-på-sak irettesettende 
språk, for at ting skal forandres til det bedre.
De har fått holdt på alt for lenge, og fått ødelagt alt for 
mye så langt.    

Tilslutt skal jeg selvfølgelig samle tankene rundt noe 
positivt.     
Noen verdifulle ting har jeg oppdaget de senere år.
Indre lyse, oppbyggelige oppdagelser som på en måte 
Martinus selv har anvist. 
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Mye i livet, har jeg funnet ut, går ut på å trene på å bli et 
litt bedre menneske i hverdagen;
utvikle positive, gode sider ved seg selv.     
Ta alt som en øvelse i livets lære.   
Å trene opp sin tålmodige, tolerante, diplomatiske side.  
Å lære å beherske seg. 
Bli en likandes person, som flest mulig liker.   
Uansett hva som skjer, og det gjelder for oss alle, er det 
noe du hele tiden skal undervises i i den store kosmiske 
sammenheng.  

Derfor er det ekstra betryggende å vite at den gode ånden 
til Martinus har vi oppriktige, positive
Martinus-interesserte alltid svevende rundt oss, og det kan 
anspore oss til å gjøre en skikkelig innsats med å utvikle 
oss i en riktig, positiv retning.
Til å bli litt bedre og flinkere i hverdagen.               

Ole Pedersen:

At det skulle være så svært at forstå det åndelige princip 
overrasker mig.
Hvis vi følger Martinus analyser er princippet så logisk 
at enhver med blot en smule logisk evne må kunne indse 
rigtigheden.
Imidlertid nævner Martinus selv et forhold han betegnes 
som 80/20 forstået på den måde at hvis man ikke igen-
nem udvikling er blevet 80 % human altså næstekærlig 
vil man ikke kunne forstå de resterende 20 %.  

Logikken for et levende væsen opdeler Martinus i tre dele. 
Et jeg, et talent og en fysisk krop. De to første dele Jeg og 
Talent er af åndelig natur og kan ligesom elektricitet ikke 
ses. Kroppen der er resultatet af denne elektriske kraft kan 
derimod ses. Kroppen styres af elektriske impulser (ner-
verne) og som ved elektricitet er der en kontakt der tænder 
og slukker. Det kaldes dagsbevidsthed og natbevidsthed. 
Det kan sammenlignes med en bil der kører når tændingen 
slås til og som efter kørslen hviler når tændingen slås fra. 
Selv om bilen sover, kan vi jo stadig se den på samme 
måde som vi kan se et sovende menneske.

Alt der er skabt slides og det gør både bilen og den men-
neskelig krop. Efter et langt liv går tingene i stykker. Hos 
et menneske kan det ske ved at pumpen (hjertet) ikke 
mere formår at levere det tryk der er nødvendig. Det kan 

også være iltningen (lungerne) der ikke mere kan fungere 
optimalt. Det samme sker i en bil. Hvis benzinpumpen 
svigter så går bilen i stå og det gør den også hvis luftfil-
teret tilstoppes.    
Hvis bilen står længe uden at blive brugt kan der vokse 
ukrudt op i den og dette kan ødelægger de enkelte kom-
ponenters samspil på samme måde som en kræftsygdom 
hos et menneske kan vokse op og hindre kroppens celler 
i deres naturlige samvirke.
Men fordi bilen nedbrydes og dør, dør chaufføren jo ikke. 
Han stiger blot ud og køber en ny bil. På samme måde 
med et menneske. Fordi kroppen dør, dør det åndelige 
jo ikke. De elektriske kræfter eksisterer stadig væk i det 
usynlige og danner blot en ny ikke synlig krop der nu 
følger de tanker den afdøde har. 

Det er baggrunden for at mennesker der tror på at de ved 
drab opnår en plads i Valhal (Vikingerne) eller får Jom-
fruerne i paradiset (Taleban) virkelig får opfyldt deres 
ønsker indtil de er så mætte af denne lyksalighed at de 
ikke mere kan udholde den. Det er det Martinus kalder 
kontrast princippet. Når de når dertil indser de, at de nu 
skal i gang med selv at opleve konsekvenserne af denne 
deres tidligere handling og det kan kun ske gennem at 
de på ny fødes i en fysisk krop. Alt hvad vi oplever er et 
resultatet af egne handlinger og andre er kun udløsende 
faktorer.     

Det åndelige princip
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Nye ejere af forlaget Nordisk Impuls!

Med baggrund i fremskreden alder og vaklende helbred 
har jeg gennem nogen tid bedt de højere magter om at 
tilvejebringe en afløser for den rolle, jeg i godt 33 år 
har spillet for Forlaget Nordisk Impuls ApS, og til min 
store glæde er dette ønske nu blevet opfyldt i form af 
en trojka af personer, der har min mest uforbeholdne 
tillid og agtelse.

Det drejer sig om Henrik og Torben Hedegaard, der 
fremover påtager sig ejerskabet af forlaget efter deres 
far, Henry Hedegaard, og dertil forlægger Jan Tarben-
sen, der i forvejen kører sitet www.martinusshop.dk, og 
som derfor står for det daglige salg for Nordisk Impuls.

Som landet ligger, er jeg meget både lykkelig og 
taknemlig for denne løsning på generationsskiftepro-
blemet og vil samtidig gerne her takke både de nævnte 
personer samt hele den fine kreds af mennesker, der 
på forskellig måde har bakket op omkring forlaget i de 
mange år, det har bestået.

I håbet om at denne goodwill også må blive mine aflø-
sere til del.

Med mange varme og venlige hilsener. 
Per Bruus-Jensen 
01.09.2014

PS! Det oplyses for en ordens skyld, at min mail-
adresse fremover er ændret til: pbj@fjelbo.dk  

Som redaktørens hus så ud i sommers:

- der mangler bare farven på blåregnen



Et menneske er en del af den helhed, vi kalder universet, en del, der er begrænset i tid og rum. Han oplever 
sig selv, sine tanker og følelser som noget, der er adskilt fra resten, en slags optisk bedrag i sin bevidsthed. 
Dette bedrag er nærmest et fængsel for os. Det begrænser os til vores personlige ønsker og varme følelser 
for nogle få, der står os nær. Vores opgave må være at frigøre os fra dette fængsel ved at udvide vores med-
følelses cirkel til at omfatte alle levende skabninger og hele naturen i al dens skønhed.
(Albert Einstein)

Det menneske, der aldrig ændrer sin mening, er som stillestående vand, der avler sindets krybdyr.
(William Blake)

Grundlaget for den autoritære opdragelse var forestillingen om, at mennesket fødes som en ”tom tavle” 
(tabula rasa).
(John Locke)

Tilværelsen er en rejse mod højere bevidsthed. Det er din overordnede opgave i livet her på jorden.
(Wayne W. Dyer)

Den, der ser udad, drømmer. Den, der ser indad, vågner.
(C.G.Jung)

Bøller der angriber folk udefra, får strengere straffe, end madvare-sminkører, der angriber folk indefra.
(Grafitti)

Julen er kærlighedens og gaveprincippets fest. Ved nytårsfesten fejrer vi kredsløbsprincippet og dermed 
udødeligheden.
(Martinus)

Frigørelsen af atomets kræfter har forandret alting, undtagen vores måde at tænke på, og vi er derfor på vej 
mod uovertrufne katastrofer.
(Einstein)

Gud er i os. Hver eneste tanke, der tænkes i ærlighed, uselviskhed og kærlighed er en bøn, som det gud-
dommelige i os opfatter. Vi dyrker og tjener Gud i hver ærlig, uselvisk og kærlig handling, vi udfører.
(Poul Goos)

Enhver, der vender ryggen til vor tid uden at kæmpe for at forvandle sig selv og verden, forråder dybest set 
vor kulturarv.
(John Engelbrecht)

Filosofiske krummer



AS

Den Ny VerdensIMPULS
Klintvej 104 - DK-4500 Nykøbing Sjælland

Tlf. 59 30 52 72 - Giro 9 25 42 42
E-mail: kosmo-info@olsen.mail.dk

Hjemmeside: www.nyimpuls.dk



Tidsskrift for åndsvidenskab

Nummer 1 - februar 2015 - 33. årgaNg



Den ny verdenskultur

Den ny verdenskultur er således i kraft af disse humane og intellektuelle sin-
delag allerede begyndt at fødes på jorden. Vi ser, at dens idealer er langt højere 
og kærligere end idealerne for den endnu i dag gældende almene og såkaldt 
”moderne” kultur. De udgør begyndelsen til praktiseringen af den væremåde og 
udvikling, der er beskrevet i Livets Bogs kosmiske analyser.

Og det er derfor, at disse analyser først og fremmest vil blive accepteret som 
vejledning for disse, den ny kulturs begyndende mennesker til fuldførelse og 
forståelse af den guddommelige vej mod lyset, som de således udelukkende i 
kraft af deres næstekærlige sindelag allerede er i færd med at betræde.

(Fra Livets Bog VII stk. 2662)
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Først – TAK for alle de gode nytårsønsker, jeg har fået! 
Og så må vi alle ønske, at dette nye år 2015 må bringe 
noget lyst og kærligt, det tiltrænges som verden ser ud 
lige nu.

Dette blad er blevet lidt større, end det plejer at være, 
og kommer en måned tidligere end sædvanligt, for 
retssagen anlagt af Martinusinstituttet har inspireret til 
mange artikler.

Eftersom jeg i respekt for mesteren Martinus har følt 
mig moralsk forpligtet til at bryde en juridisk jordisk 
lov, er jeg ikke nogen uvildig redaktør m h t retssagen, 
men jeg er også ubetinget tilhænger af demokratisk 
ytringsfrihed, som det fremgår af bladets indhold. 

Da jeg også ønsker mest mulig åbenhed, har jeg op-
trykt vore advokatregninger, og jeg tilbyder alle, der 
måtte ønske det, at få tilsendt det sidst reviderede 
regnskab for Kosmologisk information, nemmest hvis 
jeg kan gøre det pr mail.

På denne årgangs forsider vil der være billeder af træer. 
Man siger jo, at træerne er menneskenes lunger, da de 
giver os ilt.
Jeg vedlægger en seddel til de, der mangler at betale 
abonnement for 2015.
Ruth
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Samvittighed
Af Martinus

Følgende er et foredrag, Martinus holdt d. 12. juli 1942, 
her taget fra kontaktbrev nr. 4 og 5 i 1961, bearbejdet af 
Mogens Møller.

Vi kender alle begrebet samvittighed. Vi har oplevet dens 
virkninger dels hos os selv og dels hos andre mennesker, 
og vi har nok også oplevet, at den ikke virker lige stærkt 
hos alle. Hvad forstår man egentlig ved en samvittighed? 
Det er en konflikt i det jordiske menneskes sind, men 
hvad er det for kræfter, der kæmper om herredømmet i 
sindet? Man kalder dem ”det gode” og ”det onde”, og 
”det onde” kalder man ”synd”, men man ved ikke, hvad 
”det gode” og ”det onde” er for bevidsthedskræfter, eller 
hvorfor man er ”god” eller ”ond”.

Det er en kendsgerning, at det jordiske menneske tilhø-
rer dyreriget, men det er også en kendsgerning, at det i 
almindelighed ikke bryder sig om at blive kaldt et dyr. 
Det føler sig hævet over det egentlige dyrerige, fordi 
der i dets bevidsthed er noget, som ikke hører dyreriget 
til. Jordmenneskene er ikke rigtige dyr. Men så er det 
et spørgsmål, om de er rigtige mennesker? Nogle er jo 
mere menneskelige end andre, nogle kan absolut ikke 
nænne at sige eller gøre noget, som andre kan sige eller 
gøre uden skrupler, og så er der nogle, som i et øjebliks 
ophidselse eller irritation kommer til at sige eller gøre 
noget, som de senere fortryder, at de har sagt eller gjort. 
Samvittighedens indre stemme lader dem ikke have ro. 
”Det gode, jeg vil, det gør jeg ikke, og det onde, jeg ikke 
vil, det gør jeg”, sagde Paulus, og mon ikke alle, der vil 
være ærlige over for sig selv, vil indrømme, at denne 
sætning også passer på dem?

Når et jordisk menneske handler eller taler i en ophidset 
eller irriteret sindstilstand, handler det ud fra automat-
funktion. I dets bevidsthed og dets organisme foregår i 
princippet det samme, som foregår i et ophidset dyr. Der 
er blot den forskel, at hvor dyret kun kan sætte fysiske 
kræfter og tænder og klør i ophidselsens tjeneste som 
angrebs- og forsvarsredskaber, kan det jordiske menneske 
bruge sit intellekt og bruge de ord og foretage de hand-
linger, som kan såre og genere modparten mest muligt, 
ja, måske endda bringe vedkommende til fortvivlelse.
Der findes vel nogle, der kan gøre det med ”god samvit-
tighed”, men hos de fleste vil et vist mentalt ubehag over 
den pågældende situation begynde at gøre sig gældende, 
når ophidselsen har lagt sig, og hos nogle er dette ubehag 

så stort, at de ikke kan få ro i sindet, før end de har gjort 
noget, der kan ændre situationen, ”gøre det godt igen”, 
som man siger. Samvittighedsfølelsen danner ligesom en 
stigende skala med et nulpunkt i det egentlige dyrerige 
og trin efter trin mod tilstande, hvor det menneskelige i 
mennesket kommer til at dominere som næstekærlighed 
i tanke, følelse og handling.

Det jordiske menneske fremtræder anderledes i tilværel-
sen end dyret, men det fremtræder også anderledes, end 
det vil gøre engang i fremtiden, når det har udviklet sig 
til den tilstand, jeg kalder ”det rigtige menneske”. Dyret 
har ingen samvittighed, og det rigtige menneske har det 
heller ikke, fordi det ikke mere er i stand til at udføre de 
handlinger, som kan give samvittighedsnag. Det jordiske 
menneske er et væsen, som er på vandring mod en højere 
tilværelsesform, og denne vandring er det selv med til at 
forme. For at kunne forme denne vandring rigtigt må det 
have en ”model” at forme den efter. Det svarer til, at der, 
når der skal skabes et stort ingeniørværk, må der skabes 
en plan i forvejen. Uden denne plan med tilhørende teg-
ninger ville det være umuligt at skabe et fuldkomment 
værk. Tegningerne angiver de detaljer, som håndværkerne 
må rette sig efter, for at den fysiske skabelse kan blive en 
virkeliggørelse af arkitektens og ingeniørens plan.

Der er også en plan med dyrenes og menneskenes liv, 
ja, med alle levende væseners liv. Dyrene er på vandring 
mod at få deres bevidsthed udviklet, men de lever endnu 
i meget nær kontakt med deres urinstinkter og er endnu 
ikke begyndt rent viljemæssigt at arbejde med på deres 
egen forvandling på den måde, som f.eks. de jordiske 
mennesker gør det. Jordmenneskene er begyndt at prøve 
på at finde ud af, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert, 
og sætter deres vilje ind på at rette sig derefter.
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Men hvordan kan menneskene finde ud af, hvad der er 
rigtigt, og hvad der er forkert? Det kan de ved hjælp af 
samvittigheden. Samvittigheden er ikke noget relativt 
begreb som f.eks. ondt og godt. Samvittigheden er noget 
absolut, den er et princip og er selve den faktor i det jor-
diske menneskes bevidsthed, der forvandler det fra dyr 
til menneske gennem en række inkarnationer. Den kan 
lignes ved en lys og mørk ”skygge”, der følger os, lige 
som vi har en mørk skygge, når vi går i sollyset. Vi har 
også en lys ”skygge” eller et lyst felt, der følger os rent 
mentalt, lige som vi også mentalt har en mørk ”skygge”. 
Hvert eneste væsen udfylder et led i Forsynets plan, og 
hvor det gælder de jordiske mennesker, udfylder hvert 
enkelt jordmenneske et led i det rigtige menneskeriges 
skabelse her på jorden.

For at kunne være helt i kontakt med Forsynets plan el-
ler verdensplanen, må menneskene være udstyret med 
et princip, de kan styre efter, og et 
sådant princip udgør netop det lyse 
felt, der følger dem. Det eksisterer 
ikke i fysisk materie, men er en 
psykisk realitet, og dette mentale 
lysende felt har vi alle i vor bevidst-
hed i form af idealerne fra det rigtige 
menneskerige. Det er disse idealer, 
vi ønsker at nå frem til at kunne 
virkeliggøre.

Når vi hører skøn musik, står det for 
os som et ideal at kunne spille eller 
komponere sådan som dem, der har 
frembragt denne musik. Færdes vi i 
naturen og beundrer dens farvescenerier, vågner der i os 
en længsel efter at kende og give udtryk for alt det, der 
ligger til grund for naturens skønhed og logik. Når vi 
står overfor de mangler og brist, vor nuværende kultur 
og civilisation så tydeligt viser, længes vi efter at skabe 
en bedre social og international struktur. Vi har en masse 
idealer, ønsker, længsler og mål, som vi gerne vil have 
opfyldt, og disse udgør tilsammen det lysende felt, vi 
har med os.

Når vi læser i bibelen, at Moses førte israelitterne gennem 
ørkenen ved hjælp af en lysende støtte, som hele tiden var 
foran dem, så var det i virkeligheden et sådant lysende 
mentalt felt, der ledte ham, det var ikke noget fysisk. Vore 
idealer er i det lysende felt, vi har med os. Disse idealer 
må naturligvis fremtræde som noget relativt for den, der 
har overblik over dem. 

Iagttaget med kosmisk bevidsthed ser man, at de udgør 
trin, trin over trin under det lysende felt, mørkere jo læn-
gere de er fjernet fra dette felt, og lysende desmere de er 
eet med det. Det er jo derfor, det ”gode” og det ”onde” 

er relative begreber, det er derfor, vi ikke alle sammen 
får samvittighedsnag over de samme ting. Hvorvidt 
den samme manifestation vil skabe glæde eller sorg i 
vort sind, er afhængigt af, hvor langt vi er kommet på 
vandringen mod det store bygningsværk, der hedder det 
rigtige menneskerige.

Men hvordan kan man sige, at samvittigheden er noget 
absolut, et princip, når den består af relative idealer? 
Idealernes relativitet fremkommer ved, at de ses fra et 
eller andet jordmenneskeligt synspunkt, deres tilstand 
og fremtræden, deres ”form” og ”farve” er afhængig 
af, fra hvilket bevidsthedstrin de ses. De er ”farvede” af 
menneskets midlertidige mentale niveau, lige som f.eks. 
skovens farve for os rent fysisk er afhængig af, om vi ser 
den som en blånende horisont, en nærliggende skov eller 
en skov, vi befinder os i.

Lige som skoven forvandler sig, efter-
hånden som vi kommer den nærmere, 
ændres også vore idealer, efterhånden 
som vi i vor udvikling trin for trin 
kommer ”det rigtige menneskerige” 
nærmere. Efterhånden vil de jordiske 
menneskers idealer være præget af 
dette riges detaljerede struktur, og 
dyrerigets ideal, magtprincippet, den 
stærkeres ret, der endnu følger men-
neskeheden som den mentale mørke 
”skygge”, vil være tonet bort som en 
fjern horisont.

Hvad er samvittighedsnag, der kan 
skære som knive i sindet? Det er det mentale ubehag, ja, i 
visse tilfælde den lidelse og smerte, der fremkommer, når 
menneskers handlinger står i skærende modsætning til de 
idealer, som er begyndt at tone frem i deres bevidstheds 
lyse vibrationsfelt. Det er, som om de er kommet til at 
skabe et brud inde i dem selv. De føler det, som om de er 
gået lidt tilbage i deres udvikling. Men denne tilbagegang 
er kun tilsyneladende. Den er forårsaget af, at menne-
skene troede, de var større, end de er. De har forsømt at 
se på planen for deres liv og må så gøre de nødvendige 
erfaringer i form af ubehagelige oplevelser, som gemmes 
i deres erfaringskartotek, som vi kalder hukommelsen.

Disse erfaringer får efterhånden mennesket til at tænke, 
føle og handle efter mere menneskelige principper, til at 
nå længere frem i sin udvikling mod højere trin, hvorfra 
detaljerne både af ”det rigtige menneskerige”s struktur 
og af ”det rigtige menneskeriges” struktur anes mere og 
mere tydeligt og forenes med menneskets idealer, ønsker 
og længsler. Det vil da være mindre og mindre i stand til 
at gøre noget, som skaber samvittighedsnag, og al den 
energi, der forbruges ved, at mennesket bliver vred på 
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sig selv eller skuffet og bedrøvet over sig selv, vil kunne 
bruges til gavn for helheden på en ganske anden måde.
Undersøger vi, hvorledes forholdet er mellem det levende 
væsen og verdensplanen, ser vi, at denne hele tiden bliver 
præsenteret for væsenet lige akkurat på en sådan måde, 
som dettes sanseevne er afpasset til at kunne modtage. 
Naturmenneskene får denne tegning manifesteret gennem 
deres medicinmænd, som viser dem den måde at leve på, 
som de selv, igennem deres egne oplevelser har erfaret 
som mest fuldkommen, og som passer nøje ind i det næ-
ste udviklingstrin. Når menneskene så kommer længere 
frem i deres udvikling, viser det sig, at den opgave at lede 
væsenerne frem bliver overtaget af højere udviklede væ-
sener, for hvem Guds tegning over menneskets skabelse 
er blevet helt bevidst.

Et sådant højere væsen, der var helt bevidst i Guds plan 
med menneskets skabelse, har vi i Jesus, der så at sige 
gik foran menneskeheden og var dens ”lysende støtte”. 
Således vil ethvert geni gå foran og være en ”lysstøtte” 
for sine medvæsener, være den model eller den tegning, 
som det er disse væseners længsels og ønskers mål at 
komme til at efterligne. Gennem modellen får de forkla-
ringen på, hvordan de skal leve og tænke for at få deres 
ønsker opfyldt.

Kristne menneskers samvittighed er – mere eller mindre 
– i kontakt med det mentale lys, der udgik fra Kristus, og 
noget lignende gælder naturligvis for de mennesker, for 
hvem Buddha eller Muhamed har været ledestjerne. Men 
det ydre lys, den ydre autoritet skal efterhånden afløses 
af menneskets eget indre lys, og her er erfaringerne det 
eneste, der kan hjælpe. Når De har fået en vis indsigt i 
den ”tegning”, modellen repræsenterer, og har set, hvad 
der er Deres pligt, hvad der er Deres rette felt og er be-
gyndt at vænne Dem til at gøre dette, og De så på et eller 
andet område kommer til at glemme målet, er det, at De 
pludselig vil opdage, at De ikke i det lange løb vil kunne 
forsvare at lave noget anderledes, end ”tegningen” viser.

Ifølge de guddommelige love vil det gå således, at hvis 
De blot afviger den mindste smule fra det, Deres sam-
vittighed siger Dem, vil De på en eller anden måde få 
ubehageligheder. Når mennesket får en ulykkelig skæbne, 
vil dette altså dybest set sige, at det på et eller flere felter 
ikke har været i kontakt med Guds plan eller tegning, det 
har været Guddommen en dårlig hjælper i skabelsen af 
dets egen højere mentalitet.

Gennem oplevelsen af en ulykkelig skæbne kan det ikke 
undgås, at mennesket bliver vakt til eftertanke og bliver 
klar over, at det må forandre sin handlemåde for at komme 
i kontakt med Guds tegning. Oplevelsen af en ulykkelig 
skæbne er dybest set udtryk for absolut kærlighed fra 
Forsynets side, selv om den, medens den står på, ikke 

føles som sådan. Fik man ikke lov at opleve konsekven-
serne af sin egen handlemåde, ville man aldrig nå frem til 
visdommens skønne verden. Derfor er det guddommeligt, 
at fejltagelserne altid afsløres.

Fejltagelsernes afsløring vil altid resultere i oplevelsen 
af samvittighedsnag. Var der ikke noget, der hed samvit-
tighedsnag, kunne man aldrig få at vide, om noget var 
rigtigt eller forkert. Disse fejltagelser er det, man tidligere 
kaldte ”synd”. Men kosmisk set findes der ikke synd eller 
syndere, det man kalder ”synd” er fejltagelser, der beror 
på uvidenhed. Når menneskene kalder en fejltagelse for 
”synd”, er det fordi, de i deres eget bevidsthedsfelt er vant 
til at være bitre eller fjendtligt indstillede over for alt det, 
der overskrider de én gang accepterede vedtægter, men 
denne indstilling er i sig selv udtryk for en fejltagelse, 
for uvidenhed.

Ved vor egen væremåde kan der komme en dyb kløft 
mellem os og den guddommelige verdensplan, dette 
oplever vi som lidelse og smerte, og igennem den lærer 
vi at forstå de forklaringer, vi ikke tidligere havde evne 
til at begribe. Vi bliver hjulpet og vejledet, men vi må 
selv erfare os til den visdom, der er al erfarings inderste 
kerne. Virkelig visdom har altid været og vil altid være 
baseret på det levende væsens egne erfaringer.

Gennem lidelseserfaringer vokser et væsens medfølel-
sesevne med andre levende væsener. Jo større medfø-
lelsesevne et menneske har, des mindre nænner det at 
sige eller gøre noget, som skulle kunne blive årsag til 
lidelse eller fortvivlelse for et andet menneske. I forhold 
til som det kan nænne at gøre noget sådant eller gør det 
”tankeløst”, som man siger, vil det ikke kunne undgå at 
komme ud for virkningerne af sine ord eller handlinger 
på en sådan måde, at dets manglende evne til at tænke og 
handle i overensstemmelse med den menneskelige form 
for kærlighed og logik lidt efter lidt afsløres for det. Det 
er jo denne menneskelige væremåde, der er Guddommens 
tegning og plan for menneskeheden, det er igennem den, 
at det skal lykkes menneskene at skabe et rigtigt men-
neskerige på jorden.
Når en del erfaringer er gjort, så mange, at der i men-
neskets sind opstår en trang til større viden og et ønske 
om i højere grad at være i stand til at gøre det gode, det 
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gerne vil, og undlade at gøre det onde, det ikke vil, vil 
dette menneske efterhånden blive modtageligt for teore-
tisk undervisning. Denne undervisning skal naturligvis 
ikke bestå i en løftet pegefinger og udtryk som ”du skal” 
og ”du må ikke”, det hører tidligere stadier i udviklingen 
til. Den må være en forklaring af hele menneskehedens 
udvikling, af menneskenes og det enkelte menneskes 
skæbnedannelse, af, at enhver må høste, som han eller 
hun har sået, og endelig af, at denne høst ikke blot stræk-
ker sig fra fødsel til død i ét liv, men fra liv til liv over en 
lang udviklingsperiode.

Er det søgende menneske modtagelig for en sådan un-
dervisning, vil det sige, at vedkommende derigennem har 
mulighed for at modtage en hjælp til selvhjælp. Hjælpen 
er overblik og forståelse af den nuværende situation på 
basis af fortiden og med langt sigt ind i den fremtid, som 
bliver vedkommende menneskes skæbne, og som det selv 
er med til at skabe gennem sine tanker, ord og handlinger 
i nu’et. Men undervisningen vil ikke være nogen hjælp, 
hvis man blot tager imod den som noget interessant og 
spændende, hvorigennem man kommer til at vide mere 
end andre, og eventuelt mener, at man på grund af den 
viden også er lidt bedre end andre, der ikke har den viden 
i deres bevidsthed.

Det, der har betydning for det enkelte menneskes ud-
vikling, er, hvorvidt dets daglige væremåde er i kontakt 
med dets ”lysstøtte”, dets samvittighed eller ej. Denne 
”lysstøtte” er Deres idealer, forestillinger og kundskab 
om, hvad der er det ”eneste fornødne”. En undersøgelse 
af Deres viden vil hurtigt vise Dem, at meget af den ikke 
er fremme i dagsbevidstheden, hvorfor De ikke øjeblik-
keligt kan gøre brug af den. I denne viden er De ikke 
praktisk bevidst, kun teoretisk, hvad der i dette tilfælde 
vil sige, at den er en dårlig regulator af Deres handlinger.

Som åndsforsker lever De i høj grad på et trin, hvor den 
”hellige ånd” er medvirkende i Deres daglige handle-
måde på mange felter. Men der findes også felter, hvor 
De ikke tager det så nøje med, om Deres handlemåde 
er i kontakt med det, denne ”hellige ånd”, dvs den rene 
kærlige bevidsthed, foreskriver Dem, og der er det, at 
besværlighederne og lidelserne indfinder sig.

De kan f.eks. være stærkt optaget af at dygtiggøre Dem 
på ét særligt felt, således at De skænker de øvrige felter 
i Deres bevidsthed mindre opmærksomhed, hvorved De 
meget let kommer til på disse felter at udløse en hand-
lemåde, som viser sig at være i disharmoni med Deres 
”lysstøtte”, med det, der er Forsynets plan med Dem.

Her er det, at mit arbejde kan få en vis betydning for Dem, 
idet det enten viser Dem, hvorledes De kan forebygge 
lidelserne og ubehagelighederne eller også, hvordan De 

kan møde dem på en sådan måde, at De uddrager de rig-
tige erfaringer deraf, så De en anden gang kan blande de 
mentale energier rigtigt. Mine analyser kan hjælpe Dem 
til at se Deres egen mentale lysstøtte rigtigt, og således 
gøre det lettere for Dem at se den vej, De bør følge.

Den måde, hvorpå enhver af os med vore særlige evne-
kombinationer skal komme til at manifestere lyset, er 
forudset af Forsynet, og en plan er lagt for vor fremtid, den 
plan vor samvittighed og vore idealer fortæller os om, hvis 
vi lytter tilstrækkeligt intenst til den indre røst. Derfor er 
det bedst, at vi i dag, når vi igennem vore tanker, ord og 
handlinger er med til at forme vor fremtid, tager hensyn 
til Forsynets plan med os ved at lytte til samvittigheden. 
De virkninger, vi i dag med vor væremåde fremkalder, 
vil blive årsag til virkninger, vi møder i kommende år og 
kommende liv. De vil være medvirkende til vor fremtidige 
fysiske og mentale fremtræden og medbestemmende for 
kommende lyse og mørke pletter i vor bevidsthed.

Vil det sige, at vi kan gå imod Forsynets vilje og plan 
med os, så denne aldrig bliver til virkelighed i den fysiske 
verden? Nej, det kan vi ikke. Men vi kan gå imod den en 
tid ved at undlade at arbejde med vor egen udvikling el-
ler ved at gå imod lovene og nedbryde vor organisme og 
mentalitet ved at leve forkert. Det vil livet selv dog læse 
korrektur på for os på en sådan måde, at vi gennem vor 
skæbnedannelse kommer ud for de erfaringer, der atter 
vil skabe kontakt med vor lysstøtte og dermed inspiration 
og livsglæde i vor tilværelse.

Er man på vej til et tog, er det kedeligt at opdage, at man 
har glemt et eller andet, så man må tilbage efter det og 
derved risikerer ikke at nå det tog, man havde bestemt 
at rejse med. Sådan er det også i livet. De jordiske men-
nesker har et bestemt mål, som deres inderste længsel og 
vilje ønsker at nå, det, jeg kalder ”den store fødsel” eller 
oplevelsen af ”kosmisk bevidsthed”. Det er det samme 
som den rigtige mennesketilstand, hvortil samvittigheden 
viser vej. Tænk på, hvilke forsinkelser det bringer, om 
man på visse områder ikke tager sig livet så nøje og ikke 
helt følger den store arkitekts plan med én.
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For at hjælpe menneskene hermed er det, at jeg skaber 
mine analyser, ”Livets Bog” er dybest set kun en beskri-
velse af det lysfelt, som hvert menneske er i færd med at 
skabe i sin egen bevidsthed. Alle kosmiske analyser, De 
gennem mit arbejde kommer til kundskab om, er detaljer 
i Deres eget højere selv, Deres egne højere længsler og 
begær. Jo mere De studerer disse analyser, desto klarere 
vil De se, at det, det drejer sig om, er at blive dygtig til 
at udfolde humanitet, og De vil efterhånden komme til at 
se, at dybest set er alt, hvad De overhovedet er vidne til, 
alt hvad De oplever, en strålende udfoldelse af kærlighed, 
også selv om det meste af det, De oplever i øjeblikket 
kunne tyde på det modsatte.

Hvad menneskene oplever i øjeblikket, vil være medvir-
kende til at udvikle deres samvittighedsfølelse og deres 
intellektuelle evner. Disse bevidsthedsenergier tilsammen 
vil gøre mennesket til et højintellektuelt væsen, et væsen, 
der i sin udvikling nærmer sig kulminationen af intel-
lektualitet, der også er kulminationen af kærlighed. At 
fornemme kulminationen af intellektualitet og kærlighed 
er at fornemme Guds bevidsthed, at ”se Gud” har man 
kaldt det, og det er ikke blot en oplevelse, alle mennesker 
engang vil få som en indre ekstase af mystisk art, det er 
en oplevelse, de vil blive dagsbevidste i. De vil opleve, 
at Guds skaberkraft strømmer igennem dem og udfolder 
sig igennem dem som tanker og handlinger, de er dags-
bevidste i. De vil kunne sige, som Kristus: ”Hvad jeg 
gør, gør jeg ikke af mig selv, men Faderen gennem mig.”

Der er endnu to principper, det er naturligt at omtale i for-
bindelse med begrebet samvittighed, og det er ”syndernes 
forladelse” og ”synden mod den helligånd”. Som tidligere 
omtalt, findes der kosmisk set ikke synd eller syndere, 
det man kalder sådan, er fejltagelser og mennesker, der 
begår fejltagelser på grund af uvidenhed. Fejltagelsernes 
afsløring vil før eller senere – måske går der flere liv 
– resultere i oplevelsen af samvittighedsnag, som igen 
vil medføre, at samvittigheden efterhånden virker, før 
handlingen bliver begået, hvilket er ensbetydende med, 
at mennesket nu på grund af sine erfaringer og sin viden 
ikke mere er nogen ”synder”.

De jordiske mennesker har gennem kristendommen lært, 
at man kan få ”syndernes forladelse”, hvilket vil sige, at 
man, hvis man har begået noget forkert, på visse betin-
gelser kan unddrage sig de ubehagelige konsekvenser af 
ens handlemåde. Er det rigtigt kosmisk set? Det er det, 
når man forstår de universelle love, der ligger bagved. 
De omtalte betingelser er jo, at man angrer det, man har 
begået, at man virkelig fortryder det af hele sit hjerte og 
hele sit sind. Det bevirker nemlig, at vibrationerne i ens 
aura bliver anderledes end før. Således virker samvit-
tighedsnaget, når det virkelig er ægte, og man vil ikke 

mere kunne begå en sådan handling som den, man nu 
bitterligt fortryder.

Skæbnen skal ikke virke som en straf, men som en 
belæring, og den har man fået i tilstrækkelig grad, når 
man ikke mere vil begå en handling mage til den, man 
fortrød. Så har man fået ”syndernes forladelse”, dvs at 
selv om man har ”sået” flere handlinger af lignende art, 
som man endnu ikke har ”høstet” virkningen af, vil disse 
skæbnebølger, når de engang rammer os, neutraliseres 
og opløses uden noget ubehag eller nogen lidelse for os. 
Vi vil da i kraft af vor auras vibrationer, dvs vor måde 
at tænke og føle på og vor samvittighed, være beskyttet 
inden for netop dette område, og det er den eneste form 
for virkelig beskyttelse, der findes i verden.

Men hvad vil det så sige, at ”synden imod den helligånd 
ikke kan tilgives”? Det vil sige, at der er fejltagelser, som 
det er umuligt at undgå konsekvenserne af. Det betyder 
naturligvis ikke, at der er væsener, som skal straffes i al 
evighed, fordi de har begået en eller anden synd. Det er 
en primitiv, ja rent sadistisk tankegang, og Gud er ikke en 
sadist, som ønsker uvidende væsener straffet. Det betyder, 
at det er et evigt universelt princip, at de levende væsener 
må høste, som de har sået, indtil deres bevidsthed og væ-
remåde ændres gennem samvittigheden, og de begynder 
at så noget andet, som de derefter vil høste.

Den hellige ånd møder vi jo netop i vor samvittighed, 
og vi kan handle imod den på to måder. Dels ved, at der 
er områder, hvor vi slet ikke endnu har kontakt med vor 
”lysstøtte”, altså endnu ikke føler samvittighed, og ingen 
derfor kan forklare os, at vor handlemåde er forkert. Vi 
må da uundgåeligt tage følgerne af vor manglende viden. 
Disse følger vil komme til at udfolde sig som disharmoni 
og ulykkelig skæbne. Vi vil komme til at opdage, at vi 
midlertidigt har afskåret os selv fra den guddomme-
lige plan med vort liv. Ved vor egen væremåde er der 
kommet en dyb kløft mellem os og den guddommelige 
verdensplan. Dette oplever vi som lidelse og smerte, og 
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igennem den lærer vi at forstå de forklaringer, vi ikke 
tidligere havde evne til at begribe, og vi får kontakt med 
det område af vor lysstøtte, som vil kunne hjælpe os og 
beskytte os overfor netop den slags handlinger og deres 
konsekvenser.

Den anden måde, hvorpå vi kan ”synde mod den hellig-
ånd”, udfolder vi, hvis vi handler imod vor samvittighed. 
Det vil jo også sige, at kontakten med ”lysstøtten” ikke 
er stærk nok, for så kunne vi ikke gøre det. Et menneske, 
der handler mod sin samvittighed, aner kun dens indre 
stemme, den er ikke blevet til virkelig viden. Derfor må 
dette væsen også ud for konsekvenser af sine handlinger, 
der medfører de erfaringer, der giver mere end anelse, og 
som styrker samvittigheden så meget, at vedkommende 
ikke mere vil kunne handle eller tænke i de baner, og så 
vil han eller hun på dette område have opnået ”syndernes 
forladelse”.

”Synden imod den helligånd” er altså det samme som 
overtrædelse af livslovene eller modstand mod det, der 
er Guds plan med ens liv, og det kan ikke ”tilgives”, dvs 
disse handlinger må høstes som erfaringer. Når disse 
erfaringer er gjort, er væsenet beskyttet indenfor dette 
mentale område og har opnået ”syndernes forladelse”. 
Hvor mange skæbnebølger af den art, der end måtte 
være sået i fortiden og derfor vente vedkommende i 
fremtiden, så vil de opløses eller neutraliseres af væsenets 
beskyttende aura.

At lære de guddommelige love at kende er ensbetydende 
med, at man ønsker at efterleve dem, men i grænsezonen 
mellem dyreriget og det rigtige menneskerige kan denne 
efterleven være meget vanskelig. Det er ikke altid let for 
den uindviede at vide, hvilken handlemåde der er den 

rigtige, og hvilken der er den forkerte. Her er det, at studiet 
af mit arbejde træder hjælpende til, idet det kan medvirke 
til at holde Deres samvittighed vågen. Da der endnu er 
en del dyriske urkræfter i Dem, som ikke er bragt under 
kultur, og denne kultivering kun kan finde sted igennem 
den vågne samvittigheds stadige kontrollering af Deres 
tankeliv, er problemet ”en vågen samvittighed” således 
ikke ligegyldigt.

Et af de steder, hvor urkræfterne stadig er ret virksomme 
hos det jordiske menneske, er i ægteskabet. Uden en 
vågen samvittigheds stadig regulerende indflydelse kan 
De let komme til at begå fejltagelser i forhold til det men-
neske, De er knyttet nærmest til. Men også i forholdet til 
venner og fjender vil De gang på gang mærke indflydelsen 
fra urkræfterne i Deres sind. Det er de fejltagelser, De i 
disse forhold begår, De i særlig grad skal gøre til genstand 
for Deres undersøgelser.

At komme til klarhed over sine egne fejl er den hurtigste 
vej til at komme til at elske sin næste som sig selv. For 
at opnå et harmonisk liv, må man hele tiden have øjnene 
åbne for, om den handling, man står i begreb med at fore-
tage, er skalkeskjul for noget egoistisk, eller om den som 
dybeste motiv har ønsket om at skabe glæde for andre end 
en selv. De vil jo inderst inde gerne udrette noget, der er 
til gavn for skabelsen af det rigtige menneskerige. De er 
alle sammen med i denne skabelse, og den kendsgerning, 
at De allerede nu har fået lov til at møde de kosmiske 
analyser, betyder, at De har et ansvar som menneske. Det 
er Deres opgave at vise andre en lysende tilværelsesform.

Samvittigheden fik disse to 
personer på andre tanker:
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Af Ruth Olsen

Her har jeg aftrykt, hvad dommen i den af Martinusinsti-
tuttet anlagte retssag mod bl.a. Kosmologisk Information 
ordret lød på. Dommen er den samme for de øvrige i 
”firkløveret”. Hvis vi tager den bogstaveligt – og det 
skal man jo, når det gælder jura – så må vi altså ikke 
”tilgængeliggøre Det Tredie Testamente for almenheden”.

Mon Martinus havde forestillet sig, at Instituttet skulle 
have monopol på at udbrede hans værk og forbyde andre 
at gøre det? Det værk han skabte i konstant kontakt med 
Guddommen til glæde for hele menneskeheden! Forelø-
big fortsætter vi nu med at ”tilgængeliggøre” værket, for 
ved at anke dommen har det opsættende virkning.

Da jeg sad i retssalen og hørte, hvad Instituttets folk 
mente om Martinus og hans mission, blev det klart for 
mig, hvorfor ”sagen” så længe har været kørt af sporet i 
forhold til det spor, Martinus med Det Tredie Testamente 
har lagt for os. Når man ikke mener, Martinus var noget 
helt specielt, en verdensgenløser der skulle bringe os 
”hele sandheden”, som forudsagt af Jesus, behøver man 
jo ikke tage ham så alvorligt, og så er der dermed fri bane 
til at handle ud fra sine egne smålige jordiske behov. 
F.eks. behovet for ”at få ret” og vinde, uanset hvilke ufine 
ukærlige metoder, man skal bruge.

Jeg kunne nævne mange eksempler på de ukærlige 
metoder, men lad mig begynde med Instituttets svigt 
overfor Sam Zinglersen til fordel for Finn Bentzen. Den 
historie kan man læse om på dette blads hjemmeside, 
www.nyimpuls.dk. Her måtte Instituttets adfærd undre. 
Men da advokaten for afdøde Sams bo ville retsforfølge 
Finn Bentzen for hans medvirken til at forringe den øko-
nomiske arv efter Sam, undres man igen, for Instituttet 
forsøgte at få advokaten til at droppe sagen med følgende 
begrundelse:
”Vi har den principielle holdning, at der ikke skal køres 
retssager – hverken om arveforhold eller andre forhold. 
Det baserer sig på Martinus’ grundlæggende tanker om 
udvikling af en ny fredsskabende kultur.”

Da det gjaldt om at redde Finn Bentzen fra konsekvensen 
af hans økonomiske ”julelege”, kunne man altså bruge 
Martinus, men når det gælder om at redde Martinus’ 
oprindelige værk fra sprogligt ”nidkære disciple”, så alle 
der gerne vil have en ”gammeldags” udgave kan få det, 
så ændrer man åbenbart pludselig mening om Martinus’ 
holdning til retssager.

Hvad Martinus mente om ”nidkære disciple”, der tror de 
er klogere end Mesteren, kan man læse i småbogen Påske 
kap. 13,  her står bl.a.: ”I kraft af den gene eller forstyrrelse 
sådanne disciple bliver for verdensgenløserens mission, 
må han, der naturligvis kun kan følge sin egen guddom-
melige inspiration og være trofast mod den ham allerede 
ved hans indvielse anviste vej, tage afstand fra sådanne 
i fejlagtig iver og nidkærhed fremtrædende disciple og 
tilhængere.”

Sandhed gør fri – usandhed gør ufri

Der spredes det usandfærdige rygte, at vi (firkløveret) 
pludseligt i 2010 trykte og udgav Martinus’ oprindelige 
1. udgaver. Det var også det indtryk, man prøvede at 
give i retten. Men faktisk prøvede vi i flere år forinden 
at appellere til Instituttet om at udgive 1.udgaverne, bl.a. 
i dette blad nr 4/2007. I retssagen sad Rådets formand, 
Willy Kuiper, nu og bedyrede, at det kendte han ikke 
noget til, jo han vidste da godt, at Instituttet fik det blad, 
men han læste det ikke selv.
Hans problem er blot, at Rådet i selvsamme blad havde en 
artikel, hvor de forklarede, hvorfor de ikke indtil videre 
ville trykke de gamle udgaver. Rådets formand vidste altså 
ikke, hvad Rådet skrev. Han havde da ellers lige overfor 
dommeren svoret at tale sandt!
Men dette er blot detaljer. Hovedproblemet er, at man 
anser en verdensgenløser for så ufuldkommen, at man er 
nødt til at ændre i hans tekster. Tekster, hvis 1.udgaver 

Tanker omkring en retssag
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man åbenbart ikke mener, er mere hellige end 1.udga-
verne af Anders And, som Ole Therkelsen udtrykte det 
i retten.  Med en sådan total mangel på respekt for det 
guddommelige væsen, hvis mission var at bringe en ny 
human verdenskultur til denne jordklode, kan den aktuelle 
afsporing af ”sagen” ikke undre.

Lad mig her slå fast – som vi har gjort det utallige 
gange – at Instituttet må da for os gerne udgive alle de 
moderniserede udgaver, de vil, blot man ikke forhindrer 
de, som måtte ønske det, frit at kunne købe de oprinde-
lige udgaver. Det er ikke gjort med at lægge dem ud på 
internettet, hvor man kun kan læse én side ad gangen. 
For mange åndsvidenskabelige forskere er det vigtigt, at 
kunne sidde med de hellige bøger i hånden, gøre notater 
heri osv. Og hvordan ellers bruge dem i studiegrupper?

Martinus’ værk er blevet til i en konstant korrespondance 
med Guddommen. De, der i deres udvikling er kommet så 
langt, at de er blevet spirituelt sensitive, kan fornemme, 
hvad der er udgået direkte fra Martinus’ ånd, og hvad 
der ikke er. Ord er fysiske manifestationer dvs kopier af 
de åndelige energier, Martinus har nedlagt i ordene. Ord 
er – som Martinus skriver i LB I stk. 192 – ”en fysisk 
overføringsproces af tankebilleder eller åndsrealiteter fra 
individ til individ.”

De, der aldrig har forstået, hvem Martinus dybest set var 
og er, sådan som retssagen afslørede for os, at rådsmed-
lemmerne helt åbenbart ikke gør, forstår derfor heller 
ikke, at hans værk er helligt. Det kan vi ikke forvente, at 
en jordisk juridisk domstol forstår, men det er sørgeligt, 
at det Institut, som er blevet betroet opgaven at forvalte 
den kostelige hellige arv, Det Tredie Testamente, heller 
ikke forstår det.

Instituttet mente ikke, der var behov for de oprindelige 
udgaver, men fordi de ikke selv havde det behov, var der 
altså mange andre, der ønskede dem. Det vidste jeg fra 
efterspørgslen i bogbiksen, hvor man fortalte mig, hvor-
dan de forgæves havde prøvet at få dem på Instituttet. 
Nu hvor der er solgt ca. 460 sæt af de ”såkaldt ulovlige” 
1.udgaver, kan behovet ikke længere fornægtes. ”Det er 
bare fordi de er så billige”, sagde rådsformanden. Men 
hvem betaler 1000 kr for noget, de ikke har behov for? 
Ja, vi gjorde det så billigt som muligt, for det var jo, hvad 
Martinus ønskede.

Havde man, dvs Rådet, læst og forstået blot hovedindholdet 
af Martinus’ værk, havde de aldrig bragt ”sagen” ud i 
denne pinlige absurde og kostbare konflikt, men havde 
naturligvis søgt fredelige løsninger. Men alle de tilbud, 
de har fået, om hjælp og mægling til konfliktløsning fra 
utallige Martinus-venner, ja også fra retssystemet, har 
de afvist. Der verserer godt nok den historie, at det var 

”firkløveret”, der var afvisende – hvor den historie så end 
kommer fra. Den er i hvert fald ikke sandheden.

Hvad med fremtiden?

Nu må alle fredselskende Martinus-læsere prøve at få 
rettet ”sagen” op på sporet igen ved at skabe en ledelses-
struktur, der sikrer, at en lille gruppe som Rådet ikke kan 
få den enevældige magt, det reelt har i dag. Vi må prøve 
at forhindre, at nogle ganske få kan køre sagen ud på mis-
forståelsernes vildspor, døve for enhver lille kritisk røst.
Jeg har før skitseret en løsning med en årlig konference 
for alle seriøse Martinus-forskere, hvor man åbent og 
ærligt og med ytringsfrihed vurderer Rådets aktuelle kurs, 
giver kærlig vejledning og får mulighed for at bedømme 
de foreslåede nye medlemmer til Rådet. Vi må erkende, 
at demokrati i almindelig forstand kan vi ikke indføre, da 
der ikke er og ikke skal være medlemmer til at stemme, 
men vi kan prøve at nærme os nogle af demokratiets 
vigtigste værdier: åbenhed, fri informationsadgang og 
ytringsfrihed.

Martinus har mange steder hyldet demokratiet og be-
skrevet det som fremtidens styreform, hørende til det 
lyse verdensgenløsningsprincip, dvs Jordklodens lyse 
skytsengel, men også peget på, at det endnu kun er på 
fosterstadiet, dog sådan at fødselsveerne er begyndt.

Lad mig slutte med et par citater fra foredraget ”Skyts-
engle i jordbevidstheden”, holdt 10/4-1949 (bearbejdet af 
Mogens Møller, godkendt af Martinus, brev nr. 13, 1959).
”Den kosmiske sandhed om ”djævelen” er den, at han er 
skytsengel for enevælde eller diktatur i sin egenskab af 
talentkerne i jordklodevæsenets bevidsthed. Han repræ-
senterer et princip, som jordklodevæsenet med sin vilje 
er ved at forlade, og naturligvis kan det ikke ske på én 
gang, det sker ved en gradvis degeneration, der fører dette 
væsens død med sig, hvilket vil sige, at det ikke mere 
vil være inkarneret i jordklodevæsenets organisme.” …

”Døende væsener udløser altid en vis kamp imod døden, 
en kamp, der til tider kan vise stor kraftudfoldelse som 
en slags krampetrækninger. Det er det, der er ved at ske 
med ”det mørke verdensgenløsningsprincip” og dets 
repræsentant i jordklodevæsenets bevidsthed. To ideolo-
gier udløser sin energi på jorden i øjeblikket, diktaturet 
og demokratiet. Det førstnævnte er for nedadgående, 
det andet er for opadgående. Det første er i dødskamp, 
det andet frembringer fødselsveer. Derfor er det ikke så 
mærkeligt, at de jordiske mennesker, i hvis bevidsthed 
begge ideologier i større eller mindre grad har deres ud-
løsning, føler at de somme tider lever i ”helvede”. Men 
hvert enkelt menneske har mulighed for at være med til 
at forvandle ”helvede” til ”himmeriges rige”.
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Af Ejnar Hjorth

Den juridiske dom, som Instituttets Råd har fået den 
verdslige øvrighed til at afsige, går langt videre, end 
blot at dømme de anklagede for at have krænket copy-
righten.

I tillæg er der udstedt forbud imod, at de anklagede 
udøver deres religion.

Særskilt nævnes dette som separate domme f.eks:

“(Den anklagede) skal anerkende at have 
været uberettiget til at udnytte Martinus 
Idealfonds ophavsretligt beskyttede værk, Det 
Tredje Testamente, ved tilgængeliggørelse for 
almenheden.“

En dom imod religions- og ytringsfrihed

“(Den anklagede) skal ophøre med for almenheden 
at tilgængeliggøre eksemplarer af Det Tredje Testa-
mente ved offentlig fremførelse“.

“(Den anklagede) skal anerkende uberettiget at have 
medvirket til at udnytte Det Tredje Testamente ved 
tilgængeliggørelse for almenheden“.

Her nævnes ikke noget om brug af ulovlige bøger eller 
instituttets ændrede bøger, men kun et forbud imod at 
“tilgængeliggøre“ Det Tredie Testamente.  

Det er en knægtelse af religions- og ytringsfriheden.

v/Jan Langekær

Martinus Institut har vundet over “firkløveret“ ved Kø-
benhavns Byret.  Skal vi ønske tillykke med “sejren“?

Inden lykønskningen kan man passende spørge: Hvad 
har Martinus Institut vundet?  Hvad kan det bruge 
“sejren“ til?  Hvad har den kostet økonomisk og 
moralsk? Hvad har Martinus Institut vundet?  

Det har fået rettens ord for, at det har copyrighten, og 
at de sagsøgte “skal ophøre med at tilgængeliggøre Det 
Tredie Testamente til almenheden“. Dette er det stadigt 
gentagne udsagn i dommen. 

Selv under retssagen var der flere, ikke kun i Danmark 
og Sverige, men også i andre lande, der gav udtryk for, 
at de var bange for at blive retsforfulgt af Instituttet for 
at “tilgængeliggøre Det Tredie Testamente til almenhe-
den“..

Ikke kun “firkløveret“, men altså alle uden for Martinus 
Institut skal ophøre med at “tilgængeliggøre Det Tredie 
Testamente til almenheden“.   

Hvad kan Martinus Institut bruge “sejren“ til? Ikke 
ret meget. Men det kan nu lettere retsforfølge andre af 
sagens venner. 

Hvad har den kostet økonomisk og 
moralsk?  Økonomisk har denne dom kostet flere 
hundrede tusinde kroner.  Det endda af gavepenge, 
som ellers er givet til brug for at “tilgængeliggøre Det 
Tredie Testamente til almenheden“.  

Moralsk har den kostet mest.  For at vinde sagen 
har rådsmedlemmer, nuværende og tidligere, måtte 
benægte at Det Tredie Testamente har noget som 
helst med religion at gøre, man benægtede, at det er 
et helligt værk, man kunne ikke forklare, at det var 
Talsmanden den Hellige Ånd og en fortsættelse og fær-
diggørelse af Bibelen, man hævdede, at førstegangsud-
gaven af LIVETS BOG I-VII ikke havde større status 
end førstegangsudgaven af Anders And Bladet. Og 
Rådsformanden blev spurgt: ”er værket en fortsættelse 
af biblen? Det hedder jo Det Tredie Testamente! Hertil 
svarede Rådsformanden: ”det kan jeg ikke sige at det 
er, for hvad så med muslimerne?”

De råd og den hjælp som Instituttets Rådsmedlemmer 
har søgt hos sagførere og ved domstolen, har vist sig at 
være dårlige og forkerte.Det Tredie Testamente inde-
holder langt større visdom og viser den rette væremåde 
og handlemåde.  

Rådet ved Martinus Institut skulle være det første til 
at vide det. Der er ingen grund til, at ønske tillykke til 
Martinus Institut. 

Martinus Institut har ”sejret”!!
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Af Søren Ingemann Larsen

Martinusinstituttet (MI) har i en meddelelse dateret 19. de-
cember 2014 kommenteret Byrettens dom i ophavsretssagen.  
MI motiverer sin beslutning om at sagsøge firkløveret 
som følger: 

“På det tidspunkt, hvor rådet følte sig tvunget til at gå 
rettens vej, var næsten alle Martinus’ bøger blevet ko-
pieret og udgivet til underpris, Martinus’ værk kunne frit 
downloades fra en hjemmeside, ligeledes kunne Martinus’ 
foredrag downloades.” 
 
Så kunne man tro, at det, firkløveret har gjort, er at 
kopiere og udgive det materiale, MI selv udgiver. Men 
MI undlader omhyggeligt at gøre opmærksom på, at 
hele pointen med firkløverets handlinger er, at MI ikke 
selv vil udgive og gøre tilgængeligt Martinus’ værk i 
original form (dvs uden ændringer foretaget efter Marti-
nus bortgang). Med andre ord, INTET af det uændrede 
materiale, firkløveret kopierede og udgav, var på det 
tidspunkt tilgængeligt hos MI. - Og MI havde ikke ef-
terkommet opfordringer til selv at gøre dette uændrede 
materiale tilgængeligt. - MI prøver altså at lade som 
om, at dette er en almindelig standardsag om ulovlig 
piratkopiering og ignorerer herved hele pointen med 
firkløverets handlinger. Der er således tale om rent spin.  
 
Og dernæst er der intet hold i MIs påstand om, at hvis 
MI undlod at anlægge retssag i denne situation, ville MI 
miste muligheden for at gribe ind, hvis nogen senere, 
enten udgav forfalskninger af værket eller lavede kopier 
af det, MI selv publicerer med kommerciel indtjening 
for øje. Faktum er, at MI vil og ville til enhver tid kunne 
gøre sin ophavsret gældende i de lige nævnte situationer 
- uanset firkløverets udgivelser af det tidligere udgivne 
materiale, som MI selv nægtede offentligheden adgang til.  
 
Det er rigtigt, som MI skriver, at firkløveret ikke formelt 
har “bedt om lov” til at give adgang til det uændrede 
værk. Men svaret på en sådan henvendelse giver jo sig 
selv, når MI ikke selv efterkommer en direkte offentlig 
formuleret opfordring til selv at gøre det, og tydeligvis 
heller ikke forstår begrundelsen eller den videnskabelige 
værdi af en sådan adgang. Og på trods af, at MI er for-
pligtet til at give denne adgang ifølge loven for dets virke.  
 
I øvrigt er virkeligheden den, at MI har afvist 2 for-
melle invitationer fra firkløveret om at diskutere sagen, 

og derudover afviste MI tillige den af retten tilbudte 
“retsmægling”, som firkløveret gerne ville afprøve. Og 
enhver interesseret ved, at MI bogstavelig talt har muret 
sig inde under hele denne retssag og nægtet at indgå i 
nogen form for dialog med interesserede, som eventu-
elt kunne medvirke til at løse eller afklare konflikten.  
 
Dernæst påstår MI helt fejlagtigt, at firkløveret påstår, at 
det kun er førsteudgaven, der har en særlig hellig status. 
Nej, det der har en særlig status er det kildemateriale, som 
ikke er undergået ændringer siden Martinus’ bortgang. 
Og det drejer sig om såvel manuskripter som udgivelser 
i Martinus’ tid. Førsteudgaverne er derfor ikke de eneste 
relevante, men førsteudgaverne er dem, hvorom vi kan 
være mest sikre på, at der ikke er foretaget ændringer 
uden om Martinus. Hvad angår de senere udgaver i 
Martinus’ tid, er der stor usikkerhed om, i hvilket om-
fang - om overhovedet - Martinus har været involveret.  
 
Det er interessant, at den eneste udgave, MI indrømmer en 
særlig status, er originalmanuskriptet (nemlig til de 7 bind 
af hovedværket Livets Bog). For dette er en opfattelse, MI 
først “har fået”, EFTER at firkløveret lagde dette doku-
ment ud på nettet. Tidligere havde MI nemlig pure nægtet 
at gøre dette dokument tilgængeligt, på trods af at under-
tegnede kraftigt opfordrede MI til det. Undertegnede op-
fordrede tillige MI til at sammenholde bogudgaverne med 
manuskriptet for at undersøge, om der skulle være vigtige 
divergenser. Også dette afviste MI tidligere som irrelevant.  
 
Men nu, efter at firkløveret har publiceret manuskriptet 
og førsteudgaverne, har MI slået om og roser sig nu 
ligefrem af, dels selv at publicere manuskriptet på sin 
hjemmeside og dels nu - nærmest som en selvfølge 
- at sammenligne bogudgaverne med manuskriptet, 
altsammen noget MI nægtede at gøre, inden firkløve-
ret valgte at tage sagen i egen hånd. Tankevækkende.  
 
Og så skriver MI minsandten: 

“Originalmanuskriptet og førsteudgaven af Livets Bog er 
i øvrigt tilgængelige for interesserede, idet de siden 2009 
har været udgivet på Instituttets hjemmeside.” 

Komentar til MIs erklæring i anledning af 
byretsdommen
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Jotak, men det skete jo først, EFTER at firkløveret 
havde publiceret det på martinus-webcenter.dk. Så den 
oplysning er derfor helt irrelevant for denne retssag.  
 
I den sammenhæng er det værd at notere sig følgende: 
Under retsmødet i Byretten blev MIs hovedvidne, råds-
medlem Per Jan Neergaard, under sin vidneforklaring af 
sin advokat Martin Dahl spurgt, om MI havde kendskab 
til firkløverets publikation af manuskriptet på det tids-
punkt, hvor MI selv publicerede det på sin hjemmeside. 
Til dette svarede Per Jan Neergaard, at “det kunne han 
ikke huske”. Dvs Per Jan Neergaard 
ville tydeligvis gerne have det til at 
se ud, som om MI muligvis UNDER 
ALLE OMSTÆNDIGHEDER selv 
ville publicere det (selv om MI, som 
omtalt ovenfor, tidligere pure havde 
nægtet at gøre dette). Uheldigvis for 
Per Jan Neergaard forholder det sig 
sådan (hvilket undertegnede fik mu-
lighed for at gøre opmærksom på i 
retten), at mellem det tidspunkt, hvor 
firkløveret publicerede manuskrip-
tet og det tidspunkt, hvor MI selv 
gjorde det, havde rådet sendt et brev 
til firkløveret (undertegnede), bl.a. 
underskrevet af Per Jan Neergaard, i 
hvilket MI bad om, at det pågældende manuskript blev 
fjernet fra min hjemmeside (martinus-webcenter.dk). 
Der kan derfor kun være to muligheder: Enten er Per Jan 
Neergaard ikke ved sine fulde fem eller også LYVER han 
bevidst i retten. 

“Martinus Institut ændrer ikke i indholdet af Martinus’ 
værk, men udgiver det i en betryggende form med de 
oprindelige ord i nutidig retskrivning.” 
 
Her er vi ved et af kernepunkterne i denne konflikt. For MI er 
hildet i den misforståelse, at det kan lade sig gøre at ændre i 
formen, uden at det har nogen konsekvenser for indholdet. 
Men denne opfattelse holder ikke og er direkte ulogisk.  
 
Selv den mindste ændring i formen vil medføre en til-
svarende ændring i indholdet. Det følger af en ren logisk 
analyse af, hvad form og indhold er, og det er nærmest be-
skæmmende og pinligt, at samtlige repræsentanter fra MI 
under retssagen uden at blinke udtalte, at MI ganske vist 
ændrede i formen, men ikke i indholdet. Men når de blev 
gået på klingen, måtte de indrømme, at form og indhold 
“hænger sammen”. - Men hvordan kan man sige, at form 
og indhold hænger sammen, samtidig med at man påstår, 
at man ikke ændrer i indholdet, når man ændrer i formen?  
 
For det forholder sig sådan, at indholdet er en åndelig stør-
relse, som ikke er direkte tilgængelig for de fysiske sanser. 

Det, der kan sanses fysisk, er ikke indholdet, men indhol-
dets fysiske repræsentation eller manifestation, som er ord, 
bogstaver, lyd og fagter etc. Det vil sige den fysiske form.  
 
Den absolut eneste måde, man kan påvirke indholdet på 
er ved at ændre og manipulere med formen. Der findes 
absolut ingen anden måde. Derfor må det logisk deraf 
følge, at når man ændrer på den fysiske form, må denne 
ændring nødvendigvis også sætte sig tilsvarende spor 
i indholdet. For indholdet har ikke anden synlighed 
eller tilgængelighed for sanserne end gennem formen.  

 
Det, der kan snyde den overfladiske iagt-
tager, er, at når man kun ændrer en lille 
smule og ser isoleret på denne ændring, 
kan denne lille ændring tage sig meget 
ubetydelig ud og være svær klart at defi-
nere. Og så kan man fristes til at tro, at æn-
dringen ikke ændrer indholdet tilsvarende. 
Hvad betyder det fx, at ‘aa’ ændres til ‘å’? 
- Men når denne lille ændring ledsages 
af 220.000 tilsvarende ændringer, som 
det er tilfældet i Livets Bog, har teksten 
pludselig fået en ny sprogdragt og den 
fremstår som anderledes for læseren. Og 
er ikke længere Martinus uændrede tekst.  
 

Det man ikke er opmærksom på, når man - sikkert i 
den bedste mening - laver den slags modernisering i 
retskrivningen, er, at det kan medføre misforståelser af 
teksten, idet ord ændrer betydning med tiden. - Et typisk 
sådant eksempel er ordet ‘pinlig’. Martinuslæsere vil 
vide, at når Martinus skulle referere til Jesu smerter på 
korset, kaldte han dem ofte ‘pinlige oplevelser’. Men i 
dag kan ordet ‘pinlig’ ikke bruges på den måde. Enhver 
nutidsdansker ved, hvad ordet pinlig i dag betyder.  
 
Så når man kun isoleret og robotagtigt ændrer i ret-
skrivningen, sætter man sig i virkeligheden mellem 
to stole, hvis man ikke også ændrer de ord, som har 
ændret betydning i årenes løb, og erstatter dem med 
nogle ord, hvis indhold i moderne dansk dækker det 
indhold, det “gamle” ord mentes at skulle formidle. 
Og der er jo i så fald tale om en egentlig oversættelse.  
 
Så enten bør man således lave en egentlig oversættelse, 
eller også lader man teksten stå, som den blev skrevet. Ved 
at læse teksten i den oprindelige uændrede retskrivning 
bliver man konstant mindet om, at man befinder sig på et 
sprogtrin, som er ældre end det nutidige, og man er klar 
over, at ikke alle ord har præcis den betydning, de har i dag.  
 
I øvrigt skal det understreges, at når man konkret ønsker at 
modernisere retskrivningen i et ældre værk, er det ikke så 
let, som man måske umiddelbart kunne tro. Der er nemlig 
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en glidende overgang mellem indlysende og tilsyneladen-
de “uskyldige” ændringer som fra ‘aa’ til ‘å’ og ‘skulde’ 
til ‘skulle’ - og så til ændringer, hvor man kan være i 
tvivl, om det egentlig er en retskrivningsændring, der er 
tale om, eller om man laver en egentlig ændring i teksten.  
 
Et eksempel på dette sidste er den meget omtalte 
ændring fra ‘Mineralier’ til ‘mineraler’. Inden fir-
kløveret gjorde opmærksom på det problematiske i 
denne ændring, var den slet ikke omtalt nogen steder 
i MIs baggrundsmateriale i form at de såkaldte “ret-
telseslister” eller andre notater. Den var blot foretaget 
som en ren rutinemæssig retskrivningsopdatering. Og 
enhver kan se, at dette ikke er holdbart. Vi kan ikke 
vide, om Martinus havde en pointe med nogle gange at 
skrive Mineraler og andre gange Mineralier. Og uden 
firkløverets indsats ville en muligvis vigtig detalje eller 
pointe hermed været slettet fra de tilgængelige udgaver.  
 
Martinus påpegede i et foredrag (som det efter MIs op-
fattelse er ulovligt at dele på internettet), at mange men-
nesker tror, at de har forstået Livets Bog, men tilføjede: 
“ - men der er ting i Livets Bog, der kommer frem, ef-
terhånden som De udvikler Dem, som De ikke kan se i 
dag. Det er skjult mellem linjerne.” 
 
Vi bliver nødt til at forstå, at vi er milevidt under 
Martinus’ bevidsthedsniveau, så vi skal afholde os 
fra at ændre noget som helst på de linjer, på hvilke 
den viden står, vi endnu ikke er udviklet til at forstå.  
 
Martinus forklarede, at den kosmisk bevidste kunne se, at de 
gamle bibelteksters “bogstavform” indeholder alle de kos-
miske sandheder, selv om samtidens læsere ikke kunne se det.  
På tilsvarende måde er vi stillet nu: Det vi på vores 
intellektuelle stade tror at forstå af Martinus tekster, 
kan vise sig på væsentlige punkter at være noget helt 
andet, når vi har udviklet vores intelligens yderligere.  
Derfor skal vi tage Martinus på ordet, når 
han beder om, at vi “skal bevare værket uæn-
dret som det foreligger ved hans bortgang”.  
 
Det er slemt nok, at MI ikke selv kan finde ud af at 
overholde dette enkle påbud fra Martinus, og det 
hænger som omtalt bl.a. sammen med, at MI ikke 
kan forstå, at man ikke kan ændre uden at ændre.  
Firkløveret har jo ikke kunnet tvinge MI til over-
holde Martinus’ anvisninger, men det, vi som det 
næstbedste har kunnet gøre, er at sørge for, at enhver 
interesseret i det mindste har adgang til det tidligere 
udgivne materiale. Så kan enhver nu og i fremtiden 
selv med sine egne øjne vurdere, om dette eller hint 
er en “fejl” eller ej. Det er det materiale, som Willy 
Kuijper og Ole Therkelsen under retssagen karakte-
riserede som henholdsvis “varm luft” og “ikke mere 

relevant end det første nummer af Anders And-bladet”.  
At udgive dette materiale uden ophavsretsindehaverens 
tilladelse har ikke været en let beslutning, men alternativet 
er værre. Og alternativet var, at der ikke for alminde-
lige mennesker var adgang til det uændrede materiale.  
 
Nu har MI valgt at bruge gavegivernes penge på ved 
dyre retssager at forhindre samme gavegiveres le-
gitime adgang til Martinus’ uændrede værk, og så 
må vi se, hvad enden på denne absurde sag bliver.  
 
Vi kan se, at MI nu selv er begyndt at tage ved lære 
af firkløverets undervisning, idet man nu, som nævnt, 
har lagt manuskriptet og førsteudgaverne ud på sin 
hjemmeside (dog ikke til fri download), og senest også 
en ca. 100 Martinusforedrag (heller ikke til down-
load). Herudover er man tilsyneladende nu blevet 
betydeligt mere omhyggelig med, hvad man ændrer i 
værkerne. Det var ikke sket uden firkløverets indsats.  
 
Alligevel vælger MI, som det ses, at betragte denne sag 
som en helt almindelig standard-ophavsretssag, hvor 
firkløveret har piratkopieret MIs beskyttede værk. Dette 
har MI indtil videre haft held til at få det etablerede retssy-
stems medhold i. Og intet tyder på, at MI ikke har til sinds 
at udnytte hele potentialet i dette retssystem for at elimi-
nere og straffe firkløverets uegennyttige indsats for sagen.  
 
På denne baggrund ser vi os nødsaget til at fort-
sætte denne retssag til næste appelinstans og 
om nødvendigt få den behandlet hos Den Euro-
pæiske Menneskerettighedsdomstol i Strassbourg.  
MIs chance for at få medhold i Strassbourg vil bestå i 
med alle midler at forsøge at bagatellisere og nedtone 
den religiøse og hellige karakter af Martinus’ enestå-
ende værk, som ifølge Martinus selv er intet mindre end 
den af Jesus bebudede ‘Talsmanden den Hellige Ånd’ . 
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Af Tadeusz

Der er kommet dom i retssagen, og der er mange udlæg-
ninger af den.
 
Selve retssagen og dommen har ikke den store betydning 
for Sagen. Retssagen er meget opslidende og svær at 
komme igennem, men den kunne ikke undgås, fordi MI 
ville have den. Derfor var der ingen, der kunne forhindre 
MI i at gennemføre denne retssag, men der kan komme 
noget, der vil være udslagsgivende i sagen. Situationen 
ligner nemlig den omkring Første Verdenskrig: Tyskland 
startede krigen, som var meget hård ved menneskene, in-
gen fik glæde af den, og Tyskland tabte krigen, ikke fordi 
Tyskland blev slået, men fordi de løb tør for ressourcer.
 
Sådan er det også med denne retssag. MI har startet kri-
gen ved at stille ublu økonomiske krav og ved at kræve 
fuldstændig underkastelse af Firkløveret. MI var ikke 
interesseret i at finde en mindelig løsning på copyright 
problemet. MI har brugt mange ressourcer på denne sag, 
og har gjort retssagen til deres hovedaktivitet, eller sagt 
på en anden måde - den aktivitet, som vil få afgørende 
betydning for MI› s fremtid. På samme måde som den 
tyske kejser gjorde i Første Verdenskrig.
 
Ved at vælge denne vej er MI kommet ind på et blindspor. 
Det er, fordi hele Sagen altid har været båret ikke kun 
af Martinus› kosmiske bevidsthed og hans hellige værk, 
men også af menneskers kærlighed til den. Uden den 
kærlighed havde vi ikke haft det, vi har nu, for der skulle 
kærlighed til fra mennesker, for at Martinus kunne skrive 
Det Tredie Testamente, og gøre de selv samme mennesker 
interesserede i at studere det.
 
DTT handler jo om kærligheden, specielt om næstekær-
ligheden. DTT sætter klart kærligheden over penge og 
magt. MI har ved at starte deres „Første Verdenskrig” 
taget afstand fra DTT›s budskab, og herved isoleret sig 
fra menneskers kærlighed. Det kan man allerede se nu, 
hvor en del pengegaver bliver sendt til Firkløveret og 
ikke til MI. Det er meget naturligt, da det er Firkløveret, 
der er blevet arvtagere af Martinus› budskab om den rette 
moral og etik. MI har copyright-rettighederne, men har 
valgt at bevæge sig imod den materialistiske verden, væk 
fra kærligheden og ind i den kolde kontanternes verden. 
Det betyder på sigt, at krigsførelsen vil tære på MI›s res-
sourcer. Menneskenes kærlighed til MI vil blive mindre 
og mindre i takt med, at flere får forståelsen af, at MI har 
fornægtet budskabet i Det Tredie Testamente.

Det kan blive så hårdt for MI at fortsætte, at de på et 
tidspunkt bliver nødt til at ophøre med denne krigsførelse. 
Det betyder, at retssagen ikke kan/skal vindes, og at de 
domme, der bliver afsagt, ikke har betydning for sagens 
endelige forløb, og derfor er irrelevante for Sagen. På 
samme måde som de forskellige kampe, som det lykkedes 
Tyskland at vinde på vest- og østfronten, på længere sigt 
var ligegyldige, da de til sidst pga. manglende ressourcer 
måtte opgive krigen.
 
Af den grund har det ikke nogen større betydning at ud-
lægge dommen på den ene eller anden måde. Retssagen er 
et blindspor, som kommer til at tappe MI for ressourcer.
Der er en måde at komme videre på. Nu ved vi, hvem 
der er hvem, og hvad de vil. Vi kan ikke forvente mi-
rakler, da den kosmiske bevidsthed ikke arbejder ved at 
hypnotisere fx dommere til at afsige en dom til fordel 
for den. Hvis Firkløveret blev frifundet på trods af vores 
juridiske system, ville alt blive meget nemmere. Men den 
kosmiske bevidsthed kan få det enkelte menneske til at 
søge sandheden og kærligheden.
 
Vi har også fået solskinnet, som er Det Tredie Testamente 
i sin ægte form tilbage, takket være Firkløveret. Herved 
har vi al den sol og kærlighed, som Martinus har skænket 
os. Nu kan vi bruge dem, og det er helt op til os, om vi 
kan/vil løfte denne arv videre. Det kan vi ved at stå sam-
men. Ved at gøre DTT›s budskab mere kendt. Ved at leve 
værdien af dette budskab. 

Altså ved at leve et liv i tolerancens, glædens og næste-
kærlighedens navn. Retssagen har kastet skygger over 
os, og derved påvirket mange af os. Det eneste rigtige at 
gøre nu er at komme væk fra skyggerne og gøre det, som 
vores samvittighed gerne vil have os til, for at skabe en 
bedre verden end den, vi har fået af vores forældre. Til det 
kan vi bruge solskinnet, der er i Det Tredie Testamente 
i sin ægte form.

Hvad er vigtigst for sagen - jura eller kærlighed?
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Det afgørende er at komme ud i solskinnet igen og 
sætte ting i bevægelse, på samme måde som Martinus 
selv gjorde med overskud og glæde. DTT›s budskab 
kan gøres mere kendt, og kan herved bringe solskin og 
kærlighed til menneskene. Denne kærlighed vil falde 
tilbage på Firkløveret i form af nye ressourcer, der er 
nødvendige for at stå retssagerne igennem. Det er ikke 
til at vide, om MI vil opgive retssagerne. Men en ting 
er sikkert, MI har spillet sig selv ud af banen i Sagen. 
Det har de gjort ved at vælge pengene i stedet for næste-
kærligheden. Det kan komme til at betyde økonomiske 
problemer i samme stil som dem, der tvang Tyskland 
til at overgive sig.
 
Folk vil selv kunne se, hvem der er de rigtige arvtagere 
af Martinus’ værk. Er det dem, der forsøger at tjene 
penge på kærligheden, eller dem, der uegennyttigt gør 
alt det, der kan gøres for at få kærligheden til at blom-

stre. MI har også fået den tanke at kærlighed (DTT) 
og penge (monopol og profit) er en god blanding. Men 
med tiden vil MI komme til at opdage, at man ikke kan 
sælge ægte kærlighed for penge.

For os andre skal bekymringer og fokus på retssagen 
komme til at vige for Sagens frie udfoldelse. Skyg-
gerne skal opløses af den sol, der skinner fra Det Tredie 
Testamente. På den måde vil der ske det eneste rigtige 
i Sagen, og Firkløveret vil kunne få større og større 
rådighed over ressourcer. På den måde kan retssagerne 
vindes, og altså ikke ved dommernes domme, da de er 
irrelevante i denne sammenhæng. Det, der er relevant, 
er den lære, vi har fået fra Martinus. Den skal ikke 
grumses til af de skygger, som MI har skabt. Den skal 
leves og gøres kendt for dem, der måtte være interes-
serede i at opdage den.

Af Kjeld Kjertmann

Jeg sidder med Livets Bog, første bind, i originalud-
gaven (Forlaget Kosmos, 1962) og funderer over hele 
forløbet med instituttets sprogvask af Martinus’ værker 
og deraf følgende konflikt og retsopgør. 

Så overvældes jeg af en dyb taknemmelighed over 
at sidde med en fysisk manifestation af ikke blot en 
verdensgenløsers uberørte ord og tanker, men også af 
hele hans overlegent gennemtænkte tilrettelæggelse af 
typografi og layout med fortløbende nummerering af 
tekststykker på tværs af kapitler, som gør det let for 
Martinus at henvise til andre steder i teksten og for 
mig at finde dem.

Og jeg savner bestemt ikke stykoverskrifter, der deler 
tekstbilledet op i ’overkommelige’ bidder, som når små 
børn mades af deres mor. Tværtimod nyder jeg de lange, 
sammenhængende tankerækker, der nødvendigvis må 
være verdensbilledets modne sprogdragt.

I en tid hvor sms- og twitterkulturen har forarmet ev-
nen til sproglig fordybelse og tankevirksomhed, har 
det fristet instituttet til at ville gøre Martinus lettere 
at læse ved at tilføje pædagogiske deloverskrifter og 
stykopdelinger, så det hele mere ligner de tekstbilleder 
vi møder overalt i hverdagen. Visuelt tillokkende som 
et undervisningsmateriale fra et højskolekursus.

Men dermed er hele den åndelige udstråling borte. For 
form og indhold kan ikke skilles ad, og ligesom Marti-
nus uden tvivl i tidligere liv på højere planer har været et 
kulminerende geni som billedkunstner (symbolerne!), 
har han med garanti også som led i forberedelsen til sin 
mission arbejdet med sproglig formidling både i skrift 
og tale. Og det kan jeg så nyde godt af, når jeg blader 
og læser i min gode gamle udgave af Livets Bog.

Hellige tekster og højskoletekster
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Af Kurt Christiansen

Lad os først se på selve domsresultatet, selve dom-
men.

Dommen giver MI fuldstændig medhold, og udstiller 
dermed firkløveret som udøvende en kriminel handling, 
ved at udgive faksimileudgaver af de originale åndsvi-
denskabelige tekster, som MI har copyright til, og som 
MI nægter at udgive. Hvis vi accepterer dommen, skal 
de resterende bøger nu afleveres til MI til destruktion, til 
afbrænding, og firkløveret skal betale en stor erstatning 
til MI. Det er det, som dommen klart udsiger.
Det vil vi naturligvis ikke acceptere, og derfor anker vi 
straks dommen til den næste højere instans, landsretten.

Dette resultat af retssagen i byretten, så jeg klart, 
længe før retssagen, som det absolut mest sandsyn-
lige. Det gjorde jeg ud fra min viden om, at det danske 
retssystem kun ser på selve copyrightsituationen, og 
ikke ser på årsagerne til, at en overtrædelse af copy-
righten er sket. Vi skal jo bemærke, at firkløveret på 
intet tidspunkt har benægtet, at vi har overtrådt copy-
rightloven, når det ses fra et elementært copyrightsligt 
synspunkt. 
Vi har imidlertid følt os absolut forpligtet til at gøre 
dette, for at teksterne, for eftertiden kan bevares som 
de ægte tekster, som Martinus, via sin kosmiske be-
vidsthed, har fået til opgave at skrive ned, som den 
hellige viden som Kristus har bebudet skulle komme 
til menneskehedens kendskab. En viden som Kristus 
kaldte ”den hellige ånd”. Da ånd betyder viden, er det 
altså den hellige viden det drejer sig om. Dette fremførte 
jeg også ordret i mit indlæg, min afhøring, i retssagen, 
på førstedagen af de tre dage.

Nu bliver dommen så anket til den næste instans i det 
danske retsvæsen, landsretten. Dette gør vi ikke fordi 
vi tror, at dommen vil være markant anderledes ved 
denne retsinstans. Den kører jo efter de samme præmis-
ser som byretten.
Når vi har været igennem landsretten, og her formodent-
lig også har fået en dom der betegner vores handlinger som 
kriminelle, vil vi anke dommen til menneskeretsdomstolen 
i Strassburg. Denne domstol kan vi først nå frem til, når 
vi har været igennem to danske retsinstanser, byretten og 
landsretten.

Ved menneskeretsdomstolen i Strassburg ser man 
anderledes på en sådan copyrightsag. Her ser man 
også på hvilke årsager der kan være til, at en sådan 
overtrædelse har fundet sted. Man ser specielt på, 
om copyrightsindehaveren, ved sine handlinger, har 
undertrykt ytringsfriheden, specielt når det drejer sig 
om religiøse aspekter, som det jo drejer sig om i dette 
tilfælde. I sådanne tilfælde kan man her se bort fra 
copyrighten til fordel for ytringsfriheden.

Det er, så vidt jeg ser det, ved menneskeretsdomstolen 
i Strassburg, at den endelige og betydningsfulde afgø-
relse af tvisten, skal finde sted.
 Jeg sigter direkte på, at vi skal nå derhen, og det var 
også derfor, at vores advokat, Mads Jørgensen, henviste 
til nogle domme fra denne menneskeretsdomstol i sit 
indlæg i retten. Disse henvisninger tog dommeren dog 
ikke notits af, af årsager som jeg har beskrevet ovenfor.

Jeg har hermed beskrevet den vej vi er ved at gå, og det 
kan ikke siges kortere end det som Thorsten skrev over 
det billede han fotograferede af firkløveret efter tredje-
dagen i byretten, og lagde ud på facebook. Han skrev: 
Sidste dag i byretten, men første step på vejen..
Vi kan imidlertid, ved at analysere handlingsforlø-
bet i byretten, konstatere nogle interessante forhold 
omkring persongalleriet og rådsmedlemmerne på 
MI. Ved handlingsforløbet i byretten, afslører MI 
nemlig en hel del om forhold inden for MI, som de 
ellers har prøvet at holde skjult.

Det første jeg vil pege på er, at som talsmand for MI 
brugte man Per Jan Neergaard, og ikke Willy Kuijper, 
selv om det er Willy der er formand for rådet.
Dette aflæser jeg som et udtryk for, at Per Jan er den 
styrende, eller en af de styrende kræfter inden for MI. 
Jeg ser det sådan, at da Willy har demonstreret sin 
uduelighed som retningsgivende i rådet, bl.a. via 
en telefonsamtale han havde med Sverige, hvor han 
demonstrerede en total inkompetence. Muligvis som 
udtryk for, at han var underlagt andre stærkere kræfter 
der bestemmer, og at han derfor ikke turde sige noget.

Lad os først se lidt på Per Jan Neergaard, som nu 
ser ud til at være en af magtfaktorerne inden for MI.

Mit syn på MIs retssag mod firkløveret, og hvad jeg kan udlede af 
retsprocessen, såvel dens resultat som omkring den nu mere synlige 

struktur inden for MI
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Per kom ind i rådet i 2008. Den 5/3 2010 skrev MI en 
kort kommentar omkring vores udgivelse af LB. De 
skrev bl.a.:

”Efter grundige overvejelser er rådet kommet frem til at 
undlade retsforfølgelse af overtræderen. Denne beslutning 
er taget for at værne om den fredelige atmosfære inden 
for sagen. At arbejde for fred og forsonlighed var det, 
Martinus igen og igen pointerede som kernen i vores 
arbejde for den nye verdenskultur. Derfor anså Martinus 
ikke retsforfølgelse som ønskværdigt, men udelukkede 
dog ikke benyttelse af retsvæsenet som samfundets i 
øjeblikket nødvendige redskab. Samtidig ønsker rådet at 
prioritere flest mulige ressourcer til Idealfondens formål: 
at bevare de originale værker, oplyse om dem og gøre 
dem tilgængelige for interesserede i betryggende form.  
I rådets overvejelser omkring denne sag er indgået et 
juridisk notat fra en advokat med speciale i ophavsret. 
I notatet bekræftes, at der er tale om grove krænkelser 
af ophavsretten. Det fremgår samtidig af notatet og af 
den generelle juridiske rådgivning vi har modtaget, 
at der vil blive lagt beslag på betragtelige økonomi-
ske og menneskelige ressourcer i forbindelse med en 
retsproces.”

På dette tidspunkt havde MI altså ikke noget ønske om at 
føre en retssag. De blev også advaret om konsekvenserne 
ved at føre en sådan retssag. Advarslen er kommet netop 
fra den advokat der nu fører retssagen.
Senere er der så kommet nye boller på suppen. formo-
dentlig ved at Per har fået mere fodfæste, og måske fordi 
der er kommet andre ind i rådet, med samme indstilling. 
Dette har så ført til denne retssag.

Lad os se lidt på hvem denne Jan Per Neergaard er 
for en person. Han har sit eget firma der vejleder 
omkring astrologi.

Jeg har set lidt på Per Neergårds oplysninger om sig 
selv, som kan læses i bogen Dorte Kvist: En moderne 
troldmand, udgivet på People’s Press, 2008.
Her oplyses det, at Per Neergård er clairvoyant, håndlæ-
ser, astrolog, og har samtaler med grundstofferne, som han 

konverserer med, da de er levende væsener. Der refereres 
nogle stikord fra sådanne samtaler. 
”Nogle stikord fra vores noter til grundstof 44 ruthenium, 
lyder sådan: ”Stolt stof. Kommer helt ude fra skabelsen. 
Er meget hjælpsomt, når man kender og føler kontakt 
til det. Beriger hjerneaktiviteten og er medvirkende til 
at holde gravitationens center inde i hjernen i ro. Ned-
sat rutheniumindhold i hjernen foranlediger psykiske 
påvirkninger, såsom indelukkethed, lettere angst og 
depressioner. Stoffet kan fortælle om gravitationens 
inderste tanker”.

Der står endvidere, at Per Neergård har studeret Martinus 
”Det Tredje Testamente” indgående.

Der kan siges meget omkring det der her er refereret 
fra bogens tekst, men jeg skal indskrænke mig til et par 
bemærkninger. 
Det fremgår indiskutabelt, at Per Neergård mener, at han 
taler med de levende væsener der findes i en fysisk form 
som grundstofatomerne. 
Der er bare det ved det, at de væsener der er i salighedsri-
get, godt nok har en natbevidsthed på det fysiske plan, og 
den overskydende salighedsenergi relaterer til mineraler 
og grundstoffer, samt i en vis grad til planter. Martinus 
siger imidlertid entydigt, at disse salighedsvæsener 
overhovedet ikke har nogen form for bevidshedsmæssig 
kontakt til den ydre verden, og derfor slet ikke til den 
fysiske (Det kan læses flere steder i Livets Bog, men jeg 
kan henvise specielt til side 1326 øverst i de uforfalskede 
udgaver, originale som faksimile).
Hvis Per Neergård har kunnet kommunikere med væsener 
i forbindelse med sin bevidsthedsmæssige fokuseren på 
grundstoffer, må man konkludere, at de væsener han har talt 
med, er nogle forvirrede væsener i skærsildsområdet, der 
ikke kan finde ud af at komme videre, og derfor har en 
vis fornøjelse i at vildlede godtroende og uvidende men-
nesker på det fysiske plan.

Der står også: ” Kommer helt ude fra skabelsen”. Ud-
trykket er i sig selv noget rent intetsigende vrøvl. Hvad 
forstår man ved ordene ”helt ude fra”, og hvad forstår 
man ved ordet ”skabelsen”. Hvis Per Neergård havde 
haft en smule kendskab til elementær videnskab ville 
han nok kunne udtrykke sig lidt mere konkret, men det 
ser det ikke ud til at han har. Han ser ud til at være helt 
uvidende på dette felt. Videnskaben ved nemlig godt hvor 
ruthenium dannes. 

Som vi ser, står der også om ruthenium, at ”Stoffet kan 
fortælle om gravitationens inderste tanker”.
Det forholder sig imidlertid sådan, at ”gravitation”, ifølge 
videnskaben, men også ifølge Martinus, er en energi, ikke 
et væsen der har tanker. Martinus siger klart, at en energi 
ikke kan have tanker. Han siger også, at gravitationen 
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er den viljestyrede energi som jordvæsenet bruger til at 
holde sammen på sine ”legemsdele”. Det viser helt klart, 
at Jan Neergård hverken har forstået noget af videnska-
bens eller af Martinus redegørelser for dette emne.

Selv om det kun er et par bemærkninger, må det stå helt 
klart, at hvis Per Neergård har læst Livets Bog, har han 
i hvert fald overhovedet ikke forstået hvad der står i 
den. Det er der imidlertid ikke noget ondt i. Det er kun 
ganske få der har forstået Livets Bog. Det er imidlertid 
forkasteligt at udtale sig om noget man overhovedet ikke 
har forstået, og slet ikke når man sidder som medlem af 
rådet, og gerne vil give udtryk for, at man er alvidende 
som clairvoyant, håndlæser, astrolog og meget mere, samt 
har indgående kendskab til Livets Bog.

Medens Martinus levede, gjorde han alt hvad der stod i 
hans magt for at holde mennesker med den metier, som 
Per Neergård dyrker, langt væk fra ”sagen”/åndsviden-
skaben. 
Ved at vælge en sådan person ind i rådet, har de andre 
rådsmedlemmer således direkte modarbejdet Martinus 
ønsker og udstukne retningslinjer, hvilket må stemple 
disse rådsmedlemmer som aldeles inkompetente, og 
direkte modarbejdende Martinus ønsker, også på dette 
punkt. Dette sætter en uafvaskelig skamplet på de af 
rådets medlemmer der afgjorde dette valg ved at stemme 
for Per Neergårds indtræden i rådet. Det gælde så vidt jeg 
ved alle i rådet, da man, mig bekendt, ikke tager nogen 
beslutning i rådet uden at det sker enstemmigt.

Ovennævnte om Per Jan Neergaard, som jeg i en lidt 
anden formulering skrev til rådet i min svarskrivelse til 
MI af 6/1 2011, er blevet endnu mere aktuel nu, hvor det 
står klart, at han er den, eller en af dem, der styrer rådet 
og dets beslutninger.

Jeg ser det som en direkte hån imod Martinus og de tek-
ster, den hellige ånd, den hellige viden, som Martinus har 
nedskrevet i form af Livets Bog, at et sådan menneske har 
fået ledende plads i det råd der skal forestå formidlingen 
af Livets Bog til mennesker. 
Det drejer sig om et råd der regerer på det grundlag, at 
de påstår, at de er indsat af Gud til at gøre Guds vilje. 
Samtidig med at de siger, at deres vilje er Guds vilje. Kan 
man forestille sig noget mere afsporet.

Lad os nu se på hvad vi gennem retsprocessen kan 
aflæse omkring Willy Kuijper.

Det fremstår helt klart, at Willy er blevet degraderet til en 
intetsigende person, der blot skal gøre hvad magteliten 
inden for MI forlanger af ham. Som jeg ser det, bruger 
man ham som en simpel stråfigur, stråmand, som man 
holder frem imod offentligheden og ryster kraftigt, for at 

få ham til fortsat at se levende ud. Han er stadig formand 
for rådet, og er derfor officielt ansvarlig for, og ledende 
for, rådets beslutninger. Det er jo praktisk for de personer 
der sidder bagved og trækker i trådene. Så tror de nemlig, 
at de kan sidde i skjul bag ved Willy. 
At det i praksis forholder sig sådan, at Willy ikke har 
nogen ledende stilling, ses tydeligt af det forhold, at man 
nok ikke turde lade ham fremstå som den ledende/ord-
førende i retssagen, men overlod denne post til Per Jan. 
Man turde nok ikke løbe den risiko, at Willy, i retten kom 
til at sige noget der var uheldigt for MI. Vi har jo alle i 
erindring, Willys telefonsamtale med Sverige, som blev 
optaget, nedskrevet og rundsendt, som demonstration af 
hans totale intetsigenhed.

Willy har i en længere periode, på facebook været under 
pres, i forsøget på at få oplyst, om Willy overhovedet 
har nogen økonomisk uddannelse, som påstået på MI›s 
hjemmeside. Der har også være mailet til ham og man 
har  forsøgt at få telefonkontakt til ham. Alt dette uden 
noget resultat overhovedet.

Der står på MI›s hjemmeside under afsnittet «Rådet», og 
ved Willy Kuijper, følgende:
Willem Johannes Kuijper
Willem (som i daglig tale kaldes for Willy) er født i 
Holland i 1944 og færdiggjorde sin økonomiske uddan-
nelse i 1973 ved Erasmus Universitet, Rotterdam. Han 
har været bosat i Danmark siden 1975 og arbejdede bl.a. 
som taxachauffør frem til 1983. Willy blev udpeget som 
rådsmedlem af Martinus i 1980 og har siden 2001 været 
formand for rådet. Han blev ansat som medarbejder 
på Martinus Institut i 1983, var inspektør på Martinus 
Center, Klint fra 1983-1988 og har derefter arbejdet med 
Instituttets økonomi og administration. I 2009 er han gået 
på pension, men bidrager fortsat med sin mangeårige 
erfaring til det løbende arbejde. 

Her står: ”færdiggjorde sin økonomiske uddannelse i 1973 
ved Erasmus Universitet, Rotterdam”.
Der har været rygter om, at dette ikke er sandt. Derfor 
tilkendegivelserne på facebook m.m.
Når her står ”færdiggjort”, skal det ubetinget forstås 
som færdiggjort med en afsluttende eksamen på univer-
sitetsniveau.

Willy har ikke villet bekræfte dette, sandsynligvis fordi 
det ikke er sandt. Det var derfor interessant at høre hvad 
Willy i retten ville sige, når han blev spurgt om sin ud-
dannelse i retten.
I retten sagde Willy, at han ”afsluttede” sin uddannelse i 
1973. Dette ord betyder, at han nok havde været indskre-
vet på en uddannelse, men at han forlod studiet i utide, 
uden nogen form for eksamen. Der er intet videnskabe-
ligt uddannet menneske der ville sige at han afsluttede 
sin uddannelse uden at meddele hvilken eksamen han 
dermed havde fået.
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Dette aflæser jeg som et sikkert bevis for, at det der står 
om Willy på MI’s hjemmeside er lodret løgn. En løgn der 
har stået der i årevis.
At Willy lyver uden at have problemer med det har jeg 
oplevet adskillige gange. Jeg har skrevet til MI om det, 
bl.a. i mit brev til MI 12/12 2004, og jeg har, i anden 
sammenhæng, ansigt til ansigt med Willy, foreholdt ham 
at ham har løjet overfor mig. Ved en sådan direkte kon-
frontation hvor jeg sagde til ham: ”du lyver jo for mig”, 
hvortil han helt afslappet sagde: ”ja det gør jeg”, viser, 
at han har det helt afslappet og naturligt med at lyve for 
sine medmennesker. Han var lige så afslappet, som hvis 
jeg havde spurgt ham om han havde spist risengrød til 
aftensmad i går? Og han havde svaret: ja det har jeg.

Mere generelle erkendelser via retsprocessen.

Det var iøjnefaldende, at MI havde et problem med, at 
vi ville påvise, at det drejede sig om en hellig tekst, og 
at de, ved at ændre i den, forfalskede dem. Jeg brugte 
selv ordet ”forfalske” teksten, i min redegørelse i retten.

De fleste udtrykte, at de ikke mente at det var en hellig 
tekst. Vores advokat spurgte Ole Terkelsen om hvorvidt 
førsteudgaverne havde en særlig status. Hertil svarede 
Ole, at de ikke havde nogen særlig status, ikke mere end 
førsteudgaverne af ”Anders And Bladet” har. Herved har 
han jo utvetydigt udtrykt sit syn på Livets Bog.

De afhørte repræsentanter for MI blev alle spurgt om 
de opfattede DTT som en fortsættelse af bibelen. Om 
de opfattede DTT som en hellig tekst. Om de opfattede 
åndsvidenskaben som en religion. Alle aspekter som jo 
er vigtige når vi skal køre sagen ved menneskeretsdom-
stolen.

Den eneste der svarede konkret på spørgsmålet om DTT er 
en fortsættelse af biblen, var Henrik Hedegård, der ikke er 
medlem af rådet. Han svarede «ja» til spørgsmålet. Bortset 
fra dette tilfælde, svarede alle til alle spørgsmålene, at det 
kunne de ikke forholde sig til. Man udtrykte også, at man 
ikke opfattede DTT som en hellig tekst.

Man udtrykte generelt, at åndsvidenskaben ikke er en 
religion, med henvisning til forskellige steder i teksten. 
Dette er til en vis grad ikke forkert. Man må dog her 
skelne mellem en trosreligion og en vidensreligion. 
Alle andre religioner er trosreligioner fordi teksterne her 
ikke giver mulighed for en entydig forståelse af livets og 
universets love. Ikke engang selv om man prøver at forstå 
disse tekster i dybde. 

DTT er imidlertid ikke en trosreligion for mennesker 
der forstår teksten i dybden, for dem bliver den en hellig 
viden, «Den hellige ånd/viden». 
Dem der ikke forstår mere end overfladen, har på dette 
stadie ikke muligheden for at forstå tingene, og for de 
mennesker der er på dette niveau, bliver det, uanset om 
Martinus kunne lide det eller ej, en trosreligion. Martinus 
kunne ikke lide den sidste betegnelse, fordi, på dette stadie 
havde man ikke udnyttet teksten fuldt ud, men kun slik-
ket lidt på overfladen, og det er jo på længere sigt, ikke 
meningen. Det forudsætter imidlertid, at man har den 
fornødne intellektualitet til at kunne forstå teksten. Det 
er der mange der ikke har, men det kommer efterhånden.

Af udsagnene fra dem der repræsenterede MI var det 
aldeles iøjnefaldende, at de hjemmefra var blevet belært 
om, at de skulle tage så kraftig afstand fra alle de oven-
nævnte spørgsmål som muligt. De skulle dog passe på, 
at de ikke kom så langt ud, at de kom i problemer med 
alle de mennesker i deres bagland, der opfatter teksten, 
på linje med biblen, som en hellig tekst.
Dette er naturligvis et uløseligt problem at stille men-
nesker overfor. Derfor sagde de fleste, at de ikke kunne 
forholde sig til spørgsmålene. 
Den der, som forventeligt, sagde noget usammenhæn-
gende vrøvl var Willy. Han blev spurgt: «er værket en 
fortsættelse af biblen? Det hedder jo DTT. Hertil svarede 
Willy: «det kan jeg ikke sige at det er, for hvad så med 
muslimerne». Goddag mand økseskaft.

Med hensyn til ændringerne - forfalskningerne - af tek-
sten, udtrykte alle fra MI, at det overhovedet ikke var 
ændringer af indholdet, kun ændring af retskrivningen. 
Dette fastholdt alle hårdnakket.

Dette viser klart, at der ikke var nogen som helst i den 
gruppe, der evner at forstå den åndsvidenskabelige tekst i 
dybden. De slikker kun på overfladen. På dette niveau vil 
man naturligvis ikke kunne se de alvorlige forfalskninger 
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de har fremkaldt i denne. Dette viser, at alle de der ændrer 
i teksten er aldeles ukvalificerede til at gøre noget som 
helst ved denne. 

Henrik Hedegård var imidlertid så ærlig, at han oplyste 
at han havde været involveret i denne «rettelsesproces» i 
mange år. I praksis var det sådan, at man på et tidspunkt 
rettede i teksten fordi man mente den skulle rettes, hvor-
efter bøgerne blev trykt. Efterfølgende opdagede man så, 
at denne rettelse havde være forkert, og så rettede man 
tilbage ved genoptryk. Denne retten frem og tilbage var 
en proces der havde stået på i mange år, sagde han. 

Det kan man også se når man sammenligner de forskellige 
udgaver, så det var en ærlig oplysning. Den fører imidler-
tid bevis for, at det er aldeles ukvalificerede mennesker 
der sidder og ændrer i en verdensgenløsers tekster. Det er 
vel det værste man kan tænke sig, hvis man tror, eller ved, 
at der ikke må rettes i en verdensgenløsers nedtransforme-
rede oplysninger fra det åndelige/guddommelige niveau. 

Et andet bevis for disse menneskers manglende evner til 
at forstå teksterne, har vi også i det forhold, at jeg jo har 
påvist den forskel som Martinus lagde i ordene mineralier 
og mineraler. Dette har jeg offentliggjort før retssagen 
på facebook og via mails. Jeg fremførte det også præcist 
i retsprocessen via den «afhøring» hvor jeg også gjorde 
rede for mange andre vigtige forhold. Når man, uden at 
forstå teksten i dybden, sidder og ændrer ord som «mi-
neralier» til «mineraler», fjerner man muligheden for at 
få den dybere forståelse af teksten. 

Dette kan man jo ikke forstå når man ikke evner andet 
en slikke på overfladen af teksten. Vi skal dog huske, at 
også disse mennesker der nu gør det, vil, på et tidspunkt, 
nå til at kunne forstå teksten i dybden, selv om det ikke 
vil ske inden for deres nuværende inkarnation.

Det er jo netop dette som hele retssagen drejer sig om, 
og er årsagen til at firkløveret har taget sagen i egen 
hånd for at bevare teksterne uændrede.

Jeg vil ikke sige mere om de forskellige aspekter jeg 
oplevede, og som kan udledes, af retssagens gang, på 
nuværende tidspunkt. Det vil være klogt hvis læseren går 
ind og downloader dommen i sit fulde omfang, og sam-
menholder de udtalelser man kan læse der, med hvad jeg 
har fået ud af, hvad hver enkelt har sagt og tilkendegivet 
ved ”afhøringerne”. De enkeltes udtalelser er rimeligt 
godt gengivet i domsteksten, selv om ikke alle detaljer 
er kommet med.

Til slut vil jeg blot resumere det essentielle.

Firkløveret føler sig forpligtet, i forhold til Martinus arbej-
de som verdensgenløser, samtidig med at vi føler os for-
pligtede som fysiske værktøjer for forsynets bestræbelser 
for, at bevare Martinus tekster uændrede til efterfølgende 
generationer, ufortrødent, og uanset omkostningerne, at 
fortsætte løbet, ved at anke retsafgørelserne, indtil vi når 
til menneskeretsdomstolen i Strassburg. Her forventer 
vi, at der vil være så retsbevidste instanser til stede, så 
de kan se, at vi har gjort noget der er absolut nødvendigt 
for at sikre, at «den hellige ånd», «den hellige viden» vil 
blive bevaret uforfalsket til efterfølgende generationer.

Martinus sagde, at hans budskab, teksterne, vil være 
den sidste aktivitet fra forsynets side, til at lede menne-
skeheden til at forstå, hvad der bør forstås ved begrebet 
guddommen, væsenet og livet. 
Med den åndsvidenskabelige tekst i hånden, må 
menneskene selv gå resten af vejen. Her er det ubetinget 
nødvendigt, at mennesket har et troværdigt og brugbart 
rejsekort, der ikke er blevet forfalsket, at gå efter.
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v/Mischa Lim og Pia Schlüntz

I byretten forlød det fra de indkaldte MI-vidner: Vi har 
ikke ændret noget! 
Men sandheden er en helt anden: De har ændret alt! 

I 1956 blev Instituttets navn officielt registreret som 
Martinus Åndsvidenskabelige Institut og med status af 
en selvejende institution. Dette bekræftede Martinus 
igen over for sit råd inden sin bortgang, at dette var hans 
Instituts navn.

Men Martinus Institut (MI) har siden ændret både 
Instituttets navn og status. På instituttets hjemmeside 
angiver MI, at instituttet er blevet opdelt i en 
selvejende, almennyttig institution, som organisatorisk 
er opdelt i to fonde, Martinus Idealfond og Martinus 
Aktivitetsfond. Af fundatserne fremgår, at Idealfonden 
er en ikke-erhvervsdrivende fond, og Aktivitetsfonden 
er erhvervsdrivende. Ser man imidlertid på de officielle 
papirer, så er begge fonde officielt registreret som værende 
to erhvervsmæssige fonde med hver deres bestyrelse! 
Dette vil med andre ord sige, at de som kommercielle 
og momspligtige fonde arbejder på at skabe overskud 
til deres ejere.  
Det kan undre, at fondene betegnes som ’almennyttige’, 
idet denne betegnelse ellers kun gives til ikke-
erhvervsmæssige fonde, fordi disse fonde ikke arbejder 
på at skabe overskud til deres ejere, men netop har et 
almennyttigt formål. Det sidste nye er, at MI to dage før 
jul har ansøgt om at nedlægge den såkaldte Idealfond, så 
hvad skal der nu ske? (www.cvr.dk). 

Men udover disse organisatoriske ændringer, så har MI 
yderligere ændret titlen på Martinus hovedværk. Og ikke 
nok med dét, så har de også ændret i hans værkers tekster. 
Dette sidste understregede de indkaldte MI-vidner oven 
i købet i retten, idet de sagde, at de ganske vist havde 
indset, at der var rettet for meget, så derfor var man også 
begyndt at rette flere ting tilbage til det oprindelige!

Martinus Åndsvidenskabelige Institut blev også først 
ledet af en ’bestyrelse’, men dette valgte Martinus at 
ændre til et ’råd’, netop fordi han ville understrege, 
at bestyrelsen for hans Institut ikke skulle ’bestyre’ 
noget, men derimod give råd! Den selvejende institution 
Martinus Åndsvidenskabelige Institut eksisterer i 

realiteten ikke mere, det vil sige, MI har ’gemt’ navnet, 
men dets status er ændret til en ’erhvervsmæssig fond’. 

I dag består Martinus Åndsvidenskabelige Institut således 
af to kommercielle fonde til trods for, at Martinus gang på 
gang har understreget, at hans Sag ikke er en forretning, 
men en moral (rådsmøde 2.6.1976). På et rådsmøde tre 
måneder senere blev endvidere følgende besluttet: ”Vi 
er jo ikke en forretning, vi er ikke en sammenslutning 
af ligegyldige mennesker. Vi er sammensluttet på een 
eneste ting, nemlig på at skabe venskab, og på at lære 
menneskene at skabe venskab.” (rådsmøde 7.9.1976)

Inden Martinus forlod det fysiske plan, havde han 
tilrettelagt alle principielle og grundlæggende ting med 
hensyn til sit Institut og sin Sag, og dét skulle selvfølgelig 
ikke kun være som en hjælp for dem, der fremover 
skulle tage vare om hans Sag, men også som en form 
for beskyttelse. Men hvad er der sket? De, der skulle 
værne om hans Sag, ændrede alt, hvad Martinus med sin 
kosmiske bevidsthed havde bestemt og fastlagt! Martinus 
havde med disse bestemmelser tilrettelagt et værn mod 
den omgivende fysiske og materielle verden. 

Men det var ikke kun den ydre verden, Martinus havde 
koncentreret sig om. De sidste mange år tilrettelagde 
han også interne retningslinjer for sit Institut. Det gjorde 
han ved at indtale det, som skulle danne grunden for 
Instituttets ’samarbejdsstruktur’, og som rådet skulle 
udgive i bogform. Denne samarbejdsstruktur var rettet 
mod den måde, som Instituttet skulle arbejde på internt, 
og som rådet skulle undervise medarbejderne i. Bogen 
er i mellemtiden udgivet i to versioner, men begge er 
mangelfulde og indeholder langt fra blot essensen af det, 
Martinus har talt om de sidste mange år. 

Med den doM Man døMMer



23

Om de ændringer, som MI siden Martinus bortgang har 
foretaget, kan man ikke sige andet, end at de frivilligt 
har valgt at sætte sig uden for den beskyttelse, som 
Martinus med sin kosmiske viden og kærlighed til os 
havde lagt for sin Sag. MI må vel mene, at ’de selv ved 
bedre’, men så er de formodentlig også parate til at tage 
de konsekvenser, der følger med. Samme princip gælder 
jo, hvis man benytter sig af f.eks. bare små hvide løgne, 
for så kan man jo ikke forvente, at forsynet er med én. 

Nu har vi lige været igennem en retssag, hvis eneste 
formål åbenbart var at fastslå, hvorvidt det såkaldte 
firkløver havde overtrådt copyrightbestemmelserne i 
forbindelse med deres fotografiske genudgivelse af bl.a. 
Livets Bog. Men inden bogudgivelserne blev en realitet, 
havde firkløveret forgæves forsøgt at få en dialog i gang 
med MI, og retten havde oven i købet også stillet sig til 
rådighed som mægler. 
Men MI var ikke interesseret i hjælp til en løsning, og 
vi kender alle resultatet: Instituttet stævnede firkløveret. 
Firkløveret følte, at de måtte forsvare deres gerninger, 
som udsprang af deres samvittighedsfølelse og loyalitet 
over for Martinus originale værker, som ellers nu så 
ud til at ville gå i glemmebogen, for Instituttet var kun 
interesseret i at udgive en af dem gennemrettet udgave, 
hvor de samtidig indførte den nyeste retskrivning, fordi 
’ellers kan unge mennesker ikke forstå teksten’!

Under retssagen benægtede MI, at Martinus åndsvidenskab 
er en religion. Hvor var det pinligt at høre og læse om! Af 
mange refererede Martinus-citater fremgår det jo, at det 
er en religion. Det er naturligvis ikke en trosreligion, for 
i dag er menneskene kommet så langt i deres udvikling, 
at de vil vide, og den viden har vi fået af Martinus i Det 
Tredie Testamente, og han kalder det en vidensreligion. 

Man kan også udtrykke det på den måde, at man siger, at 
’troen’ er blevet til ’viden’. Men det er som udgangspunkt 
den samme ’tro’, vi taler om! Det kan man jo godt forstå, 
når man tænker på, at det religiøse princip allerede har 
gennemgået en udvikling fra engang i tidernes morgen og 
frem til nu, og at denne udvikling naturligvis vil fortsætte. 
For ’religion’ er ikke noget statisk. Religionen er ligesom 
alt andet underlagt en udviklingsproces. Fra således at 
have været blind tro vil troen med tiden udvikle sig til 
at være en viden om ånd, en åndsvidenskab, den totale 
viden om Gud, og den vil omfatte hele verdensaltet. Alt 
dette har Martinus jo forudsagt.

Men hvor er det glædeligt og fortrøstningsfuldt, at andre 
inden for MI er af en anden opfattelse end de i retten afhørte 
MI-personer. I det nyudsendte program for Klint 2015 står 

der i præsentationen af Martinus under overskriften ”Det 
religiøse princip”, at en journalist engang havde spurgt 
Martinus: ”Er De religiøs?”, og Martinus havde svaret: 
”Ja, for mig er alt guddommeligt.” Der står endvidere, 
at ”I symbolværket, Det Evige Verdensbillede, kan man 
om det religiøse princip læse, at det giver sig ikke blot 
udslag i en almindelig religiøs væremåde. Det er også 
dette princip, der ligger bag materialismen, bag al politik 
og alle andre arter af fremtrædende bevidsthedsformer.” 
Med andre ord forklarer Instituttet her selv, at ’religion’ 
skal forstås i en bredere betydning end den gængse. Videre 
står der: ”Martinus ønskede derfor, at hans samlede værk 
skulle betegnes Det Tredje Testamente, og det går som en 
rød tråd gennem hele hans arbejde, at han opfattede det 
som en intellektualiseret fortsættelse af Bibelens Gamle 
og Nye Testamente.” 
Men introduktionen af Martinus slutter ikke her, for 
under afsnittet ”Den evige sandhed” kan man læse om 
Talsmanden den Hellige Ånd, og her står dette Martinus-
citat: ”Da ånd er viden og tanker, må den hellige ånd eller 
sandhedens ånd være den allerhøjeste eksisterende viden 
eller videnskab, der overhovedet eksisterer.” 

I fortsættelse af disse splinternye udtalelser i Instituttets 
nye brochure må man spørge, hvordan Instituttets 
nuværende og tidligere rådsmedlemmer så kan komme 
med de stik modsatte udtalelser i retten?  I retten benægter 
man, at der er tale om en religion, benægter Den hellige 
Ånd, benægter at Martinus tekster er hellige, og man 
benægter eller kan ikke vurdere eller ved ikke, om Det 
Tredie Testamente er en fortsættelse af Bibelen! Hvordan 
hænger dét sammen?! Derudover benægter man også, at 
man har rettet i teksterne i Martinus værker! 

Men disse udtalelser, der kom til udtryk i retten, er måske 
de indkaldte MI-vidners sande overbevisning, for i retten 
skulle alle jo sige sandheden, og alle udtalte sig under 
strafansvar. Deres udtalelser kan dog undre, for det vil jo 
sige, at man inden for Instituttet ikke er enige om, hvad 
Martinus åndsvidenskab er, og hvordan den skal forstås!
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Når man taler om religion, Den hellige Ånd, Det Tredie 
Testamente osv., er det alt sammen noget, som har 
med Gud at gøre. Og Martinus har vist os, at Gud er 
allestedsnærværende, at Guds ånd svæver over vandene 
- ja endog, at Guds ånd er i os! Og noget, der har med 
Gud at gøre, kan ikke undgå at være noget religiøst og 
helligt. Alle, der seriøst studerer og har sat sig ind i 
Martinus åndsvidenskab, ved, at Det Tredie Testamente 
er en fortsættelse af de to øvrige testamenter. Vi ved også 
fra Martinus, at der ikke kommer et fjerde testamente, 
for alt er nu sagt og forklaret med det Tredie. Men ved at 
benægte alle disse ting viser man, at man ikke har forstået 
essensen af og dybden i Martinus åndsvidenskab! Hvad 
ville MI-vidnerne egentlig have svaret, hvis advokaten 
havde spurgt dem: ”Tror du på eksistensen af en Gud 
eller en Guddom?” Hvordan havde deres svar da lydt?

Det allerførste Martinus gjorde, da han havde fået 
kosmisk bevidsthed, var at takke Gud, og denne takketale 
blev til Efterskriften, som Martinus valgte at placere 
allersidst i Livets Bog. Hele Martinus værk er da også 
gennemsyret af begreber som Gud, Guddom, Fader osv. 
Læs blot i Efterskriften, hvordan Martinus henvender 
sig til Gud med disse ord: ”Hellige Fader! Himmelske 
Fader! Kære Fader! Underfulde Fader! Store, almægtige 
Guddom! Dyrebare Fader! Elskede, hellige Fader!” 
Efterskriften er én lang kærlighedserklæring til Gud. 
Men hvis Gud ikke eksisterede, ville vi ikke have nogen 
Sag, vi ville ikke have nogen åndsvidenskab, vi ville 
ikke have noget institut, vi ville ikke have noget råd! Og 
der ville ikke være nogle åndsvidenskabelige værker at 
værne omkring! 

Efter sin tak til Guddommen gik Martinus i gang med sit 
arbejde, sin egentlige mission, som jo var at skrive Livets 
Bog, og som det første tegnede han hovedsymbolet. Heri 
viser han netop, at Gud er i alt (se bl.a. symbol 8, 9, 10 
og 11). Han viser, hvordan Gud står bag alt det skabte, 
selv bag den mindste lille lyspartikel og den allerstørste 
supergalakse. Dette understregede Martinus også i 
Fortalen ved at skrive, at ikke nok med at der er tale 
om den eneste religion, men det er oven i købet en evig 
realitet. I styk 15 skriver Martinus: 

”Livets Bog skal således give den studerende et indblik i, 
hvorledes denne førstnævnte korrespondance eller denne 
Livets direkte tale eksisterer som udgørende tilværelsens 
absolut eneste fundamentale religion, idet det nemlig 
kun kan eksistere med absolut alle som lærere, med alle 
som elever og alt som læresætninger. Da alle levende 
væsener derved eksisterer som fødte medlemmer af denne 
religion, har den ingen forudgående indmeldelses- eller 

optagelsesceremonier. Og da dens område fra evighed 
til evighed omspænder intet mindre end selve altet, har 
vi her den eneste eksisterende religion, i hvilken der, i 
bogstavelig forstand, kun findes, een hjord og een hyrde.” 
Og dette kræver vist ingen yderligere kommentar.

Selvfølgelig skulle MI ikke havde anlagt en retssag, men 
skulle have brugt de redskaber, som Martinus har givet os, 
nemlig have talt, talt og atter talt med firkløveret om de 
opståede uenigheder og derved have undgået en retssag 
rettet mod nære venner af Sagen. For opstår der uenighed 
blandt venner inden for Sagen, og altså ikke med personer 
uden for Sagen, som kun vil være interesseret i at tjene 
på en sådan bogudgivelse, så skal stridsspørgsmålet 
gennemdiskuteres parterne imellem, og man skal tale, lige 
indtil man når til enighed og finder den kærligste løsning 
på problemet. En retssag var vel næppe den mest kærlige 
løsning for nogen af parterne! 

Martinus Sag er vores fælles Sag, ikke kun Instituttets, 
men vores alles, ja, menneskehedens Sag! Og så længe 
et ’angreb’ ikke kommer uden for Sagen, skal vi netop 
vise, at vi er venner, og at vi kan tale os tilrette med 
hinanden, for dén kærlige indstilling til tingene må vi 
have! Vi skal vise, at vi ikke kun er venner af navn, men 
derimod af gavn! Det er netop i sådanne situationer, at 
rådets medlemmer skal vise, at de er værdige til at sidde 
og varetage Martinus råds opgaver. Rådet skal gå foran 
alle andre og vise den rette vej. Netop den åndelige side 
af Martinus åndsvidenskabelige Sag er det allervigtigste 
for et medlem af Martinus råd. Det er ikke i Martinus 
ånd, at denne ’snak’ mellem to grupper af venner inden 
for Martinus Sag skal foregå i en retssal, som kun har 
mulighed for at dømme ud fra en jordisk lokalt godkendt 
jura! Længere væk fra Martinus kan vi ikke komme!

Når MI så konsekvent, som det er sket i byretten, 
benægter, at der her er tale om et helligt værk, en religion, 
og når man kan være bare det mindste i tvivl om, at Det 
Tredie Testamente er en fortsættelse af Bibelen, hvordan 
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kan man så stå som dem, der skal ”bevare Martinus 
samlede værker uændret, som de foreligger fra hans side, 
oplyse om disse værker og gøre disse værker tilgængelige 
for interesserede, herunder ved publicering, oversættelse 
og undervisning i betryggende form ...”, sådan som der 
står i formålsparagraffen? 

I Kosmos 4/1981 offentliggjorde Willy K. en artikel 
med titlen ’Kristendommen som verdensvidenskab 
el ler l ivsfundament’ .  Heri  skriver han bl .a. : 
”Verdensgenløsningens nuværende fase, Det tredje 
Testamente eller Livets Bog”, endvidere kan man læse 
”denne kosmiske visdom, der er identisk med ’den hellige 
ånd’ og dermed udgør Guddommens bevidsthed ...” og der 
står også: ”Guddommens bevidsthed, er det ikke netop den 
viden vi får igennem ’talsmanden den hellige ånd’ eller 
Det tredje Testamente”. Med andre ord så bekender Willy 
sig her både til Gud (religion), Det Tredje Testamente 
og til Talsmanden Den hellige Ånd. Men i den netop 
overståede retssag benægter han alt dette!

En ting, som lige må nævnes, er, at MI har bearbejdet 
og udgivet nogle af Martinus ufærdige manuskripter til 
bl.a. bogen ’Den Intellektualiserede Kristendom’, og om 
denne bog har Martinus sagt, at den kun måtte udgives, 
hvis man forstod den. Men bogen udkom i 2004, så MI’s 
råd og medarbejdere har vel erkendt, at der eksisterer en 
Guddom, at bogen er Talsmanden, den Hellige Ånd samt 
at Det Tredie Testamente er en fortsættelse af Bibelen (se 
Prologen i samme bog side 22, 23.) På titelbladet har MI 

yderligere tilføjet denne sætning, som vel skal forstås som 
en forklaring til bogens titel: ”Den intellektualiserede, 
udødelige kristendom som menneskehedens kommende 
livsfundament.” Men i retten siger man noget andet!

Den konklusion, man kan trække ud af alt dette, må 
være, at vi står over for to mentaliteter, som ligger langt 
fra hinanden. Hos Martinus drejer det sig primært om 
moral, mens rådet derimod primært lægger hovedvægten 
på økonomien. Med denne indstilling står man altså langt 
fra hinanden.

Om retssagen kan man ikke sige andet end, at den ikke var 
nogen PR (positiv reklame) for Sagen, tværtimod. Denne 
’forestilling’ gjorde ikke Sagen ære, og den var ikke Sagen 
værdig. Som et resultat af den, er det nu ydermere blevet 
svært at se, hvad MI’s råd og medarbejdere egentlig står 
for. Der tegner sig et forvirret og intet klart eller entydigt 
billede heraf, og de har derfor med deres udtalelser dømt 
sig selv ude af Martinus Sag. 
Det vil derfor nu være naturligt at spørge, hvordan MI 
mener, at de kan værne om Martinus Sag og gå helhjertet 
ind i udbredelsen af den, hvis de ikke kan acceptere det, 
som Sagen står for eller ikke kan vurdere Sagens indhold? 
Og man må også spørge, hvordan kan man holde foredrag 
og undervise på betryggende vis om noget, man ikke er 
overbevist om eller ikke vil vedkende sig? 

Idealfondens bestyrelse vandt ganske vist denne sag, men 
de tabte moralsk. Og det er dét eftermæle denne retssag 
har givet Sagens øvrige venner.

Om sandheden
Ligeledes vil de mentale lag i et menneskes bevidsthed, der anvender 
løgnen eller usandheden, i givne situationer også være fortabelse og 
sætte væsenet i virkelig disharmoni med selve livets absolutte sandhed. 
Et sådant væsen er altså ikke identisk med sandheden. Men der hvor 
det ikke er identisk med sandheden i sin mentalitet, opfattelse og væ-
remåde, der kan det ikke opleve sandheden om det virkelige liv, der er 
fred, harmoni, glæde og lys.

Fra Martinus-foredraget ”Vejen, sandheden og livet”.
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Af Søren Ingemann Larsen

Som bekendt retsforfølger Martinusinstituttet (MI) for 
tiden nogle af sagens interesserede (firkløveret) for at 
sørge for adgang til Martinus’ uændrede tekster, som MI 
ikke selv ønsker at give adgang til. Under retssagen i 
byretten karakteriserede rådsformanden Willy Kuijper og 
Ole Therkelsen disse uændrede tekster som henholdsvis 
“varm luft” og ”ikke mere relevante end det første Anders 
Andblad”. Dette på trods af, at MI - ifølge lovene for 
sin eksistens - har pligt til at sørge for menneskehedens 
adgang til Martinus’ tekster i uændret form, “så eftertiden 
ikke skal være i tvivl om, hvad der faktisk er Martinus 
egne værker, og hvad der ikke er”.

Til sit forsvar hævder MI, at der i de moderniserede og 
ændrede (!) udgaver, som nu udgives af MI, ikke er ændret 
i INDHOLDET men kun i FORMEN.

Firkløveret - herunder undertegnede - har gentagne gange 
med logiske argumenter begrundet, at MIs lige nævnte 
opfattelse ikke giver mening. Eftersom INDHOLDET 
er utilgængeligt for fysisk sansning, er den eneste måde, 
man kan påvirke dette indhold, at lave ændringer i og 
manipulere med den fysiske FORM. Og derfor må det 
også gælde omvendt, at hvis man ændrer det mindste i 
den fysiske FORM, må det INDHOLD, der knytter sig 
til den fysiske FORM, også blive ændret tilsvarende. Det 
må være logik.

Men hvad skriver Martinus selv om dette? - Martinus 
skriver faktisk om det i Livets Bog stk. 190-93. På grund 
af dette spørgsmåls aktualitet, aftrykkes disse stykker 
nedenfor, og enhver kan så selv studere Martinus’ tekst.

Martinus forklarer i disse tekststykker, at vi på vores 
nuværende udviklingstrin ikke er i stand til at overføre 
vores tanker til hinanden på anden måde end ved at 
betjene os af fysiske “Tegn” eller “Kendemærker” for 
Tankebillederne:

[Nederst stk. 190] De nævnte Væsener kan saaledes ikke 
i vaagen Tilstand direkte korrespondere fra Aandslegeme 
til Aandslegeme, idet disse Legemer hos de samme 
Væsener endnu ikke er tilstrækkelig udviklede eller 
selvstændige. Jordmennesket maa derfor, naar det vil 
korrespondere med et andet Væsen, overføre sin Tanke 
til en fysisk Form. I Henhold til denne Forms fysiske 
Natur kan den indvirke paa tilsvarende fysiske Sanser 
og derved bringe disse til at reagere. Denne Reaktion 
bliver til en Fornemmelsesoplevelse i de Væseners 

Bevidsthed, i hvis Sanser Reaktionen finder Sted. Denne 
Fornemmelsesoplevelse bliver saa igen, alt eftersom den 
kan bringe Modtagervæsenernes Genkendelsesevne til at 
reagere, til ”Genkendelse”, hvilket vil sige til Anelse eller 
Viden for de paagældende Væsener. Afsendervæsenets 
Tanke er saaledes mere eller mindre bleven forstaaet af 
Modtagervæsenerne.

Læg mærke til, at Martinus skriver “mere eller mindre”. 
Og det viser, at den fysiske kommunikation, som er 
den eneste, vi på vores nuværende udviklingstrin kan 
betjene os af, er en ufuldstændig og “primitiv” form for 
kommunikation. Den kommunikation, der foregår på de 
åndelige planer, er derimod en direkte og fuldkommen 
kommunikation.

Martinus skriver, at den åndelige indholdsværdi af de 
læste ufuldstændige fysiske tegn (teksten) afhænger, dels 
af det, “afsendervæsenet” har ønsket at udtrykke, og dels 
af “modtagervæsenets” evne til at “genkende” det, som 
“afsendervæsenet” ønskede at formidle.

Af alt dette bør det kunne forstås, at man ikke skal tro, 
at det er muligt at ændre i “formens fysiske natur”, 
uden at det påvirker det åndelige indhold, som det af 
“afsendervæsenet” er formet til at skulle udtrykke og 
fremkalde hos “modtagervæsenet”.

Mon ikke at det var derfor, at Martinus forlangte, at 
“end ikke et komma skulle ændres” i hans tekst, og at 
“værket skulle bevares uændret, som det forelå ved hans 
bortgang”?

Det turde være indlysende, at det med denne viden er 
uforsvarligt og utilstedeligt at ændre i en tekst skrevet af 
en forfatter, som vi ved bevidsthedsmæssigt befinder sig 
milevidt over sine samtidige læsere, og som selv beder 
om, at disse ændringer ikke foretages.

Hvad skriver Martinus om forholdet mellem form og indhold?
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I indledningstalen for den nye Klintsæson den 24. juni 
1979 udtaler Martinus bl.a.:
”[...] og De tror mange gange, at De forstår Livets 
Bog, men der er ting i Livets Bog, der kommer frem, 
efterhånden som De udvikler Dem, som De ikke kan se 
i dag. Det er skjult mellem linjerne.”
 
I byretten kunne man opleve den absurditet, at nogle 
af MIs repræsentanter, da de blev spurgt om Martinus’ 
værk var “helligt”, svarede, at hvis der var noget, der 
var “helligt”, måtte det være INDHOLDET og ikke 
TEKSTEN. Når man studerer Martinus’ nedenstående 
citater er det forhåbentlig indlysende for de fleste, at 
INDHOLDET kun er tilgængeligt via TEKSTEN. Så 
teksten - FORMEN - er det eneste, vi med vore fysiske 
sanser kan forholde os til. Så mon ikke teksten er hellig, 
hvis dens indhold er det? – Vi kan kun med vore fysiske 
sanser forholde os til teksten, ikke indholdet.

Martinus skriver i Livets Bog I:
190. Da Jordmenneskets fysiske Sansning er den mest 
fremskredne, medens dets aandelige Sansning indenfor 
dets nuværende Udviklingsspiral er af langt yngre 
Dato, bliver den fysiske Tilstand for samme Individ 
den mest realistiske eller virkelige, og den aandelige 
Tilstand mindre realistisk eller virkelig. Dette afføder 
i Individet Begæret efter at manifestere sine Tanker 
eller Forestillinger i fysisk Materie for derved at faa 
disse frem i den for samme Individ mest realistiske eller 
virkelige Tilstand, og ogsaa for overfor Medvæsenerne 
paa de samme Udviklingsstadier at kunne give dem 
de størst mulige Virkeligheds præg, hvilket jo kun kan 
ske gennem fysisk Materie, idet de nævnte Væseners 
aandelige Sansning ogsaa er af en mere ufuldkommen 
og spæd Natur.

Dette Begær afføder saa igen i Individet Evnen til 
at ”kopiere” sine allerede paa det aandelige Plan i 
Erindringsmaterie fremstillede Billedformationer i fysisk 
Materie. Naar en saadan ”Kopiering” af en ”aandelig 
Genstand” er tilendebragt, fremtræder ”Kopien” paa det 
fysiske Plan som en realistisk fysisk Genstand, medens 
den aandelige Original derimod kun bliver udtrykt 
som den nævnte Genstands ”Ide” eller ”Plan”. Hvis 
nævnte aandelige Original udgør en ”Genstand” eller 
”Billedformation” sammensat af ”Hørelseserindringer”, 
bliver den fysiske ”Kopi” en ”Lydkomposition”, der 
hovedsagelig udtrykkes under Begrebet ”Melodi”. Er 
den aandelige Original derimod en Billedformation 
sammensat af ”Synserindringer”, bliver den fysiske 
”Kopi” en ”Lys- og Skyggekomposition”, idet al 
Synsoplevelse er baseret paa Lys og Skygge. Dette vil 
igen sige, at den fysiske ”Kopi” er identisk med en saadan 
Realitet, som vi udtrykker under Begrebet ”Kunst” eller 
”skabte Realiteter”. Og vi er saaledes her stillede overfor 

de Bevidsthedsfunktioner, der ligger til Grund for al 
Skabelse af fysisk ”Kunst”. Alt, hvad der kommer ind 
under nævnte Begreb, er saaledes Kopier af forudgaaende 
Aands- eller Tankebilleder. Men Jordmennesket har i 
Forvejen, endnu længe før denne Kopieringsmetode 
eksisterede, allerede lært en anden Metode til at give 
sine Tankebilleder fysisk Udtryk. Disse Udtryk bliver 
ikke Kopier af, men ”Tegn” eller ”Kendemærker” 
for Tankebillederne. Det er saaledes efterhaanden 
blevet i Stand til at kunne give de i dets Bevidsthed 
mest forekommende Tankebilleder særlige bestemte 
Kendemærker i fysisk Materie for derigennem at kunne 
gøre disse tilgængelige for Medvæsenernes fysiske 
Sansning.
Nævnte Sansning er jo nemlig den eneste fundamentale 
Vej til Tankeudveksling eller Korrespondance, saalænge 
de paagældende Væseners Bevidsthed endnu bæres af 
deres fysiske Legeme. De nævnte Væsener kan saaledes 
ikke i vaagen Tilstand direkte korrespondere fra 
Aandslegeme til Aandslegeme, idet disse Legemer hos 
de samme Væsener endnu ikke er tilstrækkelig udviklede 
eller selvstændige. Jordmennesket maa derfor, naar det 
vil korrespondere med et andet Væsen, overføre sin Tanke 
til en fysisk Form. I Henhold til denne Forms fysiske 
Natur kan den indvirke paa tilsvarende fysiske Sanser 
og derved bringe disse til at reagere. Denne Reaktion 
bliver til en Fornemmelsesoplevelse i de Væseners 
Bevidsthed, i hvis Sanser Reaktionen finder Sted. Denne 
Fornemmelsesoplevelse bliver saa igen, alt eftersom den 
kan bringe Modtagervæsenernes Genkendelsesevne til at 
reagere, til ”Genkendelse”, hvilket vil sige til Anelse eller 
Viden for de paagældende Væsener. Afsendervæsenets 
Tanke er saaledes mere eller mindre bleven forstaaet af 
Modtagervæsenerne.

191. Jordmenneskene kan altsaa ad fysisk Vej mere eller 
mindre forplante deres Viden fra Væsen til Væsen eller 
gøre sig indbyrdes bevidst i hverandres Tanker eller 
Bevidsthedsliv. Naar denne Korrespondance kan finde 
Sted, skyldes det saaledes Væsenernes Evne til at give 
deres Tankebilleder ”Kendetegn” i fysisk Materie. Denne 
Evne er af urgammel Dato og findes allerede hos de 
mere fremskredne Dyr. Disse kan nemlig udtrykke deres 
Behags- eller Ubehagsfornemmelser eller Anelser for 
hverandre gennem Lydmanifestationer. De kan saaledes 
manifestere ”Klagelyde” og ”Angstskrig” og derigennem 
udtrykke deres Ubehagsfornemmelse, ligesom de ogsaa 
gennem Lydfrembringelser kan manifestere deres Glæde 
eller Behagsfornemmelser. En Hund har f. Eks. en ikke 
ringe Evne til at udtrykke sin Glæde gennem fysiske Tegn 
og Lyde, naar den genser sin Herre eller andre Væsener, 
den er kommen til at holde af. Og hvilket Skaar vilde det 
ikke være i Foraarets og Sommerens Charme, hvis den fra 
Tusinder af smaa Struber frembrusende Lovprisning, vi 
kalder ”Fuglesang”, pludselig forstummede. Væsenerne 
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i Dyreriget faar saaledes efterhaanden Evne til at 
udtrykke deres Behags- eller Ubehagsfornemmelser i 
fysiske Foreteelser eller Tegn. Disse bliver saa igen 
efterhaanden kendt af Medvæsenerne, hvorved en 
indbyrdes gensidig Forstaaelse og Korrespondance 
mellem samtlige Væsener begynder at kunne komme til 
Udløsning. Og vi er her stillet overfor den Realitets første 
spæde Begyndelse, der senere hos Jordmennesket i Kraft 
af dets Intelligenslegemsfoster har udviklet sig til det, vi 
kalder ”Sproget”. 

Naar Jordmennesket taler, vil det jo kun sige, at det 
udstøder en hel Del forskellige Lyde, der efterhaanden er 
blevet anerkendt som fælles Kendetegn for Tankebilleder, 
der ved disse Tegn bliver overført til Viden eller 
Forstaaelse hos Tilhørerne. Da Jordmenneskene har 
levet i forskellige Sammenslutninger eller selvstændige 
Grupper rundt om paa forskellige Dele af Kloden, og 
de enkelte Grupper ikke har været underkastet nøjagtig 
samme Livsforhold og Oplevelser, hvorved deres 
Tankebilleder heller ikke er blevet ens, har der i hver 
enkelt Gruppe udviklet sig et for samme Gruppe særlig 
tilpasset ”Kendetegnssystem”.

Dette vil altsaa igen sige, at hver Gruppe, der i dette 
Tilfælde er det samme som ethvert ”Folkeslag”, har sit 
særlige Sprog, som er mere eller mindre afvigende fra 
de øvrige Folkeslags Sprog. Men efterhaanden som den 
moderne Udvikling gør Samkvemmet mellem Folkeslagene 
lettere og gør dem mere og mere teknisk og økonomisk 
afhængige af og indfiltrede i hverandre, nedbrydes i 
tilsvarende Grad Kontrasterne i deres forskellige Sprog, 
og disse bliver til et fælles Kendetegnssystem for hele 
Verden. Alle Jordens Folk vil saaledes engang komme til 
at tale det samme Sprog, det samme Tungemaal.

192. Sproget udgør altsaa et System af fysiske Kendetegn 
for Tankebilleder, der gennem ”Talen” bliver manifesteret 
i Lyd- eller Hørelsesfrembringelser. Men det kan ogsaa 
manifesteres i Synsfrembringelser. Sproget fremtræder da 
for os - ikke som Tale, - men som ”Skrift”. Naar Sproget 
fremtræder for os i Form af Skrift, vil det kun sige, at 
Tankebilledernes fysiske Kendetegn er manifesteret i en 
Form, der i Stedet for at indvirke paa Hørelsen indvirker 
paa Synet. De enkelte Lydenheder, af hvilke ”Lydtegnene” 
er bygget op, har her faaet hver sit ”synlige” Mærke 
eller Tegn. Disse Tegn kalder vi ”Skrifttegn” eller 
”Bogstaver”. 
Ved at sætte de enkelte Bogstaver sammen efter 
dertil bestemte Love opstaar det, vi kalder ”Ordet” 
eller Lydtegnenes ”synlige” Udtryk. At manifestere 
Lydtegnenes synlige Udtryk eller Kendemærker er 
saaledes det samme som ”at skrive”, ligesom at 
manifestere Lydtegnene i Udtryk for Hørelsen vil være det 
samme som ”at tale”. Sproget kan saaledes manifesteres 

i Form af ”Det skrevne Ord” og i Form af ”Det talte 
Ord” og er i begge Tilfælde altsaa identisk med en fysisk 
Overføringsproces af Tankebilleder eller Aandsrealiteter 
fra Individ til Individ.

193. Efterhaanden som Udviklingen skrider frem, bliver 
Jordmenneskets Fornemme- eller Føleevne mere og mere 
udviklet, hvilket igen vil sige, at nævnte Evne mere og 
mere gaar over paa sit eget Plan. Medens den saaledes 
hos Dyrene og Jordmenneskene fra de primitive Zoner 
hovedsagelig kun kan komme til Udløsning paa Basis 
af Følelseslegemsfosterets Samarbejde med det samme 
Foster langt overlegne og fuldt udviklede fysiske Legeme, 
hvorved de rent fysiske Smerter eller grovere Former 
for Fornemmelser kan opleves, saa kan samme Evne, 
naar Følelseslegemsfostret er mere fremskredent sætte 
Individet i Stand til at opleve Fornemmelser paa selve 
Følelsesplanet. 

Dette vil igen sige, at det foruden at kunne opleve 
Reaktionerne mellem dets Tyngdelegeme og den ydre 
Tyngdeenergi, der igen er det samme som de rent fysiske 
Former for Smerte eller Velvære, efterhaanden, som 
nævnte Fosterlegeme mere og mere kommer til Kræfter, 
ogsaa kan begynde at opleve Reaktionerne mellem 
dette Legeme og den ydre Følelsesenergi. Ligesom 
Reaktionerne af Tyngdelegemets Sammenspil med den 
ydre Tyngdeenergi er identisk med Behag og Ubehag 
eller Velvære og Smerte paa Tyngdeplanet, saaledes er 
Reaktionerne af Følelseslegemsfosterets Sammenspil med 
den ydre Følelsesenergi identisk med Behag og Ubehag 
eller Velvære og Smerte paa Følelsesplanet; men her 
fremtræder Velvære og Smerte henholdsvis som identisk 
med det, vi kalder ”Glæde” og ”Sorg”.

Det fremskredne Væsen i Dyreriget kan foruden paa 
Tyngdeplanet eller det fysiske Plan saaledes ogsaa 
opleve Velvære og Smerte paa Følelsesplanet. Men da 
Følelsesplanet jo ikke er et fysisk, men et aandeligt Plan, 
vil dette altsaa sige, at Sorg og Glæde i Virkeligheden 
er af aandelig Natur. Og vi ser atter her, hvorledes 
Jordmenneskets daglige Tilværelse i stor Udstrækning 
foregaar i den aandelige Verden. Men alt eftersom 
Individet faar Evne til at opleve Fornemmelser paa selve 
Følelsesplanet, faar det ogsaa Evne til at manifestere 
disse igen. Det faar saaledes Evne til bevidst at kunne 
skabe Sorg og Glæde for Medvæsenerne. 

Denne Følelsesmanifestation er naturligvis ikke særlig 
glædebefordrende i dens første Udviklingszoner, hvor 
Tyngdelegemet og Tyngdeenergien endnu spiller en stor 
Rolle og derfor i Henhold til senere Analyser bevirker, 
at nævnte Manifestation udløser sig i Selviskhed, 
Gridskhed, Intolerance samt alle andre Former for 
lavere Bevidsthedstendenser. Disse udgør altsaa 
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primitive Følelsesmanifestationer. Men efterhaanden som 
Følelseslegemsfostret udvikler sig og kommer i Forbindelse 
med Intelligenslegemsfosteret, og Samarbejdet mellem 
disse to Legemsfostre faar Overtaget over Samarbejdet 
mellem Tyngdelegemet og Følelseslegemsfostret, og 
Individet derigennem begynder at kunne arbejde med 
harmoniseret Følelses- og Intelligensenergi, der er det 
samme som ”Kærlighedsenergi”, kommer Individets 
Følelsesoplevelser og Manifestationer til at høre ind 
under den Realitet, vi kalder ”ren Kærlighed”. Og det 
er disse Manifestationer, vi almindeligvis udtrykker 

under Begrebet ”Følelse”. Naar vi saaledes siger om 
et Musikstykke, at ”det bliver spillet med Følelse”, 
saa er denne ”Følelse” Udtryk for en i det fysiske Spil 
forekommende Manifestation af en bag samme Spil 
eksisterende Aandsfornemmelse. Det er fra samme 
Bevidsthedsniveau, at de ædlere Følelsesimpulser stammer 
saasom ”Ædelmodighed”, ”Opofrelse”, ”Medfølelse”, 
”Tolerance” o. s. v. Følelsesmanifestationerne udgør 
saaledes en Skala af Livsytringer, der strækker sig fra 
”Had” til ”Kærlighed”. 

Af Jan Langekær

Martinus siger selv, at det vi læser er religiøs videnskab, 
når vi læser åndsvidenskab. 

Martinus om religiøs videnskab i Det Evige verdensbil-
lede III side 288:

”… Da disse(verdensreligionerne) er baseret på over-
dimensioneret følelse, må de nu degenerere til fordel 
for religiøs videnskab, der også bliver udtrykt som 
åndsvidenskab.” 

Det Martinus også især i Det Evige Verdensbillede I-II-
III forklarer, er at det, som vi, som levende væsen gen-
nem mange liv, går igennem er rigtig mange religiøse 
stadier lige fra det primitive dyrs første angstskrig i 
urskoven,(som i virkeligheden er en primitive bøn), videre 
over det tro-religiøse menneske, videre over det gudløse 
materialistiske menneske med djævlementalitet, videre 
til moderne humane kulturmenneske, videre med udvik-
lingen til at blive en sandhedssøger og åndsforsker som 
genfinder sit gudsforhold, men som nu ikke er et men-

neske som kan tro længere, ikke er på trosstadiet mere, 
men som har brug for viden, men nu ønsker at tænke 
selvstændigt og uafhængigt af autoriteter, og nu søger 
sin viden selv via kosmiske analyser, religiøs videnskab 
eller åndsvidenskab.

Hvad er det vi læser?
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Af Peter Wraae

Mennesker som er interesserede i Martinus åndsvidenskab 
oplever i denne tid en forvirrende og frustrerende periode, 
med en konflikt som handler om, hvorvidt man må rette 
i hans værker eller ej. Jeg synes det er indlysende, at det 
må man ikke, og følgende artikel vil give indsigt i en 
anden tidsperiode, hvor det samme problem eksisterede, 
men under andre vilkår og omstændigheder.

Mange af de som deler min interesse for Martinus` 
værker, har forudgående haft en ateistisk periode, og 
er formentlig af den årsag, som jeg, ikke særlig godt 
orienteret om religionshistorie. Jeg har derfor ikke 
tidligere hørt om bibel jægere, og jeg tror også, at det er 
de færreste af læserne der har.

Ved at se en historisk udsendelse i TV, blev jeg ledt på 
sporet af, at den konflikt der nu verserer, ikke er den 
første af sin art. Der var i 1800 tallet stor debat om det 
samme tema, men med et andet udgangspunkt, idet der i 
tidlig historisk tid var problemer med, at de dokumenter 
biblerne blev skrevet ud fra, var usikre og ofte rettet flere 
gange, af dem som oversatte eller kopierede teksterne. 
Det har derfor gennem mange århundreder været et stort 
arbejde for kirken, at sørge for, at Biblen blev holdt 
så fri for rettelser som overhovedet muligt, samt, at 
kildematerialet var så originalt som muligt.  

Det Nye Testamente som er den sidste del af Biblen, består 
af 27 afsnit/bøger som er kanoniseret, dvs godkendt af 
kirken. Det drejer sig om de fire evangelier af Matthæus, 
Markus, Lukas og Johannes samt Apostlenes Gerninger 
og Johannes Åbenbaring samt et antal breve til forskellige 
menigheder som beskrev Jesus liv, død og genopstandelse. 
Der har dengang været en simpel sortering af de skriftlige 
kilder, efter det vi i dag vil kalde politisk hensyn, idet det 
viser det sig, at en magtfuld ægyptisk biskop egenhændigt 
besluttede hvad Det Nye Testamente skulle bestå af, men 
mere herom senere. 

Der opstod for ca 200 år siden i Tyskland en udbredt tvivl 
i samfundet om kristendommens fundament var originalt 
og ægte. Blandt historikere og teologer i primært Leipzig 
og Tübingen var der tvivl om teksternes pålidelighed, 
blandt andet pga af de mange rettelser. Det skabte en 
ophedet debat, fordi der opstod tvivl om hvorvidt Guds 
ord i biblerne var rigtige, så emnet for vores diskussion er 
altså ikke nyt, og der opstod behov for at finde (genfinde) 
helst helt originale, eller sekundært mindre rettede 

tekster. Da de første Bibler skulle trykkes, var det ældste 
manuskript fra ca år 1100 e.Kr., og var altså skrevet (og 
rettet) mere end tusind år efter Jesus død. Dette behov 
for urettede kilder til trykning af bibler resulterede i 
1830 i, at den tyske teolog Konstantin von Tischendorf, 
som var ekspert i klassisk græsk, planlagde en rejste til 
Ægypten for der, at prøve at finde originale tekster, fordi 
landet de første århundreder efter Jesus død var centrum 
for kristendommen.

Tischendorf blev derved den første bibel jæger, og 
andre skulle senere følge i hans fodspor. Han rejste til 
Alexandria og Cairo, hvor han i lang tid søgte i basarer 
og biblioteker - uden resultat. Han havde undervejs fået 
det råd, at han måske kunne finde, de tekster han søgte i 
Sct. Katarina Klostret i Sinai ørkenen, som skulle ligge 
på det sted, hvor Moses skulle have fået tavlerne med de 
ti bud af Gud. Med et introduktionbrev fra den Græsk-
ortodokse Kirke i Alexandria, tog han turen på 500 km på 
kamelryg gennem ørkener. Han ankom i 1844 til klosteret 
som har en 1500 år lang historie, og det har hverken været 
ødelagt, forladt eller involveret i krig, og er derfor helt 
intakt, med et bibliotek der var meget gammelt. Det var 
på det tidspunkt ikke katalogiseret, og lå spredt tilfældigt 
i mange rum. 

Det tog Tischendorf lang tid, at finde noget af det han 
havde brug for, men han fandt over 100 løse blade, som 
var det ældste bibelmateriale på græsk, han nogensinde 
havde set, og han fik lov til at tage 43 sider med hjem. 
Det viste sig ved nærmere efterforskning, at siderne 
kunne dateres tilbage til 300 e.Kr., og blev derfor det 
ældste bibelmateriale der eksisterede. Han røbede ikke 
for nogen, hvor han havde fundet det i frygt for, at det evt. 
tilbageværende materiale skulle falde i forkerte hænder. 
Han brugte derefter 15 år på, at planlægge en ny tur for 

Bibel-jægere

Sct. Katarina klosteret i Sinai
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at finde yderligere materiale, hvilket krævede mange 
godkendelser, bla. fra den russiske Zar.

Det lykkedes ham i andet forsøg, at finde en komplet 
Bibel som blev dateret til 350 e.Kr., den blev kaldt 
Codex Sainaicus, og gjorde ham verdensberømt. Den 
var det mest originale bibelmateriale der fandtes, men 
her viste det sig også, at de mennesker der havde haft den 
i hænderne, også havde lavet rettelser, de fleste dog af 
mindre betydning. Hans berømmelse siger lidt om hvilken 
opmærksomhed der dengang fandtes på dette område. 

Efter den blev skrevet af efter hans hjemkomst, havnede 
den i Moskva. Der blev den liggende til den russiske 
revolution, hvor den russiske stat solgte den til England 
for et stort beløb, som blev rejst delvis af private midler 
og delvis af den engelske regering. Den findes nu i British 
Museum som den mest værdifulde bog i deres samling. 
Salget var en stor begivenhed med stort presseopbud, og 
kom på forsiden af mange europæiske aviser.

Tischendorfs held startede en hel bølge af bibel jægere, 
som søgte efter gamle, og også ikke kanoniserede tekster 
som kunne få indflydelse på verdens største religion, 
som kristendommen var. To tvillingesøstre Agnes og 
Margeret Smith fra Skotland var blandt de tidlige bibel 
jægere, de var døtre af en velhavende familie og fik en 
god uddannelse. Da deres far døde, arvede de nok til at 
gøre dem økonomisk uafhængige, og de rejste derfor en 
del rundt i verden. I det engelske society liv stødte de på 
historierne om Sct. Katarina Klosteret, og, at der muligvis 
fandtes yderligere værdifulde bibeltekster der. 

Søstrene rejste selv til Sct. Katarina Klosteret, og havde 
held til at finde yderligere tidlige bibeltekster på syrisk 
og aramæisk. Aramæisk var det sprog Jesus talte med 
disciplene. Agnes lærte sig lidt syrisk, så hun var i 
stand til at få en simpel forståelse af en tekst. De fulgte 
Tischeldorfs rute og medbragte primitivt fotoudstyr, så 
de var i stand til at affotografere bøger. De fik lov til at 
komme ind i klosteret, selv om de var både protestanter og 
kvinder, da munkene kunne se deres ærlige og oprigtige 
hensigt, og de var tilmed i stand til at tale en del græsk. 
De fandt en meget tidlig bibeltekst, som de ikke fik lov til 
at tage med hjem, og måtte derfor tage tilbage til England, 
og igen returnere til klosteret med to eksperter i det gamle 
syriske sprog, for derved at få oversat teksterne. 
Deres arbejde blev hjemme varmt modtaget, og de modtog 
senere akademiske æresbevisninger, før det var muligt for 
kvinder at studere ved universiteterne i England.

Offentligheden i England var foruroliget over, at der i 
en ny revideret Bibel fra 1881, var foretaget ca 30.000 
rettelser i forhold til den tidligere udgave, den såkaldte 
King James-biblen, og det var der mange der ikke forstod, 

at der kunne være så meget tvivl om Guds ord. Det var en 
folkesag, at få så originalt materiale som muligt, der var 
derfor ophedede debatter mellem troende og forskere, og 
mere eller mindre alle tog del i debatterne, som blev det 
største opgør i den kristne religion siden reformationen. 
Nogle borger i flere af de største europæiske lande, 
begyndte at tvivle på troværdigheden af evangelierne 
samt kristendommens grundlag, fordi der både forekom 
de mange rettelser i de gamle skrifter, og at der i skrifterne 
var enkelte forskelle i beskrivelsen af begivenheder bla 
Jesus genopstandelse. Mon ikke der i den periode blev 
tænkt de første ateistiske tanker. 

Denne søgen efter gammelt og så vidt muligt originalt 
bibelmateriale, foregik i gennem mange årtier. Mange 
bibeljægere prøvede lykken, og en af dem var en 
amerikansk millionær Charles Lang Freer som i 1906 
oprindeligt besøgte Cairo for at udvide sin kunstsamling. 
Hans rejse blev et vendepunkt for bibel jægerne, idet 
han stødte på nogle gamle originale evangelier som han 
købte i konkurrence med et par andre købere, og de viste 
sig at være fra ca år 400 e.Kr. Der var i datiden så stor 
interesse for bibel teksterne, at det trak overskrifter i 
aviserne da han kom hjem med dem, de blev kaldt Codex 
Washingonianus.

Peter Evangeliet blev fundet af bibel jægere og udgivet 
i 1891 kort efter det blev fundet, og som ikke fandtes i 
Det Nye Testamente. 
Thomas Evangeliet blev fundet ved en tilfældighed i 
1946, er også et eksempel på en tidlig bibelsk tekst, 
der som de to førnævnte, heller ikke indgik i Det Nye 
Testamente, og som efter det blev fundet har kastet nyt 
lys over kristendommen. 

Forskere peger på, at dette evangelium ser ud til, at være 
skrevet før evangelierne af Lukas, Matteus og Johannes, 
og at Thomas anbefaler os at leve moralsk, samt en del 
af indholdet ikke harmonerer med den organisation 
den kristne kirke har haft. Dette evangelium samt 
andre skrifter blev udeladt Biblen, af en magtfuld og 
rationel biskop i den daværende kristne kirke ved navn i 
Athanasius i Alexandria. Han besluttede, at de efter hans 
mening, mest centrale kristne tekster skulle samles i en 
Bibel sammen med Det Gamle Testamente, og det blev 
til de 27 bøger/afsnit som Biblen stadig består af. 
Andre hellige skrifter som ikke blev inkluderet og dermed 
kanoniseret, blev søgt udryddet, hvilket er årsagen til, 
at Thomas Evangeliet blev gemt i en forseglet krukke 
af munke som levede i Nag Hamadi klosteret nord for 
Kairo, som lå tæt ved det sted hvor evangeliet blev fundet. 
De var simpelthen bange for, at opbevare det i frygt for 
ledelsen i den kristne kirke, men kunne ikke få sig til at 
brænde det, som de blev påbudt.
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Judas Evangeliet blev fundet i 1970 èrne, og udgivet i 
2006. Denne tekst viser, at han formentlig var den af 
disciplene Jesus havde det tætteste forhold til. 

Det er for mig tydeligt, at det opgør der var i det meste 
af forrige århundrede som drejede sig om, at tilstræbe 
et så originalt bibelmateriale som muligt var en svær 
opgave, fordi de tekster der fandtes, var skrevet af 
mange forskellige mennesker og overlappede hinanden. 
Vi der har den glæde, at læse Det Tredie Testamente 
skal nok sætte pris på, at have de helt originale tekster 
– uden rettelser. t eller oplysning som vejen til frelse. 

Af Tage Buch

Følgende indlæg skrev Tage Buch i februar 2002. Det blev 
aldrig trykt i bladet Kosmos, for Tage vidste på forhånd, 
at han aldrig ville kunne få det trykt i Instituttets blad.

Det der for næsten 2000 år siden skete i Jerusalem gen-
tager sig i dag i andre former. Efter påskemåltidet gik 
Jesus med sine disciple til Oliebjerget, hvor han talte til 
dem om sin forestående korsfæstelse. Her siger Jesus til 
dem, at de alle vil forråde ham samme nat. Dertil svarer 
Peter, at selv om alle de andre vil gøre det, så ville han 
ikke gøre det. Jesus siger så: ”Førend hanen galer skal 
du fornægte mig tre gange.”

De fleste disciple flygtede allerede efter Jesu tilfangeta-
gelse, medens Peter fulgte efter og påhørte på afstand, 
at Jesus blev forhørt af ypperstepræsterne, og da de har 
fældet deres dom, bliver Peter af forbipasserende spurgt, 
om han ikke var en af Jesu disciple, og her er det så, at han 
som forudsagt fornægter Jesus tre gange ved at sige det 
kendte: ”Jeg kender ikke dette menneske”. Alle manglede 
de modet til at vedkende sig deres mester.

Skuepladsen er i dag ikke Jerusalem men Skandinavien. 
Der er ingen der skal henrettes, men der er udkommet 
en ny ”Talsmand”, den forudsagte ”Talsmanden den 
hellige ånd” der skulle føre menneskene frem til ”hele 
sandheden”, og som i vor tid er fremkommet som Det 
Tredie Testamente. Måske har Martinus heller ikke haft 
tiltro til sine ”disciples” mod. Vi forrådte eller svigtede 
i hvert fald praktisk taget alle Martinus og hans værks 
overordnede titel Det Tredie Testamente til fordel for den 
camouflerede titel, hans arbejde gennem en årrække blev 
”markedsført” under: ”Martinus kosmologi”.

Nogle få havde ganske vist omkring Martinus’ bortgang 
skrevet artikler, der fuldt ud anerkendte Martinus’ sidste 

store beslutning om ændringen af værkernes titel, men 
disses opfattelse viste sig at være underlegen over for 
mere materialistiske holdninger. Mange der i dag stude-
rer eller underviser i Martinus åndsvidenskab ”forråder” 
ved deres indstilling fortsat deres ”mester” og hans værk 
og dækker sig under udtryk som: ”Det er for religiøst”, 
”det er for tidligt” eller ”det er for provokerende”. Ingen 
kan med rette sige det så generelt, men kun: Det er for 
religiøst, for tidligt og for provokerende – for mig”

Man mangler som disciplene det nødvendige mod til at 
vedkende sig interessen for Det Tredie Testamente un-
der dets rette navn. Er det ikke betænkeligt, at Martinus 
”udvalgte” ligesom deres efterfølgere har tøvet med at 
”tone rent flag”? Som følge heraf tøver også mange andre. 
Men Martinus ønskede jo sine værker ”Talsmanden” ud 
til hele menneskeheden under dets rette navn, derfor bør 
camouflagen ”Martinus kosmologi” ændres til Det Tredie 
Testamente, hvor man henvender sig til offentligheden. 
Også Martinus åndsvidenskab og kosmiske analyser er 
brugbart, evt. Martinus’ verdensbillede. Martinus’ ønsker 
må yages alvorligt.

Ethvert menneske er selvfølgelig frit stillet, men alle dem 
der har mødt og hørt Martinus og dem, der i dag studerer 
hans værker, er pionerer for en ny verdenskultur. Vi må 
gøre os klart, at Martinus’ mission er ligeså epokegørende, 
betydningsfuld og nyskabende som Jesu undervisning i 
sin tid, hans korsfæstelse og død og den efterfølgende 
opstandelse – om end ikke nær så dramatisk. Jesu disciple 
flygtede og ”forrådte” ham i første omgang, men kom på 
bedre tanker og drog ud i verden og forkyndte det glade 
budskab om kærligheden til Gud og næsten. Lyset må 
sættes på en stage. Vi kan ikke fortsat skjule det under 
en ”skæppe”. Vi kan ikke vedblive med at sige: ”Jeg 
kender ham ikke”.
(Kilder: Mathæus kap. 26. Bisættelse kap. 114-122)

Jeg kender ham ikke
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Af Søren Olsen

Jeg må tilstå med det samme, jeg er ikke intelligent nok 
til at forstå Kurt Christiansens analyser i Impuls nr. 4. 
2014. Den handler om Martinus mulige bevidste skelnen 
mellem brugen af ordet ”mineralier” og ”mineraler”. Er 
det sandsynligt, at Martinus kunne finde på at tillægge 
sådanne detaljer en skjult betydning?

Sprog er skabt. Det er underlagt evolution ligesom alt 
andet i tilværelsen. ”Sprogfugle” uddør og nye ”sprog-
fugle” fødes til verden. ”Mineralier” er en sådan uddød 
sprogfugl. I ”Ordbog over det danske sprog”, Historisk 
ordbog 1700-1950, kan ordet ikke engang slås op. Prøver 
man henvises til ”mineraler”. Det er faktisk underligt, at 
det ikke er forklaret, for Googler man ”mineralier”, får 
man flere hits. Det drejer sig om videnskabelige afhand-
linger fra 1700- og 1800-tallet. Ordet ”mineralier” har, 
tyder det på, været brugt et godt stykke ind i 1900-tallet. 

Det er således overvejende sandsynligt, at Martinus bare 
har været gammeldags i sin stavemåde i en overgang. To 
af de eksempler, som Kurt giver på brug af ordet ”mi-
neralier”, er i LB 1 og 2. Et enkelt eksempel er fra LB 
6. Derefter følger 5 eksempler hvor ”mineraler” er brugt 
også i LB 6. Jeg fandt et eksempel helt mod slutningen af 
bind 7, hvor Martinus i stk. 2658 under punkt 36 bruger 
ordet ”mineralier” i en fuldstændig jordisk sammenhæng. 
Jeg er blevet drillet, fordi jeg endnu ofte kommer til 
at bruge det gammeldags ord ”vegetarianer”, for i dag 
hedder det ”vegetar”. Jeg synes, det ville være slemt, 
hvis ordene ”en eneste tøddel” blev erstattet med ”den 
mindste smule”. Det er imidlertid svært at argumentere 
for, at forståelsen af sætningen, ”at jeg således i den evige 
udvikling umuligt vil kunne udgøre en eneste tøddel mere, 
end hvad alle andre væsener før mig har været, og hvad 
alle andre væsener efter mig vil blive”, ville gå tabt, hvis 
”en eneste tøddel” blev erstattet af en mere nutidig tale-
måde. Nok så vigtigt er det, at ”tøddel” linker til brugen 
af ordet i Bibelen. 

Instinktlegeme, tyngdelegeme osv., skæbneelement, 
moderenergi, grundenergi, den højeste ild, polforvand-
ling m.fl. Martinus har skabt adskillige ord, der en dag 
formentlig vil blive indført i alverdens ordbøger. De er 
ikke i dag med i ”Ordbog over det danske sprog”, selvom 
nogle har eksisteret på tryk siden 30-erne.
Den ekstremt materialistiske tidsalder, vi lever i, kunne i 
teorien gå hen og tage livet af ordet ”ånd”, for forskningen 
i hjernen giver ikke plads til, at ordet skulle dække noget, 
der har med virkeligheden at gøre. Det er brugen af et ord, 

der dikterer dets betydning og dets uddøen. Det Tredje 
Testamente revitaliserer en del gamle ord og udtryk. Ikke 
bare fordi de står på tryk, men fordi de giver mening for 
den, der læser dem. Åndsvidenskaben er ikke anderledes 
stillet end naturvidenskaben eller for den sags skyld dyr 
og de første mennesker. Visse dyr (aber og surikater 
f.eks.) kan advare hinanden på forskellig måde med lyde, 
der f.eks. fortæller om en fare kommer fra jorden eller 
fra luften. Menneskene har gennem udviklingen givet 
navn til mineraler, planter og dyr. Naturvidenskaben har 
forsket i og beskrevet disse og har systematiseret navn-
givningen. Åndsforskeren er stærkt hjulpet af f.eks. Det 
Tredje Testamente på opdagelsesrejse i nye spændende 
indre terræner, hvor vi kan se nødvendigheden af at sætte 
ord på nye realiteter, der indgår i den store forklaring af 
den altomfattende sammenhæng.

Mineralier eller mineraler, er det sandsynligt at Martinus 
skulle have lagt en skelnen ind i disse to udtryk? Næppe! 
Det har aldrig været Martinus opgave at fortælle om mi-
neralerne eller mineralriget som ydre fænomen. Det er og 
bliver naturvidenskabens arbejdsområde, og mig bekendt 
kender man den kemiske sammensætning af alle jordiske 
mineraler. Martinus opgave er at fortælle om, hvad det, 
vi kalder mineraler eller mineralier, i virkeligheden er 
udtryk for. De er livsytringer i kraft af livsenheder, der 
står bag og skaber de atom og molekylekombinationer, 
som mineralerne udgør. De levende væsener bag kalder 
Martinus salighedsvæsener. De bor ikke i et mineralrige. 
De har hjemstavn og al livsoplevelse i deres egen indre 
verden i et salighedsrige.

Den dag et menneske forstår, at alt i det fysiske verdensalt 
er livsytringer, altså at selv mineraler, partikler, atomer, 
molekyler, kloder, sole og galakser er udtryk for liv som 
forstået gennem X-analyserne, da har dette menneske 
fået hul igennem til et helt nyt og fuldkomment logisk 

Mineralier, sprogets udvikling og ideen med det hele
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videnskabssyn. Det er den store fortælling. Det er 
det, der gør en forskel. Er man nået til denne indsigt, 
bliver det mildt sagt ligegyldigt hvordan ”mineraler” 
er stavet. Udfordringerne ligger et helt andre steder 
og på helt andre planer, og der er så meget, der skal 
forstås.

Alt taler for, at vi kan forvente, at Martinus ikke 
har en skjult pointe med at skrive mineralier eller 
mineraler. Det bliver i så fald kun de, der om måske 
flere hundrede år kan læse dansk, der ved at forske i 
de gamle udgaver og rettelsesbladene, vil kende til de to 
udgaver af ordet. På alle andre sprog vil det være umuligt, 
for hvordan skulle man dog kunne oversætte ”mineralier” 
til andet end ordet ”mineraler”, på det sprog man oversæt-
ter til? Skulle man finde en tilsvarende gammel skrive-
måde, på det andet sprog, hvis den altså fandtes? Findes 
der gamle skrivemåder på esperanto? Der er grund til at 
formode, at sådanne umulige oversættelsesproblemer har 
Martinus ikke ville udsætte oversættere for. Ib Schleicher 
sad i Rådet udpeget af Martinus og var i fuld gang med 
oversættelse til esperanto, mens Martinus levede. 

Den umådelige omhu og grundighed Martinus skriver 
med afspejles ikke i gamle stavemåder m.m., den afspej-
les i den kærlighed med hvilken han tager læseren ved 
hånden, og næsten fra ende til anden bruger dagligdags 
ord til at forklare ofte vanskelige emner for os jordmenne-
sker. Denne ”kærlige hånd” knytter sig til læserens spæde 
intuition – forhåbentlig også når det gælder oversættelser 
- for kun intuitionen kan gøre værkets ide synlig. 
Dagligdags erfaringer bruges til at få læseren til at føle 
og forstå, at selv det banale kan afspejle og eksemplifi-
cere grundlægende og bærende principper i tilværelsen. 

Lidelsen f.eks., er den meningsløs, eller peger 
den i retning af noget meningsfyldt? Er der 
en ide med lidelse og død? For det menne-
ske, der har livs- og lidelseserfaringerne, er 
en sådan dybere forståelse af tilværelsen en 
livsbetingelse. 
Den, noget gammeldags grundighed hvor-
med Martinus ofte skriver, den, robusthed 
i sætningsopbygningerne han manifesterer, 
er ikke nødvendigvis nem at læse, men jeg 
tænker, at den tvinger oversættere til at være 

overordentlig omhyggelige med, at hver sætning afstem-
mes i sin helhed, så den bevarer sin betydning og ide.

Engang tænkte jeg, at i fremtiden vil mennesker fra andre 
områder på Jorden lære sig dansk, for at læse Det Tredje 
Testamente på originalsproget. Ligesom det i dag sker 
med Søren Kierkegaard. Det vil naturligvis ske, men 
næppe i noget større omfang. Hvorfor? Værkets dybde og 
helhed lukker sig ikke op, ved en ren akademisk analyse, 
sådan som det bedrives inden for filosofisk og anden 
humanistisk forskning i dag. Der kræves noget mere. I 
takt med at intuitionen udvikles, vil mennesket stadig 
nemmere forstå helheden og ideen i værket. Er ideen 
med hver sætning i oversættelsen bevaret, eller det antal 
sætninger den måtte være delt op i, er ordene velvalgte, 
vil en oversættelse i lige så høj grad afsløre livsmysteriet 
løsning, for den der har de åndelige forudsætninger, som 
den danske udgave. Har man alligevel problemer med 
at forstå detaljer i et kapitel i en oversættelse og gerne 
vil vide, hvad Martinus har skrevet på dansk, bliver det 
nemt, når f.eks. alle kan esperanto. Så kontakter man en, 
der kan dansk, og får detaljer i den danske udgave vendt 
og drejet på esperanto.     

Søren Olsen kalder sin artikel: ”Mineralier, sprogets 
udvikling og ideen med det hele.”

Søren Olsens artikel anfægter min tidligere redegørelse 
for forskellen i forståelsen af teksten, når Martinus bruger 
ordet ”mineralier” og når han bruger ordet ”mineraler”. 
I min artikel har jeg påpeget, at Martinus bruger ordet 
”mineralier” når han omtaler jordens mineraler (det som 
mennesket opfatter som livløse sten), set fra et kosmisk 
synspunkt, altså set med kosmisk bevidsthed, hvor han 
ser disse som livsytringer fra væsener i salighedsriget. 

Martinus bruger ordet ”mineraler” når han ser og be-
skriver denne forekomst ud fra det endnu ikke kosmisk 

bevidste menneskes udsigtspunkt, hvor denne forekomst 
netop opfattes som livløst stenmateriale. Jeg har i min 
tidligere artikel vist nogle enkelte eksempler på brugen 
i begge tilfælde. Men vurderet alle tilfælde hvor ordet 
bruges i Livets Bog.

Søren Olsen har i sin artikel fremdraget et eksempel fra 
slutningen af Livets Bog bind 7, hvor han mener at kunne 
vise, at jeg ikke har ret i min opfattelse af Martinus brug af 
ordene. Ordet som Søren Olsen omtaler, findes i afsnittet 
i Livets Bog vist efterfølgende.

I Livets Bog bind 7 side 2891, afsnit 2658, står der under 
punkt 36 følgende tekst:

Kurt Christiansen komenterer Søren Olsens artikel:
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”36. At denne ny Verdenskultur er det virkelige „Him-
meriges Rige” paa det fysiske Tilværelsesplan. Her 
eksisterer alle Opfyldelser af de jordmenneskelige hø-
jeste Idealer. Her er alle Verdens Nationer blevet til eet 
Rige, een Stat med en for hele Verden fælles Regering. 
Alverdens Folkeslag er blevet til en uadskillelig Eenhed. 
I dette guddommelige Rige eksisterer kun den absolutte 
Fred i Renkultur. Krig og Ufred er forlængst forsvundet 
fra dette Riges jordiske Kontinenter. Her kan allerhøjest 
i dets første Epoke være Tale om et Retsvæsen. I denne 
Stat eksisterer hverken Straffeanstalter eller Tugthuse. 
Den i Dag saa altdominerende Handelsverden eksisterer 
heller ikke i Fremtidsstaten. Ligeledes er Pengesystemet 
og dermed de med dette System forbundne Ulykker og Li-
delser ogsaa forsvundet. Ingen som helst Privatpersoner, 
Aktieselskaber eller Koncerner kan eje og monopolisere 
Jordens Indhold af Olier og Mineralier og øvrige Stof-
fer. De kan kun ejes af hele Menneskeheden og kan kun 
udnyttes til absolut Fordel for hele Menneskeheden. Hvert 
eneste Menneske, der bliver født paa Jorden, er absolut 
Medejer af Jordens Rigdomme.” 

Hele afsnit 2658 er en opremsning af elementer baseret på 
følgende indledning:

”2658. Og hvad har saa de kosmiske Analyser vist os med 
Hensyn til selve „det Levende” og dets evige kosmiske 
Struktur hinsides Tid og Rum eller selve Livsmysteriets 
absolutte Løsning, plus det, vi har udtrykt i det Koncen-
trat af Analyserne, vi allerede har givet. De kosmiske 
Analyser har vist os: ”

I det ovenfor viste afsnit 36, som indeholder ordet ”mineralier”, 
er Martinus nået frem til at beskrive situationen, som når men-
neskeheden er nået frem til at have fået kosmisk bevidsthed, og 
er samlet i, og lever i, fortsættelsen af dyreriget, ”det rigtige 
menneskerige”.

Da Martinus her ser dette rigtige menneskerige, fra indbyg-
gernes oplevelsestilstand, med deres her erhvervede kosmiske 
bevidsthed, til forskel fra menneskenes nuværende udsigtspunkt 
hvor de ikke har kosmisk bevidsthed, er det fuldt i overens-
stemmelse med min tidligere artikel, at Martinus, i denne tekst, 
bruger betegnelsen ”mineralier” om ”dette stenmateriale” der 
fra indbyggernes synspunkt, med deres nu kosmiske bevidst-
hed, oplever dette materiale som det netop er, manifestationer 
fra væsener i salighedsriget.

Det er i fuld overensstemmelse med, at Martinus i andre sam-
menhænge bruger ordet mineralier når han beskriver noget ud 
fra sin egen kosmiske bevidsthed. 
I alle tilfælde hvor han bruger ordet mineralier, betyder det 
således, at det er set ud fra et kosmisk bevidsthedsniveau. Det 
er netop det jeg har påpeget i min tidligere artikel om emnet. 
At han i ovennævnte afsnit bruger ordet ”mineralier” når han 
ser situationen ud fra menneskepopulationens stade er korrekt 
derved, at denne menneskepopulation, som den er beskrevet 
her, nu har kosmisk bevidsthed.

Når jeg gennemgår Søren Olsens tekst ser jeg følgende:

I første afsnit står der: ”Er det sandsynligt, at Martinus kunne 
finde på at tillægge sådanne detaljer en skjult betydning?”

Her afslører Søren Olsen noget meget betydningsfuldt om sig 
selv. Han oplever det, som jeg tidligere har forklaret, som en 
skjult betydning i teksten. Hermed afslører han, som en del 
andre på facebook, at han overhovedet ikke forstår teksten 
i dybden, men kun på overfladen. Forskellen som jeg har 
beskrevet er nemlig ikke noget skjult for dem, inklusive mig, 
der forstår teksten i dybden. For os er det let forståelig, på linje 
med andre vigtige oplysninger i teksten, og ikke noget skjult. 
Denne selvafsløring er Søren Olsen således ikke ene om. Jeg 
har oplevet den til trivialitet via udtalelser fra debattører på 
facebook. Jeg gider blot ikke gå ind der, og deltage i debatten. 

Lidt længere nede i Søren Olsens tekst skriver han bl.a. om det 
han ser i det viste tekststykke:
”Det er således overvejende sandsynligt, at Martinus bare har 
været gammeldags i sin stavemåde i en overgang. To af de 
eksempler, som Kurt giver på brug af ordet ”mineralier”, er i 
LB 1 og 2. Et enkelt eksempel er fra LB 6. Derefter følger 5 
eksempler hvor ”mineraler” er brugt også i LB 6. Jeg fandt et 
eksempel helt mod slutningen af bind 7, hvor Martinus i stk. 
2658 under punkt 36 bruger ordet ”mineralier” i en fuldstændig 
jordisk sammenhæng.” 

Han siger her: ”i en fuldstændig jordisk sammenhæng.” Det 
er fuldstændigt rigtigt, men Søren Olsen har ikke opdaget, at 
denne jordiske sammenhæng vedrører en fremtidig tilstand 
hvor menneskene har fået kosmisk bevidsthed. Derfor bruges 
udtrykket ”mineralier”.
Havde Martinus omtalt det samme, hvor det havde drejet sig 
om nutidsmennesker uden kosmisk bevidsthed, ville teksten 
for det første have været en helt anden, og så ville han have 
brugt ordet ”mineraler”.

Et stykke længere fremme siger Søren Olsen:
«Mineralier eller mineraler, er det sandsynligt at Martinus 
skulle have lagt en skelnen ind i disse to udtryk? Næppe! Det 
har aldrig været Martinus opgave at fortælle om mineralerne 
eller mineralriget som ydre fænomen. Det er og bliver natur-
videnskabens arbejdsområde, og mig bekendt kender man den 
kemiske sammensætning af alle jordiske mineraler.»
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Det han påstår her om Martinus opgave er det rene vrøvl. 
Søren Olsen benægter her, at Martinus har lagt en skelnen 
ind i disse to udtryk, uden at have det mindste belæg 
for sin påstand. Han påstår, uden at der er hold i det, at 
”Det har aldrig været Martinus opgave at fortælle om 
mineralerne eller mineralriget som ydre fænomen. Det 
er og bliver naturvidenskabens arbejdsområde”. Hvad 
er et ydre fænomen? Jeg kan ikke aflæse hvad dette ord 
betyder i denne sammenhæng. Han påstår derefter, at 
”mig bekendt kender man den kemiske sammensætning 
af alle jordiske mineraler.” Det er også det rene sludder. 
Det gør man ikke. Der beskrives dagligt nye mineraler. 
Det kan han læse i det tyske mineraltidsskrift ”Lapis”. Det 
må vel også opfattes som naturligt, derved, at der stadig 
kommer nye bevidstheder/væsener til salighedsriget fra 
den guddommelige verden, som individuelt sætter præg 
på mineralforekomsterne. Jeg skal ikke uddybe det yder-
ligere her, da det vil være de færreste der ”er hjemme i” 
”mineralernes” kemi på det fysiske plan.

Efterfølgende lader han dog forstå, at han et stykke hen 
ad vejen har forstået hvordan ”mineralierne” er opstået, 
nemlig som begyndende livsytringer fra salighedsvæse-
ner, på det fysiske plan.

Efterfølgende skriver han:
”Er man nået til denne indsigt, bliver det mildt sagt lige-
gyldigt hvordan ”mineraler” er stavet. Udfordringerne 
ligger et helt andre steder og på helt andre planer, og der 
er så meget, der skal forstås.”

Det er også rent vrøvl. Naturligvis opleves det som lige-
gyldigt hvordan ”mineraler” er stavet, når man ikke, har 
forstået forskellen i de to ords betydning i åndsvidenska-
ben, men ikke for os der forstår forskellen. 
For de mennesker, som Søren Olsen med flere, der endnu 
ikke har forstået de åndsvidenskabelige tekster i dybden, 
har Martinus ved sit sprogbrug søgt at gøre det lettere 
forståeligt for de søgende. Det stiller dog krav om, at man 
skal lære at bruge det værktøj som Martinus har stillet 
til rådighed først, og ikke kaste det bort, fordi man ikke 
forstår det endnu, og derfor bliver partiske, fordi man tror 
det er noget jeg har fundet på. Derved låser disse men-
nesker sig fast på deres lavere forståelsesniveau.

I slutningen konkluderer Søren Olsen:
”Værkets dybde og helhed lukker sig ikke op, ved en 
ren akademisk analyse, sådan som det bedrives inden 
for filosofisk og anden humanistisk forskning i dag. 
Der kræves noget mere. I takt med at intuitionen ud-
vikles, vil mennesket stadig nemmere forstå helheden 
og ideen i værket.”

Det Søren Olsen siger her, kan ikke siges bedre. Det er 
netop kernen i problemet, som han og en masse andre 

”sylter rundt i”, uden at kunne få hold på det. 
Uforvarende, slutter han her med en absolut sandhed, 
nok uden at vide det rigtigt. Måske fordi han tror, at han 
allerede har forstået teksten i dybden. Det har han dog, 
ved sin argumentation, bevist, at han langtfra er nået til 
endnu. Hans ståsted svarer til det nuværende ståsted for 
stort set alle andre mennesker der interesserer sig for 
åndsvidenskaben. Det er ekstremt få der forstår ånds-
videnskaben i dybden. Det er der imidlertid ikke noget 
dårligt i, det kommer med tiden og udviklingen hos de 
enkelte mennesker. 

Søren Olsen siger: 
«Værkets dybde og helhed lukker sig ikke op, ved en 
ren akademisk analyse, sådan som det bedrives inden 
for filosofisk og anden humanistisk forskning i dag. 
Der kræves noget mere.”

Det har han fuldstændig ret i, men han nævner ikke, at 
værket heller ikke lukker sig op for mennesker der kun 
benytter deres følelsesenergier. Sådanne mennesker evner 
kun at slikke på overfladen af teksten. Der skal nemlig, 
i forbindelse med følelsesenergien, benyttes en hel del 
intelligensenergi for at forstå værket i dybden, og det er 
denne sidste energi der er en udpræget mangelvare hos 
de fleste åndsvidenskabsinteresserede mennesker.

Han siger efterfølgende noget helt rigtigt:
I takt med at intuitionen udvikles, vil mennesket stadig 
nemmere forstå helheden og ideen i værket.”

Ja det er rigtigt. Når denne intuitionsenergi er rimeligt 
godt udviklet hos mennesket, har det nemlig fået kos-
misk bevidsthed. Man behøver imidlertid ikke at vente 
så længe. Man kan komme meget langt hvis man har en 
udviklet intelligensenergi kombineret med følelsesenergi, 
og dette er det nærmest forestående, at intelligensener-
gien udvikles hos de mennesker der beskæftiger sig med 
åndsvidenskab, såvel som, at følelsesenergien udvikler 
sig hos de intelligente mennesker der nu er ateister.

Man skal blot arbejde ufortrødent og intensivt videre, 
i håbet om at nævnte manglende energier udvikles ved 
intensivt arbejde og fordybelse i tekststoffet. Når udvik-
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lingen er sket, får man en rigtig dyb forståelse af det som 
Martinus har fået lov til at være en kanal for. Når man er 
nået dertil, er man glad for, at Martinus har differentieret 
mellem de to synsfelter han beskriver med de to ord. 

Læg mærke til, at Martinus har brugt det gamle ord 
”mineralier”, i stedet for at opfinde et nyt ord. Denne 
skriveform har Søren Olsen i andre sammenhænge fuld 
forståelse for, idet han skriver: 
”Det Tredje Testamente revitaliserer en del gamle ord og 
udtryk. Ikke bare fordi de står på tryk, men fordi de giver 
mening for den, der læser dem.”

Søren Olsen skulle prøve at bruge denne synsvinkel på det 
ord vi her har mødt, og ikke i denne sammenhæng prøve 
at kalde det for gammeldags sprogbrug uden betydning. 
Vi ser her en person der endnu ikke evner at tænke 
selvstændigt, men er underlagt politiske synsvinkler 
fra MI. MI er jo kommet i klemme ved at have ændret 
”mineralier” til ”mineraler”, uden overhovedet at have 
bekendtgjort det i ændringslisten. Dette er blot et enkelt 
eksempel på MI’s totale inkompetence til at ændre noget 
som helst i teksten.

Af Per Holsner

Byretsdommen i København faldt ud til Instituttets for-
del med en tolkning i overensstemmelse med de danske 
juridiske forudsætninger, der baserer sig på det aktuelle 
politiske verdensbillede i en tid af kapitalistisk materia-
lisme. Fysisk lavintellektuelt en sejr, men til en meget høj 
pris da de afhørte afslørede sin moralske værdi ved ikke 
at vedkende Martinus livsværk, det Tredie Testamente, 
sit indhold af Hellig Ånd, og dermed den talsmand Je-
sus Christus i sin afskedstale lovede ville komme, til en 
fremtid hvor menneskeheden havde udviklet sig videre til 
at kunne forstå den åndsvidenskabelige tolkning af Guds 
kristne budskab. På Jesus Christus tid var man endnu ikke 
i stand til at bære hans visdom, som han sagde. Derfor 
talte han i lignelser, f. eks. ved at anvende begrebet 
talsmanden, hvilket for jøderne henviste til deres hellige 
skriftrulle Toraen. I vor tid udgør det Tredie Testamente 
Hellig Åndens talsmand, det lagde Martinus ikke skjul 
på, så ved at Instituttet benægtede dette, faldt der samtidig 
en kristen moralsk dom. 

For at forsvare sin økonomi forsøgte Instituttet med dom-
men helt at lægge et mørkt låg over Hellig Åndens kilde 
- det er jo allerede blevet til en forretning hvilken som 
helst med krav på ophavsret, og den prioritet anses at gå 
før Martinus ønsker om bevaret originalitet og så billig 
tilgængelighed som muligt for derigennem at fremme den 
kristne åndelige udvikling i menneskeheden. Hvad man 
åbenbart ikke formår, er at opleve hvorledes Hellig Ånden 
lever i Martinus skrifter, og det kan da heller ikke lade 
sig gøre i Instituttets korrigerede udgave. Hellig Ånden 
lever kun i de originale tekster, siden Martinus trak sig 
ud som overordnet leder af det gamle råd, som nu kalder 
sig bestyrelse med forretningsansvar. Martinus åndelige 
støtte er helt borte og Instituttets såvel som Centrets navn 
dermed uden belivet substans. På det åndelige plan har 

Martinus dannet et nyt råd med Martinus som formand, 
en næstformand, tre medlemmer og to suppleanter. De 
skal sandelig nok se til at sagen lykkes, men ikke nødven-
digvis gennem en retssag. Ja, de har allerede fået deres 
omfattende arbejdsplan godkendt.

Dette tab af Hellig Ånd fremgår klart af retssagens forløb. 
Man anså ikke det Tredje Testamente hverken for at være 
en hellig tekst eller biblens tredje værk efter det første 
Gamle Testamente og det andet Ny Testamente. Ja, det 
havde intet med religiøsitet at gøre, men var nærmere 
en slags fortsættelse af C.G. Jung’s og Sigmund Freud’s 
arbejde, som jo på ingen måde bedrev en oplyst ånds-
videnskab, dertil havde de ikke de nødvendige intuitive 
kvalifikationer. Og minsandten om ikke det Tredie Testa-
mentes førsteudgave blev sammenlignet med førsteudga-
ven af Anders And. Ja, hvad gør man ikke for at forsvare 
en moralsk dårlig sag, sin økonomi og sit job.

Frem for alt afslørede benægtelsen af Hellig Ånden et 
åndeligt mørke, der uden retssagen var forblevet skjult, 
så nok vandt Instituttet fysisk formelt, men det tabte ån-
deligt moralsk, og det bliver dets endeligt, thi alt jordisk 
har sin oprindelse på det åndelige plan. Her er det lyse 
forsyn i samarbejde med den lyse menneskehed ved at 
fjerne al mørk indflydelse efter Guds dom vinterhalvåret 
2012-13, de mørke kræfter har tabt. Derfor ser vi også, 
hvorledes mange hemmeligheder nu kommer for dagens 
lys i såvel stort som småt. Hellig Åndens vind hvirvler 
alt snavs op, og dens kærlige varme vil gøre op med det 
falske forretningsprincip.

Med offentliggørelse af åndsvidenskaben, hvilken tidlige-
re kun de esoteriske mysteriesamfund besad, og sammen 
med den ny indstråling af Hellig Ånd over jorden omkring 
år 1900, med en impuls kraftigere end nogensinde før, var 
tiden moden for Jesus Christus æteriske genkomst. Men-

Retssagen - nu og dengang
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neskesønnen var ventet i de kristent esoteriske kredse, 
og netop denne genkomst oplevede Martinus i sin hvide 
ilddåb påsken 1921, da Jesus Christus hvidt strålende 
æterisk tog hans fysiske krop i besiddelse. Overstrålet af 
Hellig Åndens hvide lys kunne han efterfølgende i sin 
gyldne ilddåb forbinde sig med dens gyldne strålevæld 
og opleve sig genfødt i Gud Faders kosmiske bevidsthed, 
der gjorde det intuitivt muligt for Martinus at skrive det 
Tredje Testamente, den talsmand Jesus Christus ville 
sende, og om hvilken han sagde: 

Johannes Evangeliet kapitel 16,12-15: ”Jeg har endnu 
meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu. Men når 
han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele 
sandheden; for han skal ikke tale af sig selv, men alt, 
hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal 
han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han 
skal tage af mit og forkynde det for 
jer. Alt, hvad Faderen har, er mit; 
derfor sagde jeg, at han skal tage af 
mit og forkynde det for jer”. Og får 
Martinus ikke netop en æterisk kopi 
af Jesus Christus i sig som lysstøtte 
og dermed Hellig Åndens lys, så 
han kan vidne om Jesus Christus 
og herliggøre ham i Faderens hvide 
og gyldne altomfattende kosmiske 
bevidsthedsstråler. Således er det 
Tredje Testamente en vejledning 
til en sand kristendom med åndsvi-
denskabelig indsigt i verdensaltets 
guddommelige helhed.

Jesus Christus lovede at være med 
os til denne verdens ende, dermed 
mente han den gamle mørke verden 
af krig, magt og ulighed, behersket af den antikristlige 
fyrste som Gud nu har dømt til undergang. Jesus Christus 
holdt sit løfte og med Hellig Åndens fornyelse i hans 
genkomst stiftede Gud en ny pagt med menneskeheden 
i form af det Tredje Testamente, ligesom han tidligere 
gjorde det med Abraham i det Gamle Testamente og 
med Jesus Christus i det Ny Testamente. Dermed kan 
den lyse menneskehed nu i lyset af Guds dom forbinde 
sig med Treenigheden af Fader, Søn og Hellig Ånden og 
tage imod skabelsen af en ny verden med fred, kærlighed 
og vis harmoni i et rigtigt menneskerige, som allerede 
venter i Gaia’s åndelige sfære på hurtigst muligt at blive 
realiseret fysisk. De aktuelle kriser, alt kaos skal til for 
globalt at nedbryde den gamle verden og give plads for 
det nye. ”For se, jeg gør alting nyt”, som det står skrevet 
i Johannes Åbenbaring kapitel 21,5.

For næsten 2.000 år siden forsøgte man også rent fysisk 
at forhindre Jesus Christus kristne budskab, der var inspi-

reret af den Hellig Ånd, han modtog ved dåben i Jordan 
floden. Ligeledes dengang ved hjælp af en formel retssag, 
det efter datidens juridiske præmisser hvor de saddukæi-
ske tempelpræster lykkedes med at frempresse en romersk 
dødsdom over Jesus Christus, efter selv at have fanget 
ham i Getsemane Have og i sit Store Råd fundet ham 
skyldig. Bistået af den Hellig Ånd havde han fået mange 
tilhængere i Palæstina og var blevet en alvorlig trussel 
for præsteskabets magt, samt ikke mindst deres øko-
nomi. Som den fornemmeste præstestand havde Sadok’s 
slægtled gennem århundreder styret Jerusalems tempel, 
de holdt sig strengt til Mose bøgernes love og bestem-
melser, tog sig eneret på dens fortolkning, hvor de bl.a. 
forkastede troen på den individuelle reinkarnation, engle 
og mange ånder. Religiøst med tillid til orakelsvar men 
ganske fysisk materielt, og i vor tid ikke uden lighed med 
den endimensionelle naturvidenskab, som i et kapitali-

stisk materielt tankeklima tror sig kunne 
løse livets gåde i verdensaltet. Denne 
præsteelite forstod at holde sig på god 
fod med både kong Herodes og den ro-
merske kejser Augustus embedsmænd. 
Således kunne de med jødisk ophavsret 
legalt foranstalte Jesus Christus død og 
fjerne den konkurrent, der truede med 
at underminere deres levebrød.   

Pinsedag år 33 e. k. blev Jomfru Maria 
gennemstrålet af Hellig Ånden i den 
bygning, Coenaculum på Zion’s bjerg, 
hvor nadveren fandt sted lidt over halv-
treds dage tidligere. Som ved påske atter 
omgivet af disciplene og hellige kvinder, 
der nu alle fra hende modtag Hellig 
Åndens lys i deres hjerter. Efter denne 
velsignelse gik de til Bethesda dammen 

ved Jerusalems Fåreport, for her ved den Hellig Ånd at 
døbe nogle af de mange tilrejsende, der var kommet til 
Jerusalem for at fejre en jødisk højtid. Inden solnedgang 
den aften havde de døbt omkring tre tusinde mennesker 
med Hellig Ånden. 

Derefter og endnu i den såkaldte urkristendom frem til 
starten af 300- tallet kunne Hellig Ånden gennem særligt 
indviede præster gives videre til sin efterfølger. Siden har 
den været at finde indenfor de kristent esoteriske selska-
ber, der var hemmelige på grund af kirkens samt andre 
esoteriske gruppers forfølgelser. Disse mørke kræfter må 
nu vige for Hellig Åndens stråler, så alle lyse mennesker 
i løbet af de næste hundrede år vil opleve sin hvide ild-
dåb. Allerede nu får de skrevet Guds lov ind i sine hjerter. 
Således bekræftes Jesus Christus ord i Lukas Evangeliet 
kapitel 20,25: ”Så giv kejseren, hvad kejserens er, og 
Gud, hvad Guds er”.
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Ruth Olsen

Nedkøling af aggression

I mellemøsten er der denne vinter 
meget mere kulde, sne og frost, end 
der plejer. Det er synd for de mange 
flygtninge, der må bo i telte. Men 
de, der er ”døde” af kulden, er nok 
dem der nu har det bedst, det er 
altid en trøst at vide.

Da vinteren 1941-42 i Europa var 
særlig streng, forklarede Martinus, 
at det var Forsynets forsøg på at 
dæmpe de ophidsede krigsgemytter. 
Så mon ikke, det også er meningen 
med kulden i mellemøsten nu?

Hvorfor skal børn lide?

Filippinerne har, ligesom så mange 
andre lande i den 3. verden, mange 
såkaldte ”gadebørn”, der må hutle 
sig gennem livet uden omsorgs-
fulde forældre og sove på gaden. 
I Filippinerne er årsagen ikke kun 
fattigdom, men også fordi det 
som katolsk land har forbud mod 
prævention og abort, så der fødes 
mange uønskede børn.

Da Paven for nylig var på besøg 
i det land, blev han spurgt af en 
forældreløs pige om, hvorfor Gud 
tillader, at så mange børn lider så 
meget. Det erkendte han, at han 
ikke kunne svare på. 

Martinus’ svar er, at lidelserne er 
nødvendige for at vi kan få udviklet 
vor humane evne. Jeg må indrøm-
me, jeg ikke synes det er helt fair, 
at det går ud over børn – kunne det 
ikke vente til de blev voksne? 

Men måske vil erfaringen alligevel 
sætte sig i erindringen, sådan at de i 
næste inkarnation gør en særlig ind-
sats for at hjælpe gadebørn, selv om 
de ikke dagsbevidst husker, hvordan 
det var.

Et eller andet sted har mange gemt 
erindringen om en elendig barndom 
i tidligere liv. Og så bliver de måske 
faddere til børn i SOS-børnebyerne!

Det grusomme Arabien

En ung mand i Saudi Arabien 
prøvede på sin hjemmeside at starte 
en debat om det religiøse politis 
hårde metoder. Det blev han dømt 
10 års fængsel og 1000 offentlige 

piskeslag for samt en millionbøde. 
Så grusom tror jeg ikke engang den 
kristne magt var i middelalderen.

Når Islam har et så dårligt omdøm-
me i Europa, er det altså ikke kun 
på grund af de islamistiske terrori-
ster. Det har også noget at gøre med 
det, muslimske diktatorer udsætter 
deres folk for. 

Faktisk taler Koranen ellers om 
både tilgivelse og barmhjertighed, 
men magthavere har altid sat de 
religiøse budskaber ud af spillet, når 
det passede dem.
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Hvad med et fredsministe-
rium?

I Sverige har de et freds-akademi, 
hvor der forskes i fredelige konflikt-
løsninger. I Danmark har vi kun et 
forsvars-akademi, som de lige så 
godt kunne kalde et krigs-akademi, 
for der er det kun krig, der forskes i. 
Men vi har dog på Kbh’s Universi-
tet et ”Forskningscenter for løsning 
af internationale konflikter”. Men 
hovedmanden her, Ole Wæver, 
bliver åbenlyst ikke taget alvorligt 
af den politiske magt.

Så nu er der opstået en græsrodsbe-
vægelse, der kalder sig Det Danske 
Fredsakademi, og som har tilsluttet 
sig den internationale kampagne 
GAMIP (Global Alliance for Mini-
stries & Infrastructures for Peace), 
der arbejder for at få oprettet freds-
ministerier i alle lande. (http://fred.
dk)
Men vi må desværre konstatere, 
at danskerne synes at være blevet 
mere krigs-gale i de senere år, og så 
er man slet ikke åben for at disku-
tere alternative løsninger.

De røde bogstavers bevægelse

USA er de religiøse mangfoldig-
heders land. Nu er der opstået en 
bevægelse af folk, der tager Jesu 
budskaber helt alvorligt ved at flytte 
sammen med og hjælpe de fattige. 
I den amerikanske Bibel er Jesu 
bjergprædiken trykt med røde bog-
staver. Det er derfor de kalder sig 
”De røde bogstavers bevægelse”.

Tyrkisk ytringsfrihed

Tyrkiet var flot repræsenteret i 
gruppen af statsledere, der for nylig 
gik i Paris’ gader for at demonstrere 
støtte til bl.a. de dræbte satireteg-
nere på Charlie Hebdo.
Men hvad ville Tyrkiet med i den 
forsamling for, det var jo ikke 
ytringsfriheden, de ville støtte. Den 
har meget svære vilkår i dette land, 
der har flest fængslede journali-
ster. Og nu har man grebet hårdt 
ind overfor det blad, der vovede 
at trykke nogle tegninger fra det 
franske blad.

Og så tror man i Tyrkiet, at de er 
ved at være modne til at komme 
med i EU, ja de påstår, vi ville have 
undgået problemerne med de herbo-
ende muslimer, hvis der var et mus-
limsk land med i EU! Utilpassede 
unge med arbejdsløshedsproblemer 
findes overalt, især i de muslimske 
lande! De har brug for en ”sag”, 
der kan give deres liv lidt mening, 
uanset hvilken.

Kirkeproblemer

Det er ikke kun kirkegængere, den 
danske folkekirke mangler. Nu 
klager de over, at der også mangler 
præster. Der bliver færre og færre, 
der ønsker at uddanne sig i det fag, 
selv om det har den laveste arbejds-
løshedsprocent.

Nu må man vel efterhånden have 
læst ”skriften på væggen”. Det dan-
ske folk bryder sig mindre og min-

dre om religiøse institutioner med 
præsternes dogmetro bibeludlæg-
ninger. Mange foretrækker at skabe 
sine egne religiøse fortolkninger. 
Nu er der præster, der ligefrem går 
og ringer på hos folk, som har fået 
en baby, for at presse dem til at lade 
denne døbe. Det ligner så meget 
Jehovas Vidner – metoder, så det 
bliver de ikke mere populære på.

Præster har ingen ytringsfrihed. Da 
Per Ramsdahl dristede sig til at sige, 
han ikke troede, at Jesus genopstod 
fysisk, var han lige ved at blive 
fyret. Men så udsendte han en of-
fentlig undskyldning, mødte op til 
en revselse hos biskoppen, hvor han 
blev pålagt at få en mentor og gå op 
til en ny teologisk prøve.
Men det der faktisk skete var, at en 
kosmisk bevidst som Jesus kunne 
materialisere sig for disciplene for 
en tid.

Den ny verdensimpuls

Martinus’ værk er det største og 
vigtigste udslag af den nye verdens-
impuls, men den impuls begyndte 
allerede i slutningen af 1800-tal-
let at påvirke en del modtagelige 
mennesker, sådan at der dengang 
begyndte at udkomme bøger, der 
argumenterede for bl.a. reinkarna-
tion. F.eks. var teosofien og spiritis-
men også en konsekvens af den nye 
verdensimpuls, alt sammen på nogle 
delfelter af det spirituelle verdens-
billede.

Der kunne nævnes mange forskelli-
ge personer, som var begyndt at ane 
den større kosmiske sammenhæng, 
vi indgår i. Men her vil jeg nøjes 
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med at nævne den svenskfødte Dr. 
Gustaf Stromberg (ca 1880-1960), 
der var videnskabelig forsker i 
USA. Han var begyndt at undre sig 
over, hvordan en bevidsthedsenergi 
kunne forårsage en muskelbevæ-
gelse i hans krop, dvs over hvordan 
forbindelsen var mellem sind og 
materie. Og hvordan kunne en fy-
sisk impuls som stråling fremkalde 
en mental oplevelse af f.eks. farve.

Så læste han om en engelsk forsker 
J.G.Bennett, der argumenterede for, 
at der eksisterede et mentalt univers 
ved siden af og over det fysiske, 
som han kaldte ”evighedsdimensio-
nen” uden for tid og rum. Og såle-
des fandt han forklaringen på alle 
de psykiske fænomener som f.eks. 
telepati, clairvoyance, erindring om 
tidligere liv osv og indså, at den 
fysiske verden kun var et særligt 
aspekt ved en mere omfattende en-

hed.

Strombergs bog ”Det guddomme-
lige i nyt lys” udkom på Borgens 
forlag 1953.

Den skæve verden

1% af verdens befolkning ejer 
ligeså meget som resten af verdens 
folk tilsammen. 1/3 af disse absurd 
rige har ikke selv arbejdet for pen-
gene men har arvet dem. Resten er 
blevet rige pga andres arbejde, af at 
udnytte jordens ressurcer og snyde 
sig fra via skatten at bidrage til fæl-
lesskabet.

En del af verdens økonomisk mest 
magtfulde samles pt i Davos i 

Schweiz, blandt andet for at tale 
om, hvad der kan gøres for at rette 
lidt op på den abnorme økonomiske 
ulighed i verden, for de ved godt, at 
den skaber social uro, kriminalitet, 
terrorisme ud over den kendsger-
ning, at pengeophobningen hæmmer 
den økonomiske udvikling.

Jesus sagde, at de fattige skal arve 
jorden. Men de kommer til at vente 
længe på det!

En lortebank

I sidste blad omtalte jeg en bog, 
der påviste, hvor livstruende det er 
at mangle nogle bakterier i tarm-
systemet. Det betyder en meget 
alvorlig sygdom, som man dog nu 
har fundet ud af at kurere ved at 
indføre bakterier fra raske men-
neskers afføring. Det hedder fokal 
transplantation.

Nu er der så opstået en ”bank” sva-
rende til en sædbank, hvorfra man 
kan bestille og få tilsendt en portion 
frisk afføring fra en rask person 
med tilhørende indføringssprøjte. Så 
kan man selv indføre det i endetar-
men.Det er ikke just lækkert, men 
for den syge, der således kan blive 
rask, er det bare lykken.

Ebola

Der dør mange flere mennesker af 
andre slags sygdomme i Afrika end 
af Ebola, så hvorfor har den fået så 
meget mere fokus end de andre? Er 
den meget mere smitsom? Nej, ikke 
specielt. Men måske fordi den er så 
uberegnelig – for især hvide men-
nesker mon?

Når sygdommen kunne sprede sig 
så hurtigt, mener man, det hæn-
ger sammen med vestafrikanernes 
begravelsesskikke. De tror, det er 
nødvendigt at røre den afdøde for at 
sige kærligt farvel, da de ellers risi-
kerer, at den dødes ånd vil forfølge 
de efterladte.

Det er ikke nemt at ændre en så 
grundlæggende tro, og man ville 
nok ikke kunne overbevise dem om, 
at det er lige så godt at nøjes med at 
tænke kærligt på den afdøde.

Når man ved, der er en mening 
med alt, må man spørge sig selv 
om, hvad just denne sygdom skal 
lære os. For at rydde op i gammel 
overtro? Give nogle afrikanere en 
forceret udvikling? Give nogle mu-
lighed for at udvise næstekærlighed, 
selv med risiko for eget liv? Orga-
nisationen Læger uden grænser har 
gjort en prisværdig indsats.

Lån et par øjne.

Den nye teknologi har åbnet mange 
muligheder for de blinde. Nu har 
en dansker skabt en global organi-
sation, hvor blinde via deres mobil 
(ipad?) kan tilkalde en hjælper, som 
ud fra den blindes filmatisering kan 
fortælle ham, hvad han ser og give 
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ham anvisning på, hvad han skal 
gøre. Han låner så at sige sine øjne 
ud til den blinde for en stund. Der-
for hedder den ”Lån et par øjne”, en 
genial ide, der nu allerede hjæl-
per mange. Hvis man vil være en 
hjælper, tilslutter man sig via deres 
hjemmeside på nettet.

Forenings-tradition

Danmark havde engang en stolt 
tradition for at løse problemer ved 
at gå sammen og danne en forening 
med demokratisk struktur og solida-
ritet. Sådan opstod kreditforeninger, 
hvilket gav grundlag for fremdrift 
og sund vækst. Nu er de efterhån-
den blot en del af privatkapitalis-
men med kun profit for øje. Det 
betyder stagnation, især i landets 
yderområder.

Deres tætte alliance med privatban-
ker giver endnu et skub til forhin-
dringerne for alle gode ideers rea-
lisation.  Og demokratiet er på den 
måde nærmest sat ud af funktion på 
det politisk økonomiske plan.

Der findes dog endnu en enkelt 
”blomst” tilbage fra forenings-tradi-
tionen, nemlig JAK, det alternative 
pengeinstitut (se www.jakdanmark.

dk), som nu i årtier har arbejdet 
for et sundere pengesystem, helt i 
Martinus’ ånd.

I deres blad er der mange gode 
artikler, der viser hvor sygt det 
nuværende pengesystem er. Sidst 
i nr. 1/2015 er der en artikel af Ib 
Ravn, lektor ved Århus Universitet, 
hvor han bl.a. skriver: ”Der er ingen 
grund til, at en stat opgiver sin mo-
netære suverænitet og lægger den 
i lommen på et lille antal private 
virksomheder, nemlig bankerne, der 
kvitterer ved i deres kreditgivning 
(pengeskabelse) absolut intet hen-
syn at tage til samfundets interes-
ser.”

Er Martinus’ åndsvidenskab 
en religion?

Nu hvor Instituttet har så travlt 
med at fornægte, at Martinus’ værk 
er en form for religion og derfor 
foretrækker det naturvidenskabelige 
begreb ”kosmologi”, var det lidt 
interessant at læse, hvad den heden-
gangne Gunner Frederiksen skrev 
desangående i 1982.(bladet ”Det 
Ukendte” nr. 5):

”Ifølge ordbogen betegner ordet 
religion menneskets forhold til en 
guddommelig magt. Det er jo netop 
dette forhold, Martinus afslører. 
Martinus’ verdensbillede er reli-
gion i dette ords allermest centrale 
betydning. Det er en ægte religion.” 
I øvrigt var det Gunner, der kaldte 
sit firma ”Kosmologisk Informa-
tion”. Jeg har ikke fået lavet det om 
efter jeg overtog det, for det er så 
besværligt.

Ordet religion kommer i øvrigt af 
det latinske re-ligare, som så vidt 
jeg ved betyder ”at sammenbinde 
igen”, det handler altså om ”sam-
menhæng”. Og Martinus har om 
nogen givet os det logiske sammen-
hængende verdensbillede.
PS. Jeg bemærker i øvrigt, at Insti-
tuttet i sine annoncer i Nyt Aspekt 

er begyndt at bruge betegnelsen 
”åndsvidenskab” i stedet for ”kos-
mologi”!

Lithium

Forskning har vist, at i de områ-
der, hvor der er godt med lithium 
i grundvandet, forekommer færre 
selvmord end andre steder. Det er 
også det stof man giver til patienter, 
der lider af depression.
Men hvordan kan det være, at et ke-
misk stof kan ændre et menneskes 
sindstilstand? 

Vi ved nok, at der er en forbindelse 
mellem det åndelige og det fysi-
ske, sådan at hjernen behøver visse 
stoffer for at være modtagelig for 
de impulser, som kommer fra vore 
åndelige legemer. Det er jo det, 
medicinalindustrien lever højt på, 
enten med stoffer der lukke af for 
impulserne, eller ved at de lukker 
mere op for dem.
Jeg tror lithium lukker af for nogle 
af dem, men jeg ved det ikke.

Det retssystem!

Jeg fik engang brugt det lille ord 
”snyd” om noget, som jeg troede 
var den rette betegnelse for det, 
Finn Bentzen havde gjort mod Sam. 
Det anlagde han sag imod mig for, 
som jeg tabte, fordi jeg åbenbart 
ikke her havde nogen ytringsfrihed.

Da jeg erfarede, at historikeren Bent 
Jensen havde beskyldt Johs. Drags-
dahl for at være spion for Sovjet, 
hvad der absolut ikke var noget 
grundlag endsige bevis for, faktisk 
en lodret løgn, blev Bent Jensen 
frifundet med henvisning til hans 
ytringsfrihed!
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Hvis man tror, det danske rets-
system er den store retfærdighed, 
lever man på en illusion.

Skvalderkål

Hvis du irriteres over de ukuelige 
skvalderkål i din have, så tænk 
på hvor fuld af vitaminer den er. 
Faktisk blev den af munke impor-
teret fra det gamle Rom, hvor den 
var en så højt værdsat lægeplante, at 
den blev dyrket på marker udenfor 
byen. Planten blev brugt mod po-
dagra – urinsyregigt – deraf navnet 
Aegopodium podagraria.

Jeg kan bekræfte, at mit blad ikke 
er spor helligt!

Hun mødte Jesus
Journalisten Charlotte Rørth, opvokst 
i et ateistisk hjem, selv absolut ikke-
troende, mødte pludselig Jesus på en 
tur i Spanien.

Mange har prøvet at overbevise hende 
om, at det bare var en hallucination, 
bare noget hun tror, men hun tror 
overhovedet ikke, for som hun siger: 
den oplevelse var virkelig og noget, 
jeg ved.

Hendes bog om oplevelsen udgives 
på Informations forlag 30/1. Stakkels Ukraine, der er kommet i 

kløerne på den russiske bjørn!

Ikke kun indholdet er 
ændret i LIVETS BOG 

v/Jan Langekær

Dette billede viser tydeligt, at 
Martinus Institut ikke udgiver 
LIVETS BOG som et helstøbt 
værk eller som een bog. Det er 
et uskønt layout. Også indven-
digt er indholdet ændret og 
satsen er med et dårligt layout, 
der gør teksten lille og vanske-
lig at læse.

Martinus smukke førsteudgave 
af LIVETS er der ingen grund 
til at lave om på eller forringe 
med et dårligt layout. Her er 

indholdet også bevaret uændret og 
står med klar og tydelig skrift. 

Også navnet Martinus er åben-
bart helligt - der står Sanktus 
Martinus!Det betyder vel, at han 
i gammel tid var en slags helgen!
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Af Robin W Petersen.                                                                                                 

BERIGTIGELSE
I min artikel i DNV 4-13, skrev jeg, at pirat-kopierne af 
”Livets Bog” mig bekendt stammer fra en pdf fil. Det 
gør de ikke!
Det skal jeg selvfølgelig undskylde både over for 
”faksimile-gruppen”, Søren Ingemann Larsen især, samt 
læserne.
Pirat-kopierne er fremkommet ved kopiering af tidligere 
udgaver af værket; almindeligvis 1. udgaverne. Det er 
selvfølgelig ikke godt, at den information ikke var på 
plads i mit forrige indlæg.
Ovennævnte forhold ændrer ikke ved artiklen i øvrigt. 
Men læseren må altså udskifte den forkerte oplysning om 
kopieringen med den rigtige. Det centrale er selvfølgelig, 
at kopieringen har fundet sted. 

Vi må så dertil fortsat undre os over, hvorfor pdf-filen ikke 
blev afleveret efter endt arbejde på instituttet, men i stedet 
endog kopieret uden for instituttets rammer. Hvordan kan 
det være, at en sådan handling ikke vækker opsigt i dette 
blad, mens noget som fremstiller instituttet i et negativt 
lys omtales igen og igen? 
Når jeg som læser oplever et sådan misforhold, opstår der 
en impuls i mig til at imødegå en sådan partisk usaglighed. 
Det ”faksimile-gruppen” opfatter som i eget favør poin-
teres og forstørres, mens forhold der ikke er, ignoreres. 
Og det er lige præcis her, jeg, og alle andre som oplever 
en hvilken som helst partisk usaglighed, må forsøge ikke 
at gå i en polariserende modreaktion, men prøve, eller i 
det mindste træne os i, at holde os på saglighedens grund. 
Hvis vi lader vor uenighed i en sag, danne grundlag for en 
personlig antipati mod nogen, mister vi nemlig samtidig 
vor åbenhed og venlighed og dermed netop det i os selv 
som kan forsone uenigheder. 

Vi kan godt analysere og påvise tendenser og tilbøje-
ligheder om verdens beskaffenhed, både indenfor og 
udenfor kosmologien, men det menneske der har fundet 
mildhedens og tolerancens tone i sit væsen, anvender ikke 
sit intellekt til at udstille eller fremhæve, ja, måske endog 
hidse sig op over hvad man måtte mene er et specifikt 
medmenneskes eller en gruppes uudviklede sider. 

MORAL OG FAKTA
Det, jeg bl.a. med min forrige artikel forsøgte, var at op-
fordre alle til ikke at falde i den primitive reaktions-måde: 
”Er du med mig eller mod mig. Er du ven eller fjende”. 
Eller som Martinus siger: ”Udslet begrebet ”fjender” af 
din bevidsthed”. 
Når jeg således nogle steder også i dette indlæg stiller 

mig kritisk over for ”faksimile-gruppen”, skal det altså 
ikke forstås således, at artiklen i sin helhed udgør en kritik 
af ”faksimile-gruppen”, eller at jeg udelukkende er for 
instituttet og imod ”faksimile-gruppen”. 
Det aspekt jeg bl.a. søger omtale er, at vi alle i vor frem-
hævelse af det vi selv oplever som fakta, samtidig må 
prøve at være vågne for de ufærdige sider af os selv, der 
kan flette sig ind i vor oplevelse og fremførelse af det 
vi ser som fakta. Dette hjælper os med at fjerne de mest 
skråsikre doms-fældelser i vort udtryk, hvormed vi ellers 
utilsigtet ville afsløre vor egen primitive natur.
Men jeg skal også vedgå, at mine positive oplevelser af 
instituttet vækker en følelse af, at jeg finder den generelle 
kritik i DNV af instituttet, er ude af proportion. 
Grundlæggende finder jeg instituttet anno 2014 arbejder 
meget sobert med redigeringen af værket.
Dette berettiger på ingen måde til nedladende udtalelser 
om ”faksimile-gruppen”, eller andre kritikere af institut-
tet.

Et af de primære spørgsmål i konflikten omkring udgivel-
sen af Martinus´ værk er spørgsmålet om moral. 
Jeg mener ikke ”faksimile-gruppen”, eller noget menne-
ske, kan legitimere en umoralsk adfærd, på et grundlag 
af at henvise til andres forkerte handlemåde. Konkret 
kan ”faksimile-gruppen” ikke tillade sig at kopiere og 
mangfoldiggøre et værk man ikke har rettighederne til, 
under henvisning til, at de som har copyrighten misbruger 
denne, hvorfor man selv mener at have den moralske ret 
til værket. Eller som jeg skrev i mit forrige indlæg: Man 
kan ikke forsvare sin egen umoralske handling, eller gøre 
sig blind for denne, ved at henvise til hvad man synes er 
anden parts umoralske handling.

At ”faksimile-gruppen” så alligevel gør dette i denne 
sag, rummer tillige en problematik ud over den moral-
ske; nemlig: Hvem kan hævde at have forstået Martinus 
korrekt og dermed påstå, at kunne varetage Martinus´ 
interesser præcis som han ønskede det? 
Begge parter i konflikten mener med belæg i udtalelser fra 
Martinus, at man arbejder ud fra det Martinus ville. Men 

Når verden går af led
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vi må også erkende, at der ikke synes at være en absolut 
entydighed, fri af fortolkninger, omkring alle detaljer 
hos Martinus i hans udtalelser om bevarelsen af værket.
Så tvivl lader sig ikke endegyldigt løse af andre end 
Martinus. Og da Martinus ikke er her til at fremføre sine 
synspunkter, kan vi som grupper eller enkelt-individer 
forsøge finde og tillige hævde disse svar. Dette åbner op 
for forskellige tolkninger, ligesom det åbner op for, at en 
lang række mennesker mener at kunne tale Martinus´ sag.   
Uagtet at der kan være mange sympatiske tanker og se-
riøst engagement som derved kommer frem, kan ingen 
altså bevise, at man er et 100% sandfærdigt udtryk for 
Martinus´ vilje i den nærværende konflikt omkring for-
men og bevarelsen af værket! 

MARTINUS´ ANSVAR
Denne konflikt er ikke blot en konflikt mellem ”faksimile-
gruppen” og instituttet. Som de talrige indlæg alene i dette 
blad har vist, er der et væld af synspunkter der ikke umid-
delbart lader sig føje ind i en af de to grupper. Ligesom 
man kan forestille sig, at de to grupperinger under indtryk 
af konflikten også er i bevægelse. 
Konflikten er automatisk blevet en del af arven efter 
Martinus, fordi andre end han selv skal varetage forvalt-
ningen af det han har skabt. Dybest set bærer Martinus 
derved selv en væsentlig del af ansvaret for konflikten, 
fordi han har overdraget varetagelsen og videreførelsen af 
sit værk og derved også delvist sit virke til andre, hvilket 
som sagt uundgåeligt åbner op for menneskers personlige 
tolkninger omkring videreførelsen.
I disse konflikt-tider er det dog tillige vigtigt at huske og 
værdsætte, hvad det er der for den enkelte udgør årsagen 
til interessen for kosmologien. Det, som vor interesse 
udspringer af, må vi lade forblive uberørt af diverse 
interesse-konflikter. Selv om vi er forskellige steder i 
vor personlige udvikling, har vi alle lige ret til føle os 
forbundne med den ånd og indsigt der kommer til udtryk 
i Martinus´ værk. 

EMOTIONALITET KONTRA SAGLIGHED
Nu ved jeg ikke hvorfor instituttet ikke svarer på den 
byge af anklager der fremføres i DNV. Det er måske en 
temperaments-sag. Eller måske finder man ikke det tjener 
noget formål og anvender hellere energien til noget man 
finder mere konstruktivt?
I min optik er en del af de institut-kritiske indlæg her i 
bladet usaglige, alene på den måde argumenterne til tider 
fremføres på. Det er selvfølgelig ok at være usaglig. Ja 
saglighed og usaglighed er ofte relative begreber, der 
reflekterer forskellige udsigts-punkter. Der, hvor proble-
met med usaglighed opstår er, når vi forsøger at lade vor 
negative oplevelse og omtale af andres motiver definere 
som fakta, uden at vor omtale rummer forståelse for 
motivet og adfærden hos disse andre. På den vis bliver 
det der kunne være en saglig debat om fakta, let forskudt 

ind i en debat om andres fejl. Herved opstår der en pola-
risering, en fjendtlig-gørelse af anden part, der hæmmer 
evnen til objektivitet og uhildet undersøgelse, til fordel 
for primært at fremdrage det man finder er andres fejl. 
Ved denne fremdragelse af andres fejl, opbygger man en 
polarisering i: De er forkerte, vi er rigtige, uden at forstå, 
at intet menneske finder det er et sandfærdigt, endsige 
retfærdigt udgangs-punkt for en samtale, således at være 
dømt forkert på forhånd.

Ethvert menneske der dømmer andre, må prøve at komme 
ud af sit skjul og forsøge møde sit medmenneske uden al-
lerede som udgangs-punkt søge fastholde vedkommende 
med egne prædestinerede holdninger. Evner man ikke det, 
må vi i ydmyghed arbejde med dette vort uerkendte behov 
for at føle en indre antipati, således at man efterhånden 
får overvundet både sin angst for verden og sit behov for 
magt over verden, som er antipatiens bagvedliggende 
essenser, og via denne overvindelse få afviklet sit behov 
for tilstanden fjender i sin bevidsthed.
Om vi tror, at den antipati vi oplever skyldes ydre hæn-
delser, lever man endnu i bevidstløshedens selv-bedrag. 
Et sådan menneske vil have vanskeligt ved at foretage 
en uhildet analyse.

Hvis der således skal være en saglig debat, må man 
altså i det mindste som udgangs-punkt om ikke evne el-
ler ville, så dog alligevel forsøge overvinde sig selv og 
prøve at sætte sig ind i hvad anden part mener og ikke 
blot nøjes med at dreje dennes udtalelser i en negativ og 
suspekt retning, dækket ind under noget der minder om 
saglighed, blot for at kunne fremhæve sit eget synspunkts 
”rigtighed”. En fordrejende analyse peger altid tilbage 
mod skribenten og viser, at skribenten er styret af en 
emotion, og dermed en forud-indtagethed bag ”analysen”, 
hvorved analysen reelt siger mere om skribenten end om 
det analyserede, hvilket desværre tit overses om læseren 
er enig med skribenten. 

Mennesker er således ofte partiske, og flipper emotionelt 
ud eller bliver reaktive, hvis man ikke kan få tingene på 
sin måde. Og er man partisk af natur, ligger det lige for 
at være intolerant og bedre-vidende med et underskud 
af selv-analyse. Den partiske vil per instinkt altid rette 
analysen og kritikken udad, fordi den partiske endnu 
lever i et instinktivt: ”udefra kommende angreb mødes 
med indefra kommende forsvar” verdens-billede. Og så 
bliver det svært at løse en kontrovers.

MARTINUS´ VALG
For os der holder af værket er der ingen tvivl om, at 
det har betydning. Men vi må ikke forveksle dette med, 
at vi så også har med-bestemmelses-ret over, hvordan 
instituttet varetager sin opgave. Martinus vil jo fremstå 
som en noget sjusket verdens-genløser, om han ved alt 
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om universet, men ikke kunne finde ud af at lade den 
bedste, eller måske mindst ringe instans varetage arven.
Martinus valgte instituttet og rådet til at håndtere sin arv. 
Den ramme må vi så alle respektere som den ydre autoritet 
for sagen. Endog uanset om man på det indre plan er mere 
i overensstemmelse med Martinus. Alle må lære både at 
udvikle sig individuelt og samtidig at medarbejde med 
instituttet. Det er vejen frem. Og vækker vore eventuelle 
ønsker og forslag ikke genklang, må vi acceptere dette 
frem for at ty til selvtægt. Men instituttet skal selvfølgelig 
også være lydhør for saglig kritik. Vælger man så alligevel 
at sige goodbye til instituttet, overtager man naturligvis 
ikke automatisk dets beføjelser.

Det forekommer mig tillige, at den skare af mennesker 
som er kritiske over for instituttet, er det af mange forskel-
lige årsager, og således ikke nødvendigvis er særlig enige 
indbyrdes. Dertil skal føjes, at instituttet jo heller ikke 
er én samlet enig enhed. Instituttet udgøres af en række 
individer som i instituttets navn, forsøger at bevæge sig 
mod hinanden for det de opfatter som sagens bedste. I 
betragtning af hvor mange mennesker det faktisk involve-
rer, må der være noget omkring samarbejde der fungerer.

UDGIVELSER
Micha har, ligesom andre har haft det, et sympatisk indlæg 
i DNV 2-14. 
Men .... Vi skal desværre have den retssag fordi ”faksi-
mile-gruppen” ingen anger har over sin handlen, men 
tværtom, som det fremgår af DNV, ser sig som netop 
de der gør Martinus´ vilje. Og derved, om vi ikke får en 
retslig afgørelse, åbner op for, at alle der mener sig i de-
res gode ret, kan gøre med værket hvad de finder rigtigt. 
En moralsk tillige med en juridisk accept af en sådan 
situation, vil være meget uønsket. 
Sagen handler i mine øjne om, at det ikke må legitimeres 
at gå uden om instituttet i anliggender omkring udgivelser.

At jeg så personligt er uenig med instituttet omkring nogle 
af deres, især posthume udgivelser, når disse indgår under 
betegnelsen ”Det Tredje Testamente”, og derved altså 
under samme betegnelse som det af Martinus skrevne 
indgår under, er en anden sag. En sag som jeg ikke kan 
se behøver foranledige til, at jeg polariserer mig i forhold 
til instituttet. Men selvfølgelig udtrykker jeg min mening 
om de udgivelser, også på instituttet. Dog, jeg kan jo ikke 
forlange, at instituttet så følger min holdning i det spørgs-
mål, selv om jeg finder mit synspunkt indlysende rigtigt.
Og der vil sikkert heller ikke lyde mange protester om vi 
udtrykker, at instituttet ikke altid har været på højde med, 
hvilke tiltag sagens venner ønskede fra instituttets side, 
såsom fx en kvalitets-udgave af Livets Bog.  

Om det dertil er sandt, at der gennem Kurt Christiansens 
forlag udgives en bog, hvor dele udgøres af et Martinus 

manus som Per Thorell i sin tid delvist omskrev, falder 
”faksimile-gruppens” kritik af instituttet samt argumen-
tationen om kun at udgive originalt Martinus materiale 
fuldstændig til jorden. For så overtræder man jo selv de 
præmisser man kritiserer instituttet for ikke at følge. Og 
tilmed på langt mere graverende vis.  

FORM OG INDHOLD
Hvis et menneske desuden går vældigt op i at kosmolo-
giens ydre form, skrifterne, kun fremstår på én bestemt 
måde, men på den anden side, tager let på at efterleve 
ånden i kosmologien, da afslører vedkommende, at inte-
ressen for kosmologiens indre væsen endnu ikke er vokset 
frem i den pågældende. På samme vis afsløres det, at man 
endnu ikke er i samklang med ånden i kosmologien,  hvis 
en person giver anden part skylden for, at man ikke kan 
praktisere venskab, kærlighed, moral, forsoning, etik og 
tolerance med de man ikke deler synspunkter med. Der 
er vi så nok et par stykker der endnu har et par minutters 
selv-analyse foran os..

Om vi skal lade kravet om ikke at ændre i værket være 
gældende, har dette tillige som konsekvens, at alle over-
sættelser må kendes ugyldige, idet det på ingen måde er 
muligt ord for ord, at oversætte værket til et andet sprog. 
Men da vi også ved, at Martinus tillod oversættelser, ja 
ligefrem opfordrede til disse, falder argumentationen om 
udelukkende at holde værket i sin ”oprindelige” udgave 
til jorden. Dette legitimerer selvfølgelig ikke, at man 
skamferer det originale værk, men det viser, at vi ikke 
kan se tingene i et fundamentalistisk sort/hvid perspek-
tiv. Martinus udførte jo dertil selv løbende korrektur af 
tidligere udgivne versioner af sit værk. Så om der skulle 
være logik i ”faksimile-gruppens” argumenter, må det 
jo være de af Martinus senest rettede udgaver som er 
de ”originale” og altså ikke nødvendigvis 1. udgaverne. 
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(Vedr. verdensbilledets erkendelsesmæssige aspekt)

Af Per Bruus-Jensen 

Fælles for praktisk taget alle mennesker er at man tager 
dette at opleve for givet som noget ganske naturligt og 
selvfølgeligt. Men hvordan går det i virkeligheden til. Og 
hvad er det rent faktisk, vi oplever.

Mht. det sidste spørgsmål udtaler Martinus, at det reelt 
er os selv, vi hver især oplever. I første række vore egne 
hjernefunktioner, for at være mere præcis. Det er i realite-
ten disse, vi oplever SOM dit og dat: fx som et landskab, 
et maleri, et musikstykke, en glæde eller smerte, et andet 
menneske, naturen som helhed etc. etc. 

At det rent faktisk altid og i enhver situation er os selv, 
vi oplever, er ret så let at sandsynliggøre. Nemlig med 
henvisning til den rolle, vore sanseorganer spiller. Fx 
synssansen i forbindelse med oplevelsen af et storslået 
landskab. 

Som bekendt kommer en sådan oplevelse i stand på den 
måde, at det ydre landskab via øjnenes funktionsmåde 
og samspil med såkaldt lys tegner sig som et omvendt 
billede på de to øjnes respektive nethinder, der hver især 
har størrelse som ca. et almindeligt frimærke. 

Oplevelsen af det storslåede landskab tager altså udgangs-
punkt i  de omtalte små nethindebilleder og er dermed 
allerede på dette trin et vidnesbyrd om, at det i det på-
gældende tilfælde rent faktisk er sig selv, man oplever. 
Mere præcist ens egne øjne og deres funktionsmåde. Men 
vel at mærke ikke som to frimærkestore billeder, der står 
på hovedet inde i hovedet på én selv, men som et ydre, 
retvendt og homogent landskab af vældige dimensioner. 
Hvilket naturligvis i sig selv kræver en forklaring. En for-
klaring, der bl.a. inddrager den fysiske hjerne i miraklets 
fuldbyrdelse, og hvorved det bliver endnu mere tydeligt, 
at det til syvende og sidst 100% er sig selv man oplever 
SOM det storslåede landskab. Og således med alt andet 
tilhørende vor oplevelse af verden omkring os. Alt står 
og falder det med personlige sanseorganers virksomhed 
i samspil med den ligeledes personlige fysiske hjerne, 
og alt sammen er det dermed forskellige måder at opleve 
sig selv på…

Af samme grund er det enkelte menneskes oplevelses-
verden i videste forstand usynlig for alle andre, hvilket 
også gælder for dyrenes vedkommende samt for alle 
andre livsformer, der er genstand for livsoplevelse. Den 
personlige livsoplevelse er ikke direkte tilgængelig for 

andre, hvad der igen betyder, at den verden, livsoplevelsen 
repræsenterer, for den enkelte 100% er subjektiv og super 
privat. Og godt det samme, jfr. en lille drengs refleksioner 
over gudsbegrebet. Henvendt til sin mor udbryder han 
nemlig spontant, at når Gud er alle steder, så er det godt 
at han er usynlig, for ellers ville han jo spærre for hele 
udsigten. Og det sammen kan helt indlysende siges om 
de levende væseners individuelle livsoplevelse: godt at 
den er privat og dermed usynlig for andre…

Efterbilledets vidnesbyrd
At den personlige livsoplevelse virkeligt er super privat 
vil et simpelt eksperiment på supplerende vis kunne un-
derstrege og godtgøre. 

Det drejer sig om oplevelsen af et såkaldt efterbillede, og 
det udføres på følgende måde: 

Sammen med en medhjælper befinder man sig i et mør-
kelagt rum, der oplyses af en kraftig, elektrisk pære.

Foran sig har man på en meters afstand 2 ark hvidt papir 
(størrelse A3), der på væggen er anbragt ved siden af 
hinanden, og hvoraf det ene ark er præget af en enkel 
tegning i sort tusch, fx et kraftigt X, der befinder sig midt 
i en tilsvarende kraftig, sort cirkel. 

Arkene er anbragt, så de er maksimalt belyst af den 
elektriske pære, og man stirrer i 30-40 sekunder stift og 
koncentreret på den sorte tuschtegning (medhjælperen 
ser i en anden retning). 

Når de 30 sekunder er gået, flytter man blikket over på 
det blanke ark papir og vil nu se det sorte X i sin cirkel 
som et negativt efterbillede; dvs. X og cirkel optræder nu 
med hvid farve, medens resten af arket optræder som sort.

Så snart, man har noteret sig det pågældende efterbillede, 
beder man sin medhjælper slukke lyset i lokalet, og for 
så vidt forsøget lykkes, vil man stadig se det negative 
efterbillede svæve ude foran sig i mørket. Og så snart 
dette er konstateret, spørger man sin medhjælper om 
vedkommende også kan se efterbilledet, hvilket denne 
vil benægte. Det svævende efterbillede er m.a.o. 100% 
subjektivt og super  privat.

Men vi mangler stadig den egentlige pointe: så snart med-
hjælperen har svaret på spørgsmålet, lukker man øjnene 
og konstaterer, at man stadig ser efterbilledet svæve ude 
i rummet. Helt som før. Men hvilket rum…? 

Om den subjektive virkeligheds mysterium
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Svaret er naturligvis ens eget selvgenererede livsrum og 
dermed det livsrum eller kosmiske cyberspace, hvori AL 
livsoplevelse finder sted hvad enten det er dagslys eller 
tusmørke: landskaber, medmennesker, musikstykker, TV-
reklamer – kort sagt ALT… Hvilket harmonerer med, at 
det i virkeligheden som en fast regel altid er ens egne, pri-
vate hjernefunktioner, man oplever. Og vel at mærke ikke 
kun som et indre tanke- og følelsesliv, men som allerede 
nævnt også mht. hele den fænomenologiske side af livs-
oplevelsen med dens mange forskellige sanseindtryk. Og 
hvad der i denne henseende gælder for mennesket, gælder 
som sagt også for alt andet, der er genstand for livsop-
levelse. I alle tilfælde er livsoplevelsens uhåndgribelige 
univers en selvskabt projektion (et kosmisk holografi, så 
at sige) genereret af et dertil indrettet projektionsapparat 
med tilhørende effektgenerator – for menneskets vedkom-
mende i første række den fysiske hjerne.

Rækkevidden af denne konstatering fremgår antydnings-
vis af følgende anekdote:
Et ægtepar befinder sig i indbyrdes skænderi over et eller 
andet synspunkt, som de ikke deler. På et tidspunkt bliver 
det fruen for meget, og med himmelvendte øjne siger hun 
kvindeligt opgivende: ”du forstår mig ikke…!”
Hvortil han friskfyragtigt svarer: ”Jamen kære, så lån 
mig dit hoved i fem minutter, så skal du blive forstået 
som aldrig før…”

Konklusion
Hvert eneste levende væsen i tilværelsen lever subjektivt 
i sit eget selvgenererede, virtuelle cyberspace, der mht. 
fremtoning helt er præget af det personlige sansesæt plus 
den tilhørende projektionsgenerators (læs hjernes) indi-
viduelle funktionsmåde i systemets vekselvirkning med 
den omgivende verdens mangfoldige objektive påvirk-
ningskilder. Således lever mennesket med sit subjektive 
virkelighedsbillede, flagermusen med sit, guldsmeden og 
humlebien med hver sit, colibakterien med sit, og således 
fremdeles fra art til art og fra individ til individ fra de 
absolut største til de absolut mindste...

Til eftertanke…
Der ligger en positiv og frugtbar erkendelsesgevinst i 
jævnligt at minde sig selv om, at den omverden, man 
subjektivt og naivrealistisk oplever i hverdagen, i vir-
keligheden til syvende og sidst er en oplevelse af ens 
egen hjerne og dens funktioner. Det leder nemlig frem til 
spørgsmålet om, hvordan det rent faktisk går til…

Om koblingslegemet 
og det parafysiske organkompleks
Så langt som hertil kan fænomenet livsoplevelse fore-
løbigt defineres som et spørgsmål om den måde, hvorpå 

hjernen og dens funktioner fremtræder for individet. 
Iflg. Martinus er hjernen imidlertid ikke alene om at 
præstere dette mirakel, men samarbejder med et omfat-
tende, ’bagved’ forekommende parafysisk organkompleks 
forstået på den måde, at det pågældende organkompleks 
er dannet i stoffer og energier der er langt finere og mere 
subtile end dem, der danner den fysiske hjerne. Af samme 
grund kan de heller ikke registreres med fysiske sanser 
og måleapparater, men forholder sig som usynlige og 
usporlige set fra den fysiske energi- og materiesfære. Ikke 
desto mindre eksisterer de og tjener i samme forbindelse 
som det stoflige grundlag for den egentlige generator af 
livsoplevelse i alle dens former. 

Som intuitionen iflg. Martinus ’ser’ den pågældende 
generator består den af to sektioner: en primær og en 
sekundær, hvor den primære tjener som den egentlige 
frembringer af livsoplevelse, medens den sekundære blot 
tjener som forbindelsesled mellem denne frembringer på 
den ene side og den fysiske hjerne på den anden.

Sagen er nemlig, at disse to organiske områder – den 
fysiske hjerne kontra den parafysiske oplevelsesgenerator 
– som følge af deres store ’materielle’ forskellighed ikke 
direkte kan ’snakke sammen’, men kræver et transforma-
tionsled, der kan formidle kontakt og trafik begge veje. Et 
transformationsled Martinus i samtalerne med forfatteren 
omtalte som koblingslegemet, og som han beskrev som 
værende af delvis fysisk og delvis parafysisk natur. Hvor-
for det også er nærliggende at se koblingslegemet knyttet 
til den virkelighedssfære, vi inden for fysikken nu har lært 
at kende som kvante-vakuumfeltet eller nulpunktfeltet.

Vedr. koblingslegemet
Det skal i den forbindelse indskydes, at det hermed in-
troducerede parafysiske organkompleks i sin helhed også 
tjener som grundlag for individets udødelighed forstået på 
den måde, at nævnte kompleks på ukrænkelig vis sikrer 
en videreførelse af individets rådighed over meningsfuld 
livsoplevelse og bevidsthed, når den fysiske organisme 
som et generelt vilkår før eller siden afgår ved døden. 

Det forholder sig endvidere således at det ved døden i før-
ste omgang er koblingslegemet, individet er knyttet til og 
har som grundlag for sin rådighed over livsoplevelse og 
bevidsthed, idet netop koblingslegemet via sin hidtidige 
rolle på naturlig vis har en række programmer for fysisk 
adfærd indbygget, som individet er fortrolig med, og som 
det efter døden derfor også helt automatisk, men samtidigt 
til en vis grad ufordelagtigt for det selv er tilbøjeligt til at 
ville videreføre på det parafysiske eksistensplan. 

Martinus udtrykte det på den måde, at koblingslegemet 
er sæde for det, han kaldte ”den fysiske vanebevidsthed”, 
samt at denne vanebevidsthed automatisk binder individet 
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til en særlig parafysisk transit- og overlevelseszone, han 
omtalte som ”den første sfære”, idet den grænser direkte 
op til det rent fysiske eksistensplan og således i en vis 
udstrækning på godt og ondt præges af dette. Men bin-
dingen er kun midlertidig, idet opholdet i den første sfære 
kun varer så længe som det kræver for den afdøde via 
assistance fra såkaldte skytsengle at blive fortrolig med 
den parafysiske verdens helt anderledes eksistensnormer 
og adfærdsformer. 

For øvrigt! Forholder det sig virkeligt således, at kob-
lingslegemet og ”den første sfære” rent faktisk har noget 
med nulpunktfeltet at gøre, må det imødeses, at den videre 
teoretiske og teknologiske udvikling inden for fysikken 
en dag vil sætte den fysiske verdens beboere i stand til at 
skue direkte ind i disse områder af den såkaldte åndelige 
verden og derved – som en tillægsgevinst – én gang for 
alle hæve dennes eksistens over enhver tvivl.

 
Vedr. den parafysiske 
oplevelsesgenerators primære sektion
Som allerede oplyst tjener koblingslegemet som forbin-
delsesled mellem den fysiske hjerne og den parafysiske 
oplevelsesgenerators primære sektion i de perioder, hvor 
individet er fysisk inkarneret. Koblingslegemet formår 
altså at modtage og overføre de pågældende data på en 
sådan måde, at de på hensigtsmæssig vis kan blive vide-
rebearbejdet af den rent parafysiske oplevelsesgenerator 
– af Martinus omtalt som ”den sjælelige struktur”.

Mht. denne drejer det sig iflg. Martinus om et parafysisk 
organkompleks sammensat af 7 parafysiske specialsyste-
mer, han omtaler som åndelige legemer, og som hver især 
tegner et bestemt kompetenceområde, der i princippet 
fremgår af de navne, han har tilkendt dem: 1. Instinktle-
gemet (automatfunktioner); 2. tyngdelegemet (dynamik); 
3. følelseslegemet (kontrol af dynamik); 4. intelligens-
legemet (hensigtsmæssighed); 5. intuitionslegemet (idé-
skabelse); 6. hukommelseslegemet (erfaringsdannelse). 

Hvad det syvende legeme angår – kaldet evighedsle-
gemet – spiller dette på flere måder en overordnet rolle 
set i forhold til de seks øvrige. Dels tjener det som ’ko-
ordinations- og kommandocentral’ for de seks øvrige 
legemer, og dels fungerer det som arkiv for samtlige de 
oplevelser og erfaringer, individet gennem sin evige fortid 
har høstet. Og det er lige præcis ved denne sidstnævnte 
særlige egenskab at evighedslegemet i primær forstand 
sikrer individet såkaldt livsoplevelse. Hvilket betyder, at 
vi her omsider er fremme ved den faktor, der helt centralt 
og konkret spiller rollen som individets effekt og ople-
velsesgenerator, af Martinus omtalt som sanseregistret.

Sanseregistret som 
primær effektgenerator
Dette forklarer Martinus ved, at al oplevelse, når alt 
kommer til alt, dybest set er en genkendelsesproces. 
Ganske vist ubevidst, men ikke desto mindre forstået på 
den måde, at det ocean af oplevelsesdata fra fortiden, der 
ligger lagret i evighedslegemet, på relevant vis træder i 
mønsteragtig karakter, når de konfronteres med de data, 
der knytter sig til den strøm af sanseimpulser, der fra 
den fysiske hjerne via koblingslegemet i en stadig strøm 
ledes frem til det pågældende mega-erfaringsmateriale i 
evighedslegemet – altså til sanseregistret.

Selvfølgelig er sagen i praksis langt mere kompliceret end 
denne principielle fremstillig giver indtryk af, men tages 
det i betragtning, at sanseregistrets indhold af data rent 
faktisk er uendeligt, og at de pågældende data alle uden 
undtagelse refererer til tidligere oplevelser med tilhørende 
sansekvaliteter mv., da vil det også indses, at der for san-
seregistrets vedkommende både i princippet og i praksis 
er basis for tilsynekomsten af uendeligt mange både vel-
kendte samt nye og hidtil uprøvede datakombinationer, 
der for de sidstnævntes vedk. endvidere er koder for nye 
og hidtil uprøvede sansekvaliteter og oplevelsesformer 
mv. Og at en sådan tilvækst af nye datakombinationer med 
tilhørende nye oplevelsesformer har noget med virkelig-
heden at gøre, vil kunne ses bekræftet gennem iagttagelse 
af naturens velkendte tilbøjelighed til at opfinde nye og 
atter nye perifere sansesystemer. Sansesystemer, der sam-
men med de tilhørende hjerneorganer iflg. sagens natur 
også vil genere tilsvarende nye typer sanseimpulser, som 
via indslag i sanseregistret vil udfordre dette og få det til 
at fungere på tilsvarende nye måder samt med etablering 
af ligeledes nye typer sansekvaliteter til følge.   

Eller sagt anderledes: som ’systemet’ i princippet funge-
rer, er det muligt i det uendelige at frembringe fænomenet 
livsoplevelse på stadigt nye og hidtil uprøvede måder, 
hvilket antallet af nuværende vidt forskellige sansesyste-
mer her på vor egen klode som sagt allerede er et godt 
eksempel på og vidnesbyrd om. Men hvad eller hvem er 
det egentlig, der HAR oplevelsen, når det af gode grunde 
ikke kan være den fysiske hjerne i dens egenskab af 
relæstation og transformator, og ej heller sanseregistret, 
der jo ’blot’ fungerer som effektgenerator…?

Svaret er fra Martinus side den faktor, vi som mennesker 
dagligt henfører til gennem brugen af begrebet JEG, og 
som subjektivt set er centrum i alt, hvad vi såvel oplever 
som foretager os: jeg ser; jeg går; jeg skaber; jeg synger; 
jeg hører, jeg føler etc. etc…
Men hvad er så dette ”JEG” for en størrelse…? Og hvorfor 
har vi aldrig set det eller på anden måde håndgribeligt re-
gistreret det…? Ér det rent faktisk noget virkeligt, når det 
kommer til stykket…? Eller er det blot en ’blind makker’ 
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i sproget; en praktisk talemåde, der via et dækord som 
netop ”Jeg” i virkeligheden henfører til den fysiske or-
ganisme som den sande løsning på samtlige eksistentielle 
spørgsmål og problemer og herved indirekte sætter netop 
organismen i centrum som generalnævner og fixpunkt 
for hele det enkelte menneskes såvel udadvendte som 
indadvendte aktivitet – dets objektive skaben kontra dets 
subjektive opleven…? 

Om Jegets identitet 
og rolle i sammenhængen
Det mener Martinus bestemt ikke; tvært imod har han 
i sine kosmiske visioner ’set’ Jeget som et reelt, uni-
verselt og tidløst funktionsprincip, der med overordnet 
indflydelse adresserer sig til samtlige levende væsener 
i tilværelsen. Et funktionsprincip, der på den ene side i 
praksis spiller rollen som ultimativ årsag til al skabelse 
i verdensaltet, og som på den anden side tilsvarende 
ultimativt fungerer som evigt vidne til den pågældende 
skabelse og dens resultater. 
Eller sagt kortere: udtrykket Jeget dækker over et uni-
verselt funktionsprincip, der i praksis gør sig gældende 
som udelt og tidløs skaber og oplever – kort sagt: reelt 
fungerer som subjekt. 

At det pågældende funktionsprincip konsekvent frem-
hæves som universelt betyder i praksis, at det både udelt 
og uafbrudt adresserer sig til samtlige levende væsener 
i tilværelsen. Det er m.a.o. det samme universelle Jeg, 
vi alle sammen trækker på, når vi skaber og oplever, 
idet individualiseringen som sådan 100% varetages af 
organismerne og således i virkeligheden er en illusion. 
Gennem vor delagtighed i det store fælles-Jeg er vi nemlig 
alle sammen ét og det samme væsen. Et væsen, der af 
praktiske grunde på materieplanet har splittet sig selv op 
i et uendeligt antal selvstændigt fungerende, organiske 
enheder, der tilsyneladende lever hver sit individuelle 
liv, men hvor sandheden er, at de alle via deres andel i 
det fælles Jeg uden undtagelse med deres eget mini-liv 
bidrager til at leve helhedsvæsenets mega-liv.

Om Jeget kontra den 
subjektive virkelighed
Nuvel, så langt, så godt. Men vi mangler stadig at få 
besvaret hvad Jeget rent   objektivt er for noget, siden 
det ikke uden videre lader sig se eller på anden måde 
registrere.

Hertil svarer Martinus overraskende, at Jeget godt nok har 
objektiv status, men at det samtidigt ikke desto mindre er 
totalt immaterielt – altså ustofligt i enhver forstand. Og 
følgelig kan det ikke forklares ved stoflige egenskaber i tid 
og rum, men må tværtimod erkendes som navnløst i den 
forstand, at det ikke er noget af det, vi i øvrigt kender, og 
derfor heller ikke kan beskrives via sammenligning med 

noget kendt. Det nærmeste, man kan komme et ord for 
det, er begrebet ÅND, der jo dybest set heller ikke siger 
os noget, når sandheden skal frem. Godt nok læser vi i 
Biblens 1. Mosebog om Guds ånd, der i tidernes morgen 
svævede over vandene/verdensdybet som forberedelse til 
skabelsen af den verden, vi i dag kender og er en del af. 
Men hvor mange har mon forstået, hvad der rent faktisk er 
tale om. Til gengæld: hvis Guds ånd som hævdet af Mar-
tinus i virkeligheden er Guds Jeg, medens verdensdybet/
vandene er begrebet for dét kosmiske ur-stof, som verden 
skal fremgå af, hvordan skal så denne skabelse i praksis 
kunne finde sted i betragtning af, at Guds Jeg iflg. samme 
Martinus er totalt immaterielt og dermed synes direkte 
uegnet til at håndtere det kosmiske råstof – vandene..?

Martinus svar på denne gåde er lige så enkelt som det 
er overraskende. Det peger nemlig på, at alt stof i vir-
keligheden er camoufleret ånd, således at der ved roden 
ikke er nogen forskel på ånd og materie. Og dette bør 
faktisk ikke komme som nogen overraskelse for læ-
serne af disse linjer i betragtning af, at den geniale tyske 
fysiker Albert Einstein (1879-1955) med sin specielle 
relativitetsteori fra1905 plus den hertil hørende berømte 
OG ligeledes efterprøvede formel (E=mc2) har vist, at 
alt stof i virkeligheden er camoufleret energi, der igen 
for sit vedkommende ikke har materiel status, men må 
opfattes som noget immaterielt. Og det er netop takket 
være disse særlige forhold, at det både i princippet og i 
praksis er muligt for det immaterielle Jeg både at tumle 
stoffet (i første række den enkelte organisme) i skabende 
forstand OG skaffe sig indtryk af det i subjektiv forstand 
– altså opleve det. Dog naturligvis ikke ved et snuptag, 
men gennem strategisk udnyttelse af en række love og 
forholdsregler, som det imidlertid ikke er stedet at gøre 
rede for her. Dog skal det som en naturlig afrunding af 
emnet nævnes, at selve løsningen ligger i, at fænomenerne 
ånd, energi og stof tilsammen tegner et treenigt funkti-
onsprincip der muliggør såvel hensigtsmæssig skabelse 
som attraktiv livsoplevelse i enhver skala…

Efterskrift
Som sagen er fremstillet, kan fænomenet livsoplevelse 
herefter i sin essens defineres som et spørgsmål om den 
måde, hvorpå Jegets skabe-/oplevelsesevne med samt 
dens funktioner løbende eksisterer og fremtræder for 
Jeget.
Mht. den rent fænomenologiske side af livsoplevelsen 
kan denne mere præcist defineres som et spørgsmål om 
den måde, det parafysiske sanseregister under indflydelse 
af udefra  kommende impulser løbende eksisterer og 
optræder for Jeget. Simpelthen…
Supplerende læsning som meget varmt kan anbefales:
Martinus: Livets Bog, bind 2, stk. 529-558
Alex Riel: ”Mystik og videnskab” – specielt side 184-225. 
Forlag: 1.dk 2009.
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Jeg viser her ved aftryk af advokatregningerne, hvor 
kostbart det er at blive udsat for en retssag, man ikke har 
ønsket og som ingen har glæde af – bortset altså fra et 
par advokatfirmaer.

Vi bad om økonomisk hjælp i Impuls nr 4/2013, og det 
fik vi. Små og store beløb strømmede ind fra i alt 72 
bidragydere, lige ved 300.000 kr blev det til i alt, og da 
jeg stadig har et momsregistreret ”firma” og derfor kan 

få momsen godtgjort, løber det fint rundt.
Mon vi må få at vide, hvad Instituttet har brugt på deres 
advokat?
Når den næste advokatregning kommer, må vi nok til 
igen at gå ”tiggergang”, hvor nødig vi end vil. Jeg kan 
ikke sige hvornår, for vi ved ikke, hvornår sagen kommer 
op i Landsretten.
Tænk hvis de penge i stedet kunne være brugt til at ud-
brede kendskabet til Martinus’ kærlighedsbudskab!

Advokatregninger:

Af Kurt Christiansen

I førsteudgaven af Livets Bog side 1816 og 1817 står der 
følgende:

«Der maa være en Aarsag til, at Individet med sin Intel-
ligens netop vælger og vrager. Denne Aarsag
er Individets Evne til „at føle Lyst og Ulyst». Hvis der ikke 
bag Intelligensen laa denne Evne, vilde Individet jo aldrig 
nogen Sinde faa Brug for sin Intelligens. Intelligensen 
er netop et Middel eller en Evne, ved hvilken Individet 
mere eller mindre er i Stand til at frigøre sig fra det, imod 
hvilket det føler „Ulyst», og skabe Tilknytning til de Ting, 
imod hvilke det føler „Lyst». Evnen til at føle „Lyst» og 
„Ulyst» er jo det samme som Evnen til at føle „Behag» 
og „Ubehag», hvilken Evne igen ligger til Grund for al 
Oplevelse og Manifestation. Det er Fornemmelsen af 
„Behag» og „Ubehag», der dirigerer Individets Instinkt, 
Tyngde, Følelse. Intelligens, Intuition og Hukommelse. 
Denne Evne er altsaa Moderevnen til alle øvrige Evner. 
Den er Urevnen eller den mentale Instrumenttavle, igen-
nem hvilken Jeg’et dirigerer hele sin Oplevelse af Livet.”

I noget der synes at være en opremsning af de seks 
grundenergier, står der her i midten efter ”Følelse”, et 

punktum. Dette kunne overfladisk set opfattes som en 
skrivefejl. Dette er dog kun en overfladisk iagttagelse. 
Det er imidlertid kun en overfladisk vurdering der får 
læseren til at tro dette. 

I Martinus instituttets forfalskede/”rettede” bøger, er 
punktummet rettet til et komma, i overensstemmelse 
med den indskydelse, den overfladisk læsende læser 
får ved at læse teksten. Den læser der endnu ikke 
forstår teksten i dybden.

Jeg er imidlertid af den opfattelse, at der ligger en dybere 
skelnen til grund for, at Martinus har sat dette punktum 
her.
Jeg gik ind i selve manuskriptet og så på hvad der står der. 
Dette kan ses af det efterfølgende billede af det område 
hvor denne tekst forekommer. Der står i 4. nederste linje, 
det samme som i førsteudgaven.
Ser man grundigt på manuskriptet, ser man at punk-
tummet står strålende klart, og det har ikke været søgt 
ændret. Det har imidlertid det efterfølgende, nummer 2 
ord, ”Intuition”, der har indeholdt en slåfejl. Teksten har 
således været nærlæst af Martinus, der ikke, ved denne 
nærlæsning, har fået lyst til at ændre punktummet til et 
komma.

Vedrørende MIs forfalskninger af Martinus originale tekst i Livets Bog
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Man må nu stille sig selv spørgsmålet: Hvad mener Marti-
nus med at sætte et punktum her. Har han gjort dette for at 
antyde noget af betydning, som vi ikke ved en overfladisk 
læsning får øje på, og som antyder at der er en dybere 
betydning ved dette punktums placering på dette sted, i 
noget der overfladisk læst, ser ud som en opremsning.

For en som jeg, der har studeret teksterne ganske nøje, ser 
det helt klart ud til, at Martinus, med dette punktum har 
etableret en skelnen mellem de 6 grundenergiers kvali-
teter, idet han nævner dem i rækkefølge fra den svageste 
(instinktenergien, 20), over den stærkeste intuitionsener-
gien, 140, til den næst stærkeste hukommelsesenergien 
(100). Martinus skriver:

”Der maa være en Aarsag til, at Individet med sin Intel-
ligens netop vælger og vrager. Denne Aarsag
er Individets Evne til „at føle Lyst og Ulyst». Hvis der 
ikke bag Intelligensen laa denne Evne, vilde Individet jo 
aldrig nogen Sinde faa Brug for sin Intelligens.»

«Det er Fornemmelsen af „Behag» og „Ubehag», der 
dirigerer Individets Instinkt, Tyngde, Følelse. Intel-
ligens, Intuition og Hukommelse.”

Ser vi på de 6 grundenergier, ved den opmærksomme 
åndsvidenskabelige studerende, at:

Instinktenergien er den automatik der giver saligheds-
væsenet mulighed for at inkarnere på det fysiske plan fra 
salighedsriget. Det er benyttelsen af gamle talentkerner, 
der via instinktenergien, benyttes til at kreere plantelege-
merne, som er de første legemer som salighedsvæsenerne 
kan ”plante” på det fysiske plan. Disse væsener har en 
grundenergisammensætning, hvori de har en form for 
dagsbevidsthed der giver mulighed for at «ane». De kan 
kun ane, fordi de mangler intelligensenergien, som de 
endnu ikke har til rådighed.

Det er dog ikke instinktenergien der giver dem legemer 
som sådan. Denne bestemmer kun legemernes form og 
fremtræden.
Det der giver plantevæsenerne legemer er en kombina-
tion af tyngdeenergi og følelsesenergi. Disse er de to 
energier der bruges til at skabe ”stof”, ”legemsstoffet”. 
Det er spændingen mellem tyngdeenergiens eksplosions-
energi/varmeenergi og følelsesenergiens afkølende evne, 
der giver den spænding som der skal til for at danne et 
funktionsdygtigt legeme, specielt på det fysiske plan.
Det skal dog her indskydes, at de to ovennævnte ener-
gier tyngdeenergi og følelsesenergi, er ansvarlig for al 
legemsdannelse overalt i spiralkredsløbet, via deres op-
varmende og afkølende egenskaber som giver spænding, 
men i særdeleshed i den mørke del af spiralkredsløbet, 
hvor materien er så tung at danse med.

Martinus kalder de tre ovennævnte energier for de uin-
tellektuelle energier, til forskel fra de tre efterfølgende 
Intelligens, Intuition og Hukommelse som han kalder 
de intellektuelle energier. De tre sidstnævnte er således 
alle tre i stand til helt klart at skelne mellem behag og 
ubehag. Intelligensen via sin analyseevne. Intuitions-
energien via sine ”færdigresultater” og hukommelsen 
via sin erindringskvaliteter. Vi skal også her erindre, at 
intelligensenergien er med fra dyreriget og frem.

Med den viden som jeg her har gjort rede for, ser vi nu 
på Martinus opremsninger.

Inden det omtalte punktum nævner han Individets In-
stinkt, Tyngde, Følelse. Her peger han på et helt væsen, 
plantevæsenet, der kun har anelsesevne på grund af dets 
mangel på intelligensenergien. 
Det er den første dagsbevidsthedsevne som opstår på det 
fysiske plan i spiralkredsløbet. Denne evne er ikke en klar 
skelnen mellem behag og ubehag, kun en nebuloseagtig 
anelsestilbøjelighed som opleves via instinktenergien. De 
to andre energier kan ikke selvstændigt afkode behag og 
ubehag, selv om det er disse to legemsdannende energi-
legemer det går ud over med ubehaget.

Foran punktummet står således, med de tre nævnte 
grundenergier tilsammen, selve plantevæsenet, som er 
den første struktur der inkarnere på det fysiske plan, og 
udsættes for behag og ubehagsoplevelser som dette væsen 
ikke klart kan analysere som tilhørende den ene eller den 
anden tilstand.

Efter punktummet står så de tre intellektuelle energier 
nævnt, som repræsenterer alle de væsener der klart kan 
skelne mellem behag og ubehag. Disse tilhører således 
en speciel gruppe i forhold til plantevæsenerne, selv 
om disse også benytter tyngde og følelsesenergierne til 
legemsdannelser i forskellig udstrækning.

Jeg håber, at læseren nu kan se, at punktummet har en reel 
betydning, idet det adskiller de to forskellige kategorier 
af grundenergier. De uintellektuelle og de intellektuelle.

Jeg vil slutte her, selv om jeg godt kunne kommenterer 
det yderligere. Jeg tror, at læseren allerede har fået meget 
at tænke over. Forhold som læseren ikke i forvejen var 
fuldstændig klar over. Jeg ser derfor ikke nogen grund til 
at uddybe emnet yderligere. Læseren skal jo øve sig i selv 
at studere Livets Bog. 
Der vil sikkert være læsere der vil anfægt det jeg her har 
sagt. Det er de velkommen til. De vil blive klogere når de 
begynder at fatte teksten i Livets Bog i dybden.

NB NB Det var mig ikke muligt at trykke den side af 
originalmanuskriptet, som Kurt ønskede.RO
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v/Tage Buch

Vi har i dag søndag, den 30. november 2014
Den 11. december afsiges der dom i en sag, som er an-
lagt af Martinus Institut mod fire navngivne personer: 
Kurt Christiansen, Jan Langekær, Ruth Olsen og Søren 
Ingemann Larsen.

Meningen med denne korte skrivelse er at vise, at hele 
denne retssag, som har optaget alle mennesker, der er 
interesseret i Martinus Sag, at den som alt andet her i 
livet er en undervisningsproces. Det er en undervisnings-
proces, hvor hvert enkelt menneske deltager og har hver 
sin rolle, som man har det i et skuespil. Vi er altså alle 
rollehavende i dette skuespil omkring synliggørelsen af 
Martinus kosmiske analyser i hans Tredie Testamente. 
Gud underviser, han stopper ikke, han underviser og har 
forskellige redskaber, som han bruger, og det absolut 
vigtigste er princippet om årsag og virkning. Det, der så 
skal ske og skal vise sig, er virkningerne af denne retssag.

Men det bliver ikke en dom i almindelig forstand, sådan 
som jeg ser det. Det bliver en kærlig tilrettevisning af 
både dem, der har anlagt retssagen og dem, som sagen 
er anlagt imod. Der er det ved det, at vi nok alle sammen 
har set sådan på det, at hér måtte Martinus gribe ind. Men 
Martinus har slet ikke tænkt sig at gribe ind, for han er 
ikke diktator. Men han gør, som Gud gør. Han bruger de 
samme redskaber, for mennesker skaber selv årsagerne, 
og han lader dem vente på virkningerne. 

Han har været ganske rolig i sit sind på, at tingene ordner 
sig på den måde, at alle lærer af deres tale og handlinger. 
Og dette skal ikke afbrydes, det skal gå til sin bitre ende, 
og det er dét, det har fået lov til, nemlig at blive til virkelig 
kendsgerning for mennesker, at dette her drejer sig om 
Det Tredie Testamente. Det drejer sig om, at intet må ret-
tes, heller ikke tegnsætningen, for man skal kunne stole 
på, at hvert eneste ord eller tegn, man læser, er skrevet af 
Martinus selv, og det er skrevet i bøn til Gud. Det er dette 
budskab, Martinus kom med fra den høje åndelige verden. 
Han kom med en anden Talsmand, som Jesus forudsiger 
det, en Talsmand, som skulle blive hos menneskeheden 
evindelig, og som skulle indeholde hele sandheden.

Menneskeheden modtog denne sandhed, og de kunne 
ikke forstå den. Der er ingen af os, der virkelig forstod 
Martinus analyser, som de blev serveret, eller som de blev 
skrevet. Vi har kun ganske langsomt tilegnet os noget 
eller nogle af disse kosmiske analyser, men ingen af os 

kunne virkelig forstå det. Vi stod hver især eller står hver 
især på hvert vort udviklingstrin, som er resultatet af ikke 
bare en tusindårig, men en millionårig tilværelse, og de 
erfaringer, vi har gjort undervejs, har hobet sig op og er 
så dette standpunkt eller det trin, vi har nået indtil nu. 
Ingen kan handle efter en erfaring, man får om et eller 
to år, men vi må alle nøjes med at være dem, vi er. Og vi 
gør det, så godt vi kan ud fra disse forudsætninger. Vi er 
alle lige. Martinus siger det sådan: ”De har alle ret. Alle 
mennesker har ret ud fra deres egne forudsætninger. Andet 
og mere kan man ikke forlange af dem.”

Vi kan kun hver især lære at forstå, at sådan forholder 
det sig, og vi må ikke alene respektere det, vi må tilgive 
hinanden og også elske hinanden, for det er dét, det store 
bud går ud på. Det samme store bud, som Martinus skriver 
om i bogen ’Hvad er sandhed’, og han kommer frem til 
samme resultat som Kristus, nemlig, at ”Du skal elske 
Herren, din Gud, af dit ganske hjerte og af din ganske 
sjæl og af dit ganske sind” og ”Du skal elske din næste 
som dig selv”. Det er dette resultat, der skal komme ud af 
Martinus mission her på Jorden. Martinus skulle med sine 
værker og sin væremåde bekræfte Jesu Kristi væremåde 
og tale. Han skulle med sine analyser gøre det klart for 
enhver, at det er kærligheden, der er livets grundtone, 
og at alt, hvad der er skrevet og sagt af Martinus og vist 
igennem hans væremåde, er den kærlighed, der skal 
komme til at udstråle fra alle mennesker, når de har læst 
og forstået de oprindelige værker og ikke holdt sig til 
korrigerede værker.

Det er tydeligt i alt, hvad Martinus siger og gør, at det er 
kærligheden, der vil komme til at dominere verden, og 
at der på en måde vil komme til at opstå det, som Kristus 
forudsiger som et himmeriges rige her på Jorden. Det 
er klart, at Martinus åndsvidenskabelige analyser ikke 
forstås på én gang, og at der derfor ligger en meget lang 
udvikling foran os, i hvert fald en 3000-årig udvikling til 
det internationale verdensrige. Og dette er så kun porten 
til det rigtige menneskerige. Så det, der ligger foran os, 

Lys i mørket
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er ikke udelukkende en behagelig og strålende tilværelse. 
Den kommer først om flere tusinde år. Men det er fore-
løbig en kamp imod vor egen lavere natur nedarvet fra 
dyreriget. Vi har således meget at lære, og vi må hjælpe 
hinanden til at komme længere frem og prøve at prak-
tisere alle disse ting, der viser kærligheden og det store 
arbejde, vi hver især får med at tæmme vore sind og alle 
de dyriske tilbøjeligheder, som vi stadig har i os, for vi 
skal lære at omgås hinanden i forståelse og kærlighed.

Meningen med denne skrivelse er tillige at få slået fast, 
hvad jeg inderst inde føler, er absolut Martinus mening 
med hans mission her og med de ting, som han ønsker 
at understrege ved hjælp af den dom, som kommer den 
11. december. For han er nemlig i stand til at overskygge 
den dommer, der skal afsige dommen - og kan dermed 
påvirke dommerens afgørelse.

Vi kan undre os over, at vi har været så længe om at forstå, 
hvad det var, der var det centrale i Martinus mission. Vi 
er gået mange forskellige veje, vi er splittet op i næsten 
to grupper, og der har været umådelig mange misforstå-
elser undervejs. Og alle disse misforståelser viser sig at 
være absolut nødvendige skridt hen imod forståelse af 
den virkelige sandhed. Alt, hvad der er skrevet og sagt i 
forbindelse med det, er alt sammen noget, der har hjulpet 
os et lille skridt videre. Hele denne periode fra Martinus 
døde og op til nu vil fremstå som en mørk periode. Vi 
ser det som en mørk periode, men i virkeligheden er det 
en periode af lys, når man ser det fra den rette kosmiske 
synsvinkel.
Det drejer sig også om, at det har været meget vanskeligt 
for os at komme til at forstå Martinus og hans analyser 
fuldt ud. Det er først her ved hjælp af dommen, at det 
bliver klart, at det slet ikke var noget angreb og forsvar. 

Det var en undervisningsproces i kærlighed til alt og til de 
mennesker, som har sat sig ind i Martinus analyser. Det 
har været og er stadig sådan for os, at mørket er kamufleret 
lys. Men ethvert lys er velsignelse. Enhver fejltagelse er 
også en velsignelse. Alt sammen bringer det os nærmere 
til en forståelse af Gud og hans væsen. Det er netop den 
forståelse, man kan få, når man har arbejdet sig igennem 
de mange analyser, og så kommer frem til sjette bind af 
Livets Bog, hvor Martinus omtaler, hvem Gud er: Gud er 
alt, der er ingenting uden for Gud, vi lever, røres og er i 
Gud og er på den måde evigt indesluttet i hans kærlighed.

Hvad skal vi lære af denne retssag og de seneste omkring 
45 års mørke og tvivl med hensyn til, hvad der skal blive 
af Martinus Sag, når det tilsyneladende er forkerte men-
nesker, der har fået til opgave at styre Sagens udvikling, 
så Martinus Sag ville komme på afveje? Men alt falder 
tilrette her, alt, hvad der er sket, vil vise sig at være af 
den største velsignelse for både de nulevende og de ef-
terfølgende inkarnationer.

Lad os afslutte med en tak til Gud og til Martinus for alt 
det, han har skrevet, sagt og talt, og for hans væremåde. 
Og vi, der har været Martinus nær, har fået megen kærlig-
hed og kærtegn, hver gang vi mødte ham. Og hver gang 
vi forlod ham, fik vi et stort knus.

Det er muligt, at jeg på et senere tidspunkt får sagt lidt 
mere, men jeg følte mig nødsaget til at sige disse ting nu, 
fordi jeg ikke var sikker på, at jeg ville overleve den 11. 
december. Men Gud har så mange måder at gøre tingene 
på, og muligvis kan han give mig kræfter til at fortsætte 
lidt endnu. Men det var foreløbig det, jeg ville sige, og 
det er det, som i virkeligheden giver det facit, som Det 
Tredie Testamente er, eller som Det Tredie Testamente 
bliver i hver enkelts sind.

Spørgsmål 22 – (Korrespondancebreve 24. november 
1950):

Er dette at acceptere Martinus analyser ikke en trossag 
ligesåvel som dette at acceptere de bibelske dogmer?  

Svar: At acceptere et eller andet facit kan ske på to må-
der, enten på grundlag af instinkt eller af viden. Når man 
accepterer et facit udelukkende på tro, er det fordi, man 
i det givne felt er så forstands- eller intelligensmæssig 
underlegen, at man ikke kræver nogen intellektuel eller 
videnskabelig udredning eller begrundelse. Men der, hvor 
forstanden eller intelligensen ikke er tilstrækkelig frem-
trædende, der opfatter individet ved hjælp af instinktet, 
hvilket igen vil sige ved hjælp af en stærk anelsesevne. 

Instinktet eller anelsesevnen er således det levende 
væsens mentale sanseredskab i felter, hvor det ikke har 
tilstrækkelig intelligens eller intellektualitet til at erkende 
virkeligheden eller kendsgerningen.

Med hensyn til at opfatte eller erkende Martinus analyser 
på anden måde end med den samme trosevne (instinktet) 
som den, hvormed man opfatter eller sanser dogmerne, vil 
altså være afhængig af, om nævnte analyser er en anden 
slags objekter for sansningen end dogmerne. Hvad er da 
dogmer, og hvad er Martinus kosmiske analyser? - Dog-
merne er facitter udredet af analyser og begrundelser, 
som ikke er publiceret eller bekendtgjort. Derved bliver 

Martinus svarer på spørgsmål:
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dogmerne til blotte facitter uden den analyse eller logiske 
tankebygning, af hvilke de hver især udgør slutfacittet 
eller det, vi kalder et ”Dogme”. Med hensyn til disse kan 
vi f.eks. dvæle lidt ved dogmerne ”Hvad et menneske sår, 
skal det høste”, - ”Du skal elske din næste som dig selv, 
det er al lovens fylde” - ”Alt er såre godt” samt mange 
flere. Hvor er de analyser, der begrunder disse facitter? - 
Hvem kan acceptere disse blotte dogmer, som i sig selv 
ikke giver den allermindste næring for forstanden, men 
er ren og skær færdige facitter, der er blevet til påstande 
og befalinger, som i virkeligheden er beregnet på blindt at 
skulle accepteres i kraft af deres ophavs autoritet. Denne 
autoritet kan de væsener, der særligt sanser i kraft af 
instinktet, fornemme og får derved en slags begrundelse 
for at acceptere dem. Det er denne acception, vi kender 
som det religiøse menneskes ”Tro” på disse facitter eller 
dogmer.

Med hensyn til Martinus kosmiske analyser vil disse 
ikke være at betragte som blotte udregnede facitter, som 
blindt skal fornemmes i kraft af instinktet og følges som 
et autoriseret påbud. De er det, de udtrykkes som, nemlig 
’’analyser”, hvilket igen vil sige: mobiliserede, logiske 
tankerækker, der udtrykker konsekvenser baserede på 
realistisk oplevede kendsgerninger, der i sit slutresultat 
bliver identisk med et eller andet af de evige facitter eller 
dogmer. Således viser Martinus kredsløbsprincippet i uni-
verset i kraft af sammenhængende logiske tankerækker, 
baserede på konsekvenser af realistisk oplevede erfarin-
ger eller virkelighed. En sådan logisk tankerække eller 
analyse er altså beregnet på at fornemmes eller sanses 
med forstanden, hvilket vil sige, at den kan eftertænkes 
og derved kontrolleres af andre mennesker i samme grad, 
som de er i besiddelse af de samme erfaringer, som be-
grunder slutfacittets virkelighed. Sansning eller opfattelse 
af Martinus kosmiske analyser bliver således ikke en blind 
trossag, men en forstands- eller intellektualitetssag. Det er 
ikke en instinkt- eller anelsesfornemmelse, men en reali-
stisk oplevelse af viden og dermed af virkeligheden. Hvis 
man har vaner og erfaringsmateriale nok i sin bevidsthed 
til at eftertænke analyserne, bliver disse facitter ikke til 
trosobjekter, men til virkelig videnskabelige kendsgernin-
ger. På samme måde som to til to er fire over hele verden 
og under alle forhold eller i alle situationer, således bliver 
de på kendsgerninger opbyggede højeste livsfacitter, der 
igennem instinktsansningen bliver til trosdogmer, her for 
intelligens- eller intellektualitetssansningen til absolut 
viden. Og som absolut videnskabelig kendsgerning kan 
analysefacittet altså ikke rokkes, men er gældende over 
hele verdensaltet, for alle væsener og i ethvert millieu 
akkurat som et hvilket som helst andet videnskabeligt 
eller på kendsgerninger hvilende facit.

Martinus analyser er således ikke noget, der er sekterisk, 
noget man kun kan have i den eller den religion, i den 
eller den sekt. De er ikke partiprægede. De er lige som 

en hvilken som helst anden kendsgerning hævet over 
sympatier og antipatier. De er internationale og interpla-
netariske evige analyser, baserede på de kendsgerninger, 
eller realiteter og erfaringer i den jordmenneskelige op-
levelsesevne, der gør oplevelsen af individets identitet 
med evigheden, kærligheden og guddommen til livsop-
levelsens kulmination.

Naturligvis er der mennesker, der i meget høj grad på 
det religiøse område endnu sanser mere med instinktet 
end med intelligensen. Hvis sådanne mennesker på en 
eller anden måde kommer i sympatisk forbindelse med 
Martinus analyser, vil disse mennesker også her sanse 
mere instinktmæssigt end forstandsmæssigt og bliver da 
foreløbig en slags ”troende” mennesker. For disse men-
nesker bliver analyserne da i tilsvarende grad ”Dogmer”, 
som man i virkeligheden kun anerkender i kraft af den 
autoritet, man tillægger Martinus. Hvis noget da hænder, 
der svækker disse menneskers sympatiske indstilling til 
Martinus, mister han i disse menneskers øjne den autori-
tetsglorie, som disse har sat omkring ham. Derved vakler 
fundamentet for de nævnte menneskers tro. De accepterer 
ikke mere analyserne.

Anderledes med de mennesker, der accepterer Martinus 
analyser med forstanden. For dem er analysernes facitter 
blevet til urokkelige kendsgerninger og dermed til absolut 
viden. Men en absolut viden er ikke afhængig af sympati 
eller antipati. Hvad Martinus så end foretager sig med 
eller imod disse menneskers sympati, vil det ikke berøre 
den med intelligensen eller forstanden tilegnede viden 
igennem hans analyser. De står ligesom en hvilken som 
helst anden kendsgerning eller absolut viden fast ganske 
uafhængig af sympatier eller antipatier. Forskellen mel-
lem dogmer og Martinus kosmiske analyser vil altså være 
den, at medens dogmer sanses med instinktet, kan Marti-
nus analyser sanses både med instinktet og blive til tro og 
med intelligensen og blive til viden. Da de overleverede 
dogmer kun kan sanses med instinktet og blive til tro, vil 
alle mennesker efterhånden komme til at forlade troen på 
dogmerne alt eftersom instinktsansningen degenererer til 
fordel for intelligenssansningen. Da Martinus kosmiske 
analyser kan sanses med den sidste sanseform og derved 
blive til viden eller absolut virkelighed og således udgør 
et åndeligt fundament, der er hævet over sympatier og 
antipatier, bliver de en absolut eneste vej for individet til 
den store fødsel eller indvielse.
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7 nye udstillinger med tilhørende fore-
drag om Martinus åndsvidenskab – 
Det Tredie Testamente,  2015:

Falconer Center, Frederiksberg, stand 204, fredag, lør-
dag og søndag, den 30. januar – 1. februar 
Foredrag v/Jan Langekær, ”Martinus kosmiske symboler 
– et åndsvidenskabeligt foredrag”, den 30/1 kl. 16-16:45

Foredrag v/Mejbritt Ræbild, ”Kreativitet, Kunst og Kær-
lighed – et åndsvidenskabeligt foredrag” den 1/2 kl. 17-18

Odense Congress Center, stand 1, fredag og lørdag, den 
14. – 15. februar
Foredrag v/Karl Jørgensen, ”Den seksuelle evolution –
 et åndsvidenskabeligt foredrag”
Foredrag v/Karl Jørgensen, ”Martinus kosmiske symboler 
– et åndsvidenskabeligt foredrag”

Aalborg Kongres & Kultur Center i Europahallen, 
stand B24, fredag, lørdag og søndag,
den 27. februar  - 1. marts 

Foredrag v/Hellebeth Hansen, ”Dødens mysterium – et 
åndsvidenskabeligt foredrag”
Foredrag v/Karl Jørgensen, ”Martinus kosmiske symboler 
– et åndsvidenskabeligt foredrag”

Horsens, Sønderbro Kulturhus, stand 14, lørdag og 
søndag, den 19. og 20. september 2015, kl. 10-17
Foredrag v/ Bo Boilesen, ”Hvordan holder vi os sunde 
og raske i krop sind og ånd?”  Foredraget er baseret på 
inspiration fra Martinus unikke tanker, som han har be-
skrevet i det epokegørende værk Det Tredie Testemente.

Aarhus. NRGi Park Aarhus, stand 101, fredag, lørdag 
og søndag den 2. – 4. oktober 2015
Foredrag. 2 foredrag på baggrund af Martinus 
åndsvidenskab, Det Tredie Testamente.

Tyskland. Frankfurt. Frankfurter Buchmesse, 2 Stande, 
Das Dritte Testament von Martinus,
Halle 3, den 8. – 12. oktober 2015

Sverige. Skärva Herrgård, ved Karlskrona, Sverige. 
Permanent udstilling 200 kvadratmeter,
”Et vindue til evigheden” om Martinus åndsvidenskab, 
Det Tredie Testamente.

Arrangør: LIVETS SKOLE i åndsvidenskab støttet af 
Fonden Det Tredie Testamente
www.livetsskole.info & www.det-tredie-testamente.dk

LIVETS SKOLE i åndsvidenskab, er flyttet til nye og 
større lokaler i Kulturhuset Kilden,
Nygårds Plads 31, Brøndbyøster, 2605 Brøndby fra 
den 1. januar 2015
Her afholdes studiekredse hver anden søndag fra kl. 
10:00 til 13:00, i mødelokale 1, 
og foredrag ca. én gang om måneden. Fri entré.

Søndag, den 15. februar kl. 13–15
Vagn Noach: ”Hvad er det levende væsen og
begreberne X1, X2 og X3?”
Det levende væsen er et treenigt princip
X1 = Det levende væsens »selv« eller »jeg« kan
kun have analysen “Noget, som er”
X2 = Jeg’ets skabeevne kan også kun have
analysen »Noget, som er.« Dette „Noget”
eller jeg’et har altså en skabeevne.
X3 = Resultatet af denne skabeevne er jeg’ets i
materien skabte legemer, organer eller
strukturer. Af disse, den evige kosmiske
skabeevnes forlængelsesorganer, er hovedsageligt
kun de levende væseners fysiske
legeme kendt af det ufærdige menneske.

Søndag, den 8. marts kl. 13–15
Toni Bjerremose: ”Den seksuelle polforvandling
- fra A-K-mennesker” For at give et større
overblik over menneskets seksuelle udvikling har
Martinus inddelt os alle i 11 kategorier fra A-Kmenneske.
Hør om menneskenes forskellige former
for seksualitet.

Søndag, den 12. april kl. 13–15
Ingemar Fridell: ”Vor verdens fremtid”
Er vi på vej mod en stadig mere kaotisk og konfliktfyldt
fremtid eller er der stadig håb for en fredelig
verden, der giver lykke til hvert menneske på
jorden? Martinus beskriver en ny form for samfund,
som kan transcendere alle partipolitiske forskelle
og forene menneskeheden i en ånd af fred,
retfærdighed og alkærlighed.



Sommerkursus 2015 
i Martinus åndsvidenskab, alkærlighedens videnskab.

I Odense lørdag d. 27. juni til fredag d. 3. juli

På DANHOSTEL Odense, Kragsbjerggaard, Kragsbjergvej 121, 5230 Odense M

Der tjekkes ind lørdag fra kl. 16, hvor der serveres en vegetarsuppe kl. 18, og der tjekkes ud 
fredag kl. 11. Der er vegetarmad morgen, frokost og aften. The og kaffe ad libitum.
Der er ingen kursusafgift. Sengelinned er inkl. i prisen, som er fra 600 kr pr person til 3300 
kr, alt efter værelsesønsker.

Det Tredie Testamentes fond yder tilskud eller giver friplads til personer, som af økonomi-
ske grunde ellers ikke kan deltage i sommerkurset.

Der er ud over foredrag og studiegrupper også aftenforedrag, hvor der er gratis adgang for 
folk ude fra byen. Det første aftenforedrag søndag d. 28. juni kl. 19.30 er en introduktion til 
Martinus og hans værk af Vagn Noach.

Der betales et depositum på 500 kr ved tilmelding, som sker til Livets Skole email: jan@
langekaer.dk eller tlf. 2015 7811
Bankkonto i Danske Bank: reg.nr 1551 kontonr 3719548830

For yderligere information: www.livetsskole.info, www.det-tredie-testamente.dk og på 
facebook: LIVETS SKOLE i åndsvidenskab
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Martinus kosmiske fødselsdag - Fest i Kulturhuset Kilden,
Teatersalen, Nygårds Plads 31, Brøndbyøster – Lørdag den 21/3 kl 13-17:30

Kære Ven, kære åndsforsker, 

Hermed indbyder LIVETS SKOLE i åndsvidenskab alle Martinus-venner til - i taknemlighed for Martinus´ epokegø-
rende livslange arbejde for menneskeheden - sammen at fejre tidspunktet for Martinus´ kosmiske fødsel i vor jordiske 
sfære.

Martinus oplevede at få tilgang til sin kosmiske bevidsthed den 23. - 24. marts 1921. 

Denne guddommelige kosmiske impuls-rodfæstning af alkærlighedens  åndsvidenskab og dermed af Det Tredie Testa-
mente i vort jordiske samfund, - er, selvom mange endnu ikke er bevidste herom, den fundamentalt vigtigste begiven-
hed indenfor menneskehedens nuværende udviklingsepoke.

LIVETS SKOLE i åndsvidenskab planlægger fremover at fejre denne begivenhed hvert år.

På festdagen vil vort sociale samvær og Mindet om Martinus stå i fokus; og festen er naturligvis tænkt som udgøren-
de en del af vores øvrige oplysningsarbejde om Det Tredie Testamente.

Selve festen starter præcist kl. 13.00. Dørene åbnes kl. 12.15 således, at man i ro og mag kan finde siddepladser.  Vi 
planlægger et program indeholdende taler, musik, film, kaffe/te, lagkage og evt. andet i henhold til tidsplanen. Blandt 
foredragsholdere forventer vi at høre Rolf Elving, Christer Malmstrøm, Kirsten Thurø, Jan Langekær og evt. andre.

Begivenheden vil finde sted Lørdag den 21. marts 2015, kl. 13:00 til ca. 17:30, og vi mødes i Kulturhuset Kilden, Tea-
tersalen, Nygårds Plads 31, Brøndbyøster, 2605 Brøndby. Der vil efter gaveprincippet være fri entré, men tilmelding 
er nødvendig, dels så vi kan fremtrylle lagkager nok og dels fordi der max. er plads til 140 personer ved bordene.

Af hensyn til planlægningen, vil det glæde os ekstra meget snarest at modtage din tilmelding. Tilmeldingen sker 
til:  Jan Langekær på mobil/sms 2015 7811 eller  jan@langekaer.dk

Efter at det officielle arrangement er slut kl. ca. 17:30, vil der for de, som ønsker dette, være mulighed for at nyde en 
vegetarbuffet på restaurant Bella Mamma, ca. 400 meter fra Kulturhuset.

OBS: Forhåndsbestilling er nødvendig, idet der skal laves vegetarmad, og fordi der max. er plads til 60 personer. Pris 
for vegetarbuffet 129,- kr.

Restauranten  har også andre gæster, hvorfor det er vigtigt, at vi reserverer.  Denne reservation sker ligeledes til Jan 
Langekær. 

LIVETS SKOLE i åndsvidenskab starter hermed en ny tradition: Kryds datoen af i kalenderen. Det bliver en festlig 
begivenhed.
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Livets træ
Hvad er skønnere i naturen end dette, efter en mørk vinter at mærke forårets 
komme? Og kulminerer dette forårets komme ikke igennem det nye udspringen-
de løv rundt om på alle træer og planter? Er det ikke et livgivende velvære både 
for sjæl og legeme at se vinterens bladløse skoves konturer blive til lysegrønne, 
strålende impulser? Er det ikke dette, der bringer tusinder af små struber til at 
juble mod himlen?

Gøgen kukker ikke i bladløse skove, og lærken synger ikke gerne over isørkner. 
Kun forårets vældige kolorit, når det i farve og duft vælder frem fra skovens 
kroner, havens blomsterbede og markens grønne græs, kan bringe sommerens 
livsfylde til kulmination i de levende væseners dybeste, fysiske hjerterødder. 
Men tror man, det er anderledes med ”Livets Træ”? – Tror man, at de vældige 
skove, der dannes af dette træ, har en mindre mission?

Selve begrebet ”Livets træ” er jo kun et gammelt symbolsk udtryk for alt, hvad 
der skjuler sig under ”Det treenige princip”. Livets træ er altså i virkeligheden 
det samme som ”det levende væsen”. Medens ”X. 1” og ”X. 2” henholdsvis 
udgør dette træs stamme og grene, udgør ”X. 3” dets vældige løvfyldte krone, 
safter og frugter, hvilket i dette tilfælde vil sige: energierne, bevægelserne, kræf-
terne, stofferne eller materierne.

(Livets Bog III stk. 771)
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Jeg har igen rykket udgivelsen af bladet en måned frem 
i forhold til det tidspunkt, nr. 2 plejer at komme. Men 
så holder jeg også 4 måneders sommerferie.

Jeg lover, der herefter ikke kommer flere artikler om 
”mineraler”!  Det var jo blot et symbolsk eksempel på, 
hvad der sker, når man mener sig klogere end Meste-
ren. Martinus brugte ikke ordene tilfældigt, og hvis 
ikke nogen var vågne, ville ingen i fremtiden have fået 
at vide, at der her lå en pointe. Instituttet tog det jo ikke 
med i deres rettelseslister.

Der er for tiden stille om den før så omtalte retssag. 
Det kan tage virkelig mange år, før der kommer en 
endelig afgørelse i sagen, medmindre Instituttet indser, 
det er bedst for alle, at de trækker den tilbage. De bøger 
sagen drejer sig om er alligevel ved at være udsolgt.

Det er selvfølgelig sørgeligt, så mange der lige nu 
drukner i Middelhavet, men det er dog en trøst, at de 
nu er kommet et bedre sted hen end til de mange så 
fjendtligt stemte folk i Europa.

Go’ sommer!
Ruth
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Hvad er fjendskab?
Af Martinus

Menneskene er udsat for mange lidelser i den verden, 
hvor de i Øjeblikket befinder sig. Men de færreste har 
nogen anelse om, hvilken lidelse, der er den farligste og 
værste, ja, den mest nedbrydende af alle lidelser både i 
fysisk og psykisk henseende. Menneskets farligste lidelse 
er den tankereaktion, der i dets væremåde
udløser sig som vrede eller fjendskab. Den er mere 
udbredt end nogen anden lidelse blandt menneskene. 
Når den har fået denne gigantiske position, skyldes det 
den omstændighed, at menneskene slet ikke aner, hvor 
livsnedbrydende den i virkeligheden er. Man har endda 
ofte hædret de personer, hvis bevidsthed i særlig grad har 
været udtryk for had og fjendskab. Den altovervejende del 
af menneskeheden er bærere af denne mentale tilstand, der 
i utallige situationer kommer til ødelæggende. ja, måske 
ligefrem dødbringende udbrud i den jordmenneskelige 
væremåde og kulturskabelse. 

Ser vi tilbage på historiens kendte personer, der har haft 
magten over menneskene, vil der ikke være ret mange 
af dem, hvis væremåde ikke har afsløret, at vrede eller 
fjendskab i større eller mindre grad også havde til huse 
i deres mentalitet. Man ser det hos gamle såvel som hos 
unge - det findes i alle samfundslag, og fjendskabets 
ødelæggende virkninger spores både inden for religiøse 
bevægelser og materialistiske
sammenslutninger. Alle hidtidige verdenskulturer er 
faktisk bukket under for dets fordærvende og giftige 
virkning. Fjendskab udløser den samme nedbrydende 
proces i mentalitet og væremåde som forrådnelse udløser 
i døde animalske organismer, og man kan derfor sige, at 
den rette kosmiske betegnelse for begrebet fjendskab er 
»mental forrådnelse».

Fjendskab er menneskehedens største onde. Det har væ-
ret årsag til millioner af menneskers lidelse og død. Det 
gælder ikke blot inden for de nationale områder, hvor man 
kan hade eller nære fjendskab mod et andet menneske, 
blot fordi vedkommende er tysk, svensk, dansk, russisk 
eller lignende. Nej, fjendskabets og hadets rasen i men-
neskesindet, og deres inficering af den menneskelige men-
talitet har også været årsag til utallige lidelser indenfor 
familier, i ægteskaber, i forhold mellem arbejdsgivere 
og arbejdere og mellem overordnede og underordnede. 
Fjendskab på grund af forskellig race eller hudfarve er 
også en af de mentale forrådnelsesprocesser, som hjem-
søger menneskeheden med sine fordærvende virkninger. 
Tusinder af mennesker går rundt med komplekser eller 
lider af neuroser, angst, melankoli eller livslede, så de 
er parat til at begå selvmord eller myrde andre i kraft af 
den fordærvelsesproces, som udløses i form af fjendskab.

Så længe fjendskab ikke er fjernet fra den jordmenne-
skelige væremåde, vil det forhindre menneskeheden i at 
leve i den strålende lysverden af kultur og højintellektuel 
skabelse, som den moderne videnskab i dag er i stand til at 
bringe den. Hvorfor så ikke sætte alt ind på at overvinde 
denne skrækkelige defekte tilstand med dens opløsende 
virkninger både i jordmenneskets fysiske og psykiske 
struktur? Ingen af al verdens læger har kunnet finde frem 
til den medicin, som kan ophæve fjendskabet og dermed 
den mentale fordærvelsesproces, som modarbejder hel-
bredelsen af en hvilken som helst sygdom. Hvad kan det 
nytte, at man er i stand til at lappe en del på virkningerne 
af visse sygdomme og lidelser, når man ikke kommer 
det eneste virkelige onde tillivs, det, som faktisk er den 
væsentlige årsag til alle lidelser og sygdomme? 

Det er ikke livets mening, at menneskene skal vedblive at 
leve i den ulykkelige tilstand, som nu er dominerende på 
jorden. «Den fortabte søn» skal ikke blive ved med at leve 
i fornedrelsen, men skal atter vende tilbage til sin «fader». 
Livet, der overalt i sin skabelse aldrig frembringer noget, 
der ikke i sit slutfacit
er til glæde og velsignelse for levende væsener, har 
ikke til hensigt at gøre en undtagelse med de jordiske 
mennesker. Lige som menneskets øjne, øren, hænder og 
fødder, dets hjerte-, lunge- og kirtelfunktioner o. s. v. fra 
naturens hånd er så fuldkomne, at de er hundrede procent 
til glæde og velsignelse for mennesket, og lige som na-
turen også fører skabelsen af frugterne igennem det sure 
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stadium før det modne, således vil den også vide at føre 
den menneskelige tilværelse frem igennem det «sure» 
stadium til en tilstand, hvor dette at være menneske er 
ensbetydende med udelukkende at være til gavn og glæde 
for andre levende væsener.

I denne skabelses - eller udviklingsproces af mennesket 
er naturen kommet langt. Den har ført det ud af mineral-
materien til den vegetabilske livsform og dernæst til den 
animalske eller dyriske livsform, og nu er den ved at føre 
det fra den dyriske og frem til den menneskelige livsform, 
der vil komme til at udgøre det «modne» stadium af den 
frugt, der hedder «mennesket i guds billede». At denne 
skabelse virkelig finder sted, kan vi ikke undgå at opleve 
som kendsgerning, eftersom det ufærdige jordiske men-
neskes mentalitet indeholder to særlige områder, vi kender 
under begreberne ”det gode og det onde». «Det onde» i 
mennesket er det område i væremåden, hvor mennesket 
betjener sig af de samme livsprincipper som dyret. ” Det
gode» i mennesket er det område i dets væremåde, hvor 
det betjener sig af de samme livsprincipper som Kristus.

I menneskeheden er der en voksende længsel efter hu-
man udvikling og efter afskaffelsen af krig og de dermed 
forbundne lidelser. Denne længsel er en virkning af  
«kristusbarnet» s fødsel i den jordmenneskelige bevidst-
hed. Udviklingen går i retning af at omdanne det dyriske 
menneske til et virkeligt menneske i renkultur, totalt 
befriet fra de dyriske anlæg i mentalitet og væremåde.
I det egentlige dyrerige er fjendskab mellem arter, racer 
og individer en naturlig livsform. Der gælder ordsproget 
«den enes død er den andens brød». Men dette ordsprog 
er blevet skabt, fordi man syntes, det gjaldt blandt men-
nesker. Det gør det også inden for det dyriske område af 
menneskets bevidsthed og væremåde.

Det er det, der er det «sure» stadium. Det er det dyriske 
område i mennesket, der er den udløsende årsag til enhver 
form for fjendskab. For alt højere menneskeligt samliv 
er fjendskab den rene fordærvelse. Det vil få de finere 
menneskelige egenskaber til at «rådne». Man siger ganske 
vist, at en fælles fjende kan få tidligere
uvenner til at mødes i fællesskab og samarbejde. Det kan 
det også en kort tid, fordi det fælles had rent perspektivisk 
dækker over de indbyrdes fjendtligheder. Men så snart 
den fælles fjende eventuelt er slået, vil «råddenskaben» 
snart brede sig mellem de tidligere forbundsfæller, og 
krigen vil blusse op igen mellem dem. Intet virkelig 
menneskeligt fællesskab eller samarbejde kan bygges på 
fjendskab, vrede eller had.

Fjendskab er ikke en afsporing af mentaliteten, som så 
mange andre af de jordmenneskelige laster eller dårlige 
tendenser, som f. eks. alkoholisme og nydelsen af nar-
kotika og tobak m. m. Det jordiske menneskes tendens 

til at nære had og vise fjendskab overfor medvæsener 
er medfødte naturlige anlæg, en nedarvet tradition fra 
en fortidig primitiv og dyrisk udviklingsepoke. Men 
det er ikke meningen, at menneskene skal vedblive at 
være dyr, lige som det ikke har været meningen, at de 
skulle vedblive at være mineraler eller plantevæsener. 
Mineralske tilstande er ikke naturlige livsbetingelser for 
planten, selvom den stadig bærer sin fortid i sig i form 
af mineralske stoffer i organismen. På samme måde er 
vegetabilske livsbetingelser unaturlige for dyret, der 
dog også i form af sin hud og muskulatur bærer på en 
fortids plantetilstand i sin organisme. Og dyrets tilstand 
bliver efterhånden mere og mere unaturlig for mennesket, 
selvom dets fysiske organisme endnu for en stor del er 
baseret på animalske principper.

Mennesket bryder sig heller ikke om at blive kaldt et 
dyr. Det føler sig højt hævet over dyreriget, og alligevel 
udtrykker det med sin væremåde en livsholdning, som er 
en livsbetingelse i dyreriget, men en absolut fordærvende 
og altopløsende tendens for den mennesketilstand og den 
overlegenhed over dyreriget, den mener at repræsentere.
I dag er denne tendens direkte livsfarlig for det i jord-
mennesket allerede udviklede menneskelige område. I 
dette nye område er livsbetingelsen udelukkende logisk 
tænkning. Hvor mennesket bruger sin logiske tankekraft, 
så det er hundrede procent til gavn og glæde for sine om-
givelser, er det himmelhøjt hævet over dyrets livsniveau.

Men der findes endnu en masse felter, hvor mennesket slet 
ikke er i stand til at tænke logisk og blot lader sig lede af 
stemninger og følelser eller af instinktet, som dyrene gør 
det. I dyreriget er selvopholdelsesdriften den dirigerende 
faktor både for artens beståen og for de enkelte individer. 
Livet i dyreriget bliver derfor en
kamp om magten, og den stærkeste er ganske naturligt 
den, der også får retten på sin side. ”Den stærkeres ret” 
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vil som livsprincip uundgåeligt avle fjendskab og had, 
og da dette princip også hidtil har været det dominerende 
blandt de jordiske mennesker, selvom styrken mere og 
mere kom til at bæres af intelligens eller snedighed og 
mindre af fysisk kraft, er hadet og fjendskabet blomstret 
op i en grad, som der slet ikke findes mage til i dyreriget.

Dyrene dræber andre dyrearter for at leve af deres kød og 
blod, og dyrehannerne er i brunsttiden dødsfjender, men 
derudover er der kun få former for drab og fjendskab i 
dyreriget. Hos det jordiske menneske er det anderledes, 
der lurer fjendskabet på næsten alle områder, og det kan 
vise sig, hvor mennesket måske allermindst havde tænkt 
sig det. I en familie, på en arbejdsplads, i en forening el-
ler i en religiøs sammenslutning, hvor der tilsyneladende 
i lang tid har hersket fredelige eller ligefrem idylliske 
forhold, kan der pludselig opstå små meningsforskelle, 
som lidt efter lidt eller måske hurtigt vokser til fjendskab 
og stridigheder, som kan forbitre tilværelsen for mange 
mennesker. 

Det sker udelukkende fordi menneskene på så mange 
områder mangler evnen til at tænke logisk. Vreden eller 
fjendskabet er en instinktmæssig, organisk mobilisering 
af væsenets kampevne til fordel for modstanderens ud-
slettelse eller uskadeliggørelse. Lige så nødvendig og 
logisk denne kampevne er for dyret, ligeså ulogisk og 
livsnedbrydende er den for det fremskredne kulturmen-
neske. For dette væsen er kamp, mord, had og forfølgelse 
direkte ødelæggende for dets normale liv og for udvikling 
af enhver form for højere kulturtalenter . Side om side 
med en følelse af vrede eller had til nogen eller noget kan 
en normal og fuldkommen livsglæde umuligt eksistere i 
det udviklede menneske. Det vil da leve i en «gråvejrs-
bevidsthed» eller i et mentalt kældermørke, hvor dets 
menneskelige spiring og blomstring standser, afbleges 
og visner hen af mangel på mentalt solskin.

Det mentale solskin er den logiske tænkning, der afslører 
den virkelige sandhed i enhver situation, og ved hvis 
hjælp enhver katastrofesituation kan forebygges. Det er 
den samme logik, ved hjælp af hvilken enhver ingeniør, 
arkitekt eller anden ekspert i fysisk skabelse kan sikre 
sine frembringelser imod sammenbrud eller katastrofe. 
Disse eksperter har en eminent evne til at bygge op i fysisk 
materie, at blande stofferne på den rigtige måde og kende 
deres udvidelsesevne, bæreevne o. s. v. Denne logik er, 
hvor mærkeligt det måske kan lyde for nogle mennesker, 
ensbetydende med kærlighed. Den er kærlighed inden for 
et bestemt afgrænset område, og dens ophav er måske 
ikke særligt kærlige indenfor andre områder, hvor de ikke 
har lige så store erfaringer. 

Virkelig kærlighed og virkelig logisk tænkning er eet 
og det samme, og det, menneskeheden nu i allerhøjeste

grad trænger til at lære, er logik på det psykiske eller 
sjælelige område, ellers vil det ikke være i stand til at 
sikre sin tilværelse imod sammenbrud eller katastrofe.
Den jordmenneskelige væremåde hviler altså på to slags 
basis. Den ene er vrede, krig, magt, forfølgelse og under-
trykkelse, der avler drab, sorg, fattigdom og sygdomme på 
sjæl og legeme. I livet på jorden er denne tilstand, denne ” 
forlængede jungle”, blevet menneskenes ”ragnarok” eller 
”helvede”. Den anden basis for menneskenes væremåde 
på jorden er logisk tænkning, hvilket vil sige: videnskab 
på det psykiske såvel som det fysiske område. 

Hvor denne livsbasis kommer til sin fulde ret, bliver 
resultatet kulturskabelse, videnskabelige, tekniske og 
kunstneriske frembringelser samt forståelsen af den men-
neskelige psyke. Det kan blive en livsudfoldelse af en så 
guddommelig art, at menneskene igennem den kan få 
en så fuldkommen fred og glæde i samlivet, at den fuld-
komment opfylder juleevangeliets forjættelse om fred på 
jorden og den største velbehagelighed for menneskene.
Det er klart, at en sådan tilstand ikke på en gang kan 
komme til at eksistere her på jorden. Det skal ikke ske 
gennem mirakler eller nogen som helst form for diktatur 
eller magtudfoldelse. Det må ske derved, at det enkelte 
menneske opdager, at dets værste og samtidig dets eneste 
fjende er den dyriske side af dets egen bevidsthed.

(Ovenstående foredrag blev holdt af Martinus i in stitut-
tets foredragssal.
Det er bearbejdet for kontaktafdelingen af Mogens Møl-
ler, og bearbejdelsen er godkendt af Martinus. )
Fra kontaktbrev nr. 25, 1958.
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Om god praksis for genudgivelse af ældre litteratur
Af Jes Arbov

Det er efterhånden en del år nu, jeg med interesse fra 
sidelinjen har fulgt kontroversen om i hvilken form, Mar-
tinus’ værk bør genudgives. Som udgangspunkt kan man 
synes det er en ejendommelig debat, for ingen har været 
i tvivl om, at det er Martinus Instituts opgave at udgive 
Martinus’ værk i den form, hvori det foreligger fra forfat-
terens hånd. Det har Martinus Institut så valgt at tolke 
på den måde, at det er det foreliggende indhold, der skal 
genudgives som det foreligger, men ikke nødvendigvis i 
den form, det foreligger.  Det er sket ud fra et ønske om at 
udgive værket i overensstemmelse med ny retskrivning. 
Jeg kender ikke de nærmere detaljer eller bevæggrunde, 
der ligger til grund for beslutningen, ud over ønsket om 
at gøre retskrivningen tidssvarende. 

I starten af 1990’erne tog jeg selv del i arbejdet med at 
bringe teksterne i overensstemmelse med ny retskrivning. 
Dengang var mine betænkeligheder få og ubetydelige, 
og de blev fortrængt af ønsket om at være med og tage 
del i arbejdet. Under indtryk af den verserende debat, 
har jeg imidlertid haft mulighed for at tænke de grund-
læggende problemstillinger igennem og er – i tråd med 
mange indlæg her i bladet – nået til den konklusion, at 
den nuværende udgivelsespraksis virker forhastet og 
ugennemtænkt. 

Det første indlysende spørgsmål, man må stille, er helt 
enkelt, hvorfor det er nødvendigt, at bringe Martinus’ 
tekster i overensstemmelse med ny retskrivning. Umid-
delbart kan det undre, at beslutningen overhovedet er 
taget, for netop i Danmark er der en veludviklet tradition 
for at genudgive afdøde forfatteres værker med den op-
rindelige retskrivning intakt. Det er det, der er normen 
og alment gældende praksis. Tænk på genudgivelser af 
Søren Kierkegaard, St. St. Blicher, H.C. Andersen, Ka-
ren Blixen og mange flere. Hvorfor behandle Martinus’ 
værker anderledes? Hvilke tungtvejende grunde er der til 
at modernisere hans værk, der ovenikøbet er væsentligt 
nyere end Kierkegaards, Blichers og Andersens?

Det er rigtigt, at der også udgives sprogligt moderniserede 
udgaver af f.eks. Søren Kierkegaard og H.C. Andersen. 
Formålet med disse udgaver har primært været, at gøre 
værket lettere tilgængeligt for især yngre læsere. Inden 
for det litterære miljø er der dog stor uenighed om, hvor-
vidt man gør læserne en tjeneste ved at tilbyde dem de 
moderniserede udgaver. Flere med indgående kendskab 
til eksempelvis Kierkegaards forfatterskab anser det for 
særdeles problematisk at ændre den oprindelige tekst.  De 

finder, at man taber mere end man vinder, og de ser det 
som et stort problem, at forfatteren ikke længere uhindret 
kommer til orde i værket. 

Under overskriften ”Kierkegaard med næsten egne ord” 
anmeldte Asger Brandt i Kristeligt Dagblad en moder-
niseret udgave af hovedparten af bind 2 af Enten-Eller. 
Han indleder anmeldelsen med at skrive: ”Som dansker 
kan man ofte misunde folk, der er født ind i et af de store 
sprog, den fornøjelse, det må være at kunne læse origi-
nale, verdenslitterære hovedværker på sit modersmål. 
Men vi har dog én glæde, som andre må misunde os: 
Vi kan læse Søren Kierkegaards værker, som han selv 
skrev dem. Dette ganske væsentlige privilegium er dog 
ikke længere en selvfølge. Vi har nu mulighed for at op-
leve Kierkegaard, som resten af verden oplever ham – i 
oversættelse”.

For Asger Brandt er det således soleklart, at ændring i 
retskrivningen er en form for oversættelse. Han skriver 
videre, at ”hvis der overhovedet findes en begrundelse for 
at oversætte Kierkegaard til nudansk, må det være ønsket 
om at gøre forfatterskabet tilgængeligt for flere”. Han 
finder dog, at denne begrundelse ikke holder ved nærmere 
analyse. For selvom han er på det rene med, at det ”ikke 
altid er lige let at læse Kierkegaard”, afviser han samtidig, 
at ”vanskelighederne består i sprogets antikverethed”. 

Vanskeligheden ved at tilegne sig Kierkegaard ligger 
nemlig et andet sted. Derfor overvindes den heller ikke 
ved, ”at man har rettet i teksten”. For som Asger Brandt 
pointerende formulerer det: ”Det er ganske enkelt umuligt 
at forestille sig et menneske, der ikke kunne læse den 
gamle version af Kierkegaard, men som nu kan læse den 
moderne”.
Man kan med god ret spørge om det samme synspunkt 
ikke også – og utvivlsomt i endnu højere grad – gælder 
for Martinus’ værker. Er der virkelig nogen, der forestil-
ler sig, at den moderniserede retskrivning gør Martinus’ 
værk tilgængeligt for mennesker, som ellers ikke ville have 
forstået det? Og hvis det ikke er tilfældet, med hvilken 
begrundelse er retskrivningen da moderniseret?

Der har i de forskellige indlæg her i bladet været fremført 
en række principielle grunde til, at man ikke bør ændre 
Martinus’ tekst. Lad mig her gentage nogle af de vigtigste.
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Teksten tilhører forfatteren

Det er forfatterens privilegium suverænt at bestemme, 
hvordan teksten skal udformes, hvilke ord der skal bruges, 
hvordan de skal bogstaveres, og hvordan tegnsætningen 
skal være. Ingen har ret til at ændre på det uden forfatte-
rens udtrykkelige samtykke. Enhver ændring er dermed at 
betragte som et overgreb mod forfatterens suveræne ret til 
at bestemme over sit værk, og bør derfor ikke finde sted. 

Når man i dansk sammenhæng udgiver moderniserede 
udgaver af Søren Kierkegaard og H.C. Andersen fremgår 
det almindeligvis klart, at der er tale om bearbejdede 
udgaver, og hvem der er ansvarlig for bearbejdelsen. I 
visse tilfælde kan ændringen til ny retskrivning være 
godkendt af forfatteren selv. I en tranebogsudgave af Tom 
Kristensens Livets arabesk fra 1977 er således anført: 
”Livets arabesk udkom første gang 1921 på H. Hagerups 
Forlag, København, og er her optrykt efter originalud-
gaven, dog således at retskrivningen efter forfatterens 
ønske i et vist omfang er bragt i overensstemmelse med 
den nugældende” (fremhævet her).

Det er korrekt, at man i de senere år har set eksempler 
på, at der er udgivet værker, hvor retskrivningen er 
ændret uden forfatterens samtykke. Det gælder f.eks. 
Karen Blixens værker, der siden 2005 er blevet udgivet 
med ny retskrivning af Gyldendal.3 I anledning af, at 
Den afrikanske Farm udkom i en tekstkritisk udgave 
ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) og 
Gyldendal, skrev professor Bo Hakon Jørgensen, der 
har Karen Blixen som sit speciale, en artikel i Kristeligt 
Dagblad, hvor han nævner, at der samtidigt med denne 
udgivelse – ”i Gyldendals løbende markedsføring af 
Karen Blixens værker” – er ”udkommet en absolut ikke 
tekstkritisk udgave af Sidste fortællinger”. 

At der var tale om en moderniseret udgave fremgik af 
kolofonen, hvor det var anført: ”med moderne retskriv-
ning”. Til det bemærker Bo Hakon Jørgensen stilfærdigt, 
men tørt, at ”sådan tilstås forbrydelsen” (fremhævet her).

Hvilken betydning, Bo Hakon Jørgensen tillægger or-
det ”forbrydelsen”, perspektiveres når man kender til 
historien, som gik forud for de moderniserede Karen 
Blixen udgivelser. Her spiller Steen Eiler Rasmussen en 
væsentlig rolle. Steen Eiler Rasmussen var arkitekt og 
byplanlægger. Han står bag et omfattende forfatterskab, 
modtog ærespriser for at skrive et godt og forståeligt 
dansk og blev 1961 indvalgt i Det danske akademi. Han 
var nært knyttet til Karen Blixen i hendes år på Rung-
stedlund og var Rungstedlundfondens første formand. 
Rungstedlundfonden bestyrende Karen Blixens forfat-
terskab efter hendes død 1962. I 1975 udtrådte Steen Eiler 
Rasmussen imidlertid af fondens bestyrelse ”fordi han 

mente, at denne ikke forvaltede Karen Blixens litterære 
arv med tilstrækkelig veneration.” Den direkte årsag var, 
at fonden havde givet  Gyldendal tilladelse til ”at udgive 

hendes værker med moderne  retskrivning”. 

 Debatten for og imod modernisering og bearbejdning af 
klassikere var livlig blandt litteraturfolk og undervisere 
i midt 90’erne. Esther Kielberg opsummerer debatten i 
Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs Årsberetning 
2010/2011: ”Argumentet for modernisering var især de 
unge generationers tiltagende besvær med at forstå ældre 
teksters sprog og selvfølgelig også tiltagende ukendskab 
til ældre faktuelle forhold. Modstanderne lagde vægt på 
bl.a. de poetiske og sproghistoriske oplevelser, der ville 
gå tabt, hvis man skulle nøjes med at læse moderniserede 
og bearbejdede udgivelser”.  

 Også inden for DSL blev debatten ført, og spørgsmålet 
var om ”selskabet i sin udgivelsespolitik [burde] tage den 
slags i betragtning? Emnet blev diskuteret på en række 
bestyrelses- og medlemsmøder. Der var bl.a. uenighed 
om, hvorvidt DSL skulle fortsætte sin eksklusive kurs. 
Nogle mente, eksklusiviteten var en styrke, mens andre 
syntes, at man burde komme et behov i møde ved at udgive 
tekster i moderne retskrivning og i let bearbejdning. Netop 
fordi DSL’s ansatte var specialister, måtte de kunne skaffe 
den type udgaver til veje på forsvarlig vis”. Man nåede 
efterhånden frem til den beslutning, at ”tekster fra tiden 
1650-1800 krævede en vis grad af modernisering, mens 
tekster efter 1800 kun burde udgives i den originale form, 
men med filologiske og faktuelle kommentarer”. 

Når Martinus’ værker derfor nu udgives i modernise-
rede udgaver, kan man på den her skildrede baggrund 
konkludere, at der er tale om en særdeles kontroversiel 
udgivelsespraksis. Det er ikke kun inden for ”sagen”, at 
der rejses kritik. En tilsvarende kritik er generelt udbredt 
inden for den litterære institution i Danmark og fremføres 
her af toneangivende forskere, litteraturkritikere og sprog-
folk. Man må derfor også regne med, at de indvendinger, 
der er blevet rejst her i bladet, ville have været udtrykt 
med tilsvarende eller muligt endnu større styrke, hvis en 
bredere offentlighed end det nu er tilfældet havde haft 
kendskab til Martinus. 

Den tid, hvori et litterært værk er blevet til, har afsat 
spor i teksten

Værket er blevet til på et bestemt tidspunkt, og det af-
spejler sig i ordvalg, sætningskonstruktion og stavemåde. 
Over tid er det ikke kun stavemåden, der ændrer sig. Det 
gør ordenes betydning også. Når man derfor ændrer til ny 
stavemåde rykker ældre ord og talemåder pludselig ind 
i en ny sproglig kontekst, der er dem fremmed. Dermed 
risikerer man, at den oprindelige betydning går tabt eller 
fordrejes. Der opstår let spændinger og brudflader i tek-
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Ud fra disse betragtninger, kan man med rette spørge, 
hvordan man med absolut sikkerhed kan vide, at man ved 
ændring af retskrivningen i Martinus’ værk, ikke ændrer 
værkets ”særlige aura” eller associative betydning? I 
respekt for forfatteren og værket bør forsigtighedsprincip-
pet her være gældende norm. Hvis man har den mindste 
grund til at tro, at noget af indholdet går tabt eller svæk-
kes ved en ændring, bør man afholde sig fra at ændre. Er 
man gennemført tro mod dette princip, er jeg overbevist 
om, at man vil nå frem til, at modernisering af sproget i 
Martinus’ værk er no-go.

Ordenes stavemåde og betydning kan ikke adskilles

Man ændrer ords stavemåde uden at være klar over, at 
man samtidigt ændrer på det betydningsbærende i vær-
ket. Kirsten Thurø og Kurt Christiansen har her i bladet 
– efter min mening overbevisende – argumenteret for, at 
der ligger en væsentlig pointe i Martinus’ skelnen mel-
lem ”Mineraler” og ”Mineralier”. Men hvad enten man 
godtager argumentationen eller ej, demonstrerer deres 
indlæg, at der på det punkt kan rejses berettiget tvivl om, 
hvorvidt den ændrede stavemåde i de nye udgaver rent 
faktisk ændrer den underliggende betydning i værket. 

Problemstillingen viser, at man ikke kan adskille form 
og indhold. Ændres formen, ændres indholdet også 

uvilkårligt. Også tilhængere af moderniserede udgaver 
af ældre værker på nudansk vedgår åbent dette. Tager 
man en forfatter som Peter Thielst, der har udgivet 
Kierkegaard-tekster på nudansk, er han helt klar over, at 
”tekstmodernisering” indebærer, at man bevæger sig ind 
i tvetydigt og usikkert terræn, der ikke kan ”formuleres 
og afgrænses gennem klare regler”, og at ”meget derfor 
kommer til at bero på skøn”.

Men andre ord, når man giver sig i kast med at omskrive 
et værk til moderne dansk, bevæger man sig ind på 
oversætterens område og stilles dermed over for en lang 
række af de samme problemstillinger og dilemmaer. Når 
Peter Thielst alligevel taler til fordel for modernisering 
af Kierkegaard, er det fordi han mener, at de pædagogi-
ske og formidlingsmæssige fordele opvejer ulemperne. 
Og det gør han vel at mærke inden for konteksten af et 
litterært marked, hvor Kierkegaards værker som noget 
ganske selvfølgeligt findes i handlen med den oprindelige 
retskrivning.

Hver af de tre fremførte hovedargumenter er i sig selv 
fuldt tilstrækkelige begrundelser for at afholde sig fra 
at ændre Martinus’ tekst. Tiden er derfor kommet til at 
revurdere hele dette stort anlagte moderniseringsprojekt, 
hvorved intet er vundet; men meget tabt. Jeg er fuldt ud 
klar over, at alt er gjort i den bedste mening, og alle har 
gjort det så godt, de kunne. På baggrund af de erfaringer, 
der er nu gjort, og de principielle og velbegrundede ind-
vendinger der er rejst, bliver det dog stadig mere tydeligt, 
at det ikke lader sig gøre at ”forbedre” Martinus’ tekst 
ved at sprogmodernisere den. Det eneste man uundgåeligt 
opnår er en forringelse. Nogle steder åbenlyst, andre ste-
der mere subtilt og rigtig mange steder uden tvivl endnu 
uerkendt. I bund og grund er projektet overflødigt, fordi 
teksten i sin ”gammeldanske” form udmærket forstås af 
enhver åndsvidenskabeligt interesseret. Hvis indholdet 
forekommer svært tilgængeligt, er det i hvert fald ikke 
på grund af retskrivningen. 

Forleden – en dejlig søndag morgen med fuld sol og det 
første spæde forår i luften – læste jeg i Efterskriften til 
Livets Bog. Som alle – der har læst disse sider – ved, er 
der tale om en særdeles bevægende og smuk tekst. Efter 
de omfattede og detaljerede analyser i Livets Bog, som 
går forud, er Efterskriften kulminationen på værket. Den 
viser, på baggrund af de foregående højintellektuelle 
udredninger, utilsløret storheden i Martinus’ mission, 
verdensaltets ufejlbarlig logik, kærligheden som tilvæ-
relsens fundament og Guds uendelige almagt og omsorg 
for alt levende.

Jeg vil gerne her citere fra ét af stykkerne i Efterskriften, 
som det er gengivet i den nye udgave: 
”Ud fra nattens mørke har du banet dig vej ind i den 

sten, når forskellige tidsepokers sproglige konstruktioner 
og betydningshorisonter støder sammen. På den måde kan 
teksten få et ”bastardagtigt” skær, og den kan let forvirre 
læseren, fordi det pludseligt er uklart i hvilken tidslig 
kontekst, teksten helt præcist skal opfattes og forstås.

 I en undervisningsbog for ungdomsuddannelserne At 
læse Karen Blixen forklarer Johan Rosdahl og Ivan Z. 
Sørensen, at ”Blixen skriver efter de normer der var gæl-
dende op til den store retskrivningsreform i 1949, hvor 
bl.a. å afløste dobbelt a, og hvor substantiver nu skulle 
skrives med lille begyndelsesbogstav”. De Blixen-tekster, 
de selv bringer i bogen, vælger de at lade stå i hendes egen 
retskrivning og begrunder det med, at ”sproget er med 
til at give fortællingerne en særlig aura”. De henviser i 
den forbindelse til, at Karen Blixen selv har forsvaret den 
”gammeldags” retskrivning, ”bl.a. med det argument at 
det vigtigste ved læsekunsten ikke er at stave, ’men at 
genkende Ordene af Udseende’. Ordet ’Føre’ (vejenes 
tilstand) genkendes f.eks. let og hurtigt som et substantiv, 
forskelligt fra verbet ’føre’ (f.eks. en bil). Desuden kan 
”selve et ords billedlige form gennem associationer give 
en særegen betydning”. Karen Blixen skrev 1938 ansku-
eligt om dette i en kronik til Politiken: ”En Quinde med 
Qu kommer, maaske paa Grund af sin Lighed med det 
engelske Queen og af selve Bogstavet q›s Sjældenhed, 
mere majestætisk sejlende ind i en Sætning end en Kvinde 
med Kv, der har Associationer med en Kvie”.
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ensomme astronoms modtagelige ånd og der afsløret 
de første elementære begreber om din evige visdom. Du 
lod ham ane dine store dybder, dit umådelige rum. Du 
lærte ham, at hans egen verden var en stjerne i rummet, 
bevægende sig i mægtige baner efter evige love. Du lod 
ham analysere solens stråler og lyset fra fjerne verdener, 
fra funklende sole i en sådan mangfoldighed og over 
et sådant horisontområde, at hele panoramaet blev til 
lysende tåger, fortabende sig udenfor tidens og rummets 
grænser, efterladende sig i ham de første svage evner til at 
tænke dine gigantiske tanker efter eller det første gryende 
skær af et kosmisk klarsyn, det syn i hvilket alle levende 
væsener skal opnå at se dig i din evige stråleglans, – du! 
Den eneste sande Gud.”

Det her er stort. I sin helhed formidler Efterskriften emo-
tionalitet, logik, inderlighed og ophøjet kosmisk indsigt 
sammenfattet og udtrykt som en bøn til Gud. Denne 
tekst er fuldstændig enestående i verdenslitteraturen, 
og den er en del af Martinus’ og Guddommens gave til 
menneskeheden.

Derfor er det også af den allerstørste betydning, at denne 
gave formidles uforfalsket, nøjagtigt som Martinus har 
udformet den. Hans værk er blevet til i bøn til Gud med 
det formål at være til hjælp, støtte og opmuntring for 
mennesker, der søger svar på tilværelsens fundamen-
tale spørgsmål: Hvem er jeg? Findes Gud? Hvorfra og 
hvorhen? 

Det er derfor vigtigt, at teksten videreformidles uden 
den mindste form for støj eller forvrængning. Det er 
almindeligt, at der kan opstår en særlig fortrolighed og 
inderlig forbindelse mellem forfatter og læser. Derfor er 
det også afgørende, at læseren kan være absolut sikker 
på, at det er forfatterens egen uforfalskede tekst. For det 
er på det grundlag, tillidsforholdet mellem forfatter og 
læser etableres og udvikles.

Prøv at læs den sidste sætning i citatet herover igen: 
” – du! Den eneste sande Gud”. Spøjst, ikke? I hvert fald 
tænkte jeg uvilkårligt: Det er ikke Martinus, der har skre-
vet dette. Det bryder jo fuldstændigt den ophøjede følelse 
og det sproglige mesterskab, som præger disse sider. Da 
jeg slog efter i den originale udgave, stod der da også, 
som jeg havde forventet: ” – du! den eneste sande Gud”.

Det er hvad der sker, når man formalistisk holder sig til 
et grammatisk regelsæt og i processen mister føling med 
tekstens særlige indhold og tone. Man kan synes det er 
en lille eller ubetydelig detalje, men det er det ikke. For 
efter en opdagelse som denne, er der rokket ved tilliden 
til teksten. For hvad mere er der ændret ved til skade for 
værkets oprindelige hensigt og betydning?
Selvom det er utilsigtet, er Martinus Institut ved at ac-

ceptere sådanne ændringer med til at skabe afstand og 
små kritiske forbehold i forholdet mellem Martinus og 
hans læsere. Det tillidsforhold, som burde være tilstede 
som en selvfølge – nemlig at teksten helt og holdent er 
Martinus’ henvendelse til læseren – er svækket. Og det 
kan hverken Martinus eller hans læsere være tjent med.

Det Tredie Testamentes unikke status i verdenslitteraturen 
kan næppe undervurderes. Om sin egen mission skriver 
Martinus i Efterskriften: 

”Alt, hvad jeg ved, har du selv personligt sagt mig. Men 
da alt, hvad du har sagt mig, er identisk med al min 
Viden, og min Viden igen kun kan eksistere som den ud-
løsende Basis for alle mine Manifestationer, bliver disse 
mine Manifestationer i Virkeligheden identiske med dine 
Manifestationer, og mine Tanker er saaledes dine Tanker, 
og mine Veje er dine Veje og min Villie er din Villie. Og 
alt, hvad jeg har af Bevidsthed og Viden, har du selv 
personligt givet mig. Men derved har du blottet for mig 
eller ladet mig selvopleve, at du har givet mig, overfor 
alt, hvad der kommer indenfor mine Manifestationers 
Rækkevidde, at udgøre din Røst, Stemme eller Tale.”

Da Martinus’ forfatterskab er en fuldstændig essentiel 
del af det, ”der er hans ”Manifestationers Rækkevidde”, 
er det umisforståeligt klart, at Martinus opfatter sit værk 
som identisk med Guds ”Røst, Stemme eller Tale”. 
Målgruppen for denne tale er jordens menneskehed. Det 
Tredie Testamente er med andre ord Guds henvendelse 
til menneskene ved en dramatisk fase i deres historie. 
Værket er skrevet til trøst, støtte og opmuntring for en 
betrængt menneskehed, der er i færd med at gennemgå 
det vanskeligste og mest radikale vendepunkt i hele dens 
udviklingshistorie. Om dette skriver Martinus videre:

”Underfulde Fader! – Tak fordi du gennem denne min 
personlige Oplevelse af dig har gjort mig til Genstand for 
en Bevidsthedsudfoldelse, der i Form af Inkarnationen 
af Klodens vordende Idealisme, atter lader mig komme 
til Syne som en aaben Kanal for din evige Visdom, og 
gennem hvis guddommelige, altgennemtrængende sol-
lyse Straaler du nu vil bringe – ikke alene Balsam og 
Lægedom for alle de ulykkelige, der ligger forpint og 
lemlæstet efter det blodige Ridt gennem Krigens eller 
Ragnaroks Dødsterræner, men ogsaa give alle Jordens 
Slægter et nyt vidunderligt Klarsyn paa Tilværelsens 
mægtige Kombinationer og derved indgyde dem Til-
lid til dine Loves uendelige, haarfine Fuldkommenhed 
og Retfærdighed,– føre dem frem til Forening med og 
Kendskab til din umaadelige, ophøjede Natur og vise 
dem, hvorledes du i Kærlighedens Straaleglans evigt 
staar smilende og med aabne Arme for at omfavne hvert 
eneste eksisterende Væsen,– lade dem blive Vidne til, at 
der aldrig nogen Sinde er gaaet noget Væsen fri af dette 
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Af Else Byskov

Det er de færreste mennesker, der kan se livets magi. 
I disse tider, hvor der har været terrorangreb i Paris og 
København, går rigtigt mange rundt og er nervøse, angste 
og bekymrede. De tror, at de selv kan blive ofre for et 
terrorangreb og mange frygter, at verden er på vej ned 
ad slisken imod afgrunden. For de fleste står døden som 
et horrorscenarium, det absolut værste og mest rædsel-
fulde, der kan ske, og de klynger sig til deres ”ene” liv 
som en skibbruden, der desperat klynger sig til et stykke 
drivtømmer. 
 
De ved ikke, at de slet ikke kan dø, og at den forfærdelige 
”død” de frygter kun er en tænkt modsætning til livet. En 
død der indebærer ophør af bevidsthed eksisterer slet ikke, 
for vi er evige væsner på en uendelig rejse gennem fysiske 
og åndelige verdener i et univers, hvor kærligheden er 
grundtonen. Alt for mange ved ikke, at vi altid har vores 
åndelige legeme intakt, for det kan hverken læderes eller 
”dø”. I vores evige åndelige legeme er vi af og til på visit 

på det fysiske plan for at opleve kontrast 
og dermed forny vores bevisthed. Men 
helt uafhængigt af, om vi har et fysisk 
legeme eller ej, er vi stadig det samme jeg, 
der oplever. Den død, som mange frygter, 
eksisterer ikke. Den er en illusion. Døden 
er simplet hen ikke sådan en ”tragedie” 
som mange mennesker forestiller sig. Vi 
har alle oplevet at ”dø” millioner af gange, 
og hver gang er vi stadig i live i vores åndelige legeme 
og er ”rykket fremad i vognen” og er blevet klogere og 
visere af oplevelsen.   

Men når der nu er terrorangreb og uskyldige mennesker 
bliver dræbt, hvordan kan jeg så sige, at livet er magisk? 
Det kan jeg fordi Martinus gennem sine skrifter har un-
dervist mig i livslovene. Et studium af Martinus´ værk er 
den bedste medicin imod nedtrykthed, sortsyn og angst. 
Det er i virkeligheden verdens bedste medicin imod alt. 

Livets magi

guddommelige Favntag, og at aldrig nogen Sinde noget 
Væsen vil komme til at gaa fri deraf, … ”.
Martinus opfatter således sit værk, som det, der skal 
bringe ”Balsam og Lægedom” til ulykkelige og forpinte, 
og som skal lede alle jordens beboere til at se tilværelsen 
i et nyt og forklaret lys, som viser at alt er retfærdigt og 
fuldkomment, og som skal føre dem frem til en person-
lig forening med Gud. Ved genudgivelse af Det Tredie 
Testamente, er det denne opfattelse af Martinus’ verdens-
historiske rolle, der skal respekteres. Det er denne hans 
egen opfattelse af sin mission, der må være det bærende 
og grundlaget for alle overvejelser og beslutninger i 
forbindelsen med genudgivelse af værket. I modsat fald 
varetager man ikke Martinus’ interesser og er dermed 
ikke tro mod hans sag. 

I lyset af denne i sandhed storslåede mission og karak-
teren af Martinus’ forfatterskab som identisk med Guds 
henvendelse til menneskeheden i form af ”hellig Viden” 
og ”hellige Tanker” kan jeg – på baggrund af hvad der i 
øvrigt har været fremført her – ikke se det anderledes end 
bevidst at ændre værkets oprindelige tekst er at ”vandre 
trygt, hvor engle ej tør træde”. 

Martinus har vist, at hans åndsvidenskab er det samme 
som kærlighedsvidenskab, som igen er det samme som 
sand livsvidenskab. Det betyder, at Martinus på denne 
klode en dag – erkendt af alle – vil fremstå som grund-
lægger af videnskaben om ånden, kærligheden og livet. 

Det, der er brug for, er en helt ny udgivelseskultur for hans 
værker. Faktum er jo, at kulturen omkring udgivelsen af 
Det Tredie Testamente har været defekt gennem mange 
år. Allerede mens Martinus levede blev der fiflet og lavet 
om på teksterne. Der er et vældigt behov for, at der klart 
og tydeligt bliver gjort op med alt dette. Måske er man 
delvist begyndt; men der er brug for, at man går hele ve-
jen og kommer ud med videnskabeligt gennemarbejdede 
udgivelser, hvor der er gjort alt, hvad der er menneskeligt 
muligt, for at bringe teksterne i nøjagtig overensstem-
melse med Martinus’ oprindelige intentioner. Hertil har 
man manuskripterne og de tidligere udgaver. Det er de 
redskaber, man må benytte sig af. Det er klart, det er en 
kæmpeopgave; men der er reelt ikke andre veje at gå.
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For har man først forstået den store guddommelige plan, 
så er man vaccineret imod enhver form for sortsyn, og så 
er man blevet udstyret med de bedste ”piller” imod frygt 
og angst, og man har forstået, at der overhovedet ikke er 
noget at være bange for. Ikke en pind! Ja, så kan man se, 
at Martinus har ret i at ”alt er såre godt”.
Alt er såre godt, fordi en af de livslove, der styrer alt det, 
der sker med os, er karmaloven, og den styrer universet 
med en hårfin retfærdighed, ja den er så hårfin, at selv 
”vores hovedhår er talte”. Det betyder, at vi ikke kan blive 
udsat for noget som helst, som vi ikke selv er ophav til. 

Hvis man vil være sikker på, at man kan vandre i fred 
ude i verden, er der kun én eneste ting, der med garanti 
virker som beskyttelse, og det er at bære freden i sit 
hjerte. Man kan nemlig ikke blive udsat for noget, som 
man ikke selv kan nænne at gøre mod andre. Eller sagt 
på en anden måde: man er beskyttet i samme omfang, 
som man beskytter andre. Den beskyttelse skal nok 
forstås bredt: man kan ikke medvirke til drab på andre 
levende væsner og samtidig være beskyttet. Det betyder 
naturligvis også, at man ikke skal medvirke til drab på 
dyr igennem kødspisning. 
      
Men lad os lige høre hvad Martinus selv siger: 
”Alt, hvad et levende væsen gør imod sin næste, hvilket 
vil sige, imod alle andre levende væsener, kommer urok-
keligt tilbage til sit ophav igen. Det er denne tilbagekomst 
af virkningerne af væsenets handlemåde, der udgør dets 
skæbne. Derfor bliver det muligt for det levende væsen 
selv at kunne bestemme sin skæbne. 

Hvis det manifesterer kærlighed til medvæsenerne, er det 
det samme som at så kærlighed. Hvis det manifesterer 
bitterhed, vrede og hævn, sår det altså denne væremåde i 
omgivelserne og kommer derved til at høste virkningerne 
af denne væremåde. Denne høst bliver således væsenets 
kommende skæbne, for såvidt det ikke forinden har for-
andret sig og vænnet sig til at udløse en mere human væ-
remåde og ikke kan så en sådan bitter sæd mere. I samme 
grad, som det ikke kan nænne at manifestere et særligt 
onde overfor sin næste eller omgivelserne, i samme grad 
bliver det fri af eventuelle tilbagevendende virkninger af 
mørk væremåde. ” LB7 2441 (min understregning).

Vi kan altså selv bestemme, hvilken skæbne vi gerne vil 
have, ved kun at så, hvad vi gerne vil høste. Og hvis vi 
i fortiden har sået en dårlig sæd, så kan vi arbejde på at 
modvirke virkningerne af denne sæd ved bevidst at øve 
os i at udvise en kærlig væremåde imod vores næste. Vi 
kan simplet hen øve os i at være alkærlige. Det er vi nok 
ikke alle sammen lige gode til lige med det samme, men 
vi ved jo, at der kun er én måde at blive gode til noget 
på, og det er igennem øvelse.

Og en skønne dag kan vi lyse som solen og sprede varme 
og ”good vibes” omkring os. Det kan godt være, at det 
tager nogle inkarnationer inden vi er blevet supergode 
til det og har fået vores næstekærlighedstalent op på 
virtuosstadiet, men vi kan tage de første skridt og øve 
os bevidst. Det hjælper alt sammen. Ja, vi må udvikle os 
frem til ikke at kunne føle uvilje imod andre væsner, for:
”Vi har altså her for os en hel menneskehed, rummende 
over et par milliarder i fysisk materie inkarnerede in-
divider. Alle disse mennesker står absolut ikke på det 
samme udviklingstrin, men repræsenterer en skala af 
trin, der strækker sig nede fra urskovens primitive men-
nesker: buskmænd, pygmæer og lignende og op til det i 
dag moderne intelligente kulturmenneske. ” LB7 2428.
   
Når man nu ved, at jordens mennesker ikke står på det 
samme udviklingstrin og dermed ikke har de samme for-
udsætninger for at udvise tolerance og næstekærlighed, 
så er det klart, at man må bære over med deres (og sine 
egne) ufærdige sider. Man kan jo ikke, med Martinus´ 
ord, bebrejde en tidsel, at den ikke er en rose. Vi er alle 
gudekvanter, men vi har ikke alle påbegyndt vores rejse 
på det fysiske plan på samme tid. 
Derfor skal vi betragte dem, der er mindre udviklede, som 
yngre brødre, der engang med tiden vil blive næstekær-
lige, men som endnu ikke har høstet nok erfaring til at 
være det. Der findes ikke nogen form for adfærd, som vi 
ikke skal vise tolerance over for, og der findes ikke nogen 
handling, som vi ikke skal tilgive. Alle levende væsner 
bærer en gnist af Guddommen i sig, og den gnist skal vi 
alle respektere hos alle.

”Men de er jo onde” siger du måske nu, og det er jo 
forfærdeligt, at vi skal dele jorden med dem. Nej, nej… 
det er det ikke. Her er plads til alle og i det omfang at vi 
selv har renset ud i vores egen ”urtehave” og fjernet de 
sidste rester af ukrudt i form af intolerance, selvfedme, 
bedreviden og fordømmelse af andre, er vi selv uden 
for det ondes rækkevidde. Så står vi på en helle, og kan 
observere det onde fra dette fristed, men det onde kan 
ikke ramme os. Men inden vi når så vidt skal der som 
sagt luges ud i den mentale urtegård.
     
 ”Ligesom gartneren må luge sine frugtarealer for at 
træerne på disse ikke skal kvæles af ukrudt, således må 
et menneske også luge sin bevidsthed, sit tankedyrk-
nings- og viljeføringsterræn for det kvælende ukrudt, der 
her kan florere og virke svækkende eller lammende på 
dets livskraft og normalitet og dermed ødelæggende dets 
livslyst eller glæde ved at være til. Denne mentale lugning 
består i at fjerne sortsyn, al bitterhed imod væsener, man 
mener er skyld i ens lidelser eller besværligheder, samt al 
anden bitterhed, hvilket bliver lettere, alt eftersom man 
fjerner al martyrfornemmelse og selvmedlidenhed og al 
beklagelse over sin tilstand for andre væsener og forstår, 
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at livet er retfærdigt og fuldkomment, kosmisk set, og at 
man selv er skyld i sin skæbne ” Martinus: Svar på brev 
fra en syg. Sidst bragt i Kosmos 2007, nr. 5.

Når vi ikke mere sår en sæd, hvis frugter vi slet ikke 
ønsker at høste, og hele tiden holder os for øje, om den 
handling, vi står i begreb med at udføre, vil føre til en 
god eller en slet høst, så har vi sat en proces i gang, der 
utvivlsomt vil føre os bort fra de ulykkelige skæbner. 
Når vi kun sår en god sæd, så ændrer vibrationen i vo-
res aura sig, og vi vil ikke længere kunne tiltrække de 
samme energier som før. Så bliver vores gamle, mørke 
karma afvist ”ved hoveddøren” og kan ikke komme ind, 
for auraen lukker kun de energier ind, som den selv er på 
bølgelængde med. Det sørger loven for tiltrækning for. 
Da kan vi ”se frit op” og vi er beskyttede af vores egen 
karma. For ingen kan rammes af en skæbne, som de ikke 
selv er i stand til at udvirke imod deres næste. Den, der 
bærer kærlighedens lys i sit hjerte, kan ikke rammes af 
noget ondt.

”Før menneskene lærer at forstå, at der umuligt kan 
ramme dem noget som helst i deres skæbne, som de ikke 
selv er det absolutte ophav til, og som de derfor ene og 
alene selv har sat i gang, og at ingen som helst andre 
væsener derfor kan have nogen skyld i denne, vil de ikke 
blive i stand til at indse, hvorledes hele menneskeheden 
i dag lever på en hundrede procents falsk moralopfat-
telse der, hvor den hævner, straffer og fører krig. Denne 
væremåde udgør et eneste stort ocean af skabelsen af nye 
årsager til mørk skæbne, til krig, lidelser og ulykke. Hvis 
menneskene var nået frem til at kunne tilgive sin næste – 
ikke blot syv gange dagligt, men indtil halvfjerdsindstyve 
gange syv gange dagligt, hvilket altså vil sige, opfyldelsen 
af livets største bud: Du skal elske din Gud over alle ting 

og din næste som dig selv, ville al krig, hævn og straf, alt 
fjendskab, al uærlighed eller bedrageri og enhver form 
for at leve højt på sin næstes bekostning være en umu-
lighed på jorden. Dette at tilgive sin næste et hvilket som 
helst onde, han så end måtte have påført en, er således 
den korrekte hundrede procents opfyldelse af loven for 
livet. Denne tilgivelse udgør altså vejen til lyset, til lykken 
og saligheden.” LB7 2449   
    
Et helt magisk træk ved livet er, at vi aldrig behøver at 
hævne noget som helst. Det er nemlig slet ikke nød-
vendigt, for den, der engang har gjort os ondt, får jo sin 
onde handling retur i form af mørk skæbne. Det sørger 
karmaloven for. Vi behøver ikke at løfte en finger - 
”hævner eder ikke selv I elskelige, jeg vil betale, siger 
den Herre Zebaot” og det betyder, at vi bare kan læne os 
tilbage og tilgive vel vidende, at misdæderen vil blive 
indhentet af sin skæbne. 
      
Så når vi står midt i mørket og ser terrorhandlinger og 
intolerance omkring os, er det en god ide at bruge vores 
evne til at fokusere. Den har vi alle sammen, men vi er 
nok ikke alle lige gode til at bruge den. Vi kan fokusere 
på skønheden i stedet for på elendigheden. Vi kan foku-
sere på rosen i stedet for på tidslen, vi kan fokusere på 
de glædelige sider i stedet for de mørke. Ja, vi kan blive 
fokuseringseksperter og hele tiden se de mange ting, vi 
har at være taknemmelige for. At leve i taknemmelighed 
er den sikreste vej til lykken.  Der findes ingen kortere 
vej til et lykkeligt liv end hele tiden at fokusere på ting, 
vi kan være taknemmelige for. Og det behøver ikke at 
være store forkromede hændelser, det kan ”bare” være 
en dejlig kop varm kaffe, et smil fra en forbipasserende, 
en lun seng, en dejlig portion suppe, en blomst i sneen 
osv. Se skønheden i stedet for uskønheden. Det er så let 
og så effektivt.
Vejen til lyset og livets magi fører altså hen over taknem-
melighed, tolerance, tilgivelse og alkærlighed. 
Og når man høster som man sår, så vil man med tiden lære 
kun at så den sæd, man gerne selv vil høste. Og så smiler 
livet imod én og man oplever karmisk medvind, hvorend 
man går. Og jo bedre det er, jo bedre bliver det, for loven 
for tiltrækning sørger for, at man med fred og kærlighed 
i hjertet tiltrækker endnu mere fred og kærlighed. Og så 
lyser livets magi én i møde og en uendelig glæde ved at 
være til griber hjertet.
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Af Ruth Olsen

Det at høre stemmer, dvs stemmer som kun høres i ens 
eget hoved, er i mange år blevet betragtet som en slags 
psykisk sygdom og forsøgt kureret med medicin. Nu er 
der dog nogle, nemlig hollænderne Romme og Escher, 
som er begyndt at betragte problemet på en anden måde. 
De har forsket i emnet og udgivet en bog, der er oversat 
til dansk og hedder ”Giv stemmerne mening” (forlaget 
Acadamia 2007). Den vil jeg her for-
tælle om og bagefter gøre rede for, 
hvordan fænomenet kan forklares ud 
fra åndsvidenskaben.

Historisk set har der altid været 
mennesker, der har hørt ”mystiske” 
røster, som vi bl.a. kan læse om det 
i Bibelen, og mon ikke det var det, 
Muhammed oplevede, da han fik sine 
Koran-budskaber? Det som imidlertid 
for mennesker i vor tid kan opleves så 
ubehageligt er, at stemmerne ofte kan 
være hadefulde og truende.

Ud af de ca. 4% af befolkningen, der 
hører stemmer, siger en tredjedel dog, at de er glade for 
dem og gerne vil beholde dem, fordi de er positive og 
velmenende. En anden tredjedel mener ikke, de er noget 
stort problem, fordi de nemt kan ignoreres. Men en tred-
jedel oplever det meget pinefuldt og angstskabende, nogle 
også skamfuldt, fordi stemmerne hidtil af behandlings-
systemet er blevet anset for at være noget, vedkommende 
selv skaber med sine tanker. Den medicin de tilbydes 
har sjældent hjulpet ret meget, for ”sygdommen” er som 
regel diagnosticeret som szizofreni eller psykose, hvad 
stemmehørerne ofte ikke selv oplever det som.

De, der ikke har noget større problem med deres ”stem-
mer”, havner sjældent i det psykiatriske system. Mange 
af disse mener, det er afdøde familiemedlemmer, de hører, 
og det kunne jo modbevise, at stemmerne er noget, de selv 
skaber med deres tanker, men måske nok at de hidkalder 
dem med deres tanker.

Romme og Escher forklarer, at forudsætningen for at 
hjælpe de, der plages af de ubehagelige stemmer, er, at 
man begynder med at forstå deres livshistorie og får klar-
lagt, hvornår og hvorfor stemmerne begyndte. Det viser 
sig, at de næsten alle har haft en traumatisk barndom, ofte 
med seksuelle overgreb og vold, hvilket har bevirket at de 

har udviklet en dyb afmagtsfølelse generelt med meget 
ringe selvtillid. Stemmerne begynder som regel på et 
tidspunkt, hvor de er mest psykisk sårbare.

Deres forslag til behandling går derfor ud på at arbejde for 
at give dem større selvtillid og opnå disrespekt for ”stem-
merne”, så de kan komme af med den livsødelæggende 
angst. Det sker bl.a. ved at analysere, hvad stemmerne 
rent faktisk siger og gå i dialog med dem, spørge dem 

hvad deres motiv og hensigt er og afsløre deres 
identitet som ynkelige magtsøgende væsner. 
Når deres magt over hende (ofrene er som regel 
kvinder) er brudt, kan hun begynde gradvist at 
tage magten i sit eget liv.

Det fremgår ikke helt klart af bogen, som 
nærmest fremstår som en videnskabelig rap-
port, hvor man tror stemmerne kommer fra. Et 
sted står der, at stemmen repræsenterer hendes 
undertrykte vrede, og at den således er en slags 
forsvarsmekanisme. Til sidst i bogen er der et 
kapitel om alternative behandlingsformer, der 
inkluderer regressionsterapi for evt. at opspore, 
om problemet handler om noget fra et tidligere 
liv. Man udelukker altså ikke helt, at der eksi-

sterer en åndelig verden.

Men der mangler den indsigt, vi har fra åndsvidenskaben, 
nemlig at vi er åndelige væsener der færdes i en åndelig 
verden. Herfra ved vi også, at vi er omgivet af diskar-
nerede væsener, der i deres underudviklede tilstand er 
strandet i en mellemtilstand og stadig ønsker at kunne 
opnå magt og indflydelse på mennesker i den fysiske 
verden. De søger nogen, der er åben for det, f.eks. ved 
at udstråle magtesløshed, og som de nogenlunde er på 
bølgelængde med.

Som Martinus forklarer det i artiklen ”Besættelse”, må 
man for at være beskyttet mod indtrængen af diskarnerede 
”ånder” være ”herre i eget hus”. Ud fra de eksempler 
(cases) bogen beskriver, handler det som regel om 
personer, der pga deres selvudslettende afmagt netop 
ikke er ”herre i eget hus”, personer hvis livshistorie viser, 
at det altid har været andre, der havde magt over dem.

Når man er pivåben for andres magt og manipulation, 
udsender man en vibration, som risikerer at tiltrække 
just den type magtmennesker, der her fornemmer at 
kunne få frit spil. Det gælder hvad enten det handler om 
diskarnerede eller inkarnerede væsener. Det erfarede jeg 

Om stemmer fra det usynlige
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i øvrigt dengang, jeg arbejdede i ”Grevinde Danner” med 
voldsramte kvinder, som ikke forstod, hvorfor de gang 
på gang tiltrak den samme type voldelige mænd. Derfor 
var strategien i Dannerhuset da også at styrke kvindernes 
selvtillid, så de kunne blive mere selvbestemmende.

Det der heller ikke fremgår af Rommes og Eschers bog 
er, hvordan det rent praktisk lader sig gøre at påvirke 
høresansen, så det opfattes som tydelig tale uden den 
lydpåvirkning, der normalt udløser vibrationer i det 
dertilhørende center i hjernen, hvorfra det overføres til 
dagsbevidstheden. Det handler jo ikke om telepati.  Kan 
ens egne tanker udløse en sådan vibration, hvad nogen jo 
tror? Det der i øvrigt er særligt angstskabende for en del 
stemmehørere er, at ”stemmen” ved så meget om hende, 
ting hun ellers altid har hemmeligholdt.

Vi ved, at tanker er en form for elektricitet. Men hvis 
tanker skal kunne påvirke et andet menneskes hjerne, 
sådan at de videreføres til dennes bevidsthed, skal det 
være nok så koncentrerede tanker, end hvad vi normalt 
for tiden er i stand til at præstere. Heldigvis må vi vel 
sige, for ellers kunne vi jo blive ”oversvømmet”. Hvordan 
skulle så diskarnerede væsener være i stand til det? Men 
som vi så i TV-serien ”Åndernes magt”, var de faktisk i 
stand til at manipulere med elektriske apparater, ja endda 
splintre et glasbord.

Men hvordan er det med forbindelsen mellem tankeenergi 
og hjerne? Herom siger Martinus i artiklen ”Fortolkning 
Livets Bog: Fortalen” følgende:

”Tankeenergi udgør en højere form for – ”elektricitet”. 
Her må man forstå, at hjerne- og nervesystemet hos de 
levende væsener udgør et højere elektrisk anlæg for 
modtagelse og afsendelse af energibølger, med andre ord, 
et højere system for radiofoni. Ethvert levende væsens 
tankefunktion eller åndsliv er i realiteten en højere form 
for afsendelse og modtagelse af ”radiobølger”. Men 

”radiobølger” fremtræder i forskellig længde. Og viden-
skaben er endnu kun nået frem til de lange bølgelængder, 
der kan afsendes og modtages med et almindeligt teknisk 
”radioapparat”. Den er endnu ikke, selv om den nok har 
noget, den kalder ”kortbølger”, nået frem til de mikro-
skopiske ”bølgelængder”, der kan afsendes og modtages 
af – hjernen.” (citat slut)

Man ved, at lyde udefra er vibrationer, der via vore høre-
organer når frem til et center i hjernen, hvor bevidstheden 
så kan tolke vibrationsmønsteret til de ord, vi har lært 
betydningen af. Men det vibrationsmønster kan måske 
fremkaldes på anden måde, f.eks. af tankeenergier fra 
væsener i den åndelige verden.  Martinus siger, hjernen 
er ligesom et radioapparat, og almindelige radioapparater 
ved vi jo omsætter vibrationer til lyde.

Jeg er overbevist om, at det at høre uønskede stemmer 
er en form for besættelse af vort ”modtagerapparat”, og 
at det gælder om at finde ud af, hvor ”sluk-knappen” 
sidder eller finde sig en anden ”frekvens-kanal”. Det er 
dog altid lettere sagt end gjort, men arbejdet med at få 
øget sin selvtillid, måske ved at ændre sine livsvaner, er 
et stort skridt fremad mod at være mindre modtagelig.  
Martinus anbefalinger er, dels gennem kærlige tanker at 
opbygge sig en beskyttende aura af kærlighedsenergi, 
dels bede Guddommen om beskyttelse. 

Besættelse
”Besættelse eller hypnose er ikke blot noget, der udfoldes af enkelte væsener, som derved får en vis magt over 
et andet væsen, det er et princip, som er temmelig udbredt og dominerende blandt jordmenneskene i det hele 
taget. De fleste er på en eller anden måde ude for en ”besættelse”, som de ikke tænker på under dette navn. Men 

den er kendt under et andet navn: løgn eller usandhed.

Hvor som helst og når som helst et menneske fortæller et andet menneske en usandhed, vil det sige, at ved-
kommende bliver suggereret til at tro, at det er sandheden, han får at vide. Han er altså i nogen grad ”besat” af 
den andens tankeverden, og det er han lige så længe, han tror på, hvad den anden har sagt. Når det går op for 

ham, at det ikke var sandt, er han fri af denne ”besættelse”.

(Fra foredraget ”Besættelse” d. 4/12-1949) Apropos situationen i Rusland pt!
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Af Søren Ingemann Larsen

Som det vil være de fleste læsere af dette tidsskrift bekendt, 
er bogen Den Intellektualiserede Kristendom (DIK) en 
bog udgivet af Martinusinstituttet (2004) efter Martinus’ 
død. Den er udgivet i Martinus’ navn og fremstår som en 
del af Martinus’ samlede værk - Det Tredie Testamente. 
Mange interesserede, herunder mange der har været tæt 
på Martinus i mange år, har i kraftige vendinger kritiseret, 
at dette værk overhovedet er blevet udgivet, idet Martinus 
kan citeres for flere gange at have sagt og stærkt under-
streget, at han ikke ønskede, at de ufærdige manuskripter 
skulle udgives efter hans død.

 
Mischa Lim talte med Martinus på hans dødsleje, og Mischa 
refererer Martinus for at sige: “Der skal ikke udgives mere, 
det er færdigt, som det er” (citeret efter hukommelsen). 
 
På et Rådsmøde 22. januar 1974 udtalte Martinus føl-
gende:

”Jeg tror ikke, man skal forsøge at lade nogen lave mine 
ufærdige manuskripter færdige. Men hvis man kan forstå, 
hvad jeg mener, må de udgives i ufuldstændig form.”

Bl.a. baseret på, hvad der lige er nævnt, er min egen per-
sonlige holdning, at der her er grund til at skelne mellem 
at UDGIVE og at give ADGANG til.
 
Et grundlæggende element i Martinus’ analyser er, at ingen 
er særligt begunstiget af forsynet. Derfor skal ingen per-
soner heller ikke have særlige privilegier med hensyn til 
adgang til materiale, som er relevant for Martinus’ værk. 
For mit vedkommende ser jeg ikke noget uoverkommeligt 
dilemma her. Man kan efter min mening udmærket give 
adgang til ufærdigt materiale, uden at dette gøres i form 
af en egentlig udgivelse.
 
Med andre ord skal der gives adgang til disse manuskrip-
ter, eftersom nogen - MI - allerede HAR denne adgang. 
Men på den anden side mener jeg, bl.a. baseret på Mar-
tinus’ egne udtalelser, at det er aldeles forkert at give 
denne adgang i form af en egentlig UDGIVELSE og da 
slet ikke en udgivelse I MARTINUS’ NAVN, og endnu 
mindre som en del af DET TREDIE TESTAMENTE.
 
Ovennævnte rådsmødeudtalelse indikerer jo i hvert fald, 

at ingen må FÆRDIGGØRE eller REDIGERE i de ufær-
dige manuskripter. Dette harmonerer jo også med talrige 
udtalelser fra Martinus om, at absolut INTET må ændres 
i værket. “End ikke et komma må ændres eller rettes”.
 
I tilfældet DIK er vi mange, som har efterspurgt adgang 
til manuskripterne til denne bog, men disse manu-
skripter nægter Martinusinstituttet fortsat adgang til. 
I tiden umiddelbart efter udgivelsen af DIK var det muligt 
at få Martinusinstituttet til udlevere kopier af enkelte 
sider af disse manuskripter, men denne “service” yder 
Martinusinstituttet ikke længere.

Forklaringen på ophøret af denne service - som Martinus-
instituttet ellers burde yde med glæde, for hvad er der at 
skjule? - skal nok til dels søges i det faktum, at underteg-
nede i artikler (martinus-webcenter.dk/debat/0x/2.html) 
viste, at det kun var via inspektion i selve manuskriptet, 
at det kom frem, at begrebet 0X, som blev introduceret i 
DIK, ikke stod i selve den maskinskrevne del af manu-
skriptet, men VAR TILFØJET I HÅNDEN. Denne kritik 
var åbenbart for meget for Martinusinstituttet, så siden 
den tid har MI pure nægtet at udlevere kopier af disse 
manuskripter.
 
Men på det tidspunkt, hvor Martinusinstituttet udleve-
rede de manuskriptsider, hvor 0X bliver nævnt, lyk-
kedes det at få nogle flere kopier. Jeg har ikke tidligere 
brugt ressourcer på nøjere at gennemgå andre af disse 
sider end dem vedrørende 0X, idet de jo taler for sig 
selv i retning af, at enhver må kunne sige sig selv, ved 
at kigge på dem, at DIK er et GENNEMREDIGERET 
VÆRK, SOM ALDRIG BURDE VÆRE UDGIVET 
I MARTINUS’ NAVN SOM DEL AF HANS VÆRK. 
Der er tale om en forfalskning af en verdensgen-
løsers ufærdige manuskripter, eller rettere kladder. 
På grund af den verserende retssag har disse manuskript-
sider af letforståelige grunde fået fornyet aktualitet, idet 
Martinusinstituttet jo om deres nyudgivelser indstændigt 
påstår, at INTET ER ÆNDRET. (Eller som MI ynder at 
formulere det: Vi ændrer i FORMEN men ikke i IND-
HOLDET, hvilket jo er logisk volapyk. En ændring i 
formen vil ALTID ændre i indholdet. Mere eller mindre, 
nogen gange så lidt, at man fristes til at tro, at ændringen 
ikke ændrer, fordi den kan være svær at definere isoleret). 

Den Intellektualiserede Kristendom
-er den udgivne bog tro mod sit manuskript?

”0X”, ”0.1” og ”X - X”
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Jeg har nu gennemgået de enkelte manuskriptsider (16 i 
alt). Detaljerne i gennemgangen kan findes på martinus-
webcenter.dk/retssag/debatindlaeg/2015-03-18-dik.
html. Man finder disse detaljer ved at gå ned i bunden 
af websiden og klikke på de enkelte manuskriptsider 
og min gennemgang af dem.
  
Jeg mener, at jeg er gået rimelig grundigt til værks, men 
jeg kan have taget fejl i nogle af mine observationer, 
hvilket jeg i så fald vil beklage.

Som det vil ses, er der eksempler på hele afsnit, som er 
STREGET UD i manuskriptet, men alligevel er kom-
met med i DIK.

Endvidere er der tilføjet sætninger, som absolut intet be-
læg har i manuskriptet. Og der er ord, som tydeligt står 
i manuskriptet, men som ikke er kommet med i DIK.

Desuden er der flere steder, hvor udstregninger og 
tilføjelser i hånden er så forvirrende, at det ikke er for-
svarligt at beslutte en endelig version. I sådanne situa-
tioner ville en videnskabelig og over for både læser og 
forfatter loyal løsning være, at der blev indført en note, 
hvori vanskeligheden blev beskrevet. Men når man ser 
disse sider – hvoraf nogle er nærmest oversmurt med 
overstregninger og tilføjelser i hånden – må man forstå, 
at det sikkert er forekommet uoverkommeligt at lave 
noter hver gang en vanskelighed gjorde dette relevant. 
Og så har man blot valgt at lade være.

I nogle tilfælde har der været tilføjelser i hånden, som 
udgiveren af DIK åbenbart slet ikke har kunnet se hvor-
dan kunne inkorporeres i teksten. Og så har man blot 
undladt at tage dette med. Man har ikke engang gjort 
sig den skyldighed at oplyse læseren om, at man ”blot” 
havde sprunget det over, fordi man ikke forstod det. 

Et sådant eksempel er det sted, hvor Martinus i hånden 
skriver ”Det immaterielle Noget vil vi herefter udtrykke 
som ”X-X”. Som bekendt har man valgt at medtage 
0X, som på tilsvarende måde var tilføjet i hånden, men 
hvorfor så ikke X-X?

Som sagt forstår man godt, hvorfor Martinusinstituttet 
er så tilbageholdende med at udlevere kopier af disse 
manuskripter, for disse afslører jo, i hvilken grad MI 
redigerer og ændrer i Martinus’ originalværk, helt i 
strid med hvad Martinus selv klart og umisforståeligt 
har udtalt, der skulle ske med hans værk.

Hvis man sammenligner med manuskriptet til Livets 
Bog, som Martinusinstituttet i øvrigt heller ikke ville 
give adgang til frivilligt, må man konstatere, at manu-
skriptet til Livets Bog tydeligvis er en renskrift, foreta-

get af Martinus, af nogle kladder. Disse manuskriptsider 
var derefter klar til overdragelse til trykkeren. I tilfældet 
med manuskripterne til DIK er der tydeligvis tale om 
FORELØBIGE KLADDER, hvilket sikkert kan for-
klare forekomsten af fx 0X og X-X.

Baseret på en analyse af de 16 sider, er det tydeligt, at 
DIK er resultatet af en kraftig redigering af et kladde-
materiale, som slet ikke var færdigt fra Martinus’ hånd. 
Det er skandaløst, at Martinusinstituttet har ment, at 
man har kunnet tillade sig at ”færdiggøre” disse kladder 
og tillægge dem Martinus som forfatter. Og dette bliver 
endnu værre af, at Martinusinstituttet samtidig pure 
nægter at udlevere kopier af det manuskriptmateriale, 
det er baseret på, så ingen har mulighed for at selv at 
tage stilling til denne ”færdiggørelse”.

Der er al mulig grund til at formode, at tilblivelsen af 
DIK kan anses for normen for, hvordan Martinusin-
stituttet tillader ændringer og redigeringer i Martinus’ 
værk, og på den baggrund bør enhver kunne se nødven-
digheden i den fulde og uhindrede adgang til ethvert 
uændret kildedokument til Martinus værk.
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Boganmeldelser

ET MED ALT

Af Larry Dossey

Det Blå Hus 2014
350 sider – kr. 300

Forfatteren, der er læge, 
er gået på opdagelse i al 
den naturvidenskabelige 
forskning, der viser, at vi 
alle er del af det, han kal-
der Den Ene Bevidsthed, 
en intelligensdimension 
han mener ligger bag alt i 
universet. Han fremdrager 
alle de fænomener som med forskningen i de senere år 
underbygger hans konklusion, nemlig at alt står i for-
bindelse med alt. Det er ikke nyt for alle de spirituelle 
vismænd, der har talt om dette i flere hundrede år, men 
det er ret nyt for videnskaben, og de fleste har da heller 
ikke endnu indset det.

Denne bog er altså endnu et eksempel på, hvordan det 
spirituelle og det videnskabelige nærmer sig hinanden. 
At der findes en dimension, hvor al information er ”lag-
ret” – nogle kalder det visdomsoceanet – virker ikke 
længere så fantastisk på det moderne menneske, som 
arbejder med ”cloud-computing”, dvs dette at uendelige 
mængder information kan gemmes ”i skyen” i stedet 
for på egen harddisk.

Når først man har erkendt, at der findes denne overord-
nede dimension, vi alle er del af, er der ikke længere 
noget mystisk i fænomener som clairvoyance, telepati, 
”tilfældige sammentræf”, fjernhealing osv. Problemet 
er, hvordan vi får adgang til den uendelige information, 
som findes i dette universelle netværk. Selv om vi 
endnu ikke har det forløsende ”password”, er der dog 
nogle, som har fået delsvis adgang, f.eks. i nær-døds-
oplevelser eller andre særlige bevidsthedstilstande. 

Leonardo da Vinci må have haft en vis adgang, for han 
sagde: ”Det sande mirakel er, at alle former, alle farver, 
alle billeder af hver eneste del af universet er koncen-
treret i et enkelt punkt”. Da man opdagede hologram-
met, kom man på sporet af det universelle netværks 
forunderlighed. Fuld kosmisk bevidsthed er det dog 
kun de få verdensgenløsere forundt at have, og de kan 
jo styre deres informationssøgning ved hjælp af tanken.

I bogen fortælles overbevisende om alle de fænomener, 
der påviser eksistensen af Den Ene Bevidsthed, og for-
klarer bl.a. logikken i, at vi er udødelige væsener med 
en bevidsthed uafhængig af den fysiske organisme. 
Forfatteren er meget optimistisk med hensyn til, hvad 
alle de nye indsigter kan medføre for vor fælles fremtid. 
Han tror på et globalt bevidsthedsmæssigt skift, der vil 
skabe kærlige fællesskaber og dermed gøre jordkloden 
til et bedre sted at leve.

Det drejer sig om kærlighed

Af Peter Høeg

Rosinante 2013
310 sider

Den kendte forfatter 
Peter Høeg har fundet 
sig en guru, nemlig Jes 
Bertelsen. Denne bog 
består af den bunke 
”guldkorn”, sagt i en 
række undervisningsti-
mer, som han har fået 
af sin læremester. De 
bygger hovedsageligt 
på den form for buddhisme, der hedder dzogchen, men 
den handler også en del om Jung.

Fokus er på at træne bevidstheden, så man får en dybere 
kontakt med sig selv og andre og i sidste ende nå frem 
til oplyst enhedsbevidsthed. Dertil mener Jes Bertelsen, 
at man behøver en lærer og ikke mindst megen træning 
med de foreskrevne meditative øvelser. Det er åbenbart 
ikke godt nok, som Martinus synes at mene, at vor ud-
vikling kommer af livets erfaringer, sådan som det er 
den guddommelige plan med os ved at være inkarneret 
her på jorden.

Det handler altså om at øge sin bevidsthed både indad 
og udad, også kaldet dobbeltrettet bevidsthed. Når jeg 
læser andres spirituelle teorier med min baggrund i 
åndsvidenskaben, er det ofte svært at finde nogen sam-
menhæng. Når der f.eks. står (s.37): ”Den empatiske 
dimension, som har med hjertet at gøre, skal være i 
en eller anden form for balance med den bevidstheds-
mæssige dimension” – betyder det så det samme, som 
balance mellem følelse og intelligens?
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Nok peger vor tids spirituelle budskaber nogenlunde i 
samme retning, men de ord, der bruges er så forskellige, 
at det bliver mere forvirrende end oplysende – for mig 
at se. Jo, i sidste ende drejer det sig om kærlighed, som 
bogen hedder, men det har man jo vidst siden Jesu tid.
Der er ingen tvivl om, at Peter Høeg har haft stor glæde 
af den indsigt, han har hentet hos sin ”guru”. Så nu prø-
ver han at give noget af den videre til nogle skoleelever, 
hørte jeg i en radioudsendelse. Han tror på, det vil skabe 
en bedre social atmosfære i klasserne.

Buddhismen har bragt mange udmærkede tanker til vesten 
– f.eks. af Dalai Lama – men når jeg hører om kvinder-
nes forhold og hele kastesystemet i Indien, kan jeg ikke 
lade være med at undres over, hvorfor buddhismen ikke 
har haft større indflydelse i den region, hvor den udgik 
fra. Men som Martinus har lært os, humanisme udvikles 
ikke af teorier eller religioner, men af livets konkrete 
lidelseserfaringer.

Dansk astrologis 
historie

Af Claus Houlberg

F o r l a g  ” M u s e u m 
astrologicum” 2014
210 sider

Claus Houlberg har 
her givet et grundigt 
overblik over astrolo-
giens historie I Dan-
mark sammen med Det 
astrologiske museum, 
som er oprettet i Astro-
logihuset i Teglværks-
gade på Østerbro. Astrologien kom til Danmark med 
reformationen i 1500-tallet. Dengang var det et fag på 
mange europæiske universiteter men ikke i Danmark.

Den kom med Ditlev Reventlow, men det blev især 
adelsmanden Tycho Brahe, som satte den i system og 
brugte den i praksis. Men i 1633 forbød Christian d. IV 
al astrologisk forudsigelse, så i de efterfølgende 300 år 
blev der stille om den. Men her i denne bog kan vi læse 
interessante historier om de første astrologer og deres liv, 
om astrologiens rødder og personerne i dens europæiske 
udvikling.

De første som i nyere tid i Danmark skrev om astrologi 
var Alfred Lehmann, nemlig i værket ”Overtro og trold-
dom fra de ældste tider og til vore dage” der udkom i 
1893. Han var Danmarks første psykologi-professor og 
med til at stifte ”Selskabet for psykisk forskning”. Efter 

da kom flere med interesse for astrologi og der opstod 
tidsskrifter, hvor det blev en del af andet åndeligt stof.

De mest fremtrædende personer i den nye interesse for 
astrologi skildres i bogen, så vi får et ganske godt indblik 
i, hvordan den breder sig op gennem 1900-tallet, ja får 
endda indpas på de offentlige aftenskoler.
Med den nye teknologi og internettet er den kommet ind 
i en ny æra, der gør den endnu mere udbredt.
Det er slet ikke nogen kedelig historie, selv om den går 
meget seriøst til værks med en masse historiske fakta.

Mama Heidi
Afrikas Moder Teresa

Af Henri Nissen

Forlag Scandinavia 2014
150 sider med mange far-
vefotos

Det siges, at Afrika er 
det kontinent, hvor kri-
stendommen har størst 
fremgang for tiden, måske 
især på grund af missio-
nærer fra USA. Man har 
hørt forfærdelige historier 
om, hvad nogle af disse missionærer bilder afrikanere 
ind, f.eks, i Nigeria. Men denne bog handler om en be-
undringsværdig indsats af en amerikansk kvinde i Mo-
zambique.

Hun er ikke vokset op i et særligt kristent miljø, faktisk 
var hendes far ateist, men på et tidspunkt levede hun i 
et indianerreservat og fik en form for åbenbaring, hvor 
Jesus fik den helt centrale rolle i hendes liv derefter. 
Trods mange genvordigheder prøvede hun altid ”at gå 
i Jesu fodspor”. Det blev et kald at hjælpe nødlidende 
overalt, hvor hun kunne, og udbrede det kristne budskab 
uden fanatisme.

Ifølge bogen skulle hun i visse situationer have helbre-
dende kræfter, ved hjælp af Jesus og bøn. Det som bogen 
ikke rigtigt fortæller noget om er, hvor alle de penge 
kommer fra, som hun, hendes mand og deres hjælpere har 
haft brug for til at opbygge det ”imperium”, der i dag står 
i det fattige land, der stadig bærer præg af en langvarig 
men nu overstået borgerkrig. Bogen fortæller, at der er 
opført ca. 10.000 små og store kirker i hele Mozambique 
udover et meget stort base-anlæg (Iris Global) ved byen 
Pemba i den nordlige del af landet. 

Heidis liv har været fyldt med mirakler, så noget kunne 
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tyde på, at det har været forsynets plan, at hendes projek-
ter skulle lykkes. Sammenligningen med Mother Teresa 
holder ikke helt, for Heidi er meget mere udadvendt og 
handlekraftig, har en høj uddannelse, er gift og har to 
børn. Hun har i øvrigt fået skabt et godt og harmonisk 
samarbejde med landets muslimer (ca, 17%).
Hun har opbygget en ret stor organisation og har kontakter 
over hele verden. Se www.irisglobal.org.

Bevidsthedens evolution

Af Alex Riel

Forlag1.dk
430 sider

Alex Riel har skrevet en 
dybtgående og lærerig bog 
om, hvordan menneskets 
bevidsthed er under stærk 
udvikling i disse år. Han 
øser af mangfoldige kil-
der, også Martinus (som 
han kalder en intuitions-
filosof ), og giver virkelig 
de forskere, der studerer 
fænomenet ”bevidsthed”, noget at tænke over. Der er 
samlet så megen viden i denne bog, at den ikke er til ”at 
flyve” igennem. Vi får også et historisk tilbageblik på 
tidligere stadier i bevidsthedens udvikling.

Selv om forfatteren har gjort sig umage med at gøre alle 
teorierne overskuelige, opleves den ”tung”, fordi den in-
deholder så megen koncentreret information. Men det er 
en opløftende konklusion, den når frem til, nemlig påvis-
ningen af, at vi nærmer os det, han kalder ”den integrale 
kultur”. Den beskrives med følgende kendetegn (s. 366):

”Etablerede velfærdssamfund, hvor flere og flere søger 
efter en livsmening, ud over materiel tilfredsstillelse.
Etiske debatter omkring dyrevelfærd og naturbeskyt-
telse, der viser, at empatien begynder at omfatter dyr og 
naturen i sin helhed.
Globale problematikker angående menneskers multikul-
turelle sameksistens, samt miljø og klimaproblematikker.
Nye videnskabelige opdagelser, som viser, at bevidst-
heden spiller en mere fremtrædende rolle i kosmos, end 
man hidtil har antaget.

Eksistentielle filosofiske emner begynder at fylde mere i 
mediedebatterne, hvor de kobles til nye videnskabelige 
opdagelser og spirituelle overvejelser.
Flere og flere mennesker begynder at opleve spontane 
transpersonlige oplevelser, såsom clairvoyance, telepati, 

møde med afdøde og kosmiske glimt, som de har behov 
for at forstå.”

På bogens bagside står: ”Med denne nye bevidsthed for-
mår menneskeheden at etablere en global sammenhængs-
kraft, hvormed det bliver muligt at løse menneskehedens 
globale udfordringer”.

Den er et storstilet forsøg på at forene naturvidenskaben 
med det spirituelle verdensbillede. Det er denne forening, 
der skal føre os frem til en bedre og fredelig verden, 
regner vi med.

Spiritismen i sine grundtræk

Af Christian Brinch

Forlaget Boghl og Bonne 
2014
80 sider

Da jeg første gang hørte 
om spiritismen, fik jeg 
den opfattelse, at det var 
noget hokus-pokus, som 
man fortalte vittigheder 
om, fordi alt det med 
”ånder” bare var primitiv 
overtro. Naturvidenska-
ben var blevet min nye 
”tro”, og den er jo kun en 
tro på den fysiske materie.

Senere er jeg blevet klogere. Derfor var det lidt interessant 
at læse dette nye genoptryk af en gammel bog om den 
historiske udvikling af spiritismen. Den var jo i virkelig-
heden en forløber for åndsvidenskaben, altså var den med 
til at gøde jorden for den nye verdensgenløser. For den 
indeholder faktisk mange af de sandheder, som senere er 
givet os med en nok så logisk forklaring.

Se hvad en forfatterinde Anna Nording sagde i et foredrag 
ved spiritismens verdenskongres i 1913: ”Spiritismens 
store opgave vil være en stræben henimod en universal 
religion, grundet på de store, evige sandheder, som alle 
jordens folk har tilegnet sig, samt at give bevis for den 
åndelige verdens eksistens og forbindelsen mellem de 
to verdener.”
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Jeg mødte Jesus

Af Charlotte Rørth

Informations forlag 2015
190 sider – 250 kr

I sidste blad nævnte jeg 
denne bog, nu har jeg fået 
læst den. Det var en god 
oplevelse, for den er ret 
så velskreven.
Jesus sagde, han ville være 
med os alle dage, og for 
denne bogs forfatter blev 
det til mere end ord. I en 
gammel kirke i Spanien, 
hvor hun som dansk 46-årig ikke-troende journalist var på 
reportagetur, mødte hun ham i et syn så virkelighedsnært, 
at hun kunne give bl.a. følgende beskrivelse: (s.24) ”Mel-
lemrummene mellem hans tæer er snavsede af rødlig jord 
og ikke lysegult som vejen. Sært, tænker jeg, og finder 
det hjemligt og fint, at hårene på oversiden af fødderne 
er helt afblegede ligesom hårene på de solbrune ben.”

Han talte til hende, men selv om det var uden lyd, mente 
hun at kunne opfatte det som aramæisk, for det har hun 
bagefter kunnet høre via internettet. Mødet var først og 
fremmest et kærlighedsmøde. Hun skriver om det: ”Det 
er, som om jeg elsker hele verden, som har han lagt en 
kærlighed til andre ind i mig, som er så stor, at der er 
rigeligt til alle. .. Han var der bare og elskede mig så me-
get, at jeg også bare kan elske andre uden nødvendigvis 
at skulle føle mig som noget særligt.”

Efter det møde er hendes liv helt ændret, verden opleves 
anderledes, mere intenst. Hun havde aldrig før interesseret 
sig for det spirituelle, men nu gik hun på opdagelse for 
at finde ud af, hvad det egentlig var, hun havde oplevet, 
og om andre har haft lignende oplevelser. Hun læser bl.a. 
om kundalini og opsøger folk, der ved noget om det. Hun 
er ude i en rivende åndelig udvikling, kan pludselig se 
aura, har elektriske stråler ud fra sine hænder m.m. Men 
hun bryder sig ikke om at have særlige evner, og vil bare 
så gerne forstå det intellektuelt.

Af hendes beskrivelser af sit liv generelt kan man se, at 
hun altid har været ret så sensitiv, men også harmonisk 
og med humor. Nu kan humøret imidlertid svinge en 
del – fra jublende glæde til tristhed over ikke at kunne få 
passet sin oplevelse naturligt ind i hverdagen, hvor mand 
og børn nok accepterer hendes historie men ikke forstår.

Et år efter det første møde sidder hun en dag atter på den 
samme bænk – og genser ham. Han siger: ”Jeg stoler 
på dig”, og forsvinder. De ord tolker hun sådan: (s.160) 
med de ord ”fortæller han mig, hvorfor fanatisme og 
fundamentalisme ikke kan forsvares i hans navn. Hvis 
ikke vi selv tager ansvar og søger svar, der passer til den 
plads og den tid, vi lever i, ville vi ikke kunne forvalte 
den gave, det er at være menneske.”

Men det kunne jo også betyde, at hun som journalist 
skulle gå ud og fortælle om sit møde, fortælle at Jesus 
stadig er med os, sådan som han lovede. Selv om forfat-
teren er en klog og vidende kvinde, og vi bliver ført vidt 
omkring i troens verden og dens personer, mangler der 
den dimension, hun kunne have fået ved at læse Det 
Tredie Testamente. Det værk mangler i den lange liste 
over bøger, hun har læst.
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Af Kurt Christiansen

Dette er egentligt et overraskende spørgsmål. Marja Sil-
verfall, Martinusportal i Sverige har fået dette spørgsmål 
fra en bekendt, og har sendt det ud til en række personer, 
i forventning om at få et relevant svar tilbage. Hvis jeg 
skal forholde mig til spørgsmålet kræver det lidt omtanke.

For det første må vi konstatere, at Gud aldrig er blevet 
skabt. Gud har været der evigt, repræsenteret ved hans/
hendes jeg, X1, skabeevnen, X2 og guddommens legeme, 
universet/Altet, X3. Guddommens legeme er universet. 
Der er ikke noget uden for universet. Dette univers udgør 
Altet. 

Hvis guddommen ikke var det eneste væsen af sin art, 
men var et væsen sammen med andre lignende medvæ-
sener, der tilhører en ”gudeloge”, hvor han kan diskutere 
og kommunikere med andre ligestillede væsener, med 
hver deres X1, X2 og legemer, der hver repræsenterer et 
univers, forskellige fra vores univers (Der må i sådan et 
tænkt tilfælde eksisterede flere universer). Hvis det var 
sådan, ville der være et grundlag for at spørge: Hvorfor 
findes vores Gud?

Jeg kan selvfølgelig ikke garantere for, at der ikke findes 
en sådan ”gudeloge” med flere guder som medlemmer. 
Reelt vil vi aldrig have nogen mulighed for at undersøge 
det. Det betyder så, at selv ud fra sådanne præmisser, ville 
vi ikke kunne give noget fornuftigt svar.

Hvis vi accepterer Livets Bogs tekster, så findes der (for 
os) kun een eneste gud, som er den gud, hvor vi hver især 
er en lille celle i guddommens legeme, X3, universet. 
Samtidig er vi guddommen selv, som gudesøn, fordi vi 
har guddommens jeg til rådighed. Vi er jo kun en gude-
søn fordi, guddommens jeg, hos os, og hos ethvert andet 
levende væsen i guddommens legeme, har fået farvede 
briller på, og ledes af spiralkredsløbet via ”guddom-
mens skabeprincip”. Kun selve guddommen der oplever 
gennem alle levende væsener på en gang, har det fulde 
overblik.

Hvis man accepterer de ovenfor beskrevne betragtninger, 
at der kun er een eneste Gud, og denne guddom altid har 
været der, aldrig er blevet skabt, er det ikke helt relevant 
eller logisk, at stille ovennævnte spørgsmål: Hvorfor 
findes Gud? 

I så tilfælde er der nemlig kun et alternativ til: ”at 
Gud findes”. 

Dette alternativ er, at der ikke findes noget overhovedet! 
Der ville ikke findes noget univers med alle levende væ-
sener indeni. Universet ville være et intet, hvor der ikke 
var noget ”indeni”. Det var et absolut intet. Der ville ikke 
findes noget som der ville kunne kaldes for universet. 
Det ville være pist væk. Der ville heller ikke kunne opstå 
noget i dette intet, hvis man vil fastholde, at et sådan intet 
ville stå tilbage. Det intet der rent teoretisk kunne tænkes 
at ville stå tilbage. Der kan jo ikke skabes noget af intet! 
Derfor er det også uinteressant om man forestiller sig at 
der står et ”intet” tilbage.

Hvis spørgsmålet skulle besvares ud fra det jeg har gjort 
rede for, kan svaret på spørgsmålet: Hvorfor findes Gud? 
kun være dette: Gud findes fordi, hvis han ikke fandtes, 
var der kun et intet, hvor der nu er liv overalt.

Hvis man skal kunne forholde sig logisk til det ovenfor 
stillede spørgsmål, uden at svaret er totalt ”destruktivt”, 
må spørgsmålet omformuleres, og derefter lyde: Hvorfor 
findes Jeg (mig selv, og alle andre ”mig selvere”. Det 
være sig alt hvad man kan få øje på i universet så vel 
som i naturen)?

Her vil enhver, med hver sin stemme, kunne svare for 
sig selv alene. 
Man vil også her kunne få lejlighed til at trække alle de 
relationer frem, som hvert levende væsen har til alle andre 
levende væsener, og til guddommen, som vi jo repræsen-
terer. På denne måde ville vi kunne komme med uendelig 
mange relevante begrundelser for hvorfor Gud findes.

Hvorfor findes Gud?
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Af Per Bruus-Jensen

Indledning…
Som det vil være dette blads læsere bekendt, omtaler 
Martinus jævnligt i sine værker og foredrag fænomenet 
skytsengle, og under vore mange dejlige traveture i Dyre-
haven nævnede han tilmed ved flere lejligheder spontant, 
at specielt Eremitagesletten ved sin beliggenhed og hele 
atmosfære tydeligt var overskygget af udstrålingen fra 
en skole i skytsengletjeneste, beliggende på det åndelige 
plan.

Ved begrebet skytsengle forstår Martinus som bekendt 
væsener på det åndelige plan, der som standard har til 
opgave at overvåge og beskytte medvæsener på det 
fysiske plan på en sådan måde, at ingen her i den tunge, 
fysiske materieverden kan rammes af traumatisk skæbne, 
der afviger fra den enkeltes karmakonto eller karmaprofil.

Første gang, jeg hørte Martinus omtale denne skole i 
skytsengletjeneste, spurgte jeg spontant, om der fandtes 
flere af den slags skoler, og ikke mindst hvad de egentlig 
skulle gøre godt for. Og svaret lød fra Martinus’ side, at 
der fandtes mange af de pågældende skoler, samt at de 
som enhver anden skole havde til opgave at indvie kom-
mende nye skytsengle i det kompleks af regler og meto-
der, som skytsenglevirksomhed generelt var betinget af, 
idet det jo måtte tages i betragtning, at den pågældende 
virksomhed iflg. sagens natur blev varetaget af væsener, 
der hørte hjemme på det åndelige plan og herfra   bl.a. 
skulle være i stand til at øve indflydelse på den tunge, 
fysiske materieverden, hvor den fysiske kategori af ’kli-
enter’ havde deres tilværelse. Og hvordan lod dette sig 
mon gøre…? Hvortil kom den nødvendige indvielse i det 
kompleks af aktionsregler, som al skytsenglevirksomhed 
var underlagt, og som også omfattede beherskelse af et 
sæt muligheder for kooperative indsatser, der ligeledes 
stod til rådighed for den enkelte skytsengel.

Om samspillet mellem den fysiske hjerne 
og det parafysiske koblingslegeme…

Af de videre samtaler med Martinus vedr. denne skole-
virksomhed fremgik det som noget afgørende, at den en-
kelte skytsengels evne til overhovedet at øve indflydelse 
på det fysiske materieplan grundlæggende knyttede sig 
til en semifysisk organisk struktur, som vedkommende 
skytsengel havde med sig fra sin tidligere inkarnation på 
det fysiske plan. Nemlig en struktur, der på daværende 
tidspunkt havde haft til opgave at bygge ’bro’ mellem 

Jeget plus dets rent åndelige, syv-foldige legemskultur 
på den ene side, og den personlige fysiske hjernestruktur 
på den anden side, således at et hensigtsmæssigt samspil 
mellem disse to vidt forskellige organområder kunne finde 
sted. Martinus omtalte selv denne semifysiske organstruk-
tur som ”den fysiske vanebevidsthed”, men indvilligede 
senere skriftligt i, at jeg i mit korrespondancekursus og 
øvrige udgivelser omtalte den som koblingslegemet.

Koblingslegemet og ”den første sfære”…

Når Martinus for sit eget vedkommende omtalte koblings-
legemet som ”den fysiske vanebevidsthed”, skyldes det 
at han så det pågældende legeme som et stabilt kompleks 
af semifysiske* adfærdsprogrammer, som individet 
gennem årmillioners overlevelseskamp møjsommeligt 
havde opbygget i forbindelse med sin evolution i den 
tunge, fysiske materiesfære, og som i samspil med ud-
viklingen af en fysisk hjernestruktur dannede grundlag 
for dets evne til at manøvrere og overleve her, idet det 
pågældende kompleks af programmer takket være sin 
semifysiske natur og identitet formår at spille en rolle som 
forbindelsesled (interface) mellem først og fremmest den 
fysiske hjerne på den ene side, og individets rent åndelige 
struktur på den anden.

En vigtig pointe er også, at koblingslegemet ved indi-
videts fysiske død ikke går til grunde, således som det 
er tilfældet med den fysiske organisme som sådan, men 
tværtimod overlever døden og fortsat forbliver knyttet til 
individets rent åndelige struktur, hvor det i samspil med 
denne nu i kortere eller længere tid bærer og præger det 
aktuelle bevidsthedsliv.

Om skoler i skytsengletjeneste
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At koblingslegemet for den afdøde præger det aktuelle 
bevidsthedsliv viser sig typisk på den måde, at individet 
til at begynde med opfører sig som om det stadige levede 
i en fysisk tid-rum- og tyngdepræget verden (går fx om-
stændeligt fra sted til sted i stedet for at tænke sig derhen). 
Og vel at mærke en verden, som det vanemæssigt selv 
skaber, præger og omgiver sig med, og som Martinus af 
netop denne grund har omtalt som ”den første sfære” 

(Se Martinus symbol nr. 37 i symbolværket ”Det Evige 
Verdensbillede” bind 4, side 72). Og allerede her er der 
brug for skytsenglenes viden og indsats, nemlig via rol-
len som adfærdsguider, der hjælper de nyligt afdøde til 
at blive fortrolige med den første sfæres sande udfoldel-
sesmuligheder. 

Men også gennem et virke som sjæleterapeuter, der tager 
sig af de traumer og neuroser, som mange nyligt afdøde 
bringer med sig ind i den åndelige verden. Hvortil endelig 
kommer en indsats, der har til formål på et tidspunkt helt 
at frigøre ’klienterne’ fra den første sfæres semifysiske 
natur og vilkår og i stedet indføre dem i den sande, 
åndelige verden med alle dens lysende muligheder for 
individuel oplevelse og skabelse. Et sceneskifte, der som 
en fast regel bl.a. omfatter individets totale frigørelse fra 
sit koblingslegeme, således at det herefter 100% oplever 
og skaber gennem sin rent åndelige struktur (Vedr. denne: 
Se Martinus symbol nr. 6 i symbolværket ”Det Evige 
Verdensbillede”, bind 1, side 30).
---------------
*) Ved semifysisk forstås her halvvejs fysisk og halvvejs 
parafysisk identitet. Det er i den forbindelse forfatterens 
gæt, at den semifysiske kvalitet har sit udspring i det 
såkaldte kvantevakuumfelt eller nulpunktfelt. Hvis dette 
’gæt’ holder stik, vil det indebære, at videnskaben under 
sin fortsatte udforskning af nulpunktfeltet før eller senere 
vil få direkte kontakt med skytsenglenes eksistenssfære…

Hvad skytsengleskolerne 
som standard underviser i…
Allerede af det her oplyste fremgår det, at hvervet som 
skytsengel ikke kun er et spørgsmål om god vilje, men 
også kræver uddannelse og viden. Til yderligere under-
stregning og belysning af dette skal følgende nævnes:

1.
Om skytsengletjeneste i relation
til den fysiske materieverden…
Idet skytsengletjenesten her adresserer sig til væsener, der 
har deres tilværelse på det fysiske materieplan, gælder 
der den generalregel, at kun skytsengle på det åndelige 
plan, der stadig råder over deres koblingslegeme, i prak-
sis kan varetage en sådan tjeneste, idet samme tjeneste 
på afgørende vis står og falder med evnen til direkte og 
relevant at påvirke klientens fysiske hjerne. Enten ved at 

inducere impulser, der umiddelbart virker mentalt beli-
vende og problemløsende, eller ved at fremkalde ideer, 
tilskyndelser og nye synsvinkler, der ligeledes opleves 
som problemløsende.

Til denne kategori af skytsengletjeneste hører også buket-
ten af eksempler på, at mennesker har undgået livstruende 
ulykker og katastrofer, fordi noget uventet kom i vejen 
for deres aktuelle planer og tvang dem til ændret adfærd 
og/eller planer: af uventede grunde kommer man fx for 
sent til sit fly, skib eller tog, der under vejs forulykker, 
og man reddes herved fra den mere eller mindre fatale 
skæbne, der bliver de øvrige passagerer til del.
Et træffende og samtidigt ekstraordinært eksempel på 
denne form for skæbnehjælp og beskyttelse kunne Marti-
nus berette om for sit eget vedkommende, idet han under 
krigen på sin vej gennem Blågårdsgade i København 
pludseligt blev kontaktet af en person, der dukkede ud af 
det rene intet og advarede ham imod at fortsætte sin kurs, 
idet der kunne forventes et heftigt skyderi for enden af 
gaden (hvilket kom til at passe), hvorefter den pågældende 
’person’ igen forsvandt og blev til det rene intet.

2.
Om skytsengletjeneste
og læsning af skæbneaura…
En vigtig side af uddannelsen i skytsengletjeneste kom-
mer iflg. Martinus til udtryk som undervisning i auralæs-
ning, idet der her er tale om afkodning af det system af 
signaler, der konstant optræder i ethvert levende væsens 
mentale udstråling – dets såkaldte aura – og som bl.a. af-
spejler dets totale skæbnesituation. Hvilken det er vigtigt 
for den enkelte skytsengel at kunne afkode korrekt, så der 
kun sættes hjælp ind dér, hvor det 100% er til velsignelse 
for ’klienten’ og ikke samtidigt fører til kortslutning og 
anden uhensigtsmæssig påvirkning af skæbnescenariet. 
Og det hvad enten ’klienten’ befinder sig i den fysiske 
materieverden eller ved døden er indtrådt i den åndelige 
verdens første sfære med alt, hvad derefter følger.

3.
Om skytsenglevirksomhed 
på kooperativ basis…
Tages det i betragtning, at korpset af skytsengle kosmisk 
set på Guds vegne har til opgave at bønhøre og hjælpe alle 
og enhver på såvel det fysiske plan som i den åndelige 
verden,  der har hjælp behov, ligger det i kortene, at der 
for selv den bedst uddannede og mest motiverede skyts-
engel kan opstå situationer og problemer, som overstiger 
vedkommendes egen formåen. 
I sådanne tilfælde løses problemerne imidlertid helt 
selvfølgeligt gennem kooperativ indsats. Altså gennem 
samarbejde mellem flere skytsengle tilhørende den første 
sfære samt – om fornødent – med yderligere assistance fra 
væsener tilhørende højere planer i den åndelige verden. 
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Dette har Martinus givet nogle interessante eksempler 
på gennem sit symbol nr. 21 i symbolværket ”Det Evige 
Verdensbillede”, bind 1, side 160 nederst til venstre. 

Afsluttende bemærkning…

Det skal til sidst for en ordens skyld nævnes, at hele 
skytsengleinstitutionen i virkeligheden er en manife-
station eller udslag af ét af den række kosmiske skabe-
principper, som den såkaldte moderenergi er eksponent 
for, og som     
her tjener som et guddommeligt forældreprincip i den 
forstand, at guddommen via skytsenglevirksomheden 
på hensigtsmæssig måde viser omsorg for samtlige liv-
senheder i verdensaltet – og dermed i sidste instans for 
sig selv, idet guddommen i Martinus fremstilling jo er 
lig summen af netop livsenheder, der alle uden undta-
gelse har status som evige gudekvanter…

Diagram over det levende væsens totale kosmiske 
struktur: 
1. Jeget eller det evige subjekt/X1.
2. Den totale rent åndelige struktur med dens syv ånde-
lige legemer.
3. Koblingslegemet.
4. Den fysiske organisme med dens hjerneorgan.

Af Jens Lindsby

Når man sidder lidt på sidelinien og læser om hvad der 
er sket gennem årene, så kunne man måske argumentere 
for, at det ikke er så mærkeligt, at det er gået galt. Jeg er 
godt klar over, at der er mange ting jeg sikkert ikke har 
hørt om, men så kan andre evt. supplere.

Vi har det oprindelige råd (og jeg ved godt Rolf var et 
helt oprindeligt medlem), som i hvert fald et stykke hen 
i 80›erne begynder at se positivt på at ændre i værket. 
Rådsmedlem Tage Edeling sidder hjemme og retter i 
Bisættelse og småbøgerne. Dette er ikke noget man tager 
så alvorligt, for man kan overhovedet ikke se i bogen at 
en anden har været på spil, andet end man oplyser, at det 
er en ny udgave. 

Og man sælger i øvrigt stadig denne udgave. Et andet 
rådsmedlem Ib laver informationsmateriale, hvor 
han putter ordet kosmologi ind i et Martinus citat. 
Rådsmedlem Aage synes ikke Martinus værk kan stå 
alene, så han finder gode citater han tilføjer bagerst. 

Rådets formand Willy er meget imod det re-
l i g iøse  a spek t  og  v i l  fo r  enhve r  p r i s  un -
dertrykke DTT, hvilket der er bred enighed om. 
S å  e n  v i g t i g  s t r a t e g i  h o s  d e t  o p r i n d e -

lige råd har været at tillade ændringer i værket. 
Og når rådet så skulle supplere sig selv eller besætte andre 
poster, så har det været vigtigt, at de personer der kom 
ind i MI, var enige i disse ting. Det har nærmest været 
adgangsbilletten, og på den måde har man undgået, at der 
er sket nogle markante holdningsændringer.

Så er der en anden gruppe, der udspringer af de per-
soner, der var tæt på Martinus. Det drejer sig om 
Rolf Elving, Tage Buch, Gerard Oude Groen, Mischa 
Lim, Vera Cavling, Kirsten Thurø og Ingrid Okkels. 
Der er ikke nogen der har været tæt på Martinus, der har 
hørt ham udtale sig positivt om, at andre skulle ændre 
i hans værk. Tværtimod oplyses det, at Martinus var 
bekymret for at rådet ville ændre i hans værk. De citerer 
Martinus for de klassiske citater «der må ikke ændres 
et komma», «at så måtte man lære sig gammeldansk «. 
Denne gruppe har selvfølgelig lidt svært ved at man prø-
ver at skubbe Martinus sidste store beslutning ind under 
gulvtæppet. Altså at man negligerer DTT, kristendommen 
og det religiøse aspekt.

Så det har vel ikke kunnet undgås, at der på et tidspunkt 
skulle komme et opgør mellem disse to grupper, og 
selvom det foregår mellem andre personer er indholdet i 
konflikten lig den oprindelige uoverensstemmelse.

sagens kultur
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v/Mischa Lim

1.  Martinus (1890 - 1981) og Det Evige Verdensbillede

Teosoffer og antroposoffer har forlængst forsøgt, om de 
kunne lave det evige verdensbillede, men det fik vi først 
med Martinus. Martinus forklarer, at det evige verdensbil-
lede altid har eksisteret, fordi det bygger på evigtgyldige 
love og principper. Det har han skrevet om i sit værk ’Det 
Tredie Testamente’, der er givet menneskene som en gud-
dommelig vejledning i evolutionsprocessens vanskeligste 
periode. Det var hans mission. 
Nogen vil måske spørge: Hvem tør dog skrive et værk 
med en så prætentiøs titel? Ja, for hvem er Martinus? 
Dette spørgsmål stillede også en af Sagens allertidligste 
venner, Lars Nibelvang, til Martinus selv, og hans svar 
til ham lød: 

”Jeg er essensen af alt, hvad jeg hidtil har været. Jeg er 
for hver især det lidt, meget eller intet, som vedkommende 
selv kan se, og jeg ønsker kun at blive bedømt efter mine 
manifestioner. Desuden er jeg ingen ynder af de mange 
rangklasser; der er kun én klasse for mig, og det er ’Søn-
ner af Guden’. Jeg er den lærer, Gud har givet dig, og du 
skal blot lytte til, hvad jeg har at sige dig, og for så vidt 
det er dig muligt følge mit eksempel. For øvrigt er jeg 
alles ven og tjener for den mindste.” 

Udover at Martinus i sine værker giver en logisk forkla-
ring på selve livet, giver han også en logisk forklaring 
på de udtalelser, som Jesus er citeret for, ligesom han 
forklarer Bibelens hændelser. 
Men hvilken forudsætning havde Martinus for at komme 
med disse forklaringer? 
På grund af reinkarnationens realitet har Martinus været 
både i de allerdybeste mørke kløfter og på de allerhøjeste 
lyse tinder af livet. Dermed har han oplevet alle livets 
faser, og de ligger fast forankret i hans bevidsthed. Han 
kender livet helt og holdent og kan derfor nøje beskrive 
hele sandheden. På den måde har han løst livets mysterium 
og har vist os, hvordan livets love og principper virker.  

2.  Pièrre Teilhard de Chardin (1881-1955) 
Inden jeg rejste fra Holland til Danmark for rigtigt at 
fordybe mig i Martinus’ værker, læste jeg i midten af 
1960’erne i det hollandske magasin Bres Planète bl.a. Sir 
Julian Huxleys artikel om Chardin: ’Teilhard de Chardins 
seks fænomener’. Chardin var en fransk palæontolog, 
filosof og jesuiterpræst, der underviste og forelæste på 
mange universiteter verden over, ligesom han hele sit liv 

beskæftigede sig med både verdens og menneskets for-
tid og fremtid. Han var meget visionær i sine meninger, 
hvilket gjorde, at den katolske kirke betragtede ham som 
en farlig revolutionær. Derfor tillod kirken ikke, at han 
offentliggjorde sine arbejder. Dette skete så først efter 
hans død påskesøndag 1955. 

Bl.a. Huxleys artikel havde fascineret mig utroligt meget, 
og i alle de år, der er gået, har jeg ikke kunnet slippe den. 
Den faldt så fint i tråd med det, jeg havde hørt, at Mar-
tinus’ åndsvidenskab drejede sig om. Inden min afrejse 
til Danmark havde jeg foræret alle mine Bres-numre 
væk, men flere af Bres-artiklerne ‹forfulgte› mig, så glad 
var jeg, da jeg for nogle år siden arvede et eksemplar, 
hvori man havde samlet tidligere udgivne artikler, og 
deriblandt var flere af de artikler, som jeg havde fundet 
så inspirerende. 

Efter en spændende genlæsning og netop fordi Chardin 
i sine udtalelser lå så tæt på Martinus syntes jeg, at det 
kunne være interessant at prøve at forbinde Chardin med 
Martinus, hvilket jeg har gjort i det efterfølgende. Som 
en fælles baggrund for dem begge har inddraget det vel-
kendte symbol yin & yang.

3.  Yin & yang, Chardin og Martinus 

Med udgangspunkt i taoismens yin & yang symbol som 
repræsentant for troen, Chardin, som repræsentant for 
den fysiske videnskab, og Martinus, som repræsentant 
for åndsvidenskaben, vil jeg forsøge at forene disse tre. 

ad) Yin & yang 
Yin & yang symbolet (se nedenfor fig. 1a), som står for 
troen, er i Kina og resten af verden kendt som et gammelt 
symbol for altings iboende dualitet. Men derudover har 
dette symbol også en dynamisk side, som kommer frem, 
når vi også tillægger det evolutionens betydning. På sin 
vej gennem evolutionen vikler mennesket sig dybere og 
dybere ind i den fysiske materie. Når materien når sit 
kulminationspunkt, kobles drivkraften fra og inertien 
indtræder. 

I fig. 1b nedenfor angiver den sorte eller mørke halvdel 
menneskets evolution igennem den materielle verden, 
mens den hvide symboliserer den åndelige verden. De to 
pile markerer evolutionens retning, og den stiplede linje 
viser henholdsvis mørkets og lysets kulminationspunkter. 
De mange store problemer, den megen forvirring og split-
telse, som vi ser i verden i dag, bliver større og større og 

Bevidsthedens evolution
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må på et tidspunkt ende i en ’eksplosion’ (ragnarok), så 
dette kan kun bekræfte, at mennesket står ved overgangen 
til en ny æra. 

                                                             1 a

1b

ad) Chardin
I sin artikel om Chardin, skriver Sir Huxley, at Chardin i et 
af sine fænomener omtaler,  at verden har kendt to kritiske 
eller afgørende øjeblikke, nemlig ’da det første liv opstod’ 
og ’da den første tanke opstod’, og dette vil jeg prøve at 
sammenholde med Martinus’ åndsvidenskabelige forkla-
ring på menneskets evolution. Chardin giver endvidere 

sit syn på, hvordan han mener, at denne fysiske evolution 
vil forløbe, idet han siger, at universets substans får nye 
egenskaber, nye transformationsmekanismer begynder 
at optræde, og nye former for organisationer opstår. I 
løbet af den organiske evolution bliver evolutionskraften 
udtømt hos de opståede grupper, og man når et loft, som 
hele tiden tillader mindre ændringer.” 

ad) Martinus 

Mens Chardin hovedsageligt beskriver den fysiske side af 
evolutionen, beskriver Martinus derudover også den ån-
delige. Disse to tilsammen udgør hele den menneskelige 
evolution. Mennesket er kommet så langt i sin udvikling, 
at det nu befinder sig ved mørkets kulmination. Martinus 
forklarer, at mennesket først kan forlade mørkets skyg-
ger, når det til fulde kender og forstår mørket, for det er 
først med kendskabet hertil, at det kan skabe sig ’en ny 
himmel’. Ligesom en plante har behov for et godt fysisk 
rodnet for at kunne danne en smuk blomst, på samme 
måde er det nødvendigt for mennesket til fulde at lære 
materien eller mørket at kende. Først når dét er sket, kan 
det udvikle sig til fuldkommenhed og blive til det, som 
er den menneskelige evolutions endemål, nemlig at blive 
et menneske i Guds billede. 

4.  Evolutionens gang i seks tilværelsesplaner

Jeg vil i det efterfølgende forsøge at illustrere den fysiske 
og åndelige evolution ved at tilføje Martinus’ farver og 
deres betydning i yin & yang symbolet (se fig. 2a).

   2a                                                                               

Når Martinus beskriver menneskets udvikling, inddeler 
han den i seks tilværelsesplaner, tre fysiske (mørke) og 
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2b

tre åndelige (lyse). Disse passer fint ind i yin & yang 
symbolet (fig. 2b). Farverne rød, orange og gul repræsen-
terer det mørke i symbolet, og farverne grøn, blå og den 
lyse indigo repræsenterer det lyse. Chardins to førnævnte 
kritiske eller afgørende øjeblikke falder således fint sam-
men med Martinus’ to første fysiske tilværelsesplaner, 
henholdsvis planteriget og dyreriget, hvilket fremgår af 
følgende oversigt:

- Det første tilværelsesplan: Planteriget, den røde farve 
(fig. 2b punkt 1). 
Her vil jeg placere Chardins første afgørende øjeblik ‹da 
det første liv opstod›, selvom det første liv ikke umid-
delbart ligner en plante. 
- Det andet tilværelsesplan: Dyreriget, den orange farve 
(fig. 2b punkt 2). 
Her vil jeg placere Chardins andet afgørende øjeblik ’da 
den første tanke opstod’. Den første tanke opstår først 
senere i dyreriget, men netop evnen til at tænke er den 
markante forskel mellem en plante og et dyr, for her læg-
ges spiren til hjernens dannelse, og det er et afgørende 
øjeblik. Vi finder altså her den første spæde begyndelse 
til udformningen af hjernen.
- Det tredje tilværelsesplan: Menneskeriget, den gule 
farve (fig. 2b punkt 3). 

Fra og med dette plan hos Martinus kommer Chardin 
ikke med et forslag til andre afgørende øjeblikke på men-
neskets vej gennem evolutionen. Man kan så spørge, om 
der skulle være andre afgørende øjeblikke, der naturligt 
ville falde sammen med Martinus’ øvrige fire tilværel-
sesplaner? 

Nu bruger Martinus udtryk som f.eks. afgørende mo-
menter, men hvis man skulle give en betegnelse for dette 
tredje tilværelsesplan, så kunne det være ’dommedag’, 
’ragnarok’ eller ’tidernes ende’. Disse er alle betegnelser 
for det samme, og man kan møde dem i flere trosretninger, 
bl.a. i  kristendommen, og de har nu også for første gang 
fundet adgang til videnskaben! 
Som vi har set, har Chardin allerede konstateret, at der 
ikke mere sker mange ændringer inden for det fysiske. 
Men med hensyn til evolutionen må ’ragnarok’ eller ’ti-
dernes ende’ være at betragte som et afgørende øjeblik, 
for herefter er vi på vej bort fra den fysiske timelige 
tilværelse og over til den åndelige. Netop ved begyndel-
sen til menneskeriget befinder mennesket sig allerdybest 
nede i mørket og længst borte fra lyset. Her ved mørkets 
kulmination står vi ved tidernes ende. Mennesket ligger 
på knæ. Det længes efter fred og harmoni og beder om 
at blive udfriet af mørket. Mennesket ved ikke, hvor det 
kommer fra, eller hvor det går hen. Faktisk handler det 
nærmest i blinde. 

Hverken troen eller videnskaben har en løsning på denne 
situation. Troen taler om, at verden går under, mens den 
fysiske videnskab har svært med at acceptere denne ud-
lægning, men derudover også sætter et stort spørgsmåls-
tegn ved, hvad fremtiden indebærer, ligesom den heller 
ikke ved, hvilken tidsalder der vil komme til at afløse 
den nuværende atomalder. Men den åndelige videnskab 
viser til gengæld, at mennesket står ved begyndelsen til 
noget ganske nyt. Det står foran en ny lys tidsalder, hvor 
evolutionen afslutter sin fysiske del og står ved tærsklen 
til den åndelige (fig. 2b punkt 3). 

- Det fjerde tilværelsesplan: Visdomsriget, den grønne 
farve (fig. 2b punkt 4). 
Fra og med dette plan kan menneskene opleve den første 
store fødsel og opnår her at blive det fuldkomne menneske 
skabt i Guds billede efter hans lignelse. På dette stadie 
kan menneskene stadig reinkarnere på det fysiske plan. 

- Det femte tilværelsesplan: Den guddommelige verden, 
den blå farve (fig. 2b punkt 5). 
Her vil mennesket opleve den anden store fødsel og rein-
karnerer eller fødes ikke mere på det fysiske plan. Dermed 
har mennesket gjort sig helt fri af den grove materie. 
Der er måske læsere, der vil undre sig over, at jeg for den 
store fødsel har brugt udtrykkene den første og den anden 
store fødsel, men det er en opsplitning, som jeg ved flere 
lejligheder har hørt Martinus bruge, og som i øvrigt også 
fremgår af hans symbol nr. 33. 

- Det sjette tilværelsesplan: Salighedsriget, den lyse 
indigo farve (fig. 2b punkt 6). 
Mennesket er her permanent uden for alle former for ma-
terie. I denne tilstand er det alene - al(le)ene - med Gud 
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og er et organ i Guds primære bevidsthed. Den sidste del 
af salighedsriget kalder Martinus for mineralriget. 
Det levende væsens tilstand i salighedsriget har Martinus 
kaldt for det ’immaterielle noget 0X’, og her står 0 for ’det 
immaterielle’ og X for ’noget’. Betegnelsen ’0X’ finder 
vi kun i et ufærdigt Martinus-manuskript, som posthumt 
er udgivet af Martinus Institut i bogen ’Den intellektua-
liserede Kristendom’ (afsnit 134). 
Martinus siger om denne 0X-tilstand: ”Hvordan er de le-
vende væsener og Guddommen forbundet med hinanden? 
For at forstå dette må vi tilbage til det område i Guddom-
men, der fremtræder som et immaterielt noget, og som i 
virkeligheden udgør Guds ’jeg’. Dette immaterielle noget 
vil vi herefter udtrykke som ’0X’. Dette ’jeg’ besjæler hele 
verdensaltet, både den fysiske og den åndelige side af det. 
Det udgør det evigt levende noget.”  

En kort sammenfatning: Når mennesket har gennemlø-
bet de seks tilværelsesplaner, har det fuldendt et kredsløb 
og har opnået den fuldkomne viden, og herefter begynder 
det på et nyt kredsløb. 
Når man ser på, hvordan Martinus og Chardin beskriver 
menneskets evolution, så fremgår det tydeligt, at Chardin 
igennem den fysiske videnskab har været begrænset til 
kun at kunne se eller udforske videnskaben ’nedefra’, 
mens Martinus med sin kosmiske bevidsthed har kunnet 
se og beskrive den ’oppefra’. 

5.  Menneskets nuværende situation

Som det fremgår under gennemgangen af Martinus’ seks 
tilværelsesplaner, så er mennesket endnu ikke kommet ud 
af dyreriget, men er delvis dyr/delvis menneske eller et 
’dyremenneske’ (sfinx). Det står i sin udvikling foran et 
nyt afgørende øjeblik, det tredje (fig. 2b punkt 3) - for at 
blive i Chardins udtryksmåde. De første to, som Chardin 
har beskrevet, har mennesket ikke oplevet bevidst, men 
det kommende tredje afgørende øjeblik vil ikke gå stille 
af sig og vil blive en chokerende oplevelse. Mennesket 
står foran selveste ’dommedag’, ’ragnarok’ eller ’tidernes 
ende’, og her vil det gå op for mennesket, at evigheden er 
en realitet, og at det levende væsen er hævet over døden. 
Det vil herefter forstå, at selve døden kun er en illusion 
- en tænkt kontrast eller modsætning til livet. 

Disse erkendelser vil efterlade kæmpe erfaringer og 
sætte sig dybe spor og med en total forandring af selve 
samfundet til følge. Mange ting, som mennesket tidligere 
har kunnet gøre, kan det nu ikke længere nænne at gøre, 
og dét vil føre til en helt anden opfattelse af livet og 
moralen. ‹Dommedag› eller ‹ragnarok› vil herefter føre 
mennesket ind i evolutionens psykiske eller åndelige 
verden, sådan som det også fremgår af yin & yang sym-
bolet. Man kan sige, at menneskets længsel og bøn om 
en varig fred er blevet hørt, for det har på dette tidspunkt 

i udviklingen fået Det Tredie Testamente, som er Guds 
svar på menneskets bøn, og som viser den korteste vej 
ud af mørket.

I forbindelse med menneskets overgang fra mørket til 
lyset, bliver dets moral sat på den endelige prøve. De, der 
udgør bukkene, og som er inkarneret her på Jorden for at 
skabe det fuldkomne eller kulminerende mørke, bliver nu 
skilt fra fårene, for på dette tidspunkt er fårene mætte af 
mørket. Efter ’ragnarok’ vil bukkene ikke mere inkarnere 
på Jorden, fordi verden er blevet for lys til dem. De vil i 
stedet reinkarnere på andre kloder, som passer til deres 
mentalitet, og hvor de har mulighed for at udfolde sig, 
indtil de selv bliver mætte af mørket. På dette tidspunkt 
vil de så begynde at længes efter lyset, og dét bliver så 
deres vej ud af mørket.

6.  Hvordan kommer det levende væsen videre fra 
salighedsriget? 

Det verdenskendte yin & yang symbols to små mystiske 
cirkler eller øjne kan nu forklares. De to cirkler udgør 
det levende væsens endnu ikke udløste karma. Den sorte 
eller mørke cirkel symboliserer den mørke karma, og 
den hvide eller lyse symboliserer den lyse karma. Det 
er cirklernes indhold af karma, som sørger for, at livet 
fortsætter i et evigt kredsløb.

Den mørke karma er tilgivet karma i form af ’syndernes 
forladelse’, som på et tidspunkt er sat i bero, men som 
udgør selve nøglen til indgangsporten til det nye spiral-
kredsløb. Hvis der ikke eksisterede nogen ’syndernes 
forladelse’, så ville det levende væsen ikke kunne komme 
ind i et nyt spiralkredsløb, for uden den mørke karma 
ville det ikke kunne tilføre andre lidelser og ville heller 
ikke selv kunne blive udsat for nogen form for lidelser. 
Og hvad tjener den fysiske krop så til? Den fysiske krop 
er jo netop det instrument, hvorved væsenet danner sin 
bevidsthed. Derfor er det vigtigt, at det forstår, at en årsag 
altid har en virkning (’loven for årsag og virkning’). Den 
er menneskets læreproces. 

Når mennesket igen føler længsel efter den fysiske ver-
den, vil den lille sorte cirkel åbne sig, idet Gud siger: 
”Der blive lys”. Den mørke karma bliver aktiveret, og 
væsenet er tilbage i den fysiske verden og bliver atter 
synligt. Dermed kan læreprocessen begynde forfra igen, 
omend nu på et højere plan. 
Det samme gør sig gældende for den lille, lyse cirkel, som 
udgør menneskets lyse karma. Mennesket har megen lys 
karma tilgode fra tidligere spiralkredsløb, som endnu ikke 
er indløst. Når det er mæt af mørket og længes og beder 
om fred og harmoni, bliver den lyse cirkel aktiveret og 
åbner sig. Den lyse cirkel er Det Tredie Testament, som 
udgør menneskenes nøgle ind til de åndelige planer.



29

7.  Evolutionens kredsløb 
Evolutionsprocessen kan i princippet kort sammenfattes 
sådan, at man i løbet af et enkelt spiralkredsløb udvikler 
sig 
Fra den totale ubevidste énhed 
via dualiteten/kontrasterne, (dvs. den fysiske verden) 
til den totale bevidste énhed. 

Når evolutionen har nået sin fuldkommenhed, har men-
nesket nået denne totale bevidste énhed, som er evolu-
tionens endemål, og denne énhed vil udgøre: én hjord og 

én hyrde. Dermed har mennesket fået, hvad vi kan kalde 
en verdensopdragelse, dvs. en kosmisk opdragelse. 
Men situationen lige nu er den, at mennesket står ved 
indgangen til den nye og sidste tidsalder, som Martinus 
kalder:                 

Den intellektualiserede kristendom

Og med dén går vi en lys fremtid i møde. 

Af Søren Ingemann Larsen

I Martinusinstituttets nyudgivelser af Livets Bog 
fra 2004 kan det konstateres, at der er mindst to til-
fælde, hvor der er faldet halve sætninger ud. De 
to tilfælde kan ses via følgende link: martinus-
webcenter.dk/retssag/files/2015.04.15-fejl-i-lb-4.pdf 
 
Vi får ellers gang på gang af Martinusinstituttet at vide, 
at en af hovedgrundene til, at Livets Bog skal udgives 
i nye udgaver, er, at de tidligere udgaver er fyldt med 
fejl. Men som de fleste ved, er de ”fejl”, der er tale 
om i de oprindelige udgaver, i langt de fleste tilfælde 
”småfejl” som slet ikke forstyrrer læsningen. Der er 
tale om småfejl i forbindelse med trykningen, så fx 
”kosmisk bevidsthed” er blevet til ”komisk bevidsthed”. 
 
Sådanne fejl er i 2004-udgaven rettet, men som vi 
kan se, er der i denne proces opstået endnu værre fejl, 
idet der i mindst to tilfælde er faldet halve sætninger 
ud, hvilket i allerhøjeste grad forstyrrer læsningen. 
 
Disse graverende fejl er mig bekendt ikke på nogen 
måde meldt ud af Martinusinstituttet, så de uheldige 
ejere af disse udgaver sidder og studerer Martinus’ værk 
efter udgaver, som har fejl, som Martinusinstituttet ud-
mærket er bekendt med, men som ikke bliver meldt ud. 

Der er al mulig grund til at formode, at disse to fejl 
ikke er enlige svaler, så det vil naturligvis være rart for 
de uheldige købere af disse nye udgaver, hvis Marti-
nusinstituttet meldte disse fejl ud. At MI ikke allerede 
har gjort det, som noget helt naturligt, kan undre. Er 
det mon fordi, man har det svært med at indrømme, 
at så graverende fejl har indsneget sig i de nye udga-
ver, som ellers skulle være fejlfri? - Under alle om-
stændigheder er det da katastrofalt pinligt, at de nye 
udgaver er mere fejlbehæftede end dem, de afløser 
under henvisning til, at de eksisterende er fejlbehæftede. 
 
Og i den forbindelse er det værd at bemærke, at hvis man 
skal forvisse sig om disse fejls eksistens, er man nødt til at 
have adgang til førsteudgaverne og manuskriptet til Livets 
Bog. Og det er præcis den adgang, Martinusinstituttet har 
nægtet at give og som MI nu retsforfølger det såkaldte 
firkløver for at tilvejebringe. Dette gør MI for penge, som 
MI har modtaget af de samme gavegivere, som skal bruge 
denne adgang for at checke disse fejl.

Om fejl i de nye udgaver
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Af: Robin W Petersen

Der er gennem de sidste par år, samt ifm. den nylige rets-
sag, blevet sagt og skrevet en del om ”mineralier” og ”mi-
neraler”. Ganske meget faktisk. De to ords anvendelse er 
blevet et kerneargument i DNV for påstanden om institut-
tets i bedste fald amatøragtige og i værste fald dissiderede 
fusk med den autentiske tekst og dennes mening. Ja, selv 
min computer deltager i debatten, idet den straks anfø-
rer en rød understregning, når jeg skriver «mineralier». 
Jeg besluttede mig derfor for at finde ud af, hvad der er 
op og ned i hele dette emne. Sagen handler primært om, 
hvorvidt der er forskel på de to ord og i fald da hvilken? 
Denne artikel har sit udgangspunkt i, via pragmatisk un-
dersøgelse, at afsøge fakta om de 2 ord i LIVETS BOG 
OFFICIELLE ANTAGELSER

Når man går ind på: ordnet.dk/ods, ser vi, at ordstammen 
og entals-formen er ”et mineral” samt, at ”mineraler” og i 
sjældnere tilfælde (nu udgået) ”mineralier” begge er fler-
talsformer af ordstammen ”mineral”. Det er således selv 
i gammel retskrivning forkert at skrive: ”et mineralie”, 
idet ordstammen og entalsformen er og var: ”et mineral”.  
I ordbogen er der ingen antydninger af, at der er en betyd-
nings-forskel på de to ord, ”mineraler” og ”mineralier”, 
kun en forskel i stavning. Der er altså ifølge ordbogen blot 
tale om to forskellige bøjningsformer, af hvilke formen 
”mineralier” er udgået. 
Når man taler om «mineraler», taler man om både uor-
ganiske og organiske «mineraler». Udredningen af de to 
typer af «mineraler» er straks mere uklar, idet der ikke 
lader til at være enighed om, hvorved forskellen på de to 
typer «mineraler» kan eller skal forklares. De uorganiske 
«mineraler» siges at udgøres af små korn af forskellige 
salte og metaller, kemiske forbindelser samt bjerg-/sten-
arter/krystaller i naturen. Mens organiske «mineraler» 
opfattes som biologiske og dermed mikro-liv. 

Hos Martinus er alt jo i virkeligheden udtryk for liv, lig 
med et Jegs tilstedeværelse og dettes tilkendegivelse. 
Livet beskrives dog hos Martinus som fremtrædende i 
henholdsvis en nat- og dagsbevidsthed ifm. de forskellige 
viberations-former (de 6 grundenergiers kombinationer). 
Dette medfører, at flere af disse former, fx dyret, ikke dags-
bevidst kan opfatte livet i de øvrige viberations-former, 
fx «mineralerne», før det levende væsen i dyret ved sin 
udvikling til menneske har opnået kosmisk bevidsthed. 
«Mineralet» har altså, modsat jordmennesket, sin natbe-
vidsthed på det fysiske plan.

ORGANISK OG MINERALSK HOS MARTINUS 
Vi  h a r  t o  b e g r e b e r  h o s  M a r t i n u s :  o rg a -
nisk og mineralsk, som vi sikkert er mange der 
ikke lige umiddelbart er kyndige i at definere. 
I ”BISÆTTELSE” stk. 68 definerer Martinus organiske 
levende væsener som værende væsener, der kommer 
ind under begreberne ”planter” og ”dyr”. Mens begre-
bet «mineraler” omfatter metaller, stene, krystaller o.l. 
Organisk materie: blod, kød, muskler, slim etc., er 
materie med en så lav viberation, hvilket vil sige 
overvejende tyngde- og følelses-energi, at denne ma-
terie KAN bære en bevidsthed på det fysiske plan. 
Mineralsk materie derimod, er af en så høj viberation, 
primært intuitions- saligheds- og tyngde-energi, at denne 
materie IKKE KAN bære en bevidsthed på det fysiske 
plan. Men da der indgår tyngde-energi i ”mineralsk” 
materie, er denne materie dog synlig på det fysiske plan. 
Det levende Jeg ”bag” den ”mineralske” materie er altså 
ikke dagsbevidst på det fysiske plan, hvorfor ”mineralet” 
således ikke kan opleve på et fysisk plan. Ligesom vi 
mennesker ikke kan opleve «mineralernes» liv, da de lig-
ger på et, for vor bevidsthed, for højt plan: ”Mineralerne 
er ikke dagsbevidste på det fysiske plan, derfor henregnes 
de ikke til det, vi med vor begrænsede menneskelige 
bevidsthed forstår ved liv ”(resume fra LB 2, stk. 350).    
Martinus kunne jo, grundet sin kosmiske bevidsthed, 
tune ind på «mineralernes» salighedsenergi og helt 
”falde i staver” ind i deres univers, når han kom forbi 
en juveler-forretning. For Martinus (den kosmisk be-
vidste) er det, vi almindeligvis kalder uorganisk «mi-
neralsk» stof, altså ikke livløst. Dets for vor oplevelse 
tilsyneladende livløshed skyldes altså, at «mineralet» 
har sin natbevidsthed på det fysiske plan, og derfor ikke 
har fysiske nerveceller eller rummer organisk materie. 
LB 2, stk. 594:”Forskellen mellem ”mineralmaterie” og 
”organisk” materie er i virkeligheden kun denne, at jeget 
er ”dagsbevidst” i den sidste, mens det ikke er i stand til 
at få nogen som helst ”dagsbevidsthedsoplevelse” i den 
første materie”.   Eller sagt på anden vis, den organiske 
materie er overskygget af den stråleformige energi (be-
vidsthed). Det er den ”mineralske” materie ikke.

MINERALIER OG MINERALER I DTT/LB
Lad os nu gå over til at se, om der kan uddrages en syste-
matik ved Martinus´ anvendelse af ordene: ”mineralier” 
og ”mineraler” ud fra 1. udgaven af Livets Bog 1-7 (fra 
1932 – 1960).
Her fordeler Martinus´ anvendelse af ordene ”mineralier” 
og ”mineral” samt deres bøjnings-former sig således:
LB 1: Mineralier = 6 gange.    Mineralierne = 1 gang. 

Mineraler til alle sandhedssøgere
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LB 2: Mineralier = 2 gange.  Mineral = 5 gange.   Mine-
ralet = 1 gang. Mineralerne 1.
LB 3:  Mineral = 2 gange.   Mineralerne = 1 gang.
LB 4: Mineralier = 3 gange.  Mineral = 2 gange.
LB 5: Mineral = 2 gange.   Mineraler = 1 gang.
LB 6: Mineral = 2 gange.   Mineraler = 5 gange.
         Mineralerne = 1 gang.
         Mineralierne = 1 gang.
LB 7: Mineralier = 1 gang.   
          Mineralerne = 1 gang.
Desuden optræder ord som fx ”mineralriget” og ”mi-
neralmaterie” adskillige gange værket igennem. Men 
vi ser ikke ordene ”mineralieriget” eller ”mineraliema-
terie”. Det er således værd at bemærke, at Martinus al-
tid taler om ”mineralriget” samt ”mineralmaterie” og 
altså aldrig om ”mineralieriget” eller ”mineraliematerie”. 
Om der var en betydnings-forskel på ”mineraler” og ”minera-
lier”, er det således påfaldende at Martinus kun taler om ”mi-
neralriget”, men på intet tidspunkt taler om et ”mineralierige”. 
Dette sandsynliggør opfattelsen af, at hans brug af bøjnings-
formen ”mineralier” udelukkende skal henføre til ordets an-
vendelse som flertalsform, og ikke som en betydningsform for 
noget, der refererer til eller kræver kosmisk bevidsthed for at 
kunne opleves (se senere). 

SAMMENSATTE ORD
Hvis man på instituttets hjemmeside skroller ned gennem 
forekomsten af ordene ”mineral” og ”mineralier” i værket, 
og sammenligner med 1.-udgaven, falder det som nævnt i 
øjnene, at ordet ”mineralier” på intet tidspunkt kombineres 
med et andet ord, mens ordet ”mineral” forbindes med ord 
som: -stof, -organisme, -materie, -lejer, -rige, -foreteelser, 
-manifestationerne etc. og udgør mindst 20 sammensatte ord. 
Det er således bemærkelsesværdigt, at ordene ”mineralie” og 
”mineralier” ikke forbindes med bare ét af de mange ord, som 
ordet ”mineral” forbindes med. Dette hænger formentlig igen-
igen sammen med, at ordet ”mineralie” ikke er et godkendt ord 
samt, at ”mineralier” blot er en flertalsform af grundstammen 
”mineral”, hvorfor det er ordet ”mineral” Martinus anvender 
som første led i alle sine sammensatte eller to-ledede ord.  
Dette bekræfter formodningen om, at ”mineralier” blot er en 
flertals-form af ordet ”mineral”, idet en eventuel entals-form 
”mineralie” som nævnt ikke eksisterer, hvorfor Martinus ikke 
kan anvende ord som «mineralie-livsenhed» og «mineralie-
væsen», idet dette ville stride mod korrekt retskrivning. Det 
er også påfaldende, at ordene ”mineralier” og ”mineraler” 
forekommer ligeligt i 1.-udgaven af værket, mens at sam-
mensatte ord med ordet ”mineralie” som 1.-led altså slet ikke 
forekommer. 
Vi kan desuden i skemaet ovenfor se, at flertals-formen ”mine-
ralier” især anvendes i starten af værket, mens flertalsformen 
”mineraler” især anvendes i slutningen af værket. Dette kunne 
bekræfte opfattelsen af, at brugen af ordet ”mineralier” er en 
ældre flertals-form, som senere erstattes af flertals-formen 
”mineraler”. Og at Martinus langsomt har tilpasset sig denne 
stavemåde. Men dette udgør selvfølgelig ikke en absolut do-
kumentation. 
Dertil kan vi føje, at om der ikke er forskel på de to ords be-
tydning, har det måske ikke ligget Martinus så stærkt på sinde, 
hvilket af disse han anvendte og derfor ”per instinkt” primært 

valgte det af de to ord, han i øjeblikket og under indtryk af 
den sproglige udvikling fandt naturlig. For sandsynliggørelse 
af ovennævnte tæller, at vi jo alle kender til hvordan imple-
menteringen af nye tiltag kræver tilvænning på det mentale og 
fysiske plan. Hvilke planer Martinus jo også agerede i.     
Om Martinus´ anvendelse af bøjningsformen ”mineralier” i sin 
betydning afviger fra den nugældende form (mineraler), virker 
det tillige højest besynderligt, at Martinus på intet tidspunkt 
omtaler eller forklarer et sådan forhold i værket, da Martinus 
jo vanligvis var omhyggelig med mange og ofte gentagne 
forklaringer, for at vi jordboere kunne forstå budskabet. Det 
virker derfor meget underligt, om Martinus lige netop på 
dette område, har glemt/undladt at redegøre for, hvordan vi 
skal forstå teksten. Ikke mindst da de to ord jo til forveksling 
ligner hinanden. Om brugen af bøjningsformen ”mineralier” 
således grundlæggende adskiller sig fra formen ”mineraler” ved 
at henvise til noget levende, eller benyttes til at angive hans 
kosmiske synsvinkel, er det altså påfaldende, at Martinus på 
intet tidspunkt gør læseren opmærksom på en sådan skelnen; 
bl.a. som tilføjende kommentar ved sine mange opremsninger 
(se nedenfor), i fald disse skal forstås forskelligt, alt efter om 
ordet ”mineraler” eller ”mineralier” indgår i opremsningen. 

5 SLAGS OPREMSNINGER
1) Martinus anvender værket igennem en bestemt form for 
opremsning, hvor han omtaler: ”Mennesker, dyr, planter” og 
derpå 6 gange ordet ”mineralier” i stk.: 1 – 21 -117 – 273 – 
452 – 1075.  
2) Tilsvarende anvender han ordet ”mineraler” i samme type 
opremsning 5 gange i stk.: 1942 – 2025 – 2028 – 2052 – 2081. 
3) I stk. 310 – 385 – 388 – 547 – 1068 anvendes ordet ”mineral”.
4) I stk. 799 og 2037 anvendes ordet ”mineralerne” i oprems-
ningen. 
5) Og endelig anvendes ordet ”mineralierne” i stk. 2252.
Jeg har ikke fundet et forhold som godtgør, at disse sæt-
ningers indhold af ordene ”mineralier” eller ”mineraler” på 
systematisk vis henviser til noget forskelligt. Igen må det 
nævnes, at om Martinus henviser til noget forskelligt med 
de to ord, er det besynderligt, at hans mange opremsninger 
blot inkluderer det ene ord i opremsningen og på intet tids-
punkt samtidig det andet for at udtrykke deres forskellighed. 
Dette antyder også, med mindre der forekommer forhold jeg 
ikke har bemærket, at Martinus ikke skelner i betydning mel-
lem de to ord, men at de blot angiver bøjningsformer af den 
samme ordstamme og har samme betydning.
Når man fx læser stk. 385, kan vi desuden få den tanke, 
at Martinus anvender ordet «mineralier», når han omta-
ler «mineralet» i sin flydende og dermed mere levende 
tilstand, i modsætning til at han eventuelt anvender ordet 
«mineral» for den mere krystaliserede tilstand. Men dette 
synspunkt falder idet Martinus i stk. 1179 på samme vis 
som i stk. 385 taler om en flydende mineralforeteelse. 
Stk. 385: ”Hundreder af andre Verdener med Ild- og Flammeter-
ræner, med kogende Mineralier og en Atmosfære af Metaldampe,” 
Stk. 1179: ”… En Solmasse, der fra en større Solmasse slynges 
ud i Rummet og derefter i sig rummer alle Betingelser for at 
danne en selvstændig Klode med levende tænkende Væsener, 
maa dog nødvendigvis i sit Princip erkendes som noget mere 
end et slet og ret Skaar fra en ituslaaet glødende og flammende 
Mineralforeteelse”,
Vi kan således indtil videre konkludere, at intet peger på, at 
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der skal skelnes mellem de to ord, uden at dette forhold 
dog endeligt kan bekræftes. 

2 INDLÆG
Ud over de mange øvrige indlæg som primært blot er 
kritiske kommentarer til instituttets generelle ændring af 
ordet ”mineralier” til ”mineraler”, er Kirsten Thurø og 
Kurt Christiansen to, der har haft mere grundige, forkla-
rende og for Kurts vedkommende tillige undersøgende 
indlæg her i bladet vedrørende forståelsen af de to ord. 
Begges indlæg argumenterer for anvendelsen af ordet 
”mineralier”.
Det er, som jeg forstår de 2 indlægs-holdere, på kosmiske 
oplevelsesplaner man finder det i overensstemmelse med 
Martinus at tale om ”mineralier” frem for ”mineraler”; 
hvorfor både Kurt og Kirsten tilsvarende mener, at der er 
en differentiering hos Martinus mellem ”mineraler” og 
”mineralier”, der hermed er forsvundet ud af værket, når 
instituttet opdaterer stavemåden af formen ”mineralier”. 
En relevant indsigelse at fremføre. Spørgsmålet er så om 
påstanden holder. 
Kirsten skriver dertil i DNV 2-14, s. 34, at alt, hvad hun 
forholder sig til, er hvad Martinus har oplyst hende om. 
Mens Kurts indlæg DNV 4-14, ifølge Kurt selv, udsprin-
ger af intuition og efterfølgende dybdeundersøgelse af 
måden, Martinus anvender de 2 ord.
Hvis jeg har forstået de 2 indlægs-holdere korrekt, så taler 
Kurt om, at Martinus anvender ordet ”mineralier”, når han 
ser med sin højere bevidsthed, og ordet «mineraler», når 
Martinus ser ud fra vort lavere jordiske perspektiv. Kurt 
skriver i DNV 4-14, s. 13: ”Mineraler er altså udtryk for 
opfattelsen fra det menneskelige ståsted, og Mineralier 
er udtryk for opfattelsen fra det ståsted hvor man har 
kosmisk bevidsthed”.
Kirsten refererer til de to ord henholdsvis i DNV 2-14 
samt i december nummeret (5) ved en fejl betegnet 
1-14. For den almindelige læser er Kirstens omtale af 
emnet lettest at forstå i dec.-nummeret-14, s. 24-25.  
Kort sagt opfatter Kirsten forskellen ved, at Martinus 
anvender ordet ”mineralier”, når han refererer til sit eget/
det kosmiske udsigtspunkt, i hvilket alt opfattes som 
levende. Mens Martinus ifølge Kirsten anvender ordet 
”mineraler”, når han refererer til det almene jordmen-
neskes udsigtspunkt, i hvilket «mineraler» netop opfattes 
som livløst uorganisk stof.
Kurt og Kirsten er altså enige om, at Martinus benytter or-
det ”mineraler”, når han refererer til det jordmenneskelige 
syn. Ligesom de begge mener, at Martinus anvender ordet 
”mineralier” ifm. den kosmiske bevidstheds syn. Dog, de 
argumenterer forskelligt for deres dokumentation iht. tek-
sten (LB). Kirsten relaterer således Martinus´ anvendelse 
af ordet ”vi” til, når Martinus taler fra jord-menneskets 
ståsted, DNV 2-14, s. 34. Mens Kurt lige modsat i DNV 
4-14, s. 14 mener, at Martinus i citat af LB stk. 578 skri-
ver ”vi ser”, fordi han der taler fra sit eget højere ståsted. 

Der er således en divergens hos de to, ved den måde 
de opfatter anvendelsen af ordet ”vi” på hos Martinus. 
Påstandene fra begge indlægs-holdere analyseres i det 
følgende. De anvendte citater er fra 1. udgaven af LB.

ANALYSE AF KIRSTENS TEORI
I LB stk. 251, skriver Martinus.  ”Men disse sidste Væ-
sener [saligheds-væsener] befinder sig så langt ude i den 
fysiske Sansehorisont, at de ikke opleves eller kendes af 
Jordmenneskene som ”levende væsener”, i Særdeleshed 
fordi Salighedsvæsenernes fysiske Manifestation for det 
jordiske syn kun kan ses som ”Mineralier”, ”Stof” eller 
”Energi” og ikke som Udløsninger fra levende Væse-
ner, Således som tilfældet er med Manifestationerne fra 
Plante- og Dyrevæsenerne. Men dette forandrer ikke den 
kendsgerning, at de Energier vi kalder ”stof” eller ”Ma-
terie”, i ligeså høj Grad eksisterer med levende Væsener 
til ophav. Som de Realiteter vi udtrykker som Organismer 
eller Legemer for de organiske væsener”.
I ovennævnte citat er det centralt at bemærke, at Marti-
nus nævner, at saligheds-væsenerne for det jordiske syn 
kun kan ses som mineralier, stof eller energi, og ikke 
som udløsninger fra levende væsener. Hvor der, som jeg 
forstår Kirsten, ud fra den logik hun tillægger Martinus, 
skulle være anvendt ordet mineraler, når Martinus taler 
ud fra det jordmenneskelige niveau, hvor noget blot 
opleves som stof. 
Vi finder en tilsvarende uoverensstemmelse en række 
andre steder, hvor Martinus ligeledes anvender ordet 
mineralier, fx stk.: 110 – 247 – 1240 – 1382.
110. ”Intet Jordmenneske har derfor nogen som helst 
kosmisk Ret til at tage Betaling for Mineralierne eller 
Stoffet”,
247. ”Den jordiske Videnskabsmand kan derfor kun 
iagttage Medvæsener af sin egen Art, hvilket vil sige 
andre Jordmennesker. Dernæst kan han iagttage Dyrene, 
Planterne og de mest fremtrædende grove Mineralier og 
Stofmaterier, Straaler og Bølger”.
1382. ”Tror man, at Jorden er saa fattig paa Materialer 
for den tekniske og kemiske Udvikling, at denne Udvik-
lings Vidundere kun er for en særlig lille Klike Men-
nesker? – Forekommer der ikke Bjærge af Raastoffer, 
Metaller eller Mineralier”?
Det ser således ud til at Kirstens antagelse ”ikke holder 
vand”.

ANALYSE AF KURTS TEORI
Det fremgår jo egentlig allerede af indledningen på min 
artikel, at både Kirstens og Kurts teorier falder uden for 
de officielle antagelser. Hvorfor disse teoriers rigtighed er 
betinget af, at Martinus har anvendt ordet ”mineralier” i 
en anden betydning end den officielle. At verificere denne 
mulige skelnen hos Martinus kan blive noget abstrakt, 
fordi man mange steder kan pege på, at der indgår både 
et jordmenneskeligt og et kosmisk syn i Martinus´ sæt-



33

ninger og afsnit. Hvorfor man flere steder subjektivt kan 
vælge hvilket slags syn, man finder ordene ”mineralier” 
eller ”mineraler” relaterer sig til. Her mener Kurt så, at 
han evner at foretage denne skelnen og dermed forstå 
Martinus.
Hvis man åbner sig for Kurts argumentation i DNV 
4-14 med de der anførte eksempler, er der således et vist 
belæg for påstanden. Men når vi går videre og søger i 
de teksteksempler, der ikke indgår i Kurts artikel, bliver 
det tydeligt at denne teori også ”går på grund”, fx når vi 
genlæser de ovenfor nævnte stk.: 110 – 247 – 251 - 1382.                                                                                                                                            
   Af ovennævnte stk. 251 fremgår det helt klart, at der er 
tale om synet ”nedefra”, det jordiske syn, som Martinus 
her taler om, når han anvender ordet «mineralier».
Citatet stk. 251 er tillige velegnet, fordi det klargør, at 
selv om jordmennesket kun kan sanse «mineralierne” 
som stof eller energi, ændrer det ikke ved det faktum, at 
der i et kosmisk perspektiv er et levende væsen ”bag” de 
tilsyneladende livløse ”mineralier”, der tales om i citatet. 
Dertil kan vi bemærke, at der er en række steder, hvor 
Martinus anvender ordet ”mineraler” som refererende 
til noget levende og dermed også i strid med Kurts teori. 
Det er fx stk.: 316 – 682 – 1977 – 2025.
316. ”Med Hensyn til Erkendelsen af Mineral som Udtryk 
for Liv vil det endnu være ganske haabløst at finde hos 
saadanne Væsener”.
2025. ”Alle levende Væsener er saaledes underkastet et 
Forsyns Beskyttelsesprincip. Jordens Mennesker, Dyr, 
Planter og Mineraler er organiske Dele af det store 
Legeme, vi kalder Jordkloden. Jordkloden er saaledes 
et levende Væsen og udgør vort Makrovæsen og er un-
derkastet et saadant Væsens Livsbetingelse: Beskyttelsen 
af Mikrovæsenerne i dets egen Organisme”.
Der kan også fremdrages eksempler som isoleret set 100 
% understøtter både Kurt og Kirstens teorier, fx stk.: 21 
– 385 - 1075. Det, der er interessant for os her, er selvføl-
gelig alle de mange eksempler, der modsiger de to teorier. 
Reelt behøver vi kun ét eksempel, der modsiger teorien, 
før den falder. Så begge teorier falder i og med stk. 251. 

KURTS KOMMENTAR TIL SØREN
I sin kommentar til et indlæg af Søren Olsen forsvarer Kurt 
C i DNV 1-15, s. 34-37, sin teori om betydningen af ordet 
”mineralier” og bemærker s. 34, at han mener Martinus an-
vender ordet ”mineralier” for det kosmisk bevidste menne-
skes oplevelse af livsytringer fra væsener i salighedsriget. 
Der skal virkelig ”drejes på menings-knapperne”, hvis 
man seriøst mener, at Martinus i stk. 2658, punkt 36, 
anvender ordet ”mineralier” i egenskaben af at henvise til 
den kosmiske bevidstheds syn og ikke det jordiske syn af 
stoffer. Nuvel, man vil ofte finde, at Martinus i sit udtryk 
inkluderer sin kosmiske bevidsthed. Ja, i princippet lig-
ger den jo ”bag”, indlejrer sig i alt, hvad han skriver. Og 
således bestemt også i stk. 2658.  Men, der står jo netop 
i stk. 2658, punkt 36: ”….. Jordens Indhold af Olier 

og Mineralier og øvrige Stoffer”. ”Mineralier” bliver 
således i citatet sat i direkte sammenhæng med ”jordens 
indhold” samt ”øvrige stoffer” og ikke med fx ”øvrige 
levende væsener”, eller ”den kosmiske bevidsthed”. 
At hele tekststykke 2658 adskillige sider længere til-
bage indledes med: ”De Kosmiske Analyser har vist 
os”, ændrer ikke på det forhold, at Martinus i den 
citerede sætning refererer til det, som for både det 
nuværende og det kommende i fysisk materie inkarne-
rede jord-menneske fremstår som stof. ”De kosmiske 
analyser” inkluderer nemlig også stoffet, selv om dette, 
oplevelsen af det ”døde” stof, kan siges at udgøre et 
lavere niveau, end der hvor alt opleves som levende. 
Den fysiske materie forbliver som sådan også for den 
kosmisk bevidste, indtil denne ikke inkarnerer mere.  
De kosmiske analyser udgøres således af hver ene-
ste sætning i LB, fordi de kosmiske analyser er en 
analyse af livet, hele livet (X1-X2-X3)! I stk. 2658 
foretager Martinus så en slags opsummering af ana-
lyserne ind i en række specifikke punkter. I mange af 
disse punkter refererer Martinus til almene jordiske 
og dermed fysiske forhold. Selvfølgelig med den 
bagvedliggende kosmiske indsigt, at alt er levende. 
Der er således intet belæg i teksten for den tolkning, at 
Martinus i stk. 2658 specifikt taler om menneskehedens 
situation, når det er nået frem til kosmisk bevidsthed. Om 
”mineralier” i citatet falder helt uden for konteksten ved 
ikke at relatere til ”jordens indhold” og ”øvrige stoffer”, 
men derimod til levende væsener eller den kosmiske 
bevidsthed, skulle Martinus virkelig være meget ringe 
til at formidle en forståelighed i sin tekst. – Og dette 
besynderligt nok, lige præcis hver gang han anvender 
ordene ”mineralier” og ”mineraler”. Men nej! Den holder 
bare ikke!  

”LEVENDE” OG ”DØDE” «MINERALER»
Hvordan anskueliggør Martinus for læseren, hvornår han 
omtaler «mineraler» i deres egenskab af henholdsvis leven-
de væsener versus uorganisk materie, også kaldet dødt stof? 
Den forskel fremgår almindeligvis af tekstens 
kontekst og altså ikke ved en specifik stavemåde! 
I LB 4, stk. 1382, skriver Martinus: ”Forekommer der 
ikke bjerge af råstoffer, metaller eller mineralier”? 
Her taler Martinus tydeligvis i sin opremsning om oplevel-
sen af ”mineralsk” materie, eller ”død” materie, hvilket er 
lig materie, der har sin nat-bevidsthed på det fysiske plan. 
I LB 6, stk. 2025 skriver Martinus: ”Alle levende væsener 
er således underkastet et forsyns beskyttelsesprincip. 
Jordens mennesker, dyr, planter og mineraler er orga-
niske dele af det store legeme, vi kalder jordkloden”.  
Ci t a t e t  r e f e r e r e r  t i l  ”  a l l e  l evende  væse -
ner” og ”organiske dele”,  hvorpå disse  op-
remses: mennesker, dyr, planter og mineralerne. 
I det første citat omhandler konteksten ”mineralsk” ma-
terie. Mens konteksten i det andet citat omhandler orga-
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nisk materie. Bemærk tillige, at ordene ”mineralier” og 
”mineraler” i de to citater indgår på modsat vis, af hvilke 
Kurts og Kirstens teorier bygger på.

UDVIKLINGS-SYN, EN ”3”. KATEGORI. 
LIVETS BOG er for mig ikke en bog om enten et jord-
menneskeligt versus et kosmisk perspektiv. Det er i 
allerhøjeste grad en bog om udvikling af den enkeltes 
perspektiv. Et eksempel på dette kan være, når Martinus 
i LB 1 stk. 117 skriver: ”12. Udvikling af åndsfrihed, 
tolerance, humanitet og kærlighed til alle levende væ-
sener, til mennesker og dyr, til planter og mineralier”. 
Denne udvikling af kærlighed, tolerance etc. til alle 
levende væsener indebærer, at vi gradvist flytter vort 
syn på de nævnte væsener fra et lavere til et højere syn, 
som er mere i overensstemmelse med det kosmiske syn. 
Og ved at udvikle evnen til at flytte vort syn, flytter vi 
samtidig gradvist os selv ind i den tilstand, dette syn 
er forbundet med. Vi bevæger vor egen bevidsthed fra 
primært at udgøre oplevelsen af adskilthed fra andet 
(selvopholdelses-drift) til forbundethed med andet (al-
kærlighed). Set i et udviklings-perspektiv er selvophol-
delsesdriften udtryk for en struktur, hvor vi er fastlåst i 
en bestemt bevidsthedsfunktion og tilstand. Det er frisæt-
telsen fra denne tilstand, der udvikler alkærligheden og 
den kosmiske bevidsthed/Kristus-bevidsthed. Så længe 
”magten er retten” er vi styret af primitive ekskluderende 
impulser såsom bedrevidenhed, dominans og intolerance; 
”Jeg har ret, det har du ikke”. ”Æv bæv!” princippet.  
Idet ”retten bliver magten”, lader vi os lede af uselviske og 
inkluderende impulser som tolerance og næste-kærlighed 
i en sådan grad, at disse bliver til automat-funktioner.  
Grundlæggende er synsvinklen hos Martinus kosmisk. 
Vi ser dertil, at Martinus ofte bevæger sig på flere planer 
samtidig i sin tekst, hvilket i mine øjne gør det for fir-
kantet, om vi begynder at forsøge definere, hvorvidt han 
anlægger et jordisk eller kosmisk perspektiv i teksten via 
anvendelse af en bestemt stavemåde. Det centrale er at 
forsøge forbinde sig med ånden, meningen i værket, ved 
at lade værket leve og berøre vor bevidsthed. Selvfølgelig 
vil de af os, der holder af analyse og systematik, ikke at 
forveksle med at vi så også er rationelle, have en tilbøje-
lighed til at lede efter sådanne facetter, hvormed vi kan 
dokumentere diverse forhold for os selv og andre. Men 
dette er sekundært i forhold til den primære attitude, som 
er via åben modtagelighed at lade sig berøre af ånden i 
værket. Via dette at lade os berøre, skal livet nok ”læse 
korrektur på”, hvorvidt vi ”er på sporet” eller ”kørt af 
sporet”.          

AT FORSTÅ TEKSTEN
Jeg betragter det hermed som dokumenteret, at både Kurt 
og Kirsten fejltolker Martinus’ brug af staveformerne 
”mineraler/mineralier”. Fred med det. Hvem har forstået 
alt, hvad Martinus har skrevet? Men at dokumentere 

at de to teorier er uholdbare, giver os jo ikke endelig 
dokumentation for, hvordan Martinus anvender de to 
ord; selv om vor undersøgelse igen og igen peger mod 
samme tendens: at der ikke er belæg for at mene, at der 
i de to ords anvendelse er tale om en betydnings-forskel. 
Jeg tror tillige ikke, Martinus har lagt noget ind i værket, 
ud over det han direkte forsøger at forklare. Han kaldte 
jo selv sine analyser for logiske og ikke for kryptiske. 
Derfor tror jeg ikke, der ligger informationer i værket 
af uforklaret ordteknisk karakter, som det fx hævdes 
i teorierne om ”mineraler/mineralier”. Selvfølgelig er 
der ting i værket vi ikke forstår, men det skyldes, at vi 
ikke har bevidstheden til at forstå Martinus. Det skyldes 
sjældent, at han undlader at omtale og forklare et forhold 
i teksten for os direkte. Eller, at Martinus, som både Kurt 
og Kirsten hævder, anvender ordet ”vi” i en bestemt sam-
menhæng og så efterlader læseren uden at forklare denne. 
Nej, vanskeligheden ved at forstå Martinus og hans 
udsagn om, at der står meget mellem linjerne, vi endnu 
ikke er parate til at forstå, skal ikke søges i uforklarede 
ordtekniske forhold, men i selve den bevidsthedskontakt/-
tilstand, teksten udspringer af. Det er, som jeg forstår 
Martinus, dette forhold der henvises til, når han siger, 
at der står meget mellem linjerne, vi endnu ikke forstår; 
hvormed Martinus vel mener: mellem de fysiske ordræk-
ker og den begrænsning, hvormed en begrænset bevidst-
hed opfatter disses betydningsindhold. Min påstand er, 
at ordene er direkte og uden sprogtekniske subtiliteter. 
Subtiliteten ligger i den bevidsthedsindstilling, vi evner 
at læse Livets Bog med. I den forstand vil LB åbne nye 
dimensioner og indsigter for læseren, i takt med at denne 
udvikler sin bevidsthed.

AT VÆRNE OM BETYDNINGS-INDHOLDET 
Dette gør ”faksimile-gruppens” og andres frygt for, 
at vigtig information i LB kan gå tabt ved ændring af 
teksten til en relevant frygt. Men vi må ikke lade denne 
frygt blive irrationel, således at enhver ændring opfattes 
som synonym med en omformning af betydningsindhol-
det. Betydningsindholdet er selvfølgelig forbundet med 
tekstens fysiske udformning. Men betydningsindholdet 
(det kosmiske budskab) bliver ikke ændret af, at man fx 
ændrer alle navneords forbogstav fra stort til småt, eller 
skriver å i stedet for aa. Det ville jo svare til at mene, at 
ny retskrivning er lig et tab af betydningsindhold. Og det 
er det selvfølgelig ikke. Vi ved også, at Martinus skrev 
LB med gammel retskrivning, men DEV med ny retskriv-
ning. For mig er det fuldstændig samme grundlæggende 
betydningsindhold og dermed bevidsthedsfelt, der åbner 
sig ved læsning med de to forskellige retskrivningsformer.     

RETTELSES-LISTER 
Et af de kritikpunkter jeg også selv har haft ift. instituttet 
er, at det burde fremgå af de såkaldte rettelseslister, hvor-
for man har ændret fra «mineralier» til «mineraler». Ved 
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fremførelse af min kritik fik jeg dog et tilfredsstillende 
svar, idet man gjorde opmærksom på, at ændringen fra 
mineralier til mineraler var en del af ændringerne ifm. 
overgangen til ny retskrivning, og at man ikke anførte en 
sådan ændring specifikt, så længe ordets betydning for-
blev den samme. Samt, at det ville blive nogle meget lange 
rettelseslister, i fald alle de mange tusinde rettelser ifm. 
ny retskrivning skulle anføres, hver gang de forekommer.  
Centralt for os her er, at rettelsen fra «mineralier» til 
«mineraler» altså blot er en generel ændring af en udgået 
bøjnings-form.
I «Online-biblioteket» på instituttets hjemmeside kan 
man under punktet ”rettelseslister og retningslinjer” finde 
retningslinjerne for udgivelse af Det Tredje Testamente. I dette 
dokument er alle ændringer vedr. gammel retskrivning anført 
på en bilagsliste. Se fx under bøjningsformer for ændringen fra 
«mineralier» til «mineraler»; hvilket jeg finder er en tilfreds-
stillende og praktisk løsning. 

DET ENDELIGE BEVIS
I min optagethed og omtale af emnet, blev jeg gjort 
opmærksom på, at Martinus i 1978, ifm. en ny udgave 
af BISÆTTELSE, SELV har godkendt ændringen fra 
mineralier til mineraler!                  

(Rettelseslisten var sådan formateret, at jeg ikke kunne 
sætte den i bladet, men der stod intet om mineraler! Ruth)
På ovenstående rettelsesblad fremgår ændringen fra 
”mineralier” til ”mineraler” ikke specifikt, men den er 
inkluderet i bemærkningen om at: ”Korrekturfejl der 
ikke har forandret ordenes betydning er ikke medtaget”.
Faktum er, at der i ”BISÆTTELSE” i 1978 udgaven altså 
blev ændret på stavemåden af ordet ”mineralier” med 
Martinus´ godkendelse, og med den tilføjelse at ordets 
betydning derved ikke ændredes. 
Alene dette må fjerne enhver tvivl hos den uhildede 
forsker, således at vi altså ikke skal indtolke en betyd-
ningsforskel i ordene ”mineralier” og ”mineraler”, men 
at ændringen udelukkende skal ses som et udtryk for den 
sproglige bevægelse, der også på mange andre måder 
fandt sted i de år, Martinus skrev sit værk. En bevægelse, 
som Martinus jo fulgte og forholdt sig til, selvfølgelig 
uden at denne på nogen som helst måde skulle bevirke 
en ændring af betydningsindholdet i værket. Det siger 
sig selv!  
Mener jeg så, at DTT skal følge ny retskrivning? Ja! Og 
det var jo også, hvad Martinus gjorde da han skrev DEV. 
Og selvfølgelig skrev han LB færdig med den retskriv-
ning, han havde påbegyndt LB-værket med. Ingen mystik 
i det. Men jeg mener også, at original-manuskripterne 
er den vigtigste kilde og altid må opfattes sådan. De 
originale manuskripter er tilgængelige på instituttets 
hjemmeside, men burde på sigt også kunne downloades, 
for de som måtte have et sådan behov. Men jeg er helt 
uenig med de som mener, at 1.-udgaven er noget særligt. 
Denne er med sine mange fejl i processen fra manuskript 

til bog ikke egnet til at blive opfattet som noget særligt. 
1.-udgaven er blot én ud af flere følgende udgaver.  
Vel er det en særlig begivenhed, når noget som DTT 
publiceres for 1. gang og selvfølgelig har formen betyd-
ning; men formen må ikke stå over ånden. Det er ånden 
i værket, der via optimering af formen, især de mange 
trykfejl, skal blive endnu mere forståelig og præcis end 
den var i 1. udgaven (som jo ikke må forveksles med det 
originale manuskript). Dette er en samvittigheds-fuld 
opgave at påtage sig. Det må alle gode kræfter samles 
om og arbejde for.   
Det er selvfølgelig ingen katastrofe, om man lod ordet 
”mineralier” forblive i værket. Men fordi det er en ud-
gået bøjnings-form, vil kommende generationer, ligesom 
mange her i bladet er blevet det, kunne forvirres af den fra 
«mineraler» afvigende bøjnings-form og måske tro, at den 
afvigende bøjnings-form også indeholder en afvigende 
betydnings-form. Derfor er det helt korrekt, at Martinus 
selv har foretaget denne korrektur i «Bisættelse», og at 
instituttet gør det samme i LB.

REDELIGHED OG ANALYSE
Jan Langekær har, som andre har haft det, et indlæg i DNV 
3-14 hvori han stiller sig meget kritisk over for instituttet. 
Jan nævner bl.a. på side 24, at Kirsten Thurø i tidligere 
artikler meget præcist har forklaret, hvorfor Martinus an-
vender ordene ”mineralier” og ”mineraler”. Men Kirstens 
forklaringer er, ud fra hvad vi nu ved om fakta, ikke i over-
ensstemmelse med Martinus´ anvendelse af de to ord. Med 
mindre vi går ud fra, at Martinus sagde noget mundtligt 
til Kirsten Thurø, som afveg fra det, han skrev i sit værk. 
Så; hvorfra ved Jan 1), at Kirstens viden er meget præcis?  
Længere fremme i samme artikel ”tales” der 
om, at instituttet har skjult for læseren, hvor-
dan  Mar t inus  ske lnede  me l l em de  to  o rd .  
Problemet med påstanden er her 2), at denne heller ikke 
er i overensstemmelse med fakta. Intet er skjult omkring 
de to ord, men altså ændret med Martinus´ deltagelse! Og 
ingen har vel dengang haft fantasi til at forestille sig, at no-
get, der for samtiden blot var en simpel ændring, nogle år-
tier længere fremme ville forårsage mentale eksplosioner. 
At detaljer omkring de pågældende rettelser i værket 
desuden kræver lidt indsats at finde frem til på institut-
tets hjemmeside, er jo ikke det samme som, at de er 
skjulte. Det skal i parentes bemærkes, at instituttet gør 
opmærksom på, at når ordet ”mineralier” ikke er rettet i 
de efterfølgende udgaver af LB, mens Martinus levede, 
skyldes dette, at man ikke uden videre kunne opdatere 
teksten til ny retskrivning, uden at ændre hele bogens sats, 
hvilket på daværende tidspunkt ville have været meget 
dyrt og tidskrævende.
Som et 3. eksempel på en tvivlsom påstand, kan nævnes 
Jans påstand om, at Martinus nogle gange anvender både 
ordet ”mineralier” og ”mineraler” i samme sætning”. 
Ordene ”nogle gange”, må vel henvise til, at begge ord 



36

forekommer i samme sætning mindst 2-3 gange i værket. 
Via min egen undersøgelse af Martinus´ anvendelse af 
de to ord, kan jeg bemærke, at det af Jan nævnte forhold 
mig bekendt ikke forekommer i 1. udgaven af LB, bind 
1-7. Det nærmeste eksempel jeg har fundet taler om ”mi-
neralriget” og ”mineralier” i samme sætning, stk. 385. 
Hvorfor jeg som læser gerne ser, at Jan dokumenterer de 
steder i værket, der refereres til, så læserne får mulighed 
for selv at se nærmere på de i artiklen nævnte forhold, 
frem for som nu, hvor det jo er Jan, der så at sige holder 
disse forhold skjult for læseren. 

EN KRIGSERKLÆRING 
Samme Jan Langekær kalder i  en overskrif t 
i DNV 2-13 s. 24 den af instituttet anlagte rets-
sag for en krigserklæring. Men er det ikke sandt: 
1) At Søren I.  Larsen uden tilladelse fjerne-
de en fil med de originale tekster fra instituttet ? 
2)  At  samme f i l  b lev kopiere t  t i l  Jan L.  ? 
3 )  S o m  d e r p å ,  o g s å  u d e n  t i l l a d e l -
s e ,  l a g d e  i n d h o l d e t  u d  p å  n e t t e t  ? 
4) At Kurt Christiansen, uden tilladelse, kopierer og 
efterfølgende udgiver stort set alle bøgerne fra DTT ? 
5) Samt, at undervejs og efterfølgende forsøger instituttet 
forgæves i flere omgange at tale de nævnte til fornuft ? 

Nu kender jeg ikke hele det forudgående sagsforløb i 
alle detaljer. Men selv om instituttet i nogen grad måtte 
have udvist manglende vilje til at lytte til fremført kritik, 
kan det aldrig retfærdiggøre ovenstående handlinger. 
Og i fald ”faksimile-gruppen”, eller dele af denne, har 
kommunikeret med instituttet på samme vis som institut-
tet omtales her i bladet, er der endnu meget at lære om 
samtalens kunst. 

LOGIK
De, der har kendskab til Martinus og har forstået ånden 
i hans virke ved at:
1 )  Mar t i nus  v i l l e  a ld r i g  nogens inde  f j e r -
ne noget, som ikke tilkommer ham fra et sted. 
2 )  M a r t i n u s  v i l l e  a l d r i g  g i v e  n o g e t ,  d e r 
ikke  t i lkommer  ham,  t i l  en  anden  person . 
3 )  M a r t i n u s  v i l l e  a l d r i g  k o p i e r e  n o g e t , 
der ikke tilkommer ham, og dele det ud til alle. 
4) Martinus ville aldrig kopiere et værk, han ikke har 
rettigheder til og udgive dette. 
At mene, at man trods ovenstående handlinger stadig 
har moralen på sin side og er bedre egnet til at formidle 
Martinus end instituttet, kan aldrig blive en del af mit 
virkelighedsbillede.
Nogle forsøger så at ”tørre” ovennævnte handlinger af på 
forsynet ved at mene, at når handlingerne ikke blev brem-
set, har de forsynets accept. Men om forsynet skulle gribe 
ind i alle de tilfælde, hvor vor adfærd ledes at umodne og 
amoralske tilbøjeligheder, ville vi jo aldrig udvikle os og 

lære at skelne og tage ansvar. Vi har således frihed også 
til at begå ”fejl”. Det er derfor, Martinus ser vor moralske 
udvikling som noget centralt. 
De af os, som endnu ikke har kosmisk bevidsthed, lider 
i en eller anden udstrækning af manglende evne til at 
efterleve de kosmiske love, hvorfor det ikke tilkommer 
os at hævde sig over andre pga. disse andres mulige eller 
specifikke mangler og derved misbruge sine medmenne-
sker til at ignorere egne mangler. Det er jo netop nævnte 
misforhold, verden i så udstrakt grad lider under. Alle 
har travlt med at kritisere andre og overser i denne kritik 
fuldstændig egne ufuldkommenheder. Hvor realiteten 
er, at det er evnen og viljen til at analysere sig selv, uden 
ligefrem at blive masochistisk, verden har brug for. Men 
dette skal selvfølgelig ikke afholde mennesker, der kan 
skelne, og dermed agere upartisk og ikke-dømmende, 
fra at være opmærksomme på, når misforhold optræder 
i sin omverden. Vort problem kan her være, at netop den 
partiske grundet sin dermed forbundne selvhævdelse vil 
tro sig værende objektiv.
Over for den intolerance hele denne strid mellem insti-
tuttet og nogle uden for dette har bragt for dagen, samt 
det eventuelle intolerante velbehag det måtte medføre at 
forestille sig, at man har mere ret end andre, må de, som 
evner det, forsøge at bringe lys, accept og tolerance. Fordi, 
dette bibringer en frihed til striden som muliggør, at vi 
kan se på den uden at dømme på forhånd eller på anden 
vis agere reaktivt. Hver gang vi forarget og indigneret 
lader os opsluge af fx andres manipulation og intolerance, 
er vi jo selv ved vor reaktion blevet en del af spillet, og 
har dermed ved vor egen reaktive intolerance skabt en 
distance og dermed uvenskab. Og dette ikke blot udadtil, 
men absolut også i vort indre sjæleliv. En konflikt mellem 
sagens interesserede er således ikke blot en ydre konflikt 
om et eller andet objektivt ydre forhold. Men er i aller-
højeste grad en konflikt, som afslører, hvor hver enkelt 
befinder sig i sin udvikling. Over for graden af den men-
tale umodenhed , vi derved ufrivilligt har dokumenteret 
for vor omverden, vil det være i Martinus´ ånd at huske 
på følgende: LB 1, stk. 167: ”Og det er netop derfor en 
så meget desto større nødvendighed, at de væsener, der 
ønsker at være med til at føre verden fremad mod lysere 
tilstande, de væsener, der skal repræsentere den ny ver-
densimpuls, netop i en meget fremragende målerstok kan 
praktisere tolerance og forståelse”.

ET HÅB OM FRED I ALLE
Denne kamp for at vinde retten til at føle sig nærmere 
Martinus end ”de andre”, har på samme tid et meget 
krigerisk og trist anstrøg. Det triste ligger i, at denne 
kamp jo udtrykker præcis det modsatte af det, Martinus 
repræsenterer og ønskede, hvorfor man aldrig kan ”vinde” 
Martinus over på sin side ved via argumentation at do-
kumentere, hvor forkerte ”de andre” er. Om man så kan 
”nedlægge” enhver med sin indignation og argumenters 
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styrke, bringer dette os kun endnu længere bort fra det 
ideal, vi tror vor kamp gælder. Nej, kun vor væremåde kan 
være vort sandheds-vidne. Og ingen, der fordømmer an-
dre, det være sig med irrationelle eller nok så raffinerede 
argumenter, kan skjule sin intolerance bag argumenter.  
Det er således ingen kunst at blive uvenner. Men det er en 
kunst at være venner, selv om man er uenige i forskellige 
forhold. En dag vil alle forstå, at der kun er os. Dybest set 
afslører vor intolerance, at vi stadig lever i den opfattelse, 
at Gud og kærlighed er noget uden for os.
Nu har vi så fået et endeligt svar på problemstillingen 
omkring et ords stavemåde. Der er altså fra Martinus´ 
side ikke tiltænkt en indholdsmæssig forskel på stavemå-
derne. Der er blot tale om to forskellige bøjningsformer: 
”mineraler/mineralier”, hvoraf sidstnævnte er udgået.       
Der vil nok være enkelte som grundet personlige sær-
interesser vil benægte og bestride fakta under henvis-
ning til et eller andet, der skal så tvivl om fakta, fordi 
de vil have Martinus på netop deres egen måde. Dem 
må vi trygt overdrage til tidens langsomme omform-
ning. Men for alle uhildede forskere og åbne ratio-
nelle mennesker kan der altså ikke længere være tvivl.  
Det er dertil mit håb, at de, der i stærke, ja til tider 
uforsonlige og latterliggørende vendinger, har kritiseret 
instituttet i «mineral-/mineralie-debatten», lige vender 
tankerne indover og spørger sig selv, hvordan man kunne 
lade sig rive følelsesmæssigt med og være så skråsikker 

i sin forargelse. Hvorfor på forhånd mistænkeliggøre og 
dømme, frem for åbent at forske og undersøge for derved 
at forsøge bringe saglig information til torvs i et fælles 
ønske om indsigt? 

HVORDAN KOMME VIDERE
Jeg erklærer mig enig i Ruths artikel DNV 1-15: ”Tanker 
omkring en retssag”, hvor Ruth under afsnittet: ”Hvad 
med fremtiden”? udtrykker nogle konstruktive tanker 
om, hvordan vi kan komme videre i samlet flok. Det er 
helt afgørende med sådanne tanker, der ikke blot peger 
bagud men fremad. Det er den proces, vi har brug for 
at give mest energi. Fordi det er den, der kan bringe en 
løsning. Men alle parter må så også forstå, at man ikke 
kan gå ind i en sådan proces og samtidig holde fast i, hvad 
man mener den anden part har gjort forkert. Er der evner, 
vilje og modenhed til en sådan forsoning og tilgivelse? 
Det vil være godt, om instituttet kan finde en eller anden 
måde at række hånden frem mod de, som føler sig udenfor 
instituttet, således at disse derved får en mulighed for at 
føle sig inkluderet, hørt og velkomne. Ved et sådan muligt 
initiativ må alle institut-kritikere tillige forstå, at man må 
lægge ethvert krav bag sig, og deltage på lige fod med alle 
os andre. Ellers er den nuværende opsplitning af blivende 
karakter. Det er den konfrontation sagen står over for. Er 
vi på samme vej mod menneske-riget?

Af Kurt Christiansen

Jeg udtaler mig her, kun om Robins vurdering af mine 
tekster vedrørende ordene ”Mineralier” og ”Mineraler” 
i LB m.fl. Jeg kender ikke Kirsten Thurø, og ved ikke 
hvilke forudsætninger hun har for at udtale sig om emnet.
Jeg mener, i det store hele, at Robin gør et ret grundigt 
arbejde med sit forsøg på at forstå de to ords betydning i 
Martinus tekster. Det er ganske prisværdigt. 
Imidlertid starter han med en alvorlig fejl, idet han skri-
ver:
”Sagen handler primært om, hvorvidt der er forskel på 
de to ord og i fald da hvilken?” 

Det drejer sig nemlig ikke om hvorvidt der etymologisk 
er forskel på ordene, men om Martinus bruger to, af ham 
valgte ord, i sin tekst, for at tilkendegive to forskellige 
synsvinkler på et emne som han omtaler. Disse synsvink-
ler er, efter min analyse af brugen af ordene, om Martinus 
ser mineralerne fra det almindelige uvidende menneskes 
udsigtspunkt, så bruger han ”mineraler”, eller han ser mi-

neralerne fra sit kosmiske udsigtspunkt, med sin kosmiske 
bevidsthed, så bruger han ordet ”mineralier”. 
Inden Robins studie af Thurøs og min vurdering af orde-
nes betydning bemærker han: 
”Det er, som jeg forstår de 2 indlægs-holdere, på kosmiske 
oplevelsesplaner man finder det i overensstemmelse med 
Martinus at tale om ”mineralier” frem for ”mineraler””.

 - Det er helt forkert. - Det er ikke sådan, at de to ord, 
som ord betragtet, dækker over noget mere eller mindre 
åndeligt. Det er alene Martinus valg af brugen af de to ord. 
Sprogligt står ordene nærmest for det samme i videnska-
belig forståelse, selv om de stavemæssigt er forskellige. 
På grund af ordenes stavemæssige forskellighed kan 
Martinus imidlertid benytte disse to ord således, at en 
skelnen kan foretages, for at han dermed kan vise læseren 
de to forskellige udsigtspunkter, hvorfra man/han kan se 
på mineralerne.

kommentar
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Når jeg skriver man/han, er det sådan, at Martinus har helt 
styr på dette forhold, medens ”man”, det vil sige læseren, 
endnu, kun i meget sjældne tilfælde, er i stand til at forstå 
denne skelnen. Dette ses helt tydeligt af alt det vrøvl som 
der, specielt på facebook, siges om dette emne.
Det er også helt tydeligt, at Robin heller ikke har fattet 
dette rigtigt. Enten fordi han ikke er tilstrækkeligt ånde-
ligt udviklet, hvilket vil sige, at hans intuitionsenergi og 
intelligensenergi ikke er tilstrækkeligt udviklet til at han 
kan forstå teksten i dybden, eller også har han endnu ikke 
tilstrækkeligt dybdestuderet Martinus tekster.

Robins undersøgelse af teksten svarer helt til den situa-
tion som Martinus beskriver som videnskabsmanden, der 
analyserer ord og sætninger i en bog, men ikke forstår 
hvad disse ord og sætninger fortæller læseren.
Dette har Robin tilfælles med næsten alle der udtaler sig 
om emnet. Denne mangel kan man ikke laste nogen for. 
Man kan jo ikke være et andet sted, end det man er nået 
til i sin udvikling.

Det er blot sådan, at hvis mennesker der forholder sig 
til, og ændrer på Martinus tekster, netop ikke er mere 
udviklet end at de ikke forstår situationen i dybden, vil 
de med deres manglende udvikling ødelægge vigtige 
dele af Martinus tekster. Det er dette der er humlen i hele 
debatten, og firkløverets håndtering af Martinus tekster, 
som en bevarende foranstaltning.

At Robin ikke er udviklet nok til at kunne forstå teksten 
på et højt åndsvidenskabeligt plan, ligesom de fleste 
andre læsere (det ses af facebook), fremgår umiddelbart 
af hans måde at analysere teksten på. Han analyserer ord 
og enkeltsætninger, og får helt intetsigende resultater. 
Først når man er klar over, at man skal forstå hele afsnit 
i dybden, og evner dette, kan man finde det rigtige 
forståelsesgrundlag for en analyse af teksten i dybden. 
En forståelse, med alle dens nuancer, som Martinus har 
nedlagt i denne tekst.

Jeg vil ikke gå dybere ind i diskussionen om dette emne. 
Det vil være ”spildte ord på Balle-Lars”, for at sige det 
venligt. Jeg har seriøst sagt hvad der skal siges i denne 
sag, i mine tidligere skrivelser herom.
I sit afsnit om at forstå teksten skriver Robin: 
”Jeg betragter det hermed som dokumenteret, at både 
Kurt og Kirsten fejltolker Martinus’ brug af staveformerne 
”mineraler/mineralier”. Fred med det. Hvem har forstået 
alt, hvad Martinus har skrevet? Men at dokumentere at 
de to teorier er uholdbare, giver os jo ikke endelig do-
kumentation for, hvordan Martinus anvender de to ord; 
selv om vor undersøgelse igen og igen peger mod samme 
tendens: at der ikke er belæg for at mene, at der i de to 
ords anvendelse er tale om en betydnings-forskel”.

Her har vi Robins konklusion. Fred være med den. Ingen 
kan jo være længere fremme end de er udviklet til. Dette er 
ikke nogen fejlforståelse af situationen, fra min side, men 
et faktum. Det er blot en fordel hvis alle mennesker var 
klar over dette, og herudfra kendte deres begrænsninger, 
men det er de ikke i stand til. Det fremgår tydeligt af alt 
hvad der skrives.
Robin afslører i afslutningen af sin artikel, at han er ude 
i et specielt ærinde, selv om han har været så seriøs som 
han har kunnet være, på hans forståelsesniveau. Han vil 
nemlig gerne påpege, at MI ikke har gjort noget forkert 
ved at ændre i Martinus tekster.

Herved falder han øjeblikkelig i det helt sorte hul, ved at 
fremføre, som betydningsfuldt, at listen over Martinus 
accepterede rettelser til Bisættelse, som ikke indeholder 
noget om at ordet mineralier skal rettes, men er under-
skrevet af Martinus og Bertil, og suppleret med den MI-
kommentar, at ganske vist har Martinus ikke godkendt at 
ordet ”mineralier” må rettes til ”mineraler” i listen, men 
det har han gjort mundtligt på grund af tidsnød. 
Et sådan argument er kun ønsketænkning fra MI’s side, 
og underholdning for tosser. Det er totalt uanvendelig i 
en seriøs argumentation i sagen, og viser hvor langt MI 
vil gå ud, for at søge at retfærdiggøre deres forfærdelige 
forfalskninger af Martinus tekster.

Det er ikke så mærkeligt at slige argumenter, og andre 
udokumenterede påstande, fremkommer i Robins artikel. 
Robin er nemlig MI’s forlængede arm. Robin har nemlig 
glemt at slette sit spørgsmål der sammen med artiklen har 
været sendt til Torben Hedegård. Det lyder:
”Torben: Bør alle 4 ex citeres nedenunder?”  (Det var 
endda markeret med gul farve).
Denne lille forglemmelse viser, at Robin blot er MI’s/v 
Torben Hedegårds, forlængede arm, i MI’s forsøg på 
at imødegå mine redegørelser for brugen af de to ord i 
Martinus tekster.
At Torben Hedegård har stået bag artiklen beviser jo 
blot, at Torben Hedegård heller ikke er i besiddelse af 
den åndelige udvikling der skal til for at forstå Martinus 
tekster i dybden. 

De to brødre Torben og Henrik Hedegård er meget aktive 
i MI. Torbens broder Henrik var også aktiv i retssagen 
i forbindelse med ændringer i Martinus tekster. Han 
fortalte, at han havde siddet og rettet i Martinus tekster, 
og senere konstateret, at disse rettelser var forkerte, og 
derefter rettet dem tilbage, for derefter at lave nye ret-
telser, og rette tilbage, og så fremdeles. Man ser således, 
at de to brødre er på samme niveau, og ikke forstår den 
dybere mening i Martinus tekster.

Jeg vil dog slutte med det positive i, at Robin har lagt et 
stor arbejde i sin artikel og argumentation. Man kan ikke 
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laste ham for ikke at have haft den fulde indsigt i stoffet. 
Det niveau er Robin endnu ikke nået til.

Nu vil alle kritikerne så sige, ja men Kurt skal ikke tro 
at han er noget, vi forholder os til janteloven, fører den 
frem, og vi svinger med fanen, så vi ikke får mindre-
værdskomplekser.

Hertil er kun at sige. Hvad søger flokken (af åndsviden-
skabeligt interesserede mennesker)? Vil den ledes af den 
mindste fællesnævner, det vil sige, ledes af en person 
eller gruppe af mennesker der befinder sig i underkanten 
af flokkens udviklingsniveau, eller vil den ledes af dem 
der har en indsigt der ligger over flokkens forståelse af 
teksten, så flokken kan blive klogere. Altså af mennesker 
der har den dybeste indsigt i åndsvidenskaben, som flok-
ken endnu ikke forstår. 

Man kan jo sige, at ved at acceptere Martinus som ver-
densgenløser, har denne flok allerede her valgt at følge 
den højeste indsigt, og ikke den laveste fællesnævner, 
selv om de endnu ikke fatter hvad den højeste indsigt 
fortæller flokken. 
Hvorfor skulle de samme mennesker så efterfølgende 
vælge den laveste fællesnævner, når der reelt er nogen 
mennesker der har en langt større indsigt end en sådan 
fællesnævner, og dermed langt større indsigt end flokgen-
nemsnittet? ”Enhver svarer selv for sig” som det hedder 
i et specielt frimurerudsagn, hvor man leder recipienten 
til eftertanke. 

Det med flokken, og flokkens dilemma har Martinus også 
klart beskrevet i LB. Denne beskrivelse er godt nok i 
relation til de gamle religioners dyrkere. 

Denne problemstilling er imidlertid lige så aktuel med 
hensyn til flokdannelsen omkring åndsvidenskaben, og 
dermed MI, som den ikke selvstændigt tænkende del af 
flokken opfatter som denne, flokkens, centrum. Jeg viser 
efterfølgende et lille udsnit fra LB 4, stk. 1256, side 1523. 
Jeg forventer ikke at de mennesker der er i flokken, for-
står det som Martinus her skriver om det karakteristiske 
vedrørende flokmentalitet, men det skal dog fremføres 
alligevel. Teksten viser nemlig også problemet omkring 
retssagen anlagt af MI mod firkløveret, i en nøddeskal. 

1256. Ja, at tilhøre dem, der er i forreste Linie i Vandrin-
gen ud af „Flokken”s, Almenhedens eller Samfundets 
gamle overtroiske, men autoriserede Traditioner og 
vedtagne Love om „Skik og Brug”, om hvad man bør 
tro og tænke, om hvad man bør sige og gøre i den og den 
Situation, er ikke altid smertefrit. Men det er ikke saa 
mærkeligt. Det er udelukkende Pionererne, der maa anlægge 
„Flokken»s fremtidige mentale Vej. Det er dem, der maa 
fjerne Overtroens stærke Forsteninger og Klippeblokke 
og bane Vej igennem Aartusinders hævdvundne Traditioner, 
Skik og Brug. Det er dem, der maa være Genstand for den 
uvidende „Flok»s Snæversyn og den heraf affødte Indig-
nation og onde eller ukærlige Kritik, Had og Forfølgelse. 
Men takket være de ypperste af disse Væseners Væren eet 
med den guddommelige Villie eller Fremtidsplan, med 
Hensyn til „Flokken» eller Almenheden, og den heraf af-
fødte totale Uafhængighed af andre Væseners Snæversyn 
og Forfølgelse, fører de „Flokken»s Vej støt og sikkert 
ud over alle Hindringer, fremad og opad mod de sollyse 
Tinder, hvorfra man, „eet med Faderen», har den fulde 
Udsigt over Livets Panorama, Himmeriges Rige, er eet 
med Evigheden, Uendeligheden og Almagten.
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Hvad en seer fortalte

Inge Stoltenberg samlede i en lille 
bog i 1984 (”Vor verdens fremtid”) 
nogle af de forudsigelser, seere 
har fortalt om fremtiden. Den for 
os nok mest kendte er svenskeren 
Anton Johansson (1858-1926). De 
fleste af hans forudsigelser kom 
til at passe ret så præcist. Han var 
sikker på, der ville komme en tredie 
verdenskrig, hvad Martinus også 
på et tidspunkt mente, men som 
han senere ændrede til, at der ville 
komme mange lokale krige verden 
over.

Nu hvor russerne er begyndt at rasle 
med en atomtrussel, gav jeg mig 
til at genlæse, hvad Anton havde 
sagt om en russisk trussel: ”Umid-
delbart før 3. verdenskrig vil der 
være megen tale om fred, og falske 
fredsmanøvrer vil finde sted. Det 
er forklaringen på, at det kommer 
bag på alle, at russiske tropper 
pludselig en dag vælter ind gennem 
Tyskland imod Rhinen og Frankrig, 
hvor heftige kampe finder sted. De 
amerikanske våbendepoter i Tysk-
land falder i russernes hænder. Jeg 
hørte og så, at der til den tid findes 
frygtelige våben, som ikke kendes 
i dag.”

Han har forudsigelser om orkaner 
og oversvømmelser, som synes at 
passe ret godt, men det med russisk 
invasion i EU lyder i dag for usand-
synligt. Mon ikke udviklingen trods 
alt har bevirket så megen ændring, 
at det der syntes oplagt for over 
100 år siden, nu vil udfolde sig på 

en helt anden måde. I dag føres der 
verbal krig mellem EU og Rusland, 
og der udføres nogle magtdemon-
strationer med fly i luften, men 
fremtiden er aldrig lagt i så faste 
rammer på forhånd, at der ikke ske 
ændringer i detaljerne.

Ny forskning

Nu mener forskerne, at de ved at 
analysere mønsteret af kemiske 
stoffer i blodet, kan sige noget om 
risikoen for at få kræft i løbet af 
de kommende 2-5 år. Også andre 
sygdomme mener man på den måde 
at kunne forudsige, også psykiske 
sygdomme.

En så overmodig opfattelse kan 
man vel kun smile ad. For hvad 
er det, der afgør blodets kemiske 
sammensætning? Ifølge Martinus 
er det først og fremmest vor tanke-
virksomhed, selv om maden og vor 
livsstil i øvrigt også kan have betyd-
ning, ligesom der hele tiden sker 
stofændringer i kroppen.

I bogen ”Bisættelse” siger Marti-
nus: ”Tænkningen bliver derved det 
højeste fundament for blodets ska-
belse, og dets kvalitet må derfor stå 
og falde med tænkningens natur og 
kvalitet. Da blodet igen udgør det 
bærende fundament for selve orga-
nismens skabelse, vedligeholdelse 
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og velbefindende, bliver tænknin-
gen således selve livets allerhøjeste 
manifestationsfaktor. Det et væsen 
tænker, det bliver det.”

Videnskaben har endnu svært ved 
at forstå, at vi hovedsageligt er 
åndelige væsener, og at vi skaber 
vor organisme ved hjælp af åndelige 
energier.

Psykisk sygdom

I radioavisen d. 7/3 blev det fortalt, 
at psykisk sygdom var ”klodens 
største problem”. Nu kan det undre, 
hvordan dette kan opgøres og re-
gistreres for alle jordens folk, men 
kan det være rigtigt – og i så fald 
hvorfor?

Jeg har før skrevet om, at den ånde-
lige udvikling – især udviklingen af 
følelsesenergien – gør menneskene 
mere og mere sensitive. Hvis man 
sætte lighedstegn mellem sensitivi-
tet og psykisk sygdom, kan der nok 
være noget om, at det er et fæno-
men, der breder sig, efterhånden 
som lidelseserfaringerne øges.

Men så er udviklingen jo dybt 
meningsfuld som led i den guddom-
melige plan for mennesket her på 
jorden. Problemet er dog, at men-
neskene ikke ved, hvordan de skal 
forholde sig til de dertilhørende 
psykiske smerter. Mange forsøger at 
dulme dem med forskellige former 
for ”doping”, enten med medicin, 
narkotiske stoffer eller alkohol.

De fleste prøver dog at acceptere, at 
livet kan være svært. Ville en større 
indsigt i åndsvidenskaben og der-
med i meningen med livet i fysisk 
inkarnation, være en hjælp? Ja, for 
en hel del, især for de, der kan finde 
ud af gennem bøn at bede om styrke 
til at klare det. 

Men der er ingen lette løsninger, 
selv om det dog er en trøst, at det 
hele kun er en ”overgang”, der er 
lys forude. Som Martinus skriver 
til symbol 44 ”Elsker hverandre”: 
Trods nuværende og tilstundende 
lidelsestilstande er vi dog ”himmel-
ske rejsende”, udødelige ”passage-
rer” på en stjerne i en stjerneverden, 
med kurs mod livets, lysets og 
lykkens tinder.”

Hvor kom vandet fra?

Der spekuleres meget blandt for-
skere over, hvor jordens kolossale 
mængder af vand er kommet fra. 
De fleste tror, det er kommet ude fra 
universet, ude fra det de også mener 
er lutter tomrum. Deres problem 
er, at de ikke ved, at alt er skabt af 
bevidsthedsenergi, at der står be-
vidsthed bag alle skabte stoffer. Det 
vil vare meget længe, før de finder 
ud af, at Jordkloden selv har skabt 
sit vand.

Alle fysiske stoffer er ifølge den i 
tidligere blade så omtalte Walter 
Russell skabt af to slags bevægelser, 
den indadgående kompressive og 
den udadgående ekspansive. Det er 
forholdet mellem disse to bevægel-
ser, der skaber illusionen af forskel-
ligt slags stof. Man kan godt kalde 
den ekspansive bevægelse for brint 
og den komprimerende for ilt, men 
det er jordklode-jeget, som med sin 
skabende bevidsthed har kreeret de 
to bevægelser til at blive just sådan, 
at resultatet er blevet det, vi ople-
ver – og jordkloden vel også – som 
vand.

Martinus har sagt, at vand er for 
jordkloden, hvad blodet er for os, 

og at også vi har skabt vort blod, 
dog som automatfunktion. Man vil 
uden tvivl lede forgæves efter vand 
på Mars, for det er en døende klode, 
som er uden de bevidsthedskræf-
ter, den engang havde til en sådan 
skabelse. Men man har fundet spor 
efter det vand, den engang havde.

Hvorfor uddøde dinosaurerne?

Der fremsættes mange forskel-
lige teorier om, hvorfor fortidens 
store dyr uddøde. Nogle mener, det 
skyldtes klimaforandringer og der-
med knaphed på føde. Den teori er 
der andre, som tilbageviser. Kunne 
det skyldes sygdom spørger nogle, 
men de fundne fossiler tyder ikke 
på det.

Ifølge åndsvidenskaben ved vi, at 
de dyr, som ikke længere hører med 
i planen for udviklingen på jor-
den, vil automatisk høre op med at 
inkarnere her og flyttes til en anden 
klode. Men hvordan uddør de helt 
konkret? Bliver de bare ufrugtbare 
og slutter med at få unger? Eller 
inkarnerer der en særlig virus, der 
gør det af med dem? Nogle dyr er 
uddøde, ved vi, fordi der kom en 
anden art, som udryddede dem, som 
vi ved menneskene f.eks. har gjort.

Forsynet har mange måder at gøre 
det på, men da menneskene ikke 
kender dets planer, kæmper nogle 
mennesker ihærdigt med store om-
kostninger for at bevare arter, som 
det måske slet ikke er meningen 
skal være her. Det havde ellers væ-
ret rart at vide, hvilke der kun er på 
”tålt ophold”. Ifølge Martinus ved 
vi dog, det gælder rovdyrene, som 
ikke skal være her, når vi når frem 
mod det rigtige menneskerige. Men 
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vi såkaldte mennesker vil blive her 
længe – vi har ”indfødsret”.

Polforvandlings-konsekvenser?

Vi hører, at der er færre og færre 
kvinder, som ønsker at sætte børn 
i verden. I Danmark er det nu 
hver 7. kvinde, som slet ikke får 
eller ønsker sig børn, og stadig 
flere børn bliver til ved kunstig 
indgriben. Politikere bekymrer 

sig, for det betyder, at der bliver 
færre arbejdsduelige til at sørge for 
økonomien til en relativt voksende 
ældre-gruppe. Det vil en større 
indvandring kunne afhjælpe, og 
måske er det netop meningen, at 
jordens befolkning skal fordeles 
på andre måder end hidtil og 
derved medvirke til at nedbryde 
nationalismen.

Ifølge åndsvidenskaben betyder den 
stigende åndelige udvikling med 
dertil hørende polforvandling, at 
pardannelsen bliver mere og mere 
ustabil, som vi jo også ser i dag 
med de mange skilsmisser. Dette er 
altså en ganske naturlig del af den 
planmæssige udvikling. Men hører 
det også med til den planmæssige 
udvikling, at så mange børn skal 
opleve den sorg, der så ofte følger 
med kernefamiliens opløsning?

Martinus lagde vægt på forældre-
ansvaret overfor børnene, men 
noget mere konkret om konsekven-
sen for børnene af ”de ulykkelige 
ægteskaber” og de mange ægtefæl-
leudskiftninger, hører vi ikke så me-
get. Det hørte nok ikke med til hans 
opgave at give råd og vejledning om 
den slags.

Tillid

I serien ”Tænkepause” fra Århus 
Universitet har Gert T. Svendsen 
skrevet en lille men tankevækkende 
bog om fænomenet ”tillid”. Han 
påviser, hvordan det faktisk har væ-
ret det vigtigste grundlag for Dan-
marks, ja Skandinaviens, fremgang 
og udvikling. Hvis flertallet ikke 
havde tillid til de styrende institu-
tioner og f.eks. til, at skattebetalin-
gerne går til det, de er beregnet til, 
ville samfundet ikke kunne fungere 
og gå i stå. Det er hvad man ser i de 
samfund, hvor der hersker mistillid 
til landets ledelse, bl.a. i de arabiske 
lande med deres enevældige her-
skere.

Tillid giver godt samarbejde og 
forebygger misforståelser – og 
sparer advokatsalærer, skriver han. 
Mistillid ødelægger motivationen 
til at yde sit bedste for helheden. 
Hvorimod demokrati med dets 
gennemsigtighed og lydhørhed for 
forskellige meninger, giver grobund 
for fremgang og vækst.
De klogeste private virksomheder er 
ved at indse, hvor meget tillid bety-
der for at medarbejderne og dermed 
virksomheden trives.

Er et nyt kollaps på vej?

Vi hører, at aktiekurserne bare stiger 
og stiger, langt ud over hvad der 
er produktion bag, dvs de konkrete 
værdier stiger slet ikke tilsvarende. 
Enhver med lidt sund fornuft kan 
forstå, at det betyder, vi kan være på 
vej mod en ny finansiel krise. Den 
slags udløses jo, når der flyder alt 
for mange spekulationspenge rundt 
i systemet.

Økonomer tror, at jo flere 
penge folk ”tjener” på bare det 
at have penge, jo flere vil der 
investeres i produktion. Men 
det sker sjældent, i stedet ser vi 
f.eks. stigende boligpriser i de 
efterspurgte områder, hvis de da 
ikke bare havner i skattely. Vort 
syge økonomiske system skaber 
stadig større ulighed, men det helt 
store kollaps vil nok vente på sig, 
for regeringerne vil redde det en 
tid endnu, uanset hvad det koster 
flertallet socialt, som vi nu ser det i 
bl.a. Sydeuropa. 

Der er advarende røster her i 70-året 
for 2.verdenskrig om, hvad forar-
melsen af befolkningen betyder for 
en udvikling i fascistisk retning med 
intolerance overfor bl.a. flygtninge 
og etniske mindretal. Vi er heldige 
her i Norden, hvor demokratiet 
efterhånden er blevet ret rodfæstet, 
men når det igen ”brænder på” 
rundt om i Europa, vil vi ikke kunne 
forblive upåvirket. For som Marti-
nus sagde, vil Norden blive en slags 
lazaret for andre landes nødlidende.
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Putin

Vi ved nok, at forsynet har udset 
ham til den rolle, han har fået, på 
grund af de karakteregenskaber, 
han har. Men hvor er det tankevæk-
kende – og underholdende – at læse 
Samuel Rachlins bog om ham. Om 
hvordan han f.eks. åbenlyst fylder 
verdenssamfundet med løgn, bl.a. 
om Ruslands aktiviteter i Ukraine, 
og på et senere tidspunkt griner ad 
det, da han var nødt til at indrømme 
sine løgne.
I Rusland har man et særligt ord for 
det: ”vranjo”. Det er noget gan-
ske naturligt, mener man, ja giver 
heltestatus for den, der slipper godt 
fra det.

Forfatteren har boet mange år i 
Moskva og kender det russiske 
samfund godt, så det undrer ham 
ikke, at folket er så let at forføre 
med propaganda, især når der stilles 
i udsigt, at landet igen kan opnå 
storhed, ære og magt. Har man hørt 
en politisk leder udstede den slags 
løfter før? Han taler endda om hvor 
meget bedre russerne er i forhold til 
de dekadente folk i vesten!

Vi kan undre os over, at der i 
Dostovjetski’s fædreland er så 
lidt humanisme og kritisk sans, at 

flertallet åbenbart godkender forføl-
gelse af homoseksuelle, snigmord 
på journalister og oppositionsfolk. 
Det tager tid at udvikle et levedyg-
tigt demokrati med respekt for FNs 
menneskerettigheder og ytringsfri-
hed. Mange har stadig behov for 
en ”stærk” autoritær leder. Ikke 
mærkeligt at korruptionen og andet 
humbug trives, når uærligheden er i 
højsædet på toppen.

Lady-boys

I Thailand er der et udbredt og ac-
cepteret fænomen, der kaldes ”lady-
boys”, dvs unge mænd der fremstår 
og klæder sig som kvinder. Man 
kalder dem også ”det tredje køn”, 
og de er endda blevet inkluderet i 
Thailands forfatning.
Nu undres jeg over, om homosek-
sualitet skulle være mere udbredt 
i det land end i de andre lande i 
den del af verden. Jeg kunne godt 
få den mistanke, at fordi Thailand 
har så stor en sex-industri, som 
landet økonomisk lever højt på, er 
det en fordel også at kunne tilbyde 
den form for ”homosex”. Eftersom 
så mange lande, især de arabiske, 
under trussel om hårde straffe har 
forbudt homoseksualitet, har Thai-
land måske her skabt sig et profita-
belt trækplaster. Da thaierne er små 
og spinkle, kan de måske også være 
attraktive for pædofile.

Thailand er buddhistisk. Er det 
måske baggrunden for den ret så li-
berale holdning til homoseksualitet?

Verdensbilledet skriftligt nedfæl-
det

Eks-rådsmedlem Aage Hvolby 
skrev i Kosmos 10/1980: ”Som 
et overmåde vigtigt led i sin mis-
sion har Martinus skullet sikre sig, 
at verdensbilledet ikke alene blev 
gengivet højintellektuelt, men at 
det også blev gengivet originalt, 
og at det yderligere blev modtaget 
og viderebragt i uforfalsket form. 
Denne opgave har Martinus løst ved 
personligt at nedskrive verdensbille-
det samt ved derefter at bestemme, 
at det af ham nedskrevne aldrig må 
ændres.”

Og senere: ”I og med, at Martinus 
personligt har formuleret og ned-
skrevet hvert eneste ord, har vi fået 
adgang til, lige så tit og længe vi 
måtte ønske det, at opleve og nyde 
det, som i en tale ved Martinus 
85årsdag er blevet betegnet som 
”den kosmiske dialekt”.
Denne ”dialekt” er den kosmisk 
bevidstes måde at formulere og ud-
trykke sig på i et jordisk sprog. Det 
er et malerisk sprog, rigt på nuancer 
og med sin egen rytme. Det er et 
sprog præget af renhed, klarhed, 
logik og omhu.”

KOSMOLOGI FOR DUMMIES 
I Martinus Center, Klint, er 
der, [fredag 17. – søndag 19. april 
2015],
iflg. programmet et weekendkur-
sus med titlen:
Martinus Kosmologi for dummies. 
Ved Ole Therkelsen. 
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Søren Hahn skrev på facebook:

KRISTENDOM – EN PARENTES 
I ÅNDSVIDENSKABEN? 
Martinus var suveræn. Han behø-
vede ikke at støtte sig til hverken 
videnskab, kunst eller religion, men 
kunne være sin egen kilde til alt, 
hvad han skrev og fortalte. Og det 
kom ofte til at handle om kristen-
dom, for det var noget, Martinus 
siden sin konfirmation havde god 
forstand på. Men var han vokset op 
under andre himmelstrøg, så kunne 
det vel være blevet så meget andet.

Er kristendommen en parentes i 
åndvidenskaben? – Det mener Ole 
Therkelsen, og det mener jeg faktisk 
også. Men hvis nogen mener noget 
andet, så er det nemt at forstå, når 
man ser, hvor ofte Martinus bruger 
fortællinger fra Bibelen til at il-
lustrere og forklare, hvordan livet 
har udviklet sig fra dyr til jordmen-
neske, og hvordan det videre vil gå. 
Men selv om dette tager lang tid, 
så er det dog kun en brøkdel af den 
lange, lange passage i spiralkreds-
løbet. En bette parentes, kunne man 
måske driste sig til at sige.

Så er det, man må spørge: er bogen 
”Den intellektualiserede kristen-
dom” også bare en parentes? Er der 
noget, Martinus har misforstået?

Scientology

Scientologyen kalder sig selv en 
religion, men de, der er gået ind 
i en mere kritisk undersøgelse af 
organisationen, vil nærmere betegne 
den som et mafiaagtigt foretagende, 
bl.a. ved de metoder, de bruger til 
økonomisk udnyttelse af folk og 
den måde, de bruger til at forfølge 
de frafaldne.
Bortset fra det, kalder de deres ver-
densbillede kosmologi!

 

At hjælpe er at forstå
Af Søren Kierkegaard

Hvis det skal lykkes mig at føre et menneske mod et bestemt mål, må jeg 
først finde derhen, hvor han befinder sig og begynde lige der.

Den som ikke kan det, snyder sig selv, når han tror, at han kan hjælpe andre.

For at hjælpe nogen, må jeg visselig forstå mere, end han gør, men først og 
fremmest forstå, hvad han forstår.

Hvis jeg ikke kan det, så hjælper det ikke, at jeg kan og ved mere.

Vil jeg alligevel vise, hvor meget jeg kan, så skyldes det, at jeg er forfængelig 
og hovmodig, og at jeg egentlig gerne vil blive beundret af andre i stedet for 
at hjælpe.

Al ægte hjælpsomhed begynder med ydmyghed over for den, jeg vil hjælpe, 
og dermed må jeg forstå at dette med at hjælpe, ikke er at ville herske, men 
at ville tjene.

Kan jeg ikke dette, så kan jeg heller ikke hjælpe.
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Af Ejnar Hjorth

Er der ikke en svaghed ved et selvsupplerende Råd? Som 
mennesket er på det nuværende udviklingstrin, vil det så 
ikke let forfalde til hovmod og indbildskhed og gerne 
bestemme over andre? Vil Rådet ikke efterhånden bliver 
en ”indspist” gruppe, fordi man kun indvælger sine per-
sonlige venner og fristes til korruption og til at fremme 
egne interesser?  “De vil kun deres eget“.
 

Hvis man skulle undgå disse svagheder, kræver det at 
rådsmedelemmerne har en meget høj moral og forstår 
analyserne.

Martinus kendte fuldt ud menneskenes svagheder og 
vidste selvfølgelig, at der ville blive problemer ved et 
selvsupplerende råd. Hvorfor valgte han det så alligevel? 
 

Det er fordi, Martinus skriver for fremtiden. Da vil det 
være en ideel ordning, fordi man følger analyserne100 
%. – Så vil der jo ikke opstå de problemer, som ufuld-
komne jordmennesker nu har og som er opstået hos det 
nuværende Råd. I virkeligheden gjorde Martinus det let 
for Rådet og Instituttet.  Det skulle være så lille som 
muligt med kun en lille aktivitet.  Så kunne det jo heller 
ikke gøre så megen skade.
 
I bogen “Martinus – som vi husker ham“ fortæller Ib 
Schleicher:

INGEN VERDENSORGANISATION
Gennem mange år drøftede vi med mellemrum instituttets 
fremtidige organisation. - En verdensorganisation blev 
umiddelbart betragtet som en selvfølgelig forudsætning 
for at få kosmologien ud i verden til de naturligt interes-
serede.
 
Stort set ved hvert møde fremsatte Martinus det synspunkt, 
at det hele ville blive ganske enkelt og ukompliceret. Vi 
kom dog ikke til nogen opfattelse af eller beslutning om, 
hvordan det skulle ske, og efterhånden gik der længere 
og længere tid imellem, at spørgsmålet blev behandlet.
 
Til sidst kom det dog til at stå klart, da Martinus sagde:  
“Det, der bliver en verdensorganisation, er jo tankerne, 
der skal brede sig til menneskene. Det er ikke os, der skal 
lave en stor organisation, som man skal ind under. Det 
er en mentalitet, der skal vokse“.
 

Sjældent har vi andre i rådet følt en sådan lettelse i 
forhold til Instituttets arbejde. … Sammenlignet med de 
hidtidige forestillinger var denne løsning virkelig enkel 
og ukompliceret.
 

UNDGÅ STRIDIGHEDER
Nu skulle Instituttets virksomhed være så lille som mu-
ligt.…Langt den største del af arbejdet vil blivet foretaget 
af frivillige kræfter uden for Instituttet, efterhånden som 
interessen opstår.“
 

Rådets arbejde skulle altså være meget begrænset: Det 
skulle først og fremmest bevare Det Tredie Testamente, 
som det forelå fra Martinus’ hånd.  Man behøvede altså 
ikke (og måtte faktisk slet ikke) ansætte folk til at “mo-
dernisere“ det, Martinus havde skrevet.  

Rådet skulle støtte dem som, udenfor Instituttet, ville 
arbejde for at udbrede kendskabet til Det Tredie Testa-
mente. Rådet skulle ikke bestemme over andre, men være 
“rådgivende“.  “Sagen er givet fri“ sagde Martinus i et af 
sine sidste foredrag. 
 
Når dette efterleves, er det ideelt at rådet er selvsup-
plerende. Så svaret på spørgsmålet, hvorfor Martinus 
bestemte at Rådet skulle være selvsupplerende, er at 
Martinus havde tillid til, at Forsynet vil korrigere alle de 
fejl og problemer som vil opstå i Rådet, så længe man er 
nødt til at supplere sig med ufuldkomne jordmennesker.

Når det i fremtiden er modne og næstekærlige men-
nesker, der selv supplerer Rådet med nye med-
lemmer, vil vi se, at det var en rigtig beslutning 
Martinus tog, at Rådet skal være selvsupplerende. 

Hvorfor valgte Martinus et selvsupplerende råd?
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Ved Per Holsner

Sådan lød indbydelsen fra Livets Skole til d. 21-03-2015 
og planlagt til at finde sted hvert år på en lørdag tæt på d. 
23-24 marts, de skelsættende dage hvor Martinus år 1921 
blev døbt i Hellig Ånd på Nørrebro i København og ople-
vede den store fødsel. En kosmisk fødsel der gjorde ham 
i stand til at skrive det Tredje Testamente, med hvilken 
han grundlagde åndsvidenskaben til Livets Skole. Det 
ville man fejre, ligesom hans fødselsdag d. 11-08-1890 
i mange år er blevet fejret. Med taler, musik, billeder og 
lagkage til kaffe. Vel at mærke gratis efter gaveprincip-
pet og det ægte forretningsprincip. Flere end et hundrede 
mennesker følte sig velkommen. Godt tilrettelagt, festligt 
med venner fra nær og fjern.   
 
Arrangementet fandt sted i kulturhuset ”Kilden”, hvor Li-
vets Skole holder til, i Brøndby der har en gul brønd med 
to gyldne femstjerner på blå baggrund som sit byvåben. 
Hverken tid eller sted var tilfældigt valgt, men af forsynet 
disponeret til at markere afgørende begivenheder. Som 
tidligere beskrevet fejres årets kredsløb nu både med de 
traditionelle kristne højtider som jul, kyndelmisse, påske, 
pinse, Sankt Hans, Mikaels dag, allehelgensdag i den 
hvide fysiske sfære af bevidsthed, og med otte højtider 
der kan opleves i den moralske åndelige sfæres bevidsthed 
som f.eks. høstens fest d.11. august samt livets fest d. 
24. marts. Menneskets nedre selv oplever sin tilværelse 
gennem sit personlige elementarvæsen i den fysiske 
hvide sfære, dets øvre selv oplever sig bevidst i den rosa 
kærlighedssfære, hvorfra også samvittigheden udgår.

 I år faldt livets festdag ind i et meget specielt sammenhæng.I 
samme døgn som dette års forårsjævndøgn indtraf, be-
kræftede en total solformørkelse om formiddagen d. 20. 
marts over Færøerne til Svalbard, at jordklodevæsenet 
som Gaia bringes ind i en ny kosmisk bane, hvor alt som 
ikke er af ”renhed”, af kærlighed må blive udenfor. Hvor-
ved de stærke vibrationer fra Faderens zone begynder 
at opløse alle detaljer, som ikke er isoleret i kærlighed. 
Således markerer dette jævndøgns overgang fra vinter 
til sommer tillige det åndlige lysets sejr over mørket, ja 
synligt for det intuitive øje kan man se, hvorledes Gaia 
nu lysende varm gul udstråler et gyldenhvidt vibrerende 
lys til alle sider uden ophold. 
Det mørke Martinus tidligere har beskrevet og obser-
veret omkring jorden har måttet vige for de rene højere 
frekvenser af sand kærlighed i Hellig Åndens lys. Dertil 
skal siges, at solformørkelsens bane faldt på et område 
omkring Island, der siden atlantisk tid har været hjemsted 
for et nordligt, åndligt og solens mysteriested, der fysisk 

først blev afgørende aktiv i den oldgræske kultur og her 
blev tilkendt Apollon, som hvert år med sine svaner bragte 
bud fra det høje nord. Senere kender vi til dets impuls 
bland andet gennem drotmysterierne og den irsk-skotske 
kirke.    
Dagen efter d. 21. marts fandt festen for Martinus kosmi-
ske fødsel sted. Til minde om den verdensgenløsning han 
gennem det Tredje Testamente gav udtryk for. Som den 
første kunne han i en menneskelig fysisk krop beskrive 
oplevelsen af en hvid og gylden ilddåb som tegn på, at 
der, hvis alt gik vel, lå et himmerige på jorden forude som 
bekræftelse på det kristne budskab om et Nyt Jerusalem. 
At vi døbt i Hellig Ånden kunne genopstå som et rigtigt 
helt menneske i overensstemmelse med rosenkreutzernes 
ordsprog: ”Af Gud Fader er du født, gennem Sønnen Jesus 
Christus vil du dø for gennem Hellig Ånden at genopstå.” 

Ingen har som Martinus fysisk hidtil kunnet offentliggøre 
så dybe kundskaber om Guds evige livsprincipper og 
livssubstanser, der for åndsvidenskaben er uundværlige 
for at forstå os selv og verdensaltet.  Først sent i livet 
gik det op for Martinus, at han var en inkarnation af 
ærkeenglen Michael og derigennem forbundet med selve 
Kristusvæsenet, hvilket som så meget andet i åndsviden-
skaben for mange kan være vanskeligt endnu at forstå, 
men vil falde på plads alt som det lyse menneske udvikler 
sin højintellektualitet og intuitive evner. Selv oplyser 
Martinus i sin omtale af jordens hovedtalentkerne for det 
guddommelige skabelsesprincips lyse udstråling faktisk 
indirekte om sin egen identitet som ærkeengel Michael, 
der som vi ved, kæmper mod dragen, jordens hovedta-
lentkerne for den mørke udstråling.

D. 23. marts fejrer vi Nordens Dag, denne gang for at 
bekræfte hvorledes Hellig Ånden gennemstråler det 
nordiske lys, så vi kan udvikle den ”nordiske model”. 
Alene gennem denne model i sin reneste form kan men-

Fest i Kulturhuset Kilden for Martinus kosmiske fødsel
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neskeheden finde fred, lighed og næstekærlig broderskab. 
Fra Sjælland, Danmark over Norden vil Hellig Ånden 
nu brede sig ud over kloden med sit budskab ”Loven for 
tilværelse - elsker hverandre”, som titlen lyder på Mar-
tinus symbolbillede nr. 44. Lig en morgensol viser det 
korsformet Hellig Ånden hvidt strålende komme fra nord 
over Kattegat for at oplyse de mennesker, der på Klint 
har fundet sammen for at få sindsro og fred i sin sjæl i 
sin søgen efter løsningen på livets mysterium.

 
I dette symbolbillede fra år 1934 gengav Martinus en 
åndelig åbenbaring, der varslede det kommende opgør 
mellem de mørke og lyse kræfter i og gennem menne-
skenes sjæle. Feriekolonien i Klint med sit kosmosflag 
blev oprettet til at være et guddommeligt modtræk til 
nazismens og de andre diktaturers magt på vej mod an-
den verdenskrig. I skæret af Hellig Åndens nordiske lys 
undgik Norden at blive ruineret som resten af Europa, 
med bevaret evne til sidenhen at opbygge den ”nordiske 
model” for sine samfund. ”Livsmysteriets løsning bliver 
en mentalt lysende og varmende solopgang i ethvert 
ufærdigt menneskes sind og tanke, en inspirerende og 
livgivende fornemmelse af Guds nærhed. En opstandelse 
fra dødens og mørkets rige” skrev Martinus i sin tid. 

Og med Guds dom til fordel for den lyse menneskehed d. 
21-12-2012 og Gaia’s aktuelle fysisk æteriske forløsning 
- makrokosmisk gennemført d. 24. marts på dagen for 
”livets fest”, vil hvert lyst menneske indenfor de næste 
et hundrede år opleve den hvide ilddåb. Lig en mentalt 
lysende og varm solopgang. I 1980’erne blev H-menne-
skene født som indigobørn, de havde en indigofarvet aura 
omkring sig. I 1990’erne blev I-menneskene født som 
krystalbørn, de havde en hvidt lysende krystalformation 
i deres hjerter. I 2000’erne fødtes J-menneskene som 
stjernebørn, deres krystaller strålede kraftigt. 
 Nu i 2010’erne fødes regnbuebørnene, de aspirerer til 
gennem den forestående hvide ilddåb enten  i denne el-
ler næste inkarnation at blive K-mennesker, lig Martinus 
symbolbillede nr. 23 for så i løbet af de efterfølgende 600 
år fra nu af, en efter en at blive helt indviet i den gyldne 
ilddåb. Inden deres inkarnation har disse H-, I-, J- og K- 

børn opholdt sig på fire forskellige lyse planeter, kloder 
som Gaia nu deler fællesskab med omkring en tilsvarende 
udviklet lys sol i et nyt og lyst univers. 

Igen kan det være svært at forstå, hvis udgangspunktet 
er det gængse lavintellektuelle verdensbillede, men tiden 
fremover vil fysisk manifestere dette forløb til bekræf-
telse, hvis ikke en udviklet intuitiv evne desforinden 
formår mennesket at se det - og det går minsandten meget 
hurtigt. Den mørke magtstruktur vil falde sammen som 
et korthus, og for enhver mørk leder som falder, står der 
et kvalificeret lyst menneske parat til at tage over. Den 
åndelige verden er klar med de lyse menneskers øvre selv 
i position til at træde ind i sin livsopgave gennem sit nedre 
selv på det fysiske plan. Ja, det går forbløffende hurtigt, 
hvorfor tidligere prognoser har måttet korrigeres, men 
vel at mærke stadig kan forklares åndsvidenskabeligt.
Med Gaia’s forløsning starter skabelsen af den nye him-
mel og en ny jord, himmeriget på jorden i form af det 
rigtige menneskerige. Allerede den efterfølgende Pal-
mesøndag kan vi moralsk integreret i vort øvre selv med 
vort nedre selv i fællesskab drage ind i opbyggelsen af 
det Ny Jerusalem for sammen med Jesus Christus og hans 
brud Jomfru Maria at fejre den gamle kristne påskehøjtid 
frem til Påskesøndag. Denne gang ikke til korsfæstelse, 
men udelukkende til genopstandelse indenfor de næste 
et hundrede år i den hvide ilddåb – forberedt gennem 
kosmiske glimt. Alt sammen i forbindelse med den 
verdensgenløsning Moder Jord nu føder i sin tilblivelse 
som Gaia.

Af Jahve fik Abraham opgaven at tage Kanaan vort nu-
værende Palæstina i besiddelse, og som det beskrives i 
det Gamle Testmente være stamfader til det jødiske folk. 
Det skete ved hjælp af ordet, men foruden sin prædiken 
opstillede han på sine vandringer altre til dyreofring, 
plantede træer og gravede brønde på dertil egnede steder. 
Det var handlinger af bevidst mysteriekarakter, så den 
åndelige verden derved fik åbnet portaler til at virke på 
det fysiske plan. Det foregik for ca. 4000 år siden og blev 
fulgt op af Isak og Jakob. Således var f. eks. det at grave 
brønde på et sted, hvor der blev oplevet en guddommelig 
inspiration, en mysteriehandling, der også for fremtiden 
muliggjorde nærværet af denne lokale inspirationskraft. 
Det var da heller ikke tilfældigt, at den samaritanske 
kvinde som hentede vand fra Jakobkildens brønd sjæleligt 
kunne fornemme Jesus Christus, som omtalt i Johannes 
Evangeliet kapitel 4.

Her tilbyder Jesus Christus kvinden at drikke af hans 
levende vand. ”Det vand, jeg vil give ham, skal i ham 
blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv.” Fortsat 
siger han: ”Men der kommer en time, ja den er nu, da de 
sande tilbedere skal tilbede Faderen i sandhed og ånd. For 
det er sådanne tilbedere, Faderen vil have. Gud er ånd, 
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og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed.” 
Johannes skrev sit evangelium, da han var 99 år gammel 
i Efesos, mens hans Johannes Åbenbaring, der handler 
om kristendommens udvikling tiden derefter, om Hellig 
Åndens være eller ikke være på jorden, blev skrevet i en 
alder af 95 år på den græske ø Patmos og er den skrift, 
som bekendtgør vor tids vanskeligheder i forbindelse med 
Jesus Christus æteriske genkomst, Guds dom og det Ny 
Jerusalem. Denne svære tid af prøvelser og endeligt opgør 
startede omkring år 1900 med Hellig Åndens fornyede 
kraftimpuls fra Mælkevejens midte, der så er blevet for-
stærket i højere frekvens i årene 1921, 1941, 1973, 2000, 
2013 for nu i denne påske at åbne for opbyggelsen af 
himmeriget på jorden, det rigtige menneskerige.

I Apokalypsens kapitel 21 med overskriften ”Den nye 
himmel og den nye jord” siger Jesus Christus: ”Jeg er 
Alfa og Omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, 
vil jeg give af livets vand for intet.” Dette livets vand er 
det femte element eller kvintessens ifølge rosenkreut-
zerne, som kun kan vælde ud fra Guds trone, når det 
livgivende bæres af Hellig Ånd i sandhed og kærlighed. 
Derfor var det heller ikke en tilfældighed, at Martinus 
kosmiske fødselsdag blev afholdt i kulturhuset ”Kilden” 
i Brøndby, og arrangeret af Livets Skole på basis af det 
Tredje Testamente, Hellig Åndens testamente. I den lyse 
menneskehed og tilgang til livets vand vil åndsvidenska-
ben udvikles. ”Mit ord er livets fakkel” sagde Martinus, 
hvilket sandeligt kunne bekræftes denne dag d. 21. marts 
for den intuitivt seende, hele teatersalen, det foregik i, 
var et stort tilløbsstykke for glade lyse åndelige væsener 
fra nær og fjern.             

PS. Alt eftersom vi lyse mennesker forbinder os med 
højere frekvenser af Hellig Åndens lys så vil vi foruden 
den gængse lavintellektuelt formelle logik til forståelse af 
den fysiske verden med dens åndeligt sjælelige indhold 
i det gamle verdensbillede, begynde bevidst at vågne op 
til at inkludere en moralsk logik af højintellektualitet til 
at forstå den åndelige verden, der omgiver os. Overalt 
og i kosmos er der fyldt med levende væsener, og alt 
fysisk er aftryk, manifestationer på en eller anden måde 
af åndelige væsener. 

Vi lyse mennesker begynder nu at knytte naturvidenskab 
til åndsvidenskab for i livskunst at forvalte vor tilvæ-
relse med kosmisk bevidsthed. Dette bevidsthedsløft til 
desuden at forstå verdensaltet med hjertet kan på sin vis 
sammenliges med det kundskabsløft, det indebærer fra at 
gå i grundskole og gymnasiet til at begynde på universitet. 
Vi vokser et klassetrin op, mens de mørke mennesker skal 
gå klassen om og det andetsteds.
Et personligt elementarvæsen det har alle mennesker på 
jorden. Et væsen som gør det muligt for os at leve på det 
fysiske plan i en fysisk krop, skabt og formet i fast, flyden-

de, luftig og varmestrålende substans eller element. Som 
visdomsfyldt opretholder kroppens instinktive vækst, 
vedligeholdelse og helse med mindre mennesket i sin 
livsstil gennem tanke, følelse og handlinger krænker livets 
love, så sygdom opstår. Dette væsen fører os igennem 
livets faser af barn, ungdom, voksen og alderdom. Vi har 
meget at takke vort personlige elementarvæsen for, der 
forbinder sig med os allerede ved undfangelsen.

Jordklodevæsenet forløses nu til sin femte inkarnation i 
sin aktuelle transformation af sin fjerde tilværelse, som 
er den gamle verden, vi kender til. I dette fjerde liv måtte 
den først repetere sine 3 tidligere livskroppe tilpasset kra-
vet for sin nye udvikling - åndsvidenskabeligt benævnes 
tidsperioderne for disse repetitioner henholdsvis polarisk, 
hyperboræisk og lemurisk tid. Særpræget for den fjerde 
inkarnation udtrykkes først helt i den såkaldte atlanti-
ske tisperiode, der så i forbindelse med den sidste istid 
går over til postatlantisk tid, den gamle verden som nu 
transformeres. Den atlantiske tid startede med den første 
store istid for 2,8 millioner år siden, kaldet Bibers Istid 
efter en foregående lemurisk periode på 20 millioner år. 
Disse tidsangivelser afviger fra den naturvidenskabelige, 
der ikke som i åndsvidenskaben erkender jorden som et 
levende væsen, hvilket gør en væsentlig forskel, thi så går 
det ikke, som naturvidenskaben gør det, at ekstrapolere 
tidsmæssigt bagud ud fra diverse isotop- og radioaktive 
analyser og ud fra disse målinger sætte tal på. En vis 
rækkefølge i udviklingsforløbet kan det være muligt at 
få, men også atomer har sine livskredsløb. 
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Af Ejnar Hjorth

Forfatterforeningen skriver om dette at ændre i en forfat-
ters værk:
”De ideelle rettigheder består af respektretten og fader-
skabsretten. Respektretten indebærer, at andre ikke må 
foretage ændringer af værket ....”

I forordet til udgivelsen af H. C. Andersens dagbøger kan 
man læse om, med hvilken omhu man søger at gengive 
nøjagtigt det, der står i manuskriptet. 
Fra forordet, bl. a.: ”Udgaven gengiver så nøjagtigt som 
muligt originalernes bogstavering og tegnsætning ...” 
En tekstudgave skal ”gengive forfatterens tekst med den 
størst mulige troskab, ...”    ”Principper for tekstbehand-
lingen”: ”Hovedprincippet: absolut troskab mod Ander-
sens tekst ...” - ”H. C. Andersens urigtige stavemåder 
og forskrevne ord bibeholdes ... Hvis de derimod virker 
meningsforstyrrende, oplyses det rette i en note ved hjælp 
af c:, eller ... i skarp parentes”. 

Troskab mod en forfatters tekst
eller videnskabelig redelighed

Af respekt ændrer man altså intet, overhovedet intet, i 
en forfatters originale tekst eller i den måde han skriver 
på, ja selv tegnsætningen og stavemåden bibeholdes 
trods åbenlyse fejl. Som ansvarlig udgiver udviser man 
en selvfølgelig redelighed og troskab mod en forfatters 
tekst. Man gengiver kun kommentarer og bemærkninger 
uden for teksten eller i form at fodnoter. 

Kunne man tænke sig, at en forsker ville købe Søren Ki-
erkegaards samlede værker og nøjes med udgaver, hvor 
andre havde rettet i teksten? Nej, selvfølgelig ikke. Ingen 
seriøs forsker vil acceptere en sådan udgave. 
Instituttets ændrede udgaver af Det Tredie Testamente er 
derfor også værdiløse for en alvorlig forsker af Martinus’ 
analyser. 

Hvad børn kan sige

Det er Gud, der ejer solen. Han slår den fra om natten for at spare på strømmen (Nicole 5 år)

I paradiset bruger de nogle grønne duske i stedet for underbukser. (Terese 7 år)

En præst læser i Bibelen og synger ære være Gud i øjet.

Hvis man ikke vil være gift længere, fordi manden måske var dummere, end man troede, kan man skil-
les som venner. (Marie 7 år)

Reeza tror ikke på Gud, han tror på Allan. De hedder muslinger.(Kate 6 år)

Når nogen dør, bliver de lagt ned i jorden, og så siger præsten, at der skal de blive. (Hans 8 år)

Man kan blive frelst eller totalfrelst, alt efter hvad man har råd til. (Søren 8 år)

Der er nogle, der har en hellig lama. Den er egentlig en lille kamel. Men jeg tror Dalai Lama er en 
engel.
Når drenge skal døbes, skal de have en lang kjole på. Men de er for små til at grine af det.

Der findes to slags engle – almindelige engle og så skytsengle. Skytsengle er gode til at skyde.

Gud lavede fem brødre om til to fisk.

Gud ser alt, men han sladrer ikke.
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Af Jan Langekær

Martinus ønskede, at man skulle arbejde efter gaveprin-
cippet altså gratisprincippet. “Vi er en moral vi er ikke 
en forretning”.
Altså: Ingen forretning, ingen merværdi, moms, stu-
dieafgifter, ingen indmeldelser eller udmeldelser, ingen 
over- eller underordnede, ingen kontrakter. Hvis man 
lever efter analyserne, vil alt være frit som solen.

Giv det for intet!
“I har fået det for intet, giv det for intet” sagde Jesus, 
Matt. 10, 8.
Apostlene forlangte ikke kursusgebyr for at fortælle til 
andre, hvad Jesus havde sagt. Paulus arbejdede som telt-
mager under sine rejser, for ikke at være andre til byrde.
Allerede på Paulus’ tid var der nogle, som fik løn som 
“ældste”. Alle vegne hvor penge trænger ind og domi-
nerer, sker det ofte at de demoraliserer mennesket. Det 
eneste rigtige er at bruge gaveprincippet
og at have tillid til det.

Martinus besøgte, i begyndelsen af sit virke, Lars Ni-
belvang. Han kunne se, at Martinus havde særlige evner 
og han sagde, for at prøve ham, at med de evner kunne 
han tjene mange penge. Martinus afviste den mulighed 
meget kraftigt.
Han ønskede kun at give sin viden som en gave til men-
neskeheden.
Den åndelige viden skal ikke koste penge
Selv i kirker og templer er der normalt gratis adgang. 
Ingen trossamfund forlanger penge for at forkynde evan-
geliet. De østlige religioner fungerer efter gaveprincippet. 
Man giver frivillige bidrag.

LIVETS SKOLE i Martinus’ åndsvidenskab og Fonden 
Det Tredje Testamente drives efter gaveprincippet. Der 
er gratis adgang til alle foredrag og studiegrupper. Alle 
bøger sælges til kostpris, altså uden fortjeneste. Alt ar-
bejde er frivilligt. Der holdes udstillinger overalt i landet 
og i udlandet. Der afholdes sommerkursus. Der laves 
brochurer og studiemateriale. Der ydes hjælp til private, 
som ønsker at oprette lokale studiekredse.

Men der skal naturligvis også bruges penge.
Tillid til gaveprincippet
Mange yder et stort frivilligt arbejde til LIVETS SKOLE 
i åndsvidenskab og Fonden Det Tredie Testamente, mange 
giver gaver og der kommer arvemidler. Når man er ind-

stillet på kun at give, virker det begge veje.
Det er en stor glæde, når alt gives uden beregning.
Hvad hvis der ikke kommer bidrag nok? Kan man basere 
en aktivitet udelukkende på tilliden til, at der kommer 
gaver nok?
Hvis der ikke kommer bidrag nok, er det fordi aktivite-
ten ikke er rigtig og ikke har forsynets velsignelse. Man 
må så lægge stilen om eller nedsætte aktiviteten, indtil 
økonomien hænger sammen. Man skal ikke
gøre mere end der er støtte til, men gør man det rigtige, 
kommer bidragene og hjælpen også. Det har LIVETS 
SKOLE erfaret.

Martinus skriver:
Fra artiklen GAVEKULTUR: “Udviklingens mest ufejl-
barlige kendetegn viser sig ikke i form af, hvor meget man 
ejer, men derimod i form af, hvor megen glæde man er i 
stand til at føle ved at yde sin næste noget af
det man ejer. Vort forhold til det “at give” er vort forhold 
til udviklingen.
Herpå ses det, hvor man står. Herpå ses det jordiske men-
neskes afstand fra at være et “færdigt” væsen, hvilket vil 
sige, den væsenstilstand, der i “Livets Bog” udtrykkes 
som “det rigtige menneske”.
Dyrets natur er princippet “at tage”, – det virkelige men-
neskes natur er princippet “at give”.
… ”Da gaveprincippet er det modsatte af tvangsprincip-
pet, vil det, overalt, hvor det udvikler sig, resultere i en 
større og større frihed for samfundet såvel som for det 
enkelte menneske.”

Den frihed, som Martinus her nævner, vil føles der, hvor 
der ikke er tvang eller kontrol, og hvor man frit kan 
komme og gå, – og frit kan give, hvad man har lyst til.

Gavekultur
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Sommerkursus 2015 i Martinus åndsvidenskab, 
alkærlighedens videnskab.

I Odense lørdag d. 27. juni til fredag d. 3. juli
På DANHOSTEL Odense, Kragsbjerggaard, 
Kragsbjergvej 121, 5230 Odense M

Der tjekkes ind lørdag fra kl. 16, hvor der ser-
veres en vegetarsuppe kl. 18, og der tjekkes ud 
fredag kl. 11. Der er vegetarmad morgen, fro-
kost og aften. The og kaffe ad libitum.
Der er ingen kursusafgift. Sengelinned er inkl. i 
prisen, som er fra 600 kr pr person til 3300 kr, 
alt efter værelsesønsker.

Det Tredie Testamentes fond yder tilskud eller 
giver friplads til personer, som af økonomiske 
grunde ellers ikke kan deltage i sommerkurset.

sommerkursus 2015 

på kragsBjerggård i odense
lørdag 27 juni til fredag 3.juli

Der er ud over foredrag og studiegrupper også 
aftenforedrag, hvor der er gratis adgang for 
folk ude fra byen. Det første aftenforedrag søn-
dag d. 28. juni kl. 19.30 er en introduktion til 
Martinus og hans værk af Vagn Noach.

Der betales et depositum på 500 kr ved tilmel-
ding, som sker til Livets Skole email: jan@
langekaer.dk eller tlf. 2015 7811
Bankkonto i Danske Bank: reg.nr 1551 kontonr 
3719548830

For yderligere information: www.livetsskole.
info, www.det-tredie-testamente.dk og på face-
book: LIVETS SKOLE i åndsvidenskab

MARTINUS i symbol 33 i DEV III, side 288:

”Da disse (Verdensreligionerne red.)
er baseret på overdimensioneret følelse, må de
nu degenerere til fordel for religiøs videnskab,
der også bliver udtrykt som åndsvidenskab”.

(Bl.a. i sine sidste foredrag forklarer Martinus 

At Talsmanden den Hellig Ånd er 
åndsvidenkaben, 
som igen er hans værk Det Tredie Testamente, 
som 
igen er Kristendommens sidste epoke)
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Referat af Chris Falke Daimo og Jan Langekær
Den 24. marts 1946 holdt Martinus en mindedag, fordi 
det var 25 år siden, han fik sin kosmiske bevidsthed. 
Han holdt en tale, hvor han nævnte, at denne dag var en 
mærkedag i hans liv.  Han afsluttede talen med at sige: 
“Jeg vil derfor gerne have Lov til at slutte denne min 
Mindedag, som De med Deres Kærlighed saaledes har 
gjort uforglemmeligt lysende for mig, med at udtrykke 
min inderligste og hjerteligste Tak til Dem alle sammen.“

Det er jo os, der nu har grund til at udtrykke vor inder-
ligste taknemmelighed til Martinus og Forsynet, at denne 
begivenhed skete, for nu 94 år siden.  Denne begivenhed 
bør jo være den vigtigste mindedag vi kan fejre og derfor 
havde Fonden Det Tredie Testamente, LIVETS SKOLE 
i åndsvidenskab, også besluttet at gøre den til en årlig 
mindedag.

Man havde fastsat festligholdelse af denne store begiven-
hed til lørdag den 21. marts 2015. (Det var datoen, hvor 
Martinus modtog bogen, som var medvirkende til, at han 
fik sin kosmiske bevidsthed). 

Der blev hermed grundlagt en vigtig fejring af denne 
historiske og kulturelle hændelse, der vil få betydning 
for hele menneskehedens historie og udviklingsproces 
frem imod målet, at vi alle engang skal blive mennesker 
i Guds billede!

Der var lagt et righoldigt program med taler af Jan Lan-
gekær, Rolf Elving, Christer Malmstrøm og Ingemar 
Fridell. Sidstnævnte spillede flere gange, blandt andet et 
variationsværk af Mozart med henvisning til, at Martinus´ 
analyser også er et variationsværk, hvor evige temaer 
kommer igen og igen og varieres. Han nævnte især 4 
temaer, der varieres i Det Tredie Testamente, nemlig: 

1. Skabelsen af mennesket i Guds billede.

2. Alt er såre godt.

3. Gudsforholdet.

4. Kærlighedsbudskabet (Du skal elske Herren din Gud 
over alt, og din næste som dig selv)

Der var også musikindslag af Ingrid Holck med foto fra 
Tadeusz Hynek. Thorsten Dreijer viste film- og musikind-
slag.  Der var oplæsning af Martinus´ erindringer ved 
Hans Skaarup og Mejbritt Ræbild læste fra “Efterskrift“ 
i Livets Bog VII.

I det store program var der naturligvis også en pause, 
hvor der blev serveret kaffe og te samt lækre lagkager til 
de 129 fremmødte, og der manglede ikke noget. Der var 
dækket op til i alt 130 personer ved 7 mands borde. De var 

pyntede til dagen med hvide duge og små Martinus-flag. 
Salens vægge var pyntede med Martinus smukt indram-
mede symboler og over scenen hang et 5 meter langt 
banner med teksten ”Fest for Martinus kosmiske indvielse 
i 1921”.  Bag scenen var opstillet de smukke plancher, 
som bruges til udstillinger rundt omkring i mange byer.

Der var altså indbudt til en mindedag med et righoldigt 
program. En mindedag, som Martinus også holdt i 1946, 
men som nu er genoptaget og vil være tilbagevendende. 

Det er værd at bemærke, at når man inviterer til en min-
dedag eller en fest, så kræver man jo ikke betaling af sine 
gæster.  – Alt var derfor gratis og frit. 

Men man får jo lyst til at vise sin taknemmelighed, både 
over for alle dem, som havde lagt det store arbejde i 
at arrangere mindedagen, og alle dem der bidrog med 
programmet og selvfølgelig især også på grund af den 
gave, som vi alle har fået fra Martinus i form af de gud-
dommelige analyser i Det Tredie Testamente.  – Mange 
gav bidrag og gaver til mindedagen, så alt virkede efter 
gaveprincippet.

Hvis du vil vide mere om denne mindefest, så er hele 
arrangementet blevet filmet af Bo Hansen, og der blev 
taget mange billeder.  Både Film og fotos vil senere kunne 
ses på Facebook og på LIVETS SKOLE i åndsviden-
skabs hjemmeside: www.livetsskole.info.

Mange lyse hilsner.   

PS: For dem, som efter mindefesten, havde lyst til at 
fortsætte samværet, kunne man i bus blive kørt til re-
stauranten i Idrættens Hus, hvor der var arrangeret en 
dejlig veganerbuffet, til 129,- kr.  Dette tilbud var der 
100 personer som tog imod og på denne måde sluttede 
en fantastisk en fantastisk mindedag i godt selskab.

Fest for Martinus kosmiske indvielse i 1921



Filosofiske krummer
Vi må ikke glemme, at had, misundelse og stolthed forurener vores liv. (Pave Frans)

Sand styrke er at tjene andre. (Pave Frans)

Giv kærlighed, hvor der ikke er kærlighed, og du vil få kærlighed. (Johannes af Korset)

Hvis du føler glæde ved det gode, du har øver, og er bedrøvet over det onde, som du har begået, er du en sand tro-
ende. (Muhammed)

Hjernen frembringer ikke tanker, ligesom en ledning heller ikke frembringer elektrisk strøm. (Poul Brunton)

Hjernen ånder bevidsthed, ligesom lungerne ånder luft. (Huston Smith)

Den Gud, jeg oplevede under min rejse, er den rene kærlighed. (Eben Alexander i bogen ”Proof of heaven”)

Når meningsløshed er problemet, består helingen I at genindsætte mennesket I et levende univers. (Pia Skogemann)

Skellet mellem det, der er virkeligt, og det der er fantasi, kan ikke opretholdes. Alle eksisterende ting er jo illusion. 
(John Mackenzie)

Hvis man bruger smerten til at udvikle sig, er den værd at gå igennem (Bernie Siegel)

Ligesom en ædelsten ikke kan poleres uden friktion, kan mennesket ikke blive fuldkomment uden prøvelser. (Kine-
sisk ordsprog)

Ligesom et magnetfelt kan ordne jernfilspåner i et specielt mønster, således ordner det felt, din bevidsthed skaber, 
din krops fysiske materiale i et bestemt mønster. (Deepak Chopra)

Videnskab uden samvittighed er sjælens ruin. (Rabelais)

Religion forholder sig til teologi som en træstamme til en bjælke. Den første bærer en krone, der synes at blande sig 
med himlen, den anden bærer et loft, der skjuler himlen. (Knud Hjortø)

Livet har kun én eneste mening, og det er, at liv skal forbinde sig med liv, og denne forbindelse kan kun ske igennem 
kærligheden (Martinus)

Anti-flokmentalitet:
Jeg dyrker en sport, som jeg træner i tit,
Jeg øver mig i at gå ude af trit. Piet Hein
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Flaget
Da Martinus-sagens flag første gang blev hejst i Klint d. 31/5-1936, sagde Martinus bl.a.: 
”Når vi er forsamlede her i dag, så er det, fordi vi har den glæde at skulle overvære, at den 
hellige ånds symbol, den matematiske formel for den guddommelige verdensplan, udtrykket 
for det evigt fuldkomne verdensbillede, i form af et banner for første gang hejses på jorden. 
Jeg skal ikke her fordybe mig i nogen lang forklaring, da De jo kender de nærmere detaljer 
eller enkeltheder fra mit arbejde, fra studiekredsene, men straks gå over til at udføre denne for 
os så højtidelige handling.

Og efter at flaget var hejst og vajede i vinden, synligt i alle sine felter og detaljer, følte jeg 
trang til at afslutte med følgende: ”Som De kender fra mit arbejde, er de seks kolorerede 
felter udtryk for de seks grundenergier, som verdensaltets sammensætning manifesterer sig 
i. Den hvide trekant eller pyramide med strålerne udtrykker det guddommelige ”noget”, det, 
der oplever livet i enhver organisme, medens det violette felt er udtryk for den guddommelige 
skabeevne.

Som de nu ser dette hellige symbol vaje i vinden, er det et ydre synligt udtryk for det allerhø-
jeste tankeklima. Og i kraft af denne dets identitet som kærlighedens symbol vil dets vajen i 
krigens og ufredens tjeneste aldrig kunne finde sted uden at være en parodi på dets bestem-
melse. Hvor dette lysets symbol derfor retmæssig skal vaje i verden, må al krig, brutalitet og 
ufred være bandlyst.

Og på samme måde må en mental kopi af dette vaje i vore hjerter. Det gælder også her, at det 
ikke bliver sønderrevet af de stærke lidenskabers storme, men at det hele tiden kan vaje og 
lyse i en atmosfære af tilgivelsens og kærlighedens friske brise. .. Vi repræsenterer her en for-
samling af mennesker, der efterhånden gerne skulle have så meget solskin inde i deres egen 
natur, at det ikke skulle være af nogen særlig nedtrykkende betydning, selv om den naturlige 
sol i nogle øjeblikke nødvendigvis må dækkes af skyer, og den for de jordiske livsformer så 
nødvendige fugtighed kan komme til udløsning.
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En berigtigelse

I sidste nummer af bladet (Impuls 2/2015) fremstod Mischa’s artikel 
”Bevidsthedens evolution” ikke med tegningerne i farver, hvilket 
har vanskeliggjort forståelsen af artiklen.
Den kan dog ses på hjemmesiden på nettet, sådan som den burde 
have set ud på papir.  Trykkeren havde misforstået sin opgave. Der-
for har jeg nu trykt de to tegninger på bagsiden af dette blad - for her 
kan jeg jo bruge farver!

Men man kan også blot kontakte forfatteren : mischa.lim2@gmail.
com - og få artiklen tilsendt i farver.

PS. Biografien koster stadig kun 100 kr ligesom Tverskovs samlede 
3-bindsværk også kun koster 100 kr.
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Danske Bank

Kære Impuls-læsere!
Der er gået 4 måneder siden sidst, så jeg har fået mange 
artikler tilsendt. Men jeg får ikke plads til dem alle 
dennegang.

Jeg har i dette blad oprettet en særlig rubrik, jeg kalder 
”Udpluk fra facebook-debatten”, for der foregår faktisk 
en livlig diskussion, og mange af dette blads læsere 
følger nok ikke med i den.

Når der nu ikke er åbenhed og ytringsfrihed indenfor 
”Sagen”, er det jo godt, vi har de sociale medier. In-
stituttet har godt nok udsendt et ”sommerbrev”, hvor 
man forsøger at tegne et ”lyserødt” billede af Sagens 
tilstand, men der en del urigtige oplysninger.

F.eks. påstår man, at Martinus selv oprettede en fond, 
som blot blev videreført, men i hans tid var det nogle af 
Sagens venner, der oprettede en fond, hvor man kunne 
sende penge, så man undgik at sende dem til Martinus 
personligt. Martinus ville jo altid helst undgå at komme 
under offentligt tilsyn. Han ønskede heller ikke, at ga-
vegivere kunne få fradrag, for så ville Instituttet jo få 
en fordel på andres bekostning.

Det kan undre, at man ikke i dette sommerbrev skriver 
noget om, at man har fået nye vedtægter i 2014, og at Per 
Jan Neergaard er udpeget til direktør med bemyndigelse 
til at ansætte og afskedige medarbejdere. Denne ”nye” 
erhvervsvirksomhed kaldes også en ”international 
organisation”.

Med kærlig sommerhilsen - (nu hvor sommeren endelig 
er kommet!) 

Ruth
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Hvad er døden?
Af Martinus

For det store flertal af alverdens mennesker er døden en 
uløselig gåde. Den materialistiske videnskab, som har et 
fabelagtigt kendskab til den fysiske verden, synes i det 
store og hele at mene, at døden må være livets ophør, en 
total tilintetgørelse af individets bevidsthed og livsople-
velse, selvom der er forskere, der nøjes med at sige, at det 
er noget, den fysiske videnskab slet ikke kan beskæftige 
sig med. Da den fysiske videnskab ganske naturligt er en 
autoritet for mange mennesker, fordi den har løst adskil-
lige gåder i den fysiske verden og på mange områder 
har været til umådelig stor gavn, er man tilbøjelige til at 
anse denne videnskab for autoritet på alle områder, også 
når det gælder døden. Man søger at slå sig til tåls med, at 
man kun lever een gang, og derfor gælder det om at nyde 
livet så meget som muligt, selvom det måske til tider sker 
på andres bekostning. Tanken om døden slår man hen, i 
alt fald så længe man ikke har nogen fornemmelse af, at 
den umiddelbart står for døren. Det er den materialistiske 
indstilling: enten at døden er afslutningen på alt, eller 
også at den er noget, man ikke skal beskæftige sig med.

Men der er også mennesker, der tror, at døden er en 
indgang til et andet liv, enten et ”himmerige” eller et 
”helvede”, en anden form for tilværelse, som de kalder 
”det evige liv”. Med hensyn til liv efter døden er
menneskeheden altså delt i to grupper, ”de troende” og 
”de vantro”. Ser vi på de troende menneskers område, 
ser vi, at det strækker sig lige fra menneskets allerførste 
tilsynekomst som abemenneske og frem til en del af den 
nulevende menneskehed. Vantroen er derimod af nyere 
dato, den har især gjort sig gældende i de sidste par 
århundreder og i særlig grad i vor tid, idet den materiali-
stiske indstilling til livet behersker verden i dag. 

Troen på døden er den moderne verdenskulturs funda-
ment. Man dræber de mennesker, man ikke kan lide, man 
straffer mordere med døden, opruster til krig, hvilket vil 
sige, at man dygtiggør sig i at dræbe så mange mennesker 

som muligt, tilhørende nationer og folk, som man ikke 
kan lide. Det sker alt sammen i tillid til, at alle disse men-
nesker ved døden bliver tilintetgjort, så man ikke mere 
behøver at frygte for at blive generet af dem. Denne tro 
er en fundamental magt i den moderne verdenskultur. 
Men det er ikke blot inden for vor tids materialistiske 
opfattelse, at en sådan drabsudfoldelse har fundet sted. 
Man har fulgt dette princip i umindelige tider også in-
den for de troendes rækker. Er ikke moselovens ”øje for 
øje og tand for tand” en kundgørelse om dødsstraf som 
den eneste retfærdiggørelse? Gennem århundreder har 
troende kristne såvel som muhammedanere ført ”hellig 
krig” for at udrydde ”hedninger” eller omvende dem til 
den ”sande tro”. 

Men hos de religiøst troende mennesker sker drabene i 
tillid til, at de væsener, man afliver, kommer i helvede 
og således yderligere bliver straffet af den gud, man selv 
tror at tjene med sin morderiske indstilling. Altså, mate-
rialisterne dræber for at tilintetgøre, og de troende for at 
sende mennesker til ”helvede”, i begge tilfælde udfoldes 
en blodbesudlet, morderisk mentalitet, der gør selve livet 
på jorden til et ”helvede”, idet den er en ”djævelsk” men-
talitet baseret på had og med umådelige lidelser som sine 
virkninger. Livet på jorden er mere en dødsudfoldelse og 
en tro på døden, end det er livsudfoldelse og tro på livet. 
Har denne dødsbefordrende mentalitet, som nu i årtusin-
der har behersket menneskeheden først i religionens navn 
og senere i materialismens, da medført, at livet på jorden 
er blevet bedre, fordi man efterhånden har fået udryddet 
alle de ”onde” mennesker?

Nej, tværtimod, det lader til, at man stadig må opfinde 
større og større og mere og mere geniale krigsmaskiner 
for at prøve at ødelægge de ”forbryderiske og amoralske 
fjender”, som man er bange for vil udrydde en selv, inden 
man kan komme dem i forkøbet. Udryddelsesmetoderne 
har ikke haft nogen mønstermenneskehed som resultat. 
Krige,rov, mord, forbrydelser og perversiteter dominerer 
på jorden som ingensinde før, samtidig med at mennesker 
lider nød, sulter ihjel eller udsættes for så mange syg-
domme, at man ikke kan udvide hospitalerne så stærkt, 
som behovet fordrer. Menneskeheden er stadig trods 
årtusinders udryddelseskampagner fuld af mordere og 
røvere, der under mere eller mindre camouflerede former 
gør sig livet behageligt ved at fjerne alle de mennesker, 
der på en eller anden måde synes at true eller genere deres 
livsudfoldelse. 
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Men det er ikke blot de mennesker, der med våben dræber 
andre mennesker, som er mordere. Mord er et langt mere 
udbredt fænomen i denne verden, end de fleste mennesker 
tror. De våben eller den gift, der bruges til disse mord, 
benytter de fleste mennesker sig af, når de bliver vrede, 
hidsige, bitre eller hadefulde. Det er mikroskopiske mord, 
mord på langt sigt forårsaget ved giftige bemærkninger, 
sårende ord, der trænger ind i andre menneskers psyke og 
skaber rifter og sår, som gennem lang tid virker dræbende 
på disse menneskers livslykke. Livet i junglen er som et 
paradis i forhold til det helvede, der findes i menneskenes 
liv. Kulturen er blevet en intellektualiseret jungle, hvor 
man dræber med intelligens i stedet for med tænder og 
klør. Nu har den menneskelige intelligens endda fundet 
ud af at frigøre kræfter, der virker i selve jordlegemets 
struktur, for at have dem som «forsvarsredskaber».

Man kan sammenligne menneskeheden med passagererne 
på et skib ude på oceanet, der er kommet i krig med 
hverandre, og som i desperation er begyndt at nedbryde 
selve skibet for deraf at skabe materiale til sprængstoffer, 
der ikke blot kan dræbe de kæmpende selv, men også 
sprænge dele af skibet i luften. Vil man ikke sige om disse 
mennesker, at de er blevet vanvittige? Med atombomber 
og brintbomber skaber menneskene sår i selve klodens 
organisme, sår, der er livsfarlige for de levende væsener 
på klodens overflade. Hvis ikke der var en magt, der var 
stærkere end menneskenes, ville menneskehedens tro på 
døden og deres udfoldelse af dræbende kræfter snart have 
gjort ende på alt liv på denne klode.

Men en sådan stærkere magt findes. Den har bevirket 
jordklodens udvikling gennem millioner af år, fra den 
var en glødende tåge i rummet, til den er blevet den vid-
underlige bolig for levende, tænkende væsener, den er i 
dag. Og denne magt vil også vide at sætte en stopper for 
menneskenes forsøg på at sabotere den
skabelsesproces, som skal føre både jordkloden og men-
neskeheden videre i udvikling.

Menneskene tror, at døden er enten en udslettelse af 
bevidsthed og livsoplevelse, eller en indgang til et evigt 
liv i himmeriges salighed eller helvedes pine. At de har 
disse trosformer, er en naturlig følge af det midlertidige 
udviklingstrin de står på, og det kan heller ikke bebrej-
des dem, at de udfolder junglementalitet; det er, fordi 
de endnu med en stor del af deres bevidsthed tilhører 
dyreriget. Ideen om det gode, om næstekærlighed og 
en verden, hvori der er fred, eksisterer dog også i deres 
bevidsthed, det er den «sæd, hvori alle jordens folkeslag 
skal velsignes», når den sås i hverdagen gennem hand-
linger. Derigennem vil mennesket overvinde «døden», 
det vil blive et guddommeligt levende væsen, ikke blot 
fysisk set, men også kosmisk set, i modsætning til dets 
nuværende tilstand, hvor det, selvom det fysisk kan være 

sprællevende, dog er et kosmisk dødt væsen, der befinder 
sig i «de dødes rige». Døden er nemlig ikke det, men-
neskene forstår ved dette ord. 

Døden er den tilstand, hvori menneskene i øjeblikket 
befinder sig. Hvis døden var, hvad menneskene tror, 
den er, og hvis deres opfattelse, at «de onde fjender skal 
udryddes», var rigtig, ville menneskeheden i dag efter i 
årtusinder at have udryddet «de onde» bestå af ædle sjæle, 
der levede sammen i et næstekærlighedens broderskab, 
eller den ville i alt fald være regeret af sådanne sjæle. Men 
ingen af delene er tilfældet. Verden regeres af krigstil-
hængere og våbenmagtsudøvere valgt af folkets eget 
flertal. Livsbetingelserne er for millioner af mennesker 
langt hårdere og mere besværlige, end de nogen sinde 
har været for fortidens primitive folkeslag. Millioner af 
mennesker dør i dag af sult, fordi de ingen betingelser har 
for at komme til at tjene det daglige brød. Alt livgivende 
arbejde i verden er mere eller mindre monopoliseret og 
dermed priviligeret.

Alle de fysiske goder, som med rette tilhører hele men-
neskeheden og bør komme hele menneskeheden til gode, 
besiddes som privatejendom, dels af enkelte personer, 
dels af store koncerner og aktieselskaber. Denne privat-
monopolisering af alle naturgoder i verden er absolut 
dødbringende. De små goder, almindelige ubemidlede 
mennesker kan tilegne sig ved deres arbejdskraft, er i 
virkeligheden kun små løsrevne brudstykker af dette pri-
vatmonopol. Hele verdenskulturen af i dag, alle nationers 
indbyrdes forhold og forholdet mand og mand imellem 
befinder sig i en kulminerende dødskultus. Man tror på 
døden, man lever i døden ved at udstråle dødsenergi, 
man hader, hævner og straffer og tilegner sig livsgoder 
ved hjælp af døden.

Dødens vinterkulde råder i menneskenes verden, selv 
videnskaben, læger, naturforskere og filosoffer tror på 
døden. Man ser millioner af lysår ud i verdensrummet, 
men siger blot, at det er en livløs mekanisme. Man kan 
kun fortælle om mål, vægt, afstande, tid, rum etc., det 



5

bliver kun til livløse facitter. Nydelsen af «kundskabens 
træ» er ved at ske fyldest, døden tilbedes i stedet for livet. 
Men findes der da ikke en «opstandelse» fra dette døds-
rige? Det gør der, og det er netop den udviklingsepoke, 
menneskeheden nu er ved at glide ind i. De kommer til 
at opleve, at det, de kalder døden, snarere er en fødsel, 
en forvandlingsproces, og at intet levende væsen nogen 
sinde er ophørt med at eksistere, såvel som intet væsen 
nogen sinde er begyndt at leve. De har altid været, og de 
vil altid vedblive at være. Evigheden er ikke noget, der 
begynder efter døden eller med fødslen, Evigheden er 
«noget, som er», og vi er også «noget, som er», vi er eet 
med selve evigheden.

Menneskene udgør netop, hvad man kan kalde «kosmi-
ske lig», fordi de identificerer sig selv med den fysiske 
krop, som kun er et redskab, gennem hvilket de oplever 
livet i en fysisk verden. Selve livet findes ikke i den fy-
siske verden, det er kun livets virkninger, vi her oplever. 
Selve den kraft, som sætter disse virkninger igang, er 
noget åndeligt. Denne åndelige kraft gennemstrømmer 
hele universet som en livsrytme, et kosmisk åndedræt, 
en livsfornyelse. Den manifesterer sig gennem det evige 
kontrastprincip, uden hvilket det ville være umuligt at 
opleve det evige liv.

Derfor eksisterer der lys og mørke, kulde og varme, ondt 
og godt o.s.v., og ingen af disse livsytringer ville det 
være muligt at opleve, hvis ikke deres kontraster også 
eksisterede og kunne opleves af de levende væsener. Vi 
ved, at der også er to kontraster, vi kalder «sandhed» og 
usandhed». Det er to former for bevidsthedskraft, og de 
udgør de samme kontraster, som vi kalder «livet» og 
«døden», «det gode» og «det onde» og «det fuldkomne» 
og «det ufuldkomne». 

Menneskeheden befinder sig i en kulminerende udfoldelse 
af «det onde» eller «det ufuldkomne», som er identisk 
med «døden» eller «usandheden». Har menneskene da 
forladt sandheden, har de engang været den nærmere? 
Det har de, sandheden har engang været en langt større 
livskraft i mennesket, end den nu er. Engang var troen 
på et evigt liv hinsides den fysiske tilværelse en førende 
drivkraft i menneskets livsudfoldelse, og det er den endnu 
for alle såkaldte naturmennesker. 
Troen på livet i stedet for på døden, troen på livet, som 
det virkeligt primære i tilværelsen og døden som noget 
sekundært og underordnet i livsprocessen, er fundamen-
tet for mennesket på dets første udviklingsstadier som 
dyremenneske. Det tror, at alt er levende, besjælet af 
«ånder», «guder» og «dæmoner», og denne livsopfattelse 
er sandheden nærmere, end den det materialistiske og 
ateistiske menneske har. Selvfølgelig er det ikke menin-
gen, at menneskeheden skal vende tilbage til et sådant 
trin for at komme sandheden nærmere. 

Det er en evig udvikling, kontrastprincippet befordrer, 
og den sandhed buskmanden eller australnegeren oplever 
instinktivt, vil kulturmennesket blive i stand til at opleve 
med følelse, intelligens og intuition hundrede procent 
dagsbevidst. Og det vil medføre en livsudfoldelse, som 
gør mennesket til en guddommelig medarbejder i ver-
densaltet, et «menneske i Guds billede».

Jordmenneskehedens kultur, som den er i dag, er en «kos-
misk kirkegård». De skønne paladser, den megen luksus, 
de strålende uniformer, ordener, titler o.s.v. er «gravstene-
ne», som viser, at «noget» er begravet her. Dette «noget» 
vil stå op af «graven», og det vil ske derigennem, at det 
enkelte menneske, som udgør dette «noget», forvandler 
sin kraft fra at være udfoldelse af dødbringende tanker 
og handlinger til at blive livgivende næstekærlighed, 
hvortil der kræves ikke blot følelse, men også intelligens 
og indsigt i livets fysiske såvel som åndelige love. Hele 
den materialistiske, tekniske og videnskabelige udvikling 
er den «nydelse af kundskabens træ», som for en tid får 
mennesket til «at dø døden», fordi det mister forståelsen 
af det evige liv.

Men i kraft af reinkarnationsprincippet, som også er et 
led i den evige livsrytme eller udvikling, gør det enkelte 
menneske ved at «så» og «høste» fra liv til liv de erfa-
ringer, som forårsager, at det bliver søgende.
Det er begyndelsen til opvågningen fra den kosmisk 
«døde» tilstand, til at det selv bliver «vejen, sandheden 
og livet».
(Ovenstående foredrag blev holdt af Martinus i KOSMOS 
FERIEBY mandag den 12. juli 1954. Det er bearbejdet 
for kontaktafdelingen af Mogens Møller. Bearbejdelsen 
godkendt af Martinus.) Brev nr. 22-1957.
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af Jes Arbov

Kære Willy Kuijper, Per Jan Neergaard, Trine Möl-
ler, Jacob Kølle Christensen, Peter Bendtsen og Mary 
McGovern

Det er med sorg, jeg konstaterer, at Martinus Institut 
har rejst et søgsmål ved en offentlig ret mod navngivne 
personer. 
Jeg forstår udmærket, at Martinus Institut, som ret-
tighedshaver og ansvarlig for at udgive Martinus’ lit-
teratur, er nødsaget til at handle. Det undrer mig bare, at 
man har valgt at gå til det offentlige retssystem for at få 
løst konflikten. Umiddelbart kan det måske forekomme 
logisk, fordi det er en sag om copyright. Jeg forstår dog 
samtidig, at konflikten dybest set er opstået, fordi man er 
uenige om, i hvilken form Martinus’ værker bør udgives 
på dansk. Den del af problemstillingen har jeg svært 
ved at se, at en offentlig ret har forudsætninger for at 
tage stilling til. Er denne antagelse korrekt, betyder det, 
at selvom der på et tidspunkt kommer en afgørelse ved 
den højeste retsinstans, som endegyldigt stadfæster, at 
Martinus Institut har copyrighten, vil den underliggende 
konflikt stadig bestå. Når retten har talt, er man kun nået 
halvvejs, og det underliggende problem, der har skabt 
konflikten, vil stadig ikke være løst. Rettens afgørelse 
vil dermed ikke skabe den fred og fælles forståelse, som 
alle Sagens interesserede længes efter. 

Dette brev er et forsøg på at undersøge, om det er muligt 
at løse konflikten på en anden måde. 
Træder vi et skridt tilbage og hæver os over al den bal-
lade, der er lige nu, kan vi konstatere, at der – til trods 
for alle de divergerende opfattelser – er én ting, som alle 
involverede i konflikten har til fælles. De forsøger alle 
efter bedste evne at tilegne sig Martinus’ verdensbillede. 
Som jeg ser det, er det et stort plus. Martinus’ kosmiske 
analyser kan nemlig hjælpe os med at kaste nyt lys over 
sagen på et langt mere grundlæggende niveau, end det er 
muligt ved en offentlig ret. Vælger vi derfor at analysere 
problemet ud fra Martinus’ verdensbillede, og baserer 
vi den endelige afgørelse på resultatet af denne analyse, 
opnår vi, hvad vi dybest set ønsker. Vi får en løsning, der 
stemmer overens med Martinus’ vilje.

Det kan vi ikke være sikre på vil ske, så længe sagen 
kører ved en offentlig ret. Tværtimod risikerer man, at 
sagen afgøres ud fra helt andre principper og hensyn end 
dem, der ligger til grund for den moral, som Martinus 
står for. Ret beset er det faktisk det mest sandsynlige. 
For i forhold til det, Martinus Institut er sat i verden 

for at realisere, repræsenterer den juridiske retsinstans 
en uddøende moralopfattelse. Den hviler på juridiske 
principper og bestemmelser, der er blandet op med gam-
meltestamentlig moral.

Det betyder, at en eventuelt senere og endelig afgørelse 
ved en offentlig retsinstans kan vise sig at være irrelevant 
for Martinus Institut, fordi det er Instituttets opgave at 
repræsentere en moral, der fundamentalt adskiller sig fra 
Moselovens retsfilosofi ved at være i overensstemmelse 
med Kristi tænke- og væremåde. Man risikerer dermed 
at komme i den paradoksale situation, at rettens afgørelse 
vil være ubrugelig for Martinus Institut, fordi den ikke 
harmonerer med det, man ville være nået frem til ud fra 
de kosmiske analyser, som Martinus har givet os.
Jeg tror, at alle dybest set er enige i, at det er i Martinus 
Instituts interesse at undgå en sådan situation. Lad os 
derfor undersøge, hvordan sagen stiller sig, hvis vi ana-
lyserer problemstillingen med udgangspunkt i Martinus’ 
verdensbillede.

Når spørgsmålet, om hvordan Martinus’ interesser bedst 
varetages ved udgivelse af hans værker, overhovedet 
fremstår som et problem, bunder det i det simple faktum, 
at der er uenighed om, hvad der er det korrekte svar på 
spørgsmålet. Den opgave, vi derfor er stillet overfor, er at 
nå til klarhed over, hvordan vi bedst varetager Martinus’ 
og Forsynets interesser i denne sag. 

For at gennemføre en analyse, der giver os svar på dette 
spørgsmål, er det helt underordnet, om man tilhører den 
ene eller anden part i sagen. For sandheden må alle andre 
interesser og personlige præferencer vige. Som åndsfor-
skere har vi yderlige den fordel, at vi hver især har et 
personligt ønske om, at vor egen vilje må underordne sig 
og acceptere det, vi er i stand til at erkende som sandt.

Umiddelbart kan det måske virke som en uoverskuelig 
opgave at finde svar på det stillede spørgsmål. Martinus 
har dog heldigvis givet os nogle glimrende redskaber, 
som vi kan anvende. Navnet på disse redskaber er logik 
og kærlighed. Og det forholder sig jo forunderligt nok 
sådan, at tænker vi 100 % logisk, er det kærligt – og om-
vendt, tænker vi 100 % kærligt, er det logisk. Opgaven må 
derfor være at foretage analyser, der belyser spørgsmålet 
fra forskellige synsvinkler og angiver mulige svar. Det 
eneste krav til disse analyser er, at vi må bestræbe os til 
det yderste for, at de er i kontakt med logik og kærlig-
hed. Alle analyser, der er logiske og kærlige, må anses 

Åbent brev til Rådet
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for sande. Og tilsvarende må enhver analyse, som kan 
påvises at være i strid med logik eller kærlighed, anses 
for falsk eller i det mindste at have begrænset gyldighed.
Først når vi finder det korrekte svar, får vi ”fred”, og vi 
får dermed mulighed for inden for dette begrænsede, 
men særdeles vigtige område at bringe vores egen vilje 
i overensstemmelse med Forsynet eller den højere vilje, 
der også er Martinus’ vilje. Belønningen for vore anstren-
gelser er, at vi – når analysen er gennemført og resultat 
foreligger – når den tilstand af afklaret ro og sikkerhed, 
vi alle længes efter i denne sag.

Efter således at have præciseret præmisserne for under-
søgelse af den aktuelle problemstilling, vil jeg gerne 
præsentere fire analyser, der efter min bedste vurdering er 
i overensstemmelse med logik og kærlighed. Da spørgs-
målet om retskrivningen er det helt centrale stridspunkt 
i uenigheden om, hvordan Martinus’ interesser bedst 
varetages ved udgivelse af hans værker på dansk, er det 
dette spørgsmål, der er det centrale i de fire analyser.

Analyse nr. 1: Det formelt logiske argument 
1. Jeg går ud fra at alle, der kender Martinus og hans 
forfatterskab, er enige om, at Martinus ikke på noget 
tidspunkt har givet udtryk for, at han ikke ønskede eller 
på nogen måde modsatte sig, at hans værk blev udgivet 
med den oprindelige retskrivning. 
2. Tilsvarende går jeg ud fra, at der er enighed om, at 
Martinus på intet tidspunkt udtrykkeligt tilkendegav, 
at han efter sin død ønskede hele værket udgivet med 
moderne retskrivning. Med retskrivningsreformen 1948 
havde han ellers haft rig lejlighed til det. Hvis det virkelig 
havde været hans udtrykkelige ønske, må man gå ud fra, 
at han havde sagt det. 

Af punkt ét fremgår, at udgivelse med den oprindelige 
retskrivning ikke kan være i modstrid med Martinus’ vilje. 
Af punkt to fremgår, at vi ikke ved om Martinus ville 
modsætte sig, at værket nu udgives med moderne ret-
skrivning. Måske ville han acceptere det; men vi ved det 
ikke. Omvendt ved vi, at det ikke lå ham stærkt på sinde. 
Hvis det havde gjort det, havde han sagt det.
Konklusionen på denne analyse må derfor være, at hvis 
man ønsker at handle i overensstemmelse med, hvad vi 
med sikkerhed ved, at Martinus ville støtte og acceptere, 
skal værket udgives med den oprindelige retskrivning. 
Vælger man derimod at ændre til moderne retskrivning, 

handler man måske ikke i modstrid med Martinus’ vilje 
– det er muligt – men måske gør man det! Det er der en 
reel risiko for. Det er ikke til at vide med sikkerhed, da 
Martinus ikke har været eksplicit i sine udtalelser på det 
punkt.
Ønsker man derfor at være på sikker grund og bringe sin 
egen vilje i overensstemmelse med Martinus’ vilje, skal 
værket udgives med den oprindelige retskrivning.
Det eneste der kan rokke ved dette ræsonnement, er 
at der fremlægges klar dokumentation for, at Martinus 
– hævet over enhver tvivl – ønskede værket ajourført 
med moderne retskrivning. I modsat fald handler man 
på egen hånd. 

Analyse nr. 2: Det sprogvidenskabelige argument 
Sproget er dynamisk og ændrer betydning over tid. Skal 
man være konsistent og tro mod den ny retskrivning, er 
man derfor nødt til også at ”oversætte” forældede ord 
og vendinger, og ord der har ændret betydning. Gør man 
ikke det, forringer man kvaliteten af teksten, fordi visse 
ord og vendinger nu ser forældede ud eller har en anden 
betydning i konteksten og dermed repræsenterer en me-
ning, der afviger fra den oprindeligt intenderede. Vælger 
man derimod at ”oversætte” ældre ord og vendinger, så de 
svarer til den nye retskrivnings sproglige betydningsho-
risont, forringer man også kvaliteten. Det gør man, fordi 
en 1:1 oversættelse ikke er mulig.
Ved at ændre retskrivningen bringer man sig dermed i 
et uløseligt dilemma, fordi teksten udsættes for et kvali-
tetstab, ligegyldigt hvad man vælger at gøre. At udsætte 
Martinus’ tekst for et kvalitetstab er hverken logisk eller 
kærligt. 

Analyse nr. 3: Det kildekritiske argument 
En del læsere er forskningsorienterede i deres tilgang. De 
ønsker at komme så tæt på kilden og skabelsesprocessen 
som muligt. I den sammenhæng er opdatering til moderne 
retskrivning og eventuel ”normalisering” af bestemte ud-
tryk identisk med tab af nuancer og dermed information.
Det betyder igen, at man ved at ændre retskrivningen 
forringer kvaliteten og det særlige sproglige særpræg, 
der knytter sig til den gave, Martinus har skænket men-
neskeheden. En sådan praksis kan af den grund næppe 
karakteriseres som ”kærlig”, fordi man – om end diskret – 
lægger et ”filter” eller ”slør” ind over visse ord og udtryk. 
Uden tvivl i den bedste mening; men for den udviklede 
åndsforsker er det generende og logisk set ubegrundet. 
Når det gælder anden ældre dansk litteratur, er der som 
noget helt selvfølgeligt værker i handlen af fx Søren 
Kierkegaard, H.C. Andersen og Karen Blixen med den 
oprindelige retskrivning intakt. Den seriøst interesserede 
læser forstår ikke, at den samme mulighed ikke eksisterer 
for Martinus’ værker.
At tilbyde den udviklede åndsforsker tekster, der er af 
ringere kvalitet, end hvad der er normalt inden for den 
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litterære institution i Danmark, kan hverken betegnes som 
logisk eller kærligt.

Analyse nr. 4. Det ophavsretslige argument
Enhver forfatter har den fulde ret til at bestemme over sit 
værk med hensyn til ordvalg, tegnsætning og bogstave-
ring. At ændre en forfatters tekst uden hans udtrykkelige 
samtykke, er at forbryde sig mod forfatterens suveræne 
ret til at bestemme over sit værk. I Martinus tilfælde har 
man ovenikøbet ændret stavemåden på titlen til hans 
samlede værk fra ”Det Tredie Testamente” til ”Det Tredje 
Testamente”. At fratage Martinus retten til at selv at be-
stemme over indholdet og titlen på sit værk er hverken 
kærligt eller logisk.

Bevisets stilling
Betragter vi herefter det rejste spørgsmål videnskabsteo-
retisk, kan vi med inspiration fra den østrigske viden-
skabsteoretiker Karl Popper sige, at Martinus Institut 
med sine nyudgivelser har opstillet den ”hypotese”, at 
opdatering til moderne retskrivningen er den mest sand-
færdige, logiske og kærlige måde at behandle Martinus’ 
tekster på. Jeg går som givet ud fra, at Rådet og Martinus 
Institut er enig i dette.

Bevisets stilling er nu sådan, at hver af de her angivne 
analyser må tilbagevises som ”ugyldig” eller ”falsk” – og 
det vil i Martinus-sammenhæng sige ulogisk og ukærlig 
– for at ændringen af retskrivningen kan begrundes og 
dermed ”forsvares” rent logisk. Er blot en af analyserne 
nemlig sand, er det dermed påvist, at hypotesen om, at 
overførsel af Martinus’ tekster til moderne retskrivning 
er i fuld overensstemmelse med logik og kærlighed, må 
tilbagevises som ikke-gyldig.
Det samme gælder vel at mærke alle tilsvarende analyser, 
der vil kunne fremføres fremover i helt andre sammen-
hænge!

Alternativt vil man være nødt til at påvise, at alle relevan-
te, logisk begrundede indvendinger – der kan fremsættes 
nu og i fremtiden – repræsenterer et mindre ”onde” end 
det ”gode”, man opnår ved at tekstmodernisere. 
Dette er, som jeg ser det, i al enkelhed ”bevisets stilling” 
i denne sag. 
Som interesserede i Martinus’ verdensbillede har vi fået 
adgang til enestående ny viden. Men dermed følger helt 
naturligt et særligt ansvar. Det er min inderlige bøn, at 
enhver, der læser dette brev, åbent og fordomsfrit vil gøre 
op med sig selv og sin samvittighed, om analyserne, der 
er fremført her, har gyldighed og er sande. 

Som allerede nævnt kan denne konflikt ikke løses til-
fredsstillende og i overensstemmelse med Martinus’ ånd 
i en retssal. Det eneste, der kan løse konflikten, er, at de 
involverede parter samarbejder og i bøn til Gud analyserer 

sig frem til, hvad der er sandt og derpå handler i overens-
stemmelse hermed.
Ved at sidde i Rådet og arbejde på Instituttet har man på-
taget sig et ganske særligt ansvar. Med det følger, at man 
er i stand til at lægge sine synspunkter frem og i åbenhed 
forklare omverdenen, på hvilken måde de dispositioner, 
man er med til at træffe, er i kontakt med Martinus’ kos-
miske analyser. Man sidder jo ikke i Rådet for at føre sin 
egen vilje eller ideer ud i livet; men Martinus’ vilje, der 
også er Forsynets vilje. Det er ved at gøre dette, at man 
moralsk set gør sig fortjent til at arbejde for Martinus’ 
sag som en særligt betroet medarbejder.

Der er rigtig mange, der undrer sig og ikke forstår den 
måde, man handler på i denne sag. De kan ikke se, hvor-
dan det hænger sammen med Martinus’ verdensbillede. 
Det er som om Rådet ikke forstår, at man ved at ”sadle 
om” og gå ”fredens vej” vil få al den medvind og opbak-
ning fra Forsynet, som man behøver for at løse konflikten. 
Tror man virkelig, at den bedste måde at få Martinus’ 
støtte på er ved at gå i en retssal? Taler Martinus ikke 
utrætteligt om at søge freden og forsoningen og om at 
være venner? Tror man måske ikke, at Forsynet og alle 
gode kræfter vil være samlede og yde hjælp og vejledning, 
så snart man beslutter sig for en fredelig løsning frem for 
som nu at afvise invitationer til mæglingsmøder?

Er man virkelig ikke klar over, at det er meningen, at 
Martinus Institut skal være et forbillede for omverdenen? 
Ved man ikke, at det er planen, at Martinus Institut skal 
kunne demonstrere, at der er andre måder at løse konflik-
ter på end at gå i retten? Er man virkelig uvidende om, at 
man må handle i overensstemmelse med Martinus’ moral 
for at opnå resultater, der kan accepteres og godkendes 
af Martinus? Hvis man virkelig repræsenterer Martinus’ 
Sag i sandhed og ånd, hvorfor vælger man så at gå mod 
analyserne og handle på egen hånd? Hvordan kan man 
tro, at man tjener Sagens og Martinus’ interesser ved at 
sætte ”hårdt mod hårdt”?

Nej, denne konflikt vil først blive løst, når det ud fra 
grundigt gennemtænkte, logiske og kærlige analyser 
kan påvises, hvad der er den bedste udgivelsespraksis. 
Først når sandheden om dette fundamentale spørgsmål 
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er afdækket og bragt frem i lyset – synligt for alle – kan 
den fredens kultur og det samarbejde, vi alle inderligt 
længes efter, etableres og udfolde sig til inspiration og 
glæde for alle involverede.
Det er min inderlige bøn, at det snart må ske. Den måde 
det hele foregår på nu, er aldeles uværdig, og det er – som 
jeg ser det – identisk med en korsfæstelse af Martinus 
efter hans død. 

Afslutningsvis vil jeg for en god ordens skyld gøre op-
mærksom på, at jeg er helt klar over, at I sandsynligvis 
ikke svarer på mit brev. Måske læser I det ikke engang. 
Som dokumenteret på martinus-webcenter.dk er der i 
mere end to år sendt en mængde breve fra Sagens ven-
ner, der er ulykkelige over den måde Rådet og Martinus 
Institut forvalter arven efter Martinus på. Jeg kan tage 
fejl, og håber jeg gør det; men så vidt jeg er orienteret 
har ingen af disse mange mennesker fået svar på deres 
henvendelse. 
Det får mange inklusiv mig selv til at spørge, om Marti-
nus Sagen reelt set har et fungerende Råd længere. I min 
optik er et Råd, der er ude af stand til at gå i dialog med 
mennesker, der interesserer sig og brænder for Martinus’ 
Sag, og som har det som deres højeste ønske, at medvirke 
til at Martinus’ arv forvaltes i overensstemmelse med de 
kosmiske analyser og ånden i Det Tredie Testamente, ikke 
et Råd, der er Martinus’ Sag værdigt. Det er et Råd – det 
må jeg desværre sige – der er dysfunktionelt.

Lad derfor nu alle gode, sandhedskærlige kræfter forenes 
i arbejdet for at rette op på dette, så vi får et Råd, der er 
i stand til at træffe velbegrundede beslutninger, som er 
i fuld overensstemmelse med Martinus’ kosmiske analyser.
Med kærlige hilsner 
Jes Arbov 
Baunehøjparken 36 
8410 Rønde

Tillæg til ”Åbent brev til Rådet for Martinus Institut, 
den 2. juni 2015”  
 
I brevet er nævnt en række analyser, der hver især tilbage-
viser eller “falsificerer”, den af Martinus Institut opstille-
de hypotese om, at opdatering til moderne retskrivningen 
er en forsvarlig måde at formidle Martinus’ tekster på.  
 
Desuden nævnes det i brevet, at tilsvarende, logisk be-
grundede analyser løbende kan fremføres som tillæg til de 
fire analyser, der er i brevet.  
 
Formålet med dette tillæg er at samle disse supplerende 
analyser ét sted. Tillægget kan derfor løbende opdateres.  

Analyse nr. 5: Det dokumentariske argument  
 
Der er en lang række personer, der har været tæt på Marti-

nus, som samstemmende giver udtryk for, at Martinus på 
det bestemteste modsatte sig ændringer og ønskede sit værk 
bevaret uændret, nøjagtigt som det forelå fra hans side.  
Dette er dokumenteret i de følgende artikler: 

Buch, Tage: ”Der må ikke ændres et komma II...”. 
Den Ny Verdensimpuls nr. 3/2005 september, side 28 

Groens, Gerard Oude: ” Hvad siger Martinus og hvad gør 
Rådet”. Mail af 17. april 2013. http://martinus-webcenter.dk/
retssag/debatindlaeg/2013-05-08-gerard.html 

Larsen, Søren Ingemann: ”Nogle historiske noter om beva-
relsen af Martinus værk”. 
Den Ny Verdensimpuls nr. 4/2012 december, side 29 

Lim. Mischa: ”Kommentar til ’Apropos en smuk misforstå-
else’”.  
Den Ny Verdensimpuls nr. 2/2012 juni, side 19 

Martinus Institut: Samarbejdsstrukturen. 1992. Referat af 
Råds- og Samarbejdsudvalgsmøder. s. 102-03.

gbhThurø, Kirsten: ”At læse ånd og at læse ord”. 
Den Ny Verdensimpuls nr. 4/2013 september, side 7

At handle i modstrid med Martinus udtrykkelige ønske er 
ikke kærligt, og det er heller ikke logisk for en institution, 
der har som opgave, at være tro mod Martinus’ ønsker og 
føre dem ud i livet. 
Tillæg til det kildekritiske argument

Det er hverken logisk eller hensynsfuldt at udenlandske 
læsere, der lærer sig dansk for at læse Martinus på original-
sproget, er henvist til udgaver med ændret retskrivning.



10

v/Ruth Olsen

Plejehjemmene fyldes i disse år med personer, der lider 
af en fremskreden form for demens (de-mens = ude af 
sind). Over 90.000 er i dagens Danmark ramt af sygdom-
men, og 15.000 kommer til hvert år, så om 25 år regner 
man med, der vil være 165.000. Allerede nu koster det 
samfundet ca. 24 mia. kr. om året. Demens, herunder de 
andre former som f.eks. alzheimer, er blevet den 5. hyp-
pigste dødsårsag i Danmark. Den rammer næsten dobbelt 
så mange kvinder som mænd. Man mener stigningen især 
skyldes, at vi bliver ældre, og fordi kvinder bliver 4 år 
ældre end mænd i gennemsnit, er de især ramt.
(Kilde: Ældre Sagens blad juni 2015)

Demens er ifølge lægevidenskaben en kronisk sygdom, 
der over tid nedbryder hjernens celler. Der findes ingen 
kur, der kan standse processen, højst måske forsinke den 
lidt. Forskning viser, at en del af årsagen til sygdommen 
skyldes åreforkalkning og mange små blodpropper i 
hjernen.

Kan vi med baggrund i åndsvidenskaben finde de dybere 
årsager til denne udvikling? Vi ved at hjernen blot er et 
fysisk redskab, der formidler de åndelige energier frem til 
dagsbevidstheden. Men da vor fysiske organisme er styret 
af den åndelige del af os, må sygdommen være opstået i 
de åndelige legemer. Ved f.eks. en bilulykke kan hjernen 
beskadiges udefra, men her ved demens er der tale om, 
at hjernen så at sige ødelægges indefra.

Vore åndelige legemer består, som Martinus beskriver det, 
af en stråleformig energi, som er elektricitet. Vor sanse-
struktur er et fin-elektrisk system, som kan kortslutte. I 
Livets Bog VI stk. 2161 skriver Martinus om kortslutning: 

”Sanseimpulserne kommer ind i fejlagtige baner og affø-
der her forstyrrelser, lammelser og udygtighed i væsenets 
tanke- og viljeføring og dermed i dets væremåde. Alle 
større eller mindre mentale forstyrrelser og abnormiteter 
er således i deres inderste analyse større eller mindre 
kortslutninger og afsporinger, overgange eller fejlføringer 

af de mellemkosmiske, elektriske impulser i væsenets 
mellemkosmiske, elektriske system.”

Hvad er det så, der helt nede i organismens mikro-univers, 
her hjernecellernes atomverden, kan forårsage sådanne 
kortslutninger? Det er især den forkerte livsstil og tan-
keverden, som skaber disharmoni og ravage i organis-
mens atom-verden. Martinus sagde 22/7-68 (Kosmos nr 
1-2001)bl.a.: 
”Vi kan se, at vi med hele vor tankefunktion opretholder 
vore organers og vor organismes sundhed og velvære. El-
ler også, at vi forårsager usundhed, sygdom, nedbrydning, 
ja, måske total ødelæggelse af visse organer, måske af hele 
organismen. Når vor tankekraft via hjerne og nervesystem 
gennem blodet gennemtrænger og opmagnetiserer alle 
vore organer, betyder det naturligvis, at den trænger ind 
i disse organgalakser, hvis tomrum og partikler påvirkes 
deraf. Og lige såvel som vor tankekraft kan være livgi-
vende og opbyggende impulser, kan den også være af så 
negativ art, at den laver ravage – ja, ligefrem katastrofer 
i vore organgalakser.”
…”Væsener, hvis bevidsthed er, hvad vi kalder mørk, dvs 
fuld af vrede, had, jalousi, bitterhed og irritation m.m. 
udfylder tomrummet i deres organgalakser på en meget 
negativ måde, hvilket også er tilfældet om end i andre 
variationer, hvor det gælder den form for mørk bevidst-
hed, vi kender som sorg, angst, depression og stress.”

Det er velkendt, at stress forringer hukommelsen, men 
hvis den blot er kortvarig, behøver hjernen ikke tage 
skade fysisk.
De fleste mennesker er nok ikke klar over, hvor stor be-
tydning vore tanker har. Martinus sagde 10/5-62: ”Enhver 
tanke, der går igennem hjernen, er en elektrisk udstråling, 
der går til sit særlige felt og holder det i live. Hvis vi 
kunne holde op med at tænke, ville det ikke vare længe, 
inden kroppen ville dø. Men det kan vi ikke, vi er nødt til 
at tænke. Når mennesker bliver forkalkede og ikke kan 
tænke, er de allerede stærkt på retur, så er de døende.”

I dag er mange blevet bevidst om, hvor meget giftstof-
ferne i vort miljø og i vor mad betyder. Ja, en del er endda 
blevet klar over, at kød faktisk også er en form for gift-
stof, alt efter hvor langt man er i sin åndelige udvikling. 
I småbogen ”Den ideelle føde” skriver Martinus (s. 13):

”Det er givet, at en livsform eller tilværelse, der således i 
form af unaturlig mad og drikke befordrer en permanent 

Årsagerne til demens?
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opsummering af giftstoffer i organismen, og dernæst i 
form af ”medicin” befordrer en anden opsummering af 
giftstoffer, der måske nok i visse tilfælde kan bøde på 
virkningerne af de første, men så til gengæld i mange 
tilfælde efterlader helt andre skadelige eller uhelbrede-
lige virkninger, og til sidst underminerer selve individets 
højeste skabeevne.”

Men vi er til dels undskyldt, for vi har jo mistet vort 
instinkt for, hvad der er sundt og usundt for os og må 
klare os med intelligensen, men det er ikke så let, når en 
profithungrende fødevareindustri manipulerer med os. 
Og mon ikke de mange former for medicin – nervepiller, 
sovepiller osv – har sin del af baggrunden for udviklingen 
af demens? Jeg vil tro, at demensproblemet ikke er nær 
så stort i de såkaldt underudviklede lande, men at det er 
noget der følger med de rige landes vellevned.

Erindringsevnen

Den evne, som den demente først mister, er erindringsev-
nen. Som Martinus beskriver det (LB I stk. 186-190), er 
denne evne et meget kompliceret fænomen. Den er nemlig 
ikke en fysisk sans men en rent åndelig sans, og den er den 
sidste sans, vi har udviklet. At den er åndelig vil sige, at 
den kun består af tankebilleder, af opsamlede erfaringer. 
Erindring kræver genkendelse, og hvis genkendelsen skal 
blive skarp nok, må erindringerne organiseres sådan, at 
samme slags erindringer sidder samlet i ”kartoteket”. 
For at kunne ordne dem således kræves et ret udviklet 
intelligenslegeme.

Dertil kommer, at menneskets hukommelseslegeme er 
på sit laveste energiniveau, som Martinus skriver i LB 
II stk. 342 om hukommelsesevnen, ”at den ikke har ret 
megen bærekraft for det jordiske menneskes vedkom-
mende.” Vi kan end ikke normalt huske vore første 3-4 
år af den aktuelle inkarnation. Når den er den svageste 
af vore seks grundenergier, er det vel ikke så mærkeligt, 
at den så hurtigt kan forsvinde.

Man forsøger nu på en del plejehjem at ”vække” de 
dementes erindringer ved hjælp af musik og dans, altså 
med musik fra deres unge dage. Jeg vil gætte på, at gen-

kendelsen i disse tilfælde har noget at gøre med instinktet 
kombineret med følelseslegemet, altså lidt af den samme 
evne, som findes i dyreriget. En slags automatfunktion?
Det vi ikke bruger, svækkes og degenererer, det gælder 
også tænkeevnen. Der skal tankeenergi til at belive hjer-
necellerne, og Martinus opfordrer os da også til ihærdigt 
at træne tænkeevnen. Forskningen viser i øvrigt, at vi 
hele livet faktisk godt kan opbygge nye hjerneceller ved 
at være en aktiv ”tænker”.

Efter at have søgt rundt om i mine Martinus-bøger for 
at finde årsagerne til det stigende demens-problem, må 
jeg sluttelig konstatere, at der ikke er nogen helt entydig 
årsag. Hans råd om at bevare sundheden ved hjælp af god 
nattesøvn, motion og frisk luft – og så det med at få sit 
sind i harmonisk balance samt sende vort mikrounivers 
kærlige tanker, er fint nok. Men jeg kan ikke finde nogen 
årsag til, at det især er kvinder, der rammes af demens, 
måske bortset fra at kvinder har større tendens til depres-
sion, og hvad det betyder kan man læse om i artiklen 
”Unaturlig træthed” i Impuls 3/2014. Hans advarsel mod 
alkohol f.eks. burde betyde, at mænd skulle være mere 
udsat for at blive demente.

Vi lever i en tid, hvor sygdom er en vigtig del af den 
lærdom, vi skal ”høste”, men jeg ved ikke, hvor meget 
klogere den demente bliver med sit formørkede sind, 
men måske er det nok så meget de pårørende, der lærer 
noget? Måske spiller karma også en rolle her? Det kan 
ikke handle om, at man i et tidligere liv har forringet sine 
talentkerner, for så skulle skaden jo være der fra fødslen.

Lægerne tror, den vigtigste årsag til demens er, at vi bliver 
ældre, men faktisk rammer det nu stadig yngre personer. 
De tror, de skal finde årsagerne i den fysiske hjerne, men 
det hjælper dem nok ikke lige nu, at vi kan fortælle dem, 
at årsagerne er at finde i den åndelige del af mennesket. 
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Af Søren Ingemann Larsen

I en båndoptagelse nytårsaften 1980, dvs et par måneder 
før Martinus’ død, kommer Martinus bl.a. ind på, hvad vi 
skal lægge i bebudelsen af ”Kristi genkomst”. Martinus 
gentager her, hvad han jo sagde mange gange, at vi ikke 
skulle regne med, at Kristus rent fysisk skulle ”vise sig 
i skyerne”. Derimod er det Kristi ånd, som vil vise sig 
i mørket, dvs. i dommedagens mørke, i form af den af 
Kristus bebudede ”Talsmanden den Hellige Ånd”.

Martinus gentager her, at den viden får man ved at læse i 
Livets Bog. Og videre siger Martinus, at ”Livets Bog er en 
meget ejendommelig bog, for der er nogle åndelige bøger, 
der følger bagefter. Det vil De opdage. - Når man læser 
Livets Bog første gang, læser man den ”materielt” [...].

Når man så læser den senere, så opdager man en hel 
masse andre ting. Det er lige som om, den har flere bø-
ger bag sig - åndeligt set. Dem ser man ikke. Men dem 
kommer man til at opleve, hvis man af hjertet læser den 
med forståelse. Så vil man opdage, at der er en masse 
ting - kan man sige - ”mellem linjerne”, kalder man det 
også. Så der står meget mere i Livets Bog, end det man 
ser, ved bogstaverne. - For den ene oplysning, den fører 

den anden med sig, som man ikke får lige akkurat den 
dag, man læser. Da får man oplyst ét. Så engang senere, 
når man læser... nåe, så fortælles en ny oplysning om 
den samme ting. Og på den måde bliver man beriget 
meget ved at læse Livets Bog flere gange. Det er dumt, 
når mange tænker: ”nå ja, den har jeg læst”. Det har de 
bare ikke. Den skal læses mange gange. Så får De meget 
meget mere ud af det.”

På den baggrund turde det være indlysende, at en sådan 
tekst rører man altså ikke ved. Men det forstår man 
desværre ikke på Martinus’ eget institut. Her mener 
man nok, at det går an at ændre lidt hist og her, hvor 
man mener, at det ikke gør så meget. Dette uanset at 
man måske kun har læst Livet Bog en enkelt gang, eller 
måske slet ikke.

Hør udplukket ved at følge dette link:

martinus-webcenter.dk/retssag/debatindlaeg/2015-
05-19-martinus-mellem-linjerne-2.html

Man må konkludere, at MI og dets nuværende råd og med-
arbejdere ”vandrer trygt, der hvor engle ikke tør træde.”

”Livets Bog er en meget ejendommelig bog”

Guddommelige ord

Martinus skrev i småbogen ”Hvad er sandhed?” 
kap. 29 bl.a.:

”Næstekærlighedens videnskab” eller ”Talsmanden den 
helligånd” vil således igennem verdensgenløsningen af 
i dag blive åbenbaret for menneskene i ord og sætninger. 
Disse ord og sætninger kan naturligvis læses af enhver, 
der har lært at læse, men ”den guddommelige ånd” i disse 
ord og sætninger, livets virkelige analyser, får man ikke 
ved denne læsning, hvis man ikke på anden måde har 
udviklet sig til at have adkomst til denne ånd.

Den guddommelige ånd eller sandheden i nævnte ord og 
sætninger kommer udelukkende kun til læseren i samme 

grad, som han praktisk kan efterleve disse i sit daglige 
liv og forhold til næsten. Uden denne efterlevelse vil 
nævnte videnskab ikke på nogen som helst måde blive 
til videnskab eller sandhed for nogen som helst læser.

I stedet for ”den guddommelige ånd”, i stedet for det 
evige lys, de nævnte ord og sætninger rummer, vil disse 
for den umodne læser kun blive til noget, han stempler 
som naivitet, overtro, fantasi eller indbildning. Han vil 
kritisere disse ord og sætninger, deres opbygningsform og 
eventuelle stilistiske afvigelser fra de traditionelle eller 
moderne former for retskrivning.
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Af Jens Lindsby
Ja så er Det Evige Verdensbillede 6 (DEV6) kommet og 
det er grundlæggende en dejlig bog fyldt med visdom, i 
lighed med dens forgænger DEV5.

Der har været meget diskussion af disse udgivelser og 
min egen grundlæggende holdning er at det ville være 
mærkeligt at holde visdom tilbage, når Martinus har of-
fentliggjort disse symboler bl.a. ved at have holdt foredrag 
om dem. Jeg er heller ikke i tvivl om at hvis man ikke 
havde offentliggjort disse ting ville Martinus Institut (MI) 
være blevet kritiseret for dette.

Ole Therkelsen har skrevet en glimrende artikel om DEV6 
i Kosmos 5/2015. Og hvis man vil diskutere berettigel-
sen af udgivelsen, synes jeg det ville være relevant at 
diskutere/ forholde sig til det i relation til de citater fra 
Martinus, der bringes i denne artikel.

I artiklen citeres Martinus for at have lagt op til at foredra-
gene skulle udgives på bånd og grammofonplader. Men 
dette har man så ikke valgt at gøre nu. Og hvorfor egent-
lig ikke? Det er da et glimrende videnskabeligt princip 
at gøre kildematerialet tilgængeligt så andre kan danne 
deres egne indtryk. Derudover vil det også give folk med 
problemer med at læse en mulighed for at opleve bogen.

Så efter den første glæde over bogen, er næste skridt at 
undersøge hvilke ændringer MI har foretaget. Personligt 
må jeg vide hvad der er skrevet af Martinus og hvad 
MI har tilføjet, inden jeg går i gang med læsningen. 
Dette afspejler selvfølgelig ikke den største tillid til MI’s 
håndtering af værket og jeg læser ikke deres nuværende 
udgaver, medmindre der ikke er andre alternativer.

Som det er nævnt mange gange før, er det mærkværdigt, 
at man fortsætter med at udgive bøger i Martinus værk 
efter hans død. DEV 1-3 og til dels 4 er jo lavet på en helt 
anden måde, alt skrevet af Martinus selv og der er en indre 
sammenhæng i disse bøger. Man argumenterer så for, at 

man kalder det bøger og ikke 
bind, altså DEV6 hedder 
Bog 6. Dette skulle indikere, 
at bøgerne ikke skal ses som 
sammenhængende.

Men problemet med dette er, 
at det selvfølgelig er tallene 
der bliver meningsbærende. 
Så hvorfor ikke indikere, 
at dette er noget andet og 
f.eks. kaldel dem  efterladte 

symboler 1 og 2.

DEV6 og MI’s tilføjede ord og sætninger.

Hvad man ikke kan læse nogle steder er, at DEV6 ikke 
kun består af Martinus egne ord og sætninger, men at MI 
har skrevet med i bogen i form af stykoverskrifter. F.eks. 
udkom artiklen Tærskelens vogtere i 1937 uden stykover-
skrifter, men i DEV6 (s. 165-66) ser den således ud:

”9.4 ”Den hellige ånd” lyser i form af en kos-
misk energibølge fra vort mælkevejssystems cen-
trum direkte ind over de skandinaviske lande 
 
De svære lidelser har altså bragt individet frem til at 
opdage og erkende sin egen i højeste grad mangelfulde 
evne til at styre og lede sit eget væsen, sine egne indre 
naturer og anlæg. Og med denne erkendelse, der jo igen er 
basis for det, vi kalder ”ydmyghed”, træder verdensgen-
løsningen eller kristusprincippet hjælpende til. Nævnte 
princip er igen et princip, der gennemstrømmer alt, er til 
stede overalt i naturen. Det er dette princip, der betinger, 
at ethvert barn, der fødes til verden, har forældre, hvis 
pligt det er at tage sig kærligt af det, indtil det selv kom-
mer til skelsår og alder. Og det er det samme princip, 
der er basis for skabelsen af alle former for religioner, 
for skabelsen af enhver form for forbedring, højnelse og 
udvidelse af moral og sund tænkning, og manifesteres 
her igennem ældre brødre i udviklingen, som derved 
kommer til at fremtræde som ”profeter” og ”vismænd”, 
hvoraf de mest udviklede og førende er dem, man kalder 
”kristusvæsener” eller ”verdensgenløsere”. Og således er 
det også gældende i dag.

Kristi forjættelse: ”talsmanden”, ”den hellige ånd”, som 
”Faderen skal sende i mit navn” osv., er allerede under 
opfyldelse. ”Den hellige ånd” stråler i dag med fornyet 
kraft ind over verden. Nævnte ånd er jo ikke en person, 
men er den lysende kosmiske materie, der er det ene-
ste, der kan være materiale for skabelsen af de tanker i 
hjerne og bevidsthed, der er den højeste viden om Gud, 
om verdensaltets natur og livets højeste love. Denne 
materie lyser i dag i form af en kosmisk energibølge 
fra vort mælkevejssystems centrum direkte ind over de 
skandinaviske lande. Og det er denne, der f.eks. betinger, 
at jeg kan manifestere den højeste kosmiske viden. Min 
bevidsthed har nået et stadium, hvor den er udviklet til at 
kunne modtage, opleve og tilbagemanifestere ”den hel-
lige ånd”. Og de væsener, der i dag er udviklet til at have 
interesse af denne den højeste oplysning, udgør tilsam-

Videnskab, åndelige love og hvor er 
værket på vej hen?



14

men ”de kommende slægter”, som Kristus har bebudet 
skulle få tilsendt den førnævnte ”talsmand”, som disse 
”kommende slægter” skulle kunne forstå.”

Som jeg kan forstå det, mener man, at det gør artiklerne 
mere læsevenlige, når der er overskrifter. Men en over-
skrift giver mening til et afsnit og påvirker hvordan afsnit-
tet læses. Nu skal man passe på hvilke ord man bruger i 
disse konflikttider, men jeg synes ikke man kan kalde det 
andet end manipulation med Martinus værk.

Den stykoverskrift der er valgt, er nærmest taget ud 
af teksten og personligt har jeg svært ved at se, at es-
sensen er, at en kosmisk energibølge strømmer ind over 
Skandinavien. Man kunne også have valgt ” Den hellige 
ånd stråler idag med fornyet kraft ind over verden ”  
Vigtigere er, at stykket beskriver verdensgenløser el-
ler kristusprincippet, der gennemstrømmer alt. Prin-
cippet for skabelse af enhver form for forbedring, 
højnelse og udvidelse af moral og sund tænkning. 
Det er jo almindeligt kendt, at MI har ønsket at nedtone 
det religiøse og dermed kristusprincippet. Dette blev også 
meget tydeligt i vidneafhøringen i byretten.

Men nu skal vi jo tænke på, at Martinus skrev føl-
gende om kristusprincippet i Den Intellektualiserede 
Kristendom(DIK) (2004, stk. 6) ” ...og dermed kristen-
dommens urokkelighed som lykkens og salighedens 
livsfundament og verdensaltets eksistensbasis”.  Hvis 
kristendommen er verdensaltets eksistensbasis, må kri-
stendommen indeholde alt hvad verdensaltet indeholder 
og der kan ikke være noget der ikke er kristendom. Så 
derfor er kristusprocessen selvfølgelig det helt centrale 
i dette afsnit. Så at kristusprocessen er blevet fravalgt 
i denne stykoverskrift kan være en politisk motiveret 
handling af MI, der ønsker at nedtone dette aspekt.

Nu vil nogle nok tænke, at jeg ikke har ret i disse overve-
jelser og det er faktisk også essensen i pointen. Det der er 
skrevet af Martinus skal stå som Martinus skrev det: For vi 
ved ikke hvad der var vigtigt for ham præcist i dette afsnit. 
Og måske var det hans ønske, at intet skulle fremhæves. 
Og hvorfor er det ikke hans valg? Hvordan kan man få den 
ide at andre skal skrive i hans værk? Det er en helt basal vi-
denskabelig regel, at man ikke skriver i andre folks værk. 

Nu overvejede jeg at gennemgå hele DEV6 for at lave en 
opgørelse over alle MI´s tilføjelser, men blev enig med 
mig selv om, at det er princippet der er det vigtige.  Men 
jeg kan nævne at i artiklen: ” Omkring min skabelse af 
” Livets Bog” ” fra 1941 er der tilføjet 41 sætninger og 
458 ord, da den blev udgivet i Artikelsamling 1 i 2002. 
Ikke så lidt i en enkelt artikel.

Og jeg ved godt at de nævnte artikler stammer fra Artikel-
samling 1, men det ændrer ikke ved, at når man inkluderer 
dem i Det evige verdensbillede, så har MI åbenlyst tilføjet 

sine egne ord og sætninger i Martinus hovedværk. Jeg ved 
også godt at den citerede artikel er blevet til på baggrund 
af et foredrag, men udgivet i Martinus levetid og dermed 
godkendt af ham. Men man retter jo også lystigt i artikler 
Martinus har skrevet fra først til sidst.

Og måske er det også sådan at det ikke har været inten-
tionen at de rettede artikler skulle ind i hovedværket, men 
pludselig sker det alligevel pga. andre omstændigheder. 
Og det er faktisk et af argumenterne mod at rette noget 
som helst. Man kan ikke styre det, når det kommer til 
stykket.

Og så er jeg nødt til at spørge, hvad har man lært siden 
udgivelsen af Bisættelse 1989, hvor hele dette ændrings-
cirkus startede? Her redigerede eller omskrev man 100-
200 ord fra Martinus, samtidig med at man intet nævnte 
om det. Et eksempel er ”renæssance ”blev ændret til ” en 
midlertidig genoplivelse ”. Nu tilføjer man et stort antal 
ord og nævner intet om det. Hvad er forskellen? Ingen 
i min optik.

Formålsparagraffen igen, igen

Den af Martinus formulerede formålsparagraf siger bl.a.: 
”Bevare Martinus’ samlede værker uændrede, som de 
foreligger fra hans side.” ( 10, s. 1)

Dette tolker man således. ”Indholdet skal bevares, som 
det forelå ved Martinus’ bortgang. Tekstens mening må 
ikke ændres.” ( 10, s. 1)

Det er selvfølgelig en meget bred fortolkning af den af 
Martinus formulerede formålsparagraf og den åbner op 
for mange muligheder for ændringer.

Ja hvis det kun er meningen, der skal bevares, kan man 
jo i princippet omskrive Martinus tekst, så længe man 
ikke mener at meningen er ændret.

Man åbner således også en ladeport for andre, der senere 
kunne finde på at ændre i værket, da de nemt ville kunne 
henvise til MI´s praksis.

I den generelle beskrivelse af håndteringen af værket 
nævnes det ikke, at der er tilføjet stykoverskrifter i artik-
lerne og at de er medtaget i DEV6. Så når man beskriver, 
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at alle ændringer er dokumenteret på Martinus.dk, er det 
selvfølgelig ikke rigtigt.

Man har også en yderlig politik for forskellige dele af 
værket (11) og de dele man ikke har en politik for, er 
selvfølgelig de dele af værket, hvor der er flest ændrin-
ger dvs. DEV 5+6 og Artikelsamling 1. Mærkeligt nok 
er Bisættelse med på denne liste, men det lever man jo 
overhovedet ikke op til, da det er den ændrede 1989 ud-
gave man stadig sælger.

Den ene dag fremligger man lange rettelseslister for Li-
vets Bog og dernæst udgiver man DEV6 hvor man tilføjer 
ord og sætninger uden at nævne det med et ord. Så hvad 
er strategien egentlig?

Nu ved vi ikke hvilken holdning MI har til de tilføjede 
ord og sætninger, men hvis man til føjer ord og sætninger, 
der jo er meningsbærende elementer til et værk, skulle 
man mene, at det ændrer indholdet i værket. Eller hvad? 
Ændrer meningsbærende elementer ikke på indholdet?

Er det vigtigt at angive, hvornår Martinus skrev en 
tekst?

Ja og så er der endnu et forhold ved DEV6 der må 
nævnes. MI har i Samarbejdsstrukturen (1992, s.94) 
udstukket retningslinjer for kildeangivelser for artikler: 
” Martinus artikler skal så vidt muligt være forsynet 
med dato for første udgivelse ”. Dette er et glimrende 
princip og det følges også for båndforedragene, hvor 
der er nøjagtig kildeangivelse. Men for artiklerne sejler 
det. Kildeangivelserne i DEV6 er angivet til 2002-2014, 
hvilket logisk set ikke kan være første udgivelse, så det 
må være rettede/ændrede udgaver. Og hermed lægger 
man op til et stort rod, idet den samme artikel kan have 
flere henvisningsår.  En korrekt angivelse for Tærskelens 
vogter ville være  Martinus (1937) eller hvis man ønsker 
at angive yderligere information (Martinus, Kosmos/4, 
1937). Enhver der har søgt på et emne eller skrevet en 
afhandling ved, at man hurtigt lærer at navigere efter 
denne kildehenvisning. Men hvis den samme artikel kan 
hedde Martinus (1995) Martinus (2002), Martinus (2007) 
osv. alt efter hvornår man har ændret retskrivning, tilføjet 
stykoverskrifter, rettet kommaer, rettet kommaer tilbage, 
udgivet den igen i Kosmos eller hvad det nu er for kriterier 
man bruger, så bliver det hele noget forvirret. Og hvad 
er kriteriet egentlig?

Noget andet er, at videnskabelig set skal kildeanvisningen 
selvfølgelig være korrekt fordi alle forfattere beskæftiger 
sig med bestemte ting i bestemte perioder og det er jo også 
sådan, at teorier udvikler sig over tid, så derfor er det helt 
uomgængeligt, at man ved, hvornår en artikel blev skrevet 
og ikke hvornår man har ændret i den. Så vil nogen sige, 
at Martinus havde adgang til hele sit verdensbillede fra 
starten og det er selvfølgelig også rigtigt, men derfor be-
skæftiger han sig alligevel i perioder med bestemte emner. 

Det er også tydeligt 
at kristendommen får 
en større betydning i 
DIK og derfor er det 
vigtigt, at man ved, 
hvornår andre udta-
lelser om kristendom-
men stammer fra.

Salige er de, som har 
forstået, at retskriv-
ningsdebatten ikke drejer sig om aa eller å.

Der har været sagt meget om retskrivning og i lang tid har 
jeg også tænkt, at løsningen må være, at der bliver udgivet 
to udgaver, en moderniseret og første eller sidste udgaven.  
Men det er blevet tydeligt for mig, at problemstillingen 
er mere kompliceret end som så og at det har væsentlige 
ulemper at modernisere retskrivningen.

Det er rigtigt, at Martinus valgte at udgive Bisættelse 
med moderne retskrivning i 1951, efter den havde været 
trykt i Kosmos med den ældre retskrivning. Dette ses 
som et argument for, at Martinus er for modernisering af 
værket og at man derfor også har lov til at modernisere 
retskrivningen i Livets Bog og andre steder. At Martinus 
kan beslutte hvad han ønsker med værket er hævet over 
enhver tvivl, men derudover er det ikke så lige ud af 
landevejen.

Problemet er, at det ikke kun er retskrivningen, der æn-
drer sig, men også ords betydning. Så hvis man ændrer 
retskrivning i et ældre værk, kommer værket til at se 
moderne ud, men samtidig vil det moderne udtryk camou-
flere eller skjule at betydning af ordene er en anden end i 
dag. Derfor er man nødt til på sigt, at tekstmodernisere, 
hvis man ændrer retskrivning. Altså er man nødt til at 
ændre de ord der har fået ny betydning.

Da dette er et større indgreb i værket, er det selvfølgelig 
ikke noget, man ønsker at gøre i videnskabelige kredse 
og det er også det, der er baggrunden for, at man har 
valgt at udgive Søren Kierkegaards værk med gammel 
retskrivning.

Det er klart, at jo tættere på værkets oprindelse man æn-
drer retskrivningen, jo mindre betydning har det. Men på 
sigt kan man ikke blive ved med at ændre retskrivning i 
et værk, uden at man fordrejer den oprindelige betydning 
af ordene.

Så et værks retskrivning skal være i overensstemmelse 
med betydningen af et værks ord og der er derfor ikke 
nogen grund til at ændre den retskrivning værket udkom 
med, medmindre forfatteren selv ændrer den.

Så i virkeligheden er retskrivningsdebatten en mere ind-
viklet problemstilling og dem der tror det drejer sig om aa 
eller å har nok ikke forstået så meget af det. Jeg må sige, 
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at jeg endnu har til gode at se en kommentar fra en fra 
MI, der indikerer, at man har forstået dette. Tværtimod 
er der mange kommentarer der tyder på det modsatte.

På hjemmesiden kan vi læse, at ny retskrivning ikke 
ændrer tekstens mening og ud fra det foregående må 
man sige, at dette ikke er korrekt. Pointen er at det er 
en simplificeret måde, at stille en indviklet problem-
stilling op på.

Og hvad siger man når man ikke har forstået dybden 
i retskrivningsdebatten.

Ja så må det selvfølgelig være svært helt, at forstå hvad 
der sker. Man må i hvert fald tro, at modparten er i gang 
med at argumentere for noget helt uvæsentligt. Ja man 
mener, de kun er ude på at skabe ballade eller, at det er 
et udtryk for, at de vil overtage magten. Man mente jo 
selv, at første udgaverne aldrig vil blive udgivet og at 
der kun ville komme efterspørgsel efter dem, hvis man 
kunne bilde folk ind, at de var bedre og mere autentiske. 
Første udgaverne bliver betegnet som varm luft og ikke 
væsentligere end førsteudgaverne af Anders And.

Jan Tarbensen har i 
dette blad (3/2005) 
udtalt, at det er godt 
at man er sluppet af 
med den lidt pinlige 
stavefejl i værkets 
overtitel, idet man 
har ændret Det Tre-
die Testamente til 
Det Tredje Testa-
mente. Nu er dette 
at kalde værket Det 
Tredie Testamente 
en beslutning Mar-
tinus tog og hvis vi 
skal tale om pinligt 
i denne sammen-

hæng, så er det pinlige at man ikke bare følger Martinus 
anvisninger. Dette viser også at det man søger er, og 
undskyld mig udtrykket, en skolemester korrekt udgave 
af værket.

Nu er Søren Kierkegaards samlede værker netop gen-
udgivet efter alle kunstens regler med landets førende 
forskere og her har man sjovt nok taget udgangspunkt 
i førsteudgaven eller førstetrykket, som man kalder det. 

Mener man så, at det kun har kunnet lade sig gøre, fordi 
disse forskere har bildt os ind, at det er det autentiske 
værk og en korrekt videnskabelig måde at gøre det på? 
Og mener man, at det kun er varm luft, der er udgivet 
og ikke vigtigere end førsteudgaven af Anders And?

Når Grundtvig, H.C. Andersen og mange andre bliver 
udgivet med original retskrivning er det så også varm 

luft? Og tror man, at der udgives så mange pinlige 
stavefejl, uden der er en dybere grund?

Kunne det ikke være MI, der har misset noget på vejen?

Behøver man være uddannet for at træffe beslut-
ninger om værket? 

Hvis vi har problemer med helbredet kontakter vi en 
læge og vi har alle en forventning om, at vedkommende 
er uddannet og vidende indenfor området. Det er jo et 
helt almindeligt princip og sikrer i hvert fald i nogen 
udstrækning, at tingene bliver udført på højest muligt 
niveau til glæde og gavn for os alle.

Men hvordan er det så med dem, der tager sig af Mar-
tinus værk? Hvad kan man forlange her? For det første 
må de have indsigt i Martinus verdensbilledet og for det 
andet må man forvente at de kender til sprogvidenska-
belige og almindelige videnskabelige principper. Der 
er jo en lang tradition for videnskabelig håndtering af 
filosofiske osv. værker i Danmark, specielt pga. Kierke-
gaard og H. C. Andersen, hvor sidstnævnte så åbenlyst 
har åndsvidenskabelige dybder i sine eventyr. Så vi bor 
i et land, hvor der er en meget høj og opdateret viden 
omkring håndtering af værker.

Så hvis man ikke vidste bedre skulle man tro, at Mar-
tinus værk fulgte denne tradition og blev udgivet på 
højeste videnskabelige niveau. Men nej, på MI bliver 
værket håndteret af bl.a. følgende faggrupper: Alterna-
tive behandlere, taxachauffører, skolelærere, gartnere, 
biokemikere, jurister osv. . 

Nu er der slet ingen tvivl om at alle disse mennesker 
har de bedste intentioner og ønsker det bedste for sagen 
og Martinus værk. Det er ikke ønsket om at hjælpe og 
gøre det godt, der er problemet.

Jamen det er da også fordi f.eks. Søren Kierkegaards 
forskningsfond har så mange ressourcer siges det. Men 
hvis vi nu havde mulighed for at ansætte landets førende 
forskere til at tage sig af Martinus værk, hvad ville der 
så ske?  Det ville selvfølgelig være et problem, at de 
ikke havde et dybt kendskab til Martinus verdensbil-
lede, men hvis vi et kort øjeblik så bort fra dette, hvor-
dan ville denne nye situation udvikle sig?

Ja vores forskere ville jo slet ikke kunne leve med den 
måde MI har grebet det an på. Det er nok lidt svært 
at forstille sig et forskerhold, der kan være med på at 
et institut selv skriver i en forfatters tekster mm.. Og 
medmindre MI var interesseret i at begynde forfra, ville 
man her ikke kunne acceptere forskernes indblanding.

Og er der ikke meget der tyder på at MI overvurderer 
sig selv? På trods af at man i 25-30 år har udgivet den 
ene problematiske bog efter den anden udfærdiget af 
en flok uuddannede mennesker, mener man stadig, at 
man gør det rigtige. Man mener, at man har lov til at 



17

skrive med i et værk forfattet af den Hellige ånd og og 
endda ændre beslutninger som en verdensgenløser har 
taget. Forstår man ikke, at der findes områder både på 
det åndelige plan og på et videnskabeligt videns plan, 
hvor man er novicer? 

Det at skulle genudgive et værk er ikke lægmands ar-
bejde, men et arbejde for højt specialiserede veluddan-
nede mennesker. Denne specialviden skal selvfølgelig 
kombineres med en dyb indsigt i Martinus verdensbil-
lede. Der er så mange faldgrupper og så mange ting, der 
tilsyneladende på et overfladisk plan kan virke logisk, 
som kun personen med specialviden med sikkerhed kan 
gennemskue. Hvis en gruppe af lægmænd skal genud-
give et værk, må det ske som fotografisk genoptryk af 
en tidligere udgave, ellers kommer det til at gå som det 
er gået med Martinus værk.

Og når stemningen omkring Søren Kierkegaards værk 
er så behagelig, kunne det så ikke tænkes, at det er fordi 
det er gjort rigtigt af de i denne sammenhæng korrekt 
uddannede mennesker?

Og hvorfor det vil blive svært at finde et kompromis.

Og det er da trist med denne splittelse i sagen, der jo 
ikke kun vedrører værket. Man har hver sit undervis-
ningsprogram, hver sit sommerkursus og det er da 
ærgerligt, at når man går til Fødselsdagen for Martinus 
kosmiske bevidsthed så kommer der 130 mennesker, 
vel at mærke 130 andre mennesker end dem der kom 
til MI’s julereception.

Og nogle gange tænker man, at det ikke kan være rig-
tigt, som folk taler til hinanden når de har kendskab til 
Martinus, men det kan det altså, og så må man vel bare 
sige at konflikten er en enestående mulighed i at øve sig 
i næstekærlighed i en høj konflikt situation.

Så der er selvfølgelig vældig mange der opfordrer 
til fred og forsoning. At parterne mødes og indgår et 
kompromis, som begge parter kan leve med. Det må 
da være det mest kærlige i stedet for al den ufred. Men 
måske er det kun det mest kærlige på et overfladisk plan. 
Hvis man ønsker, at værket skal udgives efter viden-
skabelige og sprogvidenskabelige principper, kan man 
selvfølgelig ikke indgå noget kompromis om værkets 
udformning. Et sådant kompromis ville jo nødvendigvis 
indeholde noget forkert og en løsning der er forkert, er 
ikke kærlig og logisk.  At Martinus skal udgives i en 
autentisk videnskabelig udgave er et princip, en ide som 
skal bringes til udførelse. Og bag denne ide synes der 
at være en stor energi og kraft. 

Hvem har så skylden eller hvad med loven om årsag 
og virkning?

Robin W. Pedersen har i sidste nummer af dette blad i 
punktform stillet 4kløverets handlinger op og konsta-

terer, at Martinus aldrig ville have gjort noget sådant. 
Og det har han fuldstændigt ret i. Han har dog ikke 
medtaget det forhold, der sandsynligvis udløste rets-
sagen, nemlig at Kurt Christiansen udgav Per Thorells 
udgave af DIK. En ejendommelig handling set i lyset af, 
at man er imod rettelser og udgivelser af manuskripter. 
Det siges dog at Kurt ikke vidste at det var Per Thorells 
udgave, men troede at det var Martinus egen. Og man 
ville ikke give ham adgang til de udgaver MI har, for 
at undersøge det nærmere.

Ja mange mener om denne sag, at man må forvente at 
ende i retten, når man overtræder lovene og det er da et 
meget rationelt synspunkt i 2015. I år 0 var 4kløveret 
sandsynligvis blevet korsfæstet, så vi kan da sammen 
glæde os over, at vi er nået længere frem i humanitet.

Robin mener ikke, at man kan betro nogle mennesker 
med den moral at stå for udgivelsen af værket. Nu 
drejer det sig altså om trykning af nogle bøger og ikke 
om, at man har villet gøre skade på nogle personer el-
ler lignende, men ok hvis vi måler med den kosmisk 
bevidstes alen, så lad os bare kalde det amoralsk.

Men nu er man som bekendt selv den første årsag til 
alle årsager eller virkninger i ens eksistens og derfor 
er MI selvfølgelig selv årsagen til al den ballade og 
modstand de oplever.

Vi kan jo for god ordens skyld henlede opmærksom-
heden på symbol 19:

Og hvis man her kan vise mig hvilken skæbnebue der 
stammer fra 4kløveret, ville det i sandhed være spæn-
dende at høre om?

Og hvad er 4 kløveret rolle så? Ja ikke andet end et 
redskab for udløsning af MI’s virkninger af deres 
egne handlinger. Og hvis man oplever virkninger, der 
ikke er moralsk korrekte, kan det da kun være fordi 
man har udløst amoralske årsager. Hvordan skulle det 
ellers hænge sammen? Lyder det sandsynligt, at man 
selv handler moralsk korrekt og at virkninger af dette 
er amoralske?  Har vi ikke lært at hvis vi sår havre, så 
er det også det, vi høster? 

Så al den ballade og modstand MI oplever stammer 
selvfølgelig fra deres egne ufærdige sider og hvad skulle 
denne ufærdige side være andet end håndteringen af 
værket?  Hvis andre går ind og overtager ens hoved-
opgave som udgivelsen af værket er, hvad siger det så 
om ens håndtering af værket? Hvor stor sandsynlighed 
tror man der er, for at man har gjort det rigtigt, dvs. 
handlet logisk og kærligt, når den virkning man får er 
modstand og ballade? Og er det ikke kun med vores 
vanebevidsthed, at vi peger på næsten og siger at det 
er vedkommendes skyld? Vil det ikke blive sådan i 
fremtiden, at når man møder ballade og modstand, så 
forsøger man at beskrive hvad det er i en selv, der har 
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udløst det, siden man bliver mødt af guddommen på den 
måde ? Og ville det ikke være smart hvis et åndsviden-
skabeligt institut forsøgte at møde dette med en analyse 
ved hjælp af de åndelige love?

Og selvfølgelig er MI noget særligt når man er betroet 
en verdensgenløsers værk. Men det betyder jo ikke, at 
det ikke har konsekvenser, hvis man ikke gør det rigtigt, 
dvs. kærligt og logisk. Hvor mange gange har Martinus 
ikke beskrevet at han ville miste sin kosmiske bevidsthed, 
hvis han ikke handlede kærligt og logisk? Så logisk set er 
MI nød til at handle rigtigt, da de ellers risikerer at miste 
deres opgavevaretagelse.

Men selvfølgelig kommer 4kløveret også til at høste det 
de har sået og den første del af deres karma er jo åben-
lys, idet de er blevet retsforfulgt. Det der er interessant 
i relation til dem, er jo det princip de står for. Hvilken 
yderligere karma der evt. er udløst må være et anliggende 
mellem dem og gud. 

Kurt Christiansen er jo en interessant person i denne 
sammenhæng. Manden der mener han er højt intellek-
tuelt udviklet og at de fleste af os andre befinder os på 
børnehavestadiet. Ja man tænker at Kurt skal gennem 
flere inkarnationers følelsesmæssig udvikling, før det 
bliver helt behageligt at læse, hvordan han beskriver sine 
medmennesker. Men det er en anden sag.

Men som forsynets redskab i denne sag er han jo perfekt. 
Stålsat, robust, udholdende,  

viljestærk, kompromisløs. Ikke mange, hvis nogen, ville 
på sammen måde gå op mod et institut og tage ansvaret 
for at et helt legitimt, men sandsynligvis juridisk ulovligt 
projekt. Set fra denne synsvinkel forekommer det mig 
logisk, at vi ikke bare har en almindelig uoverensstem-
melse indenfor sagen, men at der her er tyngde af en 
anden dimension bag.

Og jo mindre man bryder sig om denne mand, jo mere 
skal man huske på, at det er ens spejlbillede, man udtaler 
sig om, guddommens tale, virkningen af de årsager man 
har udløst.

Den kære Søren Hahn har på Facebook givet udtryk for, 
at det selvfølgelig er rigtigt at det må ses som karma, 
men at MI har håndteret det meget fornuftigt. Det er da 
dejligt, at der er nogle, der accepterer at de åndelige love 
også fungerer i denne sag, men hvis MI havde håndteret 
denne sag godt, var konflikten jo stoppet.

Det hjælper jo ikke at påpege, at man ikke bør skrive i 
en andens videnskabelige værk, at overgangsvæsener 
ikke skriver i den kosmisk bevidstes værk. At det MI 
gør, overtræder alt, hvad vi ved om videnskab. At Søren 
Kirkegaards forskningsfond udgiver hans værk i første-
trykket, andentrykket og manuskriptet og at det eneste 
de stort set ændrer, er gotisk skrift. Det hjælper ikke at 

pege på, at alle der var tæt på Martinus, havde en klar 
opfattelse af, at der ikke måtte ændres et komma. At MI 
ikke kan pege på et eneste citat eller udtalelse, der tyder 
på, at Martinus har ment, som MI mener. Det hjælper 
heller ikke at pege på, at der ikke findes nogen kendt 
gren af videnskab, der mener det samme som MI. Ja at 
der sandsynligvis ikke er andre end MI, der mener som 
MI om håndtering af værker.

Det eneste man holder sig til, er ens noget brede tolkning 
af formålsparagraffen: Det er meningen, der ikke må 
ændres.

Og når det ikke hjælper så er det helt logisk at der må 
kraftigere virkemidler til og det er så måske det der ud-
spiller sig for vores øjne.

Og sker alt dette mon ikke fordi MI har sat kursen mod 
en om muligt endnu større konflikt? For hvad tror man 
der vil ske, hvis man oversætter det manipulerede værk 
og den dag kommer, hvor Martinus virkelig slår igennem. 
Tror man så ikke, at den ballade vi har nu vil minde om 
en storm i et glas vand, mod den orkan man til den tid vil 
komme ud for? Eller tror man, at det kun er danskerne 
der ikke er interesseret i MI’s ændringer ? En lille lokal 
konflikt der går over. Sandsynligvis vil man opdage at 
verden er fuld af videnskabeligt indstillede mennesker, 
der ikke vil acceptere MI’s bud på værket.

Ja nu er der uden tvivl mange, der er uenige i de ting jeg 
her skriver, men det ville så være rart om man gjorde sig 
klart om denne uenighed skyldes:

1. Den åndelige lov om, at man selv er første årsag til det 
man oplever, eksisterer ikke. Dvs. det er næsten skyld 
eller hvis 4kløveret ikke var her, ville alt være bedre.

2. De åndelige love eksisterer stadig, men det er ikke 
håndteringen af værket, der udløser balladen. Men kunne 
man så pege på hvad det er?

Afsluttende bemærkninger

MI´s nuværende håndtering af værket er behæftet med 
basale videnskabelige og sprogvidenskabelige problemer. 
Den måde værket er grebet an på er idiosynkratisk og ikke 
i overensstemmelse med, nogen af mig, kendt videnskabe-
lig tilgang. Det må derfor betegnes som pseudovidenskab.

Det er trist og uforståeligt, at det der kommer til at være 
det førende videnskabelige værk, ikke bliver behandlet 
efter førende videnskabelige principper.

De moderniserede udgaver er på nuværende tidspunkt 
unødvendige, da alle danskere kan læse det autentiske 
værk (bredt forstået som det af Martinus godkendte værk). 
Ja min datter kunne i hvert fald som 8-årig nemt læse en 
side i førsteudgaven, så der er ingen nulevende dansker, 
der er ikke kan læse dette og der går mange hundrede år 
inden vi evt. er i den situation at man er nødt til at mo-



19

dernisere bøgerne for, at folk kan læse dem.

Konklusionen og anbefalingen må være at MI søger 
hjælp af videnskabelig og sprogvidenskabelig karakter. 
Dette ville betyde at værket kom i overensstemmelse 
med ønsket i formålsparagraffen, idet en videnskabelig 
håndtering af værket ville betyde, at Martinus` værk ville 
blive bevaret uændret. Der kan selvfølgelig ændres slå- 
og sættefejl, men andre ”ændringer” ville være i form 
af noter. Da der ikke er udkommet en korrekt bog siden 
starten af 80’erne, må forslaget være at man starter fra 
nul, således at man starter med at fastlægge en korrekt 
strategi der gælder for hele værket og som er i overens-
stemmelse med god videnskabelig skik. 

Det er i bund og grund ikke så mærkeligt, at de mennesker 
der er kommet ind i sagen pga. deres brændende engage-
ment for analyserne ikke nødvendig har den store forstand 
på værket og derfor naturligt må søge de kompetencer, 
man ikke selv har, andre steder.

I min optik er der lige nu tre muligheder for værkets 
udgivelse:

MI vælger at udgive en videnskabelig korrekt udgave.

MI giver licens til at en anden gruppe gør det.

Alt efter udfaldet af retssagen vil en anden gruppe udgive 
det autentiske værk, senest 8. marts 2051, hvor copy-
righten udløber.

Hvis punkt 1 kommer til udfoldelse, eliminerer det selv-
følgelig de andre muligheder. At MI kommer til at udgive 
en korrekt videnskabelig udgave på et tidspunkt, er jeg 
ikke i tvivl om, men der er ikke meget der tyder på, at det 
bliver i den nærmeste fremtid. Så i en overgangsperiode 
kan man forestille sig, at en anden gruppe udgiver værket 
i en korrekt videnskabelig udgave. Det er allerede det, 
der er sket med faksimileudgaverne, der måske blot er 
første bølge i udgivelsen af Martinus værk udenfor MI. 
Og denne udgivelse er jo gået rigtig godt og er utvivlsomt 
langt mere efterspurgt end MI’s bøger.

Når andre overtager ens opgaver, så er det jo åbenlyst, 
at man ikke er beskyttet mod dette og når man ikke er 
beskyttet, ville den logiske forklaring være, at man ikke 
gør det rigtigt. Der er selvfølgelig også den mulighed at 

dette får lov til at komme til udløsning,  blot for at gå i 
sig selv igen. Der er jo ingen tvivl om, at det er det MI 
håbede på for 10-15 år siden. Men er det gået i sig selv 
igen? Er bøgerne ikke blevet trykt, er det ikke på nettet, 
hvor det aldrig forsvinder fra igen? Er der noget der tyder 
på at det vil gå i sig selv igen? 

Nu kan jeg forstå, at MI har skrevet noget om alt dette, 
som de vil offentliggøre, når retssagen er slut. Det kan der 
så gå mange år med, men jeg må være ærlig og sige, at 
jeg ikke kan se, hvad en sådan skrivelse skulle bringe af 
nyt. Udgivelsen af DEV6 siger desværre alt om, hvilken 
vej man vil gå. 

Nu vil nogen selvfølgelig tænke, at jeg har vældigt meget 
mod MI, men det er overhovedet ikke tilfældet. Jeg har 
ikke mødt andet end venlighed, når jeg på den ene eller 
anden måde har været der og der findes mange menne-
sker på MI med stor indsigt i den visdom Martinus har 
skænket os. Og jeg så også meget gerne, at det er MI, der 
udgiver værket. Og det der er så rart ved det verdensbil-
lede vi har fået skænket er, at vi ved, det vil løse sig. Vi 
ved også, at denne konflikt til syvende og sidst vil være 
en velsignelse og at den er her fordi den skal løse noget. 
Og når den er løst, bliver alt, som Martinus ønskede det. 
Værket bliver udgivet som han skabte det af det institut 
han grundlagde. Smukt ikke?

For god ordens skyld vil jeg nævne, at det skrevne, ikke 
er konfereret med andre og således udelukkende er for 
egen regning.
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Boganmeldelser
Et liv uden sygdom

Af Naeem Sundoo

Forlaget Namaste 2013
232 sider

Det er ikke noget almin-
deligt liv, forfatteren har 
haft og som han opruller 
i denne bog. Født i Pa-
kistan, kom til Danmark 
som 7-årig, som ung flere 
mesterskaber i boksning 
og endte med 5 års fæng-
sel for væbnet røveri. Siden slog han sig ned med en hæle- 
og nøglebar i Lyngby, som gik godt. Han fik en dansk 
kone og to børn, men blev stofmisbruger og tog med på 
Robinson-ekspedition, hvor han kom ud af misbruget.

Af en ven blev han gjort opmærksom på Martinus og efter 
at have læst hans bøger, tog hans liv en helt ny drejning, 
han blev bl.a. vegetar. Han blev meget interesseret i, 
hvorfor folk bliver syge, læste flere spirituelle bøger og 
opdagede, at han kunne heale og mener nu at have hjulpet 
over 3000 personer.

Det meste af denne bog handler om, hvad sygdom er, og 
hvad man selv kan gøre for at blive og holde sig rask. Der 
er mange sygehistorier og beskrivelser af, hvad han har 
gjort for at hjælpe disse mennesker. Han lægger – ligesom 
Martinus – afgørende vægt på, hvad vore tanker betyder 
for helbredet. Der er i det hele taget mange kloge over-
vejelser, alt skrevet i et jordnært og letforståeligt sprog.

Der er nogle citater af Martinus, f.eks ”Fejl giver erfaring, 
erfaring giver viden, og viden gør dig bevidst”. Lige dette 
betød en del for denne forfatter, der jo havde begået så 
mange fejl. Men han lærte meget af dem og forsøger nu 
at give noget af sin erfaring videre gennem forskellige 
foredrag til unge mennesker. Han fortæller dem bl.a., at 
livet handler om kærlighed og tilgivelse.

Det jeg synes gør denne bog både interessant og spæn-
dende er dens beskrivelse af, hvor langt man kan komme 
i sin udvikling i en enkelt inkarnation. Men han havde 
jo nok ret meget med fra tidligere liv, for ellers havde 
Martinus’ værk jo ikke straks sagt ham en hel masse.

Nøglen til spontan hel-
bredelse

Af Kelly a. Turner

Forlaget Det Blå Hus 2014
290 sider – 300 kr

Forfatteren, der arbejdede 
som rådgiver for kræftpa-
tienter på et forsknings-
center i San Francisco, 
undrede sig over, at der 
aldrig var forsket seriøst 
i, hvad der er årsagerne 
til, at nogle oplever det, man kalder spontan helbredelse 
trods lægers dom om deres uhelbredende sygdom. Hun 
begyndte med at efterlyse eksempler, og det strømmede 
ind med historier, som hun gav sig til systematisk at 
undersøge. Det er der kommet en spændende bog ud af.

Det kan ikke undre en Martinus-læser, at den vigtigste 
faktor er, hvordan personen tænker og føler. Grundlæg-
gende gælder det om at styrke sit immunforsvar og der-
med kroppens egen evne til at genoprette helbredet. Som 
lægen fra det 16. århundrede Paracelsus sagde. ”Kunsten 
at helbrede kommer fra naturen, ikke fra lægen”. Men 
man må hjælpe sin krop, dels ved den rigtige kost, ved at 
ændre sin livsstil som gør det muligt at skabe indre fred 
og ikke give sig passivt hen til hjælpeløshed og angst, 
men opsøge oplevelser, der giver glæde. 

Følelser af kærlighed er af den mest afgørende betydning, 
så det anbefales f.eks. at sende kærlige tanker til sine 
kræftceller, at opfatte dem som fjender hjælper ikke.  En 
af de helbredte fortalte, hvordan hun satte sig stille ned og 
spurgte sine kræftceller, hvorfor de var kommet, og hvad 
hun skulle gøre for at få dem til at forsvinde igen. Svaret 
overraskede hende, du har for lidt glæde i dit liv, fik hun 
at vide. Hun havde gjort meget for sin fysiske sundhed 
men forsømt sin følelsesmæssige sundhed.

Der er mange konkrete historier i bogen og mange gode 
råd, der bygger på det, som havde hjulpet de utallige 
personer, hun havde talt med. Forfatteren rejste rundt og 
besøgte alternative helbredere i flere dele af verden for at 
beskrive deres metoder og bagvedliggende filosofi. Fæl-
les for dem var, at de så det åndelige som overordnet det 
fysiske. Hun mener, det er videnskabeligt bevist, at det er 
bevidstheden der styrer kroppen og ikke omvendt. Hun 
begrunder det med, at forskning har vist, at tanker og fø-
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lelser udskiller hormoner i blodstrømmen, som enten har 
gavnlige eller skadelige virkninger på immunforsvaret.
I øvrigt citerer hun Mark Twain for at udtale: ”Vrede er 
en syre, som kan gøre mere skade på det kar, den gemmes 
i, end på noget, den udgydes over.”

Hun prøver at inddrage videnskabelig forskning, hvor det 
giver mening. F.eks. fortæller hun at epigenetikken har 
vist, at adfærd kan ændre på de nedarvede geners udtryk, 
fordi det afhænger af om de skadelige gener aktiveres 
eller ej. At vi selv kan få indflydelse på dette, giver håb. 
Og således må vi tilbagevise de dystre meldinger om, at 
vore gener er vor skæbne.

Selvom hun ikke afviser moderne lægevidenskab, er det 
den spirituelle del af tilværelsen, der tæller mest, når det 
gælder om at blive helbredt for en livstruende sygdom. 
Der er i bogen en fantastisk historie om en ung mand 
med en hjernesvulst, som lægerne ikke kunne gøre noget 
ved. Ad flere såkaldt ”tilfældige” sammentræf, får han 
det råd at tage til ”John of God” i Brasilien. Vi følger her 
et langvarigt forløb hos denne healer med alt det, som 
mange vel nok vil kalde ”hokus pokus”, men det ender 
altså med at den unge mand bliver helbredt.

Det forfatteren ikke har med i bogen, og som måske nok 
ville være betydningsfuldt for de mange, der håber på en 
mirakuløs helbredelse uden det sker, selv om de følger 
alle bogens gode råd, er det som åndsvidenskaben gør 
os klart – nemlig at der er noget, der hedder karma. Hvis 
det har været med i planen for den aktuelle inkarnation, 
at vi skal ”høste” vor lidelseserfaring i form af sygdom, 
er den nok svær at undgå.

Kan bjerge flytte tro-
en?

Af Niels Chr. Hvidt og 
Christoffer Johansen

Gyldendal 2008
330 sider

Martinus siger som be-
kendt, at det er ved lidel-
seserfaringer, vi udvikler 
os, og at det i vor tid og i 
denne del af verden især 
sker gennem sygdom. Da 
mere end 750.000 danskere har eller har haft en livstru-
ende sygdom, viser dette, at der for tiden sker en forceret 
udvikling.
Teologen Niels Chr. Hvidt udgav i 2004 sammen med 
lægen Johansen bogen ”Kan tro flytte bjerge?”, hvor de 

havde samlet en række personers artikler om, hvordan en 
religiøs tro kan have betydning for helbredelse. Senere har 
de så udgivet denne artikelsamling for at vise, hvordan en 
alvorlig sygdom ændrer menneskers livssyn og får dem 
til at spekulere over livets mening.

Bogens udgangspunkt er den almindelige kristendom, 
men alligevel er den tro, der her tales om, ikke kun den 
sædvanlige. Der er også en vis erkendelse af, at men-
neskers religiøsitet er blevet mere varieret. En del af 
bogen medtager videnskabelig forskning, f.eks. påvises 
det, at religiøst troende ikke lever længere end ateister. 
Ja, hvis ens religiøse tro indebærer en overbevisning 
om et helvede, har det negativ indflydelse på helbred og 
livslængde.

Der er et afsnit om miraklerne i Lourdes, og om hvordan 
den katolske kirke med et hold læger undersøger, hvornår 
der virkelig er tale om en usædvanlig helbredelse. Men 
er det så troen, der gør det? Fra åndsvidenskaben ved 
vi, at det er bevidstheden, dvs vore tanker, der styrer 
den fysiske organisme. Når den lykkes med at udvirke 
helbredelse, kalder lægerne det placebo. Men forskerne 
har også fundet noget, der ligner en ren fysisk forklaring, 
nemlig følgende: (citat fra artikel af Dr.med.professor 
Mogens H.Claesson)

”Inden for de seneste år er der hos voksne individer fundet 
stamceller i mange organer og væv, herunder hjernen, 
bugspytkirtlen, øjet, mavetarmkanalen, huden, musku-
latur samt i knoglemarv og immunsystem. Stamceller er 
celler, der det meste af livet ligger i dvale, men under de 
rette omstændigheder er i stand til at dele sig og erstatte 
cellerne i det organ, hvori de findes. Potentielt vil de for-
skellige stamcelletyper derfor efter behov kunne levere 
celler til vævs- og organfornyelse og altså kunne fungere 
som en nærmest uudtømmelig cellereserve.
Opdagelsen af stamceller i den udvoksede organisme er 
af ny dato og sætter begreber som spontan remission og 
selvhelbredelse i et helt nyt og mere dynamisk perspektiv. 
Og hvem ved måske kan stamcellerne også aktiveres gen-
nem påvirkning af bevidstheden med forestillinger eller 
tilskyndelser, der gå uden om forstanden.”

Dette viser, hvad man nok altid har vidst: det er ikke 
lægerne men kroppen selv, der helbreder! Men lægerne 
kan lindre smerter og af og til med deres symptombe-
handling forlænge en inkarnation, sådan at man når at 
lære lidt mere.
At sygdom får mennesker til at tænke alvorligt over liv 
og død er naturligt, men at det, som det påstås i denne 
bog, får dem til at erkende, at de ikke lever evigt, er des-
værre den usandhed, man stadig bilder folk ind. Teologen 
Hvidt trænger til at læse Det Tredie Testamente, inden 
han udgiver næste bog!
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Vise ord fra himlen

Af Birgit Marie Schmidt

Forlag mellemgaard 2015
200 sider

Bogen har jeg fået tilsendt 
til anmeldelse. Den be-
skriver hvad forfatteren 
har fået kanaliseret, mest 
fra sin afdøde søn, og for 
mennesker der har tillid 
til kanaliseringer er der en 
del trøst at hente. Så længe 
der stadig er så mange, der ikke er klar over, at livet er 
evigt, og at døden blot er en ”fødsel” til en anden verden, 
hvor man bevarer sin fulde bevidsthed, er der brug for 
bøger som denne.

For en skeptisk Martinus-læser som jeg er der ikke så 
meget at hente, men her er en del stof til fantasien, og 
noget er da tankevækkende. Der er fortællinger om jor-
dens fortid, som jeg ikke har mulighed for at vurdere. Og 
så oplyses det, at det fly fra Malaysia, der på mystisk vis 
forsvandt og aldrig blev fundet, blev transporteret til en 
højere dimension, hvor passagererne nu lever videre på 
en anden planet i bedste velgående.

Jeg indrømmer, jeg nok ikke er i stand til at give en fair 
anmeldelse, for jeg tror ikke på interessante men noget 
vidtløftige fortællinger. Der er i øvrigt mange søde små 
tegninger i bogen.

Monetärdemokrati

Af Anders Silverfall

Forlag Averbis 2015
200 sider

Bogen er på svensk, så 
det er måske ikke alt, jeg 
forstår, også fordi den 
handler om økonomi. 
Men hvis jeg oversætter 
det, der står på bogens 
bagside, giver det et gan-
ske godt indtryk af, hvad 
den handler om. Der står:
Penge er bare tal på en dataskærm. Det højeste tal er uen-
deligheden. Hvorfor lider hele verden af pengemangel, 
selv om der findes uendelig mange penge. Det lyder jo 
som den rene galskab.

Svaret er at metoden til pengeskabelse er ikke udviklet 
siden 900-tallet og sker dengang som nu gennem princip-
pet lån mod renter, i dag via verdens centralbanker. Vi 
leger med tanken, at når den første hundredlap skabes, 
skabes den som et lån mod renter. Til lånet kobles en 
rentedel, som også skal betales. Med hvad? Nye lån er 
eneste mulighed. Gentages dette en milliard gange får vi 
dagens verden, hvor den ene økonomiske krise afløser 
den anden, eftersom det er en matematisk umulighed at 
tilbagebetale samtlige lån mod renter som helhed. Rente-
pengene eksisterer jo ikke. Dette er der ikke mange som 
forstår. Resultatet er en hård verden, hvor mennesker må 
erobre hinandens penge for at overleve, og hvor der altid 
findes en taber som brydes ned. Dette kan ikke kaldes en 
human verdensorden.

Monetærdemokrati – en ny human verdensorden forklarer, 
hvad der ville ske, hvis menneskeheden begyndte at skabe 
penge gennem princippet gaver i stedet for og dermed 
undgik den iboende mangel på penge, som lån mod renter 
uundgåeligt skaber. Frem træder et humant samfund uden 
pengenød, et monetærdemokrat. Konsekvenserne af dette 
gennemtrænger alt. Privatpersoner, firmaer, myndigheder 
og regering omdefineres og genopstår i en ny skikkelse 
som økonomisk uafhængig. Pengestrømmen styres ind i 
et kredsløb og genanvendes. EU får en ny rolle som den 
første monetærdemokratiske union, hvilket er en absolut 
løsning på Europas nuværende økonomiske krise. Nye 
stater som indfører monetærdemokrati kan smidigt til-
slutte sig den nye union, som dermed har potentiale til at 
favne hele verden i ét stort monetærdemokrati, hvor hele 
menneskeheden har fri adgang til hele planetens samlede 
varer og tjenester.

Det er enkelt, mangler der penge, skaber man bare flere.
Hvordan dette er muligt, handler bogen om. Den kan 
købes på http://monetardemokrati.se

Lysøen

Af Sanne Kristensen

Eget forlag 2015
100 sider

Dette er en meget spe-
ciel bog. Den er både en 
fantasifuld roman og en 
slags fremtidsvision, der 
inddrager kvantefysikken 
i forklaringen af, hvordan 
hovedpersonen Bjørn kan 
flytte sig til en anden dimension. Han finder nemlig ud af, 
hvordan man dematerialiserer sig. I bogen står: ”Kernen 
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i dematerialisation var efter Bjørns seneste hypoteser at 
kunne ændre på atomernes partikelspin-omdrejningsvin-
kel i det fysiske legeme.”

På bogens bagside står: På sine indre rejser til andre 
verdener finder han lysøen, hvor han bliver introduceret 
til videnskaben om bevidsthedens udkrystallisering til 
materie.
Bogen vil uden tvivl være en spændende oplevelse for 
de, der tiltrækkes af ideerne om, hvad en større virkelig-
hed kan indebære. Er man begyndt at tænke i spirituelle 

baner, er der jo grænseløse muligheder. På mig virkede 
den lidt for mystisk.

Bagerst i bogen står der: ”Selvom forfatteren har la-
det sig inspirere og fortolket teoretiske perspektiver 
præsenteret i Tan-Tri-Ahura Åndslæren, er hun under 
ingen omstændigheder garant for gengivelsen eller disse 
teoretiske perspektivers validitet, men må henvise til 
deres copyrightindehaver ARhAyas Productions (www.
arhayas.com)

Af Ruth Olsen

Hvorfor har Martinus Instituttet (MI) i 2013 pludselig 
ændret mening om retssager? Da advokaten i 2008 søgte 
at retsforfølge Finn Bentzen for hans adfærd omkring 
afdøde Sam Zinglersens bo (se sagens fakta på dette 
blads hjemmeside www.nyimpuls.dk), forsøgte MI at få 
ham til at droppe retssagen med følgende begrundelse:

”Vi har den principielle holdning, at der ikke skal køres 
retssager – hverken om arveforhold eller andre forhold. 
Det baserer sig på Martinus’ grundlæggende tanker om 
udvikling af en ny fredsskabende kultur.”

Er der kommet nye medlemmer i Rådet, som ikke kender 
Martinus’ udtrykkelige holdning til retssager, bl.a. optrykt 
i Samarbejdsstrukturen s. 57?
Ifølge samme bog, udgivet af MI, sagde Martinus (s. 49): 

”Vi skal ikke drive erhvervsvirksomhed”.  Men nu er 
Martinus-sagen blevet en ren erhvervsvirksomhed, som 
det ses af de nye vedtægter, som Rådet har vedtaget i 
2014, men som i skrivende stund endnu ikke er at finde 
på Instituttets hjemmeside. Den kan fås fra Erhvervssty-
relsen. (Interesserede kan også få den fra mig).

Efter disse vedtægter har ”Sagen” nu fået en direktion 
med en direktør, nemlig Per Jan Neergaard, med be-
myndigelse til at ansætte og afskedige medarbejdere, og 
man kan oprette datterselskaber. Martinus sagde på et 
rådsmøde 5/2-1974: 

”Vi skal ikke lave filialer. Vi er jo ikke en forretning, der 
skal vokse op og blive stor, men vi er en moral, der skal 
gennemsyre alle mennesker. Men en forretning skal gen-
nemsyre alle mennesker med fortjeneste – men vi er en 
ny  .. en guddommelig mentalitet, som vi skal indplante 
i menneskeheden”.

Nu har Instituttet bragt sig mere og mere i modsætnings-
forhold til alt det, Martinus stod for.

nu er det Bare en erhvervsvirksomhed
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Ved Uwe Todt

I det 20. århundrede opstod to åndelige strømninger, der 
adskiller sig stærkt fra hinanden – og derfor hidtil ikke 
har kunnet finde sammen – og dog åndeligt er beslægtet 
med hinanden. Jeg hentyder til antroposofi og Martinus 
åndsvidenskab, som han i sine sidste leveår omtalte som 
Det Tredie Testamente.  I denne opsats og i følgende 
opsatser i dette tidsskrift vil der gøres forsøget at bygge 
en bro mellem begge disse strømninger, så at man som 
antroposof eller tilhænger af Martinus kan forstå, ind-
drage og bringe impulsen til hver af disse strømninger 
med sig, hvorved der i fremtiden kan opstå en for begge 
strømninger båret åndsvidenskab til spirituelt at komple-
mentere naturvidenskaben.

Da jeg i 2003, i en alder af 69 år, stødte på litteraturen 
af og om Martinus, blev jeg meget overrasket. Fra 1890 
til 1981 havde en klarsynet dansker levet, der ligesom 
Rudolf Steiner grundlagde en åndsvidenskab, med Jesus 
Christus ligeledes stående i midtpunkt, der sågar selv 
var blevet indviet gennem Christus selv - i en oplevelse 
man kan sammenligne med Paulus Damaskusoplevelsen 
-, uden at jeg havde hørt om dette menneske! Hvorledes 
var dette muligt? 

Siden 29 års alderen havde jeg kendt til antroposofien. 
Siden 35 års alderen støttede jeg den aktivt som for-
retningsfører for Rudolf Steiner Skolen eller Waldorf-
skolen i Munchen-Schwabing. Tidsvis deltog jeg også 
som forretningsfører ved grundlægningen af yderligere 
to Waldorfskoler i Munchen og Munchens omkreds. 
Her kendte jeg den antroposofiske lægekreds, fordi jeg 
besørgede bogholderiet for Munchen Foreningen For et 
Udvidet Helsevæsen og personligt var forbundet med tre 
Demetergårde, som jeg hjalp med at afsætte sine produk-
ter i Munchen, det i en tid hvor den biodynamiske handel 
endnu ikke blomstrede.

Som medlem af det Antroposofiske Selskab deltog jeg 
i Munchengruppens arbejdskredse, hørte foredrag og 
læste Steinerlitteratur samt antroposofiske tidsskrifter. 
Personligt kendte jeg til de førende medlemmer i den 
tyske Waldorfskole Bevægelse - med sæde i Stuttgart. 
Jeg var til kongresser i Dornach i Schweiz, centrum for 
den internationale antroposofiske bevægelse. I en alder 
af 54 år og indtil min pension overgik jeg til at arbejde 
for en Waldorfskole i Kiel, hvortil hørte yderligere fire 
Waldorfskoler i Schleswig-Holstein, som i løbet af de 
næste år alle blev selvstændige nok til at stå på egne ben. 

I denne tid havde jeg aldrig stødt på Martinus navn! Jeg 
stod over for en gåde.

Gåden blev ikke ringere af, da jeg i Martinus livshisto-
rie læste og erfarede, at hans offentlige virke begyndte 
i Bernhard Løw’s hjem, dengang allerede over 80 år 
gammel, som tidligere havde været leder for Danmarks 
Antroposofiske Selskab. Senere har han finansieret 
det første bind af Martinus ”Livets Bog”. For at skabe 
kendskab til Martinus havde Bernhard Løw inviteret sine 
antroposofiske venner og bekendte, som med spørgsmål 
satte Martinus på prøve for at se, om hans viden holdt 
stand. Da Martinus derefter begyndte at virke offentligt, 
udskilte en del af de antroposofiske tilhængere sig, fordi 
de ikke kunne forene antroposofien og Martinus ånds-
videnskab med hinanden. En anden del blev overbevist 
af Martinus, men en forbindelse til det Antroposofiske 
Selskab blev det ikke til.

Efter denne omtale af Martinus vil jeg kort fortælle, hvem 
Rudolf Steiner var, så læseren kan danne sig et billede 
af begge de så grundforskellige personligheder. Denne 
fremstilling følger vidtgående min Martinusbiografi 
(1) i kapitlet ”Rudolf Steiner und die Anthroposophie”, 
som jeg på forskellige punkter har suppleret med tilfø-
jelser. Rudolf Steiner blev født d. 25. februar 1861 i det 
nuværende Slovenien. Hans forældre var østrigere fra 
skovområdet nordvest for Wien. Faderen var telegrafist 
i det østrigske jernbaneselskab og på tidspunktet for 
Rudolf Steiners fødsel blevet forflyttet til Kraljevec. Et 
og et halvt år senere blev han forflyttet til Pottschach i 
Niederøsterreich ikke langt fra grænsen til Steiermark 
og 1868 til Leitha i Burgenland i nærheden af Neustadt. 
Der gik Rudolf Steiner fra 1872 i realskolen, hvilket i dag 

Antroposofi og Det Tredie Testamente
Rudolf Steiner og Martinus



25

svarer til en naturvidenskabelig – teknisk gymnasium. 
Med start 1879 fuldførte han et ingeniørstudium ved 
den Tekniske Højskole i Wien og studerede filosofi ved 
Wiens Universitet.

Rudolf Steiner var en meget mærkværdig personlighed. 
Med en høj begavelse for matematik og naturvidenskab 
var han siden sin barndom forbundet med et eget klarsyn, 
der gjorde det muligt for ham at sanse menneskers aura 
og tankearter. Denne evne videreudviklede han igen 
og igen i løbet af sit liv. Han skuede ind i den åndelige 
verden og kunne følge afdødes liv efter døden. Desuden 
kunne han læse i akashaens kronik, som i teosofien kaldes 
verdenserindringen. Ganske snart blev sprog- og Goethe-
forskeren Kart Julius Schrøer opmærksom på den geniale 
student, som han anbefalede til udgivelsen af Goethes 
naturvidenskabelige skrifter. Af denne opgave opstod 
bogen ”Grundlinjer til en erkendelsesteori for Goethes 
verdensanskuelse” (1886).

Indtil 1890 levede Rudolf Steiner som privatlærer i Wien. 
Så antog han en stilling ved Goethe- og Schillerarkivet 
i Weimar, hvor han fra september 1890 var aktiv som 
fri vedvarende medarbejder, arkivet havde fået tildelt 
udgivelsen af Goethes naturvidenskabelige skrifter for 
Sophien-Gesamtausgabe. I denne tid tildeltes han dok-
torgraden i filosof (2) og skrev flere filosofiske bøger 
(3). I starten af 1897 var arbejdet med Sophien-udgaven 
afsluttet. Juli samme år tog han til Berlin for der sam-
men med forfatter Otto Erich Hartleben indtil september 
1990 at overtage udgivelsen og redaktion af ”Magasin 
for litteratur og Dramaturgisk Blade”. Fra januar 1899 
til januar 1905 var han også aktiv lærer ved Arbejderud-
dannelsesskolen. 1899 indgik han ægteskab med enken 
Anna Eunike, der før havde været gift med en tidligere 
kaptajn, med hvem hun havde fem børn. Hende kendte 
Rudolf Steiner siden Weimar tiden.

På indbydelse af greve og grevinde Brockdorf holdt han 
fra september 1900 foredrag i det Teosofiske Bibliotek 
i deres hus i Berlin (4).  Der havde allerede været en 
forbindelse til teosofien i hans Wienertid gennem hans 
jævnaldrende ungdomsven Friedrich Eckstein, som i 
1886 af Helena Petrovna Blavatsky var blevet udnævnt 
til generalsekretær for den østrigske sektion af det Teoso-
fiske Selskab. Dengang forholdt Rudolf Steiner sig meget 
kritisk overfor teosofien, uden tilnærmelse. 1901 fortsatte 
han sine foredrag i det teosofiske bibliotek. I januar 1902 
blev han medlem af det Teosofiske Selskab og i oktober 
generalsekretær for dets tyske sektion. 

Det Teosofiske Selskab var blevet grundlagt 1875 af den 
tysk-russiske Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) 
sammen med amerikaneren Henry Steel Olcott (1832-
1907) i New York. Selskabets mål var dannelsen af et 

universelt broderskab for alle mennesker uden hensyn til 
race, hudfarve og verdensanskuelse, studiet af verdens-
religioner og studiet af uopklarede naturkræfter for at 
inddæmme materialismen og belive religionen på ny. He-
lena Petrovna Blavatsky var medialt usædvanligt begavet 
med atavistiske evner. Det af hende forfattet omfangsrige 
værk ”Isis utilsløret ” (Isis unveiled), og den af tibetanske 
mestre inspirerede trebinds ”Den hemmelige doktrin” 
(Secret doctrine) vakte stor opsigt og bidrog væsentligt 
til selskabets store udbredelse. Selskabets hovedsæde 
var, respektive er Adyar ved Madras i Sydindien. Efter 
H.P. Blavatskys og H. St. Olcotts død blev 1907 engelske 
Annie Besant (1847-1933) selskabets præsident.

I den ”Den hemmelige doktrin” bliver den kosmiske 
tilblivelse fremstillet som et urvæsens åndingsforløb. I 
udåndingen opstår materien, i indåndingen åbenbarer den 
kosmiske ånd sig. Der findes væsen, som godtager den 
kosmiske tilblivelse (i antroposofien kaldet ahrimanske 
væsen) og sådanne der fornægter den (antroposofisk 
kaldet luciferiske væsen), som i himmelen og på jorden 
ligger i kamp med hinanden. I denne kamp tager ”Den 
hemmelige doktrin” ensidigt parti for de luciferiske væ-
sener, som i hendes bog repræsenter lyset og det gode og 
vender sig mod de ahrimanske væsener, som har med det 
mørke og onde at gøre. I forhold til dette udtrykker Rudolf 
Steiner en kristen esoterik til at bekræfte skabelsen. Thi i 
den angivne polaritet så han en ensidig fremstilling, som 
mangler midten, gennem hvilken Christus virker.

Før sin indsættelse som generalsekretær for den tyske 
sektion af det Teosofiske Selskab havde Rudolf Steiner 
over for Annie Besant forbeholdt sig kun at ville fore-
træde det, der stammede fra hans egen forskning, hvilket 
hun var indforstået med. I de følgende år udviklede han 
en driftig intern (i de teosofiske grupper) og offentlig 
foredragsaktivitet først i Tyskland, men således også i 
Schweiz, i Holland, Frankrig, Sverige, Norge, Danmark, 
Italien, Ungarn, Østrig, Tjekkoslovakiet, England og Fin-
land. Organiseringen af denne foredragsvirksomhed lå i 
hænderne på Maria von Sievers, som han giftede sig med 
1914. Hans første hustru døde 1911. Begge ægteskaber 
forblev barnløse. Desuden udgav han en række teosofiske 
respektive antroposofiske bøger, der for det meste først 
blev trykt i hans indtil maj 1908 udgave af det teosofiske 
tidskrift ”Luzifer-Gnosis”. Senere tilkom der yderligere 
også filosofiske bøger af ham. I alt 17 fra 1904 til 1925.    

Rudolf Steiners foredrag og teosofiske respektive antro-
posofiske bøger omfatter alle områder af livet, specielt de 
ikke synlige oversanselige eksistensfelter. De behandler 
temaer som reinkarnation og karma, menneskets højere 
væsensled, livet efter døden, de over menneskene stående 
hierarkier, menneskehedens historie og fremtid, jordens 
fortid, de højere væsener o. s. v. Han anså sig selv som 
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åndsforsker, der udforskede disse områder lige som na-
turvidenskabsmanden naturen. Oprindeligt ønskede han 
ikke, at hans foredrag blev nedskrevet. Det medførte 
imidlertid, at der cirkulerede efterskrifter med indhold af 
fejl og misforståelser. Rudolf Steiner besluttede sig derfor 
til at lade foredragene stenografere. Disse stenogrammer 
blev delvis offentliggjorte i hans livstid, men størstedelen 
af dem blev først udgivet efter hans død af hans hustru, 
som forvaltede hans arv. De samlede bogudgivelser om-
fatter 354 bind. 

Det indledningsvis harmoniske forhold mellem Annie 
Besant og Rudolf Steiner ændrede sig i 1911, da Annie 
Besant stiftede Østens Stjerne Orden, for at opbygge den 
da endnu unge Krishnamurti (1895-1986) som fremtidig 
verdenslærer, idet teosofferne ved enden af det 20’ ende 
århundrede ventede Buddha Maitreyas komme. Han der 
ifølge buddhistiske overleveringer 5000 år efter Buddhas 
virke (560-480 f. k.) ville fremtræde som en ny Buddha 
og desforinden inkarneret igen og igen virker som bodhi-
sattva. Rudolf Steiner var ikke beredt på at propagandere 
for Østens Stjerne Orden i Tyskland, fordi han ikke så 
Krishnamurti som den ny verdenslærer. Derfor blev han 
suspenderet som generalsekretær for den tyske sektion 
af det Teosofiske Verdensselskab. Som modtræk grund-
lagde hans tilhængere det Antroposofiske Selskab d. 28. 
december 1912, hvorpå den selvstændige tyske sektion 
d. 7. marts 1913 blev udelukket af Teosofisk Selskab. 
Efterfølgende gik en del af de forskellige landes teosoffer 
over i det Antroposofiske Selskab.

Det antroposofiske Selskab flyttede bevægelsens center 
fra Berlin til Dornach ved Basel i Schweiz, hvor Goethea-
num efter Rudolf Steiners plan kunstfærdigt blev bygget 
i tiden for Første Verdenskrig. Silvesternat 1923 brændte 
bygningen ned, branden var anstiftet, men den blev efter 
Rudolf Steiners død d. 30. marts 1925 bygget op igen af 
beton i stedet for træ efter hans anvisninger. Der består 
en antroposofisk højskole, hvor der årligt opføres de fire 
mysteriedramaer, han forfattede fra 1910 til 1913.

I tiden efter Første Verdenskrig udfoldede Rudolf Steiner 
en omfangsrig aktivitet, der førte til talrige initiativer og 
grundlæggende etableringer, der efter Anden Verdens-
krig fremfor alt i de tysksprogede lande udviklede en 
befrugtende indflydelse på kultur og erhvervsliv. Dertil 
hører Waldorfskolerne, biodynamisk landbrug, antropo-
sofisk medicin, antroposofisk helsepædagogik såvel som 
eurytmi som rørelseskunst og terapi. Der opstod også 
Kristensamfundet, som en fra det Antroposofiske Selskab 
uafhængig religiøs fornyelsesbevægelse, der dog beror 
på antroposofiske forestillinger, og hvis stiftende præster 
Rudolf Steiner holdt foredrag for.
                                                              … Fortsættes

(1) Uwe Todt: “Martinus Leben und Werk, Band 1Mar-
tinus Leben 1890-1981”.

(2) Dissertation offentliggjort i 1892: “Wahrheit und 
Wissenschaft”.

(3) 1894 “Die Philosophie der Freiheit”, 1895 “Friedrich 
Nietzsche, ein Kæmpfer gegen seine Zeit, 1897 “Goe-
thes Weltanschauung”.

(4) Heraf udgivelserne 1901“Die Mystik im Aufgange 
des neuzeitlichen Geistesleben”, 1902 ”Das Chri-
stentum als mystiche Tatsache und die Mysterien des 
Altertums”.  
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Med et tilbageblik på den såkaldte ”svenskerkrig” 

Af Jes Arbov

I en efterhånden lang række af artikler her i bladet og 
på de sociale medier har der i de senere år været skrevet 
meget om rådet ved Martinus Institut. Der har været en 
til tider temmelig heftig debat om rådets rolle og dets 
beslutninger og dispositioner i den tid, der er gået, siden 
Martinus forlod det fysiske plan. Udgangspunktet for 
denne debat har ofte været en af de efterhånden mange 
”sager”, som er dukket op siden 1981. 

Jeg vil her starte med at sætte fokus på en af disse ”sager”. 
Det drejer sig om den såkaldte ”svenskerkrig”, hvor en 
række svenske medarbejdere, der på det tidspunkt havde 
været med til at etablere en helårsskole i Klint, kom i 
konflikt med rådet. Min viden om konflikten, og det 
materiale jeg bygger på her, er en række åbne brev fra 
de implicerede, som er Max Käck, Ingemar Fridell og 
Christer Malmström. Dertil kommer Rådets svarbrev og 
et par artikler i Kosmos. Som eksponent for den svenske 
position har jeg valgt primært at benytte Max Käcks brev, 
fordi det er det mest udførlige af de tre. Desuden er Max 
Käcks brev repræsentativt i den forstand, at argumenta-
tionen i de to andre breve hviler på de samme principielle 
analyser og hovedsynspunkter.

Max Käck 
Påsken 1976 kom Max Käck som 25 årig til Klint for 
første gang. Siden 1972 havde han studeret Martinus, og 
helt fra begyndelsen, da han åbnede Livets Bog for første 
gang, havde det været en stor, følelsesmæssigt forløsende 
og intellektuelt omvæltende oplevelse. Herom skriver han 
i et tilbageblik fra 2013:
“Den første kontakt med Martinus’ tekst var en af de mest 
forvandlende oplevelser i mit liv. Oplevelsen af at læse 
bare det første stykke i Livets Bog var som at komme i 
kontakt med et stærkt, gennemtrængende intellektuelt 
lys, et lys som forandrede perspektivet på næsten alt, 
hvad jeg hidtil havde tænkt og troet. Jeg mindes følelsen 
af befrielse og klarhed fik mig til at le højt for mig selv.” 
(Käck, 2013, s. 1.
Dette og de følgende citater af Max Käck er gengivet i 
min oversættelse).
Max Käck kom som en del af den gruppe, Rolf Elving 
havde startet i Göteborg. Fra 1976 og de følgende 15 år 
tilbragte Max Käck hver sommer i Klint, og dertil kom 

tillige de fleste påskeferier. Retrospektivt mindes han 
somrene på Klint som de vidunderligste, han har haft: 
“Kombinationen af naturen, menneskene og kosmologien 
var en totaloplevelse for alle sanser.” (Käck, 2013, s. 3).
Max Käck var ung, intelligent og følsom med et kreativt 
drive. Han var allerede godt inde i åndsvidenskaben og 
indså hurtigt, at Sagen havde betydelige, uudnyttede 
vækstmuligheder. Han var sig dog samtidig fuldt bevidst, 
at deres realisering og succes afhang af, at de kosmiske 
analyser blev lagt til grund for de nye initiativer og 
aktiviteter. Med sit indgående kendskab til Martinus’ 
værk, kom han med i undervisningsgruppen og senere i 
redaktionsgruppen for tidsskriftet Kosmos. 

Gennem sit engagement i undervisningsgruppen funge-
rede han også som underviser på den såkaldte vinterskole 
i Klint, der afholdt undervisning i vinterhalvåret. Ved såle-
des at undervise koncentreret i længerevarende forløb var 
det muligt at give deltagerne en langt mere dybdegående 
og systematisk indføring i Martinus’ verdensbillede, end 
det var muligt i sommersæsonen. I redaktionsgruppen for 
Kosmos arbejdede han for, at bladet fik en ny profil. Han 
ønskede et mere samtidsorienteret tidsskrift, der i højere 
grad relaterede indholdet til aktuelle, samfundsmæssige 
problemstillinger, og som tog stilling til samfundsudvik-
lingen ud fra et åndsvidenskabeligt perspektiv. 

Vinterskolen var startet som eksperiment i vinterhalvåret 
1984/85, men efter fire sæsoner besluttede rådet fra vin-
terhalvåret 1988/89 at lukke vinterskolen. Begrundelsen 
var, at skolen ikke hvilede i sig selv økonomisk, og at en 
fortsættelse af skolen derfor ville tære på Instituttets for-
mue. Venner af Sagen havde ganske vist givet tilsagn om 
økonomisk støtte til vinterskolen, men rådet havde afvist 
at modtage disse midler med den officielle begrundelse, at 
man ikke ønskede, at “foranstalte specielle indsamlinger 
eller bruge andre ubetingede bidrag til at øge de løbende 
udgifter med.” (Rådet: ”Om vinterskolen“).

Om rådsarbejde eller hvordan man skaber en ny kultur 
ud fra de kosmiske analyser
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Rådets beslutning fik Max Käck til at skrive et 35 sider 
langt åbent brev dateret den 13. maj 1989 til Ib Schleicher 
og hele rådet. Brevet er på mange måder forbilledligt 
skrevet. Det er klart, velovervejet, og hvert argument 
fremsættes på grundlag af analyser baseret på Martinus› 
åndsvidenskab. Brevet består af en lang række principielle 
analyser, der hver især peger på fundamentale svagheder 
og uhensigtsmæssigheder ved rådets måde at træffe be-
slutninger på. Det er betegnende, at de principielle for-
hold, Max Käck sætter fokus på, på en række punkter er 
de samme, som plager rådet i dag mere end 25 år senere. 
På det principielle niveau er brevet derfor lige så aktuelt 
i dag, som det var, da det blev skrevet. Lad os derfor se 
nærmere på nogle af Max Käcks analyser og argumenter.

Vinterskolen
Som begrundelse for at lukke vinterskolen, havde rådet 
henvist til økonomien. Ud fra regnskabet fremgik det 
imidlertid, at økonomien rent faktisk var temmelig god, 
og at det ikke ville være et problem at afsætte midler til 
drift af vinterskolen, hvis det var det, man ville. Max 
Käck påpeger, at det kun er et spørgsmål om prioritering 
og henviser til, at Martinus har sagt, at der skal etableres 
en helårsskole i Klint. I 1980 regnede Martinus med, 
at skolen ville være en realitet i løbet af 6-7 år. (Käck, 
1989, s. 24-25).

I den officielle begrundelse for at lukke skolen fremførte 
rådet, at man var villig til at acceptere et årligt driftsunder-
skud, så længe det kunne dækkes ind af renteindtægter fra 
Instituttets formue og gavebeløb; men at man ikke ville 
”bruge af formuen eller foranstalte specielle indsamlin-
ger”. (Rådet: ”Om vinterskolen“). I sit brev argumenterer 
Max Käck for, at rådets måde at tænke økonomi på er i 
modstrid med de kosmiske analyser, der tager udgangs-
punkt i gaveprincippet. For ham, er rådets ønske om at 
”sikre formuen” et klart brud med den økonomiske tænk-
ning, som Martinus praktiserede og handlede ud fra. For 
Martinus skulle pengene, man disponerede over, bruges 
aktivt til gavn for Sagen og til at udbrede kendskabet til 
åndsvidenskaben. De skulle ikke båndlægges ved at blive 
sat til side som ”passiv” formue. 
Hvis man nemlig i stedet brugte midlerne til at sætte ak-
tiviteter i gang i form af oplysning og undervisning, ville 
det sprede kendskabet til åndsvidenskaben, og pengene 
ville komme tilbage i form af gaver. Man ville dermed 
handle i overensstemmelse med Martinus’ analyser og det 
kosmiske kredsløbsprincip, der bygger på gaveprincip-
pet. Som Max Käck ser det, er det dette kredsløb, rådet 
nu kortslutter med deres økonomiske dispositioner, hvor 
betydelige midler bindes som formue. Disse midler kunne 
have været anvendt bedre ved at placere dem i en ”åndelig 
bank” i stedet for en almindelig bank. For, som Max Käck 
skriver, ”vinterskolen er også en ”bank”, men en ”bank” 
for åndelig kapital. (Käck, 1989, s. 19).

Kosmos

Max Käck sad, med en enkelt afbrydelse, i redaktions-
gruppen for Kosmos fra januar 1982 til januar 1986. Han 
ønskede at forny bladet og give det en mere tidssvarende 
profil. Indholdet skulle i højere grad forholde sig til 
samtiden og det omgivende samfund og vise, hvordan 
Martinus’ analyser kunne anvendes at til belyse aktuelle 
tendenser og problemstillinger på en langt mere grund-
læggende og kvalificeret måde, end det var muligt ud fra 
en materialistisk tilværelsestolkning. Ved på den måde 
at ændre bladets profil ønskede han samtidig at udvide 
målgruppen, så bladet ikke kun appellerede til en snæver 
kreds af Martinus-interesserede. 

Fra redaktionsgruppen oplevede Max Käck, at der var 
stor modstand mod hans fornyelsesprojekt, men fra rådet 
havde han fået det indtryk, at de støttede hans planer og 
rent faktisk ønskede en fornyelse af den redaktionelle 
linje. Ingen meddelte ham det dog direkte, og det var 
først, da han på grund af samarbejdsvanskeligheder ikke 
så anden mulighed end at forlade gruppen, at han erfarede, 
at han på intet tidspunkt havde haft rådets opbakning. I 
brevet beklager han, at rådet ikke meldte klart ud. Havde 
de nemlig gjort det, kunne han på et langt tidligere tids-
punkt have skrinlagt planerne og indstillet sit omfattende 
arbejde, og konflikten i redaktionsgruppen kunne have 
været undgået (Käck, 1989, s. 10). Situationen, som Max 
Käck her beskriver i sit brev, er et af mange eksempler 
på den ”fortielseskultur”, ”uærlighed” og grundlæggende 
mangel på åbenhed, som trives inden for Sagen.

Kritik og samarbejde

Det er et gennemgående tema i Max Käcks brev, at det, 
at man inden for Martinus’ åndsvidenskab arbejder med 
sandheden, stiller helt særlige krav til samarbejdet. Inden 
for den materialistiske videnskab er der mange sandheder, 
men åndsvidenskaben er sandheden. Det er vigtigt, at de, 
der har valgt åndsvidenskaben som arbejdsfelt, forstår be-
tydningen af dette. Det betyder nemlig f.eks., at uenighed 
ikke uden videre kan afgøres gennem flertalsafgørelser, 
eller ved at de, som har magten, bestemmer. Det vil altid 
være en nødløsning. Inden man når dertil, må man med 
alle til rådighed stående midler søge at løse konflikter og 
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meningsforskelle gennem analyse af fakta. For sandhe-
den må alle bøje sig, og det er først gennem erkendelse 
af sandheden, at man har sikkerhed for, at man reelt set 
handler i overensstemmelse med de kosmiske analyser. 
For, som Max Käck skriver i sit brev, ”det er jo vor opgave 
at demonstrere sandheden om livet og arbejde i kontakt 
med den. Men sandheden er ikke noget man kan købslå 
om. Virkeligheden er der uanset, hvad vi tænker om den.” 
(Käck, 1989, s. 5). At sikre, at Sagen er i kontakt med 
virkeligheden og alkærligheden, er ikke kun rådets, men 
alle medarbejderes ansvar. Det er derfor vigtigt at udvikle 
en kultur med åbenhed og gode rammer for at kunne give 
og modtage kritik.

Det er et centralt punkt i åndsvidenskaben, at det enkelte 
menneske har det fulde ansvar for sine handlinger. Max 
Käck erfarede her, at de enkelte medlemmer i rådet ikke 
altid holdt dig dette for øje, men handlede i nærmest blind 
tillid til, at de var indsatte i rådet som Guds udvalgte, og 
derfor nærmest automatisk havde de kvalifikationer, der 
behøvedes for at træffe de rigtige beslutninger. De lå med 
andre ord under for, hvad jeg her har valgt at kalde ”den 
teokratiske fejlslutning”: 

1. Martinus havde kosmisk bevidsthed, og hans 
beslutninger var derfor altid rigtige

2. Jeg er den, jeg er, baseret på mit udviklingstrin
3. Martinus/Forsynet valgte mig som rådsmedlem

Konklusion: Mine beslutninger er altid rigtige og i kontakt 
med Guds vilje for Sagens udvikling (Käck, 1989, s. 22).
På de vilkår var ingen åben og fordomsfri dialog mulig.

Exit
Det lykkedes aldrig Max Käck at komme i konstruktiv 
dialog med rådet, endsige få dets syn på de rejste problem-
stillinger. Skønt lignende åbne breve fra Ingemar Fridell 
og Christer Malmström blev sendt til rådet, fik ingen af 
brevskriverne et personligt svar (jf. ”Sakens historia – 
Om svenskekriget 1989”). I stedet sendte rådet et fælles 
svarbrev til de tre, hvor de undlod at forholde sig til den 
rejste – og i virkeligheden nuancerede og reflekterede – 
kritik. Brevets hovedbudskab var, at kritik af rådet og dets 
arbejde var uacceptabelt, og at de alle frit kunne forlade 
Klint, hvis de var utilfredse. 

I brevet citerede de blandt andet fra et rådsmøde, hvor 
Martinus havde sagt: ”Er man misfornøjet, og har man 
kritik, så er man ikke i kontakt med Sagen. Så er man i 
konflikt” (”Sakens historia – Om svenskekriget 1989”). 
Dette er dog kun ét af flere eksempler på, hvordan rådet i 
sit svar misbruger udtalelser af Martinus og twister dem til 
egen fordel. Allerede i sit brev til rådet havde Max Käck 
forholdt sig til netop denne og tilsvarende udtalelser af 
Martinus, idet han påviste, at det, Martinus her henviste 
til, var mennesker, som var utilfredse med analyserne og 
kritiserede åndsvidenskaben. Kritik, der blev fremført 

i overensstemmelse med analyserne, var det derimod 
vigtigt, at man forholdt sig til:

Vi må kunne skelne mellem kritik, der er udtryk for 
indignation, intolerance og er imod alkærligheden og 
de kosmiske analyser, og kritik som er et forsøg på at 
afhjælpe ufuldkommenheder og misforhold i vor fælles 
mission om at sprede kundskab om livslovene. Det er den 
først nævnte kritik, som ikke har nogen plads i sagen, den 
sidstnævnte er derimod en forudsætning for, at Sagen kan 
udvikles og holdes sund. (Käck, 1989, s. 27-28).

Rådet demonstrerede sin magt og statuerede et eksempel 
ved at forvise Max Käck, Ingemar Fridell og Christer 
Malmström fra Klint. (Käck, 2013, s. 5-6).
Da Max Käck i 2013 skrev om sit forhold til Sagen, ved-
lagde han brevet fra 1989. Han gjorde det, fordi han fandt, 
at dets indhold stadig var aktuelt. Om det dengang 24 år 
gamle skrev han: ”Jeg er glad for at have skrevet det, og 
jeg holder fast ved hver formulering. Jeg vil gerne, at det 
læses – ikke kun som et historisk dokument, men også 
som en analyse af spørgsmålene omkring Instituttet og 
Sagen samt den moral, som virksomheden må leve op til. 
For mig var arbejdet med at skrive det ikke blot en slags 
debatindlæg, men også en erkendelsesproces, som jeg 
har haft stor nytte af senere i livet.” (Min fremhævning. 
Käck, 2013, s. 6).

Hvad vi kan lære
Når vi i dag ser tilbage på det passerede, kan vi se, at 
Max Käck – sammen med Ingemar Fridell og Christer 
Malmström – på mange måder var forud for deres tid. De 
formulerede klare forventninger om, at alle væsentlige 
beslutninger, som rådet traf, skulle være i bedst mulig 
kontakt med de kosmiske analyser. Et krav som rådet 
havde svært ved at forholde sig til. På den måde kan man 
sige, at de kom med urealistiske forventninger; fordi rådet 
endnu ikke var modent til honorere dem. Og på den led 
er det logisk, at svenskerne måtte forlade Klint. For de 
kunne på deres side heller ikke leve med den måde, rådet 
arbejdede og traf beslutninger på. 

Rådets reaktionsmønster er bemærkelsesværdigt i lyset 
af, at man som udgangspunkt måtte forvente, at det re-
præsenterede åbenhed, samarbejde og næstekærlighed. 
For frem for at gå i dialog og forholde sig til sagens 
substans, hænger det sig fast i det ”affektive lag”, som 
uvilkårligt indgår i konflikter af denne type, så længe vi 
er ufærdige mennesker, men som vel at mærke på ingen 
måde er konfliktens kerne eller egentlige indhold. Rådet 
ser fuldstændig bort fra den grundige argumentation 
på basis af de kosmiske analyser, den stadige appel til 
åbenhjertighed og dialog og den dybe interesse for at 
handle i overensstemmelse med de kosmiske love, som 
kendetegnede de tre breve. I sit svarbrev affærdiger rådet 
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de tre henvendelser på denne måde:
”I de åbne breve er rådet mere eller mindre åbenlyst 
beskyldt for at være autoritært, uansvarligt, for at lyve 
og ’stjæle’ Sagens midler til Instituttet, at anvende ana-
lyserne og Martinus udsagn på rådsmøderne efter eget 
forgodtbefindende, at manipulere med kosmologien og 
den kommende ’struktur for medarbejderskab’, at sløse 
med Sagens midler, at sløse med menneskers hengiven-
hed, næstekærlighed og forskertrang.” (Rådet: Brev til 
Max Käck, Ingemar Fridell og Christer Malmström, den 
29. juli 1989)

Nøgternt set må man sige, at det er en uvenlig og karikeret 
sammenfatning af brevenes indhold. Men det var altså 
på den måde, rådet valgte at afvise dialog. Dermed und-
gik rådet at forholde sig til det principielle i konflikten, 
nemlig spørgsmålet om, hvordan det som ledende organ 
for Martinus Institut bedst sikrede, at dets beslutninger 
var i overensstemmelse med principperne for Martinus’ 
åndsvidenskabelige verdensbillede. 

Set med nutidens øjne er Max Käcks brev stadig inspire-
rende at læse, fordi han her klart demonstrerer, hvorledes 
man med de kosmiske analyser som grundlag kan kvali-
ficere sine beslutninger og opnå en høj grad af sikkerhed 
for, at man handler i harmoni med logik og kærlighed. Det 
kunne have været interessant at se tilsvarende analyser fra 
rådet, der bekræftede Max Käcks analyser eller viste, at 
han tog fejl; men rådet fremlagde ikke sådanne analyser. 
Når rådsmedlemmerne ikke gjorde det, skyldtes det efter 
alt at dømme, at de aldrig selv havde foretaget sådanne 
analyser, og at disse analyser derfor ikke fandtes. Af den 
grund kunne Rådet derfor heller ikke svare sagligt på 
de rejste problemstillinger. Det var rådet imidlertid ikke 
villig til at indrømme, og den eneste måde, det så sig i 
stand til at reagere på, var derfor gennem afvisning og 
udelukkelse.

Hermed grundlagde rådet et reaktionsmønster, som har 
præget samarbejdsklimaet lige siden. Frem for at vælge 
dialogens vej og tale substans med dem, man er uenige 
med, reagerer man med afstandstagen og ved at lukke 
af og ekskludere. Dette er ikke en kritik af rådet eller 
enkeltpersoner i rådet, men et forsøg på at analysere et 
reaktionsmønster nøgternt, som det er. Ingen kan handle 
anderledes, end de gør på et givet tidspunkt, og der er intet 
at bebrejde nogen. I Sagens interesse er vi dog nødt til 
at studere fortiden og sætte os grundigt ind i forskellige 
begivenhedsforløb for at få en bedre forståelse af bag-
grunden for, at vi står, hvor vi står i dag. Det er nemlig 
bl.a. ved at studere fortiden og lære af fejltagelserne, at vi 
med tiden kan undgå at gøre de samme fejltagelser igen 
og dermed skabe en lysere og mere harmonisk fremtid 
for Sagen.

Jeg vil afslutte dette afsnit med et citat fra Ingemar Fri-
dells brev, som jeg er sikker på taler til hver enkelt af os 
uanset på hvilket niveau inden for Sagen, vi arbejder. Her 
har vi alle endnu meget at lære: 
”At arbejde i Martinus ånd indebærer efter min mening 
bl.a. åbenhed, ærlighed, oprigtighed, generøsitet, kom-
munikation, forståelse, ydmyghed, stræben efter sandhed, 
upartiskhed, klarlæggende analyse, retfærdighed, tilgi-
velse, kærlighed og logik. Og enhver medarbejder bør 
ærligt ransage sig selv og sine egne motiver. I hvilken grad 
hersker der nu en menneskelig, varm atmosfære inden 
for Sagen? I hvilken grad råder saglighed og logik, og i 
hvilken grad styres ens meninger af personlige sympatier 
og antipatier? Er det en åben og næstekærlig dialog, som 
præger samarbejdet?” (Fridell, 1989)

Om rådets måde at håndtere kritik på

Pladsen her tillader desværre ikke at gå i detaljer med an-
dre af de konflikter, som rådet og forskellige repræsentan-
ter for Sagens medarbejdere har været involveret i siden 
1981. Ser man imidlertid på den forholdsvis detaljerede 
information, det er muligt at få ved at orientere sig i debat-
ten, som den er kommet til udtryk i tidsskrifter som Den 
Ny Verdensimpuls og til dels Kosmos, og på hjemmesider 
som martinusportal.se og martinus-webcenter.dk, samt 
på sociale medier som Facebook, vil jeg mene, at hvad 
der her er fremført, på mange måder er repræsentativt for 
rådets måde at håndtere kritik på.  

Hvis vi derfor nu – på baggrund af eksemplet her og med 
den generelle debat som mere eller mindre klar vidensho-
risont – anskuer den måde rådet forholder sig til kritik på 
generelt, må man sige, at den iagttagelse, Ingemar Fridell 
allerede gjorde i 1989, er en ret præcis karakteristik af 
rådets måde at møde sine kritikere på:
”Rådet møder ikke altid saglige argumenter på en efter 
min opfattelse tilfredsstillende måde. Rådet har ganske 
vist ingen forpligtelse til at stå til ansvar, men det er på 
den anden side heller ikke næstekærligt at imødegå ar-
gumenter hverken med tavshed eller med ufuldstændige 
forklaringer og overfladiske analyser.” (Fridell 1989).

Det har under hele forløbet siden starten af 1980’erne 
været betegnende, at rådet typisk forholdt sig tavst el-
ler kom med helt utilstrækkelige forklaringer, der ikke 
adresserede problemernes virkelige kerne, og som 
dermed viste, at rådet havde en mangelfuld forståelse 
af det pågældende problemfelt. Reaktionen kom kun 
sjældent i form af åben invitation til dialog, eller artikler 
i for eksempel Kosmos, der på et analytisk grundlag gav 
saglige og åndsvidenskabeligt set velbegrundede svar på 
de rejste spørgsmål. På den ene side kan det undre, fordi 
de problemstillinger, der blev sat til debat, almindeligvis 
var af principiel karakter og vitalt relevante for rådets 
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virke og Sagens fremtid. På den anden side kan man se, 
at det er en logisk konsekvens af rådets måde at arbejde 
på. Havde rådet nemlig samvittighedsfuldt anstrengt sig 
til det yderste for at sikre, at deres beslutninger i videst 
muligt omfang var udtryk for logik og næstekærlighed, 
ville det jo have været let for rådsmedlemmerne at tage 
dialogen. De ville nemlig kende deres egne bevæggrunde 
til bunds, og de ville være supermotiverede for at rette 
op, hvis noget kunne gøres bedre. De ville i det hele være 
besjælede af ønsket om at gøre alting rigtigt efter de kos-
miske analyser, og der ville da uvilkårligt være overblik 
og overskud, åbenhed og dialog. Uden åndsvidenskabeligt 
saglige og dermed holdbare argumenter som beslutnings-
grundlag, er det derimod logisk, at rådet optræder som 
det gør. Da har det nemlig ingen væsentlige argumenter 
at fremføre og uden det nødvendige analysearbejde, har 
det heller ikke kvalificeret sig til at tage dialogen.

Konsekvensen af dette har været, at rådet, fra starten 
af den periode vi her undersøger, på vitale områder har 
kortsluttet dialogen med Sagens interesserede. Den infor-
mation, der flyder fra Sagens venner til rådet, bliver ikke 
behandlet på den ansvarlige og samvittighedsfulde måde, 
som man umiddelbart forventer af et Råd, der repræsen-
terer Martinus’ næstekærlige væremåde. Informationen 
bliver muligvis opsamlet på en eller anden måde – det er 
ikke til at vide – men den bliver ikke analyseret til bunds, 
og der bliver ikke taget detaljeret stilling til den. 

På den måde tilflyder der ganske vist information til 
rådet, men denne information bliver ikke anvendt, og 
der flyder ingen relevant information den anden vej. Det 
er en kalamitet i Sagens organ, fordi det betyder, at den 
erfaringsudveksling og det pingpong, der burde være 
mellem rådet og Sagens interesserede, ikke finder sted i 
de tilfælde, hvor den interesserede har en opfattelse, der 
afviger fra den opfattelse, rådet repræsenterer. Det er 
langt mere alvorligt, end rådet måske umiddelbart gør sig 
klart. Forsynet har mange kanaler og kan bruge mange 
slags mennesker for at komme i kontakt med rådet. I den 
situation, rådet har bragt sig i ved ikke at være åben og 
lytte til kritik, risikerer det at ignorere eller ligefrem afvise 
henvendelser, hvis indhold er i perfekt kontakt med logik 
og kærlighed, og som dermed repræsenterer Forsynets 
forsøg på at komme igennem til rådet med de analyser, 
rådet selv undlader at foretage.

Det er, som om rådet slet ikke forstår sin rolle eller er klar 
over, at det skal kunne redegøre for sine beslutninger ud 
fra de kosmiske analyser, og at det skal være i stand til 
at indgå i en konstruktiv dialog med sine kritikere. Uden 
grundigt gennemarbejdede analyser som beslutnings-
grundlag kan rådet kun træffe ukvalificerede og vilkår-
lige beslutninger. Hvis nogen vover at drage logikken 
bag disse beslutninger i tvivl, har det ingen dybtgående 

fornuftsargumenter til rådighed, og det er derfor henvist 
til at optræde autoritært og udnytte sin magtposition. 
Man kan med rette spørge, om rådet helt har forstået, 
hvad det vil sige at arbejde bevidst og ansvarsfuldt på 
et åndsvidenskabeligt grundlag. De krav til objektivitet 
og sandhed, som det er helt nødvendigt at leve op til, når 
man arbejder videnskabeligt med livets højeste facitter, 
er rådet endnu meget langt fra at have tilegnet sig endsige 
indarbejdet i sin praksis. Meget tyder endog på, at rådet 
er så meget på vildspor, at det end ikke har erkendt pro-
blemet eller er klar over, hvor langt det har bevæget sig 
væk fra det åndsvidenskabelige fundament. Så længe det 
er tilfældet, vil sagerne løbende hobe sig op, sådan som 
vi har set det i årene der er gået, siden Martinus forlod 
det fysiske plan.  

I svarbrevet til Max Käck, Ingemar Fridell og Christer 
Malmström havde rådet skrevet:
”Det må nødvendigvis være således, at det til enhver 
tid siddende råds beslutninger og indholdet i strukturen 
er retningsgivende for Instituttets vej. Til enhver tid vil 
Instituttet repræsentere et bestemt sæt regler, for at man 
kan deltage i arbejdet og samarbejdet. Man skal kun 
deltage i den udstrækning, man selv har lyst til det og 
befinder sig godt ved det.
I opfatter dette som diktatur, men det er det i virkeligheden 
ikke. Her er der tale om den samarbejdsform, Martinus i 
strukturen har givet udtryk for må gælde, når freden skal 
eksistere. Diktatur bliver det først, hvis man er tvunget 
til at arbejde under forhold, man ikke kan acceptere. For 
medarbejderskab ved Instituttet gælder det, at man frit 
kan forlade dette arbejde, når man ikke længere føler lyst, 
glæde eller inspiration til at fortsætte.” (”Sakens historia 
– Om svenskekriget 1989”)

Det er jo fuldstændigt rigtig, hvad rådet her skriver, at 
indholdet i strukturen – dvs. næstekærligheden og de kos-
miske analyser – må være retningsgivende. Og så længe 
det er det, kan der ikke og vil der aldrig kunne blive tale 
om diktatur. Diktatur bliver det først, når rådet forlader 
strukturen og går sine egne veje, og samtidig indtager en 
vi alene vide holdning, og afviser at gå i dialog med sine 
kritikere. Det er nemlig sådan, at så snart rådet forlader 
strukturen, som rådet af Martinus har fået til opgave at 
vogte, vil der komme kritik. For det er ikke kun rådet; men 
alle Sagens medarbejdere, der er vogtere af strukturen. 
Hvis en af Sagens medarbejdere derfor er vidne til, at 
rådet går mod strukturen, er det denne medarbejders pligt 
at gøre opmærksom på det. For hvis medarbejderen udlod 
at gøre dette, ville denne medarbejder, ud over at handle 
mod sin samvittighed, også svigte Martinus og hans Sag. 
At kritikken så kommer i forskellige former, må rådet 
lære at håndtere venligt, imødekommende, engageret og 
kompetent. Det er kun den kritik, der retter sig mod de 
kosmiske analyser, som man blankt kan afvise. Her kan 
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folk nemlig gå andre steder hen og finde tilværelsestolk-
ninger, der er i bedre kontakt med deres eget livssyn.

Om Sagens måde at forholde sig til berettiget kritik 
af rådet
Det er dog ikke kun Martinus Instituts ledelse, der undlod 
at lytte eller ikke forstod den dybere mening med den 
kritik, der blev fremført. Det var også Martinus’ Sag 
som helhed, der ikke altid helt forstod betydningen af de 
oplysninger og analyser, der blev lagt frem. I dag, efter 
alle disse år, er det blevet lettere at se, at rådet har været 
på afveje i rigtig mange år, men der er stadig mange, der 
ikke har gjort sig sagens alvor helt klart. Det er således 
ikke kun rådet der har sovet. Det har Sagen som helhed i 
stor udstrækning også. Under hele forløbet har der været 
enkelte vågne personer, som har været fuldt ud klar over, 
at rådets kurs på væsentlige punkter var ude af kontakt 
med de kosmiske analyser. Nærværende tidsskrift – Den 
Ny Verdensimpuls – har her spillet en vigtig rolle, fordi det 
har været præget af fordomsfri åbenhed. Det har fungeret 
som organ for dem, der har kunnet se, at der var noget 
afgørende forkert ved den måde, rådet forvaltede arven 
efter Martinus på. Her har kritikerne kunnet komme til 
orde og udtrykke deres holdninger og synspunkter. Ved 
siden af den åbenlyse og artikulerede kritik må vi des-
uden regne med, at en del af Sagen venner er mere eller 
mindre enig i kritikken, men at de ikke er i stand til eller 
ønsker at give udtryk for den. Flertallet af Sagens venner 
sluttede dog dengang – og gør det i stor stil stadig – op 
om rådets linje. 

Det er derfor nærliggende at spørge, hvorfor det stadig 
kun er et mindretal, som kan se, at der er noget grund-
læggende forkert ved rådets måde at arbejde på. Hvorfor 
er det stadig relativt få, der står frem og åbent udtrykker 
det? Jeg tror, det primært skyldes tre forhold. For det 
første repræsenterer den opgave, Martinus har givet sit 
råd, noget helt nyt her på jordkloden. En institution, der 
hviler på ren logik og kærlighed, er næppe set tidligere 
og slet ikke på den måde, som Martinus lægger op til, at 
det skal fungere på. Det har betydet, at Sagen som helhed 
har været usikker på rådets egentlige rolle, og den har 
dermed heller ikke haft et klart billede af, hvad man kunne 
forvente. For det andet har vi som Sagens venner endnu 
ikke helt frigjort os fra en vis autoritetstro. Selvom vi 
gerne vil se os selv som selvstændige åndsforskere, stikker 
fortidens autoritetstro og respekt for religiøse institutioner 
og deres ledere dybt. Mange af os har ligget under for den 
opfattelse, at de personer, der til enhver tid sidder i rådet, 
bliver vejledt til at tage de rigtige beslutninger. Når vi så 
opdagede, at noget alligevel ikke stemte eller måske var 
åbenlyst forkert, har vi lullet os selv i søvn og troet, at 
det hele nok skulle ”ordne sig”, når rådet blot fik den tid, 
det behøvede. Vi har ikke altid gjort os det krystalklart, 
at vi som åndsforskere også har et ansvar for, at Sagen 

forvaltes i overensstemmelse med Martinus’ ønsker og 
den ny verdensimpuls’ principper for næstekærlighed. 
For det tredje er vi ofte gået langt for at bevare den gode 
stemning og undgå uenighed. Et af de store temaer, Mar-
tinus skriver om, er, at frigørelse fra flokmentaliteten er 
en forudsætning for at kunne handle i overensstemmelse 
med livslovene. Flokmentaliteten trives også inden for 
Sagen, og selv om vi har kunnet se, at forskellige forhold 
og afgørelser ikke stemte med det, vi selv erkendte som 
sandt, undlod vi mange gange at gøre opmærksom på 
det, fordi det var forbundet med besvær og ubehag for 
os selv. Måske var vi nervøse for at miste omgivelsernes 
anerkendelse eller at sætte venskaber, vi værdsatte, over 
styr. Ved på den måde at foretrække ”harmoni” og løgn 
frem for sandhed, er vi undertiden faldet for fristelsen 
til at vælge den lette løsning og gøre det bekvemt for os 
selv. Vi har købt anerkendelse og venskab og betalt med 
sandheden (jf. Käck, 1989, s. 5).

Et nyt sæt spilleregler

Der er et stort behov for et nyt sæt spilleregler, der kan 
hjælpe Sagen med at nå et mere modent refleksionsniveau, 
hvor kærlig kritik og dialog indgår helt naturligt som en 
del af dens daglige liv og virke. Lige så utrætteligt rådet 
må være i sine bestræbelser på at sikre, at alle væsentlige 
beslutninger træffes 100% i kontakt med de kosmiske 
analyser, lige så utrættelige må vi som Sagens interes-
serede være for i kærlighed og omsorg for Sagens ve og 
vel, at regne efter og undersøge, om vi når til det samme 
resultat og kan se, at de trufne beslutninger er i harmoni 
med næstekærligheden. Kun ved i bøn til Gud og tillid 
til Forsynet at anvende de kosmiske analyser i forhold 
til de løbende beslutninger og initiativer, kan vi ved fæl-
les hjælp sikre, at Sagen holder sig på det rigtige spor. 
Martinus var utrættelig og vedholdende i sin betoning 
af, hvor vigtigt det var at få analyserne ind i det daglige 
arbejde. Som f.eks. her under et rådsmøde i 1974, hvor 
han formulerede det på denne måde:

”Analyserne er noderne, kan vi sige. Det er noderne, man 
skal spille efter. Det er det, vi skal have sat så vældig klart 
op om dagliglivet, vi skal have sammen eller I skal have 
sammen, og hvordan det kan passe med analyserne.” (Min 
fremhævning. Rådsmøde den 10/12 1974. Strukturen, 
8d, s. 53).
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Her har rådet og Sagens interesserede stadig meget at 
lære. Først og fremmest må vi lære, at vi alle dybest set 
ønsker det samme, nemlig at lægge vor egen vilje ind 
under Forsynet og utrætteligt i kærlighed til de kosmiske 
analyser arbejde for, at Martinus’ Sag bliver lysende. Vi 
må lære at forstå, at et synspunkt ikke har gyldighed, med 
mindre det kan underbygges og bekræftes ud fra de kos-
miske analyser. Det vil sige, at det skal kunne begrundes 
ud fra logik og kærlighed. Det er det, der er vores fælles 
fundament. Logik og kærlighed er omdrejningspunktet 
for det hele. Det er her fra, Sagen henter sin styrke og 
suveræne overbevisningskraft. 

Dernæst må vi lære at arbejde sammen på en mere har-
monisk måde, end det hidtil er sket. Det nytter ikke noget 
bare at fremføre sin kritik ”råt for usødet” eller at være 
unødigt provokerende. Og man må være klar over, at man 
ikke skal regne med at blive hørt eller taget alvorlig, men 
mindre den fremførte kritik er funderet i de kosmiske 
analyser eller tager udgangspunkt i dem. Omvendt må de, 
som kritikken adresseres til, være åbne for ethvert sagligt 
argument, der er begrundet ud fra analyserne. De må være 
imødekommende og villige til at gå i dialog. Her nytter 
det ikke at lukke af og ikke ville udtale sig eller at svare 
i øst, når man bliver spurgt i vest. Der må være højt til 
loftet. Det er ikke i orden, at rådet, som det ofte sker nu, 
lukker sig inde og nægter at tage en dialog. 

Konsekvensen af ikke at følge de kosmiske analyser

Ved at gå uden om de kosmiske analyser forlader rådet 
åndsvidenskabens og sandhedens sikre grund og begiver 
sig ind på ”politikkens” område. Her findes ingen absolut 
sandhed, kun relative ”sandheder”, og hvad der er ”sandt” 
afgøres gennem en skønsom blanding af materialistisk 
videnskab, magtkampe, retorik og flertalsafgørelser. Jeg 
er sikker på, at det er et terræn, som Martinus Institut 
ikke ønsker at betræde; men så længe rådet ikke baserer 
sine afgørelser på åndsvidenskaben, vil det gang på gang 
blive trukket ind i dette relativitetens kviksandsområde. 

Man ser det meget tydeligt i den debat, der er fulgt i 
kølvandet på Martinus Instituts udgivelse af Det Tredie 
Testamente med ny retskrivning. Her er synspunkterne 
mellem tilhængere og modstanderne af den moderne ret-
skrivning blevet udvekslet frem og tilbage igennem flere 
år, uden man har kunnet blive enige. Man forstår derfor 
i grunden godt, at Søren Hahn i en artikel, ”Apropos en 
smuk Misforståelse”, ser hele debatten som en politisk 
debat. Han skriver:
”Man kan blive uenige, tolke [Martinus] forskelligt. Det 
er det, jeg kalder politik, og jeg mener ikke noget ondt 
med det. … Derfor er politik interessant på to måder. Det 
er interessant, når man har en politik, som man vil forsvare 
over for en anden politik. F.eks. ved at kalde den anden 

politik for en misforståelse, hvad den nødvendigvis også 
må være – ellers var det jo ens egen politik, der var noget 
galt med. Men politik er også interessant, når man som 
jeg finder, at begge parter argumenterer lige godt uden at 
fatte, at de aldrig vil nå hinanden.” (Hahn, 2012).

Søren Hahn har ret i, at de to parter indtil nu ikke har 
kunnet nå hinanden. At en sådan situation imidlertid får 
lov at opstå og udvikle sig inden for Sagen, er særdeles 
uheldigt og skyldes udelukkende, at Martinus Institut 
fra starten har undladt at lægge de kosmiske analyser til 
grund for beslutningen om, hvordan Martinus værker 
bør genudgives. Havde man nemlig undersøgt sagen 
åndsvidenskabeligt, ville man i virkeligheden forholdsvis 
let have kunnet afgøre, hvad der var det rigtige at gøre. 
En sådan undersøgelse har rådet og Martinus Institut 
imidlertid aldrig foretaget. I stedet har de gjort, hvad de 
fandt bedst. Resultat er, at deres afgørelse ingen autoritet 
har. Den er nemlig uvidenskabelig, og det er derfor heller 
ikke mærkeligt, at den møder modstand fra mennesker, 
der er gået mere bevidst åndsvidenskabeligt til værks, og 
som har sat sig bedre ind i beslutningens konsekvenser. 
Jeg har andetsteds forsøgt at vise (Arbov, 2015), hvordan 
en sådan analyse kan tilrettelægges og gennemføres på et 
åndsvidenskabeligt forsvarligt grundlag. Man kan synes, 
at Martinus Institut burde være lydhøre og tage en sådan 
og lignende analyser i betragtning; men det sker ikke 
og slet ikke nu, hvor det har bundet sig til retssagen. I 
øjeblikket er det faktisk helt ligegyldigt, hvilke analyser 
rådet bliver præsenteret for. Af principielle grunde – som 
vel at mærke er åndsvidenskaben uvedkomne – nægter 
det at forholde sig andre synspunkter end deres egne, så 
længe retssag pågår. .

Alene af den grund er retssager i Martinus sammenhæng 
uantagelige. Ved helt principielt at lukke af for al dia-
log og afvise forsøg på mægling, kortslutter rådet hele 
Martinus’ Sag. Som jeg set det, tager man på den måde 
Martinus-sagen som gidsel i en magtkamp, der føres for 
gennemtvinge rent personlige opfattelser og interesser. 
Jeg ved godt, at Martinus Institut og rådet handler i den 
bedste mening, og ikke selv er klar over, hvor slemt det 
er. Men reelt set handler de fuldstændigt på egen hånd. 
Det er en meget alvorlig situation at stå i.

Vi ved dog, at al denne uro og uorden, som vi har vi har 
været vidne til i mere end 30 år, indgår i en erfarings- 
og læreproces, og at alle er tilgivet på forhånd. Det er 
usigeligt opløftende, og det er et af de absolutte kvali-
tetstræk ved Martinus verdensbillede, at ingen dybest 
set kan bebrejdes det, de gør, fordi alle handler ud fra de 
erfaringer og den viden, de nu engang har. Det gælder 
selvsagt også rådet, og man må derfor sige, at i kosmisk 
forstand, gør det ikke noget forkert. Det handler ganske 
vist i modstrid med Martinus’ anvisninger, men i absolut 
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forstand gør det ikke noget galt, fordi det er tilladt at gå 
mod livslovene. Man må selvfølgelig indstille sig på at 
tage de karmiske konsekvenser af sine handlinger, men 
også i det ligger der en stor velsignelse, fordi man gennem 
de ubehageligheder, en sådan handlemåde afstedkommer, 
bliver ledt ind på det rette spor og til sidst lærer at handle 
i overensstemmelse med livslovene. 

Da Martinus græd

Træder vi herefter et skridt tilbage, og forsøger at danne 
os et samlet overblik over hele denne scene med konflikt-
fyldt interaktion mellem rådet og et efterhånden ganske 
betydeligt mindretal af Sagens venner, er spørgsmålet, 
som jeg tror uvilkårligt melder sig hos mange, hvordan 
det kan være, at Forsynet tillader, at Martinus’ Sag er kørt 
af sporet umiddelbart efter, at Martinus forlod det fysiske 
plan. Ja, allerede mens Martinus stadig levede, var der 
knas. Det var som om rådet ikke helt forstod Martinus, og 
det han ville. Rådsmedlemmerne var så vant til at tænke 
i jordmenneskelige kategorier og organisationsformer, at 
det vist aldrig gik helt op for dem, hvad Martinus præcist 
talte om, når han talte om strukturen, og beskrev hvordan 
rådet skulle fungere som Sagens hoved og vogtere af 
strukturen. For Martinus var det også svært. For som han 
så det, var det i virkeligheden enkelt og ligetil. For han 
kunne jo se, at hvis man blot fulgte analyserne, ville det 
hele falde på plads og give sig selv. Fulgte man derimod 
ikke analyserne, ville Sagen gå i stå, og så ville man jo 
kunne se, at det var forkert. Det var så indlysende, at han 
kunne have svært ved at se problemet; og det var svært for 
ham at forstå, at rådsmedlemmerne forstod så lidt. Tage 
Buch referer en episode, hvor Martinus tilkaldte Gerard 
Oude Groen, efter at der havde været et rådsmøde. ”Det 
var omkring midnat, da Gerard kom og lukkede sig ind 
og så, at Martinus sad ved sit skrivebord og græd. Han gik 
hen og tog Martinus om skuldrene, og så sagde Martinus: 
”Jeg føler mig som en mus mellem tusinde katte. De vil 
kun deres eget.” (Buch, s. 30).

Der er nu snart gået 35 år siden Martinus bortgang fra 
det fysiske plan, og den krise Sagen står i, er i dag mere 
alvorlig end nogensinde. Kun Forsynet kan give os det 
endelige svar på, hvad der er den dybere mening med det, 
som er sket i de sidste 35 år. Personligt tror jeg, at det fra 
starten har været meningen, at der skulle ske fejltagelser. 
Det, vi har været vidne til, har skullet demonstrere, hvor 
galt det kan gå, når man undlader at anvende de kosmiske 
analyser som rettesnor for de beslutninger, der træffes. Jo 
flere fejltagelser, jo mere erfaring. Og jo mere erfaring, 
jo bedre rustet står man den dag, åndsvidenskaben bli-
ver kendt i offentligheden. Det der er sket, har været en 
anskuelsesundervisning i, hvordan Sagen sættes i stå, og 
der opstår splittelse, når man tilsidesætter analyserne. Den 
undervisning er guld værd og kommer til at indgå som 

et værdifuldt erfaringsgrundlag for fremtidens udvikling 
af Sagen. Set i det lys bør vi ret beset takke rådet for at 
tilvejebringe dette vigtige erfaringsmateriale.

Da Martinus gik omkring og var tilstede med sin fysiske 
krop, sagde han altid, at det var godt, at Sagen ikke var 
mere kendt, fordi det gav ham fred til at skrive. Vi kan 
nu tilføje, at det også var godt af en anden grund. Hvis 
Sagen nemlig var mere kendt i dag, ville omverdenens 
opmærksomhed være rettet mod den, og den ville blive 
bedømt på det, den absolut ikke er bestemt til at være. Den 
ville blive set som en bevægelse i splid med sig selv. En 
bevægelse som sagde ét, men praktiserende det modsatte. 
Den ville måske ovenikøbet blive udlagt som en bevæ-
gelse på vej mod opløsning. Vi, der kender Sagen, ved, 
at det heldigvis ikke er tilfældet, og at der ligger en stor 
lys fremtid foran os. Men hvor må vi dog være taknem-
melige for, at Sagen endnu er ukendt i offentligheden, og 
det derfor endnu er muligt at begå fejltagelser og ligge i 
stridigheder i relativ ubemærkethed.

Meningen med Sagen 
Som vi har set, er rådet endnu ikke helt klar over, hvordan 
det skal tilrettelægge arbejdet. Men det vil ændre sig. 
Ifølge Martinus vil det starte med en lille kerne, som det 
hele vil udvikle sig ud fra:
”Vi får en kerne. Der i den grad bliver fuldkommen. Det 
kan godt være svært til at begynde med, men der bliver 
en kerne, og så bliver de andre jo smittet, for så bliver der 
en større og større kraft til at holde sammen.” (Rådsmøde 
den 27/8 1974. Strukturen, 8f, s. 57).

Rådet vil blive det faste punkt i opbygningen af et aldrig 
tidligere set fællesskab, og dette fællesskab – som jo er 
helt frit og uden medlemskab – bliver lysende. Meningen 
er jo, at Martinus’ Sag skal udstråle et lys, så omverdenen 
begynder at undre sig og tænke over, hvordan det mon 
kan lade sig gøre at udstråle så meget lys og kærlighed. 
Fundamentet til en helt ny kultur skal lægges, og alle 
aktiviteter, der er forbundet med dette arbejde, skal de-
monstrere for omverdenen, at det rent faktisk er muligt 
at bygge med logik og kærlighed som hovedingredienser. 

Det er er fantastisk projekt, og alle der føler ansvar for 
analyserne kan være med som ”bygningsarbejdere”. I 
respekt for analyserne vil vi hjælpe til, så godt vi kan, i 
forhold til de evner vi har. I det omfang det lykkes for 
os i samarbejde at lægge de enkelte sten tilrette, så de 
opfylder et logisk og kærligt formål, vil den del af byg-
ningen stå stabilt, og den vil udstråle et vidunderligt lys. 
De sten, hvor det på den anden side viser sig, at de ikke 
er lagt kærligt tilrette med et logisk formål, vil udstråle 
en tilsvarende grad af mørke. De sten vil man være nødt 
til at pille ud og erstatte med andre, lysende sten.
I samme grad som det lykkes os at arbejde succesfuldt på 
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denne levende og lysende bygning, vil vi opleve en glæde 
og lettelse uden lige. Al hård uenighed vil efterhånden 
tage af for til sidst helt at forsvinde. Det vil den, fordi 
vi vil stå samlet. Vi vil have én og samme inderlige og 
oprigtige interesse. Nemlig at sikre, at de sten vi er med 
til at lægge, er lagt kærligt tilrette i logisk sammenhæng 
med bygningens helhedsstruktur. I bøn til Gud og med 
hjælp fra Forsynet vil vi med de kosmiske analyser som 
rettesnor sammen overvinde uenighed og ydre og indre 
modstand. Vi vil med stadig større overbevisning arbejde 
på denne facon, fordi vi har erfaret, at det eneste, der gør 
os virkeligt glade, er bevidstheden om, at stenene ligger 
rigtigt. 

Det er det, vores fællesskab hviler på. At vi lægger disse 
sten sammen, og at det eneste, vi er interesserede i, er, 
at hver sten lægges logisk og kærligt tilrette. Er vi den 
mindste smule i tvivl, vil vi tage det op og rådføre os 
med hinanden. Der vil være ekspertgrupper, som vi kan 
konsultere, og vi vil lade uløste problemstillinger og tvivl 
indgå i vores bøn til Gud om at få den nødvendige hjælp 
og vejledning til at gøre det rigtige.

Det bliver et vidunderligt fællesskab, vi kommer til at 
skabe sammen. Alle vil være besjælede af ønsket om i 
ydmyghed at arbejde i overensstemmelse med de kosmi-
ske analyser. Det vil være et meget åbent og transparent 
fællesskab. For hver sten, der lægges, vil der være stor 
glæde og meget at tale om. Den lukkethed, der har væ-
ret, vil helt forsvinde; for “hvad hjertet er fuldt af, løber 
munden over med”. Informationen vil strømme frit, fordi 
alle implicerede i produktion og placering af de enkelte 
sten slet ikke kan lade være med at fortælle om det. De 
vil producere informationsmateriale af forskellig art og 
berette detaljeret om processen. Og de vil fortælle om de 
forhindringer, de mødte undervejs, og hvordan de ved 
fælles hjælp og med vejledning fra de kosmiske analyser 
til sidst overvandt alle hindringer.

Det vil ikke kunne undgås, at omverdenen begynder at 
bemærke, at der er noget helt særligt på færde. Den vil i 
starten med forundring se det vidunderlige lys, der strøm-
mer ud fra de igangværende byggeaktiviteter. Det vil til-

trække mennesker fra nær og fjer, og alle, der har evnen til 
at forstå de kosmiske analyser og lysten til at arbejde efter 
dem, vil slutte sig til arbejdsstyrken. De vil lære at lægge 
sten med de kosmiske analyser som rettesnor. Det er fri-
murertanken realiseret på åndsvidenskabeligt grundlag. 
Al planlægning, opmåling og beregning bliver foretaget 
ud fra de kosmiske principper, og når den enkelte sten er 
lagt, bliver det kontrolleret, at den flugter med logik og 
kærlighed. Gør den det, får den lov at blive liggende, og 
den får dermed en blivende placering i bygningen.

De tider, hvor tilkomne bygningsarbejdere med lyst og 
evne til at arbejde efter analyserne, bliver afvist og smidt 
på porten, vil være ovre. Rådet vil ikke længere gå sine 
egne veje og træffe beslutninger i modstrid med analy-
serne og diktere, at andre skal respektere og følge disse 
fejlagtige afgørelser. Rådet vil nu selv være besjælet af 
ønsket om at følge analyserne i alt, hvad det gør. Rådets 
medlemmer vil arbejde på helt samme måde som de 
øvrige deltagere i arbejdsfællesskabet, og de vil samvit-
tighedsfuldt kvalitetssikre, at deres beslutninger harmo-
nerer med logik og kærlighed. Dermed vil rådet fungere 
efter sin bestemmelse som Sagens kerne og faste punkt. 
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Af Søren Ingemann Larsen

På den årlige “Mindedag”, som Martinusinstituttet ar-
rangerer på centeret i Klint - i år den 8. august 2015 - i 
anledning af Martinus fødselsdag fremkom rådsmed-
lemmet Jacob Kølle Christensen med en 3 minutters 
redegørelse for den verserende ophavsretssag. Man kan 
høre den via følgende link:  
martinus-webcenter.dk/retssag/debatindlaeg/2015-
08-15-jacob-koelle-christensen-paa-mindedagen.html 
 
Som man kan konstatere, er Jacob Kølles version af 
konflikten åbenlyst misvisende og i strid med sandhe-
den.  

Jacob Kølle præsenterer konflikten som en helt banal 
og typisk piratkopieringssag. Han nævner intet om 
selve baggrunden for, at firkløveret har publiceret 
materiale uden om MI. For en intetanende tilhører på 
mindedagen vil det se ud, som om nogen på ulovlig 
vis kopierer materiale, som MI selv udgiver eller giver 
adgang til. Der er derfor tale om en grov manipulation 
af Sagens interesserede.  
 
Som de, som læser dette, udmærket vil vide, spær-
rer MI i sine publikationer adgangen til det uændrede 
materiale. Uden firkløverets indsats ville der ikke her 
og nu være adgang til  
- manuskriptet til Livets Bog 
- førsteudgaver (eller udgaver fra Martinus’ tid) af Li-
vets Bog, Det evige Verdensbillede I-III, logik, bisæt-
telse og samtlige småbøger og artikler 
- Martinus’ originale båndede foredrag  
 
Når Jacob Kølle intet nævner om dette med, at værket 
skal kunne tilgås i uændret form, kan det kun skyldes, 
at han nødigt vil ind i den diskussion, selv om den er 
alfa og omega og Sagens egentlige omdrejningspunkt. 
Han ved, at MI her har et forklaringsproblem, og hvis 
der dykkes ned i det aspekt, vil absurditeten af MI rets-
sag blive synlig. Det er og bliver jo absurd, at MI - for 
gavegiveres penge - anlægger retssag mod tilgængelig-
gørelsen af det uændrede værk.  
 
Jacob Kølle går så vidt som til at kalde firkløverets 
handlinger for et “angreb på instituttets ophavsret”. 
Også dette er direkte usandt. Et angreb ville det jo kun 
have været, hvis det, firkløveret publicerede, var iden-
tisk med det, instituttet selv gav adgang til. Men det er 
jo netop ikke tilfældet.  
 

Jacob Kølle forsøger at gøre gældende, at hvis MI ikke 
hindrede firkløverets udgivelse af det originale uændre-
de værk, ville MI miste sin ophavsret, hvilket er endnu 
en usandhed.  
 
Situationen er den, at uanset udfaldet af retssagen vil 
MI til enhver tid - sålænge gyldighedstiden af ophavs-
retten varer - kunne gribe ind over for piratkopiering, 
dvs MI vil med rettens hjælp kunne forhindre, at andre 
udgav MIs egne forfalskede og ændrede udgaver.  
MI vil også ved hjælp af sin ophavsret kunne hindre 
- andre end dem selv - i at lave ændringer i Martinus’ 
værk.  
 
Hvis MI var i tvivl og ville have en juridisk bekræf-
telse på, at det er MI, der er indehaver af ophavsretten, 
kunne MI jo blot meddele firkløveret en licens.  
 
Så der ligger noget andet bag disse mange fordrejnin-
ger og direkte usandheder, og det eneste, jeg kan få øje 
på, er, at MI ønsker at fastholde sin juridiske og moral-
ske ret til at udgive Martinus’ værk i ændret og dermed 
forfalsket form, selv om det strider åbenlyst mod selve 
loven for MIs virke og eksistens, nemlig den, der siger, 
at værket skal bevares UÆNDRET SOM DET FORE-
LÅ ved Martinus’ bortgang.  
 
Jacob Kølles næste manipulation af sandheden består 
i, at han overfor Mindedagens tilhørere fremstiller det, 
som om sagen er endelig afgjort. Han undlader helt 
at nævne, at sagen er anket til Landsretten. Den intet-
anende tilhører må således forlade Mindedagen med 
det indtryk, at sagen er endelig afgjort, og at der kun 
mangler en sag om de økonomiske konsekvenser.  
 
Det er temmelig rystende, at et rådsmedlem fra Marti-
nus eget institut på Martinus’ mindedag vil nedlade sig 
til at udtale sig så usandt om noget der er så relevant 
for Martinus’ sag.  
Var der noget, Martinus var kompromisløs overfor, så 
var det at han værk skulle være tilgængeligt i uændret 
form, og hele dette aspekt af konflikten forbigår Jacob 
Kølle blot i tavshed. 

Rådsmedlem Jacob Kølle Christensen på mindedagen 2015:
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Først blev følgende brev sendt:

Ebberup, den 22. juni 2015

Kære ....
Den 30. august 2015 kl. 11:00 vil vi gerne invitere jer 
alle - Rådets 6 medlemmer og ”firkløverets” 4 personer 
til en samtale i sagen om copyrighten til Martinus ånds-
videnskabelige værker.

Hvor ville det være dejligt, hvis I kunne komme til en 
forståelse og trods forskellighederne til et samarbejde 
og droppe den kedelige retssag.

Vi, Nils og Hanne, vil ikke deltage, men vi vil invitere 
en konfliktløser/coach, som vil deltage i jeres samtaler. 
Vi vil være hjemme og sørge for mad og drikke.

Denne invitation kendes kun af jer 10 personer og Nils 
og Hanne. Konfliktløseren/coachen får først besked, 
når vi ved om I vil deltage i dette møde.
Efter mødet vil der ikke komme nogen referater eller 
udtalelser, hverken skriftligt eller mundtligt fra os, Nils 
og Hanne.
Denne opslidende uoverensstemmelse fylder dagligt 
vores sind og vi ønsker inderligt, at den snart må kunne 
afsluttes.

Det er med stor kærlighed og dyb respekt for alt det 
Martinus har givet os, at vi med denne invitation til-
lader os at forsøge, om det er muligt at der kan nås en  
overensstemmelse.

Kærlig hilsen
Nils og Hanne
S.U.: Venligst senest 1. august 2015

Nils og Hanne Hulgaard Ebberupvej 110
5631 Ebberup
Nils: e-mail: nils@nils-h.d.ls mobil: 2210 7277
Hanne: e-mail: hannelh@hannelh.dk mobil: 2032 5979
 Enslydende breve er sendt til følgende:
Willem Johannes Kuiper
Per Jan Neergaard 
Trine Moller
Jakob Kølle Christensen 
Peter Bendtsen
Mary McGovern 
Ruth Olsen
Kurt Christiansen
Søren Ingemann Larsen 
Jan Langekær

Dernæst fik vi flg mail:

Ebberup d. 3. august 2015 
Kære Ruth, Søren, Kurt og Jan
Vi vil gerne sige tak for jeres positive og venlige 
tilbagemelding på vores oprigtige forsøg på at etablere 
et møde mellem jer fire og MI’s seks rådsmedlemmer, 
Willem, Per Jan, Trine, Jakob, Peter og Mary.
Vi havde SU senest 1. august 2015 - men, men vi har 
intet som helst hørt fra de seks rådsmedlemmer og 
derfor betragter vi denne tavshed som et tegn på,- at 
rådsmedlemmerne ikke er interesserede i dette møde.
Vi undres alligevel lidt over, at vi ikke har hørt bare 
den mindste lyd fra nogen af rådsmedlemmerne. Så vi 
må vel bare konstatere at vi er opdraget meget forskel-
ligt.
Hvis I stadig har lyst til at kigge forbi her hos os d. 30. 
august, er I hjertelig velkomne – blot lad os det vide.
De kærligste hilsner
Nils og Hanne
PS: Da der ikke har været noget møde, ser vi ingen 
grund til fortrolighed om invitationen og dette brev.

Da der d. 6/8 opstod debat på facebook om, at 
Rådet/Instituttet endnu engang ignorerede alle 
gode Martinus-venners forsøg på at få en mæg-
ling i stand, kom der flg. mail fra råds-suppleant  
Mary MCGovern ved hæftet et udateret brev, som 
man mente Rådet skulle have sendt. 

Fra: Mary McGovern [mailto:mary@martinus.dk]  
Sendt: 7. august 2015 16:19 
Til: nils@nils-h.dk; hannelh@hannelh.dk 
Emne: re. jeres brev

Kære Nils og Hanne Hulgaard
I fald I ikke har modtaget vores svar på jeres invitation, 
som vi sendte som et fysisk brev i juni, fremsender vi 
en kopi af vores svar til orientering.
Med venlig hilsen
Rådet

Kære Nils og Hanne Hulgaard.

Medlemmerne af rådet har hver i sær modtaget en 
skriftlig invitation fra jer til en samtale med modparten 
i retssagen. Rådet vil gerne sige tak for disse velmente 
henvendelser.
Rådet kan imidlertid ikke deltage i en sådan samtale, 
når retsprocessen ikke er afsluttet. 

Historien om endnu et forgæves forsøg på konfliktløsning
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Når retssagen er endeligt afsluttet ved dansk ret vil 
rådet offenliggøre en redegørelse over hele forløbet 
omkring ophavsretsligekrænkelserne som de sagsøgte 
har været impliceret i. Af redegørelsen vil det fremgå, 
at der allerede er gjort mange forsøg fra instituttets 
side på at løse konflikten uden en retssag.

Vi skal bede om, at eventuelle fremtidige henvendelser 
af denne art rettes til Martinus Institut eller til rådet og 
ikke til rådets medlemmer som privatpersoner.
Med venlig hilsen
Rådet 

Nils og Hanne Hulgaard sendte derpå flg. Mail:

Kære Rådet for Martinus Institut
Att.: Willem, Per Jan, Trine, Jakob, Peter & Mary.

Tak for e-mail som vi har modtaget i dag 7. august 
2015 kl. 16:19, hvoraf det fremgår 
at Rådet har sendt et fysisk brev 
til os med svar på vores invitation 
af 22. juni 2015.
Vi har ikke modtaget noget brev 
fra Rådet – og vi har ikke været 
bortrejst herfra siden vi sendte 
invitationen. Det første vi hører 
fra Rådet er nedenstående mail fra 
Mary McGovern, som vi altså lige 
har modtaget. 
                        
Medsendte kopi af det fysiske 
brev, som Rådet altså skulle have 
sendt til os, er ikke dateret – hvor-
når mon rådet har sendt det til os? 
Alt i alt må vi dog sige at det er 
utrolig positivt at Rådet nu kom-
munikerer – det er dog bedre end 
total tavshed.

kærlig hilsen
Hanne og Nils
cc: Ruth, Jan, Kurt & Søren

Så kom der endnu en mail fra Mary:

Fra: Mary McGovern [mailto:mary@martinus.dk]  
Sendt: 11. august 2015 20:19 
Til: Nils Hulgaard; raadet@martinus.dk; hannelh@
hannelh.dk 
Emne: Re: re. jeres brev

Kære Hanne og Nils!
Som jeg skrev i min mail, blev brevet sendt i juni 
måned. Vi har ikke den præcise dato, men vi kan se, 

at det blev lavet et udkast til vores svar d. 25. juni. Vi 
kunne ikke sende det per mail, da vi ikke havde jeres 
mailadresse på det tidspunkt. Vi ved ikke, om der gik 
én eller to dage, før vores svar blev skrevet ud på vores 
brevpapir og sendt afsted med posten, med det blev i 
hvert fald sendt afsted inden afgangen af juni. 
Det er jo meget beklageligt, at I ikke modtog brevet. 
Endnu en gang tak for jeres gode hensigter.

Med venlig hilsen
Rådet

Herpå skriver Nils og Hanne:

den 12. august 2015
Kære rådsmedlemmer for Martinus Institut 
Att: Willem, Per Jan, Trine, Jakob, Peter og Mary

Tak for e-mail som Mary sendte os den 11. august 2015 
kl. 20:19 underskrevet af Rådet (se nedenfor).
Vi har ikke modtaget noget brev fra Rådet 
efter at vi sendte vores invitation den 22. juni 
2015 til en samtale mellem Rådets medlemmer 
og 4-kløveret.

Mary skriver, at de kan se, at der lavet et ud-
kast til et brev dateret d. 25. juni indeholdende 
et svar på vores invitation. Et brev skrevet på 
deres eget brevpapir skulle så være afsendt 
inden udgangen af juni. Vi har ikke modtaget 
noget brev.

Mary skriver også at de sendte brevet med po-
sten, fordi de ikke havde vores e-mail adresser. 
Det forstår vi ikke, da både Hannes og Nils 
e-mail adresser står på forsiden af invitationen, 
som vi sendte 22. juni 2015 (kopi vedlagt).  
Dette er absurd!

Det er muligt, at det er naivt af os at prøve at mildne 
det efterhånden absurde teater, der udspiller sig i kon-
flikten – men for Vorherre er vi vel alle ens?
Tænk engang hvilken lettelse det ville være at skrin-
lægge disse absurde uoverensstemmelser eller blot i det 
mindste at begynde at tale sammen her i 125-året for 
Verdensgenløseren Martinus´ fødsel.

Oprigtig talt så var invitationen et dybtfølt forsøg på 
at mildne uoverensstemmelserne – og tillige i dybfølt 
respekt for alt det Martinus har givet os. 

Kærlig hilsen 
Nils og Hanne
cc:  Ruth, Kurt, Søren og Jan
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Af Gunnar Carlsson

Hvad er vand, hvorfra kommer det og hvorhen forsvinder 
det?

Vand er det mærkeligste stof, vi kender. Alt hvad vi for-
binder med begrebet liv behøver vand. Vand er af over-
ordentlig betydning for jordklodens varmeomsætning. 
Men måske det mest forunderlige er, at vand er tungest 
og har mest tæthed ved omkring 4 grader celsius. Inden-
for temperatur-intervallet +4 til 0 grader formindskes 
tætheden til forskel fra så godt som alle andre stoffer, 
hvis tæthed øges med faldende temperatur.

Hvorfra kommer vandet? Man har foreslået, at vand kom-
mer til jorden med kometer og andet himmelstof, som 
indeholder vand, men i den senere tid har man fundet 
vældige vandreservoirer i jordens indre, som tyder på, 
at vor planet allerede fra begyndelsen af sin udvikling 
indeholdt meget vand.
Som alle andre fysiske stoffer, vi kan sanse, består vand 
af partikler og tomrum, hvor tomheden er totalt domine-
rende. Analyserer vi de mindste fysiske partikler, vi kan 
opleve, elementarpartiklerne, viser stadig flere undersø-
gelser, at selv disse består af partikler og dominerende 
tomrum, et tomrum som ikke er noget intet men opfyldt 
af stråler og bølger af elektromagnetisk karakter.

Vandet er i sig selv altså noget helt andet end vor oplevelse 
af vand. Hvornår bliver vand til det vand, vi oplever med 
vore fysiske sanser? Det bliver det, når den energitilstand 
af rent elektromagnetisk karakter, som vand repræsen-
terer, reagerer med vore sanseorganer, hvorved nye 
energikombinationer skabes, som giver os forestillingen 
om det, vi kalder vand. For fysisk oplevende væsener 
kan ”vand-energitilstanden” opleves helt forskellig. For 
et ”klodevæsen” som jorden vil vort vand sandsynligvis 
opleves som ren elektricitet.

Hvordan skabes da den energitilstand, som efter reak-
tion med vore fysiske sanseorganer giver os illusionen 
af vand? Den gængse opfattelse hos den materialistiske 
videnskab er, at det er tilfældigheder, den ”årsagsløse 
årsag” i postulatet om den kausale determinisme. For 
andre er svaret ”Gud” eller Skaberen. Analyserer vi et 
hvilket som helst fysisk fænomen finder vi, at det består af 
bevægelses-kombinationer i bevægelses-kombinationer, 
intetsteds finder vi et fast punkt, hvorfra bevægelsen kan 
opleves. Men en bevægelse kan ikke opleve en anden 
bevægelse, der må findes et fast punkt, dette ”noget” som 
skaber og oplever. Det vi oplever som vort Jeg.

Det vand, vi oplever, er altså noget skabt på det elek-
tromagnetiske plan som er synonymt med det psykiske 
eller åndelige plan, hvilket også er at betragte som tanker.
Når et væsen tænker skabes der forskellige slags energi-
tilstande. Tænkningen er midlertidig. I det ene øjeblik er 
den rolig og harmonisk og i næste opbrusende og rasende. 

Men der findes også tænkning, som er unddraget dagsbe-
vidstheden og findes som en automatfunktion, der ”passer 
sig selv”. En sådan form for tænkning kan være det, som 
vi oplever som vand, et tankeklima der hos jordkloden 
findes som en permanent funktion, en energifunktion 
som kan betragtes som jordklodens livskraft for dens 
mikroindivider. I denne energitilstand er der mulighed 
for at inkarnere og diskarnere konstant og jævnligt, for 
vandmolekylernes vedkommende måske tusind gange 
per sekund

Det vi betragter som vand er altså ikke noget permanent 
med vandmolekyler der næsten har evigt liv, det er et 
dynamisk energiocean, hvori væsenerne fødes, ”dør” og 
reinkarnerer konstant. Skulle jordkloden ”dø” og tanke-
virksomheden ophøre ville den energitilstand, i hvilken 
vandmolekylerne lever langsomt nedbrydes og overgå i 
andre energitilstande, hvorved vandmolekylernes mulig-
hed for at inkarnere efterhånden forsvinder og jordkloden 
bliver et kosmisk lig.

Denne yderst komprimerede fremstilling vækker sikkert 
en masse spørgsmål. Lad mig bare påpege, at tids- og 
rumbegreber på det psykiske plan, i tankeverdenen, er 
noget helt andet end i den fysisk oplevede verden. Alle 
de mål- og vægtfacitter som materialisterne har udtænkt 
er bundne til eksperimenter og iagttagelser, udregnet i 
det ”materialistiske rum”, som altså er illusorisk! Men vi 
lever her og nu på det fysiske plan og må indrette os på 
det, indtil vi får udviklet psykiske sanser og kan opleve 
i et uendeligheds- og evighedsperspektiv.

Bare almindeligt vand
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Ruth Olsen

Hvor kommer Jordens vand fra?

For naturvidenskaben er det stadig 
en gåde, hvor vandet på Jorden 
kommer fra, især de store oceaner 
der dækker ca 70% af Jordens over-
flade. Alle de fantasifulde forklarin-
ger, man hidtil har forsøgt sig med, 
som f.eks. fra meteornedslag, regn 
ude fra rummet osv, kan de nok selv 
se, ikke passer.
Men de kan jo ikke forestille sig, at 
Jorden som levende væsen med sin 
skabende bevidsthed selv kan skabe 
vand.

Man har for nylig opdaget kilo-
metervis af kæmpestore dybe søer 
langt under den knastørre Kalahari-
ørken i det sydlige Afrika. Havde 
man kunnet hente dette friske fersk-
vand op, ville ørkenen kunne blive 
til frugtbare marker. Med denne 
opdagelse må man erkende, at vand 
ikke kommer udefra, men noget Jor-
den skaber indefra. Man kender det 
allerede fra de mange kildevæld, der 
rundt om springer frem fra Jordens 
indre klippegrund.

Martinus har forklaret, at Jordens 
vand er ligesom vores blod, og det 
ved man nok er noget, der fysisk 
skabes i vor egen organisme, nu 
som automatfunktion men engang 
i fjerne tider som en bevidstheds-
funktion. Principielt er Jorden ikke 
anderledes end os.

Når man ikke finder vand på uddøde 
planeter, er det selvfølgelig, fordi 
”ånden har forladt dem”, dvs de 
mangler den skabende bevidsthed.

Om bl.a. klima

Mon menneskene tillægger sig selv 
for stor betydning for udviklingen 
her på jorden både mht. dyrearters 
ophør og klimaforandringer? I 
småbogen ”Den ideelle føde” kap. 7 
skriver Martinus:

”Det, der er faldet i menneskenes 
lod at regulere af de levende væse-
ners antal på jorden, er i realiteten 
kun en ubetydelighed ved siden af 
den virkelige reguleringsfaktor: Jor-
dens åndelige atmosfære, idet den 
er det direkte udløsende moment 
i jordens tiltræknings- og frastød-
ningsevne, og denne igen ifølge 
kosmiske analyser udgør fundamen-
tet for jordens astronomiske forhold 
og dermed for dens klima.”

Altså – det er Jorden som makrovæ-
sen, der tiltrækker sine mikrovæse-
ner og styrer begivenhederne i sin 
organisme.

Men vi kan selvfølgelig ikke derfor 
frasige os ethvert ansvar for de 
ulykker, vi selv er årsag til, om 
end de set i det store perspektiv er 
”småting” og ikke kan vælte den 
overordnede udviklingsplan. Skulle 
forandringen af klimaet koste nogle 
millioner menneskers for tidlige 
diskarnation, gør det jo ikke den 
store forskel for jorden som makro-
væsen.
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Universet skabt af støv?

Vi hører en vedholdende påstand 
fra naturvidenskabens folk om, at 
universet er skabt af støv, der har 
samlet sig. De kan åbenbart ikke 
selv se, hvor tåbeligt det lyder, for 
hvor skulle det allerførste støvkorn 
komme fra? Jo, der er støv i Jordens 
nærmeste atmosfære, men ude i 
rummet er der intet støv.

Der er der til gengæld masser af 
”ånd”, dvs elektricitet også kal-
det stråleformig materie. Det er 
når denne energi fortætter sig i 
en indadgående spiralbevægelse, 
at varmen til sidst bliver så høj, 
at der opstår lysende partikler. Så 
først regner forskerne dem med til 
universet, resten er jo bare tomrum, 
tror de. Når disse partikler lyser, er 
det fordi det er små kulstofpartikler, 
som jo er grundlaget for al sol-
dannelse.

Man har undret sig over, at et sol-
system 63 lysår herfra, kaldet Beta 
Pictoris, indeholder 20 gange så 
meget kulstof som vort solsystem, 
skønt det kun er 8-20 millioner år 
(vort eget 4,5 mia. år). Men det er 
ganske naturligt, da al synlig fysisk 
stofdannelse begynder som kulstof 
og først med alderen udvikler en 
masse andre stoffer. Centeret, solen, 
vedbliver dog at bestå af mest kul-
stof udover de usynlige materier.

Genforskningens vildveje
I en TV-udsendelse 15/8 om eenæg-
gede tvillinger, kom den igen 
– påstanden om, at ens politiske 
holdning er styret af generne. Som 
om noget fysisk kunne styre noget 
åndeligt!

I udsendelsen optrådte et par unge 
piger, som angiveligt skulle være 
født med de helt samme gener, og 
dog var de meget forskellige af 
personlighed, f.eks. var den ene 
heteroseksuel og den anden homo-
seksuel. Hvordan forsøgte man så at 
forklare det? Med at den ene havde 
fået ”tændt” for lidt andre gener 
end den anden i fostertilstanden pga 
nogle hormoners indflydelse.

Det er det, man kalder ”epigenetik”, 
og som bl.a. bruges til at forklare, 
hvordan gener kan ændres af 
påvirkning fra omgivelserne og af 
personens adfærd. Nu hvor man så-
ledes er blevet klar over, at generne 
ikke er så afgørende endda, hvorfor 
bliver man så ved med at skræmme 
unge piger til at få bortopereret de-
res bryster, fordi brystkræft menes 
hos dem at være arveligt betinget af 
deres gener.

Forskerne mener også, at de ved en 
gentest kan afgøre, hvem der får en 
for tidlig død. Ja det er ikke så lidt, 
man mener at kunne forudsige på 
grundlag af en persons gener. Jeg 
har læst et sted, at man er begyndt 
at eksperimentere med genmanipu-
lation på ufødte fostre for at undgå 
diverse sygdomme. Racehygiejne 
eller ”fagre ny verden”?

Mon ikke det haster med at komme 
til erkendelse af, hvad gener ikke 
er! Eenæggede tvillinger har måske 
nok et ret ens ydre, men de med-
bringer jo hver sit sæt af talentker-
ner fra tidligere liv. Når de vælger 
at ligge sammen i den samme 
livmoder i 9 måneder, er det jo nok 
fordi de følte sig forbundne, inden 
de kom der.

At bevidstheden og de åndelige 
legemer er overordnet den fysiske 
organisme, og altså også generne, 
må videnskaben til at forstå, inden 
den kører alt for langt ud af det 
spor, hvor man vil gøre gener til 
uafvendelig skæbne.

Den katolske kirke

Katolicismen ”synger på sit sid-
ste vers”. Dens kirker lukker nu i 
tusindvis i USA, bl.a. fordi der er 
stadig færre, der vil være præster i 
den, og økonomien skranter fordi de 
har måttet betale store erstatninger 
for præsters seksuelle overgreb på 
børn. Også i Irland halter det, og 
tilslutningen er mere end halveret 
de sidste 5 år. Overalt i EU, også i 
Polen, mangler der præster til den 
kirke.

Denne udvikling er for længst 
blevet forudsagt, også af Martinus, 
som tilføjede at der til sidst ville 
komme en pave, der rettede lidt op 
på kirkens indre forfald. Nogle me-
ner, at i de lande som var udsat for 
undertrykkelse udefra og nationa-
lismen derfor blomstrede, fik kirken 
en ret stor betydning, som et slags 
mentalt samlingspunkt. Men med 
større frihed og en udviklet evne 
til at tænke selv sammen med den 
store globale informationsstrøm, 
gider man – især de unge – ikke 
længere de forældede dogmer.
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Den dyre medicin

Der bliver flere og flere syge, og 
udgifterne til medicin truer med at 
sprænge rammerne for, hvad sam-
fundet kan klare at bruge på syge-
husvæsenet. At forlænge et liv bare 
nogle måneder kan koste mere, end 
det en skatteyder betaler i flere år. 
Og måske er der kun tale om en kort 
og lidelsesfyldt frist for den syge. 
Men politikerne tør ikke bremse op. 
Folk tror jo, de kun har det ene liv 
og klamrer sig til det.

Og hvordan kan de tro andet, når 
medierne konstant er fyldt med det 
budskab. Tænk hvis det gik op for 
folk flest, at døden i virkeligheden 
er en befrielse, så de selv kunne sige 
nej tak til den kostbare livsforlæn-
gelse. Men de ved ikke, de blot skal 
på en midlertidig ”ferie”.

For nylig var der stor ståhej, fordi 
et plejehjem ikke havde en hjerte-
starter, og en gammel mand derfor 
døde, da hans hjerte holdt op med 
at slå. Jeg gætter på, han nu sidder 
et sted og er kisteglad for at have 
fået lov til at slippe herfra. Livet på 
vore dages plejehjem er jo sjældent 
ligefrem livsglædebefordrende. Når 
min tid kommer, vil jeg nødig have, 
at andre kan bestemme, om jeg skal 
blive her lidt endnu.

Aktiv dødshjælp

Der var en udmærket dokumentar-
udsendelse i TV om en mand, der 
var rejst til Schweiz for at få aktiv 
dødshjælp. Da han fik overrakt det 

lille bæger med den medicin, der 
skulle standse hans hjerte, ville han 
gerne have en forsikring om, at han 
ved at drikke det aldrig ville vågne 
op mere. Den forsikring fik han.

Hvad mon han nu tænker, når han 
vågner op på den anden side og 
opdager, han stadig har sin bevidst-
hed? Jeg håber, det ikke vil vare alt 
for længe, inden han finder ud af at 
bede om hjælp.

Musik terapi

Der er oprettet et forskningscenter i 
Århus, som skal kortlægge, hvordan 
musik kan bruges i sygdomsbe-
handling og til at lindre smerter. 
Der er ikke noget nyt i, at harmo-
niske toner har en afslappende og 
dermed gavnlig indflydelse på den 
menneskelige sindstilstand, og såle-
des også på helbredet. Vi kender det 
også fra de vuggeviser, vi synger 
for at få små børn til at falde i søvn.

Men i dag er almindelig erfaring 
ikke nok. Det skal kunne dokumen-
teres i forskningsrapporter. Og det 
er jo fint nok, hvis det kan føre til, 
at man begynder at bruge healings-
musik på hospitaler og plejehjem. 
Musik er en energivibration, der 
kan påvirke den menneskelige orga-
nismes energimønster, så måske kan 
forskningen afsløre, hvilken type 
musik der passer for den enkelte 
persons mønster og bedst kan rette 
op på en ubalance. Altså en form for 
energimedicin.

Finansmagtens EU

De private banker øger deres for-
mue ved at lade folk (spekulanter) 
og stater stifte gæld. Når regerin-
gerne giver slip på enhver lovre-
gulering af finansmarkedet, skaber 
bankerne de økonomiske ”bobler” 
og kriser, vi jævnligt ser opstå. Når 
låntagerne så ikke kan betale deres 
gæld til bankerne, må landenes 
skatteydere træde til, politikerne tør 
jo ikke lade banker gå konkurs, for 
så går penge-svikmøllen i stå.

Det er hvad vi ser i EU i dag, bl.a. 
med problemet Grækenland. Ban-
kerne blev ved med at låne græker-
ne penge, uden åbenbart at bekymre 
sig om, hvordan de fik dem igen. 
De var så sikre på, politikerne ville 
redde dem. Det er så det EURO-
landene er i gang med via deres 
hjælpepakker, især for at redde de 
tyske banker. Hvem har nu ansva-
ret? Hvem kan EU’s skatteborgere 
give skylden?

Man lod på helt uansvarlig vis 
Grækenland gå med i EURO’en, 
selv om der ikke var basis for det. 
For finanssystemet ønskede et EU 
med fælles mønt. Nu lader man den 
nye regering stå med problemet, nu 
hvor der endelig er en regering, der 
vil gøre op med korruptionen og 
alle de spekulanter, der ”skummede 
fløden” før krisen og siden førte 
pengene ud af landet.

Man spiller på finanskapitalens 
betingelser i EU, ligesom i resten af 
verden i øvrigt. Først når der sker 
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virkelige ændringer i det grundlag, 
sådan at vi kan forhindre kriserne 
med dertilhørende stor arbejds-
løshed, vil vi kunne få et folkeligt 
forenet Europa. Indtil da vil vi se 
stigning i de fascistiske kræfter og 
dermed intern konflikt dog uden 
rigtig krig. Det er jo meningen, at 
vi skal forenes, men der er en del 
”børnesygdomme”, som først skal 
overstås.

Feminisering

Mange mænd – også statsmini-
ster Lars Løkke – klager over, at 
samfundet er blevet det, de kalder 
”feminiseret”. De synes kvinder er 
ved at blive for dominerende, og at 
drengene lades i stikken, fordi de 
ikke kan følge med nu, hvor pi-
gerne har fuld fart på i udviklingen. 
Maskuline værdier synes ikke at 
være i høj kurs længere – hvad det 
så er for noget.

Nu er det jo ikke, fordi mænd 
mangler indflydelse i samfundet, for 
det er godt nok mest mænd, der lig-
ger i bunden, men de ligger jo også 
mest i toppen. Måske skulle jeg 
sende statsministeren et eksemplar 
af bogen ”Polforvandling”, men den 
gider han nok ikke læse. 

Efterhånden som polforvandlingen 
skrider fremad og mænd pga udvik-
lingen af deres feminine side mister 
magtmæssig terræn, vil der komme 
en masse problemer. Men det finder 
på et tidspunkt et fredeligt leje, hvor 
vi lærer at sætte pris på de menne-
skelige kærlige egenskaber uanset 
køn.

Vegetarisme-forskning

Forskningen har vist, at de religiøse 
grupper, der spiser vegetarisk, har 
langt mindre hjerte-kar sygdomme. 
Ikke fordi de er religiøse, men altså 
fordi de ikke spiser kød.
Det hober sig op for tiden med 
forskningsrapporter, der viser, hvor 
megen sygdom man kan undgå ved 
at blive vegetar. Den logiske forkla-
ring giver Martinus os i småbogen 
”Dem ideelle føde” – kød er f.eks. 
alt for energikrævende for vort for-
døjelsessystem.

En ny myte?

Joseph Campbell, som fremhævede 
mytens betydning for menneskers 
livsforståelse gennem tiderne, 
mener at da vi så jordkloden ude fra 
rummet, begyndte en ny og mo-
derne myte at tage form, bl.a. ved 
beskrivelsen af Gaia som et levende 
væsen. Den vil komme til at inde-
holde noget af det, som høvding 
Seattle skrev i et brev 1954 til den 
amerikanske præsident som svar på 
de hvides ønsker om at købe india-
nernes land, mener Campbell.

Så lad mig her bringe nogle få cita-
ter i udpluk fra dette brev:
Hvorledes kan man købe eller sælge 
himlen og jordens varme? Tanken 
er os fremmed. Hvis vi ikke ejer 
luftens friskhed og vandets glitren – 
hvorledes kan De så købe dem?
Vi er en del af jorden, og jorden er 
en del af os. De duftende blomster 
er vore søstre. Hjorten, hesten og 
den mægtige ørn er vore brødre.

Den hvide mand behandler sin 
moder, jorden, og sin broder, him-
melen, som ting der kan købes 
og plyndres, sælges som får eller 
glasperler. For at stille sin umåde-
lige sult vil den hvide mand opsluge 
jorden og ikke efterlade andet end 
ørken.
Luften er kostbar for den røde 
mand, for alting deler det samme 
vejr – dyret, træet, mennesket – alle 
deler de den samme luft.
Hvad er mennesket uden dyr? Var 
alle dyr væk, ville mennesket dø af 
sjælens store ensomhed. For hvad 
der sker med dyrene, vil snart også 
overgå menneskene. Alting er for-
bundet med hinanden.
Hvis vi sælger jer vort land, så elsk 
det, som vi elskede det. Tag vare på 
det, som vi tog vare på det. Behold 
erindringen om landet, som det var, 
da I tog det. Og pas med al jeres 
styrke, ånd og hjerte på det for jeres 
børn og elsk det, som Gud elsker os 
alle.

Det tragiske er, at det gjorde de 
ikke! I dag er den profithungrende 
fødevareindustri ved at ødelægge 
menneskers liv med bl.a. sukker-
syge, fedme m.m.
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Martinus skrev et brev, der viser 
hans omsorg for demokratiske pro-
cesser i hans ”sag”:

Den 28. april 1972.

TIL MIN MISSIONS TROFASTE 
MEDARBEJDERE

I henhold til det store kosmiske 
analysearbejde og den 
symbolskabelse, jeg endnu har 
tilbage at udføre foruden den 
ny bog, jeg også arbejder på og 
må have færdig hurtigst muligt, 
har jeg følt det nødvendigt at 
føre udarbejdelsen PLANEN 
FOR OVERDRAGELSEN 
OG VIDERFØRELSEN AF 
MIN MISSION OG DENS 
ARBEJDSSTRUKTUR TIL 
MEDARBEJDERNE ind i en mere 
kortfattet skabelse end det noget 
vidtløftige diskutionsområde, vi er 
kommet ind i. Dette i forbindelse 
med de månedlange tidsrum mellem 
medarbejdermøderne er med til at 
forlænge skabelsen af nævnte plan. 

Jeg mener også, at de på medarbej-
dermøderne herskende diskutioner 
over samme emne er overordentligt 
velmente, men mange af disse er 
foreløbig ganske uaktuelle og udgør 
derfor spild af tid. Jeg har derfor 
følt, at vi er kommet ind på en for 
mig alt for besværlig vej i skabelsen 
af den omtalte plan, der i virkelig-
heden skal være mit testamente for 
min missions sags overdragelse til 
dens trofaste og kærlige medarbej-
dere efter mit ophør på det fysiske 
plan. 
Det er derfor i henhold til det foran-
stående nødvendigt, at jeg selv må 
udarbejde dette for min mission og 

dens sags videreførelse livsvigtige 
testamente. Nævnte testamentes 
udformning vil derfor midlertidigt 
blive udtaget af medarbejdermøder-
nes program. Men når testamentet 
er færdigt vil det med tekst og 
symbol blive forevist på et medar-
bejdermøde til medarbejdernes be-
dømmelse og til eventuelle mulige 
rettelser inden dets stadfæstelse. 
Dets bestemmelser vil naturligvis 
være fuld demokratisk eller kosmisk 
højkommunistisk. 
Jeg håber, at mine kære og trofaste 
medarbejdere her vil forstå mig. Og 
jeg beder jer modtage min kærligste 
hilsen.

Martinus

N.B. Medarbejdermøderne vil 
naturligvis  
fortsætte som sædvanligt.

 PS. Efter Martinus forlod jorden 
ophørte medarbejdermøderne, så 
vidt jeg ved. Det var vel for besvær-
ligt, hvis der kom afvigende menin-
ger ind i billedet. (Ruth)

Vatikanets demokrati

Nu er selv Vatikanet begyndt at 
indføre en slags demokrati, nemlig 
ved valg af kardinaler. Måske ender 
det med, at selv den katolske kirke 
får mere åbenhed og demokrati end 
Martinus-sagen!

Pave Frans med samt en del af de 
italienske biskopper vil hjælpe de 
stakkels flygtninge og appellerer til 
almindelige mennesker om gøre, 
hvad de kan for at hjælpe.

Hvad med den danske folkekirke?

Heldigvis er der mange såkaldt 
almindelige danskere, der nu danner 
grupper for at række flygtninge 
en hjælpende hånd. Hvad med 
Martinus-folkets næstekærlighed? - 
Martinus forudsagde jo, at vi fik en 
sådan opgave!

Mike Peter Bartholdy Jørgen-
sen skrev på facebook:

Som søgende sjæl i Sandhedens 
Skov, er jeg kommet til et smukt og 
forunderligt træ der hedder Marti-
nus. Det er STORT og ser sundt og 
fantastisk ud. Det står badet i lys og 
skinner i alle regnbuens farver. 

Har gjort vejen forbi træet til min 
faste rute og glæder mig til at få 
overskud til at klatre i det. Har 
siddet lidt på afstand og kigget i 
betagelse.. Kan fornemme mange 
andre betragtere i skyggerne, der 
ligesom mig ikke kommer frem pga. 
uro omkring dens stamme.. 

Vil forblive lidt mere på afstand, 
indtil freden igen har indfundet sig 
og fortsætter min vandring i Sand-
heden Skov. Vel vidende at hele 
skoven tilsammen er sandheden. 

At hvert lille og stort træ i skoven 
(religion og videnskab) vokser mod 
solen (Gud). Og at ”luften” mellem 
træerne (det vores menneskelige 
hjerne ikke kan forstå), altid vil 
repræsentere et større areal, end træ-
ernes samlede masse (den samlede 
mængde af viden og åbenbaringer). 

Desværre ser jeg mange, der kram-
mer et træ så hårdt og lidenska-
beligt, at de ikke for en stund kan 
slippe det, og nyde en tur i Sandhe-
dens Skov. Der er mange smukke 
steder i skoven, hvor det er sundt at 
meditere. Må det være mit ønske for 
alle -  Kærlighed
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Facebook-udveksling mellem 2xSøren:

Søren Hahn Det er svært 
at forstå hinanden Søren In-
gemann Larsen, når man har 
forskellig baggrund for sin 
”skelneevne”. Så du må bare 
tage det ad notam, når jeg 
gentager, hvad jeg har sagt 
tidligere: Det er helt ufatteligt 
for både mig og MI, at nogen 
ligesom forventer, at der ligger 
en skjult skat begravet i de 
ting, som nu er blevet rettet. 
Og når så dertil kommer, at 
disse rettelser var lige akkurat det, Martinus ventede af 
sine medarbejdere, så bliver det endnu mere uforståeligt. 
 
Og på den baggrund vil du sikkert også kunne forstå, 
at MI slet ikke værdsætter dit arbejde og dit brud på 
copyrighten. De ”historiske udgaver” er ikke udtryk for, 
at MI har forstået dig eller er enig med dig. De er som 
sagt blot tænkt som kopier af den historiske afdelings 
udstilling af tidligere tiders genstande. Ting, som hører 
Sagens oprindelse til.

Jeg tvivler heller ikke om, at du har samvittigheden i or-
den og føler det som en pligt. Vi får jo også er i gruppen 
bekræftet, at man opfatter situationen på samme måde 
som du. Men det gør hverken MI eller Byretten.

Søren Ingemann Larsen Det er en klar udmelding, og 
den viser nødvendigheden af, at vi greb til handling uden 
om MI. For med det, du siger, bør enhver kunne indse, 
at det ville og vil være udsigtsløst, at MI selv ville gøre 
dette materiale tilgængeligt. Det er lige præcis den slags 
udmeldinger, som vi skal bruge for at forklare en dommer, 
hvorfor det var NØDVENDIGT, at vi gik uden om MI. 

 
Det er derfor UTRO-
VÆRDIGT, når du 
samtidig forsøger 
at bilde os ind, at 
MI havde eller har 
realistiske planer 
om selv at trykke 
førs teudgaverne. 
Jeg siger mange tak.
 
 

SKELNE-EVNENS NØDVENDIGHED I FREDENS 
SKABELSE

Af Jan Schmidt
I sekteriske organisationer kræves der blind lydighed mod 
ledelsen. Den, der ønsker en logisk og klar intellektuel 
begrundelse for ledelsens beslutninger anses for det far-
ligste i verden. I ”Jehovas vidner” kræves der ubetinget 
tro på - og lydighed mod - ledelsen kaldet ’ældsterådet’. 
Og i Scientology kræves der også ubetinget tro på - og 
lydighed mod - ledelsen.

Og det samme er beklageligvis tilfældet i Martinus Institut 
til trods for at Martinus analyser handler om det diametralt 
modsatte, nemlig at frigøre sig for sådanne autoritære, 
diktatoriske magtprincipper; at lære at tænke selv og ved 
brug af sin skelneevne at forholde sig kritisk til, hvad der 
er rigtigt og forkert. I ledelsen af Martinus Institut bliver 
Martinus egne analyser uheldigvis groft fejlfortolket og 
brugt imod ham og hans åndsvidenskab. Martinus’ ana-
lyser om A- og B-kritikere bliver misbrugt til at udråbe 
enhver til b-kritiker, der ikke tror ukritisk - og ikke er 
ubetinget lydig mod - ledelsens beslutninger, helt analog 
med at Scientology har en tilsvarende betegnelse for 
folk, der ikke er ukritiske overfor ledelsen. I Scientology 
kaldes de blot for ”suppressive person”, eller anti-social 
person, hvor man under denne betegnelse bliver sat i bås 
med Napoleon, Hitler og i det hele taget alle, der ikke er 
ukritiske overfor Scientologis ledelse. I Jehovas vidner 
har man også et tilsvarende begreb, nemlig ”de udstødte”, 
som også defineres som alt, hvad der er grumt og uetisk 
og som ikke er ukritiske overfor ledelsen.

Hvis folk derfor fejlagtigt får indtryk af, at Martinus’ 
verdensbillede er ligeså menneskefjendsk, forlorent og 
sekterisk som Jehovas vidner og Scientology, er det dybt 
beklageligt, men omvendt ikke så mærkeligt, for hvor-
dan skulle folk, der ikke kender det i forvejen, kunne 
gennemskue, at Martinus’ verdensbillede er lige modsat 
af den praksis hans institut ledes efter? Nemlig af men-
nesker med samme principielle omnipotente, autoritære, 
diktatoriske og patriarkalske tankegang og ledelsesmåde 
som den, der hersker hos både Scientology og Jehovas 
vidner og andre totalitære sekter.

Det mest positive er vel, at Martinus Institut har langt 
mindre magt end Scientology og Jehovas vidner. Men 
principielt ledes de ikke desto mindre ud fra samme foræl-
dede, sekteriske tankesæt om ’dem’ og ’os’: den påståede 
ufejlbarlige ledelse med dens blinde tilhængere overfor 
folk, der ikke er ukritiske overfor samme ledelse og derfor 

Udpluk fra debatten på facebook:
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regnes for at udgøre de forkerte, ulydige ballademagere. 
I denne sekteriske tankegang er det naturligvis de mod 
ledelsen ulydige, som er roden til alle problemer og freden 
ville øjeblikkeligt indfinde sig, hvis blot de ulydige ville 
underkaste sig ledelsen, sådan som mange andre allerede 
har gjort. Dette er sekt-mentalitetens egen selvforståelse 
eller lokallogik.

Denne lokallogik er sagens nuværende korsfæstelse - 
indefra. Og det må vi naturligvis tilgive. For dem, der 
fører krig, ved ikke hvad de gør, Og vi ved fra analyserne, 
at dem, der vil føre krig, de må føre krig, for at få de 
nødvendige lidelseserfaringer, der lærer dem, at det skal 
man ikke. Ja, i visse tilfælde for overhovedet at opdage, 
at det, de laver, ikke er fred, men krig. Deres skelneevne 
er nemlig så spæd, at de ikke kan skelne mellem krig og 
fred, og derfor TROR de, de vælger freden, når de væl-
ger krigen, At forsøge at tale dem fra det, hjælper intet. 
Men til dem der ikke vil krigen og som er modne til at 
skelne mellem krig og fred, til dem kan man oplyse om, 
hvad der foregår og dermed arbejde for at virkeliggøre 
analyserne i praksis.

Skelneevnen må vågne der, hvor den sover. I sekteriske 
systemer er al kritik - udover den ledelsen konstant selv 
udøver mod alt og alle - forbudt. Der, hvor al kritik er for-
budt, der sover skelneevnen, og der hersker sekt-mentali-
teten og diktaturet. Der støtter man krigen, selv om man 
tror, man støtter freden. Men sekt-mentaliteten udrydder 
sig selv i kraft af sin konflikt med verdenslogikken. Når 
sekt-mentalitetens lokallogik møder verdenslogikken, 
opstår lidelsen. Når lidelsen opstår, opstår længslen efter 
frigørelsen fra lidelsen og dermed længslen efter at tænke 
selv og ikke være bundet af sekt-mentalitetens ’tankepo-
liti’ eller lokallogik. Derved opstår modet til at gå imod 
sekt-mentaliteten, uanset hvad det må koste af forfølgelse 
fra samme sekt-mentalitet. Og det er det, der er vejen ud 
i friheden og freden. Ikke ved at forskanse sig og ”hytte 
sit eget”, ikke ved at lade som ingenting og gemme sig 
bag en falsk etiket med ordet ”upartiskhed”, idet upartisk-
hed er det modsatte af ikke at tage stilling. Upartiskhed 
praktiseres alene ved virkelig at turde tage stilling - og 
ved virkelig at ønske at tage enhver korsfæstelse, der 
måtte være forbundet med denne stillingtagen. Først når 
man gør det, er man upartisk, og først dér opstår freden.

Jes Arbov skrev:

ENESTÅENDE FREMVISNING

Fuldstændigt enestående. Ikke tidligere set. Kom nærme-
re, mine damer og herrer! De tror næppe Deres egne øjne.

Århundreders suverænt mest betydningsfulde 
åndsvidenskabelige værk, som aldrig skulle ændres på 

grundsproget, er nu 
ændret. Det, der aldrig 
nogensinde måtte ske, 
er nu hændt.

Det var ganske vist 
forfatterens tydelige 
og ufravigelige anvis-
ning, at værket under 
ingen omstændighe-
der måtte ændres. Det 
måtte det ikke, havde 
forfatteren sagt, fordi 
ingen - absolut ingen - 
skulle være i tvivl om, 
at det var forfatterens originale tekst fra ord til anden. 
Hvert bogstav, hvert tegn, hvert komma skulle, ubetviv-
leligt for alle mennesker, være skrevet af ham. 

Forfatteren havde været meget tydelig på dette punkt 
og havde sagt, at hvis folk på hans eget sprog om flere 
hundrede år ikke længere forstod hans bøger, ja så måtte 
de lære sig gammelt dansk.

Nu tror De måske, at der er gået hundreder af år siden for-
fatterens død, og at der efterhånden har indsneget sig en 
form for sløvsind eller døvhed over for hans bestemte og 
umisforståelige anvisning. Men det er der ikke. Der gik, 
mine damer og herrer, såmænd ikke meget mere end 10 
år, før man begyndte at ændre forfatterens bøger. Nu ville 
man nemlig udgive bøgerne med den nyeste retskrivning. 

Det er helt utroligt. Ingen har nogensinde set noget lig-
nende!

Kom blot nærmere, mine damer og herrer. Se nøje på 
disse sider. Giv Dem endelig god tid og læs teksten om-
hyggeligt. Den er helt den samme og dog så forandret. 

Jo, jeg forstår godt Deres spørgsmål, frue. De vil gerne 
vide, hvem der har gjort dette imod den elskelige forfatter 
og hans vidunderlige bøger. De tænker, at det må være 
ondsindede mennesker, der vil skade forfatteren og un-
dergrave hans autoritet. 

Men nej. Her tager De ganske fejl. Det er skam velme-
nende mennesker, der er glade for bøgerne. 

Ja, det er et godt spørgsmål hr. De vil vide, hvorfor man 
vælger at træde op mod den mageløst epokegørende for-
fatter og tilsidesætte hans ønske for sine bøger, når man 
nu holder af ham og synes om hans værk? 

Det er faktisk lidt af et mysterium. Nogle mener, man 
har gjort det for at tjene penge på at sælge flere bøger 
og andre mener, det er for at få flere unge læsere. Nogle 
tror, det er forfængelighed. At man er lidt flov og synes, 
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at hans bøger er gammeldags, og at man derfor vil pifte 
dem lidt op med et mere moderne skriftbillede. Måske 
spiller det hele ind. Det er svært at sige. Igen ved det vist 
med sikkerhed. Men noget i den retning.

Det mærkelige er også, at ethvert ungt menneske med 
lethed kan læse forfatterens vidunderlige bøger, hvis det 
vil. Sproget og skriften er slet ikke svær, men meget li-
getil. For nogle mennesker kan bøgerne ganske vist være 
vanskelige at forstå. Men det er ikke på grund af ordene 
eller bogstaverne. Det skyldes indholdet, som ikke er for 
alle og enhver. 

Så desværre, mine damer og herrer, her bliver jeg Dem 
svar skyldig. Det fremstår stadig som et mysterium, 
hvorfor man har valgt at ændre i bøgerne og volde den 
elskelige forfatter sorg.

De har helt ret, hr. Dette lille kongerige har mange ædle 
forfattere, som har skrevet hyldevis af bøger med gamle 
danske ord og bogstaver, og de bliver rask væk trykt, som 
de er, uden ændringer.

Nej, det er jo sandt frue. Vi ønsker slet ikke at læse for-
fatterens tekst i en anden form end hans egen. For som 
De ganske rigtigt siger, vi vil tæt ind på livet af forfat-
teren, hans mentalitet og samtid og se alting nøjagtigt, 
som han skrev det. Og vi vil mærke forfatteren og hans 
tilstedeværelse i det, han skrev. Nej, så du’r det ikke med 
de ændringer.

Jo, jeg forstår godt spørgsmålet. De vil vide om der har 
været fagfolk involveret. ... Okay, jeg forstår. Om der fin-
des sprogkyndige fagpersoner, der har lagt navn til dette. 

Her kan jeg svare meget klart nej. Der har ikke været 
fagfolk involveret, og ingen fagperson har lagt navn til 
udgivelsen. Der var ganske vist en filolog inde i billedet 
på et tidspunkt. Men han kom ikke rigtigt med i arbejdet. 
Han stillede nemlig som betingelse for at være med, at 
bøgerne skulle udgives uændrede, som de var, præcis efter 
forfatterens ønske. Og så kunne de jo ikke bruge ham. 
For det var det, de ville. Det havde de allerede besluttet. 
De VILLE ændre.

Jo frue, det er klart, De gerne vil vide det. Hvem der står 
bag. Hvem der lægger navn til. 

Til det kan jeg sige, at man nogenlunde ved, hvem det er. 
Men nu skal De ikke tro, at det er sådan, at disse forskel-
lige tekstredaktører, eller hvad vi skal kalde dem, står frem 
med navns nævnelse, eller at de er nævnt på titelbladet 
eller noget sådant. Det er der ikke tale om. Så langt fra! 
De vil vist helst være anonyme, sådan i baggrunden. Men 
som sagt, man ved alligevel, hvem der er de ansvarlige. 
Det lyder mærkeligt, men det er rent faktisk de personer, 
som har påtaget sig ansvaret for, at forfatterens værk 

aldrig nogensinde må ændres, der har givet grønt lys og 
blåstemplet ændringerne.

Rolig, rolig nu! Det er ikke min beslutning. Slet ikke. Jeg 
har ikke noget med det at gøre. Jeg forstår Deres ophid-
selse, men min opgave er blot at kaste lys over, hvad der 
er sket med den kære forfatters værk. Og De må jo forstå, 
at alt er gjort i den bedste mening. Disse mennesker er 
ikke uddannede sprog- og litteraturfolk, og de har derfor 
heller ingen faglig indsigt i det, de foretager sig. 

Det er jo rigtigt nok, frue. Man kan synes det er forkaste-
ligt og meget forkert at sætte uuddannede til den slags. 
Men her må De huske på, at disse personers manglende 
viden spiller ind på en meget ejendommelig måde. De 
tror nemlig selv, at de har stor forstand på sprog og lit-
teratur og på udgivelsen af det epokegørende værk. Deres 
uvidenhed er faktisk så stor, at de slet ikke ved, at de ikke 
ved, hvordan et sådant arbejde skal gribes an. 

Jeg vil bede Dem alle tænke alvorligt over dette. Disse 
menneskers store uvidenhed inden for området betyder 
helt enkelt, at de ikke kan overskue, hvad de gør. De 
skader ganske vist den elskelige forfatters værk, men 
det ved de virkelig ikke. Det må De endelig ikke tro. 
Det gør de ikke. De tror tværtimod, at de gør ham en 
tjeneste. Jeg har tilfældigvis hørt enkelte af dem sige det 
med stolthed i stemmen, at de var glade for at gøre den 
forfatter, de beundrede allermest, en bjørnetjeneste. De 
lagde selvfølgelig den nye betydning i ordet og var helt 
uvidende om, at den tjeneste, de i virkeligheden gjorde 
den elskelige forfatter, var en bjørnetjeneste i den gam-
melt danske betydning. 

Jamen det er da rigtigt, hr. Det ville være meget dejligt, 
hvis nogen kunne trykke forfatterens egne bøger, som de 
var, inden de blev ændret. Det er der rent faktisk nogen, 
der har gjort. Til en meget billig pris endda. Dejlige bøger. 

Nej frue, desværre. Her må jeg skuffe Dem. Jeg forstår 
godt, at de mener, at nu, hvor det igen er muligt at læse 
den epokegørende forfatters bøger, som han skrev dem, 
må alt igen være blevet godt. Men det må De forstå. Dertil 
er vi slet ikke nået endnu.

Ja, hvad er der dog sket, frue. 

Det falder mig ikke ganske let, men nu skal jeg fortælle 
Dem det. Her vil jeg bede Dem høre godt efter, for dette 
er vanskeligt at forstå. Men det forholder sig sådan. De, 
der er ansvarlige for ikke at ændre den enestående forfat-
ters bøger, men som har ændret dem, har anlagt retssag 
mod dem, som har udgivet bøgerne uden at ændre dem.

Tys, tys. Stille nu. Nej, nej. Rolig, rolig. De må jo 
huske på... . Hør nu. Det er meget vigtigt, at De forstår 
dette. 
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De, der har ændret bøgerne, er helt sikre på, at de gør et 
godt arbejde og hjælper den elskelige forfatter med at 
bringe hans værk ud i verden.

Ja hr., det har De helt ret i. Det spørgsmål må man natur-
ligvis stille. Hvordan nogen kan tro, at de hjælper ved at 
være ulydige mod den, de vil hjælpe? 

Desværre hr., jeg bliver Dem svar skyldig. Jeg ville gerne 
have spurgt de ansvarlige for ændringerne om dette, men 
de vil ikke udtale sig. De har en retssag at tage sig af og 
svarer ikke på den slags spørgsmål.

Jo, det er rigtigt. Det sagde jeg. Den gamle forfatter er 
det elskeligste væsen. Ja, jeg forstår godt spørgsmålet. 
De vil vide, hvordan et så vidunderligt kærligt væsen kan 
gå ind for retssager med straf og skrappe bøder og den 
slags. Ja, og hvordan han kan bifalde, at man forfølger 
dem, der gør hans vilje ved at trykke hans bøger, præcis 
som han ønsker det. 

Til det kan jeg svare helt klart. Den slags går han sandelig 
heller ikke ind for. Det gør han ikke. Det er lige omvendt 
for ham. Helt modsat faktisk. Han synes, at man skal tale 
sammen, finde ud af det og blive enige. Hans synes slet 
ikke, at retssager egner sig til at løse den slags problemer.

Jo, jo. Det er rigtigt forstået. Dem der har anlagt rets-
sagen er de officielle udgivere af forfatterens bøger og 
repræsentanter for hans værk. De vil gerne vide, hvorfor 
de så gør det? Hvorfor de anlægger retssag? 

Her har jeg ikke noget entydigt klart svar. Men jeg tror, 
at man må forstå det på den måde, at de dybest set ikke 
ved, hvad de gør. På den måde er de sådan set undskyldt.

Åbent brev til Instituttet og bestyrelserne.
Om “Sagens hovedformål”, næstekærligheden: 

Af Tommy Bæk og Daniel Lundberg
 
,Martinus sagde, at samarbejdet i hans sag ville blive så 
godt, at det vil være et forbillede for samfundet uden for. 
Man kan vel næppe sige, at vi er nået til sagens samar-
bejdsmål, når to store grupper er involveret i en bitter og 
langvarig retstvist! Hvilket føles paradoksalt, når tredje 
testamente skal inspirere til at få os fra konflikt til fred... 
Og selv om Martinus kosmologi står for sig selv, spiller 
det vel en rolle, hvordan fremtrædende repræsentanter 

handler, hvad angår offentlighedens tillid til os og lyst til 
at interessere sig for analyserne? Gøres der god ”reklame” 
for kærlighedsvidenskaben med denne store konflikt? 
Samtidig med, at personer på begge sider i kon-
f l ik ten  i  foredrag ta ler  om Mart inus  ånde-
lige videnskab som vejen til fred, er man altså invol-
veret i en kamp, der deler Martinus sag i to lejre... 
 
”jeg kan godt lide Kristus, men jeg kan ikke lide de 
kristne. De kristne er i modsætning til Kristus.” – sagde 
mahatma gandhi. Gad vide, hvad han ville sige om 
Martinus og os martinusinteresserede i disse retssagsti-
der? Og hvor mange millioner kommer der til at gå til 
sagsomkostninger, før afgørelsen sker? Penge, der over-
vejende er gavemidler, menneskers hårdt tjente penge, 
og som havde kunnet anvendes til mere positive ting. 
 
Konflikten er også meget svær at se en afslutning 
på, hvis man ikke når til enighed uden for retten. 
Selv når man får en endelig retlig afgørelse (om 
flere år?), vil kampen jo gå videre uden for retten 
på forskellige fora, i en evig kamp om gavepenge, 
hvor man spreder ondsindede rygter om hinanden. 

Martinus skrev: ”Man må altid huske på den store syns-
svaghed eller blindhed, der gør sig gældende, når det 
drejer sig om ransagning eller bedømmelse af egne fejl, og 
den umådelige synsskarphed, der er fremherskende, når 
det er næstens fejl, man ønsker at fremhæve.” ”Indenfor 
‘Sagen’ må råde en Ånd, som absolut kun ser det lyse, 
det gode og kærlige i hver og en, for der findes absolut 
noget guddommeligt, lyst og kærligt i hvert levende væ-
sen. At koncentrere sig om dette, at beskæftige sig med 
denne side af vor næstes natur, giver stor kundskab om 
lyset, giver stråleglans omkring enhvers mentalitet, får 
alles øjne til at lyse.” 
”De der er i forbindelse og i så nær berøring med disse 
ting som jer, har et søgelys rettet på sig fra de kommende 
menneskeslægter. Enhver ting eller handling de foretager 
sig, bliver i dette øjeblik betragtet af millioner af men-
nesker, intet vil blive skjult. Enhver ting de gør, som ikke 
er i harmoni med mine ting, vil forårsage at tusinder af 
mennesker senere hen vil tage dette som undskyldning for 
deres egne forkerte handlinger. En gerning som ikke er i 
harmoni med mig, vil være som et mørkt punkt, der kaster 
en stedse voksende slagskygge langt ud i fremtiden, me-
dens en gerning som er i harmoni med disse ting, vil lyse 
og stråle til evige tider, som eksempel til efterfølgelse. 
Man skal ikke lære i ord, men i gerning. Teoretikere har 
verden haft nok af, men det er praktikere den trænger til”. 
 
I lang tid har der været uoverensstemmelser mellem MI 
og firkløveret, og under en retssag vil det jo ses ekstra 
tydeligt. På forum fremhæver forskellige kritik om og 
om igen i en skyttegravskrig, der sjældent fører os nogen 
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vegne. Os, der skriver dette, 
tager ikke parti for den ene eller 
den anden side, men derimod 
synes vi, at der findes sådan 
noget som er godt, og sådan, 
som er mindre godt hos begge. 
Og det, vi anbefaler i stedet 
for retssag og skyttegravskrig 
er mere konstruktive samtaler 
mellem parterne, som vi mener lettere vil kunne løse 
problemerne. Ville det ikke være mere i Martinus ånd? 
 
Noget, der ofte kommer frem i drøftelserne, er, at MI 
burde have været lidt mere lydhøre, og at firkløveret 
vist mere tålmodighed og ladet være med at udgive 
bøgerne selv. Så det er egentlig så svært at finde løs-
ninger, hvis ikke viljen er til det, ved f. eks.: at give 
firkløveret licens til at udgive bøgerne eller at MI både 
udgiver en moderniseret udgave og en ”historisk”. 
 
Vi tror ikke på at dæmonisere hinanden og udmale 
modstanderne som b-kritikere, som man vil holde 
uden for indflydelse. Ingen af parterne består af nogle 
enkelte personer, men det drejer sig om store fraktio-
ner, der begge gør stor nytte i Martinus sag, og burde 
kunne supplere hinanden og have respekt for hinanden. 
Og det føles som at Martinus selv pegede på denne løsning 
fra starten af, da han satte Willy Kuijper og Rolf Elving i 
rådet, det siges, at han gjorde det for at de ville afbalancere 
hinanden. For selv om Rolf ikke har med retssagen at 
gøre, er han tæt forbundet med de sagsøgte, Kurt Christi-
ansen ønsker f. eks. at Rolf skal komme tilbage til rådet. 
 
Og selv om vi alle har testamentet i fællesskab, 
tredje verdensbillede, er det jo ikke underligt, at der 
dannes større grupper i en forening af mennesker, 
ligesom det plejer at gøre i politiske partier. I de po-
litiske partiers bestyrelser plejer man derfor sikre, 
at de større fraktioner får plads og lade deres stem-
me høre, for at partiet skal kunne holde sammen. 

”Når vi taler og skriver og tænker over fornyelse og 
udvikling inden for “Sagen”, handler det altså ikke 
kun om teknologisk tilpasning, flere oversættelser og 
udgivelser, fornyet formidlingskultur, bedre overhol-
delse af fondsformål etc. – Det handler også om større 
indfrielse af “Sagens hovedformål”, næstekærligheden. 
– Det handler om, hvordan vi i højere grad kan skabe 
en venskabskultur.” –(står der i MI:s seneste julebrev)  
 
Apropos deres bemærkning her om tanker om, hvor-
dan vi kan skabe en større venskabskultur i sagen, vil 
vi gerne vide, om det ikke ville være godt, hvis MI 
skabte en platform, en slags samarbejdsråd, hvor man 
kan tale om forskellige ting, hvor man konstruktivt 

kan gå ind for at forstå hinanden bedre, således at 
konflikterne ikke behøver at være så alvorlige, som 
de blevet hidtil. Her ville f. eks. parterne prestigeløst 
kunne gennemgå forskellige stridspunkter, og være 
påvirket af hinanden, se mangler, der er i deres egen 
opfattelse, og sammen søge den kærlige løsning, som 
Martinus også sagde, var ved forskellige problemer. 
”Der, hvor uvidenhed fjernes, ophører det så-
kaldte ”onde” med at eksistere.” – sagde Martinus 
 
Venner, bliver det ikke tydeligt, hvor skadelig denne kamp 
er for sagen, og at alle kræfter nu må styres ind på at bryde 
stagnationen og finde den kærlige løsning Martinus taler 
om? For det er en forfærdelig konflikt, der har varet i år 
nu, og som det ikke er muligt at se en afslutning på om 
ikke fælles fredsskabende indsats gøres. Derfor vil vi på 
det kraftigste tilskynde dem til at sætte en stopper for dette 
nu, så sagen ikke skal få mig til at skamme mig mere, og 
endnu flere penge forsvinde ind i et juridisk maskineri. 

Selv om mange penge er forsvundet allerede, har vi stadig 
meget at redde, hvis der sættes en stopper nu. Tilliden til 
hinanden hos parterne er vel nærmest ikkeeksisterende, 
men for sagens skyld har vi brug for at det sættes til side 
nu, så vi kan begynde fra nul og indlede konstruktive 
dialoger. For så kan vi i stedet ændre dette til noget fan-
tastisk lys i Martinus ånd. Han taler jo om, at samarbejdet 
i sagen skal blive så godt, at det vil blive et forbillede 
for samfundet udenfor, og hvis vi kan blive venner og 
finde kærlige løsninger, efter mange års hård kamp, har 
vi jo virkelig noget at lære andre hvad angår samarbejde! 
 
”Vi må arbejde lige som uret. Der må være små hjul og 
store hjul, men de er lige vigtige alle sammen. Mangler der 
blot et lille hjul, kan uret ikke gå. ... Alting arbejder fuld-
komment sammen, når det er sundt.” – sagde Martinus. 
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Jørgen Leon Knudsen skrev:

Det er betrykkende at menneskehedens fremtid ikke 
beror på udfaldet af en retssag på den gamle verdens-
impuls principper. Eller om der er copyright eller ikke 
i en beskeden periode. Retssagen har givetvis bidraget 
til at fremme udviklingen for de implicerede og be-
rørte personer. Og da intet er tilfældigt har den igang-
værende dialog, proces og retssag naturligvis et formål. 
 
Martinus påtog sig at plante et frø her på kloden, for 
at fremme menneskehedens udvikling og for at mind-
ske dens lidelser. Det frø ER sået ! - Nu skal dette 
frø skærmes, passes og plejes de næste århundreder.  
 
De forskellige gartnere passer den spæde spire efter 
bedste evne. Nogle synes ikke at frøene er pæne nok, 
så de skal poleres, tilrettes og forskønnes efter tidens 
mode. Andre finder det væsentligt at bevare det op-
rindelige og naturlige udseende. Nogle har klonet 
frøet og mener at det genmodificerede afkom kan give 
et bedre udbytte. Andre foretrækker at opformere det 
oprindelige frø, idet det muligvis indeholder kvaliteter, 
som gartnerne endnu ikke er uddannet til at erkende. 
 
Uanset hvad, så er processen nyttig og nødvendig. Lige-
som alt andet i universet er den til glæde og velsignelse. 
Processen fremmer både nuværende og kommende gart-
neres uddannelse og skærper deres forståelse for at passe 
det spæde frø på den rigtige måde. Og den bidrager til at 
skabe det optimale miljø hvorfra afgrøden skal udbredes, 
når tiden og menneskeheden er moden.

NOGET OM AT ANALYSERE EN PROBLEM-
STILLING MED LOGIK OG KÆRLIGHED 
SOM LEDESTJERNE 

Af Jes Arbov

Alle forskelle til trods er der mindst én ting vi er fælles 
om i dette forum, nemlig at vi søger sandheden. Når derfor 
spørgsmålet, om hvordan M’s interesser bedst varetages 
ved udgivelse af hans værker, kan sætte sindene i kog, 
skyldes det, det simple faktum at det korrekte svar på 
spørgsmålet endnu ikke står lysende klart, så det er synligt 
som uigendrivelig sandhed for alle.

En af de opgaver, vi derfor er stillet overfor, er i fælles-
skab, at finde frem til det korrekte svar. Det er jo det, der 
er vores dybeste interesse i øjeblikket: At finde frem til 
sandheden om hvordan vi bedst varetager M’s og forsynet 
interesser i denne sag. Her er det fuldstændig underordnet 
om man tilhører den ene eller anden fløj. For sandheden 
må alle andre interesser og personlige præferencer vige.

Det er umiddelbart ikke nogen nem opgave, men Mar-
tinus har givet os nogle virksomme redskaber i hænde, 
som vi kan benytte. Navnet på disse redskaber er ”logik” 
og ”kærlighed”. Og det forholder sig jo sådan med disse 
redskaber, at tænker vi 100% logisk er det kærligt - og 
omvendt, tænker vi 100% kærligt, er det logisk.

Opgaven må derfor være, for hver enkelt af os, at frem-
komme med analyser, der belyser spørgsmålet og angiver 
mulige svar. Det eneste krav til disse analyser er, at vi til 
det yderste må bestræbe os for, at de er i kontakt med logik 
og kærlighed. Alle analyser, der er logiske og kærlige, må 
anses for sande. Og tilsvarende må enhver analyse, som 
kan påvises at være i strid med logik eller kærlighed anses 
for falsk eller i det mindste at have begrænset gyldighed.

Det er sandsynligvis ikke muligt at skrive den store for-
kromede analyse, der en gang for alle påviser, hvad der er 
den bedste udgivelsespraksis for M’s værker. Men ved at 
vi alle bidrager med små logiske og kærlige analyser, vil 
vi forhåbentligt sammen kunne afdække problemstillin-
gen indtil svaret bliver mere og mere tydeligt og lysende 
for til sidst at træde frem som en dejlig, uigendriveligt 
sand løsning på problemet til glæde for alle. 

Først når vi finder det korrekte svar, får vi ”fred”, og vi 
får dermed mulighed for inden for dette område at bringe 
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vores egen vilje i overensstemmelse med ”styrelsen” eller 
den højere vilje, der også er M’s vilje. Og vi når dermed 
den tilstand, vi stræber efter, og som gør os lykkelige.

Efter således at have ”præciseret rammerne”, vil jeg gerne 
lægge ud med 3 analyser, der for mig at se ligger lige for, 
og som efter min bedste vurdering er i overensstemmelse 
med logikken og kærligheden.

Analyse nr. 1: Det formelt logiske argument 

1. Jeg går ud fra, at alle på dette forum er enige om, at M 
ikke på noget tidspunkt har givet udtryk for, at han ikke 
ønskede, eller at han på nogen måde modsatte sig, at hans 
værker blev udgivet med den oprindelige retskrivning. 

2. Tilsvarende går jeg ud fra, at han på intet tidspunkt 
udtrykkeligt gav udtryk for, at han ønskede den ældre del 
af sit værk udgivet med ny retskrivning. Med retskriv-
ningsreformen 1948 havde han ellers haft rig lejlighed 
til det. Og hvis det virkelig havde været et udtrykkeligt 
ønske, må man gå ud fra, at han havde sagt det.

Af punkt ét fremgår, at udgivelse med den oprindelige 
retskrivning ikke kan være i modstrid mod M’s vilje. 

Af punkt to fremgår, at vi ikke ved om M ville modsætte 
sig, at værket nu udgives med ny retskrivning. Måske ville 
han acceptere det, men vi ved det ikke. Omvendt ved vi, 
at det ikke lå ham stærkt på sinde. Hvis det havde gjort 
det, havde han sagt det.

Konklusionen på denne analyse må derfor være, at hvis 
man ønsker at handle i overensstemmelse med hvad man 
med sikkerhed ved, M ville støtte og acceptere, skal man 
udgive værket med den oprindelige retskrivning. 

Vælger man derimod at ændre til ny retskrivning, handler 
man måske ikke i modstrid med M’s vilje - det er muligt 
- men måske gør man det! Det er der en reel risiko for. 
Det er ikke til at vide med sikkerhed, da M ikke har været 
eksplicit i sine udtalelser på punkt.

Ønsker man derfor at være på sikker grund og bringe sin 
egen vilje i overensstemmelse med M’s vilje, skal værket 
udgives med den oprindelige retskrivning. Det eneste 
der - som jeg ser det - kan rokke ved dette ræsonnement, 
er at nogen fremkommer med klar dokumentation for, at 

M - hævet over enhver tvivl - ønskede værket ajourført 
med ny retskrivning. I modsat fald handler man på egen 
hånd. Personligt forstår jeg ikke nogen vover at løbe den 
risiko; men det er en anden sag.

Analyse nr. 2: Det sprogvidenskabelige argument 

Sproget er dynamisk og ændrer betydning over tid. Skal 
man være konsistent og tro mod ny retskrivning, er man 
derfor mødt til også at «oversætte» forældede ord og 
vendinger, eller ord der har ændret betydning. 

Gør man ikke det, forringer man kvaliteten af teksten, 
fordi visse ord og vendinger nu ser forældede ud eller har 
en anden betydning i konteksten og dermed repræsenterer 
en mening, der afviger fra den oprindeligt intenderede. 

Vælger man derimod at «oversætte» ændre ord og ven-
dinger, så de svarer til den nye retskrivnings sproglige 
betydningshorisont, forringer man også kvaliteten. Det 
gør man, fordi en 1:1 oversættelser ikke er mulig.

Ved tekstmodernisering bringer man sig dermed i et ulø-
seligt dilemma, fordi teksten udsættes for et kvalitetstab 
ligegyldigt hvad man vælger at gøre. At udsætte M›s tekst 
for et kvalitetstab er hverken logisk eller kærligt.

Analyse nr. 3: Det kildekritiske argument 

En del læsere er forskningsorienterede i deres tilgang. De 
ønsker at komme så tæt på kilden og skabelsesprocessen 
som muligt. I den sammenhæng er tekstmodernisering og 
«normalisering» af bestemte udtryk identisk med tab af 
nuancer og dermed information. 

Det betyder igen, at man ved tekstmodernisering forringer 
kvaliteten og det særlige sproglige særpræg, der knytter 
sig til den gave M har skænket menneskeheden. En så-
dan praksis kan af den grund næppe karakteriseres som 
«kærlig», fordi man – om end diskret – lægger «et filter» 
eller «et slør» ind over visse ord og udtryk. Uden tvivl i 
den bedste mening; men for den udviklede åndsforsker 
er det generende og logisk set ubegrundet.

Ser vi afslutningsvis videnskabsteoretisk på det spørgs-
mål, vi har rejst, kan vi med inspiration fra den østrigske 
videnskabsteoretiker Karl Popper sige, at MI med sine 
nyudgivelser har opstillet den «hypotese», at sprogmoder-
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nisering af M›s tekster er den mest sandfærdige, logiske 
og kærlige måde at behandle teksterne på. Det håber jeg 
da, at MI er helt enig i. 

Bevisets stilling er nu sådan, at hver af de her angivne 
analyser må tilbagevises som «ugyldige» eller «falske» 
- og det vil i denne sammenhæng sige ulogisk og ukær-
lige - for at ændringen af retskrivningen kan begrundes 
og dermed «forsvares» rent logisk. Er blot et af beviserne 
nemlig sande, er det dermed påvist, at hypotesen, om at 
overførsel af Ms tekster til ny retskrivning er i fuld over-
ensstemmelse med logik og kærlighed, må tilbagevises 
som ikke-gyldig.

Det samme gælder vel at mærke alle tilsvarende analyser, 
der efterfølgende kommer i denne tråd - eller i det hele 
taget fremover i helt andre sammenhænge!

Alternativt vil man være nødt til at påvise, at alle rele-
vante, logisk begrundede indvendinger – der kan komme 
nu og i fremtiden - repræsenterer et mindre «onde» end 
det «gode» man opnår ved at tekstmodernisere. 

Dette er i korthed mit syn på «bevisets stilling» i denne 
sag.Håber at dette indlæg sammen med de mange andre 
glimrende indlæg om emnet i dette forum kan medvirke 
til at åbne op for en saglig og konstruktiv dialog, hvor MI 
åbent fremlægger de analyser og overvejelser, der ligger 
til grund for deres beslutning om at ændre retskrivningen. 

Kun ved at lægge præmisserne åbent frem, er det efter 
mig opfattelse muligt at komme videre i denne sag og 
forhåbentlig nå frem til en god løsning til gavn for sagens 
interesserede og dens renommé.

Møder i Livets Skole 2015:
Kulturhuset Kilden, Nygårds Plads 31, 
Brøndbyøster. 2605 Brøndby

Søndag den 13. september, studiegruppe og foredrag, 
kl. 09:00 – 16:00

Søndag den 27. september, studiegruppe

Søndag den 11. oktober, studiegruppe og foredrag

Søndag den 25. oktober, studiegruppe 

Søndag den   8. november, studiegruppe og foredrag

Søndag den 22. november, studiegruppe

Søndag den   6. december, studiegruppe og foredrag
Fri Adgang. Ingen entré.

Nærmere oplysninger på  www.livetsskole.info eller tlf. 
2015 7811



Filosofiske krummer
Enhver, der seriøst beskæftiger sig med videnskab, må blive overbevist om, at et åndeligt væsen manifesterer sig i 
universets love – en ånd, der er mennesket umådeligt overlegen, og overfor hvilken vi med vore beskedne evner må 
føle os ydmyge. (Albert Einstein)

Hvis man ikke kan udføre store ting med kærlighed, må man hellere gøre små ting med stor kærlighed. 
(Annedorte Riis)

Eet ord frier os for hele vægten af livets smerte. Ordet er ”kærlighed”. (Sofokles)

Ønsker du at helbrede kroppen, må du først helbrede sindet. (Platon)

Enhver rejse mod visdom starter med et knust hjerte. (Leonard Cohen)

Mørke kan ikke drive mørke på flugt, kun lys kan gøre det. Had kan ikke drive had ud, det kan kun kærlighed.
(Martin Luther King)

Vi har ikke en tanke, ikke en erfaring, som ikke lever videre. Livet er evigt, der kan ikke være nogen død. 
(Henry Ford)

Hvis vi kunne se tingene og os selv som de virkelig er, så ville vi se os selv i en verden af åndelige naturer, til hvilke 
hele vort virkelige forhold hverken begyndte ved fødslen eller endte med legemets død.
(Emanuel Kant)

Tanken om en mægtig åndeverden og selv muligheden af dens indgriben i vor sanseverden, har ikke forekommet 
mig fornuftstridig. (B.S.Ingemann)

Den moderne spiritisme burde vække kristendommens bekenders interesse og glæde. (A.E.Newton)

Jeg har en lille dråbe viden i min sjæl. Lad den opløse sig i dit hav. (Rumi)

Sjælens sæde er dér, hvor den ydre og den indre verden mødes. (Novalis)

Der er et energifelt, som knytter hele skabelsen sammen. (Gregg Braden)

Jeg ved at jeg har talt med gode og kærlige mennesker fra den anden side, og mange af de stunder har været de hel-
ligste i mit liv. (Haraldur Nielsson, professor ved universitetet på Island)

Jeg kan lide Kristus, men jeg bryder mig ikke om kristne, for de ligner slet ikke deres Kristus. (Gandhi)

Den største misforståelse indenfor sygdomsbehandling er, at der findes læger til kroppen og læger til sjælen, skønt de 
to ting ikke kan adskilles. (Platon)

Livets formål er at være lykkelig. (Dalai Lama)

Lad kroppen tænke på ånden som det der strømmer, vælder, bruser og stråler ind i den fra alle sider. (Plotin)
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Lys forude
Mange mennesker har nu nået det stadium i udviklingen, hvor de er ved at kunne blive et 
guddommeligt redskab i skabelsen af ”en ny himmel og en ny jord”, hvilket vil sige en ny 
mental livsindstilling og en deraf følgende ny handlemåde i hverdagen overfor næsten. Det 
er åndsvidenskabens mission at være en inspirerende faktor for søgende mennesker i denne 
store forvandlingsproces.

Dogmer og religiøs fanatisme kan ikke forvandle verden, kun den logik, som er baseret på 
de kosmiske love eller næstekærligheden, vil lidt efter lidt kunne skabe verdensfreden gen-
nem de enkelte menneskers livsudfoldelse. Uden denne ændring skal man absolut ikke regne 
med at få fred i verden. Krige, arbejdsløshed, armod, nød og elendighed, had og bitterhed 
vil endnu en tid være almengældende tradition i denne verden og delvis forhindre det virke-
lige menneskelige lys, den absolutte glæde, fred og velsignelse i at få indpas.

Men jo mere det enkelte menneske forsøger at ”give Gud, hvad Guds er”, dvs giver helhe-
den sin skabeevne, livsglæde og kærlighed uden først og fremmest at tænke på, hvad man 
får for det, jo mere kommer han eller hun på bølgelængde med universets grundtone og vil 
opleve den store sandhed, som ligger bag verdensgenløserens ord: ”Hvad jeg gør, gør jeg 
ikke af mig selv, men Faderen gennem mig.”

(Fra foredraget ”Giv kejserens …” d. 2/3-1952)
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Her er så årets sidste nummer af bladet – (det er først 
med næste blad, abonnementet skal fornyes!). Dette 
blad består mest af de artikler, jeg har fået tilsendt, 
deriblandt en norsk, som jeg ikke har oversat. For at få 
plads har jeg måttet udelade den sædvanlige Martinus-
artikel.

Jeg er selvfølgelig glad for, at skrivelysten er stor, men 
jeg har en bøn: prøv om man ikke kan fatte sig lidt 
mere i korthed!!

Der er endnu ikke noget nyt i den her i bladet så om-
talte retssag mod ”firkløveret”, men vi har nu fået en 
ny advokat, der i højere grad end den ”gamle” forstår, 
hvorfor vi følte os nødsaget til at gøre det muligt for 
de, der måtte ønske det, at kunne få adgang til Martinus 
egen udgave af Det Tredie Testamente.

Alle medier er for tiden fyldt af historien om det sør-
gelige terrorangreb i Paris. Jeg har lige i radioen hørt 
en dokumentarudsendelse om, hvordan Frankrig har 
været som kolonimagt, bl.a. i Vietnam. Der var altså en 
meget kedelig karma, som har ventet på en udløsning. 
De døde har det sikkert godt nok nu, men de sårede har 
vi al grund til at have medfølelse med. 

Fordi vi ved, der er en dybere mening med alt, hvad der 
sker, kan vi trods alt holde jul med fred i sindet, selv 
om verden synes at se værre og værre ud.

Med jul og nytårshilsen
Ruth 
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Ved Uwe Todt

I det 20. århundrede opstod to åndelige strømninger, der 
adskiller sig stærkt fra hinanden – og derfor hidtil ikke 
har kunnet finde sammen – og dog åndeligt er beslægtet 
med hinanden. Jeg hentyder til antroposofi og Martinus 
åndsvidenskab, som han i sine sidste leveår omtalte som 
Det Tredje Testamente.  I denne opsats og i følgende 
opsatser i dette tidsskrift vil der gøres forsøget at bygge 
en bro mellem begge disse strømninger, så at man som 
antroposof eller tilhænger af Martinus kan forstå, ind-
drage og bringe impulsen til hver af disse strømninger 
med sig, hvorved der i fremtiden kan opstå en for begge 
strømninger båret åndsvidenskab til spirituelt at komple-
mentere naturvidenskaben.

Da jeg i 2003, i en alder af 69 år, stødte på litteraturen af 
og over Martinus, blev jeg meget overrasket. Fra 1890 
til 1981 havde en klarsynet dansker levet, der ligesom 
Rudolf Steiner grundlagde en åndsvidenskab, med Jesus 
Christus ligeledes stående i midtpunkt, der sågar selv 
var blevet indviet gennem Christus selv - i en oplevelse 
man kan sammenligne med Paulus Damaskusoplevelsen 
-, uden at jeg havde hørt om dette menneske! Hvorledes 
var dette muligt? Siden 29 års alderen havde jeg kendt 
til antroposofien. Siden 35 års alderen støttede jeg den 
aktivt som forretningsfører for Rudolf Steiner Skolen 
eller Waldorfskolen i Munchen-Schwabing.
Tidsvis deltog jeg også som forretningsfører ved grund-
lægningen af yderligere to Waldorfskoler i München og 
Münchens omkreds. Her kendte jeg den antroposofiske 
lægekreds, fordi jeg besørgede bogholderiet for München 
Foreningen For et Udvidet Helsevæsen og personligt var 
forbundet med tre Demetergårde, som jeg hjalp med at 
afsætte sine produkter i München, det i en tid hvor den 
biodynamiske handel endnu ikke blomstrede.

Som medlem af det Antroposofiske Selskab deltog jeg 
i Münchengruppens arbejdskredse, hørte foredrag og 
læste Steinerlitteratur samt antroposofiske tidsskrifter. 
Personligt kendte jeg til de førende medlemmer i den 
tyske Waldorfskole Bevægelse - med sæde i Stuttgart. 
Jeg var til kongresser i Dornach i Schweiz, centrum for 
den internationale antroposofiske bevægelse. I en alder 
af 54 år og indtil min pension overgik jeg til at arbejde 
for en Waldorfskole i Kiel, hvortil hørte yderligere fire 
Waldorfskoler i Schleswig-Holstein, som i løbet af de 
næste år alle blev selvstændige nok til at stå på egne ben. 
I denne tid havde jeg aldrig stødt på Martinus navn! Jeg 
stod over for en gåde.

Gåden blev ikke ringere af, da jeg i Martinus livshisto-
rie læste og erfarede, at hans offentlige virke begyndte 
i Bernhard Løw’s hjem, dengang allerede over 80 år 
gammel, som tidligere havde været leder for Danmarks 
Antroposofiske Selskab. Senere har han finansieret 
det første bind af Martinus ”Livets Bog”. For at skabe 
kendskab til Martinus havde Bernhard Løw inviteret sine 
antroposofiske venner og bekendte, som med spørgsmål 
satte Martinus på prøve for at se, om hans viden holdt 
stand. Da Martinus derefter begyndte at virke offentligt, 
udskilte en del af de antroposofiske tilhængere sig, fordi 
de ikke kunne forene antroposofien og Martinus ånds-
videnskab med hinanden. En anden del blev overbevist 
af Martinus, men en forbindelse til det Antroposofiske 
Selskab blev det ikke til.

Efter denne omtale af Martinus vil jeg kort fortælle, hvem 
Rudolf Steiner var, så læseren kan danne sig et billede 
af begge de så grundforskellige personligheder. Denne 
fremstilling følger vidtgående min Martinusbiografi 
(1) i kapitlet ”Rudolf Steiner und die Anthroposophie”, 
som jeg på forskellige punkter har suppleret med tilfø-
jelser. Rudolf Steiner blev født d. 25. februar 1861 i det 
nuværende Slovenien. Hans forældre var østrigere fra 
skovområdet nordvest for Wien. Faderen var telegrafist 
i det østrigske jernbaneselskab og på tidspunktet for 
Rudolf Steiners fødsel blevet forflyttet til Kraljevec. Et 
og et halvt år senere blev han forflyttet til Pottschach i 
Niederøsterreich ikke langt fra grænsen til Steiermark 
og 1868 til Leitha i Burgenland i nærheden af Neustadt. 
Der gik Rudolf Steiner fra 1872 i realskolen, hvilket i dag 
svarer til en naturvidenskabelig – teknisk gymnasium. 
Med start 1879 fuldførte han et ingeniørstudium ved 
den Tekniske Højskole i Wien og studerede filosofi ved 
Wiens Universitet.

Rudolf Steiner var en me-
get mærkværdig personlig-
hed. Med en høj begavelse 
for matematik og naturvi-
denskab var han siden sin 
barndom forbundet med et 
eget klarsyn, der gjorde det 
muligt for ham at sanse men-
neskers aura og tankearter. 
Denne evne videreudviklede 
han igen og igen i løbet af sit 
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liv. Han skuede ind i den åndelige verden og kunne følge 
afdødes liv efter døden. Desuden kunne han læse i akasha-
ens kronik, som i teosofien kaldes verdenserindringen. 
Ganske snart blev sprog- og Goetheforskeren Kart Julius 
Schrøer opmærksom på den geniale student, som han 
anbefalede til udgivelsen af Goethes naturvidenskabelige 
skrifter. Af denne opgave opstod bogen ”Grundlinjer til en 
erkendelsesteori for Goethes verdensanskuelse” (1886).

Indtil 1890 levede Rudolf Steiner som privatlærer i Wien. 
Så antog han en stilling ved Goethe- og Schillerarkivet 
i Weimar, hvor han fra september 1890 var aktiv som 
fri vedvarende medarbejder, arkivet havde fået tildelt 
udgivelsen af Goethes naturvidenskabelige skrifter for 
Sophien-Gesamtausgabe. I denne tid tildeltes han dok-
torgraden i filosof (2) og skrev flere filosofiske bøger 
(3). I starten af 1897 var arbejdet med Sophien-udgaven 
afsluttet. Juli samme år tog han til Berlin for der sam-
men med forfatter Otto Erich Hartleben indtil september 
1990 at overtage udgivelsen og redaktion af ”Magasin 
for litteratur og Dramaturgisk Blade”. Fra januar 1899 
til januar 1905 var han også aktiv lærer ved Arbejderud-
dannelsesskolen. 1899 indgik han ægteskab med enken 
Anna Eunike, der før havde været gift med en tidligere 
kaptajn, med hvem hun havde fem børn. Hende kendte 
Rudolf Steiner siden Weimar tiden.

På indbydelse af greve og grevinde Brockdorf holdt han 
fra september 1900 foredrag i det Teosofiske Bibliotek 
i deres hus i Berlin (4).  Der havde allerede været en 
forbindelse til teosofien i hans Wienertid gennem hans 
jævnaldrende ungdomsven Friedrich Eckstein, som i 
1886 af Helena Petrovna Blavatsky var blevet udnævnt 
til generalsekretær for den østrigske sektion af det Teoso-
fiske Selskab. Dengang forholdt Rudolf Steiner sig meget 
kritisk overfor teosofien, uden tilnærmelse. 1901 fortsatte 
han sine foredrag i det teosofiske bibliotek. I januar 1902 
blev han medlem af det Teosofiske Selskab og i oktober 
generalsekretær for dets tyske sektion. 

Det Teosofiske Selskab var blevet grundlagt 1875 af den 
tysk-russiske Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) 
sammen med amerikaneren Henry Steel Olcott (1832-
1907) i New York. Selskabets mål var dannelsen af et 
universelt broderskab for alle mennesker uden hensyn til 
race, hudfarve og verdensanskuelse, studiet af verdens-
religioner og studiet af uopklarede naturkræfter for at 
inddæmme materialismen og belive religionen på ny. He-
lena Petrovna Blavatsky var medialt usædvanligt begavet 
med atavistiske evner. Det af hende forfattet omfangsrige 
værk ”Isis utilsløret ” (Isis unveiled), og den af tibetanske 
mestre inspirerede trebinds ”Den hemmelige doktrin” 
(Secret doctrine) vakte stor opsigt og bidrog væsentligt 
til selskabets store udbredelse. Selskabets hovedsæde 
var, respektive er Adyar ved Madras i Sydindien. Efter 

H.P. Blavatskys og H. St. Olcotts død blev 1907 engelske 
Annie Besant (1847-1933) selskabets præsident.
I den ”Den hemmelige doktrin” bliver den kosmiske 
tilblivelse fremstillet som et urvæsens åndingsforløb. I 
udåndingen opstår materien, i indåndingen åbenbarer den 
kosmiske ånd sig. Der findes væsen, som godtager den 
kosmiske tilblivelse (i antroposofien kaldet ahrimanske 
væsen) og sådanne der fornægter den (antroposofisk 
kaldet luciferiske væsen), som i himmelen og på jorden 
ligger i kamp med hinanden. I denne kamp tager ”Den 
hemmelige doktrin” ensidigt parti for de luciferiske 
væsener, som i hendes bog repræsenter lyset og det gode 
og vender sig mod de ahrimanske væsener, som har med 
det mørke og onde at gøre. I forhold til dette udtrykker Ru-
dolf Steiner en kristen esoterik til at bekræfte skabelsen. 
Thi i den angivne polaritet så han en ensidig fremstilling, 
som mangler midten, gennem hvilken Christus virker.

Før sin indsættelse som generalsekretær for den tyske 
sektion af det Teosofiske Selskab havde Rudolf Steiner 
over for Annie Besant forbeholdt sig kun at ville fore-
træde det, der stammede fra hans egen forskning, hvilket 
hun var indforstået med. I de følgende år udviklede han 
en driftig intern (i de teosofiske grupper) og offentlig 
foredragsaktivitet først i Tyskland, men således også i 
Schweiz, i Holland, Frankrig, Sverige, Norge, Danmark, 
Italien, Ungarn, Østrig, Tjekkoslovakiet, England og Fin-
land. Organiseringen af denne foredragsvirksomhed lå i 
hænderne på Maria von Sievers, som han giftede sig med 
1914. Hans første hustru døde 1911. Begge ægteskaber 
forblev barnløse. Desuden udgav han en række teosofiske 
respektive antroposofiske bøger, der for det meste først 
blev trykt i hans indtil maj 1908 udgave af det teosofiske 
tidskrift ”Luzifer-Gnosis”. Senere tilkom der yderligere 
også filosofiske bøger af ham. I alt 17 fra 1904 til 1925.    

Rudolf Steiners foredrag og teosofiske respektive antro-
posofiske bøger omfatter alle områder af livet, specielt de 
ikke synlige oversanselige eksistensfelter. De behandler 
temaer som reinkarnation og karma, menneskets højere 
væsensled, livet efter døden, de over menneskene stående 
hierarkier, menneskehedens historie og fremtid, jordens 
fortid, de højere væsener o. s. v. Han anså sig selv som 
åndsforsker, der udforskede disse områder lige som na-
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turvidenskabsmanden naturen. Oprindeligt ønskede han 
ikke, at hans foredrag blev nedskrevet. Det medførte 
imidlertid, at der cirkulerede efterskrifter med indhold af 
fejl og misforståelser. Rudolf Steiner besluttede sig derfor 
til at lade foredragene stenografere. Disse stenogrammer 
blev delvis offentliggjorte i hans livstid, men størstedelen 
af dem blev først udgivet efter hans død af hans hustru, 
som forvaltede hans arv. De samlede bogudgivelser om-
fatter 354 bind. 
Det indledningsvis harmoniske forhold mellem Annie 
Besant og Rudolf Steiner ændrede sig i 1911, da Annie 
Besant stiftede Østens Stjerne Orden, for at opbygge den 
da endnu unge Krishnamurti (1895-1986) som fremtidig 
verdenslærer, idet teosofferne ved enden af det 20’ ende 
århundrede ventede Buddha Maitreyas komme. Han der 
ifølge buddhistiske overleveringer 5000 år efter Buddhas 
virke (560-480 f. k.) ville fremtræde som en ny Buddha 
og desforinden inkarneret igen og igen virker som bodhi-
sattva. Rudolf Steiner var ikke beredt på at propagandere 
for Østens Stjerne Orden i Tyskland, fordi han ikke så 
Krishnamurti som den ny verdenslærer. Derfor blev han 
suspenderet som generalsekretær for den tyske sektion 
af det Teosofiske Verdensselskab. Som modtræk grund-
lagde hans tilhængere det Antroposofiske Selskab d. 28. 
december 1912, hvorpå den selvstændige tyske sektion 
d. 7. marts 1913 blev udelukket af Teosofisk Selskab. 
Efterfølgende gik en del af de forskellige landes teosoffer 
over i det Antroposofiske Selskab.

Det antroposofiske Selskab flyttede bevægelsens center 
fra Berlin til Dornach ved Basel i Schweiz, hvor Goethea-
num efter Rudolf Steiners plan kunstfærdigt blev bygget 
i tiden for Første Verdenskrig. Silvesternat 1923 brændte 
bygningen ned, branden var anstiftet, men den blev efter 
Rudolf Steiners død d. 30. marts 1925 bygget op igen af 
beton i stedet for træ efter hans anvisninger. Der består 
en antroposofisk højskole, hvor der årligt opføres de 
fire mysteriedramaer, han forfattede fra 1910 til 1913. I 
tiden efter Første Verdenskrig udfoldede Rudolf Steiner 
en omfangsrig aktivitet, der førte til talrige initiativer og 
grundlæggende etableringer, der efter Anden Verdens-
krig fremfor alt i de tysksprogede lande udviklede en 
befrugtende indflydelse på kultur og erhvervsliv. Dertil 
hører Waldorfskolerne, biodynamisk landbrug, antropo-
sofisk medicin, antroposofisk helsepædagogik såvel som 
eurytmi som rørelseskunst og terapi. Der opstod også 
Kristensamfundet, som en fra det Antroposofiske Selskab 
uafhængig religiøs fornyelsesbevægelse, der dog beror 
på antroposofiske forestillinger, og hvis stiftende præster 
Rudolf Steiner holdt foredrag for.                                                                    
Uwe Todt: “Martinus Leben und Werk, Band 1Martinus 
Leben 1890-1981”.
Dissertation offentliggjort i 1892: “Wahrheit und Wis-
senschaft”.
1894 “Die Philosophie der Freiheit”, 1895 “Friedrich 

Nietzsche, ein Kæmpfer gegen seine Zeit, 1897 “Goethes 
Weltanschauung”.
Heraf udgivelserne 1901“Die Mystik im Aufgange des 
neuzeitlichen Geistesleben”, 1902 ”Das Christentum als 
mystiche Tatsache und die Mysterien des Altertums”.  

I sit livsværk repræsenterede Rudolf Steiner den eso-
teriske kristendom, en udvidet antik og ægyptisk my-
sterieviden samt den overleverede vestlige og østlige 
forbundne teosofi, hvilket han kaldte antroposofi. Ved 
den esoteriske kristendom forstod han ingen udvidet teo-
sofi omkring den kristne kirkes dogmer, men en virkelig 
sig med Christus korsfæstelse og opstandelse på jorden 
indlevelse af menneskehedens jeg samt guddommelige 
impuls til verdensforvandling. En impuls den tyske digter 
Novalis (1772-1801) bringer til udtryk i ikke oversættelig 
sproglig musikalitet og skønhed i digtet ”Hymner til nat-
ten”. Denne verdensforvandlende kristne impuls blev af 
Rudolf Steiner fastlagt i abstrakte begreber, så den også 
kunne gribes af tænkningen.          

Historisk bevirkede den kristne forvandlingsimpuls som 
første skridt kultiveringen af de vestlige folkeslag og 
vækkelse af det guddommelige jeg i menneskene gennem 
kristen tro, og så som andet skridt selvstændiggørelse af 
jeget i ansvarsbevidst handling og selvstændig tænkning. 
Den kristne forvandlingsimpuls frembragte naturviden-
skab og teknik, som i mellemtiden har gået sin sejrsgang 
over hele jorden. I de såkaldte vestlige værdier finder den 
sit moralske udtryk. Disse værdier bliver faktisk i dag i 
stor udstrækning anvendt og misbrugt til magtpolitiske 
formål, men de er alligevel fortsat en fra Europa og Ame-
rika udgående moralsk kraft, der præger menneskeheden. 
Tænkningens selvstændiggørelse førte først menneskene 
ind i materialismens banale ørken. Det selvstændigt tæn-
kende menneske styrtede den indre Gud fra hans trone og 
satte sit hverdagsjeg i dets sted, hvor det nu regerer med 
en omkring sig udbredende ørken af destruktion. Men 
ud af denne skæbne vil det nye forvandlede menneske 
fødes, idet det guddommelige jeg begynder at vågne til 
selvbevidsthed gennem christusimpulsen. 

I Rudolf Steiners livsværk kan man se en sammenfattende 
og gennem egen forskning udvidet fremstilling af men-
neskehedens mysterievisdom. Som Aristoteles (384-322 
f. k.) engang forvandlede den fra hans endnu indviede 
lærer Platon (428-348 f. k.) overtagne hemmelige lære 
i en streng logisk abstrakt tænkning, så hævede Rudolf 
Steiner som i en karmisk modbevægelse igen den ab-
strakte tænkning op til den åndelige verdens højder. Det 
syntes, som om den åndelige verden reagerede på denne 
handling, idet de sendte Martinus (1890-1981) til jorden, 
der i sine indvielser fra d. 22. og 23. marts 1921genfandt 
sin kosmiske bevidsthed, hvilken han førhen ikke var 
bevidst om. Herom skriver han:
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”Sådan forløb min barndom og ungdom i dette ikke intel-
lektuelle og primitive miljø. Ja, jeg vidste ikke engang, at 
der hinsides min opvækst indtil en alder af 30 år gemte 
sig et kosmisk mysterium. Jeg vidste ikke, at jeg havde 
en førjordisk tilværelse bag mig. Jeg vidste ikke, at jeg 
i Guds store skabelsesproces allerede var velsignet med 
den guddommelige kosmiske viden om verdensaltet, livet 
og alkærlighed, ligesom jeg heller ikke vidste og heller 
ikke engang havde våget at tænke, at jeg i denne fysiske 
inkarnation skulle præsentere den jordiske menneskehed 
for den højeste viden, den fortsatte kristendom, det evige 
lys, alkærligheden og ”Guds billede”.(6)

Hvad Martinus bragte, er en udvidelse af den okkulte 
viden om makro- og mikrokosmiske lovmæssigheder. 
Denne viden kunne først formidles til menneskeheden, 
efter at det menneskelige jeg bevidst kunne begribe sig 
selv og havde erfaret den radikale forandring af verdens-
billedet, som det gennem naturvidenskaben erfarede. 
Udvidelsen af den okkulte viden angår sådanne områder 
som det kosmiske spiralkredsløb, livet af væsener inde 
i væsener, oprindelsen af universet ud af dets væsens 
individualiserede skaberkræfter, den allerede i nutiden 
sig udviklende forvandling af menneskene fra enpolet-
hed (mandlig og kvindelig) til dobbeltpolethed samt den 
af Martinus udviklede nye forestilling af Gud. Gennem 
disse udvidelser bliver mange af antroposofiens udsagn 
rykket ind i et nyt perspektiv og i overraskende nye sam-
menhænge. I sin lære, hvis åndelige sammenhæng han 
fremstillede i symboler, så Martinus noget lignende et 
åndeligt landkort, som gjorde det muligt for mennesket 
at orientere sig i nutidige og forestående omvæltninger, 
så han sikkert kan navigere gennem de kommende klip-
perev og skær. Derimod så han det ikke som sin opgave 
at udvide den okkulte viden i enkeltheder. Han forklarede, 
at han af det, han vidste, kun havde meddelt så meget som 
en håndfuld ris ud af en jernbanevogn fyldt med ris. Ved 
at tage den antroposofisk fremstillede viden til sig kan 
Martinusbevægelsen derfor vinde meget til fordybelse i 
sine anskuelser og omsætning i praktisk livsføring.

Det var ikke tilfældigt, at Martinus viste sine symboler 
offentligt frem for første gang i en kreds af antroposof-
fer, og at Bernhard Løw støttede ham så meget. I sine 

erindringer fortæller Martinus, at Bernhard Løw omtalte 
et møde med Rudolf Steiner i Dornach:
”Løw havde studeret nogle gamle profetier, bl.a. af No-
stradamus om den kommende verdenslærer, ”Manden fra 
Norden” som netop skulle træde frem i dette årti, og han 
havde det hede ønske om at træffe denne verdenslærer. 
Han havde den forestilling, at det måske drejede sig om 
Steiner. Da Løw efter sit lange ophold tog afsked med 
Steiner, havde de imidlertid en sidste samtale, hvor Stei-
ner da sagde, at der om hundrede år ikke mere ville findes 
antroposofi. Løw spurgte ham: ”Ja … men hvad findes 
der så?” Steiners svar var en smule symbolsk: ”Jeg ser, 
hvorledes skyerne over deres fædreland Danmark deler 
sig. Her vil der om få år fremtræde en ny verdenslærer. 
Så da han behøver hjælp, vil det være vidunderligt, hvis 
nogen kan hjælpe ham. ” (7)

I det fjerde kapitel af min Martinusbiografi anfører jeg 
i afsnittet om ” Rudolf Steiners henvisning til Martinus 
og Christus genkomst” citater fra Rudolf Steiners fore-
dragsværk. I disse bliver fem kendetegn nævnt, på hvilke 
man kan erkende den ventede inkarnation af Maitreya 
Buddha. Disse fem kendetegn passer ikke på Krishna-
murti men i stor udstrækning på Martinus. De nævnte 
fem kendetegn er:  
1.Maitreya er bringeren af det gode.
Maitreya Buddha gælder i den buddhistiske overlevering 
som den, der bringer det gode. ”Alt er meget godt” er også 
Martinus centrale budskab. Sågar i det såkaldte onde ser 
han noget godt og kalder det det ubehagelige gode. Da 
han i april 1933 udgav sit eget månedstidsskrift Kosmos 
udmundede hans første artikel i udsagnet, at alt er såre 
godt. Her har vi at gøre med et kerneudsagn for hans hele 
virke. Således skriver han til sidst i den første Kosmos-
artikel, ”at det, som han lærer, er for alle mennesker og 
munder sluttelig ud i det evige slutfacit ”Alt er såre godt”.

2.Maitreya forbliver ukendt til sit 30. år og virker så kun 
ved egen kraft.
Dertil siger Rudolf Steiner: ”Det er det mest karakteristi-
ske for alle Bodhisattvaer, som bliver Buddha, at de fører 
et ukendt liv. Menneske-individualiteten vil i fremtiden 
skulle stå mere og mere inde for sig selv. For ham vil 
det være karakteristisk, at han i mange år vil gå ikke 
erkendt gennem verden og så først erkendes ved, at han 
selv gennem sin indre kraft virker som et enkeltstående 
menneske. Op gennem årtusinder og også af nutidige 
okkultister erkendes det som krav, at hans væsen gen-
nem ungdom indtil fødslen af forstandssjælen, ja indtil 
bevidsthedssjælen forbliver ukendt.” (8)
I et andet foredrag angiver Steiner mere nøjagtigt hans 
virke. Vi læser: ”Det ville være en blot dilettantisme, hvis 
man ville antage, at denne Maitreya allerede i unge år ville 
være til at erkende som sådan. Først mellem sit tredivte 
og treogtredivte år viser han sig ved sin egen kraft, uden 
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at der først bliver henvist til ham af andre.” (9) Disse 
udsagn passer helt på Martinus, der næppe kunne have 
været mere ukendt, som først fra sin ”kosmiske indvielse” 
i en alder af 30 år blev kendt af nogle få mennesker, inden 
han fra sit 40. leveår begyndte at virke offentligt og det 
helt af egen kraft, da han efter seks folkeskoleår aldrig 
havde tilegnet sig en eller anden højere uddannelse eller 
var blevet åndeligt belært af nogle mennesker.
 
3.Noget lignende en Jordan dåb og udveksling af person-
lighed hændte mellem det 30. og det 33. år.
Rudolf Steiner sagde: ”Jo mere menneskeheden nær-
mer sig den, som vil være Maitreya Buddha, vil denne 
individualitet gennemgå en særlig udvikling, der i sine 
højeste stadier vil være noget lignende dåben af Jesus af 
Nazareth: De erfarer en udveksling af deres individuali-
tet. (…) I særdeleshed vil Maitreya Buddha indtil sit 30. 
år leve kontinuerligt med en bestemt individualitet, og 
så indtræffer der for ham en udveksling, som vi har for 
Jesus af Nazareth ved dåben i Jordan.” (10) I det 30. år 
havde Martinus en Damaskusoplevelse med indvielse i 
den ”kosmiske bevidsthed”. Imidlertid har han ikke udtalt 
sig om, at hans bevidsthed blev udvekslet, men han sagde: 
”Dette, at jeg modtog min egen bevidsthed, da jeg var 30 
år gammel, betyder noget, ikke sandt?” (11)

4. Maitreya henviser til den æteriske Christus og muliggør 
Damaskusoplevelsen for andre mennesker.
I foredragene fra 13.4 og 10.9.1920 henviste Steiner igen 
til Maitreya Buddha og sagde, denne ville anse som sin 
vigtigste opgave at henvise til den æteriske Christus og 
gøre ”Damaskusoplevelsen” mulig for mange mennesker. 
(12) Martinus har ikke benyttet begrebet den æteriske 
Christus. Men han henviste på sin egen Damaskusople-
velse med følgende ord: ”I dette stadium møder aspiranten 
til den store fødsel altså verdensløseren eller Christus-
væsenet. Aspiranten bliver da vidne til dette væsen, der 
viser sig for ham i sin overjordiske herlighed. Han ser 
det i en alt gennemtrængende hvid stråleglans, der udgår 
fra verdensgenløserens kosmiske krop, hvilken tilsynela-
dende er opbygget af millioner og atter millioner mikro-
skopiske stjerner, som alle udstråler en lille stråleglorie 
snehvidt lys og tilsammen med mangfoldigheden af de 
øvrige små stjerner danner det snehvide, alt overstrålende 
lysmateriale, af hvilken Christusvæsenets organisme er 
opbygget. Med denne altoverstrålende kosmiske lysor-
ganisme gennemtrænger nu Christusvæsenet aspirantens 
ånd og åbner derved dennes talentkerne for oplevelsen af 
kosmisk bevidsthed.” (13) 

Martinus talte ikke om at skue Christus i det æteriske, 
derimod om det videre forløb i forvandlingen af men-
nesket, der havde oplevet den store fødsel, til et Chri-
stusvæsen. Det bliver tydeligt i den efterfølgende tekst: 
”Denne psykiske proces, denne selvoplevelse af livets 

højeste og helligste sandheder gør skabelsen til et ”Chri-
stusvæsen”, det forløseren forkyndte som sin genkomst 
” i himlens skyer med stor magt og herlighed”. Denne 
”Christus genkomst i skyerne” er således i første hånd 
ingen ydre hændelse, men en i væsenets tanketåge plud-
seligt opdukkende indre, vågen, fuldbevidst oplevelse af 
sin egen gennem udvikling forvandlet tilstand fra ”dyr” 
til ”menneske”. Den er den fra naturen selv gennemførte 
sjælsadling, ”indvielse” eller ”store fødsel, som er det an-
det møde med Christusbevidstheden. Det første møde er 
sammentræffet med hans visdom, hans ord og handlinger 
på det fysiske plan, udlagt gennem religioner, kirker og 
præster.” (14)

5.Maitreya giver de virkelige begreber for Christus 
hændelsen.
Rudolf Steiner sagde yderligere om Maitreya Buddha, 
denne har i det 20. århundrede opgaven at give de vir-
kelige begreber for Christus hændelsen. Denne opgave 
har han også varetaget i en tidligere inkarnation før Jesus 
fødsel. Dengang skal han være inkarneret som Jeshu ben 
Pandira (Jesus Pandiras søn). (15). Ubestrideligt er det, at 
Martinus dedikerede hele sit liv til opgaven at give virke-
lige begreber for Christushændelsen ifølge sin erkendelse. 
Når Martinus var den ventede Maitreya Buddha, skulle 
han altså være inkarneret som Jeshu ben Pandira. Dertil 
gives der ingen oplysninger fra Martinus, så vidt jeg ved. 
Overfor venner, sagde han, havde han aldrig anvendt sine 
kosmiske evner på sig selv. Det var ikke hans opgave. 
Derfor vidste han heller ikke noget om sine tidligere liv. 
I sine sidste leveår sagde han imidlertid en dag til Tage 
Buch, en ven til ham, nogenlunde følgende: ”Nu ved jeg, 
hvem jeg tidligere var. Gud har åbenbaret mig det.” ”Og 
hvem var du?” ”Det må jeg ikke tale om.” 

Martinus har ikke selv sagt, at han skulle være Maitreya 
Buddha. Dette udsagn havde i sammenhængen af hans 
samlede virke også været umuligt, fordi han netop ikke ville 
det: fremstille sig selv som en åndelig autoritet ligesom Mai-
treya Buddha. Han appellerede altid til tænkningen og forstå-
elsen, ikke til troen på en autoritet. Efter hans opfattelse er 
trosimpulsens tid afløbet og derfor i dag ikke mere tidsmæssig. 

(6) Martinus: Den intellektualiserede kristendom, s. 14.                  
(7) Martinus: Erindringer, s. 38.
(8) GA 130, 1. foredrag. Ifølge Steiner bliver forstandssjælen 

født ved ca. 28 års alder og bevidsthedssjælen ved ca. 35 
års alder.

(9) GA 130, 3. foredrag.
(10)GA 130, 1. foredrag.
(11)Citat fra danske Kosmos nr. 8/2009 Spørgestund, have-
party i Villa Rosenberg,  Juli 1973.

      (12)GA 123.
      (13)Martinus: Evige verdensbillede 2, afsnit 23.8.
      (14)Martinus: Menneskeheden og verdensbilledet, s. 87ff.
      (15) GA 130, 1. foredrag (Jeshu ben Pandira levede ca.100 f.        
k. i Israel og forkyndte Christus komme).
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  KAPITEL 2 
DEN OKKULTE VIDENSKAB OG DE KOSMISKE 
SPIRALKREDSLØB

Afbilledet neden under, det af Martinis tegnede og farvede 
symbol nr.14 ”De kosmiske spiralkredsløb” symboliserer 
to forskellige udsagn:
Betragter man symbolet ud fra et enkeltvæsen, så sym-
boliserer det den vej, som ifølge Martinus hvert væsen 
fuldfører gennem genfødsler i en æon under sin vandring 
gennem kosmos. Denne vej fører gennem syv eksistens-
planer, der er symboliseret ved syv spiraler.
Den midterste spiral, markeret med bogstavet D, sym-
boliserer organismernes mellemkosmiske eksistensplan 
(1) i hvilken vi mennesker befinder os med seks eksi-
stenstrin: 1. Hukommelses- og salighedsriget, til hvilket 
mineralriget hører (indigo), 2. Planteriget (rød), 3. Dy-
reriget (orange), 4. Menneskeriget (gul), 5. Visdomsriget 
(grøn) og 6. Den guddommelige verden (blå). Disse seks 
eksistenstrin findes også i de andre seks spiraler, men i 
andre former, hvorfor disse ligeledes er koloreret i de 
seks farver.          
På hvert eksistensplan fører vejen fra mineralrige til 
den guddommelige verden. Efter gennemløbet af den 
guddommelige verden, går det pågældende væsen over 
i hukommelses- eller salighedsriget, i hvilket ingen ydre 
verden længere eksisterer, og væsenet kun endnu lever i 
sine erindringer. I det sidste afsnit af hukommelses- og 
salighedsriget fremtræder mineralriget i et nyt, større og 
omfattende eksistensplan, hvor væsenet fortsætter sin vej 
i for igen at begynde som plantevæsen.

Med symbolets syv spiraler er der symboliseret tre mikro-
kosmiske, den ovenfor beskrevne mellemkosmiske og tre 
makrokosmiske eksistensplaner, som er knyttet således 
sammen, at væsen lever inden i væsen. I organismeplanets 
(spiral D) mennesker, dyr og planter lever organplanets 

(spiral C), i denne lever celleplanets (spiral B) og i 
denne stofplanets (spiral A) elementarpartikler, atomer, 
molekyler og makromolekyler. Væsenerne, som står bag 
stofferne, har som eneste væsen i de syv eksistensplaner 
ingen bevidsthed om sin krop eller den ydre verden. Deres 
bevidsthed befinder sig i hukommelses- og salighedsriget. 
Vi mennesker lever sammen med de andre væsener på 
vort mellemkosmiske plan i et væsen på himmelkrops-
plan. Dette væsen er jorden (spiral E). Denne igen lever 
i et væsen på solsystemplan (F). Det er vores solsystem, 
og dette lever i et væsen på mælkevejs- eller galakseplan, 
det er vores Mælkevej. Betragter man derimod ikke 
symbolet ”De kosmiske spiralkredsløb” ud fra et enkelt-
væsen, men i stedet ud fra helheden, så symboliserer det 
universvæsenet.

Et væsentligt udsagn fra Martinus er, at væsen lever inden 
i væsen, som er af nogenlunde samme udviklingsgrad. 
Denne udviklingsgrad omfatter et eksistenstrin, der lidt 
efter lidt forskyder sig, fordi alle væsener udvikler sig. 
Menneskeheden befinder sig for nærværende i overgan-
gen fra at være mennesker i dyreriget til at blive sande 
mennesker. Til dem hører mennesker, der endnu helt lever 
i dyreriget, og meget enkeltvis findes der også allerede 
sande mennesker. Det er ifølge Martinus mennesker med 
kosmisk- eller Christusbevidsthed. Med sorte streger 
har Martinus underinddelt de syv spiraler fra A til G på 
spiralkredsløbssymbolet i seks eksistenstrin. Følger vi 
disse eksistenstrin indefra ud, så ser vi i spiralens arran-
gement, hvilke væsen der lever i hvilke væsen, og at de 
inden i hinanden levende væsener altid befinder sig på 
det samme eksistenstrin. Stofferne på det dyriske stofplan 
(spiral A) lever f. eks. i dyrevæsenets celleplan (B), disse 
i dyrevæsenets organplan (C), disse i dyrevæsenets orga-
nismeplan (D) osv. indtil dyrevæsenet på mælkevejsplan. 
Væsenerne på alle eksistensplaner og eksistenstrin fra det 
atomare plan til de uhyre udstrakte mælkeveje manifeste-
rer sig i stadigt forandrende former. De lever dels inden 
i hinanden og dels ved siden af hinanden.

Hvad Rudolf Steiner beskriver i sit værk ”Die Geheim-
wissenschaft im Umriss”, er den detaljerede beskrivelse af 
spiralkredsløbssymbolets spiraler F, E og D. Spiralernes 
seks eksistenstrin – hukommelses- eller salighedsriget 
med mineralriget (Indigo), planteriget (rød), dyreriget 
(orange), menneskeriget (gul), visdomsriget (grøn) 
og den guddommelige verden (blå) – svarer til seks i 
”Geheimwissenschaft” beskrevne forgangne, nutidige 
og fremtidige udviklinger af vort solsystems (spiral F), 
jordens (spiral E) og de med jorden forbundne væsen 
(spiral D), som af Steiner bliver betegnet med velkendte 
navne fra okkultismen.
Mineralriget kalder han Saturntilstand, planteriget Soltil-
stand, dyreriget Månetilstand, menneskeriget Jordtilstand, 
visdomsriget Jupitertilstand og den guddommelige verden 
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Venustilstand. Desuden tilfører Steiner yderligere en 
syvende tilstand, Vulkantilstanden som synes at mangle 
hos Martinus. Dog siger Steiner: ”Vulkantilstanden 
spiller den samme rolle i udviklingen som oktaven i 
musikken. Som oktaven så at sige danner en gentagelse 
af den første tone, men i et højere leje, således er også 
Vulkantilstanden en gentagelse af Saturntilstanden, blot i 
en højere udfoldelse. ” (2) Derfor regner Martinus allerede 
Vulkantilstanden til hukommelses- og salighedsriget i det 
næste makrokosmiske eksistensplan, der begynder med 
dannelsen af mineralriget i slutningen af hukommelsesri-
get. Hukommelses- eller salighedsriget svarer til pralaya 
i Steiners ”Geheimwissenschaft”, idet denne vort univers 
varighed med alle sine væsener er åndeliggjorte og ikke 
mere består udadtil. Som ren indre verden består her deres 
fortsat virkende kim til en genfødsel og videreudvikling 
af de væsener, som er gået ind i pralaya. 

På symbolet ” De kosmiske kredsløb” og også på andre 
symboler ligesom i Martinus foredrag afbildes spira-
lerne F, E og D imidlertid anderledes end de fremstilles 
i ”Geheimwissenschaft”, thi de forskellige riger overgår 
på symbolet uden mellemrum i hinanden, mens der i 
”Geheimwissenschaft” altid ligger en pralaya mellem 
dem. Tilsvarende er Martinuselever af den mening – i 
hvert fald har jeg aldrig hørt eller læst en anden mening 
– at udviklingen i spiral D fra mineralriget indtil men-
neskeriget foregår på den nuværende jord (spiral E) og 
derefter vil fortsætte i højere verdener indtil hukommel-
ses- og salighedsriget. Ifølge Steiner derimod afspiller 
kun menneskerigets eksistenstrin sig på den nuværende 
jord. Eksistenstrinene af hukommelses- og salighedsri-
get, planteriget og dyreriget har i følge Steiner afspillet 
sig i forgangne jordinkarnationer, og eksistenstrinene af 
visdomsriget og den guddommelige verden vil afspille 
sig i fremtidige jordinkarnationer.

Da jeg studerede Martinus værk, har jeg meget nøje fulgt 
op på denne forskel mellem Steiner og Martinus. Resul-
tatet af mine studier er, at også Martinus ser det således, 
at hvert eksistenstrin (altså mineralriget, planteriget, 
dyreriget, menneskeriget osv.) i sig ligeledes igen danner 
et spiralkredsløb. Hvert eksistenstrin består atter af seks 
eksistensafsnit, som jeg kan kalde ”eksistensafsnit”. Det 
sjette eksistensafsnit er altid hukommelses- eller salig-
hedsriget, af Steiner efter indisk og buddhistisk overle-
vering kaldt pralaya, der ender med et nyt mineralrige og 
dermed så begynder på et nyt eksistenstrin. Tager man 
eksemplet menneskeriget, så menes der f. eks., at menne-
skerigets fjerde eksistensafsnit efter pralaya ved enden på 
3. eksistenstrin glider ind i 4.1 mennesket i mineralriget, 
4.2 mennesket i planteriget, 4.3 mennesket i dyreriget, 
4.4 mennesket i menneskeriget eller det sande menneske, 
4.5 mennesket i visdomsriget og 4.6 mennesket i den 
guddommelige verden. Derved er eksistensafsnittene 

4.1 indtil 4.3 gentagelser af forgangne verdensudvik-
linger på det nye menneskelige trin. Eksistensafsnit 4.4 
er den egentlige nyudvikling, og eksistensafsnittene 4.5 
og 4.6 foregriber fremtidige udviklinger, i hvilke men-
nesket endnu ikke selvgestaltende kan deltage. Denne 
viden udvikler Martinus ikke i symbolbeskrivelserne og 
foredragene, men gemmer det i sine skriftlige værker, 
så det kun kan bemærkes af de opmærksomme læsere. 
Hvad han afbilder på spiralkredsløbenes symboler, er 
kun de midterste eksistensafsnit på hvert eksistenstrin. I 
mit andet Martinusbind (4) har jeg i afsnit 5.7 udførligt 
skildret dette, jeg har fundet, og begrundet det med citater.             
 Alt liv forløber i kredsløb. Martinus taler om genfødslens 
kredsløb, jordlivets kredsløb, årets og dagens. Dertil kom-
mer åndedrætsbevægelserne med den vedvarende vekslen 
mellem indånding og udånding. Alle disse kredsløb er 
afbildninger af det store kosmiske kredsløb. Efter lysets 
kulmination (i den guddommelige verden) vender kreds-
løbets retning og fører til mørkets kulmination (i dyreri-
get). Efter mørkets kulmination vender bevægelsen sig så 
atter og fører igen til lysets kulmination. Disse kredsløb 
indgår i hinanden. Åndedrætskredsløbet gentager sig 
ca. 25.920 gange (5) under et dagskredsløb. Dagskreds-
løbet gentager sig ca. 365 gange under et årskredsløb. 
Årskredsløbet er et afsnit i vores jordkredsløb, og dette 
er en del af genfødselskredsløbet, der fører fra fødsel til 
genfødsel. Det samme kredsløbsprincip befinder sig altså 
på fem niveauer. Genfødselskredsløbet er så igen et led 
i et eksistenstrins kredsløb, og seks eksistenstrin danner 
kredsløb i et eksistensplan. 

Hvorledes kan man forestille sig et eksistenstrins kreds-
løb, og hvorledes ytrer Martinus sig dertil i hans skriftlige 
værker? I besvarelsen af disse to spørgsmål må jeg udgå 
fra menneskerigets eksistenstrin.
Før menneskeforfaderen betrådte menneskerigets eksi-
stenstrin, havde han gennemlevet seks eksistensafsnit i 
dyrerigets eksistenstrin. Dette eksistenstrin endte med 
dyret i den guddommelige verden. Derefter overgik han 
i hukommelses- og salighedsriget. Her levede han uden 
ydre verden i salig erindring af det gennemlevede dyre-
rige. Ægyptens og andre gamle kulturers dyreguder synes 
at bero på denne længst forgangne tid. Martinus kalder 
disse erindringer for guldkopier, fordi de gennem den 
guddommelige verdens erhvervede viden om meningen 
og dybden af disse erfaringer ligesom bliver forgyldt. 

Ved slutningen af salighedsriget dannede der sig af disse 
salighedsoplevelser det kommende menneskeriges mine-
ralrige, hvorom menneskeforfaderen dog ikke har nogen 
bevidsthed. Dette første trin i Menneskeriget kan man 
således kalde mennesket i mineralriget. Findes der udsagn 
i Martinus skriftlige værker, der bekræfter dette synpunkt?  
I hans bog ”Logik” siger Martinus i sammenhæng med 
en tolkning af den bibelske skabelseshistorie:
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”At menneskeskabelsen er en omskabelse, udtrykker jo 
biblen selv med ordene: ”Og Gud Herren skabte menne-
sket af en jordklump, og han blæste livsånd i hans næse. 
Og således blev mennesket en levende sjæl. Men hvad er 
jord, og hvad er livsånd? Er det ikke grundanalysen af alt, 
hvad der allerede fandtes forinden? – Er ikke jorden det 
samme som stoffer, som materialer, kemikalier, kødet og 
blodet eller dyr? (…) Dette materiale bestod udelukkende 
af de på jorden forud eksisterende dyr. (…) Menneskets 
dannelse er derfor en omskabelse af dyret. ” (6)

Martinus siger altså her, at mennesket ikke er en videreud-
vikling af det til mennesket mest udviklede dyr, derimod 
en omskabelse af de på jorden forud eksisterende dyr. 
Der findes yderligere andre udsagn af Martinus, ud fra 
hvilke det viser sig, at mennesket ikke udviklede sig af 
de nuværende dyr, men derimod stammer fra en anden 
evolution. Han siger nemlig: ”Før polforvandlingen (7) 
begyndte, var alle jordens mennesker uden undtagelse dyr 
i renkultur, skønt de var en anden dyreart eller race end 
de væsen, vi i dag kalder dyr. ” (8) Når mennesket har 
udviklet sig direkte fra dyreriget, altså som darwinisterne 
antager det fra aberne, kan man så ikke derudfra sige, 
at det udvikledes fra en anden dyreart eller race end de 
væsener, vi i dag kalder dyr, idet aberne er af den samme 
dyreart som dagens dyr, også selvom menneskets direkte 
forfader er uddød i dag. Dermed siger Martinus altså, at 
mennesket ikke er en direkte fortsættelse af de nuværende 
endnu levende dyrs oprindelse. Af det næste citat fremgår 
sammenhænget endnu tydeligere. Dette citat knytter sig 
til det andet eksistensafsnit, mennesket i planteriget. 

Dertil finder vi et sted hos Martinus, hvor Gud skildrer 
jordeudviklingen for gudesønnen. Det slutter med: ” 
Med denne udløsning af min Ånds strålevælde skabte 
jeg livsepoken, i hvilken du fra en højere verden som det 
sovende lysvæsen kom til den fysiske jord, det som du 

i din bibel har lært at kende under begrebet Adam. ” (9) 
Martinus siger også: ”Adam er altså her mennesket i sit 
plantestadium. Dette stadium er Adams dybere søvn. ” 
(10) Når Adam blev omskabt ud fra et forgangent dyrerige 
og kom til jorden som et sovende lysvæsen, så var han i 
det første stadium ingen plante, derimod et menneske i 
planteriget. Dyreriget, ud fra hvilket han blev omskabt, 
var således hans tilbagelagte eksistenstrin, der havde ført 
ham gennem en kulmination af mørke og en kulmination 
af lys, inden han begyndte på et nyt eksistenstrin som 
menneske i planteriget.  

Efter mennesket i planteriget følger som tredje eksistens-
afsnit mennesket i dyreriget. Det er eksistensafsnittet, i 
hvilket det nuværende menneske befinder sig. En bety-
delig del af menneskeheden står dog ifølge Martinus kort 
(omkring 3.000 år) foran overgangen ind i menneskeri-
get. En del af menneskeheden vil også allerede tidligere 
foretage den overgang. I dyreriget hersker enpolethed 
(adskillelsen i det mandlige og kvindelige køn) og det 
dræbende princip. For mennesket er dette eksistensaf-
snit ligesom menneskets eksistensafsnit i planteriget en 
repetitionsfase. På menneskeligt niveau gentager det 
ældgamle tilbageliggende udviklinger, da det selv under 
jordens Soltilstand havde gennemløbet plantetilværelsen 
og derefter under Månetilstanden dyretilværelsen. Ifølge 
Steiners ”Geheimwissenschaft” varede Soltilstanden og 
Månetilstanden hver omkring lige så længe som den sam-
lede udvikling på jorden. På jorden gennemgår mennesket 
kun den menneskelige udvikling. Dyrene gennemløber 
på jorden en lignende udvikling som mennesket under 
Månetilstanden. Af de forskellige dyriske udviklingslinjer 
– som f. eks. linjen fra fisk over reptiler til dinosaurer og 
de nutidige fugle, eller insekternes udviklingslinje, eller 
hovdyrenes udviklingslinje - førte åbenbart kun abernes 
udviklingslinje til menneskene.

De andre udviklingslinjer lader sig ikke fortsætte sådan, 
at der deraf kan opstå en direkte vej til at blive et men-
neskeligt væsen.  Men heller ikke menneskeaber er ifølge 
Steiner og de ovenanførte Martinus-citater menneskenes 
direkte forfædre. De synes at være opstået fra en linje, som 
engang stod på et højere niveau og så tilbageudviklede 
sig, noget man kan erkende på deres unger, der ser meget 
mere menneskelig ud end de voksne dyr. I deres tidlige 
alder gentager de et formstadium, som de engang havde 
gennemløbet, altså et nærmere stående stadium til den 
menneskelige gestalt.

Skønt Martinus betegnede det nuværende menneske som 
det højest udviklede dyr, hører det ligeledes hos ham til 
et andet rige end dyret, idet det inden for en relativ nær 
fremtid vil overgå til det sande menneskerige.  Dyrene 
tilhører en anden udviklingscyklus og ” (…) vil aldrig 
blive jordmennesker med den samme form som de 
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nulevende jordmennesker, idet også denne form til den 
tid vil være forsvundet og aflløst af nye endnu skønnere 
kropsformer. ” (11) Alene det nuværende menneske er 
sandt menneske i sin embryonaltilstand, ikke dyret. Det 
må først have gennemløbet dyrekredsløbets alle seks 
eksistensafsnit, inden det i et nyt kredsløb kan begynde 
med den menneskelige udvikling. At menneskerigets 
eksistenstrin udvikler sig gennem seks eksistensafsnit 
og behøver den samlede jordudvikling, viser sig også 
derved, at vi ingen steder kan finde, at planter udvikler 
sig til dyr eller dyr til mennesker Hvis menneskets alle 
fire eksistenstrin (fra mineralriget indtil menneskeriget) 
ville udvikle sig på jorden, som Martinuselever antager, 
så måtte dog også alle fire fysiske eksistenstrin forplanter 
og dyr udvikle sig på jorden, for hvor kunne de ellers 
fortsætte deres udvikling? 

På det kosmiske spiralkredsløbs symbol er der imidlertid 
ikke givet plads til denne udvikling. Det bliver derfor 
således uforståeligt, hvorfor planterne under den samlede 
jordudvikling altid forbliver planter og dyr altid kun dyr, 
mens mennesket udvikler sig fra plante til sandt men-
neske. De ville således over for det gennem fire fysiske 
riger udviklede menneske være uhyre forsinkede og 
efterblevne. Ifølge den her fremlagte opfattelse derimod 
gennemløber også mineralerne, planterne og dyrene seks 
eksistensafsnit på jorden. Ligesom mennesket i dag endnu 
er menneske i dyreriget, er mineraler i dag mineraler i 
dyreriget, og planterne er planter i dyreriget, akkurat som 
dyrene er dyr i dyreriget.

Først efter gennemløbet af menneskenes eksistensafsnit 
i dyreriget når mennesket sit bestemte mål: Det bliver 
menneske i menneskeriget, et sandt menneske, et Chri-
stusvæsen med kosmisk bevidsthed. Dette nye eksistens-
afsnit er forbundet med omskabelse af naturriget, der også 
i fortiden flere gange er blevet omskabt, som vi kender 
det fra palæontologien. Betragter vi dyreriget under den 
forudsætning, at hvert rige i sig igen er et spiralkredsløb, 
så er dyrene altså nu dyr i dyreriget. De gennemlever kul-
minationen af det dyriske eksistensplan. Når vi er blevet 
mennesker i menneskeriget, må de være dyr i menneske-
riget, d. v. s. ikke mere leve i det dræbende princips rige, 
selvom de endnu ikke befinder sig på menneskeplanet. 

Findes der også bekræftende udsagn af Martinus for 
dette? I Livets Bog 1 afsnit 48 siger Martinus, at når men-
nesket har opnået kosmiske bevidsthed, altså ikke mere 
er menneske i dyreriget men menneske i menneskeriget, 
så også at ” (…) alle nu fremherskende misforhold og 
lidelser som krig, mord, drab, sygdom, armod, strejker, 
lockouts, arbejdsløshed o. s. v. til den tid er ophørt med 
at eksistere, og ligeledes vil alle giftige eller farlige dyr 
ikke mere være der til den tid. ” Endnu tydeligere bliver 
han i det posthumt offentliggjorde værk ”Den intel-

lektualiserede kristendom” (12). Der læser vi: ”Og i de 
kosmiske analyser vil vi se, hvorledes såvel menneskene 
som dyrene kommer bort fra det dræbende princip, når 
mennesket er blevet det færdige menneske i Guds billede, 
og væsenerne dermed skaber himmeriget på jorden. ” 
(13) Et dyr, som er kommet væk fra det dræbende prin-
cip, befinder sig dog ikke mere i dyreriget og må leve i 
en fuldstændig forvandlet verden. Det er ikke mere dyr 
i dyreriget, derimod dyr i menneskeriget. Desværre har 
Martinus ikke udført de dertil anmeldte kosmiske ana-
lyser, så vi ved ikke, hvorledes denne tilstand vil være 
beskaffen for dyrene. 

Hvor længe vil menneskets eksistensafsnit i menneskeri-
get vare? Mig bekendt findes der ingen udsagn derom af 
Martinus. Drager man her det menneskelige livsforløb til 
sammenligning, der jo også svarer til et spiralkredsløb, så 
er menneskeheden i en alder, der svarer til slutningen af 
tyve årsperioden, for med 30 års alder er repetitionsfasen 
afsluttet. Foran os ligger altså et eksistensafsnit som sandt 
menneske, der sandsynligvis vil være længere end menne-
skets hidtidige tid på jorden, d. v. s. vil vare flere millioner 
år. Dertil slutter sig desuden de begge eksistensafsnit for 
mennesket i visdomsriget og den guddommelige verden. 
Dette synpunkt afviger imidlertid fra Rudolf Steiners 
fremtidsforventninger. Han deler nemlig den teosofiske 
opfattelse, at menneskeheden allerede under den atlan-
tiske tid, der endte for omkring 10.000 år siden, havde 
nået midten af sin udvikling. Han tror, at den i forhold 
til dens udvikling under den gamle Månetilstand kun har 
udviklet sig et halvt trin, og at det andet halve trin først 
vil udvikles under Jupitertilstanden.

Derimod er Martinus af den opfattelse, at menneskeheden 
under den atlantiske tid endnu befandt sig i dyrerigets 
repetition og allerede i de kommende tre tusinde år vil 
udvikle sig over i menneskeriget. Efter menneskets eksi-
stensafsnit i menneskeriget følger endnu menneskets eksi-
stensafsnit i visdomsriget og i den guddommelige verden. 
Disse eksistensafsnit er foregribelser på fremtidige ud-
viklinger, i hvilke mennesket endnu ikke selvgestaltende 
kan deltage, fordi forudsætningerne dertil mangler. Disse 
er først givet, når det opnår visdomsrigets væsenstrin og 
vil have repeteret de første fire eksistensafsnit. (14) På 
det derefter følgende guddommelige verdens væsenstrin 
kan det så – efter fem repetitioner – også deltage selvge-
staltende i den guddommelige verden. 
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Sådanne foregribelser på fremtidige trin finder vi ligeledes 
efter døden, når mennesket går gennem menneskeriget, 
visdomsriget, den guddommelige verden og hukommel-
sesriget, inden det fortsætter sin udvikling på jorden i en 
ny inkarnation. Ud fra Martinus skildringer over livet 
efter døden kan man nemlig lære, at mennesket efter 
gennemgangen i forgården eller skærsilden betræder 
det sande menneskerige. Derfra går det videre gennem 
visdomsriget, den guddommelige verden og saligheds- 
eller hukommelsesriget. ”Den hele fysiske reinkarnation 
beror jo på en tilværelse som gæst i denne højere verden. 
Mellem de fysiske jordophold eller – liv gennemvandrer 
væsenerne spiralens højere verdener, for derfra atter at 
blive ført til fødsel i den fysiske verden. 

” (15) Angående gennemgangen i visdomsriget efter 
døden skriver Martinus: ”Under deres passage gennem 
jordkredsløbet oplever her alle videnskabsfolk, forskere, 
forfattere og kunstnere deres paradis. Her findes de mange 
boliger, hvilke Christus omtaler i Johannesevangeliet. 
”(16) Disse højere sfærer er forbigående opholdssteder 
for den afdøde. Han kan kun begrænset deltage i deres liv. 
Mens væsenerne i den guddommelige verden eksempel-
vis formår at gå langt tilbage i sine erindringer, er denne 
evne hos mennesket, der gennemløber denne sfære, kun 
begrænset: ”Evnen til at vandre tilbage i tiden er derimod 
hos mennesket, som bare oplever den ”guddommelige 
verden” på gennemrejse fra et fysisk jordliv til det næste, 
anderledes begrænset, skønt dets hukommelse her na-
turligvis ikke mere er forhindret gennem fysisk materie. 
Her i den ”guddommelige verden” kan mennesket altså 
kun gå tilbage til områder fra få tidligere liv, mens det i 
denne højere zone hjemmehørende væsen kan gå tilbage 
til områder fra hundreder tidligere liv, for i det næste rige, 
salighedsriget eller ”hukommelsesverden” at kunne gå 
tilbage til hele det samlede tidsrum eller det indeværende 
spiralkredsløb. ” (17)

Ud fra de anførte Martinus-citater kan man altså erkende, 
at alle fire naturriger på jorden udvikler sig et trin højere, 
og at mennesket udviklede sig gennem tre forgangne 
jordinkarnationer som mineral, plante og dyr – som 
Rudolf Steiner beskriver det i sin ”Geheimwissenschaft 

im Umriss” – før det kan gennemløbe sin udvikling som 
menneske på den nuværende jord. For så vidt stemmer 
altså ”Geheimwissenschaft im Umriss” og de kosmiske 
spiralkredsløb overens. Åndsvidenskaben bliver imid-
lertid beriget af Martinus åndsvidenskab, idet denne 
også viser udviklingen af de eksistensplaner, som lå før 
Saturntilstanden, samt de eksistensplaner der vil følge 
efter Venustilstanden.  

(1) Martinus kalder den mellemkosmos, fordi den 
ligger mellem de mikrokosmiske planer i os og 
de makrokosmiske planer uden for os.

(2) GA 100, side 106.
(3) Hvad der menes med ”vores univers”, vil belyses 

senere.
(4) Uwe Todt: ”Martinus liv og værk”, bind 2 – 

”Hans værk”.
(5) Ca. (18 gange per minut) gange (60 minutter 

per time) gange (24 timer per døgn) = 25.920. 
I 25.920 år vandrer også forårspunktet gennem 
dyrekredsen. I 72 år forskyder det sig 1grad og i 
30 gange 72 år = 2160 år et dyrekredstegn, så det 
i 12 gange 2.160 år = 25.920 år har gennemløbet 
hele dyrekredsen. Tallet 72 findes igen i de men-
neskelige rytmer som gennemsnitligt pulsslag 
per minut – fire per åndedræt.

(6) ”Logik”, kapitel 18.
(7) Ifølge Martinus og Rudolf Steiner, ligeså hos 

H.P. Blavatsky, var plantemennesket androgyn, 
altså mandlig-kvindelig.

(8) ”Livets bog” 7, afsnit 2484.
(9) ”Livets bog” 6, afsnit 2107.
(10) ”Livets bog” 4, afsnit 1189. Et menneske i sit 
plantestadium er ifølge Rudolf Steiner paradismen-
nesket, som endnu havde en æterisk gestalt. (At læse 
i Steiners ”Geheimwissenschaft im Umriss” i kapitlet 
”Die Weltentwicklung und der Mensch”).
(11) ”Livets bog” 1, afsnit 286.
(12) ”Den intellektualiserede kristendom”.
(13) ”Den intellektualiserede kristendom” kapitel 
4, ciffer 91.
(14) Det må så også repetere menneskeriget, da det 
er vokset ud af dette.
(15) ”Livets bog” 2, afsnit 384.
(16) ”Evige verdensbillede” 2, ciffer 17.16
(17) ”Livets bog” 2, afsnit 387.
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Af Ruth Olsen

På Martinus-webcenter.dk kan man høre følgende ord 
i et af de uredigerede interviews til ”Martinus som vi 
kendte ham”, her fra samtalen med Debbie:
(de er i sidste del – 1:21:40)

Hans Skaarup: Det er dejligt at høre, at Martinus er tæt 
på os.

Debbie: Og han vil være her meget også fremover. Me-
get koncentreret indtil 2012 – for det er meget vigtige 
ting, der sker nu – og videre frem. Og det har noget at 
gøre med at få bøgerne ud – på den rigtige måde. Og 
da sagde han, at hvis det gik galt, så kunne han blive 
nødt til at inkarnere igen. Men det ville han jo helst 
ikke.

Dette blev sagt i 2005, altså før den aktuelle konflikt.
Da jeg hørte, at Martinus ville komme igen, hvis der 
skete noget forkert med hans bøger, tænkte jeg:

Ja, selvfølgelig kan Martinus, ligesom Jesus kunne, 
materialisere sig og dukke op for at sætte sin sag på ret 
spor igen. Men dukke op hvor? Hos Rådet på Institut-
tet? De ville sikkert, ligesom den vantro Thomas, ikke 
tro på, det virkelig var ham endsige respektere det, han 
ville sige og ønske. De har jo ikke hidtil respekteret 
det, han sagde, da han var i fysisk inkarnation, så hvor-
for skulle de tage en materialiseret Martinus alvorligt? 
De ved jo alting bedst selv.

Noget helt andet er, at Martinus sikkert vil have, at vi 
selv skal løse vore problemer for dermed at lære noget 
af det. Desuden er hans bøger jo nu kommet ud ”på 
den rigtige måde”, omend det ikke er sket på Institut-
tets initiativ. Martinus følger uden tvivl med i, hvad der 
sker, og ser Instituttets vej ud ad det forkerte spor men 
venter bare på, at de skal ”falde helt ud over kanten”, 
så alle seriøse læsere af Det Tredie Testamente sørger 
for igen at sætte Martinus’ ”ånd” ind i sagens ledelse.

Så man kan sige, at det vigtigste nu er opnået, nemlig 
at der er adgang til det uændrede værk, og at der er 
skabt bevidsthed om, at de udgaver, MI nu udgiver, 
ikke er de uændrede. Desværre bliver det nok svært at 
hindre, at Instituttet - hvis de insisterer - fortsætter med 
at udgive de ændrede og moderniserede udgaver som 
de ”autoriserede”.  
 
Spørgsmålet er, om Martinus - når han nu, efter eget 
udsagn, følger med i og har indflydelse på Sagens 
gang - i længden kan acceptere, at Instituttet udgiver en 
”autoriseret” version, som ikke er i overensstemmelse 
med Loven for Instituttet, som han selv har formuleret, 
og som jo siger, at værket IKKE må ændres. For det 
kan vel ikke være ligegyldigt for Martinus, at MI ikke 
overholder de love, Martinus har opsat for MI. Så ud 
fra den betragtning kunne det blive nødvendigt med 
”hjælp udefra”. 
 

Om Martinus eventuelle genkomst?
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Tage Buch:           

I mine tidligere breve og artikler er jeg kommet ind på 
Martinus analyser og måden, han viser, at hvert enkelt 
menneske i fremtidens kultur må gå ind under sig selv 
og ikke være afhængig af en eller anden verdensgenløser 
eller en eller anden ’høvding’. Det menneske, der går ind 
under sig selv, har gjort sig til et fuldstændig frit men-
neske, som ikke behøver at støtte sig til andre. Det men-
neske er suverænt, som Martinus siger eller kalder det. 

Menneskeheden er delt op i to forskellige typer. Den ene 
er som nævnt den, der går ind under sig selv, og den anden 
er den, der må føres, og som ikke er selvstændig, men 
fuldstændig afhængig af flokken eller et andet menneske. 
Også inden for Martinus Sag finder vi disse to typer. Den 
ene type, flokken, er her meget dominerende og er ikke 
klar over, at de mere eller mindre - som Martinus skriver 
det - går med flokken den forkerte vej, og dette betyder 
selvfølgelig også, at de så må tage flokkens skæbne. 

Gennem de sidste omkring 40 år har vi set, at det er en 
flok, der styrer Martinus Sag, og vi har set, hvor mange 
fejltagelser, der er kommet ud af det. Vi har også set, 
hvordan flokken oftest har gjort nøjagtig det modsatte 
af det, som Martinus kosmiske analyser viser. Martinus 
har ellers sagt, at alting er let at ordne, det skal bare gø-
res efter analyserne. Men det ser ikke ud til, at man har 
studeret analyserne tilstrækkeligt, for der er kommet alle 
disse fundamentale fejltagelser ind i arbejdet. Det er først 
og fremmest rettelserne i selve Martinus værker, endda 
i hovedværket. Dét er en stor fejltagelse, for Livets Bog 
og de øvrige analyser er fundamentet for en ny moral, og 
det er denne nye moral, Talsmanden den hellige ånd, som 
Martinus skulle bringe, og som er hele den ’sandhed’, 
som skulle blive hos menneskene evindelig.

Instituttet har modarbejdet det, som Martinus til slut har 
kaldt Det Tredie Testamente. På Instituttets hjemmeside 
har man oprindelig bortgemt den kendsgerning, at det er 
Det Tredie Testamente, til side 4. Efterhånden som det har 
mødt modstand, er Det Tredie Testamente rykket længere 
op og er nu oppe som nr. 2 lige efter ’Kosmologi’. Det 
sidste må så være, at Det Tredie Testamente rykker op på 
førstepladsen, og at ’Kosmologi’ fuldstændig forsvinder 
ud af ordvalget, når man taler om Martinus kosmiske ana-
lyser. Men Instituttet har forsøgt at skjule den virkelighed, 
at Martinus Det Tredie Testamente er en fortsættelse af 
Bibelen. Det kom tydeligt frem ved den retssag, som blev 
afholdt den 11. - 13. november 2014 i Københavns Byret, 

hvor de fire anklagede klart gjorde rede for deres arbejde 
og årsagen til, at de følte sig tvunget til at gå deres egne 
veje og trodse de juridiske love.

Her stod også de rådsmedlemmer, som skulle forsvare Det 
Tredie Testamentes fortsættelse af Bibelen, meget svagt, 
ja, det var en ynkelig historie. Kun én eneste sagde lige 
ud, at han erkendte, at Det Tredie Testamente var en fort-
sættelse af Bibelen. Alle de øvrige vævede på forskellig 
måde for at undgå at sige sandheden. De ville heller ikke 
direkte tale usandt, da de var blevet indskærpet, at her i 
retten skulle man tale sandhed, så deres svar kom til at stå 
meget svagt. Rådet har på den måde svigtet Martinus og 
de mange andre mennesker, som er optaget af Martinus 
analyser, og mange af disse har ladet sig vildføre af rådets 
mange forskellige ’forklaringer’, som skulle vise, at Det 
Tredie Testamente ikke var fortsættelsen af Bibelen, ikke 
var hellige bøger, og at det ikke var noget religiøst. 

Men man kan ikke udelukke det religiøse, når man skal 
beskrive verdensaltet, det evige verdensbillede, den evige 
Guddom og de evige gudesønner, hvor Martinus kosmiske 
analyser er klar logik, og hvor den materielle videnskab 
og analyserne bliver ét. Rådet har på alle måder vist, at 
det har svigtet Martinus, og det har svigtet sandheden. 
Det viser sig også på den måde, at de mennesker, der i 
dag repræsenterer rådet - men som man nu kalder sig 
bestyrelsen - i alt går imod Martinus ønske. Er det vir-
kelig korrekt fortsat at støtte et råd, der på denne måde 
har vist sig ganske uegnet og uengageret til det arbejde, 
som det har påtaget sig? For støtter man ikke derved den 
gale kurs, som rådet har bevæget sig ind på?

I virkeligheden skulle der to kosmisk bevidste gudesønner 
til for at udarbejde Det Tredie Testamente. Jesus Kristus 
fortalte om himmeriges rige, som skulle komme, og 
alle de kernesætninger, som Jesus udtalte, har Martinus 
bekræftet. Hele Jesu lidelseshistorie, hvor han blev for-
rådt af Judas, blev ført frem for ypperstepræsten, blev 
dømt, pisket og hængt på korset, hvor han døde efter seks 

Samtaler og eget ansvar
Dette var 104-årige Tage Buch’s sidste forsøg på 
en dialog:
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timer, og på det sidste tilgav sine bødler og sagde: ”De 
vide ikke, hvad de gøre”, hvorefter han blev begravet og 
genopstod. Ja, alt dette er i virkeligheden det råmateriale, 
som Martinus har kunnet bygge på og så selv har tilføjet 
mange ting i sine kosmiske analyser, så de blev et fuldt 
logisk og evigt verdensbillede. Så både Jesus og Martinus 
var nødvendige for skabelsen af Det Tredie Testamente. 
Og det er dette Tredie Testamente, som rådet har søgt at 
skjule eller at undgå.

Rådet har på denne måde sat sig selv udenfor, så der 
må nye kræfter til. Og her kommer vi så til det meget 
vanskelige problem om hvem, der skal overtage rådets 
funktioner. For der må helt nye mennesker til, helt nye 
bevidstheder, som alle hver især går ind under sig selv 
og tager ansvar for enhver af deres handlinger. Disse nye 
mennesker må gå ind for Martinus Sag og må være de 
allerførste til at hjælpe Martinus Det Tredie Testamente 
frem i verden. Det skal være mennesker, som ’brænder’ 
for Sagen, det skal være uselviske mennesker, som vil 
gøre Martinus Sag til deres egen sag. Rådet eller råds-
medlemmerne må hver især tage et opgør med sig selv og 
finde ud af, om de er værdige til det job, de har påtaget 
sig. Alt i alt bliver det en vanskelig proces, hvor man må 
være parat til at række hånden frem, og man må være rede 
til at tale med mennesker, for uden samtale ingen fred. 

De fire anklagedes advokat har fra begyndelsen sagt, at 
denne her sag kunne være ordnet over en kop kaffe. Og 
mit bud er derfor, at man på forskellig vis i større eller 
mindre sammenhæng laver nogle kaffemøder, hvor man 
debatterer de ting, der skal ske i fremtiden og finder 
frem til mennesker, som siger: ”Jeg er parat til at tage 
et ansvar et eller andet sted inden for Sagen.” For det er 
jo det, det drejer sig om, nemlig at få fat på mennesker, 
som ’brænder’ for Martinus Sag, og som netop vil tage 
ansvar, og som ikke skal have pensionerede stillinger 
inden for Instituttet. 

Jeg vil gerne gentage, at der må ske en stor forandring 
inden for Martinus Sag. Ikke bare inde på Instituttet, men 
også hos alle de mennesker, som i større eller mindre grad 
har involveret sig i Martinus Sag, og som er lykkelige for 
at have Martinus kosmiske analyser som livsgrundlag. 
Derfor synes jeg, som allerede sagt, at der må indkaldes 
til de ovennævnte kaffemøder. 

For det må ende dér, at Det Tredie Testamente eller Livets 
Bog er den overordnede. Analyserne indeholder jo alle 
love og principper, og det er disse love og principper, man 
ikke kan undgå at arbejde efter. Hvis man ikke arbejder 
efter dem, så vil denne usikkerhed, uorden og uro, der er 
inden for Martinus Sag, fortsætte. Vi må skabe fred, og 
mit budskab er dette: Lad os nu tale sammen, og lad os 
nu finde de mennesker, som kan og vil arbejde efter de 
kosmiske analyser, og som har kærlighed til Det Tredie 
Testamente.

Rådet svarede:
Kære Tage,
Siden Martinus’ bortgang - altså i over 30 år - har rådet, 
med sine skiftende medlemmer, haft en frugtesløs kom-
munikation med dig blandt andet omfattende over 100 
breve og mange timers samtale. I al den tid har du været 
i opposition til rådet, og du har på forskellige måder gen-
nem årene ytret din misbilligelse over rådets og Institut-
tets arbejde. Vi oplever generelt, at denne kritik hverken 
har været konstruktiv, velbegrundet eller saglig.
Vi ser ligeledes dit seneste brev som usaglig kritik af 
vores indsats for at udføre det arbejde, vi af Martinus er 
sat til, og vi har følgende kommentarer:

Vi forstår, at du mener dig bemyndiget til at irettesætte 
rådet og de øvrige medarbejdere på Martinus Institut. Det 
er en bemyndigelse, vi ikke mener du har.
Vi kan konstatere, at du kommenterer retssagens forløb og 
Instituttets vidneudsagn uden selv at have været til stede 
i retssalen og tilsyneladende uden at have læst dommen, 
hvor hele forløbet inklusiv alle vidneudsagn er korrekt 
refereret. Du udtaler dig desuden om omstændighederne, 
der førte til retssagen, tilsyneladende uden kendskab til 
de mange sagsakter, hvor kendsgerningerne er doku-
menteret. Vi mener, at dine betragtninger i det hele er 
mangelfulde og ikke bygger på fakta.
Endeligt kan vi bemærke, at du gennem længere tid med 
artikler, åbne breve, film og desuden økonomisk har valgt 
at støtte de personer, der uden Instituttets tilladelse har 
udgivet Martinus’ værk og på andre måder undergravet og 
besværliggjort rådets og Instituttets arbejde. På den måde 
har du bidraget til at skade Martinus’ sag og sætte denne 
i et dårligt lys. Nu udviser du desuden tydelig mistillid 
til Martinus’ måde at organisere Instituttet på ved blandt 
andet at agitere for, at rådet skal udskiftes.

Vi oplever din korrespondance som en manglende for-
ståelse for og accept af rådets ansvar efter Martinus’ 
bortgang og i øvrigt en manglende indsigt i rådets arbejde 
og hensigter, og ligeledes en manglende indsigt i det 
arbejde, som bliver udført på Instituttet og på Martinus 
Center Klint af mange engagerede faste og frivillige 
medarbejdere. Vi oplever, at din stærke kritik hænger 
sammen med netop det faktum, at du ikke er ordenligt 
orienteret, og at du ikke ser alt det gode, der dagligt sker 
i Martinus’ sag inden for Instituttets rammer.
Afslutningsvist vil vi gøre opmærksom på, at Martinus 
oprindeligt dannede rådet til at varetage de opgaver, 
han overdrog til Martinus Institut. Vi i rådet tager denne 
opgave og dette ansvar seriøst, og vi kan kun i al venska-
belighed opfordre dig til at respektere Martinus’ beslut-
ninger og lade Instituttet og rådet udføre sit arbejde i fred.
Med kærlig hilsen
Rådet 
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Kære medlemmer af Rådet.
Tak for jeres brev af 25.februar 2015.11.14

Desværre kan jeg se, at I ikke har forstået, hvad jeg har 
skrevet, for jeg har ikke agiteret for, at I skal ud! Jeg har 
derimod stillet spørgsmålstegn ved, om man kan støtte 
den kurs, som I følger, og det har jeg argumenteret for. 
Og jeg har så taget konsekvensen af denne argumen-
tation ved at skrive, at Rådet som følge af deres hand-
linger selv har sat sig udenfor. Så det er med andre ord 
ikke mig, men jer selv, der sætter jer udenfor.

Jeg har sandelig ingen mistillid til den måde, Martinus 
har villet organisere Instituttet på! Tværtimod. Jeg har 
stor tillid til Martinus. For som Martinus selv siger: ”Så 
er alting jo så let, det skal bare gøres efter analyserne.” 
Og dét har jeg i tidens løb forsøgt at gøre opmærksom 
på både i skrift og tale, men det er stort set alt sammen 
forblevet ukommenteret fra jeres side. Når jeg på denne 
måde ikke kun har henvist til Martinus, men også gang 
på gang har gentaget det, som han står for og til det, 
som han har skrevet og sagt, kan jeg ikke skade hans 
sag, sådan som I ellers påstår i jeres brev.

Jeg har lige siden mit allerførste kendskab til Martinus 
Åndsvidenskab i 1937 arbejdet herfor. Det blev med 
årene til et meget nært samarbejde og et personligt ven-
skab med Martinus, og var et udtryk for min kærlighed 
til og interesse for hans sag.

Det er ikke i uvenskab, at vi skilles, men som i alle 
forhold her i livet, må man ikke tro, at man bare kan 
gøre, hvad man vil. Vi er ganske vist alle frie menne-
sker og har lov til at gøre, hvad vi vil, men vi kommer 
også alle til at tage følgerne af vore handlinger. Vi har 
en lang proces foran os med at ændre vore hjerner og 
hjerter, og hele situationen minder mig meget om nogle 
udtalelser, som Martinus kom med på et tidspunkt, hvor 
der var et menneske, der fuldstændig havde misforstået 
Martinus og hans analyser.

Martinus sagde om ham: ”Han ved ikke hvilke mægtige 
kræfter, han er oppe imod. Han er oppe imod universets 
kræfter. Og han er oppe imod Gud.” Den samme tilstand 
oplever jeg som sagt, at vi befinder os i nu, men hvis 
ingen vil ændre på den nuværende situation, så må den 
jo køre videre til den bitre ende.

Med kærlig hilsen Tage Buch

Som en allersidste hilsen skrev Tage Buch:

Krig og fred skaber vi selv
Mange mennesker går og er bange for en kommende krig, men jeg må understrege, at 
der ikke er nogen grund til at ængstes for nogen som helst form for krig, hvis man arbej-
der på at fjerne krigen fra sit eget domæne.
Hvis man prøver på med sine tanker og handlinger at skabe fred og forståelse i den 
atmosfære, der omgiver en, arbejder man for hele menneskehedens fremtid, for en ny 
verdenskultur, hvor alles største glæde og lyst vil være at leve for at tjene andre.
(Martinus i foredraget ”Fårene og Bukkene”)
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Ytringsfrihed, islam og Det Tredie Testamente

 v/Jan Langekær
Martinus har nævnt, at den næste store verdenskrig ville 
være i anmarch fra omkring år 2000, og vil komme 
til at foregå ”i Arabien og i Afrika”. Han nævnte, at 
Danmark vil blive beskyttet mod selve krigen, men at 
vi her i Danmark og Skandinavien ville komme til at 
mærke dens følger ved at blive en slags “lazaretområde“ 
med flygtningene fra krigsområderne med store om-
kostninger til følge. Alt dette er ved at gå i opfyldelse, 
nu hvor bl.a. Islamisk Stat driver Jihad (hellig krig), 
med etniske udrensninger, halshugninger, steninger, 
kidnapninger, bortførelser, krigsplyndringer, deling af 
krigsbytte, og handel med slaver, der alt sammen har 
sin inspiration direkte fra Koranen.

Ayaan Hirsi Ali skriver i sin seneste bog “Kæt-
ter”(2015): ”Morderne i Islamisk Stat og Boko Haram 
citerer de samme religiøse tekster, som enhver anden 
muslim anser for ukrænkelige.” og: ”Muslimer må ve-
dkende sig, at deres allerhelligste tekster tilskynder til 
vold – og påtage sig ansvaret for aktivt at omdefinere 
islam”

I Arabien og de omliggende lande er humaniteten endnu 
meget ringe, og barbariet og ufriheden stadig udbredt, 
hvilket kan ses på landenes straffesystem. Der lever man 
strengt efter Koranens Sharia-Lovssystem. Eksempelvis 
Saudi Arabien og andre muslimske lande, hvor hals- 
og hånds- og fodafhugninger, steninger og piskninger 
hører til dagens strenge ubarmhjertige lov og “orden“. 
Straffemetoderne er direkte baseret på Muhammeds 
egne anbefalinger.

I Saudi Arabien er den 31 årige skribent Badawi i 2013 
blevet idømt 10 års fængsel, en bøde på 1,8 mio. kr og 
1.000 piskeslag spredt over 20 omgange af 50 pr. gang. 
Straffen blev stadfæstet ved landet højeste domstol i 
juni 2015.

Sagen mod den 31-årige Badawi begyndte i 2012, da 
han blev arresteret, efter at han på sin nu nedlagte hjem-

meside. ”Befri Saudi-Arabiens liberale”, kritiserede det, 
han kaldte religiøst hykleri, hyldede vestlige retsstater 
og krævede ret for ateister til at sige deres mening. 
Fremtrædende muslimer reagerede derefter ved at 
beskylde ham for at forsøge at udbrede ateisme, og 
derefter rullede sagen mod Badawi.

Badawi kaldte det ”et mirakel”, at han i marts 2015 
havde overlevet de første 50 slag: ”Jeg bliver kun udsat 
for alle disse grusomme lidelser, fordi jeg udtrykte mine 
holdninger,” sagde han.

Den Saudiske skribent har imidlertid netop vundet 
Sakharovprisen for tankefrihed, EU´s mest prestige-
fyldte pris for menneskerettigheder.

Nyheden blev modtaget med stående ovation i EU-
Parlamentet i Strasbourg, Frankrig. Æren blev tildelt 
for Badawis kamp for ytringsfrihed og blev den 29. 
oktober 2015 leveret sammen med følgende besked fra 
parlamentets formand, Martin Schulz: ”Jeg opfordrer 
kongen af Saudi-Arabien til at løslade ham, så han kan 
modtage prisen,” og han beskyldte den olierige stat for 
brutal tortur. ”Hans engagement for at sikre politisk 
pluralisme og religiøs frihed, at opfordre til respekt for 
minoriteter, kvinderettigheder og ytringsfrihed er de 
eneste ”forbrydelser”, Badawi nogensinde har begået,” 
sagde Martin Schulz.

Prisen overrækkes officielt den 16. december 2015, 
dog uden Badawis tilstedeværelse. I et fængsel i Saudi-
Arabien venter han på at modtage den næste del-straf 
på 50 slag, ud af i alt 1000 piskeslag, 10 års fængsel 
og 1,8 mio. kr i bøde.

Selv om vi har demokrati og ytringsfrihed i Danmark 
og har retten til at tænke, tale og skrive i frihed, er det 
dog ikke uden frygt for islamitters vrede og hævn, men 
multikulturalisme bør ikke føre til, at vi tolererer en 
anden kulturs intolerance.

I Danmark benytter vi et retssystem, som er baseret 
på romerretten og delvis påvirket af kristendommen. 
Derfor er det et højere udviklet retssystem end den 
primitive muslimske sharialov.

Alligevel mente Martinus, at man, inden for Sagen, ikke 
skulle benytte retssystemet, men anvende analyserne 
om næstekærlighed og tolerance, som han har givet os 
i Det Tredie Testamente og som kommer til at gælde 
overalt engang i fremtiden. 
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Af Ruth Olsen

TVs DR 2 havde lørdag 17/10 en temaaften om drømme. 
Det er jo et fænomen, der til alle tider har fascineret men-
neskene, og i de senere år er der blevet forsket en hel del i 
det rent videnskabeligt. Men som udsendelsen viste, er det 
stort set kun den fysiske hjerne, man har beskæftiget sig 
med. Man har kunnet påvise de skiftende energimønstre 
og de forskellige faser i søvnen, mens vi drømmer. F.eks. 
har børn og unge lange drømmefaser, mens de bliver 
stadig kortere jo ældre, man bliver.

Der er opstået mange teorier om, hvorfor vi drømmer, men 
de bygger mest på et biologisk grundlag, for med vor tids 
darwinistiske verdensbillede må der jo være en overlevel-
sesmæssig hensigt med det, mener man. Selvfølgelig er 
det nødvendigt at sove for at overleve fysisk, men er det 
ligeså nødvendigt at drømme? Man har forsøgt for en tid 
at berøve nogle forsøgspersoner deres drømmefaser, men 
det viste sjældent nogen klar effekt, kun at de så drømte 
det længere, når de igen kunne sove normalt.

Det videnskaben ikke har hæftet sig så meget ved er, at 
drømme er et rent åndeligt fænomen, der kun sjældent 
når frem til dagsbevidstheden via den fysiske hjerne. De 
ved ikke, hvor de kommer fra og tror stadig, de skabes i 
hjernens kemiske stoffer.

Drømmetydning er en anden tilgang til emnet. Den 
”sport” synes at have været dyrket altid. I mange år, ja vel 
i århundreder, har man forsøgt at ignorere sine drømme, 
måske fordi den katolske kirke kaldte drømmetydning 
for hedensk overtro, siden ofte fordi man anså dem for 
betydningsløse, Men i 1800-tallet genopstod interessen 
med bl.a. Freud. Siden er der udkommet et hav af bøger 
med alle mulige ideer til, hvordan man skulle tolke sine 
drømme, ja så sent som her i 2015 kom en ny bog af 
Michael Rohde.

I 1989 udgav Ole Vedfelt på Gyldendal et stort og ret 
seriøst værk, hvor han forsøger at vise, hvor kompliceret 
og individuelt drømme er, og hvorfor der derfor ikke 
kan gives nogle almene ”opskrifter” på fortolkninger. 
Selv om han nævner den parapsykologiske forskning og 
det faktum, at man kan drømme om noget, der vil ske i 
fremtiden, når han ikke frem til at konkludere det faktum, 
at vi i realiteten lever i to forskellige ”virkeligheder”, to 
verdener, når vi sover hhv er fysisk vågne.

Han fortæller, at Abraham Lincoln fortalte sin kone og 
flere andre tilstedeværende om sin drøm, hvor han havde 

oplevet, at folk have klaget over præsidentens død. Få 
dage efter denne drøm blev han snigmyrdet.
Vedfelt nævner et sted, at drømme kan betyde spirituel 
udvikling og refererer en drøm som en 28-årig kvinde 
havde: ”Det er nat. Jeg svæver ude i verdensrummet 
sammen med en ukendt ung pige, der hedder Margueritta. 
Hun siger til mig, at vi må ned på jorden og gennemleve 
alt det materialistiske, før vi kan frigøre os af det.”

Hvad Martinus fortæller os

Fælles for de fleste, der har skrevet om drømme, er deres 
overbevisning om, at oplevelserne i den fysiske verden 
er mere virkelige end de, vi oplever i drømme. Med 
Martinus får vi en anden forståelse for, hvad drømme er 
og hvorfor vi oplever dem som uvirkelige, selv om de 
på deres eget plan er mindst lige så virkelige. Det kan vi 
læse om i Livets Bog stk. 337-345.

Vi er ifølge Martinus på besøg i den åndelige verden, når 
vi sover. Vi efterlader den grove grundenergi, tyngdeener-
gien, og lever da hovedsageligt i den finere følelsesenergi. 
Det er tyngdeenergien, der slider på nervesystemet, derfor 
må den under søvnen sættes i bero, så slitagen på ner-
vetrådene kan udbedres. Det videnskaben ikke ved er, at 
vi har andre legemer end det fysiske, nemlig de åndelige 
legemer, som vi kan opleve med, mens vi sover og krop-
pen får sit tiltrængte hvil. 

Disse oplevelser er ikke mindre realistiske end de fysiske. 
Men de er anderledes, for frigjort af tyngdeenergien, kan 
vi meget mere end vi plejer – f.eks. svæve gennem rum-
met, besøge fjerne steder, ændre sin alder på tankens bud 
osv. For i drømmen er vi uden for tid og rum, lige som vi 
er, når vi på anden måde er ”ude-af-kroppen” f.eks. ved 
nær-døds oplevelser.

Men der er en logisk grund til, at vi så sjældent kan over-
føre erindringen om disse oplevelser til vor fysiske dags-
bevidsthed. Dels er hukommelsesenergien på sit lavpunkt, 
dels ville det gribe forstyrrende ind i den læreproces, 
som vor fysiske tilværelse skal være koncentreret om. 

Om Drømme
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Det er faktisk meningen, at de to verdener normalt skal 
være adskilt – en tid endnu. På et meget senere tidspunkt, 
når vi ikke mere har brug for så megen tyngdeenergi og 
derfor ikke behøver sove så meget, da vil de to verdener 
ikke længere være så adskilt.

De brudstykker der af og til slipper med over i dags-
bevidstheden vil som regel fremstå som forvirrende og 
kaosagtige, Martinus kalder det ”mentale slagger og be-
vidsthedsaffald”. Det sker dog en sjælden gang, at man 
i drømmetilstand kan tilegne sig ny nyttig viden, sådan 
som videnskabelige forskere har fortalt om. De har drømt 
sig til løsninger på problemer, de har spekuleret på lige 
før de sov.

Martinus skriver i stk. 344 bl.a.: ”Drømmene er lysglimt 
fra en anden verden, der har forvildet sig ind i det jor-
diske væsens dagsbevidste tilstand. Det er ligesom om 

der her bliver synlig en slags ”utæthed” i skillevæggen 
mellem en fysisk og sjælelig zone. Ganske enkelte steder 
er ”utætheden” stor, og lysglimtet bliver strålende klart 
og uomstødeligt synligt som stammende fra en anden 
verdens stråleglorie”

Han kalder vore forvirrende drømmerester for ”ødelagte 
erindringer fra en højere verden, der er parallel med den 
jordiske”.  Og ”Den jordiske almenhed vandrer hen over 
ødelagt bevismateriale for sin egen evighedseksistens og 
forbliver derved i mørke.”
Ifølge Martinus burde drømmefænomenet have ført 
menneskene på sporet af, at der eksisterer en verden, der 
ikke kan sanses med fysiske sanser, men som er ligeså 
virkelig, og der hvor bevidstheden befinder sig, mens 
vi sover, altså at vi gennem hele vort jordiske liv altid 
eksisterer i to verdener.

Midt i flygtningestrømmen til Europa gjorde regerin-
gen, hvad den kunne, for at de ikke skulle komme til 
Danmark. I den anledning valgte en gruppe mennesker 
at synge denne sang i Folketinget. Det blev de alle 
trukket i retten for og fik en større bøde.

Lille bange land (tekst: Malin Westerlund og Nicolai 
Kjølsen)

1. Der var engang, 
hvor vi stadig kunne give 
Der engang hvor vi ej tog forbehold 
Der var engang modet stadig var i live 
Hvor vi ej skjulte os bag ved frygtens skjold 
De kom fra Ungarn en kold novembernat 
På flugt fra fjenden som havde dem besat 
Med åbne arme vi tog imod dem 
som havde alt forladt

(Kor) ( melodi: Dumme Gigolo) 
Lille bange land 
Vis nu hvad du kan 
Luk nu døren op for verden 
Hvis du lukker af 
Hvad er der tilbage? 
Vend nu ikke ryg til smerten 
Frygt ej lille ven 
Husk du får igen 
Hvad du af dig selv tør give 
Vær ej nærig med ånd 

Tag imod en fremmed hånd 
Og hold dig selv i live

2. Hvis krig og ufred dig tvinger i eksil 
Så vil du kende værdien af et smil 
Så vil du vide hvor meget det betyder 
At blive mødt af din vært med gæstfrihed 
De kom fra Chile 
På flugt fra Pinochet 
Selvom bagagen var dryppende af blod 
Med fyrig cueca og empanadas 
Det friske pust de ble’

(Kor) 
Lille bange land 
Vis nu hvad du kan … 
3. Hvad blev der af den, 
De åbne hjerters tid? 
Hvad blev der af vores 
Medmenneskelighed? 
Hvor ku’ vi glemme de to ord ” Aldrig Mer’” 
Hvor kan vi tro, at ”det aldrig sker for os” 
Så har vi skabt os et mammontyranni 
Så er vi gået i fremmedfjendtligt hi 
Er det virkelig, hvad vi ønsker? 
Kom, lad os gør’ os fri

(Kor) 
Lille bange land 
Vis nu hvad du kan …

Lille bange land
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BogAnmelDelser
KÆTTER

Af Ayaan Hirsi Ali

Gads forlag
291 sider - 250 kr. 

Anm. Jan Langekær

Forfatteren skriver i sin 
bog, KÆTTER: «Min 
påstand er ganske enkelt: 
”Islam er ikke fredens 
religion”. 

Fordi jeg har tilladt mig at give udtryk for, at militant 
Islamisk vold ikke har rod i sociale, økonomiske eller 
politiske forhold - eller sågar i teologiske fejlslutnin-
ger - men derimod i islams grundlæggende skrifter, er 
jeg blevet afskrevet som racist og som «islamofob». 
... Jeg er reelt blevet betragtet som en kætter, ikke blot 
af muslimer - men også af mange såkaldte progressive 
vesterlændinge, hvis multikulturelle anskuelser stødes af 
den slags «ufølsomme» anskuelser. 

Som jeg har sagt det mange gange tidligere, så er forbin-
delsen mellem islam og voldsudøvelse ganske enkelt for 
tydelig til, at den kan ignoreres. 
Hvis Koranen eller hadith opfordrer den troende til at 
slå islams fjender ihjel (2.191) eller til at halshugge dem 
(47.9) - eller til at piske ægteskabsbrydere og stene dem 
ihjel, bør man ikke blive overrasket, når fundamenta-
listerne gør præcis det. De der påstår, at slagterne fra 
IS misforstår disse vers, har et problem. Koranen selv 
opfordrer udtrykkeligt til ubarmhjertighed. 

Skal det virkelig være blasfemisk - og indebære dødsstraf 
- at tvivle på, at nogle ideer fra det 7. århundrede passer 
til vores tidsalder? Hvordan kan det være, at jeg, - når 
jeg har fremført disse argumenter - har fået så lidt støtte 
og så mange ukvemsord fra de i Vesten, der betegner sig 
selv som feminister, kalder sig progressive?”

Bogen er skrevet af en, der kender islam indefra og ved, 
hvad der står i Koranen. Den kan anbefales, fordi den 
har et positivt sigte. Hirsi Ali håber, at islam vil kunne 
reformeres og blive mere fredelig ved, at de krigeriske og 
hadske skriftsteder i Koranen træder i baggrunden. - Men 
det er urealistisk. Der vil ikke ske nogen reform af islam. 
Denne religiøs/politiske tro vil gå til grunde sammen 
med de primitive kristne dogmer. - Måske først efter et 

voldeligt opgør, som en slags borgerkrig/»verdenskrig», 
der vil vise, at trosreligionerne ikke er vejen til freden, 
men er fiaskoer som nazismen og kommunismen efter 
den anden verdenskrig.
Ifølge Martinus› analyser vil øget oplysning og viden 
få alle de religioner, der er baserede på dogmer, tro og 
overtro til at forsvinde. 
Når den menneskelige intelligens og medmenneskelighed 
udvikles, vil man efterspørge de logiske analyser, som 
Det Tredie Testamente indeholder.

Følgende anmeldelser er alle af Ruth O.:

Ægteskabets nedtur

Af Else Byskov

BoD 2015

Else er god til at formidle 
Martinus’ budskaber, og 
med denne bog griber hun 
fat i et af tidens store ”pro-
blemer” (i hvert fald i den 
vestlige verden), nemlig 
vanskeligheden ved at op-
retholde ægteskabet som den bærende institution i 
samfundet. 
De fleste går som unge ind i ægteskabet med en drøm om 
her at finde lykke og tryghed ”til døden os skiller”, men 
bliver skuffede og frustrerede over, at det alligevel ikke 
lykkedes trods de bedste hensigter.

Derfor må det være en lettelse at få den indsigt, som 
Martinus her via Else giver os om polforvandlingen. For 
så er det jo ikke en selv, der er noget i vejen med, men en 
naturlig del af den menneskelige udvikling.
For første gang i verdenshistorien har vi fået den logiske 
forklaring på, hvorfor ægteskabet er på retur, og hvorfor 
der ikke er nogen grund til at begræde den udvikling.

Alt dette beskriver Else så fint i denne bog. Også det 
lykkelige endemål beskrives, nemlig hvordan polfor-
vandlingen vil føre til alkærlighedsevnens udvikling. 
Selv om der er lang vej endnu som verden ser ud i dag, 
må det bidrage til et optimistisk livssyn at vide, hvad vej 
det går. Og selv om der med ægteskabets fallit følger en 
masse problemer. F.eks. det med børnene, så skal de nok 
blive løst hen ad vejen, for kærligheden og intelligensen 
vokser jo med hver inkarnation.



21

Med denne bog, som er sprogligt letforståelig, og som jeg 
håber når langt ud over de almindelige Martinus-læsere, 
vil forståelsen brede sig for, hvorfor single-kulturen bliver 
mere og mere almindelig. Og så vil jammeren over de 
stigende skilsmissetal forhåbentlig forstumme.

Velsign dit liv

Af Pierre Pradervand

Det Blå Hus 2011
200 sider

Det er en klog ældre herre, 
der har skrevet denne bog 
om, hvordan han overkom 
den vrede, han følte pga en 
stor uretfærdighed. Alle de 
spirituelle ”brugsanvisnin-
ger”, han havde læst om, 
og alle de bønner han bad, hjalp ham ikke af med den 
”gift”, som vreden fyldte ham med. Først da han begyndte 
at gøre det, Jesus anbefalede, nemlig at velsigne alle de, 
der gør os ondt, ændrede han sit liv. I begyndelsen var 
det en viljesakt, men efterhånden kunne han oprigtigt og 
spontant velsigne alt og alle på sin vej. Det frigjorde ham 
for alle negative tanker, og han blev klar over, hvordan 
de spirituelle love, der styrer universet fungerer.

Han fandt ud af, at det i århundreder er blevet os fortalt, 
at der findes universelle åndelige love, som vi skal lære 
at leve i harmoni med og som bygger på guddommelig 
kærlighed. Det er en visdom, som ikke bare findes i 
Bibelen og Koranen, i buddhismen, hos Konfutse og 
hinduismen, men også i mange gamle afrikanske myter 
og i indianernes overleveringer. Hvorfor har menneskene 
så stadig ikke forstået det, spørger han.

Når vi ved, at kærlighed er universets grundlæggende 
energi og den stærkeste kraft i verden, og når vi ved, 
at vi alle er del af den samme helhed, hvorfor er der så 
ikke større medmenneskelighed i denne verden, spørger 
han. Fordi de fleste mangler viden og integritet, svarer 
han, og fortæller at integritet betyder ”ubrudt helhed” og 
fortsætter med at definere integritet som (s. 68)”at holde 
fast i det, som du ved er din højeste sandhed, at være i 
samklang med den dybeste kerne i dit væsen, der frede-
ligt men urokkeligt tilskynder dig til at stå fast, uanset 
hvor meget de såkaldte autoriteter er imod dig. At være 
tro mod sig selv og uforfærdet sige fra, når tavshed ville 
være nemmere, når andre forsvinder ned i deres angst eller 
frygtsomheds underjordiske beskyttelsesrum.”

Han mener, vi alle har en kerne af samvittighed, som 
fortæller os, hvornår vi handler imod kærlighedens uni-
verselle love. Det handler blot om, hvorvidt vi tør lytte 
til den.
Bogen viser, at der i vor tid er mange veje til at komme 
til erkendelse af de livets love, som Martinus har givet 
os den logiske forklaring på hvordan fungerer.

Til sidst vil jeg referere lidt fra et afsnit, hvor han for-
tæller om, hvordan en almindelig ikke-troende husmor 
beskriver sin oplevelse af et kosmisk glimt: ”Det var som 
om atmosfæren vibrerede omkring mig og inden i mig. 
Fuldkommen hvile og fred og glæde var overalt, jeg fik 
fornemmelsen af tilstedeværelsen af en ophøjet kærlig-
hed. Jeg indså og forstod tingenes inderste mening. Den 
store sandhed, at livet er en spirituel udviklingsproces, at 
dette liv bare er en forbigående fase i sjælens udvikling, 
skød frem for mit forbløffende syn med overvældende 
storhed. .. Og stadigvæk steg stråleglansen, en fejende 
tidevandsbølge af uudsigelig glans og herlighed væltede 
ind over mig. Med overjordisk fryd kom oplysningen. 
Hvilken jubel – alt var på rette plads til rette tid. Alt 
smeltede sammen i et harmonisk hele. Universelt liv lig 
med universel kærlighed”

Sunde og syge fællesskaber

Af Martin Herbst

Forlaget ALFA 2013
240 sider

Forfatteren er i dag præst 
i den danske folkekirke, 
men i 20 år var han et 
aktivt medlem af Moon-
bevægelsen, den der også 
kalder sig The Family 
Federation for World-
peace and unification. 
Som 19-årig ateist blev 
han fanget ind og draget af bevægelsens fællesskab og 
kærlighedsbudskab og endte som en af dets højeste ledere.

Bogen her vakte min interesse, dels fordi jeg ikke har væ-
ret klar over, hvor udbredt bevægelsen er, dels fordi den 
beskriver de psykologiske mekanismer, der får ellers ret 
så intelligente mennesker til at acceptere de mest ulogiske 
påstande og det, man kan kalde ”tyrannisk formynderi”.
Det der får ham til at karakterisere bevægelsen som et 
”usundt fællesskab” er følgende:
Al autoritet er forankret i en leder eller en mindre leder-
gruppe, dvs totalt topstyret.
Kritik er forbudt og selvkritik er udelukket.
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Bevægelsen har eneret på sandheden og deler verden i et 
”vi” og ”de andre”.
Alle indoktrineres i den eneste sande lære, som ikke står 
til debat. Man indgår ikke i en åben dialog med omver-
denen.
Tilhængerne må for at være accepteret arbejde hårdt med 
at skaffe penge, sådan at bevægelsen er blevet en meget 
rig erhvervsvirksomhed.

Men hvordan begyndte det, og hvad går læren ud på? 
Bevægelsen blev grundlagt af sydkoreaneren Sun Myung 
Moon, som angiveligt skulle have mødt Jesus i 1935 og 
som bad ham færdiggøre den kristne mission. Derefter 
formulerede han sin lære, der kaldes ”Det guddommelige 
Princip”.  I korte uddrag beskrives læren således:
Gud har skabt universet, det synlige og det usynlige, det 
maskuline og det feminine. Alt eksisterer i gensidige 
relationer, i give-and-take forhold. Det onde er ikke en 
del af den oprindelige skabelse. Gud skabte mennesket til 
at blive hans kærlighedspartner, men Eva blev forført af 
Lucifer og forførte derefter Adam ved et seksuelt forhold 
– det var syndefaldet. 

Citat fra bogen: (s.129) ”De seksuelle organer, der var 
skabt som mødestedet mellem Gud og mennesket, da 
det er i kraft af dem, at familien etableres og himmeriget 
virkeliggøres, var blevet misbrugt fra begyndelsen. Men-
nesket havde ofret den vertikale kærlighed til Gud for sin 
horisontale tilfredsstillelse. Dermed blev det ikke Guds 
men Satans barn og bærer af den sataniske blodslinje, 
der via den seksuelle akt overføres fra slægt til slægt.”

Nu havde så Moon påtaget sig at rense denne ”blodslinje” 
via bunkebryllupperne, ”hvor deltagerne bliver renset for 
den sataniske arvesynd og genfødes ind i Moons guddom-
melige blodslinje” s. 131.
Jeg har refereret lidt af læren, for at vise, hvor meget 
sludder mennesker kan godtage, når de er besat af en 
religiøs ”ild” og autoritetstro følger alt, hvad ledelsen 
mener. De fik da heller ikke mere end højst 50 medlem-
mer i Danmark, men dog rigtig mange i USA.

Nu er pastor Moon død sep. 2012, og meningen var at 
hans ”eksemplariske” familie skulle overtage, men den 
ældste søn er død af overforbrug af narkotika og den 
næstældste har meldt sig ud i vrede, så ingen ved vist, 
hvor meget der er tilbage af bevægelsen bortset fra de 
indbringende erhvervsvirksomheder.
Bogens forfatter mener, at bevægelsens overlevelse 
afhænger af, om den kan udvikle sig til et sundt fælles-
skab, dvs med decentral styring, åbenhed, ærlighed og 
oprigtighed. Han gør opmærksom på, at kristendommens 
oprindelige udbredelse skete, fordi det var en decentral 
bevægelse.

Julian af Norwich

Kærlighedens åbenbaring

Af Louise Øhrstrøm

Forlaget Boedal 2010

Vi har hørt om flere perso-
ner i forgangne tider, som 
ved en eller anden form 
for ”åbenbaring” er blevet 
tilskyndet til at skrive om 
Jesu budskaber, således at 
kristendommen fik fornyet 
kraft. Men jeg havde aldrig 
hørt om denne Julian, som 
levede i den engelske havneby Norwich 1342-1416. Hun 
levede et slags eremitliv i en celle i en kirke, hvorfra hun 
fungerede som åndelig vejleder, økonomisk underholdt 
af nogle af byens mænd.

I oversætterens forord får vi en del at vide om den pest-
ramte tid med hungersnød i 1300-tallet, hvor der nok var 
brug for det trøstens ord, som Julian kunne give. Hun har 
ikke været almindelig for den tids ”hellige”, hun kalder 
f.eks. Gud for en moder, der lader os falde, fordi vi skal 
lære noget, men som aldrig forlader os. Hun skrev på 
et poetisk engelsk dialektsprog, hvor andre kirkefolk 
dengang skrev på latin.

Hun skriver om sine visioner og om en indre stemme, 
der taler til hende, og selv om vi i dag synes hendes 
fortolkninger beskrives med gammeldags religiøse ord, 
adskiller hun sig på mange måder fra den tids gængse tro. 
Hun fastholder at Gud er god og kærlig, aldrig vred, og 
når mennesker handler forkert (”syndigt”), skyldes det 
uvidenhed og ikke ondskab. Det sker fordi ”mennesket 
har en guddommelig vilje i sin højere del men en dyrisk 
vilje i sin lavere del.”

Når jeg har taget bogen med her er det ikke, fordi den 
fortæller noget særligt interessant, men for at vise, der har 
været en del modige kvinder i kristendommens historie. 
Julian var modig, fordi på hendes tid blev kvinder, der 
offentliggjorde deres åbenbaringer oftest brændt som 
kættere af den patriarkalske kirkemagt. F.eks. blev en 
Marguerite Porete brændt i Paris i 1310.
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Svært barn har mange navne

Af Camilla Louise John-
son

Gyldendal 2015

315 sider – kr. 300, -

Denne bog viser meget 
godt, hvorfor jeg det meste 
af mit liv har taget afstand 
fra religion – og hvorfor 
jeg til gengæld blev glad 
for med Martinus at finde 
en anden form for religion. 
Bogen viser, hvordan ær-
gerrige mennesker kan misbruge den kristne religion og 
menneskers behov for et åndeligt ståsted.
Her var det så et barn det gik ud over, fordi hun meget 
tidligt kom i familiepleje hos religiøse fanatikere. Man 
får indblik i et miljø, der for de fleste er ukendt, men som 

nærmest må betegnes som sjæleligt invaliderende at vokse 
op i med al deres snak om synd og Guds straf, med vold 
og dæmonuddrivelser.

Forfatteren havner som ganske ung i kløerne på ”Faderhu-
set” og dets enehersker Ruth Evensen, kendt fra balladen 
om Ungdomshuset på Nørrebro, som hun købte og endte 
med at rive ned. I mange år lader Camilla sig manipulere 
af denne magtsyge fantast, som taler meget om kærlighed 
– i teorien, men som i praksis gør det modsatte.

Jeg tager bogen med her, fordi det er ganske interessant 
læsning om, hvordan mennesker der søger kærlighed 
og fællesskab kan blive ført på vildveje. Det lykkes dog 
Camilla til sidst at vriste sig fri og opnå et almindeligt 
liv. Hun finder også frem til sin egen form for Gud, nu 
hvor hun kan bruge sin sunde fornuft og ikke lader andre 
bestemme over sit liv.

For alle tænkende mennesker

Åndsvidenskaben vil kunne tale lige så stærkt til bud-
dhister og muhamedanere som til kristne, når det drejer 
sig om mennesker, der er vokset fra en dogmatisk tan-
kegang, derfor vil den med tiden kunne forene humant 
tænkende mennesker over hele kloden, ikke i en sekt, 
men i et menneskeligt broderskab, hvor alle er Kristi 
disciple, ligegyldigt hvilken religion, de tilhører, fordi 
de prøver at indstille deres tankeverden og væremåde på 
den bølgelængde, der er udtrykt med Nazaræerens ord: 
”Derpå skal det kendes, at I er mine disciple, at I har 
indbyrdes kærlighed”.
(Klint 13/7-1953)

Om flygtninge-vennerne

Kulminationen af næstekærlighed er en tilstand, menne-
skeheden udvikles frem imod, en tilstand af uselviskhed 
og selvopofrelse til gavn for helheden. Jo højere udviklet 
et menneske er, desto mere giver det sig udslag i kærlig-
hed til og sympati for næsten. Gang på gang hører man 

om mennesker, der har viet deres liv til en gerning, hvor 
det drejer sig om at hjælpe syge eller nødlidende medmen-
nesker. En sådan gerning er af meget stor betydning for 
menneskehedens udvikling, især hvis den udføres uden 
tanke på, at de hjulpne skal gøre noget til gengæld eller 
skal vise taknemmelighed.

Om frigørelse af flokken

Er det ikke netop ved sin demonstration af sin afvigelse 
fra flokken i heldig retning, at man bliver pioner for dens 
udvikling? Hvis ingen tør gøre andet end flokkens vilje 
og leve under dens overtro, kan flokken jo aldrig blive 
frelst eller frigjort.
..Og livet viser da også, at mange tør. Overalt bliver vi 
vidne til mennesker, som repræsenterer en ganske anden 
verden end flokkens, mennesker som i kraft af egen ud-
vikling og deraf følgende indsigt og forståelse har fået 
mod til at bryde med flokkens vaner og forestillinger og 
tilegne sig nye og langt mere humane opfattelser.
(fra foredraget ”Overtroens skygge”.)

mArtinus-citAter
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Af Christer Malmström

Det første vi ser af Martinus’ Tredie Testamente (TT) er 
omslaget med et symbol på forsiden, det bør derfor være 
det vigtigste symbol. Symbolet på bagsiden bør være 
det, som vi skal efterlade bag os. Forsiden af Martinus’ 
bogomslag viser, hvordan vi skal bruge analyserne rent 
praktisk, bagsiden viser resultatet, når vi ikke bruger 
analyserne.

Martinusinstituttets Råd er de eneste, som har forpligtet 
sig til at følge LOVENE – Det Tredie Testamentes ana-
lyser. Derfor vil denne analyse kun handle om Instituttets 
Råd, ikke om hvad andre har gjort. Det er absolut ikke en 
kritik af nogen person, men blot et forsøg på en analyse, 
for at se hvad der er blevet forkert og hvordan det kan 
rettes op, så der kan blive harmoni, tolerance, gensidig 
respekt og kærlighed mellem alle interesserede.

Hovedformålet med Martinus’ værk er ifølge ”Vedtægter 
for Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut, 23. 
februar 2015:
Udvikling af åndsfrihed, tolerance, humanitet og 
kærlighed til alle levende væsener”.
Målet er således at fremme verdensfreden overalt på 
jorden.

For at få fred må man ifølge Martinus praktisere symbolet 
på forsiden. Når der ikke er ”fred” mellem Instituttet og 
de, der er interesserede, hvordan skal man da med nogen 
troværdighed kunne sige, at man arbejder for verdensfre-
den? Hvordan viser man da tolerance, humanitet, logik 
og kærlighed?
Studerer man kun Martinus uden at praktisere det, bliver 
det bare en tom teori. Vi må også praktisere tolerance, 
humanitet og kærlighed. Bliver det ikke meningsløst el-
lers? Er det derfor Martinus har praktiseringens symbol 
på forsiden?

Hvis vi ikke sammen kan finde en løsning på de pro-
blemer, der er, ved hjælp af TTs analyser, da har vi ikke 
forstået dem. For ifølge Martinus viser TTs love og 
principper, hvordan man får fred og kan leve i harmoni, 
hvis man følger dem.

Det der er blevet forkert kan vi godt løse sammen, hvis 
vi er tilstrækkeligt ydmyge, ærlige og vil løse konflikten. 
Hvem der har fejl er helt uinteressant, eftersom absolut 
ingen af os er fejlfri. Havde vi været det, havde vi ikke 
behøvet at leve her nede på jorden. Så vi behøver at 
hjælpes ad. Meget af dagens konflikt har sit udspring 
i, hvordan vi opfatter, hvordan Instituttets Råd følger 
Martinus’ vilje, eller TT’s analyser. Kunne vi upartisk se, 

Instituttet og Martinus vilje
Det Tredie Testamentes analyser
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hvordan analyserne følges og finde ud af ”hvordan Marti-
nus ville have handlet”, burde vi kunne løse konflikterne.

Er Rådets handlinger til nytte og glæde for alle, er 
de logiske – kærlige, sker det åbnet og ærligt, er det 
sandhed?

Denne analyse omfatter ændringerne i Martinus’ skrifter 
og den retslige stævning, intet andet.  Ikke Rådets andre 
aktiviteter i årene efter Martinus. Jeg kan have misforstået 
eller gjort fejl i mine analyser, og er taknemmelig hvis I 
da retter mig. Vi kan sammen, åbent og ærligt få en løs-
ning på den eksisterende konflikt. Vi kan gå fremad og 
blive det forbillede for fremtidens samarbejde i harmoni 
og kærlighed, som er hele Det Tredie Testamentes mål. 
Instituttet og vi, kan blive det forbillede som viser, at det 
kan lade sig gøre at praktisere analyserne, TT?

Martinus havde altid analyserne som grundlag, når han 
forklarede årsagerne for os. Det gælder ofte kun det 
aktuelle område. Jeg tror, at meget af årsagerne til kon-
flikten ligger i, at man har taget udtalelser fra Martinus 
og omfortolket dem til helt andre forhold. Så passer 
analyserne ikke.

Hvad har Martinus skrevet i lovene?

For at det praktiske arbejde skulle forløbe i samklang med 
analyserne, også efter Martinus har forladt den fysiske 
verden, skrev han ”Love” 1956, 1966 og det meste af 
dem fra 1982. Det var Martinus’ værk. Hvordan stemmer 
Rådets handlinger med Lovene og analyserne?
Efter Martinus’ bortgang er det kun Rådet som styrer. Så 
de nye Love fra 2015 er udeladt her.

Martinus Åndsvidenskabelige Institut
LOVE - Den 1. jan 1956
Det som her var vigtigt og ikke måtte ændres var 
§1, 4, 5, og 6. De handler om:
Navnet ”Martinus Åndsvidenskabelige Institut”.
Formålet med virksomheden., Ledelsen af Instituttet.
Økonomi. Alle indtægter kan kun anvendes til formålet 
i §4.

På det tidspunkt lever Martinus og er i fuld aktivitet. 
Her er det vigtigt, at han får mulighed for at fuldende 
sit arbejde med mindst mulig forstyrrelse. Hensigten er 
derfor først at give Martinus mulighed for at fuldføre sit 
arbejde, udbrede kendskabet til sit arbejde, udgive sine 
og andre forfatteres bøger, og støtte åndeligt interes-
serede mennesker. Bestyrelsen har kun 3 medlemmer 
udover Martinus, som er formand og skal godkende alle 
beslutninger. Alle indtægter og gaver kan kun anvendes 
til institutionens formål efter §4.

Ti år senere kom:
Martinus Åndsvidenskabelige Institut
LOVE- Den 9. maj 1966
Det vigtigste her er ifølge Martinus §2. Formål og hensigt. 
Den må ikke ændres, således at der bliver begrænsninger 
i institutionens formål. Der står:
”Institutionen skal i hele sin virksomhed og med alle de 
til dens rådighed stående midler udelukkende tjene det al-
mennyttige formål at fremme den frie åndsvidenskabelige 
forskning og at udbrede kendskabet til dens resultater til 
gavn for åndeligt interesserede mennesker i alle lande.”

Nu siges det tydeligt, at Instituttet er selvejende (§1). Mar-
tinus påpeger at ”samtlige institutionens indtægter, bidrag 
og gaver kan kun bruges til institutionens formål jfr. §2”
Ledelsen er nu øget til mindst 5 personer som selv vælger 
formand, de er alle ulønnede.
For at kunne beslutte må mindst halvdelen af bestyrelsen 
være nærværende. Der behøves kun enkel majoritet til 
en beslutning. Ved stemmelighed er formandens stemme 
afgørende (§6). Så længe Martinus lever er han formand 
og hver bestyrelsesbeslutning skal godkende af ham. 
Der behøves to tredjedeles majoritet, altså fire ud af fem 
til ændring af Loven. Dog kan formålsparagraffen ikke 
ændres.

Seksten år senere kom:
Martinus Åndsvidenskabelige Institut
LOVE - Den 25. maj 1982
Martinus forlod os 1981 men havde nøje gennemgået og 
formuleret disse nye LOVE, bortset fra §11. Der findes 
båndoptagelser fra de sidste syv års møder angående 
LOVE.
Nu vidste Martinus, at han ikke længere kunne have kon-
trol over, hvad Instituttet gjorde. Derfor ændrede han de 
paragraffer, som var nødvendige for at ingen skulle have 
for stor magt, sidde for længe, gøre instituttet til en 
erhvervsvirksomhed eller en medlemsklub.
Hvad er det da som var så vigtigt?

Tidligere skulle den tjene almennyttige formål, nu skal 
den være almennyttig:
Ikke samle økonomisk gevinst til sig selv eller andre (§2)
Alle midler som findes til rådighed, disposition, skal 
anvendes til dets egentlige formål udelukkende til gavn 
for almenheden (§3)

”Formålsparagraffen” (§3) er også her det vigtigste og 
må ikke ændres. Nu gælder det kun Martinus’ Tredie 
Testamente, ikke andre forfattere.
I hele sin virksomhed og med alle de midler, der står 
til dens rådighed, skal institutionen udelukkende tjene 
følgende almennyttige formål:
Bevare Martinus samlede værker uændret, som de forelig-
ger fra hans side, oplyse om disse værker, og gøre disse 
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værker tilgængelige for interesserede, herunder ved publi-
cering, oversættelse og undervisning i betryggende form.

Kontroversen
Der har været mange forskellige meninger efter Martinus’ 
bortgang om, hvad der følger analyserne og hvad der 
ikke følger analyserne. Her begrænser vi det til kun at 
undersøge kontroversen mellem Rådet og de, som Rådet 
har stævnet (retsforfulgt). Ikke om hvem der er årsag til 
kontroversen men ser kun på, hvordan analyserne følges 
af Rådet.

Stævningen
Skal vi vælge at følge jordiske love eller TT’ analyser? 
Følger man TTs analyser – symbolet på forsiden – så 
skal ”den som har ret få ret”. Resultatet bliver fred, har-
moni, logik og kærlighed. Følger man bagsidens symbol, 
som viser ”magt er ret”, bliver resultatet det modsatte. 
Er stævningen i overensstemmelse med forsidens eller 
bagsidens symbol?

Følger vi TTs analyser, siger de at vi skal tilgive. At vi 
skal prøve at komme overens, ”tage hinanden i hån-
den”, ikke ”stikke sværdet” i hinanden, hævne. Tale 
med hinanden og se hvad analyserne siger og rette os 
efter dem, uanset hvem der har ret. Vi skal undersøge 
hvad der er logisk.
Har Instituttet foretaget en sådan analyse og undersøgt, 
hvad der er ret, logisk og kærligt mod alle? TT er jo en 
videnskab, videnskaber bygger på analyse, åbenhed, 
mulighed for alle til at kunne kontrollere hele proces-
sen og komme med forbedringer og ændringer, hvis det 
behøves. Alt skal ske åbent og sandhedssøgende, ellers 
er det ikke videnskab.

Findes en sådan analyse? Det burde være det første trin. 
Der har været forslag om møder, hvor man kunne under-
søge, hvad der er ret og hvad der er forkert. Hvorfor har 
Rådet ikke svaret og rakt hånden frem? Rådet har aldrig 
været tvunget til at stævne nogen, Rådet kan vælge 
hvilke love, de vil følge – de jordiske eller TTs analyser. 
Vælge om de vil følge LOVE eller ikke. Da det gjaldt 
Mischa tog man stævningen tilbage, så det går. Hvad ville 
Martinus have gjort, ville han retsforfølge? Jeg tror ikke 
engang en ”korsfæstelse” ville få Martinus til at afvige 
fra analyserne.

Ændringerne
Der er uden tvivl ændret i Det Tredie Testamente, selv 
om det jævnligt benægtes. Stavningen er ændret, num-
merering, typografi, ord m.m. Teksterne er forskellige i de 
forskellige udgaver, så problemet bliver, hvilke udgaver 
der er Martinus’? Dette førte til, at man til sidst blev 
nødt til at gå tilbage til Martinus’ originale tekster for 
at kunne oversætte rigtigt.

Før man ændrede noget burde man have krævet, at der 
blev gjort en analyse som viser: at det er logisk at æn-
dre og at det er til nytte og glæde for alle? Hvor findes 
analysen?
Jeg tror alle ville have accepteret en analyse, hvis den 
viser at man har handlet rigtigt. Problemet ville da være 
ude af verden. Viser analysen at man har handlet forkert, 
så kan man ændre sig.
Men i stedet for at foretage en analyse, har man forsøgt 
at skjule ændringerne, forhindret indsigt, ikke svaret på 
spørgsmål, ikke villet have noget møde. Til trods for at 
Martinus skrev, at hans værk skal bevares uændret (§3).

Fortsætter Rådet med retsanklagen uden at foretage en 
analyse, der viser at de har handlet rigtigt, så følger man 
symbolet på omslagets bagside. Resultatet kan da kun 
blive større problemer og fortsatte kontroverser. ”Krig” 
og ikke ”fred”. Det tror jeg ingen af os ønsker.

Løsning?
Ingen af os er fejlfri, derfor tror jeg, at vi sammen kan 
lægge prestige og magt til side. Lad os prøve at firetage 
en analyse af de problemer, der er, og rette os efter analy-
serne. De som har ret skal få ret, så bliver resultatet ”fred”.
Et første trin kan være et møde mellem Rådet og de ankla-
gede. Lad os foretage analyser og se om de er logiske, om 
de er til nytte og glæde for alle. Da løser vi problemerne 
og vi får fred og harmoni.
For at undgå problemer i fremtiden bør alt ske åbent, så 
alle interesserede får adgang til de fakta, som behøves.
Lad Instituttet blive det symbol for fremtidens samfund, 
hvor harmoni og ret råder og alt gøres åbent, logisk og 
ifølge analyserne, sådan som vi alle ønsker, en kontrast 
til dagens samfund.

Med ønsket om et håndslag.
Viken 9/10-2015

Da Instituttet ikke reagerede på den ovenstående 
henvendelse, skrev Christer Malmström denne fort-
sættelse:

Analysere eller kritisere?

Udgangspunktet er hvordan man rent praktisk kan un-
dersøge, om Rådet analyserer eller kritiserer? Martinus 
kunne afgøre, hvad der var rigtigt og forkert bare ved at 
tænke på ”hvad Jesus ville have gjort”, så fik han svaret. 
Vi har endnu ikke den samme mulighed, vi må lære os 
at foretage analyser ifølge de evige love, som fines i Det 
Tredie Testamente.
I analyserne gentager Martinus ofte, at det ikke er kritik, 
når han viser, hvad de forskellige grupper gør forkert, det 
er blot analyser som i sit slutfacit viser, at alt er såre godt.
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Vi har endnu ikke den samme erfaring som Martinus, 
hvilket gør at ikke alle har evner til at foretage en ana-
lyse. Det vi ikke kan analysere, kan vi ikke forstå, og så 
bliver det bare fantasi eller uvirkelighed og fører til nye 
problemer. For at tilgive og skabe fred må man kunne se 
forskellen mellem ”rigtigt og forkert”. Det går an med 
åndelig videnskab og ved hjælp af analysen.

Det Tredie Testamente er en videnskab, som hviler på 
evige love og principper og forklares gennem analyserne, 
og som ikke er baseret på tro eller antagelser. Enten gør 
man det rigtige eller det forkerte. Desværre føler vi os 
ind imellem som uskyldige martyrer og kritiserer og 
forsøger at korrigere de kosmiske love, så de passer os, 
men resultatet af vore fejltrin indhenter os altid. Vi får 
nye problemer.

Vil vi undgå problemer, findes der kun én vej, og det er 
at analysere. Vi får kun det rigtige svar med en analyse. 
Målet er altid ”at være til nytte og glæde for alle berørte”. 
Eftersom jeg har begrænset information, kan dette blot 
blive et forslag til en analyse.

Retsanklagen

Naturligvis har Instituttet copyright på Det Tredie 
Testamente. Hvad betyder det? Copyright, ideelle ret-
tigheder, er først og fremmest til for at beskytte mod 
forfalskninger og ændringer af Martinus’ original. Når 
Instituttet står bag udgivelsen af Det Tredie Testamente 
burde man være sikker på at få Martinus’ originalskrifter, 
ikke de forandrede, skiftende eller skrevet af andre end 
Martinus. Det som absolut sikkert er Det Tredie Testa-
mente i 100% original er publiceret af ”de retsanklagede”, 
de er faksimile-udgave af originalen. Hvem skal da Det 
Tredie Testamente beskyttes mod, Rådet eller de fire 
anklagede?

Copyrighten, økonomiske rettigheder, skal beskytte 
mod økonomiske skader. Ser man Instituttets egne of-
fentliggjorte fakta om forlagsvirksomheden, kan man 
ikke få øje på nogen økonomisk skade. ”De fire” har selv 
betalt trykning og udbredelse af Martinus’ original. De 
har gjort det helt uden gevinstinteresse og dermed sparet 
instituttet for arbejde og omkostninger. Hvem har arbejdet 
ifølge Martinus’ ønsker – ifølge LOVE §3?

Er retsanklagen et ”håndslag” eller et ”sværdslag”, er det 
at tilgive eller give igen?
Har Rådet gjort alt for at komme overens med de ankla-
gede?
At tilgive er at tale med dem, som er årsag til Rådets 
problem, og foretage en analyse af hvilke muligheder, 
der er til at løse konflikten?
Hvordan kan man bruge Instituttets penge til retsags-
omkostninger for noget, der ikke findes i LOVE §3 (1982) 
eller i Vedtægter §5 stk.3 (2015)? (Ifølge oplysninger 
3.000.000 d.kr, princippet er vigtigt ikke beløbet).

”I hele sin virksomhed og med alle de midler, der står 
til dens rådighed, skal institutionen udelukkende tjene 
følgende almennyttige formål:
Bevare Martinus samlede værker uændret, som de fore-
ligger fra hans side, oplyse om disse værker, og gøre 
disse værker tilgængelige for interesserede, herunder 
ved publicering,, oversættelse og undervisning i betryg-
gende form.”

Hvis Instituttet har haft udgifter på 3 millioner d.kr til 
retssagen, hvorfor findes det ikke i årsberetningen? Skju-
ler man en så betydelig sum? Hvordan kan man bruge 
3 mill. på en retsanklage, når man ikke følger Martinus 
§3 – formålet?

Her Instituttets bogsalg 2006-2013:

Her Instituttets indkomne gavebidrag 2006-2013
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Tre millioner til advokater er mere end alle de gaver, 
Instituttet har fået de tre sidste år (2011, 2012, 2013). 
Ved gavegiverne at deres bidrag er gået til advokater?

Ifølge LOVE 1982 skal ”gaveprincippet” være gældende 
helt uden begrænsninger. Gælder det også Instituttet? 
Eller gælder ”forretningsprincippet”? Man må gerne ar-
bejde idealistisk på Klint, men må betale for mad, husly 
og foredrag. Gælder loven om ”den som giver får” ikke? 
Hvorfor er gaverne og resultatet blevet mindre?

Hvis hele salgssummen var gevinst, modsvarer det et salg 
af 25.000 bøger. Der er ikke sket et fald i forlagsvirk-
somheden ifølge årsregnskabet. Hvor er den økonomiske 
skade? Skal Instituttet ikke sælge bøgerne uden gevinst? 
Gælder ikke ”lige værdi for lige værdi” eller følger man 
”forretningsprincippet” størst mulig værdi for mindst 
mulig værdi? Forretningsmoralen er ren hævn der funge-
rer ved at skræmme, true og skade så meget som muligt.

Hvor er analysen som viser at retsanklage er den bedste 
vej til: ”udvikling af åndsfrihed, tolerance, humanitet og 
kærlighed til alle levende væsener” og til at ingen skal 
misbruge det Martinus har skrevet?
Hvad er det rigtigste, at udgive Martinus originale eller 
de af Instituttet ændrede skrifter?

Hvordan kan Instituttet udgive symbolbøger, som er 
sammensat af medhjælpere på Instituttet og påstå, at de 
er skrevet af Martinus? Burde der ikke stå ”Martinus 
Institut” som forfatter? Teksterne er uddrag fra foredrag 
og skrifter af Martinus og ikke redigeret af Martinus. 
Først når man har åbnet bogen og læser forordet kan 
man se det. Kaldes det ikke falsk markedsføring på for-
retningssproget?

Har man analyseret hvilke andre veje der findes end rets-
sag for at løse problemet?
Er det logisk at stævne de, som arbejder for at sprede 
kundskab om Det Tredie Testamente? Som gør det uden 
omkostninger for Instituttet. Som ønsker et samarbejde. 
Som udgiver bøgerne i original til kostpris til ca 140 kr 
mod Instituttets ændrede bøger til ca 300 kr.

Ændringerne
Det Tredie Testamente er et videnskabeligt værk. Det 
ændrer man ikke uden en analyse. For uden analyse er 
det ikke logik, ikke videnskab.
Ændringerne kan kun blive bedre end originalen, hvis 
man også har samme kundskab som Martinus, kosmisk 
bevidsthed.
Bliver DTT til nytte og glæde ved at ændre nummere-
ringen af siderne (pagineringen)? De ændrede bøger be-
gynder nu alle syv med side 1 i stedet for den fortløbende 

nummerering som i originalen. Så burde de kaldes Livets 
Bøger, hvis man er logisk.

Hvordan kan det være logisk at ændre stavningen? Ord 
ændrer betydning over tid. Det bliver ligesom en oversæt-
telse, det bliver tolkninger, ikke eksakt. Og man ændrer 
ord, er det så stadig videnskab?
Martinus Institut var en ”almennyttig, ideel og ikke for-
retningsdrivende fond”, da Martinus i 1981 sluttede sit 
fysiske liv. I dag, 2015, er det ændret til en erhvervsdri-
vende fond. Ændret fra et videnskabeligt, åndeligt institut 
til et ”handelshus”.
”LOVE” er ændret til ”vedtægter”. Symboliserer ikke 
LOVE kærlighed, tror nogen det er en tilfældighed?

Martinus ændrede ”Bestyrelse” til ”Råd”, fordi der til 
bestyrelse er knyttet så mange autoritetsbegreber. Derfor 
skulle det fremover hedde et ”Råd”. Alle skulle være lige 
værd (LOVE 1982 §5). I år 2015 er ”Råd” ændret tilbage 
til ”Bestyrelse”. Tog Martinus fejl da han forbandt ordet 
”bestyrelse” med autoritet og magt?
Et råd skal rette sig efter det, der er rigtigt, ikke en be-
styrelse som dikterer hvad der er rigtigt.

Instituttet er et videnskabeligt institut. Indenfor viden-
skaben skal alt være 100% logisk, ærligt og sandheds-
søgende. Det skal være helt åbent, så alle interesserede 
kan se, kontrollere og med mulighed for at korrigere det 
der gøres, hvis noget er i modstrid med DTT’s analyser. 
Den som har ret skal få ret.

Det kan meget vel ske, at jeg misforstår eller tager fejl, 
jeg kender ikke alle fakta. Jeg er taknemmelig for alle 
rettelser, så det kan blive korrekt.

Det kan lykkes at løse problemer på fredelig vis, på 
Martinus’ vis. Hjælpes vi ad ærligt og åbent, ved jeg vi 
sammen kan løse problemerne og gøre det rigtige og få 
venskab og glæde tilbage mellem alle interesserede. Det 
fordrer at vi virkelig vil, lægger prestige og magt til side 
og analyserer, hvad der er ret, ikke hvem der har ret, og 
derefter gør det rette sammen.

(oversat fra svensk af R.O.)
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Af Søren Jensen

Den gamle verdensorden var hierarkisk. Hver familie og 
lille by havde hver sin ”høvding”, hvilket kunne fungere 
særdeles harmonisk i den grad de ”underordnede” så 
naturligt op til denne høvding. Alle kendte sin plads lige 
som hos myrerne. 

Men udviklingen stod ikke stille. Menneskene modnedes 
til større og større ansvar og i samme grad blev den gamle 
hierarkiske verdensorden mere og mere en hindring for 
alt det nye som nu skulle kunne ske. Overgangsstadier 
som det ”oplyste enevælde” kunne i perioder mildne 
overgangen til det vi i dag ynder at kalde demokrati, men 
det var en konfliktfyldt proces. Konflikterne opstod i den 
grad de gamle ”høvdinge” ikke løste på trykket og ikke 
forstod de mange nye behov som opstod. 

Det har siden vist sig, at demokrati heller ikke er en 
ukompliceret tilstand. Martinus beskriver hvordan det 
ægte demokrati er mere tidskrævende og omstændigt 
end fortidens diktatur, men at denne styreform alligevel 
er helt uundværligt på vores nuværende udviklingstrin, 
idet dette samarbejdssystem bedre indrager alles erfa-
ringer og ikke kun baseres på hvad høvdingen og hans 
nærmeste kan forstå. 

Vi skal agte os for at kalde dagens samfund for et rigtigt 
demokrati i og med den rolle som pengene spiller. En stor 
del af verdens såkaldte demokratier er i realiteten en slags 
”kapitaldiktaturer” hvor den der har flest penge kan købe 
sig til magten, til ex via medier, juridisk ekspertise og 
lignende. Således vil det være indtil det bliver tydeligt for 
alle hvorledes det nuværende pengesystem ”giver til den 
der har” og ”tager endda det sidste fra den som ikke har”.

Verden er altså igen med uhørt fart på vej ind i diktatu-
rets fangearme uden rigtigt at forstå det inden det er for 
sent. Et ex er den integritet og brevhemmelighed vi før 
så som ukrænkelige rettigheder, men i dag ignoreres af 
forskellige offentlige og private kræfter (ex NSA, Fb og 
Google) der overvåger og registrere hvad vi gør, med 
hvem og hvor, på en sådan måde at George Orwell fik 
ubehageligt ret i sin fremtidsvision ”1984”. 

Den russiske forfatterer Leo Tolstoy sammenlignede den 
nye fare med ”en skøge”. ”En skøge” som billedet på 
de fristende, imødekommende reklamer forretningslivet 
dagligt vil lokke os med, men som viser sine egentlige 
natur hver gang vi til ex indgår ”en aftale”. Pga de juri-

diske finesser kan det være svært værne os imod denne 
skjulte for for tvang.

Det er noget lettere at gennemskue den anden politiske 
variant som vi i dag kalder ”kommunisme”. Den gik jo 
mere direkte til værks og mødte folk med gevær og in-
despærring bag sine mure. Denne ”kommunisme” også 
en følge af resultatet af at de gamle høvdinge ikke fulgte 
med udviklingen. Et stadigt stigende tryk nedefra, vil 
tilsidst lede til oprør og revolution hvis høvdingen ikke 
lytter i tide. 

Den russiske revolution er eet ildevarslende eksempel. 
Her spillede Leo Tolstoy i virkeligheden en vigtig rolle. 
Hans skarpe intellekt kritiserede det gamle zarregimes 
overgreb på bønderne og denne kritik spredte sig ud i 
hele Europa og var med til at bane vejen for den russiske 
revolution. Tolstoy selv var overbevidst kristen, vegetar 
og pacifist, mens marxismen derimod så det religiøse 
som ”opium for folket”, altså som en slags bedøvelse der 
gjorde zarens undertrykkelse mulig. 
Marx mente i sine analyser, at kapitalmagten ikke frivil-
ligt ville tjene folket og derfor så ”proletariatets diktatur” 
som et uundgåeligt led i udviklingen. Paradokset ledte 
til, at revolutionslederen Lenin gik til åbent angreb på 
Tolstoy og i en artikel, ”Lev Tolstoy as a mirror of the 
russian revolution” anklagede Tolstoy for sin pacifisme 
som Lenin mente var den direkte årsag til fiaskoen for 
det første revolutionsforsøg. 

Idag forstår vi takket være Martinus, at den virkelige 
kosmiske kommunisme, det ægte demokrati og den ægte 

freDen og De store kAnoner
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kristendom er eet og samme. Det kunne Marx og Lenin 
ikke se og dermed kastede de barnet ud med badevandet, 
altså den uselviske, pacifistiske kristendom som Tolstoy 
i den grad repræsenterede. Tolstoy havde til ex gjort sit 
store gods Yasnaya Polyana til hjem og skole for de liv-
egne der ellers ville have levet som rene slaver i zarens 
Rusland. Han virkede endvidere aktivt for at føre mange 
af de store fremskridt ude i den store verden hjem til 
moder Rusland. Men historien ville noget andet.

Med Lenins åbne bekendelse til vold og diktatur som 
metode gik det slag i slag. Uden religionens indflydelse 
forsvandt også den formildende påvirkning som den 
virkelige Jesus-kristendom kunne have haft og den 
nye ledestjerne viste sig at være af bloddryppende rød 
model. Diktator-princippet åbnede vejen for historiens 
hidtil største blodbad. De store kanoner, vandt kampen 
om revolutionen. Den magtliderlige Stalin udrensede de 
andre og indførte proletariatets diktatur som en konstant 
tilstand. Proletariatet blev slave af sig selv. Se her var 
noget at lære af. 

Af  Søren Jensen

Det tredie testamente handler om vejen til freden. Med 
hjerte og hjerne forenet opstår den åndelige videnskab. 
Man kan ikke komme højere end at forene kærlighed og 
videnskab. Denne bevidsthed er selve Guds tænkemåde.
Martinus værk tiltrækker mennesker som er trætte af krig 
og konflikter. Målet for disse mennesker er kærlighed og 
fred, men alligevel kommer de alle igennem en masse 
konflikter, sågar konflikter med andre fredsaktivister. 
Hvad er meningen?

Efter min mening er konflikterne til for at afsløre det ufær-
dige. Der er altid ufærdige sider indblandet i en konflikt. 
Takket være konflikterne får vi derfor hjælp til at stille 
skarpt på disse ufærdige sider – en efter en.

De kosmiske analyser forklarer, at freden kun kan be-
gynde inde i os selv. Vi må altid selv blive en fredens 
zone før vi kan opleve den i det ydre. I den grad vi har 
forstået dette, har forstået kærlighedsanalyserne i Det 
tredie testamente, er det naturligt at vi vil hjælpe andre 
som står for tur. I mødet med andre mennesker kan vi 
øve os i den nye bevidsthed. Det er derfor vi til tider er 
omgivet af besværlige mennesker og konflikter, der skal 
løses. Jo mere besværlige, jo bedre træning. Øvelse gør 
mester. Det gælder virkeligt om ikke at gemme sig for 
konflikterne. Man må opøve et vist mod. Uden øvelse 
ingen mester.   

Det er dette Martinus viser på omslaget af sit værk med 
livets og dødens symbol. Bagsidens symbol hedder netop 
”Gennem indvielsens mørke – helvede eller ragnarok”. 
Martinus forklarer dermed den yderste konflikt, ”Rag-
narok” med ordet ”indvielse”. I sit værk forklarer han 
menneskenes store uløste problem; mørket og lidelsen; 
Hvordan kan den alkærlige og almægtige Gud tillade al 
denne ulykke? 

De kosmiske analyser forklarer, at tidens voldsomme 
”dommedagstilstand” hører med til udviklingen. De 
mange problemer er til for at lede til ”dom” over alt det 
ufærdige, det som skaber ulykker, og det som er færdigt, 
det som leder til lykke. Dermed får vi en intellektuel 
forklaring på den symbolske beretning i Det Gamle Te-
stamente, der hvor ”slangen” taler til Adam og Eva om 
æblet på kundskabens træ: ”Gud ved, at den dag i spiser 
af frugten åbnes eders øjne, og i bliver som Gud med 
kundskab om godt og ondt.” (1. Mos 3:5)

Bibelen beskriver altså, at det er erfaringerne der med 
tiden gør mennesket ligt Gud. Der står direkte at frug-
terne på kundskabens træ er synonymt med nye indsigter. 
Frugterne var ”gode at få forstand af”. For at helt forstå 
hvordan det går til manglede vi dog en brik, dette at vi 
må kunne tage vores erfaringer med fra liv til liv for at 
få glæde af dem. Med forklaringen på vores evige ”jeg” 
falder alt på plads, og vi må konstatere at Gud i Bibelen 
fra starten af har åbenbaret mekanikken bag processen 
der skal føre til det store mål: ”Lader os gøre et menneske 
i vort billede efter vor lignelse”. (1. Mosebog kap 1:26) 

Konflikt og samarbejde
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I den næste del af Bibelen, Det Nye Testamente, fik vi så 
det store eksempel på et sådan rigtigt menneske i Guds 
billede. Man kan ikke rigtigt blive mere kærlig end et 
menneske som tilgiver og beder for sine torturbødler 
som Kristus på korset. I Bibelens afsluttende del, Det 
Tredie testamente, får vi altså den endelige forklaring 
og vi kan her læse hvorledes livet opleves fra en sådan 
kristusbevidsthed. Martinus viser på forsiden af sit værk 
hvorledes Kristus spreder ”skyerne” dvs. de mange li-
delser og konflikter. Kristusbevidstheden er ”solen” der 
spreder skyerne dvs. opløser alle konflikter. 

Med dette i baghovedet er det ikke så farligt når konflik-
terne indfinder sig. I det evige verdensbillede er konflik-
terne blot ”fødselsveer”, der indvarsler den nye tilstand. 
På symbolet på bagsiden af Martinus’ værk ser vi, at 
denne mørke ”fødselszone”, altså vores urolige verden, 
i virkeligheden er omgivet af Guds kærlighed og almagt. 
Det er naturligvis ikke rart med lidelse, men jo mere galt 
det går, des mere smerte, og des hurtigere presses barnet 
ud i verden. Kosmisk set er konflikterne således Guds 
ubehagelige kærlighedsgaver. Da vi ikke kan undgå dem 
består hele vores valg i hvordan vi vil møde dem. Hvis 
vi vælger at se indad, betyder konflikterne dermed en 
mulighed for at afslutte konflikten inde i os selv. 

Det er ikke uden et vist besvær når vi ændrer kurs i livet. 
Kristus havnede på korset, og sådan kan det også betyde 
smerte og forfølgelse for andre mennesker som står fast 
i en god sags tjeneste. Vi skal igennem alle roller i livets 
teater. Vi vil komme igennem perioder hvor det er os 
der forfølger vores næste, og perioder hvor vi selv bliver 
forfulgt. Til sidst når vi frem til den højeste rolle i livet. 

Vores forskellige opfattelser, og roller i livets teater, har vi 
naturligvis på grund af vores forskellige erfaringer. Det er 
derfor konflikterne opstår. Udfra vores udsigtspunkt over 
livet kan vi se ”splinten i øjet” på vores næste, men endnu 
ikke ”bjælken” i vores eget. I sjælens dyb hersker stadig 
selviskheden og den har en genial evne til at camouflere 
sig og gøre den anden part til årsag bag enhver konflikt. 

I krigens zone er løsningen på en konflikt derfor et 
magtspørgsmål. Den, der har magten kan afgøre kon-
flikten, dømme sin modstander og udmåle straffen 
uanset hvad der egentligt er rigtigt og forkert. Det 
gjorde Kristus ikke. Kristus dømmer ingen. Han tager 
endda sine bødler i forsvar med ordene ”Fader forlad 
dem, thi de vide ikke hvad de gøre”. Der er al mulig 
grund til at være forsigtig i livet. Det man dømmer kan 
være det man ikke selv kan forstå endnu. Man er i så 
fald i kamp med sol og måne, i kamp med de sider af 
sin egen fremtid som naturen selv er ved at udvikle.  
 
Og lige meget hjælper det. Isen kan knitre og knage 

under solens begyndende varme, men solen vinder altid 
over vinteren. Efter vinter bliver det forår og sommer. 
Menneskenes mentale tilstande følger i samme orden 
”Ingen kan stå imod en ide hvis tid er kommet” sagde 
Victor Hugo. Dermed bliver livet selv, synonymt med 
Gud, den store læremester i enhver konflikt. Enhver fred 
og løsning på problemer, som ikke består i den absolut 
rene ”sommertilstand”, udgør blot en midlertidig tilstand. 
Snart vil det knitre og knage igen. Midlertidige løsninger 
er ikke i kontakt med verdenslogikken. De skaber ny uret 
og dermed nye konflikter. 

Men naturen går sin gang. Guds mølle maler langsomt, 
men den maler. Det Tredie Testamente viser hvorledes 
solen – den kærlige bevidsthed – smelter alle vintertil-
stande på sin vej hen over jorden. Med tiden opstår freden 
og det ligeværdige samarbejde. 
Den nye bevidsthed kendetegnes af tilgivelse og upar-
tisk analyse af problemerne. Med tilgivelse mener jeg 
tolerance af ”de andres” afvigende karakterer i forhold 
til os selv. Og med upartisk analyse mener jeg, at åbent 
fremlægge alle fakta i en given sag og efter en analyse 
af alle muligheder vælge den kærligste løsning, altså den 
som er bedst uanset konsekvenserne for en selv. Om man 
samtidigt beder Gud om hjælp til at vælge det rette, kan 
det nok ikke gøres bedre.

Nu er vi jo ikke altid nået frem til den færdige sommer-
bevidsthed. Der er ofte noget ufærdigt til stede. Der hvor 
vi oplever vrede, bitterhed eller martyrium er der altid 
mindst en ufærdig part tilstede i konflikten, nemlig en 
selv. Kosmisk set er det dermed aldrig de andres skyld når 
den dyriske bevidsthed blusser op i os selv. Hvis man vil 
vende de kosmiske analyser på hovedet kan man natur-
ligvis godt dømme et andet menneske for at være skyld 
i disse ubehagelige følelsestilstande i en selv, men det er 
i så fald ikke tegn på den tolerance og evne til upartisk 
analyse som kendetegner den nye kærlighedsbevidsthed. 

Der er ikke noget unaturligt i at ufærdige sider blusser op 
fra tid til anden i en ufærdig bevidsthed. Men vi må ikke 
lade det ufærdige få magt. Vi må altid have et falkeøje på 
os selv. Det kan også indebære, at der er situationer som 
vi ikke orker at møde med kærlighed, men det behøver 
ikke føre til konflikt takket være princippet; ”Hvis du går 
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til venstre, så går jeg til højre; eller hvis du går til højre, 
så går jeg til venstre.” (1. Mos kap 13) 

Hvilket genialt princip. Nu er det naturligvis ikke me-
ningen, at man skal vende dette princip på hovedet og 
sende folk afsted til højre og venstre fordi man ikke selv 
kan samarbejde med dem. Vores frihed er ikke friheden 
til at begrænse de andres frihed. Martinus sagde: ”Det er 
frivilligt alt sammen. Der er ikke anden vej.” (Martinus 
på et rådsmøde. Afskrift fra Bånd H2). Han kunne også 
sige: ”Der er ikke nogen der skal smides ud af vores. De 
er aldrig smidt ind. De går ind og ud af sig selv.” (Afskrift 
fra Bånd M3). Det er svært for mennesker, at forstå dette 
nye enkle princip. Måske var det derfor Martinus gentog 
det igen og igen, som til ex frem for 1200 mennesker 
på sin 90 års fødselsdag i Falkoner Centret: ”Ingen kan 
meldes ind og ingen kan smides ud”. 

Det er naturligvis svært for mennesker i tidens urolige 
verden, at forstå livet og få tillid til hinanden. Det må 
derfor begynde med de mennesker som kender til kær-
lighedens analyser. Martinus ville at sagens samarbejde 
skulle blive et eksempel på den nye kultur. Martinus: 
”Hvis det ikke var synligt og mærkbart her, måtte man få 
den opfattelse, at analyserne ikke havde nogen praktisk 
betydning”. Sagde Martinus i sit jubilæumsforedrag den 
femte juli 1942. Det er jo en selvfølge at sagen ikke kan 
være noget lysende eksempel til efterfølgelse hvis den 
benytter gammeldags metoder. 

Martinus mission er at forklare alkærligheden. Men vi 
får ikke megen glæde af den nye forklaring hvis den ikke 
appliceres på den praktiske virkelighed. Det er i livet selv 
de nye principper skal stå sin prøve. Det er ikke således, 
at de nye principper først gælder i fremtiden, eller at de 
ikke gælder i visse ekstreme situationer. Det er tværtimod 
i disse situationer, at der er mest behov for nye løsninger. 

Princippet ”At vende den anden kind til” betyder na-
turligvis ikke, at man ikke reagerer i mødet med ”det 
onde”. Det betyder, at man møder problemer med den nye 
bevidsthed. Kristus var pacifist, men han var ikke pas-
siv. Det er meget lærerigt hvorledes han svarer kosmisk 
uangribeligt på de mange situationer der opstod.

Idag er menneskene blevet endnu mere intelligente og 
geniale til at gemme deres selviske motiver bag alskens 
løgne ligesom farisæerne på Jesu tid. Farisæerne var 
ikke ude efter retfærdighed i mødet med Kristus. Det 
beskrev Jesus med ordene om ”de kalkede grave”, hvilket 
skulle forklare at de forsøgte fremstå som lyse og gode, 
mens de i virkeligheden var styret af selviske motiver og 
magtbegær. Det siger sig selv at samarbejde her var en 
umulighed. Deres metoder var i direkte modstrid med den 
virkelige menneskelige kultur som Jesus demonstrerede. 

Alle løgne, selv de bedst camouflerede, vil blive afsløret 
på vejen ind den nye verdensepoke. Løgne er i konflikt 
med vores nuværende udviklingstrin. Dette så vi allerede 
i det Bibelens gamle lærestykke om påskebegivenhe-
derne. Ypperstepræsten fik det jo sværere og sværere 
med Kristus og så tilsidst ikke anden udvej end at aflive 
ham. De var jo ikke modige nok til at revse sig selv og 
indrømme deres store fejltagelse. Og i stedet blev det livet 
selv, der som altid fik det sidste ord. Vi kan jo se hvorledes 
den uheldige Kajfas løgne blev stillet til skue for kom-
mende utallige generationer som undervisning. Sådan vil 
det gå med alle løgne i lyset af den nye verdensimpuls. 
Alle sten skal vendes. Alt i livet skal videnskabeliggøres. 
Først da indtræder freden, balancen og trygheden. Foråret 
overvinder enhver vintertilstand. 

Endnu er der jo ikke så mange færdige mennesker til 
stede. Jeg kender i al fald ingen og dermed er ethvert 
samarbejde indtil videre op til os ufærdige mennesker. 
Men man behøver ikke være et færdigt menneske for 
at kunne holde sine ufærdige sider i skak i visse sam-
menhæng. Kun den der tror at han ikke kan ”falde i” 
har et vist handicap der. Han eller hun er jo pr definition 
allerede ramlet i. ”Hver den, som synes at stå, se vel til, 
at han ikke falder”.

Alt går lettere med åbenhed og ærlighed omkring alle 
forhold. Der er ikke noget uetisk, tværtimod, ved at 
indrømme at vi til tider må træde et skridt tilbage fordi 
vi mangler erfaringer på et givet område, eller fordi det 
virker som om den anden part mangler visse erfaringer 
og derfor ikke kan forstå os. Men der hvor udviklede 
humane mennesker ønsker at samarbejde burde dette 
med at ”gå hver til sit” alligevel høre til undtagelsen. Et 
udviklet menneske vil langt oftere vælge at se konflikten 
som en undervisning, som en ”klokke der ringer” når 
nogen eller noget er kommet på afveje. ”Klokken” viser 
for eksempel, at der er sten, der behøver at blive vendt. 

Konflikten peger på noget ”ufærdigt” i samarbejdet. Det 
som før var skjult skal nok komme frem i solens lys. 
Guds mølle maler. Først når en analyse, en løsning, er 
til glæde og velsignelse for alle parter, er den kommet i 
harmoni med Guds skabemetode, verdensaltets grund-
tone alkærligPrincippet ”Ske ikke min men din vilje” 
indebærer afslutningen på alle konflikter og fødslen af 
det fuldkomne samarbejde.
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Af Jens Lindsby

Der har været en større diskussion af dette begreb, fordi 
det er kommet frem, at der fem steder i den modernise-
rede udgave af LIVETS BOG 3, nemlig stk. 972, 974, 
976 og 978, er blevet rettet tilbage til manuskriptet fra 
overbevidsthed til underbevidsthed. I Martinus levetid 
står der dog overbevidsthed i alle de trykte udgaver. 
Det de pågældende stykker omhandler, er en analyse 
af spiralkredsløbets to store kontraster lys og mørke 
og spørgsmålet er, hvilken struktur C-viden om lys og 
mørket går til.
Jeg er efterhånden overbevidst om, at problematikken 
også skyldes en flertydighed i begrebet underbevidsthed 
og at dette begreb på et tidspunkt i værket fik en anden 
eller udvidet betydning.  Men lad os prøve at se på be-
grebet og forskellige eksempler på hvordan det er brugt:
I Gavekultur (1952), kap. 1, hedder det: ”.. Ja, denne 
camouflage kan endog være så effektiv og vanemæssigt 
tilrettelagt af sit ophavs egen underbevidsthed, at samme 
ophav undertiden slet ikke dagsbevidst aner situationens 
virkelige analyse, når det i det eller det tilfælde er i færd 
med at ”yde” den eller dette noget, og således i første 
instans i god tro mener sig i færd med ”at give”…”
Dette er et eksempel på en nærmest psykoanalytisk brug 
af begrebet, altså en persons væremåde bliver i dette 
tilfælde styret af ubevidste kræfter. Denne form for be-
skrivelse af det underbevidste synes dog udmærket at 
kunne kategoriseres som en variant af den måde begrebet 
bliver defineret på i næste punkt.

Sandsynligvis er den første omtale af underbevidsthed i 
Logik kap. 94: …” Dette Stadium kan vi udtrykke som 
”C. Stadiet”. Paa dette Stadium har den som bevidst Viden 
forlængst naaet Kulminationen af sin Mission og behøver 
ikke mere at opretholdes som erindring og eksisterer da 
som en selvstændig arbejdende Bevidsthedsfunktion, vi 
kalder ”Underbevidsthed”.”
På samme måde taler Martinus i LB2, stk. 326 om un-
derbevidsthedsfunktionen i relation til vanebevidsthed 
idet han siger: ”Men efterhaanden som Gentagelserne 
skrider frem, og det førnævnte lille Organ bliver mere 
og mere udviklet, bliver det i Stand til at kunne befordre 
Konstellationerne af Materierne eller Stofferne ved den 
paagældende Manifestation saaledes, at Hjernen afla-
stes for denne Funktion, der da skrider ud af Individets 
Dagsbevidsthed, bliver en Funktion, der tilsidst er saa 
selvstændig, at den sker, enten Individet vil det eller 
ikke. En saadan Funktion kalder vi en ”Underbevidst-
hedsfunktion”.

Og nedenunder  i samme stykke : ”Af saadanne Funktio-
ner har det levende Væsen mange. Til disse hører selve 
Hjertefunktionen, Kirtelfunktionen, Fordøjelsesfunktio-
nen, ja, selve Skabelsen af Individets fysiske og aandelige 
Legemer foruden de herigennem manifesterede Dyder 
eller Laster, Karakteregenskaber, almindelige Anlæg 
og Talenter eller absolut alt, hvad der sker i det levende 
Væsen udenfor dets vaagne Hjerne- eller Dagsbevidsthed. 
Det lille Organ, der saaledes selvstændigt kan befordre en 
Funktion og derved aflaste Hjernens eller Dagsbevidsthe-
dens Medvirken i denne, har jeg kaldt ”Talentkernen”.”
Heraf kan vi udlede at en underbevidsthedsfunktion kan 
være en talentkerne. Omkring denne underbevidstheds-
funktion eller talentkernes placering i X1,X2 og X3 siger 
Martinus herefter lidt senere:
” Det paagældende ”Skæbneelement” med tilhørende 
”Talentkerner”, i hvilken Legemerne har deres Rodfæ-
stelse, eksisterer altsaa ikke i selve disse Legemer, men 
fremtræder derimod som Detailler i den Realitet, vi 
kender som ”X 2”. Da dette ”X” saaledes i Forbindelse 
med ”X l” rummer selve Overkommandoen over eller 
er Fundamentet for en hvilken som helst Skabelse, en 
hvilken som helst Bevidsthedsnuance, et hvilket som helst 
Udtryk, der maatte komme til Syne i det levende Væsens 
Manifestation, vil vi fremtidig i ”Livets Bog” kalde disse 
to ”X’er” for ”Overbevidstheden”.

Og videre i stk. 326 ” Denne ”Overbevidsthed”s Funktion 
har altsaa sit Udspring i ”Skæbneelementet” og eksiste-
rer ikke som nogen klar Dagsbevidsthed. Den eksisterer 
derimod som en fuldkommen ubevidst Automatfunktion. 
Den lystrer de evige Love, paa hvilke ”Spiralprincippet” 
i Udviklingen er baseret. ”Skæbneelementet” er bygget 
op af den syvende .Grundenergi:Moderenergien.””
En underbevidsthedsfunktion eller underbevidsthed be-
skriver således her det faktum, at en masse af væsenets 
funktioner befordres uden, at væsenet behøver at have sin 
bevidsthed med i det. Det er blevet en vane, der fungerer 
automatisk. Men denne underbevidsthedsfunktion kan 
udmærket have sit sæde i X2 eller overbevidstheden. Og 
det er jo egentlig ganske logisk.

Underbevidsthed, er den defineret på to måder?
Skal der stå over- eller underbevidsthed i Livets Bog III?
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Ligeledes beskrives det samme i LB4,stk. 1191 : ”Hos 
„Adam” eller „Mennesket” paa Plantestadiet finder vi 
ovennævnte Lystilstand om end i en meget fremskreden 
degenereret Form. At den er degenereret, afslører sig 
igennem den Omstændighed, at det paagældende Væ-
sen i nævnte Stadium ganske rigtigt ejede den kosmiske 
Lystilstand, men som tidligere nævnt kun i Form af 
Automatfunktion. Den ejede den ikke mere i nogen Dags-
bevidsthedsform. Den højeste Visdom eller Kundskab om 
selve Livet var i alt væsentligt for længst gaaet over i dets 
Underbevidsthed som Talentkerner, Evner og Anlæg.”
Igen er det tydeligt, at denne underbevidsthed befinder 
sig i X2

Problemet opstår i den videre definition af begrebet 
underbevidsthed, idet Martinus i LB2, stk. 330 skriver:
”Underbevidstheden” er igen at inddele i to faktorer: 
”Dagsbevidstheden” og ”Natbevidstheden”
Og mere udførligt defineret i stk. 515: ”Det er denne 
Omstændighed,der bevirker, at dets Bevidsthed bliver at 
inddele i de to tidligere omtalte Omraader: ”Dagsbevidst-
hed” og ”Natbevidsthed”. ”Dagsbevidstheden” udgøres 
af det bevidste eller villiemæssigt dirigerede Omraade af 
Bevidstheden, medens «Natbevidstheden» udgøres af det 
automatisk dirigerede, ubevidste Omraade af samme. I 
gennem denne «Dagsbevidsthed» udløser individet hele 
sin bevidste Vekselvirkning med Energierne. Her finder 
alle Reaktionerne Sted. Og denne Vekselvirkning og disse 
Reaktioner er det samme som Væsenets «Tankefunktion», 
der igen er det samme som dets bevidste Oplevelse af 
Livet.”
Nu er underbevidstheden pludselig defineret ved at bestå 
af dagsbevidstheden (og Natbevidstheden), hvilken den 
absolut ikke er i de eksempler der er nævnt i punkt 1og 
2. Tværtimod er definitionen af underbevidsthed her 
netop fraværet af dagsbevidsthed. Samtidig defineres det, 
at underbevidstheden er lig med X3 og dermed også at 
overbevidstheden er X1+X2. F.eks. DEV1, 11.16 :
”Underbevidstheden udgør således i virkeligheden en 
forlængelse af overbevidstheden ned i det tids- og rumdi-
mensionelle eller skabelsesresultaternes og oplevelsernes 
område, der er det samme som det, vi har udtrykt som 
”X3”.”

Dette er selvfølgelig særdeles problematisk i forhold til 
definitionen af underbevidsthedsfunktionen, der sker i stk. 
326, idet den her udemærket kan være placeret i X2. Det 
ser således ud som om, der burde have været beskrevet to 
forskellige begreber. Underbevidstheden i form af dags- 
og natbevidstheden ses som en del af den evige struktur 
i væsenet LB6, stk. 2172: ” Jeg’et, Overbevidstheden, 
Skæbneelementet, Underbevidstheden, gennem hvilken 
Oplevelsen bliver til Dags- og Natbevidsthed, danner 
saaledes tilsammen det „evigt Levende” i det levende 
Væsen.”

Natbevidsthed og underbevidsthed, samt den før-
ste betydning af begrebet underbevidsthed senere i 
værket.
Mht. natbevidstheden er det den bevidsthed, vi befinder 
os i når vi sover, men derudover beskriver Martinus i 
LB4,stk. 1107: ” At de er for nedadgaaende eller de-
genererende betyder nemlig ogsaa, at de befinder sig i 
Aftagende som vaagen „Dagsbevidsthed”. Men idet de 
aftager som vaagen „Dagsbevidsthed”, tiltager de som 
„Natbevidsthed”, hvilket vil sige, at de mere og mere 
gaar over til Automatfunktion.”
Men her er natbevidsthed jo det samme som underbe-
vidsthedsfunktion beskrevet under punkt 2.
Yderligere omkring natbevidstheden beskriver Martinus 
at de åndelige eller sjælelige legemer i form af grund-
energierne på følgende måde i, LB2 stk.372: ” Og vi har 
allerede lært disse at kende under Begreberne ”Instinkt-
legemet”, ”Intelligenslegemet”, ”Intuitionslegemet ”og 
”Hukommelseslegemet”. Disse Legemer er alle af en 
underfysisk Natur. De andre Legemer ”Tyngdelegemet” 
og ”Følelseslegemet ”er i Følge deres Identitet, som 
henholdsvis udgørende Varme- og Kuldelegeme eller 
som en Mellemting heraf, at betragte som ”fysiske” Le-
gemer. Som vi allerede har lært, bærer de underfysiske 
Legemer ”Natbevidstheden ”og de to andre Legemer 
”Dagsbevidstheden” hos det jordiske Menneske.”

Første gang Martinus omtaler underbevidsthed  i Livets 
Bog er LB1, stk 181, hvor han beskriver underbevidst-
hed i relation til de legemer, der dybest set er udtryk for 
grundenergierne : ”… Dette vil altsaa igen sige, at af 
dets seks Manifestationslegemer er det egentlig kun klart 
dagsbevidst i et, nemlig det fysiske. De Øvrige Legemer 
sanser det ikke, men begynder dog at ane en saadan 
eksisterende Bevidsthedsdel og udtrykker denne under 
Begrebet ”Underbevidsthed”.”
Så det er vel tydeligt, at Martinus i stk. 372 bruger be-
grebet natbevidsthed i stedet for underbevidsthed, når vi 
taler X3. Er det således ikke mere korrekt at sige, at det 
der tidligere blev defineret som underbevidsthed, når vi 
taler om X3, er det samme som natbevidsthed? 
Det er lidt vanskeligere at finde noget om processen i 
selve X3, men her beskriver Martinus, at der skabes 
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midlertidige organer for grundenergifunktionerne og det 
er ganske logisk også set i relation til at grundenergierne 
skiftevis er førende i væsenets dagsbevidsthed. DEV1, 
11.17 : ” Forannævnte underbevidsthed er altid forbundet 
med overbevidstheden ved de seks grundenergiorganer 
eller strukturer. Igennem disse strukturer skabes der så i 
grundenergimaterien timelige eller midlertidige organer 
for grundenergifunktionerne, der altså udgør hele væse-
nets livsoplevelse og skabelse. ”Grundenergifunktionerne 
er det samme som væsenets samlede bevidsthedsfunktion.
Martinus har i øvrigt kort inden de her omtalte stykker 
omkring stk 972, en mere kunstnerisk beskrivelse af rela-
tionen mellem overbevidstheden og underbevidstheden, 
i form af dags- og natbevidstheden.

I det følgende er tilskuer rummet dagsbevidstheden.  LB3, 
Stk 955 ”.. Som vi allerede ved, er Jeg’ets Skæbneelement 
med Talentkerner „Skæbneteatret”s Instruktionslokale, 
hvorfra Impulserne føres til Teatrets „Maskinrum” eller 
„tekniske” Afdeling: „Underbevidstheden”, hvor de i 
Form af Automatfunktioner udgør det skjulte Funda-
ment for Udløsningen af den „Kulissekombination”, 
den „Maskering” af de „Rollehavende” (Guden og Gu-
desønnen) eller det „Scenearrangement”, der kan bringe 
Skæbnespillets Facade imod „Tilskueren” til Opfyldelse 
af sit Formaal, der i første Instans som nævnt er dette: at 
udgøre en Demonstration af „Helvede” eller en Indvielse 
af Gudesønnen i den ene af selve Livsoplevelsens to 
Generalfaktorer eller Kontraster...”
Men alligevel ser det generelt ikke ud til, at Martinus går 
væk fra den første definition af underbevidsthed. Han 
bruger den ikke så tit, men den eksisterer side om side 
med underbevidstheden som X3.F.eks. i LB6, stk. 1988: ” 
Naar en bestemt Manifestation er blevet en Rutine, er den 
blevet en Biting i den vaagne Dagsbevidsthedsfunktion, 
idet den da har faaet et selvstændigt underbevidstheds-
center og kan arbejde mere eller mindre automatisk eller 
selvstændig.”

Eller i LB5, stk. 1607 : ”…, samtidigt med at deres ydre 
fysiske Livsfunktioner er saa enkle eller simple, at de helt 
har kunnet udvikles til selvstændige Automatfunktioner, 
der kan træde i Funktion straks ved den fysiske Fødsel. De 
fysiske Livsfunktioner er her saaledes mere selvstændige 
Underbevidsthedsfunktioner end hos de i Udviklingen 
længere fremskredne Væsener.Og derudover er LB4, stk. 
1191 som tidligere nævnt et godt eksempel.
Det ser desuden ikke ud til, at Martinus anvender begre-
berne underbevidsthed, underbevidsthedsfunktion eller 
underbevidsthedscenter i forskellige betydninger.

Lidt om processerne omkring talentkerner, C-viden 
og Overbevidstheden.

Overbevidstheden er jo ifølge DEV1, stk. 11.15: ”Det, 

der således er evigt og uforgængeligt ved det levende 
væsen, er jeg’et, dets overbevidsthed, hvilket vil sige: 
polprincippet, skæbneelementet, grundtalentkernerne, 
skæbnetalentkernerne, og de hertil knyttede evige bin-
deledsorganer for jeg’ets eller overbevidsthedens for-
bindelse med den tids- og rumdimensionelle del af dets 
samlede organisme, samt moderenergien og urbegæret.”
At C-viden og talentkerner har sit sæde i overbevidst-
heden, skyldes at overbevidstheden er hævet over rein-
karnationen og er den struktur der kan bringe væsenets 
C-Viden videre fra fysisk organisme til fysisk organisme.

Dette ses tydeligt i, LB3, stk. 739 : ” Som vi her har set, 
er Talentet ikke noget, der mirakuløst springer frem af 
„Intet”, ligesom det heller ikke er en Realitet, vi kan faa 
foræret som en medfødt Vuggegave. Talentet er „C. Vi-
den” eller Væsenets egen fra Fortiden nedarvede Mentali-
tet. At denne Mentalitet kan overføres fra det ene fysiske 
Jordliv til det andet uafhængig af den fysiske Organismes 
Undergang, bliver meget let forstaaeligt og selvfølgeligt, 
naar man kender Jeg’ets og dets Overbevidstheds over 
den fysiske Organisme hævede evige Struktur og ser, at 
samme Jeg i Kraft af sit Skæbneelement og i Form af 
Talentkerner kan overføre Vanefunktionerne eller sin „C. 
Viden” fra den ene fysiske Organisme til den anden og 
helt udforme samme Organisme i disse medfødte Funk-
tioners eller Talenters Favør.”

Mht. til processen omkring forholdet mellem X2 og X3, 
beskriver Martinus det som et plante frø, der udfolder 
sig ned i X3 eller han taler om forgreninger ned i under-
bevidstheden . Denne proces beskrives i de tre følgende 
stykker:LB6,Stk. 2187: .. Det Omraade af de levende 
Væsener, der udgør deres Jeg og Overbevidsthed med 
dens Forgreninger nedad i deres Underbevidsthed, fore-
kommer saaledes udenfor al Sansning…”LB6, Stk. 2169 
”.. Men denne  Evne eller dette Talent, som det inkarne-
rede nye Liv er med til at befordre for Væsenet, er ikke 
beregnet paa at skulle gaa tabt sammen med Organismen 
ved dennes Undergang eller Død. Derfor afføder nævnte 
nye Liv en Talentkerne, som overgaar til Opbevaring i det 
tidligere nævnte Organ i Overbevidstheden, vi har udtrykt 
som „Skæbneelementet”. Denne Talentkerne udgør altsaa 
ligesom Plantefrøet et Koncentrat af de Egenskaber, som 
den paagældende Manifestationsart repræsenterer. Disse 
Egenskaber udgør her smaa Kraftcentre, der, selv om de 
er aldrig saa smaa eller mikroskopiske, dog er kraftige 
nok til, naar Betingelserne herfor er til Stede, atter at 
kunne opbygge et nyt Organ i Væsenets Organisme i 
en ny Inkarnation, og ved hvilket Organ Væsenet atter 
kan udfolde den paagældende særlige Evne i nævnte 
Inkarnation…” LB6, Stk.2185 ” Det eneste bevægelige 
i dens Omraade er Talentkernernes Passage ind og ud 
af Skæbneelementet og de Grænseomraader af den, ved 
hvilke den er forbundet med Underbevidstheden eller Væ-
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senets Natbevidsthed og Dagsbevidsthed, og dermed dens 
Tilknytning til Væsenets Oplevelse og Manifestation.”
Processen er således ret ensidigt beskrevet som gående 
fra talentkernen i overbevidsthed til underbevidstheden 
eller X3.

Hvad kunne der stå ifølge analyserne?
Hvis man er enig i, at underbevidsthed kan forstås på to 
måder, da må der være tre muligheder, for hvad der kan 
stå i stk. 972, 974, 976, og 978.
Overbevidsthed ( X2).  De omtalte stykker beskriver 
foreteelser hvor A-viden bliver til B-viden, for dernæst at 
blive til C-viden. Det bliver således en automatfunktion, 
der fungerer udenfor dagsbevidstheden.
Da C-viden  i form af talentkerner har sit sæde i over-
bevidstheden, så  må det være i overensstemmelse med 
analyserne at skrive overbevidsthed.
Underbevidsthed.  Her forstået som den viden der er 
skredet ud af dagsbevidstheden, hvorved det bliver en 
selvstændig funktion, der sker uafhænigt af væsenets 
vilje. Dette kan som nævnt udmærket være C-viden i 
overbevidstheden og det vil ifølge analyserne derfor 
være korrekt at skrive underbevidsthed de omtalte steder.
Underbevidsthed ( X3 ), i form af dagsbevidsthed og 
natbevidsthed. Det vil af flere årsager ikke være korrekt 
at bruge begrebet underbevidsthed i denne definition. 
For det første overgår C-viden til overbevidstheden X2 
og ikke X3. Hvis dette ikke var tilfældet, ville væsenet 
ikke kunne have overført eller overføre viden mellem 
de fysiske liv.
For det andet består underbevidstheden, jo også af dags-
bevidstheden og dermed kommer man jo til at sige i de 
omtalte stykker, at det der ikke kræver nogen indsats af 
dagsbevidstheden overgår til dagsbevidstheden.
Man kunne selvfølgelig i stedet påstå, at det overgik 
fra dagsbevidstheden til natbevidsthed, altså overgik til 
automatfunktion i X3. Men det skriver Martinus jo ingen 
steder og da ville det også være en overflytning af viden 
internt i X3.

Hvad giver den bedste beskrivelse af situation i de 
pågældende afsnit ?
En ting er jo, hvad der kan siges at være teknisk set 
korrekt i forhold til analyserne, en anden ting er, om 
underbevidsthed eller overbevidsthed giver den bedste 
beskrivelse af situationen i de pågældende stykker? De 
analyser der beskrives på siderne omkring stk. 972-978, er 
jo selve det evige kredsløb fra lys til mørke og fra mørke 
til lys, eller selve spiralkredsløbet. Det der beskrives at 
gå til C-viden er livets store kontraster, henholdsvis lys 
og mørke.
Hvis vi ser på begrebet underbevidsthed i den kontekst, da 
ved vi, at en underbevidsthedsfunktion ifølge stk. 1191 er: 
” … Den højeste Visdom eller Kundskab om selve Livet 
var i alt væsentligt for længst gaaet over i dets Underbe-

vidsthed som Talentkerner, Evner og Anlæg”.  Men nu 
ved vi, at en talentkerne har sæde i overbevidstheden. Ja 
selve overkommandoen i reguleringen af talentkerner og 
C-viden ligger jo i overbevidstheden.  Er det så ikke mest 
fornuftigt at skrive at denne C-viden overgår til overbe-
vidstheden? Kunne man i virkeligheden ikke sige, at det 
at kalde ting for en underbevidsthedsfunktion i virkelig-
heden er en beskrivelse af, at en funktion er automatiseret, 
men at denne underbevidsthedsfunktion nødvendigvis 
må være en del af eller styres af overbevidstheden? For 
kan der overhovedet være noget, der ikke er en struktur 
i de tre X’er?
Hvis C-viden ikke har sæde i overbevidstheden, ville 
spiralkredsløbet da ikke gå i stå, ja være en umulighed?  
Det ville i hvert fald ikke være muligt at overføre C-viden 
fra det ene liv til det andet. Uden denne forbindelse til 
overbevidstheden ville C-viden jo ikke kunne have nogen 
relation til polstrukturen og ville ikke have nogen mulig-
hed for at skabe forbindelse til X3 og dermed skabelsen. 
Begge dele er jo i allerhøjeste grad nødvendigt for at skabe 
de store kontraster lys og mørke. Det er derudover meget 
tydeligt, at når Martinus beskriver, hvordan processen 
udspiller sig,  da starter processen i overbevidstheden og 
forgrener sig ned i X3. 
Når man så beskriver processen den anden vej, dvs. fra 
A-viden til B-viden  og tilsidst C-viden, da må denne 
ende i overbevidstheden, for hvordan i alverden skulle 
processen ellers kunne udspille sig ? Det hjælper jo 
ikke noget at C-viden svæver rundt for sig selv som en 
underbevidsthedsfunktion, den må indgå i en relation til 
overbevidstheden og underbevidstheden (X3 )

Er det der overordnet set bliver beskrevet i de pågældende 
stykker ikke spiralkredsløbets to store kontraster lys og 
mørke og deres kulmination i form af C-viden der til 
syvende og sidst fremkalder begæret efter den modsatte 
kontrast. Konteksten er således et helt spiralkredsløbs 
lys og mørke oplevelse og mættelse opstår, når væsenets 
viden er C-viden. Så er spørgsmålet bare, om det ikke er 
mest fornuftigt at se dette store udviklingspanorama i 
lyset af overbevidstheden, der trods alt er overkomman-
doen i styrelsen af væsenets rejse.
Selvom det teknisk set også er korrekt at skrive underbe-
vidsthed de pågældende steder, må det være mere korrekt 
at skrive overbevidsthed. C-viden er nødt til at blive rela-
teret til væsenets evige struktur eller overbevidsthed ellers 
ville væsenets videre kosmiske rejse ikke være mulig.

Hvordan griber man det så an ?
Vi ved jo, at Martinus har udtalt, at der kan rettes tilbage 
til manuskriptet. Om dette er gjort som en automatisk 
proces eller man har faglige begrundelser for ændringerne 
vides ikke. Men det ville være ønskeligt, om der var en 
redegørelse for, hvorfor der rettes tilbage til manuskriptet, 
på disse fem steder.
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Det må være meget vigtigt, at få en nærmere redegørelse 
for, hvordan der er blevet læst korrektur og rettet i værket 
på Martinus tid. Vi ved jo, at der er blevet læst korrektur 
på bøgerne mange gange af folk som Tage Buch og Sam 
Zinglersen. Vi ved også, at dette er blevet forelagt Marti-
nus. Men hvordan er disse ting blevet noteret? Der findes 
jo ingen rettelseslister fra dengang, så måske er ting blot 
blevet rettet uden dokumentation?

Når man går ind på MI’s rettelseslister, så beskrives det, 
at listerne viser alle rettelser mellem førsteudgaven og 
den moderniserede udgave. Men alligevel er der stort 
set ikke beskrevet nogle rettelser fra Martinus levetid. 
Personligt har jeg svært ved at tro, at andre end Martinus 
har kunnet rette noget fem steder og at det mest korrekte 
derfor som udgangspunkt er førsteudgaverne. Tanken at 
en anden har rettet disse ting er også lidt skræmmende, 
for hvad kan vi så regne med?
Hvis Martinus med hjælp af sine korrekturlæsere har 
ændret en del i denne proces, ville det være noget let-
sindigt blot at rette disse ting tilbage, da man jo reelt så 
ville få en ringere udgave af værket. Altså en udgave hvor 
Martinus forbedringer til værket er fjernet. Men det der, 
derudover, er problemet med kun at have et værktøj, der 

hedder fodnoter, er, at læseren jo ingen fornemmelse får 
for baggrunden for denne rettelse.

Hvis der ligger en faglig uenighed bag en rettelse, er det 
ikke udgiverens opgave, at tage stilling til denne uenig-
hed. Det er udgiverens rolle, at formidle til læseren hvad 
dette drejer sig om og henvise læseren til yderligere oplys-
ninger om, hvor den ene eller anden holdning beskrives. 
Eller som Johnny Kondrup beskriver i sin bog Editions-
filologi (2011): ” ..men da stederne netop har bragt den 
højeste sagkundskab i tvivl, ville det være rimeligt at 
udfolde dem i en diskuterende kommentar, så læseren 
fik mulighed for at tage stilling ” ( s.373 )

Vi er endnu ikke nået så langt i udviklingen af udgivel-
serne af Martinus værk, men på et tidspunkt vil der selv-
følgelig komme en kommentering af værket, i lighed med 
andre store filosoffer eller forfattere. Kierkegaards værk er 
jo udgivet i 28 bind, med 27 bind med kommentarer. Så 
det er jo sådan et sted, at diskussionen om disse rettelser, 
der her er diskuteret, burde udfolde sig.
Og dybest set burde det ikke være det store problem at 
starte en netbaseret kommentering på hjemmesiden.

Af Kurt Christiansen

Der har i et stykke tid været en diskussion på facebook om 
begreberne overbevidsthed og underbevidsthed, specielt 
baseret på tekster fra LB3. Dette skyldes, at Martinus fire 
steder har ændret sin manuskripttekst fra ”underbevidst-
hedsfunktion” til ”overbevidsthedsfunktion”, og et sted 
har ændret manuskriptteksten fra ”underbevidsthed” til 
”overbevidsthed”.
Da tekstændringen er brugt i alle udgaverne af LB i Mar-
tinus levetid, er der ingen tvivl om, at Martinus selv har 
valgt at gennemføre denne ændring for at gøre teksten 
lettere forståelig, og mest dækkende for tekstens indhold, 
og læserens forståelse. Det har imidlertid ført til, at aldeles 
inkompetente personer omkring MI har tilbageført teksten 
til Martinus manuskripttekst, og derved gjort vold på 
Martinus originale tekst, idet de overhovedet ikke fatter 
forskellen på de benyttede og ændrede udtryk.

Den opståede divergens mellem den originale tekst i 
førsteudgaven og de af MI forfalskede Martinus-udgaver 
af LB, har ført til en diskussion på facebook omkring, 
hvorvidt den ene formulering er forkert og den anden er 
rigtig, eller begge dele er rigtige, når man ser det med en 
dybere forståelse af de åndsvidenskabelige teksters reelle 
og dybereliggende indhold. 

Jens Lindsby har skrevet en ganske intelligent artikel til 
«Den ny Verdensimpuls» 
om problemstillingen, hvor 
han diskuterer brugen af 
ord og vendinger i Mar-
tinus tekster, også andre 
steder end i LB. Teksterne 
fra LB3 som er i fokus i 
denne debat indgår i Mar-
tinus redegørelse for «livs-
substanser». 

Martinus har valgt at kalde 
en række vigtige funktioner der indgår i væsenernes 
daglige livsfunktioner/bevidsthedsfunktioner, åndsviden-
skabeligt set, for livssubstanser.
Det afsnit hvorom diskussionen løber, omhandler de to 
store afdelinger af spiralkredsløbet der opdeler dette  i 
afsnittene «mørket» og «lyset». Mere specifikt går usik-
kerheden i diskussionen på problematikken omkring 
oparbejdelse af talentkerner hos levende væsener.
Helt præcist drejer det sig om væsener i salighedsriget 
der er blevet mætte af «lyset», alkærligheden, som de har 
oparbejdet i den guddommelige verden, og nu er blevet 

Hvad er op og ned på overbevidsthed og underbevidsthed?
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sultne efter alkærlighedens/lysets modsætning «mørket», 
der forekommer i planteriget og dyreriget, kulminerende 
ved menneskeudviklingen i dyreriget som vi ser den i 
øjeblikket. 

Hvad sker der når man stræber efter, og får øvelse og 
bliver dygtig til et eller andet? Noget fysisk eller åndeligt? 
Når vi har set på det, skal vi derefter se på, hvad det 
egentlig er for en kraft der driver udviklingen frem.

Hvad sker der når vi oparbejder en fysisk evne?
Lad os først se på en situation hvor vi ønsker, f.eks. at 
blive ekspert i at stå på ski. 
Man øver sig og øver sig, og efterhånden bliver man så 
ekspert. Det kan nok ske på et enkelt liv, hvis man gør 
en stor indsats for det. Ellers må man bruge nogle flere 
liv på det, hvis man gider.
Det der sker er, at man, via at øve sig, gennemgår det man 
kalder A-stadiet, B-stadiet og derefter når op på C-stadiet. 
Nu er man blevet «ekspert» i at stå på ski. 

Gennem denne proces har man ganske langsomt opbygget 
et lille center i hjernen, som evner at styre ens bevægelser 
på ski, så man ikke falder. Så snart dette center er i sin 
svage opstart, bliver det indtaget af et lille, her i dette 
center inkarnerende mikrovæsen, der kan håndtere dette 
hjernecenter. På den måde behøver man ikke mere dags-
bevidst at tænke i detaljer når man løber på ski. Dette 
center opbygges som sagt i hjernen, og indgår således 
i «legemets del af underbevidstheden». Altså den del af 
underbevidstheden der på nuværende tidspunkt kan bære 
dagsbevidstheden.
Med dette organ/center går det helt automatisk, at man 
holder balancen (det samme sker når man lærer at køre 
på cykle). Samtidig med at dette center dannes, dannes 
der også en talentkerne i overbevidstheden, i X2, for 
netop denne evne. 
Når vi bliver gammel og dør, dør også det center der er i 
hjernen, som håndterede ski-evnerne. 

Er så evnerne forsvundet? Hvis der kun var omtalte center 
i hjernen, så var evnerne forsvundet. Heldigvis har vi 
så også fået dannet en talentkerne i vores X2 som kan 
overføre vores evner til næste og fremtidige inkarnationer, 
hvis vi da ønsker at fortsætte med at bruge denne evne.
Dette var en mekanisk fysisk eksperttilstand vi her op-
byggede.

Oparbejdelse af en åndelig evne!

Hvis vi nu tænker os, at vi oparbejder en ”fiks ide” be-
stående af, at vi bliver meget irriteret og vred på enhver 
person der er mørkhåret, og ligner en indvandrer, og vi 
derfor ikke kan lade være med at opfører os aggressivt 
og irriteret over for en sådan person. 

I et sådan tilfælde har vi også opbygget en automatisk 
rutine for ovennævnte opførsel. 
I et sådan tilfælde er det ikke en simpel fysisk situation 
der i første omgang opbygger et center i hjernematerialet. 
I den her antydede situation opstår denne tilbøjelighed i 
et af de åndelige grundenergilegemer i vores bevidsthed 
(underbevidsthed). Måske er det kun i et legeme en sådan 
væremåde indgår, eller det kan være en kombination af 
flere åndelige legemer der samarbejder. 

Disse grundenergicentrer tilhører vores åndelige del af 
bevidstheden der i lige så høj grad som i første tilfælde 
tilhører vores X3 og dermed vores underbevidsthed. 
Mekanismen her, og vores tilbøjelighed som er en «fiks 
ide», opbygger på samme måde som den første situation, 
samtidig med at den bliver en rutine der i øjeblikssi-
tuationen styres af vores energilegemers udformning, en 
talentkerne i vores X2. En talentkerne som måske ligger 
ved siden af skitalentkernen.

Det betyder, at de begge overføres til efterfølgende 
inkarnationer, hvor de afstedkommer, at vores tilbøje-
ligheder, vores «fikse ide» på godt og ondt, samt vores 
forannævnte higen efter at blive ski-ekspert, kan forblive i 
vores bevidsthed som «evner», og hvis vi ønsker det, kan 
de muligvis videreudvikles her. Hvis man ikke passer på, 
kan den tilbøjelighed som jeg har betegnet en «fiks ide» 
måske udvikle sig så meget, at mennesket kan finde på 
at ville myrde andre mennesker.
Det skal dog her bemærkes, at de åndelige energilegemer 
i X3 ikke «dør» samtidig med legemets «død». Det er 
imidlertid en anden historie jeg ikke skal redegøre for her.
Dette var et par simple eksempler i et absolut miniper-
spektiv. 

I teksten i LB der har dannet grundlag for diskussionen, 
taler Martinus imidlertid om fænomener der løber over 
tusinder af inkarnationer i forskellig «forklædning». Han 
taler om afsnittene for lys og mørke i spiralkredsløbet. 
Disse afsnits tilstedeværelse i spiralkredsløbet er egentlig 
ikke noget det enkelte væsen selv er den egentlige før-
ste årsag til, idet det er en i spiralkredsløbet indbygget 
funktion som i sin automatik er sammenkoblet med den 
glidende ændring af de seksuelle polers ligevægtstilstand, 
og finjusteres for det enkelte væsen med de fremkaldte 
sultfænomener der styrer væsenernes «selvvalgte» van-
dring gennem spiralkredsløbet. På denne måde ledes væ-
senerne på en «selvvalgt» måde gennem spiralkredsløbet.

Martinus tager udgangspunkt hos væsener i salighedsriget 
(Adam og Eva) som har levet i den guddommelige verden, 
og i ekstrem lang tid har været udstyret med talentkerner 
og grundenergilegemer med udformning for alkærlighed 
som væremåde. Dette har bevirket, at hele deres liv er en 
automatfunktion baseret på denne tilstand. 
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De omtalte væsener kan ikke være andet end alkærlige. 
Det er en talentkerneautomatik der er indbygget i deres 
X2, såvel i form af talentkerner for grundenergierne, som 
talentkerner for væsenernes egne, gennem deres daglige 
væremåde oparbejdet væremåde, og dermed også opar-
bejdede talentkerneautomatik. 

Idet jeg nævner Adam og Eva her, refererer jeg til Marti-
nus håndtering af bibeltekster, hvor Adam og Eva fandtes 
i paradiset hvor syndefaldet begyndte. Jeg bruger ikke 
de to navne her, som Martinus senere bruger dem ved at 
forklare udspaltningen i de to køn, hvor han gav Eva en 
anden betydning. For at forstå denne forskel i Martinus 
brug af navnene, skal man have en dyb indsigt i teksten 
i LB.

Samtidig hermed er underbevidsthedslegemerne for 
væsenernes grundenergier, som nævnt, også blevet ind-
stillet på at være alkærlige, Grundenergierne er jo styret 
af deres grundenergitalentkerner, således at væsenerne 
er alkærlige, uden at de behøver at tænke over det. De 
reagerer helt automatisk på en alkærlig måde overfor 
medvæsenerne. Denne tilstand er specielt tilpasset via 
grundenergiernes talentkerner i X2, men fungerer i det 
daglige via grundenergilegemerne i X3. 

Dette er grundlæggende sket ved oparbejdelse af det spe-
cielle styrkeforhold mellem grundenergierne i væsenernes 
bevidsthed der afføder en sådan tilstand. 
Dette bevirker imidlertid også, at nævnte væseners 
dagsbevidsthed, med denne automattilstand, ikke har 
nogen udfordring at arbejde frem imod. Hele deres 
alkærligheds-væremåde er blevet en automatfunktion 
som deres dagsbevidsthed ikke er involveret i. Den er 
blevet ren automatik. 
Disse væsener er derfor, og dermed, blevet overmætte af 
alkærligheden. Det vil sige, at væsenerne efterhånden er 
blevet trætte af at være alkærlige overfor deres medvæ-
sener. De ved egentlig ikke på dette tidspunkt hvorfor de 
er det! Det er imidlertid ikke mere nogen udfordring for 
dem at øve sig i at være sådan.

Hvordan kan man blive mætte af alkærlighed, vil nogen 
spørge. Det kan måske være en af dine bekendte der 
spørger. Disse mennesker spørger fordi de i øjeblikket 
er partiske overfor at udvikle sig frem imod alkærlig-
hedstilstanden. Det er de spørgende mennesker blevet, 
fordi disse spørgende mennesker har oplevet så meget 
«mørke», ondskab, at de er blevet sultne efter en foran-
dring. Dette er det modsatte af de først omtalte væsener 
beskrevet i LB (Adam og Eva som har udviklet sig fra 
den guddommelige verden og ind i salighedsriget).

Her møder vi så forklaringen på den drivende kraft der 
fører os frem gennem spiralkredsløbet, og sikrer os et 

evigt spændende liv. Denne drivende kraft er «sult og 
mættelse», styret af urbegæret (som er en anden af de af 
Martinus beskrevne livssubstanser). 
Sult og mættelse er netop den mekanisme som bevirker, 
at vi, efter at vi er blevet mæt af at udvikle os i en retning, 
søger imod kontrasten til det vi er blevet mæt af. 
Kontrasten til alkærligheden (alkærligheden som oven-
nævnte væsener fra LB er blevet mætte af) er «mørket», 
«ondskaben», som vi kalder den, fordi vi på nuværende 
tidspunkt er partiske via vores egen mættelse af ondskab, 
og vi er derfor blevet sultne imod alkærlighed. Altså det 
modsatte af Adam og Eva.

Når vi ser på de mekanismer som styrer denne reaktions-
måde i relation til sult og mættelse, her relateret til lys 
og mørketilstanden hos væsenerne, må vi konstatere, at 
denne tilbøjelighed grundlæggende, i det daglige, skyldes 
de åndelige legemers tilstand i underbevidstheden. De 
er, i princippet, ligesom det føromtalte eksempel med 
«den fikse ide», og med evnen for skiløb der dannede 
sig i hjernen ved øvelserne, blevet tilpasset automatik-
ken for at være et alkærligt væsen, og derfor får væsenets 
talentkerner væsenet til at være dette, uden at det bevidst-
hedsmæssigt skal arbejde hen imod dette. Væsenerne 
(Adam og Eva fra bibelteksten) har jo arbejdet ihærdigt 
på at opnå dette gennem tusinder af inkarnationer, helt fra 
det rigtige menneskerige til den guddommelige verden.
I dette specielle tilfælde er det imidlertid ikke en fysisk 
evne der er tale om, som ved ski-øvelsen, men en åndelig/
intellektuel evne som er opbygget, og som mest svarer 
til det andet eksempel som jeg nævnte indledningsvis 
omkring «den fikse ide». Denne evne er ikke fysisk, men 
er en evne der relaterer til de intellektuelle energilegemer 
i vores underbevidsthed i X3.
 
Alkærlighedsevnens opbygning i de intellektuelle energi-
legemer i underbevidstheden, i X3, består af et stort antal 
detailkarakteregenskaber. Disse er imidlertid, ligesom det 
er forklaret ovenfor, opstået samtidig med, at der er dannet 
talentkerner for disse i væsenernes overbevidsthed i X2.
Hvis det ikke havde været sådan, havde disse, gennem 
en inkarnation svagt udviklede evner, kun oparbejdet 
gennem et liv, været tabt/forsvundet ved den første 
reinkarnation efter at disse er blevet søgt opbygget. Jeg 
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skal dog her påpege, at hverken ondskaben eller alkær-
lighedsevnen er opbygget over kort tid, men over mil-
lioner af «inkarnationsskift» i de respektive riger. Disse 
enkeltopbyggede talentkerner er opbygget samtidig med, 
sideløbende med, at talentkernerne for grundenergierne 
har ændret sig i samme retning.
Inkarnationsskift i de åndelige riger er imidlertid ikke 
identiske med inkarnationsskift på det fysiske plan, men 
det er en helt anden historie.

Af ovennævnte årsager, er det altså talentkernerne for 
grundenergierne i overbevidstheden, X2 der er den di-
rigerende og altdominerende faktor for udviklingen af 
disse evner for alkærlighed og ondskab, gennem mange 
inkarnationer, og som indirekte, derved også er skyld i at 
mættelsen, og den nye sult for ondskab opstår. Dette være 
sagt, selv om den dagligt fungerende alkærligheds-være-
måde, også gennem sin langsomme udvikling, overordnet 
er baseret på de 6 energilegemers langsomme ændrede 
udformning i væsenernes underbevidsthed. 
Ændringen af udformningen af grundenergilege-
merne består specielt i, at grundenergistyrkerne i 
underbevidstheden har ændret sig i en jævnt glidende 
mekanisme.

Ud fra det jeg har sagt ovenfor, må det således være 
indlysende for den seriøst analyserende forsker, at det 
der i denne sammenhæng betyder noget i den store 
sammenhæng, er talentkernerne for grundenergierne i 
overbevidstheden, X2, og ikke, at der er tilpasset et eller 
flere ”organer” i underbevidstheden, for at være alkærlig, 
selv om disse fænomener er sammenkoblede.

At væsenerne nu får en sult imod mørket, og derfor 
gennem et utal af inkarnationer, efterfølgende opbygger 
tilbøjeligheder der udmøntes med tilsvarende organfunk-
tioner/karakteregenskaber m.m. i underbevidstheden, 
er ikke det betydende, overordnet set. Sådanne, over 
kort tid udviklede evner, midlertidig opbygget i under-
bevidsthedens tankeklimaer, ville forsvinde igen med 
næste ”inkarnation” hvis ikke der også blev opbygget 
talentkerner herfor i overbevidstheden, X2. At sådan en 
udvikling, der strækker sig over et utal af inkarnationer, 
hvor forandringerne i underbevidstheden, gennem hver 
enkelt inkarnation, kun er små detaljer i forhold til den 
samlede overordnede karakterændring der akkumuleres 
via talentkerner i overbevidstheden. Her er det naturligvis 
det sidste der er det altafgørende.

Den grundlæggende betydning for den samlede ændring 
af ”karakter” er den, at den sker over et utal af inkarna-
tioner, og gennem en løbende ændring af talentkerner. 
Denne udvikling imod mørket sker, som vi ved, igennem 
hele planteriget og dyreriget.

Den opmærksomme og intellektuelle læser vil nu 
kunne forstå, at der i de ovenfor omtalte tekster må stå 
«overbevidsthedsfunktion» og ikke «underbevidstheds-
funktion» samt til «overbevidstheden» og ikke til «un-
derbevidstheden». Dette må forstås, i relation til, at det 
altafgørende for denne to trins udvikling er det der sker 
i overbevidstheden.

I princippet er det ikke forkert at sige at det er underbe-
vidsthedsfunktioner der i praksis gør sig gældende, når 
man betragter situationen fra den øjeblikkelige situations-
tilstand, og i en enkelt inkarnation, men begrebet  under-
bevidsthedsfunktioner er ikke dækkende, når man forstår, 
at evnen opbygges over et utal af inkarnationer. Så er det 
de talentkerner der findes i overbevidstheden for nævnte 
opøvede tilstand der til fulde dækker fænomenet, og er 
ansvarligt for denne tilbøjeligheds formidable udvikling. 
Af denne grund er det mest dækkende for det samlede 
fænomen at kalde det overbevidsthedsfunktioner, hvad 
Martinus også har rettet det til i de trykte bøger gennem 
hele sin levetid, selv om han har skrevet det modsatte i 
sit manuskript.

Det er således ikke decideret forkert at tale om under-
bevidsthedslegemernes betydning for den øjeblikkelige 
situations, alkærlighedsfunktionens, udfoldelse. Det er 
dog ikke dækkende for at forstå udviklingen gennem så 
store perioder som lys-perioden og mørke-perioden i et 
helt spiralkredsløb.

Fokuserer man på «den øjeblikkelige situation», og ikke 
på den langsigtede situation, hvor alkærlighed udfoldes, 
er det en underbevidsthedsfunktion, fordi det her er ener-
gilegemerne og de opbyggede individuelle tilbøjeligheder 
der er styrende, men i relation til de enorme udviklinger/
udviklingsperioder gennem et helt spiralkredsløb er det 
talentkernerne, der er de dirigerende for det der sker i un-
derbevidstheden, der er af overordnet betydning. Derfor 
er det en overbevidsthedsfunktion overordnet set. 
Formatet taget i betragtning, er det derfor kun dækkende 
for situationen, som beskrevet i LB3, at kalde den en 
overbevidsthedsfunktion, da det er talentkernerne i X2 
der er dominerende i det store perspektiv.

Naturligvis er det aktuelle problem noget mere komplekst 
end de par meget enkle eksempler jeg har givet, og den 
kortfattede grundlæggende forklaring jeg har formuleret 
efterfølgende. 
Det kan godt være, at det, at den dybere forklaring er 
så kort, måske bevirker, at det giver en vanskeligere 
forståelse. Jeg kan dog ikke sige mere om det her, da en 
dybere redegørelse vil kræve en meget lang tekst, eller en 
hel række forelæsninger om selve emnet, som naturligvis 
også må omfatte de tilstødende emner.
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For blot at sige lidt om emner der er absolut nødven-
dige at forstå, og være ”hjemme i”, for at fatte hvad 
jeg har sagt ovenfor, vil jeg tilføje følgende oplysninger 
i telegramform.

Bevidstheden hos et levende væsen består af overbevidst-
heden, X1 og X2, og underbevidstheden der består af de 
seks grundenergilegemer, hvoraf det ene, tyngdelegemet, 
er det der hos dyr og mennesker bærer dagsbevidstheden. 
Martinus har på et tidspunkt, i en mindre del af teksten, 
skelnet mellem jeget, X1, og skabeevnen, X2, hvor han 
alene kaldte den sidste for overbevidstheden. For det 
meste taler han om begge dele tilsammen som overbe-
vidstheden. 
Jeg taler her specielt om bevidstheden, som den kan op-
leves hos mennesket, og bruger hans sidste synsvinkel 
(X1 + X2 som overbevidsthed) her. 

Herforuden består bevidstheden også af enhver form for 
tankedannelse og dannelse af viljesmanifestationer. Det 
sidste kan vi ikke komme ind på her.
Vi skal her huske på, at alt hvad der sker i bevidstheden 
er resultater, alene af jegets tanker og handlinger. Jegets 
sult og mættelse set gennem væsenets farvede briller. 
Hjernen er kun en kommunikationsmaskine der sørger 
for god kontakt mellem det fysiske legeme i sin helhed 
og væsenets bevidsthed i sin helhed.

Overbevidstheden, som er en del af bevidstheden, er 
uden for tid og rum, og er overvejende ren stilhed, bortset 
fra talentkernebevægelser i skæbneelementet. Dette må 
dog ikke forlede læseren til at tro, at jeget ikke er aktiv 
i det daglige liv. Når vi siger jeg, er det vores guddom-
melige jeg vi omtaler. Det er, som sagt, jeget der styrer 
alt hvad vi foretager os. Dette gør jeget ved at vende de 
indgående energier, og sende dem ud, tilbage gennem X2 
til X3, til det daglige liv som reaktioner på oplevelser i 
livsprocessen. Det gør jeget efter at have behandlet dem 
via de farvede briller som dækker underbevidsthedens 
tilbøjeligheder, baseret på oparbejdede vanetilbøjelighe-
der. Det sidste skal jeg ikke komme ind på her. Det er et 
kæmpe kapitel for sig selv.

Underbevidstheden består af 4 intellektuelle grundener-
gier, intelligens, intuition, hukommelse og instinkt, samt 
to mere fysiske energier, tyngde og følelse, som gennem 
deres afbalancering af hinanden, og delvis styret af intel-
ligensen og de oparbejdede automatfunktioner, specielt 
for legemsdannelse, bl.a. danner de fysiske legemer, og 
danner alt fysisk stof.

Dagsbevidstheden bæres af et af underbevidsthedslegemerne. 
Hos mennesket, af tyngdelegemet, og dagsbevidstheden be-
væger sig efterhånden, med udviklingen, over på følel-
seslegemet. I de åndelige riger bæres dagsbevidstheden af 

de intellektuelle grundenergilegemer, og her findes ikke 
natbevidsthed, undtagen i salighedsriget.
Natbevidstheden bæres af de 4 intellektuelle legemer. 
Altså legemerne for de fire intellektuelle grundenergier. 
I de åndelige riger findes natbevidstheden ikke før i 
salighedsriget som jeg har sagt ovenfor. I salighedsriget 
relaterer natbevidstheden til mineralrigets og planterigets 
legemsdannelser.

Skæbneelementet i X2 indeholder alle talentkerner 
uden undtagelse. Talentkernerne kan opdeles i grupper 
som: 1. Talentkernerne for de to seksuelle poler. 2. De 
seks grundenergiers talentkerner. 3. De af væsenet selv 
skabte talentkerner for evner og tilbøjeligheder som jeg 
har omtalt ovenfor.

En talentkerne er et koncentrat, en energipakke, for en 
vis funktion, eller en gruppe af funktioner. Energipakken 
er i sig selv ikke funktionsdygtig før den er pakket ud.
Det er derfor, at Martinus sammenligner en talentkerne 
med et plantefrø. Dette plantefrø er heller ikke rigtigt 
funktionsdygtigt før det ”er pakket ud”, d.v.s. er spiret 
og vokset op som en plante.

De 7 (6) grundenergier. Hvordan skal vi forstå dette 
begreb?
Verdensenergien er til enhver tid spaltet op i ethvert le-
vende væsen. Den er spaltet op i 7 grundenergier. De 6 
grundenergier og moderenergien. Moderenergien er den 
værktøjskasse/energipakke der specielt har til huse i  X2, og 
her straks er blevet udfoldet som funktionsdygtig uden at 
have en tilhørende talentkerne, som de øvrige grundener-
gier har. Moderenergien indeholder skæbneelementet der 
igen indeholder alle talentkernerne.
De 6 grundenergier er basalt set, først og fremmest lagret 
som talentkerner i X2. Disse talentkerner er i sig selv, (kan 
i hvert fald opfattes som) funktionsløse værktøjspakker, 
og er alligevel fuldt loadede energipakker. De skal, som 
jeg har sagt ovenfor, først pakkes ud før de kan fungere. 
Denne udpakning består i, at talentkernerne fra X2 fører 
deres indhold (talentkernerne er der stadig, og tilpas-
ses løbende til eventuelle ændringer) ned i X3, altså en 
bevægelse fra overbevidstheden til underbevidstheden. 
Grundenergierne føres herved inden for tid og rum. I 
underbevidstheden vokser de straks ud fra talentkerne-
pakker til energilegemer, til de 6 grundenergilegemer i 
underbevidstheden. 

Disse energilegemer er her i underbevidstheden, altid no-
genlunde funktionsdygtige, og kan bruges af det levende 
væsen som grundlag for livets oplevelse (og dermed 
væsenets kosmiske kemiske eksperimenter).

Hvad forstår jeg nu ved at grundenergierne er nogenlunde 
funktionsdygtige i det levende væsen? 
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Dermed mener jeg, at de ikke alle er virksomme med 
deres fulde potentielle styrke, til enhver tid. Dette vil 
sige på ethvert sted i spiralkredsløbet hvor væsenet 
befinder sig. Det er de ikke, fordi moderenergien, via 
de seksuelle poler regulerer de 6 grundenergiers styrke. 
Disse energiers styrker, og dermed styrkeforholdet til 
de andre grundenergier, ændrer sig hele tiden efter, eller 
lad os sige, i takt med, væsenets sult og mættelsestilstand. 
Denne samlede påvirkning af væsenet, som er en automatik, 
påført det enkelte væsens væremåde/bevidsthedstilstand, 
bestemmer hvor væsenet befinder sig i spiralkredsløbet. 

Spiralkredsløbet som begreb skal forstås sådan, at der 
ikke er nogen spiraltrappe som sådan (fysisk forstået) 
hvorpå væsenerne bevæger sig opad i takt med deres ud-
vikling, men er en mekanisme, der via den automatik der 
grundlæggende styrer ændringerne i væsenernes grund-
energiers styrkeforhold, samtidig med den automatik der 
påvirker væsnernes «sulttilstand», føres væsenerne frem 
i et udviklingsforløb der symbolsk kan beskrives som et 
spiralkredsløb. Martinus har været nødt til at bruge disse 
udtryk noget bombastisk for at få menneskerne til at fatte 
hvad han taler om.

Væsenet kan imidlertid ikke selv springe rundt i spiral-
kredsløbet, baseret på væsenets mulige humørmæssigt 
påvirkede viljeudløsninger. Dette er umuligt for væsenet, 
fordi grundenergiernes styrkeforhold ganske jævnt og 
rytmisk ændrer sig efter et bestemt mønster som grund-
læggende påvirker væsenet. Dette viser, at væsenets sult 
og mættelsestilstand og tilbøjeligheder også ændre sig 
systematisk i takt med grundenergiernes energiændringer.
Dette viser, at vi ikke til enhver tid har absolut fri vilje, 
men set over et helt spiralkredsløb, har vi «i alt» haft en 
helt fri vilje, men den frie vilje har, i sin frigivelse, fulgt et 
bestemt mønster, i overensstemmelse med spiralkredslø-
bets rytme, så den fri vilje er frigjort lidt af gangen. Hvis 
ikke det var sådan, ville det gå helt galt når væsenerne 
befinder sig i dyreriget.

Hvad er nu ”en fri vilje”? Det er friheden til at gøre hvad 
vi har lyst til. Væsenets fri vilje består, kort beskrevet, 
åndsvidenskabeligt set, i, at det har mulighed for at få 
tilfredsstillet de sultfornemmelser som væsenets oplever. 
Bestemmer væsenet ikke selv hvad det vil være sulten 
efter? 
Nej det gør det ikke. Det er styret på forskellig måde, og 
afpasset efter hvor væsenet står i spiralkredsløbet. Det 
kan jeg sige meget om, men nok om det på dette sted.

Hvordan skal vi forstå Martinus begreb: ”en grund-
energi”. Vi har set, at en grundenergi er en, i det enkelte 
levende væsen udspaltet speciel del af verdensenergien. 
En grundenergi kan opfattes som en kasse med specielt 
åndeligt værktøj, og med tilhørende energimængde til at 

få dette værktøj til at fungere. Det er på grund af energi-
indholdet at den betegnes en grundenergi. Når den udspal-
tes fra verdensenergien, bliver den automatisk indbygget 
i det enkelte levende væsens overbevidsthed, X2, som en 
talentkerne i skæbneelementet. Herfra vokser den frem 
som et energilegeme i underbevidstheden X3, som, sam-
men med de andre grundenergiers energilegemer, danner 
underbevidstheden. Vi forstår, at underbevidstheden er 
en meget vigtig del i det levende væsens mulighed for at 
håndtere livets oplevelse.

Nu skal man dog ikke forstå det jeg har sagt om udspalt-
ningen, som noget der sker når væsenet inkarnerer. En 
sådan opfattelse vil være helt forkert. Da alle levende 
væsener er evigt eksisterende væsener, har denne udspalt-
ning altid eksisteret, og vil aldrig ophøre med at eksistere. 
Udspaltningen har aldrig fundet sted somværende første 
gang hos et levende væsen. Det er en evig foreteelse. Jeg 
har kun nævnt det på denne måde her, for at få læseren 
til at forstå hvordan systemet er skruet sammen.

En enkel grundenergi kan som jeg har antydet, forstås 
som et specielt sæt af værktøjer (f.eks. hukommelse, 
intelligens, intuition m.fl.) som giver det levende væsen 
mulighed for at fungere som et levende væsen gennem 
livet, og gennem alle efter hinanden følgende liv. Det er 
absolut nødvendige værktøjer for væsenet. Værktøjer som 
er væsentlige, for at det kan forholde sig til sin omverden, 
uanset om denne omverden er fysisk eller den er åndelig. 
Det vil sige, om den forløber i en fysisk X3-verden eller i 
en åndelig X3-verden. Det er jo grundenergierne der giver 
mulighed for, at vi kan forholde os til og opleve livet.

Forskellen på den fysiske verden og de åndelige verdener 
er kun et ”frekvensspørgsmål”, og disse verdener er totalt 
indblandet i hinanden selv om vi ikke kan se det. Vi kan 
jo kun se den fysiske verden med vores fysiske sanser. Jeg 
må her strengt påpege, at alle åndelige verdener er inden 
for tid og rum, ligesom den fysiske. Det er der en masse 
mennesker der ikke har forstået. Ikke engang mennesker 
der påstår at de har forstået teksten i LB.

Vi må herudfra konstatere, at grundenergierne fra området 
uden for tid og rum, hvori de her foreligger som talent-
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kerner i X2, kommer ned i X3 som underbevidsthed hos 
de enkelte levende væsener, og her vokser op som reelle 
legemer som tilsammen udgør væsenernes underbevidst-
hed. Den enkelte grundenergi bliver her, som legeme i 
væsenets underbevidsthed, stillet til rådighed for væsenet 
som værktøj i dette væsens bevistheds-værktøjskasse. 
Den værktøjskasse som væsenet skal bruge ved livets 
oplevelse, og den dermed tilhørende kosmiske kemiske 
håndtering af livet.

Man skal således forstå, at en grundenergi ikke drejer sig 
om en simpel form for energi som f.eks. elektriciteten, 
der kan bruges til hvad som helst efter forgodtbefindende, 
blot man kan finde på en maskine der kan udnytte denne 
elektricitet. 
En grundenergi er, fra det guddommeliges side, designet 
til at indeholde en pakke af egenskaber/værktøjer for 
livets oplevelse, og som er helt specifik. Dette kan være 
hukommelsesværktøj, intuitionsværktøj, intelligensværk-
tøj m.m.. Dette skal forstås på samme måde som, hvis 
man har en sav. En sav kan kun bruges til at save med. 
Den kan ikke bruget som hammer eller noget andet. De 
enkelte grundenergipakker er til rådighed for det levende 
væsen som sådan. Det interessante er imidlertid også, at 
væsenet heller ikke behøver at fremskaffe energi for at 
bruge de i pakken værende værktøjer. Disse værktøjer er 
nemlig allerede fyldt med energi, så de lystrer væsenets vilje 
og tilbøjeligheder uden at behøve at få tilført anden energi 
end den som de selv medbringer. Det er derfor at de kaldes 
«energier». At de kaldes grundenergier forstås derved, 
at deres værktøjsindhold er uomgængeligt nødvendigt 
som værktøj i omgangen med kosmisk kemi, og dermed 
livets oplevelse.

Det er derfor, at tanker, som jo baseres på grundenergi-
erne, og dannes af disse, automatisk danner tredimensio-
nelle panoramaer der kan lagres i hukommelseslegemet, 
og bruges direkte i de åndelige riger, men for at indgå i 
den fysiske verden, først må transformeres til fysiske energier. 
Jeg kan ikke gå dybere ind i det her, men der er jo forskel 
på energierne/stoffet i den ydre fysiske verden og i den 
indre åndelige verden, hvori vores bevidsthed befinder 
sig. Denne indre verdens panoramaer kan ikke direkte 
overføres til det fysiske plan, og vises for medvæsener her. 
Væsenerne må overføre dem til tungere fysisk materie før 
medvæsenerne kan se dem. Drejer det sig om fysiske emner, 
må væsenet først fremstille/skabe det fysiske emne for at 
vise det for medvæsener. Er det åndelige emner, må disse 
først udsiges eller trykkes som ord.
Der er dermed to muligheder for at kommunikere. ved at 
vise det man tænker på som fremstillede enheder, eller 
væsenet benytter den mulighed, at væsenerne ved lyd 
og skrift kan overføre informationer om dette til dets 
medvæsener. Lyd og skrift hører også med til de tunge 
fysiske materier.

Det jeg har sagt her betyder, at vi ikke skal forstå grund-
energierne som «simple» energier, som uspecifik elektrisk 
energi, men som værktøjer som blot har fået energi med i 
sin pakkeløsning. Dette kan sammenlignes med, at vi får 
en boremaskine hvor akkumulatoren allerede er opladet, 
og fortsat vil være opladet, så den straks kan bruges. En 
simpel sammenligning, men forhåbentlig forståelig.

Jeg har her sagt lidt om væsenets bevidsthed. Der kan 
siges meget mere for at give en bedre forståelse, men 
pladsen er ikke til det. Bevidsthed er ikke mindre end 
alfa og omega i forståelsen af det levende væsen. Som vi 
ser, repræsenterer væsenernes bevidsthed såvel elementer 
uden for tid og rum, som elementer inden for tid og rum. 
Vi skal jo altid huske på, at når vi siger, at jeg agerer, er 
det vores guddommelige jeg der agerer, med de specielle 
farvede briller på, som netop hører til det enkelte jeg-
væsens øjeblikkelige situation.

Af det foregående kan vi se, at bevidstheden indeholder, 
såvel elementer der er uden for tid og rum, og derfor 
evige, X1 og X2, og elementer der er inden for tid og 
rum, X3, som derfor er forgængelige. Hvis de elementer 
der ligger i X3 ikke er repræsenteret ved talentkerner i X2 
vil disse elementer gå til grunde ved enhver reinkarnation 
vi foretager, uanset om vi befinder os på det fysiske plan 
med vores fysiske krop, som vi gør i øjeblikket, eller vi 
befinder os i de åndelige riger. Disse elementer vil så gå 
tabt ved død og reinkarnation. 

Da bevidstheden indeholder områder der er såvel inden 
for tid og rum, som uden for tid og rum, kan elementerne 
heldigvis overføres fra den ene inkarnation til den anden 
via talentkerner. Dette er det vigtige aspekt (talentker-
nerne) hvis det drejer sig om elementer der skal genbruges 
i mange liv. 
Derfor er det vigtigt, at Martinus i ovennævnte situa-
tion skriver overbevidsthedsfunktion i den omtalte 
tekst. Det er nemlig funktionerne via talentkernerne i 
overbevidstheden der er alfa og omega for de omtalte 
udviklingstilstande, og dermed ændringen fra den ene 
bevidsthedsfunktion til den anden. 

Talentkerner er egentligt noget ret labilt noget. De til-
passer sig hele tiden efter hvordan væsenets sult efter at 
udvikle specielle områder forløber. Hvis man f.eks. lærer 
fysik og botanik i skolen, og er meget interesseret i begge 
dele, vil man sikkert få nogle gode karakterer i disse fag. 
Dette vil så også medføre, at man får nogle talentkerner 
for at forstå begge dele. 
Hvis man opretholder disse interesser i gymnasiet, bliver 
talentkernerne ”kraftigere” til dette tidspunkt. Hvis man 
herefter taber interessen for fysik, og ikke beskæftiger sig 
med fysik efterfølgende, men bibeholder interessen for 
botanik, og går på universitetet og studerer dette fag, og 
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derefter arbejder med botanik som arbejdsområde, vil der 
efterfølgende ske følgende med talentkernerne:
Talentkernen for fysik vil over tid blive mindre og mindre, 
og måske forsvinde helt inden for samme liv. Måske vil 
den i en svag form følge med til næste inkarnation, hvor 
den så ikke får nogen særlig betydning for personen. Her 
kan man sige, at talentkernen for fysik, på grund af den 
kortvarige interesse, ikke har nogen særlig betydning som 
talentkerne betragtet. På denne måde forbliver evnepoten-
tialet for fysik nærmest på et underbevidsthedsniveau, og 
dermed virker som en underbevidsthedsfunktion, da vi-
denspotentialet sammen med talentkernen i dette tilfælde 

nærmest er forsvundet inden for et enkelt liv.
Ser vi på talentkernen for botanik, så bliver den større og 
større gennem livet, og vil magtfuldt gå med over som 
en ekspertmulighed hos personen i næste inkarnation. 
I denne næste inkarnation kan personen så yderligere 
udvikle denne, og i det mindste leve højt på, at have den 
til rådighed.
I dette tilfælde vil jeg betegne situationen som en over-
bevidsthedsfunktion, idet det er overbevidstheden der 
giver mulighed for at personen kan videreudnytte sin 
oparbejdede ekspertise.

Terskelen ind til Martinus
Af Ole S. Larsen

Skal vi tro Martinus, vil alle mennesker på jordk-
loden etterhvert åpne seg opp for åndsvitenskapen og 
verdensbildet hans, og ta det inn til seg. Det skulle 
være en opplagt kjensgjerning. Selv om det ennå er 
et stykke igjen før det er en realitet.

At det skal ta slik tid, kjennes litt frustrerende. 

Et fenomen jeg undres over i denne anledning; som 
altså er knyttet til denne sendrektighet - er mennesker 
koblet inn i ulike new age-bevegelser, som likevel 
virker å være langt unna åndsvitenskapen og Marti-
nus`  verdensbilde – og derfor er det all grunn til å 
spørre seg hvorfor er det slik?     

Hvorfor er terskelen inn til Martinus så bratt, kre-
vende og vanskelig for mange mennesker; selv for 

erfarne new age`ere?      

La oss ta en ganske enkel oversikt først:   98 til 99 
prosent av alle new age`ere  i Norge i dag, driver med 
alt annet enn åndsvitenskap og Martinus kosmologi.

De er med i forskjellige livssyns-retninger, går på 
utviklings-kurs, bedriver alternative behandlings-
former, etc. Felles selvsagt er at de blant annet har 
reinkarnasjon som viktig tros-base. Imidlertid i en 
udefinert form; hvor de er tilfreds med å anta at re-
inkarnasjon er en realitet - hvor de ikke har behov 
for å søke dypere erkjennelse av en utviklingsvei.

Kun 1 til 2 prosent av new age-menneskene i Norge 
i dag, er seriøst inne i åndsvitenskapen og Martinus. 
Regner med at det er noenlunde samme prosentvise 
tall i Danmark pr. i dag. Dermed kan vi som er inter-
essert i åndsvitenskap og Martinus kosmologi, føle 



45

oss ganske ensomme og forlatte!      

Jeg har som sagt grublet mye over dette fenomen.  
At ikke disse tilsynelatende ressurssterke spirituelle 
personer velger å gå litt inn i  Martinus kosmologi 
og åndsvitenskapen.

Klarer de ikke å se storheten i Martinus`  verdens-
bilde? Som kan gi hjelp i alle aspekter til trengende 
mennesker. Det ligger greit tilgjengelig foran nesen 
på dem; likevel griper de ikke muligheten til å ut-
forske det nærmere – noe de helt sikkert ville hatt 
utbytte av.

Vi som er på innsiden av Martinus, kan nesten synes 
de fortoner seg litt enkle og dumme; at de ikke kan 
komme over på  «våres»  side – men skal tviholde 
på sitt stae, teite standpunkt.

For å snu om på det: Gjett også om ikke de igjen 
synes at vi Martinus-folk er teite og dumme! Det 
går selvsagt begge veier.    

 I det store og hele tror jeg vet hoved-hinderet de må 
passere, for at de skal omfavne Martinus.

 Altså terskelen inn til Martinus.   

 Der det alt i alt krøller seg for dem, er ved inn-
gangen til et nytt spiralkretsløp.  At man må dukke 
ned i lidelsen og mørket – i dyreriket – i et nytt 
spiralkretsløp,                                  

 blir for mye for dem å ta.  «Alt er såre godt»-prin-
sippet  blir for tøft og ubehagelig for dem.                                                                                                      

 Så å si alt annet i Martinus kan de akseptere; bare 
ikke dette!       

 De orker ikke tanken på mer lidelse, mørke, og har 
bestemt seg for fra nå av at de og mange  andre men-
nesker skal leve i et evig, permanent lys fremover. 
Ikke noe galt med at de inderlig ønsker seg det!  Det 
er egentlig svært forståelig.

Noen har også problem med å akseptere at vi i 
tidligere inkarnasjoner har levd som plantevesener og 
dyr. Den tanken blir for utrivelig. Men vi Martinus-
interesserte vet at det evige liv opprettholdes av 
kontrastprinsippet. At man må ned i lidelse, mørke 
igjen. Det blir et ubehagelig gode. Et slags lys i det 
og. Eneste som kan gi mørket, lidelsen i verden, en 
logisk, plausibel forklaring, og via dette viktige, 
sentrale prinsipp åpenbares blant annet livsmysteriets 
løsning.        

New age-»light»- menneskene, som jeg kaller dem, 
er på mange måter en blandet masse. De mest avan-

serte klarer å operere med utviklings-begreper som  
«astralverden», «mikrokosmos», «makrokosmos»;  
uten at som sagt en entydig utviklingsvei blir de-
finert. Utviklings-perspektiver er ikke så vesentlig 
for dem.

Man er tilfreds med at det ender godt tilslutt; at det 
befriende evige liv i lyset inntar alle aspekter ved 
tilværelsen.    

Ellers står på mange måter den tradisjonelle new age-
gudsoppfattelse og for eksempel den tradisjonelle 
kristne gudsoppfattelse ikke så langt fra hverandre.  
Slik jeg ser det.

Man tror på lyse krefter – en god Gud; personifisert 
som en mild, snill, godslig, langhåret, gråhåret 
gammel mann oppe i himmelen, som ser ned på oss 
strebende, slitne mennesker; klapper oss på kinnet, 
og prøver å oppmuntre oss til å stå på videre.  

Den gudsoppfattelse kan også vi Martinus-tilhengere 
fint bruke.  Ikke noe i veien for det!       

Hva som tilslutt særlig vil falle sammen for dem – 
deres hoved-problem – er at de ikke klarer å konkre-
tisere noen klar utviklingsvei for menneskene; hvor 
vi kommer fra, hvor vi går videre hen.

Der vil de tilslutt etterlyse så store spørsmål de ikke 
finner logiske svar på, at plutselig er veien inn til 
Martinus ikke så lang.   

Her tror og mener jeg alle mennesker på jordkloden 
tilslutt må legge seg flate for Martinus` logiske, 
klare, inkluderende utviklings-analyser, med til-
værelsesriker og spiralkretsløp som regelrett setter 
alt på plass!   

Opplysthet av høy kvalitet!       

Vil tro det vil medføre markante overgangsproblemer 
for new age-»light» - menneskene å gi slipp på new 
age-»light» - verdensbildet sitt. Det skjer nok ikke 
uten friksjoner.

Det er mulig de slipper å havne i svære lidelses-
kriser – men det er helt åpenbart at de må utsettes 
for påkjenninger av en eller annen art – for at de skal 
finne veien til åndsvitenskapen. 

                                                                                                                                                                                                 

Det er nettopp det som må til for at sjelen deres skal 
åpne seg opp for det åndsvitenskapelige verdens-
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Ruth Olsen

Om plads i herberget
Fra det Syrien, hvor Jesus engang 
gik og udbredte sin lære om næ-
stekærlighed, må menneskene nu 
flygte fra krigsrædsler til det Euro-
pa, der kalder sig kristen. Men der 
er ikke ”plads i herberget”, i hvert 
fald ikke i det Danmark, der just her 
før jul strammer til og kan nænne 
f.eks. at hindre en mor eller en far i 
at få sine børn ud af krigszonen.

I det dengang meget fattigere Dan-
mark fandt vi ud af i 1945 at skaffe 
ca. 250.000 tyske flygtninge mad og 
husly. Så hvad er der sket med fler-
talsdanskernes moralske sindelag si-
den da? Bliver man mere selvisk af 
at blive materielt rigere? Ville man 
i dag kunne vedtage den flygtninge-
konvention i FN, som man vedtog 
lige efter 2. verdenskrig?

Mon der vil komme et oprør fra 
”folkedybet” over regeringens hjer-
teløshed – og fra præsterne, som så 
måske vil åbne deres præstegård for 
indlogering? De ved jo godt, hvad 
Gud (som jo er os alle) sagde om 
”fårene”: ”Thi jeg var hungrig, og I 
gav mig at æde, jeg var tørstig, og I 
gav mig at drikke, jeg var fremmed, 
og I tog mig til jer, jeg var syg, og I 
besøgte mig”.
Men ok – Danmark er jo ikke rigtig 
kristen – endnu.

Om at rette i gamle værker
Johnny Kondrup er professor 
dr.phil. og medlem af Det Danske 
Sprog- og Litteraturselskab. I Politi-
ken 22/10 var en artikel om ham, da 
han vel er Danmarks største ekspert 

vedr. udgivelse af ældre værker. 
Han finder det kan være helt fatalt 
at forsøge at ”modernisere” gamle 
værker og foreslår man i stedet 
indsætter fodnoter, hvis der er ord, 
som er blevet for svære at forstå i 
nutiden.

Hvordan der let opstår menings-
forstyrrende fejl, viser han ved et 
eksempel af Kierkegaards beskri-
velse af de to stridende magter i 
”Dom Juan”, hvor der i de oprinde-
lige tekster står, at sejrherren flygter 
og undviger. I artiklen udtaler han: 
”Det havde udgiverne ikke fantasi 
til at forestille sig, så de fik det til at 
det var den anden, altså taberen, der 
flygtede. Sådan kan ubevidst ind-
skrænkede tekstkritikere og ”forny-
ere” forfalske en central pointe hos 
Kierkegaard og forhindre læserne 
indsigt i en magt, hvis væsen netop 
er flugten – og hvis magt består i at 
tvinge andre til bevægelse også.”

Sine mange års erfaringer har 
Kondrup i 2011 udgivet en bog om, 
nemlig ”Editionsfilologi”. Måske 
skulle Martinusinstituttet anskaffe 
sig bogen og få lidt viden om, hvor-
dan man behandler ældre værker 
ved genudgivelse?

FN
Martinus har sagt, at FN er det 
første spæde foster til en kommende 
verdensregering. Med de nye 17 
mål, som FNs generalforsamling 
vedtog her i år 2015, er der udstuk-
ket nogle retningslinier, som peger i 
den rigtige retning. Nemlig om fred 
og retfærdighed, om at ulighed og 
fattigdom skal bekæmpes, om bære-
dygtigt og ansvarligt forbrug osv.
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Vi ved godt, det har lange udsigter, 
som verden ser ud i dag, men det 
har dog en vis betydning, at der 
således er nogle moralske værdier, 
som mange kan enes om. Kam-
pen mellem lyset og mørket vil 
dog hærge Jorden i de kommende 
mange år, da mørket jo endnu ikke 
har kulmineret.

Ifølge Martinus vil krig ved interna-
tional lov være forbudt om mindre 
end 100 år, og der vil ved lov være 
tvungen mægling mellem stridende 
nationer. Om ca. 200 år vil der være 
megen kristusmentalitet på jorden. 
Måske fordi ”fårene” har vundet 
den afgørende demokratiske ind-
flydelse, og mange af ”bukkene” er 
inkarneret på andre kloder?

Meningen med flygtningene?
Vi læser både i Bibelen og hos Mar-
tinus, at når ”enden er nær”, dvs når 
mørket kulminerer her på Jorden, 
da vil ”fårene” blive skilt fra ”buk-
kene”. Men hvordan mon det vil 
ske – sådan mere konkret?
Det er nok noget vi får lært lidt om i 
denne tid, hvor så mange ulykkelige 
mennesker søger hjælp og beskyt-
telse i den rige del af verden.

Befolkningerne deler sig i to ”lej-
re”. Mens de politisk ansvarlige er 
kolde og søger at ”vaske hænder”, 
ja nogle søger endda at fiske væl-
gerstemmer ved at skabe frygt, er 
det ganske almindelige mennesker, 
der har forstået, hvad næstekærlig-
hed er. Det er i øvrigt symptoma-
tisk, at når Røde Kors samler penge 
ind til nødhjælp, er det de rigeste 
folk, der giver mindst.

Det er også tankevækkende, at i 
det Ungarn, der for ikke så længe 
siden sendte tusinder på flugt til 
andre europæiske lande, har en 
leder og med ham åbenbart flertal-
let, der ikke mener flygtninge er 
”rigtige mennesker”, og derfor ikke 
skal hjælpes. Når vi hører de rige 
arabiske oliestaters undskyldninger 
for ikke at tage imod syriske flygt-
ninge, ved vi nok hvor der er mange 
”bukke” at finde!

Hvad med de såkaldte ”menne-
skesmuglere”? Er de bare kyniske 
kriminelle, fordi de tager penge for 
det? Jo, men danskerne tog også 
penge for at hjælpe jøder som flygt-
ninge til Sverige under sidste krig. 
Men de var tværtimod helte!

Der er så megen uretfærdighed, så 
megen selvisk grådighed og udnyt-
telse af andre i verden i dag, at det 
kun er til at holde ud at se på, fordi 
vi med Martinus ved, at det er en 
fase menneskeheden nu engang skal 
igennem. Og de værste af ”buk-
kene” får deres karma, kan vi trøste 
os med, ja bliver måske ”eksporte-
ret” til en anden klode i deres næste 
inkarnation. Og så kan vi imens 
glæde os over, hvor megen kærlig 
hjælpsomhed, der også er i verden 
i dag.

Må præster tænke selv?
Nu har endnu en af Folkekirkens 
præster åbent vedkendt sig troen på 
reinkarnation. Hun, Anette Berg, er 
præst i Vig, som ligger lige i nær-
heden af Martinus-centeret i Klint. 
Der er uden tvivl en hel del præster, 
der mener det samme, men som 

ikke tør stå frem. For uanset de nok 
ikke længere risikerer at blive fyret 
– der er jo præstemangel i Danmark 
– er det ubehageligt at skulle stå 
skoleret for en biskop.

Men hun kan jo argumentere med, 
at omkring 25% af Folkekirkens 
medlemmer tror på reinkarnation, 
så hun er da bare repræsentativ, men 
det er næppe dem, der kommer til 
gudstjeneste i de halvtomme kirker. 
Logisk tænkende mennesker bryder 
sig ikke meget om det, præsten præ-
diker, slet ikke når det gælder deres 
udlægning af, hvad ”det evige liv” i 
trosbekendelsen betyder.

Nu vil den danske folkekirke også 
digitaliseres ligesom i England, 
hvor det er en kapitalfond, der står 
for det, sådan at man også kan tjene 
penge på kristendommen.

Hvad styrer hjertet?

Når lægevidenskaben skal forklare, 
hvad der får hjertet til at slå så 
rytmisk og vedholdende et langt 
liv igennem, fortæller de om en 
sinusknude, der sender en elektrisk 
impuls til hjertets muskler. Spørger 
man dem om, hvor den elektriske 
strøm kommer fra, siger de, at det 
er nervesystemet der skaber den, og 
derfor påvirkes hjertets rytme af vor 
sindstilstand.

Men også kroppens nervesystem 
består af fysisk stof og er som alt 
andet i vor organisme styret af vor 
bevidsthed, også når det sker som 
automatfunktion. Kun bevidstheden 
kan skabe den form for elektricitet, 
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som beliver den fysiske krop og 
som altså også sørger for, at sinus-
knudens ”batteri” er opladet.
Både Martinus og Walter Russell 
forklarer, at bevidstheden, som er 
stilhed, skaber tanker som er bevæ-
gelse, og tankerne er elektricitet.

Jordkloden – vor skytsengel
Nu rapporteres der igen om, at hul-
let i ozonlaget er vokset, efter at det 
i nogle år ellers var skrumpet. For-
skerne mener, det er menneskenes 
adfærd der er årsagen. Men faktisk 
er det i virkeligheden noget, som 
jordklodevæsenet styrer – ifølge 
Martinus. Også det med ”magnet-
feltet” omkring Jorden er noget 
dette ”væsen” styrer.

For det forskerne ikke ved er, at det 
såkaldte magnetfelt er Jordklodens 
aura og er dermed et spørgsmål om 
dens bevidsthed. Ifølge Walter Rus-
sell har det ikke noget med magne-
tisme at gøre. Som han forklarer, 
består Jorden af et indre felt med 
udfarende kraft (varme) holdt i ave 
af en omgivende indadgående kraft 
(kulde).
Som alle andre levende væsener i 
dette univers, skaber klodevæsenet 
med sin bevidstheds tankekraft 
en udadgående henholdsvis ind-
adgående spiralbevægelse. Den 
indadgående kalder man fejlagtigt 
”tyngdekraft”.

Ligesom menneskets aura ændrer 
sig, når vor bevidsthed ændre sig, 
således har Jordens aura, kaldet 
magnetfelt, også ændret sig gen-
nem tiderne. Ved studier af gammel 
keramik fra Kina, mener man at 
have fundet ud af, at feltets styrke 
var 50% kraftigere for 2000 år 

siden, hvor det kulminerede. Andre 
forskere har påvist, at det er aftaget 
10% i de sidste 150 år.

I en organismes opbygningsfase er 
den indadgående spiralbevægelse 
den dominerende, mens den ud-
adgående bliver stærkere, jo ældre 
organismen bliver. Jorden er åben-
bart lige begyndt sin ”alderdom”. 
Til sidst vil en planetorganisme 
svulme op som en døende gasplanet 
ligesom Jupiter. Det er også hvad 
der sker med kræftceller, når den 
livgivende indadgående energi taber 
til den udadgående

Pavemagt?
Pave Frans har det ikke nemt som 
leder af det lille ”kongerige”, Vati-
kanet, med dets korruption og magt-
kampe. Det er der nu udkommet 
to bøger om, som siges at afsløre 
delikate ting om det, der foregår i 
den katolske kirkes højborg. Selv 
en pave bliver ikke populær blandt 
sine ”egne”, når han forsøger at 
rydde op.

Først fik han med hjælp fra Ver-
densbanken ryddet op i Vatikanets 
bank med dens hvidvaskeri af 
kriminelle penge. Så nedsatte han 
en kommission til at rydde op i de 
interne økonomiske fiksfakserier, 
som bl.a. handlede om indtægter 
fra salg af helgener til udenlandske 
kirker. Den katolske kirke samler 
penge ind for at kunne hjælpe de 
fattige, Peterspenge kaldes de, men 
det viser sig at kun 1/10 af dem går 

til de fattige, resten går andre steder 
hen som ingen rigtig ved noget om.

Nu er to af de personer, der sad i 
oprydnings-kommissionen, blevet 
arresteret for korruption og sat i 
Vatikanets egen arrest. Den stakkels 
pave ved snart ikke, hvem han kan 
stole på – og da slet ikke forfatterne 
til de to bøger, som man mener øn-
sker ham afsat. Paven har åbenbart 
mange interne fjender, for bøgerne 
afslører mange ting fra de allerin-
derste kredse.
Men så er det jo godt, at han kunne 
hjælpe Cuba til et bedre forhold til 
USA!

Stor stor forskning!!
Midt i denne sparetid, hvor meget 
hospitalspersonale bliver sparet 
væk, og kommunerne ikke kan finde 
bolig til flygtninge som kan betales 
for den såkaldte integrationsydelse, 
har man haft råd til at forske i børns 
smagssans. 20.000 børn er blevet 
bespist for at finde ud af, om deres 
smagssans er noget tillært eller no-
get genetisk. Og tænk – man fandt 
ud af, det er noget tillært. Det viste 
sig, at hvis forældrene ikke brød sig 
om tomater, gjorde deres børn det 
heller ikke, men altså ikke på grund 
af gener! – surprice!

Islam
Islam er hvad de primitive fortolke-
re gør den til, ligesom kristendom-
men blev det, som kirkens magtha-
vere gjorde den til.

I Koranen står bl.a.: ”Glæden ved 
at tilgive er sødere end glæden ved 
hævn.”
Og ”Hvad der træffer dig af godt, 
det er fra Allah, og hvad der rammer 
dig af ondt, det er fra dig selv.”

Og i Hadith 340: ”Hvad er endnu 
bedre end at faste, vise næstekær-
lighed og at bede? Det er endnu 
bedre at skabe fred mellem fjender, 
thi fjendskab og ondskab lægger al 
himmelsk belønning øde.”
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I Hadith: ”Den er svag, som kaster 
andre til jorden, men den er stærk, 
der styrer sin vrede”.
I Hadith 69: ”Ingen, der har det 
mindste gran af stolthed i hjertet, 
kan komme i paradis.”
 
Et evolutionsprincip?
Peter Russell skrev engang, at men-
nesket er i gang med at øge sit antal 
af hjerneceller.  Han fortalte, at en 
hund har 10 i 9ende hjerneceller, 
mennesket har snart 10 i 11te. Han 
mener at 10 i 10ende synes at være 
det magiske tal, hvor et nyt udvik-
lingsspring opstår. Forudsætningen 
synes dog at være, at disse celler 
integreres i en sammenhængende 
organiseret struktur, så de fungerer 
som en helhed.

Han er optimistisk nok til at mene, 
at menneskets hjerne er ved at få en 
bedre organiseret cellestruktur, såle-
des at vi snart er parat til en global 
bevidsthed og dermed vil organisere 
os i et globalt samarbejde.
Ifølge Martinus vil vi få åbnet et nyt 
center i hjernen, sådan at vi bedre 
kan modtage højfrekvent kosmisk 
energi, og at det er dette der vil 
medføre et stort udviklingsspring i 
menneskehedens bevidsthed.

Men det er jo ikke vort fysiske 
udstyr i sig selv, der afgør hvor 
langt vi er kommet i åndelig udvik-
ling. Selv om vi havde hjerne til at 
modtage høj visdomsenergi, nytter 
det ikke, hvis vi ikke er i stand til at 
forstå den information som energien 
indeholder. Som Jesus sagde: man 
skal ikke hælde ny vin på gamle 
lædertasker så sprækker de bare.
Og det nytter heller ikke at læse 
Martinus, hvis man ikke kan finde 
ud af at bruge det i praksis.

Vand
For nogle år siden var der stor 
opmærksomhed på vands kvaliteter. 
Der var noget, som hed ”Grander-
vand”, tappet fra en kilde i Østrig. 
Man talte også om ”ioniseret vand”, 
der skulle være sundt, fordi det 
indeholdt ekstra elektroner. Og så 
var der ”clustered water”, dvs vand 
der var organiseret i særlige klyn-
ger, og som man mente var naturligt 
og sundt, fordi det fandtes i nyfødte 
og i organisk dyrket frugt og grønt-
sager.

Endelig var der også det, man kaldte 
”struktureret” vand. Nogen havde 
påvist, at syge celler var omgivet af 
”ustruktureret” vand, dvs vand der 
manglede en elektron, mens sunde 
celler var omgivet af ”struktureret” 
vand.

Jeg har prøvet at analysere dette ud 
fra, hvad Walter Russell har skrevet. 
Ifølge ham er det noget vrøvl at tale 
om elektroner, ja om partikler i det 
hele taget. Der findes i den fysiske 
verden kun bevægelse, dvs elek-
tricitet i to modsatrettede spiralbe-
vægelser. Der er den udadgående, 
centrifugale, fejlagtigt kaldet ”pro-
toner”, og den indadgående, sam-
mentrækkende, kaldet ”elektroner”. 
Når der er balance i mellem dem er 
der harmoni.

Alt i universet består af levende væ-
sener, fortæller Martinus os. Også 
vanddråber eller vandatomer er le-
vende væsener, der holdes sammen 
af deres bevidsthedsenergi ligesom 
alle andre atomer gør. Vandvæsener 

er let påvirkelige, så den førnævnte 
balance kan nemt forstyrres.
I vor organisme er der meget vand. 
Ved negative tanker forstærkes den 
udadgående bevægelse, og de små 
vandvæsener kommer ud af balan-
ce, som dog kan rettes op igen ved 
hjælp af kærlige tanker, som styrker 
den indadgående bevægelse.

Da elektroner synes at repræsentere 
den indadgående bevægelse, er der 
måske noget om, at det man opfat-
ter som ekstra elektroner kan betyde 
vand påvirket af megen kærlighed. 

De to slags fødsler
Denne tegning af svenskeren Gert 
Kaffa viser fødsel og død som del 
af samme helhed, som kredsløb. På 
billedet ses et ungt par, der spændt 
venter på at hilse en sjæl velkom-
men til sin nye inkarnation, og på 
den anden side står slægtninge for 
at byde velkommen til den, der skal 
forlade jorden og have en tiltrængt 
hvilepause.

Illuminati
Der har været mange konspirati-
onsteorier om en hemmelig orga-
nisation, kaldet Illuminati, der i 
det skjulte skulle arbejde for en ny 
verdensorden. Men hvad er fakta?
Den 1. maj 1776 dannede den ba-
yerske juraprofessor Adam Weis-
haupt en sammenslutning under det 
navn. Ordenens officielle formål var 
arbejde for en fælles verden uden 
klasseskel og uden organiserede 
religioner. For amerikanere var det 
den rene kommunisme og forbød 
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organisationen. Også i Sydtyskland 
blev den og andre frimurerordener 
forbudt, fordi man mente de dyr-
kede hedenske og okkulte ritualer.

Efter det flygtede stifteren Adam 
Weishaupt og forsvandt sporløst. 
Der gik selvfølgelig rygter om, at 
de bare var gået under jorden og 
stadig voksede skjult. Men det er 
der ingen beviser for.

Kød og kræft
Nu har forskningen endnu engang 
fastslået – hørte man i alle medier i 
oktober – at kødspisning kan være 
kræftfremkaldende, især hvis det 
drejer sig om forarbejdet kød som 
f.eks. spegepølse.
Vi har også hørt historien om, 
hvorfor danskerne blev de nok mest 
kødspisende af alle folk på jorden. 
For ca. 100 år siden stod dansk 
landbrug i den situation, at de kunne 
sælge uanede mængder af bacon til 
især England, men hvem skulle så 
spise resten af grisen? Så man satte 
prisen gevaldigt ned, så selv fattig-
folk fik råd til at spise kød hver dag 
og ikke kun om søndagen. Før var 
det jo kun de rige, der kunne det, så 
det var der prestige i. 

Efterhånden blev kødspisningen en 
vane, der hang sammen med større 
status. Det er så det, der nu er ved 
at ske i andre lande, der er på vej 
op i velstand. Men det kan klimaet 
ikke holde til, så nu hører vi mange 
advarsler. Mon ikke det snart bliver 
in i den vestlige verden at nedsætte 
kødforbruget, ikke bare fordi også 
Martinus siger, det er alt for be-
lastende for helbredet, men også 
fordi vi udvikler os hen mod større 
hensyn til dyrene.

I øvrigt ser man i disse år forbruget 
af mælk gå meget ned. I 1970 drak 
hver person i Danmark 160 liter 
mælk om året, i 2014 er det nede 
på 90 liter om året. Så måske bliver 
der færre malkekøer, hvis man altså 
ikke bare øger eksporten i stedet.

Om at dø i fred
Nu er hospitalspræster, men også 
en del hospitalspersonale, begyndt 
at argumentere for at lade de gamle 
og syge dø i fred og værdighed i 
stedet for at fortsætte en udsigtsløs 
behandling. Det handler om at have 
respekt for de døendes egne ønsker. 
Det siges, at det især er de pårøren-
de, som ikke vil give slip på deres 
gamle slægtninge.
Der tiltrænges viden om, hvad 
døden i virkeligheden er.

Downs
Man hører, at der snart ikke fødes 
børn med downs syndrom eller 
andre mentale sygdomme mere, dvs 
med de moderne metoder kan man 
se den slags tidligt i fostertilstanden, 
og så vælger de fleste en provokeret 
abort.

Ifølge Martinus vil man inkarnere 
med sådanne skavanker, hvis man i 
sit tidligere liv har ødelagt sine ta-
lentkerner for skabelsen af en sund 
organisme, det kan ske hvis man 
f.eks. har haft et stort stofmisbrug. 
Så er det man må spørge, hvor skal 
de stakkels børn så inkarnere? I U-
landene, som har endnu mindre råd 
til handicappede mennesker?

Krigsmedaljer
Så kan man også i Danmark få 
medaljer for at have været god til at 
føre krig! Ak ja, Efter i over 2000 år 
at have hørt Jesu ord om, at ”stikke 

sit sværd i skeden”, dvs at vi ikke 
må slå ihjel, kan man blive hædret 
for det ”håndværk”!

De unge bliver klogere!
Forskningen har vist, at de stude-
rende i dag er klogere end de har 
været tidligere. Ja, selvfølgelig, vi 
udvikler jo vor intelligens fra liv til 
liv.

Der er jo dem, der stadig tror, 
intelligens handler om gener. Så 
er det morsomt at konstatere, at 
mens mennesket har ca. 3 milliar-
der DNA-basepar i sit genom, så 
har f.eks. en amøbe 670 milliarder 
basepar, og en lungefisk 130 mil-
liarder!
 



Søndag den 6. december, kl. 13-15
Juleforedrag og Julehygge med æbleskiver og alkoholfri 
julegløgg
”Juleevangeliet – i lyset af Martinus åndsvidenskab”
v/ Peter Wraa.
 
Søndag den 24. januar kl. 13-15
Foredrag og dialog 
”Menneskets seksuelle evolution”
-et åndsvidenskabeligt foredrag
v/Karl Jørgensen
 
Søndag den 21. februar kl. 13-15
Foredrag og dialog 
”Bønnens funktion – i lyset af Martinus åndsvidenskab” 
v/Jan Schmidt
 
Søndag den 6. marts, kl. 13-15
Foredrag og dialog
”Om det gode og det onde” – et åndsvidenskabeligt fore-
drag.
v/Toni Bjerremose
 
Søndag den 17. april, 
Foredrag og dialog, kl. 13-15
”Menneskets åndelige kroppe” – et åndsvidenskabeligt 
foredrag.
v/Ingemar Fridell
 
Der er studiegruppe om søndagen før foredraget, altså
kl. 10.- 12.30

Sommerskole i Martinus åndsvidenskab – 
Det Tredie Testamente på Kragsbjerggard 
i Odense, Lørdag den 25. juni, kl 16:00 til 
fredag den 1. juli 2016, kl 11:00
Se speciel sommerskolebrochure
Tilmelding på telefon 2015 7811
 
Kurset er gratis, mad og overnatning fra 600.- til 3100.-, 
alt efter faciliteter.
Der tilbydes hel eller delsvis friplads

 Kontor og administration
LIVETS SKOLE i åndsvidenskab
Vestre Gade 6A
Brøndbyøster
2605 Brøndby
Jan Langekær
www.livetsskole.info 

Nyt fra Livets Skole

Fest for Martinus kosmiske indvielse
i Kulturhuset Kilden, Nygårds Plads 31, Brøndbyøster, 
2605 Brøndby
LØRDAG den 19. marts 2016, kl. 12:15-17:30 
+ veganerbuffet
Taler, film, musik og te/kaffe og lagkage.
Rolf Elving, Jan Langekær, og mange andre
medvirkende.
Fri adgang og gratis entré, men tilmelding på telefon 
2015 7811 er nødvendig af pladshensyn.
(Dørene åbnes kl. 12:15) Teatersalen

Med efterfølgende veganerbuffet - kr. 120,- kr, også i 
Kulturhuset Kilden,
Også til veganerbuffetten er tilmelding på telefon 2015 
7811 nødvendig af hensyn til planlægningen.
Arrangør: LIVETS SKOLE i Martinus åndsvidenskab
www.livetsskole.info

The Third Testament and Martinus Spiritual 
Science in London

Det Tredie Testamente, Martinus åndsvidenskab og hans 
kosmiske symboler udstilles for første gang i England
fra den 29. april til den den 2. maj 2016 på Mind-
BodySpirit Wellbeing Festival i Olympia, National Hall 
i London.
Arrangøren er LIVETS SKOLE i Martinus 
åndsvidenskab i samarbejde med The Third Testament 
Foundation Copenhagen.
På standen vil stå Hellebeth Hansen, Jan Langekær, 
Chris Daimo og Pia Daimo.
Formålet med udstillingen er at oplyse- og informere 
om eksistensen af The Third Testament og at lægge 
grundlaget for at danne nye studiegrupper i London 
og de engelstalende lande, samt at skabe interesse for 
åndsvidenskaben ude i verden.

Udstillinger
I Ringsted kongrescenter er der Martinus-udstilling 

d. 23. og 24. januar 2016
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Af Jes Arbov

Analyserne, der beskriver jegets modtagelse og vending bevæ-
gelsen eller energien, hører til de mest ophøjede og fascinerende 
i Livets Bog, fordi vi her befinder os i området, der udgør selve 
fundamentet for livets oplevelse og samtidig er den inderste 
årsag til, at enhver bevægelse uden undtagelse er udtryk for 
liv. Martinus forklarer, hvordan indtryk forvandles til udtryk 
og taler i den forbindelse om jegets stempling af energien:

”Men disse ”Livssubstanser” [dvs. livets fundamentale detal-
jer] vilde aldrig kunne eksistere eller være blevet til, hvis de 
ikke samtidig var blevet paaført et Jeg’s Stempel. Det er dette 
Jeg-Stempels Paaføring af ”Bevægelsen”, der igen gør den 
identisk med eller forvandler den til ”Livsytring”. Hvorledes 
bliver da dette ”Stempel” paaført ”Bevægelsen”? – Ja, vi har 
allerede tidligere berørt Problemet. Denne ”Stempling” af 
”Bevægelsen” er nemlig det samme som den ”Vending” eller 
”Drejning” af ”Bevægelsen”, der altid uden Undtagelse vil 
finde sted ved sidstnævntes Møde eller Berøring med Jeg’et. 
Det er denne ”Vendingsproces”, der forvandler alle ”Indtryk” 
til ”Udtryk”. ”Indtrykkene” er jo Oplevelse af Energiernes 
indadgaaende Bevægelse i Bevidstheden, medens ”Udtryk-
kene” er Energiernes udadgaande Bevægelse fra Bevidsthe-
den, hvilket i allerhøjeste Grad ogsaa bekræfter Bevægelsens 
Identitet som ”Liv”. Uden ”Indtryk” og ”Udtryk” eksisterede 
der i Virkeligheden intet Liv. For hvad er vel Livet andet end en 
Jongleren med Indtryk og Udtryk? – ” (Livets Bog 3, stk. 822.)

Denne stempling af energien, sker således inden afsendelsen 
af en hvilken som helst form for energi, og med dette stempel 
sætter jeget sit eget helt unikke individualitetsstempel på den 
energi, det sender ud.

Ud fra denne analyse bliver det klart, hvorfor det er uantageligt 
at ændre det mindste ved Martnus’ værk. Det Tredie Testamente 
er en manifestation af den kosmiske bevidsthed og bærer det 
umiskendelige (kvalitets)stempel af en kosmisk indviet indi-
vidualitets jeg. Ved at ændre på dette stempels aftryk bliver 
det oprindelige stempel tilført energier fra andre, fremmede 
jegers stempel. Derved sker der en kvalitetsforringelse på to 
niveauer. For det første bliver de energier, der er stemplet af 
det kosmiske bevidste jeg, tilført små stempler fra kosmiske 
UINDVIEDE personers jeger, og for det andet bliver det 
oprindelige forfatterjegs stempel blandet op med energier fra 
FREMMEDE jegers stempler, hvorved det mister en del af sin 
oprindelige renhed og originalitet.

Der sker med andre ord uundgåeligt en vis ”forvanskning” af 
værket ved at følge den fremgangsmåde, som Martinus Institut 
har valgt, hvor uindviede væsener fjerner ord fra det originale 
værk og skifter dem ud med nye, ”tekstmoderniserede” versio-
ner. Disse nye versioner af ordene besidder nemlig ikke længere 
det kosmisk bevidste jegs stempel. Det oprindelige forfatterjegs 
stempel er således – efter fuldførelsen af denne proces – ikke 
længere lige så klart og renfærdigt tilstede i teksten som før 
indbruddet af de fremmede jegers stempling.

I den indsigtsfulde artikel ”At læse ånd og at læse ord” er Kir-
sten Thurø flere steder inde på nøjagtigt den samme analyse, 
selvom hun ikke eksplicit henviser til Martinus’ analyse af 
jegets vending af bevægelsen. Hun skriver f.eks.: ”Dersom der 
føres fiksfakserier ind i værket f.eks. ved ændring af store og 
små bogstaver, bliver der skruet ned for tekstens åndelige på-
virkning af læseren; fordi ordene ikke fra starten i denne nævnte 
rettede form blev født ud fra et kosmisk bevidst menneskes 
tankekraft og livgivende alvidenheds resonansbund. Ordenes 
udtryksform vil være en genfødsel påført et ufuldkomment 
jordisk menneskes mentale stempel. Det er derfor mennesker 
med højt udviklede sanseevner giver udtryk for ikke at opleve 
det samme lys eller den samme lethed, læsende de rettede 
bøger”. (Den Ny Verdensimpuls, 2013 nr. 4, s. 9). 

Det er, som Kirsten Thurø her gør opmærksom på, et faktum, 
at mennesker med et veludviklet åndeligt sanseapparatet 
umiddelbart oplever en tydelig forskel mellem Martinus’ egen 
originale tekst og den bearbejdede udgave. Det kan ganske vist 
være svært at forstå for mennesker, der endnu ikke har udviklet 
deres åndelige følesans i nævneværdig grad på dette område, og 
det kan være nærmest umuligt at forklare dem det. Det svarer 
til at forklare farver for en farveblind, og det er bl.a. af den 
grund, at nærværende analyse er så betydningsfuld. 

For ved at tage udgangspunkt i Martinus’ kosmiske analyse af 
jegets vending af bevægelsen kan det – som det er vist her – 
rent logisk påvises, at det forringer tekstens kvalitet, når man 
udskifter de ord, som Martinus selv har præget og anvendt i sine 
analyser, med nye ord, der er indsat af andre, og som derfor ikke 
længere er ”paaført” det kosmisk bevidste  ”Jeg’s Stempel”. At 
følge dette ræsonnement kræver ikke særligt udviklede sanser. 
Alt, hvad der kræves, er evnen til logisk og upartisk tænkning.

Ud fra denne kosmisk forankrede analyse er det således umid-
delbart indlysende, at hvis man virkelig ønsker, at den kosmiske 
bevidstheds jegs stempling af ordene skal være repræsenteret 
så rent og klart som muligt i Det Tredie Testamente, er det 
ene og alene Martinus’ egne, personligt godkendte udgaver af 
bøgerne, der skal genudgives. 

En kosmisk analyse der viser, hvorfor det er meget forkert at ændre så meget som 
et komma i Det Tredie Testamente



fiLosofiske krummer

Mirakler er ikke i modstrid med naturen. De er kun i modstrid med det, vi ved om naturen. (St. Augustin år 
354-430)

Forvandl dine sår til visdom. (Oprah Winfrey)

Den der virkelig ønsker at gøre noget, finder en vej, den anden finder en undskyldning. (arabisk ordsprog)

Den der gør sandheden, kommer til lyset. (Jesus)

Selverkendelse er vejen til indre fred, der igen er vejen til ydre fred. (Ambres)

Det er ved at give, st du får, og ved at glemme dig selv, at du finder dig selv. (Frans af Assisi)

Det er kun med hjertet, man rigtigt kan se. Det væsentligste er usynligt for øjet. (Den lille prins)

Det gode er blufærdigt, det bor lønligt og viser sig i den selvforglemmende gerning. (Georg Wulff)

Når man betragter menneskets lange og dystre historie, ser man, at der er blevet begået langt flere afsky-
elige handlinger i lydighedens navn end i oprørets. (C.P.Snow)

Anerkendende kommunikation er et udtryk for en indstilling til andre mennesker, som tillader, at vi kan se 
forskelligt på tingene uden at kæmpe om, hvem der har ret. (Piet Draby)

Alt det vi kalder virkeligt er skabt af noget, som vi ikke anser for at være virkeligt. (Niels Bohr)

Vi blev født til at ære den strålende Gud, som er i os. Ikke kun i nogle af os, men i alle, og når vi lader vort 
lys skinne, vil vi ubevidst give andre mennesker lov til at gøre det samme. Når vi er frigjort af vor egen 
frygt, vil vi automatisk frigøre andres. (Nelson Mandela)

Menneskets imperier er skabt ved at tage, hvilket han vil miste og fortsat vil miste, indtil han har skabt 
balance ved at give. Det er den universelle kærlighedens lov. (Walter Russell)
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Lyset er i verden, man skal blot åbne sig for det
Der findes millioner af mennesker, som er så langt fremme i udvikling, at de kan 
begynde at forstå intellektualiteten bagved livet og naturen, dvs de love, af hvis 
overholdelse det fuldkomne liv er et resultat. Til disse mennesker lyder det i dag:

”Se, lyset er i verden, du behøver kun at studere, forske og åbne dig for dette lys. 
Du vil se, at alt uden omkring menneskets sfære er kosmisk kærlighed. Du vil 
opleve, at kærligheden er universets grundtone. Du vil efterhånden erfare, at alle 
vegne, hvor de guddommelige love opfyldes, funkler og stråler glæden, lykken og 
saligheden.
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E-mail: kosmo-info@olsen.mail.dk
www.nyimpuls.dk

Der må frit kopieres fra bladet, men med 
kildeangivelse

Efter 2014 kan man  kun betale til vor danske konto:
reg.nr. 3409 - konto 925 4242
(IBAN: DK61 3000 0009 2542 42)
S.W.I.F.T. DABADKKK
Danske Bank

Vi lever i en for Martinus-sagen historisk skelsættende 
tid. Det har dette blad haft præg af længe, men året 
2016 bliver noget særligt.
Jeg har valgt at bruge megen plads denne gang til det 
processkrift, som de 4 sagsøgtes advokat har udfær-
diget, for det er meget betydningsfyldt, bl.a. fordi han 
her fører Martinus selv som personligt vidne i form af 
rådsmødereferater.

Instituttet har udsendt en redegørelse om, hvordan de 
ser retssagen. Den har Søren Ingemann Larsen kom-
menteret på sin hjemmeside – martinus-webcenter.
dk, hvor den kan læses, men den trykkes også i næste 
nummer, da det er godt at have historisk kildemateriale 
på papir.

Nu endelig har sagens mest trofaste medarbejde – Tage 
Buch – fået lov til at gå over til den åndelige verden 
efter 104 år i jordisk inkarnation. I næste blad får han 
den særlige mindehilsen, han fortjener.
Jeg har været syg længe, men det bedres nu, så det er 
alligevel lykkes at få bladet ud.

OBS! – jeg er ikke meget for det, men vi er alligevel 
nødt til at bede om lidt tilskud til vor advokatreg-
ning!!

Husk at forny abonnementet for 2016, hvis du ikke al-
lerede har gjort det.
K h Ruth
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Af Jes Arbov

Vi er her på kloden for at lære at tænke logisk, og for at 
kunne det må vi lære at skelne mellem lys og mørke, godt 
og ondt. Det lyse peger fremad mod fremtidens humane 
kultur. Det mørke bagud mod fortidens voldsprægede 
samfund. For at opnå en harmonisk og afklaret tilværelse 
er det af stor betydning, at vi lærer at skelne mellem 
fortidens døende kulturfaktorer og fremtidens livgivende 
fællesskaber.

Vi står ved et vendepunkt i verdenshistorien, hvor det bli-
ver klart for stadig flere, at medmenneskelighed, fredeligt 
samarbejde og næstekærlighed er vejen frem, mens alle 
former for vold og berigelse på næstens bekostning er de 
triste kendetegn på en kultur, der ganske vist stadig har 
en vældig magt over sindene, men som ikke desto mindre 
fremover i stigende grad vil blive skrevet ud af historien.

Det er en udvikling, som har stået på ganske længe. Ved 
civilisationernes begyndelse for tusinder af år siden var 
der kun få, særligt indviede personer, der kendte sand-
heden om historiens formål og menneskehedens skæbne, 
og som vidste, at næstekærligheden ville blive fremtidens 
bærende kulturfaktor. Med Kristi død på korset uden for 
Jerusalems bymur ændrede dette sig, idet denne tidligere 
skjulte viden her blev åbenbaret for alverden. Fra det 
tidspunkt var krig, angreb og forsvar ikke længere logik 
på den samme måde, som det havde været tidligere. Efter 
Golgata-begivenheden var denne urgamle, lokale form 
for logik endegyldigt overtrumfet af en højere, universel 
logik, som gik ud på at tilgive sine fjender og stifte fred.

I de to tusinde år, der er gået siden Kristi død på korset, 
er denne næstekærlighedens logik blevet implementeret 
rundt om på kloden i sit eget rolige tempo, og den indgår 
i dag som en naturlig bestanddel i mange nationale og 
internationale samfundsinstitutioner. Men selvom det 
universelle budskab om næstekærlighed har haft stor 
indflydelse på mange landes politik og lovgivning, er der 
dog lang vej endnu, inden det er slået endegyldigt igen-
nem. Som vi alle kan iagttage, gælder dette ikke mindst 
på det forsvarsmæssige og økonomiske område. Her ser 
vi dagligt de ødelæggende konsekvenser af, at den rå 
magt bestandigt tager sig til rette og overtrumfer retten. 

Med Martinus’ åndsvidenskab er grunden nu lagt til, at 
menneskeheden kan tilbagelægge den sidste og afgørende 
strækning. Med den videnskabeliggørelse af kristendom-

men, som åndsvidenska-
ben repræsenterer, er det 
højintellektuelle grundlag 
etableret, som vil føre til 
dannelsen af en fredelig 
planetarisk civilisation, 
hvor magten og retten vil 
forenes og sammen gå 
hånd i hånd.

Åndsvidenskabelig teori 
i sig selv er dog ikke 
helt nok. Verden behøver 
også en demonstration af, at teorien ikke blot er en 
ny manifestation af utopisk tænkning, men at den er 
realiserbar og kan fungere i praksis. Det er en af de – 
måske underbelyste men dog væsentlige – opgaver, som 
Martinus Institut og Sagen har fået tildelt.

Det er meningen, at Martinus Institut i samarbejde med 
Sagens interesserede skal udvikle sig til at blive model-
len for, hvordan fremtidens institutioner kan bygges op 
og fungere i overensstemmelse med universel logik og 
dermed næstekærligheden. Mens Kristus i de kommende 
århundreder vil fremstå som modellen for det næste-
kærlige og kulturskabende menneske, er det Martinus 
Instituts mission at demonstrere, at det – ved at lægge de 
kosmiske analyser til grund for samarbejdet – er muligt 
at etablere en helt ny, ikke tidligere set institutionstype 
på jordkloden, hvor næstekærligheden er realiseret som 
et dynamisk og livsbefordrende arbejds- og oplevelses-
fællesskab. 

Enhver ny begyndelse er vanskelig. Det er let at snuble 
i starten, og vi må alle kravle, før vi kan gå. Det gælder 
også i dette tilfælde, hvor vi må sige, at den første fase i 
Martinus Instituts historie efter Martinus forlod det fysi-
ske plan har været præget af en udvikling, hvor Martinus 
Institut – beskyttet og uden for offentlighedens søgelys 
– har kunnet prøve kræfter med sig selv. I denne fase har 
det haft frihed til at begå en række fejltagelser. For mange 
af os, der har iagttaget det fra sidelinjen, har det været 
smerteligt at være vidne til, men det træner os i tålmo-
dighed og minder os om, at vi må udvise overbærenhed 
overfor hinanden. Rom blev ikke bygget på én dag, og 
det gør modellen for fremtidens fredelige institutioner 
heller ikke.

den svære begyndelse
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I den udviklingsfase, som Sagen i øjeblikket befinder sig 
i, gælder det om at have et dobbeltblik. For på samme tid, 
som vi alle må være tålmodige og tilgivende, er det også 
vigtigt, at vi holder os målet klart for øje vel vidende, at 
”børnesygdommene” er midlertidige og en dag vil være 
overvundet. Til den tid vil vi tilmed erkende, at fejlta-
gelserne har været nødvendige, fordi de har leveret det 
erfaringsmateriale, som er betingelsen for at kunne gøre 
tingene rigtigt.

Mens den første fase, siden rådet overtog ledelsen af 
Sagen efter Martinus, har været præget af, at rådet har 
givet sig selv lov til at gøre det på sin egen måde, er tiden 
nu kommet til at give Sagen tilbage til Martinus og gøre 
det på hans måde.

Det betyder, at vi i årene, der kommer, vil se en række 
principielle forandringer i den måde, som rådet kommer 
til at arbejde på:

Udgivelsen af Det Tredie Testamente vil ske, sådan 
som Martinus ønskede det, og som han omhyggeligt 
og tydeligt har redegjort for i rådsreferaterne.

Man vil lægge grunden til en ny kultur, der hviler på 
gaveprincippet, og man vil distancere sig fra forret-
ningsprincippet.

Rådet vil i langt højere grad end nu fungere som Sa-
gens hjerne- og hjertecenter ved at skabe en fredelig og 
lys atmosfære gennem samarbejde, åbenhed og dialog.

Konfliktskabende redskaber som retssager vil være 
bandlyste, og den gamle verdensimpuls’ konflikthånd-
tering med hævn og straf vil være udelukket.

Man vil anlægge en ny stil og i et og alt bestræbe sig 
på at være informerende, imødekommende og sand-
færdig. Inden for det sidste års tid godt og vel har vi 
set forstemmende eksempler på, at rådsmedlemmer 
og fremtrædende medarbejdere ved Martinus Insti-

tut har bøjet sandheden og vidnet falsk i retten for at 
fremme deres egne personlige interesser, og vi har set, 
at Martinus Instituts ledelse udadtil over for sagens 
interesserede har misinformeret og bevidst undladt 
at fortælle sandheden om den verserende konflikt.

Rådet vil efterhånden forstå sin egen mission bedre, 
og det vil anstrenge sig for at leve op til sin rolle som 
Sagens faste punkt. Det vil først og fremmest gøre 
dette ved at udvise større ydmyghed og ansvarlighed 
i forhold til sine egne beslutningsprocesser og sikre, 
at alle afgørelser træffes i overensstemmelse med de 
kosmiske analyser.

Vi må tilgive rådet og takke for det unikke og vær-
difulde erfaringsmateriale, som det igennem årene 
har stillet til rådighed gennem de forskellige typer af 
fejltagelser, som det har begået.

Vi ved endnu ikke hvor længe den ulogiske handlemåde 
i strid med åndsvidenskabens værdigrundlag vil vare 
ved. Her må vi væbne os med tålmodighed og stole på, 
at Forsynet regulerer det. Et er dog sikkert. En dag vil en 
ny bygning rejse sig lys og strålende på det fundament, 
som er muliggjort i kraft af det nuværende og tidligere 
råds fejldispositioner.

Med denne viden indprentet i bevidstheden er det ikke 
svært at møde det nye år med en helhjertet accept af 
tingenes tilstand. Når man først forstår formålet med 
begivenhederne og er klar over, hvad resultatet bliver, er 
det meget lettere at forholde sig roligt og afklaret til det, 
som sker. Måske når man ovenikøbet til det punkt, hvor 
man af hjertet kan se, at alt er såre godt.

Med disse ord vil jeg takke alle for en livlig og givende de-
bat med mange fine analyser og overraskende synspunkter 
i 2015. Det har været en fornøjelse at lære jer at kende, 
og jeg vil ønske alle en glædelig jul og et velsignet nytår.

(Dette var en hilsen på facebook!)
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Af Jes Arbov

Under retssagen i Københavns Byret i november 2014 
fremkom nuværende og tidligere rådsmedlemmer ved 
Martinus Institut med nogle meget bemærkelsesværdige 
vidneudsagn. (disse vidneudsagn kan læses på Byrettens 
hjemmeside).

Det er veldokumenteret, at Martinus ikke ønskede, at man 
skulle føre retssager inden for Sagen. Det ønskede han 
ikke, fordi det er i strid med næstekærligheden og med Det 
Tredie Testamentes logiske og konsistente påvisning af, 
at tilgivelse og venskab er fundamentet for den ny kultur. 
Retssager tilhører den gamle verdensimpuls. Det er en 
form for krigsførelse, hvor man benytter sig af forskellige 
former for hævn- og straffeforanstaltninger som f.eks. 
økonomiske sanktioner til at få ”ram” på sin modstander. 

I enhver form for krig er sandheden blandt de første ofre. 
Således tilsyneladende også her, hvor repræsentanter for 
Martinus Institut – i strid med Det Tredie Testamentes 
iboende ånd og budskab – under vidneafhøringerne i 
Københavns Byret gjorde meget ud af at lægge afstand til 
det guddommelige, det religiøse og det hellige i Martinus’ 
forfatterskab. Tre spørgsmål var her centrale: 

1. Er Det Tredie Testamente en fortsættelse af Bibelen? 
2. Er åndsvidenskaben en religion? og 3. Er teksterne i 
Martinus’ bøger ”hellige”? 

I det følgende vil jeg belyse disse tre spørgsmål ved først 
at se dem i lyset af, hvordan Martinus forholder sig til de 
pågældende emneområder i sit forfatterskab og dernæst se 
på, hvordan repræsentanter for Martinus Institut svarede 
på spørgsmålene i Københavns Byret.

Er det tredie Testamente en fortsættelse af Bibebelen?
Det går som rød tråd gennem Det Tredie Testemente, at 
dette værk er kristusmissionens fortsættelse og opfyldel-
sen af Det Nye Testamentes bebudelse om, at Kristus ville 
sende ”Talsmanden den Helligånd”, som skulle vejlede til 
”hele sandheden”, hvilket i virkeligheden er intet mindre 
end livsmysteriets løsning. I de sidste år på det fysiske 
plan var det magtpåliggende for Martinus åbent og direkte 
at informere om, at hans mission var den profeterede fort-
sættelse af kristusmissionen. Det kommer tydeligt frem 
i foredragene og i de ufærdige manuskripter, der 2004 
blev udgivet som Den Intellektualiserede Kristendom.

Det Tredie Testemente er fyldt med referencer, der påviser 

dette slægtskab. Lad mig her give nogle eksempler.

”Men nu er Tiden inde til, at Verdensgenløsningen også 
her skal befordre Guds Aand og give Menneskene Op-
fyldelsen af Forjættelsen om ”Talsmanden den hellige 
Aand”, der er det samme som kosmisk Videnskab, og som 
er bebudet at skulle give Menneskeheden de Oplysninger, 
den ikke tidligere var moden nok til at kunne modtage”. 
(Livets Bog, Bind 6, stk. 2138).

”Det var fortsættelsen og fuldkommengørelsen af denne 
kosmiske videnskab, han [Kristus] bebudede, at Faderen 
eller Guddommen ville sende til menneskeheden som 
”talsmanden den hellige ånd”. Denne guddommelige 
ånd eller videnskab skulle føre menneskene videre i 
Kristi mentale fodspor. Og i denne Guds ånd skal alle 
jordens slægter velsignes”. (Det Evige Verdensbillede, 
bog 1, stk. 13.5).

”Denne af Kristus bebudede ”talsmanden, den hellige 
ånd, som Faderen skulle sende” er altså en ”livets” eller 
en ”kundskabens bog”, der ville blive manifesteret for 
menneskeheden”. (Den Intellektualiserede Kristendom, 
stk. 6).

””Talsmanden, den hellige ånd” er således i form af nær-
værende ”Tredie Testamente” en fortsættelse af kristus-
forkyndelsen”. (Den Intellektualiserede Kristendom, stk. 
6. Jeg har her og i det følgende valgt at skrive tredie med 
i og ikke med j, som bruges i bogen).

”Denne talsmanden, den hellige ånd eller ”Kristi gen-
komst” er ”kristendommen i intellektualiseret form”, der 
igen er det samme som ”livsmysteriets løsning””. (Den 
Intellektualiserede Kristendom, stk. 14).

”Hvem er denne ”talsmanden, den hellige ånd” eller 
sandhedens ånd, som Faderen vil sende i Kristi navn, og 

Falske vidnesbyrd i Københavns Byret?
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som skal tage af Kristi kosmiske visdom, som altså er 
Faderens visdom, og vejlede menneskene til hele sand-
heden? – Hvad er ”hele sandheden”? – Er det ikke den 
resterende del af kristusforkyndelsen, som menneskene 
ikke var begavede eller modne nok til at kunne modtage 
på Jesu tid, og hvorfor han måtte bebude dens forkyndelse 
til en senere tid?” (Den Intellektualiserede Kristendom, 
stk. 14).

”Kristusmissionen skal således denne gang ikke være 
baseret på en fysisk Kristuspersonlighed med autoritet og 
mirakler. Personen er denne gang anonym. Kun Kristus-
bevidstheden i form af kosmisk videnskab bliver det 
primære i Kristusmissionens fornyelse og fuldkommen-
gørelse, der er bebudet eller opfattet som Kristi genkomst. 
Det er denne hellige sandhedens ånd eller alkærlighedens 
videnskab, der som livets tredie testamente vil blive den 
nu begyndende ny verdensepokes livsfundament”. (Fal-
ske profeter og falske Kristus’er, 1971).

Dette er kun et lille udpluk af de mange citater, der helt 
utvetydigt stadfæster, at Det Tredie Testamente er op-
fyldelsen af Kristi profeti (Joh. 16,12-15) og dermed en 
fortsættelse af Bibelen. Martinus’ værk er samlet set og 
formelagtigt formuleret, en ”intellektualiseret fornyelse af 
[Kristi] uintellektualiserede budskab” i form af ”kosmisk 
videnskab”og dermed ”kristendommens fortsættelse, 
fornyelse og fuldkommengørelse” (jf. Falske profeter 
og falske Kristus’er, 1971). Det er i grunden uforståeligt, 
hvis nogen med blot et elementært kendskab til Martinus 
og hans værk kan være i tvivl om det. Ud over de utal-
lige – nærmest demonstrativt tydelige referencer rundt 
om i værket – er det jo også lagt ind i selve det samlede 
værks titel, Det Tredie Testamente. Der er her tale om en 
direkte reference til de to andre testamenter, og på den 
måde indskriver Martinus sit værk som et nyt, efterføl-
gende testamente, og han stadfæster dermed endegyldigt, 
at der er tale om Bibelens fortsættelse. 

Lad os med denne baggrundsviden høre hvad tidligere og 
nuværende rådsmedlemmer svarede i Københavns byret 
på spørgsmålet om, hvorvidt Det Tredie Testamente en 
fortsættelse af Bibelen. (Vidneudsagnene fra byretsdom-
men er hentet fra http://tinyurl.com/jfp7a9w. Se her under 
Forklaringer).

Ifølge retsprotokollen kan Willem Johannes Kuijper, 
der er formand for rådet på Martinus Institut, ”ikke vur-
dere”, om Det Tredie Testamente ”er en fortsættelse af 
Bibelen”. Han tilføjer hertil mærkeligt vildledende eller 
intetsigende – eller hvordan man nu skal forstå det – at 
”titlen er Det Tredje Testamente, fordi der var to forudgå-
ende, det gamle og det nye, men disse er ikke skrevet af 
Martinus”. Willy Kuijper anerkender altså, at Det Tredie 
Testamente refererer til Bibelens to testamenter, men han 

kan ikke selv vurdere, om Martinus taler sandt, når han 
omhyggeligt forklarer, at Det Tredie Testamente er en 
fortsættelse af Bibelen.

Udsagnet er helt igennem besynderligt, fordi Martinus, 
som vi har set helt utvetydigt og eksplicit forklarer, at hans 
værk er den bebudede fortsættelse af Bibelen. At Willy 
Kuijper virkelig ikke ved det kan på forhånd udelukkes. 
Han har kendt Martinus personligt og virket for Sagen 
i mere end 40 år. Han har gået til Martinus’ foredrag, 
læst bøgerne og deltaget i rådsmøder med Martinus for 
bordenden, så selvfølgelig ved han, at Martinus selv be-
tragter det Tredie Testamente som Bibelens fortsættelse 
og afslutning. 
Omvendt kan man sige, at hvis han virkelig ikke vidste 
det, er det alene af den grund uforståeligt, at han sidder i 
rådet på Martinus Institut. For, at værket ifølge Martinus 
er kristusmissionens og Bibelens fortsættelse, bør man 
som et absolut minimum vide som rådsmedlem. Det er 
derfor tydeligt, at Willy Kuijper i Københavns Byret 
benægter og undlader at fortælle, hvad han ved. Med 
mindre der er tale om, at Willy Kuijper rent faktisk taler 
sandt, og at han helt personligt er i vildrede med, om 
Martinus har forstået sit værk og sin mission korrekt. Er 
det sidste tilfældet, er det blot uforståeligt, at han til trods 
for denne grundlæggende tvivl har valgt vedblivende at 
sidde i rådet i alle årene efter Martinus’ bortgang i 1981 
og som formand siden 2001. 

I 1981 skrev Willy Kuijper en artikel til Kosmos med 
titlen, ”Kristendommen som verdensvidenskab eller 
livsfundament”. Hen mod slutningen af artiklen skrev 
han sammenfattende: ”Kan vi virkeligt forestille os en 
mere videnskabelig forklaring af ”Det nye Testamente”, 
der omhandler Kristi komme eller de store facitter, som 
indledte en begyndende næstekærlighedsepoke; en forkla-
ring, som derfor kan betegnes som ”Kristi genkomst”, vi-
denskabelig kristendom eller næstekærlighedsvidenskab? 
Findes der dermed noget litterært værk, som er mere 
berettiget til navnet ”Det tredje Testamente” (23) end 
netop de kosmiske analyser skabt af Martinus? ”. Denne 
forbindelse mellem Det Andet og Tredie Testamente, som 
Willy Kuijper her refererer til og som artiklens forfatter 
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rent personligt bekræfter, bliver yderligere dokumenteret 
i den note, der er indsat med henvisning til Livets Bog, 
bind 5. Her placerer Martinus Det Tredie Testamente i 
forlængelse af de to foregående testamenter. Han skriver 
bl.a.: ”Er det ikke denne Kursændring [...], der har be-
tinget, at ”Det gamle Testamente” ikke kunde blive ved 
med at være fyldestgørende, men maatte erstattes eller 
suppleres med ”Det nye Testamente”? – Og er det ikke 
den samme fortsatte Udvikling, der nu betinger, at dette 
nye Testamente heller ikke mere er fyldestgørende, men 
kræves forklaret videnskabeligt, i Stedet for som tidligere 
kun at blive forklaret dogmatisk eller diktatorisk? – Er 
det ikke netop dette Krav, der nu afføder Aandsvidenska-
ben, der i sin sande Natur kun kan være det samme som 
Næstekærlighedsvidenskab og derfor må blive et tredie 
og sidste Testamente”. (Livets Bog, bind 5, stk. 1849). 

Man må her uvilkårligt spørge, hvad der mon har ændret 
Willy Kuijpers syn på Det Tredie Testamente fra han skrev 
artiklen i 1981 til han stod i vidneskranken i Københavns 
Byret november 2014. Tager vi nemlig hans vidneudsagn 
i Byretten for pålydende, er der i løbet af denne periode 
sket et markant skred i hans opfattelse. Hvor han i 1981 
ikke var det mindste i tvivl om, at Det Tredie Testamente 
var en fortsættelse af de to foregående testamenter, er han 
nu i 2014 ikke længere er i stand til at ”vurdere”, om Det 
Tredie Testamente ”er en fortsættelse af Bibelen”.

I vidneskranken vedgår 
et andet rådsmedlem Per 
Jan Neergaard, at ”det er 
korrekt, at Martinus har 
sagt, at der var tale om 
en fortsættelse af Bibe-
len”. Så langt så godt, 
men han uddyber eller 
forklarer det ikke nær-
mere og tilføjer derefter, 
at han ikke mener sig ”i 
stand til at udlægge”, 
hvad ”Martinus har ned-
fældet om den hellige 
Talsmand”. Igen er det er uforståeligt, at et rådsmedlem 
kan udtale dette. Enten udtaler Per Jan Neergaard sig ikke 
helt og fuldt i overensstemmelse med sandheden, eller 
også viser han med sin udtalelse, at han ikke egner sig til 
at sidde i rådet, fordi han i bund og grund ikke begriber 
egenarten af det værk, som det er hans opgave at oplyse 
om. For som vi har set, har Martinus været ualmindelig 
tydelig på dette punkt og med sin sædvanlige samvittig-
hedsfuldhed redegjort for det rigtig mange steder, f.eks. 
når han skriver, at ””Talsmanden, den hellige ånd” er 
således i form af nærværende ”Tredie Testamente” en 
fortsættelse af kristusforkyndelsen”. (Den Intellektuali-
serede Kristendom, stk. 6.). Eller som her, helt fra begyn-

delsen af sin offentlige fremtræden, hvor han i den anden 
årgang af Kosmos fra 1934 skiver: ”At det netop er i Kraft 
af den Hellige Aand, at mit Oplysningsarbejde skabes, 
kan jo kendes derpaa, at mine Analyser ikke i noget som 
helst Felt har andet Facit end Kærligheden”. (”Omkring 
Fortolkning af Livets store Analyser”, Kosmos 1934, nr. 
11, s, 171). Intet normalt begavet menneske kan på bag-
grund af disse og utallige andre citater være i tvivl om, 
at Det Tredie Testamente ifølge Martinus’ egen opfattelse 
er en manifestation af ”talsmanden, den hellige ånd”, og 
at det dermed er en direkte videreførelse af kristusmis-
sionen. Det må vi gå ud fra, at Per Jan Neergaard er klar 
over, og med mindre han selv grundlæggende tvivler på, 
at Martinus taler sandt, får man uvilkårligt det indtryk, 
at han fornægter denne viden i Københavns Byret, fordi 
han ikke ønsker, at dette skal frem i lyset, da det dermed 
bliver vanskeligere at nedtone og lægge afstand til, at Det 
Tredie Testamente er en religiøs og hellig tekst. 

Den eneste, der gav et klart og åbenlyst ærligt svar, var 
tidligere rådsmedlem og nuværende medlem af sprog-
gruppen, Henrik Hedegaard. Han erklærede sig ”enig i, 
at der er tale om en fortsættelse til Bibelen”.

2. Er åndsvidenskaben en religion?

Igennem hele Det Tredie Testamente anvender Martinus 
begrebet religion. Han benytter det, når han refererer til 
den gamle verdensimpuls’ hedenske former for afguds-
dyrkelse og krigeriske kampidealer, og når han henviser 
til trosreligioner som buddhisme, islam og kristendom, 
og ligeledes når han omtaler den intellektualiserede kri-
stendom i sit eget værk, der er baseret på ”Livets egen 
Religion eller Tale, hvilket altsaa igen vil sige, den ny 
Verdensimpuls” (Livets Bog, Bind 1, stk. 153).

Helt fra starten af Livets Bog skriver Martinus: Livets Bog 
”vil lære Dem at forstaa, at der […] kun findes een Gud 
og een eneste Religion, hvis levende illustrerede Læresæt-
ninger hvert eneste Øjeblik demonstreres for hver enkelt 
Gudesøn på en for dennes midlertidige Udviklingstrin 
tilpasset og pr. Omgivelserne, faderlig Korrespondance. 
[…] Den vil endvidere klargøre, at denne ene Gud og 
denne ene Religion indbefatter og udgør alt, hvad der 
eksisterer, og at alt, hvad der ellers forefindes i Tilværel-
sen under begrebet ”Religioner”, kun er Genklange eller 
Straalebundter fra denne ene altomspændende levende 
Religions umaadelige Lyshav”. (Livets Bog, Bind 1, stk. 
19).

Videre taler Martinus om: ”Den ”Religion”, der skal for-
ene alle Jordmennesker til eet Folk, til eet Rige”. (Livets 
Bog, Bind 1, stk. 90, stykoverskrift). ”Men en Religion, 
der skal formaa at koncentrere hele den samlede Jordmen-
neskeheds interesse i sig, maa være af en sådan Natur, 
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at den er inspirerende ligesaavel for Videnskabens mest 
fremragende Repræsentanter som for Repræsentanterne 
for den mest primitive Uvidenhed. … En saadan Religion 
maa derfor være ikke alene af international, men også af 
universal Natur. … En saadan Religion kan ikke udgøres 
af en ”lavet” Religion, men absolut kun af ”Livets egen 
Religion”, (se stykke 15) eller selve den evige Sandhed i 
utilsløret Tilstand”. (Livets Bog, Bind 1, stk. 90).

Det er herudfra let at konstatere, at Martinus opfatter 
åndsvidenskaben som en religion. Det er ganske vist 
ikke en dogme- eller trosregion eller en religion, der er 
organiseret inden for rammerne af et religiøst samfund. 
Der er tale om en anden, højere type religion, der uden 
konfessionelle bindinger ganske ligefremt lærer os Gud 
at kende igennem dagligdags, personlige erfaringer, hvor 
vi ser Gud i alting og forstår, at Gud er den ”superorga-
nisme” i hvilken, vi alle lever, og som samtidigt påviser, 
at den bedste måde at dyrke Gud på er gennem dette at 
tjene næsten.

I retten forklarede Per Jan Neergaard, at Martinus ikke 
så ”teksterne […] som religion, men som videnskab”. 
Som vi her har set, er dette ikke helt i overensstemmelse 
med sandheden. For Martinus er der nemlig ingen forskel 
på livets egen religion og kosmisk videnskab. Det er for 
ham ét og det samme. Åndsvidenskaben er videnskaben 
om Gud, og videnskaben om Gud er den højeste form for 
religion. Den fredelige, globale civilisation, som åndsvi-
denskaben bereder vejen for, er ”eet rige eller een stat med 
een religion (Åndsvidenskaben), een hjord og een hyrde, 
eet folk og een Gud.” (Det Evige Verdensbillede, bog 2, 
stk. 25.14.). Tydeligere kan det næppe siges, at denne den 
højeste religionsform og åndsvidenskaben er det samme.

Helt i tråd med Per Jan Neer-
gaards vildledende udtalelse 
forklarede Ole Therkelsen, 
at Martinus i Livets Bog 
bind I skrev, ”at det ikke var 
en religion, og det har han 
gentaget flere gange. Der 
er tale om åndsvidenskab. 
Martinus ville videnska-
beliggøre kristendommen, 
men det er ikke det primære 
i hans værk”. Det er korrekt, at der ikke er tale om en 
trosreligion, men det er forkert, når Ole Therkelsens 
hævder, at videnskabeliggørelsen af kristendommen 
ikke er det primære i værket. For som vi har set, er det 
slet og ret Martinus’ mission at intellektualisere eller 
”videnskabeliggøre kristendommen”, således at kristen-
dommen ophører med at være en trosreligion og bliver 
gjort tilgængelig for videnskabelig udforskning. Det er 
den bundne opgave, Martinus har fået tildelt af verdens-

genløsningen. Martinus taler mange steder meget direkte 
om, at hans værk er identisk med den intellektualiserede 
kristendom. Således f.eks. i artiklen ”Falske profeter og 
falske Kristus’er”, hvori han gør det fuldstændigt  klart, at 
den  ”intellektualiserede fornyelse” af kristendommen er 
identisk med ”kosmisk videnskab”, der som kendsgerning 
afslører fundamentale træk ved virkeligheden som ”Guds 
eksistens, de levende væseners udødelighed, væsenernes 
reinkarnation eller genfødelse, mørkets eksistens som en 
livsbetingelse for væsenernes oplevelse af lyset og deres 
kommende fremtræden som mennesket i Guds billede 
efter hans lignelse, Guds primære bevidsthed og Guds 
sekundære bevidsthed, livets kosmiske spiraler, mikro-
kosmos, mellemkosmos og makrokosmos som levende 
væsener, alkærligheden som verdensaltets grundtone, 
væsenernes identitet med Guddommen, tiden, rummet og 
evigheden, ingen kan gøre uret, og ingen kan lide uret – 
alt er såre godt”. (”Falske profeter og falske Kristus’er” 
1971). 
Vi ser med andre ord her, at kristendommens videnska-
beliggørelse er identisk med analyserne i Det Tredie 
Testemente. På den baggrund er det uforståeligt, at Ole 
Therkelsen i retten hævder, at videnskabeliggørelsen af 
kristendommen ikke er ”det primære” i Det Tredie Te-
stamente, for denne videnskabeliggørelse af Kristi lære 
udgør slet og ret værkets indhold. Uden den videnskabe-
liggjorte kristendom, intet indhold og uden indhold intet 
værk. Hvis man tager den videnskabeliggjorte kristendom 
ud af Det Tredie Testamente, er der intet tilbage – kun 
blanke sider. Som mangeårig medarbejder, tidligere 
rådsmedlem og redaktør af Den Intellektualiserede Kri-
stendom er det nærmest umuligt at forestille sig, at Ole 
Therkelsen ikke er klar over dette.

Det er da også denne kristendommens videnskabelig-
gørelse, som forsidesymbolet på Det Tredie Testamente 
gengiver. Her ser vi, at målet for menneskene er at tilegne 
sig Kristi væremåde, og at evnen til at tilgive og elske 
sin næste som sig selv er udtryk for den højeste logik. 
Endvidere viser forsidesymbolet, hvorledes den teoretiske 
og praktiske tilegnelse af denne væremåde er identisk 
med Kristi genkomst: ”Og da skulle de se menneskesøn-
nen komme i skyerne med megen kraft og herlighed” 
(Markus 13:26). 

Ligeledes er det – ud fra hvad vi har set her – klart, at 
åndsvidenskab og universel religion for Martinus er ét og 
det samme. Det er korrekt, at Martinus’ åndsvidenskab 
ikke er en organiseret trosregion, men begrebet religion 
findes i mange former og betydninger, og Martinus’ 
åndsvidenskab er ”livets egen religion” eller den højeste 
form for religion, der eksisterer, og dens mission er at 
lede mennesket frem til det direkte og personlige møde 
med Guddommen. Denne opfattelse af begrebet religion 
ignorerer Ole Therkelsen imidlertid i retten, idet han mere 
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snævert vælger kun at henvise til religion i betydningen 
organiseret dogme- eller trosreligion. At religion for Mar-
tinus er andet og mere end trosreligion, fortæller han ikke, 
selvom man synes, det havde været relevant for retten at 
blive oplyst om dette.

3. Er teksterne i Martinus’ forfatterskab ”hellige”?

Lad os for at besvare dette spørgsmål starte med at høre, 
hvordan Martinus fremstiller sin mission i Den Intellek-
tualiserede Kristendom.

”Hvad er det i virkeligheden, Kristus her udtrykker for 
menneskene under begrebet ”sin genkomst”? – Da ånd 
er viden og tanker, må den hellige ånd eller sandhedens 
ånd være den allerhøjeste eksisterende viden eller viden-
skab, der overhovedet eksisterer. Kristi genkomst er intet 
mindre end denne højeste viden som kristendomsforkyn-
delsens fortsættelse. Hvis denne kristendomsforkyndel-
sens fortsættelse ikke var den højeste viden om selve 
verdensaltet, Guddommens eksistens, alkærligheden og 
alvidenskaben eller alvisdommen som det færdige men-
neskes absolutte livsfundament, og ligeledes om det totale 
fuldkomne forhold til dets mikrokosmos og makrokos-
mos, ville den være ganske uden betydning for færdigska-
belsen af det jordiske menneske i Guds billede efter hans 
lignelse. Kristi genkomst er udelukkende åbenbaringen 
af denne højeste viden, ja selve livsmysteriets løsning. 
Denne løsning er fundamentet i den nu påbegyndte ny 
verdensepoke. Uden denne løsning intet som helst fær-
digt menneske i Guds billede. Og menneskeheden måtte 
forblive i stagnation af det ragnarok af åndeligt mørke, 
krig og lidelse, uden noget håb eller himmelsk lys i denne 
dyre- eller djævlebevidsthedens natsorte sfære”. (Den 
Intellektualiserede Kristendom, stk. 16)

Gennem hele sit forfatterskab referer Martinus til ”Bibe-
len og andre hellige Bøger” (fx Livets Bog, Bind 2, stk. 
389). Der er derfor ingen tvivl om, at Martinus anså visse 
bøger for ”hellige”. På den baggrund er det umiddelbart 
indlysende, at hans eget værk også er helligt. For det 
første er det en fortsættelse af Bibelen, og må derfor på 
samme måde, som han anser det Det Gamle og Det Nye 
Testamente for at være hellige eller have fungeret som 
hellige bøger, også selv være et helligt værk.

For det andet er Det Tredie Testamente en manifestation af 
den hellige ånd og en utilsløret åbenbaring af den højeste 
viden og livsmysteriets løsning formidlet til menneskene 
direkte fra Guds primære bevidsthed. For det tredje ville 
menneskeheden og dermed jordkloden slet ikke være i 
stand til at opnå kosmisk bevidsthed uden denne hånds-
rækning fra verdensgenløsningen i form af livsmysteriets 
løsning (jf. citatet herover). 

I den lille bog Omkring min Missions Fødsel” sammen-
ligner Martinus eksplicit sit eget værk med fortidens hel-
lige bøger og indskriver det dermed i rækken af hellige 
bøger. Han skriver her om sine samtidige venner, at de 
er ”det tyvende Aarhundredes Tilskuere til den hellige 
Aands Eksistens. De har faaet Lov til at se Fortidens 
Aabenbaringer gentage sig i nulevende Kød og Blod, 
været Vidne til, hvordan Visdommen bliver til, hvordan 
Livets store Facitter, de evige Sætninger, de udødelige 
”Guds Ord”, inkarnerer i fysisk Materie, bliver til ”hel-
lige Bøger”, der kan være aandeligt Brød for Slægternes 
Generationer gennem Tid og Evighed.” (Omkring min 
Missions Fødsel, kap. 15).

Hvis Det Tredie Testamente set i dette lys ikke er et hel-
ligt værk, giver begrebet hellige tekster eller helligt værk 
absolut ingen mening. Hvis vi som tankeeksperiment 
antog, at blot et enkelt skrift på jordkloden kunne gøre 
krav på betegnelsen ”helligt værk”, måtte det være Det 
Tredie Testamente. I intet andet værk kommer nemlig den 
hellige ånd i form af logiske tanker og analyser fra Guds 
primære bevidsthed klarere, renere og mere fyldestgø-
rende til udtryk.

Lad os herefter nu med denne 
baggrundsviden i frisk erindring 
høre, hvad de ledende repræsen-
tanter fra Martinus Institut har at 
sige til spørgsmålet, om hvorvidt 
teksterne i Det Tredie Testamente 
er ”hellige”. Willy Kuijper mener 
ikke, at han kan forholde sig til, om 
”teksten som sådan er hellig”. Hen-
rik Hedegaard på sin side mener, at 

”det er svært at tage stilling til, om værket er helligt”, og 
Per Jan Neergaard forklarer, at Martinus ikke så ”teksterne 
som hellige eller som religion, men som videnskab”. 

Per Jan Neergaard opstiller her i lighed med Ole Therkel-
sen et skel mellem religion og videnskab, som hører det 
moderne, sekularisere samfund til. Her er det imidlertid 
vigtigt at fastholde, at for Martinus var – som vi har set 
– den kosmiske videnskab og den højeste religion ét og 
det samme. At Martinus ikke selv anså sine tekster for 
”hellige”, må stå for Per Jan Neergaards egen regning. 
Ved at indskrive værket som en del af Bibelen, og dermed 
indlemme det i et værk, som han beviseligt selv anså for at 
være helligt, har Martinus på den mest tydelige måde sagt, 
at hans eget værk også er et helligt værk. Dertil kommer, 
at han i Omkring min Missions Fødsel helt eksplicit har 
karakteriseret sit værk som helligt.

Ser vi afslutningsvis på grundbetydningen af hellig, er det 
et gammelt nordisk ord. Ifølge Den Store Danske er det 
etymologisk ”forbundet med heill, der betyder hel, uskadt, 
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intakt, beskærmet, men det har fra en anden afledning 
også bibetydningen: heldig, lykkelig, sund, frelst. Denne 
hellighed viser sig som en særlig kraft i mange forskel-
lige fænomener og må skærmes med religiøse regler”.  
Relaterer vi denne etymologiske betydning af ”hellig” 
til åndsvidenskaben, kan vi konstatere, at den regel, der 
ifølge Martinus skal overholdes, for at ”afskærme” og 
få del i det hellige, er reglen om næstekærlig væremåde. 
Ved at følge denne regel når man uundgåeligt frem til en 
forening med det helligste, der findes, nemlig Guddom-
men eller verdensaltet. Man må samtidig spørge hvor på 
jordkloden, man finder en beskrivelse af vor fælles vir-
kelighed og daglige tilværelse, som er mere ”hel, uskadt, 
intakt” end den, der er formuleret i Martinus’ værker? På 
den måde ser vi, at ”hellig” har en grundbetydning, som 
er umiddelbart og ligefremt forenelig med en nøgtern og 
sandfærdig karakteristik af Det Tredie Testamente. 

Flere af vidnerne satte spørgsmålstegn ved Mar-
tinus’ troværdighed!

Som det her er fremgået af retsprotokollen, er det nogle 
særdeles bemærkelsesværdige vidneudsagn, repræsentan-
terne fra Martinus Institut fremkom med i retten. Vidnerne 
undlader i hovedsagen at gøre rede for, hvordan Martinus 
selv opfatter og forstår sit værk, hvilket måske kunne have 
været interessant for retten at vide. I stedet koncentrerer 
de sig om at videregive deres egne personlige opfattelser, 
og her beretter de mere eller mindre samstemmende, at de 
ikke ser sig i stand til at tage stilling til, om Martinus har 
forstået sit værk og sin mission korrekt. Det, de dermed 
reelt set fortæller retten, er, at de ikke er overbeviste om, 
at Martinus har ret, når han klart og konsekvent gennem 
hele forfatterskabet fastholder, at Det Tredie Testamente er 
en fortsættelse af Bibelen og kristusmissionen og identisk 
med den profeterede talsmand eller hellige ånd, der skulle 
vejlede menneskene til hele sandheden.

Da opfyldelsen af profetien om Kristi genkomst og 
tilsynekomsten af den hellige ånd som hellige tanker 
og hellige bøger i form af Det Tredie Testamente er en 
absolut epokegørende begivenhed af verdenshistorisk 
betydning, er det særdeles vigtigt, at Martinus ikke tager 
fejl på dette punkt. Man kan uden at overdrive godt sige, 
at det på mange måder er selve forfatterskabets autoritet 

og troværdighed, der her er på spil. For hvis Martinus 
ikke er den, han udgiver sig for at være, er han – bevidst 
eller ubevidst – en svindler. Det er imidlertid præcis 
den autoritet og troværdighed, som flere af vidnerne fra 
Martinus Institut sætter spørgsmålstegn ved i Byretten. 
De fortæller nemlig her, at de dybest set er ude af stand 
til at afgøre, hvorvidt Martinus taler sandt, når han siger, 
at Det Tredie Testamente er Bibelens fortsættelse og en 
opfyldelse af profetien om den hellige ånd, og at Martinus 
derfor muligvis kan have misforstået sin mission ved at 
tillægge sit værk en betydning, som det ikke har. 

Baggrunden for de misvisende vidneudsagn

For at forstå baggrunden for de bemærkelsesværdige 
vidneudsagn i Byretten, er det nødvendigt at se dem i 
lyset af retssagens indhold. Ved at frakende Det Tredie 
Testamente kvaliteter som hellighed, religiøsitet og Bibe-
lens fortsættelse har Martinus Institut efter alt at dømme 
ment at stå stærkere ved en eventuel retssag i Strasbourg. 
Her skal man i givet fald forsvare, at offentlighedens 
essentielle adgang til det originale værk ikke er omfat-
tet af den Europæiske Menneskerettighedskonventions 
bestemmelser om religions- og ytringsfrihed.
Dertil kommer, at Martinus Institut gennem efterhånden 
mange år aktivt har modarbejdet, at Det Tredie Testamente 
blev offentligt kendt under denne titel og formidlet som 
kristusmissionens fortsættelse og opfyldelsen af Kristi 
profeti om Helligånden og Kristi genkomst.

Begge disse faktorer er væsentlige, når man skal forstå, 
hvorfor repræsentanter for Martinus Institut undlod at 
gengive Martinus’ egen opfattelse af Det Tredie Testa-
mente i Københavns Byret. Måske forholder det sig 
ligefrem sådan, at de pågældende repræsentanter i årenes 
løb har overbevist sig selv om, at deres private og åbenlyst 
revisionistiske opfattelse af Det Tredie Testamentes egen-
art og betydning har sin egen legitimitet, og at de derfor 
i retten muligvis ikke engang var sig det misvisende i 
vidneudsagnene fuldt bevidst. Er det tilfældet, viser det, 
hvor langt væk fra Det Tredie Testamentes kerneindhold 
man har været villig til at bevæge sig på Martinus Institut.
På den her skildrede baggrund må enhver gøre op med 
sig selv, hvorvidt de mener, at tidligere og nuværende 
rådsmedlemmer ved Martinus Institut aflagde falsk vid-
nesbyrd i Københavns Byret i november 2014. 

En ting står imidlertid helt klart. Det billede, der samlet 
set aftegner sig, viser, at rådsmedlemmer og andre ledende 
repræsentanter fra Martinus Institut undlod at gengive 
Martinus’ eget syn på sit værk. Ifølge Nudansk Ordbog er 
betydningen af ordet ”skandale” identisk med ”noget, der 
krænker offentlighedens følelse af, hvad der er moralsk 
korrekt eller acceptabelt”. Min egen konklusion er, at vi 
i den forstand må sige, at vidneforklaringerne fra ledende 
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medarbejdere ved Martinus Institut var en skandale, idet 
de på helt centrale punkter misrepræsenterede den Sag, 
som det var vidnernes opgave at repræsentere.

Dette rejser – i retssagens kølvand – to principielle 
spørgsmål. For det første er der for Sagens, klarhedens 
og sandhedens skyld et meget stort behov for at vide, 
om medarbejdernes reviderede syn på Martinus og hans 
mission er repræsentative for den opfattelse, som er 
gældende på Martinus Institut i dag. Dette spørgsmål er 
intimt forbundet med det andet. For hvis toneangivende 
og ledende medarbejderne ved Martinus Institut – som 
det skete i retten – ikke kan eller vil redegøre loyalt for 
Martinus’ egen opfattelse af sin mission, hvem har så i 
øjeblikket denne forpligtigelse? Eller anderledes formule-
ret. Hvilke konkrete personer kan vi i dag anse for at være 
Det Tredie Testamentes officielle repræsentanter på jord-

kloden? Jeg kan ikke se det anderledes, end at Martinus 
Institut efter retssagen har en essentiel forpligtigelse til 
at besvare disse spørgsmål detaljeret og tilbundsgående.

Afslutningsvis er det vigtigt at understrege, at dette på 
ingen måde et skrevet for ukærligt at kritisere enkeltper-
soner. Ingen kan handle anderledes end deres åndelige 
udviklingsniveau dikterer dem. Vi er alle på vej, har alle 
en opgave at udføre, og vi gør det, så godt vi kan. Det 
gælder selvfølgelig også de omtalte medarbejdere ved 
Martinus Institut. Det er dog samtidig af stor betydning, 
at vi med mellemrum standser op og gør status og ana-
lyserer fortidens beslutninger for at få klarhed over, hvad 
der var rigtigt og forkert, sandt og usandt. Dette gælder 
ikke mindst i denne sag, hvor vidneudsagnene har skabt 
principiel usikkerhed om, hvad Martinus Institut står for 
og hvilke interesser det repræsenterer.

Livets Bog IV side 1331.

”Vor Fremtræden som Offer for Tankedril eller Tanke-
forvirring med Hensyn til Udredning og Forstaaelse af 
Timelighedens og Evighedens Analyser i „Livets Bog” er 
saaledes aabenlys. Og det er netop for at stabilisere den 
ærlige og modne Forskers fuldkomne Klarhed over, og 
den heraf følgende rigtige Anvendelse af „Livets Bog”s 
kosmiske Analyser, at vi her indleder det nye Bind med 
en særlig Pointering af, hvorledes disse Analyser maa 
forstaas, og fra hvilket Synspunkt Tingene bliver Il-
lusion, og fra hvilket de er Virkelighed, thi uden denne 
Forstaaelse vil Læserens Udbytte af de nævnte Analyser 
i større eller mindre Grad blive Tankedril, en Foreteelse, 
der er saa meget desto mere farlig for Læseren, eftersom 
den ofte, navnlig hvis han endnu er aandelig umoden, vil 
blive direkte fremtrædende som „Tærskelens Vogtere”. 

Tankedril eller Misforstaaelse af Livets højeste Analyser 
vil saaledes i dette Tilfælde lægge en mere eller min-
dre uigennemsigtig, mørk og klam, mental Taage over 
den virkelige Sandhed, der ligger skjult i Analysernes 
Ordformer. Og disse Ordformer bliver da for samme 
Forsker kun tomme Hylstre. Og i Stedet for at møde den 
virkelige og absolutte Sandhed, som ligger nedgemt i 
Analysernes Ordformer, møder han nu kun Skyggen 
af sin egen ufærdige Bevidsthed eller Jongleren med de 
tomme Hylstre. 

Og for at fjerne saa meget som 
muligt af denne Tankedrillets og 
Misforstaaelsens Slagskygge fra 
Læserens Vej frem imod Sandheden 
og Lyset er det netop, at vi saa grun-
digt Gang paa Gang har uddybet det 
levende Væsens Livsdetailler, dels 
som „X-Analyser”, dels som „Livssubstanser” eller „fa-
ste Punkter” og „Grundfacitter” og dels som „timelige” 
Analyser.”

I dette tekststykke,  skriver Martinus specielt:
”Tankedril eller Misforstaaelse af Livets højeste Analyser 
vil saaledes i dette Tilfælde lægge en mere eller min-
dre uigennemsigtig, mørk og klam, mental Taage over 
den virkelige Sandhed, der ligger skjult i Analysernes 
Ordformer. Og disse Ordformer bliver da for samme 
Forsker kun tomme Hylstre. Og i Stedet for at møde den 
virkelige og absolutte Sandhed, som ligger nedgemt i 
Analysernes Ordformer, møder han nu kun Skyggen 
af sin egen ufærdige Bevidsthed eller Jongleren med de 
tomme Hylstre.”

Her udtrykker Martinus sin store betænkelighed ved, at 
læserne ikke evner at forstå teksten i dybden, og det er 
bl.a. fordi læserne ikke lægger vægt på ordformernes 
betydning, eller forstår disse ordformers betydning.

Martinus oMtale af ordforMernes betydning i sine tekster
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I den for dette blads læsere så velkendte retssag - også 
kaldet ”Insttituttet mod Firkløveret”, har de anklagedes 
advokat Peer B. Petersen formuleret dette proces-
skrift, som readaktøren finder så vigtigt og skelsætten-
de i hele sagen (bl.a. fordi Martinus her selv er indkaldt 
som vidne personligt!!), at jeg bringer det i sin helhed.

Påstande:
1. Sagsøger tilpligtes at anerkende, at man ved 

alene at udbyde dele af Værket i dets oprinde-
lige uredigerede form via dennes hjemmeside, 
uden at læseren har mulighed for at udskrive 
det, handler i strid med § 3, stk. 2, i fundats for 
Martinus Idealfond (bilag 3).

2. Frifindelse for så vidt sagsøgers påstand 1.1.1

3. Frifindelse for så vidt sagsøgers påstand 1.2.1

Subsidiært frifindelse mod betaling af et af retten 
skønsmæssigt fastsat mindre beløb.

4. Frifindelse for så vidt sagsøgers påstand 1.2.2

Indledende bemærkninger
Martinus’ samlede værker (med hovedtitlen ”Det Tre-
die Testamente”) benævnes i det følgende, i lighed med 
i de foregående processkrifter, til sammen ”Værket”. 

Supplerende sagsfremstilling

(i)
Det fremgår af § 3, stk. 2, i fundats for Martinus Ideal-
fond (”fundatsen”) fremlagt i sagen som bilag 3, at:

”I hele sin virksomhed og med alle de midler, der står 
til dens rådighed, skal Fonden udelukkende tjene føl-
gende almennyttige formål:

Bevare Martinus samlede værker uændret, som de 
foreligger fra hans side

Oplyse om disse værker og

Gøre disse værker tilgængelige for interesserede, her-
under ved publicering, oversættelse og undervisning i 

betryggende form og ved uddelinger og tilskud til disse 
aktiviteter …”.

Som anført i stævningen blev det oprindelige af Mar-
tinus Thomsen stiftede Martinus Institut i 1996 ændret 
til en fond, der fik navnet ”Martinus Idealfond”.

Som anført i fundatsens § 1, stk. 1, benytter sag-
søger tillige det oprindelige navn ”Martinus 
Åndsvidenskabelige Institut”.

Til supplerende belysning af sagsøgers formål og de til-
grænsende bestemmelser fremlægges som sagens bilag 
Q en kopi af Martinus Åndsvidenskabelige Instituts 
love af 25. maj 1982 (”lovene”) med rådets kommenta-
rer, udarbejdet på baggrund af drøftelser med Martinus 
i dennes sidste leveår.

Af lovenes indledende tekst fremgår, at:

”I sine sidste år beskæftigede Martinus sig meget 
indgående med tilrettelæggelsen af sin sags fremtidige 
struktur, og herunder er alle væsentlige spørgsmål 
blevet gennemdrøftet på en lang række bestyrelsesmø-
der. Det skete i en periode på omkring 15 år fra 1965 
til 1981.

Af de sidste 7 års møder foreligger der fuldstændige 
båndoptagelser, som opbevares på Instituttet. De ligger 
som dokumentation for Martinus’ hensigter, anvisnin-
ger og beslutninger på dette og andre vigtige områder.

Et af de grundlæggende resultater af drøftelserne er et 
sæt væsentligt ændrede love for instituttet. – Bortset fra 
mindre betydende afsnit i § 11 er alle bestemmelserne 
heri ikke alene gennemdrøftet, men også færdigformu-
leret sammen med Martinus.

De ændrede love er her aftrykt i fuld udstrækning – i 
indramning. De er desuden forsynet med et række kom-
mentarer som Instituttets råd har udarbejdet på grund-
lag af de førte drøftelser.”

Af lovenes afsluttende tekst fremgår følgende:

”Disse love, som er udformet efter Martinus personlige 
direktiver, træder i stedet for institutionens love af 9. 
maj 1966.

Processkrift C
Københavns Byret BS 31C-2382/2013
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Frederiksberg den 25. maj 1982
Grethe Brinkhard - Tage Edeling  - Rolf Elving - Aage 
Hvolby - Willem-Jan Kuijper - Henning Laug  - Ib 
Schleicher”

Indholdet af formålsbestemmelsen i lovenes § 3, stk. 
1, er identisk med den ovenfor citerede passage fra 
fundatsens § 3, stk. 2.

Af de tilknyttede kommentarer fremgår, at:

”Værkerne skal bevares uændret, så eftertiden ikke skal være 
i tvivl om, hvad der faktisk er Martinus egne værker, og hvad 
der ikke er …”.

Senere anføres det, at;

”Instituttet skal sørge for udgivelse af værkerne – dog så 
vidt muligt på fremmede forlags eget initiativ. Det skal ske 
i betryggende form, ved at der ikke foretages ændringer i 
indholdet …”.

Det fremgår af lovenes § 4 stk. 5 at:

”Samtlige institutionens indtægter og de til denne ydede 
bidrag og gaver kan alene anvendes til institutionens formål 
efter § 3.”

Af de tilknyttede kommentarer til bestemmelsen fremgår, at:

”Denne bestemmelse betyder, at priserne på bøger studier og 
ophold m.v. skal holdes så lave, som institutionens samlede 
økonomi og opfyldelse af formålet tilsiger.” 

Det fremgår af lovenes § 9 stk. 2, at: 

”Efter Martinus’ ønske må der ikke foretages nogen ændring 
i institutionens principielle formål og struktur, således som 
disse er beskrevet i §§ 2, 3, 4, 9 og 10.” 

(ii)
Som anført ovenfor fremgår det af den indledende tekst til 
lovene, at disse er udarbejdet på baggrund af drøftelser på 
bestyrelsesmøder i en periode på omkring 15 år fra 1965 
til 1981 med det sigte, at de kom til at afspejle Martinus’ 
personlige direktiver.

Drøftelserne på bestyrelsesmøderne er således af betydelig 
værdi som bidrag til fortolkningen af lovene.

I det følgende opregnes følgelig til supplerende belysning 
af de ovenfor citerede bestemmelser fra lovene en række af 
sådanne referater.

I sagen er som bilag 69 fremlagt et referat fra et bestyrelses-
møde holdt den 30. marts 1976.

Heraf fremgår under pkt. 708 Martinus’ værker (706 og 
790), at:

”Originalmanuskripterne er de autentiske tekster. Eventuelle 
fejl i bøgerne i forhold til disse originaler må rettes.”

Efter det for de sagsøgte oplyste fremgår følgende af refera-
terne fra en række bestyrelsesmøder holdt i januar og marts 
1976, samt i januar 1979: 

Referat fra 13. januar 1976:

 ”Der må ikke uden Martinus samtykke foretages æn-
dringer i bøgerne eller i det, han har skrevet.”

Referat fra 6. marts 1976:

”Det blev igen fastslået, at bortset fra åbenlyse 
trykfejl, (f.eks. invidid/individ), må der ikke ændres 
i værkerne uden Martinus personlige medvirken. 
Martinus mener i øvrigt, at der næppe er grund til 
at rette noget som helst. Denne mening blev klart 
tilkendegivet, efter at der var blevet fremlagt enkel-
te eksempler, hvor der fra forskellig side havde væ-
ret tvivl om rigtigheden. Martinus ville dog gerne se 
nærmere på en liste over tilfælde, hvor læsere kan 
være i tvivl om rigtigheden i teksten. Martinus ud-
talte klart, at såfremt han efter at have set nærmere 
på sagen fandt grund til at ændre enkelte ting, ville 
han naturligvis rette dem, men han var helt sikker 
på, der kun kunne være tale om ganske enkelte ting. 
Det blev fastslået som helt ufravigeligt, at der ikke 
må foretages rettelser, heller ikke ved oversættelse, 
uden Martinus medvirken, og såfremt den nævnte 
liste ikke når at blive behandlet, må der ikke i frem-
tiden foretages rettelser i Martinus’ værker”. 

Referat fra 13. januar 1979:

”Der må ikke foretages ændringer i bøgerne eller i 
det Martinus har skrevet uden hans samtykke.”

Sagsøger opfordres til at oplyse, om man er enig i, at de 
ovennævnte referater er korrekte gengivelser.

I modsat fald opfordres sagsøger til at fremlægge de pågæl-
dende referater i deres helhed.

(iii)
Som anført ovenfor er drøftelserne på bestyrelsesmøderne i 
årene forud for Martinus’ død, udover af referater dokumen-
teret af fuldstændige båndoptagelser, og udskrifter heraf som 
opbevares hos sagsøger. 

Af sådanne båndoptagelser fremkommer efter det for de 
sagsøgte oplyste følgende citater af relevans for forståelsen 
af de ovenfor opregnede bestemmelser i lovene (Bemærk, at 
“M:” i teksten er Martinus):

Citat 001 - 1974 side 1:
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”Dette, at vi sørger for, at Martinus’ bøger ikke la-
ves om eller nye ting føjes til, retter sig udelukkende 
mod de forlag, der trykker vore bøger - ligegyldigt 
på hvilket sprog -, hvorimod vi ikke vil modsætte os 
”pop-udgaver”. Vi vil afvise forslag til os om det 
og anmodninger om tilladelse til at fremstille dem, - 
men kommer det til retssag, vil vi ikke føre det.”

Citat 002 - 22. januar 1974 - side 4:

”Ib: Men man må kunne forudse på nuværende tids-
punkt, at det kan være nyttigt på noget tidspunkt at 
indskrænke instituttets formålsparagraf
M: Nej. Dem må man ikke røre.”

Citat 003 - 22. januar 1974 - side 16:

”Ib: [...] Men det vil sige, hvis der er én i Frankrig 
f.eks., der har en bygning, og som har pengene. Så 
kalder han det ”Fransk Martinus Institut”. Skal vi 
så lægge sag an
mod ham, hvis han gør det.
M: Nej, vi skal ikke lægge sag. Nej, det behøver vi 
ikke.”

Citat 004 - 22. januar 1974 - side 16:

”Torben: ’ Jeg mener, vi skal ikke ligge og bekrige 
disse mennesker.
M: Nej. Det skal vi ikke. Derfor er det, jeg mener, 
- vi skal ikke til at lave retssager. Så kommer vi jo 
ingen vegne. Så er vi ikke det endelige.”

Citat 005 - 22. januar 1974 - side 17:

”M: Jo, men det er... vi kan jo ikke.. vi kan ikke op-
træde med retssager og sådan noget. Det er ikke på 
den måde, at vi skal beskytte os.”

Citat 006 - 22. januar 1974 - side 17:

”M: Nej. - Det er det forkerte. Det var vi jo først 
inde på, om vi skal have institutter. Men det bliver 
jo alt for indviklet og meget kludderi og kamp. Det 
kan man ikke have. Nej, lad folk gøre, som de vil..
Men vi gør bare det, vi skal. Og vi holder, hvad vi 
lover. At der at der så kommer efterligninger, - det 
dør af sig selv.”

Citat 007 - 22. januar 1974 - side 18:

”M: Var det i udlandet, mener du? (Ja)  Ja, jeg 
mener, vi kan ikke beherske, hvad der vil opstå af 
sådan … yngel, rundt omkring. Det skal vi ikke 
være bange for. Vi skal bare holde vort eget ægte. 
Så vokser det.”

Citat 008 - 22. januar 1974 - side 20:

”M: Ja. Vi henstiller til dem, men vi sagsøger dem 
ikke, selvom de laver.. Men når de kommer og si-
ger, at de vil meget gerne lave et Martinus Center i 
Frankrig eller Schweiz eller hvor det nu er. Når de 
kommer og siger sådan noget, så siger vi: Ja, det 
må I da meget gerne, når det bare er i kontakt... når 
det bare er vore ting, de gerne vil fortælle, - så har 
vi ikke noget imod det. Og hvis de så laver noget... 
og det viser sig, at de laver noget forkert — — det 
kan vi ikke begynde at... det dør af sig selv. For-
synet lader det det dø af sig selv. Se nu forsynet 
med pornoen... lader det dø af sig selv. Forsynet 
begynder jo ikke at bremse op et eller andet... det 
må udleves. De må også udleve dette at være imod 
vores arbejde… Og lade det vise sig, at det kan ikke 
betale sig. Det er noget skidt til sidst. Så derfor 
tror jeg, at vi skal ikke have noget som helst med at 
forfølge.”

Citat 009 - 22. januar 1974 - side 23:

 ”M: Ja. Det tror jeg, vi skal... Jeg vil meget nødig 
have, at det bliver anledning til en dyrkelse. Det bli-
ver så busten af Martinus, - og busten og busten... 
og så bliver det mode.
H: Ja. Det er der ingen, der bryder sig om. Vi kunne 
have sådan en hel souvenirforretning hernede.
M: Ja (ha, ha) .. og så kunne vi også sige, at sagen 
skulle have eneret på det - (ha, ha).”

Citat 010 - 22. januar 1974 - side 30:

”H: Der var et spørgsmål til, som vi lige så godt 
kan nævne her: Dette, at vi, sørger for, at Martinus 
bøger ikke laves om eller nye ting føjes til, retter sig 
udelukkende mod de forlag, der trykker vore bøger 
- ligegyldigt på hvilke sprog - hvorimod vi ikke vil 
modsætte os “popudgaver”. Vi vil afvise sådanne 
forslag om at lave disse...
M: Pragtudgaver?
H: Nej … nogle som f.eks. siger: det er alt for ind-
viklet det her, - nu laver jeg det kortere og nemmere.
M: Nej, det kan vi ikke …
A: Jeg vil godt komme med et eksempel, som jeg 
har tænkt på. Jeg har flere gange oplevet, at børn 
kan være interesseret i at få noget at vide om Mar-
tinus analyser. Og jeg synes da, at det kunne være 
vældig godt, hvis man havde en bog, hvor nogle af 
de vigtigste ting i dine analyser blev forklaret på 
sådan en måde, at børn kunne forstå dem.
M: Jo det er da også rigtigt.
Å: Ville der være noget til hinder for, at vi tog 
initiativ til, at der blev lavet en bog, der var 
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forståelig for børn mellem f.eks. otte og femten år. 
Og vi så copyrightede den.
Ma: Ja, det er også rigtigt. Eller hvis andre finder 
på at lave en børnebog, man kan acceptere. Det gør 
jo ikke noget.
Ib: Hvis der var en, der var tilstrækkelig talentfuld 
til at lave en sådan. Men så er det jo også den på-
gældende, der er forfatter.
[...]
M: Ja, det er også rigtigt. Eller hvis andre finder på 
at lave en børnebog, man kan acceptere. Det gør jo 
ikke noget.”

Citat 011 - 22. januar 1974 - side 31:

[Angående efterladte symboler, som Martinus ikke 
nåede at udgive med forklaring:]

”M: Men der er alligevel nogle symboler, der skal 
forklares. Der er ikke så få symboler, der skal for-
klares. Men dem. .. der må man regne med, at der 
er nogle, der kan forklare dem. Så må de jo lave en 
forklaring på egen hånd.”

Citat 012 - 5. februar 1974 - side 9:

[Talen er om fordeling af opgaver mellem rådsmed-
lemmerne:]

”Sådan noget som juridisk bistand
H: Nåh ja. Men det kan vel være forskellige.
Ib: Ja. Det kan nemlig være forskellige.
M: Og der må man jo stå frit. Hvis det endelig er, at 
vi kommer ud... det skulle vi jo ikke så gerne komme 
ud for.
T: Det er vel sådan, at juridisk bistand, det må være 
ligesom revisoren.
Ib: Jo, det har det tidligere været.
M: Sagen skulle jo nødig komme ud i retssager og 
den slags ting.”

Citat 013 - 5. februar 1974 - side 11:

”Ib: Det eneste, de skal være bundet af, det er udgi-
velsen af
litteraturen, - det kan kun ske efter kontrakt.
M: Ja. Benyttelsen af vores litteratur. Den må vi 
have retten til, - der må vi passe på retten til vort. 
For ellers ved man aldrig, hvor det havner henne 
altsammen.
Å: Så vil jeg da godt spørge, hvordan kan vi sikre 
os vores ret på det område.
Ib: Det kan vi efter min opfattelse kun sikre os ved, 
at der er angivet en copyright i bøgerne, som tilhø-
rer instituttet. Andet kan vi ikke gøre.
M: Ja. Og så tror jeg, der bliver en anden faktor, 

- at vi kan sælge dem billigt, - billigere end alle 
andre.”

Citat 014 - 5. februar 1974 - side 12:

[lang diskussion om, hvorvidt man kan tjene penge 
på salg af bøger]

”M: Jo, men det tror jeg ikke, at vi …. det er ikke 
så meget det, som det er folks interesse. Der bliver 
interesse for at købe tingene, og det går ind i skoler 
og biblioteker, og det bliver jo anerkendt som no-
get, de skal kunne. Det bliver jo ikke som en anden 
forfatters bøger, der kan sejle rundt for sig selv. Jeg 
mener, at det vil blive accepteret af alle lande efter-
hånden, - som noget, de skal bruge. Autoriserede 
bøger, der skal bruges. Og på den måde, så tror jeg, 
der vil være … og jeg mener, at instituttet har til 
den tid mange skoler, - måske over hele verden. Jeg 
tror ikke, man skal være bange for økonomien. Det 
er rigtig nok, hvis man nu baserer det på bøger, så 
kan der jo komme det der, som du siger, at de har 
lov til at trykke. Men … jeg mener … de originale 
bøger, - det må man jo kalde dem, der kommer di-
rekte fra instituttet. De vil da sikkert gå bedre.”

Citat 015 - 5. februar 1974 - side 16:

[fortsat tale om salg og indtægt fra bogsalg]

”M: Nej. - Men der er det, jeg mener …. nu skaber 
vi en hel masse forståelse for mennesker, - og det 
er jo dem, der vil forsvare det, og de vil bringe det 
… Og der er ingen, der vil få lyst til at prøve på at 
tjene penge på det. For det er også min mening, at 
bøgerne skal være så billige, som det overhovedet 
kan lade sig gøre. Der skal ikke tjenes penge på det. 
Selvfølgelig skal det gå rundt.”

Citat 016 - 5. februar 1974 - side 23:

”Ib: Men det var også kedeligt, hvis vi begyndte at 
rette på bøgerne.
M: Nej, det synes jeg heller ikke. Nej, det er ikke så 
godt. Jeg vil helst selv rette.
Ib: Visse steder f.eks. er der faldet et ”ikke” ud.
M: Nåh ja. Sådan noget er jo tosset. Så er det jo det 
modsatte. Ja. Det er rigtig nok.
Ib: Men når man går det hele igennem, så er der 
vel en hundred stykker af den slags små nogle.
H: Nå ja. Det ved du bedre, for det har du jo be-
skæftiget dig med. Jeg har kun set den ene.
M: Jeg tror ikke, der er så mange meningsforstyr-
rende fejl. Men der kan godt mangle et ord og så-
dan noget.
Å: Der står adskillige steder, hvad overbevidstheden 
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er lig med. Du kan godt skrive et sted, at 
overbevidstheden er lig med X 1, og så kan du 
skrive et andet sted, at overbevidstheden er X 1 
+ X 2.
M: Ja, Det kunne man godt lave, jo. Det er det, 
jeg mener, der skulle laves sådan en ekstra ord-
bog, hvor det forklares ...
Å: Men sådanne steder som det jeg nævner her - 
de findes.
H: Det er det, Åge siger, at somme tider benævner 
du overbevidstheden
som X 1 og sommetider som X 1 + X 2.
M: Nåh ja. Sådan ja. Ja, det er jo klart, at de 
hører sammen.
De kan jo ikke skilles ad. Men nogen kan måske 
nok misforstå det. Hvis jeg nævner X 1, så er det 
overbevidstheden. Hvis jeg nævner X 2, så er det 
overbevidstheden osv. Jeg ved ikke … Man var jo 
så optaget af analyserne, så det gik lidt ud over 
sproget.
Ib: Men det er et spørgsmål, som vi vil komme 
tilbage til.
M: Men det vil naturligvis være godt, hvis sådan 
noget bliver rettet.”

Citat 017 - 5. februar 1974 - side 23-24:

”Å: Hvis man nu køber det nye testamente hos 
en boghandler, så kan man selv bestemme, hvor 
tykke de skal være, hvor høje de skal være, om 
de skal være blå eller hvide eller grønne, og hvor 
meget de skal koste. Der er alverdens priser, og 
der er masser af udgaver at vælge imellem.
M: Men det er vel nok noget, der har udviklet sig 
efterhånden. Og sådan vil det vel også udvikle sig 
efterhånden her. Jeg mener ikke, vi lige med det 
samme kan lave alle mulige slags. Vi skal bare 
sørge for at få de originale ting ud. Så senere kan 
det jo altid diskuteres, hvordan vi kan lave om på 
det.
Ib: Men det er også det, jeg mener, Vi skal have 
dine synspunkter på det der.
M: Men jeg mener, det skal helst være på hvidt 
bind og guld. Men det hvide bind skal være noget, 
der ikke let bliver … noget, der kan gøres rent.
Å: Hvorfor gælder det kun Livets bog. Hvad med 
symbolbøgerne og alle de små bøger.
M: Jo. Det må godt gælde dem også.
Å: Men det gør det jo ikke.
M: Nej. Det gør det ikke... Jeg har aldrig sådan... 
Det er vel også det, at det har været vanskeligt at 
få det gjort. Det har jo ikke været så let at få det 
lavet altsammen. Og det var heller ikke så let med 
de hvide bind. I begyndelsen … de første bind 
af Livets Bog blev jo snavset. Dem kan man ikke 

vaske. De havde jo ikke disse glatte bind straks. 
Men på den anden side gør det jo ikke noget. Det 
gør ikke noget, om de små bøger er grønne, blå 
eller... eller hver bog kunne have sin farve. Er det 
ikke det,
de har?
Ib: Jo. Vi har gjort det, at vi har taget de første ti 
bøger. Og så har vi sat en farverække op. Og så 
har vi taget de næste ti og givet dem samme far-
verække, for ikke til sin tid at få 5o bøger, der var 
fuldstændig ens bortset fra titlen. Men jeg synes, 
vi skal tage det op til diskussion, men ikke idag, 
for det er for detailleret.
M: Ja. Det kan vi gøre.”

Citat 018 - 5. marts 1974 - side 6:

”M: Vi skal undgå alt det der.. . Som nu antropo-
sofisk selskab, der lå i retssag med fru Steiner. Jeg 
har en vældig stor retssag liggende. Jeg ved ikke, 
hvem der har sendt mig den. Hun siger, at hun 
har retten til at udgive hans bøger. Men selskabet 
siger, at det har de ret til. Og hun siger, at hun 
har ret til at være hans efterfølger. Men der er en 
lægefrue dernede, som siger, at hun har ret til at 
være hans efterfølger.”

Citat 019 - 21. maj 1974 - side 11:

[talen er om, hvordan man supplerer nye bestyrel-
sesmedlemmer]

”M: [...] Vi skal ikke beskyttes ved love eller no-
get. Vi har beskyttelsen i, at det bliver lavet rig-
tigt, - og at hver laver sine ting rigtigt.”

Citat 020 - 20. juli 1974 - side 21:

[Her tales om bogen “Det Tredie Testamente”, 
som Martinus arbejder på]

”M: Ja, ja, det regner jeg jo med... det arbejder 
jeg på, og jo mere tid, jeg kan få til det... men 
kan ikke i forvejen.. for der er den ene forsinkelse 
efter den anden. Men jeg arbejder flittigt med 
det, og jeg regner med, at det sikkert er i tryk-
ken næste sommer, — at jeg får det færdigt her 
i efteråret og i vinter. Det håber jeg. Jeg har jo 
meget færdigt. Men vi skal jo huske på, at jeg 
kan jo hurtigt skrive., måske tredive sider., men 
jeg er måske en måned om at ordne de tredive 
sider. Der skal skrives om, og der skal laves... for 
mig, - jeg kan bare smøre det ned på papiret, men 
se, sådan kan de ikke læse det. Og der er som-
metider ting, jeg skal skrive flere gange om, for at 
det kan blive dækkende. Så det tager sin tid. Men 
det går altsammen godt. Det hele er jo det at jeg 
har været forsinket to år, ellers havde jeg jo været 
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langt fremme. Men jeg regner med, at det er med 
i Forsynets beregning. Jeg er ikke bange for, at vi 
ikke skal nå det.”

Citat 021 - 27. august 1974 - side 28:

”Å: Vi kom inde her ved bordet sidst til at tale 
om alle de symboler, du har lavet, men som du 
ikke har beskrevet. Og vi har tidligere talt om her, 
hvad vi skulle gøre, hvis du en dag stak af og ikke 
havde beskrevet dem allesammen.
M: Så bliver de ikke beskrevet.
Å: Nej, nu siger du, at så bliver de ikke 
beskrevet. Men så står vi med et problem, som 
undervisningsgruppen kan se. Og det er det, jeg 
gerne vil lægge frem.
M: Jo.
Å: Jeg har snakket med Per og med den øvrige 
undervisningsgruppe om det, hver for sig. Og det 
er dem, der har taget det op. Per siger, at han har 
tidligere drøftet de symboler, som du ikke har 
beskrevet
M: Han kender dem ikke, nej.
Å: — temmelig nøje med dig. Og han føler godt, 
at han er istand til at beskrive dem.
M: Per? Nej, det er han aldeles ikke.
Å: Ja, men han føler det, Martinus.
M: Ja, lad ham bare føle dobbelt så meget, - jeg 
føler endnu stærkere.
Å: Jamen, det føler han, så han ville sådan set 
godt påtage sig at beskrive dem og spørge dig, 
om det er rigtigt, hvad han har skrevet.
M: Nåh ja, men det vil jeg ikke, - det går jeg ikke 
med til.”

Citat 022 - 12. november 1974 - side 3:

”M: Ja... jo, det er jo.. jo, det originale, det er 
altså her i landet, og som du siger. Hvis de andre 
vil lave et andet navn, - ude.. der har de en vis fri-
hed, jo. Men på den anden side, - de kan ikke lave 
om på bøgernes navne.”

Citat 023 - 12. november 1974 - side 8:

”M: .... evighedslegemet, - der var nogle, der 
brugte det. De havde kopieret det ind sammen 
med nogle andre billeder, - de havde tegnet det, - 
det var så tydeligt. Det var nogle unge mennesker. 
Det var meget sympatisk - det, de havde skrevet, 
og de var støttet af Nordisk Råd. Men der var det 
tydeligt at se, - evighedslegemet, at de havde føjet 
det ind. Og så blev de spurgt: Hvorfor.. hvor får I 
billederne fra. Ja, dem tager vi, hvor vi sådan kan 
finde dem. Men jeg fandt ikke nogen grund til at 
gøre noget, for de gjorde det i en god mening.”

Citat 024 - 12. november 1974 - side 8:

”M: Det er jo heller ikke for det... jeg mener jo 
heller ikke, at Livets Bog skal monopoliseres... 
men det er en verden, hvor mennesket ikke er 
færdigt - der er vi nødt til at beskytte. For ellers 
kunne alle mennesker jo have lov til at benytte 
det, og…”

Citat 025 - 12. november 1974 - side 9:

”M: Ja, kosmologien er jo sådan set ikke min. Jeg 
har ført det frem.
H: Ja, som du har formet det.
M: Sådan set er den jo alles ejendom. Men det er 
jo sådan et varemærke,
den har…”

Citat 026 - 5. august 1975 - side 4:

[Der tales om, at den svenske afdeling - uden at 
fortælle det til MI - har registreret ordet Kosmos 
som varemærke - og om man skal blande sig i det 
...]

”M: Ja, ja. Det må vi også præcisere. For vi kan 
jo ikke ligge og rode... så kan vi måske ligge og 
rode i retssager hele tiden. Og det kan denne sag 
jo ikke være med til. Nej denne sag eller denne 
videnskab er jo givet til alle mennesker. Det er 
ligesom luft og vand. Det er til alle mennesker. 
Jeg har fået det, at jeg skal lave det og udgive 
det. For den vej skal det jo gå. Luften og lyset går 
jo ad andre veje. Men dette her må være helt frit. 
Jeg har ingen patent på, at jeg kan bestemme, at 
han må ikke læse, og han må ikke læse mine ana-
lyser. Sådan kan det jo ikke være. De har lov at 
læse allesammen. Vil de gå sammen med andre og 
læse, så må de også have lov til det. Vi kan ikke 
begynde at opsætte love, for så får vi et værre rod 
med, at de har overtrådt det og det. Nej, vi laver 
ingen love. Vi skal bare sørge for, at bøgerne bli-
ver trykt, - og oversat til de forskellige sprog, og 
sørge for at vi har centret, og at vi har en skole, 
så vi kan undervise.” 

Citat 027 - 5. august 1975 - side 13:

[talen er om udgivelse af bøger på “fremmede” 
forlag]

”M: Der er jo nok nogen, der vil gøre det. Og jeg 
tror, at det bliver en knippel forretning. Men selv-
følgelig sælger de ikke alle bøgerne, for der er jo 
meget i Livets Bog, de ikke kan forstå ... næste liv 
og kommende mennesker. Men det må laves så-
dan, at de enkelte bøger kan købes... enkeltvis.”

Citat 028 - 16. december 1975 - side 1:

[talen er om, hvorvidt man skal søge at beskytte 
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betegnelsen Det Tredie Testamente. Nogen er bange 
for, at Martinus vil få problemer, idet han endnu 
ikke er klar med bogen med den titel]

”M: Men det er jo heller ikke magtpåliggende. Det 
er jo ikke det, det drejer sig om. Når bare det er 
klart i stoffet. Det er ikke navnet, folk er ude efter. 
Og vil det ikke være lidt i strid med selve ånden. Jeg 
tror ikke, Kristus ville lave... han ville aldrig lave 
monopol på sine analyser. Nu skrev han ganske vist 
ingen bog, men han havde jo ikke…”

Citat 029 - 16. december 1975 - side 2:

[om samme emne]

”T: Nåh nej, det er for at sikre navnet, til bogen 
udkommer.
Å: Vi forhindrer andre i at bruge navnet. 
Medmindre det er i strid med vore principper, at 
hindre andre i at bruge navnet ”det tredie testa-
mente».
M: Nåh ja, når den er kommet ud, så kan de jo bare 
udgive — så må de hellere end gerne --- så vil de 
nok opdage, hvilken en af dem, der er det tredie 
testamente.
Ib: Det gælder jo ikke så meget om at hindre andre 
i at bruge navnet, som at sikre instituttet ret til at 
bruge navnet.
M: Ja, det er det, at jeg ikke må bruge navnet, der 
er det kedelige. For jeg er da ligeglad med, om der 
er andre, der også begynder at skrive... Det må de 
da gerne.
Ib: Kan man ikke sikre sig retten til navnet, uden at 
man forhindrer andre i at bruge det.
Å: Jo, det kan man gøre på den måde, at man ikke 
gør brug af sin påtaleret.
M: Når den er kommet ud, så vil vi ikke gøre noget 
ved det, selvom der er nogen, der kalder det ved det 
navn. Men det synes jeg, - det kan der vist ikke være 
noget galt i. Ja, - de kan jo godt kritisere, men det 
kan de jo altid.”

Citat 030 - 7. september 1976 - side 2:

[Om ændringer i Værket]

”Å - Vi har på et tidligere bestyrelsesmøde drøftet, 
hvilke ting der må rettes i det, du har skrevet. Vi 
blev enige om, at der ikke må rettes andet end sta-
vefejl, - den dag, du ikke selv kan udtale dig om det. 
Og hvis vi havde nogle ting, som vi gerne ville have 
rettet, så skulle der laves en liste til dig. Og den 
liste er meget lille. Den består kun af fem punkter. 
Der foreligger en masse forslag om rettelser, men 
det er småting, som jeg ikke synes, vi skal bruge din 
tid på. Så hvis du engang vil kigge de punkter igen-
nem.
M: Ja, men det kan jeg da hurtigt gøre. Jeg er sik-
kert nok enig.

Å: Nu kan du se, - den første rettelse. Der har du 
skrevet underbevidsthed, og der spørger vi så, om 
der skulle stå overbevidsthed. Den næste er jeg ret 
sikker på, at du vil give ret i. Det er nogle af disse 
seksuelle afsporinger, som du har kaldt D, E og F, 
men det bør være D, F og G.
Ib: Og i stedet for «Jesu ord» kunne man skrive 
«ordene».
M: Nej, det er det jo ikke. Jeg ved ikke, hvor de 
kommer fra. Ved man, hvor de kommer fra.
Å: Ja, de kommer fra en engelsk filosof.
M: Jeg har jo hørt det alle mine dage, - jeg troede, 
det kom fra Jesus. Men det er jo rigtig nok, at då-
ren vandrer trygt, hvor engle ikke tør træde. Ellers 
skete der jo aldrig nogen fejltagelser.
Å: Jeg har fået en liste fra Ib, som Ib har fået fra 
Gerard med forslag til rettelser. Side op og side 
ned, men det er bare småting. Og jeg har kigget det 
igennem, og jeg mener, at vi ikke skal bruge din tid 
på det.
M: Absolut ikke. Han er ikke kompetent til det.
Ib: En masse ting skyldes, at han ikke forstår dansk 
rigtigt.
M: Ja, og tingene er kommet intuitivt. De er ikke fra 
denne verden. De er absolut oplevet i tidligere til-
værelser, hvor jeg har studeret tingene, og derfor er 
det færdigt, når det kommer intuitivt, meget af det. 
Og meget må jeg lave om til en bedre forståelse. 
Men naturligvis, når det er grove stavefejl. Det er 
sket, når jeg har skrevet rent.
Grethe: Saxe har ringet og foreslået, at der var 
noget, der skulle rettes i 4. kapitel i Livets Bog I. 
Priserne, der var nævnt, svarede slet ikke til det, 
der er gældende. Men Else sagde, at det ikke måtte 
rettes. Det er vedtaget, at der må intet rettes i bø-
gerne. Så skulle man blive ved med at rette det, når 
priserne ændres.
M: Nej, det skal vi ikke rette.
M: Dengang man indførte det med små bogstaver, 
da var jeg midt i skrivningen af Livets Bog, og så 
kunne jeg ikke begynde at skrive med småt.”

Citat 031 - 9. november 1976 - side 1:

”H: De midler vi får at arbejde med, skal vi altså 
først og fremmest sætte ind på undervisning og 
bøgerne, og få bøgerne bragt ud på den billigst 
mulige måde.
M: Ja, det regner jeg også med, at sagen skal blive 
så velhavende, at bøgerne kan blive meget billige 
og let tilgængelige, - altså at det ikke er noget, der 
ikke er opnåeligt for folk i al almindelighed.”

Citat 032 - 8. marts 1977 - side 3:

M: Ja. Vi kan jo ikke bestemme over en mand i 
Afrika, en mand i Frankrig, en mand i Italien og en 
mand oppe i Canada. De får bøgerne og de laver 
studiekredse. Det skal vi jo ikke blande os i. Det lig-
ger udenfor os. Gør de fejl, så er det en sag mellem 
dem og forsynet. Vore bøger skal bare være rene, 
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- hele tiden. Derfor må der ikke laves om på dem. 
Og der er det, at der skal være et centrum her, der 
virkelig er fast.”

Sagsøger opfordres til at oplyse, om man er enig i, at de 
ovennævnte citater er korrekte gengivelser.

I modsat fald opfordres sagsøger til at fremlægge de pågæl-
dende udskrifter.

(iv)
Til supplerende belysning af de ovenfor citerede bestemmel-
ser fra lovene fremlægges som sagens bilag R en tale holdt 
af det daværende rådsmedlem Ib Schleicher i anledning af 
Martinus’ fødselsdag den 11. august 1981 få måneder efter 
Martinus’ bortgang, som gengivet i Martinus Instituttets 
tidskrift Kosmos.

I talen anførtes bl.a.:

”Martinus vil ikke udelukke, at der enkelte steder i hans 
værker vil kunne have indsneget sig små ”skønhedsplet-
ter”. På trods heraf har han bestemt, at kun enkelte trykfejl 
må rettes. Der må ikke senere kunne rejses tvivl om, hvad 
Martinus faktisk skrev. Eftertiden vil sikkert påskønne denne 
klare holdning, for kun herved kan man hindre, at værkerne 
efterhånden kommer til at foreligge i forskellige mere eller 
mindre autoriserede udgaver. – Om ”skønhedspletterne” 
har Martinus i øvrigt udtalt, at det kun kan være uvæsentlige 
småfejl. – Den enestående omhu, der er lagt i udarbejdelsen 
af verdensbilledet og den samlede entydige helhed.”

(v)
Det daværende rådsmedlem Henning Laug lavede fire år 
efter Martinus’ bortgang et notat, hvori han søgte at sam-
menfatte Martinus’ ønsker for, hvordan bøgerne i fremtiden 
skulle udgives.

Notatet fremlægges i sagen som bilag S til supplerende 
belysning af, hvorledes de ovenfor citerede bestemmelser fra 
lovene skal fortolkes.

Notatet angiver at være ”… baseret på uddrag fra rådsmø-
der (protokol og bånd) og referater fra torsdagsmøder”.

Af notatet fremgår bl.a.:

Navnet ”Livets Bog” skal bruges uændret og uoversat på 
alle sprog, såvel i titler som i tekst. Det er Martinus’ ønske, 
at hele hans værk, alle bind, under eet betegnes som ”Det 
Tredie Testamente”, og at de efterhånden samles i ensartede 
bøger.

Vi må modsætte os ethvert forsøg på at lave Martinus’ bøger 
om, - i forkortede, forenklede eller omskrevne former.

Originalmanuskripterne til Martinus’ værker er de auten-
tiske tekster. Eventuelle fejl i bøgerne i forhold til disse 
originaler må rettes.

Det er Martinus’ bestemte ønske, at der ikke må rettes i 
hans bøger, bortset fra åbenlyse trykfejl. Der må heller ikke 
foretages ændringer ved oversættelser. ”Om noget er skrevet 
primitivt, så skal det blive stående primitivt. Folk må gerne 
se, at jeg ikke er særlig belæst.””

Om manuskripter til værker, der ikke var udgivet på tids-
punktet for Martinus’ død, anføres det, at:

”De manuskripter og foredrag af Martinus, som nødvendig-
vis skal bearbejdes, før de udgives, skal behandles således: 
Bearbejdelsen skal i samarbejde foretages af mindst to 
personer, som udover indlysende trykfejl kun må foretage 
yderligere ændringer, hvor der foreligger meget tungtvejende 
grunde. Ved udgivelse skal det angives, hvem der har foreta-
get bearbejdelsen.”

Senere anføres det:

”Instituttet skal medvirke til, at de udgivne bøger kan sælges 
så billigt som muligt. Der skal ikke tjenes penge på det, men 
selvfølgelig skal det løbe rundt.”

Om bøgernes format anførtes:

”LB (Livets Bog) skal have det bestemte format, det har nu, 
og ikke udkomme i alle mulige slags udgaver. LB I-VII, Sym-
bolbøgerne, Logik og Bisættelse skal komme i dette format 
og ikke et bind. De mindre bøger kan godt have et mindre 
format, nemlig B6.”

(vi)
Som anført i de tidligere processkrifter anslås det, at der 
er foretaget mere end 240.000 ændringer i den reviderede 
udgave af hovedværket Livets Bog.

Som et yderligere eksempel på omfanget af de foretagne 
rettelser i Værket, fremlægges som sagens bilag T et notat 
udarbejdet af sagsøgte Søren Ingemann Larsen indeholdende 
en gennemgang af 16 sider af Martinus’ manuskript til det 
posthumt udgivne delværk ”Den Intellektualiserede Kristen-
dom”, som han har haft adgang til.

Gennemgangen viser, at der i væsentligt omfang blot på 
disse få sider er foretaget indholdsmæssige ændringer.

Der er således eksempler på hele afsnit, der i Martinus’ 
manuskript er streget ud, men som alligevel er kommet med 
i den endelige bog.

(vii)
Som endnu et eksempel på den gennemgribende karakter af 
de af sagsøger foretagne ændringer kan nævnes, at man i den 
nye udgave har ændret stavemåden af Værkets hovedtitel 
”Det Tredie Testamente” til ”Det Tredje Testamente”.

Man er fra sagsøgers side skredet til at foretage denne æn-
dring af Værkets titel, på trods af at da Martinus besluttede 
sig for ”Tredie» i 1980, var denne stavemåde for længst 
udgået af den gængse retstavning.
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Til belysning heraf fremlægges som sagens bilag U en 
e-mailstreng udvekslet mellem Søren Ingemann Larsen og 
Dansk Sprognævn den 6. og 7. januar 2016. 

(viii)
I sagen er som bilag 20 fremlagt sagsøgers notat offent-
liggjort på dennes hjemmeside i marts 2010, hvori sag-
søger på baggrund af en omfattende korrespondance om 
Åndsvidenskabsforlagets udgivelse af 1. udgaverne af Livets 
Bog I-VII anførte følgende:

”Efter grundige overvejelser er Rådet kommet frem til at 
undlade retsforfølgelse af overtræderen. Denne beslutning 
er taget for at værne om den fredelige atmosfære inden for 
sagen. At arbejde for fred og forsonlighed var det, Martinus 
igen og igen pointerede som kernen i vores arbejde for den 
nye verdenskultur. Derfor anså Martinus ikke retsforfølgelse 
som ønskværdigt, men udelukkede dog ikke benyttelse af 
retsvæsenet som samfundets i øjeblikket nødvendige redskab. 
Samtidig ønsker Rådet at prioritere flest mulige ressourcer 
til Idealfondens formål: At bevare de oprindelige værker, 
oplyse om dem og gøre den tilgængelige for interesserede i 
betryggende form.”

Betingelser for pålæggelse af erstatningsansvar

Københavns Byret har ved den afsagte deldom af 11. decem-
ber 2014 fastslået, at de sagsøgtes udgivelser af de oprinde-
lige versioner af Værket udgør en krænkelse af sagsøgers 
ophavsret.

Som anført i sagens processkrifter og som gjort gældende 
under hovedforhandlingen af dette delspørgsmål, er det 
fast antaget, at hensynet til religions- og ytringsfrihed i den 
Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 9 og 10 
kan medføre, at en konkret handling ikke udgør en ophavs-
retlig krænkelse, på trods af at handlingen ikke omfattes af 
de lovbestemte undtagelser til den ophavsretlige eneret, og 
det er de sagsøgtes opfattelse, at handlingerne, der ligger til 
grund for sagen, klart må kvalificeres under de af konventio-
nen udledte undtagelsesbestemmelser.

De sagsøgte forbeholder sig følgelig at søge spørgsmålet 
prøvet ved anke, når byrettens endelige dom foreligger.

Det fremgår af ophavsretslovens § 83, at det er en betingelse 
for at ifalde ansvar for en foretaget ophavsretlig krænkelse (i 
form af pligt til betaling af rimeligt vederlag og/eller erstat-
ning), at der fra overtræderens side er handlet forsætligt eller 
uagtsomt.

Ud over at sådanne subjektive betingelser må være til stede, 
forudsætter pålæggelsen af et ansvar efter de almindelige er-
statningsretlige grundsætninger, at tillige en række objektive 
betingelser må være opfyldt.

Af relevans for nærværende sag må først og fremmest frem-
hæves at der ikke kan pålægges erstatningsansvar, hvis der 

foreligger en eller flere objektive ansvarsfrihedsgrunde, her-
under nødværge, nødret, negotiorum gestio eller samtykke.

Som uddybet nedenfor er det de sagsøgtes opfattelse, at man 
ikke er pligtig at betale erstatning eller rimeligt vederlag, da 
offentliggørelsen af eksemplarerne af Værket uagtet den mu-
lige objektive krænkelse af sagsøgers ophavsret netop som 
følge af tilstedeværelsen af sådanne ansvarsfrihedsgrunde 
ikke var retsstridige i erstatningsretlig henseende.

Sagsøger har administreret Martinus’ værker i strid 
med fundatsen

(i)
Som beskrevet ovenfor følger det af ordlyden af fundatsens § 
3, stk. 2, at sagsøger har pligt til at ”bevare Martinus sam-
lede værker uændret, som de foreligger fra hans side”, samt 
til at gøre værkerne tilgængelige for interesserede, ”herunder 
ved publicering”.

Som ligeledes anført ovenfor følger det af kommentarerne til 
de identiske bestemmelser i Martinus Åndsvidenskabelige 
Instituts love af 25. maj 1982 (bilag Q), at bestemmelserne 
nærmere skal forstås således, at:

”Værkerne skal bevares uændret, så eftertiden ikke skal være 
i tvivl om, hvad der faktisk er Martinus egne værker, og hvad 
der ikke er”, og at

”Instituttet skal sørge for udgivelse af værkerne … Det skal 
ske i betryggende form, ved at der ikke foretages ændringer 
i indholdet”.

Det er muligt. at det er tilladt for sagsøger inden for ram-
merne af fundatsen at udgive opdaterede versioner af Værket 
som sket.

Men det må, ikke mindst med henvisning til ordlyden af de 
citerede bemærkninger til lovene fra 1982, anses for fast-
slået hinsides tvivl, at det aldrig må ske på bekostning af 
sagsøgers kerneopgave – at publicere Værket som Martinus 
efterlod det.

(ii)
Som anført ovenfor følger det 1982-lovenes indledende 
tekst, at disses bestemmelser er afstemt med Martinus og er 
udarbejdet på baggrund af indgående drøftelser på bestyrel-
sesmøder i årene forud for Martinus’ død som dokumenteret 
via referater fra møderne samt via afskrift af de fuldstændige 
båndoptagelser fra møderne, som opbevares på instituttet.

Da fundatsens formålsbestemmelse som vist ovenfor er iden-
tisk med formålsbestemmelsen indeholdt i 1982-lovene, og 
da formålsbestemmelsen ifølge 1982-lovenes § 9 aldrig må 
ændres, er drøftelserne med Martinus på de nævnte bestyrel-
sesmøder også af direkte relevans for fortolkningen af den 
gældende fundats.   

De ovenfor citerede uddrag af drøftelserne viser med al 
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ønskelig tydelighed, at formålsbestemmelsen skal forstås, 
således som den umiddelbare ordlyd tilsiger det – at det er 
fondens opgave at udgive Værket, således som Martinus 
efterlod det, uden foretagelse af ændringer af nogen art, bort-
set måske fra rettelser af ikke tidligere opdagede graverende 
trykfejl/stavefejl.

Som det fremgår af de ovenfor opregnede citater, udtrykkes 
dette gentagne gange og på forskellig vis gennem årene.

Et af de steder, hvor Martinus’ ønske kommer klarest til 
udtryk, er i det ovenfor citerede referat af bestyrelsesmødet 
holdt den 6. marts 1976, hvor det blev fastslået, at bortset 
fra åbenlyse trykfejl må der ikke ændres i værkerne uden 
Martinus’ personlige medvirken. Det fremgår videre af refe-
ratet, at Martinus indvilgede i at se nærmere på en liste med 
forslag til rettelser, som han blev præsenteret for, samtidig 
med at det ”… blev fastslået som helt ufravigeligt, at der 
ikke må foretages rettelser, heller ikke ved oversættelse, uden 
Martinus’ medvirken, og såfremt den nævnte liste ikke når at 
blive behandlet, må der ikke i fremtiden foretages rettelser i 
Martinus’ værker”.

I udskriften af båndoptagelsen af et bestyrelsesmøde holdt 
den 7. september samme år (se citat 030 ovenfor) tydelig-
gøres det yderligere, at der ikke må rettes andet end stave-
fejl, den dag Martinus ikke længere er i stand til at udtale 
sig, ligesom det eksplicit fremhæves, at han ikke ønsker, at 
Værket skal tilpasses ændringer i den vedtagne retstavning. 
Han nævner som eksempel herpå, at han fortsætter med at 
skrive navneord med store bogstaver, uanset at retskriv-
ningsreformen af 1948, der trådte i kraft, mens han skrev på 
Livets Bog, foreskrev, at navneord fremover skulle skrives 
med lille.

Det som bilag R fremlagte manuskript til talen holdt af det 
daværende rådsmedlem Ib Schleicher i 1981 få måneder 
efter Martinus’ død såvel som det som bilag S fremlagte no-
tat udarbejdet af det daværende rådsmedlem Henning Laug 
lavet fire år efter Martinus’ bortgang viser da også, at det i 
perioden umiddelbart efter Martinus’ død var rådsmedlem-
mernes opfattelse, at lovene, i overensstemmelse med deres 
ordlyd, og i overensstemmelse med de ovennævnte klare 
og righoldige fortolkningsbidrag fra bestyrelsesmøderne, 
foreskrev, at der ikke må rettes i Værket bortset fra åbenlyse 
trykfejl.

(iii)
Som anført i sagsøgtes tidligere processkrifter anslås det, at 
der er foretaget mere end 240.000 ændringer i den revide-
rede udgave af hovedværket Livets Bog.

Det kan på denne baggrund uden videre fastslås, at sagsøger 
på grov vis har tilsidesat den kerneopgave man er pålagt i 
medfør af fundatsen. 

Som beskrevet ovenfor kan som endnu et eksempel på den 
gennemgribende karakter af de af sagsøger foretagne ret-
telser nævnes, at man i den nye udgave har ændret stave-
måden af Værkets hovedtitel ”Det Tredie Testamente” til 

”Det Tredje Testamente”. Som beskrevet ovenfor viser en 
gennemgang af blot 16 sider af Martinus’ manuskript til det 
posthumt udgivne delværk ”Den Intellektualiserede Kristen-
dom” endvidere, at der i væsentligt omfang blot på disse få 
sider er foretaget indholdsmæssige ændringer.

Med henblik på yderligere at belyse omfanget af de fore-
tagne ændringer og dermed omfanget af tilsidesættelsen 
af sagsøgers pligt til at bevare og publicere Værket, som 
Martinus efterlod det, opfordres sagsøger til at tilvejebringe 
en komplet oversigt over samtlige foretagne ændringer i 
Værket.

Med udgangspunkt i en sådan oversigt vil sagsøgte, for 
yderligere at dokumentere tilstedeværelsen af de nedenfor 
nærmere beskrevne objektive ansvarsfrihedsgrunde, anmode 
retten om at udmelde syn og skøn med henblik på at få den 
filologiske betydning af de foretagne ændringer nærmere 
belyst.

Den/de pågældende skønsmand/skønsmænd må have eksper-
tise i editionsfilologi eller tilgrænsende fagområder.

De sagsøgte er ikke erstatningsansvarlige og er ikke plig-
tige at betale rimeligt vederlag grundet tilstedeværelsen 
af objektive ansvarsfrihedsgrunde

(i)
Som anført ovenfor er sagsøgers manglende publicering 
af Martinus’ værker i deres oprindelige form en grov 
tilsidesættelse af den kerneopgave, man er pålagt i medfør af 
fundatsen.

Som anført i de tidligere processkrifter og som gjort gælden-
de under hovedforhandlingen af delspørgsmålet om, hvorvidt 
der foreligger en krænkelse af sagsøgers ophavsret, er det af 
væsentlig betydning for den store personkreds, der studerer 
Værket og lever efter Martinus’ verdensopfattelse, at der er 
adgang til det originale kildemateriale.

Det er, som det fremgår af fundatsen, sagsøgers fremmeste 
pligt at sørge for, at der er en sådan adgang.

Sagsøger har som anført, og kun efter at sagsøgte påbegynd-
te udgivelsen, gjort dele af Værket (Livets Bog) tilgængeligt 
på dennes hjemmeside.

Værket er over 7.000 sider langt, og man har på sagsøgers 
hjemmeside alene adgang til at klikke sig igennem det side 
for side. Dette gør det umuligt at få et overblik over de 
forskellige bind, ligesom det ikke er muligt at tage noter 
eller medbringe Værket steder, hvor der ikke er adgang til 
internettet. Det er heller ikke muligt at udskrive Værket fra 
hjemmesiden.

Den måde, hvorpå Værket præsenteres på sagsøgers 
hjemmeside, gør det umuligt reelt at studere og i øvrigt 
anvende teksterne på en konstruktiv måde. 
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Da sagsøger således har misbrugt sin ophavsret til at til-
sidesætte pligten i medfør af fundatsen til at publicere 
Værket i dets oprindelige form, og da adgang til Værket 
på et varigt medie er af afgørende betydning for den store 
personkreds, der studerer Martinus’ Værk og lever efter hans 
verdensopfattelse, har de sagsøgtes handlinger således været 
berettigede ud fra synspunkter om nødret, nødværge eller 
negotiorum gestio lignende betragtninger.

De sagsøgte har således via deres offentliggørelse af Værket 
varetaget den interesse, som sagsøger efter fundatsen burde 
have varetaget.

(ii)
Sagsøger er endvidere afskåret fra at afkræve rimeligt 
vederlag og erstatning fra de sagsøgte som følge af dis-
ses publicering af Værket, da det meget klart fremgår af de 
ovenfor citerede fortolkningsbidrag i form af drøftelser på 
bestyrelsesmøder i årene forud for Martinus’ død, at det var 
Martinus’ udtrykkelige ønske, at fonden skulle være meget 
tilbageholdende med at retsforfølge ophavsretlige krænkelser 
af Værket.

Det her anførte gælder i særdeleshed krænkelser foretaget 
i en ”god mening” (se hertil citaterne 001, 003, 004, 006, 
0010 og 0023).
Martinus giver i et af de citerede båndudskrifter eksemplet, 
at man ikke ville have noget imod, at en tredjemand udgiver 
en ”popudgave” af Værket.

På tilsvarende vis ville Martinus utvivlsomt ikke anse det for 
en krænkelse af Værket, der skal retsforfølges, at en tredje-
part (som tilfældet med de sagsøgte i nærværende sag) udgi-
ver Værket i dets originale form i situationen, hvor fonden i 
strid med fundatsen alene udgiver en ”popudgave”.

Sagsøger er følgelig afskåret fra at afkræve rimeligt vederlag 
og erstatning fra de sagsøgte som følge af det implicitte sam-
tykke til den skete publicering, der må udledes af fundatsen 
og de ovenfor citerede fortolkningsbidrag.

Hertil kommer, at sagsøger udtrykkeligt via dennes i sa-
gen som bilag 20 fremlagte notat offentliggjort på dennes 
hjemmeside i marts 2010 på baggrund af en omfattende 
korrespondance om Åndsvidenskabsforlagets udgivelse 
af førsteudgaverne af Livets Bog 1-7 udtrykkeligt afstod 
fra at foretage yderligere retsforfølgning i anledning af de 
skete krænkelser og således fraskrev sig retten til at afkræve 
Åndsvidenskabsforlaget rimeligt vederlag og erstatning i 
denne anledning.
(iii)
Som følge af tilstedeværelsen af sådanne objektive ansvars-
frihedsgrunde bør de sagsøgte følgelig ikke pålægges pligt 
til at betale rimeligt vederlag endsige erstatning i medfør af 
ophavsretslovens § 83.

Pålæggelse af pligt til at betale erstatning eller 
rimeligt vederlag er i strid med Menneskeret-
tighedskonventionens bestemmelser om religi-
ons- og ytringsfrihed

Tilstedeværelsen af de ovenfor beskrevne objektive ansvars-
frihedsgrunde, begrundet i at de sagsøgte således via deres 
offentliggørelse af Værket har varetaget den interesse, som 
sagsøger efter fundatsen burde have varetaget, og som man 
på grov vis har forsømt at varetage, accentueres yderligere 
af at de foretagne handlinger er foretaget med henblik på 
at sikre, at den store personkreds der lever efter Martinus’ 
verdensopfattelse, har en for dem essentiel adgang til det 
originale kildemateriale.

Som tidligere anført er det fast antaget, at hensynet til 
religions- og ytringsfrihed i den Europæiske Menneskeret-
tighedskonventionens artikel 9 og 10 kan medføre, at en 
konkret handling ikke er retsstridig på trods af ordlyden af 
en retsregel, der ellers er gældende. 

Dette synspunkt har, ifølge den af retten anlagte vurdering, 
ikke kunnet bære en konklusion om at de sagsøgtes handlin-
ger slet ikke udgør en ophavsretlig krænkelse. 

De sagsøgte er, som anført ovenfor ikke enige heri. Under 
alle omstændigheder er det de sagsøgtes subsidiære syns-
punkt, at det forhold at de sagsøgtes handlinger falder inden 
for rammerne af religions- og ytringsfrihedens kernebeskyt-
telse i hvert fald må bevirke at pligten til at betale rimeligt 
vederlag og/ eller erstatning helt bortfalder, eller i hvert fald 
må bedømmes meget lempeligt.

Det forhold, at de sagsøgte alene har foretaget de omtvistede 
handlinger for at kompensere for sagsøgers manglende efter-
levelse af dennes pligt til at sikre, at den store personkreds 
der lever efter Martinus’ verdensopfattelse, har en for dem 
essentiel adgang til det originale kildemateriale indebærer, 
sagt med andre ord, at sagsøger, i medfør af principperne i 
menneskerettighedskonventionens artikel 9 og 10, under de 
konkrete omstændigheder ikke har krav på rimeligt vederlag 
for de skete ophavsretskrænkelser.

De sagsøgte er ikke erstatningsansvarlige, da 
sagsøger ikke har lidt noget tab

De sagsøgte er under alle omstændigheder ikke pligtige at 
svare sagsøger erstatning i tillæg til det rimelige vederlag, 
som denne måtte blive pålagt at betale. 

Dette idet sagsøger ikke har lidt noget tab ved de af de sag-
søgte foretagne salg. 

Køberne af de af de sagsøgte distribuerede eksemplarer af 
Værket har således netop købt disse frem for de af sagsøger 
solgte eksemplarer for at få en for dem essentiel adgang til 
det originale kildemateriale.

Hertil kommer, at det fremgår af bemærkningerne til love-
nes § 4 stk. 5 (der er enslydende med fundatsens § 4 stk. 5) 
såvel som af de øvrige foreliggende fortolkningsbidrag, at 
der ikke må tjenes penge på Værket, der skal udgives på den 
billigst mulige måde. Se hertil blandt andet citat 15 og 31 fra 
båndudskrifterne fra bestyrelsesmøderne såvel som Henning 
Laugs notat (bilag 7).   



23

De sagsøgte skal frifindes for den nedlagte påstand 
1.2.1, da der ikke er grundlag for pålæggelse af 
solidarisk hæftelse

De sagsøgte skal frifindes for den nedlagte påstand, da der 
ikke er grundlag for pålæggelse af solidarisk hæftelse.

De sagsøgte er uafhængige parter, hvis handlinger er fore-
taget uafhængigt af hinanden, hvorfor man ikke kan i falde 
ansvar på et solidarisk grundlag.
De sagsøgte skal frifindes for den nedlagte påstand 1.2.1, 
da der ikke er fremlagt dokumentation for det opgjorte 
krav

Den i sagen som bilag 74 fremlagte tabsopgørelse er ikke 
ledsaget af nogen form for dokumentation for de oplyste 
fortjenester pr. bog/download, som ligger til grund for opgø-
relsen. 

Sagsøger opfordres følgelig til at dokumentere de nævnte 
oplysninger i form af fremlæggelse af revisorerklæringer 
eller på lignende vis.

Sagsøger opfordres endvidere til at redegøre for hvorledes 
den meget betydelige fortjeneste, som der opereres med i 
bilag 74, harmonerer med den i lovene og fundatsen inde-
holdte pligt til, at Værket skal sælges billigst muligt, samt 
det heri indeholdte påbud om, at der ikke må tjenes penge på 
værket.

De sagsøgte skal frifindes for den nedlagte påstand 1.1.1

Ophavsretslovens § 84 fastslår, at retten kan pålægge 
fjernelse af eksemplarer, der krænker en ophavsret fra 
handlen, samt at udlevere disse til ophavsmanden.

Det følger modsætningsvist heraf, at retten kan lade være 
med at give et sådant pålæg, hvis det ikke, henset til de kon-
krete omstændigheder, skønnes rimeligt. 

Henset til, at de sagsøgte via deres offentliggørelse af Vær-
ket har varetaget den interesse, som sagsøger efter fundatsen 
burde have varetaget, og som man på grov vis har forsømt at 
varetage – nemlig at sikre, at den store personkreds der lever 
efter Martinus’ verdensopfattelse, har en for dem essentiel 
adgang til det originale kildemateriale, bør retten udnytte 
dennes beføjelse til at afstå fra at give et sådant pålæg.

De sagsøgte bør følgelig frifindes for den nedlagte påstand 
1.1.1, idet det samtidig tilkendegives, at de sagsøgte er 
indforstået med at trække den udbudte originale version af 
Værket tilbage fra handlen, lige så snart sagsøger begynder 
at efterleve den i medfør af fundatsen pålagte forpligtelse 
til udgive Værket i den originale version, uden ændringer 
i indholdet, bortset fra rettelse af eventuelle stave- eller 
trykfejl. 

De sagsøgte skal frifindes for den nedlagte påstand 1.2.2

Ophavsretslovens § 84a fastslår, at retten kan pålægge en 
part, der krænker en ophavsret at offentliggøre dommen, der 
fastslår dette. 

Det følger modsætningsvist heraf at retten kan lade være 
med at give et sådant pålæg, hvis det ikke, henset til de kon-
krete omstændigheder, skønnes rimeligt. 

Henset til, at de sagsøgte via deres offentliggørelse af Vær-
ket har varetaget den interesse, som sagsøger efter fundatsen 
burde have varetaget, og som man på grov vis har forsømt at 
varetage – nemlig at sikre, at den store personkreds der lever 
efter Martinus’ verdensopfattelse, har en for dem essentiel 
adgang til det originale kildemateriale, bør retten udnytte 
dennes beføjelse til at afstå fra at give et sådant pålæg.

De sagsøgte bør følgelig frifindes for den nedlagte påstand 
1.2.2, idet det, som nævnt ovenfor samtidig tilkendegives, 
at de sagsøgte er indforstået med at trække den udbudte 
originale version af Værket tilbage fra handlen, lige så snart 
sagsøger begynder at efterleve den i medfør af fundatsen på-
lagte forpligtelse til at udgive Værket i den originale version, 
uden ændringer i indholdet, bortset fra rettelse af eventuelle 
stave- eller trykfejl. 

Anbringender

Til støtte for den nedlagte påstand 1 gøres det gældende,

at det følger af ordlyden af fundatsens § 3, stk. 2, at 
sagsøger har pligt til at ”bevare Martinus’ samlede 
værker uændret, som de foreligger fra hans side”, 
samt til at gøre værkerne tilgængelige for interes-
serede, ”herunder ved publicering”,

at det følger af kommentarerne til de identiske be-
stemmelser i Martinus Åndsvidenskabelige Insti-
tuts love af 25. maj 1982 (bilag Q), som fundatsen 
afløste i 1996, at bestemmelserne nærmere skal 
forstås således, at: ”Værkerne skal bevares uæn-
dret, så eftertiden ikke skal være i tvivl om, hvad 
der faktisk er Martinus’ egne værker, og hvad der 
ikke er”, og at ”Instituttet skal sørge for udgivelse 
af værkerne … Det skal ske i betryggende form, 
ved at der ikke foretages ændringer i indholdet”,

at det følger af 1982-lovenes indledende tekst, at dis-
ses bestemmelser er afstemt med Martinus og er 
udarbejdet på baggrund af indgående drøftelser på 
bestyrelsesmøder i årene forud for Martinus’ død 
som dokumenteret via referater fra møderne samt 
via afskrift af de fuldstændige båndoptagelser fra 
møderne, som opbevares på instituttet,

at da fundatsens formålsbestemmelse er identisk 
med formålsbestemmelsen indeholdt i 1982-lo-
vene, og da formålsbestemmelsen ifølge 1982-lo-
venes § 9 aldrig må ændres, er drøftelserne med 
Martinus på de nævnte bestyrelsesmøder af 
direkte relevans for fortolkningen også af den 
gældende fundats, 
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at referaterne og udskrifterne af drøftelserne fra 
bestyrelsesmøderne med al ønskelig tydelighed 
viser, at formålsbestemmelsen skal forstås, således 
som den umiddelbare ordlyd tilsiger det – at det 
er fondens opgave at udgive Værket, således som 
Martinus efterlod det, uden foretagelse af ændrin-
ger af nogen art, bortset måske fra rettelser af ikke 
tidligere opdagede graverende trykfejl/stavefejl,

at dette også fremgår af det som bilag R frem-
lagte manuskript til talen holdt af det daværende 
rådsmedlem Ib Schleicher i 1981 få måneder 
efter Martinus’ død såvel som af det som bilag S 
fremlagte notat udarbejdet af det daværende råds-
medlem Henning Laug i 1985, at det i perioden 
umiddelbart efter Martinus’ død var rådsmedlem-
mernes opfattelse, at lovene, i overensstemmelse 
med deres ordlyd, og i overensstemmelse med de 
ovennævnte klare og righoldige fortolkningsbi-
drag fra bestyrelsesmøderne, foreskrev, at der ikke 
må rettes i Værket bortset fra åbenlyse trykfejl,

at der alene i den reviderede udgave af Livets Bog er 
foretaget mere end 240.000 ændringer,

at sagsøger sågar har ændret stavemåden af Værkets 
hovedtitel ”Det Tredie Testamente” stavet med ”i” 
til ”Det Tredje Testamente” stavet med ”j”,

at en gennemgang af blot 16 sider af Martinus’ ma-
nuskript til det posthumt udgivne delværk ”Den 
Intellektualiserede Kristendom” endvidere viser, 
at der i væsentligt omfang blot på disse få sider er 
foretaget indholdsmæssige ændringer,

at den af sagsøger udgivne reviderede version såle-
des ikke opfylder den klare formålsbestemmelse 
indeholdt i fundatsens § 3, stk. 2,

at sagsøger heller ikke opfylder fundatsens for-
målsbestemmelse med den onlineadgang til den 
originale version af Værket, som man efter de sag-
søgtes påbegyndelse af deres udgivelsesaktiviteter 
har stillet til rådighed for offentligheden,

 idet det kun er dele af Værket der er tilgænge-
ligt på denne vis, og idet der alene er mulighed for 
at klikke sig igennem Værket side for side uden 
mulighed for at udskrive det,

at den interesserede offentlighed følgelig ikke levnes 
nogen praktisk mulighed for at studere det over 
7.000 sider lange værk i den originale version, 
som Martinus efterlod,

at sagsøger følgelig groft har tilsidesat den kerneop-
gave, man er pålagt i medfør af fundatsen.

Til støtte for den nedlagte påstand 2 gøres det gældende,

at retten bør undlade at udnytte den fakultative ad-
gang til at meddele pålæg over for de sagsøgte om 
fjernelse af eksemplarer fra handlen i medfør af 
ophavsretslovens § 84, idet de sagsøgte via deres 
offentliggørelse har varetaget den interesse, som 
sagsøger efter fundatsen burde have varetaget – 
nemlig at sikre, at den store personkreds, der lever 
efter Martinus’ verdensopfattelse, har en for dem 
essentiel adgang til det originale kildemateriale, 
og

at meddelelse af pålæg grundet sådanne konkrete 
omstændigheder ikke er rimeligt.

Til støtte for den nedlagte påstand 3 gøres det gældende,

Ad De sagsøgte er ikke erstatningsansvarlige og er 
ikke pligtige at betale rimeligt vederlag grundet 
tilstedeværelsen af objektive ansvarsfrihedsgrunde

at sagsøger har misbrugt sin ophavsret til at tilside-
sætte pligten i medfør af fundatsen overfor den 
interesserede offentlighed til at publicere Værket i 
dets oprindelige form,

at adgang til Værket på et varigt medie er af afgø-
rende betydning for den store personkreds, der 
studerer Martinus’ værker og lever efter hans 
verdensopfattelse,

at de sagsøgtes handlinger følgelig har været beret-
tigede ud fra synspunkter om nødret, nødværge 
eller negotiorum gestio-lignende betragtninger, da 
de sagsøgte via deres offentliggørelse af Værket 
blot har varetaget den interesse, som sagsøger 
efter fundatsen burde have varetaget,

at sagsøger endvidere er afskåret fra at afkræve 
rimeligt vederlag og erstatning fra de sagsøgte, da 
det meget klart fremgår af referaterne og ud-
skrifterne af drøftelserne på bestyrelsesmøderne 
i årene forud for Martinus’ død, at det var hans 
udtrykkelige ønske, at sagsøger skulle være meget 
tilbageholdende med at retsforfølge ophavsretlige 
krænkelser af Værket,

at dette i særdeleshed gælder krænkelser foretaget 
i en ”god mening” (se hertil citaterne 001, 003, 
004, 006, 0010 og 0023),

at Martinus i et af de citerede båndudskrifter giver 
eksemplet, at man ikke ville have noget imod, at 
en tredjemand udgiver en ”popudgave” af Værket,

at Martinus utvivlsomt heller ikke ville anse det for 
en krænkelse af Værket, der skal retsforfølges, at 
en tredjepart (som tilfældet er det med de sagsøgte 
i nærværende sag) udgiver Værket i dets originale 
form i den omvendte situation, hvor fonden i strid 



25

med fundatsen alene udgiver en ”popudgave”,

at der følgelig af fundatsen og de fortolkningsbidrag, 
der foreligger i form af referaterne og udskrifterne 
af drøftelserne på bestyrelsesmøderne, må udledes 
et implicit samtykke til den skete publicering,

at sagsøger herudover udtrykkeligt via dennes i 
sagen som bilag 20 fremlagte notat offentliggjort 
på dennes hjemmeside i marts 2010 har fraskrevet 
sig retten til at afkræve Åndsvidenskabsforlaget 
rimeligt vederlag og erstatning i anledning af 
dennes udgivelse af førsteudgaverne af Livets Bog 
I-VII,

Ad Pålæggelse af pligt til at betale erstatning eller 
rimeligt vederlag er i strid med Menneskerettig-
hedskonventionens bestemmelser om religions- og 
ytringsfrihed

at den omstændighed, at de sagsøgte alene har 
foretaget de omtvistede handlinger for at kom-
pensere for sagsøgers manglende efterlevelse af 
dennes pligt til at sikre, at den store personkreds, 
der lever efter Martinus’ verdensopfattelse, har en 
for dem essentiel adgang til det originale kildema-
teriale, bringer forholdet inden for rammerne af 
religions- og ytringsfrihedens kernebeskyttelse, 

at sagsøger følgelig i medfør af principperne i Men-
neskerettighedskonventionens artikel 9 og 10 
under de konkrete omstændigheder ikke har krav 
på rimeligt vederlag endsige erstatning for de 
af retten fastslåede ophavsretskrænkelser, eller i 
hvert fald blot har krav på et beløb, der er væsent-
ligt mindre end den nedlagte påstand,

Ad de sagsøgte er ikke erstatningsansvarlige, da 
sagsøger ikke har lidt noget tab

at sagsøger ikke har lidt noget tab ved de af de sagsøgte 
foretagne salg,

 idet køberne af de af de sagsøgte 
distribuerede eksemplarer af Værket netop 
har købt disse frem for de af sagsøger 
solgte eksemplarer for at få en for dem 
essentiel adgang til det originale kildema-
teriale som ikke kunne opnås på anden vis, 
hvorfor sagsøger antageligvis ikke er gået 
glip af noget salg, og

 idet det fremgår af bemærkningerne 
til lovenes § 4, stk. 5 (der er enslydende 
med fundatsens § 4, stk. 5) såvel som af de 
øvrige foreliggende fortolkningsbidrag, at 
der ikke må tjenes penge på Værket, der 
skal udgives på den billigst mulige måde,

Ad De sagsøgte skal frifindes for den nedlagte økonomi-
ske påstand, da der ikke er grundlag for pålæggelse af 
solidarisk hæftelse

at de sagsøgte under alle omstændigheder skal 
frifindes for den nedlagte økonomiske påstand, da 
der ikke er grundlag for pålæggelse af solidarisk 
hæftelse, idet de sagsøgte er uafhængige parter, 
hvis handlinger er foretaget uafhængigt af hin-
anden, hvorfor man ikke kan i falde ansvar på et 
solidarisk grundlag,

Ad de sagsøgte skal frifindes for den nedlagte øko-
nomiske påstand, da der ikke er fremlagt dokumen-
tation for det opgjorte krav

at  den i sagen som bilag 74 fremlagte tabsopgørelse 
ikke er ledsaget af nogen form for dokumentation 
for de oplyste fortjenester pr. bog/download, som 
ligger til grund for opgørelsen, endsige dokumen-
tation for, hvorledes den meget betydelige fortje-
neste, som der opereres med i bilag 74, harmone-
rer med den i lovene og fundatsen indeholdte pligt 
til, at Værket skal sælges billigst muligt, samt det 
heri indeholdte påbud om, at der ikke må tjenes 
penge på Værket.

Til støtte for den nedlagte påstand 4 gøres det gældende,

at retten bør undlade at udnytte den fakultative 
adgang i medfør af ophavsretslovens § 84a til at 
meddele pålæg over for de sagsøgte om offentlig-
gørelse af den afsagte dom, idet de sagsøgte via 
deres offentliggørelse blot har varetaget den in-
teresse, som sagsøger efter fundatsen burde have 
varetaget – nemlig at sikre, at den store person-
kreds, der lever efter Martinus’ verdensopfattelse, 
har en for dem essentiel adgang til det originale 
kildemateriale, og

at meddelelse af pålæg grundet sådanne konkrete 
omstændigheder ikke er rimeligt.

København, den 22 januar 2016  

Peer B. Petersen
R
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Af Søren Ingemann Larsen

I bogen Samarbejdsstrukturen 1992 citerer rådet side 102 
fra et rådsmødereferat dateret 16. marts 1976 følgende:

Det blev igen fastslået, at bortset fra åbenlyse trykfejl, 
(f.eks. invidid/individ), må der ikke ændres i værkerne 
uden Martinus personlige medvirken. Martinus mener i 
øvrigt, at der næppe er grund til at rette noget som helst. 
Denne mening blev klart tilkendegivet, efter at der var 
blevet fremlagt enkelte eksempler, hvor der fra forskellig 
side havde været tvivl om rigtigheden. Martinus ville dog 
gerne se nærmere på en liste over tilfælde, hvor læsere 
kan være i tvivl om rigtigheden i teksten. Martinus udtalte 
klart, at såfremt han efter at have set nærmere på sagen 
fandt grund til at ændre enkelte ting, ville han naturligvis 
rette dem, men han var helt sikker på, der kun kunne være 
tale om ganske enkelte ting. Det blev fastslået som helt 
ufravigeligt, at der ikke må foretages rettelser, heller ikke 
ved oversættelse, uden Martinus medvirken.

Fornylig er jeg blevet gjort opmærksom på et foreløbigt 
udkast til ovennævnte Samarbejdsstruktur. Udkastet har 
titlen “En ny verdenskulturs struktur” og er en samling af 
udkast til den senere Samarbejdsstruktur med varierende 
datering mellem 1988 og 1990.

Ovenstående citat er også med i udkastet, men med en 
vigtig tilføjelse:

Det blev igen fastslået, at bortset fra åbenlyse trykfejl 
(f.eks invidid - individ) må der ikke ændres i værkerne 
uden Martinus personlige medvirken. Martinus mener 
iøvrigt, at der næppe er grund til at rette noget som 
helst. Denne mening blev klart tilkendegivet efter at 
Aage Hvolby havde fremdraget enkelte eksempler, hvor 
der fra forskellig side havde været tvivl om rigtigheden. 
Martinus ville dog gerne se nærmere på en liste fra Aage 
Hvolby over tilfælde, hvor læsere kan være i tvivl om 
rigtigheden i teksten. 

Martinus udtalte klart, at såfremt han efter at have set 
nærmere på sagen fandt grund til at ændre enkelte ting, 
ville han naturligvis rette dem men han var helt sikker på, 
der kun kunne være tale om ganske enkelte ting . Det blev 
fastslået som helt ufravigeligt, at der ikke må foretages 
rettelser, heller ikke ved oversættelse, uden Martinus 
medvirken, og såfremt den nævnte liste ikke når at blive 
behandlet, må der ikke i fremtiden foretages rettelser i 
Martinus’ værker.

Som det ses, er sætningen:

”og såfremt den nævnte liste ikke når at blive behandlet, 
må der ikke i fremtiden foretages rettelser i Martinus’ 
værker.”

UDELADT i den endelige udgave.

Man savner ord for, hvor pinligt og afslørende dette er. 
Hvordan kan rådet dog få sig selv til at slette den al-
lervigtigste del af det pågældende rådsreferat, hvoraf 
det tydeligt fremgår, at de ændringer og rettelser, som 
Martinus ikke når at godkende i sin levetid, IKKE KAN 
FORETAGES?

Denne lille sætning, som rådet omhyggeligt har udeladt, 
trækker en klar streg i sandet: Efter Martinus’ bortgang 
kan INGEN ÆNDRINGER FORETAGES I VÆRKET.

Rådet har på denne baggrund intet grundlag for at foretage 
alle de større og mindre ændringer, de har foretaget og 
stadig foretager i værket. Denne aktivitet må betegnes 
som direkte ULOVLIG og direkte i strid med Martinus’ 
testamente, hvoraf det fremgår, at universalarvingen 
(Martinus Institut) skal rette sig efter Martinus’ udtalelser.

Når rådet så åbenlyst, som tilfældet er, handler i strid med 
Martinus’ testamente, kan de jo ikke længere være den 
rette “universalarving”. Man kan vel ikke være “arving” 
ifølge et testamente, som man ikke respekterer.

(Dette er tidligere omtalt på forummet, men ovenstående 
kan også findes på http://martinus-webcenter.dk/…/2016-
01-03-samarbejdsstruktu… med links til de to citater, 
der omtales)

Rådet afsløret i grov citatfusk
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Af gerard Oude Groen

Jeg blev født 01.05.1937 i Hengelo i Nederland i en ka-
tolsk familie. Fra da jeg blev 6 gik jeg hver dag i kirken 
og lyttede til de bibelske fortællinger. Jeg blev grebet 
af Jesu lignelser og begyndte så småt at læse i Det Nye 
Testamente. 
Som ung dreng genoplevede jeg Jesu korsfæstelse. Min 
mor fik nemlig skrevet et Passionsspil i hvilket Jesu sidste 
dage blev spillet af en skuespillergruppe, som min far i 
mange år var leder af. Passionsspillet blev opført udendørs 
i en smuk folkepark i Enschede.
Min far spillede hovedrollen, spillede Jesus. Vejret var 
godt, men da min far, Jesus, hang på korset, så blev him-
melen pludselig truende mørk, med grønne og mørkgule 
striber, og så begyndte det at styrtregne, med en frygtelig 
torden med flere lyn, og skuespillerne rendte så hurtigt 
som muligt væk til beskyttelse i en stor restaurant i nær-
heden. Men Jesus hang stadigvæk på korset, og jeg, som 
fra en afstand kunne se ham, så ikke min far, men Jesus. 
Og jeg græd forfærdeligt. 

Jeg blev ældre og mere og mere skeptisk overfor teksterne 
i Bibelen, i særdeleshed om det som der var skrevet om 
Jesus. Jeg vidste/følte blandt andet, at han aldrig nogen 
sinde i vrede kunne have slået vekselerer ud af templet. 
Det følte jeg dybt i mit hjerte. Til sidst gik jeg ikke mere i 
kirken. Jeg blev student i et drengeinternat, og der mødte 
jeg Mischa; i kapellet studerede jeg under gudstjenesten 
Det Nye Testamente. Jeg lavede sammenligninger mellem 
de forskellige evangelier, og min tvivl om, hvad Jesus 
virkelig skulle havde sagt, eller hvad der var blevet tilbage 
af hans rene lære, voksede og voksede. Tit tænkte jeg: 
“Hvorfor lever Jesus ikke nu, han skulle jo komme igen/
tilbage, så kunne jeg stille ham alle de spørgsmål, som 
foruroligede min bevidsthed.” I min store fortvivlelse 
råbte jeg til Gud og fik det mærkelige svar: “I øjeblik-
ket er der et menneske på jorden, der har den absolutte 
sandhed. Hvis du anstrenger dig meget, vil du finde ham.”

Efter en del eventyrlige år ankom jeg i København, mødte 
Martinus, tog tilbage til Holland, derfra til Lübeck og 
kom til sidst til at bo på Frederiksberg, på første sal i Sam 
Zinglersens hus, Ternevej 5. Mit venskab med  Martinus 
fordybede sig mere og mere, og efter en kort tid fik jeg 
nøglerne til hele MI, også til Martinus’ lejlighed og kunne 
komme når som helst. “Jeg var altid velkommen”, sagde 
han. Nu, først nu, begyndte jeg helt at forstå og føle, at 
Martinus var det af mig eftersøgte menneske med den 
absolutte sandhed, og at Jesu genkomst var de bøger, som 

dannede Martinus’ værk og den derigennem åbenbarede 
hellige Ånd. Jeg hjalp med restaurationen af det meget 
forsømte Martinus Institut (pengemangel) og begyndte 
at hjælpe med de tyske oversættelser af Doris Gregersen 
og Karin Linde. Da DEV 1 på tysk skulle trykkes af MI, 
kom jeg til at tale med Martinus om copyright. Martinus 
gjorde mig klart, at han betragtede copyright som et 
middel til at forhindre, at man lavede om på hans egen-
hændige skrevne tekster. Når jeg spurgte ham, om han, 
hvis nogen skulle overtræde copyrightloven, ville slæbe 
vedkommende for retten, sagde han, at hverken han eller 
MI nogensinde ville slæbe nogen for retten, fordi: “Ved 
at straffe mennesker efter juridiske love bryder man den 
kosmiske lov om at tilgive.”

I 1972 rejste jeg tilbage til Holland, derfra til Tyskland, 
mødte Flora (min livspartner), og kom igen til at bo i Den 
Haag. Sammen med andre dannede vi først en Martinus 
arbejdsgruppe og derefter en stiftelse, kaldet Martinus 
Centrum Den Haag.

 Ved oversættelsen af den lille bog Påske, kap. 10, stødte 
vi på sætningen: “Gudesønnens jordiske rester var indhyl-
let i et alentykt panser af sten suppleret med et bælte af 
romerske stridsfolk iklædt stål og jern.” Vi syntes, at vi, i 
vor oversættelse, muligvis kunne anvende/bruge en mere 
moderne og tidssvarende løsning for at beskrive stenens 
tykkelse. Vi besluttede at tale med Martinus selv om det. 
Da vi senere besøgte Martinus på Instituttet, forelagde 
vi ham vores forskellige forslag til et mere moderne 
dansk ord, som vi kunne oversætte til vores modersmål 
i stedet for det efter vores mening noget utidssvarende 
ord alentykt.
I Martinus nærværelse kom vi så med forslag såsom, ‘et 
tykt panser af sten’, ‘et meget tykt panser af sten’, ‘bag 
en stor sten’, o.s.v.

En oversætters vanskelige beslutning
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Martinus påhørte stille vores mange ‘forbedringsforslag’ 
til hans skrevne ord ‘alentykt’, hvorpå han sagte klaskede 
sin ene håndflade ned i bordpladen, for ligesom at sig-
nalere til os, at nu er det altså meget vigtigt, at I hører 
rigtigt godt efter. Samtidig så han kærligt, men også meget 
bestemt på os, hvorpå han sagde: “At nu skulle vi virkelig 
være klar over, at hvis vi ikke ønskede at oversatte hans 
ord og tekster præcist, som han havde skrevet tingene på 
dansk, ja så skulle vi slet ikke oversætte for ham mere.”
 Der fik jeg min alt bestemmende lektie om ikke at ændre 
noget som helst i hans skrevne tekster. Tænk, ændringen 
at kun ét enkelt ord ville føre til, at jeg i hans øjne absolut 
ikke duede som oversætter. Men gælder denne sætning 
ikke også for ændringer udført af rådet? Ville Martinus 
(hvis ordet ‹vi› ombyttes med rådet) ikke have sagt til 
rådet: ”At nu skulle rådet virkelig være klar over, at hvis 
det ikke ønskede at udgive hans ord og tekster præcist, 
som han havde skrevet tingene på dansk, ja så skulle 
rådet slet ikke udgive for ham mere.”

Jeg har ved mine oversættelser haft megen hjælp af den 
Påske-irettesættelse. Jeg holdt mig til, at det ikke drejer 
sig om, hvad jég mener, men om hvad Martinus mener 
og har skrevet, og at jeg ikke må ville være mere end en 
’ydmyg’ oversætter og selv ikke er forfatteren: dette er 
Martinus. Rolf hørte omtrent det samme af Martinus, 
nemlig: at man ikke måtte ændre så meget som et 
komma!!
Det som Rolf og jeg har fået fortalt af Martinus, bliver 
bekræftet af citater i bogen Samarbejdsstrukturen (SS)  
udgave 1992.  (Bogstaverne: A, B, C, D og E foran 

nedenstående citater, har 
jeg indføjet.) 

13 f  Ændringer i Martinus 
værker.     Absolut ingen 
ændringer i værkernes 
indhold              
A. Der må ikke uden Mar-
tinus samtykke foretages 
ændringer i bøgerne el-
ler i det, han har skre-
vet.  ( Rådsmødereferat 
13.01.76
B. Hvis noget er skre-
vet primitivt, så skal 
det blive stående primi-

tivt. Folk må gerne se, at jeg er ikke særlig belæst.                                                                                             
Samarbejdsudvalgmøde 30.03.78
C. Det blev igen fastslået, at bortset fra åbenlyse trykfejl, 
(f.eks. invidid/individ), må der ikke ændres i værkerne 
uden Martinus personlige medvirken. (….)
Det blev fastslået som helt ufravigeligt, at der ikke må 
foretages rettelser, heller ikke ved oversættelse, uden 
Martinus medvirken.  Rådsmødereferat 16.03.76 

D. Originalmanuskripterne

Originalmanuskripterne er de autentiske tekster. Eventu-
elle fejl i bøgerne i forhold til disse originaler må rettes                                                                                                                       
Rådsmødereferat .30.03.76

E. Fodnote ved eventuelle fejl (dette citat blev lavet efter 
Martinus bortgang af rådet selv)

Ved de enkelte steder i værkerne, hvor der er grund 
til at mene, der er fejl, kan rådet sætte en fodnote.                                                                                                                                         
Rådet 1992

13 g Nøjagtige oversættelser 

Vi må på en eller anden måde sørge for, at oversætteren skriver 
nøjagtigt, hvad der står, uanset om han selv mener noget andet.                                                                                                                           
Rådsmøde 03.07 79

(Min variation: Der må på en eller anden måde sørges 
for, at rådet udgiver nøjagtigt, hvad der står, uanset 
om rådet selv mener noget andet.)

13 h Ingen ændringer i indholdet

Indholdet må under ingen omstændigheder beskæres, 
forkortes eller ændres (…).

Mit kommemtar til: SS - 13 f – D  Originalmanuskrip-
terne. Er originalerne altid den afgørende faktor m.h.t. 
(tilbage)rettelsen? Nej, lyder mit svar, fordi Martinus har 
sommetider selv lavet nogle ændringer i de successive 
udgivelser af samme bog der blev trykt før hans bortgang. 
Her et eksempel: I 1974 talte Willy og jeg med Martinus 
om at begrebet: Tyngdeenergi, er vanskeligt at oversætte 
med et dækkende hollandsk begreb. Martinus fortæller så 
til Ib Schleicher (se protokoller 5/2- 74) om at vi har dette 
problem. Citat: “(…) Så har jeg …   så har jeg ændret lidt 
i symbolbogen, så nu kan de se (…).” Martinus har altså 
forandret denne tekst på grund af vore bemærkninger. Så 
længe Martinus levede, kunne jeg, når jeg i mine mange 
oversættelser en gang i mellem stødte på problemer, 
forelægger ham direkte disse, når jeg besøgte ham, eller 
skrive disse ned og sende dem til Mogens Møller/Bertil 
Estrøm, der samlede mine og andres problemer, og disse 
problemer blev så forelagt Martinus. 
Nogle gange skete der det, at jeg fik besked på, at Marti-
nus havde lavet en lille notits om at en bestemt tekst eller 
et bestemt ord/begreb måtte ændres i den næste udgave 
af vedkommende bog. Martinus skrev i notitsen hvillket 
dato, det var, og signerede notitsen. Han fortalte mig, at 
disse notitser fandtes i boksen i kælderen i en lille sort 
papæske, og når en bog skulle genoptrykkes, så gik han 
ned i kælderen for at se efter om der fandtes en notits om 
denne bog i æsken. Konsekvensen af denne af Martinus 
selv lavede ændring er, at Manuskriptet til denne bog nu 
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ikke mere kan være den altbestemmende faktor, men at 
nu den sidste udgave af denne bog er denne faktor. Hvis 
nødvendigt, kan rådet med en fodnote angive hvad der 
står i Manuskriptet. 
Se den pågældende kopi af båndafskriften her:
mart inus-webcenter.dk/retssag/f i les/raadsref-
5-02-1974-gerard.pdf

Mit kommentar til citat: SS - 13 f - C
For et stykke tid siden (30.11.2015) fik jeg tilsendt et 
koncept til den senere bog Samarbejdsstrukturen. Dette 
dokument kan hentes via Søren Ingemann Larsens indlæg:
http://martinus-webcenter.dk/retssag/debatindlaeg/2016-
01-03-samarbejdsstrukturen-citatfusk.html 
Konceptet var lavet i 08/12-1989 med titlen: EN NY 
VERDENSKULTURS STRUKTUR. I konceptet fandt 
jeg en tidligere referattekst til ovennævnte citat: Ændrin-
ger i Martinus værker, afsnit:  Det blev igen fastslået (…).    
Konceptteksten var dog forskelligt fra den i den i 1992 
af rådet trykte bog Samarbejdsstrukturen. Her koncept-
teksten: (…) Martinus ville dog gerne se nærmere på en 
liste fra Aage Hvolby (rådsmedlem) over tilfælde, hvor 
læsere kan være i tvivl om rigtigheden i teksten. Martinus 
udtalte klart, at såfremt han efter at have set  nærmere på 
sagen fandt grund til at ændre enkelte ting, ville han na-
turligvis rette dem, men han var sikker på, der kun kunne 
være tale om gankse enkelte ting. Det blev fastslået som 
helt ufravigeligt, at der ikke må foretages rettelser, hel-
ler ikke ved oversættelse, uden Martinus medvirken, og 
såfremt den nævnte liste ikke når at blive behandlet, må 
der ikke i fremtiden fortages rettelser i Martinus værker. 
(Rådet 16.03.76)

Mit kommentar:
1. Hvordan kan referatet fra 08/12–1989 være forskelligt 
fra referatet i SS 1992? Kan det bare ændres og hvorfor? 
2. Teksten (…)    at der ikke må foretages rettelser, heller 
ikke ved oversættelse, uden Martinus medvirken   (…)  
bekræfter,   at ingen, heller ikke rådet eller oversætteren  
-   uden Martinus medvirken  -   har lov til at foretage 
rettelser i hans værker. Efter Martinus’ bortgang, var det 
derfor absolut slut med en hvilken som helst ændring, 
og det var slut for alle! Hvordan kan rådet da alligevel 
efter Martinus’ bortgang gå i gang med ændringer? 
Tekststykket    i fremtiden    er fjernet i 1992, hvor det 
dog er meget vigtigt at få dette med, for det kan dog 
ikke betyde andet end at absolut ingen, uden Martinus 
medvirken, i fremtiden=efter hans bortgang, må ændre 
noget i Martinus værker! 

3. Teksten (…)  heller ikke ved oversættelse (…)  be-
kræfter min ovennævnte personlige Påske-irettesættelse 
igennem Martinus selv. 

Hvis rådet efter Martinus’ bortgang havde holdt sig strengt 
til Martinus klare retningslinier i henhold til udgivelse og 
oversættelse, der i virkeligheden var givet til os alle for 
at forebygge problemer, var Sagen aldrig kommet i den 
krise, den nu tilsyneladende befinder sig i. Men ved at 
gå i gang med at rette/ændre Martinus værker, var krisen 
uundgåeligt, og blev jeg som oversætter konfronteret med 
dette problem: 

Hvad er den i Guds/Martinus øjne enest rigtige og af dem 
godkendte tekst til udgivelse og oversættelse?
Vel, vi ved at Martinus har fortalt og skrevet, at han og 
hans værk var noget specielt indenfor Verdensgenløsnin-
gens mission. Hverken Buddha, Jesus eller Mohammed 
har nemlig efterladt sig af dem selv skrevne tekster om 
deres rene, autentiske lære. Og så fortalte Martinus (og 
skrev bl.a. i LB I) om den hårde hud, der skulle tildannes, 
for at deres rene lære overhovedet kunne gå i en bestemt, 
nyttig forbindelse med den daværende primitive bevidst-
hed. Denne lære måtte derfor tilpasses, forenkles eller 
noget måtte blive fjernet eller blive tilføjet. 

Det var dengang. Men nu, med de af ham selv skrevne 
kosmiske analyser, var situationen komplet omvendt. 
Nu skulle denne lære på ingen måde forandres eller 
forurenes, men menneskene skulle arbejde med disse 
analyser og bruge dem som en uforanderlig ledetråd, 
og de skulle selv forandre sig og rense deres mentalitet. 
Martinus kendte dog alt for godt menneskenes indgroede 
vane, at de tror, at de selv ved det bedre, bedre end den 
kosmisk bevidste mester. Jeg ved, at Martinus vidste, at 
rådet ville lave hans selv skrevne og trykte tekster om 
og dermed forurene dem. Og dette var og er stadigvæk 
den grundlæggende årsag til krisen. Men man og dermed 
også rådet kan jo ikke handle efter en viden, man ikke 
har. Ved i uvidenhed ikke at handle efter Martinus udtryk-
kelige retningslinier (se citater 13 f, 13 g og 13 h) viste 
rådets medlemmer, at de ikke virkeligt med deres hjerte 
vidste, at man her havde at gøre med en absolut urørlig 
hellig tekst. Det er ikke nok at vide det med sin hjerne: 
vi må nemlig alle bevæge os fra hjernen til hjertet, fra 
logik til kærlighed, fordi det er KÆRLIGHEDEN, der er 
verdensaltets grundtone. 

Og derfor måtte efter Martinus’ bortgang rådet ved 
selvoplevelse blive dygtiggjort i hvordan det retmæssigt 
må omgås med en sådan hellig tekst. For når verdenssi-
tuationen forværres endnu mere, så skal der sidde et råd, 
der under ingen omstændigheder (heller ikke i retssalen) 
viger tilbage for at vidne om kosmiske kendsgerninger 
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som: at Det Tredie Testamente er aflslutningen af Bibelen, 
at Martinus’ værker er Den Hellige Ånd og at der ikke 
alene nu, men allerede i mange millenia har eksisteret en 
forbindelse eller et samarbejde mellem Jesus og Marti-
nus: i Palæstina da Jesus gik på jorden, i Egypten (under 
helt andre navne) osv. Gud ved, at han kan stole på disse 
to højt indviede væsener, og derfor har han brugt dem 
allerede i så mange år i verdensgenløsningens tjeneste. 
Og derfor må der også komme et råd, som Gud helt og 
holdent kan stole på, når verden står i flammer, og men-
neskene vil skrige efter en absolut viden der kan føre 
dem ud af dette selvskabte helvede.  Der skal komme et 
råd, der aldrig fornægter ovennævnte kendsgerninger, for 
dermed fornægter man Guds virken på jorden i sin slutfase 
af verdensgenløsningen. Den teoretiske viden (hjernen), 
man havde tilegnet sig ved læsningen, skulle og skal nu 
laves om til selvoplevet viden(hjertet).

SS - 11 a  ”Det er rigtigt, at der er noget der hedder 
‘undervisning’, men denne er, ligegyldigt under hvilken 
form den så end måtte forekomme, kun en kultivering af 
eller en dygtiggørelse i at selvopleve.”   Bog 12e kap.4.
Martinus’ bortgang betød, at rådet nu ved selvoplevelse 
måtte lære, i alt, at fungere efter Martinus› ånd, lære og 
retningslinier, men denne bortgang betød samtidig en 
indgribende forandring for rådets/Martinus Instituttets 
dømmekraft og tænke- og handlemåde. Nu fandtes der 
i rådet ikke mere denne altvidende, kærligt styrende 
hånd, der kunne forhindre, at man kom på afveje. Nu 
var de tilbageblevne rådsmedlemmer nødt til at handle 
efter deres egen viden og erfaringer, og da nogle af dem 
havde høje positioner i erhvervslivet, hvor det var dem, 
der bestemte, hvad og hvordan noget skulle laves, blev 
der bogstaveligt sagt: ”Nu er det os der bestemmer.” 
Men kosmisk set måtte - med hensyn til Martinus hel-
lige tekster - ikke deres viden, og hvad de personligt 
mente, være den altbestemmende faktor, men derimod 
LB I-VII (Se SS- 8c:   Den overordnede er jo Livets Bog   
rådsmøde 25.09.74) og Martinus retningslinier om, hvad 
Martinus ønskede, at der skulle udgives, og hvordan de af 
Martinus selv skrevne tekster skulle udgives, være denne 
altbestemmende faktor. 

Og så begyndte rådet/retterne i god tro at gøre Martinus’ 
tekster - i deres øjne - bedre, mere moderne og begribeli-
ge. Kun med det formål at ’hjælpe’ Martinus, rettede man 
først i nogle småbøger og senere også i de store bøger. I 
bogen Logik (oversat af mig selv) ændrede man rigtigt 
meget. Man lavede efterhånden så mange ændringer, at 
Mary McGovern (rådsmedlem) for eksempel var nødt til 
at meddele André Stroobant (den hollandske oversætter 
af denne bog), at han ikke mere måtte bruge rådets egen 
seneste udgave af Bisættelse. Denne meddelelse har alle 
oversættere af denne bog sikkert også fået. Grundhold-
ningen af rådet og af dem, der rettede, var, at man, når 

man læste de autentiske tekster og stødte på et af Martinus 
selv valgt ord/begreb/ stykke tekst, om hvilket man selv 
syntes, at det ikke passede så godt, forandrede dette til det, 
som man ’mente’ var bedre. Man handlede, som om man 
havde et valg, og satte sig på forfatterens stol, hvor man 
dog ikke var andet end udgiveren! Og så forandrede man 
’renaissance’ til ’midlertidig genoplivelse’, ’mineralier’ 
til ’mineraler’, ’opfinde’ til ’opdage’ osv. osv. Den samme 
grundholdning bevirkede, at der også forsvandt forkel-
lige ting. Så forsvandt  i LB I på dansk den af Martinus 
selv lavede ‹Fremmedordforklaringen› - efter Martinus 
eftertrykkelige ønske også optaget i Borgens udgave af 
LB I (1981) - uden videre i den (efter Martinus’ bortgang) 
af rådet redigerede udgave (2003). Man tog altså slet ikke 
hensyn til 13 h i Samarbejdsstrukturen. Det samme skete 
med hovedtitlen på omslaget af disse to udgaver: Det 
Tredie Testamente. Denne blev i 2003 også forandret i 
Det Tredje Testamente.

Martinus’ udtrykkelige ønske til Borgen, og Erik Wei-
hrauchs meddelelse om, at Martinus i et møde på MI 
udtrykkelig gav til kende, at hovedtitlen skulle skrives 
som: ’Det Tredie Testamente’ og ikke ’Det Tredje Testa-
mente’, bekræfter hinanden og dermed Martinus’ ønske 
om, hvordan hovedtitlen skulle skrives. 
Og hvad så med: SS-10c: Værkets vogtere (…)” Det (rå-
det) holder øje med, at der ikke er nogen, der forvansker 
dem eller tager fra dem?” Er fjernelsen af Fremmedord-
forklaring ikke det samme som: at forvanske eller tage 
fra dem (LB I)? 

Studerer man symbolnr. 39: Jordmenneskenes bevidst-
hedskategorier, da forstår man at Martinus med denne 
Fremmedordforklaring vil tilgængeliggøre sine analyser 
ikke alene til de højt udviklede, men til alle modtagelige 
mennesker med den ene eller den anden blanding af 
intelligens og følelse. Både til professor Hanneman og 
Herr Esman (Martinus frisør), både til dem der bliver 
mest tiltrukket af hans absolutte logik i analyserne og 
dem der bliver mest tiltrukket af hans sammenhængende 
beviser af Guds alkærlighed. På grund af denne kærlige 
omsorg for alle dem, der var betroet ham af Gud, følte 
han (verdensgenløseren) sig tvunget til, også i Borgens 
første udgave, at få denne Fremmedordforklaring med, 
for dermed at hjælpe dem, der muligvis havde brug for 
denne. Dette var og er endnu et bevis på Martinus’ og 
dermed Guds altomfavnende omsorg for alle mennesker.
Denne ‘beslutning’ af MI om ikke at bibeholde Frem-
medordforklaringen i Livets Bog I i den danske udgave, 
kan jeg ikke være enig i, for her viser MI, at MI sætter 
sig over Martinus’ tekst. MI mener, at MI kan beslutte 
at udelade noget af den tekst, Martinus forlangte skulle 
BEVARES UÆNDRET SOM DEN FORELÅ. At MI 
har udeladt Fremmedordforklaringen viser jo, at den ene 
ændring let tager den anden med sig (tænk på Logik og i 
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særdeleshed Bisættelse). Derfor kan MI ikke udgive deres 
egen udgave af LB I som ORIGINALEN.

Men har ovennævnte grundholdning, fra da man efter 
Martinus’ bortgang begyndte at rette Martinus’ tekster, 
da ikke forandret sig? Desværre ikke, fordi jeg opdagede 
for nogle måneder siden, at den grundholdning, retterne 
i dag har - og den kan absolut ikke være den absolut 
rigtige overfor Martinus’ arbejde - er blevet uforandret. 
Jeg mailede nemlig om et bestemt problem i LB II til MI. 
Her kom svaret:
”Rettelsen til ”opdager” er sket i 1982, altså efter Mar-
tinus’ bortgang. Vi har valgt ikke at acceptere rettelsen 
(ordet opdager), fordi teksten godt kan forstås med ordet 
”opfinder.”

Sætningen: “Vi har valgt ikke at acceptere rettelsen, fordi 
teksten godt kan forstås med ordet ”opfinder”, afslører 
hele problematikken. For bevarelsen af teksten uændret 
som den foreligger, har ABSOLUT INTET SOM HELST 
AT GØRE MED, HVAD DE AF RÅDET ANSATTE 
RETTERE ELLER ANDRE FORSTÅR ELLER IKKE 
FORSTÅR. MI skal BEVARE/UDGIVE teksten som 
den foreligger UANSET HVAD DE TROR, AT DE 
FORSTÅR ELLER IKKE FORSTÅR. Det man endnu 
ikke har begrebet er, at vi har at gøre med en tekst, om 
hvilken vi VED at vi endnu ikke forstår den fuldt ud. Så 
DERFOR skal der overhovedet ikke ændres i den. Ikke 
det mindste bogstav eller komma. 

Da MI senere tilsendte mig deres seneste udgave af LB II, 
måtte jeg desværre konkludere, at der stadigvæk i denne 
udgave fandtes blandt andet: Det Tredje Testamente, 
mineraler (hvor Martinus i manuskriptet og udgaverne 
har skrevet mineralier) osv. Men! En stor del af tidligere 
rettelser er dog rettet tilbage, og det glæder mig meget. 
Men teksten er stadigvæk ikke den af Martinus ønskede 
helt uforandrede, autentiske tekst. Da Grundholdningen 
er blevet det samme, og da punkt SS – 13 f - E  -  Fodnote 
ved eventuelle fejl: Ved de enkelte steder i værkerne, hvor 
der er grund til at mene, der er fejl, kan rådet sætte en 
fodnote. Rådet 1992,  -   ikke strengt er overholdt, kan 
en oversætter/korrekturlæser ikke mere med absolut sik-
kerhed vide om der ikke findes flere, ikke med en fodnote 
angivne, ændringer af Martinus autentiske tekst. Det 
samme gælder for MI bøger på hjemmesiden.  

Når Jesus siger:” Og jeg vil bede Faderen, og han skal 
give jer en anden talsmand (…) sandhedens Ånd (…)
Talsmanden, Helligånden” (Joh. 14:16-26), og når Mar-
tinus forklarer, at hans værk er Helligånden, er fuldkom-
men viden/sandhed, kan så, ud fra et kosmisk perspektiv, 
endnu ufuldkomne mennesker ‘forbedre’ Helligånden?  
Jeg kan ikke se andet end, at svaret kan kun lyde: Nej!!  
Og derfor kan Martinus, ud fra dette kosmiske perspektiv, 

ikke tillade nogen at ‘forandre/forbedre’ denne hellige 
Ånd. Den hellige Ånd, omtrent 2000 år siden mundligt 
åbenbaret af Jesus, og nu skriftligt åbenbaret af Martinus, 
kan nemlig kun åbenbares af et væsen, der har den i SS-
13c  bekrevne holdning:
13c Sproget i filosofi, visdom eller videnskab

(…) Og jeg har ligesom enhver anden samvit-
tighedsfuld og ærlig skildrer af de højeste pro-
blermer naturligvis været nødsaget til at bruge 
udtryk eller gloser, som jeg har ment var de 
absolut bedst egnede og garanterede den størst 
mulige udelukkelse af misforståelser, ganske 
uafhængigt af, om de var i harmoni med stilens 
skønhed eller rytme. Derved opstod der ganske 
naturligt tilfælde, hvor denne er brudt. Men dette 
er jo af ganske underordnet betydning, når ude-
lukkelse af misforståelse af den dybere mening 
i beretningen derved i højere grad er garanteret.

13c Nødvendigheden af de mange gentagelser
(…) Thi kun i tanken om at have gjort alt, hvad 
der stod i min magt for at forhindre misforstå-
else, har jeg kunnet føle mig i kontakt med det 
Forsyn, på hvis bud jeg skaber Livets Bog. Og 
kun i harmoni eller samklang hermed, kan jeg 
permanent være indhyllet i den kraft og styrke, 
der til sidst vil lade mine manifestationer uskadt 
gå igennem enhver form for kritik og modstand.                                                                                                             
Kosmos 1933 nr.6 s.6

Hvem af alle der arbejder med udgivelsen og/eller over-
sættelsen af disse hellige tekster, kan retmæssigt sige at 
stå på eller over det kosmiske niveau af denne holdning? 
Og må enhver nok så lille ændring af den absolut fuld-
kommen viden/sandhed derfor ikke uomtvistelig vidne 
om uvidenhed/usandhed/ufuldkommenhed? Derfor måtte 
Martinus, til beskyttelse af sit arbejde, udtrykkelig for-
klare: “ at der uden hans samtykke, ikke måtte foretages 
ændringer i bøgerne eller i det, han har skrevet.”   Råds-
mødereferat 13.01.76     

Er det her ikke mere end tydeligt, at rådets/retternes 
Grundholdning og Martinus holdning ikke er i harmoni 
med hinanden, og er det dermed ikke lige så tydeligt, at 
denne Grundholdning skal forandres og skal underordne 
sig Martinus holdning og Martinus retningslinier?

  

Nogle af mine venner siger: “Gerard, du må ikke tage det 
så alvorligt, nogle ord- og begrebsændringer i Martinus 
tekster, og lave Tredie om til Tredje, det betyder da ikke så 
meget, der kan vi godt leve med. Mit svar er, at det er - lige 
meget om man nu har ændret lidt, meget eller frygteligt 
meget -  stik imod Martinus’ udtrykkelige ønske om ikke 
at ændre noget som helst i sine selvskrevne tekster. Han 
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har intetsteds og på ingen måde givet nogen tilladelse til 
at forandre noget i teksterne og hovedtitlen. Dette ønske er 
en kosmisk grundlov eller et kosmisk grundprincip, som 
alle, der arbejder med oversættelsen eller udgivelsen af 
hans bøger, efter min mening, skulle holde sig til. visHvis 
man ikke vil holde sig til denne grundlov, er det nok det 
bedste, at man, efter Martinus’ udsagn, holder op med at 
oversætte eller udgive. Da skal man, som André Stroobant 
i et sådant tilfælde siger i vor hollandske korrekturgruppe: 
“gå i gang med at skrive sin egen bog.”
For en udenforstående kan den krise, Sagen tilsynela-
dende står i, se håbløs ud, men der er i årene efter Marti-
nus’ bortgang ikke sket andet end, at Gud har arrangeret 
den nødvendige undervisnings- eller vækkelsesproces 
for alle involverede. Men var jeg da ikke vågen, sov jeg 
da? Det sidste var desværre tilfældet. Jeg gik ’ubevidst/
vanemæssigt/sovende’ ud fra, at rådet, også efter Marti-
nus’ bortgang, i alt, helt handlede efter Martinus analyser 
og retningslinier. Jeg gik ud fra, at de nye udgivelser af 
rådet var rene genudgivelser af de forudgåede udgaver. 
Jeg kunne i min vildeste fantasi ikke forestille mig, at man 
ville ændre de helllige tekster (sådan kaldte Martinus dem 
nogle gange for mig) eller Guds egne ord. Og mange af 
mine venner kunne heller ikke forestille sig noget sådant. 
Så vi skulle vækkes!

Rolf Elving blev vækket af en indgribende klardrøm og 
nogle dybe åndelige erfaringer og skrev derefter: En in-
troduktion til Det Tredie Testamente, Martinus, Bibelens 
Fortsættelse. Og han begyndte sammmen med andre at 
lave eget informationsmateriale, en hjemmeside og holde 
foredrag og lave udstillinger. Jeg selv blev vækket, da jeg 
’tilfældigt’ hørte at rådet ville udgive de af Martinus selv 
ikke færdiggjorte og korrigerede tekststykker af det, man 
nu kalder Den Intellektualiserde Kristendom (DIK) -  om 
hvilke tekster Martinus på sit dødsleje har sagt til Mischa, 
at disse tekster ikke måtte udgives! Det var, som om jeg 
med et hammerslag på mit hoved blev vækket. Men jeg er 
rådet virkeligt meget taknemmeligt for, at det har vækket 
mig, for er det ikke netop meningen, at vi skal blive vågen 
dagsbevidst på alle livets områder, er dette ikke formålet 
med alt, vi oplever? Og så blev jeg og flere og flere venner, 
hver på sin egen måde, vækket. Vi blev vågne eller klar 
over, at rådet ikke kun havde problemer med at bakke op 
omkring titlen Det Tredie Testamente, men også allerede 

havde rettet en del tekster og nu forberedte udgivelsen af 
DIK. Og jeg talte med Willy, og vi begyndte at skrive til 
rådet om vore bekymringer, og om det ikke var muligt 
at få en samtale, men fra min første anmodning (2003) 
om en samtale mellem de involverede personer og rådet,  
indtil mit sidste brev, kom der aldrig et positivt svar af 
rådet. Hvem det så end var: mine dankse/svenske venner; 
eller Uwe Todt + Guido Huppelsberg, eller Hiltraud Lin-
nov fra tyskland; eller den danske dommer, rådet afviste 
kategorisk en samtale.

Tilsidst kunne man på MI ikke længere købe Martinus’ 
bøger med tekster, om hvilke man med absolut sikkerhed 
kunne vide, at det var Martinus’ uforandrede tekster. 
Rådets hovedargument var: at der ikke var behov for 
disse – og at det vil tage lang tid, da det er en opgave, 
som kræver tid og ressourcer.
Så blev, arrangeret af forsynet, firekløveret bragt på 
banen. De pågældende personer ville, fordi de vidste, at 
dette behov fandtes, gerne bruge tid og ressourcer til at 
trykke de oprindelige tekster igen. De ville ikke andet 
end hjælpe MI!  Firkløveret har sendt 3 set af de af dem 
trykte bøger til MI og skrevet, at MI gerne måtte sælge 
disse bøger, og at man kunne tale sammen om prisen af 
disse sæt, men reaktionen var og er stadigvæk negativ.
Som mange interesserede ved, førte denne genudgivelse 
til en retssag, selv om Martinus klart har givet udtryk for, 
at hverken han selv eller MI nogensinde skulle starte en 
retsforfølgelse (SS -  8 h: Ingen retsforfølgelse).

Der foregår i de år efter Martinus bortgang altså ikke 
andet end en af Gud arrangeret vækkelsesproces, både 
for rådet og dets medarbejdere og støtter, og for dets 
’modstandere’. Alle bliver vi undervist - hvad det end 
koster, det er aldrig for dyrt, fordi det vil give de livsvig-
tige erfaringer, der før eller senere vil føre til en kosmisk 
retmæssig udgivelse af Martinus autentiske tekster. Og 
det går allerede den rigtige vej. ’Modstandernes’ mas-
sive indsats førte allerede til en delvis vækkelse af rådet, 
fordi den førte hos rådet nemlig blandt andet til: bedre 
informationsmateriale og en meget fin hjemmeside, tit-
len Det Tredie Testamante bliver nu ikke mere så meget 
skjult som før, Martinus manuskripter findes nu også på 
Instituttets hjemmeside og ikke kun, som før, på SI Lar-
sens hjemmeside; ved rettelseslister og de nye udgaver 
bliver de ulovlig rettede ord/begreber mere og mere rettet 
tilbage til Martinus autentiske tekster, endnu ikke helt, 
men dog, osv., osv. 

For mig, som oversætter, fandt der om sommer 2015  i 
Klint, et vigtigt møde sted mellem nogle rådsmedlemmer 
og nogle bestyrelsesmedlemmer af stiftelsen Martinus 
Centrum Den Haag (og André Stroobant)
I Trine Møllers protokoller om dette møde stod blandt 
andet:
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Agreement for the publication of Martinus books in 
Dutch
The following is agreed:
Colofon Information -  The informaition in the colophon 
must include: Original Danish titles: Det Tredje Testa-
mente, Livets Bog 1-7, (...)

Nu var ovennævnte problem: 
“Hvad er den i Guds/Martinus øjne enest rigtige og af dem 
godkendte tekst til udgivelse og oversættelse?”,  
virkeligt blevet til et problem for mig. Fordi mine ovenfor 
beskrevne argumenter og analyser om, hvordan Martinus’ 
klare retningslinier m.h.t udgivelsen og oversættelsen af 
hans hellige værk, Den Hellig Ånd, skal tolkes, tillod 
intet spillerum.
Rådets krav (must include): at skulle stave Tredje i 
stedet for Tredie, tilsammen med nogle andre uaccepta-
bele krav fra rådets side, som bl.a. fodnoter, at der skal 
underskrives kontrakter osv., bevirkede, at jeg vidste, at 
jeg nu ikke længere kunne arbejde som oversætter eller 
korrekturlæser. Jeg vil hellere end gerne oversætte Marti-
nus’ hellige bøger, men absolut ikke de af rådet ændrede 
tekster. Jeg vil og kan ikke med god samvittighed hjælpe 
med at tilbyde hollandske interesserede en forurenet tekst, 
fordi dette ville være den rene vildledelse. Da ville jeg 
tjene mørkets og ikke lysets kræfter. Omtrent de samme 
krav og grunde er anledning til, at Joke Kuntze standser 
med at læse korrektur på Martinus’ bøger i vor hollandske 
korrekturgruppe. Hun har ofte været sammen med Mar-
tinus og kom tit til sommerkurset i Klint.

Mit kommentar til Kontrakter.  Herom kan man læse i 
Samarbejdsstrukturen udgave 1992
1. Side 44  6c Ingen bindinger
2. Side 56  8f Opfylde strukturen
3. Side 59  8g Ikke livsstillinger 
4. Side 59  8h Arbejde uden bånd
5. Side 86  11e Intet medlemskort og ingen kontrakter:
Alle foretagender inden for mit arbejde er baseret på 
udvikling. Dette vil sige, at deltagerne i dette arbejde 
ikke på nogen måde er knyttet sammen ved ydre fysiske 
foranstaltninger såsom kontrakter, aftaler eller medlems-
kort     (…)    Her er intet medlemskort, ingen kontrakt 
eller aftale nødvendig
Hvis et fremmed forlag henvender sig til MI for at udgive 
bøger, så er det - i den verden vi lever i - nødvendigt at 
lave kontrakter, for et sådant forlag har normalt ikke noget 
med venner at gøre, det er jo ude at tjene penge. Men MI 
kan og det må ikke lave kontrakter med venner! Dér er 
man bundet af venskab og moral. 
Hvad engelske, tyske og andre oversættere gør, det er ikke 
min, men deres sag. Vi har alle en fri vilje til at gøre det, 
vi synes, der er bedst, og må så bære ansvar for det. Jeg 
ved og føler dog meget stærkt, at jeg ikke kan se Jesus 
eller Martinus lige i øjnene, hvis jeg ville rette mig efter 

rådets nuværende krav og oversætter / korrekturlæser 
rådets bøger. 
Men det var en tung beslutning, jeg nu skulle tage, fordi 
mit oversættelsesarbejde var mere end en hyggelig hobby, 
det var min livsopgave. Da jeg fortalte mine venner om 
ovennævnte protokoller og krav, sagde alle, at nu var det 
nok slut med min indsats som oversætter for Martinus. 
Efter mere end 47 års oversættelsersarbejde føltes denne 
beslutning så tung og forfærdeligt, at jeg sagde til Flora og 
min søster Marianne, at jeg ville bede om et umiskendeligt 
tegn fra den åndelige verden om beslutningen nu var helt 
rigtig. Og jeg bad inderligt til Gud om at give mig et tegn 
og følte at jeg ville få et tegn.

I natten kom tegnet

Fredag 25. September 2015 (vi skulle næste dag i 3 uger 
rejse rundt i Tyskland) spurgte Flora mig, om jeg allerede 
havde fået et tegn, og mit svar lød: nej; men jeg var fast 
overbevist om, at jeg, nu da jeg havde taget denne for mig 
så indgribende beslutning, ville få een tydelig bekræftelse 
af rigtigheden af den ud fra den åndelige verden. Denne 
nat gik jeg i seng og fik en klar bekræftende drøm
Jeg var en pilot, der sammen med en anden ung pilot 
skulle lære nogle bestemte lektier. Jeg mærkede, at be-
stemte aspekter af disse lektier var nemme at lære for 
mig, men at andre aspekter var så stor i  strid med min 
natur, at jeg ikke kunne få dem lært eller få dem ind i mit 
hoved.     (De tekster der var nemme at lære for mig, var de 
af Martinus selv skrevne, fuldstændig uændrede tekster; 
de naturstridige tekster var de af rådet, i enhver tænkelig 
form, ændrede tekster. Ordet ‘jeg’ står for enhver, der 
betragter de fuldstændig uændrede tekster som det rene 
Guds ord, og betragter de af rådet ændrede tekster ikke 
som det total rene Guds ord, men som forurenede tekster. 
Den unge pilot står for alle dem der betragtede de af rådet 
ændrede tekster som de eneste rigtige.)
Der var en gammel crew (rådet), der sammen med den 
unge pilot og mig skulle navigere flyet, der denne nat 
skulle afgå.
Den gamle crew var allerede på vej til flyet, og den unge 
pilot og jeg fulgte på kort afstand. Pludselig begyndte 
den unge pilot at løbe, som om han var bange for ikke at 
nå ind i flyet til tiden.
Jeg følte at jeg ikke ville og ikke kunne flyve med dem. 
Jeg stoppede op, og afstanden mellem mig og den unge 
pilot blev større og større. Mellem mig og startbanen 
befandt der sig en gennemsigtig væg, men jeg kunne dog 
gå igennem den, hvilket jeg også gjorde tilsidst, fordi jeg 
ville observere flyets start.
Det var blevet nat og lysene på flyet lyste pludselig skarpt 
op i mørket. Jeg hørte at motorerne blev startet, og først 
langsomt men efterhånden hurtigere og hurtigere rul-
lede flyet i min retning. Mellem startbanen af det stadigt 
hurtiger rullende og stærkere brølende fly og stedet, hvor 
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jeg stod, befandt sig et ganske høj og meget stærk flettet 
stakit eller rækværk af stål.
Da flyet med tiltagende hastighed var kommet på samme 
højde, hvor jeg stod, og med næsen begyndte at hæve 
sig op i luften, så jeg til min store forskrækkelse, at dets 
hale strejfede stakittet. Jeg hørte, at motorerne drejede 
hurtigere og hurtigere, men jo hurtigere de drejede, desto 
mere blev halen trykket mod stakittet og kom til at hænge 
fast i det.
Jeg følte pludselig at noget frygteligt ville ske og be-
gyndte, lodret på flyets rulleretning, så stærk som jeg 
kunne, at løbe væk fra stakittet. En vældig ekplosion og 
en skarp lysende kugle af glødende hede gjorde mig klart, 
at flyet var eksploderet ovenover banen.
Pludselig stod jeg stille og havde et langstrakt, lyseblåt 
stykke lagen i mine hænder. Jeg følte, at dette lange stykke 
lagen blev holdt fast i den anden ende af en anden person. 
Til det sted, hvor jeg og den anden person stod, kom nu 
nogle mennesker løbende. De havde sluppet levende ud 
af flyets vragstykker. De så forvildet, medtaget og for-
tvivlet ud og var utrolig glade for at have overlevet og nu 
sikkert kunne skjule sig bag dette lagen, der ydede dem 
beskyttelse både mod støjen af de endnu forekommende 
eksplosioner og det skrækkeligt stærke lys, der truede 
med at blinde dem.
En utrolig taknemmelighed fyldte mit hjerte om den 
kendsgerning, at jeg havde taget den beslutning ikke at 
flyve med og nu, sammen med de andre reddede, var i live.

Den vanskelige beslutning

Nu måtte jeg, efter dette umisforståelige tegn, altså tage 
en af mit livs vanskeligste beslutninger. Den 08.11.2015 
meddelte jeg på et møde med bestyrelsen af vor stiftelse, 
at jeg, på grund af rådets krav, desværre var nødt til at 
holde helt op som oversætter og korrekturlæser, og at de 
vigtigste grundene til denne beslutning var:
1. Martinus’ umisforståelige irettesættelse af mig med 
hensyn til ordet alentyk i bogen Påske 
2. Rolf: at Martinus har sagt til ham ”at man ikke måtte 
ændre så meget som et komma!!”
3. Martinus’ ovennævnte retningslinier i Samarbejds-
strukturen om:  Ændringer i sine værker og om Over-
sættelser 
4. Den såkaldte symbolbog 5. Mange af mine venner 
og jeg selv var ikke glad da denne udgivelse fandt sted.      
Teksterne af denne bog, af symbolbog 6 og af DIK, var 

hverken skrevet færdig eller helt igennem korrigeret 
færdig til trykning af Martinus selv, af hvilken grund 
den af rådet udgivne tekst  ikke retmæssigt kan tilskrives 
Martinus (se SS-13 c=Martinus holdning) og disse sam-
menstykkede ufærdige tekster ikke retmæssigt kan bære 
titlene Det Tredie Testamente og Det Evige Verdensbil-
lede. Disse titler og stjernesymbolet må kun bæres af 
bøger der af Martinus selv er godkendt til trykning. Jeg 
har i en tidligere artikel i DNV angivet hvordan rådet 
kan bibeholde indholdet af disse bøger, men er nødt til at 
forandre omslagets tekster
5.  Retssagen af rådet mod firkløveret
6. Min klardrøm som var tegnet jeg fik af Gud
7. Sidst men muligvis vigtigst: Grundholdningen af rådet/
rettere.  

Når rådet en gang i fremtiden, ved en total ændring af 
Grundholdningen, har rettet bøgerne helt tilbage til 
Martinus originale, autentiske tekst – så der står f.eks. 
igen ’Tredie’ hvor Martinus har valgt denne stavning; og 
’Mineralier’ hvor Martinus har valgt dette ord; og skriver 
X1, X2 og X3 overalt i teksten præcist som Martinus 
har skrevet disse begreber; og Fremmedordforklaringen 
findes igen i LB I på dansk o.s.v. - vil jeg gerne, hvis det 
er muligt, igen arbejde for vor stiftelse. Indtil den tid kan 
jeg, som min gamle ven Tage Buch siger til mig, nok 
intet gøre, men må vente tålmodigt på, hvordan Gud og 
dermed Jesus, Martinus og andre høje indviede løser den 
gordiske knude eller løser ovennævnte krise.

Og da både Jesus og Martinus taler/skriver om bønnens 
store magt, er det sikkert godt, at vi alle inderligt beder for, 
at der vil finde en åben og kærlig samtale sted mellem de 
to forskelligt tænkede ’partier’, fordi da vil det vise sig, 
at problemet - “Hvad er den i Guds/Martinus øjne enest 
rigtige og af dem godkendte tekst til udgivelse og over-
sættelse?” – er meget nemt at løse! I alle fald, hvis man, 
i Jesus og Martinus ånd og med hele sit hjerte vil finde 
den kosmisk set rigtige og kærlige løsning og er villig 
til og tør stille sin egen person til side. Da vil problemet 
blive løst på en for alle kærlig måde. 
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På dette forum er der retorisk blevet spurgt, om der er 
forskel på indholdet i den originale og moderniserede 
udgave af det Tredie Testamente. Svaret på spørgsmålet 
er enkelt. Det er der. Man behøver ikke engang at åbne 
og læse den første side i bind 1 af Det Tredje Testamentes 
version af Livets Bog for at opdage det. Det springer i 
øjnene direkte fra omslaget.

Hans Egede Schacks roman Phantasterne blev sidste år 
genudgivet med moderne retskrivning. Selvom romanen 
er lettere moderniseret, har udgiverne valgt at bevare 
den originale titel. Baggrunden for valget er uden tvivl 
titlens ikonografiske status, men finder derudover sin 
begrundelse i det forhold, at romanens titel er et eksempel 
på, hvordan sproget viderebringer et meningsbærende 
indhold, der afhænger af stavemåden. De fleste vil nok 
være enige om, at det betydningsbærende indhold i ”Phan-
tasterne” er et andet end i ”Fantasterne”. ”Phantasterne” 
har en direkte reference og tilknytning til tilblivelses-
tidspunktet, som kulturhistorisk er overgangen mellem 
romantik og naturalisme. Ordet har fået sin særlige valør 
og betydning i samspillet mellem denne tidsalders sociale 
og mentalitetsmæssige vilkår og forfatterbevidsthedens 
prægning af ordet, og det har man ønsket at bevare ved 
genudgivelsen.

Da Martinus i sine sidste år bestemte, at værket skulle 
udkomme med overtitlen ”Det Tredie Testamente”, kunne 
”tredje” staves med ”j” eller ”i”, og for Martinus var der 
ingen tvivl. Han ville, at værkets titel skulle være ”Det 
Tredie Testamente”. Vi andre kan spekulere over, hvorfor 
Martinus foretrak den ene stavemåde frem for den anden. 
Han sagde selv på et tidspunkt, hvor han blev spurgt, at 
valget var begrundet i, at i’et i titelordet ”3.” ”gav en 
pænere synsoplevelse”, men hvad hans dybereliggende 
begrundelse derudover kan have været, ved vi ikke. In-
tuitionen er som bekendt også en synsevne, og fysiske 
ting - som f.eks. også bogstaver - rummer mere, end der 
umiddelbart møder det fysiske øje. Martinus’ valg kan 
derfor sagtens have været begrundet i andet og mere end 
rent æstetiske overvejelser.

Nu er Det Tredie Testamente så udkommet med den titel, 
som Martinus helt bevidst fravalgte. Denne omstændig-
hed - at Martinus ønskede ét, og at man fra Martinus 
Instituts side har valgt det anderledes - er med den nye 
udgave indgraveret i titlen og vil aldrig kunne fjernes, så 
længe værket udkommer under det navn. Titlen signalerer, 

at værket er UORIGINALT og forskelligt fra det værk, 
som Martinus egenhændigt skrev og udgav.

På den måde fremstår ”Det Tredje Testamente” som en 
markør for en egensindig beslutning, der meget vel kan 
være imod forfatterens ønsker og intention. Det overgreb, 
der er begået mod forfatteren ved at frataget ham retten 
til selv at bestemme titlen på sit værk, bliver hermed til 
en del af selve titlen og indgår som en bestanddel af dens 
indlejrede fortælling og signalværdi.

”Det Tredje Testamente” fortæller imidlertid også en 
anden historie, der handler om bedrag. Når man handler 
på Martinus Instituts webshop, er det ikke angivet, at 
værket er med ny retskrivning, og at det dermed adskil-
ler sig fra det originale værk. Mennesker køber derfor 
undertiden intetanende værket i den tro, at der er tale 
om originaludgaven. Martinus’ læsere kan bruge mange 
penge og mange timers læsning i deres fritid, inden de 
opdager, at værket er uoriginalt. Og der kan yderligere 
gå år før de finder ud af, at de er blevet narret, fordi det 
går op for dem, at det originale værk giver dem en anden 
og mere berigende læseoplevelse. 

På Martinus Instituts hjemmeside står der ganske vist - når 
man går den omhyggeligt igennem - at de nye udgaver er 
moderniserede, men der står intet om, at mange læsere 
finder det betænkeligt og foretrækker det originale værk. 
Tværtimod gør Martinus Institut reklame for deres egen 
uoriginale udgave ved kontroversielt - og nøgternt set 
decideret usandt - at skrive, at ”i forhold til tidligere ud-
givelser er de nye udgaver tættest på det, man kan kalde 
det autentiske værk”.

Tredie og tredje. Et aktuelt eksempel på retskrivningens 
indflydelse på betydningen af et ord.

Af Jes Arbov
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Spørger vi derfor igen om, hvorvidt indholdet af ”Det 
Tredje Testamente” er identisk med ”Det Tredie Testa-
mente”, kan vi uden videre konstatere, at det ikke er 
tilfældet. Den sidstnævnte titel signalerer rent og klart, 
at dette værk er en fortsættelse af Bibelen og dermed 
den lovede manifestation af den hellige ånd i form af en 
samling hellige bøger. 

Den første titel indeholder ganske vist den samme be-
tydning, men her er den ikke længere repræsenteret rent 
og klart uden forstyrrende støj. For det første er titlens 
synsindtryk anderledes pga. j’ets i helheden disharmoni-
ske nedadgående venstresving, og for det andet er denne 
titel blandet op med en fortælling om svigt og bedrag. 
Denne udgave af titlen repræsenterer et værk, der ikke 
er et hundrede procent identisk med, hvad det giver sig 
ud for at være. Her er der ikke tale om det ”autentiske 
værk”, men om en bearbejdet udgave af dette værk.

Tekster befinder sig ikke i et historisk og socialt tomrum. 
De optræder altid i en særlig kontekst, og deres mening 
og betydning kan ikke isoleres fra denne kontekst. Det 
gælder også for ”Det Tredje Testamente”, og selvom 
denne kontekst og de betydninger, som konteksten ka-
ster af sig, er skjult for mange læsere, indgår konteksten 
stadig som en del af titlen parat til på et tidspunkt at blive 
tydet og afdækket i læserens bevidsthed. 

Martinus har lagt en skjult tekst ind i Livets Bog i form 
af ”åndelige bøger”, som læseren først efterhånden op-
dager ved at læse Livets Bog gentagne gange. På samme 
måde har Martinus Institut i selve titlen ”Det Tredje 
Testamente” indlagt en skjult betydning, som flere og 
flere læsere i den kommende tid efterhånden vil opdage 
og forstå.

Professionel numerolog, 
håndlæser samt astrolog 
Per Jan Neergaard er 
nu blevet den formelle 
leder af Martinus-sagen 
med benævnelsen ”di-
rektør”. I 2006 udgav 
han denne bog, som 
viser, at han burde være 
den første til at forstå, 
hvorfor Martinus valgte 
i og ikke j, for heri for-
klarer han forskellen på 
de to bogstaver.

Citat (s. 171): ”I’er det selvbevidste menneske, som 
træder alene frem i sin egen ansvarlighed og stråler som 
en sol ud i verden. Her træder vi frem med vor person-
lighed og individualitet. Med denne lyd lærer vi os selv 
at kende på godt og ondt. Den fremmer vor skelneevne 
og hjælper med at afbalancere vort indre. Vi står overfor 
dagens lys, her kan intet mere skjules”.
”I’et samler personligheden og giver forbindelse med 
vort indre sjælelige væsen.”

Citat (s. 172): ”J’et har ikke den samme ”strålekraft”, 
men virker mere fysisk. Står for selvtilstrækkelighed og 
for eenspænder og outsider.”

At det ene er en vokal og det andet en konsonant har 
derudover væsentlige symbolske betydninger.

Endnu en grund til at Martinus valgte i og ikke j!

Her ses den stolte forfatter, der just har kreeret 
smudsomslaget med de to symboler og hoved-
titlen ”Det Tredie Testamente”, sådan at ingen 
kunne være i tvivl om, at det skulle staves med 
i!!!
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KAPITEL 3

DET ONDES MYSTERIUM  
I de monoteistiske religioner bliver Gud fremstillet som 
det fuldkomne, alkærlige, alvidende, almægtige og al-
lestedsnærværende væsen. Med denne fremstilling bliver 
det onde til et nærmest uløseligt problem. Thi når Gud er 
alkærlig, hvordan kan han så tillade det onde? Hvis det 
onde ikke er fra ham, hvordan kan han så være almægtig? 
Løsningen af dette problem, det såkaldte teodice-problem 
– spørgsmålet om hvorvidt Gud med hensyn til det onde 
eller ondskab i verden kan være retfærdig – har givet 
ophav til omfattende teologier.
Rudolf Steiners svar på dette problem er meget kom-
plekst, og det kan der i korthed her umuligt redegøres 
tilfredsstillende for. Jeg vil derfor indskrænke mig til 
de punkter, hvor jeg nærmere kan forklare Steiners og 
Martinus forskellige synsmåder.                              

I sin ”Geheimwissenschaft im Umriss” beskriver Rudolf 
Steiner ikke kun udvikling af mennesket, som under 
Saturntilstanden kun besad sin fysiske krop, under Sol-
tilstanden videreudviklede sig til et plantevæsen og under 
Månetilstanden (1) til et dyrevæsen, men han beskrev 
også udviklingen for væsener under (2) og væsener over 
(3) mennesket. Således var dyrene under Månetilstanden 
endnu plantevæsener og planterne var mineralvæsener. 
Væsener over mennesket navngav Rudolf Steiner i 
overensstemmelse med den kristne hierarkiske lære. De 
første væsener over mennesket er englene, som efter min 
mening hos Martinus svarer til væsener i visdomsriget. 
Derpå følger ærkeenglene, der hos Martinus så svarer 
til væsener i den guddommelige verden og derefter 
arkai, som må svare til væsener i hukommelses- eller 
salighedsriget. 

Under Månetilstanden var englen menneske, ærkeenglen 
var engel, og arkai var ærkeengel. Således er alle væsener 
siden den seneste jordinkarnation, Månetilstanden ryk-
ket et trin videre, når de har fuldendt deres forgangne 
udvikling. Ifølge Rudolf Steiner fuldfører de imidlertid 
ofte ikke deres udvikling, men bliver stående. Disse 
tilbagestående væsener er de såkaldte ”onde” væsener. 
De må på den nuværende jord indhente deres udvikling 
under betingelser, de ikke passer til, thi i mellemtiden er 
jorden kommet videre. De tilhører således en forgangen 
jordudviklingstilstand, der ikke længere findes. Derfor 
virker de onde eller ødelæggende i den nuværende 
jordudvikling. I antroposofien eksisterer der derfor nu 

væsener, som er blevet tilbagestående en gang, væsener 
som er blevet det to gange og sågar nogle tilbagestående 
tre gange. Desuden er disse væsener enpolede, ikke 
enpolede mandlig og kvindelig, thi de formerer sig ikke 
mere fysisk, men virker enpolet i den ydre eller den in-
dre verden. De som kun virker i den ydre verden kalder 
Steiner for de ahrimanske væsener og de kun i den indre 
verden virkende for de luciferiske væsener.

Hvorledes ser Martinus på de onde væsener?
Som vi straks vil se, ser Martinus anderledes på de 
såkaldte onde væsener end Rudolf Steiner. Forskellen 
ligger ikke i iagttagelsen af det onde væsen – begge ser 
åbenbart det samme – derimod adskiller forklaringen på 
dets eksistens. Lyset kan kun erkendes ved mørket, mør-
ket kun ved lyset, det gode kun ved det onde og det onde 
kun ved det gode. Derfor er forløbet gennem mørkets 
onde nødvendigt for at kunne erkende det gode og lyset. 
For så vidt sammenfalder Martinus og Steiners synspunk-
ter. For at kunne udvikle sig videre, må dog alle væsener 
ifølge Martinus på nyt gå gennem mørket på hvert nyt 
eksistenstrin. Det sker efter, at de har gennemløbet det 
sidste eksistensafsnit af det forgangne eksistenstrin – den 
guddommelige verden – og så ubevidst i hukommelses 
- eller salighedsriget har lagt det nye grundlag for deres 
nye eksistenstrin i mineralriget. På et højere trin må de 
repetere plante- og dyreriget og dermed integrere det i 
den for dem nyvundne højere bevidsthed. 

På ny må de gå igennem mørket, fordi de kun kan optage 
så meget nyt lys, som de erfaringsmæssigt og i kontrast 
formår at udvikle tilgang til i deres konfrontation med 
mørket. Disse tanker finder man hverken i antroposofien 
eller teosofien, skønt de er meget nærliggende, for når 
mennesket må repetere plante- og dyreriget, før han kan 
udvikle det nye i menneskeriget, hvilket også gælder 
inden for antroposofien og teosofien, og når hvert barn 
under barn- og ungdom må repetere forgangne udvik-
lingsstadier, inden det kan fortsætte sin udvikling videre 
hinsides den seneste inkarnation, hvorfor skulle de højere 
væsener så ikke ligeledes repetere, for at kunne integrere 
de nedre niveauer i deres erhvervede højere bevidsthed? 
Det nuværende menneske repeterer dyreriget. Denne re-
petitionsfase er meget svær både for det selv, for dyrene 
og planterne. Som menneske i dyreriget lever det i kamp 
med sine ligestillede samt naturen (dyrene og planterne, 
sågar mineralerne). Dets evne til at ødelægge og dræbe 
overgår tusinde gange dyrenes, ved brug af atombomben 
sågar millioner af gange.

Antroposofi og Det Tredie Testamente
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Da væsener lever inde i væsener, og hvert væsen altid er 
forbundet med mikro- og makrovæsener på tilsvarende 
udviklingsniveau, er mennesket også forbundet med 
visdomsrigets, den guddommelige verdens og hukom-
melsesrigets væsener, som ligeledes repeterer dyreriget. 
Disse væsener virker ikke mere på det fysiske men på 
det åndelige niveau. De kan kun virke på menneskene 
gennem fristelse, idet de besætter dem indefra og inkar-
nerer i dem. Derved udfolder de en intelligens og kraft, 
som er mennesket en, to eller sågar tre eksistenstrin så 
overlegen, som mennesket er dyrene, planterne og mine-
ralerne overlegen. Mennesket ville være dem hjælpeløst 
udleveret, hvis ikke udviklingen blev styret af højere væ-
sener, og disse ikke beskyttede dem i tilstrækkelig grad. 
I tilstrækkelig grad betyder, at mennesket må samvirke 
med dem i det omfang, som det tjener dets udvikling til 
at erkende det gode og det onde, som det hedder i biblen.

I et foredrag fra 24-04-1949 (4) taler Martinus om de 
onde væsener, som han kalder mørkets skytsengle, hvor 
han ikke adskiller mellem luciferiske og ahrimanske 
væsener. I den efterfølgende tekst taler han imidlertid – 
mens han omtaler mørkets skytsengle – pludselig om lyse 
væsener, hvorved der kan tænkes at være ment luciferiske 
væsener. Mørkets skytsengle lever i en hierarkisk orden. 
Der findes en højeste mørkets skytsengel, som udløser det 
dræbende princip, og væsener der er underordnet denne 
højeste mørkets skytsengel. Den højeste skytsengel er 
forbundet med Jordvæsenet (som Martinus i den under-
liggende tekst kalder for ”Jord-jeg”), menneskehedens 
makrovæsen. Ligesom mennesket befinder også Jordvæ-
senet sig i sin udvikling ved overgangen af menneskets 
eksistensafsnit i dyreriget til menneskets eksistensafsnit 
i menneskeriget som det sande menneske. Jordvæsenet 
har i sin gang gennem menneskets eksistensafsnit i 
dyreriget optaget det dræbende princip og lagret det i 
en talentkerne (5). Denne talentkerne har tiltrukket et 
væsen, der af mennesket anses for at være den onde el-
ler djævlen: ”Selve Jord-jeget er således vor skytsengel 
nr.1, vor konge. Dernæst kommer Jord-jegets talentkerne 
for udløsning af det dræbende princip, der jo til dato 
er den mest overlegne og dominerende inden for dets 
organismes område. Denne skytsengel har efterhånden 
fået betegnelsen ”den onde” eller ”djævlen”. Den er en 
skytsengel og er absolut uundværlig i kredsløbsprincip-
pets skabelse af livsoplevelsen og manifestationen. ”

I en organisme - således også i jordorganismen – virker 
makrovæsenet som en ”konge” over mangfoldigheden 
af væsener, der danner dets organisme. Det regerer 
derved over ”underkonger. ”: ”Makrovæsenet bliver 
derved det samme som en ”konge” eller den allerhøjeste 
regerende faktor i denne ansamling af levevæsener, som 
dets organisme danner. Men idet dets interessesfære 
repræsenterer mange forskellige arter begær og ønsker, 
mange forskellige former for livsoplevelser og skabel-
sesprocesser, må det have en stor mængde hjælpere, ja 
ikke blot tusinder, men en mangfoldighed af væsener, 
der opgøres i millioner.

Men makro-jeget kan naturligvis ikke magte at kor-
respondere med hvert enkelt individ inden for denne 
mangfoldighed af væsener. Makro-jegets samarbejde 
med dem bliver da også opretholdt gennem en hel 
række ”underkonger”, der blandt væsener i dyberelig-
gende spiralkredsløb inden for den samlede organisme 
atter har hjælpere og administratorer og førere under 
sig. Disse makrovæsenets underkonger har hver især 
deres herskabsområde at styre og lede i helhedens eller 
makro-jegets interesse, nøjagtig ligesom makro-jeget har 
fået kommandoen over hele det vældige rige. ” Mørkets 
skytsengle inkarnerer i dens mikrovæseners organismer, 
det er dyrene og menneskerne, som bliver besjælet 
af dem. Ifølge antroposofisk opfattelse besjæles hver 
dyreart (altså f. eks. hunde og katte) af en gruppesjæl. 
Ifølge den nedenstående tekst synes Martinus at være 
bekendt med disse gruppesjæle, som han henregnede til 
mørkets skytsengle.

”Nu vil man måske spørge, om disse lyse og mørke 
skytsengle inkarnerer, og hvor deres fysiske kroppe er. 
Jo, selvfølgelig er også disse skytsengle underkastet 
reinkarnationslovene og må som alle andre levevæsener 
inkarnere i materie. Også de må betjene sig af mikro-
væsener i deres herskabsområde, ellers kunne de ikke 
skaffe sig nogen organisme, og uden organisme kunne 
de umuligt arbejde. Denne skytsengels mikrovæsener 
er de fysiske levevæsener, der kan besjæles gennem 
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skytsenglens ånd, eller de væsener for hvilke det betyder 
livet, som udløser specielle manifestationsarter og som 
er underkastet lysets og mørkets skytsengle. Hvad den 
mørke skytsengels fysiske krop eller organisme angår, 
så er den identisk med alle de levevæsen, der eksisterer 
under begrebet ”dyr”. Dyrene er besjælet af den dunkle 
skytsengels bevidsthed og danner således denne engels 
fysiske krop. Da denne også rækker et godt stykke ind i 
jordmenneskenes sfære og finder redskaber og talentker-
ner til manifestation af mørke i jordmenneskenes psyke, 
er de også i tilsvarende grad mikrovæsener i den dunkle 
skytsengels bevidsthed eller psyke. Disse væsener er 
således i virkeligheden denne skytsengels børn. Man 
tænker på Valhal og andre dræbende religionsformer! Det 
dræbende princips zoner er overalt, hvor de forekommer, 
herskabsområder for den dunkle skytsengel. ”   

Mens Rudolf Steiner i de luciferiske og ahrimanske 
væsener ser tilbagestående væsener fra forgangne udvik-
lingstrin, ser Martinus dem som højere væsener, hvilke 
overgående repeterer det dyriske udviklingstrin. Denne 
anderledes synsmåde fører til et andet verdensbillede. 
Det antroposofiske kosmos er uafbrudt truet af ahriman-
ske og luciferiske modstandsmagter, idet flere væsen 
stadigt kan stå tilbage og de tilbagestående væsener 
således opretholde deres modstand. Martinus kosmos er 
derimod på ingen måde i samme fare, thi den guddom-
melige orden gennemtrænger også modstandsmagterne, 
der ikke kan udspænde deres virke ud over en dem anvist 
grænse. 
I hver spiral forekommer der en mørkets kulmination, 
ligesom der i hver spiral også findes en kulmination af 
lyset. Når det mørke kulminationspunkt er opnået, slår 
bevægelsen om og vender sig fra mørket atter mod lyset, 
eller bevægelsen vender sig fra lyskulminationen igen 
mod mørket. Uden dette kulminationspunkts begræns-
ning ville et spiralkredsløb ikke være mulig, for mørket 
eller lyset kunne da vokse til uafbrudt. Men kulminati-
onspunktets begrænsning på de forskellige eksistenstrin 
varierer til højde respektive dybde. 

Mørket eller menneskets onde i dyreriget overtræffer 
vældigt dyrenes mørke i dyreriget. Og de højere væ-
seners mørke, ånderne i visdomsriget og den guddom-
melige verden, når de er visdomsvæsener i dyreriget 
eller guddommelige væsener i dyreriget, de overtræffer 
menneskets i dyreriget mange gange, ligesom deres lys 
også overtræffer de sande menneskers mange gange, 
når de som visdomsvæsener befinder sig i visdomsriget 
eller som guddommelige væsener i den guddommelige 
verden. Modstandermagterne er både hos Martinus og 
Steiner et ufravigeligt led i kosmos, men må imidler-
tid hos Martinus føje sig helhedsordenen og kan ikke 
overskride sit område. Deres område er fastlagt gennem 
begrænsningen af mørkets kulminationspunkt.

At Rudolf Steiner så tilbagestående væsener i de 
ahrimanske og luciferiske væsener, kan efter min mening 
hænge sammen med to punkter: For det første, at han ikke 
kendte til læren om det gennem syv eksistensplaner, med 
hver seks eksistenstrin, førende kosmiske spiralkredsløb 
med liv inde i liv, idet de først blev fremført af Martinus 
efter Steiners død (1925). For det andet kunne det hænge 
sammen med Steiners syn på viljefrihed. For ham var 
mennesket grundlæggende til enhver tid fri til at ville 
såvel det gode som det onde. Og det samme gælder også 
for de højere væsen, der kunne stille sig imod Gud og 
blive stående i den fremadskridende udvikling. Denne 
synsmåde på frihed har vidtrækkende følger med hensyn 
til fremtidsforventningerne.

Fordi mennesket i antroposofien stadigt står i beslutnin-
gen for og imod det gode eller det onde, så afhænger den 
videre jordudvikling af det. Og fordi en del af menneske-
heden vil beslutte sig for det onde, er verdensplanen også 
forsynet med en onde race. En stor del af den forudsete 
fremtidige udvikling vil i henhold til Steiner bestå deri 
at endnu kunne forvandle den onde race til det gode. Der 
vil altid opstå nye muligheder til omvendelse, indtil der 
under Venusudviklingen vil afspalte sig en verdenskrop: 
”der til sit væsen indeholder alt, hvad der har modstræbt 
sig udviklingen, lig en ”uforbederlig Måne”, der nu går 
mod en udvikling af en karakter, for hvilket intet udtryk 
findes mulig, da den er ganske ulig alt, hvad mennesket 
kan opleve på jorden. Men den udviklede menneskehed 
skrider videre i en fuldstændigt åndeliggjort tilværelse 
til Vulkanudviklingen, hvis skildring ligger uden for 
rammerne af denne bog. ” (6)

Hvorledes ser så Martinus på den menneskelige frihed? 
For det første forklarer han, at alle væsener grundlæg-
gende er frie, thi kun derved at de er frie, kan de udvikle 
sig, elske og medvirke til skabelsen af livet og universet. 
Var de ikke frie, kunne de ikke udfolde noget eget liv og 
endnu kun være automater. Martinus gør imidlertid så 
opmærksom på, at man må forstå, hvorledes man over-
hovedet kan være fri. Fri kan man nemlig kun være der, 
hvor man er aktiv og sanser, føler, tænker og handler. I 
den evige verden kan man ikke være fri, for den evige 
verden bevæger sig ikke, den er evig. Der findes en evig 
orden, som væsenernes udvikling underligger. 
Denne evige orden er dog ingen tvang, som væsenerne 
er underkastet, for den er identisk med væsenerne selv, 
fordi væsenernes jeg er et med det universelle jeg, og 
væsenernes skaberkraft er ens med den universelle 
skaberkraft (7). Når et væsen oplever den evige orden 
med kosmisk bevidsthed, så oplever det det sådan, at 
det er et med den og derfor ikke tilstræber nogen anden 
orden. Den evige orden kommer til udtryk i de motiver, 
mennesket handler efter. Jo længere det fremskrider 
i spiralkredsløbet, des mere menneskelig bliver dets 



40

motiver. Motiverne stammer fra overbevidstheden eller 
evighedskroppen. Når mennesket repeterer dyreriget, 
kan de opponere sig mod denne orden og bekæmpe den. 
Men denne kamp kan imidlertid udelukkende afspilles i 
området af den skabte verden, det være sig i den åndelige 
eller den fysiske verden, og ikke i evigheden. En sådan 
kamp opstår heller ikke mod den kosmiske orden, men 
med den, idet kampen bare kan opstå, når menneskene 
befinder sig i tilværelsens mørkezone og har motivet at 
opponere sig mod den kosmiske orden. Fra og med det 
sande menneskerige har de ikke længere det motiv, da de 
har erkendt, at dette motiv fører til deres egen ødelæggelse 
og til verdens ødelæggelse. For de sande mennesker hører 
det altså ikke længere til frihed, at de også kan opponere 
sig mod den guddommelige orden. Frihed for dem består 
i udfoldelsen af deres skabende kræfter til helse og glæde 
for alle væsener. Mørket erkendes som begrænsning og 
ødelæggelse af de egne skabende kræfter og tilstræbes 
derfor ikke mere.

Hvordan kan det være, at to klarsynede mennesker som 
Steiner og Martinus kommer til så forskellige udsagn 
om de åbenbart samme oversanselige iagttagelser? Når 
en åndsforsker iagttager noget oversanseligt, må han 
indordne det i sit verdensbillede for at kunne forstå det. 

Men dette verdensbillede er ikke en absolut sandhed, 
derimod givet gennem tids- og kultursammenhænge og 
udviklet ud fra denne. Dette kan man let overbevises om, 
når man læser de indviedes skrifter fra andre kulturer og 
andre eksistensafsnit.

Det forholder sig altså ikke anderledes med åndsviden-
skaben end med andre videnskaber. Optræder der nye 
omfattende tankesammenhænge, bliver de hidtil kendte 
fænomener vurderet på ny og kan rykkes til en anden 
plads. Martinus åndelige rang erkender man på hans om-
fattende nye tanker, som – tænkt til ende – fuldstændigt 
forandrer vort verdensbillede. Hvordan kan man afgøre 
mellem Rudolf Steiners og Martinus udsagn, når de er 
så forskellige, som det er tilfældet med de ahrimanske 
og luciferiske væseners forhold? Begge åndsforskere ap-
pellerer til logikken og fordomsfrihed. Man gennemgår 
altså de anførte argumenter og udreder dem logisk samt 
fordomsfrit. Derefter kan man træffe sin afgørelse. Når 
bedømmelsen senere ud fra et mere omfattende syn, som 
man dengang ikke havde, viser sig at være falsk, så var 
den dengang trods alt rigtig, fordi den var truffet gennem 
egen tænkning og ikke på grund af en over tænkningen 
stående autoritet. 

1. Angående Saturn-, Sol- og Månetilstand, se mit fore-
gående bidrag om ”Geheimwissenschaft og det kosmiske 
spiralkredsløb”.
2. Væsener der har begyndt deres nuværende udvikling 
efter mennesket.
3. Væsener der har begyndt deres nuværende udvikling 
før mennesket.
4. Udgivet i det tyske Kosmos- blad marts 2003.
5. Betegnelse brugt af Martinus. Jeg kommer ind på ta-
lentkerner i et senere  kapitel.
6. Rudolf Steiner: ”Die Geheimwissenschaft im Umriss”, 
s. 413.
7. Dette kommer jeg tilbage til i et senere kapitel.  

  

Hvad Martinus udtalte på rådsmøder:

M: Bestyrelsen skal naturligvis sørge for kontoret og instituttet og dets forpligtelser. Men vi skal ikke 
antage en mand, der skal være direktør. Så bliver det helt tåbeligt. (Rådet 4/4-78)

Spørgsmål: Hvilke egenskaber skal et bestyrelsesmedlem have?
M: Han skal naturligvis være meget interesseret i, at denne sag bliver udbredt, og have tillid til, at 
sagen indeholder sandheden, tillid til sagens rigtighed i dens moral. 
Skiftet hvert 4. år sker automatisk. Det skal ikke ”vælges ud”.
(rådsmøde 21/5-74)

Instituttets forpligtelser er enkle: sørge for at bøgerne kommer ud og støtte af humanitet. (rådsm. 
20/9-77)
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Af Jens Lindsby

Der bliver i disse år sagt meget om Martinus værk, her-
under har flere, ligesom jeg selv, fremført, at den nuvæ-
rende udgivelsespolitik har meget tilbage at ønske set i 
et videnskabeligt lys. Det kunne derfor være en god ide 
at redegøre for, hvad en sådan udgave indebærer på en 
mere samlet måde. Det vil denne artikel forsøge at råde 
bod på. En pointe vil derudover være, at vi er nødt til at 
se på værket i et kredsløb, idet den nuværende udform-
ning af værket, selvfølgelig sætter retningen for et værk, 
der stadig vil have betydning om 3000 år i det rigtige 
menneskerige.

Det følgende bygger på Johnny Kondrups bog ”Editions-
filologi” der udkom i 2011. Johnny Kondrup er dr.phil. og 
professor ved institut for Nordiske Studier og Sprogviden-
skab. Han er medredaktør af Søren Kirkegaards skrifter 
og af Grundtvigs værker. Bogens område er nyfilologien 
og beskæftiger sig med tekster fra 1500-tallet til nutiden. 
Når der således refereres til et sidenummer er det i denne 
bog, i modsat fald gøres der opmærksom på det.
Editionsfilologi er videnskaben om udgivelse eller genud-
givelse af literære værker. Det er således denne videnskab 
at genudgivelsen af Martinus skrifter hører under. Der 
findes flere forskellige begrebsapparater, men her har 
jeg valgt at følge den germanske, idet den er almindeligt 
brugt i Skandinavien. Det vil blive alt for forvirrende med 
flere begrebsapparater i en så lille artikel.
Eksemplerne i denne artikel er hentet fra Søren Ingeman 
Larsens artikel fra 2005: ” Teksterne skal bevares uændret 
som de foreligger fra Martinus side”.

Videnskabelige udgaver

Man skelner mellem forskellige typer af udgivelser, hvor 
der som udgangspunkt er et faldende videnskabeligt 
niveau. Den kritiske udgave og studieudgaven belyser 
forskellige aspekter af den historiske-kritiske udgave og 
kan på den måde også ses som komplementerende den 
højvidenskabelige kritiske-historiske udgave. Derimod 
nærmer læseudgaven sig forlagenes almindelige gen-
udgivelser og kun med en eller anden kritisk sikring af 
teksten kan man i det hele taget tale om en videnskabelig 
udgivelse. En læseudgave kan være moderniseret, i mod-
sætning til de andre udgivelsestyper (s.47). Udgivelses-
typerne er således:

•	 Historisk-kritisk udgave
•	 Kritisk udgave
•	 Studieudgave
•	 Læseudgave

Man kan vel sige, at MI’s nuværende udgivelse af Livets 
Bog er en snæver kritisk udgave, idet den kun beskæftiger 
sig med emendation eller rettelse af teksten og muligvis 
gør det automatisk i forhold til manuskriptet. Kondrup 
giver udtryk for, at det er en betænkelig fremgangsmåde, 
hvis ikke alle tekstkilder gennemgås systematisk i pro-
cessen (s.54). Men når man så moderniserer udgaven, da 
læner man sig op af læseudgaven og har dermed skabt 
en underlig hybrid af en udgivelse, som man normalt 
ikke ser.

Værre går det, når vi ser på andre dele af værket. Der 
er jo som bekendt f.eks. tilføjet stykoverskrifter og det 
siges også, at ikke alt medtages, når man nedskriver 
foredragene, fordi man mener, at Martinus gentager sig 
så meget. I hvert fald diskvalificerer man sin udgivelse 
som videnskabelig, hvis man tilføjer eller fjerner indhold 
i teksten(s.62). 
Når man så ser, at disse stykoverskrifter undertiden bliver 
ført over i andre bøger, uden at det oplyses, da tror læse-
ren, at han læser Martinus, men det han læser er Martinus 
Institut og han har ikke mange chancer for at opdage, at 
det ikke er skrevet af Martinus. Ligeledes er der tusindvis 
af rettelser i selve artiklerne, både i form af fjernede ord 
og ændret tegnsætning. Disse er ligeledes skjulte. Men så 
er vi selvfølgelig så langt væk man kan komme fra noget 
videnskabeligt, idet skjulte ændringer grundlæggende er 
uetisk og nærmest bedrag af læseren. 
Det siges jo af nogle, at der ikke er ændret ret meget i 
teksterne, men den vurdering afhænger selvfølgelig af 
det punkt vurderingen måles mod. Det punkt der her an-
vendes er en videnskabelig udgivelse og her bevæger den 
nuværende udgivelse af det samlede værk sig på kanten 
og udenfor hvad der kan betegnes som videnskabelig. Set 
i det lys er der ændret alt for meget.
Men lad os koncentrere os om den højvidenskabelige eller 
historiske-kritiske udgave, der er den eneste interessante 
i relation til Martinus værk.

Historisk-kritisk udgave
Kritisk henviser til valget af grundtekst og rettelse af 
fejl, på baggrund af en gennemgang af alle tekstkilder. 
Det historiske aspekt sigter på en beskrivelse af værkets 
historie med forfatterens liv som afgrænsning. Dette gøres 
ved beskrivelse af varianter og kommentering(s.48-53)

Værket i en videnskabelig udgave - en historisk-kritisk udgave
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A. Grundtekst

Det første spørgsmål man skal tage stilling til, er hvilken 
af de allerede eksisterende tekster, der skal ligges til 
grund for værket, dvs. der skal trykkes i fuld udstræk-
ning. Dette vil være en udgave, der er trykt i forfatterens 
levetid (s.85).
Det er klart at dette valg er meget væsentligt, da al efter-
følgende arbejde vil bygge på dette valg. Der er følgende 
muligheder

•	 Det første tryk (den autentiske tekst). Denne 
udgave vælges, fordi den første udgave af værket, 
som forfatteren udgiver, som regel repræsenterer 
højdepunktet i værkets tilblivelseshistorie. Det er 
frugten af en intensiv produktionsfase og er ofte 
den udgave forfatteren har engageret sig mest 
i(s.107-108)

•	 Det sidste autoriserede tryk (den autoriserede 
tekst). Hvis man vælger den, er det ud fra en 
betragtning om, at Martinus har arbejdet med 
de efterfølgende udgaver og at det derfor er hans 
ønske om en optimal tekst. ( s.89)

•	 Manuskriptet som grundtekst. Med valget af 
manuskriptet som grundtekst kommer man tæt-
tere på forfatterens originale arbejde og undgår 
den indvirkning, som trykkeprocessen har haft 
på værket. (s.113).

Når danske værker i dag bliver genudgivet i en kritisk-
historisk udgave, er udgangspunktet den autentiske tekst 
eller førsteudgaven.

MI har valgt at tage udgangspunkt i den autoriserede 
udgave og det kan man som udgangspunkt selvfølgelig 
også gøre. Men der savnes en nærmere redegørelse for, 
at det var Martinus ønske om en optimal tekst. Vi ved at 
Martinus ikke havde tid til at lave en rettelsesliste til flere 
af de senere bind og det siges fra flere sider, at Bertil i 
bogtrykkeriet også var involveret i ændringer, der nok(?) 
blev godkendt af Martinus, men ikke skrevet ned.  De to 
ting der således er vigtige i valget af den autoriserede 
udgave er således næppe til stede. Martinus har ikke væ-
ret specielt engageret i dem og der har været for mange 
andre involveret.

Så står vi tilbage med manuskriptet og førsteudgaven, 
begge har Martinus selvfølgelig været meget engageret i.
Inden vi går videre er der tre særlige forhold for Martinus 
værk der skal nævnes.
For det første har Martinus udtalt (Samarbejdsstrukturen, 
1992, s. 103): ” Originalmanuskripterne er de autentiske 
tekster. Eventuelle fejl i bøgerne i forhold til disse origi-
naler må rettes.”
Og en anden rådsmøde udtalelse(ibid.,s.102): ”Det blev 
igen fastslået, at bortset fra åbenlyse trykfejl, må der ikke 

ændres i værket uden Martinus personlige medvirken.  
Martinus mener i øvrigt, at der næppe er grund til at rette 
noget som helst….” Det der er givet tilladelse til er altså, 
at det der må rettes er åbenlyse trykfejl og det må rettes 
tilbage til manuskriptet.
For det andet, da der ikke er lavet rettelseslister er ”ret-
telseslisterne” i bøgerne. Dette skriver Martinus selv i en 
rettelsesliste fra Bisættelse 1978.
For det tredje er der indholdsmæssige afvigelser mellem 
manuskriptet og førsteudgaverne. Specielt tydelig er det 
i Livets Bog 3, hvor der står overbevidsthed i bøgerne 
og underbevidsthed i manuskriptet. Der har således været 
en proces mellem manuskriptet og trykningen, som der 
savnes en nærmere redegørelse for. I normale tilfælde vil 
manuskriptet og førsteudgaven være identisk fraset de fejl 
der er opstået i trykkeprocessen. Men man må ikke rette 
til underbevidsthed, da det ikke er en trykfejl og i øvrigt 
er det også misvisende i forhold til analyserne.  Når man 
ved at der har været denne proces mellem manuskripterne 
og førsteudgaverne, da fjerner man jo reelt Martinus 
egne forbedringer af teksten, når man retter tilbage til 
manuskriptet.

Selvom der ikke er en speciel udgave Martinus har øn-
sket, at man skulle tage udgangspunkt i, så er der meget 
der peger på førsteudgave. Igen fordi Martinus har været 
meget engageret i denne, men også fordi der trods alt har 
været færre personer, der har påvirket denne udgivelse 
i forhold til de senere udgivelser. Martinus har jo aldrig 
ønsket at det var manuskriptet der skulle udgives og han 
har arbejdet videre med førsteudgaven i de nyere udgaver.
Nogle vil så indvende at de ændringer han har foretaget 
i de senere udgaver så ikke er med. Det er i øvrigt få æn-
dringer det drejer sig om og vi vil vende tilbage til det i 
beskrivelsen af varianter.  Men i fremtiden vil det blive 
sådan, at man på sin computer kan se et skriftsted i alle 
udgaverne samtidig.

Som sagt er det en underlig hybrid, man har skabt med 
en kritisk udgave, som man så moderniserer. Om moder-
nisering siges det:
”Teksterne berøves derved deres fremmedhed, som 
studieudgaven ganske vist bør hjælpe læseren til at over-
vinde, men kun ved hjælp af kommenteringen, hvorved 
fremmedheden samtidig fastholdes for bevidstheden. Ved 
en modernisering af teksten manipuleres den stilfærdig 
bort. ”( s.56)
Hvis det skulle beskrives i Martinus termer, så ville man 
sige, at talentkernen for sammenhængen mellem værkets 
form og indhold langsomt men sikkert ville blive beskadi-
get. Talentkernerne bliver jo beskadiget, hvis ens adfærd 
er forkert, uden at man lige fra dag til dag, uge til uge, 
eller for den sags skyld gennem et liv kan se det, i hvert 
fald med vores sanser.
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Hvad der præcist er den store fordel ved moderne retskriv-
ning, er efterhånden lidt uvist. Men et af argumenterne 
er, at det ser pænest ud. Man tilføjer således bøgernes 
Botox eller Restylane i form af moderne retskrivning, men 
herved camouflere man for læseren, hvad værkets sande 
identitet og alder er og fjerner derved den markør ved 
hvilken, det kan erkendes, at ordene og udtryksmåderne 
ændrer sig over tid.
Et andet argument er, at den moderne retskrivning vil 
gøre det lettere for fremtidens generationer at læse vær-
ket. Men nu har vi lige erkendt at moderne retskrivning 
forstyrrer forholdet mellem form og indhold og alene af 
den grund, bliver det tværtimod sværere for fremtidens 
generationer at forstå værket.
Hvis man nu satte sig for at læse Søren Kierkegaards 170 
år gamle afhandling for magistergraden ” Om Begrebet 
Ironi” fra 1841, så vil man hurtigt opdage, at det ikke er så 
nemt. Man kan jo prøve at modernisere retskrivningen, for 
at se om det hjælper. Men det gør det ikke. For problemet 
ligger ikke i retskrivningen, men til dels i Kierkegaards 
snørklede tankegang og hans fremmedartede filosofi. Og 
rent sprogligt er problemet 

•	 Ord ændrer sig
•	 Udtryksmåder ændrer sig
•	 Vendinger og sætninger skrives på nye måder

Hvis man mener, at der for nogle mennesker er en psy-
kologisk barriere i forhold til den ældre retskrivning, da 
kan man vælge at udgive en moderniseret udgave. Men 
det skal ikke være den primære udgave, da der nærmest 
er tale om en folkeuniversitetsudgave og det skal på 
bøgernes forside klart fremgå, at der her er tale om en 
sekundær udgivelse.

Det mest åbenlyse eksempel på hvordan sproget ændrer 
sig over tid, er ord der ændrer betydning.
Det bedste eksempel fra Martinus værk er fra Kosmos 
1/1934 hvor han skriver: ” Nye Fantastiske Mordvåben 
er opfundne ”
I 1934 betød fantastisk : Som stammer fra en fantast, som 
har en utøjlet fantasi, eller måske en virkelighedsfjern 
person.
I dag har ordet som bekendt en positiv karakter og man 
ser således, at ord på blot 30-80 år(alt efter hvornår ordet 
skiftede betydning) helt kan ændre betydning.

B. Tekstfejl og emendation

Emendation betyder rettelse eller forbedring af teksten. 
Når man vælger at rette, er det selvfølgelig fordi, man 
mener at kunne forbedre teksten. ( s.137)
Mod denne antagelse kunne man hævde, at når man læg-
ger vægt på grundtekstens historiske autencitet, hvorfor 
så ikke bare lade den stå, som den er udgivet(ibid.)
Men man kunne også hævde, at trykkeren eller korrek-
turlæserens fejl ikke har noget med det autentiske værk 

at gøre. Ligeledes afspejler fejl forfatteren har begået i 
distraktion måske heller ikke forfatterens intention med 
værket og en rettelse vil således ”redde” den egentlige 
hensigt. (ibid.)
Rettelse af tekstfejl kan måske lyde lidt voldsomt, for 
hvor let er det ikke at gå over stregen eller lave sin egen 
fortolkning af, hvad der er fejl. Men reelt retter man 
meget lidt, hvilket man kan se i de historiske-kritiske 
udgaver, der i disse år bliver udgivet i Danmark. Man er 
meget konservativ.

Man kunne her referere et helt arsenal af rettelsestyper, 
men det tjener ikke noget umiddelbart formål i denne 
sammenhæng.
Martinus sagde jo selv, at man kunne rette åbenlyse 
trykfejl, men at der måtte være få af dem. Under alle om-
stændigheder kunne man argumentere for, at det er svært 
i længden at finde det hensigtsmæssigt, at der f.eks. skal 
stå komisk i stedet for kosmisk. Omvendt er der jo nogle, 
der i disse tider, hvor der er så stor usikkerhed omkring 
hvad der er ændret, foretrækker, at alt er uændret, så man 
ved, at man har det uændrede værk.

Varianter
Selv om man med grundteksten har valgt sit udgangs-
punkt, så er det en forenklet opfattelse, at et værk kun byg-
ger på en tekst. Et værk består typisk af flere historiske lag, 
som er indbyrdes forskellige – dvs. variante(s.190).F.eks. 
findes Livets Bog 1 i 3 udgaver i Martinus levetid (inkl. 
1981 udgaven), samt manuskriptet. Principielt kunne 
man forestille sig, at der fandtes et fortryk, der var læst 
korrektur på og en udgave med selve korrekturlæsningen. 
Variante er en afvigelse på detailniveau eller de konkrete 
ændringer, der f.eks. må være mellem 1 og 2 udgaven. Det 
kan selvfølgelig være en formulering, der er ændret, men 
også et komma ændret til semikolon er en variant.Man 
skelner mellem eksterne og interne varianter. Eksterne 
varianter er afvigelser i andre tekstkilder end den valgte 
grundtekst, altså f.eks. mellem 1 og 2 udgaven. Interne 
varianter er afvigelser indenfor samme tekstkilde.  Mar-
tinus håndskrevne tilføjelser i manuskriptet er en intern 
variant(s.197).

Der er selvfølgelig stor forskel på, hvor meget der er 
ændret mellem de forskellige udgaver. Men i det eks-
treme kunne man sige, at der indstiftes en ny tekst med 
hver ændring, idet relationerne mellem tekstens samtlige 
bestanddele ændres, når blot en af dem forandres. Edi-
tionsfilologien vil langt hen af vejen definere et værk 
som summen af sine varianter(s.193). Det er logisk nok, 
at viden om afvigelser fra grundteksten kan bibringe 
en større viden om værket i dets betydningsmæssige 
mangfoldighed(s.196). 
At beskrive varianter er en stor opgave og det er da heller 
ikke noget MI har brugt tid på. Og så alligevel. For med de 
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rettelser de har lavet, har de jo i princippet skabt tusindvis 
af yderligere varianter. Dette i form af tilføjelse af ord og 
sætninger som stykoverskrifter i artiklerne, tusindvis af 
skjulte tilføjelser i artiklerne, ændret kommatering osv. 
Og da ændret tegnsætning kan være et kraftfuldt redskab, 
ja kan ændre betydningen af en sætning, vil det da ikke 
være rimeligt, at man havde dokumenteret dette, således 
at vi andre kan se hvad der ikke er fra Martinus hånd? Nå 
men alt det skal nok blive fjernet og så kan vi koncentrere 
os om de varianter, der er fra hans tid.

Hvis vi bliver i denne begrebsverden, da er tre af de 
mest kendte og vigtigste varianter i værket spørgsmålet 
om over- og underbevidsthed, mineraler/mineralier og 
0X.  Det er ikke hensigten at tage stilling til disse ting i 
denne sammenhæng, men blot pege på, hvordan de bør 
håndteres i en udgivelse. Foruden at det er åbenlyst, at 
det nøje skal oplyses, hvor Martinus skrev hvad, så skal 
der selvfølgelig i kommenteringen, som vi vender tilbage 
til, være en faglig forklaring på, hvorfor man har gjort, 
som man har gjort og også en beskrivelse af divergerende 
holdninger. 

Dette fordi: ” ..men da stederne netop har bragt den 
højeste sagkundskab i tvivl, ville det være rimeligt at 
udfolde dem i en diskuterende kommentar, så læseren 
fik mulighed for at tage stilling ” ( s.373 )Det er ikke 
udgiverens job at tage stilling til uoverensstemmelser i 
værket, men at videreformidle disse uoverensstemmelser 
således, at læseren på oplyst grundlag kan danne sit eget 
indtryk. Det behøver jo ikke være så indviklet, f.eks. er 
der på http://www.martinus-webcenter.dk/0x.html  lagt 
forskellige indlæg om 0X ud.

Værkets fysiske form
Et særligt område man berører indenfor editionsfilo-
logi, er værkets fysiske form. Det er i sig selv et om-
fattende emne, her skal blot nævnes paginering eller 
sidenummerering(s.318). Dette fordi der også på dette 
punkt har været en del diskussioner angående Martinus 
værk. Det man gør i Kierkegaards værk er at markere i 
teksten, hvor der i den oprindelige udgave var sideskift. 
At man kommer ud i det problem skyldes, at det vil være 
vanskeligt at bevare teksten i sin fysiske form, medmindre 
man udgiver en faksimileudgave. 

Hvis man ikke kan beholde den originale paginering, da 
er der et spørgsmål omkring bindestreger(s.81). I Livets 
Bog stk. 676 står der f.eks. ”Videns-tilstand”. Hvis denne 
bindestreg forekom ved slutningen af en tekst linje, hvor-
dan ville man så håndtere dette? Hvis man i videnskabelig 
sammenhæng skal citere værket, må det selvfølgelig være 
med eventuelle oprindelige bindestreger, ikke med senere 
tilføjede.Dette kan man selvfølgelig have alle mulige me-
ninger om vigtigheden af, men hvis det er muligt at bevare 

den originale paginering, skal man selvfølgelig gøre det. 
Mon ikke det er muligt at følge den oprindelige paginering 
i de højvidenskabelige værker og så udelukkende bruge 
styknummereringen i pocket udgaver, elektroniske kindle 
udgaver og hvad der ellers måtte komme.

Manuskriptbeskrivelse
En del af beskrivelsen af et værks tilblivelseshistorie er 
beskrivelsen af manuskriptet. Hvor og hvornår er det 
skrevet, hvordan er dets sammenhæng med resten af vær-
ket, er det komplet og sammenhængende, hvilket papir 
er det skrevet på, med hvilken skrivemaskine og andre 
ting kan beskrives (s.330). Det sidste har jo været draget 
ind i diskussionerne om validiteten af de forskellige lidt 
afvigende manuskripter, der findes under forskellige be-
tegnelser, men som i hvert fald store træk ligger til grund 
for den posthumane udgivelse Den Intellektualiserede 
Kristendom (2004)(herefter DIK)

Mht. manuskriptet, der ligger til grund for Livets Bog, 
kan vi se, at det er ret entydigt, hvad manuskriptet be-
står af, at det er skrevet på maskine og at Martinus har 
anført sine rettelser med hånden.Anderledes er det som 
nævnt med de manuskripter, der bl.a. ligger til grund 
for DIK. Her er der da virkeligt noget at beskrive mht. 
manuskriptet. Specielt fordi, der findes flere udgaver af 
dette manuskript. Og selvfølgelig fordi Per Thorell har 
haft sin indflydelse på disse manuskripter.

Der er i indledningen af bogen en kort redegørelse for 
manuskriptet, der ligger til grund for bogen. Man kan ikke 
se, hvilken tidsmæssig eller anden sammenhæng der er 
mellem de enkelte tekstdele og den hovedtekst der udgør 
2/3 af teksten. Man har ikke ønsket at offentliggøre de(t) 
manuskript(er), der ligger til grund for udgivelse. Det er 
selvfølgelig fra en videnskabelig synsvinkel særdeles 
uheldigt. Videnskab indebærer jo, at man fremlægger sine 
resultater og kilder åbent, så andre kan se baggrunden for, 
hvordan man er nået frem til sit resultat. Videnskab er en 
fælles forhåbentlig fremadskridende erfaringsdannelse og 
man vil i sit toppunkt kun være interesseret i at andre kan 
se og på den måde bidrage til udviklingen. Man kommer 
jo til at undre sig, når man kan læse, at Martinus skulle 
have skrevet  følgende i  DIK stk. 11:

”Bibelen består som bekendt af Det Gamle og Det Nye 
Testamente. Og disse to testamenter repræsenterer hen-
holdsvis den gamle «hedenske» verdensimpuls og den 
kristne verdensimpuls, medens mine værker repræsente-
rer den nye verdensimpuls, der i progressiv forlængelse 
af og tilknytning til de to foregående verdensimpulser 
skal markere den evolutionære retning for de kommende 
årtusinders mennesker på denne vor klode og gøre det mu-
ligt for dem at samvirke retningsbevidst med den enorme 
kosmiske viljestyring, som denne verdensimpuls udgør.”
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Martinus har i hvert fald aldrig tidligere talt om progres-
siv forlængelse, evolutionære retning og at samvirke 
retningsbevidst. Enten er det ikke Martinus, der har skre-
vet dette eller også er han begyndt at formulere sig mere 
akademisk på sine gamle dage. At det så er en integreret 
del af Per Thorell’s begrebsapparat, idet han i mange 
artikler bruger begreberne evolutionære og progressiv, 
gør det simpelthen endnu mere nødvendigt, at kilden til 
dette bliver offentliggjort.

Men problemerne med denne udgivelse stopper ikke 
her, idet man skriver om sin håndtering af denne bog 
DIK(forord) :”…tilføjelse af manglende stykoverskrif-
ter…”.Og så er vi selvfølgelig, som nævnt, helt ude 
over, hvad der kan kaldes videnskabeligt. For en udgiver 
mangler et værk ikke noget. Et værk er, som værket er. 
Hvis man går ud over denne grænse, da er man ikke blot 
udgiver, men medforfatter. Man har som udgiver ingen 
ret til at postulere, at der skulle mangle noget, hvilket 
selvfølgelig kun er et argument for, at man kan tilføje 
noget man selv mener bør være der. Men så afspejler 
udgivelse ikke mere kun forfatterens intention, men MI’s. 
Hvis man mener, at noget ikke er som det skal være, er 
man i øvrigt velkommen til at udgive sin egen bog eller 
artikel om det.
Disse problemstillinger har forhåbentligt belyst, hvor vig-
tigt det er, at manuskripterne er tilgængelige og beskrevet.

Kommentering
Kommenteringen er et ledsage fænomen til teksten og 
dens opgave er at tilvejebringe den viden, der kan bringe 
læseren i bedre stand til at forstå teksten og som forsøger 
at sikre mod, at læseren misforstår værket.(s.383)
Man skelner mellem generelle kommentarer og punkt-
kommentarer. Den generelle kommentar består ofte af en 
indledning og et efterskrift.( s.374) I de generelle kom-
mentarer kan man også beskrive mere gennemgående 
problemstillinger, som f.eks. spørgsmålet om mineraler/
mineralier og underbevidsthed/overbevidsthed.
Punktkommentarerne følger teksten linje for linje og 
forekommer i følgende typer:

•	 Verbalkommentarer. Kommentarer der søger at 
kompensere for den sproglige udvikling. Disse kom-
mentarer identificerer ord, der er blevet forældede 
og ikke længere er i brug. Ligeledes identificeres 
fremmedord, ordsprog der for nutiden er svære 
at forstå og ord der på forfatterens levetid måske 
havde to betydninger. Meget vigtigt er ord, der har 
ændret betydning, idet læseren her tror han ved, hvad 
ordet betyder, selvom han rent faktisk ikke gør det 
( s.393-94). Vi havde tidligere et eksempel på ordet 
fantastisk, der betød noget andet i 1934. Et andet 
eksempel kunne være Livets Bog 7 stk. 2658,25: ” ” 
Kun Selvoplevelse af Væsenernes udløste fejlagtige 

Aarsagers pinlige eller smertefulde Virkninger kan 
være det primære i Menneskets Forvandling fra dyr 
til menneske. ” Her betyder pinlige smertefulde eller 
pinefulde og har altså en anden betydning end i dag.

•	 Realkommentarer tilsigter at give læseren den 
viden om eksterne virkelighedsforhold i bred for-
stand, som tilegnelse af værket kræver. Det drejer 
sig om historiske, geografiske, mytologiske, religiøse 
forhold osv.(s.396) I fremtiden er det ikke sikkert, 
at læseren er klar over, hvad en statsmagt var på 
Martinus tid eller hvad han refererer til, når han taler 
om verdenskrigen.

•	 Intertekstuelle kommentarer. Denne form for 
kommentarer udpeger forfatterens brug af litterært 
arvegods. Man påtager sig at udpege og verificere 
citater( s.399). Der er jo det særlige ved Martinus, at 
selvom han i høj grad citerer Biblen, så mener vi jo, 
at han snarere forklarer Biblens udsagn, end at Biblen 
er en forudsætning for Martinus åndsvidenskab. At 
de to første testamenter så er en forudsætning for det 
Tredie Testamente, er så en anden ting. Men man 
skal selvfølgelig beskrive, hvilken Bibel udgave 
Martinus citerer fra.

Man kan sige, at kommenteringen er et forsøg på at bringe 
værket frem til den moderne tid, samtidig med at man 
ikke ændrer i forfatterens værk.
Kommenteringen er i virkeligheden en næsten uundværlig 
del af udgivelsen af et værk, da den bibringer følgende:
•	 Den bringer forståelsen af værket op til nutiden, 

samtidig med at den ikke ændrer i grundteksten eller 
forfatterens værk

•	 Når Martinus har sagt, at man må lære sig gammel-
dansk, hvis man ikke forstår værket, hvilken bedre 
hjælp ville man kunne få til det end kommenteringen 
i en kritisk-historisk udgave?

•	 Kommenteringen er en gave til oversættere, idet den 
bringer alle ord op til nutidig betydning og gør over-
sætteren opmærksom på betydningen af begreber, 
historiske facts osv.

•	 Hvis værket en dag har brug for at blive modernise-
ret i betydningen ny oversættelse (dvs. både ændret 
retskrivning og oversættelse af indholdet), hvilken 
anden kvalificeret udgave ville det kunne bygge på 
end kommenteringen i en historisk-kritisk udgave?

Det kunne være relevant at dvæle lidt ved tekstmoder-
nisering. Noget af det genudgivelsen af Kierkegaards 
værk er blevet kritiseret for, er jo netop, at man ikke er 
gået skridtet videre efter, man har lavet den højviden-
skabelige udgave. Netop den højvidenskabelige udgave 
er det optimale grundlag at lave en rigtig moderniseret 
udgave (indhold+form) på. Yderligere er de mennesker, 
der har lavet den højvidenskabelige udgave de absolut 
bedst egnede til at lave en rigtigt moderniseret udgave. 
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Argumentet er selvfølgelig, at mange har svært ved at 
læse Kierkegaard i den originale udgave.
Det sidste må i det hele taget være forudsætningen for at 
lave en tekstmoderniseret udgave. Altså at det ikke ved 
den hjælp kommenteringen kan yde, bliver muligt for 
folk at læse Martinus.
Men så må man spørge sig selv om det er rimeligt in-
denfor grænserne af formålsparagraffen, der jo siger, at 
man skal: ” ..bevare Martinus’ samlede værker uændrede, 
som de foreligger fra hans side ”? Nu kan man nok ikke 
argumentere for at en sådan tekstmoderniseret udgave 
er uændret, men man kan sidestille den med en oversæt-
telse til andre sprog, da det nærmest er en oversættelse 
til nydansk. Hvis det samtidig blev tydeligt markeret på 
bogens forside, da kan jeg ikke se det skulle komme i 
karambolage med formålsparagraffen
Afsluttende kan det siges, at reelt er kommenteringen ret 
omfattende og f.eks. i Kierkegaards værk er hvert bind 
forsynet med et binds kommentarer.

Faksimileudgaver
Faksimileudgaven er et fotografisk genoptryk af en 
tidligere udgave(s.66) og er selvfølgelig relevant at dis-
kutere, idet 4Kløveret jo har udgivet førsteudgaven i en 
faksimileudgave. 
Den store fordel ved en sådan udgivelse er, at alt står, som 
da udgaven blev trykt og man er således sikker på, at intet 
er ændret. Det er jo et aspekt mange af os værdsætter.
Problemet med faksimileudgaven er, at hvis man er tro 
mod konceptet, da vil de fejl der er i en tekst blive stående 
og specielt for betydningsbærende fejl er det selvfølgelig 
et kritikpunkt.
Personligt så jeg helst, at man på nuværende tidspunkt 
udgav faksimileudgaven og så medgav en liste med for-
klaringer på de betydningsbærende fejl. Der er i øvrigt 
ca. to betydningsbærende pr. Bind i Livets Bog ( her ser 
vi bort fra dem, der fejlagtigt er blevet rettet ).

Værkets form må også ses i et kredsløb
Centralt i Martinus analyser er, at han ser alting i en ud-
vikling og beskriver udviklingstrapper, udviklingsstiger, 
kredsløb osv. Det er også en pointe, at hvis man kun ser 
på et fænomen i et meget afgrænset perspektiv, da kan 
resultatet af denne analyse være meget anderledes, end 
hvis man medtager et større perspektiv.

Om den sproglige udvikling siger Martinus i stk. 726 :
”Det menneskelige Sprog staar ikke stille, men er li-
gesom alle andre Ting underkastet Udviklingens eller 
Forvandlingens lov. Det er underkastet ”Skik og Brug” 
og ”Mode”. Men at der er et umoderne Hylster omkring 
et Guldsmykke forringer jo ikke selve Smykkets reelle 
værdi. At der er en forældet Termologi omkring det evige 
Lys kan ikke borteliminere den Strålekraft, det allerede 
har faaet i Millioner af Hjerter og Sindelag. ”

Nu var det blot interessant at citere, hvad Martinus siger 
om sprogets udvikling, der jo er den vigtigste variable 
over tid i genudgivelsen af værket. Derfor er det selvføl-
gelig nødvendigt at tage højde for de udfordringer, værket 
vil møde som følge af den sproglige, men selvfølgelig 
også teknologiske udvikling.
Værket vil jo i hvert fald være meget vigtigt de næste 
3000 år, frem til år 5050. Der vil i denne periode komme 
en verdensstat og sandsynligvis bliver det fælles sprog 
esperanto. Men under alle omstændigheder er man nødt 
til at have en strategi for, hvordan man vil håndtere værket 
i relation til den sproglige udvikling.
Det er forhåbentlig let at se, at en historisk-kritisk udgave 
er som skabt til at møde denne udfordring.

Hvad sker der så, hvis vi kun ændrer retskrivning? Mht. 
ændring af retskrivning forbinder de fleste det med en 
retskrivningsreform som f.eks. i 1948. Men reelt kom-
mer der løbende nye retskrivningsordbøger med mindre 
opdateringer af retskrivningen. Da MI følger disse, er der 
selvfølgelig ikke blot tale om, at man blot opdatere værket 
til 1948 retskrivningen, som var den Martinus brugte til 
dele af værket. Man følger den sidste retskrivningsord-
bog og har således sat moderniseringen med kurs mod 
det uendelige.
Med den strategi, da vil man i år 5050 have et værk, der 
har ændret retskrivning et utal af gange og fremtræder 
helt moderne med en form, der svarer til det rigtige men-
neskerige og ord, udtryksmåder osv., der har betydning 
fra dommedagsepoken i dyreriget. Det vil sandsynligvis 
være en bastard af et værk.
Talentkernerne for den indre sammenhæng i værket vil 
her være beskadiget og det vil primært påvirke intelligens 
og intuitionsenergien i værket.
Som årene går, vil der være behov for større og større 
indgreb i værket og man kommer til at stå overfor flere 
uløselige problematikker fordi: ” Trods den editionsviden-
skabelige kritik, der kan sammenfattes i den påstand, at 
det ikke er muligt at finde videnskabeligt holdbare regler 
for moderniseringen.”( s.56).

Hvordan skal en kritisk-historisk udgave gribes an?
Det er selvfølgelig sin sag at udgive hele Martinus værk 
efter principperne i en historisk-kritisk udgave. Måske er 
værket for ungt og i hvert fald er det en stor økonomisk 
omkostning at gøre det.
Men derfor kan man godt sætte retningen for værket og 
allerede nu forsøge at planlægge, hvordan man vil tackle 
de udfordringer værket vil møde de næste 3000 år. Man 
kan godt vælge en grundtekst og rette fejl. Det sidste er 
MI i princippet i gang med i form af rettelseslister. Og 
derudover kan det ikke være det store problem at beskrive 
væsentlige varianter og i hvert fald starte en internet ba-
seret kommentering. Væsentlige varianter er som nævnt i 
første omgang mineraler/mineralier, og diskussionen om 
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overbevidsthed og underbevidsthed. En kommentering 
af disse problemstillinger der belyser forskellige faglige 
input, vil være velkomment. I øvrigt kan det tilføjes, at 
kommentering bliver relevant i det omfang, der er en 
kommunikativ afstand at overvinde (s.386). 

Afsluttende bemærkninger
En videnskabelig udgivelse har således mange ting, den 
ønsker at belyse i et værk. Det er et stort og omfattende 
arbejde, ja det kan måske, som al anden videnskab, virke 
ekstremt. Men læg mærke til at på trods af alle disse 
tiltag, da rør man ikke forfatterens tekst. Den bliver 
udgivet i sin originale og autentiske form. Det er for-
fatterens intention, der uhindret skal komme til udtryk, 
ikke udgiverens. På den måde er det i Martinus værk 
også hævet over enhver tvivl, at man med denne tilgang, 
overholder den af Martinus formulerede formålsparagraf. 
Undtagelse er at man ændre åbenlyse trykfejl, men det 
gør man kun, fordi man ikke mener, at fejlene afspejler 
forfatterens intention. Denne tilgang passer fint med det 
Martinus har sagt, nemlig at åbenlyse trykfejl kan rettes. 
Men i øvrigt er man velkommen til at mene og skrive alt 
muligt om dette værk, men man skal ikke ændre et komma 
i det originale værk og hvorfor er det ikke logisk for alle?

Så er det ikke logisk, at når 20 mennesker (eller hvor 
mange der har siddet i rådet og sproggruppen) udgiver 
værket i en udgave, der ikke lever op til gængse viden-
skabelige principper, da vil der opstå åbenlyse uoverens-
stemmelser indenfor sagen. Man kan jo ikke henvise til 
nogen videnskabelig eller sprogvidenskabelig retning, der 
mener det samme som en selv, for den findes ikke. Man 
udtaler sig på hjemmesiden med korte tilkendegivelser af 
sit facit, som f.eks.: ”Indføring af ny retskrivning ændrer 
ikke tekstens mening.” eller ” Grundlaget for genudgivel-
ser er den seneste udgave fra Martinus’ tid. ”. Men kun 
at beskrive sit facit er jo en dogmatisk tilgang og hvis 
vi skal tale om videnskab er man nødt til at beskrive de 
logiske tankerækker, der har ført til et facit, så andre kan 
tænke det efter. Og det bliver helt besynderligt, når man 
tænker på, at Martinus’ opgave netop var at beskrive ver-
densaltet, ikke i facitter men i logisk sammenhængende 
tankerækker.

Nu vil nogle måske indvende, at alt dette er for akademisk 
og kun for forskere. Sådan er det i nogen udstrækning 
i dag, men Martinus omtaler os jo som åndsforskere. 
Udviklingen vil jo betinge, at vi alle bliver forskere i 
livets store spørgsmål og derfor selvfølgelig skal have 
en højvidenskabelig udgave af værket til rådighed. For 
at undgå misforståelser, så vil den udgave man læser i, 
når vi taler om en højvidenskabelig udgave, jo være som 
en almindeligt original bog af Martinus. Derudover vil 
der være et hjælpeapparat enten som et ekstra bind eller 
på internettet.

Midt i al det akademisk videnskabelige kunne vi prøve 
at betragte situationen med et andet sansesæt. Debbie 
Christiansen er clairvoyant og har udover sin interessante 
beskrivelse af Martinus’ åbningsforedrag på Klint i 1980, 
på Facebook beskrevet auraen på de moderniserede og 
originale udgaver: ”Auraen er klar Kristus blå rosa og 
violet ved originalen og svagt blå der hvor der er rettet. 
Det betyder at Kristus energierne kommer bedre igen-
nem i originalen. Kristus energierne er jo det samme som 
alkærlighedsenergierne.”
Det ser således ud til at kristusenergierne kommer bedre 
igennem i originalen, det er på en måde også det, der er 
hele pointen med at udgive et værk i en kritisk-historisk 
udgave, det er forfatterens intention der 100% skal 
komme til udtryk. Hvis forfatteren er bæreren af kristu-
senergien, da skal udgivelsen af dette værk bane vejen 
for kristusenergien. 

Det skal opsummeres, at Martinus værk (alt materiale 
inkl. breve) bør udgives i en kritisk-historisk udgave 
fordi:
•	 Værket i så fald fortsat fremstår som efterladt af 

Martinus uden de fejl, der ikke var hans intention.
•	 Betydningen af ord der har ændret mening, ven-

dinger der har ændret sig, historiske facts, betyd-
ningen af begreber vil være opdateret i kommente-
ringen.

•	 Der vil således være et hjælpeapparat, der vil gøre 
det muligt for læseren at læse gammeldansk og 
gøre det muligt for kommende generationer at læse 
bøgerne.

•	 Det vil være det mest kvalificerede bud på en 
oversættelse og vil give alle oversættere et standar-
diseret udgangspunkt. Ligeledes vil det være det 
kvalificerede udgangspunkt for alle andre udgivel-
ser.

•	 Man kan således gå fra en historisk-kritisk udgave 
til en moderniseret, til en tekstmoderniseret eller 
hvilken udgave man måtte ønske. Der er således 
på forhånd ikke lagt nogle begrænsninger i denne 
udgivelsespraksis og man har sikret sig, at ud-
gangspunktet for andre udgivelser er det optimale.
Det modsatte er jo tilfældet med Martinus Instituts 
nuværende udgivelser, i det man jo her aldrig vil 
kunne gå til en videnskabelig udgivelse, da det 
videnskabelige arbejde slet ikke er lavet og det 
udgangspunkt man tilbyder, er allerede en ændret 
udgave.

Litteratur:Kondrup, Johnny : Editionsfilologi, Museum Tuscula-
nums Forlag 2011.
Larsen, Søren Ingemann : Teksterne skal bevares uændrede, som 
de foreligger fra Martinus side, DNV3/2005.
Martinus : LIVETS BOG FØRSTE, TREDIE, FEMTE og SY-
VENDE Bind, Valdemar Pedersens Bogtrykkeri, København.
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Ruth Olsen

Mange valgmuligheder!

Der findes ca. 170 trossamfund 
i Danmark med fradragsret for 
medlemmerne. En gang søgte også 
Martinus-sagen om at blive aner-
kendt som trossamfund, men fik 
afslag, her er jo heller ingen med-
lemmer.
Som anerkendt trossamfund må 
man prædike hvad som helst, eneste 
krav er at landets love overhol-
des. Prædikanter fra andre lande 
får uden videre opholdstilladelse i 
Danmark.

Den seneste religion, der har søgt 
om anerkendelse, kalder deres 
”Gud” ”Det flyvende spagettimon-
ster”. Så har man da påvist, hvor 
tåbeligt det er, at staten overhovedet 
har lovbestemmelser om religiøse 
anliggender og f.eks. giver ret til at 
trække sit kontingent fra i skat.

Næstekærlighed som krimina-
litet.

De danskere, der forbarmede sig 
over de trætte flygtninge, der gik på 
vejene, og gav dem et lift, trækkes 
nu i retten og gives bødestraf for 

”menneskesmugling”. Så langt væk 
fra kristendommens budskab om 
næstekærlighed er vi altså kommet.

Når vi er ved at fortvivle over, 
hvordan udviklingen i Europa går 
imod stadig større fjendtlighed imod 
mennesker, som flygter fra krig og 
nød, er det godt at minde os selv 
om, at meningen er, at vi just nu 
skal opleve mørkets kulmination. 
De sidste tiders trængsel og elendig-
hed er endda forudsagt i den gamle 
Bibel  (Mattæus 24.kap), hvor der 
står at lovløsheden vil tage over-
hånd og kærligheden blive kold hos 
de fleste.

I mine yngre dage, hvor jeg foretrak 
ordet solidaritet frem for næstekær-
lighed, gik jeg med geist og energi 
ind i at støtte den dengang nye pol-
ske solidaritetsbevægelse. Der var 
ikke grænser for, hvor solidariske 
vi var med det stakkels polske folk. 
I dag hvor Polen lever højt på EU’s 
økonomiske gaveregn har de glemt 
alt om, hvad solidaritet er, når det 
gælder flygtninge.

Hjernens frie vilje

Videnskabelige forskere bliver ved 
med at diske op med den påstand, at 
hjernen har taget vore beslutninger 
før, vi selv gør det. Derfor sætter de 
spørgsmålstegn ved, om vi overho-
vedet har en fri vilje. Men hvorfor 
spørger de ikke sig selv om, hvem 
den person er, som hjernen beslutter 
for?
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Mink

Der er udbrudt sygdom i de mink, 
som avlerne har i store bur, med 
store økonomiske tab til følge. Mon 
ikke, vi er mange der tænker – ja, 
selvfølgelig, for sådan kan man ikke 
behandle vore medskabninger uden, 
det får konsekvenser på et eller 
andet tidspunkt.

Ny planet

Ved at regne på de andre planeters 
bevægelser, mener man at kunne 
påvise eksistensen af en hidtil 
ukendt planet udenfor Plutos bane. 
Man mener den er ca. 10 gange 
større end Jorden, men mindre end 
Neptun. Det har været et problem 
at finde den, fordi den udelukkende 
består af gas og har svært ved at 
reflektere lys.

Som Russell har fortalt, dør en 
planet ved dens langsomme omdan-
nelse til gas og bliver senere til ren 
stråleformig energi, som indgår i 
det store kosmiske energihav.
Man mener i øvrigt nu at have fun-
det de ”tyngdebølger”, som Einstein 
havde regnet sig frem til måtte være 

der. Man mener de fremkommer 
ved at to sorte huller tiltrækker hin-
anden. Om man kalder det den ene 
slags bølger eller den anden slags, 
så opstår energierne af levende 
væseners ønsker og begær – og så-
kaldte ”sorte huller” er vel også en 
slags levende væsener, her med en 
don Juans stærke tiltrækningskraft!

Fortsat korsfæstelse

Martinus skriver i LB III stk. 870: 
”Hvis man fornægter reinkarnatio-
nen, så er man med til at fortsætte 
verdensgenløserens korsfæstelse 
den dag i dag.”
Så vi må konstatere, at den kristne 
kirke, der forbyder præsten fra Vig 
at fortælle om reinkarnationen, fort-
sætter korsfæstelsen af Jesus.

Martinus’ hellige bøger.

Da Martinusinstituttet med retssa-
gen ville opnå at beslaglægge og de-
struere de 1. udgaver af Livets Bog, 
som det såkaldte firkløver havde 
udgivet, og som man påstod var 
”ulovlige”, kunne jeg ikke forestille 
mig, de kunne finde på at brænde 
Martinus’ hellige bøger.

Men da nogen i Instituttets affalds-
container fandt en stak ubrugte og 
urettede udgaver af Livets Bog, blev 
jeg klar over, at de såmænd godt 
kunne finde på at brænde hellige bø-
ger. Men ok – for dem er de jo ikke 
hellige, som de fastholdt i byretten.

Pave Frans har udtalt:

”Penge er blevet til en kultgenstand 
og økonomien til et diktatur, der er 
uden ansigt, og som ikke har noget 
virkeligt menneskeligt formål. Den 
verdensomspændende krise, som 
har grebet finansverdenen og øko-
nomien, er et tydeligt bevis på den 
ubalance, der hersker på disse områ-
der, og frem for alt på, at der her 
alvorligt savnes retningslinjer fra et 
menneskesyn. Mennesket reduceres 
til et enkelt af sine behov, nemlig at 
forbruge.”

Ved anden anledning udtalte han: 
”Europa har mistet orienteringen 
og er blevet et gammelt og hærget 
gidsel for en ensrettet økonomisk 
tankegang, som underminerer 
demokratiet, mens menneskerettig-
heder fortrænges af individualistisk 
narcissisme.”

Martinus sagde:

[...] Sagens struktur, dens evne til at 
bestå osv., det ligger i Guds hånd, 
det behøver vi ikke være bange for. 
Men det er rigtigt, at vi er med til 
at støtte, der hvor vi kan se, at der 
er noget, der er galt. Vi er med til at 
rette op det, der er forkert. Og der 
er ikke noget galt i, at man fortæller 
det, at man siger det. Der er noget 
galt i det, når man gør det til ond-
skab, når man gør det til bagtalelse. 
Det skal man ikke gøre. [...]

 
(Fra Martinus’ indledningsforedrag 
til den nye Klintsæson 1964- Det 
himmelske lys.)
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Mageløs redegørelse
Af Jes Arbov

Det er en mageløs redegørelse, som det kære råd er kom-
met med. Mens vi andre må leve i en verden, der er 
underlagt naturlovene, lever rådet i en ganske anden ver-
den, hvor naturlovene, som vi kender dem, ikke gælder.  
 
Mens vi andre til dagligt må affinde os med, at æn-
dringer ændrer, og at en ændret tekst ikke er identisk 
med den uændrede tekst, forsikrer rådet os klart og 
uimisforståeligt om, at deres ændringer intet ændrer.  
 
Rådet forklarer omhyggeligt, hvordan det gennem omfattende 
og systematiske ændringer - helt ud i den af Martinus suverænt 
valgte titel - til punkt og prikke opfylder deres pligt og mission, 
og at de netop gennem de massive ændringer sikrer, at alt forbli-
ver uændret, som det var, og nøjagtigt som Martinus ønskede det.  
 
Dermed viser rådet overbevisende - hvis nogen skulle 
være i tvivl - at det har forladt verden, som vi kender den, 
og har indrettet sig i en verden, der fungerer efter andre 
love, og hvor fysiske fænomener - som for eksempel tek-
ster - kan forandres på samme tid, som de stadig uforan-
dret forbliver de samme, som de var inden ændringen.  
 
Det ejendommelige er nu, at rådet slet ikke anerkender, at der 
findes mennesker med interesse for Martinus’ åndsvidenskab, 
som ser anderledes på det og samtidig en legitim ret til at 
forblive og leve deres liv inden for rammerne af den til-
værelse, som de fleste kender og er fortrolige med. Når 
disse mennesker nemlig henvender sig til rådet og fortæl-

ler, at rådets ændrede tekster for dem at se er umiskendeligt 
forskellige fra de originale, uændrede tekster, og at det 
uundgåeligt påvirker læsningen og forståelsen af værket, af-
viser rådet blankt dette og forsikrer om, at det ikke er sandt.  
 
Går man nu videre og spørger rådet, hvordan rådet kan være 
sikker på, at den ændrede tekst er identisk med den uæn-
drede, svarer rådet, at det er let at forstå, fordi det hviler på 
det uigendrivelige faktum, at rådet for sit eget vedkommende 
er ude af stand til at se, at forskellen skulle have nogen som 
helst betydning for tilegnelsen og forståelsen. Videre forklarer 
rådet, at de mennesker, der oplever det anderledes, tager fejl.  
D e t t e  e r ,  o v e r o r d n e t  s e t ,  d e t  h e l t  g e n n e m -
g å e n d e  r æ s o n n e m e n t  i  R å d e t s  r e d e g ø r e l s e .  
 
Det er klart, at en sådan logik kan virke fremmedartet for 
mange mennesker, der ikke har særlige forudsætninger eller 
som ikke på forhånd har underlagt sig rådets synspunkt. Rådet 
er tilsyneladende også - omend ubevidst - på det rene med, 
at deres ræsonnement trodser almen logik, for i redegørelsen 
har det taget konsekvensen af dette ved at overbevise læseren 
gennem suggestive gentagelser af det samme uintellektuelle 
mantra, om at man udmærket kan ændre formen af et litterært 
eller filosofisk værk, uden at det påvirker indholdet. Ved at 
repetere dette om og om igen appellerer rådet til, at læseren 
forlader sin egen verden og tager ophold i rådets særverden.  
 
Søren Kierkegaard talte for mere end 150 år siden om troens 
spring ind i det absurde. Det er ikke til at vide det, men det 
er dog næppe Kierkegaard, der har inspireret rådet, når det i 
den aktuelle redegørelse beroligende forsikrer, at deres spring 
ind i det absurde er lige efter bogen, og helt som Martinus 
ønskede det.

Denne artikel er en kort introduktion til en længere artikel som 
indeholder en del usædvanlige påstande. Artiklen må derfor 
læses på nettet i sin helhed. 

Det Tredie Testamente lover en fremtid i fred og retfærdighed. 
En fremtid som allerede ville være en realitet her og nu, hvis 
ikke det var for menneskers løgne, magt- og hævnbegær. Uden 
disse tendenser vil man naturligvis kunne finde sammen og 
løse alle misforståelser. 
I bogen Den intellektualiserede kristendom skriver Martinus: 
”Eksperter i det gode kan væsenerne umuligt blive uden først 
at måtte være eksperter i det onde.” Vi ser vejen ud af denne 
tilstand symboliseret med symbolet på forsiden af Det Tredie 
Testamente. Vi ser tilgivelsens mirakuløse effekt og alle kri-
ges ophør. Indtil da skal vi altså igennem mange uharmoniske 
tilstande. De mange konflikter verden over, beviser at vi ikke 
kan anvende vores store viden på den rigtige måde. Det er mere 
populært at tjene penge på sin næste end at tjene sin næste. Jeg 
vil vise hvorledes pengekrigen og den rigtige krig er to sider 
af samme sag. Det ene følger af det andet. 

Den nordiske model
Der er i dag tegn på at ”pengemagten” har vundet sin tvekamp 

med demokratiet. Den nyliberalistiske politik som har præget 
den vestlige verden i årtier har ledt til store ophobninger af 
magt og kapital for nogle mennesker og ufrihed for andre. ”De 
frie markedskræfter” var friheden for de stærkeste rovdyr, altså 
mennesker, stater og firmaer, til at gøre som de ville i konkur-
rencen med de svagere mennesker og fattigere lande. Den 
nyliberale bølge gik sejrende over verden med den mærkelige 
påstand om, at lavere skat leder til størst mulig udvikling. Det 
var som om der ikke er noget alternativ. 

Men der var et alternativ. Sverige og Danmark, med verdens 
højeste skatteprocenter, oplevede en vækst, der for samfundet 
som helhed overgik andre lande. Den ene sociale reform afløste 
den anden og udviklede vores samfund frem til den moderne 
velfærdsstat. Man lykkedes bedre end andre steder at balancere 
hensynet til individet og hensynet til det fælles. Frihed og soli-
daritet så at sige. Den karismatiske svensk statsminister, Oluf 
Palme udtrykte det på denne måde: ”Ett fritt samhälle byggt 
på frivillig samverkan mellan självständiga och fria medbor-
gare”. I Sverige lykkedes man til ex at indføre flere regler til 
beskyttelse af arbejdere end noget andet land i verden uden at 
det hæmmede produktionen. Arbejdsgivere og lønmodtagere 
samarbejdede til helhedens bedste. 

Pengene eller livet
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Men i 2012 kunne vi læse en helt anden historie. Svenske Väl-
lingby kom på forsiderne med nyheden om byens privatiserede 
alderdomshjem hvor de ældre blev låst inde om natten for at 
spare personale. Samme år som moderfirmaets to chefer tog 
kr. 900 mio kr ud i løn. Nyheden sendte chokbølger gennem 
det svenske samfund. Vällingby var tidligere mest kendt for 
statsministeren lille rækkehus, hvor han og familjen boede som 
alle andre med sit navn i telefonbøgerne og åbent for spontane 
besøg. Det svenske ”folkhem” havde gjort en helvending. 
Samfundet, der blev kendt for at bygge en mio. boliger på få 
år er i dag præget af boligmangel. Kun den velhavende del af 
befolkningen kan regne med eget tag over hovedet og ”løn-
andelen” (den andel arbejderen får i løn af det producerede) 
er tilbage på samme niveau som for 100 år siden, altså inden 
fagbevægelsens store sejre.

Den svenske helvending betød også at Sverige, som sidste land 
i Europa, fjernede begrænsninger for handel med værdipapirer. 
Den gigantiske lånefest, der fulgte gjorde i praktikken Riksda-
gen underlagt markedets vilkår. Som det sidste land i Europa. 
Norden, der engang var fortaler for fred og frihed verden 
over, er i dag makker med verdens største militærmagt, i sine 
angrebskrige i Mellemøsten, Centralasien og Afrika. Krige 
med strømme af flygtninge i sit kølvand. Hvordan gik det til? 
Hvorfor greb man ikke den enestående chance som opstod da 
den russiske leder Gorbatjov i 1985 introducerede ”Glasnost” 
politik og indvilligede i at afvikle de russiske atomarsenaler? 

Det var ikke viljen der manglede. Oluf Palme, der også var 
en stærk drivkraft for international nedrustning udtalte: ”Ni 
är egentligen den första generation, som inte till något pris får 
mislyckas. Ty, ett kärnvapenkrig kommer utplåna allt mäns-
kligt.” Og foråret 1986 var der planlagt et møde mellem Palme 
og Gorbatjov. En hidtil uset mulighed havde vist sig. Men inden 
da blev Palme myrdet på åben gade. 

Historiens største propagandanummer 
Der er grund til at analysere dette ubehagelige emne. Ingen 
sunde og raske mennesker er tilhængere af krig. Men hvorfor 
er vores tid så alligevel præget af ”krige og rygter om krig”? 
Det er takket være massiv propaganda. Det er der ikke mange 
der ved, og det er netop derfor den er så farlig. Dagens situation 
er et planlagt scenario. Det er ikke som påstået en reaktion på 
terror. Vi er offer for propaganda.

På Youtube kan man se den tidligere Natogeneral Wesley 
Clark citere en samtale han havde med andre generaler 10 
dage efter 11 Sept. 2001. Det fremgår tydeligt, at amerikanerne 
fra starten planlage intervention i ikke bare Irak, men også 
Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan og Iran. (Se link til 
video i artiklen på nettet)

Den tidigare chef for danske Forsvarets Efterretnings tjeneste 
FET Stephan Egede Glahn gør sig i en anden video på yout-
ube til talsmand for påstanden, at begivenhederne den 11 sept 
2001 må være sat i scene af en gruppe mennesker omkring 
den amerikanske præsident Bush. Formålet med denne ”false 
flag operation” skulle være at legitimere krig. Stephan Egede 
var Danmarks højest uddannede soldat inden han blev chef for 
FET og sidenhen præst.

Lad os se nærmere på dette. På internet kan alle google sig frem 
til ”Project for the New American Century” (PNAC) som blev 
skabt 1997 med det udtalte formål at nedtegne principper for 
fortsat Amerikansk verdensdominans. Og PNAC-dokument 
forudsiger faktisk præcist hvad der sidenhen skete da 10 af de 
25 medunderskrivere, blev centrale figurer i George W Bushs 
administration. Det var den regering som sendte verden i ”krig 
mod terror” med henvisning til terroraktionen den 11 sept. 
2001. I PNAC-dokumentet fremgår tydeligt, at denne krig var 
ønsket og planlagt længe inden. Vi kan læse om ”behovet for 
regimeskifte i Irak” og derefter om behovet for forstærkning af 
det amerikanske militær. Man studser en stund. Der står ordret 
at opbygningen af militæret, er en lang proces medmindre en 
katastrofe ”ligt Pearl Harbour” finder sted. 

Der går således en klar linje fra PNAC via det mærkelige 
valg år 2000 hvor Bush for enhver pris skulle vinde selvom 
Al Gore fik ½ mio. flere stemmer og frem til historiens største 
terrorhandling kort efter. Bush sammenlignede fra starten det 
skete med Pearl Harbour, altså med en krig mellem nationer, 
og virkeliggjorte målene i PNAC. Militærgifterne fik lov at 
eksplodere og de vigtigste tillæg til konstitutionen blev sat ud af 
kraft vha. love som ”Patriot Act” med mere. USA’s uafhængige 
anklager var afskaffet kort forinden og ingen kunne således 
forhindre processen. 

En tysk forskningsminister samler trådene
Den der vil have et samlet overblik over begivenhederne den 11 
sept. bør læse den tidligere tyske forskningsminister Andreas 
von Bülow bog ”Die CIA und der 11. September”  som totalt 
falsificerer de officielle påstande omkring terroraktionen. Det 
kan til ex nævnes, at brand aldrig før eller siden har været 
årsag til at en skyskraber falder sammen, således som man 
altså påstår, at det her sker 3 gange på samme dag. 2000 
arkitekter og ingeniører er enige med Andreas, hvilket alle 
kan forvisse sig om på www.ae911truth.org Der må 
istedet være tale om kontrollerede eksplosioner indefra. 
Hvordan ellers forklare at bygning nr. 7 i WTC komplekset, 
det var det højhus på 47 etager som ikke blev ramt, styrtede 
sammen på 6,5 sek flere timer efter de andre to tårne. En 
blykugle i frit fald i vakum falder fra denne højde på 5,96 
sek. Der er ugler i mosen.

Terrorens konge
Ja, ”terrorens konge” som Nostradamus betegnede det, 
er virkeligt kommet ”ned fra himlen”. Fra d. 11 sept. har 
det været frit at overvåge, kidnappe og fængsle mennesker 
verden over på ubestemt tid eller tortere dem i hemmelige 
fængsler. Man henretter mennesker på åben gade fra data-
skærme på den anden side af kloden uden rettergang, eller 
sikker viden om hvem det egentligt er man henretter, som 
vi så det bryllupsselskabet i Yemen.

Martinus siger, at ”Dommedagen” er over verden. Valget 
mellem hvad vi tror er sandt og hvad der er falsk. En stor 
omvæltning er i gang og skaber splittelse ned gennem fa-
milier, nationer og samfund. Modgiften er kosmisk livssyn. 

OBS - OBS læs videre på bladets hjemmeside: 
nyimpuls.dk/filer/soeren-jensen-pengene-eller-
livet.docx

http://nyimpuls.dk/filer/soeren-jensen-pengene-eller-livet.docx
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The Third Testament and Martinus 
Spiritual Science in London

v/Jan Langekær
 
Det Tredie Testamente, Martinus åndsvidenskab og 
hans kosmiske symboler udstilles for første gang i 
England
fra den 29. april til den den 2. maj 2016 på Mind-
BodySpirit Wellbeing Festival i Olympia, National 
Hall i London.
Arrangøren er LIVETS SKOLE i Martinus 
åndsvidenskab i samarbejde med The Third Testament 
Foundation Copenhagen.
På standen vil stå Hellebeth Hansen, Jan Langekær, 
Chris Daimo og Pia Daimo.

Formålet med udstillingen er at oplyse- og informere 
om eksistensen af The Third Testament og at lægge 
grundlaget for at danne nye studiegrupper i London 
og de engelsktalende lande, samt at skabe interesse for 
åndsvidenskaben ude i verden.
Når udstillingen nærmer sig kan du læse mere om 
denne på www.livetsskole.info og på en helt ny engelsk 
hjemmeside som for øjeblikket er under dannelse om 
The Third Testament by Martinus.
 

Sommerkursus 2016
Lørdag 25/6 - fredag 1/7

Martinus Åndsvidenskab

Kragsbjerggard Odense

Arrangør Livets Skole

Mere information:

www.livetsskole.info, Facebook

www.det-tredie-testamente.dk

evt. Jan Langekær tlf. 2015 7811
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Tlf. 59 30 52 72 - Giro 9 25 42 42
E-mail: kosmo-info@olsen.mail.dk

Hjemmeside: www.nyimpuls.dk

Fest for

Martinus kosmiske indvielse 

Lørdag den 19. marts 2016, kl. 13 - ca. kl. 17:30  
(dørene åbnes kl. 12:15) 

–––––––– 

Kulturhuset Kilden, festsalen 
Nygårds Plads 31 

Brøndbyøster, 2605 Brøndby 
–––––––– 

Tema: 

Det Tredie Testamente 

Foredrag af Rolf Elving, Jan Langekær m.fl.... 
om Martinus epokegørende åndsvidenskabelige værk, 

Det Tredie Testamente og Martinus kosmiske indvielse. 
Få senere et udførligt program 

Fri adgang – gratis entré 
Tilmelding til Jan Langekær er nødvendig 

–––––––– 
Kl. 18:30 Efterfølgende vegetar/veganer buffet, 120,- kr. 

Tilmelding til buffet også nødvendig til Jan Langekær  
Tel: 2015 7811 eller jan@langekaer.dk 

LIVETS SKOLE 
i Martinus åndsvidenskab 

Facebook: LIVETS SKOLE i åndsvidenskab www.livetsskole.info 
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Pinsens betydning
Pinsefesten er i virkeligheden udelukkende en fest til kærlighedens 
ære. …
Med hensyn til at ”holde pinse” har det et særligt indtrængende bud-
skab til alle de menensker, der studerer åndsvidenskab, hvilket jo er in-
tet mindre end studiet af ”den hellige ånd”, der igen er det samme som 
studiet af kærligheden.

For alle, der lever i dette studium, betyder pinsen således noget meget 
mere end blot og bar erindring eller hukommelse af ”den hellige ånd”s 
udgydelse over apostlene. At kærlighedens fest må betyde noget meget 
indtrængende for dem, der har gjort selve kærligheden til et levende 
studium, siger sig selv.

(Fra småbogen ”Pinseglans over livet” 2. kap.)
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Så er pinsen overstået, og vi har hørt nogle danske præ-
ster afsløre, at de faktisk ikke ved, hvad det var med 
den ”helligånd”, de kender jo ikke Martinus..

Martinus-artiklen om ”Moralsk uddannelse” er godt 
nok skrevet dengang, det trak op til verdenskrig, men 
i denne tid er der også mange, som får en forceret 
udvikling mange steder i verden. Det var næsten ikke 
til at bære, så meget vi gennem medierne får at vide om 
menneskelig lidelse, hvis ikke vi med Martinus havde 
fået viden om meningen med det hele.
Jordkloden synes også at gennemleve en del lidelser, 
hvad naturkatastroferne vel er tegn på.

Selv om vi i vor del af verden har forholdsvis fred, er 
flere og flere mennesker blevet mere sårbare mentalt 
set, så lidelseserfaringerne ”høstes” her bl.a. pga psy-
kisk og fysisk sygdom.

Det er lidt af et puslespil at få de tilsendte artikler til 
at passe ind, især de meget lange, derfor har jeg måttet 
udskyde en artikel af Uwe Todt til næste blad.

Jeg har sat nogle symboler på bagsiden, nu jeg havde 
chancen for at bruge farver.

Med kærlig hilsen og ønsker om en dejlig sommer
Ruth
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Moralsk uddannelse
Af Martinus

”Moralsk uddannelse” er et emne, alle i særlig grad kan 
have brug for. Vi befinder os midt i en periode, hvor vi er 
i færd med at forandre os fra en kultur til en anden. Hver 
kultur har sin særlige moral, sine særlige forskrifter, som 
efterhånden bliver udlevede, bliver forældede, hvorved 
samme kultur degenererer og går til grunde. Vi har således 
gennem historien set, at den ene kultur efter den anden 
går under. Og nu er vi ved at opleve vor egen moderne 
civilisations undergang. Vi er ved at gå fra den gamle 
kultur og ind i en ny. Denne nye kultur er begyndelsen 
til det ”rigtige menneskerige”.

Vi forandrer os stadig fra den ene dag til den anden. 
Naturen bliver efterhånden vor eneste og mest sande 
læremester. Naturen viser sig nemlig at være bevidst-
hedsenergi, afslører en intelligensmæssig påvirkning af, 
eller henvendelse til os, der langt overgår den påvirkning, 
vi ellers er ude for fra vore medvæseners side, og bliver 
således den eneste virkelige og sande præst. Og desto 
før man kommer til forståelse af, at der gennem naturens 
umådelige kræfter og virkemidler afsløres planmæssighed 
eller intelligens, desto bedre er det, thi desto før kommer 
man til erkendelse af, at der eksisterer en Guddom bag det 
hele, thi intelligens kan umuligt eksistere uden at være 
identisk med en egenskab ved et levende væsen.

Udviklingen af denne erkendelse befordres altså af den 
daglige oplevelse af lidelse, sorg og ulykke såvel som 
af velvære, glæde og lykke i forbindelse med teoretisk 
undervisning og vejledning fra erfarne ældre medvæsener 
i livet. Og det hele bliver således tilsammen en eneste stor 
”moralsk uddannelse” af væsenerne.

Denne ”moralske uddannelse” er stærkt forceret i vore 
dage. Stærke lidelser eller ulykkelige skæbner er nemlig 
det samme som koncentreret eller fortættet udvikling. 
Når et dyr er ude for vivisektion, f.eks. et menneske 
skærer et lille stykke af dets hjerne for at se, hvorledes 
dyrets bevidsthed reagerer i en sådan situation, så 
får dyret igennem denne forfærdelige lidelsesproces 
mange livs lidelser koncentreret på 
et øjeblik. Dette vil altså igen sige, 
at nævnte øjeblik giver dyret en 
følelsesudvikling, som det på normal 
måde skulle have været mange liv 
om at opnå.

Men dette er naturligvis ikke noget 

forsvar for vivisektoren og kan aldrig i noget tilfælde 
fritage ham fra ansvaret for sin blodige håndtering. Denne 
viser i høj grad, at han mangler følelsesudvikling, hvilket 
vil sige medlidenhedsevne. Han er en sinke på dette spe-
cielle område. Men når han er en sinke i nævnte område, 
må han jo selv have en forceret udvikling i samme område 
for at bringe dette op på højde med den standard, hans 
intelligens allerede repræsenterer.

Men da ingen kan komme til at høste ndet end det, han 
sår, må vivisektoren jo først ”så”, hvilket vil sige udløse 
de årsager, hvis virkninger kan blive identiske med den 
for ham absolut nødvendige forcerede udvikling af med-
lidenhedsevnen. Og dette kan altså kun ske ved, at vivi-
sektoren netop vivisekterer, lemlæster eller piner andre 
levende væsener. Herved udløser han energier i sin egen 
skæbnedannelse, der før eller senere under en eller anden 
form vil blive en tilsvarende ”vivisektion”, lemlæstelse 
eller lidelse i hans egen organisme, og efter hvilken 
lidelse hans medlidenhedsevne er ført frem til den for 
hans intelligenstrin gældende normale følelsesstandard.

Udviklingen af de levende væsener kan således være 
stærkt forceret og former sig da som stærke lidelser og 
ulykkelige skæbner. Og den kan være dråbevis, være gan-
ske svag og umærkelig og giver da en næsten sorgfri og 
tilsyneladende lykkelig tilværelse. I første tilfælde opnår 
væsenerne et umådeligt fremskridt i ét liv, medens de i 
sidstnævnte tilfælde kun kan opnå det samme fremskridt 
gennem sekler af tid.

Med hensyn til de jordiske mennesker, da er de i stor 
udstrækning underkastet forceret udvikling. Svære døn-
ninger af lidelser behersker store dele af jorden. Mange 
lande beherskes af oprør, revolutioner og krig, af natur-
katastrofer, oversvømmelser og misvækst, medens atter 
andre lande eller egne beherskes af mere rolige og direkte 
fredsudviklende tendenser eller forhold. ”Dommedagen”s 
adskillelse mellem ”fårene” og ”bukkene” er således 
stærkt i færd med at komme til syne. Menneskene bliver 

mere og mere fordelt eller koncentreret i to 
skarpt kontrastmæssige grupper, nemlig de 
antimilitaristisk indstillede og de militaristisk 
begejstrede, hvilke to grupper henholdsvis 
også kan udtrykkes: internationalismens for-
kæmpere og nationalismens særlige dyrkere.

Den første gruppes væsener har altså igennem 
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deres tidligere liv udlevet de militære idealer 
og dyrkelsen af nationen og føler derfor nær-
mest mental kvalme ved at komme i berøring 
med sligt. De vokser mere og mere frem til 
det guddommelige ideal og verdensfredens 
sande fundament, nemlig dette at sætte den 
samlede jordiske menneskeheds velfærd over 
nationens. De udvikler kollektiv uselviskhed, 
hvilket vil sige opfyldelsen af den realitet, 
der for nationens ”frelse” og sluttelige urok-
kelige velfærd betyder det samme, som den 
personlige uselviskhed betyder for det enkelte 
individs ”frelse” eller indtræden i den sande 
lykketilstand.

Den anden gruppes væsener har altså ikke endnu udlevet 
de militære idealer. De har endnu det dræbende princip i 
deres helteglorie. De er besjælet af kollektiv selviskhed, 
hvilket vil sige, at de sætter ”fædrelandet”s interesser over 
alt andet ganske uden hensyn til, hvad disse interesser 
så end måtte skade den internationale velfærd, ganske 
ligegyldigt hvor megen undertrykkelse, død og lemlæ-
stelse, sorg og nedværdigelse disse så end måtte bringe 
over andre nationer, andre folk, andre ”fædrelande”. De 
bringer deres nation til at leve efter mottoet ”enhver er 
sig selv nærmest” og gør derved krigen til højeste ideal. 
Og målet for al energiudløsning bliver således skabelsen 
af de bedste og mest raffinerede mordmaskiner og drabs-
metoder, så ”fjenden” over for disse kan være det mest 
mulige forsvarsløs.

Hvis man nu går ud fra kernen i den virkelige kristne 
moral, ”vend den højre kind til, når du bliver slået på 
den venstre”, ”det et menneske sår, det skal det høste”, 
”stik dit sværd i skeden, thi hver den, som ombringer 
ved sværd, skal selv omkomme ved sværd”, så behøver 
man ikke at være særlig udviklet eller begavet for at se, 
hvilke af de to grupper der er længst fremme i moralsk 
udvikling eller har nået den største position i opfyldelsen 
af den kristne religion.

Man behøver ikke at være ret gammel af år for at se, at 
den første gruppe er ”fårene ved den højre”, og den anden 
gruppe er ”bukkene ved den venstre side. ”Dommedag” 
er således nu ved at gå ind over jorden. ”Fårene skilles fra 
bukkene”. Denne adskillelse finder for største delen sted 
umærkeligt for individet selv igennem reinkarnationen. 
Hvis De er en stor tilhænger af krig og militarisme, da vil 
De i Deres næste inkarnation fødes i lande, hvor De kan få 
udløsning for denne Deres interesse, ligesom De, hvis De 
har en stor forkærlighed for de modsatte tendenser, fødes 
i lande, hvor disse interesser kan komme til at udfolde sig.

Og således går det til, at nogle nationer i særlig grad 
mere og mere bliver befolket med glødende tilhængere 

af våbenmagten, får statsoverhoveder, 
førere eller politikere, der i særlig grad er 
sværdets, krudtets og dødens tjenere, og 
som i særlig grad begunstiger og ærer de 
af deres undersåtter, der er bedst egnede og 
mest lydige i at gå det samme ærinde. Og 
det er det samme adskillelsesprincip, der 
bevirker, at der er andre lande, der mere 
og mere bliver befolket med væsener, der 
for længst, hovedsageligt i tidligere liv, har 
udlevet krigen og derfor i deres nuværende 
liv har medfødt evnen til at forstå dens 
sande primitive natur, og kan som følge 

heraf kun arbejde i fredens, hvilket vil sige antimilitaris-
mens tjeneste, kan kun acceptere en fredelig løsning af 
alle nationale, internationale og private interesser.
Og jordens befolkning kommer således til mere og mere 
at fremtræde i de her nævnte to store hovedgrupper: 
”fårene og bukkene”.

Hvad bevirker nu denne adskillelsesproces, hvad nytte er 
den til? I den kosmiske iagttagelse viser nævnte adskil-
lelsesproces sig som en meget stor faktor i menneske-
hedens ”moralske uddannelse”. Uden denne faktor ville 
skabelsen af en virkelig verdensfred være en umulighed. 
Den bebudede ” ny himmel” og ”ny jord” ville aldrig 
nogensinde kunne blive en kendsgerning. Nævnte ”ny 
himmel” og ”ny jord” er jo ikke en ny jordklode eller en 
ny himmel, men er derimod henholdsvis en ny af kær-
lighed gennemsyret mental tilstand mellem menneskene, 
udelukkende hvilende på ”den hellige ånd”, og en på 
samme kærlighed og ånd baseret administration af de 
fysiske samfundsforhold og verdensgoder.

I den kosmiske verdensplan står lidelserne som udgørende 
det eneste middel, ved hvilket visdommen kan blive til 
kendsgerning. Lidelserne giver de bedste og mest dybtgå-
ende erfaringer. Erfaringer er det samme som kundskab. 
Kundskab er igen den faktor, på hvilken al fuldkommen 
skabelse urokkeligt hviler. Hvor kundskaben mangler, flo-
rerer disharmonien. Og da kulminationen af disharmoni 
er krig, lemlæstelse, er undergang og ”helvede”, bliver 
det her synligt, at ”fårene ved den højre side”, hvilket 
vil sige den fredsvenlige og antimilitaristiske indstillede 
gruppes væsener har oplevet erfaringerne for krigens og 
det dræbende princips tåbelighed, derfor deres venlige 
indstilling til antimilitarismen eller antipati for brutale 
og blodige afgørelsesmetoder.

Men når de har fået denne mentale indstilling, behøver 
de jo ikke mere at deltage i livets egen undervisning og 
demonstration af det dræbende princips sande natur og 
virkemidler, behøver ikke mere selv at blive lemlæstede 
for at vide, hvad lemlæstelse er. Og hvad er da mere 
naturligt, end at naturen her handler lige så logisk, som 
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den gør i alle andre forhold, og skiller disse væsener ud 
fra de væsener, der endnu personligt må rammes af krig 
eller blind magtudfoldelse for at erfare dens tåbelighed. I 
modsat fald ville disse væsener jo kunne risikere yderli-
gere at blive ramt af lidelserne og til ingen verdens nytte, 
idet de erfaringer, det er lidelsernes formål at udløse, jo 
allerede i forvejen er i disse væseners mentalitet som 
personlig oplevelse.

Men i livet eller naturen kan intet unyttigt ske, og væse-
nerne rykker da automatisk ud af lidelsen, alt eftersom de 
får tilegnet sig dens erfaring på en så dybtgående måde, 
at den bliver stimulerende for viljeføringen i kærlig eller 
fredelig retning. Lidelsen kan også være stimulerende for 
viljeføringen i retning af at hade og hævne, men er da kun 
på sit første stadium og har endnu ikke nået at få bibragt 
individet noget af den forandring i mentalitet, som det er 
dens mission at manifestere.
Væsener, der hader og forfølger, piner og plager andre 
levende væsener, ligegyldigt i hvilket øjemed, ligegyldigt 
om det er i form af levevej, eller det er i form af forly-
stelse eller hævn, er altså endnu meget hjemmehørende 
i lidelseszonen og vil få mange svære lidelser at gen-
nemgå, nemlig lige akkurat alle de, der skal til, for at få 
medlidenhedsevnen udviklet så meget, at de ikke mere 
nænner at gøre noget levende væsen fortræd.

Men idet ”fårene” og ”bukkene” således bliver skilt ud 
fra hverandre og derved mere og mere bliver bosiddende 
hver i sine lande, bliver det jo lettere for Forsynet eller 
Almagten at give ”bukkene” den lidelsesproces, som 
de netop mangler for at komme på højde med ”fårene” 
i udvikling. Hvis ikke denne udskillelse fandt sted, 
ville ”fårene” jo være en stor hindring eller spærring for 
”bukkene”s krigs- og drabsudfoldelse.

Som følge heraf ser vi da også, at visse lande, hvis be-
folkninger før var demokratiske eller politisk frie, er gået 
over til at blive underkastet militaristisk diktatur. Deres 
presse må kun stimulere og lovprise krigens og dens 
brutale magts ånd. Krigshåndteringen blomstrer og får 
en popularitet i de samme lande, som den kun har haft 
for århundreder tilbage. Al direkte virkelig fredsvenlig og 
dermed antikrigsindstillet oplysningsarbejde, litteratur og 
kunst er bandlyst, raceintolerance betragtes som en dyd.

Når dertil kommer, at krigspropagandaen også er et led 
allerede i børneopdragelsen, og dygtiggørelse i at hånd-
tere krigens mordapparater er blevet skolefag for børn, 
er det let at se, at ”fårene”s stærke og demokratisk frie 
og fredsvenlige personligheder eller førerskikkelser er 
uddøde her, hvorved ”bukkene”s militærbegejstrede, 
erobringslystne og krigsvenlige propagandister og dik-
tatorer får frit spillerum. Og det er givet, at der under 
disse forhold ikke er nogen særlige betingelser i disse 
væseners domæne for inkarnation af ”fårene”s væsener, 
som jo for længst har udlevet disse tilstande, men at der 
derimod er skabt en indtil hundrede procents medvind 
for inkarnation eller fødsel af ”bukkene”s væsener i de 
pågældende områder.

Og dermed er der altså også skabt en tilsvarende betin-
gelse for, at krigen med alle dens mange følgesvende af 
forskelligartede lidelser kan komme til hurtig udfoldelse 
i de nævnte områder. Og disse områder vil da også til 
sidst komme til at repræsentere et helt ragnarok, ja en hel 
kollektiv ”vivisektion”. Hvordan skulle de pågældende 
væsener ellers komme på højde med ”fårene”s væsener i 
erfaringsoplevelse og erkendelse angående den bevidste 
drabsudfoldelses tåbelighed og ligesom disse blive mod-
tagelige for en højere teoretisk undervisning og skabelse 
af virkelig fred? Ragnarok er jo ikke andet end de lidelser, 
som ”fårene” allerede i de tidligere liv har gennemgået, 
der nu venter ”bukkene”. Og ligesom de nævnte lidelser 
forvandlede ”fårene” til deres nuværende mentale og 
fredsvenlige indstilling, således vil de også forvandle 
”bukkenes”.

Og når det er sket, træder den ny verdensgenløsning 
hjælpende til med afsløringen af det virkelige og sande 
matematiske verdensbillede, i hvilket alle de hellige bø-
gers største facitter eller tidligere højeste udtalelser fra 
alverdens største vise bliver til videnskabelige kendsger-
ninger. Og på disse kendsgerninger vil anlæggene eller 
evnen til ”at vende den højre kind til, når man bliver slået 
på den venstre”, evnen til at ”stikke sit sværd i skeden” 
over for modstandere, evnen til at forstå, at alt slutteligt 
er ”såre godt”, blomstre.
Og denne blomstring er altså kulminerende kærlighed. 
Denne kærlighed er det højeste resultat af ”moralsk ud-
dannelse”. Den er den ”ny himmel” og ”ny jord”, der 
efter ”dommedagens” mørke lader ethvert individ opleve 
Guddommens evige nærhed.

(Dette skrev Martinus i august 1937, da 2. verdenskrig 
var under opsejling, men dommedagen hærger stadig 
jorden, hvor det jo endnu er bukkene, der har mest magt 
i de fleste lande. Artiklen er taget fra Brev nr. 20, 1961)

Teksten i dens originale version fra 1937, hvor indhold helt 
svarer til tekstens oprindelige form, kan hentes her:

martinus-webcenter.dk/files/download/artikler/art-moralsk-uddannelse-1937.pdf

http://martinus-webcenter.dk/files/download/artikler/art-moralsk-uddannelse-1937.pdf


6

Fra Jes Arbov

Kære Willy Kuijper, Per Jan Neergaard, 
Trine Möller, Jacob Kølle Christensen, 
Peter Bendtsen og Mary McGovern  

Martinus’ Sag er vores fælles sag, og det 
er derfor med stigende undren, jeg har 
iagttaget, at rådet ufortrødent træffer be-
slutninger, der synes at være i disharmoni 
med analyserne i Det Tredie Testamente.  

Når man læser udskrifterne fra besty-
relsesmøderne 1974-81, fremgår det 
meget klart, at rådet er forpligtet til at følge analyserne. 
Som årvågen iagttager og ven af Sagen må jeg derfor 
uvilkårligt spørge, hvilket mandat I har til at træffe 
disse tilsyneladende ulogiske og ukærlige beslutninger.  

Som dokumentation for den opfattelse, at rådet er 
forpligtet til at rette sig efter de kosmiske analyser, 
har jeg vedhæftet et dokument – ”Rådets mandat” 
– hvoraf det fremgår, at det var Martinus’ udtrykke-
lige ønske, at rådet skal underordne sig de kosmiske 
analyser og lægge dem til grund for dets beslutninger.  

Debatten på Facebook har vist, at Sagens mangeårige 
venner i mange tilfælde slet ikke er informeret om, at 
Martinus har sat denne grænse for rådets magt. En af 
Instituttets betroede – og på de sociale medier meget 
synlige – medarbejdere har ved utallige lejligheder 
åbent og kategorisk benægtet, at det forholder sig sådan.  
Jeg har derfor 4 spørgsmål, som jeg vil bede jer svare på: 

1. I lyset af den almindelige debat og i forlængelse af de
to foregående åbne breve til jer vil jeg gerne spørge, med 
hvilken begrundelse, I mener, at det er logisk og kærligt 
ikke at udgive Martinus’ originale værk, men kun moder-
niserede udgaver af Det Tredie Testamente? 

2. Jeg har ikke kunnet finde belæg for, at Martinus har
talt for, at rådet kan anlægge og føre retssager. Tværtimod 
siger Martinus under bestyrelsesmøderne ganske klart, 
at det ikke er den måde, Sagen skal løse sine problemer 
på. Mit spørgsmål er derfor, med hvilken bemyndigelse 
I har anlagt retssagen? 

3. Hvordan kan I med udgangspunkt i, hvad Martinus
udtaler på de omtalte bestyrelsesmøder, tillade, at jeres 
egne medarbejdere på sociale medier energisk benægter, 
at Martinus Institut skal rette sig efter analyserne? Der-

med tillader I jo, at vedkommende særdeles 
synlige medarbejder arbejder aktivt for at 
undergrave Martinus’ autoritet. 
4. Men mindre I kan dokumentere, at det er
logisk og kærligt ikke at udgive Martinus’ 
originale værk, og at retssagen imod ”firklø-
veret” er i overensstemmelse med Martinus’ 
anvisninger for sit råd og i harmoni med de 
kosmiske analyser, vil jeg gerne bede jer om 
at forklare med hvilken begrundelse, I fortsat 
sidder i rådet? For Martinus var der ingen 

tvivl. Hver enkelt medarbejder står helt frit, og ønsker 
man ikke at arbejde efter de kosmiske analyser, er det 
hans udtrykkelige ønske, at man skal forlade arbejdet. 

Jeg forstår, hvis I finder disse spørgsmål ubehage-
lige, men mange gange går vejen mod større klarhed, 
forståelse og tilgivelse gennem visse ubehagelige 
stadier. Det er en almen erfaring, at det hører vores 
udviklingstrin til og desværre ikke altid kan undgås. 
Det er mit oprigtige håb, at vi er helt enige om, at 
Martinus’ anvisninger skal følges, og at vi derfor også 
kan have en konstruktiv dialog om dette. For kun ved 
at arbejde samvittighedsfuldt i overensstemmelse med 
analyserne sikrer vi, at Martinus’ ånd er repræsenteret 
så rent og klart på Martinus Institut, som det er muligt.  

(bilag til ovennævnte brev:)

Rådets mandat

I de sidste år af sit liv arbejdede Martinus sammen med 
bestyrelsen på at udarbejde en struktur for, hvordan 
arbejdet inden for Martinus Institut skulle organiseres 
og ledes efter hans fysiske bortgang. Det foregik på 
den måde, at han til bestyrelsesmøderne sammen med 
de øvrige bestyrelsesmedlemmer i detaljer drøftede de 
love og retningslinjer, der skulle være bestemmende for 
alle aktiviteter inden for rammerne af Martinus Institut.  

Disse drøftelser i forbindelse med bestyrelsesmø-
derne er i dag dokumenteret, fordi alle møder fra 
1974 frem til Martinus’ bortgang i 1981 blev optaget 
på bånd. Der er løbende blevet lavet udskrifter af 
disse bånd, og det er disse udskrifter, der ligger til 
grund for følgende betragtninger og dokumentation.  

Åbent brev til Rådet - med bilag
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Det går som en rød tråd gennem referaterne, at Martinus 
ønskede at gøre det hele så simpelt som muligt. Det 
fremtidige arbejde skulle ikke reguleres ved komplicerede 
love og indviklede paragraffer. Instituttets love skulle ind-
skrænkes til det absolut nødvendige, og ellers skulle ar-
bejdet indrettes således, at medarbejderne i almindelighed 
og bestyrelsen i særdeleshed fulgte de kosmiske analyser, 
således som Martinus havde formuleret dem i Det Tredie 
Testamente, og indrette tilrettelæggelsen af arbejdet og 
de forskellige aktiviteter i overensstemmelse med dem.  

Det er nødvendigt at have hele Martinus’ forfatterskab 
med som baggrund for at forstå Martinus’ og bestyrel-
sens arbejde med at fastlægge den kommende struktur 
for Martinus Institut – eller som Martinus betegner den 
Strukturen. Med Strukturen mener Martinus alle de prin-
cipper og bestemmelse, der skal regulere arbejdet. Denne 
struktur er i sit fundament identisk med analyserne i Det 
Tredie Testamente. Når Martinus derfor omtaler Struktu-
ren, henviser han både til analyserne i forfatterskabet og 
de principper og bestemmelser, der i overensstemmelse 
med analyserne blev fastlagt under bestyrelsesmøderne.

Det er baggrunden for, at selve lovteksten kunne ind-
skrænkes til et minimum, for hele fundamentet for 
Martinus Instituts virke var givet med det Det Tredie 
Testamente. Det eneste afgørende vigtige var, at besty-
relsen sikrer, at de beslutninger og de aktiviteter, den 
satte i gang, var i overensstemmelse med næstekærlig-
hedsloven, hvilket vil sige, at de skulle være til glæde 
og velsignelse for alle levende væsner. Det er helt es-
sentielt at forstå dette for at få den rigtige opfattelse af 
de grænser for magtudøvelse, Martinus gav bestyrelsen. 
For i kraft af de mange udtalelser, Martinus kommer 
med under bestyrelsesmøderne om, at arbejdet skal 
indrettes efter de kosmiske analyser, er det umiddelbart 
klart, at det binder bestyrelsen til at rette sig efter disse 
anvisninger, og at den i alt, hvad den foretager sig, kon-
sekvent og samvittighedsfuldt skal arbejde for, at alle 
beslutninger er i harmoni med loven om næstekærlighed.  

Det umiddelbare resultatet af Martinus’ og bestyrelsens 
arbejde med Strukturen blev ”Love af 25. maj 1982 
med rådets kommentarer”. Martinus var ikke glad 
for betegnelsen bestyrelse, fordi det havde for mange 
associationer i retning af den traditionelle samfunds-
struktur med overordnede og underordnede, og han 
bestemte derfor, at rådet, var en bedre betegnelse, 
fordi den i højere grad understøttede forestillingen om 
menneskers principielle lighed i kosmisk forstand.  

Love af 1982 fastlagde, at bestyrelsen skulle være selvsup-
plerende. Nye medlemmer indgår for en periode af fem 
år, og genindtræden kan ikke finde sted. Rådet udpeger to 
suppleanter, som deltager i rådets møder uden stemmeret. 

Medlemmer indgår for en periode af fem år, og genind-
træden kan ikke finde sted. De oprindelige rådsmedlem-
mer fra 1981 kunne dog sidde så længe de ville, indtil de 
selv valgte at træde ud af rådet (jf. ”Love af 25. maj 1982 
med rådets kommentarer”, §5). Martinus understregede, 
at overgangsrådet skulle implementere “det nye” og 
holde øje med, at dem der indgår i rådet, har en funda-
mental forståelse af de kosmiske principper. I dag sidder 
kun Willem-Jan Kuijper tilbage fra det oprindelige råd.  

Set ud fra en traditionel demokratisk tankegang virker 
tanken om et selvsupplerende råd umiddelbart pro-
blematisk. For hvordan undgår man nepotisme, magt-
misbrug og korruption. Til det er der kun at sige, at 
netop fordi Martinus i forbindelse med udarbejdelsen 
af Strukturen lagde afgørende vægt på og bestemte, 
at det er de kosmiske analyser om næstekærlighed, 
der skal være fundamentet for rådsarbejdet, er græn-
serne for rådets magtudøvelse på forhånd fastlagt.  

Til støtte for denne opfattelse bringes følgende citater fra 
bestyrelsesmøderne 1974-1981. 

C i t a t  0 0 1  –  2 2 .  j a n u a r  1 9 7 4  –  s i d e  3 :  
M: Der kan ændres i administrationen, men der kan jo 
ikke ændres i de virkelige.. i de kosmiske betingelser.  

C i t a t  0 0 2  –  2 2 .  j a n u a r  1 9 7 4  –  s i d e  5 :  
M: Men bestyrelsen skal jo så.... det er det, vi sid-
der  og  ordner,  hvad  bes tyre l sen  ska l .  De t 
skal  bare  være i  kontakt  med kærl igheden.  

C i t a t  0 0 3  –  2 2 .  j a n u a r  1 9 7 4  –  s i d e  5 :  
M: Vi skal bruge den slags, der kommer tilbage med 
kærlighed og velsignelse. Men når jeg har lavet det sådan 
... det ser måske ”indviklet ud. Det er ikke så indviklet. 
Det er kun at ... hovedprincippet er, at det skal betinge, 
at vi har virkelig nogle ordentlige mennesker i bestyrel-
sen... virkeligt fremragende….,at vi ikke tager den første 
den bedste, som i den grad… måske vil spille en rolle.  

C i t a t  0 0 4  –  2 2 .  m a r t s  1 9 7 4  –  s i d e  4 :  
Der kræves ingen kontrakter, -- ikke noget. Men her 
er strukturen, - her er, hvad det drejer sig om. Og er 
man glad for at opfylde de betingelser, så er man jo 
meget... og er man ikke det, så kan man jo lade være.  

C i t a t  0 0 5  –  5 .  m a r t s  1 9 7 4  –  s i d e  2 :  
Vi danner en kultur. Og så er vi med i den kultur. Denne kul-
tur har sine principper, – opfylder hele kristendommen, – 
så at sige. Kristendommen er jo ikke en religion. Den er en 
videnskab, – som vi nu har lavet det... så er den en videnskab.  

C i t a t  0 0 6  –  5 .  m a r t s  1 9 7 4  –  s i d e  1 0 :  
H: Der er nok en del som synes,  at  det be-
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s t y r e l s e n  l a v e r,  d e t  k a n  l a v e s  b e d r e .  
M: Ja. Men det behøver vi ikke at bryde os om. 
For vi ved, at vi opfylder de kosmiske betingel-
ser. Så kan man blæse på, hvad de andre siger.  
 
C i t a t  0 0 7  –  2 1 .  m a j  1 9 7 4  –  s i d e  1 0 :  
Men synes de ikke om at være med... at være medarbej-
dere... jamen, så kan de jo lade være. Det er ikke dem, der 
skal til at betinge, hvor moralen i denne sag nu opstår. 
Den skal ikke dikteres af nogen udefra... den er allerede 
skrevet i Livets Bog. Og det skal bestyrelsen være rig-
tig bevidst i. Og... det gør jo slet ikke noget, at de går.  
 
C i t a t  0 0 8  –  2 1 .  m a j  1 9 7 4  –  s i d e  11 :  
Vi skal ikke beskyttes ved love eller noget. Vi har be-
skyttelsen i, at det bliver lavet rigtigt, – og at hver 
laver sine ting rigtigt. Den, der ikke laver sine ting 
rigtigt, -- så må vi lade ham gå. Hvis han vil til at 
lave om på det, så må han gå. Den magt må besty-
relsen jo have. Reglerne er jo efter mine analyser.  
 
Ci tat  009 – 25.  september 1974 – s ide 20:  
M: Man må egentlig... man er faktisk en vogter. Man er 
faktisk kun en vogter af alkærlighed. Man er en vogter af 
strukturen. Ja, for den er lavet. Og medarbejderstaben 
skal vide, at det er ikke Jer, der... ja, I er med i det.. I ak-
cepterer det, men det er ikke Jer, der har bestemt, at det 
skal være sådan. Det er en bestemmelse, der faktisk er 
evig... og så må man regne med, at der er et forsyn, der er 
den virkelige overordnede. I er kulturens repræsentanter.  
 
Ci tat  010 – 25.  september 1974 – s ide 20:  
For jeg mener, – bestyrelsen har jo en bestemmende 
magt. Og den skal lave det, og den skal lave det... men 
dem, der får opgaven med bestyrelse hos os, de kan ikke 
lave strukturen om. En jordemoder, der tager en jorde-
moderpost, hun må jo følge jordemoderposten. Altså... 
det skal rigtig pointeres, at det er ikke Jeres vilje, at 
I er med i det samme... Det er en højere vilje, der vil 
det sådan... I er kun vogtere af, at det bliver sådan... 
eller I er med til, at det skal være sådan. Og hvis de så 
gør vrøvl... Jamen, de har da lov til at lade være med 
det. Det er slet ikke nogen betingelse. Du har lov til 
at lade være med det. Men så kan du ikke lave det der.  
 
Citat  011 – 10.  december 1974 – s ide 7-8:  
T: Det vil sige, at vi faktisk er inde på det rette 
spor, sådan set, når man siger, vi opretter selvstæn-
dige grupper, som arbejder med sit område selvstæn-
digt. Og den gruppe, der hedder bestyrelsen, den 
har samtidig til opgave at sørge for, at de grupper 
ikke gør noget, som er i modstrid med analyserne.  
M:Jaja
T: Det er deri, at det er bestyrelsens opgave at være 
vogter, - det er at kunne sige til gruppen, at det der... det 

kan I ikke gøre, for det er i modstrid med analyserne.  
M: Ja, det er jo klart, at der skal holdes øje med, om de 
følger analyserne... at de ikke finder på at lave andre ting. 
Det skal jo passe med analyserne. Så kan vi jo have mange 
grupper, og de skal allesammen passe med analyserne.  
 
C i t a t  0 1 2  –  4 .  m a r t s  1 9 7 5  –  s i d e  8 :  
Det skal vi jo... sagen skal være et eksempel for sine medar-
bejdere. Det kan den ikke være, hvis vi benytter de gammel-
dags metoder. Den skal være sådan, at sagen er upåklagelig. 
Den er et eksempel på overholdelse af kosmiske analyser.  
 
C i ta t  013  –  16 .  december  1975  –  s ide  6 :  
M: Hvis det er en, der sådan laver disharmoni i besty-
relsen, så duer han jo ikke. Bestyrelsen skal jo være en 
fuldstændig eenhed ... . Altså det kosmiske princip... de 
danner enheder, de der hører bønnerne. Og disse besty-
relsesmedlemmer skal jo allesammen være inde i sagens 
analyser, og vide at det er... det må de drøfte indbyrdes, 
hvis der er noget, de ikke er... og hvis den nye ikke er. 
Så må han have det at vide, – sådan skal det være. Hvis 
han kommer med noget, — han synes... Så må man 
sige: Er det noget, man kan lave ... efter analyserne.  
 
C i t a t  0 1 4  –  2 4 .  j u n i  1 9 8 0  –  s i d e  3 :  
M: I er jo vokset ind i sagen af Jer selv på grund 
af Jeres interesse, og fordi jeg kunne se, at jeg 
kunne stole på, at analyserne var fundament for Jer.  
 
C i t a t  0 1 5  –  2 4 .  j u n i  1 9 8 0  –  s i d e  5 :  
Vi må blot sørge for, at bøgerne bliver trykt or-
dentligt, at der virkelig er et skelet i sagen, og at 
det hele går efter principperne, - efter analyserne.  
 
C i t a t  0 1 6  –  6 .  j a n u a r  1 9 8 1  –  s i d e  4 :  
Bestyrelsen er jo så at sige i stedet for mig. Nu er jeg ga-
ranti for bøgerne og for analyserne. Nu overgår det altså 
til bestyrelsen, som om det var deres værk, der kommer ud. 
De holder øje med, at der ikke er nogen, der forvansker 
dem eller stjæler fra dem. De holder øje med, at det går 
sin ordentlige gang, at de bliver ordentligt berettet. Det 
skal bestyrelsen sørge for. De er værkets vogtere. De er 
det faste punkt for det hele. Og de er det faste punkt for 
selve instituttet. Og i det hele taget det faste punkt for 
sagen for hele verden. 
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Det fremgår således af bestyrelsesmøde-
referaterne, at de ”kosmiske betingelser” 
(citat 001) for bestyrelsens arbejde er, at 
det skal være i ”kontakt med kærligheden” 
(citat 002), og dette kan aldrig ændres (citat 
001). For at realisere dette behøver rådet 
”virkelig ordentlige” eller ”virkeligt fremra-
gende” mennesker i bestyrelsen (citat 003).  
 
De mennesker, der vil være med i arbejdet – 
på ligegyldigt hvilket niveau – kan komme 
og gå frit, de er ikke bundne. Men betingel-
sen for at deltage i arbejdet, er, at man har 
accepteret Strukturen (citat 004). Hvis man 
som medlem af bestyrelsen har accepteret 
de vilkår, behøver man ikke bekymre sig 
om kritik, for så opfylder man de kosmiske 
betingelse – eller de kosmiske analyser – og kan blæse 
på, hvad andre siger (citat 006). Er man uenig i moralen, 
må man gå. Bestyrelsen skal holde øje med, at medar-
bejderne arbejder i kontakt med analyserne (citat 007).  
 
Arbejdet skal ikke beskyttes ved love eller ”noget” 
(fx retssager), men ved at arbejdet blive lavet rigtigt 
efter de kosmiske analyser, og hvis nogen ikke er vil-
lige til at indordne sig under analyserne, må de gå. 
For ”reglerne er jo efter mine analyser” (citat 008).  
 
Rådet er forpligtet til at informere medarbejderstaben 
om, at det har accepteret at lede i overensstemmelse 
med Strukturen – dvs. de kosmiske analyser i Det Tre-
die Testamente – og at det arbejder under ledelse af 
forsynet, og at det har forpligtet sig til at være vogter 
af Strukturen. Det betyder, at rådet har forpligtet sig 
til at sikre, at arbejdet på Martinus Institut udføres 
i overensstemmelse med alkærligheden (citat 009).  
 
Det er ikke rådets opgave at følge sin egen vilje. Det er 
derimod rådets opgave at følge en højere vilje og sikre, 
at arbejdet inden for Instituttets ansvarsområde indret-
tes efter denne højere vilje. Hvis enkelte medarbejdere 
ikke ønsker at arbejde på de vilkår, kan de ikke deltage 
i udførelsen af arbejdet (citat 010). Bestyrelsen har såle-
des til opgave at sørge for, at ingen inden for Instituttets 
rammer arbejder ”i modstrid med analyserne” (citat 011).  
 
Sagen skal være ”upåklagelig”, den skal være” et eksem-
pel på overholdelse af kosmiske analyser” (citat 012). Be-
styrelsesmedlemmerne skal være godt inde i analyserne. 
Når der stilles forslag, skal disse forslag ikke godkendes, 
med mindre de kan realiseres i overensstemmelse med 
analyserne (citat 013). Bestyrelsen er Martinus’ fysiske 
repræsentant på jorden. Den er Sagens faste punkt og skal 
sikre, at alt går rigtigt for sig og er i overensstemmelse 
med, hvad Martinus selv ville have gjort (citat 016).  

Med den struktur, som Martinus fast-
lægger for rådets fremtidige arbejde 
og virke i bestyrelsesreferaterne, er 
problemstillingen vedrørende det selv-
supplerende råd stort set løst. For det 
er indiskutabelt rådets forpligtelse at 
holde sig til de kosmiske analyser og 
lægge dem til grund for enhver stilling-
tagen og beslutning. Rådet er forpligtet 
til at informere medarbejderstaben 
om, at det har accepteret at lede sagen 
i overensstemmelse med Strukturen – 
dvs. de kosmiske analyser i Det Tredie 
Testamente – og er der nogen i rådet 
eller blandt Instituttets medarbejdere, 
der ikke er villige til at indordne sig 
under analyserne, må de gå (citat 008 

og 009). På den måde har Martinus sikret, at alt går 
rigtigt for sig, og at Sagen bliver ledet efter de samme 
principper, som han selv lagde til grund for sin ledelse.  
 
På mange måder er Martinus’ organisering af rådsarbej-
det genialt. For med bestemmelsen om, at det er besty-
relsens opgave at følge – ikke sin egen vilje – men de 
”kosmiske analyser”, har Martinus sikret, at hans Institut 
bliver videreført i den rette ånd. Og det må som en logisk 
konsekvens af dette være sådan, at hvis rådet bliver gjort 
bekendt med, at dets beslutninger på visse punkter ikke 
er i harmoni med de kosmiske analyser, og at der indis-
kutabelt findes mere kærlige og logiske måder at gøre 
tingene på, er rådet forpligtet til at forholde sig til disse 
forslag og ændre kurs, således at det til enhver tid leder i 
overensstemmelse med de kosmiske analyser. For kun på 
den måde sikres det, at rådet opfylder Martinus’ bestem-
melser og moralen i Det Tredie Testamente og dermed 
fortsat forbliver ”kulturens repræsentanter” (citat 009).  
 
Der opstår først problemer i det øjeblik, at rådet ikke 
vedkender sig dette grundlag for ledelse og lader 
hånt om de kosmiske analyser for i stedet at handle 
i overensstemmelse med dets egen vilje. Det har 
stort set været situationen siden Martinus fysiske 
bortgang, og vi kan i dag se tilbage på en 35 årig 
periode, hvor rådet ikke har fungeret efter grundlæg-
gerens tydeligt udarbejde bestemmelser og hensigt.  
 
Der er i disse år opstået følgende problemer: Rådet har 
ikke vedkendt sig sin forpligtelse til at følge   de kosmiske 
analyser (citat 009). 

Rådet har siden 1981 i en lang række tilfælde handlet 
i åbenlys modstrid med de kosmiske analyser, uagtet 
at dette er en overtrædelse af den struktur, som det er 
forpligtet til at følge (citat 001, 006, 007, 008, 010, 011, 
012, 013, 014, 015 og 016). 
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•	 Rådet er i mange sammenhænge blevet præ-
senteret for saglig og velargumenteret kritik, der 
detaljeret har gjort rede for, på hvilke punkter 
rådets praksis helt principielt har været i åbenlys 
disharmoni med den logik og næstekærlighed, 
som er det bærende i de kosmiske analyser. 

•	 Det har været et gennemgående træk ved rådets 
ledelsesstil, at det ikke har forholdt sig sagligt og 
vedkommende til denne kritik, men uden videre 
afvist den. 

•	 Det er karakteristisk, at rådet i forbindelse med 
sin afvisning ikke forklarer, hvorfor kritikken 
er uberettiget, eller klarlægger på hvilken måde 
dets egen praksis er i overensstemmelse med 
analyserne i Det Tredie Testamente. Som Mar-
tinus formulerede det, kan man kan ganske vist 
”blæse på, hvad andre siger”, men kun når man 
”opfylder de kosmiske betingelse” (citat 006). 
Det er imidlertid betegnende for rådets ledelses-
stil, at det ”blæser på, hvad andre siger”, uagtet 
at kritikken er rejst, netop fordi det ikke opfylder 
de kosmiske love, som det er dets ufravigelige 
opgave at sikre bliver overholdt (citat 001, 006, 
007, 008, 010, 011, 012, 013, 014, 015 og 016). 

•	 Til trods for at rådets mange og systematiske 
overtræder af de kosmiske analyser – og dermed 
den struktur, som Martinus gav det som opgave 
at vogte – bliver rådets medlemmer siddende. 
Rådet retter sig således ikke efter Martinus’ be-
stemmelse om, at den som ikke vil indordne sig 
og handle i overensstemmelse med analyserne, 
må gå (citat 007, 008). 

•	 Det samme gælder for medarbejdere ved Mar-
tinus Institut. De kan uden videre frasige sig 
forpligtelsen til at handle i overensstemmelse 
med de kosmiske analyser, uden at det får kon-
sekvenser, og de kan forblive på betroede poster. 

•	 På den måde er rådet i dag i en situation, hvor 
det ikke selv overholder de kosmiske analyser og 
heller ikke fungerer som vogter af sagen ved at 
se til og sikre, at Martinus Instituts øvrige med-
arbejdere tilrettelægger og udfører deres arbejde 
i overensstemmelse med de kosmiske analyser. 

•	 Rådet udfører dermed ikke den opgave, Martinus 
har givet det. 

I relation til den verserende retssag betyder det, at retssa-
gen efter alt at dømme er ”ulovlig”, når den vurderes i for-
hold til det mandat, rådet har fået af Martinus, og at rådets 
afvisning af at publicere det originale værk ligeledes er det.  
 

Retssager er ikke forenelige med Strukturen, og Martinus 
forklarer eksplicit flere steder i bestyrelsesmøderefera-
terne, at Sagen ikke skal føre retssag. Hvad angår rådets 
nuværende udgivelse af værket, er det utvivlsomt i strid 
med bestyrelsens vedtægter og Martinus’ udtalelser om, 
“at bøgerne skal være så billige, som det overhovedet 
kan lade sig gøre” (Strukturen, 5. februar 1974 - side 
16). Dertil kommer, at rådet i form af åbne breve og 
publicerede artikler i Den Ny Verdensimpuls er blevet 
præsenteret for analyser, som rent logisk påviser, at rådets 
afvisning af at publicere det originale værk er ukærlig og 
ulogisk. Rådet og Martinus Institut er i flere forskellige 
sammenhænge – dels i åbne breve og artikler og dels på 
sociale medier – blevet opfordret til at fremlægge doku-
mentation for, at det er kærligt og logisk ikke at publicere 
det originale værk. Rådet og Martinus Institut har imid-
lertid på intet tidspunkt fremlagt denne dokumentation.  
 
Martinus har eksplicit forpligtet rådet til at følge analy-
serne i Det Tredie Testamente, og rådsmedlemmerne er 
forpligtet til at acceptere Strukturen for at kunne sidde 
i rådet. Det betyder imidlertid også, at hvis rådet er ude 
af stand til at dokumentere, at deres beslutninger i en 
bestemt situation er i overensstemmelse med de kos-
miske analyser, og andre uden for rådet kan fremlægge 
logisk konsistente analyser, der viser hvorledes det i den 
givne situation er muligt at handle i overensstemmelse 
med analyserne, er rådet forpligtet til at følge disse an-
visninger. Det kan rådet ganske enkelt ikke undsige sig.  
 
Ved at undsige sig og nægte at handle i overensstem-
melse med analyserne, handler rådet på egen hånd imod 
Strukturen, og det må da gå af (citat 007, 010, 013).  
 
J e s  A r b o v ,  R ø n d e  d e n  7 .  m a j  2 0 1 6 .  
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Retssags-gyseren fortsat.
v/Ruth Olsen

Siden sidste nummer af bladet, hvori var optrykt proces-
skrift C fra de 4 sagsøgtes advokat, har Instituttet/Rådet 
udsendt en redegørelse, hvori de søger at retfærdiggøre 
deres ændringer i Martinus’ værk, og om hvorfor de ikke 
mener sig forpligtet til at give eventuelle interesserede 
adgang til de oprindelige udgaver. Konflikten begrundes 
udelukkende ved ”de andres skyld”.
Instituttet/Rådet har i øvrigt et underligt argument om, 
at de ikke mener sig i stand til at vurdere, om Det Tredie 
Testamente er helligt. Det behøver de heller ikke, for det 
har Martinus selv gjort.

En grundig imødegåelse af redegørelsens påstande kan 
læses på Martinus-webcenter.dk.
De 4 sagsøgte har aldrig afvist, at Instituttet har copy-
right til Martinus værk. Men da de ikke ville respektere 
Martinus’ ønske og stille hans værk uændret til rådighed, 
skønt vi i nogle år forsøgte at få dem til det, måtte andre 
jo gøre det. Vi har aldrig modsat os, at de udgav ændrede 
værker, blot det tydeligt fremgik, hvad det var.

Altså var det en form for nødret, det vi gjorde. Vort tilbud 
om samarbejde blev pure afvist, og alle de tilbud retten 
har fremsat om at indgå forlig, er også blevet afvist. Så 
der står vi nu, nok har byretten afsagt en dom, men den 
tog ikke stilling til sagens substans, kun til det rent formelt 
juridiske. Men det synes at være det eneste, Instituttets 
advokat hæfter sig ved i sit svarskrift.

De 4 sagsøgtes advokat har nu udfærdiget et nyt proces-
skrift D hvis argumenter optrykkes her. Det er et lidt 
vanskeligt jura-sprog, men det er taget med, fordi jeg 
anser dette blad for at blive vigtigt kildemateriale for 
Martinussagens historiske eftermæle.

Efter 4 anbringender om frifindelse følger disse argu-
menter i processkriftet:

Processkrift D
Af Peer Petersen

Sagsøgers processkrift 3 giver anledning til nedennævnte 
bemærkninger, hvilke så vidt muligt vil følge termino-
logien i processkrift 3, idet de sagsøgtes påstande og de 
til støtte herfor fremførte anbringender i processkrift C 
fastholdes fuldt ud.

a) De sagsøgte er enige i, at der for byretten alene 
resterer behandling af de af sagsøger nedlagte sank-
tionspåstande om rimeligt vederlag, erstatning og 
godtgørelse samt om fjernelse af påståede ulovlige 
eksemplarer og offentliggørelse af dom.

b) De sagsøgte er i sagens natur også enige i, at den 
materielle del om krænkelsesspørgsmålet ved den 
afsagte deldom er afgjort i første instans.

c) De sagsøgte er imidlertid ikke enige i, at de sag-
søgtes processkrift C er et forsøg på at genoptage 
behandlingen af de spørgsmål, der fandt deres 
afgørelse ved den afsagte deldom.

d) De sagsøgte er ej heller enige i, at den af de 
sagsøgte i processkrift C nedlagte selvstændige 

påstand vedrører den del af sagen, der allerede 
er behandlet og omfattet af den afsagte deldom; 
nemlig selve krænkelsesspørgsmålet.

e) Som det udførligt er beskrevet i processkrift C, 
har de sagsøgtes selvstændige påstand ikke over-
hovedet relation til spørgsmålet om, hvorvidt de 
sagsøgte ved deres handlinger har krænket sagsø-
gers ophavsret.

Tværtimod er den selvstændige påstand relateret til 
sagsøgers manglende iagttagelse af de forpligtel-
ser og det ansvar, man som forvalter af Martinus’ 
værker er pålagt; forpligtelser, sagsøger ikke evner 
eller ønsker at opfylde, og ansvar, sagsøger ikke 
evner eller ønsker at leve op til.

f) De sagsøgte er enige i, at spørgsmålet om, hvorvidt 
sagsøger forvalter sine forpligtelser og ansvar til 
Martinus’ værker korrekt, er behandlet og omfat-
tet af den afsagte deldom, men alene i relation til 
selve krænkelsesspørgsmålet og ikke i relation til 
den resterende behandling og vurdering af de af 
sagsøger nedlagte sanktionspåstande.



12

 Sagsøgers i processkrift 3 på side 3 og 4 fra den 
afsagte deldom fremhævede citater viser da også 
med al tydelighed, at retten ved deldommen alene 
har taget stilling til selve krænkelsesspørgsmålet 
og her vurderet, at sagsøgers forvaltning af sine 
forpligtelser og ansvar ud fra det/den på daværende 
tidspunkt fremlagte og påberåbte materiale og 
dokumentation ikke har haft indflydelse på ret-
tens bedømmelse af, om sagsøgers ophavsret var 
krænket ved de sagsøgtes handlinger.

g) Spørgsmålet om, hvorvidt sagsøger forvalter sine 
forpligtelser og ansvar til Martinus’ værker er 
således ikke bedømt i relation til de af sagsøger 
nedlagte sanktionspåstande om rimeligt vederlag, 
erstatning og godtgørelse samt om fjernelse af 
påståede ulovlige eksemplarer og offentliggørelse 
af dom.

 Hertil kommer, at skriftsteder, citater osv., som er 
dokumenteret og fremlagt i og med de sagsøgtes 
processkrift C, ikke er indgået i rettens vurdering 
ved bedømmelse af krænkelsesspørgsmålet, som 
dette er afgjort ved den afsagte deldom.

 Det fastholdes på denne baggrund, at retten skal 
tage stilling til den af de sagsøgte i processkrift C 
nedlagte selvstændige påstand, hvilken kan be-
dømmes retligt, er aktuel, af konkret interesse for 
de sagsøgte, som følgelig har en retlig interesse i 
rettens bedømmelse af påstanden.

h) Sagsøgers – indtil videre – afvisning af at opfylde 
de i processkrift C på side 6, 16 og 22 indeholdte 
provokationer vil blive nærmere berørt nedenfor 
i afsnit q); her skal blot for god ordens skyld 
bemærkes, at de pågældende provokationer ikke 
vedrører krænkelsesspørgsmålet afgjort ved den 
afsagte deldom, men tværtimod er relateret til de 
af sagsøger nedlagte sanktionspåstande.

i) De sagsøgte er enige i, at det på nuværende tids-
punkt ikke er hensigtsmæssigt at udmelde syn og 
skøn med henblik på at få den filologiske betydning 
af de foretagne ændringer nærmere belyst.

 Baggrunden herfor er imidlertid ikke, som det 
bl.a. fremføres af sagsøger i processkrift 3, at ”et 
syn og skøn om ændringer er uden nogen form for 
relevans i forhold til sanktionsspørgsmålet …”.

 Baggrunden for de sagsøgtes enighed er i stedet, 
at sagsøger fortsat afviser alle spørgsmål om og 
opfordringer til at tilvejebringe en komplet liste 
over de mange hundrede tusinde ændringer, sag-

søger har foretaget i Martinus’ værker.

De sagsøgte ønsker således fortsat, at der – når der 
er tilvejebragt en, gerne komplet, liste over sagsø-
gers ændringer af Martinus’ værker – udmeldes syn 
og skøn til nærmere belysning af den filologiske 
betydning af de pågældende ændringer.

Det er de sagsøgtes opfattelse, at et syn og skøn 
klart vil dokumentere, at sagsøgers ændringer – så-
vel i antal som i omfang – af Martinus’ værker er af 
så gennemgribende karakter, at de går langt ud over 
de ønsker og retningslinjer, Martinus i hans mange 
udtrykte udsagn havde og fastsatte for eftertidens 
udnyttelse og forvaltning af hans værker.

De af sagsøger i processkrift 3 under afsnit 7 
anførte hensyn relateret til formålet med sagens 
opdeling, påståede væsentlige fordyrelse og tids-
mæssige udstrækning er efter de sagsøgtes opfat-
telse ikke til hinder for, at der – når en liste over de 
pågældende ændringer er tilvejebragt – udmeldes 
det af de sagsøgte ønskede syn og skøn.

Sagsøger havde forud for stævningens udtagelse 
den 29. maj 2013 mulighed for at søge de af sag-
søgte påståede krænkelser bragt til ophør ved 
nedlæggelse af forbud, men valgte altså i stedet at 
anlægge nærværende sag og må følgelig acceptere, 
at de sagsøgte under denne påberåber sig de beviser 
og ønsker foretaget de retsskridt, man finder rele-
vante i forbindelse med rettens bedømmelse af de 
af sagsøger nedlagte sanktionspåstande.

j) De sagsøgte fastholder, at sagsøger fortsat ikke har 
dokumenteret at have lidt et tab ved de sagsøgtes 
handlinger, og bemærker, at hverken bilag 74 eller 
bilag 79 indeholder dokumentation for det påståede 
krav.

 Det synes, som om sagsøger lægger til grund, 
at man for hvert eksemplar af de af de sagsøgte 
solgte udgaver har mistet et tilsvarende salg af et 
eksemplar af de af sagsøger ændrede udgaver.

 Nogen dokumentation herfor er imidlertid fortsat 
ikke fremlagt.

k) Det af sagsøger i processkrift 3 under afsnit 9 
anførte bestyrker efter de sagsøgtes opfattelse, at 
sagsøger har pligt til at udbyde Martinus’ værker 
billigst muligt.

l) De sagsøgte er fortsat af den opfattelse, at sagsøger 
i sit som bilag 20 fremlagte notat offentliggjort 
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i marts 2010 – på et tidspunkt hvor sagsøger 
gennem længere tid havde været bekendt med 
Åndsvidenskabsforlagets udgivelse af 1. udga-
verne af Livets Bog I-VII – har fraskrevet sig retten 
til at retsforfølge de sagsøgte og hermed i sagens 
natur også retten til at afkræve nogen af de sagsøgte 
rimeligt vederlag og erstatning.

m) De som bilag 80 og 81 af sagsøger fremlagte bilag 
giver ikke grundlag for pålæggelse af solidarisk 
hæftelse for den samlede nedlagte betalingspåstand 
på 1.000.000 kr.

 De sagsøgte forstår sagsøgers nu nedlagte subsi-
diære påstand 1.2.1 således, at der i tilknytning til 
den hidtidige solidariske hæftelse nu også påstås 
proratarisk hæftelse, hvorefter den økonomiske 
påstand over for hver af de seks sagsøgte udgør 
1/6 af 1.000.000 kr.

 De sagsøgte er som nævnt uafhængige parter, hvis 
handlinger er foretaget uafhængigt af hinanden, 
hvorfor de sagsøgte hverken kan ifalde ansvar på 
et solidarisk eller et proratarisk grundlag; sagsøger 
må således opgøre og underbygge sit krav mod 
hver enkelt af de sagsøgte individuelt.

n) Sagsøgers afvisning af de sagsøgtes påberåbte 
objektive ansvarsfrihedsgrunde og henvisning til 
artikel 9 og 10 i Den Europæiske Menneskeret-
tighedskonvention synes fuldstændig at ignorere 
den af de sagsøgte til støtte herfor i processkrift C 
anførte argumentation og dokumentation.

o) Som tidligere tilkendegivet er de sagsøgte indstil-
let på – på visse nærmere betingelser – at trække 
den udbudte originale version af Værket tilbage 
fra handlen; fysisk såvel som digitalt, forudsat at 
sagsøger påtager sig at udgive Værket i den origi-
nale version uden ændringer.

 De i de af sagsøger som bilag 82a-82d fremlagte 
bilag beskrevne forhold udgør efter de sagsøgtes 
opfattelse ikke en krænkelse af sagsøgers rettighe-
der.

 Som det fremgår af bilag 82d nederst, finder de 
sagsøgte ikke, at nogle udtalelser omkring et af 
sagsøgers rådsmedlemmer er hverken misvisende 
eller ærekrænkende.

p) De sagsøgte har i processkrift C gengivet og do-
kumenteret en lang række skriftsteder og citater; 
alle relateret til, hvad Martinus udtrykte af ønsker 
og havde af krav til eftertidens udnyttelse og for-

valtning af hans værker.

 Disse skriftsteder og citater har i al væsentlighed 
ikke tidligere været gengivet og dokumenteret 
under sagen og er således ikke indgået i rettens be-
dømmelse og vurdering forud for og i forbindelse 
med afsigelse af den afsagte deldom.

 Sagsøger har – formentlig begrundet i, at de pågæl-
dende skriftsteder og citater kun medvirker til at 
underbygge de sagsøgtes påstand om, at sagsøger 
groft har tilsidesat den kerneopgave, man er pålagt 
at varetage i henhold til Martinus’ ønsker og krav 
– fuldstændig ignoreret og konsekvent undladt at 
tage stilling til og kommentere den betydning, de 
sagsøgte tillægger de pågældende skriftsteder og 
citater.

q) Som nævnt ovenfor under h) og i) afviser sagsøger 
på nuværende tidspunkt at opfylde de sagsøgtes i 
processkrift C på side 6, 16 og 22 fremsatte pro-
vokationer.

 De sagsøgte skal endnu en gang henstille til, at 
sagsøger dels tager stilling til og kommenterer de 
i processkrift C gengivne og dokumenterede skrift-
steder og citater og dels opfylder de i processkrift 
C på side 6, 16 og 22 fremsatte provokationer.

 De sagsøgte gør gældende, at sagsøgers manglende 
stillingtagen til og kommentering af de i proces-
skrift C gengivne og dokumenterede skriftsteder 
og citater og sagsøgers fortsatte afvisning af at 
opfylde i processkrift C fremsatte provokationer 
skal tillægges processuel skadevirkning for sag-
søger, således at retten skal lægge de pågældende 
skriftsteder og citater og de sagsøgtes fortolkning 
heraf til grund som dokumenteret fakta under sa-
gens videre behandling.

r) En kreds af Martinus’ mangeårige støtter, herun-
der sagsøgte Jan Langekær, har efter byrettens 
afsigelse af deldommen i december 2014 søgt at 
blotlægge de ændringer, der siden 1982 er foretaget 
i vedtægterne for den daværende Martinus Ideal-
fond, som den 23. april 2015 er opløst efter fusion 
med Martinus Aktivitetsfond, som i forbindelse 
med fusionen skiftede navn til Fonden Martinus 
Åndsvidenskabelige Institut.

 Denne blotlægning har vist, at der i perioden fra 
1982 til fusionen i 2015 er foretaget en lang række 
ændringer af vedtægterne, herunder af punkter hvor 
stifteren havde bestemt, at ændring ikke måtte ske.
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 Kredsens opfattelse er den, at de pågældende æn-
dringer klart er i strid med stifterens udtalte ønsker, 
hvorfor kredsen den 26. januar og 2. marts hen-
vendte sig til Erhvervsstyrelsen med anmodning 
om, at Erhvervsstyrelsen som fondsmyndighed 
snarest iværksætter en undersøgelse af de ændrin-
ger, der siden 1982 er foretaget i vedtægterne for 
de i 2015 sammenlagte fonde.

 Henvendelsen har afstedkommet, at Erhvervssty-
relsen den 6. april 2016 har meddelt, at Erhvervs-
styrelsen agter at inddrage de oplysninger og den 
dokumentation, kredsen ved sine henvendelser den 
26. januar og 2. marts fremsendte til Erhvervssty-
relsen, i grundlaget for Erhvervsstyrelsens – som 
fondsmyndighed – tilsyn med sagsøger.

s) Kredsen nævnt ovenfor i afsnit r) iværksatte under 
blotlægning af de mange vedtægtsændringer også 
en nærmere undersøgelse af bestyrelsens (”Rådet”) 
sammensætning fra 1982 og frem.

 Det viste sig under denne undersøgelse, at en række 
vedtægtsændringer relateret til Rådets sammensæt-
ning var gennemført, uagtet at sådanne ændringer 

kun må gennemføres, ”når omstændighederne gør 
det tvingende nødvendigt”.

 Undersøgelsen påviste også, at sagsøgers nuvæ-
rende Råd tilsyneladende ikke er sammensat i 
overensstemmelse med sagsøgers vedtægter.

 Undersøgelsen påviste endvidere, at sagsøgers 
beslutning om at anlægge nærværende sag for-
mentlig er truffet på et tidspunkt, hvor Rådet ikke 
var fuldtalligt.

 På denne baggrund har kredsen den 26. april 2016 
anmodet Erhvervsstyrelsen om som fondsmyndig-
hed at undersøge, om sagsøgers Råd i 2013 var 
lovligt sammensat og beslutningsdygtigt.

 De sagsøgte forbeholder sig at påstå nærværende 
sag afvist og den afsagte deldom ophævet, hvis 
Erhvervsstyrelsens undersøgelse måtte vise, at 
sagsøgers Råd i 2013 –

 hvor Rådet tog beslutning om at anlægge nærvæ-
rende sag – ikke var lovligt sammensat og beslut-
ningsdygtigt.
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Af Jens Lindsby

Indledningsvist må det være relevant at citere, hvad Mar-
tinus selv har sagt om værket på rådsmøderne. Det er jo 
denne dokumentation, der skal følges.

Der må ikke uden Martinus samtykke foretages ændrin-
ger i bøgerne eller i det, han har skrevet (Rådet 13/1-76)
Rådsmødet den 6/3-76 kan sammenfattes i disse punkter :

1. Bortset fra enkelte trykfejl ( Invidid/individ), må 
der ikke ændres i værkerne.

2. Martinus mener i øvrigt, at der næppe er grund 
til at rette noget som helst.

3. Det blev fastslået som helt ufravigeligt, at hvis 
en liste der skal fremlægges for Martinus ikke 
når at blive behandlet, må der ikke foretages 
rettelser i fremtiden.

Aage Hvolby: Vi blev enige om, at der ikke må rettes 
andet end stavefejl,- den dag du ikke kan udtale dig 
mere…..Grethe Brinkhard : Det er vedtaget, at der må 
intet rettes i bøgerne.( Rådet 7/9-76 )
Vore bøger skal bare være rene, - hele tiden. Derfor må 
der ikke laves om på dem. Og der er det, at der skal være 
et centrum her, der virkelig er fast.
( Rådet 8/3-77)
Der må ikke foretages ændringer i bøgerne eller i det Mar-
tinus har skrevet uden hans samtykke ( Rådet 13/1-79 )
Originalmanuskripterne er de autentiske tekster. Eventu-
elle fejl i bøgerne i forhold til disse originaler må rettes. 
(Rådet 30/3-79)

Ud fra dette burde kriterierne for udgivelsen af Martinus’ 
værk være :

1. Kun åbenlyse trykfejl må ændres.
2. Der er næppe grund til at rette noget som helst.
3. Hvis der er fejl i bøgerne, herunder trykfejl, må 

de rettes tilbage til originalmanuskriptet. Med 
fejl må menes, at det der står i bøgerne ikke er 
i overensstemmelse med analyserne og at det 
korrekte står i manuskriptet. 

4. Derudover må der i fremtiden ikke rettes i Mar-
tinus’ værk. Dette er helt ufravigeligt.

Disse kriterier er faktisk også essensen af, hvordan man 
sprogvidenskabeligt griber genudgivelser af værker an. 
Som Johnny Kondrup, professor og dr.phil. beskriver i sin 
bog ” Editionsfilologi (2011) ”, er åbenlyse trykfejl det 
eneste man retter, fordi de med sikkerhed ikke afspejler 
forfatterens intention. 

De forskellige holdninger til værket, beskrevet af de 
rådsmedlemmer, der har talt med Martinus.

Ret beset er det internt på Martinus Institut, at der gen-
nem årene efter Martinus overgang til det åndelige plan, 
er sket en holdningsændring med hensyn til udgivelsen 
af værket. Det er selvfølgelig også derfor man i 80’erne 
udgav bøgerne uændret. Det drejer sig om genudgivelsen 
af Livets Bog i 80’erne og Logik i 1987. Lad os se på 
hvad de daværende rådsmedlemmer sagde.

Aage Hvolby skriver en artikel ” Epokegørende træk ved 
Martinus verdensbillede ” i Kosmos 1980 ( 10/s. 121-22 
), hvor han beskriver Martinus ønsker til værket:
Aage Hvolby har over flere møder drøftet artiklen med 
Martinus og den er således et markant vidnesbyrd om 
hvad Martinus tænkte om sit værk.

Verdensbilledet skriftligt nedfældet
Som et overmåde vigtigt led i sin mission har Martinus 
skullet sikre sig, at verdensbilledet ikke alene blev gen-
givet højintellektuelt, men at det også blev gengivet ori-
ginalt, og at det yderligere blev modtaget og viderebragt 
i uforfalsket form. Denne opgave har Martinus løst ved 
personligt at nedskrive verdensbilledet samt ved derefter 
at bestemme, at det af ham nedskrevne aldrig må ændres. 
( S.121)

Martinus vil ikke udelukke, at der enkelte steder i hans 
værker kan være små ”skønhedspletter”, som den meget 
pedantiske måske ville betegne som fejl. På trods heraf 
fastholder Martinus, at udover simple trykfejl må intet i 
hans værker rettes fremover. Dette klare og stærke stand-
punkt vil eftertiden utvivlsomt vide at påskønne. Thi kun 
en sådan holdning kan hindre, at værkerne efterhånden 
kommer til at foreligge i forskellige, mere eller mindre 
autoriserede udgaver – med al den usikkerhed, forvirring 
og sekterisme, som dette vides at kunne medføre. Om 
”skønhedspletterne” udtaler Martinus, at de kun kan være 
ganske uvæsentlige småfejl. ( s.122)

Det kan opsummeres som følger:
Værket skal gengives eller viderebringes originalt og i 
uforfalsket form. Dvs. publiceres uændret.

Rådet har undervejs ændret holdning til værkets udgivelse
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Kun de pedantiske vil opfatte skønhedspletterne som 
fejl, reelt er der tale om uvæsentlige småfejl
Udover simple trykfejl må intet rettes i fremtiden.
Kun en sådan holdning vil modvirke forskellige mere 
eller mindre autoriserede udgaver
Denne klare holdning vil kunne modvirke sekterisme

Det er utrolig godt beskrevet på få linjer hvad Martinus 
havde af ønsker til værket og hvad konsekvensen bliver, 
hvis det ikke overholdes. Denne konsekvens er hvad vi 
nu oplever indenfor sagen.

Her er et uddrag af Ib Schleichers tale ved Martinus 
fødselsdag d. 11 august 1981, altså et halvt år efter 
Martinus overgang til det åndelige plan. Bragt i Kosmos 
1982 ( 4/s.70):
Bevare værkerne uændret
……Efterhånden skal der også samles et eksemplar af 
alle de førsteudgaver som er udgivet af Martinus selv 
og dermed godkendt af ham.
Martinus vil ikke udelukke at der enkelte steder i hans 
værker kan have indsneget sig små ”skønhedspletter”. 
På trods heraf har han bestemt at kun indlysende tryk-
fejl må rettes. Der må ikke senere kunne rejses tvivl 
om hvad Martinus faktisk skrev. Eftertiden vil sikkert 
påskønne denne klare holdning, for kun herved kan man 
hindre at værkerne efterhånden kommer til at foreligge 
i forskellige mere eller mindre autoriserede udgaver. – 
Om ”skønhedspletterne” har Martinus i øvrigt udtalt 
at det kun kan være uvæsentlige småfejl. – Med den 
enestående omhu der er lagt i udarbejdelsen er verdens-
billedet en sammenhængende, entydig helhed.
For god ordens skyld skal det opsumeres :
•Førsteudgaverne fremhæves
•Kun indlysende trykfejl må rettes.
•Der må ikke herske tvivl om hvad Martinus skrev.
•”Skønhedspletter” er uvæsentlige småfejl.

Her er så en opsummering Henning Laug lavede i 
1985, på baggrund af rådsmøder og referater af tors-
dagsmøder:
Det er Martinus ønske, at hele hans værk, alle bind, 
under eet betegnes som ”Det Tredie Testamente’’, og 
at de efterhånden samles i ensartede bøger.
Vi må modsætte os ethvert forsøg på at lave Martinus 
bøger om, - i forkortede, forenklede eller omskrevne 
former.
Originalmanuskripterne til Martinus værker er de 
autentiske tekster. Eventuelle fejl i bøgerne i forhold 
til disse originaler må rettes.
Det er Martinus bestemte ønske, at der ikke må rettes i 
hans bøger, bortset fra åbenlyse trykfejl. Der må heller 
ikke foretages ændringer ved oversættelser. ”Om noget 
er skrevet primitivt, så skal det blive stående primitivt. 
Folk må gerne se, at jeg ikke er særlig belæst. ”

Det kan opsummeres således:
•Det var Martinus bestemte ønske, at kun åbenlyse 
trykfejl må rettes.
•Originalmanuskripterne er de autentiske tekster
•Der må heller ikke foretages ændringer ved oversæt-
telser.
•Man skal modsætte sig ethvert forsøg på at lave Mar-
tinus bøger om.
Rådets nuværende formand Willy Kuijper udtalte i ret-
ten ( Se deldom af 11/12-14):

Instituttets fundats ser nogenlunde ud, som den gjorde i 
1980erne. Bestyrelsen og Martinus havde mange møder 
om fundatsen. I den oprindelige stod også, at den var 
godkendt af Martinus. Det følger af § 3, stk. 2, at insti-
tuttet skal bevare Martinus samlede værker uændret. I 
næste led står, at der skal ske publicering i betryggende 
form. I den gamle forklaring til fundatsen fra 1982 står, 
at det betyder, at der ikke må ændres i indholdet. Det 
var det, som den daværende bestyrelse og Martinus var 
kommet frem til. Martinus var tilbøjelig til at skrive 
lange sætninger, som var svære at oversætte. De spurgte
ham derfor, om det var et problem at dele en sætning 
i to eller tre dele. 

Det var det ikke, sagde Martinus, men de måtte ikke 
ændre indholdet. Det er dette, der præger instituttets 
holdning. De kan ikke ændre indholdet, men godt
formen. Ellers kunne man heller ikke oversætte.
Ved at ”gøre tilgængelige” forstår han publicere mv., 
som der også står.
”Disse” betyder de samlede værker. ”Bevare uændret” 
betyder ikke, at der skal publiceres uændret. Værkerne 
skal bevares uændret og udgives i betryggende form. 
Han mener dog også, at det er instituttets opgave 
at udgive i uændret form, hvis der er behov for det. 
Det følger også af referatet på ekstraktens side 134. 
Værkerne kan udgives i ændret form, men ikke med 
ændringer i indholdet. Det er korrekt, at der ikke står 
noget om ”indhold” i fundatsen, men det bygges på, at 
der står publicering i betryggende form. Det er aftalt 
med Martinus.  

Det er nogenlunde det, der også står i rådets redegørelse 
i Kosmos ( 3/2009 ). Her ender man dog med at sige at:
Betydningen og det åndelige indhold må ikke ændres. 
Kun helt undtagelsesvis vil indholdsmæssige rettelser 
være nødvendige, og i de tilfælde skal rettelsen ledsages 
af en fodnote i bogen (se eksempler i bilag 1).

Jeg skal prøve at opsummere :
1. Der må ikke ændres i indholdet, men gerne i for-
men. Det er aftalt med Martinus
2. Når man gerne må oversætte, må man også ændre i 
formen, for ellers kunne man ikke oversætte.
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3. At værkerne skal bevares uændret, betyder ikke, at 
de skal publiceres uændret.
4. Enkelte indholdsmæssige rettelser kan være nød-
vendige.

Ligegyldigt hvad man mener er rigtigt, så skulle man 
mene, at det er ganske klart, at det der lægges vægt 
på her, er anderledes end i 80’erne.
Der lægges altså ikke mere vægt på, at kun åbenlyse 
trykfejl må rettes, at der næppe er grund til at rette 
noget som helst, skønhedspletterne er uvæsentlige 
småfejl, at værket skal gengives eller udgives originalt 
og uændret osv.

Kommentarer til det nuværende Råds udlægning

1.  Willy Kuijper mener, at det er aftalt med Martinus, 
at man kan udgive værket i ændret form, men med 
uændret indhold. Dette bedes han dokumentere. Der 
er ikke andre, der har givet udtryk for dette og det står 
ikke i rådsreferaterne.
2.  Tværtimod skriver Aage Hvolby jo direkte, at det 
skal gengives og viderebringes originalt og uforfalsket.
3.  Det er en total misforståelse, at hvis man ikke må 
ændre i værket, så kan man ikke oversætte. Det vi 
taler om er den grundlæggende eller primære danske 
udgave, der skal danne udgangspunkt for andre udga-
ver, herunder oversættelser. Denne udgave skal være 
uændret. Jeg ved ikke om man har forestillet sig, at når 
Kierkegaard bliver udgivet uændret i førstetrykket, så 
mener Kierkegaard instituttet, at Kierkegaard ikke må 
oversættes ? 
4.  Så er der endnu en længere forklaring om, at når 
Martinus har udtalt sig om, at man ved oversættelser må 
dele en sætning op, så betyder det, at man også ved den 
primære danske udgave må ændre i formen.  Da denne 
udtalelse heller ikke er en del af de kendte rådsreferater, 
ville det også her være rart at få en kildeangivelse. 

Vi må holde fast i, at man i videnskabelig bedømmelse 
af et fænomen kun kan udtale sig om fænomener der 
har samme kontekst. Altså hvis vi undersøger en mæl-
kebøttes vækst i Danmark, er det ikke det samme, som 
vi har påvist, hvordan den vil vokse i Afrika. Derfor kan 
en udtalelse fra Martinus om oversættelser selvfølgelig 
ikke overføres til den grundlæggende danske udgave.
Man må håbe at Willy Kuijper er klar over, at der på de 
forskellige sprog ikke nødvendigvis findes de samme 
ord og at ordstillingen på de forskellige sprog er for-
skellig. Derfor er der jo helt åbenlyst et spørgsmål om 
at bevare indholdet i oversættelserne, som slet ikke er 
der i de danske udgaver.  

5.  Så mener man, at indholdsmæssige ændringer i 
enkelte tilfælde er tilladte. Så er vi nødt til at vende 

tilbage til den del af Rådsreferatet d. 16/3-76, som man 
har bortcensureret. Her står:
” og såfremt den nævnte liste ikke når at blive behandlet, 
må der ikke i fremtiden foretages rettelser i Martinus’ 
værker.”Hvis der i fremtiden ikke må foretages ret-
telser i Martinus værk, så kan man selvfølgelig ikke 
foretage indholdsmæssige rettelser. Det siger sig selv.
Den nævnte liste fra 1976, som ikke blev behandlet, 
indeholder i øvrigt forslag til rettelser, som man senere 
blot har rettet, selvom det er åbenlyst, at man ikke har 
lov til det.

6.  Så er der fundatsen eller Instituttest love. Rådet har 
her i en kommentar til selve lovene i 1982, skrevet at 
”Det skal ske i betryggende form ved at der ikke fore-
tages ændringer i indholdet ”. 
I Rådets redegørelse fra feb./2016 forsøger man at gøre 
dette til Martinus egne ord, men de er lavet efter hans 
overgang til det åndelig plan og er ikke aftalt med ham. 
Martinus beskriver ingen steder i rådsreferaterne en 
skelnen mellem at ændre i formen og indholdet, når vi 
taler om de danske værker. Jeg har spurgt Rolf Elving 
om man med bemærkningen om, at der ikke må ændres i 
indholdet,  implicit har ment, at man så gerne må ændre 
i formen. Rolf siger, at den skelnen ikke var opfundet 
på det tidspunkt. Rolf understreger endnu engang, at 
Martinus ønskede total fredning af hans tekster.

Jeg kan ikke lade være med at knytte en enkelt kom-
mentar til modernisering af værket. Der er ingen 
dokumentation for, at det har været Martinus ønske 
at modernisere Livets Bog. Han bliver spurgt en eller 
to gange om det til rådsmøderne, men misforstår i det 
ene tilfælde spørgsmålet. Han siger på intet tidspunkt 
noget der skulle indikere, at han ønsker Livets Bog 
moderniseret, tværtimod.
Martinus regner med, at den udgave der kommer i 
80’erne er en faksimileudgave , altså et fotografisk 
genoptryk, hvilket man kan se af denne udtalelse. Det 
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sker i en sammenhæng, hvor der bliver snakket om priser 
på bøgerne:
” Man kunne forstå det, hvis bogen skulle laves lige fra 
begyndelsen. Men bogen er jo færdig på alle leder og 
kanter, så de bare kan fotografere af. ”
( Rådet, 18/11-80 )

Så Martinus mener, at Livets Bog er færdig på alle leder 
og kanter og blot skal udkomme i en faksimileudgave. Vi 
skal tænke på, at det er sagt 32 år efter, at retskrivningen 
blev ændret.

Konklusion
Vi har således fået to forskellige forklaringer på, hvor-
dan Martinus har ment, at værket bør udgives og de kan 
selvfølgelig ikke begge to være rigtige.
Der er en indre sammenhæng i det Aage Hvolby og Grethe 
Brinkhard udtaler på rådsmøderne, hvor Martinus er til-
stede og de udtalelser og sammendrag som Ib Schleicher 
, Henning Laug og Aage Hvolby er kommet med.
Når det nuværende råd påstår, at indholdsmæssige rettel-
ser er tilladte, så bevæger man sig så langt fra sandheden, 
at det er problematisk. Det er der intet i rådsreferaterne 
der siger noget om, tværtimod. I det man har forsøgt at 
censurere væk og i øvrigt flere andre steder, konkluderes 
det entydigt, at det er ufravigeligt, at ingen rettelser er 
tilladte i fremtiden

Jeg har minutiøst gennemlæst rådsreferaterne og der er 
absolut ingen udtalelse fra Martinus, der indikerer at man 
gerne må ændre i formen og at formen og indholdet kan 
ses som adskilte størrelser. Når Willy Kuijper påstår det 

i retten, må han komme med noget dokumentation.
Når man påstår, at en kommentar til lovene i 1982 der 
siger: ” Det skal ske i betryggende form, ved at der ikke 
foretages ændringer i indholdet”, så siger dette udsagn 
absolut intet om, at man må ændre i formen.  Hvis det er 
så indlysende, at det var det Martinus mente, hvorfor er 
der så ikke nogen, der har nævnt det i deres sammenfat-
ninger. Det er kun Willy Kuijper, der er kommet frem til 
denne konklusion.

I det hele taget bygger det nuværende Råds konstru-
erede forklaring udelukkende på tolkninger af det ene 
og andet, mens man behændigt undgår, at forholde sig 
til de klare udtalelser Martinus kom med om værket 
og som findes i rådsreferaterne. Det er jo nærmest 
diskvalificerende, at man helt undgår de klare udsagn 
fra Martinus, der siger, at det eneste der må rettes er 
åbenlyse trykfejl, at man ikke behøver at rette noget 
som helst og at det er ufravigeligt, at intet må rettes 
i fremtiden.

Det er min klare opfattelse, at man havde overflødig-
gjort 4kløveret, hvis man havde holdt sig til den udgi-
velsespraksis, der var gældende i årene efter Martinus 
overgang til den åndelige verden og som er beskrevet i 
rådsreferaterne og senere af Aage Hvolby, Ib Schleicher 
og Henning Laug. Det er i denne ændring i udgivelsen 
af værket, at man kan finde kilden eller årsagen til den 
nuværende konflikt.
Det vi så mindeligt beder om er, at man går tilbage til 
den udgivelsespraksis, der var gældende i hvertfald til 
og med Logik 1987. 

Her var lige plads til vor sidste ad-
vokatregning - ved hjælp af venlige 
bidragydere og et par særlige sposorer 
fik vi lige skrabet pengene sammen.

Forsynet vil åbenbart, at det skulle lyk-
kes! Men jeg gruer lidt for den næste, 
for denne er jo nok desværre ikke den 
sidste.

Kærlig hilsen Ruth
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Boganmeldelser
Dødelig psykiatri og organiseret fornægtelse

Af Peter C. Gøtzsche

People’s Press 2015

370 sider

Forfatteren, der er profes-
sor dr.med., har i denne 
bog seriøst og med velun-
derbygget forskning do-
kumenteret, at psykofar-
maka slår mennesker ihjel, 
mindst 500.000 i USA og 
Europa. Det er blevet den 
3. hyppigste dødsårsag i 
den vestlige verden.
Dette har han påvist og skrevet om i mange år, så hvorfor 
kommer der ikke et stop for brugen af disse giftstoffer? 
Fordi medicinalindustrien er så magtfuld, og fordi politi-
kere og mennesker flest er i vildrede. (Det tog også mange 
år at få bugt med tobaksindustriens magt). De psykiske 
problemer er stigende, og så er det nemmeste at udskrive 
piller. Det handler for en stor del om hjælpeløshed. Der 
er andre udveje, det jeg vil kalde bevidsthedsterapi, men 
det tager tid og koster flere penge.

Når jeg læser denne rystende bog, får jeg en mareridtsag-
tig fornemmelse af at leve i en afsindig verden. Mens man 
fra samfundets side bruger mange penge på at bekæmpe 
narko, lader man lægerne rask væk uddele giftstoffer, 
altså psykofarmaka, der i virkeligheden er nok så farlige. 
Forskning påviser utvetydigt, at de er årsag til mange 
unges selvmord.

Forsøget på at ændre menneskers psykiske tilstand ved 
hjælp af kemiske stoffer har været brugt længe og synes 
at blive stadig mere udbredt. De såkaldte nervepiller har 
været særdeles udbredt, og Gøtzsche mener, at de kan 
være noget af baggrunden for det stigende antal demente 
blandt ældre mennesker.

For os, der med åndsvidenskaben ved, at menneskers 
psykiske tilstand sjældent beror på det fysiske redskab 
hjernen, er det tankevækkende at læse om de beviselige 
skader, man påfører mennesker i troen på, at man kan hel-
brede noget rent åndeligt ved kun at ændre noget fysisk. 
Der er da dem, der i en kort periode har brug for at blive 
”dopet” og således nærmest få sat hjernen på ”stand by” 

for derved at få ro til at arbejde med en ændring af sin 
bevidsthed. Men alle bør kende risikoen.

Dette er virkelig en bog at blive klog af. Om nogle år 
– mange år?? – vil vi komme til at se tilbage på vor tid 
som en uvidende barbarisk ”middelalder”. Denne tids 
”overtro” kostede mange ofre, men når de inkarnerer 
igen er vi forhåbentlig kommet så meget længere, at vi 
har fundet bedre dvs spirituelle måder at takle de psykiske 
problemer på.

Kinastudiet

Af  Colin og Thomas-
Campbell

Direction books 2016

420 sider

Dette er for mig at se 
den væsentligste bog om 
sygdomsforskning, som 
er udkommet i de se-
nere år. Titlen kan virke 
lidt misvisende, for nok 
læser vi om en forskning i en meget stor gruppe af den 
kinesiske landbefolknings helbredstilstand og kostvaner, 
men det er sammenligningen med den vestlige verdens 
helbredstilstand, der er interessant. Mest handler den om 
den sørgelige tilstand, som især folk i USA lider under 
og om årsagen i den forfejlede og usunde kost, som men-
neskene bliver manipuleret til at indtage.

Bogen beretter om den gennem mange år omfattende 
forskning, der har påvist, at kød, ja al animalsk protein, 
gør mennesker syge, men stærke økonomiske interesser 
har søgt at fortie denne forskning, ja søgt at stemple den 
som useriøs. Her bliver det skræmmende tydeliggjort, 
hvordan det er økonomiske profitinteresser, der hersker 
over menneskenes liv og især død.

Bogen viser på velunderbygget vis, hvor absurd og syge-
ligt den vestlige verdens system er, med en levnedsmid-
delindustri der kynisk kun tænker på profit, akkurat som 
medicinalindustrien, ja hvor alle synes kun at følge egne 
interesser og er villige til at spille med. Det gælder f.eks.
flere læger og videnskabelige forskere, men mange nøjes 
blot med at lukke øjnene for at redde sit eget ”skind” og 
karriere.
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Med kolde fakta vises det med tal og grafer her i bogen, 
hvordan diabetes, kræft, hjerte-karsygdomme, fedme 
m.m. hænger sammen med mængden af animalsk pro-
tein i kosten. Med over 5-10% er der fare på færde. De 
få modige læger, der har forstået denne sammenhæng, 
kan dokumentere overbevisende resultater, når det lyk-
kes dem at få deres patienter til at gå over til frisklavede 
grøntsager og frugt. Vi får meget fine råd og vejledninger 
til at omlægge sin kost, og om hvilke grøntsager, der har 
hvilke sundhedsværdier.

Alle læger burde læse denne bog, for det synes at være 
de færreste, der er klar over hvad maden betyder for 
helbredet. F.eks. sætter de alle brystkræftpatienter til at 
besvare en lang række spørgsmål for at finde årsagerne 
til kræften – men uden et eneste spørgsmål om madvaner. 
Og dog har man vidst siden Hippokrates ca. 2000 år f.Kr. 
at, som han sagde: ”kosten er den primære metode til at 
forebygge og behandle sygdom”.

Platon skrev i øvrigt for ca. 2500 år siden i en dialog mel-
lem Sokrates og Glaukon, hvor den sidste agiterede for 
at spise kød, mens Sokrates mente, det blot ville medføre 
sygdom og elendighed: (Citat:) ”Og når ubesindighed og 
sygdom florerer i en by, begynder retssale og lægekli-
nikker så ikke at åbne overalt? Og bliver disse fag ikke 
enormt selvhøjtidelige af, at selv frie mænd i stort tal 
begynder at tage dem dybt alvorligt? Advokater og læger 
vil med andre ord blive normen i den luksuriøse by, der 
er fyldt med sygdom.”

Som vi ved, fraråder også Martinus os at spise kød. Han 
forklarer, hvordan fordøjelsen af kød kræver så megen 
energi af organismen, at det vil svække vor modstands-
kraft mod sygdom. Men han forklarer også, at vore tanker 
har lige så megen indflydelse på helbredet, fordi de kan 
øge eller nedsætte vor livskraft.
Denne bog er altså et meget læseværdigt bidrag til at øge 
antallet af vegetarer, om end den for nogle måske er lidt 
for videnskabelig. Men også klimadebatten giver et væl-
digt bidrag til nedsættelse af kødforbruget – forhåbentlig.
Hent læseprøve på www.kinastudiet.dk

Dine tanker former 
dig – og din krop

Af Sørren Jacob Eide Le-
vin

Books on demand - 2016
200 sider

Forfatteren har haft me-
gen sygdom tæt inde på 
livet i sin opvækst. Det 

førte ham – dog først i en ret moden alder – til at studere 
mange alternative og spirituelle veje til at løse de mange 
helbredsproblemer, som synes at være stigende i disse 
år. Han havde et stærkt ønske om at kunne hjælpe sine 
medmennesker, og han blev efterhånden en rigtig god 
terapeut og behandler, af og til med lidt hjælp fra de 
”højere magter”.

I denne bog har han samlet mange års erfaringer og vide-
regiver en del af den store viden, han har høstet gennem 
flittig læsning – bl.a. af Martinus, som han citerer flere 
steder. Den giver et værdifuldt indblik i, hvad der findes 
af seriøs spirituel visdom, der kan guide mennesker til 
selv at tage styringen i sit eget liv og helbred. Bogens 
titel viser, at han fokuserer en del på betydningen af vore 
tanker – og anviser en måde til at vende negative tanker 
til positive, selv om han erkender, det ikke altid er nemt.

Han skriver: (s.20) ”Jeg har fundet ud af, at når de ne-
gative tanker kommer til mig, er det fordi den sorte sæk, 
som jeg forestiller mig, de er i, er blevet for stor, hvor-
efter jeg i fantasien straks gør den mindre. Så vender jeg 
min opmærksomhed på en smuk blå boble med de gode 
og konstruktive tanker og lader den fylde mere og blive 
større. Så smiler jeg og tænker, at det er da godt, at det 
er mig, der har kontrollen over min sæk og min boble og 
ikke andre. Bogens forside illustrerer dette.”

Han har mange gode råd om vejen til et godt helbred, og 
om hvordan vi kan tolke kroppens signaler, hvis noget 
bør rettes op. Det er ikke som de mange letbenede sund-
hedsråd, der ellers florerer i medierne.
De sidste 100 sider af bogen består af en alfabetisk for-
tegnelse over diverse sygdomme og hvad de kan betyde 
– lidt ligesom den Louise Hay havde i sin første bog.

Mad og Miljø

Udgivet af Dansk Vegetarforening
Januar 2016
43 sider
Dette er et virkelig genialt værk, der ikke bare gennem 
overbevisende argumenter men også med de lækreste 
vegetariske madopskrifter – og humoristiske tegninger 
– må kunne omvende enhver til at blive vegetar.
Jeg anbefaler den her, fordi den fortjener det – men ellers 
kan man bare gå ind på vegetarforening.dk og få mere 
at vide.
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Af Jes Arbov

Der er al mulig grund til at hilse rådets informations-
folder, ”Om ophavsretssagen” fra den 10. februar i år, 
velkommen. Rådets tavshed har længe været påfaldende, 
og i betragtning af de mange principielle spørgsmål, der 
har været rejst undervejs i debatten om den rette måde 
at genudgive Det Tredie Testamente på, har der gennem 
længere tid været et stort behov for, at rådet tog aktivt 
del som ansvarlig part i debatten og begrundede dets stil-
lingtagen og forklarede baggrunden for dets handlemåde. 

Desværre må man, efter at have læst rådets redegørelse, 
se i øjnene, at den rejser langt flere spørgsmål, end den 
besvarer. Det er meningen, at rådet med tiden skal blive 
Sagens faste punkt. Det betyder, at når rådet udtaler sig 
om vigtige spørgsmål og fremlægger synspunkter af 
principiel karakter, skal disse synspunkter fremstå som 
velbegrundede, og de skal være ubestrideligt sande, såle-
des at de kan danne et fast og sikkert grundlag for Sagens 
fortsatte virke. Det er særdeles vigtigt at gøre sig klart, at 
rådets autoritet ikke hviler på en enerådig magt, men på 
rådets vilje og evne til at træffe beslutninger og handle i 
kontakt med de kosmiske analyser. Det er ved at tænke og 
handle ret – kosmisk set – at rådet bliver det faste punkt. 

Når derfor først sandheden om en aktuel problemstil-
ling er bragt frem i lyset gennem en logisk og analytisk 
klarlægning af, hvad er er det mest kærlige at gøre i situa-
tionen, er man nået til vejs ende, og man har tilvejebragt 
det erkendelsesmæssige grundlag, som er forudsætningen 
for at træffe den rigtige beslutning. Omvendt må man 
sige, at så længe en beslutning endnu ikke har fundet sin 
begrundelse på et analytisk og uomtvisteligt sandfærdigt 
grundlag, er man endnu ikke nået frem til det endelige. I 
den situation kan de udtalelser, rådet eventuelt fremkom-
mer med, derfor heller ikke fremstå med autoritet som 
sande eller endegyldige udtalelser.

Når man læser rådets fremstilling og begrundelsen for 
dets stillingtagen i den aktuelle konflikt, er det tydeligt, 
at rådet inden for det pågældende felt endnu ikke er nået 
frem til det endelige og derfor heller ikke er det faste 
punkt, som det i overensstemmelse med dets bestemmelse 
med  tiden skal blive. Enhver kan overbevise sig om dette 
ved at læse Søren Ingemann Larsens bemærkelsesværdigt 
saglige og velafbalancerede redegørelse ”Kommentar 
til Martinusinstituttets redegørelse af januar 2016”. Den 
viser punkt for punkt, at rådets informationsmateriale er 
fyldt med unøjagtigheder, misforståelser og fejl. Dermed 
har rådet med sin redegørelse endegyldigt dokumenteret, 

at det i øjeblikket ikke udgør et fast, men et højst bevæ-
geligt punkt.
Det er symptomatisk, at rådet har valgt at kalde sin 
fremstilling af konflikten for ”Om ophavsretssagen”. 
Med denne titel signalerer rådet fra titelbladet af infor-
mationsfolderen, at det i udgangspunktet har misforstået, 
hvad konflikten grundlæggende drejer sig om. 

Vigtigheden af at kunne skelne mellem årsag og 
virkning

Jeg går ud fra, at vi alle kan være enige om, at hvis man 
ønsker at spille en ansvarlig rolle som konstruktiv pro-
blemløser i konfliktsituationer og formidler af sand erken-
delse, er grundbetingelse nummer et, at man har forstået 
sagens rette sammenhæng og er i stand til at skelne mel-
lem årsag og virkning. Tager man fejl af de to faktorer, og 
søger en løsning gennem påvirkning af virkningerne, vil 
man nemlig ikke løse konflikten, men blot vedligeholde 
eller forstærke den, fordi det grundliggende årsagsniveau 
forbliver uberørt og dermed upåvirket af ens indsats. 
Ved at insistere på, at konflikten primært er en juridisk 
konflikt om ophavsret, bevæger rådet sig udelukkende på 
konfliktens symptomplan, og det demonstrerer gennem 
den 20 sider lange skrivelse, at det for nærværende er ude 
af stand til at trænge til bunds i, hvad der ligger bag den 
juridiske konflikt, og dermed afskærer det sig fra at tage 
hånd om det essentielle i konflikten og påtage sig rollen 
som ansvarlig konfliktløser. 

et er let at overbevise sig om sandheden i dette ræson-
nement, når man tager i betragtning, at konflikten i sin 
inderste kerne hviler på det faktum, at Martinus Institut 
ved udelukkende at udgive Det Tredie Testamente i en 
moderniseret udgave blokerer offentlighedens uhindrede 
adgang til det originale værk. Dette forhold er et faktum, 
som rådet i længden ikke kan blive ved med at bortfor-
klare eller bagatellisere, og som det derfor nødvendigvis 
må forholde sig til. Rådet kan pukke på sin copyright 
og på sin juridiske ret til at bestemme over værket, men 

At have øjne at se med
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nøgternt set kan det ikke – hvordan det end vender og 
drejer det – komme uden om, at det ved udelukkende at 
markedsføre og sælge den moderniserede udgave ikke 
længere er et spørgsmål om hvorvidt værkets autencitet er 
svækket – for det er det uundgåeligt – det er ene og alene 
et spørgsmål om kvalitetforringelsens omfang. 

Det er denne simple sandhed, som rådet nægter at se i 
øjnene og forholde sig til i skrivelsen. Men dermed und-
lader rådet samtidig at fortælle, at nøglen til konfliktens 
løsning ene og alene ligger hos rådet selv. I det øjeblik 
rådet nemlig vedgår, at det for at leve op til sin primære 
forpligtelse er nødt til at udgive Det Tredie Testamente i 
den originale version, er der ikke længere nogen konflikt. 
Det absurde er – som Søren Ingemann Larsen også med 
eksemplarisk tydelighed påviser i sin redegørelse – at 
rådet gennem sin stævning anklager andre for at løse den 
opgave, som er dets egen primære forpligtelse, og som 
det i mere end 15 år har nægtet at leve op til.

For den upartiske iagttager er det ikke svært at indse, 
at så længe rådet blankt afviser at forholde sig til denne 
kendsgerning, vil der uundgåeligt være konflikt. Parterne i 
konflikten kan komme og gå og blive skiftet ud med andre 
aktører undervejs, men så længe Martinus Institut ikke 
udgiver de originale værker, vil de have placeret sig selv 
uden for det faste punkt, og debatten om forringelsen af 
tekstens kvalitet og dens reducerede evne til at formide 
det oprindelige indhold vil fortsætte. For det faste punkt 
i dette spørgsmål er det indlysende enkle, at man bevarer 
et værk uændret ved ikke at ændre det.
 
Et andet uomtvisteligt tegn på, at Martinus Institut ikke 
i øjeblikket spiller sin tiltænkte rolle som sagens faste 
punkt, er, at hverken rådsmedlemmerne eller sproggrup-
pen deltager aktivt i debatten. Når man betænker, at den 
nuværende konflikt uden sammenligning er den alvor-
ligste i Sagens historie, efter Martinus forlod det fysiske 
plan, er det temmelig uforståeligt og mistillidsvækkende, 
at repræsentanter for Martinus Institut ikke tager del i 
dialogen og informerer om baggrunden for deres beslut-
ning om at tekstmodernisere værket og fremlægger de 
sprogvidenskabelige overvejelser og kosmiske analyser, 
der begrunder fremgangsmåden.

Rådets og sproggruppens svigtende sans for sprog 
og litteratur

Læser man imidlertid rådets informationsfolder, bliver det 
dog straks mere forståeligt, at dette endnu ikke er sket. Af 
den fremgår det nemlig, at rådet og sproggruppen ikke har 
anden begrundelse for at gennemføre moderniseringspro-
jektet end den helt naive og ureflekterede opfattelse, at en 
opdatering af teksten til den til enhver tid nyeste retskriv-
ning er en ren formssag, der ikke påvirker indholdet. Ud 
fra en sprogvidenskabelig betragtning er begrundelsen 
uholdbar, og dertil kommer, at rådet vælger at se bort 
fra, at det på intet tidspunkt har fået Martinus’ accept til 
denne fortløbende modernisering af værket. Ligeledes 
vælger rådet at ignorere en række førstehåndskilder 
tæt på Martinus, der samstemmende bevidner, at rådets 
fremgangsmåde er i strid med, hvad Martinus ønskede, 
og at han sandsynligvis meget bestemt ville have modsat 
sig den. Med sin håndtering af genudgivelsen af værket 
viser rådet med andre ord, at det er villig til at udfordre 
Forsynet ved at tage chancer og handle på egen hånd. 
Hvis rådets højeste ønske nemlig havde været at handle 
i overensstemmelse med Martinus’ vilje, ville tekstmo-
derniseringsprojektet i sin nuværende form aldrig have 
set dagens lys.

Når man betænker rådets og sproggruppens elementært 
manglende indsigt i det videnskabelige grundlag for 
genudgivelse af litteratur – det der med et fint ord også 
kaldes editionsfilologi – og dets deraf følgende svigtende 
forståelse for det uomgængeligt problematiske i dets fore-
havende, har det været et reelt handicap, at sproggruppen 
i særdeleshed og rådet i almindelighed har forholdt sig 
passivt og afholdt sig fra at tage del i debatten i tidsskrifter 
og på de sociale medier. For dermed har Martinus Institut 
sat sig uden for den sociale refleksions- og erkendelses-
proces, der har medvirket til at give alle, der har deltaget 
i debatten, en større og mere dybtgående forståelse for de 
kriterier og dilemmaer, der er forbundet med at udgive 
litteratur af uvurderlig betydning for menneskehedens 
moralske og bevidsthedsmæssige udvikling. Ved at 
vælge at stå uden for debatten frem for at deltage som 
engagerende og seriøse parter er det tydeligt, at Institut-
tets medarbejdere i de forløbne 10-15 år ikke har tilegnet 
sig ny viden eller indsigt. Dette fremgår af rådets folder, 
hvori der udvises en foruroligende mangel på forståelse 
for sprog og litteratur, på samme tid som rådet viser, at 
det på mange områder slet ikke har sat sig ind i og derfor 
ikke forstår modpartens pointer og anliggende.

Lad mig give et enkelt eksempel på rådets endimensionelle 
og mekaniske tekstforståelse. Rådet hævder, som forsvar 
for tekstmoderniseringen, at man kan overbevise sig om, 
at modernisering af retskrivningen udelukkende påvirker 
formen og ikke indholdet, idet man ”ved studium af 
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oversættelser til andet sprog ... ikke [kan] opleve forskel 
i teksten, uanset om den er oversat fra ny eller gammel 
retskrivning, lige så lidt som man f.eks. kan opleve for-
skel ved højtlæsning af teksten med henholdsvis gammel 
og ny retskrivning (man kan ved højtlæsning f.eks. ikke 
høre, om navneord er stavet med stort eller småt, eller om 
der staves med aa eller å).” Rådet har muligvis ret i sit 
ræsonnement, hvis man sætter en maskine til at oversætte 
eller læse op. Er der derimod tale om dygtig oversætter 
eller oplæser, der forstår sit håndværk – og som ved, at 
det ikke kun er et håndværk, men også en kunst – ligger 
der forud for oversættelsen eller oplæsningen et stort 
arbejde med at indleve sig i teksten og med at forstå og 
fortolke den. Det er uundgåeligt, at dette forståelse- og 
fortolkningsarbejde har bedre betingelser, når forlægget 
er originalteksten, end når der er tale om en senere, mo-
derniseret udgave. At være afskåret fra adgangen til det 
originale værk kan kun opleves som et generende handi-
cap for den samvittighedsfulde oversætter eller oplæser.

Den forkerte beslutnings konsekvenser

Det er altid en god indikation på, at en beslutning er for-
kert, at der følger en sværm af problematiske virkninger 
i beslutningens kølvand. Således også her, hvor nogle af 
de mest iøjnefaldende er:
1.  Værkets overtitel er nu ændret til “Det Tredje Testa-
mente“ til trods for, at Martinus personligt besluttede, at 
titlen skulle være “Det Tredie Testamente”.
2.  Man kan se ændringer af formålsparagraffen som et 
forsøg på at lægge afstand til Martinus’ oprindelige in-
tentioner. Således har man nu udeladt rådets kommentar 
fra 1982: “Værkerne skal bevares uændret, så eftertiden 
ikke skal være i tvivl om, hvad der faktisk er Martinus 
egne værker, og hvad der ikke er”. Med de forskellige 
udgaver, der er kommet siden årtusindeskiftet – hvor man 
har rettet frem og tilbage – er det ikke længere muligt at få 
et nøjagtigt overblik over, hvad Martinus oprindelig skrev, 
og det er ikke muligt at henvise til en autoritativ udgave. 
3.  Værkerne markedsføres og sælges ikke som moder-
niserede udgaver af originalen. Når man derfor f.eks. 
bestiller Livets Bog på shop.martinus.dk er der tydeligvis 
tale om falsk eller vildledende markedsføring. Det er som 
om Martinus Institut – i salgssituationen – godt selv er 
klar over, at tekstmoderniseringen er dårlig stil og ikke 
“sælger” varen. I modsat fald er det jo uforståeligt, at 
man ikke informerer om, at der er tale om et bearbejdet 
værk, men holder dette skjult for kunden.
4.  Instituttet har nedlagt forbud mod, at originalen lægges 
til grund for oversættelser (jf. Samarbejdsstrukturen 2003, 
§13.8.) til skade for den seriøse og samvittighedsfulde 
oversætters arbejde med teksten.
5.  Man vælger – som en konsekvens af beslutningen om 
kun at sælge tekstmoderniserede udgaver – at føre rets-
sag til trods for, at det er veldokumenteret, at Martinus 

var imod dette. Det fremgår af en række rådsmøder. For 
eksempel med en udtalelse som denne: ”Det er derfor jeg 
mener, – vi skal ikke til at lave retssager. Så kommer vi 
ingen vegne. Så er vi ikke det endelige.” (Rådet 22/1-74) 
Vi har her Martinus’ ord for, at rådet ved at anlægge rets-
sagen demonstrerer, at det endnu ikke er ”det endelige” 
eller det faste punkt, som er dets bestemmelse.

1.  Rådet fremkommer med et oprindeligt erstatningskrav 
på 7,5 millioner uden dokumentation for, at det fremførte 
krav realistisk set modsvares af tabt indtjening på bog-
salg. Man får uvilkårligt det indtryk, at rådet skruppelløst 
spekulerer i at ”statuere et eksempel”, og at der ligger et 
hævnmotiv bag. Dette indtryk bekræftes af, at rådet i den 
samme redegørelse hævder, at der markedsøkonomisk 
ikke er grundlag for at udgive de originale værker, hvoraf 
man kan slutte, at det økonomiske tab ifølge rådets egen 
vurdering må være ret begrænset. Rådets uvederhæftige 
opgørelse af det øknomiske tab og dets formodede ønske 
om at ”straffe” sin modpart understøttes desuden yderli-
gere af, at rådets advokat i forhandling med modparten 
uden videre nedsatte erstatningskravet fra de 7,5 til 1 
million kroner.

2.  Ledende medarbejdere ved Martinus Institut misrepræ-
senterede Martinus og hans Sag i Københavns Byret ved 
at lægge afstand til og så tvivl om, hvorvidt Det Tredie 
Testamente er et helligt værk og Bibelens fortsættelse.
3.  Rådet anvender det juridiske retssystem til at forhindre, 
at mennesker med interesse for Martinus åndsvidenskab 
har adgang til det uændrede værk.
4.  Efter længere tids tavshed fremkommer rådet med en 
redegørelse, ”Om ophavsretssagen”, som er fyldt med 
faktuelle fejl, fordrejninger og misforståelser.

At følge sin egen vilje eller Forsynets vilje – det er 
spørgsmålet
Den egentlige skandale i denne sag er ikke, at Martinus 
Institut på et tidspunkt traf en forkert beslutning. Det er 
menneskeligt at fejle, og enhver kan træffe beslutninger, 
som senere viser sig at være uhensigtsmæssige og derfor 
må ændres. Skandalen består derimod i, at rådet ikke ev-
ner at lytte og seriøst vurdere lødigheden af de fremførte 
argumenter imod moderniseringsprojektet.

Der er næppe tvivl om, at denne sag kompliceres af, at 
der også er tale personlige uoverensstemmelser. Det er 
dog rådets opgave at kunne håndtere disse uden at overse 
de saglige begrundelser, som er helt essentielle, og den 
dybestliggende årsag til konflikten. De fortjener at blive 
drøftet langt mere indgående, end instituttet indtil nu har 
været i stand til.

Det er på mange måder både naivt og ansvarsløst at tro, at 
den rigtige måde at løse en konflikt, der grundlæggende 
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handler om, hvordan Det Tredie Testamente bør udgives, 
er at gå til retten og føre retssag. Konfliktens substans er 
nemlig ikke jura, men moral – og her burde Instituttet ret-
telig være på hjemmebane. Den nuværende konflikt kan 
kun løses gennem et seriøst og konstruktivt samarbejde, 
der også medtager analyseresultater og synspunkter, som 
er fremkommet som resultat af det arbejde, der er foregået 
uden for Martinus Institut. 

Billedligt talt kan man formulere det på den måde, at 
“musene” efter Martinus› fysiske bortgang tilsyneladende 
har opfattet det sådan, at “katten” nu var ude af huset, og 
at de derfor kunne overtage magten og slå sig løs med en 
fest på bordet. Hvor mesteren tidligere havde bestemt, var 
det nu rådsmedlemmerne, der havde det afgørende ord. 
Det, rådsmedlemmerne imidlertid tilsyneladende har haft 
så overordentlig svært ved at indse, er, at deres egen vilje 
i sig selv ingenting er værd, og at den kun er en hindring 
til skade for Sagens fremgang inden for de områder, hvor 
de ikke formår at lægge den ind under Forsynet og gøre 
den ét med dets vilje. 

Rådet har tilsyneladende sat kursen mod sammenbrud
Antager vi, at ”Om ophavsretssagen” er et repræsentativt 
og retvisende udtryk for rådets holdning til den aktuelle 
konflikt, er der lang vej endnu, inden de rejste problemstil-
linger kan få en fair behandling, og man dermed kan nå 
frem til en sand og varig løsning. I det, rådet skriver, er 
der nemlig intet, som tyder på, at rådet endog blot over-
vejer muligheden af, at de bøger, der i dag bliver udgivet 
uden for Martinus Institut, muligvis – når det kommer til 
stykket – er et udtryk for, at det er Forsynets vilje, at de 
originale værker rent faktisk skal udkomme i den form, 
Martinus gav dem. I det, rådet har skrevet og fremført 
indtil nu, er der ikke den mindste antydning af, at rådet 
er parat til at genoverveje sin egen udgivelsespolitik el-
ler tage skridt i retning af at undersøge, om det eventuelt 
kunne have truffet en forkert beslutning.

Efter sagsforløbet har været endevendt i debatten, og det 
er blevet åbenbart, hvor usikkert et grundlag Instituttets 
udgivelsespolitik hviler på, må man sige, at rådets ind-
stændige fastholdelse af egne synspunkter og kategoriske 
afvisning af en vedkommende og saglig debat, mere og 
mere ligner en desperat og dumdristig strategi, hvor man 
insisterer på at udelukke essentielle facts og samtidig puk-
ker på sin ret til selv at bestemme og definere, hvordan 
virkeligheden – imod al besindig fornuft – ser ud.

For de af os, der står uden for Martinus Institut, er det let 
at se, at denne strategi er uholdbar. Det er blot forstem-
mende at sidde med denne viden uden at kunne trænge 
igennem og komme i dialog med rådet. Men som det ser 
ud nu, tyder meget på, at rådet ønsker det sådan, og at 
det dybest set foretrækker at lukke øjnene og lade sagen 

gå sin skæve gang fremfor at gå i dialog og analysere sig 
frem til den bedst mulige løsning til gavn for Sagen. På 
den måde har det nuværende råd med sin skrivelse – uden 
formodentlig helt at gøre sig det klart – i virkeligheden 
valgt at sætte kurs mod sit eget sammenbrud. For et råd, 
der i den grad vælger at styre og regere i modstrid med 
sin egen formålsparagraf og sit eget værdigrundlag, 
er dømt til undergang. Denne undergang skyldes ikke 
“kræfter udefra” eller lignende, der vil “rådet til livs”. 
Det er helt og aldeles rådets eget værk. For et hus, der 
fundamentalt set er i splid med sig selv, kan ikke bestå. 
Det vil uvægerligt styrte sammen.

Når det er sagt, er det dog samtidigt vigtigt at huske på, 
at alt er planlagt på forhånd og sker i overensstemmelse 
med en højere vilje. Rådet har siden Martinus fysiske 
bortgang tjent Sagen ved på en række områder at demon-
strere konsekvenserne af ikke at være årvågen og følge 
de retningslinjer, som Martinus gav. Vi lærer gennem 
fejltagelser, og på den måde er rådet med til at skabe 
forudsætningerne for, at der med tiden kan dannes en 
kerne, med rådet som centrum, som det hele vil udvikle 
sig fra. For som Martinus forudså det: ”Vi får en kerne. 
Der i den grad bliver fuldkommen. Det kan godt være 
svært til at begynde med, men der bliver en kerne, og så 
bliver de andre jo smittet, for så bliver der en større og 
større kraft til at holde sammen.” (Rådsmøde den 27/8 
1974. Strukturen, 8.6, s. 55).

Henvisninger
•	 Martinus Institut: Samarbejdsstrukturen. Bor-

gens Forlag, 2. udgave 2003.
•	 Rådet for Martinus Institut: ”Om ophavsrets-

sagen – kommentar fra rådet”, den 10. februar 
2016. http://tinyurl.com/gutrd4m 

•	 Søren Ingemann Larsen: ”Kommentar til Marti-
nusinstituttets redegørelse af januar 2016”. http://
tinyurl.com/gvyxwr2 
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Af Søren Jensen

Verdensproblemerne hober sig op for tiden. Ifølge de 
kosmiske analyser befinder vi os i en forceret udvikling, 
der vil føre alle nationer frem til samme trin. De ydre 
begivenheder afspejler også en indre konflikt. Årsagen 
er inde i os selv. Livet er et spejlprincip. Det er vores 
selviskhed, der skaber krige, konflikter, sygdom og nød 
som vi høster fra liv til liv. (1) 

Vi lever i en verden hvor de stærkeste tager hvad de vil 
have. Verdens goder er privatiserede af enkeltpersoner, 
virksomheder og stater. (2) Jeg vil i denne artikel med 
vores naboland Sverige som eksempel, forklare verdens 
tilstand ud fra ”kampen om pengene”. Løgn og bedrag 
følger i kølvandet på denne kamp og korrumperer men-
nesker og nationer overalt. Løgnens mest forfærdelige 
konsekvens er krig. Jeg vil analysere Terrorangrebet i 
New York 2001 som eksempel. Løgne er som sten, på 
vejen til fred og retfærdighed. Vejen til freden består 
derfor i at fjerne disse sten.

Udviklingen
Allerede på omslaget af Martinus værk, Det Tredie Testa-
mente ser vi den kosmiske forklaring på verdens tilstand. 
På bagside symbolet ser vi en verden plaget af naturkata-
strofer og krige. Vi ser brændende kulturcentre, kirker og 
moskeer, men på forsidesymbolet ser vi vejen ud af denne 
tilstand; den kærlige tilgivende væremåde. Alle detaljer 
i ”verdens gang” er ifølge Martinus led i denne proces. 
Målet er skabelsen af et alkærligt menneske, eller som det 
står i starten af Bibelen ”Mennesket i Guds billede”. (3) 
På Guds bud omdannes jorden fra en glødende ildkugle 
til paradisisk hjem for de kommende rigtige mennesker. 
Hele mineral-, plante- og dyreriget er blot fosterfaser 
på vej til den færdige tilstand, alkærligheden. Således 
forklares evolutionen.

I slutningen af dyreriget opstår en ny evne, intelligensen. 
Den giver menneskedyret evne til at hæve sig over de 
andre dyr ved at udvikle flintøkser og flidsbuer. Livs-
kampen går ind i en ny fase som har fortsat frem til i 
dag hvor selve naturen fører krig for os. Med klik på en 
dataskærm udslettes millionbyer på den anden side af 
kloden. Dyrets livstilstand er bragt op i højeste potens. 
Martinus: ”Intelligensevnen ændrer således ikke det dyri-
ske princip i mennesket. Den giver det blot mulighed for 
at kunne udvide dette dræbende livsprincip til gigantiske 
former for livssabotage. Væsenets vej fremover med sin 
begyndende intelligens blev derfor en vandring i blod-
bade, lemlæstelse, dødsrallen, sult og undergang, dom-
medag eller ragnarok. Dets liv blev en vandring i dødens 

domæne både indeni og 
udenom det selv. ” (4) 
Denne ”åndelige død” 
beskrives i Bibelen som 
resultatet af ”Nydelsen af 
kundskabens træ” (intel-
ligensen), og symbolise-
res med dødningehovedet 
på bagsiden af Martinus 
værk. 

Dette er i dag en realitet. 
Verdenskulturen hviler 
på opfattelsen, at vi består af celler og stof. Med materien 
som centrum opstår en falsk livsopfattelse. Falsk, fordi 
man ikke kender til den usynlige skaber bag det skabte. 
Det er jo derfor stoffet overalt former sig i logisk og 
hensigtsmæssig skabelse. Vores evige jeg, Gud, er det 
sande centrum for livsoplevelsen. ”Det døde” forsvinder 
og vi ser livet pulserer overalt når vi forstår, at der er et 
ophav til alle bevægelserne. Med kærligheden til dette liv 
omkring os bliver vi igen en bevidst celle i Guds evige 
uendelige organisme. 

Men først skal vi altså igennem materialismen. Vi af-
klæder os de gamle snærende klæder vi er vokset fra; de 
religiøse dogmer. Uden viden om Gud og uden kontakt 
med livets kærlighedslov står mennesket snart uden 
kompas ensom forladt i en ørken af kold materiel viden. 
Fejlagtig livsopfattelse giver fejlagtige handlinger og den 
sidste del af dyreriget, ”de sidste tider” bliver derfor en 
”lidelsernes epoke” hvor erfaringerne hagler ned over 
vores hoveder. Erfaringer der leder til absolut realistisk 
viden om ”godt og ondt”. Formålet med denne periode, 
i Bibelen udtrykt som ”Dommedagen”, er at hvert men-
neske gør op med det dyriske i sig selv og åbner sig for 
den enkle menneskelige løsning på problemerne; gør mod 
andre som du vil, at de skal gøre mod dig. Det er enkelt 
og lige for. Der kommer ikke en guddommelig diktator 
og befrier verden. Mørket og lidelsen er også en del af 
Guds evige verdensplan:

Jeg er Herren, der er ingen anden!
Jeg danner lys og skaber mørke,
Jeg frembringer fred og skaber ulykke,
Jeg, Herren gør alt dette (Jesaja 45:7)

De fattige giver til de rige
I en tale 1753 beskriver den franske forfatter Jean Jacques 
Rousseau, at ”ejendomsretten” gør uligheden mellem 

Pengene og det gloBale verdens anarki
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menneskene mulig. Han 
spår, at uligheden vil eska-
lere frem til nogle få rig-
mænds voldsherredømme. 
Han forudsiger med andre 
ord dagens pengediktatur 
og beskriver, hvorledes 
menneskenes love udfor-
mes til at lægge flere og 
flere bånd på den svage 
og samtidigt give den rige 
nye kræfter. Den kloges 
snedige plan er at ”benytte 

til sin egen fordel selve de kræfter, der angreb ham, at gøre 
sine modstandere til sine forsvarere, indpuste dem andre 
grundforudsætninger.” (5) Det er det vi ser når soldater 
dør for at forsvare ”nationens interesser” og det er det vi 
ser når den fattige giver sin arbejdskraft til den rige. Alt 
er sanktioneret af samfundets love.  

Profitprincippet
Engang var penge blot et byttemiddel, lige for lige, men i 
dag kan prisen på en ”vare” være helt uden proportioner til 
dets egentlige værdi. Til ex sælges jordens gratis ressour-
cer til ågerpris. Den der ”ejer” en vare vil ofte sælge den 
dyrest muligt. ”Udbud og efterspørgsel” afgør den mulige 
pris. Når vi køber et par Nike sko til 1000 kr. går 25 kr. 
til løn og materialer. Resten er profit, der gør det muligt 
for mennesker, at leve på andres arbejde. Det er forkla-
ringen på Martinus ord om, at der hviler en atmosfære 
af ”stjålne arbejdstimer” over dagens supermarkeder. (6) 
En syerske der i dag 2016 syr tøj til H&M i Addis Abeba 
får 300 kr. pr. md. efter skat. Det lille blikskjul familien 
bor i betalte de kr. 280 for. (7) En arbejder, der laver T-
shirt til et lavprisvarehus får kun 0,5-2% af den endelige 
pris. (8) Det betaler sig at eje produktionen, men ikke 
at arbejde i den. De varer vi baserer vores tilværelse på 
kommer ofte fra lande uden regler for løn og arbejdsmiljø. 
Vores velsmurte handelsmaskine kan let tvinge de lokale 
leverandørers priser ned. Vi kritiserer de lokale forhold 
som da en tekstilfabrik 2013 kollapsede i Bangladesh 
og kostede 1134 døde og 2500 skadede mennesker, men 
hvordan skal de lokale leverandører skabe bedre forhold 
uden penge? Det er jo netop pga de lave omkostninger 
at disse fabrikker er placerede ”der”, og ikke ”her”. De 
store virksomheder anvender underleverandører og har 
oftest hovedkontor i de store vestlige metropoler. Der 
hvor Nike skoene produceres kan man altså kun beskatte 
25 kr. Med så få penge kan man ikke skabe velfærd. Det 
eneste håb for uddannelse og et værdig liv bliver derfor 
drømmen om at rejse til vestens lande. (9)

Vestens velfærd er således baseret på en stadig strøm af 
billige varer og naturressourcer fra fattige til rige lande. 
Omvendt socialisme altså. Trods næsten uudtømmelige 

naturressourcer i til ex Angola, Brasilien, Indonesien, 
Congo og Nigeria er og forbliver hovedparten af befolk-
ningen fattige. ”Ejendomsretten” gør at vestens firmaer, 
der ejer mineraludvindingen, på lovlig vis udtømmer 
ressourcer udenom landets befolkning og her kommer 
militæret ind i billedet. Pengemagten ser ikke med milde 
øjne på nationer der ”nationaliserer” sine egne ressourcer, 
således som man fx gjorde i Irak 1962. Indtil da kunne 
BP og Esso føre olien ud af landet via Iraq Petrolium 
Company IPC som de ejede. 

Systemet er i virkeligheden en direkte fortsættelse af 
”slaveriet” som endnu findes i sin oprindelige natur. Fra 
Elfenbenskysten, der blev ”selvstændigt” i 1960 kunne 
vi i 2003 høre om 200.000 børn, der anvendtes som sla-
ver i kakaoplantagerne. (10) Sydens lande er ikke rigtigt 
selvstændige, men er underlagt vestens lande vha. ”låne-
systemet”. Et land som en gang har optaget et lån, må i al 
fremtid sluge de vilkår som bankerne kræver for nye lån at 
betale renterne med. Ved selvstændigheden fik de forrige 
kolonier i syden store lån som korrupte lokale politikere 
guffede i sig hvorefter landene i realiteten var blevet 
gældsslaver. (11) Det er en udbredt opfattelse, at mange 
ulande må takke sig selv for uduelige politikere, men det 
er ikke så enkelt. Til ex blev Ugandas forfærdelige dik-
tator, Idi Amin, udvalgt og hjulpet til magten netop fordi 
han ikke var egnet i stedet for mere forstandige ledere. 

Livsvigtige behov monopoliseres 
Jagten på profit er nu inde i sin sidste fase. Hidtil har 
fattige mennesker kunnet overleve på lidt jord til sine 
grøntsager, men nu opkøber spekulanter jorden, det hed-
der ”landgrabbing”, og tvinger mennesker på flugt eller i 
gældsslaveri. Denne såkaldt ”liberale” landbrugspolitik 
har til ex i Indien ført til at over 200000 bønder har tage 
livet af sig selv i afmagt fordi de ikke kunne forsørge deres 
egen familie. (12) I Brasilien ejes 2/3 af jordbrugsmarken 
i dag af 3% af befolkningen. Et system, der forhindrer 
mennesker i at leve af naturens gaver, må naturligvis 
betegnes som den rene djævelskab. 

Mens vi i nord nyder sydens tropiske juicer, har de i syd 
ikke engang rent vand. Bare i 77 af verdens ca 200 lande 
har flertallet adgang til rent vand og toiletter hvilket er 
årsag til utallige sygdomme. 880 mio. af klodens men-
nesker har stadig år 2016 kun adgang til beskidt drik-
kevand. (13) Selv den vestlige verdens ”ulandshjælp” er 
underlagt profitsystemet og kan således ikke rigtigt løse 
problemet. (14) 

Vejen til at profitere på naturens gaver er at monopolisere 
den. Firmaet Montesano er, i samarbejde med WTO, ved 
at opkøbe patentretten til frø af alle sorter verden over. 
Montesano ejer allerede over 11000 patenter og tvinger 
bønder at købe sin egen udsæd. I Thailand købte firmaet, 
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Rice Tec patentet på de basmatiris som bønderne havde 
fremavlet gennem 1000’er år. Et firma i USA ville altså 
have bønderne i Thailand til at betale for deres eget ris. 
Verdens genmodificerede grøntsager (GMO) kontrolle-
res af 3-4 multinationale firmaer og er udbredt udenfor 
Europa. Brasilien havde i 2014 GMO-afgrøder på 60% 
af den dyrkede jord. (15) Mange GMO skabes for at 
give stort udbytte, men indeholder samtidig færre af 
de vigtige fytokemikalier som kroppen behøver for sin 
modstandskraft mod til ex kræft. (16) De dygtige viden-
skabsmænd må ikke glemme, at de stadig kun er elever af 
den store lærer, der åbenbarer sig overalt i naturen. Selv 
de dygtigste forskere, er jo endnu ikke er nået frem til at 
kunne skabe blot det mindste lille græsstrå. Det var denne 
ydmyge erkendelse, der fik den store botaniker Carl von 
Linnè at udtale ”jeg læser blot på ryggen af Gud”. For 
den forsker, der derimod styres af begæret efter profit og 
berømmelse kan det ikke gå stærkt nok. Han vil skrive 
den store mesters bog, livets bog, om. GMO. Arternes 
rigdom er allerede i dag erstattet af færre standardarter. 
På 1800’tallet havde vi 7000 kendte forskellige æblearter, 
i dag knapt 100. Før havde vi 5000 kartoffelarter, og i 
dag kun få. Medicinindustriens profit er et andet område 
baseret på patenter. Det er incitamentet til at producere 
kemisk medicin i stedet for at anvende naturens egne 
bivirkningsfrie produkter som til ex Johannesurt og inge-
fær. Profitsystemet påvirker vel også en og anden læge. 
Sygdomsindustrien omsætter flere penge jo sygere folk 
er, og jo mere medicin der udskrives, altså det modsatte 
af målet som naturligvis må være sunde og raske klienter, 
der ikke behøver at gå til læge. 

”El-pæren” er et andet lærerigt eksempel. Allerede for 
100 år siden kunne Edison producere elpærer, der holder 
den dag i dag. En dokumentarfilm besøgte en brandstation 
hvor den samme pære lyser i dag som for 100 år siden. 
Derefter interviewedes ingeniører, der beskrev at de fik 
til opgave at udvikle materialer, der ser fine ud, men går i 
stykker efter en tid. I visse fald programmerede man ma-
skiner til at gå i stå efter en vis tid, til ex visse printere. Det 
er vel også det vi ser med de stadige ”opdateringer”, der i 
visse fald gør ellers velfungerende computere og mobiler 
ubrugelige.(17) Årsagen er hemmelige karteldannelse, 
der skal øge profitten. Miljø, arbejdere og konsumenter 
betaler prisen for monopolernes ”planned obsolescence”. 

Boligmangel
I 60 og 70’erne kunne en flittig familie i Norden spare op 
og med tiden låne til en egen bolig som de efterhånden 
ejede. Men i dag stiger priserne hurtigere end opsparin-
gen. Der opstår ophobninger af kapital hos nogle men-
nesker, hvilket gør det muligt for dem, at købe endnu 
mere jord og ejendomme at udleje til de andre. ”Den der 
har skal få og fra den der ikke har skal endog det sidste 
tages.” Profeten Jesajas advarsel er stadig lige aktuel: ”Ve 

jer som samler hus efter hus og lægger mark til mark, til 
der ikke er mere mark tilbage og i ejer landet helt for jer 
selv!”. (18)

I USA samledes boliglån i store bundter man kunne 
handle med, og priserne skruedes op, uden at de egentlige 
værdier fulgte med. Da boblen sprang blev 40 millioner 
amerikanere tvunget til at forlade hus og hjem. 10 mio i 
2008, 11 mio i 2009 og 18 mio i 2010. Et effektivt ”hold 
up”. Da bankerne kom i klemme i denne spekulationskrise 
gik staten ind og Obama gav over 1,2 bio dollar, 1200 
mia dollar, i støtte på vældigt løse vilkår samtidigt med 
at han ikke kunne finansiere sundhedsreformen til de fat-
tige. Heller ikke i England havnede finansfyrsterne bag 
krisen bag lås og slå. Det gjorde derimod mange af dem 
som protesterede over at man tog deres penge. Bankerne 
modtog 375 Mia pund, altså 24000 pund pr englænder. 
Igen den omvendte socialisme hvor staten altså giver til 
de rige, mens folket går fra hus og hjem. 

Samtidigt med at svenske banker i 2014 skovlede penge 
ind, 104 mia. i overskud og 57 mia. til aktionærer, skabte 
regeringen en støttefond for bankerne på 34 mia. kr. hvil-
ket var samme beløb som hele det svenske sundhedsvæ-
sen koster. Begæret efter profit og ejendom har virkeligt 
overvundet al anden ideologi og det bliver ikke mindre 
tydeligt af at Kina nu går i spidsen for processen. Med 
profitten som motivation har Kina de sidste 30 år udført 
et fantastisk spring til forskel fra ”Mao’s store spring” 
som blev et spring i sultedøden for 15-30 mio. mennesker. 

Skattesnyd
Problemet er naturligvis ikke det moderne produktions-
system. Takket være det har en del af verden jo foretaget 
et kvantespring på kun 100 år. Problemet er det penge- og 
profitsystem som kontrollerer det. Apple er et ex. År 2013 
kunne en I-pad produceres for 40-50 dollar og sælges for 
500 dollar. Et overskud som skal beskattes, men som i 
stedet, vha. geniale skatterevisorer, flyttes rundt mellem 
datterselskaber i forskellige lande. (19) Ovenstående 
år kunne Apple derfor slippe med 1,9% i skat af sine 
indkomster og placere mindst 2,2 Mia dollar i skattepa-
radis. Samtidigt med at 
virksomhederne nyder 
godt af statens gratis go-
der; uddannelse, politi, 
vejnet, hospitaler og al-
derdomsforsorg mm, vil 
man altså ikke yde noget 
tilbage, og hvad der også 
er mindre kendt er, at de 
teknologiske fremskridt, 
der muliggør en Iphone 
kan takke staten for sin 
eksistens, som til ex in-
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ternet, GPS og touchscreen display mm. I Mariana Maz-
zucatos bog ”Entreprenørsstaten” viser hun, at det oftest 
først er når forskning bliver profitabel at investorerne 
viser sig. Denne grundforskning vil virksomhederne altså 
ikke være med at betale for. Svenska Dagbladet vurderer 
det totale skattetab for Europa år 2013 til 1000 Mia euro. 
En enorm profit. Ikke underligt at virksomhederne kan 
kapre intelligenseliten af ungdommen med disse penge. 
Men det er jo dem staten behøver så inderligt. Katastrofen 
er en realitet. 

EU korrumperes 
EU-Kommissionens ordførende hedder for tiden Jean-
Claude Juncker. Han er den øverste ansvarlig for at 
bekæmpe skatteflugten i EU. Men det er samme Jean-
Claude, der som tidligere premierminister i Luxemborg, 
hjalp de store virksomheder at unddrage sig skat i deres 
hjemlande. De tre modige Whistleblowers bag ”The 
Lux-leaks” er nu arresteret og afkræves års fængsel. 
Pengemagten hævner sig. Det er ikke demokrati. 

I Bryssel arbejder ca 25-30000 lobbyister for at hjælpe 
private firmaer i ”tvekampen” mod staten. Et ex er 
David Carlander, ekspert på nanoteknik, der arbejdede 
med regler for fødevaresikkerhed på EU’s organ EFSA 
indtil han skiftede til et bedre betalt job som cheflob-
byist Nanotechonology Industries Association, altså den 
samme industri han før skulle kontrollere. Rousseau skrev 
engang: ”Når tjenestemanden hellere vil tjene med sin 
pung end med sin person, er staten allerede sin ruin nær.”

Svingdørsprincippet
Det er tilladt for politikere at gå videre til topposter i 
konsulentfirmaer, der skal hjælpe private firmaer i kampen 
mod staten. Danmarks finansminister Bjarne Corydon 
udstykker først 19% af Danmarks kasseko, DONG, til 
storbanken Goldman Sachs og bliver året efter selv glo-
bal direktør for McKinsey, konsulentfirmaet, der er en af 
Goldman Sachs vigtigste samarbejdspartnere i den glo-
bale privatiseringsproces. Et konsulentfirma som Bjarne 
i høj grad anvendte i sine privatiseringsprojekter som 
minister. Han kåres, ikke med uret, i 2014 til ”Danmark 
mægtigste mand”. Profitbegæret har inficeret samfundet 
i sit hjerte. 

Den amerikanske Præsident Theodor Roosevelt dystede 
engang med pengemagten (20) og udtalte: ”Bagved den 
synlige regering findes en usynlig regering der hverken 
kender til loyalitet eller ansvar for folket. At trodse denne 
usynlige regering og sprænge den uhellige alliance mel-
lem korrupte forretningsinteresser og korrupte politikeres 
interesser er statskunstens vigtigste opgave.” I stedet for 
at vinde denne kamp, er politik i dag mere et reality-
show styret af lobbyister og pr-firmaer. Politikerne har 
mere til fælles med hinanden, end det folk de skal tjene. 

Politikken er et springbræt til karriere i det private. I 
Marts 2016 fik den tidligere svenske statsminister Fred-
rik Reinfelt arbejde som rådgiver for ”Bank of America 
Merrill Lynch”. Samme person som reddede Swedbank 
fra kollaps, da han var statsminister. Thomas Östros 
tidligere svensk vicefinansminister og näringsminister 
blev i 2011 chef for bankernes lobbyorganisation og den 
svenske finansminister, Bo Lundgren blev ordførende for 
”Sparbankernas Riksförbund” og sådan kan det fortsætte. 
Den øverste chef for Goldman Sachs 1999-2006, Henry 
Paulson, gik direkte til posten som USA’s finansminister i 
den regering, der delte 1.2 Bio dollar ud til bankerne. (21)

Det globale pengediktatur
De såkaldte ”Frihandelsaftaler” betyder friheden for de 
stærkeste rovdyr, altså stater og firmaer, til at gøre som 
de vil i konkurrencen med u-landene. Det kan vel kun 
beskrives som en slags ”komplot” når verdensbanken 
(WB) og den internationale valutafond (IMF) i samar-
bejde med diverse banker, politikere og medier gør land 
efter land afhængige af pengemagtens vilkår. Disse vilkår, 
”omstrukturering” betyder i praktikken altid privatisering. 
Samfundets fælles goder overgives til profitvirksomhed; 
vandværker, energiforsyning, uddannelse, hospitaler, 
jernbaner mm. Dette system, også kaldet ”nyliberalisme” 
spredte sig i 80’erne ud over verden fra Thatchers Eng-
land og Reagans USA. (22) Kollapsen i Grækenland er 
et eksempel. I ”The Devil Derivatives” beskriver Nick 
Dunbar det netværk, med banken Goldman Sachs i 
spidsen, der ledte landet i en fælde af avancerede lån, 
”derivater” som de folkevalgte ikke kunne gennemskue. 
Et helt folk blev bragt på afgrundens rand for at banken 
kunne uddele mere bonus. (23) Også John Perkins bog 
fra 2004: ”Confessions of an Economic Hit Man” doku-
menterer hvem, og hvordan man privatiser, altså overtager 
værdierne i et land. Foto her bogen Economic Hitman. 
I Grækenland blev en tidligere rådgiver for Goldman 
Sachs, Lucas Papademos premierminister og det samme 
gjaldt Italiens Mario Monti. Den samme bank har nu 
ansat tidligere statsminister og NATO chef Anders Fog 
Rasmussen som konsulent. 

Centralbanker og låneøkonomi
Centralbankernes magt er uhørt og oftest udenfor statens 
kontrol. I USA trykker 
centralbanken, FED, de 
sedler som staten låner 
med rente. Man skal altså 
betale mere tilbage end 
man fik. Vi bemærker 
straks problemet: Hvor 
skal disse ekstra penge 
komme fra? Ja, de kom-
mer ved, at man i en kon-
stant stigende spiral låner 
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nye penge af centralbanken, ligesom de øvrige bankerne 
”skaber nye penge” ved selv at låne flere ud end de har. 
(24) Ved at sende flere penge i omløb kan man også 
overføre formuer fra mennesker, der sparer til mennesker 
der låner. Man låner penge og betaler med penge der er 
mindre værd (inflation). Således har USA gentagne gange 
ændret værdien af Kinas gigantiske tilgodehavender 
i USA. Kina ejer over 50% af alle amerikanske lån. I 
Schweiz fordoblede centralbanken mængden af Franc 
med tryk på en knap år 2011-12. USA’s præsident John 
F Kennedy kom engang frem til at staten selv skulle 
bestemme over sine penge og man begyndte derfor i 
1963 med at trykke 2 og 5 dollarmønter i sølv, hvilket 
garanterede dem en vis realværdi. Snart var 4 Mia. dollar 
i omløb. Det gik godt, men inden man fortsatte med at 
sendte 10 og 20 dollar sedler i omløb, blev præsidenten 
myrdet og planen afbrudt. (25)

Den nordiske model 
Der er et alternativ. Nyliberalisternes påstand, er at høje 
skatter hindrer samfundets vækst, men vi behøver blot se 
tilbage på 60’erne og 70’erne hvor Norden vha. trinvise 
reformer lykkedes langt bedre end kommunisterne i øst og 
superliberalisterne i vest. Trods de højeste skatteprocenter 
i verden, oplevede vi en vækst der overgik alle andre 
lande. Norden blev en model for velfærd, fred og stabili-
tet. (26) og Tage Erlander var til ex svensk regeringschef 
23 år i træk. Det gav ro til at skabe varige løsninger i 
modsætning til i dag hvor den ene lov afløser den anden 
når politikerne skifter hvert 4 år. Det giver ingen stabilitet 
hvis politikeres mål er at vinde næste valg. En regering 
kan skabe god økonomi, ved hjælp af lån som den næste 
regering skal betale. Samarbejde er helt afgørende overalt 
i livet, og specielt i politikken. I Sverige lykkedes det 
svenske socialdemokrati med at få arbejdsgivere og løn-
modtagere til at mødes om at reformere samfundslivet, 
både uden- og indenfor fabriksporten. Landet fik flere 
arbejdsmiljøregler end noget andet land i verden uden 
at det hæmmede produktionen. Samfundet blev rigere 
år efter år. Millioner fik hus, hjem, uddannelse og job. 
De store reformer medførte en vis ensretning, men må-
let var frihed. Erlanders efterfølger, Oluf Palme udtalte 
sin vision således: ”Ett fritt samhälle byggt på frivillig 
samverkan mellan självständiga och fria medborgare.” 
Fundamentet for frihed og demokrati er ungdommens 
dannelse. Derfor, og vel også for at forklare hvem det var 
klogest at stemme på, initierede socialdemokraterne den 
megen folkeoplysning på græsrodsniveau vi kender fra 
de nordiske lande. I dag forveksler man dannelse med at 
gøre forretningsfolk ud af de unge mennesker. Da jeg gik 
i skole var sloganet ”skolen for livet”, Grundtvigs eksa-
mensfri skole. I dag er sloganet nok snarere, ”skolen for 
erhvervslivet”. Mål og metoder i undervisningen dikteres 
i høj grad af den pengepolitiske organisation, OECD, via 
stadige ”Pisa-undersøgelser” hvor kultur, kunst og dan-

nelse er mindre vigtigt. Vi befinder os på en profitabel, 
men kulturel nedtur. Martinus: ”Moralen slappes og der 
bliver mere adgang for mindre moralske foreteelsers 
udfoldelse. Kunst, musik og litteratur synker også ned 
på et plan, der førhen var utænkeligt som kultur.” (27) 

Nyliberalismen har inficeret vores nordiske velfærds-
samfund. Meget af det som blev vundet i gennem et helt 
århundredes reformer og arbejdskamp er nu gået tabt. 
”Lønandelen”, altså den del arbejderen selv får i løn af det 
han producerer, øgede i Sverige uafbrudt 1930-1970 men 
er nu lavere end for 100 år siden. (28) Alt ændrede sig der 
i 80’erne omtrent samtidigt med mordet på Oluf Palme 
på åben gade i 1986. Kort forinden fjernede den svenske 
centralbank, uden tilsyn udefra, begrænsningerne for han-
del med værdipapirer. Svenskernes lånefest begyndte og 
herefter var også den svenske riksdag i praksis underlagt 
”markedets” (læs: pengemagtens) betingelser, således 
som statsminister Ingvar Carlsson skriver det direkte i 
sin biografi. I dag er privat ejendom i Sverige belånt til 
mange gange over skorstenen og 2015-16 trykker den 
svenske rigsbank 200 mia. nye kroner, som primært går 
til at finansiere bankernes udlån til ejerskifte af allerede 
opførte boliger. De dyre boliger bliver altså endnu dyrere 
og kløften mellem ”ejer” og ”lejer” øger, mens Sverige 
samtidigt oplever sin værste boligmangel nogensinde. 
Næsten 1 mio. boliger savnes til mennesker uden høje 
indkomster. Hvad var det der skete?

Norden mellem øst og vest
Oluf Palme udtalte engang: ”Ingen rörelse har varit så 
förhatlig för diktatorerna, inga idéer så fruktade som de 
som förenar demokrati och socialisme”. Den nordiske 
model var i virkeligheden både alternativet til kommu-
nismen i øst og nyliberalismen i vest personificeret ved 
Ronald Reagan. Han sagde allerede i sin indsætningstale, 
at staten ikke er målet men selve problemet. Kampen mel-
lem de to økonomiske modeller, øst og vest, var også en 
militære kamp. Norden var virkeligt ”i klemme” mellem 
de utallige kernevåben, der pegede mod hinanden under 
den kolde krig. USA alene havde 68000 atomspidser. (29) 
Det er på den baggrund at stormagterne mødte sin stær-
keste kritik fra Norden, med Oluf Palme som frontfigur. 
Mens Palmekommisionen arbejdede for nedrustning så 
man i USA den svenske statsminister som en slags trus-
sel. Planerne var jo at styrte det håbløse sovjetimperium 
i grus. Reagans rådgiver, Edward Luttwak, udtalte til 
journalist Lars Borgnäs: ”Palme sås fra USA som altfor 
villig til at spille russernes spil.” Den kolde krig var ikke 
kold udenfor Europa. Til ex uddannede CIA Osama Bin 
Laden i moderne krigsførelse via Pakistan og forsynede 
hans soldater med moderne våben i kampen mod russerne. 

Alliancen militær og overklasse
I et demokrati er det naturligvis politikerne, der skal 
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bestemme over militæret og ikke omvendt, men til ex 
Sverige oplevede efter 1972 en uofficiel splittelse mellem 
de socialdemokratiske politikere og den militære ledelse 
der var mere på linje med USA. En svensk ambassadør, 
Mathias Mossberg, har skrevet bogen: ”I mörka vatten” 
med undertitlen: ”Hur svenska folket fördes bakom ljuset 
i ubåtsfrågan” som tydeligt dokumenterer, at det hovedsa-
geligt var vestlige ubåde, der, sammen med den svenske 
forsvarsledelse, frembragte russerfrygt i det svenske folk. 
(30) Efter mordet på Palme fik man sin vilje. (31) Fra 2002 
har det tidligere alliancefri Sverige deltaget i Afghanis-
tankrigen under Natos kommando ligesom man i 2011 
deltog i den ulovlige krig mod Libyen og maj 2016 vil 
Sverige indgå et ”värdslandsavtal” med Nato, der tillader 
Sverige som base for Natos eventuelle krigsaktioner mod 
øst. Vi er således gået glip af den enestående chance for 
nedrustning og afspænding, der opstod i og med den rus-
siske præsident Gorbatjovs nye politik, ”Glasnost” i 1985. 
Glasnost, ”åbenhed” ledte til murens fald og Gorbatjov 
tog selv initiativ til at afvikle en del russiske atomvåben. 
Det var præcis da, i foråret 1986, at Oluf Palme skulle 
besøge Gorbatjov, men altså blev myrdet kort forinden. 
Lad os derfor mindes Oluf Palme med hans egne ord: ”Ni 
är egentligen den första generation, som inte till något 
pris får mislyckas. Ty, ett kärnvapenkrig kommer utplåna 
allt mänskligt.” (32)

Historien har i virkeligheden gentaget sig fra år 1913 da 
nogle svenske velhavere ville skænke en panserbåd til 
staten. Da blev ”gaven” dissekeret af den geniale svenske 
forfatter August Strindberg i hans sidste artikel inden sin 
død. Artiklen ”Farliga gåvor” viste, at den skjulte hensigt 
var oprustning til fordel for overklassen, der er tilhænger 
af krig på underklassens bekostning. Militæret var en op-
dragelsesanstalt udenfor samfundets granskende øjne (33) 
ligesom krigen mellem nationerne blot var en camouflage 
af den virkelige krig mellem arbejdere og arbejdsgivere, 
der var mere intenst på den tid. (34) Strindberg lykkedes. 
Sverige blev neutral i 1’ste verdenskrig og lige siden 
frem til i dag.

Den første verdenskrig blev da også en frygtelig bekræf-
telse på Strindbergs advarsel. Politikere og generaler, fra 
overklassen, hetzede sine soldater, fra underklassen, til 
at slagte hinanden, men også ”Pacifismen” blev til en 
bevægelse. Det er til ex kommet frem, at hele frontafsnit i 
1 vk. nedlagde deres våben. Sådanne nyheder, slipper ikke 
let gennem censuren. Vi har nok hørt om den lille episode 
Juleaften 1914-15 hvor soldater fra begge sider af fronten 
mødtes, hyggede sig og tog foto, der havnede på avisernes 
forsider, men denne episode gav netop anledning til totalt 
fotoforbud i krig. Man ville altså censurere at ”fjenden” 
var et medmenneske. Herefter fik offentligheden kun 
censurerede versioner af krigen. Journalisterne var flove 
over hvad de blev tvunget til at skrive. (35) De kunne hel-

ler ikke skrive om krigens egentlige årsager.  Allerede i 1 
Verdenskrig fremkom vidnesbyrd om flyvere, der hellere 
bombede civile end ”fjendens” våbenfabrikker ligesom 
de allierede tropper der rykkede frem i 2 v.k.’s sidste 
dage forbavset konstaterede, at hele Köln var jævnet med 
jorden bortset fra Domkirken og Fordfabrikken, der var 
ejet fra USA. (36) Hitler bestilte til ex 1000 lastvogne 
hos Ford i USA til sit felttog i Polen. (37) 

Efter krigen udtalte præsident, og fhv. general, Eisenho-
wer sig om ”faren for det militære industrielle kompleks”, 
men til ingen nytte. Samarbejdet mellem penge- og mili-
tærmagt er i dag en velsmurt maskine. Verdens i dag mest 
krigsførende land, USA, der har interveneret i over 50 
lande, er også verdens ubestridt største våbenleverandør 
(33%) mens den anden og ligeså aggressive atomvåben-
magt Rusland står for 25%. (38) Krigen er den sidste og 
mest forfærdelige konsekvens af pengemisbruget.

Krigen mod terror
”Pengene” forklarer det inferno som begyndte med krigen 
mod Irak. Danmark hoppede på angrebskrigen på basis 
af rene løgne om terrorister og atomvåben i Irak, selvom 
amerikanerne vidste, at der ikke var al-Qaeda terroister i 
Irak. De foreløbige resultater af Irakkrigen er følgende: 
1. Hundrede tusinder af civile døde, som følge af øde-
lagt infrastruktur, til ex vandforsyning. 2. Opblussen af 
fundamentalisme og terrorisme. Inden Irak-krigen anslog 
man, at der var 1000 terrorister i hele Mellemøsten, men i 
dag er der over 100.000. (39) ISIS opstod blandt på basis 
af tidligere irakiske officerer og generaler. 3. Tilbageslag 
for kvinderne, der før kunne agere og uddanne sig i sam-
fundet på lige som mænd. 4. Vestlige firmaer har igen 
kontrollen over olieproduktionen, hvilket naturligvis var 
det virkelige mål. Ved at følge pengesporet, ”cui bono” 
bliver det tydeligt hvad der skete. Dem der i særlig grad 
profiterede på Irakkrigen var sikkerheds og oliefirmaet 
Haliburton. Aktierne i Haliburton steg ikke mindre end 
3000% i denne periode. Inden krigen var Dick Cheney 
øverste chef. Dick gik altså direkte fra det firma som 
profiterede mest på krigen til at blive vicepræsident under 
Bush der gik i krig. Dick hetzede mest af alle for krigen 
mod Irak. I 2008 var Haliburton leverandør til USA’s 761 
aktive baser i 151 lande og dets datterselskab, Kellogs 
Brown Rood, fik koncessionen på en meget stor del af 
Iraks olie.

Til krige behøves dog også soldater. I værste fald tvinges 
mennesker til soldatertjeneste, men i andre fald føler de, 
at der er noget de skal forsvare. (40) Martinus forklarer, 
at det ufærdige menneske bærer på en vis ”mediumitet”, 
der gør at det kan lade sig inficere af ”en angribers” 
mentale energi, og derefter i ”retfærdig harme” kaste 
den tilbage i en endeløs spiral. Det er selve formålet med 
de kosmiske analyser, at afsløre denne ufærdige side og 
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dens konsekvenser. ”Krige” kan således ikke ophøre ved 
at den ene part vinder over den anden. Det nytter ikke at 
straffe primitive mennesker. 

Nogle mennesker magter endnu ikke at tage intellektuel 
stilling til livets spørgsmål. Martinus kalder sådanne 
mennesker for ”mentale robotter”, mens de selv kalder 
sig kristne, muslimer, kommunister eller hvem de nu 
lægger sig ind under. Nogle kaster bomber, og andre som 
Martinus beskriver det et sted i artikelsamlingen gør sig 
selv til levende bomber. Forskellen er teknisk. Den fat-
tiges krig mod den rige. For begge parter gælder, at ”de 
ikke vide hvad de gøre”. Martinus: ”Kan man straffe en 
stenaldermand fordi han ikke har et kulturmenneskes væ-
remåde?” (41) Kærlig forståelse betyder naturligvis ikke, 
at man ikke skal beskytte sig mod menneskenes dræbende 
naturer. Men man må gøre det ud fra den samme indsigt 
som man omgås de vilde dyr i junglen, ved at beskytte 
de primitive individer og beskytte resten mod dem. (42)

Medier og politik
Krig er naturligvis det dummeste af alt. De fleste krige og 
konflikter i dag er derfor et spørgsmål om propaganda. 
Man må få dem til at fremstå som retfærdige. En svensk 
medieforsker, den nylig afdøde Jan-Olof Rönn, har un-
dersøgt propagandaen særdeles grundigt. Man kan læse 
hans forelæsninger på Göteborgs Universitet i bogen: 
”Utan media kan du inte starta ett krig”. Bogen beskriver, 
at de nyheder vi præsenteres for i Main-stream-media er 
brikker i den økonomiske kamp. Medierne, der egentligt 
er den 4 magt der skal overvåge de andre, er selv ejet af 
pengemagten. De er ikke neutrale. Lad os tage eksemplet 
Cuba og USA. To lande, der tilhører hver sin økonomi-
ske teori. Derudfra bliver det let at forstå hvordan de 
fremstilles i medierne. Når der skrives om Cuba skrives 
der altid om de politiske fanger, men ikke om at langt de 
fleste befinder sig på den amerikanske base, Guantanamo 
på okkuperet område, hvor de bliver isoleret, torteret og 
tilbageholdt uden at komme for dommer. Vi læser ikke 
meget om USA’s mange terroraktioner, invasions- og 
mordforsøg mod Cuba som USA i 50 år har forsøgt at 
tvinge i knæ med en massiv økonomisk blokade der skulle 
skabe ”nød, fortvivlelse og oprør”. Vi læser ikke om at 
Cuba i stedet har lykkedes at afskaffe analfabetisme, og 
opnå den længste levetid og laveste barnedødelighed i 
hele den 3 verden (43) ligesom landet har haft overskud 
til at udstationere læger og lærere i resten af Sydamerika. 
Efter jordskælvet på Haiti hørte vi om de amerikanske 
soldater som skulle hjælpe, men vi hørte ikke om de 550 
cubanske læger som allerede inden katastrofen var på 
plads og i arbejde for at hjælpe det forarmede fattige land 
udfor USA’s kyst. På det sidste hører man mere og mere 
om de fattige amerikaneres krig med ”politiet”, omend 
de oftest fremstilles som idioter. I mange slumkvarterer 
kan man kun med fare for sit liv gå udenfor sin dør. I 

denne ”amerikanske borgerkrig” skades hvert år 80.000 
mennesker af skydevåben heraf 11000 dødeligt, for ikke 
at nævne de 21000 der skyder sig selv til død årligt. 80 
mio. amerikanere, altså 1/3 af befolkningen, lever med 
en ”arrest-” eller ”convition order” som forhindrer dem i 
at leve et normalt liv. Man mister retten til ID, og dermed 
lægehjælp og andre fornødenheder hvis man ikke kan 
undgå ballade hvilket Alice Goffman beskriver i bogen 
”Jagede”. Dette er ikke en kritik af amerikanerne. Jeg vil 
vise konsekvensen af pengesystemet. 

Propaganda
Man skal heller ikke tro, at amerikanere selv kan overskue 
alt dette. Det er derfor de er lette at sende i krig. Som Neil 
Postman udtalte: ”Americans are the best entertained 
and the least informed people in the world.” Indsigt og 
overblik drukner i den massive underholdningsstrøm, som 
således udgør en form for ”propaganda”. Martinus kalder 
netop propaganda for ”farlige giftpiller i sukkerglasur”. 
(44) For at forstå verden som den fremstilles, må vi forstå, 
at utallige intelligente mennesker netop er beskæftiget 
med bevidst bedrageri af andre mennesker. Freuds sø-
stersøn, Edward L Bernays dannede skole for denne nye 
videnskab med sin bog ”Propaganda” i 1928. Edward, 
med samtlige amerikanske præsidenter som kunder, 
skriver i sin bog at ”Den effektive propaganda skal være 
skjult”. De lyver på stribe. Den store Whistleblower Da-
niel Elsberg, kunne til ex takket være sin position tæt på 
præsidenten, bevidne hvorledes 5 præsidenter i træk løj. 

Åbenhed er vejen
For hver gift der skabes i verden skabes også en modgift 
ifølge Martinus. Løgnens modgift er sandheden. Marti-
nus: ”Over for kendsgerningen må og skal alt kapitulere. 
Thi kendsgerningen er sandheden. Og sandheden er vejen 
til livet. At tilsløre kendsgerningen vil således være det 
samme som at spærre væsenernes vandring imod lyset.” 
(45)
Modgiften til løgne er de mange ”Whistleblowers”, der 
for tiden opstår og afslører løgne og rævespil overalt. Jeg 
citerer her fra Julian Assange forbavsende selvbiografi: 
”Jeg har altid troet, og tror stadig, at styrken hos under-
trykkeren afhænger af undertrykkerens evne til at virke i 
hemmelighed.” Derfor grundlagde Assange Wikileaks, og 
derfor driver stater klapjagt på Whistleblowers (46) som 
da man tvang Bolivias præsidentfly til jorden i en ”sky-
jacking” i troen på at Edward Snowden var med. Takket 
være Snowden, der ofrede sin tilværelse for at afsløre, at 
vi alle overvåges af NSA, ved vi også, at USA, og Eng-
land, næsten som rutine, vha. avanceret aflytning altid sid-
der med på begge sider af forhandlingsbordet ved vigtige 
forhandlinger. Dette er diktaturets kendetegn. (47) Dagens 
virkelighed overgår næsten George Orwells ”1984” idet 
vi nu alle bærer rundt på den der lille mobiltelefon, der 
takket være programmer som ”Angry birds”, manipuleret 
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af MI5 og NSA, kan optage billeder og lyd og sende det 
videre helt uden vores anelse. Vi skal ikke hoppe på på-
standen om, at mennesker som Bradley Manning udgør 
en risiko. Den som tror, at Manning er en fare bør afveje 
det mod den video han sendte videre med amerikanske 
soldater, der dræber Reuters journalister som om det var 
et computerspil. Videoen på www.collateralmurder.com 
bør dog ikke ses af sarte sjæle. Bradley lever i dag under 
torturlignende forhold i USA. Han bliver straffet for sin 
humanisme. (48) Rousseu udtalte engang: ”Forulempning 
er argumenter der anvendes af folk som har fejl”. Marti-
nus forklarer som en ringe trøst ”at Kristus frigivelsen i 
sit eget sind i første omgang fører til korsfæstelse, men 
efter denne korsfæstelse kommer der uundgåeligt en op-
standelsens morgen.” 
Løgnen holder kun så 
længe vi kan undgå 
sandheden. Løsningen 
ud af en konflikt er 
ofte forbavsende en-
kel. Sandheden. Mar-
tinus beskriver derfor 
sandheden som ”dette 
vidunderlige helbre-
delsesmiddel, denne 
vidunderlige Aladdin-
lampe og den heraf 
følgende mirakelkur.” 
(49) ”Sandheden skal gøre jer fri” står det i Joh. 8:32 og 
det er jo målet. Martinus: ”Mennesket er født til at blive 
et frit og selvstændigt væsen, navnlig på dets nuværende 
fremskredne udviklingstrin.” (50) Altså næsten som den 
første og paragraf i FN’s menneskerettighedserklæring: 
”Alle mennesker er født frie og med samme menneske-
værd og menneskerettigheder.”

Højintellektuelle kan ikke suggereres
Den der kan læse i livet selv er uafhængig af flokkens 
opfattelser. Det er sådanne pionerer, der løfter flok-
ken og fjerner sten for sten på vejen. Rousseau udtalte 
engang, at naturen var hans kilde. Det gjorde ham 
til inspirator for så mange andre intellektuelle. Selv 
Kant udtalte at Rousseau fjernede sløret fra hans øjne. 
Rousseau inspirerede også Tolstoy, og via ham Gandhi 
og via ham Mandela og så videre. Inspirationsstrøm-
men peger tilbage til naturen selv. De højintellektuelle 
forfattere og videnskabsmænd lever kun for at åbne 
vores øjne ligesom Gud har åbnet deres øjne. I år 1749 
oplevede Rousseau et slags kosmisk glimt. Der er vi 
alle på vej. I den grad vi renser ud. ”Den rene af hjertet 
skal se Gud” (Matt. 5:8). Analyserne i Martinus værk 
”Livets bog” er til for at lede os til kilden, naturen selv, 
Gud. Målet er ikke papegøjer der repeterer hvad andre 
har sagt. (51) 

11 sept. 2001
Løgnens yderste konse-
kvens er krig. Hitler opnå-
ede sin diktatoriske magt 
ved hjælp af propaganda 
og ”Rigsdagsbranden”, 
der blev hans undskyld-
ning for at afskaffe demo-
kratiet. Når alle patriotisk 
skal ”stå sammen” mod 
den ”ydre fare” er den frie 
analyse afskaffet. ”Med 
eller imod” er diktaturets 
kendetegn. (52) I Nazityskland havde man en ”propagan-
daminister” og man iscenesatte tyske soldater, der simu-
lerede angreb iført polske uniformer, ligesom svenskerne 
planlagde det i 1788 mod Zarens Rusland. Sådanne aktio-
ner kaldes ”False flag” som da USA’s generalstabschef i 
1962 fremlagde en plan for forsvarsminister McNamara 
med navnet ”Operation Northwoods” som indbefattede 
fingeret angreb mod den amerikanske base på Cuba, ter-
rorangreb i Miami og Washington og sprængning af et 
ubemandet amerikansk fly, der skulle se ud som et civilt 
passagerfly. Man ville legitimere krig mod Cuba. John F. 
Kennedy forkastede planen og fjernede stabschefen fra 
sin post. Året efter blev Kennedy myrdet. 

Og her er analysen fremme ved det som ser ud som den 
største ”False flag operation” nogensinde. Lad os tage det 
trin for trin. På Youtube fortæller den tidligere Natogene-
ral Wesley Clark, om hans samtale med andre generaler 
10 dage efter 11 sept. 2001. Det bevidnes her, at ameri-
kanerne havde planlagt intervention, ikke kun i Irak, men 
også i Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan og Iran. 
(53) Målet var altså ikke Afghanistan hvor den officielle 
gerningsmand til terrorangrebet skulle have opholdt sig. 

På nettet finder man ligeledes en længere video med tid-
ligere chef for Forsvarets Efterretningstjeneste Stephan 
Egede Glahn. (54) Stephan var Danmarks højest uddan-
nede soldat inden han blev chef for FET, og sidenhen 
præst. På videoen siger han uden omsvøb, at der må 
være en gruppe mennesker omkring Bush, der står bag 
terrorangrebet mod WTC i New York den 11 sept. 2001, 
for at legitimere de planlagte krige.
Det er en mærkelig påstand, men den forklarer Clarks 
vidneudsagn og målsætningen for ”Project for the New 
American Century” (PNAC) som blev skabt i 1997 med 
formålet at opridse principper for fortsat Amerikansk 
verdensdominans, til glæde for USA og verden udenfor. 
10 af de 25 underskrivere af PNAC, blev senere centrale 
i George W Bushs administration, til ex Dick Cheney, 
Donald Rumsfeld og Paul Wolfowitz. Disse herrer skrev 
altså under på et dokument, der forudsagde, hvad der 
faktisk sidenhen skete.
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PNAC beskriver behovet for regimeskifte i Irak og en 
anden del ”Rebuilding America’s Defenses” handler om 
den ønskede militære opbygning. Der står man kan vente 
en langtrukken proces medmindre en katastrofe ”lig Pearl 
Harbour” finder sted. (55)

Fra dokumentet går en ret linje til det mærkelige valg år 
2000 hvor Al Gore fik ½ mio. flere stemmer end Bush, 
der åbenbart skulle vinde for enhver pris og alligevel blev 
præsident takket være indgriben fra sin bror Jeb. Broderen 
var guvernør i Florida hvor den højeste domstol, valgte at 
ignorere ønsket om omtælling. (56) Kort efter indtræffer 
så historiens største terrorhandling som Bush fra Starten 
af sammenligner netop med Pearl Harbour. Der erklæ-
res krig mod terror, Irak og alle ”skurkestater”. Målene 
skitseret i PNAC kan virkeliggøres og krigsudgifterne 
eksploderer fuldstændigt. Vigtige dele af den amerikanske 
grundlov, sættes ud af kraft vha. love som ”Patriot Act”, 
ligesom USA’s uafhængige anklager er blevet afskaffet 
kort forinden. Ingen kunne længere forhindre forløbet. 
(57)

Strindberg udtalte engang: ”Det är inte jag som pratar 
illa om dom, det är deras handlingar som pratar illa om 
dom.” Detaljerne i forløbet danner en næsten tvingende 
logik som vi nu skal se udfra fakta som den tidligere tyske 
forskningsminister Andreas von Bülow har analyseret. 
Andreas var medlem af den tyske Bundestag 1969-94, 
og minister for forskning og teknologi under Helmut 
Schmidt. Han fik til opgave at føre tilsyn med efterret-
ningstjenesternes økonomiske transaktioner og havde 
derfor et helt specielt indsyn bag kulisserne. Dette ledte 
til at Andreas en dag tog bladet fra munden og skrev en 
modig bog, der dokumenterede, at CIA anvendte narko-
tika-karteller til at finansiere hemmelige krige udenom 
kongressen. Kort tid efter er vi vidne til terroraktionen 
i New York d.11 sept. 2001. Det er da Andreas giver 
sig til at analysere de officielle oplysninger om denne 
hændelse, at han opdager, at de slet ikke stemmer. Hans 
analyse sammenfattes i denne modige bog: ”Die CIA und 
der 11. September” (findes i tysk eller svensk version). 
Hans analyse udgør en total falsifikation af den officielle 
forklaring. 
For nogle virker det helt fantastisk. Jeg vil derfor her 
opridse vigtige dele af Andreas analyse, den officielle 
amerikanske rapport om d. 11sept. er trods sine 571 sider 
nemlig ubrugelig til formålet. (58) Den forbigår til ex at 
bygning WTC 7, altså en 47 etagers bygning som stod 
på lang afstand af de to tårne, der blev ramt af flyene, 
pludseligt faldt sammen flere timer efter de andre to 
tårne. Film dokumenterer, at WTC7 falder på 6,5 sek. 
mens en blykugle i vakuum falder fra denne højde på 6 
sek. (59) Man undgår helt afgørende kendsgerninger. Det 
er løgnens sikre kendetegn. Det man ikke kan svare på 
ignorerer man, det er jo svært at forklare at en bygning 

på 47 etager falder sammen uden anledning.
WTC7 ignoreres i mange officielle film og bøger om 
hændelserne.
»Man ønskede slet ingen officiel rapport. Den blev til 
pga voldsomt pres fra pårørende til afdøde og kom først 
i gang 441 dage efter ulykken da alt bevismaterialet var 
fjernet, trods protester fra brandvæsen og ingeniører, der 
bevidnede det mærkelige forløb. (60) 
»Sagen er, at brand aldrig før eller siden har været årsag 
til en skyskrabers kollaps, således som man altså påstår, 
at det her sker 3 gange på samme dag. Et netværk af 2000 
arkitekter og ingeniører har også analyseret, og totalt 
falsificeret denne påstand, hvilket fremgår af en længere 
dokumentationsfilm. (61) 
  
»Brandmænd nåede under redningsaktionen i WTC helt 
op til nordtårnets 78 etage lige under branden. Med den 
officielle påstand, påstår man dermed at de skulle have 
opholdt sig i 900-1000 graders varme, idet stålet smel-
ter ved 1300 grader. Det er en ret mærkelig påstand, at 
flybenzin er årsagen idet den opnår max 375 grader. Der 
kræves mindst 800 grader før stål mister sin stabilitet, og 
her smeltede stålet i World Trade Center 1 og 2 og samlede 
sig i strømme de 78 min. samtaler med brandmændene 
er hemmelige. (62)
»Tårnene faldt som via synkroniserede sprængladninger. 
De falder efter at ilten er opbrugt og overgået i røg, hvilket 
indebærer at varmen allerede var på vej ned. (Note 70) 
Alt beton og glas blev til aske, men man finder alligevel 
den ene påståede flykaprer, Mohammed Attas, pas på 
gaden. På det afspærrede område rundt om WTC erklæres 
”fotoforbud” og billeder folk har taget ødelægges på nær 
dem, der blev sendt ud live. 
»Sydtårnet træffes efter nordtårnet og mere i kanten af 
facaden men falder sammen først.
»Man påstår, at flyet ved Pennsylvania blev sprængt ved 
nedfaldet, men hvorledes kunne vragdele så spredes over 
13 km væk? En motordel på et ton fandt man 1,8 km væk.
»Man påstår, at plastknive, ”boxcutters” skulle have 
skræmt samtlige militært uddannede piloter og krigs-
veteraner, til at flyve i døden med sine 4 jumbojetter og 
passagere. (63) 
»Man påstår, at hele Boeing 757 ramte Pentagon selvom 
hullet på kun 5 m i diameter hverken levner plads til vin-
ger eller motor. Man konfiskerer alle 86 videooptagelser 
fra nærområdet på nær et par utydelige klip. De påståede 
rester af flyet er borte.
»FBI’s John O’Neil siges at være bedst indsat i problemet 
Bin Laden. Dagen inden 11sept. Tiltrådte han sit nye job, 
med tredobbelt løn, som sikkerhedschef på WTC. Han 
dør i terrorangrebet og samme dag udpeges Osama Bin 
Laden, som Reagan tidligere havde kaldt frihedskæmper 
(64) som skurken bag det hele. Man skulle tro, at Bin 
Laden havde udnyttet denne fantastiske aktion som pr for 
sin hellige krig. Men i stedet gik han få dage efter på tv 



34

og sagde, at han ikke vidste noget om dette og tilføjede, 
at han som troende muslim ikke måtte lyve. Interviewet 
bragtes på Al-Jazeera d.16 sept, og 27 sept. (65) 
»Op til 11sept. blev 4744 United Airlines aktier solgt 
mod normalt 400, og 4515 American Airlines aktier mod 
normalt 748. Nogen kendte altså til det forestående. Cui 
Bono.
»På lister over passagerer som CNN lagde ud på inter-
nettet den 11sept fandtes ingen arabiske navne, Andreas 
lister dem i sin bog. Foto viser ingen med arabisk udse-
ende. (66)
»11sept. 2001 arrangeredes en større øvelse i det ameri-
kanske luftrum, hvilket indebar, at personale der ellers 
havde kunnet indgribe var sendt hjem. USA’s luftforsvar, 
Norad, havde klare direktiver for sådanne situationer, men 
hindrede ikke de to fly på vej mod WTC. Nogle jagere 
blev sendt op og havde let kunnet forhindre angrebene 
i god tid. 
»Ejeren af WTC, Larry Silverstein, havde stor indflydelse 
i Washington og ansvaret for republikanernes valgfinan-
ser. Han overtog hele WTC komplekset nogle uger inden 
11sept. hvorefter han forsikrede det for 3,2 mia. dollar 
– for første gang mod terrorisme. 
»Da det skete så tidligt, kl. 8-9, var der 3000 mennesker i 
WTC mod normalt 45000. Banken Morgan Stanley havde 
personale 50 steder i WTC som alle overlevede.
»En afdeling under USA’s forsvarsministerium, DARPA, 
begyndte allerede fra 70’erne at indøve autopiloter, der 
på distance kunne styre et fly ligesom vi kender det fra 
dagens drønere. De store amerikanske passagermaskiner 
blev udrustet med dette system så de kunne fjernstyres 
via hemmelige bagdøre i de centrale computere. Sy-
stemet var indbygget i 600 fly frem til 2004, men blev 
afmonteret i europæiske udgaver. Når systemet kobledes 
ind blokeredes alle samtaler til den sorte boks og kom-
munikation med jorden afbrydes – hvilket netop skete 
d. 11sept. Andreas von Bülows teori er derfor, at flyene 
blev fjernstyrede. Det kan også forklare, at bygning 7 blev 
jævnet. Herfra kunne nogle få mennesker, med frit udsyn 
til de to tårne, nemlig styre hele aktionen. Man havde på 
23’ etage i WTC 7 indrettet en kommandocentral i 1998. 
Her kunne ruderne klare vindstyrker op til 320 km/t, og 
man var uafhængig af strøm og vand udefra. Derudover 
havde CIA i WTC7 sit kontor for kamp mod terrorisme 
og spionage mod andre landes FN delegationer, ligesom 
New Yorks børskontrol havde sine kontorer her. Mio. med 
dokumenter om kriminalitet og insiderhandel forsvandt 
belejligt med bygning 7.

Terror fra himmelen
”Krigen mod terror” dækker tydeligvis over en geopoli-
tisk kamp om indflydelse og råstoffer, en hævntogt mod 
besværlige statsledere og et inficeret samarbejde mellem 
pengemagt og våbenfabrikanter. Krigen anvendes til at 
afskaffe dyrt vundne demokratiske principper, der er i 

vejen for ”pengedyrets” 
fuldstændige magt. Fra 
d. 11 sept. blev det legalt 
at kidnappe mennesker 
og fængsle dem på ube-
stemt tid uden ret eller 
dom eller tortere dem i 
hemmelige fængsler. Fra 
dataskærme sidder civilt 
personale og henretter 
mennesker på åben gade 
på den anden side af 
kloden uden rettergang 
og uden sikker viden 
om hvem det egentligt 
er man henretter som 
de 15 mennesker ved 
et bryllupsselskab i Yemen. ”Drønere” kan dukke op af 
ingenting og har frem til 2013 kostet over 4700 men-
nesker livet. Ja, ”terrorens konge” er virkeligt kommet 
ned fra himlen. (67) 
Kun ved at skræmme livet af folk, kan man stadig få 
lov at uddanne unge i krigens og hadets kunst. Ville det 
ikke være bedre at uddanne dem i næstekærlighed og 
selvforsvar mod den farlige propaganda? 

Kan FN forhindre krig?
Martinus sammenligner FN med en våbenløs dommer 
overfor en forbryder bevæbnet til tænderne. FN er mag-
tesløs. (68) Hvordan skal FN forhindre de kommende 
krige med et samlet årsbudget mindre end New York 
Citys og kun 2,3% af verdens militærudgifter? (69) En 
”Kommision for globalt styre” blev i øvrigt planlagt af 
Oluf Palme og har siden 1992 arbejdet for tanken at penge 
og magt må overføres til FN. Sir. Shridath Ramphat der 
var ordførende med Ingvar Carlson udtalte: ”tiden er inde 
for at initiere åtgärder for globalt styre.”, ”FN skal gives 
mandat at inddrive globale skatter for globale formål.” 
Vist gik det ilde for både Hammarskjöld og Palme, men 
deres visioner vil gå i opfyldelse. 

Verdenskommunismen
Allerede i 1932 beskriver Martinus i kap. 4 i LB 1 
hovedprincipperne for den kommende verdenskommu-
nisme, der vil blive afslutningen på pengesystemet, idet 
et arbejdstidskort erstatter penge og umuliggør profit på 
andres arbejde. Computere kan allerede i dag udregne 
den tid det tager at producere en bestemt vare og dermed 
hvor meget vi behøver arbejde for at nyde de goder vi 
hver især vælger at leve med. Naturressourcer er gratis 
og behøver blot fordeles vha. maskiner der overtage det 
ubehagelige arbejde. Uddannelse, barndom, sygdom og 
alderdom vil blive betalt via en fælles pulje. Vores korte 
ugentlige arbejdstid bliver måske 2 t pr uge indenfor de 
områder, der er vores hjerte nærmest. Verdensstatens 
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vigtigste opgave bliver ikke at sende ungdommen i krig, 
men at opdage og stimulere de områder hvor hvert enkelt 
menneske har sine specielle talenter og interesser. 

Vi skal selv skabe dette globale fredsrige, og det er derfor 
vi først høster de mange erfaringer. Det er dem, som gør 
at vi sidenhen kan blive enige. ”Rige” og ”fattige”, er 
oplevelsestilstande vi skiftes om fra liv til liv. Man skal 
ikke kritisere nogen for det de behøver opleve. Det er kun 
godt, at kapitalmagten er i gang med at gøre det grove for-
arbejde inden det en dag virkeligt vil gå som Marx beskrev 
det i ”Das Kapital”, altså at verdensborgerne overtager 
produktionsmidlerne. Det er en forfærdelig tanke, at vi 
også skal opleve verdenskrige, men vi må erkende, at alle 
ikke er blevet pacifister endnu. Martinus: ”Det kommer 
ikke til at foregå her, det kommer til at foregå i en anden 
del af verden, i de mere sydlige lande, nede ved Arabien 
og dernede. Men en krig vil selvfølgelig sætte sit mærke 
alle vegne.” Ifølge Martinus bliver det allerede i dette 
århundrede forbudt at føre krig. Mægling bliver tvungen 
(Udtalt 1977). Måske vil det ske via den internationale 
krigsdomstol ICC, som er forberedt for dette. (70) USA 
der fører an i ”krigen mod terror” var det første land i 
verden, som blev dømt for statsterrorisme mod et andet 
land, Nicaragua. Det skete ved FN’s International Court 
of Justice 1986. Martinus: ”Der kommer ikke en ver-
densregering lige med det samme, men der kommer en 
verdensøvrighed.” 

Kristendommen
Alt tager tid. Udviklingen foregår via evolution, ikke via 
revolution. En dag bliver krigeren træt af sit håndværk 
ligesom forretningsmanden, der lever for at tjene på sin 
næste, en dag vil gå over til at tjene sin næste med sine 
talenter og rigdom. (71) Verdens problemet er alle former 
for ”parasitisme”. ”Frihed” bygges ikke på andre men-
neskers slaveri. Vores fantastiske verden med dens skoler, 
museer, hospitaler, videnskabscentre og koncertsale er 
skabt gennem menneskers selvopofrelse. Nu er det ”mas-
sernes” tur at kultivere sig. De kosmiske analyser har 
evnen til at forvandle det forvildede Gudløse menneskes 
skaberkraft om til glæde og velsignelse for helheden og 
dermed det selv. Tænk hvad der venter os når millioner 
af hænder og hjerner frigøres fra krigstjenesten. Vejen ud 
af det skøre pengesystem, er enkel. Ifølge kristendommen 
skal den der har 2 kjortler give det ene til den som ikke 
har. Den kosmiske kommunisme løser problemet ”fattige 
og rige”. Martinus: ”I århundreder gik man ind og ud af 
pragtfuldt udstyrede ”gudshuse”, kirker og katedraler 
uden at vide, at man her befandt sig i ”kommunistiske” 
templer”. (LB st. 1350) Det rigtige fællesskabet er ba-
seret på næstekærlighed. ”Det ny testamente” er derfor 
”kommunismens” dybeste og inderste kilde.” (LB st. 
st.1333). En tilstand der ikke kan skabes politisk. Uden 
kendskab til reinkarnationen vil man jo helst have alting 

på plads med det samme, og det kan kun ske via ydre 
ensretning og diktatur. Men vejen er først og fremmest 
en indre vej. Martinus: ”Der står skrevet, at menneskene 
skal gøre sig jorden underdanig, men så længe det er 
slave af sine egne begær, kan dette ikke lade sig gøre.” 
(72) Vejen til freden er sejren over selviskheden. ”Den 
største sejrherre bliver altid det menneske som kan gøre 
sig fri af sin proletarbevidstheds egoistiske begær.” (73) 
De kosmiske analyser og bønnens højpsykiske magi leder 
til denne sejr, aktiverer hidtil uanvendte hjernecentre og 
åbner os for gudsbevidstheden. (74)

Noter
1. Livets Bog (LB) st. 1267 
2. Martinus i foredraget ”Himmerriges rige”
3. 1 Mos 1:26
4. LB st. 2204
5. Citat  Rousseau: ”Contrait social” (1762)
6. Martinus: juleevangeliet
7. Svenska Dagbladet (Svd) d. 7/5 – 2016
8. Svd d. 22/4 2016
9. Et andet ex: Telia Sonera solgte fornylig sin del af den nepalesiske 
operatøren Ncell for 8 mia. kr til firmaet Axiata. Men kunne via ”in-
ternationale regler” helt slippe for at betale 2 mia. kr i skat til Nepal, 
der i øjeblikket er forarmet efter et voldsomt jordskælv.
10. WFTO samler virksomheder der handler Fairtrade. Køb Fairtrade 
produkter! 
11. Et ex: Da en tyfon år 2000 hærgede Mocambique strømmede det 
ind med hjælp på hele 72 mio euro. Men medierne berettede ikke om 
de 67 mio. euro landet hvert år betaler på sin udlandsgæld.
12. The Guardian og Information Clearing House.
13.  En amerikaner anvender i snit 575 liter vand pr dag, i Gøteborg 
160 liter og i Mocambique 5 liter. Kilde: ”Kretslopp” 1/2016
14. Trods megen god vilje, er den såkaldte ulandshjælp også underlagt 
profitmotivet. Samme år Sverige til ex hjælper Tanzania i form af 2 
mio. til at bygge mejerier giver man 6 mio. til egne mejeriprodukter, 
for at de kan sælge bedre i Tanzania.
15. Frie Tidningar 20/1 2015. 
16. En undersøgelse refereret i SR d.18/1-2016 viste markant forskel 
mellem de oprindelige arter Hindbær og Grønkål og nutidens populære 
arter. Færre arter betyder også færre muligheder ved epidemier som 
den kartoffelpest, der engang hærgede Irland.
17. Apples IOS-opdateringer, til ex iOS 9.3.1 gør alle foruden den 
allernyeste model sløve. 
18. Det Gamle Testamente Jesaja 5:8
19. Panamadokumenterne indeholder fx en liste med mindst 500 sven-
skere der har unddraget sig skat. Totalt omtales 214488 virksomheder 
og fonder, skabte i 21 skatteparadis for at personer i 200 lande skulle 
slippe for skat. Ifølge Nicholas Shaxon ,forfatter til ”Treasure Islands”, 
er dette bare toppen af et isbjerg. Hvordan skal skattemyndighederne 
hindre dette uden globale regler. Nationalstaten er afmægtig i kampen 
med de multinationale firmaer som opererer frit over grænserne. 
20. Theodor Roosevelt vandt i højesteret over J.P.Morgan, og hans 
jernbanemonopol.
21. Henry Paulson ejede personligt 1% af alle Goldman Sachs aktier. 
Dem måtte han ikke beholder som finansminister, men han kunne i 
stedet sælge dem helt uden beskatning. Juli 2006 sælger finansminister 
Henry således Goldman Sachs aktier for 491 mio. dollar skattefrit. Han 
sparer mindst 200 mio dollar i forhold til om han var blevet i banken til 
krisen kort efter (oktober 2007). Henry Paulson blev hovedpersonen i 
at give bankerne, hans tidligere arbejdsgiver, astronomiske støttebeløb. 
Medierne kaldte ham en helt. 
22. Nyliberalisterne lykkedes med påstanden, at skattelettelser til de 
superrige skulle dryppe ned på samfundet som helhed. Økonomen 
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Thomas Piketty dokumenterer i sin bog ”Kapitalen i det 20 århund-
rede” denne katastrofale fejltagelse. Den store vækst i 60’erne og 
70’erne skete takket være den voksende middelklasses arbejde og 
forbrug. De superrige investerer i finansielle papirer, der gør dem 
rigere og rigere frem til i dag hvor 62 superrige mennesker ejer mere 
end halvdelen af verdens befolkning dvs 3,5 mia. mennesker tilsam-
men ifølge rapporter fra Oxfam 2015. Et år tidligere var cifrene 86 
mennesker (Oxfam og Paris school of economics Januar 2014). Læs 
mere i Chrystia Freelanda bog: ”Plutocrats – The rise of the new global 
superrich and the fall of everyone else”. ”Lavprisvarehuset” Walmarts 
chef tjener 1133 gange mere end en gennemsnitlig amerikansk arbej-
der tjener (Svd. 7/5 2016). Thomas Piketty’s løsning er global skat 
på kapital og forhøjet arvskat, i bedste fald via en verdensregering. 
Se også www.voluntarist.dk/er-centralbanker-et-pyramidespil.html 
OECD. Det er de rige vestlige lande, der modsætter sig at FN skal få 
en større rolle indenfor det globale skattesamarbejde. OECD’s regler 
er partiske for vest. Det store firmaer betaler skat i det land hvor de har 
sit hovedkontor, altså i vestens metropoler, og ikke i udviklingslandet 
hvor mange har sin produktion. Ulandene holdes udenfor OECD’s 
møder. De regler og love fagbevægelsens kamp har skabt i vores del 
af verden gælder ikke i den anden del af verden. Man har blot flyttet 
det miljøfarlige og lavtlønnede arbejde geografisk. Man gør alt for 
at forhindre globalisering af sociale, økologiske og menneskelige 
rettigheder. 
23. Da det græske folk fik tommelskruerne på valgte de en trodsig 
regering, Syriza, hvilket ledte bankerne til at straffe med endnu hår-
dere lånevilkår. ”Demokrati” gælder kun i den grad man underlægger 
sig pengemagtens vilkår. Da portugiserne fornylig valgte en kritisk 
regering forsøgte præsidenten direkte at forhindre dens formelle ind-
sættelse med henvisning til de internationale kreditorers reaktioner. I 
Spanien er ytringsfriheden voldsomt begrænset fordi folket proteste-
rede for kraftigt mod de massive nedskæringer.
24. Dette kaldes ”fraktional banking” og indebærer at en bank med 
grundkapital på til ex 1 mia. kan udstede lånebeviser for 10 mia. og 
således sende penge i omløb der ikke eksisterer real værdi for. Den 
moderne lånebaserede økonomi kan derfor sammenlignes med en slags 
pyramidespil, der fortsætter så længe man kan skabe stadigt stigende 
lån for at betale renterne på de gamle. Tidligere skulle de udlånte 
penge modsvares af en vis real værdi, centralbankens guldreserve, 
men i dag skabes penge ud af det tomme intet. 
25. Den Europæiske Centralbankchef, Mario Draghi der for tiden 
forsøger redde banker og finansmarkeder var, også han, tidligere chef 
på Goldman Sachs som fik Grækenland på fald vha. de smarte Der-
rivat lån. Det er ECB som i perioden marts 2016-2017 hver måned 
foretager støtteopkøb på ikke mindre end 60 mia euro, helt uden at 
det ser ud som om det påvirker inflationen. I det håbløse forsøg at få 
flere penge i omløb opretholdes minusrente.
26. Det modsatte er tilfældet med den europæiske unionstraktat som 
konstrueres oppefra og derfor ikke har let ved at repræsentere de folk 
og kulturer den skal omfatte.
27. Martinus: ”Den gamle og den ny verdenskultur” i Kosmos nr. 
6 2008
Denne generelle nedtur er kun tilsyneladende idet den udtrykker, at 
vi er på vej ind i ”massernes tidsalder”. Hvor kultur og dannelse før 
var forbeholdt en mindre elite, er det nu massernes tid. ”Eliten må 
bøje sig ned for at hive masserne med op”.
28. Palme boede med familien i et rækkehus i Vällingby som andre 
almindelige arbejdere. Hans navn stod i mange år i telefonbogen og 
folk ringede gerne med kommentarer til politikken. Efter Palmes død 
kom Vällingby på forsiderne af en helt anden årsag. Privatiseringen 
åbnede for nye forhold. Firmaet Carema Care overtog byens alder-
domshjem som i pressen nu blev kendt for, at man her låste de ældre 
inde om natten. Man ville spare på personalet. Firmaets to chefer tog 
samtidigt (2012) 900 mio. kr ud til sig selv. De mange bemandings-
bureauer hvor mellemhænder tjener penge på andres arbejdskraft var 
frem til 1990’erne forbudte i Sverige. De indebærer usikre ansættelser.
29. Ikke uden grund var norden imod offensive militære operationer. 

Natoøvelsen 1983 ”Able Archer” virkede så realistisk på russerne, at 
de aktiverede atomarsenalet.
30. I et interview  i ”Dagens Industri” d. 21 aug. 2015 med den øverste 
svenske hærchef, Sverker Göranson, der gik på pension, fremgik at 
Sveriges territorium oftest har været krænket fra vest. 
31. At Sverige efter mordet Olof Palme på lagde Sverige sig i praksis 
ind under USA/Nato samarbejdet, ses til ex af at man allerede den 
9 sept. 1986 lagde aflytningsbøjer ud i Østersøen på vegne af Nato. 
Officielt påstås, at det skete i 1985 inden Palmes død, men en tidligere 
pilot Anders Jallai har undersøgt skibenes logbøger og konstaterede 
at det skete efter. Den daværende amerikanske vice-udenrigsminister 
Richard Burt udtalte i et interview med journalisten Lars Borgnäs: 
”Sverige uden Palme blev et mere normalt land. Regeringerne i Sverige 
efter Palme forsøgte ikke længere at opnå grundlæggende forandringer 
i verden.” Vi forstår let denne kommentar i lyset af billederne af Palme 
i spidsen for en demonstration mod USA’s ”julebombninger” i Hanoi 
under Vietnamkrigen, eller nyheden om Palme, der som første vestlige 
politiker besøgte Cuba efter revolutionen. Efter Palme var det kun hans 
førstedame, Sveriges udenrigsminister Anna Lindh, der åbent turde 
kritisere krigen mod Irak indtil hun blev myrdet af en ensom galning 
d. 11 sept. 2003. Anna Lindhs ord ved Palmes begravelse: ”Tala den 
som ännu har läppar”.
32. Der er mange mærkeligheder omkring Palmemordet. Papirerne om 
mordet fylder 300 meter i arkivet, men ”Granskningskommisionen” 
har helt undladt at gå ind på mordmotiver i forbindelse med Palmes 
forestående Moskvarejse, ligesom man på 30 år ikke engang afhører 
de mange vidner der påstår sig at have set folk med walkie talkies i 
området for mordpladsen. I nogle lande udenfor norden er vold en 
foretrukken metode og i USA er over 1 mio. mennesker blevet dræbt 
af skydevåben efter John Lennons død.
33. Militærets drab på 5 demonstranter i Ådalen ledte til ramaskrig 
og lov mod at anvende militæret mod folket selv. En lov som i øvrigt 
afskaffedes år 2006.
34. Som på verdens største bilfabrik hvor Henry Ford ansatte brutale 
vagter der med vold slog ned på alle, der ville organisere sig. 
35. I Bogen: ”Krigets första offer är sanningen” af Phillip Knightley, 
forfatter og journalist ved Sunday Times beretter han om sine samtaler 
med krigskorrespondenterne fra 2 vk. De var alle flove over at havde 
skrevet det som censuren bestemte, men ellers var de blevet frosset 
ude. Den ”historie” vi lærer i skolen bygger på sådanne ”kilder”. 
36. Det er ligeledes dokumenteret at USA, der beherskede det japanske 
luftrum, kastede atombomberne over Hiroshima og Nagasaki for at 
afprøve bomberne på mennesker.
37. Ford, der havde et billede af Hitler over sit skrivebord, fik leveret 
delene fra USA til datterfabrikken i Köln. Man hjalp gerne Hitler 
mod ”den røde fare”. Ford og General Motors, GM, stod for 70% 
af bilproduktionen i Tyskland og da Hitler med deres hjælp kom til 
magten, kvitterede han med at afskaffe al skat på nye personbiler i 
Tyskland. Så sent som 1940 investerede GM 100 mio. dollar i sin 
Obel fabrik i Tyskland og overfører vigtige patenter som fx syntetisk 
gummi og syntetisk benzin, der var helt nødvendige for de tyske 
tanks. Tyskerne afbetalte enorme beløb til ejerne i USA under hele 
krigen via BIZ i Basel.
38. Sverige er med på vognen og sælger våben til Saudiarabien, der 
af obskure religiøse årsager bomber Yemen med klusterbomber som 
netop skader civile specielt voldsomt. Krigsforbrydelser med tusinder 
af ofre altså. Vesten påstår sig ville bekæmpe fundamentalisme, men 
vil samtidigt stå sig vel med Saudiarabien, landet hvor man hugger 
halsen af voldtagne kvinder med anklager om ”heksekunst”, landet 
hvor bloggaren Ralf Badawi nylig dømtes til 1000 dødelige piskeslag 
og landet bag den fundamentalistiske, Wahabisme der banede vej for 
Al-Qaeda, ISIS, Boko Haram og Taliban. Det var også Sverige, der 
forsynede det nye Sydafrika med ubåde og jetjagere mens landet stod 
midt i verdens største aids-katastrofe, med millioner af ofre. ”The 
South-african armsdeal” blev til via bestikkelse i et land, der præcist 
da skulle gøre op med Apartheid tidens uret og løgne.
39. Vurdering af Jürgen Todenhöfer i hans bog: ”My journey into the 
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heart of terror”
40. 6256 amerikanske hjemsendte Irak-veteraner har begået selvmord 
frem til 2007 ifølge TT d.15/11-2007 mens 3900 US-soldater døde i 
den egentlige krig. 
41. LB st. 2220
42. En rapport fra Ladakh, en indisk region i Himalaya, beskriver at 
budhister og muslimer, levede fredeligt i 600 år indtil den indiske 
regering udkonkurrerede den lokale økonomi med billige produkter 
og derved fjernede fundamentet for kulturen og de nære bånd mellem 
mennesker. De unge forkastede sin egen kulturelle identitet og ville 
hellere identificere sig med Rambo og James Bond. Snart var mange 
parate til at dø i religionens navn. Det er samme forcerede udvikling 
overalt. Nogle går fra nomadelivet direkte til informationssamfund. 
Kæden hopper af og for en tid bliver man ihærdig modstander af udvik-
lingen. Er sådanne mennesker en trussel for vores civilisation eller er 
de mest en trussel for sig selv? Lad os se lidt statestik. År  2004-2013 
døde totalt 300 amerikanere af terror, mens 300.000 døde i almindelige 
skudepisoder i USA. Mennesker holdes skrækslagne med løbesedler 
om terror og uvidne om deres egen terror. Det er ikke så mange som 
kender til tidens lækkede dokumenter , fx om ”Indsatsstyrke 373” der 
har 2000 personer på en dødsliste, herunder en guvernør i Afghanistan. 
I skræk og rædsel vægrer USA at tage imod flygtninge som jo er på 
flugt fra terror. Man har frem til 2016 taget imod 2920 mennesker fra 
Syrien ud af 4,2 mio på flugt. Lad os nu se på den reelle terrorfaren 
år 2006 vha Europols terrorist-rapport. Her dokumenteres 257 ar-
resterede terrormistænkte muslimer ud af totalt 550 mistænkte, kun 
en eneste terrordåd dokumenteres af muslimsk oprindelse ud af totalt 
498 terrordåd. 424 skyldtes til ex separatister i Baskien, Corsica mm. 
Jeg har selv en muslimsk ven, som fik sin familie traumatiseret efter 
en sådan anholdelse kl. 4 om morgenen. I Sverige er nogle menneske 
blevet så bange for flygtninge at de brænder asylboende af. Der var 
50 angreb på svenske asylboende 2015.
Gandhi udtalte engang: ”The enemy is fear. We think it is hate, but 
it is fear”. 
Martinus serverer modgiften: ”Den der elsker alle, har intet at frygte. 
Man frygter ikke den man elsker.” Citeret fra ”Frygten og åndsvi-
denskaben”
43. Oluf Palme var første vestlige statsleder Cuba ligesom han støt-
tede Salvador Allendes regering i Chile frem til kuppet den 11 sept. 
1973 hvor pengemagten indsatte diktator Pinochet. Den amerikanske 
udenrigsminister forklarede: ”Vi kan ikke lade et folk vælge en kom-
munistisk regering frem.” Pinochet fik Milton Friedman, nyliberalis-
mens ankerman som rådgiver. Enhver præsident, der vil uddele jord til 
fattige bønder kaldes kommunist og forfølges via hemmelige ”krige” 
som til ex finansieres af narkotikasmugling. Læs Alfred McCoy: ”The 
politics of heroin” og  Andreas Von Bülow: ”Im Namen des Staates”.
44. Martinus: ”Propagandaen er i form af blade, aviser og bøger en 
overordentlig stor udstrækning giftpiller indkapslet i en glasur af 
sukker.”  Fra ”Universets farligste gift”.
45. Martinus citeret fra ”Omkring min skabelse af Livets Bog”. 
46. Julian Assange lever i skrivende stund indespærret på Ecuadors 
ambassade.
47. Præsident Nixon lovede dommeren jobbet som chef for FBI om 
han fik Daniel Elsberg dømt. De mange afsløringer var med til at sætte 
stop for bevillinger til krigen i Vietnam som sluttede 9 mdr. senere. Det 
kom fx frem at 507 uskyldige civile, kvinder med småbørn i hænderne, 
blev henrettet af almindelige værnepligtige i Maylai.
48. Martinus: ”Pilatus, Kristus og Barrabas”
49. Martinus: ”Sandheden eller ærlighed” Kosmos 2009/4  
50. Martinus: Den gamle og den nye verdenskultur fra Kosmos 2008/6
51. Martinus: ”Naturen kan fortælle dem alt, blot de forstår at læse 
den, og de vil forstå, at alt det naturen fortæller menneskene, er det 
de kan bygge deres kultur op på.”Martinus: ”Jubilæumsforedrag den 
femte juli 1942” Kosmos 2013/1.
52. Hitler finansieredes med penge fra Obel, Ford,IBM, IG Farben 
mfl. Henry Ford betalte Hitlers valgkampagne så han som den eneste 
kandidat kunne flyve rundt til vælgerne i hele landet. Rigsdagsbranden: 

http://www.youtube.com/watch?v=kfQiy0_6BIo
53. Filmen på youtube ”General Wesley Clark explains Libyan inva-
sion, Syria, Somalia planned years in advance” https://www.youtube.
com/watch?v=fSNyPS0fXpU
54. https://www.youtube.com/watch?v=4DeAdDFfJb0
55. Citat fra PNAC: ”some catastrophic and catalyzing event – like 
a new Pearl Harbor.”
https://en.wikipedia.org/wiki/Project_for_the_New_American_Cen-
tury
56. Et højst besynderligt valg. Nogle mennesker påstod til ex, at når de 
klikkede på Al Gore på stemmemaskinen fik de svaret Bush, ligesom 
de ikke fik nogen kvittering fra maskinen helt imod internationale 
regler om at kunne efterkontrollere et valg. Ingen af valgene 2000, 
2004 eller 2008 havde været gyldigt med vores regler. 
57. Richard A. Clarke ”Fjender overalt”. Clarke var USA’s øverste 
samordner for sikkerhed og beskyttelse af infrastruktur og antiterro-
risme helt frem til 2003. Han gik af i protest. I denne bog kan man i 
øvrigt læse den hårrejsende historie om John O’Neils skæbne.
FBI som helhed får også ny chef få dage før 11 sept.
58. Det bevilliges 600000 dollar til hele undersøgelsen sammenlignet 
med de 40 mio. dollar som anvendtes til analyse af Bill Clintons sek-
suelle samvær med Monica Lewinsky. Man undersøgte nøje hver del 
af Monicas tøj, mens man efter 11 sept. destruerede alt. Den officielle 
kommission blev i øvrigt ledet af en ven til Bush-administrationen
59. http://rememberbuilding7.org/ 
60. Indenfor 2 uger kørtes stålet til omsmeltning og sælges billigt til 
Kina og Indonesien. Murbrokker smides i havet. 8 måneder efter an-
grebet, er der ikke noget tilbage bortset fra vigtige vidner som ignoreres 
ligesom også de pårørendes vigtige spørgsmål. http://www.911truth.
org/petitions/    Citat herfra: ”More than ten years since the attacks that 
took my son’s life, we have not received an impartial, evidence-based 
accounting of the events of that day, even though they have been used 
to justify a war we are told will not end in our lifetimes.” 
61. En en analytisk dokumentarfilm samler trådende på www.
ae911truth.org  
62. Brandmændenes 11 sept organisation: ”In short, the official ex-
planation of the events of that day are not only insufficient, they are 
fantastic and cannot bear rational examination.” http://web.archive.
org/web/20110911032318/http://firefightersfor911truth.org/
63. http://pilotsfor911truth.org/ Disse ”Box cutters” blev muligvis 
den officielle påstand fordi de ikke er kendte våben og derfor kan 
flyselskaberne ikke bagefter sagsøges til ruin for at have misset dem 
ved check-in.
64. Bin Laden og hans 10000 soldater blev uddannet af Pakistans 
sikkerhedstjeneste (ISI) i samarbejde med CIA, ligesom tyskerne i 
1 vk. Forsøgte at uddanne muslimer i krig i Berlins ”Halvmånelejr”. 
USA’s måde at støtte muslimsk fundamentalisme indtil det bliver for 
pinligt, tyder på at fundamentalister anvendes til at knuse ”fjenden”, 
socialismen.
65. En video i elendig kvalitet på internet påstås indeholde Bin Ladens 
tilståelse med pralende ord om sin dåd. Det er let at fuske med en så 
dårlig filmsekvens. Da man fandt Bin Laden blev han myrdet uden 
retssag og kastet i havet. Højst besynderligt. 
66. 7 af de påståede 19 døde attentatmænd skulle senere have meldt 
sig til myndigheder.
67. Nostradamus skriver i Century 10 Quatrain 72:
”In the Year 1999 and the seven (sept) months
The Great King of Terror will come from the sky
He will bring back Ghengis Khan
Before and after War rules happily”

”Terrorkrigen” eskalerede fra sept. 1999 da to højhuse i Moskva 
sprængtes. En tidligere russisk agent, Aleksandr Litvinenkos, ankla-
gede sidenhen Rusland for selv at stå bag disse sprængninger som 
undskyldning for den følgende krig mod Tjetenien hvorefter Aleksandr 
blev myrdet med radioaktiv gift i London 2006. 
68. Albert Einstein formulerer problemet i et radiointerview i USA 
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juni 1940: ”En verdensomspændende organisation kan ikke sikre 
freden effektivt, med mindre den har kontrol over alle sine medlem-
mers samlede militærmagt.” I ”Menneskehedens skæbne” beskriver 
Martinus, at ligesom de udviklede stater vil forbyde sine indbyggere 
at bære våben, således vil udviklingen også føre frem til at kun ”ver-
denspolitiet”, må bære våben.
Det er muligt at det vil ske ved at en militærmagt bliver de andre 
overlegne. 
69. Hammarskjöld døde i øvrigt i forsøget på at skabe fred i Kongo. 
Den 15 sept., altså 3 dage inden Dag Hammarskjölds mystiske død i 
Kongo, skriver den britiske premierminister Harold Macmillan i sin 
dagbog: ”Hvis vi ikke reagerer hurtigt og resolut kommer vi i løbet af 
en uge at have mistet alt som vi, med store udgifter, har opnået på et 
år.” og fortsætter: ”Kongo bliver overgivet til Rusland på et sølvfad. 
Union Minières værdier vil blive nationaliseret og kontrolleret af 
russiske kommunister og en meget farlig situation vil blive skabt i 
Afrika – samtidigt som vest og specielt den europæiske civilisation 
vil blive ramt af et kraftigt finansielt og moralsk tilbageslag.” Da 
England og USA direkte modarbejdede FN’s forsøg på at neutralisere 
de lejesoldater som opererede i Kongo udtalte Dag Hammarskjöld: 
”Det är bättre för FN att förlora stödet från USA efter att ha varit troget 
lagar och principer än att överleva som en agent vars aktiviteter styrs 
av politiska syften som aldrig uttalats eller slagits fast av FN’s tunga 
beslutsorgan.” Det er højst interessant. Denne konflikt leder til Ham-

marskjölds död. FN der repræsenterede verdenssamfundet forsøgte 
stå op imod supermagterne der var i alliance med pengemagten. FN 
tabte første slag, men må vinde denne kamp før der kan blive fred 
på jorden. Hvorfor giver de nordiske lande i dag hellere ressoucer til 
Nato-operationer end til det fredsbevarende FN? Dette har forfærdelige 
konsekvenser. Konflikten i Kongo er den verdenskonflikt som har 
involveret flest nationer og kostet flest dødsofre af alle siden 2 vk. 
Vi taler om mindst 3-5 mio døde, uden at man læser videre om det i 
avisen. Flere FN rapporter slår fast at konflikten handler om kontrol 
over mineraler. 80% af verdens forekomster af metallet findes i Kongo. 
Tantal som behøves i mobiltelefoner. Til ex Samsung finansierer 
således krigshelvedet i Kongo.
70. ”Købmandsbutikkerne bliver til store supermarkeder”… ”er det 
ikke fordi det en skønne dag skal være nemt at slutte det hele sam-
men?” Alle disse citater er fra ”En ny verdensepokes fødsel” Martinus 
87 års takketale. Kosmos 2009/7 
71. Engang gav Andrew Carnegie tilsvarende 80 mia nutidsdollar 
væk til almennyttige formål. Hans artikel ”The Gospel of Wealth” 
inspirerede til efterfølgelse.
72. Martinus: ”Frihed, frigjorthed, fred” kosmos 3/93
73. Fra Proletarbevidsthed og kongebevidsthed kosmos 2004/2
74. Fra samme artikel: ”Menneskene skulle blot vide hvilken magisk 
kraft bønnen er.”

Af Søren Ingemann Larsen

Som bekendt er baggrunden for, at det såkaldte firkløver 
har gjort Martinus’ værk tilgængeligt i form af genudgi-
velser af førsteudgaverne fra Martinus’ tid, at Martinus 
Institut selv kun publicerer værket i ændret og bearbejdet 
form.

Rådet for Martinus Institut hævder til deres forsvar, at de-
res ændrede og bearbejdede udgaver ganske vist er ændret 
i formen, men ikke i indholdet, og at disse nye udgaver 
derfor opfylder kravet om at bevare værket uændret som 
det forelå ved Martinus’ bortgang, således som Martinus 
jo har forlangt det.

Spørgsmålet er, om det giver nogen mening at skelne på 
denne måde mellem form og indhold, for hvordan kan vi 
afgøre, om disse ændringer i formen ændrer i indholdet? 
- Findes der et brugbart kriterium?

Den mangeårige Kosmosredaktør Søren Hahn og andre 
har på facebook gang på gang hævdet, at man som krite-
rium blot kunne sætte de uændrede versioner af værket 
overfor de ændrede/moderniserede, og bede eventuelle 
kritikerne fortælle, hvad der står i den ene version, som 
ikke står i den anden. Og hvis ingen kan fortælle eksakt, 
hvad der står i den ene som ikke står i den anden, tillader 
Søren Hahn sig at konkludere, at teksten er uændret og 
dermed at betragte som bevaret uændret som den forelå.

At dette kriterium ikke er 
rimeligt og ikke er brugbart 
i praksis, kan man forvisse 
sig om ved at stille Marti-
nus’ danske originaltekst 
overfor en oversættelse til 
et andet sprog.

Hvis oversættelsen er “lyk-
kedes”, skulle der jo ikke 
gerne umiddelbart være 
noget, som stod i den ene 
version, og som ikke stod 
i den anden.

Men enhver kan jo sige sig selv, at selv med en aldrig så 
god oversættelse - og en oversættelse kan aldrig blive lig 
med originalen - kan dette ikke være ensbetydende med, 
at man følgelig kan tillade sig at betragte oversættelsen 
som den “uændrede original”. Enhver kan sige sig selv, 
at en oversættelse aldrig kan erstatte en original. Der vil 
altid gå noget tabt. - Dette viser, at man ikke kan bruge 
dette kriterium til at konkludere, at Martinus Instituts 
nuværende ændrede/tilrettede/moderniserede udgaver 
ikke skulle kunne betragtes som “ændret”.

Grunden til, at det ikke er muligt at forholde sig konkret til 
indholdet, er, at indholdet aldrig kan være en fysisk stør-
relse, men derimod altid er en åndelig størrelse. Indholdet 
er ikke direkte tilgængeligt for de fysiske sanser, men kun 

Hvad skriver Martinus selv om teksters indhold?
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indirekte tilgængeligt via noget, som er tilgængeligt for 
de fysiske sanser, nemlig sprog. Martinus kalder også 
sprog for et indirekte udtryksmiddel.

Interessant nok skriver Martinus faktisk om dette flere 
steder, fx i Livets Bog II, stk. 375, hvor han forklarer om 
kommunikationen i “den guddommelige Verden”. Her er 
kommunikationen direkte og ikke, som på det “jordiske 
plan”, indirekte.

Livets Bog II, stk. 375:
[...] Medens al fysisk Korrespondance her paa 
det jordiske Plan kun er baseret paa indirekte 
Udtryksmidler, er Korrespondancen i ”den gud-
dommelige Verden” udelukkende baseret paa 
hundrede Procents direkte Udtryk. Her i den 
fysiske Verden maa de levende Væsener overføre 
deres Tanker, hvilket vil sige, Ønsker og Begær, 
i Symboler, skabt i fysisk Materie. Saadanne 
Symboler udgør igen tilsammen det, vi kalder 
”Sproget”. 
[...]
Det skrevne Ord er saaledes ogsaa, direkte, kun 
en fysisk Foreteelse, er i Realiteten kun en Lys- 
og Skyggevariation, og bliver kun et indirekte 
Udtryk for Væsenets indre bevidsthedsmæssige 
Fornemmelser af Livet. Væsenets indre Bevidst-
hedsliv er saaledes her i den fysiske Verden skjult 
bag ydre fysiske Foreteelser og kommer derved 
i alle Situationer kun indirekte til Syne. Det er 
et Mellemled imellem Jeg’et og dets ydre fysiske 
Fremtræden. Men i Spiralens højeste Verdener, 
hvor der ingen ydre fysisk Verden eksisterer i 
fortættet Form, bliver Bevidsthedslivet dermed, 
som nævnt, direkte synligt, og Sproget, saaledes 
som det forekommer i den fysiske Verden, en total 
Overflødighed.

I Livets Bog VI, stk. 2052 sammenlignes Livets Bog med 
en “almindelig” bog:

[...] Denne i Form af Alverden fremtrædende Bog 
har altsaa ligesom enhver almindelig Bog en 
materiel, synlig Virkelighed og en usynlig Virke-
lighed. Den synlige Virkelighed er altsaa Bogens 
Tekst, dens Bogstavers Form, dens Tryksværte 
og Papir. Ligesom man, for at faa Del i en Bogs 
usynlige mentale Indhold eller Beretning, maa 
lære at læse Bogens Tekst, saaledes maa man 
ogsaa for at kunne læse i det evige Univers el-
ler den absolutte Livets Bog, lære at læse denne 
guddommelige Bogs Tekst.

Og videre i stk. 2054:

Ligesom et A. ikke blot er et A., og et B. ikke blot 
er et B., men udgør en materiel Foreteelse, der i 
Forbindelse med andre Foreteelser, hvilket her 
vil sige, andre Bogstaver, udgør et Middel, ved 
hvilket noget usynligt, men derfor ikke mindre 
virkeligt, kan aabenbares, saaledes er Vand ikke 
blot Vand, et Dyr ikke blot et Dyr og et Menneske 
ikke blot et Menneske o.s.v., men udgør derimod 
tillige ogsaa en materiel Foreteelse, der i For-
bindelse med andre Foreteelser bliver et Middel, 
ved hvilket en usynlig Virkelighed aabenbares. 
Alle Naturens Detailler er saaledes Bogstaver 
i et Sprog, i en Tale, i et Skrift eller i en evigt 
fremtrædende Aabenbaring eller Tilkendegivelse 
af en bag ved al materiel Synlighed eksisterende 
materiel usynlig Virkelighed.

I kontaktbrevsartiklen “Korsets tegn” skriver Martinus 
side 2:

Hver Gang læseren studerer en Bog, overfører 
han altsaa til sin Bevidsthed noget, der er usyn-
ligt, noget, der ikke er fysisk og derfor heller ikke 
direkte kan sanses med fysiske Sanser.

Vi ser altså, at indholdet er skjult for de fysiske sanser. 
Det giver derfor ikke mening at ville forholde sig direkte 
og konkret til indholdet, for det kan ikke tilgås direkte, 
men kun indirekte, nemlig via sproget eller formen, som 
jo netop kan tilgås direkte, idet sproget og formen er 
tilgængelige for de fysiske sanser.

Alt dette betyder, at Martinusinsituttets ræsonnement 
med, at “de har ændret i formen, men ikke i indhol-
det”, er det rene volapyk, idet indholdet er en stør-
relse, ingen kan forholde sig konkret til, for det er 
noget, der kun er indirekte tilgængeligt via formen. 
 
Det eneste operationelle kriterium, der er tilbage til at 
afgøre, om en tekst er ændret, er derfor helt lavpraktisk 
at se på, hvad der for det fysiske øje er ændret, først og 
fremmest jo bogstaverne, men også layout etc. Som det 
ses ovenfor, går Martinus jo selv ned til bogstavniveau. 
Enhver ændring af et bogstav repræsenterer derfor i 
princippet en ændring i det usynlige indhold.

På denne baggrund er det derfor uomtvisteligt, at Marti-
nusinstituttets nye ændrede/bearbejdede/moderniserede 
udgaver er i strid med Loven for samme institut, som 
siger, at værket skal bevares uændret, som det foreligger. 
Det kan man nemlig se med sit blotte øje.
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Ruth Olsen

Dommedag

Dommedagen hærger især i mel-
lemøsten i disse år, så ifølge Marti-
nus analyser er det her, ”bukkene” i 
særlig grad er inkarneret. Men er de, 
der nu flygter til Europa ”får” eller 
”bukke”? Hører flugten med til den 
adskillelsesproces, som Martinus ta-
ler om i sin artikel? Eller er menin-
gen med flygtningestrømmen nok 
så meget en prøvelse på, hvor langt 
vi europæere er kommet i ”moralsk 
uddannelse”? Så er Polen som na-
tion ikke kommet særlig langt, men 
her var jo heller ikke megen hjælp 
at hente for de flygtende jøder under 
2. verdenskrig.

Vi har i Europa vedtaget fine næste-
kærlige konventioner, men så snart 
det brænder det mindste på, breder 
den selviske nationalisme sig – 
endnu engang. Dog kommer det vel 
ikke lige så vidt som tidligere, for 
her er efterhånden inkarneret mange 
”får”.

Det tror jeg ikke gælder Tyrkiet, 
som dels har megen mørk karma 
til gode fra folkemordet på arme-
nierne, og dels synes flertallet at 
acceptere en meget lidt fredsvenlig 
diktator som præsident. EU skal 
ikke tro, at de for penge kan købe 
den tyrkiske stat til at behandle 
flygtningene menneskeligt. Vi får 
se.

HPV-vaccinen

Det danske såkaldte ”sundhedsvæ-
sen” forsøger at prakke en vaccine 
mod livmoderhalskræft på alle store 
piger, den der hedder HPV. Der er 
dog nu opstået mistillid til den, bl.a. 

på grund af dens mange bivirknin-
ger, som en del er blevet ret syge af. 
Men hvorfor skal medicinalindustri-
en tjene milliarder på noget, der al-
lerhøjst kan forhindre 400 alvorlige 
kræfttilfælde om året – den industri 
som er årsag til millioner af døds-
fald globalt, sådan som den alter-
native forskning har påvist, og som 
Gøtsches bog beskriver (anmeldt 
her i bladet). Det er industriens egne 
forskere, der lovpriser vaccinen, 
mens uafhængige forskere betvivler 
dens værdi.

På DR2 var der for nylig en udsen-
delse, der viste hvor invaliderende 
den giftige vaccine kan være, og 
hvordan kun den alternative be-
handler Ole Kåre Føli kunne hjælpe 
kroppen af med giften. Hvis Dan-
mark ikke længere har penge til 
den nødvendige offentlige sektor, 
hvorfor så hælde alle de penge ud til 
en tvivlsom vaccine. For mig ligner 
det ren manipulation, der udnytter 
menneskenes frygt for kræft.

Der var engang nogle sygeplejer-
sker, der prøvede at skabe opmærk-
somhed om noget de havde fundet 
ud af, nemlig at megen livmoder-
halskræft skyldtes de urenheder, 
som mænd bragte med sig i samle-
jet.

Om døden

Anders Lund Madsen har haft nogle 
TV-udsendelser om døden. Der var 
såmænd mange udmærkede oplys-
ninger, f.eks. om kremering, om for-
rådnelsesbakterier, om hospice osv. 
Hans besøg hos et par ældre mænd 
på hospice, var faktisk vældigt posi-
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tivt p.gr.a. deres afslappede forhold 
til deres egen død.

Det er da fint, at TV tager døden 
op som emne og ikke kun for at 
beskrive de efterladtes sorg. Men da 
den spirituelle bevægelse er ved at 
vokse sig stor her i landet, burde TV 
bruge sendetid på at fortælle, hvad 
Døden i virkeligheden er, og hvor-
for den kan beskrives som ”ferie”. 
Jo, der har været historierne om 
nærdøds-oplevelser, men de kom jo 
alle tilbage igen, så de færreste tro-
ede nok ikke, det handlede om alles 
død. Næste gang kunne Anders lave 
en udsendelse om, hvad folk flest 
tror, der sker efter døden.

Solo-mødre

Flere og flere kvinder vælger nu 
at få børn uden en mands direkte 
medvirken, faktisk er antallet steget 
med 30% - hørte jeg i radioen. 
Det har så også medført en vældig 
stigning i sædbankens omsætning 
og indtjening.
Hører det med til planen for frem-
tidens udvikling, at det bliver den 
måde, vi kommer til at inkarnere 
på? Med polforvandlingens be-
gyndende indflydelse synes det jo 
stadig sværere at finde en passende 
partner.

Nej, ifølge Martinus er det ikke 
gunstigt for menneskenes udvikling, 
at flere og flere fødes ved hjælp af 
kunstig befrugtning. For det bety-
der, at generationerne efter dette 
afkom vil dø ud, fordi de efterhån-

den mister forplantningsevnen.

Det er i øvrigt omsonst, når kvinder 
omhyggeligt udvælger sæddonorens 
mentale egenskaber, f.eks. høj intel-
ligens, for det inkarnerende væsen 
medbringer sine egne talentkerner. 
Det er kun de fysiske egenskaber, 
hun kan have en vis indflydelse på 
gennem sit valg.

En sær sekt

Der findes en kristen sekt, der 
kalder sig Plymouth-brødrene. Den 
blev startet af en australier, men de 
fleste af de 48.000 medlemmer er 
britiske. Det er den mest fanatiske 
og autoritære, der nok findes. De 
må ikke have kontakt med nogen 
udenfor sekten, ikke se TV eller 
høre radio. Det er et totalt parallel-
samfund.
Nu er der i England dannet en 
gruppe af tidligere men undslumpne 
medlemmer, der hjælper andre til at 
bryde ud af det lukkede samfund, 
der er værre end Jehovas Vidner.

Kopimedicin, der dræber

Man regner med, at der globalt dør 
omkring 2 millioner mennesker 
hvert år på grund af ulovlig kopi-
medicin, der sælges over internettet. 
Der ikke grænser for, hvor grådigt 
og kynisk, man handler ved at frem-
stille medicin af farlige stoffer, og 
derved sætter andres liv på spil.

De mørke djævelske energier 
behersker store dele af verden. Det 
eneste der synes at have værdi er at 
tjene penge. Martinus ville så gerne 
give os lidt optimisme og bebudede 
derfor mørkets snarlige kulmination 
og lovede os lysere tider. Men vi har 
brug for tålmodighed!

Antibiotika

Forskning mener at kunne påvise, 
at rester af antibiotika i fødevarer 
giver fedme. I Kina har man flere 
steder fundet antibiotika i drikke-
vandet. Det største problem er nok, 
at den resistens, der udvikles, gør 
det næsten umuligt at kurere selv 
helt almindelige sygdomme. Men 
lige nu trøster man sig med, at der 
nok vil blive udviklet en ny form 
for antibiotika.

Homoseksuelle dyr

Det har vist sig, at vilde dyr fak-
tisk ofte er homoseksuelle, dvs de 
danner par med en af eget køn (TV 
1 2/4). Og selv om man prøvede at 
lokke med et flot eksemplar af det 
modsatte køn, lod de sig ikke friste.

Selv om man nu kan dokumentere 
dette på film, er der stadig religiøse 
mennesker, der benægter fakta, 
fordi det strider mod deres verdens-
billede, homoseksualitet er for dem 
syndigt, så kan dyr være syndige?

Med Martinus kunne vi forklare det 
med, at deres poler er ”kørt af spo-
ret”, så den modsatte pol er blevet 
den dominerende. Men måske dre-
jer det sig bare om, at nogle dyr har 
et instinktmæssigt stærkt tilknyt-
ningsbehov, som forbliver stabilt, 
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hvis det er udviklet på et bestemt 
væsen i tidlig alder.

Nicap

En ungdomsskole nægtede at 
undervise to unge piger, fordi de 
mødte op i nicap, så underviserne 
ikke kunne se deres ansigter. De 
blev i stedet henvist til undervis-
ning derhjemme over internettet. 
De protesterede og kom i medierne. 
En af dem, en dansk konvertit, fik i 
udsendelsen Deadline lov til at for-
klare, hvorfor hun ønskede at være 
identitetsløs overfor omverdenen. 
Værten Krasnik mente således, hun 
derved ikke lignede noget rigtigt 
menneske.

Hun argumenterede bl.a. med at det 
gav hende frihed og at det var det, 
hendes Gud havde fortalt hende, at 
han ønskede hun gjorde! Det står 
der selvfølgelig ikke noget om i Ko-
ranen, men så meget vrøvl kan der 
komme ud af det, når pæredanske 
piger så gerne vil være muslimer!
På facebook var der en joke, hvor 
nogle piger prøvede at finde ud af, 
hvem der var hvem på et gammelt 
klassebillede. Det lod sig dog ikke 
gøre, for de var alle klædt i nicap!

Kød

Der opstår flere og flere ideer til, 

hvordan forbruget af kød kan ned-
sættes. Senest har Etisk Råd foreslå-
et afgift på oksekød. Forslaget om 
en ugentlig kødløs dag har været 
der længe og er snart et internatio-
nalt forslag. Medierne er begyndt at 
berette om den forskning, der viser, 
at kød kan være kræftfremkaldende.

Alt sammen noget, som Dansk 
Landbrug oplever truende for deres 
levebrød i fremtiden. Men før eller 
senere bliver de nødt til at tilpasse 
sig og omlægge bedriften til avan-
ceret planteavl. Det vil selvfølgelig 
tage sin tid, for de fattige lande vil 
længe endnu anse kødspisning som 
noget vældigt prestigefyldt.
I øvrigt viser det sig, at det i Dan-
mark især er kvinder, der er begyndt 
at spise mindre kød.

Verdens ulighed

Den økonomiske ulighed i verden 
bliver mere og mere absurd. De 
stenrige ved snart ikke, hvad de skal 
bruge alle deres penge til. Når der 
ikke længere er nogen materielle 
goder, man kan finde på at ønske 
sig, kan man jo kaste sig over kunst. 
Kunst sælges for abnorme priser til 
de arabiske oliestater, bl.a. købte 
Qatar et Gauguin-maleri for 2 mil-
liarder!

Der er ikke noget, der hedder 
arabisk solidaritet. Næstekærlig-
hed eksisterer ikke i Koranen, kun 
ordet barmhjertighed, som dog 
er noget andet. Tænk hvor meget 
godt, østens oliepenge kunne have 
medført, hvis de var brugt til at løfte 
det arabiske folk socialt og uddan-
nelsesmæssigt. Men den mentale 

underudvikling hos flertallet og me-
diernes afsløring af den uretfærdige 
ulighed, skaber grobunden for radi-
kaliserede unge og dermed terror.

Nu hvor man ikke længere kan 
lukke øjnene for fænomenet ”skatte-
ly”, og det er blevet sværere at holde 
de værste uretfærdigheder hemme-
lige, må der vel til at ske noget, så 
dog noget af verdens ulighed bliver 
mindre.

Cirklens kvadratur

Det udtryk støder man på af og til, 
men det betyder bare en firkant 
indeni en cirkel – for cirklen står for 
det uendelige, det evige og åndelige, 
mens firkanten står for det timelige, 
det fysisk materielle, det afgræn-
sede.

Kisteflag

Ved begravelser af Martinus-folket 
bruges ofte Sagens flag over kisten i 
stedet for afskårne blomster. Det har 
før været almindelig brugt at låne 
et flag, enten på Instituttet eller på 
Centeret i Klint. Nu er det imidler-
tid kun muligt at leje flaget – forme-
delst 1000 kr.

Der er dog det alternativ at låne det 
gratis hos Jan i Livets Skole, eller 
man kan låne den fine broderede 
kistedug med guldstjernen af Bene-
dikte i Hillerød. Hun sender gerne 
med posten.(få tlf. hos red.) 

Instituttet har påstået at have copy-
right på Martinus foredrag, men da 
der var offentlig adgang for enhver, 
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der havde lyst til at lytte, kan ingen 
have copyright.

I artiklen - ’’Omkring min fortolk-
ning af Livets store Analyser” - Kos-
mos 1934, skriver Martinus:

”Da mine Foredrag saavel som mit 
Værk ”Livets Bog” og nærværende 
Blad, samt min Symbolik er Sæd fra 
denne Verdensimpuls, er Oplysning 
om de evige Fakta, og denne samlede 
Oplysning er tilgængelig for alle, idet 
mine Foredrag er offentlige, min 
Litteratur kan købes af enhver, er det 
givet, at det ikke kan undgaas, at noget 
af denne Sæd falder i alle tre Slags Jord 
: Intelligens-, Følelses- og Ligevægt-
skategorien.” 

*****
Hvad ville Martinus mene om 
dette?: INDISK YOGA OG MEDI-
TATION I MARTINUS CENTER 
KLINT! 

Dette opslag så man i Klint Folk & 
Nyt gruppen:

”Du behøver ikke at rejse langt 
væk for at fordybe dig i yogaens 
traditionelle indiske visdom. Til 
sommer er det nemlig muligt at 
komme på retreat med Santhi Yoga 
og den indiske yogamester Govind 
Radhakrishan. Yoga, meditation og 
spirituel refleksion er på program-
met, og vil foregå i smukke og 
fredelige omgivelser på Klint. For 
mere information og tilmelding se 
her: — sammen med Anna Marie 
Houe og Ulla Houe her: Martinus 
Center Klint.”

*****

Historien om kunstneren 
Ovartaci 

Af Annette Skov
Vi fortsætter igennem udstillingslo-
kalerne og kommer til den perma-
nente del, hvor museet bl.a. præ-
senterer et udsnit af Ovartaci’s egne 
værker. Ovartaci er født i 1894 med 
navnet Louis Marcussen, og han 

kom første gang til det psykiatriske 
hospital i Risskov i 1929, hvor han 
opholdte sig indtil sin død i 1985. 
Hans kunstneriske interesse startede 
ud i naturalistiske malerier, men 
med tiden udviklede han sit eget 
særlige univers, som han overførte 
til skulpturer, illustration og duk-
ker. Især optagelsen af det kvinde-
lige køn, som han så som det mest 
guddommelige, kom til at spille en 
næsten altomfattende rolle i hans 
kunst og liv.

I sidste halvdel af sit liv tilstræbte 
Ovartaci det kvindelige så meget, at 
han to gange selv forsøgte at æn-
dre sit eget køn – blandt andet ved 
hjælp af hammer og mejsel, som 
han fandt i hospitalets snedkerværk-
sted, og først i 1957, i en alder af 
63, fik Ovartaci endelig bevilliget 
en egentlig kønsskifteoperation. På 
trods af at Ovartaci identificerede 
sig med det kvindelige køn, er hun 
i eftertiden altid blevet omtalt som 
“han”, hvilket egentligt er ærgerligt, 
især da kønnet havde så stor betyd-
ning for hendes selvopfattelse og 
kunst. 

I Ovartaci’s afdeling af museet går 
en særlig kvindeskikkelse, med 
lange legemer og spidse øjne, igen i 
både tegninger, malerier, småfigurer 
og dukker i menneskestørrelse. Til 
sidstnævnte havde Ovartaci skabt 
et snoresystem, så hun kunne flytte 
dem rundt på sit værelse og på den 
måde indgå i forskellige interaktio-
ner med dem.

                                                                                                                        
Ovartaci’s værker opstod oftest ud 
fra egne fantasier og oplevelser, og 
udfoldelserne fungerede i store dele 
af hendes liv mest som en form for 
terapi, men særligt i slutningen af 
livet opnåede hun både en sinds-
lig frihed og anerkendelse for sin 
kunst. Hun deltog bl.a. på en stor 
udstilling om outsiderkunst på 
Louisiana i 1979, og Jean Dubuffet 
optog nogle af hendes værker i sin 
kunstsamling L’art Brut i Lausanne. 
Asger Jorn fik også øjnene op for 
Ovartaci’s arbejde og hendes ærlige 
måde at billedliggøre underbe-
vidsthedens væsen på – noget som 
CoBrA-kunstnerne også tilstræbte. 
I forbindelse med et forsøg på at 
få Ovartaci med til Paris sagde 
Asger Jorn: ”Du rangerer på højde 
med nogle af Europas førende 
kunstnere og er, med dit personlige 
billedsprog, en kilde til inspiration. 
Jeg kan gøre dig til millionær på 
én dag, hvis du rejser med mig til 
Paris.”
                                                                                          

På facebook under Museum Ovar-
taci kan man tilslutte sig den støt-
teforening, der forsøger at forhindre 
nedlæggelsen af Museet.
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Af Jan Langkær

Under udstillingen i Aarhus, 2015, fik vi kontakt med 
nogle udlændinge fra flere lande. De talte med os længe 
og interesseret og vi blev klar over, at der var et behov 
for at lave en udstilling om Det Tredie Testamente i 
London.

London er jo efter sigende verdens mest internationale 
by med indbyggere som repræsenterer omkring 270 
nationaliteter.

Vi fandt frem til Olympia Exhibition Centre – udstillings- 
og eventcenter i Kensington i London. Det består af tre 
haller, der primært anvendes til udstillinger.  Det besøges 
af mange tusinde mennesker.  Vi fik en stand i National 
Hall (8730 m2), hvor der var en udstilling, som svarer 
til den danske helsemesse: London BodyMindSpirit 
Festival 2016.  

Udstillingen varede 4 dage, fra 29. april - 2. maj, og 
fra kl. 10 til 19.  Vores stand var på 6 m2 og havde 
overskriften: 
The Third Testament - The Continuation of the Bible.

Standens vægge var forsynet med det klare budskab: The 
Third Testament og med lidt mindre bogstaver titlerne 
- The Continuation of the Bible – Martinus Spiritual 
Science – The Intellectualised 
Christianity.

På standvæggene blev 8 af de mest 
centrale symboler vist i stort format. 
Desuden kørte vores 5 minutters 
introfilm: The Third Testament – 
rundt i sløjfe – under hele udstillingen 
med engelske undertekster.

De engelske udgaver vi kunne 
tilbyde var LIVETS BOG I, II + IV, 
Logik, Det Evige Verdensbillede 
bind I - IV + 13 småbøger. (Det er 
alt, hvad der er oversat og udgivet 
på engelsk og som Martinus Institut 
havde givet os nogle eksemplarer af 
i kommission). 

De engelske bøger som vi fremviste, udviste desværre 
store forskelligheder, idet man let kunne se, at de mange 
engelske udgaver var helt forskellige fra hinanden i 
design. De engelske småbøger mangler bogtitler på 
omslaget, så man kan se, hvad de indeholder. På LIVETS 
BOG var omslagene helt forskellige fra hinanden, 
udseendet virker desværre uprofessionelt og tilfældigt. 
Det er helt øjensynligt at ”der har været mange “kokke“ 
om opgaven”.  

Flere gav udtryk for, at bøgerne var for dyre.  En bog, på 
størrelse med LIVETS BOG, koster i England ca. 110 
kr.  Instituttets pris er 225 kr. og selv om vi fik 35% 
rabat, som vi lod gå videre til de engelske købere, var 
prisen alligevel for høj.

Den høje pris og manglende information er nok årsagen 
til, at Instituttet kun fik solgt 8 engelske bøger hele 
forrige år. – Martinus Institut laver jo ikke udstillinger 
og Martinus sagde også, at han ønskede, at den største 
aktivitet skulle ske, af andre, uden for Instituttet.  Det 
sker nu i England via udstillingen i London, som Det 
Tredie Testamentes Fond har arrangeret. – Det har vist 
sig at være en succes. Der blev solgt 30 engelske bøger 
af The Third Testament både store og små. – Det burde 
jo have Instituttets fulde støtte.  

Det Tredie Testamente
på udstilling i London
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Standpersonalet bestod af 4 personer som alle kom 
fra LIVETS SKOLE i Martinus åndsvidenskab i 
Brøndbyøster. Flere har givet tilsagn og ønske om at 
deltage næste år på udstillingen, hvor vi allerede har 
genbestilt standen med en mere central placering i 
National Hall, Olympia i London.

GaiaTV, som vi har aftaler med, mødte op med et 
kamerahold den første dag, på eget initiativ og hele 
dagen igennem interviewede de os på standen, og vi gav 
interviews både på dansk og engelsk, til brug for vores 
fremtidige informationsarbejde om The Third Testament 
i England og ude i verden. 
Vi havde også samtaler med dem vedrørende 
filmprojektet ”The Third Testament – The Continuation 
of the Bible” som Fonden Det Tredie Testamente står 
bag.

Resultater af udstillingen

Vi fik besøg fra alverdens kontinenter. Mange 
afrikanere og også enkelte kulturelle muslimer besøgte 
os. Til muslimerne havde vi fremstillet arabiske 
informationsbrochurer, og vi fik gode samtaler med dem 
om Isa (Jesus) som også de venter kommer tilbage på 
”Dommedagen” med hele sandheden.
Denne forventning findes i de fleste religioner. Vi 
talte også med nogle Hinduer og Buddhister om disse 
gamle religioners profetier om de store ting, som skal 
ske ”i de sidste tider”, hvor menneskehedens Dharma 
(livsfortælling) jo igen skal blive helt fornyet.

Når virkeligt interesserede og modtagelige kom hen 
til standen, var det mest almindelige udtryk stor 
forundring, forbavselse og nysgerrighed. Bøgerne 
Det Tredie Testamente og Martinus er totalt ukendt i 
England. Vi oplyste, så godt vi kunne, om de åndelige 
analyser og mange viste interesse og glæde over den 
logiske, alkærlige og livsbekræftende forklaring som 
findes i The Third Testament. Der blev knyttet gode 
bekendtskaber med folk fra mange lande også uden for 
Europa. Vi fik tilbud og råd om at udstille både andre 
steder i England, bl.a. i Brighton, og endog i Singapore 
i Fjernøsten. 

Mange blev skrevet op til vore engelske nyhedsbreve, 
og kommende “Talks, Seminars and Workshops” i 
London. Vi blev nemlig kontaktet af flere forskellige 
hjælpsomme personer, som havde lokaliteter, hvor 
Livets Skole kunne afholde kursus.  Alle stederne var 
beliggende i Covent Garden kvarteret  i det centrale 
London. Og det blev aftalt, at vi inden længe begynder 
vores aktiviteter i et eller flere af disse lokaler. Desuden 
har vi netop oprettet den engelsksprogede facebook-side 

som hedder: The Third Testament  – og vi har opstartet 
en ugentlig Skype-TV-undervisning på engelsk fra vores 
Skype-TV-studie i Kulturhuset Kilden i Brøndbyøster.

Noget af det vigtigste er de stærke personlige kontakter 
vi fik skabt.
Det tegner rigtig godt for fremtiden.

Hvad koster det at udstille?
Hvad har det kostet?  Selve standen kostede 20.000 kr. 
+ elektricitet 2.500 kr. Dertil kommer så trykning af 
5 engelske brochurer + katalog, forsendelse af bøger 
og udstillingsmateriale til London samt betaling for to 
flybilletter + hotel – så ialt kommer vi op i nærheden af 
45.000 kr. 

Derudover havde vi hjælp af to frivillige, som selv 
betalte rejse og hotel.  Vi stod på standen i 9 timer hver 
dag og var meget trætte og ømme i fødderne bag efter, 
men også en herlig oplevelse rigere.

Det er kun takket være frivillige bidrag og gaver til Det 
Tredie Testamentes Fond og frivillige hjælpere, at det 
er lykkedes at udstille i London.

Hermed en stor tak til alle og til Forsynet.
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Af Jes Arbov

I løbet en 35 årig periode fra 1981, hvor Martinus forlod 
det fysiske plan, og frem til 2016 skrev Tage Buch mere 
end 100 breve til rådet for Martinus Institut, og han førte 
mange timers samtale med skiftende medlemmer, uden at 
det lykkedes ham at trænge igennem med sine synspunk-
ter. I et af de allersidste breve til rådet, efter retssagen i 
Københavns Byret november 2014, berørte Tage Buch 
en række centrale og helt principielle problemstillinger, 
der er velkendte for dette tidsskrifts læsere. Det drejer 
sig især om tre punkter:

1. Rådets manglende evne til at rette sig efter analyserne. 
“Martinus har ellers sagt, at alting er let at ordne, det skal 
bare gøres efter analyserne. Men det ser ikke ud til, at 
man har studeret analyserne tilstrækkeligt, for der er kom-
met alle disse fundamentale fejltagelser ind i arbejdet”. 

2. Rettelserne i værket. En af de helt store fejltagelser 
er “rettelserne i selve Martinus værker, endda i ho-
vedværket. Dét er en stor fejltagelse, for Livets Bog 
og de øvrige analyser er fundamentet for en ny moral, 
og det er denne nye moral, Talsmanden den hellige 
ånd, som Martinus skulle bringe, og som er hele den 
’sandhed’, som skulle blive hos menneskene evindelig”. 

3. Instituttets forsøg på at nedtone, at ”Det Tredie Testa-
mente er en fortsættelse af Bibelen”. Her refererer Tage 
Buch direkte til retssagen, idet han skriver: ”Det kom ty-
deligt frem ved den retssag, som blev afholdt den 11. - 13. 
november 2014 i Københavns Byret …. Her stod … de 
rådsmedlemmer, som skulle forsvare Det Tredie Testa-
mentes fortsættelse af Bibelen, meget svagt, ja, det var 
en ynkelig historie. Kun én eneste sagde lige ud, at han 
erkendte, at Det Tredie Testamente var en fortsættelse af 
Bibelen. Alle de øvrige vævede på forskellig måde for at 
undgå at sige sandheden”.

Det interessante er nu, at rådet – modsat de mange åbne 
breve, der i øvrigt er sendt – rent faktisk svarer Tage 
Buch. Lad os derfor nu høre, hvad rådet svarer på de tre 
kritikpunkter.

Rådet indleder med at skrive, at det finder, at Tage Buchs 
kritik gennem årene hverken har været “konstruktiv, vel-
begrundet eller saglig”. Tilsvarende ser rådet det seneste 
brev som ”usaglig kritik” af rådets ”indsats for at udføre 
det arbejde, vi af Martinus er sat til”.

Indholdet af rådets svarbrev er herefter i hovedsagen fire 
gentagelser af det samme, nemlig at kritikken bunder i 
Tage Buchs manglende indsigt og kendskab til sagsfor-
løbet og rådets arbejde:

.. “Vi kan konstatere, at du kommenterer retssa-
gens forløb og Instituttets vidneudsagn uden selv 
at have været til stede i retssalen og tilsyneladen-
de uden at have læst dommen, hvor hele forlø-
bet inklusiv alle vidneudsagn er korrekt refereret”. 

.. “Du udtaler dig desuden om omstændighederne, 
der førte til retssagen, tilsyneladende uden kend-
skab til de mange sagsakter, hvor kendsgerningerne 
er dokumenteret. Vi mener, at dine betragtninger i 
det hele er mangelfulde og ikke bygger på fakta”. 

.. “Vi oplever din korrespondance som en manglende for-
ståelse for og accept af rådets ansvar efter Martinus’ bort-
gang og i øvrigt en manglende indsigt i rådets arbejde og 
hensigter, og ligeledes en manglende indsigt i det arbejde, 
som bliver udført på Instituttet og på Martinus Center Klint 
af mange engagerede faste og frivillige medarbejdere”. 

.. “Vi oplever, at din stærke kritik hænger sammen med 
netop det faktum, at du ikke er ordenligt orienteret, og at 
du ikke ser alt det gode, der dagligt sker i Martinus’ sag 
inden for Instituttets rammer”.

Det er karakteristisk for rådets svar, at der på intet tids-
punkt konkret og sagligt bliver gjort rede for, på hvilken 
måde Tage Buchs kritik er forkert:

1. Rådet dokumenterer ikke, at nuværende og tidligere råds-
medlemmer rent faktisk vidnede retvisende og sandt i ret-
ten. Det ville også være svært, for som det fremgår af dom-
men og tidligere artikler i nærværende tidsskrift, er Tage 
Buchs beskrivelse i overensstemmelse med sandheden. 

2. Rådet kommer ikke med en redegørelse, der dokumen-
terer eller sandsynliggør, at det er i klogt og forsvarligt 
at føre retssag, hvilket næppe heller ville kunne lade sig 
gøre, da det direkte er i modstrid med Martinus’ tydeligt 
udtalte anbefalinger til rådsmøder i sine sidste år på det 
fysiske plan og desuden er en overtrædelse af den ny ver-
densimpuls’ principper om tilgivelse og ikke-gengældelse. 

Rådet svarer en af  sine kritikere
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3. Rådet dokumenterer ikke, at de har Martinus’ accept til at 
ændre og modernisere værket. Det ville heller være muligt, 
for denne tilladelse har rådet ikke. Tværtimod er der – ud 
over den manglende dokumenterede accept fra Martinus 
selv – særdeles mange gode argumenter for ikke at ændre. 

4. Rådet hævder, at kritikken hviler på ”manglende 
indsigt i rådets arbejde og hensigter”, men gør ikke 
det mindste for informere om, på hvilken måde 
rådet bestræber sig på at rette sig efter de kosmiske 
analyser i det daglige arbejde, eller på at dokumentere, 
hvordan Martinus’ retningslinjer har været fulgt i 
forbindelse med de spørgsmål Tage Buch rejser. 

5 .Rådet fremhæver desuden Tage Buchs ”manglende 
indsigt i det arbejde, som bliver udført på Instituttet og 
på Martinus Center Klint af mange engagerede faste og 
frivillige medarbejdere”. Denne indvending er imidlertid 
ikke relevant i forhold til brevets anliggende, fordi det jo 
netop ikke er dette arbejde, der tages op og behandles. 
Det er derimod helt eksplicit rådets virke. At der ”dagligt 
sker” meget godt i “Martinus’ sag inden for Instituttets 
rammer”, kan næppe nogen være uenige i.

6. Til sidst slutter rådet af med at opfordre Tage Buch 
til ikke at sende flere breve: “Afslutningsvist vil vi gøre 
opmærksom på, at Martinus oprindeligt dannede rådet til 
at varetage de opgaver, han overdrog til Martinus Institut. 
Vi i rådet tager denne opgave og dette ansvar seriøst, og vi 
kan kun i al venskabelighed opfordre dig til at respektere 
Martinus’ beslutninger og lade Instituttet og rådet udføre 
sit arbejde i fred” (min fremhævning).

Hvis rådets svar til Tage Buch er repræsentativt for dia-
logen, forstår man udmærket, at denne dialog har været 
“frugtesløs”, sådan som rådet selv karakteriserer den i 
sit svarbrev. Dette brev blev rådsmedlemmernes sidste 
”hilsen” inden Tage Buch forlod det fysiske plan. Ud over 
med sin arrogant nedladende tone at udvise en bemær-
kelsesværdig mangel på medmenneskelighed og varme 
over for en trofast, 103 år gammel ven af sagen, svarer 
rådet jo hverken sagligt eller konkret på ét eneste af Tage 
Buchs kritikpunkter. Og rådet gør sig ikke den mindste 
anstrengelse for at løfte “vidensniveauet” i debatten ved 
at informere om, på hvilken måde Tage Buch tager fejl. 
Man kan så spekulere over, hvorfor rådet ikke gør det. 
Ud fra gennemgangen her, må det sandsynlige svar være, 
at det gør rådet ikke, fordi det ikke har gode, saglige 
begrundelser for dets handlemåde og derfor reelt set er 
ude af stand til at svare meningsfuldt på de spørgsmål, 
som Tage Buch rejser.

Jeg vil slutte gennemgangen af denne korrespondance af 
med, at give Tage Buchs eget bud på, hvad der er årsagen 

til, at rådet er kommet i den nuværende situation. Det var 
hans opfattelse, at rådet beherskes af en flokmentalitet, 
hvor den kritiske sans og højere fornuft er sat ud af spillet 
til fordel for flertallets og fremtrædende enkeltpersoners 
dominans. Det har den konsekvens, at de beslutninger, 
rådet træffer, ikke hviler på de kosmiske analyser og 
samvittighedsfuld og selvstændig eftertanke; men på hvad 
man kan blive enige om uden nødvendigvis at sikre sig, at 
beslutningerne er i overensstemmelse med åndsvidenska-
ben og den højere vilje, det er rådets opgave at følge. Tage 
Buch beskriver det på denne måde, i starten af brevet:

”I mine tidligere breve og artikler er jeg kommet ind på 
Martinus analyser og måden, han viser, at hvert enkelt 
menneske i fremtidens kultur må gå ind under sig selv 
og ikke være afhængig af en eller anden verdensgenløser 
eller en eller anden ’høvding’. Det menneske, der går ind 
under sig selv, har gjort sig til et fuldstændig frit men-
neske, som ikke behøver at støtte sig til andre. Det men-
neske er suverænt, som Martinus siger eller kalder det.

Menneskeheden er delt op i to forskellige typer. Den ene 
er som nævnt den, der går ind under sig selv, og den anden 
er den, der må føres, og som ikke er selvstændig, men 
fuldstændig afhængig af flokken eller et andet menneske. 
Også inden for Martinus Sag finder vi disse to typer. Den 
ene type, flokken, er her meget dominerende og er ikke 
klar over, at de mere eller mindre – som Martinus skriver 
det – går med flokken den forkerte vej, og dette betyder 
selvfølgelig også, at de så må tage flokkens skæbne.

Gennem de sidste omkring 40 år har vi set, at det er en 
flok, der styrer Martinus Sag, og vi har set, hvor mange 
fejltagelser, der er kommet ud af det. Vi har også set, 
hvordan flokken oftest har gjort nøjagtig det modsatte af 
det, som Martinus kosmiske analyser viser”.

Konkluderende kan vi således konstatere, at det ser ud 
til at være et grundlæggende træk ved rådets forhold til 
Sagen, at rådet ikke er i stand til at svare meningsfuldt 
og vedkommende på relevant og saglig kritik, og at det 
heller ikke mener, at det er forpligtiget til det. Rådet 
mener derimod, at det er tilstrækkeligt i gennerelle og 
uforpligtende vendinger at henvise til, at det tager sin 
”opgave” og sit ”ansvar seriøst”. At mennesker uden for 
Martinus Institut kan se, at rådet forlader den vej, som 
Martinus har afstukket og kan argumentere sammenhæn-
gende og logisk for det, interesserer åbenbart ikke rådet. 
I bund og grund ønsker det blot at få lov til at “udføre sit 
arbejde i fred”.

Tage Buchs brev, rådets svar og Tage Buchs gensvar blev 
bragt i nr. 4, 2015 af nærværende tidsskrift.



48

v/Pia Schlüntz

Tage Buch:  1911 - 2016
En af Sagens gamle og trofaste venner, Tage Buch, sov 
stille ind den 9. februar 2016, 104 år gammel. Tage selv 
ville her nok have tilføjet ’endelig’, for han havde længe 
ønsket at komme videre til det åndelige plan. Tre år 
tidligere havde Sysse, hans højt elskede hustru og støtte 
gennem 62 år, ligeledes forladt det fysiske plan, og det 
var et stort savn.

Allerede tidligt havde Tage stiftet bekendtskab med Mar-
tinus’ åndsvidenskabelige verdensbillede. I 1936, som 
25-årig, boede Tage i Odense og var blevet anbefalet at 
gå ned på Missionshotellet og høre et foredrag. Det viste 
sig, at foredragsholderen var Erik Gerner Larsson, og 
selv om Tage ikke forstod meget af det, han talte om, eller 
hvad de fremmedartede tegninger, han fremviste, skulle 
forestille, så pirrede det dog hans nysgerrighed, så han 
fortsatte med at komme til disse månedlige foredrag.

Dette blev ikke alene indledningen til en stærk og dybfølt 
interesse for Martinus’ kosmiske analyser, men førte også 
til, at Tage efterhånden begyndte at tage aktivt del i det 
fysiske arbejde på Klint og senere, da han var flyttet til 
København, også på selve instituttet på Frederiksberg. 
De sidste omkring 15 år af Martinus’ liv arbejdede han 
endvidere som privatsekretær for Martinus og hjalp ham 
med mange ting i hverdagen. Martinus kom også jævnligt 
på besøg i hans og Sysses hjem, ligesom de fejrede mange 

højtider sammen. Der var i tidens løb opstået et meget 
personligt og et ganske tæt venskab med Martinus, og 
det varede hele livet.

Efter Martinus’ bortgang fortsatte Tage arbejdet med 
åndsvidenskaben, for den var blevet en uundværlig del 
af hans tilværelse og var tanker, som optog ham meget. 
Han levede og åndede i hele sit væsen for Martinus’ 
kosmiske analyser. Det forstod man, når man talte med 
ham, for han forsøgte aktivt at indleve sig i disse tanker 
og at gengive dem i sit væsen og væremåde.

I de seneste år arbejdede jeg selv nært sammen med Tage, 
og dette førte bl.a. til, at han fik skrevet sine erindringer, 
som ligger klar til udgivelse. Dette samarbejde med Tage 
var på alle måder utroligt interessant og givtigt, for Tage 
kommenterede mange aktuelle begivenheder, dvs. ikke kun 
hvad der skete ude i verden, men også på den hjemlige 
front. Han kom ind på sine samtaler med Martinus og 
gengav i den forbindelse mange af hans dejlige sentenser 
og små guldkorn fra det virkelige liv.

Tages bortgang har efterladt et savn, men han er i vore 
tanker.

Mindeord om Tage Buch



49

Af Jan Langekær

På udstillingen i London i år var der stor opmærksomhed 
og interesse for Martinus værk. Imidlertid undrede de 
besøgende sig over, at man efter 56 år kun havde oversat 
og udgivet bind I, II og IV af Livets Bogs 7 bind til engelsk. 
Vi blev ofte spurgt om, hvorfor hele værket ikke allerede 
var oversat til verdenssproget engelsk?

Der er et virkelig godt og betydningsfuldt spørgsmål.

De 7 bind af Livets Bog er faktisk blevet oversat for 
mange år siden. – Af Anna Ørnsholt. – I beretningen om 
Martinus rejser læser vi, at i 1954 rejste Martinus og 
Anna Ørnsholt til Adyar. Her holdt Martinus foredrag 
for en meget stor forsamling i teosofiens hovedkvarters 
fornemste sal, marmorsalen. Martinus talte i fem kvarter, 
og foredraget blev overordentligt vellykket med Anna 
Ørnsholts perfekte oversættelse. 

Efter foredraget udtrykte mange af tilhørerne ønske om at 
få litteratur af Martinus på engelsk. Dette gav Martinus 
et klart indtryk af, hvor påtrængende det var, at få oversat 
sine bøger til engelsk. I Julebrevet 1954 skrev han: ”Vort 
store problem bliver nu –  Oversættelse, Oversættelse og 
atter Oversættelse.“

Anna Ørnsholt fik oversat alle 7 bind af Livets Bog til 
engelsk. De er dog ikke blevet udgivet. Men en mand 
i Amerika læste manuskriptet og blev så begejstret for 
analyserne, at han sagde, at det er analyser af verden-
shistorisk betydning og at han gerne ville udgive den 
engelske udgave og betale det hele. Han var mangemil-
lionær, så økonomien var ikke problemet. Han havde 
forberedt udgivelsen, men jeg rådede ham til forinden 
at spørge Instituttet. Formanden for rådet advarede ham 
om, at det i så tilfælde kunne ende med en retssag, hvilket 
i Amerika kan betyde økonomisk ruin og derfor opgav 
han hele sagen.

Hvorfor var Rådsformanden imod udgivelsen af Anna 
Ørnsholts oversættelse?  – Måske var man ikke tilfreds 
med oversættelsen? – 

Teksten er dog alligevel så god, at amerikaneren forstod 
analyserne  og “brændte“ for at få dem udgivet. – Selv 

om Anna Ørnsholts oversættelse måske ikke var perfekt 
og manglede korrektur af en kyndig åndsforsker, så kunne 
man jo have udgivet den som en foreløbig, uautoriseret 
oversættelse af Livets Bog. 

Svaret på hvorfor Livets Bog endnu ikke er udgivet på 
engelsk er altså: Instituttet prioriterer den ikke højt nok. 

Instituttet har i stedet for koncentreret sig om at rette og 
korrigere Martinus danske tekst i flere udgaver, til trods 
Martinus skrev: 

”Vort store problem bliver nu –  Oversættelse, Oversæt-
telse og atter Oversættelse.“

Det måtte vi give ham ret i ved udstillingen i London.

Det tredie testamente er endnu ikke 
udgivet på engelsk
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Af Jes Arbov

Paragraffer, der ikke måtte ændres, er ændret, og pa-
ragraffer, der kun måtte ændres, hvis det er tvingende 
nødvendigt, er ændret uden begrundelse eller påvisning 
af, at denne tvingende nødvendighed foreligger.

Martinus Institut har i utallige situationer med udgangs-
punkt i DTT fortalt sine kritikere, at de ”skulle finde 
sig i alting”, og at de kunne gå, hvis de ikke var enige i 
rådets beslutninger. Men vi skal alle ”finde os i alting” - 
også rådsmedlemmerne. Og hvad rådsmedlemmerne har 
”glemt” at fortælle er, at det er rådets UBETINGEDE 
opgave at handle i overensstemmelse med de kosmiske 
analyser. Det er den opgave, rådet har fået af Martinus. 
Det er den MORAL, det er forpligtiget til at leve op til:

”Rådet skal værne. De skal handle efter analyserne...” 
(Strukturen 21/5 1974)

”Som de ufærdige [mennesker] vi er, vil der let kunne 
fremsættes forskellige meninger om, hvordan et problem 
skal gribes an eller løses. En sikker metode til at afgøre, 
hvad der i en given situation er den rette fremgangsmåde, 
er at vurdere den ærligt og fordomsfrit ud fra synspunktet: 
Hvad er det mest næstekærlige?” (Strukturen 25/9 1977)

”Bestyrelsens [dvs. rådets] funktioner skal være i kontakt 
med kærligheden, med den intellektualiserede følelse.” 
(Strukturen 22/1 1974)

Kun så længe rådet forsøger at leve op til dette og hand-
ler i overensstemmelse med den opgave, det har fået, og 
gør alt, hvad der står i dets magt for at følge de komiske 
analyser i ”Livets Bog”, er det hævet over kritik:

”Når rådet tilstræber at opfylde de kosmiske betingelser - 
så kan man blæse på andres kritik.” (Strukturen 5/3 1974 )

Det er rådets klare forpligtigelse, at informere Sagens 
medarbejdere om, at det forholder sig sådan, og at de som 
rådsmedlemmer hver især har accepteret denne opgave:

”Man er egentlig en vogter af alkærligheden, af Struk-
turen. Den er lavet. Medarbejderstaben skal vide, at I er 
med i dette, at I har accepteret. Men I har ikke bestemt, 
at det skal være sådan, den bestemmelse er evig. Rådet 
er kulturens repræsentanter. En bestyrelse har jo en be-
stemmende magt, men de, der får den opgave at være 
rådet hos os, kan ikke lave Strukturen om. Det skal rigtig 
pointeres, at det er ikke jeres vilje, der skal fremmes, - det 

er en højere vilje, og I er kun vogtere af, at det bliver efter 
denne højere vilje.” (Strukturen 25/9 1974)

Alle, der engagerer sig i åndsvidenskaben og i Martinus› 
sag, er dybest set medarbejdere, og man må her uvilkårligt 
spørge sig selv, hvornår og hvordan rådet har informeret 
om, at det har accepteret forpligtelsen til at leve op til de 
komiske analyser. Det har jeg ikke hørt rådet sige. Det 
kunne være interessant at høre om andre har hørt rådet 
vedgå denne forpligtigelse.

For man må vel sige, at hvis det virkelig var rådets eneste 
og højeste ønske at følge de kosmiske analyser, ville det 
hilse enhver kritik velkommen, som påviser, at det er 
disharmoni med analyserne. Det ville da tage imod en 
sådan oplysning med kyshånd, fordi det da ville være dets 
altoverskyggende interesse at rette op på misforholdet og 
bringe sig i harmoni med analyserne. Og da ville det kun 
blæse på kritikken i situationer, hvor det helt ubetinget 
ved sig selv, at det følger analyserne.

I dag må man derfor uvilkårligt stille sig selv spørgsmålet, 
hvis råd det er, der sidder på Martinus Institut? For kan 
man virkelig tale om, at det er Martinus› råd, når rådet 
ikke åbent og ærligt over for Sagens venner har vedkendt 
sig det og informeret om, at det i sandhed og ydmyghed 
har påtage sig den opgave, som Martinus har givet det, og 
at det i et og alt bestræber sig på at leve op til at handle i 
overensstemmelse med de kosmiske analyser?

Hvis interesser repræsenterer rådet?



51

Sommerkursus 2016 i Martinus åndsvidenskab, 
alkærlighedens videnskab.

I Odense lørdag d. 25. juni til fredag d. 1. juli
På DANHOSTEL Odense, Kragsbjerggaard, 
Kragsbjergvej 121, 5230 Odense M

Der tjekkes ind lørdag fra kl. 16, hvor der ser-
veres en vegetarsuppe kl. 18, og der tjekkes ud 
fredag kl. 11. Der er vegetarmad morgen, fro-
kost og aften. The og kaffe ad libitum.
Der er ingen kursusafgift. Sengelinned er inkl. i 
prisen, som er fra 600 kr pr person til 3300 kr, 
alt efter værelsesønsker.

Det Tredie Testamentes fond yder tilskud eller 
giver friplads til personer, som af økonomiske 
grunde ellers ikke kan deltage i sommerkurset.

sommerkursus 2016 

På kragsBjerggård i odense
lørdag 25 juni til fredag 1.juli

Der er ud over foredrag og studiegrupper også 
aftenforedrag, hvor der er gratis adgang for 
folk ude fra byen. Det første aftenforedrag søn-
dag d. 28. juni kl. 19.30 er en introduktion til 
Martinus og hans værk af Vagn Noach.

Der betales et depositum på 500 kr ved tilmel-
ding, som sker til Livets Skole email: jan@
langekaer.dk eller tlf. 2015 7811
Bankkonto i Danske Bank: reg.nr 1551 kontonr 
3719548830

For yderligere information: www.livetsskole.
info, www.det-tredie-testamente.dk og på face-
book: LIVETS SKOLE i åndsvidenskab
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Af Jes Arbov

Der er to måder at blive enige på. Man kan blive enige 
som frie åndsforskere ved selvstændigt at analysere sig 
frem til sandheden og holde sig til den, eller man kan 
blive enige ved som flokvæsen blindt at følge en leder 
eller ledelse og holde sig til de retningslinjer, som den 
udstikker.

I det første tilfælde kræves ingen ensretning. Her er 
evnen til selvstændig tænkning i overensstemmelse med 
de foreliggende kendsgerninger tilstrækkelig. I det an-
det tilfælde er det ikke retfærd og sandhed, som er den 
altovervejende rettesnor, men flokkens instinktive ønske 
om enighed, overlevelse og magt. 

Det er tilsyneladende en sådan flokmentalitet, der i øje-
blikket har overtaget på MI. Vi så det i Københavns Byret, 
hvor ledende medarbejdere ”vidnede i takt”, og vi ser det 
i MI’s svigtende evne til at forholde sig sagligt, rationelt 
og vedkommende til den verserende konflikt. 

Flokmentaliteten fordrer lydighed og loyalitet, og den 
grundenergimæssige overvægt af instinktbåret følelse blo-
kerer for åben dialog og debat. Prisen for den manglende 
åbenhed er irrationel adfærd, som ikke kan begrundes 
intellektuelt, samt ”forfølgelse” eller ”udstødelse” af 
anderledes tænkende.

På den måde ser vi, hvordan ”sagen” under den nuvæ-
rende ledelse er udartet til at blive en slags ”religiøs” 
sammenslutning, der kræver ”medlemmernes” loyalitet 
og underkastelse i lighed med religiøse sekter eller poli-
tiske partier, der ikke tåler afvigelser fra den af ledelsen 
udstukne kurs.

Det er umiddelbart indlysende, at den frie åndsforsker, 
som ifølge Martinus er Det Tredie Testamentes primære 
målgruppe, nødvendigvis må bryde med dette regime og 
gå sin egen vej. 

Det er tilsvarende klart, at en sådan instinktstyret og 
uintellektuel flokmentalitet vil være i vedvarende konflikt 
med den højintellektualitet, som Det Tredie Testamente 
ønsker at fremme og udvikle hos den enkelte. Denne 
indbyggede selvmodsigelse betyder, at den nuværende 
ledelse er ufunktionsdygtig åndsvidenskabeligt set. Det 
betyder igen, at hvis Martinus Åndsvidenskabelige Institut 
skal leve op til sit navn og omsætte sit eget højintellektu-
elle værdigrundlag til praktisk væremåde er et opgør med 
den nuværende ledelses linje en nødvendighed. 

På den måde kan den aktuelle konflikt ses som flokmen-
talitetens dødskamp og krampetrækninger inden den 
endegyldigt slipper sit tag, og lader Sagen etablere sig i 
overensstemmelse sit sande værdigrundlag.
Vi ser således her en ny variation af det 20. århundredes 
grundkonflikt mellem diktatur og ensretning på den ene 
side og demokrati og åndsfrihed på den anden. Den gamle 
verdensimpuls slipper ikke sit tag uden kamp til det sid-
ste, men da fremtiden tilhører den ny verdensimpuls, er 
udfaldet af konflikten givet på forhånd.

flokmentalitet og åndsvidenskaB



Hellere give end tage!

Der er sikkert ikke noget normalt menneske, der ønsker 
at skabe en mørk skæbne for sig selv. Når de ikke desto 
mindre kommer ind i en sådan, er det jo netop fordi, 
de ikke har haft evne til at se, at deres væremåde måtte 
føre til en sådan. Så det med at bekæmpe mørke skæb-
ner med hævn og straf er netop den uvidenhed, der har 
skabt menneskenes nuværende ragnarok og ufredstil-
stand. Og så længe man tror at kunne afskaffe krig med 
krig og ondt med ondt, vil man umuligt kunnr komme 
ud af krig eller det onde.

Da vil mørket ruge over menneskenes skæbne eller livs-
oplevelse. Og det store spørgsmål: hvad skal jeg gøre 
for at blive salig, er mere aktuelt end nogensinde. Og 
er svaret herpå ikke netop det samme som for 2000 år 
siden, nemlig princippet: Hellere at give end at tage? 
Tiden har i al fald vist, at hverken krig, hævn, straf, el-
ler fængsler har kunnet føre menneskeheden til fred elle 
salighed. Krig og ufred har absolut ikke taget af igen-
nem det lange tidsrum, men tværtimod taget til.

…Det er rigtigt, at menneskene har fået skabt sig et 
væld af tekniske, materialistiske goder, men så længe 
dommedagstilværelsen fortsætter, vil disse goder næ-
sten kun være at betragte som chokoladeovertræk over 
nævnte dommedags bedske situationer og foreteelser. 
Nej, menneskeheden må komme tilbage til verdensgen-
løserens svar til den rige yngling. Der er ingen vej uden-
om princippet: hellere at give end at tage.

(Fra småbogen ”Djævlebevidsthed og kristusbevidsthed” kap. 9)
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Den guddommelige plan
Vi er således vidne til fuldbyrdelsen af en stor guddommelig plan med menneskehe-
den. Den føres gradvis frem imod en større og større humanitets- eller kærlighedsud-
vikling, der vil gøre verden til én stat, ét folk, én nation. Alt dette vil betyde et så over-
ordentligt stort gode for menneskeheden, at det langt overstiger, hvad den i sin fantasi 
i dag kan fatte.

Ethvert menneske er medejer af jorden. Ingen kapitalister, ingen overordnede og in-
gen underordnede, ingen forretninger, ingen brug for penge. Alle er beskyttet af alle, 
alle elsker alle. Universets grundtone, kærligheden, er blevet livets daglige atmosfære 
i verdensstaten. Menneskets arbejdsevne vil i fremtidsstaten være det samme som det, 
en millionformue er i dag.

Men verdenspolitikken vil også fremme den materialistiske videnskab, og hu-
maniteten vil fremme åndsvidenskaben således, at den materialistiske videnskab 
og intuitionsvidenskaben eller de kosmiske analyser vil være forenede til én stor 
guddommelig videnskab, og verdensstaten vil blive det nye paradis på jorden eller 
”himmeriges rige”. Og menneskene vil således komme til at opleve paradiset allerede 
på det fysiske tilværelsesplan.

(Uddrag fra Martinus foredrag ”Verdensreligion og verdenspolitik”  kap. 5)
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OBS  -OBS - OBS - OBS -OBS!
Dette er det næstsidste blad, jeg står for. Jeg 
har besluttet at slutte mit redaktørjob med 
udgangen af år 2016. Der er altså endnu et 
blad fra mig!

Jan Langekær har samlet en redaktions-
gruppe - bl.a. med Jes Arbov - som vil fort-
sætte i det nye år.

Der vil således komme yngre kræfter til med 
ny inspiration, det har jeg længe følt var 
tiltrængt. Men jeg skriver nok lidt fortsat 
til bladet.

Jeg vil give dem min adresseliste over abon-
nenter, så hvis du har noget imod at følge 
med over, må du give mig et praj.

Kærlig hilsen

Ruth
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Af Martinus

Ethvert levende væsen er stillet over for to realistiske 
kendsgerninger, nemlig det ”Noget” der oplever, og det 
”Noget” der opleves. Hvad ved det almindelige menneske 
om disse to foreteelser, der igen er det samme som det 
psykiske liv, vi bærer i os selv, og den verden vi lever i? 
Bogstavelig taget intet udover det, at de eksisterer. Denne 
uvidenhed bliver til kendsgerning igennem den omstæn-
dighed, at mennesket, fra det lever på abestadiet, og til det 
når sin åndelige indvielse eller ”den store fødsel”, lever 
på et væld af fantasier eller forestillinger, bygget op på 
fantasier. At disse forestillinger er ”fantasier”, hvilket igen 
vil sige, at de ikke er baseret på en virkelig og absolut 
viden om forannævnte to realiteters virkelige og absolut 
sande identitet, bliver til kendsgerning igennem den måde, 
hvorpå det jordiske menneske opbygger og indretter sit 
samliv med sine medmennesker. 

De store blodige verdensdramaer, der med visse mellem-
rum går hen over jorden og efterlader de af menneskene 
opførte kulturværker i ruinhobe, samtidig med at millio-
ner af mennesker enten destrueres eller gøres til invalider, 
viser med al ønskelig tydelighed sandheden i det gamle 
ord om, at ”vel er ånden redebon, men kødet skrøbeligt”. 
Man ønsker at skabe en demokratisk kultur med indivi-
duel frihed, men bliver af kræfter, man ikke behersker, 
tvunget til at skabe samfund, hvor denne demokratiske 
frihed endnu er en illusion. Verdenskulturen er endnu som 
en stor zoologisk have, i hvilken hvert enkelt land er en 
afdeling for sig. At det er nødvendigt at holde de enkelte 
væsener bundne i en sådan samfundsordning, bliver til 
realistisk kendsgerning der, hvor ”dyrene” brækker ud 
af deres ”bure”. Ser vi ikke her grådige ”hajer”, ”listige 

slanger” og andre reptiler i 
form af sortbørsmatadorer, 
storspekulanter og direkte 
kriminelle elementer, der be-
nytter enhver mulighed for at 
tilegne sig livsvigtige værdier 
på andres bekostning?

Men sålænge der må være restriktioner såvel som et lov- 
og retsvæsen i et samfund, er dette kun beviset for, at en 
meget stor part af dette samfund endnu ikke er blevet 
fuldkomne mennesker, men derimod er mennesker, der 
i sig rummer naturer, der er en fare for deres omgivelser. 
Da disse naturer imidlertid fører til indespæring og tab 
af både legemlig og åndelig frihed, ser vi, at disse men-
nesker sig selv uafvidende er deres egne værste fjender. 

Takket være det ufuldkomne i deres natur, underminerer 
og forfølger de deres egen frihed.

Hvad er den dybeste årsag til, at et menneske således 
modarbejder sig selv? Simpelthen dyb uvidenhed om 
livets love og en heraf følgende, altbeherskende over-
tro, koncentreret i forestillingen om, at ”enhver er sig 
selv nærmest”. Hos dyret udgør denne tro et urokkeligt 
instinkt. Den udgør selve loven for dets eksistens. Det 
dyr, der ikke opfylder denne lov, går fysisk fortabt. Men 
livet viser med al ønskelig tydelighed, at denne brutale 
lov ikke er loven for menneskets eksistens. Har vi ikke 
netop oplevet, at de, der ville erobre verden og gøre andre 
til slaver, har måttet bukke under enten ved selvmord eller 

på krigsforbryderskafottet? Mennesket ønsker frihed og 
demokrati. Mennesket ønsker en verden fri for agression 
og frygt, eller en verden der i så godt som alt er modsat, 
den dyret lever i. Hvorfor har det ikke denne verden?

Er svaret her ikke det, at det jordiske menneske endnu 
ikke er noget færdigudviklet væsen? Rummer det stadig-
væk ikke naturer i sin bevidsthed, der udgør en direkte 
hindring for dets dybeste ønskers opfyldelse? Er det 
ikke, sin overlegne fysiske videnskab til trods, endnu et 
uvidende væsen, der ikke er nær så frit, som det vilde dyr 
der galloperer henover sletterne og nyder sin ubegrænsede 
uafhængighed? Mennesket lever i skyggen af autoriserede 
og uautoriserede fysiske og mentale fængsler, restriktio-
ner og foranstaltninger, der alle har til hensigt at binde 
og kontrollere dets tilværelse. Det har dyrets uhæmmede 
egoisme i sit blod, men er alligevel ikke længere noget 
dyr i renkultur, thi det har også berøring med menneskelig 
viden og kunnen.

Men ved at bruge denne menneskelige viden og kunnen 
til fordel for sin dyriske egoisme, er dets kultur blevet 
til en endog meget skarpt bevogtet ”zoologisk have”. 

I overtroens skygge
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Overalt bliver vi vidne til, hvorledes denne dyriske natur 
er blevet udbygget i form af vældige armeer, men også til, 
at prisen for disse armeer, disse stolte styrker ”tillands, på 
vandet og i luften” er blevet en endnu skarpere afsondring 
mellem menneskene indbyrdes, er blevet til endnu mere 
koncentrerede mentale fængsler, til endnu mere frygt og 
angst for hinanden end nogensinde før.

At komme til at forstå, at menneskets største mål ikke er 
en ”zoologisk have” eller en både mental og fysisk in-
despærring eller frihedsberøvelse, men derimod en men-
neskelig tilværelse, hvor alle tjener alle, og hvor mental 
frigjorthed er ligeså selvfølgelig, som mental bundethed 
er det idag, er i virkeligheden det samme som at hæve 
sig ud af middelalderens sidste store rester af overtro 
eller dyrisk inficerede fantasier. Det er at forstå, at de af 
Kristus åbenbarede sandheder, der ofte er udskregede som 
”ren overtro”, i virkeligheden udgør selve fundamentet 
for den menneskelige tilværelse, det udviklede menneske 
idag drømmer om. Med uangribelig klarhed har livet vist 
menneskene, at der, hvor de selv ønskede at slavebinde 
andre, forfølge og fængsle dem, er de selv blevet berøvet 
den frihed, de netop ville tage fra andre. Sværdet har ikke 
løst blot en brøkdel af de problemer, det har skabt!

Hvad kan det enkelte menneske selv gøre for at frigøre 
sig af den mentale indespærring, livet idag er for flokken? 
”Man må jo være som de andre”, siger de fleste, ”ellers 
bliver livet uudholdeligt!” Gør det nu også det? Fordi man 
taler med en morder eller en tyv, behøver man dog ikke 
selv at være morder eller tyv. Tværtimod vil man netop 
have større indflydelse i heldig retning, om man ikke er et 
sådan menneskes ”ligemand”. Er det ikke netop ved sin 
demonstration af sin afvigelse fra flokken i heldig retning, 
at man bliver pioner for dens udvikling? Hvis ingen tør 
gøre andet end flokkens vilje og leve under dens overtro, 
kan flokken jo aldrig blive frelst eller frigjort. Hvis ingen 
tør gå først ud af den jungle af fysiske forestillinger, 
fantasier og ren overtro, som flokken lever på, kommer 
den jo aldrig ud deraf. 

Og livet viser da også, at mange tør. Overalt bliver vi 
vidne til mennesker, som repræsenterer en ganske anden 
verden end flokkens. Mennesker som i kraft af egen ud-

vikling og deraf følgende indsigt og forståelse har fået 
mod til at bryde med flokkens vaner og forestillinger 
og tilegne sig nye og langt mere humane opfattelser. 
Disse mennesker har forstået sandheden bag ordene om 
at ”give sit liv for andre”. Ved deres væremåde og ved 
deres åndelige frigjorthed er de blevet repræsentanter for 
den pionérånd, som udgør selve forudsætningen for den 
mentale frigørelse, der skal føre menneskene ud af den 
”zoologiske have”, verden i form af alle dens afgræn-
sede og indelukkede nationer idag er. I samme grad som 
disse mennesker vokser i antal og vinder indflydelse i de 
respektive lande, vil disse landes mentale struktur blive 
forandret.

Problemet er således ikke, hvordan man selv får det godt 
i en verden fuld af ulykkelige, men derimod: hvordan 
får min næste det godt! Indstiller man sit sind på denne 
”bølgelængde”, kommer man uundgåeligt i kontakt med 
universets egen psyke, med verdenssjælen og bliver der-
med ”ét med Guddommen”. At være sin næste nærmest 
og i alt at være indstillet på at tjene denne næste er således 
den eneste vej både ud af sin egen ”zoologiske have” og 
ud af den ”zoologiske have”, som verdenskulturen af idag 
udtrykker. Thi på samme måde, som nationerne er bundet 
af deres egne uudviklede naturer, er det enkelte menne-
ske det også. Først den dag, dette for alvor er erkendt, 
begynder den frigørelsesproces, der sluttelig vil føre hvert 
eneste menneske frem til en tilstand, hvor det med sin 
egen væremåde er med til at gøre Guds ånd lysende og 
verden til den åbenbaring af mental frihed og skønhed, 
der er dens guddommelige højeste mål og bestemmelse.

Begrebet ”overtro” er således langt farligere, end de fleste 
forestiller sig, idet det langt mindre omfatter de forestil-
linger, flertallet anser for at høre ind under det, end de, de 
i virkeligheden lever på. Utallige mennesker lever idag 
på den forestilling, at verden også i fremtiden skal være 
opdelt i små, afgrænsede nationer, og at menneskenes 
ernæring i al fremtid skal omfatte så farlige ting som kød, 
tobak og alkohol. Ligeledes lever de fleste mennesker på 
den forestilling, at ægteskabet i den form, det idag kendes, 
vil bestå uændret, samt at penge og krig er nødvendige 
bestanddele af vor tilværelse. Ikke desto mindre hviler 
samtlige de her berørte forestillinger på overtro eller ren 
ukendskab til tilværelsens kosmiske love og principper 
og udgør ved deres blotte eksistens en permanent årsag 
til ulykker og lidelser af et omfang, menneskeheden på 
et senere udviklingstrin vil se tilbage på med forfærdelse. 
Og dog er de her nævnte forestillinger kun et beskedent 
udtryk for det antal mentale vildfarelser, der idag udgør 
den inderste årsag til den tilstand, menneskeheden be-
finder sig i.

Men da denne tilstand i sig selv udgør forudsætningen for 
den trang til frigørelse og til virkelig åndelig indsigt, der 



5

netop nu udgør et urokkeligt kendetegn på, at menneske-
heden står over for en ny epoke i sin åndelige udvikling 
fra dyrestadiet og frem til en virkelig menneskeværdig 
tilværelse, udtrykker mine ord ikke noget angreb på de 
bestående forhold, men derimod kun en klar påvisning af, 
at overtroens domæne er langt mere omfattende, end de 
fleste mennesker idag forestiller sig. Det jordiske menne-
ske lever med langt det meste af sin bevidsthed i skyggen 
af netop de forestillinger, hvis konsekvens er blevet det 
helvede eller den kulminerende angst for fremtiden, som 
præger det moderne menneske. Dette helvede udtrykker 
absolut ingen straf fra en vred Guddom, men derimod 
ene og alene konsekvensen af et liv uden kosmisk indsigt 
i det ”Noget” der oplever, og det ”Noget” der opleves.

Den dag, dette ukendskab er blevet afløst af en urokkelig 
viden om det levende væsens identitet som ”søn af Gud”, 
og den idag så negative tro på døden som det enkelte 
menneskes definitive livsafslutning er blevet erstattet 
med realistisk viden om hvert eneste levende væsens 
absolutte udødelighed, vil overtroens lange og farlige 
tidsalder have mistet sin magt over mennesket, og men-
neskeheden vil da være forenet i en livsindstilling, der i 
alt, fra det mindste til det største forhold, vil være i den 
dybeste og inderligste kontakt med den virkelighed, der 
skjuler sig bag ordene: ”Elsker hverandre!”

(Foranstående foredrag af Martinus blev holdt i instituttets 
sal søndag den 16. februar 1947. Bearbejdelsen er foretaget 
af E.Gerner Larsson og godkendt af Martinus. Publiceret i 
Kontaktbreve 04 1957)

Martinus har i indledningen til Livets bog analyseret forskellige kategorier af mennesker. Om anden kategoris 
anden afdeling skriver han bl.a.:

”Da de endnu i fremragende Grad repræsenterer Selviskhed og Ærgærrighed, tilstræber de, blændede af den 
megen teoretiske Viden, deres Samfund har beriget dem med, at hæve sig op på Førerposter eller Lederstil-
linger indenfor det samme Samfund. Denne tillærte Viden, som de i deres Naivitet og Selviskhed tiltror at 
være deres egen, belaster dem med et aandeligt Hovmod, der igen tildækker deres Fornuftsevne i en sådan 
Grad, at de ikke kan se deres Diskvalifikationer eller sande Identitet som deres Samfunds ”Rekrutter” eller 
”Lærlinge”.

Vi kan derfor blive Vidne til det Særsyn, at et saadant aandeligt Samfunds Ledelse undertiden helt er kom-
men i Hænderne paa disse dets mindst udviklede Væsener, og at dets Prædikanter, Foredragsholdere eller 
Gruppeledere udelukkende kun er Teoretikere og derfor ligeledes undertiden kommer til at holde Foredrag 
for Tilhørere, der med Hensyn til praktisk Overholdelse eller Opfyldelse af det paagældende Samfunds Tra-
ditioner er dem langt overlegne eller sidder inde med Kvalifikationer nok til at kunne være deres retmæssige 
eller fødte Lærere eller Ledere.

Resultatet bliver ganske naturligt, at de sidstnævnte Væsener efterhaanden melder sig ud af nævnte Sam-
fund, dette taber derefter i tilsvarende Grad sin aandelige Værdi og kan ikke mere repræsentere den Højde 
i aandelig Standard, som det ved sin Start fra sit Ophavs Haand var bestemt til at skulle give Udtryk for.
 Naar et aandeligt Samfund er naaet dertil, at intolerante, ærgerrige og egoistiske Væsener har tilegnet sig 
deres Ledelse, gaar det uundgaaeligt sin Opløsning i Møde. Intolerance, Ærgerrighed, Egoisme og Hovmod 
er saaledes de aandelige Samfunds Opløsningskræfter og kan i værste Tilfælde bevirke, at saadanne aande-
lige Selskaber eller Sammenslutninger bliver at ligne ved døde og udbrændte Sole eller Kloder, der i form 
af Maaner er i færd med at gaa deres Forvitring eller Undergang i Møde.

(Uddrag fra Livets Bog I stk. 126)
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Af Ruth Olsen

Kort før Martinus forlod denne verden, sagde han til 
Tage Buch: ”Når jeg er væk bliver der ballade, for de vil 
jo kun deres eget”. Med andre ord forudså Martinus at 
de ufærdige mennesker i Sagens ledelse ville gøre, hvad 
de selv syntes i stedet for at respektere de bestemmelser 
og retningslinier, som Martinus havde fastlagt for sin 
sag. Dette havde han selvfølgelig gjort for at beskytte 
og hjælpe os.

Med stor omhu forsøgte han i sine sidste år at beskrive, 
hvordan man skulle organisere hans ”Sag” for netop at 
undgå den konflikt, vi nu er havnet i. Det gælder f.eks. 
princippet om rotation, også på formandsposten, om åben-
hed og ærlighed osv. Man har simpelthen ikke forstået 
den dybere mening med, at Martinus besluttede som han 
gjorde. Han ville jo en ny måde at skabe samarbejde på, 
en ny kultur, og slet ikke nogen form for profitforretning. 
Derfor var tanken om en direktør direkte absurd for ham. 
Men nu har Sagen altså fået en direktør og er blevet en 
forretning.!

På et rådsmøde 4/4 -1978 sagde Martinus: ”Bestyrelsen 
skal naturligvis sørge for kontoret og instituttet og dets 
forpligtelser. Men vi skal ikke antage en mand, der skal 
være direktør – så bliver det helt tåbeligt. Bestyrelsen har 
ansvaret for at det går ordentligt til med bøgerne og med 
at vore love bliver overholdt.”

Martinus nåede også at få fastlagt et sæt love – nu kaldet 
1982-lovene – og bestemte hvilke af dets regler, der aldrig 
måtte ændres, f.eks. §3 om aldrig at ændre i hans værk, 
så man aldrig skulle være i tvivl om, hvad han selv havde 
skrevet. Hvis man vil have en grundig indsigt i, hvordan 
Sagens ledelse har ignoreret Martinus’ bestemmelser, 
skal man gå ind på Martinus-webcenter.dk/lovene og 
høre Ingrid Holcks foredrag. Her bliver der seriøst og 
velunderbygget redegjort for, hvordan man ret hurtigt 
efter Mesterens bortgang begyndte at undergrave det fun-
dament, som han så omhyggeligt havde lagt for sin sag.

Med sagsindsigt fra Erhvervsstyrelsen er det blevet 
klarlagt, hvordan Instituttet (MI), dvs Rådet, i høj grad 
har overladt til en Finn Bentzen at agere på deres vegne 
i naiv tillid til en person, om hvem Martinus havde sagt: 
”Finn skal ikke have for meget magt. Han skal have sit 
arbejde udenfor som revisor, men ikke på Grethes plads.” 
(Rådsmøde 24/6-80). Det fratager dog ikke rådsmedlem-
merne deres ansvar for de ifølge stifters, dvs Martinus’, 

vilje uretmæssige ændringer, der er sket i de forløbne år.

De fleste Martinus-folk orker ikke at beskæftige sig med 
vedtægter og har derfor ikke hæftet sig ved, hvad der er 
sket men har blindt troet på, hvad Instituttet/Rådet har 
meddelt, selv om Martinus understregede at vi ikke skal 
tro men vide! Forudsætningen for dette er dog, at man 
får ærlig information og mulighed for åben dialog. Det 
har desværre ikke hidtil været noget udpræget kendetegn 
for Sagens ledelse, og selv den mindste kritik har man 
blot afvist.

Trods flere forsøg på det, er det ikke (hidtil) lykkedes Ing-
rid at få MI til at forholde sig til de konkrete fejltagelser, 
hun har påvist der er sket, endsige få dem til at rette op 
på fejlene. Hendes gentagne anmodninger om et møde 
med Rådet er blevet ignoreret. I stedet er hun skriftligt 
blevet pålagt ikke mere at måtte komme i Klint eller på 
Instituttet, fordi de mener, hun har været illoyal. Men 
Ingrids store opklaringsarbejde er sket i kærlig loyalitet 
overfor Martinus og hans Sag. Hun har ligesom mange 
andre stået i det dilemma enten at skulle støtte Martinus 
eller Instituttet.

Man har søgt at henholde sig til, at Martinus selv afvi-
ste kritik. Dette er korrekt når det drejede sig om hans 
analyser og hans mission. Var man imod hans analyser var 
man kommet til det forkerte sted og måtte gå andetsteds 
hen. Altid udtrykt med kærlighed uden antipati. Ellers 
var han altid åben for dialog om en evt. kritik, som hans 
brev til Helmer Fogedgaard viste (kan læses i Impuls nr. 
3/2004). Her siger han, at Helmer blot skulle være kom-
met til ham med sin 
kritik, så de kunne 
snakke om det.

Der er en afgørende 
forskel på, hvem og 
hvad der kritiseres. 
Ingrid – eller nogen 
af de andre afviste – 
har aldrig kritiseret 
Martinus og hans 
værk, kun den måde 
ufuldkomne men-
nesker i Rådet har 
administreret Sagen 
på. Hvad mente Mar-

Hvorfor konflikten måtte komme
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tinus i øvrigt om kritik? I småbogen ”Gavekultur” siger 
han (kap. 6): ”Da vejen til udvikling af al intellektualitet 
og kultur går igennem frihed til at tænke, frihed til at 
kritisere, hvilket vil sige påvise mangler eller fejl, frihed 
til at fremsætte ideer og forestillinger, der ikke akkurat 
ligger inden for den autoriserede horisont osv..”

I foredraget ”Det himmelske lys” (juni 1964) siger Mar-
tinus: ”Men det er rigtigt, at vi er med til, selvfølgelig, 
at støtte der, hvor vi kan se, der er noget der er galt, vi 
er med til at rette op det, der er forkert. Og der er ikke 
noget galt i, at man fortæller det, at man siger det. Der 
er noget galt i det, når man gør det til ondskab, når man 
gør det til bagtalelse – det skal man ikke gøre.” (Findes 
kun som dårlig lydoptagelse på Martinus-Webcenter.dk)

Instituttets redegørelse august 2016

Når jeg læser den lange redegørelse, som Instituttet (MI) 
har lagt ud på sin hjemmeside, bliver jeg forstemt over, 
hvor totalt forskelligt, man kan tolke problemerne, det 
er ligesom i politik, hvor alt man siger kan vendes 180 
grader. 
Så lad mig én gang til slå fast: vi har aldrig været imod, 
at MI udgav moderniserede udgaver, når man altså blot 
ærligt og redeligt gjorde det klart for køberne, hvad det 
var de købte. Det vi protesterede imod var, at man ikke 
gav folk et frit valg, sådan at de, som ønskede de såkaldte 
”gammeldags” udgaver også kunne få dem. Jeg havde en 
lang liste i Bogbiksen over de, som var gået forgæves til 
Instituttet efter et sæt oprindelige udgaver og ventede på, 
jeg i mit antikvariat ville få fat i nogle.

Det var ikke for at genere MI, vi udgav de oprindelige 
udgaver til glæde for dem, der måtte ønske det. Faktisk 
var det i respekt for en verdensgenløser, vi tog opgaven 
på os, efter i nogle år forgæves at få MI til selv at gøre 
det. MI gør det hele mere kompliceret end det i virkelig-
heden er og beskylder os for motiver, vi aldrig har haft. 
Kompliceret blev det først, da MI anlagde retssag, for 
således startede de en ”krig” og vanskeliggjorde derved 
muligheden for at finde en fredelig løsning.

En verdensgenløser er ikke en ”hvem som helst” alm. 
forfatter, hvis værk man kan finde legitimation i ophavs-
retslovens §56 til at ændre i, som man vil, sådan som 
MI i redegørelsen mener at have fundet accept til deres 
rettelser. Jo, man må lave oversættelser til andre sprog, 

også nudansk, men så skal det jo tydeligt fremgå, at det 
drejer sig om oversættelser.
At MI nu har beordret oversætterne til kun at bruge de af 
MI ændrede udgaver, fortæller at det kun er de af MI’s 
kosmisk ubevidste mennesker rettede udgaver, man 
åbenbart ønsker skal eksistere. At man i en container 
ved Instituttet kunne finde en stak ikke-brugte udgaver 
af Livets Bog fra bl.a. 1984 – dvs endnu ikke rettede! – 
bekræfter også, at man kun ønsker at formidle de rettede 
udgaver. Da retssagen begyndte var jeg bekymret for, om 
MI kunne finde på at brænde vore faksimile - udgaver, 
hvis de vandt sagen. Men jeg vægrede mig ved at tro, de 
kunne finde på at brænde hellige bøger. Nu ved jeg, at 
det kunne de godt finde på! Men de mener jo heller ikke, 
at Martinus’ bøger er hellige!

Jeg har aldrig kunnet forstå, hvorfor MI havde så meget 
imod (også) at udgive de oprindelige udgaver, når der nu 
engang var en del, der helst ville have dem. Eller hvorfor 
man ikke ville skrive Det Tredie Testamente med i, når 
Martinus nu engang selv havde besluttet det. Det er dog 
en forfatters ret selv at bestemme, hvordan titlen på hans 
værk skal staves, og så var der vel ikke mere at diskutere 
om det.

De mange fine kærlige ord i Rådets redegørelse kan ikke 
ændre på det faktum, at det at anlægge en retssag nu 
engang er en form for krigserklæring. Det har indtil nu 
kostet de fire sagsøgte lige ved 1 mill. kr i advokatom-
kostninger, men for MI mindst det dobbelte, og dermed 
mere end hvad et nyt tag til Mariendalsvej vil koste. For 
de penge kunne MI have trykt over 2000 sæt af de såkaldt 
”historiske” udgaver og givet dem som gave, for således 
i Martinus’ ånd have brugt gaveprincippet.

MI påstår at vi ”fire” sagsøgte kun repræsenterer en lille 
gruppe, men dels har omtrent 200 Martinus-folk givet 
gavebidrag til vores advokatregning, dels er de 500 sæt 
af 1.udgaverne af Livets Bog nu stort set udsolgt. Så det 
retssagen hovedsageligt handlede om er altså næsten væk. 
Det eneste logiske ville derfor være at indstille ”kampen”.  
Men i øvrigt kan ingen vide, hvor de stilfærdige Martinus-
læsere står i denne sag. Det kan jo være ubehageligt at 
mene noget ”forkert” i denne organisation.

På afveje

I sit allersidste foredrag 9/8-1980 sagde Martinus, at 
Rådet har til opgave ”at sørge for at tingene ikke kom-
mer på afveje”. Men allerede i 1988 besluttede Rådet at 
negligere Martinus’ påbud om aldrig at føre retssager, 
da de anlagde sag mod hans medhjælp gennem mange 
år, Mischa, formodentlig på grundlag af rådgivning 
fra Finn Bentzen og hans advokat, som MI åbenbart 
syntes var klogere end Martinus. Heller ikke den gang 
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kunne man finde ud af at løse en konflikt i mindelighed. 
Omend man endte med at trække retssagen tilbage.

Der har været en hel del sager, hvor man med kendskab 
til Martinus’ værk og hans retningslinier har måttet græm-
mes – men især blive bedrøvet. For hvordan kommer vi 
op på sporet igen? Det ser jo ikke ud til, at det nuværende 
Råd har tænkt sig at udøve selvransagelse på grundlag af 
de høstede erfaringer. De synes at mene, det kun er alle 
andre, der fejler, og så kan man jo ikke blive klogere.

Når alle de fejltagelser, som MI har begået i de forløbne år 
skal beskrives i en historisk erfaringsopsamling, kan man 
ikke undgå at undre sig over, hvilken central rolle Rådet 
har givet Finn Bentzen. Da han ret hurtigt måtte ophøre 
med selv at fungere som revisor (manglede bestalling), 
blev han tilsyneladende ansat som ”økonomisk rådgiver”. 
Hvad var det mon, MI skulle lære af dette problematiske 
samarbejde?

Da jeg her i bladet i beskrivelsen af MI’s manglende 
hjælp til Sagens store støtte Sam, dengang han kom i 
vanskeligheder pga Finn Bentzen, kom til at bruge et 
lille ord, Finn ikke brød sig om og derfor sagsøgte mig, 
var min undren stor, da to rådsmedlemmer mødte op i 
retten for som vidner at sikre Finn sin ”hævn”. Hvorfor 
forsøgte man ikke at få en forsoning i stand, f.eks. ved 
at jeg kom med en undskyldning? Det var jeg parat til. I 
stedet sendte Finn mig en hoverende ha-ha-mail, da jeg 
tabte (se Impuls 4/10).

Dette blot som et lille eksempel på, hvor forvirret Rådet 
har været om deres rolle som varetager af kærlighedens 
videnskab.

I mange år nøjedes jeg med at undre mig over MI’s 
beslutninger og tænkte blot, at de jo måtte gøre, hvad 
de mente var rigtigt, så længe de ikke forhindrede mig i 
at gøre det, jeg følte var rigtigt. Med retssagen ændrede 
det sig, og jeg var nødt til åbenlyst at sige fra, hvis jeg 
skulle tage Martinus – og mig selv – alvorligt. Jeg synes 
ikke sagens ledelse har forstået og respekteret, hvem 
verdensgenløseren Martinus virkelig var.
Man kan blive i tvivl om, hvor vigtig Martinus’ budskaber 
i grunden er for Instituttets ledelse.

Martinus har givet mig det vigtigste i mit liv – hans værk 
Det Tredie Testamente. Med den indsigt, jeg der har fået, 
kan jeg leve med, at verden ser ud som den gør. For nu 
ved jeg, at vi alle er på vej til at realisere kærlighedens 
menneskerige, hvor længe det end varer. Martinus har 
lært os hvilken vej vi skal gå - kærlihedsbudskabet skal 
leves i praksis så meget, vi formår.

DIALOG FREM FOR DEBAT  - Af Jes Arbov

”Den måde, vi er uenige på, er altafgørende for de resultater, vi skaber. Håndterer vi uenigheden destruktivt, 
udløser den ødelæggelse, og omvendt kreerer den konstruktive uenighed nye veje og synergi.Det gælder både i 
din hverdag, på din arbejdsplads og i globale konflikter.

Når vi udfolder dialogen, sker der en fælles undersøgelse, hvor alle lærer af hinanden, og hvor vi i fællesskab 
finder bæredygtige løsninger. Dialogen spirer allerede mange steder, både i kommuner og organisationer. Og selv 
på Christiansborg flytter dialogen ind. Vi ser med andre ord en politisk bevægelse, hvor flere og flere politikere 
og borgere øjner mulighed for at skabe en ny politisk kultur, hvor borgerinddragelse, demokrati og dialog er 
uløseligt forbundet.”

Fra oplæg til et møde om den konstruktive dialog i Aarhus.

Man kan i forlængelse heraf stille sig spørgsmålet om det på lidt længere sigt vil være muligt at skabe en ny 
kultur inden for Martinus’ sag baseret på åbenhed og dialog. Vil det være muligt at skabe en kultur, hvor man 
udvikler et sæt særlige redskaber, der kan hjælpe med at adressere, håndtere og løse problemerne, inden de hober 
sig op og skaber konfliktflader på mange niveauer?

I øjeblikket er der nok ikke så meget at gøre pga. af retssagen, men der kommer en tid efter retssagen, hvor det 
bliver nødvendigt at ”klinke skårene” og udvikle en ny dialogbaseret og samarbejdende kultur.
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Hvad sagde Martinus om retssager 
ved rådsmøderne ?

Af Jens Lindsby

Kære Willy Kuijper, Per Jan Neergaard, Trine Mol-
ler, Jacob Kølle Christensen, Peter Bendtsen og Mary 
McGovern.

Når rådet igen og igen fremhæver, at det er rådets tolk-
ning, at Martinus skulle have været positiv overfor retssa-
ger eller på nogen måde bifaldet noget sådan, så tiltrækker 
man selvfølgelig en fuldstændig beskrivelse og analyse 
af hvad Martinus har sagt om denne sag.
Dette er selvfølgelig ikke kun i relation til den verserende 
sag i forhold til 4kløveret, men når man fører retssager i 
Martinus sag og navn, kommer man også til at legitimere 
retssager i fremtiden, f.eks i andre lande og andre insti-
tutioner der måtte være oprettet i Martinus navn. Man er 
med til at danne en højst uønsket praksis i sagen.

Det er relevant at se nærmere på den dokumentation der 
ligger til grund for rådets mandat på dette område og det er 
selvfølgelig en fuldkommen opgørelse af, hvad Martinus 
har sagt på de rådsmøder, der er optaget på bånd. Altså 
det der udover analyserne, udgør strukturen.
Herefter vil jeg med udgangspunkt i rådets svar på Jes 
Arbovs åbne brev, som selvfølgelig refereres,  tage de 
enkelte postulater ud og belyse dem i forhold til den 
gennemgåede dokumentation.

Citaterne fra rådsmøderne og den kontekst de er 
sagt i.
Citater 22/1-74
Martinus : Nej, vi skal ikke lægge sag. Nej, det behøver 
vi ikke.
Martinus : Nej, det skal vi ikke. Derfor er det, jeg mener,-
vi skal ikke til at lave retssager. Så kommer vi jo ingen 
vegne. Så er vi ikke det endelige.
Martinus : Jo, men det er…vi kan jo ikke..vi kan ikke 
optræde med retssager og sådan noget. Det er ikke på 
den måde, at vi skal beskytte os.
Martinus : Ja. Vi henstiller til dem, men vi sagsøger dem 
ikke, selvom de laver…

Mht. det første og andet citat spørges der til følgende:
Torben : ….Og derfor ser jeg vores problem som det 
største, det er, at nogle vil tage af dine ting og gøre det 
til deres eget. ( som eksempel nævnes en der har penge 
til det og kalder det Fransk Martinus institut) Skal vi så 

lægge sag an mod ham, hvis han gør det ?
Martinus : Nej, vi skal ikke lægge sag. Nej, det behøver 
vi ikke.
Ib : Men det, der sådan set er væsentligt, det er også, 
hvilken holdning vi skal have til det. Fordi folk vil jo 
komme til os og spørge, hvad mening vi har….Så må vi 
gøre det gældende.
Martinus : Vi har jo lov til i vor publikation at erklære, 
at det hører ikke under…det er ikke noget, der er knyttet 
til os.
………        ( stiplede linjer på en separat linje, markerer 
at noget af referatet ikke er citeret. )
Torben : Jeg mener , vi skal ikke ligge og bekrige disse 
mennesker.
Martinus : Nej, det skal vi ikke. Derfor er det, jeg mener,-
vi skal ikke til at lave retssager. Så kommer vi jo ingen 
vegne. Så er vi ikke det endelige.

Omkring det tredje citat falder dialogen således :
Martinus :……Der vil altid være en eller anden, der 
tænker: Nå der ligger penge i det… Han kalder det det 
navn og sådan noget.
Torben: Ikke alene det med penge. Men der bliver jo det 
der behov for at beundres af andre mennesker..glorien 
og alt det der.
Martinus : Jo, men det er…vi kan jo ikke..vi kan ikke 
optræde med retssager og sådan noget. Det er ikke på 
den måde vi skal beskytte os.

Mht. det fjerde citat siges det :
Martinus : Ja. Vi henstiller til dem, men vi sagsøger dem 
ikke, selvom de laver.. Men når de kommer og siger, at 
de vil meget gerne lave et Martinus Center i Frankrig el-
ler Sweitz, eller hvor det nu er. Når de kommer og siger 
sådan noget, så siger vi : Ja, det må i da meget gerne, når 
det bare er i kontakt… når det bare er vore ting, de gerne 
vil fortælle,- så har vi ikke noget imod det. Og hvis de så 
laver noget… og det viser sig, at de laver noget forkert---
det kan vi ikke begynde at…det dør af sig selv. Forsynet 
lader det dø af sig selv.

Citat 5/2-74 Martinus : Sagen skulle jo nødig komme 
ud i retssager og den slags ting
Der tales om juridisk bistand og her udtaler Martinus 
helt generelt :
Martinus : Sagen skulle jo nødig komme ud i retssager 
og den slags ting.
Og senere denne skønne udtalelse om at have ansat en 
jurist :

Åbent brev til Rådet
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Martinus : Jo. Han har så den opgave at være opmærksom 
på, at vi aldrig kommer i konflikt med nogen.

Citat 5/2-74 : Ja. Benyttelsen af vores litteratur. Den 
må vi have retten til,- der må vi passe på retten til vort. 
For ellers ved man aldrig, hvor det havner alt sammen.

Martinus : Ja. Benyttelsen af vores litteratur. Den må vi 
have retten til,- der må vi passe på retten til vort. For ellers 
ved man aldrig, hvor det havner alt sammen.
Aage : Så vil jeg godt spørge, hvordan kan vi sikre os 
vores ret på det område ?
Ib: Det kan vi efter min opfattelse kun sikre os ved, at der 
er angivet en copyright i bøgerne, som tilhører instituttet. 
Andet kan vi jo ikke gøre.
Martinus : Ja. Og så tror jeg, der bliver en anden faktor,- at 
vi kan sælge dem billigt,- billigere end alle andre.
Aage : Ja, jeg ville jo håbe på, at faktoren det var kvali-
teten, sådan at hvis man vil have den bedste kvalitet, så 
skulle man have det her……..

På de efterfølgende sider af rådsreferaterne siger Marti-
nus, at MI er det originale sted med de originale bøger 
der har et forspring til andre og at man har autoriteten.
Det er dette citat rådet igen og igen fremhæver som 
dokumentation for, at Martinus skulle mene at man skal 
føre retssager for at passe på værket. Men Martinus siger 
i denne sammenhæng absolut heller ikke noget om, at det 
at passe på værket indebærer retssager.

Citater 5/3-74 : 
Martinus : Nej..man må selvfølgelig have.,selvfølgelig 
må det være skrevet, hvad man har lovet, og hvad man 
ikke har lovet osv. Det må stå skrevet. Men, vil man ikke 
holde det, så må man gå. Ikke det her med retssager.
Martinus : Nej, det er godt nok, at man skriver ned 
det, man bliver enige om. Det er man jo nød til. Men 
det behøver ikke at betyde, at så er der retsforføl-
gelse, hvis man ikke holder det. Vi skal bort fra disse 
retsforfølgelser. 

Citaterne kommer i forbindelse med en snak om kontrak-
ter og nedskrevne aftaler internt på MI.

Citat 5/8-75 : ja,ja,. Det må vi også præcisere. For vi 
kan jo ikke ligge og rode…..så kan vi måske ligge og 
rode i retssager hele tiden. Og det kan denne sag jo 
ikke være med.

Situationen er den, at der er en, der bruger Martinus 
materiale uden at have fået lov og undlader at nævne, at 
det stammer fra Martinus. Altså et klokkeklart copyright 
brud.

Martinus : Det er det samme, som hvis I skriver en bog, 
nå, så kommer der en mand, han tager nogle kapitler, som 
han sætter i en bog han laver. Det er akkurat det samme…
Ja det må han gerne have lov til at gøre, for det kommer 
han ingen vegne med. Det er under forsynets styrelse. 
Men de skal jo have lov til at opdage deres begrænsning…
…….
Martinus : Men der bliver meget af den slags. Uh – der 
bliver så meget. Folk snakker og skriver og kopierer. Men 
det gør ikke spor.
…….
Martinus : …det har de ikke lov til at ændre på. Udgiver 
de bøgerne, så må de trykkes, som de er, - altså oversat.
…….
Martinus : ….I strukturen , som vi laver, må vi lave en 
erklæring om, hvordan vi ser på de ting. Ikke sandt. Det 
bliver meget vigtigt. Således at vi altid kan protestere i 
al fald. Hvis det er skrigende imod det, vi har bestemt.
Henning Laug : Vi må også præcisere, hvor langt vi kan 
gå med hensyn til at blande os i den slags ting.
Martinus : Ja,ja. Det må vi præcisere. For vi kan jo ikke 
ligge og rode…så kan vi måske ligge og rode i retssager 
hele tiden. Og det kan denne sag jo ikke være med til.

Citat 13/2-79 : Lige så vel som man nu melder folk til 
politiet og straffer, så vil det i fremtiden blive modsat. 
Det varer selvfølgelig længe. Folk ville jo sige : det 
mangler sgu da bare, at man skal finde sig i det og 
det De skal lære at finde sig i alting. Jeg viser også, 
hvordan ingen kan  lide uret, og ingen kan gøre uret.

Citat 9/9-80 : Det er jo også noget underligt noget,-at 
skulle føre retssager om åndelige ting. Vi skal jo gå 
foran med, hvad der skal gøres.

Martinus overvejer om man kan hindre andre i at tage 
navnet Martinus åndsvidenskabelige institut.
Han taler så om en konkret episode, hvor der er taget af 
det, der tilhører Martinus og siger så :
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Martinus : Det er jo også noget underligt noget,-at skulle 
føre retssager om åndelige ting. Vi skal jo gå foran med, 
hvad der skal gøres.

Citat 6/1-81 :
Nu er det jo det, at vi har begrænset magt. Men vi kan 
jo udtrykke, hvad der er i kontakt med os. Og det, der 
ikke er i kontakt med os, - det vil ikke få held i livet. 
Det kan jeg godt sige. Der vil ske noget med det. Så 
meget magt ligger der i sagen. Men vi skal vide, at vi 
har den magt, og at vi kan påtale det, og hvis de ikke 
lystrer denne påtale, behøver vi ikke søge politiet. 
Det skal nok vise sig, at det bliver forhindret. Der er 
heldigvis andre kræfter, der virker i sagen, - det er 
måske nok kun mig, der kender dem, men de er der.

Op til udtalelsen snakker Martinus om at lave en sekt ud 
af hans arbejde:
Martinus: Det skal bare være. sådan, at bestyrelsen kan 
gribe ind, påtale, at det har man ikke ret til, - at de ikke 
har ret til at bruge det til en sekt. Jeg ved ikke, hvordan 
man, — det har man måske ikke ret til. Men en sådan 
forening kan ikke vokse. For de fleste vil jo helst være fri 
for det. Det er jo det, de i dag er ked af. De vil ikke ind i 
en sekt. Og det er også det - det er ikke egnet (beregnet 
til) til dannelse af sekt. Det er noget, det enkelte menneske 
skal bruge i sit eget liv, - det er det faktisk. En sekt vil lave 
love og give pokker i, hvad der står i bogen. Så laver de 
love, der passer ind i deres kram. Der er altid nogen, der 
er meget talende. Man skal simpelthen følge bøgerne. Der 
skal ikke laves almindelig højskole på det. Skal der laves 
skole, så må det være skole - grundet på det. 

Rådets svar til Jes Arbov

Det med fed er min fremhævning og de punkter, der skal 
diskuteres.

Ad 2) Martinus har på rådsmøder udtalt, at “vi skal bort 
fra retsforfølgelser” og mente, at man skal forsøge at løse 
konflikter i mindelighed. Men han har ligeledes på råds-
møder udtalt, at “Benyttelsen af vores litteratur må vi have 
retten til. Der må vi passe på retten, for ellers ved man al-
drig, hvad der sker med det hele.” (Rådsmøde 05.02.1974) 
Martinus udtalelser i båndafskrifterne er indimel-
lem modstridende, og de skal oftest ses i en bestemt 
kontekst. Man kan derfor ikke blot tage en enkelt 
udtalelse og hævde, at det generelt er Martinus vilje. 
Førstnævnte udtalelse omhandlede for eksempel 
udelukkende en situation omkring personalesager 
på Instituttet og var ikke en generel betragtning. 
Ligeledes kan man sjældent finde entydige tilkende-
givelse i analyserne omkring de praktiske udfordrin-
ger, der kan være med for eksempel den daglige drift 
af Instituttet, udgivelse eller beskyttelse af værket. 

Rådet, der via gavebrev, testamente og fundats har fået 
overdraget ansvaret for Instituttet og Martinus’ værk er 
således nød til selv at vurdere, hvad de bedste beslutninger 
for Instituttets arbejde er. I tilfældet med retssagen har 
der ikke været nogen tvivl om, at en retssag desværre 
var nødvendig for at beskytte værket nu og i fremti-
den. Se eventuelt dokumenter om beskyttelse af værket 
her: www.martinus.dk/da/martinus-institut/ophavsret 
Samt dokumenter om retssagen her: ://www.martinus.
dk/.../emne.../martinus-instituts-ophavsret/

Vi må passe på retten til værket.

Martinus har i rådsreferaterne nogle helt klare retnings-
linjer omkring hvordan der skal passes på værket og 
det indebærer ikke retssager, han siger jo ( det med fed 
er min fremhævning ) :

•	 22/1-74 : …vi kan ikke optræde med retssager 
og sådan noget. Det er ikke den måde vi skal 
beskytte os.

•	 22/1-74:…Ja. Vi henstiller til dem, men vi 
sagsøger dem ikke, selvom de laver..

•	 22/1-74: …og det viser sig, at de laver noget 
forkert---det kan vi ikke begynde at…det dør 
af sig selv. Forsynet lader det dø af sig selv

•	 5/8-75… Således at vi altid kan protestere i 
al fald. Hvis det er skrigende imod det, vi har 
bestemt.
H: Vi må også præcisere, hvor langt vi kan gå 
med hensyn til at blande os i den slags ting.
M : Ja, ja.Det må vi præcisere. For vi kan ikke 
ligge og rode ..så kan vi måske ligge og rode 
i  retssager hele tiden. Og det kan denne sag jo 
ikke være med til.

•	 5/8-75: ..Ja det må han gerne have lov til at gøre 
, for det kommer han ingen vegne med. Det er 
under forsynets styrelse

•	 6/1-81 :…Og det , der ikke er i kontakt med 
os, - det vil ikke få held i livet. Det kan jeg 
godt sige. Der vil ske noget med det. Så meget 
magt ligger der i sagen. Men vi skal vide at vi 
har den magt, og at vi kan påtale det, og hvis 
de ikke lystre denne påtale, behøver vi ikke 
søge politi. Det skal nok vise sig, at det bliver 
forhindret. Der er heldigvis andre kræfter 
der virker i sagen,-…

Den måde man skal passe på værket er altså ved at 
påtale uretmæssigheder og hvis det ikke hjælper, da 
mener Martinus, at det er op til forsynet at beskytte MI.
Der er således ikke noget sted hvor Martinus lægger 
op til, at MI skal beskytte værket ved hjælp af politi 
og retsvæsen. Tværtimod siger han igen og igen, at det 
skal man ikke.
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Hvilken kontekst taler Martinus om at man ikke skal 
retsforfølge?

•	 Hvis nogen tager noget af Martinus og gør det 
til deres eget. F.eks opkalder et Institut efter 
Martinus

•	 Konkret situation hvor en bruger Martinus ma-
teriale, uden at nævne at det ikke er hans eget. 
Altså et copyright brud. 

•	 I forbindelse med at oversættelser skal udgives 
uden ændringer, vil Martinus heller ikke være 
med til retsforfølgelse, hvis det ikke overholdes.

•	 Hvis nogle vil bruge Martinus i sekterisk øjemed 
er retssager udelukket.

•	 En personale situation hvor Martinus også læg-
ger vægt på, at der ikke skal retsforfølges, hvis 
nedskrevne aftaler ikke følges.

•	 Hvis der er nogle, der forsøger at udnytte Marti-
nus værk eller navn økonomisk skal man heller 
ikke føre retssager.

Derudover udtaler Martinus helt generelt d. 5/2-74 at 
sagen nødigt skulle komme ud i retssager.

Det er således i alle mulige forskellige kontekster at Mar-
tinus er imod retssager og det gælder jo også sager, hvor 
andre uretmæssigt bruger Martinus navn eller materiale. 
Altså såkaldte copyright overtrædelser.  
Rent faktisk har jeg svært ved, at komme på en relevant 
kontekst Martinus ikke nævner i denne sammenhæng. 
Det er i alle tænkelige sammenhænge, at Martinus ikke 
mener der skal føres retssager.

Martinus udtalelser er indimellem modstridende.

Jeg kan godt se den pinefulde situation rådet er havnet i, 
for dele af de citater der her refereres har jo været offent-
liggjort og derfor ved alle, at Martinus er imod retssager. 
Så enten tager rådet fejl eller også må rådet påvise, at det 
er Martinus udtalelser, der er uklare. Og da rådet ikke vil 
indrømme de tager fejl, må det jo således være Martinus, 
der ikke er klar i mælet. At udtale sig modstridende er jo 
det samme som, at ens tankerækker ikke hænger sammen 
eller man er ulogisk. 

Så for at redde sig selv, mener rådet nu, at Martinus tan-
kegang ikke hænger sammen i logisk sammenhængende 
tankerækker. Det er bare ikke logisk, at det er verdens-
genløseren eller talsmanden den hellige ånd fra de højere 
verdener, der er ulogisk eller modstridende.
Det ville jo have store konsekvenser for verdensbilledet 
hvis man kunne vise, at det er væsener fra Guds primære 
bevidsthed, der ikke er i stand til at udtrykke sig klart og 
entydigt omkring noget så relativt simpelt som, hvorvidt 
man skulle føre retssager eller for den sags skyld hvordan 

en verdensgenløsers værk skal udgives.
Hvordan vil det så ikke gå, når samme primære bevidst-
hed skal planlægge fremtidige galakser og mælkeveje, vil 
de også blive planlagt modstridende? Og når vi nu kan 
se at alt er 100% logisk,  ja ikke et støvfnug kan falde 
tilfældigt, hvorfor så pludselig mene at det ikke passer? Ja 
hvordan kan Gud være alvidende og almægtig, hvis han 
udsender verdensgenløsere, der udtaler sig modstridende?
Selvfølgelig er Martinus ikke modstridende og ulogisk, 
tværtimod er hans udtalelser omkring retssager i rådsre-
feraterne konsistente og fuldstændigt entydige. Da dette 
er sandt, er det selvfølgelig også sandt, at det er rådets 
betragtninger der er ulogiske og modstridende.

Retssager er nødvendige for at beskytte værket i 
fremtiden.

Det er klart, at Walt Disney koncernen tænker på den 
måde og jeg kan også se af rådets redegørelse om op-
havsretten fra januar 2016, at man er meget optaget af 
dette verdslige og juridiske aspekt. Der er også en del 
af sagens venner der synes, at det er helt logisk, at man 
retsforfølger folk, der udgiver det værk man har copyright 
til. Det er det jo på sin vis også, hvis man har fødderne 
dybt plantet i dyrerigets mentalitet.
Men vi skal jo vise vejen ud af dyreriget og Martinus 
mener jo åbenlyst, at hvis man fører retssager, da er man 
ikke det endelige. Og hvis man ikke skal føre retssager, 
er der heller ikke noget, der skal beskyttes på den måde 
i fremtiden. Det er egentlig så ligeud af landevejen. 

Afsluttende kommentarer

Jeg har fuld forståelse for den vanskelige situation rådet 
bliver sat i, når andre begynder at udgive værket. Det er 
klart, at det må være grobund for mange overvejelser og 
dilemmaer. Det er som om, at rådet i vigtige sager ikke 
giver sig tid og rum til at lave en samlet gennemgang af, 
hvad Martinus har udtalt om en given svær situation. Hvis 
man havde gjort det, ville det forhåbentlig være tydeligt 
hvad Martinus ønske er.

Hvis man alligevel ønsker at handle modsat af Martinus, 
må man jo stå ved det og sige det åbent, i stedet for at 
komme med disse påstande om, at Martinus indimellem 
udtaler sig modstridende. Hvis man ikke nøje holder sig 
til Martinus, risikerer man hele tiden, at ens handling 
mere er en automatfunktion udviklet i dyreriget end i 
overensstemmelse med ens mandat.

Tragedien er jo, at rådet ikke har større ansvar end det 
Martinus har givet rådet. Så når han siger, at udover 
påtaler af det man mener er forkert, da er resten op til 
forsynet, da har rådet selvfølgelig ikke noget ansvar, 
udover at påtale det, de mener er forkert. Resten må være 
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Martinus og forsynets ansvar og ingen ville med nogen 
ret kunne kritisere rådet. I virkeligheden er det jo en stor 
byrde Martinus på den måde tager af rådets skuldre. Men 
som Martinus også sagde, da vil et af problemerne for 
rådet være, at de ikke har samme tiltro til forsynet, som 
han selv havde.

Det er altså også meget uheldigt med påstanden om, 
at Martinus indimellem udtaler sig modstridende. Nu 
ved jeg selvfølgelig godt, at rådet er ligeså lykkelig for 
Martinus som alle andre der har taget Martinus til deres 
hjerter, men man kommer jo til at stille spørgsmålstegn 
ved hans åndelige storhed og egentlig hele begrebet Guds 
primære bevidsthed. Der er i rådsreferaterne i nogle sager 
en proces hvor indstillingen og beslutningerne ændrer sig 
over tid, men at sige at Martinus indimellem udtaler sig 
modstridende, er helt forkert. Og heldigvis for os alle.

Reelt er det jo meget besynderligt i denne sag, at mene, 
at en person mener noget bestemt, selvom denne person 
kun har udtalt, at vedkommende mener det modsatte.

Dette er egentlig kun skrevet som et forsøg på at samle 
dokumentationen omkring Martinus sag og retssager. Det 
gode ved denne konflikt er jo, at sandheden nu må og vil 
frem. Hvis rådet mener der er noget dokumentation der 
mangler, vil det selvfølgelig være rart at få det med, så 
sagen er belyst på et oplyst grundlag.
Selvfølgelig ville det være rart, hvis rådet kunne indse 
det problematiske i hele denne situation og løste den, 
men det virker ikke som om, det er der rådet er. Så må 
vi i stedet vente og se hvad de udsendte retssagsenergier 
bringer, når de vender tilbage. 

Tomrummet er en åndelig verden

Når verdensaltet viser sig for os som et gigantisk tomrum, i hvilket den materie, som udgør sole og mælke-
vejene, kun fylder overordentlig lidt, er det således absolut ikke fordi, det i virkeligheden udgør et sådant 
tomrum, men fordi materien her forekommer i en tilstand, der ikke kan indvirke på fysiske sanser.

Vi bliver således her vidne til to slags materier: den for sanserne synlige og den for sanserne usynlige. 
Men ligesom de synlige materier udgør den synlige verden, således udgør de usynlige materier en usynlig 
verden. Og vi er her kommet til fundamentet i enhver religion, nemlig dette, at der eksisterer en ”åndelig” 
verden hinsides den fysiske. Men for os er den usynlige eller åndelige verden altså ikke en tro eller hypo-
tese, men en realistisk kendsgerning.

Men hvorfor betegnes denne usynlige verden som ”åndelig”? Den betegnes som åndelig, fordi hele vor 
bevidsthed og tankeverden er bygget op af denne materie. Med fysiske sanser eller øjne kan vi ikke se vore 
tanker eller forestillinger. Derfor er det, at vi må udtrykke os ved et sprog.
Hvis vore tanker var synlige ligesom vor fysiske organisme, som vore øjne, hår og hænder etc., behøvede 
vi ikke talens brug.

Da tanker er det samme som bevidsthed, og bevidsthed igen er det samme som ånd, og ånd hører ind under 
den usynlige materie, har vi her årsagen til, at denne materies område er blevet kaldt ”den åndelige verden”.
(Uddrag fra artiklen ”Gennem verdensaltets tomrum” kap.3)
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Kapitel 4:
Af Uwe Todt

I sin ”Geheimwissenschaft im Umriss” beskriver Rudolf 
Steiner skabelsen af vort solsystem med de dertilhørende 
væsener. Han ser det opstå af de højere hierarkiers ska-
belseskræfter og arbejde. Disse væsener karakteriserer 
han med egne navne, mens han i sine foredragsværk 
mest benytter sig af de overleverede kristne navne. Ifølge 
Steiner findes der ni hierarkier ovenover mennesket, som 
han inddeler i tre grupper. De af ham benyttede navne i 
”Geheimwissenschaft im Umriss” har jeg tilføjet i pa-
rentes for hver især:
1. Hierarki (højest): Seraphim (Kærlighedens Ånder) 
– Cherubim (Harmoniens  Ånder) – Throne (Viljens 
Ånder).
2. Hierarki: Kyriotetes (Visdommens ånder) – Dynamis 
(Bevægelsens Ånder) – Exusiai (Formens Ånder).
3. Hierarki: Archai (Personlighedens ånder) – Archange-
loi (Ildånder) – Angeloi (Livets Sønner).

Det første og andet hierarki er de egentlige skabervæsener. 
Throner, Kyriotetes, Dynamis og Exusiai eller Elohim er 
først i den nuværende og de tre forgangne jordinkarna-
tioner opsteget til skabervæsener. Skabelsen opstår der-
ved, at væsenerne, som er opsteget til skabervæsenernes 
hierarki, lader sin væsenssubstans strømme ud. Denne 
væsenssubstans bliver så bearbejdet og forandret af de 
andre skabervæsener og det tredje hierarkis væsener. (1) 
Således opstår den ydre verden i jordens forskellige inkar-
nationer (Saturntilstanden, Soltilstanden, Månetilstanden 
og Jordtilstanden såvel som fremtidigt en Jupitertilstand, 
en Venustilstand og en Vulkantilstand). (2) I begyndelsen 
af Saturnudviklingen, der svarer til mineralriget i det kos-
miske spiralkredsløbs symbol, lader Throner deres vilje 
strømme ud. Saturn består kun af denne viljesubstans. 
Og af den består det første anlæg til menneskenes fysiske 

krop. Gennem Jordens hidtil fire inkarnationer udvikles så 
denne viljesubstans videre. De nuværende fysiske kroppe 
til mennesker, dyr, planter såvel som mineraler er skabt 
af denne substans.          

I begyndelsen af Soludviklingen, som hos Martinus svarer 
til planteriget, så lader Kyriotetes, der nu er opsteget til 
skabervæsener, substans fra deres æter- eller livskroppe 
indstrømme i Thronernes viljesubstans. Denne indstrøm-
mende æter svarer til instinktenergien hos Martinus, 
og skaber instinktlegemet i væsenerne. Derved skabes 
der under Soltilstanden et nyt rige, som består af den 
Thronernes videreudviklede viljesubstans og Kyriotetes 
ætersubstans. Det er et planterige, dog i helt andre for-
mer end dagens planterige. (3) Kyriotetes ætersubstans 
bliver så gennem Jordens tre inkarnationer (Soltilstan-
den, Månetilstanden og Jordtilstanden) videreudviklet 
til menneskers, dyrs og planters æterkrop. Æterkroppen 
indeholder livet til de enkelte legemer, når den forlader 
legemet, bliver der kun det døde lig tilbage. Ved siden 
af planteriget består der under Soltilstanden et videreud-
viklet, til Soltilstanden afpasset mineralrige for hvilket 
Steiner antager, at det ikke under Saturntilstanden kunne 
udvikle sig færdigt, så det må genopstå under Soltilstan-
den med karakteristiske præg fra Saturn.

Den næste Jordinkarnation, Månetilstanden, svarer til 
dyreriget hos Martinus. Som det næste opstigende hie-
rarki er det her Dynamis, som af deres eget væsen lader 
substans fra sine astralkroppe indstrømme i de af vilje- 
og ætersubstans skabte plantevæsener, der derigennem 
omdannes til dyrevæsener, men af helt andre arter end 
dagens dyr. De indstrømmende astralkræfter svarer til 
tyngdeenergien hos Martinus og således astralkroppen 
til tyngdelegemet. Astralkroppen blev så under Månetil-
standen og den hidtidige Jordudvikling videreudviklet til 
de nuværende menneskers og dyrs astralkroppe. 

Den indeholder væsenernes begær, emotioner samt li-
denskaber og virker nedbrydende samt ødelæggende på 
den fysiske krop. Under søvnen forlader den kroppen, 
således at æterkroppen gives mulighed for at udbedre 
dagens anrettede skader, men ikke helt, så de ikke udbed-
rede skader derfor i løbet af årtier fører til væsenets død. 
Under Månetilstanden består der sammen med dyreriget 
et til Månetilstanden afpasset, videreudviklet planterige 
og mineralrige. Vedrørende planteriget antager Steiner 
det som tilbagestående siden Soltilstanden og for mine-
ralrigets vedkommende siden Saturntilstanden.

Hierarkiernes arbejde og skaberkraften i det enkelte væsen
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Under den fjerde Jordinkarnation, den nuværende Jord, 
videreudvikles astralkroppen. En del af den deler sig i 
fornemmelsessjælen, forstandssjælen og bevidstheds-
sjælen. (4) Denne proces er endnu ikke afsluttet, thi 
bevidsthedssjælen er stadigvæk ikke udviklet hos mange 
mennesker, nogle har endog heller ikke udviklet for-
standssjælen. Fornemmelsessjælen forbinder det sjælelige 
liv med astralkroppen, forstandssjælen bevæger sig i 
selve sjælslivet, og bevidsthedssjælen retter sig i vor tid 
mod den ydre fysiske verden og vil i fremtiden vende sig 
mod den åndelige verden. I sin tid da bevidsthedssjælen 
var tilstrækkeligt forankret, ”begavede Formens Ånder 
(Elohim) ham (mennesket) med gnisten af sin ild. Jeget 
blev tændt i ham. ” (5)

Som allerede sagt, mener Rudolf Steiner i ”Geheimwis-
senschaft im Umriss” vedrørende det under Soltilstanden 
dannede nye mineralrige, at det drejer sig om en del af det 
under Saturnudviklingen skabte mineralrige, der fremkom 
igen, fordi bestemte Saturnvæsener ikke havde afsluttet 
sin udvikling i løbet af Saturntilstanden og derfor måtte 
indhente dette under Soludviklingen. Det samme gælder 
analogt for mineralriget og planteriget under Måneudvik-
lingen og for mineralriget, planteriget og dyreriget under 
Jordudviklingen. Ifølge Martinus kan sådan noget ikke 
forekomme og nemlig af to grunde:

1. Mellem Saturntilstanden og den efterfølgende Sol-
tilstand ligger der et pralaya (ifølge teosofisk og antro-
posofisk betegnelse). Denne er det 7. eksistenstrin i alle 
syv eksistensniveauer, der rækker fra det mikrokosmiske 
stofniveau til det makrokosmiske mælkevejsniveau. På 
dette 7. eksistenstrin bliver først de 6 forgangne eksistens-
afsnit af mineralrige, planterige, dyrerige, menneskerige, 
visdomsrige og den guddommelige verden gennemløbet, 
inden væsenerne overgår i hukommelses- eller saligheds-
riget, hvor der ikke længere består nogen ydre verden, 
hverken fysisk eller åndeligt, og væsenerne kun lever i 
deres erindringer. Væsener fra alle 7 eksistenstrin, lige fra 
mineralvæsen til hukommelsesvæsen går over i pralaya. 

De gennemløber det 7. eksistenstrins afsnit som repeti-
tioner, som aktivt nyt trin eller som passiv foregribelse 
af fremtidige trin. Dyrene repeterer f. eks. mineralriget 
og planteriget, gennemlever dyrerigets nye trin samt 
foregribelsen af fremtidige trin for menneskeriget og frem 
til hukommelsesriget. Visdomsvæsener repeterer mine-
ralriget indtil menneskeriget, gennemlever visdomsriget 
som nyt trin samt foregribelsen af de fremtidige trin for 
den guddommelige verden og frem til hukommelsesriget; 
hukommelsesvæsener repeterer alle trin fra mineralriget 
indtil den guddommelige verden for så at gå over i hukom-
melsesriget som nyt trin. Til rådighed har de den fulde 
erindring over samtlige gennemløbne eksistensniveauer. 

Væsener på de andre eksistenstrin erindrer sig kun om de 
hidtil gennemløbne trin, ikke om de foregrebne fremtidige 
trin, idet de kun passivt deltager i dem.

Når et af de milliarder mælkevejssystemer overgår i 
pralaya, hvad der formodentlig viser sig ved, at mælkeve-
jen gradvist forsvinder i det sorte hul midt i mælkevejen, 
så går også de forbundne solsystemer og himmellegemer 
med alle deres væsener med over i pralaya eller hukom-
melsesriget. Denne overgang sker sikkert ikke på en 
gang, men sandsynligvis kan det vare lige så lang tid som 
mælkevejens opståen, altså formodentlig mange millio-
ner år. Den begynder med solsystemerne i mælkevejens 
midte - de udviklingsmæssigt mest fremskredne. De har 
tiltrukket væsener, som er lige så udviklet som den selv. 
I de solsystemer, som overgår i hukommelsesriget lever 
der ingen væsener, som udviklingsmæssigt befinder sig 
i starten eller midten af hukommelsesrigets eksistens-
afsnit, thi disse er desforinden overgået til solsystemer 
lokaliseret i mælkevejens periferi og derfor først overgår 
i pralaya senere. Ifølge Martinus kan kun de væsener 
overgå i pralaya, hvilke fuldtud formår at gennemløbe 
hele det 7. eksistenstrin eller 7. eksistensafsnit. Derfor 
kan der ikke findes tilbagestående væsener på den efter 
Saturntilstanden nye opstående Soltilstand. 

Her findes der væsener fra alle eksistenstrin, dog er de 
ikke tilbagestående, men fortsætter efter deres Saturn-
trin på det efterfølgende eksistenstrin. Fysisk forsvinder 
mælkevejene imidlertid allerede efter det 4. eksistenstrin - 
det sande menneskerige, thi det efterfølgende visdomsrige 
er så finstofligt, at det ikke længere er fysisk sansebart. 
2. Ved enden af pralaya opstår der ifølge Martinus altid 
et nyt mineralrige. Det opstår af salighedsoplevelser fra 
hukommelsesrigets væsener. Efter pralaya rykker alle 
væsener et eksistenstrin videre. På vores fjerde mel-
lemkosmiske eksistensniveau bliver der af mineralerne 
planter, af planter dyr, af dyrene mennesker, af mennesker 
visdomsvæsener, af visdomsvæsener bliver der væsener 
fra den guddommelige verden, og af væsener fra den gud-
dommelige verden bliver der væsener fra saligheds- eller 
hukommelsesriget. Hukommelsesrigets væsener går efter 
pralaya – ved slutningen af hvilken et nyt mineralrige 
opstår – fra det mellemkosmiske eksistensniveau over 
til et himmellegemes eksistensniveau, det femte for der 
igen at begynde som plantevæsen. Det nyopståede mine-
ralrige her behøver ikke at se ud som på den nuværende 
jord. Det kan også se ligeså forskelligt ud, som Steiner 
beskriver forholdene på Saturntilstanden, Soltilstanden og 
Månetilstanden. Ifølge Martinus drejer det sig dog altid 
om nyskabelser og ikke om tilbagestående fortsættelser 
fra forgangne Jordinkarnationer, der igen oplives.

Efter denne skitse over vort solsystems opståen ud fra 
en antroposofisk synvinkel og dertil en kritisk stillings-
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tagen fra Martinus perspektiv skal det nu forelægges, 
hvorledes Martinus anskuer den samme udvikling. 
Ifølge Martinus eksisterer der et allestedsnærværende, 
uendeligt væsen, der i religionerne benævnes Gud. Når 
et menneske vågner op til kosmisk bevidsthed, bliver 
han sig dette guddommelige væsen bevidst. Skabelsens 
egentlige mål er, at vække dette guddommelige væsens 
bevidsthed i det enkelte væsen og det enkelte væsens 
bevidsthed i det guddommelige væsen. At vågne op i 
denne bevidsthed, dertil er mennesket anlagt, ligesom 
øjet er anlagt til at se. Det guddommelige væsen kan 
beskrives således:

Ligesom der ved sansning altid findes tre ting: den 
sansende, sansningen – altså det at se, høre, lugte osv. 
– og det sansede, eller ligesom der ved tænkning altid 
findes tre ting: den tænkende, tænkningen og tankerne, 
eller ligesom der ved det at komponere altid findes tre 
ting: komponisten, det at komponere og kompositionen, 
så findes der hos Gud tre ting: Guds Jeg, den aktive 
skabelse og det skabte, hvorved der menes det samlede 
univers. Derved skal beagtes at: den sansende ikke 
udgør det sansede, derimod er det sansede noget, den 
sansende sanser. Den tænkende er ikke tanken, derimod 
er tanken noget, tænkeren tænker, komponisten er ikke 
kompositionen, derimod er kompositionen noget, kom-
ponisten komponerer. Således er Gud ikke universet, 
men universet er det, Gud frembringer. 

Hvad er så den sansende, tænkeren, komponisten (i sin 
inderste kerne)? De er Jeget. Dette Jeg er til stadighed 
knyttet sammen med alle væsener, men det forbliver 
transcendent. Dermed menes, at Jeget er usanseligt og 
utænkelig. Det betyder dog ikke, at det ikke har med 
verden at gøre, tværtimod: det er til stadighed nærvæ-
rende overalt. Det virkelige Jeg kan erfares i særlige 
øjeblikke, skønt det hverken er noget sanset eller tanke. 
Den sædvanlige jegbevidsthed er tankeprojektionen af 
denne erfaring. Således er også Guds Jeg transcendent: 
ikke til at sanse og tænke, men nærværende overalt og 
mulig at erfare for væsener med kosmisk bevidsthed.
Kan der findes flere jeger? Det er ikke muligt, for da 
tilhørte de verdenen af sanset eller tanker, fordi man i 
så fald ville kunne skelne mellem dem og således ikke 
mere være transcendent.

Fordi der kun kan eksistere et Jeg, har hvert enkelt 
væsens jeg rod i den samme transcendens af Guds Jeg, 
er altså et med Guds Jeg. Jesus, der var oplyst med erfa-
ring af Gud, kunne derfor sige: ”Jeg og Faderen er et. ” 
Jegets transcendens er forudsætningen for overhovedet 
at kunne opleve noget, thi der må kunne etableres en 
forbindelse mellem oplevelsen og det, der befinder sig 
uden for oplevelsen. Der må findes en nogen, som op-
lever noget. Derfor må hver myg og sikkert også hver 

celle have et jeg eller bedre sagt have Jeget. Hvilket dog 
ikke indebærer, at myggen også har en selvbevidsthed. 
Selvbevidsthed har et væsen først, når det oplever sin 
tankeprojektion af sit allerede altid tilstedeværende Jeg.
Når Rudolf Steiner siger (se det ovenstående citat), at 
Exusiai under Jordudviklingen begavede mennesket 
med gnisten fra deres ild og tændte jeget, er det ikke 
helt klart, om han derved vil sige, at de gav ham jeget – 
ud af deres væsenssubstans – eller om de vækkede det 
af søvnen. Kun jegets vækkelse ville stemme overens 
med Martinus. Det er der formodentlig ikke ment, thi 
der hvor Steiner kommenterer begrebet jeg, mener 
han noget andet end Martinus. Han henfører til evnen 
bevidst at kunne erindre sig, at kunne bevæge sig i sine 
erindringer. Derfor har dyret hos ham intet jeg. Han 
mener altså med jeget ikke det transcendente noget, 
der giver hvert væsen sin egen oplevelse, en oplevelse 
det ikke deler med noget andet væsen i universet, deri-
mod mener han med jeget den på erindringer beroende 
egen-bevidsthed. Denne bevidsthed findes naturligvis 
også hos Martinus, men han ville kalde det at blive sig 
bevidst i det altid tilstedeværende Jeg. 

Også skabelsen og frembringelsen er transcendent. Den 
kan ikke sanses, skønt det sker. Vi kan ikke iagttage, 
hvorledes bilder, toner, dufte, smag, berøringsindtryk, 
følelser, tanker, erindringer osv. opstår. Vi kan kun iagt-
tage, hvorigennem de udløses, og at de ikke kan bestå, 
når bestemte organer ødelægger eller bliver ødelagt. 
Iagttaget kan altid kun det, der allerede blev frembragt. 
Skabelsen er dog ikke det frembragte, men er det, hvor-
ved de forskellige ovennævnte fænomener frembringes. 
Trods det adskiller vores altså ligeledes transcendente 
skabelse eller frembringelse sig fra det transcendente 
Jeg, thi skabelsen er bundet til de væsener, der frem-
bringer noget, mens det transcendente Jeg er lige for 
alle. Et befrugtet hønseæg kan kun opbygge en hønes 
krop og ikke en dues, ligesom et befrugtet løveæg i 
løvindens livmoder kun kan opbygge en løvekrop og 
ikke en gazelles. Også måden at opleve og sanse på er 
givet på forhånd for hver dyreart. Det samme gælder 
for mennesker. Men her træder der en individuel faktor 
til, der præger den opbyggede gestalt, så alle mennesker 
tydeligt adskiller sig fra hinanden. Også sansning og 
fremfor alt tankerne er individuelt prægede, bortset 
fra de erindringer, der gør hvert menneske til en unik 
individualitet i det samlede univers.

Naturligvis ved det jegbevidste menneske heller ikke, 
hvorledes han opbygger og opretholder sin gestalt, ved 
hjælp af hvilken den ham indstrømmende lys- og lyd-
bølger eller de kemiske påvirkninger danner billeder, 
toner, dufte og smag. Han ved heller ikke, hvorledes 
han gør tanker, men det kan han. Han ved heller ikke, 
hvorledes han skaber erindringer, thi han søger no-
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get, han netop ikke kan huske. Alt dette kan han ikke 
vide, fordi hvert væsens skabende kræfter ikke ligger 
i det manifesterede væsen, men i den transcendente 
overbevidsthed, som omfatter højere dimensioner, der 
imidlertid er forbundet med hvert væsen. Gennem 
skæbneelementet - således Martinus – er hvert væsen 
forankret i overbevidstheden. Yderligere henvisning 
til overbevidstheden kunne han ikke videregive end 
dette, for hertil manglede tilhørerne de nødvendige 
forudsætninger. Vi bevæger os med vores forestillinger 
i en tredimensionel fysisk verden og formår udmær-
ket at tænke matematisk. Men det at forestille os den 
fjerde dimension er os ikke længere tilgængeligt, men 
vel den matematiske tænkning. Dertil at kunne forstå 
skabelseskræfterne er vi ligeså fjern, som vi hver især 
personligt er fjern fra kosmisk bevidsthed.

Disse erkendelser, som jeg ovenstående har forsøgt at 
fremstille, har Martinus præget i en enkel formel. Det 
transcendente Jeg kalder han X1. X kalder han det, 
fordi man om det transcendente Jeg eller ”Noget” intet 
kan udsige, thi hvert udsagn tilhører den skabte verden. 
Den ligeledes transcendente skaberkraft kalder han X2 
og det skabte eller frembragte kalder han X3. Til X3 
hører alle bevidsthedsindhold, altså også alle tanker 
og erkendelser, alle følelser, alle sansninger også de 
oversanselige iagttagelser. Det guddommelige væsen 
er altså en trehed: X1 er dets Jeg, X2 er dets skaber-
kraft og X3 er dets frembragte uendelige univers. X1 
er transcendent, universel og forbundet med alle, X2 er 
ligeledes transcendent og universel, men differentieret 
efter det eksistensniveau, eksistenstrin og eksistensaf-
snit, i hvilket enkeltvæsenet befinder sig, og er tilknyttet 
disse, X3 er den sanselige virkelighed. Med den sanse-
lige virkelighed menes dog den samlede virkelighed, 
også de oversanselige højere verdener tilhører den. 
Selv den højeste intuition tilhører X3. Man kan spørge 
sig, hvorfor Martinus ligeledes betegner den sanselige 
virkelighed med et X, thi den kan jo sanses. Men denne 
betegnelse er dog berettiget, fordi man for universet 
som helhed heller intet kan udsige, thi til hvert udsagn 
er det også muligt med et modsat udsagn, idet der til 
alt eksisterende også findes et modbillede.

Guds Treenighed af X1, X2 og X3 spejler sig i ethvert 
væsen, som ligeledes består af X1, X2 og X3. Enkelt-
væsenets X1 er identisk med Guds X1. Enkeltvæsenets 
X2 indeholder kun Guds skabelseskraft svarende til 
dets position i det kosmiske spiralkredsløb, og enkelt-
væsenets X3 er en del af universet. Det synes, som om 
der ikke består en forbindelse mellem dette Martinus 
verdensbillede og det tidligere fremstillede verdensbil-
lede af Rudolf Steiner med hierarkiernes virksomhed. 
En sådan består dog, så at man kan sammenfatte begge 
verdensbilleder i et. Det vil jeg prøve at fremstille i det 

næste kapitel. Afslutningsvis her endnu nogle formod-
ninger fra mig.
Formodninger: (Det følgende er mine formodninger 
over de syv eksistenstrins dimensioner) 
Hukommelsesriget befinder sig ikke i rummet. Det er i 
dette som et punkt uden udstrækning. Dette punkt er dog 
i bevægelse, thi det bevæger sig inden i erindringerne. 
Derigennem danner det en linje. Denne er endimen-
sional. Ud af hukommelsesriget opstår mineralriget. 
Dette er oprindeligt også endimensionalt. Det bliver 
fremstillet af Steiner i hans ”Geheimwissenschaft im 
Umriss”. Den gamle Saturn, under hvilket mineralriget 
opstår, er i udgangspunktet ren vilje uden rummelig 
udbredelse. I sin midterste fase af sin udvikling består 
den af ren varme uden stoflig substans og udstrækning. 
Deraf følger: Mineralriget = endimensionalt. 

I planteriget bevæger de 
endimensionale linjer sig i 
retninger på tværs (90 gr.) 
af udgangslinjen og dan-
ner derved flader. Disse 
flader berører den fysiske 
verden som billeder eller 
imaginationer og skaber 
i denne plantegestalter: 
blade, blomster, og frug-
ter. Først når det plante-
lige dør, dannes den 3. 
dimension: træet, stammen, 
g rene .  P l an te r ige t  = 
todimensionalt.
Til dyreriget hører den 

tredje dimension. Fladerne bevæger sig opad og nedad 
og danner legemer (rummet mellem udgangspunktet og 
fladens endepunkt). Gennem tilkomsten af den tredje 
dimension indesluttes væsener i legemer og skilles 
fra omverdenen. På den nuværende jord manifesterer 
mineralriget og planterriget sig også tredimensionalt. 
Det sammenhænger med, at vi nu befinder os i dyre-
rigets eksistensafsnit af menneskerigets eksistenstrin. 
Mineralerne er altså mineraler i dyreriget, og planterne 
er planter i dyreriget. Dyreriget = tredimensionalt.
I det sande menneskerige tilkommer tiden som fjerde 
dimension. Kroppene bevæger sig gennem tiden og 
danner et rumtids – kontinuum. Nutid, fortid og frem-
tid findes der samtidigt. Det nuværende menneske, 
der endnu repeterer dyreriget, møder først den fjerde 
dimension i døden eller ved nærdødsoplevelser og 
skuer så sit samlede liv som i et panorama. Sande men-
neskerige = firedimensionalt.
De sande mennesker oplever ikke mere deres egne 
tilværelse gennem legemer som dyrene men gennem 
rumtid. Hver har sin egen fortid, nutid og fremtid. I 
visdomsriget bliver så denne individuelle rumtid gen-



18

nem den femte dimension til en sammensluttet enhed. 
Visdomsriget = femdimensionalt.
Visdomsriget består stadig af det egne væsens indre 
verden og en omverden af andre væsener. Denne indre 
og ydre verden bliver gennem den 6. dimension ophæ-
vet i den guddommelige verden. Indre og ydre verden 
smelter sammen til en enhed. Guddommelige verden = 
seksdimensional.

Væsener i hukommelses- eller salighedsriget repeterer 
først alle hidtidige gennemløbne seks eksistenstrin og 
dimensioner og overgår så i det rene hukommelsesrige, 
der – som anført for oven – igen er endimensional. For 
hukommelsesrigets væsener er det enden på et eksistens-
niveau, og når der   afslutningsvis opstår et nyt mine-
ralrige, er dette begyndelsen på et nyt eksistensniveau. 
Hukommelsesriget = endimensionalt.

1. Hvorledes det sker, kan ikke beskrives her, da det er 
for komplekst. Her vil kun forskellen mellem Steiners og 
Martinus synsvinkler blive fremstillet. 
2. Se min artikel ”Åndsvidenskaben og de kosmiske 
spiralkredsløb”.
3. Planter, dyr og mennesker findes der på alle Jordin-
karnationer. På det gamle Saturn er de dog endnu ikke 
tilknyttet den fysiske verden. På den gamle Sol tilknyttes 
planterne gennem det skildrede forløb med den fysiske 
verden, men endnu ikke dyrene og menneskene (altså 
ikke vort tids dyr og mennesker, thi de er slet ikke så vidt 
udviklet endnu).
4. Se det 6. kapitel.
5. R. Steiner: ”Die Geheimwissenschaft im Umriss”, 
1962, s. 244.  

Vagn Noach har sendt flg til ”Rådet”:

Kære råd,

På martinus. dk kan man læse følgende udlægning af 
Peter Bendtsen’s kvalifikationer: 

“Peter er uddannet merkonom i regnskabsvæsen og or-
ganisation og har bred erfaring fra økonomifunktioner i 
flere typer af virksomheder.”

Nu er det kommet frem, at Peter Bendtsen har været 
med i 5 virksomheder der er opløst ved konkurs og 2 
tvangsopløsninger. Se CVR registret: 

Jeg har fået fremstillet følgende tidslinje, så I lettere 
kan overskue hændelsesforløbet.:

https://cdn.knightlab.com/.../latest/embed/index.html...

Det underer mig, som forhenværende revisor, hvorfor 
man har valgt Peter Bentzen til at have ansvaret for 
regnskabsfunktionen i Aktivitetsfonden og Idealfonden 
jvnf. MI’s hjemmeside pr 2016.08.12, når han i følge 
CVR-registret har en sådan fortid.

I 2008 kom Finn Bentzen omsider definitiv udenfor 
indflydelse på MI’s fonde og regnskaber.

I 2009 ansatte MI så Peter Bendtsen.

Det undrer mig også at man i 2012 tog Peter Bendtsen 
ind i rådet, uden at oplyse vennerne om denne fortid, 
for selvom vi som Martinuslæsere godt ved, at absolut 
ALT skal tilgives, synes jeg at - specielt gavegiverne - 
skal have rådets forklaring

Der står i nye 2014-love i § 6, stk 1:

Fonden ledes af en bestyrelse – daglig tale kaldet rådet, 
som består af fem myndige, vederhæftige og uberyg-
tede personer, i det følgende betegnet som medlemmer.

Derfor må I gerne forklare jeres bevæggrunde til denne 
ansættelse og optagelse i rådet.
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Boganmeldelser

Den medicinske seer
 
Af Anthony William

Forlaget Det Blå Hus 2016

385 sider – 300 kr

Anm. Ruth Olsen

Dette er en meget tanke-
vækkende og værdifuld 
bog, fyldt med konkrete 
oplysninger om, hvordan 
du helbreder dig selv, 
uanset hvilken sygdom, du 
lider af. Først var jeg lidt skeptisk, fordi forfatteren havde 
alle sine oplysninger fra en åndelig person, der siger han 
er et ord, der hedder medfølelse. Denne person har fulgt 
ham, siden han var 4 år som en stemme, han kunne sam-
tale med. En stemme han til sidst accepterede og blev klar 
over gav ham en opgave, han måtte påtage sig.

Efterhånden som jeg læste, blev jeg mere og mere over-
bevist om, at dette var god gedigen viden, som forsynet 
åbenbart ville give menneskene nu, hvor de er ved at 
ødelægge deres helbred med forkert kost, og hvor lægerne 
har forstået alt for lidt af den virkelige årsag til de mange 
sygdomme, der breder sig for tiden – f.eks. kræft, diabetes 
osv. Alle læger bør læse denne bog!

Hans opskrift på hvordan man helbreder sig selv er 
ganske enkel: frugt og grønsager. Jeg tror nu ikke, det er 
så let, som han beskriver det, for det er jo ikke alle, der 
har mulighed for at vælge de rene økologiske varer, han 
anbefaler. Eller har mulighed for at undgå alle de giftstof-
fer, som forpester miljøet og landbrugets madproduktion 
i det moderne samfund. Men hans advarsler mod det, vi 
skal prøve at undgå, er nyttige.

Det som for mig var det mest tankevækkende var op-
lysningen om en virus, han kalder ”Epstein-Barr”. Den 
har eksisteret godt 100 år, men var i begyndelsen ganske 
harmløs. Efterhånden har den dog muteret og findes nu i 
60 forskellige varianter, som er under udvikling til stadig 
mere problematiske stadier. Det er meget let at blive smit-
tet, ja bare et kys er nok, men man kan godt leve et helt 
liv med denne virus i blodet uden at mærke noget til den. 
Han mener 2/3 af USA’s befolkning har den.

Der skal noget til at aktivere denne virus, stress f.eks., 
traumatiske oplevelser eller andre stærke følelser, men 
blot en mindre hormonal forandring kan være nok. Hvor 
stærkt et virusangreb bliver, afhænger af hvor godt im-
munforsvaret er. Det er immunforsvarets kamp mod 
viruset, der skaber betændelsen. Læger tror at immun-
forsvaret kan gå til kamp mod dens egen organisme – de 
såkaldt autoimmune sygdomme – men det er en fejlagtig 
tro. Betændelse, feber osv er immunforsvarets forsøg på 
at opretholde sin organisme.

I beskrivelsen af hvordan denne Epstein-Barr virus ar-
bejder, får vi forståelsen af baggrunden for alle vor tids 
helbredsproblemer, også de psykiske sygdomme, for 
denne virus kan også angribe nervesystemet. Den kan 
ligge i dvale og bare vente på, vi er psykisk sårbare dvs 
mentalt ude af balance, og immunsystemet derfor er svagt. 
Vi får en grundig gennemgang af alle vor tids sygdomme 
og hvordan vi kommer af med dem.

Jeg kan ikke vurdere om alle detaljerne er rigtige, men de 
synes mig sandsynlige. F.eks. er afsnittet om binyrernes 
rolle virkelig oplysende og viser, hvorfor helbredet er så 
afhængigt af vor mentale tilstand. Adrenalin er f.eks. guf 
for Epstein-Barr viruset. Også afsnittet om fordøjelsen 
og tarmene giver os vigtig information.
Når vi her læser om, hvor finfølende vor organisme er 
overfor forkert ernæring og ”forkerte” tanker, kan man 
faktisk godt undre sig over, at så mange mennesker trods 
alt bliver så gamle som de gør, dog ofte med smerter og 
træthed, der ifølge denne bog ikke var nødvendigt.

Martinus beskriver, hvordan noget af det, vi udsætter vor 
organisme for, gør os åbne for invasion og inkarnering af 
åndeligt set primitive mikroorganismer. Det kan jeg godt 
se i sammenhæng med denne bog, men jeg undres over, 
hvilken dybere mening der er med at denne ondskabs-
fulde virus er ankommet omtrent samtidig med Den Ny 
Verdensimpuls – måske for at intensivere den åndelige 
udvikling via sygdom?
Den her anmeldte bog taler ikke om karma eller om, hvad 
vi eventuelt måtte have med os fra tidligere liv, men den 
er dog ikke uden spirituelle vinkler på bogens emne.
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Det Tredje Testamente

Af Craig Russell

Forlaget Hovedland 2016

415 sider – 270 kr

Det var lidt fristende at 
undersøge, hvad en bog 
der kalder sig Det Tredje 
testamente havde at for-
tælle. Men helt ærligt, 
jeg forstår ikke, hvorfor 
den har fået den titel – det 
skulle lige være dens på-
stand om, at virkeligheden ikke er, hvad vor mangelfulde 
bevidsthed tror den er. Der sker underlige ting, men som 
man tror beror på hjernen. Det har man så prøvet at få 
en krimigyser ud af, noget man kalder ”en apokalyptisk 
thriller”.

Den forekommer mig dog at være en temmelig alminde-
lig roman med en noget forvirret handling. Da jeg ikke 
interesserer mig for krimier, nåede jeg ikke ret langt, før 
jeg kedede mig, for usammenhængende mysticisme er jo 
ikke i sig selv interessant, for der synes ikke at være en 
opklaring, der kunne gøre læseren klogere.
Men jeg altså ikke den rette til at vurdere denne bog.

Kunsten at være alene

Af Peter Elsass

Gyldendal 2016

220 sider – 250 kr

Forfatteren er psykolog, 
men i sin forskning om-
kring det at være alene 
kommer han langt om-
kring, både om ”den gode 
ensomhed” og den ”onde 
ensomhed.” Da han har læst om, hvordan mennesker har 
opsøgt ensomheden for derigennem at nå til spirituelle 
oplevelser, tager han selv ophold i en måned i en hule i 
Nordindien.

Det eneste han synes at opnå er at kede sig, for al den 
meditation gør ham blot søvnig. Han er ikke religiøs og 
kan slet ikke det der med at leve i bøn til Gud i timevis, 
sådan som de eneboere han beskriver kan. Han føler at 

den slags eneboerliv i grunden er dybt egoistisk, fordi 
han mener, at livets mening er at gøre gavn for andre.

Da han har opgivet at finde vejen til en spirituel åbenba-
ring, bliver han meget alvorligt syg, ligger i koma og er 
flere gange ved at dø og har nogle psykotiske oplevelser. 
Men så en dag viste Jesus sig for enden af sengen. Han 
hørte smuk musik, og pludselig trådte et stort hjerte frem 
og lyste i en klar blå farve. Det blev længe hos ham.

Jeg vil her citere lidt fra bogen:
(s. 200) ”Kærligheden og hjertet blev til min åbenbaring 
af det guddommelige i livet. Farver og lyde fyldte rum-
met ud, og jeg var tæt på at være lykkelig. Herefter fik 
døden en anden betydning. Den blev enkel og helt stille.” 
.. ”Da stilheden var indtrådt, viste hjertet sig tydeligere, 
og langsomt åbenbarede der sig den mærkeligste og 
smukkeste verden, jeg nogensinde havde set: strålende, 
vibrerende, ekstatisk, fantastisk. Det føltes, som om jeg 
var ved at blive født. Genfødt.”

s. 202: ”Det var ikke en drøm, men en verden, der var 
fuldstændig virkelig. Det er vanskeligt at sætte ord på, 
hvad der skete. Men den viden, jeg erhvervede mig, bleg-
nede ikke som almindelig viden gør, og den dag i dag står 
det stadig meget klart, hvad jeg oplevede.”
”Oplevelsen af at være ved at dø medførte en forvandling 
af mit liv og mit syn på verden. Selv om jeg var i koma, 
og min hjerne og krop i nogen grad sat ud af funktion, 
var jeg alligevel maksimalt til stede i øjeblikket. Krop-
pens død er ikke enden på bevidstheden. Den fortsætter 
under øjnene af en Gud, som elsker hver eneste af os og 
har omsorg for både os og den kurs, universet og alle 
dets væsener tager.”

Nær-døds-oplevelser kan således ændre selv det mest 
jordnære ateistiske menneske! 
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af Yngve Stig Asplund

Der har i lang tid pågået en ophedet debat på internettet 
bl.a. på Facebook, om hvordan Martinus værker skal 
publiceres foranlediget af udgivelsen af Martinus værker 
i faksimile udgave, helt i tråd med Martinus egen vilje. 
På Facebook kan man læse meget lange diskussioner 
mellem personer, som er for og imod udgivelserne og 
dem, der forsøger at være neutrale. Man kan spørge sig 
hvad det højere formål er og hvad kan vi lære af denne 
diskussion? Hvordan kan vi bruge diskussionen for at få 
en større forståelse af hvordan mennesker fungerer og 
hvordan selve tilværelsen er konstrueret?

I diskussionen bruges forskellige typer af argumenter og 
forskellige retoriske greb for at argumentere for og imod 
de forskellige holdninger. Det er ikke sikkert de involve-
rede selv er bevidst om hvilke retoriske greb de bruger. 
Den tyske filosof Schopenhauer beskrev otte og tredive 
måder at vinde en diskussion på, ved at i særdeleshed 
bruge ulogiske og ufine metoder. I Facebook diskus-
sionen ser vi, på en meget illustrativ måde, flere af disse 
metoder brugt. Vi ser i særdeleshed disse metoder brugt 
for at argumentere for ændringerne i Martinus værker og 
udgivelse af disse ændrede værker i Martinus navn, som 
om de er originale og uændrede værker!

Det er desværre stort set umuligt at føre en logisk diskus-
sion med personer, som bruger Schopenhausers metoder. 
Når en person bevidst forvirrer, afleder, er ulogisk i en 
diskussion vil det være umuligt at bruge logisk argumen-
tation, som personen kan forstå og acceptere. Derfor vil 
dialog med denne type mennesker i stor grad fejle og de 
involverede vil uvægerligt tale forbi hinanden. Man er 
nødt til at være på samme logiske niveau for at kunne 
udveksle logiske argumenter med hinanden, som begge 
sider kan acceptere og argumentere for og imod.

Studiet af disse diskussioner på Facbook kan derfor være 
en forrygende god læring, om hvordan diskussioner kan 
afspores og saboteres. De giver indsigt i hvordan ulogi-
ske personer fungerer, således at man kan gennemskue 
metoderne og lære af dem. Man kan derved bevidst vælge 
at undgå disse metoder for ikke at ødelægge diskussioner 
(jeg vil ikke foreslå at man selv tilegner sig disse meto-
der, da de selvfølgelig vil afsløre hvilket logisk niveau 
man befinder sig på!). Nogle af de metoder, som bruges i 
dialogen på Facebook til at forsvare ændringer af original-
værkerne er indlysende og meget nemme at gennemskue, 
andre er mere ugennemskuelige. Disse metoder bruger 

man selvfølgelig hvis man ikke har logiske og fornuftige 
argumenter for at ændre de originale tekster. 

Nogle af dem der er med i diskussionen er kommet ind 
i debatten sent og har sandsynligvis ikke fuldt overblik. 
Vi bør have forståelse for dem, der kommer ind sent i 
debatten, og som ikke har sat sig ind i hele den forud-
gående dialog og som ikke kender hele forløbet. Nogle 
udtrykker manglende forståelse over at 4K ikke ønsker 
at indgå i forlig med MI. 4K havde i flere år spurgt om 
MI ikke ville udgive de originale værker. Da MI ikke 
ville udgive værkerne og der var rykket forgæves i flere 
år blev Martinus originale værker udgivet i privat regi. 

4K er blevet bebrejdet, at de ikke vil indgå i mægling 
eller forhandling. Mindst tre gange har 4K været parate 
til at deltage i mægling, men desværre har MI ikke villet 
stille op – ikke en eneste gang! Domstol har to gange 
opfordret til forlig, hvilket 4k har været parate til at del-
tage i. Desværre har MI ikke villet stille op! Når man ved 
dette (der er dokumentation på nettet) overraskes man af 
den kritik, som fremføres på Facbook, i særdeleshed, af 
personer for hvilke fakta burde være kendt!

Ved at se på de forskellige måder der argumenteres på 
og forstå hvorfor disse måder bruges og hvordan de 
påvirker os, vil vi få en bedre forståelse af hvordan men-
nesker og bevidstheder fungerer. Vi vil kunne lære at se 
igennem ulogiske og følelsesmæssige argumenter. Vi vil 
se og forstå, at mennesker kan læse Martinus analyser 
og stadigvæk bruge den gamle verdensimpuls måder at 
argumentere på! 

Der er åbenbart et formål med den diskussion, om æn-
dringerne i Martinus tekster, som nu foregår på internet-

Retorik og argumentation
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tet. Man er nødt til at forstå at de overfysiske energier, 
som Martinus taler om, er realiteter og at de påvirker os 
hele tiden. De følelser og de tanker, som Martinus tekst 
udtrykker og den intuitive visdom, som den skal stimuler 
i læseren, kan vi ikke se og opfatte endnu. Martinus har 
fortalt at da han holdt foredrag blev der overført hjernecel-
ler fra Martinus til lytterne. Disse celler ville danne basis 
for de hjerneområder, som gør det muligt for lytterne at 
opnå kosmiske bevidsthed. Når vi læser Martinus tekster 
vil der udvikles hjernecentre, som vil gøre det muligt at 
forstå og opleve åndelige realiteter. 

De mennesker, som ikke har en teoretisk fornemmelse af, 
at de åndelige energier og af at åndelige verdener er en 
realitet, de vil selvfølgelig ikke kunne forstå og diskutere 
med udgangspunkt i viden om åndelige realiteter. Hvis 
man har denne viden, så ved man at ikke et hårstrå falder 
forkert. Det mindste atompartikel er et levende væsen 
og er inkarneret eksakt på det rigtige sted på det rigtige 
tidspunkt. Intet er tilfældigt! 

Jeg kan ikke undlade at stille mig spørgsmålet, hvordan 
kan man læse Martinus værker, påtage sig at opfylde de 
ønsker Martinus havde med sin mission og samtidig lade 
være at opfylde hans ønsker! Særlig med tanke på, at vi 
ved at Martinus følger med i hvad der sker med alle os 
der er interesserede og som studerer hans analyser. Des-
uden følges vi alle, hver og en hele tiden af en gruppe 
åndelige væsener! Det vi gør i det skjulte her på jorden, 
er fuldt synligt for disse væsener. De følelser og tanker, 
som vi har, er fuldt tilgængelige på de indre planer, for 
disse væsener. 

De personer som støtter MI og argumenterer for at man 
skal acceptere de bøger hvor teksten imod Martinus vilje 
er ændret vil mærkeligt nok ikke acceptere at de originale 
værker udgives? Derimod er flere af dem der støtter 4K 
og ønsker adgang til originalværkerne åbne for at disse 
udgives i en oversættelse til moderne dansk. Dog med 
tydelig markering af at de er moderniserede og oversatte!

Martinus har fortalt at han godt nok har skrevet værkerne, 
men at han trygt overlader sagens udvikling  til Forsynet. 
Derfor ved vi, at sagen er underlagt Forsynets beskyttelse 
og der vil ikke ske noget ødelæggende hverken med 
værket eller med det fortsatte arbejde med at bringe Det 
Tredie Testamentet ud til alle.

Her beskrives nogle af de retoriske greb, som bruges på 
Facebook for at forsvare de ændringer, som Martinus 
Institut (MI) har gennemført. De illustrerer på hvilke 
måder diskussionen afledes! De forskellige argumen-
tationsmåder er ikke systematisk samlet ind og ikke re-
sultat af indgående analyser af teksterne. Her er de mest 
indlysende retoriske greb beskrevet, dem, der er meget 
nemme at spotte i diskussionerne på nettet. Udgiverne af 

faksimile udgaven bliver her i teksten kaldt 4K. 

Retorisk greb 1 – gentagelse

Gentagelse af de samme argumenter om og om igen, 
uanset om de bliver modbevist eller er indlysende for-
kerte, trætter og udmatter opponent og læser. Gentagelser 
trænger ind i læserens bevidsthed og får en vis legitimitet 
når de repeteres om og om igen. Hvis det bliver sagt 
mange gange, så må det jo være sandt. Når der ikke kan 
argumenteres på en logisk måde for en påstand, så bliver 
denne påstand ikke mere sand, fordi den gentages om og 
om igen. Et af argumenterne i diskussionen om udgivelse 
af faksimileudgaven er, at ændring af teksterne ikke giver 
nogen indholdsmæssig ændring. Man kan bare blive ved 
med at modernisere teksten uden at det påvirker indhol-
det. I denne argumentation tages der ikke højde for at 
teksterne er et ”ordbillede”  af åndelige realiteter. Hvis 
man ændrer billedet, så vil motivet (de åndelige realiteter) 
også ændres. Dette benægtes og forstås selvfølgelig ikke 
af dem der bruger dette retoriske greb.

Retorisk greb 2 – Ændre ord og termer

Ved at bruge mere acceptable termer for det, som man 
vil argumentere for, så bliver det lettere for modtageren 
at accepter budskabet. 

Når ændringerne af teksten forsvares af fortalerne, så 
bruger man ikke ordene ændring, til trods for at det er 
ændringer! Man kalder det f.eks. modernisering i stedet 
for ændring, idet modernisering, er et ord med positive 
associationer. Argumentet er at modernisering af retskriv-
ningen gør det meget lettere for læseren at forstå teksten. 
Når ændringerne af teksten ændrer tekstens form, så 
ændres også indholdet!

Retorisk greb 3 – Benægter indlysende kendsgerninger

Man påstår at en ændring af formen betyder intet for 
indholdet. Fordi man ændrer stavning og bruger moderne 
ord og ordformer, så er intet ændret! Det er indlysendeat 
der er forskel på ordene mineraler og mineralier. Når vi 
ikke ved hvilken hensigt Martinus har, når han brugen af 
et bestemt ord, så betyder det ikke at der ikke eksisterer en 
hensigt bag bruget af det bestemte ord! I et ældre nummer 
af Det Ny Verdensimpuls kan man læse et indlæg om en 
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fortolkning af hvad meningen med Martinus brug af disse 
to ord kan være! Ændringer kan altså skabe misforståelser, 
som vi endnu ikke er bevidste om, hos læserne!

Rolf Elving har beskrevet hvordan brug af store bogstaver 
i navneord kan gøre forståelsen af teksten nemmere for 
en ikke dansker! Vi er ikke altid klare over hvad detaljer 
kan betyde!

Retorisk greb 4 – Virke uforstående – ikke forstå den 
andens argumenter

At argumentere med at man kan ikke forstå den andens 
argument, er en måde at påstå at den anden udtrykker 
sig på en uforståelig måde, en ulogisk måde. Det na-
turlige ville være at bede om en afklaring og uddybelse 
af argumenterne, så at man kan vurdere dem. Martinus 
har brugt lignelsen om hvordan man forholder sig til en 
bog. Den traditionelle forsker undersøger bogens form, 
materiale og udsende. Denne forstår overhoved ikke at 
teksten repræsenterer et indhold, en mening, som skal 
forstås med bevidstheden! 

Retorisk greb 5 – Indføre usikkerhed og uklarheder

Når der bliver påstået at Martinus skrev sin paragraf om 
bevaring og udgivelse så uklart at den ikke er til at forstå, 
så indføres en usikkerhed, som ikke findes i paragraffen! 
Der står at værkerne skal opbevares uændret og gøres 
tilgængelige i betryggende form. Der står dog intet ste-
der i paragraffen, at teksterne skal opbevares uændrede 
og derefter publiceres efter at de er blevet ændrede! Det 
mest logiske er at konkludere at, det er de tekster, som er 
opbevaret uændret, som skal udgives, ikke nogle andre 
tekster! Hvordan paragraffen om at opbevare og udgive 
kan tolkes, som at der må ske ændringer før udgivelse, 
må være en gåde for den logisk tænkende!

Retorisk greb 6 - Konkludere for den anden!

Dette bruges til at konkludere at fordi modstanderen ikke 
kan bevise at to næsten enslydende tekster  er forskellige, 
så er der ikke tale om en ændring af teksten! Dette falder 
godt i tråd med at man hverken forstå eller anerkender 
at der eksisterer en åndelige verdener og ikke fysiske 
energier. Hvis man vidste at teksten udtrykker ånde-
lige realiteter, så ville man være meget forsigtig med at 
foreslå ændringer. Desværre kan åndelige energiformer 
ikke forklares for dem der ikke anerkender en åndelig 
verden. Det vil sandsynligvis ikke hjælpe at henvise 
til en bog som: Tankeformer af Annie Besant og C. W. 
Leadbeater (Kan hentes på http://www.gutenberg.org/
files/16269/16269-h/16269-h.htm), hvor man kan få mere 
nformation om emnet.

Retorisk greb 7 - Nedgør og latterliggør modstanderen.

Brug formuleringer, som får den anden til at virke dum 
og enfoldig, så som:  Skulle der være nogen forskelle… 

og hvilken særlig energi er der… 

Når en person ikke forstår et problemet eller emnet, så kan 
personen forsøge at nedgøre den anden. Det er svært at 
argumentere imod denne type følelsesmæssige påstande. 
Denne type argumenter viser at personen forsøger at 
undvige en intelligent og logiske argumentation. Altså 
endnu en måde at afspore diskussionen på.

Retorisk greb 8 - Undgå mægling

Argumentere for at en neutrale indstandser ikke skal 
vurdere sagen, hvis man ved at den ikke tåler en dybere 
gennemgang. En neutral indstands, som måske kan finde 
fejl i argumenter og logik, vil kunne undergrave hele den 
sag man arbejder for. Man vil risikere, at virke negativ, 
urokkelig og  snæversynet, hvis man ikke vil efterleve 
en mæglers forslag! 

Retorisk greb 9 - Argumentere med følelser

Nogle argumenterer med at de føler at Mi gør et godt ar-
bejde og at de gør deres bedste. Dette er absolut ikke er en 
kvalitets garanti! Også mennesker, som har en god vilje, 
kan gøre mistag. Allerede for ca. 2000 år siden klagede 
Paulus over at ”thi det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke; 
men det onde, som jeg ikke vil, det øver jeg” (Romerne 
7:19). Personer, som argumenterer med følelser, kan man 
desværre ikke føre en logisk diskussion med! 

Retorisk greb 10 – Bruge tredje part til at forfølge den 
anden 

Ved at brug retslige institutioner kan man få myndig-
hedernes retssystem til at forfølge modstanderen. Find 
lov-paragrafer, som kan bruges til at forfølge og stævne 
modstanderen! Hvis man ikke selv kan få ret, så kan 
man bruge en retsinstans til at give den anden problemer. 
Flere har påpeget, at problem med udgivelsen af Martinus 
uændrede værker, ikke kun er et juridisk spørgsmål, det er 
også et spørgsmål om moral! Men som Martinus forklarer, 
så er moral ikke et spørgsmål om vilje, men om udvikling. 
Derfor kan man ikke forvente, at personer, som ikke har 
en udviklet moral, vil tage hensyn til humane argumenter.

Retorisk greb 11 - Flyt argumentation fra sagen til per-
soner

Glem hvad sagen handler om og sig om 4K at ”Disse 
mennesker gør noget meget negativt...”. Påstå at MI har 
de bedste intentioner og gør det så godt de kan. 

Det kan godt være rigtig, at MI gør så godt det kan. Men 
påstanden er kun gæt, om hvilke intentioner MI har. Også 
Saulus gjorde sit bedste og gjorde alt så rigtig han kunde 
da han forfulgte de kristne, indtil han fik en vision på 
vej til Damaskus og selv blev kristen og skiftede navn 
til Paulus. Sagen drejer sig dog ikke om MI’s intentioner, 
men om at have adgang til den version af Det Tredie 
Testamentet, som Martinus selv ønskede skulle være 
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tilgængeligt.

Retorisk greb 12 - Hvis man ikke selv kan opleve en 
forskel, så er der ingen forskel.

Når en person kun erkender den fysiske verden og hver-
ken kan anerkende eller forstå at der eksisterer åndelige 
verdener og andre energiplan end det fysiske, så kan man 
ikke diskutere de psykiske og åndelige energiers eksistens 
og påvirkning på fysiske væsener. En person, som har 
læst Martinus og stadigvæk påstår at en ændring af en 
fysisk genstand ingen betydning har, har ikke forstået 
Martinus beskrivelse af hvordan alt skabt er resultatet af 
en forudgående tanke – en mental energi!

Hvis man kun har læst Martinus kan man have en fornem-
melse af at disse energier er fjerne og utilgængelige for 
os mennesker. Dette er en stor fejltagelse – når en fysisk 
form ændres, så er der allerede sket en ændring af den 
åndelige tankeform, som den fysiske form repræsenterer! 
Tanke kommer før fysisk manifestation!

Retorisk greb 13 - Forvirre

Et argument i diskussionen af ændringerne er, at Martinus 
originaltekst alligevel ikke er tilgængelig. Desuden kan 
man så henvis til at oversættelser til andre sprog ikke vil 
kunne bevare den originale tekst! Dette viser at personen 
ikke har forstået hvad et sprog er og at forskellige sprog 
er afviger fra hinanden og at ord, grammatik og udtryk 
er forskelligt i forskellige sprog. 

En oversættelser er ikke det samme som ændring af 
teksten på originalsprog. Det burde være indlysende for 
en, som kan mere end et sprog, at der er forskel på den 
samme tekst, hvis den er skrevet på mere end et sprog. 
Oversættelser kan ikke være originalen og en diskussion 
om indholdet af en oversættelse er en afledningsmanøvre 
og er også med til at forvirre!

Retorisk greb 14 – Bevis krav

Vi ser at der stilles krav om beviser inden for et område, 
hvor kravstiller ikke selv kan vurdere bevisernes værdi. 
Når en person påstår at tekster formuleret på forskellige 
måder kan formidle de samme tankeformer, så viser det 
tydeligvis at denne ikke har forstået tankeformer. Det er 
indlysende at kravstiller ikke selv kan se eller opleve de 
bagvedliggende energier. Dette kræver som minimum en 
form for psykisk føle evne eller clairvoyante evner. Men 
hvis en person har clairvoyante evner, så vil denne ikke 
tille krav til denne type beviser!  

Retorisk greb 15 - Tolke noget ind i en tekst, som ikke 
står i teksten. 

Når Martinus i vedtægterne skrev at værket skulle bevares 
uændret og udgives, så tolkes dette åbenbart af nogle, som 
at man sagtens kan udgive en version med tilfældige æn-
dringer. Der står ikke i paragraffen at værket skal bevares 

uændret, men før det udgives, så skal teksten ændres! 
Beskrivelse af hvordan værket skal udgives, må logisk 
set referere til hvordan det skal bevares – altså uændret 
– når der altså ikke står andet! At læse mellem linjerne 
og tolke noget ind i en tekst som ikke står i teksten, vil 
igen gøre en logisk diskussion umulig.

Retorisk greb 16 – benægte egen involvering

En medarbejder, som udfører opgaver for MI, skriver at 
personen er neutral i konflikten og ikke er del af proble-
met. Når man arbejder for den ene side af en konflikt, så 
er man involveret. Et afhængighedsforhold til den ene 
side kan påvirke personens vurderinger og præferencer. 
Læseren kan ikke være sikker på at en medarbejder, ikke 
tager stilling for sin opdragsgiver! Desværre kan det være 
svært for en tilfældig læser at vide hvilket forhold forskel-
lige personer har til de to parter i konflikten.

Retorisk greb 17 – ændre problemets væsen

Lav problemet om fra et moralsk problem til et juridisk 
problem!

Dette oplever jeg selv som et yderst interesserede pro-
blem, da det vedrører selve forståelsen af tilværelsen. 
Martinus har i sine analyser argumenteret logisk for, at 
der, set fra det enkelte individ synspunkt, kun eksisterer 
to væsener i universet – jeg og Guddommen. Al kontakt 
med omgivelsen er en evig udveksling med Guddom-
men og en indirekte kontakt med Gud. Alt hvad jeg gør 
mod min omgivelse gør jeg altså imod Gud. Alt det jeg 
modtager fra omgivelsen er Guds henvendelse til mig. 
Hvordan vil jeg forholde mig til Guds kontakt med mig. 
Vil jeg stævne Gud eller vil jeg acceptere det Gud gør 
via andre personer her på jorden?

Martinus havde en meget vid accept af Guddommens 
indgriben. Martinus sagde ofte om sit arbejde at han havde 
skrevet værkerne, og resten overlader han til Forsynet. 
Han havde fuld tillid til at det ville ske det bedste for den 
mission, som han arbejder for.

Jeg ser med fortrøstning på fremtiden og ved at jeg også i 
kommende liv vil kunne læse Det Tredie Testamentet i en 
uændret form, sådan som formidleren af denne kosmiske 
visdom, Martinus ønskede det !
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Af Jes Arbov

(Taget fra facebook)

Ligegyldigt hvilken varer, man ønsker at markedsføre 
og sælge, er retvisende forbrugerinformation af stor 
betydning for enhver producent, der sætter ærlighed i 
højsædet. Det er det, fordi producenten dermed sikrer 
sig, at kunden ikke bliver ført bag lyset, men kan tage 
stilling til varen og et eventuelt efterfølgende køb på et 
kvalificeret grundlag. Dette gælder også i forbindelse med 
salg af bøger. Her er det vigtigt, at kunden får præcise og 
relevante oplysninger om den vare, som hun eller han står 
i begreb om at anskaffe sig. 

Herunder er 3 eksempler på retvisende forbrugerinfor-
mation:

1.Syv fantastiske fortællinger (Gyldendal Hard-
back) - 1.  udgave med moderne retskrivning 
af Karen Blixen. Forlag: Gyldendal

 
2.Den afrikanske farm (Værker) - 1. tekstkritiske og 
kommenterede udgave af Karen Blixen (Bog, indbundet) 
Danske Sprog- og Litteraturselskab  - Forlag: Gyldendal

 
3. Kongens Fald af Johannes V. Jensen(E-bog, ePub)  
Forlag: Gyldendal

. 
4 .Nye mænd af Johan Skjoldborg (E-bog, ePub) .Bogen 
er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning. 
Forlag: Lindhardt og Ringhof

I det første tilfælde er det klart angivet, at det ikke er 
det originale værk af Karen Blixen, som sælges, men 
en udgave med moderne retskrivning. I de to følgende 
eksempler er retskrivningen ikke angivet, og i begge 
tilfælde er udgaverne derfor naturligvis med den origi-
nale retskrivning. Det sidste eksempel viser, at man også 
udmærket kan gøre opmærksom på, at retskrivningen 
ikke er ændret.

Lad os herefter se på et eksempel på vildledende mar-
kedsføring:

Det  t redje Testamente -  Livets  Bog,  bind 1 
af Martinus (Bog, hardback) Forlag: Martinus Institut

I dette tilfælde sælges en bog, der ikke er hvad den giver 
sig ud for at være. Der er nemlig intet sted i de angivne 
forbrugeroplysninger oplyst, at værket udgives med 
moderne retskrivning. Som det fremgår af eksemplerne 
herover, er det almindeligt, at hvis intet andet er anført, 
er udgaven identisk med forfatterens originale udgivelse. 
De forbrugere, der i dette sidste eksempel ønsker og 
forventer at købe det originale værk af Martinus, bliver 
derfor ført bag lyset.

Alle de ovenstående eksempler er hentet fra http://www.
saxo.com/ 

Går vi dernæst ind på http://shop.martinus.dk møder vi 
præcis den samme vildledning af forbrugeren:

LIVETS BOG, bind 1. Titel: Livets Bog, bind 1

Første udgave udkom i 1932

Heller ikke her bliver forbrugeren oplyst om, at der er 
tale om en tekstmoderniseret udgave.

Det er meget vigtigt at gøre sig klart, at dette er et 
eksempel på, hvordan Martinus Institut overtræder de 
kosmiske analyser. Det er nemlig ud fra enhver moralsk 
betragtning hverken kærligt eller logisk at tilbageholde 
vigtig forbrugerinformation. 

Ifølge det mandat, Martinus har givet rådet, skal de 
komiske analyser være retningsgivende for det daglige 
arbejde, og rådet er derfor reelt set forpligtet til at oplyse 
de medarbejdere, der er ansvarlig for de mangelfulde og 
vildledende forbrugeroplysninger om at det skal ændres, 
således at forbrugerne får de korrekte og relevante op-
lysninger. 

eksempler på ærlig og retvisende forBruger

information og et eksempel på det modsatte
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Martinus var meget tydelig – helt klar og eksplicit – når 
det gjaldt moralen. Det er som om rådsmedlemmerne 
endnu ikke helt har forstået, hvilke rammer Martinus gav 
dem at arbejde inden for:

«Vi skal ikke beskyttes ved love eller noget. Vi har beskyt-
telsen i, at det bliver lavet rigtigt, – og at hver laver sine 
ting rigtigt. Den, der ikke laver sine ting rigtigt, -- så må vi 
lade ham gå. Hvis han vil til at lave om på det, så må han 
gå. Den magt må bestyrelsen jo have. Reglerne er jo efter 
mine analyser.» (Bestyrelsesmøde, den 21. maj 1974)

Ud over, at det er en nødvendig forudsætning for at kunne 
drive Marinus Institut i grundlæggerens ånd, er det i vir-
keligheden samtidigt utrolig kærligt af Martinus at sætte 
disse rammer op. For så længe rådet holder sig inden for 
rammerne, er det beskyttet af Forsynet og har dets fulde 
medvind og opbakning. Der kan selvfølgelig være enkelte 
rådsmedlemmer eller medarbejdere ved MI, som synes, 
at det er noget pjat, og som hellere «vil selv» og handle 
helt frit som de synes, og som de nu engang mener, at 
de bedst selv kan tænke sig frem til uden «smålig» hen-
syntagen til analyserne. Og den frihed er der selvfølgelig 
også plads til. Så må det blot foregå et andet sted og uden 
for Martinus Institut.

Der er flere af Martinus› vedholdende kritikere, der på 
Facebook har skrevet om, at det er at stille alt for store 
krav til rådet, at de skal lede Instituttet i overensstemmelse 
med åndsvidenskabens principper om næstekærlighed. 
Dette er dog ikke sandt. I rigtig mange tilfælde er det 
meget let at handle kærligt og hensynsfuldt, når man blot 
ønsker det og stræber efter det – og tænker sig grundigt 
om. Det vi ser her, er et eksempel på det. Det er super-
let, at tilføje de manglende oplysninger og dermed øge 
kundetilfredsheden. 

I dette tilfælde ser vi oven i købet et eksempel på, at MI›s 
moral befinder sig på et lavere niveau end det omkringlig-
gende samfunds moral inden for det pågældende område. 
Og det var jo ikke lige det, der var meningen. Det skulle 
jo helst være omvendt, at det var MI, der viste resten af 
verden, hvordan man gør tingene rigtigt.

Nu må vi se, hvad MI vil gøre ved dette. Efter min op-
fattelse bør de i virkeligheden tilbyde alle kunder, der er 
blevet ført bag lyset af den falske markedsføring, at de 
kan returnere de moderniserede værker og få pengene 
tilbagebetalt. Det er – som jeg ser det – den eneste moralsk 
korrekte måde at håndtere det på.

Hvad de danske soldater ikke vidste:

Årsagen til menneskenes unaturlige træthed er således, at det ikke mere er et fortidsmenneske 
i renkultur. Dets udvikling igennem tiderne har ført med sig, at det ikke kan tåle at leve efter 
fortids- eller vildmenneskets uskrevne love, der udelukkende koncentrerer sig i magtmoralens: 
”Øje for øje og tand for tand”. Dets nerver kan simpelthen ikke blive ved med at tåle at 
gennemstrømmes af den dyriske mentalitet, der også kan udtrykkes i begrebet ”enhver er sig selv 
nærmest”. Dertil er det blevet for meget ”menneske”.

Men ikke desto mindre er det således i dag, at tusinder og atter tusinder af mennesker i en væl-
dig grad i deres daglige tankefunktion befordrer vredes- og depressionstanker samlet i en marty-
riumsfornemmelse, der holder al livsglæde og dermed den normale livskraft borte både fra sjæl 
og legeme. Og vi er her ved alle sygdommes og mørke skæbners inderste årsag.
(Uddrag fra Martinus-foredraget ”Unaturlig træthed”, kap. 9)
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Af Jan Schmidt

Ifølge Martinus vil åndsforskeren ikke «spilde tid» på 
nogen form for kritik af den stil eller form, som Martinus 
har givet sit værk. Når Martinus bruger udtrykket «spilde 
tid» og ikke det mindre kraftige «bruge tid», så må det 
skyldes, at Martinus ønsker med dette ordvalg: «spilde 
tid», yderligere at understrege den store kontrast mellem 
åndsforskerens og stilforskerens indstilling til værket og 
dets indhold. Stilforskeren har masser af kritik, vel at 
mærke umoden, usaglig kritik, men sådan ser stilforske-
ren den ikke. Han føler, den er både moden, saglig og 
fuldt berettiget. Så hvis han får magt, så gennemtvinger 
han sin kritik ved at ændre i værket, så det ikke længere 
passer med Martinus› vilje, men kun med stilforskerens 
egen vilje og umodne smag, men i den fejlagtige over-
bevisning, at han netop kun derved følger Martinus› (og 
Guds) vilje.

Stilforskeren har en række udokumenterede påstande 
som han bruger som undskyldning for at rette i værket: 
«Ændringerne ændrer ikke noget! Det ændrer i hvert fald 
ikke noget i indholdet. Og man må gerne lave ændringer, 
bare man ikke ændrer i indholdet. Og når man ikke kan 
undgå, at der sker utilsigtede ændringer i kopierings-
processen, så kan man ikke udgive en absolut uændret 
udgave, og når man ikke kan lave en absolut uændret 
udgave uden utilsigtede ændringer, så må man også lave 
tilsigtede ændringer!»

Ingen af delene er noget Martinus har skrevet eller udtalt, 
tværtimod! Det er udelukkende noget, stilforskeren selv 
har fundet på i et forsøg på at retfærdiggøre sine ændringer 
på bekostning af Martinus vilje. 

«Man kan ikke udgive uændret, for der vil altid være 
utilsigtede ændringer ved kopieringsprocessen», siger 
stilforskeren. Og dermed mener stilforskeren, at når man 
ikke kan undgå utilsigtede ændringer, så legitimerer det 
stilforskerens tilsigtede kritik og ændringer. Stilforskeren 
gør således blot, hvad han kan, for at retfærdiggøre sin 
umodne kritik og de på denne kritik af ham foretagne 
ændringer af værket.

«Det er ændringer, der ikke ændrer, for det ændrer ikke 
i indholdet!», påstår stilforskeren. Men når man spørger 
ham, hvad indholdet er, så ved han det ikke. Så når han 
ikke ved, hvad indholdet er, hvordan kan han så vide, at 
han ikke ændrer i indholdet? Det kan han naturligvis ikke 
vide. Men det er det, han påstår, han kan.

Nu må vi huske på, at Martinus slet ikke krævede, at 

man skulle forstå indholdet for at bevare værket. Det kan 
ligeså let bevares af en, der intet forstår af indholdet, ja, 
måske endda nemmere, fordi denne person måske har 
tilstrækkelig ydmyghed til ikke at begynde at påstå, hun 
forstår noget, hun ikke forstår. At bevare Martinus› værk 
uændret, forudsætter slet ikke, at man forstår indholdet. 
Det forudsætter udelukkende, at man respekterer Marti-
nus› vilje om at bevare værket uændret.

Påstanden om, at man gerne må ændre i værket, hvis 
man bare TROR, at man har forstået indholdet og TROR, 
at indholdet er uændret, er en blomst, der kun vokser i 
stilforskerens have. Det er en selvopfundet undskyldning 
for at gennemføre stilforskerens kritik af værket. Og det 
er naturligvis en dårlig undskyldning ikke mindst fordi, 
den ikke er sand. Det svarer til en mand, der i sin bil har 
kørt over for rødt og derfor stoppes af en politibetjent. 
Manden tager et stykke papir op af lommen, hvor han har 
skrevet, hvordan han TROR, færdselsloven skal fortolkes. 
Han har skrevet: «Man må gerne køre over for rødt, hvis 
trafiksikkerheden er uændret.»

Betjenten kan naturligvis være ligeglad med mandens 
særlige tolkning, da det ikke er den, men alene færdsels-
loven, der gælder. Men manden er heldig. Det er en meget 
tolerant betjent, så han spørger ind til mandens dårlige 
undskyldning og stiller manden spørgsmålet, hvad tra-
fiksikkerheden konkret er, og hvordan manden kan være 
sikker på, at trafiksikkerheden er uændret ved at køre over 
for rødt. Mandens svar er, at hans syn og hørelse er dom-
mere, og han kan ikke se eller høre, at trafiksikkerheden 
er ændret, fordi han kørte over for rødt. Manden har - så 
vidt han ved - ikke kørt nogen ned og ingen er kommet 
til skade ved, at manden kørte over for rødt. Ergo mener 
manden, at trafiksikkerheden må være uændret!

Betjentens kommentar er, at det for det første ikke er 
mandens personlige fortolkning af færdselsloven, der 
gælder, men derimod færdselsloven. Og hvis der endelig 
var en lov, der sagde, at man måtte køre over for rødt, hvis 
trafiksikkerheden var uændret, så måtte det være manden, 

Fra stilforskerens perspektiv og hinsides
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der kører over for rødt, der skal bevise det, og ikke som 
manden påstår, dem, der ikke kører over for rødt, der skal 
bevise, at manden bringer trafiksikkerheden i fare. Og 
manden har ikke bevist at trafiksikkerheden er uændret, 
blot fordi han TROR, at der ikke skete nogen skade ved 
at han kørte over for rødt.

Denne analogi beskriver i en nøddeskal stilforskerens 
tankemønster. Stilforskerens påstand om, at der ikke er 
ændret i værket er tom retorik. Retskrivningen er ændret. 
Derudover er der også lavet andre ændringer. At ændre 
retskrivningen er at ændre værket, selv om stilforskeren 
påstår det modsatte. Hver eneste sætning i alle syv bind 
af Livets Bog er således ændret til stilforskerens smag 
og vilje på bekostning af Martinus› vilje med værket. 

Martinus karakteriserer også stilforskeren som «den 
umodne læser». Martinus skriver bl.a.: «Han vil kriti-
sere disse ord og sætninger, deres opbygningsform og 
eventuelle stilistiske afvigelser fra de traditionelle eller 
moderne former for retskrivning « («Hvad er Sandhed?», 
kap. 29) Stilforskeren er umoden, og hans kritik er baseret 
på intolerance. Om intolerance skriver Martinus, at den 
er altid forklædt som «retfærdighed». 

I modsætning til åndsforskeren, der ifølge Martinus ikke 
ønsker at spilde tid med nogen form for kritik af den form 
og stil, Martinus har givet sit værk, så spilder stilforske-
ren oceaner af tid på at kritisere værkets stil og form. Og 
dem, der ikke godtager stilforskerens ændringer i vær-
ket, beskylder stilforskeren frækt for at være stilforsker! 
Man er altså - ifølge stilforskeren - en stilforsker, hvis 
man ikke foretrækker stilforskerens stil på bekostning af 
Martinus› stil!! Det er en absurd påstand. Og det er også 
det modsatte af, hvad Martinus skriver, hvilket er logisk, 
fordi det jo netop er misforståelser, der kendetegner den 
umodne læser.

Den «moderniserede» udgave af værket, der udgiver sig 
for at være den officielle, er således stilforskerens udgave. 
Stilforskeren har med sine rettelser sat sit intolerante 
«fingeraftryk» i hver eneste sætning i alle syv bind af 
Livets Bog. Alle disse ændringer udstråler stilforskerens 
intolerante kritik til læseren. De er en implicit besked til 
læseren om, at i denne udgave har stilforskeren udfoldet 
sin umodne kritik. Denne stilforskerens intolerance er 
uundgåeligt blevet en rød tråd i stilforskerens udgave 
af Martinus› værk. Men det ser stilforskeren naturligvis 
ikke. Hans intolerance er - for ham selv - forklædt som 
«retfærdighed». Stilforskeren føler derfor, hans rettelser 
har forbedret værket og dermed hjulpet Martinus. At 
stilforskeren har gjort Martinus en kæmpe bjørnetjeneste 
i ordets oprindelige betydning, det forstår stilforskeren 
ikke. Han ser ikke sig selv som stilforsker. Så når han 
mærker sin magt til at ændre Martinus› værker er truet, 
fordi forsynet er ved at sætte en stopper for stilforskerens 

uberettigede ændringer, ændringer der er baseret på stil-
forskerens ligeså uberettigede kritik, så føler stilforskeren 
at det er «uretfærdigt», at det er en vældig intolerance 
mod ham. 

Stilforskeren er således mentalt blind. Han kan ikke se 
sin egen intolerance. Den er for ham forklædt, så han ser 
den udelukkende som «tolerance, retfærdighed og kærlig 
hjælp». Så når der bliver bremset for hans intolerance, 
så ser han udelukkende denne bremse som intolerance. I 
hans øjne er det jo, hans kærlige hjælp, der bliver bremset 
for. Stilforskeren ved således ikke, hvad han gør. Han lider 
af uvidenhed og dens typiske følgesymptomer: intole-
rance, bedrag og herunder ikke mindst selvovervurdering.

Vi må derfor - som ved al anden umodenhed - tilgive 
stilforskeren. Men denne tilgivelse er naturligvis ikke 
ensbetydende med, at forsynet i længden kan have et 
Martinus Institut udelukkende ledet af stilforskere. At 
tillade det er ikke logik - er ikke kærlighed. Det er klart, 
at forsynet i længden ikke kan have et Martinus Institut, 
hvor magt og vilje udelukkende er stilforskerens magt og 
vilje på bekostning af Martinus› magt og vilje. Derfor er 
forsynet ved at afskedige stilforskeren. Men da stilfor-
skeren ikke ser sig selv som stilforsker, tror stilforskeren 
naturligvis, at dette forsøg på at afskedige ham fra po-
sten som beskytter af Martinus› værk, kun kan skyldes 
intolerance. Han forstår ikke, at det netop skyldes det 
modsatte: at han afskediges, fordi han ikke er moden til 
at bestyre Martinus Institut og hans afskedigelse derfor 
netop er udtryk for tolerance, kærlighed og visdom. Og 
det er stilforskerens kamp mod denne virkelige tolerance, 
vi ser. Hans «dødskramper», hans protest mod det, der 
for ham at se, er et urimelige forsøg på at fratage ham sin 
magt, udløser han i intolerant retsforfølgelse, fortielser 
og alskens usaglige udsagn, som han selv ikke opfatter 
som usaglige eller intolerante, men derimod som sagligt, 
kærligt og retfærdigt.

Hinsides stilforskerens lokallogik, der viser, at han endnu 
ikke kan skelne mellem sin private vilje og Guds vilje, 
men fejlagtigt tror, at hans vilje også er Guds vilje, så 
går livet sin evige gang. Stilforskeren får de ubehagelige 
erfaringer, han mangler, og som han nu så voldsomt føler 
er urimelige, er intolerant forfølgelse. Men det er jo netop 
i kraft af hans stilforskermentalitet og hans efterfølgende 
ubehagelige erfaringer, som enhver umoden mentalitet 
altid fører med sig, og som han selv i uvidenhed har sået, 
at stilforskeren bliver færdig med at være stilforsker, 
bliver færdig med at være Martinus› modstander, og 
derfor dybest set er hans medarbejder og derfor også en 
person, man bør sende sine kærligste, mest venlige og 
tolerante tanker.



29

Sagsøgers processkrift 4 afgivet efter det telefoniske 
retsmøde den 2. juni d.å. giver anledning til nedennævnte 
bemærkninger, hvilke så vidt muligt vil følge terminolo-
gien i processkrift 4.

De sagsøgtes påstande og de til støtte herfor fremførte 
anbringender i processkrift C fastholdes i øvrigt fuldt ud.

1. Sagsøgers påstand om afvisning af de sagsøgtes 
selvstændige påstand

Spørgsmålet om, hvorvidt sagsøger ved alene at udbyde 
dele af Værket i dets oprindelige uredigerede form via 
sagsøgers hjemmeside, uden at læseren har mulighed 
for at udskrive det, handler i strid med § 3, stk. 2, i 
fundats for Martinus Idealfond, har ikke som påstået af 
sagsøger været behandlet af byretten i forbindelse med 
forberedelsen og behandlingen af sagen under den første 
delhovedforhandling.

Det spørgsmål, byretten tidligere har taget stilling til, var, 
om sagsøgers vilkårlige forvaltning af Værket havde no-
gen betydning for spørgsmålet om, hvorvidt de sagsøgte 
havde krænket sagsøgers ophavsret. Noget, som byretten 
på baggrund af den på det daværende tidspunkt forelig-
gende dokumentation ikke fandt var tilfældet.

Der er således ikke tale om, at byretten ved at pådømme 
de sagsøgtes selvstændige påstand skal tage stilling til 
spørgsmål, man tidligere har taget stilling til.
Som der udførligt er redegjort for i processkrift C, er den 
selvstændige påstand ikke for byretten relevant for selve 
krænkelsesspørgsmålet, hvilket allerede er afgjort ved 
den afsagte deldom. 

Den selvstændige påstand er derimod relevant i forbin-
delse med byrettens pådømmelse af sagsøgers sankti-
onspåstande, ligesom den vil være relevant under en 
ankesag, idet den til støtte for den selvstændige påstand 
i processkrift C påberåbte dokumentation ikke var byret-
ten bekendt ved pådømmelse af krænkelsesspørgsmålet.

Der er ej heller tale om, at byretten ved materielt at 
pådømme de sagsøgtes selvstændige påstand vil skulle 
omgøre den afsagte deldom.
Som det meget klart fremgår af deldommen på side 36 
og 37 omhandler denne alene de sagsøgtes krænkelser af 
sagsøgers ophavsret.

Deldommen har således ikke taget stilling til, hvorvidt 
sagsøger ved sin forvaltning af Værket handler i strid 
med fundatsens § 3, stk. 2.

1. Sagsøgers påstand om, at sagsøgte mangler retlig 
interesse i pådømmelse af den selvstændige påstand

De sagsøgte er enige i, at spørgsmålet om, hvorvidt sagsø-
ger handler i strid med fundatsen, (også) er et anliggende 
for fondsmyndighederne.

Som det fremgår af processkrift D under punkterne f og s, 
har en kreds af Martinus-interesserede da også en fortsat 
igangværende dialog med Erhvervsstyrelsen herom.

Dette ændrer imidlertid ikke på, at den selvstændige 
påstand, hvilken er nedlagt til forsvar for og legitimering 
af de sagsøgtes handlinger, i forbindelse med rettens på-
dømmelse af sagsøgers sanktions- og erstatningspåstande 
utvivlsomt kan bedømmes retligt, er aktuel, af konkret 
betydning og interesse for de sagsøgte, som følgelig også 
må have en retlig interesse i rettens pådømmelse heraf.

2.  Sagsøgers påstand om præklusion, jf. retsplejelo-
vens § 358, stk. 1, jf. stk. 6

De sagsøgte bestrider, at den selvstændige påstand, de 
hertil knyttede anbringender og den påberåbte doku-
mentation burde have været fremført i forbindelse med 
forberedelsen af den første del af sagen vedrørende 
krænkelsesspørgsmålet.

De sagsøgte bestrider ligeledes, at det er for sent først i 
forbindelse med rettens behandling af sanktionspåstan-
dene at fremsætte den selvstændige påstand, de hertil 
knyttede anbringender og den påberåbte dokumentation.

Der er efter de sagsøgtes opfattelse ikke indtrådt præklu-
sion, idet den selvstændige påstand, de hertil knyttede 
anbringender og den påberåbte dokumentation er fremsat 
rettidigt i de sagsøgtes processkrift C, blandt andet til 
imødegåelse af det af sagsøger i processkrift 2 i relation 
til sanktionspåstandene anførte. Som bekendt er det først 
i sagsøgers processkrift 2, den 10. december 2015, at 
sagsøger nedlægger konkrete sanktionspåstande.

Hertil kommer, at den selvstændige påstand, de hertil 
knyttede anbringender og den påberåbte dokumentation 
i det hele bygger på forhold, der er eller burde være 
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sagsøger bekendt.

Sagsøger vil således ikke lide noget uforholdsmæssigt 
tab, ved at retten pådømmer den selvstændige påstand 
og i øvrigt inddrager de hertil knyttede anbringender og 
den påberåbte dokumentation i rettens pådømmelse af 
sanktionspåstandene.

3  Sagsøgers påstand om, at rettens stillingtagen til 
sagsøgers forvaltning i relation til det ved deldommen 
pådømte krænkelsesspørgsmål også skal udstrækkes 
til rettens pådømmelse af sanktionspåstandene

De sagsøgte forstår ikke behovet for sagsøgers noget 
skingre tone og anvendelse af begreber som ”subtil son-
dring”, uden ”juridisk mening” og hvilende på ”en fiktiv 
konstruktion” og det giver ”ingen mening”.

Faktum er, at sagsøger i maj 2013, i stedet for på bag-
grund af de dagældende regler i retsplejeloven at søge at 
få nedlagt et fogedforbud over for de sagsøgte, vælger at 
anlægge retssag mod de sagsøgte for påstået krænkelse 
af sagsøgers ophavsret, idet sagsøger i stævningen den 
28. maj 2013 forbeholder sig efterfølgende tilføjelse af 
yderligere påstande, herunder betalingspåstande.

Under byrettens pådømmelse af krænkelsesspørgsmålet 
indgik som nævnt en vurdering af, hvorvidt sagsøgers 
vilkårlige forvaltning af Værket havde nogen betydning 
for spørgsmålet om, hvorvidt de sagsøgte ved deres re-
spektive individuelle handlinger havde krænket sagsøgers 
ophavsret.

Denne vurdering, som ubestrideligt var baseret på den på 
daværende tidspunkt foreliggende dokumentation, faldt, 
som sagsøger anfører gentagne gange, ud til sagsøgers 
fordel.

Det ligger imidlertid fast,

at  retten ikke har konstateret, hvorvidt sagsøgers vil-
kårlige forvaltning af Værket har betydning, når retten 
senere skal pådømme sagsøgers efterfølgende sanktion-
spåstande, og

at  retten ej heller har vurderet, hvorvidt sagsøger ved 
alene at udbyde dele af Værkets i dets oprindelige uredi-
gerede form via sagsøgers hjemmeside, uden at læseren 
har mulighed for at udskrive det, handler i strid med § 3, 
stk. 2, i fundats for Martinus Idealfond, hverken i forbin-
delse med pådømmelse af krænkelsesspørgsmålet afgjort 
ved den foreliggende deldom eller i forbindelse med den 
forestående pådømmelse af sagsøgers sanktionspåstande.

Sagsøgers gentagne gange udtrykte modvilje mod, at 

retten pådømmer de sagsøgtes selvstændige påstand og 
herunder inddrager de til støtte herfor fremførte anbrin-
gender og den påberåbte dokumentation, er forståelig; 
for resultatet vil uvægerligt være, at retten må finde, at 
sagsøgers forvaltning af Værket ikke lever op til de ønsker 
og krav, Martinus autoritativt og dokumenterbart havde 
og krævede for eftertidens anvendelse af hans værker.

Der er således ikke – med den selvstændige påstand, de 
hertil knyttede anbringender og dokumentation – tale 
om anvendelse af hverken subtile sondringer eller fik-
tive konstruktioner, ligesom der ej heller er tale om, at 
de sagsøgte søger at løsrive behandlingen af sagsøgers 
vilkårlige forvaltning.

Der er derimod – som de sagsøgte ser det – tale om, at 
sagsøger på en næsten Erasmus Montansk måde formår 
at holde kikkerten for det blinde øje, når sagsøger nu 
gennem to processkrifter gør alle krumspring for at 
undlade at forholde sig til den massive dokumentation, 
de sagsøgte har fremlagt til underbygning af sagsøgers 
manglende iagttagelse af de forpligtelser og det ansvar, 
sagsøger som forvalter af Værket er pålagt; forpligtelser 
og ansvar, man fra sagsøgers side helt åbenlyst ikke 
hverken evner eller ønsker at opfylde og efterleve.

Det bestrides, at den selvstændige påstand er ”generelt 
udformet”; tværtimod er den selvstændige påstand formu-
leret så konkret, som sagsøgers mangelfulde forvaltning 
af Værket – som udførligt beskrevet og dokumenteret i 
processkrift C – giver anledning til.

Afslutningsvis vedrørende dette punkt udtrykkes en slet 
skjult undren over, at sagsøger – så bastant som tilfældet 
er – søger at afskære de sagsøgte fra at få spørgsmålet 
om sagsøgers efter de sagsøgtes opfattelse fundatsstridige 
ageren vurderet under pådømmelse af sanktionspåstan-
dene.

Hvis sagsøger måtte være af den helt sikre opfattelse, 
at sagsøgers ageren til fulde er og har været i overens-
stemmelse med de ønsker og krav, Martinus havde til 
eftertiden, burde en prøvelse af spørgsmålet ikke volde 
hverken problemer eller medføre en uforholdsmæssig 
forlængelse af processen.

1.  Sagsøgers fortsatte afvisning af opfyldelse af de 
sagsøgtes provokationer

Det er ganske enkelt forkert, når sagsøger påstår, ”at alle 
de sagsøgtes opfordringer på siderne 6, 16 og 22 i de 
sagsøgtes processkridt C vedrører spørgsmål, der blev 
afgjort ved deldommen af 11. december 2014”.

De pågældende provokationer omhandler en lang række 
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referater og udskrifter fra bestyrelsesmøder, båndopta-
gelser, taler, notater og mailkorrespondance.

Ingen af disse kilder var fremlagt og dokumenteret forud 
for byrettens behandling af krænkelsesspørgsmålet, hvor-
for det er evident, at byretten ikke kan have taget stilling 
hertil.

De bagved provokationerne liggende citater er nødven-
dige for at forstå de sagsøgtes handlinger og dermed også 
for rettens pådømmelse af sanktionspåstandene.

Det er som nærmere beskrevet i processkrift C de sag-
søgtes opfattelse, at de sagsøgtes handlinger har været 
berettiget ud fra synspunkter om nødret, nødværge eller 
negotiorum gestio-lignende betragtninger.

Det er netop for at underbygge disse synspunkter, at de 
sagsøgte påberåber sig de pågældende kilder.

Der er således ved dokumentation af de i processkrift C 
anførte citater tale om en bevisførelse, der i høj grad er af 
betydning, når retten skal vurdere eventuelle sanktioner 
i henhold til ophavsretslovens §§ 83 og 84.

De sagsøgte kan følgelig kun gentage deres henstilling 
om, at sagsøger dels tager stilling til og kommenterer de 
pågældende citater mv. og dels opfylder de hertil relate-
rede provokationer.

De sagsøgte gør gældende, at sagsøger både hurtigt og 
uden større vanskeligheder vil kunne både kommentere 
de pågældende citater og opfylde provokationerne rela-
teret hertil, hvorfor sagsøgers fortsatte afvisning heraf 
må tillægges processuel skadevirkning for sagsøger, 
således at retten under den kommende pådømmelse af 
sanktionspåstandene skal lægge de pågældende citater 
og de sagsøgtes fortolkning heraf til grund som doku-
menterede fakta.

1.  Sagsøgers fortsatte afvisning af de sagsøgtes ønske 
om udmeldelse af syn og skøn

Som det fremgår af processkrift C, anslås det, at der er 
foretaget mere end 240.000 ændringer i den af sagsøger 
reviderede udgave af hovedværket Livets Bog.

Sagsøger har ikke på noget tidspunkt indtil videre under 
skriftvekslingen ønsket at af- eller bekræfte antallet af 
ændringer, men har blot – senest i processkrift 1 – la-
konisk tilkendegivet, at ”omfanget af disse rettelser er i 
øvrigt udokumenteret”.

På samme måde som de bagved de under pkt. 5 ovenfor 
nævnte provokationer liggende citater er også antallet og 

indholdet af de foretagne ændringer af Værket nødven-
dige for at forstå de sagsøgtes handlinger og dermed også 
for rettens pådømmelse af sanktionspåstandene.

Der er således ikke tale om en helt overflødig og irrele-
vant bevisførelse, når de sagsøgte ønsker tilvejebragt en 
komplet liste over sagsøgers ændringer af Værket og en 
efterfølgende udmeldelse af syn og skøn til en nærmere 
belysning af den semantiske betydning af de pågældende 
ændringer.

Som nævnt er det først den 10. december 2015, sagsøger 
i processkrift 2 nedlægger sine sanktionspåstande.

De sagsøgtes ønsker om tilvejebringelsen af en komplet 
liste over ændringer og efterfølgende udmeldelse af syn 
og skøn fremsættes den 22. januar 2016 i processkrift C.

Da de sagsøgtes ønsker ubestrideligt er fremsat, umiddel-
bart efter at sagsøger har nedlagt sine sanktionspåstande 
og forud for det den 15. marts 2016 afholdte ”særligt 
forberedende retsmøde, jf. retsplejelovens § 353”, findes 
sagsøgers henvisning til retsplejelovens § 336 a, § 341, 
§ 353, stk. 4, og § 358, stk. 3, om ikke upassende, så i 
hvert fald irrelevant.

2. Sagsøgers bemærkninger til sagens fremme

De sagsøgte er enige i, at sagen må fremmes mest muligt 
og, når sagsøger har opfyldt de i processkrift C indeholdte 
provokationer, og der har været afholdt syn og skøn, 
berammes til hovedforhandling af sagsøgers sanktions-
påstande og de sagsøgtes selvstændige påstand.

Der er ikke belæg for at beramme sagen til hovedforhand-
ling, før sagsøger enten har opfyldt de i processkrift C 
indeholdte provokationer, eller retten har tilkendegivet 
at ville tillægge sagsøgers manglende opfyldelse heraf 
processuel skadevirkning.

Parterne – også sagsøger – har på et retsmøde den 16. 
januar 2014 accepteret, at sagen blev opdelt i en krænkel-
sesdel og i en eventuel mulig efterfølgende sanktionsdel.
Ved at acceptere en sådan opdeling har parterne selvsagt 
også accepteret, at sagen tidsmæssigt blev udstrakt i 
forhold til en samlet behandling af både krænkelsesdelen 
og sanktionsdelen.

Henset til
at  krænkelsesdelen er afgjort ved deldommen afsagt den 
11. december 2014,

at  sagsøger – først ca. 1 år efter deldommens afsigelse 
– den 10. december 2015 formelt nedlægger de i proces-
skrift 2 indeholdte sanktionspåstande, og
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at  de sagsøgte umiddelbart herefter den 22. januar 2016 i 
processkrift C fremkommer med deres bemærkninger 
hertil, herunder de fortsat uopfyldte provokationer,

finder de sagsøgte ikke et medansvar for, at sagen efter sag-
søgers opfattelse er ”trukket i langdrag”.

Når yderligere henses til, at sagsøger i hvert fald indtil videre 
ikke har kunnet dokumentere noget tab afledt af de sagsøgtes 
krænkelse af sagsøgers ophavsret, må det afvises, at ”Sagsø-
ger lider betydelige retstab ved den langvarige proces …”.

De sagsøgte afviser endvidere, at man ”igangsætter også lø-
bende nye krænkelser, jf. til eksempel bilag 3 a-b”.
Som det fremgår af bilag 83 b, foreligger der ikke ved de 
af sagsøger i bilag 83 a påtalte handlinger nogen kræn-
kelse af sagsøgers ophavsret.

Det havde da også været naturligt, om den i bilag 83 a in-
deholdte påtale – ifald man fra sagsøgers side måtte mene, 
at de sagsøgtes i skrivelsen konkret påtalte anvendelse af 
symboler var uretmæssigt – var givet på et langt tidligere 
tidspunkt og havde været medtaget under de forhold, der 
i øvrigt er beskrevet i stævningen. Dette er ikke tilfældet.

De sagsøgte er fortsat af den opfattelse, at havde sagsø-
ger ønsket en hurtigere proces, burde man i stedet for at 
anlægge nærværende retssag have forsøgt at få nedlagt 
et fogedforbud over for de sagsøgte.

Det er de sagsøgtes opfattelse, at sagsøger i så fald for 
længst ville have fået en eksegibel afgørelse, og at om-
kostningerne hermed ville have været væsentligt lavere 
end de omkostninger, der indtil videre er afholdt i for-
bindelse med førelsen af nærværende sag.

4  Sagsøgers yderligere dokumentation for tab
På samme måde som bilag 74 og bilag 79 indeholder det 
nu fremlagte bilag 84 ej heller nogen form for dokumen-
tation for sagsøgers tab.

Bilag 84 fremtræder som en udateret, usigneret og ikke 
revisorbekræftet opgørelse udvisende, at sagsøgers på-
ståede samlede tab udgør 1.023.416 kr., hvoraf 367.182 
kr. relaterer sig til prisnedsættelser.

Det resterende påståede tab 656.234 kr. er angiveligt den 
gennemsnitlige årlige nedgang i salget af bøger, CD og 
symboler ganget med det antal år, man gør gældende, 
de sagsøgte har foretaget, hvad sagsøger betegner som 
”ulovligt kopisalg”.

Ud over at det anvendte talmateriale er udokumenteret og 
følgelig ikke kan tillægges nogen bevismæssig betydning, 
bemærkes for god ordens skyld, at man fra sagsøgers side 
– da de bøger mv., der måtte være afsat af de sagsøgte, er 

original-/facsimileudgaver, mens de af sagsøger afsatte 
bøger mv. er redigerede udgaver – ”sammenligner æbler 
med pærer”.
Hertil kommer, at man i opgørelsen heraf undlader at 
fradrage de bagvedliggende produktionsomkostninger; 
det er naturligvis alene avancen og ikke udsalgsprisen, 
der om muligt kan opgøres som et dækningsberettiget tab.

På denne baggrund fastholder de sagsøgte, at sagsøger 
fortsat ikke har dokumenteret sit påståede tab.

5. Sagsøgers påstand om, at de sagsøgte hæfter solidarisk 
over for sagsøger
 sagsøgte afviser fortsat, at der er belæg for at pålægge dem 
solidarisk og/eller proratarisk ansvar, og henstiller til, at sag-
søger opgør, underbygger og dokumenterer sit krav mod hver 
af de sagsøgte individuelt.

Sagsøgers påstand om, at de sagsøgte gennem hele sagsforløbet 
har ageret sammen og også fortsætter hermed, må i det hele 
afvises.

Den som bilag 83 a og bilag 83 b fremlagte korrespondance 
viser således, at de sagsøgtes respektive handlinger foretages 
individuelt og uafhængigt af hverandre.

Hertil kommer som nævnt ovenfor under pkt. 7, at de af sag-
søger i bilag 83 a påtalte handlinger ikke er en krænkelse af 
sagsøgers ophavsret. 

7.  Sagsøgers bemærkninger til EMRK artikel 9
De sagsøgte ser intet behov for at forholde sig til sagsøgers 
bemærkninger til de sagsøgtes anbringender om religionsfrihed 
ved henvisning til EMRK artikel 9.

Blot skal her anføres, at uagtet at sagsøger under hovedfor-
handlingen af krænkelsesspørgsmålet anvendte umådelig energi 
på at fastslå, at Værket ikke er helligt, og at der ikke er tale 
om ”hellige tekster”, har flere af sagsøgers rådsmedlemmer, 
herunder den nuværende formand, ved forskellige lejligheder 
forud for hovedforhandlingen af krænkelsesspørgsmålet udtalt 
sig i strid hermed.

8.  Sagsøgers bemærkninger til de sagsøgtes pågående 
dialog med Erhvervsstyrelsen

De sagsøgte har endnu ikke modtaget en endelig afgørelse fra 
Erhvervsstyrelsen på spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgers Råd 
i 2013 var lovligt sammensat og beslutningsdygtigt.

De sagsøgte har senest den 14. ds. indsendt yderligere 
materiale relateret hertil til Erhvervsstyrelsen til brug for 
Erhvervsstyrelsens videre tilsynsmyndighed.

De sagsøgte forbeholder sig fortsat at påstå sagen afvist og 
deldommen ophævet, hvis det måtte vise sig, at sagsøgers 
Råd i 2013, hvor man traf beslutning om at anlægge sagen, 
ikke var lovligt sammensat og/eller beslutningsdygtigt.
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Per Thorell skrev forordet i Den Intellektualiserede 
Kristendom, som Instituttet udgav

Af Jens Lindsby

Jeg har jo i et stykke tid interesseret mig for manuskrip-
terne til DIK og derfor sendte Søren mig ud til Jan, hvor 
jeg kunne låne de bilag der fulgte med stævningen. Det 
viser sig, at de manuskripter der forefindes til DIK her 
er i deres fulde udstrækning ( Mht. originalmanuskriptet 
er der ihvertfald manuskriptdele der svarer til alle styk-
numrene i DIK ). Men det drejer sig om :

1. Originalmanuskriptet
2. Det manuskript Thorell rettede i og som han tilsidst 
gav tilbage til Martinus og som rådet har skrevet på, at 
det ikke må udgives ( Ib, Willy og Henning.)
3. Det af Thorell omskrevne manuskript.

Specielt i forhold til prologen i DIK er det interessant, 
idet prologen i DIK er ”skrevet” udfra to kilder. Den ene 
er skrevet til den separate bog Det Tredie Testamente 
( Sandsynligvis den Rolf har og som Thorell har brugt 
i sit manuskript ) og den anden der er skrevet som en 
fortale til Livets Bog. Det er angiveligt primært den der 
er anvendt til DIK.

Det der her er lidt underligt er, at Søren har nogle manu-
skriptsider ( udleveret til Kurt af Torben H. ), som ikke 
tilhører nogle af de kilder (??) Andre sider Søren har 
fået udleveret ( specielt omkring 0X) er identisk med de 
manuskriptsider der fulgte med stævningen.

Meget interessant er det, at se hvad der skrives om for-
ordet (vedhæftet ). Rolf har jo hele tiden sagt, at det ikke 
var Martinus ord, idet ord som progressiv, evolutionære 
og samvirke retningsbevidst er alt for akademiske. 

Da jeg så Rolfs beskrivelse af dette, slog jeg ordene op i 
hele Martinus værk og i de artikler Per Thorell har skrevet. 
Og ganske rigtigt, Martinus bruger ikke disse ord, mens 
Thorell er glad for ordene progressiv og evolutionær.
Vi kan så se, at det angiveligt er Per Thorell der har skre-
vet forordet og at man ikke har Martinus original. Så MI 
har jo med stor sandsynlighed udgivet Per Thorell i DIK.

Her er et andet eksempel på ændringer i værket og så 
kan man selv vurdere om det mon har været Martinus 
ønske, at noget Per Thorell har skrevet, bliver udgivet som 
Martinus egner ord, endda med Martinus signatur under. 

Rolf Elving har i lang tid beskrevet, at nogle af de ord 
der optræder i Den Intellektualiserede Kristendom 
umuligt kan være Martinus ord. I forordet til DIK drejer 
det sig om ordene progressiv, evolutionære og samvirke 
retningsbevidst. 

Men pointen er, at det sprogbrug er for akademisk til 
at Martinus ville bruge det. Da jeg for ca. et år siden så 
hvad Rolf skrev, slog jeg ordene op i hele Martinus værk 
og også i de artikler Per Thorell har skrevet. Og ganske 
rigtigt, det er ikke ord Martinus bruger. Derimod er 
progressiv og evolutionære ord som Thorell er glad for. 

Vi er så en del der har undret os over hvordan Thorells 
ord har fundet vej til Martinus værk. Jeg fik lov til at 
låne noget af det materiale MI har sendt til 4kløveret i 
forbindelse med stævningen og her findes forklaringen og 
jeg citerer fra et løsblad der ligger inden i manuskriptet 
til forordet: 
” Den foreliggende udgave af Forordet ser ud til at være 
renskrevet af forfatteren Per Thorell efter Martinus’ 
anvisninger. Martinus egen original mangler i arkivet. ” 
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Så Martinus Institut ved med sikkerhed at dette er skrevet 
af Thorell, men vælger alligevel at udgive det som Mar-
tinus, uden at nævne det med et ord. Og det gør man så 
igen på svensk i 2016 efter al den polemik der har været 
omkring, at Martinus burde være eneforfatter. 

Mht. til at Thorell har skrevet dette efter Martinus anvis-
ninger, må jeg sige, at jeg anser det for helt usandsynligt. 
Thorell havde redigeret, rettet og omskrevet et originalt 
Martinus manuskript til den bog der aldrig er kommet og 
som skulle hedde Det Tredie Testamente. Martinus bad i 
flere omgange Thorell om at få det tilbage, hvilket Thorell 
tilsidst gik med til. Dette manuskript bliver i daglig tale 
kaldt ” det røde hav” pga. Thorells rettelser og Martinus 
har udtrykkeligt sagt, at det aldrig må udgives. 

Det er jo helt usandsynligt, at Martinus efter denne om-
gang har bedt Thorell om at skrive noget for ham eller 
efterfølgende har godkendt noget der er skrevet tidligere. 
Det er i det hele taget helt usandsynligt at Martinus har 
ønsket, at andre skulle skrive noget af hans værk for ham( 
Fraset Nibelvang i starten). Vi kan jo også se, at resultatet 
er blevet Martinus med Thorells ord. I øvrigt kan man 
se, at det ikke er Martinus, pga. den måde det er stillet 
op på og Thorell staver igen og igen Tredie med j. Det 
gjorde Martinus ikke.

Iøvrigt står det ingen steder i de manuskripter, man har 
kendskab til, at Martinus skulle have besluttet, at bogen 
skulle hedde “Den Intellektualiserede Kristendom”. Mon 
det ikke er Ole Therkelsen opfindelse?
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Af Ingrid Holck

14. AUGUST 2016 gik den “guddommelige glans” 
endegyldigt af rådet ved Martinus Institut. 

Alle fremtidige råd vil fra nu af skulle forholde sig til 
den pinlige plet, der kom på rådets renommé i 2016, 
da dets medlemmer holdt op med at rotere, sådan som 
Martinus bestemte at det skulle være:

INGEN må sidde i rådet i mere end 7 år. Det står også i 
2014-lovene og skal overholdes i følge dansk fondslov, 
hvis rådet ønsker at leve op til at være sande og ærlige i 
alle livets forhold.

Ordret lyder lovparagraffen i den nye, ændrede 
2014-udgave:

“Ingen kan være suppleant og bestyrelsesmedlem i 
mere end sammenlagt syv år”

Denne KLOGE beslutning fra Martinus side indførte 
han for at absolut INGEN skulle få for meget magt. 
ROTATIONSPRINCIPPET skulle samtidig sikre, at 
der kom dynamik og nye ideer ind i Sagen.

Det sidste halve år har det ikke skortet på advarsler og 
overbærenhed overfor rådet fra de af Sagens venner, 
som blev klar over, at rådet var ved at komme på vild-
spor. Sandheden er, at hele det forløbne år har været 
pinligt, fordi Per Jan Neergaard blev siddende et år for 
længe.Men de fleste af vennerne tav og undskyldte det 
med, “at Per Jan nok slet ikke havde brugt sin stem-
meret”, som han jo ikke havde mere, efter at hans 7 år 
var gået.

Men den 14. august 2016 kan det ikke skjules mere. 
Trine Müller og Jacob Kølle er nu blevet ligeså “pin-
lige” på de “taburetter” som de skal forsvare lovene 
med. Disse tre rådsmedlemmer forstår åbenbart ikke, at 
taburetten vil forsvinde under benene på dem i samme 
øjeblik de åbner samme loves paragraf 6 og ser kends-
gerningerne i øjnene.

Man må spørge sig selv, hvordan disse rådsmedlem-
mer kan holde balancen i længden, og hvordan de har 
det med at se sig selv i spejlet hver morgen ? For der er 
ikke skygge af tvivl om, at de fra nu af sidder URET-
MÆSSIGT i rådet og dermed gør rådets beslutninger 
UGYLDIGE i manges øjne. 

Alt er saare godt, for Martinus har sagt at han passer på 

sin Sag, så alt sker som det skal.

Denne udvikling viser blot, at Sagen endnu ikke er 
blevet voksen og kan passe på sig selv. Som nogen her 
på tråden trøstende forklarede det: “Sagen er kommet 
i “puberteten”, og gør i denne fase ALT det, som den 
IKKE må. 

Over sommeren har der dannet sig en gruppe af Sa-
gens venner, som vil stå vagt om Martinus love indtil 
de er blevet rettet tilbage til 1982-lovene, opdateret til 
2016-fondslovgivning. Alle som er interesserede i at 
støtte os, kan sende mig en privat besked.

Jeg har skrevet 8 gange til rådet om at få en dialog i 
gang, og er blevet afvist 7 gange.

Erhvervsstyrelsen må nu komme rådet til hjælp.

Blandt mine kolleger på musikskolen har vi et særligt 
udtryk, når sammenspillet kræver, at vi hurtigt skal 
sætte hinanden ind i, at vores før så søde og begavede 
elever er kommet i den genstridige pubertet. Vi plejer 
at sige - med et kærligt glimt i øjet:

“Der er LUKKET på grund af OMBYGNING” :-)

Nu har vi et ugyldigt Råd i Martinus Sag
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September 2016 til juli 2017.
Sted: Kulturhuset Kilden, Nygårds Plads 31, 
Brøndbyøster, 2605 Brøndby
Fri entré – gratis adgang
 
Søndag den 11. september 2016
Kl. 13-15 Studiegruppe i LIVETS BOG III.
Kl. 15-17 Foredrag, ”Den ideelle livsholdning – set i 
lyset af Martinus åndsvidenskab”, v/ Jan Langekær
Kl. 17:30-19:30  Fællesspisning, for dem som har tid 
og lyst på nærliggende restaurant. Vegetar/vegan mad.
Kl. 20:00-21:30  Life Stream TV på engelsk med publi-
kum i Kulturhuset Kilden.
 
Søndag den 25. september 2016
Kl. 13-15 Studiegruppe i LIVETS BOG III.
 
Søndag den 9. oktober 2016
Kl. 13-15 Studiegruppe i LIVETS BOG III.
Kl. 15-17 Foredrag, ”Livet efter døden – set i lyset af 
Martinus åndsvidenskab”, v/Ingemar Fridell.
Kl. 17:30-19:30  Fællesspisning, for dem som har tid 
og lyst på nærliggende restaurant. Vegetar/vegan mad.
Kl. 20:00-21:30  Life Stream TV på engelsk med publi-
kum i Kulturhuset Kilden.
 
Søndag den 23. oktober 2016
Kl. 13-15 Studiegruppe i LIVETS BOG III.
 
Søndag den 6. november 2016
Kl. 13-15 Studiegruppe i LIVETS BOG III.
Kl. 15-17 Foredrag, ”Hvordan får man kørekort til 
livet? – set i lyset af Martinus åndsvidenskab”, 
v/Peter Wraae.
Kl. 17:30-19:30  Fællesspisning, for dem som har tid 
og lyst på nærliggende restaurant. Vegetar/vegan mad.
Kl. 20:00-21:30  Life Stream TV på engelsk med publi-
kum i Kulturhuset Kilden.
 
Søndag den 20. november 2016
Kl. 13-15 Studiegruppe i LIVETS BOG III.
 
Søndag den 4. december 2016
Kl. 13-15 Studiegruppe i LIVETS BOG III.
Kl. 15-16 Foredrag, ”Juleevangeliet – set i lyset af 
Martinus åndsvidenskab”,v/Jan Langekær.
Kl. 16-17 Julegløgg (u/alkohol) og æbleskiver.
Kl. 17:30-19:30  Fællesspisning, for dem som har tid 
og lyst på nærliggende restaurant. Vegetar/vegan mad.
Kl. 20:00-21:30  Life Stream TV på engelsk med publi-
kum i Kulturhuset Kilden.

 Søndag den 15. januar 2017
Kl. 13-15 Studiegruppe i LIVETS BOG III.
Kl. 15-17 Foredrag, ”Verdenssituationen – set i lyset af 
Martinus åndsvidenskab”, v/Karl Jørgensen.
Kl. 17:30-19:30  Fællesspisning, for dem som har tid 
og lyst på nærliggende restaurant. Vegetar/vegan mad.
Kl. 20:00-21:30  Life Stream TV på engelsk med publi-
kum i Kulturhuset Kilden.
 
Søndag den 29. januar 2017
Kl. 13-15 Studiegruppe i LIVETS BOG III.
 
Søndag den 12. februar 2017
Kl. 13-15 Studiegruppe i LIVETS BOG III.
Kl. 15-17 Foredrag, ”Alt er såre godt – set i lyset af 
Martinus åndsvidenskab”, v/Jan Schmidt.
Kl. 17:30-19:30  Fællesspisning, for dem som har tid 
og lyst på nærliggende restaurant. Vegetar/vegan mad.
Kl. 20:00-21:30  Life Stream TV på engelsk med publi-
kum i Kulturhuset Kilden.
 
Søndag den 26. februar 2017
Kl. 13-15 Studiegruppe i LIVETS BOG III.
 
Søndag den 12. marts 2017
Kl. 13-15 Studiegruppe i LIVETS BOG IV.
Kl. 15-17 Foredrag, ”Hvad er meningen med livet og 
hvordan får man kosmisk bevidsthed?”
– set i lyset af Martinus åndsvidenskab”, 
v/Toni Bjerremose.
Kl. 17:30-19:30  Fællesspisning, for dem som har tid 
og lyst på nærliggende restaurant. Vegetar/vegan mad.
Kl. 20:00-21:30  Life Stream TV på engelsk med publi-
kum i Kulturhuset Kilden.
 
FEST FOR MARTINUS KOSMISKE 
INDVIELSE I 1921
LØRDAG den 25. marts 2017.  Kl. 12-17:30  
med taler, musik og film om Martinus, hans 
åndsvidenskab og hans epokegørende livsværk Det 
Tredie Testamente.
Sted: Kulturhuset, Teatersalen.
(dørene åbnes kl. 11). Efterfølgende veganermiddag fra 
18:00-21:00
(tilmelding nødvendig til Jan Langekær på tel/sms: 
2015 78 11)
 
Søndag den 9. april 2017
Kl. 13-15 Studiegruppe i LIVETS BOG IV.
Kl. 15-17 Foredrag, ”Bønnens magiske kraft – set i 

Program for Livets Skole i Martinus åndsvidenskab
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lyset af Martinus åndsvidenskab”, v/Ingemar Fridell.
Kl. 17:30-19:30  Fællesspisning, for dem som har tid 
og lyst på nærliggende restaurant. Vegetar/vegan mad.
Kl. 20:00-21:30  Life Stream TV på engelsk med publikum i 
Kulturhuset Kilden.
 
 
Sommerkursus i Det Tredie Testamente, 
Martinus åndsvidenskab, alkærlighedens 
videnskab.
Lørdag den 8. juli til fredag den 14. juli 2017
Kragsbjerggaard, Kragsbjergvej 121, 5230 Odense 
Intensivt kursus med mange foredrag og efterføl-
gende dialog. 
Boggrupper og artiklelgrupper m.m…
Hold for nybegyndere, øvede, og for viderekomne.
Max ca. 90 studerende.
Tilmelding til Jan Langekær på tel/sms: 2015 7811
 
www.livetsskole.info
www.thethirdtestament.info
Facebook: LIVETS SKOLE i åndsvidenskab
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udstillinger om Det Tredie Testamente,
Martinus åndsvidenskab.
Fra september 2016 til maj 2017 i ind og 
udland. 
Støttet af Fonden Det Tredie Testamente (The 
Third Testament Foundation)
 
Vi har brug for lokal hjælp -  Hvis lokalboende 
åndsforskere i Midt, Vest og Nordjylland måtte have 
overnatningsmuligheder til vore standpersonale hører 
vi gerne nærmere på tel/sms: 2015 7811 Jan Langekær 
 
Jægerspris, Kulturhuset Rejsestalden. Søndag den 4. 
september 2016.
På standen står Laurits Hansen, som også driver en 
studiegruppe i Skibby.
 
Horsens, Helsemessen. Lørdag den 17. og søndag den 
18. september 2016.
På standen står Bo Boilesen, m.fl.. som har en studie-
gruppe i Horsens under oprettelse.
 
Aarhus. Krop-Sind-Ånd messen. Fredag den 30. sep-
tember til søndag den 2. oktober 2016.  På standen står 
studiegruppelederne Karl Jørgensen, Margit Kjeldsen 
og Hanne Eleana Jensen m.fl.

Udstillinger



38

 Silkeborg. Det nye medborgerhus på Bindslevs Plads. 
Lørdag den 8. og søndag den 9. oktober 2016.  På stan-
den står Margit Kjeldsen, m.fl.. fra hendes studiegruppe 
i Aarhus.
 
Skanderborg. Audonicon, Grønnedalsvej 14. Lørdag 
den 15. og søndag den 16. oktober 2016.  På standen 
står Bo Boilesen.
 
Frankfurt. Frankfurter Buchmesse. 19-23. oktober 
2016.
Die Wissenschaft der Allliebe - Das Dritte Testament 
von Martinus.
På standen står Henry Nold, Ninni, og Hans-Jürgen 
Schäffer.
 
Ulriksholm Slot. Nordfyn. Julemarked. 12-13. novem-
ber 2016.
På standen står Karl Jørgensen og Rikke Sillesen m.fl.. 
fra Karl´s studiegruppe i Odense.
 
Viborg, Golf Salonen. 14-15. januar 2017.
Lokale åndsforskere søges som standpersonale. Ring 
2015 7811 Jan Langekær.
 
Gram Slot. 28-29. januar 2017. På standen står
Bo Boilesen.
 
Brøndbyvester. Brøndby Hallen. 3-5. februar 2017.  
På standen står standpersonale fra LIVETS SKOLE i 
Martinus åndsvidenskab, Brøndbyøster.
 
Odense. Odense Congress Center. 17-19. februar 2017.  
På standen står Karl Jørgensen og Rikke Sillesen m.fl.. 
fra Karl´s Odense studiegruppe.
 
Holstebro. Musikteateret. 25-26. februar 2017.
Lokale åndsforskere søges som standpersonale. Ring 
2015 7811 Jan Langekær.
 
Aalborg. Aalborg Kongres & Kulturcenter.
Europahallen. 3-5. marts 2017.
På standen står Hellebeth Hansen, Jan Langekær og 
Bjarne Rasmussen, Aksel Kristensen m.fl.
 
Vejle. Huset Domus. 4-5. marts 2017. På standen står 
Margit Kjeldsen og Bo Boilesen.
 
Ulriksholm Slot. Nordfyn. Påskemarked. Skærtorsdag 
og Langfredag den 13-14. april 2017. 
På standen står Karl Jørgensen og Rikke Sillesen m.fl.. 
fra Karl´s Odense studiegruppe.
 
NORGE.  Toril Sandbugt regner med at gentage 
udstillingen på Vegetarmessen ved Oslo. 

SVERIGE. Her gør Thor Gjörvad et kæmpearbejde 
med mange årlige udstillinger, nu på 10 år med støtte 
fra Stiftelsen Tredie Testamentet i Göteborg.
 
LONDON. MindBodySpirit Festival. Olympia Hall. 
28. april – 1. maj 2017. Stand D38, i midten af hallen.

For andet år i træk afholdes denne udstilling, hvor der 
blev solgt mange bøger af The Third Testament, og 
skabt mange gode personlige engelske og oversøiske 
kontakter med personer fra stort set alle verdens 
kontinenter.
På Standen står Hellebeth Hansen, Jan Langekær, 
Pia Daimo, Chris Daimo og Sandy Scott fra England, 
m.fl. fra 
THE SCHOOL OF LIFE in Martinus Spiritual Science, 
Copenhagen.
 
NEW YORK. Nye personlige kontakter til U.S.A er 
for ganske nyligt blevet skabt.  Der arbejdes p.t. på at 
få en udstilling med foredrag og dialog til Manhattan, 
New York.
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Af Jan Schmidt

Martinus skriver om åndsforskeren og stilforskeren: 
«At «aabne» Livets Bog er altsaa ikke gjort ved blot og 
bar at aabne den rent fysisk, blade den igennem og «læse» 
den. Den kan desuagtet heraf for en saadan Læser være 
en absolut lukket Bog. Den kan kun virkeligt aabnes af 
den, der har naaet et saadant Begær efter aandelig Vi-
den, at han i sin Søgen efter denne ikke lader sig hindre 
hverken af Stil eller Form. Hans Bevidsthed maa være 
saa aandeligt fremskreden, at disse nævnte Realiteter er 
blevet et saa ganske underordnet Spørgsmaal, at han ikke 
ønsker at spilde Tid med nogen som helst Form for Kritik 
af disse. Kun den, der er saaledes indstillet, kan gøre sig 
Haab om i nogen Grad at kunne aabne Livets Bog og 
komme til den dybere Mening, som er skjult bag den for 
alle synlige Tekst og Stil. 

Enhver Sandhedssøger eller Aandsforsker, der ikke har 
den her skildrede Indstilling, men mere hæfter sig ved 
Stilen eller den ydre Form, er jo ikke Aandsforsker, men 
Stilforsker eller Forsker af den ydre Form. For et saadant 
Væsen kan den til Livets Bog knyttede ydre Form og Stil 
undertiden være en uovervindelig Hindring, idet al dets 
Energi udløser sig i Kritik af de i samme Form eventuelt 
fremtrædende smaa tekniske Fejl og grammatiske Ufuld-
kommenheder e. l. Først naar den dybere Mening i Livets 
Bog bliver til Hovedtingen og Stilen og Formen bliver 
til en Biting for Læseren, da oplever han «Den hellige 
Aand» gennem nævnte Bog.» 

Læg mærke til at Martinus bruger det stærke udtryk 
«spilde tid» om kritik af Martinus› stil og form og ikke 
bare det svagere udtryk «bruge tid». 

Stilforskerens kritik kan man således tage let på - den 
er ifølge Martinus ikke værd at spilde tid på, så længe 
stilforskeren ikke har taget den magt, der skal sikre, at 
værket beskyttes mod ændringer. Hvis det lykkes stilfor-
skeren at tage denne magt, svarer det til, at ræven er sat 
til at vokse høns. 

I den situation bliver stilforskerens kritik ikke længere 
noget, man kan ignorere, for så har stilforskeren fået magt 
til ikke bare at kritisere, men ligefrem også at gennem-
trumfe sin kritik ved at rette i det, Martinus har valgt at 
skrive, sådan at formen udelukkende følger stilforskerens 
vilje og ikke Martinus› vilje. Og det er det, der er sket!

Den moderniserede udgave - som erstatning for den origi-
nale - er således udtryk for, at stilforskeren har fået magt 
som han har agt. Han har fået sin vilje gennemtrumfet på 

bekostning af Martinus› vilje endda i så systematisk grad, 
at ikke een eneste sætning i Martinus› tretusind-siders 
syv-binds hovedværk har fået lov til at bevare den form, 
som var Martinus› vilje. I den moderniserede udgave er 
Martinus› vilje konsekvent og systematisk erstattet af 
stilforskerens.

Nu må man ikke tro, at stilforskeren nødvendigvis er 
uintelligent. Han kan udmærket have en forholdsvis stærk 
intelligens, som han bruger som «våben» til at forklæde 
sin krititk. Stilforskerens kritik er jo i virkeligheden 
udtryk for intolerance og opleves af stilforskeren som 
«retfærdighed», hvilket Martinus bl.a. skriver om i Livets 
Bog, bind I, side 13:, «...idet nævnte Intolerance altid 
fremtræder for de samme Væsener under Forklædningen 
«Retfærdighed»» 

Så hvordan bærer stilforskeren sig ad med at forklæde, at 
den modernisere udgave ikke følger Martinus› vilje, men 
udelukkende stilforskerens vilje, sådan at den moderni-
serede udgave og dermed stilforskens vilje fremtræder 
under foklædningen «Retfærdighed»?

Det gør han ved at fordreje tingene. Åndsforskeren som er 
ligeglad med, hvilken retskrivning Martinus har valgt at 
skrive med, beskyldes af stilforskeren for at være dogma-
tisk tilhænger af gammel retskrivning. Når åndsforskeren 
ønsker at læse den originale udgave og ikke stilforskerens 
udgave, så beskylder stilforskeren åndsforskeren for at 
«dyrke gammel retskrivning». Dette er naturligvis en 
absurd beskyldning, fordi den er det stik modsatte af 
sandheden. Åndsforskeren foretrækker ikke gammel ret-
skrivning - eller ny! for den sags skyld. Åndsforskerens 
indstilling er jo netop - som Marinus skriver - «...at han 
ikke ønsker at spilde Tid med nogen som helst Form for 
Kritik af» form eller stil.

Det er jo netop kun stilforskeren, der er belastet med 
denne umodne tendens. Men det forsøger stilforskeren, 
der er kommet til magt, at skjule ved at bruge sin intel-
ligens til at manipulere med, ved som nævnt at beskylde 
åndsforskeren for de dårligdomme som i virkeligheden 
udelukkende tilhører stilforskeren. Det er sådan et for-
søg på at tillægge andre de psykiske dårligdomme, man 
selv har, som i psykologien kaldes «projektion». Og det 
er en sådan projicering af stilforskerens ubevidste be-
vidsthedsmæssige dårligdomme, som denne forsøger at 
projicere over på åndsforskeren. Dette er en helt nødven-
dig psykologisk «forsvarsmekanisme» for stilforskeren, 
for at stilforskeren kan fastholde det bedrag, at han selv 
er åndsforsker og at de virkelige åndsforskere, kun er 

Når stilforskeren får magt som han har agt
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stilforskere. Når han ikke længere kan fastholde dette 
bedrag, bryder hans falske selvbillede sammen. Et sådant 
sammenbrud er nødvendigt, men ubehageligt. Og det er 
dette ubehag som stilforskeren fornemmer og ubevidst 
bekæmper med sine bedrag, som også til dels er ubevidste, 
fordi de er en del af stilforskerens personlighed.

Det er derfor logik for enhver åndsforsker, at så længe 
stilforskeren har taget magten, så kommer der ikke fred 
i sagen. Stilforskeren prøver konstant at bilde sig selv og 
omgivelserne det bedrag ind, at han er åndsforsker, der 
kan ændre på værket uden at ændre på værket, og at han 
dermed kun vil freden og sagens bedste, og den mener 
stilforskeren kun kan opnås ved at alle følger hans vilje. 

Men stilforskeren er og bliver stilforsker - og kan ikke 
samtidig være åndsforsker. Han kan kun skabe ballade så 
længe han har magten på Martinus Institut, uanset hvor 
meget han er overbevist om det modsatte, fordi hans 
tænken, gøren og laden er baseret på bedrag.

Når han udsættes for kritik, vil han pr rygmarvsreaktion 
afvise den som usaglig, «skræddesnak» eller hvad han nu 
kan finde på med sin forstand for at bedrage sig selv og 
sine omgivelser, fordi han jo er overbevist om, at han har 
ret, at han er åndsforskeren og ligeledes tror sig i stand 
til at forbedre på stilen, og dermed tror sig berettiget til 
at ændre i værket, så længe han ikke TROR ændringerne 
ændrer i værket. Og det tror han ikke, for han tror pr. de-
finition meget mere på sin egen stil end på Martinus› stil.

Man kan derfor ikke overtale stilforskeren med argumen-
ter. For argumenter er han ikke modtagelig overfor. De 
undergraver jo hans vilje til at kritisere og ændre stilen. 
Og den vilje er han ikke klar til at give afkald på. Men 
det vil han naturligvis blive, når tiden er moden. Og defor 
må man også tilgive ham, fordi han ikke ved, hvad han 
gør. Men man må også tage sig i agt, så man ikke lader 
sig bedrage af stilforskerens bedrag. 

Hvis man ikke kan gennemskue stilforskerens bedrag, 
så støtter man indirekte også stilforskerens vilje og går 
dermed imod Martinus’ vilje. At gennemskue disse bedrag 
er således en forudsætning for at man støtter, at - ikke 
stilforskeren -, men alene åndsforskeren får magten på 
Martinus Institut. Det vil ske, uanset om man arbejder for 
eller imod det. Men det vil ske hurtigst, hvis man arbejder 
for det. Men det gør stilforskeren naturligvis ikke. Men 
det vil han komme til, når han har gjort de nødvendige 
erfaringer og derfor ikke længere er stilforsker. Her må 
man igen huske Martinus ord: 

«Da denne som Retfærdighed maskerede Intolerance 
saaledes eksisterer som et naturligt Anlæg i ovennævnte 
Væsener, vil disse ikke være i Besiddelse af noget som 
helst andet Middel til at overvinde denne end en even-
tuel udvortes eller teoretisk Basis. De vil derfor i deres 

Opfattelse af den absolute Sandhed eller eksisterende 
Virkelighed med dens Love, Principper og Ideer komme 
til at afvige fra det Billede, som den i Form af Livets 
Bog er manifesteret i, i samme Grad som deres Opfat-
telse afviger fra at være upartisk eller ligevægtig. Men 
da nævnte Opfattelse jo ikke skabes af deres Villie, men 
af deres til Dato selvoplevede Erfaringsmateriale, og 
dette, som allerede nævnt, er af en saadan Karakter, at det 
endnu ikke har kunnet skabe Basis for en kulminerende 
Kærlighedsevne, og derfor heller ikke kan være i Besid-
delse af en mod alle Felter rettet Tolerance, saa bliver de 
sammeVæsener nødsaget til eventuelt paa flere Felter 
endog at være mine Modstandere, ganske uanfægtet af 
hvormeget de saa end maatte Ønske at være det modsatte. 

Men da Resultatet af en saadan afvigende Opfattelse altid 
sluttelig vil føre til en Bekræftelse af Virkeligheden, vil 
alle de, som paa Basis af deres naturlige Anlæg er nød-
saget til at være mine Modstandere, i Virkeligheden være 
mine Medarbejdere, og der vil i dette Tilfælde, ligesom 
i alle andre af Livets Tilskikkelser, ikke være noget som 
helst Grundlag for at gengælde eller svare paa nævnte 
Væseners Intolerance med et af Intolerance fremkaldt 
Gensvar, men derimod absolut ene og alene kun være 
et fuldt og fast Grundlag for et af Kærlighed frembragt 
Gensvar i Form af en vejledende og hjælpende Haand. 

Og Virkelighedens eller Sandhedens Blottelse, i 
Form af Livets Bog, vil da heller ikke i noget Til-
fælde udgøreet mindre Forsvar eller Defensorat 
for disse dens Modstandere end det, den udgør for 
alle andre eksisterende Væsener eller Individer. « 
(Livets Bog, bind I, stk. 14)
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Ruth Olsen

Humanismen på nedtur

De Østeuropæiske lande er blevet 
problematiske for EU, da de åben-
bart ikke accepterer det grundlag, 
EU bygger på. Deres nationalistiske 
egoisme betyder, at humanismen 
har svære vilkår i disse lande.

Da Paven for nylig var på besøg i 
Polen, blev han af den polske kirke 
kritiseret for at være for human, 
fordi han opfordrede til at tage godt 

imod flygtninge. Den del af hans 
tale blev af Polens regering beordret 
slettet af referatet i medierne. Det er 
sådan et diktatur gør!
Paven må altså siges at være mere 
kristen end den polske kirke, som 
åbenbart har glemt Jesu bud om 
næstekærlighed!

Stakkels syriske folk

Den syriske diktator dræber med 
hjælp fra Rusland og Iran sit eget 
folk. Især synes han at gå efter 
skoler og hospitaler. Der var engang 
6 hospitaler i millionbyen Aleppo, 
men den sidste er just blevet søn-
derbombet, så mange læger og 
patienter blev dræbt.

Selv om vi ved, der er en dybere 
mening med alle de lidelser, folkene 
i mellemøsten får for tiden, er det 
alligevel ikke til at bære at følge 
denne djævlementalitetens udfol-
delse, især ikke når det er børn det 
går ud over.

Men det er også sørgeligt at høre 
om de danskere, der på de sociale 
medier kalder de, der hjælper flygt-
ninge for ”landsforrædere”. Dan-
mark er blevet delt i to lejre – de 
humane og de egoistiske, fårene og 

bukkene. Også Sverige har nu fået 
problemer med ”bukkene”. Kærlig-
hedsevnen bliver sandelig udfordret 
i disse tider.
Vi har meget at lære af Canada, der 
tager imod flygtninge med varme 
åbne arme, ja selv Præsidenten gi-
ver dem et knus! Se det for jer – Pia 
Kjærsgaard tage imod flygtningene 
med et varmt knus!!

Fredsforskning

Forskning har vist, at hvis kvinder 
er med i fredsforhandlinger, er der 
større chancer for, at de lykkes og 
holder.
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FN skal have ny generalsekretær i 
år. Flere kvinder er bragt i forslag, 
og den afgående på posten har 
anbefalet, at man vælger en kvinde. 
Men da beslutningen skal træffes i 
Sikkerhedsrådet, bliver det nok alli-
gevel en mand – mænd har jo mere 
tillid til deres egne!

Angsten stiger

I medierne hører man, at halvdelen 
af alle kvinder mellem 18-34 år har 
psykiske problemer, især med angst 
og depression. Hvis det er rigtigt, 
må man undres over, at det sker i en 
tid, hvor man på mange måder har 
mere tryghed og flere muligheder 
end i ”gamle dage”. Nogle mener, 
at fordi vort liv ikke længere er en 
kamp for at få til dagen og vejen, er 
det sværere at finde livets mening.

De mange valgmuligheder giver 
usikkerhed for, om man måske 
vælger forkert, nu hvor vi står med 
ansvaret for eget liv. Præsterne siger 
godt nok, at man bare skal lægge sit 
liv i ”Guds hånd”, men ham er der 
ikke ret mange, der tror på mere.

Mon ikke vi nu har mere brug for 
den logiske forklaring, Martinus har 
givet os, nemlig at det er en del af 
den menneskelige udvikling at vi 
bliver mere og mere følelsesmæs-
sigt sensitive. Men med en vok-
sende intelligens vil vi efterhånden 
bedre forstå, hvad der sker med os 
og kan lære at leve med det. Med 
Martinus’ verdensbillede kan vi 
finde livets logiske mening og der-
med nå frem til at bruge den øgede 

sårbarhed positivt. Men det tager 
nok en del tid endnu, før det etable-
rede behandlersamfund har opdaget 
denne udvej, foreløbig sørger medi-
cinalindustrien jo for, at der er piller 
nok til at sløve vore følelser.

Konvertitter

Flere og flere asylansøgere, især 
iranere, konverterer til kristendom-
men. Indremission har fået en ny 
missionsmark. De holder sommer-
camp for asylansøgere, hvor der 
prædikes på både farsi og arabisk. 
Vi har hørt en historie om en iraner, 
der har mødt Jesus i en åbenbaring.

De kommer i medierne. F.eks. for-
talte en omvendt iraner til Anders 
Laugesen i et radioprogram, at det 
der især tiltalte ham ved Kristen-
dommen var, at Jesus havde fritaget 
ham for al hans skyld ved at have 
sonet den for ham.

Vi ved nok, at kristendommen 
engang vil blive den dominerende 
globale religion, men så skal den 
vel først frigøres for alle fejlfortolk-
ningerne. Jeg forestiller mig, at når 
islam bliver mere og mere utro-
værdig for dens tilhængere, vil de 
begynde at gå over til den form for 
kristendom, som Martinus står for. 
Men så skal de have mistet evnen til 
at tro – og det synes at have lange 
udsigter.

Hukommelsen

Nu mener forskerne, at de kan 
udpege nøjagtigt, hvor i hjernen 
hukommelsen sidder! Ja, Dan-

mark har endda givet en meget stor 
forskningspris på 7½ mill.kr. for 
opdagelsen.

Det kan vi kun smile ad, for naiv 
kan man være og tro, at nogle ke-
miske stoffer i hjernen, som endda 
udskiftes med visse mellemrum, 
kan opbevare erindringer gennem 
70-80 år. Vi ved jo, at hukommelsen 
er et åndeligt fænomen, der blot 
bruger hjernen som redskab. Men 
forskerne ved ikke, at vi har åndeli-
ge legemer, der nok så effektivt kan 
opbevare minderne, men forbindel-
sen til den fysiske hjerne kan nemt 
svigte, især for de demente. 

Havde forskerne interesseret sig lidt 
for de nu så velkendte nær-døds-op-
levelser, kunne de have konstateret, 
at selv om hjernen er på stand by, 
dvs ude af funktion, er hukommel-
sen faktisk klar nok, ja ofte bedre 
uden den hjerne! Vi må bare vente 
til den dag, de er blevet klogere, 
så vi ikke behøver spilde penge på 
fantasifuld forskning.

Elektrochok

Elektrochok bruges nu mere og 
mere, og selv om de fleste klager 
over permanente bivirkninger, især 
i form af hukommelsestab, siger 
lægerne at der ingen bivirkninger 
er. Hvad patienterne siger, betyder 
åbenbart ingenting, for lægerne ved 
bedst! Patienterne står i en så sårbar 
situation, at de færreste formår at 
protestere effektivt. Og elektrochok 
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er jo meget billigere end et langt 
terapiforløb, evt. hos en alternativ.

At der findes alternative metoder til 
mange sygdomme, har vi for nyligt 
set i en udsendelsesrække på DR2. 
Men selv om det blev bevist på alle 
måder, at det alternative virkede, 
nægtede lægerne at tro på det – 
kaldte det allerhøjst placebo, dvs 
patienternes egen indbildningskraft .

Jupiter

Den store gasplanet i vort solsy-
stem, Jupiter, har vist sig at have en 
20 gange stærkere udstråling end 
Jorden. Man forstår ikke hvorfor. 
Men det er logisk nok, eftersom det 
er en døende planet.

Alle levende væsener, også planeter, 
har en fysisk organisme der er byg-
get af spændingen mellem en ind-
adgående og en udadgående energi 
– på tiltrækning og frastødning. En 
nyfødt planet har en indadgående 
energi, som er meget stærkere end 
den udadgående, mens det er om-
vendt for en døende planet.
Jorden har en ret fin balance, hvis vi 
ikke forstyrrer dens energistrømnin-
ger alt for meget.

Fysikerne er så stolte over at have 
fundet noget, de kalder ”tyng-
debølger”, en usynlig energi der 
gennemtrænger alt, men som de 
faktisk ikke kan måle, bortset fra 
nogle sporadiske virkninger. Først 
når de bliver klar over, hvad ånde-
lig energi er, opdager de (måske), 
hvad det handler om.

Einstein

Einstein skrev i et brev til enken 
efter hans vens død: ”Michele er 
gået lidt foran mig på vej ud af 
denne underlige verden. Det er 
ikke vigtigt. For os som overbevi-
ste fysikere, er adskillelsen mel-
lem fortid, nutid og fremtid blot en 
illusion, om end den er aldrig så 
påtrængende.”

Fysikkens superstar

Steven Hawking, der er totalt lam-
met og sidder i kørestol, gæster i 
skrivende stund København. Alle 
vil så gerne høre hans elektroni-
ske røst, men er han nu så klog, 
som man tror? Han taler om big 
bang og sorte huller, som om 
det er realiteter, men han ved 
i virkeligheden ikke ret meget 
om universet, eftersom han ikke 
kender noget til den primære 
baggrund for den fysiske verden – 
den åndelige dimension.

I øvrigt tror han, at vi mennesker 
er alene i universet. Og Gud har 
han for længst afskrevet i sit liv. 
Han vil nok blive temmelig for-

bavset – og klogere, når det bliver 
hans tur til at komme over på den 
”anden” side.

Næstekærlighed

Det står lidt sløjt til med næstekær-
ligheden i dagens Danmark, det 
sørger regering og retssystem for. 
Hjælper man en flygtning risikerer 
man bødestraf. En person i Århus 
tilbød en enkel overnatning til en 
flygtning på gennemrejse – og så 
blev hun anmeldt til politiet og 
sagsøgt.

I de sociale medier florerer hadeful-
de indlæg, som kalder muslimerne 
for en besættelsesmagt. Drejer det 
sig bare om en lille asocial gruppe? 
Det er vel ikke tilfældigt at Dansk 
Folkeparti er det næststørste i 
Danmark. Men nu er der startet et 
nyt fremmedfjendsk parti, der ikke 
synes at DF er skrap nok overfor 
flygtningene.

Folketingets formand, Pia Kjærs-
gaard, er ude med riven efter de 
veluddannede, som hun mener 
deler landet og ødelægger sam-
menhængskraften. Hun ser ikke, at 
det er hende selv der deler landet. I 
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øvrigt har hun indviet et tempel for 
asa-troen – den indvandrede patri-
arkalske tro der sejrede over den 
gamle gudinde-religion, som var en 
frugtbarhedskult. Hun ærede altså 
den tro, som et invaderende krige-
risk nomadefolk medbragte. Der er 
åbenbart forskel på indvandrere.

Ulighed og terrorisme

Uligheden er stor og voksende i 
verden, men den er især stor i den 
arabiske verden. Dette skaber så 
megen utilfredshed, at det bliver til 
grobund for oprør, men altså også 
til terrorisme. Men hvem skal nu 
have skylden for det arabiske folks 
elendighed? Alle slags fantasifulde 
forklaringer verserer om især det 
skrækkelige USA. Endda præsi-
dent-kandidaten Trumps påstand 
om, at det er Obama og Hillery, der 
har skabt IS tror man på.

Men heller ikke Europa med dets 
tidligere kolonimagter går fri af 
skylden. Det ser ud til at være ret 
nemt at opildne til had og vrede – 
og dermed til terroraktioner. Mange 
tror det har med islam at gøre, men 
faktisk har de fleste terrorister ikke 
været særlig religiøse, man har bare 
brugt den muslimske tro til at tænde 
fanatismens ild. Dybest set tror jeg, 
det mest handler om frustration. 
Men måske også en stor vrede over 
verdens uretfærdighed, som de ikke 
kan se nogen vej ud af.

Privatisering af vand?
 
Den borgerlige regering i Danmark 
er begyndt at lufte planer om at 
privatisere vandforsyningen. Dette 
vil sandsynligvis være ensbety-
dende med, at nogle private fonde 
vil opkøbe retten til at hente vort 
grundvand op og sætte en pris, der 
kan garantere dem en pæn profit.

Men hvorfor skal nogen tjene penge 
på det, som er vores allesammens 
– det vand der er skænket os af – ja 
af hvem – Guddommen? Og hvis 
de en dag ikke synes, de tjener nok, 
kan de så bare lukke for vandet? Vi 
kan jo ikke leve uden. Tanken er for 
mig absurd – vil man så næste gang 
privatisere den luft, vi indånder?

Men faktisk er vandet blevet pri-
vatiseret flere steder, f.eks. i Ber-
lin. Her har forbrugerne måttet gå 
sammen om at tilbagekøbe retten til 
at hente deres vand op. Også andre 
steder har man måttet samle penge 
sammen for igen at få magten over 
vandforsyningen, da privatiseringen 
betød, at vandet blev meget dyrere.

Burhøns

Når forbrugerne ”stemmer med fød-
derne”, som man siger, dvs holder 
op med at købe noget, de finder 
uetisk, så sker der noget. Da flertal-
let holdt op med at købe æg fra bur-
høns, så endte det med at den slags 
æg nu udgår fra forretningerne. Det 
nytter altså noget, når man får folk 
til at ændre adfærd.

Men det har jo også en del at gøre 
med, at mennesket udvikler sig i 
retning af at ønske bedre vilkår for 
dyrene. Mange har ikke kunnet hol-
de ud at se hønsenes små ”fængsels-
celler”, hvor de får ødelagt benene, 
fordi de aldrig får brugt dem.

Mørket dræber sig selv

I foredraget ”Det himmelske lys” 
(29/6-64) siger Martinus om sin Sag 
bl.a.: ”Skulle det vise sig, at noget 
bliver mere og mere ufuldkom-
ment, skulle det vise sig, at nogle af 
personerne, der har ansvaret, skulle 
blive mindre og mindre ansvarlige, 
behøver man ikke at være bange 

for det, fordi den ligger i forsynets 
hånd – Sagen kan ikke gå tabt, Sa-
gen vil blive ved med at vokse. Der 
vil bare komme nye kræfter – altså 
nye energiformer til – nye men-
nesker, således at den vil blive ført 
videre og videre.

At der vil blive høvlspåner og så 
videre, det er ganske naturligt, fordi 
det er der i en hvilken som helst 
skabelse. Men det gælder om, at 
vi selv viser eksemplet, det gælder 
om, at vi ser på alt det lyse, alt det 
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gode, der er i en sag – det onde, det 
mørke, det dræber sig selv. Det gør 
det.”

Foredraget kan høres på Martinus-
webcenter.dk.

Syge fællesskaber

I en bog med dette emne læste jeg, 
at det første kendetegn på usunde 
fællesskaber er, at al autoritet er 
forankret i ledelsen, som forby-
der andres kritik men mangler 
selvkritik. Når dette acccpteres af 
medlemmerne, skyldes det mental 
og åndelig dovenskab, fordi det nu 
engang er det nemmeste. Fri selv-
stændig tænkning kræver mod og 
energi. Filosoffen Kant kaldte det 
”selvforskyldt umyndighed”.

Søren Kierkegaard kaldte det 
”sygdommen til døden”, fordi det 
betyder, at man ikke er blevet et 
autentisk menneske.

Det tyrkiske diktatur

I Tyrkiet er den store heksejagt gået 
ind på alle, der mener noget forkert. 
Alle er bange og tør ikke sige noget, 
når journalister spørger dem om no-
get. Skoler og universiteter lukkes, 
hvis man har den mindste mistanke 
om, at de her tror på en oprørsbevæ-
gelse, som de færreste kender til.

Der opildnes til intolerance, også 
overfor homoseksuelle. Diktatoren 
skal nok få sin vilje, måske endda 
til at indføre dødsstraf. Europa har 
store tyrkiske indvandrersamfund, 
hvor han også udøver sin manipu-
lerende propaganda, så også her 
skabes der splittelse.

Det er nok ikke spor tilfældigt, 
at Tyrkiet ikke fik chancen for at 
komme med i EU. Man siger det 
skyldes splittelsen på Cypern – så 
det fik forsynet arrangeret fint. Det 
vigtigste er vel også, at de euro-
pæiske lande finder fælles fodslag, 
det er svært nok. For hører Tyrkiet 
overhovedet til Europa? Det må 
vente til næste fremskridt, når hele 
verden skal samles!

Ekstra kirkeskat

Nu skal skatteyderne betale særligt 
for at den danske fokekirke kan give 
sjælesorg online.

Jeg troede, at sjælesorg var det, 
præsterne allerede fik deres løn for.

Jeg har læst denne interessante bog 
om de pæne psykopater. De til-
trækkes især af organisationer og 
bevægelser, der har et ideologisk 
grundlag, der taler om tolerance 
og næstekærlighed, for der er det 
ligesom nemmere at få fodfæste.

Konkret omhandler den om en per-
son, der i en frikirke fik med børn 
og unge at gøre - og misbrugte 
dem seksuelt. Han kunne jo altid  
manipulere dem ved at snakke om 
”Guds vilje”.

Da forældrene opdagede, hvad der 
foregik, rejste han til USA, hvor 
det er nemt at komme indenfor i 
det religiøse miljø. Her er han nu  
blevet retsforfulgt for seksuelt 
misbrug af børn.
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Af Jan Schmidt

Marinus’ særlige stil var bl.a., at han valgte, at hele 
hovedværket skulle skrives med gammel retskrivning, 
hvor han bl.a. visse steder skriver ”Mineralier” og andre 
steder ”Mineraler”, ligesom han i nogle af sine sekun-
dære værker valgte ny retskrivning. Martinus var fuldt 
ud klar over, at dette hans specielle valg mht. stil ville 
give anledning til kritik fra stilforskerens side. Derfor 
følte han også nødvedigt at skrive om det en del steder. 
Det fremgår ikke blot af citatet, jeg bragte i mit indlæg 
”NÅR STILFORSKEREN FÅR MAGT SOM HAN HAR 
AGT”, men også i ”Hvad er Sandhed?” kapitel 29, hvor 
Martinus skriver om stilforskeren: ”Han vil kritisere disse 
ord og sætninger, deres opbygningsform og eventuelle 
stilistiske afvigelser fra de traditionelle eller moderne 
former for retskrivning.”

Martinus har således været fuldt ud klar over, hvordan 
stilforskeren ville finde på alle mulige undskyldninger 
for at gennemtvinge sin egen vilje på bekostning af Mar-
tinus’ vilje ved at ændre i Martinus’ form og stil. Disse 
stilforskerens undskyldninger skal tjene til at forklæde 
hans intolerante kritik som ”retfærdighed”.

Og når det gælder om at finde på sådanne undskyldnin-
ger, så mangler stilforskeren ikke fantasi. Vi har således 
hørt stilforskeren påstå, at stilforskerens rettelser er en 
forudsætning for at digitalisere værket. Det er åbentlyst 
forkert og demonstrerer, at stilforskeren heller ikke går 
af vejen for at udtale sig SOM OM han var autoritet 
indenfor emner, han stort set intet kender til og dermed 
sætte falske rygter i omløb.

Andre stilforsker-undskyldninger er, at Martinus sær-
lige valg af retskrivning ikke udgør en del af Martinus› 
særlige form eller stil!! En fuldstændig tom og absurd 
påstand, for hvad skulle den ellers være? Og påstanden 
bliver ikke mindre absurd, når samme stilforsker utallige 
gange har gentaget, at en retskrivningsændring er en del 
af FORMEN, fordi stilforskeren på det tidspunkt forsøgte 
at forklæde sin intolerante kritik af Martinus form med 
den ligeså udokumenterede påstand, at ændring i formen 
ikke ændrer i indholdet.

Og vi ser også hvordan stilforskeren ligeså absurd be-
skylder åndsforskeren for at være stilforsker med mindre 
han godtager stilforskerens ændringer i værket!! Så kan 
det næppe blive mere logisk selvmodsigende og absurd.

Men stilforskeren ser ikke det absurde i sine bedrag. For 
han ser slet ikke, det er bedrag, på samme måde som en 
alkoholiker ikke ser, han er alkoholiker, fordi han også 
konstant skaber bedrag, der skal fastholde illusionen om, 
at han ikke har et alkohol-misbrug. Et sådant misbrug kan 
skjules et vist stykke tid, men gradvis eskalerer det mere 
og mere, og til sidst er det så omfattende, at det er synligt 
for alle, bortset fra alkoholikeren selv, som altid er den 
sidste til at opdage sine egne bedrag og sit eget misbrug.

Sådan er det også med stilforskeren. Han er den sidste til 
at opdage, at han er stilforsker, og derfor ser han heller 
ikke, at han kun følger sin egen vilje og ikke Martinus› 
vilje med værket. Og derfor har stilforskeren placeret 
sig selv uden for sagen, men han har også narret sig selv 
med sine selvbedrag til at tro, at han tilhører sagens midte 
og at hans ændringer i værket ikke er ændringer, men 
udelukkende forbedringer af formen! Og på den måde 
har stilforskeren bildt sig selv og andre stilforskere ind, 
at han har gjort det bedre end Martinus og derfor også 
hjulpet Martinus! 

Jo, man må i sandhed have ondt af stilforskeren, der tror 
han er åndsforsker og bede for, at han snart kommer fri 
af sine vildfarelser.

om Martinus’ stil og stilforskerens stil



Filosofiske krummer
At øve sig i at vise kærlighed er at hele sit liv. (Bernie Siegel)

Meningen med livet fremgår af, hvad du giver. Din eksistens i formernes verden skyldes, at du har 
en ”mission”, en opgave. (Wayne Dyer)

De forhold du har til ting og mad og vejret og andre mennesker er alt sammen en afspejling af dit 
forhold til dig selv. (Louise Hay)

En nær-døds profetiske visioner: menneskeheden skal opleve en global katastrofe, derefter vil et nyt 
menneske opstå og ændre verden. (John White)

Den person har en karakterforstyrrelse som antager, det altid er ”de andre” der har skylden. Og en 
neurose hvis han antager han altid selv har skylden. (Psykologen)

Mange binder bevidstheden til fortidens traumer. Spiritualitet er at være nærværende i nuet.
(Jes Bertelsen)

At befri andre for de forventninger, vi nærer til dem, er virkelig at elske dem. (Shirley Maclaine)

Virkelig kærlighed er en vedvarende forening med universet. (Scott Peek)

Ingen voksen-kærlighed kan erstatte den kærlighed, man ikke fik som barn. (Susan Forward)

Ensomheden er alle store ånders skæbne – en skæbne som indimellem beklages, men som altid væl-
ges som det mindste af to onder. (Schopenhauer)

At være ensom har den store fordel, at man holder op med at flygte fra sig selv. (Marcel Proust)

Ensomhed er ikke en længsel efter selskab. Det er en længsel efter beslægtede sjæle. (Anonym)

Man er dømt til at gentage sine fejltagelser, hvis man ikke lærer af dem. (Wayne Dyer)

Frihed består i et radikalt JA til at man er den, man er, og at verden er det, den er. (Vera Sæther)

Hvis kærlighed får jorden til at dreje rundt, hvad skal vi så i det ydre rum? (Gilman)
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Walter Russells vision
Viden om Gud vil vokse i den kommende tid. Kærligheds-princippet at give, som domi-
nerer Guds bevidsthed, vil herske i verden i den nye tidsalder i stedet for had-princippet at 
tage. Mennesket vil finde ud af, at den sæd han sår ved at praktisere at tage, vil blive høstet 
i form af frygt og had.

Vi vil finde ud af, at ved at praktisere kærligheds-princippet vil vi høste mere glæde og 
styrke end vi havde drømt om. Efterhånden vil vi blive i stand til at lade vore døre stå åbne, 
for vi vil ikke længere frygte vore medmennesker. Når kærlighed dominere verden vil frygt 
og had forsvinde.

Vi vil se en forening af videnskab og religion, for videnskaben vil få en dybere forståelse 
for vort univers og for Gud.

(Oversat fra ”The Message of the Divine Iliad”)
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Mine kære læsere!

Dette er så det sidste blad, jeg redigerer, og så tager Jan 
Langekær over.

Jeg har fået ordrer fra Instituttet, at jeg ikke må bruge 
Martinus-artikler eller symboler. Derfor har jeg valgt at 
trykke en gammel Gerner Larsson-artikel i stedet.

Jeg har derfor ikke kunnet trykke det symbol, som Uwe 
Todt henviser til i sin artikel.

Jeg har sat nogle gamle Impuls-numre på bladets bagside 
for blot dermed at fortælle, at de fleste gamle numre kan 
købes for 5 kr og blive tilsendt ved betaling af portoen.

Der er virkelig megen læsestof i de blade, helt tilbage 
fra 1998.

Men ellers har jeg jo stadig min hjemmeside, hvorfra man 
frit kan downloade de gamle blade.

Hvis man vil have seriøs oplysning om den konflikt, som 
Martinussagen er løbet ind i, kan man bare læse de se-
nere års udgaver af Impuls. Men man kan også gå ind 
på Martinus-webcenter.dk

Kosmologisk Information som momsregistreret ”firma”vil 
først lukke helt ned d. 30/6 2017! Nå ja - så flytter jeg 
ingen steder men er stadig til at få fat i.

Med mine kærligste ønsker om en go’  og stilfærdig jul

Ruth
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Kære venner!

Da jeg efter mit jubilæum stod overfor de mange breve, 
telegrammer og den smukke mappe: med navnene på alle 
de, der havde stået sammen om den vidunderlige gave, 
som rejsefondet er for mig, blev jeg grebet
af modløshed ved tanken om, hvordan jeg dog skulle få 
givet hver enkelt det svar, han eller hun fortjente. De ved 
alle, at min tid er meget belagt med arbejde af forskellig 
art og ikke mindst i år, hvor sæsonen er blevet yderligere 
forlænget med vort arrangement med de mange kære, 
ældre mennesker, som nu befolker feriebyen.

Pludselig slog det ned i mig, at jeg skulle prøve at af-
skrive båndoptagelsen af den tale, jeg holdt i feriebyens 
foredragssal for de mange gæster, som glædede os alle 
med et besøg på netop den dag, og så sende den til Dem, 
såfremt den da var brugelig. Der er jo en stor forskel 
mellem det skrevne og det talte ord, især da når det sidste 
uden manuskript kommer lige fra hjertet.
De var jo alle i mine tanker, da jeg holdt den tale, og jeg 
tror, at den bedre end et beskedent takkekort, giver udtryk 
for den dybe taknemmelighed, jeg føler overfor Dem, 
fordi De gjorde den dag til et så umådeligt smukt minde 
både for mig selv og for mine kære!

Skæbnen ville jo, at vejret på den ene søndag blev det 
skønnest mulige. Vi har jo i sommer oplevet det tristest 
mulige ferievejr, så jeg var fyldt af ængstelse, da jeg 
fik at vide, at så mange af sagens venner ville komme 
herop for at hilse på mig. Tro mig, at vi alle var ovenud 
glade, da de to store busser svingede ind på pladsen i 
det herligste sommervejr, man kunne ønske sig. Denne 
skønne forening af ydre sol og indre glæde gjorde dagen 
til en vidunderlig oplevelse for os alle. Men glæden var 
næsten for stor, det vil De sikkert ane gennem linierne i 
min tale, der for mig kun blev et forsøg på at sige tak for 
al den kærlighed, al den forståelse, jeg i de svundne år 
har oplevet på den plads, Forsynet har anvist mig i livet.

Må jeg ikke med disse få linier gentage den tak, jeg den 
dag forsøgte at give udtryk for? Tak for rejsefonden, der 
nu gør det muligt for mig at tage til London og studere 
det engelske sprog! Tak for de mange skønne gaver og 
de mange kærlige hilsner! Tak for den vidunderlige in-
spiration for fremtiden De dermed gav mig!
Deres inderligt taknemmelige

Erik Gerner Larssons tale i salen i Kosmos Ferieby ved ju-
bilæet den 1.august 1954. (Gengivet efter båndoptagelse)

Jeg tror, at De alle forstår, hvor svært det i virkeligheden 
er for mig at skulle holde et foredrag i dag. Jeg vil ikke 
skjule for Dem, at jeg synes, at det er ulige lettere at 
tale til Dem om analyser, tale til Dem om det, der er mit 
egentlige kald. Men må jeg ikke med det samme have 
lov til at bringe Dem allesammen min allerkærligste tak 
for den overvældende kærlighed, jeg har oplevet i dag. 
Det har været over al beskrivelse,

sådan må jeg have lov til at sige det, og jeg synes ikke, 
at jeg har fortjent det. Femogtyve år er meget langt at se 
frem, men det er faktisk meget kortere at se tilbage, end 
jeg havde tænkt mig, Det er, som om disse 25 år, der nu 
er gået, på en måde kan rummes i min hule hånd. Måske 
venter en og anden af Dem, at jeg i dag vil tale om mit rent 
personlige liv. Men lad mig med det samme sige Dem, at 
mit eget liv i virkeligheden er ganske ordinært. Det kan 
ikke have nogen som helst interesse for andre end for mig 
selv. Havde jeg ikke for 25 år siden mødt Martinus, så tror 
jeg ikke, at mit navn var kendt af andre end den ganske 
almindelige kreds, der lever omkring ethvert menneske.

Men jeg mødte Martinus, da jeg var 22 år gammel, og jeg 
kan ganske roligt sige til Dem, at fra det sekund vi mødtes, 
lagde jeg i virkeligheden min skæbne i hans hænder. Må-
ske vil det være rigtigt at sige til Dem, at jeg forud for mit 
møde med Martinus havde været meget syg. Jeg havde 
i virkeligheden været syg i en temmelig lang årrække, 
næsten helt tilbage fra min barndom. Ikke en sygdom som 
i og for sig havde noget som helst romantisk over sig, 
det har et mavesår nu engang ikke, det vil de, der har det 
eller har haft det, vide. Jeg har altid set sådan på det, at 
når jeg endelig som ganske ung skulle have en sygdom, 

Gerner Larsson skrev i et kontaktbrev 
d. 10/8-1954 følgende:
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var et mavesår det mest sympatiske, af den ganske simple 
grund at det gør forfærdelig ondt en kort periode, og så 
får man en blødtung, og så gør det i almindelighed ikke 
spor ondt mere, og man har det derefter ganske rart. Det 
er jo blot det, at det har en ubehagelig tilbøjelighed til 
at vende tilbage. Men lad mig med det samme have lov
til at sige Dem, at netop denne sygdom, som vi ikke skal 
hæfte os ret meget ved, har jo dog alligevel været min 
første ungdoms største aktiv, for det at jeg gang på gang 
måtte opleve, at den stærke livslyst, der var i mig blev 
hæmmet af disse sygdomsanfald, gjorde, at den trang til 
at søge efter det, som lå udover dagen og vejen, og som 
jeg tror, at ethvert menneske har, i min tilværelse blev 
vakt meget tidligt. 

Men lad mig også sige til Dem, at da jeg traf Martinus, 
sagde han en sætning, jeg aldrig har kunnet glemme. Han 
sagde til mig: «Det bliver ingen dans på roser at følge 
mig, men du vil få et meget rigt liv derved»
Så kunne man jo have lov til at spørge på en dag som i 
dag: «Har han så holdt sit ord?» - og for at De skal forstå 
mit svar, synes jeg, at jeg har lov til at stille problemet op 
på den måde: Hvem var jeg egentlig dengang? Hvad var 
jeg i virkeligheden dengang? Et fuldkomment ubeskrevet 
blad. En ung mand som utalte millioner af andre unge 
mænd. Min bevidsthed var hverken værre eller bedre end 
gennemsnittets. Jeg var faktisk meget almindelig.

Det, der skete fra denne første august 1929 og frem til i 
dag, er jo det, som har betydet hele min tilværelse, og som 
jeg tror vil komme til at betyde tilværelsen for alle men-
nesker i den tid, vi går i møde, i de århundreder der ligger 
foran os. Der skete det, at på den ubeskrevne bevidsthed 
blev der, fra den time bestemmelsen var truffet og til i dag 
og frem, så langt mit liv nu bliver, skrevet, blev der prentet 
skrifttegn, og det er disse skrifttegn, som alene har værdi 
både for mig og også for Dem. For det, der skete fra det 
øjeblik, jeg traf Martinus, og som er hændt siden og hele 
tiden nu vil hænde, er jo kun det, at den bevidsthed som 
var hans, den har han, så langt som mine naturlige evner 
og anlæg har gjort det muligt, ladet blive min. 

Så langt som mine evner har rakt, har Martinus ladet 
mig få del i sin store bevidsthed, og det, De holder af 
hos mig, er jo når vi skal være så ærlige, som man skal 
være på en sådan dag, udelukkende den del af Martinus 
bevidsthed, som han har fået overført ti1 mig. Trak vi 
den fra, så tror jeg ikke, vi skal tale om resten. De vil se, 
at det, der er sket for mig og vil komme til at ske for alle 
mennesker, som møder det, jeg har mødt, det er, at de på 
en måde afgår ved døden. Den verden, jeg før levede i, 
den verden af› forfærdende ubesvarede spørgsmål, der 
rejste sig som høje, tilsyneladende uoverstigelige mure 
omkring min sjæl, den måtte vige for det vældige lys, der 
blev kastet ind i den. Jeg tror roligt, at jeg tør hævde, at jeg 

efter min meget svære sygdom i 1928, åndelig talt måtte 
opleve Martinus som ”dug på slagne enge». Jeg undrer 
mig ofte over, at Martinus holdt til det bombardement af 
spørgsmål, som jeg dengang overvældede ham med. Jeg 
tror ikke, at der er noget forkert i at fortælle Dem det, 
jeg nu siger.

Det var sådan i begyndelsen - jeg arbejdede dengang 
hjemme hos min far, og Martinus kom på besøg hver 
lørdag/søndag - at vi startede ud i den store Gribskov, når 
vejret tillod det lørdag aften. Nu er det sådan, at når man 
taler om åndelige problemer, går tiden hastigt, og man 
har ikke megen lyst til at vende tilbage til hverdagens 
virkelighed. Men der er jo noget, der hedder ens ben, ens 
muskler, og på et givet tidspunkt var jeg faktisk uhyre 
træt. Da oplevede jeg det helt ud forbløffende, at medens 
jeg ikke orkede at gå videre, så kunne jeg se på Martinus, 
at han mageligt var i stand til at tilbagelægge distancen 
Hillerød-København, uden at det ville haft den mindste 
indflydelse på hans fysik. Jeg har ofte siden tænkt på 
denne enorme fysik, som disse åndelige energier giver et 
menneske, men det har De jo iøvrigt selv haft lejlighed 
til at se. De har jo ved selvsyn oplevet Martinus enorme 
vitalitet i de svundne år. Men jeg vil her gerne sige, at 
den var bestemt ikke mindre dengang.

Der er mange mennesker, som har haft den forestilling, 
at dette, at møde Martinus, dette at møde et menneske 
af så store åndelige dimensioner, som der her er tale om, 
det er ensbetydende med, at man ligesom er landet med 
et svæveplan på Guds grønne enge. Det er drømmen for 
utallige mennesker at komme fra den grå og hårde ma-
terielle verden og ind i denne åndelige verden. Jeg har 
læst i mange menneskers øjne, set det i deres ansigt, at 
jeg kunne sagtens. Det kan jeg også. Men jeg vil gerne 
have lov til på denne dag at prøve at se på de ting, se på 
det liv, jeg har levet i disse 25 år, sådan som det virkeligt 
ser ud, og jeg vil meget gerne have lov til at sige Dem, 
at dette at leve inden for åndsvidenskabens områder, det 
har som alt andet i livet, også en hverdag. 

Mennesker, som ikke kender livet, er jo dømt til at leve 
på drømme og på illusioner. Og jeg tror ikke, der er ret 

mange steder i livet, det skulle 
måske være en meget stærk forel-
skelse, hvor der gør sig så mange 
illusioner gældende som indenfor 
de åndelige områder. At jeg her 
taler sandt, det vil De vide, når 
De tænker på, hvor mange men-
nesker der jorden over er gledet 
ind i farlige afsporinger netop for 
dette åndelige livs skyld. Man har 
mennesker, som gravalvorligt tror, 
at bare man spiser grøntsager og 
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allerhelst råkost, så får man gode og kærlige talentkerner 
ind i sin sjæl.
Det er meget smukt tænkt og følt, men er jo fjernt fra 
virkeligheden. Der er andre, der mener, at når de mediterer 
timevis, eller når de giver afkald på dette eller hint, eller 
de står med benene opad en væg, eller når de gør en eller 
anden mystisk ting, så kommer de dette drømte paradis 
meget nærmere og meget hurtigt nærmere. Jeg er nødt til 
at sige Dem, at sådan har jeg aldrig nogen sinde oplevet 
det. Jeg har oplevet, at det at møde en stor åndelig be-
vidsthed, er i virkeligheden identisk med at opleve mødet 
med et spejl, der i modsætning til alle almindelige spejle, 
ytrer sig derved, at det hele tiden viser det, man allerhelst 
ikke vil se. Det viser en den side af ens bevidsthed, som 
man meget gerne ikke alene vil skjule for andre, men 
også for sig selv!

Opfattet på den rigtige måde er åndsvidenskabens opgave 
jo ikke den at tilhylle vor bevidsthed med slør, der gør, at 
vi går og får forlorne glorier og en mærkelig væremåde, 
begynder at opfatte os selv som originaler eller særligt 
udvalgte. Der er jo desværre det ved disse to udtryk, at 
de er omtrent synonyme i det daglige liv. Det har aldrig 
været, og det vil aldrig nogensinde blive sandhedens 
opgave at forlede endsige forføre et menneske til at leve 
et uvirkeligt liv, fjernt fra den virkelighedens rene og 
skønne verden, som sandheden i sig selv er. Lad mig i 
denne forbindelse fortælle Dem om en lille oplevelse, 
som jeg netop har haft i tilknytning til det, som jeg her 
berører for Dem. 

Det hændte mig en dag, at jeg traf en mand, som rent ud 
og meget utilsløret sagde til mig: «Ja, De er jo et
menneske, som tilbeder Martinus i modsætning til mig, 
der foretrækker at tænke selv!» Jeg var meget lamslået, 
og jeg kan ikke påstå, at jeg syntes, at jeg i det øjeblik 
havde hele min bevidsthed «hjemme». Men
det lykkedes mig dog at sige til denne mand, at uanset om 
det, han sagde, var en sandhed eller ej, så ville jeg trods 
alt foretrække hellere at hjælpe en stor ånd med at fuld-
byrde hans mission end leve et for andre betydningsløst 
og i virkeligheden værdiløst liv.
Jeg har taget denne lille begivenhed med, fordi den rører 
ved noget, som jeg synes, det er rigtigt af mig at prøve at 
give udtryk for. Er illusionen om en sådan tilbedelse vir-
kelig rigtig? Kan det tænkes, at et menneske med normal 
bevidsthed år ud og år ind, kunne leve et liv i det, som 
vedkommende her, med hans egne ord - udtrykte som «en 
fladbundet tilbedelse af et nulevende menneske». 

Lad mig svare Dem ganske ærligt, og så korrekt som 
jeg selv har oplevet det, at Martinus aldrig på noget som 
helst tidspunkt har appelleret til nogen som helst form 
for tilbedelse fra min side. Og jeg vi1 gerne se den, der 
i nogen af hans bøger eller skrifter kan vise mig bare 

een sætning, der tyder på, at han skulle kunne lide det. 
Mennesker, som tænker sådan, glemmer ganske, at en af 
de allerfornemste egenskaber ved kosmisk bevidsthed er 
jo netop, at den rummer det, som dyret og det primitive 
menneske overhovedet ikke besidder, nemlig humoristisk 
sans. De må prøve at forstå, at alle mennesker, som sætter 
stor pris på at blive tilbedte, lider under det forfærdelige, 
man kan udtrykke med ordene at tage sig selv højtideligt, 
og det vil jeg mene - og det står jeg også inde for at det 
vil en kosmisk bevidsthed aldrig nogen sinde kunne gøre 
i forholdet til de væsener, han skal undervise. 

De kan undersøge alt, hvad de store, der har levet før, 
har sagt, og De vil hos dem alle finde denne fremragende 
humoristiske sans, der betinger at de er originale skabende 
personligheder, der netop viser enhver form for tilbedelse 
fra sig. Jeg synes det er rigtigt af mig at nævne Dem dette 
af den simple grund, at skulle der bare have været et gran 
af sandhed i den udtalelse, jeg her har citeret for Dem, 
ville alle disse 25 år for mig have været et liv i en åndelig 
usund atmosfære - og tror De virkelig - at det skulle være 
muligt for et menneske udfra en åndelig usund atmosfære 
at kunne undervise sådan, som Mogens Møller og jeg gør? 
Det tror jeg ikke at De tror. Nej, lad mig understrege for 
Dem, at det der med det samme greb mig om hjertet, var, 
at Martinus øjeblikkeligt pointerede for mig at hans egen 
person var uden betydning i den forbindelse, som min 
sandheds søgen gav udtryk for. Og iøvrigt kan De jo selv 
læse i Livets Bog’s første del , hvor der står, at Martinus 
ikke har oplevet det mindste mere, end hvad alle andre 
før ham har oplevet og hvad  alle efter ham, skal opleve .

Når jeg ser tilbage over disse år, kan jeg på en måde godt 
rumme essensen af disse år i ganske få ord. Det ligger 
i ethvert menneskes natur at ønske sig en ven, som står 
når storme bryder løs fra alle sider. Det ligger i dybet 
af vor sjæl, at vi ængstes for den ensomhed, der bryder 
løs, når vi kommer ud for tildragelser, vi ikke er i stand 
til at magte . Som ikke «kosmisk bevidste mennesker, 
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mennesker» der er undervejs nedefra og fremefter, har 
vi alle i os denne angst for at stå alene og ikke kunne 
magte livet, Vi har alle drømmen om en ven, jeg tænker 
slet ikke her på forelskelser og alt hvad derunder hører, 
jeg tænker her kun på drømmen om et menneskes der har 
mod til at kritisere en, hvor det er rigtigt, at man bliver 
kritiseret, har mod til at gøre det på en sådan måde, at der 
ikke bliver åbnet for de store pulsårer, og man forbløder 
derved, et menneske som aldrig bliver bundet af en, al-
drig nogensinde står i et subjektivt forhold til en, at han 
er bange for at sige det, der skal siges.

Jeg har oplevet et sådant venskab igennem disse mange 
år, jeg har oplevet et venskab, som der adskillige gange 
har været gjort attentat på, et venskab som ikke én eneste 
gang har svigtet. Prøv at tænk igennem hvad dette egentlig 
vil sige. Prøv at forstå, hvad det vil sige, at der bag en står 
en mur af urokkelig objektiv kærlighed, og De vil vide, 
hvad jeg her taler om.
Men Martinus havde en anden mission end blot den at 
være min ven. Jeg tror, at man allerbedst kan udtrykke det 
på den måde, at det, jeg her vil sige ligner de tre X1 er. 
Det er forskellige sider af den samme sjælelige tilstand . 
Men det væsentligste i mit forhold til og mit liv sammen 
med Martinus har været det, at han aldrig nogen sinde er 
blevet træt af at besvare mine spørgsmål. De af Dem som 
selv har små børn og ustandseligt bliver sti1let overfor: 
«Hvorfor det og hvorfor det?», vi1måske være i stand til 
at forstå, hvad jeg her hentyder til. For på det ene område 
har jeg ihvert fald været energisk. 

Jeg har altid følt det som min dybeste pligt at plyndre 
Martinus for al den viden, jeg overhovedet kunne komme 
i nærheden af, ikke alene, og det tør siges ganske åbent, 
for min egen skyld, for der ligger jo et rent egoistisk mo-, for der ligger jo et rent egoistisk mo-
tiv bagved, men også fordi jeg altid har følt det som min 
pligt at kunne svare på ting, når han engang ikke er her. 
At man da ikke skal kunne sige: «Ja, men De var jo i hans 
nærhed, hvorfor spurgte De ikke!» Jeg har spurgt længere 
end til grænsen af min bevidsthed. Og jeg har aldrig hos 
Martinus mødt nogen som helst form for træthed i hans 
lyst til at besvare mine spørgsmål. Jeg har mange gange 
set, hvad De måske ikke kommer til at se, Martinus ansigt, 
når jeg måtte sige, efter en lang udredning: «Ja, det er 
måske nok rigtigt men jeg forstår det ikke».

Og Martinus har da kigget lidt på mig, som man vel kig-
ger på små, som man troede var lidt mere begavede, end 
de altså var - og så er han begyndt forfra. Han har følt, at 
det var nødvendigt for mig at vide disse ting, og jeg må 
sige, at han må være forberedt på, at sådan vil det blive, så 
længe vi er sammen. Det er for mig en uafviselig pligt at 
stille spørgsmål, ja jeg vil endda gå så vidt, at jeg vil sige, 
at jeg vil blive dybt rystet den dag mit sind ikke længere 
føder spørgsmål. Jeg vil da begynde at blive bange for, at 

en forkalkning har begyndt at gøre sig gældende. Jeg har 
dog ikke indtil nu mærket noget i den retning. 

Men hævet over de to ting, som jeg her har rørt ved, er 
der en tredie, det absolut alleralvorligste, det som for 
mig er blevet hovedårsagen til, at de veje som dengang 
mødtes, at de veje, det beder jeg til, aldrig må skilles. Og 
det er, at man, når man af naturen er religiøs, når man har 
den indstilling til livet, at der må være en mening udover 
den, de timelige ting afslører, så bliver man uundgåeligt 
det, den ydre verden kalder en idealist. Man får et ideal. 
Det er dybt tragisk nok, at det store flertal af menneskene 
må søge deres idealer i bøger, i skrifter som er blevet til 
i svundne århundreder, fordi den verden vi i dag lever i 
er så fattig på mennesker, i hvis sind der er overensstem-
melse mellem motiv og handling.

Jeg har haft den helt ud ufattelige lykke at leve sammen 
med et menneske, som altid i det ydre var som i det indre. 
Jeg sagde for mange år siden i et foredrag, at dersom jeg 
i Martinus verden, i hans sind, i hans liv havde fundet 
svig, så ville jeg føle det som en ligeså stor pligt at afsløre 
ham, som jeg føler det som min pligt at forkynde det ver-
densbillede, han har givet os. Jeg er således indrettet, at 
på disse rent åndelige områder ville jeg ikke kunne leve i 
svig. Intet menneske, som forsøger at bygge sin åndelige 
verden op, ville år ud og år ind kunne bygge på denne 
bygning, dersom han eller hun inde i sig selv oplevede , 
at den hvilede på sand, at der var eet sted i blandingen, 
som kunne gå itu, som kunne skride. Der er jo den store 
forskel mellem det at være ganske ung og være blevet 
voksen, at man er blevet bevidst i sin ensomhed.

At man er blevet bevidst i, at den ydre fysiske verden er 
det slør, der er imellem en selv og den Guddom, som er 
ophav til alt, hvad vi overhovedet oplever. Martinus var 
den første, der i mit liv ganske klart understregede, at der 
i hele tilværelsen kun er to, der kan være tale om, Gud-
dommen og gudesønnen. Og han understregede, så stærkt 
som en kosmisk bevidst kan gøre det, at alle andre, at alt 
hvad vi er i berøring med, er Guddommens bevidsthed, 
er den måde, han opdrager os på, leder os frem imod sig 
selv. Jeg har i mit liv altid måttet føle mig selv som en 
jordens søn, der mødte himlens budbringer, og jeg har 
haft den vilje efter bedste evne at søge at tjene denne 
budbringer, ud fra det dybest set rent egoistiske motiv, 
at den, som i sit liv vælger at slå følge med en vismand, 
kan aldrig blive ringere deraf.

Imidlertid opfattes ordet egoisme, der har så grim en 
klang, altid som noget negativt, og jeg var derfor umådelig 
glad, da Martinus engang i en samtale sagde til mig: Der 
er en ting man altid må være klar over og det er, at det er 
helt umuligt at være god imod andre, såfremt man ikke 
er god ved sig selv. Det er ganske utænkeligt, dersom 
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man ikke søger at få sin bevidsthed bragt i kontakt med 
tilværelseslovene, at man da virkelig skulle kunne være 
til nytte for noget andet menneske. 

Jeg vil have lov til at sige til Dem, at denne vandring 
igennem disse 25 år har været et ufatteligt eventyr for 
mig. Der har været ydre vanskeligheder at kæmpe med, 
det er De alle fuldt vidende om, men her, hvor jeg i dag 
står og ser tilbage, vil jeg have lov at sige til Dem, at 
disse ydre vanskeligheder for mig overhovedet intet er i 
sammenligning med de vanskeligheder, jeg fandt i min 
egen sjæl. Det er ganske givet, at et menneske, der vælger 
den vej, som jeg har valgt, og som jeg håber tusinder og 
atter tusinder, ja, som jeg er overbevist om, at tusinder 
og atter tusinder efter mig vil vælge, kommer til at leve 
under trykket af en ganske bestemt angst: angsten for ikke 
at slå til. Angsten for ikke at kunne magte de opgaver, 
som bliver en betroet. 

Denne angst har jeg lidt under, det er jeg ikke bange for 
at sige til Dem. De første år var ofte rystende for mig. 
Man oplever tilstande og ting, man overhovedet slet ikke 
forestiller sig. Jeg oplevede en situation, selve detaljerne 
i den er ligegyldig, men Martinus brugte de ord om den 
overfor mig:
”At det plovjern, der skal være med til at pløje den før-
ste fure til fordel for en ny tankeverden, må være gjort 
af en sådan hårdhed, at det kan gå igennem, og har du 
ikke denne hårdhed, så er det bedst for dig selv, at du 
vender tilbage. Hvis du ikke kan gøre dig fri af andre 
menneskers meninger og forestillinger, af sladder, så gå 
medens tid er».

Jeg håber for enhver, der kommer i den situation, at han 
kan veje og måle sladderens usandsynlige ubetydelighed 
imod dette at få lov til at blive ved med at vokse. Det, 
som er hændt, og det som har aflivet enhver angst i mig 
og vil komme til at aflive enhver angst hos den, der op-
tager dette studium med hele sin sjæl, det er, at den Gud, 
som andre mennesker taler om og bruger mange ord til 
at tale om, han er blevet en virkelighed, en vidunderlig 
virkelighed i min egen tilværelse. Jeg vil ikke dermed 
antyde, at jeg skulle have fået kosmisk bevidsthed, ikke 
det mindste, men det hænder i det daglige liv, i kampen 
for disse ideers fødsel i verden og specielt i kampen for 
at få dem bragt ud til menneskene, at man atter og atter 
står ved en tilsyneladende afgrunds rand.

Jeg kan huske engang, hvor det hele så så mørkt ud, at jeg 
ikke kunne se vej til nogen sider. Jeg sagde da til Martinus, 
at jeg syntes, vi stod ved afgrundens rand. Martinus så 
da blot på mig og sagde: «Jamen, der har jeg levet hele 
mit liv. Det er det eneste sted, hvor jeg føler mig tryg.” 
Så forstod jeg, at jeg vist også hellere måtte vænne mig 
til at slå mine teltpæle ned der. Og det gjorde jeg, og jeg 

har aldrig fortrudt det. 
Der sker nemlig det, at 
når man ikke længere 
kræver bankmæssig 
sikkerhed for sit liv, så 
får man det uden større 
vanskeligheder. 
De vil komme til at 
opleve allesammen, 
at Guddommen kan 
lide at blive udfor-
dret, Guddommen kan 
lide de sjæle, der tager 
ham alvorligt og siger: 
«Hvis du er til, skal jeg 
nok finde dig og fange 
dig». Og det er derfor, 

jeg atter og atter i mine egne foredrag har sagt til Dem 
og appelleret til Dem om at bevare Deres kritiske sans. 
Martinus ønsker ingen troende, og det tør jeg sige Dem 
ganske åbent: han har absolut aldrig givet mig nogen 
mulighed for at blive en troende. At Gud er blevet en 
virkelighed for mig, vil jo kun sige, at jeg bag alt timeligt, 
bag alle de omskiftelige vilkår, som livet på det fysiske 
plan giver et menneske, har lært at blive ved med at være 
i kontakt med det evige.

At lære Livets Bog at kende, at studere den, er jo efterhån-
den at blive ekspert i i alle sit livs vanskelige situationer 
at kunne gå fra det timelige og over i det evige, hvor den 
virkelige mening med det oplevede findes. De og jeg er 
nu engang således indrettet, at vi har perioder af lysende 
og strålende skønhed, hvor intuitionen strømmer igennem 
vor bevidsthed og hvor det er så let at se Gud i alt, men 
så hænder der pludselig et eller andet, og tæppet går helt 
ubarmhjertigt ned. Det har jeg også oplevet i denne sag. 
Men så har jeg oplevet det, som jeg synes har givet mit liv 
så dybt et perspektiv: at være sammen med et menneske, 
hvor et sådant tæppe slet ikke eksisterer. 

Jeg husker engang - der har jo været store vanskeligheder 
at kæmpe med, men det berører vi ikke her på sådan en 
dejlig dag, vi berører det kun på den måde, som det her 
er kommet frem, - at Martinus sagde til mig: Du kan da 
nok forstå, at min sag er Guddommens egen sag, og at han 
er mest interesseret i at beskytte den, så hvorfor gør du 
dig alle de bekymringer. Kan du ikke lægge dem over på 
mine skuldre?» Jeg er nødt til at sige Dem her, at det jo er 
i mødet med en sådan skikkelse, og jeg ville ikke fortælle 
Dem disse subjektive ting, om ikke det netop var denne 
dag og om ikke jeg syntes, at det var rigtigt at sige disse
ting, at man får lejlighed til at se sig selv. Når alting inde 
i en svinger fra den ene side til den anden, så bliver det 
store spørgsmål for en dette~ svinger han med? Det har 
jeg aldrig oplevet, og i dag ved jeg, at det vil jeg aldrig 
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komme til at opleve. For det er forskellen imellem os, som 
er jordens sønner, og de, som kommer fra den anden side: 
det svinger ikke. De kommer, og de har deres opgave, 
og de iblandt os, som vælger at bidrage til at hjælpe dem 
med at løse denne opgave, må siges at være iblandt de 
lykkeligste på jorden, uanset de vanskeligheder, som det 
kan føre med sig.

For 25 år siden var jeg Martinus eneste medarbejder. Livet 
siden den tid har knyttet vidunderlige mennesker til denne 
sag. I det mere åbne møder De Mogens Møller og Vibeke 
Møller. De møder Grethe Brinkhard, og De møder Else 
Olsen, De møder Tage Buch, De møder Eigil Hansen. 
De møder en lang række af mennesker, som har udført et 
strålende arbejde i sagens tjeneste. Men skjult bag disse 
navne, som jeg har nævnt - og jeg nævner dem kun fordi, 
at uden disse strålende venners kærlighed i vanskelige 
stunder, ville det vel have været meget svært1 for ikke 
at sige umuligt for mig at løse de opgaver, som Martinus 
har lagt på mine skuldre, findes der utallige andre.

Det jeg har fundet i denne sag, foruden mit møde med 
Martinus, er jo dette skønne venskab der strækker sig 
fra de ansigter, de sjæle, som er hjemme i det fysiske lys 
til de mange, ofte navnløse, som i det skjulte rækker os 
en hjælpende hånd til at løse de ting, som denne stadigt 
voksende og meget levende organisme kræver løst. I mit 
eget liv har jeg den lykke at kunne sige, at jeg betragter 
disse 25 år, ikke som en udstået læretid, men som en del 
af en udstået læretid, en del, som nu er tilbagelagt på en 
sådan måde, at jeg med tryghed vender mig imod den op-
gave, som måske bedst kan udtrykkes med ord, som blev 
talt for snart totusinde år siden, og som De kender som: 
«Gå ud i verden og gør alle folkeslag til mine disciple».

Fra den første dag jeg traf Martinus og til nu, har han 
aldrig skjult for mig, at hans viden, at hans åndelige ar-
bejde - hele hans mission - ikke var dansk, og at Kosmos 
Ferieby ikke for ham var hele menneskeheden. Han har 
aldrig skjult for mig, at der ville komme en tid fyldt med 
rejser - han sagde det engang til mig med de ord: «Du 
længes så meget efter at rejse. Lad mig sige dig, at der 
vil komme en tid, hvor du vil længes lige så meget efter 
at være hjemme».

Jeg tror, den tid nærmer sig. Det er i hvert tilfælde min 
overbevisning, at vejen nu går ud til mennesker udenfor 
dette lands grænser, af den simple grund, at det er Gud-
dommens vilje, at dette verdensbillede skal bringes til hele 
menneskeheden . Og jeg er nu i den lykkelige situation 
både at have mod til at rejse ud og at have en «hjemme-
front», som skænker mig fred og skønhed. Skænker mig 
den baggrund som er forudsætningen for, at man med ro 
kan arbejde i det fremmede. Martinus har i Kosmos tak-
ket mig på en måde, som jeg føler, jeg absolut ikke har 

fortjent. Jeg er jo dog den, der, når alt kommer til alt, har 
modtaget så langt langt mere, end jeg har evnet at give. 

Martinus lærte mig en ting, der i mit inderste private 
liv har fået en umådelig betydning for mig og givet min 
sjæl en umådelig hvile: kunsten at elske mine fjender, 
kunsten at elske dem, der på en eller anden måde har 
noget at udsætte på mig. Foruden disse mennesker lærte 
man ikke sig selv at kende. De er, for et menneske som 
har lært at tænke blot lidt kosmisk, Guddommens mest 
kærlige instrumenter. Vi kan ikke leve uden kærtegn, vi 
kan ikke leve uden at nogen elsker os, men vi kan ikke 
vokse, uden at nogen tugter os. Spillet må gå over et stort 
område, og det er vidunderligt på sin vej i livet at møde 
en viden, der tager hadets og hævnens tunge byrder bort 
fra ens skuldre og fra ens hjerte.
Martinus har lært os den eneste ganske vist ofte vanske-
lige vej til indre fred og harmoni. Han har vist os den, og 
han har i disse år, jeg har haft lov til at følge ham, hugget 
utallige tusinde små trin ind i det bjerg, der engang skal 
føre os fra mørket og op til de lysende tinder.

Martinus gav mig i disse mange år svar på alle de spørgs-
mål, der var selve forudsætningen for, at jeg skulle kunne 
leve et rigt menneskeligt liv, forudsætningen for at min 
tilværelse overhovedet skulle få værdi for andre end mig 
selv. Jeg vil gerne bede Dem om, sammen med mig, rejse 
Dem og hylde denne skikkelse, som har betydet så uen-
delig meget for os alle. For mig, det har jeg prøvet her at 
give udtryk for og også for Dem selv, for ellers var De 
næppe kommet her!
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Kommentar til rådets notat: “Om ophavsretssagen – 
Uddybende kommentar fra rådet”, august 2016 

v/Jes Arbov

I august måned publicerede rådet en række notater om 
retssagen, som alle kan kan læses på www.martinus.dk. 
Det centrale dokument hedder Om ophavsretssagen. Ud-
dybende kommentar fra Rådet, og det er det notat, jeg vil 
kommentere i det følgende. Det er dog ikke selve rets-
sagen, men MI’s genudgivelsespraksis og rådets forsvar  
for den, som jeg vil sætte fokus på.

Indledende om Tådets rolle. - Inden vi ser nærmere på 
notatet, vil det være hensigtsmæssigt først at se på den 
rolle, som Martinus har tildelt rådet, fordi den rette forstå-
else af denne rolle har stor betydning for bedømmelsen af 
notatet. Martinus har ved flere lejligheder under bestyrel-
sesmøderne 1974-81 udtalt, at det er rådets bestemmelse 
at være Sagens faste punkt. Han gentog det den 6. januar 
1981, kort tid før han forlod det fysiske plan, hvor han 
formulerede det på denne måde: 

“Bestyrelsen er jo så at sige i stedet for mig. Nu er jeg 
garanti for bøgerne og for analyserne. Nu overgår det altså 
til bestyrelsen, som om det var deres værk, der kommer 
ud. De holder øje med, at der ikke er nogen, der forvansker 
dem eller stjæler fra dem. De holder øje med, at det går 
sin ordentlige gang, at de bliver ordentligt berettet. Det 
skal bestyrelsen sørge for. De er værkets vogtere. De er 
det faste punkt for det hele. Og de er det faste punkt for 
selve instituttet. Og i det hele taget det faste punkt for 
sagen for hele verden.

Det er en på en gang privilegeret og forpligtende rolle, 
som rådet dermed har fået tildelt. For det betyder, at rådet 
for at kunne repræsentere Martinus skal være sandt i alt, 
hvad det foretager sig. Det gælder rådets beslutninger, 
men også det informationsmateriale, som rådet udsender 
i form af nyhedsbreve, redegørelser, kommentarer og 
notater mv. Al information fra rådet skal repræsentere 
sandheden og udelukkende sandheden. Hvis rådet nemlig 
vælger at se stort på eller ikke er i stand til at leve op til 
denne forpligtelse, er det inden for det pågældende felt 
ikke identisk med det faste punkt, men er derimod et be-
vægeligt punkt, idet det da viderebringer uvidenskabelige 
og dermed relative eller lokallogiske sandheder frem for 
åndsvidenskabens absolutte eller universelle sandheder. 
Det er særdeles problematisk, hvis det sker. For i samme 
grad, som rådet ikke formidler sandheden, er det et ikke 

længere Martinus’ repræsentant inden for det pågældende 
felt, for Martinus repræsenterer og kan kun repræsentere 
den absolutte sandhed.

At leve op til bestemmelsen som Sagens faste punkt har 
siden Martinus forlod det fysiske plan vist sig at være 
en udfordring. Det ser vi ikke mindst i øjeblikket, hvor 
rådet har valgt at føre retssag mod fire af Sagens venner, 
og vi ser her, hvordan det kan være fristende for rådet at 
fremføre meninger og synspunkter, der fremmer dets egne 
interesser og tilsvarende ignorere eller nedgøre synspunk-
ter, der er i modpartens favør. Som Sagens faste punkt kan 
rådet imidlertid ikke tillade sig at lade sin stillingtagen 
påvirke af taktiske hensyn bestemt af dets egne, selvisk 
motiverede, kortsigtede interesser.

På den måde er det en vanskelig situation, rådet har bragt 
sig i, men det er samtidigt for alvor her, det skal stå sin 
prøve og demonstrere, at det er i stand til at repræsentere 
sandheden, uagtet at denne sandhed i situationen på visse 
punkter kan være ubekvem for rådet selv. Også i denne 
situation gælder det imidlertid, at det informationsmate-
riale, som rådet publicerer på www.martinus.dk, skal være 
ubestrideligt sandt på den samme måde, som Martinus’ 
analyser i Det Tredie Testamente er ubestrideligt sande. 
Der må ikke kunne sættes en finger på dette materiale, 
og det må under ingen omstændigheder bære præg af at 
være partsindlæg.

Er Rådet hævet over Kritik?

Ser vi nærmere på rådets seneste 15 sider lange kom-
mentar, er det fra starten tydeligt, at denne redegørelse 
desværre snarere er et partsindlæg end en sandfærdig og 
upartisk fremstilling. Rådets notat påkalder sig derfor en 
række supplerende og korrigerende kommentarer samt en 
principiel problematisering af en række kategoriske og 
kontroversielle udsagn.

Udgiver Martinus Institut Det Tredie Testamente i en 
autoriseret udgave?
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Rådet indleder sin redegørelse med at gentage, hvad det 
skrev i sin kommentar fra februar 2016, idet det henleder 
opmærksomheden på, at der “lige siden Martinus trådte 
frem som forfatter og foredragsholder [har] været kritik. 
Gennem hele Martinus’ levetid var der interesserede, som 
var uenige med ham i, hvordan hans mission skulle for-
valtes. Martinus afviste kategorisk denne form for kritik.” 

Hvad rådet her fremfører er ubestrideligt sandt. Det er 
den efterfølgende sætning, der er problematisk. For efter 
denne konstatering tilføjer rådet uden den mindste ansats 
til forbehold eller selvkritisk refleksion. 

“Efter Martinus’ bortgang blev kritikken rettet mod rådet  
og MI (s. 2)

Man kan sige, at rådet hermed har slået tonen an ved 
ganske naivt og ureflekteret at antage, at den kritik, som 
rådet i disse år er udsat for, i princippet helt svarer til den 
kritik, som Martinus oplevede i sin tid. Af flere grunde 
er dette en forhastet konklusion. Kritik kan have mange 
årsager, og den kritik, Martinus blev udsat for, behøver 
ikke uden videre at svare til den, rådet møder i dag. Des-
uden er der den væsentlige forskel, at Martinus havde 
kosmisk bevidsthed, mens ingen af rådsmedlemmerne 
har det. Det er en helt afgørende kendsgerning, som rådet 
ikke kan ignorere, og som det er nødt til at forholde sig 
til. For det betyder, at kritikken i dag udmærket kan have 
en ganske anden karakter end på Martinus’ tid. 

Med sin kosmiske bevidsthed levede Martinus uden vi-
dere op til de kosmiske livslove og den struktur, som han i 
de sidste år fastlagte under møderne med bestyrelsen. Her 
instruerede han bestyrelsen – det senere råd – og pålagde 
det at handle på sine vegne. Det skulle ske på den måde, at 
rådet, i alt hvad det foretog sig, forpligtede sig til at regne 
efter og sikre sig at alle dets beslutninger blev truffet i 
overensstemmelse med de kosmiske analyser. Det betyder 
igen, at der i dag gælder det ufravigelige vilkår for rådets 
arbejde, at det kun har ret til se bort fra og kategorisk 
afvise kritikken – på samme måde som Martinus gjorde 
det – hvis det er i stand til at dokumentere, at dets beslut-
ninger vitterligt er i overensstemmelse med de kosmiske 
analyser, og at de dermed er logiske og kærlige. Er det 
tilfældet, kan rådet blæse på kritikken. I modsat fald er 
rådet forpligtet til at tage kritikken alvorligt og forholde 
sig seriøst til den.

Ved gennemlæsning af de redegørelser, rådet har udsendt 
om retssagen i år, er det tydeligt, at rådet slet ikke har sat 
sig ind i eller gjort sig klart, at der på den måde er sat 
særdeles klare grænser for dets magtudøvelse. Det for-
holder sig nemlig sådan, at det enkelte rådsmedlem ifølge 
Martinus kun er at betragte som et retmæssigt medlem 
af rådet, så længe det vedkender sig forpligtelsen til at 
handle i overensstemmelse med de kosmiske analyser 

og lever op til denne forpligtelse i det daglige arbejde.

Når Rådet derfor skriver: “De sagsøgte og deres støtter 
har tilsyneladende påtaget sig selv en rolle som autoritet 
indenfor Martinus’ Sag og som ’dommere’ over rådets 
og MIs beslutninger og handlinger. Men de har ikke fået 
denne autoritet af Martinus og udgør ingen myndighed 
overfor MI. Martinus har aldrig afstukket rammer for et 
formelt samarbejde med eksterne parter omkring rådets 
ansvarsområder. Det er helt bevidst, at rådet ikke vælges 
demokratisk, og at MI ikke afholder generalforsamling. 
Martinus’ hensigt med denne konstruktion var at undgå 
magtkampe og nytteløse uoverensstemmelser samt be-
vare den fulde beslutningskompetence hos rådet.” (s. 3) 
er det korrekt, at Martinus ønskede, at rådet skulle besidde 
“den fulde beslutningskompetence”.

Men “den fulde beslutningskompetence” er vel at mærke 
udelukkende en kompetence til at træffe beslutninger på 
Martinus’ og forsynets vegne. Det er ikke – og det er es-
sentielt vigtigt – en kompetence, der giver rådet ret til at 
træffe beslutninger på egne vegne. Hvis rådet har fået den 
opfattelse, er det yderst beklageligt for det meget forkert. 
Det mandat, rådet har fået af Martinus, er retten og for-
pligtelsen til at være Sagens vogter, og det indebærer, at 
rådet aldrig under nogen omstændigheder må handle i 
overensstemmelse med dets egen vilje, men udelukkende 
i overensstemmelse med forsynets vilje. Da forsynet er 
identisk med Guds primære bevidsthed, betyder det, at 
rådet er forpligtet til at træffe beslutninger og handle i 
overensstemmelse med alkærligheden og logikken i Det 
Tredie Testamente. Kun ved at handle på denne måde, er 
Rådet hævet over kritik.

Når rådet derfor i citatet herover hævder, at dets kritikere 
“ingen myndighed [har] overfor MI”, er dette på ingen 
måde nødvendigvis sandt. Rådet må nemlig gøre sig klart, 
at i samme grad som det vælger at blæse på de kosmiske 
analyser og Martinus’ klare direktiver og træffer beslut-
ninger på egne vegne, vil der uundgåeligt være årvågne 
venner af Sagen, som bemærker dette, og som vil forsøge 
at gøre rådet opmærksom på, at det er på afveje. På den 
måde ligger det indbygget i Sagens struktur, at rådet er 
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nødt til at være velvilligt og åbenhjertigt indstillet over 
for den mulighed, at det fra Sagens venner kan møde 
kritik, der er berettiget, og som skyldes, at rådet handler 
i modstrid med det mandat, det har fået af Martinus. 

Det er ligeledes klart, at den autoritet, disse kritikere i 
givet fald har, ikke stammer fra dem selv, men fra en 
højere autoritet, som er forsynet og dermed den univer-
selle logik og kærlighed, som Det Tredie Testamente 
repræsenterer. I den forstand gælder det, at rådet altid 
må være parat til at forholde sig åbent og konstruktivt 
til relevant kritik og vurdere, om den fremførte kritik 
muligvis kan være et udtryk for forsynets henvendelse til 
rådet med en meddelelse om, at det i en given situation 
har tilsidesat forsynets vilje og i stedet truffet fejlagtige 
beslutninger i overensstemmelse med dets egen vilje.  
 
Netop fordi rådet er selvsupplerende og ikke er underlagt 
demokratisk kontrol, ville dets magt være arbitrær og 
ukontrolleret, hvis ikke Martinus havde forpligtet det til 
at handle inden for rammerne af det mandat, han har givet 
det. I samme øjeblik, rådet tilsidesætter dette mandat, 
handler det ikke længere på Martinus vegne, og det er 
i den situation både kærligt og hensigtsmæssigt, at det 
bliver bemærket og kommenteret af Sagens venner. Rådet 
er i stedet for Martinus, og det er derfor af den allerstørste 
betydning, at rådet træffer beslutninger, der er identiske 
med beslutninger, som Martinus selv ville have truffet, 
og hvor man kan sige, at det er gode og velbegrundede 
beslutninger, der er i harmoni med den logik og kærlighed, 
som gennemstrømmer Det Tredie Testamente fra A til Z.

Lever rådet op til sin forpligtelse om at udgive Det Tredie  
Testamente i betryggende form?

I sine kommentarer fastslår rådet videre, at det “suverænt 
ved gavebrevet fra 1981 [har] fået overdraget det fulde 
ansvar for Martinus’ værk og skal værne om det som sit 
eget.” (s. 2). Til dette er det vigtigt at bemærke, at rådets 
ret til at “værne om værket som sit eget” forudsætter, at 
rådet udfører sin pligt ved ukontroversielt og ubestrideligt 
at følge Martinus’ ønsker og anvisninger for sit værk. 
MI er forpligtet til at udgive Martinus’ værk i “betryg-
gende form”, hvilket i denne sammenhæng betyder en 
form, som giver fuld sikkerhed for, at det sker på en 
måde, som Martinus er indforstået med og kan acceptere.  
Det er netop denne problemstilling om, hvorvidt rådet i 
praksis lever op til forpligtelsen, at værne om værket i 
overensstemmelse med Martinus’ ønsker og anvisninger 
for værket, der er konfliktens kerne, og som også er et af 
hovedtemaerne i rådets kommentar. Et centralt spørgsmål 
er her, hvorvidt man kan ændre retskrivningen, uden det  
har indholdsmæssige konsekvenser. Rådet fremfører i den 
forbindelse, at “de sagsøgte mener, at det påhviler MI at 
bevise, at der med de retskrivningsmæssige opdateringer 

ikke er tale om betydningsbærende, indholdsmæssige 
ændringer, selvom det er de sagsøgte selv, der fremfører 
påstanden  om, at der er. (s.8)

Udtalelsen er bemærkelsesværdig og særdeles foruroli-
gende, for med den fralægger rådet sig sit ansvar og lader 
det være op til andre at bevise, at rådets ændringer ingen 
indholdsmæssige konsekvenser har. Der er imidlertid 
med denne udtalelse tale om at fralægge sig et ansvar, 
som rådet under ingen omstændigheder kan fralægge 
sig uden samtidig at træde tilbage som råd for Martinus 
Institut. For idet MI ubetinget er forpligtet til at udgive 
Martinus værk uændret, som det foreligger fra forfat-
terens hånd, er det naturligvis også rådets ufravigelige 
pligt at dokumentere, “at der med de retskrivningsmæs-
sige opdateringer ikke er tale om betydningsbærende, 
indholdsmæssige ændringer”.

Denne forpligtelse har rådet indtil videre forsøgt at omgå 
ved dels – som vi ser det her – at skubbe ansvaret fra sig 
og dels ved at fremsætte to udokumenterede påstande. 
For det første antager rådet, at der er muligt at angive en 
klar, nærmest fysisk skillelinje mellem form og indhold 
i Det Tredie Testamente, og for det andet antager det, at 
retskrivningen udelukkende vedrører værkets form, og at 
retskrivningsmæssige ændringer derfor er uden indholds-
mæssige konsekvenser. Man må sige, at rådet dermed har 
gjort arbejdet let for sig selv. 

For ved at lægge disse uverificerede påstande til grund 
for sin genudgivelsespraksis har rådet veget uden om at 
dokumentere, at de moderniserede tekster er indholds-
mæssigt identiske med de uændrede, originale tekster 
– både i forhold til den umiddelbare og dybere mening 
og det åndelige indhold, som er nedlagt i teksterne og 
befinder sig “mellem linjerne”. At der her er tale om en 
fatal pligtforsømmelse er umiddelbart indlysende, for 
uden denne dokumentation har MI ingen ret til at udgive 
moderniserede udgaver af  værket som erstatning for det 
originale værk.

Vi ser derfor, at rådet ikke har løftet sin bevisbyrde. Der 
er i alt, hvad rådet hidtil har skrevet – inklusiv de al-
lernyeste kommentarer og notater – ingen evidens eller 
åndsvidenskabelig analyse, som godtgør, at de to udgaver 
er indholdsmæssigt identiske. Alle MIs ræsonnementer 
vedrørende dette er overfladiske, hypotetiske og usikre.  
Er rådets værkbegreb og sprogforståelse betryggende? 
Det virker ligefrem, som om rådet har opfundet et nyt 
værkbegreb og en ny sprogteori til lejligheden for at 
kunne forsvare sin praksis. Rådet viser nærmest demon-
strativt tydeligt dette, hvor det skriver:

“Går det åndelige indhold tabt ved opdatering af retskriv-
ning, ved gode oversættelser, ved ændret paginering, ny 
skrifttype, nyt sideformat eller ved digitalisering? Nej, det 
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åndelige indhold går ikke tabt ved nogen af disse ændrin-
ger af værkets form, hvoraf den mest gennemgribende 
er oversættelse. – Og hvis det åndelige indhold virkelig 
var i fare for at gå tabt ved god og præcis oversættelse, 
hvorfor tilskyndede Martinus da så ivrigt til oversættelse? 
(I stedet for at forbyde oversættelser og modernisering 
af retskrivningen og herefter tilskynde til, at alle interes-
serede måtte lære sig dansk og læse de første danske 
udgaver (s.9)

Det er uforståeligt, at rådet, der har ansvaret for oversæt-
telsen af Det Tredie Testamente til andre sprog, ikke be-
griber, at der er en principiel forskel mellem det originale 
værk og de oversatte – og herunder også moderniserede 
– udgaver af værket. Det er en grundlæggende erfaring 
blandt oversættere, at der altid er “noget” i det originale 
værk, som ikke umiddelbart lader sig overføre til det 
andet sprog, og at en oversættelse altid kun vil være en 
tilnærmelse til originalen. Der er uundgåeligt en række 
dilemmaer, kompromisser og svære valg forbundet med at 
oversætte fra et sprog til et andet. Selv om det for mange 
læsere er tilstrækkeligt at læse et værk i oversættelse, vil 
der altid være en gruppe læsere, der ønsker at læse værket 
på originalsproget med alle betydningsnuancer intakt, og 
i disse tilfælde er det selvfølgelig forfatterens originale 
tekst og ikke en bearbejdet eller moderniseret udgave, 
de er interesseret i.

Som en yderligere kommentar og perspektivering af rå-
dets bombastiske udmelding må man uvilkårligt spørge, 
hvorfor det mon er et krav, at præster skal lære græsk 
og hebraisk under teologistudiet, og hvorfor forskere 
alt andet lige foretrækker at læse de centrale tekster, 
der indgår i deres forskning, på originalsproget. At det 
forholder sig sådan må nærmest være uforståeligt og 
uforklarligt ud fra det særdeles kontroversielle og ual-
mindeligt mekaniske sprogsyn, som rådet her forfægter.  
 
Et andet andet sted i redegørelsen hedder det tilsvarende: 
“Hvorvidt man udgiver med gammel eller ny retskrivning, 
eller om sproget er dansk, engelsk, tysk, svensk eller 
kinesisk, er uden betydning for læserens totale mulighed 
for at tilegne sig det åndelige indhold og nyde det fulde  
åndelie udbytte af bøgerne (s. 13)

Det er, som tidligere påpeget, ikke rådets opgave at frem-
komme med kontroversielle udsagn og partsindlæg, men 
derimod at viderebringe sand viden og kendsgerninger 
der er overensstemmelse med åndsvidenskaben. Ifølge 
det mandat, som Martinus har givet rådet, beror dets 
legitimitet på, at det evner at løfte denne opgave. Heraf 
følger at det for rådets troværdighed og legitimitet er 
afgørende vigtigt, at det som et supplement til sine se-
neste kommentarer fremlægger dokumentation for, at de 
ovenstående udsagn er ubestrideligt sande og retvisende.  

Har Martinus givet rådet tilladelse til at ændre værkets 
”form”? 

Som påvist forsvarer rådet ændringen af retskrivningen 
ved kontroversielt at hævde, at retskrivningen udeluk-
kende vedrører formen. Til støtte for antagelsen, at MI 
har tilladelse til at ændre formen, henviser rådet til ar-
tiklen Fortolkning af Livets Bog, hvori Martinus i rådets 
gengivelse skriver, at “Først når den dybere mening i 
Livets Bog bliver til hovedtingen, og stilen og formen 
bliver til en biting for læseren, da oplever han ’den hellige 
ånd’ gennem nævnte bog”. Rådet anvender citatet som 
udgangspunkt for at hævde, at kritikerne af den ændrede 
retskrivning er mere optaget af “forskning i stil- og form-
detaljer” end af det åndeligt indhold. Desværre misforstår 
rådet aldeles, hvad Martinus her skriver. I forbindelse med 
udformningen af sit forfatterskab har Martinus været nødt 
til at anvende sin særegne stil og form, fordi det var den 
absolut bedste måde, hvorpå han som kosmisk bevidst 
forfatter kunne formidle det åndelige indhold.

Det er denne stil og form, som Martinus opfordrer 
læseren til ikke at lade være en hindring for at tilegne 
sig den dybere mening eller den “den hellige ånd” i 
værket. Og dette skal bestemt ikke forstås sådan, at 
der hermed er givet tilladelse til at andre nu kan ændre 
formen. Det er det omvendte, der er tilfældet. Martinus 
opfordrer læseren til ikke at fokusere på og ensidigt 
kritisere hans særlige stil og form – endsige som rådet 
tiltvinge sig friheder på forfatterens bekostning og lige-
frem ændre formen – men derimod koncentrere sig helt 
aldeles om indholdet, som formidles via den givne form.  
 
Det er i det hele taget en alvorlig tilsidesættelse af almin-
delig videnskabelig redelighed, at rådet i sit notat slet 
ikke beskæftiger sig med de ulemper, der uundgåeligt 
er forbundet med modernisering af de originale tekster. 
I andre sammenhænge, hvor disse spørgsmål har været 
diskuteret i en dansk sammenhæng, er man sig ulemperne 
klart bevidst. Når modernisering i forbindelse med danske 
forfattere som f.eks. St. St. Blicher, Søren Kierkegaard, 
H.C. Andersen, Tom Kristensen og Karen Blixen alligevel 
kommer på tale, sker det vel vidende, at der er et uundgå-
eligt informationstab forbundet hermed. Når modernise-
ring trods dette alligevel vælges, sker det derfor heller ikke 
som en erstatning for, men som et supplement til sidelø-
bende udgivelser af originalværket. Og det sker af formid-
lingsmæssige årsager, hvor det primært er hensynet til de 
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nye ungdomsårgange, der tæller. Rådet er helt tavs, hvad 
ulemperne angår, og undlader kategorisk at forholde sig til 
de forskellige aspekter, der taler imod moderniseringen.  
 
Om sin egen begrundelse for at ændre retskrivningen, 
skriver rådet: “Man kan jo spørge, hvorfor MI overhove-
det har foretaget denne retskrivningsmæssige opdatering? 
Hvorfor ikke bare blive ved at udgive med den oprindelige 
retskrivning og undgå det store arbejde med opdatering 
(og det efterfølgende besvær med kritik)? Svaret er enkelt: 
MI ønsker at tilbyde de interesserede den bedst mulige 
udgave. En udgave, der er så læsevenlig og tilgængelig 
som mulig, og ikke mindst en udgave, der er let at søge 
i elektronisk (uden ensartede stavemåder og uden en 
fejlfri tekst bliver søgningen besværliggjort). Det har 
med andre ord været MIs intention, at genudgivelserne 
skulle følge Martinus’ ønske om at udgive en tekst, 
der er så alment tilgængelig som mulig – ikke mindst 
med tanke på fremtidens mange nye læsere.” (s. 9).  
 
Ræsonnementet er svært at følge. Man skulle synes, at 
det er MIs opgave at udgive værket for nutidens læsere, 
og de har almindeligvis intet problem med at læse tekster 
fra det 20. århundrede både før og efter retskrivnings-
reformen i 1948. Dertil kommer, at den moderniserede 
udgivelse under ingen omstændigheder behøver at ske 
på bekostning af originalværket. Er det virkelig tilfæl-
det, at der allerede i dag – hvad rådet vel at mærke ikke 
har påvist – er et dokumenteret behov for at udgive en 
moderniseret udgave af Det Tredie Testamente, kan 
denne udgave udmærket udgives på samme vilkår som 
de oversatte udgaver. Så længe man blot klart angiver, 
at dette ikke er det originale værk, men en moderniseret 
udgave af dette værk, og sideløbende hermed udgiver 
det originale værk, er det intet problem. Det er først når 
den moderniserede udgivelse erstatter originalværket på 
markedet, at rådet ingen sikkerhed har for at handle i 
overensstemmelse med forfatterens udtrykkelige ønske.  
 
Bemærkningen om, det var “Martinus’ ønske om at ud-
give en tekst, der er så alment tilgængelig som mulig”, 
synes at være misvisende i sammenhængen. Martinus 
har på intet tidspunkt, hverken mundtligt eller skrift-
ligt, givet udtryk for, at værket ikke allerede i forhold 
til de danske læsere var “så alment tilgængelig som 
mulig”, eller at han ønskede, at værket kort efter hans 
fysiske bortgang skulle ajourføres med ny retskrivning. 
Tværtimod demonstrerede Martinus som en af sine sidste 
beslutninger, hvordan han ønskede værket udgivet. Det 
skete, da han i 1980 indgik en aftale med Borgens Forlag 
om, at værket blev udgivet i fotografisk genoptryk og 
dermed nøjagtigt, som han havde selv havde udgivet det.  
 
Det var da også den helt klare opfattelse på Martinus 
Institut i starten af 1980’erne, da Livets Bog udkom på 

Borgens Forlag, at dette var den rigtige måde at gøre det 
på. Den 17. juni 1980 havde Martinus et sidste møde med 
Aage Hvolby omkring dennes artikel Epokegørende træk 
ved Martinus verdensbillede, som Martinus var meget 
glad for og ønskede at fremhæve, hvorfor artiklen i dag 
er placeret som en af syv Særlige Kosmos-artikler på MIs 
hjemmeside. Det er samtidig en af de sidste udtalelser 
fra Martinus om værket, og den er helt i tråd med, hvad 
Martinus tidligere har udtalt ved utallige lejligheder.  
 
I artiklen skriver Aage Hvolby således: “Martinus vil ikke 
udelukke, at der enkelte steder i hans værker kan være små 
’skønhedspletter’, som den meget pedantiske måske ville 
betegne som fejl. På trods heraf fastholder Martinus, at ud-
over simple trykfejl må intet i hans værker rettes fremover. 
Dette klare og stærke standpunkt vil eftertiden utvivlsomt 
vide at påskønne. Thi kun en sådan holdning kan hindre, 
at værkerne efterhånden kommer til at foreligge i forskel-
lige, mere eller mindre autoriserede udgaver – med al den 
usikkerhed, forvirring og sekterisme, som dette vides at 
kunne medføre. Om ‹skønhedspletterne› udtaler Marti-
nus, at de kun kan være ganske uvæsentlige småfejl.”.)  
 
Vi ser således, at der i disse udtalelser fra Martinus slet 
ikke findes denne skelnen mellem form og indhold, som 
rådet senere har fundet på, endsige en opfattelse af, at 
MI har lov til at ændre “formen”. Tværtimod ønskede 
Martinus med disse enkle og klare bestemmelser at 
“modvirke forskellige mere eller mindre autoriserede 
udgaver”, sådan som vi ser det i øjeblikket, hvor MI ad 
flere omgange siden moderniseringsprojektets start har 
sendt forskellige, indbyrdes afvigende udgaver i handlen.  
 
På Martinus Institut var det ovenikøbet ifølge flere 
uafhængige kilder almindeligt kendt, at ingen udover 
Martinus måtte rette i værket – “end ikke et komma” 
– hvilket er umiddelbart indlysende og helt konsi-
stent med Martinus’ skriftligt dokumenterede udta-
lelser. Til trods herfor skriver rådet i sin redegørelse: 
“Som eksempel på et ‹Martinus-citat›, som vi ikke kan 
anvende i MIs udgivelsespolitik, er et påstået udsagn 
om, ’at der ikke må rettes et komma’. Dette udsagn og 
hvilken kontekst, det eventuelt blev fremsat i, er ikke 
dokumenteret. MI kan ikke anvende tredjepartsviden i 
sin udgivelsespolitik, vi må alene holde os til de dessiner, 
Martinus har overleveret til MI i skriftlig form (foruden 
ovennævnte båndoptagne rådsmåder 1974-81).” (s. 11.)  
Det er uforståeligt, at rådet ikke sammenholder udtalelsen 
med Martinus’ egne udtalelser i forbindelse med rådsmø-
derne eller hans klare holdning, som den er gengivet i 
Aage Hvolbys artikel, der vel at mærke er personligt god-
kendt af Martinus. Der er intet i det mundtligt overleve-
rede udsagn, som strider mod de skriftligt dokumenterede 
udsagn. De synes at være helt og aldeles samstemmende. 
Det forekommer derfor at være decideret uansvarligt, at 
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rådet forholder sig passivt og ikke selv undersøger kon-
teksten, hvorunder denne tilsyneladende umisforståeligt 
klare udtalelse fra Martinus er fremkommet.

Derved undlader rådet at forholde sig til relevant kilde-
materiale, som har betydning for, hvorledes udgivelsen 
af Det Tredie Testamente bør gribes an. Det siger sig 
selv, at denne alvorlige pligtforsømmelse bekræfter 
det generelle indtryk, man får, når man læser rådets 
notater i forbindelse med retssagen, at det ikke er 
Martinus’ interesser, der prioriteres højest hos rådet.  
 
Det Tredie Testamente som indbegrebet af det klassiske 
værk.

Inden for litteraturens verden taler man om litterære, fi-
losofiske og religiøse klassikere. En klassiker er et værk, 
der transcenderer sin egen tid, og som fremstår som et 
evigt ungt og relevant værk for de efterfølgende århund-
reder eller endda årtusinder. Med sine genudgivelser af 
Det Tredie Testamente og i de skriftlige kommentarer 
viser rådet, at det slet ikke har forstået, hvilken status det 
klassiske værk har, endsige hvilken i særklasse ophøjet 
status Det Tredie Testamente har. 

Rådet skriver: “At Martinus’ originale manuskript skal 
bevares som sammenligningsgrundlag ved udgivelser, 
er selvklart. At værkerne altid skal udgives i en betryg-
gende form så tæt på Martinus’ oprindelige formule-
ringer som muligt, er indlysende. Men at netop den 
danske førsteudgave med dens sættefejl og forældede 
retskrivning skulle udgøre et mere korrekt udtryk for 
åndsvidenskaben og være mere ’hellig’ end de nye og 
forbedrede danske udgaver eller for den sags skyld gode 
oversættelser til andre sprog, er en misforståelse.” (s. 13).  
 
Blot dette, at rådet omtaler retskrivningen i Det Tredie 
Testamente som “forældet”, viser at det ikke har forstået 
det klassiske værks væsen. Retskrivningen i Martinus 
værk er ikke “forældet”. På samme måde som indhol-
det i Det Tredie Testamente heller ikke er forældet. Det 
er det værk, Martinus skrev – med de ord og med den 
stavemåde – og det bliver ikke forældet de første mange 
hundrede år. Som den fødte klassiker over alle klassikere 
er det “evigt ungt”. Det samme kan man derimod ikke 
sige om oversættelserne og de moderniserede udgaver. 
De bliver konstant forældede og skal løbende fornyes. 
Længe efter MIs nuværende genudgivelser er røget på 
skrotbunken, vil det originale værk stå uberørt af tidens 
tand og tale til nuværende og kommende generationer.  
 
Er MI’s udgave med titlen ”Det Tredje Testamente” en 
autoriseret udgave?

Gennem hele redegørelsen forholder rådet sig hverken 

præcist eller sagligt til de indholdsmæssige konsekvenser 
af at ændre værket til en senere tids retskrivning. Rådet 
fremlægger ikke et eneste af de synspunkter og argumen-
ter, der taler for, at det originale værk har en særstatus, 
og at det følgelig bør udgives som det primære værk. 
Rådet har på intet tidspunkt godtgjort, at moderniseringen 
er uden omkostninger eller mulige skadevirkninger for 
indholdet, og rådet har ikke dokumenteret, at udgivelsen 
er i overensstemmelse med, hvad Martinus ønskede.  
 
Dermed er MIs udgivelse af Det Tredie Testamente i sig 
selv et decideret partsindlæg i debatten om, hvorledes 
Martinus’ værker bør udgives, og viser at rådet på dette 
område ikke er Sagens faste punkt, men et særdeles be-
vægeligt punkt, som i forbindelse med dette spørgsmål 
ikke formår at placere sig på sandhedens sikre grund.  
Hvis rådet havde valgt at udgive værket originalt, så-
dan som Martinus selv gjorde det, ville det have været 
helt anderledes. Da ville man med fuld ret og uden den 
mindste skygge af tvivl sige, at MI udgav værket på en 
måde, som vi ved har Martinus’ fulde og helhjertede 
opbakning, og som dertil er en sprogvidenskabeligt 
set legitim måde at gribe udgivelsen an på. Dette er 
desværre ikke tilfældet med de moderniserede udga-
ver, som de foreligger. Havde man valgt at udgive dem 
som “moderniserede udgaver” på lige fod med f.eks. 
oversættelserne, ville sagen have været en anden. Men 
sådan er det ikke. For i dag bliver de moderniserede 
udgaver udgivet på det originale værks bekostning, 
og som om de er identiske med det originale værk.  
 
På baggrund af, hvad der her er fremført, må den 
uundgåelige konklusion være, at rådets notat – Om op-
havsretssagen. Uddybende kommentar fra Rådet – er et 
partsindlæg, hvori rådet forsvarer en udgivelsespraksis, 
der kun kan betegnes som uautoriseret, fordi den befinder 
sig uden for rammerne af, hvad vi med sikkerhed ved, 
Martinus ville acceptere. Dermed er også sagt, at de 
moderniserede udgaver af bøgerne med overtitlen “Det 
Tredje Testamente”, som MI har udgivet siden 2003, nød-
vendigvis må karakteriseres som uautoriserede udgaver.  
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 Af Mischa Lim
I situationer hvor vi udsættes for problemer fra vores 
omgivelser, prøver vi at finde den bedst mulige løsning. 
Vores reaktion på et problem er ofte en reflekshandling, 
for vi tager ’angrebet’ personligt og forsvarer os. Denne 
evne har vi med os, for det er en instinktiv handling, som 
stammer fra vores dyriske fortid, hvor det at forsvare sig 
ikke kun er en indgroet, men ofte en livsvigtig vane. Så 
dette har vi med i vores ’bagage’. Men i overgangen fra 
dyr til rigtigt menneske befinder vi os i en splittet situ-
ation, hvor vi arbejder på at lægge det dyriske bag os, 
mens vi samtidig koncentrerer os om det menneskelige 
i mennesket.

Dette er en form for opdragelse, som først Jesus viste 
os med sit eksempel, og som Martinus siden har viden-
skabeliggjort, idet han med Det Tredie Testamente har 
gjort Guddommen nærværende for os og har bragt Gud 
i centrum af vores bevidsthed. Martinus har ’synliggjort’ 
Gud som alkærlighedens absolut faste punkt i den men-
neskelige tilværelse. I vores væremåde viser vi så, at 
vi har forstået dette budskab. Derfor har vi – som har 
læst Martinus - et ansvar. Vi har fået teoretisk og logisk 
forståelse og viden om livet og formålet med det, som jo 
er at blive ét med Gud. Med denne viden indarbejder vi 
nu aktivt Guddommen i vores handlemåde og i løsningen 
af vore problemer. For viden forpligter.

 

Når det enkelte menneske derfor bliver stillet over for 
problemer med sine medmennesker, spørger det nu ganske 
naturligt: ”Hvorfor har Guddommen ladet mig møde lige 
dét eller de mennesker? Hvad vil Gud sige mig, og hvad 
er Hans lærdom?” Vi ved, at mødet skal lære os noget, for 
vi ved, at Gud bringer dette møde i stand af kærlighed til 
sin Søn, og at dét, som vi opfatter som en ’modstander’, 
i realiteten er et af Guddommens kærlighedsredskaber. 
Der er åbenbart noget, vi skal lære, og det er lige netop 
nu, vi er modne til at løse de opståede problemer. Dette 
kan i første instans være svært at forstå, men ved nærmere 
eftertanke ses logikken i det, for siger vi ikke i vores bøn 
”Ske ikke min, men Din vilje”.           

Selvfølgelig står menneskene på forskellige udvikling-
strin, og det enkelte menneske kan kun bede til Gud her-
udfra. Men når det beder intenst og absolut ærligt – dér, 
hvor det er i enrum med Gud og er både ’lyttende’ og 

’seende’ – så kommer også Guddommens svar, for Gud 
er ikke en sadist, der lader sin Søn lide unødigt. Hvordan 
problemet løses, er derfor en sag mellem det enkelte men-
neske og Gud. Bønnen til Gud kan derfor ikke indeholde 
bare det mindste strejf af en hvid løgn eller et selvbedrag, 
for dermed er henvendelsen ikke absolut ærlig og ikke et 
ønske om at gøre Guds vilje og kun Guds vilje.

Personligt savner jeg at se denne tillid til Guddommen i 
vores Sag. I en af sine offentlige taler kom Martinus bl.a. 
ind på, hvor vigtigt det er, at man skal finde sig i alt, og 
han stillede derpå dette spørgsmål:

”Hvem kan finde sig i det meste?”

Ja, hvem kan finde sig i det meste? Svaret må være:

Det kan den, der har ører til at høre med, og øjne til at 
se med.

Hvor er tilliden til Guddommen?
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Af Kurt Christiansen 

Rådets medlemmer og deres sympatisører har såvel 
i retten som på facebook gjort hvad de kunne for at 
nedtone/nedgøre betydningen af Martinus og hans 
livsværk på enhver måde. De har sammenlignet Livets 
Bog med Anders And, f.eks., og sået mistro omkring 
Martinus kosmiske bevidsthed, talt om muligt brug af 
euforiserende stoffer m.m.. 

Man har søgt at benægte Martinus værks betydning for 
menneskeheden som en videreførelse af Kristus funk-
tion som verdensgenløser. En videreførelse der, fra at 
være et sæt forklaringer fremsat af Kristus i symbolsk 
og metaforisk form, på grund af menneskenes ringe 
intellektuelle udvikling på det tidspunkt, til en høj-
intellektuel redegørelse og logisk tankerækkemæssig 
redegørelse for væsnernes og universets struktur og 
udvikling ved kosmiske analyser fra Martinus, i form 
af hans tekster. 

Martinus siger, at det nu er på tide, at menneskene får 
den logiske forklaring, da deres intelligens er forøget 
siden Kristi tid. De burde nu være klar til at kunne forstå 
de logiske analyser. 
Sådan er det imidlertid ikke fat for en gruppe mennesker 
der har indtaget MI og sidder som rådet, og dermed 
som ansvarlige for videreførelsen af Martinus arbejde, 
samt for en gruppe som fører sig frem på facebook som 
sympatisører af rådets opførsel.
Ingen af nævnte mennesker har forstået noget af det 
Martinus siger i sine tekster, ellers ville de ikke ned-
vurdere personen og hans tekster på den måde de gør.

Martinus var fuldt ud klar over, at situationen var såle-
des i den nulevende gruppe af mennesker. Han erfarede 
det selv gennem sin levetid. 
Han sagde derfor: ”I skal blot tage det fra mine tekster 
som I kan bruge, og lade resten ligge”. Dette udsagn 
er meget logisk og naturligt som retningsgivende for 
mennesker med lav intellektualitet. 

Han advarede også om, ”at man ikke skal kaste perler 
for svin, disse svin forstår ikke perlernes værdi, de 
tygger dem bare i stykker så de bliver ødelagte”. Dette 
skal naturligvis forstås i sin symbolske form. 
Det beskriver netop en situation, hvor ”svinene” ikke 
lader perlerne ligge selv om de ikke forstår hvad de 
repræsenterer af værdier, men tygger dem, og derved 
ødelægger dem, så ingen andre kan få glæde af dem.

Det er netop sådan jeg ser situationen som den er i øje-
blikket. Rådet, ”svinene” som ikke evner at fatte den 
værdi som ”perlerne” - Martinus tekster - har, forfalsker 
teksterne ”tygger dem i stykker”, og påstår, at det de 
har tygget i stykker, endda er bedre end det originale.
Man kan naturligvis ikke anklage disse uintellektuelle 
personer på anden måde, end at konstatere, at de kun 
er i besiddelse af en meget lav intellektuel standard, 
som de i de næste inkarnationer gennem udvikling må 
højne. Det gælder også så mange andre. 

Det der er galt, er blot, at sådanne uintellektuelle men-
nesker ikke har noget at gøre i MI-rådet, hvor de altså 
optræder som ”svin der tygger de værdifulde perler i 
stykker”. De er blevet valgt ind af personer på samme 
niveau, så de sidder derfor ikke ulovligt som sådan. 
Dem der har valgt dem ind i rådet, og vil gøre den 
samme fejltagelse igen, skal blot være klar over, at de 
ved deres handlinger oparbejder en karma som nok ikke 
vil være så behagelig lysende. Ved deres handlinger 
modarbejder de direkte forsynet i dets bestræbelser for 
at udbrede de uvurderlige, betydningsfulde oplysninger 
der ligger i Martinus egne tekster, og kan forstås af de 
få der er udviklede til at forstå disse. 

Hen ad vejen vil flere og flere få evnen til at forstå 
disse tekster. Det er derfor af afgørende betydning at 
disse tekster ikke ødelægges af aldeles uintellektuelle 
mennesker, der ændrer teksterne til en form som disse 
mennesker evner at forstå.
Man kan så spørge hvad der får sådanne mennesker 
som rådet består af, til at gå ind i rådet, når de reelt ikke 
evner at forstå Martinus tekster, og nedvurderer dem 
og Martinus på den mest primitive måde.
Der kan måske være flere årsager, men det er nærlig-
gende at antage, at det er personer der har prøvet, men 
ikke har evnet at gøre sig gældende ude i det pulveri-
serende liv på grund af manglende evner, og derfor 

Martinus’ værk er ”den hellige ånd”
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tror, at de kan få betydning, og føre sig frem, ved at 
være i MI-rådet.
Man kan blot lægge mærke til det der er beskrevet 
omkring rådsmedlem Peter Bendtsen’s baggrund, som 
Vagn Noach har vist på facebook. Peter Bendtsen har 
været med i 5 virksomheder, der er opløst ved konkurs 
og 2 der er opløst gennem en tvangsopløsning. Hvilket 
sølle generalieblad.

MI-rådet og tilhængere har klart afvist LB som værende 
”talsmanden den hellige ånd” en fortsættelse af Kristi 
virke som verdensgenløser.
Jeg er fuldt ud klar over, at ovennævnte personer og 
deres tilhængere, ikke vil evne at forholde sig til det 
efterfølgende fra LB3 hvor Martinus gør rede for, hvor-
dan han er i stand til at analysere Kristi udsagn på en 
højintellektuel og logisk måde, og redegør for, at LB er 
en intellektuel fortsættelse at Kristi lære. Til gengæld 
tror jeg, der vil være andre der forstår teksten. Derfor 
omtaler jeg den efterfølgende.

Martinus har beskrevet forholdet mellem Kristi udsagn, 
og LB’s tekst, samt denne teksts værdi som højintel-
lektuel logisk oplysning om verdensaltets og de levende 
væseners struktur og udvikling, flere steder, men det jeg 
viser, er ret kortfattet, og dækker forholdet ganske godt.

I LB3 afsnit 879 side 1097 står der:
”879. Og „Talsmanden” kom. Verdensgenløsningens 
kosmiske Straalevæld lyser med forstærket Glans 
igen ind over Jorden. Og Menneskene vil i Betagelse 
og Henrykkelse igennem dennes altopklarende Lys 
faa deres Retfærdigheds- eller Kærlighedstrang fuldt 
ud tilfredsstillet. Jesu kosmiske Klarsyn vil blive til 
Virkelighed. Gennem fysisk og kosmisk Videnskab vil 
hans udødelige Sætninger faa forøget Glans. Gennem 
Skoler, Universiteter og Læreanstalter vil Verdensgen-
løsningens højeste Idealer, Forskrifter og Antydninger 
blive til levende Kendsgerninger for Almenheden, 
og at Vejen til Gud udelukkende kun udgøres af den 
Virkelighed, som kommer til Syne for os som identisk 
med det, vi udtrykker under Begrebet „Udvikling”. Vi 
ser saaledes, at den levende Udvikling, der finder Sted 
i os og udenom os, og i hvilken alle Ting deltager, saa-
ledes er den eneste absolutte aabne Vej til „Himmeriges 
Rige”. Igennem den ene ejendommelige Tilstand efter 
den anden fører Guddommen Sjælene op igennem alle 
Sfærer i sit Domæne, alt efter deres eget Begær, Væsen 
og Intellektualitet. Og kun paa denne Maade bliver det 
„evige Liv” til en levende Tilværelse i Oplevelse, Ska-
belse og Kærlighed. Og det er denne direkte Vej til Guds 
Rige, vi i „Livets Bog” har til Opgave at afsløre eller 
aabenbare for det retfærdigheds- eller kærlighedshung-
rende Jordmenneske. Vor Beskrivelse eller Analyse af 
Jordmenneskets Degeneration, dets Genvordigheder, 

Lidelser og seksuelle Forvandling er kun Beskrivelser 
af Detailler i denne Væsenernes Vandring op imod 
Guden eller dennes Udformning af Væsenerne i sit 
Billede efter sin Lignelse. Og vi har her set, hvorledes 
vore Analyser og Beretninger kun udgør en hundrede 
Procents Fortsættelse i Jesu mentale Fodspor, og at vi 
udtrykker den urokkelige Forlængelse og Udvidelse af 
Verdensgenløserens kosmiske Klarsyn, som han i sin 
Tid ikke kunde give sin Samtid, men maatte forlægge 
til senere Tider. Vi har retfærdiggjort en guddommelig 
Udsending og stadfæstet hans Budskab som Videnskab 
for den udviklede Forsker og vist det som identisk med 
vort eget daglige Livs Kendsgerninger.”  

Her påpeger Martinus Livets Bogs mission under be-
tegnelsen ”den hellige ånd”.

I LB3 afsnit 912 side 1139 kan man læse følgende:
”912. At man ikke ligefrem fysisk kan overskue Makro-
kosmos ligesaa let som Mikrokosmos danner hverken 
Berettigelse eller Grundlag for en Benægtelse af, at 
samme Kosmos styres eller føres af samme Princip som 
Mikrokosmos, tværtimod, denne Omstændighed gør det 
endnu mere tvingende nødvendigt netop at maatte tænke 
sig Makrokosmos analogt med Mikrokosmos. Hvilken anden 
Forskermetode end netop denne kan  berettiget udtrykkes 
som „videnskabelig»? — Og hvormed kan en anden 
Metode urokkeligt underbygges? — Fantasi, Postulater 
og Dogmer kan ikke underbygge noget „videnskabe-
ligt» og er da heller ikke de Foreteelser, det er almen-
gældende at basere Universitetslærdom paa. Hvor man 
ikke har konkrete Beviser, kan man naturligvis heller 
ikke aabenbare konkrete Facitter. Men hvor man ikke 
har konkrete Facitter, har  man undertiden Hypoteser. 
Men hvis en Hypotese ikke skal være et tomt Postulat 
eller et Dogme, maa den netop udgøre den Konklusion, 
man kommer til ved at bedømme et ukendt Objekt ud 
fra et kendt Objekt,  med hvilket det mere eller mindre 
forekommer at være analogt. Paa hvilken Maade skal 
en Hypotese ellers kunne være berettiget eller i  Kontakt 
med Videnskab? —
Hvis man derfor frakender den logiske  Skabelses-
proces, der har forvandlet Jordkloden fra en Ildsø til 
den straalende Verden af Liv, den i Dag repræsenterer, 
Intelligens, Tanke og dermed  Bevidsthed og et hermed 
forbundet „levende Noget» eller Ophav, vil denne Fra-
kendelse eller Benægtelse være — ikke en Hypotese, 
—  men et tomt Postulat, idet man da ikke har bedømt 
det ukendte ud fra  det kendte. Og man vil da, i Stedet 
for at være Forsker, udelukkende  være Fanatiker. Det 
kan jo ikke nægtes, at indenfor det kendte, hvilket vil 
sige: indenfor det Omraade, hvor den menneskelige 
Iagttagelsesevne har en Hundrede Procents Kapacitet, 
kan ingen logisk Skabelse finde  Sted uden at være et 
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Produkt af et levende Ophav, være manifesteret i  Kraft 
af Tanke, Intelligens, Villie og Hjernefunktion. Denne 
Kendsgerning vil da være det eneste, ud fra hvilket 
man retmæssigt kan bedømme  den endnu mere logiske 
Skabelsesproces, der finder Sted i det Omraade,  hvor 
vor Sanseevne ikke ejer den førnævnte Kapacitet, og af 
hvilken Grund nævnte Omraade: Naturen, Jordens For-
vandlingsproces, Stjernernes  Gang eller hele Universet 
derfor udgør et for os mere eller mindre  ukendt Objekt.  
Som vi her ser, kan den ærlige og sande videnskabelige 
Forsker saaledes  slet ikke undgaa i det mindste som 
Hypotese at maatte acceptere et levende, tænkende Op-
hav bag Naturens store Skabelse, og at denne saaledes 
er en Bevidsthedsfunktion analogt med den af os selv 
frembragte  Skabelsesproces.”  

I denne tekst redegør Martinus for hvilken metode, baseret 
på logik, der skal bruges for at forstå beslægtede fæno-
mener, hvor man bruger det kendte til at skabe forståelse 
for det ukendte. 

Martinus havde en næsten umulig opgave der bestod i, 
at nedtransformere sin kosmiske viden til nogle logiske 
redegørelser der lå inden for rammerne af det som et 
normalt udviklet menneske vil kunne forstå. Da Martinus 
så sine analyser som grundlag for menneskers tilegnelse 
af kendskab til de kosmiske love, langt ud i fremtiden, 
hvor menneskenes intellektualitet vil udvikle sig til højere 
niveauer, er det ikke så mærkeligt, at kun de intellektuelt 
højst udviklede mennesker på nuværende tidspunkt evner 
at forstå teksternes indhold i dybden. Det er derfor, at 
flertallet af mennesker ikke kan se forskel på MI’s for-
falskede/forvanskede tekster, og den ægte vare som jeg 
har udgivet på mit bogforlag for at give de kvalificerede 
højintellektuelle søgende, muligheden for at studere den ægte 
vare hvorved man kan blive klogere, hvis man forstår hvad 
Martinus har skrevet.

I LB3 afsnit 919 og 920 på siderne 1149 og 1150 kan vi 
læse følgende:

”For at kunne modtage Vejledning eller Undervisning maa 
man være  i Besiddelse af et vist Kvantum selvoplevet 
Materiale, der i Bevidstheden  kan afføde et „Hvorfor». 
Thi uden at man netop er besjælet af dette  „Hvorfor», 
er man ikke hungrende efter en Forklaring eller Løsning  
paa Spørgsmaalet i den givne Situation. Og i en Situation, 
hvor man ikke  har Erfaringer og alligevel ikke føler dette 
„Hvorfor», kender man ikke  sin Uvidenhed, men tror 
netop om sig selv at udgøre en tilstrækkelig  Kapacitet i 
det paagældende Felt og docerer undertiden i blind Iver 
sine  heraf opstaaede fejlagtige Følgeslutninger uden at 
ane den Naivitet og  Uvidenhed, man derved kommer til 
at lægge for Dagen overfor de Væsener,  der forlængst 
ved Selvoplevelse har passeret det paagældende  Emnes 

Erfaringsfelt eller Omraade. Det er saadanne Væsener, der 
fremtræder  med indbildt Viden og Kapacitet, der i den 
daglige Tilværelse  betegnes som „Kværulanter». De er 
intolerante og fordummende alle  andres Meninger og 
docerer deres egne indbildte Fuldkommenheder til  højre 
og venstre og stadfæster dermed overfor den virkelige 
Vise eller  det virkeligt vidende Væsen deres i Feltet 
totale Uimodtagelighed overfor  teoretisk Undervisning 
eller Vejledning. Og hvad kan den Vise eller  virkelige 
Kapacitet da gøre andet end henvise et saadant Væsen 
til „Helvedes  Ild”, hvilket altsaa vil sige det samme som: 
Livets egen Belæring  eller Tale til ham igennem hans 
egen Skæbnedannelse? —  

Naar Verdensgenløseren henviser det for teoretisk 
Undervisning og  Vejledning uimodtagelige Væsen til 
„Helvedes Ild», er det saaledes, som  vi her har set, ab-
solut ikke af Hævnfølelse mod Kværulanten, men ud  fra 
den Omstændighed, at der ikke eksisterer nogen anden 
Vej. Kværulanten  vil, igennem denne Livets egen Tale, 
igennem hans egne Erfaringer,  komme til at opleve sin 
aandelige Uformuenhed og den heraf følgende  Hjælpe-
løshed i det paagældende Felt. Og denne Oplevelse vil 
igen  afføde i det samme Væsen det i Beskedenhed eller 
Ydmyghed fremtrædende  „Hvorfor», som er absolut 
nødvendigt, for at den teoretiske Vejledning  eller Ha-
andsrækning kan gives det af den seende, den Vise eller  
Verdensgenløseren.  

920. Og hermed er vor Konstatering af vore Analysers 
fulde Kontakt  eller Harmoni med selve Verdensgen-
løsningsprincippet tilendebragt. Vi  har saaledes set, at 
vore Analyser om Reinkarnation og Menneskehedens  
Omskabelse og den heraf følgende seksuelle Forvandling 
fuldtsændig  finder Genklang i selve Kristendommens 
dybeste Ophavs egen kosmiske  Bevidsthed. Naar vi her 
i „Livets Bog» fortæller den sande Læser eller  Forsker, 
at han ved sin Handlemaade i Dag udløser de Aarsager, 
hvis  Virkninger vil være bestemmende for hans Skæbne 
i kommende Liv, er  det saa ikke en logisk Redegørelse 
for Kristi Ord: „Han skal betale enhver  efter deres Ger-
ninger»?”  
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Martinus viser her hvilke betingelser der skal være opfyldt 
for at et menneske kan have mulighed for at forstå de 
åndsvidenskabelige tekster. Her gør Martinus rede for hvor-
for nogle mennesker ikke har udviklet evner til at tilegne 
sig den relevante vejledning på det åndsvidenskabelige om-
råde, samtidig med at de mener at de selv sidder inde med 
sandheden. Det er denne problemstilling vi står i i dag.

I LB3 afsnit 926 side 1165-1167 kan vi læse følgende:

”Da „Livets Bog» udelukkende  bliver til i Kraft af mit 
eget direkte Syn, min egen direkte Sansning af  Livet 
selv og saaledes ikke i nogen som helst Retning er en 
Afskrift, et  Plagiat eller en Kopiering af noget som helst 
andet Væsens Syner eller  Oplevelser og derfor heller 
ikke i nogen Retning er baseret paa „Bibelen»  eller 
andre hellige Bøger, vil ingen af de Citater fra Bibelen, 
vi  lejlighedsvis gengiver her i mit Hovedværk, være 
fremførte for at underbygge  selve „Livets Bog», den 
eksisterer urokkeligt i Kraft af sin egen  Identitet som 
et Resultat af direkte Oplevelse, men derimod for med  
nævnte Bogs Analyser at stadfæste eller underbygge de 
i Citaterne opgivne,  men ikke underbyggede eller ana-
lyserede evige kosmiske Facitter.  
Formaalet med vore kosmiske Analysers Konfrontering 
med Verdensgenløserens  Udtalelser er saaledes ikke 
dette, ved Hjælp af disse  Udtalelser at retfærdiggøre 
vedkommende Analyser i „Livets Bog» (Analyser  kan 
nemlig kun retfærdiggøres i Kraft af den Logik, de i sig 
selv  udgør), men derimod dette: at retfærdiggøre og 
underbygge de nævnte  Udtalelser ved Hjælp af den i 
Analyserne aabenbarede Virkelighed eller  Sandhed, 
som de nævnte Udtalelser igennem deres overleverede 
forældede  Terminologi har unddraget sig.  
Og vi har da her haft den Glæde, for den uindviede, at 
kunne paavise,  hvorledes vore Analyser saaledes har 
kunnet underbygge og retfærdiggøre  det „kosmiske 
Klarsyn», der i Form af Jesu Udtalelser kun som  løsrevne 
og af senere Tiders mentale Gevækster af Overtro og 
Fantasi  tilgroede Brudstykker er overleveret Jordmenne-
skeheden. Ved saaledes  at retfærdiggøre Jesu „kosmiske 
Bevidsthed» og fuldkomne Væremaade  for „dem, der 
vil modtage det» eller for dem, „der har Øren at høre  
med», fra den Tilsløring og Overtro, som Aarhundreders 
Forstening af  dens iklædte Formler og Lignelser har af-
stedkommet, har vi her været  med til at aabenbare, at hans 
Udtalelser og Væremaade er identisk med  den samme 
Virkelighed eller Videnskab som den, „Livets Bog» har 
til  Opgave at manifestere, og at samme Bog saaledes i 
sig selv er en planmæssig  Fortsættelse af Fortolkningen 
af denne Livets højeste Kundskab.  Og med denne fort-
satte Fortolkning har vi retfærdiggjort en guddommelig  
Udsending og stadfæstet hans Budskab som identisk med 
vort daglige  Livs dybeste Kendsgerninger. Og vi har set, 
at dette Budskab allerede  indeholdt de begyndende Af-

sløringer af Udviklingen, Reinkarnationen  og Jordmen-
neskenes seksuelle Forvandling som en for Væsenerne 
af Guddommen selv anvist straalende Landevej igennem 
Verdensaltet, Himmeriges  Rige og det evige Liv. Sam-
tidig saa vi, at „Naade», „Syndsforladelse»,  „Guddom-
mens Vrede», „Helvede» eller „Straf for Synder» kun var 
lokale  Foreteelser, skiftende Detailler eller Dekorationer, 
hvormed Guddommen  markerer sin evigt altomfattende 
lysende Kærlighed i dette  store Verdenssceneri. Og saa-
ledes i fuld Kontakt med Verdensgenløsningens evige 
Princip vil vi fortsætte vor Forskning og Klarlæggelse 
af  Livsmysteriets største Problemer.”  

I dette afsnit gør Martinus det fuldstændigt klart, at han 
ikke bygger sine tekster på Kristi udsagn. Han siger 
netop, at han selv har den ”direkte forbindelse til den 
universelle viden”. Han har derimod gennemgået Kristi 
udsagn, og fortolket dem, for at retfærdiggøre Kristus 
som værende den verdensgenløser der på et tidligt tids-
punkt hvor menneskene var endnu mindre intellektuelt 
udviklede, var nødt til at udlægge sine analyser på en 
meget let forståelig måde for disse mennesker. 

Martinus opgave er nu at give de præcise logiske ud-
redninger, som Kristus ikke kunne fremsætte på grund 
af manglende intellektualitet hos sine samtidige.

Det jeg har vist her af Martinus tekster, er kun de afsnit 
hvor han direkte redegør for situationen. Martinus egen-
tlige fortolkning af Kristi udsagn strækker sig over mange 
sider. Jeg kan derfor anbefale den intellektuelt udviklede 
læser, specielt at gennemarbejde siderne LB3 side 1069 til 
side1167, altså ca. 100 sider, for at forstå hvad Martinus 
ser som dybden i Kristi udsagn.

Når man har forstået dette, er man ikke i tvivl om, at Livets 
Bog er den endelige og absolutte logiske og videnskabe-
lige forklaring på ”livets gåder”, og en videnskabelig re-
degørelse for hvordan de levende væsener og verdensaltet 
”er skruet sammen”.  Livets Bog rangerer således i absolut 
betydning langt over alle til dato skrevne religiøse bøger 
der prøver at redegøre for de samme fænomener. Livets 
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bog beskriver væsenernes og universets ”system” på en 
absolut videnskabelig måde. En måde som Martinus har 
været nødsaget til at præsentere som logiske tankeræk-
ker for at nå frem til den endelige redegørelse, da det her 
ikke kan gøres ved at ”måle og veje”. Disse tankerækker/
analyser giver den højintellektuelle forsker mulighed for 
at få analyserne bekræftet, ved opmærksomt at overveje 
hvad man oplever gennem selve livets oplevelse.  Det er 
derfor at Martinus tekster er ånds-videnskab, og ikke blot 
tros-tilkendegivelser. Martinus har kun kunnet gøre dette 
fordi han var i besiddelse af den kosmiske bevidstheds 
kontakt til universets lager af viden.

De ca. 100 sider som jeg har anbefalet den intellektuelle 
læser at sætte sig ind i, er imidlertid ikke, i den forstand, 
videnskaben i åndsvidenskaben. At arbejde med selve ånds-
videnskaben i denne tekst på et seriøst plan stiller langt 
større krav til den højintellektuelle læser end forståelsen af 
disse sider. Martinus har netop prøvet at undgå at komme ind 
på den dybere videnskab i sine tekster på de omtalte sider, men 
den vidende åndsforsker ser klart, når denne læser teksten, 
hele den underliggende viden som Martinus er i besid-
delse af, og som den udviklede forsker også, ved at læse 
Martinus tekster, også har fået, i hvert fald en teoretisk 
forståelse af, ved sit åndsvidenskabelige studium. Den 
absolutte indleven i disse forhold får man først når man 
får kosmisk bevidsthed.

Årsagen til at jeg fremhæver ovennævnte, er blot, at denne 
tekst som jeg her har fremført, sætter Martinus tekster, og 
hans specielle kosmiske indsigt i en uangribelig relation til de 

religiøse bøger der findes, og på et niveau der ligger langt over 
disse bøger. Dem der ikke kan forstå dette har ubevidst anbragt 
sig selv i en gruppe af uintellektuelle, uudviklede mennesker, 
som endnu er meget langt fra at forstå selv de mest indlysende 
aspekter omkring Martinus og åndsvidenskaben. Samtidig er 
det også helt indlysende, at sådanne uintellektuelle men-
nesker heller ikke har den mindste forudsætning for at 
bedømme Martinus kapacitet og indsigt på det åndelige 
plan.

Jeg mener ikke, at jeg hermed har bidraget til de uintel-
lektuelle menneskers forståelse af åndsvidenskaben, for det 
er der ikke andet end udvikling der kan råde bod på, men 
jeg tror, at de mere intellektuelle mennesker vil kunne 
nikke bekræftende til det jeg her har sagt. Man skal ikke 
”kaste perler for svin”, men man kan ikke forhindre at 
sådanne ”svin” opsøger perlerne, og i uvidenhed gnasker 
på dem og ødelægger dem. 

Heldigvis har vi dog kunnet opdyrke nogle ægte perler 
som erstatning for de ødelagte, i form af de faksimi-
leudgaver af Martinus tekster jeg på mit bogforlag, 
åndsvidenskabsforlaget, har udgivet til gavn og glæde for 
dem der har øjne at se med, har ører at høre med og har 
intellektualitet til at forstå og analysere med. Det er blot 
herefter menneskenes opgave, selv at skelne mellem de 
ægte perler og de ødelagte. De ægte perler virker kun 
strålende for dem der kan fornemme/opfatte strålerne. 
For ”svinene” var det, og er, kun dårlig føde at gnaske i.

Den 26/10 2016 lagde jeg et opslag ud på facebook hvor 
jeg viste nogle små stykker fra Livets Bog. Som supple-
ment til disse, viser jeg her endnu et lille tekststykke fra 
LB IV, stk. 1539, side 1796.

”1539. For det jordiske Menneskes Vedkommende befin-
der dette sig altsaa i det evige Livs „Dødszone”. Det er 
uden „kosmisk Bevidsthed”. Det er saaledes „bevidstløs” 
paa det kosmiske eller aandelige Plan og kender derfor 
slet ikke til den Side af dets Natur med Undtagelse af 
de igennem Religionerne og Verdensgenløserne tillærte 
kosmiske Facitter eller Glimt af et højere Liv og den 
hertil svarende højere kosmiske Natur i Væsenets Sjæl og 
Aand. Men igennem den Manifestation af „Talsmanden, 
den hellige Aand” i Form af Aandsvidenskab, Gud her 
har aabenbaret for os, er disse Facitter nu blevet gjort 
tilgængelige for intelligensmæssig Forstaaelse for den 
udviklede, søgende Forsker. Og med Studiet af denne 

Videnskab vil nævnte „Talsmand” eller „hellige Aand” 
i Form af „kosmisk Bevidsthed” begynde at fylde hans 
Tanker og dermed hans Sjæl og gøre hans Aand i en til-
svarende Grad „eet med Faderen” og dermed opvække 
ham af Spiralens „Dødszone” og give ham „det evige 
Liv” som en vaagen bevidst Kendsgerning.”                                                  

Her står det klart, i hvert fald for den højintellektuelle 
forsker af LB, at:

”For det jordiske Menneskes Vedkommende befinder 
dette sig altsaa i det evige Livs „Dødszone”. Det er uden 
„kosmisk Bevidsthed”. Det er saaledes „bevidstløs” paa 
det kosmiske eller aandelige Plan og kender derfor slet 
ikke til den Side af dets Natur med Undtagelse af de igen-
nem Religionerne og Verdensgenløserne tillærte kosmiske 
Facitter eller Glimt af et højere Liv og den hertil svarende 
højere kosmiske Natur i Væsenets Sjæl og Aand.”

Kurt Christiansen supplerer:
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Menneskene befinder sig ”bevidstløse”, altså uden kos-
misk bevidsthed, i deres nuværende tilstand, som men-
nesker der endnu befinder sig i dyreriget. 
Efterfølgende gør Martinus klart, at ”talsmanden den hel-
lige ånd” er lig med ”kosmisk bevidsthed” med ordene: 
”nævnte „Talsmand” eller „hellige Aand” i Form af 
„kosmisk Bevidsthed””

Efterfølgende står der: 
Men igennem den Manifestation af „Talsmanden, den 
hellige Aand” i Form af Aandsvidenskab, Gud her har 
aabenbaret for os, er disse Facitter nu blevet gjort til-
gængelige for intelligensmæssig Forstaaelse for den 
udviklede, søgende Forsker.

Martinus siger her, at ”talsmanden den hellige ånd” er 
manifesteret i form at ”åndsvidenskaben”, hvor ”ånds-
videnskaben” er lig med, er et udtryk for, Livets Bog, 
sammen med de øvrige tekster Martinus har skrevet selv, 
og kun disse, uden indblanding af almindelige mennesker, 
medarbejdere og rådsmedlemmers totalt uintellektuelle 
forvanskninger af hans tekster.

Gud har dermed åbenbaret ”talsmanden den hellige ånd” 
i disse tekster via det forhold, at Martinus havde kosmisk 
bevidsthed, på hvilket grundlag han skrev disse tekster. 
Han skrev dem som en detaljeret tilkendegivelse af den 
viden han havde via sin kosmiske bevidsthed. Han var 
det væsen som forsynet har sendt til jordmenneskene, for 
at hjælpe dem på rette vej. En vejledning som de højst 
intellektuelt udviklede mennesker, i takt med at sådanne 
findes på det jordiske plan, og fremover bliver udviklet, 
kan benytte denne tekst som ”kompas” for deres videre 
udvikling hen imod at få kosmisk bevidsthed.

Via disse tekster kan det højintellektuelle jordmenneske 
nemlig tilegne sig en højintellektuel forståelse af den 
specielle viden der er passende for det nuværende jord-
mennesketrin i væsenernes udvikling. Teksterne er ikke 
hele ”talsmanden den hellige ånd”. Martinus sagde, at 
det kun var et par håndfulde kerner (viden) i forhold til 
et helt jernbanetog fuld af kerner (den samlede kosmiske 
viden), men det var den mængde som var passende for 
mennesket på vores nuværende plan.

Dette er således Martinus og guddommens/forsynets hjælp 
til, at det højintellektuelle menneske intellektuelt/intel-
ligensmæssigt kan få muligheden for at få kendskab til 
noget af ”talsmanden den hellige ånds” indhold. Den del af 
indholdet som kan være til gavn for jordmennesket på 
dets nuværende udviklingsplan.
Det er jo sådan, at jordmenneskene endnu ikke er udvik-
lede til selv at kunne få kosmisk bevidsthed. Det kan de 
først få, når de er så udviklede, at de er parate til at gå ind 
i det rigtige menneskerige. Nogle er relativt tæt på dette 

skridt, andre er århundrede bagud i deres intellektuelle 
udvikling.

Det er endda sådan, at det kun er de højst intellektuelt 
udviklede mennesker der reelt kan forstå teksterne. De 
øvrige mennesker må tage det af teksterne de kan ka-
pere, og lade resten ligge til de bliver mere intellektuelt 
udviklede. Alle vil dog nå det højintellektuelle stadium 
på et tidspunkt, og efterfølgende nå det stadie hvor de 
selv kan få kosmisk bevidsthed. Indtil de når så langt 
må de nøjes med at tilegne sig det de evner. Martinus skrev jo 
ikke Livets Bog for at den skulle være fuldt forståelig for alle 
mennesker på deres nuværende udviklingsstadium. Teksterne 
er kun forståelig i dybden for de absolut højst intellektuelt 
udviklede mennesker i øjeblikket. Teksten vil langsomt 
blive mere og mere forståelig for gennemsnitsmennesket 
efterhånden som dette videreudvikler sig.

Det er dette dilemma vi har i øjeblikket, hvor nogle 
aldeles uintellektuelle mennesker mener, at teksten skal 
skrives så den er på et niveau som Anders And, så alle 
kan forstå den. Andre, højintellektuelle mennesker, ser 
nødvendigheden i, at teksterne ikke ødelægges af uintel-
lektuelle menneskers ændringer, hvorved teksterne vil 
blive uden den indbyggede værdi som de indeholder i 
form at teksternes nøjagtige ordsammensætning, som 
disse uintellektuelle mennesker overhovedet ikke forstår. 

Det ses tydeligt på facebook, at disse uintellektuelle 
mennesker overhovedet ikke evner at forstå hvad de er 
i gang med, idet disse uintellektuelle mennesker håner 
de højintellektuelle i deres forsøg på at bevare de ægte 
tekster for eftertiden. 
Ødelægges teksterne på den måde som de uintellektuelle 
mennesker tilstræber, vil teksterne totalt være ødelagt således, 
at når de uintellektuelle mennesker i fremtiden bliver 
mere intellektuelle, vil de ikke kunne få udbytte af disse 
tekster i dybden, da de er skrevet om så de kun repræsen-
terer ”overfladen” som uintellektuelle Anders And tekster. 
Dette er situationen som den er i øjeblikket. 

Men alle kan være helt sikre på, at forsynet ikke tillader 
at teksterne bliver ødelagt, når forsynet gennem Martinus 
har sørget for, at disse er gjort tilgængelige for men-
neskeheden. Ellers ville forsynets indsats jo have været 
nytteløst, og forsynet udfører aldrig nytteløst arbejde.

Derfor er jeg fuldt overbevist om, at vi vinder retssagen, 
om ikke andet så i Strassburg. Jo længere tid der går, 
jo mere belastende vil den blive for den uintellektuelle 
horde der kører denne retssag og for deres sympatisører.
Mit brug af ordet ”horde” er ikke tilfældigt. Det betyder 
ifølge ordbogen (hvis man ikke skulle vide det): ”stor, 
uoverskuelig flok der opfører sig anmassende, aggressivt 
eller uciviliseret”. Jeg kan tilføje, aldeles uintellektuelt.



22

Jeg, Kurt Christiansen, skrev i går 11/11 2016 et lille 
supplement til mit opslag af 26/10 2016.
Her til morgen fik jeg et praj fra forsynet om, at jeg ikke 
havde udtrykt mig helt klart vedrørende ordet ”talsman-
den”, så det var forståeligt for hvermand. Jeg vil derfor 
her råde bod på manglen.

Jeg gjorde klart, at Martinus rene tekster var ”Talsmanden 
den hellige ånd”, forstået på den måde, at ”den hellige 
ånd er lig kosmisk bevidsthed. Martinus havde kosmisk 
bevidsthed. Martinus skrev og talte ud fra denne sin kos-
miske bevidsthed. Det betyder således, at det Martinus 
skrev og talte var at betegne som ”talsmanden den hellige 
ånd”. Det var tale og skrift ud fra kosmisk bevidsthed, 
nedtransformeret til et sprog som jordmennesket kan 
forstå. Martinus var således, medens han levede, selv, 
”talsmanden den hellige ånd”. Den mand der talte ud fra 
den hellige ånd/kosmisk bevidsthed.

Martinus livsperiode var så kort, set i lyset af men-
neskehedens eksistens på jorden, så det han talte, ville 
ikke kunne bestå som basis for menneskets vejledning 
i generationer (de næste 3000 år indtil menneskene er 
blevet udviklet til selv at få kosmisk bevidsthed). Specielt 
ikke fordi det talte ord ville blive fortolket på et lavt plan 
af efterfølgende generationer uden kosmisk bevidsthed. 
Derfor er det rene og sande som han efterlader sig til ef-
tertiden lig med hans samlede tekster i uforfalsket form, 
og her specielt teksterne i Livets Bog.

Da det han skrev var nedtransformeret kosmisk bevidst-
hed, som han formulerede i ord og tekst, i form af logiske 
tankerækker (som for næsten alle er svære, eller næsten 
umulige, at forstå på deres nuværende udviklingsplan), er 
det korrekt at udtrykke disse tekster som repræsenterende 
”talsmanden den hellige ånd”. Da Martinus levede var 
han den ”inkarnerede” talsmand den hellige ånd. Da han 
forlod det fysiske plan, forlod den kødelige talsmand, 
som talte og skrev ud fra sin hellige ånd - sin kosmiske 
bevidsthed – det fysiske plan.

Tilbage ligger så hans originale og ægte tekster, som nu 
må forstås, at være den tilbageblevne fysiske Martinus-
manifestering af hans hellige ånd, og intet andet. Derfor 
er hans originale tekster nu lig med den tilbageblevne 
”talsmand” som redegør for ”den hellige ånd” som Mar-
tinus lagde i disse tekster. 
Derfor må der ikke ændres det mindste i disse tekster, da 
de så ikke mere er lig den ”talsmand” som Martinus har 
lagt i teksterne.

Sammenfattende kan vi sige, at Martinus som person, 
gennem sit jordeliv optrådte som Talsmanden for den 
hellige ånd/den kosmiske bevidsthed som er universel, 
altså ikke en speciel variant der repræsenterer Martinus 
som væsen. Da Martinus kun havde et kort liv, som alle 
mennesker jo har, var han nødt til at skrive den ”hellige 
ånds” materiale/vejledning for menneskene ned, i form 
af tekst, således, at denne tekst efter hans bortgang kunne 
fortsætte med at være denne ”talsmand” for den hellige 
ånd.

Derfor er Martinus tekster nu ene og alene tilbage som 
”talsmanden den hellige ånd” der skal vejlede menne-
skene. Når mennesker ændrer på teksterne, forfalsker 
dem, repræsenterer de ikke mere ”talsmanden den hellige 
ånd”, for så er de blevet besudlede og ødelagt at uudvik-
lede mennesker uden kosmisk bevidsthed.

Det er også interessant at bemærke, at Kristus, for mere 
end 2000 år siden vidste, og påpegede, at på et senere 
tidspunkt ville ”talsmanden (for) den hellige ånd” inkar-
nere på jorden og her redegøre for detaljer som Kristus 
ikke havde mulighed for at klargøre for sin samtid, på 
grund af samtidens menneskers lave intelligensmæssige 
og intellektuelle udvikling.
Dette er ikke ensbetydende med, at Kristus vidste at 
Martinus ville inkarnere på jorden med denne opgave. 
Hvem der skulle påtage sig denne opgave, og hvornår, 
var måske ikke bestemt af de åndelige hierarkier på dette 
tidspunkt, men Kristus vidste at dette ville ske, hvilket 
hans udtalelser viser.

Vi må sige, at ”talsmanden” (for) den hellige ånd” er ma-
nifesteret på jorden på et passende tidligt tidspunkt, hvor 
kun ganske enkelte endnu er blevet i stand til at tilegne 
sig denne viden. Man må jo forstå, at det for det højin-
tellektuelle menneske er en intellektuel viden, da ingen 
endnu har kosmisk bevidsthed således, at mennesket selv 
kan hente denne viden via sin intuition. Med tiden vil et 
stigende antal mennesker udvikle sig til at forstå den. På 
et tidspunkt hvor de også, reelt, vil kunne få gavn af at 
forstå disse tekster. Indtil videre er det vores opgave, os 
der forstår betydningen af disse tekster, at sikre, at de ikke 
bliver ødelagte af intellektuelt uudviklede mennesker, 
for så er teksterne gået tabt for kommende generationer, 
og Martinus inkarnation vil derfor være delvis spildt. Et 
sådan spild sker ikke for forsynet. Derfor vil forsynet 
sikre, at de ikke bliver forfalskede og dermed spildt, 
og vi har fået til opgave at sikre, at noget sådan ikke vil 
komme til at ske.

Om talsmanden
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Af Jens Lindsby

Der følgende er givetvis ikke fuldkomment, dels fordi 
der kan være typer af ændringer jeg har overset og dels 
fordi der kan være typer af ændringer vi ikke har opdaget 
endnu. Når jeg skriver typer af ændringer, er det fordi jeg 
slet ikke kender omfanget af disse. Der er mange, der 
har hjulpet til med at finde disse ting frem. Jeg har blot 
samlet det sammen.
Sig endelig til hvis noget virker forkert eller der er yder-
ligere tilføjelser til typer af rettelser. Det skal selvfølgelig 
være korrekt.

Det er et sprogvidenskabeligt og editionsfilologisk fak-
tum, at en moderniseret udgave er en ringere udgave, 
da den er AFHISTORISERET, FREMMEDGJORT, et 
forhold der kun bliver værre med TIDEN.
Rettelserne i Livets Bog går ud over åbenlyse tryk-åbenlyse tryk-tryk-
fejl og stavefejl. Når man så fem steder i LB3 ændrer 
overbevidsthed til underbevidsthed i stk. 972, 974, 976 og 
978, så er der samtidig tale om rettelser, der ikke stemmer 
overens med analyserne. Se evt. her: https://drive.google.
com/file/d/0B4IQ3sRgf0QwQlRfYXBnanhZdXJjUGpX
cGEyMVhQT2k0cHBn/view

I f.eks. stk. 379, 1875 og 2029 retter man ikke til original-
manuskriptet, da man mener, der er tale om en fejl ( hvil-
ket jeg er enig i). Specielt stk. 1875 udgør et særtilfælde 
(som ikke skal diskuteres her) og man må også bare sige, 
at ligegyldigt hvad man gør, så vil det kunne kritiseres.

I Bisættelse (1989) omskrev man 100-200 ord. På trods 
af, at man selv finder det forkert, er det fortsat i Logik 
(2003-07), hvor man f.eks. i kap. 68 har ændret ”en gros” 
til ”en masse”. 
Stykoverskrifter i artiklerne. Tilføjede ord og sætninger 
tilføjer selvfølgelig indhold til en tekst og ændrer dermed 
teksten. 

Dette gøres f.eks. i Artikelsamling 1 og alene i artiklen 
”Omkring min Skabelse af ”Livets Bog”” fra 1941 er der 
tilføjet 469 ord og 41 sætninger i form af stykoverskrifter. 
Dette alene betyder, at der er mindst titusindvis af ikke-
Martinus ord i værket.
Der er i et ukendt omfang også ændret i selve artiklerne, 
både i form af tilføjede og fjernede ord, retskrivning og 
tegnsætning. Disse ændringer er ofte skjulte. 
I Tærskelens vogtere (1937) står der i den originale arti-
kel: ”Og undgaar derfor, saavidt muligt at komme ind på 
de svære og mere højtliggende Analyser.”
I Martinus Instituts udgave står der:
” ,og undgår derfor, så vidt muligt at komme ind på svære 
og mere højtliggende analyser.”
Tegnsætningen er ændret. Men Martinus taler tydeligvis 
om nogle afgrænsede højtliggende analyser, idet han sæt-
ter et ”de” foran højtliggende analyser. Denne afgræns-
ning fjerner Martinus Institut.

Den Intellektualiserede Kristendom. For overskuelighe-
dens skyld vil ændringer blive delt op i tre punkter:
 For det første er der rettelser af åbenlyse trykfejl, stavefejl 
og tegnsætning. Ligeledes er f.eks forkerte bibelcitater 
rettet. Der er mange af disse åbenlyse fejl, da manuskriptet 
ikke er korrekturlæst. Hvis man ikke havde rettet disse 
fejl ville det blive en særegen bog. 

For det andet er der særligt i stk. 125-137 mange hånd-
skrevne tilføjelser. Man er meget dygtig til at integrere 
disse i teksten. Men der opstår forskellige dilemmaer, 
f.eks at der kan stå to ord som ikke har nogen umiddelbart 
sammenhæng med resten, fordi der længere oppe er rettet 
nogle ting. Man kan jo ikke bare medtage de to ord. Så 
også her ville det blive en særegen bog, hvis man ikke 
løste de dilemmaer. Mantraet er selvfølgelig, at manu-
skriptet skal være tilgængeligt så alle kan se for sig selv. 
Men så er der for det tredje de ændringer der ikke er i 
overensstemmelse med Martinus intention. Man retter 
udover åbenlyse fejl.
Vi skal huske at Martinus har sagt at: ”Jeg tror ikke, man 
skal forsøge at lade nogen lave mine ufærdige manuskrip-
ter færdige. Men hvis man kan forstå, hvad jeg mener, 
må de udgives i ufuldstændig form ”
Ændringerne udover åbenlyse fejl er:

Navnet ” Den intellektualiserede kristendom” er en genial 
titel. Det er bare ikke et navn Martinus har givet bogen. 
Hvorfor ikke bare udgive det som det det er: ”Martinus 
ufærdige manuskripter.” Hvorfor skal man med al magt 
selv tilføje indhold til værket?

Oversigt over typer af ændringer i Martinus værk
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Forordet er som bekendt skrevet af Per Thorell. De ord 
der bruges kan findes i Thorells artikler, men bruges aldrig 
af Martinus på den måde. Det drejer sig om progressiv 
forlængelse, evolutionære retning og samvirke retnings-
bevidst. At man ikke oplyser dette i DIK, men fremstiller 
Thorells forord med Martinus underskrift er uforligneligt.
Den korte udgave af 0X er, at der ikke står 0X i manu-
skriptet, det første sted det står i stk. 134. 
Sætningen ” Verdensaltet er altså et evigt eksisterende 
levende væsen ” i Stk. 133 er streget ud i manuskriptet.  
Opgaven er ikke selv at vurdere hvad der passer ind, men 
gengive manuskriptet som det foreligger.
Der er tilføjet stykoverskrifter.
Der er lavet nye inddelinger i teksten. Det der f.eks er ble-
vet til stk. 8 i DIK, starter midt i en sætning i manuskriptet.

Martinus egne stykoverskrifter er skrevet om. Stykover-
skriften til stk. 6 hedder i manuskriptet : ” ” Talsmanden ” 
Den Hellige Ånd” forklaret som ”Det Tredie Testamente 
”” Der er jo åbenlyst sket en betydningsglidning når der 
i DIK står: ” Det Tredje Testamente og talsmanden, den 
hellige ånd ”
Der er gennemgående fjernet og tilføjet ord og ombyttet 
ordstillinger.
Martinus skriver konsekvent Det Tredie Testamente. I 
Thorells forord er Tredie iøvrigt stavet med j.

Se evt. en udvidet beskrivelse af ændringer i DIK :      
https://drive.google.com/open?id=0B4IQ3sRgf0QwN0
taczBvMW1Qalp6T3dOZ2ItWXFxY0I5aFdz
Skjulte overførte stykoverskrifter og andre ændringer fra 
artiklerne, er i hvert fald overført til DEV(symbolbøgerne) 
5 og 6. Læseren tror jo her, at han læser Martinus og har 
ikke mange chancer for at opdage, at han i stedet læser 
Martinus Institut. 

Tegnsætning er ændret i ukendt omfang.
Mht. Småbøgerne har jeg set på bogen MENNESKEHE-
DENS SKÆBNE. Her har jeg kigget på de første kapitler 
og et par af de senere. Bøgerne fra 1962, 1979, 1995 og 
2004 er sammenlignet. 
Når Martinus vil fremhæve noget, skriver han med en 
anden skrifttype. Dette kaldes spatiering og anvendes som 
regel, når f.eks., kursiv ikke er teknisk muligt.
Disse fremhævninger er fjernet, hvilket må ligestilles 
med at fjerne kursiv.
De ændringer, der derudover er fundet, er ombytning af 
ordstilling, ændret kommatering og mineralier er ændret 
til mineraler.

Et andet problem med de artikler hvor man skjult tilføjer 
eller fjerner ord er at man stadig højt og flot, f.eks om 
artiklen ”Samvittighed” skriver, at artiklen er:
Bearbejdet af Mogens Møller. Bearbejdelsen godkendt 
af Martinus. - men det er jo ikke rigtigt, for der er endnu 

en bearbejder, der har ændret i teksten og denne bear-
bejdelse er ikke godkendt af Martinus. Når man tilføjer 
ikke-Martinus ord, kan man simpelthen ikke tillade sig 
at skrive, at det er godkendt af Martinus.
Der er sket en forbedring, når man refererer foredrag. 
Martinus 89-års fødselsdagstale blev oprindelig udgivet i 
Kosmos nr. 8/1994 og i en ny version i Kosmos nr.7/2008. 
Den sidste version er meget mere fyldestgørende og man 
har rettet nogle uheldige steder, hvor man reelt ikke har 
refereret det Martinus siger. Et eksempel på dette er, at 
man i hele diskussionen af kosmologi/ kristendom er 
gået så langt, at man har udskiftet kristendom med kos-
mologi. Men det er der så rettet op på i den nye version. 
Men stadig er det ikke alle kerneord der medtages, 
der er i et tilfælde byttet om på afsnittene og Marti-
nus omtaler den Fjerde symbolbog, hvilket er udeladt. 
Martinus har bedt om, at talesproget bliver bearbejdet til 
skriftsprog, men han har ikke bedt om, at ting udelades. 
Det er simpelthen så rart, at man kan lytte til foredraget 
og følge med i artiklen samtidig, så vi må håbe, at dette 
gøres for alle foredrag. 
Samtidig må det være reglen, at foredrag altid kan høres 
på hjemmesiden.

Når man refererer til en bog eller artikel, da er det årstal 
man refererer til altid det oprindelige udgivelsesår. Det 
giver ingen mening at skrive, at artiklen er fra 2005, da 
Martinus ikke skrev noget det år. Når man refererer til 
den slags datoer, afspejler det dateringen for ændringen 
i Martinus artikel. Det bliver for langt at forklare, men 
der er aldrig skrevet en videnskabelig artikel med den 
slags kildeangivelse.
Man kan selvfølgelig vende det om og sige det er god 
forbrugerinformation. For hver gang der angives et 
årstal efter 1981, ved vi, at der ikke er tale om Martinus 
originale arbejde.

Der skal ikke fortsat udgives i Martinus værk. Værket 
er som da Martinus efterlod det. Derfor skal DEV5 og 
6 kaldes noget andet, gerne Efterladte symboler 1 og 2. 
Der er i den såkaldte 4kløver kreds gennemgående en 
holdning om, at man ikke må udgive posthumt under 
titlen DTT. Problemet med det er, at nogle af Martinus 
færdige symboler så kommer til at være udenfor DTT og 
det er vel heller ikke ønskværdigt?

Ændret paginering giver indholdsmæssige problemer, 
hvis der, hvor man skal sætte den nye bindestreg, i for-, hvor man skal sætte den nye bindestreg, i for-
vejen er en bindestreg, f.eks. står der i stk. 676 Videns-
tilstand. Det er ikke oplyst hvad man gør i disse tilfælde. 
Martinus besluttede at værket skulle hedde Det Tredie 
Testamente. 
Korrekt dansk. Hvis man begynder at sammenligne 
det udgivne med manuskripterne, ser man hurtigt, at 
der hele vejen igennem bliver rettet, for at få værket 
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til at fremtræde i et eller andet ideal om korrekthed. 
Det har Martinus aldrig bedt om, idet han jo siger: ” 
Martinus mener næppe der er grund til at rette noget som 
helst.” ”..i hans værker kan være små ”skønhedspletter” 
som den meget pedantiske måske ville betegne som fejl.” 
Man retter ”hans” til ”sin”, tilføjer et ”men” når man 
synes det mangler osv.

Det mest positive ved Rådets redegørelse (feb/2016), er, 
at man omkring indholds ændringer slår fast:
” …Det betyder, at der for eksempel ikke må fjernes eller 
tilføjes ord, og at der ikke må ændres ordstilling.”
En dejlig udmelding, der er i overensstemmelse med 
gode videnskabelige og sprogvidenskabelige principper. 
Men der er så det lille problem, at der i hvert fald i punkt 
2,3,4,5,6,7,9,10 og 16 forekommer tilføjede og fjernede 
ord. Og det gør der også i udgivelser fra 2015 og 2016.
Så må man spørge, hvad det er, at rådet i virkeligheden 
mener? Er der regler der kun gælder for dele af værket?
Martinus gentager utallige gange gennem årene ”at bort-
set fra åbenlyse trykfejl, (f.eks invidid/individ) må der 
ikke ændres i værkerne…”. I punkt 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10,15 og 16 er der ændret udover åbenlyse trykfejl.
Martinus har udtalt ”Originalmanuskripterne er de 
autentiske tekster. Eventuelle fejl i bøgerne i forhold 
til disse må rettes”. I punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,15 
og 16 udgiver man værket i ændret udgave i forhold til 
originalmanuskriptet eller den originale udgave vi har.

Der bliver virkelig sat turbo på ændringer i 2001-2004 
bla. med udgivelsen af ”Artikelsamling 1” og ” Den in-
tellektualiserede kristendom”. Man kan også se af andre 
artikler, at nu tillader man, at der bliver fjernet originalt 
materiale i værket og man tilføjer selv til værket. Ja man 
går så langt, at Thorell tilføjes.
I oktober 2004 kommer rådet med en redegørelse ”Ud-
givelse af Martinus’ efterladte skrifter ”. Redegørelsen 
er i sig selv meget sober og oplysende. Men samtidig er 
man i gang med at tilføje titusindvis af ikke-Martinus ord 
i værket og  helt konsekvent side for side ændrer udover 
”åbenlyse trykfejl.”  Dette tænker man ikke, at man skal 
oplyse om eller at det er noget, der skal diskuteres.
Men når der ingen form for oplysning eller kritisk proces 
er på MI, så må den jo komme udenfor MI. Derfor er det 
helt logisk og befriende, at de åbenlyse protester starter 
i 2005 i bladet ”Den Ny Verdensimpuls ”. 
 
Om originalmanuskriptet

Udtalelsen ” Originalmanuskriptet er de autentiske tek-
ster. Eventuelle fejl i bøgerne i forhold til disse må rettes.” 
er i øvrigt en af de mest misbrugte udtalelser fra Martinus. 
Martinus har i øvrigt kun omtalt manuskriptet en gang. 
Men set i lyset af datidens trykkeproces er det en meget 
fornuftig udtalelse, idet man jo ved, at der opstod fejl i 

”sætteprocessen”. Disse fejl må selvfølgelig rettes. Og da 
man dengang ”satte” en bog udfra originalmanuskriptet, 
må man selvfølgelig rette tilbage til dette ved fejl.
Nu bliver det udråbt som den store kvalitetssikring, at 
MI’s næste udgivelse af en given bog er i overensstem-
melse med manuskriptet og dermed den mest ægte og 
korrekte udgivelse nogensinde.
Samtidig med den slags udtalelser udgiver man ”Det 
evige Verdensbillede 6” (2015) og på svensk ” Den intel-
lektualiserede Kristendom” (2016), hvor man ikke følger 
originalmanuskriptet.
Derudover følger man jo kun originalmanuskriptet når 
man selv synes det. Livets Bog er kun udgivet i 1948 ret-
skrivningen, men der mener man så ikke at man behøver 
følge originalmanuskriptet. Ligeledes retter man fejl, så-
ledes at der kommer til at stå noget i bøgerne, der hverken 
har stået i nogle af udgaverne eller originalmanuskriptet.
Man har således i bedste fald en meget elastisk forståelse 
af udtalelsen om originalmanuskriptet. 

Er der ændret meget i værket?

Det siges fra flere sider, at der jo ikke er ændret ret meget 
i værket. 
Men kan man ændre mere i et værk end at fjerne eller 
tilføje ting til dette værk?  Hvad skulle det være? Man 
ændrer værket, når man fjerner originalt materiale og 
tilføjer ens eget materiale.
Man kan selvfølgelig diskutere i hvor stort omfang, man 
har foretaget disse ændringer og man kan selvfølgelig 
finde ændringer, der kan virke ubetydelige. Man kan også 
finde ord, der er tilføjet, hvor det umiddelbart ikke har 
den store betydning.
Men hvem skal afgøre, hvornår det har den store betyd-
ning? Og ligeså snart man går ind i den slags diskussioner, 
så er der ikke mere noget fast punkt for værket. 

Det er helt uhørt i kunstens verden, i den videnskabelige 
verden eller i håndteringen af vores kulturarv, at man til-
føjer noget som ikke ikke er en del af det originale udtryk. 
Ligesom MI ændrer retskrivningen og tilføjer ord til vær-
ket, kunne man så forestille sig at man tilføjede noget til 
verdens store malerier eller byggede videre på Ægyptens 
pyramider, så de ikke så så sjuskede ud? Nej det ville 
selvfølgelig være en absurd ting at gøre.
Det eneste eksempel jeg kender, hvor man gør som med 
Martinus værk, er det store buddhistiske tempelområde 
Bagan i Burma. Her bygger man ovenpå ruinerne, men 
af samme grund vil UNESCO ikke godkende Bagan som 
en del af verdensarven.
Heldigvis er der i det omkringliggende samfund en 
videnskabelig indstilling, der gør, at man værner om 
vores kulturarv, kunstnerens eller forfatterens originale 
udtryk.
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Man skaber ukendte problemer for fremtiden

Men her stopper problemerne ikke, for man er i gang med 
at skabe endnu større problemer for sagen i fremtiden. Vi 
har jo for os verdens vigtigste værk og når man ser på den 
ændrings iver der er hos værkets vogter, Martinus Institut, 
er det ikke svært at forstille sig, hvor store ændringer, der 
vil ønskes i fremtiden andre steder i verden. Og hvordan 
kan man være værkets vogtere og skulle dæmme op for 
det, når man selv har foretaget alle ændringstyper, der er 
mulige? Er der nogen, der vil høre på, at man ikke selv må 
ændre nogle ting, når dem der siger det, selv har foretaget 
de samme ændringer? Har man nogen autoritet andet end 
copyright, når man selv overtræder selv de mest basale 
videnskabelige principper?

Nej, man har mistet sin autoritet, den autoritet der snarere 
end at søge politi og retsvæsen skulle 
være værnet mod, at der på verdensplan 
bliver udgivet et autentisk værk i fremti-
den. Kvaliteten skulle være værnet mod 
andres ændringer.

Selv hvis Martinus anvisninger ikke 
fandtes og videnskab blev elimineret, 
ville det være mest fornuftigt at udgive 
værket som efterladt af Martinus.

Der findes ikke noget andet fast punkt 
for værket, end som det foreligger fra 
Martinus hånd. Det der selvfølgelig sker, 
når man begynder at ændre i værket, det 
er at værket vil komme til at foreligge 
i et uendeligt antal variationer, alt efter 
det siddende råd, sproggruppens og den 
aktuelle modes luner. Værket har været 
på egen hånd i 35 år og se hvad der al-
lerede er sket? Hvis det er stilen, hvordan 
vil det så se ud om 500-2000 år? Der vil 
hele tiden være nye meninger om, hvad man må tilføje og 
fjerne i værket og det vil selvfølgelig kun gribe om sig, 
når værket når ud i verden. Det eneste faste holdepunkt 
er værket, som Martinus efterlod det.

Den nuværende udgivelsespolitik

Selvom der er nogle retningslinjer for Martinus værk, så 
er der ikke retningslinjer for alle dele af værket og det 
betyder, at udgivelsen er et kludetæppe, hvor man for no-
get af værket gør det på en måde, mens man så for andre 
dele af værket gør noget andet. Altså f.eks., for Livets 
Bog prøver at bringe udgivelsen i overensstemmelse med 
originalmanuskriptet, mens man for artikler, DEV5+6 og 
DIK ikke overholder dette. Det er ikke mærkeligt, hvis 
der er vild forvirring omkring disse ting og den forvirring 

findes muligvis også på MI. Samtidig er det kendetegnet 
for situationen, at de områder hvor der er flest ændringer, 
der har man ikke nogle retningslinjer. Der står jo ikke 
noget sted, at man gerne må fjerne Martinus originale 
ord og tilføje ens egne.
Det ville jo svare til, at der i København, Århus og Ål-
borg var forskellige retningslinjer for færdslen, mens 
der ikke var nogen eksplicitte retningslinjer i Odense. 
Så når man kom til en by, så skulle man først undersøge, 
hvordan retningslinjerne er her. Og i Odense måtte hver 
enkelt selv finde ud af det. Det er jo muligt, at man i 
København ville påstå, at der er retningslinjer og at man 
følger dem, men sådan ser det selvfølgelig ikke ud for 
en samlet betragtning.

Konklusion

Martinus værk bliver grundlæggende ikke 
udgivet efter de retningslinjer Martinus angav 
og heller ikke efter videnskabelige og sprog-
videnskabelige principper. 
Man skal være opmærksom på, at der er en 
fin overensstemmelse i Martinus anvisninger 
til sit værk i form af udtalelsen: ”…at bortset 
fra åbenlyse trykfejl, må der ikke ændres i 
værkerne.. ” og den editionsfilologiske ( vi-
denskaben om genudgivelse af værker) hold-
ning om at det eneste der må rettes er fejl eller 
det der hedder emendation. I min optik er der 
ikke forskel på at sige, at Martinus anvisninger 
skal følges eller at man skal holde sig til den 
tilgang der er beskrevet af editionsfilologien. 
Editionsfilologien ændrer kun til det den ved 
er forfatterens intention (f.eks komisk til 
kosmisk eller invidid til individ ). Og det var 
præcist det Martinus bad om.

Sagen er jo så frygteligt langt bag efter det 
omkringliggende samfunds videnskabelige 

niveau og det er jo her det store problem er og her man 
burde tage fat. Vi har i Danmark et meget højt editions-
filologisk niveau, så det ville være nemt at få hjælp til 
udgivelsen af Martinus værk.
Men man er åbenbart ikke nået så langt i sin erkendelse, at 
man tænker, at det omkringliggende samfunds videnskab 
kunne være til hjælp. Eller måske er det rettere sådan, at 
man er nået så langt ud i ens uvidenskabelige tilgang, at 
man ikke kan se noget muligt tilbagetog. Og det er ikke 
svært at leve sig ind i. 
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Af Ruth Olsen

Som læserne måske husker, har jeg før fortalt om Walter 
Russell og om hans 27 dages ophold i den åndelige verden 
i 1921, altså samme år som Martinus fik sin kosmiske be-
vidsthed. Det tidspunkt havde forsynet åbenbart besluttet 
skulle bringe universelle sandheder til menneskeheden. 
Der er nu fri adgang til dem for alle, der er modne nok 
til at tage imod og forstå dem. Jeg har kunnet bruge Rus-
sells bøger, fordi han på flere områder uddyber den viden, 
Martinus har givet os, især hvad angår den fysiske verden. 
Jeg vil kort opridse nogle af hans forklaringer her.

Først fastslår han, at det er bevidsthedens tankeenergi, 
der skaber de bevægelser, som den fysiske verden udgør. 
Bevægelserne er elektriske, og der findes kun to slags 
– kompression (indadgående) og ekspansion (udadgå-
ende). Den første oplader, dvs skaber varme, liv og den 
spænding der opbygger materie, den anden aflader og 
påbegynder dermed en langsom død. Akkurat ligesom 
med et bilbatteri. Faktisk er det spændingen mellem 
disse to modsatrettede elektriske bevægelser, der skaber 
illusionen om en fysisk verden. Verden er elektricitet og 
intet andet, men ved samvirke med vore sanser – som 
også kun er elektriske, skabes vor fantastiske oplevelse 
af virkelighed.

At ånde ind oplader, at ånde ud aflader. Indtil ca. 40-års 
alderen oplader vi mere end vi aflader, derefter begynder 
afladningen lidt efter lidt at få overtaget. Til sidst kan selv 
vor bevidstheds stærke ønske om at leve ikke forhindre 
afladningens endelige sejr og dermed organismens død. At 
udåndingen er dødens afladningsenergi ses af det faktum, 
at hvis vi kun havde udåndingsluft at leve i, ville vi hurtigt 
dø, ligesom den store gruppe flygtninge spærret inde i en 
tæt kølebil gjorde det! Men også f.eks. rådnende frugt og 
fisk er livsfarlige for os, fordi ekspansionen (afladningen) 
her er den dominerende bevægelse.
Russell fortæller, at vi ind- og udånder ikke kun gennem 
næse/mund men også gennem porer i huden, og en skønne 
dag vil det blive vor eneste måde at oplade organismen 
på, når lungerne begynder at svinde ind. 

Der er hele tiden noget af organismen, som er døende, 
f.eks. når vore celler dør og afkastes. De kan dog erstattes 
ved inkarnation af nye så længe vi har opladningsenergi 
nok til det. Det gælder også jordkloden, som ligeledes har 
dele der er døende, eftersom den ikke er helt ung mere. 
Ørknerne er faktisk døende jordklode-celler. Planeten 
Saturn afkaster sine døde celler som ringe, og om rigtig 

mange år vil også Jorden afkaste sine døde ”ørken-celler” 
som ringe, der vil blive til en ny måne. Jorden var selv 
engang et celle-afkast fra Solen.
At menneskene med sit store udslip af afladningsenergi 
er med til at øge Jordklodens celle-død er der meget, der 
tyder på, f.eks. ved vi at ørknerne breder sig i disse år.

Jorden som helhed oplader dog stadig meget mere end 
den aflader takket være den solenergi den indånder – især 
gennem polerne. Dens indånding kalder videnskaben 
”tyngdekraft”, de fleste erkender jo endnu ikke, at Jorden 
er et levende væsen. Gamle planeter som f.eks. Jupiter 
har mistet meget af deres tyngdekraft, fordi udåndingen 
har overtaget over indåndingen. I øvrigt fortæller Rus-
sell, at med tiden vil vort jord-år blive længere og dagene 
kortere efterhånden som vi rykker længere væk fra Solen. 
Han siger, at Solen snart vil føde en ny planet ud fra dens 
såkaldte ”hotspots”.

Et Russell-citat: ”Alle fysiske organismer, organiske eller 
uorganiske, lever og vokser ved stadig hurtigere bevæ-
gelse. De dør også og sygner hen ved stadig hurtigere 
bevægelse.”
Det tror videnskaben ikke, fordi deres sanser oplever, at 
alting forsvinder ved lav eller næsten ophør af bevægelse. 
Men Russell siger, jo hurtigere en bevægelse jo mere 
øges den elektriske spænding og dermed skabelsen af 
stof. De døende stoffer som uran og plutonium er også 
de allerhurtigste. En døende planet som Jupiter, der trods 
mange gange større end Jorden, drejer sig om sig selv på 
9,8 timer, mens Jorden bruger knap 24 timer til en omdrej-
ning. Dens rotationsbevægelse er altså meget hurtigere.

Et andet Russell citat: ”Alt lever og gror på grund af deres 
evne til at generere nok varme til at oplade deres kroppe 
med deres normale spænding – og ikke mere. Alle levende 
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organismer har en normal temperatur og frekvenspuls, 
som må bevares for at leve. Døden begynder når den 
forstyrres. Dette gælder også for planeter. Vor planet 
har allerede 1 grad for meget pga atomkraftværker 
(skrevet i 1956!). Denne ene grad har allerede fået fisk til 
at søge mod koldere vande, og indlandsis til at smelte.”

Russells ærinde med at udgive en bog om faren ved 
brugen af atomkraft var et forsøg på at standse den ud-
vikling, der dengang kun lige var begyndt. Som vi ved 
er antallet af atomkraftværker steget støt lige siden. Han 
påviste hvordan de radioaktive energier først ville samle 
sig 18-20 km oppe i atmosfæren for siden efter nogle år 
at sprede sig nedad – og forårsage en vældig forøgelse 
af sygdomme, især kræft, men også barnløshed, diabetes 
m.m., fordi organerne beskadiges.

Han har forklaret, hvad et døende stof som uran var be-
regnet for i Guds plan med Jorden, nemlig ved spredt ud 
dybt nede i jordklodens klippegrund at forarbejde sten til 
vand og frugtbar jord. Her gjorde dens stærke ekspansive 
energi nytte uden at blive farlig for menneskene. Vandet 
her på jorden er altså udvundet af undergrundens klipper, 
så videnskabens fantasifulde teorier om, hvor vandet er 
kommet fra, kan de godt glemme. På grund af menneske-
nes store uvidenhed har man gravet det farlige stof op og 
samlet det for herudaf at udvinde energi. Atomkraftvær-
kerne har øget temperaturen på jordkloden, den øgede 
CO2 i atmosfæren er ikke den eneste årsag.

Niels Bohr blev berømt for at tænke sig frem til, at lyset 
kan være både partikler og bølger – det som længe efter 
blev bevist ved det såkaldte Aspekt-forsøg. Men man 
finder det stadig lidt mystisk.
Russell har den logiske forklaring, men den kræver for-
ståelse for, at der er en stråleformig åndelig verden bag 
den fysiske. Lyset er faktisk levende væsener, der ved 
skiftevis at inkarnere og diskarnere, således at hvert liv 
kun varer brøkdele af sekunder, får det til at se ud for 
fysiske sanser at de er partikel og bølge samtidig.
Partikel ser det ud til at være, når den kompressive (ind-

adgående) bevægelse er stærkest. Når den ekspansive 
(udadgående) bevægelse vinder og tager over, diskarne-
rer den, dvs går over i den åndelige verden og bliver det 
videnskaben kalder bølger.
Jeg vil slutte af med at oversætte et stykke fra Russells 
bog ”The message of the divine iliad”:
Idealet for den nye tid er een verden og eet folk. Det vil 
tage nogle generationer at nå så langt, menneskene er 
stadig for umodne. Vi er endnu på et barbarisk stadie, 
hvor man hellere vil tage end give. Demokratiet er blot 
omkring 200 år gammelt. Frihed er kun et ord. Herskere 
ejer deres folk og udnytter dem som de vil, ja sender dem 
i døden som de vil.
Folkeslag og sprog er for forskellige og adskilte. Det 
skaber splittelse. I kommende århundreder vil der på 
jorden kun være eet folk og eet sprog, begyndelsen er 
gjort med de nye samfærdselsmidler, der har gjort hele 
verden til vore naboer.

Det der vil samle verdens folk er, når mange begynder 
at demonstrere kærligheds-princippet ved at leve det og 
undervise om det. Mennesker som brænder for frihed 
og retfærdighed. Regerende politikere mangler alt for 
ofte moral og etik, de burde arbejde mere sammen med 
kunstnere, filosoffer og videnskabsfolk.
Mennesket er nået til en korsvej i sin udvikling. Den 
gamle form for liv, der byggede emperier grundlagt på 
frygt og had må ophøre. Kun gennem kærlighed kan men-
nesket opnå hvad den længes efter – fred og fremgang.
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Af Uwe Todt

I det foregående kapitel har jeg skitseret Rudolf Steiners 
og Martinus synspunkter på vor jordklodes opståen. Stei-
ner ser den opstå som et arbejde af det første (Serafim, 
Kerubim og Troner) og det andet (Kyriotes, Dynamis og 
Exsusai) hierarki, mens den for Martinus er dannet af 
overbevidsthedens skaberkræfter. Da væsnerne på alle 
eksistensniveauer, eksistenstrin og eksistensafsnit selv 
frembringer deres kroppe og deres bevidsthedsindhold 
gennem deres forbindelse med overbevidstheden, findes 
der hos Martinus ingen hierarkier, ved hvilke Altet bliver 
skabt eller opretholdt.

Hvorfor så Rudolf Steiner, teosofferne, de fleste religio-
ner og tidligere indviede hierarkiernes virkninger, hvor 
Martinus ser overbevidsthedens skaberkræfter virke? For 
at blive indviet i mysterierne og hemmelige lærer, måtte 
de tidligere mysterieelever overvinde og efterlade deres 
jeg. Jegbevidstheden var vækket gennem intelligens- og 
selvopholdelseskræfter. Dengang var det fremfor alt 
egobevidsthed, fra hvilket det gamle instinktive eller 
atavistiske klarsyn blev afløst (1). Det atavistiske klarsyn 
beroede på ubevidste erindringer fra en tidligere kosmisk 
bevidsthed. For at genfinde den, måtte man overvinde 
egobevidstheden, som var trådt i stedet for det atavistiske 
klarsyn. 

Ifølge Rudolf Steiner og Martinus skete der gennem 
Jesus Christus liv, hans korsfæstelse og opstandelse en 
forvandling af menneskenes jegbevidsthed. Gennem sin 
handling havde Christus forbundet sig med menneske-
hedens jeg og vækket menneskejegets guddommelige 
oprindelse. Sidenhen formår mennesket at løsne sit jeg fra 
egoet, så han lidt efter lidt kan erkende sin guddommelige 
oprindelse og finde de guddommelige skaberkræfter i sig 
selv. I det 20’ ende århundrede lykkedes det så Martinus 
at fremstille sammenhængene med X1, X2 og X3 (2) så-
ledes, at han derved skabte en ny mysterielære, i hvilken 
han påviser forbindelsen mellem det individuelle jeg og 
det guddommelige Jeg med dets skaberkræfter.

Hans lære modsiger ikke den gamle mysterielære, men 
beskriver det samme sagsforhold anderledes, som konse-
kvens af de efterfølgende bevidsthedsfremskridt. Det ån-
delige er ikke mere udenfor, derimod indeni menneskene. 
Guddommens overbevidste skaberkræfter (X2) er ikke 
længere skabende hierarkier, men en med hvert væsen 
forbundet overbevidsthed. De er blevet individualiseret, 
så de således er forbundet med hvert væsen, at de svarer 
til det eksistenstrin og det eksistensafsnit, væsnerne hver 
især befinder sig på. 

I symbol nr. 6: ”Levevæsnet 1” har Martinus fremstillet 
væsnets forbindelse med de guddommelige skaberkræfter 
på et enkelt vis (3). ”Det øverste hvide felt symboliserer 
det levende væsens jeg, også udtrykt som X1. Det næste 
hovedafsnit på symbolet symboliserer den evige del af 
jeget ’s skabelsesevne, hvilket vil sige: dets oplevelses- og 
manifestationsevne. Den er udtrykt som X2. Det nederste 
hovedafsnit udtrykker en timelig eller skabt forlængelse 
af jeget’ s evige skabelsesevne i form af organiske ma-
nifestations- og oplevelsesredskaber eller legemer. Dette 
afsnit har vi udtrykt som X3. Da disse tre ved ”X” beteg-
nede foreteelser danner en uadskillelig enhed, der udgør 
det levende væsen, bliver dette væsen her synligt som et 
evigt eksisterende treenigt princip, der i al evighed har 
garanteret, og i al evighed vil vedblive med at garantere 
sig selv evig, udødelig eller levende eksistens. ”

I det midterste afsnit kendetegner den violette farve mo-
derenergien. Vi ser så seks forskelligt farvede cirkelrunde 
felter, de symboliserer levevæsnets spiralcentre med my-
riader talentkerner. Hvert spiralcenter er forbundet over 
en trekant med et aflangt felt i det tredje afsnit. Fra hvert 
spiralcenter bliver der for hver af de seks grundenergier 
skabt en grundenergikrop- eller -organ. Tillige består der 
et evigt organ for hver grundenergi, dette evige organ er 
et bindeled mellem det skabte organ og overbevidstheden. 
Erfaringerne fra det timelige organ går over i det evige 
organ for der at omformes til talentkerner. På symbolet 
ser vi de skabte grundenergikroppe symboliseret gennem 
de aflange felter. Trekanten derover, som leder over til 
det cirkelrunde felt, ”symboliserer en evig organstruktur, 
i kraft af hvilken jeget kan skabe sine foranderlige og 
dermed timelige organstrukturer. ”

Symbolets øverste og midterste afsnit hører til overbe-
vidstheden, det nedre afsnit til væsnets underbevidsthed 
med dagsbevidstheden og natbevidstheden. (Symbolet 
”Levevæsenet” indeholder ikke alt, hvad Martinus har 
udført til beskrivelse af overbevidstheden og evigheds-
kroppen. Hvad der ikke er fremstillet på det midterste 
symbolafsnit er urbegæret, den højeste ild, polstruktur 
og skæbneelementet.) Det nedre hovedafsnit med de seks 
lodrette felter forestiller, som allerede nævnt, grundener-
gikroppe eller strukturer, ved hvilke væsnets mentalitet 
bæres, og gennem hvilke det oplever sin dagsbevidsthed 
og natbevidsthed. Figurerne symboliserer fra venstre mod 
højre: Instinktkroppen (rød), tyngdekroppen (orange), 
følelseskroppen (gul), intelligenskroppen (grøn), intuiti-
onskroppen (blå) og hukommelseskroppen (indigo). Disse 
kroppe er skabte organstrukturer, opbygget af de evige 
spiralcentre, og som kan byttes ud eller omformes tilsva-

Skabelsen set ud fra jeget og talentkernens dannelse
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rende væsnets udvikling. ”De er altså rodfæstet i hver sin 
grundtalentkerne i overbevidsthedsstrukturen, men udgør 
i realiteten med deres skabte organer, fysiske og åndelige 
sanser og lignende underbevidsthedsstrukturen. I kraft 
af overbevidsthedsstrukturen og underbevidststrukturen 
og disse grundenergilegemer udløses det levende væsens 
bevidstheds- og kropsfunktioner, dets oplevelse og ska-
belse, dets lyse og mørke væremåde, … ” 

”Det orangefarvede felt inden for det sorte cirkelfelt 
skal symbolisere væsenets fysiske legeme. ” (Den sorte 
indramning har ingen betydning, men tjener udelukkende 
til afgrænsning af det ringformede felt.) ”Centret bag 
det hvide kors, hvorfra strålerne udgår, symboliserer det 
levende væsens jeg, mens det hvide kors symboliserer 
den totalt fuldkomne bevidsthed og den heraf følgende 
totalt fuldkomne manifestation. (…) De øvrige ufarvede 
felter omkring korset symboliserer væsenets høje ånde-
lige eller kosmiske strukturer og funktioner. At disse er 
ufarvede skal udtrykke, at disse strukturer og funktioner 
er utilgængelige for fysisk sansning og er derfor ukendt 
for den materialistiske videnskab. ”

Broen mellem antroposofiens skabelseslære og det Tredje 
Testamente finder vi, når vi forestiller os, at spiralcentrene 
også blev skuet af de gamle indviede. Da de imidlertid 
støttede deres klarsyn på en gammel verdensepokes kos-
miske bevidsthed, og endnu ikke kunne støtte sig på den 
i deres jeg vækkede nye Christusbevidsthed, oplevede de 
ikke spiralcentrene som skaberkræfterne af deres over-
bevidsthed og andre væsners overbevidsthed, men som 
guddommelige væsner, der trådte hen til dem. Således kan 
f. eks. den af Dionysius Areopagita overleverede kristne 
hierarkilære være opstået, på hvilken Rudolf Steiner 
opbyggede sin skabelseslære i ”Geheimwissenschaft im 
Umriss”.
I ”Geheimwissenschaft im Umriss” beskriver Steiner 
jordens udvikling gennem syv inkarnationer, hvor      7. 
eksistenstrin, hukommelses- og salighedsriget. Jordklode-
væsnet havde før sin himmelkropsspirals 1. eksistenstrin 
eller Saturnudvikling fuldstændigt gennemløbet organis-
mespiralen gennem de ovenanførte syv eksistenstrin, for 
efter forløbet gennem hukommelsesriget eller pralaya at 
fortsætte sin kosmiske vandring på himmelkropspiralens 
eksistensniveau.

Ifølge ”Geheimwissenschaft” begynder Saturnudvik-
lingen med, at Tronerne lader sin vilje strømme ud, 
og denne viljesubstans bliver videreudviklet gennem 
Saturnudviklingen, Soludviklingen, Måneudviklingen 
og den nuværende Jordudvikling, således at der deraf 
bliver dannet den nuværende Jords fysiske legeme af 
menneskerige, dyrerige, planterige og mineralrige. Ud fra 
Martinus synspunkt er denne fra Tronerne udstrømmende 
viljesubstans, som i løbet af den senere Saturnudvikling 

fortættes til varme, en virkning af det 6. spiralcentrum, 
afbildet på symbol nr. 6: ”Levevæsnet I” med indigofarve. 
Denne det 6. spiralcentrums virke skuede de indviede som 
Troners skabelsesakt (4).
I ”Geheimwissenschaft” beskrives der så med Soludvik-
lingen (det 2. eksistenstrin), hvorledes de i mellemtiden 
til skabervæsner opstegne Kyriotetes lader ætersubstans 
strømme ind i Tronernes viljesubstans, hvorved et plante-
rige dannes. Ætersubstansens indstrømning er en virkning 
fra det rødfarvede 1. instinktenergis spiralcentrum, som 
blev skuet af de indviede som Kyriotetes skabelsesakt. I 
løbet af Soludviklingen er den næste væsensgruppe fra 
organspiralen indtrådt i hukommelsesriget, for enden af 
hvilken et nyt mineralrige opstår gennem det 6. spiral-
centrums virke, og som består af en lysende luftagtig 
substans. Derved findes der under himmelkropsspiralens 
2. eksistenstrin et planterige og et mineralrige, begge med 
ganske anderledes former end i dag.

I løbet af Måneudviklingen eller himmelkropspiralens 3. 
eksistenstrin virker det orangefarvede 2. spiralcentrums 
tyngdeenergi, der blev skuet af de indviede som Dynamis 
skabelsesakt. Gennem det 2. spiralcentrum bliver det 
under det 2. eksistenstrins opståede planterige omdannet 
til dyrerige. Imidlertid virker stadigvæk det 1. spiralcen-
trums skaberkræfter, instinktenergien, som omdanner det 
fra 2. eksistenstrin overkomne mineralrige til et plante-
rige, og der virker det 6. spiralcentrums skaberkræfter, 
hukommelsesenergi, som af yderligere en væsensgruppes 
salighedsoplevelser igen lader et nyt mineralrige fremstå. 
Denne tilkomne væsensgruppe havde netop afsluttet 
det mellemkosmiske eksistensniveau og var overgået i 
hukommelsesriget. Det af deres oplevelser fremkom-
mende nye mineralrige har ifølge Rudolf Steiner i midten 
af Måneudviklingen en substans, der ligger mellem det 
faste og det flydende. Dermed findes der under det 3. 
eksistenstrin et dyrerige, et planterige og et mineralrige.

På det 3. eksistenstrin følger så den fjerde jordklodein-
karnation, den nuværende Jord eller himmelkropspiralens 
4. eksistenstrin, i hvilken Jorden aktuelt befinder sig i 
overgangen til det 4. eksistenstrin, svarende til det rigtige 
menneskerige. I løbet af det 4. eksistenstrin er det ifølge 
Steiner Exsusai eller Elohim, som omskaber det under det 
3. eksistenstrin opståede dyrerige til det sande menneske-
rige. Exsusai eller Elohim svarer til det gulfarvede 3. spi-
ralcentrum, følelsesenergien. Desuden virker de samme 
spiralcentre som under Måneudviklingen, hvorved der 
igen opstår et nyt mineralrige, og af det 3. eksistenstrins 
mineralrige bliver det nuværende planterige og af det 3. 
eksistenstrins planterige det nuværende dyrerige dannet.
Jordens mineralrige har i forhold til det 3. eksistenstrins 
mineralrige gjort et videre fremskridt og forekommer 
som fast materie. Mineralrigets fire trin med Saturnud-
viklingen (ren varme), Soludviklingen (lysende luft), 
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Måneudviklingen (en mellem fast og flydende substans) 
og Jordudviklingen (fast materie) svarer til jordklodens 
fire eksistenstrin med deres forandringer af mineralriget. 
Dem med kendskab til Martinus åndsvidenskab ved, at 
det er følelsesenergien, der – som nævnt tidligere – svarer 
til det gulfarvede 3. spiralcentrum, som i sin virkning 
på det materielle plan fortætter materien til fasthed. Det 
selvsamme udsagn findes også i Steiners ”Geheimwis-
senschaft”, kun taler han her ikke om følelsesenergi men 
om Exsusai eller Elohim, som han benævner ”formens 
ånder”, hvorved han bringer deres fortættende formende 
kraft til udtryk.

Intelligensenergiens grønt farvede 4. spiralcentrum, sva-
rende til Kerubím, vil først udfolde sin hovedvirkning i 
løbet af Jupiterudviklingen eller det 5. eksistenstrin, når 
menneskene udvikler sig gennem visdomsriget. Til den 
tid vil der ikke længere findes et mineralrige. Det nederste 
rige vil være et planterige. Dette udsagn stemmer ligele-
des overens med Martinus, der forklarer, at den materielle 
verden ikke mere består i det 5. og 6. eksistenstrin, livet 
her afspiller sig i åndelige verdener. Intuitionsrigets blåt 
farvede 5. spiralcentrum, svarende til Serafim, udfolder 
først sin hovedvirkning i løbet af Venusudviklingen eller 
det 6. eksistenstrin, i hvilket menneskene udvikler sig 
gennem den guddommelige verden. Til den tid vil der 
ifølge Steiner heller ikke mere findes et planterige. Det 
nederste eksistenstrin vil være dyreriget. I løbet af Vul-
kanudviklingen så udfolder det 6. spiralcentrum sig atter, 
efter at hukommelsesvæsnerne har repeteret de allerede 
gennemløbne seks eksistenstrin fra mineralriget til den 
guddommelige verden. Det bevirker, at hukommelses-
væsnerne uden kontakt med yderverdenen lever i deres 
erindringer af det samlede gennemlevede eksistensniveau.

I de ovenstående betragtninger har jeg betragtet udvik-
lingen ud fra himmelkroppen jordklodens synspunkt, 
altså set ud fra himmelkropsspiralen. Rudolf Steiner 
beskriver også udviklingen på jordkloden og de omkring 
jordkloden levende væsner gennem seks jordklodeinkar-
nationer. Denne beskrivelse svarer til organismespiralen 
hos Martinus med deres syv eksistenstrin. Ligesom jord-
klodevæsnet før himmelkropsspiralens 1.eksistenstrin 
havde gennemløbet organismespiralens syv eksistenstrin, 
så havde menneskene inden organismespiralens 1. eksi-
stenstrin gennemløbet organspiralens syv eksistenstrin, 
for efter gennemgangen af hukommelsesriget eller 
pralaya at fortsætte deres kosmiske vandring i organis-
mespiralens eksistensniveau. Med aktiviteten i deres 
6. spiralcentrum dannes ved slutningen af deres gen-
nemgang i hukommelsesriget afbilleder af deres fysiske 
legemer i Saturntilstandens opstående mineralrige, uden 
at de har bevidsthed derom, idet deres bevidsthed lever i 
salig erindringer af den afviklede organspiral. I løbet af 
det 2. eksistenstrin, Soludviklingen, gennemtrænger så 

deres instinktenergis 1. spiralcentrum de fysisk kropslige 
afbilleder med æterkræfter, hvorved disse omdannes til 
planter. Planterne bliver efterfølgende under det 3. ek-
sistenstrin, Måneudviklingen, gennem tyngdeenergiens 
2. spiralcentrum omskabt til dyr og disse under det 4. 
eksistenstrin, den nuværende Jordudvikling, gennem det 
3. spiralcentrum (5) til sande mennesker.

Dyrenes, planternes og mineralernes udvikling foregår 
analogt til menneskenes udvikling, om end forskudt 
en, to eller tre eksistenstrin. Dyrene danner først deres 
fysiske legeme i løbet af det 2. eksistenstrin. Under det 
3. eksistenstrin bliver de omdannet til planter, og under 
det nuværende 4. eksistenstrin er de så blevet omskabt 
til dyr. For planterne gælder, at de er forskudt yderligere 
et eksistenstrin. De danner først deres fysiske legeme 
under det 3. eksistenstrin og så under det nuværende 4. 
eksistenstrin deres plantekroppe. De nuværende mineraler 
omdannes ifølge Steiners ”Geheimwissenschaft” så under 
det 5. eksistenstrin til planter.

De utroligt mangfoldige former og gestalter af de i løbet 
af disse skabelsesforløb til enhver tid gældende eksi-
stensniveauer, eksistenstrin og eksistensafsnit opstående 
væsenskroppe og deres iagttagelser osv. er vidtgående 
fastlagt. Disse skabelser forløber automatisk. Derved 
følger de i henhold til Martinus fastlagte programmer i 
talentkernerne. Disse talentkerner er ikke identisk med 
generne. Det viser allerede den kendsgerning, at en 
ved celledeling opstående genetisk overføringsfejl kan 
udbedres af cellen, thi hvorledes kunne den nyopståede 
celle vide, at den genetiske kode indeholder fejl, hvis der 
ikke findes nogen for generne ovenstående instans til at 
faststille dette?

Talentkernerne har deres sæde i evighedskroppens 
overbevidsthed og ikke i en fysisk eller åndelig krop, 
da disse først må opbygges ved hjælp af talentkerner. 
Hvert levevæsens evighedskrop indeholder sin samlede 
individuelle åndelige struktur. Den består af alt det, som 
levevæsnet har tilegnet sig i sine utallige liv af egenska-
ber eller automatfunktioner. Disse automatfunktioner er 
oplagret i spiralcentrene af hvert væsens evighedskrops 
skæbneelement i myriader af skæbnefrø eller talentker-
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ner (6). Disse talentkerner er små organer, der dannes i 
løbet af livet. De indeholder væsnets evner, erfaringer 
og anlæg og går uendeligt langt tilbage i det forgangne. 
Alle tilbøjeligheder, karakteregenskaber, dyder og laster 
er fastholdt i disse talentkerner. Talentkernen udvikler sig 
gennem gentagelse af handlinger, indtil disse er blevet 
vane eller til automatfunktion. En pianist må først have 
kendskab til noder og de tangenter, der skal anslås, for 
få den ønskede melodi til at klinge.  Derefter begynder 
øvelser, til han bevidst kan omsætte noderne i de rigtige 
bevægelser. Efter tilstrækkelig øvelse behøver han ikke 
mere at kigge på tangenterne. Har han en god musikhu-
kommelse, kan han efter et stykke tid spille udenad, og 
er han musikalsk nok, formår han til sidst at umiddel-
bart gengive hørte melodier.  Derved behøver han ikke 
mere at ænse sine fingre, men den indre opmærksomhed 
hviler i melodien og hans følelser, disse bliver kropsligt 
automatisk overført til fingerbevægelserne. Derved er 
klaverspillet blevet til en automatfunktion, som Martinus 
benævner det. Vor kroppes opbygning og funktioner beror 
på sådanne automatfunktioner som f. eks. hjerteslaget, 
kirteludsondringerne, fordøjelsesbevægelserne, opret-
holdelsen af temperaturkonstanten osv. Så længe vanen 
ikke er dannet, må hjernen befatte sig dagsbevidst med 
udførelsen af en aktivitet, indtil det bliver en vane. Idet 
vanen dannes, aflastes hjernen, og vanen udløses gennem 
det åndelige organ, talentkernen.

Når talentkernerne opbygger kroppen, tiltrækker de 
dem med de automatisk forløbende programmer for-
bundne fysiske eller åndelige stoffer og afstøder de ikke 
dertilhørende stoffer. Derved gentages de til vane eller 
automatfunktioner blevne indstillinger fra forgangne in-
karnationer. Skønt talentkerner fungerer automatisk, er de 
dog et resultat af dagsbevidste handlinger i tidligere liv. 
Ligesom vi i fortiden dannede vores nuværende talent-
kerner, skaber vi også med vores aktuelle dagsbevidste 
adfærd vore fremtidige talentkerner. Vi arbejder med red-
skaber, som vi selv en gang har skabt og skaber gennem 
vores nuværende handlinger redskaber for vor fremtidige 
virke. Talentkernerne fremkalder verdenen, vi lever i. Det 
er en verden, som vi gennem vor forgangne handlinger 
svarende til vore vaner og tilbøjeligheder selv har skabt. 

Hvornår og gennem hvem blev talentkernerne for op-
bygningen af en menneskelig organisme og dens organer 
skabt? Inden mennesket for sandsynligvis milliarder år 
siden begyndte kredsløbet gennem organismespiralen, 
havde han formodentlig ligeledes gennemløbet tider, 
der ser ud til at være endeløse i organspiralen. Derved 
gennemløb han også mennesketrinet i organspiralen og 
dannede talentkernen for opbygningen af menneskelige 
organer. I mellemtiden har vort makrovæsen, Jorden, 
gennemlevet organismespiralen og derved dannet talent-
kernerne for opbygningen af menneskelige organismer. 
Da Jorden opbyggede sin planetkrop, blev de under den 
forgangne spiral dannede organismetalentkerner aktive-
ret, og den mineralske verden såvel som organismerne 
for planter, dyr og mennesker samt organismerne til de 
højere væsner i visdomsriget, den guddommelige verden 
og hukommelsesriget blev opbygget og passet fra genera-
tion til generation, hvorved de blev mangfoldigt varieret.
Ved inkarnation på Jorden bliver mennesket tiltrukket af 
forældreparret og den organisme, det er tilpasset gennem 
sit eksistenstrin, sit eksistensafsnit og karma. Idet han som 
regel har været inkarneret meget ofte før, medbringer han 
erhvervede organismetalentkerner (7), som præger ham 
individuelt i hans gestalt, adfærd og begavelse. 

Når han nu opbygger en ny organisme, bliver de af ham i 
den forgangne spiral dannede organtalentkerner aktiveret, 
af hvilke hans kropsorganer vil blive opbygget. Også 
disse organtalentkerner er gennem hans tidligere inkar-
nationer blevet mere eller mindre stærkt individualiseret. 
I hans organer inkarnerer igen organvæsener, som i deres 
forgangne spiral – da de var cellevæsener – har dannet 
talentkerner for opbygning af celler.  Fra deres celleta-
lentkerner opbygges cellerne igen i en automatisk proces 
og de passende cellevæsener tiltrukket, som opbygger 
cellernes molekyler. 

Mennesket kan i løbet af sit liv skabe yderligere orga-
nismetalentkerner, som eksemplet med pianisten viser. 
Organismetalentkerner er talentkerner, der automatisk 
udløser et samvirke af flere organer. De af Jorden over-
tagne, de yderligere skabte og af mennesker varierede or-
ganismetalentkerner går, når mennesket har gennemløbet 
organismespiralen, over til den næste ”generation”, det 
vil sige de nuværende organvæsener. Vor krops organer 
udvikler sig således efter talentkerner, vi selv har dannet 
i de forgangne spiraler. Men det sker kun delvist i den 
periode, vi som organvæsen var fysisk forkropsliget, 
thi talentkernernes egentlige dannelse den sker ifølge 
Martinus nemlig i det sande menneskerige, visdomsriget 
og den guddommelige verden. Fra den guddommelige 
verden stammer ideerne til skabelserne for den næste 
spiral, detaljeudførelsen foregår i visdomsriget.
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Alle syv eksistenstrin i alle syv eksistensniveauer eller 
spiraler er ifølge Martinus kosmos evige manifestation. 
Det betyder imidlertid ikke, at de altid har bestået eller vil 
bestå i den nuværende form, thi alle former forandrer sig 
stadigt. Organismer og organer bliver videreudviklet fra 
hver ”generation”. Hvert væsen var i den forgangne spiral 
– da det levede i de højere verdener – selv skaberen af sine 
organer og lever i en organisme, som hans makrovæsens 
talentkerner har skabt. Eksempelvis ser det for mennesket 
ud, som om vi overtager talentkernerne til opbygning af 
vor organisme i løbet af vores menneskelige udvikling 
fra vort makrovæsen, Jorden, hvor vi gør det til vort eget 
og omskaber det til at udtrykke vores spiral og væsen. 
Imidlertid overtager vi ikke vores talentkerner direkte fra 
Jorden, thi før os havde de højere udviklede væsner i vor 
spiral allerede gennemløbet mennesketrinnet og derved 
overtaget samt videreudviklet Jordens talentkerner. Det 
gjorde de åndelige væsner i hukommelsesriget, den gud-
dommelige verden og visdomsriget.

Organismerne til de forskelligt artede væsener er altså 
evigt blevet videreudviklet. Det forklarer den ligefrem 
utrolige fuldkommenhed i de menneskelige, dyriske og 
plantelige kroppe, som åbenbarer sig alt mere, desto vi-
dere forskningen skrider frem i enkelthederne af cellernes 
tilværelse (8).          Denne betragtning viser også, at vi 

ikke skal forestille vores evige eksistens som individ. Det 
er ligeledes tydeligt, at de omfattende niveauer opstår 
derved, at tusinder, ofte millioner og mange gange tillige 
milliarder enkeltvæsener (f. eks. celler i hjernen) slutter 
sig sammen. På disse omfattende niveauer gennemløber 
vi fornyet alle eksistenstrin. Vores evige eksistens er 
garanteret os i alle livsformer gennem forbindelsen til 
universets Jeg (X1).
1. Henviser til min fremstilling i kapitel 10.
2. Henviser til kapitel 4.
3. Denne symbolbeskrivelse har jeg taget fra min bog
”Martinus liv og værk, bind II, hans værk” afsnit 2.13. 
Den følger Martinus forklaring af symbolet i hans bog 
”Evige verdensbillede 1”, symbol 6, nummer 11. Ordci-
tater er sat i ” … ”.
4. Ved mineralrigets dannelse medvirker også altid det 2.
og 3. spiralcentrum af tyngde- og følelsesenergi. Denne 
og de følgende fremstillinger er stærkt forenklede. Der 
er altid kun anført hovedvirkningerne.
5. Også her er der kun anført hovedvirkningerne. De
andre spiralcentre er altid delagtigt medvirkende.  
6. ”Livets bog 2”, numrene 326 – 328.
7. Erhvervede talentkerner forklares her senere.
8. De sidste 3 afsnit har jeg med ændringer taget fra min
bog ”Kosmisk Viden”, afsnit 4.7 og 4.9. 
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Jes Arbov – skrev på facebook:

Det er Søren Hahns opfattelse, at det udmærket kan 
lade sig gøre, at skubbe moralen til side og sætte næste-
kærligheden i parantes og dog samtidig repræsentere 
Det Tredie Testamente. 

Det svarer i virkeligheden til at hævde, at man på en 
gang kan gå op og ned ad en trappe, og at man ikke til 
enhver tid er nødt til at vælge, om man vil gå op eller 
ned.

Søren Hahn repræsenterer den helt særlige form for lo-
gik, at det er bedøvende ligegyldigt, om MI følger eller 
ikke følger næstekærlighedsloven, for ligegyldigt om 
det følger næstekærlighedensloven eller det ikke følger 
den, vil det - som alle andre - nå frem til kosmisk be-
vidsthed. Det er derfor slet ikke vigtigt, hvad Instituttet 
gør, for i den sidste ende vil resultatet alligevel være 
det samme. For vi vil alle - også Instituts medarbejdere 
- uundgåeligt blive kosmisk bevidste væsener.

Ved at argumentere på denne måde, sætter Søren Hahn 
den intellektuelle og moralske dovenskab i system. 
Han gør sig til talsmand for en ugidelighedsmoral, hvor 
man udmærket kan sætte moralen - og dermed næ-
stekærligheden og hensynet til næsten - i parentes og 
gøre lige præcis, som man selv vil, og samtidig uden at 
blinke påstå, at man da så sandelig repræsenterer - ikke 
moralen - men alligevel Martinus.

Denne ugidelighedsmoral forsvarer Søren Hahn og 
MI ikke kun i teorien. De udfolder den også i prak-
sis. I stedet for at tage næstekærligheden alvorligt og 
opsøge sine fjender og tale med dem, som MI opfatter 
som deres forfølgere og bagtalere, og arbejde aktivt 
og konstruktivt for at stifte fred, læner de sig tilbage, 
kontakter en advokat og starter krig med retssystemet 
som våben. Her truer man dem, med hvem man burde 
stifte fred, med økonomisk ruin. Og man gør det vel 
at mærke ganske gratis for sig selv. Man fravælger 
bevidst Martinus’ særdeles klare anbefalinger om ikke 
at involvere sig i retssager og lader gavegiverne betale. 

De møder, man er inviteret til, men ikke orker at del-
tage i, de fredsmuligheder, man ikke gider undersøge 

eller udforske, og de dialogmøder, 
man ikke kan tage sig sammen til 
at arrangere, lader man gavegive-
ren bøde for økonomisk. Det er 
dem, der i den sidste ende får lov 
at betale for ugideligheden og den 
eklatante mangel på moral.

Ved på denne måde at fralægge sig ansvar og moral 
kommer MI uundgåeligt til at indtage en position, hvor 
det ikke repræsenterer Martinus og åndsvidenskaben, 
men derimod åndelig og moralsk ugidelighed og lige-
gyldighed. 

Vi ser således, hvordan MI og Søren Hahn på en gang 
vil blæse og have mel i munden. De vil lægge sig hen 
i hængekøjen og samtidig fremstå som repræsentanter 
for Martinus og hans Sag. Og når nogen påviser det 
umulige i forehavendet, afviser de det blankt med en 
henvisning til, at Martinus Sag ikke er en moral, og at 
de iøvrigt ikke bryder sig om løftede pegefingre.

Det er mageløst, men det er ikke og bliver aldrig 
åndsvidenskab. For det er en sygdom i sjælen.

Ugidelighedens moral

Anders And vil ikke forveksles med 
Martinus - men han går nu også ind 
for kærligheden!
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Af Jens Lindsby

Nu vil det efterfølgende jo i høj grad være præget af 
”kritik”, så derfor er det måske på sin plads at starte med 
at udtrykke glæde over, at det ufærdige materiale bliver 
udgivet, således at vi alle får del i den visdom, der findes 
her. Man er specielt dygtig til at integrere Martinus (til 
tider rodede) håndskrevne tilføjelser.

Det følgende bygger ikke på en fuldkommen gennemgang 
af manuskriptet, men som det ses efterfølgende har jeg 
set grundigt på forordet, prologen(stk. 1-6), stk. 7-12 og 
endelig stk. 124-137. Derudover har jeg spredt set på 
resten af manuskriptet.
Man skal være opmærksom på, at manuskriptet i princip-
pet allerede er en bearbejdelse af ufærdigt materiale, idet 
det er ”sat sammen ” af MI (Martinus Institut).

I forlængelse af dette så findes der forskellige udgaver af 
i hvert fald nogle af manuskriptsiderne. Et eksempel er 
manuskriptet til det, der er blevet stk. 6 i DIK. Her findes 
en udgave, hvor det næstsidste afsnit der begynder med: 
” Nævnte tredie testamente” er streget ud, mens det ikke 
er streget ud i den manuskript- side der bruges i DIK.
Ligeledes findes den sidste sætning i stk. 6 ikke på den 
første manuskriptside, mens den, i den udgave der er 
anvendt i DIK, er tilføjet med store bogstaver, som om 
den er klippet ind senere. Der står: ” kristendommens 
urokkelighed som LYKKENS OG SALIGHEDENS 
LIVSFUNDAMENT, OG VERDENSALTETS EKSI-
STENSBASIS.”
I en virkelig videnskabelig udgivelse ville der selvfølgelig 
være en redegørelse for de divergerende manuskriptsider. 
I det efterfølgende har jeg udelukkende forholdt mig til 
det ”officielle” manuskript.

På en eller anden måde er der en diskrepans mellem det 
færdige resultat og manuskriptet. Bogen fremtræder langt 
mere ”færdig” end der synes at være belæg for.  Man har 
uden tvivl forsøgt at gøre bogen sammenhængende, men 
den sammenhæng man har lavet er jo ikke en Martinus 
har fundet på.
Det kan der være mange meninger om. Jeg ville have 
foretrukket at man ikke gav bogen en titel, men kalder 
den det den er; ”Martinus ufærdige manuskripter”. I stedet 
for at skabe en ”tænkt” sammenhæng, da trykte man alt 
materiale i den korrekte tidsmæssige sammenhæng i sin 
helhed og lod manuskriptdelen trykke på den ene side og 
ens renskrivning på den anden. 
Det ville selvfølgelig være at gå imod den ”pænheds 

trend” som MI og Thorell på hver deres måde har været 
repræsentant for. I stedet ville der være tale om en mere 
forskningsmæssig tilgang og her kunne man mene, at 
forskningsmæssigt da vil udviklingen betinge at forsknin-
gen vil flytte sig fra de højere læreanstalter til de enkelte 
individer, vi bliver/er alle åndsforskere. Så selvfølgelig 
skal vi have videnskabelige udgivelser og hvis man ikke 
ønsker at læse manuskriptet, kan man jo bare springe 
det over.
De ufærdige manuskripter ville da fremtræde som det de 
er og alle ville kunne se for dem selv. Når alle kan se for 
dem selv, bliver det også sværere at brokke sig over det. 
Det ville ligeledes være rart, hvis man kunne se, hvad der 
var manuskriptet til bogen DTT, i stedet for at det er sat 
ind i en arbitrær sammenhæng. 

At udgive ufærdige manuskripter er en højt specialiseret 
editionsfilologisk opgave og ikke en opgave for læg-
mænd. Der må ligge en speciel tankegang til grund for, 
at man ikke opsøger den viden der findes i verden om 
ens hovedopgave.
For overskuelighedens skyld kan ændringerne deles op 
i tre punkter:
1. For det første er der rettelser af åbenlyse trykfejl,

stavefejl og tegnsætning. Ligeledes er f.eks. forkerte 
bibelcitater rettet. Der er mange af disse åbenlyse 
fejl, da manuskriptet ikke er korrekturlæst. Reelt 
ville det blive en særegen bog, hvis man ikke havde 
rettet disse ting.

2. For det andet er der særligt i stk. 125-137 mange
håndskrevne tilføjelser. Man er som nævnt meget 
dygtig til at integrere disse i teksten. Men der opstår 
forskellige dilemmaer. Det er ikke så let at beskrive, 
men f.eks. i stk. 133 i det område hvor der står ”Ved 
sit immaterielle område er Gud tids og rumdimen-
sionelfri ”, da er der håndskrevne tilføjelser i flere 
omgange( skrevet med både blåt og rødt ). Ligeledes 
er noget af den oprindelige tekst overstreget. Men 
resultatet bliver at der udenfor sammenhæng kom-
mer til at stå ” Det immaterielle ” Man kan jo ikke 
bare medtage de to ord. Så også her ville det blive 
en særegen bog, hvis man ikke løste de dilemmaer. 
Det viser selvfølgelig også hvor ufærdigt denne 
del af manuskriptet er. Mantraet er selvfølgelig, at 
manuskriptet skal være tilgængeligt så alle kan se 
for dem selv.

3. Men så er der for det tredje de ændringer, hvor man
har bevæget sig væk fra Martinus intention. Dvs. 

Den intellektualiserede kristendom (DIK) 
og ændringer udover åbenlyse fejl
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man trykker noget som der på ingen måde er belæg 
for i manuskriptet. 

Vi skal huske, at Martinus har sagt at:” Jeg tror ikke, man 
skal forsøge at lade nogen lave mine ufærdige manuskrip-
ter færdige. Men hvis man kan forstå, hvad jeg mener, 
må de udgives i ufuldstændig form ”

Inden vi går over til at se på ændringerne kunne det være 
relevant at dvæle lidt ved bogens titel. Betegnelsen Den 
intellektualiserede kristendom er ikke nævnt mange ste-
der. At det er en fremragende titel til Martinus mission kan 
vi godt blive enige om, men det er også en titel Martinus 
sandsynligvis gik væk fra.
Rolf Elving skriver i Kosmos 5/85 :
”Imens Martinus arbejdede med at skrive denne introduk-
tionsbog skete der imidlertid det, at han fandt ud af, at 
bogen skulle hedde ”Det Tredie Testamente”! En anden, 
og som det skulle vise sig, foreløbig titel var ”Den intel-
lektualiserede Kristendom”.”
Rolf siger, at det foreløbige navn stod på et titelblad.
Martinus institut skriver i september 2009: ” Vi har en 
forpligtigelse til at acceptere hans beslutning om, at 
teksterne ikke skal publiceres som en separat DTT-bog.” 
Jeg forstår så ikke, hvorfor det er bedre, at teksterne 
udgives under et navn for samme bog, som Martinus er 
gået væk fra. Det må da alt andet lige være længere væk 
fra Martinus ønske. 
Livet er jo så simpelt. Martinus har ikke givet sine ufær-
dige manuskripter eller denne bog noget navn. Derfor 
har den ikke noget navn. Hvis man udefra tilfører navne 
til værket, tilfører man selvfølgelig indhold til værket.

På titelbladet til DIK står: ” Den intellektualiserede, 
udødelige kristendom som menneskehedens kommende 
livsfundament ”.
Umiddelbart er det ikke en del af manuskriptet 
til DIK. Man kan derimod finde citatet i det af 
Kurt Christiansen udgivne: ” Martinus ufuldend-
te manuskript til bogen Det Tredie Testamente.”  
Her findes den på et titelblad(?), hvorefter der er en af 
Thorell typisk omskrivning af Johannes (Kap.16,12). Da 
man kun kan mistænke, at selve citatet også er omskrevet 
af Thorell, ville det være rart at se dette citat fra Martinus 
hånd?  Rent faktisk findes der kun en sætning hvor Mar-
tinus omtaler den intellektualiserede kristendom. Nemlig 
i DIK stk. 109: ”Menneskene kunne jo ikke modtage den 
rene, intellektualiserede kristendom fra Jesu mund.”

Ændringerne udover åbenlyse fejl er:
• Forordet er som bekendt skrevet af Per Thorell. De

ord der bruges kan findes i Thorells artikler, men
bruges aldrig af Martinus på den måde. Det drejer
sig bl.a om progressiv forlængelse, evolutionære
retning og samvirke retningsbevidst. At man ikke
oplyser dette i DIK, men fremstiller Thorells forord

med Martinus underskrift er uforligneligt.
• Der findes to prologer, en skrevet til den separate

bog DTT og en videreudvikling af denne der skulle
være en prolog til Livets Bog. Disse er i DIK skrevet
sammen eller nærmere er et afsnit i den første prolog
blevet integreret i den anden. Men hvor har Marti-
nus bedt om, at man sætter hans ting sammen på en
anden måde? Og hvorfor kan vi ikke bare få tingene
autentisk? Tryk dog to prologer, når de nu findes.

• Overskriften til kap. 3 hedder: ”Den uintellektuelle
og intellektuelle kristendom”. Det er ikke en over-
skrift Martinus har valgt, men en overskrift tilføjet
af MI.

• Der er tilføjet stykoverskrifter. Da det ikke er anført
hvornår stykoverskrifterne er lavet af Martinus og
hvornår de er lavet af andre, har læseren ingen mulig-
hed for at tage højde for, hvornår der læses Martinus
og hvornår han læser MI. F.eks. er der delvist tilføjet
stykoverskrifter i kap.1, det er Martinus egne i kap. 3
og igen i kap.5 er der delvist tale om Martinus egne
stykoverskrifter

• Selvom der muligvis findes en logisk forklaring un-
drer man sig over, at stk. 125 er manuskriptsiderne
167 og 168. Herefter starter stk. 126 også på en
side, der hedder 167. Stk.126 starter i øvrigt midt i
en sætning og det er tydeligt at disse stykker er sat
sammen af forskellige manuskriptdele?

• Den korte udgave af 0X er, at der ikke står 0X i ma-
nuskriptet, det første sted det står i stk. 134.

• Sætningen ” Verdensaltet er altså et evigt eksi-
sterende levende væsen” i Stk. 133 er streget ud i
manuskriptet. Opgaven er ikke selv at vurdere hvad
der passer ind, men gengive manuskriptet, som det
foreligger.

• Der er lavet nye inddelinger i teksten. Det der f.eks.
er blevet til stk. 8 i DIK, starter midt i en sætning i
manuskriptet.

• Martinus egne stykoverskrifter er skrevet om.
Stykoverskriften til stk. 6 hedder i manuskriptet:
”Talsmanden ” Den Hellige Ånd” forklaret som
”Det Tredie Testamente ”” Der er jo åbenlyst sket en
betydningsglidning når der i DIK står: ”Det Tredje
Testamente og talsmanden, den hellige ånd ”

• I stk. 125 er der tilsidst en håndskreven tilføjelse som 
ikke medtages. Det er lidt mærkeligt, da Martinus
håndskrevne tilføjelser konsekvent bliver integreret.

• Der er gennemgående fjernet og tilføjet ord og om-
byttet ordstillinger.

• Martinus skriver konsekvent Det Tredie Testamente.
I Thorells forord er Tredie i øvrigt stavet med j.

Foruden at Thorell er tilføjet og de særlige forhold der er 
omkring at der er tale om ufærdige manuskripter, er der 
grundlæggende tale om ”klassiske” MI ændringer. Dvs. 
der er tilføjet stykoverskrifter og der er tilføjet/fjernet 
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ord og sætninger. Disse ændringer er skjult for læseren. 
Udgivelsen kan således ikke betegnes som videnskabelig. 
Man retter udover åbenlyse fejl og man holder sig ikke 
til manuskriptet.
Der er tre områder jeg i det følgende vil belyse dybere, 
det drejer sig om: Thorells forord, de problemer der opstår 
når man tilføjer stykoverskrifter og 0X.

Om Thorells forord til DIK
At forordet til DIK er skrevet af Per Thorell beskriver 
MI selv i manuskriptet, idet der på et løsblad inden ma-
nuskriptet til forordet står:
”Den foreliggende udgave af forordet ser ud til at være 
renskrevet af forfatteren Per Thorell efter Martinus’ 
anvisninger. Martinus egen original mangler i arkivet.”

At man ikke oplyser, at man har sat noget, der er skrevet 
af en anden, ind i Martinus værk er selvfølgelig ikke i sig 
selv ordentligt. At man så sætter Martinus signatur under, 
gør det på ingen måde bedre.
Det må anses for helt usandsynligt, at det er skrevet efter 
Martinus anvisninger, for hvorfor skulle Martinus ønske 
at andre skrev noget for ham? Hvis Martinus gjorde det 
ville det selvfølgelig kun skabe problemer og usikkerhed, 
for hvem har så skrevet hvad?
Samtidig havde Martinus i forvejen det problem med 
Thorell, at Thorell rettede eller omskrev alt for meget i 
det manuskript til bogen DTT han havde fået til korrek-
turlæsning. Martinus måtte gentagne gange bede om at få 
sit manuskript tilbage. Det lykkedes tilsidst og pga. alle 
Thorells rettelser har Martinus understreget, at det ikke 
må udgives, hvorfor det som bekendt ligger i MI’s arkiv 
påtegnet af flere rådsmedlemmer, at det ikke må udgives.
Det ville jo i den kontekst være helt usandsynligt og 
faktisk absurd, hvis Martinus skulle bede Thorell om at 
skrive noget for sig.

Yderligere er forordet i DIK helt identisk med forordet i 
det af Kurt Christiansen udgivne manuskript  ”Martinus 
ufuldendte manuskript til bogen Det Tredje Testamente 
”. Altså det manuskript som MI mener er uægte. Det er 
også besynderligt, at man mener Kurts Christiansens 
manuskript er uægte fordi det er skrevet på Thorells 
skrivemaskine, når forordet i DIK er skrevet på samme 
skrivemaskine. Man anfører så, at det er skrevet efter Mar-
tinus anvisninger. Det er i øvrigt også det argument som 
Kurt Christiansen har fremført omkring ”sit” manuskript.
Jeg ved der i sagen er meget vrede og irritation over disse 
forhold, men videnskabeligt set er der ikke forskel på det 
MI og Kurt Christiansen har gjort. Det er jo ikke særlig 
højintellektuelt at det samme argument har forskellig 
betydning alt efter hvem som har gjort en given ting el-
ler hvem der fremfører det. Men sådan er der så meget. 
Her må det jo gælde, at den der ikke har udgivet Thorell 
i Martinus navn, kan kaste den første sten.

Det kunne selvfølgelig også være sådan, at begge parter 
har troet, at det var skrevet af Martinus og derfor har 
publiceret det i bedste overbevisning.
Vigtigere er det, at de ord der er brugt ikke er ord Martinus 
anvender, men de findes derimod i Thorells artikler. Så 
hvis det skulle passe, så har Martinus anvist Thorell at 
skrive noget i Martinus navn med Thorells ord.

Lang tid inden vi fik vished for, at det rent faktisk er 
Thorell, der har skrevet forordet, har Rolf Elving påpeget, 
at nogle af de ord der optræder i Den Intellektualiserede 
Kristendom umuligt kan være Martinus ord. I forordet 
til DIK drejer det sig specielt om ordene progressiv, 
evolutionære og samvirke retningsbevidst. Disse ord er 
alt for akademiske til, at Martinus ville have brugt dem.
Martinus bruger i en enkel sammenhæng ordet progressiv, 
hvor han taler om det progressive skattesystem, men han 
bruger ikke ordet i den betydning Thorell gør. 
I forordet hedder det som bekendt (det med fed er min 
fremhævning):

”Bibelen består som bekendt af Det Gamle og Det Nye 
Testamente. Og disse to testamenter repræsenterer hen-
holdsvis den gamle «hedenske» verdensimpuls og den 
kristne verdensimpuls, medens mine værker repræsente-
rer den nye verdensimpuls, der i progressiv forlængelse 
af og tilknytning til de to foregående verdensimpulser skal 
markere den evolutionære retning for de kommende 
årtusinders mennesker på denne vor klode og gøre det 
muligt for dem at samvirke retningsbevidst med den 
enorme kosmiske viljestyring, som denne verdensimpuls 
udgør.”
Det skal tilføjes, at jeg også opfatter det for usandsynligt, 
at Martinus kunne have skrevet det næste afsnit i for-
ordet og at Thorell staver tredie med j, Martinus staver 
det konsekvent med i. Men lad os se på hvordan Thorell 
bruger disse begreber.
Progressiv
Ordet progressiv bruges til at betegne udviklingen fra 
den ene verdensimpuls til den anden. I Thorels artikler 
kan man finde helt identiske beskrivelser; hvor ordet 
progressiv indgår:
Per Thorell: Røsten i ørkenen, Kosmos 1968 nr. 11:
”…den proces, Martinus kalder ”verdensgenløsningsprin-
cippet”, hvilket vil sige menneskehedens førelse og pro-
gressive vækst gennem de forskellige ”riger” og zodiakalt 
prægede epoker frem mod den moralske sublimitet, der er 
forudsætningen for etablering af ”himmeriges rige” eller 
det livsplan, Martinus har givet betegnelsen ”det rigtige 
menneskerige”,….”
Og Per Thorell: Den store metamorfose, Kosmos 1967:
”Naturligvis kan et menneske eller en menneskegruppe 
rent kosmisk betragtet ikke modarbejde gudsviljen eller 
hindre den evige verdensplans progressivitet.”
Evolutionær
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Dette ord bruges også i forordet til at betegne udviklingen 
frem mod den nye verdensimpuls eller rettere det rigtige 
menneskerige. Denne beskrivelse findes mange steder 
helt identisk i Thorells artikler. F.eks her:
Per Thorell: Den blindfødte, Kosmos 1968 nr. 19:
”..vil forene sig i et evolutionært folketog bevægende sig 
ad klart oplyste og afstukne veje mod de seendes gud-
dommelige nye verden”
Og Per Thorell: Den tredje energi, Kosmos 1968 nr. 2
”…lover at netop disse sidste skal blive de første, når den 
evolutionære indgang til et jordisk himmerige begynder 
at åbnes?...”
Samvirke
Thorell bruger ikke de to ord samvirke retningsbevidst 
i sine artikler, men han bruger ordet samvirke i nøjagtig 
samme betydning som samvirke retningsbevidst bruges 
i forordet.
Per Thorell: Vintræet og grenene, Kosmos 1967 nr. 21:
”…og dermed i evne til samvirke med lyset fra den kos-
miske dagning…”

Det er således hævet over enhver form for rimelig tvivl, at 
det forord der er trykt i DIK er skrevet af Per Thorell. Vi 
må tro, at det er en omskrivning af en original Martinus 
tekst, da det er sådan Thorell normalt arbejdede. Men 
reelt ved vi det ikke, da originalen ikke findes.

Om det immaterielle og hvordan det går, når man selv 
skriver i værket og ikke gør sig klart hvor Martinus 
vil hen.

Det væsentlige problem er her de stykoverskrifter som 
man tilføjer i DIK og hvor man reelt kommer til at mod-
sige det Martinus skriver et par stykker senere.
Det drejer sig om overskriften til stk. 132 hvor der står:
” Guds jeg er et immaterielt element ”

5 stykker senere skriver Martinus i stk. 137:
”Guds jeg består som nævnt af et immaterielt noget, 
som i virkeligheden ikke er immaterielt, men kun 
befinder sig i en sådan tilstand, at det er absolut util-
gængelig for sansning…”
Altså Guds jeg er i virkeligheden ikke immaterielt.

Rent faktisk siger Martinus allerede i stk. 134:
” Det immaterielle noget – 0X – som altså ikke er mate-
rie og kun udtrykkes som ” immaterielt”, fordi det ikke 
kan sanses, danner Guds jeg…” Altså det udtrykkes som 
immaterielt.

Der er almindelig kendt, at Martinus, tilsidst i sit forfatter-
skab, kom med en udvidet forklaring af kristendommen, 
herunder at der er tale om talsmanden den hellige ånd og 
at værket er Det Tredie Testamente. Det er mindre kendt, 
at han også var i gang med at lave en udvidet forklaring 

af jeget og overbevidstheden. Her er hvad han selv siger:
”..Nu kommer der en meget mere gennemført forklaring 
af jeg’et, end vi har haft før. Den arbejder jeg på i øjeblik-
ket. Jeg skal vise noget ingenting er ophav til det hele. For 
der er jo ikke noget, - men man kan ikke tage det væk. 
For kendsgerningerne viser, at virkningerne er der jo…” 
( Rådsmøde d. 25/4-78)
”..Jeget kommer i en meget stor udvidet forklaring i det 
tredie testamente..” ( Rådsmøde 6/3-79 )

Nu skal man selvfølgelig ikke tilføje stykoverskrifter 
til en anden mands værk, for så nedsætter man sig som 
medforfatter og en udgivelse med andre ord end forfat-
terens egne er en uvidenskabelig udgivelse.
Hvis vi skulle gå ind på tanken om at sætte ikke-Martinus 
ord ind i værket, så skulle man dog mene, at det i givet 
fald må være helt afgørende, at man har en god ide om 
hvor det er Martinus vil hen.
Her er det så heldigt,  at  Martinus ved råds-
m ø d e r n e  h a r  s a g t  n o g e t  o m  d e t t e : 
” I det nye, jeg skriver, har jeg analyseret det immateri-
elle. De taler jo om immaterielt, og så tror de, det betyder 
ingenting...,Det betyder ikke noget - verdensaltet holder 
ikke op, fordi menneskenes sanser holder op.” ( Rådet 
22/5-79 )

Så vi må antage, at hvis vi skal finde det nye i det Martinus 
beskriver, så kunne det være:
1 En udvidet analyse af det immaterielle
2 Da han indfører et nyt begreb, urbegærenergien , og i øv-
rigt i flere sammenhænge nævner urbegæret i forbindelse 
med energierne, kunne vi antage, at også dette er en del 
af den udvidede analyse. Allerede i LB stk. 530 nævner 
Martinus i øvrigt, at urbegæret er den første energi.
3 .  OX.  P rob leme t  e r  j o  a t  s e lvom begre -
bet er nyt, så er der jo ingen definition af det, ud-
over at det er det sammen som det immaterielle. 
 
Også i rådsreferaterne kommer Martinus med analyser 
af det immaterielle, ja måske skal vi finde den højeste 
beskrivelse af jeget her: ” Det er så fin en materie, at man 
må kalde det immaterielt. Men det betyder ikke, at det 
er tomrum. Verden hører ikke op med at eksistere, fordi 
sanserne ikke kan tage det. Jeget er hævet over sanserne. 
( Rådet 29/1-80 )

”så har jeg bestemt mig til at kalde det immaterielt. - for 
ikke at skrive yderligere forklaringer, det er for meget 
at skrive. Det vigtigste af al ting er ikke materie, og det 
fysiske er ikke engang --- det er svingninger, men det er 
fortættede svingninger. Men det er svært for mennesker 
at komme over i et helt andet bevidsthedsmiljø.” ( Rådet 
d. 9/9-80)

Det er klart at det bliver indviklet nu, men i det andet 
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citat forklarer Martinus, at han kalder det immaterielt, 
ikke fordi det er det, men fordi forklaringerne bliver for 
omfattende.
I det første citat skriver han, at det immaterielle er ma-
terie, men at det er så fin materie, at man må kalde det 
immaterielt.
Det han så tilføjer i det andet citat er, at hverken materie 
eller det immaterielle eksisterer, da der er tale om sving-
ninger. Nu bliver det for alvor langhåret, så lad os lade det 
med svingninger ligge, selvom Martinus i rådsreferaterne 
rent faktisk forklarer det. Når Martinus sagde, at han til 
sidst kom ud i alt for høje analyser, er det sandsynligt, at 
det er disse ting, det har drejet sig om.
Men vi må konkludere at det immaterielle er materie, 
men at materie egentlig ikke er materie, men svingninger. 
Ud fra det foreliggende må det immaterielle betegnes 
som svingninger der er udenfor det sanseligt mulige. Det 
sidste påpeger Martinus igen og igen, både i DIK, men 
også andre steder. Det immaterielle er ikke immaterielt 
men usanseligt.

Hvis man lægger mærke til det, så skriver Martinus i 
de senere år igen og igen, at det der karakteriserer jeget 
er, at det er utilgængeligt for sansning. Det har undret 
mig, indtil jeg fandt følgende definition af bevægelse i 
artiklen: Det faste punkt og bevægelsen (1970) ”og alt, 
hvad der er tilgængeligt for sansning, er – set i et kosmisk 
perspektiv – bevægelse.”
Hvis bevægelsen er det sanselige, må det jo følge, at det 
der karakteriserer jeget er, at det er usanseligt.
 
Når man så skriver i en stykoverskrift at ”Guds jeg er et 
immaterielt element” er det både rigtigt og forkert. Vi 
kan kalde det immaterielt af mangel på bedre begreber, 
men det er det ikke.  Men denne stykoverskrift støtter jo 
overhovedet ikke op omkring den udvidede forklaring 
Martinus er i gang med. 
I stk. 137 hvor Martinus slår fast at ” et immaterielt 
noget, som i virkeligheden ikke er immaterielt, men 
kun befinder sig i en sådan tilstand, at det er absolut 
utilgængelig for sansning”, der hedder stykoverskriften: 
” Den evige livskerne i alle levende væsener”. Men den 
stykoverskrift har jo ikke noget at gøre med det, Martinus 
i virkeligheden er i gang med at forklare.

Man kan således ikke i en definition sige, at Guds jeg 
er immaterielt (hvorfor dette ikke skal stå i en stykover-
skrift). Man kan dog, i mangel af bedre, i omtalen af Guds 
jeg, kalde det immaterielt. Men her sætter Martinus det 
ofte i citationstegn eller skriver ”det kan udtrykkes som 
immaterielt” eller ”som vi kalder immaterielt”. 
Man kan selvfølgelig mene, at jeg har misforstået disse 
ting og at denne skelnen er irrelevant. Det er da også 
meget muligt, men det gode ved det jeg ikke forstår er, 
at det ikke ender i Martinus værk. 

Om 0X

Der er mange der har forsøgt at udlægge dette begreb 
og det er jo i sig selv kun fint. Bare vi er enige om, at 
Martinus ikke har nået at definere det udførligt.
Han skriver som nævnt i stk. 134 at: ”…. Det immaterielle 
noget - 0X - som altså ikke er materie og kun udtrykkes 
som ”immaterielt”, fordi det ikke kan sanses, danner 
Guds jeg ”
Hvis vi skal se helt stringent på det, så må 0X være tæt på 
at være det samme som X1 og måske X2. Definitionen er 
jo, at det ikke kan sanses og det er i høj grad definitionen 
på det faste punkt eller X1. Men lad nu det ligge.

Det har været nævnt en del steder, at der ikke står 0X i 
manuskriptet første gang det nævnes i DIK.
Det pågældende sted står der flere ting, der er udstreget. 
Der står n.s.e, hvilket er blevet udlagt som ” noget som 
er” og der står Xn hvilket kunne være Xnoget som er (vi 
gætter). 
Hvad der ikke er udstreget og hvad der ifølge Martinus 
skulle stå, er: 0.1 eller o.l. Det sidste er blevet tolket 
som ”og lignende”. Altså kunne man i fantasiens verden 
antage, at der skulle stå ”noget lignende  n.s.e eller Xn”. 
Og det kunne så være 0X der står og flagrer i starten af 
sætningen, uden at man kan se, hvor Martinus ville have 
det til at stå. Hvilket i øvrigt er højst usædvanligt.
Men problemet fortsætter i stk. 137 i sætningen:
”Da det er en «jeg-del» af verdensaltets jeg, og dette af-
slørede, at det er en enhed, der udgør bevidsthedsevnerne: 
instinkt, tyngde, følelse, intelligens, intuition og hukom-
melse, urbegæret og en over disse energier forekommende 
anden energi, vi har udtrykt som ”moderenergien”,…”
Ordet energi er i manuskriptet streget ud og Martinus har 
i stedet skrevet 01X eller? (der mangler en streg i X’et) 
(vi gætter videre).
Vi skal jo huske at dette 01 også står i stk. 134 (måske), 
så måske var det nye begreb ikke kun 0X ?
Alt dette er jo spekulation, som måske ikke fører os nogle 
vegne og i hvert fald ikke øger vores viden om Martinus 
verdensbillede. Jeg kan heller ikke se, hvad man ellers 
skulle have skrevet. Men man kan ikke trykke noget, 
Martinus har streget ud, uden som et absolut minimum 
at gøre opmærksom på problematikken. 
For mig ville løsningen som nævnt være, at man på den 
ene side trykte manuskriptet og på den anden side ens 
forsøg på en renskrivning af manuskriptet.
Så kunne alle se for dem selv og vi ville undgå skjulte 
ændringer. 
Der er sikkert en eller anden, der vil se dette som et 
argument for at ufærdigt materiale ikke skal offentlig-
gøres, men så ville vi ikke have adgang til de dybsin-
digheder, der står omkring de ting, der angiveligt ikke 
er færdige. Tiden må snart være vokset fra, at noget 
skal holdes tilbage og være skjult.
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Ruth Olsen

Trump

Hvem er den mand, som nu er valgt 
til præsident for USA? På DR2 
var der d. 8/11 en dokumentarfilm, 
der viste en total skrupelløs 
forretningsmand, som er blevet rig 
ved at franarre mange mennesker 
deres opsparede pensionspenge 
gennem hans værdiløse aktier.

I valgkampen blev han taget i at 
lyve groft utallige gange og håne 
alle de, han anså for ”tabere”. Han 
oppiskede en stemning af had og 

frygt. Hans konstante løfte om at 
gøre USA ”stor og mægtig igen” 
gav mindelser om andre demago-
giske folkeforførere, vi har kendt. 
Selv om han ikke fik absolut flertal, 
gav det udemokratiske valgsystem 
ham altså magten. Man kan undres 
over, at så mange af USA’s folk lod 
sig forføre af hans løgne og ureali-
stiske løfter.

Trumps far var indvandrer fra Tysk-
land, men det forsøgte han at skjule 
og fortalte, han kom fra Sverige. I 
USA ved mange, at tyskerne havde 
et dårligt ry, især når man kendte til 
deres adfærd i Sydamerika og deres 
folkemord i Namibia.

Men selvfølgelig er der en dybere 
mening med, at netop Trump skulle 
have verdens mægtigste post. Vi har 
før set hvordan forsynet sørger for, 
at et ragnarok bliver udløst. 
USA vil nu gå en ubehagelig og 
kaotisk tid i møde med megen 
lidelse og økonomisk sammenbrud. 
Han var den, som bedst kunne sørge 
for, at USA kom til at ”høste” den 
dårlige karma, det har ”optjent” 
gennem mange årtier.

Våbenindustrien

Der foregår for tiden en faretruende 
oprustning rundt om. Tyskland har 
nu en god økonomi. Bl.a. på grund 
af en voksende våbeneksport – til 
f.eks. Saudiarabien og Tyrkiet. Også 
Kina og Rusland opruster. I ingen 
af disse stater gælder menneskeret-
tighederne!

En sådan øget våbenoprustning har 
vi historisk erfaring for varsler onde 
tider, dvs krig. Martinus talte om 
muligheden for en tredie verdens-
krig, eller noget der lignede. Er det 
mon det, der er optræk til? Nu hvor 
vi snart ikke længere har et klogt 
menneske i spidsen for USA, men i 
stedet får en helt utilregnelig kynisk 
Trump. Vil han nøjes med at føre 
handelskrig?

Uanset hvad vil vi blive skånet her 
i Norden, fortalte Martinus. Uberørt 
vil vi dog ikke kunne være, men så 
vil vi måske blive bedre til at stå 
sammen og hjælpe hinanden. Og 
hvad med det Martinus sagde om at 
vi ville blive lazaret-lande for andre 
folk i nød. Han kunne blot ikke sige 
noget konkret om hvornår.

EU-problemer

Det er en bekymring hos mange, at 
EU har så svært ved at finde fælles 
løsninger på fælles problemer. Men 
også fordi de højre-populistiske 
kræfter synes at vokse, og de står 
jo ikke just for solidaritet, slet ikke 
med mennesker i nød som f.eks. 
flygtninge.



41

Derimod er der nu en del EU-stater, 
bl.a. Ungarn og Cypern, der for 
at tjene penge sælger statsborger-
skaber, også til arabere, russere og 
kinesere. Disse får så som EU-
borgere fri adgang til alle andre 
EU-lande. Ungarn satser altså på 
grådighed frem for næstekærlighed, 
og har dermed påført andre EU-lan-
de et problem uden det er sket ved 
en fælles beslutning. Det er absurd 
og udemokratisk.

Måske er Storbritaniens udmeldelse 
kun begyndelsen til en proces, der 
efter en gevaldig nedtur økonomisk 
og socialt vil skabe grundlæggende 
ændringer, måske et europæisk 
samarbejde på et andet og mindre 
bureaukratisk grundlag. Vi ved jo 
fra åndsvidenskaben at udviklingen 
går mod stadig mere forening mel-
lem jordens lande og folk, for det er 
den guddommelige plan for Jorden. 
Men det er nok meningen, at vi 
først skal gøre en del fejltagelser for 
at lære, hvad den rigtige måde skal 
være.

Helbredende mad

Der blev i en TV-udsendelse 3/11 
stillet spørgsmålet: Kan man spise 
sig til helbredelse? Det var nu ikke 
særlig opmuntrende svar, man fandt 
frem til, det var faktisk negativt. 
Det var da også stort set kun de 
autoriserede ”eksperter”, de opsøg-
te. De burde have læst den bog, jeg 
anmeldte i det sidste blad, nemlig 
”Den medicinske seer” og forsket 
lidt i de råd, som bogen giver. Den 
fortæller nemlig at helbredelse kan 
ske gennem den rigtige kost.

Selv har jeg personligt gode erfa-
ringer med at følge en del af rådene 

i bogen. Historien er følgende: For 
mange år siden fortalte en astrolog 
mig, at med mit stjernetegn ville jeg 
have problemer med mine led (kar-
misk?). Vrøvl tænkte jeg dengang, 
for det havde jeg aldrig mærket 
noget til. Men så, som 75-årig, kom 
ledproblemerne. Det mener jeg nu 
at have fået (næsten) kureret ved at 
følge den omtalte bogs kostråd.

Mur-byggeri

Vi husker begejstringen, da Berlin-
muren faldt – vi skal jo til at forene 
os i stedet for at adskille os. Men 
siden da er der bygget en del andre 
mure – i Palæstina, i Bulgarien 
m.v. Og nu er Tyrkiet også ved at 
opføre en høj mur mod Syrien for 
at forhindre flygtninge fra krigen i 
Syrien i at komme ind i Tyrkiet. Ja, 
det siges at tyrkiske soldater skyder 
på dem, der prøver at komme over.

Og nu vil Trump så bygge en mur 
mod Mexico, som selvfølgelig er 
totalt urealistisk, for menneskers 
fantasi er uendelig, når det gælder 
om at forcere en grænse for at 
overleve. 

Tyrkiet prøver at slå de kurdere 
ihjel, som USA hidtil har støttet 
eftersom de er de bedste allierede 
i kampen mod Islamisk Stat. Mon 
Trump vil se positivt på den tyrki-
ske diktators forfølgelse af alle kri-
tikere? Hvorfor sørger forsynet mon 
for, at magten i verden nu overtages 
af farlige mænd? 

Skatteyderbidrag til religion

Vi har ca. 170 religiøse foreninger 
i Danmark, og fordi de er godkendt 

af staten, har medlemmerne skat-
tefradrag for deres bidrag. Har man 
mon nogensinde undersøgt, hvad 
det koster på statsbudgettet? Det 
er jo ikke rimeligt, vil de fleste vel 
mene, for religiøs tro bør nu engang 
være en privatsag.
Martinus afviste da også mulighe-
den af at ansøge om fradragsret, da 
nogen i Rådet rejste spørgsmålet.

Nu har en ateistforening gjort det 
nemt via internet at melde sig ud 
af folkekirken, ja de reklamerede 
endda for det på busserne. Således 
vil man kunne slippe for at betale 
kirkeskat, men den er dog kun en 
del af de skatteyderbetalte udgifter 
til folkekirken. Resultatet af atei-
sternes aktion har vist, at mange 
kun bliver som medlemmer af gam-
mel vane, så nu har en del meldt sig 
ud.

Når man spørger folk om, hvad reli-
gion betyder for dem, er det faktisk 
ret få der synes den betyder noget 
for dem. Spørger man dem derimod 
om de tror på Gud, er der straks 
flere der svarer bekræftende, men 
tilføjer, at det ikke er folkekirkens 
Gud, de tror på.

De unge er blevet klogere
Ungdomskriminaliteten er faldet 
bemærkelsesværdigt, ja ca. 50% i 
de sidste 10 år. Er det fordi de har 
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fået bedre økonomiske vilkår? Nej. 
Er de blevet mere bange for straf-
fen? Næppe. 
Jeg mener åndsvidenskaben kan 
give os forklaringen, nemlig at 
udviklingen simpelthen betyder at 
intelligensen vokser. Med en højere 
intelligens har man gode chancer 
for at få en god uddannelse og der-
med et godt liv på længere sigt. Det 
er ikke klogt at begynde sit liv med 
en plettet straffeattest. De unge er 
ganske enkelt blevet klogere.

Til gengæld har østeuropæere holdt 
kriminalstatistikken oppe og fæng-
selscellerne besat. Men grundlæg-
gende har al forskning påvist, at jo 
mere lighed, der er i et samfund, 
jo mindre kriminalitet. Derfor har 
USA 10 gange så meget kriminalitet 
som Danmark. Værst står det til i 
Sydafrika, hvor der sker 18 mord 
i døgnet. Men det er jo heller ikke 
blevet det samfund, Nelson Man-
dela drømte om og håbede de sorte 
kunne skabe, når de fik magten.

Om at flytte til Mars

Nogen drømmer stadig om at rejse 
til Mars, så der forskes fortsat i, 
hvad der er at finde på den planet. 
I det sidste forsøg for nylig havde 
danske forskere en lille andel i pro-
jektet, men det mislykkedes.
En sydafrikansk rigmand har 
konkrete planer om at flytte større 
folkegrupper til Mars, fordi han er 
overbevist om, at menneskene snart 
vil uddø her på Jorden. Han tror, 
han skal være en slags frelser.

Han kunne være blevet en bedre 
frelser ved at bruge sine mange pen-

ge på at skabe tålelige livsforhold 
for sine sorte medborgere i hans 
eget land. Hvad ved han i det hele 
taget om Mars?
Der har engang boet mennesker 
på Mars, men det er meget længe 
siden, millioner af år siden, der er 
ikke længere mulighed for det, vi 
kalder levende liv, højst for meget 
primitive mikrober. Planeten er 
et døende væsen, hvor atmosfæ-
ren mest består af udånding, som 
egentlig er giftig for os. Planter vil 
ikke kunne gro, og uden dem kan 
mennesker ikke leve. Vand findes 
men fryser til is ved en helt anden 
temperatur end her på jorden, ja 
alt stof smelter og fordamper ved 
ganske andre temperaturer.

Men det skal nok lykkes en dag at 
flytte nogle dumdristige mennesker 
derop ved kunstigt at skabe nogle 
jordbetingelser i et lille tæt aflukke. 
Men hvad skulle vi bruge det til?

Panama-papirer

Der er siden afsløringen af Panama 
som skattely for alverdens grådige 
rigmænd blevet sat fokus på den 
form for skatteunddragelse. Der 
svindles på så mange andre måder i 
disse ”sidste tider”, men her fik man 
fat i noget på tryk, som myndig-
hederne kunne gå efter. For uanset 
stråmænd og andre fiksfakserier, 
ville de pågældende personer jo 
alligevel sikre sig at kunne få sine 
penge igen.

At alt dette kom frem til offentlig-
heden kan vi takke internettet for. 
Det har betydet, at ingen længere 
kan føle sig sikre på at kunne skjule 
sine forehavender. Også en whistel-
blower kan føle sig fristet til at tjene 

penge på noget, han har adgang 
til, han behøver ikke kun at være 
idealist.
Det vigtigste er, hvis det kan 
bidrage til lidt mere retfærdighed. 
Som vi ved fra åndsvidenskaben, vil 
sandheden under alle omstædighe-
der blive åbenbaret før eller senere.

Hunløver de klogeste

Forskere har fundet ud af, at hunlø-
ver har den mest intelligente hjerne, 
derfor kan de jage strategisk og i 
fællesskab. De har større frontal-
lapper end hanløver og er derfor 
klogere.
Nu ved vi jo, at selv en løvehjerne 
er kun et redskab for den åndelige 
del af den. Men jeg tror gerne, at 
hunløverne med deres ansvar for 
afkommet har høstet flere erfaringer 
gennem mange liv end hannerne, og 
således har de skabt sig et par ekstra 
talentkerner, hvad hjernen så har 
tilpasset sig.

Kvindefrigørelse?

Der synes at være tegn på et begyn-
dende kvindeoprør i Latinamerika. 
Der er da også al mulig grund til 
det her, hvor machokulturen giver 
kvinderne svære vilkår, og hvor 
de så ofte bliver ladt i stikken med 
ansvaret for børnene.

Udvikling tager tid og kræver 
mange slags oprør med tilhørende 
ofre. Men fremskridt for kvinderne 
vil gavne hele samfundet. F.eks. må 
man konstatere, at korruptionen er 
mindre i lande, hvor der er større li-
gestilling mellem mænd og kvinder. 
Der vil med en større selvbevidst-
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hed hos kvinderne også komme et 
oprør f.eks. mod den markedsøko-
nomi, der har skabt så megen fattig-
dom. Men især USA har brug for et 
oprør mod markedsøkonomien. Det 
vil komme – for de sociale medier 
vil sprede viden også på det felt, for 
de kan jo da bruges til andet end at 
sprede løgne.

Når børn får gift

Om 100 år vil vi betragte den tid, vi 
lever i nu som et uvidende barbari, 
fordi man giver børn og unge et så 
giftigt stof som antipsykotisk medi-
cin. Det har kloge folk advaret imod 
længe og påvist, hvordan det skaber 
depressioner, fedme og selvmord.

Nu er Sundhedsstyrelsen omsider 
vågnet op og har udsendt en advar-
sel om, i hvert fald ikke at give den 
slags medicin til børn og unge. Så 
må man håbe, at lægerne lytter mere 
til dem end de gør til medicinalin-
dustrien med alle dens lokkende 
tilbud. Den industri som må have 
en rigtig dårlig karma, fordi de har 
ladet profitten tælle mere end sam-
vittigheden.

En sexelance

I en nedlagt ambulance har man i 
København indrettet et sted, hvor de 
prostituerede kan sælge deres krop 
på en sikker og hygiejnisk måde. 
Frivillige vil så opholde sig i nær-
heden, så de kan tilkaldes, hvis den 
prostituerede føler sig truet af en 
kunde. Det sker nemlig ofte, at de 
såkaldte ”glædespiger” udsættes for 
vold. De har selv haft medindflydel-
se på, hvordan den skulle indrettes.

Før lavede man fixerum for narko-
manerne, og nu altså ”bollerum”. 
Det egentlige problem løses ikke, 
men livet bliver lidt lettere for en 
udsat gruppe. I andre nordiske lande 
sætter man forhindringer for de pro-
stituerede, i Danmark er der nogle 
der mener, man ligefrem opmuntrer 
til det. Men uanset hvad, så ændres 
ikke noget for alvor før der sker 
en stor forandring i holdningen til 
sexualiteten, især hos mænd!

Demens

Britiske forskere har fundet ud af, 
at forureningspartikler kan trænge 
ind i hjernen og forårsage demens 
– hørte jeg i radioen d. 6/9. Men
der er selvfølgelig mange andre 
ting, der kan beskadige det redskab, 
hjernen er.

Russell kalder den et ”omstillingsb-
ord”, og mener at hvis vi ikke gider 
det med koncentreret tænkning, 
gør vi vor hjerne ”doven”, så den 
begynder at svinde ind. Han sam-
menligner det med, hvordan vore 
muskler svinder ind, når de ikke 
bliver brugt.

Arabisk vanvid

Saudi-arabiens største arkitekt-
firma er dansk. De har uddannet en 
saudisk kvinde til en dygtig arkitekt 
i deres firma. Hun er også uddannet 
pilot og kan altså alene styre et fly, 
og det bruger hun i et land med så 
store afstande. Men hun må altså 
ikke køre bil!

Hvem er vejet og fundet for let?
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Dette er en slags fort-
sættelse på den bog, 
som Eben Alexander 
skrev om sin stærke 
nær-døds-oplevelse, 
og som udkom på 
dansk med titlen ”Til 
himlen og tilbage”. Den oplevelse ændrede hans liv så 
totalt, at han lige siden har rejst rundt for at ”vække” flest 
mulig mennesker til forståelse af, at den åndelige verden 
(som han kalder himlen”) er den egentlige verden bag 
den fysiske verden. Og han har lige siden undersøgt alt, 
hvad han har kunnet finde, om hvad der ellers er skrevet 
om dette emne.

Han har været på opdagelse i de nyeste videnskabelige 
fakta og mener, at videnskab og religion sammen vil 
finde frem til sandheden, når de begge slipper deres 
dogmatik. Han citerer Nikola Tesla (1856-1943) for at 
sige: ”Den dag, videnskaben begynder at studere ikke-
fysiske fænomener, vil den i løbet af et enkelt årti gøre 
større fremskridt end i alle de foregående århundreder, 
den har eksisteret.”

Han har også studeret alle de gamle vismænd, som gen-
nem århundreder har givet os mange sandheder, der 
imidlertid synes at være gået i glemmebogen – lige fra 
Platon og Swedenborg, Jakob Bøhme, Goethe og Lao Zi. 
Men især er for ham som tidligere ateistisk kirurg Jesus 
blevet den mest centrale skikkelse i vor tid.

Bogen indeholder en del af de breve, han har fået som 
reaktion på hans første bog – breve, hvor mange forskel-
lige slags mennesker fortæller om deres egne oplevelser 
med den åndelige verdens eksistens. Det særlige ved den 
slags oplevelser er, at de står lige klart selv efter 20-50 år. 
Alt sammen bekræfter det, vi ved fra Martinus, nemlig 
at den åndelige verden er meget mere virkelig end den 
fysiske, og at alt er gennemstrømmet af den Gudskraft, 
vi kalder kærlighed. Det er blot et spørgsmål om vi er 
åbne for den.

Man bliver i godt humør af at læse denne bog, fordi den 
er så livsbekræftende. Den har faktisk fået mig til at 
glæde mig mere, end jeg før har gjort, til det bliver min 
tur til at komme over ”på den anden side”. Der er dog et 
par opgaver mere, jeg skal have gjort færdig, nemlig at 
være med til at rehabilitere verdensgenløseren Martinus 
og det værk, han skrev.

Hvor er det fint, at der kommer den slags bøger som 
Eben Alexanders, netop i denne tid hvor mørket er ved 
at kulminere her på Jorden. Der er nok især brug for dem 
i USA, hvor de er udkommet, for her synes forvirringen 
meget stor og værdierne ved at gå i opløsning. For som 
Jesus sagde: ”Et hus i splid med sig selv kan ikke bestå.” 
Noget der vel også gælder Martinus-sagen! Dog - hans 
ord vil bestå!

37 sekunder

Af Stephanie Arnold

Forlaget Det Blå Hus
205 sider – kr. 300

Når man som jeg efter-
hånden har læst mange 
beretninger om nær-
døds-oplevelser, er den-
ne historie ikke specielt 
interessant. Under en 
vanskelig fødsel ”døde” 
hun i 37 sekunder, deraf 
titlen på bogen. Men 
bagefter kunne hun ikke huske, hvad hun havde oplevet 
men måtte i regressionsterapi for at finde ud af det. Vi 
hører ellers altid om, hvordan den slags oplevelser står 
klart i hukommelsen resten af deres liv.

Men alligevel var det for forfatteren en skelsættende 
begivenhed i sin regressions-hypnose at blive klar over, 
hun havde været på ”den anden side” og mødt flere afdøde 
personer, der forekom så levende og raske. Dette gav 
hende derefter en helt anden opfattelse af, hvad døden 
er, og en mere værdsættelse af livet.
Når hun ikke fik nogle dybere indsigter med sig tilbage, 
skyldtes det formodentligt, at hun ikke endnu var åndeligt 
moden til det. Vi får jo kun de ”lektier”, vi har brug for 
på det givne tidspunkt.

Forfatteren, der er jøde, er i øvrigt en typisk overklasse-
amerikaner, hovedsageligt optaget af sig selv, sin familie 

BogaNMeldelseR
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og venner. Hun fortæller, at hospitalsopholdet kostede 
600.000 dollars! Det er ikke mange, der som hun har 
mulighed for så fin behandling.
At der er en åndelig verden bag os alle, blev hun klar 
over, fordi hun før fødslen fik et stærkt budskab om, at 
den ville blive vanskelig, hvad der fik hende til at sikre 
sig, at hospitalet havde hendes sjældne blodtype. Hun 
blev sikker på, at budskabet kom fra en åndelig verden.
Hun tog altså med denne oplevelse et lille skridt fremad 
i sin udvikling, og forsøgte siden at dele den med andre 
på de sociale medier. Og det er godt nok. Det varer jo 
nok længe, før det nye verdensbillede finder fodfæste i 
USA, så lidt har også ret.

Rejsen til 
sundhed

Af Anja Ballegaard og 
Zenia Santini

Forlaget  Tinkerbel l 
Books
300 sider – 70 kr

Emnet sundhed er kom-
met i fokus i de senere år, 
så der er salg i den slags 
bøger. Men forvirringen 
bliver ikke mindre af al 
den ”oplysning”, for der 
skrives så mange ofte modstridende ting.
Denne bog er ingen undtagelse, for de to unge kvinder 
som rejser rundt for at finde ”vejen til sundhed”, opsøger 
mange forskellige sundheds-guruer – først i New York, så 
London og sidst Indien. De får også en vældig personlig 
oplevelse ud af det, som beskrives som en interessant 
historie. Bogen, der er i stort format, har masser af fine 
farvebilleder.

Midt i alle disse flimrende indtryk går der trods alt en 
slags rød tråd om vigtigheden af grøntsager og motion. 
Men den ene af guruerne går varmt ind for kød, en anden 
sværger til vegetarisme osv. De to forfattere er nok ret 
typiske for vor tids unge kvinder – selvstændige, selvbe-
vidste og smarte. Deres bog ser jeg som en strømpil for 
en udvikling mod større bevidsthed om, hvad vi putter i 
munden og hvad det betyder for vor organisme.

De går dog også ind for betydningen af vor mentale til-
stand og agiterer for, at vi skal have nydelse og nærvær 
i vort liv. Men det kan jo ikke købes på et apotek! Deres 
motto er: ”Der er ikke noget mere vanedannende end at 
have det godt.”
At det er en bog for den rige vestlige verden er der ingen 
tvivl om!

Englen fra Viby
Af Flemming Øster-
gaard
Borgen 2015
360 sider

Under overskriften ”bio-
grafi” fandt jeg denne 
bog på biblioteket. Den 
viste sig at handle om 
en mands oplevelse af 
nogle besøg hos en clair-
voyant ved navn Cilje 
Tinemari Tiemroth. Han 
var som så mange andre 
i vor tid optaget af de store spørgsmål: Findes der en 
Gud – er der en mening med det hele – er der et liv efter 
døden osv? Det naturvidenskabelige verdensbillede var 
ham ikke længere nok.

Han stillede hende mange spørgsmål og syntes parat til 
at tro på de svar, han fik. Nogle af dem er såmænd rigtige 
nok, vurderet ud fra min baggrund i Martinus, f.eks. om 
reinkarnation, karma og hvad der sker efter døden. Men 
de fleste forekommer mig at være almindelig lommefi-
losofi sammen med indsigter, der kan hentes i de mange 
spirituelle bøger, der findes i dag.

Da hun imidlertid påstod, at Jesus havde et ægteskabeligt 
forhold til Maria Magdalene, blev jeg klar over, at denne 
bog ikke skal tages for mere end den er – et fantasifuldt 
men dog ikke et helt uinteressant forsøg på at give nogle 
forklaringer på begivenheder i verden før og nu samt 
nogle forudsigelser. Særlig troværdig er den ikke.
Men hvis den ud over underholdningen også kan give 
andre end den naive forfatter overbevisningen om, at 
der findes en åndelig verden, er det vel ok. Det varer jo 
åbenbart længe endnu, før menneskene generelt er modne 
for en seriøs forklaring på, hvordan virkeligheden er og 
hvordan alting hænger sammen – altså for en Martinus.

Træernes hemmelige 
liv

Af Peter Wohlleben

People’s Press 2016

215 sider – kr. 250

Forfatteren, som er en 
tysk skovfoged, elsker 
sin skov. For ham er træ-
erne ikke bare levende 
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væsener men også nogle meget individuelle skabninger 
med hver sine særpræg, ja hvert eneste blad er forskelligt 
fra alle andre. Det er forholdsvist nyt, at forskningen er 
begyndt at interessere sig seriøst for træernes forunder-
lige verden og ikke kun for, hvilken nytteværdi de har 
for menneskene.

Der er før udgivet bøger om, hvordan planter kommuni-
kerer med hinanden, bl.a. med kemiske signaler. Også i 
denne hører vi om, hvordan træerne advarer hinanden, 
når der f.eks. foregår angreb af skadedyr, sådan at na-
botræerne kan nå at mobilisere deres forsvarsværker. 
Forfatteren kan påvise, at træer har hukommelse, ja han 
mener også de kan føle smerte.

Martinus har forklaret, hvordan planterne med deres 
instinktenergi kan ane, altså fornemme, men vi vil ikke 
kalde det egentlig smerte men nok ubehag. Da træer jo 
ikke kan flytte sig væk fra det, der skaber ubehag, har 
de udviklet flere forskellige slags forsvarsmekanismer, 
også ved hjælp af samarbejde med andre slags væsener.
Hvad skovene betyder for menneskenes overlevelse her 
på kloden er der efterhånden udbredt viden om, om end 
den ikke tages alvorlig nok. At den megen fældning af 
skovene er årsag til de sidste års mange oversvømmelser 
har man åbenbart ikke helt forstået endnu.

Det der var nyt for mig var beskrivelsen af alt det, der 
foregår under jorden, f.eks. hvordan der er nogle svam-
pearter, der i samarbejde gennem træernes rødder sørger 
for at skaffe dem de stoffer, de skal bruge til at vokse. 
Der nævnes et eksempel på et svampeart, der udsender 
en gift så smådyr  i nærheden dør, hvorved det kvælstof 
der er oplagret i deres krop frigives og bliver til gødning 
for træet.

Svampene hjælper også ved at formidle information via 
deres meget udbredte rodnetværk til træernes rodnet, 
forfatteren kalder faktisk svampene for skovens internet. 
De kan også fungere som et filter til at opsuge tung-
metaller, der siden dukker op som flotte farver i deres 
frugtlegemer over jorden. Derfor findes det cæsium, der 
har optrådt i jordbunden siden atomulykken i Tjernobyl, 
især i svampe. Der er selvfølgelig også nogle for træerne 
skadelige svampe, de kan blive til kæmpeorganismer, som 
kan blive mange tusind år gamle.

Hvordan træerne bærer sig ad med at transportere vand op 
til kronen og bladene er for mange forskere stadig en gåde. 
Det drejer sig ofte om 100 meter op og flere hundrede liter 
om dagen – på trods af tyngdekraften. Man mener det er 
fordampningen fra bladene der skaber et undertryk, men 
det sker jo også – eller især – om foråret inden der er ret 
meget fordampning. Hvis de havde læst V. Schauberger 
havde de fået forklaringen, nemlig det princip han kaldte 

”implosion”, den indaddrejende spiralbevægelse, som er 
naturlig for vands bevægelser. Det undrer mig i øvrigt, 
at denne tyske skovfoged ikke synes at have kendskab 
til den for mig klogeste skov-ekspert, altså Schauberger.

Når luften i en skov er meget ren, er det fordi træerne er 
som enorme filtreringsanlæg. Nogle koreanske forskere 
har undersøgt, hvad der sker med menneskers blodtryk, 
deres immunsystem osv, når de opholder sig i enten en 
skov eller en by. At der er en ret stor forskel kan almin-
delig sund fornuft fortælle os, men nu er der altså også 
forskning, der beviser det.
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Af Jan Schmidt

Martinus’ analyser er analyser af det levende. De viser, 
at evigheden er levende. Liv er et evighedsfænomen i 
modsætning til alle andre fænomener, der ikke er evige 
og derfor er konstruerede, timelige, der uundgåeligt 
begynder på et bestemt tidspunkt og lige så uundgåeligt 
ophører på et senere tidspunkt.

Da livet er et evighedsfænomen, valgte Martinus at kalde 
evigheden for ”det Guddommelige noget”. ”Noget” fordi 
det ikke er ingenting. Og ”guddommeligt” fordi det er 
identisk med Guddommen og identisk med alt og alle, 
og alle levende væsener derfor viser sig - bag om alle il-
lusoriske, timelige slør, hvad enten disse fremtræder som 
en ”bandit” eller en ”helgen” - at være guddommelige - 
ligeså guddommelige som Gud selv.

Evigheden har i sig selv - i sin egennatur - ikke anden 
analyse end ”et noget som er”. Men denne analyse for-
tæller ikke noget om det evige livsfænomen - altså den 
kendsgerning, at evigheden er levende. Man kunne også 
forestille sig en evighed, der ikke var levende, men død. 
Så ville evigheden stadig have analysen ”et noget som 
er”. Men der ville ikke være noget levende til at lave den 
- eller nogen anden - analyse. Forestillingen om, at evig-
heden er død og ikke levende, er da også kun en fantasi, 
en forestilling, en tænkt modsætning til virkeligheden.

Hvordan er da virkeligheden, når den ikke er død? Ja, den 
er jo så evigt levende. Men hvordan er den så blevet det? 
Jamen, det er den jo netop ikke BLEVET. Livsfænomenet 
er som nævnt et evighedsfænomen, derfor er det ikke 
konstrueret. Og derfor kan man heller ikke pege på nogen 
konstruktør, der har konstrueret fænomenet. For livsfæ-
nomenet er - i sit grundfundament - uden konstruktør. 
Det er uden årsag. Det er en årsagsløs årsag. Det er det, 
der kendetegner evige fænomener, at de er uden årsag, 
uden konstruktør.

For et fænomen, der har en årsag eller en konstruktør, 
er ikke noget evigt fænomen, men er netop blevet til, da 
konstruktøren konstruerede det. Konstruktøren kan lave 
analyser og tegninger over, hvordan det skabte fænomen 
er blevet til. Og andre kan skabe lignende timelige fæ-
nomener, blot de følger den «opskrift», som analyserne 
udgør, der beskriver og derfor også - ligger til grund for 
- skabelsen af det timelige fænomen.

Analyser af timelige fænomener kan altså fungere som 
«opskrifter», der kan følges, for at reproducere de timelige 
fænomener, som analyserne beskriver.

De kosmiske analyser af det 3-enige princip er derimod 
analyser af et evighedsfænomen, nemlig evighedsfæno-
menet livet. Disse analyser kan ikke fungere som «op-
skrifter» til at reproducere det evighedsfænomen: livet/
det levende, som de analyserer. De er analyser af livets 
grundfundament: det Gudddommelige «noget». Dette 
grundfundament er selve livet, der kan analyseres som 
et evigt 3-enigt princip. Det 3-enige princip beskriver 
altså livets evige, uforanderlige fundament. Og med dette 
evige, uforanderlige fundament konstrueres alle foran-
derlige, timelige fænomener. Disse timelige fænomener 
udgør «indholdet» i tilværelsen, som hele tiden må og 
skal konstrueres.

Men selve det evige fundament: X - det levende guddom-
melige «noget» - kan ikke konstrueres. Dette fundament 
har en evig evne til at opleve og variere indholdet af sine 
evige oplevelser, sådan at disse skabes så fuldkomment 
som muligt. Dette indhold kan kun eksistere ved, at der 
er en konstruktør, der har skabt dette indhold. Denne 
konstruktør er «det levende væsen», er det guddommelige 
«noget», er selve Guddommen, ligesom det er dig og mig 
og alle andre levende væsener. Vi er således uendeligt 
mange levende væsener, der kan og vil skabe og opleve. 
Og gennem de kosmiske analyser samt gennem vores 
livserfaringer får vi fjernet den uvidenhed, der hindrer 
os i at skabe et lykkeligt indhold i tilværelsen. 

De kosmiske analyser viser således, at liv er et evigt 
fænomen, der ikke kan skabes, men indholdet af livet - 
hvad enten dette indhold er lykke eller ulykke - kan og 
skal skabes af os selv, for at vi kan opleve det. Hvis ind-
holdet i livsoplevelsen i øjeblikket er ulykke, så skyldes 
det uvidenhed. Men denne ulykkelige tilværelse bliver 
tilsidst netop det eneste, der kan fjerne uvidenhed og 
dermed give de evner, der gør, at man kan skabe lykke i 

Om evighedsfænomenet livet og dets fuldkomne 
kærlige konsekvenser
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tilværelsen. Derfor er livets indhold dybest set oplevelse 
af lykken, selvom der uundgåeligt er en periode i hvert 
spiralkredsløb, der må opleves ulykkeligt. Men denne 
ulykkelighed tjener det lykkelige formål, at genskabe 
lykken - endda den højest mulige lykke.

Livet selv kan altså ikke konstrueres. Men det betyder 
samtidig også, at det heller ikke kan destrueres. Det er 
evigt levende. Og ikke nok med det, det tjener også det 
ophøjede formål i al evighed at skabe størst mulig lykke 
og dermed oplevelse af paradisiske livsformer for alt og 
alle - og samtidig mindst mulig ulykke. Dermed ses det, 
at livets formål er evigt kærligt.

Dette kærlige indhold er timeligt og skal derfor konstru-
eres. Men selve det fænomen, med hvilket vi er i stand 
til at skabe et indhold og opleve dette indhold, er ikke 
noget, der er blevet til. Vi har altid i al evighed oplevet 
det indhold, vi har skabt, og vi vil altid i al evighed blive 
ved med at opleve det indhold, vi skaber. 

Men HVORDAN kan vi opleve? Ja, det kan vi, fordi vi 
kan. Det er ikke udenomssnak. For når det er et evigheds-
fænomen, vi spørger til, så er det netop uden årsag. Vi 
kan, fordi det er en evig kendsgerning, at vi kan. Når vi 
aldrig nogen sinde er startet med at opleve, og vi ligeledes 
aldrig kan ophøre med at opleve, så betyder det jo, at vi 
kan opleve. At vi kan opleve - kan udelukkende begrundes 
i evighedens natur som et evigt levende væsen.

Det levende væsen kan beskrives med det 3-enige princip. 
Det viser, at «Det levende væsen» evigt «har» en skabe- 
og oplevelsesevne, med hvilken det skaber det indhold i 
tilværelsen, som det længes efter. «Det levende væsen» 
er begrundelsen og kan ikke begrundes yderligere, da det 
i så fald netop ikke var et evighedsfænomen. Men det 
kan beskrives - og ved forståelsen af denne beskrivelse 
kan man konstatere, at alting er så Guddommeligt, så 
fuldkomment som overhovedet muligt. Ja, alt er dybest 
set guddomeligt. Alting eksisterer udelukkende med 
det ene formål i al evighed at skabe størst mulig lykke, 
glæde og velsignelse for alt og alle. Dette kan kun gøres 
ved i perioder, at få lov til også at udfolde den modsatte 
væremåde: at leve på bekostning af andre. 

Men hvad man end foretager sig, så kan det slutteligt 
ikke føre til andet resultat end at opleve den skabte 
fuldkommenhed, som er en slags «spejlbillede» af den 
evige fuldkommenhed, som er garanteret i det fuldkomne 
evighedsfænomen, vi kalder «livet» eller «Det levende 
væsen», der i sig selv er uden årsag og dermed evigt. 

Alt er således - udelukkende takket være dette årsagsløse, 
evige livsfænomen - såre godt.

Af Jan Schmidt

Aage Hvolby hedder Aage Hvolby, og han er tidligere 
rådsmedlem. Hvorfor staver folk så Aage Hvolbys navn 
med Aa og ikke i stedet med Å, altså ’Åge Hvolby’? Sva-
ret er så indlysende, at det nok vil undre mange, hvorfor 
man stiller et så tilsyneladende banalt spørgsmål. For 
svaret er jo ligetil: Aage Hvolby HEDDER Aage Hvolby, 
og så er det almindelig takt 
og tone, at respektere den 
stavemåde, uanset hvad der 
står eller ikke står i nudansk 
ordbog om stavemåde. Aage 
Hvolby kunne også have 
valgt at få stavemåden på 
sit navn ændret, hvis det 
var det, han ønskede. Det 
har han ikke ønsket og en 
nærliggende grund kunne 

være, at navnet er givet til ham i kærlighed af hans 
forældre, og det derfor ville føles forkert at rette på sta-
vemåden på et navn, der er givet i kærlighed. Når Aage 
en dag afslutter denne inkarnation, så vil almindelig 
anstændighed også kræve, at man fortsætter med at stave 
hans navn korrekt. Blot fordi man har den ”magt”, at han 
ikke længere fysisk kan protestere, så begynder man ikke 
konsekvent at stave hans navn forkert, uanset hvor meget 
man måtte mene, at man derved følger vældigt med ti-
den - og måske tillige på grund af en eklatant uvidenhed 
angående moderne IT-teknologi, forestiller sig, at det 
ville være nemmere at fremsøge tekster om og af Aage på 
nettet, hvis man konsekvent stavede Aages navn forkert. 
Det er nemlig heldigvis slet ikke så primitivt, moderne 
IT-teknologi fungerer. Den søger glimrende på tekster, 
uanset om man staver Aages navn korrekt eller forkert.

Takt og tone angående navnes stavemåde - 
eller hvorfor hedder det Det Tredie Testamente med i?
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At man muligvis ikke kan HØRE den forkerte stavemåde 
ved højtlæsning, gør det stadig ikke anstændigt eller kær-
ligt med fuldt overlæg at stave navnet forkert.

Det er ikke særligt kærligt med vilje at stave et navn for-
kert, og det er i strid med almindelig takt og tone. Sådan 
er det både med navne på mennesker - og med navne på 
kunstværker.

Martinus værk hedder ”Det Tredie Testamente”. Og det 
er mere usædvanligt, end at Aage Hvolby hedder Aage 
Hvolby. For den gængse stavemåde var med dobbelt-a og 
ikke bolle-å, da Aage Hvolby fik sit navn. Hvormimod 
den gængse stavemåde ifølge gældende retskrivning 
IKKE var ”tredie”, da Martinus døbte sit værk: ”Det 
Tredie Testamente”. Stavemåden ”tredie” var udgået af 
nudansk ordbog mere end 30 år tidligere! Hvorfor valgte 
Martinus da, at stave titlen på værket med ”i” og ikke ”j” 
i ordet ”tredie”, når den stavemåde var udgået mere end 
30 år tidligere? 

Svaret er, at det var, hvad Martinus valgte, det skulle 
hedde: ”Det tredie Testamente” - og så er den dybest 
set ikke længere. Der kan være mange grunde til, at han 
valgte den stavemåde. En af grundene kunne være, at 
han ville give den, der har ”øjne at se med” yderligere 
en indikation af, at han ikke ønskede, at nogen andre end 
han selv, skulle rette i sit værk - end ikke på ”forældet” 
retskrivning!

Det har sandsynligvis virket provokerende på en del, der 
nok mente, at Martinus traf en dum beslutning og hellere 
skulle have ”fulgt med tiden” og været loyal mod gæl-
dende retskrivning. Men det var Martinus altså ikke. Han 
var loyal mod sig selv og mod Gud, men altså ikke mod 
nudansk ordbog eller folks fordomme. Men man skulle 
vel også mene, at loyalitet mod sig selv og Gud skulle 
være loyalitet nok. Men åbenbart ikke for alle. Nogen 
vil nok ligefrem kalde ham for en rigtig ”provo”, når han 
sådan vælger en stavemåde som officielt er forældet. Men 
det har en forfatter ret til. Han kan kalde sit værk, hvad 
han vil - også selv om det ikke passer med gældende 
retskrivning og selvom nogen synes, at det er da alligevel 
for galt! og at det er både støvet og gammeldags. Det må 
de naturligvis godt synes.

 Men når de kan provokeres over, at Martinus selv bestem-
mer stavemåden på sit værks titel, så vil jeg mene, at det 
ikke skyldes, at Martinus gjorde noget dumt, sådan som de 
forestiller sig, men derimod, at de, der lod sig provokere, 
gjorde noget dumt, fordi de havde for meget eksplosi-
onsenergi i deres bevidsthedsblanding. Spørgsmålet er jo 
så, om de evner at kontrollere denne eksplosionsenergi, 
sådan at de er indstillet på at respektere Martinus forfat-
terrettigheder - og ikke ændrer på stavemåden på hans 
værk. Aage Hvolbys navn staves med dobbelt-a, uanset 

at nudansk ordbog ikke længere fortæller noget om stave-
måden for lige netop Aage Hvolbys navn. Det er nemlig 
Aage Hvolbys forældre - og ikke retskrivningsordbogen, 
der har bestemt, hvordan Aage Hvolbys navn skal staves. 
På samme måde staves Martinus værk ”Det Tredie Testa-
mente”, fordi Martins har bestemt, det skal staves sådan. 
Det er nemlig alene Martinus - og hverken retskrivnings-
ordbogen eller nogen anden, der skal bestemme, hvordan 
”Det Tredie Testamente”, navnet på Martinus’ værk, der 
er givet i kulminerende kærlighed og visdom til alt og 
alle, skal staves. At man respekterer, Martinus´ret til at 
bestemme navnet på sig eget værk, er nok ret indlysende 
og almindelig takt og tone for de fleste - uanset om de er 
troende, ateister eller fritænkere.

Alligevel er det som om, Martinus har været klar over, at 
ikke alle ville respektere hans valg. For han har nemlig på 
rigtig mange måder og ved mange lejligheder fortalt, at 
alene han må ændre i værket - ingen andre! Men der skal 
åbenbart mere til end en lang række af venlige, men be-
stemte teoretiske vejledninger, før hans valg respekteres. 

Der skal tilsyneladende en verdslig øvrighed til at sikre, 
at Martinus rettigheder bliver respekteret. For dem, der 
vil ændre i værket, lader sig ikke bremse af, at Martinus 
har sagt igen og igen, at intet må ændres uden hans god-
kendelse - eller af, at det er almindelig anstændighed, at 
man ikke bevidst staver et navn forkert - uanset om det 
er navnet på en person, som fx Aage Hvolby - eller det 
er navnet på det vigtigste og mest enestående, logiske 
og kærlige kunst- og visdomsværk i menneskehedens 
historie: ”Det Tredie Testamente”. Vi lever i den fysiske 
verden, hvor uvidenhed bliver forvandlet til visdom. Det 
er det, vi er vidne til.
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Sted: Kulturhuset Kilden, Nygårds Plads 31, Brønd-
byøster, 2605 Brøndby
Fri entré – gratis adgang

Søndag den 4. december 2016
Kl. 13-15 Studiegruppe i LIVETS BOG III.
Kl. 15-16 Foredrag, ”Juleevangeliet – set i lyset af Martinus 
åndsvidenskab”,v/Jan Langekær.
Kl. 16-17 Julegløgg (u/alkohol) og æbleskiver.
Kl. 17:30-19:30  Fællesspisning, for dem som har tid og lyst 
på nærliggende restaurant. Vegetar/vegan mad.
Kl. 20:00-21:30  Life Stream TV på engelsk med publikum i 
Kulturhuset Kilden.

Søndag den 15. januar 2017
Kl. 13-15 Studiegruppe i LIVETS BOG III.
Kl. 15-17 Foredrag, ”Verdenssituationen – set i lyset af Mar-
tinus åndsvidenskab”, v/Karl Jørgensen.
Kl. 17:30-19:30  Fællesspisning, for dem som har tid og lyst 
på nærliggende restaurant. Vegetar/vegan mad.
Kl. 20:00-21:30  Life Stream TV på engelsk med publikum i 
Kulturhuset Kilden.

Søndag den 29. januar 2017
Kl. 13-15 Studiegruppe i LIVETS BOG III.

Søndag den 12. februar 2017
Kl. 13-15 Studiegruppe i LIVETS BOG III.
Kl. 15-17 Foredrag, ”Alt er såre godt – set i lyset af Martinus 
åndsvidenskab”, v/Jan Schmidt.
Kl. 17:30-19:30  Fællesspisning, for dem som har tid og lyst 
på nærliggende restaurant. Vegetar/vegan mad.
Kl. 20:00-21:30  Life Stream TV på engelsk med publikum i 
Kulturhuset Kilden.

Søndag den 26. februar 2017
Kl. 13-15 Studiegruppe i LIVETS BOG III.

Søndag den 12. marts 2017
Kl. 13-15 Studiegruppe i LIVETS BOG IV.
Kl. 15-17 Foredrag, ”Hvad er meningen med livet og hvor-
dan får man kosmisk bevidsthed?”
– set i lyset af Martinus åndsvidenskab”, v/Toni Bjerremose.
Kl. 17:30-19:30  Fællesspisning, for dem som har tid og lyst 
på nærliggende restaurant. Vegetar/vegan mad.
Kl. 20:00-21:30  Life Stream TV på engelsk med publikum i 
Kulturhuset Kilden.

FEST FOR MARTINUS KOSMISKE 
INDVIELSE I 1921
LØRDAG den 25. marts 2017.  Kl. 12-17:30  
med taler, musik og film om Martinus, hans 
åndsvidenskab og hans epokegørende livsværk Det 
Tredie Testamente.
Sted: Kulturhuset, Teatersalen.

(dørene åbnes kl. 11). Efterfølgende veganermiddag 
fra 18:00-21:00
(tilmelding nødvendig til Jan Langekær på tel/sms: 
2015 78 11)

Søndag den 9. april 2017
Kl. 13-15 Studiegruppe i LIVETS BOG IV.
Kl. 15-17 Foredrag, ”Bønnens magiske kraft – set i lyset af 
Martinus åndsvidenskab”, v/Ingemar Fridell.
Kl. 17:30-19:30  Fællesspisning, for dem som har tid og lyst 
på nærliggende restaurant. Vegetar/vegan mad.
Kl. 20:00-21:30  Life Stream TV på engelsk med publikum i 
Kulturhuset Kilden.

===

Sommerkursus i Det Tredie Testamente, 
Martinus åndsvidenskab, alkærlighedens 
videnskab.
Lørdag den 8. juli til fredag den 14. juli 2017
Kragsbjerggaard, Kragsbjergvej 121,
5230 Odense M.
Intensivt kursus med mange foredrag og 
efterfølgende dialog. 
Boggrupper og artiklelgrupper m.m…
Hold for nybegyndere, øvede, og for viderekomne.
Max ca. 90 studerende.

Tilmelding til Jan Langekær på tel/sms: 2015 7811
 www.livetsskole.info
www.thethirdtestament.info
Facebook: LIVETS SKOLE i åndsvidenskab

Program for LIVETS SKOLE i Martinus åndsvidenskab
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Af Rolf Elving

I lyset af at Martinus meget klart har givet udtryk for, 
at det han siger og skriver skal gengives præcist, så må 
det bekymre, at det kan konstateres, at når man læser 
Martinus Instituttets blad Kosmos og sammenligner 
den gamle og den nye version af den samme artikel 
med det båndforedrag af hans tale, som han afholdt på 
Hotel Sheraton den 11. august 1979, så er det to ret så 
forskellige gengivelser i forhold til, hvad han virkelig 
sagde.  

I den første artikel, som blev bragt i Kosmos nr. 8 i 
1994, har man bortredigeret mere end 25 procent af 
foredraget. Dette kan iagttages blot ved at lave en 
hurtig sammenligning af tekstmængden i denne gamle 
version fra 1994 og den nye version af 2008.  

I den anden artikel med den såkaldte ny version, som 
blev bragt i Kosmos nr. 7 i 2008 har man vel kun bort-
redigeret, hvad der svarer til mellem 3 til 4 procent af 
det som Martinus sagde i sit foredrag.  

Det, man i den nye version har udeladt, er blandt andet 
et helt afsnit, hvor Martinus siger at han kommer med 
nogle meget vigtige analyser om mørkets betydning, 
og hele to gange siger han, at disse analyser vil han 
komme med i Symbolbogens bind 4.  

Endvidere fremkommer der rigtig mange mindre ret-
telser af forskellige ord. Ligeledes flytter man rundt på 
rækkefølgen af nogle afsnit og udelader andre. Men 

Martinus instituttet ændrer i Martinus’ artikler

hvad måske er mest bekymrende, så lader man i den 
nye version af foredraget Martinus sige noget han slet 
ikke har sagt. Man lader nemlig Martinus henvise til 
bogen Det Tredje Testamente.

Denne bog (senere efter udgivet som Den Intellektuali-
serede Kristendom) henviser han slet ikke i foredraget. 
Ikke desto mindre lader man derefter i artiklen fra 2008 
hele 6 ud af 11 kildehenvisninger referere netop til 
denne ene bog, som ikke er udgivet af Martinus selv, 
men posthumt udgivet. En bog hvor Instituttet også har 
bortveget stærkt fra det oprindelige manuskript, ved 
at sætte helt andre Martinus tekster ind, som stammer 
andre steder fra. Fra båndoptagelserne fra Martinus tale 
11. august 1979 henviser han det pågældende sted kun
til sit samlede værk Det Tredie Testamente, og ikke til 
nogen bog ved samme navn.  
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Følgende skrev Ingrid på facebook - find resten af 
historien på Martinus-webcenter,dk - hvor man 
også kan se Ingrid  på video forklare det hele!

Af Ingrid Holck
INFORMATION 27.september 2016 OM DET UGYL-
DIGE RÅD - TIL SAGENS VENNER. 

Det stakkels, vildfarne råd ønsker at tildele sig selv 7 år 
mere som rådsmedlemmer fra 1. jan 2014: Ændringen 
lyder: 

“Fondens første bestyrelse efter fusionen, jf.§ 1, skal bestå 
af fem medlemmer, der alle udpeges i forbindelse med 
gennemførelse af fusionen. De pågældende fem besty-
relsesmedlemmer INDTRÆDER FOR EN PERIODE AF 
SYV ÅR regnet fra den 1. januar 2014.” 

Rådet præciserer i ansøgningen, at de ønsker, at de 
allerede siddende 5 bestyrelsesmedlemmer skal have lov 
til at sidde endnu 7 år. D.v.s at f. eks. Per Jan Neergaard 
vil komme til at sidde i 12½ år, Trine Müller og Jacob 
Kølle vil komme til at sidde i 11½ år i rådet. Så længe 
ansøgningen ligger hos Erhvervsstyrelsen, kan rådet lade 
som om at de HAR fået den tilladelse, og blive siddende 
som ugyldigt råd. Deres undskyldning for ikke at skifte 
medlemmer ud vil være, at “de venter på svar”. 

Er det sandt og ærligt overfor Sagens venner at fortie 
dette ? 

Vi må håbe på, at Erhversstyrelsen lytter til Martinus og 
ikke til rådet. 

Grunden til, at vi har fået disse oplysninger, skyldes ude-
lukkende, at vi har modtaget mere aktindsigt. Det viser 
sig, at rådet den 16. juni har ansøgt Erhvervsstyrelsen om 
ændring af den meget omtalte ”Olsenbandeparagraf”, § 
6 stk 3, hvor advokaten ved en fejltagelse skrev ordet 

“kan” i stk. 3 i stedet for ordet “skal” i de nye 2014-love.. 

Årsagen til at jeg har kaldt den ”Olsenbandeparagraffen” 
er, at den gør det muligt for rådet at komme til at bestå af 
”stærke Egon’er” og ”svage Kjeldtyper”. Man kan efter 
de fejlbehæftede 2014-love sidde med stemmeret i 7 år, 
hvis andre vil sidde som suppleanter i 7 år. Det er det, 
som sker for øjeblikket ved, at Mary McGovern sidder 
på 4. år som suppleant. 

Hvis rådet havde samvittighed og næstekærlighed til 
Martinus, kunne man forvente, at denne vedtægtsændring 
drejede sig om at rette tilbage til Martinus vilje, og at de 
ønskede at rette ordet ”kan” tilbage til ”skal”. Sætningen 
ville i så tilfælde ændre sig fra “Bestyrelsen KAN udpege 
to suppleanter” til “Bestyrelsen SKAL udpege to sup-
pleanter”, sådan som Martinus bestemte. 

Men sådan forholder det sig IKKE. Det vildfarne, lovløse, 
ugyldige råd ønsker nu en ændring, som vil give dem 
magt og stemmeret i en forlænget periode på 7 år, blot 
fordi de to fonde er blevet fusioneret med en ny fundats. 

Det vildfarne Råd!



Filosofiske krummer
Jeg betragter bevidsthed som grundlæggende. Jeg betragter stof som afledt af bevidsthed. (Max Planck)

Det, vi kalder indlæring, er kun det at huske. (Platon)

Det er videnskabsfolkenes ansvar aldrig at undertrykke viden, uanset hvor besværlig den viden er, og uanset hvordan 
den kan komme til at genere magthaverne. (Carl Sagan)

Efter døden er et menneske ikke desto mindre et menneske. (Swedenborg)

Så længe du ikke er opmærksom på den evige lov om at dø og blive til igen, er du blot en vag gæst på en mørk jord. 
(Goethe)

Den indre verden har sine skyer og regnvejr, men på en anden måde. Dens himmel og sol er anderledes. Det bliver 
klart for forfinede sjæle. (Rumi, 12. årh.)

Tro er uvidenhedens skjold. (W. Russell)

Tiden er nu kommet, hvor mennesket må forstå, at grådighed, selviskhed og splittelse ikke kan skabe en stabil civili-
sation. Den vil gå under i had og frygt. (W. Russell)

Sagen skal være et eksempel for sine medarbejdere. Det kan den ikke være, hvis den benytter de gammeldags meto-
der. Den er et eksempel på overholdelse af kosmiske analyser. (Martinus)

Vi skal være et mønster for alle andre. Vi forlader netop alle andre principper, som man bruger i forretningslivet. Vi 
er ikke en forretning. Vi er en moral. (Martinus)

Jesus sagde: Lyv ikke, og gør ikke det, som I hader, for alt åbenbares for himlen. For der er intet skjult, som ikke 
skal blive åbenbaret, og der er intet tildækket, som skal forblive uden at blive afsløret. (Thomasevangeliet)

Jesus sagde: Hvis to slutter fred med hinanden i det samme hus, skal de sige til bjerget: flyt dig! Og det skal flytte 
sig. (Thomasevangeliet)

Disciplene spurgte: gavner omskærelsen? Jesus sagde: hvis den gavnede, ville deres fader avle dem omskårne fra 
deres moder. Men den sande omskærelse i ånd gavner fuldt ud. (Thomasevangeliet)

Bevidsthedens to mirakler: første mirakel er at vi kan opleve, vi har et selvstændigt jeg – det næste er dette jeg’s 
erkendelse af at være del af en universel bevidsthed. (Richard Moss)

De der har elsket Gud højest har ofte elsket menneskene mindst. (Ingersoll)

Lys er det universelle sprog, og farverne er dets alfabets bogstaver. (Russell)

Mirakler er ikke i modstrid med naturen. De er kun i modstrid med det, vi ved om naturen. (Augustin 400 f.kr)

Selverkendelse er vejen til indre fred, der igen er vejen til ydre fred. (Ambres)
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